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 شكر وتقدير                       

 

 .والسالم على من ال نيب بعده ةوالصالفضله  ىاحلمد هلل أوال عل

وعرفانا ، وعليه  تقديرا  من هذا العمل فإنين أجد أنه من الواجب أن أسند الفضل إىل أهله  بعد االنتهاء
إلشراف على هذا يف ا بذلهعلى اجلهد الذي  ضيف أحمدأتقدم بوافر الشكر والتقدير لألستاذ الدكتور 

 .توجيها وحتفيزا ومساندة البحث،

، العمل هذا إجناز يف املساعدة يد يل قدم من لكل وتقديري شكري أسجلوال يفوتين يف هذا املقام أن 
وال نستثين من  ،طيلة فرتة التكوينليةة بالدعم واملساندة جلهودهم امل أعضاء جلنة الدكتوراه منهمبذكر وخنص 

  .فالشكر املوصول هلم على التصويبات والتوجيهات القيمة حمكمي أداة الدراسةذلك 
تفضلهم لرئيس جلنة املناقشة وأعضاء اللجنة املوقرين على متنان كما أتقدم جبزيل الشكر وعظيم اال

 .والوقت الثمني الذي بذلوه يف مراجعتها ،وعلى اجلهد بقبول تقييم ومناقشة هذه األطروحة،

 يبللوا ملموظفي مكتبة كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري باجلامعة الذين  إىل وشكري كذلك يوجه
يف بناء اجلانب التطبيقي وإمتام على املسامهة اجلزائر باجللفة  تصاالتاظفي ومو  ،باملساعدة وحسن االستقبال

 .معامله
 .زكيا اجلهد هذا يصبح كي  كل هلالءإىل فالفضل يرجع
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 إهداء                            

 ومحده اهلل شكر بعد
 اهلل يل احفظهم ي  دإىل وال

 وكل األحفاد رعاهم اهلل إىل اإلخوة واألخوات

 الكرميةوعائلته  حواش مإىل بالقاس

 معلمي وأساتذيتإىل كل 

 إىل صديقايت

                                            

 أهدي هذا العمل                                                                           
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 :مستخلص
ملعلومات واالتصال على التطوير التنظيمي يف منظمات اتكنولوجيا تناولت هذه الدراسة موضوع تأثري 

 .ثرهذا األة كحالة يستقصى فيها وجود اجلزائر باجللف اتصاالت وقد مت اختبار هذه الدراسة مبؤسسةاألعمال، 

 (353) املكون من جمتمع الدراسةصل أ من موظفا، (031)طبقت هذه الدراسة على عينة مكونة من 
جلمع املعلومات والبيانات، وقد مت توزيع االستبيان ة يرئيس كأداةستبيان  الدراسة اال، حيث استخدمت موظف

ة الختبار سوذلك على اختالف مستوياهتم التنظيمية، وقد سعت هذه الدرا عشوائيا على خمتلف العاملني باملنظمة،
ق يف آراء وتصورات ة والفرعية املتعلقة بعالقات التأثري بني متغريات الدارسة، وكذلك الفرو يالفرضيات الرئيسعدد من 

هداف إىل األعن التساؤالت املتعلقة مبشكلة الدراسة والوصول  لإلجابةذلك دراك متغريات الدراسة، و إ العاملني حول
 :مهها ما يليأوخلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من . املوضوعة

  فر تكنولوجيا امستوى تو  أما، فر تكنولوجيا املعلومات كان مرتفعا من وجهة نظر عينة الدراسةامستوى تو
 .كان متوسطاباملنظمة فاالتصال 

  وجهة نظر عينة الدراسةمن لتنظيمي باملنظمة كانت متوسطة ادرجة ممارسة فعاليات التطوير. 
  مستوى املعنوية عند  إحصائيةثر ذي داللة أوجود(1015≥α) واالتصال على   لتكنولوجيا املعلومات

  .مبؤسسة اتصاالت اجلزائر باجللفةالتطوير التنظيمي 
  جتاه متغريات مبؤسسة اتصاالت اجلزائر باجللفة فراد العاملني وتصورات األراء آن هناك اتفاق يف أبتبني

النوع االجتماعي، العمر، املستوى التعليمي، التصنيف ): اختالفوذلك على الرغم من  الدراسة،
 (.اخلدمةالوظيفي، مدة 

 :مههاأوانطالقا من تلك النتائج فقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات 
  من حيث  سواء   شبكاهتا وخصوصا ،بتكنولوجيا االتصالمؤسسة اتصاالت اجلزائر باجللفة  اهتمامضرورة

كثر أ االهتماممن خالل  أو ربط املنظمة بزبائنها وحتسني جودة اخلدمة املقدمةببعض فراد املنظمة أربط 
 .اليت تعاين منها نرتنتومعاجلة مشاكل تدفق اإل وخدماهتابأمتتة عملياهتا 

  والعمل  ،بتطوير العمل اجلماعي وكذا ضرورة االستفادة من الطاقات الفكرية الغري مستغلة االهتمامضرورة
 .أفرادها ومهارات قدرات رعلى تطوي

 .باجللفة تكنولوجيا املعلومات، تكنولوجيا االتصال، التطوير التنظيمي، اتصاالت اجلزائر: الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

This study discussed the impact of the information and communication technology on the 

organizational development in the business organizations. The study has been tested in the 

company of Algeria Telecommunications in Djelfa as a case in which the presence of this impact 

is investigated.   

This study was applied on a sample of (130) employees out of (253) of the study 

population. In order to achieve the objectives of the study, a questionnaire was held for the 

purpose of data collection. The questionnaire was distributed randomly to different staff of the 

organization, according to their different organizational levels. This study sought to test a 

number of the main and the sub- hypotheses regarding the relationships of the influence between 

the study variables, as well as the differences in the opinions and perceptions of the staff 

concerning the study variables in order to answer the questions related to the study problem and 

to reach the set goals. The study came out with a set of results; the most important ones are the 

following: 

 The availability level of the information technology was high from the point of view of 

the study sample, whereas the availability level of the communication technology to 

contact the organization was average. 

 The degree of practicing the organizational development activities in the organization 

was average from the study sample viewpoint. 

 A statistically significant effect at the significance level (0.05≥α) of the information and 

communication technology on the company of Algeria Telecommunications in Djelfa. 

 It was found that there is an agreement in the opinions and the perceptions of the 

individuals working in the company of Algeria Telecommunications in Djelfa regarding 

the study variables despite the difference: (the gender, the age, the educational level, 

the job classification, and the work duration). 

Based on these results, the study concluded with a set of recommendations, the most 

important ones are: 

 The company of Algeria Telecommunications in Djelfa has to pay attention to the 

communication technology, especially to its networks, whether in terms of linking the 

organization members with each other or linking the organization with its customers 

and improving the quality of the services provided by paying more attention to the 

automation of its operations and services and addressing its internet flow problems that 

suffers from. 

  The necessity to pay attention to the development of the teamwork as well as the need 

to take advantage of the untapped intellectual energies, and to work to develop the 

abilities and skills of its members. 

Keywords:  information technology, communication technology, organizational development, 

Algeria Telecommunications in Djelfa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة



 مقدمة 

 ب 

 :توطئة
ساهم  ،تكنولوجيالتسارع يف معدالت التطور و  ت علمية معرفيةار خرية املاضية من ثو د األإن ما شهدته العقو 

يف مالمح النشاط  تغري كبريترتب عنه  ،يف إحداث العديد من التحوالت على املستوى العاملي اإلقليمي واحمللي
فأصبحت مطالبة بأن تكون ذات رد فعل لوحظ أثره على توجهات املنظمات وأسلوب عملها  ،االقتصادي وحمدداته

بغية احلفاظ  ،بحث عن أساليب تستطيع من خالهلا حتقيق ذلكالإىل  دفع هبا، هذا ما نةو كثر مر أو  مستمر ومسبق
 .على بقائها ومنوها

ذ إ ،مههاأل خمتلفة يعد التطوير التنظيمي ساليب تدخ  على أيف سبيل االستمرار والبقاء اعتمدت املنظمات 
تدخالت ينطوي على  إذنطاقه،  ةلشمولي وبفعالية داء املنظمة باستمرارأن حتسن أهنا أاليت من ش املداخلمن  يعترب
حسني كل من ناتج املنظمة تالتغيريات اهليكلية والسلوكية ل نه يطبقأي أ. املستوى التنظيمي واجلماعي والفردي متس

  .والشعور العام ألعضائها
وهذا من أجل ، ثر بالغ يف إجناح العملية التغيرييةأأحد التقنيات أو األساليب اليت هلا  التنظيمي التطويريعد 

نجاح التطوير سني قدراها على حل مشكالاها، ف، وكذا حتاملنظمة مواجهة بعض التغريات واألحداث املؤثرة يف
الفرص املتاحة يف الوقت احلايل أو احملتمل،   القدرة على تعظيم االنتفاع من نقاط القوة وكافة نظمةالتنظيمي سيوفر للم

  .املنافسة والتغريات البيئيةمع لتعامل ا على ااهدر قويعزز نها من معاجلة خمتلف جوانب الضعف كما ميك  
 املتنامي لتكنولوجيا املعلومات واالتصال االستخداممنها عمال وخنص بالذكر ة يف بيئة األن التطورات احلديثإ
 اجزء  فأصبحت بذلك هذه التكنولوجيا  منها وسيلة هامة لتفعيل التطوير التنظيمي تفاقا من القدرات جعلآفتحت 

فهذه التكنولوجيا  ،العمليات التنظيمية فيها نس  من شأنه أن حي هلا اا أساسي  من نسيج املنظمة املعاصرة ومورد  يتجزأ ال 
ىل تغري مالمح طبيعة العمل وأساليب التعامل مع إوتقليل التكاليف باإلضافة داء وضبط جودته األ تسريعسامهت يف 

 ،فوراضيةاالاملنظمة  ،ةلكورونية، اإلدارة اإللكورونيالتجارة اإل :مثلدمج هلذا الفربزت تسميات خمتلفة نتيجة  العمالء
خر آومن جانب  ،هذا من جانب ....عمال املعرفة ،لكوروياإل التكوين ،بعدعن وكذا العمل  ةلكورونيعمال اإلاأل

حقق التالؤم الفعال مع تكنولوجيا املعلومات واالتصال تت التطوير التنظيمي حاليا جاءت لن فعالياأبنستطيع القول 
ذ تبادر املنظمة من خالل التطوير التنظيمي بوضع اخلطط ورسم السياسات املتعلقة بدمج تكنولوجيا إاملستحدثة 
الالزم مع بالشبكات العاملية واهيئة الكوادر لتحقيق التفاعل  هانظمها ضمن فعليات عمل املنظمة وربطو املعلومات 

 . تقنيااها
تواجه حتديات كثرية ى عن هذه التغريات، فهي نأليست مبعمال غريها من منظمات األك  املنظمات اجلزائرية
قوانني االحتكار  خاللهنا كانت حممية من أحيث  حبثنااالتصاالت اليت ستكون موضوع  ةومتنوعة، وخاصة منظم

يف جمال لوجية و واكبة التطورات التكنت ملزمة مبصبحألدولية لكن مع انفتاح سوق االتصاالت على املنافسة ا
طالع على مدى تأثري متغريات تكنولوجيا املعلومات واالتصال على االعلينا لذلك وجب املعلومات واالتصال، و 

  .يف مثل هذا النوع من املنظماتالتنظيمي  التطوير
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 :شكالية واألسئلة الفرعيةطرح اإل -أوال
 : اليت ميكن صياغتها كما يلي ،ةيشكالية الرئيسذهاننا اإلأىل إ تقدميه تتبادريف ظل ما سبق 

بمؤسسة اتصاالت  يالتطوير التنظيم في تفعيلأن تساهم تكنولوجيا المعلومات واالتصال لكيف يمكن 
 ؟الجزائر بالجلفة

 :سئلة الفرعية اآلتيةع من هذه اإلشكالية جمموعة من األوتتفر 
 ؟أدوااها، وما هي أهم تصالواالما مفهوم تكنولوجيا املعلومات  .1
 ؟حماورهما مفهوم التطوير التنظيمي، وما هي أهم  .2
 اجلزائر باجللفة؟ تصاالتا مبؤسسةما مستوى استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال  .3
 اجلزائر باجللفة؟ تصاالتا ؤسسةاليات التطوير التنظيمي مبما مستوى تطبيق فع .4
 ؤسسةمب يالتنظيمالتطوير بني املعلومات واالتصال و  اتكنولوجيبعاد أحصائية بني دالة إ تأثريهل مثة عالقة  .5

 من وجهة نظر العاملني فيها؟تصاالت اجلزائر باجللفة ا
 ؟هل هناك فروق يف إدراك متغريات الدراسة لدى العاملني تعزى للعوامل الشخصية والوظيفية .6

 :فرضيات الدراسة -ثانيا
جمموعة من  إىل ة تتفرعيربعة فرضيات رئيسأقمنا بتبين الفرعية السابقة،  واألسئلةالدراسة  إشكاليةمن  نطالقاا

 :وهي ،إحصائياالفرضيات الفرعية، حيث سنحاول اختبار مدى صحتها 
تكنولوجيا ألبعاد  (α≤5...)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية «: الفرضية الرئيسية األولى -

 .»تصاالت اجلزائر باجللفةا ؤسسةمب ياملعلومات بصفة مستقلة على التطوير التنظيم
ألبعاد تكنولوجيا  (α≤5...)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية «: الفرضية الرئيسية الثانية -

 .»باجللفةتصاالت اجلزائر ا ؤسسةمب ياالتصال بصفة مستقلة على التطوير التنظيم
ألبعاد تكنولوجيا  (α≤5...)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية « :الفرضية الرئيسية الثالثة -

 .»تصاالت اجلزائر باجللفةا ؤسسةمباملعلومات واالتصال جمتمعة على التطوير التنظيمي 
 راء العمالآل (α≤5...)ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى املعنوية «: الفرضية الرئيسية الرابعة -

تعزى للعوامل الشخصية ( ي، التطوير التنظيمتصالتكنولوجيا املعلومات واال)جتاه متغريات الدراسة  املستجوبني
 ». (مدة اخلدمةالتصنيف الوظيفي،  املستوى التعليمي، ، العمر،الجتماعياالنوع )والوظيفية 
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 :أهمية الدراسة -ثالثا
 :واليت ميكن إجيازها فيما يلي اعتباراتتستمد هذه الدراسة أمهيتها من عدة 

 :يتيف األ العلمي وىاسة على املستتتمثل أمهية الدر : من الناحية العلمية .1
  نظمات األعمال مبالتصال على التطوير التنظيمي تقدم الطالبة يف هذه الدراسة أثر تكنولوجيا املعلومات وا

مع التطور احلاصل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال، فهو يُعد من اجملاالت احلديثة نسبيا   يتالءمبشكل 
عمال، وعلى الرغم من توفر العديد من الدراسات حول من الدراسات يف أدبيات إدارة األ واملكملة ملا سبقها

مل تتطرق  راسات السابقة، إال أن هذه الدراساتموضوع التطوير التنظيمي كما سنالحظ يف عرض الد
   .لللحديث عن دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تفعيل التطوير التنظيمي بشكل مفص

   اجلزائر فيما يتعلق مبوضوعإن هذه الدراسة هي حماولة إلثراء املكتبة العلمية ومراكز البحث العلمي يف 
وسد بعض  نظماتامليف  يتطوير التنظيمالملواجهة املشكالت اليت تواجه و  تصالتكنولوجيا املعلومات واال

من  تطوير تنظيمهايف  رغبتهاتواجه هذه املنظمات عند قد الفجوات العلمية وحماولة تذليل الصعوبات اليت 
 .تصالاملعلومات واال تكنولوجيابخالل االستعانة 

حول  اواضح اتصور يف كوهنا متنحنا مهيتها أتستمد دراستنا  على املستوى التطبيقي: من الناحية التطبيقية .2
املنهجية الفعالة ، وكذا معرفة األسس تصاالت اجلزائر باجللفةا مؤسسةيف  املعلومات واالتصال املعتمدة اتكنولوجي

ا أو سهمتللجوانب اليت مل باإلضافة إىل عرض  ،التنظيمي هباربامج التطوير اجليد لتنفيذ العداد و تدعم اإلاليت 
املنظمة حمل  احات ميكن أن يستفيد منها مسؤولووذلك على شكل اقور  لتدارك اخلطأ يةهود التطوير اجلمهلتها أ

   .عمال بصفة عامةمنظمات األ و مسؤولوأ الدراسة
 :أهداف الدراسة -رابعا
ىل إضاف قيمة تشكل يل على أساس نظريوضوع تكنولوجيا املعلومات واالتصال والتطوير التنظيمي معرض  -

 .املؤلفات العربية
 .املعلومات واالتصال تكنولوجيا استخدامر اثآاملبحوثة للوقوف على  نظمةالقيام بدراسة ميدانية يف امل -
 .نظمةوانب املجومدى تفعيله يف خمتلف  التطوير التنظيميملفهوم  ةاملبحوث نظمةدراك املإ مستوىالتعرف على  -
 ؤسسةمب يوالتطوير التنظيم تصالاليت تربط بني أبعاد تكنولوجيا املعلومات واالحماولة اختبار طبيعة العالقة  -

 .تصاالت اجلزائر باجللفةا
 .إليهاعلى حتليل النتائج اليت مت التوصل  اعتمادا واالستنتاجاتتقدمي جمموعة من التوصيات  -
ملة من املواضيع اليت جلحتفيز الطلبة للقيام بأحباث ذات صلة مبوضوع الدارسة ومتممة له من خالل اقوراح  -

 .تنتظر التفصيل فيها
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 :ودوافع اختيار موضوع الدراسة مبررات -خامسا
 :ميكن تقسيم مربرات اختيار املوضوع إىل شقني، دوافع ذاتية وأخرى موضوعية

 : ذاتية الدوافع .1
ضيع اليت تدخل ضمن صميم التخصص ايعترب من املو  إذ تلقيناهمتاشي املوضوع مع طبيعة التخصص الذي  -

 (.دارة منظماتإ)
 .فيها تواجدهاوقياس مدى  إليهااجلزائرية جيب لفت النظر  نظمات تستغل يف اململ هناك جوانب بأنميان اإل -
 .دارية احلديثةيول الشخصي للبحث يف املواضيع اإلامل -
 .والرجوع إىل أصله السلوكي والتفصيل فيه يالرغبة الشخصية يف التعمق يف موضوع التطوير التنظيم -

 :المبررات الموضوعية. 2
 أحدثتهوالتماس الدور الكبري الذي  ؛عادة النظر يف كيفية تنظيمهاإىل إ نظماتمتغريات بيئية جترب امل بروز -

 . تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف حتقيق ذلك
 .نظماتتزايد الدور الذي تلعبه تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف التأثري على خمتلف جوانب إدارة امل -
ودورها يف تفعيل التطوير عمال نظمات األمب تكنولوجيا املعلومات واالتصال استخدامالكشف عن مدى  -

 .التنظيمي
من  يتكنولوجيا املعلومات واالتصال والتطوير التنظيمقلة الدراسات يف اجلزائر اليت تناولت موضوع الربط بني  -

 .تصاالت اجلزائر باجللفةا مؤسسة على جهة وإسقاط هذه الدراسة
 :المنهج المستخدم في البحث -سادسا

تم سيفرضيات املقدمة، الوحماولة اختبار صحة ، هموضوع البحث، وحتليل أبعاد شكاليةإجل دراسة أمن 
، حيث سنستخدمه يف اجلانب النظري لإلحاطة (النظري وامليداي)سلوبيه أب التحليلي -الوصفياملنهج  اعتماد

فسنعتمد  اجلانب التطبيقي يف ، أما يوالتطوير التنظيم تصالاملعلومات واال االنظرية املتعلقة بتكنولوجي واألبعاد طراألب
تصاالت اجلزائر ا مؤسسةيف  متمثلةهنا وحالتنا  الذي يعد أحد فروع املنهج السابق الذكر، حالةدراسة على أسلوب 

وكذا مستويات  اهب تصالمعرفة مستوى استخدام تكنولوجيا املعلومات واال إىل من خالل دراستها دفهن باجللفة
والتطوير التنظيمي  تصالبني تكنولوجيا املعلومات واال األثرة عالقظيمي فيها، باإلضافة إىل حتليل إحداث التطوير التن

 .من وجهة نظر العاملني فيها
  :يتيف اآلفتمثلت ما فيما يتعلق بأدوات الدراسة ومصادر البيانات أ
األجنبية و الوقوف على ما تناولته املراجع واملصادر العربية اهلدف منها  (:البحث المكتبي)الدراسة النظرية  -

 .املداخالت واملقاالت والدراسات السابقة، وكذا خمتلف حديثةو أمنها سواء كانت قدمية 
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وذلك دراسة هلا،  ةكأدا، سنستخدم االستبيان  تصاالت اجلزائر باجللفةا ؤسسةمباخلاصة : الدارسة الميدانية -
حصائية للعلوم أسلوب احلزم اإلمع استخدام  نظمةعينة من موظفي املل هذا االستبيان من خالل تقدمي

 .البياناتملعاجلة  (SPSS)جتماعية اال
 :حدود الدراسة -سابعا 

 :ما يليمتمثلة فياملطروحة، ستكون حدود دراستنا  شكاليةكثر يف موضوع الدراسة ومعاجلة اإلأللتحكم 
كآلية لدعم التطوير التنظيمي   تصالاقتصرت الدراسة على تناول تكنولوجيا املعلومات واال :الحدود الموضوعية .1

تكنولوجيا املعلومات، )ببعديها  تصالاملتغري املستقل هو تكنولوجيا املعلومات واالن أيف منظمات األعمال، أي 
األفراد، مجاعات : )، أما املتغري التابع فهو التطوير التنظيمي والذي يشمل العناصر التالية(االتصالتكنولوجيا 

 .(العمل، التنظيم
 .اجلزائر باجللفةتصاالت ا ؤسسةمبأجريت هذه الدراسة : الحدود المكانية .2
، على تصاالت اجلزائر باجللفةا مؤسسةاشتملت الدراسة على عينة عشوائية من موظفي : الحدود البشرية .3

 . نظرالخمتلف وجهات  وذلك للوقوف عند، (إطارات، أعوان حتكم، أعوان تنفيذ)اختالف تصنيفهم الوظيفي 
حتديد الوقت الذي مت مجع البيانات فيه، وقد امتدت دراستنا بصفة  ويقصد باحلدود الزمانية: الحدود الزمانية .4

متت واليت ، أما الدراسة امليدانية (2.12) سبتمربإىل  (2.16)من جانفي  عامة على مدى أربع سنوات ابتداء  
من  سبتمربواستمرت حىت شهر  (2.12)فقد بدأت يف شهر جانفي من عام  تصاالت اجلزائر باجللفةا ؤسسةمب

 . نفس العام
 :الدراسات السابقة -ثامنا

جنبية، واليت وحىت األنا لبناء هذا البحث صادفنا العديد من الدراسات السابقة العربية منها يف إطار سعي
 استفدنا منها كثريا يف حتليل اإلطار النظري ويف ضبط أبعادإذ ، خمتلفةمتغريات الدراسة بصور  تعرضن أحاولت 

 :وفقرااها سئلتهاالدراسة امليدانية وبناء أ
 (:من األحدث إىل األقدم)هذه الدراسات من  لعدديلي سنقوم بعرض  ويف ما

دور رأس المال الفكري في تفعيل التطوير التنظيمي للمؤسسة : "بعنوان (2.12حدة بوتبينة، ) دراسة .1
يف علوم طروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه أوهي ، "-باتنة-شركة اإلسمنت عين توتة: االقتصادية، دراسة حالة

 . التسيري جبامعة بسكرة
 مؤسساتلل يال الفكري يف حتقيق التطوير التنظيماملس أهدفت هذه الدراسة إىل توضيح الدور الذي يلعبه ر 

طبيعة العالقة استقصاء دراسة ال حاولت هذهو  ،مسنت عني توتةاإلاالقتصادية من خالل إجراء دارسة ميدانية بشركة 
والتطوير ( رأس املال البشري، رأس املال اهليكلي، رأس املال العالقايت) رأس املال الفكري واملتمثلة يف بني عناصر

 (2.2)الشركة البالغ عددهم  توقد اعتمدت هذه الدراسة أسلوب املسح الشامل بالنسبة إلطارا. التنظيمي
 (.%23.25)ا ما نسبته باستخدام االستبيان كأداة دراسة اسورد منه



 مقدمة 

 خ 

 :عدة نتائج أمههاهذه الدراسة  تأظهر 
 .وجود عالقة ارتباط معنوية بني رأس املال الفكري وفعالية التطوير التنظيمي -
حمل الدراسة حيث  نظمة البحث وجود تفاوت يف دور مكونات رأس املال الفكري يف تفعيل التطوير باملبنَي  -

 (%21)س املال العالئقي بنسبة أيف فعالية التطوير التنظيمي يليه ر  (%22) بنسبةيساهم رأس املال البشري 
 .(%16) س املال اهليكلي بنسبةأوأخريا ر 

من الركائز  باعتبارمهابرأس ماهلا اهليكلي والعالئقي  نظمةهتمام هذه املاوقد أوصت الدراسة يف األخري بضرورة 
 .األساسية لتحقيق التطوير التنظيمي هلا

: التطوير التنظيمي نماذج" :بعنوان (Maxwell Asumeng & Judith Osae-Larbi , 5102)دراسة  .2
 لدراسات األوروبية اجمللة، وهي عبارة عن مقال ُنشر يف "المنظمات المتعلمة إنشاء على وآثارها نقدية مراجعة
 .والتطوير التدريب

 التطوير من رئيسية مناذج ربعةأل والضعف القوة ونقاط واالختالف وأوجه التشابه اخلصائص املراجعة هذه حتلل
 ،منوذج لوين" :هي مراجعتها متت اليت النماذج متعلمة، منظمات إلنشاء استخدامها إمكانية مدىوتدرس  التنظيمي

  ".املخطط للتغيري العام والنموذج التقديري، االستقصاء ومنوذج اإلجرائي، البحث منوذج
 :يلي نتائج الدراسة ما وأظهرت

وختتلف يف نقاط  ،املخطط التغيري عملية يف مشاركة العاملني :مثل خصائص يف األربعة النماذج مجيع تتفق -
 .التغيري ومراحل الوركيزجمال  عدة من بينها

 الثالثة النماذج يدمجمنوذج  هو يف األصل الذي (OD) لـ العام نموذجتقورح هذه الدراسة منوذج موسع لل -
 فشل/جناح على تؤثر أن ميكن اليت اهلامة التنظيمية العوامل تقييم إىل احلاجة على الضوء سلطيُ  ،األخرى
 . املخطط التغيري جهود

 . ضرورة متكني وكيل التغري للمنظمة اخلاضعة للتطوير وضرورة جعلها منظمة متعلمة النموذج املوسع يقورح -
 ال ،متعلمة منظمات إنشاء يف مهمة آثار من عليه يورتب ما مع النموذج هذاأكدت هذه الدراسة على أن 

 .عليه والبناء ومراجعته معاله  واملمارسني املنظرين تبين حالة يف إال جيد بشكل التنظيمي التطوير جمال خيدم أن ميكن
على ( NTIC) ثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثةأ" :بعنوان (2.13بلقيدوم صباح، ) دراسة .3

امعة جبعلوم التسيري يف طروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه أوهي  ،"ةالتسيير االستراتيجي للمؤسسات االقتصادي
  .ينةطقسن

ؤسسة معلى التسيري االسوراتيجي لل تصالثر تكنولوجيا املعلومات واالأإىل معرفة  هدفت هذه الدراسة
دراسة، كأداة   ةاملقابل استخدمت فيها، "موبيليس"مبؤسسة جراء دراسة تطبيقية إوذلك من خالل  ،االقتصادية

 .ختبار فرضيات الدراسةقع ذات الصلة الاواملو  املنظمةقبل املتحصل عليها من أستعني كذلك باملعطيات و 
 : ما يلي، أمهها من النتائجىل جمموعة إتوصلت هذه الدراسة 



 مقدمة 

 د 

عمال من حتديد نقاط القوة ن منظمات األواخلارجية ميك  داخلية التشخيص االسوراتيجي ملتغريات البيئة ال -
 . ومواطن القصور واقتناص الفرص وجتنب التهديدات

يف ظل اعتمادها على  االقتصادية منظماتاالتصال يف حتقيق مزايا تنافسية للو تساهم تكنولوجيا املعلومات  -
سوراتيجي الذي يسمح تفعيل التسيري اإليف مسامها  امورد املعلومة تعد ذإ ،سلوب التسيري االسوراتيجيأ

والقدرة على اختاذ القرارات الفعالة بسبب دقة  اإلسوراتيجيةللمنظمة بتحديد صوراها املستقبلية وأهدافها 
 .توفرها تكنولوجيا املعلومات وجودة املعلومات اليت

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مؤسسة  اإلسوراتيجيةمن خالل الدراسة التطبيقية لألدوار  -
(MOBILIS )التوزيع  إسوراتيجية، مابني اإلسوراتيجيةن هذه املؤسسة تستخدم خليط من البدائل أ اتضح

 .والوركيز والتميز
لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املؤسسة اجلزائرية التصاالت اجلزائر  اإلسوراتيجيةدوار األتتعدد  -

(MOBILIS) واليت من بينها : 
  تنافسية فعالة إسوراتيجية إتباعحتقيق مزايا تنافسية من خالل. 
 التعديالت الوظيفية   ،ؤسسةتفعيل التطوير التنظيمي من خالل التغيريات اهليكلية اليت عرفتها امل

 .دثةحاملست
  حماولة تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة وذلك بإدخال حتسينات على خمتلف العمليات اليت يقوم هبا

 . وحتسني جودة خدمااها وعروضها نظمةامل
  االستفادة من تطبيقات الذكاء االسوراتيجي يف تشخيص متغريات البيئة اخلارجية ودراسة سلوكيات

 .تنافسيةال مةنظامل
وقد قدمت الدراسة جمموعة من االقوراحات كان أمهها ما ينصب حول ضرورة مسايرة التطور التكنولوجي ملا له 
من دور يف تفعيل التسيري االسوراتيجي للمنظمات احلديثة وملواجهة الضغوطات البيئية التنافسية املعقدة وحتقيق 

 .والبقاءزايا تسمح هلا باملواجهة مجناحات و 
التطور التكنولوجي ودوره في تفعيل المعرفة لمنظمة " :ـــــاملعنونة ب( 2.11 نوي طه حسين،)دراسة  .4

طروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف أوهي  ،"دراسة حالة للمديرية العامة لمؤسسة اتصاالت الجزائر: األعمال
  . (3) امعة اجلزائرجبعلوم التسيري 

خلف أبعادها ومعرفة كيفية تمدى تطبيق منظمة األعمال إلدارة املعرفة مب التعرف علىهدفت هذه الدراسة إىل 
باستخدام االستبانة دراسة ميدانية  خاللوقد مت ذلك من . فعيل إدارة معارفهااالستفادة من التطور التكنولوجي يف ت

 .(%21)أي نسبة االستجابة بلغت  ،(21)واسورجع منها استمارة  (..1)على عينة عشوائية، حيث وزعت 
 : مها رئيسيتنيوقد توصلت هذه الدراسة إىل نتيجتني 

عمليات ملعرفة، وتطبق بشكل نسيب املنظمة حمل الدراسة تعتمد على معظم املبادئ اليت جاءت هبا إدارة اأن  -
 .املعرفة دارةإ
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 .حمل الدراسة نظمةبني تكنولوجيا املعلومات واالتصال وإدارة املعرفة بامل حصائيةإهناك عالقة ذات داللة  -
، نظمةكأداة إلنشاء واكتساب املعرفة بامل  غياب ألسلوب البحث والتطويرن هناك أىل إكما توصلت الدراسة 

 نظمةامل هتماماإضافة إىل  ،منظمةهناك خمتصني يف جمال املعلومات وهندسة البيانات ضمن املوارد البشرية لل وأن
 .بالتجديد يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال

دارة الموارد إأثر تكنولوجيا المعلومات واالتصال على " :واليت كان عنواهنا( 2..2 ،لمين علوطي)دارسة  .5
 . امعة اجلزائرجبدارة األعمال إطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف أوهي  ،"البشرية في المؤسسة

هذه الدراسة إىل التعرف على مدى تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصال على إدارة املوارد البشرية ومل هدفت 
ان نظام معلومات املوارد البشرية وقد ك نظماتهذه الدراسة حبالة معينة بل كانت دراسة نظرية تشمل مجيع امل صتخت

 .حمور تركيز هذه الدراسة لكورويوالعمل عن بعد والتدريب اإل
 :يلي أمهها ما ،ىل جمموعة من النتائجإخلصت هذه الدراسة 

فهما جديدة للتشغيل  ذات مهارة خاصة، كما يفتحان فرصا  جمتمع املعلومات واملعرفة يتطلبان موارد بشرية  -
 .سامهان يف مكافحة البطالة وتقليص الفقري
داء نظم أساسيا يف بناء وتطوير وحتسني أطار نظرية النظم دورا إاملعلومات واالتصال يف  اتلعب تكنولوجي -

يف تقدمي دارات أدوات وتقنيات تستخدمها اإل تعد جمرد مل داريةذ أن نظم املعلومات اإلإ نظمةاملعلومات يف امل
 ىلإعمال التقليدي ذج األلعمليات وأنشطة األعمال وإمنا هي منظومات ال غىن عنها للتحول من منو الدعم 

 .ةلكورونيعمال اإلمناذج األ
ستفيدين، مع احلفاظ بتقدمي خدمات أفضل للم -السيما املؤمتتة منها- تقوم نظم معلومات املوارد البشرية -

داء والفاعلية باستثمار قواعد البيانات احمللية واجلاهزة واملشاركة يف العمليات الفنية، من أجل على مستوى األ
 .وتطوير نوعية العمل بني املوظفني، خصوصا ما يرتبط باألعمال الروتينية نتاجية العاملني،إحتسني 

بشرط اقوراهنا بأمن  نظمةساسيا يف ختفيض التكاليف، وحتسني نشاط املألية العمل عن بعد دورا آتلعب  -
 .املعلومات والشبكات

أحد نواتج التغريات العلمية والتقنية ويلعب هذا النمط احلديث دورا أساسيا يف جناح  لكوروييعد التدريب اإل -
 .داء املوارد البشريةأوظيفة التدريب وبالتايل حتسني 

دراسة واقع عملية إدارة  :إدارة التغيير في التطوير التنظيمي" :ـــــاملعنونة ب( 5..2 ريم رمضان،)دراسة  .6
 .امعة دمشقجبعمال دارة األإطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف أ، وهي "التغيير لتطوير المنظمات في سورية

بيان ما إذا كان هناك وت ،ىل حماولة التعرف على واقع التغيري جلملة من املنظمات السوريةإهذه الدراسة  دفاه
ي منظمات مدير من  أجريت هذه الدراسة على عينة، وقد نظمات األعمال املدروسةبني مدارة التغيري إيف  اختالف
لبسة اجلاهزة، الصناعات الغذائية، الصناعات الصناعات النسيجية، األ :ا وذلك يفالعام واخلاص يف سوريالقطاع 

  .مديرا   (..4)والبالغ عددهم  ،الكيميائية
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 :أمهها ىل جمموعة من النتائج،إوتوصلت الدراسة 
يري التنظيمي، وتنخفض نسبة اذج العلمية املتعلقة بإدارة التغعمال ختتلف من حيث تبينها للنمأن منظمات األ -

 .مقارنة مبنظمات القطاع العامذه النماذج تبين منظمات القطاع اخلاص هل
واخلدمي تتمتع بدرجات منخفضة من الكفاءة على عكس منظمات الصناعي املنظمات يف القطاع العام  -

القطاع اخلاص، كما أن املنظمات يف كال القطاعني العام واخلاص بفرعيها الصناعي واخلدمي تتمتع بدرجات 
 .منخفضة من الفعالية

التنظيمي فيما يتعلق بالتخطيط للتغيري  األخصبو  ية يف املنظمات السورية،دار ية اإليوجد ضعف يف العمل -
 .ومراحل تنفيذه

دارة التغيري وبني مقاومة التغري،كما بينت الدراسة إتبني وجود عالقة بني بعض املقومات العملية السائدة يف  -
 .مة منط التغيري السائد مع منط القيادة املتبع يف املنظمات حمل الدراسةءعدم مال

 األفراد يف املنظمات واملهام والعمليات أي أثر على ،يالتنظيممل يظهر للتغيريات احملدثة يف التقانات، واهليكل  -
 .ينه تطوير تنظيمعلى أ يف تلك املنظمات عتبار التغيري احملدثاوبالتايل ال ميكننا  (اإلنساياجلانب )

اجمللة بمقال نشر هو و  ،(,Louis Raymond & François Bergeron and Guy Pare 0992) دراسة .2
 .لنظم املعلومات األوروبية

مة تكنولوجيا املعلومات للهيكل التنظيمي على أداء املؤسسات الصغرية ءهدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر مال
من  املعلومات لتكنولوجيا الكلي التطور لقياسذلك، طورت استبانة ل اوحتقيق ؛واملتوسطة مبقاطعة الكيبك بكندا

 اليقني وعدم التنظيمي احلجم أخذ مع ،(املعلومات تكنولوجيا إدارة ،املعلومات تكنولوجيا استخدام) مها بعدينخالل 
 .مدير تنفيذي( 1.2)وطبقت على عينة طبقية عشوائية تتكون من  ،بعني االعتبار البيئي

 :نتائج الدراسة ما يلي أثبتت
 .اهليكلي التطورمع  إجيايب بشكل يرتبط املعلومات تكنولوجيا تطور أن -
 .التنظيمي األداءمع  إجيايب يرتبط بشكل املعلومات تكنولوجيا استخدام أن -
األقل  الشركات من أداء   األعلى الشركات يف أقوى اهليكلي والتطور املعلومات تكنولوجيا إدارة بني العالقةأن  -

 .أداء  
  الدراسات السابقةتميز الدراسة الحالية عن: 

 :ختتلف الدراسة  احلالية عن سابقااها يف
 .يف منظمات األعمال ييف تفعيل التطوير التنظيم تصالتبحث يف مسامهة تكنولوجيا املعلومات واالكوهنا  -
وهو أصل التطوير، من خالل إظهار مجاعات  يقامت هذه الدراسة بإبراز اجلانب السلوكي للتطوير التنظيم -

 التفصيل يف املؤشرات اليت كذاو  ،يالتطوير التنظيم برنامجشتغل عليها من احملاور اليت يالعمل كمحور أساسي 
 .فرادمستوى األيقاس هبا التطوير على 
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ىل إضافة إ مفصل،شكل بو مبختلف حماوره  يمشولية املوضوع، حيث يدور املوضوع حول التطوير التنظيم -
 جمن خالل إدرا  براز هذا اجلانبإإذ أردنا  ؛ساس التطوير التنظيميأ هنأاء اجلانب السلوكي حقه بفعل طعإ

 .لدراسةل ساسيةاألبعاد األ ضمن مجاعات العمل واألفرادمن  كل
 عليها،اختبار فرضيات الدراسة ختريت مؤسسة اتصاالت اجلزائر كحالة مت ذ أإمهية اجلانب التطبيقي للدراسة أ -

باإلضافة إىل أهنا الوطين واملنتشرة عرب الوراب  املوجودة يف الوطن نظماتامل أكربفة بأهنا من و معر  نظمةفامل
مالئمة إلجراء الدراسة جد  منظمةفهي  تباالتصاال وظيفتها متعلقةأن ومبا خضعت جلهود تطويرية عدة، 

 .اعليه
نظرا لزيادة  فيها د مشروع كبري للتطوير التنظيميداعإجيب  إذملوضوع، اذا ملثل هالدراسة  املنظمةحاجة  -

 منظمةالدراسة ستكون إضافة علمية تستفيد منها هذه ن إلذا ف املضافة إىل عاتقها، تواملسؤولياعباء األ
  .بصفة عامةاألعمال  منظماتو  اتصاالت اجلزائر بصفة خاصة،

 أن على التوصيات اليت قدمتها الدراسات السابقة، تأمل الطالبة اآلخرون وبناء   نتهىاوانطالقا من حيث  -
هذه الدراسة من  إليهن تتوصل أيستفاد منها يف اجملال العلمي والعملي من خالل ما ميكن  ةتقدم مادة علمي

 .اجلزائرية نظماتقد تساعد على تطوير امل اقوراحاتنتائج وما تقدمه من 
 :لمتغيرات الدراسة اإلجرائيةالتعريفات  -تاسعا 

وخمتلف أبعادها من خالل اإلطالع على ما أتت به  جرائي اخلاص مبتغريات الدراسة،عريف اإلتاعتماد ال مت
 :املراجع العربية واألجنبية يف هذه اجملاالت

خمتلف أنواع االكتشافات واالخوراعات اليت تعاملت، وتتعامل مع شىت أنواع  :تكنولوجيا المعلومات -
قت املناسب وبالطريقة وخزهنا واسورجاعها يف الو ( توثيقها)املعلومات، من حيث مجعها وحتليليها وتنظيمها 

  .املناسبة واملتاحة
األدوات والوسائل والتجهيزات اليت يتم توظيفها بغرض نقل املعلومات والبيانات من : تكنولوجيا االتصال -

 .عرب األماكن املختلفة ،املرسل إىل املستقبل يف أقل فورة زمنية وبأقل تكلفة وبدقة أكثر
 ،(التنظيم -مجاعات العمل -أفراد)جمهود خمطط ومنظم يشمل مجيع جوانب املنظمة  هو :التطوير التنظيمي -

  .العلوم السلوكيةخمرجات على  يف ذلك ازيادة فعالية املنظمة معتمد   متمثلساسي أدف وذلك لتحقيق ه
أو  األفراد عن البعض ستغناءاالادي من خالل ويكون التطوير يف هذا اجلانب يف شكله امل: فرادتطوير األ -

تعديل السلوك من خالل نظم  أو نوعي بالوركيز على رفع املهارات وتنمية القدرات أو ،إحالل غريهم حملهم
 يظهر أثر هذا التطويرو ، تدريب األفراد هبدف حتسني أدائهم للعمل من خالل إكساهبم مهارات جديدة

 .فعهم وقدرااهم ومعارفهماودو  األفراد شخصيات على
فاعلية اجلماعة واالهتمام بقيمها ومعايريها مجاعات العمل على تطوير على مستوى الركز ي :العملجماعات  -

وتطوير أهدافها ومتاسك اجلماعة، وما يطرأ بني أطراف اجلماعة من نزاعات أو اختالفات، واألساليب 
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القات الداخلية البيئية املناسبة للحل املشكالت واختاذ القرارات، وأسلوب االتصال بني مجاعات العمل والع
 .اليت تسهم يف دعم اجلماعة وتوثيق أدائها

يسعى التطوير التنظيمي من خالل هذا اجلانب إىل حتسني األنشطة ومهام العمل والوظائف : تطوير التنظيم -
واألقسام واإلدارات واخلدمات أو املنتجات وهيكل العالقات والسلطات والعالقات بني املنظمة واملنظمات 

ويهتم كذلك بتطوير التكنولوجيا املستخدمة وتطوير إجراءات العمل وأساليبه وتطوير العمليات  ،األخرى
اإلدارية اليت تتم داخل التنظيم وفرص التجديد واالبتكار،كما ميس التطوير هنا حتسني الوضع التنافسي 

  .اإلسوراتيجيةللمنظمة ومراجعة أهدافها وتطوير خيارااها 
 :دات المستعملة في البحث كمترادفاتالمفر  -عاشرا

 والكلمات  املورادفاتصطلحات وجدنا صعوبة يف توحيد من امل ريالدراسة على الكث العتمادنظرا 
 :، منهامبورادفات نستعملة بكثرة يف البحث، إذ مت االستعانة يف بعض األحياامل

  كمورادفات  ناألحيا، يف بعض "شركات"، "مؤسسات" ،"نظماتم"استعمال كلمة. 
  كمورادفات  ناألحيا، يف بعض "مرؤوسني"، "فنيظمو " ،"عمال"، "موارد بشرية" ،"فرادأ"استعمال كلمة. 
  كمورادفات  ناألحيايف بعض " أبعاد التطوير التنظيمي"، "حماور التطوير التنظيمي"استعمال كلمات. 
 كمورادفات  ناألحيايف بعض  ،"حبث" ،"دراسة" استعمال كلمة. 
  كمورادفات  ناألحيا، يف بعض "عمالء"، "زبائن"استعمال كلمة . 

 :هيكل الدراسة -الحادي عشر 
 :ىل أربعة فصول أساسيةإتقسيم حبثنا هذا  رتأينااشكالية الدراسة إجل معاجلة أمن 

، وذلك من خالل ثالثة مباحث تصالوااللوجيا المعلومات اإلطار النظري لتكنو يتناول الفصل األول 
، يف حني سيعىن تصالاملعلومات واال اأساسية مرتبطة بتكنولوجي فاهيممليتعرض املبحث األول سرئيسية، حيث 
 .االتصال افسيخصص لتكنولوجي المبحث الثالثاملعلومات، أما  امبوضوع تكنولوجي المبحث الثاني

ماهية إىل  ولمبحث األالأين سنتطرق يف  ،إطارًا مفاهيميا للتطوير التنظيمي فسيقدمأما الفصل الثاي 
 المبحث الثالث، أما جلانب اإلجرائي للتطوير التنظيمياإىل  المبحث الثانيبينما سنتطرق يف ، التطوير التنظيمي

 .مسؤولية التطوير التنظيمي وآليات التعامل مع حتدياتهفسيتناول 
دعم : ـــــالنظري حيث سيعنون ببني متغريات الدراسة يف شكلها  رتباطيةفيوضح العالقة اال الفصل الثالثأما 
التطور يف : ول مباحثه العناصر التاليةستتناو  ،تصالتكنولوجيا المعلومات واالمن خالل  يالتطوير التنظيمفعاليات 

 مبحاور تصالواال عالقة تكنولوجيا املعلومات ،األول همبحثيف  تصالمناذج األعمال يف ظل تكنولوجيا املعلومات واال
المبحث يف  عالقة تكنولوجيا املعلومات باملداخل احلديثة للتطوير التنظيمي ،المبحث الثاني يف التطوير التنظيمي

 .الثالث



 مقدمة 

 ش 

تصاالت ا مؤسسةسقاط اجلانب النظري على إللدراسة التطبيقية، من خالل الرابع الفصل يف حني خصص 
عرض ومناقشة ىل إمث سنتطرق  اإجرائهطبيعة الدراسة امليدانية وكيفية  األولالمبحث سيتناول ، حيث اجلزائر باجللفة

 .فيه اختبار فرضيات الدراسةفسيتم  المبحث الثالث ، أماالمبحث الثاني يف متغريات الدراسة
التوصيات افة إىل تقدمي مجلة ليها، باإلضإهم النتائج املتوصل أوستختم هذه الدراسة خبامتة عامة سيعرض فيها 

 .قوراحاتواال
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 :تمهيد
النمط  حنونوعية  نقلةمن  هتوما أحدث حركية اجملال التكنولوجي مييز منط احلياة املعاصرة اآلن هو إن أهم ما
يظهر االجتاه الذي علومايت هنا موالرتكيز على مصطلح  ،متيازاوب اجملتمعات صناعيكان منط حياة ما  املعلومايت بعد 

 هذه فكانت بذلكلوجيا املعلومات واالتصال تكنو  واملتمثل يفاجتهت إليه هذه التكنولوجيا وتطورت فيه بوترية عالية 
 .التكنولوجيا األكثر بروزا

كون أن هذه  ،واجلاواعتمادها أمرا اإلدارات  ا من بللإن ارتفاع أمهية هذه التكنولوجيا جعل من استغالهل
خصائص ومسات األنشطة يف تغيري والالتحرر من احملددات الزمنية واملكانية ألداء النشاط التكنولوجيا سامهت يف 

 .كذلك  ليات تنظيم وإدارة األنشطةآوتغيري وسائل و 
ة ددة مضطر احتقيق زخم هائل يف املعلومات وزيإن تطور استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال ساهم يف 

كلريا  أخذت بذلك حيزاو  مضافة، لتحقيق بيمة رستثميصلحت بذلك رأس مال يعتمد عليه و أف ،ألمهية هذه األخرية
 .إدارة وتشغيالاملنظمات أنشطة  من

النحو سيكون على شكل ملاحث جسدت على  املعلومات واالتصال اجمال تكنولوجيما سيتم عرضه يف 
 :التايل

  تكنولوجيا املعلومات واالتصالمرتلطة بمفاهيم أساسية : المبحث األول
   .تكنولوجيا املعلومات: المبحث الثاني

 .تكنولوجيا االتصال: المبحث الثالث
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 .تكنولوجيا المعلومات واالتصالمرتبطة بمفاهيم أساسية : المبحث األول
، مركلات أساسية يتكون منها مفهوم تكنولوجيا املعلومات االتصال ،واالتصال ؛املعلومات ؛التكنولوجيا

الوسيلة املادية ملفهوم  تشكلكون أن التكنولوجيا  ،أمر مهماملصطلحات  ماهية هذه رفع الللس عنوتوضيح و 
 االتصالو  ،كنولوجياشتغل عليها من خالل هذه التأما املعلومات فهي املادة اليت ي   ،تكنولوجيا املعلومات واالتصال

 .العملية واملمر الذي متر من خالله هذه املعلومات هو
 .التكنولوجيامفهوم : المطلب األول

أصلح تواجد اآلالت يف بيئة العمل حيث  ،يقرتن مفهوم التكنولوجيا بالتطورات احلديثة يف وسائل العمل
بل يتعده إىل  فقط كما جيب اإلشارة إىل أن هذا املصطلح ال يعكس املفهوم املادي له  ،احلديثة السمة الغاللة هلا

 .أنواعها وخصائصهابوعليه فإننا سنتناول يف هذا املطلب مفهوم التكنولوجيا  ،املعرفة الفنية
  :تعريف التكنولوجيا -أوال

وكذا  ، باستمراريزال يتطور جماهلا والذي ال  ذلك لديناميكية التكنولوجياصياغة تعريف حمدد ملصطلح  يصعب
نلدأ من  وهلذا وجب علينا أن، تلك اجملاالتمع ناسب تتصاغ مبا ي فأصلحتيف خمتلف اجملاالت العلمية  التغلغله

  .سليمةفكرة املصطلح بطريقة  إليضاحأصل الكلمة 
 :أصل كلمة تكنولوجيا .1

من أكثر املفاهيم املتداولة لالستخدام يف الوبت املعاصر، من بلل الفرد العادي واملتخصص،  التكنولوجيالفظ  
فهو مفهوم متعدد اجلوانب واألبعاد وال يوجد اتفاق بني املفكرين على تعريف واحد له، لكنه ال خيرج عن اإلطار 

نوع  اأنه تتويج للعقل اللشري الذي يسعى للسيطرة على الطليعة وفق ما خيدم مصاحله، فالتكنولوجي فيه رىالذي ي  
من املعرفة اليت من املمكن اكتساهبا ونقلها وتطويرها بواسطة أفراد مؤهلني ومنظمني يف هيئات وكيانات ومنظمات 

 ولالشق األ ،(Logos) والثاين( Techne) ولتتكون من شقني األبدمية  يونانيةلوجيا كلمة و التكن 1.خمتلفة
(Techne)  أو التطليقية  ىل الفنون العمليةإيشري(Practical Arts)،  شكال من املعرفة التطليقية اليت األتلك وهي

فهي تعين الوسائل اليت عن طريقها يتم ، (Logos) ماأ  2.شياء مفيدةأ صنعىل إيذها مبهارة تؤدي عادة فم تنيتعندما 
 اإلغريق ىو املربر وكان يقصد هبا لدأالسلب  اليونانية، وتعين يف ىل هذه املعرفة التطليقية وتعلم مهاراهتاإالوصول 
ىل اجلوهر من إفكار والوصول تعين بصفة عامة، حشد األنسان وحماولة حتسينها، ولكنها ليات معيشة اإلآدراسة 

 .خالل احلجة واملنطق
من التفربة بني شقي الكلمة، ليس فقط لتوضيح معىن كل كلمة فيهم، ولكن لتوضيح العالبة  هدفنيهناك و 

ىل التوازن بني الصفة إيؤدي بطليعة احلال  التكنولوجيان التوازن بني شقي كلمة إومن هنا ف، الصحيحة بينهم
 إلجراء اإلنسانهبا اليت يقوم  اتالعملي فالتكنولوجيا تعكس ؛وبني الطليعة التكنولوجيايف مفهوم  صطناعيةاال

                                                 
 .74: ص ،3102 دار النهضة، :مصر ،تكنولوجيا المعلومات وإدارة األزمات ،أشرف السعيد أمحد (1)

(2) Darin Barney, The Network Society, Britain: polity press, 2004, p:35 
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هدافها تتخطى ألتكنولوجيا يف حد ذاهتا كمصطلح إن افومن ناحية األخرى ، ة احتياجاتهيتعديالت على الطليعة لتلل
وميس العالبات  اجتماعيا نعتربهمنه فيما ميكن أن  االستفادةفن ميكن فهي تعد  امللموسةشياء املادية ابتكار األ
 1.ملاشرة بل واألطر اليت حتكم تلك العالبات اإلنسانيةواحلاجات 

 :في تعريف التكنولوجيا جتهاداتا .2
 عن موضو جمال نشاطها، وألالتكنولوجيا يف تناولت ن العديد من اهليئات واجلهات الرمسية املعرتف هبا نظرا أل
أن  رتأيناا األسلابهلذه  ،املصطلحهبذا من التعريف  اختلو  مل املعاجم كذلكن وأل ةموضوع الساعيعد  التكنولوجيا

 .يف تعريفه نيثلللاحالجتهادات الفردية نلدأ بتعريفات هذه اجلهات واملصادر بلل أن نتطرق ل
 :قواميستعريف الهيئات الدولية وال . أ

 :جند اجلهاتمن بلل هذه ومن بني التعريفات املدرجة 
ميكن أن يكون حمال  كل ما»: *(UNCTAD) ونكتادالمتحدة للتنمية والتجارة األمؤتمر األمم  تعريف -

والعالمات التجارية واملعرفة الفنية غري  االخرتاعتلادل وعلى وجه اخلصوص براءات للليع والشراء أو ال
 االخرتاع والعالمات القابلة هلذا املنح وفقًا للقوانني اليت تنظم براءات وأو عالمات أبراءات  املمنوح عنها

شياء أشخاص العاملني واملعرفة التكنولوجية املتجسدة يف األالتجارية واملهارات واخلربات اليت ال تنفصل عن 
 2.«واآلالتمادية وبصفة خاصة املعدات 

لمعرفة لجانب الثقافة املتضمن  التكنولوجيا يف معناها الواسع» :األمانة العامة لجامعة الدول العربية -
اإلنسان يف العامل اخلارجي ويسيطر على املادة لتحقيق النتائج العلمية املرغوب واألدوات اليت يؤثر هبا 

 3.«فيها
حالة املعرفة املتعلقة بطرق حتويل املوارد إىل » :**(OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنميةتعريف  -

 4.«خمرجات
 5.«معنيالتطليق العملي للمعرفة خاصة يف حقل »: (Webster) وبستر تعريف قاموس -

                                                 
، 3102املكتب العريب للمعارف، : ، الطلعة األوىل، مصرستراتيجي األمريكيوالتفكير اإل يين التقدم التكنولوجبالعالقة أمحد مسري عارف،  (1)
 بتصرف. 00:ص

*
 United Nations Conference on Trade and Development. 

جملة  ،العقود الدولية لنقل التكنولوجيادراسة في  :العقد قبل مسؤولية األطراف في مرحلة مالعة القانونية يالطب ،حممد إمساعيل وفاروق أبو الشامات (2)
 .212: ص ،3102 ،(13) العدد ،(32) اجمللد ، جامعة دمشق: سوريا ،جامعة دمشق للعلوم االبتصادية والقانونية

   .74:أشرف السعيد أمحد، مرجع سلق ذكره، ص (3)
**

 Organisation for Economic Co-operation and Development. 
(4)

 Organisation for Economic Co-operation and Development, Available online:  

https://stats.oecd.org/glossary/detail. Asp?ID= 2692, on: (09/01/ 2019). 
(5)

 Merriam Webster dictionary, Available online: 

 https://www .merriam - webster.com/, on: (09 /01/ 2019) 

https://stats.oecd.org/glossary/detail.%20Asp?ID=%202692
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اآلالت واملعدات  هيو  تطليق املعرفة العلمية لألغراض العملية،« :(Oxford) أوكسفورد تعريف قاموس -
تتعامل مع اهلندسة أو العلوم  الذي فرع املعرفةهنا تتمثل يف أكما  ،اليت مت تطويرها من تطليق املعرفة العلمية

 1.«التطليقية
 :في تعريف التكنولوجيا الباحثيناجتهادات  . ب

 :من هذه التعريفات جند
علم معاجلة املنتجات الطليعية أو العلم الذي ي  « :(Johann Beckmann, 1777) يوهان بيكمان تعريف -

 2.«معرفة احلرف اليدوية
نظمة من مو معرفة أللمعرفة العلمية،  يظامالتطليق الن« :(,Galberaith John 2791) جالبرث تعريف -
   3.«غراض علميةأجل أ
  4 :لثالث مستويات االتكنولوجي عىنم فإنه ميكن تقسيم (Levin Morten, 1993) ليفين مورتنووفقا  -

 األشياء املادية.  
  املادية األشياءعملية صنع.  
 تلك املاديات املعرفة الالزمة لتشغيل. 

  :ساسينيتكنولوجيا انطالبا من مكونيها األال واعرف مبدوره هم (Kumar, 1999)وزمالئه  كومارفينود   -
 يشتمل على عناصر مثل املنتجات واألدوات واملعدات واملخططات والتقنيات  :مكون مادي

 .والعمليات
 الذي يتألف من الدراية يف اإلدارة والتسويق واإلنتاج ومرابلة اجلودة واملوثوبية  :المكون المعلوماتي

 5.والعمالة املاهرة واجملاالت الوظيفية
نسان الفعال واملؤثر للمعرفة اإل التنظيم واالستخدام« :بأهنا (2002، والسامرائيجي يلقند)يعرفها  -

ا بغرض وخربته، من خالل وسائل ذات كفاءة تطليقية عالية، وتوجيه االكتشافات والقوى الكامنة احمليطة بن
 6.«فضلالتطوير وحتقيق األداء األ

 
 

                                                 
(1)

 Oxford dictionary, Available online:  

https://en.oxforddictionaries.com/, on: (09/01/ 2019). 
(2)

 Eric Schatzberg, Technik Comes to America: Changing Meanings of Technology before 1930, Technology 

and Culture Journal, U.S: Johns Hopkins University Press, Volume (54) , Issue (20) , 2004, p 524: . 
(3)

 James Ronald Stanfield, John Kenneth Galbraith, Britain: Macmillan Press LTD, 1996, p :157. 
(4)

 Levin Morten, Technology Transfer as a Learning and Development Process: An Analysis of Norwegian 

Programmes on Technology Transfer, Technovation, Volume (31) , Issue (20) , 1993, P:498. 
(5)

 Vinod Kumar & all, Building Technological Capability through Importing Technology: The Case of 

Indonesian Manufacturing Industry, Journal of Technology Transfer, Volume )24(, Issue  (23) , 1999, p:82. 
 .22: ، ص3112دار الوراق، : ، الطلعة األوىل األردنتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتهالجي وإميان فاضل السامرائي، يبند إبراهيمعامر  (6)

https://en.oxforddictionaries.com/
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حول تعريف هذا املصطلح من خالل القراءة املتمعنة للتعريفات السابقة ميكن أن خنط العديد من املالحظات 
 :واملتمثلة يف
ن هذه املعرفة ال أل بشكل خالصمعرفة فنية فهي ال تعد جزء من املعرفة الفنية التكنولوجيا وإن اعتربت أن  -

 .التكنولوجياتزيد عن كوهنا القاعدة واألساس الذي تنلثق منه 
ا نالالزمة للتطليق العملي، لكن وافرتاضاتعايري امل وضع فهما يشرتكان يفوثيق بالعلم  ارتلاطللتكنولوجيا  -

  .ات واضحة بينهالم لالختالفعا لفظة الهن نطلق عنأيصح  ال بأنهنرى 
 اعتقادناففي  ،ملموسةال  أبعاداً تعرب التكنولوجيا على جمموعة من العمليات االجتماعية حتمل يف طياهتا  -
 . تتعدى صفتها املادية التكنولوجيان إا يتضح من بع  التعريفات فممو 

جمموعة من «: يتمثل يف أهنا اف للتكنولوجيين نشكل تعر ميكننا أفأنه فات واملالحظات السابقة من التعري
وتتكون هذه  ،النتائج املرغوبةاجلهود املنظمة اليت تستفيد من املعرفة العلمية للوصول حل للمشكالت وحتقيق 

 .«واألدوات واألساليب والعمليات العقلية( كاآلالت واملعدات) التكنولوجيا من جوانب مادية
 .والتقنية والعلم االتكنولوجي . ج

فاألول  ،وهذا اختزال خاطئ (technology) يف الغالب بلفظ التكنولوجيا (Technique) التقنيةخيتلط لفظ 
أما  ،يستخدمها اإلنسان يف إجناز عمل أو عملية ما يتطريقة الالسلوب أو األهي التقنية فبدمي والثاين حديث نسليا 

 دودراسة خصائص املادة اليت تصنع منها اآلالت واملعدات فق (علم الفنون واملهن) يالتكنولوجيا مبعناها األصلي فه
عندما بدأت اآللة تأخذ أمهيتها  2،(1770) وبالضلط يف أملانيا 1،هذا اللفظ بعد ظهور الثورة الصناعية استخدامظهر 

لتصنيع  العلميةاملعرفة تطليق تعكس مفهوم وبالتايل فهي  3،املتصاعدة ومكانتها اللارزة يف جمال اإلنتاج الصناعي
 4.منتجات معينة
 هفإن ،ليس هلا جذر عريب ميكن الرجوع إليه يف املعاجم العربية على اختالف مسمياهتا تكنولوجياكلمة وألن  
رغم الفرق  ،مما يعين تعريب التكنولوجيا بالتقنية( تقن)من خالل التوجه إىل اجلذر الثالثي أن جندها فقط  بإمكاننا

    .لوجيا يف بع  كتابات اللاحثنيو لفظ التقنية كمرادف للتكن اعتماديفسر  وهذا ما 5،الكلري بني املفهومني
واملعلومات  باملعارف رتلاطا هلا اليت التقنيات جمموع تتمثل يف التكنولوجياويف جمال املفاربة كذلك جند أن 

 بيم اجملتمع حتمل هي تقنيات ختصاراب التكنولوجيا إذن. معني وزمن عصر يف اجملتمع ينتجها اليت واالبتكارات

                                                 
 .04-01 :ص ،0221 ،العريب للنشر والتوزيع: مصر ،الجماهيريتكنولوجيا المعلومات وصناعة االتصال  ،حممود علم الدين (1)
جامعة : اجلزائر ،جتماعيةواال، جملة العلوم اإلنسانية في العملية التعليمية واستخداماتهتطور مفهوم التكنولوجيا  ،نور الدين زمام وصلاح سليماين (2)

 .012: ص ،3102 ،(00)العدد  ،باصدي مرباح
  .04: ص ،مرجع سلق ذكره ،حممود علم الدين  (3)
 .33: ص ،3114 ،دار املناهج: األردن ،الطلعة األوىل ،مفاهيم ومداخل، تقنيات، تطبيقات علمية: إدارة التكنولوجيا ،غسان باسم الالمي (4)
امللتقى الدويل وربة حبثية مقدمة إىل  ،التكنولوجياتحليل األثر المزدوج لحدود حماية الملكية الفكرية في مجال نقل  ،بوسامل رفيقةو  بن خيلف الزهرة (5)

 .12:ص ،3114فيفري  13/12 ،لشارباملركز اجلامعي : اجلزائر ،االستثمار األجنيب ونقل التكنولوجيا إىل الدول النامية: األول حول
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 بل تكنولوجيا أنتجها ليست الذي اجملتمع وحضارة وثقافة بيم على حتتوي ال تقنية أداة أو عتاد كل أن مبعىن وثقافته،
ألهنا تتضمن منتجات املعرفة التقنية  املتعلق بالتقنية ذلكأكثر عمومية من التكنولوجيا  ىمد باإلضافة إىل 1،تقنية هي

  2.كذلك  فالتكنولوجيا تعترب نوع من املعرفة القائمة على الذهن واملمارسة ،والتكنولوجيا ذاهتا
على حد تعلري اللع  مرحلتان متميزتان ومتكاملتان لتحقيق  فهما ،أيضاالعلم مبفهوم التكنولوجيا  متتزج
وصوال  ن غاية العلم هي اللحث عن كنه األشياء وحقيقتها والكشف عن عناصرها وخصائصهاأمن حيث  ،املعرفة

إهنا التطليق العملي لنتائج  ،أما التكنولوجيا فهي املرحلة التالية الكتشاف بانون األشياء ،إىل بانون كل شيء ونظريته
  .إهنا مثرة العلم ،إهنا ابتكار أسرع وأيسر الطرق الستعمال بانون األشياء يف اإلنتاج ،بانون الشيء

طان برباط وثيق ال تستطيع يرتل( التكنولوجياالعلم و )املعاصرة إن رافدي املعرفة اللشرية وبعلارة أخرى ف
ا عند فالتكنولوجي 3.دائمة التطور اتكنولوجيبغري فيه أن تنفصل عن العلم وال يستطيع العلم فيه أن يتقدم  لوجياو كنالت

وهو  (know why) بينما ميثل العلم معرفة األسلاب know how،4))معرفة الكيف أو الوسيلة اللع  تتمثل يف 
 5.العامة والتكنولوجيا حتوهلا إىل أساليب وتطليقات خاصة يف خمتلف النشاطات يأيت بالنظريات والقوانني

كما أن التطور العلمي ال يؤدي تلقائيا إىل   ،غري أنه ال يؤدي بذاته إليها ،العلم إذن هو أساس التكنولوجيا
التطور التكنولوجي يأيت نتيجة التفاعل والرتابط بني ما  ،إمنا هو فقط شرط إلمكانية هذا التطور ،تطور تكنولوجي

 6.وبني التطليق الفوري والسريع هلذه النتائج ،يتوصل إليه اللحث العلمي من نتائج وبوانني
 :خصائص التكنولوجيا -ثانيا

 : يلي ما تتميز التكنولوجيا خبصائص عدة منها
يصنعها  عقله وأدواته اليت الستخداميتميز اإلنسان بسعيه الدؤوب  :نتاج لنشاط إنساني التكنولوجيا -

، علميا وتكنولوجياً  ن تراثاو  ك  اإلنسان أن ي   استطاعلذلك  ملواجهة مشكالت حياته أو إلجناز مهام معينة،
 . ه يف ذلك إمكانياته من لغة وذكاء وبدرات عقلية وإبداعيةتساعد

األساسي تنمية  وإمنا وسيلة هدفها التكنولوجيا احلديثة ليست غاية يف ذاهتا، :االقتصاديةالتكنولوجيا  -
من هذا  وانطالبا ،اإلنتاج من خالل املساعدة على زيادة اإلنتاج وخف  تكاليف ابتصاديااجملتمعات 

                                                 
تخصص تسيير المؤسسات  :ماجستيرلطلبة والمتوسطة محاضرات مقياس تكنولوجيا ونظم المعلومات في المؤسسات الصغيرة خبيت إبراهيم،  (1)

  .32 :، ص3117/3112جامعة باصدي مرباح،  :اجلزائر، الصغيرة والمتوسطة
جامعة  :غري منشورة، اجلزائر التنمية، ابتصاد، أطروحة دكتوراه يف حالة الجزائر: التطوير التكنولوجي كأداة لتحقيق النمو االقتصاديحممد زعالين،  (2)

 .02:ص ،3101 احلاج خلضر،
، وربة حبثية مقدمة إىل املؤمتر العلمي الثالث لالبتصاد اإلسالمي، سالميةوآثارها االقتصادية على الدول اإلتقنية لاالفجوة عطية بن علد احلليم صقر،  (3)

 . 01-12:ص، 3112جامعة أم القرى، : السعودية
 .02: ، ص3112دار الفكر اجلامعي، : األوىل، مصر، الطلعة إدارة تكنولوجيا المعلوماتحممد الصرييف،  (4)
جملة الكوت  ،(2011-1220)لمدة  دور التقدم التكنولوجي في تنمية المحاصيل اإلستراتيجية وتطويرهارمحن حسني علي ورشا خالد شهيب،  (5)

 .21:، ص(03)جامعة الوسط، العدد : للعلوم االبتصادية واإلدارية، العراق
 .01:مرجع سلق ذكره، ص ،احلليم صقرعطية بن علد  (6)
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 وأكثرسرعة  وأكثربل حجما أ معظمها اهلدف بدمت التكنولوجيا احلديثة منتجات ابتصادية فهي يف
 .إنتاجا

ألهنا تركز أساسا  ال تعمل التكنولوجيا مبعزل عن العلم والليئة :تفاعل التكنولوجيا مع كل من العلم والبيئة -
عالبات ثنائية تقوم على التأثري  على العلم ومكتشفاته لتوظفه يف خدمة الوابع، ويتجسد هذا التفاعل يف

التكنولوجيا تقدم أن اللحوث العلمية، كما  ا إىلالتكنولوجيوالتأثر بكل من العلم والليئة، إذ يرجع تطور 
ظروفها وتطوير إمكانياهتا مبا يعمل على توفري الراحة والقوة  للليئة املعلومات واألدوات الالزمة لتحسني

خر، والتكنولوجيا آأخرى فالتكنولوجيا املالئمة جملتمع ما بد ال تصلح جملتمع  للعنصر اللشري، ومن جهة
 . زمنية ما بد ال تكون كذلك يف فرتات زمنية أخرى ئمة لفرتةاملال

ومناهجه  أهنا مستمرة لكنها ليست ثابتة وإمنا متطورة بتطور العلم إىلتشري  :التكنولوجيا متراكمة -
 . ظهور تكنولوجيا معينة ال تلغي سابقتها أنومتطللات الوابع املتجددة، كما 

معريف، وهي  خرواآلالتكنولوجيا من عناصر عديدة بعضها مادي تتكون  :التكنولوجيا متكاملة العناصر -
متكامال ال غىن فيه  متثل كالً  معاجلة املدخالت للتحول إىل خمرجات، وهي بذلك إىليف جمملها هتدف 
 . لعنصر عن أخر

 إىلاملتقدمة  عدة لنقل التكنولوجيا احلديثة من الدول أساليبمثة  :التكنولوجيا قابلة للنقل واالنتشار -
 1.واملعارض الدولية الدول النامية منها االسترياد واالستثمارات األجنلية وبراءات االخرتاع

فهي مركب متكامل من العناصر الساعية  ،التكنولوجيا لعنصر يزةمملاساسية ألا النقاط لنيتالسابقة  العناصر
مسامهة بشكل جد فعال يف تقليل التكاليف، ة ادأللتحويل املدخالت إىل خمرجات، وركيزة أمهيتها تتمثل فكوهنا 

 تكوينهاومن حيث . كما أن انتشارها على مدى جغرايف واسع سهام يف تعزيز هذه األمهية  تسريع العمل وتسهيله
لعلم وجتسيد هذه انسان من خالل االستعانة مبخرجات لتطوير نشاط اإل الدؤوبتاج السعي د نعت افالتكنولوجي

  .نتائج ملموسةاملخرجات يف شكل 
  :تصنيفات التكنولوجيا -ثالثا
 :هذه التصنيفات جندبني د تصنيفاهتا، ومن واسع يف شىت اجملالت ساهم يف تعدوامتدادها ال اإن مشولية التكنولوجي   
 2:ىلإوتقسم : على أساس الموضوع .1

خالل تقدمي  يهتم هذا النوع بنقل األفكار إىل منتجات وخدمات جديدة من :جو تكنولوجيا المنت  -
واليت تتطلب التنسيق والتعاون بني خمتلف عمليات املنظمة  ،العمل واإلنتاج معارف، طرق جديدة ألداء

                                                 
عينة من المؤسسات  على دراسة :أهمية العمل الداخلية وأثرها على فاعلية القيادة اإلدارية بالمؤسسة االقتصادية الجزائرية ،دروم أمحد (1)

 .44-41: ص ،3101 ،جامعة اجلزائر ،غري منشورة ،أطروحة دكتوراه يف إدارة األعمال ،االقتصادية الجزائرية
 بتصرف .321: ص ،3102 ،دار املسرية :األردن ،الطلعة الثانية ،منظور كلي :إدارة المنظمات ،ماجد علد اهلادي مساعدة (2)
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تعاون بني إىل ج و عملية اللحث عن تقنيات جديدة للمنت حتتاجالزبائن، كما  لتللية رغلات واحتياجات
 .اءة عاليةاملختلفة  لتحديد كيفية  إنتاج السلع أو اخلدمات بكف  األبسام

هتتم بالطرق واإلجراءات اليت تساهم يف أداء األعمال داخل املنظمة، فهي علارة عن : تكنولوجيا النظام -
  .واألجهزة اليت تؤدي إىل إنتاج املنتجات أو تقدمي اخلدمات املكائن

املتعلقة باكتساب ونقل املعلومات هبدف حصول  التقنياتتركز على  :واالتصال تكنولوجيا المعلومات -
الالزمة لتقدمي املنتجات واخلدمات اجلديدة، وتشمل عملية جتميع، معاجلة  املنظمة على أفضل القرارات

 .احلاسوب إىلاملستندة  التكنولوجياالسيما  املعلومات املناسلة وتوزيع
 :على أساس نوعها .2

أو يف املعدات واآلالت  ،تتجسد يف الرأس مال اللشري (:Hardwardخشنة )تكنولوجيا مجسدة  -
 ........(.السيارة، التلفزيون) ويف السلع االستهالكية املعمرة  ،والتجهيزات الرأمسالية

وتتمثل يف املعرفة املتعلقة  ،ةماديال تأخذ أشكاال  (: Softwareناعمة) مجسدةتكنولوجيا غير  -
وصيانة وتوطني وتطوير التكنولوجيا اجملسدة وحتويل خالصات اللحوث العلمية امللتكرة إىل  باستخدام

 1.تطليقات علمية مفيدة يف النشاطات االبتصادية واالجتماعية
 :على أساس أطوار حياتها .3

  .تكنولوجيا وليدة -
 .تكنولوجيا يف مرحلة النضج -
 .تكنولوجيا متقادمة -
 2.تكنولوجيا الغية -

 :توليفة المدخالت المستخدمة في أسلوب اإلنتاجمن حيث  .4
هي التكنولوجيا اليت تستخدم أسلوب إنتاجي يستخدم (: الموفرة للعمل)تكنولوجيا كثيفة رأس المال  -

زيادة اإلنتاجية احلدية لرأس على وتعمل هذه التكنولوجيا  ،كرب نسليا من كمية العملأرأس املال بكمية 
 .زيادة اإلنتاجية احلدية للعملكرب من معدل أاملال مبعدل 

كرب نسليا من  أهي التكنولوجيا اليت تستخدم كمية عمل (: لرأس المال الموفرة)تكنولوجيا كثيفة العمالة  -
  .مبعدل أعلى من معدل زيادهتا لرأس املالللعمل كمية رأس املال وتعمل على زيادة اإلنتاجية احلدية 

                                                 
امللتقى الدويل  وربة حبثية مقدمة إىل ،االستثمارات األجنبية المباشرة كرهان إستراتيجي إلحداث النمو والتنمية بالجزائر ،محداين حممد وكربايل بغداد (1)

 .01:ص ،3114فيفري  13/12 ،شارلاملركز اجلامعي ب :اجلزائر ،االستثمار األجنيب ونقل التكنولوجيا إىل الدول النامية :األول حول
 .14:ص ،نفس املرجع السابق (2)
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اليت تستخدم أساليب إنتاج مصممة لتشغيل أعداد كلرية  التكنولوجياهي (: محايدة)تكنولوجيا متوسطة  -
كمية أبل من رأس املال ومتثل مركزا وسطا بني وسائل اإلنتاج الكثيفة رأس املال   واستخداممن العمل 
 1.والعمل

 :واستغاللها امن ناحية تداوله .5
نتهاء مدة احلماية بال بيود إل استغالهلاوهي املشاعة عامليا وميكن ألي جهة  (:متاحة)تكنولوجيا مفتوحة  -

 .القانونية هلا
على أشخاص طليعيني أو معنويني  استغالهلاهي التكنولوجيا اليت يقتصر (: مقصورة)تكنولوجيا مقيدة  -

وال يتم استغالهلا إال باالتفاق مع مالكيها أو حائزيها فهي تكنولوجيا . تتوفر فيهم شروط بانونية خاصة
 2.غري متداولة إال بشروط

فالتكنولوجيا اليت تكون  ،تغري من فرتة إىل أخرىيإىل مرحلة زمنية  ةوهذا التقسيم هو تقسيم ساكن بنسل
 .فرتة زمنية معينة تنتقل إىل تكنولوجيا متاحة يف فرتة زمنية الحقة بعد انتهاء مدة احلماية القانونية هلامقصورة يف 

 :على أساس درجة التحكم .6
أن درجة  هواملسلم بي ،ةيالصناع نظماتومتتلكها امل ،وهي تكنولوجيا مشاعة تقريلا :التكنولوجيا األساسية -

 .كلرية جدا  االتحكم فيه
 نظماتواحدة أو عدد حمدود من امل نظمةوهي عكس النوع السابق حيث متلكها م :التمايزتكنولوجيا  -

 3.امللاشرين منافسيهابقية عن الصناعية وهي التكنولوجيا اليت تتميز هبا 
  .المعلومات مفهوم :الثانيالمطلب 

فحدث بذلك حتول يف  ،املعلوماتفهوم ق مبليتع امية فيثورة حقيق ة األخريةيأحدث ت التطورات التكنولوج
بشكل  و سهم ياستثمارها بشكل كفء وفعال و هذا املفهوم يقرتن باملعلومات، كون أن امتالكها مفهوم القوة، وأصلح 

 . حتقيق بيمة ومزايا تنافسية للمنظمة ويسهم كذلك يف حسن استغالل الفرص املتأتية أمامهاكلري يف 
 :(Information) تعريف المعلومات -أوال

أما  ،أي األثر الذي يستدل هبا على الطريق (لممع  )وترجع إىل كلمة  (علم)كلمة معلومات مشتقة من كلمة 
 أو ،أو صورة ،أو ربما ،تعين مظهرا (Forma) فكلمة ،األصل الالتيين للعناصر اليت يتألف منها هذا االصطالحعن 
 يينالالتويأيت الفعل  أو متثيال وصفيا ،أو تشكيال ،فتعين إبداعا (Formatio) أما كلمة ،أو هنجا ،أو باعدة ،إشارة

(Formar) بغرض تعليم الغري ،أو متثيل ،أو تصوير ،أو تشكيل ،بقصد صياغة فيستخدم لوصف فعل ميارسه املرء، 

                                                 
نموذج وزارة التربية والتعليم بسلطنة : الموارد البشريةأثر التكنولوجيا المعاصرة على تقييم برامج وسياسات إدارة  ،حممد بن أمحد بن حممد الفرازي (1)

 .70: ص ،3112 ،جامعة تشرين :سوريا ،غري منشورة ،أطروحة دكتوراه يف إدارة األعمال ،عمان
 .70-71: ص ،نفس املرجع السابق (2)
دراسة حالة مستشفى : االستشفائية العموميةدور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحسين االتصال الداخلي في المؤسسات  ،بشري كاوجة (3)

 .2:ص ،3102 ،جامعة باصدي مرباح: اجلزائر ،غري منشورة ،رسالة ماجستري يف نظم املعلومات ومرابلة التسيري ،بوضياف بورقلة
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ليمنح املفردة اللغوية اليت يصاحلها مسة  ،املصدر الالتيين (in) ويأيت ،وإرشاده وتوجيهه أو ترسيخ املفهوم ،أو تثقيفه
 أما إذا حاولنا اإلمساك بتالبيب املعاين اليت حيملها اصطالح. أو التعلق بالزمان أو املظهر ،أو الفضاء ،املكان

(Information) وتستخدم الكلمة . تعين شرح أو توضيح شيء ما فهي 1واليت تقابلها بالعربية كلمة املعلومات
 2.(معلومة)بصيغتها املفردة يف اللغة الفرنسية للداللة على 

 :مقصدهالتوضيح التعريفات التالية  اخرتنافقد  مفردةاالصطالحي لل عىناملعن أما 
 :تعريف المعاجم والموسوعات .1

بابلة للتلديل حيث ( أو ترتيلات) واملنقولة بتسلسالت املتأصلةالسمة »: بأهنا (webster) قاموسصفها ي -
 3.«تنتج تأثريات نوعية

العامة، ويكون  احلقائق واألفكار اليت يتلادهلا الناس يف حياهتم» :بأهنااملعلومات الموسوعة البريطانية  تعرف -
 ».4اجملتمع يف املختلفةذلك التلادل عادة عرب وسائل االتصال املختلفة أو عرب مراكز ونظم املعلومات 

 وسيد حسب اهللألمحد الشامي لتعريف المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات وفقا  -
القرارات  اختاذألغراض  ،الليانات اليت مت معاجلتها لتحقيق هدف معني أو الستعمال حمدد»:فإن املعلومات هي

 5.«وتوزيعها يف صورة رمسية أو غري رمسية ويف أي شكلداوهلا وتسجيلها ونشرها تأي الليانات اليت ميكن 
 :االجتهادات الفردية في تعريف المعلومات .2

 6.«الليانات املمنوحة ذات الصلة والغاية»: بأهنا متثل يف (,Peter Drucker 2771) تعريف -
 7.«الليانات اليت حتدث فربا»: بأهنا( Ilkka Tuomi, 1999) تعريف -
يزود املتلقي بلع  الفهم أو اللصرية  يفه. هي نتيجة ملعاجلة الليانات» :(Gordon Davis, 2000) تعريف -

 8.«أو االستنتاج أو القرار أو التأكيد أو التوصية
 9.«الليانات املنظمةاملعلومات هي »:(Saint Onge, 2002) تعريف -

 

                                                 
 .   70-71:ص ،3102 ،دار حامد: األردن ،الطلعة األوىل ،إستراتيجية إدارة المعرفة واألهداف التنظيمية ،ليث علد اهلل القهيوي (1)
 .22: ص ،0242 ،دار الشروق: مصر ،الطلعة األوىل ،نظم المعلومات في المنظمات المعاصرة ،حممد حممد اهلادي (2)
، واألحباثمركز الرباهني للدراسات : بريطانيا الطلعة األوىل، ،سي وآخرونكح الءآ :، ترمجةيم الذكيمالدنا وأدلة التص: توقيع في الخلية ،ستيفن ماير (3)

  .030:ص ،3104
 .34: ص ،، مرجع سلق ذكرهإميان فاضل السامرائيو  عامر إبراهيم بنديلجي (4)
   .34-31 :، ص3102مؤسسة الثقافة اجلامعية،  :مصر ،االتصاالت عن بعد وأثرها على االقتصاد المحليلطاهر ميمون، ا (5)

(6)
 Leo Vodáček, Information Management:Concept, Teaching, Applications, 1998, p:59. 

(7)
 Ilkka Tuomi, Data Is More than Knowledge: Implications of the Reversed Knowledge Hierarchy for 

Knowledge Management and Organizational Memory, Journal of Management Information Systems, Volume 

(31) , Issue (21) , 1999, P:106.  
(8)

 Gordon B Davis, Information Systems Conceptual Foundations: Looking Backward and Forward, 

Organizational and Social Perspectives on IT, 2000, p .13:  
(9)

 Jose Claudio Terra & Terezinha Angeloni, Understanding the difference between Information Management 

and Knowledge Management, P .20:  
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 1.«هي مقياس للحد من عدم اليقني» :(,Cécile Gardiès 1112) تعريف -
 2:على أهنا ظاهرة علمية تتضمن أربع دالالت أساسية هي أشار إليهافقد  (Dobons)ما أ -

 مبعىن التحول من حالة ذهنية إىل أخرى ،التعلري عن حالة املعرفة. 
 ميكن بصورة مادية وما تنطوي عليه من أحداث وأشياء وحركات  مبعىن متثيل العامل ،التعلري على سلعة

 .واالستفادة منها تداوهلا
  مبعىن حتويل الليانات إىل وضع معريف جديد ،عمليةالتعلري عن. 
 مبعىن التفاعل بني املتغريات والظروف احمليطة بإنتاجها واستخدامها ،التعلري عن الليئة. 

جمموعة من الليانات متت معاجلتها لتعطي معىن : "على أهنا الطرح السابق ميكن تعريف املعلوماتومن خالل 
 ."عرفةاملميكن االستفادة منها للوصول إىل  ،خاصا

 : المفاهيم المقاربةبعض المعلومات و  -ثانيا
 نفس املعىنعلى  ةللداللوتصاغ هذه الكلمات  المعرفةو ياناتالباملعلومات مبفهومي  كثريا ما يقرتن مصطلح

اللع   بلعضهموأن ما يربطهم  ،اختالف جوهري ملضمون كل منهموالعملي يشريان إىل وجود العلمي  بعإال أن الوا
تلدأ بالعام فاخلاص فاألكثر  تعمل على تسلسل مضامني هذه املعاين حيث اعتماديةهو فقط وجود عالبة تكاملية 

 3.القرار بشأنه اختاذصا لتقود يف النهاية إىل فهم أفضل للظروف اليت حتيط باملوضوع املطلوب ختص
تتمثل  4،من الداللة يءالشلني منه تي ما أي" الليان"وهي "بنًي ": لألصل لغوي اشتقاق هيواليت  لبياناتفا

 أدوات ستخدامابدخالت يتم حتويلها ماليت تستخدم كعناصر  حداثواأل واألرباماللكر  املعطيات ،ة اخلامداملا :يف
عن تعرب إذا كانت ) حقائق :املختلفة اوبأشكاهل 5،احلدث جتاهباجيابيا إمعلومات مؤثرة  إىلتكنولوجيا املعلومات 

إذا غابت ) تقديرات؛ (سجالت املوظفني ،حجم املليعات ،كميات اإلنتاج): تارخيية موثقة مثل مشاهدة أو أحداث
تقديرات ميكن الوصول إليها باستخدام األساليب بذلك تمثل فمشاهدة األحداث اليت متثلها الليانات وغاب التوثيق 

لكي تكون  6؛(أساليب التنلؤ باستخدامإذا كانت تعرب عن أمور مستقللية ميكن الوصول إليها ) توقعات ؛(اإلحصائية
فاملعلومات إذن هي ناتج معاجلة الليانات من خالل معلومات تامة، أن تعاجل للتحول إىل تكون مفيدة، جيب 

من مؤشرات  إخضاعها لعمليات خاصة بذلك مثل التحليل والرتكيب من أجل استخالص ما تتضمنه الليانات

                                                 
(1)

 Cécile Gardiès, L'éducation à l'information: guide d'accompagnement pour les professeurs 

documentalistes, France: Educagri Editions, 2008. 
 .017:، ص3102 دار املعتز،: ، األردنإدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلوماتعلد اهلل حسن مسلم،  (2)
 .32: ، ص3101مؤسسة الوراق، : ، األردنأسسها النظرية وبناء قواعد بياناتها: نظم المعلومات المالية ،وآخرون صلاح رحيمة حمسن (3)
  .22: ، ص0222 دار الشروق، :اللنان ،، الطلعة األوىللمعلومات المبنية على الكومبيوترالتطورات الحديثة لنظم احممد حممد اهلادي،  (4)
جملة   ،دراسة نظرية ومقترحات مستقبلية على المستوى العربي والمحلي :أهمية تكنولوجيا المعلومات في تنمية لقطاع السياحياهلام خيضر شرب،  (5)

  .032: ، ص3107، (22) ، العددكلية بغداد للعلوم االبتصادية: العراقبغداد للعلوم االبتصادية اجلامعة، كلية 
 .32: ، صوآخرون، مرجع سلق ذكره صلاح رحيمة حمسن (6)
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بكوهنا  وتتميز 1وبذلك تعد املعلومات متغري تابع للليانات تتنوع بتنوعها. وعالبات ومقارنات ومعدالت وغريها
بني  أكثر يزمنومن خالل اجلداول املوالية نستطيع أن  2،من الدبة واملوثوبية بسياق واضح ومبستوى عال   مرتلطة

 :الليانات واملعلومات
 .المقارنة بين البيانات والمعلومات :(1-1)الجدول رقم 

 املعلومات الليانات /
 متثل أربما أو أعدادا مفسرة متثل أرباما أو أعدادا غري مفسرة 01
 متثل خمرجات النظام متثل مدخالت النظام 02
 عليها ميكن اختذ برار بناءً  عليها برار بناءً  اختاذال ميكن  03
 تامة املعاجلةأربام  أربام غري تامة املعاجلة 04

 .034:، ص3112 ،مؤسسة حورس الدولية :مصر ،الطلعة األوىل ،نظم المعلومات اإلدارية ،حممد الصرييف :المصدر      

 .المقارنة بين البيانات والمعلومات من حيث المجال:(2-1)الجدول رقم 
 المعلومات البيانات المجال
 ضمن اهليكل التنظيميمنظمة  يف اهليكل التنظيمي ةغري منظم الترتيب
 حمدودة القيمة بالضلط غري حمدودة القيمة القيمة

 تستعمل على الصعيدين الرمسي والغري رمسي ال تستعمل على الصعيد  الرمسي االستعمال
 حمددة املصادر مصادر متعددة المصدر

 عالية منخفضة الدقة
 خمرجات مدخالت الموقع
 مقارنة حبجم اللياناتصغرية نسليا  كلرية جدا الحجم

 .032:ص ،3112 ،مؤسسة حورس الدولية :مصر ،الطلعة األوىل ،نظم المعلومات اإلدارية ،حممد الصرييف :المصدر
  .وأكثر دبة ،منظمة ،مرحلة متطورة ملعاجلة الليانات ملعلومات ما هي إىلاإذن ف
فتعد  3،إدراكه حباسة من احلواس: ومعرفة الشيء (َعَرفَ )واليت يرجع أصلها اللغوي إىل املصدر  معرفةالأما 

وهبذا تذهب املعرفة خبطوة إىل  4.حصيلة االمتزاج اخلفي بني املعلومة واخلربة واملدركات احلسية والقدرة على التحكم
األمام إذ تقوم بربط جماميع املعلومات مع بعضها لكي حيصل على جمموعة من االستنتاجات اليت توظف لغرض 

أن املعرفة جوهرها  (Sabherwal and Fernandes) كل منويف السياق نفسه يضيف   ،أهداف حمددةحتقيق 

                                                 
  .72: ، ص3114در صفاء، : ، الطلعة األوىل، األردنإدارة المعرفةرحبي مصطفى العليان،  (1)
  .04: ، ص3112 دار املناهج،: األردن ،وتكنولوجيا المعلومات، أساسيات نظم المعلومات اإلدارية سعد غالب ياسني (2)
: ص ،3102 ،دار األيام: األردن ،إستراتيجية التمكين التنظيمي لتعزيز فاعلية عمليات إدارة المعرفة ،حسني موسى اللىن ونعمة علاس اخلفاجي (3)
11. 
 . 24: ص ،3100، دار الفكر :األردن ،الطلعة األوىل ،نظم المعلومات اإلدارية ،سيد صابر تعلب (4)
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على إنتاج معلومات من  مشاهبة للمعلومات والليانات إال أهنا أكثر عمقا وغىن وبيمة وهذا يعين أن املعرفة تساعد
وختتلف املعلومات عن املعرفة كذلك يف كون  1،بل بيمةأبيانات أو إنتاج معلومات ذات بيمة عالية من معلومات 

وبالتايل ميكن القول  ،املعرفة متثل حصيلة أو رصيد خربة ومعلومات ودراسة طويلة ميتلكها شخص ما يف وبت معني
 2.أن الغرض األساسي من املعلومات هو زيادة مستوى املعرفة وتقليل درجة عدم الثقة للمستفيد

ينما ينظر إىل املعلومات توبعات وتقديرات، ب ،من احلقائق ةجمموعيانات على أهنا ومما سلق ميكن النظر إىل الل
 .وبيمة وفائدة واملعرفة بأهنا معلومات ذات داللة ،بيانات منظمة على أهنا

لتطور الذكاء واحلكمة كنوعني إضافيني  الشكلضيف هذا يو ، (1-1) ربم ويرد متثيل هذا الرأي يف الشكل
عندما توضع هذه احلقائق يف . حقائق بسيطة معزولةشكل  يفالليانات  تتجسد أن  هذا الشكل يفرتض الليانات، 

 .عندما تعطى املعلومات معىن من خالل تفسريها تصلح املعلومات معرفةو  .سياق وتدمج يف هيكل، تظهر املعلومات
للتنلؤ بالعوابب املستقللية،  ميكن للوعي معاجلتها، على سليل املثالالعقلية قائق داخل بنية احلجد او تيف هذه املرحلة، ت

يصلح السلوك ذكياً لبينما يستخدم العقل اللشري هذه املعرفة لالختيار من بني اللدائل  .أو الستنتاج االستنتاجات
 .أخريا

 .تطور البيانات: (1-1) الشكل رقم                            

 
Source: Ilkka Tuomi, Data Is More than Knowledge: Implications of the Reversed Knowledge Hierarchy for 

Knowledge Management and Organizational Memory, Journal of Management Information Systems, Volume 

(31) , Issue (21) , 1999, P:106. 
تشمل احلكمة   3،عندما تكون القيم وااللتزام دليل السلوك الذكي، بد يقال أن السلوك يستند إىل احلكمةو 
والقدرة على بلول  ،وحقيقي وزائف وفهم القيمة الدائمة ئطافهم ما هو صحيح وخعلى القدرة على كذلك 

                                                 
األداء  ،التعلم التنظيمي ،إدارة المعرفة: مفاهيم معاصرة في اإلدارة اإلستراتيجية ونظرية المنظمة ،حمسن الياسري وظفر ناصر حسني مأكر  (1)

 .04:ص ،3102 ،دار الصفاء: األردن ،الطلعة األوىل ،اجلزء  السابع ،االستراتيجي
 بتصرف . 024:، ص3101دار الصفاء، : ، الطلعة األوىل، األردن المعلومات اقتصادرحبي مصطفى العليان،  (2)

(3) Ilkka Tuomi, op.cit, p 321-324: . 

 خيارات: الذكاء                           

 بابلية التنلؤ :المعرفة                                        

 أنساق وأمناط: المعلومات                                                       

 معاجلةغري : البيانات                                                                               

 القيم وااللتزام: الحكمة                 

الخبرة/ التعلم أرباح فكرية لكل جهد مستثمر: العائد   

 العائد
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 شكل  وهي استخدام املعرفة املعرب عنها يف ،دراكهاالتوجهات اجلديدة اليت ميكن أن يكون مرغوبا فيها وميكن إ
  1.ملادئ للوصول إىل برارات حكيمة حصيفة حول املوابف اخلالفية

هو توضيح أن بيمة األشكال املختلفة للليانات واملعلومات ( 1-1)املقصود من املنحىن الرمزي يف الشكل  
 .واملعرفة تزداد من خالل التعلم

 : تصنيفات المعلومات -ثالثا
 ما يف هبذا اخلصوص، مت حتصيله املعلومات اليت تستخدمها املنظمات تأيت يف أشكال وصيغ عدة نذكر ما

 :يلي
 2:منيز مصدرينووفقا هلذا التصنيف  :حسب مصدر المعلومات .1

تعكس املعلومات الداخلية احلقائق املتصلة باألحداث والوبائع املتصلة بسري العمل يف  :المعلومات الداخلية -
   .(اإلنتاج واملليعات واملخزون واملشرتيات واحملاسلة وشؤون األفراد وغريها)خمتلف وحدات املنظمة 

  هتماماتعكس احلقائق عن األحداث والوبائع اجلارية خارج املنظمة املتعلقة مبجال  :لمعلومات الخارجيةا -
 (.املنافسني واألسعار والتشريعات والتوجيهات احلكومية وغريها ،األسواق)وعمل املنظمة 

 :حسب نفس املعيار ميكن تصنيفها إىلو 
وهي املعلومات اليت يتم جتميعها ألول مرة من مصادرها األصلية وذلك ملواجهة  :ةالمعلومات األولي -

  3 .استخدامات خاصة
 4.وهي اليت بامت املنظمة أو طرف آخر جبمعها وختزينها مسلقا :لمعلومات الثانويةا -

 :حسب درجة الرمسية تصنف إىلفاملعلومات : حسب درجة الرسمية .2
مرتلط باهليكل التنظيمي للمنظمة كالقوائم املالية  تدفقها يكوناليت هي كل املعلومات  :الرسميةمعلومات  -

وتقارير األداء الفواتري وأوامر الشراء إضافة إىل التعليمات واملتطللات القانونية واإلجراءات احملاسلية وكذا 
  .وغريها... التخطيط واملوازنة واختاذ القرارات املختلفة  متطللات

 واآلراءواخلربات الشخصية  كاإلشاعاتاملنظمة  الرمسية نظم التأيت من خارج  واليت :المعلومات الغير رسمية -
فهي تستخدم كمكمل للمعلومات الرمسية وميكن استخدامها كلديل يف حالة عدم  ،وغريها واألحكام
 5.وجودها

                                                 
 .12: صمرجع سلق ذكره، ، إدارة المعرفةرحبي مصطفى العليان،  (1)
 .32-37: ، ص3102دار املناهج، : الطلعة األوىل، األردن، نظم المعلومات المحوسبةحممد نور برهان وغازي إبراهيم رحو،  (2)
 ،دار إثراء: األردن ،الطلعة األوىل ،مدخل إلى تكنولوجيا المعلومات: نظم المعلومات التسويقية ،حممد علد احلسني الطائي وتيسري حممد العجارمة (3)

 .031: ص ،3114
 .77: ص ،3114 ،دار الفكر اجلامعي: مصر ،الطلعة األوىل ،نظم المعلومات اإلدارية ،حممد علد العليم صابر (4)
: ص ،بدون سنة نشر ،الدار اجلامعية  للنشر :مصر ،نظم المعلومات المحاسبية في شركات التامين والبنوك التجارية ،محد بسيوين شحاتة وآخرونأ (5)
 .بتصرف .02
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 :وتشمل :حسب طبيعة المعلومة .3
 ربم األعمال وذلك باإلجابة على: باألربام والقيم مثل هي معلومات متعلقة :المعلومات الكمية -

 كم؟ وكيف؟: السؤالني
 ملاذا؟ وتقوم باإلجابة على السؤال. هي املعلومات اليت تعتمد على املعرفة واخلربة :المعلومات النوعية -

 :فيها جند :على أساس النطاق الزمني للمعلومات .4
 .األداء أو لتصميم حلول بديلة ملشاكل روتينيةتستخدم ملتابعة ومرابلة  :معلومات تاريخية -
 1.تستخدم ألغراض التنلؤ وأيضا تقدم معايري للعملية الربابية (:المستقبلية)المعلومات التنبؤية  -

 : تالقراراالمعلومات وفقا الحتياجات متخذ   .5
املعلومات املتاحة للمنظمة أن تعمل على تللية احتياجات متخذي القرارات يف كافة املوابع  علىينلغي 

رية يف ث تراعي وبشكل مستمر متطللاهتم املختلفة للمعلومات يف مجيع املستويات الوظيفية واإلدايحب ،اإلدارية
كلما ازدادت احلاجة إىل   ،القول أننا كلما تدرجنا بالصعود حنو املستويات اإلدارية العليا ناميكنوبشكل عام  ،املنظمة

أن املعلومات كلما اجتهنا إىل املستويات اإلدارية الدنيا إذ البد من يف  لبينما تزداد التفاصي ،لخصةممعلومات مركزة و 
والشكل التايل  2،طلقا للمستويات اإلدارية املختلفة تتالءم عملية جتهيز وتصميم أي معلومة مع نوعية القرار املتخذ

 .طليعة املعلومات وعالبتها باملستويات اإلداريةيوضح 
 .داريةلمعلومات وعالقتها بالمستويات اإلطبيعة ا :(2-1)الشكل رقم 

 
 

 
 
 
 
 

 .13: ص ،3102، دار الفكر :الطلعة األوىل، األردن ،أسس إدارة مخاطر المؤسسة: نظم المعلومات المحاسبيةنضال حممود الرحمي،  :المصدر
هناك عدة معايري للتمييز بني احتياجات املستويات اإلدارية املختلفة للمعلومات، واليت ميكن توضيحها يف 

 :لشكل املوايلا

                                                 
 اإلدارةأطروحة دكتوراه يف  ،دراسة حالة عينة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية: التسويقيثر تكنولوجيا المعلومات على المزيج أ ،أمينة بدايفة (1)

 .07 -03: ص ،3102 ،حممد بوبرةأجامعة : اجلزائر ،غري منشورة ،التسويقية
 .22:ص ،3100 ،دار اليازوري: األردن ،دور نظم وتكنولوجيا المعلومات في اتخاذ القرارات اإلدارية ،عدنان عواد الشوابكة (2)

 

برارات غري 
 مهيكلة 

  ملخص بل دبة أ خارجي

 اإلدارة التكتيكية

دارة اإل
سرتاتيجيةاإل  

التشغيلية اإلدارة   

 نادر غري معروف

األعمال تشغيل وحدات  

برارات 
 مهيكلة

 مستقلل 

رمتكر  دبة  أكثر معروف تفاصيل داخلي   ماضي 
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هي املعلومات اليت تتواجد على املستوى اإلدارة العليا، وتدعم التخطيط على  :ستراتيجيةاإلمعلومات ال -
 .املدى الطويل

تغطي فرتة مستقللية بصرية األمد تتعلق مبدى تنفيذ األنشطة الوظيفية املختلفة يف : المعلومات التكتيكية -
 1.وبفا لالسرتاتيجيات املوضوعة من بلل اإلدارة العليا املنظمة

فري معلومات تتعلق هذه املعلومات بعمليات املنظمة اليومية حيث جيب تو (: الفنية)المعلومات التشغيلية  -
 2.تفصيلية ودبيقة وبصفة مستمرة ومتكررة عن مجيع أوجه النشاط يف املنظمة

 :المعلومات الخصائصمن  -رابعا
يف عقد الثمانينات من القرن املاضي بع  اخلصائص للمعلومات  (McGarry)حدد بع  اللاحثني ومنهم 

 3:منها
 .برب للرتادف مع احلقائقأ أهنا :أوال -
 .اإلنسانيعرفه  تدعيمي على ما أو ،ثر حتويليأهلا  أن :ثانيا -
 .القرارات اختاذتستخدم كعامل مساعد يف  :ثالثا -
 .لإلنسانهي حرية االختيار  :رابعا -
 .هو عنصر ضروري يف موابف االختيار :خامسا -
  . هي مادة خام اليت نستخلص منها املعرفة :سادسا -
يت الذي ترتكز جذورها يف كينونته والفضاء املعلوما ،هبا املعلومات متازتاالتطورات املتسارعة اليت  ما أنك
 4:جعلها تثمر خبصائص كثرية جنمل بعضها مبا يلي ،الغري مرئية

 .(إعادة الصياغة)التمييع والسيولة فاملعلومات ذات بدرة هائلة على التشكل  خاصية -
 .استقلاهلاأو بثها ملن يرغب يف  -االنتقال املوجه -بابلية نقلها عرب مسارات حمددة  -
 .بيمتها نتيجة لتعدد استخدامها يفيوجد تالزم منطقي حلصول نقصان  فال :المعلومات قابلة للمشاركة -
أن هناك ارتلاط  اكم  ،فاملعلومات ال تعاين أي استهالك: تزداد قيمة المعلومات بزيادة حجم استخدامها -

 .وثيق بني معدل استخدام املعلومات وبدرهتا على توليد املعارف
فاملعلومات تتميز بالوفرة فيسعى منتجوها  ،على عكس العناصر املادية املتميزة بالندرة كأساس ابتصاديتها -

 .لوضع بيود عليها لتخضع لقوانني العرض والطلب

                                                 
 .74: ص ،3102 ،زمزم ناشرون وموزعون: األردن ،نظم المعلومات ودورها في اتخاذ القرارات ،فريد كورتل وحناش حليلة (1)
 .42: ص ،3101 ،دار الصفاء: األردن ،نظم المعلومات التسويقية ،فريد كورتل وحلمر حكيمة (2)
 .72: ص ،مرجع سلق ذكره ،ليث علد اهلل القهيوي (3)
-32:ص ،3102 ،اجملموعة العربية للتدريب والنشر: مصر ،الطلعة الرابعة ،المعلومات ودورها في اتخاذ القرار االستراتيجي ،إبراهيمالسعيد مربوك  (4)
32. 
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وتعتمد سرعة فقداهنا للقيمة الكامنة  ،ضة للتلف مع مرور الزمنفهي عر  :المعلومات قابلة للتلف واالندثار -
 .مبفرداهتا

 1.ال تتأثر موارد املعلومات باالستهالك ،خالفا للموارد املادية اليت تنفذ مع االستهالك -
، منها نتفاعالتحقيق أبصى اجلودة  يشرتط فيهاأبعاد معينة  يف شكلوهناك من حدد خصائص املعلومات 

  :يف الشكل املوايل نلخصهاواليت ميكن أن 
 .المعلومات أبعاد: (3-1)رقم  الشكل

 
  :على عتمادباالعداد الطاللة إمن  :المصدر

 . 202-207: ، ص3107دار األيام،  :، األردناتخاذ القرارات التنظيمية في منظمات األعمالحسني الطراونة وحممد موسى،  -
 .12-12: ص، 3114دار حامد،  :األردن الطلعة الثانية، ،نظم المعلومات اإلدارية فايز مجعة صاحل  النجار، -

جودة املعلومة تظهر جليا عندما يكون  وأمهية ،ملختلف هذه األبعاد حتقيقها زداداتزداد بيمة املعلومة كلما 
مهية التحقق من وجود ألكن ال يكمن أن ننكر  ،ليةلاملستق وتوجهاهتااملنظمة  إسرتاتيجيةس ميالغرض من استخدامها 

ن املعلومات اخلاطئة، غري واضحة، أو و اخلدماتية ألأ ةالتشغيليعمال حىت يف األ معلومات املنظمةبعاد يف هذه األ

                                                 
 .20: ، مرجع سلق ذكره، صإدارة المعرفةرحبي مصطفى العليان،  (1)

 .فر املعلومة يف الوبت املناسبو  أي أن ت    :التوقيت -
ي أن تكون املعلومات جمددة وتلعب احلداثة أ :التداول والحداثة -

  .أن تقادمها  يقلل من بيمتها إذدورا يف جودة املعلومات 
  .أي مدى تكرار احلاجة إىل املعلومات املتواجدة: التكرار -
 .جيب أن تغطي املعلومات الفرتة الزمنية الصحيحة: الفترة الزمنية -

 
 . خلو املعلومات من األخطاء :الدقة -
هو إعطاء املعلومات لنفس النتائج اليت  :الصدق والثبات -

 . أعطتها التجربة السابقة
 .يز ومتاثلها مع الوابعتحا من الهأي خلو  :الواقعية -
أن تكون مالئمة ووثيقة الصلة ومفيدة يف  :مةءالمال -

 .حتسني اختاذ القرار
 .جيب أن متثل املعلومة املدى املطلوب: لنطاقا -
أي بدرة املعلومة على كشف األداء والذي ميكن  :األداء -

 .أن يكون بواسطة بياس إمتام األنشطة وصنع التقدم

 
 . خلوها من الغموض وسهولة فهمها: الوضوح -
جية هأي أن تكون معدة وفق معايري من: االتساق -

   .موحدة
  .أي إمكانية تكيفها وفقا لطليعة مستخدميها: المرونة -
وذلك من خالل الوسيلة املستخدمة : التقديم المالئم -

ر اختصاال، يشمل التقدمي كذلك ...(أم وربية إلكرتونية)
 . نوعيةال مكمية أالصورة ال، لتفصيو 

 

 البعد الشكلي بعد المحتوى

 البعد الزمني
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وبد متس املعلومات املشكوك يف  ،كان منطيا  مهمابد حتدث خلل كلري يف العمل  توفر يف وبتها الصحيح ملاليت تلك 
 .مامهمأتها يعالبة املنظمة بعمالئها ومصدابجودهتا 

 .االتصالمفهوم : الثالثالمطلب 
وحركة دائمة عرب حلقات مستمرة  ال تستطيع حتقيق أهدافها تلك إال ،وحدة اجتماعية هادفة باعتلارهااملنظمة 
ركية حل حقيقة أساسية فيها متثلالتفاعالت االجتماعية  كما أن ،أو الغري رمسيسواء بطابعها الرمسي  ،من االتصاالت
أمهية أساسية يف نقل املعلومات ذا فإن عملية االتصال تعد ذات هل ،املنظمات املختلفة تشهدهو الذي التطور والنم

 1.فكار واملشاعر واحلقائق وغريها بني األفراد واملنظمات املختلفةواأل
 : االتصال تعريف -أوال

  :اللغويالتعريف  .1
عين مجعه ب بالشيء الشيءل ص  و   قاليف، (و ص ل) الفعل الثالثييف  (اتصال)تشتق كلمة  ،اللغة العربية يف -

ل ةً ووصل  2،وربطه فهو يعين الربط أو  3،مل ينقطع:وأو ص ل ه  وات ص ل  إليه،  وانتهىبلغه : إليه و صواًل وو ص ل ًة وص 
ل ع ل ه م  و ل ق د  و ص ل ن ا هل  م  ال ق و ل   :بال تعاىلويف ذلك  ،خالف الفصل :لص  والو   4،إجياد عالبة بني طرفني

وصلنا ذكر األنلياء وأباصيص من مضى بعضها بلعضها لعلهم : أي ؛من صورة القصص (05) اآلية ي  ت ذ ك ر ون  
 .يعتربون

إىل  (Communication/ la communication) (صالت  ا)ترجع كلمة  ،اللغة الفرنسية واالنجليزيةويف  -
  5.مشرتك أو عام مبعىن (Communis) ةالالتينيالكلمة 

  6.«فراد من خالل نظام مشرتك من الرموزتلادل املعاين بني األ» :بأنه تصالاال الموسوعة البريطانيةتعرف  -
علارة عن تلادل األفكار واآلراء واملعلومات بني األفراد بواسطة »: فعرفه بأنه معجم المصطلحات اإلداريةأما  -

 7.«للتأثري على السلوك وحتقيق النتائج املطلوبةالوسائل الشفهية وغري الشفهية وذلك 
 :تفيداالتصال للمفردة  املعاين املعجمية أن (نهر والخطيب) كل منى  وير  -

 التوصل إىل الشيء والوصول إليه. 
 التكلف يف الوصول إىل الشيء. 

                                                 
 .274: ص ،3114 ،دار إثراء: األردن ،3114 ،الطلعة األوىل ،مبادئ إدارة األعمال ،خيضر محود وموسى اللوزي (1)
 .412:ص ،0223 ،دار العلم للماليني :للنان ،الطلعة السابعة ،معجم الرائد ،جربان مسعود (2)
 .0114:ص ،3112 ،دار الرسالة: للنان ،الطلعة الثامنة ،قاموس المحيط ،جمد الدين أبادي (3)
 .20: ص ،3101 ،دار الراية: األردن ،الطلعة األوىل ،مهارات االتصال والقيادة اإلداريةتنمية  ،هاشم محدي رضا (4)
 .32:ص ،3112 ،الدار املصرية الللنانية: مصر ،الطلعة الرابعة ،االتصال ونظرياته المعاصرة ،كاوي وليلى حسنيمحسن عماد  (5)
تقييم تقنيات اإلعالم اآللي التوثيقي المطبقة في المكتبة الوطنية الجزائرية ومراكز البحث في اإلعالم العلمي والتقني  ،حجر زهريأعني  (6)

CERIST، 21:ص ،3101 ،جامعة منتوري: اجلزائر ،غري منشورة ،أطروحة دكتوراه يف علم املكتلات. 
 .234:ص ،3107 ،دار غيداء: األردن ،الطلعة األوىل ،إدارة السلوك التنظيمي ،وآخرونعلد الناصر علك حافظ  (7)
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  أو مع شيء ما وإبامة عالبة معه، والعملية هنا عملية إبالغية يتم من خالهلا تداول  اآلخرالتواصل مع
 1.املعلومات أو األفكار، أو األخلار

 :صطالحيالتعريف اال .2
عملية تلادل األفكار واملعلومات من أجل إجياد فهم » :االتصاالتالجمعية األمريكية للتدريب تعريف  -

  2.«مشرتك وثقة بني العناصر اإلنسانية يف املنظمة
 3.«عملية نقل املعىن واملغزى بني األفراد» :(Wright Mills) ميلز لم االجتماع رايتاع تعريف -
رسال وحتويل إوي على نطت ،يضاأعملية منظمة، ونظمية، عفوية »: (A. Parkinso) نجل باركنسونإتعريف  -

 ومستساغةن تكون الليانات واملعلومات احملولة مفهومة أشريطة  ،أخرىىل جهة إمات وبيانات من جهة و املعل
 4.«من بلل املستهدفني هبا

رسال إيقتصر على  ال (لحسين حريم) نسلةأما عن االتصال الذي حيدث دخل منظمات األعمال فهو بال
بني طريف االتصال  واإلدراكتقاسم الفهم تلادلية تتضمن  اجتماعيةبل هو عملية  فحسب، آلخراملعلومات من طرف 

 :بالنسلة له يتمثل يفصال تواهلدف من اال ،هداف املنظمةأفراد بقصد حتقيق يف سلوك األ والتأثري
 بلول املستقلل للرسالة  املوجهة من املرسل . 
 5.بيام املستقلل بالتصرف وفق هذه الرسالة 

 6:توفر االتصالية إلحداثكذلك ويشرتط  
 اآلخرأي أن هناك رغلة يف االتصال مع  :اإلرادة اإلنسانية. 
 لتحقيق  ،سواء كان شخصا معنويا أو اعتلاريا( اآلخر) استدعاءوهذا يوجب : مبدأ المشاركة في االتصال

 .بالغية إعالمية بني طريف االتصالاعملية 
  لتحقيق عملية االتصال بالطريقة املثلىتوفر وسيلة أو بناة اليت تستعمل. 

وغريها من التعريفات املدرجة للمصطلح االتصال نستطيع القول بأن تعريفات السابقة ومن خالل براءتنا لل
 تلفةخم تواصل ئلبني طرفني أو أكثر عرب وسا تلادل األفكار واملعلوماتتعمل على  ،هادفةعملية » :هو االتصال

 .«وذلك لتحقيق التأثري املطلوب ألحد أطراف االتصال أو كليهما معا
 
 

                                                 
 ،عامل الكتب احلديث: األردن ،الطلعة األوىل ،الكفايات، الوسائط، العمليات ،النظريات: إدارة االتصال والتواصل ،هادي هنر وأمحد اخلطيب (1)

 .32:ص ،3112
 .312، ص3101دار املسرية، : األردن، الطلعة األوىل، القيادة اإلدارية الفعالةبالل خلف سكارنة،  (2)
 . 32: الطاهر ميمون، مرجع سلق ذكره، ص (3)
 14.:، ص3100، دار اليازوري :األردن ،االتصال في المنظمات العامة بشري العالق، (4)
 .  02:، ص3101دار حامد، : ، الطلعة األوىل، األردنوإدارة األعمال االقتصادفي عالم  االتصالمهارات حسني حرمي،  (5)
 .32: هادي هنر وأمحد اخلطيب، مرجع سلق ذكره، ص (6)
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   :داخل التنظيم االتصالمكونات عملية  -ثانيا
( مرسل)من شخص  (رسالة)عملية االتصاالت التنظيمية يف أبسط صورها هي نقل فكرة أو معلومات ومعاين 

وتنتقل الرسالة عرب بنوات االتصال التنظيمية على شكل رموز  ،(بناة اتصال)عن طريق معني ( مستقلل)إىل شخص 
  يسمى أحيانا أو ما( إرجاع األثر)نتيجة رسالته عن طريق من ومن املمكن أن حيقق املرسل  ،ومتفق عليها مفهومة
الذي بد يفقد معىن االتصال يف  كون هناك معيقات لالتصال مثل تشويشت وبد 1،(التغذية العكسية أو املرتدة) ب    

 2:وعلى العموم فإن مكونات العملية االتصالية يف الغالب ال خترج عن العناصر التالية ،بع  األحيان
 .اآلخرهو الطرف الذي يرسل الرسالة إىل الطرف  :المرسل -
 .لغة أوهي عملية وضع األفكار بصيغة رموز أو صورة  :الترميز -
 .املستلم إىليرسلها املرسل  يتجمموعة الرموز ال :الرسالة -
 .بناة االتصال اليت تنتقل عربها الرسالة من املرسل إىل املستلم :الوسيلة -
 .من بلل املرسل تعملية حيدد من خالهلا املستلم معىن الرموز اليت وضع :فك الرموز -
 . هو متلقي الرسالة :المستلم -
 .على حمتواها واإلطالعستالمه إياها اال مستلم الرسالة بعد ة ردود أفعمتثل االستجاب :االستجابة -
 .املستلم املوجه حنو مرسل الرسالة استجابةالتغذية العكسية هي ذلك اجلزء من  :التغذية العكسية -
وهي املشوشات غري خمططة أو التشويه الذي حيدث أثناء عملية االتصال واليت تتسلب يف حصول  :الضوضاء -

 .املستلم على رسالة غري تلك اليت بعث هبا املرسل
.مكونات عملية االتصال التنظيمي: (4-1) الشكل رقم  

 
Source  : Bion Aldo Syarief & Genoveva Genoveva, The Analysis of Communication between Friends on Social 

Media towards Purchase Intension (A Study Case of Companies in Entrepreneurship Project of President 

University, Bekasi, Indonesia), Procedia - Social and Behavioral Sciences, Issue (314) , 2015, p .15:  

                                                 
 .221: ص ،مرجع سلق ذكرهوآخرون، علد الناصر علك حافظ  (1)
     .227ص ،3100 ،دار الصفاء: األردن ،الطلعة األوىل ،إدارة السلوك  التنظيمي في عصر التغيير ،إحسان دهش جالب (2)

 ترميز املرسل
 

فك 
ال
ترم
 يز

 املستلم الرسالة

ذية 
تغ

سية
عك

 ضوضاء استجابة 

 اجلزء اخلاص خبربة املرسل
 

 اجلزء اخلاص خبربة املستلم 
 

ةالوسيل  
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 :أنواع االتصال على مستوى المنظمة -ثالثا
 ياتقول يصنف بتصنيفات عدة ويسمى مبسمن نأختلفة للمنظمة فيتعدد أو ميكن املوانب اجلميس االتصال 

إىل فروع  انيتفرعمنهما كل و  ،اخلارجيةو االتصاالت الداخلية  من االتصال مهاحدد بذلك له نوعني رئيسيني في   ،عدة
 :على النحو التايلأخرى وذلك 

 : االتصاالت الداخلية .1
يف احلقيقة اإلجراءات  واليت تعين ،جناز األعمال املخطط هلاداخل املنظمة إل بلتهااومنوتتمثل بتدفق املعلومات 

وذلك باجتاه اختاذ القرارات وتوجيه األفراد  ،الشكل الرمسي واملنطقي لعملها لصياغةوإدارهتا املنظمة املعتمدة من بلل 
 :واالتصال الداخلي يقسم إىل 1.هو مطلوب وخمطط هلم العاملني يف املنظمة حنو إجناز ما

 خاللتصال حمددة ووسائل حمددة من وهي االتصاالت اليت تتم من خالل بنوات ا :يةالرسم االتصاالت . أ
نه أ اكم  ،ساليب وإجراءات وبواعد رمسية حمددة ومعروفةأل اسري وفقتو  2،خطوط السلطة اليت حيددها التنظيم

شى والتنظيم اتتدفق املعلومات يف االتصال الرمسي مبا يتمما وعادة  ،بصور مكتوبة ورمسية ةكون موثقت غاللا ما
أو من  ،من األعلى إىل األسفلهذا االتصال وميكن أن يسري  3،الرمسي للسلطات واالختصاصات والوظائف

 :األسفل إىل األعلى أو بشكل أفقي
إىل الرؤساء أو  هذا االتصال من األسفل إىل األعلى أي من املرؤوسني اجتاهيكون  :االتصاالت الصاعدة -

ويكون االتصال الصاعد عادة يف . من مستوى إداري أدىن إىل مستوى إداري أعلى يف اهليكل التنظيمي
ومن بني  ،وابرتاحات ومالحظات وتغذية راجعة مرفوعة إىل القيادة أو اإلدارة العليا ىشكل تقارير وشكاو 

مكتب  ،وخمتلف أساليب املشاركة ،املفتوح األساليب اليت تسهم يف حتسني االتصال الصاعد سياسة اللاب
 4.واملقابالت تالتوجيه واالستليانا ،الشكاوى

من الرؤساء إىل املرؤوسني أو من  ،على إىل األسفلاألمن   يتجهيتال تاالتصاال يوه: االتصاالت النازلة -
ويتم من خالله نقل  ،ويعد هذا النوع من االتصال األكثر شيوعا. مستوى إداري أعلى مستوى إداري أدىن

فاعلية و  5،املادة املرسلة من أوامر وتعليمات وبالغات وبرارات عرب تسلسل هرمي من القيادة إىل القاعدة
م سل  إذ أهنا تتكون أساسا من ت   ،تكون يف الغالب منخفضة  هذا النوع من االتصاالتالتغذية العكسية يف

 6.األوامر وتنفيذها من بلل املرؤوسني عمليا

                                                 
 .71-72:ص ،3112 ،دار حامد: األردن  ،الطلعة الثانية ،االتصاالت التسويقية والترويج ،ثامر اللكري (1)
 .033: ص ،3112 ،دار حامد: األردن ،الطلعة األوىل، الشفافية والقيادة في اإلدارة ،أمحد فتحي أبو كرمي (2)
 .311:ص ،3114 ،دار الصفاء: األردن ،الطلعة األوىل ،أسس اإلدارة المعاصرة ،رحبي مصطفى العليان (3)
 بتصرف .72-37: ص ،3100،دار الثقافة: األردن ،إدارة الترويج واالتصاالت ،عنرب إبراهيم شالش (4)
 .312: ص ،مرجع سلق ذكره ،أسس اإلدارة المعاصرة ،رحبي مصطفى العليان (5)
 .314: ص ،3114،دار املسرية: األردن ،الطلعة الثالثة ،نظرية المنظمة ،خليل الشماع وخيضر محود (6)
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املستوى اإلداري الواحد والذي يأخذ يف أعضاء  وهي تلك االتصاالت اليت جتري بني :تصال األفقياال -
وغاللا ما يكون االتصال  1،حتقيق األداء األفضل يف العمل باجتاهبينها فيما الغالب صفة التشاور والتنسيق 

ويتم عادة من خالل اللقاءات وتلادل الزيارات  ،ةإدارياألفقي شفويا وبطريقة ملاشرة وبدون أي تعقيدات 
  2.واالجتماعات واللجان والسلوكيات املختلفة أثناء العمل

تقوم على أساس العالبات الشخصية واالجتماعية بني أفراد اليت  تصاالوهي االت: الغير رسمية تاالتصاال . ب
 تومتتاز بسرعتها بياسا باالتصاال ،وتكون عادة بدون بواعد حمددة وواضحة 3،ومجاعات العمل املختلفة

بل يتعداه إىل خارج التنظيم من خالل االتصاالت  طوال يتم االتصال الغري رمسي داخل التنظيم فق 4.الرمسية
 5.الشخصية واللقاءات واحلفالت والرحالت واالجتماعات غري الرمسية

 :االتصاالت الخارجية .2
، هذا التدفق يأخذ اجتاهني التفاعالت بني املنظمة وبيئتها اخلارجيةالنامجة عن أي تدفق الليانات واملعلومات 

 : مهارئيسيني 
أي تدفق الليانات واملعلومات من الليئة اخلارجية إىل املنظمة ومثال ذلك التشريعات   :االتصاالت الداخلة . أ

 ..عن حالة املنافسني، بيانات عن  اجملهزين والعمالءاحلكومية، الليانات 
أي تدفق املعلومات من املنظمة إىل الليئة اخلارجية ومثال ذلك تقارير األداء  املرسلة  :الخارجةاالتصاالت  . ب

 6.مثال ، أو إىل الدوائر احلكومية اليت تطلب مثل هذه التقاريرللجهات األعلى اليت تتلعها املنظمة إداريا
واليت ترسم  ،الليئية احمليطة باملنظمةوهذه االتصاالت متثل يف حقيقتها صيغ معقدة يف التفاعل مع املتغريات 

امج اليت تضعها أو فشل الرب  انتهاءتفرضه تلك الليئة من هتديدات خطرية بد تودي إىل ما و  فرصهاللمنظمة حدود 
 7.ثل القوة الكلرية اليت متتلكها املنظمة يف تكييف مكانتها وبوهتامتن االتصاالت اخلارجية وعليه فإ ،املنظمة

لناجتة اغري مكتشفة الو أاخلارجية واكتشاف وابتناص الفرص الضائعة  تهامع بيئاملنظمة ليات تفاعل آولفهم 
 نافذة     مسيت ب (1255)سنة أداة حتليلية  (Harry Ingham)و (Joseph Luft) ل منطور ك التفاعل، اعن هذ

(Johari)،8 على أساس  ،تأثريها الفعلي يف الليئة اخلارجيةتأشري موابع عملها وحجم هنا أن تفيد املنظمة يف أمن ش

                                                 
 .74: ص ،همرجع سلق ذكر  ،ثامر اللكري (1)
 .340: ص ،مرجع سلق ذكره ،أسس اإلدارة المعاصرة ،رحبي مصطفى العليان (2)
 .347:ص ،3114 ،دار املسرية: األردن ،الطلعة األوىل ،القيادة اإلدارية والتنمية البشرية ،حممد حسني العجمي (3)
 209 .:ص ،مرجع سلق ذكره ،خليل الشماع وخيضر محود (4)
 .314:ص ،مرجع سلق ذكره ،أسس اإلدارة المعاصرة ،رحبي مصطفى العليان (5)
، 3112وائل، دار : ، الطلعة الثانية، األردنإدارة تكنولوجيا المعلومات: المدخل إلى نظم المعلومات اإلداريةحممد علد احلسني آل فرج الطائي،  (6)
 .002-003: ص
 .22-72: ص ،مرجع سلق ذكره ،ثامر اللكري (7)

(8)
 Benjamin Knoke & all, Characteristics of Knowledge and Barriers towards Innovation 

and Improvement in Collaborative Manufacturing Process Chains, Lecture Notes in 

Business Information Processing, 2013, p 24: . 
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وما يقابلها أيضا من  ،عرب عمليات االتصال اليت حتصل عليها حاصل فعال لديها من نشاطات معرفتها لذاهتا وما هو
املختلفة وكذلك من خالل بدراهتا على االتصال مع تلك األطراف  عنها عرب أنشطتها ومنتجاهتا (اجملتمع) معرفة الليئة

 .ملعرفة حقيقة ذلك
مستوى من هذا النموذج مصفوفة كل خلية  متثل حيث ،جوهاريلنموذج ميثل توضيح  (5-2) الشكل ربم

رفني لتحقيق ما طحمددة يف عملية االتصال بني ال تإجراءاواليت يلىن عليها  ؛معني من العالبة بني املنظمة واجملتمع
 .سعى إليه من أهداف أو برامجي  

 .جوهاري مصفوفة :(5-1)الشكل رقم 
 

(1) 
 منطقة عامة

(2) 
 (مظلمة)منطقة معتمة 

(3) 
 منطقة خاصة

(4) 
 منطقة غير معروفة

 .20:ص ،3112 ،حامددار : األردن ،الطلعة الثانية ،االتصاالت التسويقية والترويج ،اللكري ثامر :المصدر
 : يتمتثل هذه اخلاليا اآل حيث

متثل كافة اجلوانب واألمور اليت تعرفها املنظمة عن نفسها ويعرفها اجملتمع عنها أيضا من : المنطقة العامة -
وتتمثل باملعلومات عن منتجات  ،خالل فاعلية االتصاالت الداخلية واخلارجية ووصول املعلومات للطرفني

 .اخل.....واخلدمات اليت تقدمها ،أسعارها ،موبعها ،املنظمة
تعرفها املنظمة عن نفسها ولكن  الوهي تلك املنطقة اليت متثل اجلوانب أو القضايا اليت  :المنطقة المعتمة -

ويعود  ،وبد مسيت باملنطقة املعتمة املظلمة لكوهنا غري واضحة املعامل إلدارة املنظمة. اآلخرين يعرفوهنا عنها
بتلك اجلوانب اخلفية  على اإلحاطة بدرة نظام املعلومات واالتصاالت املوجود يف املنظمةذلك إىل عدم 

 .إدارة املنظمة يف
وهي املنطقة اخلاصة باملنظمة واليت تعرفها عن نفسها بشكل جيد عرب بنوات االتصال  :المنطقة الخاصة -

. حد عنهاأاليت حتتفظ هبا وال ترغب بنشرها أو أن يعرفها نظمة أسرار امليف الداخلية واخلارجية وتتمثل 
مصادر جتهيزها باملواد  ،املنافسني عنكما هو األمر بالنسلة إىل مصادرها يف احلصول على املعلومات 

اجلوانب  ،طليعة العالبات الداخلية بني العاملني وأنظمة القرارات املتخذة فيها ،األولية لإلنتاج والتسويق
 .اخل..من بروض وأرباح وخسائراملالية 

إذ أهنا تكون جمهولة للطرفني  ،واألخطر يف عملية االتصال وهي املنطقة األعقد: المنطقة غير المعروفة -
ما هو احلال بالنسلة إىل مستقلل ك ،تلك اجملاالت اجملهولة الكتشافإىل وبت وكلف وخربة وهي حتتاج 

 يف لقاءالاملنتج و  استمرار ،حجم املنافسة احملتملة يف السوق ،احملتملةعمل املنظمة يف أسوابها احلالية أو 
 .اخل.... املنظمةزبائن مع المستوى الوالء وعالبة  ،السوق

 غير معروفة لها  معروفة المنظمة
ةمعروف  

 غير  
 معروفة

 المجتمع 
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إزاء هذه احلالة املعروضة يف املناطق األربع ضمن مستوى ودرجة علمية االتصال يف املنظمة فإن باإلمكان 
توسيع املشاركة لكل األطراف اليت سلق اإلشارة إليها يف عملية االتصال اليت تقوم هبا املنظمة معهم من خالل إتلاع 

. كرب بدر ممكنأإىل ( العامة)مع باجتاه توسيع املنطقة األوىل سياسة فعالة بائمة على توسيع مشاركة املنظمة مع اجملت
عليه  كانتهامها وأنشطتها إىل اجملتمع وأصلحت أكثر بلوال مما  لتعريف مبان املنظمة بد جنحت يف أبألن ذلك يعين 
 .الشكل املوايل هوضحيما  هذاو  ،يف السابق

 .العام لنافذة جوهاري في االتصاالتالشكل :(6-1) الشكل                       
(1) 
 

(2) 

(3) (4) 

 .22:، ص3112دار حامد، : ، الطلعة الثانية، األردناالتصاالت التسويقية والترويجاللكري،  ثامر:المصدر
حيث تستطيع املنظمة  توسيع املنطقة العامة يف املنظمة من خالل عملية االتصالكيفية   (6-1)يوضح الشكل 

وذلك عن طريق التعرف واستكشاف كل  األخرىتقلص من حجم املناطق الثالثة  أنهذه العملية ومن خالل 
وبطليعة احلال فإن حجم  ،غائلة عن معرفتها لذاهتا أو معرفة اجملتمع هباتمع واليت كانت اجلوانب املمكنة يف اجمل
درجة التعقيد والغموض يف لتفاوت تلعا احلاصل يف املنطقة العامة على حساب املناطق األخرى ي االكتشاف واالتساع

 1.تلك املناطق ومدى كفاءة وفاعلية عملية االتصال واألدوات املستخدمة يف ذلك للوصول إىل عملية التوسع املطلوبة
 :أهمية االتصاالت -رابعا

 بأنواألحباث  أثلتت الدراسات حيث ،بأي صيغة كانت درجة عالية من األمهيةو االتصاالت  تأخذ
يف اليت تنطوي عليها االتصاالت  وميكن إجياز األمهية 2،من نشاط املنظمة (%75) يقارب متثل ما تصاالتاال

 3:املنظمة مبا يأيت
واألفكار عرب تسهم يف نقل املفاهيم واآلراء  إذ ،االتصاالت نشاط إداري وإمجاعي ونفسي داخل املنظمة -

 .وبالتايل حتقيق أهدافهاالقنوات الرمسية خللق التماسك بني مكونات املنظمة 
سلوك الفردي واجلماعي للعاملني داخل التعد عملية االتصاالت بني األفراد ضرورة أساسية يف توجيه وتغيري  -

 .املنظمة
 .همات والفعاليات املختلفة يف املنظمةاملجناز األعمال و أساسية إلاالتصاالت وسيلة  -
 .املشرتك لألنشطة املختلفة للمنظمةاالتصاالت وسيلة هادفة لضمان التفاعل والتلادل  -

                                                 
 .22-20: ، صثامر اللكري، مرجع سلق ذكره (1)
 .312:ص ،مرجع سلق ذكره ،خليل الشماع وخيضر محود (2)
 .220: ص ،مرجع سلق ذكره ،خيضر محود وموسى اللوزي (3)
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كما يستطيع التعرف أيضا على مدى   ،طالع الرئيس على نشاط مرؤوسيهإيتم من خالل عملية االتصال  -
عىن أكثر وضوحا فإن االتصال ميثل وسيلة ربابية ومب. وصيغ عمله داخل املنظمة ،بلوهلم ألرائه وأفكاره

 .ال توجيه فعليات املرؤوسنيوإرشادية لنشاطات الرئيس أو املدير يف جم
 : ققها واليت ترد يف اجلدول املوايلحيوتظهر أمهية االتصال يف حياة املنظمة من خالل األغراض املتعددة اليت 

 .أغراض االتصاالت حسب اتجاهات االتصال :(3-1) الجدول رقم
 أغراض االتصال مسار االتصال/ اتجاه

الرئيس إلى  مننازلة 
 المرؤوس

 .اخل.. وشرح رسالة املنظمة وأهدافها وسياستهاتوضيح  -
 .طالع العاملني على نشأة املنظمة وتطورها ومستقللهاإ -
 .طالع العاملني على العمليات واألعمال اليوميةإ -
 .توضيح مربرات القرارات اليت تتخذها اإلدارة -
 .إصدار التوجيهات واإلرشادات والتدريب والتحفيز وتقييم املرؤوسني -
 .املرؤوسني حل مشكالت -

