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  و به نستعيـن مـن الرحيـه الرحمـبسم اللّ 

 بداية، أحمد اللّـه سبحانه على ما أنعم علّي من فضلـه

 ثم أقـدم تشكـراتـي خالصـة طّيبـة إلـى األستـاذ المشـرف 

بـن جـديـد عبـد الحـق على مرافقتـه لـي طـوال فتـرة انجـاز البحـث، علـى صبـره، علـى نصائحـه 

 القّيمـة، علـى تواضعـه وتفّهمـه.

 كمـا أقـّدم تشكراتـي إلـى األستـاذة سعـدي وحيدة التي تسانـدنـا دومـا، 

 إلى األستاذ منصـوري فـؤاد الذي لـم يبخـل علينـا بشـيء،

 و إلى صديقـي العزيـز لـولـو عبد الغانـي.    

 

 

 



 

 

  

  

 

 أهـدي ثمـرة هـذا الجهــد المتواضـع إلـى الوالديـن الكريميـن، 

 إلـى جدتـي العزيـزة، إلى جـّديا العزيزيـن، وكـل العائلـة.

  إلـى كـل األهـل و األقـارب و األصدقـاء و الزمـالء،

 و إلـى كـل من ساعدني من قريب أو من بعيـد.

  

 

 

 



 امللخـــص 

 الملخـــص: 

     تتناول هذه املذكرة موضوع مسامهة التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال يف دعم املشاركة التنظيمية، 

،         على عّينة ArcelorMittalوهي عبارة عن دراسة ميدانية أجريت مبؤسسة أرسيلور ميتال تبسة 

 مستخدما إداريا، حيث اعتمدت املنهج املسحي يف وصف وحتليل الظاهرة، و سعت إىل 60قصدية تتكون من 

االنرتانيت يف  و          واالتصال خصوصا االنرتنت لإلعالمالتكنولوجيات احلديثة مدى مسامهة كشف عن ال

، و التعرف على تأثري العوامل دعم أحد أهم املبادئ اليت تؤسس لتحقيق حاكمية املؤسسة أال وهي املشاركة

 تسهم كيفالشخصية و الثقافية يف كيفية استخدام هذه الوسائل. وقد انطلقت الدراسة من التساؤل التايل: 

 ArcelorMittal "  التنظيمية مبؤسسة أرسيلور ميتالشاركةاملإلعالم واالتصال يف دعم احلديثة ل تتكنولوجياال

 تبسة؟ " 

 وكانت أهم النتائج اليت توصلت إليها هي: 

- إن أغلبية املستخدمني اإلداريني ال يستعملون التكنولوجيات احلديثة لإلعالم و االتصال، فالشبكة غري متاحة 

 للجميع. أما من تتوفر لديهم، فهم يستخدمو�ا بدرجة أقل مقارنة باالتصال الشخصي واملكتوب.

 - توصيل املستخدمني باالنرتنت ال يشكل أولوية لدى املؤسسة، بالنظر إىل أ�ا غري آمنة وغري إنتاجية. 

- للمؤسسة إسرتاتيجية واضحة وحمددة لنشر االنرتانيت، غري أّن هذه األخرية الزالت غري معممة، ويعرتضها 

 مشكل التباعد اجلغرايف للمصاحل.

 - إن املستخدمني يدركون أمهية استخدام هذه الوسائل يف العمل، لكّنهم على تفاوت يف اإلقبال عليها.

 - إن اللغة االجنليزية متثل عائقا أمام استفادة العمال من موقع املؤسسة والتواصل عرب االنرتانيت.

- إن املستفيدين من التكنولوجيات احلديثة لإلعالم و االتصال هم غالبا من اإلطارات واإلطارات السامني، كما 

 أّ�م غالبا أصغر سنا، وأحسن تعليما.

     وتؤكد الدراسة أن استخدام التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال يف مؤسسة أرسيلور ميتال ال يدعم 

مشاركة املستخدمني اإلداريني بالشكل املطلوب، من خالل عدم تعميمها على كل املصاحل وعلى مجيع 

 املستويات الوييفية، إضافة إىل نقص تكوين املستخدمني، وضعف مهارا م يف هذا الال.  

 

 



Résumé:  
        Ce mémoire traite la contribution des nouvelles technologies de l'information 
et de la communication à soutenir la participation organisationnelle. Il s’agit 
d’une étude de terrain faite au sein de la société "ArcelorMittal" Tébessa, basé 
sur un échantillon délibéré, constitué de 60 employés administratifs, optant pour 
une méthodologie d’enquête descriptive et analytique du phénomène. Il vise à 
préciser le rôle des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication en particulier "Internet" et "intranet" pour soutenir l'un des 
principes les plus importants établis pour atteindre la gouvernance de l'entreprise 
( la participation), et identifie l’impact des facteurs personnels et culturels sur 
l’utilisation de ces moyens. Ainsi L'étude a commencé avec la question 
suivante :  
Comment les nouvelles technologies de l'information et de   la communication 
contribuent-elle à soutenir la participation organisationnelle au sein de la société 
"ArcelorMittal"Tébessa   
L’étude a abouti aux résultats suivants :   

 La plupart des employés administratifs n’utilisent pas les nouvelles technologies 
de l'information et de la communication comme cause à l’inaccessibilité au 
réseau pour tous les employés. Cependant, ceux qui ont l'accès, l'utilisent moins 
par rapport à la communication écrite et personnelle. 

 Connecter les employés administratifs par l'internet n’est pas une priorité de 
l’Entreprise, pensant qu’elle est insécurisée et non productive.  

 La société a une stratégie claire pour généraliser son réseau "intranet", mais cette 
dernière se heurte au problème de l’éloignement géographique des services. 

 Les employés connaissent l'importance de ces moyens au travail, mais leurs 
addiction reste variable d’un employer a l’autre.  

 La langue anglaise fait obstacle face aux travailleurs pour profiter du site de 
l’entreprise et communiquer à travers l’intranet. 

 Ceux qui profitent des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication sont généralement les cadres et les cadres supérieurs et sont.  
       Cette étude affirme que l'utilisation des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication à "ArcelorMittal" ne soutient pas la 
participation des employés administratifs comme il se doit, par la non 
généralisation à tous les services et tous les niveaux fonctionnels, en plus de la 
faible instruction des employés et leurs manques de connaissances dans ce 
domaine. 



         Abstract: 

       This memorial deals with the role of new technologies of information and 
communication in supporting organic participation. It is a real study at 
"ArcelorMittal" in Tébessa based on 60 administrative employees, where              
it counted scanning protocol in analysing and describing the phenomenon. It 
aimed to clear the role of new technologies of information and communication 
especially  " internet  and "intranet" in supporting one of the most important 
principles that’s found to attain corporate governance wish is the participation, 
and knowing the effect of personal and cultural factors on the use of these 
resources. The study began with the following question:   

How does the new technologies of information and communication contribute in 
supporting organic participation at " ArcelorMittal " corporation in Tébessa? 

The most important results I achieved were: 

 Most of administrative employees don’t use the new technologies of 
information and communication as the network is not allowed for all 
employees. However those who have the access; they use it less than the 
written and personal communication. 

  Connecting administrative employees by the internet is is not one of the 
corporation properties, because it is not secured and not productive. 

  The corporation has a clear strategy to spread the "intranet", but this last is 
still not generalized and faced the the large distances problem. 

  The employees know the importance of these resources at work, but they are 
in allowance of using it. 

  The English language is an obstacle to benefit from the corporation website 
and communicate by intranet.   

  Those who benefit from new technologies of information and 
communication are framworkers and generally are younger and better 
learned. 

      This study insures that the use of new technologies of information and 
communication at  "ArcelorMittal" doesn’t support the participation of  
administrative employees as well, by not generalizing it for all services and all 
employment levels, in addition the lack of employee constitution and the 
weakness of their knowledges in this field.     
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  أ
 

 :ةــمقدم

بوادرها توقعات أوىل متسارعة يف تكنولوجيا االتصال وأدواته، كان من  يشهد العامل اليوم تطورات كبرية و      

  "،future shock صدمة المستقبليف كتابه "  1970سنة  "ALVIN TOFFLERألفني توفلري "

 واليت اتضح فيما بعد أ�ا حقيقة واقعية يزداد تأثريها يوما بعد يوم، ونشهد مالحمها يف تغري منط حياتنا و

 أنشطتنا، و ال ندري ما الذي ستحدثه هذه الوسائل التكنولوجية و إدارةقيمنا  عالقاتنا و أفكارنا و سلوكياتنا و

" من تغيريات يف NTIC واالتصال لإلعالمالتكنولوجيات احلديثة " اليت اصطلح عليها تسمية ،اجلديدة

مستقبل البشرية. 

 واالتصال قد ألقى بظالله على مجيع مناحي احلياة لإلعالم التطور املتسارع للتكنولوجيات احلديثة       إن

 قدرتا على جتاوز عقبة الزمان واملكان خاصة منها االنرتنت واالنرتانيت، اليت تطرح خدمات إىل بالنظر ،البشرية

 كالصحة واملواصالت والتعليم ، وتقدم حلوال واقعية لقطاعات عديدة،اتصالية ومعلوماتية افرتاضية عديدة

  األعمال وغريها.  إدارةواخلدمات و

ولعل قطاع األعمال اليوم من أكرب املستفيدين مما توفره هذه الوسائل، حيث أن الكثري من املؤسسات قد       

واالستفادة من املزايا اليت  ، جيدة جلميع أنشطتهاإدارة و ضمان اإلنتاجية، توييفها لدعم قدراتا إىلجلأت 

توفرها يف التخطيط و التنظيم و التنسيق و املراقبة. كما أصبحت هذه املؤسسات تتسابق حنو امتالك آخر ما 

 توصلت إليه التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال.

     يف اجلزائر، فان إدخال التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال   يف يل ووالت اقتصادية كبرية ههدتا 

املؤسسات اجلزائرية. ورغم أن هناك مؤسسات كثرية قامت بإدخال هذه التكنولوجيات، إالّ أنّه لوحظ وجود 

مستوى متفاوت يف استغالل هذه الوسائل واستخدامها، رغم ما تتيحه هذه األخرية من خدمات تضمن التسيري 

اجليد هلا. وهو ما يستدعي منا تسليط الضوء حول الواقع الفعلي الستخدام هذه الوسائل-االنرتنت واالنرتانيت-

 ، ومستوى مسامهتها يف مشاركة حقيقية للمستخدمني.

ومن أجل ذلك، كان عنوان حبثنا هو" مسامهة التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال يف دعم املشاركة 

  Arcelor Mittalالتنظيمية"، وقد أجرينا البحث مبؤسسة اقتصادية مشرتكة هي مؤسسة "أرسيلور ميطال 

 تبسـة".
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أما عن اخلطة اليت اتبعناها يف هذا البحث، فهي: مقدمة و فصل منهجي و ثالثة فصول نظرية وفصل تطبيقي. 

فقد تضمن اإلطار املنهجي للدراسة، الفصـل األول  نظرة عامة عن املوضوع املعاجل، أما المقدمــةحيث تعطي 

والذي تعرضنا فيه إىل وديد االهكالية وتساالالتا، وأسباب اختيار املوضوع وأمهيته واألهداف املرجوة من 

قمنا بعدها بتحديد املفاهيم األساسية يف البحث ووديد املنهج البحثي املتبع، مث جمتمع البحث و  الدراسة. و

اإلطار الزمين للبحث و عينة الدراسة، مث تطرقنا إىل املقاربة النظرية للدراسة والدراسات السابقة حول موضوع 

 البحث، وأخريا صعوبات الدراسة.

  و قسمته إىلالتكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في المؤسسة،فقد عنوناه بـ : الفصـل الثاني أما 

 للحديث عن إدارة املعلومات يف املؤسسات احلديثة، وقد تطرقنا فيه إىل المبحث األولثالثة مباحث؛ خصصنا 

.                              .                              آلفاق اليت توفرها املعلومات للمؤسساتاة مث خصائص املعلومات اجليد  أمهية املعلومات للمؤسسة، و

  ماهيةتطرقنا فيه إىل، وقد التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال فقد عنونّاه بـ: أما المبحث الثاني

م واالتصال يف عصر املعلومات، ال إىل التكنولوجيات احلديثة لإلعالتكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال، مث

خصائص التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال، حيث   الرتكيز على االنرتنت واالنرتانيت، كما تناولنا 

فقد كان عنوانه:  المبحث الثالث وأخريا الدور التنموي للتكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال. أما 

وقد تناولنا فيه إدماج التكنولوجيات احلديثة لإلعالم التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في المؤسسة، 

يف املؤسسة املؤسسة، مث التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال واقع واالتصال يف املؤسسة، تأثرياتا على 

 اجلزائرية.

وقد قسمناه إىل أربع مباحث؛ مشل مؤشر استدامة المؤسسات،  الحاكمية فقد عنونته بـ : الفصـل الثالثأما 

ملـحة تارخيية عن مفهوم احلاكمية و أسباب تطور هذا ، حيث تطرقنا إىل مفهوم احلاكمية دراسة المبحث األول

 فقد مشل أبعاد احلاكمية، خصائصها، المبحث الثانـياملفهوم، وخمتلف التعريفات املتعلقة به. أما 

املبادئ  ،مفهوم حاكمية املؤسسة وأهدافهافقد خصصناه لدراسة المبحث الثالث وفاعلوها. أما  معايريها

المبحث الرابع أما .  مزاياها، حاكمية املؤسسةحمدداتللمؤسسات، الفعال األساسية للحاكمية لضمان التسيري 

 وقد تطرقنا فيه إىل املؤسسة املستدامة، املؤسسة حاكمية المؤسسة والتنمية المستدامة،فقد خصصناه لدراسة 

 املستدامة واملسؤولية االجتماعية.
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 المبحث األول وقد قسمناه إىل أربعة مباحث؛ خصصنا المشاركة التنظيمية فكان عنوانه: الفصـل الرابعأما 

وقد تناولنا فيه بالدراسة: مفهوم املشاركة ومستوياتا، أنواعها، مكوناتا، المشاركة كظاهرة اجتماعية، لدراسة 

 وقد تناولنا فيه المشاركة في التنظيمات فقد كان عنوانه: المبحث الثانيمتطلباتا األساسية و أهكاهلا. أما 

بالدراسة املداخل األساسية لدراسة املشاركة يف التنظيم، عوامل يهور املشاركة التنظيمية، مبادئ املشاركة 

المشاركة  فكان عنوانه المبحث الثالثالتنظيمية، أمهيتها وفوائدها، مث تطرقنا إىل حدود املشاركة التنظيمية. أما 

 وقد تناولنا فيه أساليب االتصال واملشاركة يف املؤسسة، االتصال الفعال من أجل و االتصال في المؤسسة،

المشاركة في  بـ : المبحث الرابـعاملشاركة، و املستويات االتصالية ملشاركة الفرد يف مجاعات العمل. فيما عنونّا 

وقد تناولنا فيه بالدراسة فرص املشاركة يف املؤسسة اجلزائرية، تقييم جتربة املشاركة يف المؤسسة الجزائرية، 

 املؤسسة اجلزائرية، و وديات املشاركة التنظيمية يف املؤسسة اجلزائرية.

 فهو الفصل التطبيقي، وقد خصصناه الختبار الدراسة ميدانيا. وقد تناولنا فيه بالدراسة الفصـل الخامسأما 

اليت نتائج الدراسة ، وليل البيانات، (ArcelorMittal Tébessa)ة ـأرسيلور ميتال تبس مؤسسة تقدمي

 مناقشة النتائج يف ضوء املقاربة- منوذج انتشار املبتكرات- مث  املطروحة،تساالالتالتشكل اإلجابة عن 

 با. نا اليت تعطي اخلالصة اليت خرجةـالخاتمويف األخري 
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  خطة الفصل األول

 
 إشكالية الدراسة •

 التساؤالت •

 أسباب اختيار املوضوع •

 أمهية املوضوع •

 أهداف الدراسة •

 املفاهيمحتديد  •

 منهج البحث •

 جمتمع البحث •

 اإلطار الزمين للبحث •

عينة الدراسة  •

 أدوات مجع البيانات •

 املقاربة النظرية للدراسة •

 الدراسات السابقة •

 صعوبات الدراسة •
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  الدراســة إشكاليــة •

 اليت ،      شهد العصر احلايل تطورا تكنولوجيا هائال يف جمال اإلعالم واالتصال عرف بثورة االتصال اخلامسة

 واملعاجلة السريعة والدقيقة ،نتج عنها ظهور أجهزة اهلاتف املدجمة واحلاسبات اآللية ذات القدرات التخزينية الفائقة

 واليت أصبحت توفر خيارات إعالمية واتصالية ، وقواعد املعطياتباالنرتنت  خاصة بعد دجمها،للمعلومات

 متجددة وتنافسية. 

 فقد زادت احلاجة إليها من قبل ،      ونظرا لعمق هذا التطور احلاصل يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

اتتمعات اإلنسانية اليت أصبحت تتسابق يف توظيف التكنولوجيا احلديثة يف منظوماتا املختلفة سعيا منها إىل 

، حيث أن املعلومات  وإدراكا منها بأمهية هذه الوسائل يف دعم التقدم والتطور احلاصل،تسريع وتهتا التنموية

 أطلق عليها مصطلح اليتأصبحت قطاعا اسرتاتيجيا ومنتجا لدا اتتمعات اليت توظف التكنولوجيات احلديثة، و

 جمتمعات املعلومات.  

أحد أهم القطاعات اتتمعية اليت و ،املصدر الرئيسي للثروة والتحديث وتوليد فرص العملمتثل املؤسسة        و

توظف عوامل اإلنتاا املتوفرة لبلومج مجلة األهداف املسطرة لديها عت تلبية حاجات اتتمع. ونظرا للتحوالت اليت 

 وتزايد ، وتطور وسائل العمل واإلنتاا،يد أعداد املؤسساتاشهدتا يف العقود األخهة والنامجة أساسا عن تز

االحتياجات البشرية من السلع واخلدمات يف ظل تضخم األسواق وعوملتها، فقد أصبح بقاؤها مرهونا مبدا 

قدرتا على مواجهة املنافسة يف إطار حميط تنافسي عاملي مفتوح. كما أصبحت مطالبة بالتكيف مع الضغوطات 

 يف إدارة األعمال املؤسساتية.   اليت يفرضها املنافسون، ومبسايرة التجديدات التكنولوجية اليت يوظفو�ا

 ولكّنها ،مة اتصاليةا احلديثة لإلعالم واالتصال جمرد دعت مل تبق التكنولوجيا،      ويف خضم هذا السباق

خر آ ما جعلها تتسابق من أجل احلصول على ،أضحت عامال إنتاجيا مهما يف اإلدارة اجليدة للمؤسسات

ن تبين املؤسسة اليوم لتكنولوجيات اإلعالم إ ف،اإلبداعات التكنولوجية اليت تقودها إىل حتقيق أهدافها. لذا

 حيث أن املنافسني يوظفو�ا بشكل مكثف يف عمليات التصميم واإلنتاا ،واالتصال احلديثة هو أكثر من ضرورة

 اليت ،والتسويق واخلدمات واحملاسبة وعمليات تسيه املخزون وتسيه املوارد البشرية وغهها من األنشطة املؤسساتية

يرورة العمل واإلنتاا.   س واختاذ القرارات ومتابعة ،تتطلب السرعة والدقة والتنسيق يف إدارة املعلومات ومعاجلتها
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     وتأيت هذه التحوالت لتنقل املؤسسة من اعتماد النمط التقليدي لوسائل اإلنتاا القائم على املورد البشري 

 إىل إدماا التكنولوجيا احلديثة لإلعالم واالتصال اليت تطرح بدائل جديدة وواسعة أقل كلفة وأكثر ،ورأس املال

 واليت ميثل ،جناعة وفعالية على مجيع املستويات. كما جاءت لتحدث حتوال جذريا يف البىن التقليدية للمنظمات

 حبيث ؛ إىل جعل التنظيم يأخذ شكال مبسطا يوفر خيارات ملزيد من الالمركزية،الشكل اهلرمي الفوقي أبرز ااتا

 ومينح ،تدار املعلومات لتمنح فرصة أكت جلميع أفراد التنظيم كل حسب موقعه يف املشاركة يف العملية التسيهية 

 التقليدية للتسيه. األمناطاإلدارة العامة إمكانية حتقيق املراقبة بصفة أكثر فعالية من 

 بلومج كل املواصفات التسيهية إىل استغالل هذا التغيه احلاصل يف السعي إىل وتعمد املؤسسات اليوم     

وتقاسم  إدارةاليت ترتكز على العملية التسيهية  مما حيتم مشاركة ومسامهة العمال يف دعم ،املعتمدة حمليا وعامليا

 القمة والقاعدة، وتسهيل عملية الوصول إليها .املعلومات بني 

      إال أن االستثمار يف التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال واملراهنة عليها يتطلب أوال دراسة جدوا 

ننب املؤسسة الوقوع يف خسائر نامجة عن توقعاتا املبالغ فيها حول مدا قدرة هذه التكنولوجيا على حتقيق 

الريادة يف القطاع الذي تعمل فيه، كما يتطلب توفر إرادة قوية من طرف املؤسسة لتوفه مناخ تنظيمي دميقراطي، 

وتطوير مهارات التحكم لدا مجيع العمال وتعديل مدركاتم وسلوكاتم لضمان إسهامهم ومشاركتهم يف إدارة 

 املؤسسة بفعالية. 

قبول  هو الضمان األكت لتهيئة اجلميع حنو  تسيه املؤسسة، ومتابعة األعمال يف عمليةالعمالإن مشاركة         

التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال  اختيارات املؤسسة ونشاطاتا واملسامهة بصورة أكت يف تنفيذها، ولعل

 متثل عامال مهما يف تفعيل هذا الواقع االجيايب وتسريع حدوث التغهات املرجوة.  

 على املؤسسة متكينهم من املعلومات اهلامة، وخلق حّس امللكية يتعني العمالحتقيق مشاركة هؤالء غه أن        

، وترقية العمل التعاوين لتحقيق أهداف مشرتكة، وتطوير قدرات املوظفني لديهموروح االنتماء واملبادرة 

قادرة على املنافسة ومواجهة متطلبات قطاع األعمال الذي املؤسسة  حىت تبقىواالستثمار يف تطوير مهاراتم 

 تعمل فيه.
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ومتثل حرية إبداء الرأي وحق االستشارة والتفاوض وتنمية املبادرات اجلماعية والفردية يف كل ما يتعلق        

بالتسيه واحلصول على املعلومة أحد أهم الدعائم اليت تعتمدها املؤسسات اليوم من أجل رفع مستوا مشاركة 

والتزام األطراف املعنية.  

فإن التطورات احلاصلة يف االقتصاد العاملي املرتكز أساسا على املعلومات وما ميكن     وباإلشارة إىل اجلزائر،    

أن تقدمه من فرص جديدة، يفرض على قطاع املؤسسات يف اجلزائر ضرورة إجراء حتوالت كبهة وتغهات متعاقبة 

من أي وقت مضى باعتماد هذه   معنية أكثر– سيما االقتصادية منها –يف أمناط التسيه، وجيعل املؤسسات

األساليب اجلديدة يف التسيه، ومواكبة التطورات التكنولوجية احلاصلة يف جمال اإلعالم واالتصال بالنظر للميزة 

التنافسية اليت توفرها، خاصة يف ظل االنفتاح على اقتصاد السوق، وتزايد حدة املنافسة الوطنية واألجنبية على 

 كسب العمالء و احلصص السوقية. 

       إال أن توظيف هذه التكنولوجيات يف املؤسسات يتطلب تفعيل استخداماتا يف دفع مجيع املستخدمني 

إىل املشاركة عتها يف تسيه املؤسسة، وعدم االقتصار على توظيفها يف دعم األنشطة املكتبية القاعدية كحفظ 

املعلومات والطباعة،كما يتطلب توسيع شبكاتا، وتعميمها على كافة مستويات اهليكل التنظيمي للمؤسسة، مبا 

ميّكن كل األطراف من اإلسهام بصورة أكت يف التسيه.  

من ناحية أخرا، فإن تباين اهتمام األفراد بذه التكنولوجيات وبدورها يف تسيه املؤسسة يطرح بالضرورة     و

عدة تساؤالت، وقد جاءت هذه الدراسة لتكشف مدا مسامهة التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال يف 

 دعم مشاركة املستخدمني اإلداريني والعوامل املتدخلة يف إقباهلم على اخلدمات اليت توفرها. 

اقتصادية مشرتكة عرفت عدة   و إسقاط  حمتوا البحث على مؤسسة ، سنحاول حبث  هذا املوضوع،مما سبق      

 تبسة.  " ArcelorMittal" ال تحتوالت اقتصادية، هي مؤسسة أرسيلور مي

 وعلى ضوء هذه املتغهات ارتأينا يف دراستنا اإلجابة على التساؤل التايل:

 "  التنظيمية يف مؤسسة أرسيلور ميتال شاركةاملإلعالم واالتصال يف دعم احلديثة ل تتكنولوجياال تسهم كيف

ArcelorMittal  " تبسة ؟

 وسنحاول اإلجابة عن هذا التساؤل من خالل األسئلة الفرعية التالية: 
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 ملستخدمني اإلداريني؟لما هي طبيعة الفوائد اليت توفرها التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال  .1

  ؟التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصالما مدا ممارسة املستخدمني اإلداريني ألنشطتهم عن طريق  .2

 إدارة أنشطتهم عت التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال، وما هي املستخدمون اإلداريونهل يقبل  .3

 أسباب املقاومة إن وجدت؟

 هل هناك تفاوت يف االستفادة من التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال تبعا للمتغهات الشخصية؟  .4

 أسباب اختيار الموضوع:  •

 نذكر: بني أهم األسباب اليت دفعت الباحث الختيار املوضوع      من 

  .هذه الدراسات العلميةمثل  يفإلسهام  لالشخصيالباحث - طموح 

  .- رغبة شخصية متأتية من اهتمامات الباحث بتطبيقات االتصال يف املؤسسة

  التطور اهلائل للتكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال وتنامي دورها.   -

 ومدا التزام واالتصال،تكنولوجيات احلديثة لإلعالم ال الدراسات األكادميية اليت تتم بالبحث يف - نقص

 املؤسسات با، خاصة يف اجلزائر.

