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  مـــــــــــــقــــــــــــــــــــدمـــــة

شهدت اآلونة األخیرة تطورات سریعة وغیر مسبوقة في كافة مناحي الحیاة، أبرز هذه 

التطورات والتي میزت وقتنا الحالي هي الدینامیكیة التي عرفها المجال التكنولوجي خاصة تلك 

المتعلقة بتوصیل المعلومات وبثها ومعالجتها ، أو بما أصبح یعرف بـ تكنولوجیا االتصال 

ساهم التطور التكنولوجي في مجال االتصاالت منذ الربع األخیر من القرن ث الحدیثة ، حی

متها وأسالیبها وآلیة اإلدارة وتحدیث أنظتغییر جذري في طریقة  إحداثالعشرین وحتى اآلن في 

كما ساهم االستخدام الواسع لتكنولوجیا االتصال الحدیثة ومنظومة الشبكات في العمل بها، 

، حیث أصبحت من ضمن المتطلبات الحدیثة لمواكبة لبیانات وتحلیلهاتغییر أسالیب جمع ا

تسریع عملیة الحصول على من اجل  ، كشكل من أشكال التجدیدو التطورات في بیئة العمل 

وبین المؤسسة المعلومات وسرعة توصیلها، بما في ذلك أسالیب االتصال بین العاملین أنفسهم 

  .واالبتكار لإلبداعلخلق المناخ المناسب دة منهم و بیئتها الخارجیة وتعظیم االستفا

لما نشاط المؤسسات  إلىتكنولوجیا االتصال الحدیثة  إدخالهذه التحوالت أثبتت ضرورة 

في صورة انجاز المهام بشكل  ینعكس على المؤسساتفتمیز به من دقة وفعالیة وتفاعلیة، ت

نشاط  الستمراریرفع من كفاءة أداء العاملین الذي یعد عنصرا ضروریا ما  ،أكثر تطور ودقة

كما یعتبر من مهارات وقدرات وٕامكانات ،ألنه یعبر عما یتمتع به العاملین  ،المؤسسات ونموها

 فنجاح أي مؤسسة مرتبط بنجاح عمالها وكفاءتهم الوسیلة التي تحقق بها المؤسسة أهدافها،

  .ومهاراتهم

استخدام كفاءات ومهارات البد منه یتطلب  أمرفامتالك تكنولوجیا االتصال الحدیثة 

عالیة، لتعظیم منفعة المؤسسات والعاملین بها ، من خالل تبني تكنولوجیا االتصال الحدیثة 

والتكیف معها ،مع توجیه العاملین لتطبیقها لرفع مستوى أداءهم المهني مما یرفع من أداء 

  .ل تقدیم نتاج بشكل سریع وبجودة عالیة المؤسسة من خال



  ب
 

 األداءمن هذا المنطلق وبغرض دراسة دور تكنولوجیا االتصال الحدیثة في تحسین 

في مركز المهني لدى العاملین تّم اختیار مجتمع الدراسة من خالل مؤسسة عمومیة تمثلت 

حیث تناولنا ن للدراسة، كمیدا –بسكرة  –البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة عمر البرناوي 

الدراسة وتساؤالتها،  إشكالیة إلىتتكون من اإلطار المنهجي الذي تطرقنا فیه خطة منهجیة 

منهج  إلىكذلك حددنا مبررات وأهداف وأهمیة الدراسة ، ثم تناولنا مفاهیم الدراسة باإلضافة 

  .بجملة من الدراسات السابقة  وتم اختتامهالدراسة وكذلك مجتمع البحث وعینته  وأدوات

، الفصل األول عنون بتكنولوجیا االتصال الحدیثة فصلین إلىالنظري فقسمناه  اإلطارأما 

 ثالثة  یندرج تحته تكنولوجیا االتصال الحدیثةمدخل لوجاء فیه مبحثین ، المبحث األول 

الثاني فتطرقنا فیه  أما ومفهومها تطور تكنولوجیا االتصال الحدیثةلب أولهما تعرضنا فیه لامط

 وظائف تكنولوجیا االتصال الحدیثةالثالث تناولنا وفي  خصائص تكنولوجیا االتصال الحدیثةل

تطبیقاته و تأثیرها على .شبكاتها ( تكنولوجیا االتصال الحدیثة أما المبحث الثاني أبرزنا فیه 

تطبیقات  الثانيو  ،بكاتمنظومة الشاألول بعنوان ثة مطالب،حیث تضمن ثال )جوانب المؤسسة

تكنولوجیا االتصال تأثیر أما الثالث فأبرزنا فیه  المعلومات اتتكنولوجیا االتصاالت في خدم

  . المؤسسة الحدیثة على جوانب

المبحث مبحثین، ویتضمن  وتقییمه األداء المهنيأما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان 

األول بعنوان مفهوم األداء المهني  ،مطالب األول بعنوان األداء المهني ویندرج تحته ثالثة

العوامل المؤثرة و  أهمیة األداء المهنيفتضمن أما الثالث  عناصر ومعاییر األداء المهنيوالثاني 

مفهوم  بعنوان األولوتضمن أربعة مطالب  تقییم األداءأما المبحث الثاني فأبرزنا من خالله ،هفی

أهداف والثالث جاء بعنوان  خصائص عملیة تقییم األداءرقنا فیه لطأما الثاني ت األداءتقییم 

  .األداء المهني حسینتدور تكنولوجیا االتصال الحدیثة في  فیه والرابع أبرزنا تقییم األداء

ثم اإلطار المیداني الذي تطرقنا فیه للتعریف بالمؤسسة محل الدراسة وحددنا خصائص 

 . العامة والنتیجة العامة للدراسة  االستنتاجات إلىالعینة وبعدها تحلیل وتفریغ البیانات للوصول 
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I. إشكالیة الدارسة : 

تعتبر تكنولوجیا االتصال الحدیثة من بـین الوسـائل التـي أحـدثت تغییـرا كبیـرا فـي المجتمـع  

فــــال نكــــاد نجــــد میــــدانا مــــن المیــــادین لــــم تقتحمــــه هــــذه األخیــــرة وتفــــرض نفســــها علــــى القــــائمین 

الحدیثـــة والمعاصـــرة التـــي  والمشـــتغلین فـــي مختلـــف األنشـــطة، خاصـــة علـــى مســـتوى المنظمـــات

) والوســائلســالیب األ(تواكــب التطــورات التكنولوجیــة ، باســتخدامها لتكنولوجیــا االتصــال الحدیثــة 

ــــادل المعلومــــات بشــــكل الكترونــــي باســــتخدام الحاســــوب ومنظومــــة  لنقــــل واســــتقبال وتخــــزین وتب

قـد یـؤدي إلـى تغییـر الخ، فاالستخدام الواسـع لهـا ولنظـام الشـبكات ...الشبكات والهاتف والفاكس

. واضـح فـي أسـالیب جمـع وتبــادل البیانـات بمـا فـي ذلـك أســالیب االتصـال بـین العـاملین أنفســهم

لمــا لهــا مــن مــن الوســائط فــي تطــویر العملیــة اإلداریــة،  فتكنولوجیــا االتصــال الحدیثــة أصــبحت 

  .دور مهم في رفع كفاءة األداء المهني وتحسینه

دل على ما یتمتع به العـاملون فـي المؤسسـة مـن مهـارات فمن منطلق أن األداء المهني ی 

 ٕانتـــــاجو  ، و فاعلیـــــة فـــــاءةل كوقــــدرات وٕامكانیـــــات وقـــــدرة المنظمــــة علـــــى اســـــتخدام مواردهـــــا بكــــ

مخرجات متناغمة مع أهـدافها ومناسـبة لمسـتخدمیها فإنـه یتعـین علـى إدارة أي منظمـة االهتمـام 

ن خـالل التقـویم المسـتمر لـه حتـى یـتم التعـرف بهذا األداء بصفة مستمرة ومحاولة التحكم فیـه مـ

على أوجـه القـوة فیـه ومـن ثـم تطـویره وتنمیتـه ،وأوجـه القصـور لتصـحیحها فـي الوقـت المناسـب، 

علــى اعتبــار أن األداء یعكــس كفــاءة وفعالیــة المؤسســة، فهــو یتصــف بالمرونــة نظــرا لتكیفــه مــع 

ــــى ــــة المحیطــــة وظــــروف العمــــل الســــائدة، وهــــذا مــــا أدى إل ــــى اســــتخدام  البیئ ظهــــور الحاجــــة إل

ـــــى المعلومـــــات و  ـــــات الحصـــــول عل ـــــة بشـــــكل واســـــع لتســـــریع عملی ـــــا االتصـــــال الحدیث تكنولوجی

  . توصیلها

 النتیجةمن خالل  تمیزا أو جیدا أو متوسط أو متدنيیتحدد إذا كان م فمستوى األداء

دها بالصورة النهائیة لنشاط منظمة ما، لذلك فهو یعبر عن قدرة المنظمة على استخدام موار 

و ذلك یتطلب استحداث ، الصحیحة التي تجعلها قادرة على تحقیق أهدافها بطریقة فاعلة
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، إضافة إلى تدریب العاملین من خالل توظیف تكنولوجیا االتصال  وسائل وطرق جدیدة

علیها لرفع كفاءتهم وتحسین مستوى أدائهم للتمكن من مواجهة صعوبات االتصال وانتقال 

مختلف أشكالها داخل وخارج حدود المؤسسة، فالحصول على المعلومة الجیدة المعلومات ب

  . والدقیقة یتطلب توفر التكنولوجیا الحدیثة للوصول إلى المستوى المطلوب من األداء

مــا ســبق ارتأینــا أن نصــب اهتماماتنــا البحثیــة حــول دراســة  خــاللهــذا المنطلــق ومــن مــن 

لــدى العــاملین فــي المؤسســة محــل  تحســین األداء المهنــيتكنولوجیــا االتصــال الحدیثــة فــي  دور

ن مــي ،وهــذا البرنــاو مركــز البحــث العلمــي والتقنــي للمنــاطق الجافــة عمــر  الدراســة والمتمثلــة فــي

  :لتساؤل الرئیسي اآلتيل ناطرحخالل 

تكنولوجیـــا االتصـــال الحدیثـــة فـــي تحســـین األداء المهنـــي للعـــاملین  الـــذي تؤدیـــه دورمـــا الـــ

  بحث العلمي والتقني للمناطق الجافة عمر البرناوي؟ مركز الداخل 

  :المتمثلة في الفرعیة یندرج من خالل هذا التساؤل الرئیسي مجموعة من التساؤالت و

مركــــز البحــــث العلمــــي والتقنــــي  فــــي اســــتخداما الحدیثــــة االتصــــال تكنولوجیــــا وســــائل أهــــم مــــا/ 1

  للمناطق الجافة عمر البرناوي؟ 

تواجــه العــاملین فــي مركــز البحــث العلمــي والتقنــي للمنــاطق الجافــة عمــر مــا الصــعوبات التــي / 2

  البرناوي عند استخدامهم لتكنولوجیا االتصال الحدیثة ؟

مركـز البحـث العلمـي داخـل  أداء العـاملینعلـى ر استخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة یأثما ت/ 3

  ؟ والتقني للمناطق الجافة عمر البرناوي
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I. الموضوع مبررات اختیار: 

إن اختیارنا لدراسة تكنولوجیا االتصال الحدیثة ودورها في تحسین أداء العاملین كان 

 :نتیجة مجموعة من المبررات والدوافع الذاتیة والموضوعیة یمكن تلخیصها فیما یلي

  :مبررات ذاتیة  - أ

أهمیة الموضوع خاصة مع التطورات التي تشهدها تكنولوجیا االتصال الحدیثة / 1

  .واالعتماد الكبیر علیها في معظم المؤسسات 

  .المیل للبحث في مجال تكنولوجیا االتصال الحدیثة وما یحیط بها من عوامل/ 2

  :مبررات موضوعیة  -  ب

داخل مركز ،سین أداء العاملین تكنولوجیا االتصال الحدیثة في تح ؤدیهإدراك الدور الذي ت/ 1

  .البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة عمر البرناوي

  .و البحث معرفیا ومنهجیا ،قابلیة هذا الموضوع للدراسة/ 2

كون هذا الموضوع من متطلبات هذا العصر لما للتكنولوجیا من دور في تطور / 3

  .و تحسین لألداء إضافة إلى أنه میدان بحث واسع وجدید ،المؤسسات

وبالتالي زیادة  ،التحسیس بأهمیة وجود تكنولوجیا االتصال الحدیثة في كل مؤسسة/ 4

  .االهتمام بها من خالل االستفادة منها لرفع مستوى األداء المهني 

II. أهداف الدراسة: 

عیة هي بالدرجة األولى تعوید إن الغایة من دراسة موضوع أو ظاهرة في البحوث الجام

واكتشاف أفاق جدیدة من المعرفة في مواضیع یظهر شغفه  ،الباحث على التنقیب عن الحقائق

  .وحبه للتعمق فیها وتسلیط الضوء على الجوانب المراد كشفها ،بها
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وبصفة عامة نستطیع القول أن مجمل أهدافنا التي نرمي إلیها من خالل دراستنا لهذا 

  :  تتلخص فیما یليالموضوع 

تسلیط الضوء على دور تكنولوجیا االتصال الحدیثة في تحسین مستوى األداء المهني لدى / 1

   .العاملین وتعزیزه

تكنولوجیا االتصال الحدیثة التي یستخدمها مركز البحث العلمي  وسائل التعرف على/ 2

  .العاملین  والتقني للمناطق الجافة عمر البرناوي وكیفیة استخدامها من طرف

الكشف عن الصعوبات التي تواجه العاملین في مركز البحث العلمي والتقني للمناطق / 3

  .عند استخدامهم تكنولوجیا االتصال الحدیثة ،الجافة عمر البرناوي

  .ر استخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة في تحسین أداء العاملینیثتأالتعرف على / 4

  .دراستنا و تفید في تطویرهاالوصول إلى نتائج تخدم / 5

III. أهمیة الدراسة: 

تنبع أهمیة هذه الدراسة من أهمیة الموضوع الذي تناقشه والذي یتناول تكنولوجیا االتصال 

الحدیثة ودورها في تحسین األداء المهني لدى العاملین في مركز البحث العلمي والتقني 

 :  ل ما یلي للمناطق الجافة عمر البرناوي وتظهر هذه األهمیة من خال

  :األهمیة العلمیة  - أ

المواضیع الهامة في إثراء المعلومات وزیادة المعارف حول هذا الموضوع الذي یعد من / 1

  .عصرنا الحالي

تناول الدراسة لموضوع تكنولوجیا االتصال الحدیثة بوصفها محورا لتطویر العملیة اإلداریة / 2

  .وتحسینه  ،رفع كفاءة األداء المهنيودورها المهم في  ،في ظروف االنفتاح والعولمة
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توعیة المسؤولین والعمال في مركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة عمر البرناوي / 3

  .بالدور الذي تلعبه تكنولوجیا االتصال الحدیثة في تحسین األداء

  :األهمیة العملیة  -  ب

تتجلى األهمیة العملیة لهذه الدراسة في تقدیم نظرة علمیة قد تسهم في زیادة معارف  

عن  ،و العاملین في مركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة عمر البرناوي ،المسؤولین

واالستفادة القصوى منها مما ینعكس إیجابا  ،تكنولوجیا االتصال الحدیثة وكیفیة استخدامها

إضافة إلى أن تكنولوجیا االتصال الحدیثة تعتبر من أهم العوامل  ،أدائهم المهنيعلى مستوى 

  .وأكثرها تأثیرا على أداء العامل 

IV. تحدید مفاهیم الدراسة: 

 :تكنولوجیا االتصال الحدیثة-1

من المصطلحات التي تواجه الكثیر من االلتباس  (Technology)كلمة: لغة: تكنولوجیا  - أ

 (Techno)ویرجع أصل التكنولوجیا إلى الیونانیة والتي تتكون من مقطعین  والتأویل،

  1.تعني علم أو المنهج (logos)أما الجزء الثاني من الكلمة  وتعني التشغیل الصناعي،

، ومهما كانت الترجمة والى أي لغة فهي تعني في النهایة "تقنیات"كما ترجمت إلى 

  2.إلنسان لتسهل العملاآلالت التي صنعت ألجل أن یستخدمها ا

التكنولوجیا بأنها اللغة التقنیة، والعلم التطبیقي والطریقة  )Webster(ویعرف المعجم 

لتحقیق غرض عملي، أما التقنیة كما یوردها المعجم ذاته بأنها أسلوب أو طریقة معالجة  الفنیة

  3.التفاصیل الفنیة، أو طریقة إلنجاز غرض منشود

  

                                                           
 

1
  13، ص 2009دار الفكر الجامعي ، :  ،اإلسكندریةITإدارة تكنولوجیا المعلومات محمد الصیرفي،  
2
   108، ص2010دار جلیس الزمان ، : ، عمانإدارة المعرفة في تكنولوجیا المعلوماتبسام محمود المھبرات،   
 

3
  .13، مرجع سابق، ص ITإدارة تكنولوجیا المعلومات محمد الصیرفي، 
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أي communis مشتقة من أصلها الالتیني  communication:لغة: االتصال  - ب

common  ومعناها مشترك، فعندما نقوم بعملیة االتصال فنحن نحاول أن نقیم رسالة

  1).نشترك معا في معلومات وأفكار( مشتركة مع شخص أو جماعة، أي أننا نحاول أن 

تكنولوجیا االتصال الحدیثة البد لتحدید مفهوم : تكنولوجیا االتصال الحدیثة اصطالحا -جـ

أي أداة أو وسیلة :" أنها " روبن وبرنت"أن نعرج على تعریف تكنولوجیا االتصال حیث یرى 

  2."تساعد على إنتاج أو توزیع أو تخزین أو استقبال أو عرض البیانات

هذا التعریف یلخص تكنولوجیا االتصال بكونها مجموعة من األدوات والتقنیات التي 

  .على إنتاج أو توزیع أو تخزین أو استقبال أو عرض البیانات تعمل

مجموعة التجهیزات والوسائل :"مصطلح تكنولوجیا االتصال على أنهوهناك من یعرف 

اكتشفتها واخترعتها البشریة لجمع وٕانتاج وبث ونقل واستقبال وعرض المعلومات  التي

  3 ."بین المجتمعات واألفراد االتصالیة

مجمل المعارف : "خر لتكنولوجیا االتصال في المعجم اإلعالمي بأنها وورد تعریف آ

والخبرات المتراكمة والمتاحة واألدوات والوسائل المادیة واإلداریة والتنظیمیة ،المستخدمة في 

  4"جمع المعلومات ومعالجتها وٕانتاجها وتخزینها واسترجاعها ونشرها وتبادلها 

ع بین النظر إلى تكنولوجیا االتصال كعلم وكتقنیة وما یالحظ على هذا التعریف أنه جم

  . األفراد والمجتمعات تستخدم إلرسال المعلومات وتبادلها وتوصیلها إلى

التي تضاف إلى تكنولوجیا االتصال نسبیة، ألنها تتوقف على مدى تطور حدیثة أما كلمة *

  .المجتمع وعلى المدى الزمني فما هو حدیث الیوم قدیم غدا

                                                           
1
  07ص ،2010دار أسامة للنشر والتوزیع،  :عمان، المعجم اإلعالميجمال الفار، مد مح 

2
  63، ص1997الدار المصریة اللبنانیة، :القاھرة ،تكنولوجیا االتصال في عصر المعلوماتحسن عماد مكاوي،  

3
  200صدار المعرفة الجامعیة ،  :،اإلسكندریة)دراسة في األبعاد النظریة والعملیة لتكنولوجیا االتصال(تكنولوجیا االتصال محمد محفوظ،  

4
  .166، ص2004دار الفجر،  :، القاھرةالمعجم اإلعالميمحمد منیر حجاب،   
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إال أن أغلب التعریفات تشیر إلى أن تكنولوجیا االتصال الحدیثة هي مجموعة التكنولوجیات 

  .  التي تجمع بین االتصال عن بعد والكمبیوتر

التي یستخدمها ) األدوات والوسائل(هي مجموعة التكنولوجیات الحدیثة  : التعریف اإلجرائي -د

عتها وتخزینها ونقلها وتبادلها بشكل الكتروني المركز بغرض استقبال المعلومات ومعالجتها وطبا

و جهاز  البرید اإللكتروني، الفاكس ،الهاتف،:سواء في شكل صور أو فدیو أو نص وتتمثل في

  ) extranet،االكسترانت intranetاالنترانت،internetاالنترنت (الحاسوب، ومنظومة الشبكات

  : األداء المهني-2

قضاه ،وأدى : األداء مصدر للفعل أدى ویقال أدى دینهمن معاجم اللغة یتضح أن : لغة  - أ

قام به، وتشیر بعض الكتابات إلى أن األداء هو أداء مهارة، القدرة على عمل : الشيء

  1.شيء ما، أداء العمل

،واألداء كلمة مترجمة عن الكلمة الالتینیة  performeكلمة أداء من الفعل یؤدي، ینجز، 

performance  والتي تشیر إلى تأدیة عمل أو إنهاء نشاط أو تنفیذ مهمة ،بمعنى القیام بفعل

  2. یساعد على الوصول إلى األهداف المسطرة

  :اصطالحا  -  ب

النتیجة :" تعددت التعریفات التي تناولت مفهوم األداء المهني حیث تم تعریفه على أنه 

  ة المالی ة على استخدام مواردهاالنهائیة لنشاط منظمة ما، لذلك فهو یعبر عن قدرة المنظم

والبشریة والتكنولوجیة والمعرفیة بالصورة الصحیحة التي تجعلها قادرة على تحقیق أهدافها 

   3".بطریقة فاعلة

                                                           
1
  26دار جابر، ص: بیروت ،14، المجلدلسان العربابن منظور،   
 

2
، مذكرة مقدمة لنیل درجة " حمد بوقرة أم"، دراسة حالة جامعة  المناخ التنظیمي وتأثیره على األداء الوظیفي للعاملینشامي صلیحة ،  

   60، ص2009جامعة أمحمد بوقرة ، : بومرداس الماجستیر في العلوم االقتصادیة ،
3
  77ص. 2011دار الیازوري العلمیة ، : ، عمانتحسین فاعلیة األداء المؤسسي من خالل تكنولوجیا المعلوماتوصفي الكساسبة،   
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هو مجموعة الجهود والمهام والواجبات التي یقوم بها العاملین داخل : التعریف اإلجرائي-جـ 

تلقاء أنفسهم بهدف تحقیق أهداف المركز وبناءا مركز البحث العلمي سواء طلبت منهم أو من 

على النتائج التي تحققها هذه الجهود یتحدد مستوى األداء إذا كان متمیزا أو جیدا أو متوسط 

 .أو متدني

V. جمع البیانات منهج الدراسة وأدوات :  

  :  منهج الدراسة/ 1

ي منا جمع البیانات تندرج دراستنا في إطار الدراسات الوصفیة االستكشافیة و التي تقتض

ووصفها و تحلیلها الستخالص النتائج و التحكم فیها حتى تكون قاعدة النطالق دراسات 

مستقبلیة أخرى و كذلك الحصول على معلومات كافیة و دقیقة عن الموضوع ،كما هو في 

  .الحیز الواقعي

و یعد اختیار الباحث للمنهج المناسب لدراسة موضوع بحثه خطوة أساسیة و     

ضروریة یلجأ الباحث إلیها لتحدید أسالیب و أدوات البحث و جمع المعلومات ،و الطریقة 

المثلى التي یتعامل بها مع موضوع الدراسة للوصول إلى نتائج مضبوطة ، لذلك تم االعتماد 

الدراسة العلمیة لظروف المجتمع و حاجاته :" ج المسح بالعینة وهوفي هذه الدراسة على منه

بقصد الحصول على بیانات و معلومات كافیة عن ظاهرة معینة و تحلیلها وتفسیرها للوصول 

  1".إلى تعمیمات بشأنها

منهج التحقیق العلمي الذي یستخدمه الباحث في دراسة موقف  : "ویمكن تعریفه على أنه

       2".معلومات و البیانات المحققة للغرض العلمي المنشود معین قصد جمع ال

                                                                              

                                                           
  .54، ص 1999دیوان المطبوعات الجامعیة ، : ، الجزائرمناھج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بوحوش و محمد محمود الذنیبات،  1

2
  . 94،ص 2002مكتبة اإلشعاع، : ، اإلسكندریة  أسس ومبادئ البحث العلميفاطمة عوض صابر و میرفت علي خفاجة،    
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  :جمع البیانات أدوات/ 2

تأتي أدوات جمع البیانات تلبیة لطبیعة الموضوع و خصوصیته و تبعا لما تقتضي له 

الت المطروحة ، و كذلك من أجل جمع البیانات المراد الحصول الحاجة لإلجابة عن التساؤ 

علیها ، لذلك تم استخدام جملة من األدوات المضبوطة علمیا ومنهجیا لجمع المعلومات التي 

  :وهي) منهج المسح(دراسة ال، وذلك بمراعاة توافقها مع منهج 1تخص الدراسة 

  :المالحظة البسیطة/ أ

توجیه الحواس لمشاهدة ومراقبة سلوك " المیدانیة وهي وتعد المالحظة أساس الدراسة

  ".معین أو ظاهرة معینة، وتسجیل جوانب ذلك السلوك أو خصائصه

توجیه الحواس واالنتباه إلى ظاهرة معینة أو مجموعة من :" ویعرفها البعض على أنها 

الظواهر، رغبة في الكشف عن صفاتها أو خصائصها، بهدف الوصول إلى كسب معرفة 

  ..." جدیدة عن تلك الظاهرة أو الظواهر

المالحظة البسیطة تسمى أیضا المالحظة بغیر المشاركة فهي ال تتطلب أكثر من  و

  2. النظر أو متابعة موقف اجتماعي معین دون مشاركة فعلیة فیه

ومن خالل مالحظتنا لبعض ما یستخدمه مركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة 

من تقنیات ووسائل تكنولوجیة یعتمدها العمال في التواصل فیما بینهم  برزت عمر البرناوي 

لدینا مجموعة من التساؤالت والتي عبرنا عنها في إشكالیة البحث لمعرفة الدور الذي تلعبه 

  .تكنولوجیا االتصال الحدیثة في تحسین أدائهم 

  

                                                           
1
  81مرجع سابق ، ص ، مناھج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث ،الذنیباتعمار بوحوش و محمد محمود  
2
  82مرجع سابق ، ص   
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ق اللقاءات الشخصیة أو إحدى أدوات البحث في جمع البیانات عن طری" هي : المقابلة/ ب

   1"البینیة بحیث یأخذ الباحث البیانات من المبحوث مباشرة

المقابلة كأداة مساعدة في هذه الدراسة راجعة لطبیعة الدراسة االستكشافیة في  إن اختیار     

میدان البحث والتي تمثل نقطة البدایة في البحث العلمي لتكون البدایة صحیحة ومالئمة حیث 

تهدف هذه الدراسة من خالل أداة المقابلة إلى الحصول على معلومات أولیة،كما أن المقابلة 

موضوع الدراسة للمبحوثین لتكون إجابتهم على استمارة االستبیان دقیقة تقل  ساعدتني في شرح

  .فیها األخطاء إضافة إلى أنها ساعدتني في ترتیب أسئلتي وفق أهداف البحث

استخدمت نوع المقابلة الحرة مع  بعض العاملین اإلداریین وبعض الباحثین لتكوین 

لتقني للمناطق الجافة عمر البرناوي والتي صورة متكاملة عن واقع مركز البحث العلمي وا

   .   ساهمت في إثراء الدراسة وتوجیه البحث لتحقیق النتائج المرجوة من الدراسة 

  :االستمارة/ جـ

وسیلة لالتصال بالمبحوثین واستفسارهم واحدا واحدا، :" االستمارة أو االستبیان هي

األشخاص تسمح باستفسارهم  وهي تقنیة مباشرة لتقصي المعلومات من. وبشكل مماثل

  ".مباشرة، قصد الحصول على عالقات ریاضیة وعقد مقارنات كمیة

مجموعة من األسئلة المرتبة حول موضوع معین ، یتم وضعها في :" وتعرف أیضا بأنها

استمارة ترسل لألشخاص المعنیین بالبرید، أو یجري تسلیمها بالید تمهیدا للحصول على أجوبة 

ة فیها، و بواسطتها یمكن التوصل إلى حقائق جدیدة عن الموضوع أو التأكد من األسئلة الوارد

  2".معلومات متعارف علیها، لكنها غیر مدعمة بحقائق

                                                           
1
  137، ص2008الجامعیة، دیوان المطبوعات: الجزائر ، منھجیة البحث في العلوم السیاسیة واالعالمعامر مصباح،   

2
  66مرجع سابق ، ص ، لبحوثمناھج البحث العلمي وطرق إعداد ا ،عمار بوحوش و محمد محمود الذنیبات  
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وألن األسلوب المثالي أن یمأل االستبیان بحضور الباحث، ویسجل بنفسه األجوبة 

عامل في   50والمالحظات التي تثري البحث، فقد طبقناها على عینة الدراسة والمقدرة بـ  

  .مركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة عمر البرناوي 

محاور رئیسیة  3د العینة باإلضافة الىالبیانات الشخصیة ألفرا تتركب استمارة بحثنا من

  .سؤال  26تحتوي في مجملها على 

 - أهم وسائل تكنولوجیا االتصال الحدیثة استخداما في مركز البحث -یمثل المحور األول 

الصعوبات التي تواجھ العاملین عند  -، في حین أن المحور الثاني  لؤاس 12یضم 

أسئلة ، أما المحور  6یضم  - استخدامھم لتكنولوجیا االتصال الحدیثة في مركز البحث 

أسئلة  8 یضم –تأثیر استخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة على األداء المھني لدى العاملین  -الثالث 

.  