صاعدة من المرؤوسين 
 للرئيس

 .هم ومشكالهتميراء املرؤوسني وشكاو آالتعلري عن  -
 .تقدمي االبرتاحات لتحسني العمل -
 .اخل...تأكيد بلول أهداف املنظمة وسياستها وخططها  -
 .طالع اإلدارة على حاجات املرؤوسني وتطلعاهتم ورغلاهتمإ -
 .املشاركة يف صنع القرارات -
 .والنصح واإلرشاد طلب التوجيه -
 .توجيه األسئلة واالستفسارات حول العمل -

أفقية بين األفراد من 
 نفس المستوى

 .توثيق التعاون بني الوحدات املختلفة -
 .حتسني نوعية فاعلية القرارات -
 .تنسيق األعمال والنشاطات املختلفة -
 . حل املشكالت املشرتكة بني الوحدات املختلفة -

خارجية  بين المنظمات 
 والجهات األخرى

 .اإلبناع -
  .زيادة املليعات -
 .جيابية ومسعة طيلة لدى اجلمهور عن املنظمةإبناء صورة ذهنية  -
 .بالقوانني والتشريعات احلكومية ذات الصلة بعمل املنظمة مااللتزا -
 .نيل ثقة اجلمهور وبلوله -
   .مواكلة التطورات والتغريات املستجدة -

 .23: ص ،3101 ،دار حامد: األردن ،الطلعة األوىل ،مهارات االتصال في عالم االقتصاد وإدارة األعمال ،حسني حرمي :المصدر           
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  .تكنولوجيا المعلومات: المبحث الثاني
 متناهية وبدبة تطورا أكثر وبصورة عديدة خدمات حتقيق يف رغلةالو  االجناز يف السرعة إىل املتزايدة احلاجةأدت 

 اهتمام ازداد هنا ومن ،العمل وأساليب نظم يف النظر إعادة ضرورة إىل الرغلات حتقيق يف التقليدية اإلدارة بصور مع
يف أنشطة  وهامةكلرية   تغيريات إحداث يف والكلري الناجح لدورها التماسا ؛ونظمها املعلومات بتكنولوجيا املنظمات
 يف السرعة وزيادة األسعار، مستويات وحتسني اإلنتاجية العمليات تكاليف   يفيفمن خت ترتب عنهاوما  ،املنظمة
 والتوسع والنمو اللقاء يف أهداف وحتقيق املنظمات هلذه التنافسية القدرة زيادة يف هماس مما، اجلودة وحتسني االجناز
  .1مناسلة وأدوات وسائل من التكنولوجيا هذه توفره ما على باالعتماد

 .نظام المعلومات :المطلب األول
 املنظمات وجود زخم يف املعلومات تقوم فمع  ،يف العادة ال تتعامل املنظمات مع املعلومات بطريقة عشوائية

 تطور املعلومات، بنظميسمى  ما يفغاللا  تصاغ اليتبصى انتفاع منها و أتحقق لومنهجية منظمة وفقا لنسق  بتشغيلها
لتأخذ هذه  "عمال المنظمةأنظرية النظم وحوسبة " ساسيةمن الركائز األ اثننيعلى  ات بناءً استخدام نظم املعلوم
 .املتعددة واملتخصصة هاأغراض خمتلف أن ختدم املنظمةمن خالهلا تستطيع النظم أشكال عدة 

 :مفهوم نظام المعلومات -أوال
 ludwing von) على يد املفكر األملاين "النظرية العامة للنظم"ظهرت  ملاضياالقرن من  الثالثينياتيف 

Bertalaffy) ىيتعاطمثلما نه أو  ،واليت أشارت إىل وجود بواعد وملادئ وبوانني ميكن تعميمها على كل أنواع العلوم 
ميكن أن يعمل مبعزل عن بيئته اخلارجية وبالتايل  ال كان نوعهم مهما  ان كل نظإوالرد ف باألخذمع الليئة النظام احلي 

تعريفا  (Bertalaffy)ووفقا هلذا فقد صاغ  2،تعد خاصية المناص منها على الليئة اخلارجية االنفتاحخاصية إن ف
للنظم  وأن ،جمموعة متشابكة من العناصر الدائمة التفاعل » :علارة عن أن النظام فيهبال نظريته  أساسللنظام على 

 نظامكلمة أصل  العموم فإن  ىوعل 3،«ملادئ عامة حاكمة بصرف النظر عن طليعة املكونات أو العالبات فيما بينها
(System)  جمموعة من األجزاء أو العناصر أو النظم أي  4،الرتابط العضوي بني األجزاء املختلفةعين يباليونانية

من أجل تنفيذ  ،تتكامل وتتفاعل مع بعضها اللع  لتحقيق هدف أو جمموعة من األهداف املرتابطةاليت  ،الفرعية
  5.وظيفة معينة
 
 

                                                 
دراسة ميدانية في جامعة ورقلة : الحكومية المحليةجهزة الوظيفي للعاملين في األ األداء علىثر استخدام تكنولوجيا المعلومات أ ،العريب عطية (1)
 بتصرف .233-230: ، ص3103، (01)العدد  ،(01)جامعة باصدي مرباح، اجمللد :اجلزائر ، جملة اللاحث،(الجزائر)

(2)
 Ludwig Von Bertalanffy, The History and Status of General Systems Theory, The Academy of Management 

Journal, Volume (34) , Issue (25) , 1972, p:411-412. 
 .04: ص ،0224 ،مكتلة عني الشمس: مصر ،أساسيات نظم المعلومات ،حيي مصطفى حلمي (3)
 .012: ص ،مرجع سلق ذكره ،تعلبسيد صابر  (4)
 . 30:ص ،مرجع سلق ذكره ،فريد كورتل وحناش حليلة (5)
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 :يلي عرف بصيغ عدة نذكر منها ماتف نظم المعلوماتخيص ما يهمنا من النظم ونقصد بذلك  ماأما في
 اإلجراءاتجمموعة » (:ةلكترونيالمعجم العربي الموحد للمصطلحات والحاسبات اإل) تعريف -

 1.«دارية اخلاصة جبمع الليانات، معاجلتها، وإبالغ النتائج إىل مستخدميهاوالوحدات اإل
علارة عن أي تركيلة منظمة من األشخاص واألجهزة » :(,O’Brien and Marakas 1119) تعريف -

والربجميات وشلكات االتصاالت وموارد الليانات والسياسات واإلجراءات اليت تقوم بتخزين واسرتجاع 
 2.«وحتويل ونشر املعلومات يف املؤسسة

  3.«ورفع كفاءة العمل يف املنظمةالنظام الذي يعمل من أجل تنظيم وتطوير » (:2002عاني، ال) تعريف -
 ،(أو تسرتجع)جمموعة من املكونات املرتابطة اليت جتمع  «:(,Laudon and Laudon 1121) تعريف -

إىل  باإلضافة، ختاذ القرار والتحكم يف املنظمةدعم اوذلك من أجل وتوزع املعلومات  ،وختزن ،وتعاجل
حتليل املشكالت وتصور  علىالتنسيق واملرابلة، بد تساعد أنظمة املعلومات املدراء والعاملني أيًضا 

 4.«املوضوعات املعقدة وإنشاء منتجات جديدة
 اد،فرأ ،مجابر ،أجهزة: اردملوا من منظمة جمموعة» :بأنه (,Reix Robert 1111) روبورت ريكسف يعر ت -

 ،تبيانا :شكل يف، تملعلوماا توصيلو  ،ختزين ،معاجلة اكتساب، على تساعد ،اءاتجروإ تبيانا
 5.«اتصوأو  ر،صو ص،نصو

وال يت  ،ال يت يتكف ل ويكل ف هب ا همللم ة وظائف في ه مفهوم ا لنظ ام املعلوم ات حماول ة أن التعريفات الس ابقة ص اغت 
 (أنظر الصفحة املوالية) :يوضحها أن املوايل ميكن للشكل
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ابنمطلعة : ، العراقمنظور إداري تكنولوجي: تكنولوجيا ونظم المعلومات في المنظمات المعاصرةحيدر شاكر الربزجني وحممود حسن اهلواسي،  (1)

  .21:ص ،3102العريب، 
(2) O’Brien James & Marakas George, Management information systems, 10

th
 Edition, USA:McGraw-Hill 

Companies, 2007, p:04. 
  .01:، ص، مرجع سلق ذكرهحيدر شاكر الربزجني وحممود حسن اهلواسي (3)

(4)
 Laudon  Kenneth & Laudon  Jane, Management Information Systems, USA: Prentice Hall, 12

th
 Edition, 2012, 

P .34:  
(5)

 Anne Elisabeth et Claude-Blanche Allègre, 1
ére 

Edition, Gestion des ressources humaines: Valeur de 

l'immatériel, Belgique: De Boeck, 2008, p:66. 
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 .وظائف نظام المعلومات :(7-1)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :من إعداد الطاللة باالعتماد على :المصدر

 بنامطلعة : ، العراقمنظور إداري تكنولوجي: تكنولوجيا ونظم المعلومات في المنظمات المعاصرةحيدر شاكر الربزجني وحممود حسن اهلواسي،  -
 .72: ص، 3102العريب، 

 األردنية اجمللة ،الخمس نجوم فنادق في تطبيقية دراسة :اإلستراتيجي الخيار تحديد في وأثرها المعلومات نظم خصائصعلي،  حسن الزعيب  -
 .03-00:، ص2007، (02) العدد ،(03) اجمللد اجلامعة األردنية،: األردن األعمال، إدارة يف

من خالل تعمل مع بعضها اللع  اليت  العناصر املتداخلةمن جمموعة »: إذن فنظام املعلومات يعرب عن
وحتليل املشاكل  يهدف هذا النظام إىل تسهيل التنسيق والربابة .ومعاجلة وختزين وتوزيع املعلوماتع مجعمليات 
 .«وعالجها التنظيمية

 1:املتمثلة يفعناصر األساسية اليت يرتكز عليها هذا املفهوم و الالطرح السابق يوضح 
 املعولية توفر مراعاة مع املختلفة مصادرها من الليانات على احلصول العملية هذه يف يتم :البيانات جمع .1

 بالليانات املنظمة تزويد ويتم، الليانات تلك يف القيمة /الكلفة وتناسب واملرونة، ،(الشمول الدبة، الصحة،)
التحليل ) الليئية رابلةم وسائل استخدام طريق عن بالليئة اخلاصة واالحتماالت املستقللية باالجتاهات اخلاصة
 (.والتنلؤ

 املرحلة حتوي وهذه ،ومعىن بيمة ذات معلومات إىل األولية حتويل الليانات من صورهتا يتم :البيانات معالجة .2
 تكون حىت النتائج استخراج عن فضال واختلارها، ومعاجلتها، وتلخيصها، وترتيلها، الليانات، تصنيف عمليات
 .املستفيدين بلل من املناسب الوبت يف لالستخدام جاهزة

 املعلومات بع  هناك أن ومبا معينة، ملدة استخدامها مبجرد تنتهي ال للمعلومات احلاجة إن: المعلومات خزن .3
 .إليها احلاجة ظهور حلني املعلومات تلك خزن جدا املهم من فإنه استخراجها، مبجرد تستخدم ال اليت

                                                 
 يف األردنية اجمللة ،الخمس نجوم فنادق في تطبيقية دراسة :اإلستراتيجي الخيار تحديد في وأثرها المعلومات نظم خصائص ،علي حسن الزعيب (1)

  .03-00:ص ،2007 ،(02) العدد ،(03) اجمللد ،اجلامعة األردنية: األردن األعمال، إدارة

 بيئة داخلية وخارجية مدخالت 

 حقائق

 تقديرات

 توبعات

 
 معاجلة  جتميع بيانات

 خزن 

اسرتجاع 
 وتوزيع

 خمرجات

معلومات منتجة ومفيدة 
 الختاذ القرارات

 
 بيئة داخلية وخارجية

 

 تغذية راجعة
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 بلل من إليها احلاجة عند ختزينها مت اليت املعلومات باستعادة اخلاصة العملية هي :وتوزيعها المعلومات استرجاع .4
 منها املرجوة الفائدة املعلومات تفقد ال حىت املعلومات اسرتجاع عند التوبيت عامل مراعاة ضرورة مع املستفيد،
 القرار مراكز إىل وتوزيعها بتحليلها وتقوم املعلومات تتلقى اليت واملنظمة ،إليها احلاجة وبت عن تأخرت إذا

 .املضطربة الليئات يف خاصة تنافسية ميزة حتقيق من كنتتم منافسيها من أسرع بصورة املناسلة
 .أنواع نظم المعلومات -ثانيا

وهناك من الزمن الذي أنشأت فيه،  أساسعلى  يصنفهافهناك من  ،نظماتتعددت نظم املعلومات يف امل
 ،نتها يف اهلرم اإلداريامك أو ستخدامهااوظائفها وجمال  أساسكذلك على   وتصنف أمهيتها أساسيصنفها على 
 :التصنيفات على النحو التايلهذه أهم ننا سنتناول وعلى العموم فإ

هي نظم املعلومات اليت تركز على توفري وتزويد املعلومات والدعم الختاذ القرارات الفعالة من  :اإلدارةنظم دعم  .1
 :ويتحقق هذا اهلدف من خالل النظم الفرعية التالية ،جانب املديرين يف املنظمات

تعترب هذه النظم من أكثر النظم  :Management Information System (MIS) نظم المعلومات اإلدارية . أ
ألهنا تتعامل ملاشرة مع املعلومات وختدم املستوى اإلداري حيث تزود املديرين يف اإلدارة  يف التطليقات العلمية

وهي علارة عن نوع خاص من أنظمة العمل اليت تستخدم  ،لومات الالزمة ألداء وظائفهم وعملياهتمالوسطى باملع
ومعاجلة وعرض املعلومات اليت تدعم واحدا أو أكثر  واسرتجاعتكنولوجيا املعلومات من أجل التقاط ونقل وحتويل 

  1.من  أنظمة املعلومات
هي جمموعة متكاملة من الربجميات واحلزم اجلاهزة  :Decision Support Systems (DSS)نظم دعم القرار  . ب

ما ميكنها دمج عدة مناذج ك ،قدمي حلول مقرتحةوالنماذج وأدوات املعاجلة تتفاعل مع الليانات واملعلومات لت
ملاشرة سمح لصناع القرار بالتفاعل مع النظام والتخاطب ت يفه خمتلفة، تاحوار لتكوين منوذج متكامل وتقدمي 

  2.املعلومات اليت تفيد يف صنع القرارات شله املهيكلة وغري مهيكلة السرتجاع ،معه
تقدم نظم مساندة القرارات  حيث ،وهناك فرق بني نظم مساندة القرارات وبني نظام املعلومات اإلدارية

بإجراء االختلارات على السيناريوهات  حسمتو  لصانع القرار بشكل ملاشر توصيات حمددة حول هذه القرارات
أما بالنسلة لنظم  ،اللديلة اخلاصة باملوبف أو احلل ملشكلة موضوع القرار مع النتائج املتوبعة لكل سيناريو

على صانع القرار القيام بتفسري املعلومات وحتليلها والتوصل إىل اللدائل والسعي إىل  فيجباإلدارية املعلومات 
 3.بنفسه اللديل املناسب واختيارملتوبعة لكل بديل حتديد النتائج ا

سهم يف تسيري حل تعلى احلاسوب  ةملني ةنظم تفاعلي :Group (DSS) نظم دعم القرارات الجماعية . ج
ترتكز على وجود  إذ 4،متخذي القرار يعملون معا كفريقمن سعى حللها جمموعة ياليت و  ،ربجمةمغري الاملشكالت 

                                                 
 .  21: ص ،3102 ،الطلعة األوىل :األردن ،م المعلومات الفعال في إدارة األزماتانظ ،محد العلاديأزيد  (1)
 .032: ص ،3114 ،دار حامد :األردن ،الطلعة الثانية ،نظم المعلومات اإلدارية ،فايز مجعة صاحل  النجار (2)
  .71: ص ،مرجع سلق ذكرهفرج  الطائي،  آلحممد علد احلسني  (3)
 . 242:ص ،3111 ،دار الوراق للنشر والتوزيع :األردن ،الطلعة الثالثة ،(نما) اإلداريةنظم المعلومات  ،سليم احلسينة (4)
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عن أداء مهمة مستقلة عن تلك اليت ينجزها اآلخرون  والؤ مسجمموعة من املستخدمني هلا يكون كل منهم 
العصف  ،املؤمترات الفيديوية والصوتية: وتتضمن أدوات جمموعات العمل 1،ولكنها ترتلط هبا بدرجة عالية

 ،بائمة املهام ،اجلدولة ،نرتنتالدردشة امللاشرة عرب اإل ،لكرتوينالربيد اإل ،الوصول إىل بواعد الليانات ،الذهين
 2.أمتتة تدفق العمل

وتسمى أيضا بنظم املعلومات  :Executive Support Systems (ESS) نظم دعم المديرين التنفيذيين . د
 ،القرارات اإلسرتاتيجية اختاذساعدة يف امل علىإىل تعزيز بدرة املعلومات  النظم ذهدف ههت3 ،(SIS) اإلسرتاتيجية

ديرين يف املزود تنظم  يفه ،حيث تقع مسؤولية التخطيط اإلسرتاتيجي والقيادة والربابة وإدارة شؤون املنظمة
 ،حتديد موابع املشاكل ،تعقب نشاطات املنافسني ،بة أداء املنظمةابر  :علىساعد تو  ،املعلوماتب اإلدارة العليا
واليت ميكن أن حتدث يف املستوى  ،غري املهيكلةالودعم حل املشاكل  ،التنلؤ باالجتاهات ،حتديد الفرص

  4.االسرتاتيجي للمنظمة بتزويدها باملعلومات سواء من املصادر اخلارجية أو الداخلية
موجهة لتلليته حاجات اإلدارة التنفيذية العليا  ابنظم دعم القرار الفردية واجلماعية لكنه هالنظم شليه ههذ

  5.جدااخلاصة و 
وهي األنظمة اليت تعمل :  Functional Business Systems (FBS)التصنيف الوظيفي لنظم المعلومات .2

 6،على دعم جمموعة من التطليقات العلمية واإلدارية لوظائف األعمال األساسية كوظائف اإلنتاج والتسويق
    :وتشمل احلاسليةووظيفة إدارة املوارد اللشرية والوظائف 

نظام معلومات اإلنتاج نظام يتوىل جتهيز إدارة العمليات وإدارة نظام املعلومات اإلدارية  :نظام معلومات اإلنتاج . أ
األنشطة مبعلومات منظمة ودبيقة عن التدفق الطليعي للعمليات واملوارد واملنتجات من سلع وخدمات وكل 

وبرارات تكلفة املنتج  7،األساسية ذات العالبة بالتخطيط والسيطرة على اإلنتاج والنقل والعمليات اللوجستية
  8.وعمليات تقييم املنابصة وحتليل تغري األسعار واخلصومات

ظمات ويعترب أهم مصدر كمي للليانات يف املن ،النظام املايلببد يسمه اللع  : نظم المعلومات المحاسبية . ب
ويوفر بدرا كلريا من املعلومات الالزمة الختاذ القرارات  ،ويعترب من أبدم نظم املعلومات وأكثرها تطورا ،املختلفة

                                                 
 .21: ص ،مرجع سلق ذكره ،الطائيآل فرج حممد علد حسني  (1)
 .  212:ص ،3102 ،دار الفكر :األردن ،األوىلالطلعة  ،نظم المعلومات اإلدارية ،الصاحل أمساء رشاد (2)
 .47:ص ،3112 ،دار اليازوري: األردن ،نظم المعلومات اإلدارية ،سعد غالب ياسني (3)
  .024 -021: ، صمرجع سلق ذكره فايز مجعة صاحل النجار، (4)
 . 221: ص ،ذكرهمرجع سلق  ،سليم احلسينة (5)
 .32: ص ،مرجع سلق ذكره ،زيد أمحد العلادي (6)
 . 41-42: ص ،مرجع سلق ذكره ،فريد كورتل وحناش حليلة (7)
 .37-32: ص ،مرجع سلق ذكره ،أمساء رشاد الصاحل (8)
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رأس  استثمارتقليل خماطر  ،حتسني عملية ختصيص املوازنة :ومن القرارات اليت تدعمها هذه النظم 1،اإلدارية
  2.حتديد هيكل احملفظة املالية ،إدارة التدفق النقدي ،االتكاليف ومرابلته اجتاهمتابعة  ،املال

هيكل مستمر ومتفاعل »: نظام املعلومات التسويقي بأنه (Kotler)كوتلر عرف  :نظم المعلومات التسويقية . ج
ها مدخيست ،من األفراد واملعدات لتجميع وختزين وحتليل وتقييم وتوزيع معلومات دبيقة وذات توبيت مناسب

وحىت يكون هذا النظام  3.«القرارات التسويقية يف حتسني عمليات التخطيط والتنفيذ والربابة التسويقية متخذو
 ،املكان ،الرتويج ،السعر)فعال جيب أن يقدم معلومات دبيقة وعلى الوبت ومتكاملة عن املزيج التسويقي 

التنلؤ  ،املليعات الشخصية ،املليعات ،السوبيةليل احلصة حت: ومن أمثلة القرارات اليت تدعمها هذه النظم ،(املنتج
 4.حتليل الكلفة والسعر للوحدات امللاعة ،باملليعات

الليانات  واسرتجاعهو اإلجراءات املنظمة اخلاصة جبمع وختزين وحفظ  :نظام معلومات الموارد البشرية . د
الصحيحة واملفصلة عن املوارد اللشرية وأنشطة األفراد وخصائصهم الصحيحة والفعالة مبا يدعم كفاءة وفاعلية 

 5.القرارات اخلاصة بالعنصر اللشري اختاذإدارة املوارد اللشرية يف 
يف املنظمة وتعمل  وهي النظم اليت ختتص بتشغيل بيانات العمليات اليت جتري :نظم دعم العمليات والتشغيل .3

 ولكن ال تركز على املعلومات اليت 6،على إنتاج جمموعة من منتجات املعلومات اليت تستخدمها املنظمات يف أعماهلا
 :وتقوم بذلك من خالل نظمها الفرعية التالية 7،كرب من بلل املدراءأتستخدم بصورة  أنميكن 

نظم معاجلة املعامالت هي تلك Transaction Processing System (TPS): نظم معالجة المعامالت  . أ
 ةمني املعلومات اليت حتتاجها املنظمة على املستوى التشغيلي حيث تتوىل تسجيل ومعاجلأالنظم اليت هتدف إىل ت

إعداد كشوف  ،أوامر الشراء ،معامالت الليع :الوبائع واألحداث وتفاصيل األنشطة الروتينية اليومية مثل
وتستفيد اإلدارة من نظم معاجلة املعامالت عن طريق تنفيذها هلذه األنشطة عرب  ،فقاتتسجيل الن ،الرواتب
فهي إذن  8،توفره من دعم للقرارات اهليكلية املربجمة والتسجيل الفوري للليانات من خالل ما ةلكرتونياملعاجلة اإل
 9.أعمال املنظماتاليومي الرتيب للتعامالت اليت هي ضرورية ألداء العمل  ةانسيابيإذن تتابع 

                                                 
 .022: ص ،3100 ،دار الراية: األردن ،نظم المعلومات التسويقية ،سيد سامل عرفة (1)
 .37: ص ،مرجع سلق ذكره ،أمساء رشاد الصاحل (2)
 . 44-44: ص ،همرجع سلق ذكر  ،فريد كوتل وحناش حليلة (3)
 . 37: ص ،مرجع سلق ذكره ،أمساء  رشاد الصاحل (4)
 .20: ، ص3114 ،مؤسسة حورس الدولية: مصرالطلعة األوىل، ، منهج تحليلي مبسط: للموارد البشرية لكترونيةاإلدارة اإلحممد الصرييف،  (5)
 .  31: ص ،مرجع سلق ذكره ،محد العلاديأزيد   (6)
 .22ص  ،3111 ،دار الثقافة :األردن ،الطلعة األوىل ،ماهيتها ومكوناتها: نظم المعلومات ،عماد الصلاغ (7)
 .21: ص ،مرجع سلق ذكره ،محد العلاديأزيد  (8)
 .42:ص، 3103دار املسرية، : ، الطلعة السادسة، األردنداريةاإلنظم المعلومات ، عامر إبراهيم فندليجي وعالء الدين علد القادر اجلنايب (9)
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خر لنظم املعلومات التشغيلية هو حتويل طرق املكتب اليدوية التقليدية الدور املهم اآل :المكاتب أتمتتهنظم  . ب
وتصوير الوثائق اليت تعتمد عليها  ،والنشر املكتيب ،للكلمات وسلةاحملعن طريق املعاجلة  1،ووسائل الرتاسل الوربية

 2.عليها أعمال وإجراءات املنظمة وكذلك تأمني التقوميات الزمنية املطلوبة
فيها يقوم احلاسوب بشكل تلقائي بإصدار القرارات اخلاصة بتعديل وتكييف : نظم السيطرة على العمليات . ج

 وتعاجل الليانات امللتقطة باملاسحاتفتجمع  النظم ترابب املعاجلات املادية هذه مثل ،اإلنتاج املاديةعمليات 
  3.وإجراء تعديالت ملاشرة عليهاوتقوم 

 نظم هي املشاريع بنظم أيضا يسمى ما أو التكاملية النظم إن :التكاملية حسب المعلومات نظم تصنيف .4
 يف والتنسيق التعاون، التكامل، لدعم مصممة وهي العمليات، أو العمل إمتام على تساعد تطليقات على حتتوي
 مجيع يف للمنظمة اإلدارية العمليات تشغيل على تساعد كما الوظائف من واسعا نطابا ختدم وهي ،املنظمات
 :يلي مافي تتمثل التطليقات من أنواع أربعة املتكاملة وللنظم 4،املستويات

من  نظمةخمتلف وظائف املبرجمية هتدف إىل الربط بني  عرفت على أهنا : (ERP)للمنظمة الموارد تخطيط نظام . أ
أجل التنسيق وتزامن التشغيل مبساعدة جمموعة من العمليات األبل أو أكثر أمتتة كما أهنا تسمح مبركزة بيانات 

  5.نظمةووظائف امل
 الفعاليات التكامل بني حتقيق إىل التزويد سلسلة إدارة نظاميهدف   (SCM):التزويد سلسلة إدارة نظام . ب

 هو مصطلحف .هنائية وتوزيعها إىل الزبائن منتجات أو وسيطة سلع إىل وحتويلها األولية املواد على للحصول املوجهة
 إىل اإلنتاج خطوط من للمنتجات الكفؤة باحلركة املرتلطة للفعاليات واسعا مدى لوصف الصناعة يف يستعمل
 .املستهلك

 يف املنظمة تساعد اليت والتقنيات والعمليات األدوات من جمموعة وهي(CRM):  الزبائن عالقات إدارة نظام . ج
 ناجحة عالبات وإدامة وتطوير بتحديد يتعلق إداري مدخل أنه على عرف وبد العالية، القيمة يو ذ الزبائن جذب
 .مهب االحتفاظ لزيادة مستمر بشكل الزبائن مع

 وتوفري ومشاركتها ها،جتميع، اكتشاف املعرفة بعملية املعرفة إدارة نظام يهتم (KMS):المعرفة  إدارة نظام . د
 والوبت املكان يف وتوفريها املعرفة جبمع يقوم كما ،العاملني بني املعرفة نشر على تساعد اليت املختلفة التطليقات
 الداخلية املنظمة معرفة بني النظام يربط كما ،القرارات واختاذ اإلدارة عمليات املعرفة هذه وتدعم املناسلني،

                                                 
 .21ص ، مرجع سلق ذكره ،عماد الصلاغ (1)
 .42:ص ،مرجع سلق ذكره ،عامر إبراهيم فندليجي وعالء الدين علد القادر اجلنايب (2)
 .21: ص ،مرجع سابق الذكر ،عماد الصلاغ (3)
 . 12:ص ،ذكرهمرجع سلق  ،حممد برشي وهدى بن حممد (4)
دور ذكاء األعمال وبرمجية تخطيط موارد المؤسسة في المساعدة في اتخاذ القرارات وإدارة أعمال المؤسسة  ل،لياس وشريف إمساعيإورزيق أ (5)

 ،واالتصاالت وتنافسية املؤسسةالتكنولوجيا احلديثة للمعلومات : ثية مقدمة إىل امللتقى الدويل األول حولوربة حب ،الحديثة لكترونيةضمن اإلدارة اإل
 .01 :ص ،3102نوفمرب 04/02 ،(12) جامعة اجلزائر :اجلزائر
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 ،واحملطات الرسومات ،ومعاجلة الليانات ،وغاللا ما تتعلق وظائفها باحملطات اهلندسية 1،اخلارجية املعرفة ومصادر
واليت ختدم مستوى العمل املعريف  وكذلك مستوى  ةلكرتونيواملفكرات اليومية اإل ،واحملطات اإلدارية وتصوير الوثائق

 2.نظم املكتب
دف إىل نقل الذكاء هي نظم هتالذكاء االصطناعي  نظم :نظم المعلومات المبنية على الذكاء االصطناعي . ذ

هي تقوم فاسلات حتاكي سلوك وتفكري اللشر حىل نظم احلاسلات عن طريق تصميم برجميات وأجهزة اللشري إ
ومن بني النظم  ،كما ميكن تطويرها وحتديثها  ،حبفظ خربة العلماء يف شكل برامج متاحة لالستخدام بسهولة

أحد تطليقات نظم واليت تعد اخللرية النظم كاء الصناعي وأكثرها تداوال يف جمال األعمال جند املتفرعة عن نظم الذ 
 حماكاةمث  ،املعرفة واخلربات اليت يتمتع هبا اخلرباء باستحواذاملعلومات امللنية على احلاسلات اآللية واليت تقوم 

 3.تفكريهم وتوفريها إىل من هم أبل خربة
يتم الرتكيز هذه النظم عادة على . مع احلاالت اليت تتميز بأبصى حدود عدم التأكدتتعامل النظم اخللرية 

حيث جتمع وترصد هلا القواعد املعرفية االفرتاضات واحلقائق الستخدامها يف  ،التعامل مع موضوعات معقدة جدا
م األنظمة اخللرية يف لقد شاع استخداو . عمليات االستنتاج واالستدالل املنطقيني للوصول إىل القرار املطلوب

  4.اجملال اإلداري وجمال األعماللتشمل اآلن وانتشرت اجملالت الطلية واهلندسية 
  .مفهوم تكنولوجيا المعلومات: الثانيالمطلب 

ننقل لاملصطلح هذه  تعريفمبحاولة  هذا املطلب ومشعب، وسنستهل ،غين ،تكنولوجيا املعلومات مفهوم وسع
معرفة مدى  إىليف األخري  مث نرسوتفسري أوجه العالبة واالختالف بينها وبني نظام املعلومات الفارط ذكره  بعدها إىل
 .األعمال منظمات خيارات استخدامها من بللو  أمهيتها

 : تكنولوجيا المعلوماتتعريف  -أوال
 يستثىن من االختالف يف مل نهأ الإمفهوم تكنولوجيا املعلومات مصطلح حديث نسليا  أن من رغمعلى ال

من مجلة حيوي  املوايلالطرح و وهذا لتعدد املصادر اليت تعرضت لدراسته واختالف أرائها ومرجعيتها الفكرية، تعريفه 
 :لتعريف هذا املصطلح االجتهادات الفكرية الفردية وبع املنظمات الرمسية  لع لتعريفات ال

 
 
 
 

                                                 
 .01:ص ،مرجع سلق ذكره ،حممد برشي وهدى بن حممد (1)
 .42:ص ،مرجع سلق ذكره ،عامر إبراهيم فندليجي وعالء الدين علد القادر اجلنايب (2)
 .070و 020:ص أشرف السعيد أمحد، مرجع سلق ذكره، (3)
، أطروحة دراسة حالة مجمع إسمنت الشرق الجزائري: دور وأهمية نظم المعلومات في اتخاذ القرارات في المؤسسة االقتصاديةالطيب الوايف،  (4)

 .21: ، ص3103جامعة فرحات علاس، : دكتوراه يف العلوم االبتصادية، غري منشورة، اجلزائر
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 :تعريفات بعض المنظمات الرسمية .1
 جمموعة من تكنولوجيات، اليت تسمح جبمع وختزين ونقل» :منظمة التعاون والتنمية االقتصادية تعريف -

 ك الدبيقة، علم اللعدياتلكرتونيومعاجلة املعلومات يف شكل صور وأصوات وبيانات، وهي تشمل اإل
 1.«والتكنولوجيات امللحقة ةلكرتونياإل

تساعد وتسهل عملية  جتهيز  ةلكرتونيبالوسائل اإلجمموعة من األنشطة ترتلط »: الدولي البنك تعريف -
 2.«وهذه التكنولوجيا حتسن عملية االتصال وتلادل املعلومات وتراكم املعرفة ،املعلومات وإرساهلا وعرضها

يتناول  مصطلح تكنولوجيا املعلوم ات» :في بريطانيا للبحوث التطبيقية االستشاريالمجلس  تعريف -
املعلومات  إض افة إىل أس اليب اإلدارة امل ستخدمة ف ي معاجل ة ،والتكنولوجية واهلندس يةاجملاالت العلمية 

 االجتماعية ب النواحي ك ذلك األم ور املرتلط ةو  ،واآلالتللحاسلات اآللي ة وتفاعله ا م ع الن اس  وتطليقاهتا
  3.«والثقافية واالبتصادية

احلصول على الليانات ومعاجلتها وختزينها وتوصيلها وإرساهلا يف »: التجارة والصناعة البريطانية وزارة تعريف -
 ةلكرتونيصورة معلومات مصورة أو صوتية أو مكتوبة أو يف صورة ربمية، ذلك بواسطة توليفة من اآلالت اإل

 4.«وطرق املواصالت السلكية والالسلكية
دارية املستخدمة يف تناول واألساليب اإلجمالت املعرفة العلمية والتقنية واهلندسية » :اليونيسكوتعريف  -

مور االجتماعية ألومشاركتها يف ا اإلنسانمع  واألجهزةهنا تفاعل احلاسلات إاملعلومات وتطليقاهتا، 
 5.«واالبتصادية والثقافية

 :اجتهادات الباحثين في تعريف تكنولوجيا المعلومات .2
وإدارة بواعد الليانات، وغريها من التكنولوجيات  تواالتصاالاألجهزة، والربجميات، »: (,Daft 1112) فيعر ت -

 6.«اليت تستخدم لتخزين الليانات وإتاحتها يف شكل معلومات الختاذ القرارات التنظيمية
 

                                                 
 اجمللد ،(13)جامعة اللليدة  :اجلزائر ،جملة االبتصاد والتنمية اللشرية ،المعلومات في تنمية األداء في المنظمةدور تكنولوجيا  ،بن رجدال جوهر (1)
 .312: ص ،(10)العدد  ،(17)
 ،واألهليةدراسة تطبيقية مقارنة بين المصارف الحكومية  :توظيف تكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة الخدمة المصرفية ،على كرمي اخلفاجي (2)

 .20: ص، 3103، (23)العدد  ،(14)، اجمللد 3103جامعة كربالء،  : اجمللة العرابية للعلوم اإلدارية، العراق
 ،اجلامعة املستنصرية :العراق ،جملة اإلدارة واالبتصاد ،تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحسين مستوى أداء الخدمة الفندقية ،يسرى حممد حسني (3)

  .237: ص ،3101 ،(42)العدد 
 :اجلزائر ،جملة العلوم اإلنسانية ،ختالالت وتقييم لالنجازاتمحاولة لتشخيص اال: التجربة الجزائرية في مجال تكنولوجيا المعلومات ،حسان تركي (4)

 .  0012: ص ،3104،(17) العدد ،(10) اجمللد ،جامعة أم بوابي
 .04: ، ص3111دار الشروق، :، عمانفي الوطن العربي لكترونيةالصحافة اإلموريت فيصل،  األمريعلد  (5)

(6)
 Richard L. Daft & Dorothy Marcic, Understanding Management, 5

th
 Edition, USA :Thomson South-Western, 

0224, P:231. 
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كونات املادية للحوسلة، واليت متكن من إنشاء املعلومات امل نظام يتضمن»: (,Mcnabb 1119) تعريف -
 1.«ومشاركتهاالربمية وختزينها واستخدامها 

نواع االكتشافات واالخرتاعات اليت تعاملت، وتتعامل مع أخمتلف »: (2002جي والسامرائي، يلقند) تعريف -
يف الوبت املناسب  اوخزهنا واسرتجاعه( توثيقها)حيث مجعها وحتليليها وتنظيمها  شىت أنواع املعلومات، من

  2.«الطريقة املناسلة واملتاحةبو 
والربجميات اليت حتتاج  زةتكون من مجيع األجهتلوجيا و تكن» :(,Laudon and Laudon 1121) تعريف -

 3.«الستخدامها من أجل حتقيق أهداف أعماهلا الشركة
ونواحيها املتعلقة مبعاجلة وإدارة  اواسع يهتم بالتكنولوجي اختصاص» :(2016، سرحان والزويني) فبتعر  -

اليت تساعد على العمل مع املعلومات، وإجراء مهام تتعلق دوات وهي علارة عن جمموعة من األ، املعلومات
 4.«بتجهيز املعلومات ومعاجلتها

السابقة الذكر وضحت االجتاهات اليت أرتكز عليها يف تعريف تكنولوجيا املعلومات واليت ميكن  تعريفاتالن إ
 : يلي مافيحصرها 
 .املستخدمة واآلالت واألساليب اصف هذه التكنولوجيا بتطليقاهتو : األولاالتجاه  -
دارة إ)حتويل املدخالت إىل خمرجات  واملتمثل يفيركز على الغرض أو اهلدف من التكنولوجيا  :الثانياالتجاه  -

 (.املعلومات
 .امهاراته وخرباته بالتكنولوجيالعلمية وربط العنصر اللشري و املعرفة  :الثالثاالتجاه  -
 .لوجياو االتصالية إىل مهمة املعاجلة ضمن صالحيات هذه التكنإضافة املهام : الرابعاالتجاه  -
 كن من إدارةواملعدات اليت مت   واألساليباملعرفة العلمية » :على أهنااملعلومات  اتكنولوجيذن ميكننا تعريف إ
 .«هداف املنظمةأوهذا مبا خيدم  (وتوزيع، ختزين ،معاجلةمجع، )املعلومات 

 :بتكنولوجيا المعلوماتعالقة نظم المعلومات  -ثانيا

يستخدم مصطلح ومفهوم تكنولوجيا املعلومات بصورة مرتادفة مع نظم املعلومات وهلذا جند يف أدب املعلوماتية 
مفاهيم لل واستلدالأن اللع  يستخدم تكنولوجيا املعلومات للداللة على نظم املعلومات، وبالتايل حيدث خلط 

ومنها مدلوالت ومضامني نظم املعلومات وتكنولوجيا  ،ساسيةاملدلوالت األدبة يف حتديد معاين عدم اللنتيجة 
  .املعلومات

                                                 
(1)

 Mcnabb Divad, Knowledge Management in the Public Sector, USA  : M. E. Sharpe, 2007, P:283. 
 .21:، صمرجع سلق ذكرهلجي وإميان فاضل السامرائي، يعامر ابراهيم بند (2)

(3)
 Laudon Kenneth C. & Laudon Jane P, Management  information systems:Managing the digital firm,12

th
 

Edition, USA: Pearson Education, 2012, P:15.  
 . 32 :، ص3101دار غيداء، : ، األردننشائيةالمعلومات في إدارة المشاريع اإل اتكنولوجيحممد سرحان وعيدان الزويين،  (4)
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تضمن كل نظم وأدوات احلاسوب اليت تتعامل مع األنساق الرمزية املعقدة من يإن مفهوم تكنولوجيا املعلومات 
تكنولوجيا املعلومات مظلة شاملة املعرفة أو مع القدرات اإلدراكية الذهنية يف حقول التعلم والذكاء وبذلك تشكل 

 .(من بيانات، معلومات، معرفة)لكل عالبات التكنولوجيا مبعطيات الفكر اإلنساين 
كما يتضمن مفهوم تكنولوجيا املعلومات كل أمناط التوليفة املستخدمة على نطاق واسع يف أنشطة معاجلة 

وجماالت ( أربام، صور، أفالم ووسائط ربمية متعددةنصوص، )وختزين الليانات واسرتجاع وعرض املعلومات بأشكاهلا 
 .تطليقاهتا املختلفة

املنظور الكلي الذي يرى يف تكنولوجيا ك ،وهنا يالحظ وجود أكثر من منظور لتكنولوجيا املعلومات 
أما  1،وتقنيات معاجلة الليانات واألفراد واملنظمات وغريها ،املعلومات مظلة واسعة تشكل كال من نظم املعلومات

يشري إىل اللعد التكنولوجي لنظام املعلومات ويعترب تكنولوجيا املعلومات جمرد نظام فرعي ضمن فهو املنظور اجلزئي 
وعلى العموم فإن اغلب الدارسات تناولت  2،هومكونا مهما من مكونات هأساسيا من موارد وموردا نظام املعلومات

املكونة لنظام عناصر الطرح املصطلحني على أساس املنظور اجلزئي حيث ضمنت تكنولوجيا املعلومات كأحد 
 .املعلومات

 :أهمية تكنولوجيا المعلومات -ثالثا
أهم ميكن حصر و  ،هاال حصر هلا وهي يف تزايد مستمر مع تطور  منافع وأمهية تكنولوجيا املعلومات للمنظمات

 :التاليةرئيسية النقاط اليف هذه املنافع 
املعلومات الدبيقة يتيح فرص انتفاع أفضل من املوارد وإنتاج اخلدمات  فاستخدام :تحسين الكفاءة التشغيلية -

 .بأبل تكلفة وبأبصى سرعة من خالل  تقليل األوامر وتوفري معلومات تشغيلية الختاذ القرارات
 ،تعد تكنولوجيا املعلومات أداة فاعلة يف تقليص حجم املنظمات وإعادة التنظيم :المنظمات تقليص الحجم -

مكن من ختفي  احلجم اإلداري أهذه التكنولوجيا  استخدامإذ تدل التقديرات يف الدول الصناعية أن نتيجة 
وإحداث تغيريات يف لة معلى األيدي العا االعتمادتقليل  إىل تأد كما (% 30و 40) بنسلة تنحصر بني

 .املهام واملسؤوليات على مستوى األفراد والوحدات اإلدارية
إن توفر املعلومات الدبيقة ويف الوبت املناسب يساعد املديرين على تقليل  :القرارات اتخاذتحسين عملية  -

ح هلم يالروتينية مبا يتسهم يف ختليصهم والعاملني من أعلاء املهام يعلى التخمني والتجربة واخلطأ و  االعتماد
وبالتايل صنع برارات  ،أوباهتم يف التخطيط ورسم السياسات األمر الذي ينعكس على كفاءة األداء استغالل
 .أفضل

                                                 
 .31:، ص، مرجع سلق ذكرهأساسيات نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلوماتسعد غالب ياسني،  (1)
تأثير تكنولوجيا المعلومات على استراتيجيات المزيج التسويقي في المؤسسات الصغير والمتوسطة في المؤسسات الصغيرة  ،لارالموسى بن  (2)

جامعة حممد بوضياف : أطروحة دكتوراه يف العلوم التجارية، غري منشورة، اجلزائر ،دراسة ميدانية بالمنطقة الصناعية لوالية برج بوعريريج: والمتوسطة
  .74 :ص، 3101باملسيلة، 
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ساعد توفري املعلومات على رفع الروح املعنوية للموظفني ويساعد توفري املعلومات يإذ  :تحسين ظروف العمل -
اء اجلانب الفكري للموظفني األمر الذي يساعد على تقدمي أفكار ملدعة والعلوم واملعارف املختلفة على إثر 

وهذا يعين رفع كفاءة املوظفني من حيث السرعة والدبة وتقليل اإلسراف والضياع يف املوارد املادية واللشرية 
 .واملعلومات

وخف  التكاليف شغيلية عد على حتقيق الكفاءة التمبا أن تكنولوجيا املعلومات تسا :تحقيق الميزة التنافسية -
أكرب عدد من  استهدافمبا يضمن بني املنظمة وزبائنها ومورديها وحتسني عملية صنع القرار وحتسني العالبة 

تشلع حاجات الزبائن وبالتايل زيادة ا يؤدي إىل تقدمي خدمات جديدة الزبائن والتعامل مع أفضل املوردين مب
  .سيةهذا يعين أهنا بد حققت ميزة تنافو بح الر 

من أدراك العديد من املخاطر احملتملة وخف   متكني املنظمة تعمل تكنولوجيا املعلومات على :إدارة المخاطر -
يف  االحنرافاتكما تساعد على كشف   ،والقدرات التنظيمية ،والتنظيم ،عن طريق اللحث العلمي احتماالهتا

 .الوبت امللكر ملنع تفابمها والعمل على وضع املعاجلة املناسلة هلا
لتلاعد افهي تساهم يف مجع كم هائل من املعلومات املستقاة من أماكن شديدة  :السيطرة على المعلومات -

كما أهنا تقوم بعمليات حفظ الليانات واملعلومات التارخيية الضرورية اليت تعد أساس عمل   ،واالختالف
 .نظمةملا
حتتاج املنظمات لتكنولوجيا املعلومات لكي تستطيع االلتحاق : والتكيف مع ظروف بيئة العمل االستجابة -

 1.العزلة والتخلف عن مواكلة عصر املعلوماتية والتنافس يف تقدمي اخلدمات احتماالتبركب التطور جتنب 
وتتطور منافع هذه   ،النقاط العريضة فقطتقصر مزايا املعلومات على النقاط السابق ذكرها لكنها تعد  ال
 املنظمة وباختالف من بلل ااستخداماهت ختالفاببشكل يساير تطور خصائصها وختتلف كذلك  االتكنولوجي
 .اذاهتيف حد  االتكنولوجي

 :نظماتفي الم استخدامات تكنولوجيا المعلومات -رابعا
بالتحكم يف بيئتها الداخلية والتكيف مع  تسمح هلا عدة يف أمور تكنولوجيا املعلوماتاملنظمات  تستخدم

 :يف جمموعتنيهذه التكنولوجيا من بلل املنظمة  سلل استغالل أهم لخصنو املتغريات اخلارجية، 
 :االستخدام الداخلي .1

 التعريف: يف بطابة تعرض فيها نظمةتستعمل تكنولوجيا املعلومات كمصدر مركزي لكل معلومات امل -
 .. نشاطها، هيكلها التنظيمي، أهدافها، معلومات عن اخلدمة أو املنتج، نظمةبامل

 .... وضع دليل العاملني الذي يساعد فيما خيصهم من معلومات شخصية، الوظيفة، الرتبيات، العقوبات -

                                                 
دار : األردن ،الطلعة األوىل ،اجلزء الثاين ،مفاهيم معاصرة في اإلدارة اإلستراتيجية ونظرية المنظمة ،أكرم حمسن الياسري وإيناس ناصر عكله املوساوي (1)

 بتصرف . 22-24:ص ،3102 ،صفاء
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 ن كانت يف أكثر من ملىن، ومهما تلاعدتإمع بعضها اللع  حىت و  نظمةيربط كل أجزاء امل -
 .جزء فيها مبعرفة ما جيري يف األجزاء األخرى جغرافيا، إذ تسمح لكل

واالستفادة  لتسهيل معاجلة الليانات (التسجيل اليومي حلضور العاملني)للطابات الدوام  لكرتويناالستعمال اإل -
 .منها وسرعة الوصول إليها

 ).طلب عطلة)تتيح للموظفني الوصول إىل الوثائق املعيارية للفحص واملعاجلة  -
 .تكنولوجيا املعلومات لتوصيف الوظائف وحتديد مهامها ومسؤولياهتاستعمل  -
 .وضع معلومات عن املنتوج ومواصفاته لتجنب تكرار الشرح عدة مرات -
 .نظمةاالنتقال السهل والسريع للمعلومات داخل امل -
 .النقل السريع واالبتصادي للمستندات بتوفري التكاليف الربيدية والوبت املستغرق -

 :الخارجياالستخدام  .2
 .كرب عدد من العمالءأحىت جتلب نظمة نشر إعالنات وإشهار املنتجات وخدمات امل -
 .التجارة االلكرتونية (نرتنتاإل)تسمح للعمالء بالشراء عرب  -
 فهو يكسب ميزة اهلاتف من لكرتوينعن طريق الربيد اإل نظمةسرعة االتصال مع أشخاص خارج امل -

 .بإعطاء تعلري أحسنناحية السرعة، وميزة اخلطاب 
 .مبعلومات عن مواد تريد شرائها، خاصة املواد ذات التمويل الكلري نظمةتزويد امل -
 .من مواضيع اللحوث اليت يقدمها موظفوها نظمةإمكانية استفادة األفراد اخلارجني عن امل -
 احلصول على معرفة خارجية من خرباء كأساتذة جامعيني حمرتفني يف جمال عملها، حلل بع  -

 .مشاكلها دون دفع مثن االستشارة
 .االطالع الدائم على سوق العمالة من أجل اختلار مث اختيار متطللاهتا من املوظفني عند احلاجة -
 .اختلار سوق منتجاهتا ومدى رضا املستهلكني عنها مما يفيدها يف وضع خمططات مستقللية -
 آجال التسليم، ميزات املنتوج،) طرفهم إمكانية اختيار املورد املناسب من خالل العروض املقدمة من -

 ). اخل...السعر 
 ، وذلك عن طريق االتصال الدائم بالعامل من أجل احلصول على معلوماتنظمةمتابعة تطور بطاع امل -

 .نظمةأخرى من نفس بطاع نشاط امل نظماتكزيارة موابع م
 يف وضعية تنافسية نظمةاحلصول على معلومات عن املنتجات املنافسة ومميزاهتا حىت تلقى امل -

 1.جيدة
 

 

                                                 
 .24-24: موسى بن اللار، مرجع سلق ذكره، ص (1)
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 : تكنولوجيا المعلومات تطبيقات: المطلب الثالث
 لكرتويناإلاحلاسب  أذهاننا يف يتلادرأول ما ن ولوجيا املعلومات فإتكنقات يوتطلدوات أتحدث عن نعندما 
 .سنتحدث عنه يف هذا املطلب الربجميات التشغيلية وبواعد الليانات، وهذا ماولواحقه، 

 : لكترونيالحاسب اإل -أوال
مبعىن حيسب،  ويعر ف  (Compute)باللغة االجنليزية مشتقة من الفعل  (Computer)إن كلمة حاسوب أو 
وفقا  اواسرتجاعه اذات سرعة عالية ودبة متناهية ميكنها معاجلة الليانات وختزينه ةإلكرتونياحلاسوب بأنه آلة حاسلة 

اليت تقوم مبجموعة   ةلكرتونياإل اآلالتاحلاسوب من  .املطلوبة جىل النتائإللوصول  واألوامرموعة من التعليمات جمل
، وفقا جملموعة من التعليمات باملعاجلةمن الليانات املتداخلة تتناوهلا  جمموعةومتتالية من العمليات على  مرتابطة
ليه، املنسقة تنسيقا منطقيا حسب خطة موضوعة مسلقا حلل مشكلة معينة، بغرض احلصول على إالصادرة  واألوامر

، أثناء احلرب العاملية الثانية (1242)عام وبد ظهر هذا اجلهاز  1.غراض حمددةأنتائج ومعلومات تفيد يف حتقيق 
 االخرتاعاتوبعد ذلك بدأت تنشط  (1مارك)      مسيت ب ةكهروميكانيكيبإنتاج أول حاسلة   (Aiken)بام  حيث

 John) جون موشلي وايكيرتبقيادة  بنسلفانياحيث برزت مشاريع علمية ذات طابع عسكري يف جامعة 

William Mauchly and J. Presper Eckert)  إنياك  جهاز مسي ب باخرتاعحيث باما(1Eniak)  أول جهاز
يث أصلح حجمها أصغر حباحلواسيب بصورة كلرية  تتطور بعد ذلك  ،(طن 30) بوزن يصل إىل إلكرتوينحاسب 

يف  انقالباالرتانزستور فأحدث ذلك  اخرتاعمت  (1241)ففي أواخر األربعينيات وبالتحديد يف عام  .وأكثر سعة وسرعة
الذي أطلق  (Universal Automatic computer)جهاز  اخرتاعمت  (1251) تكنولوجيا تصنيع احلاسوب ويف عام

شهدت  (1251)ومنذ عام  ،وهو أول جهاز يتم تسويقه وإنتاجه على أساس جتاري (Univac-1) سماعليه 
التطورات يف عامل احلاسوب تطورا وتقدما سريعا حيث بسمت احلواسيب اليت ظهرت منذ أواخر األربعينيات وحىت 

يف تركليها  وأستعملواحلواسيب اليت تنتمي إىل جيل معني متتلك فيما بينها خواص وصفات متشاهبة  ،إىل أجيال اآلن
  .نفس األساس التكنولوجي

 احلواسيبو الثابتة جند احلواسب املكتلية املستخدمة يف املنظمات جهزة احلاسوب ومن النماذج احلالية أل
(PDA)واملساعد الشخصي الربمي  وحيةلىل احلواسيب الإ باإلضافةاحملمولة 

 ثت يفدحأ  ن التطورات اليت أ، حىت 
 الهواتف الذكيةميكن استخدمها يف صورة إىل التطليقات املكتلية من نقل مكنت املعلومات  تكنولوجياجمال 
 .تكلم عنها يف امللحث الالحقسنة واليت يعمال الوظيفاأل  للقيام بلع بديال الهواتفهذه  أصلحتف

                                                 
 .00: ، ص3107 ،دار النشر للجامعات: مصر ،أساسيات تقنية المعلوماتعقيل حممد عقيل،  (1)


، ويستخدم يف ختزين كمية كلرية من الليانات، وهو يف الغالب يعمل لكرتونيةهو حاسوب صغري يستخدم كمتصفح  ويب ولعمل التقارير واجلداول اإل  

 .شة اللمس ويستخدم بلم من نوع خاصابتقنية ش
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 ،هي الصنف األكثر استخداما من بلل املنظماتالثابتة الشخصية المكتبية على العموم فإن احلواسيب 
، اوإمكانية تربية مكوناهتوالسعر املنخف  مقارنة باحلواسيب احملمولة،  األداء،بوة : وذلك العتلارات عدة مثل

 :التاليةا فهي يف الغالب ال خترج عن املكونات مبناسلة ذكر مكوناهتو 
تستخدم هذه األجهزة إلدخال الليانات بكل أنواعها النصية والفيديوية والصور والصوت  :أجهزة اإلدخال .1

، الفأرة، امليكروفون، اإلدخال بلمس الشاشة، ماسحات لوحة املفاتيح: جند ومن هذه األجهزة 1،واألشكال
كامريا فيديو والكامريا الربمية، مسجالت نقاط   كرة املسار،القلم الضوئي،   الربمية، الصفحة، لوحة الرسومات
 .وهذه األجهزة يف تطور مستمر 2...**متييز الرموز احلربية املمغنطة ،*الليع، اخلطوط املمغنطة

الليانات واملعلومات سواء كانت على شكل مطلوع  اسرتجاعوتستخدم هذه األجهزة لغرض  :أجهزة اإلخراج .2
 4...خمرجات صوتية، رامسات، شاشة عرض، طابعاتال :جند اإلخراجومن أجهزة  3،أو على الشاشة

 .المكونات المادية للحاسوب :(1-1) الشكل رقم
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، 372:ص ،3103دار املسرية، : األردن الطلعة السادسة، ،نظم المعلومات اإلدارية ،جي وعالء الدين علد القادر اجلنايبيلعامر إبراهيم بند: المصدر
 .بتصرف

                                                 
 . 42-40: ، ص3102املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، : ، الطلعة الثالثة، القاهرةنظم إدارة المعلوماتعالء علد الرزاق الساملي،  (1)
ربم احلساب وربم : وغاللا ما توجد هذه اخلطوط خلف بطابة اللنك، وتلني هذه اخلطوط بيانات موثقة مثل ،خطوط تكتب على بطابة بالستيكية وهي *

 .اللطابة الشخصية
 .احلاسوب تستخدم غاللا يف الشيكات ستخدامباممغنطة حتول إىل رموز مقروءة وهي رموز مطلوعة بطريقة  **
 . 24-22:ص ،3112 زمزم،: ، الطلعة األوىل، األردناسوب والبرمجيات الجاهزةالح: مهارات الحاسوب ،خرونآحممد بالل الزغيب و  (2)
 . 42-40: ، صمرجع سلق ذكرهعالء علد الرزاق الساملي،  (3)
  .73-22:خرون، مرجع سلق ذكره، صآحممد بالل الزغيب و  (4)

 معدات ووسائل االتصال
Communication Devices 

 

 التخزين املركزي
Primary Storage 

 

 املركزية املعاجلةوحدة 
Central Processing 

CPU 

 :التخزين الثانوي
Secondary Storage 

 .القرص املمغنط -
 .القرص الضوئي -
 ...األشرطة املمغنطة -

:اإلخراجوحدة   
Output device 

 طابعات -
 شاشة عرض -
 رامسات  -
 خمرجات صوتية -

 

 :اإلدخالوحدة 
Input device 

 .الفأرة -                 .لوحة املفاتيح -
 .ماسحات الصفحة -.                    امليكروفون -
 .اخلطوط املمغنطة -    .  اإلدخال بلمس الشاشة -
 .معدات أخرى  -. كامريا فيديو والكامريا الربمية -
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يتم معاجلة و  ،نظام احلاسوب أجزاء على بقيةقوم مبعاجلة الليانات وتسيطر اليت ت :وحدة المعالجة المركزية .3
 بقيةعلى ا تقوم هبسيطرة والتنسيق اليت باإلضافة إىل وظيفة ال ،ائدةف أكثرشكل  إىلالليانات بغرض حتويلها 

 .نظام احلاسوب أجزاء
 .وتعليمات الربامج أثناء املعاجلةللليانات  املؤبتاليت تقوم بالتخزين و  :(المركزي) وحدة التخزين الرئيسي .4
مثال  ،تكون مستخدمة يف املعاجلة الليانات والتعليمات عندما البتخزين قوم تاليت وهي  :التخزين الثانويوحدة  .5

 ....الضوئية واألبراصاملمغنطة  واألشرطة األبراصك لذ
شلكات ىل إمرور الليانات واملعلومات من و و  عمليات نقل تسيطر على اليتهي الوسائل و  :وسائل االتصال .6

 1.أخرىوبني شلكات االتصال من جهة  ،من جهة تؤمن الربط بني احلاسوب وهي ،*االتصال
   :البرامج التشغيلية -ثانيا

ه  التعليمات ذتسهل ه 2،لكرتوينالتعليمات اليت توجه أنشطة احلاسب اإلمج التشغيلية عن جمموعة تعرب الربا
مبعىن  حتديد الكيفية اليت تنفذ هبا الوظائف املوكلة  للحاسوبعن طريق أوامر إضافة إىل التعامل مع املكونات املادية 

من الربجميات ويوجد نوعان رئيسيان  3،وتكون دون فائدة اشيئ من دون الربجميات ال تعينأن أجهزة احلاسوب 
 :اللحاسوب مهالتشغيلية 

 : برمجيات النظام .1
 للحاسوب، املكونات اآللية وهي برامج أنشئت خصيصا لتنظيم سري الربامج املشغلة لآللة، كلوهي تضم  

 ما ل الربامجكون  ك  وت   ،فهي اليت تقوم بتفسري األوامر اآلتية من املستعمل وحتويلها على إشارات تشغل هبا املعدات
  :ومن أمثلته )Operating System( نظام التشغيلبيسمى 

 .املطابقة هلااحلاسلات و  (IBM) واملستعمل يف حاسلات  (MS DOS)نظام ميكروسوفت دوس -
 . ة االستخدامسهولالو  ةوميتاز مبرون (DOS) الذي هو خليفة(Windows)  نظام ويندوز -
  (Macintosh).ينتوشكاملستعملني يف حاسلات ما  (Mac-os) وأوس (Finder) نظام فاندر -
 4.خاصة يف الشلكات املستعمل (UNIX) نظام أونيكس -

واجهة بسيطة للمستخدم لكي  تقدم برجميات النظامإدارة مجيع املكونات املادية للحاسوب إىل  باإلضافة
 :وتضم برجميات النظام كال من 5،يتمكن من التعامل مع هذه املكونات
                                                 

 .سنتكلم عنها يف امللحث التايل *
  .373:ص مرجع سلق ذكره، ،الدين علد القادر اجلنايب بنديلجي وعالءعامر إبراهيم  (1)
 .42:، صمرجع سلق ذكرهعماد الصلاغ،  (2)
دار : ، عماناستخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسة االقتصادية ودورها في دعم الميزة التنافسيةشي وغياد كرمية، زرزار العيا (3)

 .13:، ص3101الصفاء، 
، رسالة ماجستري يف علوم اإلعالم فعالية استخدام تكنولوجيا المعلومات في تطوير نظام المعلومات بالمؤسسة االقتصادية الجزائريةبشنيطي منرية،  (4)

 .41: ، ص3103 ،(12) واالتصال، غري منشورة، جامعة اجلزائر
 .13:، ص3101 ،مرجع سلق ذكرهشي وغياد كرمية، زرزار العيا (5)
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التعليمات العامة اليت يتم ختزينها داخل احلاسب واليت تتوىل مرابلة من جمموعة وتتضمن  :برامج إدارة النظام . أ
سم احيث يطلق على هذه اجملموعة من التعليمات عادة  ،وتنسيق األنشطة اليت تقوم هبا أجزاء احلاسب
 1.احلاسلات عادة بتوفري مثل هذا النوع من الربامج موردواالربامج األساسية أو برامج الربابة أين يقوم 

قواعد "ولغات  عالية املستوىاللغات الو  "لغة الحاسوب"اليت تتكون من لغات الربجمة  :برنامج تطوير النظام  . ب
الربامج اليت تعىن برتمجة التعليمات وااليعازات املكتوبة بإحدى لغات الربجمة ذات إىل  باإلضافة 2،"البيانات

 3.املستوى العايل إىل لغة اآللة
 :البرمجيات التطبيقية  .2

جمموعة من التعليمات اخلاصة واليت توجه إىل وحدة التشغيل للقيام بلع  العمليات على بيانات معينة وهي 
 :إىل ةوتتفرع الربجميات التطليقي 4،وحتديد موبع هذه الليانات داخل وحدة التخزين

ستفيد تواملعلومات العامة، واليت ميكن أن ج اليت متكن من معاجلة الليانات وهي الربام :البرامج التطبيقية العامة . أ
  :ومن أمثلتها 5،منها فئة كلرية من املستخدمني

 . (Word)و (Works) مثل معاجلة النصوص -
  .... (Qpro)و (Excel) مثل معاجلة اجلداول -
 .... (dBase)و( Access)مثل   بواعد الليانات أنظمة تسيري -
وأهم هذه ، ...ربامج التسلية وبرامج التسيريكوهي تطليقات تسمح بإدخال برامج أخرى   ،ةلغات الربجم -

 6(.Pascal) باسكال، دلفي، (Basic) بازيك: اللغات
  :برامج التطبيقية الخاصة . ب

التسويق، احملاسلة، املالية، تسيري  :مثل وتشمل كل التطليقات املخصصة يف جمالت أنشطة عمل حمددة
 .املخزون، إدارة عالبات الزبائن وسالسل التوريد

  :إىل وميكن تصنيف برجميات التطليق املتوفرة يف األسواق العاملية
 .واليت تسمى أيضا بربامج املالكني وهي متثل خمتلف الربامج املعروضة للليع :برامج تجارية -

                                                 
 .42الصلاغ، مرجع سلق ذكره، صعماد  (1)
 .13:زرزار العياشي وغياد كرمية، مرجع سلق ذكره، ص (2)
    .370: ، ص3114دار اليازوري، : ، األردنإدارة اإلنتاج والعمليات مرتكزات معرفية وكميةغسان الالمي وأمرية الليايت،  (3)
 .42عماد الصلاغ، مرجع سلق ذكره، ص (4)
، أطروحة حالة المديرية العامة لمؤسسة اتصاالت الجزائر: التكنولوجي ودوره في تفعيل إدارة المعرفة بمنظمة األعمال التطورطه حسني نوي، (5)

 .011:ص ،3100، (12)جامعة اجلزائر : دكتوراه يف علوم التسيري، غري منشورة، اجلزائر
 .41: بشنيطي منرية، مرجع سلق ذكره، ص (6)
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 نرتنتوتوزع جمانا وذلك يف الغالب عن طريق اإل ،وهي علارة عن برامج هلا حقوق النشر :برامج مجانية -
 أوبغرض التعرف على ردود فعل املستخدمني ووجهات نظرهم لتطوير هذه الربامج يف طلعات الحقة 

 .علمية إنسانية حبتة ألغراض
بدال  رهاااستئجب نظمةاملنتجة تقوم املأو اجلهات  نظماتوتتمثل يف برامج هلا حقوق ملكية امل :برامج مؤجرة -

 .من شرائها مبلالغ بد ال تستطيع دفعها
وهي علارة عن برامج مفتوحة املصدر يف جمال الربجمة ليست هلا حقوق  :عامة ةإلكترونيبرامج عناوين  -

 .عملية عليها جمانا بأيمستخدم القيام  أليامللكية حيث ميكن 
املستخدم أجرها إذا برر االستمرار يف لكنها جمانية يدفع  ةحقوق امللكي هي برامج هلا :برامج المشاركة -

 1.استخدامها
   :قواعد البيانات -ثالثا

أما باعدة الليانات فهي مستودع جلميع الليانات لتللية االحتياجات من  تعرب الليانات عن حقيقة وحدث معني
فقاعدة الليانات هي حزمة منظمة من الليانات املرتابطة منطقيا يف ترتيب منظم من ملفات األعمال  ،املعلومات

 :باعدة الليانات يتكون من العناصر التالية من ملفاتاملتكاملة وكل ملف 
ويشري  ،أو ربم ،رمز ،وهو أصغر عنصر منطقي يتكون من حرف منفرد :(Character) عنصر البيانات -

 (.يتويتكون من مثانية ب)  (Byte) العنصر إىل اللايت
ميثل جمموعة من عناصر الليانات الذي يشري إىل كينونة أو كائن وميثل بالضرورة  خاصية  :(Field) الحقل -

 ...املوظف، عنوانه سمامثل  2،تصف املكونات املميزة لكينونة الليانات
 ،ختص وحدة واحدة من موضوع باعدة الليانات ،وهو جمموعة من احلقول املرتابطة :(Record) السجل -

ن يف ذلك احلاسوب واملعىن مبعاجلة الليانات املطلوبة ا مبوجب الربنامج التطليقي املخز ويكون متفق عليه
 .اخل.....لعمل كشاف أو فهرس أو نظام لألفراد واملوظفني أو الرواتب

 3.متثل جمموعة حمددة من القيود يف باعدة الليانات :(File) الملف -
ساسية حلفظ بيانات املنظمة وتتجلى أ داةأمنها ضرورة و  فع اليت حتققها هذه القواعد هي اليت جعلتان املنإ

 :مهية هذه القواعد يفأ
 .عليها واحلد من متطللات التعريف بالليانات ةإجياد بواعد بيانات واحملافظ -
 .ىبني برامج التطليق من جهة وأماكن وجود ملفات الليانات من جهة أخر تستخدم كروابط  -
 .احلد من في  الليانات وعدم دبتها -

                                                 
 .11-12:مرجع سلق ذكره، ص، كرميةشي وغياد  زرزار العيا (1)
 .71: ص ،مرجع سلق ذكره ،إدارة تكنولوجيا المعلومات ،حممد الصرييف (2)
  .22-24:ص ،مرجع سلق ذكرهسيد صابر تعلب،  (3)
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 . التقليل من التعقيدات والغموض يف التعامل الليانات والربامج -
  .املعلومات املرونة والتمكني يف العمليات علىحتسني  -
 1.ةنظمامل السماح مبركزية استخدام الليانات وإدارهتا من طرف -

 2:وتقسم بواعد الليانات إىل عدة أنواع
بواعد فردية تستخدم بواسطة فرد واحد وبواعد املشاركة فهناك  :قواعد البيانات حسب مستخدميها -

املوزعة ويشمل على  وجند أيضا بواعد بيانات ،معينةمنظمة بني العاملني يف  ويكون هذا النوع مشاركةً 
وترتلط مع بعضها اللع  بواسطة شلكة حواسيب  جمموعة حاسلات ختزن فيها الليانات يف املوابع املختلفة

 . الزبائن وبواعد الليانات العامة
بيانات وصفية  وحتويواليت  ببليوجرافية قواعد ؛وهي أربع أنواع :قواعد البيانات حسب محتوياتها -
ومتثل جماميع مهمة من املعلومات اليت حيتاجها  وقواعد مرجعيةستخلصات موضوعية وكشافات و مو 

اليت تشمل   قواعد نصوص كاملةو قواعد رقمية وإحصائيةو ،املستفيدون لإلجابة على استفساراهتم
 .احملسوبةعلى كامل النصوص ملصادر املعلومات 

 : بالشكل املوايل استعنابواعد الليانات وبيئتها ماهية واضح حول وإلعطاء تصور 
  .نظمةبيئة قواعد البيانات الخاصة بالم :(2-1) الشكل رقم

 
: عمان، استخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسة االقتصادية ودورها في دعم الميزة التنافسية ،زرزار العياشي وغياد كرمية :المصدر

 .14:، ص3101دار الصفاء، 

                                                 
 .14-11: زرزار العياشي وغياد كرمية، مرجع سلق ذكره، ص (1)
   .373:، صمرجع سلق ذكره، غسان داود الالمي وأمرية الليايت (2)

 القسم األول

القسم 
 الثالث

 القسم الثاين

نظام بواعد 
 الليانات

نظام بواعد 
 الليانات

نظام بواعد 
 الليانات

نظام إدارة 
 بواعد الليانات

الليانات اخلاصة 
 بالقسم األول

الليانات اخلاصة 
 بالقسم الثاين

الليانات اخلاصة 
 بالقسم الثالث

باعدة بيانات 
 متكاملة للوظيفة
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م ت يف نظاناالليا هاصة تسجل هذن لكل بسم معني يف املنظمة بياناته اخلأيتضح لنا  بقمن الشكل السا
هذه التشكيلة من الليانات اجملمعة تشكل يف جمملها  األبسامبابي  بياناتويدار بشكل متكامل مع  باعدة الليانات

تسهل هذه القاعدة عملية  ،نظمة باعدة بيانات خاص بهيف املتنفيذي ن لكل كل بسم أي أباعدة بيانات وظيفية، 
 .  الدبة والكمية املطلوبةبالوصول للليانات يف الوبت املناسب و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اإلطار النظري لتكنولوجيا المعلومات واالتصال : الفصل األول  

 47 

 . تكنولوجيا االتصال :المبحث الثالث
أكثر يسرا  أمرفأصلح تدويل األعمال للللدان،  واحلدود اجلغرافية تكنولوجيا االتصال احلاجز املكاين اختزلت

خيارات  يف بدورهاأثرت  هذه التكنولوجيا .نشاطها التجاري نطاق توسيع يف ساهممما  منظمات األعمالعلى 
وأرائه ذات  حمدودةخياراته ال  ،طالعا على معلومات املنظمة، أكثر ارتلاطا هباإفصلح أكثر  ،وإدراكه العميلوثقافات 
 املنظمة إىل عمالئهاشار هذه التكنولوجيا وتطورها السريع ساهم يف تسهيل وصول تسرعة ان إن. بيمة عالية

 .االتصال شلكاتخمتلف اهلاتف الذكي و وذلك باالستعانة مبجموعة من األدوات أبرزها  واكتشاف توبعاهتم
 .مفهوم تكنولوجيا االتصال :المطلب األول
 إذ أنهومدخل مهم من مدخالت املنظمة املفتوحة،  للمنظمات التحتية اللىن أهم من االتصال تكنولوجيا تعد

  1.االتصاالت يف التغيريات تتحملها كانت إذا إال بصوى تغيريات إحداث اليوم ميكنال 
 : تعريف تكنولوجيا االتصال -أوال

، حيث أصلح ممكنا ألول مرة أن االتصال األولىشهد اجملتمع اللشري ثورة  عندما استطاع اإلنسان أن يتكلم
عندما توصل  االتصال الثانيةمث جاءت ثورة  حصيلة ابتكاراهتا واكتشافاهتا، "عن طريق الكالم"جتمع اللشرية 
ثالثة آالف  (3600) إىل اخرتاع أبدم طريقة للكتابة يف العامل، وهي الكتابة املسمارية على الطني حنو السومريون

 2وست مئة سنة بلل امليالد، وبد حفظت تلك األلواح الفكر السياسي االجتماعي والفلسفي يف مراحله األوىل،
إذ مهدت ملا سيأيت   ميالدي (15)بظهور الطلاعة يف منتصف القرن اخلامس عشر االتصال الثالثة وابرتنت ثورة 

معامل الثورة بدأت ومن مث  3،لطلاعة تتم باحلروف املعدنية املنفصلةمستقلال من تطور يف جمال الطلاعة وغريها وكانت ا
هذه الثورة  تثلالنصف األول من القرن العشرين ومتخالل القرن التاسع عشر واكتمل منوها يف  االتصالية الرابعة

 ففي عام ،بظهور عدد كلري من وسائل االتصال استجابة لعالج بع  املشكالت النامجة عن الثورة الصناعية
 املوجات الكهرومغناطيسية واستطاع صمويل مورس( Sturgeon)وليم سرتجون  كتشف العامل اإلجنليزيا  (1124)
(Morse) وابتكر طريقة للكتابة تعتمد على النقط والشرط  (1237) اخرتاع التلغراف يف عام(Dots & Dashes) 

اللشري إىل مسافات بعيدة، أن خيرتع التليفون لنقل الصوت  (Graham Bell) بل مجراهااستطاع  (1176) ويف عام
مث متكن العامل األملاين إميل  (Phonograph)جهاز الفونوغراف  (Edison) توماس إديسوناخرتع  (1177) ويف عام
ويف عام   ،الذي يستخدم يف تسجيل الصوت( Flate Disc)من ابتكار القرص املسطح ( 1117)يف عام  برلنجر
ومتكن العامل  ،(1221)شاهد اجلمهور الفرنسي أول العروض السينمائية مث أصلحت السينما ناطقة يف عام ( 1125)

وكانت تلك هي املرة األوىل اليت  (1126)من اخرتاع الالسلكي يف عام  (Marconi)اإليطايل جوجليلو ماركوين 
ان األملان والكنديون أول من بدأ يف توجيه ينتقل فيها الصوت إىل مسافات بعيدة نسلًيا دون استخدام األسالك وك

                                                 
دراسة ميدانية بمؤسسة سونلغاز فرع تسيير شبكة نقل الغاز : ، استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في المؤسسة االقتصاديةحورية بولعويدات (1)

 بتصرف .00: ص، 3114جامعة منتوري بسنطينة، : رسالة ماجستري يف االتصال والعالبات العامة، اجلزائر ،قسنطينة "GRTG"بالشرق 
  .72-73:، ص0224الدار املصرية الللنانية، : ، مصرتكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلوماتكاوي، محسن عماد  (2)
 .311:ص مرجع سلق ذكره، حيدر شاكر الربزجني،و  حممود حسن اهلواسي (3)
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أما اللث التلفزيوين فقد بدأت جتاربه يف الواليات املتحدة منذ أواخر ( 1212)خدمات الراديو املنتظمة منذ عام 
ثورة االتصال أما  ،بدأت خدمات التلفزيون التجاري يف الواليات املتحدة (1214) جويليةالعشرينات ويف أول 

فقد أتاحتها التكنولوجيا يف النصف الثاين من القرن العشرين من خالل اندماج ظاهرة تفجر املعلومات  الخامسة
يف  لكرتوينوبد متثل املظهر اللارز لتفجر املعلومات يف استخدام احلاسب اإل. وتطور وسائل االتصال وتعدد أساليله

كما متثلت ثورة االتصال   .للغاية، وبسرعة فائقة ختزين خالصة ما أنتجه الفكر اللشري واسرتجاعه، يف حيز صغري
لنقل الليانات والصور والرسوم والصوت عرب الدول والقارات  نرتنتاخلامسة يف استخدام األبمار الصناعية وشلكة اإل

 1.بطريقة فورية
جيال جديدة وخدمات أ ونسمع عن ظهور إاليزال هذا اجملال احليوي يشهد تطورات كلرية، فال مير يوم  وال
ن تعمل من دوهنا، أ األعمال إلدارةميكن  وال ،اتكنولوجيال هذه ميكن تصوره من دون حىت صار العامل ال إضافية،
 : ل بثالث جمالت وهياعمصاالت واستخداماهتا يف منظمات األورات يف جمال االتطالت طرأتولقد 

 ول المجال األ(ال الصناعيجالم Industrial Field): ذا ازدادت فيه املنافسة بشكل واضح بني إ
 .اجملهزين والنابلني ومنظمات اخلدمات

  المجال الثاني( التكنولوجيالجانب Technical Aspect): التوجه العاملي حنو الشلكات املتكاملة اليت ب
 األبمارفضال عن االستخدام املكثف لقنوات ( نصوصو  ،صورة ،صوت)شكال الليانات أتدمج بني 
 .اللصرية واألليافالصناعية 

  المجال المجال الثالث(جانب التطبيقات العلمية Working Application:)  دت التطورات أفقد
   2.حداث تغيري واضح يف استخدام وسائل االتصاالت يف منظماتإ ىلإ ةالصناعية والتكنولوجي
 :فعرفت بأشكال عدة نذكر منهابرتاكمه مفهوم تكنولوجيا االتصال بشكلها احلايل إن هذا التطور شكل 

وجمموعة  االتصالجمموعة من التجهيزات اليت تتكون من بنوات »: بأهنا (Carter and others) تعريف -
إىل ة نقل الليانات من موبع واليت تساعد يف عملي االتصالمن األجهزة املساندة والربوتوكوالت وخطوط 

 3.«األمر الذي ميكن من الوصول إىل أي موبع للمنظمة مهما بعدت املسافة اجلغرافية أخر
( نصوص، صوت، صورة، رسوم)عملية إرسال ونقل الليانات مبختلف أشكاهلا »: بأهنا (Cupta) تعريف -

املنتشرة  ةلكرتونيعرب بنوات معينة إىل جمموعة أخرى من الوسائل اإل ةلكرتونيمن جمموعة الوسائل اإل
 4.«جغرافيا

                                                 
لد اجمل ،السعودية ،جملة مكتلة امللك فهد الوطنية ،المعلوماتيةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وانعكاساتها على المؤسسات  ،صلاح حممد كلو (1)
 .              14-11:ص ،3101 ،(13)، العدد (11)
  .030:، ص، مرجع سلق ذكرهحيدر شاكر الربزجني وحممود حسن اهلواسي (2)
 .311:ص عدنان عواد الشوابكة، مرجع سلق ذكره، (3)
 .331:، مرجع سلق ذكره، صاهلواسيحيدر شاكر الربزجني وحممود حسن  (4)
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الرتكيلة اليت تشمل التسهيالت للتقنيات واإلجراءات القانونية اليت »: أهناب (السالمي والدباغ) تعريف -
تساند االتصاالت من خالل استخدام األجهزة والربجميات والكوادر املتخصصة ووسائل االتصال اليت 

األجهزة واملعدات  ووحدات متفربة وتشمل االتصاالتتربط بني هذه األجهزة لنقل املعلومات بني موابع 
بمار االصطناعية لالتصاالت، أجهزة التحكم األ خطوط اهلاتف، املايكروويف، الكابالت، :مثل

إحدى ( نرتنتاإل)باالتصاالت، احملطات الطرفية، أجهزة ربط الشلكات، وتعد الشلكة العاملية للمعلومات 
   1 .«شلكات االتصال العاملية

التجهيزات املتطورة اليت يتم توظيفها بغرض نقل و والوسائل  واألوعية دواتاأل»: بأهنا (مكاويال)تعريف  -
  2.«كثرأتكلفة وبدبة  وبأبل زمنيةبل فرتة أىل املستقلل يف إمن املرسل  ياناتاملعلومات والل

جممل وسائط االتصال والعناصر الفاعلة يف عملية نقل »: إذن ميكن تعريف تكنولوجيا االتصاالت احلديثة بأهنا
 .«ختلفةاملماكن األاملعلومات عرب 

 : لوجيا المعلوماتو تكنب لوجيا االتصالتكنو عالقة  -ثانيا
واًل أت املعلومات نشأن أ ىلإنشري فإننا مات و لعلوجيا املو تكنتكنولوجيا االتصال و جياد العالبة بني إندما نريد ع
ومات املعل اتكنولوجي)ن كلمة املعلومات متقدمة يف علارة و ، وهلذا تكاكان صغري   وجتمع من اللشر ولول أمع وجود 
ن وبد يؤخذ بأ، أوالن تقدمت االتصاالت أبعد  إال تزدهر مل يرى أن املعلوماتخر آ هناك رأيلكن  ،(واالتصال

وتكامل بني  اندماجحدوث  بالضرورةكما بد يؤخذ   املعلومات اتكنولوجي و عناصرأساسيات أاالتصاالت ضمن 
 3.لصعوبة الفصل بينهما املعلومات وبني االتصال اتكنولوجي

 اتكنولوجيف 4.واحدة تكنولوجيا االتصال وتكنولوجيا املعلومات على أهنما وجهان لعملة كل من  وينظر إىل
املعلومات و  اللياناتاملعلومات هي  التكنولوجين املادة اخلام أاس أساملعلومات على  التكنولوجي رافد متثلاالتصال 

وبرجمياته اليت تستهلك طاباته احلسابية يف حتويل هذه املادة  بال منازع هي احلاسب اآليل األساسيةهتا واملعارف، وأدا
ساليب أو من خالل أ، واآللةنسان اإلما التوزيع فيتم من خالل التفاعل الفوري بني أىل خدمات معلوماتية، إاخلام 
و من خالل شلكات الليانات اليت تصل بني جهاز أ اإلعالم،جهزة أامللاشر وغري امللاشر كما هي احلال يف اللث 
  5.خرأوجهاز 

                                                 
 .22: ، ص3110دار وائل، : ألردنا ،لطلعة األوىل، اتقنيات المعلومات اإلداريةالساملي عالء علد الرزاق والدباغ رياض حامد،  (1)
، التربية والتعليم في قطاع غزةحالة تطبيقية على وزارة : دور نظم وتقنيات االتصال اإلداري في خدمة اتخاذ القراراتمصعب إمساعيل طلش،  (2)

 .70: ص، 3114اجلامعة اإلسالمية، : رسالة ماجستري يف إدارة األعمال، غري منشورة، فلسطني
، رسالة هيئة التدريس بجامعة أم القرى لتقنية المعلومات واالتصاالت في التدريس أعضاءاقع ثقافة استخدام هتاين طالل صاحل حكمي، و (3)

 .07:، ص3112جامعة أم القرى، : يف مناهج وطرق التدريس، غري منشورة،  السعودية ماجستري
: قياس النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بقطاع التعليم بالشرق الجزائري: المرصد الوطني لمجتمع المعلومات بالجزائر ،علوي هند (4)

 .22-23: ، ص3114جامعة منتوري بسنطينة، : يف علم املكتلات، غري منشورة، اجلزائر ، أطروحة دكتوراهواليات قسطينة عنابة سطيف أنموذجا
 .07:هتاين طالل صاحل حكمي، مرجع سلق ذكره، ص (5)



اإلطار النظري لتكنولوجيا المعلومات واالتصال : الفصل األول  

 50 

فإنه ال ميكن الفصل بني تكنولوجيا االتصال وتكنولوجيا املعلومات، فقد مجع بينهما النظام ذلك على  وبناءً       
عهد بذلك انتهى و املعلومات،  تكنولوجياشلكات االتصال مع فرتابطت االتصال  الربمي الذي تطورت إليه نظم

 1.ات عن نظم االتصالاملعلوم استقالل نظم
  :االتصال خصائص تكنولوجيا -ثانيا

ات متزايدة يف خمتلف اجملاالت وتأثري  لتكنولوجيا االتصال جمموعة من اخلصائص جتعلها تتمتع بقدرات عالية
 :ميكن ذكر أمهها فيما يلي

كل  وتعين إمكانية إرسال الرسائل واستقلاهلا يف وبت مناسب للفرد املستخدم وال تتطلب من :الالتزامنية -
مستقللها يف  ترسل الرسالة إىل لكرتوينمشارك أن يستخدم النظام يف الوبت نفسه، فمثال يف نظم الربيد اإل

 2.أي وبت دون حاجة إىل وجود مستقلل للرسالة
فاملشاركني  يف نفس الوبت املستعمل هلذه التكنولوجيات ميكن أن يكون مستقلل ومرسلن أأي  :التفاعلية -

 نظماتخبلق نوع من التفاعل بني األشخاص وامل يف عملية االتصال يستطيعون تلادل األدوار وهو ما مسح
 .وبابي اجلماعات

مثال ال ميكن ألي جهة أن  نرتنتفاإل وهي خاصية تسمح باستقاللية تكنولوجيا االتصال،: الالمركزية  -
واحد يتحكم فيها، وميكن  حاسوبعمله، وليس هناك  تعطله على مستوى العامل، أي أنه يتمتع باستمرارية

 .مبجملها للخطر، ودون أن تتوبف االتصاالت عربها نرتنتتعري  اإل أن تتعطل عقدة واحدة أو أكثر دون
اليت مت فيها نظمة الللد أو امل ة املختلفة، بغ  النظر عنأي الربط بني األجهزة االتصالي :قابلية التوصيل -

بابلية التحرك أو احلركية حيث ميكن ملستخدميها  كما أن تكنولوجيا االتصال تتميز خباصية  ،الصنع
 نرتنتاإل ،كاحلاسب اآليل النقال: عن طريق وسائل اتصال كثرية يف أي مكان ماالستفادة منها أثناء تنقله

 ....الالسلكية
املسموعة إىل رسالة مقروءة  أي إمكانية نقل املعلومة من وسيط إىل آخر، كتحويل الرسالة :قابلية التحويل -

 .لكرتوينأو ما يسمى باملقروء اإل
بإمكاهنا توجيه الرسالة  إمكانية التحكم فيها حيث تصل ملاشرة من املنتج إىل املستهلك أي :الالجماهرية -

باجلمع بني أنواع خمتلفة لالتصاالت سواء كان  مجاعة معينة كما أهنا تسمح االتصالية إىل فرد واحد أو إىل
 .أو من جمموعة إىل جمموعة ذلك من شخص واحد إىل شخص واحد،

غري حمدودة من العامل  لتوسع لتشمل أكثر فأكثر مساحاتلبابلية هذه الشلكة  هوو  :الشيوع واالنتشار -
كما إهنا تتميز بالعاملية والكونية أي احمليط  ،املنهجي لنظامها املرنحبيث تكتسب بوهتا من هذا االنتشار 

                                                 
 .32: صمرجع سلق ذكره، ، حورية بولعويدات (1)
، رسالة القطاع السمعي والسمعي البصري والمكتوبدراسة مقارنة بين : لكترونيةالصحافيون الجزائريون ومصادر المعلومات اإلمسيشي وداد،  (2)

 .24: ، ص3101جامعة منتوري بسنطينة، : ماجستري يف علوم اإلعالم واالتصال، غري منشورة، اجلزائر
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تأخذ املعلومات مسارات خمتلفة ومعقدة تنتشر عرب خمتلف  الذي تنشط فيه هذه التكنولوجيات، حيث
 1.اإلكرتونين يتدفق ألرأس املال ب  وهي تسمحملمناطق العا

 2:أضافت بيمة جديدة لألعمال من خالل ثورة االتصاالت: قيمة اإلعمال باالتصاالت -ثالثا
كلفة عند الشراء والليع واملسامهة يف السوق التقليدي والسوق تحيث أصلحت ال ،خف  تكاليف األعمال -

 .الربمي من خالل كون الشلكات تتميز بكلفة أبل وبوة أكرب
أن تكاليف اإلدارة تندرج يف أن املديرين بادرون على رصد أداء املوظفني  إذ ،خف  تكاليف الوكالة -

 .واألسواق عن بعد من خالل الشلكات
 .بسرعة أكرب لتغريات ظروف بيئة العمل االستجابةبإمكاهنم  نظماتأن املديرين واملإذ  ،زيادة السرعة -
إىل معلومات  اً استنادأن املديرين على األرجح يتخذون برارات صحيحة إذ  ،برارات إدارة اجلودة العالية -

 .صحيحة يف الوبت املناسب
وأن املشرتي بإمكانه الوصول إىل   ،منتشرة يف كل مكان نرتنتأن مقاهي اإل إذ ،إزالة احلواجز اجلغرافية -

 .اللضاعة املطلوبة دون وسطاء
فهنالك  ،نرتنتل باإلمكان القيام هبا وإنتاجها وتسليمها عرب اإلأن الكثري من األعما إذ ،إزالة احلاجز الزمين -

يف بلد معني بينما ينتهي يوم يف بلد أخر يف نفس الوبت فالعمل يكون متواصال على مدار  أيلدمثال يوم 
 .الساعة

  .ة كأحد التطبيقات المعاصرة لتكنولوجيا االتصالالهواتف الذكي :الثانيالمطلب 
ولكن يف  ،بل أكثرها انتشارا ةلكرتونيتعترب أهم وسيلة للوصول إىل املعلومات اإل سيباحلوالوبت بريب كانت 

مبا فيها السنوات القليلة األخرية برزت إىل الساحة اهلواتف الذكية اليت تعترب جيال تكنولوجيا متقدما ينافس احلواسيب 
تشري إىل أنه مقابل كل  إذ االتحاد الدولي لالتصاالتات ئيما تؤكده إحصا ذاوه واالنتشار يمنةاهلاحملمول منها يف 
عن طريق اهلواتف النقالة  نرتنتك شخصان يرتلطان بشلكة اإلعن طريق احلاسوب هنا نرتنتشخص يتصل باإل

سيكون اهلاتف الذكي األداة التكنولوجية األكثر استخداما على اإلطالق يف  (2020) حيث يتوبع أنه حبدود سنة
 هو مصطلح يطلق على فئة من اهلواتف احملمولة احلديثة اليت  (Smartphone) اتف ذكياهل 3.نرتنتالولوج إىل اإل

                                                 
 ماجستري، رسالة (STH) دراسة حالة بسونطراك فرع: دور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في إدارة المعرفة داخل المؤسسة الجزائريةزملاط مرمي،  (1)

 .21-32:، ص3101جامعة أبو بكر بالقايد، : يف تسيري املوارد اللشرية، غري منشورة، اجلزائر
  .311: ، ص3112دار وائل للنشر، : الطلعة األوىل، األردن، منظور تكنولوجي :نظم المعلومات اإلداريةمزهر شعلان العاين،  (2)
، دراسة ميدانية بجامعة القالمة: لكترونيةالطلبة للهواتف الذكية في الوصول إلى مصادر المعلومات اإلاستخدام شابونية عمر وحلول وليد،  (3)

جامعة علد احلميد مهري بقسنطينة، : ، اجلزائر"الوابع، الرهانات، األفاق" تطليقات اهلواتف الذكية يف اجلامعات: ملخصات امللتقى الوطين اخلامس حول
 :متاح على الرابط. 2: ص

 http://www.univ-constantine2.dz/files/ben-sabti1.pdf, Le: (04/03/ 2018).    

http://www.univ-constantine2.dz/files/ben-sabti1.pdf
http://www.univ-constantine2.dz/files/ben-sabti1.pdf
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 1.للمستخدم ويقوم بتشغيل تطليقات احملمول ةومعظمها يستخدم شاشة اللمس واجه تستخدم نظام تشغيل متطور،
خدمات إضافية تتجاوز مفهوم االتصاالت الصوتية والرسائل القصرية لتقدم خدمات الولوج إىل هذا اهلاتف يتيح و 

فقد زود  2،القنوات واملكاملات املرئيةومشاهدة  والفيديوالشلكات العنكلوتية واخلدمات اإلضافية وتطليقات اخللوي 
ومستعرضات  لكرتوينالربيد اإلتوي على حيبإمكانات متقدمة ليعمل كجهاز حاسوب مصغر حيث هذا اجلهاز 

 3.(USB) بلوحة املفاتيح خارجية من خالل لهح ذاتية باإلضافة إىل إمكانية وص  ولوحة مفاتي نرتنتاإل
تقوم الفكرة اجلوهرية ملختلف االستخدامات لوسائط اهلاتف الذكي على توفري املعلومات عند طللها أو احلاجة 

هذه  ،وبت يريد أيإىل بوابة سهلة وميسورة للحصول على املعلومات أينما كان املستخدم ويف  اوحتويله إليها
موارد  ،القراءة وتصفح اجملالت واجلرائد واالطالع على األخلار ،والسفر والتنقل ،املعلومات بد تتضمن أحوال الطقس

الشراء والليع  ،يلتفاعالدعاية واإلعالنات بشكل  ،متابعة األسواق املالية وحركات األسهم ،التسلية واأللعاب
وتنفيذ خمتلف  ،احلجز بأنواعه وشراء التذاكر واللطابات ،ةلكرتونياإل والتسوق من خمتلف موابع التجارة واألعمال

دارة اللطابات الذكية ملختلف إ ،األعمال املصرفية سواء االستعالمية أو عمليات نقل النقود أو الدفع أو غريها
وحىت أنه وسيلة  ،بد أصلح املتحكم لفتح األبواب وتشغيل األجهزةالذكي فاهلاتف  ؛ستغربن وال ،الستخداماتا

التعامل مع مزودات النقد يف الشوارع عندما تتحول شاشته إىل منوذج مشابه لشاشة مزود النقد اآليل ينفذ من خالهلا 
 4.ما يريد من أنشطة  استعالمية أو طللات

 .تطور الهاتف للوصول إلى الهاتف الذكي مراحل -ثانيا
خاصة وأن هذا االنتشار  ، يسلق له مثيل يف تاريخ التكنولوجيا تقريلامل لقد عرفت اهلواتف الذكية انتشارا

أو شلكات اجليل الثالث  (WiFi)سواء عن طريق  ،نرتنتوالربط بشلكة اإل واسع ساير انتشار شلكات االتصالال
القدمي للهاتف  األمر باجليل أفلدون ما هو عليه اآلن، يكأي أن اهلاتف الذكي بد مر مبراحل وأجيال ل 5،واجليل الرابع
-walkie) الوكي توكيوالذي ميثل بأجهزة  (1275)عام  (Zero Generation 0G)واملسمى باجليل صفر  النقال

                                                 
 :متاح على الرابط (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A, on: (02/03/ 

2018). 
بعض التطبيقات  إلى اإلشارةالمكتبات بين يديك مع : الهواتف الذكية والمكتبات نوافذ ومنافذ المعلومات الجديدة احلمزة منري واحلمزة سنية، (2)

علد احلميد  جامعة: تطليقات اهلواتف الذكية يف اجلامعات الوابع، الرهانات، األفاق، اجلزائر: امللتقى الوطين اخلامس حول، ملخصات التكنولوجية لها
 :متاح على الرابط. 2: ص ،مهري بقسنطينة

 http://www.univ-constantine2.dz/files/ben-sabti1.pdf, Le: (04/03/ 2018). 
 .07:، صمرجع سلق ذكرهأمساء رشاد الصاحل،  (3)
امللتقى الدويل الرابع  وربة حبثية بدمت إىل ،دور الهاتف لخلوي في تطوير وتحسين نظم الدفع في الجزائريوسفات علي وبوزيان الرمحاين هاجر،  (4)

 املركز اجلامعي خيمس مليانة، :اجلزائر، "عرض جتارب دولية" يف اجلزائر لكرتونيةالتجارة اإل اعتمادشكالية إعصرنة نظام الدفع يف اللنوك اجلزائرية و : حول
 .، بتصرف7 -2: ص ،3100أفريل 31/34
 .2:شيلونية عمر وحلول وليد، مرجع سلق ذكره، ص (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
http://www.univ-constantine2.dz/files/ben-sabti1.pdf
http://www.univ-constantine2.dz/files/ben-sabti1.pdf
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talkie ) يف جيل معني يصار إىل تسمية فرعية كلما ظهرت تقنية جديدة وتطورت أجياله حبيث   1،لتتكلم ضغطاأو
 2 :وفيما يلي األجيال الرئيسية لألنظمة اخللوية ،له
  :(1G)للهاتف النقال الجيل األول   .1

 Advanced) خدمة اهلاتف النقال املتقدم باسمثمانينات يف أمريكا الشمالية اليف هذا اجليل  مت تطليق

mobile Phone service( )AMPS)  يطلق يف اللالد ملن هذا اجليل من اهلواتف النقالة أعلما ب ،روباو يف أ نتشرامث 
الكلري وله له حجم  ن جهاز اهلاتفأوما يقدمه من خدمات يقتصر على املكاملات اهلاتفية ميتاز هذا النظام ب .العربية
 . شحن مستمر إىلرية كلرية ألنه يستهلك طابة كلرية إضافة إىل أنه  حيتاج  ابط
 : (2G) للهاتف النقال الجيل الثاني .2

ويف بدايته كان تطويرا  ،ر بشكل كلري يف بداية التسعينياتاجليل الثاين مت تطليقه يف هناية الثمانينات وأنتش
 Global System For mobile)النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة  ثلمي ،(AMPS)للهاتف النقال املتقدم 

Communications ) خدمات أخرى إضافة إىل املكاملات هذا اجليل بدم  ،باو أور طلق أوال يف  وبدأشهر أنواعه
امتازت األجيال احلديثة منه  ،يف العمل واالستفسار عن الرصيد وغريهاواخلصوصية اهلاتفية وهي الرسائل القصرية 

أخرى منها خدمات إىل إضافة  ،كل ثانيةيف   (Megabyte) ابيتجمي (2)تصل إىل  نقل اللياناتيف كرب أبسرعة 
 .الصور والوسائط املتعددة

   :(3G) للهاتف النقالالجيل الثالث  .3
ميتاز هذا اجليل بأن اللنية التحتية له ختتلف عن  ،(2000) مت تطليقه يف بداية سنة للهاتف النقالاجليل الثالث 

أوسع من اخلدمات األكثر تقدما من مدى كن املستخدمني من تطليق وأن تكنولوجيا اجليل الثالث مت ،اجليل الثاين
لكل  (MB) تيابجمي (10) خالل الكفاءة العالية هلذه التكنولوجيا إضافة إىل أن سرعة نقل املعلومات اليت تصل إىل

اجليل الثالث . خلدمات االتصاالت اهلاتفية للليانات والصوت والفيديو الالسلكية واسعة النطاقاوتشمل هذه  ،ثانية
 .خاللهمن  نرتنتأي إمكانية دخول اإل نرتنتبروتوكول اإل أنه يعمل بنظام عنونة يهو  النقاليضيف ميزة للهاتف 

  :(4G) للهاتف النقالالجيل الرابع   .4
ميتاز لقية العامل، بعد ذلك ل انتشرمث املتحدة واليابان  اتالوالييف ( 2007) تطليقه عاماجليل الرابع للهواتف مت 

املستخدم من التعامل مع جهاز  والذي ميكن ،نرتنتاإلبأنه يعمل بالنظام الكامل لعنونة بروتوكوالت هذا اجليل 
( 100) عالية لنقل الليانات تصل إىل يقدم اجليل الرابع لالتصاالت اخللوية سرعة. نرتنتاهلواتف كأنه طرف من اإل

وهذا ما يؤهله لتحمل خدمات عالية اجلودة كرسائل الوسائط املتعددة واإلرسال الفيديوي  ،لكل ثانية تيابجمي
 .والتلفزي واللث الفديوي الربمي وتقدمي اخلدمات يف أي زمان وأي مكان

                                                 
 .247-246:ص ،مرجع سلق ذكره ،مزهر شعلان العاين (1)
 . 249-247:ص ،نفس املرجع السابق (2)
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 انطالق الجيل الخامس نتظاراتشر يف الوبت احلايل يف نهو اجليل امل من شلكات اهلاتف النقال اجليل الرابع
وفرًصا أكرب لالتصال بطرق متطورة، إضافة إىل سرعة فائقة يف أن يتسع نطاق تردده وأن يوفر والذي من املتوبع 
املطورة للهواتف الذكية لتوفري هواتف تدعم  نظماتتتسابق املذلك يف سيلل حتقيق و ، اجليل الرابع التحميل أسرع من
عن إطالق أول  (Samsung) سامسونغو (Verizon) فيرايزون شركة االتصاالت األمريكية أعلنتإذ  اجليل اجلديد

ومن املقرر أن تقوم  ،(2012)يف الواليات املتحدة، يف النصف األول من عام داعمة هلذا اجليل واتف ذكية جتارية ه
 Qualcomm Snapdragon) بكشف النقاب عن النموذج األويل للهاتف اجلديد املدعوم من منصةالشركتان 

Mobile )الرائدة، وذلك يف مؤمتر (Qualcomm Snapdragon Technology )1.السنوي يف ماوي، هاواي 
حاليًا هناك بع  مناطق يف الواليات املتحدة تستخدم شلكات اجليل اخلامس هذا إىل جانب العديد من الشركات 

2.(2021) توبع إطالق ذلك بلل عامي  اليت ستلدأ باالختلارات اخلاصة هبا لكن ال 
  

 : الهاتف الذكي في عالم األعمال -ثالثا
املوظفون يفضلون بذلك  فأصلحانتشر استخدام األجهزة الذكية يف مكان العمل وازداد بشكل ملحوظ، 

النقالة وذلك لكوهنا متنح املوظفني وصواًل افرتاضياً غري حمدود تقريلاً إىل املعلومات وإىل بعضهم  أجهزهتماالتصال عرب 
يف حني أهنا تقوم خبف  التكاليف وتعزيز إنتاجية املوظفني  (يف أي وبت ويف أي مكان)اللع  وإىل التطليقات 
سواء كان العمل علارة عن استعراض وحترير للمستندات وجداول الليانات والعروض  ،بالنسلة ألصحاب العمل

ل وشلكة املوظفني الداخلية من املنزل أو خالنظمة يف الوبت املالئم للموظف، أو الوصول إىل تطليقات امل يةميالتقد
 :منهاتؤثر يف عامل األعمال يف جوانب عدة نذكر ن اهلواتف الذكية إوبشكل عام ف 3،السفر

 أصلحتونتيجة لذلك  :الخاصة في مكان العمل ةلكترونيأجهزتهم اإل ستخدامباللموظفين السماح  -
املنظمات تسعى لتعزيز إجراءاهتا األمنية حلماية بياناهتا من االخرتاق عرب األجهزة الشخصية، أو ابتكار بيئة 

ونتج عن ، عمل افرتاضية لفصل الليانات واحلد من صالحيات االطالع عليها من خالل األجهزة الشخصية
 إذ ل جمريات العمل اليوميةتسهكإضافة اجيابية   هاإدراج كذلك نظماتاملاهلواتف الذكية يف بيئة  إدخال
من  (%20) أن فيه األمريكية للدراسات واللحوث التكنولوجية، تقريرا يوضح (Gartner) منظمةنشرت 
، وأوضحت (2020)ستستخدم اهلواتف الذكية عوضًا عن بطابات الدخول التقليدية حبلول عام  نظماتامل
 بالفعل بدأت تعتمد على اهلواتف الذكية للدخول إىل مكاتلها خالل نظماتمن امل (%5)أن 

ومن أسهل الطرق اليت تستخدم بيانات اعتماد الدخول بواسطة اهلواتف الذكية، القيام بدجمها عرب  ،(1122)

                                                 
 :متاح على الرابط (1)

 https://tanja24.com/news34590.html, on: (04/01/2019). 
 :متاح على الرابط ،؟2G هي مميزات شبكات الجيل الخامس للهاتف النقال ما (2)

 http://www.maydany.com/topics/26071/, on:  (05/03/ 2014).     
 :متاح على الرابط (3)

 https://www.albawaba.com/ar/, on: (02/03/ 2018). 

https://tanja24.com/news34590.html
http://www.maydany.com/topics/26071/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%84-G
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84--676220
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 (ACS)، ونظام مرابلة الدخول الالسلكية (WiFi) بث بناة للليانات على اهلواء ملاشرًة، أو بواسطة شلكة
 1.عن ب عد" فتح اللوابة"من أجل 

احلد الفاصل بني حياة املرء املهنية والشخصية ينطمس تدرجيًا يومًا بعد يوم، فاملوظفون : االتصال الدائم -
وهكذا فإن امتالك هاتف ذكي مينح  ،صاروا يؤدون مهامهم مساًء من منازهلم أو خالل العطل واإلجازات

املوظفني القدرة على التواصل مع مكان عملهم وأداء مهامهم يف أي وبت وأي مكان، مما يعين أنه ميكن 
وإذا كان املديرون يتيحون ملوظفيهم بع  املرونة يف ساعات العمل، . التواصل والعمل معهم طوال الوبت

ملوظف حىت املساء وهو يعمل عرب هاتفه، فقد يسمح له املدير إذ تأخر ا: ومثال ذلك ،فهذا أمر إجيايب
لكن غاللًا ما يؤدي هذا األمر إىل التأثري على حياة املوظف اخلاصة، بسلب اتصاله  ،بالتأخر يف اليوم التايل
 .بعمله معظم يومه

املعاجلة  قلفاحلوسلة السحابية تعترب تقنية متطورة تعتمد على ن :ازدياد تطبيقات الحوسبة السحابية -
 جهاز خادم يتم الوصول إليه عن طريق ثلبالسحابة، واليت مت ومساحة التخزين اخلاصة إىل ما يسمى

فهذه التكنولوجيا تقدم احلوسلة ليس كمنتج بل كخدمة تشاركية عن طريق شلكة أما احلواسيب  2،نرتنتاإل
وتستأجر ما حتتاج إليه من الشلكة من برامج تشغيل  ،واهلواتف الذكية وغريها فتصلح طرفيات فقط

وهبذا ميكن للهاتف الذكي احلصول على مساحة  ،وتطليقات وخدمات الوصول إىل الليانات وحيز التخزين
  3.املعلومات بغ  النظر عن املكان اجلغرايف للتخزينلتخزين  هائلة

أن اهلواتف الذكية تؤثر على أسلوب اللحث عرب  اعرتفت (Google)حىت  :التسويق عبر الهواتف الذكية -
، من خالل تطليقات جديدة لللحث عرب اهلواتف، كما أن الكثري من املستخدمني يستعينون نرتنتاإل

هلذا فمن املهم أن حتيط  ،(Google) باألوامر الصوتية لللحث عن الكلمات بداًل من طلاعتها يدويًا يف
عنها يف نتائج اللحث اليت جيريها األفراد، وما  املقّدمةهبذه اجلوانب، وأن تسأل نفسها عن املعلومات  نظمةامل

من شأن ذلك أن يساعد يف التسويق خلدماهتا ومنتجاهتا ف. هي املوابع اليت تورد بيانات عنها ومدى دبتها
 .وإيصال معلومات إجيابية عنها، وتوفري بيانات االتصال اخلاصة هبا

ففي  ،إن األدوات األساسية اليت حتتاجها بيئة العمل يوميًا يف تغرّي مستمر :وجود تطبيقات لكل شيء -
وبرجميات خاصة للعمل، أما اآلن فهنالك عدد كلري جداً  إلكرتويناملاضي كان املوظفون حباجة ملكتب وبريد 

إن التوجه حنو اهلواتف الذكية . لغايةمن التطليقات اهلاتفية اليت حتل كل هذه املشكالت لقاء أمثان زهيدة ل

                                                 
 : متاح على الرابط ،2020 الهواتف الذكية بدالً من بطاقات دخول المؤسسات فيشادي اهلامشي،  (1)

https://al-ain.com/article/smart-phones-access-institutions-2020-cards, Le:  (02/03/ 2018). 
، فاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على الحوسبة السحابية التشاركية في تعزيز األداء التقني في عائشة بليهش العمري وتغريد علد الفتاح الرحيلي (2)

 .24: ، ص3107، (00)، العدد (12)اجلمعية األردنية لعلم النفس، اجمللد : الدولية الرتبوية املتخصصة، األردن، اجمللة جامعة طيبة
 : ، متاح على الرابط40:، جملة علوم وتكنولوجيا، صالهاتف الذكي، حاسوب المستقبلشاديا أمحد،  (3)

http://www.ecssr.com/ECSSR/ECSSR_DOCDATA_PRO_EN/Resources/PDF/AafaqAlMustaqbal/Aafaq-

2012/Aafaq-Issue-14/70-73_issue_14.pdf, Le : (04/03/ 2018). 

https://al-ain.com/article/smart-phones-access-institutions-2020-cards
http://www.ecssr.com/ECSSR/ECSSR_DOCDATA_PRO_EN/Resources/PDF/AafaqAlMustaqbal/Aafaq-2012/Aafaq-Issue-14/70-73_issue_14.pdf
http://www.ecssr.com/ECSSR/ECSSR_DOCDATA_PRO_EN/Resources/PDF/AafaqAlMustaqbal/Aafaq-2012/Aafaq-Issue-14/70-73_issue_14.pdf
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فاهلواتف الذكية أصلحت إزاء كل ما هو جديد يف عامل الربجميات،  حاانفتاأكثر سيجعل عامل األعمال 
نظمات ملا ستمكنأهنا كما   ،احملاسلة املالية والتخطيط وإدارة املشاريع: إلجراء األعمال اليومية مثلمهمة 

 .خوض املنافسة مع تلك اليت هي أكرب منها يف السوق منالصغرية اليت ال متتلك متويالً ضخماً 
أدركت فوائد التعامل مع العمالء عرب اهلواتف،  نظماتالكثري من امل :المحافظ لمح لالهواتف الذكية تح -

وبداًل من أن متنح بطابات متّيز للعمالء املهمني، ميكنها تزويدهم بربامج وتطليقات ملنحهم خصومات 
فضاًل عن ذلك، أصلح الكثري من العمالء يدفعون مثن ما يشرتونه عن طريق هواتفهم الذكية . وجوائز أخرى

 (.PayPal -باي بال: )باستخدام تطليقات مثل
تزود موظفيها باهلواتف الذكية إلجناز أعماهلم  نظماتأصلحت الكثري من امل :إنجاز األعمال بسرعة أكبر -

الدفع والتنظيم والتخطيط واجلدولة، اليت تلاع  بسرعة أكرب ودبة أفضل، وذلك عن طريق برامج وتطليقات
  1.بأسعار رخيصة

 .شبكات االتصال: المطلب الثالث
تستخدم اليت  تقنيةالوسائل اليف مثل تت واليت ،يسمى بالشلكات حيدث تدفق املعلومات والليانات يف إطار ما
ضمن فيها الليانات املوجودة وإتاحة الفرصة لالستفادة من مجيع  ،لنقل الليانات من حمطة إىل حمطة طرفية أخرى
  2.حدود االستخدام املتعلقة باملستخدم داخل املنظمة

شلكات هو حاجة األشخاص وبرجمياهتم إىل التشارك بالليانات واملصادر الإن السلب الرئيسي لظهور 
جناز الكثري من األنشطة ولكنها غري بادرة على االستفادة مما هو إفاحلواسيب الشخصية املستقلة تعترب أداة فعالة يف 

يف املاضي كان أبسط أشكال املشاركة اليت ميكن حتقيقها هو املشاركة  ،متاح من إمكانيات يف األجهزة األخرى
بالليانات والربامج فقط وذلك من خالل استخدام األشرطة املمغنطة يف تنفيذ هذه املشاركة ويف أوائل السلعينات 

يف مجيع جوانب  وحتقيقا مللدأ املشاركة بكل أشكاهلا مت تطوير أنظمة الشلكات وتوالت عمليات التطوير والتحديث
أمهها هذه الشلكات صنفت بتصنيفات عدة  3.شلكات احلاسوب إىل أن وصلت إىل ما هي عليه اآلن من تطور

 :يلي
   :(Intranet) نترانتشبكة اإل .1

العاملني من املعلومات الداخلية أو  احتياجاتاليت تصمم لتللية  ،اخلاصة نظمةهي شلكة امل نرتانتشلكة اإل
أو يف فروعها  نظمةيتم تنفيذها يف مقر امل ،من أجل تلادل الليانات واملعلومات عن عمليات وأنشطة املنظمة

                                                 
 :متاح على الرابط (1)

https://www.forbesmiddleeast.com/%, on: (02/03/ 2018). 
 .303-300:ص ،مرجع سلق ذكره ،عدنان عواد الشوابكة (2)
م  م دراسة حالة الشركة ذ :دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،بن بوزيد شهرزاد (3)

 .42: ص ،3103 ،محد بوبرةأجامعة  :اجلزائر ،، غري منشورةرسالة ماجستري يف تسيري مؤسسات صغرية ومتوسطة ،ل دوداحآللخدمات العامة والتجارة 

https://www.forbesmiddleeast.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7
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ورمبا  1،وال يستطيع األشخاص من غري العاملني يف املنظمة الدخول إىل موبع شلكة ،ووحدات أعماهلا اإلسرتاتيجية
مثل املوردين والعمالء الكلار لالستفادة من  ،شخاص من غري العاملنيألوافقة خاصة مبإعطاء  نظمةتسمح إدارة امل
مثل برامج جدران النار ) نظم احلماية والسيطرة وتقنيات الربابة على املعلومات وباستخدام. نرتانتموارد شلكة اإل

لتوطيد  نرتانتوتستخدم املنظمة اإل 2.هلا محاية موارد الشلكة وضمان االستخدام النوعي نظمةتستطيع امل (وغريها
 :ن أن يتحقق من خاللكاالتصال الداخلي يف املنظمة والذي مي

  مشاركة مصادر الشلكة من طابعات وأجهزة الفاكس وامللف ات واجملل دات ب ني ك ل املس تخدمني -
 .يف الشلكة

  وفروعها مما يسهل عملية اإلدارة والتحكم نظمةكفاءة االتصال والتنسيق بني خمتلف أبسام امل -
 .وخارجها نظمةبكل النشاطات والعمليات داخل امل

 .نظمةالوصول إىل املعلومات املطلوبة بشكل سريع وفعال من بلل كل املستخدمني يف امل -
املتعلقة    ة وال    وعي واإلرش    اداتوس    يلة فعال    ة إلج    راء عملي    ات الت    دريب ونش    ر املعرف   نرتانتتعتل    ر اإل -

 .نظمةبالعمل واملنتجات يف امل
استخدام  وسيلة اتصال بني املوظفني ومبختلف األبس ام وبتكلف ة بس يطة ج دا مقارن ة م ع نرتانتتعترب اإل -

 .أجهزة أخرى كالفاكس أو أجهزة التلفون
 3.تساعد يف عمليات املرابلة والتحكم باألجهزة واملوظفني -

  :(Extranet) اإلكسترانت .2
وبالتايل فهذه الشلكة بد توفر  اليت يتم توسعتها لتمتد إىل مجهور خارجي حمدد وخمتار نرتانتهي شلكة اإل

وتستخدم يف شلكة . نظمةنرتانت احمللية لكل مدون املساس خبصوصية اال 4،عدة معلومات هتم املتعاملني مع املنظمة
كسرتانت من وجهة نظر األعمال إىل وتقسم اال  5،لكوهنا غري موجهة لعموم اجلمهور ت كلمة مرور للحمايةاالكسرتان

 6:ثالث أصناف أساسية
املستودعات الفرعية  الرئيسية معتربط هذه الشلكات مستودعات اللضائع  :شبكة االكسترانت للتزويد -

بيمة ثابتة من اللضائع يف املستودعات الفرعية للتحكم يف  ىللمحافظة عل ،سري العمل فيها ألياتبغرض 
 .رف  الطلليات بسلب عجز يف املستودع حتمالاوبالتايل تقليل  ،املعروض

                                                 
 :ص، 3102دار املناهج، : ، الطلعة األوىل، األردندارة التعليمة الحديثةإلى اإلمدخل : لكترونيةدارة اإلاإلعمر أمحد أبو هشام الشريف وآخرون،  (1)

024.  
 .22:، ص3114دار حامد، : من منظور تقين وجتاري وإداري، األردن :لكترونيةالتجارة اإل، الطيطي خيضر مصلاح (2)
 .24: مرجع سلق ذكره، ص، موسى بن اللار (3)

التطورات التكنولوجية  :لتقى الوطين حولإىل م وربة حبثية بدمت ،تآالمنشإشكالية إنتاجية تكنولوجيا المعلومات واالتصال في  ،مسري عمري (4)
  .3111مارس  07/02يومي  ،جامعة جيجل: اجلزائر ،واملؤسسة االبتصادية اجلزائرية

 .001: ص ذكره،لق مرجع س ،طه حسني نوي (5)
  .11:ص ،مرجع سلق ذكره ،إبراهيم خبيت (6)
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وتقدم هلم خدمات  ،متنح صالحيات للمتعاملني مستندة إىل حجم تعامالهتم :شبكة االكسترانت للتوزيع -
وتسوية احلسابات مع التزويد الدائم بقوائم املنتجات اجلديدة واملواصفات التقنية وما إىل  لكرتوينالطلب اإل

 .ذلك من اخلدمات األخرى
فرصا متكافئة يف جمال الليع والشراء عن طريق الربط فيما  نظماتمتنح للم :شبكة االكسترانت التنافسية -

مما يرفع مستوى اخلدمة  ،نية الدبيقة للمنتجاتبينها بصد تلادل املعلومات عن األسعار واملواصفات التق
 .املنتجات وجودويعزز 

  :(Internet) نترنتشبكة اإل .3
حوهلا عددت املفاهيم ت لوسائل االتصال التكنولوجيالتطور  أنتجها حدث الوسائل اليتأمن  نرتنتتعترب اإل
 الفضاء السيلريي ،شلكة الشلكات اسماليوم حتت  هاوجند( Arpanet) ربناتباألمرة  ألولمسيت  إذ والتسميات

(Cyberspace) ،عليها شلكة الشلكات ألهنا علارة ولكن كثريا ما يطلق  ،...الفضاء االفرتاضي  ،الشلكة العنكلوتية
  1 .شلكة مستقلة تعمل بنظام مفتوح لكل الشلكات( 5400) عن مزيج من حنو

أما  ،تعين الكلمة األوىل اللنية أو االتصال (Net)و( Inter)كلمة إجنليزية مكونة من كلمتني مها   نرتنتاإل
وهي  2.الثانية فتعين الشلكة وإذا مجعنا الكلمتني معا فإن املعىن الكامل املتحصل عليه هو الشلكة املتصلة أو اللينية

تف، أو شلكات اهلاعن طريق الكابالت  أجهزة احلاسب اآليلمن  لعامل تربط بني املالينياضخم شلكة معلومات يف أ
ذلك تعد وسيلة لربط أجهزة احلواسيب فحسب، مل  نرتنتأن اإلإىل ووجب أن ننله  3،بمار الصناعيةأو عن طريق األ

بع املعاصر اكجهاز استقلال هلذه الشلكة، أما الو   احلاسوبهلذا املصطلح تكتفي بذكر  درجةاملالتعريفات  أغلب أن
ربط اليت ميكن أن ت   احلديثةوخمتلف األجهزة واهلواتف الذكية  ةلكرتونيللوحات اإلا تتمثل يففقد أظهر أجهزة بديلة 

 .نرتنتباإل
كان   نرتنتفاألب السابق لإل ،سعةات احملدودة إىل االستخدامات الوامن االستخدام نرتنتلقد تطورت اإل
املطور بواسطة وكالة املشروعات اللحوث املتقدمة يف وزارة الدفاع األمريكية يف  (Arpanet)مشروع األبرنيت 

املتعلقة بربط شلكات اجلامعات ومراكز اللحوث كما يف  نرتنتالستينات، وجاءت بعدها امللادرات امللكرة لتطوير اإل
مث تطورت  ،يف بريطانيا **(JANET)يف الواليات املتحدة والشلكة األكادميية املشرتكة  *(NFSNET)مشروع 
شلكات مع الإىل أن أصلحت شلكة عاملية واسعة ذات مواصفات مفتوحة تسمح بالتواصل احلر مابني  نرتنتاإل

بات فائقة للمعلومات اوبو  والصور وصإمكانات عظيمة جملموعة كلرية من التكنولوجيات اليت تسمح بنقل النص
هذا يعمل يف ظل ثالثة  كل ،احلواسيب والشلكات العاملية الواسعةتساعد على حتقيق التكامل بني الشلكات 

                                                 
محد بن حيي أ، جملة شعاع للدراسات االبتصادية، اجلزائر املركز اجلامعي تفعيل االتصاالت التسويقية للمؤسسة في نترنتدور اإلحبوص نسيمة،  (1)

 .03: ، ص3104 ،(13) الونشريسي، العدد
 .014:ص ،3100 ،دار الصفاء: األردن ،الطلعة األوىل ،وتطبيقاتها المعاصرة إلكترونيةالمعرفة اإلدارة  ،حممود حسني الوادي وبالل حممود الوادي (2)
 .34:، ص3104مركز الدراسات العربية، : مصر ،نترنتالتجارية عبر اإل اإلعالناتالمدنية عن  ةالمسؤوليبسام فنوش جنيد،  (3)

*
 National Science Foundation Network. 