. املؤسسات اجلزائرية يفتكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصاللا- التعرف على واقع استخدام   

 .ملؤسساتل: االتصال والتنمية املستدامة  الباحث وهو- املوضوع يندرا ضمن ختصص

أهمية الموضوع:   •

القادة اإلداريني قطاع املؤسسات يف اجلزائر، لتنمية وعي ل إضافة علمية  ا تعتت يف أنهدراسة الههذأمهية تأيت      

 واالتصال احلديثة يف دعم عملية اإلعالم تالعمال يف املؤسسات اجلزائرية بالدور الذي تقوم به تكنولوجياو

 يف تفعيل االتصال وزيادة مستوا التنسيق داخل املؤسسة او بإسهامه ،املشاركة وتنمية روح املبادرة واالنتماء

من ع وأمهية املوضوخارجها عت مجع و ختزين ومعاجلة و بث املعلومات بصورة سريعة ودقيقة ومنظمة، كما تأيت 

 :ة التايلاالعتبارات
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.  خصوصا يف املؤسسات التطور اهلائل يف جمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، وتزايد دورها وتطبيقاتا-1

يف بعض   واقتصار االعتماد عليها،تقنيات و التجهيزات يف املؤسسات اجلزائرية  األمثل للاللستغإل- نقص ا2

رغم توفرها بأعداد كبهة وحداثتها. ، حلفظ والطباعةااألعمال البسيطة مثل 

 والعمال.اإلداريني القادة بعض من قبل  اإلعالم واالتصال تتكنولوجيا توظيف اليت يواجهها ة- املعارض3

 مؤسسة أرسيلور يف واالتصال اإلعالمتكنولوجيات البنية التحتية ل: تكشف عن واقع استطالعية  أمهية -4

 اجليدة املبنية على املشاركة. اإلدارةها يف دعم ي " ومدا اعتمادها علArcelorMittal"  ميتال 

 واليت أبرزها االنفتاح على االستثمار األجنيب الذي ساهم يف ، التحوالت احلاصلة يف االقتصاد اجلزائري-5

"      ة أرسيلور ميتالــا مؤسســـمن ضمنه، واليت ةــعاملية للسوق الوطينالؤسسات بعض املاقتحام 

ArcelorMittal"  .

  االهتمام العاملي حبوكمة املؤسسات يف إطار حتقيق التنمية املستدامة. -6

 تسعى الدراسة لتحقيق مجلة من األهداف، نوجزها فيما يلي : :دراسةالأهداف  •

 ملؤسسة.  العمال يف اشاركة ميف دعم إلعالم واالتصال احلديثة لتكنولوجيات المسامهة مدا   الكشف عنـ 1

  ـ الكشف عن دور بعض العوامل الشخصية يف تباين االستفادة من التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال.2

الكشف عن دور بعض العوامل الثقافية يف التأثه على كيفية استخدام األفراد للتكنولوجيات احلديثة لإلعالم   ـ3

واالتصال.  

 من خالل  توظيف تكنولوجيات اإلعالم واالتصالبأمهيةومجيع العمال  حماولة زيادة وعي القادة اإلداريني ـ 4

 املؤسسة.إبراز دورها يف العملية اإلدارية، و مسامهتها يف احلد من التعقيدات يف بيئة العمل داخل 

  يف املؤسسة.إلعالم واالتصالاحلديثة لتكنولوجيات ال ـ التعرف على العوامل اليت تعيق تفعيل دور 5

 ـ التعرف على مدا دعم ثقافة املؤسسة للتغهات التكنولوجية احلاصلة.6

احلديثة تكنولوجيات ال يف" ArcelorMittal" مؤسسة أرسيلور ميتال مدا حتكم  الوصول إىل تقييم  ـ7

ومدا جدية التزامها يف هذا القطاع اهلام.   ،إلعالم واالتصالل

 

 :تحديد المفاهيم •
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تعد عملية حتديد املفاهيم من اخلطوات األساسية للبحث العلمي، وهي تستدعي دقة متناهية من اإلجرائية      

والتمحيص. حيث يضبط املوضوع بتحديد املفاهيم فيه، هذا التحديد يكون من ناحيتني: "يبدأ أوال بتحديد 

0Fإطاره النظري"

ه من قبل الباحثني حول املفهوم. مث "حتديد معناه اإلجرائي ي. بإعطاء تعريف شائع جممع عل1

1Fاملستخدم يف البحث"

، وترتكز هذه الدراسة على  من خالل تعريفه انطالقا من الدراسة التطبيقية أو امليدانية2

  عدة مفاهيم أساسية هي : 

: تكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصالال  -1

 التكنولوجيا      قبل التطرق إىل حتديد املفهوم البد من التحديد الدقيق ملعاين كل من: التكنولوجيا، احلديثة.

أي  Logy  فن، صنع، أو تقين. أما املقطع الثاين فهو مبعىن Technoكلمة مكونة من مقطعني، األول 

مذهب، علم، نظرية. فإذا اجتمع اللفظان يف كلمة واحدة، جند أن كل فن أو صنعة البد أن يؤطرها العلم أو 

2Fنظرية علمية معينة

3 . 

غة الفرنسية: مصطلح ل مصطلح أجنلوساكسوين خالص وال يوجد له مقابل بالالتكنولوجيا       إن كلمة 

التكنولوجيا الفرنسي هو ترمجة غه سليمة للمصطلح األجنلوساكسوين الذي حيدده القاموس الفلسفي "اللوند". 

جاء يف القاموس الفلسفي اللوند أن "التكنولوجيا هي جمموع العمليات التقنية يف عموميتها ويف عالقتها 

 باحلضارة":

 L’étude des procédés techniques dans ce qu’ils ont de général et dans 

leur rapport à la civilisation.  

 املرجعية األجنلوساكسونية حتدد - إذن - التكنولوجيا يف كو�ا جمموع تقنيات هلا ارتباط عام حبضارة ما.ف      

      وهو حتديد عملي وإجرائي، لكنه يطرح قضايا إشكالية كثهة أمهها، أنه يوسع الفضاء لدرجة جيعل الفنون 

واآلداب والشعر وغهها تقنيات شأ�ا يف ذلك شأن العلوم الدقيقة (من إلكرتونيات وبيولوجيا وعلوم أحياء 

وغهها). 

                                                            
.  84، ص 2003، اجلزائر ديوان املطبوعات اجلامعية مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال: مرسليأمحد بن  1 
. 84 املرجع نفسه، ص 2 
  .95، ص 2005 الطبعة الثانية، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع نظرية المنظمة ـ  الهيكل والتصميم ـ  مؤيد سعيد السامل،: 3 
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      مبعىن أنه ال حيدد التكنولوجيا يف تقنيات فقط، ولكن أيضا يف كو�ا معارف ومعلومات وابتكارات ينتجها 

 إذن - هي تقنيات لكنها حتمل اة اتتمع –جمتمع ما وحضارة ما يف حميط عام ما ويف زمن ما. فالتكنولوجيا 

واحلضارة والعصر والزمن الذي أنتجها. 

      لقد اختلف الكتاب يف حتديد املعىن الدقيق، واملفهوم احملدد للتكنولوجيا، وذلك الختالف وجهات النظر 

أو الزوايا اليت ينظر من خالهلا إىل هذا املفهوم . فهناك من يرا أ�ا تطوير العملية اإلنتاجية واألساليب 

املستخدمة مبا فيها حتقيق ختفيض تكاليف اإلنتاا وتطوير أساليب العمل. بينما يعرفها البعض اآلخر بأ�ا 

إىل  )مثل املواد واملعرفة والطاقة ورأس املال (األساليب والعمليات الفنية اليت تستخدمها املنظمة لتغيه املدخالت

  خمرجات تتمثل يف السلع واخلدمات.

 أن التكنولوجيا هي " األدوات واألساليب املستخدمة لنقل أو حتويل املدخالت Daft      بينما يرا "دافت" 

فإن التكنولوجيا هي التطبيق واالستخدام العلمي املنظم ، Khandwallaالتنظيمية إىل خمرجات ". ووفقا للعامل 

للمعرفة اإلنسانية يف اتاالت أو املهام العملية... 

      ووفقا للمحتوا التنظيمي، ميكن النظر إىل التكنولوجيا على أ�ا أحد املتغهات اهليكلية أل�ا تؤثر       - 

وبشكل مباشر ومستمر- يف عالقات األفراد باملنظمة. فاملكائن سواء كانت بسيطة أو معقدة، تؤثر يف قدرات 

3Fاألفراد الذاتية ومعنوياتم وعلى مواردهم سلبا أو إجيابا،كما تؤثر يف نظم االتصال أيضا

1 . 

      والبد من التنبيه إىل أن استخدام كلمة "حديثة" يف وصف "التكنولوجيا" يشه إىل أ�ا ظاهرة "نسبية" 

بطبيعتها، وترتبط أشد االرتباط بدرجة تطور كل جمتمع. فما يعتت "حديثا " يف جمتمع ما قد يعتت تقليديا يف 

4Fجمتمع أخر.

2     

 فقد شاع استخدامها يف عصرنا احلايل حتت اسم ،تكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصالال    أما  

"NTIC":مبعىن les nouvelles technologies de l’information et de la communication 

                                                            
 .96،95املرجع السابق، ص ص ،  نظرية المنظمة ـ  الهيكل والتصميم ـ  مؤيد سعيد السامل : 1
 . 146، ص2006، اإلسكندرية، املكتب اجلامعي احلديث، تكنولوجيا االتصال في الخدمة االجتماعية حممد سيد فهمي: 2
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) على أ�ا :" األنظمة the informationيف كتابه املسمى (  Roger carterيعرفها "روجر كارتر"     

 جوانب حياتنا.     واألدوات املستخدمة لتلقي وختزين وحتليل وتوصيل املعلومات بكل أشكاهلا وتطبيقاتا لكل

ويعرفها الدكتور نبيل على بأ�ا " وسائل إنتاا تعاجل البيانات واملعلومات واملعارف لتحويلها إىل منتجات �ائية 

5Fمن سلع وخدمات معلوماتية أو مواد وسيطة ليتناوهلا ختاء...أو لتستهلكها نظـم معلومـــات أخرا"

1. 

      فيما يعرفها علي حبيش بأ�ا :"دراسة جمموعة من املعارف واملهارات الالزمة لتصنيع منتج معني ، وإقامة 

الرسائل الالزمة إلنتاجه . حيث أن التكنولوجيا بصفة عامة هي الديناميكية املتطورة أو جمموعة من الطرق أو 

املعارف اليت تفرتض فيها القدرة على حل مشكالت اإلنسان املعقدة واملتداخلة ، واليت تشكل اإلطار املبادئي 

6Fلإلنسان "

2  .

     كما تعرف بأ�ا:" كل التجهيزات والوسائل التقنية األوتوماتية أو اإلعالمية اليت تقوم بعمليات : اجلمع، 

7Fاملعاجلة، التخزين، االستعمال، ونشر املعطيات واملعلومات".

3  

 على أ�ا تلك الوسائل املادية التقنية اليت تكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصالال       وميكن أن نعرف 

تتضمن مجلة من املعارف واخلتات املرتاكمة واملتاحة اليت تضمن مجع ونقل ومعاجلة وختزين املعلومات واسرتجاعها 

ونشرها وتسهيل تبادهلا بني األفراد الفاعلني يف املؤسسة.  

وميثل املفهوم يف دراستنا مجلة من التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال اليت تتوفر عليها املؤسسة على سبيل 

احلصر و هي:  

 املعلوماتية. .1

 االنرتنت. .2

 والتيد االلكرتوين. االنرتانيت .3

                                                            
 20،ص2006 ، عمان ، دار الشروق االتصال الدولي والعربي  ياسني خضه البيايت : 1
،الطبعة األوىل، عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واألمن القومي  صالح سامل : 2

 59،ص2003
3 M. Saïd OUKIL, Economie et gestion de l’innovation technologique (recherche et 
développement), OPU, 1995, p135  
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: المشاركة التنظيمية ـ 2    

املشاركة لغة من: شارك، يشارك، مشاركة،"فيقال شارك يف الشيء مبعىن كان له فيه نصيب،          فهو        

8Fربط بني الفردي والكلي"

 وهو املعىن املنطبـق على املفهوم يف اللغة االجنليزيـة حيث تشه إىل    1

"ينظم"،"ينتسب"،"يرتبط"،"ينخرط" الفرد، اجلماعة، أو اتتمع يف تنظيمات راية أو غه راية ألنه 

   participation, en prendre part)( يؤيدها،يساندها ويتعاطف معها. وهو ما تعنيه أيضا يف اللغتني الفرنسية

9Fإضافة لتعبهها عن معاين التعاون واالشرتاك، (participacione)  واالسبانية

 " أن:Larousseجند يف معجم و .2

  . 10F3ه"يف أخذ حصة  تعينما شيء عمل يف ملشاركةا

اصطالحا، تعتت املشاركة من أهم املوضوعات املعاصرة اليت تثه اهتمام علماء االجتماع والسياسة        

واالقتصاد وحىت اإلدارة، وذلك لتداخلها مع سائر جوانب التنمية وختللها لكافة مراحلها وأبعادها، هلذا تفاوتت 

التعريفات حوهلا وحول حتديد طبيعتها. فمنهم من يرا أ�ا مبدأ أساسي للتنمية، ومنهم من يعتتها وسيلة لبلومج 

أهداف أوسع وألل وأهم، يف حني يرا البعض اآلخر أ�ا هدف يف حد ذاتا، حيث جاء يف أحد التعريفات 

أن املشاركة هي : "العملية اليت يقوم الفرد من خالهلا باإلسهام احلر والواعي يف صياغة منط احلياة العامة يف 

11Fالنواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية"

4  .

 بأن املشاركة هي:" االندماا الذهين والعاطفي للشخص يف  Kith Davis      ويشه " كيث دايفيس" 

12Fوضعية مجاعية تشجعه على املسامهة يف حتقيق أهداف اجلماعة وحتمل املسؤوليات معهم"

5. 

أ�ا:" التفاهم من أجل العمل بتناغم.. وبالتأكيد على تفاهم األشخاص الذين  le robertويذكر معجم       

13Fيتبعون نفس اهلدف " 

6 .

      ويقول "سعد إبراهيم مجعة" يف هذا الصدد أيضا :"ينظر البعض إىل املشاركة على أ�ا أفضل السبل لتنمية 

وسائل مالئمة، تسّهل نقل وتبادل األفكار واآلراء واالناهات ، فدور املواطن يعتمد على التخطيط اجليد، كما 

                                                            
 .237، ص1998، الطبعة األوىل، األردن، دار الشروق للنشر والتوزيع، علم االجتماع السياسي إبراهيم أبراش: 1
 .56،ص 1999ـ1998، رسالة دكتوراه يف علم االجتماع، جامعة عنابة،  المشاركة االجتماعية في التنمية المحلية عبد اهللا ساقور: 2

3  www.larousse.fr/dictionnaires/francais/participation/58372, le 20/02/2010 
ص  ،2001  اإلسكندرية، املكتب اجلامعي احلديثالتنمية والمجتمع ـ مدخل نظري لدراسة المجتمعات المحلية ـ منال طلعت حممود: 4

240. 
 .20،ص 2001، قسنطينة، منشورات جامعة منتوريالمشاركة الديمقراطية في الجامعة الجزائرية فضيل دليو: 5
 .111،ص2004، دراسة نظرية وتطبيقية، ددن،االتصال ودوره في كفاءة المؤسسة االقتصاديةناصر دادي عدون:   6

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/participation/58372�


  املنهجي للدراسةاإلطار           ـل األول                                                                                               ــ الفص
 

22 
 

أن إسهام الفرد يتحدد من خالل مهارات املواطن وطموحات املشاركني ، وتقّبل احلكومة لنمو األخالق 

14Fالدميقراطية"

1.  

مجيع اإلجراءات الالزمة  على أ�ا: "Larousse فيعرفها معجم المشاركة في مجال التنظيماتأما       

احلياة االقتصادية وعلى تعزيز العالقة والثقة بني املوظفني وأرباب العمل اىل ، ومؤسستهمالجتذاب املوظفني إىل 

 ."15F2) املشرتكاإلدارة املشرتكة ، أو اإلشرافنظم (املشاركة يف نتائج األعمال والربح ، و

      لقد أخذ مصطلح املشاركة تفسهات عديدة وواسعة، مما جيعل منه مصطلحا على درجة عالية من 

الغموض. ويف معناها األوسع ميكن أن تعرف عل أ�ا:" ...مجلة الوسائل اليت ميلكها العمال للتأثه يف القرارات 

لكن حسب املؤلفني يف نظرية التنظيمات . املتخذة يف املنظمة أو االستفادة من فائض األرباح اليت طرحتها"

واملنتمني إىل مدرسة العالقات اإلنسانية وأتباعهم، فان املشاركة هي "...طريق حلوار اجتماعي وتبادل 

املعلومات.. ". 

    ويف املؤسسة، وحتديدا يف إطار تسيه املوارد البشرية، " ...فهي تعتت قبل كل شيء عامال مهما يف حتسني  

مبدأ منطقي هو أن النوعية العامة الختاذ القرار تتحسن برتقية مسامهة األفراد ذوي اخلتة،  حسب أداء املؤسسة

16Fالنظرة االستشرافية والقدرات اإلبداعية

3."  

أي أن املشاركة تعين أن يصبح العامل يف أية منظمة فاعال نشطا وليس جمرد أداة خيضع لعمليات وسهورات      

ال يعرف طبيعتها، وجيهل نتائجها، وال يستفيد من االمتيازات اليت حتققها مادية أم معنوية. وتقتضي املشاركة 

بذا املعىن أن تلتقي أهداف العاملني، ولو جزئيا، بأهداف املؤسسة اليت يعملون با. إالّ أن ذلك ال ينفي بالطبع 

وجود اختالف وتباين بني أهداف الطرفني رمبا يصل حد التناقض. لكن املشاركة تعين بالضبط إمكانية العمل 

مستمر ودائم بني الطرفني يأخذ أشكاال وصيغا متعددة منها  على تقليص تلك االختالفات من خالل تفاوض

ما يكتسي طابعا مؤسساتيا ومنها ما يبقى على طبيعته العفوية وغه الراية.  

 " تتز مشاركة العمال يف التسيه عندما يساهم أولئك الذين " :Walkerيف حتديده للمشاركة يقول ولكر"    و

                                                            
 .248، ص2007، اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، علم اجتماع التنمية طارق السيد: 1

2 www.larousse.fr/dictionnaires/francais/participation/58372, le 20/02/2010. 
 
3 Gérard Charreaux :le gouvernement des entreprises théories et faits, paris, Gérard 
Charreaux éd,1997,PP361,362  

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/participation/58372�
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يوجدون يف أسفل السلم اهلرمي للمؤسسة يف السلطة ووظائف التسيه"، ويعين ذلك أن يصبح العمال طرفا يف 

بذلك ميكن القول أن املشاركة يف التسيه  عملية اختاذ القرار اليت كانت حكرا على املسهين دون غههم. و

تتضمن إحداث تغيه يف بناء القوة داخل املؤسسة. بينما يرا آخرون يف هذه العملية جمرد مراجعة للحدود 

 17F1.الفاصلة بني الفضاء الراي وغه الراي نتيجتها حتويل مشاركة عفوية وغه معلنة إىل مشاركة راية وصرحية

 االجتماعيني داخل املؤسسة، مع التخلي عن النظام ين      وعموما فان"املشاركة تقتضي إسهام كل الفاعل

 الذي يبرت كل مبادرة فردية، ويقلص دور العامل يف إطار تنفيذ جزء من العملية ) التايلوري(التسيهي الكالسيكي

. لكن يف إطار املشاركة فان الفرد  passifاإلنتاجية دون إشراكه يف تصميمها. إذ يعتت جمرد حامل ملرور سليب

 نشط، مبعىن أنه يتمتع بقسط من املبادرة واملسؤولية وله القدرة على اختاذ القرار، وهي acteurيصبح كفاعل 

18F تثمن االلتجاء إىل ذكاء الفاعلني".– أي املشاركة -بالتايل

2 

:  البحثمنهج  •

 حد إىل يتطلب البحث العلمي االعتماد على منهج واضح وحمدد ملعاجلة املوضوع بطريقة سليمة تضمن       

 ويعرف املنهج العلمي بأنه " الطريق املؤدي للكشف عن احلقيقة يف .بعيد دقة النتائج املتوصل إليها يف البحث

 و حتدد عملياته ،العلوم بواسطة طائفة من القواعد واإلجراءات و اخلطوات املنتظمة اليت توّجه سه العمل البحثي

19Fحىت يصل الباحث إىل نتيجة "

3 .

 ،"، ألنَّ : "املسح يشجِّع على التعبه الكّمي عن الظواهر وتناوهلا إحصائياالمسحي المنهج اخرتنا "وقد        

20Fار الفروض والوصول إىل نتائج موضوعية"بوبالتايل إمكانية اخت

4. 

 أنه: يتميَّز مبجموعة من اخلصائص مقارنة باملناهج األخرا املعتمدة يف البحث العلمي، حيث هوو      

"يركِّز على وحدة حمدَّدة، يف احلاضر زمانا ومكانا يتوّىل وصفها وحتليلها وتفسهها. فهو ليس جمرَّد حصر وجرد ملا 

أو جمرَّد وصف لألوضاع احلالية للوحدة حمل الدراسة، ولكنه يتجاوز ذلك إىل عملية التحليل  فعال هو قائم

                                                            
، وهران "غدا واملؤسسة املدينة" حول العلمي ، ورقة مقدمة للملتقىاإلدارة  بالمشاركة رهان المستقبل في المؤسسة الجزائرية العياشي عنصر:  1

  .  3-2،ص ص 1997 ديسمت 21- 20

2 Frédérique George : Acteur et décision dans le modèle participatif, revue sciences de la 
société, les cahiers du  LERASS N°39 octobre 1996, pp172-173  

 ..127 ص،1986 القاهرة، كلية اإلعالم جبامعة بحوث اإلعالم ـ األسس والمبادئ ـ  اه حممد حسني:3
 .119،، ص1997 ،القاهرة، دار قباء مناهج البحث في االتصال والرأي العام واإلعالم الدولي أمحد بدر: 1
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 واستخالص النتائج وتقدمي التوصيات اليت توجِّه العمل ،والتفسه واملقارنة للوضع احلاضر ببعض املستويات

21Fوتعمل على اإلصالح الحقا"

1 .

      كما "يعتت أيضا الشكل الرئيسي واملعياري جلمع املعلومات عندما تشمل الدراسة اتتمع الكلي، أو تكون 

العينة كبهة ومنتشرة بالشكل الذي يصعب االتصال مبفرداتا. مما يوفر جانبا كبها من الوقت والنفقات واجلهد 

22Fاملبذول من خالل خطوات منهجية وموضوعية "

2.  

      ويف إطار دراستنا، فإضافة العتمادنا املنهج املسحي يف مالحظة ووصف الظاهرة حمل الدراسة، فقد ناوزنا 

حدود الوصف إىل استخدام التعبه الكمي يف كشف ارتباط املتغهات واختبارها إحصائيا.كما اعتمدنا 

 من العينة مث التعميم على جمتمع باالنطالقوذلك  ،يبدأ باجلزئيات ليصل منها إىل قوانني عامة الذي االستقراء

 حيث يربط العقل فيه بني املقدمات ،الذي يبدأ بالكليات ليصل منها إىل اجلزئيات االستداللالبحث و

 والنتائج، وبني األشياء وعللها على أساس املنطق والتأمل الذهين.

                                                            
 . 101، ص 1997 - اجلزائر: د.د.ن، المنهجية في التحليل السياسي- المناهج، االقترابات واألدواتحممد شليب:  2
 .158، ص 2000، الطبعة األوىل، القاهرة، عامل الكتب البحث العلمي في الدراسات اإلعالميةحممد عبد احلميد:  3



  املنهجي للدراسةاإلطار           ـل األول                                                                                               ــ الفص
 

25 
 

  مجتمع البحث: •

يتمثل جمتمع البحث يف " جمموعة عناصر هلا خاصية أو عدة خصائص مشرتكة متيزها عن غهها من       

23F واليت جيري عليها البحث أو التقصي"،العناصر األخرا

 تكنولوجيات احلديثة لإلعالمالواقع من أجل دراسة . و1

 مؤسسة للدراسة وهي : اخرتنــا، فقد تنظيمية داخل املؤسسة اجلزائرية وكذا مسامهتها يف دعم املشاركة الواالتصال

متلك مؤهالت تقنية وفنية معروفة  فرع ملؤسسة عاملية ي وهتبسة "ArcelorMittal أرسيلور ميتال"مؤسسة 

 ما حيتم عليها مسايرة التطورات .كما حتتل الصدارة يف جمال إنتاا الصلب ،عاملية جيدةاعة  اوله هائلة،

 وتوظيفها بفعالية للحفاظ على ،إلعالم واالتصالاحلديثة لتكنولوجيات الالتكنولوجية املتسارعة خاصة منها 

مكانتها يف سوق الصلب عت مشاركة والتزام عماهلا الذين ينتمون لثقافات متنوعة عت العامل. وهو ما يفرض 

 يف مجيع الفروع املشكلة إلعالم واالتصالاحلديثة لتكنولوجيات العلى املؤسسة االهتمام بتطوير واستغالل مزايا 

 ترتكز ا مهماعنصر إلعالم واالتصالاحلديثة لتكنولوجيات ال باعتبار، وهذا العامل يساعدنا يف دراستنا هذه هلا

 عليه الدراسة .