VI. مجتمع البحث وعینته: 

یتكون مجتمع البحث من جمیع العاملین في مركز البحث العلمي والتقني للمناطق 

  :عامل موزعین كاألتي  123حیث یضم الجافة عمر البرناوي 

  باحثین                 54

  إداریین                69

 بمركزاإلداریین و الباحثین خذ كعینة ممثلة لهذا المجتمع مجموعة من العاملین أنو 

ألن الطبقیة البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة عمر البرناوي باستخدام أسلوب العینة 

والذي یعد من ) إداریین وباحثین( مجتمع البحث ینقسم الى طبقتین حسب متغیر نوع الوظیفة

المتغیرات الهامة في الدراسة، لذلك سیتم اختیار عینة من كل طبقة بشكل عشوائي وبشكل 
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 22( عامل 50عینة الدراسة بـ   قدر، حیث ت1حجم كل طبقة في مجتمع البحث یتناسب مع 

  .في مركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة عمر البرناوي  )إداریین 28باحثین و

وهذا توضیح للخطوات التي قمت بإتباعها الختیار العینة من كل طبقة بما یتناسب مع 

  : حجمها كالتالي

 N=123مجتمع البحث  -1

 N1= 69مجتمع طبقة االداریین  -2

 N2= 54مجتمع طبقة الباحثین  -3

   =50nالعینة الكلي حجم   -4

  : نطبق المعادلة  -5

  ومنه  

 n1=69/123 x 50   :أوال 

         n1  ~ 28  إداري  28أي العینة المختارة من طبقة اإلداریین هي 
  

    n2=54/123 x 50   :ثانیا

n2  ~   22       باحث  22العینة المختارة من طبقة الباحثین هي  أي 

VII.  الدراسات السابقة : 

حظیت تكنولوجیا االتصال الحدیثة على اهتمام كبیر من قبل الباحثین والمفكرین من خالل 

  سنربطها  وفي دراستنا هذه الكتب وبعض المقاالت حیث تم ربطها بعدة متغیرات مختلفة،

                                                           
1
  )بتصرف(  91،ص1999دار وائل للنشر ،: ، عمانمنھجیة البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبیقاتمحمد عبیدات وآخرون ،   

nx= Nx/N x n 
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اعتمدنا في ذلك على دراسات سابقة كونها ذات أهمیة كبیرة في  باألداء المهني حیث

المساعدة على انجاز البحوث العلمیة ألنها تعد أرضیة صلبة في تأسیس البحث الجاري 

إعداده، بغرض االستفادة منها والتوجه إلى جوانب أخرى لم تتعرض لها الدراسات السابقة 

  .وبهدف الزیادة في رصید المعرفة العلمیة 

وسنستعرض فیما یلي عددا من الدراسات السابقة التي استفدنا منها، والتي تناولت 

موضوع تكنولوجیا االتصال أو األداء المهني، إضافة إلى التعقیب علیها لتوضیح عالقتها مع 

 :   الدراسة الحالیة ومجال االستفادة من تلك الدراسات وهي كاألتي

: عنوانتحت  ،لنیل شهادة الماجستیر )2007(عبد الرحمان القري رسالة من إعداد -1

      محمد بوضیاف، جامعة تكنولوجیا المعلومات واالتصال وأثرها على إدارة الموارد البشریة

 . ،قسم العلوم التجاریة  -المسیلة -

قامت على فكرة محوریة تمثلت في اثر تكنولوجیا المعلومات واالتصال على ادارة الموارد 

البشریة كأهم الوظائف في المؤسسة المعاصرة التي تعتبر المورد البشري الركیزة والمیزة األولى 

  . للتفوق

ارد ما أثر تكنولوجیا االتصال والمعلومات على إدارة المو  :التالي لتساؤلوذلك بطرحه ل

  البشریة؟ 

هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على مظاهر الثورة الجدیدة لتكنولوجیا المعلومات  حیث 

  .ف عن طبیعة العالقة التي تربطهمامحاولة الكشالموارد البشریة و  واالتصال على وظیفة إدارة

  :ولتحقیق الهدف من الدراسة انطلق الباحث من الفرضیات التالیة 

 .العاملة في ظل التطورات الجدیدة بتكوین أعلى منه في الفترات الماضیة تتمیز القوى  -1
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تساعد تكنولوجیا المعلومات على تفعیل وظائف إدارة الموارد البشریة من حیث التكلفة  -2

،السرعة ،المردودیة إضافة إلى أنها تحسن المسارات الوظیفیة للعاملین على قدر 

 . تكوینهم في هذا المجال

المؤسسة محل الدراسة من احتیاجها بشكل مستمر حسب التطورات التكنولوجیة تعدل  -3

  .الحاصلة

الدراسة إلى أن تكنولوجیا المعلومات واالتصال تأتي وخلص الباحث من خالل هذه 

بتسهیالت تخدم المورد البشري ،و أن مستوى تكنولوجیا المعلومات واالتصال في جامعة 

ادة من هذه األخیرة لم یرقى للمستوى المطلوب وأشارت محمد بوضیاف مقبول لكن االستف

أیضا إلى أن إدارة الموارد البشریة ال تحظى بالمكانة التي تخولها اتخاذ القرارات والمساهمة 

: في زیادة تنافسیة الجامعة ،كما أكدت معظم النتائج على ضرورة تفعیل جانبین مهمین هما 

مؤسسة ،وتفعیل دور وظیفة إدارة الموارد البشریة بإدخال ضرورة االهتمام بالمورد البشري في ال

  .التكنولوجیا الجدیدة

  :من حیث أن تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالیة :التعلیق

  كالهما یبحث في مجال تكنولوجیا االتصال فمن خالل استعراض نتائج هذه الدراسة

 یا االتصال یمكننا االستفادة منها من حیث الدور الذي تقدمه تكنولوج

  أما االختالف فیكمن في كون هذه الدراسة قامت بربط تكنولوجیا االتصال بإدارة الموارد

 البشریة أما الدراسة الحالیة فتبحث عن دور تكنولوجیا االتصال في تحسین األداء المهني 

أما بالنسبة لمجال االستفادة فقد استفدنا من هذه الدراسة في تكوین فكرة مبدئیة عن موضوع *

تكنولوجیا االتصال إضافة إلى أنها ساعدت في إعداد اإلطار النظري عن تكنولوجیا االتصال 

    .    ودورها في تحسین األداء المهني
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تحت ، ماجستیرلنیل درجة ال )2010-2009(شامي صلیحة  رسالة من اعداد -2

المناخ التنظیمي وتأثیره على األداء الوظیفي للعاملین، جامعة أمحمد بوقره : عنوان

 .العلوم االقتصادیة، تخصص تسییر المنظمات قسم بومرداس، 

قامت على فكرة محوریة تمثلت في أن كفاءة وفعالیة األداء تتوقف على مدى تأثیر 

 .   رد داخل المنظمة بالبیئة المحیطة به و إدراكه لهاالمناخ التنظیمي السائد، حیث یتأثر الف

ما مدى تأثیر المناخ التنظیمي على األداء الوظیفي لألفراد : التالي لتساؤلوذلك بطرحه ل

  العاملین؟

التعرف على األداء الوظیفي ومحدداته ومدى  هوهذه الدراسة  من هدفحیث كان ال

  .الوظیفي للعاملین على األداء المناخ التنظیمي  تأثیر عناصر

  :ولتحقیق هذا الهدف انطلق الباحث من الفرضیات التالیة 

 .االهتمام بالمناخ التنظیمي هو من مسؤولیات اإلدارة العلیا في أیة منظمة  -1

 .األداء الوظیفي ناتج عن عوامل شخصیة تنظیمیة، اجتماعیة وبیئیة -2

  .الوظیفي للعاملین المناخ التنظیمي له تأثیر مرتفع جدا على فعالیة األداء -3

إلى أن هناك تصور سلبي لدى معظم األساتذة عن المناخ السائد، وهناك تصور  توتوصل

محاید لدى معظم الموظفین اإلداریین عن المناخ السائد، وهناك تأثیر مرتفع جدا بین عناصر 

  .أساتذة المناخ التنظیمي وكفاءة األداء الوظیفي لدى العاملین سواء موظفین أو إداریین أم 

  :من حیث أن تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالیة :التعلیق

كالهما یبحث في مجال األداء الوظیفي وتم االستفادة من هذه الدراسة في تكوین فكرة 

مبدئیة عن موضوع األداء المهني إضافة إلى أنها ساعدت في إعداد اإلطار النظري عن 

  .االتصال ودورها في تحسین األداء تكنولوجیا



  

اإلطـــــــــــــــار  

 النـــــــظــــــري
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  تكنولوجیا االتصال الحدیثة  :الفصل األول

  تمهید

   تكنولوجیا االتصال الحدیثةل مدخل :المبحث األول

  ومفهومها تطور تكنولوجیا االتصال الحدیثة: المطلب األول

  الحدیثةخصائص تكنولوجیا االتصال : المطلب الثاني

  وظائف تكنولوجیا االتصال الحدیثة  :المطلب الثالث

تطبیقاته و تأثیرها على جوانب .شبكاتها ( تكنولوجیا االتصال الحدیثة : المبحث الثاني

  )المؤسسة

  منظومة الشبكات: المطلب األول

  المعلومات  اتتطبیقات تكنولوجیا االتصاالت في خدم : المطلب الثاني

  المؤسسة تكنولوجیا االتصال الحدیثة على جوانبتأثیر : المطلب الثالث

  خالصة الفصل
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  تكنولوجیا االتصال الحدیثة  :الفصل األول

  : تمهید

استخدام  في ظل المتغیرات العالمیة الجدیدة، التي أفرزتها الثورة التكنولوجیة أصبح

تكنولوجیا الذي نعیشه الیوم ال فعصر ،تكنولوجیا االتصال الحدیثة في المنظمات متطلب رئیسي

االهتمام بها و االستفادة  ادز حیث ، یختلف تماما عن العصور السابقة في خصائصه وأدواته

ومن هنا ازداد اهتمام المنظمات بتكنولوجیا  ،مما قدمته من خدمات اتصالیة في شتى المیادین

  .ةاالتصال الحدیثة نظرا لدورها الكبیر في الجوانب اإلداریة المختلف
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  المعلومات اتوتطبیقاتها في خدم تكنولوجیا االتصال الحدیثة: المبحث األول

  ومفهومها تطور تكنولوجیا االتصال الحدیثة: المطلب األول

  تطور تكنولوجیا االتصال الحدیثة :أوال

، لقد شهد العالم في السنوات األخیرة تطورا مذهال في وسائل وتكنولوجیا االتصاالت

أهم التطورات في  ، ولعلفي هذا المجالمن الصعب متابعة المخترعات الجدیدة  وأصبح

  :تكنولوجیا االتصاالت المستخدمة في نقل المعلومات

فإنه ال یزال الهاتف  على الرغم من مرور أكثر من مائة عام على اختراع هذا  :الهاتف 

ولقد حدثت تطورات كثیرة . بعیدةوسیلة مهمة في نقل المعلومات عبر المسافات القریبة منها وال

على هذا الجهاز حیث أدخلت إلیه الوسائل اإللكترونیة واللیزریة المتطورة لتسهیل عملیة نقل 

عدة مرات،وأصبحت هناك شبكات هاتفیة  وٕامكاناتهحیث تطور الهاتف في شكله .المعلومات

أیضا مزودا بذاكرة تؤهله لتخزین الصور  وأصبحلنقل الصورة والصوت بسرعة هائلة، وٕامكانیة

  1.بالهواتف األخرى المنتشرة جغرافیا اتصالواسترجاعها،كما أصبح یستخدم كوسیلة 

یقدم غالبا النقل  هفإن خدماته تكاد تصل إلى أغلب المؤسسات، لكون عالوة على ما تقدم،

أداة مالئمة لنقل  فهو أو مرئیة ، )data(أو بیانیة)vois(الفوري للمعلومات سواء أكانت صوتیة

واالستعالم والمعلومات فضة نسبیا،مثل األسئلة المرجعیة واستقبال المعلومات بتكالیف منخ

إما المعلومات ستخدام الهاتف بوصفه وسیلة لنقل وبصورة عامة هناك طریقتان ال.اإلداریة

ین اإلدارة والعاملین،أو بطریقة مباشرة في االتصال وتكون بین العاملین في المؤسسة أو ب

  2بطریقة غیر مباشرة من خالل ربط الخط الهاتفي بتقنیة اتصال أخرى

                                                           
1
، ص ص 2عدد  مجلة مكتبة فھد الوطنیة،، "تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وانعكاساتھا على المؤسسات المعلوماتیة" ،صباح محمد كلو  

  68، ص 2001، 59-93
2
  106،ص2013،دار البدایة  :، عمانتكنولوجیا المعلومات وتطبیقاتھاجعفر حسن الطائي،   
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Fax mile:  وهو عبارة عن جهاز یقوم ببث الرسائل والنصوص والصور والوثائق

  1.العاديالمكتوبة عبر خطوط الهاتف 

شهدت هذه المرحلة أشكاال لتكنولوجیا االتصال،ولعل ابرز مظاهر تلك التكنولوجیا هو 

مع بعضها البعض شكلت ما یسمى بثورة تكنولوجیا االتصاالت التي نقصد امتزاج ثالث ثورات 

بها التطورات التكنولوجیة في مجاالت االتصاالت التي حدثت خالل الربع األخیر من القرن 

  : وتمثلت هذه الثورات فیما یلي.بالسرعة واالنتشار  ،والتي اتسمت20

 الفكري في مختلف  اإلنتاجوتتمثل في ذلك االنفجار الضخم وتضاعف : ثورة المعلومات

ى سیطرة ممكنة على فیض المعلومات تحقیق أقص إلىالمجاالت وظهور الحاجة 

قت وبأقل جهد، عن في أسرع و للمهتمین والباحثین وصانعي القرارات  وٕاتاحتها ،المتدفقة

طریق استخدام أسالیب وبرامج معاصرة في تنظیم المعلومات،تعتمد بالدرجة األولى على 

       . الكمبیوتر واستخدام تقنیة االتصال لمساندة مؤسسات المعلومات

 باالتصاالت وتتمثل في تكنولوجیا االتصاالت الحدیثة التي بدأت : ثورة وسائل االتصال

األقمار  والالسلكیة،مرورا بالتلفون والنصوص المتلفزة ومن ثم االعتماد علىالسلكیة 

 2 .الصناعیة واأللیاف البصریة وال یزال أفقها غیر محدود

والوسائل والنظم المختلفة التي یتم مجموعة التقنیات واألدوات  إنهابمعنى آخر  و  

من خالل عملیة االتصال توظیفها لمعالجة المضمون أو المحتوى الذي یراد توصیله 

 3 .الخ...الجماهیري أو الشخصي أو التنظیمي 

                                                           
 

1
  .68، صمرجع سابق ،"المعلومات واالتصاالت وانعكاساتھا على المؤسسات المعلوماتیةتكنولوجیا "صباح محمد كلو، 
  

2
العدد مجلة العلوم السیاسیة، ، "العولمة من منظور ثورة المعلومات وتكنولوجیا االتصال وآلیات حراكھا في الوطن العربي" ثامر كامل محمد،   

   .227، ص253-224، ص ص  37
  
3
  .228.227،نفس المرجع، ص "لعولمة من منظور ثورة المعلومات وتكنولوجیا االتصال وآلیات حراكھا في الوطن العربيا"ثامر كامل محمد،   



تكنولوجیا االتصال الحدیثة                            الفصل األول                                                      

  

22 
 

في دراستنا حیث  -تكنولوجیا االتصال -وهذا ما یعكس ما نقصد به من المتغیر الثاني *

  ).أنظر المفهوم اإلجرائي(حاولنا حصر تكنولوجیات االتصال في 

 أنظمة المعلومات  إنتاجویعني التطور غیر المتناهي في : ثورة الحاسبات االلكترونیة

شبكات  إلىفي دراستنا هذه سنتطرق ( نظم المعلومات وشبكاتها  إدارةالمختلفة وفي 

كونها المتوفرة والحدیثة بالنسبة للمجتمع الذي ستتم فیه  نترانتاإلكسترانت و اال و االنترنت

قف على مدى تطور المجتمع وعلى المدى تتو  -كما سبق وأوردنا -، فالحداثة )الدراسة

  .  الزمني ،فما هو حدیث الیوم قدیم غدا 

تحقیق  إلى أدتسیادة نظم جدیدة للمعلومات كما  إلىوقد قادت هذه الثورات الثالث      

الجمهور المستهدف،فضال عن تبادل المعلومات العلمیة  إلىهدف رئیسي وهو توصیل الرسالة 

والفنیة من خاللها، وال یزال التطور مستمر في مجال تكنولوجیا االتصال بشكل جعل العالم 

   .قریة صغیرة 

  مفهوم تكنولوجیا االتصال الحدیثة: ثانیا

ن مــن االتصــال یعــد ثــورة علمیــة، وعلیــه حتــى نــتمكلــذي حــدث فــي تكنولوجیــا التطــور ا إن

 التـــي لهـــا دور الالمعلومـــات تكنولوجیـــا االتصـــال البـــد مـــن التعـــریج علـــى مفهـــوم اســـتیفاء مفهـــوم 

فـي عـالم االجتمـاع المشـهور  :دیفیـد بـل فـي كـل منـاحي الحیـاة، حیـث یؤكـد الباحـث إنكارهیمكن 

  على عد المعلومات المورد جون نیزبیث و العالم البریطاني  ،هارفرد األمریكیةجامعة 

 إنتــــاجالمــــال فقــــط، وان  رأسللمجتمعــــات الحدیثــــة، ولــــیس  األساســــيالتحــــویلي و االســــتراتیجي 

ـــاح المنافســـة وتطـــویر األداء أصـــبحالمعرفـــة قـــد  ـــىحیـــث تشـــیر الوضـــعیة الراهنـــة للثـــورة .1مفت  إل

ظهـور مفهـوم تكنولوجیـا  إلـى أدىاندماج تكنولوجیا المعلومات مع وسائل االتصال المختلفـة ممـا 

                                                           
1
   24 ، ص2007للنشر والتوزیع،المیسرة دار : ،عمان اقتصادیات المعلومات ،، ھدى عبد الرحیم حسن العليالطائيمحمد   
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كمفهوم موحد بسبب العالقة التفاعلیة التي نمت وتعقدت بینهما وبـین  TICالمعلومات واالتصال 

  .سائر المجاالت والقطاعات 

اآللـي ووسـائل  اإلعـالممجموع تكنولوجیا " :وهنا یمكن تعریف تكنولوجیا االتصال على أنها

  ".االنترنتبشبكة  ما یعرف إطارفي  االتصال، التي تسمح بتبادل المعلومات ومعالجتها،

المختلفــــة التــــي یــــتم مجمــــوع التقنیــــات أو األدوات أو الوســــائل أو الــــنظم :"كمــــا تعــــرف بأنهــــا

ـــــة االتصـــــال  ـــــراد توصـــــیله مـــــن خـــــالل عملی ـــــذي ی ـــــوى ال توظیفهـــــا لمعالجـــــة المضـــــمون أو المحت

التنظیمـــي، والتـــي یـــتم مـــن خاللهـــا جمـــع المعلومـــات والبیانـــات ثــــم  أوالجمـــاهیري أو الشخصـــي 

       1. "نها واسترجاعها ونقلها ومبادلتهایتخز 

تلـك التقنیـة األساسـیة المسـتخدمة فـي نظـم المعلومـات الحدیثـة المبنیـة  :"وتعرف أیضا بأنها

علــى الحاســـوب وتطبیقاتهــا بالنســـبة للجهــة المســـتفیدة منها،وتتضــمن األجهـــزة وشــبكات االتصـــال 

  ."وقواعد البیانات والبرامج الالزمة

 ،عــــة منظمــــة مــــن الوســـائل واإلجــــراءات التــــي یمكــــن بواســــطتها تجمیــــعوتعنـــي أیضــــا مجمو 

وتشــغیل وتخــزین وتوزیــع ونشــر واســترجاع المعلومــات عــن الماضــي والحاضــر والتنبــؤ بالمســتقبل 

 وعملیاتها، وأیضا بما یحدث فـي بیئتهـا الخارجیـة، والتـي تـؤدي إلـىالذي یتعلق بأنشطة المنظمة 

والعملیــات فــي المنظمــة مــن خــالل مــا تــوفره مــن معلومــات فــي تــدعیم وظــائف التخطــیط والرقابــة 

    2.توقیت مناسب لمتخذ القرار

تشــیر بصــفة عامــة كانــت كلمــة تكنولوجیــا  إذاویــرى الــدكتور محمــد فتحــي عبــد الهــادي أنــه 

التــــي یــــتم اســــتخدامها بشــــكل مفیــــد فــــي مختلــــف مجــــاالت المعرفــــة، فــــإن  واألجهــــزةالوســــائل  إلــــى

                                                           
1
، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم التجاریة، الخدمات دراسة حالة قطاع االتصاالتدور االنترنت في مجال تسویق بوباح عالیة،   

   49، ص2011جامعة منتوري،: قسنطینة
2
  .33،ص2010دار وائل للنشر والتوزیع،: ،عمانتكنولوجیا المعلومات واالتصاالتالمدرسیة في توظیف برامج  اإلدارةدور عبد السالم الشناق،  
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الوســائل لتســهیل الحصــول علــى المعلومــات وتبادلهــا  أفضــلي البحــث عــن تكنولوجیــا االتصــال هــ

  1.وجعلها متاحة لطالبیها بسرعة وفاعلیة

بانهــا العلــم المســتخدم فــي اإلنتــاج وتطــویر "كمــا عرفــت مــن قبــل المهتمــین بنظریــة المنظمــة 

أســـــالیب العمــــــل إضــــــافة الــــــى العملیــــــات والتقنیـــــات واألعمــــــال المســــــتخدمة لتحویــــــل المــــــدخالت 

  2). منتجات وخدمات(إلى مخرجات) المعلومات واألفكار والمواد (

ـــــرات والمهـــــارات :" بأنهـــــا Carter Rogerویعرفهـــــا روجـــــر كـــــارتر مجموعـــــة المعـــــارف والخب

اإلنسـان فــي التــي یسـتخدمها  واإلداریـةوالوسـائل المادیــة والتنظیمیـة  واألدواتالمتراكمـة والمتاحـة، 

وبثهـا وتخزینهـا، بغـرض تسـهیل الحصـول علـى المعلومـات ومعالجتهـا الحصول على المعلومـات 

  .وتبادلها وجعلها متاحة للجمیع

  :وبهذا المعنى لها جانبین

الـذي یهـتم بأنشـطة  information scienceیتمثل في علـم المعلومـات : أو معرفي جانب فكري

تكــون متاحــة  المعلومــات وٕانتاجهــا وتنظیمهــا واســترجاعها وتفســیرها واالســتفادة منهــا حتــىتجهیــز 

  .ومستخدمة بأقصى درجة من الكفاءة

یتمثل في التطبیق العملي لالكتشافات والتجارب في مجـال معالجـة المعلومـات : جانب مادي

ـــــة فـــــي الطباعـــــة والتصـــــویر  كالحصـــــول علیهـــــا وبثهـــــا وتوصـــــیلها مســـــتفیدة مـــــن األســـــالیب الفنی

بــــــــین األدوات واألجهــــــــزة و الــــــــخ ، مازجــــــــا ...الفوتــــــــوغرافي واالتصــــــــاالت الســــــــلكیة والالســــــــلكیة

       3 .واالكتشافات

                                                           
1
  .37دار العربي للنشر والتوزیع، ص  :القاھرة ،الجماھیريتكنولوجیا المعلومات وصناعة االتصال محمود علم الدین،   

2  Richard.L Daft, Organisation Theory and Design, USA, éd,Thomson,2004, p30. 

 
3
  42.41، ص سابق مرجع ،تكنولوجیا المعلومات وصناعة االتصال الجماھیريمحمود علم الدین،   



تكنولوجیا االتصال الحدیثة                            الفصل األول                                                      

  

25 
 

  خصائص تكنولوجیا االتصال الحدیثة: نيالمطلب الثا

  :أبرزهاتتمیز تكنولوجیا االتصال الحدیثة بالعدید من الخصائص من 

في عملیة االتصال وتطلق هذه السمة على الدرجة التي یكون فیها للمشاركین  :التفاعلیة -1

على أدوار اآلخرین واستطاعتهم تبادلها، ویطلق على ممارستهم الممارسة المتبادلة أو  تأثیر

) أ(هناك سلسلة من األفعال االتصالیة التي یستطیع الفرد  أنالتفاعلیة، وهي تفاعلیة بمعنى 

،المرسل یستقبل ویرسل في نفس  1، ویقوم بأفعاله االتصالیة)ب(یأخذ فیها موقع الشخص أن

 " المصادر"بدال من " المشاركین"لك المستقبل،ویطلق على القائمین باالتصال لفظ الوقت وكذ

الرسائل واستقبالها في  إرسال إمكانیةوتعني ): عدم االرتباط بعنصر الوقت(الالتزامنیة  -2

یستخدموا النظام في الوقت  أنوقت مناسب للفرد المستخدم، و ال تتطلب من كل المشاركین 

مستقبلها  إلىم البرید االلكتروني ترسل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة نفسه، فمثال في نظ

 . الةوقت،دون حاجة لتواجد مستقبل الرس أيفي 

لى صغر الحجم مع إمكانیة االستفادة منها في تتجه وسائل االتصال الجدیدة ع: الحركیة-3

كانت الالتزامنیة  االتصال من أي مكان إلى آخر في أثناء تحرك مستخدمیها، بمعنى أنه إذا

تحرر المستقبل من قیود الزمان ، فإن الحركیة تتولى استكمال التحرر من قیود الزمان 

 2.والمكان

  

  

  

  

                                                           
1
 2010،سوریا،480- 435، العدد األول و الثاني، ص ص مجلة جامعة دمشق،"الجدید في عصر المعلومات اإلعالم" سمیرة شیخاني،  

  447.446،ص
2
  229،مرجع سابق ، ص"العولمة من منظور ثورة المعلومات وتكنولوجیا االتصال وآلیات حراكھا في الوطن العربي"ثامر كامل محمد،   
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  تصال الحدیثةوظائف تكنولوجیا اال : المطلب الثالث

المتســارع فــي تكنولوجیــا االتصــال الحدیثــة فــي وقتنــا الحاضــر، أدى  إن االنتشــار الواســع و

بهــا و االســتفادة ممــا قدمتــه مــن خــدمات اتصــالیة فــي شــتى المیــادین، وممــا  إلــى زیــادة االهتمــام

الشــك فیــه أن هــذه الوظــائف تختلــف مــن وســیلة إلــى أخــرى ، كمــا تختلــف میــادین االســتفادة مــن 

  :هذه التكنولوجیات من میدان إلى آخر، ومن بین هذه الوظائف نذكر

البریـد لعبت تكنولوجیا االتصال المتمثلة بالحاسـوب واألقـراص المضـغوطة و : وظیفة التوثیق/ 1

ــــــــي، ومنظومــــــــة الشــــــــبكات  ــــــــت (اإللكترون ــــــــت  internetاالنترن  االكســــــــترانت ، intranet،اإلنتران

extranet ( ـــرا فـــي توثیـــق اإلنتـــاج الفكـــري فـــي مجـــال االتصـــال وذلـــك بتناولهـــا لعملیـــات دورا كبی

، ووضـــع الـــنظم واألســـالیب الفنیـــة الكفیلـــة باســـترجاع مضـــمون هـــذا اإلنتـــاج وتحلیلـــه مـــن التجمیـــع

  1 .خالل تصنیفه، ثم اإلعالم عنه لیتحقق االستخدام األمثل لهذا الرصید الفكري

ـــدیم المعلومـــات المتعـــددة والمتنوعـــة التـــي تتمیـــز / 2 ـــة علـــى تق ـــا االتصـــال الحدیث تعمـــل تكنولوجی

االتصال الرقمـي واالنفجـار المعلومـاتي سـاهم فـي تعمـیم االسـتفادة مـن ثـورة بالضخامة ، ذلك أن 

ص التــي تمیــزت بهــا تكنولوجیــا المعلومــات وانتشــارها التــي غطــت كــل المجــاالت، نتیجــة الخصــائ

  2 .االتصال والمعلومات وأهمها سعة التخزین

وفـي القـدرات العالیـة  عملت تكنولوجیا االتصال الحدیثة على الزیادة في سـرعة إعـداد الرسـائل/3

وفــي ) مــن مطبوعـة إلــى مرئیــة ومـن مرئیــة إلـى مطبوعــة( مـن حیــث تحویلهـا إلــى أشــكال مختلفـة 

   .القدرة على نشرها وتوزیعها وتخطي حاجزي الزمان والمكان

ظهور الحاسب الشخصي والتوسع فـي اسـتخداماته  والـذي یتـیح قائمـة ضـخمة مـن الخـدمات  /4

  دام الشخصي أو إمكانیة االستفادة من المعلومات التي تقدمها شبكات والمعلومات سواء لالستخ

                                                           
1
  .75،ص  2005دار السحاب،: ، القاھرةتكنولوجیا المعلومات واالتصال ومستقبل صناعة الصحافةمحمود علم الدین،   

  
2
  .52ص، 2007عالم الكتب للنشر والتوزیع، : ،القاھرة االتصال واإلعالم على شبكة االنترنت، محمد عبد الحمید  
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كمـــا یحتـــوي الحاســـوب اآللـــي علـــى كمیـــة كبیـــرة مـــن المعلومـــات یمكـــن اســـترجاعها . المعلومـــات

قواعــد البیانــات والبریــد اإللكترونــي، كمــا أصــبحت أداة ووســیلة اتصــال حیــث  بســرعة فائقــة مثــل

واالتصــال ببعضــها،  )Modem(یمكــن للحاســب اآللــي عبــر خطــوط الهــاتف االســتعانة بالمعــدل 

 البریــد اإللكترونــي، عقــد النــدوات عــن بعــدمثــل وهــو مــا یطلــق علیــه أنظمــة الحاســب اإللكترونــي 

  1.ادل المعلومات بین المصالح والمنظماتتبوكل خدمات الشبكات مما یسهل 

تزیــــد تكنولوجیــــا االتصــــال الحدیثــــة مــــن الكفــــاءة والفعالیــــة فــــي األنظمــــة والعملیــــات الداخلیــــة  /5

 والخارجیة للمنظمة 

تساعد تكنولوجیا االتصال الحدیثـة فـي تحسـین مهـارات حـل المشـكالت وزیـادة فعالیـة المـوارد  /6

 .مختلف الوظائف بالمعلومات الالزمة مدادإ إلى إضافةوتحسین دور القادة 

تساهم تكنولوجیا االتصـال الحدیثـة فـي الـتعلم التنظیمـي حیـث أنهـا تخلـق المعرفـة التـي تمكـن  /7

  .بإیجابیة المنظمات من تحسین القدرات وتعزیز األداء لتتعامل مع التغییر

النظر في طریقة اإلدارة والتسـییر ة بأن تعید للمنظم تتیح تكنولوجیا االتصال الحدیثة الفرصة/ 8

مــن أجــل التوصــل إلــى فكــرة اإلدارة المتكاملــة وســتظل هــذه التقنیــات أداة تشــخیص وتطــویر،وفي 

 ذات الوقت أداة للحد من التجاوزات واألخطاء البشریة

 اإلداریــةبمســاعدة تكنولوجیــا االتصــال الحدیثــة یســتطیع خبــراء المــوارد البشــریة ربــط أهــدافهم  /9

ف كـــل عامـــل بإســـتراتیجیة المنظمـــة كمـــا أنهـــا تســـاعدهم فـــي نقـــل الفائـــدة مـــن إدارة المـــوارد وأهـــدا

  2.البشریة إلى العاملین في المستوى األدنى

 

  

                                                           
1
  .269،ص 2003دار الشروق للنشر والتوزیع،: ،عمان تقنیات االتصال بین زمنینإیاد شاكر البكري،   

2
، 2011منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة ،: ، القاھرة  اإلداریةدوریة المنظمة العربیة للتنمیة رفعت عبد الحلیم الفاعوري وآخرون ،   

  .14ص
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تطبیقاته و تأثیرها على .شبكاتها ( تكنولوجیا االتصال الحدیثة : المبحث الثاني

  )انب المؤسسةو ج

  منظومة الشبكات: المطلب األول

حیث تشمل وسائل االتصال من أنظمة الحاسوب المتصلة بعضها ببعض، مجموعة هي 

واألجهزة والبرمجیات الالزمة لربط أنظمة الحواسیب مع بعضها البعض، بهدف تسهیل عملیة 

 وٕانماوال تقتصر الشبكة على المعدات واألجهزة المستخدمة فقط، االتصال وانسیاب المعلومات،

ل شبكات االنترنت هذه المعدات عند إجراء االتصال، كما تشمة تحتاج إلى أنظمة برمجیة إلدار 

 ،كسترانت التي سنسلط الضوء علیها في هذا المطلب ألهمیة منافعها المتعددةواالنترانت و اال

والتعامل،وتعزیز جهود خاصة على المنظمات حیث بإمكانها تقلیص تكالیف االتصاالت 

   .التنسیق والتعاضد 

  :االنترنت: أوال

 نترنت شبكة عالمیة من الشبكات الحاسوبیة المختلفةتعتبر اإل :نترنتمفهوم اإل   -1

 1بحیث تتمكن كل منها من بث البرامج نفسها في وقت واحد والمتصلة مع بعضها

ثمرة اندماج بین الحاسبات اآللیة  هاالشبكة الدولیة للمعلومات أن نترنتاإل وجاء في كتاب

   2 لمنظمات الحصول على مزایا ال حصر لهاالشبكة یمكن لهذه واالتصاالت وعن طریق 

على أنها أكبر شبكة حواسیب موسعة إذ تغطي جمیع أنحاء  اإلنترنتوهناك من یعرف 

 إلى، حینها یمكن الوصول العالم وتصل بین حواسیب شخصیة وشبكات محلیة وشبكات موسعة

              3.قدر هائل من المعلومات عن أي موضوع

 

                                                           
1
  .319ص ،2007، دار وائل للنشر :، األردنالتسویق الدوليد العمر، رضوان المحمو  

2
   164، ص2010 دار أسامة للنشر والتوزیع،: ، األردنالمعرفة والتكنولوجیا الحدیثة إدارةعصام نور الدین،   

3
  21ص  ،2008زمزم للنشر والتوزیع، :  األردن ،أساسیات تكنولوجیا المعلوماتأكادیمیة الفیصل العالمیة،   
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نترنت على مبدأ الخادم المستفید في تعتمد اإل  Internet Services:نترنتخدمات اإل  -2