**
 Joint Academic Network. 
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(CPI/IP)وهي بروتوكوالت  نرتنتمكونات أساسية لإل
ولغة النصوص  (Web Browsers) ومتصفحات الويب* 

(LTML)املتشعلة 
**.1  

سواق جديدة وحتسني أفتح  رباحها،أعمال من خالل زيادة مليعاهتا و يف منظمات األأمهيتها  التقنيةثلتت هذه أ
 2(الويب) ، والشلكة العنكلوتيةلكرتوينهور الربيد اإلظوتداوهلا ب نرتنتاإل استخداموبد توسع نشاطاهتا التجارية، 

و الشلكة اليت أشلكة الشلكات  متثلوىل األأن ، كون "الويب"و "نترنتاإل"بني  أن هناك فرق شارة إىلوجيب اإل
فيتعلق بالنصوص املكتوبة والصفحات  "الويب"ما أ ،واألسالكاملعدات و  باألجهزةت، وهي تتعلق اتربط الشلك
حيانا اختصارا أهو جزء منها، ويشار له ف نرتنتاإلحدى خدمات إميثل  "الويب"ن إ، وبالتايل فنرتنتاإلاملنشورة عرب 

 3.عرف بالويبيصلح أحيث  (web wide world)من مصطلح النسيج العنكلويت العاملي  (www)      ب
يعانون من بطء االتصاالت اليت تعطي خدمات  نرتنتن مقدمي خدمات اإل، فإنرتنتاإلما عن مستقلل أ
ىل ظهور إ ىدألرفع مستوى االتصاالت اللينية لتجاوز املشكلة، وهذا ما بطيئة، مما دعا كافة اجلهود العملية  إنرتنت
اجليل الثاين :" ، هناك جيالن بيد اللحث عنهما ومهانرتنتمستقلل اإل واألبمار الصناعية، ولليانلياف الضوئية األ
 internetgeneration Next) اجليل املقلل إنرتنترض الوابع، و أبالظهور على  أالذي بد (internet2) "نرتنتلإل

(NGI))، يزال بيد اللحث والدراسة ىل اجليل الثالث الذي الإضافة باإل. 
 :للمنظمة فتتمثل يف نرتنتاليت حتققها اإلأما بالنسلة للمزايا 

، الليانات واملعامالت األخرى، وكذا املشاركة يف املؤمترات ةلكرتونياصل والتعاون عن طريق الرسائل اإلالتو  -
 .ةلكرتونياإل

 .ةلكرتونياعد الليانات وبراءة املطويات اإلىل املعلومات كاللحث عن الوثائق وبو إسهولة الوصول  -
 .مني التعامالت الصوتيةأواملتلادلة وت جمموعات النقاش التفاعليةاملشاركة يف  -
 .والفيديو، الرسوم، الصور الربجمياتجتهيز املعلومات بنقل امللفات احلاسوبية من النصوص،  -
  4.مني اخلدمات على اخلط امللاشرأعالنات واملليعات، شراء املنتجات وتالتلادل بالتعامالت التجارية، اإل -
 

 

                                                 
خر حىت وإن كانت أنظمة التشغيل اآل بلغضهامن االتصال بعضها ويسمى بربتوكول السيطرة وهو علارة عن بواعد وبوانني متكن احلواسيب وملحقاهتا  *

 .خمتلفة
**

حيث تتميز باستخدام أوامر لتفعيل النص الفائق لالنتقال إىل أجزاء خمتلفة من  نرتنتهي لغة الربجمة املستخدمة يف صناعة صفحات املعلومات يف اإل  
 .إىل موابع معينةل و الصفحة نفسها أو صفحات أخرى يف املوبع نفسه أو للوص

 .31-32: ، ص3112دار اليازوري، : ، األردنالمجالت -الوظائف -اإلستراتيجية: لكترونيةاإلدارة والمعرفة اإلجنم علود جنم،  (1)
فروتيال كوكا  "و" أن سي أ رويبة"دارسة حالة  :عمالاألدور تكنولوجيا المعلومات في تفعيل التطوير التنظيمي في منظمات تلخوخ سعيدة،  (2)

 .31:، ص3104جامعة أحممد بوبرة، : ، غري منشورة، اجلزائرالتسيري، أطروحة دكتوراه يف علوم "كوال
 . 042:سليم حسينة، مرجع سلق ذكره، ص (3)
 .34-34:، صمرجع سلق ذكرهتلخوخ سعيدة،  (4)
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  :يالتواصل االجتماعشبكات  .4
 مليار مستخدم عرب العامل، أي ما يعادل ( 3.126)إىل  جتماعياالالتواصل  شلكاتوصل عدد مستخدمي 

تستغل من  1فرصة تسويقية تضم ماليني الزبائن احملتملني علهاجي ما وهذا ،(2011)سنة من سكان العامل  (43%)
، دراسة حاجات ورغلات فرتاضيةاكدراسة سلوك املستهلك، إجراء حبوث تسويقية    ألغراض تسويقيةطرف املنظمات 

 ستماعواالبامة عالبات طيلة مع الزبائن الزبائن، بياس درجة الرضا، اإلعالن، حماولة التأثري يف سلوك الزبائن، إ
 . اخل...برتاحاهتم ام وتعليقاهم و النشغاالهت

باملفهوم املتعارف عليه، كما جند مصطلح أخر  (Social Media)شلكات التواصل االجتماعي يطلق عليها 
(Socail Networking)  هاوارد رينجولدإىل  صطالحهايرجع  ؛دقاألأي الرتابط الشلكي االجتماعي وهو 
(Rhngold) (1223)  المجتمع االفتراضي"الذي كتب الكتاب األول والرائد يف هذا السياق بعنوان" (virtual 

community)  أماكن متفربة يف  أفراد تشكلت مناجتماعية جتمعات " نهأعلى  المجتمع االفتراضيوالذي عرف
يتلادلون املعارف فيما بينهم  لكرتوينالكمليوتر والربيد اإلتواصلون فيما بينهم عرب شاشات يإحناء العامل يتقاربون و  من

مشرتك وحيدث بينهم ما حيدث يف عامل الوابع من تفاعالت  هتماماجيمع بني هؤالء األفراد  ،ويكونون صدابات
  2.نرتنتاإلهي ولكن ليس عن برب، وتتم هذه التفاعالت عن طريق آلية اتصالية 

تم يف ييشكل اجملتمع االفرتاضي جمال منو الشلكات االجتماعية، ويشكل الفضاء املعلومايت احليز واإلطار الذي 
الت االجتماعية ليس على يف تسهيل التفاع نرتنتاالجتماعية، ولقد جنحت اإله جتميع خطوط الشلكات سياب

هو مصطلح فمصطلح شلكات التواصل االجتماعي  3منا لتعزيز العالبات االجتماعية،إفادة فحسب و مستوى اإل
 (1.1)ب ظهرت مع اجليل الثاين من الويب أو ما يعرف باسم وي نرتنتيطلق على جمموعة من املوابع على شلكة اإل

اهتمام أو شلكات انتماء  بني أفرادها جمتمع افرتاضي جيمع نيةتتيح التواصل بني األفراد واملنظمات األعمال يف ب
كل هذا يتم عن طريق خدمة التواصل امللاشر مثل إرسال الرسائل أو االطالع ( اخل..، جامعة، مدرسة، منظمةبلد)

تعد أداة فعالة فهي وبالتايل 4،ومعلوماهتم اليت يتيحوهنا للعرض على امللفات الشخصية لآلخرين ومعرفة أخلارهم
  5.والتعاون ومشاركة احملتوى لتسهيل التفاعل

                                                 
 :، متاح على الرابطالرقمي آخر إحصائيات العالممهند حليب السماوي،  (1)

 https://elaph.com/Web/Opinion/2018/3/1196481.html, Le: (28/09/ 2018).   
دراسة على عينة من األبناء مستخدمي : استخدام األبناء لشبكات التواصل االجتماعي وانعكاساتها على العالقات األسريةتوتاوي صليحة،  (2)

 .12 -17: ، ص3102رسالة ماجستري يف علم النفس الرتبوي، غري منشورة، جامعة وهران،  ،شبكات التواصل االجتماعي بوالية شلف ووهران
 .ف، بتصر 2-4:ص، 3102، األردن اجلنادرية، األوىل، الطلعة شبكات التواصل االجتماعيفيصل حممد علد الغفار،  (3)
، جملة ميالف لللحوث دراسة اإلعالنات األجنبية والوطنية :االبتكار في اإلعالن عبر مواقع التواصل االجتماعيةواضح فواز وشني اخلثري،  (4)

 .032:، ص3101، (17) جامعة ميلة، العدد: اجلزائر والدراسات،
(5) Angella J. Kim & Eunju Ko, Do social media marketing activities enhance customer equity? An empirical 

study of luxury fashion brand, Journal of Business Research, Volume (65), Issue (10), 2012, p: 1481.   

https://elaph.com/Web/Opinion/2018/3/1196481.html
https://elaph.com/Web/Opinion/2018/3/1196481.html
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واستخدم لتلادل األخلار بني طالب  (SixDegrees) وهو( 1227) ظهر أول موبع للتواصل االجتماعي عام
شلكات التواصل االجتماعي الربمية عرب بلغت شعلية ( 2004و 2002) وخالل الفرتة املمتدة مابني ،اجلامعات

، تاله (2003)عام ( Friendste) العامل ذروهتا من خالل ظهور ثالثة موابع اجتماعية تواصلية، فكان أوهلا موبع
شعلية من بينها، كما األكثر  (My space) ، حيث كان موبع(2005) عام( Bebo)وموبع  (My space) موبع

ليجمع  (2004)عام  (Zuckerberg Mark) مارك زوكربريجمن بلل  نشاؤهمت إالذي  (Facebook) برز موبع
ومن أشهر الشلكات االجتماعية  1.زمالئه يف جامعة هارفارد األمريكية، وأصلح بسرعة أهم هذه املوابع االجتماعية

 ،(LinkedIn) لينكد إن ،(Youtube) وتيوبالي ،(Twitter)تويرتال ،(Facebook) الفيس بوك: املوجودة احلاليا

(+Google)،  انستغرام(Instagram)، بينرتست (Pinterest)، شناب شات (Snapchat) .خلمس موابع لكن ا
سب طليع ة يكون حبع او املذه هلة ماملنظاستخدام و  ،االبتصادية نظماتللم ااستقطابكثر األوىل هي املوابع األ

 :املوايلما سوف نوضحه يف اجلدول  هذاو  كل شلكة بالنسلة هلا، نش اطها وحجم مواردها ومردودية
 .المنظمة لشبكات التواصل االجتماعي استخدامات: (4-1) الجدول رقم

 قيمة الموقع بالنسبة للمنظمة الموقع
Facebook نأل (Facebook)  منظماتلل الصفحات التعريفية نيمالي حيوي إذرائد التواصل االجتماعي 

 وفقا إلحصائيات مليار مستخدم نشط يومًيا (1.5) منهموالذي يلغ عدد الناشطني شخاص األو 
 :يف، فإن املنظمات تستغل الفرص املتاحة فيه (2011)

القدرة على التواصل امللاشر، بناء ) لوالء هلا من خاللايق قتعزيز صورة العالمة التجارية وحت -
فعال وتنشيط أحداث ردود إوالقدرة على  ،تجدات املنظمةسمنابشة م ،عالبات ثقة مع الزبائن

 .نظمة فيهصفحة امل
 .يف السوق نظمةامل هيمنةإنشاء وتعزيز  -
 (.اآلراء ووجهات النظر، جيد لالستطالعات)استخدام الشلكة ألحباث السوق  -
 .لتفعيل التواصل ألشخاص من نفس االهتماماتل (Facebook)إنشاء جمموعة على  -
 .اإلعالن املستهدف -

 العروض :جند( Facebook)ومن أشكال اخلدمات اليت تقدمها املنظمة لزبائنها عن طريق 
 خاصية تسجيل  ،األلعاب، ..(مكافآت، تقدمي نظرة خاطفة عن املنتجات القادمة ختفيضات،)

(Check-ins) الوصول
 ...ق االجتماعييالتسو  ،*

 

                                                 
، جملة (ooredoo)دراسة حالة عالمة : لتواصل االجتماعي في تحسين الصورة الذهنية للعالمةا، أثر شبكات هواري معراج وعلاين عيسى صاحل (1)

 .214: ص ،3101 ،(10)، العدد (11)، اجمللد (13)جامعة اللليدة : راالبتصاد والتنمية اللشرية، اجلزائ
مشاركة ونقاط والء عند كل دخول ملوبعها،  سائمب بإعطائهماملنظمة  تقومعن طريقها ة املنظمة يف معرفة سلوك زبائنها وزيادة والئهم، و يتفيد هذه اخلاص *

دوالر تربعات للجمعيات اخلريية مقابل كل عملية تسجيل ( 01)رور إىل متاجرها من خالل تقدمي عندما وجهت حركة م (REI)فعلته شركة  وهذا ما
 .وصول له
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 .*التعهيد اجلماعي 
Twitter   عالمية حبتةإاملصممة ألغراض  ضمن فئة املدونات الصغريةتصنف التويرت شلكة اجتماعية ،  

رسائل بصرية وألن رسائل تويرت متاحة للعرض على الملستخدمه التواصل اجملاين من خالل  التويرت يتيح
مي كن أن ت نشر على الفور إىل  نظمةالفور إىل اجلمهور، هذا يعين أن أي أخلار جيدة أو سيئة عن امل

تويرت ال يوفر فقط بناة إضافية للتواصل مع الزبائن الاملاليني من الناس يف خمتلف أحناء العامل، ف
يف اخلط األمامي إذا ما احتاجت للدفاع عن أي تعليق أو رد نظمة املستقلليني، ولكنه أيضا يلقي امل

 .اهتاتأثريا سلليا على نشاط ان هلفعل سليب يكو  
وذلك إن استغالل التويرت يف اجملال التسويق ألمر سهل ويقتضي وبت بصري جدا من االستثمار، 

عن عروض أو أحداث ( تقدمي خصومات خاصة وإعالنات املليعات)لإلعالن  هاستخدام عن طريق
لى أو دعم مدونات جديدة، أو التعرف ع، (مثال تقدمي حتديثات داخلية ألعضاء الفريق واملوظفني)

، أو إظهار الدعم لعمالئها احمللني للتوتري عن طريق االشرتاك يف خرية لنشاط املنافست األاملستجدا
  .تغريداهتم

Google +  يملستخدم املميزات اجلديدة اليت أتيحتمن (+Google) :خدميت إدارة احلمالت اإلعالنية يف     
) AdWords Express و (Google Offers ات عن تلك ئيتزويدهم بإحصاإضافة إىل

اإلطالع على أكثر الكلمات حبثًا فيما خيص أعماهلم كما  تنظمااملتتيح ألصحاب  احلمالت، كذلك
املسوبة عرب صفحاته،  نظماتأنه أصلح يقوم بتقدمي تقارير لنتائج احلمالت التسويقية ملختلف امل

عليها كوهنا  يقللون بغزارة نظماتيف تطور خاص مستمر رغم حداثتها إال أن امل (Google+)فشلكة 
 .حقهيل وما( Gmail) لكرتوينفرصة الستهداف كل متصفحي هذه الشلكة ومتصفحي الربيد اإل

LinkedIn  يستخدم موبع(LinkedIn) ناء عالبات ميكن املنظمة من ب للتواصل مع احملرتفني، وهو ما باألساس
تقاء مع شركاء لرجه، كما يتيح هلا فرصة االاخ خرى يف حميطها ابتصادي أومميزة مع املنظمات األ
معتمدة على التواصل اللسيط والسريع عرب  ،فكار واخلرباء يف ميدان النشاطجياد األإو  حمتملني مستقلال
على الويب مما ( السمعة) يف تطوير رؤية املوبع ضمن الشهرة الربميةهذا املوبع كما يساهم ،هذا املوبع

 .بالنسلة للموظفني احملتملني ختصاصهاا مليادينيسمح بالتعريف اجليد 
YouTube  موبع ويب يسمح ملستخدميه برفع التسجيالت املرئية جمانا ومشاهدهتا عرب اللث احلي ومشاركتها

 :يا احملققة للمنظمات من خالل هذا املوبع جنداومن املز  ،كذلوالتعليق عليها وغري 
بالتسويق الفريوسي، ما جيعل مقاطع الفيديو تنتشر بسرعة بني مجهور   (Youtube)ال  يسمح -

  .خرىوعرب شلكات التواصل االجتماعي األ، نرتنتاإل عربكلري 
ميتلك املسوبون يف اليوتيوب خيار إنشاء بناة جمانًا مثل املستخدمني العاديني، أو دفع رسوم  -

 املزيد من اخليارات وامليزات لتحسني بنواهتممما مينح املسوبني  الستضافة بناة ذات عالمة جتارية
بني مجيع أنواع القنوات على اليوتيوب ذات الصلة باملنتجات  نرتنتاحلصول على مكانة يف اإلو 

 .اليت يقدمها
                                                 

*
شهار ملنتجها من بلل عمالئها يف إطار مسابقة إاالستعانة باجلمهور إلجناح مشروع املنظمة، كأن توكل املنظمة مهمة تصميم على  التعهيد اجلماعييقوم   

 .ألحسن إشهار مثال
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تتلع عدد املشاهدات اليت يسجلها كل   إمكانيةهو اليوتيوب  عربمن أهم نقاط القوة يف التسويق  -
فيديو مما يسمح للمسوبني بقياس مدى استقلال مقاطع الفيديو على الفور، ومدى جناحهم يف 
العثور على مجهور، وهذه اخلاصية تساهم كذلك يف تسهيل عملية اختيار أفضل القنوات للرتويج 

 .نتجات املنظمةمل
لذين حياولون الوصول إىل العديد من مستخدمي يقدم اليوتيوب خيارات أخرى للمسوبني ا  -

فرص شراء اإلعالنات على الصفحة الرئيسة أو شراء اإلعالنات اليت يتم تشغيلها  :املوبع، وتشمل
على عدد املستخدمني الذين خيتارون  بناءً  بل الدعايةامق ، ويتم الدفعجبانب بع  مقاطع الفيديو
 .مشاهدة الفيديو التابع هلم

 :      باالستعانة ب عداد الطللةإن م :المصدر
 ، جملة العلوم االنسانية واالجتماعية، العدداالجتماعي لصورة المؤسسة عبر مواقع التواص: ترويج العالمة في القضاء الرقميبوسجرة ليليا،  -

 . 411-412: ، ص3101، (34)
العربية " ةلكترونيدراسة مقارنة للمواقع االجتماعية والمواقع اإل :تأثير شبكات التواصل االجتماعي على جمهور التلقين ،حممد املنصور -

 .22:، ص3103يف اإلعالم واالتصال، غري منشورة، األكادميية العربية املفتوحة يف الدامنارك،  ماجستري، رسالة "االجتماعية
- Murugesan Saravanakumar & Sugantha- Lakshmi, Social Media Marketing, Life Science Journal, Volume 

(4), Issue (5), 2012, p: 4446.    
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 :األول خالصة الفصل
 كل تظهر إذ التطور سريع جمال وجماهلا ،والتقين العلمي التقدم منجزات أهم واالتصالت ومالاملع تكنولوجيا متثل     
 للليانات، ةلكرتونياإل املعاجلة تكاليفمن تقليل ال يف لوجياو سامهت هذه التكن ،جديدة تقنية وحلول منتجات يوم

وتوسيع نطابه عرب  االتصالعملية كما سامهت يف تسهيل  ،واملعاجلة التخزين طابات مضاعفة يف كذلك توساعد
 .كلرية بسرعة تسري اجملال هذا يف األحباث ومازالت ،املختلفة اشلكاهت

يف دجمها عن بطريقة طردية مع تطورها فتنج  امناألعمال نظمات ممن طرف املعلومات استغالل تكنولوجيا 
 ستخداما كذلك  اهونتج عن .ها املختلفةتنظمأمع  احلاجة لوظائف تعىن بإدارة املعلومات وتتعاملظهور  العملمعامل 
يف والدبة سرعة لل اضمانو  ،جناز أعمال املنظمةإ يف رونةامل سهيل وتعزيزتل وذلك املختلفةأشكاله بلحاسوب لتنامي م

أكثر  ،ورت هي بدورها لتكون أكثر ختصصاً الربجميات وبواعد الليانات ط   .فيلاختفي  التك باإلضافة إىل ،األداء
 . وتوافقا مع متطللات املستخدم نتقائيةا

بذلك  فاعتربتالوسع للهواتف الذكية  نتشارمدى التطور امللهر واال لوجيا االتصال ال خيفى عليناو يف جمال تكن
يف جمال األعمال عن بعد، استخدام  ااستغالهل، التواصل معهم)يف معاملتها مع موظفيها تستغلها منظمات للفرصة 
 أو حلفاء ،موردين ،عمالء) خرىاألاخلارجية  األطرافمع  أو ؛(املنظمة لعمبسري  اليت تتعلقة احلديث اتطليقاهت

وما نتج عنها من شلكات التواصل االجتماعي تعد نقطة حتول  نرتنتاإلكما أن   (.املعامالت إلجراءجهات حكومية 
إمكانية  بفضل ما أتاحته اإلنرتنت منأكثر تفاعال معهم  املنظمةأصلحت  إذ بعمالئهامهمة يف عالبة املنظمة 

بيمة راء عمالئها حول منتجاهتا وتعزيز آومعرفة  بدايتها وعالجها وتداركها منذ خدماهتا شكالتم التعرف على
 .عالمتها التجارية باإلضافة إىل تقليل تكاليف الرتويج
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 :تمهيد
شابه ي اىل التغيري على أنه مإينظر : "بأنه (Peter Ducker) بيتر دراكرنستهل عرض هذا الفصل مبقولة 

بصدد هنا لسنا  ."القاعدة هو التغيري ،فيها نعيش اليت الفرتة مثل االضطراب، من فرتة يف ...،والضرائب ملوتا
الذي يعد  يالتنظيمدور التطوير  زوهنا يب  ،للتغريالنظرة السلبية  انتباهنا يف هذه املقولةلفت  وإمناالتحدث على التغري 

للتقليل  سعىتلكل منظمة  يسامهدف  يعد التنظيميالتطوير  نأهو  يف هذه املقولة همناي ما ،حد شعب التغيريأ
املنتظر  نأىل باإلضافة إا أفعاهلوردود واجلماعات لتغيري من خالل الرتكيز على العنصر البشري ل التشاؤمية من النظرة

  .النجاح يوه ةواحدة ووحيدنتيجة هو منه 
جدا يعد بديل مناسب منهج التطوير  تبينو  ،هو اهلدف الرئيسي لكل منظمة دائهاأاملنظمة و  ن رفع مستوىإ

أنه ،كما منها ما يناسبها اختيارللمنظمة  تتيحتطبيقات متعددة لحامل  ،شامل ،دخل نيناملن هذا إ ،ذلكإلحداث 
ستناقش يف هذا الفصل  مور الفارطة الذكراألكل  .جية مضبوطة ومدروسة لضمان حسن سريورة برناجمههحيوي من

 : ةحث التاليااملبمن خالل 
 .ماهية التطوير التنظيمي: ولالمبحث األ

 .اجلانب اإلجرائي للتطوير التنظيمي :المبحث الثاني
 .مسؤولية التطوير التنظيمي وآليات التعامل مع حتدياته :المبحث الثالث
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 .ماهية التطوير التنظيمي: المبحث األول
باألداء وحماولة حل املشاكل يف جمال اإلصالح يعزى ظهور مفهوم لتطوير التنظيمي إىل تزايد االهتمام 

اإلداري، والذي سرعان ما القى صدى واسعا لدى املنظمات بسبب جاذبيته ومقبوليته العالية للنتائج املتمخضة عنه 
ويستمد التطوير التنظيمي قوته وسرعة رواجه  1وانعكاس ذلك بشكل مباشر على التقدم السريع يف األداء املنظمي،

من كونه منظور مشويل وحركة فكرية ترمجت إىل تطبيقات وممارسات حقيقية أحدثت نقلة نوعية يف حياة املنظمات، 
ريورة تطوره وحتديد مفهومه صوقد خصص هذا املبحث إلطالع أكثر على ماهية هذا املفهوم من خالل متابعة 

 .وتبيان أمهيته
 مفهوم التطوير التنظيمي: طلب األولالم

وجب علينا إتباع تسلسل  منهجي  أهم أفكارهوتوضيح  فهوم التطوير التنظيميمضبط لقبل اخلوض يف حماولة 
، وذلك للوصول إىل فهم صحيح لتطوير التنظيمي  كمصطلح منفرد بذاته  "رالتطوي"طالع على مفهوم مبحاولة اإل يبدأ

 .كمفهوم مركب
  :Development( D)التطويرمفهوم  -أوال

إخراج ميزة أو الفائدة الكامنة داخل أي » :الذي يعين (volupe) مصطلح مشتق من األصل الالتيين التطوير
  2.«شي

أي  واستجدالتجديد والتحديث والتعديل، ويقال َجّد َيَُِد فهو جديد، »: إىل اللغة العربيةويشري التطوير يف 
 3.«صريه جديًدا ويقصد به االجتهاد يف األمر وحتسينه

عملية منهجية تستهدف تعديل وحتسني النواحي السلبية إىل ما هو أفضل وتنمية »: فيعين مفهومه العامأما 
إىل ...( منظمة أو نظام)وهو العمل على رفع شيء أي كان هذا الشيء »4.«الَيابية ملوضوع معنيوزيادة النواحي ا

 5.«موضوع التطوير مع التغريات احمليطة به التواءم التام للشيء الزمن املوجود فيه، أو مبعىن آخر إحداث مستوى
أفراد أو جمموعات  -تقاء باحلالة املدروسة نشاط هادف للتغيري اإلَيايب لال»: تطوير هون الفإ األساسوعلى هذا 
 6.«حنو األفضل -ومنظمات
 

                                                           

دراسة المدخل االفتراضي في التطوير التنظيمي لألعمال في عينة من المنظمات العامة في حسني وسرمد محزة الشمري،  إبراهيمقيس  (1) 
 . 221: ، ص1122 ،(88)العدد  ،(43)اجمللد  جامعة املستنصرية،: العراق ،واالقتصاد دارةاإل، جملة السليمانية

 .12: ، ص1121دار وائل، : ، الطبعة األوىل، األردنمدخل تحليلي: التطوير التنظيميطاهر حمسن الغاليب وأمحد علي صاحل،  (2)
العاملين في دراسة تحليلية ألراء عينة من : قياس أثر متطلبات تطبيق التطوير التنظيمي في إحداث عملية التغييرأفنان عبد علي األسادي،  (3)

 .291:، ص1121، (21)، العدد (10)جامعة الكوفة، جملد : ، العراقمصرف الرافدين
لسمات ا ةفورنيا لمهارات التفكير الناقد لدى طالبة الجامعة وفقا لنظرييختبار كالاتطوير ، وصفاء طارق حبيب كرمة صادق عبد النور عزيز (4)

   .090: ص ،1121، (111)العدد د، جامعة بغدا: العراق ،، جملة األستاذالكامنة
 .334:، ص1111دار الوفاء، : مصر ،األوىل، الطبعة العالقات اإلنسانية: السلوك اإلداريحممد الصرييف،  (5)
 .12: ص مرجع سبق ذكره،طاهر حمسن الغاليب وأمحد علي صاحل،  (6)
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  Organizational Development (OD:) التطوير التنظيمي -ثانيا
 قد ملاذاو  ،ماهيته ووظائفه شرحالقرن املاضي إال أن  مخسينياتموجود منذ  التنظيمي التطويررنم أن التطوير 

 :ساسيني مهاأال يزال صعبا وذلك لسببني  إليه تاجحن ملاذا أو تبنيه يف رنبن
  وتثبيت مفاهيمه حتديده يصعب ولذلك للممارسة متطورًاجماال  يزال الأن التطوير التنظيمي. 
 ونظم كامن فلسفي يوحدها معتقد املعرفة من جمموعات عدة دمج أو لتوليفة يتطلب التطوير لتنظيمي فهم 

 1.قيمية
يف  وهيهذا اجملال، كثر التعريفات املستشهد هبا من قبل الباحثني يف أحماولتنا لتعريفه قمنا جبمع إطار ويف 

وفقا للتسلسل الزمين  هذه التعريف ورتبتصيغت  ،و املتخصصني يف هذا اجملالأمؤسسي هذا املفهوم الغالب ختص 
 :وذلك على النحو التايل

رتبط امسه بالتطوير التنظيمي عرف االذي و  ،(Beckhard Richard, 1969) ريتشارد بيكهارد تعريف
العليا لزيادة فاعلية التنظيم  دارةتدعمه اإل ،مستوى التنظيم ككلعي على اجهد خمطط و »: بأنه التطوير التنظيمي

املعارف اليت تقدمها ، مستخدمني يف ذلك يف العمليات اليت جتري يف التنظيم( وسائل)وعافيته ممن خالل تدخالت 
  2.«العلوم السلوكية

 جهد»: بأنه وذلك التطوير التنظيمييف تعريف كذلك سامها   ،(Bell and french, 1973) فرانش وبيل
 بشكل الرتكيز ، معاوتعاون فعالية أكثر إدارة خالل من ا،وجتديد عملياهت املنظمة مشاكل حل لتحسني املدى طويل
 مبا التطبيقية، السلوكية العلوم وتكنولوجيا نظرية واستخدام تغيري، وكيل عمل الرمسية مبساعدةالفرق ال ثقافة على خاص

  3.«اإلجرائية البحوث ذلك يف
إسرتاتيجية »: إالهو  حسب رأيه مافإن التطوير التنظيمي  ،(Warren G Bennes, 1980)وارن بينس لأما      

ناسب مع االحتياجات اجلديدة لتت 4هدف تغيري العقائد واالجتاهات والقيم واهلياكل التنظيمية،تتس ،متطورة للتعليم
 5.«اهلائلة يف البيئة االجتماعية والثقافية واالقتصاديةها التغريات تفرضوحتقق تعايشا مع التحديات اليت 

 :وذلك بأن التطوير التنظيمي هو ،(Cummings and Worley, 1997)من التعريفات أيضا جند تعريف 
عبارة عن تطبيق للعلوم السلوكية املتعلقة بالتعزيز والتطوير املخطط املسبق لإلسرتاتيجيات التنظيمية واهلياكل »

 6.«اتبغرض حتسني املنظم والعمليات التنظيمية

                                                           
(1)

 Brenda B. Jones & Michael Brazzel, The NTL handbook of organization development and change: 

principles, practices, and perspectives, USA: Pfeiffer, 2006, p:13. 
(2)

 Thomas G. Cummings & Christopher G. Worley, Organization Development & Change  9
th

 Edition, USA 

:South-Western Cengage Learning, 8002, P: 02. 
(3)

 Herbert J. Clark, Organization development: concept, process, and applications in tie department 0f defense, 

USA: Air Force Human Resources Laboratory, 1989, p :01. 
(4)

 Jyotsna Sanzgiri & Jonathan Z.Gottlieb, Philosophic and pragmatic influence on practice of organization 

development, Organizational dynamics, Volume (21), Issue (02(, 1992,   P:59. 
 .55:، ص1119دار هومة للنشر، : اجلزائر ،، الطبعة الثالثةالسلوك التنظيمي والتطوير اإلداريمجال الدين عويسات،  (5)

(6)
 Brenda B. Jones & Michael Brazzel, Op. cit, p:14. 



 اإلطار المفاهيمي للتطوير التنظيمي: الفصل الثاني

 66 

يقوم على معرفة  ،تطبيق واسع املدى لتحسني األداء والنواتج» :بأنه إليه (Carolyunp Egri, 2000)ويشري 
تأثري يف أعضاء املنظمة لتوسيع نطاق مصداقيتهم حماولة ال وأضاف أيضا بأنه .يتناول املنظمة بأكملها ،العلوم السلوكية
 1.«البعض فيما يتعلق بأدائهم يف املنظمة وخبهتم فيها بعضهم يف التعامل مع

واهلادف إىل مساعدة  ،نوع حمدد نسبيا من التغيري املخطط»: أن التطوير التنظيمي هو ،(Daft, 2001) ويرى
وأضاف أنه على املنظمة ككل استعمال منوذج البحث  .أفراد املنظمات يف القيام باملهام املطلوبة منهم بصورة أفضل

 2.«تغيري الذي يساعد يف عملية التطويرالالعلمي واالستعانة مبستشار 
نهجي ملعرفة العلوم السلوكية على متطبيق » :على أنه إليهفأشارا  ،(Nowstrom and davis, 2002) أما

حلياة املهنية واإلنتاجية والقدرة على يف اخمتلف املستويات إلحداث التغيري املطلوب، من أجل حتقيق جودة عالية 
 3.«والفعاليةالتكيف 

خطة طويلة املدى لتطوير نظام متكامل يف »: فإن التطوير التنظيمي هو ،(1122، أحمد ماهر) وحسب
بني األطراف املرتبطة بالتطوير،  ةبغرض حتسني أدائها وجتديد ممارساهتا، وتعتمد هذه اخلطة على جهود تعاونياملنظمة 

وعلى األخذ باحلسبان البيئة اليت تعمل فيها املنظمة وعلى وجود أطراف خارجية تساعد يف التطوير وحتدد التدخالت 
 4.«لسلوكية، كما تعتمد على التطبيق العلمي للعلوم الهاملناسبة 

العملية اليت َيب مبوجبها »: فريى أن التطوير التنظيمي هو (1122، حسين محمد أحمد مختار)أما 
االستفادة من نظريات وتطبيق العلوم السلوكية بواسطة منظمات األعمال وذلك بغرض حتقيق بعض األنراض على 

 5.«وترقية جو العمل أو زيادة فاعلية املنظمةشاكلة تنمية القدرات التنافسية للمنظمة وحتسني أداء املنظمة 
طريقة بديلة لتحديد مفهوم التطوير التنظيمي، وذلك من ( Harvey and Brown) هارفي وبراونوقد انتهج 

 :خالل ذكر ما هو ليس من اهتمامات هذا املفهوم
 .فهو ليس طريقة جزئية للتغيري -
 .هو أكثر من وسيلة أو تقنية منفردة للتغيري -
 .ليس ترميمات أو تغيريات عشوائيةهو  -
 6.وهو أكثر من جمرد تغيري يف االجتاهات أو رفع للمعنويات -

                                                           
، "مصنع بغداد" ةيفي الشركة العامة للصناعات القطن استطالعيبحث : جية وأثرها في التطوير التنظيمييأدوار القيادة اإلستراتسعد عبد عابر،  (1)

 .159: ص، 1124 ،(95)العدد  ،(40)اجمللد  ،املستنصرية اجلامعة :العراق ،واالقتصاد دارةجملة اإل
 .159:، صالسابقنفس املرجع  (2)

(3)
 Newstrom W .John & Davis Keith, Organizational Behavior: Human Behavior at Work, 11

th
 Edition, USA: 

Mc Graw-Hill / Irwin, 2002, p:352. 
 .28:، ص1122الدار اجلامعية، : مصر، التغيير إدارةالدليل العلمي إلعادة الهيكلة والتميز اإلداري و : تطوير المنظماتأمحد ماهر،  (4)
الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، : مصرالطبعة الثالثة،  ،المصادر واإلستراتيجيات :التغيير التنظيمي إدارة ،حسن حممد أمحد خمتار (5)

 .213:، ص1123
(6)

 Donald R. Brown & Don Harvey, An Experiential Approach to Organizational Development, 7
th

 Edition, 

USA: Pearson Prentice Hall, 2006, P: 03-04. 
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 ،أهنا تشرتك يف نقاط تركيز ظنااليت تناولت التطوير التنظيمي الح عريفاتتمن خالل العرض السابق ألهم ال
أنراضه والبعض  لعرض أهم منها البعضطرق تيو  ،يسرد البعض منها املنابع الفكرية اليت أستقى منها الفكر التطويري

  :يلي ماجند اليت ركزت عليها هذه التعريفات  أهم النقاطومن  .وآلياتهكز على أساليب التطوير ير خر اآل
وداته ليست ارجتالية أو جمرد عارض بل هجم ، التخطيط يعين أنمخطط شموليأن التطوير التنظيمي جهد  -

أن عملياته متس وتأثر على املنظمة  هبا  ُيقصدفالشمولية ما أستند إىل خطط واسرتاتيجيات وبرامج زمنية، ت
 .ككل وبشكل مباشر

تعد جهدا  لتحقيقها من خالله املنظمة أن التغريات اليت تسعي إذ برنامج طويل المدىالتطوير التنظيمي  -
  .متواصال ودائما وليس مؤقتا واهتمامه بالكليات يفوق اهتمامه باجلزئيات

االستفادة من حتقيق  أي ،والتطبيق العلمي هلا بالعلوم السلوكيةيعتمد التطوير التنظيمي على املعرفة  -
 ،الصراع إدارةوالسلوك اجلماعي، أساليب  ،دافعية األفراد واالجتاهات :املفاهيم املتعلقة بالعلوم السلوكية مثل

 .ونريها من النواحي السلوكية اليت يقف عليها جناح برنامج التطوير التنظيمي

يبىن على منطلقات نظرية تعتمد على معلومات  إذ علمي، عمليو علميالتطوير التنظيمي ذا طابع أن  -
حبيث يعتمد على مناذج  "عملي"و ،األحيانعض يستخدم األساليب اإلحصائية والكمية يف بو حية ودقيقة 

 .تدخل تطبيقية

ألن تكون عالية األداء املايل والتقين  من خالله سعى املنظمةت إذ فاعليةاليستهدف التطوير التنظيمي زيادة  -
وأن تكون قابلية  ،مبا يف ذلك منو املبيعات، أرباح مقبولة، منتجات وخدمات عالية اجلودة وإنتاجية عالية

كون املنظمة فعالة بقدر وجوب أن توأخريا  ،حبيث تكون قادرة على حل مشكالهتاكبرية املنظمة للتكيف  
وقدرهتا ( احلكومية جلهاتاملسامهني، العمالء، املوردين، وا)رضا ووالء العمالء وأصحاب املصلحة اخلارجيني 

 . موارد بشرية فعالةعلى جذب وحتفيز 

وير التنظيمي فإنه يف الغالب يستعان بأطراف خارجة على املنظمة كمكتتب استشارات إلحداث التط -
األحيان مبستشارين  بعضللتدخل كعنصر حمرك دافع للتطوير، وميكن االستعانة يف  دارةوأساتذة اإل

 .الداخليني

خالهلا تعريفا من ميكن أن نصيغ اليت فكار جمموعة من األحصلنا ن خالل القراءات السابقة نكون قد م
طط له، يشمل املنظمة بأكملها نهج؛ مستدمي؛ طويل املدى وخممنشاط »: ميكن اعتباره إذإجرائيا للتطوير التنظيمي 

كبريا منها، يهدف إىل زيادة فاعلية املنظمة، ويستند على األطر املفاهيمية واملنطلقات األساسية   اجزءأو 
يف ذلك  وقد يستعانعلوم السلوكية، واليت تنفذ بالتعاون مع أعضاء املنظمة واإلسرتاتيجيات والعمليات املنبثقة من ال

 مجاعات العملاألفراد،  :بأطراف خارجية كجهات استشارية، ويتم ذلك عن طريق إحداث التغيري املناسب يف
 . «كل، مبا يتماشى ويتوافق مع التغري البيئي احلادثوالتنظيم ك
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 :والمصطلحات األخرى ذات الصلةالتطوير التنظيمي  -ثالثا
فالتداخل  ،برز املشكالت اليت تواجه الباحث املعاصرأتعد إشكالية التداخل بني املصطلحات واملفاهيم من 

كل منها كبديل   استخدامأوليا بأهنا مفاهيم مرتادفة وميكن  انطباعالق خيبني بعض املفاهيم ومشتقاهتا قد  اللغوي
تمس مثل هذا التداخل نلأن وميكن  1،العلميةذلك يف الوقت الذي تعتب فيه ذات دالالت خمتلفة من الناحية  ،لألخر

 :يلي ميكن أن يشار إليه يف هذا اجملال ما ومن أبرز ماالتنظيمي  التطويربيف املفاهيم ودالالهتا فيما يتعلق 
 :التغيير التنظيمي .2

التنظيمي  *حماولة التفرقة بني التغيري والتطوير التنظيمي هو أن التغيري باحثون عندوال بكتبه الكتا برز ماأإن 
يمثل أحد ف أما التطوير التنظيمي 2يانه،ر السلطة وحتقيق سلطة التفويض وس وتوزيع التنظيم عمليات إعادةيتضمن 

يف ذلك على  امدمعتإحداث التغيري التنظيمي كيفية تبني   ااذجمن يقدمفهو  ال وخطوات التغيري التنظيمي،أشك
ويركز فيها على تعزيز القيم  3أعضاء املنظمة بصورة مجاعية،تشخيص املشكالت بطريقة يتشارك فيها  أسلوب

بني مدخل  فشكل بذلك نوعا من التداخل العملي 4.اإلنسانية ويؤكد على أمهية منو الشخصية كمفتاح ملمارسته
  5.التنظيم منه إىل التطوير ةعادإ قرب إىلأأن التغيري التنظيمي  السلوكية التطبيقية، أيوالعلوم  دارةالنظم يف اإل

تل مساحة زمنية طويلة حيفإن التغيري التنظيمي قد حيدث يف فرتة زمنية حمددة وليس لزاما أن  ذلكباإلضافة إىل 
 عمل   وجعله أسلوبا ومنهج فإن التطوير التنظيمي يركز على تأسيس وترسيخ النظام ،العكس منهعلى  .املدى

ذلك من خالل متليك وهذا االمتداد الطويل املدى ينتج كبعد عملية التغيري التنظيمي  ميتد إىل مافهو  6،للمنظمة
 7.األفراد قدرات التحديث املستمر، وذلك بتعليمهم قدرات التشخيص وكيفية التدخل وتثبيت التغيري يف املستقبل

أما التغيري التنظيمي فيسعى إىل تغيري اهلدف أو  ،دةإىل إتاحة فرص جدي يسعى كذلكالتطوير التنظيمي  
التنظيمي يتيح وهذا هو االختالف اجلوهري بني كل من التطوير والتغيري، فالتطوير . الوسيلة، مبعىن إعطاء بديل مسبق

                                                           
دراسة ميدانية : كية جماعة العمليالتنوع الثقافي في الشركات المتعددة الجنسيات ودوره في دينامعبد احلميد نرياين ونور الدين تاوريريت،  (1)

 .312: ، ص1120، (13) جامعة قاصدي مرباح، العدد: اجلزائرنسانية واالجتماعية، إل، جملة العلوم اورقلة"حاسي مسعود" بمجتمع اورهود
لتغري هو ظاهرة طبيعية ومستمرة يف حياة املنظمات حتدث دون ختطيط مسبق، أي أهنا َيب أن ننوه هنا إىل ضرورة التفرقة بني مصطلحي التغري والتغيري فا *

أما التغيري التنظيمي فهو تغيري عملية انتقائية وعفوية، قد تنجم حتت تأثري التغريات البيئية واملناخية ذات الصلة مبدخالت املنظمة أو بعملياهتا أو خمرجاهتا، 
 .يضمن التحول إىل حالة تنظيمية أكثر قدرة على حل املشاكل ،(الداخلي واخلارجي)كيف البيئي موجه وهادف يسعى إىل حتقيق الت

: ، ص1129دار عامل الكتاب احلديث، : ، األردنمدخل الموارد البشرية:التغيير والتطوير التنظيمي في منظمات األعمالعبد الفتاح عالوي،  (2)
11. 

يف العلوم االقتصادية،  أطروحة دكتوراه ،الموارد البشرية في تسيير التغيير في المؤسسات االقتصادية الكبرى في والية سطيف إدارةدور رقام ليندا،  (3)
 .95: ، ص1123، (2)جامعة سطيف  :نري منشورة، اجلزائر

(4)
 Arthur M. Freedman & Richard E. Zackrison, practicing organization development, USA: Jossey-

Bass/Pfeiffer, 2001, p  .41:  
 .11: عبد الفتاح عالوي، مرجع سبق ذكره، ص (5)
  .11: صمرجع سبق ذكره، ، التغيير إدارةالدليل العلمي إلعادة الهيكلة والتميز اإلداري و : تطوير المنظماتأمحد ماهر،  (6)
 .139:حسن حممد أمحد خمتار، مرجع سبق ذكره، ص (7)
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عرضه يمعني و فرض بديل في التنظيميالفرص لعدة بدائل متوفرة للتنظيم سواء كانت مباشرة أو نري مباشرة، أما التغيري 
   1.حتتم بالضرورة مبدأ االَيابية التنظيمي التطوير ةنتيجوبالتايل فإن على التجربة ومن مث تبقى النتيجة احتمالية، 

 األهداف  احيةما يعطيان معاين متماثلة من نأهن البني التغيري التنظيمي والتطوير التنظيمي إ اإلخالفرنم 
وحتسني مقدرة املنظمة على حل  ،اهلإىل زيادة وحتسني كفاءة وفاعلية املنظمة وحتقيق بيئة صحية  يهدف همامن فكل

 2.املشاكل والتجديد الذايت ومواجهة املتطلبات البيئية
 :اإلداري التطوير .1

 قبل من يستخدم حيث، التنظيمي التطوير مفهوم مع تداخالً  التطويرية املفاهيم أكثر من اإلداري التطوير يعتب
 التنظيمي التطوير بني التمييز إىل الباحثني من اآلخر البعض يذهب بينما التنظيمي، للتطوير كمرادف الباحثني بعض

إتباع  خالل من وذلك دارةاإل أداء اليت متس ستمرم تحسنيسد عملية الَيالتطوير اإلداري اإلداري، ف والتطوير
 حاجات تقومي عب وذلك 3،داريةاإل تظهر، ودعم القدراتاليت  املشكالتاألساليب العلمية يف العمل، وعالج 

ومن هنا يظهر  .واملستقبلية احلالية مهارهتم وتنمية املديرين أداء مستوى وتقومي الشانرة اإلدارية الوظائف من املنظمة
 التطوير مفهوم أن أي 4،أجزاءه منا وجزءً  التنظيمي التطوير لنشاط العملية األطر أحد يعد اإلداري التطويرأن 

 تطوير على كزفري  اإلداري التطوير أما النظام، ذلك من جزء على وليس متكامل كنظام التنظيم على يركز التنظيمي
 5،التنظيمي التطوير نشاطات من جزء يشكل بذلك وهو السائد، األداء منط تغيري هبدف املديرين من جمموعة

أفراد وبالتايل فإن التطوير اإلداري يبقى حمدودا مقارنة بالتطوير التنظيمي حىت لو مشل هذا التطوير اإلداري مجيع 
 6.املوارد البشرية دارةباعتباره أحد املهمات والوظائف العملية إل املنظمة

  :ةاإلداريالتنمية  .3
للعمليات  نظماتاستثمار يشمل خمتلف اجلهود واإلمكانيات اليت توفرها امل اتعرف التنمية اإلدارية على أهن

مرؤوسيه وللمسامهة يف حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية للمنظمة بفاعلية من خالل  دارةاملستمرة إلعداد املدير وجتهيزه إل
 ةلتطوير التنظيمي والتنمية اإلدارين كل من اإوعليه ف ،توسعة قدراته على مواجهة املهام املعقدة يف احلاضر واملستقبل

متثل إسرتاتيجية إدارية تستهدف إحداث نوع من التغيري والفرق بينهما هو أن التنمية اإلدارية تنصب على نظام فرعي 

                                                           
 ،اتصاالت الجزائر"القطاع العام بمدينة ورقلة  بمؤسسات سوسيولوجيةدارسة  :دور اإلبداع اإلداري في تحقيق التطوير التنظيمي ،لبوز الياس (1)

 .81:، ص1121، جامعة بسكرة :اجلزائر نري منشورة، ،دكتوراه يف العلوم االجتماعية أطروحة ،"شركة سونلغاز ومديرية الشباب والرياضة
 .433: ، ص1124دار وائل، : ، الطبعة السادسة، األردنالسلوك التنظيمي في مؤسسات األعمالعميان، المان حممود سل (2)
 .335:ص سبق ذكره، مرجع ،العالقات اإلنسانية: السلوك اإلداري الصرييف، حممد (3)
 .31و39:طاهر حمسن الغاليب وأمحد علي صاحل، مرجع سبق ذكره، ص (4)
 .81: لبوز الياس، مرجع سبق ذكره، ص (5)
، أطروحة دكتوراه يف علوم دراسة حالة المديرية اإلقليمية التصاالت الجزائر ببشار: التطوير التنظيمي وأثره على أداء المؤسساتبالعيد حياة،  (6)

 .52:، ص1120، (14) جامعة اجلزائر: التسيري، نري منشورة، اجلزائر
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املنظمة ككل، كما ختتلف األساليب ب التنظيميهتم التطوير ي املديرون لتنمية مهاراهتم، يف حني وهم يف املنظمة
     1.فقط كل منهما حيث تركز التنمية اإلدارية على أسلوب عقد الدوارات التدريبية  املستخدمة يف

  :إعادة الهندسة .2
عادة التصميم اجلذري والسريع للعمليات اإلدارية اإلسرتاتيجية وذات القيمة املضافة إ تشري إعادة اهلندسة إىل
وذلك هبدف حتقيق طموحات عالية من  ،تلك العملياتالتنظيمية اليت تساعد والبىن  إىل جانب التنظيم واألساسيات

هي عملية إعادة تصميم جذرية  فراسخة أو ثوابت مسبقة  افرتاضاتمن  أإعادة اهلندسة ال تبد 2.األهداف التنظيمية
تغيريات فائقة أي أهنا ال تتعلق بتحسينات نسبية مضطردة وشكلية بل  بلجمرد تغيريات سطحية ليست  كما أهنا

 هتدف أهنا يف التنظيمي التطوير مع إعادة اهلندسة وتتفق 3،األداءيف معدالت  كبريةحتقيق طفرات ثورية   هتدف إىل
 العمليات على فقط تركز أهنايف  التنظيمي التطوير عن ختتلف لكنها املنظمة، كفاءة ورفع األداء جودة حتسني إىل

 وقتا يتطلب التنظيمي التطوير أن كما املنظمة، داخل والعمليات األنشطة مجيع يشمل التنظيمي التطوير بينما فقط
 .بسرعة التغيري إلحداث تسعى اليت إعادة اهلندسة عكس على التغيري إلحداث طويال

 ونقطة النتائج، أو األهداف أو لألسلوب بالنسبة سواء جليا وضوحا واضح املفهومني بني االختالف إن
 أساليب أحدالعمليات  هندسة ةإعاد اعتبار ميكن كما والنمو، والتقدم التحسني خلف السعي هي بينهما االلتقاء
 4.أهدافها لتحقيق اعتمادها للمنظمات ميكن اليت التطوير

 :إعادة الهيكلة .5
يشري مفهوم إعادة اهليكلة إىل العمليات واجلهود اهلادفة إىل حتسني أداء اجلهاز اإلداري من خالل إعادة النظر 

ومنط العالقات واالتصاالت فيما  ،بني الوحدات املختلفة ختصاصاتاال من حيث توزيع وذلكيف اهلياكل التنظيمية 
يف العمل وحتقيق  االزدواجيةواحليلولة دون  االختصاصاتوذلك هبدف احلد من تداخل  ،ومنط الطبيعة اإلدارية ،بينها

وبالتايل فإعادة اهليكلة تعتب جمال من جمالت إحداث التطوير  5،درجة أكب من التعاون والتجانس فيما بينها
 .التنظيمي وعالقته بالتطوير التنظيمي عالقة اجلزء بالكل

 :الجودة الشاملة .6
، قائم على أساس فلسفة إدارية حديثة تأخذ شكل منهج أو نظام إداري شاملوإدارهتا  لشاملةاجلودة ا

وبأقل ( سلع وخدمات)من أجل الوصول إىل أعلى جودة يف خمرجاهتا  ،لكل شي داخل املنظمةإحداث تغيريات 

                                                           
 .54-51: ، صسبق ذكرهمرجع ، بالعيد حياة (1)
، جملة العلوم دراسة تطبيقية في معمل اإلطارات بابل: المعرفة في إعادة هندسة عمليات األعمال إدارةأثر عادل هادي البغدادي وآخرون،  (2)

 .215:، ص1118، (15)، العدد (15)جامعة البصرة،  اجمللد : االقتصادية، العراق
، جملة دراسة حالة للجامعة اإلسالمية: مقترح إلعادة هندسة العمليات وحوسبتها في مؤسسات التعليم العالينموذج الدجين وآخرون،  يإياد عل (3)

 .413:، ص1124، (12)، العدد (19)جامعة دمشق، اجمللد : جامعة دمشق، سوريا
 .89 -88:ص، لبوز الياس، مرجع سبق ذكره (4)
 .330:ص سبق ذكره، مرجع ،اإلنسانيةالعالقات : السلوك اإلداري الصرييف، حممد (5)
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 يوختط ،يتوقعونه وفق ما ها عن طريق إشباع حاجاهتم ورنباهتمئتكلفة هبدف حتقيق أعلى درجة من الرضا لدى عمال
املنظمة البقاء والنجاح  هدف واحد، ااملنظمة مه دفوه إسرتاتيجية تدرك أن رضا العمالءهذا التوقع متاشيا مع 

يف كوهنما يهدفان إىل  التنظيمي التطويرك اجلودة الشاملة وإدارهتا مع تشرت  1،على هذا الرضا تها يعتمداستمراريو 
 اجلودة إدارةألن  وأمشل أعم تعتب التنظيمي التطوير عملية أن إال ،للعاملني أكب مشاركةحتقيق و  األداء جودة حتسني

اجلودة الشاملة هتتم بالرضا العميل واجتاهاته  إدارة، باإلضافة إىل أن التنظيمي التطوير أساليب حدأ تعتب الشاملة
 واملدخالت والعمليات األداء يف التطوير حتقيق إىل يسعى الذي التنظيمي التطوير عكس علىبالدرجة األوىل 

 .بالعميل الكايف االهتمام ميلك وال واملخرجات،
ون أن كل منها أعدت لغرض كتنظيمي يف عناصر وختتلف يف أخرى  ال التطويرتشرتك مع  املرتادفاتإن هذه 

 . بينهافيما حول املفارقات  الغموض بعض إزالةحاولنا نكون قد السابق أنه من خالل العرض  معني إال
  .التطوير التنظيمي لحياة المنظمات وافتراضاته أهمية: المطلب الثاني

أهم العمليات اليت َيب على القادة من يعتب منه، فهو  ال مفرأمرا  يعد ث التطوير يف املنظماتاحدإإن 
لتحقيق أقصى انتفاع من منافعها وهذا  ،يف ظل الظروف البيئية الراهنةوتطبيقها اإلداريني واملشرفني فهمها وإدراكها 

 .حتقيقا لألهداف املرجوة
 .أهمية ومنافع التطوير التنظيمي -أوال

تنبع أمهية التطوير التنظيمي من كون العصر الذي نعيش فيه هو عصر التغريات والتطورات املستمرة والسريعة 
بيئة املنظمة ويف شىت نواحيها، لذلك فحسب وإمنا كذلك على مستوى " اخلارجية"ليس على مستوى البيئة العامة 

ملنظمة مبختلف مكوناهتا ينظر إليه يف الواقع العملي على أنه خطة إَيابية ألن هدفه وموضوعه يتمثل يف تطوير أداء ا
مة للتغريات البيئية، فالتطوير ىل أخرى أكثر فعالية وجناحا ومالءوبالتايل حتسينها ونقلها من مرحلة إوعناصرها 

َيعل من املنظمة نظاما ديناميكيا ويف نيابه تصبح جهازا إداريا جامدا وبالتايل ستضطر يف زمن معني إىل  التنظيمي
  2.نوبالغري مر التغيري اإلجباري و 

  3:وميكن تعداد أمهية وضرورة التطوير التنظيمي للمنظمات يف النقاط التالية

نه خمطط ومقصود يزود املديرين بالتقنيات واملهارات هو منهج تربوي أل :التطوير التنظيمي باعتباره منهج تربوي .2
املطلوبة للتعامل مع التحديات السريعة املفروضة على املنظمات وميكنهم من التحكم يف الوضع بالكفاءة 
املناسبة، فاملنظمات تواجه اليوم محلة من االجتاهات الثورية وعليها التعامل معها حبرفية عالية تستلزم كفاءات 

 .خبرية يف استخدام تقنيات وإسرتاتيجيات التطوير وإال ستموت وتتالشى إدارية

                                                           
 .42:ص، 1112 دار وائل،: األردن ،الطبعة األوىل ،وجهة نظر: الجودة الشاملة دارةالمنهجية المتكاملة إلعمر وصفي عقيلي،  (1)
 يف التنظيمي والتغيري اإلبداع: حول ، ورقة حبثية مقدمة إىل ملتقى دويلمتغير محيط مع للتكيف كمدخل التنظيمي التغيير مصنوعة، وأمحد راتول حممد (2)

 .15:، ص 2011ماي20/19 سعد دحلب،  جامعة :البليدة احلديثة، املنظمات
 .202-259:، ص1125دار املعتز، : ، الطبعة األوىل، األردنالسلوك التنظيمي الحديثحممد هاين حممد،  (3)
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واليت  "ظاهرة القصور الذايت"ييعتمد هذا املعىن على املصطلح الفيزيائ: التطوير التنظيمي باعتباره منهج وقائي .1
تعين أن اجلسم الساكن مييل إىل االستمرار يف السكون ومييل اجلسم املتحرك لالستمرار يف احلركة بسرعته 

، حيث تعين ظاهرة القصور الذايت يف دارةاألصلية، وقد أستعري هذا املصطلح من الفيزياء وأدخل إىل علم اإل
ا وهياكلها من أجل التوافق مع الظروف التنافسية األعمال عدم قدرة املنظمات على تغيري اسرتاتيجياهت إدارة

املتغرية، حيث تعزى اإلصابة هبذه الظاهرة إىل اعتماد مديري هذه املنظمات على معايري ساعدت مرة يف حتقيق 
النجاح يف املاضي لتحقيق جناحات مستقبلية، وهنا يأيت دور التطوير التنظيمي وذلك من خالل تقنياته املتعددة 

عب دور القوة املؤثرة يف املوازنة بني حتريك السكون إذا ما حدث، أو إيقاف احلركة املستمرة إذا ما تطلب اليت تل
 .الوضع ذلك

يسمح التطوير التنظيمي بتعزيز وإدامة العافية التنظيمية وإطالة عمر  :التطوير التنظيمي باعتباره منهج صحي .3
ياهتا وذلك باستخدام برناجمه املتكامل الذي يساهم يف تنشيط املنظمة يف عامل املنافسة من خالل صيانة دورة ح

ويف املقابل التصدي حلاالت الضعف التنظيمي املتمثلة يف ( التكيف، البقاء، النمو)حلقات العافية األساسية 
 :، واملالحظ أن املنطق السابق هو الذي أوجد احلديث عن نوعني من املنظمات مها(االحندار، الوهن، املوت)

 .وهي اليت تتبىن برامج التطوير التنظيمي باستمرار ألحداث مقاصد التغيري املختلفة: منظمات البقاء -

وهي اليت تعجز عن القيام بالتطوير التنظيمي واليت جتد نفسها مضطرة إىل اخلروج من : منظمات الفناء -
 . السوق نتيجة تدهورها وتراجعها ومن مث فناءها

التطوير التنظيمي أحد مناهج صناعة املستقبل الذي يعتمد  يعتب: منهج استباقي التطوير التنظيمي باعتباره .2
 . على مبدأ بناء الرؤية واالنتقال من النظرية إىل التطبيق من خالل األهداف احلاضرة وصوال إىل الصورة املستقبلية

 1:األبعاد التاليةأما منافع التطوير التنظيمي ومدى احلاجة إىل تبنيه فتظهر من خالل      
نظرا للتطورات اليت شهدهتا األعمال يف السنوات األخرية من القرن العشرين زاد اهتمام علماء : بالنسبة للعاملين .2

بذلك الدعوات الداعمة ألمهية إشباع حاجاهتم ورنباهتم والعمل على نشر روح  ادتز و باملوارد البشرية  دارةاإل
جودة حياة العمل من خالل إحداث التطوير املناسب يف متطلبات العمل العمل اجلماعي والدعوة إىل حتقيق 

 . يف هذا الشأن دارةويف بيئته، وقد صاحب ذلك زيادة الوعي لدى العاملني وشعورهم بواجبات اإل

إن التزام املنظمة مبشروع التطوير التنظيمي سيفتح جماال واسعا لتنمية أداء القوى البشرية وسيسمح برتقية 
  .ا ويدعم لديها القدرة على اإلبداع واالبتكار من خالل جمارات إمكانات املتفوقني وحتفيز املتميزين منهمسلوكه

داخل املنظمات َيدون  ديف ظل التغريات اهلائلة اليت أصبحت متيز بيئة األعمال، أصبح األفرا :بالنسبة للعمالء .1
ظيمي صعوبات بالغة يف استيعاهبا والتكيف معها يف ظل نياب السياسات واإلسرتاتيجيات الداعمة للتطوير التن

احلديثة واحلواسب اآللية ساعدت على حتويل العامل من أجزاء منفصلة طبيعيا  فأساليب املواصالت واالتصال
فتوح للجميع وهذا من شأنه أن خيلق حاالت التأثري املتبادل بني وسياسيا واقتصاديا إىل قرية صغرية وسوق م

                                                           
 .15:، صمرجع سبق ذكره ،متغير محيط مع للتكيف كمدخل التنظيمي التغيير مصنوعة، وأمحد راتول حممد  (1)
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املناطق واألقاليم املختلفة، واملنظمات يف ظل هذا الوضع أصبحت مسئولة عن التعامل مع احتياجات ورنبات 
خمتلفة وذات أبعاد عاملية ومن هنا تضاعف تأثري العمالء على حياة املنظمات حيث أحتل رضا العميل الصدارة 
يف إسرتاتيجية املنظمات، فالعميل يريد منتجات خالية من العيوب تسلم يف الوقت املناسب وبالشكل املناسب 

وحىت يتحقق ذلك بفعالية وكفاءة تطالب املنظمات بتبين أساليب جديدة للعمل مبوجبها يتم  ،وبالكمية املناسبة
 . "الجودة الشاملة"متطلبات  إشراك العمالء يف وضع سياسات وإجراءات املنظمة وذلك يف إطار

لكي تكون املنظمة متميزة حقيقة َيب أن تعمل كل عناصرها وأنظمتها بطريقة صحيحة  :بالنسبة للمنظمة .3
ومتكاملة، فكل جزء وكل نشاط وكل فرد يف املنظمة يؤثر ويتأثر باآلخرين، فاألخطاء قابلة للتضاعف والفشل يف 

وهنا يصبح  ؛أن يؤدي إىل مشاكل واختناقات يف أماكن خمتلفة باملنظمة حتقيق متطلبات ورنبات فرد ما من شأنه
أن تلتزم مبتطلبات التطوير حىت تتفادى قدر املستطاع الوقوع يف األخطاء وبالتايل  دارةمن الضروري على اإل

تصحيح األخطاء، البحث يف اكتشاف أسباب : فسوف يضيع وقتها وجهدها على أنشطة ليست هلا فائدة مثل
لتأخري يف مراجعة املعلومات املشكوك يف صحتها، اإلصالح أو إعادة العمل، تقدمي االعتذارات للعمالء بسبب ا

 . اخل...تالعجز على تلبية الطلبيا
 : أهداف التطوير التنظيمي -ثانيا

  1:يلي هداف اليت يسعى التطوير التنظيمي إىل حتقيقها مامن األ
 .أنواعها يف التعامل مع جزء من البيئة اليت حتيط هبامساعدة التنظيمات على اختالف  -

احلصول على التعاون أو التكامل بني اجملموعات ذات املسامهات املتخصصة من أجل الوصول إىل جهد  -
 .متعاون لتحقيق أهداف التنظيم العامة

من التكامل  املسامهة يف زيادة انتماء األفراد للمنظمات وحتقيق أنراض التنظيم مبا يتحقق معه نوع -
 .واالنسجام بني أنراض التنظيم واحتياجات األفراد

العمل على تطوير نظام ذايت للتغيري والتجديد حبيث تعيد املنظمة تنظيم نفسها للمحافظة على البقاء  -
 .واالستمرار

 .كثري من املشكالت اإلداريةالتقدمي املساعدة للمديرين يف حل   -

 .يتم ربطها بإجناز أهداف التنظيم وتطوير األفراد فيه تطوير نظم احلوافز واملكافآت حبيث -

مساعدة املنظمة يف حل مشكالهتا من خالل تزويدها باملعرفة الكاملة للعمليات التنظيمية ونتائج تلك  -
 . العمليات، واآلليات اليت تستخدم حل تلك املشكالت

من جهود التطوير التنظيمي ينصب بشكل  هاملستخدم يف حتديد األهداف املتوخاويالحظ هنا أن املدخل 
، يف مقابل ذلك ذهب بعض الباحثني إىل حتديد أهداف التطوير التنظيمي احتياجات المنظمةأساسي على حتقيق 

                                                           
 .42:، ص1123 األكادمييون للنشر والتوزيع، :األردن ،القواعد النظرية والممارسات التطبيقية: التطوير التنظيميفادية إبراهيم شهاب،  (1)
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حتديد  وفقا هلذا فإنه ميكن ،ويعتب هذان املدخالن مكمالن بعضهما البعض ،من األفراد وحاجاتهمباالنطالق 
 :كما يلي احتياجات األفراد من انطالقاأهداف التطوير التنظيمي 

 .إشاعة جو الثقة بني العاملني عب خمتلف املستويات يف املنظمة -
اليت تعاين منها املنظمة بشكل  ة العاملني من معاجلة  كافة املشاكلإَياد انفتاح يف املناخ التنظيمي ميكن كاف -

 .صريح وعدم التكتم عليها
 . القرار بشكل صريح وعدم التكتم عليهاتوفري املعلومات الالزمة الختاذ  -
العمل على إَياد التوافق والتطابق بني األهداف الفردية واألهداف التنظيمية وبالتايل زيادة درجة االنتماء   -

 .للمنظمة
جمموعات وتشجيع روح املنافسة ضمن الفريق مما يزيد فراد و أإَياد عالقات تبادلية وتكاملية بني العاملني ك -

 .اجلماعة من فاعلية
زيادة فهم عمليات االتصال وأساليب القيادة والصراعات وأسباهبا من خالل زيادة الوعي بدينامكيات  -

 .اجلماعة
 .مساعدة املشرفني على تبين طرائق إدارية دميقراطية يف اإلشراف -
 .جعل العاملني ميارسون الرقابة الذاتية واالعتماد عليها كأساس وبديل للرقابة اخلارجية -

املهم اإلشارة إىل أن هذه األهداف ليست بنفس األمهية جلميع املنظمات وبالتايل يؤخذ عند تطبيق   ومن
مدى أمهية كل هدف من األهداف ويتم تركيز اجلهود بشكل أكب على حتقيق األهداف  يمدخل التطوير التنظيم

  .األكثر إحلاحا
الة املنظمة من حيث بلونها النضج اإلداري أو ومن العوامل املؤثرة يف حتديد أمهية بعض هذه األهداف ح

الرتكيز على بعض هذه األهداف لنقل املنظمة إىل حالة النضج  ةضرور  يثبتمعاناهتا من حالة القصور اإلداري مما 
 1.اإلداري

 :تي يستند إليها التطوير التنظيميالمبادئ واالفتراضات ال -ثالثا
بعض هذه املبادئ تتعلق  ،والقيمن جمموعة من املبادئ واالفرتاضات جهود التطوير التنظيمي تنطلق مإن 

 2:يتعلق باملنظمة البعض اآلخركون يف إطار اجلماعات و يباإلنسان كالفرد وبعضها 
 :فيما يتعلق بالفرد .2

 مؤازر وذوأن اإلنسان لديه حاجة للنمو والتطوير وميكن تلبية هذه احلاجة يف مناخ التنظيمي وعملي  -
 .حتديات

                                                           
 .221-222:، ص1124دار رسالن، : ، سورياالتطوير التنظيميرسالن عالء الدين،  (1)
   .48-41:، ص1119دار املسرية، : األردن ،التطوير التنظيمي واإلداريبالل خلف السكارنة،  (2)
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عدم استغالل إمكانيات وطاقات معظم األفراد يف حني أهنم قادرون على حتمل مسؤولية أعماهلم وإسهام  -
 .بدور إَيايب يف أداء املنظمة

 :فيما يتعلق بالجماعات .1
 .اجلماعات هامة بالنسبة لألفراد لكوهنا تساعدهم على إشباع حاجات هامة لديهم -

 .أو ضارة فيما يتعلق بدعم أهداف املنظمةللجماعات أسس حمايدة ميكن أن تكون مساعدة  -

 .ميكن لألفراد من خالل العمل التعاوين زيادة فاعلية اجلماعات يف تلبية احتياجات األفراد واملنظمة -
 : فيما يتعلق بالمنظمة .3

 .يف أي جزء من املنظمة سيؤثر على باقي أجزائها تطويرأي  -

األفراد وكيفية التعبري عنها ونالبا ما متنع ثقافة املنظمة تؤثر ثقافة املنظمة على طبيعة املشاعر واجتاهات  -
األفراد من التعبري عن مشاعرهم واجتاهاهتم وهذا يؤثر سلبا على حل املشكالت ومنو األفراد والرضا يف 

 .العمل

تليب حاجات األفراد واجلماعات واملنظمة  وتعديلها حبيثالتنظيمي وأعمال املنظمة ميكن تصميمها  البناء -
 .لى حد سواءع

 .يف معظم املنظمات يكون مستوى املؤازرة والثقة والتعاون بني األفراد أقل مما هو مرنوب وضروري -

يف حل النزاعات مفيدة يف بعض املواقف ولكن معظمها ضارة ( خاسر-رابح)قد تكون إسرتاتيجية  -
 .باملنظمة

م املنظمة وليست بسبب األشخاص كثري من النزاعات الشخصية بني األفراد واجلماعات هي نتيجة تصمي -
 .املعنيني أنفسهم

توجيه االهتمام يف حل النزاعات من أسلوب التهدئة إىل أسلوب املناقشة املفتوحة لآلراء يساعد على منو  -
 .الشخص وحتقيق األهداف على حد سواء

 .التطور التاريخي للتطوير التنظيمي: المطلب الثالث
تطور و مرتبط بالعديد من األفكار السلوكية ير التنظيمي بصفة دقيقة أمرا صعبا كونه نشأة التطو  يعد حتديد

ن ظهور بعض بأ ن القولكنه ميأ الوتطبيقاته يف املنظمات الصناعية والعامة إ جتماعواالنفس اللعلم العلمية  املبادئ
  1.لتطوير التنظيمياألساليب السلوكية وتطبيقاهتا على املنظمات ساعد على والدة وبلورة فكرة ا

يظهر دفعة واحدة بل سبقه مصطلحات عديدة كانت تدعو إىل التغيري  مل كمصطلحالتطوير التنظيمي 
  2.اخل...اإلدارية وإعادة التنظيم  ري، العصرنةدااإلصالح اإل :ثلوالتحسني املستمر م

                                                           
 .323:ص، 1114 ،الدار اجلامعية: مصر ،مدخل بناء المهارات: السلوك التنظيميأمحد ماهر،  (1)
  . 103:، ص1112اجلديدة، دار اجلامعة : ، مصردخل تطبيقي معاصرم: السلوك التنظيمي، صالح الدين حممد عبد الباقي (2)
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 :أمثال الباحثون ستخدمهاا اليت واملفاهيم أجريت اليت البحوث خالل من التنظيمي التطوير ظهر مصطلح
 تطوير" لفظ ظهر إذ (Blake, Mouton, Shepard, and McGregor) ماكغريغورو  وشيبرد وموتون بليك

 جامعة يف اإلنسانية العالقات تدريب أثناء (Blake and Mouton) وموتن بليك يد على بداية "المجموعة
 1،(Shepard and Blake) شيبردو  بليك قبل من بعد فيما املصطلح هذا ظفوُ  وقد (2556) عام تكساس

لتطوير التنظيمي ا أول من مسىهو ( Richard Beckhard) ريتشارد بيكهاردن أيده الكثريون بأحتمال ك اهناو 
 (Douglas MC Gregor) دوكالص مكجريجوراالستشارات الذي أعده مبشاركة عند قيامه ببنامج  االسمذا هب

وعندما  ،(General mills) جينرال ميلزيف شركة  (2555)عام  "من األسفل إلى األعلى دارةاإل"حتت مسمى 
لن حتصل  "من األسفل إلى األعلى دارةاإل"أرادا كتابة هذا العمل كانا يعلمان أن تسمية ورقة هذا العمل مبسمى 

ألن  "التطوير اإلداري" بعلى اعرتاف أكادميي مناسب، إضافة إىل ذلك فإن هذا البنامج أوسع من أن يسمى 
 دارةبنامج كان يشمل العالقات بني العمال واملشرفني وأدوار املشرفني واإلفال 2هوداته امتدت لتشمل كل املنظمة،جم

التسمية ذات حدود هذه كون أن   "تدريب العالقات اإلنسانية"عتماد تسمية اكما مت استبعاد   ،تعددةمستويات ميف 
التطوير "وجد مصطلح  لذا ،بكثريمن ذلك مشل وأوسع أا من برناجمهعلى نشاط واحد وأ ضيقة للغاية تقتصر

 .يريدان للداللة احلقيقية على ما "التنظيمي
تبلورت  ؛نه نتيجة تراكمية جلهود فكرية قبلية سبقت تسميتهأفيمكن القول  كمنهج أما التطوير التنظيمي

 (أنظر الصفحة املوالية) :نورد أهم هذه اجلهود الفكرية فيما يلي 3،ناآلهو عليه  ون ماك  تُ لِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
السياحية  الجودة مخطط تطبيق حالة :المعاصر األعمال واقع ظل االقتصادية في المؤسسة في التنظيمي التغيير فعالية مقوماتفرحية بوفاتح،  (1)

 119. :، ص1121 جامعة اجلزائر،: األعمال، نري منشورة، اجلزائر إدارةيف  رسالة ماجستري ،األغواط بوالية الفندقية البستان المؤسسة في الجزائرية
(2) Mee-Yan Cheung-Judge & Linda Holbeche, organization Development A practitioner’s guide for OD and 

HR, 2
nd

 edition, 8042, p:16. 
 .13: طاهر احملسن الغاليب وأمحد علي صاحل، مرجع سبق ذكره، ص (3)
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 .للتطوير التنظيمي يمراحل التطور التاريخ: (2-1) الشكل رقم                    

 
 بتصرف .15: ، ص1121دار وائل، : ، الطبعة األوىل، األردنمدخل تحليلي: التطوير التنظيميطاهر حمسن الغاليب وأمحد علي صاحل، : المصدر

  :البدايات -أوال
تكامل تفاعل و  تكونت هذه املرحلة منو ( 4959-4915) متدت ملدة من واليت اوتتمثل يف املرحلة األوىل

 : هي وتواصل أربعة أساليب
 :التدريب المعملي .2

أهم  وتعتب من( T Group) حيانا مبجموعةوأ( Sensitivity training) يسمى كذلك بتدريب احلساسية
هبدف من خالل جمموعة نقاش،  (2526)، تبلور هذا األسلوب عام الطرق املستخدمة يف برامج التطوير التنظيمي

إقامة ورشة عمل هلذا  *(M.I.T)للتكنولوجيا ماساتشوستس من خالهلا معهد وىل تحتسني السلوك والعالقات، 
كان اهلدف منها إعطاء األفراد املشاركني فكرة 1 ،(Kirt Lewin) كيرت لوينالغرض حتت قيادة عامل االجتماع 

واضحة عن كيفية تطور الدينامكيات البشرية وكيف ميكن للمجموعات أن تلعب دروا حيويا يف التطور الشخصي 

                                                           
 

*
Massachusetts Institute of Technology 

(1)
 Joan V. Gallos &  Edgar H. Schein, Organization Development   : A Jossey-Bass Reader, USA: A Wiley 

Imprint, 2006, p .41 :  
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من قبل املنظمات إىل التدريب املنظم وتطوير القادة  (T)أدى االعتماد املبكر للمجموعة . للفرد لزيادة الوعي الذايت
يف  ختراع اجتماعيا أهمبأنه  (Carl Rogers) تدخل حاسم لبناء ظروف عمل فعالة، وصفه كارل روجرزك  وأُعتب
 .القرن

(N.T.L)للتدريب  القومي املختب مرة أول أسس التجربة هلذه وكنتيجة
 استفاد وقد 1،(1947) عام بأمريكا *

 دوغالس :أمثال السلوكيني النفس وعلماء االجتماع دراسات علماء عنها متخضت اليت النتائج من املختب هذا
فكان هذا املخب مبثابة  2،(Blake, Shepard, and McGregor) بليك روبرت شيبرد، هاربرت ،ماكغريغور

  3.فيما بعدحاضنة للعديد من نظريات التطوير التنظيمي 
 : البحث المسحي والتغذية العكسية .1

 حتت ،من التغيري النهج هذا (Michigan) ميتشيغان جامعة يف املسح حبوث مركز طور ثناءيف هذه األ
 نطاق على به معرتفًا سلوب بعد ذلك؛ وأصبحوذاع صيت هذا األ ،(Rensis likert) ليكرت رينسيس إشراف

 وتقدمي ومشاكلها، املنظمة حول معلومات جلمع مكتوبة استطالعية الستبيانات املبتكر استخدامه بسبب واسع
 سلوب تسميةهذا األ على يطلقو  ،للتحسني املشرتك التخطيط وحتفيز املسح، يف املشاركني إىل الراجعة التغذية

 ."الراجعة والتغذية (االستقصائي)المسحي  البحث"
 املواقف مسوحات نتائج خدمستت ما نادرا املنظمات من العديد أن الحظ عندما رتاليك طريقة تطورت

من  النهج هذا أدى. النتائج بشأن يتصرفون ال ولكنهم االستطالعات بإجراء املديرون ذنأإذ ي ،التطوير جهود لتوجيه
 4.آرائهمملعرفتهم بعدم أمهية األفراد العاملني  إحباط إىل "ask-but-don’t-act" "التصرف عدم"

 املديرين كبار إىل االستطالع نتائج تقدمي فيه مت ،(المتشابك المؤتمر) ـــــي بمسب أسلو  رتاليك هنج نتج عن
 كل يف. التوايل على املنظمة يف األدىن املستويات إلعالم أخرى مؤمترات عقدت مث ومن ،األول المؤتمر خالل
. املسح عنها كشف اليت الضعف نقاط أو املشكالت ملعاجلة عمل خطة لوضع معاً  اجملموعة أعضاء عمل مؤمتر،

 جمموعة كل وضعتها اليت العمل خطة ،كما كانتاألداء وختطيط األسفل إىل األعلى من لتقييمل إسرتاتيجيةً  وتضمن
 .األعلى املستويات يف املوجودة بتلك مرتبطة كانت

( 2562)عام  "الجديدة دارةاإل أنماط" األساسيني كتابيه يف وصفها مت اليت ،ليكرت نظر وجهاتل كانت
 من املعلومات مجع يةكيفا  مفيه أظهر ،التنظيمي التطوير على عميق تأثري (2561)عام " اإلنسانية المنظمة"و

 السعي إىل دعا ذلك، إىل وباإلضافة. العمل وختطيط باملشاركة املشكالت حلل كأساس واستخدامها املنظمة أعضاء
 5.للمنظمات مماثلة معايري اتباع إىل احلني ذلك منذ اآلخرين دفعت اليت التنظيمية للوظائف معايري وضع إىل

                                                           
*
 National Training Laboratory 

(1)
 Mee-Yan Cheung-Judge & Linda Holbeche, Op Cit, p:13.. 

(2)
 Joan V. Gallos &  Edgar H. Schein, Op Cit, p :14-15. 

(3)
 Mee-Yan Cheung-Judge & Linda Holbeche, Op Cit, p:13.. 

(4)
 Roland L. Sullivan & William J. Rothwell, Practicing Organization Development: A Guide for Consultants, 

2
nd

 Edition, USA: Pfeiffer, 2005, P:30.  
(5)

 William J. Rothwell & all, Practicing Organization Development: Leading Transformation and Change, 1 
th

 

Edition, USA : John Wiley and Sons, 8042, P: 22. 
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 (: العملي)البحث اإلجرائي  .3
يف عملهم مع فندق ( وليم وايت واديت هاملتون)ل من قب (2525) عتمد أسلوب البحث اإلجرائي عامأُ 

يف منتصف  البحث اإلجرائيعدد كبري من مشاريع  وطلبته بعمل (Lewin)لوين كما قام   بشيكاغو،( ترمونت)
 .األربعينيات وبداية اخلمسينيات

ستنتاجات والتغذية على االستشاري للتطوير التنظيمي ينطوي ا منوذجأنه ويعرف البحث اإلجرائي على 
 1.لزيادة الفاعلية التنظيمية ىأخر  وتطبيق إجراءاتجل املساعدة يف تصميم من أ العكسية من التدخالت السابقة

والذي يؤدي إىل  بحثضع للن ختعلى فكرة مفادها أن أي مشكلة يف التطوير التنظيمي َيب أ تصب نظريته
ويستند تنفيذ البحث اإلجرائي على العالقة بني ثالث 2،عملي واختاذ قرارات علمية بصدد هذا التطويرتصرف 

 (. والتصرف ،التخطيط ،األهداف) عناصر
 (STS) تكنواجتماعيال المدخل .2

*
 :البريطاني (Tavistock) تافيستوك معهد من 

 بيطاين يف هايغمورالفحم اليف منجم  (2521) عام (Trist)إن العمل الذي قام به تريست 
(Haighmoor) ، بامفورد ورايزوالذي عززه فيما بعد كل من (Bamford and Rice )نظام هي املنظمة أن دأك 

 مع( ةتماعيات االجالعالق) اهلامة االجتماعية العوامل بني التدخل معَيُ  عندما، فالوقت نفسيف  وفين اجتماعي
 أن (STS) يف البحث أظهركما  ،والتكاليف األضرار وخفض اإلنتاجية زيادة النتيجة ستكون التكنولوجية التغريات
 كانت إذا أنه حيث أيضا الصحيح العكسو  (STS) تدخل استخدمنا إذا تعزيزها يتم املعنوية والروح والكفاءة الفعالية

 التطوير يكون لن اإلنساين االجتماعي النظام إىل االلتفات دونالتطوير  أثناء الفين النظام مع فقط تتعامل املنظمات
 3.مستداًما

 :والترسيم التأسيسمرحلة  -ثانيا
 بيكارد ومكريجوروحتديد مهماته جاء على يد  (OD) كما اشرنا سابقا فإن إعالن وتأسيس هذا احلقل

(MC Gregor and Beckhard) ويبدو أن قناعتهما بأن أساليب املرحلة األوىل واليت شكلت البدايات، كانت ،
وتلقينهم ملعرفة اجملردة حول  ،مج التدريبية هلمابر  هم الفردية من خالل السعي لتصميمباملديرين واملشرفني بصفت تعىن

 هؤالءهتم بعالقة يُ ومل  هذه املرحلةيُنتبه يف لكن مل  ،جل رفع مهاراهتم الشخصيةأالتخطيط والتنظيم واملتابعة من 
 ،جلماعةا أوالفريق بر عضوي يسمى اطإعموديا يف  أوفقيا أاملديرين واملشرفني مبرؤوسيهم وزمالئهم العاملني معهم 

 :كان يفرتض   ةسابقاملرحلة ه دالذي كانت تعتم لتدريبا أنوهذا يعين 
 .عزلة الرؤساء واملشرفني عن نريهم -

                                                           
 .18: ص ،مرجع سبق ذكره ،طاهر احملسن الغاليب وأمحد علي صاحل (1)
 .210: ص مرجع سبق ذكره، ،التغيير إدارةالدليل العلمي إلعادة الهيكلة والتميز اإلداري و : تطوير المنظمات أمحد ماهر، (2)

*
 The Socio-Technical System    

(3)
 Mee-Yan Cheung-Judge & Linda Holbeche, Op Cit, p 41: .  
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التابعة له ستتغري  األدىنن مفاهيم املستويات إف األعلى اإلداريةتغريت مفاهيم الفرد املدير يف املستويات  إذا -
 .تلقائيا

 استشاريةوظيفة  اإلنسانيةلعالقات ا حباثأ وأقسامملوظفي املواد البشرية  أوجدتفقد  التأسيسما مرحلة أ
 .العليا دارةلإلتقدم  داخلية تقدم خدمات للمديرين يف احلقل بدل تقارير

 األدواروخلق قناعات بضرورة ترك  نتباهاالشد التطوير التنظيمي كان هدفها  تأسيسمرحلة  أنوهكذا نالحظ 
التحسني والتعديل والتغيري  لتحقيق متفاعالً  ونشاطاً  على وحدة املنظمة هيكالً  التأكيدو  اإلداريل يف العم التقليدية
 1.املدروس

 :والتوسعالبناء  -ثالثا
لدراسات التحليلية والتجريبية والتوسع يف االفكري والتطبيقي هلذا احلقل  اإلطارببناء  رحلةهذه امل هتمتا

 :تتمثل يف ةفرعياملرحلة من ثالث مراحل وتتكون هذه املذكور وعناصره  جململ عالقات احلقل واإلخبارية
 :األولىالمرحلة  .2

النظري للتطوير  اإلطارعلى بناء  (2511) عام إىل (2566) من ستمرتاكزت جهود هذه املرحلة اليت ر 
 :التنظيمي من خالل

 .باحمليط التنظيمي هوربط االجتماعيةتصحيح منظور النظم  -
 .ية النظام املفتوحر حتليل املعلومات باالعتماد على نظ -
 .تنبين االجتاه النفسي يف تطوير املنظمات -
 .تكريس مفهوم نظرية التطوير التنظيمي -

  :لمرحلة الثانيةا .1
يات والتفاعالت ك، بفهم الدينام(2515) عام إىل (2513) متدت من عاماهتمت جهود هذه املرحلة اليت ا

 :اليت حتدث داخل املنظمات عب
 .يف تطوير املنظمات االجتماعيتوظيف علم النفس  -
 .املنظمات إدارةمفهوم النظم يف  استخدامتوسيع  -
 .فرق املهمات إدارةو تبين  املنظمات املصفوفية  -
 .عقدةاملنظمات املتصميم  -
 .حتديد متطلبات التنمية املهنية -

 
 
 

                                                           
 .44-41:ص ، مرجع سبق ذكره،طاهر احملسن الغاليب وأمحد علي صاحل (1)
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 :المرحلة الثالثة .3
ساليب أبضرورة تطوير تقنيات و  ،ناآل إىل حد (2591) عام منتدة موامل ،طالبت مضامني هذه املرحلة  

هذه املرحلة ولذلك شهدت  ،ظماتنواقعية وقابلة للتطبيق املباشر على امل أكثرون حبيث تك ،التطوير التنظيمي
 1 :ـــــاالهتمام ببوتشهد 

 .اجلودة الشاملة إدارة -
  .اهلندسة إعادةقات يتطب -
 . اإلسرتاتيجية دارةاإل -
 .وتغيريها التنظيميةتطبيقات الثقافة  -
  .تطبيقات التعلم التنظيمي -
 .جود حياة العمل -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .43-44 :ص مرجع سبق ذكره، طاهر احملسن الغاليب وأمحد علي صاحل،  (1)
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 .للتطوير التنظيميالجانب اإلجرائي  :المبحث الثاني
ول يود أن يتبىن هذا ؤ هو التساؤل الرئيسي الذي يدور يف ذهن أي مس التطوير التنظيمي؟ ليةكيف تتم عم

احملاور اليت سيتم وىل حتديد أمي وجب كخطوة يالتطوير التنظ ةعملياملنهج أو أي باحث يف هذا اجملال، وللقيام ب
وذلك وفق  التطويرالقيام بفعاليات مث لتحقيقه اسبة نحتديد التطبيقات املومن مث عليها  تطبيق التطوير التنظيمي

 . ذلك بنماذج جاهزة لثلة من الباحثنيحتقيق ميكن االستعانة يف  ،كما أنهومضبوطة متسلسلة منهجية
 :املبحث على النحو التايليف هذا العناصر السابقة سنتحدث عنها 

 :نظيميالتالتطوير  محاور :ولالمطلب األ
من خالهلا الشروع يف تطبيق سيتم أن حندد املداخل املناسبة اليت  دث التطوير التنظيميحُنح أن وجب قبل 

 :متمثلة يفحماور رئيسة ثالث  عنال خترج يف العادة هي واليت  فعاليات التطوير التنظيمي عليها،
 .األفراد -
 .مجاعات العمل -
 .التنظيم -

 :األفراد -أوال
أهم عناصر َيعلهم  العاملني واملوظفني، املديرين والرؤساء يف خمتلف املستويات التنظيمية، مافراد، يقصد باأل
دراك سلوكهم وتفهم شخصياهتم، ومن إهم مقوماهتا، وميكن تطويرهم بعد أساس املنظمة و أهنم ، ألالتطوير التنظيمي

تطوير األفراد على حيث يساعد  .ت املعاصرةاملنظمة، أدوارها والتحديامع متطلبات  تالءمتلمث العمل على تطويرها 
مناط أ واملتمثلة يف طوير األفرادتجمموعة من اجلوانب املتعلقة ب مبراعاةوذلك  1كمل وجه،أعلى حتسني أدائهم 

 3:وذلك على النحو التايل ،ومعارفهم 2دوافعهم، قدراهتم،شخصياهتم، 
من خالل يف املنظمة ألفراد لشخصية ال األمناطاملفتعل يف تطوير المدى نقيس وميكن أن  :الشخصية -

هل حدث تغيري يف وصف الشخصية العامة ألفراد املنظمة؟ هل حدث تغيري : اإلجابة على األسئلة املوالية
يف مدى االعتمادية أو االستغالل، السلبية أو اإلَيابية، عمق أو سطحية االهتمامات، التبعية أو الرئاسة، 

 القيم واالجتاهات النفسية وامليول اخلاص بالعاملني؟ هل حدث تغيري يف هيكل
 هل حدث تقادم يف مهارات العاملني؟ وهل حدث تطور يف أساليب التدريب؟: القدرات -
البد من حتديد ما حيدث من تغيريات يف محاسهم والعناصر املؤثرة يف ذلك، وهل حدث تغيري  :الدوافع -

لني؟ وهل تتوازن توقعات األفراد مع ما تقدمه املنظمة؟ يف مستويات الطموح واألهداف الشخصية للعام
 وهل هناك حالة من االنضباط الذايت أم هناك التسيب؟ 

                                                           
 .91: ص ،مرجع سبق ذكرهتلخوخ سعيدة،  (1)
 .498:ص مرجع سبق ذكره،صالح الدين حممد عبد الباقي،  (2)
، جملة نموذجاأ نتخاباتلالوضية العليا المستقلة المف: في تطوير المنظمات وانعكاساتها جيةياإلستراتالريادة ليث علي احلكيم وأمحد راضي علي،  (3)

 .11:، ص1121، (11)، العدد (31)اجمللد  جامعة الكوفة،:العراق الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية،
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من حيث املعلومات العلمية واملبادئ واملفاهيم والنظريات واألسس العلمية املرتبطة بأداء األفراد  :المعارف -
 1.يف أعماهلم

، املهارةتعليم، ال: من حيث)توافق بينهم على مستوى املنظمة يعين وجود عماهلم يف أ الناجح لألفرادداء إن األ
تصاالت املطلوبة، هام، الواجبات، سلطات العمل، االامل: من حيث)وظائفهم  وبني( القدرات، الدوافعهداف، األ

ن أذ َيب إيفة، املرتبطة بالوظيفة، التكنولوجيا، مواصفات شانل الوظ األطرافجراءات العمل، العالقات مع كافة إ
هداف، من حيث األعمال، األ)مع املنظمة  وكذلك( تتوافق مواصفات الفرد وتتشابه مع موصفات الوظيفة

يف ما بينهم توافق الفراد واملنظمة يف تغيري مستمر مما يسبب عدم فكل من األ( ت، والعمالءالتكنولوجيا، اإلجراءا
دارية يفرض على املنظمة واألجهزة اإل ماهذا الرضا عن العمل، و داء السيئ واخنفاض تظهر مشكالت األوبالتايل 

ملا لذلك من  وقدراهتم وفرص املشاركة، ودوافعهم نسجام بني توجهاهتمإَياد االفراد و اجلوانب املتعلقة بتطوير األ مراعاة
 .هدافهاأدور كبري يف حتسني فاعلية املنظمة وبالتايل يف بلوغ 

ستطالع احصاءات ترك اخلدمة، الغياب، والتأخر، إحبوث الرضا، : فراد من خاللى حاجة األويتم التعرف عل
 2.فراد والوظائفد البشرية وحتديد التوافق بني اإلرأي املديرين، فحص سياسات املوار 

 3:تتمثل يفاإلملام مبجموعة من العناصر  ضرورةيستدعي  األفرادحتقيق التطوير على مستوى إن 
بط القيادة مابني التطوير والتدريب للعاملني والتحسني التطوير العاملني يتطلب أن تر  إن: القيادة اإلدارية -

ستشارة واملشاركة يف توجيه العاملني واختاذ القرارات اال دارة، كما َيب أن تتبع اإلسرتاتيجيإاملستمر كهدف 
 .اليت هتمهم وهتتم بتطوير العاملني واالستثمار يف تدربيهم يف كل املستويات

اإلدارية على حل تتطلب عملية تطوير العاملني أن تشجع القيم واملعتقدات والسلوكيات : الثقافة التنظيمية -
املشكالت وصنع القرارات حبرية، كما أنه من الضروري أن يشعر العاملون باالحرتام وأمهية العمل اجلماعي 

على اإلبداع واالبتكار مشجع يف املنظمة اجلو التنظيمي  يكونباإلضافة إىل ضرورة أن  واالندماج يف العمل،
 .يف كل املمارسات

باجلهد الكايف لتبادل األفكار واملشاعر مع  دارةأن تقوم اإل األفرادتتطلب عملية تطوير : تمكين العاملين -
د العاملني باملعرفة واملهارات والقيم الضرورية لتحسني كل املمارسات وتشجعهم يالعاملني يف املنظمة وتزو 

 .املشاركة واالندماج يف صنع القرارات اليت تؤثر عليهم دوما على
عاملني الستقطاب واختيار اأن تكون سياسة  األفرادتتطلب عملية تطوير  :ختيار العامليناستقطاب و ا -

معايري كملعارف واملهارات والسلوكيات  هذه السياسة على اتركز وأن إسرتاتيجية املنظمة  ضمن اجلدد
 .العاملنيستقطاب واختيار ال

                                                           
 .118:صمرجع سبق ذكره، ، التغيير إدارةالدليل العلمي إلعادة الهيكلة والتميز اإلداري و : تطوير المنظماتأمحد ماهر،  (1)
  .94-91: ، صمرجع سبق ذكرهتلخوخ سعيدة،  (2)
عتماد في المستشفيات اليمنية الخاصة والعامة في معايير اال العالقة بين تطوير الموارد البشرية ونجاعة تطبيق ،منري مصلح حممد الوصايب (3)

 .81-19: ص، 1121 ،(10) العدد ،(14)جامعة اجلزائر : اجلزائر ،جملة املؤسسة ،العاصمة صنعاء
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مرشدون ومدربون لتدريب وتعليم  املنظمة أن يتوفر يف األفرادتتطلب عملية تطوير  :التوجيه واإلرشاد -
 .هلم ةيف جمتمع املنظمة وتوفري برامج توجيه وإرشاد مستمر  ملدجمه األفراد اجلدد

أن تكون عملية تقومي األداء عادلة وتركز على اجلوانب املعرفية  األفرادتتطلب عملية تطوير  :تقويم األداء -
بالتغذية العكسية الصحيحة عن أدائهم مع مراعاة أن يتم تزويدهم ن أوالسلوكية والفنية يف األداء والعمل و 

 .جناز الشخصي وليس فقط تقومييكافأ اإل
حبيث يكون  ،مبتطلبات العمل تدريب يفي أن تقدم املنظمة األفرادتتطلب عملية تطوير  :التدريب والتطوير -

 . املوظفون قادرون على تطبيق املعارف واملهارات والسلوكيات املكتسبة من التدريب
أن تتم مناقشة برامج التطوير مابني الرؤساء واملرؤوسني وأن  األفرادتتطلب عملية تطوير  :التطوير الوظيفي -

 .يتاح للعاملني املشاركة واالندماج يف نشاطات التطوير الوظيفي دون استثناء
عادة تصميم العمل، تغيري إفراد تغيري سلوكياهتم من خالل تغيري بيئة العمل و كما تتضمن عملية تطوير األ

فراد ماديا من نقل، حيث ميكن تغيري األاملتداخلة فيما بينهم، وحىت اعتماد سياسة الدائهم والعالقات أمهاراهتم، 
و أو نوعيا بالرتكيز على رفع املهارات وتنمية القدرات أ. حالل نريهم حملهمإو أم هخالل االستغناء عن البعض من

 1.كساهبم مهارات جديدةإ لعمل من خاللدائهم يف اأفراد هبدف حتسني ديل السلوك من خالل نظم تدريب األتع
مــع  يتوافــق مبــامل يتطــور األفــراد  دائمــة التغــري وإذافيهــا  ونالبيئــة الــيت يعملــأن ترجــع أمهيــة تطــوير األفــراد إىل كــون 

نجاح عملية تطـوير املؤدية ل ، ومن العواملضعف إنتاجية املنظمةتمستوى األداء و يف  اخنفاض إنه سيحصلهذا التغري ف
ــــراد ــــديهم احلــــافز والرنبــــة يف النمــــو والتطــــور الشخصــــي، : األف ــــذل إســــهامات وأهنــــم أن يكــــون أكثــــرهم ل يرنبــــون يف ب

 2.ومساعدات للمنظمة أكثر من اليت تسمح هبا الظروف
 :جماعات العمل -ثانيا

ويطلق  3األفراد،من مراحل التطوير التنظيمي بعد تطوير  أخرىبتطوير مجاعات العمل كمرحلة  هتماماال يأيت
مهام ذات صلة تنظيميا  ألداءيتواجدون  أكثر وأمن شخصني  تتألفجمموعة من األفراد  على مجاعات العمللفظ 

وجلان  داراتإو  قسامأيف شكل اجلماعات  هذهتكون  4،فيما بينهم اجتماعيايتفاعلون ، (سري عمل، مهام ونتائج)
 5.الس وفرق العملجمو 

 6:إذة فراد واملنظمالفقرة اليت تصل بني األ مبثابة تلعب مجاعات العمل دورا مهما يف املنظمة فهي 

                                                           
 .94: ، صمرجع سبق ذكرهتلخوخ سعيدة،  (1)
 معهد ،"نحو نموذج تطويري للجامعات العربية من منظور التنظيم الرقمي للمؤسسات"مصطفى عبد السميع حممد وعبد الفتاح حممد الفويل،  (2)
  .15:ص ،ةرهلقاا جامعة :، مصرلتربويةا ثلبحوا
 .499:ص ، مرجع سبق ذكره،الدين حممد عبد الباقيصالح  (3)

(4)
 Steve W. J. Kozlowski   & Bradford S . Bell, Work Groups and Teams in Organizations, Industrial and 

Organizational Psychology Commons, Cornell University ILR School, 2001, p :06. 
 .499:ص مرجع سبق ذكره،الدين حممد عبد الباقي،  صالح (5)
 .  12:، صمرجع سبق ذكرهليث علي احلكيم وأمحد راضي علي،  (6)
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 وتوقعات  (اخل...اجتاه العمل ،جرأ ،وظيفة)توقعات الفرد عن املنظمة من يتم داخل اجلماعة تقابل كل  -
هذه  مان تقدم هلأوكال الطرفني يسائالن مجاعة العمل  (أداء عايل ومحاس اجتاه العمل)األفراد  اجتاهاملنظمة 

 .التوقعات
ن كل رئيس مجاعة هو عضو يف زاء التنظيم لبعضها البعض وذلك ألجأعد اجلماعة مبثابة الرابطة اليت تشد ت -

 .خرىأمجاعات  وأعلى أمجاعة 
 .والتعاونلتزام والتشاور اال :ساسيا لتنمية مهارات معينة مثلأتعد اجلماعة مصدرا  -

 أهـــدافهابقيمهـــا ومعايريهـــا وتطـــوير  هتمـــامواالفاعليـــة اجلماعـــة : فريكـــز علـــىأمـــا التطـــوير علـــى مســـتوى اجلماعـــة 
املشـــكالت  لحـــلاملناســـبة ل واألســـاليب، اختالفـــات أواجلماعـــة مـــن نزاعـــات  أطـــرافبـــني  أيطـــر  ومتاســـك اجلماعـــة، ومـــا

بني مجاعات العمل والعالقـات الداخليـة البيئيـة الـيت تسـهم يف دعـم اجلماعـة وتوثيـق  االتصال أسلوبالقرارات، و  واختاذ
 :علىأيضا يركز و  1.أدائها

 .العمل مجاعةراء باقي آاستقصاء ف يف األداء الفردي من خالل ضعالتعرف على نطاق ال -
 .أي الرتكيز على األداء وليس الشخص ذاته وبني األداء داخل العمل( العيوب)الربط بني نقاط الضعف  -
 .أن تكون العالقة بني أفراد اجملموعة الواحدة متكافئةاحلرص على  -
 2.مشاركة مجيع أفراد جمموعة العمل -

 :التنظيم نفسه -ثالثا
إىل حتسني األنشطة ومهام العمل والوظائف واألقسام  اجلانبهذا  من خالل يسعى التطوير التنظيمي

هتم  يو  ،ىاملنظمة واملنظمات األخر بني  والعالقاتوالسلطات  هيكل العالقاتو  واخلدمات أو املنتجاتاإلدارات و 
العمليات اإلدارية اليت تتم داخل تطوير و  إجراءات العمل وأساليبهتطوير و  املستخدمة التكنولوجياتطوير ب كذلك

تطوير هدافها و أومراجعة للمنظمة  الوضع التنافسي سنيحت،كما ميس التطوير هنا واالبتكاروفرص التجديد التنظيم 
  .اإلسرتاتيجيةخياراهتا 

يف اهليكل  تتمثلساسية أعناصر  مستوى املنظمة يف الغالب ميس أربعةن التطوير على إعلى العموم ف
 :، ثقافة املنظمةستخدمةلوجيا املو املنظمة، التكن سرتاتيجيةإ ،التنظيمي

  :يالهيكلالتطوير  .2
يشري اهليكل التنظيمي إىل النظام الذي يوضح املهام والعالقات بني وحدات التنظيم وروابط االتصال فيما      
مقدار وحجم تقسيم " بالتعقيديقصد و  ،ورسميته ومركزيته هودرجة تعقيدإطار التنظيم  :فيصف بذلك 3بينها،

التنظيم على القواعد التشريعية والتنظيمية واإلجراءات الالزمة  اعتماددرجة  :بالرسميةويقصد ، "وأفقياالعمل عموديا 

                                                           
 .499:ص مرجع سبق ذكره،الدين حممد عبد الباقي،  صالح (1)
 .139-138: ، ص1121دار الفكر للنشر والتوزيع،  :األردن، الطبعة األوىل، التطوير التنظيميسامح عبد املطلب عامر وعالء حممد سيد قنيدل،  (2)
  .402:، ص1118وائل،  دار :الطبعة الثانية، األردن ،واألعمال دارةاإل الغاليب، حمسن وطاهر العامري مهدي صاحل (3)
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القرارات يف املستويات  اختاذدرجة تركيز سلطة  :فتعينالمركزية أما  ،لتوجيه السلوك التنظيمي لألفراد داخل التنظيم
  .العليا اإلدارية

ن معظم التغيريات اليت حتدث يف التنظيمي أل للتغيريالتنظيمية تعرضا اجملاالت  أكثروتعتب اهلياكل التنظيمية      
 إعدادومعايري  أساليبتعديل  وحيدث التطوير فيها من خالل تغيريات يف اهليكل التنظيمي، ايتبعه املنظمة نالبا ما

وحدة جديدة من خالل  استحداث أودجمها معا  أواهلياكل التنظيمية مما ينتج عنه حذف بعض الوحدات التنظيمية 
التغيري يف قواعد  إىل باإلضافة لتغيريات اجلديدة،ليتالءم مع اعية بعض الوحدات مما حيقق مرونة للتنظيم القائم تغيري تب

والذي  اإلشرافوتعديل نطاق س العك أواملركزية  إىلالعمل واملسؤوليات الوظيفية والتحول من الالمركزية  وإجراءات
  1.تكالبعض املشحلل التطوير التنظيمي  استعمالطرق  أحديعتب 

  :التكنولوجياالتطوير في  .1
لذلك فهناك  ،ساليب التشغيليةو األأتؤثر التكنولوجيا على التنظيمات اإلدارية سواء على اهلياكل التنظيمية 

من خالل فعاليات قد تود املنظمة و  2.حماوالت مستمرة حنو استخدام التكنولوجيا احلديثة لزيادة فاعلية املنظمات
أساليب  ،تدفق املواد واألنشطة وأساليب ،العملياتتغيري نظم و  أدواهتاو  هتاأجهز و  اماكيناهتحتديث تطوير التنظيمي 

ضرورة  احديثة نظرا لكوهن تصالاوسائل  تناءقبا تصالاالوسائل تغيري وتطوير وكذا  3،النقل والتوزيع واملخازن واألصول
 وأيضا ،ةلكرتونيوالدفع بالوسائل اإل األموالطرق حتويل  :بعد أن فرض التقدم التكنولوجي تطوير طرق املعامالت مثل

هذه الشبكة اليت ختدم مجيع اجملاالت مثل تقدمي برامج التعلم ( نرتنتعب شبكة اإل) التجاريةالقيام بالصفقات 
 4.والتدريب

شري إىل إمكانية تطبيق اإلجراءات املستمدة من البحث العلمي واخلبات العلمية حلل وألن التكنولوجيا ت
األسس النظرية والعلمية اليت  متتد لتشمل كل األدوات واملكائن فقط بل ال تقتصر على  اهنأأي مشكالت واقعية، 

ت يف نظم الإجراء تعديلك كذستهدف  ت ةالتكنولوجين التغيريات أفهذا يعين  5.ترمي إىل حتسني األداء البشري
أو نظام جديد يف  اللذا فهي تشمل إدخال تكنولوجيا جديدة يف اخلدمة مث ،بعملياهتا املنظمة وأساليب وطرق قيام

اجلدد أو استخدام أساليب متطورة يف تقييم أداء العاملني كما يركز هذا املدخل على اعتماد  فراداألفرز واختيار 
 بإجراء تغيريات يف نظام املكافآت القد تقوم املنظمة مثكما  ،تصميم املنتجات واخلدماتالتكنولوجيا املتطورة يف 

 6.يعد تطويراً تكنولوجياً  وال شك أن هذا ،اليت أحدثتها واإلسرتاتيجيةبالشكل الذي يتوافق مع التغيريات الثقافية 
                                                           

 .101: سعد عبد عابر، مرجع سبق ذكره، ص (1)
أطروحة دكتوراه ، دراسة حالة شركة اسمنت عين توتة: راس المال الفكري في تفعيل التطوير التنظيمي للمؤسسات االقتصادية دورحدة بوتبينة،  (2)

 .39:، ص1121جامعة حممد خيضر، : يف علوم التسيري، نري منشورة، اجلزائر
 .190:، مرجع سبق ذكره، صالتغيير إدارةالدليل العلمي إلعادة الهيكلة والتميز اإلداري و : تطوير المنظماتأمحد ماهر،  (3)
 .31: ، ص1123دار اليازوري، : األردن، التغيير والتطوير التنظيمي إدارةأمحد يوسف دودين،  (4)
املنظمة العربية : ، مصراألسس النظرية ودالالتها في البيئة العربية المعاصرة: تكنولوجيا األداء البشري في المنظماتعبد الباري إبراهيم درة،  (5)

 .10:، ص1114للتنمية اإلدارية، 
   .39:حدة بوتبينة، مرجع سبق ذكره، ص (6)
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  :ات المنظمةإستراتيجيتطوير  .3
طرق  ختياراو تحديد األهداف األساسية الطويلة األمد للمنظمة تتعلق باليت نشطة جمموعة األاإلسرتاتيجية متثل 

بوضع هنا قد يكون املنظمة تطوير يف اسرتاتيجيات الو  1،األهدافتلك تحقيق لختصيص املوارد الضرورية و التصرف 
والغايات  األهدافلقيم واملعايري اليت تشجع األفراد يف املنظمة على حتقيق يف اتغيري أو بإحداث  خطط جديدة

كما ،ختفيض التكاليف ، التوسع،ندماجاال، التكامل: ري بعض حتركاهتا إىل توجهات مثليغيكون بتوقد  2،التنظيمية
 3.سياسات وأنظمة العملالري اخلطط التنفيذية و يغتيكون ب قد 
  :تطوير ثقافة المنظمة .2

 ،مهية وجمال حيوي يف معادلة التطوير التنظيميناية األألة يف لة تطوير الثقافة التنظيمية وتغيريها مسأتعد مس
ن الرحبية أت بثأُ  ، إذصحاب املصاحل كافة ومسايرة متطلبات البيئة التنافسيةأجل حتقيق رحبية عالية وإرضاء أمن 

 تبط بتطوير ثقافةتر  (Wal-Mart) ووول مارت (Pepsi-Cola) بيبسي وكوالملية مثل عالية لبعض املنظمات الاالع
اشر يف ضرورة تطوير بهم وبشكل ماإن الضغوط البيئية الداخلية واخلارجية تس(. املسامهنين، العمال، الزبائ)ختدم 

يم وتعظ ،العمال ،رضاء الزبائنإطلبات الضغوط املذكورة وبالتايل بلوغ هدف تمة ملءكثر مالأالثقافة التنظيمية جلعلها 
فمثال  4الثقافة الضعيفة، يلغياملتوسطة و  يقو يفة يقود إىل بناء ثقافة قوية و ثروة املسامهني، وهذا يعين أن تطوير الثقا

ألن ثقافتها تشكلت من  ،تعد من الثقافات القوية مقارنة باجلامعات املنافسة (Harvard) هارفاردثقافة جامعة 
سلوكيات أفراد مثقفني وواعني ألدوارهم ومسؤوليتهم وملتزمني بالقيم بشكل قوي ويتقسمون تلك القيم بشكل كبري، 

يبني القوى النسبية للثقافة اليت نستطيع  (1-1)والشكل رقم . بعيدا عن قواعد األمر وإجراءات الضبط والرقابة املركزية
 :ى حاجة املنظمة لتطوير ثقافتهامن خالهلا أن حندد مد

 القوى النسبية للثقافة التنظيمية: (1-1) الشكل رقم                               

 (كثافة)ثقافة وسط     ثقافة قوية

 ثقافة  ضعيفة (استقرار)ثقافة وسط 

  
 

Source: Donald R. Brown  & Don Harvey, An Experiential Approach to Organizational Development, 7
th

 

Edition, USA: Pearson Prentice Hall, 2006, p: 439. 

                                                           
 .20:ص ،1122 ،دار وائل: األردن الطبعة األوىل، ،عمليات...مفاهيم  :اإلستراتيجية دارةاإل إدريس وطاهر منصور الغاليب، وائل صبحي (1)
 .110: ص، 1119دار الراية، : الطبعة األوىل، األردن ،المفاهيم اإلدارية الحديثة ،بشار يزيد الوليد (2)
 .190:صمرجع سبق ذكره، ، التغيير إدارةإلعادة الهيكلة والتميز اإلداري و الدليل العلمي : تطوير المنظماتأمحد ماهر،  (3)
 .421-420:طاهر حمسن الغاليب وأمحد على صاحل، مرجع سبق ذكره، ص (4)

 يتقاسمون القيم عدد األعضاء الذين

 قوي
التزام  

عضاء األ
 بالقيم
 ضعيف

 كبير قليل
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 هو كما واسع، نطاق على ومشاركتها مكثف بشكلهلا  األساسية قيمبالملنظمة ا حتفاظبا القوية الثقافة تتميز
. األعلى إىل األدىن من متصلة سلسلة طول على موجود أنه على بُعد كل تصور ميكنو . (1-1) الشكل يف مبني

 1.الثقافة زادتكلما   هبا التزامهم زاد لماكو  األساسية القيم كونشار تي الذين األعضاء عدد زاد وكلما
خيتلف عن اآلخر يف بعض اخلصائص  (األفراد، مجاعات العمل، التنظيم) كل حمور من احملاور السابقة الذكر

 :قاتو الفر هذه وفيما يلي توضيح ألهم 
 .التطوير الثالث (محاور) اهجمنالفرق بين  :(2-1)الجدول رقم 

 المدخل الجماعي المدخل الفردي المدخل التنظيمي المدخل/ الخاصية 
 اجلماعةعلى  على الفرد على املنظمة التركيز

 اجلماعة الفرد املنظمة البعد الرئيسي
 اجلماعة الفرد املنظمة المتغير المستقل
 اختالف وجهات النظر اجتاهات األفراد النمط القيادي المتغير التابع
 قوى متكافئة قوى نري متكافئة قوى واحدةاملنظمة  دافر أ تكافؤ القوى
 شامل أقل مشوال جزئيا وكليا درجة الشمول

 .76:ص ،1123 األكادمييون للنشر والتوزيع، :األردن، القواعد النظرية والممارسات التطبيقية: التطوير التنظيميفادية إبراهيم شهاب،  :المصدر
 خذأفقد سلوكي  ميولالتنظيمي  للتطوير أنومبا  ،ن لكل مدخل جانب يركز عليهأعاله أاجلدول  منيالحظ 

إىل عى سككينونة منفردة بذاهتا من جهة، وي  الفرد عدادإعلى التطوير يركز  إذ ؛هتماماالوفر من احلظ األالفرد 
 .خرىأاجلماعي من جهة  التحسني سلوكه

ذا هلتعد البعد الرئيسي  املنظمةف املنظمة، علىالرتكيز يكون  المدخل التنظيميأنه يف  يضاأتضح من اجلدول ي
نظر يو ، األوىل يف هذه احلاصل ا متغريا تابعا يتأثر بالتغريالسائدة فيهمناط القيادية وتشكل األاملستقل  متغريهو املدخل 

فرتكيزه يكون على  المدخل الفرديما أ .فيهايفصل فال قوى واحدة  على أهنمفراد التنظيم أ إىل هذا املدخل كذلك
فراد داخل التنظيم نري قوى األهذا املدخل  ويعتب، هذا الفرد جتاهاتاتؤثر على الفرد والنتائج املرتتبة على التطوير فيه 

نه مدخل شامل يركز أيزه هو مي ما املدخل اجلماعي فماأ ،اآلخرينمتكافئة وهو مدخل أقل مشوال مقارنة باملدخلني 
 .وعالقاهتم أفراد هذه اجلماعةعلى اجلماعة وسلوكيات 

 
 
 
 
 

                                                           
)1  (

Donald R. Brown  & Don Harvey, Op. cit, p:439. 
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 .تطبيقات التطوير التنظيمي: المطلب الثاني
يناسب  ، وللمفاضلة بينها ختتار املنظمة منها ماالتطوير التنظيميبرنامج  لتفعيلالتطبيقات املعتمدة  تعددت

 : جندأهم هذه التطبيقات من قد تود معاجلتها، و القصور اليت  حاجاهتا وإمكانياهتا وجوانب
   (:Laboratory Training)التدريب المعملي  -أوال

 عمل يف تركيز أو هيكل، أو خطة أو أعمال، جدول أي هلم ليس األفراد منوتضمن هذا األسلوب جمموعة 
 توجد وال فني،و معروفني لبعضهم البعض أو نري معر  فردا (15) إىل (10) من عادة بذاته وتتكون معني شيء

 عن للتعبرياألفراد  أمام الفرصة إلتاحة مفتوحة مناقشة تكون العادة يف ولكنها املناقشة حتكم مسبقا حمددة موضوعات
 عن املرتدة للمعلومات الفعال االستخدام على املعملي تدريبال جناح ويعتمد وأحاسيسهم، وعواطفهم مشاعرهم
 جناح لضمان فإنه هنا ومن ،أنفسهم عن احلقيقي التعبري يف املشاركني هؤالء رنبة مدى وكذا التدريب، أثناء املشاركني

 وجود بإمكانية منهم اقتناعا بصراحة ليعبوا املشاركون به يشعر النفسي األمان من جو توافر من بد فالسلوب هذا األ
 1.ملشكالهتم حل

 2:كانت جلسات التدريب املعملي تقام لتحقيق مطالب عديدة منهاوقد  
 .ك الذات للسلوك الذايت وأثره على اآلخرينازيادة الفهم والتبصر وأدر  -
 .زيادة الفهم واحلساسية لسلوك اآلخرين -
 .حتسني فهم وإدراك اجلماعة وعملياهتا الداخلية -
 . التعاليم إىل حركة وفعلزيادة القدرة على نقل  -
 .حتسني قدرة الفرد على حتليل سلوكه وعالقته الشخصية الداخلية -

 : البحث المسحي والتغذية العكسية -ثانيا
 : مكونات البحث املسحي تتكون من عنصرين أساسيني مها

 .استقصاء االجتاهات -
 .حلقات النقاش الصغرية -

 :وخطواته تتمثل يف
 .العليا يف املنظمة دارةوضع خطط الستقصاء االجتاهات والتغذية العكسية وتقومي املعلومات من قبل اإل .2
 .مجع البيانات من كل العاملني يف املنظمة .1
 .إعادة البيانات مرة أخرى إىل العاملني باملنظمة يف سلسلة االجتماعات املتصلة .3
 .ماملرؤوسني بالبيانات املتعلقة باجتاهاهت ؛يناقش كل رئيس مباشر عن طريق اجتماع .2

                                                           
دراسة الحالة المدرسة العليا لإلحصاء واالقتصاد : الجودة الشاملة كمدخل إلحداث التطوير التنظيمي في التعليم العالي إدارةخالصة فتح اهلل،  (1)

 .85: ، ص1121، (14)جامعة اجلزائر: رسالة ماجستري يف التسيري العمومي، نري منشورة، اجلزائر ، E.N.S.S.E.Aالتطبيقي
 .291:، ص1122دار املسرية، : ، األردنالعلوم السلوكية: التنظيمي في منظمات األعمالالسلوك أنس عبد الباسط عباس،  (2)
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  1.تعد خطط إلجراء تغيريات تصحيحية وتقدمي البيانات للمستوى األعلى .5
 (: العملي)البحث اإلجرائي  -ثالثا

 ،األهداف) على العالقة بني ثالث عناصر هنفيذيف تيستند كما سبق وأن ذكرنا فإن البحث اإلجرائي 
 :يف منوذجه التايل (shepard) شيبردوهذا ما يشرحه ( والتصرف ،التخطيط

 .(shepard) نموذج عناصر البحث اإلجرائي ل: (3-1)الشكل 
 

 

 

 

 
 
 
 

 .19: ، ص1121دار وائل، : األردن، الطبعة األوىل، مدخل تحليلي: التطوير التنظيميطاهر حمسن الغاليب وأمحد علي صاحل،  :المصدر
 : فريقالبناء  -رابعا

لشعور املتزايد بضعف االلجوء إىل استخدامه نتيجة  متشهد استخدام أسلوب بناء الفريق توسعا كبريا و 
خالهلا تلقينهم بعض  من املديرين، والذي يتمثل عادة يف عقد دورات تدربيه يتماألسلوب التقليدي يف تدريب 

املعلومات واملهارات الفنية يف شكل حماضرات أو مناقشات، ويتمثل ضعف هذا األسلوب يف عدم ضمان تطبيق 
دة أو مغايرة، هلذا بدء املدير ملا استوعبه يف الدورة من معلومات، نتيجة لعدم تقبل املنظمة وثقافتها ألية أفكار جدي

حيث يكون الرتكيز فيه على اجلماعة  يف العملية التطويرية، االجتاه حنو األخذ باألسلوب اجلماعي أي حماولة بناء فريق
يهدف هذا األسلوب إىل زيادة فعالية و  2،وزيادة فاعليتها كوحدة واحدة وتأثري سلوك اجلماعة على سلوك األفراد

 عالقات العمل وتوضيح أدوار وأهداف العاملني، وميكن هلذا األسلوب أن يأخذ شكل اجلماعات عن طريق حتسني
جمموعة من الزمالء العمل أو أي جمموعة أخرى اليت ال تتشكل بالضرورة من زمالء عمل،كوحدة أو مجاعة تتلقى 

ة الفرد ألن يكون عضوا يف التدريب، ويكون الرتكيز هنا على اجلماعة وزيادة فاعليتها كوحدة واحدة انطالقا من حاج
 4:مها أساسيني فرتاضنيا على الطريقة هذه وتقوم3،مجاعة

                                                           
 .18: طاهر احملسن الغاليب وأمحد علي صاحل، مرجع سبق ذكره، ص (1)
 .80-85سبق ذكره، خالصة فتح اهلل، مرجع  (2)
دار وائل، : ، الطبعة اخلامسة، األردنالفردي والجماعي في منظمات األعمال اإلنسانيدارسة السلوك : وك التنظيميلالسحممد قاسم القريويت،  (3)

 .452-451:، ص1119
 .411: مرجع سبق ذكره، ص أمحد يوسف دودين، (4)

  (1) مرحلة :التصرف اهلدف

 البحث عن احلقيقة 

 ( 2) مرحلة: التصرف

 التخطيط التخطيط
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 حنو العمل يف جهودهم تنسيق على يتعاونوا أن أفرادها على فإن اجلماعة، إنتاج لزيادة :األول االفتراض -
 .عاتقهم على امللقاة املهام إجناز

 .ألفرادها والنفسية املادية احلاجات إشباع من بد ال اجلماعة إنتاجية لزيادة :الثاني االفتراض -
  1:يتخطواته يف اآلملخصا جيدا لطريقة بناء فريق، تتمثل  (Baker) قدمه الذي العام النموذج ويعتب

 اخلبري بني األوىل املقابلة موعد وحتدد دوره وتشرح اجلماعة، إىل الفريق بناء خبري بتقدمي دارةاإل تقوم  .2
 .واجلماعة

 دفاستمارات هب طريق عن اجلماعة أعضاء عن البيانات جبمع اخلبري يقوم األوىل للمقابلة التحضري أثناء .1
 .التنظيمي املناخو العمل  عن الرضا ومدى القيادية األمناط قياس

 .مجعها مت اليت للمعلومات ملخصا يقدم وفيها اجلماعة، مع األوىل املقابلة بعقد اخلبري يقوم .3
 مجاعة على لعرضها امتهيد إليها التوصل مث اليت للمعلومات ملخص وعمل البيانات بتحليل اخلبري يقوم .2

 .املقابلة
 العمل يف تواجهها اليت املشكالت حتديد على اخلبري مبساعدة اجلماعة تقوم املعلومات هذه على بناءً  .5

 تعرتض اليتجز احلوا حتديد من متكنت قد اجلماعة تكون وبذلك ،املشكالت هلذه العالجية اخلطط واقرتاح
 .ليةاالفع وحتقيق األداء حتسني حنو طريقها

 ومناقشة العالجية اخلطط تطبيق ملراجعة واجلماعة اخلبري بني املستقبلية للمقابالت جدول إعداد بعدها يتم .6
 .ذلك على بناءً  اخلطط وتعديل التطبيق مشاكل

 رئيسه مع فريق: لفريقني منظما يكون الفرد فإن ككل، املنظمة مستوى على الفريق بناء أسلوب ستخداموبا
 ،اجلماعات فيما بنيو  الواحدة اجلماعة أفراد بني والتعاون التنسيق حيقق أن وهذا من شأنه مرؤوسيه، مع وفريق

  :ككل املنظمة مستوى على الفريق بناء فكرة يبني التايل والشكل
 .فكرة بناء فريق :(2-1)الشكل رقم                               

 
لمديرية الجهورية لتوزيع الكهرباء لدراسة حالة : التغيير والتطوير التنظيمي وإشكالية مقاومته في المؤسسة االقتصادية ،صورية معموري :المصدر
 .52:، ص1118حسيبة بن بوعلي بشلف، جامعة : ، رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية، نري منشورة، اجلزائر"سونلعاز الشلف"والغاز 

 
                                                           

 .215: لبوز الياس، مرجع سبق ذكره، ص (1)
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 :الشبكة اإلدارية -خامسا
Robert  and Jane Mouton) ليك وزميله جين موتونبروبرت وضع هذا األسلوب من قبل العاملني 

Blake)  زيادة اإلنتاجية من : ا، يقوم على افرتاض إمكانية أن َيمع املدراء بني هدفني رئيسيني ومه(2595)سنة
هتمام بالقيم اإلنسانية من ناحية أخرى دون أن يكون بينهما تعارض أو تناقض، وتأخذ الشبكة اإلدارية ناحية واال

شكل عرض تصوري خلمسة مناذج من السلوك اإلداري، ويتم تطبيق هذا األسلوب من خالل سلسلة من املمارسات 
يل تعظيم الفرصة للوصول إىل الوضع هتدف إىل إعطاء املديرين الفرص لتحليل أوضاعهم عن طريق الشبكة، وبالتا

وتأخذ  2سنوات ليتم تطبيقه بالكامل على املنظمة، (5) إىل (3)وعادة ما يستغرق هذا التطبيق فرتة مابني  1املثايل،
 : الشبكة اإلدارية الشكل التايل

 .الشبكة اإلدارية :(5-1)الشكل رقم 

 
دار وائل، : األردن، الطبعة اخلامسة ،األعمالدراسة للسلوك الفردي والجماعي في منظمات  :السلوك التنظيميحممد قاسم القريويت،  :المصدر

 .450، ص1119
 3:تتكون من ستة مراحل متتالية هيو يعد منوذج شبكة األمناط خطة متكاملة للتطوير، 

يتم شرح طبيعة األمناط املوجودة على الشبكة وكيف للمتدرب  :"دراسة األنماط القيادية"المرحلة األولى -
أن يتعرف على أسلوبه القيادي، أي منط القيادة اخلاص به وعرض جمموعة من املشكالت املتعلقة بالقائد 

يف  (5-5) والتوصل إىل وضع ، وتدريب املشاركني على كيفية التغلب على املشكالت،مرؤوسيهوعالقته مع 
 .الشبكة

                                                           
 .412أمحد يوسف دودين، مرجع سبق ذكره،  (1)
 .111:ص، مرجع سبق ذكرهأنس عبد الباسط عباس،  (2)
دراسة حالة للمديرية الجهورية لتوزيع الكهرباء والغاز : التغيير والتطوير التنظيمي وإشكالية مقاومته في المؤسسة االقتصاديةصورية معموري،  (3)
 .53-54:، ص1118جامعة حسيبة بن بوعلي بشلف، : ، رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية، نري منشورة، اجلزائر"سونلعاز الشلف"

  7.6 النمط 6.6 النمط 

 7.6 النمط   7.7 النمط

هتمام  حباجات العاملني اال
 وإمهال أهداف التنظيم

من  الرتكيز على اإلنتاج
 خالل  االهتمام بالعاملني

  فقط الرتكيز على اإلنتاج
 وإمهال حاجات العاملني

بذل جهود متدنية لتحقيق 
أهداف التنظيم وأهداف 

 العاملني

  7.7 النمط

بني  إَياد نوع من التوازن 
حاجات العاملني  

 وحاجات التنظيم
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يقوم كل مدير بتطبيق ما مت دراسته يف املرحلة السابقة على املشكالت  :"تنمية الفريق" المرحلة الثانية -
 .احلقيقية يف قسمه

يتم حتديد وحتليل أسباب الصراع يف املنظمة والكيفية : "تطوير العالقات بين الجماعات"المرحلة الثالثة  -
 .هبا فض هذه النزاعاتاليت يتم 

 ."تحديد األهداف العامة واألهداف الفرعية للوحدات" المرحلة الرابعة -
على األهداف احملددة لقائد كل  بناءً تقدمي تعليمات باملهام الواجب تنفيذها : "التطبيق" المرحلة الخامسة -

 .مجاعة رمسية، الذي َيب أن يتأكد من فهم مجاعته هلذه التعليمات
مراجعة نتائج كل وحدة على أساس األهداف احملددة، وحتديد املشكالت : "االستقرار" السادسةالمرحلة  -

 .اليت ظهرت أثناء التنفيذ، واختاذ اإلجراءات الالزمة للقضاء عليها مستقبال
 .هناك من يعتب الشبكة اإلدارية أحد تطبيقات أسلوب بناء الفريق :مالحظة

 :الوظيفيتكبير الاإلثراء و  -سادسا
يتاح للفرد العامل يف هذا  ، حىتسيأجتاه الر يف اال من األنشطة ةيف إضافة جمموع إثراء العمليتمثل مفهوم 

بالعملية الرقابية املتصلة  نتهاءً اهذا العمل و  ةوكيفية تأدي من ختطيط العمل ءً ابتداالعمل احلرية الكاملة ألداء هذا العمل 
فرصة لتحمل مسؤولية الروتيين وأعطاه نمطي و العمل الالفرد من تكرار  د أبعدقإثراء العمل وهبذا يكون  ،هبذا العمل

 .ويتيح له الفرصة لتحقيق ذاتهللفرد  املعنوية ، وهذا يرفع من الروحالقرارات اليت تتعلق بالعمل الذي يقوم به
ما ، وهذا األفقي ملستوىاعلى لتوسيع نطاقها افة أنشطة جديدة للوظيفة ضفيتمثل يف إ التكبير الوظيفيأما 

نسبة إىل أن األنشطة  تزيد من مهارات شانل الوظيفة إال أهنا يف العادة ال ،نه أن خيفض من رتابة العملمن شأ
  1.يتحكم يف كيفية أداء هذه الوظائف إضافة إىل أن شانل الوظيفة ال ،املضافة ذات صفة تنفيذية

 :باألهداف دارةاإل -سابعا
 Peter)قام  التطوير وقد مداخل من هاما ومدخال دارةاإل يف الرائدة األساليب من باألهداف دارةاإل تعتب

Drucker) من وذلك دارةاإل يف تطويرا للعلوم السلوكية باألهداف دارةاإل ومتثل اإلداري، األسلوب هذا أسس بوضع 
 2.واملسؤولية ونريها واملشاركة األهداف مبادئ استخدام خالل

 نحيددو  هلا مث الفرعية مث العامة األهداف حتديد يف للمشاركة الوحدات امسئولو  َيتمع األسلوب هذا ومبوجب
 لتحقيق ذاتيا واألسبوعي اليومي عملهم ومراقبة لتنفيذ ومتحمسني ملتزمني يكونوا حىت إلجنازها املناسب الوقت

 3.اليومية أعماهلم يف دارةاإل قبل من تفصيلي أو مباشر تدخل دون احملدد الوقت يف األهداف
 

                                                           
 .113-114:ص ،مرجع سبق ذكره ،حسن أمحد حممد خمتار (1)
 .81: ، صمرجع سبق ذكرهخالصة فتح اهلل،  (2)
، رسالة ماجستري يف علوم دراسة حالة مؤسسة ملبنة الحضنة بالمسيلة: عملية التغيير بالمؤسسةدور التطوير التنظيمي في إنجاح عماري مسري،  (3)

   .12:، ص1124جامعة املسيلة، : اجلزائرالتسيري، نري منشورة، 
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 1:وتتمثل خطوات هذا األسلوب يف
بتحديد أهداف اجملموعة وأهداف األفراد مع  يف هذه املرحلة يقوم أفراد اجملموعة األولية :إشراك مجموعة العمل .2

 .صيانة خطة العمل

البداية بدور ووظيفة حمددة، وبعد حتديد مسؤوليات  املدير وتكون مبشاركة :المشاركة بين المدير والمرؤوسين .1
 . هذا الدور يتم حتليل ودراسة ارتباطات هذا الدور بأدوار أخرى من خارج اجملموعة

يقوم املرؤوسون يف هذه املرحلة بوضع خطة عمل لتنفيذ األهداف اليت  :وضع خطط عمل لتنفيذ األهداف .3
 .طط منطهم الفردي وليس منط اإلشراف عليهمأن تعكس هذه اخل قاموا بتحديدها سلفا، على

وَيب أن تكون هذه املعايري مفهومة لدى مجيع األعضاء حىت يسهل عليهم  :تصميم معايير لقياس النجاح .2
 .ومتفق عليها من قبل الكل بلونها

زاهتم أن يقوم املرؤوسني مبناقشة إجناأوال : ويتم ذلك وفق ثالث خطوات هي :استعراض مدى التطور في العمل .5
تتم مناقشة شاملة  وأخرياهدافهم املستقبلية، يقوم املدير مبناقشة : ثانيامث  ضهم،رت وتطورهم واملشاكل اليت تع

 .خلطط العمل املستقبلية واستجالء النقاط املبهمة باخلطط

عادة ما يكون )يتم تسجيل كافة أهداف اجملموعة، املعايري، األولويات، ليتم رفعها لطرف ثالث  :توثيق العمل .6
 .توافق عمل اجملموعة مع قواعد وعمليات املنظمة ككل يتم ضمان حىت( املدير العام، أو مدير املوارد البشرية

 :هندسةالعادة إ -ثامنا
التسعينيات وكان ذلك نتيجة لألوضاع الصعبة اليت مرت هبا يف بداية العمليات ندسة هظهر أسلوب إعادة 

 شركةساليب املنظمات الرائدة مثل ألدارسة نصف األخري من عقد الثمانينات، وذلك من خالل املنظمات خالل ال
املنافسة يف اليت استطاعت أن ترتبع على قمة هرم  (Ford) فوردوشركة  (KODK) كوداكوشركة   (IBM) أي يب ام

 Business) إعادة هندسة نظم العملبيف أسلوب إداري حديث مسي صيغت هذه األساليب األسواق العاملية، 

Process Reengineerig) ، إعادة هندسة العمليات اإلدارية(ظهر هذا املفهوم حيث  (BPR ومن  نفسه، الوقتيف
وقد  2مث انتشر بصورة سريعة ومذهلة يف األوساط الغربية على الساحة األكادميية ويف قطاع األعمال احلكومي،

؛ وهي يف الواقع إدارةأضيفت اهلندرة للتعبري على هذا املفهوم، واهلندرة كلمة عربية جديدة مركبة من كلميت هندسة و 
هندسة األعمال، ومن مث فإن اللفظ إعادة  الذي يعين (Reengineering Business)ترمجة للمصطلح اإلجنليزي 

وإن مل يكن يعين إعادة هندسة العمليات بالرتمجة احلرفية فإنه يعين إعادة التصميم اجلذري للعمليات والنظم اإلدارية 
  3.املصاحبة كما تدل عليه أدبيات هذه اآللية وتطبيقاهتا

                                                           
 .294-291 :حسن أمحد حممد خمتار، مرجع سبق ذكره، ص (1)
رسالة ماجستري يف   ،في بلدية الخليل المؤسسيعلى جوانب النجاح ( الهندرة)انعكاسات إعادة الهندسة اإلدارية  ،النتشةلعزيز داود احازم عبد  (2)

.21:ص، 1119جامعة اخلليل، : األعمال، نري منشورة، فلسطني إدارة
 

لتنظيمي يف ا التغيرياع و إلبدا: لتقى دويل حولمورقة حبثية قدمت إىل  سلسلة التوريد، إدارةإعادة هندسة عمليات  ساوس الشيخ،و  أقاسم عمر (3)
  .14:ص ،1122ماي  28/29جامعة سعد دحلب البليــــــدة، : دراسة وحتليل جتارب وطنية ودولية، اجلزائر: حلديثةت املنظماا



 اإلطار المفاهيمي للتطوير التنظيمي: الفصل الثاني

 66 

 مايكل هامريد  على واحلكومة األعماليف األوساط األكادميية ويف قطاعي مفهوم إعادة اهلندسة  انتشر
(Michael Hammer) قالته اليت نشرت يف جملةوذلك نتيجة مل (Harvard Business Review)،1  إعادة و

تصميم  تفكري أساسية وإعادة إعادة" :هي (Champy and Hammer) ذكر هو وشاميب على حسب ما اهلندسة
 2".والسرعة ،اجلودة العصرية املتمثلة يف التكلفة، يف مقاييس األداءجذرية للعمليات لتحقيق نتائج هائلة 

 على وأنه ،هلا واحد منط هناك ليس أنه من التأكد من بد الف ما خيص منهجية إعادة اهلندسة العملياتفي أما
 طبيعة على النهاية يف يتوقف األمر أن إال ،"خبطوة خطوة" العملية هذه تتم كيف توضح أدلة عدة ظهور من الرنم

 هلذه نظمةامل ختصصها اليت واملواد العملية، هذه بأمهية عليها القائمني اقتناع ومدى املنظمة، هبا تعمل اليت الصناعة
 وإجراء احلالية العمليات على اإلبقاء أو)ندسة اهل إعادة إىل احلاجة تظهر اليت التمهيدية الدراسة أن والواقع، العملية

 وبشكل .اهلندسة هذه إعادة عملية تنفيذ أساسها على يتم اليت للطريقة احملدد العامل هي( عليها تدرَيية حتسينات
 3:ما يلي يتضمن هندسة العمليات إلعادة العام اإلطار فإن عام

 خطوط ختفاءا وبالتايل عمل، جملموعة أو واحد لشخص وختصيصها واحدة، عملية يف عمليات عدة دمج -
 . التجمع

 .القرار ختاذاب يقومون أنفسهم العاملني إن بل القرار ختاذاو  العمل بني الفصل عدم -
 عمليات تتم أن ميكن) مستقيم خط صورة يف تتم أن بالضرورة وليس هلا، الطبيعي بالتتابع العمليات تتم -

 (.مجيعها السابقة العمليات انتهاء انتظار دون ،البعض بعضها مع بالتوازي معينة
 املختلفة، السوقية القطاعات متطلبات مواجهة ميكن حيث ،عدة أشكال الواحدة للعملية يكون أن ميكن -

 متيز كانت واليت احلجم الكبري، "وفورات"اجلديدة  العمليات يف يتوافر أن َيب بل ؛فقط هذا ليس
 .العمل وتقسيم التخصص

  حول تدور واليت التقليدية، التنظيمات يف احلال بعكس ومنطقية مناسبة األكثر املكان يف العمل تنفيذ -
 ."املتخصصني"

 من تتم العملية نأ حيث التقليدية التنظيمات هبا تتميز اليت والرقابة والتفتيش واملراجعة التوقف طانق فيضخت -
 . العملية انتهاء بعد إمجالية صورة وتأخذ اجلودة، على الرقابة ركزومت عمل، جمموعة أو واحد، فرد خالل

 من للتأكد املختلفة الوظيفية األقسام أو دارةاإل بني احلالية التنظيمات ظل يف تتم اليت (وياتتسامل) ختفيض -
 .األقسام أو اإلداراته هذ بني تتم اليت للعمليات املختلفة األجزاء( تطابق)

 .املنظمة داخل الوحيدة االتصال نقطة اهلندسة إعادة ظل يف العملية على القائم ميثل -
                                                           

ونظم  األعمالدارسة تكامل إعادة الهندسة : الحديثة للتغيير اإلداريةفي ظل المداخل  لألعمال لكترونيةدارة اإلتطبيقات اإل ،كي مجاللم (1)
جامعة   :اجلزائر ،التكنولوجيا احلديثة للمعلومات واالتصاالت وتنافسية املؤسسة :امللتقى الدويل األول حولورقة حبثية قدمت إىل  ،تخطيط موارد المؤسسة

 .13:ص ،1125نوفمب  28/29 ،(14)اجلزائر 
(2)

 Danut Tiberius Epure & all, Model for implementing a reengineering solution of the production process in a 

printing house, Versita, Romania: Ovidius University, Volume (84) , issue (04) , 2013, p .21 :  

 .419-418:ص مرجع سبق ذكره، ،وآخرون إياد علي الدجيين (3)
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 .اهلندسة إعادة تستخدم اليت املنظمة داخل الالمركزيةو  املركزية مزايا بني اجلمع ميكن -
  :الجودة الشاملة إدارة -تاسعا

ونتناوله  املعايري،شاع استخدام هذا املصطلح بني املديرين كأسلوب متكامل لضمان اجلودة والرقابة على تنفيذ 
هنا كأسلوب للتطوير التنظيمي باعتبار أنه فلسفة للتطوير الشامل، وهو مفهوم مقارب ملفهوم التطوير التنظيمي، فهو 

 1.دارةيأخذ اجلودة كمدخل لإل
األوائل يف  من الروادجمموعة  اجلودة الشاملة واألساليب اليت تقوم عليها يف تطوير األداء إىل إدارةترجع أدبيات 

 ، أوكالند(Crosby)، وكروزييب (Juran) وجوران (Ishhikawa) ، إيشكاوا(Demineg) دمينج :اجملال مثلهذا 
(Oakland)،  نتاج املطور للسلعاإليف اجلودة الشاملة على فلسفة األداء املستمر والتميز  إدارةويقوم أسلوب 

واخلدمات بوفرة أعلى وتكلفة أقل مع اخللو من العيوب والشوائب من أول مرة ويف كل مرة وإرضاء العمالء داخل 
َيعل هذا املدخل لإلنتاجية ذا مصداقية  إن ما: "....(Demineg) ديمنجذا التوجه يقول وفقا هلاملنظمة وخارجها، و 

وخفض تكاليفه، وذلك عكس املداخل التقليدية اليت يصاحب  عالية هو أن حتسني اجلودة فيه يصاحبه زيادة اإلنتاج
 .فيها حتسني اجلودة خفض اإلنتاج وزيادة تكاليفه

اجلودة الشاملة يقول أنه من  إدارةأحد الرواد املعاصرين يف ( H.James Harrington)جيمس هارجنتون 
البدء من قمة : ات األساسية هلا واملتمثلة يفأنه يورد املرتكز  الاجلودة الشاملة إ دارةالصعب حتديد مفهوم واضح إل

، التعرف على متطلبات العمالء اخلارجني، منع حدوث األخطاء، استخدام دارة، تعليم مجيع مستويات اإلدارةاإل
على أعمال الفريق وطرق حل  كم باإلجراءات، تدريب كل األفراد العاملنيالطرق اإلحصائية حلل املشكالت والتح

املمولني،  منكيز على أن حل املشكالت ينبع من اإلجراءات ال من األفراد، التعامل مع عدد جيد املشكالت، الرت 
استخدام مقاييس للجودة والتعامل مع العمالء، االهتمام بالعمالء الداخليني واخلارجيني، استخدام فرق العمل من  

 املنهج هذا هبااليت يعين  ةف التطويرياهدتضح لنا األتومن هنا  2كل املستويات حلل املشكالت واختاذ القرارات،
  3:واملتمثلة يف
 .التحسينات على املدى الطويل وليس جمرد إجراءات أنية -

 .ضرورة مجع املعلومات وقياس األداء -

 .االهتمام بالتطوير ورفع روح الفريق بني العاملني ومع العمالء -

 .ضرورة تدريب العاملني للوصول إىل التحسينات املستمرة -

 
 

 

                                                           
 .581:، مرجع سبق ذكره، صالتغيير إدارةو  اإلداريالدليل العلمي إلعادة الهيكلة والتميز : تطوير المنظماتأمحد ماهر،  (1)
 .208:مرجع سبق ذكره، ص ،التطوير التنظيمي واإلداريبالل خلف سكارنة،  (2)
 .450:حممد قاسم القريويت، مرجع سبق ذكره، ص (3)
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 : اإلستراتيجية دارةاإل -عاشرا
تصور املنظمة لعالقتها مع بيئتها حبيث يوضح هذا : "تتمثل يف (Ansoff)نسوف أحسب  جيةياإلسرتات دارةاإل

والغايات اليت َيب املنظمة  إليهن تذهب أوالذي َيب على املدى البعيد العمليات اليت َيب القيام هبا  التصور نوع
 1.حتقيقها

األكثر  اإلسرتاتيجيةنسقا حمددا من العمليات اليت تتكامل فيما بينها للوصول إىل  اإلسرتاتيجية دارةوتتبع اإل
 :هذه العمليات تتمثل فيما يليمة للمنظمة ضمن إمكانياهتا وكذا البيئة اليت تعمل فيها، ءمال

  *:التحليل البيئي .2

 :نشطة التاليةحتوي هذه املرحلة األو 
اهليكل التنظيمي، : وتشمل البيئة الداخلية: الداخلية لتحديد عناصر القوة والضعفدراسة البيئة  -

  2.اإلداريةمناط واملعلوماتية، الفلسفة واأل داريةاإل، النظم لنياألفراد العامساليب تقدمي اخلدمة، أو  دواتأ

املتضمنة  عامةالخارجية البيئة الوتشمل هذه البيئة : دراسة البيئة الخارجية لتحديد الفرص والمخاطر -
خارجية البيئة الو ىل العوامل السياسية، إاالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والقانونية إضافة : للعوامل

 العمالء،: ثريا مباشرا على عمليات املنظمة وتشملأواليت تشري إىل جممل العناصر اليت تأثر ت خاصةال
 3.، املنافسني، اجملتمعاملوردين يني،اإلسرتاتيج الشركاء العمالة وسوق العمل،

 **بالتعرف على االجتاه االسرتاتيجي واليت تتمثل مكوناته اإلسرتاتيجيةعملية صيانة  أتبد: اإلستراتيجيةصياغة  .1
وتقييمها  اإلسرتاتيجيةومن مث حتديد البدائل  ،أهدافهاساسية فيها واأل القيموالئحة  رسالتهااملنظمة و رؤيةيف 
 4.يناسب أوضاع املنظمة وحيقق أهدافهاختيار ما ال

تصرفات  ىلإلسياسات والتخطيط واخليار االسرتاتيجي اتحويل ب اإلسرتاتيجيةيتعلق تنفيذ : التنفيذ االستراتيجي .3
تنفيذ أن ب دكِ أُ ذا فقد ووفقا هلجراءات التشغيلية، اإلعلية وإجراءات تطبيقية من خالل تطوير البامج واملوازنات و فِ 

وقيادية من طراز خاص  عملية تطبيقية تركز على الكفاءة التشغيلية وتتطلب مهارات حتفيزيةتعد  اإلسرتاتيجية
                                                           

 .39:ص، 1119 ،علم الكتب احلديث :ردناأل ،الطبعة األوىل ،التحديات -األهمية  -المفهوم : اإلستراتيجية دارةاإل ،نعيم إبراهيم طاهر (1)
املوازنة بني نقاط القوة والضعف داخل  حتقيق التحليل اهذ حياول ،(SWOT) ن الطريقة األكثر شيوعا لتحليل البيئة الداخلية واخلارجية هو التحليلإ *

املواصفات واملؤهالت املميزة اليت متتلكها املنظمة مقارنة باملنظمات " :تعب عن (S) القوةفنقاط  ،والتهديدات املوجودة خارج املنظمةاملنظمة والفرص 
 ،"ظرف موجود يف بيئة املنظمة:" تتمثل يف (O) الفرص حني أن يف، "فهي اجلانب السليب يف العوامل البيئية الداخلية:"(W)الضعف  أما نقاط ،"األخرى

  ".األحداث احملتملة واملعقولة اليت إذا ما ظهرت فإهنا تسبب ضرر حقيقي للمنظمة" :فتعب عن (T)التهديدات  أما
   .94:ص ،همرجع سبق ذكر  ،نعيم إبراهيم طاهر (2)
  .50-52:ص ،هبق ذكر مرجع س ،وائل حممد صبحي إدريس وحمسن منصور الغاليب (3)

**
تبني السبب من وجود املنظمة، وهي عبارة على مجلة أو عدة مجل تتضمن بيانات خاصة باملنظمة ومتيزها عن نريها من املنظمات، يف رسالة المنظمة  

 رؤية المنظمةنوية واملادية، ومتثل األعمال واملمارسات املع تنبثق عن منظمة ما، وتكون مبثابة موجه للحكم على اليت عايرياملحكام و األ عىنتالقيم حني أن 
 عن النتائج املراد حتقيقها على مدى زمين معني، وهي ترمجة لرسالة األهداف اإلستراتيجية إليها،كما تعب  احلالة املستقبلية اليت ترنب املنظمة يف الوصول

 .املنظمة الفلسفية إىل مصطلحات حمددة ملموسة ميكن قياسها
 .259: ص ،1119 زهران، دار: األردن، ناطورية الدين عالء :ترمجة، اإلستراتيجي والتخطيط اإلستراتيجية دارةاإلديفيد هاريسون،  (4)
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على العمليات جية يسرتاتاإلالصيانة واملديرين، فيما تركز  العاملنيعدد كبري وواسع من  تنسيق بنيتتطلب و 
 1.حمدود من املديرينواحلدس وتستلزم التنسيق بني عدد  حليلمن الت كبرياتتطلب قدرا  واليت فكرية ال

 ، وهيجيةياإلسرتات دارةآخر خطوات عملية اإلهذه اخلطوة تعتب : وتقويمها اإلستراتجيةالرقابة على تنفيذ  .2
تعمل على استقصاء ومعرفة اجتاه املنظمة وحركتها حنو حتقيق أهدافها املعلنة والضمنية وحتقيق اسرتاتيجياهتا 

 3:متمثلة يف اإلسرتاتيجيةنشطة لرقابة وتقومي أوهناك ثالث  2،وقدرهتا على اإلجناز واألداء

 .مراجعة العوامل الداخلية واخلارجية -

 .جتاه الصحيحاألداء املنظمي والفردي يسري باالن أكد من أداء مبراجعة النتائج والتقياس األ -

  .جراءات التصحيحيةاإل ختاذا -

 .ومراحله التطوير التنظيمي نماذج: المطلب الثالث
ساليب والتطبيقات اليت ميكن بعد تعرفنا على أهم األو  ،حداث التطوير التنظيميإخل ادمطالعنا على إبعد 

االستفادة خطوة وذلك من خالل  خطوةً ه جتسيد مرحلأن نتعرف على  كذلكعلينا  وجب  ه،االستعانة هبا للتحقيق
 .يف هذا اجملال الباحثنيبعض النماذج اليت حررها بعض من 
 :نماذج التطوير التنظيمي -أوال

م ظروفها ئنماذج تستخدمها اإلدارات واملنظمات ألحداث التطوير حسب ما يالالعدد من  هناك
 :أمهها ما يلي، حتياجاهتااو 
خمتلف ه من لوهي مناذج تساعد مستشار التطوير على تصور الوضع التنظيمي القائم وحتلي: نماذج التشخيص .2

 :وهذه النماذج تتمثل يف اجلوانب،
قد واليت  تنظيميةالنقاط الو  كوناتاملعلى عدد من  (weisbord) يشمل منوذج ويزبورد: ذج الصناديق الستةو نم . أ

 (أنظر الصفحة املوالية) :تكون جيدة أو سيئة، ويوضح الشكل التايل هذه املكونات بصورة متكاملة
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .115 114: ، ص1121دار أجمد، : الطبعة األوىل، األردن، وتحديات القرن الحادي والعشرين اإلستراتيجية دارةاإلأكرم سامل اجلنايب،  (1)
دراسة تحليلية في شركة بغداد : التسويقية وبين تقويم األداء في المنظمات التسويقية اإلستراتيجيةالعالقة بين الرقابة معمر عقيل عبيد،  (2)

 .43: ص ،1123 ،(10)العدد  ،(12)اجمللد اجلامعة العراقية، : العراق جملة دنانري، ،1122-1123للمشروبات الغازية من 
 .84:ص ،2007دار املسرية، : الطبعة الثانية، األردن ،جديدة في عالم متغير إدارة: اإلستراتيجية دارةاإل، عبد العزيز صاحل بن جبتور (3)
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 .(weisbord) نموذج التشخيص :(6-1) الشكل رقم                                     
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Source: Marvin R. Weisbord, Organizational diagnosis: six places to look for trouble with or without a theory, 

The Journal of group and organizational management, Volume  (04) , issue (01) , 1978, p:432. 