     ولعل أهم ما قادنا إىل إجراء الدراسة مبؤسسة أرسيلور ميتال هو أ�ا تتوفر على شبكة معلوماتية تتمثل يف 

االنرتنت واالنرتانيت، ما يسّهل علينا استكشاف موضوعنا املتمثل يف دراسة مسامهة التكنولوجيات احلديثة 

 لإلعالم واالتصال يف دعم املشاركة التنظيمية، ويوفر لنا إمكانية املتابعة امليدانية. 

 اإلطار الزمني للبحث:  •

اليت يتواجد مقرها  "ArcelorMittal أرسيلور ميتال" ملؤسسة األوىلستطالعية اليدانية وااملزيارة اجراء القمنا ب      

 ،، أين مت عرض موضوع البحث على مدير املستخدمني باملؤسسة20/03/2010بتاريخ زة ـباحلي املركزي مبدينة الون

 قدمنا 01/04/2010 وبتاريخ ، املؤسسة مينح من طرف اجلامعةإدارة إىللرتبص با طلب منا تقدمي طلب راي حيث

وقد متت املوافقة كحد أقصى،  04/06/2010 إىل 04/04/2010من يف الفرتة تد لذي ميلرتبص باملؤسسة ااطلب 

 .  من طرف اإلدارةعليه يف اليوم املوايل

 ة وعن خمتلف التغهات ـ قدمت لنا نبذة تارخيية عن مؤسسة أرسيلور ميتال تبس05/04/2010يوم  يف

 اليت طرأت على املؤسسة.

                                                            
 .298،ص2006تر: بوزيد صحراوي وآخرون، ، اجلزائر، دار القصبة للنشرمنهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية ، موريس أجنرس:  1
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  مت تزويدنا باهليكل التنظيمي للمؤسسة، وعدد املستخدمني الذين يزاولون نشاطا 08/04/2010بتاريخ 

على كيفية سه خمتلف و تا إداريا. كما قمنا بزيارة ميدانية لبعض املصاحل لالطالع عن قرب على وضعي

 .ااألنشطة به

 10/04/2010 ،قمنا بزيارة ميدانية استطالعية إىل بعض املصاحل األخرا البعيدة جغرافيا عن اإلدارة 

 حيث سجلنا مالحظات مهمة عنها.

  و اليت هدفنا من خالهلا  استمارة15وعددها التجريبية  تاالستمارا مت توزيع 15/04/2010و بتاريخ ،

 .إىل معرفة مدا تفهم املبحوثني لألسئلة املطروحة يف االستبيان

  مت إجراء مقابلة مع كل من رئيس مصلحة اإلعالم اآليل، ورئيس مصلحة 26/04/2010بتاريخ 

 احملاسبة.

  اإلعالمية مقابلة مع رئيس املصلحة إجراء مت 28/04/2010بتاريخ. 

  مقابلة مع رئيس مصلحة املستخدمني.إجراء مت 29/04/2010بتاريخ  

  قمنا بتوزيع االستمارات النهائية20/05/2010بتاريخ .  

  باشرنا عملية اسرتجاع االستمارات املوزعة. 22/05/2010بتاريخ  

 عينة الدراسة: •

      نظرا لطبيعة موضوع الدراسة املتعلق أساسا بالتكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال، فإن اختيارنا لعّينة 

البحث جاء متوافقا مع واقع جمتمع البحث من حيث إمكانية استخدام التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال 

لدا العمال، حيث أن هذه التكنولوجيات متوفرة على مستوا اإلدارة فقط حبكم أن املؤسسة منجمية تزاول 

فيها نسبة كبهة من العمال نشاطا عملياتيا ميدانيا الستخراا وحتويل املادة اخلام للحديد، كما تبعد أماكن 

باختيار عّينة  عملهم عن مقر إدارة املؤسسة مبسافات كبهة تتخللها تضاريس وعرة. وعلى هذا األساس، قمنا

" تبسة الذين بلغ عددهم ArcelorMittal"تتمثل يف املستخدمني اإلداريني ملؤسسة أرسيلور ميتال قصدية 

 فردا.  65

 فردا)، و بعد استبعاد 65وحبكم أن الدراسة هي دراسة ميدانية خاصة باملؤسسة، وحبكم صغر حجم العينة (

  فردا.60 منهم كانوا يف إجازة سنوية فقد قدر عدد أفراد العينة بـ  05
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 :  أدوات جمع البيانات •

 المالحظة: .1

 املالحظة لغة هي املشاهدة املركزة بكل اهتمام لشيء ما، حلادثة ما، أو لظاهرة معينة من أجل دراستها       

واستخالص النتائج منها. وهلذا ينبغي أن يكون للباحث االستعداد الكامل أو القدرة على املالحظة أو على 

24Fاألقل تنمية هذا اجلانب ألن املالحظة تتطلب حسا مرهفا

1. 

 ة      و املالحظة أداة قد تكون عابرة غه منظمة وهي قليلة القيمة وينقصها الضبط العلمي، بيد أن املالحظ

الدقيقة املنظمة تدف إىل حتقيق هدف معني مسبقا. وتزداد قيمة املالحظة بوصفها أداة مهمة يف إجراء بعض 

األحباث اليت يواجه فيها الباحث مبقاومة من جانب املستجوب على أدوات أخرا كاالستبيان أو االختبار،   و 

يف املواقف اليت ال يريد الفرد فيها اإلفصاح عن أرائه أو اناهاته أو ممارساته بسبب اخلوف أو القلق، أو املزيد من 

25Fاحلرص الشديد أو الشك يف القائم بتطبيق تلك األدوات

2 .

 اليت تتطلب تتبع أبعاد الظاهرة املراد دراستها، وكشف العالقات وصفية      وتتز أمهية املالحظة يف الدراسات ال

السببية بني املتغهات، ما جيعل مشاركة الباحث مبحوثيه والتفاعل معهم يف جمتمع العمل أمرا ضروريا، حىت يتاح 

له مالحظة وتسجيل كل الظواهر املتعلقة مبوضوع الدراسة.   

      وقد ساعدتنا املالحظة يف التعرف على مدا صدق إجابات املبحوثني يف االستمارة، و كذا التعرف على 

وضعية الشبكة (انرتنت، انرتانيت) يف املؤسسة، و عدد املكاتب املوصولة با، كما مكنتنا من التعرف على عن 

قرب على نوعية االتصال السائد والوسائل املستخدمة يف ذلك. إضافة إىل ذلك، أفادتنا يف التعرف على طبيعة 

العالقات اليت نمع بني العمال، و يف االطالع على سهورة إرسال واستقبال امللفات عت التيد االلكرتوين . 

 

 

 : المقابلة .2

                                                            
 .41، ص2004،الطبعة الثانية، اجلزائر، دار الغرب للنشر والتوزيع، منهجية البحث العلمي حممد مسلم: 1
 .102،101، ص ص 2005، األردن، دار أسامة للنشر والتوزيع، مبادئ البحث العلمي والتربوي عزيز داود: 2
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,وهي 26F1"تفاعل لفظي بني الباحث واملبحوث أو املبحوثني لتحقيق هدف معني" بأ�ا : املقابلةتعرف        

وسيلة نتمع فيها خصائص االتصال املواجهي ويستخدمها الباحث يف مجع معلومات من أشخاص ميلكون 

  .معطيات غه موثقة يف أغلب األحيان

" املقابلة بأ�ا "حمادثة موجهة يقوم با فرد مع فرد أخر English & Englishويعرف اجنلش واجنلش "      

هدفها استثارة أنواع معينة من املعلومات الستغالهلا يف حبث علمي، أو لالستعانة با يف التوجيه والتشخيص 

27Fوالعالا"

. فاملقابلة إذا عبارة عن عملية تفاعل لفظي بني القائم باملقابلة واملبحوث من أجل استثارة دوافعه 2

للحصول على بعض املعلومات والتعبهات، واليت تتعلق بآرائه واناهاته ومعتقداته، وميكن أن تساعد املقابلة يف 

 .التقومي الناقد للبيانات واملعلومات اليت حيصل عليها الباحث بأساليب أخرا

      هناك عدة أنواع من املقابلة؛ فمنها املقابلة الفردية واجلماعية، ومنها املقابلة املتخصصة ومقابلة النخبة ومنها 

كما تتعدد األغراض املرجوة من املقابلة، إال أننا يف هذه الدراسة بصدد مجع أكت عدد من املقننة وغه املقننة. 

 البيانات واملعلومات للتعرف بوضوح على كل العوامل واملؤثرات اليت ترتبط مبشكلة البحث. 

ومبا أننا بصدد مجع أكت قدر ممكن من املعلومات حول موضوع الدراسة، فقد اخرتنا املقابلة املقننة حيث      

يتم توجيه نفس األسئلة املعدة مسبقا إىل املبحوثني يف املؤسسة، واليت ختدم البحث وتضمن عدم اخلروا عن 

املوضوع.  

وقد أجرينا يف إطار دراستنا عدة مقابالت مع عدد من إطارات املؤسسة، ولعل أّمهها وأكثرها فائدة         

، حيث قدم لنا كما 26/04/2010علمية هي تلك اليت أجريناها مع رئيس مصلحة اإلعالم اآليل بتاريخ: 

هائال من املعلومات اليت ختص اتال التقين. وكان اهلدف من هذه املقابالت عموما هو معرفة التغّهات اليت 

حصلت باملؤسسة يف جمال التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال، و مدا اهتمام املؤسسة باستخدام هذه 

التكنولوجيات وتعميمها على كل الوحدات، وكذا التعرف على مدا استجابة العمال هلذه التغهات التكنولوجية 

اليت حصلت، وإن كانت تسهم فعال يف دعم مشاركتهم يف إدارة املؤسسة.   

   أو االستبيان:االستمارة .3

                                                            
 .392مرجع سابق، ص ،  البحث العلمي في الدراسات اإلعالميةحممد عبد احلميد،:  1

 .69، ص 2006، القاهرة، املكتبة األجنلومصرية،أدوات التقويم في البحث العلميمصطفى حسني باهي، مىن أمحد األزهري:  2
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 استعماهلا يف مجع إلمكانيةوتعتت من أكثر وسائل مجع البيانات استخداما يف الدراسات الوصفية، وذلك       

 وهي عبارة عن  "جمموعة من اخلطوات املنظمة اليت تبدأ . األفراداملعلومات عن موضوع معني من عدد كبه من 

28Fبتحديد البيانات املطلوبة، وتنتهي باستقبال االستمارات من املبحوثني بعد استيفاء هذه البيانات فيها "

1. 

      ويعرفه أمحد بن مرسلي على أنه: "من أدوات البحث األساسية الشائعة االستعمال يف علوم اإلعالم 

واالتصال، حيث يستعمل يف احلصول على معلومات دقيقة ال يستطيع الباحث مالحظتها بنفسه يف اتال 

واالستبيان يف تصميمه أقرب إىل الدليل املبحوث لكو�ا معلومات ال ميلكها إال صاحبها املؤهل قبل البوح با  

املرشد املتضمن لسلسلة أسئلة، واليت تقدم إىل املبحوث، وفق تصور معني، وحمدد املوضوعات قصد احلصول 

على معلومات خاصة بالبحث يف شكل بيانات كمية تفيد الباحث يف إجراء مقارنات رقمية للحصول على ما 

29Fة"هو بصدد البحث عنه ويف شكل معلومات كيفية تعت عن مواقف وآراء املبحوثني من قضية معني

2
 .

 على عالقة مباشرة بتساؤالت الدراسة وأهدافها أربع حماوروقد صممنا هلذا الغرض استمارة حبثية مكونة من      

 فرادا يف املؤسسة 15 على هاتوزيعنريب استمارة البحث بتعديل بعض األسئلة بعد حتكيمها، حيث مت قمنا ب مث

ميثلون خمتلف الفئات السوسيومهنية على النحو التايل:  

 2 السامية: اإلطاراتفئة 

 3 : اإلطاراتفئة 

 4فئة أعوان التحكم : 

 6فئة أعوان التنفيذ: 

حيث حاولنا من خالل ذلك، التعرف على مالءمة األسئلة ومدا تغطيتها تال البحث. و يف هذا اإلطار     

فقد طلبنا من املبحوثني تقدمي آرائهم حول االستمارة و ما إذا كانت واضحة أو مبهمة بالنسبة إليهم، و ذكر 

 ،و قد أظهرت اإلجابات األولية تفهم أغلب املبحوثني لألسئلة املطروحةاقرتاحاتم أو توجيهاتم يف حال اللزوم. 

. وعلى هذا  األولية حسب ما أفادنا به هؤالء عند مجع االستمارات،و إجابتهم عنها دون وجود صعوبات تذكر

                                                            
 .104، ص 1996، الطبعة الثانية، بهوت، دار الطليعة للنشر، األسس العلمية لمناهج البحث االجتماعيإحسان حممد احلسن:  1
 .221،220 مرجع سابق، ص ص ،مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال: أمحد بن مرسلي 2



  املنهجي للدراسةاإلطار           ـل األول                                                                                               ــ الفص
 

30 
 

 مث 2010 ماي 20 ابتداء من استمارة 60وعددها على املبحوثني األساس قمنا بتوزيع االستمارات النهائية 

 .2010ماي  22إعادة سحبها ابتداء من 

 المقاربة النظرية للدراسة: •

 نموذج انتشار المبتكرات "روجرز وشوماخير" 

تعرف املقاربة بأ�ا: " التحرك لالقرتاب      إن طبيعة املوضوع حتدد إىل حد كبه املقاربة املعتمدة يف البحث، و 

30F و بذلك  فهي عملية اختاذ خطوات أولية إلجناز عمل معني "،من شيء ما

صد بالتحرك لالقرتاب من نق  و ،1

وفق التخصص، حيث نستند إليها يف مجيع مراحل الدراسة. شيء ما أن يتم حتديد خط مسار البحث 

فاملقاربة تعد إذن "نقطة استدالل للباحث: سواء نسدت يف منوذا أو نظرية. فوق هذا فان املنظور النظري       

هو الضامن الندماا البحث يف اتموعة العلمية. وهذه نقطة هامة ألن الباحث الذي أجنز حبثا قّيما دون أن 

يضعه ضمن إطار نظري مقبول من قبل اتموعة العلمية سها مصداقية نتائج حبثه حمل تساؤل، فالنظرية تقوم يف 

31Fجزء منها بتتير "علمية" البحث، وتغطية الشرعية يف منوذا معرتف به

2 .

      والنماذا هي أيضا عنصر مهم يف التصور النظري، إذ أ�ا عبارة عن بناءات للمنهجية العلمية مثل 

 هو تفسه مبسط لنظام ) Gauthier et autre ( 1984النظريات. والنموذا كما يفسره لنا "غوتييه وآخرون" 

 حقيقي. فهو " متثيل "، متثيل جمرد، مثايل، حسايب، رمزي للحقيقة يعطي رؤية مبسطة لظاهرة ما.

يف علوم االتصال، تكون النماذا النظرية اليت جندها هنا وهنالك يف الكتابات عبارة عن متثيالت مبسطة       

ووظيفية للعناصر االتصالية. فالنموذا يقوم إذن مبحاكاة عملية عن طريق عرض العناصر املكونة لظاهرة ما 

-بتمثيل عملية ما- ، غه أنه يستطيع كذلك وصف بناء بطريقة إحصائية وذلك  وحمتوياتا. كما يصف وظيفة

بتقدمي العالقات املتداخلة بني العناصر. 

بأن الفرق بني النظرية والنموذا هو فرق يف "الدرجة" وليس يف "الطبيعة".يف  Granger      ويؤكد "غراجنيه"

هذا املعىن، تعتت النظرية منوذجا أكثر اتساعا وأكثر طموحا. و أّما النموذا مبعىن أدق فهو"حملي" أكثر، مبعىن أن 

                                                            
  .139 ، ص2000 ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، قسنطينة ، اجلزائر ،اقتراح نموذج تنظيمي مفتوحبوخريسة بوبكر ،  1
، تر: حليمة بوشاقور وآخرون ، اجلزائر، خمت علم اجتماع االتصال جبامعة منتوري ـ البحث في االتصال ـ عناصر منهجية ـ وب. فايل،  أ.الرامي 2

 161،160، ص ص2004قسنطينة ـ 
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االفرتاضات اليت ينطلق منها تكون أكثر خصوصية، وقابلة للمراجعة بسرعة حسب النتائج التجريبية.  املبادئ أو

غه أن هذا التأكيد يبقى نسبيا، ألن "ويلي" يشه إىل أن كلمة منوذا تغلبت يف االستعمال على كلمة نظرية 

عندما نريد دراسة مشكلة ما بصفة شاملة. و يف كل األحوال، البد من األخذ بعني االعتبار بأن النموذا سواء 

كان أكثر "حملية" أو "لوال" من النظرية وشكل متثيال مبسطا ومصغرا للواقع، فانه يتضمن بالضرورة تفسهات 

32Fومتثيالت للواقع املدروس.

1  

33Fنموذج انتشار المبتكرات      وميثل 

 الذي طور يف  Rogers et schumaker لـ: "روجرز وشوماخير"∗

األربعينيات يف امليدان الزراعي منوذجا حتليليا يتجاوز القصور النظري يف جمال انتشار االخرتاعات، وميكننا إىل حد 

بعيد من تفسه دور أو أثر التكنولوجيا احلديثة لإلعالم واالتصال باعتبارها اخرتاعا، "وكيف يصل أعضاء جمتمع 

ما إىل امتالك فكرة، ممارسة أو أي شيء يعتت جديدا...يبّني هذا النموذا بأن األفراد يستطيعون بواسطة قنوات 

االتصال معرفة االخرتاع مث يقيمونه من خالل االتصال بينهم ومن مث يتبنونه أو يرفضونه. 

 قد عّدل وأثرا هذا النموذا ) جمموعة التكنولوجيات اجلديدة (      إال أن البحث حول املواضيع اجلديدة 

 اليت ديثةالنظري. و قد متت مراجعة هذا النموذا ليمكننا من تفسه اخلصائص املميزة لتبين التكنولوجيات احل

تطرح مشكالت جديدة يندمج فيها التفسه يف منوذا نشر االخرتاعات... 

      لقد بينت الدراسات حول امتالك احلاسوب الشخصي مثال أنه ال يكفي أن نعرف عدد املالكني هلذا 

اجلهاز حىت نستنتج مدا نسبة التبين. والواقع أننا قد الحظنا أن عدد املالكني ال يعلمنا إال على عدد 

األشخاص الذين حيتمل أن يلجئوا إىل استعماله، وبالتايل فان االستخدام الفعلي للحاسوب هو الذي سيصبح 

وثيق الصلة بالدراسة اليت ستجرا حول تبين التكنولوجيات اجلديدة. 

      إن مفهوم إعادة االخرتاع يشه إىل املشاركة النشطة ملن يستخدم احلاسوب. فالتكنولوجيات احلديثة 

لإلعالم واالتصال ليست مصممة لنوع حمدد من االستعمال دون غهه، وبالتايل فان املستعمل باستطاعته تكييف 

                                                            
  .164،163املرجع السابق، ص ص ، البحث في االتصال ـ عناصر منهجية ـ وب. فايل:  أ.الرامي 1
 ) خمطط يوضح منوذا روجرز وشوماخه. 3 لالطالع على النموذا أنظر املالحق : امللحق رقم (∗
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استخدام احلاسوب ليناسب حاجاته اخلاصة، و انطالقا من هذا املعىن ميكن احلديث عن إعادة اخرتاع 

. 34F1"االستخدام الكتشاف ما

      إن النموذا يفرتض أن تباين بعض املتغّهات الشخصية بني األفراد قد يكون عامال مهما يتدخل يف حتديد 

نوع االستخدام، فمتغهات مثل السن، اجلنس، املستوا التعليمي، الدخل، احلالة االجتماعية، متابعة وسائل 

اإلعالم تؤثر يف استخدامنا للمبتكرات. و املبتكرون هم غالبا أصغر سنا، و أحسن تعليما، و أكثر مشاركة 

اجتماعية و أكثر متابعة لوسائل اإلعالم.   

اليت هلا أثر كبه على  العادات والعالقات االجتماعيةالعامل الثقافي و      كما يأخذ النموذا بعني االعتبار 

ففي األحوال العادية يرتدد املستخدمون يف قبول التغيه إذا كانت  طريقة استخدام الفرد وتعامله مع الوسيلة،

األمور تسه بصورة حسنة، ونتيجة لذلك، فإن األفكار واملبتكرات اجلديدة حول كيفية تسيه أعمال املؤسسة 

 رمبا ال حتظى بالقبول، والسبب ببساطة أن االبتكار الذي مل جيرب يبدو اإلنتاجية أو اإلداريةوتنفيذ النشاطات 

 جمازفة كبهة وغه حمسوبة العواقب. 

 وال خيفى دور الثقافات الفرعية إن الثقافة اليت منت وترعرعت يف املنظمة ميكن أن تكون عائقا أمام التغيه،      

والعادات والتقاليد خصوصا يف املنظمات على منط تعامل األفراد التابعني هلا مع الوسائل اجلديدة، ومنها 

التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال، ومن مث على تقليص دورها يف التغيه املنشود وهو أن تدعم مشاركة 

فاالستخدام اجلّيد سيحدد الدور اجلديد والنشط هلذه الوسائل يف حتقيق  هؤالء العمال يف إدارة مؤسستهم.

وظائف جديدة داخل التنظيم تساهم يف حتسني أدائها العام، كما أن االستخدام السيئ والسليب سيؤدي حتما 

 إىل نتائج عكسية.

35Fالمنافع المحصلة      ومن جانب آخر، فإن 

اليت ستوفرها الوسائل اجلديدة ـ التكنولوجيات احلديثة لإلعالم  ∗

 مسامهتها يف مشاركة يضمنواالتصال ـ للمؤسسة ومستخدميها مقارنة بالوسائل التقليدية هو أيضا عامل مهم 

أفراد التنظيم الفعلية يف التسيه، فإذا كانت التكنولوجيات غه مكلفة وتوفر خيارات واسعة وسرعة يف القيام 

باألعمال فإ�ا ستنتشر بني املستخدمني وسيقبل على استعماالتا أكت عدد ممكن منهم .  
                                                            

 169،168مرجع سابق، ص ص ، البحث في االتصال ـ عناصر منهجية ـ وب. فايل:  أ.الرامي 1
 ما توفره الوسائل اجلديدة وذلك باالستناد إىل كلفتها، إمكانية استخدامها وإمكانية الوصول إليها وكذا مستوا تعقيدها بالمنافع المحصلة نقصد ∗

 مقارنة بالوسائل املعتمدة سابقا. 
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 الدراسات السابقة: •

 توسيع يف هاما أمرا يعد ، من قبلمنه جانبا أو املطروح املوضوع تناولت اليت الدراسات على طالعالا إن      

 من فإنه هلذا الدراسات، طرق إليها هذهتت مل  بعض اجلوانب اليتاستكمال أو معارف الباحث يف اتال املدروس

من جهة، وليحاول   ليطلع على جوانب القصور فيهاالسابقة الدراساتىل ع تعرفبال الباحث يقوم أن املهم

  تال البحث من جهة أخرا.علمية فائدةتقدمي إضافة ذات 

 تكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصالال موضوع تناولت اليت الدراسات عن بالبحثبدورنا  قمنا قد      لذا ف

يف عالقتها بالسلوك التنظيمي، و اناهات التأثر والتأثه اليت حتدث بني املستخدم والوسيلة ضمن سياقات 

 علـوم اإلعالم واالتصـال- –ثقافية أو اجتماعية أو تنظيمية معينة، وذلك يف إطار ميدان ختصصنا 

قد أبان لنا عن قلة  تكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصالاليف جمال  العلمية الدراساتإالّ أن اطالعنا على 

 اليت الدراساتبعض  إىل �جيامل اإلطار من اجلانب هذا يف تطرقنا وقد، باملوضوع املهتمةالدراسات اجلزائرية 

حيث مت تقدمي ملخصات وافية عنها تشمل النقاط األساسية املهمة يف ،تناولت جانبا من جوانب املوضوع

 البحث.