حصول على بإمكانه الدخول والعملها، فالتطبیقات كلها موجودة على الخادمات وكل مستخدم 

  1:ما یليتتمثل فینترنت من الخدمات تقدمها اإلوهناك مجموعة المعلومات التي یطلبها،

لقد أصبح البرید االلكتروني من أكثر وسائل االتصال استخداما  : E-mail االلكترونيالبرید / أ

في یومنا الحاضر، سواء على مستوى األفراد أو المنظمات، ویعتمد استخدام البرید االلكتروني 

على وجود أجهزة حواسیب شخصیة مربوطة مع بعضها من خالل نظام شبكات معین وبرنامج 

 .  معین

 إلىیشیر  نترنت حیثي من أهم الخدمات التي تقدمها اإلالبرید االلكترون یعتبر   

إرسالها من خالل جهاز حاسوب إلى آخر حول العالم، وتتضمن هذه مجموعة الرسائل التي یتم 

  2.وحتى الرسائل متعددة الوسائطالرسائل كل شيء ابتداء من المالحظات العرضیة 

باإلمكان إرسال كل أنواع الرسائل أنه  إلىه إضافة وقد انتشر استخدامه بسبب قلة تكلفت

حیث یقلل الوقت الذي یحتاجه الفرد  وكذلك یمتاز بسرعته العالیة ،المقروءة والمسموعة والمرئیة

عشرات  إرسالفي الطباعة و توزیع الرسائل وتبادل البیانات فمن خالل البرید االلكتروني یمكن 

تنظیم خزین المنظمة المتنامي من الرسائل كما  و 3. عناوین مختلفة بعملیة واحدة إلىالرسائل 

التصاقا بأنشطة وأهداف المنظمة، یغربل الكم الهائل من هذه الرسائل، وینتقي أفضلها وأكثرها 

، ویحافظ على خصوصیة رسائل ضع واجهة جمیلة لمراسالت المنظمةویحول الملفات وی

  4.المنظمة

                                                           
1
  .214، ص2008دار إثراء للنشر والتوزیع، : ، الشارقةوتكنولوجیا المعلومات اإلداریةالعملیة مزھر شعباني العاني وشوقي ناجي جواد،   

2
، 2007دار الحامد للنشر والتوزیع، : ، األردنأسس ومفاھیم و مراسالت – اإلداریةاالتصاالت صباح حمید علي و غازي فرحان أبو زیتون،   

  .141ص 
3
  .215، مرجع سابق، ص العملیة اإلداریة وتكنولوجیا المعلوماتمزھر شعباني العاني وشوقي ناجي جواد،   

4
منشورات المنظمة العربیة للتنمیة : ، القاھرةتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وتطبیقاتھا في مجال التجارة النقالةبشیر عباس العالق،   

  .   70، ص2007،اإلداریة
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تمكن الشخص من  نترنتاإلالمواقع االلكترونیة عبر : Electronic Sitesلكترونیة مواقع ا/ ب

استخدام حیز معین على الشبكة لقاء تكلفة قلیلة ولمدة معینة حیث بإمكان المستخدم عرض 

المعلومات التي یریدها على هذا الموقع سواء كانت أمور تسویقیة أو تعریفیة أو علمیة بما في 

ة خاصة ذلك الوسائط المتعددة، وعملیة ربط المعلومات على هذا الموقع یكون عن طریق لغ

  .1باالنترنت 

كتروني نترنت لیست مجرد تقنیة أو شبكة إلرسال البرید االلإن اإل: نترنتهاتف وفاكس اإل / جـ

نترنت تحولت إلى وسیلة اتصاالت كونیة منخفضة التكلفة، تساعد أو اإلبحار في الویب، فاإل

  .  في إرسال الفاكسات، واسترجاع البرید الصوتي، ونقل المحادثات باتجاهین

الهاتف، والبرید الصوتي، نترنت للحصول على خدمات تطاعة المنظمات الیوم استخدام اإلفباس

  .والفاكس

یة في األهمیة االویب أداة اتصاالت إلكترونیة غیعتبر النشر على  :النشر على الویب/ د

، فبرمجیات التطبیق و الخوادم، والبرامج األخرى للنشر عبر الویب ألغراض تعاضد األعمال

لى المواقع ع ةقأي تقریر أو وثی وتطویر الموقع الشبكي، صارت تمكن المنظمات من نشر

والتعلیق علیها، كما یمكن بث رسائل كسترانت لمشاهدتها و اال نترانتالشبكیة لإلنترنت واإل

البرید االلكتروني، وعلیه فإن النشر عبر ویب اإلنترنت إلى صنادیق  وٕارسالهاوأخبار المشروع 

قد أصبح أسلوبا أكثر كفاءة وفعالیة لالتصال والتواصل بین األفراد والمنظمات بالمقارنة مع 

حیث أضاف بعدا جدیدا لعملیة النشر،فباإلضافة إلى كون المادة مقروءة . الطرق الورقیة السابقة

وٕامكانیة وضع روابط لمعلومات فإنه یتمیز بإمكانیة التعامل مع كم هائل من المعلومات بسهولة 

  2 .الكترونیة متعددة وسهولة تعدیل وتحدیث المحتوى

                                                           
1
 215 ، مرجع سابق، صاإلداریة وتكنولوجیا المعلوماتالعملیة مزھر شعباني العاني وشوقي ناجي جواد،  
2

   73.72، مرجع سابق ص تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وتطبیقاتھا في مجال التجارة النقالةبشیر عباس العالق، 
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  :نترانتاإل : ثانیا

والتي تصمم  اإلنترنتالخاصة التي تستخدم تقنیات  شبكة الشركة هي: مفهوم اإلنترانت -1

لتلبیة احتیاجات العاملین من المعلومات الداخلیة أو من أجل تبادل البیانات والمعلومات عن 

عها ووحدات أعمالها كما یتم تنفیذها في مقر المنظمة أو في فرو . عملیات وأنشطة المنظمة

مواقع الشبكة،  إلىملین في المنظمة الدخول وال یستطیع األشخاص غیر العا ، اإلستراتیجیة

المنظمة بإعطاء موافقة خاصة لألشخاص غیر العاملین، مثل الموردین أو  إدارةوربما تسمح 

فما هي إال مشروع لالتصاالت بین  1من موارد شبكة اإلنترانت، لالستفادةالعمالء الكبار 

   2.تلفة للمنظمةالعاملین في المنظمات وفي مختلف األقسام والفروع المخ

مثل برنامج استخدام نظم الحمایة والسیطرة وتقنیات الرقابة على المعلومات إذ البد من 

تستطیع المنظمة حمایة موارد الشبكة وضمان  حتى وغیرها " Firewalls" جدران النار

  3. فریق فني كامل للشبكة والبد من وجود ،االستخدام الشرعي لها

 :اإلنترانتأهمیة وفوائد  -2

  :فوائد متعددة للمنظمات عموما یمكن أن نلخصها فیما یلي لإلنترنت

في شبكة اإلنترانت على تقلیل ) server(حیث یعمل الجهاز الخادم  :تقلیص التكالیف -

شبكة  إنشاءتكلفة  أن إلى إضافةوجود نسخ متعددة من البرامج وقواعد البیانات، إلىالحاجة 

وتقلیص في  اإلنترانت منخفضة ومناسبة،قیاسا بتكالیف إنشاء األنواع األخرى من الشبكات،

 4. نفقات توزیع المعلومات 

                                                           
1
  20، مرجع سابق ،صتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وتطبیقاتھا في مجال التجارة النقالةبشیر عباس العالق،   

2
   37،ص2009دار الحامد،: ،عمانأساسیات إدارة المشاریع وتكنولوجیا المعلوماتالطیطي،  إسماعیلخضر مصباح   

3
   20، مرجع سابق، ص تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وتطبیقاتھا في مجال التجارة النقالةبشیر عباس العالق،   

4
   62، ص2009دار المسیرة ، : ، عمانلومات واالتصاالتعالم شبكاتقندلجي وإیمان فاضل السامراني،  إبراھیمعامر   
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أي تنزیل الملفات والتطبیقات  ،)(Downloadingتسمح خدمة اإلنترانت بتحمیل الملفات  -

البیانات  إلىكما أن الوصول . أو أیة وسیلة یراها مناسبة حاسوب المستخدم إلى بسهولة

من قبل المستخدمین كل  إلیهاالمشتركة یمكن أن ینفذ لها عن طریق قاعدة بیانات یتم الوصول 

 .حسب الصالحیة المخصصة له

حیث یقلص استخدام اإلنترانت الكثیر من الوقت والجهد في : توفیر الوقت والجهد -

تعمل سهلة االستخدام، ألن الشبكة  اإلنترانتوأركان المؤسسة، كذلك فإن االتصال بین عناصر 

 .من خالل وجود نظام ربط شبكي عالمي

توفر اإلنترانت تنظیم تبادل المعلومات والخدمات اإلداریة عن طریق نماذج معیاریة  -

عظم لذا فإنه یمكن للمنظمة أن تستغني عن م.متفق علیها، بدال من استخدام البرید العادي

المعامالت الورقیة والتي تقدم حلوال جذریة لها، حیث یتم الحفظ بشكل آلي لتلك المعلومات في 

 .جهاز الخادم اآللي للبرید اإللكتروني، وبذلك تؤمن اإلنترانت الدقة وتوفیر الجهد

في النظام الرقمي،لما توفره من یمكن اعتبار اإلنترانت إحدى دعامات ضمان الجودة  -

 .ة التحكم في مستوى الجودةدقة في عملی

وتقنیات الویب وهي خدمات االتصال ونقل المعلومات  اإلنترنتتسخیر جمیع خدمات  -

وخدمات التعرف على الموارد المعلوماتیة المتوفرة في الشبكة والمشاركة في استخدامها واإلفادة 

ومعلومات  ، حیث یصبح باإلمكان تأمین تطبیقات تفاعلیة تشتمل على نصوص وأصواتمنها 

وهذه الخدمة ذات أهمیة كبیرة في المنظمة .فیدیویة یتم تبادلها بین شخصین أو أكثر

  1 .الواحدة،فهي تهدف إلى البحث عن موارد المعلومات في الشبكة وتحدید مواقعها

  

  

  

                                                           
1
  64.63،نفس المرجع ، ص لومات واالتصاالتعشبكات المعامر إبراھیم قندلجي وإیمان فاضل السامراني،  
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   :لإلنترانت اتالمنظم اجةحأسباب  -3

اإلنترانت تقلل من استخدام الهواتف والفاكس وبالتالي تقلل من التكلفة وتعمل على  إن  

تحسین والتنسیق بین أقسام المنظمة المختلفة حیث قامت الكثیر من المنظمات بإنشاء وبناء 

شبكة اإلنترانت بسبب كثرة الطلب من الموظفین وخاصة في قسم الموارد البشریة بسبب طبیعة 

تعتمد على كثرة االتصاالت وتبادل المعلومات واإلجابة على الكثیر من األسئلة عملهم والتي 

المنظمات تحتاج لإلنترانت الملل وسوء الخدمة لذا فإن  إلىمما یؤدي  باستمراروالتي تتكرر 

  : لألسباب التالیة

عندما تكون للشركة كمیة ضخمة من المعلومات والمطلوب مشاركة هذه المعلومات مع   - أ

ین ، فهي الطریقة الفعالة إللغاء تكلفة االتصاالت وإللغاء تكلفة نشر وبث المعلومات الموظف

اإلنترانت تساعد الموظفین على ترتیب وتخزین كمیات ضخمة من البیانات  إنبین الموظفین، 

تنظیمها والحصول على مئات اآلالف من الملفات الورقیة والتي یصعب  إلىوالتي قد تحتاج 

 .طلوبة منها عند الحاجة وفي الوقت المناسب وبشكل سریعالمعلومات الم

ألن تكلفة توزیع المعلومات من خالل اإلنترانت تتم بتكلفة قلیلة جدا فاإلنترانت تعتبر   - ب

ذات تكلفة بسیطة جدا وتعمل بفعالیة وسرعة حیث یتم تداول المعلومات بثواني بدال من دقائق 

 .أو حتى ساعات بالطریقة الیدویة

انت تستطیع العمل مع مختلف أنظمة التشغیل مثل نظام التشغیل أبل ماكنتوش اإلنتر   - ت

Apple Mac  ونظام التشغیلWindows  فهي الطریقة السهلة لوصل مختلف المستخدمین مع

 .مختلف أنظمة التشغیل

إن المعلومات الموجودة على اإلنترانت یمكن تحدیثها وتعدیلها بسرعة مما تبقي   - ث

  1 .اتصال بالمعلومات الحدیثة والمعدلة بوقت قصیرالموظفین على 

                                                           
1
  39،مرجع سابق، ص أساسیات إدارة المشاریع وتكنولوجیا المعلوماتخضر مصباح إسماعیل الطیطي،   
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  :االكسترانت: ثالثا

فهي عبارة  1لشبكة اإلنترانت الخاصة بمنظمة معینة، امتدادهي : مفهوم االكسترانت  -1

إنترانت داخلیة توسعت وامتدت خدماتها إلى مستخدمین خارجیین مخولین من عن شبكات 

خارج المنظمة بأن یكون لهم وصول واستخدام محدد إلى شبكات المنظمة الداخلیة ، كما تعرف 

االكسترانت أیضا بأنها شبكة المعلوماتیة المكونة من مجموعة شبكات إنترانت ترتبط ببعضها 

شبكة تقنیة اإلنترنت لربط أكثر من  استخدامالكسترانت ما هي إال فا .2عن طریق اإلنترنت 

 معا كما أنها تربط شركاء العمل منظمةكسترانت لربط فروع الإنترانت معا، حیث تستخدم اال

وعند استخدام شبكة االكسترانت وأطراف أخرى معها بطریقة فعالة وسریعة  ومراكز األبحاث

 3.س برنامج التطبیق في عملیة االتصالیجب على جمیع األطراف استخدام نف

 إلیهاوتستخدم في شبكة االكسترانت تقنیات الحمایة تقنیات الحمایة، ویتطلب الدخول 

كما هو الحال في استخدام كلمة مرور ، وذلك ألن الشبكة غیر موجهة إلى الجمهور العام 

كسترانت األفراد الذین شبكة االشبكة اإلنترنت، ومن الناحیة العملیة تحدد المنظمة التي تمتلك 

     4.یسمح لهم بالدخول إلى الشبكة ونوع الدخول المسموح به

 :أهمیة وفوائد االكسترانت  -2

دى المنظمات المعنیة تسهل عملیات تبادل المعلومات،واقتناء ما یحتاجه المستفیدون ل -

 5.العالم  منوفي أي نقطة  هاحیث یمكن للمنظمات تبادل المعلومات عبر .باالكسترانت

 

                                                           
1
  22ص ، مرجع سابق،أساسیات تكنولوجیا المعلوماتأكادیمیة الفیصل العالمیة،   
2
   65،مرجع سابق، ص لومات واالتصاالتعشبكات المعامر إبراھیم قندلجي وإیمان فاضل السامراني،  
3
  47ص،مرجع سابق، أساسیات إدارة المشاریع وتكنولوجیا المعلوماتخضر مصباح إسماعیل الطیطي،  
4
  22مرجع سابق، ص ،تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وتطبیقاتھا في مجال التجارة النقالةبشیر عباس العالق،   

5
  66،مرجع سابق، ص لومات واالتصاالتعشبكات المعامر إبراھیم قندلجي وإیمان فاضل السامراني،   
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من مدیري فروع  ،حیث تسهل عملیة التوقیع على الوثائقمتابعة المعلومات المتبادلة -

المنتشرین في مناطق جغرافیة مختلفة، وخاصة في حال الحاجة للتوقیع المنظمة الواحدة 

االفتراضیة،كما تسمح بإجراء كل ، ومحاضر االجتماعات الحقیقیة أو الجماعي على الوثائق

 .أثناء تنقلها بین الفروع واألقسامالتي تجرى على الوثائق  العملیات

خدمات التوظیف،حیث تستخدم االكسترانت لربط مصادر الموارد البشریة المؤهلة  -

تقدیم ،كالجامعات والمعاهد والمراكز التدریب،وما شابهها مع سوق العمل المتخصصة بغرض 

د البشریة المؤهلة فرصة للعمل المناسب في خدمات متعددة المنافع لكال الطرفین إذ تجد الموار 

الوقت المناسب كما أن سوق العمل تؤمن احتیاجاته عن طریق الشبكة نفسها ،وقد تصل فعالیة 

هذه الشبكة إلى درجة المشاركة بالتخطیط مع مصادر الموارد البشریة لما فیه صالح لسوق 

 .العمل

االكسترانت، والتي یمكن أن یتم استثمارها عملیة متعددة تتوالها شبكات هناك تطبیقات  -

 :وتسخیرها في الواقع العملي للمؤسسات مثل

 الوصول والتعامل عن بعد. 

 الربط بین المركز والفروع.  

 الوصول إلى األجهزة والحواسیب كبیرة الحجم.  

 1 .تبادل المعلومات إلكتروني  

تستطیع شبكة االكسترانت التعامل مع أنماط مختلفة من المعلومات المدعمة بالصور أو  -

في زیادة فعالیة األعمال من خالل تحسین جودة كما تساهم .األصوات أو األشكال البیانیة

 2وتوفیر تلقائیة ومرونة عالیة لالتصال الفوري مع مختلف فئات العمال األنشطة،

     

                                                           
1
  67.66،مرجع سابق، ص واالتصاالتلومات عشبكات المعامر إبراھیم قندلجي وإیمان فاضل السامراني،  

2
  22مرجع سابق، ص ،تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وتطبیقاتھا في مجال التجارة النقالةبشیر عباس العالق،   
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  المعلومات قات تكنولوجیا االتصاالت في خدماتتطبی  :انيالمطلب الث

تنطوي تطبیقات تكنولوجیا االتصال الحدیثة على أهمیة كبیرة في العملیات والخدمات 

والتدریب وتوفیر فرص العمل وغیرها من األهداف اإلنمائیة وینبغي أن تكون التطبیقات سهلة 

  :متطلباتها وتطبیقاتها ما یلياالستعمال ومتاحة للجمیع وبتكلفة معقولة ومن 

تتمثل متطلبات الوصول عن بعد في القدرة علمن االستفادة بالخدمات  :الوصول عن بعد -1

التي یوفرها المقدمون لها من مواقع بعیدة مما یؤدي إلى ترشید تكلفة العملیات بطریقة اقتصادیة 

أماكن بعیدة حیث یمكن  وبذلك یمكن الحصول على المعلومات الالزمة دون الحاجة للسفر إلى

مالحظة فیما یخص التكلفة والسرعة والتدریب أن الوصول عن بعد المبني على تكنولوجیا 

االتصال الحدیثة تعتمد على رأسمال ضخم وعمالة ماهرة وعدد أقل من أخصائي المعلومات 

فة إلى إضا. كما تتطلب تدریبا مكثفا لكل من المستخدمین وأخصائیي المعلومات فینفس الوقت

  أن سرعة الوصول عن بعد عالیة إلى حد كبیر وبذلك فإن الوصول عن بعد یشكل بیئة 

   1 .أساسیة لالتصاالت التي تتسم بجودة عالیة واعتمادیة كبیرة

یتم نقل الملفات االلكترونیة عن طریق إمكانیات الوصول عن بعد  : نقل الملفات  -2

ساعد ذلك في كفاءة عملیة النقل لكل الحروف و ی. باستخدام الحاسبات واالتصاالت عن بعد

 .النصیة وغیر النصیة دون استخدام حروف خاصة في النقل

إضافة لذلك یشمل تعظیم االستفادة من بروتوكوالت نقل الملفات وجود عدد من وظائف 

فحص األخطاء المبنیة فیها، وبذلك یتم نقل الملفات الكترونیا عن بعد بكفاءة عالیة واكتمال 

  2.یركب

  

                                                           
1
  .45، ص 2001المكتبة األكادیمیة للنشر، : ، القاھرةوشبكات المعلومات االتصاالتتكنولوجیا محمد محمد الھادي،   

2
  47.46نفس المرجع ، ص   
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الشكل األكثر شیوعا واستخداما  E-mailیعتبر البرید االلكتروني : الرسائل االلكترونیة  -3

والهدف من تكنولوجیا .لهذه التكنولوجیا، على الرغم من عدم اقتصارها على هذا الشكل فقط

الرسائل االلكترونیة هو السماح بنقل كل أنواع اإلشارات بكفاءة عالیة بین مستخدمي شبكة 

ور كل إشارات اإلشكال المعلومات، ویتمثل الوضع الحالي للرسائل االلكترونیة في نقل ومر 

الثابتة والمتحركة والفیدیو، باإلضافة إلى الصوتیات والرسومات والنصوص من حاسب إلى آخر 

 .متصلین معا بشبكة معلومات عن طریق خطوط اتصال محددة 

  .شكال من أشكال الرسائل االلكترونیة"  Vois Mailالبرید الصوتي " كما یعتبر 

معاییر التي تختص بالبرید االلكتروني، والمعیار األكثر انتشارا ویوجد حالیا عدد كبیر من ال

هو معیار البرید االلكتروني لشبكة االنترنت الذي صمم أساسا لنقل ملفات النصوص فقط، ثم 

تم تعدیله وتعزیزه فیما بعد لكي یساند نقل المعلومات غیر النصیة كاألشكال والملفات الرقمیة، 

سائل االلكترونیة تعرض حدودا نسبیة للنقل، إال أنها تمثل أیضا حدودا وبالتالي فإن معاییر الر 

  .وظیفیة فعالة لمشكالت معینة

من التطبیقات  یعتبر البحث في قواعد البیانات التي یتزاید: البحث في قواعد البیانات  -4

كقواعد  التي یتزاید توافرها على الشبكات الحالیة، وفي البدایة نظمت قواعد البیانات المبحوثة

بیانات فردیة، حیث یستخدم كل منها على حاسب آلي واحد فقط، إال أن هذه النظرة قد تغیرت 

بالتدریج بإدخال نظم قواعد البیانات الموزعة، حیث تكون قاعدة الواحدة ممثلة منطقیا إال أنها 

حیث تم استبعاد حاجة المستخدمین في البحث المباشر مع   1. توزع مادیا على حاسبات عدیدة

الحاسب اآللي المحملة علیه قاعدة البیانات، واستبدال ذلك بالبحث في قواعد البیانات المحملة 

مضیفة والوصول إلیها عن بعد، وبذلك تسمح هذه المجموعة من المعاییر على حاسبات 

لمستخدم النهائي الذي یوظف بروتوكول الوصول االمطورة بإمداد نتائج إجابات عن تساؤالت 

  .عن بعد، ویتسم هذا النمط للبحث في قاعدة البیانات بالمرونة والكفاءة العالیة

                                                           
1
  48.47نفس المرجع، ص ، تكنولوجیا االتصاالت وشبكات المعلوماتمحمد محمد الھادي،   
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المحملة على شبكة االنترنت " World Wide Web"وقد توافرت على خدمة الویب الدولیة 

التي تعمل على  Yahooالدولیة مجموعة من أدوات أو محركات البحث مثل أدوات بحث برامج 

تسهیل البحث عن المعلومات في إطار البیئات الالمركزیة، وتنشئ هذه النظم كشافات لمواقع 

ویتمثل الناتج من هذه . التي یمكن البحث فیها عن المعلومات المطلوبة Webخدمات الویب 

یفیة وتوضیح ك" الویب"البحوث في تحدید أوصاف مختصرة للمواقع المختلفة على خدمات 

وبذلك تمثل خدمات الویب نموذجا مهما لقاعدة  1.الوصول إلیها بواسطة الوصالت المعدة لذلك

البیانات الموزعة الالمركزیة التي تشتمل على محاولة ربط وتوفیق كل البحوث المرتبطة بتحدید 

  .وٕایجاد المعلومات التي تجیب عن تساؤالت محددة

یمثل تبادل المعلومات الكترونیا تبادل البرامج : تبادل البیانات الكترونیا  -5

والمعلومات بین حاسب آلي وآخر مباشرة، حیث یرتكز تبادل البیانات الكترونیا على تبادل 

المعلومات المقدمة في الوثائق اإلداریة المرتبطة باألعمال وأصبح لتبادل البیانات الكترونیا 

عامل نظم تبادل البیانات المتوافقة والمتطابقة، شهرة كبیرة وانتشار واسع، فعندما یستخدم ال

فسوف یجني عدة مزایا من هذا المدخل، والتي تشتمل على توفیر التكلفة وزیادة السرعة وتأمین 

 .أمن النظام بفعالیة وكفاءة عالیة

بشكل مالئم البد  لكي تنفذ تطبیقات تكنولوجیا االتصال الحدیثة في خدمات المعلومات

أساسیة من تكنولوجیات االتصاالت عن بعد المالئمة الحتیاجات المستخدمین  من توفر بنیات

     2.لكي توظف في عملیة االتصال عن بعد

  

        

                                                           
 

1
  48نفس المرجع ، ص ، تكنولوجیا االتصاالت وشبكات المعلوماتمحمد محمد الھادي،  

2
  50.49نفس المرجع ،ص ، تكنولوجیا االتصاالت وشبكات المعلوماتمحمد محمد الھادي،   
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  تكنولوجیا االتصال الحدیثة على جوانب المؤسسةتأثیر : لثثاالمطلب ال

خــالل االتصــال علــى عنصــر القیــادة مــن ن نلمــس تــأثیر تكنولوجیــا یمكــن أ :أســلوب القیــادة -1

  :الجوانب   التالیة

االتصــال هــو قائــد ســریع الحركــة والمبــادرة، یتجــاوز تكنولوجیــا  فالقائــد فــي ظــل  :حــس الوقــت* 

وتخطـــي االســـتجابة المحكومــــة  ،دوره إجـــراءات العمـــل التعـــاقبي إلـــى إجــــراءات العمـــل التزامنـــي 

بالفاصــل بــین معلومــات األدنــى وقــرارات األعلــى إلــى التفاعــل اآلنــي مــع مــن یشــاركون فــي تبــادل 

المعلومــات، ومثــل هــذه الفوریــة ال یخضــع لهــا القائــد التقلیــدي الــذي اعتــاد أن یجــد فســحة زمنیــة 

علــى الطــرف األخــر  لتهیئــة وجمــع المعلومــات واخــذ اآلراء، خاصــة وانــه لــیس هنــاك مــن ینتظــر

تجاهـات اجعل هذا األخیر بحاجة إلى تطویر یحتاج إلى توجیه محسوب بالدقائق والثواني، مما ی

  .وقواعد تساعد على تحقیق االستجابة السریعة

أجهــــزة، شــــبكات، برمجیــــات، (فــــالتغییر التكنولــــوجي فــــي مجــــال االنترنــــت  :التكنولوجیــــا حــــس* 

ك قـدرة علـى تحسـس أبعـاد هـذا التطـور والعمـل علـى توظیـف جعل القائد مطالبا بامتال) تطبیقات

  .مزایاه لتكون جزء من المیزة التنافسیة

إن الكثیــر مــن المرؤوســین  ســیعملون مــع االنترنــت واالنترانــت وفــق نمــط العمــل  :امــتالك رؤیــة*

عن بعد القائم على الحاسوب وهؤالء لن تربطهم البنایة الواحـدة دائمـا وال رابطـة اإلشـراف الیـومي 

المباشر وٕانما القیـادة ذات الرؤیـة التـي تحـرص علـى تطبیـق خطـة عمـل یمكـن مـن خاللهـا إیجـاد 

للعــاملین بحیــث تعــزز والئهــم للمؤسســة وتجعلهــم  أكثــر إقبــاال علــى المســاهمة  تســهیالت ومنــافع

  1.بمعارفهم وخبراتهم 

                                                           
، جامعة "إدارة التغییر كمدخل الستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال في منظمات األعمال"مداخلة بعنوان داودي الطیب ومحبوب مراد،   1

  )14/11/2014موقع تمت زیارته في ( content/uploads-http://iefpedia.com/arab/wpمحمد خیضر بسكرة، 
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 االتجمیــــع المــــنظم للمعلومــــات مــــن مصــــادر داخــــل المنظمــــة وخارجهــــهــــي  :إدارة المعرفــــة -2

وتحلیلهـــا وتفســـیرها واســـتنتاج مؤشـــرات ودالالت تســـتخدم فـــي توجیـــه وٕاثـــراء العملیـــات مـــن اجـــل 

الجهــد المــنظم  :"كمــا عرفــت بأنهــا، تحســین األداء واالرتقــاء بــه إلــى أعلــى مســتویات مــن االنجــاز

الواعي والموجه من قبل المنظمة إلـى التقـاط وجمـع وتصـنیف وتنظـیم وخـزن كافـة أنـواع المعرفـة 

ا جاهزة للتداول والمشاركة بین أفراد وأقسام ووحدات هذه المنظمـة بمـا یرفـع مسـتوى كفـاءة وجعله

  . "اتخاذ القرار واألداء التنظیمي

 وقـــد اهـــتم البـــاحثون بتقصـــي مجـــاالت اســـتفادة إدارة المعرفـــة مـــن تطبیقـــات نظـــم تكنولوجیـــا 

  :والتي یمكن الوقوف علیها كالتالي االتصال،

ــــا االتصــــال باتصــــال :علومــــاتســــرعة جمــــع الم*  المؤسســــة أو المنظمــــة مــــع  ســــمحت تكنولوجی

المتعــاملین معهــا فــي اقصــر وقــت ممكــن والحصــول علــى المعلومــة فــي الوقــت المناســب وبالقــدر 

   .الكافي الذي یمهد التخاذ القرار الحكیم الذي یخدم الغایة المستهدفة

ـــات*  ـــات  إن :معالجـــة المعلومـــات والبیان ـــدة یمكـــن كـــمعالجـــة البیان ي تصـــبح معلومـــات ذات فائ

وتحقیق األهداف المنشـودة یتطلـب القیـام بسلسـلة مـن  ،االعتماد علیها في صیاغة االستراتیجیات

إلــى للتوصــل علــى بیانــات محــددة تتعلــق بالموضــوع المــراد التعــرف علیــه  والعملیــات اإلجــراءات

 :نظرا التصافه بـ نتائج محددة ویعتبر الحاسوب أداة فعالة في انجاز هذه المهمة 

 .الحفاظ على البیانات من الضیاع -        .وحفظ كم هائل من البیانات تسجیل -

 .منع االزدواجیة في تسجیل البیانات مع سهولة الفرز والتصنیف -

 1 .سرعة ودقة وجودة األداء -

                                                           
1
،نفس ."إدارة التغییر كمدخل الستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال في منظمات األعمال"مداخلة بعنوان داودي الطیب ومحبوب مراد،   

  .المرجع 
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أما معالجة المعلومات فهي مصطلح عام للتعبیر عن فعالیات الحاسـوب التـي تحـول أي   

أو قـد یـتم تنظـیم البیانـات والمعلومـات فـي ،نوع من المعلومات إلى نوع أخر تسـهل االسـتفادة منـه

   .شكل مختلف ما یساعد على إنشاء معلومات جدیدة 

بعــد الحصــول علــى المعرفــة مــن الخبــراء والمصــادر الموثوقــة یــتم تمثیلهــا فــي  :خــزن المعرفــة* 

قواعد بیانات مستقلة بالنسبة لكل مجال معرفـي، وممـا سـاعد علـى ذلـك هـو أن التصـغیر أصـبح 

الســمة الممیــزة لألجهــزة والعتــاد، حیــث لــم یعــد هنــاك مجــال للمقارنــة بــین ســعة الفیــدیو أو الشــریط 

ص اللیــزر أو األقــراص المدمجــة التــي تتســع لمــا یزیــد عــن عشــرة أالف الســمعي وبــین ســعة أقــرا

صفحة في القرص الواحـد، فضـال عـن تكنولوجیـا ضـغط البیانـات لتقلیـل السـعات الكبیـرة للملفـات 

  .دون أن یؤثر ذلك على معالم الصورة وتركیبها أو الصوت ) صورة، صوت(غیر النصیة

العدیـد مـن أدوات االتصـال والتفاعـل وتوظیـف  ترنـتتاحـت شـبكة االنأ :مشاركة ونشر المعرفة* 

الكثیر منها في مجال نقل المعلومات والمعارف، حیث یسمح البرید االلكترونـي بتـوفیر إمكانیـات 

االتصال مع المجتمعات االفتراضـیة واالسـتفادة مـن خبـرات أفرادهـا المتخصصـین، وتبـادل اآلراء 