 (األساليب) لياتاآلالغرض واهليكل والعالقات واملكافآت والقيادة و : مكونات منط الصناديق الستة هي
 :املساعدة
وَيب عليهم االلتزام هبا حىت  ،األعضاء أن تكون هذه األنراض واضحة جلميعَيب  :الهدف أو الغرض -

، فعليهم أن يتبعوا نفس األنراض والقواعد بفلسفة املنظمة معكانت لديهم فلسفات خمتلفة متاًما لو  
 .املنصوص عليها

 .هاوالعالقات الرمسية بني اجملموعات الوظيفية في ة املنظمةملستويات قو  شاملةهو الصورة  :هيكل المنظمة -
أن يكون مرنا مبا يكفي لتحقيق كما َيب  ،َيب أن يقدم اهليكل صورة حقيقية ومناسبة للسلطة القانونيةو 

 .ىل أنراض وأهداف املنظمةإالوصول 
 .بشكل فعالمًعا تعمل َيب أن األفراد واجلماعات واألقسام الوظيفية األخرى  بني :العالقات -
أمثلة على هذه ، ومن على تنسيق أنشطتهمد فرااألهي األساليب اليت تساعد  :ساليب المساعدةاأل -

املواقف التنظيمية اليت يتم إنشاؤها بغرض إقامة عالقات مناسبة ، التقارير ،املالحظات ،الندوات :اآلليات
 1.نظمةبني أقسام امل

                                                           
(1)

 Rahimi Hamid & all, The Analysis of Organizational Diagnosis on Based Six Box Model in Universities, 

Higher Education Studies, Volume (04) , Issue (04) , 2011, P :86. 

 املكافآت

 

 األساليب املساعدة

 

 القيادة

 اهلدف أو الغرض

 

 العالقات اهليكل التنظيمي

 

 البيئة اخلارجية
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بني ما تقدمه املنظمة من مكافآت وحوافز  وافقوالتختالفات اال صعلى خبري التطوير تشخي :المكافآت -
 .هلم من مكافآت مهوبني رضا العاملني عما تقد

تنبع أمهية القيادة من كوهنا تراقب وترصد اإلشارات اليت تصدر من املكونات املختلفة وتعمل على  :القيادة -
 1.حتقيق التوازن واالنسجام

ضادتني، من القوى من يعمل بصورة مضادة، ويتميز هذا النموذج بوجود قوتني مت :تحليل مجال القوىنموذج  . ب
ويطلق عليها  تهالثانية تعمل على مقاوم األوىل تعمل على إحداث التغيري ويطلق عليها اسم القوى الدافعة، بينما

إبقاء التنظيم على حالته القوى اليت تعمل على  أنه إذا ما تعادلت (Kurt Lewin)اسم القوى الكاحبة، ويرى 
ىل مجود الوضع يؤدي إمع القوى ذلك  اليت تعمل على إحداث التغيري، فقد ينتج عن ذلك نوع من التوازن الراهنة 

ن مقدار أحدوث التغيري، و  يةن ذلك يعين إمكانإ، أما يف حالة انعدام التوازن بني القوتني فواستقرارهالتنظيمي 
 2.الداعمة للتغيري أو القوى الكاحبة من العوامل املساعدة على التطوير القوى

 .نموذج تحليل مجال القوى :(1-1) الشكل رقم

 
 .254: ، ص1111 دار حافظ للنشر والتوزيع،: السعودية، المفاهيم والنماذج واالستراتيجيات: التطوير التنظيمي ،عبد اهلل عبد الغين الطجم:المصدر

  :نموذج االنسجام والتطابق - ج
ولكن  األساسية األنظمة وخصائص مفاهيميقوم هذا النموذج يف بنائه على نظرية النظم فيعكس بذلك 

 وتشمان يدلرناويصف منوذج بشكل مفصل وأكثر حتديدا وهذا ما َيعله أكثر قابلية لالستخدام كأداة حتليلية، 

(Nadler and Tushman) التنظيمي األداء متيز اليت التحويل وعمليات الرئيسية واملخرجات اهلامة املدخالت، 
واملتمثلة يف  اهلامة النظام خاصية التحديد وجه على ويعكس التحويل عملية على كبريًا تشديًدا هذا النموذج يضعو 

 . االعتماد املتبادل
 بعضها مع تتفاعل أجزاء أو مكونات من تتكون أهنا علىيف منوذج االنسجام والتطابق  املنظمات إىل ينظر

 أن ميكن ، حيثالبعض بعضها مع تناسب أو االتساق، النسيب، التوازن حاالت يف موجودة املكونات هذه ،البعض

                                                           
 .213: صمرجع سبق ذكره،  ،مدخل موارد بشرية :التغيير والتطوير التنظيمي في منظمات األعمال عبد الفتاح عالوي، (1)
-254: ص، 1111دار حافظ للنشر والتوزيع،  :السعودية ،المفاهيم والنماذج واإلستراتيجيات: التطوير التنظيميعبد اهلل عبد الغين الطجم،  (2)

253. 
 

   Restraining forces قوى كابحة
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 مشاكل إىل وتؤدي سيئ بشكل تتناسب أو فعال، بشكل وتعمل جيد بشكلنظمة امل من املختلفة األجزاء تتناسب
" االنسجام" نوعية علىالسلوكي للمنظمة  النموذج هذا فعالية تعتمدو  ،اإلمكانات من أقل أداء أو وظيفي اختالل أو
 1.احملقق التطابق أو

 نموذج االنسجام والتطابق :(9-2) رقمالشكل                
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: David A. Nadler  &  Michael L. Tushman, A Model for Diagnosing Organization 

Behavior, Organizational Dynamics, Volume (09) , Issue (08) , 1980, P:47 
  :نماذج التأقلم .1

وضحها منوذج يوالتطوير،  التغيرياستجابة ملستجدات  دارةإليها اإل أهناك عدد من أمناط التأقلم اليت تلج
 (أنظر الصفحة املوالية) :التأقلم على النحو التايل

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
(1)

 David A. Nadler  & Michael L. Tushman,  A Model for Diagnosing Organization Behavior, Organizational 

Dynamics, Volume (09) , Issue (08) , Autumn 1980, P:34. 

 التنظيم
 الرمسيالغري 

 .البيئة -
 .املوارد -
التاريخ  -

املنظم
 ة

 املهام

 

 العنصر البشري

 .اجلماعة
 .الفرد

 التنظيم

 املخرجات املدخالت
 مسيالر  التنظيم 

لعملية ا
 التحويلية

 اإلسرتاتيجية

 

 تغذية عكسية
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 .نماذج التأقلم :(5-1) الشكل رقم

 
 ،دار عامل الكتاب احلديث: ، األردنمدخل الموارد البشرية :التغيير والتطوير التنظيمي في منظمات األعمالعبد الفتاح عالوي،  :المصدر
 .212: ، ص1129

 من التنظيمات يف ، حيث يعمل هذا النوعالتأقلمعملية  خنفاضاباحملافظة  دارةتتسم اإل: المحافظة دارةاإل . أ
عالية من الرمسية والرقابة واملركزية الشديدة وعدم تقبل  ةتمد على هياكل تنظيمية على درجعحميط مستقر وي
 .ل سري العملطبتكار والتجديد ويعا يقتل الطموح، ويوأد حماوالت االمماألفكار اجلديدة 

قل أرد الفعل ببطء درجة التأقلم، حيث يعمل هذا النوع من املنظمات يف حميط  إدارةتتسم  :رد الفعل إدارة  . ب
بعد حدوثه وتصدر عنه  األسلوباستقرارا، ويتم التعامل مع املشكالت على املدى القصري، ويواجه هذا 

نتظر استجابة سريعة وارجتالية نري منظمة كتسريح عدد من العاملني أو إعادة التنظيم بصورة شكلية، حيث ي
 .ب هلا بصورة نري مدروسةاحدوث املشكلة مث يستج

القانعة بارتفاع درجة التأقلم، حيث يعمل هذا النوع يف احمليط مستقر يتسم بتعدد  دارةم اإلستت :القانعة دارةاإل . ت
التخطيط وعمليات اختاذ القرارات يف املستويات اإلدارية  للجان، وتركيزاوالتنسيق عن طريق  ةياإلدار املستويات 

 العليا حل املشكالت، وتتم االستجابة بصورة كافية مع تغري دارة، وتتوىل اإلاتالعليا مع وضوح األدوار واإلجراء
 .القدرة على التأقلمالقانعة  دارةاحمليط، فلدى اإل

ألساليب التوقع  إدارة وتلجأحميط متغري، قلم وتعمل يف تتمتع املنظمات بدرجة عالية من التأ: التوقع إدارة . ث
مع الظروف املستقبلية قبل حدوث اآلثار النامجة عن التغري يف احمليط، ولديها القدرة من التعامل التطوير للتمكن 

 1.ي منظمات املستقبلهعلى مواجهة احمليط املتغري، ف
 
 
 

                                                           
 .211-212:ذكره، ص، مرجع سبق مدخل الموارد البشرية:التغيير والتطوير التنظيمي في منظمات األعمالعبد الفتاح عالوي،  (1)

 رد الفعل إدارة
Management 

reactive 

 المحافظة دارةاإل
conservative 

Management  

 التوقع إدارة
Management 

anticipative 

 القانعة دارةاإل
satisfying 

Management 

 

 

 منخفض

درجة االستقرار يف 
 احمليط

 مرتفع منخفض درجة التأقلم
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 :وزمالءه في التطوير التنظيمي (Gibson) نموذج جبيسون .3
فعند القيام ، (21-2) عملية التطوير التنظيمي بطريقة منهجية وذلك كما يوضحه الشكل رقم إدارةويتناول 
لكل خطوة من اخلطوات الثمانية املوضحة ودقيقة بدراسة كافية يقوم  أن ن على املديرإمعني ف ببنامج تطوير

يعتذر عندما ال يؤيد املدير بفاعلية هذا  أنث التطوير منذ البداية ميكن احدإبالشكل، فالتصور بتحقيق النجاح يف 
 .اجملهود وال يظهر تأييده عند التنفيذ الفعلي إلجراءات عملية التطوير التنظيمي

 .وزمالئه للتطوير التنظيمي Gibsonنموذج جيبسون  :(21-1) الشكل رقم
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
طروحة دكتواره يف علوم أ، "وحدة االغواط: سونغاز"دراسة حالة شركة : داء الموارد البشريةأأثر التغيير التنظيمي على عالوي عبد الفتاح، : المصدر

 .92:، ص1124، (14) جامعة اجلزائر: التسيري، نري منشورة، اجلزائر
أيت من البيئة احمليطة يف السوق تن قوى التغيري اليت تستمر يف التأثري إما يتضح من هذا النموذج فك

وأفراد كما أن هناك قوى أخرى مصدرها داخلي يف املنظمة، متمثلة يف السلوك التنظيمي والتكنولوجيا واملوارد،  
لبيانات واختيار كما يوضح النموذج املراحل األساسية لعملية التطوير، فيتم تشخيص املشكلة وتوفري ا،  املنظمة

يركز على اهليكل أو على االجتاهات أو على السلوك، مث حماوالت التقليل من  أمااألسلوب املناسب للتدخل، والذي 
اآلثار السلبية لبعض الظروف املقيدة مثل املناخ القيادي يف املنظمة والتنظيم الرمسي وثقافة املنظمة، ويلي ذلك تنفيذ 

 :قوى التغيري
 .السوق -
 .التكنولوجيا -
 .املوارد -
 سلوكيات داخلية -

 تركز يؤثر
 على

 :نتائج األداء 
 .األفراد -
 .اجلماعات -
 املنظمة -
 

 :تشخيص املشكلة
 .معلومات -
 مشاركة  -
 خباء -

 يؤدي
اختيار أسلوب   

 :التدخل املناسب
 .هيكلي  -
 التكنولوجي -
 .سلوكي -

 مفيد

 :تنفيذ البنامج
 .البعد الزمين -
 .جمال البنامج -
 التجربة -
 

 :ظروف معوقة
 .املناخ القيادي -
 .التنظيم الرمسي -
 .ثقافة املنظمة -
 

 : تقييم البنامج
 .إرجاع األثر -
 .إعادة ضبط -
 .التعديل -
 .التعزيز -
 

  إرجاع األثر
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أو أساليب التدخل ممكنة لتعديل أو تغيري البنامج  تاملرتتبة عليه ودراسة أي احتماال مث تقييم النتائجالبامج 
 1.املستخدمة

 .التطوير التنظيميتجسيد برنامج  مراحل -ثانيا
 تنظيمي طويرجناز مشروع تإالنهاية يف  ينتج عنهاج ومراحل حمددة وفق منه ىعملية التطوير التنظيمي تؤدإن 

ولكنها متتابعة ومتكاملة تسهل اليت تظهر مستقلة يف مظاهرها تعكس هذه املراحل أجزاء عملية التطوير و  ناجح،
 :وتتمثل هذه املراحل يف 2،عملية التحول التدرَيي من وضع قدمي ميثل املشكلة إىل وضع جديد ميثل احلالة املرنوبة

 .األولي التشخيص مرحلة :األولى المرحلة
 التشخيص دقة توقفي حيث مجعها، مت بيانات على بناءً  للمنظمة القائم الوضع تشخيص املرحلة هذه يف يتم

 حجمها وحتديد وتعريفها املشكلة وصف بالتشخيص ونقصد وصحتها، املعلومات البيانات صدق مدى على وواقعيته
 اليت املشكالت بالضبط تبني صورة يف واحلقائق واألرقام البيانات وضع أيضا يعين كما وآثارها، وأسباهبا ومظاهرها

 مبثل يقوم ما وعادة 3،عالج إىل حتتاج اليت واألشياء التحسني نواحي كتشافا  إىل باإلضافة هذا ،نظمةامل منها تعاين
 طبيعة على لالتفاق العليا دارةاإل مع اخلطوة هذه يف التطوير مستشاري َيتمع حيث ،التطوير خباء العمليات هذه

 يلجأ وقد 4،العليا دارةاإل دعم من والتأكد ملعاجلتها املناسبة املناهج على نفاقواإل املنظمة، منها تعاين اليت املشاكل
 واملالحظة، واملقابالت ستقصاءاال :واملتمثلة يف البيانات عمج طرق حدأختيار با معلومات على احلصول إىل املستشار

 مع الرؤساء يعقدها اليت واملقابالت والتقارير اجللسات وحماضر السجالت دراسة مثل أخرى طرق أيضاً  وهناك
 .حلها أو املشكالت استطالع أو التوجيه بغرض املرؤوسني

 املطلوبة، البيانات نوع أمهها معايري أو أسس على يتم البيانات جلمع املالئمة الطريقة اختيار فإن العموم على
 مجع املراد األشخاص نوع مجعها، يف نظمةامل ستتحملها اليت التكاليف املطلوبة، البيانات على للحصول املتاح الزمن

 5.اخل...منهم املعلومات
هذه املرحلة،  أنراضيكن االستفادة منها لتحقيق  ةتشخيصيوقد بادر العديد من الباحثني يف وضع مناذج 

من ن تشخص ألتوضيح اجلوانب اليت يفرتض ( Worley Cummings &) منوذج اخرتنا، وقد سلفاه مت ذكر  منها ما
ستها يف حبثنا ابعاد املراد در مع األ أبعاده مةءملال  هذا النموذج اختريقد و  ،قبل القائم على عملية التطوير يف املنظمة

 .هذا
 

                                                           
، األعمال إدارةأطروحة دكتوراه يف  ،دراسة حالة شركة سونلغاز وحدة األغواط: أثر التغيير التنظيمي على أداء الموارد البشريةعالوي عبد الفتاح،  (1)

 .92-91:، ص،1124 ،(14) ائرز جامعة اجل: اجلزائر، نري منشورة
 .113: ، صمرجع سبق ذكرهحممد هاين حممد،  (2)
 . 02:ص ،مرجع سبق ذكره ،عماري مسري (3)
 .83:ص ،مرجع سبق ذكره ،دراسة حالة شركة سونلغاز وحدة األغواط: أثر التغيير التنظيمي على أداء الموارد البشرية ،عالوي عبد الفتاح (4)
 .02-01:ص ،مرجع سبق ذكره ،عماري مسري  (5)
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 .التنظيمي للتشخيص (Cummings & Worley) نموذج :(22-1) الشكل رقم

 
Source :  Thomas G. Cummings & Christopher G. Worley, Organization Development & 

Change,  9 
th

 Edition, USA : South-Western Cengage Learning, 8002, P:93. 
 . العمل خطة وضع: المرحلة الثانية

 واألساليب التنظيمي، التطوير من اهلدف رئيسية بصفة تتضمن واليت العمل، خطة وضع يتم املرحلة هذه يف
 الزمين واجلدول فيه البنامجء بد املزمع والتوقيت التطوير، برنامج يشملهم الذين واألفراد واألقسام والوحدات املتبعة،
 وجمموعة ،نظمةامل ستتحملها اليت والتكاليف منه، تتحقق أن يتوقع اليت والنتائج منه، نتهاءاال وتاريخ املختلفة ملراحله
 ذلك نري وإىل ومتابعته، التنظيمي التطوير برامج تصميم يف هبم االستعانة نظمةللم ميكن الذين واملستشارين اخلباء

 .العالقة ذات األخرى املسائل من

 المنظمةفعالية 

 اإلنتاجية، ،األداء :مثل
 .املصاحلأصحاب  رضا

 البيئة العامة  

 هيكل الصناعة

 فعالية الفريق تصميم املنظمة
جودة احلياة العملية،  :مثل

 .األداء

 تصميم املنظمة
 تصميم اجملموعة

 اخلصائص الشخصية

 فعالية فردية
األداء،  الرضا الوظيفي، :مثل

 .والتطوير الشخصيالتغيب، 

 

 

على مستوى   . ب
 الجماعة

 األفرادعلى مستوى  . ج

 املخرجات

 املخرجات 

 املخرجات

 املدخالت

 املدخالت

 املدخالت

 التكنولوجيا
 اهليكل جيةياإلسرتات

 التنظيمي
 أنظمة القياس  البشريةنظام  املوارد  

 املهامهيكل  داء الفرقأ

تراكيب 
 اجملموعة

 عايري اجملموعةم

 وضوح اهلدف

 املهامطبيعة  
 تشكيلة املهارات

 االستقاللية

 مهية املهمة أ حول املهامتغذية عكسية 

 مكونات التصميم

 مكونات التصميم

 التنظيمعلى مستوى  . أ
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  .والتطبيق التنفيذ: المرحلة الثالثة
تركز التدخالت  ،املرحلتني السابقتنياعتماداً على نتائج ذلك ، و العمل خلطة الفعلي التنفيذ املرحلة هذه يف يتم

 اليت التدخالت ونطاق طبيعة تعتمد قد، و (التنظيم، مجاعات العملفراد، األ)تعديالت على مستوى  إجراءعلى هنا 
 وتوزيعات التنظيمية، والثقافة ،التطوير على والقدرة ،للتطوير االستعداد :مثل تنظيمية عوامل على أيًضا تطويرها مت

 1.والقدرات واملهارات وااللتزام التحفيز مثل :التطوير بعامل تتعلق اليت العوامل عن فضالً  ،السلطة
  :المراجعة :المرحلة الرابعة

 من أنه حيث اخلطة، يف حتديده مت الذي الزمين اجلدول من والتأكد تنفيذه مت ما مراجعة املرحلة هذه يف يتم
 قد اليت املستجدات على بناءً  وتقييمها اخلطط تصحيح أو وإعادة السابقة املراحل إىل الرجوع املرحلة هذه يف املمكن

 تعتمد املتابعة وطرق، خارجها من استشاري وعنصر نظمةامل داخل من عنصر املتابعة يف يشرتك أن ويفضل ،تطرأ
 األهداف كانت وكلما األخطاء، واكتشاف نوعياً  (أو)و كمياً  نتائجال حصر وأسلوب املتابعة وتقارير املقابلة على

 2.للقياس وخاضعة ممكنة املتابعة عملية كانت كلما بدقة حمددة
 ،املقابل يف مرنوبة نتائج على احلصول أجل من املنظمة ملوارد اإلنفاق من نوعا ميثل التنظيمي التطوير ألنو 

 اإلنتاجيف و  أدائها يف وحتسني املنظمة فعالية يف زيادةال شكل تأخذ فهي النتائج أما واملال، اجلهد يف يتمثل اإلنفاقف
 القيام الضروري من فإنه يهوعل الطويل، على املدى والتميز والبقاء املتوسط األجل يف والنمو والتكيف والرضا والكفاءة

 :يلي ما أمهها من للتقييم وموضوعية دقيقة برامج على بناءً  احملققة نتائجه وتقييم مجناالب  على اإلنفاق يميبتق
 .البنامج من حتقيقها املرنوب األهداف ومراجعة حتديد -
 . األهداف لتحقيق هبا القيام تمي اليت األنشطة وصف -
 .البامج على املرتتبة اآلثار قياس -
 .حتققت اليت التغريات مقارنة يف تستخدم أساسية نقاط ديدحت -
 3.املتوقعة النتائج كشف -

 
 
 
 
 

                                                           
(1)

 Maxwell. A. Asumeng & Judith Ansaa Osae-Larbi, Organization Development Models: A Critical Review 

and Implications for Creating Learning Organizations, European Journal of Training and Development Studies, 

Volume (08) , Volume (01) , 2015, P:35. 

 .01: ذكره، صمرجع سبق  عماري مسري، (2)
 .80:مرجع سبق ذكره، ص، دراسة حالة شركة سونلغاز وحدة األغواط: أثر التغيير التنظيمي على أداء الموارد البشرية عبد الفتاح، عالوي (3)
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 .مسؤولية التطوير التنظيمي وآليات التعامل مع تحدياته: الثالثالمبحث 
 مقاومة، وتعتب جناحهأمام  حتدياً فتشكل بذلك  تطبيقه بفاعلية تتعلق صعوبات التنظيمي التطوير يواجه

معها تطلب من املنظمة أن تتعامل يما وهذا  ضعيفة،م أ قوية ،خفيةم أ كانت ظاهرة هذه الصعوبات أبرزمن  التطوير
حرص املنظمة على و التطوير التنظيمي  اليت ستتوىل عمليةالتحديد الدقيق للجهات كما أن  ،وذكاء وحكمة ذرحب

 األمورمن  للتقييم شرات واملعايري املعتمدةؤ نتائجه مع امل ومقارنة أداءهمتابعة و  ،عوامل سليمة لتنفيذ برناجمه توفري
  .خال  من العقبات املهمة لضمان برنامج تطوير تنظيمي ناجح

 .مشروع التطوير التنظيمي إدارةمسئولية : األولالمطلب 
من يتوىل : تواجه املنظمات الساعية للتطوير التنظيمي مشكلة اإلجابة على جمموعة من األسئلة، من أمهها

 مشروع التطوير؟  إدارة
تقوم املنظمة بنفسها بعملية التطوير، هناك بدائل عديدة لإلجابة على هذا السؤال وأبسط هذه البدائل هي أن 

 املمكنة وهناك بديل ثالث وهو االعتماد أو أن تعتمد على جهة خارجية وداخل كل بديل تتعدد االحتماالت والطرق
 . على اجلمع بني البديلني يف نفس الوقت

  :سلطة التطوير من داخل المنظمة -أوال
 .حيث هناك ثالثة بدائل يف هذا الصدد 1،املنظمةهم أعضاء من داخل التطوير هنا القائم بعملية 

  :العليا وحدها بسلطة التطوير دارةأن تستأثر اإل  .2
العليا مبعظم أو كل السلطات اخلاصة بعمليات التطوير التنظيمي، فهم الذين  دارةيستأثر هنا املديرون يف اإل

املتعلقة بذلك ويقوم هؤالء املديرون بالتعرف على  تخيططون وينظمون عمليات التطوير، ويصدرون كل القرارا
، حيث ميتد ماملشاكل إما باالعتماد على خباهتم الذاتية أو االسرتشاد باملعلومات والتقارير اليت ترد من مرؤوسيه

د ما العليا لكي يؤثر على معظم العناصر املكونة للمنظمة ومن ذلك جن دارةالتطوير التنظيمي الذي حيدث بواسطة اإل
 :يتعلق بــــ
لضمان حتقيق املوائمة بني املنظمة ككيان تنظيمي  دارةتغيري األهداف واخلطط وبرامج العمل وسياسات اإل -

من ناحية واألنشطة اجلديدة املزمع إدخاهلا وما يقرتن هبا من  اوالتغريات املستحدثة أو املتوقع استحداثه
 .تطويرات فيها مبا يواكب العصر احلديث ومتطلباته من ناحية أخرى

ل مقاومتهم وذلك من خال يالتهيئة املبدئية ألفراد قوة العمل يف املنظمة لتقبل التغيريات املستحدثة وتفاد -
ية واجتاهاهتم، مبعىن آخر هتيئتهم فنيا ومعنويا ونفسيا لضمان تنمية مهاراهتم وتعديل أمناطهم السلوك

مساندهتم ودعمهم ومؤازرهتم للتطوير اجلديد، وهو أمر يتطلب إقناعهم بأن التطوير املرتقب سيحقق هلم 
مصاحلهم ويزيد من قيمتهم يف سوق العمل شريطة مواكبة باالرتقاء مبستوى معارفهم ومعلوماهتم ومهارهتم 

 .وقدراهتم

                                                           
(1)

 Thomas G. Cummings & Christopher G. Worley, Op. cit, p: 53. 
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عملية التطوير التنظيمي اليت تتضمن األعمال واألنشطة اجلديدة، واألفراد املزمع  دارةوضع برنامج عمل إل -
نشطة عملية التطوير وتوضيح الرؤية لألفراد املنفذين لأل قيامهم هبا وحتديد سبل تعظيم املوارد اليت تتطلبها

يقها وفلسفتها وأهدافها وإقناعهم هبا لضمان اجلديدة وكذا القائمني على إدارهتا بالسياسات املزمع تطب
 .االلتزام بتطبيقها

اإلشراف على متابعة عملية التطوير التنظيمي إلحداث تعديالت حمسوبة يف ضوء التطبيق الفعلي أو حلل  -
 .املشكالت اليت قد تطرأ يف خمتلف مراحل التجديد الذايت باملنظمة

  1.ع إتباعها إلحداث التطويراحلرص على حتديد األسلوب أو الطريقة املزم -
  (:المشاركة)العليا بالقرار النهائي  دارةكافة المستويات اإلدارية بالمنظمة مع احتفاظ اإل .1

العليا هنا بإشراك باقي املستويات التنظيمية والعاملني يف عملية التطوير، ويعتمد هذا البديل يف  دارةتقوم اإل
التطوير على افرتاض أن العاملني واملستويات التنظيمية ذات كفاءة وأهلية للمشاركة، وأهنا ذات تأثري قوي على 

ستويات التنظيمية املختلفة، وتتم مشاركة العاملني وبالتايل قد يكون من األفضل وجود تفاعل بني امل ،املنظمة مستقبل
 :يف التطوير التنظيمي بأحد الشكلني اآلتيني

العليا هنا بتشخيص املشاكل وتعريفها ودراستها وتقوم أيضا بتحديد  دارةوتقوم اإل :القرار الجماعياتخاذ  -
ستويات الدنيا لدراسة هذه البدائل العليا بإعطاء توجيهات إىل امل دارةبدائل احللول، يلي ذلك أن تقوم اإل

 .مما يساهم يف اختاذ قرار موحد وجممع عليهواختيار انسبها، 

 ىل قيامهمإضافة إالعاملني  أنوذلك أمشل من السابق، هذا األسلوب يف املشاركة  :المشاكل جماعياحل  -
البدائل  واقرتاحاملشكلة بدقة  ديدومجع معلومات وحتيقومون بدراسة أفضلها فأهنم  ختياراو بدراسة البدائل 
 2.نسبهاأومن مث اختيار 

 :كافة المستويات اإلدارية مع تفويض تلك الجهات لسلطة اتخاذ القرار المناسب .3
العليا هنا بإعطاء السلطة لباقي املستويات التنظيمية والعاملني باملنظمة يف حتديد معامل التطوير  دارةتقوم اإل

التنظيمي املناسبة، وعلى هذه املستويات أو العاملني أن يضطلعوا مبعظم مهام التطوير من حتديد للمشاكل وبدائل 
 3.هنا مناسبة حلل مشاكلهماليت يعتقدون أر احلل املناسب واختاذ القرارات احللول واختيا

أي البدائل السابقة أفضل وأنسب للمنظمة وملشروع : إن السؤال الذي يطرح نفسه بشدة يف هذا املقام هو
العليا، املشاركة أو  دارةاإل)، واحلقيقة أنه ال ميكن اجلزم بإجابة قاطعة، حيث يتوقف البديل املستخدم ؟التطوير

 .(1-2) اجلدول رقمها ما هو موضح يف على اعتبارات كثرية وأمه( التفويض
                                                           

، جملة االقتصاد والتنمية البشرية، تحديات بيئة منظمات األعمالمتطلبات التطوير التنظيمي واستراتجياته في ظل حممد راتول وأمحد مصنوعة،  (1)
 .120-119:، ص(11)العدد  ،(11)، اجمللد (11)جامعة البليدة : اجلزائر

ىل إورقة حبثية قدمت  ،داري في منظمات األعمالفي صنع سياسات وبرامج التطوير اإلالمال البشري  رأسدور طيبة عبد العزيز وخثري حممد،  (2)
 .23:، ص1122ديسمب،  24/23 جامعة الشلف،: اجلزائر عمال العربية يف االقتصاديات احلديثة،املال الفكري يف منظمات األ رأس: ملتقى دويل حول

 .101-100:حممد هاين حممد، مرجع سبق ذكره، ص (3)
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 .مقارنة بين بدائل سلطة التطوير التنظيمي داخل المنظمة :(1-2)الجدول رقم 
 معيار التقييم      

 من يقوم 
 بالتطوير 

مستوى  مستوى المقاومة نتائج مباشرة السرعة الرضا
 االلتزام

 مستوى اإلبداع

حمتمل أن  مرتفعة متوسط العليا دارةاإل
 تكون مرتفعة

 منخفض منخفض مرتفع

منخفض أو  متوسط منخفضة مرتفع المشاركة
 متوسط

 مرتفع مرتفع

منخفضة  املتوسط التفويض
 أو متوسطة

حمتمل أن 
 تكون مرتفعة

متوسطة متيل إىل 
 االرتفاع

 متوسط متوسط

 .767:ص، 1119دار املسرية،  :األردن، الطبعة األوىل ،التطوير التنظيمي واإلداريبالل خلف السكارنة،  :المصدر
ئج ذا كانت تسعى لتحقيق نتاإمي يية التطوير التنظلالعليا قد تتفرد بعم دارةن اإلأعاله أدول يالحظ من اجل

ح الص، وإلالعمالقبل من  قويةة مسلوب مقاو هذا األكن يقابل ل اإلنتاجعلى  ركزم داريالنمط اإلمن  تنية وكافور 
ب على هذه ايع ما هأن إال ،م ما ساهم فيهو يقا فالفرد الالعملية التطويرية رك العمال يف اا لو شذا املشكل حبذه

قل من احملصلة تكون أالنتائج كما أن متام هذه العملية نتيجة لكثرة املشاورات  إهو البطء يف ( املشاركة)الطريقة 
 التطويربعملية  دارةاملشاركة وتفرد اإل وسطا بنيحاًل خذ أعلى ويأخر حيقق نتائج أخيار  كوب السابق، وهنالساأل

 .بصورة متوسطةلكن و يكون مشارك ويف نفس الوقت عملي سلوب باعتماد هذا األوهو التفويض فالفرد  التنظيمي
 (:المستشارون الخارجون)من خارج المنظمة التطوير التنظيمي سلطة  -ثانيا

. اخل... جامعة استشارية، لشركة عادة يعملون بل العميلة؛ املنظمة يف أعضاء ليسوا ونياخلارج املستشارون
 لبجلو  داخلًيا، متوفرة نري معينة خبةعلى  من أجل احلصول خارجيني مستشارين بتوظيف عموًما املنظمات تقوم

 1.التنظيمي تطوير عمليةل أن يكون أكثر موضوعية تملمن احمل خمتلف منظور
مشروع والتطوير بكفاءة  إدارةيفرتض أن يتسم املستشار بعدد من املهارات والكفاءات اإلدارية اليت متكنه من 

 .(3-1) وفاعلية، ومن أهم هذه املهارات جند تلك املوضحة يف اجلدول رقم
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

 Thomas G. Cummings & Christopher G. Worley, Op. cit, p: 53. 
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 .مهارات المستشار وممارساتها: (3-1)الجدول رقم                           
 ممارساتهاأبرز  المهارة
 .احملافظة على تركيز األعضاء على القيم اإلنسانية للمنظمة - القيادة

 .تعليم األعضاء كيفية الرتكيز على الفرص -

 .تبصري األعضاء بأمهية التحسني املستمر -

 . إعادة املنظمة إىل الطريق الصحيح يف حالة سريها باجتاه خاطئ -
 .مبا يسهم يف احملافظة على برنامج التطوير باالجتاه الصحيح حتقيق اندماج األعضاء واألقسام المشروع إدارة

 .هي مهارة ضرورية إلبالغ القيم األساسية إىل كل شخص يف املنظمة االتصال
 .تطبيق احللول للمشكالت التنظيمية من خالل الرتكيز أساسا على املشكالت القادمة حل المشكالت

: يف عمليات التطوير اليت تشمل جوالثقة اليت تضمن حتقيق االندما منح كل شخص يف املنظمة األدوات  التفاعل
 . التسهيالت، بناء العالقات، ومهارات العمليات

 .مساعدة املنظمة الختاذ قرارات صعبةالثقة يف  - الشخصية

 .إدخال تقنيات جديدة -

 .جتريب أي شيء جديد -
 .766:ص ،1125دار املعتز،  :، األردناألوىلالطبعة  السلوك التنظيمي الحديث، حممد هاين حممد،: المصدر

أدوار االستشاري فهي ختتلف يف حتريك ودفع عملية التطوير التنظيمي وذلك حبسب الفلسفة أو عن أما 
السبب الذي من أجله تقوم املنظمة باستخدام خبات االستشاري اخلارجي، وعلى كل من املنظمة واالستشاري أن 

  1:منها نظرنا إىل األدوار اليت ميكن أن يقوم هبا اخلبري االستشاري سنجدها عديدة، نذكرحيددا دورمها بدقة، وإذا 
 .أدوار المستشار :(21-2)الشكل رقم                         

 
 .747:ص ،1122الدار اجلامعية، : مصر التغيير، إدارةالدليل العلمي إلعادة الهيكلة والتميز اإلداري و : تطوير المنظمات ،أمحد ماهر :المصدر    

 .يطرح املستشار أسئلة وَييب العميل عن هذه األسئلة لكي يعرف نفسه :المرآة -

                                                           
 .299-298:مرجع سبق ذكره، ص ،التطوير التنظيمي واإلداريبالل خلف سكارنة،   (1)

 العميل

 املستشار

 مباشر نري مباشر

اخلبري 
 الفين

الراعي 
 األمني

املدرب 
 واملعلم

حالل 
 املشاكل

صاحب 
 البدائل

مشخص 
 املشاكل

الباحث عن 
 احلقائق

 ةآاملر 
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يقوم املستشار جبمع املعلومات وإثارة تساؤالت ويبحث عن املزيد من املعلومات : الحقائقالباحث عن  -
 .باستخدام املقابالت واالستقصاءات ودراسة األنظمة واإلجراءات يف املنظم

 .يقدم املستشار تعريفا دقيقا للمشاكل وأبعادها :مشخص المشاكل -

نظمة، ومزايا وعيوب كل منها، والنتائج املرجوة منها، حيدد املستشار بدائل احلل أمام امل :صاحب البدائل -
 . واملوارد املطلوبة يف كل منها

ذلك من خالل مزاياه،  ، ويبرةوللمشكل ةللمنظمخيتار املستشار البديل املناسب : حالل المشاكل -
 .ويوضح جوانب احلل

يقوم املستشار بتعليم املنظمة ومديريها كيف يستفيدون من التجربة وكيف ينظرون إىل  :المدرب والمعلم -
 .أخطائهم يف املستقبل

ويقوم املستشار بتحديد طريقة تنفيذ التطوير التنظيمي، ووضع خطوات التنفيذ بشكل  :الخبير الفني -
 . تفصيلي

ظمة، ويبلغها بأي مشاكل أخرى، ويقدم عنها يفوق املستشار هنا احلدود التعاقدية مع املن: الراعي األمين -
  .أوال ملصلحة املنظمةتصوراته وحلوله وتنفيذه هلا ومتابعة تنفيذها 

 1:كما يليوذلك  ستشارة بعدة خطوات ويتعدد دور ووظيفة املستشار اخلارجي حسب طبيعة اخلطوة ومتر اال
التطوير التنظيمي وأمهيته، ويتم ذلك من خالل وهنا يقوم اخلبري االستشاري بالتعريف مبشروع : المبادأة .2

 .تقدميه ملعلومات علمية وتطبيقية عن التطوير التنظيمي وماهيته وأمهيته وإمكانية إفادته للمنظمة

ية مجع كيف  ري مبساعدة املنظمة يف وضع خطة حولوهنا يقوم اخلبري االستشا :تشخيص المشاكل .1
ية ، وكيفم املنظمة يف عملية مجعهاكيف ميكن أن تشرتك أقساحتديد  البيانات املطلوبة، و  املعلومات، وتبيان

 .تبويب وحتليل هذه البيانات بالشكل الذي يساعد على حتديد املشكلة أو تشخيصها

ويقوم اخلبري االستشاري هنا باالتفاق مع املنظمة على نقاط  :وضع الحلول وتصميم أنظمة التدخل .3
، أم جزء منه ؟تطوير األفراد واجلماعات والتنظيمالرتكيز واألهداف اليت سيتم التعامل معها، هل يغطي ال

كما يقوم اخلبري االستشاري أيضا بتقدمي جمموعة من األدوات اليت يستخدمها  ؟اوهل يكون شامال أم جزئي
 .ويريف التط

يقوم اخلبري االستشاري هنا جبمع معلومات عن النتائج اليت مت حتقيقها وذلك  :تقييم ومتابعة التطوير .2
لتحديد مدى االستمرار أو التعديل يف أنظمة التدخل املستخدمة، كما يقوم اخلبري بتقييم فعالية التطوير 

عالقات الشخصية وسلوك العاملني ونريها التنظيمي من خالل مؤشرات الربح واجنازات اإلنتاج واملبيعات وال
 .من النتائج باملنظمة

                                                           
 بتصرف .214-211: ، ص1111 املعرفة، كنوز دار :الطبعة األوىل، األردن ،والتطوير التغيير إدارة عبوي، منري زيد (1)
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يقدم اخلبري االستشاري تقريره النهائي، وتقوم املنظمة بتقييم التجربة ومن مث تنتهي مهمة : إنهاء االستشارة .5
   .عابهعلى أتاخلبري حبصوله 

 :من خالل الجمع بين الخبرة الداخلية والخارجية طويرسلطة الت -ثالثا
تلجأ بعض املنظمات إىل بديل آخر ويتمثل يف اجلمع بني اخلبة الداخلية واخلارجية، وهذا يعين أهنا تستخدم 

 1.من خارج املنظمة جمموعة من اخلباء العاملني يف املنظمة أساسا جبانب االستعانة باخلباء االستشاريني
 جًدا املنطقي فمن مبزايا، يتمتعون للتطوير التنظيمياملمارسني  واخلارجيني الداخليني اخلباء من كل ألن نظرًا

 .نظمةللم متاح هو ما أفضلهذا املزيج  يشكل حبيث خارجي، ستشاراملو  داخلي برياخل بني شراكة وجود
( والعمر والعرق، اجلنس، مثل) الدميغرافية اخلصائص يف االختالفات إىل تستند شراكة إنشاء أيًضا املنطقي من

 استخدام يؤدي أن ميكن وبالتايل،. خمتلفة اجتماعية جتارب علىناجتة  املختلفة نظر وجهات على احلصول أجل من
 2.التنظيمي التطوير عمل من النهائية النتائج تعزيز إىلهذا  الشراكة هنج

ريب إن كل شكل من األشكال الثالثة السابقة له مميزاته وعيوبه، فاخلبري اخلارجي نالبا ما ينظر إليه على أنه ن
بفشلها يف التعامل مع مشاكلها، كما أن وجهات نظر اخلبري اخلارجي  دارةواللجوء إليه يتضمن اعرتاف اإل

للمشكالت اليت تواجه املنظمة نالبا ما تكون خمتلفة عن وجهات نظر متخذي القرارات وهذا من شانه أن يؤدي إىل 
قلب إىل عدم وجود مشاكل عند إقامة العالقات بني الطرفني، إىل جانب أن زيادة موضوعية املستشار اخلارجي قد تن

مرونة يف التعامل مع الواقع والذي قد يشري إىل عالقات ووظائف أو أنظمة وأشخاص يتم هتديدها بسبب هذه 
 .املوضوعية

رنم العيوب اليت متيز استخدام املستشار اخلارجي إال أنه يف كثري من احلاالت يفضل هذا البديل وذلك ملا هلذا 
  :و منهاالنوع من التدخل اخلارجي من مميزات 

 .اخلبة والتخصص يف جمال التطوير التنظيمي -

االتصال بكل الوحدات واألقسام واألفراد من ميكنه  وهذا ماعدم االرتباط بعالقات عمل سابقة باملنظمة  -
 .داخل املنظمة بثقة للحصول على البيانات الالزمة بدون حرج

 .بدرجة عالية من الدقة وعدم التحيزويرتتب عليه القدرة على حتليل املشاكل  املوضوعية واحلياد -

 .قبول من جانب األفراد داخل املنظمةاليسهل إن استخدام اخلباء اخلارجني  -

 3.تدريب وتعليم أعضاء املنظمة على حتديد املشاكل اإلدارية وحتليلها وكيفية اقرتاح احللول املناسبة هلا -
أكثر من فعالقاته الداخلية القوية جتعله حذرًا  املنظمة؛بالنسبة خلبري التطوير التنظيمي الذي يأيت من داخل 

مما هي عليه  ريبكثعضاء املؤثرين يف املهنة، كما أن خبته يف جمال تطوير املنظمات تكون أقل الالزم يف التعامل مع األ

                                                           
 .114-112: ص مد هاين حممد، مرجع سبق ذكره،حم (1) 

(2)
 Gary N. McLean, Organization Development :Principles, Processes, Performance, Berrett-Koehler 

Publishers, 2005, P:14. 

 .114-112: ص مد هاين حممد، مرجع سبق ذكره،حم (3) 
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الداخلي نظرا ملا ورنم ذلك قد يكون من املفيد للمنظمة أن توكل مهمة التطوير إىل اخلبري . اخلارجينيلدى اخلباء 
 اجلذرية األسباب حول أفكار ولديه املنظمة، لغة يعرففهو  ،العالقات والصالت مع أطراف املنظمة ميتلك من

 نري واملمارسات املنظمة ثقافة حتديد يف الوقت بتوفري الداخلي للمستشار يسمحما  وهذا. مشكالهتا من للعديد
 وتقارير الشائعات ذلك يف مبا املعلومات، من متنوعة جمموعة إىل الوصول إمكانيةكما أن لديه . القوة ومصادر الرمسية

إىل إمكانية التدخل الكفء نظرا النسجامه مع أفراد املنظمة، مع عدم القلق  ،باإلضافة. املباشرة واملالحظات نظمةامل
 .رمسية أقلمع اخلبري الداخلي تكون  التعاقد مرحلةحيال مصاريف االستشارة، و 

فريق ) ةفعالي أن تشري إىل الدراساتإال أن  ،املدخل الثالث على كتب قد القليل أن من الرنم علىو 
فيما  داعمةو  ومجاعية قوية عالقات قدرة أعضائه على تطوير علىبالضرورة  تعتمد (اخلارجي -االستشارة الداخلي

 ،املناسبة والعالقات األدوار وإنشاء الفردية الفروق واجهةلتطوير هذا الفريق مل يتطلب وقتا إضافيا وهذا ما قد .بينهم
كما أن أعضاء الفريق حيتاجون إىل أن يزود كل من منهم اآلخر بردود أفعال مستمرة، وهم ملزمون كذلك بالتعلم من 

 الداخلية االستشارات فرق تكون أن ميكن ،هذه والتعلم الفريق بناء أنشطة نياب حال يفو . بعضهم البعض
 1.وحدهمل يعملون الذين اخلارجيني أو الداخليني املستشارين من فاعلية وأقل مزعجة واخلارجية

 .وأساليب التعامل معها طوير التنظيميتتحديات ال: المطلب الثاني
وجب على القائمني على عملية التطوير مراعاة العوامل اليت قد تأثر سالبا على سريورته، فمن الطبيعي أن نرى 

يلزم القائمني على برنامج  ،ومعيقات متس كل برنامج تطويري ألن أي حتديث قد ينتج عنه كم من التوترحتديات 
  .زمة ملواجهة هذا االنعكاس ليتم تقبله والتعايش معهالتدبري االحتياطات البالتطوير 

 .طوير التنظيميتحديات الت -أوال
قد مسعنا عن . (مقاومة لبنامج التطوير التنظيمي) تعد التحديات اليت سيتم عرضها ومناقشتها أدناه مبثابة

مقاومة التغيري بشكل عام لكننا مل نسمع عن مقاومة التطوير ذلك ألنه يفرتض بأن التطوير برنامج خمطط ويستهدف 
إحالل الشيء اجليد بدل عن السيئ، واحلديث بدل القدمي والتجديد بديال عن التبديد، فهل توجد هذه املقاومة 

 فعال؟
، فمقاومة الغالبي وأحمد صالح طاهرقاله كل من  ميكن اإلجابة عن هذا التساؤل باإلَياب حسب ما

التطوير أشد من مقاومة التغيري، ألن التغيري قد تنطوي أحيانا على ال تأكد وتتخلله العشوائية، أما برنامج التطوير 
 :ــــفهي برامج واعية ومستهدفة بذكاء ل

 .نري الشرعية يف املنظماتأعشاش كتل املصاحل  -

 .بؤر الفساد اإلداري واملايل -

 .ترشيق هياكل املنظمات والقضاء على البطالة  املقنعة وإعادة توزيع القوى والنفوذ -

 .تعلم ممارسات الشفافية واإلفصاح -

                                                           
(1)

 Thomas G. Cummings & Christopher G. Worley, Op. cit, p: 53-52. 
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 .زيادة والوعي األخالقي واملسؤولية االجتماعية -

 .ودميقراطية القيادة دارةتوسيع ممارسات أنسنة اإل -

مل يقضي على مبادرات  إزاحة معيقات التطوير ونري األكفاء عن املواقع املهمة ألن بقائهم فيها سيعرقل إن -
 1.التطوير

 التنظيممتعددة قد تكون على مستوى الفرد أو اجلماعة أو صور و أشكال بعن املقاومة ويف الغالب يتم التعبري 
 : وقد تكون خفية أو معلنة، الشكل التايل يوضح ذلك

  .أشكال التعبير عن المقاومة: (23-1) الشكل رقم
 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 
 

دراسة حالة المديرية الجهورية لتوزيع الكهرباء  :التغيير والتطوير التنظيمي وإشكالية مقاومته في المؤسسة االقتصادية ،صورية معموري :المصدر
  .66:ص، 1118بشلف،  جامعة حسيبة بن بوعلي: ، رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية، نري منشورة، اجلزائر"سونلعاز الشلف"والغاز 

احلفاظ على الوضع القائم داخل " إن املقاومة هي سلوك يدفعه هدف معني، نالبا ما يكون اهلدف هو
، حبيث جند الطرق املعبة عن املقاومة من طرف الفرد أو املنظمة مسترتة أو علنية، "املنظمة، أو إحدى وحداهتا الفرعية

وتضم األشكال املسترتة على املستوى الفردي، هبوط احلافز، اخلفض املقصود لألداء أو عدم استغالل اإلمكانيات، 
: ونلتمس مظاهرها يف 2صفة العلنية كلما ازداد عدد األفراد املقاومني وشكلوا مجاعات العمل،المة وتأخذ املقاو 

كثرة الشكاوى، تفسري بعض القرارات اجليدة على حنو خيدم النظام القدمي،   ،الغياب وكثرة العطل، كثرة االستقاالت

                                                           
 .13-14:مرجع سبق ذكره، صطاهر حمسن الغاليب وأمحد على صاحل،  (1)
 .81:صورية معموري، مرجع سبق ذكره، ص (2)

التعبير عن المقاومة
 

المعلنة
 

المستترة
 

 التنظيم الجماعة  الفرد

هبوط احلافز، خفض األداء املسترت، 
 نقص االلتزام

اإلزاحة، أنشطة  التخريب، صور  
 االختالل الوظيفي األخرى

املباشرة للجماعة، املقاومة املقاومة 
 املخططة للجماعة، نقص األداء العلين

الصدام بني  اجلماعات، الضغوط املفرطة  
 .أعماهلا للتطابق داخل اجلماعة جلدول

يف العالقات الصناعية،  قاعدة العمل طبقا للقاعدة 
من خالل  نظماتاإلضراب عن العمل املقاومة بني امل

 .ليمية أو قوميةأفعال صناعية إق
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االضطرابات واالحتجاجات، ظهور النزاعات ختريب األدوات احلراك املهين الداخلي واخلارجي، كثرة الفضالت، 
عدم احرتام التعليمات  ،االستخفاف ،االستهزاء ،االتكالية الالمباالة :ويعد شيوع بعض القيم السلبية مثل العمالية،

 1.واألوامر والقوانني اجلاري العمل هبا من مظاهر املقاومة كذلك
 :عزى جملموعة من العوامل املتمثلة يفت يوير وتعتب هذه املقاومة حتديا يعرقل سري البنامج التط

اليت تعكس القلق الشخصي والتوتر ( النفسية واالجتماعية)ومتثل جمموعة العوامل السلوكية  :تحديات فردية .2
 :وتنتج عنالنفسي للفرد ذاته أو الفرد ضمن اجملموعة، واليت تدفعه وتدفعهم إىل مقاومة برامج التطوير، 

 :للبدائل المقارنة ومستوى المقارنة مستوى . أ
 وميثل السابقة، تهعالقا يف يتكلفه أو َينيه أن الفرد اعتاد الذي الربح معدل إىل المقارنة مستوى مفهوم ويشري

 من أقل الكلفة إىل الربح نسبة كانت فإذا عالقة مستقبلية، أي يف نيله يتوقع الذي القاعدي املعدل للفرد املعدل هذا
 مستوى من أعلى الكلفة إىل الربح نسبة كانت إذا أما مرضية، نري ستكون العالقة فإن القاعدي املقارنة مستوى
 .مرضية العالقة تكون فسوف املقارنة

 أن ميكن اليت التكلفة إىل الربح نسبة بشأن الفرد توقعات إىل فيشري للبدائل المقارنة مستوى مفهوم أما
ما تفوق مستوى مقارنة البدائل فإن  عالقة من املتحققة النسبة كانت فإذا املتاحة، األخرى العالقات يف حيققها

 املقارنة مستوى من أقل العالقة تلك من املتحققة النسبة كانت إذا أما تستمر، أن ويرجح مرضية تكونالعالقة 
 2.تستمر ال أن ويرجح مرضية نري تكون العالقة فإن للبدائل

ويعين أن خصائص البنامج التطويري اليت جذبت إليه األفراد واجلماعات هي ذات  :االنجذاب الميت . ب
هي مصدر جاذبية ( مثري وممتع)اخلصائص اليت تقود إىل تدهور العالقة وإهنائها، وقد تكون خصيصة مثال 

ر األفراد البامج يف نظر الفرد واجلماعة، ولكن هذه اخلصائص بعينها قد جتعل تلك البامج نري حمبذة بنظ
 .واجلماعة فيما بعد نتيجة الختالف التوقعات ما بني مصاحلهم وتوجهات البامج

 (2515)منذ عام  (Miller Ross)إن مصطلح التحيز اخلادم للذات الذي أطلقه : التحيز الخادم للذات . ت
معينة على عوامل  يشري إىل قيام الفرد بتفسري سلوكه وتبير تصرفاته ورمي فشله أو مقاومته أو رفضه ملسالة

األفراد مع برامج التطوير أو  وحيدث هذا عندما ال يندمج .خارجية ولكن احلقيقة يف الغالب قد ال تكون كذلك
 .هان ذلك إىل سوء البنامج وعدم جدواال يستطيعون تنفيذ متطلباته فريدو 

العدوى االجتماعية إىل عملية نفسية يؤثر فيها األفراد على بعضهم أثناء  شريت: العدوى االجتماعية واالمتثال . ث
ة االنفعاالت كما تتصاعد سرعة االستجابة ما يؤدي إىل املعارضة واهليجان وجودهم يف اجلماعة فتتصاعد حدَ 

                                                           
 ،1124 ،(29)العدد  ،عمار الثليجيجامعة : اجلزائر، جملة دراسات، مقاومة التغيير في المؤسسة المعاصرة إدارة، عبد اهلل إبراهيميعياش قويدر و  (1)

 .219: ص
دارسة ميدانية لدى  الجهات المشاركة في جائزة لملك عبد اهلل : تحسين  األداء المؤسسيثر التطوير التنظيمي في أفراس حممود الدعجة،  (2)

-218: ص ،1120 جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان،: نري منشورة، اجلزائر ،األعمال إدارة، أطروحة دكتوراه يف الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية
219. 
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ثل واإلضراب عن العمل، وأحد أهم أسباب هذه العدوى وخباصة يف منظمات األعمال هو االمتثال الذي مي
  .نزعة الفرد إىل االنسياق لرأي األنلبية

 :تحديات تنظيمية .1
ومتثل جمموعة العوامل اهليكلية واإلجرائية والبنائية داخل املنظمة واليت تعمل على إضعاف برامج التطوير 

 : التنظيمي ومتثل
 . العليا وممارساهتا السلوكية الفعلية على أرض الواقع دارةحدوث فجوة بني اإل -

 .جاهزة حلول لتبين السعي أو قصرية زمنية فرتة خالل ملموسة نتائج دوثح توقع -

 1.واسع األنشطة برنامج تصميم خالل من التطوير نطاقلو  ألهدافل الدقيق التحديد عدم -

 .والتسلط املركزية -

 .لألداء موضوعية معايري إىل االفتقار -

 . العاملني لدى املعنوية الروح اخنفاض -

 .املؤهلةو  الفعالة القيادات نقص -

 2.اإلدارية املستويات بني الفعال االتصال نياب -

 :تقليل مقاومة التطوير. ثانيا
نذكر أمهها  ،ثارهاآوالتخفيف من لتنظيمي مقاومة التطوير حدة ستخدم للتقليل من تتعدد املناهج اليت تُ  
 :فيما يلي

وعليه ميكن  ،فإهنم مييلون إىل املقاومةحيثما يكون هناك نقص يف املعلومات لدى األفراد : التعليم واالتصال .2
نوع التطوير وأدواته وأهدافه وخطته الزمنية ومزاياه، ويتم توفري أكب قدر ممكن من املعلومات والتحليالت عن 

ذلك من خالل املذكرات والتقارير ومن خالل االجتماعات اليت تسعى إىل اإلقناع، ومن مزايا هذه الطريقة أنه 
املعلومات والتحليالت وتتضح الصورة أمام العاملني ويقتنعون باألمر فأهنم لن يقاوموا التطوير  حينما يتم توفري

  3.بل سيميلون إىل تعزيزه واملساعدة يف تنفيذه وجناحه

اختاذ القرارات  إىل التطوير وحتدد البدائل اخلاصة بالتطوير ويتمحينما حتدد املشاكل اليت حتتاج : المشاركة .1
إال املقاومة والتصدي، وعليه  ممبعزل عن مشاركة العاملني فال يُنتظر منه اخلاصة بهوير وتعد خطط اخلاصة بالتط
بتوفري املعلومات اخلاصة بطبيعة املشاكل، أبعادها، طرق التطوير، خطتها ومزاياها، ومشاركة  دارةإذا قامت اإل

، إذن فهم قد اندجموا يف أمور متسهم وشاركوا أفرادها يف كافة الدراسات والتحليالت والقرارات اخلاصة بالتطوير
على هذه الطريقة أهنا يف إعداد التطوير بشكل يستحيل أن يقاوموه ألنه كان باشرتاكهم وجهدهم ولكن يعاب 

 .حتتاج إىل وقت أطول لضمان حسن مشاركة العاملني
                                                           

 .223: ص، مرجع سبق ذكرهلبوز الياس،  (1)
 .241: ، صمرجع سبق ذكرهفراس حممود الدعجة،  (2)
 .293: ، صنفس املرجع السابق (3)
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 ،للتطوير، وتشري املوارد املالية إىل ميزانية مناسبةملوارد املادية واملعنوية الالزمة ا دارةاإلويعين هذا أن توفر  :الدعم .3
وختفيف  ،وتدريبهم ،وتشري املوارد املعنوية إىل إصغاء املديرين ملرؤوسيهم ،وتدريب ،ووقت ،ومستشارين ،وخباء

 .توترهم، وحيتاج هذا الدعم إىل وقت وتكلفة حىت يشعر العاملني هبذا الدعم

م احليل السياسية، وقد ينجح استخدامها حينما ال تنجح الطرق السابقة  وهي عبارة عن فن استخدا :المناورة .2
كما أهنا تعين فن التأثري على العاملني من خالل اقتناء معلومات معنية ذات أثر إَيايب على العاملني، ورمبا 

يؤدي إىل استخدام بعض الشعارات الرنانة وبالرنم من متيز هذا األسلوب بالسرعة وعدم التكلفة إال أنه قد 
 1.نتائج عكسية إذا شعر العاملون مبا تقوم به املنظمة من مناورة هلم

عند وجود جهة متضررة من عملية التطوير التنظيمي ويف نفس الوقت تكون  وهي تستخدم :التفاوض واالتفاق .5
  2.نري أن تكلفتها قد تكون عالية، قادرة على مقاومته، وتتميز بالسهولة نسبيا

ومبوجب هذه الطريقة يضع العضو املختار من قبل األفراد العاملني يف موقع هام : االستغالل واختيار األعضاء .6
يف عملية تصميم التطوير هبدف ضمان مصداقية عملية التطوير ومن أهم إَيابياهتا أهنا سريعة نوعا ما ونري 

  3.مكلفة

قاومة إال أن املنظمة الواعية تستطيع أن تسيطر على األمر وتقلل من املقاومة بشرح مزايا املكان ال مفر من   ذوإ
وعقد اللقاءات واالجتماعات والرتكيز على األفراد  املنظمة والعاملني واملشاركةالتطوير للعاملني وإشاعة الثقة بني 

 4.، وخلق املناخ مساعد على ذلك(وهم ما يطلق عليهم أهل الثقة)للتطوير وحتفيزهم  والءً األكثر 
 .جودتهمؤشرات و ج التطوير التنظيمي امبرنمقومات نجاح : المطلب الثالث

رفق هذا ن يُ أيضا أومن الضروري  ،ضروري ألمرة التطوير التنظيمي يجناح عمللق بيئة تضمن إن السعي اجلاد خل    
هذا البنامج عوامل جناح  ن نتعرف على بعضأوهلذا وجب علينا  ،وجناحهومدى  اتهتطور  باحلرص على قياس السعي

  .وكذا أساليب قياس مدى جودته( قيم ومقومات)
 ":مجال قائم على القيم"التطوير التنظيمي -والأ

 والتنوع، املساواة حركة اإلنسانية، العالقات حركة: واخلمسينيات األربعينيات خالل القوية لحركاتن لإ
دور يف ترسيخ القيم اليت ميتثل هبا املدخل التطويري،  .إخل ...( املواطن حقوق العمال، حقوق) االجتماعية املشاركة

 الكامنة باحلاجة تفي اليت الظروف خلق: ـــــب كبري التزام لديهم الذين أولئك من بدعمو  احلركاتهذه  بدأت حيث
 لتطوير متساوية حقوق على احلصول من األفراد متكني ،البشرية اإلمكانات إطالق ،العمل مكان يف البشري للنمو

                                                           
 .11-10: ص مرجع سبق ذكره، ،التغيير إدارةالدليل العلمي إلعادة الهيكلة والتميز اإلداري و : تطوير المنظمات أمحد ماهر، (1)
 .12:، ص1110دار الشروق،  :األردن، التربوية دارةقضايا معاصرة في اإلمحد بطاح، أ (2)
 .459:حممود سليمان عميان، مرجع سبق ذكره، ص (3)
 املنظمات يف التنظيمي والتغيري اإلبداع: ورقة حبثية مقدمة إىل ملتقى دويل حول ،األسباب والعوامل: مقاومة التغيير في التنظيمات رابح درواش، (4)

 9:ص، 1122ماي  28/29، البليدةب دحلب سعد جامعة: اجلزائر ،ودولية وطنية جتارب وحتليل دراسة احلديثة
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وأصبحت بذلك هذه العناصر القيم القاعدية واألساسية  .الذات عن التعبري وتشجيعداخل املنظمة  اخلاص حسهم
هذه للقيم لتمتزج مع القيم  اتسعت ،املمارسة اتساعومع  .اليت يرتكز عليها ممارسوا التطوير التنظيمي يف أداء مهامهم

التغيري و  التطوير قسمب اخلاصبيان المهمة واليت من بينها القيم اليت حددها  1اجلزئية اخلاصة بكل وكيل تطوير،
  2:ما يليواملتمثلة في (1115) دارةاإل ألكادميية التابع يالتنظيم

 وحتقيق والتنظيمي الفردي النجاح ملزمني بتحقيقللتطوير التنظيمي  واملمارسني الباحثنيإىل أن القسم ينظر  -
 التطوير إدارة ممارسة متدد أو املعرفة وتنشر وتطور تُنشئ اليت اجلهود وتشجع. وإمكانياهتا اإلنسانية روحال

 .التنظيمي
 ؛(والبيئي املايل، االجتماعي، -اإلنسان) املنظمة فعالية يف ثالثي أدىن حد وجود أمهية على التقسيم يؤكد -

 .مغزى وذات إَيابية إسهامات إىل يؤدي مما .املشرتك واإلجناز ،والثقة والكرامة العدالة
 3:ومن أهم القيم اليت َيب أن يتصف هبا ممارسوا التطوير التنظيمي كذلك، جند

 .واملشاركة الدميقراطية -
 .والتجريب املستمر التعلم على االنفتاح -
 .واإلنصاف املساواة -
 .مستنري وخيار صاحلة معلومات -
 .داخل املنظمة البشري للجانب دائم حرتاماال -

 4:فقد حددها على النحو التايل (Gary N. McLean)أما 
 .اجلميع وآراء نظر جهاتاحرتام و التقييم  يف املساواة :واالحتواء االحترام -
 .(وباقي أفراد املنظمة -مسؤولوا التطوير) للجانبني مرحبة عالقات لبناء :التعاون -
 .ةااملتبن قيمهم مع يتفق مبا التصرف على الناس ملساعدة :األصالة -
 .املنظمة داخل األفراد هاراتمو  الذايت الوعي بتطوير ملتزم :الذاتي الوعي -
 االستقاللية من الفردي مستواها زيادة على العميلة نظمةامل يف فرد كل مساعدة على للرتكيز :التمكين -

 .األفراد العاملني فيها معنويات ورفع اإلنتاجية تعزيز أجل من والشجاعة الشخصية بالقوة والشعور
 يف يد لديهم اليت األشياء تلك يدعمون سوف دااألفر  بأن االعتقاد :االجتماعية والعدالة الديمقراطية -

 .الدميقراطية املبادئ إتباع خالل من ترتفع البشرية الروح أن كما  ،تشكيلها
 الذي التدخل نوع حتديد على تساعد ألهنا ،"ممارسة قيم" القيم هذهتعد  األوائل، املؤسسني ألولئك بالنسبة

 تعمل عندما القيم، هذه أن يعتقدون كانوافقد  . األمثلبالشكل  نظمةامل أداء تسهيل أجل من إنشائه إىل سيحتاجون
 عن للبحث املنظمات مساعدة وكذلك التنظيم، قضايا من واسعة جمموعة ملعاجلة يتعاونون الناس ستجعل بفعالية،

                                                           
(1)

 Mee-Yan Cheung-Judge & Linda Holbeche, Op Cit, p:19. 
(2)

 Gary N. McLean, Op Cit, p 82-82: . 
(3)

 Mee-Yan Cheung-Judge & Linda Holbeche, Op Cit, p:19. 
(4)

 Gary N. McLean, Op Cit, p:28. 
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القدرة على السيطرة  منحهم على تساعد القيم هذه ،املتغري العامل اليت تواجههم يف هذا للتحديات دائمة حلول
 .تحملالو 

 يصف أن ميكن فهل القيم، ملتزم هبذه املقبل على تطبيق التطوير التنظيمي يكن مل إذا هو، السؤال فإن لذا
 قيم من كثريا ألنمهم  (Mee-Yan and Linda) حسب سؤال وهذا ؟التنظيميللتطوير  ممارس بأنه نفسه

 على الفعالةو النحيفة املنظمات تركز حيث: اليوم منظمات قيم تركيز مع الغالب يف تتطابق ال التنظيمي التطوير
 تضعف، سوفالتطوير  ارسمم قوة ولكن ،بباإلَيا (Mee-Yan and Linda)كل من   وَييب .األجل قصرية نتائج
. سيكون عمله أجوفا يف أخر املطاف القيم هلذه شخصي جتسيد بدونأساليب التطوير  ستخدمه إذا اأن حيث

فتكييف مناهج  ،ى هذه األخريةتشك يف جدو  األساليبق عليها هذه طراف املطباأل كونت عندما خاص وبشكل
ساسية يعد أحد التحديات اليت تواجههم  األ ل املتغري دون التضحية بقيمهمممارسي التطوير التنظيمي يف سياق العم

 1.كخباء
  :التنظيمي التطوير برامج نجاح مقومات -ثانيا

 :التنظيمي التطوير برامج جناح مقومات بعض إىل إشارة يلي وفيما
لتأكد من ملؤشرات املوضوعية اليت تستخدم ليتطلب حتقيق فاعلية إسرتاتيجية التطوير ضرورة وضع جمموعة من ا

 : منها ما يلي ،ودة عملية التطوير التنظيميج
 .أن يكون املديرون قدوة يف ممارسة التطوير يف كافة مناحي سلوكياهتم اإلدارية -

تشجيع سلوكيات األفراد اليت تكون مطابقة للتطوير املطلوب، وذلك بني مجيع العاملني ألن التجانس  -
 .إحداثهواالنسجام بني مفاهيم العاملني يساعد يف سرعة 

الستخدامها   جعل لغة التعبري اإلداري سهلة ومفهومة، باإلضافة إىل تزويد العاملني بالنشرات والكتيبات -
 .كمراجع، ومّدهم بالعون واملساعدة ليتخطوه يف أمان وسالم

 دهاهلا تأثري واضح على سلوك أفرا نظمةالرتكيز على اجملموعات أكثر من األفراد، إذ أن قيم اجملموعة يف امل -
 .اجملموعات مبهارة لدعم التطوير وبالتايل البد من العمل مع

 معرفة مصادر ومستوى عدم رضا األفراد العاملني أو مقاومة التطوير مما يساعد على تشخيص مشكالت  -
 .بأسلوب علمي وواقعي لدعم التطوير نظمةامل

تطوير  قربًا واستعداداً لتبين برامج على جتارب اآلخرين وحماولة االستفادة منها مما َيعلها أكثر نظمةانفتاح امل -
 .تنظيمي تتماشى ومتطلبات بيئة ديناميكية

 اختيار األسلوب املناسب لتنفيذ عملية التطوير حيث يفضل التدرج يف تطبيقها؛ باإلضافة إىل التقييم -
 .ردود األفعال وتذليل العقبات يف الوقت وباألسلوب املالئماملستمر للنتائج والتعرف على 

                                                           
(1)

 Mee-Yan Cheung-Judge & Linda Holbeche, Op Cit, p 49: . 
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واالستماع جلميع  أمهية التحديث والتطوير كأفضل مدخل للتغيري وتبين أسلوب اإلبداع والتحديتوضيح  -
 .اآلراء واالقرتاحات النافعة والتفكري فيها ومناقشتها وجتربتها وليس رفضها من أول وهلة

بالتطويرات اجلديدة،  م نظري وعملي، وتقدمي املعلومات واملساندة هلم، للقياموضع العاملني يف موقف تعل -
 .ألن التطبيق العملي هو الذي يأيت بالنتائج املرنوبة

ختاذ القرار اليت اجعل بؤرة التصميم اإلداري اجلديد هي الوظائف اليت يقوم هبا العاملون، وليس سلطات  -
 .العمل وليس ظاهره أي الرتكيز على لبميلكوهنا، 

الرتكيز على األفراد املتجاوبني مع التطوير، وحثهم على مساعدة اآلخرين على إحداث وتقبل التطوير   -
حىت جتد املنظمة نفسها تعيش حالة التطوير كما َيب و  ،واستيعابه حىت يزيد عدد املتجاوبني والقائمني عليه

  .أن يكون

 وعدم مقاومته، وذلك من خالل تشجيع االقرتاحات والنشاطاتتوفري املناخ املالئم لقبول التطوير  -
 مما يعطي اهت، وتقبل مثل هذه اجلهود ودراستها ومكافأنظمةواملبادرات اإلبتكارية واإلبداعية داخل امل
  1.نظماهتماألفراد العاملني فرصة املشاركة يف تطوير م

 :المؤشرات العامة لجودة برامج التطوير التنظيمي -ثانيا
، ومن املؤشرات املالئمة يف هذا اخلصوص االستجابة الحقيقية المستمرة من األفراد لبرنامج التطوير التنظيمي .2

 : ما يلي

 . مدى قبول األفراد لبنامج التطوير التنظيمي -

 .مدى االستعداد للمشاركة يف أعمال التطوير -

 .درجة االلتزام ببنامج التطوير -

 :، ومن املؤشرات املالئمة يف هذا اخلصوص ما يليالمنظمةاالتجاهات الحقيقية نحو العمل و  .1

 .مستوى الرضا الوظيفي -

 .مستوى الصراع واجلماعات أو التعاون بني األفراد -

 :يلي ومن مؤشرات اليت ميكن استخدامها ما ،السلوك الوظيفي .3

 .معدالت الغياب -

 .معدالت دوران العمل -

 .دثامعدالت احلو  -

 .العملمدى االنتظام يف أسلوب أداء  -

  .مدى إتباع التعليمات واألوامر والقرارات -
                                                           

 :   ىلإنظر أ (1)
 221-221: صلبوز الياس، مرجع سبق ذكره،  -
 218 :ص بلعيد حياة، مرجع سبق ذكره، -
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ميكن االستعانة مبؤشرات األداء واإلنتاجية للداللة على فاعلية عملية التطوير التنظيمي على  :األداء واإلنتاجية .2
لعمل ومن بني هذه املؤشرات ما مستوى املنظمة أو على مستوى الوحدة التنظيمية أو على مستوى الفرد ومجاعة ا

  :ييل
 . مستوى رضا املستفيدين من اخلدمات -

 .مدى احلفاظ على صورة ذهنية جيدة لدى اجملتمع -

 .سامهة يف حل مشكالت اجملتمع احملليمدى امل -

 .االستقرار والرضا الوظيفي لدى أفراد املنظمة -

 .روح التعاون والتنسيق بني أفراد ومجاعات العمل يف املنظمة -

 1.التنظيميمحاس األفراد لبنامج التطوير  -

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
   

 
                                                           

ورقة حبثية مقدمة إىل مؤمتر ، المتطلبات والمعوقات :التغيير في المنظمات الحكومية إدارةالتطوير التنظيمي و أسرير منور وسعيد منصور فؤاد،  (1) 
 .115:ص ،1115مارس  18/19جامعة قاصدي مرباح ورقلة، : علمي دويل حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات، اجلزائر
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 :الثانيالفصل  خالصة
يف إطار حماوالتنا إلزالة اللبس حول مفهوم التطوير التنظيمي وبعض التفاصيل اليت تعكس سري عمل هذا 

 :البنامج، خلصنا إىل بعض االستنتاجات أمهها ما يلي
التغيري التنظيمي، كونه  وأحد أهم مداخلتطبيق املنسق خلبات العلوم السلوكية ال ميثلأن التطوير التنظيمي 

مناذج تبني كيفية وجوب إحداث التغيري التنظيمي معتمدة يف ذلك على أسلوب تشخيص املشكالت بطريقة  يقدم
 .يتشارك فيها أعضاء املنظمة بصورة مجاعية

هذه العملية  ، تتمن عملية التطوير التنظيمي هي عملية حتول من الوضع الراهن إىل وضع مستقبلي أفضلأ
تعكس هذه املراحل أجزاء عملية  جاح،النتام  تطويرجناز مشروع إالنهاية إىل يف وفق منهاج ومراحل حمددة تؤدي 

لكنها متتابعة ومتكاملة تسهل عملية التحول التدرَيي من وضع قدمي ميثل ظاهرها مالتطوير اليت تظهر مستقلة يف 
 .وبةاملشكلة إىل وضع جديد ميثل احلالة املرن

 ميثلفهو . ملنظمةعمل ال امنهجهذه البامج  ودميومة برامج التغيري لتصبحالتطوير التنظيمي يركز على ترسيخ أن 
 من خالل متليك األفراد قدرات التحديث املستمرنتج للوضعية املرنوب فيها للمنظمة تطويل املدى امتدادا بذلك 

 .والتعامل اجليد واملرن مع األحداث املستقبلية ومهارات العمل اجلماعي وختطي املشكالت القائمة
؛ اهلاملناسب  التطوير عمل على حتديد منطمنها أن ت يتطلب هاتطوير حرص املنظمات على جناح مشروع  

متطلبات املشروع باإلضافة إىل اختيار تتوىل مسؤولية إعداد وتنفيذ سضمن هذا التوجه بتحديد اجلهة اليت طالب تُ و 
 .هداف املرجوةجناز ومن مث حتقيق األاإليف ل إىل كفاءة وفعالية و للوص للتطوير املدخل املناسب

مضادة  عوامالً  املنظمة تواجهالبديهي أن عملية جتديد لوضع ساكن فمن هي ومبا أن عملية التطوير التنظيمي 
يغض الطرف عن فهو مل اجلانب السلوكي بشكل معمق، التنظيمي يركز التطوير ومبا أن  ،مصدر بشريذات أنلبها 

والعمل قاومة امل حلها عن طريق اختيار األسلوب املناسب لتقليليعمل على  إذ تهريور صتواجه  قدمشكلة أي 
 .باملقومات الالزمة لضمان جناحه

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
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 :تمهيد
فرض  ةالعمليات التنظيمييف خمتلف دجمها وتصاعد عملية  تكنولوجيا املعلومات واالتصال استخدامتطور  إن

يف تطوير  الفعالواملساهم  دالوجه اجلدي عترب بذلكيف أداءه فأ   لكوروياإل الطابعحيمل وع ن ،نوع جديد من املعامالت
ة لكورونياإل يسمى باألعمال فيماسدت ج   كرب وأعمقأ بصيغلتظهر هذه املعامالت منت وتوسعت  ،املنظمات

تميز يالقرن الواحد والعشرين مساير ملتطلبات ومطور راقي عمل  أسلوبنتج عنها و  ،بشقيها التجاري والتنظيمي
  .كرب عائدأا بأقل تكلفة و إلكورونيقوم بتحريك املعلومات يو بالتفاعل والتكامل 

األساسية  ركائزالثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال على األبعاد الرئيسية للتنظيم واليت تعد ؤ ت وعلى نفس النحو
بذلك مدخال فأصبحت  (التنظيم، مجاعات العمل ،األفراد) :التطوير التنظيمي واملتمثلة يف برنامج اليت يعمل عليها

 .األعمال نظماتمدعم برنامج التطوير التنظيمي داخل لفعاال 
حتسس دور هذه التكنولوجيا يف حتقيق متطلبات التطوير التنظيمي من خالل  من املمكننه إإضافة إىل ذلك ف

مت ، وقد اإلسوراتيجية دارةاجلودة الشاملة واإل إدارةاحلديثة مثل إعادة هندسة األعمال دجمها يف فعاليات تطبيقاته 
بالتأثري املباشر  التصافهاعمال اليوم وكذا ا أكثر املداخل روجا يف عا م األكوهنز على هذه املداخل ال على غريها  الوركي

 .والشامل على أداء املنظمة
املعلومات واالتصال  ارتباطية بني تكنولوجياستقصاء العالقة االعلى سريكز  هذا الفصلخالل  يف اهتمامنا

ت شكل جوانب عدةالتماس التكامل بني هذين املتغريين من شكلها نظري وذلك من خالل يف  يالتطوير التنظيمو 
 :املباحث التاليةيف 

 .التطور يف مناذج األعمال يف ظل تكنولوجيا املعلومات واالتصال: المبحث األول
 .التطوير التنظيمي حاورعالقة تكنولوجيا املعلومات واالتصال مب: المبحث الثاني

 .عالقة تكنولوجيا املعلومات باملداخل احلديثة للتطوير التنظيمي :المبحث الثالث
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  :ظل تكنولوجيا المعلومات واالتصالألعمال في التطور في نماذج ا: المبحث األول
كس الوجه احلديث  عمناذج ت كلها املنظمات االفوراضية، ،ةلكورونية، األعمال واإلدارة اإللكورونيالتجارة اإل

هذه قالب هذه النماذج، فللدخول حتت  كون بالضرورة موجه وهادفيملنظمة اأي أن تطوير  ،للمنظمات املعاصرة
دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف لوذلك نتيجة من مظاهر التطور اجلوهرية يف أعمال املنظمات  األخرية تعد

 .مقتضيات عملها
 :ةلكترونيالتجارة اإل: األولالمطلب 

التكنولوجي يف حياة ها جملموعة األسباب يعد طغيان اجلانب ئتطورت صيغ معامالت املنظمات مع عمال
تعد و  استغالهلا،املنظمة وجب على  ةهذه التكنولوجيا للوصول إليه فرص استغالل منجعل ما  هذا ،العميل أبرزها

 .هلذه املعامالت األكثر رواجااملظهر ة لكورونيالتجارة اإل
 .ةلكترونيتعريف التجارة اإل -أوال 

 نظماتامل استخدمتوذلك عندما من القرن العشرين  السبعينياتبداية ة إىل لكورونييرجع مفهوم التجارة اإل
بدأت تطبيقات التجارة  ويف أوائل السبعينيات ،أعماهلا منظماتاألمريكية شبكات خاصة تربطها بعمالئها و 

وبعض التجارية العمالقة  نظماتيتجاوز امل  م ة لألموال لكن مدى التطبيقلكورونية للتحويالت اإللكورونياإل
ة من لكورونيا الذي وسع تطبيق التجارة اإلإلكورونيويف نفس فورة السبعينيات أتى مفهوم تبادل البيانات  ،نظماتامل

 نورنتومع جعل اإل ،أخرى منظماتمالية إىل  منظماتالتقنية من  وامتدتمعامالت أخرى جمرد معامالت مالية إىل 
مث تطورت من و  1،"ةلكورونيالتجارة اإل"ومنوها ظهر مصطلح  وانتشارهامادة مالية ورحبية يف تسعينيات القرن العشرين 

  .هي عليه اآلن على ماتطبيقاهتا لتصبح 
 :إذ هبذا اخلصوص صاغته اهليئات الدوليةما نبدأ بأهم  ،بطرق خمتلفةة لكورونيعرفت التجارة اإللقد 

تنفيذ مجيع عمليات البيع والشراء على » :بأهنا( OECD) عرفتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية -
تتم بني  للبيانات واليت لكورويواليت تقوم على أساس التبادل اإل ،نورنتاإلاخلط املباشر من خالل شبكة 

 2.«(B2C) األعمال واملستهلك منظمةأو بني  (B2B)األعمال  منظمةاألعمال و  منظمة
أنشطة إنتاج السلع واخلدمات وتوزيعها وتسويقها » :بأهنا *(WTO) وتعرفها المنظمة العالمية للتجارة -

 3.«ةلكورونيوبيعها أو تسليمها ملشوري من خالل الوسائط اإل
 

                                                           
 . 21: ، ص1122اجلنادرية، : ، الطبعة األوىل، األردناألسباب وحلول :لكترونياالحتيال اإلأسامة مسري احلسني،  (1)
 .12:ص ،1121 ،الوطنيةمكتبة امللك فهد : السعودية ،دراسة تطبيقية على المكتبات: لكترونيةالتجارة اإل ،إبراهيم أمحد عبد اخلالق الدوي (2)

*
 World Trade Organization. 

امللتقى الدويل الرابع ورقة حبثية مقدمة إىل  ،في ظل وسائل الدفع المعتمدة لكترونيةاألبعاد القانونية والضريبية للتجارة اإل ،فارس فيصل ومحزة ضويفي (3)
 ،املركز اجلامعي خيمس مليانة: اجلزائر ،"عرض جتارب دولية"التجارة اإللكورونية يف اجلزائر  اعتمادشكالية إعصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية و : حول
 .  10:ص ،1122أفريل  21/22
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النقل » :هي ةلكورونيالتجارة اإلفإن * (Unictral) حسب لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي -
 1.«إلعداد املعلومات هنظام متفق علي باستخدامللكمبيوتر  بني جهازينللبيانات  لكوروياإل

(EU) االتحاد األوروبي عرف -
ة سواء إلكورونيكل األنشطة اليت تتم بوسائل »: ة بأهنالكورونيالتجارة اإل **

من جهة  وبني اإلدارات احلكومية من جهة متت بني املشروعات التجارية واملستهلكني أو بني كل منهما 
  2.«أخرى

على  هاذكر نتعددت تعريفاهتم لتقسم يف الغالب إىل توجهات الباحثني وقد عرفت كذلك من طرف مجلة من 
 :النحو التايل

 .ةلكترونيتعريف التجارة اإل اتجاهات: (1-3) الجدول رقم
 التعريف المنظور

بكات احلاسبات اإللية أو بواسطة ش إلكورويد اسدالة هي تسليم السلع واخلدمات واملعلومات و لكورونيالتجارة اإل االتصاالت
 .نورنتشبكة اإل

 .هي إحدى التطبيقات التقنية والرقمية يف جمال التعامل أو تعامالت األعمال األعمال
 . ة هي أداة موجهة إلشباع رغبة املنظمات واألفراد واجلهات احلكوميةلكورونيالتجارة اإل الخدمة
 .نورنتهي أداة لتوفري وشراء املنتجات وتبادل املعلومات بصورة فورية من خالل شبكة اإلة لكورونيالتجارة اإل األداء
 . ة هي إطار للتعاون املشورك بني املنظمات البائعة واملشوريةلكورونيالتجارة اإل التعاون

 . ة هي ملتقى جيمع عناصر اجملتمع للتعلم والتبادل والتعاون فيما بينهملكورونيالتجارة اإل المجتمع
عصرنة نظام الدفع يف البنوك : امللتقى الدويل الرابع حولورقة حبثية مقدمة إىل  ،ة في الدول العربيةلكترونيتحديات التجارة اإل ،عيسى دراجي: المصدر

 .11:ص ،1122أفريل  21/22 ،املركز اجلامعي خيمس مليانة: اجلزائر ،"عرض جتارب دولية"ة يف اجلزائر لكورونيالتجارة اإل اعتمادشكالية إاجلزائرية و 
 باستخدامالقيام بأنشطة التجارية » :يتمثل يف أهنا ةلكورونيتطوير تعريف للتجارة اإل ناميكن سبق ومن خالل ما

 املنتجات تبادل أو شراءال أو بيعالكل عمليات تشمل  نشطة هذه األ ،خارجية أو كانت  داخلية صالتا اتشبك
  .واملعلومات واخلدمات

 :ةلكترونيأنماط التجارة اإل -ثانيا
جلعل عملياهتا التجارية تكتسب السمة  نظماتامللسعي نتيجة  ة بداية  لكورونيالتجارة اإل استخدام كان     

عقد من خالل تقدم تسهيالت كبرية وفعالة ل هذه العمليات وتطورت ،عملياهتا التجاريةل (E) ة وإرفاقلكورونياإل

                                                           
*
 United Nations Commission on International Trade Law. 

عصرنة نظام الدفع : امللتقى الدويل الرابع حولورقة حبثية مقدمة إىل  لكترونية،البنية التحتية للتجارة اإلاإلنترنت  ،مجاللفول هارون وبوزيان رمحاي واب (1)
 ،1122أفريل  21/22 ،املركز اجلامعي خيمس مليانة: اجلزائر ،"عرض جتارب دولية"التجارة اإللكورونية يف اجلزائر  اعتمادشكالية إيف البنوك اجلزائرية و 

     .21:ص
**

 European Union. 
 .11:ص، 1122املركز العريب، : ، الطبعة األوىل، مصردراسة مقارنة: لكترونيالقانوني للمزاد اإل التنظيمثامر عبد اجلبار السعيدي،  (2)
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عرب هذه األمناط من  تتفاعلة تتكون من عمليات بيع وشراء لكورونيأن التجارة اإل إذ ،أمناط عديدة من الصفقات
 :هذه الصفقات تتمثل يف 1،الصفقات

يزال يف مراحله األولية يف  ة اللكورونيوهذا اجلانب من التجارة اإل: (B2G)صفقات أعمال إلى حكومة  -
تتمثل يف عمليات احلكومية  نظماتالتجارية وامل نظماتبني امل لكورويالتفاعل اإل وعمليات ،معظم الدول

إثباتات ومدفوعات الضرائب ومدفوعات الوراخيص التجارية ورسوم اجلمارك وختليص » :يف الغالب يف
التجارية  نظماتمن مشوريات من امل احلكومية نظماتبه امل تقوم باإلضافة إىل ما ،الواردات من البضائع منها

 2.«اإلكوروني
ة ألن لكورونيأو جتارة التجزئة اإل لكوروياإل قيالتسو  اسمويطلق عليها  :(B2C)صفقات أعمال إلى زبون  -

على  افوراضيةة إلكورونيبعرض منتجاهتا على متاجر  املنظماتحيث تقوم  ،الصفقة تتم مع املستهلك مباشرة
ويتم الدفع بطرق  3.وتعرض وتروج لبضائعها وتعقد الصفقات مع املستهلكني الراغبني (Web) الويبشبكة 

 4.ة أو نقدا عند التسليملكورونيخمتلفة أكثرها شيوعا بطاقات االئتمان أو الشيكات اإل
إمجايل حجم من  (%08) يقارب ويشكل هذا النوع من املعامالت ما :(B2B) صفقات أعمال إلى أعمال -

ة اليت تتم بني منظمات األعمال البائعة لكورونيويقصد هبا تعامالت التجارة اإل 5،ة يف العا ملكورونيالتجارة اإل
اليت تتم بني  (شراءالبيع و ال)هي كل صفقات  آخرومبعىن  ،نورنتات األعمال املشورية عرب شبكة اإلومنظم

تبادل أنواع معينة وحمددة من البضائع أو يتم يف هذه احلالة  ،واليت ترتبط عادة بعقود رمسية 6،نظماتامل
التجارية يف هذه احلالة على شبكات خاصة املبادالت  جتري ،اخلدمات بأسعار متفق عليها بشكل مسبق

يف كلتا احلالتني مبوثوقية عالية وبأمان وتتميز املبادالت  ،نورنتفيما بينها أو على شبكة اإل املنظماتتربط 
يقتصر الولوج إىل هذه الشبكات أو  ،وتكون املبادالت يف هذا النوع من التجارة معقدة ،املعلومات يف نقل

                                                           
 .14 -11: ص مرجع سبق ذكره،جنم عبود جنم،  (1)
يف  عصرنة نظام الدفع: امللتقى الدويل الرابع حولورقة حبثية مقدمة إىل ، األعمال العربية اقتصادياتعلى  وأثرها لكترونيةالتجارة اإلنعيمة حيياوي،  (2)

: ص ،1122أفريل  21/22 ،املركز اجلامعي خيمس مليانة: اجلزائر ،"عرض جتارب دولية"التجارة اإللكورونية يف اجلزائر  عتماداشكالية إالبنوك اجلزائرية و 
12. 

عصرنة : امللتقى الدويل الرابع حولورقة حبثية مقدمة إىل  ،كأداة لتميز الخدمات المصرفية  نترنتتكنولوجيا اإل ،بودي عبد القادر وبودي عبد الصمد (3)
أفريل  21/22 ،املركز اجلامعي خيمس مليانة: اجلزائر ،"عرض جتارب دولية"التجارة اإللكورونية يف اجلزائر  اعتمادشكالية إنظام الدفع يف البنوك اجلزائرية و 

 .11: ص ،1122
 .11: ص ،1114 ،مكتبة اجملتمع العريب: األردن ،األوىلالطبعة  ،لكترونيةالتجارة اإل إلىمدخل  ،حممد خليل أبو زلطة وزياد عبد الكرمي القاضي (4)
امللتقى الدويل ورقة حبثية مقدمة إىل  ،لتفعيل التجارة العربية البينية ةكأدا لكترونيةآليات التجارة اإل ،عالوي حممد حلسن وموالي خلضر عبد الرزاق (5)

املركز اجلامعي خيمس : اجلزائر ،"عرض جتارب دولية"التجارة اإللكورونية يف اجلزائر  اعتمادشكالية إعصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية و : الرابع حول
 .10:ص ،1122أفريل  21/22 ،مليانة

عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية : امللتقى الدويل الرابع حولورقة حبثية مقدمة إىل  ،في الدول العربية تحديات التجارة اإللكترونية، عيسى دراجي (6) 
 .16 :ص، 1122أفريل  21/22 ،املركز اجلامعي خيمس مليانة: اجلزائر ،"عرض جتارب دولية"التجارة اإللكورونية يف اجلزائر  اعتمادشكالية إو 
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ة لكورونيولكن هذا النوع من التجارة اإل ،نظماتاخلدمات اخلاصة على فئة معينة وحمددة من األشخاص وامل
 1.ومهمة جداكبرية داته املادية  ئقية عالية كما أن عاو ثمو يتمتع مبهنية و 

 ،آخربني مستهلك ومستهلك  ثعملية البيع والشراء يف هذا النوع حتد :(C2C) صفقات زبون إلى زبون -
وهذا النوع منتشر جدا لدى املستخدمني  ،أخرى جهةوليس هناك حاجة لوجود أي تدخل من منظمة أو 

كبرية تريح املستخدمني يف تعامالهتم ملا توفره بعض املواقع املختصة ملثل هذا النوع من التجارة من تسهيالت  
  Yahoo.2) و موقعأ e-Bay  موقع) :مواقع املزادات مثل (زبون-زبون)أمثلة صفاقات ومن  ،يف تعامالهتم

 3:مثل نورنتكما ظهرت يف الفورة األخرية أنواع جديدة من الصفقات عرب اإل
لبيع وشراء  وفيها يتم عقد صفقات Gov to Employee (G2E:) صفقات الحكومة إلى المواطنين -

 .والشبكات احلكومية نورنتاخلدمات بني املواطنني واحلكومة عرب اإل
الصفقات يقوم  ويف هذا النوع من :Business to Employee (B2E) صفقات األعمال إلى العاملين -

  .نورنتاإل قطاع األعمال ببيع السلع واخلدمات واألسهم للعاملني فيه عرب
بني الشركاء  سلع واخلدمات واألسهمالصفقات لبيع وشراء وهي  :(B2R) صفقات أعمال إلى الشركاء -

 .لكوروياإليف نفس العمل 
 :مع أطراف هذه الصفقات يأخذ األشكال التالية نورنتويف الغالب فإن العمل التجاري باستخدام اإل

طريق الربيد  لوسائل التجارية اليت منت بشكل كبري جدا واإلعالن إما أن يكون عناويعترب من  :اإلعالن -
 . أو طريق صفحة الويب لكوروياإل

 لكورويسواء بالتصفح والبحث أو عن طريق الربيد اإل نورنتاإليعين شراء أي بضاعة عن طريق  :التسوق -
  .من يف العمل ويف اآلونة األخريةآوخصوصا عندما تتبع طريق  االستثماروهلذا احلقل مستقبل كبري جدا يف 

أيا كانت املعلومات  نورنتاإلوتعين أنه بإمكانك احلصول على املعلومات عن طريق  :خدمات المعلومات -
سواء عملية أو جتارية أو طبية أو غريها ومن أي وقع  ويف أي وقت ومن املتوقع هلذا السوق أن ينمو بشكل 

تشمل برامج و خدمات أخرى و  سريع جدا حيث أن خدمات توفري املعلومات تقع ضمن هذا احلقل
ليالت متخصصة خلدمة أغراض معينة كاالستشارات يف مواضيع معينة والدورات التدريبية والربامج وحت

 4.املتخصصة ألهداف معينة وغريها

                                                           
 .12: ص ،مرجع سبق ذكره ،نعيمة حيياوي (1)
امللتقى ورقة حبثية مقدمة إىل  ،في البيئة العربية لكترونيةإشكالية االستمرارية وتطوير الميزة التنافسية للتجارة اإل ،مسعود كسرى وخليدة حممد بلكبري (2)

املركز اجلامعي : اجلزائر ،"عرض جتارب دولية"التجارة اإللكورونية يف اجلزائر  اعتمادشكالية إعصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية و : الدويل الرابع حول
 .22: ص ،1122أفريل  21/22 ،خيمس مليانة

حالة دول مجلس : كإستراتيجية إلعادة صياغة دور الدولة ووظائف مؤسساتها الواقع والتحديات  لكترونيةلحكومة اإلا ،عبدوه نعمان شريف (3) 
 .212:ص ،1114 ،جامعة اجلزائر: اجلزائر ،غري منشورة ،األعمال إدارةيف أطروحة دكتوراه  ،دول الخليج

  .126-120:، ص1112دار اإلثراء، : األردنالطبعة األوىل،  ،العملية اإلدارية وتكنولوجيا المعلوماتمزهر شعبان العاي وشوقي ناجي جواد،  (4)
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نتجها وذلك ألهنا قد أصبحت أة تتجاوز مناذج األعمال اجلديدة املدرة لألرباح اليت لكورونين أمهية التجارة اإلإ
. تعد بذلك تكنولوجيا التغيري املنظمة من املنافسة حمليا وعامليا فالتجارة النقالةبالفعل وسيلة ال غىن عنها لتمكني 

ة تتحقق فقط عندما تكون املنظمة راغبة يف إحداث تغيريات يف لكورونية املتأتية من مزاولة التجارة اإلينافع الرئيساملو 
ولتأكيد هذه احلقيقة يرى  ،ة هذهلكورونياإل لفرص اليت تتيحها التجارةأمثل ل استثمارتنظيماهتا وعملياهتا لتحقيق 

وتطوير موقع على هذه الشبكة ال ميثل  نورنتجمرد الربط على شبكة اإل هالباحثون واملمارسون على حد سواء أن
هلا هو احلصول على حصة سوقية واحملافظة على  ىمسا وإمنا اهلدف األإلكورونياهلدف األمسى لعملية حتول املنظمات 

 1.ألطول فورة ممكنة هذه احلصة
  :وسلبياتها ةلكترونياإل التجارة لتقنية الفريدة المميزات -ثالثا

 :ة مميزات وتبعات سلبية، نذكر أبرزها على النحو التايللكورونيللتجارة اإل     
 2:أمهها ميزات ةبعد التقليدية األساليب من غريها عن ةلكورونياإل التجارة تتمتع :ةلكترونيمميزات التجارة اإل .1

 األوقات، كل ويف مكان كل يف متواجدة ةلكورونياإل التجارة أن منطلق من: (Ubiquity) الواسع الوجود -
 ةلكورونياإل التجارة أما للشراء، إليه الذهاب املتعامل يستطيع ملموس سوق إىل حبـاجة التقليدية فالتجارة

 أي يف امللموس غري السوق هذا إىل الدخول خالهلا من املتعامل ويستطيع ملموس سوق إىل حتتاج ال فإهنا
 زيارته، يف يرغب الذي املوقع على بسيطة وبلمسة ةلكورونياإل االتصالأدوات  طةسابو  مكان أي ومن وقت

 .وشرائه املنتج على اإلطالع ميكنه أزرار عدة وبضغط
 الدول حدود ختطي خالهلا من املتعاملني ةلكورونياإل التجارة متكن: (Global Reach) العالمي التداول -

 التجارة نقيض على تذكر، تكلفة ودون احلاسوب على بسيطة زر وبضغطة بالعا م مكان أي إىل والوصول
 .للتسوق العاملية األسواق زيارة املتعاملني على ويصعب حمليا هبا التعامل يقتصر اليت التقليدية

 خالهلا من تمت اليت ،نورنتاإل شبكة معايري أو مقاييس وهي: (Universal Standards) عالمية معايير -
 ومقاييس ملعايري فتخضع التقليدية التجارة أما العا م، دول بني موحد وبشكل ةلكورونياإل التجارة تعامالت

 املنتجات أسواق إىل الدخول تكلفة ختفض ةلكورونياإل التجارة فمقاييس نفسها، الدولة على تعتمد حملية
 الدول تلك أسواق دخول وتكلفة الدول لسياسات خاضعة التقليدية التجارة مقاييس بينما أشكاهلا، بشىت

 .أخرى إىل دولة من ختتلف
 الوصول من متكنها منطلق ومن ةلكورونياإل فالتجارة: (Information Richness) غنية معلومات موارد -

 جلميع نظماتامل استخدام بواسطة كثرية، مبعلومات املستهلك تزود العا م أحناء شىت ويف املستهلكني جلميع
 آلية كانت التقليدية التجارة يف بينما واملرئية، واملقروءة املسموعة كالوسائط الرقمية، التكنولوجيا وسائط

 .لوجه وجها املستهلك مقابلة على رئيسي وبشكل تعتمد املعلومة تزويد

                                                           
 .240:ص ،مرجع سبق ذكره ،اإلداريةنظم المعلومات  ،سعد غالب ياسني (1)
 .بتصرف .11: ص ،مرجع سبق ذكره ،نعيمة حيياوي (2)
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 أهنا منطلق من جدا، عالية فاعلية ذات تواصل آلية ةلكورونياإل التجارة تعد: (Interactivity) التواصل -
 هلذا التقليدية التجارة تفتقد احلصر، ال املثال سبيل وعلى والتاجر، العميل بني اجتاهني ذات اتصال وسيلة
 أن املمكن غري فمن التلفاز، عرب بضائعها عن أعلنت نظماتامل إحدى أن فلو االتصاالت، من النوع

 .ةلكورونياإل التجارة عرب ممكنا أصبح التواصل هذا ولكن اجلهاز، عرب املعلن مع العميل يتواصل
 كثيفة املعلومات جعلت نورنتاإل شبكة بأن املعروف من: (Information Density) المعلومات كثافة -

 املعلومـات عن البحث آلية من ةلكورونياإل التجارة قللت مشابه وبشكل وحديثة، ممتازة نوعية وذات
 للمعلومة املالئم التوقيت من التقنية هذه زادت أخرى جهة ومن جهة، من االتصاالت تكلفة ومن والتخزين

 .كذلك ودقتها
 من للمنتج املسوق متكن ةلكورونياإل التجارة أن منطلق من: (Personalization) الشخصي االستهداف -

 الفرد معلومات بتحديد وذلك الشبكة، عرب اإلعالنات تعديل خالل من األفراد من معينة فئة استهداف
 .ضرورية املسوق يراها أخرى أمور وأي عمله وطبيعة واجلنس، العمر، كتحديد املنتج على اطالعه املرغوب

 :ةلكترونيسلبيات التجارة اإل .2
 1 :ة ما يليلكورونيمن سلبيات التجارة اإل

أو منافسني  ،نورنتاإلواليت تتم إما بواسطة قرصنة  :(Intentional Attacks) الهجمات المعتمدة -
 املعلومات السرية ،الزبائن مثال اعتمادكأرقام بطاقات   منظمةلغرض الوصول إىل املعلومات السرية لل نظمةامل

 .كثرية قد يصعب حصرها  وأموربالزبائن وحجم املبيعات  اخلاصة
 نظمةاألفراد واملة اليت تتم بني لكورونيتعرب التعامالت اإل: (The Privacy Debate) خصوصية التعامل -

 ،من منطلق أهنا حتفظ على ذاكرة النظام الرقمية وهي معلومات قيمة جدا ،علومايت مهم جدامذات طابع 
وبالتايل  اخوراقهاه قد مت تالعميل بأن خصوصيسيشعر  وبالتايل إن متكن أحد من معرفتها أو حىت تتبعها

 .تتمكن من محاية خصوصيته  م تعامل معها من منطلق أهناياليت  نظمةفقد الثقة بامليس
 بأن عليه املتعارف فمن عميلها، مبعلومات الشركة ثقة فقدان هنا املقصود :(Loss of Trust) الثقة فقدان -

 إلمتام الشركة نظام لدخول به اخلاص (Digital Signature) الرقمي التوقيع يسمى ما يستخدم العميل
 .العميل توقيع مستخدما بالدخول الصحيح غري الشخص متكن إذا احلال هو فكيف فيها، املرغوب عمليته

ة تتم بسرعة كبرية لكورونيرغم أن عملية الشراء اإل :(Transmission Failures)فشل عملية التحويل  -
فمن املتعارف عليه أن عملية الشراء عرب التجارة  ،عرضة خلطر فشل عملية التحويل أهنا إال ،جدا

يبدأ فيها املستهلك مبلء النموذج االبتدائي لعملية الشراء ومن مث  ،عدة خطواتة تتم بواسطة لكورونياإل
 ،نظمةسياسات املحسب وخطوات أخرى قد تكون ضرورية  االعتماداالنتقال لنموذج ملء بيانات بطاقة 

                                                           
امللتقى الدويل ورقة حبثية مقدمة إىل ، لكترونيةإشكالية االعتراف باإليراد في المحاسبة الدولية في ظل التجارة اإلصغري موح مرمي وسردون مهدية،  (1)

املركز اجلامعي خيمس : اجلزائر ،"عرض جتارب دولية"التجارة اإللكورونية يف اجلزائر  اعتمادشكالية إالبنوك اجلزائرية و عصرنة نظام الدفع يف : الرابع حول
 .6-0 :ص ،1122أفريل  21/22 ،مليانة
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وألسباب تقنية أو أخرى قد تفشل أحد اخلطوات  ،نظمةويف كل مرحلة تقورح صفحة جديدة عرب موقع امل
 .ومن هنا ستظهر مشكلة جديدة وهي عدم لتأكد من إمتام العملية

ففي التجارة التقليدية يتم إعادة توثيق الصفقة بأوراق  :(Lack of Authentication) غياب التوثيق -
صال شخصي ومباشر بني البائع وموقعة من قبل الشخص املناسب بواسطة ات نظمةثبوتية مرفقة بشعار امل

ة تعد مجيع تلك األمور شبه مفقودة بالكامل وهذه احلقيقة تزيد من لكورونيولكن ويف التجارة اإل ،واملشوري
 .التعامل مع الشخص الغري صحيح احتمالية

يف غياب التوثيق املناسب كما يف التجارة التقليدية يصبح من السهل  :(Theft of Identity)سرقة الهوية  -
 .والقيام بعمليات دون علمه ،شخصية الغري انتحال

ي ومزودي خدمات بعض مسوق يف بعض األحيان تكون :(Window Dressing)تزوير الحقائق  -
 .علية خدماهتمميلية فقط يف غياب آلية معينة تؤكد مصداقيتهم وفاخدمات احلماية، خدمات جت

أصبح سوقها سوقا تنافسية وأصبحت قوة  ،ة املتسارعلكورونيالتجارة اإلمنو مع  :ثار ضغوط االقتصادآ -
وكل من يستطيع  ،األمان والتوكيدية واملوثوقية اخلاصة بنظامه آلياتاملنافس قوة حقيقية تكمن يف جناح 

 .التكنولوجيكرب يف هذا السوق أتوفري تلك اآلليات يكون نصيبه 
 .ة والمنظمات االفتراضيةلكترونياألعمال اإل :الثانيالمطلب 

 ة، يشوركان مع هذه األخرية يفلكورونيمشل من التجارة اإلأة واملنظمات االفوراضية مفهومان لكورونياألعمال اإل
وخيتلفان معها يف كون أن استغالل هذه  ،داء األعمالالوسيلة الرئيسة ألتكنولوجيا املعلومات االتصال أن اعتبار 

يشمل جل أو كل أعمال ة واملنظمات االفوراضية لإلكورونييف كل من األعمال أوسع بشكل التكنولوجيا يكون 
 .املنظمة

 :ةلكترونياألعمال اإل -أوال
يف صيغها التجارية فقط بل  ة لكورونيباملعامالت اإلالقيام بعمال ي ثابت  م تكتفي منظمات األشنه الوأل

 .ةلكورونياإل باألعمالغراض الغري جتارية وهذا ما نراه يف ما يعرف األللمنظمة  لكوروينشاط اإلالوجه أشمل تورت لط  
 : ةلكترونياإل األعمالمفهوم  .1

 ذاهل ماستخداأول و  1،(E- commerce) ةلكورونية بعد ظهور التجارة اإللكورونيجاء مصطلح األعمال اإل
ة عن أنشطة لكورونيوذلك يف إطار سعيها املكثف لتميز أنشطة األعمال اإل (IBM) شركة املصطلح كان من قبل

 نظمالمدخل متكامل مرن لتوزيع قيمة األعمال املميزة من خالل ربط » :بأهنا الشركةوعرفتها  ،ةلكورونيالتجارة اإل
  2.«نورنتستخدام تكنولوجيا اإلوبابالعمليات اليت تنفذ من خالل أنشطة األعمال اجلوهرية بطريقة مرنة مبسطة 

                                                           
 .142: ص ،1114 ،دار املسرية: األردن ،الطبعة األوىل ،دراسات إدارية معاصرة ،بالل خلف سكارنة (1)
ورقة حبثية  ،في وزارة الصحة الفلسطينية بمحافظة غزة لكترونيةاإل دارةتطوير عمليات صنع القرار اإلداري في ضوء اإل ،محدونةحسام الدين  (2)

  .11:ص ،1120جوان 21 ،جامعة القدس املفتوحة: فلسطني ،"وتطلعات واقع"املوارد البشرية يف القطاع الصحي الفلسطيين : دويل حولؤمتر مقدمة إىل م
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بمفهومها الواسع " اخلدمة وتشملوتقدمي  واإلنتاج األداء يف التكنولوجياة هي توظيف لكورونياألعمال اإل
 ،وعمالء منظمات ،أخرى منظماتو  منظمات ،عمالاأل أطرافكافة العالقات بني  "الشائع أووليس الضيق 

 .ورعايا ،حكومية أووهيئات مشرفة  منظماتو  ،شركاء فرعيني أووسطاء  أوووكالء  منظمات
ارض التصور الشمويل املتقدم لفكرة الكثري ممن يعجند  فإننا ،"الضيق والشائع" من حيث مفهومها أما

خيرجون احلكومة  أيضاهم و  ،بعالقات هيئات األعمال فيما بينها ةلكورونياإل األعمالفيحصرون  ،ةلكورونياإل األعمال
ولكن . واجبات وخدمات هي وإمنا أعمالعالقات احلكومة ليست عالقات  أنعتبار با اإلطارة من هذا لكورونياإل

 ،خاصة بعد سياسات اخلصخصة كومةاحل على دور ثري من أالعصر الرقم استتبعهعصر املعلومات وما  فرازاتإ بعد
ة لكورونياإل األعمالبناء  واحتياجاتمتطلبات وبسبب متاثل  ،اخلدمية واالستثمارية بعادهبأاحلكومي  ألداءوكذا ا

. ةلكورونياإل لألعمال واقع ضمن املفهوم األوسعة لكورونيإلاحلكومة امفهوم  أن جند ،ةلكورونيواحلكومة والتجارة اإل
 فإنناووفق املفهوم الضيق  ،ةلكورونياإل األعمالحتديد عناصر وخصوصية كل مفهوم لدى تقسيم من  وال مينع شيء

 1.االستثماري أووالتجاري املايل باألداء ذات الصلة  فقط عن األعمالنتحدث 
غري أن  ةإلكترونياألعمال  الصطالحرديفا  ةلكترونيالتجارة اإل صطالحا استخداميشيع لدى الكثريين كما 

ة وتقوم لكورونيمن التجارة اإل ة أوسع نطاقا وأمشللكورونيال اإلفاألعم ،هذا اخلطأ الشائع ال يراعي الفرق بينهما
ومتتد لسائر األنشطة اإلدارية واإلنتاجية  ،ة على فكرة أمتتمة األداء يف العالقة بني إطارين من العمللكورونياألعمال اإل

  ،بوكالئها وموظفيها وعمالئها نظمةعالقة امللإذ متتد  ،تعلق فقط بعالقة البائع أو املورد بالزبونوال ت ،واملالية واخلدماتية
 Strauss and) فورستو ستراوس  جنده لدىوهذا ما  2،كما متتد إىل أمناط أداء العمل وتقييمه والرقابة عليه

Frost) إليها أنشطة عديدة احيث أضافة لكورونياإلة هي أوسع بكثري من التجارة لكورونياإل األعمالأن  انإذ يؤكد 
 : من خالل املعادلة التالية

 .ةلكترونيعمال اإلمعادلة األ: (1-3) شكل رقمال

  
 .20: ص ،1122 ،(بيمك) دارةمركز اخلربات املهنية لإل: مصر ،ة في الشؤون اإلداريةلكترونياإل دارةاإل ،جمموعة خرباء :المصدر

 :ةلكترونياإل األعمالإطار يوضح خطوات  .2
 : ة وهيلكورونياإل ألعماهلا نظماتت من أجل تطوير املثالث خطوا (IBM) حددت شركة

 .اإلكورونياملوقع لنشر املعلومات  استخدام مثمواقع الويب  إنشاء :األولىالخطوة  -
عمال باألعالن عن موقع الويب من أجل اخلدمة الذاتية حيث يستطيع العمالء القيام اإل :الخطوة الثانية -

 .حساباهتم تدقيق مثل
                                                           

 . 12: ص ،1122 ،(بيمك) دارةمركز اخلربات املهنية لإل :مصر ،في الشؤون اإلدارية لكترونيةاإل دارةاإل خرباء،جمموعة  (1)
 .24: ص ،1112 ،دار املطبوعات اجلامعية :مصر ،لكترونيةالتجارة اإل ،فرج يوسف أمري (2)

 ختطيط
 موارد املشروع

(ERP) 

 

سلسلة  إدارة
 التوريد

(SCM) 

 

عالقات  إدارة
الزبون 

(CRM) 
 

 

 التجارة
ةلكورونياإل  
(EB) 

األعمال 
 ةلكورونياإل
(EB) 

 

+ + + = 
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سالسل  إدارةت كالبيع والشراء و بالصفقااإلعالن الالحق عن موقع الويب الذي يسمح  :الخطوة الثالثة -
 1.د وتوزيع املنتجالتوري

وإدارته، وحتديث  ألنشطة األعمال هو أكثر من جمرد بناء موقع علـى شـبكة الويـب لكورويالتحول اإلإن 
معلوماتية لنقل أنشطة األعمال التقليدية  تقنية توفر قاعـدةن املوقع ليس إال نافذة ختفي بنية شبكية متطورة حمتوياته أل

 ،حىت تشمل مجيع األنشطة املوجهة للزبائن، واألعمال، والعاملني ة، هذه العملية تتقدم باستمرارإلكورونيإىل أعمال 
 : مهام ختطيط وتنفيذ مراحل التحول واليت تتضمن دارةويقع على عـاتق اإل

، املفيدة للزبائن املستلزمات األساسية واملوارد الضرورية من خالل نشر املعلوماتعرب هتيئة  :النشـر . أ
 .الرقمية اجلديدة الزائرين عن املنظمـة وأنـشطتهاو  شركاء األعمال ،املستفيدين

من  دارةاإل جتاهني، حيـث تـستفيداطية للمعلومات طابعا  مزدوجا  وبويأخذ مسار احلركة اخل :التفاعل . ب
السوق، وتصنيف  ، ودراساتلكورويمعلومات التغذية العكسية للزائرين، وذلك عرب االستقصاء اإل

 .مالزبائن، وحتليل احتياجاهتم، والتعرف على اهتماماهت
وشركاء األعمال  ة املوجهة للزبائن، واملوردين،لكورونيوتتضمن الدخول إىل أنشطة األعمال اإل: التنفيذ . ت

 . املنظمة على شبكة الويب املنتجات واخلدمات واملعلومات من خـالل موقـععن طريق عرض 
وفق شبكة  ة تعملإلكورونيتبدأ املنظمة يف حتويل كل أنشطة األعمال التقليدية إىل أنشطة  :التكـامل . ث

 2.ختطيط موارد املشروع عالقـات الزبـائن وأنـشطة إدارةو  ،سلسلة التوريد إدارةللقيمة مرتبطة مع 
 .ألنشطة األعمال لكترونيالتحول اإل :(2-3) قمالشكل ر        

 
 .110: ص ،1110 ،العامة دارةمعهد اإل: السعودية ،تطبيقاتها العربية وأفاقة لكترونياإل دارةاإل ،سعد غالب ياسني :المصدر   

 
 
 
 
 

                                                           
 . 13:ص ،مرجع سبق ذكره ،في الشؤون اإلدارية لكترونيةاإل دارةاإل خرباء،جمموعة (  1)
 . 111-110: ص ،1110 ،العامة دارةمعهد اإل: السعودية ،وأفاق تطبيقاتها العربية لكترونيةاإلدارة اإل ،سعد غالب ياسني (2)

تكامل العمليات الداخلية 
 .مع العمليات اخلارجية

 سالل التوريد

 إدارة العالقات الزبائن

تنفيذ األعمال  
التفاعل يف موقع  على شبكة الويب

نشر املعلومات  الويب
شبكة  ىعل

 الويب

يف  
دة 

زيا
لفة

لتك
ا
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 :نترنتنماذج اإلعمال على اإل .3
 ،مثل واجهات املتاجر االفوراضية ووسطاء املعلومات نورنتاملتوفرة على اإلهنالك عدد من مناذج األعمال 

يسمى  وما وجمهزي خدمة اخلط املباشر ،لبوباتاالفوراضية، ااجملمعات ، جمهيزي احملتوى ،وسطاء التعامالت التجارية
 1:يتتميز واليت سنوضحها كاآلاملعالن اإلاملزادات والتسعرية الدينامكية و ، بالنقابات
ت ويكون بيع املنتجا ،ط املباشرحيث يتم بيع البضائع واخلدمات على اخل: واجهة المتجر االفتراضي -

 .األعمال إداراتيف  أفراد إىلاملستهلك أو  إىلوالبضائع بشكل فعلي ومباشر 
ن جتهيز املنتج إذ أ ،علومات عن املنتجات مثل األسعار وما شاهبهاوالذي جيهز امل :وسيط المعلومات -

أو يف إرشاد  ،اإلعالنمن والتسعرية واملعلومات املتاحة إىل األفراد واألعمال جتعلهم حيصلون على إيرادات 
 .عني واجلمع بينهمئاملشورين والبا

وطرق الدفع من خمتلف املصادر،  ،يستعرضون معدالت األسعارمشورين  (:التجارية) وسيط التعامالت -
 ،امل مع مبيعات اخلط املباشرعن طريق التع ،لمال والوقتلووسيط التعامالت يؤمن اقتصاد املستخدم 

 .تعامالتال ت هذهكلما نفذ  أجورهموحيصلون على 
  .واإلعالنات ،يؤمن دخال وواردا من خالل جتهيز الزبون باجملان :مجهز المحتوى -
ملادية والربجمية اتجات املكونات العالقة بدعم منذات  جيهز باخلدمات :مجهز خدمة الخط المباشر -

 .احلاسوبية
 .ومكان لقاء على اخلط املباشر ،غرفة الدردشة :المجتمع االفتراضي -
 .الويب/ ةللدخول على الشبكة العنكبوتينقطة بداية وانطالق  :بوابة -
األسواق على اخلط ومواقع  يف أماكنويستخدم  ،تتغري يف ضوء الطلب وأسعارمنتجات  :مزاد علني -

 .املباشر
 .املعروضةاملواد تستحقه  شورين والبائعني لتحديد ماتعامالت بالوقت احلقيقي بني امل :التسعيرة الدينامكية -
 .يربط إىل موقع الويب للجهة املعلنة ،عرض لرسوم تستخدم لغرض اإلعالن :اإلعالن المتميز -
حبيث يستطيع كل بائع ومشوري من اللقاء والتحري عن املنتجات  ،جتهز ببيئة رقمية :أسواق الخط المباشر -

 .وتكوين فكرة عن أسعار تلك املنتجات
  :المنظمات الرقمية  االفتراضية -ثانيا

املنظمات مسيت بتكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت نوع جديد من املنظمات استخدام عن  لقد نتج
املنظمات الرقمية  أنوهذا يعين  ،اليت ال تكون مرتبطة بأي موقع جغرايف ،الرقمية االفوراضيةأو املنظمات االفوراضية 
وكذلك توزيع منتجاهتا وتقدمي خدماهتا من خالل واملنافسني مع الزبائن واجملهزين  بإمكاهنا التواصلاالفوراضية 

                                                           
 .264-261ص ،هبق ذكر ، مرجع سعامر قنديلجي وعالء الدين اجلنايب (1)
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االفوراضية تكون قد قدمت شكال جديدا خمتلفا كل فإن املنظمات الرقمية  األساسوعلى هذا  ،نورنتالشبكات واإل
 1.املنظمات الكبرية املمتدة بشكل عمودي ،ملنظمات القرن املاضي ياالختالف عن النموذج التقليدي الكالسيك

 :تعريف المنظمة االفتراضية .1
صر املكان والزمان نقصده باالفوراضية هنا أهنا متحررة هي وموظفيها واملستفيدين من خدماهتا من التقيد بعن ما

وتشمل التنظيمات  ،جناز األعمال ويف كل زمان ومكان وعدم حصرها يف ساعات وأيام حمددةوتعطيهم فرص إل
العمل  اختيارحيث ميكن للموظف  ،االفوراضية على ترتيبات وخيارات عمل متعددة ميكن االختيار فيما بينها

والقيام  ،(Flex Time) اجلزئي، واختيار ساعات عمل مناسبة وللمنظمة توفريه على أساس التفرغ الكامل أو العمل
ملنظمات على اوتعمل مثل تلك  بديلة للورتيبات املوجودة،الخر ذلك من ترتيبات العمل آ ىلإاملنزل و بالعمل من 

يف جهات االستفادة القصوى من اخلربات املتنوعة هلؤالء األعضاء ومن الفرص الكثرية اليت تتاح هلم من خالل العمل 
  2.خمتلفة، تشاركهم املخاطر والتكاليف كما يتشاركون يف الفرص

كشبكة   تعدبل  ،ميةينظتاملنظمة الرقمية االفوراضية غري موجودة فعال يف إطار مادي حمدد يشمل على حدود 
مستقلة مرتبطة  نظماتوهي شبكة مؤقتة مل ،لعالقات متداخلة ومتشابكة استجابة لطبيعة املتطلبات املتغرية يف السوق

وهي منظمة  ،لكي تصل إىل أسواق بعضها البعضو لكي تتشارك باملهارات والتكاليف  ،بتكنولوجيا املعلومات واملعرفة
تستخدم الشبكات لكي تربط األشخاص واملمتلكات واألفكار من أجل توليد وتأمني وتوزيع املنتجات واخلدمات 

 3.ماديةمن دون أن تكون حمدودة مبواقع تقليدية أو 
من  ،وأكثر تفصيال ،االفوراضية بشكل أدق ةظمحتديد تعريف للمنو نستطيع توضيح  من جانب أخر فإنناو 

 :خالل النقاط التالية
تكنولوجيا املعلومات واالتصال    ستخدامابجمموعة من األفراد أو املنظمات يعملون مع بعضهم البعض هي  -

  4.جناز العملإلتحقيق أهداف مشوركة دون احلاجة إىل الوجود املادي إلمتام العمليات و 
بتكاري لرأس املال البشري وهو العامل األساسي يف ور يركز على األداء اإلبداعي واالتنظيم دينامكي متط -

 5.تعامله مع بيئته الداخلية واخلارجية على حد سواء
 ،واملشتتة جغرافيا جتمعهم أنشطة ومهام متداخلة ،متثل شبكة متداخلة من األفراد أو املنظمات املستقلة -

حيث يعرض على كل شريك إمكاناته واختصاصاته وكيفية تعاونه مع باقي الشركاء لتكوين عالقات شبه 
  6.املنتجات لعمالئهاتلك املنظمات بشكل كبري على اإلبداع واالبتكار يف تقدمي وتعتمد مستقرة 
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 ،مراجعات من قبل كل األفراد أو أي من األفرادفهي ال حتتاج إىل  ،هي عبارة عن شبكة وليس مكاتب -
 1.تستطيع رؤيتها حيث أن املنظمة هي موجودة فعال ولكنك ال

كبديل وتوظفها  فوراضية منظمات تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصال بصفة أساسية ذن فاملنظمات االإ
بتكار الذي حيققه ذه املنظمة بالوركيز على عنصر اإلبداع اال، تتميز هللتواجد اجلغرايف للموظف يف مكان العمل

مع أفراد ومنظمات  مؤقتة تشاركيهعالقات  شبكة يم هذه املنظمةتق   ،هلااعامل أساسي ألداء أعموتعتربه أعضاها 
 .ذه املهامه بانتهاءتنتهي هذه العالقات  قد ،بدافع اجناز مهام حمددةتعاقد معهم ت

 :خصائص المنظمة االفتراضية .2
 2:ما يلي االفوراضية من أهم خصائص املنظمات

للمخاطر بقبول املشاركني فيها تتميز املنظمات االفوراضية : عدم االستقرار في األنشطة ومجاالت العمل -
 .واإلجراءاتبشكل كبري مما يدعوهم  إىل إجراء التغيريات املستمرة يف املنتجات واملواقع والطرق 

ضح جوانب واجباته  تمنهم من أداء دوره وتكل لألفراد حىت ميكن   ةجيب أن متنح السلط: تمكين العاملين -
إن متكني العاملني ليعد من املقومات اجلوهرية   ،تضاربالأو  زدواجاالومسؤولياته يف املقابل حىت ال حيدث 

 .دوره املنتظر بنجاح أداء قادر علىفرد جتعل كل   اليت
 التأكدمن املرونة نتيجة عملها يف ظل عوامل عدم  إىل قدر أكرب االفوراضيةحتتاج املنظمة : الحدود إخفاء -

 .يف بيئة متقلبة ألنشطتهاوممارستها 
هتتم املنظمات االفوراضية بالعمل على جتميع  : واالستفادة من الموارد المتاحةتكامل االختصاصات  -

كذلك تعمد   ،مواجهة السوق ومتطلباتهمن  تتمكنوتكامل االختصاصات من خالل املشاركني فيها حىت 
 .االستفادة القصوى من املوارد املتاحة بطريقة مرنة إىل

دي إىل وجود ثقافة ؤ أعماهلا من خالل مواقع متعددة مما قد ي متارس املنظمة االفوراضية: التشتت الجغرافي -
كنولوجيا املعلومات متبادلة ولغات متعددة ينتج عنها مشكالت يف االتصاالت اليت تتم غالبا عن طريق ت

 .لعمل أمهية يف الكثري من األحياناحيث  م يعد ملوقع  واالتصال
حسب الظروف  خرآو بني يوم نظمة االفوراضية عرضة للتغيري امل: بالمنظمة والمسئولينالمشاركين تغيير  -

 .وهكذا... منها آخرينوقد يدخل مشاركني جدد أو خيرج  ،عنها ولنياملسؤ واملتغريات احمليطة هبا واجتاهات 
ماهلا على االتصاالت   تعتمد املنظمات االفوراضية يف ممارسة أع :االعتماد على تكنولوجيا المعلومات -

مما يساعدها على التخلص من قيود الوقت واملوقع  لكورويبني أعضائها عن طريق االتصال اإلاملستمرة 
 .تعد هذه اخلاصية من املتطلبات األساسية لعمل املنظمات االفوراضيةو 
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 :والمنظمة الحقيقية االفتراضيةالفرق بين المنظمة  .3
تقوم املنظمة األساسية خبلق حتالفات مع عدد من اجملموعات املتواجدة داخليا أو  االفوراضييف النموذج 

واليت متتلك أفضل اجلدارات يف العا م، لكي تصمم أو ختلق منتج أو خدمة غري مسبوقة يف زمن قياسي خارجيا، 
من اجملموعات " هجني" أنه ال يعترب منظمة حقيقية متجانسة ولكنه إذ" افتراضي"وهذا التحالف ، وبأقل التكاليف

من أهدافهم االستمرارية، بل هو  وليس واألفراد من خمتلف الصناعات واخلدمات تتضمن املنافسني واملوردين أيضا
ئيسية يف التفكري يف تكوين منظمة حتالف مؤقت قصري العمر ينتهي أجله مبجرد انتهاء املهمة، وتبدأ املنظمة الر 

 .وهكذا... أخرى افوراضية
ال متتلك جوهرا حقيقيا مثل املنظمات التقليدية ( غري حقيقية)لكوهنا  االفوراضيةن البعض أن املنظمة وقد يظ

، والعكس هو الصحيح متاما، فاملنظمة التقليدية هي تنظيم وضع أساسا لتنسيق وتوحيد جهود العاملني به (احلقيقية)
على املنظمة  هنطباقاأكثر من  االفوراضيةإلجناز هدف حمدد مشورك، وهذا التعريف ينطبق متاما على املنظمة 

قد يغيب التقليدية، فهناك الكثري من املنظمات التقليدية اليت تفشل يف إجياد منط حمدد لتنسيق اجلهود بداخلها، أو 
فيصعب حدوث ذلك، ألن أساس  االفوراضيةيف املنظمة  اعن العاملني هبا اهلدف املشورك نتيجة لتضارب املصاحل، أم

ويف  1،ود إلجناز اهلدف املشورك وينتهي أيضا وجودها عند حتقيق هذا اهلدفوجوهر وجودها هو تكاتف مجيع اجله
 :كذلكإطار املفارقة بني املنظمة االفوراضية والتقليدية جند  

مصروفات إدارية تذكر رغم أهنا تنتج وتطور، وتتحمل املنظمة احلقيقية ال تتحمل  االفوراضيةاملنظمة  -
 .تطورمصروفات يومية حىت ولو  م تنتج أو 

حول فكرة أو هدف بكامل إرادهتم احلرة، أما يف املنظمة احلقيقية  االفوراضيةجيتمع األفراد يف املنظمة  -
 .فيجمع العاملون من أجل املركز الوظيفي واالجتماعي والشعور باألمان وليس من أجل أي قيمة معنوية

هدف املشروع، أما يف لتحقيق على جتميع وتنسيق جهود العاملني  هتماماالينصب  االفوراضيةيف املنظمة  -
ز العاملني على األداء وفض النزاعات ومعاجلة األخطاء، يحفتاملنظمة احلقيقية يتم بذل الكثري من اجلهود ل

 2.وتقليص النفقات على حساب الوقت املطلوب لإلجناز
حبيث أهنا ال ميكن أن تستوعب إال عددا من  يةيف املنظمة التقليد هناك سعة حمددة لغرفة االجتماعات -

ة أعدادا هائلة من احلضور االفوراضيني الذين ميكنهم أن يستلموا لكورونياحلضور بينها تستوعب الوسائل اإل
 .نفس الرسالة ويف نفس الوقت
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يف اإلدارة املكانية تنفض النقاشات أو االتصاالت خبروج احلضور من املكان بينما يف اإلدارة االفوراضية ال  -
وتبقى موضع  ،فالرسائل تظل معلقة ،االتصالتنفض النقاشات وال االتصاالت خبروج احلضور من وسيلة 

 . االهتمام والقراءة وإعادة قراءة
كرب أبينما يفسح اجملتمع االفوراضي جماال  ،قيودا عديدة يف الوالء والرأياجملتمع املكاي يفرض على احلضور  -

 .الشخصية املباشرة والتعبري عن الرأي دارةللتخلي عن الوالء الضيق لإل
يكون أكثر عرضة  فاملدير يف اجملتمع االفوراضي ،كثري من املخاوف التقليدية يف اجملتمع االفوراضيالتسقط  -

أكثر علما  يكونواوبذلك فاإلدارة االفوراضية تتطلب من املديرين أن .  اجملتمع املكايللهجوم والتمرد عنه يف
 .وفهما مما هو عليه يف البيئة املكانية

 .عليه يف املنظمة التقليديةهو املوظفني املؤقتني وغري الدائمني عما  أعدادتزايد ييف املنظمة االفوراضية  -
وال تصح أيضا  ،االفوراضية ال تصح غالبية توقعات املوظف التقليدي عن األمان الوظيفي نظماتيف امل -

 1.منظمةافوراضات املديرين التقليديني عن وجوب متتع املوظف بالوالء لل
  .ةلكترونياإل دارةاإل: الثالثالمطلب 

 ،األبنية ،املكان) األشياء إدارةومن  ،لكورويالرقمي اإلالتقليدي إىل االقتصاد يف ظل االنتقال من االقتصاد 
فإن مثة  ،(التفاعالت ،العالقات ،الشبكات ،املعلومات الرقمية)ة لكورونياإل دارةاإل إىل( األخرىاملادية  األصول

يف ضوء  (P.F.Drucker) بيور دراكر أشارولقد  األعمال منظماتمكاهنا وتفرض نفسها على  تأخذمبادئ جديدة 
 ،عفا عليه الزمن أويكون خطأ  أن إما دارةاإلتعلمناه يف  معظم ما أن إىليف القرن الواحد والعشرين  دارةاإلحتديات 

  2.صحيح وال خالف عليهن القليل جدا من املفاهيم واملبادئ أو 
 :ةلكترونياإل دارةتعريف اإل -أوال

واليت انتشر جتسيدها يف منظمات األعمال بشكل  دارةأحد النماذج املعاصرة لإل ةلكورونياإل دارةوتعترب اإل
   شركة بتكرتاالقرن العشرين عندما  ستيناتيف  كانت انستطيع أن نقول أن بداياهت أنناملفت يف الوقت احلايل إال 

 (IBM)والثمانينيات  السبعيناتة يف لكورونيطابعة تعمل من خالل برنامج معاجل الكلمات مث تطورت اإلدارة اإل أول
ستخدم مصطلح أو  3.ا وأمتتة بعض العمليات اإلدارية واخلدماتإلكورونيمن خالل العمل على حتويل األرصدة 

يف الواليات املتحدة إشارة إىل فكرة مفادها التحول ( 1793)ألول مرة عام ( paperless office) املكتب الالورقي
ترّوج هلذا املفهوم الطمـوح  (Xerox) زيروكس منظمةأخذت  (1791) وفـي عـام ،(digital)إلـى العمل الرقمي 

يف هذا امليدان فـي عـام  (Microsoft) مايكروسوفت لشركةباعتباره ميثل مكتب املستقبل، وكانت بداية االنطالق 
مما أدى إىل تقليص احلاجة  نظمتهامالربـط الشبكي بني احلواسيب املستخدمة يف  ستخدامامـن خـالل  (6991)
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 نورنتشبكة اإل نتشاراة مع لكورونياإل دارةستخدم مصطلح اإلأالستخدام الورق بقدر كبري جـدا ويف هنايـة التسعينات 
   1.العامليـة وأعتمد كوسيلة من وسائلها يف توفري اخلدمات عن بعـد

 :يلي ما هاعرف بأشكال عدة من وكأي مصطلح حديث فإن االختالف يف تعريفه أمر وارد وطبيعي حيث
عرب تسخري  ،اإلكورونينظام متكامل لبنية تقنية وظيفية هتدف إىل إدارة وتوجيه وتنفيذ األعمال والوظائف  -

 2.ة والشبكات احمللية والعاملية خلدمة أهداف املنظمةلكورونياحلاسبات اإل
عن طريق االستخدام الواسع لتكنولوجيا  لكورويحالل املكتب اإلإعن املعامالت الورقية و  االستغناء -

حسب خطوات متسلسلة منفذة  ااملعلومات وحتويل اخلدمات العامة إىل إجراءات مكتبية مث معاجلته
 3.مسبقا

ة لكورونيواألدلة واملفكرات اإل لكورويكفاءة تستخدم األرشيف اإلالوسيلة تستخدم لرفع مستوى األداء و  -
  4.والرسائل الصوتية

 اإلداري العمل لتحويل واملعلومات االتصاالت تكنولوجيا على تعتمد متكاملة ةإلكوروني منظومة هي -
 .5 احلديثة الرقمية التقنيات بواسطة تنفذ أعمال إىل اليدوي

التخطيط، (القائمة  لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع وظائف العملية اإلدارية االستثمار اإلجيايب -
 6.وذلك هبدف حتسني أداءها وتعزيز مركزها التنافسي )والتقومي والتنفيذ، والرقابة، واملتابعةوالتنظيم، 

تكنولوجيا املعلومات االتصال يف حتويل العمل  استغالل» :ة تعريفا إجرائيا بأهنالكورونياإل دارةوميكن تعريف اإل
 .«لكوروياإل الشكل التقليدي إىل اهمن شكل( ، رقابة(القيادة)التوجيه ختطيط، تنظيم، )دارية والوظائف اإلاإلداري 

الرقميـــة   اومنتجاهتـــ نورنـــتالـــيت تســـتخدم اإل ةلكترونيـــاإل أو االفتراضـــية منظمـــاتالبـــني هنـــا التمييـــز مـــن والبـــد 
 نظمـــاتم والـــيت هـــي ةلكترونيـــاإلدارة اإلوبـــني  ،دارةواإلوالتوزيـــع  واإلنتـــاجيف العمـــل إنشـــاء القيمـــة يف  كقـــدرة جوهريـــة

ـــة ) زجيـــة م وتعزيزهـــا مـــن خـــالل  اإلدارةلتصـــريف وســـائل الأو حـــدى  القنـــوات كإ   نورنـــتتســـتخدم اإل( قميـــةالر  -املادي
 ،وإعاقــة تــدفقهاالقيمــة التقليديــة عبئــا ثقــيال وســببا يف إتــالف  تكــون اإلدارة األوىل ففــي. نورنــتخلصــائص  املميــزة  لإلا

      7(.ةلكورونياإل دارةاإل)والرقمية ( التقليدية دارةاإل)املادية األبعاد مصدرا لتكامل  الثانية تكونيف حني 
                                                           

 . 111:ص مرجع سبق ذكره،عبد اهلل حسن مسلم،  (1)
كلية احلدباء اجلامعة، : العراق ،جملة البحوث املستقبلية ،مدخل إستراتيجي لتحقيق الريادة لكترونيةنماذج اإلدارة اإل ،سعيد حممد وعبد العزيز فتحي (2)

 .16:ص ،1122 ،(00)العدد 
 .11:ص ،مرجع سبق ذكره ،حسام الدين محدونة (3)
 . 60: ص ، مرجع سبق ذكره،محد أبو هشام الشريف وآخرونأعمر  (4)
دراسة ميدانية في عينة من المنظمات التكنولوجية في مدينة  :لكترونيةاإل دارةلمشروعات اإلعوامل النجاح الحرجة  ،درمان سليمان صادق (5)

 ،اجلامعة األردنية :األردن ،احلديثة األعماللالقتصاديات الناشئة يف بيئة  امللحةالقضايا  :حول املؤمتر الثاي ورقة حبثية مقدمة إىل ،"العراق"الموصل
  .16:ص ،1114 ،أفريل 21/20

اجمللة األردنية  ،في الجامعة ياموك من وجهة نظر الهيئة التدريسية واإلداريين لكترونيةمستوى تطبيق اإلدارة اإل ،خليفة عاشور وديانا مجيل النمري (6)
 . 111: ص ،1120 ،(1) العدد ،(4) اجمللدجامعة الريموك، : األردن ،يف العلوم الوربوية

 . 12: ص ،1122 مرجع سبق ذكره، ،في الشؤون اإلدارية لكترونيةاإل دارةاإل خرباء،جمموعة  (7)
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 .ة لمنظمات األعماللكترونيأهمية اإلدارة اإل -ثانيا
 1:ياألمهية فيما يلتتمحور هذه 

ينعكس إجيابا  وهذا ما ،تبسيط إجراء االتصال بني دوائر املنظمة املختلفة وكذلك مع املنظمات األخرى -
 .جناز املعامالت اإلدارية املختلفةإتنفيذ لوقت  اختصارعلى مستوى اخلدمات من 

 .داخل املنظمة ةالدقة واملوضوعية يف إجناز العمليات املختلف -
 .الورق بشكل ملحوظ وهذا مما يؤثر إجيابيا على عمل املنظمة استخدامتقليل  -
منها يف  االستفادةتم يعدم احلاجة إىل أماكن التخزين حيث معاجلة مشكلة احلفظ والتوثيق مما يودي إىل  -

 . أمور أخرى
 2:لمنظمات تتمثل يفل ةلكورونياإل دارةفوائد أخرى لإل Duft، (2003)ويضيف 

واملعلومات املورابطة حول  ترفع كفاءة القرارات اليت يتخذها املدراء عرب تقدمي جمموعة شاملة من البيانا -
 .تلك القرارات بالسرعة واجلودة املالئمتني

 .تقدمي اخلدمات داخل املنظمة ورفع جودهتاو ختفيض تكاليف تقدمي البيانات  -
يهم حتسني العالقات الداخلية بني األفراد العاملني من جهة واألطراف اليت تتعامل معها املنظمة مبا ف -

 .ناملوردون الوكالء واجملهزو 
ملنظمة كالرسالة األهداف أو املنتجات واخلدمات على املستوى اتقدمي األدوات املناسبة لإلعالن عن  -

 .احمللي والعاملي
 .كن الوصول إليها ومعاجلتها وتناقلها بسرعةمية اليت لكورونينظام متكامل من الوثائق اإل امتالك -
 .....لكوروياإلة والربيد لكورونيعرب املواقع اإلالتفاوض السريع مع كافة األطراف اليت تتعامل معها املنظمة  -

  :ةلكترونياإل اإلدارة إلى التحول مراحل -ثالثا
هذه  ،املرجوة األهداف حيقق بشكل العملية تتم كي مراحل عدة إىل حيتاج ةلكورونياإل دارةاإل إىل التحول

 3:هياملراحل 
 والرؤية التامة القناعة لديهم يكون أن باملنظمة املسئولني على ينبغي :بالمنظمة العليا دارةاإل ودعم قناعة .1

 الالزمة واإلمكانيات الكامل الدعم يقدموا كي ةإلكوروني إىل الورقية املعامالت مجيع لتحويل الواضحة
  .ةلكورونياإل دارةاإل إىل للتحول

                                                           
دراسة حالة كلية العلوم : في تطوير العمل اإلداري بمؤسسات التعليم العالي لكترونيةاإلمساهمة اإلدارة  ،موسى عبد الناصر وحممد قريشي (1)

 .24:ص ،1122 ،(4) العددجامعة قاصدي مرباح،  :اجلزائر ،باحثالجملة  ،والتكنولوجيا بجامعة بسكرة
 .16:ص ،هبق ذكر مرجع س ،سعيد حممد وعبد العزيز فتحي (2)
 .21-2:ص مرجع سبق ذكره، ،درمان سليمان صادق (3)
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 من بد ال لذا ة،لكورونياإل دارةاإل إىل للتحول األساسي العنصر هو املوظف :الموظفين وتأهيل تدريب .2
 دورات عقد يتطلب وهذا ،املتوفرة ةلكورونياإل الوسائل عرب األعمال ي نجزوا كي املوظفني وتأهيل تدريب
  .العمل رأس على تأهيلهم أو للموظفني تدريبية

 يسمى ما أو اإلدارية العمليات من جمموعة منظمة لكل أن املعروف من :العمل إجراءات وتطوير توثيق .3
 و م طويلة سنوات منذ مدون بعضها أن أو ورق، على مدونة غري اإلجراءات تلك فبعض ،العمل بإجراءات

 كثافة مع تتوافق كي منها القدمي وتطوير اإلجراءات مجيع توثيق من البد لذا ،تطوير أي عليها يطرأ
 بالطرق وتنفيذها العمل سري يف تؤثر إدارية عملية لكل اهلدف حتديد خالل من ذلك ويتم العمل،

 .اإلنتاجية وجودة التكلفة قلة باالعتبار األخذ مع النظامية،
 من ،ةلكورونياإل دارةاإل يف احملسوس اجلانب التحتية بالبنية يقصد :ةلكترونياإل دارةلإل التحتية البنية توفير .1

 وسائل وتأمني معها، املرفقة واألجهزة السريعة احلاسوبية الشبكات وربط اآليل، احلاسب أجهزة تأمني
  .االتصال

 الورقية امللفات يف واحملفوظة القدمية الورقية املعامالت :ا  إلكتروني القديمة الورقية المعامالت بتوثيق البدء .5
 .إليها الرجوع ليسهل وتصنيفها (Scanners) الضوئية املاسحات بواسطة ا  إلكوروني حفظها ينبغي

 وبرجمتها األقسام مجيع يف انتشارا   األكثر الورقية باملعامالت البدء :انتشارا   األكثر المعامالت ببرمجة البدء .6
 .الورق استخدام يف اهلدر لتقليل ةإلكوروني معامالت إىل

 : ةلكترونيوظائف اإلدارة اإل -رابعا
 ة على وظيفة التخطيط من حيث التحديد العاملكورونياإل قد ال يتضح تأثري اإلدارة: لكترونيالتخطيط اإل .1

األهداف وحتديد وسائل  يهدف كل منهما إىل وضع لكورويالتخطيط التقليدي والتخطيط اإل حيث أن
 :وهيأن ترد يف ثالثة جماالت  ميكنهلذا األخري حتقيقها، إال أن التأثريات األساسية 

الواسعة واملرنة، والقابلة للتجديد والتطوير  األهداف يف اجتاه ديناميكيةهو عملية  لكوروين التخطيط اإلأ -
سنوات قادمة، وعادة ما يؤثر  جل تنفيذها يفأللتخطيط التقليدي الذي حيدد األهداف من  املستمر، خالفا  
 . التخطيط سلبا  على كفايةتغيري األهداف 

ظل  والقائمني بأعمال التنفيذ، يتم جتاوزها يف التخطيط إدارةبني  إن فكرة تقسيم العمل اإلداري التقليدي -
كل فكرة تنشأ يف كل موقع ويف كل  مع لكوروية، فجميع العاملني يسامهوا بالتخطيط اإللكورونياإل دارةاإل

إىل أسفل يف حني أن  ختطيط من أعلى هوالتخطيط التقليدي يف جوهر  ،فرصة عمل وقت لكي تتحول إىل
 1.يف إطاره العام، ومتداخل بشكل كبري بني اإلدارة والعاملني هو ختطيط أفقي لكورويالتخطيط اإل

                                                           
 .111: ص ،مرجع سبق ذكره ،خليفة عاشور وديانا مجيل النمري (1)
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التخطيط من  فيتحـول نظمةإن املعلومات الرقمية دائمة التدفق تضفي استمرارية على كل شيء يف امل -
 1.إىل التخطيط املستمر (وضع التقارير الفصلية)التخطيط الزمين املنقطع 

وإسناد هذه  ،هتتم بتجميع األنشطة بشكل حيقق أهداف املنظمة التنظيم وظيفة إدارية: لكترونيالتنظيم اإل .2
ونتيجة للتغريات والتطورات الكبرية يف جمال  2،والتنسيق ،والتفويض ،األنشطة لوحدات مناسبة ومنح السلطة

على مسايرة خمتلف  ةدر وفعالية وق تكنولوجيا املعلومات أصبحت عملية التنظيم تتم بشكل أكثر كفاءة استخدام
توضيح مدى  وعلى العموم ميكن" لكترونيالتنظيم اإل"الشكل يعرف بـهبذا  املستجدات، حيث أصبح التنظيم

  :ة يف تطوير عملية التنظيم من خالل النقاط التاليةلكورونياإل دارةمسامهة اإل
 .هو تنظيم مرن يسمح باالتصال والتعاون بني خمتلف األفراد لكورويالتنظيم اإل -
وهذا ما حيقق الصالت القائمة  (Intranet) التشبيك الواسع بني مجيع العاملني عن طريق الشبكة الداخلية -

نت ستؤدي إىل اوال شك أن هذه الصالت القائمة على اإلنور  ،نظمةيف امل يف الوقت احلقيقي ويف كل مكان
 .هرمية االتصاالت املوجودة يف أشكال التنظيم التقليديجتاوز 

وهذه التغريات جندها على األقل يف ، نظمةحتقيق تغريات مهمة يف قوة العمل مما ينعكس بشكل كبري على امل -
 :جانبني مها
  استخدام عمال ذوي ختصصات ومهارات عالية من مهنيي وعمال املعرفة الذين ال ميكن التعامل

 .التنظيم التقليدية من خالل أمناط هتماستغالل قدر معهم أو 
  احلاسوب عن طريقاستخدام العاملني عن بعد. 