36Fالدراسـة األولـى:

1 

تكنولوجيا المعلومات الحديثة وأثرها على القرارات اإلدارية في البحيصي بعنوان :  حممد      دراسة عصام

 نتيجة حتقيقها األعمال ملنظمات ميكن اليت املزايايف هذه الدراسة  الباحث يناقش .منظمات األعمال

الداخلية  االتصال شبكات و اإلنرتنت تكنولوجيا األخصبو احلديثة، املعلومات لتكنولوجيا الستخدامها

(Intranet) ةاخلارجي و(Extranet) فيما الفلسطيين للواقع استطالعية دراسة على البحث يشتمل كما 

  .احلديثة التقنيات هلذه الفلسطينية الشركات يتعلق باستخدام

 تبادل وتكنولوجيا الفلسطينية تآاملنش يف اإلدارية القرارات بني العالقة إبراز إىل  الباحثيتطلع، هنا من     

 عناصر أنواع من ثالثة إىل شهي ذلك على و العشرين، القرن �ايات يف ظهرت اليت احلديثة املعلومات

 احمليطة املؤسسة والبيئة بني املعلومات بتبادل تعين خارجية نظم :األعمال ببيئة الوثيقة العالقة ذات التكنولوجيا

 ؤسسةامل داخل املعلومات بتبادل تعىن داخلية نظم  وEXTRANET INTERNET etبا 
                                                            

 للواقع استطالعية دراسة تكنولوجيا المعلومات الحديثة وأثرها على القرارات اإلدارية في منظمات األعمال-البحيصي:  حممد عصام 1

 .عن موقع 2006 يناير  ،155 - 177  :األول،ص العدد عشر، الرابع اتلد اإلنسانية) الدراسات (سلسلة اإلسالمية اجلامعة ، جملةالفلسطيني-

http//www.iugzaza.edu.ps/ara/research/ :01/05/2010 بتاريخ. 
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INTRANETلتكنولوجيات الفلسطينية املؤسسات استغالل مدا على التعرف إىل البحث هذا . و يسعى 

 تآاملنش بذه العالقة ذوي القرار ملتخذيها توفه و ،املعلومات على احلصول يف احلديثة  واالتصالاإلعالم

 .ةأاملنش خارا أو داخل من سواء

 :ةالتايلاألهداف  حتقيق إىل البحث و يهدف

 احلصول يف احلديثة املعلومات نقل لتكنولوجيا الفلسطينية ؤسساتامل استخدام امد معرفة -1

 .الداخلي للمستخدم توفهها و املعلومات على         

 توفه يف احلديثة املعلومات نقل لتكنولوجيا الفلسطينية ؤسساتامل استخداما مد معرفة -2

 .العالقة ذات اخلارجية للجهات القرار الختاذ الالزمة املعلومات  

 املعلومات نقل لتكنولوجيا الفلسطينية ؤسساتامل استخدام مدا يف املؤثرة العوامل على التعرف -3

 .الفلسطينيةؤسسات امل يف اإلدارية القرارات على املعلومات تكنولوجيا استخدام ثرأ استطالع حماولة -4

 توزيع ومت ،زةمج قطاع يف التضامن شركات و واحملدودة العامة املسامهة  يف الشركاتحبثال  وقد متثل جمتمع    

 71 إعادة مت االستبيان توزيع تاريخ من شهر مدة بعد و الشركات هذه من 126 جمموعه ما على االستبيان

 مت توزيعه. الذي االستبيان حجم من 56.3 % يعادل الرقم هذا و مكتملة، نسخة

 و    ةـضعيف زالت ال لإلعالم واالتصال  احلديثةتتكنولوجياالاستخدام  درجة توصلت الدراسة إىل أن و      

 تستخدمها اليت تلك أن كما التكنولوجيا، هذه تستخدم ال الشركات غلب أأن حيث فقط، ضيق نطاق على

 بشكل تستخدم اليت اإلنرتنت شبكات تكنولوجيا على االستخدام يرتكز و .طفق جزئي بشكل بذلك تقوم

 حيث من الشركة ( سواء حجم يعتت و .جديدة منتجات و بأفكار خاصة معلومات على احلصول يف أساسي

 الدورات و، للمديرين الرئيسة املؤهالت و ،هلا القانوين الشكل و املال ) رأس حجم حيث من أو العمال عدد

 الشركات استخدام مدا يف تتحكم اليت العوامل أهم هي اإلجنليزية باللغة معرفتهم و، تلقوها اليت التدريبية

 العامل هو التكنولوجيا استخدام بأمهية املدراء شعور عدم عامل يعتت و. اإلنرتنت لتكنولوجيا الفلسطينية

 هذه استخدام  فان(Intranet) الداخلية االتصال بشبكات يتعلق فيما أما ا.استخدامه عدم وراء األساسي

 اليت املعلوماتبعض  إىل الوصول إمكانية أن حني يف الفلسطينية الشركات يف جدا حمدود يعتت التكنولوجيا

 استخدام انعدام يعين الذي األمر معدومة تعتت الشركات خارا من مستخدمني قبل من الشبكات هذه حتتويها

 تكنولوجيا استخدام يف الواضح النقص من مث فان هذا الشركات. و هذه  لدا(Extranet)تكنولوجيا 
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 اختاذ عملية على التكنولوجيا هلذه األثر من ضئيال اقدر وضوح بكل يعكس الفلسطينية الشركات يف املعلومات

 .ؤسساتامل هذه يف القرارات

      إال أن الدراسة - ورغم أ�ا غطت عدة عوامل تعتت مؤثرة يف مدا استخدام التكنولوجيا -  إال أ�ا 

أغفلت الثقافات املتباينة هلذه املؤسسات واليت تعتت عامال مهما يف حتديد مدا استخدام هذه املؤسسات 

لتكنولوجيات االتصال، حيث أن متغهات مثل العادات والتقاليد وتاريخ املؤسسة ومنط القيادة وطبيعة العالقات 

ميكن أن تكون هلا عالقة ارتباط قوية مع درجة االستخدام. كما أن احلديث عن دور تكنولوجيات اإلعالم 

واالتصال (انرتنت، انرتانيت، اكسرتانت) متعلق إىل حد كبه بواقع شبكاتا ونوعية اخلدمة اليت توفرها 

للمؤسسات، حيث أن االنقطاعات املتكررة للشبكة مثال قد تؤدي إىل عزوف املؤسسات عن استخدامها. 

37Fالدراسـة الثانيـة:

1 

نموذج مقترح لتفعيل استخدام تكنولوجيا  بعنوان: " بن الشيخ أبو بكريدراسة أبو بكر شيخ عل    

توصلت  حيث". المعلومات واالتصاالت نحو تطبيق ناجح للحكومة االلكترونية في الجمهورية اليمنية

 يرتبط بالفوائد ت اإلعالم واالتصالهذه الدراسة من خالل النتائج العملية إىل أن قبول واستخدام تكنولوجيا

املكتسبة من االستخدام، وأن معظم املستخدمني احلاليني يفتقرون إىل املعرفة واملهارات الكافية اليت نعلهم 

 كما تبّني من نتائج املسح الذي أجرته الدراسة على مواقع الويب احلكومية يف اليمن بفاعلية.يستخدمون التقنية 

 وعدم استغالل إمكانياتا كما جيب ، حيث أن غالبية هذه املواقع ،وجود تقصه يف االهتمام بذه التقنية اهلامة

 جامدة وحمدودة املعلومات واالرتباطات ونادرا ما يتم حتديثها .

مث قّدمت الدراسة منوذجا مقرتحا يهدف إىل تفعيل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، حيث مت      

 حتديد ثالثة مكونات رئيسية للنموذا هي :

- العوامل املؤثرة : وهي العوامل اليت تؤثر بشكل كبه على تقّبل و استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 1

(خصائص  ة، ومت حتديدها يف: البيئة التقنية (خصائص التقنية املستخدمة) - البيئة االجتماعيةيبفاعل

التقنية) .  (اإلجراءات التنظيمية واإلدارية لتطبيق املستخدمني)- بيئة التطبيق

                                                            
 بتاريخ: ،www.yemen-nic.info/contents/studiesنقال عن موقع املركز الوطين للمعلومات باجلمهورية اليمنية: 1

11/05/2010 
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 املكتسبة. التسهيالت والفوائد االستخدام:- حافز 2

 التقنية. قبول واستخدام الفّعال:- االستخدام 3

ة استخدام تكنولوجيا املعلومات يبيئة التقنية والبيئة االجتماعية على فاعلالويوّضح النموذا أن تأثهات      

واالتصاالت يف اتتمع ، ترتكز يف األساس على معاجلة بيئة التطبيق واملتمثلة يف اإلجراءات التنظيمية واإلدارية 

لتطبيق التقنية . فإن حسن اختيار التقنية وفهم خصائصها (بيئة التقنية) ، والرتويج ملميزات وفوائد تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت والرتويج للمحتوا على مواقع الويب احلكومية ، مها عامالن مرتابطان ويدعم كل منهما 

اآلخر . فإذا كان هناك خدمات الكرتونية و حمتوا رقمي متجدد ، تقدم تسهيالت وفوائد مكتسبة ، فإن ذلك 

بالطبع سيزيد التحفيز على اكتساب املهارات التقنية ، وبالتايل سيكون هناك املزيد من املستخدمني املؤهلني 

 ة.يالذين يقبلون على حمتوا هذه املواقع ويستخدمون التقنية بفاعل

38Fالدراسـة الثالثـة:

1 

"، حيث تنطلق الدراسة من حماولة أثر تكنولوجيا المعلومات على المؤسسة      دراسة مجيلة بومزال بعنوان:" 

استكشاف واقع التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال يف املؤسسات اجلزائرية، و تطرح التساؤل التايل: هل 

تكنولوجيا املعلومات مستعملة بقدر وجودها أو تكاد يف املؤسسة اجلزائرية سواء كانت عمومية أو خاصة؟ 

 مؤسسة مشاركة يف املعرض الثالث 20و لإلجابة عن هذا التساؤل فقد قامت الباحثة باختيار عينة تتمثل يف 

 إطارا يف تلك 12 إطارات سامني و08)، حيث مت توزيع استمارة على عينة من 1999لإلنتاا الوطين (جويلية 

املؤسسات إضافة إىل إجراء مقابالت شخصية. 

      وقد توصلت الدراسة إىل: 

 35 باملئة دائما، و55املعلومات لدا مؤسسات العينة تفتقر إىل أغلب خصائصها، وهي حمتكرة بنسبة - 1

 باملئة أحيانا.

 االتصال الورقي مستعمل يف كل املؤسسات وهو حيتل الصدارة مقارنة بالوسائل االتصالية األخرا.- 2

                                                            
، رسالة ماجسته غه منشورة، جامعة اجلزائر،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيه، أثر تكنولوجيا المعلومات على المؤسسة مجيلة بومزال: 1

1999/2000 .
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 هم و أغلبية املبحوثني يرون أن التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال هي آالت تسهل العمل املكتيب، - 3

 يستعملو�ا بالدرجة األوىل يف معاجلة النصوص.

  باملئة من مؤسسات العينة تستخدم شبكة االنرتنت.20 نسبة - أن4

 باملئة من هذه املؤسسات متتلك شبكة داخلية " انرتانيت"، لكنها حمتكرة وغه معممة على 37 نسبة - أن5

 باقي الوحدات، وأن سبب غيابا يف باقي املؤسسات هو نقص اليد العاملة املؤهلة وغياب الوسائل التقنية.

      و يظهر أن هذه الدراسة قد غطت جوانب عديدة ختص وضعية التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال 

يف املؤسسات اجلزائرية يف فرتة ما، إال أن نتائجها مقرتنة بسياق اقتصادي معّني شهدته تلك الفرتة، حيث كان 

إدخال تلك التكنولوجيات يف اجلزائر ال يزال يف بداياته مرتفع التكلفة، مبا ال يسمح للمؤسسات ذات القدرات 

احملدودة باالستثمار يف هذا اتال اجلديد نوعا ما، كما أن وضعية شبكة االنرتنت سابقا وسوء نوعية اخلدمة اليت 

 توفرها قد يكون سببا يف عزوف املؤسسات عن استخدامها.   

39Fالدراسـة الرابعـة:

1 

العالقة بين بعض العوامل الشخصية ومستوى اإلدراك ألهمية      دراسة حسن علي الزعيب بعنوان:"

. حيث يشه الباحث إىل انتشار التكنولوجيات استخدام تكنولوجيا المعلومات في اإلرشاد األكاديمي"

احلديثة لإلعالم واالتصال ودخوهلا عددا كبها جدا من جماالت النشاط البشري، واليت من بينها استخدامها يف 

إدارة املؤسسات التعليمية مبا وفرته من وسائل ختدم العملية التعليمية مثل االنرتنت وشبكات احلواسيب، واليت 

ميكن استخدامها يف تسجيل الطلبة وإرشادهم من خالل الدخول إىل موقع اجلامعة، وإجراء عملية اإلرشاد 

 األكادميي بصورة أسرع وأكثر دقة وصحة من استخدام الوسائل التقليدية.

      وهنا يلمس الباحث املشكلة بصورة واضحة وهي صعوبة اإلرشاد األكادميي بالطريقة التقليدية حسب ما 

أبداه أعضاء هيئة التدريس من خالل اللقاءات املباشرة معهم حول هذا املوضوع، و باملقابل فان النجاح يف 

إحالل استخدام تكنولوجيا املعلومات يف عملية اإلرشاد األكادميي حيتاا بالضرورة إىل إدراك وتقّبل أعضاء اهليئة 

التدريسية ألمهية هذا االستخدام.  
                                                            

     العالقة بين بعض العوامل الشخصية ومستوى اإلدراك ألهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في اإلرشاد األكاديمي حسن على الزعيب: 1
 .2006ـ دراسة تطبيقية يف جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة ـ األردن، اتلة األردنية للعلوم التطبيقية، اتلد التاسع، العدد األول،
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و هدفت هذه الدراسة إىل حتديد مستوا إدراك أعضاء هيئة التدريس ألمهية استخدام تكنولوجيا        

املعلومات يف عملية اإلرشاد األكادميي، فضال عن حتديد العالقة بني العوامل الشخصية ( العمر، املؤهل العلمي، 

الرتبة األكادميية، وسنوات اخلتة يف جمال التدريس ) ومستوا اإلدراك عند أعضاء هيئة التدريس. وقد طرحت 

 الدراسة التساؤالت التالية:

ما مدا إدراك أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعة ألمهية استخدام تكنولوجيا املعلومات يف عملية اإلرشاد  .1

 األكادميي؟

هل يوجد عالقة بني مستوا اإلدراك ألمهية استخدام تكنولوجيا املعلومات يف اإلرشاد األكادميي وبني  .2

 املتغهات املستقلة التالية: العمر، املؤهل العلمي، الرتبة األكادميية، وسنوات اخلتة يف جمال التدريس.

هل خيتلف مستوا اإلدراك باختالف مستويات العمر، املؤهل العلمي، الرتبة األكادميية، وسنوات اخلتة يف  .3

 جمال التدريس.

 فردا من هيئة التدريس)، 120و لإلجابة عن هذه التساؤالت فقد مت تصميم استمارة وجهت إىل أفراد العينة (

وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية: 

وجود مستوا مقبول من اإلدراك لدا أعضاء هيئة التدريس ألمهية استخدام تكنولوجيا املعلومات يف  .1

 اإلرشاد األكادميي.

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغهات املستقلة بداللة أبعادها ومستوا اإلدراك عند أعضاء هيئة  .2

 التدريس ألمهية استخدام تكنولوجيا املعلومات.

هناك اختالفات ذات داللة إحصائية يف مستوا اإلدراك عند أعضاء هيئة التدريس ألمهية استخدام  .3

تكنولوجيا املعلومات تعزا إىل املتغهات ( العمر، املؤهل العلمي، الرتبة األكادميية، وسنوات اخلتة يف جمال 

 التدريس ).

     كما تضمنت الدراسة عددا من التوصيات، كان من أمهها ضرورة عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة 

التدريس من أجل تعزيز إدراكهم ألمهية استخدام تكنولوجيا املعلومات، وكيفية استخدامها يف عملية اإلرشاد 

األكادميي.  

غه أن ما يالحظ على الدراسة هو إمهاهلا إلبراز الدور احملتمل للمتغهات السوسيوثقافية (القيم، العادات،      

التقاليد، شبكة العالقات ... ) لدا أعضاء هيئة التدريس، واليت قد تشكل عوامل مهمة يف التأثه على مستوا 
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إدراكهم ألمهية تكنولوجيا املعلومات. كما أن هناك متغهات أخرا ميكن أن تكون أكثر تأثها على مستوا 

اإلدراك كاخلتات املعرفية يف جمال تكنولوجيا املعلومات.   

صعوبات الدراسة:   •

      هناك عدة صعوبات تعرتض أي باحث طيلة اجنازه لدراسته. وعليه، فهناك عدة صعوبات واجهتنا خالل 

إعدادنا هذه املذكرة ، نوجزها فيما يلي :  

 نقص املراجع املتعلقة باملادة النظرية، وإن وجدت فهي غالبا حتمل األفكار واملعلومات نفسها.  -

صعوبة إقامة عالقة بني مفاهيم الدراسة، نسدت الصعوبة يف إجياد عالقة واضح ومنطقية بني  -

التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال و احلاكمية من جهة ، مث بني هذه التكنولوجيات ومبدأ املشاركة 

 كأحد أهم مبادئ احلاكمية . 

صعوبة تكييف النموذا ( تبين املبتكرات لـ : روجرز وشوماخه ) مع معطيات الدراسة ، حيث أن النموذا  -

يف األصل يتعلق بتبين املبتكرات واملستحدثات يف إطار اتتمعات الزراعية الريفية، بينما موضوعنا متعلق 

 بتطبيقه على مؤسسة اقتصادية . 

نقص الدراسات السابقة حول استخدام التكنولوجيات احلديثة يف املؤسسات اجلزائرية، واليت ميكن أن  -

تشّكل مرجعا مهما للتعرف على ما توصلت إليه هذه الدراسات والبحوث من نتائج تسهم يف توجيهنا 

 الوجهة الصحيحة. 

 التباعد اجلغرايف لبعض املصاحل عن مقر اإلدارة، حبيث وجدنا صعوبة يف التنقل بني كل مصاحل املؤسسة. -

التحفظات التامة يف منحنا املعلومات اليت حنتاجها يف دراستنا، و يعود ذلك وفق ما أدىل به بعض العمال  -

إىل تلقي تعليمات من طرف املسؤولني حبفظ السّر املهين دون مراعاة جانب البحث العلمي، إضافة إىل 

التخوف الذي ملسناه لدا البعض عند تسّلم االستمارات، حيث اضطررنا إىل تقدمي توضيحات يف كل مرة 

 حول سرية املعلومات واستخدامها ألغراض البحث العلمي فقط.
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تمهيد :  

      شهدت التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال تطورا هائال يف السنوات األخرية، ما جعلها أحد أهم 

الوسائل يف عصرنا نررا الاايياتا الكثرية فيما خيص تسهيل االتصال وتسريع سري خمتلف األنشطة. 

     هذه املزايا املتعددة جعلت التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال مطلبا هاما لقطاعات عديدة يف 

التمع، أمهها قطاع املؤسسات- خاصة االقتصادية منها- اليت تسعى دوما إىل حتقيق البقاء عرب مواكبة 

التطورات احلاصلة، و مواجهة ظروف املنافسة اليت تفرضها املؤسسات األخرى. 

     ولعل التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال تشّكل وسيلة مهمة هلذه املؤسسات، اليت ترغب يف حتسني 

قدراتا وحتقيق إدارة جيدة ملواردها. 

و يف هذا الفصل نتعرض إىل التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال ينوع من التفصيل، حيث سنتناول يالشرح 

 ، أمهيتها للمؤسسة، وتأثرياتا على واقعها. اخصائصها، وظائفه
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 المبحث األول: إدارة المعلومات في المؤسسات الحديثة

   أهمية المعلومات للمؤسسة:- 1

تقدم الدول أن االعتماد على املعلومات يشكل عنصرا حيويا للنمو واالزدهار، وأداة فعالة        أكدت حقائق

للتفوق والتميز، ووسيلة هامة لتحديد صورة املستقبل والتعامل مع مفردات العامل اجلديد. إن حتديات املستقبل 

وقضايا العوملة والثورة التقنية وعدم استقرار األسواق العاملية تدفع أهداف الدول إىل اجتاهات حمددة نتيجة 

لالنعكاسات املتوقعة للقرن احلايل على عملية التنمية وجتعلها تتمسك ياستغالل اإلمكانيات اليت تقدمها 

0Fتكنولوجيا املعلومات لتطوير أداء منرماتا وترفع من مستوى معيشة شعوبا.

1   

       وأصبح من املتعارف عليه يف الفكر اإلداري أن املعلومات من املوارد اهلامة مثل رأس املال واألفراد وغريها 

من املوارد، ويتميز املورد املعلومايت يأنه ال يكتسب قيمته من شكله املادي امللموس ولكن مبا ميثله أو يعّرب عنه. 

وهي تستخدم املورد املعريف يف إدارة وتوجيه  وقد شهد هذا العصر ظهور منرمات جديدة قائمة على املعلومات،

املورد املادي بدف خلق القيمة املضافة، وهي منرمات تعتمد على املعرفة وترتبط أغلب وظائفها ياملعلومات، 

وتتحول عملية اختاذ القرارات فيها إىل االعتماد املتنامي على التقنيات احلديثة ذات الصلة ياملعلومات. و تتطور 

هذه املنرمات ياستمرار لتصبح أكثر ديناميكية لتستخدم اإلمكانيات اليت توفرها املعلومات يف تقليل زمن 

االستجاية، وزيادة القدرة على تلبية االحتياجات، وإمتام املعامالت لتصل إىل زيادة فاعليتها وتطوير إمكانيتها 

1Fلتحسني األداء يشكل عام داخلها

2 .  

 :خصائص المعلومات الجيدة  -2

خمرجات النرام لن تعترب معلومات إال إذا ف يني كل من مصطلحي البيانات واملعلومات،        إن هناك فرقا

كانت ذات معىن مفيد ملستخدم هذه املخرجات، وال شك أن درجة الفائدة أو اإلفادة اليت ستعود على متخذ 

معرفته ياألسلوب والوقت املالئمني، مبا يؤثر على سلوكه مدى القرار من استخدامه للمعلومات، تتوقف على 

، ال يد وأن تتوافر فيها يعض اخلصائص نناقشها تؤدي املعلومات دورهاحىت  ويساعده يف اختاذ القرار. و

 ياختصار فيما يلي:

  :المالءمةالمالءمة  أ –أ –

                                                            
عني للدراسات   الطبعة األوىل، مصر،العصر الرقمي وثورة المعلومات ـ دراسة في نظم المعلومات وتحديث المجتمع ـحممد صاحل سامل:   1

 .147، ص2002والبحوث االجتماعية واإلنسانية، 
 .145، ص 1999، مصر، الدار اجلامعية،نظم المعلومات اإلدارية :سونيا حممد البكري  2
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تعترب املالءمة املعيار األصلي لقيمة املعلومات، حيث تتالءم املعلومات مع الغرض الذي أعدت من أجله،       

 وميكن احلكم على مدى املالءمة أو عدم مالءمة املعلومات، يكيفية تأثري هذه األخرية على سلوك مستخدميها

، وهناك عوامل أخرى تؤثر على درجة مالءمة املعلومات، حيث أن تقرير مستوى املالءمة يتوقف يف يف املؤسسة

جانب آخر على حدود إدراك متخذ القرار. 

 ب – الموضوعية: 

وهو أن تتصف املعلومات يعدم التحيز، وإمكانية التحقق من سالمتها وصحتها وسالمة مضمو�ا،       

ويتطلب األمر للوصول إىل املوضوعية، توافر ثالث خصائص هي: 

 وإمكانية ، ويقصد يذلك توفر مستندات دالة على صحة املعلومات):vérifiabilité(– إمكانية التحقق   11

الرجوع هلذه املستندات يشكل منرم، للتحقق من صحة هذه املعلومات يف أي وقت. 

 مضمو�ا. نصدق التعبري: ويقصد يذلك أن املعلومات اب أن تعرب يشكل صادق ع –  – 22

 املعلومات يشكل حمايد، وليس يغرض إظهارها يشكل يتالءم مع أحد إعداد:مبعىن ))neutralité احلياد (- 33

. األطراف املستخدمة للمعلومات

 ج – الوقتية: 

 .مبعىن تقدمي املعلومات يف الوقت املناسب، حبيث تكون متوافرة وقت احلاجة إليها حىت تكون مفيدة ومؤثرة      

 أو تأثري على ،ويطبيعة احلال، لن تكون للمعلومات املقّدمة ملتخذ القرارات متأخرة جدا عن موعدها أّي قيمة

سلوكه مهما كانت درجة أمهيتها، وحيويتها هلذا القرار، فمثال املعلومات املالئمة جدا على السيارات اليايانية لن 

تكون مفيدة إذا قدمت يعد أن تكون عملية الشراء قد متت يالفعل. 

 د – السهولة والوضوح: 

مبعىن أن تكون املعلومات واضحة ومفهومة ملستخدمها، فال اب أن تتضمن املعلومات أي ألفاظ، أو       

رموز، أو مصطلحات، أو تعبريات رياضية، أو معادالت غري معروفة، فال يستطيع مستخدم هذه املعلومات أن 

فهومة لن تكون هلا أي قيمة، حىت ولو كانت مالئمة، وّمت تقدميها يف املغري و فاملعلومات الغامضة  يفهمها.

 فمثال تقدمي معلومات عن سيارات ياستخدام مصطلحات فنية ألجزاء السيارة .الوقت املناسب ملتخذ القرار

ونوع الصلب املستخدم يف صناعة جسم السيارة، ونوع املطاط املستخدم يف صناعة إطارات السيارة، لن تكون 

2Fمعلومات مفهومة للمستهلك العادي

1. 