كما سمحت المـؤتمرات التفاعلیـة بإتاحـة الفرصـة  ،دمعهم وطلب المساعدة وتقدیم النصح واإلرشا

أو بــین المتلقــین وبعضــهم فــي الوقــت الحقیقــي، ممــا ،للمحادثــة والتفاعــل بــین المحــرر والمتلقــین 

یوفر قدرا أكبر من المرونة فـي االتصـال وٕاعطـاء الجمیـع فرصـة المشـاركة فـي تحصـیل المعرفـة 

فــــي تبــــادل ) رانــــتاالنت(ة الداخلیــــة الخاصــــة هــــذا باإلضــــافة إلــــى دور الشـــبك.وٕابـــداء المالحظــــات

حیـــث تعتمـــد علـــى شـــبكة االنترنـــت  اصـــة بالمؤسســـة أو المنظمـــةهـــي شـــبكة خالمعرفـــة ونشـــرها، ف

مین البیانـــات واالتصــاالت وعـــدم الســـماح لمســـتخدمي االنترنـــت بالـــدخول تمثــل الـــدعم األمنـــي لتـــأ

  1.إلیها

                                                           
1
نفس  ،"واالتصال في منظمات األعمال إدارة التغییر كمدخل الستخدام تكنولوجیا المعلومات"مداخلة بعنوان داودي الطیب ومحبوب مراد،  

  .المرجع 
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االتصـال التــي تطبیقـات تكنولوجیـا  هـمومـن جهـة أخـرى یعتبـر التعلـیم االلكترونـي مــن بـین أ

یمكن استخدامها باالعتماد على شبكة االنترنت أو االنترانت في زیـادة مهـارات العـاملین وتلقیـنهم 

العدیـــد مـــن المعـــارف مـــن خـــالل مـــؤتمرات الفیـــدیو وحلقـــات النقـــاش التفاعلیـــة وتزویـــدهم بالكتـــب 

  1.االلكترونیة

الـذي یحـدد التركیـب الـداخلي للمؤسسـة، أي  اإلطـارالتي تمثل البناء أو : الهیاكل التنظیمیة -3

األساسـیة والفرعیـة المكلفـة بإنجـاز مختلـف  اإلداریـةیوضح تقسیم العمل أفقیا و رأسیا، والوحدات 

فـــي نطـــاق ضـــیق وفعـــال، فبإمكانـــه  اإلدارياألعمـــال، حیـــث یمكـــن الحاســـوب مـــن القیـــام بالعمـــل 

كثیــرة مــن المؤسســات ومصــالحها، فلكثیــر مــن تنظیمــي بــین دوائــر جمــع الوحــدات وخلــق تكامــل 

مـــن التقـــارب مـــا یســـمح بإدماجهـــا فـــي نظـــام الحاســـوب، هـــذا التقـــارب یمكـــن  اإلداریـــةاألنشـــطة 

هـذه المتغیـرات  إلـىالعاملین من االستفادة الكاملة من مجموعة األنشطة في مكان واحد، استنادا 

ذلــك یفــرض بالضــرورة دمــج أو إلغــاء واســتحداث بعــض  التــي یحــدثها الحاســوب، فــإنالتنظیمیــة 

   .األقسام أو الوحدات بالهیكل التنظیمي للمؤسسة

بــدأنا نشــهد التقلــیص التــدریجي : تغیــرات فــي التركیــب المهنــي و المهــاري لقــوة العمــل  -4

تصـال لفئات العمالة الماهرة لصـالح الفئـات المهنیـة والفنیـة األكثـر اتصـاال بأسـالیب تكنولوجیـا اال

 وهـــو الشـــخص الـــذي یمـــارس" بـــالتكنوقراطي"، وهـــذا مـــا ســـاهم فـــي اســـتبدال اســـم العامـــل الحدیثـــة

 أن إالالمعتمـد علـى الحاسـوب، " التكنـوقراطي"العقـل السلطة بفضل كفاءتـه التقنیـة، وبـروز رؤیـة 

هــذا األســلوب مــن شــأنه التــأثیر الســلبي علــى الشــغل مــن خــالل تقلــیص توظیــف األفــراد، بالنســبة 

   2إلىمؤسسات المستفیدة من تكنولوجیا االتصال الحدیثة بشكل واسع، مما یؤدي لل

                                                           
1
نفس ، "إدارة التغییر كمدخل الستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال في منظمات األعمال"مداخلة بعنوان داودي الطیب ومحبوب مراد،   

  .المرجع
  
2
دراسة میدانیة بمؤسسة سونالغاز،  مذكرة مكملة لنیل شھادة ، استخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة في المؤسسة الجزائریةحوریة بولعویدات،   

  111.110، ص2008جامعة منتوري، : الماجستیر في االتصال والعالقات العامة ، قسنطینة
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التـدرب  إلـىمعها فغنها تحتاج أنه عند التعامل  إلى إضافةعدد كبیر من مناصب العمل، فقدان 

  .علیها الكتساب عدد من المعارف والمهارات وللتمكن من تشغیلها والمحافظة علیها

ــة  -5 ــرات فــي تنقلی إلــى تغیــرات جذریــة فــي إذ أدت تكنولوجیــا االتصــال الحدیثــة  :العمــلتغی

مـرتبط بالتنقلیـة الجغرافیـة، بـل أصـبح هنـاك تنقلیـة " التنقلیـة"مفهوم تنقلیة العمـل، فلـم یعـد مفهـوم  

هـذا  عـن مجازیة للعمل على الصعید العالمي مـن خـالل فضـاء االتصـال االلكترونـي، وقـد ترتـب

زیــادة التعــاون بــین المؤسســات المتباعــدة جغرافیــا، حیــث تســتخدم لهــذا الغــرض تكنولوجیــا  التغیــر

  . البرید االلكتروني والمؤتمرات عن طریق شبكة االنترنت

أداء  أســــلوبممــــا أثــــر فــــي  :تغییــــر نمــــط العالقــــة التعاقدیــــة بــــین العامــــل ورب العمــــل -6

زلهــــا لحســــاب ي تعمــــل فــــي مناالعمل،حیــــث أصــــبح هنــــاك مزیــــد مــــن االعتمــــاد علــــى العمالــــة التــــ

  1 .المؤسسات الحدیثة

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .112.111نفس المرجع، ص ،  استخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة في المؤسسة الجزائریةحوریة بولعویدات،   
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  : خالصة الفصل

حیث  وظائفهاومن ثم وخصائصها   خالل هذا الفصل تطرقنا لتكنولوجیا االتصال الحدیثة

أدى التطور التكنولوجي السریع  و حاجة المنظمات إلى السرعة في االنجاز والدقة في األداء 

لما لها من دور فاعل ورئیسي في  ،بتكنولوجیا االتصال الحدیثةإلى زیادة اهتمام المنظمات 

و االنترانت  بما فیها اإلنترنت كما سلطنا الضوء على منظومة الشبكات .إنجاح تلك المنظمات

والتي تنطوي على أهمیة كبیرة في العملیات ،في خدمات المعلومات ها وتطبیقاتواالكسترانت 

كما لها تأثیر على  لعمل وغیرها من األهداف اإلنمائیةوالخدمات والتدریب وتوفیر فرص ا

   .جوانب المنظمة المختلفة
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  وتقییمه األداء المهني: الفصل الثاني

 تمهید 

  األداء المهني: األول المبحث

  مفهوم األداء المهني: المطلب األول

  ومعاییر األداء المهنيعناصر : المطلب الثاني

  هالعوامل المؤثرة فیو  أهمیة األداء المهني: المطلب الثالث

  تقییم األداء: المبحث الثاني

  األداءمفهوم تقییم : المطلب األول

  خصائص عملیة تقییم األداء: المطلب الثاني

  أهداف تقییم األداء: المطلب الثالث

  األداء المهني حسیندور تكنولوجیا االتصال الحدیثة في ت :المطلب الرابع

  خالصة الفصل
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  وتقییمهاألداء المهني : الفصل الثاني

  : تمهید

مــوارد أن األفــراد العــاملین هــم أهــم مــورد مــن المتعــارف علیــه فــي مجــال علــم اإلدارة مــن  

یعبـر األداء عمـا حیـث . اارتقائهـو داءهـم یعـد عنصـرا ضـروریا السـتمرارها ن أالمنظمات، وذلـك أل

ومــن منطلــق أن أداء العــاملین  ، وٕامكانــاتیتمتــع بــه العــاملون فــي المنظمــة مــن مهــارات وقــدرات 

تواصــل عــن طریــق یتصــف بالدینامیكیــة فالبــد مــن متابعتــه بصــفة مســتمرة مــن خــالل التقیــیم الم

حتــى یــتم التعــرف علــى أوجــه القــوة فیــه ومــن ثــم تطویرهــا، وأوجــه القصــور فیــه  ،المتابعــة والمراقبــة

المســتوى المطلــوب مــن األداء ، مــن أجــل الوصــول إلــى ومــن ثــم تصــحیحها فــي الوقــت المناســب

  .لتحقیق أسمى أهدافها بأقل التكالیف
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  األداء المهني  :األول المبحث

 المهني  األداءمفهوم : المطلب األول

خـــاص مـــن  باهتمـــام اإلداریـــةلقـــد حضـــي األداء المهنـــي علـــى غـــرار الكثیـــر مـــن المفـــاهیم  

  : السلوك التنظیمي لهذا تعددت تعریفاته حیثفي مجال علم اإلدارة و  األكادیمیینو الباحثین 

التـــي تســـعى  األهـــدافمجموعـــة مـــن المخرجـــات و : " بأنـــهالمهنـــي یقصـــد بمفهـــوم األداء  

المنظمة إلى تحقیقها عن طریق العاملین فیها ،فهو مفهوم یربط بین أوجه النشاط وبین األهـداف 

قـــوم بهـــا العـــاملون داخـــل تلـــك تحقیقهـــا المنظمـــات عـــن طریـــق مهـــام وواجبـــات ی إلـــىالتـــي تســـعى 

  .1"المنظمات

الصافي لجهود الفـرد التـي تبـدأ بالقـدرات وٕادراك الـدور أو  األثرعن  األداءكما یعبر مفهوم 

  2.المهام وبالتالي یشیر إلى درجة تحقیق وٕاتمام المهام المكونة لوظیفة الفرد

الـــه ألعم هتنفیـــذمـــن خـــالل  للمنظمـــة عامـــلالنتـــائج التـــي یحققهـــا الأي أن األداء یتمثـــل فـــي 

  .إلدارة العلیاومسؤولیاته التي تكلفه بها 

كما أن األداء المهني یرتبط بكل من سلوك الفرد والمنظمة ویحتـل مكانـة خاصـة داخـل أي 

  .الدولةمنظمة باعتباره الناتج لمصلحة جمیع األنشطة بها، وذلك على مستوى الفرد والمنظمة و 

یشــــیر إلــــى محصــــلة الســــلوك وقــــد تعــــددت تعریفــــات البــــاحثین لــــألداء، فــــاألداء الــــوظیفي  

  3.اإلنساني في ضوء اإلجراءات والتقنیات التي توجه العمل نحو تحقیق األهداف المرغوبة

                                                           
1
، دراسة تطبیقیة على أمانة  أثر الحوافز في تحسین األداء لدى العاملین في مؤسسات القطاع العام في األردنغازي حسن عودة الحالیبة ،   

  .23، ص 2013جامعة الشرق األوسط ،  :عمان الكبرى،دراسة مكملة لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر ، األردن

 
2
  .210، ص 2001الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع،  الدار: القاھرة، )رؤیة مستقبلیة(إدارة الموارد البشریة حسن راویة محمد،  

3
  209نفس المرجع، ص، )رؤیة مستقبلیة(إدارة الموارد البشریة ویة محمد، حسن را  
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عــدد مــن  إلــىعلــى تحویــل المــدخالت الخاصـة بــالتنظیم  اإلدارةقـدرة :"كمـا یعــرف علــى أنــه 

  ".تكلفة ممكنة وبأقلالمخرجات بمواصفات محددة 

مخرجـات ذات جـودة تتفـق  إلـىهو الجهد المنسـق للقیـام بمهـام تتضـمن تحویـل المـدخالت و 

مع مهارات وقدرات وخبرات العاملین بمساعدة العوامـل الدافعـة وبیئـة العمـل المالئمـة علـى القیـام 

  .1بهذا الجهد بدقة ، أقصر وقت وأقل تكلفة

یجســد ســلوكا عملیــا یــؤدي لدرجــة مــن بلــوغ  ،المحققــةســجل بالنتــائج " :بأنــه األداءویوصــف 

  ".بكفاءة وفعالیة  –أي درجة اإلنجاز  –المخططة  لألهدافالفرد أو الفریق 

هـــو مـــا  األداءمخرجـــات العمـــل الفعلیــة و یقتـــرح الـــبعض بـــأن :" ویمكــن تعریـــف األداء بأنـــه

   ".العملیبقى في نهایة 

القیــــام بأعبــــاء الوظیفــــة مــــن " :بأنــــهاألداء  اإلداریــــةف معجــــم مصــــطلحات العلــــوم ر عــــو     

   2".من العامل الكفء المدرب  أداؤهمسئولیات وواجبات وفقا للمعدل المفروض 

بصــفة عامــة مــن مهــارات  اإلداریــةیعبــر األداء عمــا یتمتــع بــه العــاملون فــي المنظمــات  كمــا

،فإذا كان األداء مناسـبا للعمـل المطلـوب إنجـازه ، فإنـه یحقـق الغـرض  اتصالیةوقدرات وٕامكانات 

المسـتوى المطلـوب إلنجـاز العمل،فـإن ذلـك یتطلـب تطـویر  إلىال یرقى  األداءإذا كان  أمامنه ، 

المسـتوى  إلـىبهدف الوصـول  أدائهموسائل االتصاالت المستخدمة لرفع كفاءة العاملین وتحسین 

مخرجــــات  إلــــىبصــــفة عامــــة هــــو تحویــــل المــــدخالت التنظیمیــــة  ألداءوا .المطلــــوب مــــن األداء 

  3 .بمواصفات فنیة ومعدالت محددة

                                                           
1
   61، ص مرجع سابق ،  المناخ التنظیمي وتأثیره على األداء الوظیفي للعاملینشامي صلیحة ،   

    
2
مكملة للحصول على درجة الماجستیر، ، دراسة األنماط القیادیة باألداء الوظیفي في المنظمات األھلیة الفلسطینیةحسن محمود حسن ناصر،   

  .52، ص 2010الجامعة اإلسالمیة غزة، : فلسطین
  

3
  .19،ص1999مكتبة ابن سینا ، : القاھرة  ،تكنولوجیا األداء من التقییم إلى التحسین عبد الحكیم أحمد الخزامي ،   
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: التمییـز بـین السـلوك واإلنجـاز واألداء ، ویـرون أن السـلوك  إلـىویتجه كثیر من البـاحثین 

 هو ما یبقـى مـن: هو ما یقوم به األفراد من أعمال في المنظمات التي یعملون بها ،أما االنجاز 

هــو التفاعــل بــین الســلوك : یتوقــف األفــراد عــن العمــل ، فــي حــین أن األداء أنأثــر أو نتــائج بعــد 

  1واإلنجاز أي أنه یعبر عن مجموع األعمال والنتائج معا 

وتشـیر مجموعـة المفــاهیم السـابقة إلـى أن األداء هــو سـلوك مهنـي هــادف یقـوم بـه العــاملون  

أدق مســـتوى قیـــامهم بالعمل،فبنـــاء علـــى هـــذا المســـتوى إلنجـــاز األعمـــال المكلفـــین بهـــا أو بمعنـــى 

یتحــــدد األداء إذا كــــان متمیــــزا أو جیــــدا أو متوســــطا أو متــــدنیا ،وهــــذا یتوقــــف علــــى عــــدة عوامــــل 

خارجیة وداخلیـة كمنـاخ العمـل و التجهیـزات المكتبیـة ومسـتوى ضـغوط العمـل إضـافة إلـى قـدرات 

   2.ومهارات العاملین واستعداداتهم نحو العمل

   

  المهني  األداءعناصر ومعاییر : لمطلب الثانيا

I.  المهني األداءعناصر:  

وتشـمل المهـارة المهنیـة والفنیـة والمعرفـة العامـة والخلفیـة العامـة عـن : المعرفة بمتطلبات الوظیفة - 1

 .الوظیفة والمجاالت المرتبطة بها

ي یقــوم بــه ومــا یمتلكــه مــن رغبــة ي مــدى مــا یدركــه الفــرد عــن عملــه الــذوتتمثــل فــ :نوعیــة العمــل  - 2

 .األخطاءدون الوقوع في ومهارات وقدرة على التنظیم وتنفیذ العمل 

مقدار العمل الذي یستطیع الموظـف انجـازه فـي الظـروف العادیـة  إلىیشیر  :المنجز كمیة العمل - 3

 .للعمل ،ومقدار سرعة هذا االنجاز

                                                           
1
  62رجع سابق ،ص ، مالمناخ التنظیمي وتأثیره على األداء الوظیفي للعاملین شامي صلیحة ،  
2
  2، ص1999مركز تطویر األداء والتنمیة، : ، القاھرةمھارة إدارة األداءمحمد عبد الغني حسن ھالل،   
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علـــى تحمـــل المســـئولیة وٕانجـــاز الموظـــف قـــدرة فـــي العمـــل و  الجدیـــة والتفـــاني :المثـــابرة والوثـــوق  - 4

مــن قبــل  لإلشــراف والتوجیــه هــذا الموظــف حاجــةوأوقتهــا المحــددة، ومــدى  األعمــال فــي مواعیــدها

   1.المشرفین

ـــاني  مكـــونینالمهنـــي مـــن  األداءمـــا ســـبق یتكـــون  إلـــى إضـــافة أساســـیین األول الكفـــاءة والث

المؤسسة التي تتمیز بـاألداء فهـي تجمـع بـین الفعالیـة والكفـاءة ولـذلك فإنـه مـن  أن بمعنىالفعالیة 

  :المفید أن نعرض المفهومین على النحو التالي

الفعالیــة علــى أنهــا أداة مــن أدوات مراقبــة  إلــى اإلدارةینظــر البــاحثون فــي علــم  :الفعالیــة -1

ـــــق األهـــــداف  ـــــارا یعكـــــس درجـــــة تحقی ـــــل معی ـــــة تمث ـــــا مـــــن أن الفعالی األداء فـــــي المؤسســـــة انطالق

ـــــي .الموضـــــوعة ـــــرتبط باألهـــــداف  واألعمـــــالالمهمـــــات  أداءفهـــــي تعن بشـــــكل صـــــحیح وســـــلیم ،وت

لفعالیـة تعبـر عـن الفـرق وبالتـالي بدرجـة تحقیـق النتـائج ،بمعنـى آخـر فـإن ا.للمؤسسـة اإلستراتیجیة

بتحقیـــق أهــداف المؤسســـة بــین النتــائج المتوقعـــة والنتــائج المتحققــة وهـــي فــي الوقـــت نفســه تــرتبط 

،واعتمادا على ذلك یمكن القول أنه كلما كانـت النتـائج المتحققـة قریبـة مـن النتـائج المتوقعـة كلمـا 

 2.كان األداء أكثر فعالیة وینعكس على أداء المؤسسة ككل 

ال یوجــد اتفــاق محــدد بــین المهتمــین علــى تعریــف محــدد للكفــاءة حیــث یتقــاطع : ءة الكفــا -2

وســـنعرض بعـــض  الـــخ ...مفهـــوم الكفـــاءة مـــع عـــدة مفـــاهیم كاإلنتاجیـــة و المردودیـــة و األمثلیـــة

       )  Wellber et Ruekertsz(ولبر وروكیرتسلمفهوم الكفاءة،فقد عرفها التعریفات 

العالقـة بـین المـدخالت والمخرجـات وتقـاس مـن  إلـىقدرة المؤسسة ومعنى ذلك أنها تشـیر :"بأنها 

  "المخرجات إلىخالل نسبة المدخالت 

علـــى القیـــام بالعمـــل المطلـــوب بأقـــل  القـــدرة:" فهـــي (Vincent)فنســـنت أمـــا الكفـــاءة حســـب 

  3"هو األقل كلفة  الكفءاإلمكانیات ،والنشاط 

                                                           
1
  .25.24مرجع سابق،ص ، أثر الحوافز في تحسین األداء لدى العاملین في مؤسسات القطاع العام في األردنغازي حسن عودة الحالیبة ،   

2
  110.109،ص 2013، دار جریر للنشر والتوزیع،:  عمان ،إدارة وتقییم األداء الوظیفي بین النظریة والتطبیق،إبراھیم محمد المحاسنة   

3
  110،نفس المرجع، صإدارة وتقییم األداء الوظیفي بین النظریة والتطبیقإبراھیم محمد المحاسنة ،  
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المســـــــتخدمة إلنتـــــــاج وحـــــــدة واحـــــــدة مـــــــن  قیمـــــــة المـــــــوارد:" بكونهـــــــاكمـــــــا تعـــــــرف الكفـــــــاءة 

وبالتــالي هــي مفهــوم للرشــد فــي اســتخدام المــوارد البشــریة والمادیــة والمالیــة والمعلومــات ".المنتجــات

  1.المتاحة

بالتالي یستنتج من هذه التعریفات أن الكفاءة تعني عمل األشیاء بطریقـة صـحیحة، كمـا أن 

تعظیم الناتج،وتدني التكالیف حیـث تقـاس الكفـاءة عـادة مـن خـالل نسـبة جوهر الكفاءة یتمثل في 

  2.المدخالت إلىالمخرجات 

II. معاییر األداء: 

تعد معـاییر األداء المهنـي عبـارة عـن بیـان مختصـر یصـف النتیجـة النهائیـة التـي یتوقـع أن 

الموظـــف الـــذي یـــؤدي عمـــل معین،فهـــي بمثابـــة القـــانون الـــداخلي المتفـــق علیـــه بـــین  إلیهـــایصـــل 

،وفــي نفــس الوقــت التعــرف علــى أوجــه  أداءأفضــل مســتوى  إلــىالرؤســاء و المرؤوســین للوصــول 

مراقبـة األداء بصـفة دائمـة للتعـرف  إلـىالقصور التي تشوب األداء ،فوضع معاییر لألداء یهدف 

ألداء ،بغرض التدخل في الوقت المناسـب لمعالجـة السـلبیات وأوجـه على أي تذبذب في مستوى ا

توجیــه األداء لكــي ال تتكــرر الســلبیات وتنحصــر أهــم معــاییر األداء  إعــادة إلــى إضــافةالقصــور 

 :  فیما یلي

ترتبط الجـودة بجمیـع نشـاطات المؤسسـة حیـث تعبـر عـن مسـتوى أداء العمـل ولـذلك : الجودة -1

عمــل أساســیة تســهم فــي  إســتراتیجیة" :بأنهــا" DO TORO"و "  TENNER" فقــد عرفهــا 

تقـدیم ســلع وخـدمات ترضــي بشـكل كبیــر العمــالء فـي الــداخل والخـارج وذلــك مـن خــالل تلبیــة 

  ".توقعاتهم الضمنیة والصریحة 

والجــودة مــن هــذا المنطلــق هــي المؤشــر الخــاص بكیفیــة الحكــم علــى جــودة األداء مــن حیــث 

درجــة اإلتقــان وجــودة المنــتج ســواء كــان خدمــة أو ســلعة ولــذلك یجــب ان یتناســب مســتوى الجــودة 

لالحتكـام إلیـه  المتاحة لذلك یفضل وجـود مرجـع وثـائقي لـدى الرؤسـاء والمرؤوسـین اإلمكاناتمع 

                                                           
1
  81.80، صمرجع سابق ، تكنولوجیا المعلوماتتحسین فاعلیة األداء المؤسسي من خالل وصفي عبد الكریم الكساسبة،   

2
  111، مرجع سابق ،صإدارة وتقییم األداء الوظیفي بین النظریة والتطبیقإبراھیم محمد المحاسنة ،  
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فضـال عـن ضـرورة االتفـاق علـى مسـتوى الجـودة المطلوبـة فـي أداء العمـل فـي إذ دعت الضرورة 

  1.ضوء التصمیمات السابقة لإلنتاج واألهداف والتوقعات 

ــة -2 األفــراد  وٕامكانــاتیقصــد بالكمیــة حجــم العمــل المنجز،وهنــا یجــب أال یتعــدى قــدرات : الكمی

ألن ذلـــك یعنـــي بـــطء األداء ممـــا یصـــیب  وٕامكانـــاتهمیقـــل عـــن قـــدراتهم  وفـــي الوقـــت نفســـه ال

مشكلة في المستقبل تتم في عدم القدرة على زیـادة معـدالت  إلىالعاملین بالتراخي وقد یؤدي 

على حجـم وكمیـة العمـل المنجـز كـدافع لتحقیـق معـدل قبـول مـن  االتفاقاألداء، لذلك یفضل 

   2.تدریب وتسهیالت نمو في معدل األداء بما یتناسب مع ما یكتسبه الفرد من خبرات و 

عبارة عـن خطـوات مرتبـة للتطبیـق العلمـي للمهـارات الواجـب القیـام بهـا ،لـذلك : اإلجراءات -3

،فبالرغم من كون اإلجـراءات  األهدافعلى الطرق واألسالیب المسموح بها لتحقیق  االتفاقیجب 

اعــد وقــوانین قو والخطــوات المتبعــة فــي انجــاز العمــل متوقعــة ومدونــة فــي مســتندات المنظمــة وفــق 

بــین الرؤســاء والمرؤوســین علــى اإلجــراءات المتبعــة فــي إنجــاز  االتفــاقوتعلیمــات إال انــه یفضــل 

ســلیمها حتــى تكــون الصــورة واضــحة تمالت أو تســلمها أو مــل ،ســواء فیمــا یتعلــق بإنجــاز المعــاالع

ت االبتكـار لجمیع األطراف وحتى ال یتأثر األداء بغیاب احـد العـاملین ،وهـذا ال یعنـي قتـل عملیـا

 اعتمـــادهوالتفـــاهم علـــى مـــا یریـــد المـــرؤوس تنفیـــذه مـــع رئیســـه  قبـــل  االتفـــاقلـــدى العـــاملین ولكـــن 

   .لتعلیمات واللوائح والقوانینلكأسلوب مفضل في إنجاز العمل ،ولضمان اتفاقه وعدم مخالفته 

ترجع أهمیة الوقت إلـى كونـه مـورد غیـر قابـل للتجدیـد فهـو رأس مـال ولـیس دخـل  :الوقت -4

األمثل في كل لحظة ، ألنـه یتضـاءل علـى الـدوام وال یقـدر  االستغالل،مما یحتم أهمیة استغالله 

بــثمن ،فهــو یعــد مــن أهــم المؤشــرات التــي یســتند علیهــا فــي أداء العمــل ،حیــث یعتبــر بیــان تــوقعي 

علــى الوقــت المناســب إلنجــاز العمــل  االتفــاقیــذ مســؤولیات العمــل ،مــن خــالل یحــدد متــى یــتم تنف

 3.  على أن یراعي كمیة العمل المطلوب القیام به و عدد العمال الالزمین إلنجاز العمل

                                                           
1
  .100.99، مرجع سابق، ص مھارة إدارة األداءمحمد عبد الغني حسن ھالل،   

2
  101.100سابق، ص ، مرجع مھارة إدارة األداءمحمد عبد الغني حسن ھالل،   

3
  .102، مرجع سابق، صمھارة إدارة األداءمحمد عبد الغني حسن ھالل،    
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متمكنـــا فـــي أداءه بحیـــث یرتقـــي لمســـتوى الجـــودة ال یكفـــي أن یكـــون العامـــل أو الموظـــف *

. المعیاریـةالمعیـاري أو بتكلفـة تفـوق التكلفـة  أوالمقبـول لكنـه ینجـزه فـي أطـول مـن الوقـت المحـدد 

  1 .متكامال هادفا وفاعال  أداءوهكذا یجب أن تتكامل معاییر األداء بما یهیئ 

 

  هفیالعوامل المؤثرة و  أهمیة األداء المهني: الثالثالمطلب 

  :أهمیة األداء المهني/ 1

یحتل األداء المهني مكانة خاصة داخل أي منظمة كانت باعتبـاره النـاتج النهـائي لمحصـلة 

المنظمــة تكــون أكثــر اســتقرارا  أنجمیــع األنشــطة بهــا، وذلــك علــى مســتوى الفــرد والمنظمــة ،ذلــك 

وأطــول بقــاء حــین یكــون أداء العــاملین أداء متمیــزا ومــن ثــم یمكــن القــول إن اهتمــام إدارة المنظمــة 

وعلى ذلك فإنه یمكـن القـول بـأن األداء علـى . بمستوى األداء عادة ما یفوق اهتمام العاملین بها 

انعكاسـا لقـدرات ودوافـع المرؤوسـین  یعـد أي مستوى تنظیمي داخل المنظمة وفي أي جزء منها ال

  . أیضافحسب بل هو انعكاسات لقدرات ودوافع الرؤساء 

وترجع أهمیة األداء المهني من وجهة نظر المنظمة إلى ارتباطه بـدورة حیاتهـا فـي مراحلهـا 

المختلفــة ومــن ثــم فــإن قــدرة المنظمــة علــى تخطــي مرحلــة مــن مراحــل النمــو و الــدخول فــي مرحلــة 

  2.بها  األداءإنما یتوقف على مستویات أكثر تقدما،

  

  

  

                                                           
1
   394، ص2008دار النھضة العربیة، : ، القاھرة)رؤیة إستراتیجیة معاصرة (إدارة الموارد البشریة أحمد سید مصطفى،   

2
  53.52، مرجع سابق، صفي المنظمات األھلیة الفلسطینیةاألنماط القیادیة وعالقتھا باألداء الوظیفي حسن محمود حسن ناصر،   
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  :العوامل المؤثرة في األداء المهني/ 2

  :األفراد بعوامل عدیدة یمكن حصرها فیما یلي یتأثر

العامــل الــدینامیكي المــؤثر فــي جمیــع  باعتبــارهیشــكل أهــم مــورد فــي المؤسســة :العنصــر البشــري  - أ

عملیات اإلنتاج أما العوامـل األخـرى فهـي تـؤثر بالدرجـة التـي یـتحكم فیهـا العنصـر البشـري حیـث 

  .القرار الذي یتخذه اإلنسان والعمل الذي یؤدیه هو األساس في تحدید اإلنتاج كمیة وتكلفة إن

  :اإلدارة -ب

شـریة حیـث تقـع تحـت بام الفعـال لجمیـع المـوارد الإن اإلدارة مسؤولیتها عظیمة فـي االسـتخد

یعتمد على أسـالیب اإلدارة حیـث تـؤثر فـي جمیـع  األداءسیطرة المؤسسة ویقال أن زیادة معدالت 

األنشــطة فهـــي بـــذلك تعبـــر عــن التخطـــیط التنظیمـــي والتنســـیق والرقابــة لـــذلك فإنـــه أي ضـــعف أو 

  .اء تقصیر في أي عملیة سیكون سببا في عجز وكفاءة األد

  : طبیعة العمل -جـ 

یؤدیهــــا العمـــل ومقــــدار فـــرص الترقیــــة المتاحـــة ومقــــدار  إلـــيالوظیفیــــة  األهمیـــة إلــــىیشـــیر 

كلمــا زادت درجــة توافــق العامــل مــع مهنتــه كلمــا زادت  أناإلشــاعات المركبــة عــن المهمــة حیــث 

  .الجید  األداءدافعیته ووالئه للمؤسسة وبالتالي العطاء و 

  :النفسیةالعوامل  -د

حیـث تـوفر الجـو المـریح الـذي  األداءعلـى  التـأثیرإن اللوازم والمعدات لها دور مركزي فـي 

    1.یرفع الروح المعنویة للعامل ویبعث لدیه روح المبادرة مما یدفعه لتحسین أداءه

                                                           
1
بتقرت،   spmc،دراسة میدانیة على عینة من عمال مصنع األجر الظروف الفیزیقیة وأثرھا على أداء العاملینخدیجة بن طبة و نادیة باسم،  