حتويل الزبائن من متلقني سلبيني إىل مشاركني فعاليني وذلك من خالل مشاركتهم يف تصميم املنتجات اليت  -
 3.بإنتاجها نظمةفتقوم امل احلاسوبا عرب هاليت حيددو  توليفاهتاو  ا واختيار اخلصائصهيطلبو 

كز على املهام إىل قيادة متثلت يف تطور املدخل املر التغريات اليت حدثت يف جمال ال مإن أه :ةلكترونيالقيادة اإل .3
أو املستهلكني، لذا يطلق  نالوركيز على التكنولوجيا، وتطور املدخل املركز على العاملني إىل الوركيز على املستفيدي

الباحثون مصطلح اإلدارة على القيادة املوجهة حنو املهمة ويطلقون مصطلح القيادة املباشرة على القيادة املوجهة 
ة لكورونيتغيري خط القيادة التقليدية إىل القيادة اإليف ة باملنظمات لكورونيوساعد التوسع يف األعمال اإل ،للزبون

  :أمناط وهي اليت تتمثل يف ثالث
إنساي كبري  إال أهنا ذات حمتوى التكنولوجياعلى ة رغم اعتمادها لكورونيفالقيادة اإل :القيادة البشرية الناعمة -

جعلها يف حاجة إىل عاملني مبتكرين ذوي ختصصات متنوعة ومؤهالت ومهارات  نورنتوألن التعامل مع اإل
عين قائدها باحلرفية واملعرفة، والتعامل مع الزبون الذي يبحث ي  تربطهم القيادة واليت و  عن بعد نيتعاملو  ،عالية

 .عن اجلودة األفضل والسعر األقل واملعلومات األكثر، واالستجابة األسرع
                                                           

 .141:ص ،مرجع سبق ذكره ،لكترونيةوالمعرفة اإل دارةاإل ،جنم عبود جنم (1)
 .211: ص ،1116 ،دار حامد :األردن ،الطبعة األوىل ،مبادئ اإلدارة الحديثة ،حسني حرمي (2)

   94. :ص ،مرجع سبق ذكره ،موسى عبد الناصر وحممد قريشي(3) 
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، وذلك ألن القائد نورنتاألعمال عرب اإل إدارةأن قيادة الذات هي األكثر وضوحا يف  :القيادة الذاتية -
لذا  ،التقليدي دمطلوب منه أن يتخذ القرارات سريعة وفورية، وهذه الفورية ال خيضع هلا القائ لكوروياإل

القدرة على حتفيز أنفسهم والوركيز على إجناز املهمات والرغبة يف املبادرة، والرباعة ب تينييتصف قادة الذا
 .واملهارة واملرونة يف التكيف مع البيئة املتغرية

، وجتعل القائد نورنتأعماهلا وعالقاهتا إىل استخدام تكنولوجيا اإل إدارةوتستند يف : مليةالع التقنيةالقيادة  -
كما   ،وتوظيف ذلك يف حتقيق امليزة التنافسية التكنولوجيأكثر قدرة على حتسس أبعاد التطور  لكوروياإل

سريع احلركة واالستجابة  لكورويوذلك جيعل القائد اإل نورنتتتميز بأهنا قيادة اإلحساس بالوقت على اإل
 1.القرارات ختاذاو  تصريف األعمالواملبادرة والقدرة على 

التخطيط  ا تركز على املاضي، حيث تأيت الرقابة بعدهنأعلى  الرقابة التقليديةيؤخذ على  :ةلكترونيالرقابة اإل .1
 2.ومن مث حتديد االحنراف وأسبابه والقيام باإلجراءات التصحيحية ذالتخطيط والتنفي تم باملقارنة بنيهتو  ،والتنفيذ

أكثر قدرة على معرفة املتغريات اخلاصة بالتنفيذ أول بأول وبالوقت احلقيقي،  فهي ةلكترونيالرقابة اإل أما
تكون لدى املدير يف نفس الوقت مما ميكنه من معرفة التغريات قبل وعند  فاملعلومات اليت تسجل فور التنفيذ

جراءات التصحيح اليت تصل إطالع على اجتاهات النشاط خارج السيطرة الختاذ ما يلزم من يل اإلاوبالت ،التنفيذ
3.لغاء الفجوة الزمنية وحتقيق الرقابة الفوريةإالتنفيذ، وبالتايل  مسئويلىل إيف نفس الوقت 

  
 بكل ما نورنتاإلة حتقق استخداما فعاال ألنظمة وشبكات املعلومات القائمة على لكورونيال شك أن الرقابة اإل

  :فحص وتدقيق ومتابعة آنية وشاملة وهذا ما حيقق هلا مزايا كثرية ميكن حتديدها باآليت عنيه منت
اليت  الرقابة املستمرة بدال من الرقابة الدورية احلد األدىن من املفآجات الداخلية يف الرقابة، بسبب حتقق  أهنا -

 .ةكانت سائدة يف اإلدارة التقليدي
 .ة حتفز العالقات القائمة على الثقة وهذا ما يقلل اجلهد اإلداري املطلوب يف الرقابةلكورونيإن الرقابة اإل -
مستلزمات الرقابة واحلد من تساعد على اخنراط اجلميع يف معرفة ماذا يوجد يف املنظمة من أجل حتقيق   -

    .واألزمات يف أعمال املنظمة املفاجآت
توسيع الرقابة إىل عملية الشراء، املوردون، املنظمات املشوركة يف شبكة األعمال اخلارجية، الزبائن وبالتأكيد  -

 4 . م يكن ممكنا يف السابق وهذا ما إىل العاملني عن بعد
 

 

                                                           
 .112-111: هيثم محود الشليب ومروان حممد النسور، مرجع سبق ذكره، ص (1)
 .211: ، ص1120دار يافا، : ردن، األ، الطبعة األوىلوالحداثةمفاهيم ورؤى في اإلدارة والقيادة التربوية بين األصالة  ،ليلى حممد أبو العال  (2)
 .04:، ص1121،( 2)، العدد (20)جملة القادسية، اجمللد : ، العراقأثر تطبيق اإلدارة اإللكترونية في كفاءة العمليات اإلدارية العياشي، زرزار (3)
 .221: ص ،1122 األكادميي، الكتاب مركز :الطبعة األوىل، األردن ،اإللكترونية اإلدارة عصر في البشرية الموارد دارةإ ،وآخرون مرزوق بن عنورة (4)
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 .المعلومات واالتصال بأبعاد التطوير التنظيميعالقة تكنولوجيا : المبحث الثاني
املعلومات  اكل مزايا تكنولوجياليت يتم هبا استغالل  يهمنا يف دارستنا هذه هو معرفة الكيفية  كثر ماأن إ

حقق ذلك من خالل توي إىل ما هو أحسن، ضعية املنظمةينقل و وحمسوس  فرق واضحإحداث تطوير ذا يف تصال واال
 واليت تتمثل يف ةعلى حدكل  التنظيميالتطوير  حماور من( بعد) يف كل حمور اهذه التكنولوجي استغالل أساليبمعرفة 

  (.، تطوير األفرادالعمل اعاتمجتطوير ، تطوير التنظيم)
 .دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تطوير التنظيم: المطلب األول
خمتلف مناذج اهلياكل التنظيمية البيئات اليت تعمل فيها املنظمات فعلى سبيل املثال شهدت الفورة مابني تعكس 

 .بيئة العديد من املنظمات هادئة واعتربتاقتصاديا  ّ اتساعاهناية احلرب العاملية الثانية وبداية سبعينيات القرن العشرين 
وعملت املنظمات يف بيئة مستقرة مع  اجلياعخدمات للعمالء  توفريهو لقد كان اهلدف األول ملنظمات األعمال 

 ،تدفق مستمر ودائم للسلعالإىل هيكل يركز على كفاءة اإلنتاج و  تاملنظما احتاجتعليه  بناء  و  ،عدم التأكد احملدود
رقابة هرمية  واستخداممة جيدة مع هذا النوع من البيئة مثل جتزئة املهام وتعريفها ءوقد وفر النموذج امليكانيكي مال

 .عمودية االتصاالتالعليا وكانت  دارةصارمة مع العديد من القوانني وتركزت معرفة ورقابة املهام باإل
املنافسة العاملية ومشكلة  وازديادوبعد أن أصبحت البيئة غري مؤكدة منذ بداية السبعينيات من القرن املاضي 

فلم تعد حاجة املنظمة مقتصرة على توفري تدفق مستمر لسلع ولكن القدرة  ،الطاقة واجهت املنظمات ظروفا صعبة
الطلب على  وازدادوحتولت مهام املنظمة إىل مهام غري روتينية  ،على املنافسة مع املنظمات األخرى على أسس علمية

كانت قدرة  دال مافب ،وقد ساعد هيكل املصفوفة املنظمات على زيادة قدراهتا يف معاجلة املعلومات ،املعلومات
 .املنظمات حمدودة مبعاجلة املعلومات يف منوذج أفقي أتاح هيكل املصفوفة للمنظمات معاجلة املعلومات أفقيا وجانبيا

املعلومات على هياكل املنظمات من خالل زيادة  اثري تكنولوجيأت إىل كيفية (whisler) ويسلرأشار قد و 
وقد أفورض أن تكنولوجيا  ،إىل تركيز كبري للمعلومات يف قمة التدرج اهلرمياليت أدت  األفقية للمعلوماتالعالقات 

كما    ،ويات التنظيميةتاملعلومات هلا أثر كبري جدا على هيكل املنظمة من حيث تقليل عدد العاملني وختفيف املس
وقد أظهرت  ،املنظمةن تأثري تكنولوجيا املعلومات ال تقتصر على قسم وحد بل له تأثري على كامل أأفورض أيضا ب

يقتصر على العاملني يف األعمال الكتابية بل ميتد إىل العاملني يف اإلدارة واإلشراف   نتائج جتاربه أن ختفيف العاملني ال
خالل  إلعادة تنظيم مهام متعددة من تعدد من املنظماكما أشار إىل أن تكنولوجيا املعلومات أتاحت الفرصة إىل 

أن تأثري  (whisler) ويسلرويعتقد  1،أدى إعادة تنظيم املهام إىل تركيز أكرب للمعلوماتوقد  إمتام هذه املهام
قرارات أفضل حيث تربط أجهزة  اختاذتكنولوجيا املعلومات على هيكل املنظمة يساعد فريق اإلدارة العليا على 

كرب حجم   نأ كما ،احلاسب وتدمج جماالت اختاذ القرارات والرقابة اليت كانت يف السابق مستقلة عن بعضها البعض
 نظمةاملهمة العامة للتقييم والرقابة داخل امل التقسيم إىلإجبار املنظمات إىل أدى  اآلليةقبل ظهور احلاسبات العمل 

                                                           
 تطوير يف ودورها املعلومات نظم :إىل ملتقى دويل حول ةمدقمورقة حبثية  ،ثر تكنولوجيا المعلومات على البنوك في األردنأعبد اهلل عزت بركات،  (1)

  .21-2: ص ،1111نوفمرب  10/10 ،األعمال منظمات وتنمية
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ستندة على احلاسب اآليل ميكن هلا أن تعاجل وتراقب فإن األنظمة امل احلاسبات اآلليةويف عصر  إىل أنظمة إدارية فرعية
 1.وتعدل اإلجراءات يف أي جمال كان أكثر من أي جمموعة بشريةوتصحح 

احلدود الفاصلة بني الوحدات التنظيمية وتطوير اهلياكل  أزلةن هذه التكنولوجيا سامهت يف فإوإضافة إىل ذلك 
الوركيز على العمليات األساسية و  ،واتساع نطاق إشراف املدراء ،كربأالتنظيمية على أساس العمليات الرئيسية بصورة 

لتنفيذ كافة  مكاهناة لكورونياملكاتب وتقليص األعمال الورقية املتداولة يدويا وإحالل النماذج اإل أمتتتهمن خالل 
 2.شبكات ونظم املعلوماتالو الربامج ومعاجلتها وإصدارها أليا من خالل  ،األعمال باملنظمة

يف معرض حديثه عن القوانني يف علم اإلدارة إىل أن هناك قانونا  (Rue and Byars) رو وبايرزأشار كما 
 رئيس واحد يتلقى منه نظمةهو أن لكل عامل يف امل (القانون)واألساس يف هذا املبدأ . واحدا هو مبدأ وحدة األوامر

مل امت إضعافه منذ الستينيات عندما ظهر التنظيم املصفويف حيث أصبح للعوالواقع أن هذا املبدأ  ،األوامر والقرارات
ائم على ومع التنظيم الشبكي الق ،(مدير أفقي)والثاي مدير فين ( املدير العمودي)األول مدير إداري  ،الواحد مديرين

 مسئولال يعود للعامل  ،لتتشكل من جديد مع مهام جديدة اانتهائهأساس الفرق اليت تتشكل حسب املهام وتنتهي ب
 .بتعدد الفرق اليت تتشكل مرة تلو املرة املسئولنيوإمنا عدد من  ،واحد

إىل  (Quinn and al) كوين وآخرون أشارفقد اهلياكل التنظيمية  اليت مستعن التطورات ويف ظل احلديث 
اهلرمية التنظيمية ليكون عاليها أسفلها ليصبح املدير التنفيذي يف  باملهنية عالية التخصص يتم قل نظماتأنه يف امل

يرى أنه يف ظل  (Evans and warster) ايفانز ووريستيريف حني أن . أسفل اهلرم بينما األفراد املهنيون يف قمته
وبالتايل .  يعد للهرمية أي أمهية م بادلة يف إطار املعلومات التقليدية بني الثراء والوصولاملوإلغاء الفائقة الويب وصالته 

من اليمني إىل )إىل ما يشبه شجرة القرار األفقية ( من األعلى إىل األسفل)البد من حتول هرمية التنظيم العمودية 
وهذا يتكامل  ،تدفق للعمليشبه خمطط  بشكلسار طط يقرا من اليمني إىل اليخمإىل  التنظيميوحتول اهليكل  ،(اليسار

فإنشاء  3،الفائقة مع الويب وصالته انسجامامع الصالت املفرطة اليت تتحقق مع التنظيم الشبكي الذي هو أكثر 
وميكن القول هنا أن األمر ال يتعلق بوضع  ،نظمةموقع على شبكة الويب يستلزم إدخال تغيريات عميقة على تنظيم امل

 نظمةوهنا ويف كل مكان تغيري فكرة امل 4،على اخلطالتنظيم السلع واخلدمات على اخلط فقط ولكن وضع جممل 
 5.يسهل إدارهتالمنظمة لوعلى حدود الواضحة واملنتهية ل ،القائمة على اهلرمية

                                                           
، القتصاداجملة اإلدارة و  ،دراسة تطبيقية في عينة من فنادق مدينة بغداد :تكنولوجيا المعلومات وأثرها على الصناعة الفندقية ،محدأدنيا طارق  (1)

 .4: ص ،1114 ،(14) العدد ،جامعة املستنصرية: األردن
 .بتصرف ،121:ص ،مرجع سبق ذكره ،عدنان عواد الشوابكة (2)
 . 04-02: ص ،مرجع سبق ذكره ،في الشؤون اإلدارية لكترونيةاإل دارةاإل خرباء،جمموعة  (3)
أطروحة دكتوراه يف  ،محاولة تقييم األداء التسويقي للمؤسسات االقتصادية الجزائري المستخدمة لتكنولوجيا المعلومات واالتصال ،ويلد عفافخ (4)

 .04:، ص1121 جامعة قاصدي مرباح، :علوم التسيري، غري منشورة، اجلزائر
 . 04: صمرجع سبق ذكره،  ،في الشؤون اإلدارية لكترونيةاإل دارةاإلخرباء، جمموعة  (5)
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إىل النموذج الشبكي الذي يعتمد على الويب  يالوظيفإن املنظمات يف شكلها املعاصر تطورت من النموذج 
، وذلك ةاهلياكل التنظيمي من خالل عرضه لتطور (نجم عبود) همنذجما  وهذا، ومميزاته بصفه أساسية ألداء مهامه

 :على النحو التايل
 .تطور أشكال الهيكل التنظيمي: (3-3)الشكل رقم 

 
  .021: ص ،1114 دار اليازوري،: األردن، ةلكترونيوالمعرفة اإل دارةاإلجنم عبود جنم،  :المصدر

 (أنظر الصفحة املوالية: )كما يلي تفصيالكثر أبشكل  التنظيمل اليه آالذي التطور  (نجم) أورد وقد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إجتاه التطور

 التنظيم الشبكي التنظيم املصفويف التنظيم الوظيفي
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 .إلى أشكال التنظيم الجديد التطور: (2-3)الجدول رقم 
الهيكل المكونات 

 التنظيمي
 إلى من

 .التنظيم العمودي - الهيكل التنظيمي
 اهليكل القائم على وحدات ثابتة -
 تنظيم الوحدة التنظيمية الواحدة -
 .األسفل ى إىلاألعلمن التنظيم  -
 .ذات هيكل تنظيمي حمدد منظمة -

 .التنظيم املصفويف أو املشروعي -
 القائمة على الفرقاهلياكل  -
 .تنظيم الوحدات املصغرة -
 .خمطط من اليمني إىل اليسار -
 .من دون هيكل تنظيمي حمدد منظمة -

وحدات التقسيم اإلداري على أساس  - التقسيم اإلداري
 .أو أقسام

 .التقسيم اإلداري التقليدي -

 .التنظيم  القائم على الفرق -
التنظيم اخللوي القائم على حتالفات داخلية أو  -

 .خارجية
سلسلة األوامر اإلدارية أو السلطة  - سلسلة األوامر

 .اخلطية
 .الرئيس املباشر اإلداريالتنظيم  -

 .الستشارية أو السلطة االستشاريةالوحدات ا -
 .الوحدات املستقلة وفرق العمل املدارة ذاتيا -
متعدد الرؤساء  أوالتنظيم ثنائي الرئيس املباشر  -

 .املباشرين

 .والسياسات التفصيليةاللوائح  - الرسمية 
  .واإلجراءاتالقواعد  -
جداول العمل القياسية واجملدولة  -

 .مسبقا

 .السياسات املرنة  -
 .الذات إدارةالفرق املدارة ذاتيا أو  -
 .جداول العمل املرنة واملتغرية -

 .السلطة يف القمة  :المركزية - المركزية والالمركزية 
 .السلطة موزعة :الالمركزية -

  .السلطةتعدد مركز  -
 .الوحدات املستقلة والفرق املدارة ذاتيا -

 .تقسيم عمل  كثيف - القياسية أو المعيارية 
 .قواعد وإجراءات أداء حمددة -
 .سلوكيات موحدة يف أداء املهام -

  .التنوع يف املهام -
 .توسيع العمل وإثراؤه -
 .التمكني اإلداري -

 .020 -022: ص ،1114 ،دار اليازوري: األردن ،ةلكترونيوالمعرفة اإل دارةاإل ،جنم عبود جنم :المصدر
  :النقاط التالية عاةامر مع  
فنية أو وحدات  التنظيم املصفويف أو املشروعي ال يغري اهليكل التنظيمي األساسي وإمنا يضيف وحدات -

 .مشروعات
متعددة  منظمةيف  الوحدات املصغرة هي اليت متثل وحدات أعمال هلا سوقها وزبائنها وعاملوها ومواردها -

 .املنتجات واألسواق والتوزيعات التكنولوجية واملالية واإلدارية
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تنظيمية تقرأ من اليمني  حتول هياكلها التنظيمية اليت تقرأ من أعلى إىل أسفل، إىل خمططـات نظماتبعض امل -
 .إىل اليسار وبالعكس

 .ال تضع خرائط تنظيمية لكي ال يتم تصورها كهيكل تنظيمي نظماتبعض امل -
حسب  تتكون من خاليا تتشكل نظمةامل أن التنظيم اخللوي ميكن أن يكون بدون هيكل تنظيمي حيث -

 .الظروف من حتالفات داخلية أو خارجية لتأدية املهام املختلفة فيها
تنظيمية متعددة  التنظيم على أساس الفرق يقوم على تكوين الفرق ضمن القسم الواحـد، أو مـن أقـسام -

 .التنظيمي الرمسيليتجاوز اإلطار 
ن املفهوم املعاصر للهياكل التنظيمية ال تقف عند حد اعتباره خريطة تنظيمية توضح التبعية اإلدارية إإذن ف

واملسؤولية اإلشرافية أو جمرد حتديد منضبط لالختصاصات الوظيفية للوحدات اإلدارية املكونة للتنظيم املعين وإمنا ميثل 
  1.قها حنو غاياهتانطالال أداء املنظمات وحتد من مع كل هذا أداة هدفها النهائي إلغاء القوى اليت تعرق

 .دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تطوير جماعات العمل :المطلب الثاني
تكنولوجيا جمال قد أتاحت التطورات يف و  ،حد املتطلبات األساسية للعصر احلايلألقد أصبح العمل يف الفريق 

فعدت بذلك  2.خمتلفة من العمل التعاوي والذي يتيح العمل يف أي مكان ويف أي وقت اأمناطاالتصال ملعلومات ا
وسيلة فعالة ومطورة لتنسيق جهود أعضاء اجملموعات وحتديثها، نذكر ما استطعنا أن حنصيه من هذه الوسائل 

 .التكنولوجية الداعمة للعمل اجلماعي يف هذا املطلب
  :ةنظم مساندة القرارات الجماعي -أوال

نظم مساندة القرارات اجلماعية هي الشكل األويل الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف جمال العمل 
ة لكورونيوهي حزم متنوعة من نظم معلومات حاسوبية تستخدم تكنولوجيا الدعم اجلماعي واالتصاالت اإلاجلماعي 

 .وجماميع العمل وذلك هبدف املساعدة يف تنفيذ مهام العمل املشوركة ودعم القرارات اجلماعية دارةلفرق اإل
جل حتقيق هدف جوهري هو خلق التوافق املشورك بني أإن نظم مساندة القرارات اجلماعية تعمل اليوم من 

حلاسوب، نظم الربامج، وسائط تكنولوجيا عتاد الدعم اجلماعي وتكنولوجيا نظم مساندة القرارات على مستوى عتاد ا
وهي أيضا حزمة من الربامج والعتاد واإلجراءات لدعم جمموعة من األفراد يعملون . للعمل اجلماعي لكورويالدعم اإل

    3.العملمن أجل الوصول إىل نتائج حمددة أو تسهيل إنتاج حلول ملشكالت يهتم هبا فرق معا 
  4:تتمثل يفدعم القرارات يف املنظمة وميكن متييز أربعة أمناط الستخدام نظم 

                                                           
 .061-060: ص ،مرجع سبق ذكره ،هيثم محود الشليب ومروان حممد النسور (1)
، 1110، )10 (، العدديف املكتبات واملعلوماتاالجتاهات احلديثة ، جملة قع وآفاق المستقبلامجتمع المعلومات العالمي الو ، أبو بكر حممد اهلوش (2)

 بتصرف .24: ص
 .61:ذكره، صمرجع سبق ، نظم المعلومات اإلداريةسعد غالب ياسني،  (3)
 .041-041: ص مرجع سبق ذكره،سليم احلسينة،  (4)
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وهي حجرة جمهزة بالتسهيالت الفنية احلاسوبية الالزمة لصنع القرارات اجلماعية حتتوي يف  :حجرة القرار -
أبسط صورها على منضدة هبا أماكن خمصصة ألعضاء اجلماعة حبيث يتاح لكل عضو جهاز حاسوب 

وعة كما ميكن أيضا إجراء اتصاالت شفهية بينهم، ويتوفر خاص به ميكنه من التفاعل مع باقي أعضاء اجملم
يف احلجرة شاشة عرض عامة تستخدم لعرض األفكار ونتائج التحليل وتلخيص البيانات على جمموع أعضاء 

 .مجاعة اختاذ القرار
هنا ال يلتقي مجيع األعضاء يف حجرة واحدة بل  :(Local decision network) شبكة القرارات المحلية -

 )حمطة (يظل كل منهم يف مكتبه اخلاص ولكنه يستطيع التفاعل مع باقي أعضاء اجلماعة من خالل نقطة
والربجميات حيث تتيح شبكة  ،عمل خاصة به كما يوجد حاسوب مركزي فيه قواعد البيانات، النماذج

ة كما ميكن لكورونياالتصال املباشر بني أعضاء اجلماعة من خالل تبادل الرسائل اإل نورنتاألعمال مثل اإل
 .ألي عضو الوصول إىل قاعدة البيانات العامة وقواعد البيانات اخلاص باألعضاء

يستخدم هذا النمط عندما يتواجد األعضاء يف أماكن بعيدة  :(Tele conferencing) المؤتمرات البعدية -
ل لنمط حجرة القرارات هذا النمط مماث ،صنع القرار واحد لغرضوال يوجد مربر الجتماعهم معا يف مكان 

 .مع عدم احلاجة لتواجد كل أعضاء القرار يف مكان واحد
تعد عملية  :أو استخدام قرارات لمنطقة واسعة (Remote decision making) صنع القرار عن بعد -

عن بعد نسخة موسعة عن استخدام شبكة القرارات احمللية، لكن يف ظل نظم تكنولوجيا  تصنع القرارا
احملوسبة املوزعة مثل شبكة االكسورانت، يتم االتصال بواسطة الشبكات اخلاصة والعامة، وهو غري شائع 

حيث يقوم ن متباعدة، اكاالستخدام ولكنه يتيح فرصة عقد لقاءات غري جمدولة بني أعضاء متواجدين يف أم
أحد األعضاء بإخبار باقي اجملموعة عن رغبته يف عقد اجتماع بعد فورة وذلك باستخدام اهلاتف على سبيل 
املثال أو شاشات حمطات العمل اليت لدى باقي األعضاء وبذلك يكون كل األعضاء جاهزين يف وقت 

 .            حمدد
 : البرمجيات التعاونية -ثانيا

سامهت يف دعم العمل اجلماعي وقد كان أبرزها وأكثرها انتشارا ما يعرف بربجميات  الربجميات هي بدورها
 :العمل اجلماعي وبرجميات تدفق العمل

 Johnson)و (Peter) من قبل (1791)ظهر أول مرة سنة لفظ  :(Groupware)برمجيات العمل الجماعي  .1

Trudy)  للتكنولوجيا نيوجرسي معهدباحثني يف (New Jersey Institute of Technology)،  إال أنه
عمليات عمل الفريق وكذا للتعبري كما هو شائع اآلن عن  (2222)جسد رمسيا يف القاموس الفرنسي عام 

وشبكات اخلربات أو مجاعات ميثل جمموعة تطبيقات تربط جمموعة العمل األفقية  التطبيقات اليت تدعمها، وهو
يث يكون حبمن العمل اجلماعي عن بعد ضمن نفس املوضوع أو املشروع أو حىت بنفس الوثيقة  املصاحل، ت كمن

 :يقوم بشكل عام باألنشطة التاليةعن بعد وهذا يعين أن العمل اجلماعي  ،الدخول مؤمنا
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 .جل اجناز املهام املشوركةأتسهيل تبادالت املعلومات يف فريق العمل من  -
 .لعمل متجاوز قيود املكان والزماناملساعدة يف ختطيط وتتابع ا -
 .توفري قاعدة أرضية لالجتماعات تسمح بالتحاور بني أفراد الفريق يف نفس الوقت أو يف أوقات خمتلفة -

بداية جاء يف إطار البحث عن  (Workflow) إن استخدام مصطلح :(Workflow) تدفق العمل اتبرمجي .2
فهو أداة تستخدم  ،تدفق املعلومات وإجراءات العمليف جل حتقيق أمثلية أبرجميات تسهل العمل اجلماعي من 

 ات األساسية لتطبيق برجمياتاملميز و  1.العمليات من خالل الربط بني األفراد الفاعلني والوثائق والنشاطات ألمتتته
 :تتمثل يف تدفق العمل

ا  للصالحيات املعطاة له، حيث يتم حتديد دور املستخدم يف النظام وفق :ألدوار والصالحياتتحديد ا -
أما صالحيات املدير فتعطى ، على املهام اليت سيؤديها ضمن النظام يتم منحه هذه الصالحيات بناء  

 .ربنامجهم إمكانية التحكم الكامل بالللمستخدمني الذين لدي
تباعها لتنفيذ عمل إاملراحل الواجب بيقوم مدير النظام بتعريف  (:Workflow)تعريف مراحل العمل  -

املهام اليت سيتم تنفيذها ضمن كل مرحلة، وحتديد املستخدمني أو جمموعات بما، إضافة إىل تعريف 
 .ذين سيؤدون هذه املهاماملستخدمني ال

حيث ، تبدأ مراحل العمل بأول مهمة يتوجب على املستخدم القيام هبا :نشاطات مرحل العمل -
ستخدمني القيام هبذه املهمة اليت سوف جيدوهنا ضمن حساباهتم و جمموعة املأيتوجب على املستخدم 

اجملموعة يتم نقلها بشكل أتوماتيكي /وبعد إمتام املهمة من قبل املستخدم ،على النظام بشكل أتوماتيكي
 .إىل املستخدم التايل

الذي حيتوي على نشاط العمل وميكن إنشاء تقرير  (LOG)حيافظ النظام على سجل  :(LOG)سجل -
حيتوي السجل على تفاصيل مثل اسم املستخدم الذي قام  ،للسجل وعرضه من قبل مدير النظام

كما يستطيع مدير النظام متابعة ومراقبة ، والوضع احلايل هلا، وتاريخ بداية وهناية املهمة، باملهمة
  .نشاطات اليت يتم تنفيذها عرب النظام

واليت من األدوات اجلداول وغريها ، ل املنبهاتحيتوي النظام على أدوات خمتلفة مث :أدوات أخرى -
وبإمكان املستخدمني ضبط املنبه ، تساعد من خالل تكاملها مع التطبيق يف دعم نشاطات سري العمل

 2.ألي من املهمات اجلاري العمل عليها
 

 

                                                           
  .112: ، ص1121، (2) االقتصادية واإلدارية، العدد، جملة األصيل للبحوث التعمير كآلية لتطوير نظام معلومات الموارد البشريةسيناء جبريات،  (1)

 :طمتاح على الراب(2) 
 http://www.clearvision.com.sa/index.php?module=solutions&page=details_ar&id=1, on:  (.8102/01/00)  

http://www.clearvision.com.sa/index.php?module=solutions&page=details_ar&id=18
http://www.clearvision.com.sa/index.php?module=solutions&page=details_ar&id=18
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   :الفرق االفتراضية -ثالثا
تم من يعمل اليت الترتيبات : "ويقصد هبا فوراضيةاالاليب العمل اجلماعي جند الفرق من التطورات املعاصرة ألس

عتمد على الوسائل االتصال ياحلي فيما بينهم حمدود، يستخدم و خالهلا توزيع أعضاء الفريق جغرافيا، االتصال 
خاصية التشتت اجلغرايف واستخدام تكنولوجيا  فإن وبالتايل 1،ة، كل هذا يقام لتحقيق أهداف مشوركةلكورونياإل

أن  هناك من يرىويف مقابل ذلك،  ،أن الفريق يتصف باالفوراضيةبقول لواالتصال مها شرطني أساسيني ل اتاملعلوم
أنه من املفيد أكثر الوركيز على مدى و . الفرق املتقاربة هي بدورها ميكن أن تظهر مستويات عالية من االفوراضية

قياس مقدار قيمة املعلومات اليت )يات الفريق لتنسيق وتنفيذ عمل" لألدوات االفتراضية"استخدام أعضاء الفريق 
بدال من االحتجاج باملوقع اجلغرايف ومدى تباعد ( توفرها هذه األدوات، وتزامن تفاعالت أعضاء الفريق االفوراضي

 كوهين اقوراح كل منجند الفرق االفوراضية  ديد مفهومحت إطارويف  2.أعضاء الفريق لتمييز الفريق االفوراضي
   3:إذ ميزاها بثالث ميزات أساسية متمثلة يف (Cohen and Gibson) وجيبسون
 عرب مجاعي بشكل العالقات ويدير النتائج، عن املسؤولية ويتقاسم املهام، إدارة يف متداخل :عامل فريق 

  .التنظيمية احلدود
 جغرافيا   منتشرون فرقال أعضاء. 
 لوجه وجها التفاعل من بدال التكنولوجيا طةابوساالتصال  على يعتمدون أعضاء الفريق. 

لفرق االفوراضية ا متيز الرئيسية األبعادأربع  ذكرت بدورها فقد (Gibbs and others) وزمالئها جيبس أما
 4:تتمثل يف

 اجلغرايف تشتتال.  
 ةلكورونياإل يةاالعتماد. 
 ديناميكية بنيةال. 
 التنوع الثقايف.  

إن ما يهمنا هنا هو استغالل تكنولوجيا املعلومات االتصال كوسيلة أساسية وغالبة يف أداء العمل اجلماعي 
 . بغض النظر على األبعاد الثانوية األخرى املميزة للعمل اجلماعي االفوراضي

العمل اجلماعي واليت من ثراء يف إ اليت حتققها الفرق االفوراضيةإن االجتاه حنو صيغة العمل هذه يعزى إىل املزايا 
 وقت استخدام زيادة، اخلاصة داوهلمجل من العمل وفقا متكني أعضاء الفريق ،وبشكل متزايد املشاركة ليتسه :أمثلتها

أعضاء الفريق تكون أعلى هي بدورها  ت، مسؤولياالعا م حولاخلربات و  زيادة فرص االستفادة من املعارف املوظف،

                                                           
(1)

 james H. Dulebohn & Julia E. Hoch, Virtual teams in organizations, Human Resource Management Review, 

Volume (27), Issue (04), 2017, P:569. 
(2)

 Sandra Morley & all, An Analysis of Virtual Team Characteristics: A Model for Virtual Project Managers, 

Journal of Technology Management & Innovation, Volume (01) , Issue (10) , 2015, P:189
 
  

(3) 
Norhayati Zakaria & all, Working Together Apart? Building a Knowledge-Sharing Culture for Global 

Virtual Teams, creativity and innovation management journal, Volume (05 ) , Number (10) , 2004, p: 16. 
(4)

 Jennifer L. Gibbs & all, the International Encyclopedia of Organizational Communication: Virtual Teams, 

2017, p:1 
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إمكانية العمل املستمر على كذلك أسلوب العمل من هذا النوع يتيح   1،تويات التمكنيودافع العمل، مع ارتفاع مس
 مدار الساعة طوال أيام األسبوع ويساهم يف ختفيض التكاليف عن طريق تقليل السفر وزيادة اإلنتاجية عن طريق

 2.اجلغرافية والوحدات التنظيمية واملواقعصاحل أعضاء الفريق، ومشاركة املعرفة عرب احلدود زمين لاستغالل االختالف ال
 األخريةجند أن هذه  يف تطوير مجاعات العمل،تكنولوجيا املعلومات واالتصال ويف خضم احلديث عن دور 

واجلدول التايل يوضح  وتصل إىل الشكل االفوراضي منها ظروف العمل املعاصرةمع تحقق التوافق املناسب لورت ط  
  :ذلك

المعلومات  اعات العمل في ظل استخدام تكنولوجيجماالتحول في خصائص  :(3-3) الجدول رقم
 .واالتصال

 إلى من
 .الفريق عضويةيف  حتوالت .ثابتة الفريق عضوية

 .نظمةامل خارج من أشخاص تضمني الفريق ألعضاء ميكن .املنظمة من الفريق أعضاء مجيع
 .متعددة فرق يف أعضاء هم الفريق أعضاء معظم .للفريق كامل بدوام خمصصون الفريق أعضاء
 التنظيمية الناحية من متحدون الفريق أعضاء

 .واجلغرافية
 .واجلغرايف التنظيمي املستوى على الفريق أعضاء توزيع يتم

 املنظمة،يف خمتلفة  أجزاء مع متعددة عالقات الفرق لدى .واحد مدير قبل من الفرق إدارة يتم
 .خمتلفة أوقات يف أخرى، منظمات مع وغالبا

Source: Olivier Serrat, Managing Virtual Teams, 2009, P:02, Available online: 

https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/intl/145, on: (09 /10/ 2018). 

مرونة عالية يف تسيري فعاليات الفرق من حيث إمكانية إجراء حتويالت يف إن تكنولوجيا املعلومات حققت 
عضوية الفريق، إمكانية دمج أعضاء من خارج املنظمة يف الفريق، إمكانية تنسيق العمل بساسة رغم البعد اجلغرايف، 

نظمة ينتج عنها يف هذه النقاط تشكل إضافة مميزة لصاحل امل... إمكانية العمل حتت إشراف أو باملشاركة كم جهة
 .الغالب أداء مبدع وذلك لتعدد اخلربات وإلغاء العراقيل اليت كانت حتول دون حتقيق تنسيق جيد للعمل

 هبذا العمل املعنيني األشخاص عدد على اعتماد افتصنف بتصنيفات عدة،  االفتراضي العمل أشكالأما عن 
 العمل مكان خارج كامل أو جزئي بشكل يتم الذي :"بعد عن العمل" هو األول، النوع بينهم التفاعل ودرجة

 يتم عندما" افتراضية مجموعاتال"، كما جند لواالتصا املعلومات خدمات تكنولوجيا مبساعدةمنظمة لل الرئيسي
 فريقال" يوجد املقابل، يف. وكل عضو يقدم تقاريره إىل نفس املدير بعد، عن العاملني من العديد بني اجلمع

 المجتمعات" أخريا ، .املشوركة األهداف حتقيق أجل من عضبب افوراضية جمموعة أعضاء يتفاعل عندما" فتراضياال

                                                           
(1)

 Sandra Morley & all, Op. cit, P:190
 

(2)  
james H. Dulebohn & Julia E. Hoch, Op. cit, P:569. 

https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/intl/145
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 ألهداف، مسورشدين بانورنتالعمل املوزع الذي يشارك فيه األعضاء عرب اإلمن  كيانات أكرب هيو  "االفتراضية
.واألدوار والقواعد املشوركة

1
 

 مبتغريين يتعلق ةاالفوراضي العمل فرق شكليف  أن االختالفأوضحا  فقد (Cascio and Shurygailo)أما 
 (1-3)رقم  الشكل يوضح، و (أكثر أو واحد) الفرق مديري عددو (أكثر أو واحد) المواقع عدد: مها أساسيني

 :أشكال الفرق االفوراضية
 .أشكال فرق العمل االفتراضية: (1-3)الشكل رقم                 
 مدير  

 واحد متعدد
 عمال عن بعد مصفوفة العاملني عن بعد   

حد
وا

 

وقع
الم

مصفوفة الفرق العاملة عن  
 بعد

 عن بعدفريق 

عدد
مت

 

Source: Wayne F Cascio & Stan Shurygailo, E-Leadership and Virtual Teams, Organizational Dynamics, 

Volume (50) , Issue (14 ) , 2003, P:364.  

 :للفرق االفوراضية وهي فئات أربع يبني الشكل السابق
 .واحد موقع يف لفريق واحد ديرمب :بعد عن عمال .1
 .متعددة مواقع على موزع وفريقه واحد همدير  :عن بعد الفريق .2
 .دون لفريق يف موقع واحدمتعد مدراء :مصفوفة العاملين عن بعد .3
 2.متعددة مواقع عرب متعددين مديرين :مصفوفة الفرق العاملة عن بعد .1

 الفعال بنيوبالنسبة آللية عمل هذه الفرق االفوراضية واألدوات التكنولوجية املستخدمة لتحقيق اتصال 
 (أنظر الصفحة املوالية) :فيما يليأعضاءها فيمكن حصرها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

 Nader Ale Ebrahim & all, Virtual Teams: a Literature Review, Australian Journal of Basic and Applied 

Sciences, Volume (15) , Issue (15) , 2009, P:2655. 
(2)

 Wayne F Cascio & Stan Shurygailo, E-Leadership and Virtual Teams, Organizational Dynamics, Volume (50) , 

Issue (14 ) , 2003, P:364. 



 دعم فعاليات التطوير التنظيمي من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصال: الفصل الثالث

 157 

 .المعلومات واالتصال من قبل فرق العمل االفتراضية اأشكال استخدام تكنولوجي: (1-3) الجدول رقم
 مواقع مختلفة نفس المكان 

احلاسوب، لوحات  الذهين، العصف  نفس الوقت
 قرار دعم منظة، لكورونيالعرض اإل

 .، الدردشةاجلماعية

 .الفيديو مؤمتر ،عن بعد مؤمتر الدردشة،
السبورات  صويت، مؤمتر ،القمر االصطناعياالتصال عرب 

 .التطبيقات املشوركة ،التشاركية
 منتدى الوثائق، إدارة نظام فريق، غرفة وقت مختلف

 .لكوروياإل الربيد املناقشة،
 منتدىالوثائق،  مشاركة العمل، تدفق ،لكوروياإل الربيد

 .للنقاش
Source: Nader Ale Ebrahim & all, Virtual Teams: a Literature Review, Australian Journal of Basic and Applied 

Sciences, Volume (15) , Issue (15) , 2009, P:2662. 

فبني ليلة  وتتغري بإستمرار،طور تتة دوات التكنولوجيأن هذه األعاله أ دولننوه كتعليق على اجل نأوجب 
كما أنه  .شكال الدارجة فقطتعد األ ةالتكنولوجي لهذه األشكاإن ، وبالتايل فهلاجديدة إصدارات  صدرتوضحاها 
 .كذلكيزانيتها  ومعملها  مع طبيعة األدوات اليت تتوافقحرية اختيار ما يناسبها من هذه منظمة  حيق لكل
 .األفراددور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تطوير  :الثالث المطلب

يف الوظائف على   (أي األداء التلقائي لآلالت) يف التكنولوجيا على التغري يف الوظائف وتأثر األمتتة التطوريؤثر 
على  أثرهان إالتغريات بسيطة ف تإن كانو حىت  ،فهي ختفض مستوى بعضها وترفع أمهية البعض ،كل املستويات

   .كذلك  مأساليب تطويرهو يف املنظمة  موهيكلته مؤثر يف خصائصهت فهي 1،كون بالضرورة بسيطيال  األفراد
 :فراداألتأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصال في هيكل وأداء وخصائص  -أوال

اليت مست خمتلف جوانب املنظمة  تتكنولوجيا املعلومات واالتصال مجلة من االنعكاساستخدام اترتب عن 
 :ما يليفيسرد أمهها ميكن واليت ، بأفرادهاأبرزها ما تعلق 

واالجتاه املتزايد إىل  األفرادالناشئة عن التكنولوجيا اجلديدة تقلص فرص عمل  ليةترتب على التوسع يف اآل -
ب اآليل واملعلوماتية أن فقد ماليني البشر اسولقد ترتب على ثورة احل ،اإلنتاجيف منظمات  عددهمختفيض 

 2.من الوجودفئات من الوظائف بأكملها وظائفهم بشكل دائم واختفت 
، ومن جهة العملنا  يف ومتكيه أكثر حرية ل  ع  وج   الفرد يةاستقاللل صاتكنولوجيا املعلومات واالت نتج عن إدماج -

توفرها لتوزيع عادل للمعلومات وذلك الب الوظائف، اليت تسمح تأليهاهلياكل ال مركزية من خالل  لجع  أخرى 
 3.يف أي وقت عمله عناحلصول على املعلومات الالزمة والضرورية من  الفردفتمكن  ،وسهولة احلصول عليها

                                                           
رسالة  ،دراسة حالة مؤسسة االتصاالت الجزائر بمستغانم: اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية في ظل التغيرات التكنولوجية ،مدوري نور الدين (1)

 .216-210: ص ،1122 ،بكر بالقايد أيبجامعة : غري منشورة، اجلزائر ،ماجستري يف تسيري املوارد البشرية
 .10-11: ص ،2442 ،دار غريب :الطبعة الثانية، مصر ،الموارد البشرية إدارة ،علي سلمي (2)
 ،ماجستري يف علوم التسيري رسالة ،تكنولوجيا المعلومات واالتصال على تطبيقات تسيير الموارد البشرية في المؤسسةلاآلثار الفعلية  ،بوحسان كنزة (3)

 .220: ص ،1121 ،جامعة منتوري: اجلزائر غري منشورة،
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قدرات وإمكانيات  اجملاالت اليت ال حتتاج بالضرورة إىلمنو قطاع اخلدمات وزيادة فرص العمل فيه خاصة يف  -
  1.ذهنية فائقة وإمنا حتتاج إىل مهارات كبرية  فيزيقية

االجتاه حنو إخفاء اإلدارة الوسطى املتخصصة يف أعمال الوساطة بني اإلدارة العليا وفئات التنفيذيني على  -
 .اختالف مواقعهم التنظيمية

 ،واالتصالاملعلومات  تكنولوجياحبيث حتل حملهم  ،وزبائنها أو مورديها نظمةبني املإخفاء الوسطاء حنو االجتاه  -
 .نورنتمثل التوريد يف الوقت أو التعامل عرب اإل

املعاصرة املتجهة  نظماتعلى تفعيل الصالحيات اليت تعهد إليهم يف امل ينالقادر األفراد تزايد االحتياج إىل  -
 2.يف الفرق ذاتية اإلدارةبدرجات متزايدة إىل أمناط القدرة على العمل 

وإمنا أصبحت تعتمد  ،أو السلطة اليت تتيحها الوظيفة مرتبطة باملوقع الوظيفيتعد   م املنظمةيف  القوىمفهوم  -
ومن صناع  ،من العاملني احملورفنيديدة فقد أنتجت تكنولوجيا املعلومات فئة ج ،على املعرفة واجلدارة اجلوهرية

والذين هم أكثر انتقادا للسلطة وأساليب القيادة واإلشراف  ،الذاتية دارةرف املتميزين مبيلهم القوي حنو اإلااملع
 3.والرقابة التقليدية

مهام عمله يف مكان تواجده بغض النظر عن هذا  بأداءوهو قيام العامل  العمل عن بعد ظهور مفهوم -
 نورانتواإل نورنتوشبكات اإل لكورويوباستخدام التكنولوجيا احلديثة كالربيد اإل ،مع ظروفه يتالءما مب ،كانامل

يسمى بظاهرة  أو ما ،ة احملمولةيبعد مع ازدياد ظاهرة العمالة املهن نويزداد العمل ع ،كسورانت وغريهاواال 
ينتمون إىل منظمة واحدة أو مستقبل وظيفي  وهؤالء العاملني ال (Mobile employee) العمالة املتحركة

 4.واحد لكنهم يتميزون مبهارات وقدرات عالية يف استخدام التكنولوجيا احلديثة
ربجمة للحاسوب الاملتخصصني يف أعمال  "ذوي المعرفة" تنامي االحتياج إىل فئات جديدة من العاملني -

اجلديدة  التكنولوجياوغريهم من أصحاب املهارات الفكرية والقدرات الذهنية القادرين على استيعاب 
 ،ربجمةال اتلغ :بـــــويشرط أن تكون هذه الفئة ملمة  5،وأنشطة املنظمة املختلفة دارةوتطبيقها يف أعمال اإل
كذلك  املعلومات ااملتنامي لتكنولوجي االستخداموقد ترتب عن  6،اللغات األجنبية ،طرق تشغيل احلاسبات

 (أنظر الصفحة املوالية) :خرية واملتمثلة يفهذه األ إدارةبروز فئات خمتصة يف تشغيل و 

                                                           
 العدد، (10)جامعة اجلزائر  ،للعوملة والسياسات االقتصادية اجمللة اجلزائرية ،الموارد البشرية في ظل المد العولمي إدارة ،جماي غنية وبن ساعد أمينة (1)
 .141: ص :1126 ،(11)
جامعة اجلزائر،  :اجلزائر غري منشورة،إدارة األعمال،  دكتوراه يف ، أطروحةالموارد البشرية إدارةعلى  واالتصالأثر تكنولوجيا المعلومات ملني علوطي،  (2)

  .06:، ص1112
 ملنظمة العربية للتنمية اإلدارية،ا: مصر ،ثر التقدم في تكنولوجيا المعلومات على الخصائص النوعية والكمية للموارد البشريةأ ،ليلى حسام الدين (3)

 .12: ص ،1121
 .60-61:ص ،نفس املرجع السابق (4)
  .06:، صمرجع سبق ذكرهملني علوطي،  (5)
 .216-210: ص ،مرجع سبق ذكره ،مدوري نور الدين (6)
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  .المعلومات واالتصال االفئات المتخصصة في تكنولوجي: (5-3)الجدول رقم          
 المؤهالت المهام الفئة

تكنولوجيا مدير نظام 
 في واالتصالمات لو المع

 .المنظمة

مات لو نظام تكنولوجيا املع إدارة
بالكفاءة  نظمةاخلاص بامل واالتصال

 .دفةهوالفعالية املست

نظام، لل اإلداريةا ، وتطبيقاهتنظمةمعرفة تامة بامل
 .لني يف النظامالعام هى القيادة، وتوجيلوقدرة كبرية ع

، تصميم، تطوير، وتطبيق ليلحت .النظامي ومصمم لليمح
 .النظام

، نظمةباملاإلدارية للنظام  للتطبيقات شاملةمعرفة 
وأساليب معاجلة  بتجهيزاتودراية جيدة ومتجددة 

 .واالبتكار اإلبداعى لالبيانات، مع قدرة كبرية ع
ا هوصيانت تطبيقها،ة الربامج، غصيا .فريق المبرمجين

 .القيام مبعاجلة البيانات ألجل
ى لبأساليب ولغات الربجمة مع القدرة ع اإلحاطة

 .اجليد لوسائل الربجمة االستخدام
 مسؤول استرجاع

 .وماتلالمع
ة يف تقنيات لمعرفة اجلوانب الفنية، والتطورات احلاص .املناسباالسورجاع تصميم نظام 

احتياجات واألسلوب األفضل لتلبية سورجاع اال
 .ماتلو املستفيدين من املع

ة إىل جانب املعرفة لاملعرفة بالتطورات التقنية احلاص .ماتلو تصميم نظام قاعدة املع المعلوماتقاعدة مسؤول 
ت إضافة الوالسج لفاتمن امل نظمةباحتياجات امل

 .ة باستمرارلإىل التغريات احلاص
 نظمةالدقيق بتفاصيل العمل يف مجيع أقسام امل اإلملام .البيانات إدارة .مسؤول البيانات

 أنواعها البيانات وحتديد إدارةى لإىل جانب القدرة ع
 .واهلدف منهاالضرورية، 

ا الطبيعية هحتويل البيانات من صيغت .كاتب البيانات
 .إىل صيغة احلاسوب

بوسائل إدخال البيانات إىل احلواسيب، مبا اإلملام 
ل من أخطاء ليف الوقت واجليد ويقاالختصار حيقق 

 .اإلدخاليات لعم
أساليب المختصون في 

 .تصالاال
ا هتأمني تدفق البيانات من مصادر 

نظمة لضمان تغذية امل األصلية
إىل تأمني  باإلضافة باملدخالت،
إىل  صيلهاومات وتو لتدفق املع
 .املستفيدين

، االتصاليةوالشبكات  االتصالة بوسائل لمعرفة شام
 االتصاالتإضافة إىل معرفة حمددات مشاكل 

 .نظمةاملب

تصون في التشغيل مخ
 .والصيانة

ا والقيام حقاهتلتشغيل احلواسيب وم
واإلصالحات بكل أنشطة الصيانة 

 .هبااخلاصة 

باجلوانب الفنية لتشغيل احلواسيب وتنفيذ  اإلملام
 االتصاليةواملعدات  األجهزةالربجميات، واستخدام 

 .وكيفية صيانتها األعطال أنواعوكل 
المتخصصون في مجال 

 .ياتلبحوث العم
املعلومات تصميم وحتميل قواعد 

عن طريق  االتصاليةوالشبكات 
 .ياتلتطبيق تقنيات حبوث العم

ا يف تصميم هالكمية واستخدام باألساليب اإلحاطة
صنع  عمليةا يف هوتطبيق اإلداريةومات لقواعد املع
 .اإلداريةالقرارات 

 .22-21:، ص1126دار الصفاء، : ، األردناستخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتصالزرزار العياشي وغياد كرمية،  :المصدر            
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  :مهارات عصر المعلومات -ثانيا
وجهة النظر جتاه العديد من إن التحوالت اجلذرية اليت أحدثتها تكنولوجيا املعلومات يف عا م األعمال، غريت 

الالزمة لتأدية هذه املهام هبا املهام، وبطبيعة احلال فإن املهارات البشرية  تؤدىمن املفاهيم واألساليب والطرق اليت 
 العمل األمريكية إدارةقامت  الصددويف هذا  1،هلذا التحول يف الوسائل واإلمكانات استجابةغري كذلك سوف ت

هذه  2،املعرفة واملعلوماتبدراسة مسحت هلا بتحديد سبع مهارات أساسية ينبغي للفرد أن تتوفر فيه للنجاح يف عصر 
 3:هي املهارات
تعريف الحيث جيب على األفراد العاملني أن يكونوا قادرين على (: العمل)التفكير الناقد واألفعال  -

األدوات املتاحة يف البحث والتحليل ووضع احللول وتطبيقها، وتقييم النتائج وتطوير  واستخداماملشكالت ب
وطرق  دارةاملشروع وجودة اإل إدارةيف عملية  نسيابيةا تكون هناكجيب أن و  ،احللول مع املتغريات املستمرة

 .البحث باإلضافة لفهم احملتوى املعريف للمجال الذي يتم فيه الدراسة
للبقاء يف وقتنا احلايل هو اإلبداع، ففي عصر املعرفة واملعلومات ( والذي يكاد يكون الوحيد)إن احلل : اإلبداع -

جيب أن تساعدنا مهارتنا للوصول حللول جديدة للمشكالت القدمية وإنتاج منتجات جديدة، وخلق طرق 
هام يف مفالتطورات احلاصلة اليوم ، من العيش يف رفاهيةجديدة لالتصال وتناقل األفكار حىت نتمكن 

بسلع أو تقدمي  قصد اإلتيان مستمرة م جتعل منها مراكز إنتاج تقليدية بل منابع حتول  ثةاحلدي نظماتامل
 .بشكل أحسن املتوقعةو الحتياجات الفعلية اأكثر تطور ا ومنفعة هبدف تلبية  خدمات

هو السبيل الوحيد حلل املشكالت املعقدة ومهارات العمل اجلماعي هي العامل  إن العمل اجلماعي: التعاون -
هو  املورد البشري إدارةوعليه فإن النموذج املعتمد اليوم يف ، الفيصل للعمل يف عصر املعرفة واملعلومات

 ليس فقط واقوراحاتهتشكيل فريق عمل متكامل يستطيع كل فرد فيه يف أي مرحلة أن يبدي مالحظاته 
 .بالنسبة للمرحلة اليت عمل هبا وإمنا بالنسبة للمراحل األخرى أيض ا

يعورف باحلدود اجلغرافية واملكانية،  ن اإلدارة اليوم أصبحت تعمل يف عا م متفتح الإ: فهم التدخالت الثقافية -
لذا سيحتاج األفراد العاملون لعبور حاجز ، ثل أحد أهم خصائص تنظيمات اليومفالتنوع البشري أصبح مي

املوجودة بني كل هذه  واالختالفاتمعرفة التدخالت إىل السياسي  واالختالفالثقايف واملعريف  االختالف
عملهم بشكل ناجح يف جمتمع مليء بالثقافات املتداخلة واقتصاد عاملي متنامي وزيادة  واديؤ املتغريات لكي 

 .التخصصية الفنية، وهكذا فإن مهارات التعامل مع الثقافات املتداخلة سوف يصبح أكثر أمهية

                                                           
رسالة  ،"DML" مديرية الصيانة لسوناطراك باألغواط دراسة حالة :في المؤسسة المعلومات على الموارد البشرية اأثر تكنولوجي ،مراد رايس (1)

 .00: ص ،1116 ،جامعة اجلزائر: ، غري منشورة، اجلزائراألعمال إدارةماجستري يف 
، (12)، العدد (11)، اجمللد التغيير كمدخل الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في منظمات األعمال إدارة ،داودي طيب وحمبوب مراد  (2) 

 .20:ص، 1122، (11)جامعة البليدة  :جملة االقتصاد والتنمية البشرية، اجلزائر
، (11)جامعة البليدة : ، جملة التنمية وإدارة املوارد البشرية، اجلزائراإلدارية مهارات الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات ،مولود بكاي وعمر قريقط (3)

 .64-62: ، ص1126، (10)، العدد (10)اجمللد 
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شخاص، حتاج العاملون اليوم إىل إتقان االتصاالت الفعالة يف العديد من اجملاالت وملختلف األتس: االتصال -
طريقة االتصال املناسبة لتوصيل الرسالة بفعالية وكفاءة على قدر املستطاع،  إىل اختياركذلك   ونوسيحتاج

 .اخل... إلكورويت، إنورانت، بريد عادي، بريد نورنإما بني تقارير، كتب،  لالختيارحيث سيضطرون 
، وإمنا احلاسويباملعلومات ليس فقط ختطي اجلهل حيث سيحتاج كل فرد يف عصر : الحاسوب استخدام -

 استخدامة أو الرقمية، مع القدرة على لكورونيوالتعرف على املستويات العالية من الطالقة اإل االنطالق
 .إلجناز املهام وحتقيق النجاح احلاسوب استخداماألدوات القائمة على 

يف  النفسعلى  عتماداالعصر بسمة يطالب األفراد يف ظل : على النفس االعتمادالمستقبل الوظيفي وتعلم  -
املهارات املطلوبة وذلك للنجاح يف احلياة العملية وحتقيق األمن الوظيفي وهذا نظر ا ملا أتاحته  اكتساب

تكنولوجيا املعلومات من تسهيالت يف هذا اجملال، فعلى الشبكة اآلن فرص هائلة لتنمية وتطوير الكفاءات 
لتعلم والتطوير املستمر طوال عن طريق برامج تكوينية مصممة حسب احلاجة، فالتكنولوجيا احلديثة مسحت با

 .احلياة
  .من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصال األفرادتطوير  -ثالثا

أو  عمليةال منها، علميةال مبختلف أشكاهلااملورد البشري كفاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصال   طورت
ن م، كل أمهها التكوين عن بعدداءها واليت يعد أتنمية  يف وسامهت بشكل فعال يف بروز أساليب جديدة ،سلوكيةال

 : سيعرض على النحو التايلتطوير كذلك ووسيلة الهذه التكنولوجيا يف تطويرها املهارات اليت سامهت 
 1 :ساهمت تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تطويرها التيالمهارات  .1

  :"السلوكية" تطوير الكفاءات العالقاتية -
 Tem) وبرجميات الفريق (group ware) وحتفيزها عن طريق بروز الربجميات اجلماعيةتفجري الكفاءات 

ware) تساعد يف تفعيل العالقات بني األفراد والتفاعل مع احمليط، وتنمية كفاءات النفوذ والتأثري يف الغري اليت، 
 .حبساسيةواإلصغاء لتصرفات الغري  وهي كفاءات االستماع كفاءة احلساسية سب الفردكتو 

تعلقة بنماذج الفكرية م علوماتم حتويحتويل املعرفة الضمنية إىل معرفة معلنة أي  سيد وإظهار املعرفةجت
أن  واحلصول على مردودات من خالل احلوار تستطيع ،اارهتثإ ،طرحهاوميكن فيما بعد  ،هبا ميكن التشارك

جتعل تكنولوجيا املعلومات واالتصال  يعين أنوهذا  ،اجلماعية تدعمها نظم املشاركة والتعاون والربجميات
 .املعارف قابلة للنقل والتشارك مع اآلخرين

ىل تطوير العديد من الكفاءات إ تكنولوجيا املعلومات واالتصاليؤدي تطبيق  :تطوير الكفاءات العملية -
سايرة عملية جديدة مفتظهر مالمح  داءات الفردية واجلماعية واليت تؤثر على أداء املنظمة ككل وتطورهاواأل

االستقاللية، كفاءات تسيري  اإلبداع،: واالتصال أمههاعلومات ملاتكنولوجيات ب للهياكل التنظيمية املطورة

                                                           
 دراسة تطبيقية على: وارد البشريةفي ظل تطبيقات الم تأثير تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على كفاءات العمال ،اجلاليل مصطفى عومرية وبن عبو (1)

 .بتصرف. 01-02: ص ،1126 ،(2) العدد، (0) اجمللد، اسطمبويل مصطفى جامعة: اجلزائر ،جملة التنظيم والعمل ،عينة من المؤسسات الجزائرية
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اخلصوص املساعدة يف اختاذ القرارات  ، املبادرة، وعلى وجه(ومشاركة املعلومة سالمة، نشر ،إجياد) املعلومة
 .الصائبة

ة تعتمد على الرمز، إلكورونييف انتشار لغة  تكنولوجيا املعلوماتساعدت  :المعرفيةطوير الكفاءات العلمية ت -
 علوماتبني أفراد جمتمع امل" التوحد اللغوي"من  والتفكري وحتقيق نوع طريقة االكتسابأثر على  امما كان هل

 تطوير معارف األفراد من يفتكنولوجيا املعلومات واالتصال  ساعدتم الثقافية، كما هبعلى اختالف مشار 
 . "لكورويالتعليم والتكوين اإل" مثلخالل توفري وتوسيع مصادر اكتساب املعارف وتطوير عمليات التدريب 

 :لكترونيالتكوين اإل .2
االســتخدام  جنــدمــن أهــم نتــائج اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال يف العمليــة التطويريــة للمــوارد البشــرية 

، التكـوين مبسـاعدة ، التكـوين املفتـوحالتكوين عن بعد: منهامرادفات  عدة يغوالذي ص لكترونياإللتكوين لاملتصاعد 
ــــعــــرب احلاســــوب، التكــــوين   املالحــــظ يف الورمجــــة مــــن اللغــــة االخــــتالفباإلضــــافة إىل  والتكــــوين االفوراضــــي، ت،اإلنورن

متوقعـه، ختلفـت رؤى البـاحثني بشـأن نشـأته و ولقـد ا ،(E-Formation) الفرنسـية إىل اللغـة (E-Learning) اإلجنليزيـة
يف حــني ذهـــب  ،(E-HRM) للمــوارد البشـــرية لكـــورويفمــنهم مـــن يــرى فيـــه انــدماجا طبيعيـــا ضــمن أنشـــطة التســيري اإل

، وبـذلك فهـو ال املنظمـاتيف  واالتصـالاملعلومـات البعض اآلخر إىل اعتباره مظهرا من مظاهر اسـتخدام تكنولوجيـات 
 1.دورات التقدم يف أساليب التكوين حدأيكون  يعدو أن 

 بث ونشر احملتويات يف أشكال ىاملعتمدة عل نورنتشبكة اإل باستخدامعملية تكوين هو  لكورويالتكوين اإل
فعملية  .تنمية احملتوياتتطوير و  وجود خمتصني يف ،موعة املتكونني عرب الشبكةجمالعملية التكوينية و  إدارة ،خمتلفة

تكاليف و لك بطريقة سريعة ذوالتعلم ويتم إىل التكوين  املوظفني لتزيد من إمكانية وصو  لكوروياإلالتكوين 
املكون واملتكون  بنيمن خالل وجود عالقة مباشرة  "متزامنة" بطريقةأن ينظم  لكورويللتكوين اإل وميكن 2،منخفضة

غير " بطريقةكما ميكن أن يكون التكوين  3،الشبكة استخدام تكنولوجيا احملادثة عرب دأو أعضاء القاعة االفوراضية عن
ويهدف هذا النوع من ، حبيث يكون كل من املدرب واملتدربني يف أماكن جغرافية خمتلفة وأزمنة متباينة "متزامنة

  4.الوقت نفس املدرب واملتدربنيالتدريب إىل توفري فرص التعلم والتدريب اجلماعي الذي ال يتطلب وجود كل من 

                                                           
، ورقة حبثية قدمت إىل امللتقى الدويل وإسهاماته في تنمية الكفاءات داخل االقتصاديات المبنية على الدرايات لكترونيالتكوين اإلسعيد عمري،  (1)

 بتصرف. 22:، ص1110، نوفمربجامعة بسكرة: اقتصاد املعرفة، اجلزائر: حول
، ورقة حبثية العنصر البشري وتطبيقاتها في الجزائر إدارةالمعرفة وتفعيل  اقتصادكمدخل استراتيجي لتعزيز   NTICشراف براهيمي ولطيفة بري، (2)

 21/ 20 جامعة شلف،: ، اجلزائراحلديثة االقتصاديات ظل يف العربية األعمال منظمات يف الفكري املال رأس :حول اخلامسقدمت إىل امللتقى الدويل 
 .22: ، ص1122 ديسمرب

ورقة حبثية  ،دراسة حالة شركة جازي لالتصاالت: المعرفة إدارةللموارد البشرية في عمليات  لكترونيةاإل دارةإسهام اإل ،زايد مراد وحسني علي (3)
 .21: ص ،1120نوفمرب 22/24، (10) جامعة اجلزائر ،احلديثة للمعلومات واالتصاالت وتنافسية املؤسسة التكنولوجيا: مقدمة ملتقى حول

، متاح على 11: ، صدارةتكنولوجيا املعلومات واإل: ، ورقة حبثية مقدمة إىل املؤمتر العريب حولالمنظمة الرقمية في عالم متغيرحممد حممد اهلادي،  (4)
 :الرابط

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ARADO/UNPAN005604.pdf, Le   :  (10/10/ 2018). 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ARADO/UNPAN005604.pdf
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اليت حتققها تيجة للمنافع ناملتزايد هلذه الوسيلة التكوينية جاء  االعتمادن كن القول بأمي ويف حقيقة األمر
 1:واملتمثلة يف

شبكات  التخفيض من التكاليف اإلمجالية املتعلقة بالعملية التكوينية من خالل التكوين الذايت أو عرب -
 .املوظفني

أكثر  اجعلهو بتمكني املسريين من التأكد من حمتوى العملية التكوينية وذلك  منظمةمبرونة أكرب لل سمحت -
 .أحناء العا م ة يف بقيةودمع  احملتويات التكوينية املوجمتاثال 

الورقية  بإطاراهتا عن طريق اقوراح برامج جديدة حمورها األساسي نظمةجذب مهارات جديدة أو احتفاظ امل -
 .نظمةاملستدامة ملهاراهتم وبالتايل حتسني صورة امل والتنمية

 :ـــــب الزيادة من فعالية العملية التكوينية حيث تسمح -
  ن خالل ساعات العمليالتكو. 
 إلغاء عامل الزمن مبتابعة الدروس يف أي وقت. 
 التوفيق ما بني العملية التكوينية والنشاط املهين يف نفس الوقت.  

 .نظمةوضع خطط لتطوير املهارات حسب الطلب مبا يتوافق مع أهداف امل إمكانية -
احتماالت  وسهولة حتديث مواد التعلم وجتاوز لكوروياإل كوينتكامل الوسائط يف البنية التحتية لنظام الت -

 .الضياع
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
دراسة حالة شركة إنتاج  : تكنولوجيا المعلومات واالتصال على أداء الموارد البشرية في المؤسسة الجزائرية استخدامثر أطويهري فاطمة،  (1)

  .11 -12:، ص1120جامعة وهران، : اجلزائر غري منشورة، األعمال، إدارةيف  ماجستري رسالة، بتيارت الكهرباء
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 .للتطوير التنظيميحديثة الداخل متكنولوجيا المعلومات بال عالقة : المبحث الثالث
سرعة  :متمثلة يفعدة  عفانمتتجه املنظمة إىل تعميق استفادهتا من تكنولوجيا املعلومات االتصال لتحقيق 

بطريقة  ها لتطبيقات هذه األداةدجم وذلك من خالل ...والوصول السريع للعميل ،تكلفة أقل ،اجلودة ،الدقة ،األداء
  .التطوير التنظيمييف عمليات ادفة ه

أن ننظر يف  رتأيناا التنظيمي، بعاد التطويرأيف تعزيز  االتكنولوجيليات تدخل هذه آلى بعض عنا عطالإبعد 
 العمليات وإعادة اهلندسةاجلودة  إدارةواليت تعد  يعلى املداخل احلديثة للتطوير التنظيم االتكنولوجيهذه  سانعكا

 .أبرزها اإلسوراتيجية دارةواإل
 .العمليات المعلومات واالتصال بإعادة هندسةعالقة تكنولوجيا : المطلب األول

البا غو عة، االنتكاسات التنظيمية بصور سري نتزاعمناسب ال وأسلوبحل جذري عادة هندسة العمليات إتعد 
يثري غالبا ما سلوب ن هذا األإال أ ،ةساليب اليت حتقق نتائج سريعاأل استخدام عمالأصحاب األعجل ستما ي

وهنا  ،حداثه ال يكون بصورة تدرجييةإن أل هم من مقاومة هذا األسلوبتخوفل وأ العاليةلتكاليفه التحفظ أو الوردد 
خل تدّ  ،واالتصالاملعلومات  اتكنولوجييف واملتمثلة  هغمار عمليات للخوض يفدوات املساعدة وامليسرة هم األجند أ

 .هذا املطلبيف هو ما ستكلم عنه  إعادة هندسة العملياتهذه األخرية يف أسلوب 
 .عادة هندسة العملياتإو المعلومات االتصال  اتكنولوجي بين رتباطيةاالراء في العالقة أ -أوال

ة لكورونياإلعمال مثلما كان هلا دور يف تنفيذ األ املعلومات دورا حموريا يف جمال إعادة اهلندسة اتؤدي تكنولوجي
متطلبات مع إىل ما حيقق التوافق اجليد  عمالنقل أداء األل احلديثةوجه األتعد أحد  ادة اهلندسةعإن أوذلك يعزى إىل 

 إعادة هندسة العملياتيف  للمساعدةالكثري من اإلمكانات واالتصال  تاملعلوما اتقدم تكنولوجيو  .العصر احلديث
تشكيل  إعادةالكبرية والسرعة والدقة يف وإمكانية التخزين  االتصاالتو  الربط الشبكي يةإمكانمن حيث  املنظمة

هامر أكد كل من حيث هذه يف جمال العالقة االرتباطية  سةدناهلعادة إورده رواد أ وقد نود ذكر ما ،اإلداريةالعمليات 
، يف جمال إعادة اهلندسة املعلومات تكنولوجياعلى الدور املبدئي الذي تؤديه  (and Shampy  Hammer) وشامبي

وأن معظم  1،"إلحداثها أساسياانطالقا من كوهنا عامال " هامن جهود يتجزأال  جزء تعد اهذه التكنولوجيأن  فذكرا
املتقدمة، وتقوم حبوسبة عملياهتا  االتكنولوجي، وغريها من ختطئ عندما تفكر باستخدام نظم املعلوماتقد املنظمات 

نه رمبا يكون االجتاه أمن املكاسب احملصله، و  ىعلألكن بتكلفة  األداء،يف  ىل تغيري طفيفبذلك إ فتؤدي "القديمة"
 صحاب التفكري االستقرائيالصحيح يف هذا اجملال أن تفكر املنظمات تفكريا استقرائيا مبتكرا ال تفكريا استنتاجيا ، فأ

  تكن م عمالأ ألداء التكنولوجيا، لذا فهم يستخدمون املألوف، وخيتارون غري ةهم الذين يكسرون القواعد السائد
      2.متوقعة أو معروفة

                                                           
ة نظر العاملين في مكتب وكالة غوث هدور تكنولوجيا المعلومات في إعادة هندسة العمليات اإلدارية الهندرة من وجراوية باجس أمحد بارود،  (1)
 .بتصرف .11:، ص1126جامعة األزهر، : غزة ،غري منشورة يف إدارة األعمال، ريماجست، رسالة -مكتب غزة  اإلقليمي- الالجئينل يتشغو 
(2)

: ص ،1121دار حامد، : األردن بناء قدرات حاسمة لنجاح األعمال،: دارةفي اإل ةقضايا معاصر  ،حممد مفضي الكساسبة وعبري محود الفاعوري 
110. 
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العمليات القائمة   أنيرجع فشل كثري من املنظمات يف االستفادة من االستثمار يف ثورة املعلومات اجلديدة إىل 
اآلن فقد  أمااجلديدة،  اكانت أكيد بسيطة بدال من إعادة هندستها لالستجابة والتوافق مع قدرة وكفاءة التكنولوجي

، إذ اهلامة ةتعديالت جوهرية للعمليات التنظيمي إجراءالتكنولوجيا اجلديدة تسمح للمنظمة بن أاملنظمات ب إدراكزاد 
هي اليت تتناسب مع الوظائف  ان العمل يعدل ليناسب القدرات التكنولوجية اجلديدة بدال من جعل التكنولوجيأ

 1.احلالية
يعود إىل  (ERP) املنظمةأن فشل املنظمات يف تنفيذ نظم ختطيط موارد  كذلك  (عبد الحميد بسيوني)ذكر 

الفهم : لعمليات، ووضع منوذج عن منهجية متتالية تتكون منبدون فهم وتبسيط لاألتمتة أهنا ركزت أوال على جهود 
(Understand)، تبسيطال (Simplify)  متتةاألو (Automate)  وهي منهجية تدعو لتكريس اجلهود حنو فهم

فإدخال نظم معلومات حديثة من أجل تسريع العمل  .يوضح هذه املنهجية (5-3)والشكل رقم العمليات أوال، 
أحد يعد العمل بدال من حتسينه، وهذا يف سبب عرقلة يو وأمتتة العمليات يؤدي إىل الفشل يف حتقيق األهداف، 

اليت ركزت على حتليل العملية املعابة وتفريغها من أي أنشطة ال تضيف قيمة مث تدعيم  أسباب ظهور إعادة اهلندسة
عمليات مما يؤدي إىل جين اإلرادات الضخمة املتوقعة لالعملية اجلديدة بنظم املعلومات من أجل حتقيق األمتتة الفعالة ل

في لتحقيق النتائج الكبري املرجوة، بل من نظم املعلومات، أي أن استثمار مبالغ ضخمة يف نظم املعلومات ال يك
جيب أن ترافقها تغريات يف املنظمة من أجل حتقيق هذه النتائج وإال أصبح دورها سلبيا أكثر منه اجيايب، وهذا ما 

حيث ذكر أنه قد يكون هناك تأثري سليب مبجرد أمتتة العمليات احلالية، ولكن ميكن أن يكون هلا  (Chen)ذهب إليه 
اجيايب إذا أردنا نشرها بشكل صحيح يف الورتيبات التنظيمية املناسبة، وألجل إعادة هندسة عمليات  أيضا تأثري

ىل تغيري بنية وطبيعة العمليات، أي أن نظم املعلومات هي متكني إلعادة اهلندسة وهي قوة دافعة إاألعمال حنن حباجة 
  .هامة لتطوير األعمال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، أطروحة دكتوراه يف العلوم السياسية والعالقات مع مقاومة العاملين لبرامج التغيير والتطوير التنظيميإستراتيجية المنظمة في التعامل محاد خمتار،  (1)

 .200:، ص1121، (10) جامعة اجلزائر: الدولية، غري منشورة، اجلزائر
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 .نظمةالم موارد تخطيط نظم تنفيذ منهجية: (5-3)الشكل رقم 

 
، أطروحة دكتوراه يف علوم دراسة حالة مؤسسات اتصاالت الجزائر: مساهمة نظم المعلومات الحديثة في إعادة الهندسةجودي سامية، : المصدر

 .261:ص ،1121التسيري، غري منشورة، اجلزائر، جامعة بسكرة، 
من  (75%) على (1998)عام  (O’Neill and Sohal) وسوهال أونيلوقد أكدت الدراسة اليت قام هبا 

عادة هندسة عمليات األعمال، ومن إمنظمة حددت أن تكنولوجيا املعلومات هي احملفز األكثر أمهية يف ( 535)
 ةيعتربون أن أعمال املستقبل الناجح  (M. Porter) و (J- Benson) بورترو  بينسون اجلدير ذكره هنا أن اخلرباء مثل

  1.يةعلوماتامل هادر ستكون تلك اليت ميكنها أن تدير موا
ويعتمد تبين إعادة هندسة العمليات بشكل كبري على استخدام التطورات السريعة لتكنولوجيا املعلومات 

أداء واالتصال وتطبيقاهتا املتعددة، حيث يساعد استخدام احلاسبات الشخصية وشبكات وقواعد البيانات يف تسهيل 
ويف هذا الصدد . ت، ومن مث ختفيض زمن األداء والتكلفة، باإلضافة إىل زيادة اإلنتاجية وتطوير وحتسني اجلودةالعمليا

بعض الدراسات إىل أن تبين املنظمة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال بشكل فعال قد يؤدي إىل حتسني  تشري
يف حالة انتهاج أسلوب إعادة اهلندسة  (%72) يف حني قد يبلغ هذا التحسني ،(%12)بنسبة مستويات األداء 

من  تسوقالجمال بفضل املعلوماتية يف  (Ford) فورد شركةكما متكنت   ،املرتكز على تكنولوجيا املعلومات واالتصال
 2.باالعتماد على هندسة العمليات املرتكز على املعلوماتية (%12)وختفيضها بنسبة  (%22)ختفيض العمالة بنسبة 

 
 

                                                           
، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، دراسة حالة مؤسسات اتصاالت الجزائر: مساهمة نظم المعلومات الحديثة في إعادة الهندسةجودي سامية،  (1)

 .261-266:ص، 1121غري منشورة، اجلزائر، جامعة بسكرة، 
أطروحة دكتوراه  ،دراسة حالة والية عين الدفلى: دور التطوير اإلداري الحديث في ترقية مستوى أداء مؤسسات االقتصاد المحلي ،مقراب سارة (2)

 .بتصرف. 216:ص 1121معة املدية،جا: يف علوم التسيري، غري منشورة، اجلزائر

 طرق

 (managing-Re)  إعادة تنظيم
 (Eliminating) استبعاد
 (Combining)  جتميع
 (Increasing) زيادة

 طرق

 أمتتة العمليات
(Automate) 

 

 

  

 فهم العمليات الداخلية
(Understand) 

 

 

 تبسيط العمليات
(Simplify) 

 

 
 طرق

 (Diagraming) خمططاترسم 

 (Story Boards)  لوحات

 تسيري العمليات
(Walking the processe) 

  

 .ةلكورونيواجهة بيانات اإل
(Electronic Data Interface) 

 املنظمةختطيط مواد 
 نظام تنفيذ التصنيع

(Manufacture Execution System) 

U S A 
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 .تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ونظمها في إعادة الهندسة -ثانيا
فمن خالهلا ميكن ختيل حلول  ،يتجزأ من جهود إعادة هندسة نظم العمل املعلومات جزء ال تكنولوجياإن 

والقواعد التقليدية  ،كما أهنا تعاون على التخلص من األمناط اجلامدة  ورمبا  م حتدث بعد،جديدة ملشكالت غري مرئية 
املعلومات أن تؤدي دور تكميليا مستند إىل عملية بناء العمليات بشكل جديد وخمتلف  اتكنولوجيلميكن ، و للعمل

 جناز،يف عملية اإل اإلسراع علىبعد أدائي يساعد أن تضيف  إذ ميكن هلا ،عن الصورة اليت تؤدي هبا خطواهتا حاليا
تستثمر يف جماالت إبداعية وإنتاجية وبذلك تسهم يف  ميكن أنو يضيف قيمة ويوفر تكلفة ووقتا  اتكميليوتؤدي دورا 

 :املعلومات يف عمليات إعادة اهلندسة جند اجه تدخل تكنولوجيومن أو  1،رفع كفاءة األداء
 .تدخل تكنولوجيا المعلومات في عمليات إعادة الهندسة: (6-3)الجدول رقم            

 العمليات والقواعد الجديدة المتدخلة االتكنولوجي والقواعد القديمةالعمليات 
تظهر املعلومات فقط يف مكان 

 واحد يف نفس الوقت
تظهر املعلومات يف مجيع  اإلمكان اليت حتتاج  لكورويقواعد البيانات والربيد اإل

 إليها وبشكل متزامن
اخلبري فقط هو الذي يستطيع 

 .تنفيذ  العمل املعقد
 .معقدة أعماال وايستطيع الكل أن ينفذ األنظمة اخلبرية

ميكن أن يكون العمل، أما مركزيا 
 .أوال مركزيا

أنظمة دعم القرار واألنظمة 
 .اخلبرية

اختاذ القرار هو جزء من كل وظيفة يف 
 .املنظمة

حيتاج العاملون يف احلقول إىل 
مكاتب من أجل استالم وإرسال 

 .املعلوماتوختزين ومعاجلة 

االتصاالت الالسلكية واحلواسيب 
 .لكوروياحملمولة والربيد اإل

ميكن للعاملني يف احلقول أن يتعاملوا مع 
 .املعلومات من أي مكان يتواجدون فيه

ة اخلطط بصورة قوية عند احلاجة تتم مراجع األنظمة احلاسوبية عالية األداء .تم معاجلة اخلطط بصورة دوريةت
 .لذلك

املنتجات واخلدمات املخصصة إن 
ف مرتفعة وحتتاج إىل ذات تكالي

 .جنازهازمن طويل إل

برامج تصميم مبساعدة احلاسوب 
 احلاسوبوبرامج التصنيع مبساعدة 

 وتقدمي املخصصة املنتجات إنتاج ميكن
 وبتكلفـة سريعة بصورة اخلاصة اخلدمات
 .منخفضة

هناك وقت طويل بني ظهور 
 .للسوق الفكرة  ونزول املنتج

ا إلكورونيبرنامج تبادل املعلومات 
والربجميات املسموعة وبرامج 

 .معاجلة الصور

  ميكن حتقيق زمن  الوصل إىل السوق بنسبة
(72 %).  

تنظيمات وعمليات مستندة على 
 .املعلومات

 .تنظيمات وعمليات مستندة إىل املعرفة .الذكاء الصناعي واألنظمة اخلبرية

 :اجلزائر األداء املتميز للمنظمات واحلكومات،: ، ورقة حبثية مقدمة إىل ملتقى دويل حولإعادة الهندسة مدخال  لألداء المتميز ،سليمانبلعور : المصدر
 .114:ص ،1110مارس 12/14جامعة ورقلة، 

                                                           
  .بتصرف .216-210: ص ،مرجع سبق ذكره ،دراسات إدارية معاصرة ،بالل خلف سكارنة (1)
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يكمالن بعضهما البعض وتربط بينهما عالقة  إعادة اهلندسةن تكنولوجيا املعلومات بوسائلها املختلفة ومنوذج إ
هندسة تقوم على مبدأ إعادة  أن فلسفة إعادة كماجذري  ي أي منهما منفردا إىل التغيري تبادلية وال يتوقع أن يؤد

اليت املعلومات  تكنولوجياستغالل األمثل لباالتصميم العمليات بغرض حتقيق طفرة هائلة يف األداء مستعينة يف ذلك 
تكنولوجيا طبيقات هم تأو  ،باإلضافة إىل املعلومات واجلانب البشري إلعادة اهلندسةحد املفاتيح الثالث أتعد 

 :إعادة اهلندسة جنديف املعلومات ونظمها 
 .لربط بني املتغريات واالجتاهاتااحملاكات و : التحليل -
 ،املشروعات إدارة ،نظم اخلربة ،دعم القرار ،الرقابة واألرقام السرية ،االتصال ،املعلومات واسورجاعحفظ  -

 .لكورويالربيد اإل
ت ووسائل بطبيعة استخدام تكنولوجيا املعلومات من حيث الطريقة والتوقي عادة اهلندسةإويربط جناح مشروع 

 : وبالتايل فإهنا تساعد على ،هاتفعيل
توفري قواعد مشاركة  دعم العالقات التعاونية بني العمليات املختلفة واخلطوط داخل كل عملية من خالل -

 .للمعلومات
 . خطوت العملية خاصة فيما يتعلق باحلد من اعتماد على النمط املتتابع للخطوات واختصارتقليل  -

دورا مهما يف حتقيق التنمية اإلدارية وتطوير  املعلومات واالتصال امبا فيها تكنولوجي تلعب تكنولوجيا العمل
املنظمات من خالل ما توفره من معلومات تسهل العمل اإلداري حيث ساهم التقدم يف أنظمة احلاسوب والربجميات 

هذه  1،احتياجات بيئة العمل واحتياجات األفراد مئالييف تسهيل عمليات احلفظ والتخزين ومعاجلة البيانات بشكل 
 :  ن تستغل بأشكال عدة يف جمهودات إعادة اهلندسة وذلك كما يليأاملنافع واإلمكانيات ميكن 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
يف إدارة  ، رسالة ماجستريواقع إعادة هندسة العمليات اإلدارية في وزارة الداخلية واألمن الوطني في قطاع عزةأمين مجال عبد اهلادي السر،  (1)

 .بتصرف .42:، ص1112اجلامعة اإلسالمية، : غري منشورة، فلسطني األعمال،



 دعم فعاليات التطوير التنظيمي من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصال: الفصل الثالث

 169 

  .إمكانيات تكنولوجيا المعلومات في إعادة الهندسةدور : (9-3) الجدول رقم
 هندسةالدور هذه اإلمكانيات في إعادة  المعلومات إمكانيات تكنولوجيا

 املتعلقة بالعملياتالقدرات 
 واملعامالت

 تستطيع تكنولوجيا املعلومات حتويل العمليات واملعامالت غري املربجمة إىل عمليات

 .ومعامالت روتينية ومربجمة
تستطيع تكنولوجيا املعلومات نقل املعلومات بسرعة وبسهولة عرب مسافات بعيدة  اجلغرافية اإلمكانيات والقدرات

 .مستقلة جغرافيا أي بإمكاهنا اجلمع بني املركزية والالمركزيةبعمليات  والقيام
 .تستطيع تكنولوجيا املعلومات إحالل أو ختفيض قوة العمل يف عمليات املنظمة األمتتة

 تستطيع تكنولوجيا املعلومات توفري كم هائل من املعلومات التفصيلية املفيدة يف القدرات اإلعالمية

 .اهلندسة عادةإ
 اهلندسة ةإعادتستطيع تكنولوجيا املعلومات تغيري تتابع املهام اليت تتضمنها عملية  التتابعية القدرات

 .تكنولوجيا املعلومات تسمح بأداء املهام املتعددة يف وقت واحد حيث أن
تسمح تكنولوجيا املعلومات حبصر وتوزيع املعرفة واخلربة لتحسني عملية إعادة  املعرفة إدارةالقدرات املتعلقة ب

 .ندسةاهل
ونظم  األعمالدارسة تكامل إعادة الهندسة : الحديثة للتغيير اإلداريةفي ظل المداخل  لألعمالة لكترونيتطبيقات اإلدارة اإل ،كي مجاللم: المصدر

جامعة : اجلزائر ،التكنولوجيا احلديثة للمعلومات واالتصاالت وتنافسية املؤسسة :حول األولامللتقى الدويل ورقة حبثية قدمت إىل  ،تخطيط موارد المؤسسة
 .بتصرف .22: ص ،1120نوفمرب  22/24 ،(10)اجلزائر

نستطيع القول بأننا مبجرد إدخال تكنولوجيا جديدة للمعلومات واالتصال نكون قد أحدثنا نقلة نوعية يف 
من  العمليات ابتداء  هندسة عادة إعمليات املنظمة، كما أن تكنولوجيا املعلومات واالتصال ترافق مسرية تطبيق 

املراد نشطتها ومن مث توزيع اخلربات أبعملية متابعة  ملعلومات الالزمة إلعادة اهلندسة مروراي توفري اأالتحضري هلا 
 .االنتفاع هبا من خالل ممارسات إعادة اهلندسة

 .الجودة الشاملة إدارةتكنولوجيا المعلومات بعالقة : المطلب الثاني
علومات املوجيا لتكنو وتعد التطوير التنظيمي،  إلحداثاملداخل احلديثة  أهماجلود الشاملة من  إدارة إن

ي يعد الوثيق بالعميل والذ االرتباطدقة املعلومات،  :من خالل ضبط اجلودة يف املنظمةفعال يف مساهم ال صواالت
الت عدة إضافة إىل تدخ ...واألخطاءلمعيبات ل وأكثر تقليالدقة  أكثر اآللة فضال عن أنوجه تركيز هذا املدخل، 

 .نوردها يف هذا املطلب املدخل ختدم هذا
  :ةلكترونياإل الجودة -أوال

كفاءة التنقل على   هذه اجلودة وتعكسودة هودات ضمان اجلجملة هي أحد املظاهر احلديثة لكورونية اإلوداجل
 مدى تسهيلعن  كذلك تعربو  1.الشبكة وزيادة حجم البيانات املقدمة مع احملافظة على السلوك املنسق للخصائص

أن اجلودة  عبود نجميرى و  ،والشراء والتسليم بكفاءة وفعالية التسوقلعمليات  نورنتعلى شبكة اإلموقع املنظمة 

                                                           
 .111: ص ،1121 دار الصفاء،: ، الطبعة األوىل، األردننترنتالجودة الشاملة في عصر اإل إدارة جنم عبود جنم، (1)
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واليت  1،ة هي الشكل األخري ورمبا األرقى لتطور جماالت واهتمامات سياسات وجهود تطوير وحتسني اجلودةلكورونياإل
 :املوايل موضح يف الشكل يكما هوذلك   تطورات عدةشهدت 

 .ةلكترونيالمعرفة وجودة الخدمة اإل التطور نحو جودة: (6-3)الشكل رقم           

 
 :، متاح على الرابط21:ص ،ةلكترونيالجودة اإل نحو نموذج مقترح ألبعاد: ةلكترونيالجودة اإل ،عبود جنم وباسم املبيضني جنم :المصدر  

eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/uploads/2011/04/68.doc, Le:  (. 8102/00/83)  

ة هي الشكل األخري ورمبا األرقى لتطور جماالت واهتمامات سياسات وجهود تطوير لكورونيأن اجلودة اإل
يوضح هذا التطور حيث يظهر جليا أن التطور منذ التسعينات قد أخذ اجتاهني  أعالهوالشكل  ،وحتسني اجلودة

 . ةلكورونيإلاجتاه التطور يف جودة املعلومات واملعرفة، واجتاه اجلودة اخلدمات ا: متداخلني مها
ومع ( املنظمةالذين يشورون من )وزبائن اخلارجيون  (العمال)احلديثة زبائن داخليون املنظمات اليوم لدينا يف 

أصبح باإلمكان التفاعل املباشر واآلي ومن كل مكان ويف كل وقت مع هذين النوعني بكفاءة عالية، وذلك  نورنتاإل
الذي  (E-Customer) لكوروي، ومع الزبون اإلاملنظمةيف  العاملني مع( Intranet)عن طريق الشبكة الداخلية 

 ليتفاعل نورنتاإل خالل أو من (Extranet)يرتبط هبا من خالل الشبكة اخلارجية  نظمةشركاء امل أصبح شريكا من

 .يف كل ما يفكر به أو يريده معها
بعاد يف بعد رئيسي ض األوقد تدمج بعساسية، قد تقل أو تزيد عن ذلك أبعاد أة مخس لكورونيللجودة اإل

فيها، هذه األبعاد تتمثل  الكمالبعاد وتفعيل عناصر بتفصيل هذه األملام وجب اإل متكاملةجودة ولتحقيق حيويها، 
    : يف

 
 
 

                                                           
دراسة : على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نترنتلتكنولوجيا اإل اإلستراتيجيةثر محاذاة أمساهمة في بناء نموذج قياس موسى سهام،  (1)

جامعة حممد : ، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، غري منشورة، اجلزائر"والية سطيف" الصناعية العلمةبالمنطقة ة والمتوسطة ر عينة من المؤسسات الصغي
 .16: ص، 1121خيضر، 

 جودة املعرفة
 

 ةلكورونيجودة اخلدمة اإل

جودة 
 اخلدمة

(الزبونية)  
 

جودة 
 املنتج

(الزبون)  
 

 اإلنتاجية
(الكم)  

  

 :الثورة الصناعية
2116 – s2401 

 :الثورة الخدمية
2461 – s2421 

 :االقتصاد المعرفي والرقمي
 حىت اآلن 2441

1 2 

 

3 1 

5 
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 .جودة البرمجيات .1
ة واتساع قطاع أعمال الربجميات، قدمت االيزو لكورونيمع تزايد االعتماد على الربجميات يف األعمال والتجارة اإل

(ISO)
مواصفات االيزو جلودة  والذي حيوي( ISO9126)مسامهاهتا يف جمال جودة الربجميات وذلك بإصدار االيزو  *

 .(IEC) الفنية -اللجنة الكهربائية و  (ISO) ا من قبل االيزوهالربجميات بأقسامها األربعة مت تطوير 
الزبون وتقييم جودة /ميثل رؤية املستفيدوالذي  (ISO9126-1) منوذج االيزوجند ( ISO9126)ومن تفرعات 

ن إهلذا ف ،باجلوانب الفنية الداخلية لعملية التطوير هتماماالواخلدمات اليت تقدمها بدال من الربجمية على أساس األداء 
ن ا هو أيضا املشارك يف تطويرها ألوإمن جل اخلدمات اليت تقدمهاأ م يعد فقط هو الذي يستخدم الربجمية من  الزبون

فإن جودة  (ISO9126-1)وحسب مواصفة االيزو  1،عناصر أساسية يف اجلودة الربجميةاحتياجاته هي مكونات و 
 (أنظر الصفحة املوالية) :الربجمية حتدد بستة خصائص أساسية وهي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
*
  ISO:  للكلمة اليونانيةختصار إهي (ISOS) واليت تعين (Equal) للمنظمة العاملية للتقييس أيضا اختصار، وهي النظري أو املتساوي 
(International Standardization Organization )هيئة تقييس  41يف جنيف ويضم يف عضويته أكثر من  هذا اإلحتاد مقر ،إحتاد عاملي يوه

 . 240:، ص1114الطبعة األوىل، دار املسرية،  ،دراسات إدارية معاصرة ،بالل خلف سكارنة :نظر إىلأأكثر  لإلطالع، وطنية
  . 026:مرجع سبق ذكره، ص، نترنتالجودة الشاملة في عصر اإل إدارة جنم عبود جنم، (1)
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 .(ISO9126-1) مواصفة االيزوجودة البرمجيات حسب  :(1-3) الجدول رقم      
 مميزاتها الخصائص مميزاتها الخصائص

 الوظيفية
 

 

 .الكفاءة .مةءاملال
 

 .السلوك الزمين
 .كفاءة استخدام املوارد .الدقة
 .االلتزام بالكفاءة .التشغيل البيين قابلية
 .األمن

 .الوظيفي متثالاال
 املعولية

 
قابلية التحميل  .النضوج

 .والصيانة
 

 .سهولة التحليل
 .سهولة التغيري .السماح باخلطأ

 .ختبارقابلية اال .القدرة على االسورداد
 االستقرار .املوثوقية

سهولة 
 .ستخداماال

 

 .سهولة التعديل .سهولة التعلم
 .سهولة التكييف قابلية التحميل والنقل .سهولة التشغيل

 .سهلة التنصيب .اجلاذبية
 .التعايش .سهولة االستخدام
 .سهولة االستبدال .توافق االستخدام

سهولة النقل من بيئة إىل 
 .أخرى

Source: Pere Botella & all, ISO/IEC 9126 in practice: what do we need to know, p:3, Available online: 

http://www.lsi.upc.edu/~jmarco/publications_pdfs/SMEF2004.pdf, on: (10 /10/ 2018).   

 :لكترونيجودة الموقع اإل .2
ة وميكن لكورونيأثرا بالغا على إقبال العمالء على اخلدمات اإل لكورويودة املوقع اإلجلأكدت عدة دراسات أن 
 :يلي على عدة معايري من بينها ما لكوروياالعتماد يف تقومي جودة املوقع اإل

املؤشرات توي على حيع وفهمه والتعامل معه و يقيس هذا املعيار سهولة استخدام املوق :سهولة استخدام الموقع . أ
ة لكورونيلخدمة للوصول إىل اخلدمة اإللقدمة املللجهة  لكورويقع على املوقع اإلتوافر خريطة للمو : اآلتية

 ة منلكورونية باستخدام خيار البحث، سهولة الوصول إىل اخلدمة اإللكورونياإل سهولة إجياد اخلدمةبسهولة، 
قدمة اخلدمة، موقع ثابت خلدمـة البحث متوفر يف مجيع الصفحات، املللجهة  لكورويالصفحة الرئيسة للموقع اإل

ة لكورونية وتناقله، توفر اخلدمة اإللكورونيوجود شروط وأحكام االستخدام، سـهولة تذّكر الرابط إىل اخلدمة اإل
 .ة لتقدمي اخلدمةإلكورونيبـأكثر من لغة وتوافر أكثر من قناة 

http://www.lsi.upc.edu/~jmarco/publications_pdfs/SMEF2004.pdf
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ثر بشكل مباشر على جودة اخلدمة ووالء العمالء ويتعلق معيار جودة  ؤ إن تصميم املوقع ي: جودة التصميم . ب
جلذب املستخدمني لزيارة املوقع، ومن مث املكوث أطول  لكورويالتصميم بالصفات املرئية يف تصميم املوقع اإل

 :ييل ، ومن مؤشرات جودة التصميم مافورة ممكنة داخل املوقع، وأخريا تكرار زيارته مرات أخرى مستقبال
 واحلركات جاذبية املوقع من حيث االبتكار يف التصميم واجلمال يف الصور: الجاذبية. 
 املوقع التصميم والصور املستخدمة فيه لنوع اخلدمة اليت يقدمها مالئمة: المالءمة. 
 للنصوص داخل أي  ينصح باستخدام األلوان الفاحتة وعدم استخدام أكثر من أربعة ألوان: اللون

 .صفحات املوقعصفحة من 
 وأن يكون حجمها صغريا ،  عدد ممكن منهـا، ليفضل استخدام أق: ملفات الفيديو والصوت والصورة

باإلضافة إىل استخدام النصوص املصاحبة هلا ملعرفة  حبيث ال تؤثّر على سرعة حتميـل الصـفحة،
 .صعوبة حتميلها موضوعها يف حالة

 وبنفس النوع يف الصفحة  ة وحبجـم واحـد ومناسـبيفضل استخدام خّط واحد سهل القراء: النص
 .فراغات واضحة بني الفقرات ـة، مـع وجـوديالواحدة باستثناء العناوين الرئيس

 يقدمها لتوفري طريقة وطريقة تقسيم اخلدمات التـي لكوروييهتم هذا املعيار هبيكلية املوقع اإل :جودة التنظيم . ج
للمعلومة املطلوبة بسرعة، حبيث يشعر بالراحة خالل  املستخدم للوصـولسهلة لتصفح املوقع هبدف مساعدة 

 :ميكن إمجال مؤشرات جودة التنظيم مبا يأيت، زيارته للموقع
 احتواء املوقع على فهرس جلميع صفحات املوقع: الفهرس. 
 لسهولة التصفح صـفحة لر خريطة مناسبة للموقع ووصالت فـي كـفتو : خريطة الموقع. 
 املطلوب بشكل صحيح وجود روابط املساعدة يف كل صـفحة لالنتقـال إلـى املكـان: الروابط. 
 صفحة من صفحات املوقع لوجود شعار اجلهة املقدمة للخدمة يف مكان واضح علـى ك: الشعار. 
 1 .توافق مجيع الصفحات يف طريقة عرضها: االتساق 

  :وجودة المعلومات .3
خاصية حتقق  فعال يف حتقيق جودة خصائص املعلومات إذ التصال مساهمتعد تكنولوجيا املعلومات وا

معلومات تتميز بقدرة تنبؤية وتغذية عكسية أفضل، فمن املالحظ يف الواقع العملي أن  توفري يفاملساعدة  مةءمالال
من  ما تتم يف ظل ظروف عدم التأكد واملخاطرة اليت يتعرض هلا متخذ القرار، لذا أصبح عملية اختاذ القرارات عادة
وقوع األحداث حسابا  علميا  باستخدام أساليب حتليل املعلومات يف ظل ظروف عدم  الضروري حساب احتمال

تطبيق تلك الوسائل عمليا  باألسلوب اليدوي، وعليه كان ال بد من  يتعذرو املنفعة، /التكلفة التأكد، والعتبارات
يف تقييم صحة التوقعات  ساعدتعدم التأكد و  درجةمن للوصول إىل املعلومات اليت ختفض  استخدام احلاسوب

                                                           
جامعة العريب : اجلزائر االجتماعية واإلنسانية،، جملة العلوم باالعتماد على معايير الجودة لكترونيةتحسين الخدمات اإلبوراس نادية وبوعشة مبارك،  (1)

 . 62-61: ، ص(20) العدد التبسي،
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يف حتقيق تغذية  نورنتعرب اإلويساهم االتصال  .القرارات اليت بنيت عليها التغذية العكسية السابقة وتقييم نتائج
املستخدمة ومعرفة ردود أفعاهلا ونتائج قراراهتا املتخذة يف  تصال سريع من قبل اجلهاتاتأمني عكسية فورية من خالل 

تكنولوجيا املعلومات واالتصال كذلك هلا دور يف  .وء البيانات واملعلومات اليت توفرها التقارير املنشورة على الشبكةض
بتحديث املعلومات فورا  ومباشرة  أول بأول عند حدوث العملية فهي تسمح  التوقيت المناسبخاصية حتقيق جودة 

يف عمليات معاجلة البيانات وقابلية تلقي األوامر واإليعازات من مصادر متعددة يف  للحاسوب الفائقة لسرعةلنتيجة 
بينما جيعل جميات لة يف حتليلها بفضل تطور الرب وسهو وحيقق احلاسوب معاجلة فورية ومباشرة للمعلومات  آن واحد،

 سرعة تبادل هذه سنحيخيصا  و عملية الوصول إىل كمية كبرية من املعلومات اخلارجية سهال  ور  نورنتاإل استعمال
إال ال يعمل نه أحيث من فإن احلاسوب قد ساهم يف حتقيق ذلك  الحياديةو  الموثوقية أما عن خاصية .املعلومات

 نه بسبب خفض حجمأكما  ،وااليعازات اليت يعرفها وال خيالف عمليات املعاجلة التنفيذية األوامرضمن نطاق 
 موضوعية وميكن االعتماد عليها أكثرجعل نتائجه  إىلنه يؤدي أللبيانات ف لكورويالتدخل البشري يف التشغيل اإل

قدر ممكن من  تكون املعلومات على أكرب أنالتحرر من التحيز يتطلب وجيدر اإلشارة هنا إىل أن . أفضلبدرجة 
 باستخــــــــــدام يتحقق إالوهذا لن  تكون متاحة جلميع املستخدمني دون متييز فئة على فئة أخرىأن و  االكتمال

 1.تكنولوجيا املعلومات واالتصال
 :ةلكترونيتنوع الخدمات اإل  .1

بث االيز ولقد حددت  غطي مجيع جماالت اخلدمة التقليدية،تة كثرية ومتنوعة وأصبحت لكورونيإن اخلدمات اإل
من اخلدمات  ء  ادابتة لكورونيجماال للخدمات اإل "أربعة وعشرون"( E.Chang and others) تشانج وزمالئها

 املنظمةو . ة وصوال إىل التشاركات، اجملموعات، واألسواق االفوراضيةلكورونيالتجارية، حمركات البحث، واملزادات اإل
ة يف جماهلا وجودة هذه اخلدمة تقورن بأبعاد عديدة تفرضها لكورونيتقدم خدماهتا اإل نورنتاليت تعمل على اإل

بقاء الزبون لفورة أطول على موقع ق يحتقو الزبائن احملتملني باخلدمة اليت تقدمها /الزائرين جل إثارةأخصائص من 
أهنا ف نظمةجل إبقاء الزبون لفورة أطول على موقع املأومن  ،الطلب على اخلدمة من املوقع حتماللزيادة ا نظمةامل

 نظمةاستجابة أفضل حلاجات الزبون على موقع املإن تنوع اخلدمات املقدمة متثل . حباجة إىل تنويع خدمات املوقع
خيارات اخلدمة املتعددة، : وهذا ما ميكن أن يتحقق من خالل. ثل جزء من جودة اخلدمة املقدمةنه ميإوبالتايل ف

 2.جتديد عروض اخلدمة باستمرار، توفر حمرك حبث، الصالت واالستجابة، توفري الصلة باالستشاري
هي جمموعة من املعايري ( Ethics of Management) دارةأن أخالقيات اإل :ةلكترونياإلاألخالقيات   .5

إذا كانت أخالقيات اإلدارة قد و  3.و خطأأمبا هو صحيح  تتعلقداري و ملبادئ اليت هتيمن على السلوك اإلوا
قف يف ي اليتعمال احملكومة أوال بأولوية املؤشرات املالية يف عا م األ االنتهاكاتأصبحت أكثر أمهية مع تزايد 
                                                           

، جملة كلية بغداد للعلوم دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحسين جودة المعلومات وانعكاساته على التنمية االقتصاديةخلود عاصم،  (1)
 .بتصرف .111-104:، ص1120اص مبؤمتر الكلية، خعدد ، االقتصادية للعلوم بغداد كلية: العراقاالقتصادية اجلامعة، 

 .120-121: مرجع سبق ذكره، ص، نترنتالجودة الشاملة في عصر اإل إدارة جنم عبود جنم، (2)
 .211:، ص1120اجملموعة العربية للتدريب والنشر، : ، مصرالمؤسسات عالية الجودة إدارةفن : الحوكمة الرشيدةمدحت حممود حممود نصر،  (3)
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لمدونات األخالقية اليت ل وإصدارها نظمةحول قيم امل نظماتمقدمتها الربح، فإن هذا قد جتلى يف تصرحيات امل
كعالقات وأنشطة وتفاعالت بال حدود يف أمس   نورنتويبدو اليوم أن اإل. ترشد العاملني يف قراراهتم وممارساهتم

 . (E-Ethics) ةلكورونيخالقيات اإلتسميتها باأل لى الشبكة اليت ميكناحلاجة إىل األخالقيات ع
على  نظماتة هي جمموعة املبادئ األخالقية اليت حتكم تصرفات األفراد وامللكورونيأن األخالقيات اإل

ة حىت لو كانت جمانية ال ميكن أن تقدم بدون قدر مالئم لكورونين اخلدمات اإلأوال شك يف . الشبكة العاملية
 التزامهااحلديثة تضع ما يشري إىل  نظماتولنا أن نرى أن مجيع مواقع امل ،قة والنزاهة يف التعاملمن املصداقية والث

 .باستمرارريوسات وحتديثها ن الفمببادئ اخلصوصية كما أن البعض اآلخر يقدم خدمة احلماية م
اآلمن والتجوال اآلمن  واالستطالعجراء التعامالت التجارية إلالضمانة  تعدة لكورونيأن األخالقيات اإل

ن عدم املصداقية والتالعب ميكن أن حيد من اخلدمة أ إذاخلدمة والعكس صحيح ومقدمي  املنظماتملواقع 
حيث الثقة ) الثقة واملصداقية :وهذا البعد يشتمل على ،وينقص من أبعاد اجلودة األخرى فيها مهما كانت مهمة

 ،(وما تقدمه من منظور أخالقياملنظمة قدم وما هو متوقع واملصداقية التوافق بني ما تعد هي التوافق بني ما ي  
ن جتمع هذه ألغري األغراض اليت مجعت من أجلها و  استخدامهامحاية املعلومات الزبون وعدم و سياسة اخلصوصية 

 مجرائ انتشاريف ظل  نورنتوهو ميثل املشكلة األخطر على اإل)األدىن، أمن املعلومات  املعلومات باحلد
 1(.نورنتاحلاسوب واإل

 .تعظيم نظام الجودة -ثانيا
فسنعدد دور  اآلنما املعلومات واالتصال، أ ايف تطبيقات تكنولوجي ةاجلود حتدثنا يف السابق عن دمج معايري

  2:وذلك كما يليخرية يف تسهيل عمليات ضبط اجلودة هذه األ
املناسب  املعلومــات واالتصــال أفــراد املنظمــة يف االتصــال الفعــال فيمــا بيــنهم يف الوقــتســاعد تكنولوجيــا ت -

 .اجلودة الشاملة دارةوبالكفاءة والفعالية املطلوبة إل
راقبـة ومجـع املتابعـة و املن عمليـة سـأن حتتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت  ستعمالاباملنظمة تستطيع  -

 .اجلودة الشاملة إدارةالبيانات وإعداد التقارير املناسبة وبالتايل دعم  وتلخـيص
، والتصــنيع مبســاعدة احلاســب ،إن التقــدم التكنولــوجي اهلائــل يف بــرامج التصــميم مبســاعدة احلاســب -

دون  تـزامن األعمـال املختلفـة مـن خـالل أدائهـا يف نفـس الوقـت خلق إمكانيةبواسـطة احلاسـب واإلمـدادات 
 املـوردين وعمليـة ،وهو ما يزيد من إمكانية ختفيض دورة املنـتج شـاملة التصـنيع ،أدائهااحلاجة يف التتابع يف 

ـة التصـميم بالوصـول أنا قواعد البيانـات باحلاسـبات اآلليـة تسـمح لكـل املشـاركني يف عملي اكم  ،تطوير املنتج
 .اخل.....خبصوص خطوات وإجراءات وطرق العمل وتعليمات التشغيل ا هنكل املعلومات اليت حيتاجو  إىل

                                                           
  :، متاح على الرابط22:ص ،لكترونيةالجودة اإل نحو نموذج مقترح ألبعاد: لكترونيةالجودة اإل ،عبود جنم وباسم املبيضني جنم (1)

eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/uploads/2011/04/68.doc, Le:  (.83/00/8102)  
دراسة ميدانية بالتطبيق على منظمات صناعة اإلسمنت  :تحسين الجودة الشاملة فيتكنولوجيا المعلومات  دورالسنوسي سليمان بوخريص،  (2)

 .21-26:، ص1120 جامعة قناة سويس،: غري منشورة، مصر عمال،األ إدارةطروحة دكتوراه يف الفلسفة يف أ، بليبيا
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يف  كن تكنولوجيا املعلومات واالتصال مـن زيـادة كفـاءة عمليـة مجـع قياسـات األداء الفعلـي، ووضـعهامت   -
تصـفحها لعمـل التعـديالت املسـتمرة وتصـحيح األخطـاء ورقابـة األفراد العاملون جـداول ورسـومات، يسـتطيع 

 . أعماهلم نتـائج
 عـن تفاصـيل العمـل احلاليـة وإجراءاتـه لتكشف املعلومات اليت توفرها تكنولوجيا املعلومـات واالتصـا -

العمليـات أكثـر وضـوحا وتكشـف عـن إمكانيـة وجـود خلـل أو احنـراف يف األداء، وبالتـايل جتعـل هـذه 
باملنظمـة، وهـذا مـا ميثـل اخلطـوة األوىل الضـرورية يف حتديـد أيـن حنـن اآلن؟ ومـا هـي التحسـينات  للعـاملني

 ؟هبا  الـيت نـود القيـام
القدرة  يف بناء أنظمة رقابية معتمدة على احلاسـب اآليل وهـذا يـدعم لتساعد تكنولوجيا املعلومات واالتصا -

 .التنبؤية لنتائج عمليات وأنشطة املنظمة
ودقيق  اجلـودة الشـاملة غالبـا مـا يورتـب عليهـا حجـم كبـري مـن املعلومـات وحتليـل إحصـائي معمـق إدارةبـرامج  -

 اجلـودة الشـاملة وبالتـايل وصـول املعلومـات إدارةمما يؤدي باحلاجة إىل استعمال ما يعرف بنظم معلومـات 
 .ة يف الوقت املناسب ملتخذي القراراملناسب

  .لمنظمةل اإلستراتيجية دارةباإل واالتصال تكنولوجيا المعلوماتعالقة : الثالثالمطلب 
بالكامل يؤثر على املنظمة جياهتا يوتطوير اسوراتتعد إسوراتيجية املنظمة املتحكم واملوجه األكرب ملسار املنظمة، 

وبدورها  التنظيمي،التطوير هم مدخل وتطبيقات أوما تعىن به من مهام تعد من  اإلسوراتيجيةدارة اإلفإن هلذا و 
 .يف هذا املطلب هذكر سنهذا املدخل من نواحي عدة من بينها ما  يفتأثر املعلومات واالتصال  اتكنولوجي

 :تعزيز التنافسية للمنظماتفي دور تكنولوجيا المعلومات  -أوال
عند  نظمةيتوجب على امل إذ يف الصناعة تتوقف على قوى مخس، املنافسةعلى أن درجة  (Porter) يؤكد

كل منها على جناح  وتقييم األمهية النسبية لكل من هذه القوى ودرجة تأثري أن تقوم بتحديدالقيام مبسح الصناعة 
التأثري هلذه  قوةالفرص عندما تنخفض  هذه القوى، يف حني تتوفر زديادابإىل أن التهديد يزداد  كما يشري،نظمةامل

 (أنظر الصفحة املوالية) :وهذا النموذج يأخذ الشكل املوايل 1،نظمةالقوى اخلمس على امل
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ،األمريكية (Caterpillar) تجربة الشركة: تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة ستراتيجي فيلمعلومات اإلدور نظام ا ،جبشي فتيحة ونزيهة بوعود (1)

جامعة أم : ، اجلزائر"بني حتمية التفاعل أو الزوال" والذكاء االقتصادي اإلسوراتيجيةاليقظة  ،نظام املعلومات :امللتقى الوطين الرابع حولورقة حبثية مقدمة إىل 
 .22: ص ،1121مارس  21/22 ،بواقي
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 .(Porter) ل ج القوى الخمسذ نمو  :(9-3) الشكل رقم

 
 .42: ، ص1114دار اليازوري، : ، األردنالفكر اإلستراتيجي قرارات وبحوثزكريا الدوري وأمحد علي صاحل،  :المصدر

ميكن أن نذكرها على النحو  تأثري مباشر على كل قوة من هذه القوى اخلمسواالتصال  تكنولوجيا املعلوماتل
 (أنظر الصفحة املوالية) :التايل
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  .دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تعزيز القوى التنافسية للمنظمات :(7-3) الجدول     
القوى التي تأثر 

 على المنظمة
 تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصال  األعمال المتضمنة

 تهديد الداخلين
 الجدد

 .سعة إضافية -
 .أسعار منخفضة -
 .قواعد جديدة للتنافس -

 :وضع قيود يف وجه الداخلني أو تقليل احتمالية تأثريهم عن طريق
 .تنويع املنتجات واخلدمات -
 .السيطرة على قنوات التوزيع وقطاعات السوق -

 .اإلجبار على ختفيض األسعار - قوة منافسة كبيرة
 .طلب نوعيات إنتاج عالية -
 .تقدمي خدمات مرنةضرورة  -
 .تشجيع املنافس -

 . توزيع املنتجات أو اخلدمات وحتسني نسبة السعر لألداء -
 .زيادة كلفة حتول املشورين -
 .املنتجات للمشورين ختياراتسهيل عملية  -

 .رفع األسعار والكلف - قوة المورد عالية 
 .خفض نوعية التوريد -
 .ختفيض املخزون -

 .استخدام أنظمة مصادر التوريد -
 .توسيع عملية السيطرة على نوعية التوريد -
 .عقد اتفاقيات مستقلة مع املوردين -

تهديد المنتجات 
 البديلة

حتديد األسواق واإلرباح  -
 .احملتملة

 .حتديد سقف األسعار -

 .حتسني مستوى نسبة السعر لألداء -
 .إعادة جتديد املنتجات أو اخلدمات لزيادة القيمة -
 .إعادة حتديد قطاعات السوق -

 (شديدة) منافسة
 من المنافسين

 .منافسة  يف األسعار -
 .تطوير املنتجات -
 .التوزيع واخلدمات -
 .أمهية والء الزبائن -

 .حتسني مستوى نسبة السعر لألداء -
 .تنويع املنتجات واخلدمات يف قنوات التوزيع وعند الزبائن -
 .التقرب أكثر من املستهلك النهائي -

، 1122دار صفاء، : ، الطبعة األوىل، األردنة وتطبيقاتها المعاصرةلكترونياإل دارةالمعرفة واإلد حسني الوادي وبالل حممود الوادي، و حمم :المصدر
 .110 -111: ص

 : ستراتيجيات التنافسية العامةتكنولوجيا المعلومات واإل -ثانيا
اإلسوراتيجيات التنافسية على أهنا بناء وإقامة دفاعات ضد القوى التنافسية، أو إجياد موقع (Porter)  يعرف

إسوراتيجية تنافسية شاملة، واليت متثل خليط من األهداف املستخدمة من قبلها ووسائلها  منظمةالصناعة أين لكل يف 
 1،حتقيق ميزة متواصلة ومستمرة عن املنافسني جمموعة من التصرفات اليت تؤدي إىلهي و  لتحقيق هذه األهداف،

 ثلة يفمملمنظمات ميزة تنافسية مؤكدة ثالث إسوراتيجيات عامة ميكن أن حتقق ل (Porter) اقورحذا فقد هل اووفق
  (أنظر الصفحة املوالية): املوايلالشكل 

 
 

                                                           
 االجتماعيةاألكادميية للدراسات  ،االقتصاديةدور تكييف اإلستراتيجيات التسويقية في دعم الميزة التنافسية للمؤسسات  ،بن الطيب إبراهيم (1)

 .14:ص ،1120 ،(20) العددجامعة حسيبة بن بوعلي، : اجلزائر ،واإلنسانية
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 (Porter) ـــاإلستراتيجيات التنافسية العامة ل: (1-3) ل رقمالشك           
 الميزة التنافسية         

    
    

    
    

    
   

سة
مناف

ق ال
نطا

 

   كلفة أقل تمايز
إسوراتيجية  

 التمايز
إسوراتيجية قيادة 

اف التكلفة
تهد

اس
 

سع
وا

 

 إسوراتيجية الوركيز
اف

تهد
اس

 
 ضيق

 االجتماعيةاألكادميية للدراسات  ،االقتصاديةفي دعم الميزة التنافسية للمنظمات  دور تكييف اإلستراتيجيات التسويقيةبن الطيب إبراهيم،  :المصدر
 .02:، ص1120، (20)العدد  حسيبة بن بوعلي،جامعة  :، اجلزائرواإلنسانية

 :فإن للمنظمة ثالث إسوراتيجيات تنافسية عامة هي (Porter)وفقا للشكل السابق وحسب 
قدرة املنظمة على التنفيذ بأقل التكاليف قياسا باملنافسني من خالل حتسني ونعين هبا  :إستراتيجية قيادة التكلفة .1

اإلنتاجية، والكفاءة، والرقابة احملكمة على التكاليف، أو عن طريق مورد رخيص للمواد األولية، أو التخلص من 
أو  1،إنتاج وبيع ختفض من التكلفةلى منافذ التوزيع اململوكة للمنظمة، أو استخدام طرق ع واالعتمادالوسطاء 

 استخداموالتعلم باإلضافة إىل  *االستفادة من منحنيات اخلربةاالنتفاع من وفرات اقتصاديات احلجم، أو 
كل هذا ميكن املنظمة من تقدمي سلع    2،تكنولوجيا املعلومات اليت ميكن أن تستخدمها املنظمات يف أداء أعماهلا

 3.فسنيوخدمات تقل عن أسعار املنا
، احلواسيبتكنولوجيا املعلومات يف ختفيض التكلفة ميكن أن يكون إما يف جمال املعدات مثل  استخدام نإ

كل هذا ميكن أن يكون له تأثري ،  أو يف جمال الربجميات من خالل حتسني نوعية األعمال أو حتسني نوعية الرقابة
 4.على اقتصاديات الكلف للمنتجات

 
 
 

                                                           
 .02: ص ،مرجع سبق ذكره، بن الطيب إبراهيم (1)
التأثري احلاصل على التكاليف الثابتة واملتغرية  االعتبارهو رسم بياي يوّضح تأثري اخلربة يف تصنيع م نت ج حمّدد على تكاليف إنتاجه، آخذا  بعني منحى اخلربة  *

ذلك  أدى املنتجأو زادت إنتاجية ذلك  حمدد نتجيف تصنيع م نظمةدت خربة املفكلما زا املنتج،وتتمّثل تلك اخلربة يف كمية اإلنتاج املوراكمة لذلك . لإلنتاج
صناعية حمّددة  منظمة، من خالل مالحظة إنتاج (1762)عام  مجموعة بوسطن االستشاريةوقد و ضع هذا املفهوم من ق بل ، إىل اخنفاض تكاليف إنتاجه

 .إىل ختفيض تكاليف إنتاجه تأداملنتج ملصّنعة من ومدى تأثري خربهتا اإلنتاجية على تكاليف اإلنتاج، وقد أوضحت تلك التجربة أن زيادة الكميات ا
دار املسرية، : ، الطبعة األوىل، األردنمدخل إستراتيجي معاصر: نظم المعلومات اإلستراتيجيةمرائي، اغسان عيسى العمري وسلوى أمني الس (2)

 .02: ، ص1112
 . 110:، ص1120دار اإلثراء، : ، الطبعة األوىل، األردنمنظور تكاملي حديث: اإلستراتيجية دارةاإلناصر جرادات،  (3)
 .04: مرائي، مرجع سبق ذكره، صاغسان عيسى العمري وسلوى أمني الس (4)
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الوركيز على قدرة املنظمة على تقدمي قيمة مميزة ومنفردة   للزبائن  إىل زيالتمتستند إسوراتيجية  :يزالتمإستراتيجية  .2
عرب صيغ خمتلفة منها اجلودة املتميزة، خدمة الزبون، والتصميم، والعالقات الوطيدة مع املوردين، واإلعالن 

 2.للسلعة أو اخلدمة اليت تقدمها املنظمة على ما تقدمه املنظمة املنافسة هلا العميلتؤدي إىل تفضيل و  1، ...املؤثر
 بالتغريات احلاصلة املنظمات مبعلومات متعلقةوتسهم تكنولوجيا املعلومات ونظمها يف هذا اإلطار بتزويد 

 فمعرفة هذه املعلومات اإلسوراتيجية وتفسريها ،آخر االبتكارات، األسواق، املنافسني، التغريات البيئيةعن 
بالشكل الصحيح من قبل املنظمة ميكنها من إجراء تغيريات معينة توفر هلا ميزة تنافسية أي تقدمي اجلديد من 

وهو ما يساعد على ارتباط  ،مركزها التنافسي يعززكنها من دخول أسواق جديدة و ومي  أو املنتجات،  اخلدمات
 3.حيافظون على تعاملهم معهاجيعلهم و  ةالعمالء باملنظم

جمال تنافسي حمدود حبيث يتم الوركيز على جزء معني  اختيارتستند هذه اإلسوراتيجية على  :إستراتيجية التركيز .3
حمدودة من املشورين  وهبذا تكون املنظمة قد خدمت جمموعة 4،من السوق وتكثيف نشاط املنظمة يف هذا اجلزء

ميكن أن ويف هذا اجملال  5،السوق ككل استهدافمن حالة  بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية ةلديهم حاجات متجانس
علومات مثينة حول رحبية  قطاعات سوقية معينة مبتقدمي  الوركيز إسوراتيجية تكنولوجيا املعلومات ونظمها ختدم

ورغبات هذه القطاعات  احتياجاتلتمكني املنظمات من تصميم وتسويق منتجات وخدمات تتوافق مع 
 6.السوقية

وهذا يعين  ،على املنظمة حتديد إسوراجتياهتا التنافسية قبل أن تقرر كيفية استخدام تكنولوجيا املعلومات ينبغي
 ،جياهتا بشكل عاميأن تكون املنظمة على دراية تامة مبوقعها التنافسي والقوى التنافسية املؤثرة عليها وكذلك إسورات