                                                            
 .146، املرجع السايق، ص نظم المعلومات اإلدارية سونيا حممد البكري : 1
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 هـ – الصحة والدقة: 

يقصد ياملعلومات الصحيحة أن تكون معلومات حقيقية عن الشيء الذي تعّرب عنه، ودقيقة، مبعىن عدم       

وجود أخطاء أثناء إنتاج، وجتميع وتقرير عن هذه املعلومات، فمثال يف حالة التقرير عن قيم املبيعات لكل منفذ 

من منافذ التوزيع، اب أن تكون أوال املعلومات صحيحة، مبعىن أن تكون قد حدثت يالفعل عمليات ييع 

يالقدر الذي يتم التقرير عنه، كما اب أن تكون املعلومات دقيقة، مبعىن أن تكون خالية من أي أخطاء يف 

العمليات احلسايية أو وضع مبيعات منفذ توزيع معني أمام منفذ توزيع آخر. 

فاملعلومات غري الصحيحة، وغري الدقيقة ستعطي نتائج عكسية أي ستكون معلومات ضارة غري مفيدة، حىت 

ولو كانت مالئمة، ووقتية ومفهومة ملستخدمها. 

 و – الشمول: 

أو         مبعىن أن تكون املعلومات املقدمة معلومات كاملة، تغطي كافة جوانب اهتمامات مستخدمها،       

جوانب املشكلة املراد أن يتخذ يشأ�ا قرار، كما اب أن تكون هذه املعلومات يف شكلها النهائي، مبعىن أن ال 

 فمثال: قد ال .يضطر مستخدمها إىل إجراء يعض عمليات التشغيل اإلضافية حىت حيصل على معلومات مطلوية

يتضمن التقرير املقّدم ملدير املبيعات عن الرقم اإلمجايل ملبيعات األسبوع: رقم املبيعات اخلاص مبنفذ أو أكثر من 

منافذ التوزيع، مما يضطره للسؤال عن أرقام ييع هذه املنافذ اليت مل ترهر يف التقرير نفسه، ويف يعض احلاالت 

 غري مصنفة وغري متجمعة يف رقم إمجايل واحد، مما هايتضمن التقرير أرقام املبيعات لكل منافذ التوزيع، ولكن

يضطر مدير املبيعات إىل تصنيفها مث جتميع األرقام للحصول على املعلومة املطلوية. 

وال شّك أن املعلومات غري الكاملة، من حيث املضمون ومن حيث التشغيل، ستؤثّر سلبا على مدى االستفادة  

من هذه املعلومات. 

 ي – القبول: 

مبعىن أن تقدم املعلومات يف الصورة، أو يالوسيلة اليت يقبلها مستخدم هذه املعلومات، من حيث الشكل       

 فمن حيث الشكل، ميكن أن تكون املعلومات يف شكل تقرير مكتوب يلغة سهلة .ومن حيث املضمون

وواضحة ومفهومة، أو يف شكل جداول، أو إحصائيات، أو رسومات ييانية، وما إىل ذلك. أما من حيث 

املضمون فيتعلق يدرجة التفاصيل املطلوية، فال تكون خمتصرة يف أكثر من الالزم، مما قد يفقدها معناها، وال 

تكون مفصلة يأكثر من الالزم، مما قد يؤدي إىل سرعة ملل املستخدم، ويالتايل عدم قدرته على الرتكيز للحصول 

على املعلومة املطلوية. 
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فاملعلومات املفيدة، هي تلك اليت تتصف ياملالءمة، واملوضوعية، والوقتية والوضوح، والصحة، والدقة،       

فإذا توافرت هذه اخلصائص يف خمرجات نرام املعلومات،  والشمول، والقبول، يف طريقة العرض ووسيلة التوصيل.

) متثل معرفة عن شيء مل يكن معلوما من ذي قبل، يتم إرساهلا، معلوماتتصبح هذه املخرجات يالفعل (

3Fواستقباهلا، والتعرف عليها، وقبوهلا، من قبل املرسل إليه

1 .

4F- اآلفاق التي توفرها المعلومات للمؤسسات:3 

2 

خلق امليزة التنافسية:  -3-1

      تعترب الكفاءة وااليتكار والتمّيز من أهم العوامل اليت اب أن تتسم با املنرمة خللق ميزات خاصة با 

 توفري منتجاتا وخدماتا يشكل متميز يفمتكنها من التعامل مع املنافسني، حيث أنه كلما ازدادت قدرة املنرمة 

كلما كانت قدرتا على النجاح أكرب. وتعترب تكنولوجيا املعلومات واحدة من أهم األدوات اليت تساعد على 

حتقيق هذه امليزات التنافسية، فاستخدام التقنيات احلديثة يعمل على خفض تكلفة اإلنتاج ويالتايل خفض تكلفة 

 املنتج النهائي، كما يعمل على تسيري توليف املنتج حسب رغبة العمالء. 

 خلق أسواق جديدة:   -3-2

      تعمل املعلومات والتقنيات اجلديدة املرتبطة با على توسيع وتطوير جماالت العمل عن طريق فتح أسواق 

جديدة أو إضافة جماالت وأنشطة جديدة من شأ�ا حتسني الوضع االقتصادي للمنرمة و اإلسهام يف توفري 

 فرص عمل جديدة، والعمل على دعم جهود احلكومات يف حتقيق الرخاء والرفاهية لشعوبا.

 دعم املستويات اإلدارية املختلفة داخل املنرمة:  -3-3

 املستوى االسرتاتيجي: •

تسهم املعلومات يف حتديد أهداف املنرمات وأولويات العمل با، وحتديد مدى واقعية الرسالة والنررة               

الكلية ملهام املنرمة، حيث تتطلب هذه العوامل اإلسرتاتيجية معلومات حمورية، وتقارير مستمرة عن ييئة األعمال 

اييطة من آفاق اقتصادية وسياسية وتقنية، وذلك بدف دعم عمليات التخطيط طويلة األجل.  

 املستوى التكتيكي (اإلدارة الوسطى): •

                                                            
 .147، مرجع سايق، ص نظم المعلومات اإلدارية سونيا حممد البكري : 1
  148-147 ، مرجع سايق، ص ص العصر الرقمي وثورة المعلومات ـ دراسة في نظم المعلومات وتحديث المجتمع ـ: حممد صاحل سامل 2
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      وهو مستوى اختاذ القرارات التكتيكية املتعلقة ياألنشطة املتوسطة وقصرية املدى، وترتبط املعلومات املطلوية 

يف هذا املستوى إىل حد كبري يتكوين امليزانيات، وحتليل العمليات املالية، وحتديد أسباب االحنراف يف التكاليف، 

وإجراءات تصحيح االحنراف، وحتديد مسار العالقات يني الوظائف، ومشكالت تطبيق نتائج البحوث والتطوير 

وحتسني اإلنتاج. 

 مستوى العمليات (إدارة العمليات): •

ذات الطبيعة الفنية والروتينية، وترتبط املعلومات املطلوية يف هذا  يتعامل مع األنشطة اليومية قصرية املدى، و          

املستوى مبعلومات جدولة األعمال وختصيص العمل والتخزين واالستالم والرقاية واملتايعة. 

ويتضح مما سبق الدور احليوي الذي تلعبه املعلومات يف دعم املستويات اإلدارية املختلفة داخل املنرمات، من 

زيادة للقدرة على التحكم والرقاية واملتايعة، مما يؤدي إىل حتسني األداء يشكل عام داخل املنرمات. 

 دعم اختاذ القرار:  -3-4

تعترب املعلومات أحد املكونات الرئيسية املستخدمة يف يناء نرم تعمل على تقدمي العون ملتخذ القرار.  

  

 المبحث الثاني: التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال 

 -  ماهية التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال1

      تشري التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال إىل مجيع أنواع التكنولوجيات املستخدمة يف تشغيل ونقل 

وختزين املعلومات يف شكل الكرتوين، وتتمثل يف احلاسبات اآللية ووسائل االتصال وشبكات الريط وغريها من 

املعدات اليت تستخدم يشدة يف االتصاالت. كما أن هناك من يعترب مفهوم التكنولوجيات احلديثة لإلعالم 

واالتصال متداخل يعض الشيء ، حيث أن هذه التكنولوجيات ال تعترب جديدة يف ذاتا ، وذلك ألن معرمها 

كان موجودا منذ سنوات ، وما ميكن اعتباره حديثا هو توسع استعماالتا يف جماالت عدة مبا يف ذلك إدارة 

5Fاملؤسسات ، واعتمادها يدرجة كبرية على العمل الشبكي

1.  

6Fحممود علم الدين أن تكنولوجيا اإلعالم واالتصال تشمل الزوايا الثالث التالية:ويرى 

2 

                                                            
، جامعة قاصدي 07 عدد ، ، جملة الباحث عجلة التنميةفي دفعأثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  ين يريكة عبد الوهاب ، ين العركي زينب : 1

  .245 ، ص 2002مرياح ، ورقلة 
- 14جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية- حمكمة نصف سنوية- جامعة ياتنة، العدد ، وسائل اإلعالم وحتمية التغير السوسيوثقافي  :يوحنية قوي 2

  .15، ص 2006جوان 



 في المؤسسة  واالتصاللإلعالم التكنولوجيات الحديثة                                                                      يــل الثانــالفص
  

49 
 

ثورة املعلومات: وهو ذلك االنفجار املعريف الضخم املتمثل يف ذلك الكم اهلائل من املعرفة يف أشكال  •

 ختصصات ولغات عديدة، والذي حياول السيطرة عليها واالستفادة منها يواسطة تكنولوجيا املعلومات.

ثورة وسائل االتصال: املتمثلة يف تكنولوجيا املواصالت السلكية والالسلكية يدءا يالتلفزيون واحلصص  •

 املتلفزة وانتهت اآلن ياألقمار الصناعية و األلياف البصرية.

ثورة احلاسبات االلكرتونية: وهي تلك الثورة اليت توغلت يف كل مناحي احلياة، وامتزجت يكل وسائل  •

االتصال واندجمت معها. ومع يروز شبكة االنرتنت ازداد االتساع الدويل لألنشطة املعلوماتية وارتبط ذلك 

 االتساع يعمليتني مها:

 Transnationalisationعملية التخطي التجاري للحدود القومية:  -

  Informationalisationعملية التخطي املعلومايت للحدود القومية:  -

       إن التكنولوجيات احلديثة قد طالت يدرجة كبرية حقل اإلعالم واالتصال، وزادت من فعاليته ومن درجة 

كفاءة األداء سواء لدى األفراد أو املؤسسات ، "فالثورة يف جمال االتصاالت قد يدأت لتوها- ومنذ زمن طويل 

 مؤسس شركة ميكروسوفت –- وسوف تستغرق تطوراتا عدة قرون قادمة " على حد تعبري ييل جيتس 

7Fالشهرية.

1  

      فالتكنولوجيا ليست إذن آالت أو جتهيزات تنتج وتستهلك كباقي وسائل اإلنتاج، وال هي سلعة تتمتع 

يدور عادي يف تكوين رأس املال والرفع من مستوى القدرة اإلنتاجية. التكنولوجيا هي أوال وقبل كل شيء عقلية 

إنتاج وعالقات إنتاج حبكم السلوكيات واملفاهيم اليت حتكم نرام اإلنتاج. وهي فضال عن ذلك جزء من نرام 

8Fاجتماعي وأخالقي، ويالتايل من جمموعة قيم كالقيم السائدة يف التمع اليت تتأثر با وتؤثر فيها وتتفاعل معها

2. 

                                                            
 . 105، ص 1999 يريوت ، الدار اجلامعية االتصاالت في عصر العولمة – الدور والتحديات – مي العبد اهللا سنو : 1
 .218 ،ص 1997  البوكيلي للطباعة والنشر، القنيطرة، الوطن العربي وتحديات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال،حيىي اليحياوي :  2
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فهي تقنيات حتمل قيم هذا التمع أو ذاك أو حضارته أو عصره وحتمل ثقافته ومرجعيته. مبعىن أن كل عتاد أو 

أداة تقنية حتتكم إىل قيم وثقافة وحضارة التمع الذي أنتجها ليست تكنولوجيا يل تقنية، ما حتمله التقنية من 

 معارف وقيم وثقافة وهوية هو الذي اعلها تكنولوجيا وال اعل منها أداة.

 هي جمموع الوسائل املستخدمة إلنتاج واستغالل وتوزيع املعلومات تصال      وعليه، فتكنولوجيا اإلعالم و اإل

يكل أشكاهلا وعلى اختالف أنواعها: املكتوب واملسموع واملرئي، أي املعطى املكتوب والنص املسموع واملعلومة 

املتلقاة من األجهزة البصرية. كما أ�ا هي اليت متكن أدواتيا من ريط وتواصل مرسل الرسالة مبتلقيها. وهي أيضا 

البنية التحتية اليت متكن التواصل الثنائي واجلماعي وتؤمن انتقال الرسالة من مرسل إىل متلقي يسرعة ومبزيد من 

 التفاعلية .

      إن ما امع يني هذه الشبكات اإلعالمية و االتصالية هو البعد التنريمي- التقين والوظيفي- والتنريم 

النسقي الذي ال خيضع للتجزيء. فلو أزحيت الربامج املعلوماتية فلن يبقى هناك معلوماتية، ولو أزحيت األقمار 

الصناعية فلن يكون هناك يث تلفزي عرب األقمار الصناعية أو املكاملات اهلاتفية البعيدة املدى وال اإلنرتنت 

 وهكذا.

  وجتدر اإلشارة إىل نقاط متعلقة بذه التكنولوجيات :

 - األوىل: تكنولوجيا اإلعالم واالتصال كلها كانت وال تزال منرمة على طريقة شبكية، لو أزحت جزءا من 

 الشبكة سقط الكل.

 - الثانية : وهي أن لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال رهاناتا التنموية، إىل جانب كو�ا ذات خلفية اقتصادية و 

 املسامهة يف عملية التنمية فجيواسرتاتيجية. واخللفية التنموية تأيت من كو�ا تساهم يشكل كبري يف ريط األطرا

 ذاتا.

 - الفكرة الثالثة: هذه التكنولوجيا أصبحت مقياسا لتقدم األمم، فاليوم ال يتحدث عن األمم املتخلفة واألمم 

املتقدمة، يل األمم السريعة واألمم البطيئة، األمم الغنية معلوماتيا واألمم الفقرية معلوماتيا، ومن مث فمن ال ميلك 

 املعرفة والتكنولوجيا والبحث العلمي فهو يطيء ومن ميلكها فهو سريع.

 إن التقدم التقين والتكنولوجي قد قسم العامل إىل قسمني يقفان على طريف نقيض ومها: 
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- العامل املتقدم يتجه ياجتاه جمتمع اإلعالم (حيث التكنولوجيات الثالث تتداخل وايتويات تتزايد والقيمة 

 املضافة تتصاعد). وهذا التمع قواه التكنولوجيا املتطورة واملعرفة والبحث العلمي.

- العامل الذي يوظف هذه التكنولوجيات من يني أمور أخرى من أجل عوملته اجلهوية وفرض " قيمه اجلديدة" 

عرب القنوات الفضائية واالنرتنيت. حيث أن يعض املفاهيم يدأت تتجاوز (الدولة-األمة، السياسة، 

9Fالعمل...اخل)

1. 

- عامل مستهلك ويصورة سلبية للتكنولوجيا ، وهو عاجز على التوفيق يني القدرة على االمتالك والقدرة على 

 االستعمال األمثل .

      سنلقي نررة على يعض هذه التكنولوجيات اليت تدعى أيضا التطبيقات املعلوماتية عن يعد                      

"application télématique وتعين كلمة ،"télématique جمموع التقنيات اليت جتمع يني 

 االتصال عن يعد واملعلوماتية.

  التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في عصر المعلومات:-2

   االنترنت:- 2-1

، وكانت  يف  ظهرت شبكة اإلنرتنت يف �اية الستينيات من القرن املاضي ،الربجميات والشبكات مع تطور      

يني روسيا وأمريكا ظهر  مطلباً عسكرياً للمؤسسة العسكرية األمريكية، إذ أنّه إيّان احلرب الباردة متثلالبداية 

السوفييت صوارخيه على أمريكا فانقطعت االتصاالت  ون فحواه ماذا حيدث إذا أطلق االحتادغتساؤل يف البنتا

 ويعد عدة سنوات ،العسكرية األمريكية يف حال انقطاع خطوط االتصال داخلها، فكيف ميكن حتريك الوحدات

  مث انقسمت الشبكة يني التمع العسكري األمريكي،اإلنرتنت كإجاية على هذا السؤال من العمل ظهرت شبكة

حىت ظهرت شبكة   وأخذت يف التطور، ليتوىل اجلزء املدين منها جمموعة من اجلامعات،والتمع العلمي هناك

وهي الثورة احلقيقية يف عامل  Hypertext اإلنرتنت للعامل أمجع، وانتشرت عقب ظهور تقنية النص الفائق

  إنشاء وتبادل املعلومات وهذه الشبكة،يسهولة عرب   إذ مكّنت هذه التقنية العامل من االتصال،اإلنرتنت

.املواقع 10F

2 
                                                            

 .2001 مارس 20 الرياط،  ،، د عنوانمحاضرة  بثانوية لال نزهة للبنات حيىي اليحياوي : 1
 .22، ص 2008ددن،القاهرة، االتصال، تكنولوجيا  اهلادي: زين عبد 2
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      إن شبكة االنرتنت يف عامل تكنولوجيا املعلومات واالتصال تبقى حىت يومنا هذا مبثاية النموذج العملي 

الوحيد ملا مسي يف �اية تسعينيات القرن املاضي " الطرق السيارة للمعلومات "، فقد أصبح من الصعب جدا 

إحصاء عدد احلواسيب املرتبطة حاليا يالشبكة ، وحتديدا عدد املبحرين فيها. و مع ذلك، فمن املؤكد أن مبحرا 

جديدا على األقل يضاف كل دقيقة إىل املرتبطني يالشبكة. هذا وقد أشارت إحدى الصحف الفرنسية �اية 

 ياملئة من سكان املعمورة، واألكيد أن 14.6 إىل أن عدد املبحرين وصل مليار نسمة، أي ما يعادل 2005

 هذا الرقم قد زاد يكثري يانقضاء عقد من القرن الواحد والعشرين.

 وكانت يف األساس ال تعدو 1969      وكما متت اإلشارة إليه سايقا، فإن االنطالقة احلقيقية لالنرتنت كانت 

أن تكون سوى مشروع خاص يوزارة الدفاع األمريكية مكن أريعة مراكز جامعية للبحث من االرتباط يبعضها 

 مركزا 50 اليت ريطت يني ما يقارب ARPANETالبعض. ويعد ثالث سنوات على ذلك ، ولدت شبكة 

 يتحويل NSF تعهدت املؤسسة العلمية الوطنية 1984تعىن كلها يالبحث يف الال العسكري ، ويف عام 

يعض اجلامعات قصد متكينها من تقاسم موارد مراكز يارزة يف ميدان احلساب ، ويف فرتة الحقة ارتبطت تلك 

11Fاملراكز الوطنية فيما يينها قصد تيسري التبادل يني خمتلف الباحثني، فكانت يذلك والدة االنرتنت

1.  

      واحلقيقة أنه ميكن متييز تاريخ االنرتنت من خالل ثالث مراحل ، حيث تتجسد املرحلة األوىل يف ارتباط 

شبكة االنرتنت يالتجمعات الصناعية العسكرية الكربى يف الواليات املتحدة ، أما املرحلة الثانية متيزت يتحول 

الشبكة إىل وسيلة اتصال أكادميية سرية ووسعت جماهلا لتصل إىل املعاهد وهذا بدف متكينها من تبادل 

12Fاملعلومات وامللفات، أما املرحلة الثالثة فتميزت يفتح الشبكة على اجلمهور العريض والتمع االقتصادي

2 .  

 و هي تشرف على تطور  ISOCINTERNET SOCIETY      وتدار االنرتنت من طرف مجعية 

13Fاالنرتنت وتضع هلا املواصفات القياسية ، يتكون هيكلها التنريمي من جملس استشاري

3.  

                                                            
 ، : تكنولوجيا المعلومات واالتصال – الفرص الجديدة المتاحة لوسائل اإلعالم واالتصال بالمغرب العربي رضا النجار ، مجال الدين ناجي 1

  .18-17االسيسكو ، ص ص   واليونسكو 2005اجلولة الثانية للقمة العاملية لتمع املعلومات ، تونس ، أكتوير 
 الشباب في ظل التكنولوجيات الحديثة لالتصال – دراسة ميدانية تحليلية على عينة من شباب والية أوساطاالتصال في  مليكة هارون : 2

 .120، ص 2004/2005رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة اجلزائر ، قسم اإلعالم ،  – 2004تيبازة خالل صيف 
 .122 ، ص املرجع نفسه، الشباب في ظل التكنولوجيات الحديثة لالتصالأوساطاالتصال في  مليكة هارون : 3
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 ى منتدت      إن ال أحد اليوم يوسعه أن يتحكم يف ماليني الرسائل املتبادلة يوميا ، إذ أصبحت شبكة اإلنرتن

حقيقيا، وساحة عامة عاملية تتبادل يف إطارها معطيات متتد يف تنوعها من األحباث املتطورة إىل جمرد حمادثات 

محيمية . ويعيدا عن اجلانب املادي هلذه التكنولوجيات- الشبكة - ، فإن التطورات يف جمال سائل اإلعالم تنم 

عن يداية عهد جديد يكون فيه االتصال سّيد املوقف كما أسلفنا، و تقاس فيه قوة األمم مبدى التحكم يف 

املعلومات وتدقيقها، وهكذا يالتأكيد ستفقد مصادر القوة التقليدية موقعها كمنتوج اسرتاتيجي لتحل املعلومة 

14Fحملها يكل ما تعنيه .

1 

 - الخدمات التي توفرها االنترنت:2-1-1

      تقدم االنرتنت الكثري من اخلدمات، فهي توفر كما هائال من املعلومات وتساعد يف عمليات االتصال 

15Fتقدمي اخلدمات لألفراد ولإلدارات عرب الشبكات التالية:بللمؤسسات واألشخاص، وتقوم هذه الشبكة 

2 

الشبكة العنكبوتية : وهي شبكة تقوم على أساس ريط احلواسيب املوجودة لدى األفراد واملنرمات  -1

ومؤسسات األعمال على شبكة االنرتنت بدف ختزين كميات كبرية من املعلومات والبيانات الالزمة، 

 وكذلك تسهيل عمليات االتصال وتقدمي اخلدمات.

لوحة اإلعالنات االلكرتونية: وهي مواقع يتم حجزها وإنشاؤها على شبكة االنرتنت بدف نشر  -2

املعلومات املتعلقة يبعض املواضيع، وغالبا ما تكون مفتوحة ومتوافرة لكل األفراد وأحيانا أخرى تكون 

 مقتصرة على أفراد أو مجاعات.

 salon de: "املناقشات اجلماعية: وتكون عرب شبكة االنرتنت يني طرفني أو أكثر وهي ما يعرف يـ -3

chat " 

االئتمار عن يعد: أسلوب يستخدم ضمن تكنولوجيا العمل، حيث يكون العمل على شكل مناقشات  -4

 مجاعية تكون يني ثالثة أو أريعة أشخاص، وهو اتصال يتضمن الصوت والصورة.

جلب وإحضار املعلومات: وتستخدم هذه التقنية إلحضار معلومات مكتوية يف جهاز آخر، األمر  -5

 الذي يسهل وخيتصر املسافة يني املناطق البعيدة.

                                                            
  .21-18، ص ص املرجع السايق ، تكنولوجيا المعلومات واالتصال:ناجي مجال الدين النجار، رضا 1
 200 ، ص 2001 ، عمان، دار وائل للنشر،، التطبيقات –األسس – المفاهيم، اإلدارية: التنمية   موسى اللوزي2
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الربيد االلكرتوين: يعترب الربيد االلكرتوين الشكل األكثر شيوعا واستخداما هلذه التكنولوجيا، وكما هو  -6

 هو السماح ينقل كل أنواع اإلشارات يكفاءة عالية ة الرسائل االلكرتوينامعلوم فإن اهلدف من تكنولوجي

يني مستخدمي شبكة املعلومات املشرتكني فيها. ويتمثل الوضع احلايل للرسائل االلكرتونية يف نقل 

16Fومرور األشكال الثايتة واملتحركة والفيديو ، ياإلضافة إىل الصوتيات والرسومات والنصوص

1.  

و الربيد االلكرتوين عبارة عن عنوان يريدي على موقع شبكة االنرتنت، يسمح لشخصني أو أكثر ياالتصال 

 وتبادل املعلومات والرسائل يف الوقت نفسه. ويتميز الربيد االلكرتوين جبملة من اخلصائص منها : 

 - السرعة يف االتصال،

 - التكلفة املخفضة،

 - أرشيف وقيت وآمن حلفظ الرسائل،

 - إمكانية توزيع نفس الرسالة إىل عدد من الصناديق الربيدية االلكرتونية دفعة واحدة،

 - االشرتاك يف الندوات واملؤمترات االلكرتونية.

على املستوى التجاري، ميكن استخدام الربيد االلكرتوين يف طلب املعلومات حول منتج معني، أو طلب        و

فواتري شكلية أو إرسال طلبات للموردين أو تأكيدها أو إلغائها، وعليه فقد حل حبق حمل االتصال التقليدي من 

. كما ميّكن من نقل الرسائل يف كال االجتاهني، يل وحّىت الوثائق والصور، وكذلك ةهاتف وفاكس ورسائل يريدي

17Fاللوحات االشهارية والنماذج التصميمية

2.  