    45.44، ص 2012رقلة، و–جامعة قاصدي مرباح : مذكرة لنیل شھادة اللسانس في علم النفس عمل وتنظیم، الجزائر 
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ممـا یـؤدي : عطب فـي األجهـزة والمعـداتكما أن األداء الضعیف للموظف قد یكون نتیجة 

تحاســبه  أنإلــى توقــف العمــل، وبالتــالي إنتــاج وأداء ضــعیف، فــي هــذه الحالــة ال یمكــن للمنظمــة 

نظــام صــیانة جیــد یضــمن أن تكــون األجهــزة ســلیمة وعلیــه البــد مــن وجــود .علــى األداء الضــعیف

ممـا یـؤدي أیضـا عـدم تـوفر المـواد الضـروریة للعمـل أو. ویتم إصالحها حال حصـول عطـب مـا

   1.العمل أو إنتاج دون المستوى المطلوب إلى توقف

  تقییم األداء : المبحث الثاني

  األداء مفهوم تقییم : المطلب األول

تحتــــاج كــــل منظمــــة أن تجــــري تقیــــیم دوري ألداء العــــاملین فیهــــا إذا أرادت االســــتفادة مــــنهم 

وهــــذا یتطلــــب أن تقــــوم بعملیــــة تقیــــیم األداء بطریقــــة منظمــــة،وأن تحــــتفظ بخالصــــة  بشــــكل ســــلیم،

تقییم األداء أو تقییم الكفـاءات أو تقیـیم وبالتالي فعند الحاجة  إلیهاتقییماتهم في سجالتهم للرجوع 

أداء العـــاملین ،كلهـــا مســـمیات مترادفـــة غایتهـــا تحلیـــل أداء الفـــرد بكـــل مـــا یتعلـــق بـــه مـــن صـــفات 

نیــة وســلوكیة وفكریــة، وذلــك بهــدف تحدیــد نقــاط القــوة والضــعف، والعمــل علــى تعزیــز ومهــارات ف

 2.معالجة نقاط الضعف كضمانة أساسیة لتحقیق فاعلیة المؤسسةنقاط القوة و 

عملیـــة قیـــاس أداء العـــاملین أثنـــاء فتـــرة زمنیـــة محـــددة :"حیـــث یعـــرف تقیـــیم األداء علـــى أنـــه

ودوریــة وتحدیــد كفــاءة المــوظفین فــي أداء عملهــم حســب الوصــف الــوظیفي المحــدد لهم،ویــتم ذلــك 

مــن خــالل المالحظــة المســتمرة مــن قبــل المــدیر المباشــر فــي أغلــب األحیــان، ویترتــب علــى ذلــك 

رامج تدریبیـة أو قـرارات تتعلـق بترقیـة الموظف مـن خـالل حضـور بـإصدار قرارات تتعلق بتطویر 

 3."الموظف أو نقله وفي أحیان أخرى االستغناء عن خدماته

                                                           
1
  350، ص2007دار وائل للنشر، : ، عمان)إدارة األفراد(إدارة الموارد البشریة سعاد نائف برنوطي،  

2
  102،ص 2006دار عالم الكتب الحدیث ،: عمان  ،)مدخل استراتیجي(إدارة الموارد البشریة عادل حرحوش صالح ومؤید سعید السالم،  

3
  .147، ص 2008دار أسامة للنشر والتوزیع ، : ، عمانوارد البشریة إدارة المفیصل حسونة،   
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عملیـة تقـدیر أداء كـل فـرد مـن العـاملین :" وهناك أیضا مـن یعـرف عملیـة تقیـیم األداء بأنهـا

األداء كــان  إذاخــالل فتــرة زمنیــة معینــة لتقــدیر مســتوى ونوعیــة أداءه، وتنفــذ العملیــة لتحدیــد فیمــا 

  1."جیدا أم ال، وفي أي مجال، هذا األداء قد یشمل األعمال المسندة للفرد أو جهوده أو سلوكه

عملیة إداریة دوریة هـدفها :" عملیة تقییم األداء على أنها إلىكما قد یذهب البعض في النظر 

قیــاس نقــاط القــوة والضــعف فــي الجهــود التــي یبــذلها الفــرد والســلوكیات التــي یمارســها فــي مواقــف 

  "معینة وفي تحقیق هدف معین خططت له المنظمة مسبقا

ســمي لقیــاس نظــام ر :" عملیــة تقیــیم األداء علــى أنهــا إلــىنظــر الــبعض ومــن زاویــة الرســمیة 

وتقیـــیم خصـــائص الفـــرد األدائیـــة والســـلوكیة ومحاولـــة التعـــرف علـــى احتمالیـــة تكـــرار نفـــس األداء 

  2".والسلوك في المستقبل إلفادة الفرد والمنظمة والمجتمع

العـاملین فـي المنظمـة كما یشار إلى تقییم األداء على أنه عملیة تحدید مستوى أداء األفراد 

تحدیــد اإلمكانیــات التــي یمتلكهــا األفــراد العــاملون ومــدى  إلــىالمنظمــات تســعى  حیــث أن معظــم

ویعرف أیضا على أنـه العملیـة التـي یـتم بموجبهـا تقـدیر جهـود العـاملین . احتیاجاتهم إلى التطویر

یــتم بموجبهــا مقارنــة أدائهــم مــع عناصــر ومعــدالت  إلــىبطریقــة منصــفة وعادلــة وذلــك باالســتناد 

    3 .ي العملف كفاءتهممستوى 

  4"مماثلة وقیاس وٕادارة أداء الفرد في المنظمة:" وآخرون بأنه Gomezجومز كما یعرفه

  

  

                                                           
  

 سعاد نائف برنوطي، إدارة الموارد البشریة (إدارة األفراد)، مرجع سابق، ص378
1
   
2
   336،ص2006مؤسسة حورس الدولیة للنشر والتوزیع ، : اإلسكندریة ،ھندرة الموارد البشریةمحمد الصیرفي،  

  
3
 ، )أفكار حدیثة ورؤیة مستقبلیة (ھندسة الموارد البشریة في صناعة الفنادق موفق عدنان عبد الجبار الحمیري وأمین أحمد محبوب المومني، 

  208، ص 2010دار اثراء للنشر والتوزیع،: عمان 
4
  85مرجع سابق،ص  ،تحسین فعالیة األداء المؤسسي من خالل تكنولوجیا المعلوماتوصفي عبد الكریم الكساسبة ،  



  وتقییمه األداء المهني                                                                 الفصل الثاني                   

  

57 
 

  ئص عملیة تقییم األداءخصا: المطلب الثاني

  :تتمیز عملیة تقییم األداء بعدة خصائص نذكر منها

 إن تقویم األداء عملیة إداریة مخطط لها مسبقا. 

  ال تســعى إلــى كشــف العیــوب فقــط وٕانمــا تهــتم أیضــا بنقــاط القــوة  ألنهــاأنهــا عملیــة إیجابیــة

 . التي جسدها الفرد أثناء سعیه إلى تحقیق الهدف

  أنها ال تتضمن إنجاز الواجبات فقط بل السـلوكیات التـي یمارسـها الفـرد أثنـاء إنجـازه لتلـك

 الواجبات 

 1.على فترات متباعدة إن تقییم األداء عملیة مستمرة وٕان كانت نتائجها النهائیة تستخرج  

  إلـــى عملیـــة تقیـــیم األداء، و  مختلـــف المســـتویات اإلداریـــةیخضـــع كافـــة المـــوظفین علـــى

الهــدف مــن ذلــك أن یشــعر جمــیعهم بنزاهــة و عدالــة نظــام القیــاس، و لیعــرف أن الجمیــع 

 .محاسبون على أعمالهم، و أن تقدمهم في السلم الوظیفي مرهون بتفوقهم في العمل

  م و بالتـالي هنـاك احتمـال كبیـر  الرأي الشخصيیعتمد تقییم األداء بشكل كبیر على للمقوِّ

 .للتحیز و المحسوبیة

  تتطلــب عملیــة التقیـــیم وجــود شــخص یالحـــظ ویراقــب األداء بشــكل مســـتمر لیكــون التقیـــیم

 2.موضوعیًا وسلیما

  یم سیترتب علیهاعندما یشعر العامل بأن نتائج التقی: إشعار العاملین بمسؤولیاتهم 

اتخاذ مجموعة من القرارات التي ستؤثر على مستقبله المهني فإنه سوف یبذل قصارى جهده فـي 

  . عمله

 یحدد مناسبة الوظیفة الحالیة للفرد ویحدد إمكانیة نقله إلى وظیفة أخرى . 

                                                           
1
  336، مرجع سابق، ص ھندرة الموارد البشریةمحمد الصیرفي،   

2
  .15/11/2014: موقع تمت زیارتھ في> http://www.ahewar.org <سوسن شاكر مجید،   
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 یقدم معلومات للعاملین تتعلق بدرجة كفاءتهم في أداء العمل. 

  للترقیةیحدد األفراد المستحقین. 

  فهــو یشــكل أداة مراجعــة لمــدى تــوفر قــوى  :البشــریةیفیــد تقیــیم األداء فــي التخطــیط للقــوى

 1.بشریة معینة بمؤهالت معینة واقتراح إحالل قوى بشریة أخرى محلها

  أهداف تقییم األداء : المطلب الثالث

تمارســـها إدارة یتضــح ممـــا ســـبق أن عملیـــة تقیـــیم أداء العــاملین مـــن األنشـــطة المهمـــة التـــي 

المــوارد البشــریة فــي المنظمــة، وأنهــا عنــد قیامهــا بعملیــة التقیــیم فإنهــا تهــدف إلــى تحقیــق األهــداف 

  :التالیة

 : أهداف خاصة بالمؤسسة -1

  :یلي على مستوى المؤسسة مامن خالل عملیة تقییم األداء  قد تحققمن بین األهداف التي 

  المناســـبة الـــربط بـــین األهـــداف التنظیمیـــة اإلســـتراتیجیة ونشـــاطات العـــاملین وخصائصـــهم

یسـتجیب ألي تغییـر فـي لتنفیذ اإلستراتیجیة التنظیمیة لذلك البد أن یكـون نظـام تقیـیم األداء مرنـا 

 .المؤسسة إستراتیجیة

  ،أســــالیب تســــاعد عملیــــة تقیــــیم األداء فــــي توضــــیح  إذتحســــین البیئــــة االجتماعیــــة للعمــــل

التعــــایش والتكیــــف فــــي المؤسسة،وتحســــین عالقــــات العمــــل فیهــــا،ویمكن أن یكــــون األداء وســــیلة 

والتــرابط بــین العــاملین والمؤسســة ،وهــذا یصــعب تحقیقــه فــي المؤسســات لتنمیــة وزیــادة االنســجام 

 2 .والسلطویة والبیروقراطیةذات الثقافة التقلیدیة 

                                                           
  

1
  .15/11/2014: ، موقع تمت زیارتھ في02، ص> http://www.ahewar.org<سوسن شاكر مجید،  

2
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  فلكـي یقـوم الـرئیس بتقیـیم مرؤوسـیه علـى أسـاس لرقابـة إعـداد سیاسـة جیـدة لالمساهمة فـي

ســلیم البــد مــن تــوفر قاعــدة مــن البیانــات المنظمــة حــول أداء العاملین،ونقــاط القــوة والضــعف،وهذا 

 .بدوره یحسن العملیة الرقابیة في المؤسسة 

 العوائد وظیف عن طریق الربط بین تحدید تكالیف العمل وترشید سیاسات النتاج والت. 

  معاییر موضوعیة ألداء العمل من خالل دراسة تحلیلیة للعمل ومستلزماتهصیاغة. 

  والمبـــررات التـــي دعـــت التخاذهـــا والمســـاعدة فـــي قیـــاس الكفـــاءة  اإلداریـــةتوثیـــق القـــرارات

 .اإلنتاجیة

  :أهداف خاصة بالعاملین-2

   :یما یلينتیجة لعملیة تقییم األداء فهي متعددة نوجزها فأما األهداف التي تتحقق للعاملین 

  تنمیة اإلحسـاس بـروح المسـؤولیة مـن خـالل تولیـد القناعـة الكاملـة لـدیهم بـأن الجهـود التـي

د یبذلونها في سبیل تحقیق أهداف المؤسسة تقع تحت عملیة التقییم، األمـر الـذي یـدفعهم لالجتهـا

 .وعلى المكافئات وتجنب العقوباتعالیة في العمل للحصول على مستویات أداء 

  یعتبـر هـذا الهـدف مـن أقـوى المبـررات  إذللعامل معلومات حول أداءه  األداءیعطي قیاس

 .المؤسسيفي مختلف أنظمة التقییم 

  العــاملین، حیــث تســاعد عملیــة التقیــیم فــي الكشــف عــن مهــارات تطــویر قــدرات ومهــارات

 .وقدرات العاملین واستثمارها بشكل أفضل في المستقبل

  ـــدائل المناســـبة اجعـــة حـــول أدائهـــم تزویـــد العـــاملین بتغذیـــة ر ـــوفیر الوســـائل والطـــرق والب وت

  1.لتطویر أداء العاملین وتحسین البیئة الوظیفیة التي یعملون بها

  

  

                                                           
1
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  األداء المهني حسیندور تكنولوجیا االتصال الحدیثة في ت :المطلب الرابع

واألداء المهني في الفصل األول ) متغیر مستقل(بعد تناولنا تكنولوجیا االتصال الحدیثة

دور تكنولوجیا االتصال الحدیثة  لمطلبفي الفصل الثاني، وسنتناول في هذا ا) المتغیر التابع(

حیث بكمن دورها في كونها عامال محفزا للمنظمات الباحثة عن في تحسین األداء المهني 

واألجهزة فهي تشتمل على األدوات  التمیز في مخرجاتها وعن الكفاءة والفعالیة في أداءها،

واألسالیب المستخدمة لنقل البیانات والمعلومات اإلداریة في جمیع مستویات المنظمة، مما 

یترتب علیه إنجاز العمل بیسر وفاعلیة، فاالتصال الفاعل هو مفتاح نجاح المنظمة وعلیه 

یتوقف بقاؤها،وما یجعل االتصال التنظیمي فعاال هو استغالل تكنولوجیا االتصال ومواكبة 

طورها فبدونها ال یعرف العمال ماذا یعمل زمالءهم ،وال تستطیع اإلدارة أن تستلم المعلومات ت

عن المدخالت التي تحتاجها والتعلیمات واإلرشادات الالزمة، وال یمكن تحقیق التعاون فیما 

بینهم،ألن األفراد ال یستطیعون إیصال حاجاتهم ورغباتهم ومشاعرهم لآلخرین وهذا یؤثر على 

  .یة ونوعیة اإلنتاج التي تعد من المؤشرات الهامة التي تبین مستوى األداء في المنظماتكم

وعلیه فتوظیف تكنولوجیا االتصال الحدیثة في المنظمة یساعد على مواكبة المستجدات 

ومواجهة التطور اإلداري السریع ، وهذا ینعكس إیجابا على السرعة في نقل وتبادل المعلومات ، 

  1.رع إنجاز العمل مما یترتب علیه تحسن في مستوى األداءبالتالي یس

بناءا على النتائج  -إذا كان متمیزا أو جیدا أو متوسط أو متدني -إن مستوى األداء یتحدد

التي تحققها الجهود التي یقوم بها العاملین، وهذا مرتبط بمدى توفر تكنولوجیا االتصال داخل  

دامها بالصورة الصحیحة التي تجعل المنظمة قادرة على المنظمة  وقدرة العاملین على استخ

فبالرغم من الدور الفاعل الذي تلعبه تكنولوجیا االتصال سواء . تحقیق أهدافها بطریقة فاعلة

ألغراض التوثیق أو الحفظ أو استقبال المعلومات ومعالجتها وٕاجراء البحوث، إال أنه یجب 

                                                           
1
  )بتصرف( 77،ص 1996مركز أحمد یاسین، : ، عمان مبادئ في اإلدارة العامةالعوملة نائل،   
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االحتیاطات التي تكفل تكیف العاملین مع التغییر توفیر المستلزمات وتهیئة الظروف واتخاذ 

وقلة مقاومتهم له، من خالل العمل على تطویر الكفاءات البشریة المتاحة في المنظمة والكامنة 

داخلها ، لذا فالعملیة التدریبیة تعد السبیل األمثل لرفع وتنمیة قدرات العاملین وتحسین أدائهم، 

ثقافة الحاسب اآللي وتطبیقات تكنولوجیا االتصال إضافة من خالل إعداد برامج مكثفة لنشر 

إلى مواكبة التطورات العلمیة و تطویر األنظمة اإلداریة الفعالة، و تدریب عدد من الخبراء 

  1. المتمیزین في تكنولوجیا االتصال الحدیثة

لطریقة كما أن اإلدارة المنفتحة التي تعطي أهمیة لتكنولوجیا االتصال الحدیثة وتطبقها با

الصحیحة التي تحقق االتصال الفاعل الذي یعد أحد العملیات األساسیة في توجیه المنظمة 

نحو االتجاه السلیم في تطبیق نشاطاتها المختلفة، حیث تلعب دورا كبیرا في الحث على الوالء 

جید في العمل وتنمیة اإلبداع، فمضمون الرسالة االتصالیة یتم إدراكه من طرف العاملین بشكل 

 2من خالل تصمیم نظم المعلومات بطریقة تسمح بالتكیف مع الطرق المختلفة لمعالجة البیانات

، حیث یستقي العاملین المعلومات من الرسومات والجداول التي تعد مصدرا جیدا الستقاء 

المعلومات ، فمن المتفق علیه علمیا أن معظم األشخاص یكونون أكثر سرعة في تقبل وفهم 

ت إذا كانت معروضة على شكل رموز أو رسومات أو مخططات، وأن هذه األشكال المعلوما

والمخططات تعطي انتباه أكثر لمستخدمیها ومنهم المدیرین والعاملین، بالتالي القدرة على التنفیذ 

السلیم لألوامر والتعلیمات مما ینعكس إیجابا على مستویات انجاز العمل بصفة خاصة، 

ة عامة ،إضافة إلى توفیر وقت وجهد العاملین لیعاد توظیفه في أنشطة ومستویات األداء بصف

   3.اإلبداع واألداء الذهني واألنشطة الفكریة

                                                           
 

1
 )بتصرف( 22/11/2014: ، موقع تمت زیارتھ في www.abah.co.uk عزیزة عبد الرحمن العتیبي ،  
  
2
  )بتصرف( 92، ص2002مطابع الشرق، : ض، الریاتااالتصاالت االداریة ونظم المعلومقوتھ محمد بن نوري و دیاب عبد الحمید بن أحمد،   
 )بتصرف( 233.232،مرجع سابق، صالعملیة اإلداریة وتكنولوجیا المعلوماتمزھر شعباني العاني وشوقي ناجي جواد،  3
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من خالل ما سبق یمكن أن نبرز العالقة القائمة ما بین استخدام تكنولوجیا االتصال 

  :الحدیثة و األداء المهني على النحو التالي

داء المهني وذلك من خالل تخطي القیام بكثیر في تحسین األتسببت إلى حد كبیر   -1

من األعمال الروتینیة وما یترتب علیه من إنجاز األعمال بسرعة وكفاءة ودقة متناهیة 

 .وتكلفة قلیلة

قاة على عاتق المدراء، مما یتیح لهم لالوظیفیة الروتینیة الم األعباءتسببت في تقلیل   -2

هذا الوقت في التخطیط االستراتیجي ورسم السیاسات العامة للمنظمة،مما  استغالل

 .یسهم في رفع كفاءة وفعالیة اإلدارة العلیا

 وانتماءهمعلى الجانب المعنوي لدى العاملین باتجاه زیادة والءهم  التأثیرتسببت في   -3

یسهم ما توفره من فرص لالطالع على المعلومات بشكل سهل مما  للمنظمة من خالل

 .في تعزیز مشاركتهم في عملیة صنع القرار

توجه نحو المیزة التنافسیة یدفعها نحو استخدام تكنولوجیا لإن اهتمام المنظمات با  -4

االتصال، مما یبرز زیادة االهتمام بالبحث والتطویر والتدریب، الذي یسهم في بناء 

 .وتنمیة القدرات الفردیة

استغالل مواردها المختلفة لتولید المخرجات سببت في زیادة كفاءة المنظمة في ت  -5

ى تطبیقات لالمطلوبة بأقل تكلفة وذلك من خالل أتمتة عملیاتها وأنشطتها اعتمادا ع

 .الحاسوب مما یسهم في تقلیل التباین والتفاوت في مستوى األداء وتحسینه

یق تسببت في زیادة عدد الفرص المتاحة أمام المنظمة وتفعیل عملیة تولید وتطب  -6

 1 .األفكار الجدیدة الالزمة لتطویر المؤسسة

                                                           
1
، ص ص  10العددمجلة الباحث ، ، "أثر استخدام تكنولوجیا المعلومات على األداء الوظیفي للعاملین في األجھزة الحكومیة " العربي عطیة ،  

  .  325، ص 332- 321
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تسببت في زیادة فعالیة المنظمة في تحقیق أهدافها طویلة األجل والمتعلقة بالبقاء   -7

والنمو واالستمرار من خالل تحسین عملیات التعلم ونقل المعرفة ، واستخدام شبكات 

ریة داخل المنظمة ، وزیادة فعالیة االتصاالت اإلدااألعمال المحلیة والعالمیة 

وخارجها، وتحسین عملیة التنسیق والتحالف بین مختلف المستویات والوحدات اإلداریة 

    1.إلنجاز أهداف المنظمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

                                                           
1
  325، ص "أثر استخدام تكنولوجیا المعلومات على األداء الوظیفي للعاملین في األجھزة الحكومیة " العربي عطیة ،  
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  :خالصة الفصل 

خالل هذا الفصل قمنا بتناول األداء المهني بمفهومه وعناصره والعوامل المؤثرة فیه كما 

الذي تحتاجه كل منظمة المهني  األداءالقینا الضوء بشيء من التفصیل على عملیة تقییم 

لالستفادة من العاملین بشكل سلیم ،ومحاولة تحسین أداءهم للوصول إلى مستویات عالیة، ومع 

في استغالل مواردها ،ومن وجیا االتصال الحدیثة زادت فعالیة المنظمات وكفاءتها تكنولدخول 

هذا المنطلق یبرز الدور الذي تؤدیه تكنولوجیا االتصال الحدیثة في تحسین األداء المهني وهذا 

  ما سنحاول إثباته في اإلطار التطبیقي للدراسة 



      

  

  

  :اإلطار التطبیقي

  تمهید

  التعریف بالمؤسسة محل الدراسة/ 1

  تحدید خصائص العینة/ 2

  تحلیل وتفریغ البیانات/ 3

  االستنتاجات العامة/ 4

 النتیجة العامة للدراسة/ 5
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  : تمهید

تكنولوجیا  بعدما تم التعرض للجانب النظري في الفصول السابقة التي تناولنا فیها

في الفصل  متغیر تابعكمتغیر مستقل في الفصل األول واألداء المهني ك االتصال الحدیثة

 اإلطاریأتي  ،دور تكنولوجیا االتصال الحدیثة في تحسین األداء المهنيكما تطرقنا ل ،الثاني

والمتمثل في الكشف عن الدور ،الذي یعد تجسیدا لإلطار النظري على أرض الواقع  التطبیقي

الذي تؤدیه تكنولوجیا االتصال الحدیثة في تحسین األداء المهني للعاملین داخل مركز البحث 

  .من خالل إنجازه بأكبر دقة ومنطق ممكنین  العلمي والتقني للمناطق الجافة عمر البرناوي ،

  :التعریف بالمؤسسة محل الدراسة/ 1

مركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة عمر البرناوي وهو مؤسسة عمومیة ذات 

 1991 /14/12المؤرخ في  478-91طابع علمي وتقني تم تأسیسه بموجب المرسوم رقم 

 -83والمحددة معالمه في المرسوم رقم  1/12/2003المؤرخ في 185والمعدل في المادة رقم 

وتتجلى مهامه في انجاز برامج البحث العلمیة والتقنیة حول  10/12/1983المؤرخ في  521

ضمان لالمناطق الجافة إضافة إلى إنشاء قاعدة بیانات علمیة وتقنیة تخص المناطق الجافة 

معالجة المعلومات والمحافظة علیها ثم توزیعها عالوة على المساهمة الفعالة في كل بحث 

   .التوعیة والقضاء على أغلب التغیرات السلبیة التي تؤثر على العامل البشري یكون عنوانه

 المهام المسطرة للمركز:  

البحث العلمیة والتقنیة حول المناطق الجافة والتي تكون في الغالب عرضة  انجاز برامج -

 .لخطر الجفاف أو التصحر

بالمناطق الجافة وشبه  التكفل والمشاركة في األبحاث المتعددة التخصصات، والتي تهتم -

 .الجافة
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إنشاء قاعدة بیانات علمیة وتقنیة تخص المناطق الجافة ألجل ضمان معالجة   -

 .المعلومات والمحافظة علیها،ثم توزیعها

المساهمة الفعالة في كل بحث یكون عنوانه التوعیة والقضاء على اغلب التغیرات  -

 1 .السلبیة التي تؤثر على العامل البشري

  المركز وٕاصداراته العلمیةنشاطات: 

  :ض فیما یلي كل من نشاطات المركز وٕاصداراته العلمیة والمتمثلة فينستعر 

  :نشاطات المركز: أوال 

الحرص على تطبیق برامج البحث الوطنیة الهادفة إلى تطویر المناطق الجافة وشبه  -

 :الجافة في المیادین البیئیة التالیة

 األخطار الكبرى. 

  اإلقلیمیةالتهیئة. 

 المصادر المائیة. 

 الزراعة،التنمیة الریفیة، النمو االجتماعي واالقتصادي، الطاقات المتجددة. 

 .دراسات متخصصة لخبراء ومهندسین سامیین -

 .دراسات مكثفة تابعة لمحاور واهتمامات المركز -
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 .أفالم علمیة مصورة -

   2.ماجستیر وهندسة دولة ودراسات معمقة/ مذكرات وأطروحات دكتوراه1 -

یتكون الهیكل التنظیمي لمركز البحث العلمي والتقني للمناطق  :الهیكل التنظیمي لمركز البحث 

مجلس اإلدارة واللجنة العلمیة، كما تضم الجافة عمر البرناوي من اإلدارة العامة والتي تظم 

أیضا المخطط اإلداري، المخطط العلمي، محطة التجارب، والمخبر المركزي ویمكن توضیح 

  :في الشكل التاليذلك 

   -بسكرة- لمركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة عمر البرناويالهیكل التنظیمي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  09، صCRSTRAدلیل : المصدر                            

                                                           
1
  08، صCRSTRAلیل د  

  

 اللجنة العلمیة اإلدارة العامة  مجلس اإلدارة

 المخطط اإلداري المخطط العلمي 

، ماء: المخبر المركزي محطة التجارب

 موارد بیولوجیة ، تربة 

مصلحة 

 الموارد 

اإلعالم 

 اآللي 

الموارد 

 البشریة 

الوسائل 

 العامة 

 المحاسبة 
 محطة الفیزیاء الحیویة توقرت

 محطة الموارد البیولوجیة لوطایة

 )قید االنجاز(محطة الرصد بوقزول 

المیزانیة 

المحاسبة 

التسییر 

تمویل 

 المشاریع 

الخدمات 

 اللوجستیة 

ملفات 

المستخد

مین 

المهام 

 التربصات

موقع 

الكتروني 

موزع آلي 

قاعدة 

معطیات 

إعادة نسخ  

مصلحة 

التوثیق 

الخرائط 

إصدارات 

 ومنشورات

قسم الموارد البیولوجیة 

 بالمناطق الجافة 

قسم التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 

 والثقافیة بالمناطق الجافة 

قسم تسییر الموارد المائیة والترابیة 

 بالمناطق الجافة 

 قسم مراقبة التصحر

جناح خاص بالمحاضرات 

 والندوات الرسمیة 
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  :تحدید خصائص العینة/ 2

تتكون عینة الدراسة من مجموعة من العاملین في مركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة 

، وستطبق عامل یمثلون المجتمع األصلي للدراسة50حیث تتكون من  – بسكرة –عمر البرناوي 

  :علیهم استمارة البحث ومن خصائص العینة التي تم اختیارها مایلي

  ذكور           :النوع

  إناث                  

سنة 35إلى  25من :          السن  

                 سنة 45إلى 36من                            

 سنة فما فوق  46                  

  متوسط :          المستوى التعلیمي

  ثانوي                             

  جامعي                            

  سنوات 5 إلىمن سنة :          األقدمیة

  سنوات 10سنوات إلى  6من                    

  فما فوق سنة11من                    

  إداري :          نوع الوظیفة

  باحث                       
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  :تحلیل وتفریغ البیانات/ 3

  :البسیطةالجداول   - أ

  : البیانات الشخصیة

  نوعیبین توزیع أفراد العینة حسب متغیر ال: 01جدول رقم 

 %النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة

 %56  28  ذكر

  44%  22  أنثى

  100%  50  المجموع

أن نسبة أفراد العینة من اإلناث تقل عن نسبة الذكور حیث تقدر ) 1(یتضح من الجدول رقم

  .من إجمالي أفراد العینة %56وتمثل الثانیة نسبة  %44األولى بـ 

  السن یبین توزیع أفراد العینة حسب متغیر: 02جدول رقم 

 %النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة

  40%  20  سنة 35الى  25من 

  50%  25  سنة 45الى  36من 

  10%  05  سنة فما فوق 46

  100%  50  المجموع

سنة تمثل أعلى نسبة والمقدرة 45إلى 36هذا الجدول أن الفئة العمریة من  نالحظ من خالل

أفراد العینة حیث تعد هذه المرحلة من العمر هي مرحلة العطاء وبذل نصف   %50بـ 

كون هذه  و تطویر أداءهم قدر المستطاع همبالتالي یّمكن المركز من االستفادة من المجهود،

ثم تلیها   بشكل إیجابي، مخرجات المؤسسة ى مما ینعكس علالفئة تكون أكثر قابلیة للعمل 

وتضم طاقة شبابیة تستوعب العمل في   %40سنة بنسبة  35إلى  25الفئة العمریة من 

أما الفئة العمریة ،مواكبة التطور التكنولوجي لمسایرة التطورات الحاصلة و  المركز و لها دافعیة
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، وهؤالء األفراد هم الذین یتحملون  %10بـ سنة فما فوق فتمثل أقل نسبة وتقدر  45

   . المسؤولیات ولدیهم أقدمیة وخبرة في العمل

  المستوى التعلیمي  یبین توزیع أفراد العینة حسب متغیر: 03جدول رقم 

 %النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة

  00%  00  متوسط 

  14%  07  ثانوي

  86%  43  جامعي

  100%  50  عالمجمو 

أكثر من ( %86هذا الجدول أن الجامعیون یحتلون المرتبة األولى بنسبة یتضح من خالل 

سبة ذوي بنوهذا لدیه تأثیر كبیر على درجة الوعي و حسن األداء ، بینما قدرت ) النصف

لكونهم لدیهم خبرة طویلة في العمل أو وهي نسبة معقولة نظرا  %14المستوى الثانوي بـ 

ن المعهد، أما نسبة ذوي المستوى المتوسط فتنعدم لكون متحصلین على شهادات كفاءة مهنیة م

   . أفراد العینة مقتصرة على اإلداریین والباحثین الذین یشترط أن یكونوا ذوي مستوى تعلیمي معین

  األقدمیة یبین توزیع أفراد العینة حسب متغیر: 04جدول رقم 

 %النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة

  46%  23  سنوات 5من سنة إلى 

  22%  11  سنوات 10سنوات إلى  6من 

  32%  16  سنة فما فوق  11

  100%  50  المجموع

سنوات  5ذوي أقدمیة تتراوح من سنة إلى  عاملینأن نسبة الیتبّین من خالل هذا الجدول 

سنة  11،وتأتي في المرتبة الثانیة العاملین ذوي أقدمیة من % 46تمثل أعلى نسبة والمقدرة بـ 

مما یعود على فما فوق حیث أن األقدمیة في العمل تكسب الفرد خبرة في سیرورة أداء األعمال 

 سنوات10إلى 6المؤسسة بفوائد للتقدم نحو األحسن،وفي المرتبة األخیرة یأتي ذوي األقدمیة من 
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ا یمكن للمركز االستفادة من خبرتها للرفع من كفاءة األداء وهي نسبة ال بأس به %22بنسبة 