أن ختتار املنظمة تلك التطبيقات واألساليب اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات اليت تدعم  مبا كانومن األمهية 
ويف حال االنتهاء من  ،إسوراتيجياهتا التنافسية ومتكنها من التعامل مع القوى التنافسية يف الصناعة بشمل فعال

لة ترمجة هذه اخلطط إىل خطط تأيت مرح ،املعلومات الستخدامات التنافسية لتكنولوجياتشخيص وحتديد ا
  7.تكنولوجية

 :تكنولوجيا المعلومات واالتصال وسلسلة القيمة -ثالثا
الذي تضمنه منوذج  لبيئة الداخلية، ويعترب استكماال للتحليل املهما حتليل إطاريندرج منوذج سلسلة القيمة يف 

بنموذج قوى  بعد خارجي ممثل للميزة التنافسيةاتضح أن حيث ، الذي يهتم بتحليل البيئة التنافسية القوى اخلمس
                                                           

 . 012:، ص1112دار املناهج، : ، األردنمدخل تكاملي: اإلستراتيجية دارةاإلصاحل عبد الرضا رشيد وإحسان دهش جالب،  (1)
 ..244: ناصر جرادات، مرجع سبق ذكره، ص (2)
 .، بتصرف26-20: مرجع سبق ذكره، ص، جبشي فتيحة ونزيهة بوعود (3)
 .161: ، ص1120دار املسرية، : ، الطبعة األوىل، األردناإلستراتيجية دارةاإلماجد عبد املهدي مساعدة،  (4)
جامعة حسيبة بن بوعلي، : ، األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، اجلزائرالتنافسية (Porter)دراسة نقدية إلستراتيجيات مزوغ عادل،  (5)

 .02: ، ص1120
 .16: مرجع سبق ذكره، ص ،، أساسيات نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلوماتسعد غالب ياسني (6)
 .10: ، ص1111، مؤسسة الوراق :األردن ، الطبعة األوىل،مدخل تسويقي :تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في األعمالبشري عباس العالق،  (7)
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إىل  نظمةبتقسيم أنشطة امل سلسلة القيمة يقوم منوذج إذ 1،التنافس اخلمس وبعد داخلي ممثل بنموذج سلسلة القيمة
  :(12-3) واألنشطة املساعدة واليت ميكن توضيحها يف الشكل رقم ةنشطة الرئيسياأل جمموعتني رئيسيتني مها

 .سلسلة القيمة: (7-3) الشكل رقم

 
 .121: ، ص1110الدار اجلامعية، : ، مصرمفاهيم ونماذج تطبيقية: اإلستراتيجية دارةاإلثابت إدريس ومجال الدين املرسي،  :المصدر

 اخلدمة أووهي جمموعة من األنشطة اليت تؤدي إىل التشكيل املادي للمنتوج  :األنشطة األولية أو األساسية .1
 2:وتتضمن

يعرف باألنشطة اللوجستية واملتعلقة بنقل واستالم وختزين وحتريك ومناولة املواد  أو ما :اإلمدادات الداخلية -
 .واملداخالت األخرى الالزمة للنظام اإلنتاجي

 (.سلع وخدمات) خمرجات إىلوهي تلك األنشطة املختلفة واخلاصة بتحويل املدخالت  :العملياتاإلنتاج و  -
شمل كل األنشطة املتعلقة بنقل وتوزيع وختزين يي ذوال ،أي التوزيع املادي :اللوجستية الخارجية اإلمدادات -

 .وتسليم املخرجات من سلع تامة الصنع أو نصف مصنعة وفق جدولة الطلبيات وبالوقت احملدد
سويقية والبيعية وهي تتضمن األنشطة اليت تؤدي لشراء املنتجات وكل ما يتعلق بالعملية الت :البيعالتسويق و  -

 .من تسعري وترويج وبيع وغري ذلك
وهي تتضمن األنشطة اليت حتافظ وتصون قيمة املنتج، أي بعبارة أخرى كل ما يتعلق خبدمات ما  :الخدمات -

 .بعد البيع من إصالح وصيانة وتوفري قطع الغيار وتبديلها
 

 
                                                           

 .21: صمرجع سبق ذكره،  جبشي فتيحة ونزيهة بوعود، (1)
  .011-024:، ص، مرجع سبق ذكرهطاهر الغاليب ووائل إدريس (2)

 األنشطة األساسية
 التخطيط االسوراتيجي –التمويل  -احملاسبة –اإلدارة 

املوارد البشرية إدارة  
 التطوير التكنولوجي

مدادات والشراءاإل  
املناولة 

والتخزين 
الداخلي  

 للموارد

املناولة والتخزين 
اخلارجي  

 للمنتجات التامة

  :والعملياتاإلنتاج 
 التصنيع -
 التجميع -
 االختبارات -

 :التسويق والبيع
  اإلعالن -
 التسعري  -
 التوزيع  -
 ختطيط املنتج -

 :اخلدمات 
 الوركيب -
 اإلصالح -
 الصيانة -

 

ربح
ش ال

هام
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 :وتشمل باستمرار،وهي األنشطة اليت تسهل القيام باألنشطة األساسية  (:الداعمة) األنشطة المساندة .2
واليت تتضمن عناصر اإلدارة، التخطيط اإلسوراتيجي، الشؤون القانونية، التمويل : البنى األساسية التحتية -

 .واحملاسبة وغريها من األنشطة الداعمة لتشغيل سلسلة القيمة
التحفيز  ،التدريب ،كالتعيني  نظمةاخلاصة باملوارد البشرية داخل امل وتتضمن األنشطة: الموارد البشرية إدارة -

 .غلغل أنشطة املوارد البشرية ضمن سلسلة القيمةتوبالتايل ت ،وغريها
 تنجزويتضمن األنشطة اخلاصة بتصميم املنتج وحتسينه، وإجياد أو حتسني الطريقة اليت : التطوير التكنولوجي -

 .القيمةخمتلف األنشطة يف سلسلة  هبا
 .نظمةوهو النشاط اخلاص بعمليات توفري املدخالت واملشوريات وضمان تدفقها إىل امل: التجهيزات -

 ألن سلسلة القيمة يف صناعة ،أن سلسلة القيمة عبارة عن نظام مؤلف من ارتباطات متبادلة( Porter) ويرى
حيث يتضمن هذا النظام الشامل كل من ، (القيمةنظام )ـــــ ب ىمعينة تعمل حتت لواء نظام أكرب من األنشطة يسم

 1.املشوري النهائي قيمة التوزيع وسلسلة وسلسلة قيمة قنوات نظمةقيمة املوردين وسلسلة قيمة امل سلسلة
من خالل دجمها مع األنشطة فيتم ذلك نظم وأدوات تكنولوجيا املعلومات على سلسلة القيمة  أما عن تأثري

الدعم  (أنظر الصفحة املوالية) (12-3) يظهر الشكل رقمو  2سلسلة القيمة،الرئيسية والداعمة اليت تتكون منها 
املباشر الذي تقدمه نظم وأدوات تكنولوجيا املعلومات للمنظمة يف استخدام مواردها واستثمار قدراهتا وتنفيذ عملياهتا 

 بني ون يف ذهن اإلدارة هو كيفية العمل على حتقيق تكاملك  لذلك فإن أهم شيء جيب أن ي  و  ،بكفاءة وفعالية
املنظمة وذلك هبدف إجناز األهداف املتوقعة من تكنولوجيا املعلومات، يف تكنولوجيا املعلومات وأنشطة األعمال 

 .التنظيميةوهذا يعين تغيري جذري يف املهارات، والوظائف وعمليات الرقابة والسيطرة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .20: ص ،مرجع سبق ذكره ،جبشي فتيحة ونزيهة بوعود (1)
  بتصرف. 11 :ص ،هذكر  سبقمرجع ، المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلوماتأساسيات نظم سعد غالب ياسني،  (2)
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 .تأثير تكنولوجيا المعلومات على سلسلة القيمة: (12-3) الشكل رقم

 .021 :ص، 1110 دار املناهج للنشر والتوزيع،: األردن ،أساسيات نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات سعد غالب ياسني، :المصدر
األنشطة الرئيسية والداعمة، فعلى يالحظ أن الدعم الذي تقدمه تكنولوجيا املعلومات للمنظمة يشمل كل من 

والتنظيم تقدم تكنولوجيا املعلومات أدوات ونظم وتقنيات متنوعة ال تقتصر فقط على نظم أمتتة  دارةمستوى اإل
املكاتب وإمنا تشمل كل أنواع نظم املعلومات اإلدارية احملوسبة مبا يف ذلك نظم وتقنيات الذكاء الصناعي، وينسحب 

  .اخل مبا حيقق أعلى عائد ممكن للمنظمة..ئف املنظمة من إنتاج وشراء وتسويقوظا إىلهذا الدعم 
ومن الواضح أن تكنولوجيا املعلومات ال تساهم فقط يف تنفيذ األنشطة ذات القيمة، ويف خلق التعاضد الداخلي     

واإلطراف األخرى املستفيدة من ن بينها وإمنا تقوم أيضا بنسج عالقات وارتباطات بني املنظمة واملوردين والزبائ
 1.نظمةامل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 . 020-021: ص ،هذكر  سبقمرجع ، أساسيات نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلوماتسعد غالب ياسني،  (1)

 ة املكاتبنظم أمتت: لتنظيما
قواعد البيانات: الموارد البشرية   

نظم تصنيع احلاسوب: التكنولوجيا   
(اخلط املفتوح)نظم الشراء الفوري  :الشراء  

 :المخرجات
نظم إدخال 

الطلبيات على 
 اخلط املفتوح

التسويق  
 : والمبيعات

حتليل السوق 
 وأرباح املنتجات

اإلمدادات 
: الداخلة
نظم  

التخزين 
 احملوسبة

 :العمليات
نظم التصنيع 

والسيطرة على 
 الطلبيات

 الخدمة
نظم تقدمي 

وفحص 
اخلدمة  

 احملوسبة

ربح
ش ال

هام
 

األنشطة  
 الداعمة

األنشطة 
 األولية
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 :الثالث خالصة الفصل
يف  يالتطوير التنظيمأنشطة تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تفعيل  دورخذ فكرة حول أاهلدف من هذا الفصل هو 

طلب فقد امل ايقا هلذقوحت التطبيقي، هبمن جان إىل دراسة هذا الدوروذلك قبل التطرق  ونظري، منظمات األعمال بشكل عام
 : إىلخلصنا 
االستغالل اجليد أهم املظاهر احلديثة واملعاصرة لتطوير املنظمات فهي جتسد  عد منتة لكورونيإلاالتجارة أن  -

سرعة يف املعامالت والتوسع يف حتقيق و  ئهاعمالباملنظمة عالقة من خالل تطويرها للتكنولوجيا املعلومات واالتصال 
مفهوم أوسع وامشل من التجارة  ةلكورونياألعمال اإلكما خلصنا إىل أن   .نتجاتامليض تكلفة تسويق األسواق وختف

 جعل خدماتية أو إدارية و  ،كانت جتارية مالية  سواء   إلكورونية أعمال املنظمة كافةقوم على مبدأ جعل  ية لكورونياإل
مطور ملفهوم األعمال  كمفهوممفهوم املنظمة االفوراضية   لنايظهر و . على اخلط عالقتها مع كافة أطراف األعمال

وجه بدورها هي ة لكورونياإل اإلدارةو  .يف أداء نشاطهانظمة للمالتحرر املكاي والزماي عكس يث يحب ةلكورونياإل
بشكل فعال يف توجيه الوركيز على و هم اتسدقيقة اخلدمة و  ،األداءسريعة  ،التكاليف منخفضة إدارةجديد لتحقيق 

 .إلكورونيةومهامه الروتينية  تباملكمن خالل جعل أنشطة للمنظمة الرئيسة  األنشطة
 واملفلطحةفأصبحت اهلياكل الشبكية واالتصال تطورت  فعل إدراج تكنولوجيا املعلوماتب ةكل التنظيميا اهلي أشكال -

 إعطاء ،العمل الشبكي إضعاف مبدأ وحدة األوامر استخدامنتج عن تصاعد ، و هلا ةعاصر م امناذجواملقلوبة 
، أن املنظمات أصبحت أكثر مهنية وختصصا كونالوركيز على العمليات األساسية   ،لموظفل أكرب ةاستقاللي

رتباطية بني تكنولوجيا العالقة االميكن حصر النتائج املورتبة عن  ال أنه كما .واالعتماد املتزايد على الفرق املدارة ذاتيا
وسامهت أيضا يف  ،هلمأكثر  ةستقاللياذكره يف هذا اجلانب أهنا سامهت يف منح ما وجب و  األفراداملعلومات وتطوير 

االعتماد يف و العمل عن بعد  صيغاستخدام توسع ، تصاعد احلاجة إىل عمال املعرفة وذوي املهارات التكنولوجية
من  مجاعات العمليف تطوير كذلك تكنولوجيا املعلومات   تمها، وسن عن بعديعلى أساليب التكو  األفرادتطوير 
  .والربامج اجلماعية يف مقتضيات عملها تدمج نظم املعلومات اجلماعية والتطبيقاخالل 

اهلندسة تقوم  فإعادة احلديثة يف تطبيق مداخل التطوير التنظيمي أيضايظهر لوجيا املعلومات و س استخدام تكنانعكا -
اجلودة الشاملة تعترب  إدارةو  ،متتة العملياتأاألعمال وهذا ما يتحقق من خالل التخلص من زوائد  مبدأعلى 

 وتعززالنشاط وتظهر توقعات حوله  ريورةس حولتكنولوجيا املعلومات واالتصال مبثابة أداة رقابية توفر معلومات 
اليت  العناصرأهم  يعدحتقيق رضا الزبون الذي  معهم وهذا ما يؤدي إىلصل اعملية التو  تسهلالعمالء و مع العالقة 

على تطوير املنظمات من ناحيته اإلسوراتيجية ر تكنولوجيا املعلومات واالتصال وتؤث ،ترتكز عليها فلسفة هذا املدخل
فيض التكاليف وتوفري من خالل املساعدة يف التعامل مع قوى املنافس وتعزيز االسوراتيجيات التنافسية عن طريق خت

باإلضافة إىل دمج هذه التكنولوجيا يف األنشطة الرئيسية  ،املودين واملنافسني واألطراف ذات العالقة حولمعلومات 
 .والداعمة لسلسلة القيمة



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل  الرابع
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 تمهيد  
 ألهم تطرقنا حيث الدراسة مبتغريات املتعلقة النظرية اجلوانب بأهم اإلملام النظري العرض خالل من حاولنا

 كذلك حبثنا وقد ه،أساسيات همأو  التنظيمي التطوير مفهومو  ،واالتصال املعلومات تكنولوجيا مبفهوم املتعلقة اجلوانب
 سنحاول نظرية فكارأ جمرد املوضوع يبقى ال ولكي. طبعا النظري جانبها من املفهومني هذين بني االرتباطية العالقة يف
 كحالة اجلزائر باجللفة اتصاالت ختيارا مت حيث العملي واقعال على النظري اجلانب يف ماريناه إسقاط الفصل اذه يف

 الدراسة موضوع سقاطإ خالل من التنظيمي التطوير على وأثرها واالتصال املعلومات تكنولوجيا واقع فيها نستقصي
 قامت حيث التنظيمي التطوير جلهود تعرضها أوهلما لسببني املؤسسة هذه اختريت وقد فيها، العاملني من عينة على

 يف ناشطة مؤسسة أهنا إىل باإلضافة الربيد عن انفصاهلا أمهها كانت واليت املتتالية اهليكلية التغريات من بالعديد
 .عليها دراستنا لتطبيق األنسب املؤسسة فهي وبالتايل االتصاالت

ات متغري وكيفية إجرائها، ومناقشة وحتقيقا ملا سبق فإننا سنقوم يف هذا الفصل بعرض طبيعة الدراسة امليدانية 
 :الدراسة واختبار فرضياهتا وذلك من خالل املباحث التالية

 .هائجراإطبيعة الدراسة الميدانية وكيفية : المبحث األول
  .عرض ومناقشة متغيرات الدراسة: المبحث الثاني
 .ختبار فرضيات الدراسةا: المبحث الثالث
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 .وكيفية إجرائهاطبيعة الدراسة الميدانية : المبحث األول
الدراسة على الواقع العملي يتطلب كخطوة أوىل توفري إطار منهجي واضح يبني املنهجية واألساليب ن اختبار إ

ني فيه كذلك املتبعة للوصول إىل النتائج املرجوة، تُعرض فيه أداة الدراسة املستخدمة وكيفية بنائها واختبارها ويُ ب  
 .حصائية املستخدمةخطوت إجراء الدراسة واألساليب اإل

 .الجزائر بالجلفة اتصاالتلمحة عن : ولالمطلب األ
اجلزائر باجللفة  اتصاالتمبؤسسة طار النظري ملوضوع الدراسة على قطاع االتصاالت وبالضبط اإلسقاط إمت 

 .لتقنية املوزعة عرب تراب الواليةالتجارية وابكل فروعها 
 ":الجزائــر اتصاالت" مؤسسةتقديـــم عـــام ل- أوال

 الدولة سعت لذلك ،اجلزائر يف االتصاالت جمال يف الرائد التارخيي املتعامل اجلزائر اتصاالت مؤسسة تعد
 أمهها متثلت وإصالحات تغيريات إحداث إىل االتصاالت، سوق يزم الذي نفتاحواال بالديناميكية منها وعيا اجلزائرية

 ممتطلباهت وتلبية الزبائن تطلعات إىل واالستجابة املنافسة خلق هبدف االتصاالت، خلدمات الدولة احتكار إهناء يف
 بذلك فسنت .والعاملي الوطين املستوى على واالتصال اإلعالم تكنولوجيا يف احلاصلة والتطورات للمستجدات وفقا

 الربي د نشاط ات عل ى الدول ة احتكار إلهناء القانون هذا جاء. (م0222) أوت شهر يف للقطاع جديد قانون
 ضبط سلطة إنشاء مت املبدأ، هلذا وتطبيقا. الشبكات وتسيري واستغالل التنظيم نشاطي بني فصلو  تصاالتاالو 

 بريد" مؤسسة يف ممثلة الربيدية املالية واخلدمات الربيدية بالنشاطات تكفلي أحدمها ومتعاملني، وماليا إداريا مستقلة
 ".الجزائر اتصاالت" يف ممثلة باالتصاالت وثانيهما "الجزائر

 شبكة واستغالل إلقامة رخصة بيع (0222) جوان شهر يف مت للمنافسة االتصاالت سوق فتح إطار يف
 بشبكات تتعلق رخص بيع مت حيث أخرى، فروع ليشمل للمنافسة السوق فتح برنامج تنفيذ وأستمر النقال للهاتف

(VSAT )والربط (0222) يف الدولية الدارات كذلك السوق فتح مشل كما. الريفية املناطق يف احمللي الربط وشبكة 
 ظل يف وذلك ،(0222) يف متاما مفتوحة االتصاالت سوق أصبحت وبالتايل. (0222) يف احلضرية املناطق يف احمللي
 تأهيل على يرمي النطاق واسع برنامج يف الشروع مت الوقت، نفس ويف. املنافسة ولقواعد الشفافية ملبدأ دقيق احرتام

    .املرتاكم التأخر تدارك على اعتمادا األساسية املنشآت مستوى
 ميالد اتصاالت الجزائر: 

 مت حيث واملواصالت الربيد قطاع استقاللية عن (0222) أوت (22) يف املؤرخ (22/0222) القرار نص
 اليت اجلزائر اتصاالت مؤسسة وكذلك الربيد، قطاع بتسيري تكفلت واليت اجلزائر بريد مؤسسة إنشاء القرار هذا مبوجب
 اجلزائر اتصاالت أصبحت القرار هذا وبعد إذ اجلزائر، يف االتصاالت شبكة تطوير مسؤولية عاتقها على محلت

 .املراقبة مهمة هلا أوكلت األخرية هذه الربيد وزارة عن تسيريها يف مستقلة
 إمتام يف الشركة تبدأ لكي (0222) سنة جانفي من الفاتح حىت االنتظار وإطاراهتا اجلزائر اتصاالت على كان

 الشركة أصبحت حيث التاريخ، اذه قبل عليه كانت ملا متاما مغايرة برؤى لكن. االستقالل مند بدأته الذي مشوارها
 لألقوى إال فيه بقاء ال شرسةال املنافسةب ميتاز عامل يف وجودها إثبات على وجمربة الربيد، وزارة على تسيريها يف مستقلة
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 ذات اقتصادية عمومية مؤسسة اجلزائر اتصاالت لتصبح، املنافسة على االتصاالت سوق فتح مع خاصة واألجدر
 الربيد وزارة هبا قامت دراسات وبعد عاميني من أزيد بعد. االتصاالت جمال يف تنشط اجتماعي مال برأس أسهم

 .(0222) سنة جسدت حقيقة اجلزائر اتصاالت أضحت ،(22/022) القرار تبعت واالتصال اإلعالم وتكنولوجيات
 اتصاالت على كان حيث اجلزائر، اتصاالت معجمل الرمسية االنطالقة كانت (م0222) جانفي (22) ويف

 برؤى لكن االستقالل، ذمن بدأته الذي مشوارها إمتام يف ؤسسةامل تبدأ لكي التاريخ هذا حىت نتظاراال هتاوإطارا اجلزائر
 على وجمربة الربيد وزارة على تسيريها يف مستقلة ؤسسةامل أصبحت حيث التاريخ، هذا قبل عليه كانت ملا متاما مغايرة
 سوق فتح مع خاصة واألجدر لألقوى فيها والبقاء الشديدة املنافسة يتميز الذي األعمال عامل يف وجودها إثبات

 .املنافسة على االتصاالت
 الجزائرالقانوني التصاالت  اإلطار: 

 االتصاالت وخدمات الشبكة سوق يف تنشط مال برأس أسهم ذات عمومية مؤسسة اجلزائر، اتصاالت
 احملدد (0222) سنة أوت أغسطس (22) يف املؤرخ (0222/22) قانون وفق تأسست، باجلزائر والالسلكية السلكية
 مارس (22) بتاريخ (CNPE) الدولة ملسامهات الوطين اجمللس قرار عن فضال واملواصالت، للربيد العامة للقواعد

 املرسوم هذا وفق". الجزائر اتصاالت" سما عليها أطلق اقتصادية عمومية مؤسسة إنشاء على نص الذي (0222)
 جزائري دينار اجتماعي برامسال أسهم ذات ملؤسسة قانونية صيغة حتت اقتصادية عمومية مؤسسة نظام حدد الذي

 رقم حتت دج( 02.002.252.222)ب      املقدر  (0220) ماي (22) يوم التجاري السجل املركز يف واملسجلة
(20B 0018083).1 
  الجزائــر ونشــاطاتها اتصاالتأهــداف: 

 سوق يف واحد رقم املتعامل تصبح حىت األساسية األهداف من جمموعة" الجزائر اتصاالت" حددت
 حاجياهتم وتلبية الزبائن رضا وحتقيق ،واالتصال اإلعالم تكنولوجيات استخدام بتطوير وذلك اجلزائر يف االتصاالت

 ورحبية مردودية وحتقيق وجناعتها، اخلدمات ونوعية والفعالية اجلودة ضمان إىل إضافة ،ثقتهم لكسب وتقديرها
 .اجملمع نشاط ودميومة تهاتمراريالس ومكانتها، مسعتها على واحلفاظ

 دائم متوقع لضمان واالجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية التقنية الفعالية من لعا مستوى لبلوغ تطمح كما
 هلا مكانة وضمان كبرية، ومنافسة انفتاحا يعرف الذي املعاصر الواقع مسايرة مع فيه، تنشط الذي السوق يف كرائد
 .املعرفة اقتصاد وبناء املعلومات جمتمع ترقية يف واملسامهة العاملي املستوى على

 تصاالتاال جمال يف وتقنيني ومهندسني اإلطارات من واخلربات الكفاءات أفضل استقطاب على تعمل كما
 .األرباح وحتقيق العصرية تطورات خمتلف ملسايرة

 السلكية االتصاالت سوق يف متارسها اليت النشاطات خالل من وعروض خدمات عدة تقدم أهنا إىل إضافة
 شرائح بكافة اهتمامها وبفضل فضائية،ال تصاالتاالو  نرتنتاإلو  والنقال ثابت اهلاتف خدمات منها والالسلكية،

                                           
 :متاح على الرابط (1)

 https://www.algerietelecom.dz, on:  (12/03/ 2019). 

https://www.algerietelecom.dz/
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 حتقيق من متكنت واملتعاملني، الدولة هيئات الكربى، املؤسسات واملتوسطة، الصغرية واملؤسسات الواسع، اجلمهور
 االتصال تكنولوجيا جمال يف خاصة عروضل بتوفريها وذلك هبم، واالحتفاظ الزبائن لطلبات واالستجابة امليزات أفضل

 وخدمة معا، نرتنتاإل وشبكة والصورة بالصوت االتصال تتيح جديدة خدمة وهي" FTTX"" أكس.يت.يت.أف"
 حملية شبكاتوهي عبارة عن  "Wifi" "الويفي" وتقنية" WMAX" "ماكس .وي" الالسلكي االتصال تكنولوجيا
 اهلاتفية دماتاخلو  باخلارج، إىل مرتا (022)و بالداخل مرتا (22) و (22) بني ما يرتاوح ىومبد عال، بتدفق السلكية

 خاصة الزبائن، إىل اخلدمات وصول تسهيل تعمل على شبكة عن عبارة هيو " WLL" "أل.أل.الدابليو" الالسلكية
 خدمات تشكيلة لتوفري توسيعها مت تكنولوجية أحدث وهي "Xdsl" وخدمة والوعرة، النائية واملناطق الريفية املناطق يف

 وتلفزيون "VoD"الطلب عند والفيديو ،"VoIP"نرتنتاإل بروتوكول عرب الصويت االتصال مثل مضافة قيمة ذات
 ونملي (02) عن يقل ال ما ربط يف سامهت كما ميغابايت، (20)و (0) مابني ترتاوح "IPTV"اإلنرتنت بروتوكول

 الدفع وخدمات بعد والتعليم اإللكرتونية والتجارة" الذكية اجلزائر" ومشروع واإلنرتنت اهلاتف خبدمات مشرتك
هي  واليت املقدمة اخلدمات من جمموعة إىل وبإضافة اهذ...  الربيد املياه، سونلغاز، منها مؤسسات لعدة اإللكرتوين

 :منها اإلجناز طور يف
 (.% 2222) بنسبة أي ،(022002022) حوايل الثابت اهلاتف زبائن عدد بلغ قد :الثابــت الهاتــف . أ

 . البصرية باأللياف الواليات تغطي: الريفي الراديو شبكة أمهها :اإلتصـــاالت الشبكــة . ب
  .وصلة (2.220) :ب  تقدر "DZPACX25" 02 أكس باحلزم املعطيات إلرسال العمومية الشبكة -
 .اإلجناز قيد جيغابايت (58)و جيغابايت، (20) بقدرة املعطيات إلرسال الوطنية القاعدة -
 ²كلم ألف (43)و البصرية، األلياف شبكة من ²كلم (2055) حوايل توجد البصرية باأللياف خيص فيما -

 .االتصال بأجهزة اخلاصة الرقمية ألياف شبكة من ²كلم ألف (20)و األرضية، األلياف شبكة من
 :  على اجلزائر اتصاالت جملمع التجارية الشبكة حتتوي :التجاريــة الشبكــة . ت

 .عمومي هاتف (2.025) اخلدمات، متعدد كشك(000.222) هلا تابعة ملحقة (222)و جتارية، وكالة (022) 
 لالتصاالت الدولية بالشبكة اجلزائر تربط البصرية باأللياف البحار حتت روابط على وحتتوي :الدوليـــة الشبكــة . ث

 ALPAL II + SEA ME IV".1" والالسلكية السلكية
  :بالجلفـــةالجزائر  تصاالتا -ثانيا

 عن عبارة وهي واملواصالت، الربيد قطاع تقسيم بعد أي (0222) سنة باجللف  ةفرع اتصاالت اجلزائر  أنشئت
 التابعة التقنية واملراكز التجارية الوكاالت بني والتنسيق التسيري على تعمل ،جتاري طابع ذات خدماتية عمومية مؤسسة

 بالوحدة بداية يف تسمى انتك ،للمؤسسة الكلي األداء وحتسني اإلنتاجية وزيادة ،نوعية ذات خدمات لضمان هلا
 باجلزائر العامة املديرية إىل تابعة اآلن وهي لالتصاالت العملية املديرية إىل مسهاإ تغريمت  (0222) غاية إىل العملية

       .العاصمة

                                           
 .0222مارس  -قسم املوارد البشرية -معلومات مقدمة من طرف املديرية العملية التصاالت اجلزائر بوالية اجللفة  (1)
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 فيما فتتمثل اجللفة والية جمتمع إىل اجلزائر اتصاالت مؤسسة تقدمها اليت اخلدمات ونوعية ه      دافأ عن ماوأ
 : يلي
 :أهــــــدافها .2

 .الوالية تراب كامل عرب للثابت اهلاتفية الشبكة وتوسيع تركيب -
 .(% 52) إىل اهلاتفية االستحقاقات الديون حتصيل نسبة رفع -
 . واإلنرتنت اهلاتف خدمات يف شرتكنيامل عدد لزيادة شهاريةواال اإلعالنية مالتاحلب القيام -
 . البصرية األلياف لشبكة اليومية املتابعة عن فضال املشرتكني خطوط متس اليت األعطال إصالح -
 املعطيات نقل يف تستخدم اليت والتجهيزات االتصاالت باخلدمات والشركات العمومية املؤسسات تزويد -

  .(وإرسال استقبال)
 تتعلق اليت واملعلومات وباملعطيات والسنوية والشهرية األسبوعية باإلحصائيات العامة املديرية تزويد -

 .املستقبلية باملشاريع
  .الثابت اهلاتف خدمة :أهمها : خدمــاتها .0

 ." ADSL" التدفق العايل التدفق ذات نرتنتاإل خدمات -
 (.نرتانتاإل) احمللية شبكات وتشكيل االتصاالت خدمات -
 ."liaison spécialisée"خدمة اخلطوط اخلاصة  -
 .…  املودم: مثل أجهزهتم تتعطل اليت للزبائن البيع بعد ما خدمات -
 .أنواعها جبميع الدفع املسبقة البطاقات خدمة -
 النداء، حتويل الثاين، النداء ميزة :مثل مشرتك أو زبون كل منها يستفيد اليت اجملانية واملزايا اخلدمات -

 ....  املفصلة الفاتورة
 1 .. وغريها اهلاتفية واملخادع "KMS" اخلدمات املتعددة األكشاك مع التعاقد -

 .واالتصال المعلومات تكنولوجيا مدخل خالل من بالجلفة الجزائر تصاالتا بمؤسسة التنظيمي التطوير -ثالثا
 :بالجلفة الجزائر اتصاالت ؤسسةم في واالتصال المعلومات وتكنولوجيا التنظيم تطوير .2

 أساسية قاعدة وضع خالل من املعلومايت اجملتمع تطوير يف املسامهة يف باجللفة اجلزائر اتصاالت باشرت
 مركز أول تركيب مت فقد عدة، واليات قبل ذلك يف سباقة وكانت بالوالية العايل التدفق ذات نرتنتاإل لتقنيات

 تلو الرتكيبات ذلك بعد لتتواىل وصلة( 220)ب      تقدر استيعاب بطاقة (0222) عام يف اجللفة مدينة يف نرتنتإلل
وأمكن  (20)    قريبا من جل املواطنني يف كل بلديات الوالية ال نرتنتأصبح اإلفبعد سنوات من اجملهودات  األخرى

  مشرتك( 34000)ليصل عدد املشرتكني بشبكة اآلن إىل  لعدد كبري من الزبائن من اإلحبار يف عامل الشبكة العنكبوتية
 .الثابت اهلاتف يف مشرتك (22222)و
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الرتاسالت تطورا كبريا ليواكب تعدد اخلدمات املمنوحة للزبائن ويساهم بدوره يف حتسني أداء  شهد نظامكما 
ويزيد من طاقة االستيعاب ومشل هذا التطور األجهزة املركبة يف مراكز التضخيم   نرتنتاملراكز اهلاتفية ومراكز اإل

حلظ األوفر يف هذا التطور وقد كان لوالية اجللفة ا. وكذلك حوامل الرتاسالت سواء احلزم اهلرتزية أو األلياف البصرية
    :الشاسعة وتتمحور هذه الشبكة حول تهاساحنظرا مل
 (22)  اجللفة، عني وسارة، حاسي حببح  باإلضافة إيل مراكز ثانوية قي كل : يف كل من مراكز تضخيم هامة

 .من مسعد، عني اإلبل، االدريسية، البريين
  كزمر  (02)يل احوRelais)  )موزع عرب تراب الوالية حملي ووطين هرتزي. 

اخلدمات العديدة و ضع شبكة جتارية تتالءم أن تقد كان لزاما على اتصاالت اجلزائر أما عن الشبكة التجارية ف
اجللفة، عني : وكاالت جتارية يف كل من (22) مت إنشاءقد فوحتقيقا لذلك للزبائن اخلواص والعموميون  اليت تقدمها

وحي الوئام البريين،  ، الشارف،دريسيةمسعد، اإل: قسمات جتارية يف كل من (22) وسارة حاسي حببح وكذلك
تتوفر كل هذه . قسمتني جتاريني يف كل من حي عني اإلبل والقطب احلضاري برببيحأن تتفتح ظر ومن املنت باجللفة

قدم يالوكاالت على هياكل استقبال هامة وكادر بشري مكون لضمان التكفل بانشغاالت الزبائن وتطلعاهتم و 
 .املؤسسةخدمات تتماشى مع سياسة 

 وعصرنه لتطوير اجلزائر اتصاالت فيها شرعت (4G LTE) الرابع اجليل خدمات اجلزائر اتصاالت تطلقكما أ
 (4G LTE) الرابع اجليل تكنولوجية تأيت العالية، واجلودة والفعالية بالكثافة تتميز السرعة الفائق للتدفق وطنية شبكة

 على تتوفر ال اليت املناطق يف نرتنتاإل خدمة توفري إىل هتدف النفاذ بتكنولوجيا اخلاصة العروض جمموعة إىل لتضاف
  .السرعة الفائق نرتنتباإل اخلاصة للطلبات واالستجابة للمهنيني نرتنتاإل خطوط تأمني ىلإو  (ADSL) خدمة

 (222) جديدة حيث استطاعت املديرية أن تنجز راكز اهلاتفيةها التطويرية كذلك جند تكوين مشاريعومن م
حيث أنه ( FTTH)وقد شرعت يف جتسيد مشروع الربط باأللياف الضوئية للمنزل   ،(MSAN)مركز هاتفي بنظام 

 .  مستفيد هبذه اخلدمة( 20222) من املنتظر أن يتم توصيل
عرض   مبدينة اجللفة لتقدمي (WIMAX) من جهة أخرى فقد قامت اتصاالت اجلزائر باجللفة برتكيب حمطة

السريع يعتمد أساسا ذات التدفق  نرتنتيهدف إىل تلبية احتياجاهتا من حيث الوصول إىل اإل مؤسساتكامل لل
ميغا بايت يف الثانية يف  (02) إرسال السلكية ذات تدفق سريع عرب موجات الراديو قد تصل إىل اعلى تكنولوجي

 1.جمال جغرايف مهم
 فصل من بدأئر باجللفة االعملية التصاالت اجلز  للمديرية التنظيمي اهليكل كذلك التنظيمي التطوير مس وقد

 (أنظر الصفحة املوالية) :وتوالت عليه اإلصالحات ليصبح ما هو عليه اآلن االتصاالت عن الربيد
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 .باجللف  ة اجلزائر التصاالت العملي ة للمديرية التنظيم ي اهليك ل :(4-1) رقـم الشكـل            

 
 .0222مارس  -قسم املوارد البشرية -بوالية اجللفة العملية التصاالت اجلزائر ديرية املمعلومات مقدمة من طرف : المصدر

 
 
 
 
 

 لالتصاالت بالجلفةمدير المديرية العملية 

 خلية تسيير النوعية
 

 والوقاية  مناأل خلية

 التقنيةالدائرة 
 

 المالية دائرة
 ةيوالمحاسب

 

 الدائرة التجارية

 البيع قوة مصلحة
 الوكاالت وشبكة

 التجارية

 مع العالقة مصلحة
 الزبون

 الفواتري، مصلحة
 التحصيل

 واملنازعات

 التكوين مصلحة

 املعدات مصلحة
 واملمتلكات

 تسيري مصلحة
 الوسائل

 شبكة مصلحة
 احمللية واحللقة البلوغ

 اهلياكل مصلحة
 القاعدية

 شبكة مصلحة
 املعطيات

 تسيري مصلحة
 املستخدمني
 واألجور

 امليزانية

 اخلزينة 

 التأمينات
 القانونية واالستشارات

 احملاسبة

 الموارد دائرة
 والوسائل البشرية

 خلية التفتيش خلية االتصال

 الوكاالت التجارية

 األقسام التجارية

 المركز التقني 

 األقسام التقنية
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تتمثل  ،باجللفة على العديد من األقسام اليت تتكامل فيما بينهاالعملية التصاالت حتتوي مديرية  :تحليل الهيكل
    :فيما يلي

 :التالية املصاحل تضمو : التجارية الدائرة . أ
 في مختصة الزبون مع العالقة مصلحة: 
 .اخل... املبيعات حجم زيادة املشرتكني، عدد رفع: مثال املسطرة التجارية األهداف لتحقيق السعي -
 .له املقدمة والتقنية التجارية اخلدمات حتسني خالل من الزبون، رضا حتقيق على العمل -
 وإجياد اخلدمة، تقدمي أساليب تطوير هبدف مقرتحاهتم ودراسة الزبائن، من املتلقاة شكاوىال ومعاجلة استقبال -

 .والئهم وكسب ملشاكلهم حلول
 التالية األهداف لتحقيق تسعى :التجارية الوكاالت وشبكة البيع قوة مصلحة: 
 قسم أو وكالة كل يف التسويق عمليات من فيها املرغوب والنتائج هدافاأل فيها حتدد وخطط برامج وضع -

 .جتاري
 .والتسويق البيع أهداف لتحقيق الالزمة الوسائل توفري -
 .هبا تتم اليت البيع وعمليات املؤسسة، ومنتجات خدمات اجتاه الزبون سلوك وحتليل دراسة -
 يلي فيما مهامها تتمثل :والمنازعات التحصيل الفواتير، مصلحة: 
 .وحتصيلها اهلاتفية للفواتري املستمرة املتابعة -
 .الزبائن مع الدفع ملستحقات الودية املعاجلة -
 . معلومات من حتتويه ما دقة على واحلرص الفواتري، وإرسال إعداد -
 :التالية املصاحل على تشتمل :التقنية الدائرة . ب
 االتصاالت، لشبكات األمثل ستغاللاإل حتقيق ضمان إىل هتدف: المحلية والحلقة البلوغ شبكة مصلحة 

 .صيانتها وضمان
 بكل اخلاصة املواقع وهتيئة املشرتكني، شبكة وتطوير توسيع يف األساسي دورها يتمثل: القاعدية الهياكل مصلحة 

 .املؤسسة وأنشطة جتهيزات
 والسهر وصيانتها األولية واملعطيات البيانات توفري يف األوىل بالدرجة مهامها تتمثل :المعطيات شبكة مصلحة 

 .وغريها والبنوك واألمن والوالية كاجلامعة املؤسسات شبكات على
 :والوسائل البشرية الموارد دائرة . ت

 :اآلتية املصاحل تتضمن
 يلي مبا القيام على تعمل واألجور المستخدمين تسيير مصلحة: 
 .للمديرية العام القانون توضيح -
 .للعمال اإلداري والتوجيه التسيري -
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 .املادية باملستحقات يتعلق ما وكل املوظفني، أجور دفع متابعة -
 .باألجور اخلاص املعلومات نظام إدارة -
 .بالتسيري املتعلقة األخطاء ومعاجلة فراداأل بني النزاعات فض -
 في مهامها طبيعة تتمحور :التكوين مصلحة: 
 .املديرية يف التكوين حلركة املستمرة املتابعة -
 .املختلفة املصاحل عمال ملتطلبات وفقا، تكوينال وبرامج خمططات إعداد -
 .والوطين اإلقليمي ،الوالئي املستوى على التكوين مراكز مع املربمة االتفاقيات متابعة -
 مستوى على التوزيع وعمليات املخازن، تسيري متابعة يف تتمحور األساسية مهمتها :الوسائل تسيير مصلحة 

 .الوحدات
 جتهيزات من املديرية عليه تتوفر ما لكل اجلرد بعمليات القيام على تعمل: والممتلكات المعدات مصلحة 

 .وممتلكات ومعدات
 والمحاسبة المالية دائرة: 

 املايل التسيري امليزانية، إعداد يف إمجاال مهامهم تتمحور واخلزينة، امليزانية تسيري احملاسبة، مصلحة على حتتوي
 التأمينات مصلحة إىل باإلضافة .للمديرية والربيدية البنكية احلسابات تسيري طريق عن املالية للموارد واحملاسيب

 .اخلارجية األطراف مع السيما ؤسسةامل ونازعات قضايا متابعة على تعمل اليت القانونية واالستشارات
 :يف مهامها تتمثل :التجارية الوكاالت . ث
 .املتوفرة للخدمات الرتويج -
 .اخلدمات وتوزيع عرض -
 .الزبائن وتوجيه استقبال -
 .وتوزيعها الفواتري مبالغ حتصيل -
 .الزبائن شكاوى متابعة -
 :التقنية المراكز . ج

 اخلطوط، تعطالت ورفع هلا، األمثل االستغالل لضمان املختلفة االتصال جتهيزات وصيانة تشغيل على تعمل
 .العملية املديرية ودوائر مصاحل مع بالتنسيق الوالية مستوى على الشبكة توسيع مشاريع بدراسة قيامها إىل إضافة

 :الخاليا . ح
 االتصال خلية التفتيش، خلية :يف تتمثل وهي للمدير مباشرة تابعة طاراتإ تسيريها على يسهر خاليا هناك

 .النوعية تسيري ةوخلي والوقاية، ألمنا خلية اخلارجية، العالقاتو 
 :بالجلفة الجزائر تصاالتبا واالتصال المعلومات تكنولوجيا باستخدام العمل جماعات تطوير  .0

 سياسة يوجد يف إطار احلديث عن مساعي املؤسسة يف تطوير مجاعات عملها فإننا نستطيع أن نقول أنه ال
 إال أن فردية فقط وبصفة العمل اجتاه فراداأل ومعارف مهارات حتسني على تركزفيها  التكوين بذلك فربامج تعىن رمسية
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 ما غالبا لكن مجاعية بصفة املهام ببعض العمال تكليفب األوىل ،ناحيتني من اجلماعي العمل تقوم بتشجيع املؤسسة
 والثانية التضامنية، االجتماعية ولروحهم اخلاصة وثقافتهم للموظفني جتماعيةاال قيملل نتيجة هافي اجلماعي العمل يقوم

 أو مقبولة غريال سلوكياتالو  واقفامل رفض خالل من املنظمة داخل االجتماعية العالقات ضبط على املنظمة حبرص
 إذ آخرين، أطراف ضد ماديا أو كان معنويا التحرش أشكال مجيع ومنع آخرين أشخاص حيال عدائيةال أو هينةامل

 حميط توفري على ؤسسةامل تعمل ولذلك ،بيةيتفرض عليها عقوبات تأد مشروعة غري سلوكيات السلوكيات هذه تعد
 إطار يف املنظمة النقابية األنشطة باستثناء األخالق، وحسن العام باالنضباط ساسامل أشكال كل من وحممي نؤمم

 يكن مل وإذا زاعات،نال بتفادي تسمح اليت التدابري كل تتخذ ؤسسةامل مصاحل على احلفاظ جلأ من أنه كما رمسي،
 .تامة شفافية ظل يف عادلة تسوية عن البحث إىل تلجأ فإهنا ما، نزاع نشوب ىتفادمقدورها أن ت يف

 تطبيق للموظفني املؤسسة فتتيح اجلماعي العمل تنسيق يف واالتصال املعلومات تكنولوجيا استخدام عن أما 
 ليهإ بالدخول ويسمح (e-mail) الكرتوين عرب الربيد الرسائل لتبادل التطبيق هذا يستخدم االلكرتوين بالربيد خاص

واليت هي عبارة عن  (Messenger)وخدمة املاسنجر  املرور، كلمة استخدام خالل من املؤسسة أفراد كلقبل   من
 برنامج يعمل بالشبكة الداخلية للمنظمة يسمح بتبادل املعلومات وامللفات والتقارير والربامج بني املكاتب واملصاحل،

( املصاحل بني املعامالت خمتلف) ارةاإلد ورقمنة لعملا تسهيلالذي يهدف إىل  (ORACLE) تطبيق إىل باإلضافة
 يربط كما الشبكة، عرب مكتبية وجتهيزات معدات شراء أو تزويد كل مسؤول بعملية يقوم أن خالله من ميكن حيث
 يف كبري وبشكل يساهم (NGBSS) املعلومات نظام أن كما. املخزون وإدارة األقسام ببقية واحملاسبية املالية قسم

 .منصبه حسب أخر إىل فرد فيه من املعلومات إىل البلوغ درجة وخيتلف املنظمة أفراد خمتلف بني العمل تنسيق تسهيل
 :بالجلفة الجزائر اتصاالتب واالتصال المعلومات تكنولوجيا باستخدام فراداأل تطوير .2

 اجلهوية املدارس على عماهلا تكوين يف تعتمد إذ باجللفة اجلزائر اتصاالت طرف من املتبعة التكوين طرق تتعد
 سنة كل املستخدمني مصلحة تقوم إذ ،(سطيف ورقلة، وهران، قسنطينة، اجلزائر،) اجلزائر اتصاالت ملؤسسة التابعة
 على ستشرف اليت املدرسة عن فضال التكوين وجمال وتاريخ بالتكوين املعنيني فراداأل عدد فيه تبني عام خمطط بإعداد
 .التكوين عملية

 املدجمة األقراص :مثل ختلفةامل امليلتيمديا وسائل التكوينية، الدورات احملاضرات، جند التكوين أساليب ومن
(CD-ROM) بصيغة املكتوبة وامللفات (PDF-WORD)، خدمة أي ودليل املنشورات على املؤسسة تعتمد كما 

 التغيريات مثل ةديداجل اتجراءاإل تنفيذ خطوات لتبني العامة املديرية طرف من املرسلة التعليمات وتستخدم جديدة
 أجور تسيري أو الزبائن تسيري يف يستخدم الذي املعلومات نظام مستوى على حتدث اليت(  Mise a jourحتيني)

 إمنا نظمةاأل هذه يف اجلديدة ضافاتاإل عن للتكوين فيهاظمو  إرسال إىل مرة كل يف املؤسسة حتتاج فال املستخدمني
 .التعليمات خالل من زمةالال باخلطوات املستخدمني إرشادب فيتكت

 نشاطات تقييم كيفيات وكذلك وإمكانياهتم وقدراهتم العمال كفاءات لتحديد جهزةأ اجلزائر اتصاالت تضع
ؤسسة مب اخلاص التكوين برنامج يوضح التايل اجلدولو  ،الكفاءات تنمية يف الزيادة قصد املكونني العمال وكذا التكوين

 (أنظر الصفحة املوالية) .للسنوات الثالث األخرية باجللفةاتصاالت اجلزائر 
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 .التكوين من استفادوا الذين المؤسسة في فراداأل عدد :(4-1) رقم الجدول

/ 
 السنوات

0220 0225 0222 
 إىل حد  شهر سبتمرب 22 22 22 فراددد األع   

 .0222مارس  -قسم املوارد البشرية -بوالية اجللفة العملية التصاالت اجلزائر ديرية املمعلومات مقدمة من طرف  :المصدر       
 أن عدد املكونني عدد مقبول جدا مقارنة بإمجايل عدد عمال املؤسسة البالغ عددهممن اجلدول أعاله نالحظ 

باإلضافة إىل أن عدد املكونني يتزايد كل سنة ويعزى ذلك  ،فردا وهذا ما خيدم مساعي التطوير التنظيمي (022)
للتطوير املستمر الذي ميس التكنولوجيا املستخدمة يف املنظمة وأساليب عملها وهذا ما يفسر التكوين املستمر واملتزيد 

 .للعمال
  .طار المنهجي للدراسة الميدانيةاإل: المطلب الثاني

  : الدراسة أنموذج -أوال
 أمنوذج صياغة مت يدانيةامل ومضامينها الباحثني من جمموعة إىل تستند واليت للدراسة النظرية االجتاهات ضوء يف
 العالقات يوضح األمنوذج هذا ة،الدراس تناولتها اليت املتغريات بني والتأثري رتباطاال عالقات حيدد للدراسة افرتاضي
 1 :على اعتمادا وضعت العالقات هذه به، هنتم الذي للواقع ةيالرئيس املالمح جتمع كيفية بصورة املنطقية
 الدراسة متغريات من متغري كل قياس إمكانية. 
 اختباره وإمكانية الدراسة أمنوذج مشولية. 

 : مها، املتغريات من نوعني على الدراسة أمنوذج اعتمد وقد
ويف دراستنا هذه  2،البحث لطبيعة وفقا ويغريه يعاجله نأ الباحث يستطيع الذي املتغري وهو :المستقل المتغير .2

 اوتكنولوجي املعلومات تكنولوجيا من كلت  ُجعل إذ ،واالتصال المعلومات اتكنولوجي هواملتغري املستقل 
 لعريبيب،) 4،(0222نوي، ) 3،(0222 زرزار،)وذلك باالعتماد على دراسات كل من بعدين له،  االتصال

 
 

 
 

 

                                           
 بتصرف .96:ص، 1122دار اليازوري، : ، األردنسبقيات التنافسيةجية العمليات واأليستراتإ ،عالء فرحان طالب وحسني حرجية غايل (1)
 .12:ص، 1122صفحات للدراسات والنشر، : سوريا ،علم النفس التجريبيعلي عودة حممد،  (2)
نسانية، ، جملة البحوث والدراسات اإلالرقمي االقتصاد وظهور االقتصادي النشاط في وأثرها تواالتصاال المعلومات تكنولوجيازرزار العياشي،  (3)

 . 122-122:، ص1121أوت بسكيكدة،  11جامعة : ، اجلزائر(9)، العدد (3)اجمللد 
 .212و 62:نوي طه حسني، مرحع سبق ذكره، ص (4)
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أما عن طريقة قياس األبعاد اجلزئية لكل منهما فقد اخرتناها بعد حتليل  2(.0220رمحون، )و 1،(0220 
 :يف اجلدول املوايلوضح وذلك كما هو مومتحيص الكثري من الدراسات السابقة، 

حسب ما جاء في بعض أدبيات الدراسات واالتصال  تكنولوجيا المعلومات أبعاد :(0-2) الجدول رقم
 .السابقة

 أبعاده الجزئية السنة الكاتب البعد
تكنولوجيا 
 المعلومات

 .املوارد املعرفية، املوارد البشرية اآلالت التكنولوجية، 0222 رزارز 

 .، شبكات االتصالقواعد البيانات، الربجميات، احلاسوب 0222 عكور

 .قواعد البيانات، الربجميات، احلاسوب 0222 نوي

، الشبكات الربجميات، البيانات قواعد، الكونات املادية للحاسوب 0220 لعريبي
 .اإلجراءات، األفراد

 .، شبكات حاسوبية، املعرفة بالتكنولوجيااملنظومات حاسوبية 0222 شبر
 .(احلاسوب وتوابعه)األجهزة والوسائل ، الشبكات والبيانات، الربجميات 0220 الهزام
 .الربجميات ،قواعد البيانات،  األفراد، احلاسوب 0220 حمد

تكنولوجيا 
 االتصال

 .شبكات االتصالاحلاسوب،  0225 بوالعويدات
احلاسوب، األقمار الصناعية، الفاكس، التيالكس، التيليتكس، بنوك  0222 رزارز 

 .االتصال املتلفزة
 .شبكات االتصال، اهلاتف 0222 نوي

الصناعية،  ، الناسخ اهلاتفي، تكنولوجيا األلياف الضوئية، األقماراهلاتف 0220 لعريبي
 .تكنولوجيا الربيد االلكرتوين

 .لبة بناًء على حتليل دراسات سابقةامن إعداد الط: المصدر

البرمجيات،  الحاسوب،: )بعد عرض لتجميعة من أبعاد تكنولوجيا املعلومات، وجدنا أن غلبها اتفق حول
 .يف املنظمة املبحوثة تكنولوجيا المعلوماتبعاد لقياس ها  كأهلا، وبالتايل فإننا سنعتمد كأبعاد( قواعد البيانات

واليت اتفقت عليها جل إن أكثر الوسائل التكنولوجية االتصالية استخداما يف منظمات األعمال اليوم 
األكثر روجا يف  ومبا أن اهلواتف الذكية هي اهلواتف ،(شبكات االتصال واهلواتف): الدراسات املذكورة أعاله هي

                                           
، أطروحة دكتوراه يف علوم الجزائريةحالة المؤسسات : تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصال على البناء التنظيمي للمؤسساتحممد لعريبيب،  (1)

 .12و 21:، ص1121، (3)جامعة اجلزائر : التسيري، غري منشور، اجلزائر
دراسة ميدانية بمؤسسة سونطراك األغواط : تكنولوجيا المعلومات واالتصال وعالقتها بأداء المورد البشري في المؤسسة االقتصاديةرمحون،  آدم( 2)
(DML) ،21-21:، ص1129جامعة عمار ثليجي باألغواط، : اجلزائر، رسالة ماجستري يف علم االجتماع، غري منشورة. 
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مها البعدان املتبنيان يف قياس  (شبكات واالتصال والهاتف الذكي) :تهينا إىل أن كل منانالوقت احلايل، فقد 
 .يف املنظمة املبحوثة تكنولوجيا االتصال

 التغريات سنالحظ فإننا عدل؛ أو املستقل املتغري تغري وكلما به، ومتأثر املستقل، املتغري نتاج هو :التابع المتغير .0
 ،التطوير التنظيميواملتغري التابع يف دراستنا هو  1.ارتباطهما مدى على للتأكيد وذلك التابع للمتغري حتدث اليت
 : كما يلي  وذلكد أبعاده، اعتمدنا على حتليل أبعاد جمموعة من الدراسات السابقة لتحدي وقد

 .حسب ما جاء في بعض أدبيات الدراسات السابقة التطوير التنظيمي أبعاد :(2-2) رقمالجدول      
 األبعاد السنة الكاتب

Cummings 

& Worley 
 .العمليات، اإلسرتاتيجيات، اهليكل التنظيمي 2222

Burke & 

Bradford 
ت اجراءإ ،تآجية، القيادة، الثقافة التنظيمية، نظم املكافيسرتاتاخلارجية، املهام، اإلالبيئة  0222

  .العمل
 .التنظيم، مجاعات العمل ،األفراد 0225 الفضلية

 .التنظيم، مجاعات العمل ،األفراد 0220 اهلل فتح
 .اهليكل التنظيمي، التكنولوجيا ،جياتيهداف واإلسرتاتاأل 0222 عابر

 .التنظيم، مجاعات العمل ،األفراد 0222 وضع
 .العمل أساليبو  طرق التكنولوجيا، ،املهام التنظيمي، اهليكل، األفراد 0222 بوريب
 .التنظيم، مجاعات العمل ،األفراد 0222 لطيسة

 .التنظيم، مجاعات العمل ،األفراد 0220 تلخوخ ودبيش
 .التنظيم، مجاعات العمل ،األفراد 0220 الحكيم
 .التنظيم، مجاعات العمل ،األفراد 0225 شوابي

 .لبة بناًء على حتليل دراسات سابقةامن إعداد الط: المصدر
وحماور بعاد أهي  (التنظيم جماعات العمل، ،األفراد) نأعاله تتفق على أكورة ذ غلب الدراسات املأن أمبا 

بعاد تربيره كذلك هلذه األارنا ياختفقد مت اختيارها لقياس متغري التطوير التنظيمي يف دراستنا هذه، و  يالتطوير التنظيم
مركزا  بداية ليهتم هبذين العنصرين ن هذا املتغري نشأأ سية له كونيد رئابعأفراد كاعات العمل واألظهار مجإا يف نرغبت

  . عليهما
 :يتأمنوذج الدراسة من خالل الشكل اآلبعاد املتغري التابع ميكننا متثيل أيضاح أبعاد املتغري املستقل و إوبعد 

 (أنظر الصفحة املوالية)
 

                                           
 .12:، ص، مرجع سبق ذكرهعلي عودة حممد (1)
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 .أنموذج الدراسة: (0-2)الشكل رقم 

 
 .الطالبة إعداد من :المصدر

 .الدراسة في المتبع منهج -ثانيا
 ومدى واالتصال املعلومات اتكنولوجي على التعرف إىل خالهلا من هندف اليت الدراسة طبيعة من نطالقاا

 يساعد امنهج هلكون وذلك التحليلي -الوصفي المنهج استخدمنا فقد التنظيمي، التطوير برنامج دعم يف مسامهتها
 1،الواقع يف توجد كما الظاهرة دراسة على اساسً أ يقوم فهو .الدراسة للمشكلة والعميق الشامل التحليل على

وحالتنا هنا متمثلة  الذي يعد أحد فروع املنهج السابق الذكرو يف اجلانب التطبيقي وسنعتمد على أسلوب دراسة حالة 

                                           
ميدانية على عينة من دراسة : مية في المؤسسة االقتصاديةيت سلوك المواطنة التنظادأبعاد الثقافة التنظيمية على محدتأثير مصطفى بن عودة،  (1)

 .221:ص ،1129جامعة حيي فارس،  :، أطروحة دكتوراه علوم التسيري، غري منشورة، اجلزائرمؤسسات دباغة الجلود بالجزائر

 جماعات العمل     

 األفراد          

 تكنولوجيا االتصال التنظيم

  تكنولوجيا المعلومات

تكنولوجيا 
المعلومات 
 واالتصال 

التطوير 
 التنظيمي

 (الضابطة)املعدلة  املتغريات

 :الشخصية والوظيفية العوامل
 النوع االجتماعي. 
 العمر . 
 املستوى التعليمي. 
  اخلدمةسنوات . 
 التصنيف الوظيفي. 

 
 

 المتغير التابع
 المتغير المستقل
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هندف من خالل دراستها إىل معرفة مستوى استخدام تكنولوجيا املعلومات  تصاالت اجلزائر باجللفةا مؤسسةيف 
واالتصال هبا وكذا مستويات إحداث التطوير التنظيمي فيها، باإلضافة إىل حتليل عالقة األثر بني تكنولوجيا املعلومات 

 .واالتصال والتطوير التنظيمي من وجهة نظر العاملني فيها
 .الدراسة وعينة مجتمع -ثانيا

مفردات  من يتكون الدراسة وجمتمع الدراسة، يف البدء قبل حتديدها جيب اليت العوامل من الدراسة جمتمع يعترب
 مستوياهتمعلى اختالف  باجللفةاجلزائر  اتصاالتمؤسسة  أفرادشمل يف دراستنا هذه مجيع ي 1،الظاهرة املراد دراستها

لصعوبة تطبيق املسح الشامل بسبب  ونظرافردا،  (022) عددهم يبلغ والذي ،(أعوان حتكم، أعوان تنفيذ ،طاراتإ)
. المعاينة طريق عن املسح بعملية القيام اخرتنا فإننا وظائفهم، بأداءاملوظفني التكلفة الكبرية، انشغال  ضيق الوقت،

هذه  يف للظهور عناصر بقية مع متكافئة فرصة هاجمتمع عناصر من عنصر لكلأن  أي عشوائية عينتنا كانت وقد
 من نوع أي منها أي تعطي وال متساوي باحتمال كلها تعامل سةاالدر  جملتمع ةاملكون الوحدات نفإ وبالتايل ،العينة

 3:أما عن تقدير حجم العينة فهو يعتمد على حجم اجملتمع حيث 2.الرتجيح
 ؛(% 22)فالعينة الدنيا هي نصف العدد أي  (222)يف حالة اجملتمع يقل أو يساوي  -
 من جمتمع الدراسة؛ (% 22)األفضل األخذ ( 2222و 222)يف حالة اجملتمع الذي يرتاوح بني  -
 .( %22)يف حالة اجملتمع يتكون من عشرات اآلالف تكفي له عينة حبجم  -

من جمتمع الدراسة وحتقيقا لذلك وزعت  (% 22)ب ولتمثيل اجملتمع ارتأينا أن حندد حجم العينة مبا يقار 
 .هاأفراداستمارة على  (222)

 .حصائية المستخدمة في الدارسةاإلالمفاهيم والطرق -ثالثا
هبدف إجراء وتسهيل عملية التحليل اإلحصائي لتقييم البيانات اليت مت جتميعها من خالل الدراسة امليدانية، 

(SPSS) قمنا باستخدام الربنامج اإلحصائي
( EXCEL) كما مت استخدام برنامج اإلعالم األيل،  (00) االصدار *

 .وذلك من أجل متثيل األعمدة والدوائر النسبية
 :حصائيةالمعالجة اإل .2

استخدمنا يف حتليل بيانات الدراسة العديد من املفاهيم املرتبطة باإلحصاء الوصفي واإلستداليل، ميكن أن نربز 
 :أمهها من خالل اآليت

التأكد من أن البيانات املستخرجة من  وذلك بغية (Kolmogorov-Smirnov Test( K-S)) ختبارا -
 .الدراسة امليدانية تتبع التوزيع الطبيعي

                                           
 . 238:ص ،1122 ،مؤسسة األمة العربية: مصر الطبعة األوىل، ،مناهج البحث في العلوم اإلنسانية ،حممود أمحد درويش (1)
 .261:، ص1116 دار وائل، :، األردنالطبعة الثالثة ،البحث العلمي الدليل التطبيقي للباحثينحممد عبد الفتاح الصرييف،  (2)
ألحباث للرتمجة دار ا: اجلزائر ،الطبعة األوىل ،-واألطروحاتالرسائل  -واإلدارية  االقتصاديةأسس البحث العلمي في العلوم عبد اجمليد قدي،  (3)

 .63: ، ص1116 والتوزيع،والنشر 
*
 Statistical Package for Social Sciences 
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يأخذ هذا  يستعمل من أجل تقدير ثبات الدراسة، حيث: (Cronbach’s Alpha)معامل ألفا كرونباخ  -
كان ثبات الدراسة  من الواحد الصحيح كلما تاقرتباملعامل قيما ترتاوح بني الصفر والواحد الصحيح، وكلما 

  1:كالتايلهي  أكرب، والقاعدة العامة ملعامل ألفا كرونباخ 
  فهذا يعين أن الدراسة تتمتع بثبات ضعيف، األمر الذي  (0.6) أقل من ألفا كرونباخإذا كان معامل

 . يستدعي إعادة النظر يف بناء الدراسة
  فهذا يعين أن الدراسة تتمتع بثبات مقبول (0.6- 0.7) يرتاوح بني ألفا كرونباخإذا كان معامل. 
   فهذا يعين أن الدراسة تتمتع بثبات جيد( 0.7- 0.8) يرتاوح بني ألفا كرونباخإذا كان معامل. 
  فهذا يعين أن الدراسة تتمتع بثبات ممتاز (0.8) أكرب منألفا كرونباخ إذا كان معامل. 

املتوسط احلسايب واإلحنراف املعياري والنسب  األساليب كل منوتشمل هذه : األساليب اإلحصائية الوصفية -
 .عينة الدراسةالشخصية والوظيفية ل صائصاخلاملئوية والتكرارات وذلك بغرض وصف وتشخيص 

العالقة بني ستخدم لقياس يو Spearman Correlation Coefficient) : ) لسبيرمانمعامل االرتباط  -
ملعرفة مدى قوة العالقة فإننا نستعني باجملالت اليت و ، املتغريات، األبعاد، الفقرات، من حيث اجتاهها وقوهتا

 :واملتمثلة يف ( Zikmund،1002) ذكرها 
 .(Zikmund)وفق  االرتباط معامل قوة مدى (:2-2)رقم  الجدول 

 مدى قوة معامل االرتباط قيمة معامل االرتباط
 ال يوجد ارتباط 2.22

 ارتباط منخفض 2.22 أقل من -2.2
 ارتباط متوسط 2.02 أقل من -2.22
 ارتباط عال   2.52 أقل من -2.02
 ارتباط عال  جدا 2.22 أقل من -2.52

 ارتباط تام 2.2
 .113: ص حامد، دار: األردن الثالثة، الطبعة ،تطبيقي منظور: العلمي البحث أساليب وآخرون، جنار مجعة فايز :المصدر

 المسموح التباين واختبار (VIF-Inflation Factory Variance) التباين تضخم معامل حساب -
(Tolerance) املستقلة املتغريات بني عال   ارتباط وجود عدم من التأكد بغية وذلك. 

 املتغريات أو األبعاد أثر قياس أجل من وذلك: (Simple Regression Analysis) البسيط االنحدار تحليل -
 .تابعة تغرياتامل أو بعاداأل على املستقلة

                                           
 :السعودية ،إمساعيل علي البسيوين وعبد اهلل بن سليمان العزاز :، ترمجةمدخل بناء المهارات البحثية: طرق البحث في اإلدارة وما سيكاران،أ (1)

 .111:، ص2662نشورات العلمية جلامعة امللك سعود، امل



 بالجلفة الجزائر تصاالتاب التنظيمي التطوير على واالتصال المعلومات تكنولوجيا أثر: الرابع الفصل

 111 

 أو األبعاد من جمموعة أثر الختبار وذلك :(Multiple Regression Analysis) المتعدد االنحدار تحليل -
 .تابعة متغريات أو أبعاد على املستقلة املتغريات

راء آللتعرف على وجود فروق ذات داللة إحصائية من عدمها يف  :(Independent Sample T-test)ختبار إ -
 .فئتنيال ذاتللعوامل اخلاصة والوظيفية  جتاه متغريات الدراسة تبعاااملستجوبني 

وهو يعترب من أشهر : (ANOVA One Way Analysis of Variance)اختبار تحليل التباين األحادي  -
للتعرف على وجود فروق ذات داللة إحصائية من عدمها يف أراء املستجوبني ستخدام يمقاييس اإلحصاء، ومت 

 .للعوامل اخلاصة والوظيفية ألكثر من فئتني جتاه متغريات الدراسة تبعاا
 :الطريقة المستخدمة لقياس االتجاهات واألوزان .0

 اجلزائر اتصاالتي بالتنظيم التطوير على واالتصال املعلومات تكنولوجيا أثر بتحليل املتعلقة الدراسة ألغراض
 ليكارت مقياس استخدام مت وقد هلم، املوجهة االستبانة عبارات حنو العينة أفراد اجتاهات قياس من البد كان ،باجللفة

موافق بشدة، موافق، موافق ) عبارة كل أمام اخليارات كانت وقد الدراسات هذه ملثل األنسب يعد الذي اخلماسي
 :، وقد مت ربط كل خيار بوزن حمدد كما هو موضح يف اجلدول(موافق، غري موافق بشدةبدرجة متوسطة، غري 

 .االستبانة في المتاحة اإلجابة لخيارات المعطاة األوزان :(2-2) رقم الجدول
 غير موافق بشدة غير موافق موافق بدرجة متوسطة مواقف موافق بشدة خيارات اإلجابة

 2 0 2 2 2 الوزن
 .بتصرف. 111: ص حامد، دار: األردن الثالثة، الطبعة ،تطبيقي منظور: العلمي البحث أساليب وآخرون، جنار مجعة فايز: المصدر

مت  (احلدود الدنيا والعليا)من خالل االستعانة باألوزان أعاله وحلساب طول خاليا مقياس لكارت اخلماسي 
 :التالية ةاعتماد القاعد

 عدد الفئات  ÷المدى =  طول الفئة
 2,82=  2÷ ( 2 – 2)=  الفئات عدد ÷( أقل وزن –أكبر وزن = ) طول الفئة

وبعدها يتم أخذ قيمة أول وزن وتتم إضافة طول الفئة لكي يتم احلصول على أول فئة، ونفس الشيء مع باقي 
 (أنظر الصفحة املوالية): وهكذا حنصل على اجلدول التايل. الفئات
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 .المتوسطات المرجحة واالتجاه الموافق لها :(0-2) رقمالجدول 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ،2008 والتوزيع، للنشر العلمية خوارزم: السعودية ، (SPSS) باستخدام واالستداللي الوصفي اإلحصاء في مقدمة الفتاح، عبد عز :المصدر
 .بتصرف ،541ص
 : يلي ما استنتاج ميكن السابق اجلدول خالل من
 .بشدة موافق غري هو العام االجتاه أن يعين فهذا (2.02 -2) بني ما يرتاوح للعبارة احلسايب املتوسط كان إذا -
 .موافق غري هو العام االجتاه أن يعين فهذا (0.22 -2.5) بني ما يرتاوح للعبارة احلسايب املتوسط كان إذا -
 بدرجة موافق هو العام االجتاه أن يعين فهذا (2.22 -0.0) بني ما يرتاوح للعبارة احلسايب املتوسط كان إذا -

 .متوسطة
 .وافقم هو العام االجتاه أن يعين فهذا (2.22 -2.2) بني ما يرتاوح للعبارة احلسايب املتوسط كان إذا -
 .بشدة مبوافق هو العام االجتاه أن يعين فهذا( 2 -2.0) بني ما يرتاوح للعبارة احلسايب املتوسط كان إذا -

األبعاد، والبعد عبارة عن عبارة عن جمموعة من هو املتغري ) أما بالنسبة لتقدير مستوى كل متغري أو بعد
لعديد من اويف هذا الصدد تؤكد  ه،فإننا حنتاج إىل مقياس خاص حيدد درجة توفره وحتقق (جمموعة من الفقرات

 .مرتفع، ومتوسط، ومنخفض: الدراسات على املقياس الثالثي الذي يضم ثالث مستويات للتصنيف وهي
، مث تقسيمه على عدد فئات املقياس (2=2-2) ب املدىولتحديد القيم املوافقة هلا يتم اللجوء إىل حسا 

قل قيمة يف املقياس وهو الواحد أمث بعد ذلك مت إضافة هذا العدد إىل  ،(2.22=2÷ 2)للحصول على طول اخللية 
الصحيح، واستمرت اإلضافة حىت الوصول إىل أعلى قيمة يف املقياس وهي العدد مخسة وكانت النتائج كما هي 

 :دول التايلموضحة يف اجل
 .لها الموافق والمستويات المتغيرات ألبعاد المرجحة المتوسطات(: 0-2) رقم الجدول

 3.68 - 5 2.34 - 3.67 0.22 -2 المتوسط المرجح
 مرتفع متوسط منخفض المستوى العام

ديرية توزيع الكهرباء والغاز بوالية ميدانية بمدراسة  :التسيير علوم في بداعياإل السلوك تنمية على وأثره التمكين ،جوال السعيد حممد :المصدر
 .196: ص ،1121 بوعلي، بن حسيبة جامعة :اجلزائر منشورة، غري التسيري، علوم دكتوراه أطروحة ،الجلفة

 
 

 االتجاه الوسط المرجح 
 غري موافق بشدة 2.26 1 01

 غري موافق    1.16 2.21 02

 موافق بدرجة متوسطة 3.36                     1.91 03

 موافق    1.26                    3.11 04

 موافق بشدة     5     1.11 05
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 .تصميم وفحص صدق وثبات أداة الدراسة: المطلب الثالث
 .الدراسة أداة بناء -أوال

 الدراسة تساؤالت على لإلجابة الالزمة والبيانات املعلومات مجع يف تستخدم اليت العلمي البحث أدوات تتعدد
 تقوم الدراسة هذه ولكون والقياس، واالستبانة، واملقابلة، املالحظة، بني ما ترتاوح أهنا حيث الدراسة، جمتمع أفراد من

 أدوات انسب باعتبارها الدراسة هلذه الالزمة املعلومات جلمع كأداة االستبانة استخدام مت فقد الوصفي املنهج على
 بواقع مرتبطة وحقائق معلومات على للحصول الدراسة أهداف وحتقق الدراسة، معطيات مع تتفق اليت العلمي البحث

والبحث يف  باجللفة اجلزائر اتصاالتب واالتصال املعلومات تكنولوجيا يف معرفة واقع واملتمثل يف حالتنا هذه معني
 :التالية الثالث اخلطوات االستبانة إلعداد انتهجنا وقد ،فيها التنظيمي التطوير ومدى مسامهتها يف إحداث

 الدراسة أهداف ضوء يف االستبانة بتصميم الطالبة قامت حيث :النظرية الخلفية تجميع -األولى الخطوة .2
 وعرضها البيانات تسجيل على تساعد األداة وهذه النظرية، الدراسة ضوء يف تصميمها مت وقد وتساؤالهتا،

 مت وقد تتضمنها، ومعان عبارات من البيانات عليه تنطوي عما كشف على الباحث نيتع   جداول يف
 واألدب السابقة الدراسات على ذلك يف مستندة وأهدافها، الدراسة طبيعة مع تنسجم بصورة تصميمها

 املعلومات اتكنولوجي جمال إىل تطرقت اليت املتاحة الدراسة مبوضوع عالقة ذات ومقاالت كتبا النظري
 .التنظيمي التطوير وجمال واالتصال

 النمط بنفس تتسم اليت السابقة الدراسات على االطالع بعد :االستبانة عبارات إعداد -الثانية الخطوة .0
 العبارات تقييم مت كما الدراسة، اورحم من حمور كل مع تتفق اليت العبارات وضع مت باملوضوع، صلة وذات

 من حمور كل يف معاجلته املراد املوضوع خدمة يف كفاءة أكثر الطالبة رأته ما حسب عنها التخلي أو وإبقائها
 .الدراسة اورحم

 اتصاالتب العاملني فراداأل إىل هةموج حبث استبانة بتصميم الطالبة قامت: األداة تصميم -الثالثة الخطوة .2
 أن منه األساسي اهلدف وكان البيانات، مجع يف االستقصاء أسلوب متطلبات ضمن وهذا باجللفة اجلزائر
 املرتبطة املمارسات حقيقة عن واقعية صورة ليعطي داللة وذا الدراسة، وأبعاد متغريات لكافة شامال يكون

 .الدراسة مبوضوع
 .للتحكيم عرضه طريق عن حمتواه صدق اختبار من البد كان األويل شكله يف االستبيان كتمالإ وبعد

  :الدراسةصدق أداة  -ثانيا
 أداة صدق من وللتأكد ألجله، أعدت ما لقياس صاحلة ،"االستبانة" الدراسة أداة أن من التأكد به يقصد

 الوطن، وخارج داخل من التخصص جمال يف كادميينياأل *المحكمين من جمموعة على االستبيان عرض الدراسة
 ومدى املؤسسة لواقع سئلةاأل مناسبة مدى من للتأكد الدراسة حمل املؤسسة داخل من مهين حمكم إىل إضافة

                                           
  (.0)م الملحق رقإلى نظر أ *
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 ضوء يف واحلذف التعديل من يلزم ما بإجراء وقمنا احملكمني السادة راءآل استجبنا وقد ،لعينة الدراسة وضوحها
 :يلي ما على احملكمني قبل من تلقيناها اليت املالحظات أغلب اتفقت وقد وتوصياهتم، مقرتحاهتم

 موضوع مع واألبعاد املتغريات تالؤم عدم خبصوص مالحظة أي نتلق مل حيث للقياس، صاحل الدراسة أمنوذج .2
 .السابقة الدراسات حتليل على األمنوذج بناء يف اعتمادنا ألننا وذلك الدراسة،

 خاصة املركبة األسئلة كثرةو  األسئلة، بعض تكرار بسبب وذلك للتوزيع جاهزة غري األويل شكلها يف االستبانة .0
 تتمثل احملكمون قدمها اليت النصائح أغلب كانت لذلك واالتصال، املعلومات ابتكنولوجي املتعلق باجلانب

 : يف
 .تبسيط األسئلة املركبة -
 .جتنب األسئلة املكررة -
 .البدء باملتغري املستقل بدال من املتغري التابع -
 .بعض التصحيحات اللغوية وتغيري بعض الصياغات -
 .الدراسةالتفصيل أكثر يف أسئلة متغريات  -

  1.شكلها النهائييف االستبانة وبعد القيام بالتعديالت املناسبة قمنا بإخراج 
 :االستبانة في شكلها النهائي -ثالثا

ونصائح احملكمني قمنا بتعديل االستبانة حيث جاءت يف شكلها  آراءانطالقا مما سبق، وبعد حماولة االلتزام ب
 :النهائي كما يلي

يشرح اهلدف من الدراسة ونوعها، ويبني مدى أمهية مشاركة املوظفني يف هذه الدراسة، وكذلك السرية : تمهيد .2
 .بتهماجإالتامة اليت ستحاط هبا 

 ،الوظيفي التصنيف التعليمي، املستوى ،العمر االجتماعي، النوع)ظيفية والو  شخصيةالبيانات الويتضمن : الجزء األول .0
  (.اخلدمة سنوات

 :حمورين ويتضمن: الثانيالجزء  .2
 وأبعاده( المتغير المستقل)المعلومات واالتصال  اتكنولوجي: المحور األول: 

 (.22) إىل (22)وقد خصصنا هلا الفقرات من  :المعلومات اتكنولوجي -
 (.02) إىل (22)وقد خصصنا هلا الفقرات من : تكنولوجيا االتصال -
 ويتكون من ثالث أبعاد (المتغير التابع) التطوير التنظيمي: المحور الثاني :   

 (.20) إىل (02) وقد خصصنا هلا الفقرات من :التنظيم -
 (.22) إىل (20)وقد خصصنا هلا الفقرات من : جماعات العمل -
 .(02) إىل (22)وقد خصصنا هلا الفقرات من : فراداأل -

                                           
  (2)أنظر إلى الملحق رقم. 
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 .أداة الدراسةتوزيع  -رابعا
 النموذج إل ى توصلنا حىت الالزمة التعديالت بإجراء قمنا الدراسة ألداة الظاهري الصدق من تأكدنا أن بعد

  :التالية باإلجراءات قمنا وبعدها لالستبانة، النهائي
 .الدراسة تطبيق يف شرعنا عليها موافقته بعدو  املشرف األستاذ على النهائية االستبانة عرض .2
 ب املوارد ةاملكلف ةاملسؤول مقابلة طريق عن وذلك باجللفة،اجلزائر  التصاالت العملية املديريةب باالتصال قمنا .0

 الدراسة إجراء أجل من موافقة على حصلناو  املديريةب تطبيقها أجل من املوضوع فكرة اعليه وعرضنا البشرية
 .االستبانات لتوزي ع موع د حتدي د وت م امليدانية،

 وقمنا احملدد، املوعد ف ي ب التكوين املكلفة املسؤولة من مبساعدة ؤسسةبامل العاملني على االستبانة بتوزيع قمنا .2
 .االستبانات اسرتجاع موع د هل م وح ددنا ذلك منا طلبوا الذين العاملني لبعض العبارات بعض بشرح

 بعضها على حصلنا االستبانات، اسرتجاع أجل من ؤسسةبامل باالتصال قمنا احملدد املوعد انتهاء بعد .2
 .املوعد هلم مددنا اآلخر والبعض

  .البعض إال اإلستبانات أغلب باسرتجاع قمنا الثاين املوعد انتهاء بعد .2
منها  استبانة، (222) أص ل من استبانة (222) املسرتجعة االستبانات جمموع كان وقد امليدانية الدراسة أهنينا .0

 :غري صاحلة للتحليل، واجلدول التايل يوضح ذلك (22)
 .الدراسة في االستبانات تعداد :(5-2) رقم الجدول

 النهائية المستبعدة المفقودة المسترجعة الموزعة االستبانات
 103 11 16 114 120 المجموعة

 %02.02 %5.20 %20.22 %50.02 222% النسبة المئوية
.من إعداد الطالبة باالعتماد على االستبانات املسرتجعة :المصدر  

 : والشكل التايل يوضح االستبيانات الصاحلة وغري الصاحلة والضائعة
.االستبانات الموزعة المسترجعة والمفقودة: (2-2) الشكل رقم   

 
 .(4-8)على اجلدول  من إعداد الطالبة بناءً : المصدر                                          

12.31% 
8.46% 

79.23% 

 المفقودة

 المستبعدة

 الصالحة للتحليل
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يف حني بلغ  ،(222)نالحظ أن عدد االستمارات املوزعة كان  (2-2)والشكل  (4-8)من خالل اجلدول 
نظرا   وهي نسبة كبرية، وذلك (% 50.02)استمارة، أي ما نسبته بنسبة   (222)عدد االستمارات املسرتجعة 

 (20)فهي ملساعدة بعض اإلطارات يف عملية التوزيع وكذلك مساعدة املكلفة بالتكوين، أما االستمارات الضائعة 
استمارة بنسبة  (11)يف حني أن االستمارات غري الصاحلة للتحليل هي ( % 12.31)ب     استمارة بنسبة تقدر 

أي ما  ،استمارة صاحلة للتحليل (222)وبقيت  ،حمددة إجابة غري من األسئلة من العديد أصحاهبا لرتك (%8.46)
 .وهي نسبة جيدة (%.02)نسبته 
 .الطبيعي اختبار التوزيع -خامسا

 -Kolmogorov) اختبار بإجراء قمنا الطبيعي، التوزيع تتبع املستخرجة البيانات أن من التأكد أجل نم

Smirnov Test (K-S))، اآلتية اجلداول يف امللخصة النتائج على حتصلنا وقد: 
 .ختبار التوزيع الطبيعي لمجالت الدراسةانتائج : (2-2) الجدول رقم

 (Sig) القيمة االحتمالية (Z)  قيمة المجال
 2*200. 0.059 أبعاد التطوير التنظيمي

 2*200. 0.050 أبعاد تكنولوجيا المعلومات واالتصال
 2*200. 0.065 جميع مجاالت الدراسة
 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر

 ميكننا وعليه ،(2.22) من كربأ االتجلميع اجمل (Sig) االحتمالية القيمة أن (2-2)رقم  اجلدول من نالحظ
 لإلجابة املعلمية االختبارات خمتلف بإجراء لنا يسمح الذي األمر الطبيعي، للتوزيع ختضع الدراسة بيانات بأن القول
 .الدراسة وفرضيات أسئلة على

 :الدراسة ألداة الداخلي االتساق -سادسا
 أجل ومن الداخلي، االتساق اختبار من البد التحكيم، طريق عن ستبانةلال الظاهري الصدق من التأكد بعد

 الكلية والدرجة البعد فقرات من فقرة كل درجة بني (Spearman) لسبريمان االرتباط معامل حبساب قمنا ذلك
  :التالية النتائج على احلصول ومت البعد، فقرات جلميع

 :واالتصال المعلومات اتكنولوجي لمحور الداخلي االتساق .2
 :اول التاليةاجلد عرض خالل من ذلك نوضح
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لألبعاد  الكلية الدرجة مع المعلومات اتكنولوجي فقرات درجات بين االرتباط معامالت :(4-10) رقم الجدول
 .التي تنتمي إليها

 قواعد البيانات البرمجيات الحاسوب
 معامل االرتباط رقم العبارة االرتباطمعامل  رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

22 **1.929 22 **1.222 25 **1.231 
20 **1.223 20 **1.221 22 **1.611 
22 **1.299 20 **1.219 22 **1.621 
22 **1.222 / 

 .(2.22)دال إحصائيا عند مستوى معنوية **
 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر

 طردية عالقة على يدل ما وهذا موجبة، كانت االرتباط معامالت مجيع أن (4-10) اجلدول خالل من يتضح
 يف (2.222) بني تراوحت حيث الكلية لألبعاد اليت تنتمي إليها، مع الدرجة المعلومات اتكنولوجي فقراتمجيع  بني

 العبارات مجيع وأن ،(01) رقم العبارة أمام األدىن حدها يف (2.050) وبني (10) رقم العبارة أمام األعلى حدها
 .(2.22) معنوية مستوى عند إحصائيادالة  كانت

لألبعاد  الكلية الدرجة مع االتصال اتكنولوجي فقرات درجات بين االرتباط معامالت :(4-11) رقم الجدول
 .التي تنتمي إليها

 الهاتف الذكي شبكات 
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

22 **1.211 22 **1.292 
20 **1.231 02 **1.211 
22 **1.912 02 **1.961 
22 **1.931 00 **1.223 
22 **1.121 02 **1.193 
20 **1.222  
20 1.212** 
25 1.232** 

 .(2.22)دال إحصائيا عند مستوى معنوية **
 .(SPSS) باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائيمن إعداد الطالبة : المصدر

 طردية عالقة على يدل ما وهذا موجبة، كانت االرتباط معامالت مجيع أن (4-11) اجلدول خالل من يتضح
 يف (2.505) بني تراوحت حيث ،مع الدرجة الكلية لألبعاد اليت تنتمي إليهااالتصال  اتكنولوجي مجيع فقرات بني
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 العبارات مجيع وأن ،(02) رقم العبارة أمام (2.202) األدىن حدها يف وبني (19) رقم العبارة أمام األعلى حدها
 .(2.22) معنوية مستوى عند إحصائيادالة  كانت
 :التنظيمي التطوير لمحور الداخلي االتساق .0

  :اول التاليةاجلد عرض خالل من ذلك نوضح
لألبعاد التي  الكلية الدرجة معتطوير التنظيم  فقرات درجات بين االرتباط معامالت: (4-12) رقم الجدول

 .تنتمي إليها
 تطوير الهيكل التنظيمي

 صناعة القرارات فهيكلة الوظائ خطوط االتصال السلطة والسؤولية مرونة الهيكل
رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

معامل  رقم العبارة
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

02 1.213** 00 1.212** 22 1.921** 22 1.221 20 1.211** 
02 1.611** 05 1.219** 22 1.231** 22 1.211 25 1.219** 
00 1.292** 02 1.221** 20 1.226** 22 1.222 22 1.621** 

/ 20 1.261 22 1.221** 
 تطوير الثقافة التنظيمية تطوير االستراتيجية

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
22 1.261** 22 1.221** 
20 1.266** 22 1.622** 
22 1.292** 20 1.292** 

 (.2.22)دال إحصائيا عند مستوى معنوية ** *
 .(SPSS) الربنامج اإلحصائيمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات : المصدر

 طردية عالقة على يدل ما وهذا موجبة، كانت االرتباط معامالت مجيع أن (4-12) اجلدول خالل من يتضح
 حدها يف (2.220) بني تراوحت حيث ،مع الدرجة الكلية لألبعاد اليت تنتمي إليها تطوير التنظيم مجيع فقرات بني

دالة  كانت العبارات مجيع وأن ،(30) رقم العبارة أمام (2.052) األدىن حدها يف وبني (39) رقم العبارة أمام األعلى
 .(2.22) معنوية مستوى عند إحصائيا
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لألبعاد  الكلية الدرجة مع تطوير جماعات العمل فقرات درجات بين االرتباط معامالت: (4-13) رقم الجدول
 .التي تنتمي إليها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر

 طردية عالقة على يدل ما وهذا موجبة، كانت االرتباط معامالت مجيع أن (4-13) اجلدول خالل من يتضح
 األعلى حدها يف (2.500) بني تراوحت حيث ،جماعات العمل جلميع فقرات الكلية والدرجة فقرة كل درجة بني
دالة  كانت العبارات مجيع وأن ،(22) رقم العبارة أمام (2.220) األدىن حدها يف وبني (47) رقم العبارة أمام

 .(2.22) معنوية مستوى عند إحصائيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التطوير جماعات العمل
 معامل االرتباط العبارةرقم 

20 1.221** 
25 1.221** 
22 1.292** 
22 1.222** 
22 1.212** 
20 1.911** 
22 1.211** 
22 1.119** 

 .(2.22)دال إحصائيا عند مستوى معنوية **  
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لألبعاد التي  الكلية الدرجة مع تطوير األفراد فقرات درجات بين االرتباط معامالت: (22-2) رقم الجدول
 .تنتمي إليها

 
 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر                                 

 طردية عالقة على يدل ما وهذا موجبة، كانت االرتباط معامالت مجيع أن (22-2) اجلدول خالل من يتضح
 حدها يف (2.522) بني تراوحت حيث مع الدرجة الكلية لألبعاد اليت تنتمي إليها، فرادتطوير األ مجيع فقرات بني

دالة  كانت العبارات مجيع وأن ،(67) رقم العبارة أمام األدىن حدها يف (2.022) وبني (58) رقم العبارة أمام األعلى
  .(0.01) معنوية مستوى عند إحصائيا

 :ثبات أداة الدراسة -سابعا
والنتائج موضحة يف اجلدول  ،(Cronbach's Alpha) معامل استخدمنا تأكد من مدى ثبات أداة الدراسةلل

 (الصفحة املواليةأنظر ): التايل
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تطوير األفراد
 تطوير الشخصية تطوير الدافع تطوير المهارات تطوير المهارات

رقم 
 العبارة

رقم  معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط
 العبارة

رقم  معامل االرتباط
 العبارة

 معامل االرتباط

22 1.239** 22 1.921** 02 1.221** 00 1.931** 
20 1.223** 02 1.231** 02 1.213** 05 1.229** 
20 1.216** 02 1.231** 02 1.211** 02 1.921** 
25 1.212** 00 1.292** 00 1.232** 02 1.212** 

 (.2.22)دال إحصائيا عند مستوى معنوية ** 
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 .االستبانة ثبات لقياس الثبات كرونباخ الفا لمعام: (4-15) رقم الجدول
 معامل الثبات عدد الفقرات محاور الدراسة

 0.802 10 تكنولوجيا املعلومات
 0.650 13 االتصال تكنولوجيا

 0.751 23 تكنولوجيا المعلومات واالتصال
 0.840 16 فرادتطوير األ

 0.842 08 تطوير مجاعات العمل
 0.908 23 تطوير التنظيم

 0.939 47 التطوير التنظيمي
 0.934 70 الدراسة  ككل

 .(SPSS) الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائيمن إعداد : المصدر
 واملتغريات األبعاد لكل مقبولة (Cronbach's Alpha) معامل قيمة أن (4-15) من خالل اجلدول نالحظ

ممتازة،  قيمةوهي   (0.934)االستبانة فقرات جلميع بلغت بينما، (0.908و 0.650) حيث تراوحت قيمها مابني
يف حال ما مت توزيع أداة الدارسة على نفس  (93.4%)نفس النتائج بنسبة على أننا سنحصل على وهي قيمة تدل 

 .عينة الدراسة
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 .عرض ومناقشة متغيرات الدراسة: المبحث الثاني
الدراسة بني يف عينة الدراسة ومستوى إدراكهم ملتغريات و وألن معرفة اخلصائص الشخصية اليت يتميز هبا املستج

فقد خص هذا اجلزء من البحث لتحقيق هذا املطلب، فمن خالل استقراء  ها،يعد أمر مهم لإلملام مبختلف جوانب
ان باإلضافة إىل أن يسئلة اإلستبأاخلصائص الشخصية والوظيفية ميكننا معرفة مدى قدرة املستجيب على التفاعل مع 

عنصر و ، االتصالبني مبجال تكنولوجيا املعلومات و و تباط املستجمن معرفة مدى ار  ميكنانالعمر واملستوى التعليمي 
أما حتليل . سئلة اخلاصة باجلهود التطويرية يف املنظمةجابة الدقيقة على األإمكانية اإل ميكننا من معرفةكذلك اخلربة  

ومعرفة فعالية اجلهود سئلة االستبيان فتمكننا من الوقوف على مدى توفر تكنولوجيا املعلومات واالتصال باملنظمة أ
   .التطويرية فيها

 .تشخص وتحليل البيانات الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة :المطلب األول
النوع االجتماعي، السن، املستوى )هنا يتم عرض عملية التحليل اإلحصائي للبيانات الشخصية والوظيفية و 

خصائص العينة واستخراج التكرارات والنسب  يف تفصيللاوذلك عن طريق  ،(مدة اخلدمة ،التعليمي، التصنيف الوظيفي
 .املئوية هلا

 :توزيع عينة الدراسة حسب النوع االجتماعي -أوال
 :جتماعيالنوع االميثل اجلدول والشكل التاليني توزيع عينة الدراسة حسب 

.االجتماعي النوع حسب الدراسة عينة توزيع: (20-2) رقم الجدول  
  المئويةالنسب  التكرار البيان
 %52.2 55 ذكر
 %22.0 22 أنثى

 %222 222 المجموع
 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر                     

 .توزيع عينة الدراسة حسب النوع االجتماعي: (2-2) الشكل رقم                

 
 .(20-2)على اجلدول  من إعداد الطالبة بناءً  :المصدر                                   
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على عينة الدراسة فئة الذكور هي الفئة الغالبة  ميكننا القول بأن (2-2)والشكل  (20-2) اجلدول من خالل
طبيعة بأن وميكن تفسري هذا التفاوت بني اجلنسني  .(%22.0) بلغت اإلناثنسبة ، يف حني أن (%52.2) بنسبة

كما أن  تتطلب قدرات رجاليةوباألخص اجلوانب التقنية والفنية منها  باجللفة اجلزائر اتصاالتبومتطلبات العمل 
 .الطبيعة االجتماعية للمنطقة حتول دون ممارسة العنصر النسوي ملثل هذه األعمال يف الغالب

 :الدراسة حسب العمرتوزيع عينة  -ثانيا
 :حسب العمر الدراسةميثل اجلدول والشكل التالني توزيع عينة 

.العمر حسب الدراسة عينة توزيع: (20-2) رقم الجدول  
 النسب المئوية التكرار البيان

 %25.0 22 سنة فأقل 02
 %00.2 05 22و 00بين
 %02.0 00 02و 20بين

 %222 222 المجموع
 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر                    

 .توزيع عينة الدراسة حسب العمر :(2-2)الشكل رقم 

 
 .(20-2)على اجلدول  من إعداد الطالبة بناءً  :المصدر

 -00)نالحظ أن الفئة أكثر انتشارا يف عينة هي فئة مابني  (2-2) والشكل (20-2)من خالل اجلدول 
 بنسبة (سنة فأقل 02) وتليها فئة، (%02.0) وبنسبة (سنة 02 إىل 20 من) وتليها فئة ،(%00) بنسبة (سنة22

وهلذه الفئة العمرية امتيازات  (سنة 22 -00)هي فئة أن الفئة الغالبة على عينة الدراسة  نستخلصوعليه  .(%8.7)
 :يلي عدة من بينها ما
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 ومتطلباتهطالع كايف ومقبول بطبيعة العمل إلديهم  هذه الفئة العمرية أفراد. 
 كل الستقبال   أي أنه مازال لديهم قابلية (سنة 22) ال يتجاوز سنهم من عينة الدراسة( %02.0) كثر منأ

 .لوجيا املعلومات واالتصالو تكنجمال  هو جديد يف ما
  يةهود تطوير جىل إالتايل فهم حباجة بو  أخرىىل سنوات إممتدا  هلذه الفئة الوظيفي ستقبلاملمازال.  

 :توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي -ثالثا
 : حسب املستوى التعليمي توزيع عينة الدراسة نيالتاليوالشكل ميثل اجلدول 

 .توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي: (25-2)رقم الجدول 

 النسب المئوية التكرار البيان
 7.8% 5 ثانوي فأقل

 %22.0 22 تقني
 %02.2 02 تقني سامي

 55.3% 20 جامعي
 1.9% 0 دراسات عليا

 %222 222 المجموع
 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر

 .توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي: (0-2) الشكل رقم

 
  .(25-2) اجلدول على باالعتماد الطالبة إعداد من:المصدر

احلاصلني على  هم فئة الفئة الغالبة على عينة الدراسة نالحظ أن (0-2)والشكل  (25-2)من خالل اجلدول 
مث ، (24.3%)بنسبة  تقني سامي، تليها فئة (%22.2)بنسبة ( مهندس دولة -ماسرت -ليسانس) المؤهل الجامعي

الدراسات ، وأخريا فئة (%0.5)بنسبة  ثانوي فأقل، مث فئة (%22.0)بنسبة  تقنياملتحصلني على شهادة  فئة
  .(1.9%)بنسبة  العليا
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يالحظ من املعطيات السابقة تنوع مستوى املستجوبني التعليمي مابني بني اجلامعيني ومحلة الشهادات التقنية 
امتالك أغلب عينة الدراسة  لشهادات مراكز و . وهذا يرجع لتنوع الوظائف يف املؤسسة املبحوثة مابني اإلدارية والتقنية

، هذا املستوى  عالتكوين املهين والشهادات اجلامعة يعد مؤشر جيد يدل أن جمتم الدراسة جمتمع مؤهل مبستوى عال 
 . سئلة الدراسة بالكفاءة املطلوبةأدراك موضوع الدراسة واإلجابة على إميكنهم من فهم و 

 : التصنيف الوظيفي توزيع عينة الدراسة حسب -رابعا
  :حسب التصنيف الوظيفي توزيع عينة الدراسة التالنيوالشكل ميثل اجلدول 

 .توزيع عينة الدراسة حسب التصنيف الوظيفي: (22-2)الجدول رقم                  
 

 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر
 .توزيع عينة الدراسة حسب التصنيف الوظيفي :(0-2)الشكل رقم 

 
 .(22-2) من إعداد الطالبة باالعتماد على اجلدول: المصدر

أن الفئة الغالبة على عينة الدراسة من ناحية التصنيف  (0-2) والشكل (22-2) خالل اجلدول نالحظ من 
 (عون تنفيذ)مث فئة  (%20.2)وبنسبة  (إطار)مث تليها فئة  ،(%22.0) بنسبة (عون تحكم)الوظيفي هي فئة 

 . (%02.2)بنسبة 
هذه الفئة املرتبة األوىل يف توزيع العاملني  على عينة الدراسة يعزى الحتالل عون تحكمإن غ لبة فئة  

 . باملؤسسة، وهذا ما يؤكد مصداقية عينة الدراسة يف متثيل جمتمعها
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 %22.0 22 عون تحكم
 %02.2 02 عون تنفيذ
 %222 222 المجموع



 بالجلفة الجزائر تصاالتاب التنظيمي التطوير على واالتصال المعلومات تكنولوجيا أثر: الرابع الفصل

 161 

 .توزيع عينة الدراسة حسب مدة الخدمة -خامسا
 :مدة اخلدمة ميثل اجلدول والشكل التاليني توزيع عينة الدراسة حسب

.الخدمة مدة حسب الدراسة عينة توزيع: (02-2) رقم الجدول  
 النسب المئوية التكرار البيان

 %25.2 22 2 سنوات فأقل
 %22.2 22 بين 20 و22 سنوات
 %02.2 00 بين22 و22 سنوات

 26.2% 00 أكثر من 22
 %222 222 المجموع

 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر             
 .توزيع عينة الدراسة حسب مدة الخدمة: (5-2) الشكل رقم                    

 
   .(02-2) من إعداد الطالبة باالعتماد على اجلدول: المصدر                                  

أن الفئة الغالبة على عينة الدراسة هي فئة الذين ترتاوح  (5-2)والشكل  (02-2)نالحظ من اجلدول رقم 
، مث (%00.0)ب     بنسبة تقدر  (سنة22 أكثر من)، تلتها فئة (%22)ب     وبنسبة تقدر  (22و 0)مدة خدمتهم بني 

 .(18.4%)بنسبة  (سنوات 2)، وأخريا فئة من (%02.2)ب     بنسبة تقدر  (سنة 22و 22 بني)تليها فئة 
، وهذا (81.6%)ب     بنسبة  تقدر  (سنوات 2)عينة الدراسة تفوق خربهتم  أفرادأن غالبية  نستخلصوعليه 

ثر جهود أمدة مقبولة ملعرفة وهي  ،لديهم خربة يف املؤسسة عاملنيأن أغلب األسئلة تتطلب  أمر مفيد لدراستنا، إذ
 .أداء عينة الدراسة املفتعلة من قبل املؤسسة على التطوير التنظيمي
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وجهة نظر  من بالجلفة الجزائر اتصاالتب االتصالتكنولوجيا المعلومات و  استخدام واقع :المطلب الثاني
 .عامليها

 الجزائر اتصاالتبتكنولوجيا المعلومات  اعتمادواقع انطالقا من أمنوذج الدراسة املعتمد سنتناول حتليل 
يف  ى هذا املتغريولتقدير مستو  ،االتصالتكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا : من خالل حمورين أساسني مها بالجلفة

 .ألبعاده جب علينا حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياريةاملؤسسة حمل الدراسة و 
 .بالجلفة الجزائر اتصاالتب تكنولوجيا المعلوماتاستخدام اقع و  -أوال

. احلاسوب، الربجميات، وقواعد البيانات: تقسم دراستنا تكنولوجيا املعلومات إىل ثالث أبعاد أساسية وهي
 :وذلك كما يلي، هلا االحنرافات املعياريةو ولتقدير مستواها جيب علينا حساب املتوسطات احلسابية 

ألبعاد تكنولوجيا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستويات الموافقة  :(02-2)الجدول رقم 
 .المعلومات

 .(SPSS) على خمرجات الربنامج اإلحصائي باالعتمادمن إعداد الطالبة : المصدر
وذلك  مرتفعاكان تكنولوجيا املعلومات   استخدام أن مستوى (02-2) يتضح من النتائج املوضحة باجلدول رقم

 معياري قدره باحنراف، (4.0505) اإذ بلغ املتوسط احلسايب املرجح هل ،عينة الدراسة أفرادلوجهة نظر  وفقا
قيمة قدرها حسايب  هامتوسطذ بلغ إ استغالال االتكنولوجي هذه دواتأأكثر  الربجميات توقد كان،  (0.44366)

واحنراف  (4.0874)ب     يليها احلاسوب مبتوسط حسايب قدر ، (0.54406)واحنراف معياري قدره ( 4.1618)
واحنراف معياري قيمته ( 3.8900)قواعد البيانات مبتوسط حسايب قدره  وأخرياً  ،(0.52826)قدره  يمعيار 

(3.8900.) 
ن الربجميات أمرتفع، ب توافر وىل ومبستوىيف املرتبة األ" الربجميات"فيها  وميكن تفسري هذه النتيجة اليت ظهرت

يف ختليص املعامالت وكل قسم  يستخدموهنامامي اخلط األن كل من موظفي ألنظرا  املنظمةة سيداة عمل رئيأهي 
جور ومصلحة األ بتسيري صالديها برنامج خ يةلبشر اوارد املة حفمصل ،تلك برجميات خاصة بهميقسام املؤسسة أمن 

 باستمرارتطور  تلربجمياص هلا برامج تقنية خاصة، هذه اصخاصة هبا واملصاحل التقنية خت برامحلية لديها ااحملاسبة وامل
 .لتحكم التقنيةابرجميات  فيما خيصمع التكنولوجيا املستخدمة خاصة  انسجاماوأكثر  ،كثر مرونةألتكون 

فقد وألنه يعد أداة أساسية يف العمل  ،املرتبة الثانية وبدرجة مرتفعة، يستغل بكثافة احتلاحلاسوب الذي 
الثابت بشكل  املكتيباملؤسسة تتعمد على احلاسوب  .املنظمة مصلحة خاصة بصيانة مثل هذه املعدات تختصص

 االتجاه العام الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي /
 مرتفع 0 0.52826 4.0874 الحاسوب األبعاد

 مرتفع 2 0.54406 4.1618 البرمجيات
 مرتفع 2 0.69450 3.8900 قواعد البيانات

 مرتفع // 0.44366 4.0505 تكنولوجيا المعلومات المتغير
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سعر منخفض ذا  أكثر قوة يف األداء، نهأب على خالف غريه من النماذج احلديثة له استخدامهمربرة  عملهايف  ساسيأ
 . ةيرتقاللة سهمكونته ، بغريهباملقارنة 

هذه  هتاان املنظمة هتتم جدا بقواعد بيانأمبستوى مرتفع، بو الذي احتل املرتبة الثالثة  "تقواعد البيانا"يفسر بعد 
هبا واملعلومات اخلاصة البيانات مطالبة بتحديث وحتيني  باجللفة اجلزائر اتصاالتف املنظمة،قسام أبتنوع  تتنوعالقواعد 

حتسني قواعد اجلزائر يف  إطار جهود مؤسسة اتصاالتالعامة، ويف عرضها على املديرية بغرض  املوجودة هبذه القواعد
ىل إ (GAÏA)على قاعدة البيانات  االعتمادذ انتقلت من إ الرئيسية هتاابيان ةتطوير قاعدب تقام اهنأبياناهتا جند 

 (NGBSS)ب     كثر تطورا واملسامات أقاعدة 
 :ةاملعلومات على حدومن أجل التفصيل أكثر سنحاول حتليل كل بعد من أبعاد تكنولوجيا 

 :الحاسوب .2
ومن أجل  (22،22،20،22): ستبانة وفقا للرتتيب اآليتكانت موزعة يف اال  أربع فقراتن يتكون هذا البعد م

 :، واجلدول اآليت يوضح ذلكلكل الفقرات حنرافات املعياريةاملتوسطات احلسابية واالحبساب حتليليها سنقوم 
 "الحاسوب"لفقرات بعد نحرافات المعيارية الحسابية واالالمتوسطات : (00-2) الجدول رقم

المتوسط  محتوى الفقرة الرقم 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االتجاه الترتيب

موافق  2 0.73022 4.2718 .تتوفر أجهزة احلاسوب وملحقاته بالعدد الكايف يف مؤسستنا 22
 بشدة

سريعة ودقيقة األجهزة املتوفرة يف املؤسسة توفر معاجلة  20
موافق  1 0.71693 4.3204 .للبيانات

 بشدة
 موافق 4 0.74952 3.7864 .يتم جتديد وصيانة األجهزة واملعدات بصفة دورية 22
 موافق 3 0.75998 3.9709 .ُتستغل األجهزة والوسائل املتوفرة بالشكل األمثل 22

 مرتفع // 528262. 4.0874 المستوى العام
 .(SPSS) الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائيمن إعداد : المصدر

لوجهة وفقا  مرتفعةت كان توفر الحواسيب واستغاللهاأن مستوى  ،(00-2) اجلدول رقم من خالليتضح 
 حنراف معياري قدرهاب ،(4.0874)إذ بلغ  ، وهذا ما يعكسه املتوسط العام املرجح هلذا البعدعينة الدراسة أفرادنظر 

مما  .عينة الدراسة حول ما جاء يف هذا البعد أفراديف إجابات  عدم وجود تباين كبير، مما يشري إىل (528262.)
  .عينة الدراسة ضمن هذا البعد كانت أقل تشتتا وأكثر جتانسا أفراديعين أن إجابات 

ترتيبا تنازليا من  (الحاسوب)ترتيب الفقرات املشكلة لبعد  ميكننا أعالهاجلدول انطالقا من النتائج الواردة يف 
عينة الدراسة   أفراداالجتاه األقوى إىل األقل، وذلك بناًء على املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري اخلاص بإجابات 

 :كما يلي
 يف» تللبيانا ودقيقة سريعة معاجلة توفر املؤسسة يف املتوفرة األجهزة «تضمنت اليت ،(02) رقم الفقرة جاءت -

 هلا املرجح احلسايب املتوسط بلغ إذ ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من األولى المرتبة
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ن املوافقة الشديدة على هذه العبارة تأكد كفاءة أجهزة إ .(0.71693) قدره معياري باحنراف ،(4.3204)
اليت تدل  ةيداجل اتؤشر من امليعد  ، وهذاورضا واكتفاء عينة الدراسة بأدائهااملؤسسة يف معاجلة البيانات 

 .جودة التكنولوجيا املستخدمة يف املؤسسة على
 يف »تناتتوفر أجهزة احلاسوب وملحقاته بالعدد الكايف يف مؤسس «تضمنت ، اليت(01) جاءت الفقرة رقم -

 املرجح هلا، حيث بلغ املتوسط احلسايب الدراسةعينة  أفرادمن حيث املوافقة عليها من طرف  الثانيةالمرتبة 
ن أواملوافقة الشديدة على هذه العبارة كذلك تدل على  ،(0.73022) ، باحنراف معياري قدره(4.2718)

املستجوبني ال يواجهون مشكل يف توفر أجهزة احلاسوب وملحقاته بالعدد الكايف يف مؤسستهم وهذا ما 
حاسوب لكل موظف بكل ملحقاته حلظناه عند زيارتنا لألقسام اإلدارية يف املؤسسة إذ توفر املؤسسة 

 .زمةالال
 المرتبة يف » األمثل بالشكل املتوفرة والوسائل األجهزة ُتستغل« تضمنت اليت ،(04) رقم الفقرة جاءت -

 هلا املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث الدراسة، عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الثالثة
إن موافقة عينة الدراسة على هذه العبارة تأكد حسن . (0.75998) قدره معياري باحنراف ،(3.9709)

جهزة قد بالتايل نستطيع القول بأن هذه األاستغالل وكفاءة عينة الدراسة يف استخدام األجهزة املتاحة هلم و 
 .هز كما ينبغي الستخدامهاوظفت بالشكل الصحيح وأن املستفيد منها قد جُ 

 المرتبة يف »دورية بصفة واملعدات األجهزة وصيانة جتديد يتم «تضمنت اليت ،(03) رقم الفقرة جاءت -
 هلا املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الرابعة

 تالعبارايف ترتيب  للمرتبة األخريةاحتالل هذا العبارة . (0.74952) قدره معياري باحنراف ،(3.7864)
طبيعة عمل وأن ن مت املوافق عليها يدل على أن نشاط التجديد والصيانة للمعدات غري كايف خاصة إو 

  .عطال أو عدم مواكبة اجلديد يف جمال تكنولوجيا احلاسوب وملحقاتهتمل طول مدة األحياملؤسسة ال 
 :البرمجيات .0

أجل  ومن (20،20،22): اآليت ستبانة وفقا للرتتيبكانت موزعة يف اال  ثالث فقراتمن يتكون هذا البعد 
أنظر ) :، واجلدول اآليت يوضح ذلكلكل الفقرات املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياريةحبساب حتليليها سنقوم 
 (الصفحة املوالية
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 "البرمجيات"لفقرات بعد نحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واال: (02-2) الجدول رقم
المتوسط  الفقرةمحتوى  الرقم 

 الحسابي
االنحراف 
 االتجاه الترتيب المعياري

 موافق 2 0.66899 4.0583 .وطبيعة العمل الربجميات املستخدمة تتناسب 22
نستخدم يف عملنا برجميات خاصة تتفرد هبا  20

 موافق بشدة 2 0.70785 4.3398 .مؤسستنا

حتديث برجمياهتا املستخدمة  ىتعمل املؤسسة عل 20
 موافق 0 0.64332 4.0874 .باستمرار

 مرتفع // 544062. 4.1618 المستوى العام
 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر  

عينة  أفرادلوجهة نظر  وفقا امرتفع كان البرمجياتبعد مستوى أن  ،(02-2) اجلدول رقم من خالليتضح 
، (544062.) حنراف معياري قدرهاب ،(4.1618)إذ بلغ  ، وهذا ما يعكسه املتوسط العام املرجح هلذا البعدالدراسة

مما يعين أن إجابات  .عينة الدراسة حول ما جاء يف هذا البعد أفراديف إجابات  وجود تباين كبيرعدم يشري إىل مما 
  .عينة الدراسة ضمن هذا البعد كانت أقل تشتتا وأكثر جتانسا أفراد

ترتيبا تنازليا من  (البرمجيات)ميكننا ترتيب الفقرات املشكلة لبعد  أعالهاجلدول انطالقا من النتائج الواردة يف 
عينة الدراسة   أفراداالجتاه األقوى إىل األقل، وذلك بناًء على املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري اخلاص بإجابات 

 :كما يلي
 المرتبة يف »مؤسستنا هبا تتفرد خاصة برجميات عملنا يف نستخدم« تضمنت اليت ،(06) رقم الفقرة جاءت -

 هلا املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث سة،االدر  عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من األولى
جدا أمر طبيعي ملوافقة الشديدة على هذه العبارة اإن  ،(0.70785) قدره معياري باحنراف ،(4.3398)

كيان هذه املؤسسة العمالقة وارتباطها باجملال التكنولوجي وختصصها يفرض عليها التفرد بربجميات   بفعل أن
 . تلفة عن برجميات املؤسسات األخرى سواء يف جانبها الوظيفي أو يف حمتواهاخم

 يف »باستمرار املستخدمة برجمياهتا حتديث ىعل املؤسسة تعمل «تضمنت اليت ،(07) رقم الفقرة جاءت -
 هلا املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث سة،االدر  عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الثانية المرتبة

على حرص التجديد  اتطمئنناملوافقة على هذه العبارة . (0.64332) قدره معياري باحنراف ،(4.0874)
 .لدى املؤسسة ومسايرهتا للتطور يف جمال الربجميات

من  الثالثةالمرتبة  يف» لالربجميات املستخدمة تتناسب وطبيعة العم «ت، اليت تضمن(05) جاءت الفقرة رقم -
، (4.0583) سة، حيث بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلااعينة الدر  أفرادحيث املوافقة عليها من طرف 

ية ألداء املهام املنوطة افأن الربجميات كعلى املستجوبني جل  اتفاقإن . (0.66899) باحنراف معياري قدره
هذا االكتفاء ال يعد مقياسا  هبم يعد مؤشر جيد على استقرار وضعية املؤسسة من الناحية التكنولوجية لكن

 .اجملال نفسالعاملة يف  ما قورنت هذه الربجميات وبربجميات املؤسساتتاما إذ 
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 :قواعد البيانات .2
ومن أجل  (25،22،22): ستبانة وفقا للرتتيب اآليتنت موزعة يف االكا  فقرات ثالثمن يتكون هذا البعد 

 :، واجلدول اآليت يوضح ذلكلكل الفقرات املتوسطات احلسابية االحنرافات املعياريةحبساب حتليليها سنقوم 
 "قواعد البيانات"لفقرات بعد نحرافات المعيارية الحسابية واالالمتوسطات : (02-2) الجدول رقم  
المتوسط  محتوى الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 االتجاه الترتيب المعياري

معلومات   متتلك مؤسسيت قاعدة بيانات حتوي 25
 موافق 2 0.74697 3.9709 .جناز عمليكافية إل

بكل  أستطيع الوصول إىل البيانات اليت أحتاجها 22
 موافق 0 0.80806 3.8835 .سهولة ويف الوقت املناسب

 موافق 2 0.84885 3.8155 .صل عليها حديثة وجتدد باستمرارحالبيانات اليت أ 22
 مرتفع // 694502. 3.8900 المستوى العام
 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر

لوجهة نظر وفقا  فعاتمر  كان قواعد البيانات توفر بعدأن مستوى  ،(02-2) اجلدول رقم من خالليتضح 
 قدرهحنراف معياري اب ،(3.8900)إذ بلغ  ، وهذا ما يعكسه املتوسط العام املرجح هلذا البعدعينة الدراسة أفراد

مما  .عينة الدراسة حول ما جاء يف هذا البعد أفراديف إجابات  عدم وجود تباين كبيرري إىل مما يش ،(694502.)
  .عينة الدراسة ضمن هذا البعد كانت أقل  تشتتا وأكثر جتانسا أفراديعين أن إجابات 

ترتيبا تنازليا  (قواعد البيانات)ميكننا ترتيب الفقرات املشكلة لبعد  أعالهاجلدول انطالقا من النتائج الواردة يف 
عينة الدراسة   أفرادمن االجتاه األقوى إىل األقل، وذلك بناًء على املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري اخلاص بإجابات 

 :كما يلي
 جنازإل كافية معلومات حتوي بيانات قاعدة مؤسسيت متتلك« تضمنت اليت ،(08) رقم الفقرة جاءت -

 احلسايب املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من األولى المرتبة يف »عملي
مشولية وغىن قاعدة البيانات بالبيانات  إن .(0.74697) قدره معياري باحنراف ،(3.9709)هلا  املرجح

مهم لتفادي تعطل العمل وبطئ األداء واملوافقة على هذه العبارة يدل على  زمة إلمتام املهامالواملعلومات ال
 .قد وفقت يف إغناء هذه القاعدة باملعلومات الضرورية باجللفة اجلزائر اتصاالتأن 

 الوقت ويف سهولة بكل أحتاجها اليت البيانات إىل الوصول أستطيع «تضمنت اليت ،(09) رقم الفقرة جاءت -
 املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الثانية المرتبة يف »املناسب
إىل أن ه العبارة وترجع املوافقة على هذ ،(0.80806) قدره معياري باحنراف ،(3.8835)هلا  املرجح احلسايب
 .وسريعتطلب توفر املعلومات بشكل حيين ي بالزبائنرتباطها املباشر او  ؤسسةعمل هذه املطبيعة 

 المرتبة يف» باستمرار وجتدد حديثة عليها أحتصل اليت البيانات« تضمنت اليت ،(10) رقم الفقرة جاءت -
هلا  املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الثالثة
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ولنفس السبب املذكور يف العبارة السابقة فطبيعة العمل  ،(0.84885) قدره معياري باحنراف ،(3.8155)
 .العميل املتعلقة باشرتاك علوماتاملمعلوماهتا وخاصة املتعلقة بعروض خدماهتا و حتتم على املؤسسة جتديد 

 .بالجلفة الجزائر اتصاالتباالتصال تكنولوجيا استخدام اقع و  -ثانيا
ولتقدير . اهلاتف الذكي ،شبكات االتصال: مها أساسني بعدينتقسم دراستنا تكنولوجيا املعلومات إىل 

 :اجلدول التايل االحنرافات املعيارية، وهذا ما يوضحهو جب علينا حساب املتوسطات احلسابية و ا مستوامه
ألبعاد تكنولوجيا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستويات الموافقة  :(02-2) الجدول رقم 

 .االتصال
 االتجاه العام الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي /

 متوسط 2 0.41013 2.9612 شبكات االتصال األبعاد
 متوسط 0 0.54481 2.9184 الهاتف الذكي

 متوسط // 0.40076 2.9398 االتصال تكنولوجيا المتغير
 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر

االتصال  اتوفر واستغالل تكنولوجيأعاله أن مستوى  (02-2) يتضح من النتائج املوضحة باجلدول رقم
، (2.9398) اعينة الدراسة، إذ بلغ املتوسط احلسايب املرجح هل أفرادبالنسبة لوجهة نظر  امتوسط باملنظمة كان

ت شبكات االتصال املرتبة األوىل وذلك مبتوسط احتل ومن حيث الرتتيب ، (0.40076)وباحنراف معياري قدره
مبتوسط حسايب قيمته " اهلاتف الذكي"تاله (. 0.41013)واحنراف معياري قدره ( 2.9612)حسايب قدره 

 (.0.54481)حنراف معياري قدره ، وا(2.9184)
تخصص ب ،درجة توافر متوسطةبة األوىل و تبوميكن تفسري هذه النتيجة اليت تظهر فيها شبكات االتصال يف املر 

ختلفها،  اإلنرتانتن شبكة أ إال داخل العملنرتنت غري مفعلة من أن شبكة اإلهذه املؤسسة باالتصاالت وعلى الرغم 
جابات إئها، وتفسري التوسط يف لعمالاملؤسسة  تقدمهاخدمة منتج و نرتنت متثل فإن اإلرجي اعلى مستوى اخل امأ

شكاوى المة و دعدم كفاية هذه الشبكات بالنسبة للموظفني، ونقص جودة اخل وهحول هذا البعد عينة الدراسة 
 .بالنسبة للعمالء اخلارجيني هانرتنت وسرعة تدفقاملتعلقة بالربط باإل

داة استخدام هذه األ لعدمات عمل املنظمة كانت متوسطة ويعزى ذلك ياهلاتف الذكي يف مقتض دمجدرجة 
 .فقط هممنشخصية اجتهادات  قبل موظفيها يعدمن  استخدامهبصفة رمسية داخل املنظمة و 

 :ةعلى حد االتصالومن أجل التفصيل أكثر سنحاول حتليل كل بعد من أبعاد تكنولوجيا 
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 :شبكات االتصال .2
: اآليتستبانة وفقا للرتتيب موزعة يف اال كانت  فقرات مثاينيتكون هذا البعد من 

 واالحنرافات املعيارية املتوسطات احلسابيةحبساب ومن أجل حتليليها سنقوم ( 25،20،20،22،22،22،20،22)
 :، واجلدول اآليت يوضح ذلكلكل الفقرات

 ".شبكات االتصال"لفقرات بعد نحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واال: (00-2) الجدول رقم

 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر
لوجهة وفقا  متوسطا كان االتصالشبكات  بعدتوفر مستوى أن  ،(00-2) اجلدول رقم خالل منيتضح 

 حنراف معياري قدرهاب ،(2.9612)غ إذ بل ، وهذا ما يعكسه املتوسط العام املرجح هلذا البعدعينة الدراسة أفرادنظر 
مما  .عينة الدراسة حول ما جاء يف هذا البعد أفراديف إجابات  عدم وجود تباين كبير، مما يشري إىل (410132.)

  .عينة الدراسة ضمن هذا البعد كانت أقل  تشتتا وأكثر جتانسا أفراديعين أن إجابات 

المتوسط  محتوى الفقرة الرقم 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االتجاه الترتيب

يوجد تواصل بني العاملني يف مؤسسيت من خالل  22
 موافق 3.9515 0.96384 2 (.Intranet)الشبكة الداخلية 

شركاء يوجد تواصل إلكرتوين بني مؤسسيت وأحد  20
من خالل ...( شركاء، زبائن، موردين)العمل 

 (.Extranet) الشبكة اخلارجية
 غير موافق 2 0.85999 2.2524

 نرتنتاإلتوفر مؤسسيت الربط بشبكة  22
(Internet). 2.0097 0.60220 5 غير موافق 

لكرتوين بشكل كبري يف القيام يساعدين الربيد اإل 22
 موافق 0 1.27333 3.9223 .بعملي

مفعل ونشط  نرتنتاإلللمؤسسة موقع على  22
 موافق 2 0.70285 3.7282 .باستمرار

تستغل مؤسسيت شبكات التواصل االجتماعي  20
 موافق 4 0.94811 3.5243 .خدماهتا والتقرب إىل عمالئها لعرض

 موقع خارج آخر مكانمن  بإمكاين مزاولة عملي 20
 غير موافق 0 1.08649 2.2330  .مثال البيت يف ،(بعد عن العمل) املؤسسة

كننا عقد اجتماعات عن بعد وذلك عرب استخدام مي 25
 غير موافق 0 0.87741 2.0680 (.بث فيديوي مثال) نرتنتاإلخصائص 

 متوسط // 410132. 2.9612 المستوى العام
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ترتيبا تنازليا  (شبكات االتصال)ميكننا ترتيب الفقرات املشكلة لبعد  أعالهاجلدول انطالقا من النتائج الواردة يف 
عينة الدراسة   أفرادل، وذلك بناًء على املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري اخلاص بإجابات من االجتاه األقوى إىل األق

 :كما يلي
 الداخلية الشبكة خالل من مؤسسيت يف العاملني بني تواصل يوجد «تضمنت اليت ،(11) رقم الفقرة جاءت -

(Intranet) «املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من األولى المرتبة يف 
دنا من أك  ت  العبارة  واملوافقة على هذه ،(0.96384) قدره معياري باحنراف ،(3.9515)هلا  املرجح احلسايب

 .كد لنا أن هذه الشبكة تستخدم وبقوة يف التواصل بني العاملنيصحتها من خالل الزيارة امليدانية إذ أُ 
 يف» بعملي القيام يف كبري بشكل لكرتويناإل الربيد يساعدين« تضمنت اليت ،(14) رقم الفقرة جاءت -

هلا  املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الثانية المرتبة
عينة الدراسة  يف إجابات تشتتا هناك أنه على يدل وهذا ،(1.27333) قدره معياري باحنراف ،(3.9223)

يتم فيه والرتاسل  اإللكرتوين الربيدنت فقد أكد لنا استخدام انرت ما أكد لنا استعمال شبكة اإل ومثل .حوهلا
ضمن هذه به ن لكل موظف حساب خاص أإذ للمؤسسة  (Intranet) الداخليةالشبكة  من خالل

 .الشبكة
 المرتبة يف» ستمراراب ونشط مفعل نرتنتاإل على موقع للمؤسسة« تضمنت اليت ،(15) رقم الفقرة جاءت -

هلا  املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الثالثة
 وذلك دثحيُ  دائما مااتصاالت اجلزائر  مؤسسةموقع إن  .(0.70285) قدره معياري باحنراف ،(3.7282)

نشاطا يف املوقع إذ يقوم  ماقساأليعترب أكثر  *الزبونفضاء باإلضافة إىل أن  ة،اجلديد لخدماتلبعرض قائمة 
 .دارة اشرتاكه فيه وبالتايل نستطيع القول بأن املوقع نشط ومفعلإبالعميل 

 خدماهتا لعرض االجتماعي التواصل شبكات مؤسسيت تستغل «تضمنت اليت ،(16) رقم الفقرة جاءت -
 بلغ حيث الدراسة، عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث منالسابعة  المرتبة يف» عمالئها إىل والتقرب
ومن خالل تفحصنا ملواقع  ،(0.94811) قدره معياري باحنراف ،(3.5243)هلا  املرجح احلسايب املتوسط

( instagram)و (facebook)حساب  :التوصل االجتماعي تبينا لنا أن للمؤسسة مواقع على

باإلضافة إىل فيديوهات  (youtube)على ولديها فيديوهات تعريفية لعروضها  ،(twitter)و (linkedin)و
   .وآخر أخبارها كذلك ستفادة من خدماهتاحول كيفية االتعليمة 

شركاء، ) يوجد تواصل إلكرتوين بني مؤسسيت وأحد شركاء العمل «ت، اليت تضمن(12) جاءت الفقرة رقم -
من حيث املوافقة عليها  الخامسةالمرتبة  يف» (Extranet) من خالل الشبكة اخلارجية ...(زبائن، موردين

                                           
 Idoom ADSL) يف خدمة اهلاتف الثابت واإلنرتنت اشرتاكهن اإلطالع كل املعلومات املتعلقة بهو فضاء يستطيع من خالله الزبو  :فضاء الزبون *

ها وتعبئة يلوإعادة تشغ توقيف اإلنرتنت اإلنرتنت،شرتاك ااهلاتفية وتاريخ انقضاء  الفواتريطالع على اإل) وتسيريه، (Idoom 4G أو  Idoom Fibirأو
 .(االشرتاك عرب خمتلف خدمات الدفع االلكرتوين
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 ، باحنراف معياري قدره(2.2524)، حيث بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا الدراسةعينة  أفرادمن طرف 
ات للتعامل مع وكتعليق على هذه النتيجة فإن مؤسسة اتصاالت اجلزائر قد خصصت فضاء، (0.85999)

 املعداتاملؤسسة مبشرتيات  يتم من خالهلا تزويد توريدوهي شبكة  (ORACLE) شبكةشركاء العمل مثل 
 .مكتبية تجهيزاتالو 

 العمل) املؤسسة موقع خارج آخر مكانمن  بإمكاين مزاولة عملي «تضمنت اليت ،(17) رقم الفقرة جاءت -
 حيث سة،االدر  عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من السادسة المرتبة يف» مثال البيت يف ،(بعد عن
 هناك أنه على يدل وهذا ،(1.08649) قدره معياري باحنراف ،(2.2330)هلا  املرجح احلسايب املتوسط بلغ

سلوب لت مل تصل إىل هذه املرحلة من أسسة ما زاؤ وبالتايل فإن امل .عينة الدراسة حوهلا يف إجابات تشتتا
بأن أغلب فروعها هي وكاالت عدم املوافقة على هذه العبارة من طرف املستجوبني  تفسريالعمل، وميكن 

تفرض ضرورة التواجد املكاين يف طبيعة عمل املصاحل التقنية كما أن جتارية تتطلب التواصل املباشر مع الزبون  
تعاملت مع العمل على عمل هبذا األسلوب لو أهنا ولكن هذا ال ينفي قدرة املؤسسة على ال .موقع العمل

 . العمل املكاينى هبا ظحي اخلط بنفس اجلدية واألمهية اليت
 خصائص استخدام عرب وذلك بعد عن اجتماعات عقد كننامي «تضمنت اليت ،(18) رقم الفقرة جاءت -

 ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من السابعةالمرتبة  يف» (مثال فيديوي بث) نرتنتاإل
رغم رفض هذه  ،(0.87741) قدره معياري باحنراف ،(2.0680)هلا  املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث

يل اإلدارة العليا هم من يقتصر عليهم االستفادة و أن مسؤ بالعبارة من قبل عينة الدراسة، إال أنه قد أثبت لنا 
جمهزة باألدوات التكنولوجية الالزمة لعقد االجتماعات  من هذه اخلاصية، إذ خصصت هلم قاعة اجتماعات

 .البعدية
  المرتبة يف» (Internet) نرتنتاإل بشبكة الربط مؤسسيت توفر «تضمنت اليت ،(13) رقم الفقرة جاءت -

هلا  املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث سة،االدر  عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث منالثامنة 
بأن وافقة عينة الدراسة على هذه العبارة معدم  توقد بُرر  .(0.60220) قدره معياري باحنراف ،(2.0097)

واكتفي بالشبكة الداخلية، وقد  ؛خريةيف اآلونة األمنع  هكان مفعل لكن  داخل المؤسسة تشغيل اإلنرتنت
 نرتنتسلبيات اإلمل داخل املؤسسة لغلوا العملية وعدم التسيب يف الع ضمانجراء لفرض هذا اإليكون 
 .(داخل املؤسسة)منتج يقدم للزبون غري خمصص لالستخدام الداخلي  نرتنت، أي أن اإلجيابيتهاإعلى 

 :الهاتف الذكي .0
ومن ( 02،00،02،02،22): اآليتستبانة وفقا للرتتيب كانت موزعة يف اال  مخس فقراتمن يتكون هذا البعد 

 :، واجلدول اآليت يوضح ذلكلكل الفقرات احلسابية واالحنرافات املعياريةاملتوسطات حبساب أجل حتليليها سنقوم 
 (أنظر الصفحة املوالية)
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 "الهاتف الذكي"لفقرات بعد نحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واال: (00-2) رقم الجدول    

المتوسط  محتوى الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 االتجاه الترتيب المعياري

هناك بعض التطبيقات اخلاصة بعملي حمملة على  22
غير موافق  2 0.96384 1.6311 .هاتفي اخلاص

 بشدة

02 
يستطيع عمالؤنا أن يطلعوا على آخر مستجدات 
عروضنا من خالل الرسائل الرتوجيية اليت يتلقوهنا عرب 

 .هواتفهم الذكية
موافق بدرجة  2 0.78995 3.0583

 متوسطة

اهلاتف الذكي يف العمل يعد أسلوبا أعتقد أن دمج  02
 موافق 2 0.78098 3.5728 .العمل جيدا لتعزيز استقاللييت وحتكمي الذايت يف

نستخدم هواتفنا الذكية يف القيام باألعمال املكتبية  00
موافق بدرجة  2 1.27333 3.0000 .كتخزين امللفات، معاجلة، مشاركة املعلومات

 متوسطة

02 
مع زمالء العمل ومع األطراف أناقش أمور العمل 

ذات العالقة مبجال عملنا من خالل فضاءات 
 .مناقشة داخلية خاصة بنا من خالل هاتفي

موافق بدرجة  0 0.70285 3.3301
 متوسطة

 متوسط // 544812. 2.9184 المستوى العام
 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر 

وفقا  متوسطا كان استخدام الهاتف الذكي في العملمستوى أن  ،(00-2) اجلدول رقم من خالليتضح 
حنراف معياري اب ،(2.9184)إذ بلغ  ، وهذا ما يعكسه املتوسط العام املرجح هلذا البعدعينة الدراسة أفرادلوجهة نظر 

 .عينة الدراسة حول ما جاء يف هذا البعد أفرادإجابات  يف عدم وجود تباين كبيريشري إىل مما  ،(544812.) قدره
  .الدراسة ضمن هذا البعد كانت أقل تشتتا وأكثر جتانساعينة  أفرادمما يعين أن إجابات 

ترتيبا تنازليا  (الهاتف الذكي)ميكننا ترتيب الفقرات املشكلة لبعد  أعالهاجلدول انطالقا من النتائج الواردة يف 
عينة الدراسة   أفرادمن االجتاه األقوى إىل األقل، وذلك بناًء على املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري اخلاص بإجابات 

 :كما يلي
 لتعزيز جيدا أسلوبا يعد العمل يف الذكي اهلاتف دمج أن أعتقد« تضمنت اليت ،(21) رقم الفقرة جاءت -

 عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من األولى المرتبة يف »فيه الذايت وحتكمي العمل يف استقاللييت
إن  ،(0.78098) قدره معياري باحنراف ،(3.5728)هلا  املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث ،الدراسة

 .من مزاياه واالستفادةهذه العبارة يعكس محاس العاملني لدمج اهلاتف الذكي يف العمل على  ةاملوافق
 العالقة ذات األطراف ومع العمل زمالء مع العمل أمور أناقش« تضمنت اليت ،(23) رقم الفقرة جاءت -

 حيث من الثانية المرتبة يف» هاتفي خالل من بنا خاصة داخلية مناقشة فضاءات خالل من عملنا مبجال
 باحنراف ،(3.3301)هلا  املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة
ت مناقشة لكنها ااملؤسسة فضاء أفراد الوسطية يف املوافقة باعتماد ريفستوميكن  ،(0.70285) قدره معياري
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كثر املواقع استخداما لدى عينة الدراسة على أغري خاصة على سبيل املثال موقع الفيسبوك والذي يعترب من 
 . حسب قوهلم

يستطيع عمالؤنا أن يطلعوا على آخر مستجدات عروضنا من « ت، اليت تضمن(20) جاءت الفقرة رقم -
من حيث املوافقة عليها من  الثالثةالمرتبة  يف» ةخالل الرسائل الرتوجيية اليت يتلقوهنا عرب هواتفهم الذكي

 ، باحنراف معياري قدره(3.0583)عينة الدراسة، حيث بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا  أفرادطرف 
تبليغات الفواتري اهلاتفية عرب الرسائل "ؤسسة خدمة املعلت ف  وكتعليق على هذه النتيجة فقد ، (0.78995)

تقاد الذي تعرضت له هذه اخلدمة ناال" جل لتسديدهاأخر أو النصية القصرية حيدد فيها مبلغ الفواتري اهلاتفية 
 . زبائنهابعض أثار استنكار ما هو ارتباطها باملتعامل موبليس فقط، وهذا 

 كتخزين املكتبية باألعمال القيام يف الذكية هواتفنا نستخدم« تضمنت اليت ،(22) رقم الفقرة جاءت -
 عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الرابعة المرتبة يف» املعلومات مشاركة معاجلة، امللفات،
 وهذا ،(1.27333) قدره معياري حنرافبا ،(3.0000)هلا  املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث الدراسة،

إن النفي القاطع هلذه العبارة يعزى لعدم اعتماد . عينة الدراسة حوهلا يف إجابات تشتتا هناك أنه على يدل
ي فكرة غري كوبالتايل ففكرة احلوسبة الشبكية من خالل اهلاتف الذ  املؤسسةاهلاتف الذكي كأداة عمل يف 

أي العمل هبا برغبتهم اخلاصة من دون طلب )التطوعية للعاملني دارجة أو معرتف هبا إال يف احلاالت 
 .(اإلدارة

 »  اخلاص هاتفي على حمملة بعملي اخلاصة التطبيقات بعض هناك«تضمنت  اليت ،(19) رقم الفقرة جاءت -
 احلسايب املتوسط بلغ حيث الدراسة، عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الخامسة المرتبة يف

 ترتيبخرية يف هذه العبارة املرتبة األ احتاللإن  ،(0.96384) قدره معياري باحنراف ،(1.6311)هلا  املرجح
 .يف املؤسسةرمسية اهلاتف الذكي كأداة عمل  اعتماد العبارات يؤكد عدم

  .عامليهامن وجهة نظر  بالجلفة الجزائر اتصاالتب التنظيمي التطويرواقع : المطلب الثالث
ومن  ،فراد، واألجماعات العمل، التنظيم :تشمل رئيسيةأبعاد ثالث  ضمن التطوير التنظيميتقسم دراستنا 

واالحنرافات  ساب املتوسطات احلسابيةحبقوم نس، بالجلفة الجزائر اتصاالتبالتطوير التنظيمي واقع أجل حتديد 
 (الصفحة املواليةأنظر ) :وذلك على النحو التايل هلذا املتغري وأبعاده املعيارية
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ألبعاد التطوير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستويات الموافقة  :(05-2)الجدول رقم 
 .التنظيمي

لترتيبا االنحراف المعياري المتوسط الحسابي /  االتجاه العام 
 متوسط 2 0.51288 3.5884 بعد تطوير التنظيم األبعاد

 متوسط 2 0.43036 3.4879 بعد تطوير جماعات العمل
 متوسط 0 0.50248 3.5643 بعد تطوير األفراد

 متوسط // 0.41520 3.5469 التطوير التنظيمي المتغير
 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر

 أفراد راءوفقا آل، أن مستوى التطوير التنظيمي بأبعاده كان متوسطا (05-2)يتضح من خالل اجلدول رقم 
، باحنراف معياري قدره (3.5469)إذ بلغ  املتغريعينة الدراسة، وهذا ما يعكسه املتوسط احلسايب العام املرجح هلذا 

هذا ومن حيث ترتيب أبعاد . هالدراسة حول ةعين أفراديف إجابات  عدم وجود تباين كبير، مما يشري إىل (0.41520)
حنراف معياري قيمته او ( 3.5884)مبتوسط حسايب قدره يف املرتبة األوىل  تطوير التنظيمفقد جاء بعد  املتغري،

واحنراف معياري قيمته ( 3.4879)مبتوسط حسايب قيمته يف املرتبة الثانية  فرادتطوير األيليه بعد ، (0.51288)
واحنراف معياري ( 3.5643)مبتوسط حسايب قيمته  يف املرتبة الثالثة جماعات العملتطوير مث بعد ، (0.43036)

 (.0.50248)قيمته 
أن املنظمة ب ،وىل وبدرجة متوسطةأليف املرتبة ا "تطوير التنظيم"وميكن تفسري هذه النتيجة اليت يظهر فيها 

يفسر التوسط يف و . خدماهتا، مهامها، و يساسي هيكلها التنظيمأست بشكل م خضعت لعدة جهود تطويرية
يها هذا ن سعأذا إأن حماوالت التطوير هذه ال ترقى للمستوى املطلوب البعد يف  اهذ لىعجابات عينة الدراسة إ

هذه  داء وخدماتأن مقارنة إ. شوطاأة اليت تفوقها ياملق بركب مؤسسات االتصاالت العاحلل طار حماوالهتاإيوضع يف 
  .ن جهدها التطويري من جانب التنظيم ليس كافياأيرون  أعضاءهال عهو الذي ج اجلزائرمبؤسسة اتصاالت  األخرية

سياسة ل املؤسسة فسر باعتماد، يُ ومبستوى متوسط من حيث الرتتيب للمرتبة الثانية "فرادتطوير األ"احتالل 
بتطوير اجلانب السلوكي  هتماماالأما  ،تلقيينال هيف الغالب يف شكل يكونوالذي  ،قطالتكوين التقليدي ملوظفيها ف

عمال تدريب العمال حول كيفية أداء األ وبرامج التكوين املدرجة حمتواها ال  خيرج عن ،مر غري معرتف بهأفهو  لعماهلا
  .فقط املنوطة هبم

فهو  ،خرية من حيث الرتتيب ومبستوى متوسطاملرتبة األ احتلالذي  " جماعات العمل تطوير" تفسري بعدما أ
عضائها أتنسيق العمل بني سهلت سوى أهنا  ،ملنظمة لسياسة معينة اجتاه تطوير مجاعات العملاد العدم اعتميعود 

لكنها مازالت حباجة إىل برجمة فكرة القيام بدورات  ،اعيةمجهام مب همتكليف وأ، ماعيةاجلنظم وبرجميات المن خالل 
على العمل موظفيها وحثهم حتفيز و ، مجاعات العمللعمل اجلماعي وسلوكيات الفرد ضمن اليات آحول  بيةيتدر 

قدراهتا على فض  من شأهنا أن حتسنطرق  يفىل البحث إباإلضافة  ،م يعىن بذلكهل مكافآتاجلماعي ووضع برنامج 
 .التنظيمي هابالفرق املدارة ذاتيا ضمن هيكل صيغة العمل ودمج ةالنزاعات التنظيمي
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 :ةحدعلى كل  التطوير التنظيمي كل بعد من أبعادجل التفصيل أكثر سنحاول حتليل  أومن 

 .بالجلفة الجزائر اتصاالتب تنظيموقع تطوير ال -أوال
تطوير هيكلها التنظيمي، تطوير إسرتاتيجياهتا، وتطوير ثقافتها، : يشمل أبعاد فرعية متمثلة يف تطوير المنظمة

 :واليت سنقوم بتحليل فقراهتا كل على حدة، على النحو التايل
 :تطوير الهيكل التنظيمي .2

اهليكل التنظيمي هو بدوره حيوي إبعادا ال ميكن جتاهل التفصيل فيها، لشمولية هذا البعد وألمهيته يف العملية 
رونة اهليكل، السلطة واملسؤولية، خطوط االتصال، هيكلة الوظائف، صناعة م: التطويرية ومتس هذه األبعاد كل من

 .تاالقرار 
 :التنظيميمرونة الهيكل  . أ

ومن أجل  (00،02،02): ستبانة وفقا للرتتيب اآليتمن ثالث ففقرات كانت موزعة يف االيتكون هذا البعد 
 :، واجلدول اآليت يوضح ذلكلكل الفقرات املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياريةحبساب حتليليها سنقوم 
 ."مرونة الهيكل التنظيمي"المعيارية لفقرات بعد المتوسطات الحسابية واالنحرافات : (02-2) الجدول رقم

المتوسط  محتوى الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 االتجاه الترتيب المعياري

مت استحداث أقسام جديدة مل تكن موجودة يف السابق  02
 موافق 0 0.66127 3.8835 .مبؤسسيت

مت تبسيط اهليكل التنظيمي بتقليل عدد املستويات  02
 موافق 2 0.57305 3.8155 .اإلدارية

 موافق 2 0.57916 3.9126 .مت إلغاء أقسام مل تعد املؤسسة حباجة إليها 00
 مرتفع // 433442. 3.8706 المستوى العام

 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر
بالنسبة لوجهة  مرتفعةت كانمرونة الهيكل التنظيمي أن مستوى  ،(02-2) اجلدول رقم من خالليتضح 

 حنراف معياري قدرهاب ،(3.8706)إذ بلغ  ، وهذا ما يعكسه املتوسط العام املرجح هلذا البعدعينة الدراسة أفرادنظر 
مما  .عينة الدراسة حول ما جاء يف هذا البعد أفراديف إجابات  عدم وجود تباين كبيرمما يشري إىل  ،(433442.)