 إن عملية نقل البيانات الربيدية عرب الشبكة تتم من خالل الربوتوكالت التالية :

 -)SMTP(Simple Mail Transfer Protocol . وهو املسؤول عن إرسال الربيد :

                                                            
 www.AO-Academy.org، قسم اإلعالم واالتصال، عن موقع اجلامعة تقنيات االتصال :  العريية املفتوحة يف الدامنارك  األكادميية1

 .05ص ، 05/02/2010يتاريخ: 
 مذكرة دكتوراه غري منشورة، جامعة اجلزائر، كلية لعلوم دور االنترنت وتطبيقاته في مجال التسويق- دراسة حالة الجزائر-إيراهيم خبيت:  2

. 38-37، ص ص 2002/2003االقتصادية وعلوم التسيري، 
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  -)POP(Post Office Protocol   يقوم يتقبل الرسائل واالحتفاظ با داخل احلاسب الشخصي

حلني طلبها . 

) -FTP(File Transfer Protocolالبحثية وميكن من استعراض د يعد أساسا لنقل امللفات يني املعاه 

18Fالبلدان امللفات املتواجدة عرب الشبكة من خمتلف املواقع و

1.  

- خدمة جمموعات النقاش : وتسمى أيضا منرب النقاش ، وتسمح ملشرتكيها يالتعبري عن آرائهم كتاية حول 07

 ، وعموما يشرتط االشرتاك يف جمموعة النقاش احرتام آراء ةموضوع معني حيدد على أساس االشرتاك يف الموع

الغري مهما كانت، واحرتام موضوع النقاش وعدم الدعوة إىل التشهري واإلشهار لصاحل أو ضد جهة معينة ويف 

 هذا الصدد ميكن أن تطرح املؤسسات جمموعات نقاش خاصة با لتمكني املستخدمني من اإلدالء يآرائهم.

- خدمة االتصال املباشر : حيث تستخدم الشبكة كوسيلة اتصال مباشرة يني األفراد أو املؤسسات، يغية 08

خفض تكلفة االتصاالت خصوصا منها اخلارجة عن املنطقة اهلاتفية ، لتستفيد املؤسسات يذلك من عقد 

19Fلقاءات عرب الشبكة مع الزيائن، أو وكالئها، أو مورديها، أو فروعها املوزعني جغرافيا يف مناطق يعيدة 

2. 

      لقد كانت عمليتا مراقبة البيئة واختاذ قرارات صائبة تكلف املؤسسات كثريا من النفقات، إىل جانب الوقت 

املستغرق يف مجع تلك املعلومات، وهيكلتها، واستخراج ما تعنيه تلك املعلومات، ويالتايل إعداد الدراسة الالزمة 

يناء على ذلك. ومن هذا املنطلق، جند أن شبكة االنرتنت قد أحدثت ثورة هائلة يف توفري الكم الضخم من 

20Fاملعلومات شبه الوافية والشاملة، اليت حتتاج إليها يف كافة املهام واملتغريات اليت تواجهها املنرمات املختلفة

3.  

      و ال تكتفي شبكة االنرتنت يتوفري املعلومات ايتاج إليها فحسب، يل إ�ا تتعّدى ذلك إىل نشر 

الدراسات الصادرة عن جهات حبثية متخصصة ومنتشرة يف معرم أحناء العامل، واليت تستطيع أّي منرمة 

االعتماد عليها كمعلومات جاهزة، ودراسات مؤكدة للمتغريات املؤثرة على املنرمة. واملعىن أن املنرمة تتحصل 

                                                            
 . 124-123ص مرجع سايق،  ، الشباب في ظل التكنولوجيات الحديثة لالتصالأوساطاالتصال في مليكة هارون :  1
  39، مرجع سايق، ص دور االنترنت وتطبيقاته في مجال التسويق- دراسة حالة الجزائر-إيراهيم خبيت :  2
 .212 ص مرجع سايق، ،االتصالتقنيات  :  العريية املفتوحة يف الدامناركاألكادميية 3
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على ما حتتاجه من معلومات يأقل جهد ويتكلفة منخفضة، ويف أقل وقت ممكن، ملتايعة املتغريات اليومية اليت 

21Fتواجهها يف عامل متغري ياستمرار

1.  

و زيادة على ما متت اإلشارة إليه من مزايا االنرتنت، نتوقف يف هذا العنصر على دور واثر االنرتنت يف التسويق 

 واالتصال. 

  :دور وأثر االنترنت في التسويق ودراسات السوق -

 حتتاج املنرمة للتعرف على العمالء املتوقعني، وخماطبة توجهاتم وسلوكياتم يف احلصول على السلع       

واملنتجات، حيث أنه من خالل االنرتنت أصبح هناك ماليني من الزيائن ايتملني، إضافة إىل املوردين والبائعني 

واملوزعني. ويذلك أصبح يإمكان املؤسسة أن تقوم يأكثر من جمرد إرسال معلومات عن منتجاتا وخدماتا عرب 

االنرتنت، إذ ميكنها أيضا عمل دراسات عن األسواق، ودراسة أوضاع املنافسني ياالستفادة من القاعدة العريضة 

 من املعلومات املتوافرة على االنرتنت، إىل جانب مراسلة العمالء املتوقعني مباشرة .

 ويذلك تتعرف املنرمات على:

 - متطلبات السوق و أنسب املنتجات واخلدمات اليت ميكن رحبها.

 - أنسب األسواق وأماكن التسويق، حىت ميكن حتقيق أكرب قدر من املبيعات مما حيقق أقصى قدر من الرحبية.

 - دراسة األسعار حىت تستطيع حتديد أسعار اخلامات اليت قد توفرها لعملية اإلنتاج.

- دراسة أوضاع املنافسني يف ظل األسواق املفتوحة، حيث تكون املنافسة على أشدها مما حيتم استخدام 

 االنرتنيت لتوفري نوعيات املعلومات التالية:

 - حجم إنتاج املنافسني،

 - حجم مبيعات املنافسني، 

 - درجة اجلودة ملنتجات املنافسني،

 - أسعار البيع للمنتوجات املنافسة،

22F- دراسة حركة أسعار أسهم املنافسني يف البورصة وموقف املؤسسة املعنية ياملقارنة مع املنافسني

2.  

                                                            
 .213 ص ،السايق املرجع االتصال،تقنيات  :  العريية املفتوحة يف الدامناركاألكادميية 1
 .214 ص املرجع نفسه، 2
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وعليه، فإن هذه الشبكة أضحت الذراع األقوى يف عمليات حيوية مثل التسويق واإلشهار، واليت كانت تكلف 

 املؤسسة الكثري من األعباء املادية أو حىت الضغوط الزمنية. 

     غري أن التدفق الكبري للمعلومات اليت توفرها االنرتنت اعلها عرضة لعدد من األخطار، وهو ما يتطلب 

إااد محاية عرب االنرتنت، وتصنيف مستوى احلماية حسب نوع املعلومات املتوفرة يف املواقع، اليت تقّسم هي 

األخرى إىل مواقع عامة وخاصة. فالعامة تتطلب محاية قليلة ألن اهلدف من هذه املواقع هو توفري املعلومات 

واخلدمات ملستخدمني يشكل عام، وليس ألشخاص حمددين، أما اخلاصة فإن مستوى احلماية يعد أكثر تعقيدا 

حيث تتطلب احلماية عرب النت لتفادي العايثني املنتشرين عرب الشبكة، والذين يوصفون يقطاع الطرق 

Hakers  و املعاتيه Crackers  . 

     و  ، : هم أشخاص خرباء ياحلاسوب ونرم التشغيل املختلفة، وهم من املربجمنيHakers- قطاع الطرق 

هدفهم املعرفة وكسر القيود . 

 من األشخاص األذكياء هلم خربة طويلة يف مواقع االنرتنت، يقومون يأعمال : جمموعة Crackersه ـ- املعايت

23Fالتخريب للمعلومات، سرقة األموال والتشويش

1.  

 ورغم قيمتها العلمية والبحثية واالجتماعية - قد أثارت العديد من التساؤالت يف –      و احلقيقة أن االنرتنت 

جماالت شىت، وكمثال على هذه التساؤالت التساؤل اخلاص يأثر هذه الوسيلة على الصعيد النفسي واالجتماعي 

 األستاذة األمريكية املتخصصة يف سوسيولوجيا العلوم من "Sherri Turkleوالشخصي. وتعد "شريي تركل 

املهتمني يدراسة أثر االنرتنت، وقد عاجلت يف كتابا " احلياة على الشاشة " موضوع اهلوية عرب النت من خالل 

مسالة الفرق يني الواقعي واالفرتاضي حيث أشارت هنا أن املاليني من األشخاص يقضون يصورة روتينية جزءا 

من حياتم يف الفضاء االفرتاضي أو السيبريايت، وتساءلت عن كيفية رسم احلدود يني الواقعي وغري الواقعي . 

24Fالشبكات المعلوماتية الداخلية (اإلنترانيت)- 2-2

2 

   تعريف ومهام اإلنترانيت:-2-2-1

                                                            
 .141 – 140 ص ص مرجع سايق،  الشباب في ظل التكنولوجيات الحديثة لالتصالأوساطاالتصال في  مليكة هارون : 1
لسنة ا www.ulum.nl إنسانيةجملة علوم أثر تكنولوجيا المعلومات و االتصال على إدارة الموارد البشرية في المؤسسة،   علوطي ملني:2

 .2008صيف  ،38 العدد ،السادسة

http://www.ulum.nl/�
http://www.ulum.nl/�
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 : عبارة عن شبكة داخلية على مستوى املؤسسة، حيث تضم مجلة من احلواسيب تكون مرتبطة -  اإلنرتانيت

فيما يينها ، ومتكن يذلك مصاحل املؤسسة من أن تكون مرتبطة يعضها يبعض، وهي تشبه يف شكلها الشبكي 

 االنرتنت ، غري أ�ا يف نطاق داخلي فقط .

، مث أضيف له مصطلح الشبكة اخلارجية 1994استعمل مصطلح اإلنرتانيت ألول مرة سنة وقد 

)Extranet( ،املوردون) الذي هو عبارة عن إنرتانيت موجهة لصاحل يعض املتعاملني اخلارجيني مع املؤسسة 

 الزيائن...إخل).

فاالكسرتانت شبكة حاسبات آلية تستخدم تقنيات االنرتنت يف ريط املسؤولني داخل املنرمة ( كاملدير 

اإلقليمي، مدير التسويق ) يأطراف من خارج املنرمة كبعض كبار العمالء، مسؤويل املنرمات األخرى. ونررا 

ألن اإلكسرتانت شبكة غري عامة، فهي تتطلب إدخال كلمة سّر حىت ميكن الدخول إليها، والتعامل معها، 

25Fوذلك يغرض محاية يياناتا من أي تعامل غري مصرح يه

1.  

 مهام شبكة اإلنترانيت (الشبكة الداخلية):- 2-2-2

تدف شبكة اإلنرتانيت إىل يث املعلومات داخل املؤسسة وطلب املعلومات عن طريق الوصول إىل قاعدة 

البيانات اخلاصة ياملؤسسة، الرسائل اإللكرتونية يني املستخدمني من خمتلف املستويات، جمموعات التحاور 

)forum تطبيقات خاصة (حماكاة القرارات)، إىل تطبيقات روتينية حلجز البيانات. وهناك طريقتان ،(

 الستخدام اإلنرتانيت، فإما طريقة الوصول إىل املعلومات ايفوظة داخليا، أو عن طريق التفاعل.

إن يث املعلومات يتم عن طريق صفحات الواب اليت تقدم معلومات مشّكلة حول املؤسسة، هيكلها، 

 جمموعة املنتوجات، أنشطة اإلعالن، جملة مطبوعة، األحداث الداخلية،...إخل.

 GROUPاإلنرتانيت تقدم خدمة النرام التفاعلي ممثلة يف الرسائل اإللكرتونية وجمموعات التحاور (      

WARE(،فرتاضي  حيث يقوم كل فرد يتقدمي العمل املوكل له، كما توفر خدمة جمتمعات التبادل اال

)forum حيث يقوم خمتلف األعضاء يالتحادث حول موضوع معني. ولعل من أكرب مزايا هذا النرام هو ،(

إزالة احلواجز البريوقراطية يني السّلم اهلرمي، مما يسمح كذلك حبرية التعبري وعدم التقّيد، ياإلضافة إىل أنه ميكن 

                                                            
 .  492 ـ491، ص ص 2007 ، اإلسكندرية ، دار اجلامعة احلديثة، نظم المعلومات والحاسبات اآللية واالنترنت:  طارق طه 1
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لبعض األفراد نشر أعماهلم ومبادراتم على املوقع حىت ميكن اإلطالع عليه من طرف اآلخرين. كما ميكن لشبكة 

اإلنرتانيت أن تلعب دور التطبيقات املعلوماتية كحجز البيانات، العملية أو معاجلة النماذج، أدوات اياكاة، و 

 املسامهة تكون يف عرض اخلدمات إىل أكرب عدد من املستخدمني ويأقل تكلفة ويأسرع وقت.

 وظائف ومزايا اإلنترانيت: -2-3

  وظائف اإلنترانيت:-2-3-1

تسمح اإلنرتانيت يف املؤسسة يالتوفري الّسهل للمعلومات لصاحل العمال وكذا وثائق خمتلفة ومتنوعة، مما 

 يسمح يالوصول املمركز لذاكرة املؤسسة.

 توفري الوثائق التقنية؛     -

 حمرك حبث للوثائق املرجعية؛     -

 نرام تسيري؛     -

 تبادل البيانات يني أفراد املؤسسة؛     -

 دليل املستخدمني؛     -

 تسيري املشاريع، املساعدة على اختاذ القرار، اهلندسة يواسطة احلاسوب؛     -

 الرسائل اإللكرتونية؛     -

 التحاور اإللكرتوين املباشر؛     -

 الفيزيوكونفرس (اياضرات املرئية)؛     -

 منفذ إىل شبكة اإلنرتنت.     -

بذا الشكل تقوم اإلنرتانيت يتحسني االتصال على مستوى املؤسسة، وحتديد األخطاء الناجتة عن الدوران 

السيئ للمعلومات. كما أن املعلومات املتوفرة يف الشبكة تتغري ياستمرار، و ميكن لشبكة اإلنرتانيت أن تستخدم 

 يف عمليات: التكوين عن يعد، يث القوانني والتعليمات اخلاصة ياملؤسسة، اإلدارة الالمركزية لألفراد،...إخل. 

 

 تتمثل تأثريات الشبكات الداخلية يف ما يلي: مزايا اإلنترانيت في المؤسسة: -2-3-2
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إعادة التنشيط يصفة متزايدة؛ تغيري التنريمات الداخلية واخلارجية تكون يسرعة أكرب، حيث تقوم   -

 املؤسسة يزيادة نشاطها يف كل الاالت.

التناسق؛ فاالتصال السريع يسمح للهياكل املعقدة يالعمل يسرعة، تقسيم العمل و الوظائف يني املواقع   -

اجلغرافية ال مينع التبادالت، مما يؤدي إىل تناسق يني هذه الوظائف وتصبح القيادة غري مسؤولة لوحدها عن 

 حتقيق االنسجام.

 حتقيق املؤسسة الشبكة، حيث حتقق عن طريق اإلنرتانيت و اإلكسرتانيت.     -

 التقليل من استنساخ الوثائق واألرشيف واخنفاض تكاليف اإلرسال.     -

 تشجيع التعاون يني أعضاء املؤسسة حيث تتزايد الوظائف املنجزة مجاعيا و احنسار العمل الفردي.     -

 إعطاء أكثر ثقة للشركاء اخلارجيني، حيث يزدادون يف ارتباطهم ياملؤسسة.     -

 تسمح اإلنرتانيت خبلق نرام معلومايت يتكلفة قليلة جدا.     -

      واحلقيقة أن اإلنرتانيت تسمح يتحقيق قدر كبري من املشاركة التنريمية للعمال واملستخدمني، ومتكنهم 

من االندماج التشاركي يف تسيري املؤسسة، ويف فهم اآلليات اليت تسري وفقها املؤسسة، كما حتقق عامل 

 السرعة والدقة والكفاءة يف األداء، ومن مث خلق نسق اتصايل مرن وفعال وعملي .

 - خصائص التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال:3

       لقد مسحت التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال يأن خيرج كل فرد أو مؤسسة من موقعه االجتماعي 

الذي حيتله يف التمع احلقيقي، ويلتحق يتجمعات جديدة تقوم على أساس نرام رقمي وجتمعات لغوية تشغل 

فضاء االنرتنت، وهو ما أطلق عليها التمعات السيبريية ، وجند ذلك جمسدا خاصة يف الربيد االلكرتوين 

26Fواملنتديات، ويضمن ذلك السرية وحرية املستقبل الذي يقوم يتسيري وتسيري استهالكه

1.  

       إن ما ينبغي التأكيد عليه، هو أن التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال قد غّريت كثريا من املفاهيم، 

فلم تعد املفارقة يف جوهرها قائمة يني القوي والضعيف ماديا ، وال يني من ميلك و من ال ميلك،  لكن حقيقة 

يني املبطئ ويني املسرع، كما مل يعد احلديث ارى عن األمية مبفهومها التقليدي ، يل عن األمية الرقمية 

والتكنولوجية، ويف مستوى متقدم ارى احلديث عن أمية رشادة االستعمال، ال إمكانية التشغيل واالستعمال 

                                                            
  .139 ص ،مرجع سايق ، الشباب في ظل التكنولوجيات الحديثة لالتصالأوساطاالتصال في مليكة هارون :  1
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فحسب، كما مل تعد الساحة الفكرية تستوعب احلديث عن التمع الزراعي وال الصناعي، إمنا أضحى احلديث 

 مركزا حول جمتمع املعلومات ، يل عن التمع الرقمي واالفرتاضي .

 ويقوة - أن اهلوة احلقيقية مل تعد يني قوى متباينة اقتصاديا أو سياسيا فحسب، –وعليه ، فإن الواقع اليوم يثبت 

يل يني الذين ميلكون التكنولوجيا االتصالية ويني من ال ميلكو�ا ، يني من يوظفو�ا توظيفا عمليا ويطوعو�ا 

خلدمة جماالت التنمية، ويني من ميلكو�ا عبثيا دون االستخدام اجليد هلا، ومن هذا املنطلق طرحت عدة 

 إشكاالت واليت منها مشكلة الفجوة الرقمية اليت خلقتها ثورة املعلومات واالتصاالت. 

       إن هذه اهلوة تقاس مبدى توافر أسس املعرفة يكل ما هو رقمي، حيث يستند ذلك إىل تكنولوجيا 

املعلومات ودرجة االرتباط يالشبكة العاملية، وتوافر طرق املعلومات السريعة وخدمات التبادل الرقمي للمعلومات، 

وهي األسس اليت أصبحت حتكم مجيع مناحي احلياة وأساليب أداء األعمال. وانعكس ذلك على تطور 

الشركات و املؤسسات اجلديدة اليت تؤسس يوميا ملمارسة أعماهلا عرب االنرتنت، ومنها مؤسسات الدوت كوم ، 

27Fوإطالق املبادالت التجارية االلكرتونية وإقامة احلكومات االلكرتونية ...

1 

 ولعل أيرز السمات اليت تتصف با التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال هي: 

 l’interactivité    -  التفاعلية: 1

      وتطلق هذه السمة على الدرجة اليت يكون فيها للمشاركني يف عملية االتصال تأثري على أدوار اآلخرين، 

وياستطاعتهم تبادهلا، ويطلق على ممارستهم املمارسة املتبادلة أو التفاعلية وهي تفاعلية مبعنيني هناك سلسلة من 

األفعال االتصالية اليت يستطيع الفرد (أ) أن يأخذ فيها موقع الشخص (ب) ويقوم يأفعاله االتصالية، املرسل 

يستقبل ويرسل يف الوقت نفسه، وكذلك املستقبل، ويطلق على القائمني ياالتصال لفظ مشاركني يدال من 

مصادر ويذلك تدخل مصطلحات جديدة يف عملية االتصال مثل املمارسة الثنائية، التبادل، التحكم، 

 املشاركني...

 démassification- الالمجاهريية: 2

                                                            
 ،2007 ، ، جامعة قاصدي مرياح، ورقلة05 ، جملة الباحث ، عدد واقع االقتصاد الجديد في العالم العربي والجزائر يوشول فائزة وآخرون : 1

  .124ص 
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      وتعين أن الرسالة االتصالية من املمكن أن  تتوجه إىل فرد واحد أو إىل مجاعة معينة، وليس إىل مجاهري 

ضخمة كما كان يف املاضي، وتعين أيضا درجة حتكم يف نرام االتصال حبيث تصل الرسالة مباشرة من منتج 

 الرسالة إىل مستهلكها.

 Asynchronisation-  الالتزامنية: 3

 من كل املشاركني أن ب      وتعين إمكانية إرسال الرسائل واستقباهلا يف وقت مناسب للفرد املستخدم، وال تتطل

يستخدموا النرام يف الوقت نفسه، فمثال يف نرم الربيد االلكرتوين؛ ترسل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إىل 

 مستقبلها يف أي وقت دومنا حاجة لتواجد املستقبل للرسالة.

 Mobilité-  قايلية التحرك أو احلركية: 4

اك وسائل اتصالية كثرية ميكن ملستخدمها االستفادة منها يف االتصال من أي مكان إىل أخر أثناء ن      فه

 حركته...

 convertibilité-  قايلية التحويل:5

      و هي قدرة وسائل االتصال على نقل املعلومات من وسيط آلخر، كالتقنيات اليت ميكنها حتويل الرسالة 

 املسموعة إىل رسالة مطبوعة ويالعكس.

 connectivité-  قايلية التوصيل: 6

      وتعين إمكانية توصيل األجهزة االتصالية يتنويعة كربى من أجهزة أخرى، يغض النرر عن الشركة الصانعة 

 هلا أو البلد الذي مت فيه الصنع.

 ubiquité-  الشيوع أو االنتشار: 7

      و نعين يه االنتشار املنهجي لنرام وسائل االتصال حول العامل، ويف داخل كل طبقة من طبقات التمع، 

وكل وسيلة ترهر تبدو يف البداية على أ�ا ترف مث تتحول إىل ضرورة...وكلما زاد عدد األجهزة املستخدمة زادت 

 أن من املصلحة القوية لألثرياء هنا Alvin Toflerقيمة النرام لكل األطراف املعنية. ويف رأي "ألفني توفلري" 

أن ادوا طرقا لتوسيع النرام اجلديد لالتصال ليشمل ال ليقصي من هم أقل ثراء، حيث يدعمون يطريقة غري 

 مباشرة اخلدمة املقدمة لغري القادرين على تكاليفها.
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  Globalisation-  الكونية:8

      البيئة األساسية اجلديدة لوسائل االتصال هي ييئة عاملية دولية، حىت تستطيع املعلومات أن تتبع املسارات 

املعقدة تعقد املسالك اليت يتدفق عليها رأس املال اليكرتونيا عرب احلدود الدولية جيئة وذهايا من أقصى مكان يف 

األرض إىل أدناه يف أجزاء على ألف من الثانية، إىل جانب تتبعها مسار األحداث الدولية يف أي مكان يف 

28Fالعامل.

1   

 وألول مرة - يف حتقيق املعادلة الصعبة، ونعين –      لقد جنحت التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال 

 يذلك جناحها يف أن جتمع يني األكفأ أو أعلى قدرة، ويني األرخص واألكثر سهولة يف االستخدام.

 وتتضمن منرومة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال املكّونات الرئيسية التالية: 

 العناصر الداخلية ملنرومة تكنولوجيات اإلعالم واالتصال. -

شبكة العالقات اليت تريط منرومة تكنولوجيات اإلعالم واالتصال اجتماعيا كمنروميت السياسة واالقتصاد  -

 والثقافة على سبيل املثال .

29Fعناصر البىن التحتية ملنرومة تكنولوجيات اإلعالم واالتصال  -

2  . 

      ولقد أصبحت لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة األمهية القصوى يف التمع احلديث، حىت وصفت 

التمعات اليت تكون فيها عملية إنتاج واستهالك املعلومات عملية حيوية يـ جمتمعات املعلومات. إذ أن املعلومات 

اليوم هي املورد االسرتاتيجي إىل جانب رأس املال . حيث أن إنتاجها أصبح مفتاح اإلنتاجية واملنافسة واالجناز 

 االقتصادي والتأثري السياسي.

       إن جمتمع املعلومات - الذي رمست معامله تكنولوجيات اإلعالم واالتصال - املفهوم الذي عىن مجيع 

أنشطة البحث على اختالف مناهجها وتنوع جماالتا، ياإلضافة إىل اجلهود املتعلقة يالتطوير وااليتكار على 

اختالف مستوياتا. كما يشمل أيضا اجلهود اإليداعية والتأليف املوجه خلدمة األهداف التعليمية والتثقيفية 

 والتطبيقية، كما يوجد الكثري من واألفكار املتعلقة مبجتمع املعلومــات منها: 

                                                            
   ،2000، ، القاهرة، مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوحتكنولوجيات المعلومات واالتصال حسن عماد مكاوي، حممود سليمان علم الدين: 1

 316، 314ص ص 
ص ص  ،1994 تواآلداب، الكوي اللس الوطين للثقافة والفنون )،184 ( العدداملعرفة،عامل  المعلومات،الثقافة العربية وعصر  علي: نبيل 2

80-81 .
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 التمع الذي يعمل معرم أفراده يإنتاج املعلومات أو مجعها أو اختزا�ا أو معاجلتها أو توزيعها. -

 التمع الذي يعتمد أساسا على املعلومات الوفرية كمورد استثماري وكسلعة إسرتاتيجية وكخدمة . -

 التمع الذي يعتمد يف تطوره يصفة رئيسية على املعلومات واحلاسبات اآللية وشبكات االتصال، أي  -

االعتماد على التكنولوجيا الفكرية اليت تضم سلعا وخدمات جديدة مع التزايد املستمر للقوة العاملة 

 للمعلوماتية اليت تقوم يإنتاج وجتهيز ومعاجلة ونشر وتوزيع وتسويق هذه السلع واخلدمات.   