   . وتطویره 

  نوع الوظیفة یبین توزیع أفراد العینة حسب متغیر: 05جدول رقم 

 %النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة

  56%  28  إداري 

  44%  22  باحث

  100%  50  المجموع

تفوق نسبة الباحثین  %56نسبة اإلداریین والمقدرة بـ  أنهذا الجدول  یتضح من خالل

أما الباحثین )  محل الدراسة(أغلب اإلداریین یعملون في المركزوذلك لكون  %44والمقدرة بـ 

إضافة إلى تعدد المهام اإلداریة المختلفة ..فیتوزعون بین المركز والفروع في لوطایة و توقرت

  .     داریینللمركز مما یتطلب عددا أكبر من اإل

  أهم وسائل تكنولوجیا االتصال الحدیثة استخداما في مركز البحث: المحور األول

یوضح ما إذا كان للمبحوثین معرفة مسبقة باستخدام تكنولوجیا االتصال : 06جدول رقم 

  .الحدیثة أم ال

 %النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة

  96%  48  نعم

  4%  2  ال 

 %100  50  المجموع

كانت لدیهم معرفة مسبقة الستخدام تكنولوجیا االتصال  %96هذا الجدول أن نسبة یوضح 

واغلبهم ) 2جدول رقم( سنة  45الى  25ن أغلب العاملین تتراوح أعمارهم بین الحدیثة، وهذا أل

 لمواكبة تطورات العصر و بالتالي تكون لدیهم دافعیة ) 3جدول رقم (ذوي تكوین جامعي

ت الحدیثة مما یولد لدیهم المعرفة المسبقة بهذه التكنولوجیات ولو أنها تبقى ستخدام التكنولوجیاا
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فقط من المبحوثین عن عدم معرفتهم المسبقة باستخدام تكنولوجیا %4غیر كافیة، بینما عّبر 

  :ولمعرفة مصدر هذه المعرفة المسبقة صممنا الدول الموالي  .االتصال الحدیثة 

في –المسبقة باستخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة عرفة یوضح مصادر الم: 07جدول رقم 

   -حالة االجابة بنعم

 %النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة

  % 12.5  06  عن طریق المركز 

  50%  24  من خارج المركز

  %37.5  18  التخصص

  100%  48  المجموع

لدیهم  معرفة مسبقة  %50 أعلى نسبة من العمال والمقدرة بـ  أنیتبین في الجدول 

من العمال  %37.5باستخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة مصدرها من خارج المركز في حین 

كان مصدر معرفتهم المسبقة هو التخصص، بینما كان للمركز دور صغیر في تزوید العاملین 

من  %12.5بالمعلومات الكافیة الستخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة وهذا ما أقره نسبة 

أغلبهم یعتمدون على أنفسهم إما العاملین، وأكدته مقابلة أجریتها مع بعض العمال حیث 

حیث صرحت .بالتكوین الذاتي أو المناقشة مع زمالء العمل وهي غیر كافیة وغیر ممنهجة

أحدى العامالت في المركز أن استخدام هذه التكنولوجیات والبرامج یحتاج الى تدریب مكثف وال 

        .معرفة المسبقةتكفي ال

  یوضح ما إذا كان العمال یستخدمون شبكة اإلنترنت : 08جدول رقم 

 %النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة

  100%  50  نعم 

  00%  00  ال 

  %100  50  المجموع

 باعتبارها اإلنترنتملین یستخدمون شبكة امن الع %100 یتضح من الجدول أعاله أن

توفره من خدمات كنا قد تطرقنا لها في الجانب النظري وسیلة اتصال ونقل المعلومات وما 
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كالبرید االلكتروني الذي انتشر استخدامه بسبب قلة تكلفته إضافة إلى أنه باإلمكان إرسال كل 

ي أنواع الرسائل المقروءة والمسموعة والمرئیة، وكذلك یمتاز بسرعته العالیة حیث یقلل الوقت الذ

یحتاجه الفرد في الطباعة و توزیع الرسائل وتبادل البیانات فمن خالل البرید االلكتروني یمكن 

الموقع االلكتروني بعنوان  إلىإرسال عشرات الرسائل إلى عناوین مختلفة بعملیة واحدة، إضافة 

www.CRSTRA.dz  العلمیة والتعریفیة وكل ما یقدمه الذي یتم فیه عرض كل المعلومات

وهذا الموقع ) 02الملحق رقم (الخ ...المركز من نشاطات مختلفة كالمؤتمرات و المعارض 

لها وبما أن اإلنترنت تعد وسیلة اتصال فعالة . مصلحة اإلعالم اآلليمصمم من طرف 

خدامها من استخدامات عدیدة ومتنوعة قمنا بتصمیم الجدول الموالي لتوضیح مجاالت است

      .طرف العاملین

  "نعم"یوضح فیما یتم استخدامها في حالة اإلجابة بـ : 09جدول رقم 

  

  

  

نسبة استغالل االنترنت في الحصول على المعلومات تقدر یوضح الجدول المبین أعاله أن 

أنها دائرة معارف  إلىفقط بالرغم من كون اإلنترنت تعد أكبر مزود للمعلومات إضافة  %20بـ 

موضوع یمكن أن  أيعمالقة ،حیث تمكن هؤالء العمال من الحصول على المعلومات حول 

 إلیهكما تمكن الباحثین من الحصول على آخر ما توصل أو مرسوم  یطرح شكل نص مكتوب

نقل الملفات عبر البرید العلم في مجال تخصصاتهم، كما تستخدم شبكة اإلنترنت في 

وذلك لما یوفره البرید االلكتروني من خدمات كنا قد تطرقنا  %24بنسبة تقدر بـ االلكتروني 

كون المركز یعد شبكة تسییر تضم العدید من الفروع وهذا ما یحتم  )08رقم (الیها في الجدول 

بة مرتفعة من العاملین بالمركز س، بینما نجد أن نبها بهدف عملیة التسییر  االتصالعلها 

 %النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة

  % 20  10           معلومات  الحصول على

  %24  12          نقل الملفات عبر البرید االلكتروني 

 %56  28  جمیعها 

  %100  50  المجموع

http://www.crstra.dz/
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 في نقل الملفات والحصول على المعلومات معا وهذا ما اإلنترنتیستخدمون  %56والمقدرة بـ 

   .  نترنت مما یوفر لهم االستفادة من خدماتها المتنوعةاستخدامهم الواسع لشبكة اإلیفسر 

  .اإلنترانت في عملهمیوضح ما إذا كان العاملین یستخدمون : 10جدول رقم 

 %النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة

  20%  10  نعم 

  80%  40  ال 

  %100  50  المجموع

نسبة قلیلة جدا ، فهذه وهي ت من العاملین یستخدمون اإلنتران %20یوضح الجدول أعاله أن 

الشبكة مهمة كثیرا للعاملین والمركز باعتبارها فضاءا افتراضیا تسمح بتجمیع مصادر 

من العاملین ال یستخدمونها  %80بحیث  المعلومات المختلفة التي تخص المركز وعماله ،

   .وهي نسبة مرتفعة 

  "نعم"یوضح فیما یتم استخدامها في حالة اإلجابة بـ : 11جدول رقم 

 %النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة

  00%  00            االتصال بالموظفین

  80%  08  تبادل الملفات 

  20%  02  مراقبة العمل 

 %00  00  أخرى 

  %100  10  المجموع

أم أهم مجال الستخدام شبكة اإلنترانت هو تبادل الملفات بنسبة  الجدول أعاله نالحظ من

وبعد استقراء الجدول یستخدمونها في مراقبة العمل ،لكن على العموم  %20بینما 80%

یتضح لنا أن هناك خدمات عدیدة لشبكة اإلنترانت لكن استخدامها من طرف العمال  11و10

استغالل أكبر، ولمعرفة سبب عدم االستخدام صممنا الجدول  إلىداخل المركز قلیل وبحاجة 

  .الموالي 

  "ال"عدم االستخدام في حالة االجابة بـ یوضح سبب : 12جدول رقم 
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 %النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة

  00%  00   ألنك ال تجید استخدامھا 

  7.5%  03  ألنك تضن أنها غیر آمنة 

  92.5%  37  غیر متاحة لك  

  00%  00  أخرى 

  %100  40  المجموع

یعود سبب عدم من العاملین وهي نسبة مرتفعة  %92.5یتضح من هذا الجدول أن نسبة 

العلیا بأهمیة  اإلدارةعدم وعي  إلىت لكونها غیر متاحة لهم، وهذا راجع استخدامهم لإلنتران

التقلیدیة على  باألدواتودور الشبكة في تحسین جو العمل، وهذا ما جعل أغلبیتهم یستعینون 

ى به من العمال أنها غیر آمنة ، فحسب ما أدل %7.5حساب استخدام الشبكة، بینما یرى 

أن الشبكة كانت متاحة لجمیع العاملین ولكن بعدما تم قرصنتها  :"مسیر الشبكة و نائبة المدیرة

  . "ثقتنا بها فأصبحت مقتصرة على بعض المصالح فقط انخفضت

  عاملین یستخدمون الفاكس في عملهمیوضح ما إذا كان ال :13جدول رقم 

 %النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة

  12%  06  نعم

  88%  44  ال

  %100  50  المجموع

من العاملین داخل المركز ال یستخدمون الفاكس  %88نسبة  أنیتضح من هذا الجدول 

وبقي  یعتبرونه وسیلة بطیئة ولیسوا بحاجة له فقد أغناهم البرید االلكتروني عنه ألنهموذلك 

ومصلحة الموارد احثین والخاصة بالب استخدامه مقتصرا على السكرتاریة الخاصة باإلداریین

هم یحتاجونه في التواصل مع الوزارة والفروع في حالة ملفات سریة لذلك تقدر نسبة البشریة ألن

فقط ولكن رغم استخدامهم له إّال أنهم یرون أّن عیوبه أكثر من  %12مستخدمي الفاكس 

ایة أو العاملین في لوط "حسناته ففي مقابلة مع أحد عمال مصلحة الموارد البشریة صرح بأن

شهادات طبیة أو وثائق أخرى فال تصلنا فیضطرون أحد الفروع األخرى أحیانا یرسلون 

    "إلیصالها بأنفسهم مما یعیق العملیة االتصالیة ویضیع الوقت والجهد 
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المثبتة على جهاز الحاسوب في یوضح ما إذا كانت برمجیات التطبیق : 14جدول رقم 

  .المؤسسة مكان العمل كافیة لتغطیة احتیاجات

 %النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة

  %34  17  نعم

  %66  33  ال 

  %100  50  المجموع

المثبتة برمجیات التطبیق نسبة قلیلة من العاملین یرون أن  یتضح من خالل هذا الجدول أن

، في %34وتقدر بـ  في مكان العمل كافیة لتغطیة احتیاجات المؤسسة همحاسوبعلى جهاز 

وهي نسبة عالیة یرون أن هذه التطبیقات غیر كافیة ، وذلك یعود لوجود  %66حین نسبة 

انجاز أعمالهم في وقت قلیل وبدقة كبیرة مما یرفع من كفاءة  نهم منمكّ تبرمجیات تطبیق جدیدة 

هناك بعض البرامج : الباحثات في مقابلة أجریتها معها قائلة إحدىأدائهم حیث صرحت 

، حیث طلبت من المركز توفیره أسعارها الرتفاعمتوفرة نظرا أحتاجها في عملي لكنها غیر 

وهذا یعرقلني  لكنهم رفضوا بحجة أن شراء هذه البرامج البد أن تعم فائدتها على المركز ككل

تجعلني أبذل جهدا أكثر ووقتا حیث أن البرامج المثبتة على جهاز الحاسوب  كثیرا في عملي

أفكار جدیدة  إنتاجالي فعوض استثمار الوقت والجهد في أكبر وهذا یقلل من سرعة األداء بالت

         . عه في عمل قد یأخذ مني ساعات قلیلة لو تم توفیر برامج متطورةأضیِّ 

  . یوضح رغبة المبحوثین أو عدمها في إدخال تكنولوجیا اتصال حدیثة أخرى: 15جدول رقم 

 %النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة

  %84  42  نعم

 %16 08  ال

  %100  50  المجموع

أخرى من المبحوثین لدیهم رغبة في إدخال تكنولوجیات  %84یوضح الجدول أعاله أن 

للمركز، وهذا دلیل على رغبة العاملین داخل المركز في مسایرة التطور ألن العالم في تغییر 

دال على  وهذاكثر، مستمرین ولتحسین مستوى الخدمات ألن كل جدید یعمل على ذلك أوتطور 
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ي لدیهم استعداد لتقبل أّي تغییر في مجال إدخال أن أغلب العاملین في مركز البحث العلم

من  %16فیما عّبر.نهم مرنین لتسهیل التواصل مع المستجداتأتكنولوجیات حدیثة كما 

كفایة الوسائل الموجود  إلىالعاملین عن عدم رغبتهم في إدخال تكنولوجیات أخرى، هذا راجع 

نسبي تحدده خصوصا الصفات  أمرلي هذه القابلیة تختلف من عامل آلخر ولذلك فهي بالتا

  . الشخصیة لألفراد 

الصعوبات التي تواجه العاملین عند استخدامهم لتكنولوجیا االتصال الحدیثة : المحور الثاني

  في المركز 

تكنولوجیا  استخدامللتحكم في  یوضح ما إذا كان المركز یضمن دورات تدریبیة: 16جدول رقم 

   االتصال الحدیثة

 %النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة

  %78  39  نعم

  %22  11  ال

  %100  50  المجموع

 %78والمقدرة نسبتهم بـ الجدول المبین أعاله یوضح أن أغلب العاملین داخل المركز

یعني أن نسبة  الللتحكم في تكنولوجیا االتصال الحدیثة أكثر، ولكن هذا یتلقون دورات تدریبیة 

بأس بها ، فالفائدة البد  وهي نسبة ال %22الذین ال یستفیدون من هذه الدورات صغیرة إذ تبلغ 

من الدورات التدریبیة یعد عامل رئیسي في  فاالستفادةأن تعم على جمیع العاملین بالمركز 

أجهزة  أوبرامج  مساعدة العمال على مواكبة التطور واالستجابة لمتطلبات التغییر، سواء كانت

من  األفرادالتي تؤثر على أداء األعمال، فهي تساهم في مرونة قوة العمل من خالل تمكین 

فخالل الفترة التي قضیتها في .التحكم في التقنیات المتطورة أكثر وكذا أسالیب العمل الحدیثة 

دورة تكوینیة  المركز بهدف االستطالع والتعرف على المجتمع محل الدراسة عن كثب تّم برمجة

، من أجل إعطاء البحث أبعاد جدیدة ومستوى )أدوبي إندیزاین(حول برنامج الطباعة الشهیر 

لكن ما الحظته خالل هذه الدورة التكوینیة ،أیام  3دامت لمدة  والتمیز، حیث اإلبداععال من 



 دور تكنولوجیا االتصال الحدیثة في تحسین األداء المهني                                            اإلطار التطبیقي

  

79 
 

غیر متخصص  إضافة إلى أن من قام بهذه الدورة التدریبیة قلیلة من العمال أن نسبة المهتمین

 : الموارد الحیویة قسمرئیس : "من طرف أحد الزمالء وهو اجتهادفي مجال التصمیم وٕانما هو 

        .    ، لذلك ولمعرفة كیفیة التدریب الحالي صممنا الجدول الموالي"یوسف حلیس

طرق التدریب التي یضمنها المركز للعمال في مجال استخدام  یوضح: 17جدول رقم 

  "نعم"في حالة اإلجابة بـ  االتصال الحدیثةتكنولوجیا 

 %النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة

  %17.94  07  اجتماعات

  %41.02  16  تربصات

  %33.33  13  ملتقیات

  %7.69  03  اخرى

  %100  39  المجموع

یوضح هذا الجدول طرق التدریب التي یضمنها المركز في مجال استخدام تكنولوجیا 

 %41.02طریقة التربصات من ناحیة االعتماد وذلك بنسبة االتصال الحدیثة حیث تفوقت 

بعض التخصصات یتم ضمانها أحیانا،ومقتصرة على  إنما ،ولكن ذلك لیس بطریقة مكثفة و

،وتحتل المرتبة الثانیة وتكون خارج المركزیحددها المركز  اعتباراتوبعض العمال وذلك حسب 

 %17.94،بینما بلغت نسبة العمال المستفیدین من االجتماعات %33.33الملتقیات بنسبة 

حیث كلما تم إدخال  اآللي اإلعالمعن  المسؤول بین العمال ووهذه االجتماعات تكون 

م وٕاعطاء العمال بعض اقسمستوى األتكنولوجیا جدیدة یقوم المسؤول بالتعریف بها على 

ة على تلبیة حاجات التعلم لدى ر عنها ولكن هذه الطریقة غیر قاد األولیةالمعلومات والمبادئ 

المكلفة باالتصال في المركز خالل إجراء مقابلة معها حیث   السكرتیرةالعمال وهذا ما أكدته 

تكنولوجیا جدیدة یشكل صعوبة في  إدخالـأن عدم ضمان المركز دورات تدریبیة عند صرحت ب

نصبح نضیع الوقت الوقت  واختصارالتعامل معها بالتالي عوض أداء األعمال بسرعة وكفاءة 

في الّلجوء إلى قسم اإلعالم اآللي من أجل االستفسار عن بعض األمور لو كانت هناك دورات 

عندما تمّ إدخال : التق ت للمركز حیثوأعطت مثاال عن إدخال اإلنترانخطیناها تدریبیة لت
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ت للمركز لم یضمن لنا المركز دورة تدریبیة بل جاء المسؤول عن اإلعالم اآللي وقال لنا االنتران

  .كیف یتم إرسال الملفات واستقبالها فقط  لذلك تواجهنا عدة صعوبات في التعامل معها

صغیرة ورشات من العمال یستفیدون من طرق أخرى منها  %7.69بعد ذلك تأتي نسبة 

   .وهناك من قال جمیعها أي تربصات واجتماعات وملتقیات

ولمعرفة نتائج التحكم في استخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة بعد التدریب قمنا بتصمیم 

   .  الجدول الموالي

  تحكم في استخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة بعد التدریبالدرجة یوضح : 18جدول رقم 

 %النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة

  35.89%  14  جیدة 

  51.28%  20  متوسطة

  12.82%  5  لم تتغیر 

  %100  39  المجموع

یتضح من خالل الجدول أعاله أن التحكم في استخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة بدرجة 

وهذا یدل على وجود نقائص یمكن إرجاعها إلى طریقة 51.28%متوسطة بعد التكوین قدرت بـ 

بطریقة  والقدرات العقلیة لكل عامل، بینما بلغت نسبة الذین یتحكمون في استخدامها التدریب،

نما نجد أن والتي یمكن إرجاعها أیضا إلى طبیعة التكوین المستفاد منه، بی 35.89%جیدة 

 إلىمن العاملین تحكمهم في تكنولوجیا االتصال الحدیثة لم تتغیر وهذا یعود  12.82%نسبة 

أكثر فهي التي تزید من القدرة على التحكم أكثر في استخدام تكنولوجیا التعود والممارسة 

      . االتصال الحدیثة

  للدورات التدریبیة التي یوفرها المركزیوضح كیفیة تقییم العاملین : 19جدول رقم 

 %النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة

  30.76%  12  مفیدة

  48.71%  19  تتطلب التحسین
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  20.51%  8  ضعیفة  

  %100  39  المجموع

یرون أن  48.71%یتضح من خالل هذا الجدول أن أعلى نسبة من العاملین والمقدرة بـ 

لالستفادة  ةجاحوا بز ال زالتتطلب التحسین وهذا دال على أن عمال المركالدورات التدریبیة 

 ،من كفاءة األداء وتحسینهمن إمكانیات ضخمة للرفع  أكثر مما تتیحه التكنولوجیات الحدیثة

بها لتدّل على أن المركز  ال بأسمن العمال یرون أنها مفیدة وهذه نسبة  %30.76بینما 

یضمن دورات تدریبیة في المستوى، لكن هذا ال یعني أنها تخلو من النقائص كما ال یمكن 

  . 20.51% ین یرون أنها ضعیفة والمقدرة بـتجاهل نسبة العمال الذ

الذي یوضح ما إذا كان المركز یضمن دورات  20من خالل هذا الجدول والجدول رقم

  یتلقون تدریبا عامل ال11تكنولوجیا االتصال الحدیثة نالحظ أن  استخدامتدریبیة للتحكم في 

ال یستفیدون   من العاملین %38عامل أي  19منهم یرون أنها ضعیفة یصبح المجموع  8و 

وبناءا على ذلك فإن المركز یقف على تحٍد حقیقي الدورات التدریبیة  بالشكل المطلوب من هذه

علیه تجاوزه إذا كان یرغب في االستفادة أكثر مما تقدمه تكنولوجیا االتصال الحدیثة من خالل 

    . تكثیف الدورات التدریبیة وٕاتاحتها لجمیع العاملین

ما إذا كان یواجه العمال عوائق عند استخدامهم لتكنولوجیا االتصال یوضح  :20جدول رقم  

  . الحدیثة 

 %النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة

  %76  38  نعم

  %24  12  ال

  %100  50  المجموع

من العاملین ال یواجهون صعوبات في  %24 نالحظ من خالل هذا الجدول أن       

من العمال وهي أعلى نسبة یواجهون  %76 بینما استخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة،

 صعوبات في استخدامها، وهذا راجع إلى اعتماد العاملین بالمركز على معرفتهم السابقة
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حیث أغلبهم یعتمدون على أنفسهم إما بالتكوین الذاتي أو المناقشة مع زمالء العمل، بینما 

كافیة الستخدام تكنولوجیا االتصال كان للمركز دور صغیر في تزوید العاملین بالمعلومات ال

  .)07جدول رقم (الحدیثة وهي غیر كافیة وغیر ممنهجة 

  یوضح طبیعة هذه الصعوبات في حالة اإلجابة بنعم : 21جدول رقم 

 %النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة

  %92.10  35  تقنیة 

  %7.89  3  لغویة

  %100  38  المجموع

أغلب الذین یواجهون صعوبات هي صعوبات تقنیة یتضح من خالل الجدول أعاله أن 

منهم صعوبات لغویة ویعود ذلك لكون  %7.89بینما یواجه  %92.10حیث تقدر النسبة بـ 

المعلومات المدونة على التكنولوجیات االتصالیة الحدیثة، أغلبها باللغة الفرنسیة التي یجیدها 

عائق األكبر في استخدام تكنولوجیا االتصال جدا أغلب العاملین، أما الصعوبات التقنیة فتبقى ال

  .الحدیثة في المركز

  تأثیر استخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة على األداء المهني لدى العاملین  :المحور الثالث

أحدثت تغییرا في شكل ما إذا كانت تكنولوجیا االتصال الحدیثة قد  یوضح: 22جدول رقم 

.العمل داخل المركز  

 %النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة

  %56  28  نعم

  %08  4  ال

  %36  18  قلیال

  %100  50  المجموع

مـــن المبحـــوثین یـــرون أن تكنولوجیـــا االتصـــال  %56یتضـــح مـــن خـــالل هـــذا الجـــدول أن نســـبة 

الحدیثة أحدثت تغییرا كبیرا في شكل العمل داخل المركز من خالل إحالل طـرق حدیثـة بـدال مـن 

دورها في تسریع وتسهیل الحصول على المعلومـات  إلىإضافة  طرق قدیمة على مستوى العمل،
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بینمـا یـرى ، ن تسییر العمل بصفة فعالـةبما یضم،لحد من التجاوزات واألخطاء البشریةوا وتبادلها

أحــدثت تغییــرا ولكــن بشــكل قلیــل وذلــك مــن خــالل التغییــر فــي التجهیــزات مــن حیــث أنهــا  36%

      . من المبحوثین أنها لم تحدث أي تغییر %08نوعیتها، فیما یرى 

  تكنولوجیا االتصال الحدیثة في تحسین االتصال داخل المركزمساهمة  یوضح: 23جدول رقم 

 %النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة

  %60  30  نعم 

  %14  07  ال 

  %26  13  قلیال

  %100  50  المجموع

یرون أن   %60یتضح من الجدول المبین أعاله أن نسبة كبیرة من العاملین والمقدرة بـ 

 تكنولوجیا االتصال الحدیثة ساهمت بشكل كبیر في تحسین طرق وأسالیب االتصال الداخلي

 نيو لبرید االلكتر ا على شكل نقل البیانات وتبادل الملفات عن طریق اإلداریة مصالحبین ال

ت التي عملت على توفیر نمط اتصالي لین في المركز وعن طریق اإلنترانالمتاح لجمیع العام

كما ساهمت في الوصول المباشر  یسمح بالتواصل بین العمال وبین مختلف المصالح

ن بل مقتصرة لكن هذه الشبكة غیر متاحة لجمیع العاملی استرجاعها،للمعلومات وسرعة وسهولة 

ساهمت من العاملین أن هذه التكنولوجیات  %26في حین یرى  ،على بعض المصالح فقط

ت سر عدم استخدامهم لشبكة اإلنترانوهذا ما یف بشكل قلیل في تحسین االتصال داخل المركز،

ملفات كن ذلك ال یتیح لهم خاصیة المشاركة في الواعتمادهم كان على البرید االلكتروني ول

من  %14بینما یرى ت ، بأول التي تتیحها شبكة اإلنتران تطرأ علیها أوال ومتابعة التغیرات التي

عدم العاملین أن التكنولوجیات لم تحسن أسالیب االتصال الداخلي أبدا ،وهذا ما یمكن تفسیره ب

عاملین بمصلحة  4ا على المقابالت التي تم إجراءها مع استخدامهم لهذه التكنولوجیات، استناد

 ت ألنها غیر متاحة لهم لذلك فهم یستخدمونة فهم ال یستخدمون شبكة اإلنترانالموارد البشری

تحویل الملفات من قسم آلخر ومن مكتب آلخر وهذا یضیع الوقت في نقل و  الفالش دیسك

          .ویجعل عملیة االتصال بطیئة وغیر تفاعلیة 
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  خارج المركز" االتصال " فّعلت تكنولوجیا االتصال الحدیثة  ما إذا  یوضح: 24جدول رقم 

 %النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة

  %60  30  نعم 

  %14  07  ال 

  %26  13  قلیال

  %100  50  المجموع

من العاملین یرون أن تكنولوجیا االتصال  %60ن الجدول المبین أعاله یوضح أن م

ولكن الحدیثة حسنت االتصال الخارجي كثیرا بالرغم من أنهم ال یستخدمون االكسترانت 

الذي  CRSTRA.DZاإلنترنت بشكل كبیر من خالل تصمیمهم لموقع الكتروني  على اعتمادهم

الثامن عالمیا ،إضافة إلى احتل المرتبة الثالثة في الجزائر والمرتبة الخامسة في إفریقیا و 

جعل من االتصال الخارجي " ویوتیوب،فایس بوك " استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي 

بیر ت التي لهاد دور كشبكة االكسترانیفهم لتوظ ضرورة شكل كبیر ولكن هذا ال یمنع منمفّعل ب

سریة،وهذا ما  في تفعیل االتصال مع الفروع والمؤسسات األخرى في حال كانت هناك ملفات

من العاملین یرون أن تكنولوجیا االتصال الحدیثة  فّعلت االتصال خارج المركز  %26جعل 

مازالوا یعتمدون على فوفروع المركز بشكل قلیل ألنهم یواجهون صعوبات في االتصال بالوزارة 

العدید  تواجه أنها :والمكلفة باالتصال في مقابلةحیث صرحت السكرتیرة  بها لالتصالالفاكس 

من الصعوبات عند تلقیها بعض الملفات من الوزارة أو فروع المركز فالملفات المراد إرسالها 

البد أن تقسم وتأخذ وقتا طویال لتصل إضافة إلى أنه في بعض األحیان یتم إرسال ملفات لكنها 

تكنولوجیا ن من العاملین یرون بأ %14التصل وهذا مشكل كبیر یواجهنا، بینما نجد ان نسبة 

االتصال الحدیثة لم تفعل االتصال خارج المركز وهذا یرجع إلى استخدامهم السطحي لشبكة 

اإلنترنت حیث یقتصر استخدامهم لها في الحصول على المعلومات تقریبا، ولكن هذا ال یمنع 

نت أن تكنولوجیا االتصال الحدیثة حسنت االتصال خارج المركز،بالرغم من عدم توفر االكسترا

الخارجي وٕاضفاء میزة السرعة والدقة في تبادل التي تعد وسیلة مهمة لتحسین االتصال 

   . المعلومات والملفات مما یحسن األداء 



 دور تكنولوجیا االتصال الحدیثة في تحسین األداء المهني                                            اإلطار التطبیقي

  

85 
 

في  المظاهر التي أفرزتها تكنولوجیا االتصال الحدیثة خارج المركز یوضح: 25جدول رقم 

  . "قلیال"أو " بنعم"حالة اإلجابة 

 %المئویةالنسبة   التكرار  اإلجابة

  %32.55  14  ركزالتعریف أكثر بالم

  %9.30  04  مركزتحسین صورة ال

  %39.53  17  تسهیل االتصال بالمؤسسات األخرى 

  %18.60  08  أخرى 

  %100  43  المجموع

یتضح من خالل هذا الجدول أن أغلب العاملین بالمركز یرون أن تكنولوجیا االتصال 

وذلك الستخدامهم  %39.53بنسبة مقدرة بـ  األخرىالحدیثة سّهلت االتصال بالمؤسسات 

بالباحثین خارج الجزائر وربط عالقات معهم لتبادل الواسع للبرید االلكتروني في االتصال 

لمعرفة  ResearchGat المعارف وتطویر األداء ومواكبة التطورات الحاصلة كما یستخدمون

یرون  %32.55نسبة أنالعلوم التي تلقى اهتماما ونشر البحوث التي تم انجازها، في حین نجد 

أن تكنولوجیا االتصال الحدیثة زادت من التعریف بالمركز من خالل موقعه االلكتروني ومواقع 

أن  أخرى تمثلت في إجابات اجابو أ %18.60، بینما نجد أن نسبة  التواصل االجتماعي

ولوجیا االتصال الحدیثة تعرف وتحسن صورة المركز كما تسهل االتصال بالمؤسسات تكن

               .  من العمال یرون أنها تحسن صورة المركز %9.30األخرى، في حین 

استخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة للعاملین بتنمیة  سمحیوضح ما إذا : 26جدول رقم 

  .مهاراتهم ومعارفهم

 %النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة

  %98  49  نعم 

  %2  01  ال 

  %100  50  المجموع

من العاملین سمحت لهم تكنولوجیا االتصال الحدیثة  %98أّن  یتضح من الجدول أعاله

عارف جدیدة وهذا ما تم م سابهموٕاكالعاملین  همهنیاتذتغییر  من خالل مبتنمیة مهاراتهم ومعارفه
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وهذا دلیل  یر أسالیب العمل بالمركزوزیادة قدرتهم على تطو  27و 26إثباته في الجدول رقم 

تكنولوجیا االتصال الحدیثة لها تأثیر على معارف ومهارات العاملین مما یحسن من  على أن

    . فقط من العاملین لم تسمح لهم بتنمیة مهاراتهم وهي نسبة تكاد تنعدم %02أداءهم في حین 

  ركزلت به تكنولوجیا االتصال دور العاملین في المالذي فعّ  الشكلیوضح : 27جدول رقم 

 %النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة

  %42  21  كبیر 

  %52  26  متوسط

  %6  03  ضعیف

  %100  50  المجموع

یرون أن  %52یتضح من خالل الجدول أعاله أن نسبة كبیرة من العاملین والمقدرة بـ 

تكنولوجیا االتصال الحدیثة فّعلت دورهم في المركز وهذا راجع لما أكسبتهم إیاه من معارف 

هذه  أن %42ومهارات وانعكاسها على أداءهم وبالتالي تفعیل دورهم، بینما یرى نسبة 

یرون أن تكنولوجیا االتصال الحدیثة لم  %6، في حین تكنولوجیا فّعلت دورهم بشكل كبیرال

      . أو فعلته ولكن بشكل ضعیفدورهم  تفعل

  .ما الذي أضافھ استخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة للعاملین داخل المركز یوضح: 28جدول رقم 