  .عينة الدراسة ضمن هذا البعد كانت أقل  تشتتا وأكثر جتانسا أفراديعين أن إجابات 
ترتيبا  (مرونة الهيكل التنظيمي)ميكننا ترتيب الفقرات املشكلة لبعد  أعالهانطالقا من النتائج الواردة يف اجلدول 

عينة  أفراديب واالحنراف املعياري اخلاص بإجابات تنازليا من االجتاه األقوى إىل األقل، وذلك بناًء على املتوسط احلسا
 :الدراسة كما يلي
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 من األولى المرتبة يف» مت إلغاء أقسام مل تعد املؤسسة حباجة إليها «تضمنت اليت ،(00) رقم الفقرة جاءت -
 ،(3.9126) هلا املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث

 . (433442.) قدره معياري باحنراف
 مت استحداث أقسام جديدة مل تكن موجودة يف السابق مبؤسسيت « تضمنتاليت  ،(02) رقم الفقرة جاءت -

 املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الثانية المرتبة يف»
  .(0.66127) قدره معياري باحنراف ،(3.8835) هلا

 يف» مت تبسيط اهليكل التنظيمي بتقليل عدد املستويات اإلدارية« تضمنت اليت ،(02) رقم الفقرة جاءت -
 هلا املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الثالثة المرتبة

 .(0.57305) قدره معياري باحنراف ،(3.8155)
إن شكل هيكل التنظيمي هو من أكثر األمور اليت خضعت جلهود التطوير التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة 

ليها إقسام عدة مل تعد املؤسسة يف حاجة ألغاء إمن بداية انفصاهلا عن الربيد إىل وقتنا احلايل وقد مس هذا التطوير 
تطلبات العمل اجلديدة وإنشاء وكاالت جتارية ومن مث استحداث أقسام أخرى تتماشى مع حاجات املؤسسة وم

، باإلضافة تبسيط وإنشاء فروع تقنية جديدة كذلك جديدة لتخفيف الضغط عن الوكاالت القدمية والتقرب إىل الزبون
اهليكل التنظيمي بتقليل املستويات اإلدارية وضبط وظائفها بدقة وهذا ما التمسناه عند مراجعة خرائط هياكلها 

كل اجلهود اليت مست شكل اهليكل التنظيمي تقع ضمن ما يعرف باملرونة اهليكل التنظيمي، لكن  القدمية، التنظيمية
تغيري فيه الأي أن أي  اتقليدي اوظيفييزال هيكال  الهذه املرونة ليست باملرونة املطلقة باالعتبار أن هيكل املنظمة 

 .احلديثة اليت تكون فيها التكلفة املكانية ضئيلةيرتتب عنه تكاليف ال حصر هلا باملقارنة باهلياكل 
 :السلطة والمسؤولية . ب

ومن أجل  (02،05،00): ستبانة وفقا للرتتيب اآليتمن ثالث فقرات كانت موزعة يف اال يتكون هذا البعد
 :، واجلدول اآليت يوضح ذلكلكل الفقرات املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياريةحبساب سنقوم حتليليها 

 "السلطة والمسؤولية"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد : (22-2) الجدول رقم   

 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر

المتوسط  محتوى الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 االتجاه الترتيب المعياري

 موافق 2 0.69111 3.7961 .حجم صالحيايت يعادل مقدار مسؤوليايت 00
تبعا للتغريات يف مهام  إعادة توزيع املسؤوليات متت 05

 موافق 0 0.75961 3.8252 املؤسسة

 موافق 2 0.56871 4.0097 .ههامميفوض إيل رئيسي املباشر بعض  02
 مرتفع // 513422. 3.8770 المستوى العام
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بالنسبة  مرتفعا كان السلطات والمسؤولياتحسن توزيع أن مستوى  ،(22-2) اجلدول رقم من خالليتضح 
حنراف معياري اب ،(3.8770)إذ بلغ  ، وهذا ما يعكسه املتوسط العام املرجح هلذا البعدعينة الدراسة أفرادلوجهة نظر 

 .عينة الدراسة حول ما جاء يف هذا البعد أفراديف إجابات  عدم وجود تباين كبير، مما يشري إىل (513422.) قدره
  .عينة الدراسة ضمن هذا البعد كانت أقل تشتتا وأكثر جتانسا أفرادمما يعين أن إجابات 

ترتيبا  (السلطة والمسؤولية)ترتيب الفقرات املشكلة لبعد  ميكننا أعاله انطالقا من النتائج الواردة يف اجلدول
عينة  أفرادتنازليا من االجتاه األقوى إىل األقل، وذلك بناًء على املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري اخلاص بإجابات 

 :كما يلي الدراسة 
 من األولى المرتبة يف» ههامميفوض إيل رئيسي املباشر بعض « تضمنت اليت ،(02) رقم الفقرة جاءت -

 ،(4.0097) هلا املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث
تعد من ملرؤوسيهم إن قدرة الرؤساء على إحالة بعض صالحيتهم . (0.56871) قدره معياري حنرافإب

حدى دالالت أهلية هذا إا تعد مؤشرات اهليكلة اجليدة للتنظيم تعكس ثقة الرئيس يف املرؤوس، كما أهن
 . خري وكفاءاتهاأل

 يف» املؤسسةإعادة توزيع املسؤوليات تبعا للتغريات يف مهام  تمت « تضمنت اليت ،(05) رقم الفقرة جاءت -
 هلا املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الثانية المرتبة

املوافقة عن هذه العبارة أمر متوقع نتيجة حلجم إن  .(0.75961) قدره معياري باحنراف ،(3.8252)
التغيريات اليت تعرضت هلا هذه املؤسسة، وألن طبيعة عملها يتصف بالنشاط والتغيري املستمر فاملهام تتغري 

 .هي بدورها وتوزيع املسؤوليات كذلك
 من الثالثة بةالمرت يف» حجم صالحيايت يعادل مقدار مسؤوليايت« تضمنت اليت ،(00) رقم الفقرة جاءت -

 ،(3.7961) هلا املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث
على  ةمع املسؤوليات امللقا فرد العاملإن تعادل الصالحيات املخولة لل. (0.69111) قدره معياري باحنراف
العبارة يف ذيل الرتتيب يدعو إىل ضرورة إعادة صحة التنظيم ووقوع هذه على الدالة ؤشرات امل منعاتقه 

 .الصالحيات واملسؤوليات ؤالنظر يف مدى تكاف
 :خطوط االتصال . ت

ومن أجل  (22،22،20): ستبانة وفقا للرتتيب اآليتمن ثالث فقرات كانت موزعة يف اال يتكون هذا البعد
أنظر ) :، واجلدول اآليت يوضح ذلكلكل الفقرات املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياريةحبساب سنقوم حتليليها 

 (الصفحة املوالية
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 "خطوط االتصال"لفقرات بعد نحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واال: (22-2) الجدول رقم

المتوسط  محتوى الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 االتجاه الترتيب المعياري

املستويات اإلدارية تتدفق االتصاالت بسهولة بني  22
 موافق 2 0.62622 4.0000 .املختلفة

ازدادت االتصاالت غري الرمسية بني املستويات  22
موافق بدرجة  2 1.07150 3.3398 .التنظيمية

 متوسطة

20 
 الوحدة بني والتواصل التنسيق يف مشاكل يوجد ال

 اخلارجية واألطراف األخرى والوحدات هبا عملأ اليت
 بعملنا العالقة ذات

 موافق 0 0.99446 3.4078

 متوسط // 718142. 3.5825 المستوى العام
 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر

بالنسبة  كانت متوسطة  بخطوط االتصالاالهتمام  أن مستوى ،(22-2) اجلدول رقم من خالليتضح 
حنراف معياري اب ،(3.5825)إذ بلغ  وهذا ما يعكسه املتوسط العام املرجح هلذا البعد، عينة الدراسة أفرادلوجهة نظر 

 ،عينة الدراسة حول ما جاء يف هذا البعد أفراديف إجابات  عدم وجود تباين كبير، مما يشري إىل (718142.) قدره
  .عينة الدراسة ضمن هذا البعد كانت أقل تشتتا وأكثر جتانسا أفرادمما يعين أن إجابات 

ترتيبا تنازليا  (خطوط االتصال)ميكننا ترتيب الفقرات املشكلة لبعد  أعاله انطالقا من النتائج الواردة يف اجلدول
عينة الدراسة   أفرادمن االجتاه األقوى إىل األقل، وذلك بناًء على املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري اخلاص بإجابات 

 :كما يلي
 يف» تتدفق االتصاالت بسهولة بني املستويات اإلدارية املختلفة «تضمنت اليت ،(22) رقم الفقرة جاءت -

 هلا املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من األولى المرتبة
ريورة املعلومات ضمن الكيان صأي أن هناك سالسة يف  ،(0.62622) قدره معياري باحنراف ،(4.0000)

 .التنظيمي
عمل هبا أال يوجد مشاكل يف التنسيق والتواصل بني الوحدة اليت « اليت تضمنت ،(20) رقم الفقرة جاءت -

 من عليها املوافقة حيث من الثانية المرتبة يف» والوحدات األخرى واألطراف اخلارجية ذات العالقة بعملنا
 قدره معياري باحنراف ،(3.4078) هلا املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف

على ؤسسة متعددة الفروع وجب علينا التأكد من قدرة هذه امل باجللفة اجلزائر اتصاالتوألن  ،(0.99446)
جابة على هذه العبارة أن هناك تنسيق ال باس به بني ثبت من خالل اإلالتنسيق بني خمتلف وحداهتا، وقد أُ 

طراف اخلارجية مع األاصل الذي حيدث ىل التو إوحدات عرب ووسائل التواصل املذكورة سابقا، باإلضافة ال
 .حيث أعرب املستجوبون أنه ال يوجد مشاكل يف التنسيق معهم

 



 بالجلفة الجزائر تصاالتاب التنظيمي التطوير على واالتصال المعلومات تكنولوجيا أثر: الرابع الفصل

 111 

 » املختلفة ازدادت االتصاالت غري الرمسية بني املستويات التنظيمية« تضمنت اليت ،(22) رقم الفقرة جاءت -
 املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الثالثة المرتبة يف
عينة  يف إجابات اتشتت هناك أنه على يدل وهذا ،(1.07150) قدره معياري باحنراف ،(3.3398) هلا

وهلما عدم جدوى خطوط أإن ازدياد مستوى االتصاالت الغري رمسية حيتمل تفسريين  ،الدراسة حوهلا
مر الذي جعلهم أفرد املنظمة األلفة بني األيب جيب معاجلته، أو سيادة روح االتصال الرمسية وهذى أمر سل

جيابية لتعزيز مرونة العمل لو إإن االتصاالت الغري رمسية هي أداة . دون طرقا غري رمسية يف االتصالميعت
 .بالطريقة الصحيحة استغلت

 :هيكلة الوظائف . ث

ومن أجل  (22،22،22،20): ستبانة وفقا للرتتيب اآليتمن أربع فقرات كانت موزعة يف اال يتكون هذا البعد
 :، واجلدول اآليت يوضح ذلكلكل الفقرات املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياريةحبساب سنقوم حتليليها 

 "هيكلة الوظائف"لفقرات بعد نحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واال: (20-2) الجدول رقم      
المتوسط  محتوى الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 االتجاه الترتيب المعياري

 موافق 2 0.86583 3.6117 .امت تصميم وظيفيت لتكون أكثر غىن وأكثر حتدي 22
أالحظ حتسن يف مستوى صالحيايت اإلدارية واملالية  22

 موافق 2 1.03535 3.4369 .وإشرافية والتنظيمية

بني قامت املؤسسة بإلغاء االزدواجية والتكرار يف املهام  22
موافق بدرجة  2 1.01905 3.2621 .الوظائف اإلدارية املختلفة

 متوسطة
 موافق 0 0.91656 3.5243 .إجراءات العمل أصبحت خمتصرة وأكثر بساطة مما مضى 20

 متوسط // 783642. 3.4587 المستوى العام
 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر

 أفرادبالنسبة لوجهة نظر  ت متوسطةكان هيكلة الوظائفأن مستوى  ،(20-2) اجلدول رقم من خالليتضح 
 قدرهحنراف معياري اب ،(3.4587)إذ بلغ  ، وهذا ما يعكسه املتوسط العام املرجح هلذا البعدعينة الدراسة

مما  .عينة الدراسة حول ما جاء يف هذا البعد أفراديف إجابات  عدم وجود تباين كبير، مما يشري إىل (783642.)
  .عينة الدراسة ضمن هذا البعد كانت أقل تشتتا وأكثر جتانسا أفراديعين أن إجابات 

ترتيبا تنازليا  (هيكلة الوظائف)ميكننا ترتيب الفقرات املشكلة لبعد  عالهأ انطالقا من النتائج الواردة يف اجلدول
عينة الدراسة   أفرادمن االجتاه األقوى إىل األقل، وذلك بناًء على املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري اخلاص بإجابات 

 :كما يلي
 المرتبة يف» ا تصميم وظيفيت لتكون أكثر غىن وأكثر حتديمت «تضمنت اليت ،(22) رقم الفقرة جاءت -

 هلا املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث الدراسة، عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من األولى
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إن املوافقة على هذه العبارة يرجع لطبيعة عمل هذه  ،(0.86583) قدره معياري باحنراف ،(3.6117)
 .والروتني الذي قد يسود الوظائف صف باحلركة والتجديد املستمر األمر الذي يبعد النمطيةتاملنظمة اليت ي

 يف» إجراءات العمل أصبحت خمتصرة وأكثر بساطة مما مضى «تضمنت اليت ،(20) رقم الفقرة جاءت -
 هلا املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث الدراسة، عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الثانية المرتبة

ن لتكنولوجيا املعلومات واالتصال دور كبري يف تبسيط إ ،(0.91656) قدره معياري باحنراف ،(3.5243)
اليت أصبح  نرتنتاإلعلى سبيل املثال اجراءات دفع اشرتاكات )االجراءات وختطي العديد من مراحل العمل 

التقين  تسهل عملية التوصيل حديثة اتصالبوسائط وكذلك تزويد املؤسسة  باإلمكان دفعها الكرتونيا
 (.باإلنرتنت

أالحظ حتسن يف مستوى صالحيايت اإلدارية واملالية وإشرافية « تضمنت اليت ،(22) رقم الفقرة جاءت -
 املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الثالثة المرتبة يف» والتنظيمية

يف  اتشتت هناك أنه على يدل وهذا ،(1.03535) قدره معياري باحنراف ،(3.4369) هلا املرجح احلسايب
على إن توسعة صالحيات املوظف حيمل داللة مهمة على ثقة املؤسسة به و  .عينة الدراسة حوهلا إجابات

 .نشطة املنظمةأتطور قدراته باإلضافة إىل توسع 
قامت املؤسسة بإلغاء االزدواجية والتكرار يف املهام بني الوظائف  «تضمنت اليت ،(22) رقم الفقرة جاءت -

 بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الرابعة المرتبة يف» اإلدارية املختلفة
 هناك أنه على يدل وهذا ،(1.01905) قدره معياري باحنراف ،(3.2621) هلا املرجح احلسايب املتوسط

جابة على هذه العبارة يبني أن عينة إن التحفظ والوسطية يف اإل. عينة الدراسة حوهلا يف إجابات اتشتت
هناك ازدواجية وتكرار يف املهام اليت حتملها الوظائف وهذا يدعوا إىل ضرورة إعادة أن الدراسة مازالت ترى 

 .النظر يف هذه الثغرة
 :صناعة القرارات . ج

ومن أجل  (20،25،22،22): ستبانة وفقا للرتتيب اآليتمن أربع فقرات كانت موزعة يف اال يتكون هذا البعد
أنظر ) :، واجلدول اآليت يوضح ذلكلكل الفقرات املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياريةحبساب سنقوم حتليليها 

 (الصفحة املوالية
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 ."صناعة القرارات"لفقرات بعد نحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واال: (22-2) الجدول رقم       
المتوسط  محتوى الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 االتجاه الترتيب المعياري

أشارك يف اختاذ القرارات املرتبطة مبجال  20
موافق بدرجة  2 1.07292 3.3495 .عملي

 متوسطة

أرى بأن القرارات اليت نُلزم بتنفيذها قرارات  25
 0 1.16308 3.3689 .رشيدة

موافق بدرجة 
 متوسطة

خبطة واقعية ودقيقة رفق تالقرارات اليت تتخذ  22
موافق بدرجة  2 1.14493 3.3592 .للتنفيذ

 متوسطة
 موافق 2 0.92874 3.6311 .ؤسسةحتسن من وضعية امل معظم قرارات 22

 متوسط // 945602. 3.4272 المستوى العام
 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر

 أفرادبالنسبة لوجهة نظر كان متوسطا   صناعة القراراتأن مستوى  ،(22-2) اجلدول رقم من خالليتضح 
 حنراف معياري قدرهاب ،(3.4272)إذ بلغ  ، وهذا ما يعكسه املتوسط العام املرجح هلذا البعدعينة الدراسة

مما  .عينة الدراسة حول ما جاء يف هذا البعد أفراديف إجابات  عدم وجود تباين كبيرمما يشري إىل  ،(945602.)
  .عينة الدراسة ضمن هذا البعد كانت أقل  تشتتا وأكثر جتانسا أفراديعين أن إجابات 

ترتيبا تنازليا  (صناعة القرارات)ميكننا ترتيب الفقرات املشكلة لبعد  أعاله انطالقا من النتائج الواردة يف اجلدول
عينة الدراسة   أفرادمن االجتاه األقوى إىل األقل، وذلك بناًء على املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري اخلاص بإجابات 

 :كما يلي
 من األولى المرتبة يف» ؤسسةمعظم القرارات حتسن من وضعية امل «تضمنت اليت ،(22) رقم الفقرة جاءت -

 ،(3.6311) هلا املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث
ن املوافقة على هذه العبارة يعكس حماولة مسؤويل املنظمة حتسني إ ،(0.92874) قدره معياري باحنراف

رقى للمستوى املطلوب، وهذا ما تعكسه تال هذه احملاوالت وضعية مؤسستهم من خالل قراراهتم فقط لكن 
 .عينة الدراسة على الفقرات الالحقةإجابات 

 المرتبة يف »أرى بأن القرارات اليت نُلزم بتنفيذها قرارات رشيدة« تضمنت اليت ،(25) رقم الفقرة جاءت -
 هلا املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الثانية

عينة الدراسة  يف إجابات اتشتت هناك أنه على يدل وهذا ،(1.16308) قدره معياري باحنراف ،(3.3689)
 ةجابة على هذه العبارة يعكس عدم اقتناع العينة املستجوبة برشد القرارات املتخذإن التوسط يف اإل حوهلا،

يف املؤسسة أي أن املؤسسة كان بإمكاهنا أن تصنع قرارات أفضل حسب رأي املستجوبني، إن إدراك عينة 
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الدراسة للخلل يف القرارات ينبهنا لنقطة مهمة أال وهي مشاركة املرؤوسني يف صنع القرار لالستفادة من 
 .  رائهم وخرباهتم وهذا ما سنراه يف العبارة اليت تلي العبارة املواليةأ

 لمرتبةا يف »خبطة واقعية ودقيقة للتنفيذ ترفقتتخذ القرارات اليت « تضمنت اليت ،(22) رقم الفقرة جاءت -
 هلا املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الثالثة

عينة الدراسة  يف إجابات اتشتت هناك أنه على يدل وهذا ،(1.14493) قدره معياري باحنراف ،(3.3592)
قرارات تتصف بالرشد والعقالنية ولكن من الضروري كذلك أن  املؤسسة مسئولويتخذ من اجليد أن  .حوهلا

تربط هذه القرارات خبطط واقعية جتعل من تطبيقها أمرا ممكنا، إن توفر هذه الشروط يف قرارات املؤسسة حمل 
 الطريقةبتحفظ من قبل عينة الدراسة وهذا ما يدعوا إىل ضرورة إعادة النظر يف  اجابة عليهمتت اإل الدراسة

 . تنفذ هبا القراراتاليت
 الرابعة المرتبة يف »أشارك يف اختاذ القرارات املرتبطة مبجال عملي «تضمنت اليت ،(20) رقم الفقرة جاءت  -

 ،(3.3495) هلا املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من
إن  .عينة الدراسة حوهلا يف إجابات اتشتت هناك أنه على يدل وهذا ،(1.07292) قدره معياري باحنراف

جابة بدرجة متوسطة تبني أنه أحيانا ما يتم مشاركة املوظفني يف عملية صناعة القرار لكن ما تبني لنا أثناء اإل
ن صالحية املشاركة يف اختاذ القرار غري مفعلة ولكن ميكن أن يأخذ برأي املوظف يف أالزيارة امليدانية هي 

الة كانت له خربة كبرية يف جمال األمر املتخذ القرار حنيته والقرارات التشغيلية اليومية ال غري على حسب ح
 .رأي عينة الدراسة

 :ستراتيجية المنظمةإطوير ت .0
ومن أجل  (22،20،22): ستبانة وفقا للرتتيب اآليتمن ثالث فقرات كانت موزعة يف اال يتكون هذا البعد

أنظر ) :، واجلدول اآليت يوضح ذلكلكل الفقرات املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياريةحبساب سنقوم حتليليها 
 (الصفحة املوالية
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 ."ستراتيجية المنظمةإتطوير "لفقرات بعد نحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واال: (22-2) الجدول رقم
المتوسط  محتوى الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 االتجاه الترتيب المعياري

سرتاتيجيات اليت ختتارها املؤسسة من أجل حتقيق أرى أن اإل 22
 موافق 0 0.99399 3.6699 .تالءم مع تطورات بيئة األعمال اآلنتأهدافها ورسالتها 

تسعى املؤسسة جاهدة إىل تقدمي منتجات بأسعار تنافسية  20
 غير موافق 2 1.02054 2.3786 .املنافسةوجودة عالية مقارنة باملؤسسات 

بالزبائن احلاليني من خالل  حتفاظاالتسعى املؤسسة إىل  22
 موافق 2 0.77080 3.8835 .تقدمي خدمات إضافية تشعرهم بالرضا

 متوسط // 675212. 3.3107 المستوى العام
 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر

بالنسبة لوجهة  متوسطا كان ستراتيجية المنظمةإ تطويرأن مستوى  ،(22-2) اجلدول رقم من خالليتضح 
 حنراف معياري قدرهاب ،(3.3107)إذ بلغ  ، وهذا ما يعكسه املتوسط العام املرجح هلذا البعدعينة الدراسة أفرادنظر 

مما  .عينة الدراسة حول ما جاء يف هذا البعد أفراديف إجابات  عدم وجود تباين كبير، مما يشري إىل (675212.)
  .عينة الدراسة ضمن هذا البعد كانت أقل تشتتا وأكثر جتانسا أفراديعين أن إجابات 

 (ستراتيجية المنظمةإتطوير )ميكننا ترتيب الفقرات املشكلة لبعد  أعاله انطالقا من النتائج الواردة يف اجلدول
 أفرادترتيبا تنازليا من االجتاه األقوى إىل األقل، وذلك بناًء على املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري اخلاص بإجابات 

 :عينة الدراسة كما يلي
بالزبائن احلاليني من خالل تقدمي  االحتفاظاملؤسسة إىل تسعى  «تضمنت اليت ،(22) رقم الفقرة جاءت -

 الدراسة، عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من األولى المرتبة يف» خدمات إضافية تشعرهم بالرضا
إن املوافقة على  ،(0.77080) قدره معياري باحنراف ،(3.8835) هلا املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث

 .وحتسينها دورية بصفةذلك و العروض املقدمة للزبون جتديد جلهود  يعودهذه العبارة 
حتقيق  أرى أن االسرتاتيجيات اليت ختتارها املؤسسة من أجل «تضمنت اليت ،(22) رقم الفقرة جاءت -

 من عليها املوافقة حيث من الثانية المرتبة يف» تالءم مع تطورات بيئة األعمال اآلنتأهدافها ورسالتها 
 قدره معياري باحنراف ،(3.6699) هلا املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف

وميكن تربير املوافقة على هذه العبارة يف أن املنظمة وإن كانت خدماهتا ال ترقى للمستوى  ،(0.99399)
تسعى لتطوير عملها وهذا ما نالحظه يف مساعيها ألمتتة عالقتها مع الزبون وكذا مشروع  اهنأاملطلوب إال 

 .األلياف الضوئية وتوسعة جمال عملها
تقدمي منتجات بأسعار تنافسية وجودة لتسعى املؤسسة جاهدة « اليت تضمنت، (20) جاءت الفقرة رقم -

سة، اعينة الدر  أفرادمن حيث املوافقة عليها من طرف  الثالثةالمرتبة  يف» ةعالية مقارنة باملؤسسات املنافس
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 أنه على يدل وهذا، (1.02054) ، باحنراف معياري قدره(2.3786) حيث بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا
بارة الحظنا أثره يف تعليقات العإن عدم املوافقة على هذه  ،عينة الدراسة حوهلا يف إجابات اتشتت هناك
أسعار  حول ىواليت يف الغالب جسدت يف شكاو  االجتماعيوقع املنظمة يف شبكات التواصل ئن عرب مالزبا
 ءطحول بى ، وشكاو البلدان اجملاورةيف  نرتنتاإلبأسعار  ةمقارناليت اعتربها الزبون جد مرتفعة  نرتنتاإل

 .للمناطق الغري مستفيدة منها نرتنتاإلمتعلقة بتوصيل  ى، وشكاو نرتنتاإلتدفق 
 :تطوير ثقافة المنظمة .2

ومن أجل  (20،22،22): ستبانة وفقا للرتتيب اآليتمن ثالث فقرات كانت موزعة يف اال يتكون هذا البعد
 :، واجلدول اآليت يوضح ذلكلكل الفقرات احلسابية واالحنرافات املعياريةاملتوسطات حبساب سنقوم حتليليها 

 ."المنظمة ثقافةتطوير "لفقرات بعد نحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واال: (22-2) الجدول رقم
المتوسط  محتوى الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 االتجاه الترتيب المعياري

 موافق 0 763232. 3.6505 املؤسسة به تقوم تغيري ألي عال   تقبل لدي 22
 عاداتال مع إجيايب بشكل والتعامل التأقلم نستطيع بأننا أرى 22

 موافق 2 920712. 3.6117 .مؤسستنا فيه تتواجد الذي اجملتمع يف السائدة والتقاليد

 موافق 2 918852. 3.8058 شكل خاص يف أسلوب عملهابأرى أن مؤسستنا مميزة  20
 مرتفع // 694302. 3.6893 المستوى العام

 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر
بالنسبة لوجهة نظر  مرتفعا كان تطوير ثقافة المنظمةأن مستوى  ،(22-2) اجلدول رقم من خالليتضح 

 حنراف معياري قدرهاب ،(3.6893)إذ بلغ  هلذا البعد، وهذا ما يعكسه املتوسط العام املرجح عينة الدراسة أفراد
مما  .عينة الدراسة حول ما جاء يف هذا البعد أفراديف إجابات  عدم وجود تباين كبير، مما يشري إىل (694302.)

  .عينة الدراسة ضمن هذا البعد كانت أقل  تشتتا وأكثر جتانسا أفراديعين أن إجابات 
ترتيبا  (المنظمة ثقافةتطوير )ميكننا ترتيب الفقرات املشكلة لبعد  أعاله يف اجلدولانطالقا من النتائج الواردة 

عينة  أفرادتنازليا من االجتاه األقوى إىل األقل، وذلك بناًء على املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري اخلاص بإجابات 
 :الدراسة كما يلي

 يف» شكل خاص يف أسلوب عملهابأرى أن مؤسستنا مميزة  «تضمنت اليت ،(20) رقم الفقرة جاءت -
 هلا املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من األولى المرتبة

عزى لروح تن أونرى بأن املوافقة على هذه العبارة ميكن  ،(918852.) قدره معياري باحنراف ،(3.8058)
 . ويعتزون به االختالفمؤسستهم مما جيعلهم يرون هذا  عينة الدراسة اجتاه أفراداالنتماء الذي يشعر به 

من  الثانيةالمرتبة  يف» املؤسسة به تقوم تغيري ألي عال   تقبل لدي « تضمنت اليت، (22) جاءت الفقرة رقم -
، (3.6505) بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا، حيث الدراسةعينة  أفرادحيث املوافقة عليها من طرف 



 بالجلفة الجزائر تصاالتاب التنظيمي التطوير على واالتصال المعلومات تكنولوجيا أثر: الرابع الفصل

 111 

الرد إن املؤسسة يف مسار حياهتا خضعت لعدة تغيريات وهذا ما يفسر ، (763232.) باحنراف معياري قدره
 فرادوبالتايل فإننا نستطيع أن نقول أن أل ،عينة الدراسة على فكرة التغيري العتيادجيايب على هذه العبارة اإل

 .املنظمة ثقافة مرنة
 عادات مع إجيايب بشكل والتعامل التأقلم نستطيع بأننا أرى « اليت تضمنت ،(22) جاءت الفقرة رقم -

من حيث املوافقة عليها من طرف  الثالثةالمرتبة  يف» مؤسستنا فيه تتواجد الذي اجملتمع يف السائدة والتقاليد
 ، باحنراف معياري قدره(3.6117) عينة الدراسة، حيث بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا أفراد

ذلك أمر ضروري يعد  ثقافات اجملتمع الذي تتواجد فيه املؤسسة إن القدرة على التأقلم مع، (920712.)
الذي يعرف موزعة عرب الرتاب الوطين باشر مع الزبائن وألن مؤسسة شكل متتعامل بوكاالت املنظمة ألن 

على  ةاملنظم أفرادكس قدرة عي لكن قبول هذه العبارة ال ،قدرة التكيف هذه ضرورية فتوفر بالتنوع الثقايف
جيدة  سياسةوهذه  ،من نفس اجملتمع هاأفرادغلب أن أا نن علمأمع ثقافة اجملتمع الذي هي فيه بعد التأقلم 

 .خرى غريهاأ والعتباراتلتفادي االختالفات الثقافية ملنظمة اهتا داعتم

 .بالجلفة الجزائر اتصاالتب جماعات العملوقع تطوير  -ثانيا
: ستبانة وفقا للرتتيب اآليتكانت موزعة يف اال  فقرات مثانيةيتكون هذا البعد من 

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياريةحبساب سنقوم ومن أجل حتليليها  (22،22،20،22،22،22،25،20)
 (أنظر الصفحة املوالية) :، واجلدول اآليت يوضح ذلكالفقراتلكل 
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 "جماعات العملتطوير "لفقرات بعد نحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واال: (20-2) الجدول رقم

 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر
بالنسبة لوجهة نظر  متوسطا كان جماعات العملتطوير أن مستوى  ،(20-2) اجلدول رقم من خالليتضح 

 حنراف معياري قدرهاب ،(3.8507)إذ بلغ  ، وهذا ما يعكسه املتوسط العام املرجح هلذا البعدعينة الدراسة أفراد
مما  .عينة الدراسة حول ما جاء يف هذا البعد أفراديف إجابات  عدم وجود تباين كبير، مما يشري إىل (591522.)

  .عينة الدراسة ضمن هذا البعد كانت أقل  تشتتا وأكثر جتانسا أفراديعين أن إجابات 
ترتيبا  (جماعات العملتطوير )ميكننا ترتيب الفقرات املشكلة لبعد  عالهأانطالقا من النتائج الواردة يف اجلدول 

عينة  أفرادتنازليا من االجتاه األقوى إىل األقل، وذلك بناًء على املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري اخلاص بإجابات 
 :الدراسة كما يلي

 المرتبة يف» أهداف املؤسسة تنفيذأتفق مع زمالئي يف كيفية « تضمنت اليت ،(22) رقم الفقرة جاءت -
 هلا املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث الدراسة، عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من األولى

املؤسسة يف البحث يف  أفرادإن وحدة اهلدف وتكاتف  ،(0.70163) قدره معياري باحنراف ،(4.0874)

المتوسط  محتوى الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 االتجاه الترتيب المعياري

وروح الفريق بيين وبني يسود جو من التعاون  20
 .زمالئي أثناء العمل

 موافق 3 0.79691 3.6699

يُؤدي العاملون يف املؤسسة مهامهم الوظيفية من خالل  25
 موافق 6 0.81381 3.5437 .فرق العمل

 موافق 1 0.70163 4.0874 .أهداف املؤسسة تنفيذأتفق مع زمالئي يف كيفية  22
 غير موافق 8 0.92288 2.4078 .وحتدث بشكل مستمر قيم اجراءات العمل اجلماعيتُ  22
أن أشارك زمالئي بأفكار ومقرتحات جديدة من شأهنا  22

 موافق 2 0.82911 3.8058 .حتسن أداء املؤسسة

تقوم املؤسسة بإجراء تغيريات يف عضوية الوحدة اليت  20
وذلك مبا يصب يف صاحل هذه ( هاأفرادتغري )أنتمي إليها 

 .الوحدة
3.2524 0.96729 7 

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

إذا ُكلفنا بعمل مجاعي فإن اإلدارة حترص على أن يكون  22
 موافق 4 0.90233 3.5825 .اجلماعة متنوعي املهارات أفراد

 موافق 5 0.93649 3.5534 .اجملموعة اليت أعمل معها أفرادليس هناك مشاكل بني  22
 متوسط // 0.43036 3.4879 المستوى العام
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أهم أهداف نشاط من ها وهذا يعد أفرادسبل حتقيق هذا اهلدف يعد مؤشر جيد من مؤشرات انسجام 
 .مجاعات العملتطوير 

سن أداء أن حتأشارك زمالئي بأفكار ومقرتحات جديدة من شأهنا « تضمنت اليت ،(22) رقم الفقرة جاءت -
 املتوسط بلغ حيث الدراسة، عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الثانية المرتبة يف» املؤسسة
نفسر هذه النتيجة بعلو روح املبادرة  .(0.82911) قدره معياري باحنراف ،(3.8058) هلا املرجح احلسايب

 .وإحتاد أفراد املنظمة إجتاه حتسني وضعية املنظمة
 » يسود جو من التعاون وروح الفريق بيين وبني زمالئي أثناء العمل «تضمنت اليت ،(20) رقم الفقرة جاءت -

 املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث الدراسة، عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الثالثة المرتبة يف
يعود بأنه  على هذه العبارة اإلجيايب الرد وميكن تفسري ،(0.79691) قدره معياري باحنراف ،(3.6699) هلا

 .لتماسك أعضاء املؤسسة وسيادة اجلو األسري كما سبق أن قلنا
 أفرادإذا ُكلفنا بعمل مجاعي فإن اإلدارة حترص على أن يكون  «تضمنت اليت ،(22) رقم الفقرة جاءت -

 حيث الدراسة، عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الربعة المرتبة يف» اجلماعة متنوعي املهارات
إن تنوع مهارات أعضاء  ،(0.90233) قدره معياري باحنراف ،(3.5825) هلا املرجح احلسايب املتوسط بلغ

اجلماعة أمر ضروري لضمان الفاعلية يف العمل وحتقيق تكامل يف أداء الفريق وتبادل اخلربات، واإلجابة 
 .وحتقيق االنتفاع من كامل املهارات يف العمل زدواجيةالعبارة يعد أمرا طبيعيا ملنع االباإلجياب على هذه 

 المرتبة يف» اجملموعة اليت أعمل معها أفرادليس هناك مشاكل بني  «تضمنت اليت ،(22) رقم الفقرة جاءت -
 هلا املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث الدراسة، عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الخامسة

بررت املوافقة على هذه العبارة أثناء الزيارة امليدانية بأنه ال  ،(0.93649) قدره معياري باحنراف ،(3.5534)
ها واجلو األسري فيها حيول دون طغيان املشاكل بني أفرادأن متاسك  اليوجد مؤسسة خالية من املشاكل إ

 .عية اإلدارةمب أعضاءها ويف حال كان هناك مشكل فإن الكل يبادر حلل هذا اخلالف
 العمليُؤدي العاملون يف املؤسسة مهامهم الوظيفية من خالل فرق  «تضمنت اليت ،(25) رقم الفقرة جاءت -

 احلسايب املتوسط بلغ حيث الدراسة، عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من السادسة المرتبة يف »
إن التعليق بإجياب على هذه العبارة التمس  .(0.81381) قدره معياري باحنراف ،(3.5437) هلا املرجح

 . سري داخل املؤسسة وكذا تعاوهنم يف العملدانية  إذا الحظنا سيادة اجلو األالزيارات امليثره خالل أ
تقوم املؤسسة بإجراء تغيريات يف عضوية الوحدة اليت أنتمي إليها  «تضمنت اليت ،(20) رقم الفقرة جاءت -

 طرف من عليها املوافقة حيث من السابعة المرتبة يف» وذلك مبا يصب يف صاحل هذه الوحدة( هاأفرادتغري )
 قدره معياري باحنراف ،(3.2524) هلا املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث الدراسة، عينة أفراد

إن التوسط اإلجابة على  ،عينة الدراسة حوهلا يف إجابات اتشتت هناك أنه على يدل وهذا ،(0.96729)
يكون يف حالة تغيري  فرادبرر بأن املؤسسة متيل إىل فكرة ثبات الفرد يف وظيفته وتغري عضوية األ العبارةهذه 

 .فحسبهيكلة الوحدات 
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 المرتبة يف» قيم اجراءات العمل اجلماعي وحتدث بشكل مستمرتُ  «تضمنت اليت ،(22) رقم الفقرة جاءت -
 هلا املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث الدراسة، عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الثامنة

إن رفض هذه العبارة من قبل عينة الدارسة يراد إىل أنه ال  ،(0.92288) قدره معياري باحنراف ،(2.4078)
فكرة تقيم إن تم بفكرة العمل اجلماعي بشكل رمسي وبالتايل ففهي ال هتاملؤسسة بيوجد برنامج عمل مجاعي 

 .أمرا مستبعداإجراءات عملها يعد 
 .بالجلفة الجزائر اتصاالتب فرادوقع تطوير األ -ثالثا

ومن أجل ( المعارف، المهارات، الخبرات، والشخصية)أربع أبعاد فرعية متمثلة يف يتكون هذا البعد من 
 :لكل بعد فرعي على النحو التايل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياريةاب حبسحتليليها سنقوم 

  :المعارف.2
ومن أجل  ،(25،20،20،22: )ستبانة وفقا للرتتيب اآليتكانت موزعة يف اال  أربع فقراتن يتكون هذا البعد م

 :، واجلدول اآليت يوضح ذلكلكل الفقرات املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياريةحبساب حتليليها سنقوم 
 "المعارف"لفقرات بعد نحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واال: (20-2) الجدول رقم

المتوسط  محتوى الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االتجاه الترتيب

محلة الشهادات املهنية  حترص مؤسسيت على توظيف 22
 موافق 2 791042. 3.8932 .واألكادميية وذوي املعارف العالية

أعتقد أن معاريف احلالية تفي بتحقيق أغراض رفع مستوى  20
 موافق 0 908112. 3.8058 . أداء املؤسسة

على معارف املوظفني  يتم توزيع املهام يف مؤسسيت بناءً  20
 موافق 2 1.08034 3.5825 .جتاه أعماهلم وختصصاهتم اليت يشغلوهناااملتزايدة 

 املستمر م والتطويرالتعلنشاطات تشجع املؤسسة  25
 .لدى عامليها

غير  2 1.09235 2.3592
 موافق

 متوسط // 0.66408 3.4102 المستوى العام
 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر

عينة  أفرادبالنسبة لوجهة نظر  متوسطا كان المعارف أن مستوى ،(20-2) اجلدول رقم من خالليتضح 
، (0.66408) حنراف معياري قدرهاب ،(3.4102)إذ بلغ  ، وهذا ما يعكسه املتوسط العام املرجح هلذا البعدالدراسة

مما يعين أن إجابات  .عينة الدراسة حول ما جاء يف هذا البعد أفراديف إجابات  عدم وجود تباين كبيرمما يشري إىل 
  .عينة الدراسة ضمن هذا البعد كانت أقل تشتتا وأكثر جتانسا أفراد
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ترتيبا تنازليا من  (المعارف)ميكننا ترتيب الفقرات املشكلة لبعد  أعالهانطالقا من النتائج الواردة يف اجلدول 
عينة الدراسة   أفراداالجتاه األقوى إىل األقل، وذلك بناًء على املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري اخلاص بإجابات 

 :كما يلي
محلة الشهادات املهنية واألكادميية  حترص مؤسسيت على توظيف «تضمنت اليت ،(55) رقم الفقرة جاءت -

 بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من األولى المرتبة يف» وذوي املعارف العالية
إن املوافقة على هذه العبارة  ،(791042.) قدره معياري باحنراف ،(3.8932) هلا املرجح احلسايب املتوسط

العينة كانوا من محلة الشهادات  أفرادأكد لنا من خالل حتليل البيانات الشخصية والوظيفية إذ أن اغلب 
 . اجلامعية

أعتقد أن معاريف احلالية تفي بتحقيق أغراض رفع مستوى أداء  «تضمنت اليت ،(56) رقم الفقرة جاءت -
 املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الثانية المرتبة يف  »املؤسسة
إن اإلجابة باإلجياب على هذه العبارة  ،(908112.) قدره معياري باحنراف ،(3.8058) هلا املرجح احلسايب

 .بعني االعتباردر باملؤسسة أن تضعها جييدل على أن هناك طاقات معرفية غري مستغلة 
على معارف املوظفني املتزايدة  يتم توزيع املهام يف مؤسسيت بناءً « تضمنت اليت ،(57) رقم الفقرة جاءت -

 عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الثالثة المرتبة يف» اجتاه أعماهلم وختصصاهتم اليت يشغلوهنا
 وهذا ،(1.08034) قدره معياري باحنراف ،(3.5825) هلا املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث ،الدراسة

فسر بأن املهام تقدم إن املوافقة على هذه العبارة يُ  ،عينة الدراسة حوهلا يف إجابات اتشتت هناك أنه على يدل
ر على مستوى التكنولوجي وبالضبط تكنولوجيا يلألكثر كفاءة يف تنفيذها ومبا أن املؤسسة تسعى للتطو 

 .ى املعرفة يف هذا اجملالو تضع اهتماماهتا هذه بني يدي ذ افإهن نرتنتاإل
 » لدى عامليها م والتطوير املستمرالتعلنشاطات تشجع املؤسسة  «تضمنت اليت ،(58) رقم الفقرة جاءت -

 املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث الدراسة، عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الرابعة المرتبة يف
عينة  يف إجابات اتشتت هناك أنه على يدل وهذا ،(1.09235) قدره معياري باحنراف ،(2.3592) هلا

 هاوكذا لرتكيز بالنسبة للمؤسسة التعلم يعود لثانوية أمهية املوافقة على هذه العبارة إن عدم  ،الدراسة حوهلا
 أن نييب "التنظيميالتعلم "إن عدم التفات املنظمة ملثل هذه املفاهيم احلديثة  .ال غريالوظيفية  اهتاعلى نشاط

املنظمة مازالت تتصف باجلمود ومازالت مل تنقل نفسها إىل مصاف املؤسسات املتطورة ألن مفهوم التعلم 
هي تنافسية و وإثراء معرفة املوظف هي أساس قيام واضمحالل بعض املؤسسات فاملعرفة تأيت بالفرص واملزايا ال

 .س مال جيب أن يستثمر فيهأر تعد 
 :المهارات. 0

ومن أجل  ،(00،02،02،22): ستبانة وفقا للرتتيب اآليتكانت موزعة يف اال  أربع فقراتن يتكون هذا البعد م
أنظر ) :، واجلدول اآليت يوضح ذلكلكل الفقرات واالحنرافات املعيارية املتوسطات احلسابيةحبساب حتليليها سنقوم 
 (الصفحة املوالية
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 ."المهارات"لفقرات بعد نحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واال: (25-2) الجدول رقم
المتوسط  محتوى الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 االتجاه الترتيب المعياري

لدي الرغبة يف تطوير مهارايت من أجل تطوير العمل بطرق  22
 موافق 2 0.91240 3.9709 .جديدة وإبداعية

توفر يل املؤسسة فرص املشاركة يف الدورات التدريبية ذات  02
 موافق 0 0.86374 3.8641 .العالقة بعملي

تقوم املؤسسة بنقلي من وظيفيت إىل وظائف أخرى يف نفس  02
مستواي اإلداري لكي أتقن العمليات اليت تكمل عمليات 

 .طبيعة عمليوظيفيت وأمتكن من تكوين صورة شاملة حول 
غير  2 0.80806 2.1165

 موافق

تعمل املؤسسة باستمرار على إعداد املوظفني لشغل  00
 موافق 2 0.80108 3.4466 .مناصب وظيفية أعلى

 متوسط // 554992. 3.3495 المستوى العام
 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر

عينة  أفرادبالنسبة لوجهة نظر متوسطا  كان المهاراتأن مستوى  ،(25-2) اجلدول رقم من خالليتضح 
، (554992.) حنراف معياري قدرهاب ،(3.3495)إذ بلغ  ، وهذا ما يعكسه املتوسط العام املرجح هلذا البعدالدراسة

مما يعين أن إجابات  .عينة الدراسة حول ما جاء يف هذا البعد أفراديف إجابات  عدم وجود تباين كبيرمما يشري إىل 
  .عينة الدراسة ضمن هذا البعد كانت أقل تشتتا وأكثر جتانسا أفراد

ترتيبا تنازليا من  (المهارات)ميكننا ترتيب الفقرات املشكلة لبعد  أعاله انطالقا من النتائج الواردة يف اجلدول
عينة الدراسة   أفراداالجتاه األقوى إىل األقل، وذلك بناًء على املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري اخلاص بإجابات 

 :كما يلي
لدي الرغبة يف تطوير مهارايت من أجل تطوير العمل بطرق جديدة  «تضمنت اليت ،(22) رقم الفقرة جاءت -

 املتوسط بلغ حيث الدراسة، عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من األولى المرتبة يف» وإبداعية
املؤسسة  أفرادإن وجود دافعية لدى  ،(0.91240) قدره معياري باحنراف ،(3.9709) هلا املرجح احلسايب

  . هائحنو تطوير مهاراهتم يوفر عليها الكثري من اجلهد إذ ما أرادت املؤسسة تطوير مهارات اعضا
توفر يل املؤسسة فرص املشاركة يف الدورات التدريبية ذات العالقة « تضمنت ، اليت(02) الفقرة رقمجاءت  -

املتوسط عينة الدراسة، حيث بلغ  أفرادمن حيث املوافقة عليها من طرف  الثانيةالمرتبة  يف » يبعمل
هذه العبارة تأكده واملوفقة على ، (0.86374) ، باحنراف معياري قدره(3.8641) احلسايب املرجح هلا
 .التكوين الفارط ذكرها يف املبحث السابق إحصائيات برنامج
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تعمل املؤسسة باستمرار على إعداد املوظفني لشغل مناصب « تضمنت اليت ،(00) رقم الفقرة جاءت -
 املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الثالثة المرتبة يف» وظيفية أعلى

 إن املوافقة على هذه العبارة تعود ،(0.80108) قدره معياري باحنراف ،(3.4466) هلا املرجح احلسايب
وتقدم له  ضع لإلشرافرص املؤسسة على أهلية املوظف للوظيفة املرقى هلا فتفوض له بعض مهامها وخيُ حل

  .لدورات تكوينية يف جماهلا إذا تطلب األمر ذلك
تقوم املؤسسة بنقلي من وظيفيت إىل وظائف أخرى يف نفس « تضمنت اليت ،(02) رقم الفقرة جاءت -

مستواي اإلداري لكي أتقن العمليات اليت تكمل عمليات وظيفيت وأمتكن من تكوين صورة شاملة حول 
 املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الرابعة المرتبة يف» طبيعة عملي

إن نقل املوظف من وظيفة إىل أخرى  .(0.80806) قدره معياري باحنراف ،(2.1165) هلا املرجح احلسايب
 .رةايف الغالب وهذا ما يفسر عدم املوافقة على هذه العب ةصب شاغر ايكون لتغطية من

 :الدوافع.2
ومن أجل  ،(00،02،02،02): ستبانة وفقا للرتتيب اآليتكانت موزعة يف اال  أربع فقراتن يتكون هذا البعد م

 :، واجلدول اآليت يوضح ذلكلكل الفقرات املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياريةحبساب حتليليها سنقوم 
 ."الدوافع"لفقرات بعد نحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واال: (22-2) الجدول رقم

المتوسط  محتوى الفقرة الرقم
 يبالحسا

االنحراف 
 االتجاه الترتيب المعياري

 موافق 2 851762. 4.0000 .أنا منضبط يف أداء عملي 02
 موافق 2 987932. 3.5437 .تسعى املؤسسة لرفع مستوى اجلاهزية والرغبة يف العمل 02
بتكارية على تقدمي العديد من األفكار اال لدي القدرة 02

 موافق 2 869022. 3.9029 .ومقرتحات التحسني

 موافق 0 778672. 3.9612 .إمكانيات الوظيفة املتاحة يلطموحي يفوق  00
 مرتفع // 663692. 3.8519 المستوى العام

 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر
عينة  أفرادبالنسبة لوجهة نظر  مرتفعا كان الدوافعبعد  مستوىأن  ،(22-2) اجلدول رقم من خالليتضح 

، (663692.) حنراف معياري قدرهاب ،(3.8519)إذ بلغ  ، وهذا ما يعكسه املتوسط العام املرجح هلذا البعدالدراسة
مما يعين أن إجابات  .عينة الدراسة حول ما جاء يف هذا البعد أفراديف إجابات  عدم وجود تباين كبيرمما يشري إىل 

  .عينة الدراسة ضمن هذا البعد كانت أقل  تشتتا وأكثر جتانسا أفراد
ترتيبا تنازليا من  (الدوافع)ميكننا ترتيب الفقرات املشكلة لبعد  أعالهانطالقا من النتائج الواردة يف اجلدول 

عينة الدراسة   رادأفاالجتاه األقوى إىل األقل، وذلك بناًء على املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري اخلاص بإجابات 
 :كما يلي
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 املوافقة حيث من األولى المرتبة يف» أنا منضبط يف أداء عملي «تضمنت اليت ،(02) رقم الفقرة جاءت -
 معياري باحنراف ،(4.0000) هلا املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها
حنو العمل،  فراداملؤشرات املهمة لقياس دافعية األإن االنضباط يف العمل يعد من  ،(851762.) قدره

واملوافقة على هذه العبارة من قبل عينة الدراسة حيتسب كنقطة إجيابية لصاحل املؤسسة كما أن غرس روح 
 .هاأفرادتطوير مساعي املؤسسة لاالنضباط يف العمل يدخل ضمن 

من  الثانيةالمرتبة  يف» الوظيفة املتاحة يلطموحي يفوق إمكانيات « تضمنت ، اليت(00) جاءت الفقرة رقم -
، (3.9612) ، حيث بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلاالدراسةعينة  أفرادحيث املوافقة عليها من طرف 

 أفرادإن املوافقة على هذه العبارة يشري إىل وجود فجوة مابني طموح  ،(778672.) باحنراف معياري قدره
املؤسسة واإلمكانيات املوفرة هلم وبالتايل فإننا نستطيع القول بأن هناك فرص ضائعة جيدر باملؤسسة أن 

 .تستغلها
لدي القدرة على تقدمي العديد من األفكار االبتكارية ومقرتحات « تضمنت اليت ،(02) رقم الفقرة جاءت -

 املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الثالثة المرتبة يف» التحسني
يقوم على األفكار إن تطور املنظمة  ،(869022.) قدره معياري باحنراف ،(3.9029) هلا املرجح احلسايب

القدرة لدى عينة الدراسة يعد ميزة جيب أن تستغل من قبل  هاالبتكارية وجمهودات التحسني ووجود هذ
 .املؤسسة

 المرتبة يف» تسعى املؤسسة لرفع مستوى اجلاهزية والرغبة يف العمل« تضمنت اليت ،(02) رقم الفقرة جاءت -
 هلا املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الرابعة

إن وقوع هذه العبارة يف ذيل الرتتيب يدل على حاجة  ،(987932.) قدره معياري باحنراف ،(3.5437)
 .كانت مادية و معنوية  ليت تعتمدها سواءً ااسة التحفيز يإلعادة النظر يف س ملنظمة

 :الشخصية .2
ومن أجل  ،(02،02،05،00): ستبانة وفقا للرتتيب اآليتكانت موزعة يف اال  أربع فقراتن يتكون هذا البعد م

أنظر ) :واجلدول اآليت يوضح ذلك، لكل الفقرات املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياريةحبساب سنقوم حتليليها 
 (الصفحة املوالية
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 ."الشخصية"لفقرات بعد نحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واال: (22-2) الجدول رقم         
المتوسط  محتوى الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 االتجاه الترتيب المعياري

الصعوبات  أحتمل مسؤولية عملي وأواصل القيام به رغم 00
 موافق 2 0.85086 4.0388 .اليت قد تواجهين

حتفاظ بضبط النفس حت ى ف ي لدي القدرة على اإل 05
 موافق 0 0.85153 3.9806 .املواقف الت ي تض ايقين

املناقشات )أفضل أن أقوم أنا بقي    ادة النش    اط االجتماعي  02
بدرجة  موافق 2 1.07407 3.3010 (.واألعمال اجلماعية مثال

 متوسطة
موافق بدرجة  2 1.17957 3.2621 .ال أهتم كثريا باختالطي االجتماعي بباقي املوظفني 02

 متوسطة
 متوسط // 728052. 3.6456 المستوى العام

 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر
عينة  أفرادبالنسبة لوجهة نظر  امتوسط كانالشحصية أن مستوى  ،(22-2) اجلدول رقم من خالليتضح 

، (728052.) حنراف معياري قدرهاب ،(3.6456)إذ بلغ  ، وهذا ما يعكسه املتوسط العام املرجح هلذا البعدالدراسة
مما يعين أن إجابات  .عينة الدراسة حول ما جاء يف هذا البعد أفراديف إجابات  عدم وجود تباين كبيرمما يشري إىل 

  .عينة الدراسة ضمن هذا البعد كانت أقل تشتتا وأكثر جتانسا أفراد
ترتيبا تنازليا من  (الشخصية)ميكننا ترتيب الفقرات املشكلة لبعد  أعالهانطالقا من النتائج الواردة يف اجلدول 

عينة الدراسة   أفراداالجتاه األقوى إىل األقل، وذلك بناًء على املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري اخلاص بإجابات 
 :كما يلي
أحتمل مسؤولية عملي وأواصل القيام به رغم الصعوبات اليت قد  «تضمنت اليت ،(00) رقم الفقرة جاءت -

 املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من األولى المرتبة يف» تواجهين
ل املسؤولية مإن القدرة على حت .(0.85086) قدره معياري باحنراف ،(4.0388) هلا املرجح احلسايب
 موظفيهابات العمل وعدم االتكالية من العناصر املهمة اليت جيب على املؤسسة أن تتحراها يف و صع ةومواجه

سؤولية متوفرة لدى عينة ن مسة حتمل املأوقد ثبت من خالل هذه الفقرة  ،مهوتعمل على تطويرها لدي
 .سب لصاحل املؤسسةوهذه نقطة حت البحث

حتفاظ بضبط النفس حت ى ف ي املواقف الت ي لدي القدرة على اال «تضمنت اليت ،(05) رقم الفقرة جاءت -
 املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الثانية المرتبة يف» تض ايقين
النفعايل مسة مطلوبة جدا؛ ا إن االتزان .(0.85153) قدره معياري باحنراف ،(3.9806) هلا املرجح احلسايب

مامية أي املوظفني الذين يتعاملون بصفة مباشرة مع الزبائن وكل املوظفني األوظفي اخلطوط خاصة لدى م
جوبون أن لديهم قدرة ثبات انفعايل ، وقد اثبت املستعامة نظرا لضغط العمل املوجود يف املنظمةبصفة 
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املنظمة منظمة خدامتيه وبالتايل فإن موظفيها أن كز عليها كون ة، هذه القدرة أو السمة جيب أن يُ ر  جيد
 .واجهة تعكس صورة املنظمة ومسعتهاميثلون 

املناقشات )أفضل أن أقوم أنا بقي    ادة النش    اط االجتماعي « تضمنت اليت ،(02) رقم الفقرة جاءت -
 حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الثالثة المرتبة يف» (واألعمال اجلماعية مثال

 هناك أنه على يدل وهذا ،(1.07407) قدره معياري باحنراف ،(3.3010) هلا املرجح احلسايب املتوسط بلغ
بالصفات املنظمة واتسام موظفي مور األخذ بزمام إن القدرة على األ .عينة الدراسة حوهلا يف إجابات اتشتت

ويضفي نوعا من القوة ويرفع من مكانة املنظمة؛  ةالتنظيميعد من الدالالت الواضحة للصحة يالقيادية 
 . يدعوا إىل ضرورة العمل عليهاوبالتايل فإن وجود هذه السمة بصفة متوسطة يف املنظمة 

 المرتبة يف» ال أهتم كثريا باختالطي االجتماعي بباقي املوظفني «تضمنت اليت ،(02) رقم الفقرة جاءت -
 هلا املرجح احلسايب املتوسط بلغ حيث ،الدراسة عينة أفراد طرف من عليها املوافقة حيث من الرابعة

عينة الدراسة  يف إجابات اتشتت هناك أنه على يدل وهذا ،(1.17957) قدره معياري باحنراف ،(3.2621)
لدى  ة االجتماعية موجودة بشكل متوسطجابة على الفقرة يدل على أن مسإن التوسط يف اإل ،حوهلا

وكما نعلم فإن القدرة املوظف على التفاعل اجليد مع زمالئه أمر الزم كون أن أعمال  ،موظفي املنظمة
ف جو من الود داخل يضت ن مسة االجتماعيةما أكاملنظمة مكملة لبعضها ولتبادل اخلربات مع الزمالء  

  .باجلانب النفسي للموظف داخلها هتمامااليلزم املنظمة ضرورة  وهذا ما املنظمة
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 الدراسة ختبار فرضياتا: المبحث الثالث
املعلومات واالتصال على التطوير  اإن اهلدف األساس هلذه الدراسة يتمثل يف اختبار أثر أبعاد تكنولوجي

ويف حبثنا هذا انطلقنا  والتأكد من صحة الفرضيات اليت بنيت عليها هذه الدراسة، باجللفة اجلزائر اتصاالتبالتنظيمي 
ة عرض كل فرضية بصفة  فرضيات أساسية سنسعى للتأكد من صحتها كل على حدة، إذ سنحاول يف البدايمن أربع 

 .عمق فيها أكثر من خالل تقسيمها إىل فرضيات جزئيةكلية، مث سنت
  .األولىالرئيسية الفرضية بار تخا :المطلب األول

 :تضمنت الفرضية الرئيسية األوىل ما يلي
ألبعاد تكنولوجيا املعلومات بصفة مستقلة  (α≤2.22)إحصائية عند مستوى معنوية ذو داللة  يوجد أثرال «

 .» باجللفة اجلزائر اتصاالتبعلى التطوير التنظيمي 
 :وتتفرع عن هذه الفرضية ثالث فرضيات فرعية، وهي

 الفرضية الفرعية األولى: 
 التطوير التنظيميعلى  للحاسوب (α≤2.22)إحصائية عند مستوى معنوية ذو داللة  يوجد أثرال «
 .» باجللفة اجلزائر اتصاالتب
 الفرضية الفرعية الثانية: 

 اتصاالتبالتطوير التنظيمي  على للربجميات (α≤2.22)عند مستوى معنوية إحصائية ذو داللة  يوجد أثرال «
 .» باجللفة اجلزائر

 الفرضية الفرعية الثالثة: 
 التطوير التنظيمي علىلقواعد البيانات  (α≤2.22)إحصائية عند مستوى معنوية ذو داللة  يوجد أثرال «
 .» باجللفة اجلزائر اتصاالتب

عدم   التأكد منلكن قبل ذلك البد من  ،تحليل االنحدارسنعتمد على من أجل اختبار هذه الفرضيات 
 سنقوم حبساب معامل تضخم التباينوهنا  ، (Multi-collinearity)وجود ارتباط عال  بني املتغريات املستقلة

(Factory Inflation Variance-VIF) التباين املسموح اختبار، و (Tolerance) بعد من أبعاد املتغري  لكل
وكانت قيمة اختبار  (22) يتجاوز (VIF) والقاعدة العامة هنا تقول أنه إذا  كان معامل تضخم التباين. املستقل

، فإنه ميكن القول بأن هذا املتغري له ارتباط عال  مع متغريات مستقلة (2.22)أقل من  (Tolerance)التباين املسموح 
 .أخرى، وبالتايل يؤدي ذلك إىل حدوث مشكلة يف حتليل االحندار
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  :ختباراتني نتائج هذه االيت يبواجلدول اآل
تكنولوجيا المعلومات كمتغير نتائج معامل تضخم التباين والتباين المسموح به ألبعاد  :(22-2) الجدول رقم

 .مستقل
 األبعاد المتغير  المستقل

 
 معامل تضخم التباين

(VIF) 

 التباين المسموح
(Tolerance) 

 2.005 2.202 الحاسوب تكنولوجيا المعلومات
 2.000 2.222 البرمجيات

 2.520 2.220 قواعد البيانات
 .(SPSS) الربنامج اإلحصائيمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات : المصدر

 (22) جلميع األبعاد تقل عن (VIF)أن قيم معامل تضخم التباين  (22-2) يتضح من خالل اجلدول رقم
جاءت أكرب  (Tolerance)، باإلضافة إىل أن قيم اختبار التباين املسموح (2.222و 2.220) حيث تراوحت بني

وبناًء عليه نستنتج عدم وجود ارتباط عال  بني أبعاد املتغري  ،(0.000و 2.520)حيث تراوحت بني ( 2.22)من 
 (.تكنولوجيا المعلومات)املستقل 

 :أثر الحاسوب على التطوير التنظيمي -أوال
للتأكد من  (Analysis Of Variance) تحليل التباين لالنحدارجل اختبار هذه الفرضية سنعتمد على أمن 

ثر أالختبار  (Simple Regression Analysis) البسيط رتحليل االنحداإىل  باإلضافة ،صالحية النموذج
 .باجللفة اجلزائر اتصاالتبعلى التطوير التنظيمي  بعاد تكنولوجيا املعلوماتأاحلاسوب كبعد من 

الحاسوب على  أثر الختبار النموذج صالحية من للتأكد لالنحدار التباين تحليل نتائج (:20-2) الجدول رقم
 التطوير التنظيمي

 (F) مستوى معنوية المحسوبة (F) قيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر
 2.222* 22.022 2.022 2 2.022 االنحدار
 2.250 222 25.202 الخطأ
 // 220 00.202 الكلي

 (α=2.22)إحصائيا عند مستوى المعنوية  لدا*
 .(SPSS) إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائيمن : المصدر

املعنوية وهو أقل من مستوى  (2.222)*يساوي  (F)نالحظ أن مستوى معنوية  (20-2) اجلدول من خالل     
 .هذه الفرضية ختبارأن النموذج صاحل ال نستخلصوعليه  ،(α=2.22)املفروض والذي يبلغ 
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 اتصاالتب التطوير التنظيميعلى الحاسوب ألثر  نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط (:22-2)الجدول رقم 
 .بالجلفة الجزائر

 (T)معنوية  مستوى المحسوبة (T) الخطأ المعياري (B) المتغيرات
 2.222* 0.002 2.222 0.022 الحد الثابت

 2.220 2.252 2.250 *2.222 (x11)  الحاسوب
 (α=2.22)دال إحصائيا عند مستوى المعنوية  * 2.222 (R) معامل االرتباط

 2.202 (R²) معامل التحديد
 Y= 2.213+0.356x11+ ei معادلة النموذج 

 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر
 (α≤2.22)حصائية  عند مستوى معنوية إذو داللة  تأثريان هناك أعاله أحصائية الواردة تبني من النتائج اإلي

بلغت اليت احملسوبة  (T)وذلك استنادا إىل أن قيمة  باجللفة اجلزائر اتصاالتب للحاسوب على التطوير التنظيمي
 .(2.22)وهي أقل من مستوى املعنوية املفرتض والذي يبلغ  (2.222)*وبقيمة احتمالية بلغت ( 2.250)

ارات املعامالت موجبة وهذا ما يتفق مع موضوع الدراسة، ومن خالل معادلة منوذج االحندار قيم وإش
 (.2.220)ب     نستخلص أن زيادة االستغالل اجليد للحاسوب بوحدة واحدة يزيد من التطوير التنظيمي 

والتطوير  هناك ارتباط متوسط وموجب بني احلاسوبوهذا يدل على أن  (2.222) معامل االرتباط يساوي
 . باجللفة اجلزائر اتصاالتبالتنظيمي 

وعليه ميكن القول  ،(%20)تساوي أي أن القدرة التفسريية للنموذج  (2.20) يساوي (R²)معامل التحديد 
 .تفسره متغريات أخرى (%52) يبقى ما قيمتهو  ،التطوير التنظيميمن  (% 20) احلاسوب يفسر ما قيمتهأن 

ذو داللة  يوجد أثر «:نهأعلى ما سبق نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة واليت تنص على  بناءً و 
 .» بالجلفة الجزائر اتصاالتبالتطوير التنظيمي على  للحاسوب (α≤2.22) إحصائية عند مستوى معنوية

 :التطوير التنظيميثر البرمجيات على أ -ثانيا
للتأكد من  (Analysis Of Variance) تحليل التباين لالنحدارجل اختبار هذه الفرضية سنعتمد على أمن 

ثر أالختبار  (Simple Regression Analysis) البسيط رتحليل االنحداإىل  باإلضافة ،صالحية النموذج
 .باجللفة اجلزائر اتصاالتبعلى التطوير التنظيمي  بعاد تكنولوجيا املعلوماتأكبعد من الربجميات  
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البرمجيات على  أثر الختبار النموذج صالحية من للتأكد لالنحدار التباين تحليل نتائج: (22-2) الجدول رقم
 .التطوير التنظيمي

 مستوى معنوية المحسوبة (F) قيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر
(F) 

 2.222* 22.222 0.222 2 0.222 االنحدار
 2.222 222 22.022 الخطأ
 // 220 00.202 الكلي

 (α=2.22)إحصائيا عند مستوى المعنوية  لدا*
 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر

املعنوية أقل من مستوى  وهو (2.222)*يساوي  (F)نالحظ أن مستوى معنوية  (22-2) اجلدول من خالل
 .هذه الفرضية ختبارأن النموذج صاحل ال نستخلصوعليه ، (α=2.22)املفروض والذي يبلغ 

 التطوير التنظيميعلى البرمجيات ط ألثر نتائج تحليل االنحدار الخطي البسي: (22-2) الجدول رقم
 .بالجلفة الجزائر اتصاالتب

 (T)معنوية  مستوى المحسوبة (T) الخطأ المعياري (B) المتغيرات
 2.222* 0.222 2.220 0.202 الحد الثابت
 2.222 2.252 2.502 *2.222 (x12)  البرمجيات

 (α=2.22)دال إحصائيا عند مستوى املعنوية * 2.202 (R) معامل االرتباط

 2.202 (R²) معامل التحديد
 Y= 2.375+0.311x12+ ei معادلة النموذج 

 .(SPSS) خمرجات الربنامج اإلحصائيمن إعداد الطالبة باالعتماد على : المصدر
 (α≤2.22)حصائية  عند مستوى معنوية إذو داللة  تأثريان هناك أعاله أحصائية الواردة تبني من النتائج اإلي

بلغت اليت احملسوبة  (T)وذلك استنادا إىل أن قيمة  باجللفة اجلزائر اتصاالتبالتنظيمي  التطويرعلى للربجميات 
 .(2.22)أقل من مستوى املعنوية املفرتض والذي يبلغ  وهي (2.222)*بلغت وبقيمة احتمالية  (2.502)

ة، ومن خالل معادلة منوذج االحندار قيم وإشارات املعامالت موجبة وهذا ما يتفق مع موضوع الدراس
 .(2.222)ب     بوحدة واحدة يزيد من التطوير التنظيمي  االستغالل اجليد للربجمياتنستخلص أن زيادة 

الربجميات والتطوير  هناك ارتباط متوسط وموجب بني وهذا يدل على أن (2.202) معامل االرتباط يساوي
  .باجللفة اجلزائر اتصاالتبالتنظيمي 

وعليه ميكن  (%20.2)أي أن القدرة التفسريية للنموذج تساوي  (2.202)يساوي  (R²)معامل التحديد 
تفسره متغريات  (%50.2)يبقى ما قيمته و  ،التطوير التنظيميمن  (% 20.2) ما قيمتهالربجميات تفسر القول أن 

 . أخرى
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ذو داللة  يوجد أثر «على ما سبق نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة واليت تنص على أنه بناءً و 
 .» بالجلفة الجزائر اتصاالتبالتطوير التنظيمي على للبرمجيات  (α≤2.22) إحصائية عند مستوى معنوية

 :التنظيمي أثر قواعد البيانات على التطوير -ثالثا
للتأكد من  (Analysis Of Variance) تحليل التباين لالنحدارجل اختبار هذه الفرضية سنعتمد على أمن 

قواعد ثر أالختبار  (Simple Regression Analysis) البسيط رتحليل االنحداإىل  باإلضافة ،صالحية النموذج
 .باجللفة اجلزائر اتصاالتبعلى التطوير التنظيمي  بعاد تكنولوجيا املعلوماتأكبعد من  البيانات

قواعد البيانات  أثر الختبار النموذج صالحية من للتأكد لالنحدار التباين تحليل نتائج :(20 -2) الجدول رقم
 .على التطوير التنظيمي

 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر
املعنوية وهو أقل من مستوى  (2.220)*يساوي  (F)نالحظ أن مستوى معنوية  (20 -2) اجلدول من خالل

 .هذه الفرضية ختبارأن النموذج صاحل ال نستخلصوعليه ، (α=2.22)املفروض والذي يبلغ 
 التطوير التنظيميعلى قواعد البيانات نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط ألثر (: 20-2) الجدول رقم

 .بالجلفة الجزائر اتصاالتب

 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر
 (α≤2.22)حصائية عند مستوى معنوية إذو داللة  تأثريان هناك أعاله أالواردة  حصائيةاإلتبني من النتائج ي

بلغت اليت احملسوبة  (T)وذلك استنادا إىل أن قيمة  باجللفة اجلزائر اتصاالتبالتطوير التنظيمي على لقواعد البيانات 
 .(2.22)وهي أقل من مستوى املعنوية املفرتض والذي يبلغ  (2.220)*وبقيمة احتمالية بلغت  (2.025)

مجموع  المصدر
 المربعات

 (F)مستوى معنوية  المحسوبة (F)قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية

 2.220* 22.022 0.252 2 0.252 االنحدار
 2.020 222 02.220 الخطأ
 // 220 00.202 الكلي

 (α=2.22)إحصائيا عند مستوى المعنوية  لدا*

 (T)معنوية  مستوى المحسوبة (T) الخطأ المعياري (B) المتغيرات
 2.222* 22.222 2.022 0.500 الحد الثابت

 2.020 2.202 2.025 *2.220 (x13)  قواعد البيانات
 (α=2.22)دال إحصائيا عند مستوى املعنوية * 2.222 (R) معامل االرتباط

 2.220 (R²) معامل التحديد
 Y= 2.867+0.206x13+ ei معادلة النموذج 
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، ومن خالل معادلة منوذج االحندار قيم وإشارات املعامالت موجبة وهذا ما يتفق مع موضوع الدراسة
 .(2.020)ب     البيانات بوحدة واحدة يزيد من التطوير التنظيمي  االستغالل اجليد لقواعدنستخلص أن زيادة 

البيانات  ارتباط متوسط وموجب بني قواعدهناك  وهذا يدل على أن (2.222) معامل االرتباط يساوي
  .باجللفة اجلزائر اتصاالتبالتنظيمي والتطوير 

وعليه ميكن القول  (%2.0)أن القدرة التفسريية للنموذج تساوي  أي (2.220)يساوي  (R²)معامل التحديد 
تفسره متغريات  (%22.5)يبقى ما قيمته و  ،التطوير التنظيميمن  (%2.0) قواعد البيانات تفسر ما قيمتهأن 

  .أخرى
ذو داللة  يوجد أثر «نهأعلى ما سبق نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة واليت تنص على  بناءً و 

 .»بالجلفة الجزائر اتصاالتبالتنظيمي التطوير على  لقواعد البيانات (α≤2.22) إحصائية عند مستوى معنوية
 .الرئيسية الثانيةالفرضية بار تخا :الثانيالمطلب 

 :الرئيسية الثانية ما يليتضمنت الفرضية 
ألبعاد تكنولوجيا االتصال بصفة مستقلة  (α≤2.22)إحصائية عند مستوى معنوية ذو داللة  يوجد أثرال «

 .» باجللفة اجلزائر اتصاالتبعلى التطوير التنظيمي 
 :هاته الفرضية فرضيتني فرعيتني، تتمثالن يف عن وتتفرع

 الفرضية الفرعية األولى: 
 التطوير التنظيميعلى شبكات االتصال ل (α≤2.22)إحصائية عند مستوى معنوية ذو داللة  يوجد أثرال «
 .» باجللفة اجلزائر اتصاالتب
 الفرضية الفرعية الثانية: 

التطوير التنظيمي  علىللهاتف الذكي  (α≤2.22)عند مستوى معنوية إحصائية ذو داللة  يوجد أثرال «
 .» باجللفة اجلزائر اتصاالتب

عدم   التأكد منلكن قبل ذلك البد من  ،تحليل االنحدارسنعتمد على من أجل اختبار هذه الفرضيات 
 وهنا سنقوم حبساب معامل تضخم التباين ، (Multi-collinearity)وجود ارتباط عال  بني املتغريات املستقلة

(Factory Inflation Variance-VIF) التباين املسموح اختبار، و (Tolerance) بعد من أبعاد املتغري  لكل
 .املستقل

 (أنظر الصفحة املوالية) :واجلدول اآليت يبني نتائج هذه االختبارات
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كمتغير االتصال  نتائج معامل تضخم التباين والتباين المسموح به ألبعاد تكنولوجيا : (25-4) الجدول رقم
 .مستقل

 األبعاد المتغير المستقل
 

 معامل تضخم التباين
(VIF) 

 التباين المسموح
(Tolerance) 

 2.522 2.252 شبكات االتصال تكنولوجيا االتصال
 2.522 2.252 الهاتف الذكي

 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر
حيث  (22)للبعدين تقل عن  (VIF)أن قيم معامل تضخم التباين  (25-4) يتضح من خالل اجلدول رقم

جاءت  (Tolerance)باإلضافة إىل أن قيم اختبار التباين املسموح  لكيالمها، (2.252)بلغت قيم هذه املعامالت 
لكل من البعدين، وبناًء عليه نستنتج عدم وجود ارتباط عال  بني أبعاد  (2.522)حيث بلغت ( 2.22)أكرب من 

 (.تكنولوجيا االتصال)املتغري املستقل 
 :االتصال على التطوير التنظيمي أثر شبكات -أوال

للتأكد من  (Analysis Of Variance) تحليل التباين لالنحدارجل اختبار هذه الفرضية سنعتمد على أمن 
شبكات ثر أالختبار  (Simple Regression Analysis) البسيط رتحليل االنحداإىل  باإلضافة ،صالحية النموذج

 .باجللفة اجلزائر اتصاالتباالتصال على التطوير التنظيمي بعاد تكنولوجيا أكبعد من   االتصال
شبكات  أثر الختبار النموذج صالحية من للتأكد لالنحدار التباين تحليل نتائج: (22-2) الجدول رقم

 .االتصال على التطوير التنظيمي
 مستوى معنوية المحسوبة (F) قيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر

(F) 
 2.222 0.022 2.220 2 2.220 االنحدار
 2.020 222 02.220 الخطأ
 // 220 00.202 الكلي

 (α=2.22)إحصائيا عند مستوى المعنوية  لدا*
 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر

كرب من مستوى املعنوية أوهو ( 2.222)يبلغ  (F)أن مستوى معنوية  (22-2) دول رقميتضح من خالل اجل
 .ختبار الفرضيةإلن النموذج غري صاحل أ، وعليه ميكن القول (α=2.22) املفروض الذي يبلغ

ال يوجد أثر ذو « :سبق، نقبل الفرضية الصفرية ونرفض الفرضية البديلة واليت تنص على أنه على ما وبناءً  
 ».على التطوير التنظيمي االتصالشبكات ل (α≤2.22)داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
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 :أثر الهاتف الذكي على التطوير التنظيمي -ثانيا
للتأكد من  (Analysis Of Variance) تحليل التباين لالنحدارجل اختبار هذه الفرضية سنعتمد على أمن 

اهلاتف ثر أالختبار  (Simple Regression Analysis) البسيط رتحليل االنحداإىل  باإلضافة ،صالحية النموذج
 .باجللفة اجلزائر اتصاالتباالتصال على التطوير التنظيمي بعاد تكنولوجيا أكبعد من الذكي  

الهاتف الذكي  أثر الختبار النموذج صالحية من للتأكد لالنحدار التباين تحليل نتائج: (22 -2) الجدول رقم
 .على التطوير التنظيمي

درجات  مجموع المربعات المصدر
 الحرية

 (F) قيمة متوسط المربعات
 المحسوبة

 (F) مستوى معنوية

 2.202* 2.050 2.202 2 2.202 االنحدار
 2.020 222 02.222 الخطأ
 // 220 00.202 الكلي

 (α=2.22)إحصائيا عند مستوى المعنوية  لدا*
 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر

املعنوية وهو أقل من مستوى  (2.202)*يساوي  (F)نالحظ أن مستوى معنوية  (22 -2) اجلدول من خالل
 .هذه الفرضية ختبارأن النموذج صاحل ال نستخلصوعليه ، (α=2.22)املفروض والذي يبلغ 

 يالتطوير التنظيمعلى الهاتف الذكي نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط ألثر  (:22-2) الجدول رقم
 .بالجلفة الجزائر اتصاالتب

 (T)معنوية  مستوى المحسوبة (T) الخطأ المعياري (B) المتغيرات
 2.222* 22.222 2.002 2.202 الحد الثابت

 2.252 2.252 0.022 *2.202 (x22)  الهاتف الذكي
 (α=2.22)دال إحصائيا عند مستوى المعنوية * 2.002 (R) معامل االرتباط

 2.222 (R²) معامل التحديد
 Y=3.171+0.183x12+ ei معادلة النموذج 

 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر
 (α≤2.22)حصائية عند مستوى معنوية إذو داللة  تأثريان هناك أعاله أالواردة  حصائيةاإلتبني من النتائج ي

 بلغتاليت احملسوبة  (T)وذلك استنادا إىل أن قيمة  باجللفة اجلزائر اتصاالتب التطوير التنظيميعلى للهاتف الذكي 
 .(2.22)وهي أقل من مستوى املعنوية املفرتض والذي يبلغ  (2.202)*وبقيمة احتمالية بلغت  (0.022)

، ومن خالل معادلة منوذج االحندار قيم وإشارات املعامالت موجبة وهذا ما يتفق مع موضوع الدراسة
 .(2.252)ب     نستخلص أن زيادة استخدام اهلاتف الذكي يف إجناز األعمال بوحدة واحدة يزيد من التطوير التنظيمي 
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اهلاتف الذكي  هناك ارتباط منخفض وموجب بني وهذا يدل على أن (2.002) معامل االرتباط يساوي
  .باجللفة اجلزائر اتصاالتبوالتطوير التنظيمي 

وعليه ميكن القول  (%2)أي أن القدرة التفسريية للنموذج تساوي  (2.222) يساوي (R²)معامل التحديد 
تفسره  (95%)يبقى ما قيمته و  ،التطوير التنظيمي من (% 2) استخدام اهلاتف الذكي يف العمل يفسر ما قيمتهأن 

 .متغريات أخرى
ذو داللة  يوجد أثر «:نهأعلى ما سبق نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة واليت تنص على  بناءً و 

 .»بالجلفة الجزائر اتصاالتبالتطوير التنظيمي على  للهاتف الذكي (α≤2.22) إحصائية عند مستوى معنوية
 اختبار  الفرضية الرئيسية الثالثة :الثالثالمطلب 

 :الرئيسية الثالثة ما يليتضمنت الفرضية 
ألبعاد تكنولوجيا املعلومات واالتصال  (α≤2.22)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية «

 .»باجللفة اجلزائر اتصاالتبجمتمعة على التطوير التنظيمي 
للتأكد من  (Analysis Of Variance) تحليل التباين لالنحدارجل اختبار هذه الفرضية سنعتمد على أمن 

ثر أالختبار  (Multiple Regression Analysis) المتعدد رتحليل االنحداإىل  باإلضافة ،صالحية النموذج
االتصال على املتغري التابع واملتمثل يف التطوير  ااملتغريات املستقلة واملتمثلة يف تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجي

 .باجللفة اجلزائر اتصاالتبالتنظيمي 
 اتكنولوجيأبعاد أثر  الختبار النموذج صالحية من للتأكد لالنحدار التباين تحليل نتائج: (20-2) الجدول رقم

 .بالجلفة الجزائر اتصاالتبعلى التطوير التنظيمي المعلومات واالتصال مجتمعة 
مجموع  المصدر

 المربعات
 (F)قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية

 المحسوبة
مستوى معنوية 

(F) 

 2.222* 22.220 0.220 0 2.202 االنحدار
 2.202 222 20.222 الخطأ
 // 220 00.202 الكلي

 (α=2.22)إحصائيا عند مستوى المعنوية  لدا*
 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر

املعنوية أقل من مستوى  وهو (2.222)*يساوي  (F)نالحظ أن مستوى معنوية  (20-2) اجلدول من خالل
 .هذه الفرضية ختبارأن النموذج صاحل ال نستخلصوعليه ، (α=2.22)املفروض والذي يبلغ 
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على المعلومات واالتصال مجتمعة  اتكنولوجيأبعاد ثر أل المتعددتائج تحليل االنحدار ن: (22-2)الجدول رقم 
 .بالجلفة الجزائر اتصاالتبالتطوير التنظيمي 

 (T)معنوية  مستوى المحسوبة (T) الخطأ المعياري (B) المتغيرات
 2.222* 2.222 2.202 2.252 الحد الثابت

 2.222* 2.520 2.220 2.200 تكنولوجيا المعلومات
 2.022 2.222 2.222 2.220 تكنولوجيا االتصال

 (α=2.22)دال إحصائيا عند مستوى المعنوية * 2.202 (R) معامل االرتباط

 2.002 (R²) معامل التحديد
 Y=1.484+0.467x1+0.106x2+ ei معادلة النموذج

 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر
عند مستوى  حصائيةإثر ذي داللة أاالحندار املتعدد تشري إىل وجود أن نتائج حتليل  (22-2)يبني اجلدول رقم 

، ويؤكد معنوية هذا باجللفة اجلزائر اتصاالتب التطوير التنظيميعلى  المعلومات التكنولوجي (α≤2.22)املعنوية 
 .(α≤2.22)دالة عند مستوى املعنوية  يوه ،(2.520)احملسوبة واليت بلغت  (T)األثر قيمة 

 ، وعليه(2.002) (R²) التحديدمعامل  قيمةيف حني بلغت ، (2.202) (R) بلغت قيمة معامل االرتباط
يف احلاصل  يمن التطوير التنظيم (%00.2)املعلومات واالتصال جمتمعة تفسر ما نسبته  انستنتج أن أبعاد تكنولوجي

 .باجللفة اجلزائر اتصاالت
على  المعلومات التكنولوجي (α≤2.22)عند مستوى املعنوية  حصائيةإداللة النتائج وجود أثر ذي  بينت

  .لتكنولوجيا االتصاليف حني مل يكن هذا األثر معنويا بالنسبة  ،بالجلفة الجزائر اتصاالتب التنظيمي التطوير
يوجد أثر ذو داللة « :بناًء على ما سبق، نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على أنه

ألبعاد تكنولوجيا المعلومات واالتصال مجتمعة على التطوير  (α≤2.22)إحصائية عند مستوى المعنوية 
 .»بالجلفة الجزائر اتصاالتبالتنظيمي 
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  (.الفروقاتفرضية )الفرضية الرابعة  ختبارا: المطلب الرابع
على نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة  عتمادباالفرضية الفروقات  اختبار املطلبسيتم من خالل هذا 

هلذا االختبار   نفيها، وجاءت الفرضية الرئيسية ذلك إلثبات هذه الفرضية أو (SPSS)باستعمال الربنامج اإلحصائي 
 :كما يلي
عينة الدراسة  أفرادبين استجابات  (α≤2.22)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية «

والوظيفية  تعزى للعوامل الشخصية( تكنولوجيا المعلومات واالتصال، التطوير التنظيمي)حول متغيرات الدراسة 
 الجزائر اتصاالتب (النوع االجتماعي، العمر، المؤهل العلمي، التصنيف الوظيفي، مدة الخدمة في المؤسسة)

 ».بالجلفة
  :وهي، فرعيةخمس فرضيات عن هذه الفرضية وتتفرع 

 عند مستوى معنوية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية «: الفرضية الفرعية األولى(2.22≥α)  بني استجابات
ع للنو تعزى ( تكنولوجيا املعلومات واالتصال، التطوير التنظيمي)الدارسة  عينة الدراسة حول متغريات أفراد

 .» باجللفة اجلزائر اتصاالتب االجتماعي
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية «: الفرعية الثانيةالفرضية(2.22≥α)  بني استجابات

 للعمرتعزى ( تكنولوجيا املعلومات واالتصال، التطوير التنظيمي)عينة الدراسة حول متغريات الدارسة  أفراد
 .»باجللفة اجلزائر اتصاالتب
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية « :الفرضية الفرعية الثالثة(2.22≥α)  بني استجابات

للمؤهل تعزى إىل ( تكنولوجيا املعلومات واالتصال، التطوير التنظيمي)عينة الدراسة حول متغريات الدارسة  أفراد
 .»باجللفة اجلزائر اتصاالتبالعلمي 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية « :الفرضية الفرعية الرابعة(2.22≥α)  بني استجابات
للتصنيف تعزى ( تكنولوجيا املعلومات واالتصال، التطوير التنظيمي)عينة الدراسة حول متغريات الدارسة  أفراد

 .»باجللفة اجلزائر اتصاالتب الوظيفي
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية « :الفرضية الفرعية الخامسة(2.22≥α)  بني

تعزى ( تكنولوجيا املعلومات واالتصال، التطوير التنظيمي)عينة الدراسة حول متغريات الدارسة  أفراداستجابات 
   . »باجللفة اجلزائر اتصاالتب لمدة الخدمة

 .العينة حول متغيرات الدراسة آراءالجتماعي على اأثر النوع  -أوال
العينة حول متغريات الدراسة  أفراد إجابات يف إحصائية داللة ذات فروق كهنا كانت إذا ما على للتعرف

قمنا باختبار الفرضية النوع االجتماعي يف  ختالفلإل تعزى( تكنولوجيا املعلومات واالتصال، التطوير التنظيمي)
 يف النوع االجتماعي مها ألنه لدينا فئتني (Independent Samples Test) اختبارالفرعية األوىل، وقد استخدمنا 

 (أنظر الصفحة املوالية) :، والنتائج مبينة يف اجلدول اآليت(أنثى، ذكر)
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متغيرات حول العينة  إجاباتفي للفروقات  (Independent S. T TesT) نتائج اختبار: (22-2) الجدول رقم
 .االجتماعيللنوع الدراسة تعزى 

النوع  المحور
 االجتماعي

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 (F) ةقيم
 المحسوبة

مستوى 
 (F)معنوية 

 2.225 2.002 2.20220 2.2502 ذكر تكنولوجيا المعلومات واالتصال
 2.22222 2.2225 أنثى

 2.222 0.522 2.22020 2.0202 ذكر يالتطوير التنظيم
 2.02220 2.0052 أنثى

 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر            
 :كما يلي  (22-2)وميكننا قراءة النتائج من اجلدول 

 قيمة  :واالتصال تكنولوجيا المعلومات(F) معنوية حني أن مستوى  يف، (2.002) احملسوبة بلغت(F) بلغ 
وعليه ال توجد فروق يف أجوبة عينة الدراسة حول متغري  (α=0008)املعنوية أكرب من مستوى وهو  (2.225)

 .لنوع االجتماعيل تعزى واالتصال املعلومات تكنولوجيا
 قيمة : التطوير التنظيمي(F) معنوية حني أن مستوى  يف، (2.222) احملسوبة بلغت(F) وهو  (2.222) بلغ

التطوير التنظيمي وعليه ال توجد فروق يف أجوبة عينة الدراسة حول متغري  (α=0008)املعنوية أكرب من مستوى 
 .لنوع االجتماعيلتعزى 

عند توجد فروق ذات داللة إحصائية ال  «:نهأ اليت تنص علىالفرضية الصفرية على ما سبق نقبل  بناءً و 
 تكنولوجيا المعلومات)الدراسة حول متغيرات العينة  أفراداستجابات  بين (α≤2.22)مستوى معنوية 

 .»بالجلفة الجزائر اتصاالتبللنوع االجتماعي تعزى ( واالتصال، التطوير التنظيمي
 أن ذكور وإناث العينة املدروسة حيملون نفس االجتاهات ونفس التصورات حول كل من نستخلص وعليه     

  .تكنولوجيا املعلومات واالتصال والتطوير التنظيمي
 :العينة حول متغيرات الدراسة آراءأثر العمر على  -ثانيا

العينة حول متغريات الدراسة  أفراد إجابات يف إحصائية داللة ذات فروق هنالك كانت إذا ما على للتعرف
قمنا باختبار الفرضية الفرعية الثانية،  العمريف  ختالفلال تبعا( تكنولوجيا املعلومات واالتصال، التطوير التنظيمي)

 22إلى  00سنة فأقل، من  02)للعمر وهي ثالثة فئات ألنه لدينا  (One-way ANOVA) اختباروقد استخدمنا 
 (أنظر الصفحة املوالية) :التايل، والنتائج مبينة يف اجلدول (سنة 02 إلى 20سنة، من 
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متغيرات حول للفروقات بين أجوبة العينة  (One-way ANOVA) نتائج اختبار: (22-2)الجدول رقم 
 .للعمرالدراسة تعزى 

 العدد الفئة المحور
 

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 (F) قيمة
 المحسوبة

مستوى 
 (F)معنوية 

تكنولوجيا 
المعلومات 
 واالتصال 

 

 2.220 0.200 (222-0) 2.222 2.2220 22 سنة فأقل 02
 2.222 2.2022 05 22و 00بين 
 2.222 2.0520 00 02و 20بين 

 2.220 2.2222 222 المجموع
التطوير 
 يالتنظيم

 2.522 2.025 (222-0) 2.220 2.022 22 سنة فأقل 02
 2.220 2.002 05 22و 00بين 
 2.220 2.022 00 02و 20بين 

 2.202 2.000 222 المجموع
 .(SPSS) إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائيمن : المصدر

 :كما يلي  (22-2)وميكننا قراءة النتائج من اجلدول 
 قيمة  :واالتصال تكنولوجيا المعلومات(F) معنوية حني أن مستوى  يف، (0.200) احملسوبة بلغت(F) بلغ 

وعليه ال توجد فروق يف أجوبة عينة الدراسة حول متغري  (α=0008)املعنوية أكرب من مستوى وهو  (2.220)
 .العمرلعامل تعزى  واالتصال املعلومات تكنولوجيا

 قيمة : التطوير التنظيمي(F) معنوية حني أن مستوى  يف، (2.025) احملسوبة بلغت(F) وهو  (2.522) بلغ
التطوير التنظيمي وعليه ال توجد فروق يف أجوبة عينة الدراسة حول متغري  (α=0008)املعنوية أكرب من مستوى 

 .العمرلعامل تعزى 
عند توجد فروق ذات داللة إحصائية ال  «:نهأ اليت تنص علىالفرضية الصفرية على ما سبق نقبل  بناءً و 

تكنولوجيا المعلومات )حول متغيرات الدراسة العينة  أفراداستجابات  بين (α≤2.22)مستوى معنوية 
 .»بالجلفة الجزائر اتصاالتبللعمر تعزى ( ميواالتصال، التطوير التنظي

كل عينة املدروسة حيملون نفس االجتاهات ونفس التصورات حول  لل مجيع الفئات العمرية أن نستخلص وعليه
 .ال يوجد اختالف يف آرائهم ، أيتكنولوجيا املعلومات واالتصال والتطوير التنظيمي من

 :حول متغيرات الدراسةالعينة  آراءالمؤهل العلمي على  أثر -ثالثا
العينة حول متغريات الدراسة  أفراد إجابات يف إحصائية داللة ذات فروق هنالك كانت إذا ما على للتعرف

قمنا باختبار الفرضية الفرعية  لمياملؤهل الع ختالفال طبقا( تكنولوجيا املعلومات واالتصال، التطوير التنظيمي)
تقني، تقني سامي، ثانوي فأقل، )فئات  مخسةألنه لدينا  (One-way ANOVA) اختبارالثالثة، واستخدمنا 

 (أنظر الصفحة املوالية) :التايل، والنتائج مبينة يف اجلدول (دراسات علياجامعي، 
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متغيرات حول للفروقات بين أجوبة العينة  (One-way ANOVA) نتائج اختبار: (20-2) الجدول رقم
 .للمستوى التعليمي الدراسة تعزى

 العدد الفئة المحور
 

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجات 
 الحرية

( F) قيمة
 المحسوبة

مستوى 
 (F)معنوية 

تكنولوجيا 
المعلومات 
 واالتصال 

 

 2.222 2.220 (25-2) 0.43465 3.4764 8 ثانوي فأقل
 0.27593 3.4175 11 تقني

 0.28792 3.2443 25 تقنى سامي
 0.35473 3.4555 57 جامعي

 0.22573 3.5442 2 دراسات عليا
 0.34361 3.4035 103 المجموع

التطوير 
 التنظيمي

 2.520 2.250 (25-2) 0.62643 3.8057 8 ثانوي فأقل
 0.36317 3.7007 11 تقني

 0.43885 3.5937 25 تقي سامي
 0.49081 3.6691 57 جامعي

 0.03010 3.8247 2 دراسات عليا
 0.46998 3.6678 103 المجموع

 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر
 :كما يلي  (20-2)وميكننا قراءة النتائج من اجلدول 

 قيمة  :واالتصال تكنولوجيا المعلومات(F) معنوية حني أن مستوى  يف، (2.220) احملسوبة بلغت(F) بلغ 
وعليه ال توجد فروق يف أجوبة عينة الدراسة حول متغري  (α=0008)املعنوية أكرب من مستوى وهو  (2.222)

 .للمستوى التعليميتعزى  واالتصال املعلومات تكنولوجيا
 قيمة : التطوير التنظيمي(F) معنوية حني أن مستوى  يف، (2.250) بلغت احملسوبة(F) وهو  (2.520) بلغ

التطوير التنظيمي وعليه ال توجد فروق يف أجوبة عينة الدراسة حول متغري  (α=0008)املعنوية أكرب من مستوى 
 .للمستوى التعليمي تعزى

عند توجد فروق ذات داللة إحصائية ال  «:نهأ اليت تنص علىالفرضية الصفرية على ما سبق نقبل  بناءً و 
تكنولوجيا المعلومات )حول متغيرات الدراسة العينة  أفراداستجابات  بين (α≤2.22)مستوى معنوية 

 ».بالجلفة الجزائر اتصاالتبللمستوى التعليمي تعزى ( واالتصال، التطوير التنظيمي
 :العينة حول متغيرات الدراسة آراءالتصنيف الوظيفي أثر  -رابعا

العينة حول متغريات الدراسة  أفراد إجابات يف إحصائية داللة ذات فروق هنالك كانت إذا ما على للتعرف
يف التصنيف الوظيفي قمنا باختبار الفرضية  ختالفلال تعزى( تكنولوجيا املعلومات واالتصال، التطوير التنظيمي)
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إطار، عون تحكم، عون )فئات ثالثة ألنه لدينا  (One-way ANOVA) اختبارالفرعية الرابعة، وقد استخدمنا 
 :، والنتائج مبينة يف اجلدول اآليت(تنفيذ

للفروقات بين أجوبة العينة حول متغيرات  (One-way ANOVA)نتائج اختبار : (20-2) الجدول رقم
 الدراسة تعزى للتصنيف الوظيفي

 العدد الفئة المحور
 

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

( F) قيمة
 المحسوبة

مستوى معنوية 
(F) 

تكنولوجيا 
المعلومات 
 واالتصال 

 

 0.31293 3.4833 21 إطار
(0-

222) 
0.923 2.222 

 0.32308 3.3595 43 عون تحكم
 0.37981 3.4091 39 عون تنفيذ
 0.34361 3.4035 103 المجموع

التطوير 
 التنظيمي

 0.44855 3.7946 21 إطار
(0-

222) 0.996 .3732 
 0.48723 3.6489 43 عون تحكم
 0.46154 3.6205 39 عون تنفيذ
 0.46998 3.6678 103 المجموع
 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر              

 :كما يلي  (20-2)وميكننا قراءة النتائج من اجلدول 
 قيمة  :واالتصال تكنولوجيا المعلومات(F) معنوية حني أن مستوى  يف، (0.923) احملسوبة بلغت(F) بلغ 

وعليه ال توجد فروق يف أجوبة عينة الدراسة حول متغري  (α=0008)املعنوية أكرب من مستوى وهو  (2.222)
 .للتصنيف الوظيفي تعزى واالتصالاملعلومات تكنولوجيا 

 قيمة : التنظيمي التطوير(F) معنوية حني أن مستوى  يف، (0.996) احملسوبة بلغت(F) وهو  (3732.) بلغ
التطوير التنظيمي وعليه ال توجد فروق يف أجوبة عينة الدراسة حول متغري  (α=0008)املعنوية أكرب من مستوى 

 .للتصنيف الوظيفي تعزى
عند توجد فروق ذات داللة إحصائية ال  «:نهأ علىاليت تنص الفرضية الصفرية على ما سبق نقبل  بناءً و 

تكنولوجيا المعلومات )حول متغيرات الدراسة العينة  أفراداستجابات  بين (α≤2.22)مستوى معنوية 
 .»بالجلفة الجزائر اتصاالتبالوظيفي للتصنيف تعزى ( واالتصال، التطوير التنظيمي

 :حول متغيرات الدراسةالعينة  آراءلعمل في المؤسسة على مدة اأثر  -خامسا
العينة حول متغريات الدراسة  أفراد إجابات يف إحصائية داللة ذات فروق هنالك كانت إذا ما على للتعرف     

مدة العمل باملؤسسة قمنا باختبار الفرضية الفرعية  ختالفال تبعا( تكنولوجيا املعلومات واالتصال، التطوير التنظيمي)
 22إلى 0 من ،سنوات فأقل 2)أربع فئات ألنه لدينا  (One-way ANOVA) اختباردمنا اخلامسة، وقد استخ

 (أنظر الصفحة املوالية) :التايل، والنتائج مبينة يف اجلدول (سنة 22سنة، أكثر من  22إلى  22سنوات، من 
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متغيرات حول للفروقات بين أجوبة العينة  (One-way ANOVA) نتائج اختبار: (25-2)الجدول رقم 
 .المؤسسةبلمدة العمل  الدراسة تعزى

 العدد الفئة المحور
 

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 (F) قيمة
 المحسوبة

مستوى 
 (F)معنوية 

تكنولوجيا 
المعلومات 
 واالتصال 

 

 2.222 2.050 (2،22) 2.222 2.200 22 سنوات فأقل 2
 2.222 2.222 22 22و  20بين 
 2.000 2.220 00 22و  22بين 

 2.222 2.220 00 22أكثر من 
 2.222 2.222 222 المجموع

التطوير 
 يالتنظيم

 2.222 2.222 (2،22) 2.220 2.520 22 سنوات فأقل 2
 2.220 2.022 22 22و  20بين 
 2.225 2.020 00 22و  22بين 

 2.202 2.020 00 22أكثر من 
 2.202 2.000 222 المجموع
 .(SPSS) من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي: المصدر

 :كما يلي  (25-2)وميكننا قراءة النتائج من اجلدول 
 قيمة  :واالتصال تكنولوجيا المعلومات(F) معنوية حني أن مستوى  يف، (2.050) احملسوبة بلغت(F) بلغ 

وعليه ال توجد فروق يف أجوبة عينة الدراسة حول متغري  (α=0008)املعنوية أكرب من مستوى وهو  (2.222)
 .ملدة العمل يف املؤسسة تعزى واالتصالاملعلومات تكنولوجيا 

 قيمة : التطوير التنظيمي(F) معنوية حني أن مستوى  يف، (2.222) احملسوبة بلغت(F) وهو  (2.222) بلغ
التطوير التنظيمي وعليه ال توجد فروق يف أجوبة عينة الدراسة حول متغري  (α=0008)املعنوية أكرب من مستوى 

 .العمل يف املؤسسة ملدة تعزى
عند توجد فروق ذات داللة إحصائية ال  «:نهأ اليت تنص علىالفرضية الصفرية على ما سبق نقبل  بناءً و 

تكنولوجيا المعلومات )متغيرات الدراسة حول العينة  أفراداستجابات  بين (α≤2.22)مستوى معنوية 
 .»بالجلفة الجزائر اتصاالتبة العمل لمدتعزى ( واالتصال، التطوير التنظيمي

 
 
 
 



 بالجلفة الجزائر تصاالتاب التنظيمي التطوير على واالتصال المعلومات تكنولوجيا أثر: الرابع الفصل

 111 

 :خالصة الفصل الرابع
 اتصاالتؤسسة مب تعريفال تناولنا بداية حيث وكيفية إجرائها،امليدانية للدراسة عرضنا يف هذا الفصل الطبيعة 

، مث تطرقنا بعد ذلك إىل حتليل والتفصيل يف اإلطار املنهجي للدراسة وذلك من خالل عرض بوالية اجللفة اجلزائر
ألمنوذج الدراسة وحتديد املنهج املتبع واألدوات املستخدمة وكذا حتديد جمتمع وعينة الدراسة وأهم الطرق اإلحصائية 

 اختبار يف ممثلة للصالحية اإلحصائية الختباراتقمنا بااملستخدمة فيها، مث تطرقنا إىل بناء وتصميم أداة الدراسة، مث 
 وتوصلنا املعلمية، االختبارات مسح لنا باستخدام ما وهذا الطبيعي البيانات للتوزيع خضوع أظهر الذي الطبيعي التوزيع

 الدراسة كما بلغت قيمة ثبات إجيابية، نتائج إىل الداخلي لالتساق( Spearman)معامل االرتباط  خالل من
(Cronbach's Alpha) وصدق االستبانة ثبات على دلتعالية وممتازة  قيمة وهي (2.222) ككل للدراسة. 

 ال ممنه (%02.0) وأن ذكور، هم الدراسة عينة من %(52.2) أن إىل يف هذه الدراسة كذلك توصلنا
بنسبة  املستوى الغالب (الجامعي المستوى) كان  فقد الدراسي للمستوى بالنسبة أما ،(سنة 22) عمرهم يتجاوز

بنسبة  (عون تحكم)يف عينة الدراسة هي فئة انتشارا  والتصنيف الوظيفي األكثرمن عينة الدراسة،  %(22.2)
 .(81.6%) بنسبة( سنوات 2)عينة الدراسة تفوق خربهتم  أفرادكما أن غالبية ،  (22.0%)

وقد خلصنا يف هذا الفصل إىل أن مستوى تكنولوجيا املعلومات كان مرتفعا حسب إجابات عينة الدراسة، 
احلاسوب، الربجميات، قواعد البيانات، أما بالنسبة لتكنولوجيا : املتمثلة يف اأبعادهوهذا ما يعكسه ارتفاع مستوى كل 

  .مستوى استخدامها يف املؤسسة متوسطا كاناالتصال فقد  
كما خلصنا أيضا إىل أن مستوى التطوير التنظيمي كان متوسطا وهذا ما يعكسه توسط مستوى كل أبعاده 

 أن املؤسسة  على جيب ه، وعليه ميكن القول بأنفرادتطوير التنظيم، تطوير مجاعات العمل، تطوير األ: املتمثلة يف
ضمن هلذه التكنولوجيا دجمها يف أسلوب النظر أن تعيد بتكنولوجيا املعلومات واالتصال و  هتمامهاا رفععمل على ت

 .جل الوصول إىل أعلى مستويات التطوير التنظيميأمن عملية الصحيحة والطريقة البممارسات وأنشطة املنظمة 
ألبعاد تكنولوجيا  (α≤2.22)داللة إحصائية عند مستوى املعنوية  ذيفرضيات الدراسة بني وجود أثر اختبار 

، وأن هناك أثر ذو داللة إحصائية عند باجللفة اجلزائر اتصاالتبصفة مستقلة على التطوير التنظيمي املعلومات ب
يوجد  ، بينما أثبت أنه الباجللفة اجلزائر اتصاالتبللهاتف الذكي على التطوير التنظيمي  (α≤2.22)مستوى املعنوية 

 اجلزائر اتصاالتبلشبكات االتصال على التطوير التنظيمي  (α≤2.22)أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية 
من قيمة  (%00.2)فسر ما مقداره تكما توصلنا أيضا إىل أن تكنولوجيا املعلومات واالتصال بصفة عامة .باجللفة

جانسة على العاملني اجتاه متغريات الدراسة فقد جاءت كلها مت راءأما بالنسبة آل. التباين احلاصل يف التطوير التنظيمي
  .الرغم من اختالف خصائصهم الشخصية والوظيفية
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يف إحداث التطوير التنظيمي  االتصالإن اهلدف من هذه الدراسة هو إيضاح مسامهات تكنولوجيا املعلومات 
في تكنولوجيا المعلومات واالتصال  تساهمكيف )مبنظمات األعمال، وبذلك متحورت إشكالية البحث حول 

ألدبيات املرتبطة مبوضوع ل، وبعد مراجعة وحتليل (؟بمؤسسة اتصاالت الجزائر بالجلفةالتطوير التنظيمي تفعيل 
مت التوصل إىل جمموعة من النتائج ( اجلزائر باجللفة اتصاالت)البحث، ومن خالل الدراسة امليدانية جملتمع البحث 

 :يلي مافينوجزها 
 :أهم نتائج القسم النظري -أوال

مجع، )املعرفة العلمية واألساليب واملعدات اليت متمكن من إدارة املعلومات  يف المعلومات اتكنولوجي تتمثل -
خمتلف " :جندأهم أدوات هذه التكنولوجيا من بني و . خيدم أهداف املنظمة اوهذا مبِ ( توزيعمعاجلة، ختزين، 

يف تسهيل معاجلة  دوات سامهت بشكل كبرياألهذه  ،"قواعد البيانات ،الربجميات، يلأجهزة اإلعالم اآل
تكوين قاعدة و  ،لكرتوينإىل اإل التقليديمن شكله  لعمل اإلداريحتويل او  ،السيطرة على املعلوماتو نات االبي

 .دارة املعرفةإلبناء نظم  قوية تقنية
التجهيزات املتطورة اليت يتم توظيفها و األدوات واألوعية والوسائل يف خمتلف  تكنولوجيا االتصال تتمثل -

أكثر ، ومن بني بغرض نقل املعلومات والبيانات من املرسل إىل املستقبل يف أقل فرتة زمنية وبأقل تكلفة وبدقة
 ادع مما ،الوقت احلايليف املرافق الدائم للموظف املالزم و  إذ يعداهلاتف الذكي  دوات االتصال رواجا جندأ

يف تسهيل  إذ ساهم وبشكل كبري املختلفة ةملنظمالتلبية احتياجات إىل ضرورة استغالل هذه امليزة 
. بصفة أنية املعلومات وتبادل للعمل املرن التنظيم بإمكانية ومسح والتعاون، واخلارجية الداخلية االتصاالت

جا يف عامل ارو األكثر دوات بدورها من األهي ( اإلنرتانت، اإلكسرتانت، اإلنرتنت) شبكات االتصال
 تد  عم اليت  جتماعيما نتج عنها من شبكات التواصل االو نرتنت أمهها اليوم واليت تعد شبكة اإل االتصال

فمن خالل هذه الشبكات أصبحت املنظمة أكثر تفاعال  عمالئهابنقطة حتول مهمة يف عالقة املنظمة 
تعزيز قيمة عالمتها التجارية باإلضافة إىل تقليل يف  وسامهت كذلك ،، أكثر إطالعا على عيوهباهممع

 .تكاليف الرتويج
أمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصال تتجلي يف كوهنا مساهم فعال يف تعزيز تنافسية املنظمات وحتسني   -

مسامهاهتا  ىلإافة باإلض ،ختفيض التكاليف ،زيادة سرعة األداء ،كفاءهتا التشغيلية من خالل حتسني اجلودة
  .روف بيئة العملظ مع لتكيفا مناملنظمة  نيومتكسرعة االستجابة للعمالء و القرار  ختاذاعملية  حتسني يف

ا كبري   اوخمطط له، يشمل املنظمة بأكملها أو جزء  ؛ نهج؛ مستدمي؛ طويل املدىملتطوير التنظيمي هو نشاط ا -
ويستند على األطر املفاهيمية واملنطلقات األساسية واإلسرتاتيجيات  منها، يهدف إىل زيادة فاعلية املنظمة،

تنفذ بالتعاون مع أعضاء املنظمة باالستعانة بأطراف قد والعمليات املنبثقة من العلوم السلوكية، واليت 
مجاعات مساعدة خارجية كجهات استشارية، ويتم ذلك عن طريق إحداث التغيري املناسب يف األفراد، 

 .يتماشى ويتوافق مع التغري البيئي احلادث امبوذلك ، التنظيمو  العمل
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 ، إذ ميثل التطوير التنظيمييأمهها التغيري التنظيمبالعديد من املصطلحات املقاربة  ييرتبط التطوير التنظيم -
تبني كيفية إحداث التغيري التنظيمي معتمدا يف ذلك على أسلوب تشخيص  مناذجيقدم  يثحب ،هأحد مداخل

بني هذين  االختالفأما عن جوانب  ،املشكالت بطريقة يتشارك فيها أعضاء املنظمة بصورة مجاعية
يتمثل يف أن التغيري التنظيمي يسعى إىل تغيري اهلدف أو الوسيلة، مبعىن إعطاء بديل ها فجوهر طلحني صامل

 أما التطوير التنظيمي. بديل معني ويعرضه على التجربة ومن مث تبقى النتيجة احتماليةبذلك يفرض ف ؛مسبق
نتيجته حتتم بالضرورة مبدأ و الفرص لعدة بدائل متوفرة للتنظيم سواء كانت مباشرة أو غري مباشرة،  فهو يتيح

 .جيابيةاإل
فهو . ظمةمنللعمل  منهجهذه الربامج ربامج التغيري لتصبح لالتطوير التنظيمي على الرتسيخ والدميومة يركز  -

من خالل متليك األفراد قدرات تنتج  ،امتدادا طويل املدى للوضعية املرغوب فيها للمنظمة بذلك ميثل
والتعامل اجليد واملرن مع األحداث املستقبلية ومهارات العمل اجلماعي وختطي املشكالت  التحديث املستمر

 .القائمة
ويشمل هذا التطوير تطوير معارفهم، مهاراهتم،  تطوير األفرادالتطوير التنظيمي ثالثة حماور رئيسية أوهلا ميس  -

بقيمها  هتمامواالفاعلية اجلماعة على يركز والذي تطوير جماعات العمل ثم  ،وشخصياهتم دوافعهم
 خالفات أواجلماعة من نزاعات  أطرافبني  أيطر  ومتاسك اجلماعة، وما أهدافهاومعايريها وتطوير 

من خالل  عى التطوير التنظيمييسو  التنظيموتطوير  .القرارات واختاذاملشكالت  لاملناسبة حل واألساليب
هيكل و اإلدارات واخلدمات أو املنتجات و إىل حتسني األنشطة ومهام العمل والوظائف واألقسام  احملورهذا 

ويهتم كذلك بتطوير التكنولوجيا  ،ىبني املنظمة واملنظمات األخر  والسلطات والعالقات العالقات
العمليات اإلدارية اليت تتم داخل التنظيم وفرص التجديد تطوير إجراءات العمل وأساليبه و املستخدمة وتطوير 

واالبتكار،كما ميس التطوير هنا حتسني الوضع التنافسي للمنظمة ومراجعة أهدافها وتطوير خياراهتا 
  .اتيجيةسرت اإل

 املنظمة مطالبةدارة ولذلك فإن إ ،تطويرلليستدعي العمل على حتديد النمط املناسب  التطويرجناح مشروع  -
من املدخل املناسب  اختياربتحديد اجلهة اليت تتوىل مسؤولية إعداد وتنفيذ متطلبات املشروع باإلضافة إىل 

 . التطوير حسب احتياجاهتا

قليال ما نسمع  ابرنامج خمطط يستهدف إحالل الشيء اجليد بدل السيئ لذالتنظيمي يفرتض بأن التطوير  -
ن أ لكن تبني لنا ،ية مركزة للجانب السلوكيايعطي عن يالتنظيمن التطوير أة التطوير خاصة و معن مقاو 
هذه تفرض  .املنظمة يف دوجه الفساأ مصاحل ميس ألنه ال يستثىن من مشكل املقاومة يالتنظيمالتطوير 

 البدائلتتباين بني حتديات فردية كمقارنة و جمموعة من التحديات اليت تعرقل سري الربنامج التطويري  ةاملقاوم
 اوغريه لألداءىل معايري موضوعية إ فتقاراالو كنقص القيادة املؤهلة   وحتديات تنظيمية ،االجتماعية العدوىو 

 ..من التحديات
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عمل اجلديدة من بينها يف نظام العمل بروز العديد من صيغ ال االتصالتكنولوجيا املعلومات و ترتب عن دمج  -
املعامالت والتوسع يف األسواق  سامهت يف تسريععالقة املنظمة مع العمالء و اليت طورت و لكرتونية التجارة اإل

قوم على مبدأ جعل  ي ذيوال ةلكرتونياألعمال اإلباإلضافة إىل بروز مفهوم . وختفيض تكلفة تسويق للمنتجات
كافة أعمال املنظمة إلكرتونية سواء  كانت جتارية مالية، خدماتية أو إدارية وجعل عالقتها مع كافة أطراف 

ظهر لنا مفهوم كما  "اإللكرتونيةلكرتونية أمشل من التجارة أي أن جمال األعمال اإل"األعمال على اخلط 
التحرر املكاين والزماين يف هذا املفهوم عكس ي إذلكرتونية كمفهوم مطور ملفهوم األعمال اإل  فرتاضيةاملنظمة اال

لتحقيق إدارة منخفضة التكاليف، سريعة اهلادفة لكرتونية اإلدارة اإلباإلضافة إىل مفهوم . أداء نشاط املنظمة
 .إلكرتونية وبالتايل تطوير أداءها من خالل جعل أنشطة املكتب ومهامه الروتينية كلهااخلدمة األداء ودقيقة 

ل اهلياكل اشكأتطور يف  عنهترتب  يف منظمات األعمال االتصالتكنولوجيا املعلومات و  استخدام ر  تطو   -
ونتج عن تصاعد  املعاصرة هلا، افأصبحت اهلياكل الشبكية واملفلطحة واملقلوبة مناذج كذلك،التنظيمية  

الرتكيز على العمليات و أكرب للموظف،  ةاستقالليمنح استخدام العمل الشبكي إضعاف مبدأ وحدة األوامر، 
من و  .املتزايد على الفرق املدارة ذاتيا عتمادات أصبحت أكثر مهنية وختصصا، واالاألساسية كون أن املنظم

 تتصاعدكذلك ما ميس األفراد إذ جند   االتصالاملعلومات و  ااالستخدام املتنامي لتكنولوجي اتانعكاس
 عتمادسع استخدام صيغ العمل عن بعد واالتو و ذوي املهارات التكنولوجية، العمال إىل عمال املعرفة و  احلاجة

مجاعات كذلك يف تطوير سامهت  تكنولوجيا املعلومات  .يف تطوير األفراد على أساليب التكوين عن بعد
 . مقتضيات عملها ضمنوالربامج اجلماعية  تمن خالل دمج نظم املعلومات اجلماعية والتطبيقا العمل

ل خليل الصعاب اليت قد تواجه تطبيق مداذتيف واالتصال كذلك تتدخل  استخدام تكنولوجيا املعلومات -
األعمال وهذا ما يتحقق من خالل  تقوم على مبدأ التخلص من زوائدمثال فإعادة اهلندسة  ،يالتطوير التنظيم

مبثابة أداة رقابية توفر معلومات  االتصالتعترب تكنولوجيا املعلومات و فإدارة اجلودة الشاملة أما ة العمليات، متتأ
النشاط وتظهر توقعات حوله وتعزز العالقة مع العمالء وتسهل عملية التوصل معهم وهذا ما  حول سريورة

وتؤثر تكنولوجيا  ،يؤدي إىل حتقيق رضا الزبون الذي يعد أهم العناصر اليت ترتكز عليها فلسفة هذا املدخل
دة يف التعامل مع قوى على تطوير املنظمات من ناحيته اإلسرتاتيجية من خالل املساع االتصالاملعلومات و 

دين واملنافسني ر ز االسرتاتيجيات التنافسية عن طريق ختفيض التكاليف وتوفري معلومات على املو يافس وتعز التن
 .واألطراف ذات العالقة باإلضافة إىل دمج هذه التكنولوجيا يف األنشطة الرئيسية والداعمة لسلسلة القيمة

 :أهم نتائج القسم التطبيقي -ثانيا
 :أهم ما خلصت إليه الدراسة من ناحيتها التطبيقية جندمن 

سهم براس أهي شركة عمومية ذات و  فرعا من فروع مؤسسة اتصاالت اجلزائر عدت اجلزائر باجللفة اتصاالتأن  .1
هذه املؤسسة  اختريتباجلزائر، وقد وخدمات االتصاالت السلكية وال سلكية  يف سوق الشبكةمال تنشط 

أوهلما تعرضها جلهود التطوير التنظيمي حيث قامت بالعديد من التغريات اهليكلية املتتالية واليت   ينيرئيسلسببني 
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تصاالت وبالتايل فهي املؤسسة االجمال عن الربيد باإلضافة إىل أهنا مؤسسة ناشطة يف  انفصاهلاكان أمهها 
 .نسب لتطبيق دراستنا عليهااأل

املتغري  يتمثل حيث الدراسة، اتببناء أمنوذج خاص لقياس متغري  انطالقا من حتليل الدراسات السابقة قمنا .2
فبالنسبة  االتصال،املستقل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال بشقيها تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا 

الربجميات، احلاسوب، : )من ثالثة أبعاد أساسية هي انطالقاقاس ن تأميكن  اهنأىل إلتكنولوجيا املعلومات توصلنا 
 :مها رئيسينيقاس من خالل بعدين تن أميكن  افتوصلنا إىل أهناالتصال  ا، أما بالنسبة لتكنولوجي(قواعد البيانات

ن أنه ميكن أىل إ، الذي توصلنا فكان التطوير التنظيمي أما املتغري التابع(. شبكات االتصال، اهلاتف الذكي)
 .(تطوير التنظيم، تطوير مجاعات العمل، تطوير األفراد: )سية وهييبعاد رئأيقاس من خالل ثالثة 

استمارة استبانة   (131)وزعنا انطالقا من ذلك  إذالدراسة،  يقارب نصف جمتمع عينة الدراسة مامشلت   .3
 ،(%96.78)استمارة بنسبة اسرتجاع بلغت  (111)، اسرتجعنا منها ؤسسةعشوائيا على خمتلف العاملني بامل

بنسبة بلغت ( 103)وبعد الفحص التفصيلي جلميع االستمارات وجدنا أن الصاحل منها للتحليل هو 
 .جيايب الكبري للعاملني مع البحثاإلتعكس التفاعل  نوعا ما وهي نسبة عالية( 68.23%)

داة أمصداقية  ، وهذا ما يعكسإليها تنتميمع احملاور اليت كبرية   كانت مجيع فقرات االستبانة على عالقة طردية .1
للدراسة    (Cronbach’s Alpha) يدعمه معامل كرونباخ الفا الدراسة وصالحيتها للتطبيق امليداين، وهذا ما

  متأكدونننا أذ تعين بإ، اد  ج سة متتاز بثبات عال  ان الدر أ، وهي قيمة ممتازة تدل (0.934)ككل والذي بلغ 
 .داة الدراسة على نفس جمتمع البحثأعادة توزيع إمن احلصول على نفس النتائج يف حالة ( % 83.1)بنسبة 

ن الفئة الغالبة على عينة الدراسة هي فئة ألعينة الدراسة ميكننا القول ب والوظيفية الشخصية العواملكتحليل ألهم  .5
 أما ،(سنة 15)عمرهم  يتجاوز من هذه العينة ال (%61.6) نسبته وأن ما ،%(95.1) بنسبة بلغت الذكور
من عينة الدراسة،  %(55.3)بنسبة  املستوى الغالب (الجامعي المستوى) فقد كان الدراسي للمستوى بالنسبة

أن غالبية ، كما (%11.6)بنسبة ( عون تحكم)يف عينة الدراسة هي فئة ا انتشار   والتصنيف الوظيفي األكثر
 .(81.6%)بنسبة ( سنوات 5)أفراد عينة الدراسة تفوق خربهتم 

ذ إسة اعينة الدر  راءآلكان مرتفعا وفقا   باجللفة اجلزائر تصاالتمبؤسسة ااملعلومات  اتكنولوجيبصفة عامة مستوى  .7
احلاسوب، ): املتمثلة يف امستوى أبعاده رتفاعا، وهذا ما يعكسه (4.0505) ارجح هلبلغ املتوسط احلسايب امل

 (3.8900)و( 4.1618)و (4.0874) إذ بلغت قيمة متوسطاهتا احلسابية املرجحة (الربجميات، قواعد البيانات
 .على التوايل

سة إذ بلغ اعينة الدر  راءآلكان متوسطا وفقا  باجللفة تصاالت اجلزائرمبؤسسة امستوى تكنولوجيا االتصال  .6
 مبستويات متوسطةجاءت ا اليت ، وهذا ما يعكسه مستوى أبعاده(2.9398) ارجح هلاملتوسط احلسايب امل

( 2.9612) هلما احلسابية املرجحة ذ بلغت قيمة املتوسطاتإ (شبكات االتصال، اهلاتف الذكي): املتمثلة يفو 
 .على التوايل (2.9184)و
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سة إذ بلغ اعينة الدر  راءآلكان متوسطا وفقا   باجللفة تصاالت اجلزائرا مؤسسةمستوى التطوير التنظيمي يف  .9
اليت جاءت مجيعا مبستويات متوسطة ، وهذا ما يعكسه مستوى أبعاده (3.5469) رجح لهاملتوسط احلسايب امل

 (3.5884)إذ بلغت قيمة املتوسطات احلسابية املرجحة هلا  (مجاعات العمل، األفراد، التنظيم): املتمثلة يف
  .على التوايل (3.5643)و (3.4879)و

طردية مع  رتباطيهاذات عالقة ( جميات، قواعد البياناترب الاحلاسوب، )املعلومات  امجيع أبعاد تكنولوجيجاءت  .8
، (1.111)معامالت ارتباطها على التوايل قيمة تصاالت اجلزائر باجللفة حيث بلغت التطوير التنظيمي با

 (α≤1.15)ىل أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية  إكما توصلنا . (1.311)، (1.371)
 .باتصاالت اجلزائر باجللفة جلميع أبعاد تكنولوجيا املعلومات بصفة مستقلة على التطوير التنظيمي

قيمة معامل  تحيث بلغباطية بني اهلاتف الذكي والتطوير التنظيمي تالقة ار الدراسة كذلك عن وجود ع سفرتأ .11
للهاتف  (α≤1.15)داللة إحصائية عند مستوى املعنوية   يوجود أثر ذ وأثبتت الدارسة ،(1.223) االرتباط

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إىل أنه توصلنا ، يف حني باتصاالت اجلزائر باجللفة الذكي على التطوير التنظيمي
 .باتصاالت اجلزائر باجللفة شبكات االتصال على التطوير التنظيميل (α≤1.15)عند مستوى املعنوية 

لتكنولوجيا املعلومات  (α≤1.15)حصائية عند مستوى املعنوية إأثر ذو داللة ن هناك أنتائج الدراسة  ثبتتأ .11
 .باتصاالت اجلزائر باجللفةعلى التطوير التنظيمي واالتصال 

على اختالف خصائصهم الشخصية والوظيفية العاملني يف عينة الدراسة  راء وتصوراتأن آتوصلنا يف األخري إىل  .12
 . جاءت كلها متجانسة وغري متباينة (التنظيميتكنولوجيا املعلومات واالتصال، التطوير )متغريات الدراسة  اجتاه
 :وتوصيات الدراسة اقتراحات

 الدراسة، نتائج يف والتأمل املختلفة، املصادر إىل والرجوع املعلومات وتقصي البحث امليداين مرحلة أثناء برزت
 والباحثني األخرى اجلزائريةواملنظمات  املبحوثةاملنظمة  تفيد التوصيات من مبجموعة صياغتها ميكن اليت األفكار بعض

 :اآليت النحو على تلخيصهاواليت ميكن  عموما ، والتنظيمي اإلداري بالفكر واملهتمني
توفري مبا يف ذلك  .ةنظمتقوية وتدعيم امل من أجلطوير البنية التحتية التكنولوجية لتلتخطيط اضرورة  .1

 .والكافيةعتمادات واملخصصات املالية الالزمة اال
بكوادر إدارية وفنية مدربة على استخدام " اجلزائر اتصاالتمؤسسة "ات اجلزائرية وخاصة نظمامل دعمضرورة  .2

 ارفع كفاءهتم وفقمتكن من بدورات تكوينية العمال  تأهيلواحلرص على  ،واالتصال تكنولوجيا املعلومات
 .االجتاهات احلديثة يف تقدمي اخلدمةلتطورات و ل

 لتقليلالتقليل من حالة املواجهة الشخصية مع مقدم اخلدمة والعمل على  تقنيات التسويق اإللكرتوين اعتماد .3
 .اجلهد والوقتو  التكاليف

 .وحتديثها بصفة مستمرة ،تتصف باملرونةالعمل على تصميم قاعدة بيانات موحدة  .1
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مع و  بني املستويات اإلدارية املختلفة،و  ،هاخمتلف فروعاإلدارة املركزية و على حتسني تدفق املعلومات بني العمل  .5
 .كذلك  عمالئها

بتطوير شبكات االتصال ومعاجلة  هتمامواالالعمل  قياسبدمج اهلاتف الذكي وبصفة رمسية يف  هتماماال .7
 .مشاكل سرعة تدفق االنرتنت

علومات واالتصال لتقييم جهود التطوير التنظيمي وكذا كفاءة أداء تكنولوجيا املوضع معايري ومؤشرات حمددة  .6
 .ومتابعة مدى حسن استغالهلااملستخدمة 

هتم ومشاركة أعضاء التحقيق االستفادة من خرب  يضرورة االستعانة مبستشارين خمتصني يف التطوير التنظيم .9
 . حاالت املقاومة وجعلهم حاالت فاعلة فيهمن تقليل لالتنظيم يف العملية التطويرية ل

ة من خالل تثقيفهم بأمهية التطوير وبالفوائد اليت حيققها، واليت نظمهتيئة العاملني لقبول التطوير التنظيمي بامل .8
 .وهتيئة العمالء كذلك تهممنظمصاحلهم وصاحل  ستكون يف

الواحد لدى العاملني وختصيص دورات  روح الفريق تكريس سلوب اجلماعي و باأل دعم العملالعمل على  .11
سلوب املعتمد األ ومفهوم الفرق املدارة ذاتيا هوفرق الن العمل من خالل ألاجلانب  هلم تعىن هبذا ةتدريبي

 .املتطورةاألعمال  نظماتملدى والدارج 
يزال  ال اهليكل ن هذاأ إالمىي يالتنظ هايكلهشكل يف  باجللفة اجلزائر اتصاالتمت هبا االيت قرغم التغيريات  .11

مر ضروري أ يالتنظيمن تطوير اهليكل إوبالتايل ف ا،وظيفي فهيكلها التنظيمي ال يزاليكتسي الصبغة التقليدية 
 ةقائمشبكية و ياكل هلتحويل هياكلها إىل  املنظمةهتيئة أي العمل على لوجي و ن يراعى فيه العامل التكنأجيب 

  .رة ذاتيااعلى فرق العمل املد
ى االستفادة من مزايا التكوين العمل علو  ،منافعهلالستفادة من وذلك العمل عن بعد  تعزيزالعمل على  .12

مكانية إيف العملية التكوينية وزيادة  املكوننيشراك إو  جل ختفيض تكاليف التكوينأوذلك من لكرتوين اإل
  .التكوين والتعلمىل إوصوهلم 

حنو  مهوتوجيه مهفائوظ وإثراءغناء إزيادة دافعية العاملني عن طريق تقدمي املزيد من احلوافز املادية واملعنوية و  .13
 .بداعيةاإل مأفكارهودعم  عتباراالم بعني حاهتاقرت ا خذأ، و نشاطات التعلم

القدرة على الثبات قيادة وكذا هتمام بتطوير شخصية العاملني لتعزيز حس املسؤولية وروح املبادرة والاال .11
 .نفعايل والتعامل اجليد مع الغرياال

الذائعة الصيت للتطوير خل احلديثة امن املد العملياتمبا أن مدخل إدارة اجلودة الشاملة وإعادة هندسة  .15
 .ىل أعلى مستوياتهإويرفع بأدائها ضروري يساهم ن االستعانة هبا أمر التنظيمي فإ

عرض للمشاكل القيام بو من طرف املكلفني بالتكوين  مؤسسة اتصاالت اجلزائرضرورة مد اجلسور بني اجلامعة و  .17
قد اليت ستعصية املمشاكل ليقدم حلوال ل من شأنه أنوالذي  والتنظيمي،على املستوى التقين اليت تواجهها 

 .لصاحل العامادمة يف خستفاد من نتائجها ي، لعلها تطرح كمشاريع حبث املنظمة تواجه
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  :     فاق البحثآ
البحث صادفنا  لصياتفيف فمن خالل اخلوض  ،بأكثر من مغري واحد وارتباطهاتتميز املواضيع اإلدارية بتشعبها 

ما يلي بعض املواضيع  يفو  ،حتتاج إىل عناية وتفصيل أكثراليت بدراستنا و  مبوضوع هلا عالقةاليت العديد من املواضيع 
واليت من شأهنا أن تعزز وتثري البحث العلمي يف  التطوير التنظيميو  االتصالملعلومات و اتكنولوجيا املقرتحة يف جمايل 

 : هذا اجملال
 .عماللدى منظمات األ يف تعزيز الذكاء االقتصادي االتصاللوجيا املعلومات و و تكندور  -
 .املعلومات واالتصال هبندسة الوظائف االبحث يف عالقة تكنولوجي -
 .التواصل االجتماعي يف تعزيز جهود التطوير التنظيمي مبنظمات األعمالالبحث يف دور مواقع  -
 .ال الفكريرأس املتنمية يف  واالتصال تكنولوجيا املعلوماتمسامهة  -
 .ات اجلزائريةنظملبعض امل لكرتويناإلأخالقيات العمل دراسة استطالعية ملدى االلتزام ب -

 

 
 

 



 

 

 

  

 املالحق
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 عاشور بالجلفة جامعة زيان
 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم التسيير
 

 

 ...هوبركات تعاىل اهلل ورمحة عليكم السالم       
 بإعداده أقوم الذي للبحث الالزمة علوماتامل جلمع أداة تعد واليت االستبانة، ذهه أيديكم بني نضع أن يشرفنا

 :اآليت بالعنوان واملوسومة ،ختصص إدارة منظمات الدكتوراه شهادة على احلصول ملتطلبات استكماال
 اتصاالت: دراسة حالة)في منظمات األعمال  التطوير التنظيميكمدخل لتفعيل  واالتصالتكنولوجيا المعلومات           
 (بالجلفة الجزائر
 ضيف أحمد :األستاذ الدكتور إشراف تحتهواري فاطمة                            :ةالطالب إعداد من       

 لذا نأمل االستبانة، هذه بتحكيم للقيام ختياركما مت فقد اجملال، هذا يف علمية كفاءة من به تتمتعون ملا ونظرا
حول مدى وضوح العبارات ومالمتها للبعد الذي تنتمي إليه  رأيكم إعطاءو  عليها اإلطالعو  التكرمسيادتكم  من

 .  وحتديد مدى أمهيتها وإضافة التصحيحات اليت تروهنا ضرورية
 غري متوسطة، بدرجة موافق فق،امو  بشدة، موافق) اخلماسي ليكرت مقياس على سنعتمد بأننا اعلم حنيطكمو 
 أمنوذج أرفقنا فقد أكثر الدارسة موضوع ولفهم ،فقرة كل حنو املستجوبني اجتاه لقياس( بشدة موافق غري موافق،
 .االستبانة مع الدراسة

    
 مسبقا،،، جزيال وشكرا حرتام،،،واال التقدير كافة منا تقبلوا األخري ويف

  فاطمة هواري: الطالبة                                                                            
E-mail:Houarif91@gmail.com 

 
 

 

 

 إستبيانطلب تحكيم  :الموضوع
 

mailto:Houarif91@gmail.com
mailto:Houarif91@gmail.com
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 معلومات عامة خاصة بالمحكمين

 :......................................................................................سماال .1
 :......................................................................................اللقب .2
 ..............................................................................:المؤهل العلمي .3
 ................................................................................. :االختصاص .4
 .:.................................................................................جهة العمل .5
 .:.........................................................................عدد سنوات الخبرة .6

 :اإلستبانة في النهائي المحكم رأي
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 الدراسة أنموذج

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التطوير يف مجاعات العمل

 فرادالتطوير يف األ

 تكنولوجيا االتصال التنظيمالتطوير يف 
 

  تكنولوجيا المعلومات

تكنولوجيا 
المعلومات 
 واالتصال 

التطوير 
 التنظيمي

 (الضابطة)املعدلة  املتغريات

 :المتغيرات الشخصية والوظيفية

 النوع االجتماعي. 
 السن . 
 املستوى التعليمي. 
 سنوات اخلربة . 
 التصنيف الوظيفي 

 المستقلالمتغير  المتغير التابع
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 :والوظيفية الشخصية البيانات -األول الجزء
علما بأن كل إجابة ال تقبل إال  ،أمام كل عبارة( (xيرجى منك قراءة العبارات بدقة ومتعن مع وضع عالمة 

 .خيارا واحدا فقط
 أنثى                         ذكر               :النوع االجتماعي

 سنة 52أكثر من  سنة           52-52     سنة         52-52           قلأسنة ف  52   :العمر
  عليا دراسات                             جامعي                 فأقل  ثانوي  :المستوى التعليمي
   عون تنفيذ                           عون حتكم                         إطار   :التصنيف الوظيفي

            سنوات 01-2قل          أسنوات ف 2: الخدمةعدد سنوات 
 سنة   02سنة           أكثر من  02 -00                       

 .محاور االستبيان: الجزء الثاني

مدى وضوح  االستبانة في سترد كما العبارة 
 العبارة

مدى مناسبة 
 العبارة

مدى أهمية 
 العبارة

التعديالت 
 المقترحة

حة
واض

 
 

حة
واض

ير 
غ

 

سبة
منا

سبة 
 منا

غير
 

همة
م

همة 
ر م

غي
 

 التطوير التنظيمي 
        األفراد: أوال

         .أدائي لتطوير والفعال الكايف التحفيز أتلقى 10
 تقدمه ما وبني مؤسسيت جتاها توقعايت بني توازن هناك 15

 .هي
       

        .عملي أداء يف جدا منضبط أنا 15
        .واستقاللية حرية بكل املهنية بوجبايت أقوم 15
         .سلوكي يف ايإجي تغيري بإحداث املؤسسة تقوم 12
        .عملي لتطوير جديدة طرق قدمأ 12
        .جديدة ومهارات معارف باكتساب أبادر 10
 برامج يف املوجودة املعرفية احملتويات يف تطور حدث 10

 .هلا خنضع اليت التكوين
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 جماعات العمل: ثانيا
        .اليها نتميأ اليت اجملموعة هدافأ أدرك اأن 10
 مرتابطة( اليها نتميأ اليت داريةاإل الوحدة) اجلماعة 01

 .ومتماسكة
       

 أنتمي اليت اجلماعة عضاءأ بني قوي تصالا يوجد 00
  .اليها

       

         .الفردي العمل على اجلماعي العمل أفضل أنا 05
 وحتدث تتطور هبا نقوم اليت اجلماعية عمالاأل 05

 .ستمراراب
       

        .يتموعجم فرادأ بني مشاكل هناك ليس 05
 اليت الوحدة عضوية يف تغيريات بإجراء املؤسسة تقوم 02

  .اليهإ نتميأ
       

 بني فيما العالقات توثيق على املؤسسة حترص 02
 .املوظفني

       

اجلماعة اليت أنتمي  هدافأ بني ختالفا هناك ليس 00
 .إليها

       

 التنظيم: ثالثا
        .مستمر تزايد يف القرار اختاذ يف مشاركيت 00
 االدارية وياتتاملس بني بسهولة االتصاالت تتدفق 00

 .املختلفة
       

 يف موجودة تكن مل جديدة أقسام استحداث مت 51
 .مبؤسسيت السابق

       

        .إليها حباجة املؤسسة تعد مل أقسام إلغاء مت 50
 يف أنشطتها يف تتشابه اليت اإلدارية األقسام جتميع مت 55

 .واحد قسم
       

قامت املؤسسة بإلغاء االزدواجية والتكرار يف املهام  55
 .الوحدات اإلداريةبني 

       

        .قدرايت مع تتناسب ايل املوكلة املهام 55
إجراءات إجناز املعامالت أصبحت أكثر بساطة  52

 .بالنسبة يل
       

        .قدرايت على حتمل املسؤولية يف املؤسسة زدادتا 52
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        .حتديا وأكثر غىن أكثر لتكون وظيفيت تصميم مت 50

        .خدمتنا مميزة عن املنافسني 50

        .أوسع خدمة مناطق تغطيةعلى  املؤسسة تعمل 50
        .باستمرار خدماهتا تطوير على مؤسسيت تعمل 51

  واالتصال المعلومات تكنولوجيا: الثاني المحور
 تكنولوجيا المعلومات :أوال

 اآليل اإلعالم أجهزة إىل حيتاج الذي بالعمل معرفيت 50
 .عالية

       

 اإلعالم جهاز ستعمالا على شخصي تدريب تلقيت 55
 .اآليل

       

 ستعمالاحول  املؤسسة طريق عن تدريب لقيتت 55
 .اآليل اإلعالم جهاز

       

 جهاز باستعمال الغري مع الوظيفي موقعي من أتعامل 55
 .اآليل اإلعالم

       

 بإعداد املعلومات تكنولوجيا يف املهندسون يقوم 52
 يف التعامل تسهيل يف املؤسسة تساعد اليت الربامج
 .اخلارجية و الداخلية البيئة

       

 الوسائل يرعى قسم أو مصلحة املؤسسة يف وجدي 52
 .التكنولوجية

       

 يف حملية جهات أو مؤسسات مع التعاون يتم 50
 تكنولوجيا ألدوات والتطوير والتحديث التدريب

 .املؤسسة يف املعلومات

       

 يف دولية جهات أو مؤسسات مع التعاون يتم 50
 تكنولوجيا ألدوات والتطوير التحديث و التدريب

 .املؤسسة يف املعلومات

       

 الذايت التكوين على املوظفني املؤسسة حتث 50
 .املعلومات بتكنولوجيا اخلاصة املعارف الكتساب

       

 كمبيوترال وتستعمل وفرت املؤسسة قسامأ كل 51
 .وتوابعه شخصي

       

         .احلواسب احملمولة ملوظفيها املؤسسة توفر 50
        املخزنة باملعلومات نستعني بيانات قواعدللمؤسسة  55
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 .عملنا أداء يف افيه
خاصة ومنوعة حسب   إدارية برامجتستخدم املؤسسة  55

 .كل قسم فيها
       

 ومتصلة مرتبطة املؤسسة يف التكنولوجية األدوات كل 55
 .ببعضها

       

 مع تتماشى املعلومات تكنولوجيا يف االستثمار تكلفة 52
 .منها احملصلة املنافع

       

 بطريقة تعاجل املؤسسة يف هبا نقوم اليت املهام لبغأ 52
 .ورقية وليست ليةآ

       

 تكنولوجيا االتصال: ثانيا
 االتصال تكنولوجيا إىل حيتاج الذي بالعمل معرفيت 50

 .عالية
       

        .االتصال تكنولوجيا استعمال على تدريب لقيتت 50
 نتانرت اإل الداخلية االتصاالت املؤسسة عملتست 50

(Intranet) قساماأل بني املعلومات لتبادل. 
       