     ولعل الدكتور ياسني خضري البيايت يف كتايه املسمى يـ : ( االتصال الدويل ) كان أكثر دقة حينما عّرف 

جمتمع املعلومات يقوله : " التمع الذي يعتمد يف تطوره يصورة أساسية على شبكة املعلومات واإلعالم 

واالتصال واحلواسيب، أي التقنية الفكرية اليت تتضمن سلعا وخدمات جديدة. إضافة إىل التزايد املستمر يف القوة 

30Fالعاملة املعلوماتية "

 ، ومبعىن آخر تعريم شأن الفكر والعقل اإلنساين ياحلواسيب واالتصال والذكاء االصطناعي.1

"مخسة معايري - من خالل عدة دراسات حول  William martinويليام مارتني"    ولقد استخلص 

 التمع اجلديد-  قام با ياحثون أمريكيون ويايانيون وأوروييون وهي : 

املعيار التكنولوجي: تصبح تكنولوجيا املعلومات مصادر قوة أساسية، وحيدث انتشار واسع لتطبيقات  •

 املعلومات يف املكاتب واملصانع والتعليم واملنزل...

املعيار االجتماعي : يتأكد دور املعلومات كوسيلة لالرتقاء مبستوى املعيشة ، وينشر وعي الكومبيوتر  •

 واملعلومات ، ويتيح للعامة واخلاصة معلومات على مستوى عال من اجلودة .

املعيار السياسي : تؤدي حرية املعلومات إىل تطوير ويلورة العملية السياسية ، وذلك من خالل مشاركة أكرب  •

عدد من قبل اجلماهري وزيادة معدل إمجاع الرأي الذي سيبىن على أسس معلوماتية جتعله وييانات جتعله 

 واعيا يواقعه وصانعا له ومشاركا يف تلك العملية .

املعيار االقتصادي: تربز املعلومات كعامل اقتصادي أساسي، سواء كمورد اقتصادي أو كخدمة أو سلعة أو  •

 كمصدر للقيمة املضافة، وكمصدر خللق فرص جديد للعمالة، وترشيد السلوك االستهالكي.

                                                            
 .34 ، صمرجع سايق االتصال الدولي والعربي،ياسني خضري البيايت:  1
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املعيار الثقايف: أي االعرتاف يالقيم الثقافية للمعلومات، واملسامهة يف تعزيزها وترسيخها لدى األفراد  •

31Fوالتمعات، وكذا متكينهم من تناقل املوروثات الثقافية اليت تعترب مهمة يف كل األنشطة التمعية

1  . 

ورغم الدور البارز لتكنولوجيا املعلومات يف مجيع جوانب احلياة العصرية ، إال أن مثـــة حقائق      و 

 مالحرات مرتبطة با واليت منها :

إنتاج التكنولوجيا االتصالية احلديثة يرتكز يف الدول الصناعية الكربى حبكم ما تتطلبه من قاعدة علمية  •

واستثمارات هائلة . ومل يعد مقبوال أن يتصور أحد أن التكنولوجيا حمايدة ، فهي حمايدة يف الراهر فقط، 

ولكنه مرتبطة أشد االرتباط يالنرم السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف الدول املنتجة هلا، وتداوهلا 

واحلصول عليها وال خيضع لنرم السوق األخرى، وإمنا خيضع لعدد من املعايري اليت تضعها حكومات الدول 

املنتجة سواء يالنسبة لنوعية التكنولوجيا املسموح يتصديرها أو الدول اليت ميكن التعامل معها وشروط التعاقد 

 والتمويل والنقل والصيانة والتدريب

م إنتاجها غالبا يواسطة شركات عمالقة، من تلك اليت اصطلح على تأن تكنولوجيا االتصال احلديثة ي •

تسميتها "عرب الوطنية " أي اليت تعقد يف متويلها ويف إدارتا على عناصر من دول متعددة ولو أ�ا تأخذ من 

حيث الشكل جنسية الدولة اليت با مقرها . وطبيعي أن يكون اهلدف األول هلذه الشركات حتقيق أكرب قدر 

من الريح تسمح يه ظروف السوق، فهي ليست هيئات تستهدف اخلدمة العامة حىت ولو سامهت فيها 

32Fيعض احلكومات

 . ومهما تكون هذه احلقائق مؤثرة، فإنه يتوجب على مجيع التمعات االندماج فيها 2

 وجلبها وتكييفها مع واقعها الذي يبقى حباجة ماسة إىل ذلك.

 - الدور التنموي للتكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال: 4

       تعترب التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال من املواضيع اليت احتلت دورا يارزا يف جمال التنمية مبختلف 

جماالتا ومستوياتا، فالتقدم التكنولوجي كفيل يدفع عجلة النمو، فكلما زادت مقدرة األمة على اخللق 

واالستعمال، كلما كانت أسرع يف حتقيق النمو والرخاء االجتماعي. فالتكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال 

33Fمن املصادر املهمة اليت تستعمل يف زيادة اإلنتاج والتعريف ياملوارد وحتسني صورة املؤسسات

3.  

                                                            
 ورقة مقدمة إىل إدارة يرامج العلوم والبحث العلمي يف املنرمة العريية مجتمع المعلومات في البلدان العربية – حالة دراسية -  أمني القلق : 1

 .64-63ص ص  للرتيية والثقافة والعلوم،
 .136 -137 ص ص 2006 املكتب اجلامعي احلديث ، اإلسكندرية،تكنولوجيا االتصال في الخدمة االجتماعية فهمي:حممد سيد  2
  .251 مرجع سايق ، ، عجلة التنميةفي دفعأثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  ين يريكة عبد الوهاب، ين العركي زينب : 3
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      ونررا لألمهية القصوى الستعمال التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال يغرض التنمية، فقدر ركز املؤمتر 

 على تبين خطة متكن من وضع إمكانيات 2003الدويل لتمع املعلومات الذي انعقدت دورته األوىل جبنيف 

املعرفة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خدمة التنمية والنهوض، ياستعمال املعلومات واملعارف من اجل 

 حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، والتصدي للتحديات اجلدية لتمع املعلومات .

وحسب التوجهات األساسية للمؤمتر، ميكن استعمال مجلة من اإلرشادات يوصفها نراما مرجعيا عامليا حلسن 

التوصيل والنفاذ يف جمال استعمال تكنولوجيا املعلومات، وميكن أن تؤخذ هذه املقاصد عند صياغة مقاصد وطنية 

 مبراعاة الرروف الوطنية املختلفة. ومن هذه اإلرشادات :

 - توصيل القرى يتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإقامة نقاط نفاذ جمتمعية .1

 - توصيل اجلامعات ومراكز البحث واملراكز الصحية بذه التكنولوجيات.2

 - توصيل اإلدارات احلكومية وإنشاء مواقع على الشبكة.3

 - تأمني نفاذ مجيع سكان العامل إىل اخلدمات االتصالية.4

- ميكن أن تدعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التنمية املستدامة يف جمال اإلدارة العامة واألعمال التجارية 5

34Fوالتعليم والتدريب والصحة والعمالة والبيئة والزراعة والعلم، يف إطار االسرتاتيجيات االلكرتونية الوطنية

1.  

 وينبغي أن يشمل ذلك اإلجراءات يف القطاعات التالية : 

 احلكومة االلكرتونية: - 1

- تنفيذ اسرتاتيجيات احلكومة االلكرتونية اليت تركز على تطبيقات تدف إىل االيتكار وتعزيز الشفافية يف 

 اإلدارات العامة والعمليات الدميقراطية وحتسني الكفاءة وتعزيز العالقة مع املواطنني .

استحداث مبادرات وخدمات وطنية للحكومة االلكرتونية على مجيع املستويات تتفق مع احتياجات املواطنني 

 ودوائر األعمال من اجل حتقيق توزيع أكفا للموارد و األصول العامة.

- دعم مبادرات التعاون الدويل يف ميدان احلكومة االلكرتونية من أجل تعزيز الشفافية واملساءلة والكفاءة على 

 مجيع املستويات احلكومية.

 األعمال التجارية االلكرتونية:- 2

                                                            
 .122ص ، ، مرجع سايقواقع االقتصاد الجديد في العالم العربي والجزائر يوشول فائزة وآخرون : 1
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- تشجيع احلكومات واملنرمات الدولية والقطاع اخلاص على تعزيز فوائد التجارة الدولية واستعمال األعمال 

 التجارية االلكرتونية فيها ، والنهوض ياستعمال مناذج األعمال التجارية االلكرتونية يف البلدان النامية .

- ينبغي للحكومات أن تسعى إىل حفز استثمارات القطاع اخلاص وتشجيع التطبيقات اجلديدة وتطوير ايتوى 

والشراكات يني القطاعني العام اخلاص وذلك من خالل خلق ييئة متكينية واستنادا إىل إتاحة النفاذ إىل االنرتنت 

على نطاق واسع . 

 الصحة االلكرتونية:- 3

تشجيع اجلهود التعاونية للحكومات واملخططني واملهيئني يف الال الصحي وسائر الوكاالت مبشاركة من  -

  من اجل إقامة أنرمة للرعاية الصحية وأنرمة معلومات صحية ال تعاين من التأخر.ةاملنرمات الدويل

- تيسري النفاذ إىل املعلومات الطبية املتوفرة ودعم حبوث الصحة ويرامج الوقاية والتحذير من األمراض املعدية من 

 خالل حتسني أنرمة املعلومات املشرتكة.

  التوظيف االلكرتوين:- 4

 - تشجيع أفضل املمارسات للعاملني عن يعد ياستخدام الوسائل االلكرتونية .

- تشجيع الطرق اجلديدة لتنريم العمل ونشاط املؤسسات بدف زيادة اإلنتاجية والنمو و الرفاه من خالل 

 االستثمار يف املوارد البشرية وتكنولوجيا املعلومات .

 - تشجيع العمل عن يعد لتمكني املواطنني من العيش يف وسط جمتمعاتم .

  البيئة االلكرتونية:- 5

- تشجيع احلكومات يالتعاون مع أصحاب املصلحة على استعمال تكنولوجيا املعلومات وتعزيزها الستغالهلا 

 كأداة حلماية البيئة واالستفادة املستدامة من املوارد الطبيعية .

- تشجيع احلكومات والتمع املدين والقطاع اخلاص على اختاذ إجراءات وتنفيذ مشاريع ويرامج من أجل 

 استدامة اإلنتاج واالستهالك والتخلص اآلمن ييئيا من خملفات معدات وأدوات والنفايات وإعادة تدويرها .

35F- إقامة أنرمة رصد تستعمل تكنولوجيا املعلومات للتنبؤ يالكوارث الطبيعية ورصد آثارها

1.    

 

 

 

                                                            
  .123-122 ص املرجع السايق،،  واقع االقتصاد الجديد في العالم العربي والجزائر يوشول فائزة وآخرون : 1
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 التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في المؤسسة: المبحث الثالث

 إدماج التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في المؤسسة: -1

       إن التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال يالنسبة للمؤسسة تعترب األدوات اليت تستخدم لبناء نرم 

املعلومات، واليت تساعد اإلدارة على استخدام املعلومات املدعمة الحتياجاتا يف اختاذ القرارات، والقيام مبختلف 

العمليات التشغيلية يف املؤسسة ، وذلك عن طريق حتويل وختزين ومعاجلة كل أنواع املعلومات يف شكل معطيات 

موحدة، ويثها يسرعة يف كل أحناء العامل ياستعمال االنرتنت. فاملؤسسة التقليدية القائمة على املبدأ التايلوري 

وحتولت أيضا وثائقها املكتوية إىل سريورات ، Réseau) (Entreprise حتولت اليوم إىل مؤسسة شبكية

36Fرقمية ياعتماد أسلوب العمل عرب الشبكة

1.  

      إن التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال وتطور الشبكات، جعلت من النرام اهلرمي يف املؤسسات 

شكال غري مالئم ألمناط التسيري، حيث هذا النمط اجلديد متحرر من قيود املكان والزمان. 

 أن كل شيء يفيد أن تزايد مكانة املعلومة، ومع "Pierre Chapignac       ويرى "ييار شايينياك 

 سيفضي إىل حتول ينيوي من شأنه أن يغري النرام االجتماعي واالقتصادي، كما ازم أن االقتصاد تالتكنولوجيا

 العملية و اإلنتاجية ، وإمنا حول الذكاء ت مل يعد يتمحور حول املهارا– والذي متثل املؤسسات أهم خيوطه –

37Fوالفكر اخلالق، مع ما يعنيه ذلك من توفر القدرة على معاجلة املعلومات وااليتكار والتصور  والتنريم والتكيف

2 

. 

      والواضح وفق عامل تكنولوجيا االتصال ، أن خمطط النمو التقليدي القائم على اإلنتاج وتوزيع املواد املصنعة 

، يالتايل خلق فرص التشغيل قد أثبت قصوره وحمدوديته ، ذلك أن النمط احلديث للمجتمعات قد أفرز أشكاال 

38Fجديدة من املبادالت وصيغا جديدة مغايرة وأشكاال غري معهودة من املقايضة

3 .

       وعليه، فقد أصبح االستثمار يف االنرتنت وما توفره يشكل مصدرا جديدا إلحداث الوفرات يف التكلفة 

ورفع الكفاءة اإلنتاجية ، كما أن التجارة العاملية تزايد استعماهلا على صعيد املنافسة ، فقد أضحت هذه 

                                                            
  .246ص  مرجع سايق ،، عجلة التنميةفي دفعأثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  ين يريكة عبد الوهاب ، ين العركي زينب : 1
 .23 ص سايق، مرجع ،واالتصالتكنولوجيا المعلومات  ناجي: مجال الدين النجار، رضا 2
  .23، ص املرجع نفسه 3
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 ويكفاءة - طرقا جديدة يف إدارة واستعمال املعلومات يف كل القطاعات، ويالتايل حتقق –التكنولوجيات تقدم 

39Fمكاسب اقتصادية نررا أل�ا حتسن من قدرات كل القطاعات يف حيازة ومعاجلة ونشر واستخدام املعلومات

1.  

غري أن إدماج هذه التكنولوجيات يف املؤسسات حيتاج إىل متطلبات متعددة نوجزها يف ما يلي:  

40Fفي تسيير المؤسسة:التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال  متطلبات إدماج -2-1 

2 

  :متطلبات إدارية و تنظيمية و بشرية -أ

 احلد من يريوقراطية العمل املكتيب و تبسيط إجراءات العمل .  - 

 تطبيق األساليب احلديثة و املعاصرة يف خمتلف سياسات املوارد البشرية .  - 

 إتاحة الفرصة للرتقية و تنمية الكفاءات و تنمية املسارات الوظيفية أمام العاملني يف جمال تكنولوجيا - 

املعلومات .  

 املنرمة كلل .  ى مستوى تدعيم و تأييد اإلدارة العليا لتطبيق تكنولوجيا املعلومات عل- 

  إخراج كل ما ى تنمية نرام فعال للمزايا و األجور للعاملني يف جمال تكنولوجيا املعلومات يساعد عل- 

لديهم من إيداعات و طاقات .  

 فرق على أساس من الوسائل التقليدية يف تقييم أداء العاملني إىل الوسائل احلديثة يف التقييم - االنتقال

  العمل.

    و تطبيقها. وجود الكوادر البشرية ذات االستعداد و اإلصرار يف تبين تكنولوجيا املعلومات- تدعيم

  فنية:متطلبات  -ب

حديثة من   مما يستلزم نوعية، كافة عمليات و معامالت املنرمةى سيطرة احلاسب اآليل على العمل عل-

املهارات اخلاصة.  

و        ار و اإليداعــ توافر الربامج التدريبية اليت تسعي لتنمية قدرات األفراد فيما يتعلق يالتفكري و االيتك-

  احلاسب.التحكم يف أصول و تطبيقات 

 هذا يستحدث يف ضرورة توافر القدرة الفنية لدي العاملني لالستخدام و تشغيل احلاسب اآليل ملتايعة ما -

                                                            
 حول األول ، امللتقى الوطين دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين قدرات المؤسسة االقتصادي الجزائرية حاج عيسى آمال ، هواري معراج : 1

  .98، ص  2003 أفريل 23- 22من ، " املؤسسة االقتصادية اجلزائرية وحتديات املناخ االقتصادي اجلديد 
، االطالع على املوقع يتاريخ  www.elmaghrby.comنظم المعلومات اإلدارية األسس والمبادئ عبد احلميد املغريب، 2

20/02/2010. 

http://www.elmaghrby.com/�
http://www.elmaghrby.com/�
http://www.elmaghrby.com/�
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  الصدد.

 النرام و الفنية لتصميم أن حتقق تطبيقات تكنولوجيا املعلومات توقعات مستخدميها فيما يتعلق يالنواحي -

  التطبيقية.كذلك العمليات 

 اإلعالم واالتصال.مصادر متعددة لتوفري الكفاءات املتخصصة يف جمال تكنولوجيا ى  االعتماد عل-

  :نفسيةمتطلبات اجتماعية و  -ت

 دور و أمهية املعلوماتية يف اختاذ القرارات.  ى السعي لتأمني ثقافة تنريمية تعتمد عل-

  املساندة. العمل يروح الفريق و تدعيم روح املعاونة و -

.   ت اإلعالم واالتصال ضرورة تنمية االجتاهات اإلاايية لدى األفراد و العاملني حنو تطبيق تكنولوجيا-

 دعم و تنمية مهارات العاملني و السعي لتوفري األفكار اجلديدة و إمدادهم يالدعم  املعنوي .  -

 التآلف مع أدوات اكتساب املعرفة و طرق الوصول إىل املعلومات .  ى القدرة عل-

 كل ما هو حديث يف جمال تكنولوجيا ى التعرف على التعلم و حثهم على زيادة قدرات العاملني عل-

 .املعلومات

  متطلبات مالية: -ث

 حبسب متطلبات كل جهة  احلديثة لإلعالم واالتصال تتكنولوجياال توفري الدعم املايل املطلوب إلدخال -

إدارية .  

  تشغيلها. لتحقيق اقتصاديات اإلعالم واالتصال ت القيام يالتحليل املايل الالزم جتاه استخدام تكنولوجيا-

 ى دراسات اجلدوى املالية و االقتصادية الالزمة قبل إدخال تكنولوجيا املعلومات لتأكيد فوائدها علاعتماد -

 املدى البعيد.

      واحلقيقة ، أن تسريع وترية االخنراط يف االنرتنت وكافة قطاعات تقنية املعلومات ضرورة ملحة يفرضها عامل 

جديد حتكمه شبكة املعلومات يف الال االقتصادي نتيجة لتوسع قدرة الكومبيوترات يأنواعها املختلفة ، وازدياد 

41Fسرعة التشغيل واالندماج يني أجهزة الكمبيوتر ووسائل االتصال

1.  

 المؤسسة:واقع الحديثة لإلعالم واالتصال على  تتكنولوجياتأثيرات ال -2

 :ؤسسةالم  السلوك التنظيمي للعاملين فيى علالحديثة لإلعالم واالتصال تتكنولوجياتأثيرات ال -2-1

                                                            
  .124 ، ص مرجع سايق ،واقع االقتصاد الجديد في العالم العربي والجزائر يوشول فائزة وآخرون : 1
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  سلوك و تصرفات األفراد داخل املنرمة يف صور متعددة منهاىيؤثر نقل و تطبيق تكنولوجيا املعلومات عل    

42Fفيما يلي عرض لبعض هذه األيعاد :   و،ما يتعلق يالتفاعل االجتماعي و منها ما خيص االتصاالت الشخصية

1 

:  "Dynamique du groupe"التفاعل االجتماعي- 2-1-1

أعضاء   و متسكهم يعضويتها و معايري،يشري إىل شعور أعضاء اجلماعة يانتمائهم إىل اجلماعة و الوالء هلا      

 حتقيقها.لدفاع عن هذه األهداف من أجل اللجماعة و اجلماعة معا يف حتقيق األهداف املشرتكة

  : كثري من العوامل منهاىوتتوقف قوة التفاعل اجلماعي عل    

 . اهلدفى اإلمجاع عل-

 التجانس الثقايف ألعضاء اجلماعة و مكانة اجلماعة يف املنرمة أو يف التمع .  -

  اجلماعة. القائد و دوره يف فاعلية اجلماعة و درجة االتصاالت يني أعضاء -

  . نوع التفاعل السائد يني أفراد اجلماعة-

 كثافة التفاعالت يني أفراد اجلماعة و غريها من العوامل.  -

حيث أن  ،لتفاعل اجلماعيإىل إحداث تغريات يف ا احلديثة لإلعالم واالتصال تتكنولوجياال        وقد أدت

فالتقسيم ،  العالقات االجتماعية ياملكاتبى و أثرت عل،احلاسبات اآللية أحدثت الكثري من التغريات التنريمية

 ىلالعمل ووضع معايري للوظائف و غريها من التغيريات اليت أحدثها إدخال احلاسبات اآللية أدت إ الزائد يف

  و يرجع ذلك إىل استمرار استخدام نفس اهلياكل التنريمية،العالقات يني األفراد تتسم يالتجرد و الفتور جعل

هذه  وأصبح من املالئم يف ظل اإلعالم واالتصال، تللجماعة و تعديلها مبا يتالءم مع متطلبات تكنولوجيا

 ات وـــتكنولوجيا تشكيل فرق عمل من وقت آلخر إلجناز مهام حمددة مع حتديد صالحيات و مسؤويلال

الفريق .   الفريق و منسق أو قائد إمكانيات الفريق و معايري اختيار أعضاء

:   "de travail Stresses"ضغوط العمل-  زيادة 2-1-2

  الضغوط العادية : هي تلك املطالب اليت جتعل الفرد يتكيف و يتعاون و يتالءم مع ما حوله . -1

 واليتالصراع  النفسية املؤدية إىل القلق واإلحباط و ى هي تلك الضغوط اليت تتمثل يف القوالزائدة: الضغوط -2

  اإلنتاج. ىجتعل الفرد غري قادر عل

:  "en travail Satisfaction"الرضا الوظيفيقلة  -2-1-3

                                                            
 .20/02/2010 على املوقع عتاريخ اإلطال ،مرجع سايق : عبد احلميد املغريب1
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ه و ـواالرتياح والسعادة الناجتة عن إشباع الفرد حلاجات الرضا الوظيفي إىل الشعور النفسي يالقناعة يشري      

 أصبح الفرد أقل رضا عن عمله اإلعالم االتصال مع التقدم املذهل لتكنولوجيا لكن .توقعاته يف العمل ورغباته 

لألسباب التالية:   

  . اخنفاض أو ارتفاع عبء الدور-

 غموض الدور نتيجة افتقار الفرد إىل املعلومات اليت حيتاجها يف أداء دوره يف املنرمة .  -

  العاملني. تعدد نرم املراقبة اإللكرتونية املستخدمة يف مراقبة و متايعة -

 . استخدام وسائل االتصال اإللكرتونية مع احلاجة إىل عمليات اإلقناع واالتفاق واالتصاالت غري اللفرية-

  :"Communication interpersonnelle المباشر"االتصال الشخصيمحدودية  - 2-1-4

 طريق و ذلك عن، االتصال عبارة عن تناقل املعاين و األفكار و املعلومات يني أطراف عملية االتصال       

 بــ فهم الرسالة االتصالية من جانىقنوات االتصال املختلفة بدف حدوث استجاية أو رد فعل يدل عل

و يعترب االتصال أساس النرم االجتماعية و أحد الدعائم الرئيسية الستمرار العملية اإلدارية يف كافة ، ملستقبلا

  .املنرمات

إن املادة األساسية اليت حتتاجها اإلدارة ألداء مجيع وظائفها هي املعلومات و كلما كانت هذه املعلومات       

 أكثر صحة و دقة و تصل لإلدارة عند احلاجة إليها كلما ازدادت فاعلية وظائف اإلدارة و يذلك تكون

مكنت من توفري معلومات لإلدارة و مبواصفات أفضل من خالل تصميم قد  اإلعالم واالتصال تتكنولوجيا

 .نرم معلومات إدارية ياستعمال احلاسبات اآللية

  أنحيث ،االتصاالت الشخصيةعلى  سلبية ات تأثرياحلديثة لإلعالم واالتصال تلتكنولوجيال      إال أن

 لذلك ،االتصال املختلفة مت يني مرسل و مستقبل وجها لوجه و دون اللجوء إىل وسائلياالتصال الشخصي 

ياإلضافة إىل أن االتصاالت ، ومباشرة  فهو حيدث استجاية فورية. أنواع االتصاالت تأثريا و إقناعاىيعد أقو

و هو اكتساب ذهين ملعرفة ، الشخصية الفعالة حتقق اآلثار االتصالية اليت أشار إليها علماء السلوك من أثر معريف

 و اللفرية    ةــأو معلومة نتيجة للتفاعل مع اآلخرين و أثر عاطفي و أثر إدراكي ( و يعين االستجاية اجلسدي

جتاه رسائل االتصال و مضامينها ).  