 %النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة

  %62  31  إمكانیة التعامل مع كم هائل من المعلومات بسهولة

  %4  02  سهولة تحدیث وتعدیل المحتوى

  %12  06  التواصل مع العاملینفعالیة 

  %22  11        سبق  كل ما

  %100  50  المجموع

من العاملین یرون أن استخدامهم لتكنولوجیا االتصال  %62یتضح من الجدول أعاله أن 

الحدیثة أضافت لهم إمكانیة التعامل مع كم هائل من المعلومات بسهولة وهذا ما یفسر أّن 

كنولوجیا االتصال أغلب العاملین بالمركز یستخدمون اإلنترنت كوسیلة أساسیة من وسائل ت

لهم كل ما  تنولوجیا االتصال الحدیثة أضافمن العاملین یرون أن تك %22الحدیثة ، في حین 
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وبرمجیات  اإلنترانتإنترنت و "كل الوسائل التكنولوجیة المتاحة  استخدامهم إلىسبق وهذا راجع 

تكنولوجیا االتصال الحدیثة فّعلت التواصل مع  أنمنهم  %12، كما یرى "التطبیق الجدیدة

، 25تم تفسیره من خالل الجدول ویؤكد ما اإلنترانتالعاملین وهذا ما یفسر استخدامهم لشبكة 

سهولة فقط من العاملین یرون أن تكنولوجیا االتصال الحدیثة أضافت لهم  %4بینما نجد أن 

  .تحدیث وتعدیل المحتوى

  :الجداول المركبة  -  ب

 أهم وسائل تكنولوجیا االتصال الحدیثة استخداما في مركز البحث: المحور األول 

   إذا كان للمبحوثین معرفة مسبقة باستخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة أم الیوضح ما  :29جدول رقم 

  اإلجابة                   

  المتغیرات  

  المجموع  ال  نعم 

 %  ك  %  ك %  ك

  56%  28  00%  00 56%  28  ذكر  النوع

  44%  22  04%  02 40%  20  أنثى

 %100  50  04%  02  96%  48  المجموع

  40%  20  00%  00  40%  20  سنة35إلى25من  السن

  50%  25  04%  02  46%  23  سنة 45إلى 36من

  10%  05  00  00  10%  05  سنة فما فوق 46 

 %100  50  04%  02  96%  48  المجموع

المستوى 

  التعلیمي

  00%  00  00%  00  00%  00  متوسط

  14%  07  00%  00  14%  07  ثانوي

  86%  43  04%  02  82%  41  جامعي

 100%  50  04%  02  96%  48  المجموع

  46%  23  00%  00  46%  23  سنوات 5من سنة إلى   األقدمیة

  22%  11  00%  00  22%  11  سنوات 10إلى  6من

  32%  16  04%  02  28%  14  قسنة فما فو 11من 

  100%  50  04%  02  96%  48  المجموع

 نوع 

  الوظیفة

  56%  28  04%  02  52%  26  إداري

  44%  22  00%  00  44%  22  باحث
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  100%  50  04%  02  96%  48  المجموع

سنة جمیعهم  35الى 25العمال الذین تتراوح أعمارهم بین نسبة  یتضح من الجدول أعاله أن

 %82بنسبة تقدر بـ وأغلبهم ذوي تكوین جامعي ،لدیهم معرفة مسبقة 

طبیعة عملهم التي تتطلب  إلىجمیع الباحثین لدیهم معرفة مسبقة وهذا راجع  أن كما نالحظ

فنجد أن  اإلداریینوبالتالي أفضل وسیلة لتطویر أبحاثهم هي تكنولوجیا االتصال، أما ،البحث 

إلى وهذا راجع  ،لیس لدیهم معرفة مسبقة بتكنولوجیا االتصال %04نسبة قلیلة منهم والمقدرة بـ 

بالتالي سنة  40فهذا یعني أن أعمارهم تتجاوز ال .سنة من العمل11أقدمیتهم فإذا كان لدیهم 

معرفتهم المسبقة بتكنولوجیا االتصال الحدیثة تكون قلیلة خاصة اذا لم تكن من ضمن 

     .اهتماماتهم

في حالة االجابة  - خدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة یوضح مصادر المعرفة المسبقة باست :30الجدول رقم 

    -بنعم

  اإلجابة                   

  المتغیرات  

  المجموع  التخصص  خارج المركزمن عن طریق المركز   

 %  ك %  ك  %  ك %  ك

  58.33%  28  18.75%  09  33.33%  16  6.25%  03  ذكر  النوع

  41.66%  20  14.58%  07  18.75%  09  8.33%  04  أنثى

  100%  48  33.33%  16  52.08%  25  14.58%  07  مجموعال

  41.66%  20  20.83%  10  12.5%  06  8.33%  04  سنة35إلى25من  السن

  47.91%  23  10.41%  05  31.25%  15  6.25%  03  سنة 45إلى 36من

  10.41%  05  2.08%  01  8.33%  04  00%  00  سنة فما فوق 46 

  100%  48  33.33%  16  52.08%  25  14.58%  07  المجموع

المستوى 

  التعلیمي

  00%  00  00%  00  00%  00  00%  00  متوسط

  14.58%  07  6.25%  03  6.25%  03  2.08%  01  ثانوي

  85.41%  41  27.08%  13  45.83%  22  12.5%  06  معيجا

  100%  48  33.33%  16  52.08%  25  14.58%  07  مجموعال

  47.91%  23  14.58%  07  27.08%  13  6.25%  03  سنوات 5من سنة إلى   األقدمیة

  22.91%  11  6.25%  03  14.58%  07  2.08%  01  سنوات 10إلى  6من

  29.16%  14  12.5%  06  10.41%  05  6.25%  03  سنة فما فوق 11 من
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  100%  48  33.33%  16  52.08%  25  14.58%  07  المجموع

  54.16%  26  18.75%  09  27.08%  13  8.33%  04  إدارينوع الوظیفة

  45.83%  22  14.58%  07  25%  12  6.25%  03  باحث

  100%  48  33.33%  16  52.08%  25  14.58%  07  مجموعال

تكشف معطیات الجدول أن مصدر المعرفة من خارج المركز یأتي في المقدمة بالنسبة 

وفي األخیر عن طریق المركز بنسبة  ،ثم یلیه التخصص %33.33للذكور وذلك بنسبة 

وهذا ما یفسر الدور الصغیر للمركز في تكییف  ،اإلناثونفس الشيء  فیما یخص  06.25%

بالنسبة لمتغیر المستوى التعلیمي نجد أن الجامعیین  .العاملین مع تكنولوجیا االتصال الحدیثة

ثم یلیها التخصص ثم عن  %45.83من خارج المركز تأتي في المقدمة بنسبة  مصدر معرفتهم

فة مسبقة أكثر من ذوي المستوى الثانوي طریق المركز ، كما نالحظ أن الجامعیین لدیهم معر 

وهذا ما یفسر انه كلما زاد المستوى التعلیمي كلما زادت الكفاءة والمعرفة بالتطورات الحاصلة 

  .التكنولوجیات الحدیثة ومواكبتهاو 

  "نعم"في حالة اإلجابة بـ اإلنترنت  میوضح فیما یتم استخدا :31الجدول رقم 

  اإلجابة                   

  المتغیرات  

 الحصول على

           معلومات 

نقل الملفات عبر البرید 

  االلكتروني

 جمیعها

  

  المجموع

 %  ك %  ك  %  ك %  ك

  56%  28  30%  15  14%  07  12%  06  ذكر  النوع

  44%  22  26%  13  10%  05  08%  04  أنثى

  100%  50  56%  28  24%  12  20%  10  موعالمج

  40%  20  20%  10  10%  05  10%  05  سنة35إلى25من  السن

  50%  25  34%  17  08%  04  08%  04  سنة 45إلى 36من

  10%  05  02%  01  06%  03  02%  01  سنة فما فوق 46 

  100%  50  56%  28  24%  12  20%  10  المجموع

المستوى 

  التعلیمي

  00%  00  00%  00  00%  00  00%  00  متوسط

  14%  07  00%  00  08%  04  06%  03  ثانوي

  86%  43  56%  28  16%  08  14%  07  يجامع

  100%  50  56%  28  24%  12  20%  10  المجموع

  46%  23  28%  14  06%  03  12%  06  سنوات 5من سنة إلى   األقدمیة
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  22%  11  10%  05  06%  03  06%  03  سنوات 10إلى  6من

  32%  16  18%  09  12%  06  02%  01  سنة فما فوق 11من 

  100%  50  56%  28  24%  12  20%  10  المجموع

  56%  28  30%  15  14%  07  12%  06  إدارينوع الوظیفة

  44%  22  26%  13  10%  05  08%  04  باحث

  100%  50  56%  28  24%  12  20%  10  موعالمج

یتم استخدامها حسب جمیع المتغیرات في نقل  اإلنترنتنالحظ من خالل الجدول أن 

وهذا داللة على تنوع استخدامها وعدم  ،الملفات و الحصول على المعلومات معا بشكل كبیر

نقل الملفات یأتي في المرتبة  أنحصرها في وظیفة واحدة، كما نالحظ بالنسبة لمتغیر الجنس 

یرات باستثناء ثم یلیها الحصول على المعلومات وهذا ینطبق على جمیع المتغ، %24الثانیة 

نترنت للحصول على المعلومات سنوات فهم یستخدمون اإل 5قدمیة من سنة إلىالعمال ذوي األ

 إلى، ونفسر ذلك بكونهم عمال جدد یحتاجون %06فبنسبة أما نقل الملفات  %12بنسبة 

       . مراتب أعلى  إلىلتطویر عملهم وتحسین أداءهم للوصول  أكثرمعلومات 

  یوضح ما إذا كان العاملین یستخدمون اإلنترانت في عملهم :32جدول رقم 

  اإلجابة                   

  المتغیرات  

  المجموع  ال  نعم 

 %  ك  %  ك %  ك

  56%  28  44%  22  12%  06  ذكر  النوع

  44%  22  36%  18  08%  04  أنثى

  100%  50  80%  40  20%  10  المجموع

  40%  20  36%  18  04%  02  سنة35إلى25من  السن

  50%  25  38%  19  12%  06  سنة 45إلى 36من

  10%  05  06%  03  04%  02  سنة فما فوق 46 

  100%  50  80%  40  20%  10  المجموع

المستوى 

  التعلیمي

  00%  00  00%  00  00%  00  متوسط

  14%  07  10%  05  04%  02  ثانوي

  86%  43  70%  35  16%  08  جامعي

  100%  50  80%  40  20%  10  المجموع

  46%  23  44%  22  02%  01  سنوات 5من سنة إلى   األقدمیة
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  22%  11  08%  04  14%  07  سنوات 10إلى  6من

  32%  16  28%  14  04%  02  سنة فما فوق 11من 

  100%  50  80%  40  20%  10  المجموع

  56%  28  38%  19  18%  09  إدارينوع الوظیفة

  44%  22  42%  21  02%  01  باحث

  100%  50  80%  40  20%  10  المجموع

اإلنترانت  یستخدمون ینالجامعی أن بحسب المستوى التعلیمي  نالحظ من خالل الجدول

حسب متغیر االقدمیة فنجد أن  أما،  %16وي المستوى الثانوي بنسبة تقدر بـ أكثر من ذ

فقط، بینما  %2سنوات نسبة استخدامهم لإلنترانت  05 إلىالعمال ذوي االقدمیة من سنة 

اریین اإلد أن، أما حسب متغیر نوع الوظیفة فنجد  %14سنوات فبنسبة 10إلى 6األقدمیة من 

، وهذا داللة على أن  %2، فیما نجد أن الباحثین یستخدمونها بنسبة %18یستخدمونها بنسبة

في مركز البحث متاحة لبعض رؤساء المصالح فقط ذوي األقدمیة أغلبهم استخدام اإلنترانت 

ونفسر ذلك  %19كما أنها متاحة لإلداریین أكثر من الباحثین بنسبة  ،سنوات10الى 6من 

الذي یحتاج الستخدامها خاصة في تبادل الملفات أكثر من الباحثین  اإلداريلعمل بطبیعة ا

      . الذین یتعاملون أكثر شيء بالبرید االلكتروني وطبیعة عملهم في المیدان 

  "نعم"یوضح فیما یتم استخدامها في حالة اإلجابة بـ  :33جدول رقم

  اإلجابة                   

  المتغیرات  

  المجموع  مراقبة العمل  تبادل الملفات          بالموظفیناالتصال 

 %  ك %  ك  %  ك %   ك

  60%  06  20%  02  40%  04  00%  00  ذكر  النوع

  40%  04  00%  00  40%  04  00%  00  أنثى

  100%  10  20%  02  80%  08  00%  00  المجموع

  20%  02  00%  00  20%  02  00%  00  سنة35إلى25من  السن

  60%  06  10%  01  50%  05  00%  00  سنة 45إلى 36من

  20%  02  10%  01  10%  01  00%  00  ما فوقسنة ف 46 

  100%  10  20%  02  80%  08  00%  00  المجموع

المستوى 

  التعلیمي

  00%  00  00%  00  00%  00  00%  00  متوسط

  20%  02  00%  00  20%  02  00%  00  ثانوي
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  80%  08  20%  02  60%  06  00%  00  جامعي

  100%  10  20%  02  80%  08  00%  00  المجموع

  10%  01  00%  00  10%  01  00%  00  سنوات 5من سنة إلى   األقدمیة

  70%  07  10%  01  60%  06  00%  00  سنوات 10إلى  6من

  20%  02  10%  01  10%  01  00%  00  فما فوق سنة 11من 

  100%  10  20%  02  80%  08  00%  00  المجموع

  90%  09  20%  02  70%  07  00%  00  إدارينوع الوظیفة

  10%  01  00%  00  10%  01  00%  00  باحث

  100%  10  20%  02  80%  08  00%  00  المجموع

الذین یستخدمون شبكة اإلنترانت ال یستخدمونها في جمیع العاملین  أنیتضح من الجدول  

االتصال بالموظفین ، أما بالنسبة الستخدامها في تبادل الملفات فنجد أن ذوي المستوى 

الثانوي یستخدمونها في تبادل وجمیع العمال ذوي المستوي ، %60الجامعي یستخدمونها بنسبة 

دال على االستخدام الضیق  اوهذ ،من العمال یستخدمونها في مراقبة العمل %20الملفات بینما 

  .لهذه الشبكة وعدم استفادة العاملین من خدماتها المتعددة كما یجب

سنوات ومن 10إلى6من  ةفنالحظ أن العاملین ذوي األقدمی ةقدمیبالنسبة لمتغیر األ أما

واألغلبیة الذین یستخدمونها  ،فقط %10سنة فما فوق یستخدمونها في مراقبة العمل بنسبة 11

حسب متغیر نوع الوظیفة فنجد باحث  أما.%60سنوات بنسبة 10إلى 6في نقل الملفات من 

من اإلداریین %20ها في نقل الملفات في حینونیستخدممن اإلداریین  %70واحد فقط 

ونفسر ذلك بأن شبكة اإلنترانت متاحة لإلداریین أكثر من  ،العملیستخدمونها في مراقبة 

الباحثین، وذلك راجع إلى طبیعة عمل اإلداریین الذین یحتاجونها أكثر من الباحثین ألن طبیعة  

عملهم جلها خارج المركز، وبالتالي یستخدمون البرید اإللكتروني أكثر شيء ولكن هذا ال ینفي 

من كل خدماتها  ةرانت في المركز لتكون متاحة للجمیع و االستفادضرورة تفعیل شبكة اإلنت

تسریع عملیة االتصال مما یرفع من و تبادل المعلومات بین المصالح مما یسهل  المتنوعة

لكي یقوم الرئیس بتقییم ،واالستفادة من خدمة مراقبة العمل التي تتیحها اإلنترانت مستوى األداء

 .حول أداء العاملینفي إعداد سیاسة جیدة للرقابة  ساهمیمما مرؤوسیه على أساس سلیم 
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  "ال"بـ  اإلجابةیوضح سبب عدم االستخدام في حالة  :34جدول رقم 

  اإلجابة                   

  المتغیرات  

  المجموع  غیر متاحة لك  ألنك تضن أنها غیر آمنة ألنك ال تجید استخدامھا 

 %  ك  %  ك  %  ك %  ك

  55%  22  50%  20  05%  02  00%  00  ذكر  النوع

  45%  18  42.5%  17  2.5%  01  00%  00  أنثى

  100%  40  92.5%  37  7.5%  03  00%  00  موعالمج

  45%  18  45%  18  00%  00  00%  00  سنة35إلى25من  السن

  47.5%  19  40%  16  07.5%  03  00%  00  سنة 45إلى 36من

  7.5%  03  7.5%  03  00%  00  00%  00  سنة فما فوق 46 

  100%  40  92.5  37  7.5%  03  00%  00  المجموع

المستوى 

  التعلیمي

  00%  00  00%  00  00%  00  00%  00  متوسط

  12.5%  05  12.5%  05  00%  00  00%  00  ثانوي

  87.5%  35  80%  32  7.5%  03  00%  00  يجامع

  100%  40  92.5%  37  7.5%  03  00%  00  موعالمج

  55%  22  55%  22  00%  00  00%  00  سنوات 5من سنة إلى   األقدمیة

  10%  04  2.5%  01  7.5%  03  00%  00  سنوات 10إلى  6من

  35%  14  35%  14  00%  00  00%  00  سنة فما فوق 11من 

  100%  40  92.5%  37  7.5%  03  00%  00  المجموع

  نوع

  الوظیفة

  47.5%  19  40%  16  7.5%  03  00%  00  إداري

  52.5%  21  52.5%  21  00%  00  00%  00  باحث

  100%  40  92.5%  37  7.5%  03  00%  00  موعالمج

یجیدون استخدام شبكة اإلنترانت  من العاملین ال %0نسبة  أنیتضح من خالل الجدول 

جمیع العمال  أنفي حین نالحظ حسب متغیر االقدمیة  ،ولیس هذا سبب عدم استخدامهم لها

سنوات كان سبب عدم االستخدام هو أنها غیر متاحة وذلك بنسبة 10إلى 5ذوي األقدمیة من 

ة وذلك راجع إلى غیر آمن أنهاسنوات فسبب عدم االستخدام هو 10إلى 6بینما من ، 55%

اإلعالم اآللي هذا ما صرحت به نائبة المدیرة والمسؤول عن –تجربتها فیما سبق فتم قرصنتها 

 %52.5وبنسبة  ،جمیع الباحثین أنأما بالنسبة لمتغیر نوع الوظیفة فنالحظ  -في مقابلة معهما
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من اإلداریین كان السبب  %7.5هو أنها غیر متاحة بینما نجد أن نسبة  همستخدامسبب عدم ا

  . هو أنها غیر آمنة وهذا یدل على تجربتهم لها وعدم ثقتهم فیها

  یوضح ما إذا كان العاملین یستخدمون الفاكس في عملهم :35مجدول رق

  اإلجابة                   

  المتغیرات  

  المجموع  ال  نعم 

 %  ك  %  ك %  ك

  56%  28  48%  24  08%  04  ذكر  النوع

  44%  22  40%  20  4%  02  أنثى

  100%  50  88%  44  12%  06  المجموع

  40%  20  40%  20  00%  00  سنة35إلى25من  السن

  50%  25  42%  21  08%  04  سنة 45إلى 36من

  10%  05  06%  03  02%  02  سنة فما فوق 46 

  100%  50  88%  44  12%  06  المجموع

 المستوى

  التعلیمي

  00%  00  00%  00  00%  00  متوسط

  14%  07  14%  07  00%  00  ثانوي

  86%  43  74%  37  12%  06  جامعي

  100%  50  88%  44  12%  06  المجموع

  46%  23  46%  23  00%  00  سنوات 5من سنة إلى   األقدمیة

  22%  11  12%  06  10%  05  سنوات 10إلى  6من

  32%  16  30%  15  10%  01  سنة فما فوق 11من 

  100%  50  88%  44  12%  06  المجموع

 نوع 

  الوظیفة

  56%  28  44%  22  12%  06  إداري

  44%  22  44%  22  00%  00  باحث

  100%  50  88%  44  12%  06  المجموع

سنة جمیعهم ال 35الى 25العمال من  أننالحظ من خالل الجدول حسب متغیر السن 

 إلىهم عنه واستبداله بالبرید االلكتروني وذلك راجع استغنائ إلىوهذا یرجع  ،یستخدمون الفاكس

ألنه األسرع وألنهم متعودین علیه أكثر من الفاكس، ،صغر سنهم وتفضیلهم للبرید االلكتروني 

 46نة ومن س 45الى36من العمال الذین تتراوح أعمارهم بین  % 02و%08 أنبینما نالحظ 

في حالة تبادل  أنهم إلى إضافة ،دهم علیهتعو  إلىفما فوق مازالوا یستخدمونه وذلك راجع 
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وذوي أقدمیة  من یستخدمونه كبار في السن و أنملفات سریة بینهم وبین الوزارة وبالتالي نجد 

 %12بنسبة  واإلداریین - قدمیةحسب متغیر األ–سنة فما فوق  11سنوات ومن 10الى 06من 

     .عدم حاجتهم له إلىوذلك راجع ،في حین وال باحث یستخدمه  –حسب متغیر نوع الوظیفة -

المثبتة على جهاز الحاسوب في مكان العمل كافیة یوضح ما إذا كانت برمجیات التطبیق  :36جدول رقم

  لتغطیة احتیاجات المؤسسة

  اإلجابة                   

  المتغیرات  

  المجموع  ال  نعم 

 %  ك  %  ك %  ك

  56%  28  36%  18  20%  10  ذكر  النوع

  44%  22  30%  15  14%  07  أنثى

  100%  50  66%  33  34%  17  المجموع

  40%  20  28%  14  12%  06  سنة35إلى25من  السن

  50%  25  32%  16  18%  09  سنة 45إلى 36من

  10%  05  6%  03  04%  02  سنة فما فوق 46 

  100%  50  66%  33  34%  17  المجموع

المستوى 

  التعلیمي

  00%  00  00%  00  00%  00  متوسط

  14%  07  10%  05  04%  02  ثانوي

  86%  43  56%  28  30%  15  جامعي

  100%  50  66%  33  34%  17  المجموع

  46%  23  32%  16  14%  07  سنوات 5من سنة إلى   األقدمیة

  22%  11  20%  10  02%  01  سنوات 10إلى  6من

  32%  16  14%  07  18%  09  سنة فما فوق 11من 

  100%  50  66%  33  34%  17  المجموع

 نوع 

  الوظیفة

  56%  28  34%  17  22%  11  إداري

  44%  22  32%  16  12%  06  باحث

  100%  50  66%  33  34%  17  المجموع

ذوي المستوى الجامعي والثانوي  أن یتضح من الجدول بالنسبة لمتغیر المستوى التعلیمي

بینما اغلبهم ال تكفیهم بنسبة  ،الذین تكفیهم برمجیات التطبیق المثبتة على حاسوبهم نسبة قلیلة

وهذا ما ینطبق على جمیع المتغیرات مما یدل على أن أغلب عمال مركز  %66مقدرة بـ 
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مما یتیح الفرصة لجعل أداءهم أكثر سرعة ودقة  ،البحث یحتاجون لبرمجیات تطبیق أكثر

من نشر أبحاثه بكل فهذه البرمجیات تمكن المركز والباحثین  .بداع واالبتكار والتجدیدللعمال لإل

إضافة إلى معالجة وتحدیث المحتوى عن طریق برامج التطبیق المثبتة على أجهزة  ،دقة 

  . الحاسوب لتوضیح األفكار والتجارب المراد توصیلها للتعبیر عن النتائج وجذب رؤساء التحریر

  أخرىیوضح رغبة المبحوثین أو عدمها في إدخال تكنولوجیا اتصال حدیثة  :37جدول رقم

  اإلجابة                   

  المتغیرات  

  المجموع  ال  نعم 

 %  ك  %  ك %  ك

  56%  28  10%  05  46%  23  ذكر  النوع

  44%  22  06%  03  38%  19  أنثى

  100%  50  16%  08  84%  42  المجموع

  40%  20  08%  04  32%  16  سنة35إلى25من  السن

  50%  25  06%  03  44%  22  سنة 45إلى 36من

  10%  05  02%  01  08%  04  سنة فما فوق 46 

  100%  50  16%  08  84%  42  المجموع

المستوى 

  التعلیمي

  %00  00  00%  00  00%  00  متوسط

  14%  07  00%  00  14%  07  ثانوي

  86%  43  16%  08  70%  35  جامعي

  100%  50  16%  08  84%  42  المجموع

  46%  23  12%  06  34%  17  سنوات 5من سنة إلى   األقدمیة

  22%  11  02%  01  20%  10  سنوات 10إلى  6من

  32%  16  02%  01  30%  15  سنة فما فوق 11من 

  100%  50  16%  08  84%  42  المجموع

 نوع 

  الوظیفة

  56%  28  08%  04  48%  24  إداري

  44%  22  08%  04  36%  18  باحث

  100%  50  16%  08  84%  42  المجموع

كفــاءات بشــریة اغلبهــا تشــجع التطــور وتریــد یتضــح مــن خــالل الجــدول أن المركــز یحتــوي علــى 

مهمــا كــان نــوعهم أوســنهم أو مســتواهم التعلیمــي أو  ،إدخــال تكنولوجیــات جدیــدة ومواكبــة العصــر

فقـــط مـــن البـــاحثین و اإلداریـــین الغیـــر راغبـــین فـــي إدخـــال  %08نـــوع وظیفـــتهم حیـــث نالحـــظ أن 



 دور تكنولوجیا االتصال الحدیثة في تحسین األداء المهني                                            اإلطار التطبیقي

  

97 
 

من البـاحثین یرغبـون فـي إدخـال  %36من اإلداریین و %48في المقابل نالحظ أن ،التكنولوجیا 

عمـــال مركـــز البحـــث لتبنـــي أي تكنولوجیـــا جـــل وهـــذا داللـــة علـــى اســـتعداد  ،تكنولوجیـــا االتصـــال

خلـق مما یوالسعي للحصول على معارف جدیدة وتوظیفها في العمل وزیادة الخبرة،اتصال جدیدة 

  .بإیجابیة مع التغییرتعامل ین تحسین القدرات وتعزیز األداء لم مركزالمعرفة التي تمكن ال

  الصعوبات التي تواجه العاملین عند استخدامهم لتكنولوجیا االتصال الحدیثة في المركز: المحور الثاني

تكنولوجیا االتصال  استخدامیوضح ما إذا كان المركز یضمن دورات تدریبیة للتحكم في : 38الجدول رقم 

  الحدیثة

  اإلجابة                   

  المتغیرات  

  المجموع  ال  نعم 

 %  ك  %  ك %  ك

  56%  28  14%  07 42%  21  ذكر  النوع

  44%  22  08%  04  36%  18  أنثى

  100%  50  22%  11  78%  39  المجموع

  40%  20  10%  05  30%  15  سنة35إلى25من  السن

  50%  25  12%  06  38%  19  سنة 45إلى 36من

  10%  05  00%  00  10%  05  سنة فما فوق 46 

  100%  50  22%  11  78%  39  المجموع

المستوى 

  التعلیمي

  00%  00  00%  00  00%  00  متوسط

  14%  07  08%  04  06%  03  ثانوي

  86%  43  14%  07  72%  36  جامعي

  100%  50  22%  11  78%  39  المجموع

  46%  23  10%  05  36%  18  سنوات 5من سنة إلى   األقدمیة

  22%  11  00%  00  22%  11  سنوات 10إلى  6من

  32%  16  12%  06  20%  10  فوقسنة فما  11من 

  100%  50  22%  11  78%  39  المجموع

 نوع 

  الوظیفة

  56%  28  18%  09  38%  19  إداري

  44%  22  04%  02  40%  20  باحث

  100%  50  22%  11  78%  39  المجموع
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مركز البحث حسب متغیر السن یضمن دورات تدریبیة لجمیع  أنیتضح من الجدول 

بالنسبة لمتغیر المستوى التعلیمي فنالحظ أن المركز یضمن دورات  أما.األعمار بنسب متقاربة 

بینما بالنسبة .أكثر من ذوي المستوي الثانوي %72تدریبیة للجامعیین بنسبة كبیرة تقدر بـ 

سنوات جمیعهم یضمن لهم دورات 10الى6قدمیة من العمال ذوي األ أنلمتغیر األقدمیة فنالحظ 

م المركز یضمن دورات تدریبیة لجمیع العمال مهما كان نوعهم على العمو .  %22تدریبیة بنسبة 

سنهم أو مستواهم التعلیمي ولكن نالحظ من خالل متغیر نوع الوظیفة أن هناك تمییز طفیف 

فقط من الباحثین ال یضمن لهم المركز دورات  %04بین الباحثین و اإلداریین حیث نجد أن 

  .لهم دورات تدریبیة من اإلداریین ال تضمن %18تدریبیة بینما 

  تحكم في استخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة بعد التدریبیوضح درجة ال :39جدول رقم 

  اإلجابة                   

  المتغیرات  

  المجموع  لم تتغیر  متوسطة   جیدة

 %  ك %  ك  %  ك %  ك

  53.84%  21  10.25%  04  17.94%  07  25.64%  10  ذكر  النوع

  46.15%  18  2.56%  01  33.33%  13  10.25%  04  أنثى

  100%  39  12.82%  05  51.28%  20  35.89%  14  المجموع

  38.46%  15  5.12%  02  23.07%  09  10.25%  04  سنة35إلى25من  السن

  48.71%  19  7.69%  03  20.51%  08  20.51%  08  سنة 45إلى 36من

  12.82%  05  00%  00  7.69%  03  5.12%  02  سنة فما فوق 46 

  100%  39  12.82%  05  51.28%  20  35.89%  14  المجموع

المستوى 

  التعلیمي

  00%  00  00%  00  00%  00  00%  00  متوسط

  7.69%  03  00%  00  5.12%  02  2.56%  01  ثانوي

  92.30%  36  12.82%  05  46.15%  18  33.33%  13  جامعي

  100%  39  12.82%  05  51.28%  20  35.89%  14  المجموع

  46.15%  18  2.56%  01  33.33%  13  10.25%  04  سنوات 5من سنة إلى   األقدمیة

  28.20%  11  2.56%  01  15.38%  06  10.25%  04  سنوات 10إلى  6من

  25.64%  10  7.69%  03  2.56%  01  15.38%  06  سنة فما فوق 11 من

  100%  39  12.82%  05  51.28%  20  35.89%  14  المجموع

 نوع 

  الوظیفة

  48.71%  19  10.25%  04  17.94%  07  20.51%  08  إداري

  51.28%  20  2.56%  01  33.33%  13  15.38%  06  باحث
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  100%  39  12.82%  05  51.28%  20  35.89%  14  مجموعال

ن یرون  همنسبة كبیرة من أن السن والمستوى التعلیميمتغیر حسب یتضح من خالل الجدول 

ثم تلیها جیدة وفي األخیر لم تتغیر، درجة تحكمهم في تكنولوجیا االتصال بعد التدریب متوسطة 

تحكمهم بعد ن درجة في حین نالحظ حسب متغیر نوع الوظیفة أن أغلب اإلداریین یرون أ

عكس الباحثین الذین یرون  %17.94ثم تلیها متوسطة بنسبة ، %20.51بنسبة  جیدة التدریب

 أنهذا ما یدل على  و. %33.33أغلبهم أن درجة تحكمهم بعد التدریب متوسطة بنسبة 

لو  إفادة أكثرولكنها مفیدة وستكون ،الدورات التدریبیة التي یضمنها المركز ذات مستوى متوسط 

من خالل العمل على تطویر الكفاءات البشریة المتاحة في المنظمة والكامنة داخلها  تم تكثیفها

من خالل  ، فالعملیة التدریبیة تعد السبیل األمثل لرفع وتنمیة قدرات العاملین وتحسین أدائهم،

لعلمیة و إضافة إلى مواكبة التطورات ا،تطبیقات تكنولوجیا االتصال حول إعداد برامج مكثفة 