 اخلارجية االتصاالت شبكات املؤسسة تستعمل 21
 العمالء مع التعامل يف (Extranet) اإلكسرتانت

 .والشركاء واملودين

       

 نرتنتاإل العاملية حاسوب شبكات املؤسسة تستعمل 20
(Internet) لإلطالع مستمر بشكل عملي يف 

 .تفيدين اليت املستحدثة املعلومات على

       

 ونشط مفعل نرتنتاإل على موقع للمؤسسة 25
 .باستمرار

       

 لعرض االجتماعي التواصل شبكات مؤسسيت تستغل 25
 .عمالئها من والتقرب خدماهتا

       

        .عملي يف كبري بشكل االلكرتوين الربيد ساعديني 25
 بعض الجناز كأداة الذكية هواتفنا املؤسسة تستخدم 22

 .الوظيفية املهام
       

 موقع خارج خرأ مكان من وظيفيت متطلبات ديؤ أ 22
 .(بعد عن العمل) املؤسسة

       

 نستعني نرتنتباإل املتصلة التطبيقات بعض للمؤسسة 20
 .أعمالنا ألداء هبا
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 استخدام عرب وذلك بعد عن اجتماعات عقد ميكننا 20
 .نرتنتاإل خصائص

       

 احلديثة العرض وسائل بعض خدمتنس اجتماعاتنا يف 20
 الواسعة، الشاشة ذا التلفاز الذكية، سبوارت) مثل
 اإلسقاط أجهزة ،الرقمية التفاعلية الكتابة لواحاأل

 (.الرقمية

       

 ملوظفي خمصصة نرتنتاإل على مناقشة منتديات لدينا 21
 .عملنا مبجال العالقة ذات واألطراف املؤسسة
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 مكان العمل سماال
 ، اجلزائرمعسكر جامعة الحبيب ثابتي. د.أ
 اجلزائر ،جامعة اجللفة بن عودة مصطفى. د

 اجلزائر ،2 قسنطينة /مهري احلميد عبد جامعة العابد لزهر. د
 اجلزائر ،جامعة اجللفة محمد سعيد جوال. د

 إقليم كوردستان العراق ، جامعة بوليتكنيك دهوك خيري علي اوسو.د

 طبيعة الوظيفة سماال

 (تقين اتصاالت)مهندس  زيزن العيد

 المهنيينقائمة بأسماء المحكمين 

 

 قائمة بأسماء المحكمين األكاديميين
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 عاشور بالجلفة جامعة زيان
 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم التسيير
 

 
 ...هوبركات تعاىل اهلل ورمحة عليكم السالم
 بإعداده أقوم الذي للبحث الالزمة علوماتامل جلمع أداة تعد واليت االستبانة، ذهه أيديكم بني نضع أن يشرفنا

 :اآليت بالعنوان واملوسومة ،نمماتامل إدارة ختصص الدكتوراه شهادة على احلصول ملتطلبات استكماال
 : دراسة حالة)في منظمات األعمال  التطوير التنظيميكمدخل لتفعيل  واالتصالتكنولوجيا المعلومات          

 (بالجلفة الجزائر تصاالتا
 أحمد ضيف الدكتور األستاذ: إشراف تحت                           فاطمة هواري :ةالطالب إعداد من       

 إجاباهتم بأن لكم ونؤكد الدراسة، هذه إجناح يف منكم مسامهة االستبانة هذه بتعبئة التكرم منكم نرجوا
 ........معنا تعاونكم حسن لكم شاكرين العلمي، البحث ألغراض فقط ستستخدم

 :والوظيفية الشخصية البيانات :األول الجزء
كل إجابة ال تقبل إال علما بأن  ،أمام كل عبارة( (xيرجى منك قراءة العبارات بدقة ومتعن مع وضع عالمة 

 .خيارا واحدا فقط
النوع 

 االجتماعي
 أنثى  ذكر 

 سنة 26أكثر من   سنة 26و 52بني   سنة 54و  62بني أقلفسنة  25 العمر

المستوى 
 التعليمي

 دراسات عليا جامعي تقين سامي تقين  ثانوي فأقل 

التصنيف 
 الوظيفي

 إطار
 

              عون تنفيذ عون حتكم
 

الخبرة 
 الوظيفية

 سنة 04أكثر من  سنة 04و 00بني  سنة 06و  2بني  أقل فسنوات  4 

 استبيان :الموضوع
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 .االستبيان أسئلة: الجزء الثاني

 درجة الموافقة العبارة 
موافق 
 بشدة

موافق  موافق
بدرجة 
 متوسطة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      .مؤسستنا يف الكايف بالعدد وملحقاته احلاسوب أجهزة وفرتت 30
      .للبيانات ودقيقة سريعة معاجلة توفر املؤسسة يف املتوفرة زةجهاأل 30
      .دورية بصفة واملعدات جهزةاأل وصيانة جتديد يتم 30
      .األمثل بالشكل املتوفرة والوسائل ةجهز األ ستغلت   30
      .العمل وطبيعة تتناسب املستخدمة الربجميات 30
      .مؤسستنا هبا تتفرد خاصة برجميات عملنا يف نستخدم 30
      .باستمرار املستخدمة برجمياهتا حتديث ىعل املؤسسة تعمل 30
 جنازإل كافية علوماتم حتوي بيانات قاعدة مؤسسيت متتلك 30

 .عملي
     

 ويف سهولة بكل حتاجهاأ اليت البيانات إىل الوصول ستطيعأ 30
 .املناسب الوقت

     

      .باستمرار وجتدد حديثة عليها أحتصل اليت البيانات 03
 الشبكة خالل من مؤسسيت يف العاملني بني تواصل يوجد 00

 .(Intranet) الداخلية
     

 العمل شركاء وأحد مؤسسيت بني إلكرتوين تواصل يوجد 00
 اخلارجية الشبكة خالل من...( موردين زبائن، شركاء،)
(Extranet.) 

     

      .(internet) اإلنرتنت بشبكة الربط مؤسسيت توفر 00
      .عمليب القيام يف كبري بشكل لكرتويناإل الربيد يساعدين 00
      .باستمرار ونشط مفعل االنرتنت على موقع للمؤسسة 00
 خدماهتا لعرض االجتماعي التواصل شبكات مؤسسيت تستغل 00

 .عمالئها إىل والتقرب
     

 العمل) املؤسسة موقع خارج آخر من مكان بإمكاين مزاولة عملي 00
 .البيت مثال يف ،(بعد عن

     

 خصائص استخدام عرب وذلك بعد عن اجتماعات عقد ميكننا 00
 .(مثال فيديوي بث) نرتنتاإل

     

 هاتفي على حمملة بعملي اخلاصة التطبيقات بعض هناك 00
 .اخلاص
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 من عروضنا مستجدات آخر على يطلعوا أن عمالؤنا يستطيع 03
 .الذكية هواتفهم عرب يتلقوهنا اليت الرتوجيية الرسائل خالل

     

 لتعزيز جيدا أسلوبا يعد العمل يف الذكي اهلاتف دمج أن أعتقد 00
 .فيه الذايت وحتكمي العمل يف استقاللييت

     

 كتخزين املكتبية باألعمال القيام يف الذكية هواتفنا نستخدم 00
 .املعلومات مشاركة معاجلة، امللفات،

     

 العالقة ذات األطراف معو  العمل زمالء مع العمل أمور أناقش 00
 من بنا خاصة داخلية مناقشة فضاءات خالل من عملنا مبجال
 .هاتفي خالل

     

 السابق يف موجودة تكن مل جديدة أقسام استحداث مت 00
 .مبؤسسيت

     

      .اإلدارية املستويات عدد بتقليل التنميمي اهليكل تبسيط مت 00
      .إليها حباجة املؤسسة تعد مل أقسام إلغاء مت 00
      .مسؤوليايت مقدار يعادل يتاصالحي حجم 00
      .ؤسسةامل مهام يف للتغريات تبعا املسؤوليات توزيع إعادة يتم 00
      .مهامه بعض املباشر رئيسي إيل يفوض 00
      .املختلفة داريةاإل املستويات بني بسهولة االتصاالت تتدفق 03
      .التنميمية املستويات بني الرمسية غري االتصاالت ازدادت 00
 عملأ اليت الوحدة بني والتواصل التنسيق يف مشاكل يوجد ال 00

 .بعملنا العالقة ذات اخلارجية واألطراف األخرى والوحدات هبا
     

      .احتدي وأكثر غىن أكثر لتكون وظيفيت تصميم مت 00
 وإشرافيةدارية واملالية إلحتسن يف مستوى صالحيايت ا أالحظ 00

 .والتنميمية
     

قامت املؤسسة بإلغاء االزدواجية والتكرار يف املهام بني  00
 .املختلفة اإلدارية الوظائف

     

      .إجراءات العمل أصبحت خمتصرة وأكثر بساطة مما مضى 00
      .عملي مبجال املرتبطة القرارات اختاذ يف أشارك 00
      .رشيدة قرارات بتنفيذها ن لزم اليت القرارات بأن أرى 00
      .للتنفيذ ودقيقة واقعية خبطة ترفق تتخذ اليت راتراالق 00
       .ةؤسسامل وضعية من حتسن القرارات معمم 03
رى أن االسرتاتيجيات اليت ختتارها املؤسسة من أجل حتقيق أ 00

 .طورات بيئة األعمال اآلنتأهدافها ورسالتها يتالءم مع 
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 تنافسية بأسعار منتجات تقدمي إىل جاهدة املؤسسة تسعى 00
 .املنافسة باملؤسسات مقارنة عالية وجودة

     

 تقدمي خالل من احلاليني بالزبائن االحتفاظ إىل املؤسسة تسعى 00
 .بالرضا تشعرهم إضافية خدمات

     

      .املؤسسة به تقوم تغيري ألي عال   تقبل لدي 00
 عادات مع إجيايب بشكل والتعامل التأقلم نستطيع بأننا أرى 00

 .مؤسستنا فيه تتواجد الذي اجملتمع يف السائدة والتقاليد
     

      .عملها أسلوب يف خاصبشكل  مميزة مؤسستنا أن أرى 00
 أثناء زمالئي وبني بيين الفريق وروح التعاون من جو يسود 00

 .العمل
     

 فرق خالل من الوظيفية مهامهم املؤسسة يف العاملون ؤديي   00
 .العمل

     

      .املؤسسة أهداف حتقيق كيفية يف زمالئي مع أتفق 00
      .مستمر بشكل وحتدث اجلماعي العمل جراءاتإ تقيم 03
 أداء حتسني شأهنا من جديدة ومقرتحات بأفكار زمالئي أشارك 00

 .املؤسسة
     

 نتميأ اليت الوحدة عضوية يف تغيريات بإجراء املؤسسة تقوم 00
 .الوحدة هذه صاحل يف يصب مبا وذلك( أفرادها تغري) اليهإ

     

 أفراد يكون أن على حترص اإلدارة فإن مجاعي بعمل ك لفنا إذا 00
 .املهارات متنوعي اجلماعة

     

      .معها أعمل اليت اجملموعة أفراد بني مشاكل هناك ليس 00
 املهنية الشهادات محلة توظيف على مؤسسيت حترص 00

 .العالية املعارف وذوي واألكادميية
     

 أداء مستوى رفع أغراض تحقيقب تفي احلالية معاريف أن أعتقد 00
 . املؤسسة

     

 املتزايدة املوظفني رفامع على بناء   مؤسسيت يف املهام توزيع يتم 00
 .يشغلوهنا اليت وختصصاهتم عماهلمأ جتاه

     

 لدى املستمر والتطوير التعلم نشاطات املؤسسة تشجع 00
 .عامليها

     

 بطرق العمل تطوير أجل من مهارايت تطوير يف الرغبة لدي 00
 .وإبداعية جديدة

     

 ذات التدريبية الدورات يف املشاركة فرص املؤسسة يل توفر 03
 .بعملي العالقة
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 نفس يف أخرى وظائف إىل وظيفيت من بنقلي املؤسسة تقوم 00
 عمليات كملت اليت العمليات أتقن لكي اإلداري مستواي
 .عملي طبيعة حول شاملة صورة تكوين من وأمتكن وظيفيت

     

 مناصب لشغل املوظفني إعداد على باستمرار املؤسسة تعمل 00
 .أعلى وظيفية

     

      .عملي أداء يف منضبط أنا 00
      .العمل يف والرغبة اجلاهزية مستوى لرفع املؤسسة تسعى 00
 االبتكارية األفكار من العديد تقدمي على القدرة لدي 00

 .التحسني ومقرتحات
     

      .يل املتاحة الوظيفة إمكانيات يفوق طموحي 00
 قد اليت الصعوبات رغم به القيام وأواصل عملي مسؤولية أحتمل 00

 .تواجهين
     

 املواقف فـي حتـى النفس بضبط حتفاظاال على القدرة لدي 00
 .تضـايقين التـي

     

 املناقشات) االجتماعي النشــــاط بقيــــادة أنا أقوم أن أفضل 00
 (.مثال اجلماعية واألعمال

     

      .املوظفني بباقي االجتماعي باختالطي كثريا أهتم ال 03
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 الدراسة لمجاالت الطبيعي التوزيع اختبار تائجن

 

 
 

 

 

           
 

 إليها تنتمي التي لألبعاد الكلية الدرجة معتكنولوجيا المعلومات  فقرات بين االرتباط معامالت

Correlations 

 Q01 Q02 Q03 Q04 الحاسوب 

Spearman's rho Q01 Correlation Coefficient 1.000 .660
**
 .286

**
 .346

**
 .686

**
 

Sig. (2-tailed) . .000 .003 .000 .000 

N 103 103 103 103 103 

Q02 Correlation Coefficient .660
**
 1.000 .496

**
 .550

**
 .873

**
 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 

N 103 103 103 103 103 

Q03 Correlation Coefficient .286
**
 .496

**
 1.000 .592

**
 .766

**
 

Sig. (2-tailed) .003 .000 . .000 .000 

N 103 103 103 103 103 

Q04 Correlation Coefficient .346
**
 .550

**
 .592

**
 1.000 .778

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 

N 103 103 103 103 103 

Correlation Coefficient .686 الحاسوب
**
 .873

**
 .766

**
 .778

**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . 

N 103 103 103 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

االتصال- المعلومات-الوجيوتكن  .059 103 .200
*
 .986 103 .371 

التنظيمي-رالتطوي  .050 103 .200
*
 .991 103 .739 

ككل الدراسة  .065 103 .200
*
 .974 103 .043 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Correlations 

 Q05 Q06 Q07 البرمجيات 

Spearman's rho Q05 Correlation Coefficient 1.000 .526
**
 .510

**
 .788

**
 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 

N 103 103 103 103 

Q06 Correlation Coefficient .526
**
 1.000 .618

**
 .874

**
 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 

N 103 103 103 103 

Q07 Correlation Coefficient .510
**
 .618

**
 1.000 .826

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 

N 103 103 103 103 

Correlation Coefficient .788 البرمجيات
**
 .874

**
 .826

**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . 

N 103 103 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 Q08 Q09 Q10 البيانات-قواعد  

Spearman's rho Q08 Correlation Coefficient 1.000 .635
**
 .625

**
 .835

**
 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 

N 103 103 103 103 

Q09 Correlation Coefficient .635
**
 1.000 .784

**
 .900

**
 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 

N 103 103 103 103 

Q10 Correlation Coefficient .625
**
 .784

**
 1.000 .914

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 

N 103 103 103 103 

البيانات-قواعد  Correlation Coefficient .835
**
 .900

**
 .914

**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . 

N 103 103 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 إليها تنتمي التي لألبعاد الكلية الدرجة معاالتصال تكنولوجيا  فقرات بين االرتباط معامالت

 

Correlations 

 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 الهاتف 

Spearman's rho Q19 Correlation Coefficient 1.000 .666
**
 .566

**
 .588

**
 .190 .868

**
 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .055 .000 

N 103 103 103 103 103 103 

Q20 Correlation Coefficient .666
**
 1.000 .488

**
 .438

**
 .149 .745

**
 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .134 .000 

N 103 103 103 103 103 103 

Q21 Correlation Coefficient .566
**
 .488

**
 1.000 .504

**
 .149 .694

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .133 .000 

N 103 103 103 103 103 103 

Q22 Correlation Coefficient .588
**
 .438

**
 .504

**
 1.000 .287

**
 .783

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .003 .000 

N 103 103 103 103 103 103 

Q23 Correlation Coefficient .190 .149 .149 .287
**
 1.000 .463

**
 

Sig. (2-tailed) .055 .134 .133 .003 . .000 

N 103 103 103 103 103 103 

Correlation Coefficient .868 الهاتف
**
 .745

**
 .694

**
 .783

**
 .463

**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 . 

N 103 103 103 103 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 إليها تنتمي التي لألبعاد الكلية الدرجة مع التطوير التنظيمي فقرات بين رتباطاال معامالت

 

 :اإليه تنتمي التي لألبعاد الكلية الدرجة معتطوير التنظيم  فقرات بين االرتباط معامالت .1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations 

 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 الشبكات 

Spearman's 
rho 

Q11 Correlation Coefficient 1.000 .496
**
 .526

**
 .428

**
 .278

**
 .345

**
 .389

**
 .440

**
 .705

**
 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .004 .000 .000 .000 .000 

N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

Q12 Correlation Coefficient .496
**
 1.000 .542

**
 .458

**
 .337

**
 .404

**
 .372

**
 .480

**
 .734

**
 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

Q13 Correlation Coefficient .526
**
 .542

**
 1.000 .388

**
 .465

**
 .399

**
 .248

*
 .258

**
 .651

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 .000 .011 .008 .000 

N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

Q14 Correlation Coefficient .428
**
 .458

**
 .388

**
 1.000 .519

**
 .358

**
 .300

**
 .463

**
 .632

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 .000 .002 .000 .000 

N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

Q15 Correlation Coefficient .278
**
 .337

**
 .465

**
 .519

**
 1.000 .503

**
 .323

**
 .299

**
 .584

**
 

Sig. (2-tailed) .004 .000 .000 .000 . .000 .001 .002 .000 

N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

Q16 Correlation Coefficient .345
**
 .404

**
 .399

**
 .358

**
 .503

**
 1.000 .606

**
 .586

**
 .718

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 

N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

Q17 Correlation Coefficient .389
**
 .372

**
 .248

*
 .300

**
 .323

**
 .606

**
 1.000 .659

**
 .741

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .011 .002 .001 .000 . .000 .000 

N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

Q18 Correlation Coefficient .440
**
 .480

**
 .258

**
 .463

**
 .299

**
 .586

**
 .659

**
 1.000 .738

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .008 .000 .002 .000 .000 . .000 

N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

 Correlation Coefficient الشبكات
.705

**
 .734

**
 .651

**
 .632

**
 .584

**
 .718

**
 .741

**
 .738

**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . 

N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Correlations 

 Q24 Q25 Q26 مرونة 

Spearman's rho Q24 Correlation Coefficient 1.000 .631
**
 .564

**
 .823

**
 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 

N 103 103 103 103 

Q25 Correlation Coefficient .631
**
 1.000 .734

**
 .905

**
 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 

N 103 103 103 103 

Q26 Correlation Coefficient .564
**
 .734

**
 1.000 .861

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 

N 103 103 103 103 

Correlation Coefficient .823 مرونة
**
 .905

**
 .861

**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . 

N 103 103 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 Q27 Q28 Q29 السلطة 

Spearman's rho Q27 Correlation Coefficient 1.000 .490
**
 .513

**
 .801

**
 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 

N 103 103 103 103 

Q28 Correlation Coefficient .490
**
 1.000 .606

**
 .826

**
 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 

N 103 103 103 103 

Q29 Correlation Coefficient .513
**
 .606

**
 1.000 .810

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 

N 103 103 103 103 

Correlation Coefficient .801 السلطة
**
 .826

**
 .810

**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . 

N 103 103 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Correlations 

 Q30 Q31 Q32 خطوط 

Spearman's rho Q30 Correlation Coefficient 1.000 .417
**
 .480

**
 .684

**
 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 

N 103 103 103 103 

Q31 Correlation Coefficient .417
**
 1.000 .594

**
 .835

**
 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 

N 103 103 103 103 

Q32 Correlation Coefficient .480
**
 .594

**
 1.000 .879

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 

N 103 103 103 103 

Correlation Coefficient .684 خطوط
**
 .835

**
 .879

**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . 

N 103 103 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Correlations 

 Q33 Q34 Q35 Q36 
-هيكلة

 الوظائف

Spearman's rho Q33 Correlation Coefficient 1.000 .656
**
 .495

**
 .524

**
 .782

**
 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 

N 103 103 103 103 103 

Q34 Correlation Coefficient .656
**
 1.000 .579

**
 .590

**
 .844

**
 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 

N 103 103 103 103 103 

Q35 Correlation Coefficient .495
**
 .579

**
 1.000 .477

**
 .777

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 

N 103 103 103 103 103 

Q36 Correlation Coefficient .524
**
 .590

**
 .477

**
 1.000 .790

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 

N 103 103 103 103 103 

ائفالوظ-هيكلة  Correlation Coefficient .782
**
 .844

**
 .777

**
 .790

**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . 

N 103 103 103 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 Q37 Q38 Q39 Q40 

-صناعة

 القرارات

Spearman's rho Q37 Correlation Coefficient 1.000 .722
**
 .705

**
 .515

**
 .854

**
 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 

N 103 103 103 103 103 

Q38 Correlation Coefficient .722
**
 1.000 .666

**
 .607

**
 .826

**
 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 

N 103 103 103 103 103 

Q39 Correlation Coefficient .705
**
 .666

**
 1.000 .719

**
 .912

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 

N 103 103 103 103 103 

Q40 Correlation Coefficient .515
**
 .607

**
 .719

**
 1.000 .812

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 

N 103 103 103 103 103 

القرارات-صناعة  Correlation Coefficient .854
**
 .826

**
 .912

**
 .812

**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . 

N 103 103 103 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Correlations 

 x41 x42 x43 االستراتيجية 

Spearman's rho x41 Correlation 
Coefficient 

1.000 .678
**
 .636

**
 .890

**
 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 

N 103 103 103 103 

x42 Correlation 
Coefficient 

.678
**
 1.000 .777

**
 .899

**
 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 

N 103 103 103 103 

x43 Correlation 
Coefficient 

.636
**
 .777

**
 1.000 .861

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 

N 103 103 103 103 

 Correlation االستراتيجية
Coefficient 

.890
**
 .899

**
 .861

**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . 

N 103 103 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 Q44 Q45 Q46 الثقافة 

Spearman's rho Q44 Correlation Coefficient 1.000 .602
**
 .517

**
 .780

**
 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 

N 103 103 103 103 

Q45 Correlation Coefficient .602
**
 1.000 .706

**
 .911

**
 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 

N 103 103 103 103 

Q46 Correlation Coefficient .517
**
 .706

**
 1.000 .861

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 

N 103 103 103 103 

Correlation Coefficient .780 الثقافة
**
 .911

**
 .861

**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . 

N 103 103 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 :للبعد الكلية الدرجة مع جماعات العملتطوير  فقرات بين االرتباط معامالت .2

Correlations 

 Q47 Q48 Q49 Q50 Q51 Q52 Q53 Q54 
-تطوير

جماعاتال  

Spearm
an's rho 

Q47 Correlation Coefficient 1.000 .816
**
 .700

**
 .697

**
 .584

**
 .385

**
 .491

**
 .460

**
 .872

**
 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

Q48 Correlation Coefficient .816
**
 1.000 .698

**
 .583

**
 .530

**
 .280

**
 .456

**
 .426

**
 .780

**
 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 .004 .000 .000 .000 

N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

Q49 Correlation Coefficient .700
**
 .698

**
 1.000 .685

**
 .593

**
 .355

**
 .467

**
 .299

**
 .761

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .002 .000 

N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

Q50 Correlation Coefficient .697
**
 .583

**
 .685

**
 1.000 .639

**
 .384

**
 .542

**
 .252

*
 .788

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .010 .000 

N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

Q51 Correlation Coefficient .584
**
 .530

**
 .593

**
 .639

**
 1.000 .364

**
 .467

**
 .291

**
 .751

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .003 .000 

N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

Q52 Correlation Coefficient .385
**
 .280

**
 .355

**
 .384

**
 .364

**
 1.000 .510

**
 .233

*
 .604

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .004 .000 .000 .000 . .000 .018 .000 

N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

Q53 Correlation Coefficient .491
**
 .456

**
 .467

**
 .542

**
 .467

**
 .510

**
 1.000 .441

**
 .722

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 

N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

Q54 Correlation Coefficient .460
**
 .426

**
 .299

**
 .252

*
 .291

**
 .233

*
 .441

**
 1.000 .556

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 .010 .003 .018 .000 . .000 

N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

-تطوير
 الجماعات

Correlation Coefficient .872
**
 .780

**
 .761

**
 .788

**
 .751

**
 .604

**
 .722

**
 .556

**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . 

N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 :إليها تنتمي التي لألبعاد الكلية الدرجة مع تطوير األفراد فقرات بين رتباطاال معامالت .3

Correlations 

 Q55 Q56 Q57 Q58 المعارف 

Spearman's rho Q55 Correlation Coefficient 1.000 .599
**
 .618

**
 .715

**
 .836

**
 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 

N 103 103 103 103 103 

Q56 Correlation Coefficient .599
**
 1.000 .651

**
 .603

**
 .813

**
 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 

N 103 103 103 103 103 

Q57 Correlation Coefficient .618
**
 .651

**
 1.000 .562

**
 .829

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 

N 103 103 103 103 103 

Q58 Correlation Coefficient .715
**
 .603

**
 .562

**
 1.000 .841

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 

N 103 103 103 103 103 

Correlation Coefficient .836 المعارف
**
 .813

**
 .829

**
 .841

**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . 

N 103 103 103 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Correlations 

 Q59 Q60 Q61 Q62 المهارات 

Spearman's rho Q59 Correlation Coefficient 1.000 .555
**
 .201

*
 .411

**
 .675

**
 

Sig. (2-tailed) . .000 .041 .000 .000 

N 103 103 103 103 103 

Q60 Correlation Coefficient .555
**
 1.000 .334

**
 .420

**
 .734

**
 

Sig. (2-tailed) .000 . .001 .000 .000 

N 103 103 103 103 103 

Q61 Correlation Coefficient .201
*
 .334

**
 1.000 .529

**
 .734

**
 

Sig. (2-tailed) .041 .001 . .000 .000 

N 103 103 103 103 103 

Q62 Correlation Coefficient .411
**
 .420

**
 .529

**
 1.000 .767

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 

N 103 103 103 103 103 

Correlation Coefficient .675 المهارات
**
 .734

**
 .734

**
 .767

**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . 

N 103 103 103 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 Q63 Q64 Q65 Q66 الدوافع 

Spearman's rho Q63 Correlation Coefficient 1.000 .489
**
 .439

**
 .563

**
 .784

**
 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 

N 103 103 103 103 103 

Q64 Correlation Coefficient .489
**
 1.000 .456

**
 .443

**
 .723

**
 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 

N 103 103 103 103 103 

Q65 Correlation Coefficient .439
**
 .456

**
 1.000 .677

**
 .805

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 

N 103 103 103 103 103 

Q66 Correlation Coefficient .563
**
 .443

**
 .677

**
 1.000 .831

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 

N 103 103 103 103 103 

Correlation Coefficient .784 الدوافع
**
 .723

**
 .805

**
 .831

**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . 

N 103 103 103 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Correlations 

 Q67 Q68 Q69 Q70 الشخصية 

Spearman's rho Q67 Correlation Coefficient 1.000 .558
**
 .327

**
 .219

*
 .635

**
 

Sig. (2-tailed) . .000 .001 .026 .000 

N 103 103 103 103 103 

Q68 Correlation Coefficient .558
**
 1.000 .338

**
 .456

**
 .776

**
 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 

N 103 103 103 103 103 

Q69 Correlation Coefficient .327
**
 .338

**
 1.000 .260

**
 .680

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .000 . .008 .000 

N 103 103 103 103 103 

Q70 Correlation Coefficient .219
*
 .456

**
 .260

**
 1.000 .721

**
 

Sig. (2-tailed) .026 .000 .008 . .000 

N 103 103 103 103 103 

Correlation Coefficient .635 الشخصية
**
 .776

**
 .680

**
 .721

**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . 

N 103 103 103 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 ألفا كرونباخ معامل باستخدام الدراسة لمحاور الثبات معامالت                                     

 :ككل الدراسة ثباتل معام .1

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.934 70 
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 تكنولوجيا المعلومات معامل ثبات: 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.802 10 

 االتصال تكنولوجيا معامل ثبات: 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.650 13 

  

 

 :واالتصال تكنولوجيا المعلومات معامل ثبات .2
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.751 23 

 تطوير التنظيم معامل ثبات: 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.908 23 

 جماعات العملتطوير  معامل ثبات: 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.842 8 

 تطوير األفراد معامل ثبات: 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.840 16 

 :التطوير التنظيمي معامل ثبات .3
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.939 47 
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 :النوع االجتماعيحسب  الدراسة عينة وزيعت
 

 العمر حسب الدراسة عينة توزيع

 العمر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 25 8.7 8.7 8.7 9 فافل 

 74.8 66.0 66.0 68 45و 26 بين

 100.0 25.2 25.2 26 60و46بين

Total 103 100.0 100.0  

 توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي
 التعليم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 7.8 7.8 7.8 8 فاقل ثانوي 

 18.4 10.7 10.7 11 تقني

 42.7 24.3 24.3 25 سامي تقني

 98.1 55.3 55.3 57 جامعي

 100.0 1.9 1.9 2 عليا دراسات

Total 103 100.0 100.0  

 التصنيف الوظيفي حسب الدراسة عينة توزيع

 التصنيف

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 20.4 20.4 20.4 21 نفيذ عون 

 62.1 41.7 41.7 43 تحكم عون

 100.0 37.9 37.9 39 اطار

Total 103 100.0 100.0  

 توزيع عينة الدراسة حسب مدة الخدمة
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 85.4 85.4 85.4 88 ذكر 

 100.0 14.6 14.6 15 انثى

Total 103 100.0 100.0  

 مدة الخدمة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 518.4 18.4 18.4 19 فاقل سنوات 

 52.4 34.0 34.0 35 10و6بين

 73.8 21.4 21.4 22 15و11 بين

 100.0 26.2 26.2 27 15من اكثر

Total 103 100.0 100.0  
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الموافقة ألبعاد "تكنولوجيا المعلومات"
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 52826. 4.0874 103 الحاسوب
 54406. 4.1618 103 البرمجيات

البيانات-قواعد  103 3.8900 .69450 
 44366. 4.0505 103 تكنولوجيا-المعلومات

Valid N (listwise) 103   

 "الحاسوب" بعد لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية لمتوسطاتا
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 73022. 4.2718 103 مؤسستنا في الكافي بالعدد وملحقاته الحاسوب أجهزة تتوفر
 71693. 4.3204 103 للبيانات ودقيقة سريعة معالجة توفر المؤسسة في المتوفرة األجهزة

 74952. 3.7864 103 دورية بصفة والمعدات األجهزة وصيانة تجديد يتم
 75998. 3.9709 103 األمثل بالشكل المتوفرة والوسائل األجهزة ُتستغل

 52826. 4.0874 103 الحاسوب
Valid N (listwise) 103   

 "البرمجيات"بعد لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 66899. 4.0583 103 العمل وطبيعة تتناسب المستخدمة البرمجيات
 70785. 4.3398 103 مؤسستنا بها تتفرد خاصة برمجيات عملنا في نستخدم
 64332. 4.0874 103 باستمرار المستخدمة برمجياتها تحديث ىعل المؤسسة تعمل

 54406. 4.1618 103 البرمجيات
Valid N (listwise) 103   

 "قواعد البيانات" بعد لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  الموافقة ألبعاد "تكنولوجيا االتصال"

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 41013. 2.9612 103 الشبكات

 54481. 2.9184 103 الهاتف

 40076. 2.9398 103 تكنولوجيا-االتصال

Valid N (listwise) 103   

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 74697. 3.9709 103 .عملي النجاز كافية معلومات تحوي بيانات قاعدة مؤسستي تمتلك
 الوقت وفي سهولة بكل أحتاجها التي البيانات إلى الوصول أستطيع
 المناسب

103 3.8835 .80806 

 84885. 3.8155 103 باستمرار وتجدد حديثة عليها أتحصل التي البيانات
 69450. 3.8900 103 البيانات -قواعد

Valid N (listwise) 103   
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 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لفقرات بعد "شبكات االتصال"
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 103 3.9515 .96384 (Intranet)  الداخلية الشبكة خالل من مؤسستي في العاملين بين تواصل يوجد

 الشبكة خالل من (...موردين زبائن، شركاء،) العمل شركاء وأحد مؤسستي بين إلكتروني تواصل يوجد

 (Extranet)  الخارجية
103 2.2524 .85999 

 103 2.0097 .60220 (internet)  اإلنترنت بشبكة الربط مؤسستي توفر

 1.27333 3.9223 103 بعملي القيام في كبير بشكل االلكتروني البريد يساعدني

 70285. 3.7282 103 باستمرار ونشط مفعل االنترنت على موقع للمؤسسة

 94811. 3.5243 103 عمالئها إلى والتقرب خدماتها لعرض االجتماعي التواصل شبكات مؤسستي تستغل

 عندما أو البيت في :مثال ،(بعد عن العمل) المؤسسة موقع خارج آخر مكان من وظيفتي متطلبات أؤدي

 المؤسسة خارج مهمة في أكون
103 2.2330 1.08649 

 87741. 2.0680 103 (مثال فيديوي بث) االنترنت خصائص استخدام عبر وذلك بعد عن اجتماعات عقد يمكننا

 41013. 2.9612 103 الشبكات

Valid N (listwise) 103   

 عد الهاتف الذكيب لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 80428. 1.6311 103 الخاص هاتفي على محملة بعملي الخاصة التطبيقات بعض هناك

 يتلقونها التي الترويجية الرسائل خالل من عروضنا مستجدات آخر على يطلعوا أن عمالؤنا يستطيع

 الذكية هواتفهم عبر
103 3.0583 .78995 

 73567. 3.5728 103 فيه الذاتي وتحكمي العمل في استقالليتي لتعزيز جيدا أسلوبا يعد العمل في الذكي الهاتف دمج أن أعتقد

 1.23669 3.0000 103 المعلومات مشاركة معالجة، الملفات، كتخزين المكتبية باألعمال القيام في الذكية هواتفنا نستخدم

 مناقشة فضاءات خالل من عملنا بمجال العالقة ذات األطراف ومع العمل زمالء مع العمل أمور أناقش

 هاتفي خالل من بنا خاصة داخلية
103 3.3301 1.14093 

 54481. 2.9184 103 الهاتف-الذكي

Valid N (listwise) 103   

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الموافقة لمحاور "تطوير التنظيمي"
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 51288. 3.5884 103 تطوير-التنظيم

 43036. 3.4879 103 العمل-جماعات-تطوير

 50248. 3.5643 103 تطوير-االفراد

 41520. 3.5469 103 التطوير

Valid N (listwise) 103   
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 "متطوير التنظي"لألبعاد  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 51839. 3.6432 103 تطوير-الهيكل

 67521. 3.3107 103 إستراتيجية- المنظمة

 69430. 3.6893 103 الثقافة-التنظيمية

 51288. 3.5884 103 تطوير-التنظيم

Valid N (listwise) 103   

 "التنظيميالهيكل تطوير "لألبعاد  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 "مرونة الهيكل" لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 66127. 3.8835 103 بمؤسستي السابق في موجودة تكن لم جديدة أقسام استحداث تم

 57305. 3.8155 103 اإلدارية المستويات عدد بتقليل التنظيمي الهيكل تبسيط تم

 57916. 3.9126 103 إليها بحاجة المؤسسة تعد لم أقسام إلغاء تم

 43344. 3.8706 103 الهيكل-مرونة

Valid N (listwise) 103   

 "السلطة والمسؤولية" بعد لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 69111. 3.7961 103 مسؤولياتي مقدار يعادل صالحياتي حجم

 75961. 3.8252 103 المؤسسة مهام في للتغيرات تبعا المسؤوليات توزيع إعادة يتم

 56871. 4.0097 103 بها القيام أجل من المهام بعض المباشر رئيسي إلي يفوض

 51342. 3.8770 103 المسؤولية -السلطة

Valid N (listwise) 103   

 "خطوط االتصال" لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 62622. 4.0000 103 المختلفة اإلدارية المستويات بين بسهولة االتصاالت تتدفق

 1.07150 3.3398 103 التنظيمية المستويات بين الرسمية غير االتصاالت ازدادت

 األخرى والوحدات بها عمل التي الوحدة بين والتواصل التنسيق في مشاكل يوجد ال

 بعملنا العالقة ذات الخارجية واألطراف
103 3.4078 .99446 

 71814. 3.5825 103 االتصال-خطوط

Valid N (listwise) 103   
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 "هيكلة الوظائف " لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 86583. 3.6117 103 تحدي وأكثر غنى أكثر لتكون وظيفتي تصميم تم

 1.03535 3.4369 103 والتنظيمية وإشرافية والمالية اإلدارية صالحياتي مستوى في تحسن أالحظ

 1.01905 3.2621 103 المختلفة اإلدارية الوظائف بين المهام في والتكرار االزدواجية بإلغاء المؤسسة قامت

 91656. 3.5243 103 مضى مما بساطة وأكثر مختصرة أصبحت العمل إجراءات

 78364. 3.4587 103 الوظائف-هيكلة

Valid N (listwise) 103   

 "صناعة القرارات" بعد لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 1.07292 3.3495 103 عملي بمجال المرتبطة القرارات اتخاذ في أشارك

 1.16308 3.3689 103 رشيدة قرارات بتنفيذها ُنلزم التي القرارات بأن أرى

 1.14493 3.3592 103 للتنفيذ ودقيقة واقعية بخطة ترفق تتخذ التي القرارات

 92874. 3.6311 103 المؤسسة وضعية من تحسن القرارات معظم

 94560. 3.4272 103 القرارات-صناعة

Valid N (listwise) 103   

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد"تطوير استراتيجية المنظمة"
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 ورسالتها أهدافها تحقيق أجل من المؤسسة تختارها التي االستراتيجيات أن أرى

 اآلن األعمال بيئة في التطورات مع تالءمت
103 3.6699 .99399 

 مقارنة عالية وجودة تنافسية بأسعار منتجات تقديم إلى جاهدة المؤسسة تسعى

 المنافسة بالمؤسسات
103 2.3786 1.02054 

 إضافية خدمات تقديم خالل من الحاليين بالزبائن االحتفاظ إلى المؤسسةب تسعى

 بالرضا تشعرهم
103 3.8835 .77080 

 67521. 3.3107 103 المنظمة-جيةياسترات

Valid N (listwise) 103   
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد "تطوير الثقافة التنظيمية"
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 76323. 3.6505 103 المؤسسة به تقوم تغيير ألي عال   تقبل لدي

 في السائدة والتقاليد عادات مع إيجابي بشكل والتعامل التأقلم نستطيع بأننا أرى

 .مؤسستنا فيه تتواجد الذي المجتمع
103 3.6117 .92071 

 91885. 3.8058 103 اسلوب عملهاأرى ان مؤسستنا مميزة بشكل خاص في 

 69430. 3.6893 103 التنظيمية-الثقافة

Valid N (listwise) 103   

 "جماعات العمل" لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات        

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 79691. 3.6699 103 العمل أثناء زمالئي وبين بيني الفريق وروح التعاون من جو يسود

 81381. 3.5437 103 العمل فرق خالل من الوظيفية مهامهم المؤسسة في العاملون ُيؤدي

 70163. 4.0874 103 المؤسسة أهداف تحقيق كيفية في زمالئي مع أتفق

 92288. 2.4078 103 مستمر بشكل وتحدث الجماعي العمل اجراءات تقيم

 82911. 3.8058 103 المؤسسة أداء تحسين شأنها من جديدة ومقترحات بأفكار زمالئي أشارك

 (أفرادها تغير) إليها أنتمي التي الوحدة عضوية في تغييرات بإجراء المؤسسة تقوم

 الوحدة هذه صالح في يصب بما وذلك
103 3.2524 .96729 

 متنوعي الجماعة أفراد يكون أن على تحرص اإلدارة فإن جماعي بعمل ُكلفنا إذا

 المهارات
103 3.5825 .90233 

 93649. 3.5534 103 معها أعمل التي المجموعة أفراد بين مشاكل هناك ليس

 43036. 3.4879 103 الجماعات--تطوير

Valid N (listwise) 103   

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الموافقة ألبعاد "تطوير األفراد"
 "المعارف" بعد لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 المعارف وذوي واألكاديمية المهنية الشهادات حملة توظيف على مؤسستي تحرص

 العالية
103 3.8932 .79104 

 90811. 3.8058 103 المؤسسة أداء مستوى رفع أغراض بتحقيق تفي الحالية معارفي أن أعتقد

 أعمالهم باتجاه المتزايدة الموظفين معارف على بناءا مؤسستي في المهام توزيع يتم

 يشغلونها التي وتخصصاتهم
103 3.5825 1.08034 

 1.09235 2.3592 103 تشجع المؤسسة نشاطات التعلم والتطوير المستمر لدى عامليها

 66408. 3.4102 103 المعارف

Valid N (listwise) 103   
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 "المهارات" بعد لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 91240. 3.9709 103 وإبداعية جديدة بطرق العمل تطوير أجل من مهاراتي تطوير في الرغبة لدي

 86374. 3.8641 103 بعملي العالقة ذات التدريبية الدورات في المشاركة فرص المؤسسة لي توفر

 أتقن لكي اإلداري مستواي نفس في أخرى وظائف إلى وظيفتي من بنقلي المؤسسة تقوم

 وظيفتي عمليات تكمل التي العمليات
103 2.1165 .80806 

 80108. 3.4466 103 أعلى وظيفية مناصب لشغل الموظفين إعداد على باستمرار المؤسسة تعمل

 55499. 3.3495 103 المهارات

Valid N (listwise) 103   

 "الدوافع" بعد لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات                                 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 85176. 4.0000 103 عملي أداء في منضبط أنا

 98793. 3.5437 103 العمل في والرغبة الجاهزية مستوى لرفع المؤسسة تسعى

 86902. 3.9029 103 التحسين ومقترحات االبتكارية األفكار من العديد تقديم على القدرة لدي

 77867. 3.9612 103 لي المتاحة الوظيفة إمكانيات يفوق طموحي

 66369. 3.8519 103 الدوافع

Valid N (listwise) 103   

 "الشخصية" بعد لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات               

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 85086. 4.0388 103 تواجهني قد التي الصعوبات رغم به القيام وأواصل عملي مسؤولية أتحمل

 85153. 3.9806 103 تضـايقني التـي المواقف فـي حتـى النفس بضبط االحتفاظ على القدرة لدي

 1.07407 3.3010 103 (مثال الجماعية واألعمال المناقشات) االجتماعي النشــــاط بقيــــادة أنا أقوم أن أفضل

 1.17957 3.2621 103 الموظفين بباقي االجتماعي باختالطي كثيرا أهتم ال

 72805. 3.6456 103 الشخصية

Valid N (listwise) 103   
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 مستقل كمتغير تكنولوجيا المعلومات ألبعاد به المسموح والتباين التباين تضخم معامل اختبارات نتائج

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 1.475 678. الحاسوب 1

 1.510 662. البرمجيات

البيانات-قواعد  .896 1.116 

  تكنولوجيا المعلومات أبعاد من كبعد الحاسوب أثر ختبارال النموذج صالحية من للتأكد لالنحدار التباين تحليل نتائج
 الجلفةب الجزائر تصاالتاب التطوير التنظيمي على

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 .400
a
 .160 .152 .43287 1.622 

a. Predictors: (Constant), الحاسوب 
b. Dependent Variable: التطوير 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.213 .334  6.620 .000 

 000. 4.386 400. 081. 356. الحاسوب

a. Dependent Variable: التطوير 

  تكنولوجيا المعلومات أبعاد من كبعد البرمجيات أثر الختبار النموذج صالحية من للتأكد لالنحدار التباين تحليل نتائج
 الجلفةب الجزائر تصاالتاب التطوير التنظيمي على

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 .360
a
 .129 .121 .44069 1.745 

a. Predictors: (Constant), البرمجيات 
b. Dependent Variable: التطوير 

ANOVA
a
 

Model 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.914 1 2.914 15.004 .000
b
 

Residual 19.615 101 .194   
Total 22.529 102    

a. Dependent Variable: التطوير 
b. Predictors: (Constant), البرمجيات 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.604 1 3.604 19.235 .000
b
 

Residual 18.925 101 .187   
Total 22.529 102    

a. Dependent Variable: التطوير 
b. Predictors: (Constant), الحاسوب 



 بعد تفريغ البيانات( SPSS)ول األصلية المستخرجة من برنامج الجدا(: 40)الملحق 
 

 222 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.375 .337  7.055 .000 

 000. 3.874 360. 080. 311. البرمجيات

a. Dependent Variable: التطوير 

  تكنولوجيا المعلومات أبعاد من كبعد قواعد البيانات أثر الختبار النموذج صالحية من للتأكد لالنحدار التباين تحليل نتائج
 الجلفةب الجزائر تصاالتاب التطوير التنظيمي على

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 .304
a
 .092 .083 .44993 1.676 

a. Predictors: (Constant), البيانات-قواعد  
b. Dependent Variable: التطوير 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.083 1 2.083 10.291 .002
b
 

Residual 20.446 101 .202   
Total 22.529 102    

a. Dependent Variable: التطوير 
b. Predictors: (Constant), البيانات-قواعد  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.867 .253  11.314 .000 

البيانات-قواعد  .206 .064 .304 3.208 .002 

a. Dependent Variable: التطوير 

 مستقل كمتغير االتصالتكنولوجيا  ألبعاد به المسموح والتباين التباين تضخم معامل اختبارات نتائج

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 1.185 844. الشبكات 1

 1.185 844. الهاتف

a. Dependent Variable: االتصال 
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  االتصالتكنولوجيا  أبعاد من كبعدشبكات االتصال   أثر الختبار النموذج صالحية من للتأكد لالنحدار التباين تحليل نتائج
 الجلفةب الجزائر تصاالتاب التطوير التنظيمي على

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 .163
a
 .027 .017 .46599 1.793 

a. Predictors: (Constant), الشبكات 
b. Dependent Variable: التطوير 

ANOVA
a
 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .597 1 .597 2.751 .100
b
 

Residual 21.932 101 .217   
Total 22.529 102    

a. Dependent Variable: التطوير 
b. Predictors: (Constant), الشبكات 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.194 .289  11.046 .000 

 100. 1.659 163. 103. 171. الشبكات

a. Dependent Variable: التطوير 

  االتصالتكنولوجيا  أبعاد من كبعدالهاتف الذكي   أثر الختبار النموذج صالحية من للتأكد لالنحدار التباين تحليل نتائج
 الجلفةب الجزائر تصاالتاب التطوير التنظيمي على

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 .223
a
 .050 .040 .46040 1.940 

a. Predictors: (Constant), الهاتف 
b. Dependent Variable: التطوير 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.121 1 1.121 5.286 .024
b
 

Residual 21.409 101 .212   
Total 22.529 102    

a. Dependent Variable: التطوير 
b. Predictors: (Constant), الهاتف 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.171 .221  14.351 .000 

 024. 2.299 223. 080. 183. الهاتف

a. Dependent Variable: التطوير 
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 التطوير التنظيمي علىتكنولوجيا المعلومات واالتصال  أثر الختبار النموذج صالحية من للتأكد لالنحدار التباين تحليل نتائج
 الجلفةب الجزائر تصاالتاب

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 .475
a
 .225 .210 .41779 1.575 

a. Predictors: (Constant), المعلومات ,االتصال 
b. Dependent Variable: التطوير 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.075 2 2.537 14.537 .000
b
 

Residual 17.455 100 .175   
Total 22.529 102    

a. Dependent Variable: التطوير 
b. Predictors: (Constant), المعلومات ,االتصال 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.484 .420  3.535 .001 

 000. 4.842 441. 096. 467. المعلومات

 299. 1.045 095. 101. 106. االتصال

a. Dependent Variable: التطوير 

 للنوع االجتماعي تبعا الدراسة متغيرات تجاه المستجوبين العمال آلراء المتوسطين فرق اختبار نتائج             

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الجنس 

-المعلومات-تكنولوجيا
 واالتصال

 03456. 32417. 3.3864 88 ذكر

 11387. 44103. 3.5038 15 انثى

 04759. 44646. 3.6575 88 ذكر التطوير

 15620. 60497. 3.7284 15 انثى
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

-تكنولوجيا
-المعلومات
 واالتصال

Equal 
variances 
assumed 

3.664 .058 -1.227- 101 .223 -.11744- .09575 -.30737- .07250 

Equal 
variances not 
assumed 

  -.987- 16.675 .338 -.11744- .11900 -.36889- .13401 

 Equal التطوير
variances 
assumed 

2.833 .095 -.538- 101 .592 -.07088- .13174 -.33222- .19046 

Equal 
variances not 
assumed 

  -.434- 16.697 .670 -.07088- .16329 -.41587- .27412 

 للعمر تبعا الدراسة متغيرات تجاه المستجوبين العمال آلراء األحادي التباين تحليل نتائج

Descriptives 

 N Mean 

Std. 
Deviatio

n 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

-المعلومات-تكنولوجيا
 واالتصال

 3.96 2.80 3.5676 3.0435 11363. 34090. 3.3056 9 فأفل 25

 4.31 2.58 3.5427 3.3804 04064. 33511. 3.4615 68 45و 26 بين

 4.00 2.55 3.4235 3.1478 06694. 34132. 3.2857 26 60و46بين

Total 103 3.4035 .34361 .03386 3.3364 3.4707 2.55 4.31 

 4.40 3.18 4.0971 3.4101 14896. 44689. 3.7536 9 فأفل 25 التطوير

 4.79 2.45 3.7901 3.5493 06033. 49749. 3.6697 68 45و 26 بين

 4.79 2.80 3.7997 3.4666 08088. 41240. 3.6332 26 60و46بين

Total 103 3.6678 .46998 .04631 3.5760 3.7597 2.45 4.79 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

واالتصال-المعلومات-تكنولوجيا  Between Groups .676 2 .338 2.976 .056 

Within Groups 11.366 100 .114   
Total 12.043 102    

 Between Groups .098 2 .049 .218 .805 التطوير

Within Groups 22.432 100 .224   
Total 22.529 102    
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 التعليمي للمستوى تبعا الدراسة متغيرات تجاه المستجوبين العمال آلراء األحادي التباين تحليل نتائج

Descriptives 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

-تكنولوجيا
واالتصال-المعلومات  

 4.00 2.90 3.8398 3.1131 15367. 43465. 3.4764 8 فاقل ثانوي

 3.84 2.80 3.6029 3.2321 08320. 27593. 3.4175 11 تقني

 3.74 2.55 3.3632 3.1255 05758. 28792. 3.2443 25 سامي تقني

 4.31 2.84 3.5496 3.3613 04698. 35473. 3.4555 57 جامعي

 3.70 3.38 5.5723 1.5161 15962. 22573. 3.5442 2 عليا دراسات

Total 103 3.4035 .34361 .03386 3.3364 3.4707 2.55 4.31 

 4.79 3.00 4.3294 3.2820 22148. 62643. 3.8057 8 فاقل ثانوي التطوير

 4.38 3.12 3.9447 3.4567 10950. 36317. 3.7007 11 تقني

 4.49 2.64 3.7748 3.4125 08777. 43885. 3.5937 25 سامي تقني

 4.79 2.45 3.7994 3.5389 06501. 49081. 3.6691 57 جامعي

 3.85 3.80 4.0952 3.5543 02129. 03010. 3.8247 2 عليا دراسات

Total 103 3.6678 .46998 .04631 3.5760 3.7597 2.45 4.79 

 
ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

-المعلومات -تكنولوجيا
 واالتصال

Between Groups .872 4 .218 1.912 .114 

Within Groups 11.171 98 .114   
Total 12.043 102    

 Between Groups .351 4 .088 .387 .817 التطوير

Within Groups 22.179 98 .226   
Total 22.529 102    

 الوظيفي للتصنيف تبعا الدراسة متغيرات تجاه المستجوبين العمال آلراء األحادي التباين تحليل نتائج

Descriptives 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

-المعلومات-نولوجياتك
 واالتصال

 4.00 2.80 3.6258 3.3409 06829. 31293. 3.4833 21 نفيذ عون

 4.15 2.55 3.4589 3.2601 04927. 32308. 3.3595 43 تحكم عون

 4.31 2.84 3.5322 3.2860 06082. 37981. 3.4091 39 اطار

Total 103 3.4035 .34361 .03386 3.3364 3.4707 2.55 4.31 

 4.79 3.12 3.9987 3.5904 09788. 44855. 3.7946 21 نفيذ عون التطوير

 4.67 2.45 3.7988 3.4989 07430. 48723. 3.6489 43 تحكم عون

 4.79 2.80 3.7701 3.4709 07391. 46154. 3.6205 39 اطار

Total 103 3.6678 .46998 .04631 3.5760 3.7597 2.45 4.79 
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ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

-المعلومات-تكنولوجيا
 واالتصال

Between Groups .218 2 .109 .923 .401 

Within Groups 11.824 100 .118   
Total 12.043 102    

 Between Groups التطوير

.440 2 .220 .996 .373 

Within Groups 22.089 100 .221   
Total 22.529 102    

 نتائج تحليل التباين األحادي آلراء العمال المستجوبين تجاه متغيرات الدراسة تبعا لسنوات الخدمة
Descriptives 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

-المعلومات-تكنولوجيا
 واالتصال

 4.15 2.80 3.5906 3.2617 07827. 34118. 3.4261 19 فاقل سنوات5

 4.31 2.58 3.5350 3.2949 05906. 34940. 3.4149 35 10و6بين

 3.87 2.90 3.5639 3.3315 05588. 26211. 3.4477 22 15و11 بين

 4.19 2.55 3.4953 3.1782 07713. 40078. 3.3368 27 15من اكثر

Total 103 3.4035 .34361 .03386 3.3364 3.4707 2.55 4.31 

 4.58 3.18 4.0515 3.6343 09928. 43277. 3.8429 19 فاقل سنوات5 التطوير

 4.79 2.45 3.8090 3.4297 09333. 55217. 3.6193 35 10و6بين

 4.21 2.64 3.7889 3.4353 08501. 39875. 3.6121 22 15و11 بين

 4.79 2.80 3.8213 3.4844 08194. 42580. 3.6529 27 15من اكثر

Total 103 3.6678 .46998 .04631 3.5760 3.7597 2.45 4.79 

ANOVA 

 Sum of Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

واالتصال-المعلومات-تكنولوجيا  Between Groups .178 3 .059 .494 .687 

Within Groups 11.865 99 .120   

Total 12.043 102    
 Between Groups .739 3 .246 1.119 .345 التطوير

Within Groups 21.790 99 .220   

Total 22.529 102    
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 :باللغة العربية -أوال
 :الكتب .1

 .0202 مكتبة امللك فهد الوطنية،: السعودية، دراسة تطبيقية على المكتبات: التجارة االلكترونية ،إبراهيم أمحد عبد اخلالق الدوي 11

إيرتاك  :، مصرألداء العاملين قياس القيمة االقتصادية: االستثمار في رأس المال البشري عائد ،حتاد اخلرباء واالستشاريون الدوليونإ 10
 .0222 للنشر والتوزيع،

   .0200 ،دار الصفاء: األردن ،الطبعة األوىل ،إدارة السلوك  التنظيمي في عصر التغيير ،إحسان دهش جالب 10

بدون  ،امعية  للنشرالدار اجل :مصر ،نظم المعلومات المحاسبية في شركات التامين والبنوك التجارية ،محد بسيوين شحاتة وآخرونأ 10
 .سنة نشر

 .0222، دار الشروق :األردن، قضايا معاصرة في اإلدارة التربويةمحد بطاح، أ 10

املكتب العريب للمعارف، : ، الطبعة األوىل، مصرستراتيجي األمريكيوالتفكير اإل يين التقدم التكنولوجبالعالقة أمحد مسري عارف،  10
0202. 

 .0222 دار وائل، :، األردنالطبعة الثالثة ،البحث العلمي الدليل التطبيقي للباحثينرييف، محد عبد الفتاح الصأ 10

 .0222 ،دار حامد: األردن ،الطبعة األوىل، الشفافية والقيادة في اإلدارة ،أمحد فتحي أبو كرمي 10

 .0222 ،الدار اجلامعية: مصر ،مدخل بناء المهارات: السلوك التنظيميأمحد ماهر،  10

  .0200الدار اجلامعية، : مصر، الدليل العلمي إلعادة الهيكلة والتميز اإلداري وإدارة التغيير: تطوير المنظماتأمحد ماهر،  11

 .0202دار اليازوري، : ، األردنإدارة التغيير والتطوير التنظيميأمحد يوسف دودين،  11

 . 02: ، ص0200اجلنادرية، : ، الطبعة األوىل، األردنحلولاألسباب و  :لكترونياالحتيال اإلأسامة مسري احلسني،  10

 .0202 ،دار الفكر :األردن ،األوىلالطبعة  ،نظم المعلومات اإلدارية ،أمساء رشاد الصاحل 10

 .0202 دار النهضة، :مصر ،تكنولوجيا المعلومات وإدارة األزمات ،أشرف السعيد أمحد 10

 .0202دار اجمد، : الطبعة األوىل، األردن، وتحديات القرن الحادي والعشرين ستراتيجيةاإلاإلدارة أكرم سامل اجلنايب،  10

الطبعة  اجلزء الثاين، ،مفاهيم معاصرة في اإلدارة اإلستراتيجية ونظرية المنظمة ،أكرم حمسن الياسري وإيناس ناصر عكله املوساوي 10
 .0202دار صفاء، : األردن ،األوىل

 ،التعلم التنظيمي ،إدارة المعرفة :مفاهيم معاصرة في اإلدارة اإلستراتيجية ونظرية المنظمة ،ي وظفر ناصر حسنيحمسن الياسر  مأكر  10
 .0202 ،دار الصفاء: األردن ،الطبعة األوىل ،اجلزء السابع ،األداء االستراتيجي

 .0222دار املطبوعات اجلامعية،  :مصر، التجارة االلكترونيةفرج يوسف،  أمري 10

 .0200دار املسرية، : ، األردنالعلوم السلوكية: السلوك التنظيمي في منظمات األعمالأنس عبد الباسط عباس،  10

  ،إمساعيل علي البسيوين وعبد اهلل بن سليمان العزاز :، ترمجةمدخل بناء المهارات البحثية: طرق البحث في اإلدارة وما سيكاران،أ 01
 .0222امعة امللك سعود، العلمية جل نشوراتامل :السعودية

 .0202مركز الدراسات العربية، : مصر ،نترن عالنات التجارية عبر اإلالمدنية عن اإل ةالمسؤوليبسام فنوش جنيد،  01

 .0222دار الراية، : الطبعة األوىل، األردن ،المفاهيم اإلدارية الحديثة ،بشار يزيد الوليد 00

 .0200، دار اليازوري :األردن ،ات العامةاالتصال في المنظم بشري العالق، 00



 قائمة المراجع
 

 315 

 .0220، مؤسسة الوراق :األردن الطبعة األوىل، ،مدخل تسويقي :تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في األعمالبشري العالق،  00

 .0222دار املسرية، : األردن ،التطوير التنظيمي واإلداريبالل خلف السكارنة،  00

 .0202دار املسرية، : ، الطبعة األوىل، األردنة اإلدارية الفعالةالقيادبالل خلف سكارنة،  00

 .0222 دار املسرية،: األردن ، الطبعة األوىل،دراسات إدارية معاصرةبالل خلف سكارنة،  00

 .0222الدار اجلامعية، : ، مصرمفاهيم ونماذج تطبيقية: اإلدارة اإلستراتيجيةثابت إدريس ومجال الدين املرسي،  00

 .0222 ،دار حامد: األردن  ،الطبعة الثانية ،االتصاالت التسويقية والترويج ،ثامر البكري 00

 .0202يب، املركز العر : الطبعة األوىل، مصر، دراسة مقارنة: القانوني للمزاد اإللكتروني التنظيمثامر عبد اجلبار السعيدي،  01

 .0220 ،دار العلم  للماليني :لبنان ،الطبعة السابعة ،معجم الرائد ،جربان مسعود 01

 .0222دار هومة للنشر، : اجلزائر ،، الطبعة الثالثةالسلوك التنظيمي والتطوير اإلداريمجال الدين عويسات،  00

 .0222 ،الدار املصرية اللبنانية: مصر ،الطبعة الرابعة ،االتصال ونظرياته المعاصرة ،كاوي وليلى حسنيمحسن عماد  00

 .0222الدار املصرية اللبنانية، : ، مصرتكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلوماتكاوي، محسن عماد  00

الشركة العربية املتحدة للتسويق : مصرالطبعة الثالثة،  المصادر واإلستراتيجيات، :إدارة التغيير التنظيمي ،حسن حممد أمحد خمتار 00
 .0202والتوريدات، 

 .0202دار األيام،  :، األردناتخاذ القرارات التنظيمية في منظمات األعمالى، حسني الطراونة وحممد موس 00

 .0222دار حامد،  :األردن ، الطبعة األوىل،مبادئ اإلدارة الحديثةحسني حرمي،  00

 .0202دار حامد، : األردن، الطبعة األوىل، وإدارة األعمال االقتصادفي عالم  االتصالمهارات حسني حرمي،  00

 ،دار األيام: األردن ،إستراتيجية التمكين التنظيمي لتعزيز فاعلية عمليات إدارة المعرفة ،حسني موسى البىن ونعمة عباس اخلفاجي 00
0202. 

: ، العراقمنظور إداري تكنولوجي: تكنولوجيا ونظم المعلومات في المنظمات المعاصرةحيدر شاكر الربزجني وحممود حسن اهلواسي،  01
 .0202العريب،  ابنمطبعة 

 .0222،دار املسرية: األردن ،الطبعة الثالثة ،نظرية المنظمة ،خليل الشماع وخيضر محود 01

 .0222 ،دار إثراء: األردن ،0222 ،الطبعة األوىل ،مبادئ إدارة األعمال ،خيضر محود وموسى اللوزي 00

 .0222دار حامد، : ري وإداري، األردنمن منظور تقين وجتا :التجارة اإللكترونية، خيضر مصباح الطيطي 00

 .0222 زهران، دار: ناطورية، األردن الدين عالء: ترمجة اإلستراتيجي، والتخطيط اإلستراتيجية اإلدارةديفيد هاريسون،  00

 .0222در صفاء، : ، الطبعة األوىل، األردنإدارة المعرفةرحبي مصطفى العليان،  00

 .0222 ،دار الصفاء:  األردن ،الطبعة األوىل ،دارة المعاصرةأسس اإل ،رحبي مصطفى العليان 00

 .0202دار الصفاء، : ، الطبعة األوىل، األردنالمعلومات قتصادارحبي مصطفى العليان،  00

 .0202دار رسالن، : ، سورياالتطوير التنظيميرسالن عالء الدين،  00

، المعلومات واالتصال في المؤسسة االقتصادية ودورها في دعم الميزة التنافسيةستخدامات تكنولوجيا اشي وغياد كرمية، زرزار العيا 00
 .0202دار الصفاء، : عمان

 .0222دار اليازوري، : ، األردنالفكر اإلستراتيجي قرارات وبحوثزكريا الدوري وأمحد علي صاحل،  01
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   .0202 ،الطبعة األوىل :دناألر  ،م المعلومات الفعال في إدارة األزماتانظ ،محد العباديأزيد  01

 .0222 املعرفة، كنوز دار :الطبعة األوىل، األردن ،والتطوير التغيير إدارة عبوي، منري زيد 00

 .0220دار وائل، : ألردنا ، الطبعة األوىل،تقنيات المعلومات اإلداريةالساملي عالء عبد الرزاق والدباغ رياض حامد،  00

 .0202دار الفكر للنشر والتوزيع،  :األردن، الطبعة األوىل، التطوير التنظيميعالء حممد سيد قنيدل، سامح عبد املطلب عامر و  00

مركز الرباهني : بريطانيا حركسي وآخرون، الطبعة األوىل،ء الآ :، ترمجةيم الذكيمالدنا وأدلة التص: توقيع في الخلية ،ستيفن ماير 00
 .0202، للدراسات واألحباث

 .0222 دار املناهج،: األردن ،نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات ساسياتأ، ياسني سعد غالب 00

 .0222معهد اإلدارة العامة، : السعودية ،اإلدارة االلكترونية وأفاق تطبيقاتها العربية، ياسني سعد غالب 00

 .0222 ،دار اليازوري: األردن ،نظم المعلومات اإلدارية ،سعد غالب ياسني 00

 ،اجملموعة العربية للتدريب والنشر: مصر ،الطبعة الرابعة ،القرار االستراتيجي تخاذاالمعلومات ودورها في  ،إبراهيمالسعيد مربوك  00
0202. 

  .0222 ،دار الوراق للنشر والتوزيع :األردن ،الطبعة الثالثة ،(نما) اإلداريةنظم المعلومات  ،سليم احلسينة 01

 .0200 ،دار الراية: األردن ،نظم المعلومات التسويقية ،عرفة سيد سامل 01

 .0200، دار الفكر :األردن ،الطبعة األوىل ،نظم المعلومات اإلدارية ،سيد صابر تعلب 00

 .0222دار املناهج، : ، األردنمدخل تكاملي: اإلدارة اإلستراتيجيةصاحل عبد الرضا رشيد وإحسان دهش جالب،  00

 .0222وائل،  دار :الطبعة الثانية، األردن ،واألعمال اإلدارة الغاليب، حمسن وطاهر العامري يمهد صاحل 00

 .0202 ،مؤسسة الوراق: األردن ،أسسها النظرية وبناء قواعد بياناتها: نظم المعلومات المالية ،وآخرون صباح رحيمة حمسن 00

 .0220دار اجلامعة اجلديدة، : ، مصرمعاصر تطبيقي دخلم: ، السلوك التنظيميصالح الدين حممد عبد الباقي 00

 .0202دار وائل، : ، الطبعة األوىل، األردنمدخل تحليلي: التطوير التنظيميطاهر حمسن الغاليب وأمحد علي صاحل،  00

   .0202مؤسسة الثقافة اجلامعية،  :مصر ،االتصاالت عن بعد وأثرها على االقتصاد المحليلطاهر ميمون، ا 00

 .0200دار املسرية، : الطبعة السادسة، األردن ،داريةاإلنظم المعلومات ، عامر إبراهيم فنديلجي وعالء الدين عبد القادر اجلنايب 00

 . 0222 دار الوراق،: الطبعة األوىل األردن ،تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتهابراهيم قنديلجي وإميان فاضل السامرائي، إعامر  01

 .0222دار الشروق،  :عمان ،الصحافة االلكترونية في الوطن العربيمري موريت فيصل، عبد األ 01

: ، مصراألسس النظرية ودالالتها في البيئة العربية المعاصرة: تكنولوجيا األداء البشري في المنظماتعبد الباري إبراهيم درة،  00
 .0222املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 

 .0200دار املسرية،  :، الطبعة الثالثة، األردنمدخل إلى إدارة المعرفةي وآخرون، عبد الستار عل 00

 .2007دار املسرية، : الطبعة الثانية، األردنإدارة جديدة في عالم متغير، : اإلدارة اإلستراتيجية، عبد العزيز صاحل بن جبتور 00

دار عامل الكتاب احلديث، : ، األردنمدخل الموارد البشرية:األعمال التغيير والتطوير التنظيمي في منظماتعبد الفتاح عالوي،  00
0202. 

 .0202 دار املعتز،: ، األردنلوجيا المعلوماتو دارة المعرفة وتكنإعبد اهلل حسن مسلم،  00
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 .0222لنشر والتوزيع، دار حافظ ل :السعودية ،المفاهيم والنماذج واإلستراتيجيات: التطوير التنظيميعبد اهلل عبد الغين الطجم،  00

دار األحباث : اجلزائر ،، الطبعة األوىل-واألطروحاتالرسائل  -واإلدارية  االقتصاديةأسس البحث العلمي في العلوم عبد اجمليد قدي،  00
 .0222 للرتمجة والنشر والتوزيع،

 .0202 ،دار غيداء :األردن ،الطبعة األوىل ،إدارة السلوك التنظيمي ،وآخرونعبد الناصر علك حافظ  00

 .0200 ،دار اليازوري: األردن ،دور نظم وتكنولوجيا المعلومات في اتخاذ القرارات اإلدارية ،عدنان عواد الشوابكة 01

 .2008خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، : السعودية ، (SPSS)مقدمة في اإلحصاء الوصفي واالستداللي باستخدام عز عبد الفتاح،  01

 .0202 ،دار النشر للجامعات: مصر ،أساسيات تقنية المعلوماتحممد عقيل،  عقيل 00

 .0202املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،  : ، الطبعة الثالثة، القاهرةنظم إدارة المعلوماتعالء عبد الرزاق الساملي،  00

 .0200دار اليازوري، : ، األردننافسيةسبقيات التجية العمليات واأليستراتإ ،عالء فرحان طالب وحسني حرجية غايل 00

 .0222 دار غريب، :الطبعة الثانية، مصر ،إدارة الموارد البشريةعلي سلمي،  00

 .0200صفحات للدراسات والنشر، : سوريا ،علم النفس التجريبيعلي عودة حممد،  00

 .0222 ،دار الثقافة :ناألرد ،الطبعة األوىل ،ماهيتها ومكوناتها: نظم المعلومات ،عماد الصباغ 00

دار املناهج، : ، الطبعة األوىل، األردنمدخل إلى اإلدارة التعليمة الحديثة: اإلدارة االلكترونيةعمر أمحد أبو هشام الشريف وآخرون،  00
0202. 

 .0220 وائل،دار : األردن ،الطبعة األوىل ،وجهة نظر: المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملةعمر وصفي عقيلي،  00

 .0200،دار الثقافة: األردن ،إدارة الترويج واالتصاالتعنرب إبراهيم شالش،  01

    .0222دار اليازوري، : ، األردنإدارة اإلنتاج والعمليات مرتكزات معرفية وكميةغسان الالمي وأمرية البيايت،  01

دار : ، الطبعة األوىل، األردنمدخل إستراتيجي معاصر: تراتيجيةنظم المعلومات اإلسغسان عيسى العمري وسلوى أمني السمرائي،  00
 .0222املسرية، 

   .0222 ،دار املناهج: األردن ،الطبعة األوىل ،مفاهيم ومداخل، تقنيات، تطبيقات علمية: إدارة التكنولوجيا ،غسان قاسم الالمي 00

 .0202 األكادمييون للنشر والتوزيع، :األردن ،الممارسات التطبيقيةالقواعد النظرية و : التطوير التنظيميفادية إبراهيم شهاب،  00

 .دار حامد :األردن ،الطبعة الثانية ،نظم المعلومات اإلدارية ،فايز مجعة صاحل  النجار 00

 .دار حامد: الطبعة الثالثة، األردن منظور تطبيقي،: أساليب البحث العلميفايز مجعة جنار وآخرون،  00

 .0202زمزم ناشرون وموزعون، : ، األردننظم المعلومات ودورها في اتخاذ القرارات رتل وحناش حبيبة،فريد كو  00

 .0202 ،دار الصفاء: األردن ،نظم المعلومات التسويقية ،فريد كورتل وحلمر حكيمة 00

 .0202، األردن اجلنادرية، األوىل، الطبعة شبكات التواصل االجتماعيفيصل حممد عبد الغفار،  00

 .0202دار حامد، : الطبعة األوىل، األردنإستراتيجية إدارة المعرفة واألهداف التنظيمية، ليث عبد اهلل القهيوي،  111

املنظمة العربية : مصر، ثر التقدم في تكنولوجيا المعلومات على الخصائص النوعية والكمية للموارد البشريةأليلى حسام الدين،  111
 .0202للتنمية اإلدارية، 

 .0202دار املسرية، : ، الطبعة األوىل، األردناإلدارة اإلستراتيجيةماجد عبد املهدي مساعدة،  110

 .0202دار املسرية،  :األردن ، الطبعة الثانية،منظور كلي :إدارة المنظمات ماجد عبد اهلادي مساعدة، 110
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 .0222دار الرسالة، : الطبعة الثامنة، لبنان ،قاموس المحيطجمد الدين أبادي،  110

 .0200، (بيمك) مركز اخلربات املهنية لإلدارة :، مصراإلدارة االلكترونية في الشؤون اإلداريةخرباء، جمموعة  110

 .0222دار الفكر اجلامعي، : ، الطبعة األوىل، مصرإدارة تكنولوجيا المعلوماتحممد الصرييف،  110

 .0222 ،مؤسسة حورس الدولية: مصرالطبعة األوىل، ، منهج تحليلي مبسط: للموارد البشريةاإلدارة االلكترونية حممد الصرييف،  110

 .0222دار الوفاء، : مصر األوىل،، الطبعة العالقات اإلنسانية: السلوك اإلداريحممد الصرييف،  110

 .0222 زمزم،: ألوىل، األردن، الطبعة االحاسوب والبرمجيات الجاهزة: مهارات الحاسوبخرون، آحممد بالل الزغيب و  110

 .0222دار املسرية، : األردنالطبعة األوىل،  ،القيادة اإلدارية والتنمية البشرية حممد حسني العجمي، 111

 .0222مكتبة اجملتمع العريب، : األردن، األوىل، الطبعة التجارة االلكترونية إلىمدخل حممد خليل أبو زلطة وزياد عبد الكرمي القاضي،  111

 .0202دار غيداء، : ، األردناإلنشائيةالمعلومات في إدارة المشاريع  اتكنولوجيحممد سرحان وعيدان الزويين،  110

: ، الطبعة األوىل، األردنمدخل إلى تكنولوجيا المعلومات: نظم المعلومات التسويقيةحممد عبد احلسني الطائي وتيسري حممد العجارمة،  110
 .0222، دار إثراء

دار وائل،  : ، الطبعة الثانية، األردنإدارة تكنولوجيا المعلومات: المدخل إلى نظم المعلومات اإلداريةحممد عبد احلسني الطائي،  110
0222. 

 .0222دار الفكر اجلامعي، : مصرالطبعة األوىل، ، ، نظم المعلومات اإلداريةحممد عبد العليم صابر 110

: ، الطبعة اخلامسة، األردنالفردي والجماعي في منظمات األعمال اإلنسانيدارسة السلوك : التنظيميوك لالسحممد قاسم القريويت،  110
 .0222دار وائل، 

 .0222دار وائل، : ، الطبعة الثالثة، األردننظرية المنظمة والتنظيمحممد قاسم القريويت،  110

 . 0222 دار الشروق، :البنان ،، الطبعة األوىلية على الكومبيوترالتطورات الحديثة لنظم المعلومات المبنحممد حممد اهلادي،  110

 .0222 دار الشروق،: ، الطبعة األوىل، مصرنظم المعلومات في المنظمات المعاصرةحممد حممد اهلادي،  110

 .دار حامد: األردن ال،بناء قدرات حاسمة لنجاح األعم: في اإلدارة ةقضايا معاصر  ،حممد مفضي الكساسبة وعبري محود الفاعوري 101

 .0202دار املناهج، : ، الطبعة األوىل، األردننظم المعلومات المحوسبةحممد نور برهان وغازي إبراهيم رحو،  101

 .0202دار املعتز، : ، الطبعة األوىل، األردنالسلوك التنظيمي الحديثحممد هاين حممد،  100

  .0202 ،مؤسسة األمة العربية: مصر الطبعة األوىل،، اإلنسانيةم البحث في العلو  مناهج، حممود أمحد درويش 100

 .0202دار الفكر، : ، الطبعة األوىل، األردنأسس إدارة مخاطر المؤسسة: نظم المعلومات المحاسبيةحممود الرحمي،  100
دار الصفاء، : األردن الطبعة األوىل، ،صرةاإلدارة الكترونية وتطبيقاتها المعاو المعرفة حممود حسني الوادي وبالل حممود الوادي،  100

0200. 

 .0202دار وائل، : ، الطبعة السادسة، األردنالسلوك التنظيمي في مؤسسات األعمالعميان، الحممود سلمان  100

  .0222العريب للنشر والتوزيع، : مصر، تكنولوجيا المعلومات وصناعة االتصال الجماهيريحممود علم الدين،  100

 .0202اجملموعة العربية للتدريب والنشر، : ، مصرفن إدارة المؤسسات عالية الجودة: الحوكمة الرشيدةدحت حممود حممود نصر، م 100

 .0222دار اإلثراء، : األردنالطبعة األوىل،  ،العملية اإلدارية وتكنولوجيا المعلوماتمزهر شعبان العاين وشوقي ناجي جواد،  100

 .0222دار وائل للنشر، : ، الطبعة األوىل، األردنمنظور تكنولوجي :نظم المعلومات اإلدارية، مزهر شعبان العاين 101
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 :الرسائل العلمية .0
 ح الدكتوراهير اأط: 

، أطروحة دراسة حالة عينة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية: ومات على المزيج التسويقيثر تكنولوجيا المعلأ أمينة قدايفة، 141
 .0202جامعة احممد بوقرة، : التسويقية، غري منشورة، اجلزائر اإلدارةدكتوراه يف 

، أطروحة دكتوراه ت الجزائر ببشاردراسة حالة المديرية اإلقليمية التصاال: التطوير التنظيمي وأثره على أداء المؤسساتبالعيد حياة،  142
 .0202، (22) جامعة اجلزائر: يف علوم التسيري، غري منشورة، اجلزائر

" و" أن سي أ رويبة" دارسة حالة  األعمالدور تكنولوجيا المعلومات في تفعيل التطوير التنظيمي في منظمات تلخوخ سعيدة،  144
 .0202جامعة أحممد بوقرة، : ، غري منشورة، اجلزائرالتسيري، أطروحة دكتوراه يف علوم "فروتيال كوكا كوال

، أطروحة دكتوراه يف دراسة حالة مؤسسات اتصاالت الجزائر: مساهمة نظم المعلومات الحديثة في إعادة الهندسةجودي سامية،  144
 .0202جامعة بسكرة،  :علوم التسيري، غري منشورة، اجلزائر

، دراسة حالة شركة اسمن  عين توتة: ل الفكري في تفعيل التطوير التنظيمي للمؤسسات االقتصاديةس الماأر  دورحدة بوتبينة،  145
 .0202جامعة حممد خيضر، : أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، غري منشورة، اجلزائر

 جيا المعلومات واالتصال،، محاولة تقييم األداء التسويقي للمؤسسات االقتصادية الجزائري المستخدمة لتكنولو خويلد عفاف 146
 .0202 جامعة قاصدي مرباح،: أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، غري منشورة، اجلزائر

عينة من  على دراسة :أهمية العمل الداخلية وأثرها على فاعلية القيادة اإلدارية بالمؤسسة االقتصادية الجزائريةدروم أمحد،  147
 .0202روحة دكتوراه يف إدارة األعمال، غري منشورة، جامعة اجلزائر، ، أطالمؤسسات االقتصادية الجزائرية

أطروحة دكتوراه يف  دور إدارة الموارد البشرية في تسيير التغيير في المؤسسات االقتصادية الكبرى في والية سطيف،رقام ليندا،  148
 .0202، (0)جامعة سطيف  :العلوم االقتصادية، غري منشورة، اجلزائر

دراسة ميدانية بالتطبيق على منظمات صناعة  :تكنولوجيا المعلومات فى تحسين الجودة الشاملة دورسنوسي سليمان بوخريص، ال 149
 .0202 جامعة قناة سويس،: غري منشورة، مصر األعمال،دارة إطروحة دكتوراه يف الفلسفة يف أ، اإلسمن  بليبيا

نحو نموذج تطويري للجامعات العربية من منظور التنظيم الرقمي "مصطفى عبد السميع حممد وعبد الفتاح حممد الفويل،  101
 .ةرهلقاا جامعة :، مصرلتربويةا ثلبحوا معهد ،"للمؤسسات

  .0202 ،دار اإلثراء: ، الطبعة األوىل، األردنمنظور تكاملي حديث: اإلدارة اإلستراتيجيةناصر جرادات،  100

 .0202 دار الصفاء،: ، الطبعة األوىل، األردنإدارة الجودة الشاملة في عصر االنترن  جنم عبود جنم، 100

 .0222دار اليازوري، : ، األردنالمجالت -الوظائف -ةاإلستراتيجي: اإلدارة والمعرفة اإللكترونيةجنم عبود جنم،  100

 .0222 علم الكتب احلديث،: ، الطبعة األوىل، األردنالتحديات –األهمية  -المفهوم : اإلدارة اإلستراتيجية ،نعيم إبراهيم طاهر 100

عامل الكتب : األردن ،الطبعة األوىل ،فاياتالك، الوسائط، العمليات ،النظريات: إدارة االتصال والتواصل ،هادي هنر وأمحد اخلطيب 100
 .0222 ،احلديث

 .0202دار الراية، : األردن، الطبعة األوىل، تنمية مهارات االتصال والقيادة اإلداريةهاشم محدي رضا،  100

 .0222دار صفاء، : ، األردنالمعاصرة تآشإدارة المني ومروان حممد النسور، لبهيثم محود الش 100

 .0200 ،دار وائل: األردن الطبعة األوىل، ،عمليات...مفاهيم  :اإلدارة اإلستراتيجية صبحي إدريس وطاهر منصور الغاليب،وائل  100

 .0222، مكتبة عني الشمس: مصر، أساسيات نظم المعلومات حيي مصطفى حلمي، 101
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حالة المديرية العامة لمؤسسة اتصاالت : فعيل إدارة المعرفة بمنظمة األعمالالتطور التكنولوجي ودوره في ت طه حسني نوي، 150
 .0200، (22)جامعة اجلزائر : ، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، غري منشورة، اجلزائرالجزائر

جمع إسمن  الشرق دراسة حالة م: دور وأهمية نظم المعلومات في اتخاذ القرارات في المؤسسة االقتصاديةالطيب الوايف،  151
 .0200جامعة فرحات عباس، : ، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، غري منشورة، اجلزائرالجزائري

حالة دول : لحكومة االلكترونية كإستراتيجية إلعادة صياغة دور الدولة ووظائف مؤسساتها الواقع والتحدياتا عبدوه نعمان شريف، 152
 .0222جامعة اجلزائر، : اجلزائر ،غري منشورةإدارة األعمال، يف توراه ، أطروحة دكمجلس دول الخليج

، أطروحة دكتوراه يف دراسة حالة شركة سونلغاز وحدة األغواط: أثر التغيير التنظيمي على أداء الموارد البشريةعالوي عبد الفتاح،  153
 .0202، (22) ائرز جامعة اجل: اجلزائر، غري منشورةإدارة األعمال، 

154 
قياس النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بقطاع التعليم : المرصد الوطني لمجتمع المعلومات بالجزائر ،علوي هند

جامعة منتوري : ، أطروحة دكتوراه يف علم املكتبات، غري منشورة، اجلزائرواليات قسطينة عنابة سطيف أنموذجا: بالشرق الجزائري
 .0222قسنطينة، 

تقييم تقنيات اإلعالم اآللي التوثيقي المطبقة في المكتبة الوطنية الجزائرية ومراكز البحث في اإلعالم العلمي  أحجر زهري،عني  155
 .0202جامعة منتوري، : ، أطروحة دكتوراه يف علم املكتبات، غري منشورة، اجلزائرCERISTوالتقني 

156 
دارسة ميدانية لدى  الجهات المشاركة في جائزة لملك : ن  األداء المؤسسيثر التطوير التنظيمي في تحسيأفراس حممود الدعجة، 

جامعة أيب بكر بلقايد : غري منشورة، اجلزائر ،، أطروحة دكتوراه يف إدارة األعمالعبد اهلل الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية
 .0202 تلمسان،

157 
اتصاالت "دارسة سيسيولوجية بمؤسسات القطاع العام بمدينة ورقلة  :ير التنظيميدور اإلبداع اإلداري في تحقيق التطو  ،لبوز الياس
، جامعة بسكرة :اجلزائر ، غري منشورة،دكتوراه يف العلوم االجتماعية أطروحة ،"شركة سونلغاز ومديرية الشباب والرياضة ،الجزائر
0202. 

جامعة  :اجلزائر غري منشورة،، أطروحة إدارة األعمال، ة الموارد البشريةعلى إدار  واالتصالأثر تكنولوجيا المعلومات ملني علوطي،  158
 .0222اجلزائر، 

مديرية توزيع الكهرباء والغاز دراسة ميدانية بال: في علوم التسيير اإلبداعيالتمكين وأثره على تنمية السلوك ، حممد السعيد جوال 159
 .0202، جامعة حسيبة بن بوعلي :منشورة، اجلزائر ، غريأطروحة دكتوراه علوم التسيري، بوالية الجلفة

نموذج وزارة التربية : أثر التكنولوجيا المعاصرة على تقييم برامج وسياسات إدارة الموارد البشريةأمحد بن حممد الفرازي،  مد بنحم 160
 .0222ين، جامعة تشر  :سوريا غري منشورة، أطروحة دكتوراه يف إدارة األعمال،والتعليم بسلطنة عمان، 

غري منشورة،  التنمية، اقتصاد، أطروحة دكتوراه يف حالة الجزائر: التطوير التكنولوجي كأداة لتحقيق النمو االقتصاديحممد زعالين،  101
 .0202 جامعة احلاج خلضر، :اجلزائر

160 
دراسة ميدانية : ي المؤسسة االقتصاديةف ةالتنظيميسلوك المواطنة  محدداتتأثير أبعاد الثقافة التنظيمية على مصطفى بن عودة، 

 .0202جامعة حيي فارس،  :، أطروحة دكتوراه علوم التسيري، غري منشورة، اجلزائرعلى عينة من مؤسسات دباغة الجلود بالجزائر

 ين الدفلى،دراسة حالة والية ع: ، دور التطوير اإلداري الحديث في ترقية مستوى أداء مؤسسات االقتصاد المحليمقراب سارة 100
 .0202،حيي فارسجامعة : أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، غري منشورة، اجلزائر

100 
تأثير تكنولوجيا المعلومات على استراتيجيات المزيج التسويقي في المؤسسات الصغير والمتوسطة في المؤسسات  ،موسى بن بار

: أطروحة دكتوراه يف العلوم التجارية، غري منشورة، اجلزائر ،ية برج بوعريريجدراسة ميدانية بالمنطقة الصناعية لوال: الصغيرة والمتوسطة
 .0202جامعة حممد بوضياف، 
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100 
لتكنولوجيا االنترن  على أداء المؤسسات الصغيرة  اإلستراتيجيةمساهمة في بناء نموذج قياس أثر محاذاة موسى سهام، 
، أطروحة دكتوراه يف علوم "والية سطيف"متوسطة بالمنطقة الصناعية العلمة دراسة عينة من المؤسسات الصغيرة وال: والمتوسطة

 .0202جامعة حممد خيضر، : التسيري، غري منشورة، اجلزائر

 رسائل الماجستير: 

يف  ريستماج ، رسالةواقع إعادة هندسة العمليات اإلدارية في وزارة الداخلية واألمن الوطني في قطاع عزةأمين مجال عبد اهلادي السر،  100
 .0222اجلامعة اإلسالمية، : غري منشورة، فلسطني إدارة األعمال،

دراسة حالة : دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحسين االتصال الداخلي في المؤسسات االستشفائية العموميةبشري كاوجة،  167
 .0202جامعة قاصدي مرباح، : سيري، غري منشورة، اجلزائر، رسالة ماجستري يف نظم املعلومات ومراقبة التمستشفى بوضياف بورقلة

168 
 دراسة حالة الشركة ذ :دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةبن بوزيد شهرزاد، 

محد أجامعة  :اجلزائر ،غري منشورة، رسالة ماجستري يف تسيري مؤسسات صغرية ومتوسطة ل دوداح،آم للخدمات العامة والتجارة   م
 .0200بوقرة، 

ماجستري يف  رسالة، واالتصال على تطبيقات تسيير الموارد البشرية في المؤسسة تكنولوجيا المعلوماتلالفعلية اآلثار بوحسان كنزة،  169
 .0200جامعة منتوري، : اجلزائر منشورة، غري علوم التسيري،

، عضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى لتقنية المعلومات واالتصاالت في التدريسأع ثقافة استخدام اقهتاين طالل صاحل حكمي، و 170
 .0222جامعة أم القرى، : يف مناهج وطرق التدريس، غري منشورة،  السعودية ماجستريرسالة 

171 
دراسة على عينة من األبناء : ت األسريةاستخدام األبناء لشبكات التواصل االجتماعي وانعكاساتها على العالقاتوتاوي صليحة، 

جامعة  :اجلزائر ، رسالة ماجستري يف علم النفس الرتبوي، غري منشورة،مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي بوالية شلف ووهران
 .0202، أمحد بن بلة

رسالة   ،في بلدية الخليل المؤسسيالنجاح على جوانب ( الهندرة)انعكاسات إعادة الهندسة اإلدارية  ،النتشةلعزيز داود احازم عبد  172
 .0222جامعة اخلليل، : ماجستري يف إدارة األعمال، غري منشورة، فلسطني

173 
دراسة  ميدانية بمؤسسة سونلغاز فرع تسيير : ، استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في المؤسسة االقتصاديةحورية بولعويدات

قسنطينة، بجامعة منتوري : ، اجلزائررسالة ماجستري يف االتصال والعالقات العامةسنطينة، ق " GRTG"شبكة  نقل الغاز بالشرق 
0222. 

دراسة حالة المدرسة العليا لإلحصاء : إدارة الجودة الشاملة كمدخل إلحداث التطوير التنظيمي في التعليم العاليخالصة فتح اهلل،  174
 .0200، (22)جامعة اجلزائر: تري يف التسيري العمومي، غري منشورة، اجلزائررسالة ماجس ، E.N.S.S.E.Aواالقتصاد التطبيقي

ة نظر العاملين في مكتب همن وج (الهندرة) دور تكنولوجيا المعلومات في إعادة هندسة العمليات اإلداريةراوية باجس أمحد بارود،  175
 .0202جامعة األزهر، : غزة ،غري منشورة  إدارة األعمال،يف ماجستري ، رسالة-مكتب غزة اإلقليمي -الالجئين وتشغيلوكالة غوث 

، (STH) دراسة حالة بسونطراك فرع: دور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في إدارة المعرفة داخل المؤسسة الجزائريةزملاط مرمي،  176
 .0202، جامعة أبو بكر بالقايد: يف تسيري املوارد البشرية، غري منشورة، اجلزائر ماجستريرسالة 

دراسة مقارنة بين القطاع السمعي والسمعي البصري : الصحافيون الجزائريون ومصادر المعلومات االلكترونيةمسيشي وداد،  177
 .0202جامعة منتوري قسنطينة، : ، رسالة ماجستري يف علوم اإلعالم واالتصال، غري منشورة، اجلزائروالمكتوب

100 
دراسة حالة للمديرية الجهورية لتوزيع : التنظيمي وإشكالية مقاومته في المؤسسة االقتصادية التغيير والتطويرصورية معموري، 
جامعة حسيبة بن بوعلي بشلف، : ، رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية، غري منشورة، اجلزائر"سونلعاز الشلف"الكهرباء والغاز 

0222. 

دراسة حالة شركة : مات واالتصال على أداء الموارد البشرية في المؤسسة الجزائريةتكنولوجيا المعلو  استخدامثر أطويهري فاطمة،  100
 .0202جامعة وهران، : اجلزائر غري منشورة، يف إدارة األعمال، ماجستري رسالة، بتيارت إنتاج الكهرباء
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 ماجستري، رسالة سة ملبنة الحضنة بالمسيلةدراسة حالة مؤس: دور التطوير التنظيمي في إنجاح عملية التغيير بالمؤسسةعماري مسري،  101
 .0202، جامعة حممد بوضياف: يف علوم التسيري، غري منشورة، اجلزائر

101 
 الجودة مخطط تطبيق حالة :المعاصر األعمال واقع ظل االقتصادية في المؤسسة في التنظيمي التغيير فعالية مقوماتفرحية بوفاتح، 

جامعة اجلزائر، : رسالة ماجستري يف إدارة األعمال، غري منشورة، اجلزائر ،األغواط بوالية ندقية البستانالف المؤسسة السياحية الجزائرية
0200. 

، رسالة ماجستري يف فعالية استخدام تكنولوجيا المعلومات في تطوير نظام المعلومات بالمؤسسة االقتصادية الجزائريةقشنيطي منرية،  100
 .0200 ،(22)جامعة اجلزائر :اجلزائر منشورة، علوم اإلعالم واالتصال، غري

دراسة مقارنة للمواقع االجتماعية والمواقع اإللكترونية  :تأثير شبكات التواصل االجتماعي على جمهور التلقين حممد املنصور، 183
 .0200توحة يف الدامنارك، ، رسالة ماجستري يف اإلعالم واالتصال، غري منشورة، األكادميية العربية املف"العربية االجتماعية"

دراسة حالة مؤسسة االتصاالت الجزائر : اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية في ظل التغيرات التكنولوجيةمدوري نور الدين،  100
 .0200بكر بالقايد،  أيبجامعة : غري منشورة، اجلزائررسالة ماجستري يف تسيري املوارد البشرية،  ،بمستغانم

، "DML" باألغواطمديرية الصيانة لسوناطراك  دراسة حالة :في المؤسسة المعلومات على الموارد البشرية ايأثر تكنولوجرايس،  مراد 185
 .0222جامعة اجلزائر، : ، غري منشورة، اجلزائررسالة ماجستري يف إدارة األعمال

حالة تطبيقية على وزارة التربية والتعليم في : ذ القراراتخدمة اتخادور نظم وتقنيات االتصال اإلداري في طبش، مصعب إمساعيل  186
 .0222اجلامعة اإلسالمية، :  يف إدارة األعمال، غري منشورة، فلسطنيري، رسالة ماجستقطاع غزة

 :المجالتمقاالت  .0

: مصر ،املكتبات واملعلوماتاالجتاهات احلديثة يف ، جملة قع وآفاق المستقبلامجتمع المعلومات العالمي الو ، أبو بكر حممد اهلوش 187
 .0222، )02 (العدد املكتبة األكادميية،

دراسة تحليلية ألراء عينة من : قياس أثر متطلبات تطبيق التطوير التنظيمي في إحداث عملية التغييرأفنان عبد علي األسادي،  180
 .0202، (02)، العدد (22)جامعة الكوفة، جملد : ، العراقالعاملين في مصرف الرافدين

دراسة حالة للجامعة : نموذج مقترح إلعادة هندسة العمليات وحوسبتها في مؤسسات التعليم العاليالدجين وآخرون، ي إياد عل 190
 .0202، (20)، العدد (02)جامعة دمشق، اجمللد : ، جملة جامعة دمشق، سوريااإلسالمية

األكادميية للدراسات  ،االقتصاديةدور تكييف اإلستراتيجيات التسويقية في دعم الميزة التنافسية للمؤسسات ، بن الطيب إبراهيم 191
 .0202، (02)العدد جامعة حسيبة بن بوعلي، : اجلزائرواإلنسانية،  االجتماعية

جامعة البليدة : ، اجلزائروالتنمية البشرية جملة االقتصاد دور تكنولوجيا المعلومات في تنمية األداء في المنظمة، بن رجدال جوهر، 192
 .0202 ،(20)، العدد (22)اجمللد  ،(20)

: اجلزائر ، جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية،تحسين الخدمات االلكترونية باالعتماد على معايير الجودةبوراس نادية وبوعشة مبارك،  193
 .0202، (02) العدد جامعة العريب التبسي،

، جملة العلوم االنسانية االجتماعي لصورة المؤسسة عبر مواقع التواص: ترويج العالمة في القضاء الرقميجرة ليليا، بوس 194
 .0202، (02) واالجتماعية، العدد

، جملة العلوم ختالالت وتقييم لالنجازاتمحاولة لتشخيص اال: التجربة الجزائرية في مجال تكنولوجيا المعلوماتحسان تركي،  195
 .0202،(22)، العدد (20)اجمللد جامعة أم بواقي،  :اجلزائر اإلنسانية،

، جملة كلية دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحسين جودة المعلومات وانعكاساته على التنمية االقتصاديةخلود عاصم،  196
 .0202اص مبؤمتر الكلية، خعدد  ،االقتصادية للعلوم بغداد كلية: العراقبغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، 

، جملة االقتصاد إدارة التغيير كمدخل الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في منظمات األعمال ،داودي طيب وحمبوب مراد 197
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 .0200، (20)، العدد (20)، اجمللد (20)جامعة البليدة  :والتنمية البشرية، اجلزائر

، جملة اإلدارة دراسة تطبيقية في عينة من فنادق مدينة بغداد :ا المعلومات وأثرها على الصناعة الفندقيةتكنولوجيمحد، أدنيا طارق  198
 .0222، (22) العدد ،جامعة املستنصرية: ، األردنالقتصاداو 

-0222) لمدة دور التقدم التكنولوجي في تنمية المحاصيل اإلستراتيجية وتطويرهارمحن حسني علي ورشا خالد شهيب،  199
 .0202، (00)جامعة الوسط، العدد : ، جملة الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية، العراق(0200

 ،الخمس نجوم فنادق في تطبيقية دراسة :اإلستراتيجي الخيار تحديد في وأثرها المعلومات نظم خصائصعلي،  حسن الزعيب 200
 .2007، (02) العدد ،(03) اجمللد ردنية،اجلامعة األ: األردن األعمال، إدارة يف األردنية اجمللة

في الشركة العامة للصناعات  استطالعيبحث : جية وأثرها في التطوير التنظيمييأدوار القيادة اإلستراتسعد عبد عابر،  201
 .0202، (22)العدد  ،(22)اجمللد  املستنصرية، اجلامعة :العراق ، جملة اإلدارة واالقتصاد،"بغداد مصنع"ةيالقطن

، (0) ، جملة األصيل للبحوث االقتصادية واإلدارية، العددالتعمير كآلية لتطوير نظام معلومات الموارد البشريةسيناء جبريات،  202
0202. 

 ةتطوير اختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد لدى طالبة الجامعة وفقا لنظريصادق عبد النور عزيز وصفاء طارق حبيب كرمة،  203
 .0200، (020)جامعة بغداد، العدد : ، جملة األستاذ، العراقت الكامنةلسماا

، جملة مكتبة امللك فهد الوطنيةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وانعكاساتها على المؤسسات المعلوماتية، صباح حممد كلو،  204
               .0202 ،(20)، العدد (22)جملد  ،السعودية

، دراسة تطبيقية في معمل اإلطارات بابل: أثر إدارة المعرفة في إعادة هندسة عمليات األعمالدادي وآخرون، عادل هادي البغ 205
 .0222، (22)، العدد (22)جامعة البصرة،  اجمللد : جملة العلوم االقتصادية، العراق

206 
ائم على الحوسبة السحابية التشاركية في تعزيز ، فاعلية برنامج تدريبي مقترح قعائشة بليهش العمري وتغريد عبد الفتاح الرحيلي

، (00)، العدد (22)اجلمعية األردنية لعلم النفس، اجمللد : ، اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة، األردناألداء التقني في جامعة طيبة
0202. 

207 
: جنسيات ودوره في ديناميكية جماعة العملالتنوع الثقافي في الشركات المتعددة العبد احلميد غرياين ونور الدين تاوريريت، 

قاصدي مرباح، العدد  جامعة: ، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، اجلزائرورقلة"حاسي مسعود"دراسة ميدانية بمجتمع اورهود
(02) ،0202. 

دراسة ميدانية في : لحكومية المحليةجهزة االوظيفي للعاملين في األ األداء ثر استخدام تكنولوجيا المعلومات علىأ العريب عطية، 208
  .0200، (02)العدد  ،(02)جامعة قاصدي مرباح، اجمللد :اجلزائر ، جملة الباحث،(الجزائر)جامعة ورقلة 

دراسة تطبيقية مقارنة بين المصارف  :توظيف تكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة الخدمة المصرفيةعلى كرمي اخلفاجي،  209
 .0200، (20)، العدد (22)، اجمللد 0200جامعة كربالء، :اجمللة العراقية للعلوم اإلدارية، العراق، ليةواألهالحكومية 

دراسة المدخل االفتراضي في التطوير التنظيمي لألعمال في عينة من المنظمات العامة حسني وسرمد محزة الشمري،  إبراهيمقيس  210
 .0200 ،(22)العدد  ،(22)اجمللد  جامعة املستنصرية،: عراقال ،واالقتصاد اإلدارة، جملة في السليمانية

المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات : في تطوير المنظمات وانعكاساتها جيةياإلستراتالريادة ليث علي احلكيم وأمحد راضي علي،  211
 .0202، (20)، العدد (22)اجمللد  جامعة الكوفة،:العراق ، جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية،نموذجاأ

جامعة اجلزائر للعوملة والسياسات االقتصادية،  اجمللة اجلزائرية إدارة الموارد البشرية في ظل المد العولمي،جماين غنية وبن ساعد أمينة،  212
 .0202، (22) العدد، (22)

العقود الدولية لنقل دراسة في  :العقد قبل في مرحلة مامسؤولية األطراف لعة القانونية يالطبحممد إمساعيل وفاروق أبو الشامات،  213
 .0202، (20) ، العدد(02) اجمللد، جامعة دمشق: سوريا ، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،التكنولوجيا

جامعة حسيبة : نسانية، اجلزائر، األكادميية للدراسات االجتماعية واإلالتنافسية (Porter)دراسة نقدية إلستراتيجيات مزوغ عادل،  214
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 .0202، (20) ، العدد(22) اجمللد  ي،بن بوعل

215 
دراسة : في ظل تطبيقات الموارد البشرية تأثير تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على كفاءات العمالاجلاليل،  مصطفى عومرية وبن عبو

، (0) العدد، (2) اجمللد، اسطمبويل مصطفى جامعة: اجلزائرجملة التنظيم والعمل،  عينة من المؤسسات الجزائرية، تطبيقية على
0202. 

العالقة بين تطوير الموارد البشرية ونجاعة تطبيق معايير االعتماد في المستشفيات اليمنية الخاصة  ،منري مصلح حممد الوصايب 216
 .0202 ،(22) العدد ،(22)جامعة اجلزائر: ، اجلزائرجملة املؤسسة ،والعامة في العاصمة صنعاء

جامعة : ، جملة التنمية وإدارة املوارد البشرية، اجلزائراإلدارية مهارات الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلوماتمولود بكاي وعمر قريقط،  217
 .0202 ،(22)، العدد (22)، اجمللد (20)البليدة 

، ، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي العملية التعليمية اتهواستخدامتطور مفهوم التكنولوجيا  نور الدين زمام وصباح سليماين، 218
 .0202، (00)العدد  جامعة قاصدي مرباح،: اجلزائر

219 
دراسة نظرية ومقترحات مستقبلية على المستوى العربي  :أهمية تكنولوجيا المعلومات في تنمية لقطاع السياحياهلام خيضر شرب، 

 .0202، (22) ، العددكلية بغداد للعلوم االقتصادية: وم االقتصادية اجلامعة، العراقكلية بغداد للعلجملة   ،والمحلي

دراسة حالة عالمة : لتواصل االجتماعي في تحسين الصورة الذهنية للعالمةا، أثر شبكات هواري معراج وعباين عيسى صاحل 220
(ooredoo)0202، (20)، العدد (22)، اجمللد (20)ة جامعة البليد: ، جملة االقتصاد والتنمية البشرية، اجلزائر. 

، جملة ميالف دراسة اإلعالنات األجنبية والوطنية :االبتكار في اإلعالن عبر مواقع التواصل االجتماعيةواضح فواز وشني اخلثري،  221
 .0202، (22) جامعة ميلة، العدد: اجلزائر للبحوث والدراسات،

 :العراق ، جملة اإلدارة واالقتصاد،ومات ودورها في تحسين مستوى أداء الخدمة الفندقيةتكنولوجيا المعليسرى حممد حسني،  222
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0222. 

233 
دراسة ميدانية في عينة من المنظمات التكنولوجية  :االلكترونية عوامل النجاح الحرجة لمشروعات اإلدارةدرمان سليمان صادق، 
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 فهرس الجداول                                      
رقم 

 الجدول
 رقم الصفحة عنوان الجدول

 31 املقارنة بني البيانات واملعلومات (1-1)
 31 .بني البيانات واملعلومات من حيث اجملالاملقارنة  (1-2)
 26 .أغراض االتصاالت حسب اجتاهات االتصال (1-3)
 63 .استخدامات املنظمة لشبكات التواصل االجتماعي (1-4)
 93 .التطوير الثالث( حماور)الفرق بني مناهج  (2-1)
 332 .مقارنة بني بدائل سلطة التطوير التنظيمي داخل املنظمة (2-2)
 331 .مهارات املستشار وممارساهتا (2-3)
 329 اجتاهات تعريف التجارة االلكرتونية (3-1)
 310  .التطور إىل أشكال التنظيم اجلديد (3-2)
 311 .التحول يف خصائص جمموعات العمل يف ظل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال (3-3)
 317 .تكنولوجيا املعلومات واالتصال من قبل فرق العمل االفرتاضية استخدامأشكال  (3-4)
 319 .الفئات املتخصصة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال (3-5)
 367 .تدخل تكنولوجيا املعلومات يف عمليات إعادة اهلندسة (3-6)
 373 .دور إمكانيات تكنولوجيا املعلومات يف إعادة اهلندسة (3-7)
 372 .(ISO9126-1)جودة الربجميات حسب مواصفة االيزو  (3-8)
 377 . دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تعزيز القوى التنافسية للمنظمات (3-9)
 396 .عدد األفراد يف املؤسسة الذين استفادوا من التكوين (4-1)
أدبيات الدراسات أبعاد تكنولوجيا املعلومات واالتصال حسب ما جاء يف بعض  (4-2)

 .السابقة
397 

 397 .أبعاد التطوير التنظيمي حسب ما جاء يف بعض أدبيات الدراسات السابقة (4-3)

 203 .(Zikmund)مدى قوة معامل االرتباط وفق  (4-4)
 202 .األوزان املعطاة خليارات اإلجابة املتاحة يف االستبانة (4-5)
 201 .املوافق هلااملتوسطات املرجحة واالجتاه  (4-6)
 201 .املتوسطات املرجحة ألبعاد املتغريات واملستويات املوافق هلا (4-7)
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 206 .تعداد االستبانات يف الدراسة (4-8)
 207 .نتائج اختبار التوزيع الطبيعي جملالت الدراسة (4-9)
لألبعاد  الكليةمعامالت االرتباط بني درجات فقرات تكنولوجيا املعلومات مع الدرجة  (4-11)

 .اليت تنتمي إليها
207 

لألبعاد اليت  معامالت االرتباط بني درجات فقرات تكنولوجيا االتصال مع الدرجة الكلية (4-11)
 .تنتمي إليها

207 

لألبعاد اليت  معامالت االرتباط بني درجات فقرات تطوير التنظيم مع الدرجة الكلية (4-12)
 .تنتمي إليها

209 

لألبعاد  معامالت االرتباط بني درجات فقرات تطوير مجاعات العمل مع الدرجة الكلية (4-13)
 .اليت تنتمي إليها

230 

لألبعاد اليت تنتمي  معامالت االرتباط بني درجات فقرات تطوير األفراد مع الدرجة الكلية (4-14)
 .إليها

233 

 232 .معامل الفا كرونباخ الثبات لقياس ثبات االستبانة (4-15)
 231 .توزيع عينة الدراسة حسب النوع االجتماعي (4-16)
 234 .توزيع عينة الدراسة حسب العمر (4-17)
 231 .توزيع عينة الدراسة حسب املستوى التعليمي (4-18)
 236 .توزيع عينة الدراسة حسب التصنيف الوظيفي (4-19)
 237 .توزيع عينة الدراسة حسب مدة اخلدمة (4-21)
 237 .املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستويات املوافقة ألبعاد تكنولوجيا املعلومات (4-21)
 239 "احلاسوب"املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات بعد  (4-22)
 223 "الربجميات"املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات بعد  (4-23)
 222  "قواعد البيانات"املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات بعد  (4-24)
 221 .املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستويات املوافقة ألبعاد تكنولوجيا االتصال (4-25)
 224 ".شبكات االتصال"املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات بعد  (4-26)
 227 "اهلاتف الذكي"املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات بعد  (4-27)
 229 .املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستويات املوافقة ألبعاد التطوير التنظيمي (4-28)
 210 "مرونة اهليكل التنظيمي"املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات بعد  (4-29)
 213 "السلطة واملسؤولية"املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات بعد  (4-31)
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 211 "خطوط االتصال"املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات بعد  (4-31)
 214 "هيكلة الوظائف"املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات بعد  (4-32)
 216 ".صناعة القرارات"املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات بعد  (4-33)
 217 ".املنظمة اإلسرتاتيجيةتطوير " املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات بعد  (4-34)
 219 ".تطوير ثقافة املنظمة"املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات بعد  (4-35)
 243 "تطوير مجاعات العمل"املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات بعد  (4-36)
 241 "املعارف"املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات بعد  (4-37)
 241 ".املهارات"املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات بعد  (4-38)
 246 ".الدوافع"املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات بعد  (4-39)
 247 ".الشخصية"املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات بعد  (4-41)
نتائج معامل تضخم التباين والتباين املسموح به ألبعاد تكنولوجيا املعلومات كمتغري  (4-41)

 .مستقل
213 

أثر احلاسوب على  الختبار النموذج صالحية من للتأكد لالحندار التباين حتليل نتائج (4-42)
 التطوير التنظيمي

213 

تصاالت اب نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط ألثر احلاسوب على التطوير التنظيمي  (4-43)
 .اجللفةاجلزائر ب

212 

أثر الربجميات على  الختبار النموذج صالحية من للتأكد لالحندار التباين حتليل نتائج (4-44)
 .التطوير التنظيمي

211 

تصاالت اب  نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط ألثر الربجميات على التطوير التنظيمي (4-45)
 .اجللفةاجلزائر ب

211 

أثر قواعد البيانات  الختبار النموذج صالحية من للتأكد لالحندار التباين حتليل نتائج (4-46)
 .على التطوير التنظيمي

214 

  نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط ألثر قواعد البيانات على التطوير التنظيمي  (4-47)
 .اجللفةاجلزائر بتصاالت اب

214 

نتائج معامل تضخم التباين والتباين املسموح به ألبعاد تكنولوجيا االتصال كمتغري  (4-48)
 .مستقل

216 

أثر شبكات االتصال  الختبار النموذج صالحية من للتأكد لالحندار التباين حتليل نتائج (4-49)
 .على التطوير التنظيمي

216 

 217أثر اهلاتف الذكي على  الختبار النموذج صالحية من للتأكد لالحندار التباين حتليل نتائج (4-51)
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 .التطوير التنظيمي
  اهلاتف الذكي على التطوير التنظيمينتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط ألثر  (4-51)

 .اجللفةاجلزائر بتصاالت اب
217 

أثر أبعاد  الختبار النموذج صالحية من للتأكد لالحندار التباين حتليل نتائج (4-52)
اجلزائر تصاالت ابتكنولوجيا املعلومات واالتصال جمتمعة على التطوير التنظيمي 

 .اجللفةب

217 

ثر أبعاد تكنولوجيا املعلومات واالتصال جمتمعة على االحندار املتعدد ألنتائج حتليل  (4-53)
 .اجللفةاجلزائر بتصاالت ابالتطوير التنظيمي 

219 

للفروقات يف أجوبة العينة حول متغريات  (Independent S. T TesT) نتائج اختبار (4-54)
 .الدراسة تعزى للنوع االجتماعي

263 

للفروقات بني أجوبة العينة حول متغريات  (One-way ANOVA)نتائج اختبار  (4-55)
 .الدراسة  تعزى للعمر

262 

للفروقات بني أجوبة العينة حول متغريات  (One-way ANOVA) نتائج اختبار (4-56)
 .الدراسة  تعزى للمستوى التعليمي

261 

بني أجوبة العينة حول متغريات  للفروقات (One-way ANOVA)نتائج اختبار  (4-57)
 الدراسة  تعزى للتصنيف الوظيفي

264 

للفروقات بني أجوبة العينة حول متغريات ( One-way ANOVA)نتائج اختبار  (4-58)
 .الدراسة  تعزى ملدة العمل يف املؤسسة

261 
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 فهرس األشكال
 رقم الصفحة عنوان الشكل   رقم الشكل

 14 .تطور البيانات (1-1)
 16 .طبيعة املعلومات وعالقتها باملستويات اإلدارية (1-2)
 18 .أبعاد املعلومات (1-3)
.التنظيميمكونات عملية االتصال  (1-4)  21 
 24 .مصفوفة جوهاري (1-5)
 25 .الشكل العام لنافذة جوهاري يف االتصاالت (1-6)
 22 .وظائف نظام املعلومات (1-7)
 41 .املكونات املادية للحاسوب (1-8)
 45 .بيئة قواعد البيانات اخلاصة باملنظمة (1-9)
 80 .مراحل التطور التارخيي للتطوير التنظيمي (2-1)
 20 القوى النسبية للثقافة التنظيمية (2-2)
 23 .(shepard) منوذج عناصر البحث اإلجرائي ل (2-3)
 24 .فكرة بناء فريق (2-4)
 25 .الشبكة اإلدارية (2-5)
 102 .(weisbord) منوذج التشخيص (2-6)
 103 .منوذج حتليل جمال القوى (1-7)
 104 .منوذج االنسجام والتطابق (2-8)
 105 .مناذج التأقلم (2-9)
 106 .وزمالئه للتطوير التنظيمي (Gibson) منوذج جيبسون (2-11)
 108 .للتشخيص التنظيمي (Cummings and Worley) منوذج (2-11)
 113 .أدوار املستشار (2-12)
 117 .أشكال التعبري عن املقاومة (2-13)

 135 .معادلة األعمال االلكرتونية (3-1)
 136 .التحول االلكرتوين ألنشطة األعمال (3-2)
 142 .تطور أشكال اهليكل التنظيمي (3-3)
 156 .أشكال فرق العمل االفرتاضية (3-4)
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 166 .منهجية تنفيذ نظم ختطيط موارد املنظمة (3-5)
 170 .التطور حنو جودة املعرفة وجودة اخلدمة اإللكرتونية (3-6)
 177 .(Porter) ـــمنوذج القوى اخلمس ل (3-7)
 172 .(Porter) ــــاإلسرتاتيجيات التنافسية العامة ل (3-8)
 181 .سلسلة القيمة (3-9)
 183 .تأثري تكنولوجيا املعلومات على سلسلة القيمة (3-11)

 122 .اهليكـل التنظيمـي للمديرية العمليـة لالتصاالت باجللفــة (4-1)
 122 .أمنوذج الدراسة (4-2)
 206 .االستبانات املوزعة املسرتجعة واملفقودة (4-3)
 213 .توزيع عينة الدراسة حسب النوع االجتماعي (4-4)
 214 .توزيع عينة الدراسة حسب العمر (4-5)
 215 .توزيع عينة الدراسة حسب املستوى التعليمي (4-7)
 216 .توزيع عينة الدراسة حسب التصنيف الوظيفي (4-8)
 217 .الدراسة حسب مدة اخلدمة توزيع عينة (4-9)
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 فهرس المالحق
 رقم الصفحة الملحقعنوان  الملحق رقم 

 276 اإلستبانة املرسلة إىل التحكيم  (1)
 284 قائمة بأمساء احملكمني (2)
 285 يف شكلها النهائي اإلستبانة (3)
 220 بعد تفريغ البيانات (SPSS)اجلداول األصلية املستخرجة من برنامج   (4)
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 فهرس المحتويات                                       
 الصفحة الموضوع

 VI شكر وتقدير

 V إهداء

 IV المستخلص باللغة العربية

 IVI باللغة االنجليزيةالمستخلص 

 ش -أ مقدمة عامة

 اإلطار النظري لتكنولوجيا المعلومات واالتصال  :الفصل األول              
 20 تمهيد

 20 مفاهيم أساسية مرتبطة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال: المبحث األول

 20 مفهوم التكنولوجيا  :المطلب األول

 12 مفهوم املعلومات :المطلب الثاني

 11 مفهوم االتصال: الطلب الثالث

 07 تكنولوجيا املعلومات :المبحث الثاني

 07 نظام املعلومات  :المطلب األول

 04 مفهوم تكنولوجيا املعلومات :المطلب الثاني

 42 تطبيقات تكنولوجيا املعلومات :المطلب الثالث

 47 تكنولوجيا االتصال :المبحث الثالث

 47 مفهوم تكنولوجيا االتصال :المطلب األول

 11 .اهلواتف الذكية كأحد التطبيقات املعاصرة لتكنولوجيا االتصال :المطلب الثاني

 15 .شبكات االتصال :المطلب الثالث

 54 خالصة الفصل األول

 للتطوير التنظيمي اإلطار المفاهيمي: الفصل الثاني                           
 55 تمهيد

 57 ماهية التطوير التنظيمي: المبحث األول

 57 مفهوم التطوير التنظيمي  :المطلب األول

 74 أمهية التطوير التنظيمي حلياة املنظمات وافرتاضاته :الطلب الثاني
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 77 التارخيي للتطوير التنظيمي التطور :المطلب الثالث

 71 لتطوير التنظيميلاجلانب اإلجرائي : المبحث الثاني

 71 حماور التطوير يف منظمات األعمال: المطلب األول

 10 تطبيقات التطوير التنظيمي: الطلب الثاين
 121 مناذج التطوير التنظيمي ومراحله: املطلب الثالث

 112 مسؤولية التطوير التنظيمي وآليات التعامل مع حتدياته: المبحث الثالث

 112 مسؤولية إدارة مشروع التطوير التنظيمي :المطلب األول

 115 حتديات التطوير التنظيمي وأساليب التعامل معها :الطلب الثاني

 102 مقومات جناح برنامج التطوير التنظيمي ومؤشرات جودته :المطلب الثالث

 101 خالصة الفصل الثاني

 .من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصال يدعم فعاليات التطوير التنظيم: الفصل الثالث
 107 تمهيد

 107  التطور يف مناذج األعمال يف ظل تكنولوجيا املعلومات واالتصال: المبحث األول

 107 لكرتونية التجارة اإل :المطلب األول

 104 االفرتاضية اتلكرتونية واملنظماألعمال اإل: المطلب الثاني

 141 لكرتونية اإلدارة اإل :المطلب الثالث

 147 عالقة تكنولوجيا املعلومات واالتصال مبحاور التطوير التنظيمي: الثاني المبحث

 147 دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تطوير التنظيم :المطلب األول

 111 دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تطوير مجاعات العمل: المطلب الثاني

 111 دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تطوير األفراد  :المطلب الثالث

 154 للتطوير التنظيمي احلديثة عالقة  تكنولوجيا املعلومات باملداخل :المبحث الثالث

 154 عالقة تكنولوجيا املعلومات واالتصال بإعادة هندسة العمليات :المطلب األول

 151 عالقة تكنولوجيا املعلومات بإدارة اجلودة الشاملة :المطلب الثاني

 175 سرتاتيجية للمنظمةملعلومات واالتصال باإلدارة اإلعالقة تكنولوجيا ا: المطلب الثالث

 174 خالصة الفصل الثالث

 الجزائر بالجلفة تصاالتبمؤسسة اأثر تكنولوجيا المعلومات واالتصال على التطوير التنظيمي : الفصل الرابع
 175 تمهيد
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 177 هائطبيعة الدراسة امليدانية وكيفية إجرا :المبحث األول

 177 حملة عن مؤسسة اتصاالت اجلزائر باجللفة :المطلب األول

 015 اإلطار املنهجي للدراسة امليدانية: المطلب الثاني

 024 تصميم وفحص صدق وثبات أداة الدراسة: المطلب الثالث

 010 عرض ومناقشة متغريات الدراسة :المبحث الثاني

 010 تشخص وحتليل البيانات الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة :المطلب األول

من وجهة نظر  باجللفة اجلزائر تصاالتمبؤسسة اواقع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال  :المطلب الثاني
 عامليها

017 

 007 باجللفة من وجهة نظر عامليها مبؤسسة اتصاالت اجلزائرواقع التطوير التنظيمي  :المطلب الثالث

 012 .اختبار فرضيات الدراسة :المبحث الثالث

 012 الفرضية الرئيسية األوىلاختبار  :المطلب األول

 011 الفرضية الرئيسية الثانيةاختبار  :المطلب الثاني

 017 الرئيسية الثالثةالفرضية اختبار  :المطلب الثالث

 052 الفرضية الرئيسية الرابعةاختبار  :المطلب الرابع

 055 خالصة الفصل الرابع

 072 خاتمة عامة 

 077  مالحق

 015 قائمة المراجع

 002 الفهارس

 001 فهرس اجلداول
 001 فهرس األشكال
 007 فهرس املالحق

 007 فهرس احملتويات
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