     .   إیجابا لتنعكس على مستوى أداء العمالتطویر األنظمة اإلداریة الفعالة، 

  للدورات التدریبیة التي یوفرها المركزیوضح كیفیة تقییم العاملین : 40جدول رقم 

  اإلجابة                   

  المتغیرات  

  المجموع  ضعیفة  لتحسین اتتطلب   مفیدة 

 %  ك %  ك  %  ك %  ك

  53.84%  21  10.25%  04  25.64%  10  17.94%  07  ذكر  النوع

  46.15%  18  1.025%  04  23.07%  09  12.82%  05  أنثى

  100%  39  20.51%  08  48.71%  19  30.76%  12  مجموعال

  38.46%  15  5.12%  02  23.07%  09  10.25%  04  سنة35إلى25من  السن

  48.71%  19  15.38%  06  17.94%  07  15.38%  06  سنة 45إلى 36من

  12.82%  05  00%  00  7.69%  03  5.12%  02  سنة فما فوق 46 

  100%  39  20.51%  08  48.71%  19  30.76%  12  المجموع

المستوى 

  التعلیمي

  00%  00  00%  00  00%  00  00%  00  متوسط

  7.69%  03  2.56%  01  2.56%  01  2.56%  01  ثانوي

  92.30%  36  17.94%  07  46.15%  18  28.20%  11  معيجا

  100%  39  20.51%  08  48.71%  19 30.76%  12  المجموع

  46.15%  18  2.56%  01  28.20%  11  15.38%  06  سنوات 5من سنة إلى   األقدمیة

  28.20%  11  7.69%  03  15.38%  06  5.12%  02  سنوات 10إلى  6من
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  25.64%  10  10.25%  04  5.12%  02  10.25%  04  سنة فما فوق 11 من

  100%  39  20.51%  08  48.71%  19  30.76%  12  المجموع

 نوع 

  الوظیفة

  48.71%  19  15.38%  06  20.51%  08  12.82%  05  إداري

  51.28%  20  5.12%  02  28.20%  11  17.94%  07  باحث

  100%  39  20.51%  08  48.71%  19  30.76%  12  المجموع

مون الدورات التدریبیة یتضح من خالل الجدول حسب جمیع المتغیرات أن أغلب العمال یقیِّ 

ما یؤكد ما تم ضعیفة وهذا ثم مفیدة و نسبة قلیلة منهم یرون أنها  ،على أنها تتطلب التحسین

بالتالي یمكن تقییم الدورات التدریبیة التي یضمنها المركز  )39رقم (تفسیره في الجدول السابق 

تكثیفها وٕاتاحتها لجمیع العاملین حسب  البد من ،على أنها دورات متوسطة تتطلب التحسین

لعمال لفردیة لمما یساهم في بناء وتنمیة القدرات اتخصصاتهم واحتیاجات عملهم لتعم الفائدة 

  .لتطویر أدائهم المهني وتحسینه

  یوضح ما إذا كان یواجه العمال عوائق عند استخدامهم لتكنولوجیا االتصال الحدیثة :41جدول رقم 

  اإلجابة                   

  المتغیرات  

  المجموع  ال  نعم 

 %  ك  %  ك %  ك

  56%  28  16%  08 40%  20  ذكر  النوع

  44%  22  08%  04  36%  18  أنثى

  100%  50  24%  12  76%  38  المجموع

  40%  20  04%  02  36%  18  سنة35إلى25من  السن

  50%  25  16%  08  34%  17  سنة 45إلى 36من

  10%  05  04%  02  06%  03  سنة فما فوق 46 

  100%  50  24%  12  76%  38  المجموع

المستوى 

  التعلیمي

  00%  00  00%  00  00%  00  متوسط

  14%  07  06%  03  08%  04  ثانوي

  86%  43  18%  09  68%  34  جامعي

  100%  50  24%  12  76%  38  المجموع

  46%  23  14%  07  32%  16  سنوات 5من سنة إلى   األقدمیة

  22%  11  04%  02  18%  09  سنوات 10إلى  6من

  32%  16  06%  03  26%  13  سنة فما فوق 11من 

  100%  50  24%  12  76%  38  المجموع
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  36%  28  16%  08  40%  20  إدارينوع الوظیفة

  44%  22  08%  04  36%  18  باحث

  100%  50  24%  12  76%  38  المجموع

نالحظ من خالل الجدول أن نسبة العمال الذین یواجهون عوائق عند استخدامهم لتكنولوجیا 

كما أن أغلبهم یواجهون عوائق  وهذا داللة على  ،االتصال الحدیثة متقاربة بین جمیع المتغیرات

فنالحظ أن أغلبهم  عوائقأما العمال الذین ال یواجهون  ،تقارب المستوى بین جمیع العمال

ونفسر ذلك بان نصفهم لدیهم تخصص إعالم آلي والبعض ، %24إداریین والمقدرین بنسبة 

    )حسب استطالعي( %10أي  05اآلخر یعملون في خلیة اإلعالم اآللي وعددهم 

   في حالة اإلجابة بنعم عوائقیوضح طبیعة هذه ال :42الجدول رقم 

  اإلجابة                   

  المتغیرات  

  المجموع  لغویة    تقنیة 

 %  ك  %  ك %  ك

  52.63%  20  00%  00  52.63%  20  ذكر  النوع

  47.36%  18  7.89%  03  39.47%  15  أنثى

  100%  38  7.89%  03  92.10%  35  المجموع

  47.36%  18  5.26%  02  42.10%  16  سنة35إلى25من  السن

  44.73%  17  00%  00  44.73%  17  سنة 45إلى 36من

  7.89%  03  2.63%  01  5.26%  2  سنة فما فوق 46 

  100%  38  7.89%  03  92.10%  35  المجموع

المستوى 

  التعلیمي

  00%  00  00%  00  00%  00  متوسط

  10.52%  04  2.63%  01  7.89%  03  ثانوي

  89.47%  34  5.26%  02  84.21%  32  جامعي

  100%  38  7.89%  03  92.10%  35  المجموع

  األقدمیة

  

  

  42.10%  16  7.89%  03  34.21%  13  سنوات 5من سنة إلى 

  23.68%  09  00%  00  23.68%  09  سنوات 10إلى  6من

  34.21%  13  00%  00  34.21%  13  سنة فما فوق 11من 

  100%  38  7.89%  03  92.10%  35  المجموع

  52.63%  20  2.63%  01  50%  19  إدارينوع الوظیفة

  47.36%  18  5.26%  02  42.10%  16  باحث

  100%  38  7.89%  03  92.10%  35  المجموع
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أغلب العمال یواجهون صعوبات تقنیة بنسب متقاربة بین  أن لىعتكشف معطیات الجدول 

أما فیما یخص العوائق اللغویة .قلة الدورات التدریبیة المتاحة  إلىوهذا راجع  ،جمیع المتغیرات

 سنة  35و 25أن أغلبهم تتراوح أعمارهم بین  و المستوى التعلیمي متغیر السنفنالحظ حسب 

ضعف تكوین صغار السن في الفرنسیة  إلىوهذا یعود ، %5.26  بنسبةومستواهم التعلیمي 

سنة الذین ال نجد وال واحد منهم  45و36ح أعمارهم بین عكس العمال الذین تتراو ،واالنجلیزیة 

بینما نالحظ أن  ،تكوینهم الفرنسي وتمكنهم من اللغة الفرنسیة إلىیواجه عوائق لغویة هذا راجع 

ما سنة ومستواهم التعلیمي ثانوي یواجهون عوائق لغویة ، أ 46فوق ال  همفقط سن 2.63%

أحد  سنوات والباقي ال10إلى 5قدمیتهم من أ %7.89قدمیة فنالحظ أن نسبةحسب متغیر األ

صغار السن من اللغات  و عدم تمكن الخریجین الجدد م وهذا ما یؤكد،فیهم یواجه عوائق لغویة 

وضرورة إعادة تكوینهم خاصة في اللغة االنجلیزیة ألنها لغة العالم لكي یستطیعوا ،األجنبیة 

  . التعامل مع التكنولوجیات الجدیدة 

  تأثیر استخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة على األداء المهني لدى العاملین:الثالثالمحور 

یوضح المظاهر التي أفرزتها تكنولوجیا االتصال الحدیثة خارج المركز في حالة اإلجابة  :43جدول رقم 

  "قلیال"أو " بنعم"

  اإلجابة                   

  المتغیرات  

التعریف أكثر 

  بالمؤسسة

صورة تحسین 

  المؤسسة

  تسهیل االتصال 

بالمؤسسات األخرى

  المجموع  أخرى

 %  ك  %  ك  %ك  %  ك %  ك

  55.81%  24  11.62%  05  20.93%  09  6.97%  03  16.27%  07  ذكر  النوع

  44.18%  19  6.97%  03  18.60%  08  2.32%  01  16.27%  07  أنثى

  100%  43  18.60%  08  39.53%  17  9.30%  04  32.55%  14  المجموع

  37.20%  16  4.65%  02  13.95%  06  00%  00  18.60%  08  سنة35إلى25من  السن

  51.16%  22  11.62%  05  23.25%  10  6.97%  03  9.30%  04  سنة 45إلى 36من

  11.62%  05  2.32%  01  2.32%  01  2.32%  01  4.65%  02  سنة فما فوق 46 

  100%  43  18.60%  08  39.53%  17  9.30%  04  32.55%  14  المجموع

  00%  00  00%  00  00%  00  00%  00  00%  00  متوسطالمستوى 
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  11.62%  05  00%  00  2.32%  01  00%  00  9.30%  04  ثانوي  التعلیمي

  88.37%  38  18.60%  08  37.20%  16  9.30%  04  23.25%  10  جامعي

  100%  43  18.60%  08  39.53%  17  9.30%  04  32.55%  14  المجموع

  39.53%  17  6.97%  03  13.95%  06  00%  00  18.60%  08  سنوات 5من سنة إلى   األقدمیة

  2.32%  10  2.32%  01  9.30%  04  2.32%  01  9.30%  04  سنوات 10إلى  6من

  37.20%  16  930%  04  16.27%  07  6.97%  03  4.65%  02  سنة فما فوق 11من 

  100%  43  18.60%  08  39.53%  17  9.30%  04  32.55%  14  المجموع

 نوع 

  الوظیفة

  %  23  11.62%  05  20.93%  09  4.65%  02  16.27%  07  إداري

  %  20  6.97%  03  18.60%  08  4.65%  02  16.27%  07  باحث

  %  50  18.60%  08  39.53%  17  9.30%  04  32.55%  14  المجموع

نوع الوظیفة نالحظ أن أكبر نسبة من الباحثین واإلداریین یرون أن بمالحظة متغیر 

ثم تلیها  ،تكنولوجیا االتصال الحدیثة تسهل االتصال بالمؤسسات األخرى بنسب متقاربة

وذلك  ،%16.27وتقدر بـ الباحثین و  اإلداریینالتعریف أكثر بالمؤسسة بنسب متساویة بین 

ونسبة قلیلة یرون أنها تحسن صورة  "الیوتیوب"و" الفایس بوك"و بفضل الموقع االلكتروني

حیث نجد أن  ،وذلك یعود إلى أقدمیتهم ومستواهم التعلیمي الجامعي %4.65المؤسسة وتقدر بـ 

أقدمیتهم تتراوح ما بین  العمال الذین یرون أنها تحسن صورة المؤسسة جمیعهم جامعیین و

ونفسر ذلك بإدراكهم الكبیر ألهداف المركز ومسیرته  ،سنة فما فوق11سنوات ومن 10ال6

  .      والصورة التي یسعى إلى الوصول إلیها والتي حققها 

  یوضح الشكل الذي فّعلت به تكنولوجیا االتصال دور العاملین في المركز :44جدول رقم 

  اإلجابة                   

  المتغیرات  

  المجموع  ضعیف  متوسط  كبیر

 %  ك %  ك  %  ك %  ك

  56%  28  06%  03  22%  11  28%  14  ذكر  النوع

  44%  22  00%  00  30%  15  14%  07  أنثى

  100%  50  06%  03  52%  26  42%  21  مجموعال

  40%  20  02%  01  26%  13  12%  06  سنة35إلى25من  السن

  50%  25  04%  02  26%  13  20%  10  سنة 45إلى 36من

  10%  05  00%  00  00%  00  10%  05  سنة فما فوق 46 

  100%  50  06%  03  52%  26  42%  21  المجموع
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المستوى 

  التعلیمي

  00%  00  00%  00  00%  00  00%  00  متوسط

  14%  07  02%  01  06%  03  06%  03  ثانوي

  86%  43  04%  02  46%  23  36%  18  معيجا

  100%  50  06%  03  52%  26  42%  21  المجموع

  46%  23  04%  02  22%  11  20%  10  سنوات 5من سنة إلى   األقدمیة

  22%  11  02%  01  14%  07  06%  03  سنوات 10إلى  6من

  32%  16  00%  00  16%  08  16%  08  سنة فما فوق 11 من

  100%  50 06%  03  52%  26  42%  21  المجموع

  56%  28  06%  03  28%  14  22%  11  إدارينوع الوظیفة

  44%  22  00%  00  24%  12  20%  10  باحث

  100%  50  06%  03  52%  26  42%  21  مجموعال

بشكل  العمالتكنولوجیا االتصال الحدیثة فعلت دور أغلب  أنیتضح من الجدول أعاله 

 أعمارهمالعمال الذین  أنكما نالحظ حسب متغیر السن  ،متوسط وذلك حسب جمیع المتغیرات

وهذا راجع  ،تكنولوجیا االتصال الحدیثة فعلت دورهم بشكل كبیر أنیرون جمیعهم سنة 46تفوق 

بینما  ،إلى مالحظتهم للفرق بین الوسائل التقلیدیة التي كانوا یستخدمونها والتكنولوجیات الحدیثة

نسبة العمال الذین فعلت دورهم بشكل ضعیف فهي نسبة قلیلة حسب جمیع المتغیرات وتقدر 

تكنولوجیا فعلت الذین نسبة اإلداریین  أنكما نالحظ حسب متغیر نوع الوظیفة  ،% 06بـ

بینما تنعدم عند الباحثین وهذا راجع إلى  ،%6ضعیف تقدر بـ االتصال الحدیثة دورهم بشكل

  .نقص الدورات التدریبیة الخاصة باإلداریین 

  ما الذي أضافه استخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة للعاملین داخل المركزیوضح  :45جدول رقم 

  اإلجابة                   

  المتغیرات  

  امكانیة التعامل 

مع كم هائل من 

  المعلومات 

سهولة تحدیث 

  المحتوىوتعدیل 

  فعالیة التواصل

  مع العاملین 

  المجموع  ما سبقكل  

 %  ك  %  ك %  ك  %  ك %  ك

  56%  28  08%  04  06%  03  2%  01  40%  20  ذكر  النوع

  44%  22  14%  07  06%  03  02%  01  22%  11  أنثى

  100%  50  22%  11  12%  06  04%  02  62%  31  المجموع

  40%  20  10%  05  06%  03  04%  02  20%  10  سنة35إلى25من  السن
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  50%  25  08%  04  06%  03  00%  00  36%  18  سنة 45إلى 36نم

  10%  05  04%  02  00%  00  00%  00  06%  03  سنة فما فوق 46 

  100%  50  22%  11  12%  06  04%  02  62%  31  المجموع

المستوى 

  التعلیمي

  00%  00  00%  00  00%  00  00%  00  00%  00  متوسط

  14%  07  00%  00  02%  01  02%  01  10%  05  ثانوي

  86%  43  22%  11  10%  05  02%  01  52%  26  جامعي

  100%  50  22%  11  12%  06  04%  02  62%  31  المجموع

  46%  23  10%  05  06%  03  04%  02  26%  13  سنوات 5من سنة إلى   األقدمیة

  22%  11  06%  03  02%  01  00%  00  14%  07  سنوات 10إلى  6من

  32%  16  06%  03  04%  02  00%  00  22%  11  سنة فما فوق 11من 

  100%  50  22%  11  12%  06  04%  02  62%  31  المجموع

  نوع 

  الوظیفة

  56%  28  10%  05  06%  03  02%  01  38%  19  إداري

  44%  22  12%  06  06%  03  02%  01  24%  12  باحث

  100%  50  22%  11  12%  06  04%  02  62%  31  المجموع

التعامل مع كم هائل من  إمكانیة أنجمیع المتغیرات معطیات الجدول حسب تكشف 

وبعد ذلك فعالیة التواصل مع اآلخرین وفي  ،المعلومات یأتي في المقدمة ثم تلیه كل ما سبق

عمال المركز على اختالف أعمارهم ن أونفسر ذلك ب،األخیر سهولة تحدیث وتعدیل المحتوى 

ونوع وظائفهم، أغلبهم یستفیدون من تكنولوجیا االتصال الحدیثة نفس یمي لومستواهم التع

من المعلومات وهذا بفضل اإلنترنت التعامل مع كم هائل  إمكانیةاالستفادة والتي تتمثل في 

، ل البرید االلكترونيمن إمكانیة التواصل مع العاملین بفض ،األخرىالخدمات  إلىإضافة 

وسهولة تحدیث المحتوى وتعدیله بفضل برمجیات  " Sndl"واالستفادة من المكتبة اإللكترونیة 

       .المتاحة بالرغم من عدم كفایتها تماما التطبیق
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  :االستنتاجات العامة

  :النتائج الخاصة بالمحور األول/ 1

 أننستنتج  ،استنادا للنتائج المعروضة في الجداول التي تم تحلیلها الخاصة بالمحور األول

هناك تباین في استخدام وسائل تكنولوجیا االتصال الحدیثة من طرف العاملین في المركز 

  :ومجاالت استخدامها كالتالي

  من  طرف عمال  %100لى حیث یتم استخدامها بنسبة و اإلنترنت في المرتبة األتستخدم

وعة من توزیع من خدمات البرید االلكتروني المتن ومن مجاالت استخدامها االستفادة ،المركز

التعریفیة وكل ما یقدمه ما تستفید منها في عرض المعلومات بادل الملفات  كوت ،للرسائل

 "والفایس بوك" www.CRSTRA.dzالمركز من نشاطات من خالل الموقع االلكتروني 

   ."الیوتیوب"و

 لتغطیة لكنها غیر كافیة  ،برمجیات التطبیق تأتي في المرتبة الثانیة من حیث االستخدام

 .فرصة لإلبداعو دقته وال یتیح  ،احتیاجات المركز بنسبة كبیرة مما یقلل سرعة األداء

  لثالثة من حیث االستخدام القتصارها على بعض المصالح دون ااالنترانت تأتي في المرتبة

نتیجة انخفاض ثقة اإلدارة العلیا فیها بسبب قرصنتها ، أما بالنسبة لمجال االستفادة  ،األخرى

قدمیة ، كما یؤثر متغیر المستوى التعلیمي واألمنها فهو ضیق ینحصر في تبادل الملفات

  .ونوع الوظیفة على استخدامها 

 ن أغلب العاملین یعتبرونه وسیلة رتبة الرابعة من حیث االستخدام ألالفاكس یأتي في الم

تبادل الملفات السریة بین  في وبقي استخدامه منحصر ناهم البرید االلكتروني عنها،بطیئة أغ

 .خدامه، كما یؤثر نوع الوظیفة على استالمركز والوزارة والفروع 

  عدم توفر المركز على شبكة اكسترانت بالرغم من أهمیتها وخدماتها المتنوعة.     
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لها استعداد لتبني تكنولوجیا  ذوو مستوى تعلیمي عالي توفر المركز على كفاءات -

 مما یخلق مهارات تمكن المركز من تحسین ،االتصال الحدیثة وتوظیفها في العمل

 .المهني األداءتعزیز و  وتطویر البحث العلمي

  :النتائج الخاصة بالمحور الثاني /2

ملین في مركز البحث عند استخدامهم تكنولوجیا االصعوبات التي تواجه الع أهممن  -

بالشكل  االستفادةهي عدم  ،بالرغم من ضمان المركز دورات تدریبیة،االتصال الحدیثة 

إضافة إلى  ،قلتها وعدم كفایتهااإلداریین ، وذلك راجع إلى المطلوب منها خاصة فیما یخص 

 .أن معظمها غیر ممنهجة

ویعود ذلك إلى أن المعلومات ،أغلب العمال یواجهون صعوبات تقنیة ولیست لغویة  -

المدونة في تكنولوجیات االتصال الحدیثة باللغة الفرنسیة التي یجیدها اغلب موظفو مؤسساتنا، 

 .التقنیة فلها عالقة بطریقة االستعمال واالستفادة منها وهذا تحققه الدورات التدریبیة  أما

وتنظیم التربصات ،برمجیات التطبیق یواجه المركز عائقا كبیرا یتمثل في ارتفاع أسعار  -

یعرقل مواكبته للتطور السریع مما  ،ودورات خارج البالد لالستفادة من التطورات التكنولوجیة

 .على الوصول لمستوى أداء متمیزیؤثر و 

صعوبة االتصال بالوزارة وفروع المركز نتیجة اعتمادهم على الفاكس بدل شبكة   -

التي لها دور كبیر في تفعیل االتصال بین الفروع وٕاضفاء میزة السرعة والدقة في  ،االكسترانت

 .تبادل الملفات مما یحسن األداء

  :النتائج الخاصة بالمحور الثالث/ 3

المهني لدى عمال مركز البحث حسب ما  األداءیكمن تأثیر تكنولوجیا االتصال الحدیثة على 

  :في  إلیهتم التوصل 

طرق  إحاللو ،البشریة  األخطاءتسریع وتسهیل الحصول على المعلومات والحد من  -

 .حدیثة بدال من الطرق القدیمة على مستوى العمل 
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ساهمت تكنولوجیا االتصال الحدیثة في تحسین طرق وأسالیب االتصال الداخلي بین  -

وتبادل الملفات عن طریق البرید االلكتروني ،في نقل المعلومات  اإلداریةالمصالح 

مما سمح لهم بتطویر مهاراتهم ومعارفهم وٕاكسابهم معارف  ،المتاح لجمیع العاملین

 .م وتفعیله ارتفاع مستوى أدائه إلى أدتجدیدة 

وسهولة ،توفیر نمط اتصالي یسمح بالتواصل بین العمال والوصول المباشر للمعلومات  -

 وٕانمالإلنترانت لكنها غیر متاحة لجمیع العاملین  استخدامهماسترجاعها من خالل 

مقتصرة على بعض المصالح وهذا یعد عائقا بالنسبة للعاملین اآلخرین ویؤثر على 

 .نوعیة أداءهم 

ماد الكبیر والصحیح على شبكة اإلنترنت وحسن استخدامها واالستفادة منها أدى االعت -

خاصة فیما یخص نشر البحوث ومعرفة العلوم التي  ،إلى تفعیل االتصال خارج المركز

تلقى اهتماما في مختلف المجاالت،إضافة إلى الدور الكبیر للموقع االلكتروني ومواقع 

مما یحسن صورته ویخلق  ،التعریف بالمركز التواصل االجتماعي التي زادت من

    . عالقات خارجیة تطور العمل 
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  :النتیجة العامة 

والتي تدور حول دور تكنولوجیا االتصال  ،لقد أسفرت نتائج الدراسة المیدانیة التي قمنا بها

وبالضبط في مركز ،المهني لدى العاملین في المؤسسات العمومیة  األداءالحدیثة في تحسین 

في استخدام  عن وجود تباین -بسكرة–البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة عمر البرناوي 

نترنت المرتبة األولى ثم برمجیات التطبیق حیث تحتل اإل،  وسائل تكنولوجیا االتصال الحدیثة

اوت بین وسیلة وأن االستفادة من هذه التكنولوجیات یتف،  وأخیرا الفاكس ،وبعدها اإلنترانت

  .وأخرى حسب ترتیبها

ركز من الدورات التدریبیة التي كما أكدت معظم النتائج على عدم استفادة العاملین في الم 

وعدم كفایتها وضرورة تكثیفها ، كما یواجه العمال  لقلتها،یضمنها المركز بالشكل المطلوب 

وفي المقابل یواجه المركز صعوبة ارتفاع أسعار هذه  ،صعوبة تمثلت في قلة برمجیات التطبیق

وتطویر أسالیب العمل  ،بالنسبة للباحثین مما یعرقل تسهیل وتطویر البحث العلمي ،البرمجیات

ولكن على العموم فقد أدت تكنولوجیا االتصال الحدیثة المتوفرة في المركز  ،بالنسبة لإلداریین

من خالل تحسین  ،في المركز بشكل مقبوللدى العاملین تحسین مستوى األداء المهني  إلى

لمركز على كفاءات ذوو مستوى توفر ا بفضل، أسالیب االتصال بشقیه الداخلي والخارجي

    .تعلیمي عالي لها استعداد لتبني تكنولوجیا االتصال الحدیثة وتوظیفها في العمل
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  مةــاتــــــــــخ

بوصفها محورا  ،في مجمل ما تطرقت إلیه هذه الدراسة حول تكنولوجیا االتصال الحدیثة

ودورها الهام في رفع كفاءة والعالمیة في ظروف االنفتاح  واستمرارها لتطویر العملیة اإلداریة

القول بأّن  یمكن المنظمات،لتنمیة وترقیة عنصرا ضروریا  باعتباره األداء المهني وتحسینه،

التعرف على أهم فمن خاللها تّم ، اي ضوء األهداف التي سطرت من أجلهنتائج ف دراسةلل

وسائل تكنولوجیا االتصال الحدیثة استخداما في مركز البحث العلمي والصعوبات التي تواجه 

ه تحقیق هذتّم كما  ، هم المهني داخل المركزوتأثیرها على أدائامهم لها، العاملین عند استخد

 على باالعتمادوتحلیلها ها تفریغو متعددة لجمع البیانات  أدوات استخدامف من خالل اهداأل

حیث توصلنا  ،ب النظري الذي تم التطرق فیه لتكنولوجیا االتصال الحدیثة واألداء المهنيالجان

  :فیما یلينجملها مجموعة من النتائج لى إ

حیث تحتل اإلنترنت المرتبة ،وجود تباین في استخدام وسائل تكنولوجیا االتصال الحدیثة 

كما یواجه العمال صعوبة تمثلت  ،وبعدها اإلنترانت وأخیرا الفاكس األولى ثم برمجیات التطبیق

مما  ،في قلة برمجیات التطبیق وفي المقابل یواجه المركز صعوبة ارتفاع أسعار هذه البرمجیات

 ةرقل تسهیل وتطویر البحث العلمي بالنسبة للباحثین، وتطویر أسالیب العمل بالنسبیع

ولكن في المقابل ساهمت تكنولوجیا االتصال الحدیثة المتوفرة في المركز في تحسین ، لإلداریین

من خالل تحسین أسالیب االتصال بشقیه الداخلي  ،مستوى األداء المهني بشكل مقبول

مستوى تعلیمي عالي لها استعداد لتبني  يالمركز على كفاءات ذو  بفضل توفر والخارجي

    .تكنولوجیا االتصال الحدیثة وتوظیفها في العمل
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  :الدراسة ملخص

الحدیثة حیث أصبحت االتصال  نموا كبیرا في مجال تكنولوجیاعرفت السنوات األخیرة 

فأثرت بذلك على أداء  ،المؤسسات الیوم تواجه شكال جدیدا من المنافسة لم یعرف من قبل

  .العاملین داخل المؤسسة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي

قامت هذه الدراسة على فكرة محوریة تمثلت في الدور الذي تؤدیه تكنولوجیا االتصال 

الحدیثة في تحسین األداء المهني داخل مركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة عمر 

تكنولوجیا االتصال  الذي تؤدیه دورما ال: وذلك بطرح التساؤل التالي –بسكرة  –البرناوي 

مركز البحث العلمي والتقني للمناطق داخل لعاملین دى االحدیثة في تحسین األداء المهني ل

       الجافة عمر البرناوي؟ 

 اســتخداما الحدیثــة االتصــال تكنولوجیــا حیــث تهــدف دراســتنا إلــى التعــرف علــى أهــم وســائل

و  صـعوبات التـي تواجـه العـاملینالمن طرف العاملین كمـا تهـدف للكشـف عـن مركز البحث  في

  .مركز البحثهم  داخل أداءعلى استخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة  ریأثت

عامــــل  50عینــــة مناســــبة مــــن مجتمــــع الدراســــة مكونــــة مــــن  اختیــــارولتحقیــــق أهــــداف الدراســــة تــــم 

  .باحث ، باالعتماد على أداة المالحظة والمقابلة واستمارة االستبیان 22إداري و 28مقسمین إلى

  :وتوصلت الدراسة إلى

وجــود تبــاین فــي اســتخدام وســائل تكنولوجیــا االتصــال الحدیثــة حیــث تحتــل اإلنترنــت المرتبــة    -

 .لتطبیق وبعدها اإلنترانت وأخیرا الفاكساألولى ثم برمجیات ا

  .وجود تفاوت في االستفادة من هذه التكنولوجیات بین وسیلة وأخرى حسب ترتیبها -

عــــدم اســــتفادة العــــاملین فــــي المركــــز مــــن الــــدورات التدریبیــــة التــــي یضــــمنها المركــــز بالشــــكل  -

 .المطلوب لقلتها وعدم كفایتها وضرورة تكثیفها
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لــت فــي قلــة برمجیــات التطبیــق وفــي المقابــل یواجــه المركــز صــعوبة یواجــه العمــال صــعوبة تمث -

ارتفــاع أســعار هــذه البرمجیــات ممــا یعرقــل تســهیل وتطــویر البحــث العلمــي بالنســبة للبــاحثین، 

 وتطویر أسالیب العمل بالنسبة لإلداریین

ي تكنولوجیا االتصال الحدیثة المتوفرة في المركز إلى تحسین مستوى األداء المهنمساهمة  -

بشكل مقبول من خالل تحسین أسالیب االتصال بشقیه الداخلي والخارجي بفضل توفر 

المركز على كفاءات ذوو مستوى تعلیمي عالي لها استعداد لتبني تكنولوجیا االتصال 

 .  الحدیثة وتوظیفها في العمل
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Résumé de l'étude : 

  Il pouvais ces dernières années une croissance significative dans le domaine de 

la technologie de communication moderne où les institutions est devenu aujourd'hui 

face à une nouvelle forme de concurrence ne connaissais pas avant, affectant ainsi le 

rendement des employés au sein de l'organisation, tant au niveau interne ou externe. 

Cette étude a été basée sur la centralité de la notion a été le rôle joué par les 

technologies de communication modernes pour améliorer la performance 

professionnelle au sein de la recherche scientifique et technique dans les zones sèches 

du centre de Omar Albornaoui - Biskra - en posant la question suivante : Quel est le 

rôle joué par les technologies de communication modernes pour améliorer la 

performance professionnelle des employés à l'intérieur du centre la recherche 

scientifique et technique dans les zones sèches Omar Albornaoui ? 

Où notre étude vise à identifier les moyens les plus importants de la technologie 

moderne de communication utilisé dans le centre de recherche des travailleurs du parti 

vise également à révéler les difficultés rencontrées par les travailleurs et l'impact de 

l'utilisation des technologies modernes de communication sur leur performance dans le 

Centre de recherche. 

Pour atteindre les objectifs de l'étude ont été choisis à partir d'une étude 

appropriée est composé de 50 travailleurs communautaires répartis dans 28 

échantillons administrative et 22 Chercheur , basée sur l'observation , l'entrevue et 

l'outil sous forme de questionnaire. 

L'étude a révélé que: 

- Une différence dans l'utilisation des technologies modernes de communication où 

Internet occupe la première place ، et le logiciel d'application et puis l'intranet et fax. 

- Une disparité à tirer parti de ces technologies entre les moyens et l'autre en fonction 

de leur ordre . 

-Ne pas prendre avantage des employés au centre de cours de formation garantis par le 

Centre au besoin et je dis à inadéquats et doivent être intensifiés. 

-Les travailleurs ont de la difficulté a été le manque de logiciels d'application En 

revanche, le centre a de la difficulté la hausse des prix de ces produits logiciels , qui 

facilitent et entravent le développement de la recherche scientifique pour les 

chercheurs , et le développement de méthodes de travail pour les administrateurs. 

- Contribution à la technologie moderne de communication disponibles au centre pour 

améliorer le niveau professionnel de la performance est acceptable par une meilleure 

communication , les deux méthodes internes et externes , grâce à fournir aux gens des 

compétences centre sur un niveau élevé d'éducation de sa volonté d'adopter des 

technologies modernes de communication et de les employer dans l'action . 