إن شاشة احلاسب يديل ضعيف للتفاعل الشخصي املباشر، ومثل أي وثيقة مطبوعة فالرسالة       وياملقايل، ف

االلكرتونية قد تبدو أكثر جفاء من رسالة منطوقة-ختيل مديرا يبتسم ويعرب عن تعاطفه من خالل إمياءة يالرأس- 

إن مثل هذه الرسالة يصعب نقلها من خالل شاشة حاسب آيل. لذلك يعد الربيد االلكرتوين أكثر مناسبة 
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لالتصاالت الروتينية من االتصاالت املعقدة أو احلساسة. و على سبيل املثال فقد يكون من قلة الذوق أن 

43Fتعاتب أو تنتقد شخصا يأن ترتك له رسالة يف يريده االلكرتوين."

1   

 - التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في المؤسسة الجزائرية:3

 واقع التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في المؤسسة الجزائرية : -3-1

أصبح ال خيفى على أحد اليوم الدور املتعاظم الذي تلعبه الوسائل التكنولوجية يف حتسني ظروف العمل       

 واإلنتاج وحتسني األداء للمؤسسات عرب العامل.

      وقد أضحت معرم املنرمات تستخدم احلاسبات اآللية يف أداء أعماهلا املتنوعة ، فقد حل الكمبيوتر حمل 

 هذه تاآللة الكاتبة واملطبعة التقليدية واألرشيف الورقي ورسامي اخلرائط واللوحات اهلندسية، كما ارتبط

احلواسيب عن طريق االتصاالت يشبكات املعلومات ومنها االنرتنت على وجه التحديد، و أصبحت املؤسسات 

 تنشئ شبكات كمبيوتر حملية خاصة يأنشطتها وإدارتا .

      و أصبحت االنرتنت تؤثر تأثريا إااييا على املنرمات اليت ترتبط با وتوظفها ألداء مهامها املختلفة، ويف 

هذا الصدد صار يؤثر على أي منرمة تستخدم تكنولوجيا الشبكات جمموعة من املتغريات اخلارجية النايعة من 

البيئة اييطة با ، مما حتم عليها التعامل معها حىت يتسىن هلا حتقيق أهدافها اليت تسعى لتحقيقها حىت يكون 

44Fأداؤها فعاال

2.  

      وحىت تقوم املؤسسة مبراقبة حميطها يشكل جيد ، ويكفاءة مهنية تضمن السري احلسن ملختلف نشاطاتا 

سواء اإلدارية أو اإلنتاجية ، اليد هلا من استخدام التكنولوجيات احلديثة لالتصال اليت متكنها من مجع املعلومات 

 واملعرفة من املصادر املتاحة هلا ، وذلك حىت تكون قراراتا سليمة وصائبة .

      يف اجلزائر؛ وكغريها من دول العامل فقد شهدت إدخال جتهيزات تقنية واتصالية جديدة مواكبة ملا حيصل من 

 تغريات لكن السؤال املطروح هو: ما مدى إسهام  هذه التكنولوجيات يف تطوير املؤسسة اجلزائرية؟

      غري أنه، و إن كان ال ميكن جتاهل الهودات املتعددة اليت قامت با اجلزائر حنو إدماج التكنولوجيات 

احلديثة لإلعالم واالتصال يف االقتصاد ومجيع مناحي احلياة، و إن كان استعمال االنرتنت كتكنولوجيا إعالم 

واتصال يتعمم أكثر فأكثر، إال أن آثاره العملية خصوصا على التنمية يبقى حمدودا جدا، فهذا القطاع ال ميثل 
                                                            

 .373، ص2005الفكر العريب،  القاهرة ، دار السلوك التنظيمي – نظرة معاصرة لسلوك الناس في العمل – إدارة : أمحد سيد مصطفى1
 .212 ص مرجع سايق، ،االتصالتقنيات :  العريية املفتوحة يف الدامنارك األكادميية 2
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) من الناتج ايلي اخلام، كما أن انتشار فضاءات االنرتنت العمومية يف اجلزائر مل يكن %1سوى واحد ياملائة (

له حلد اآلن دور يف التالحم الذي ينتج عن االندماج املوفق للتكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال يف 

 قليلة وأشخاص حمدودين، وهذا غري كاف تاألنشطة املختلفة. والواقع أن هذه التكنولوجيات هي حبيسة قطاعا

45Fإلنتاج اقتصادي وثقايف وفكري ومعريف فعال

1.  

      ومهما يكن ، فإنه من املؤكد أن وضع التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال يف اجلزائر ليس يأحسن 

 عامليا يف جمال 113حال، فقد صّنف تقرير صادر عن املنتدى االقتصادي الدويل اجلزائر يف املرتبة 

 دولة يف العامل، مشريا أن اجلزائر تراجعت خالل سنة 133التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال من يني 

 عرييا . كما أظهر التقرير أيضا مدى تأخر اجلزائر يف استخدام 13 مراتب واحتلت أيضا املرتبة 06واحدة يـ 

التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال يف جمال األعمال ، حيث احتلت اجلزائر املرتبة األخرية من يني جمموع 

 " حبلول عام ةالدول اليت مستها الدراسة ، وتبقى يذلك اجلزائر يعيدة عن حتقيق أهداف " اجلزائر االلكرتوين

201346F

2.  

      إننا جند يف معرم املؤسسات االقتصادية اجلزائرية هذه التجهيزات اإلعالمية، ولكن دون توفر ما يكّملها 

خاصة من جانب الكفاءات الضرورية الستعماهلا، وحىت الربامج اجلديدة املناسبة للرروف وللتقنيات احلالية، 

وكذلك دون توفر التنريم االجتماعي الضروري، أي أن هناك غيايا لالهتمام واجلدية يف استعماهلا والوعي 

، إال أن هذا الال مبؤسساتنا 1969احلقيقي ألهدافها. فرغم أن تاريخ اإلعالم اآليل يف اجلزائر يعود إىل سنة 

يبقى يعيدا عن الشيء املطلوب، إذ أن األنرمة املعلوماتية املتوفرة املتميزة يالكالسيكية اليت أدخلت منذ سنوات 

 سايقة تعترب ثقيلة ونتائجها غري جيدة.

      أما األنرمة احلديثة، فأغلب املؤسسات متلك أجهزة إعالم آلية حديثة، وكذلك أنرمة معلوماتية حموسبة 

يشكل تام ختص األجور، وهناك من املؤسسات ما ميلك مصلحة أو جهازا خاصا يالتنريم واإلعالم اآليل، و 

47Fخيرج عن إعداد األجور، االستثمارات، امليزان الشهري، تقييم اجلرد للمواد اياسبة العامة خاصة، لكنه ال

3. 

      إال أن الشيء الغريب يف العديد من املؤسسات اليت متلك أجهزة وأنرمة وإعالم آيل، أ�ا تقوم يبعض 

األعمال يدويا، واليت من املفروض أن تستعمل فيها اإلعالم اآليل، مثل تسيري املخزونات. كما أن متخذي 
                                                            

  .131 ص  مرجع سايق، يوشول فائزة وآخرون ،1
 .27/03/2010، جريدة اخلرب،  عالميا في استعمال تكنولوجيا االتصال113الجزائر في المرتبة  سفيان يوعياد : 2
 . 167-166، ص صمرجع سايق، دراسة نررية وتطبيقية، االتصال ودوره في كفاءة المؤسسة االقتصادية ناصر دادي عدون : 3
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القرارات يف املستويني االسرتاتيجي والعملي ال يستعملون جهاز الكمبيوتر يف أعماهلم اليومية إال نادرا، يالرغم مما 

48Fيعانونه من كثرة املعلومات وتراكمها يف تقارير مفصلة وكمادة خام تصل إليهم يوميا

، واألكيد ، أن اإلرادة 1

وحدها ال تكفي ، كما أن توفري املعدات التكنولوجية أيضا ال يكفي ، إمنا يتوجب خلق ييئة معلوماتية ، يل 

 وثقافة تكنولوجية مسايرة لعصر التحوالت الكربى الذي نعيشه .

      إن الواقع اجلزائري يثبت أن االندماج التكنولوجي واملعلومايت سواء على مستوى األفراد، أو على مستوى 

 يصطدم يف كل مرة جبملة من العوائق املتعددة اليت حتول دون حتقيقه – وهو ما يهّمنا يف هذا املقام –املؤسسات 

 ، وهو ما سنبّينه يف هذا العنصر . 

 : عوائق إدماج التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في المؤسسة الجزائرية -3-2

  وتتضمن:عوائـق تنظيميـة:  -3-2-1

تاحة الفرصة إليتوقف إحداث التغيري يالدرجة األوىل على قبول العاملني وتعاو�م  غياب مشاركة حقيقية:أ- 

التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال أحد . و لذا، فإن عدم إشراك األفراد يف التغيري والذي متثل لنجاحه

 مراهره ميثل أحد أسباب فشل التغيري.

      و يف املؤسسات اجلزائرية مراهر عديدة لرفض التغيري ترجع يف أحيان كثرية إىل عدم وضوح أيعاده ونتائجه 

لدى العمال، وقد يبدو هلم أنه ميثل تديدا ألمنهم أو إضرارا مبصاحلهم ، وهي ترهر يف صورة مقاومة علنية أو 

مقاومة سرية، فاملقاومة السرية تتجسد يف مراهر عديدة ميكن أن ترهر يف قلة التفاهم والتحاور مع املسؤولني و 

زمالء العمل، املماطلة واخنفاض األداء الفردي. 

أما املقاومة العلنية فتتجسد يف مراهر عديدة أمهها الغيايات املستمرة، عدم احرتام مواقيت العمل ورفض أداء 

يعض األعمال وغريها. وقد تصل إىل املشاركة يف اإلضراب عند إحساس العامل يوجود ضرر ما ينجم عن هذا 

 التغيري.

 عندما يتسم التنريم ياملركزية الزائدة، حيث يتعني أن جتتاز الرسالة الصادرة عن املوظف املركزية التنريمية:ب- 

الصغري مستويات تنريمية عديدة قبل أن تصل إىل الرئيس األعلى، مث تبط ياالستجاية من أعلى ألسفل عرب 

 هذه املستويات. 

                                                            
 .168نفسه ، ص رجع امل 1
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يطيل فقط من وقت االتصال، لكنه يعّرض الرسالة للتشويه. فكل مستوى قد        إّن تعدد هده املستويات ال

49Fيضيف إليها أو حيذف منها أو ميزجها يتفسرياته اخلاصة.

1 

 وذلك لألسباب التالية: :البشرية وضعف التكوين  القدرات توفر عدمت- 

 .تطويعها و املنقولة التكنولوجيا استيعاب و التصنيع مسرية قيادة ىعل الصفوة ندرة -

 .ت املنقولةالتكنولوجيا استيعاب ىعل القادرة املاهرة العمالة ندرة -

"خاصة يف املستويات املتوسطة . خارجها أو اإلنتاجية الوحدات داخل العاملني يتدريب االهتمام ضعف -

والعليا من اإلدارة، رغم وجود إمكانيات إعادة الرسكلة والتكوين يف يعض املؤسسات اليت لديها معاهد 

50Fتكوين تايعة هلا 

2." 

 إّن توفر أجهزة اإلعالم اآليل يف يعض املؤسسات اجلزائرية ال يعين عدم تالؤمها مع أمناط التسيري املعتمدة:ث- 

لدى مسرييها ال أدوات مساعدة للتسيري، و ال تقنيات حديثة مكلفة ومفيدة يشكل كبري اب استعماهلا. يل 

يالعكس، قد جند مؤسسات لديها هذه األجهزة، وال تتوفر على أنرمة إعالمية ويرامج مقبولة يف التسيري، نررا 

51Fلعدم االهتمام ياملوضوع أو لقدم األنرمة املتوفرة، دون العمل على تغيريها وحتديثها لالستفادة منها

3. 

      و يف هذا اإلطار، لوحظ يف العديد من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية أن عملية شراء واسترياد أجهزة 

اإلعالم اآليل، وتشغيل إطارات ومستعملي هذه األجهزة، كلها أصبحت كموضة لتغيري وحتسني الديكور يف 

مكاتب املسؤولني ويعض املصاحل، ومصدرا للتسلية يف العديد منها، دون وعي يالتكلفة الضائعة يف ذلك، ودون 

52Fاستفادة إال مبا تتحمله تكاليف وميزانيات هذه املؤسسات من ثقل يف األعباء والديون

4 . 

 عوائـق ثقافيـة: -3-2-2

 :ؤسسةللم الثقافية و االجتماعية النواحيع م املنقولة تالتكنولوجيا توافقعدم أ- 

 هذه دراسة يفرض مما العاملني األفراد سلوك ىعل املؤسسة يف السائدة الثقافية و االجتماعية القيم تؤثر      

  :يليا كم هي و حماور ةثالثى عل ركزت قد البحوث و الدراسات غالبية أن جند . والنواحي

 . التكنولوجي االستيعابى عل تؤثر اليت و النامية يالدول املتعلقة الثقافية و االجتماعية العوامل -

 .ايليني العاملني يني و اجلنسية متعددة يالفروع الشركات مديري يني الثقافية االختالفات -
                                                            

 .374 ص  مرجع سايق،، السلوك التنظيميإدارة :  أمحد سّيد مصطفى1
 .168 مرجع سايق، ص ،االتصال ودوره في كفاءة المؤسسة االقتصادية  : ناصر دادي عدون2
 .167ص نفسه، املرجع  3
 .169- 168، ص ص املرجع السايق، االتصال ودوره في كفاءة المؤسسة االقتصادية : ناصر دادي عدون4
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 .العاملي املدير ىعل أيضا الرتكيز و الثقافات متعدد لإلدارة نرام ىعل الرتكيز -

      وياعتبار اجلزائر دولة نامية، فقد شهدت نقل عدة وسائل تكنولوجية للعمل واإلنتاج، وظهرت أيعاد عدم 

التوافق يني التكنولوجيا والثقافة ايلية جلية خصوصا منذ السبعينات، أين شهدت اجلزائر ثورة زراعية، صناعية 

وتكنولوجية اعتمدت على استرياد التكنولوجيا اجلاهزة والنماذج اليت حتملها، خاصة من الدول االشرتاكية. إالّ أن 

أغلب عمليات نقل التكنولوجيا ياءت يالفشل أو مل تؤد ما كان مأموال منها. وكنتيجة عامة، فإن التكنولوجيا 

حتمل ثقافة البلد املنتج هلا، وهي وليدة لعوامل اجتماعية ثقافية، اقتصادية، سياسية معينة، ويالتايل تصبح عملية 

 تطويعها وتكييفها أكثر من ضرورة.  

 ازدواجية اللغة: ب-  

     إذا حتدث شخص عريب آلخر يريطاين، ومل يكن املتحدث يعرف لغة املستقبل فهل نتوقع أن يفسر املستقبل 

الرسالة ويفهمها؟ األمر صعب للغاية، إال إذا حاول املرسل استخدام أدوات لالتصال غري اللفري. إن اللغة هي 

وعاء التعبري أساسا، فإذا عجز املرسل عن استخدام الكلمة أو الكلمات املعربة عن رسالته يف اللغة األخرى اليت 

تناسب املستقبل فلن يستطيع التعبري. وقد خيتار كلمة يراها مناسبة لكنها يف احلقيقة ليست كذلك، إذ لن تنقل 

53Fاملعىن املراد إرساله للمستقبل وقد تنقل معىن مغايرا.

1  

      ويف العديد من املؤسسات الصناعية يف اجلزائر، جند األفراد موّزعني إىل جمموعة متكونة ياللغة العريية سواء 

يف خمتلف املستويات من التكوين أو إىل نيلهم شهادة البكالوريا واستمرار تكوينهم يف دول أخرى ما يعد 

البكالوريا ويلغة البلد املضيف، وهم مهندسون أو تقنيون سامون، ياإلضافة إىل من حتصل على شهادة عليا 

معرّية، وهم مجيعهم حيسنون العريية ويعانون التهميش داخل املؤسسة، حىت وإن كانوا ضمن املستويات العليا، 

أي يف مناصب إطارات. أما العمال على املستوى القاعدي أو املتوسط املتكّونون ياللغة العريية فهم يف وضعيات 

 أكثر تميشا.

      ومن جانب آخر، هناك اإلطارات املتكونة ياللغة الفرنسية، وهي لغة اإلدارة يف معرم املؤسسات الصناعية 

الوطنية، فهم األكثر امتيازا واألكثر اقرتايا من عملية االتصال يف املؤسسة ، وهذا ما يولد صراعا لغويا يشكل 

 يدوره عائقا كبريا .

  ازدواجية القيم: ت-

                                                            
 .366ص ،  مرجع سايق، السلوك التنظيميإدارة:  أمحد سّيد مصطفى1
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      عادة ما تصاحب لغة التكوين لإلطارات يف املؤسسة قيم خاصة ياللغة األجنبية، أو حىت الذين استطاعوا 

اكتساب قيم أجنبية عن التمع اجلزائري يوسائل عمل أخرى مثل السفر أو املصاهرة، ومبقايل هؤالء، جند ذوي 

54Fالقيم الداخلية وهم األغلبية يعيشون على حافة التنريم على املستوى النفسي على األقل .

1    

 مقاومة التغيري: ث-  

      ال اب أن يالقي التغيري التكنولوجي مقاومة العدد األكرب من العاملني، أل�م يف النهاية وايصلة سيكونون 

مستفيدين من حدوثه. و لذلك، اب على املعنيني يإدارة التغيري حماولة توضيح أسباب التغيري وأهدافه للعاملني، 

ألن عدم فهم الدوافع والغايات هو الذي يوجد روح املقاومة للتغيري وليس التغيري ذاته.لذلك، اليد قبل البدء يف 

حىت ميكن ضمان التعاون منهم مع اإلدارة يف  تطبيق التغيريات املطلوية من تفهم مجيع املعنيني لدواعي التغيري

55Fحتقيق التغريات املطلوية أو على األقل حتييد املقاومة

2. 

  وتتمثل أسباب مقاومة التغيري يف :

  الثقافة التقليدية: •

      اإليديولوجية ايافرة اليت تتبىن تقديس القدمي على أنه "ليس ياإلمكان اإلتيان يأفضل مما كان" تؤدي إىل 

مقاومة كل جديد، وتسود هذه املعتقدات عند كبار السن خاصة الذين عايشوا أوضاعا خمتلفة عن األوضاع 

56Fاحلالية، مما يؤدي إىل اجلهل يالتجديد والتحديث عامة، وقدميا قيل "من جهل شيئا عاداه".

3  

      وعموما، فإن لكل جمتمع تقاليده السائدة فيه واملسيطرة عليه، واليت تؤثر على مدى تقبله للتغيري، فمثال 

التمعات الصناعية تسودها ثقافة حتفز على التغيري واألخذ ياجلديد من املبتكرات وتويل ذلك أمهية خاصة ، 

فاجلديد با اذب انتباه الناس إليه ويدعوهم ياولة جتريبه، وعلى العكس يف التمعات غري الصناعية، فالتقاليد 

ينرر إليه يشك وريبة، ويف التمعات التقليدية جند ال تدفع للتغيري فنجد أن التغيري ال اذب الناس إليه، يل إنه 

أن صفة يقاء احلال على ما هو عليه تؤيد وتقدر من جانب الناس، ويالطبع فإننا جند الناس ذوي األفكار 

57Fاحلديثة واملتطورة يلقون كثريا من االنتقادات ويكونون عادة موضوع شك من ياقي أعضاء التمع.

4  

 نوعية التراث الثقافي وطبيعته:  •

                                                            
 148، ص  مرجع سايق، االتصال ودوره في كفاءة المؤسسة االقتصادية:  ناصر دادي عدون1
-الطبعة الثالثة، عمان، دار  الفردي والجماعي في المنظمات المختلفةاإلنسانيلسلوك التنظيمي- دراسة السلوك : ا حممد قاسم القريويت2

  .  348،-349، ص ص 2003الشروق، 
 .220، ص 1996، الطبعة الثانية ، عمان ، دار جمدالوي للنشر والتوزيع،التغير االجتماعي بين النظرية والتطبيق : حممد الدقس 3
 .241، ص 1997، اإلسكندرية، املكتب اجلامعي احلديث، في التغير االجتماعي : عديل أيو طاحون4
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      تتضمن يعض الثقافات يف تراثها أمهية كربى على قيمة االيتكار والتغيري...فاألمريكيون مثال مغرمون 

يالتجديد، وعلى ذلك فإن نوعية الرتاث هناك حتض على األخذ ياجلديد وإحداث التغيري يكل الوسائل، يينما 

نالحظ يف جمتمعات أخرى أن الرتاث ميارس سطوة كبرية عليها، ويتسم أيضا يايافرة الثقافية منطلقا من مبدأ 

"أن الشيء الذي يستند إىل عادة هو شيء مالئم على الرغم من فساده أحيانا".  

  :اجلنسيات تعددةم لشركات ادورج- 

 ختفيض أجل من النامية للدول املنقولة التكنولوجيا ىعل اسيطر استمرار حماولتها يف الدور هذا يتمثل      

 من الدور هذا الشركات تلك متارس و الدول،ذه يه األسواق من حصتها ىعل السيطرة استمرار و اإلنتاج نفقات

 : خالل

 . املباعة يالتكنولوجيا ترتبط جديدة يتقنيات دراجهاأ يف دائما حتتفظ للتكنولوجيا الناقلة الشركة أن -

  . األم الشركات قبل من التطوير احتكار و تركيز -

  .ايلية الوحدات مع اجلنسيات املتعددة الشركات تعاون عدم -

وتؤثر التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال على التمعات واملنرمات والموعات البشرية والسلوك الفردي 

درجات خمتلفة، وأصبحت مجيع معامالت العامل تتم ياستخدام االنرتنت والتجارة االلكرتونية واألعمال ب

 االلكرتونية واملعامالت املالية االلكرتونية.

      ونررا أن هناك نقصا يف استخدام احلاسبات والربجميات يف العديد من املنرمات العريية، مع نقص اخلربة يف 

 مع أنرمة املعلومات وارتفاع تكاليف االشرتاك يف شبكات االتصاالت واملعلومات واالنرتنت، مع لالتعام

اخنفاض مستوى شبكة الربيد والشحن والنقل الداخلي يالنسبة للمعايري اليت حتكم التجارة العاملية، مع عدم توافق 

األنرمة املالية والبنكية يوجه عام مع متطلبات حركة التجارة االلكرتونية. لذلك تعترب املنرمات العريية أقل منوا 

58Fمن منرمات الدول املتقدمة مبقياس اإلدارة واملنرمة االلكرتونية.

1  

      وتربز أمهية تكنولوجيا املعلومات يف مسامهتها اجلادة لتعزيز عناصر امليزة التنافسية للمنرمات إذ تتوسع 

األعمال وتنخفض التكاليف وتتحقق وفرات كبرية يف اجلهد والوقت واملرونة العالية يف حتديث وتطوير األداء، 

وحتقيق عوائد وموارد جديدة للمنرمة، وحتسني سرعة االستجاية للزيائن، والتحسني املستمر للجودة وتكوين 

القاعدة التقنية لبناء نرم إدارة املعرفة يف املنرمة. ويستخدم املدراء تكنولوجيا املعلومات لغرض اختاذ القرارات 

الفاعلة يف أداء خمتلف العمليات والوظائف إذ تتفاعل هذه الوظائف وتتكامل من خالل توافر تقنيات حديثة 

                                                            
 31 ، ص2006، اإلسكندرية، الدار اجلامعية،  21التغيير والقيادة والتنمية التنظيمية محاور اإلصالح االستراتيجي في القرن  فريد النجار: 1
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59Fللمعلومات.

1 

 

  

    

                                                            
، 167 ص ص، 2007 الطبعة األوىل، عمان، دار املناهج، ـ ـ مفاهيم ومداخل تقنيات تطبيقات عملية  التكنولوجياإدارة غسان قاسم الالمي: 1

168 
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 تمهيد:

      لقد تناولنا بالدراسة يف الفصل السابق التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال، وتطرقنا إىل الدور الذي 

تلعبيف يف التمعات اليوم، واىل تزايد احلاجة إليها من طرف املؤسسات اليت تسعى إىل إدماجها يف خمتلف 

أطتطتها ددف حتس  قدراتا و حتقيق البقاء و بلوغ كل املواصفات التسيريية، وبلوغ مستويات عليا لألداء.   

      هذه التحديات جتعل من الواجب على الدول واملؤسسات أن تتبع سياسات خمططة وعقالطية متكنها من 

الوصول إىل أهدافها التنموية، األمر الذي حيتم اللجوء إىل تطبيق ما يصطلح علييف بـ " احلاكمية " واليت تفرض 

مجلة من القواعد التسيريية اجلديدة، حبيث أن كفاءة وفعالية الدول واحلكومات واملؤسسات أصبحت تقاس مبدى 

مسايرتا هلذه القواعد.  

      وسنحاول يف هذا الفصل إبراز هذا املفهوم- احلاكمية- مبزيد من التوضيح، و أسباب تطورها، وأبعادها 

وخصائصها ومعايريها.   احلديث عن احلاكمية يف املؤسسات، أهدافها، مبادئها، حمدداتا، مزاياها. ويف األخري 

 عن عالقتها بالتنمية املستدامة. 
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المبحث األول : مفهوم الحاكمية  

هي فلسفة جديدة أكدت عليها خمتلف اهليئات الدولية واملنظمات احلكومية وغري احلكومية،        احلاكميـة

وتبنتها الدول واحلكومات وكذا املؤسسات، وسعت إىل تكييفها مع واقعها السياسي االقتصادي واالجتماعي 

طظرا ألمهيتها . 

      وقد أخذت الدول اليت تبنت احلاكمية يف تعميم مبادئها على مؤسساتا وهيئاتا، ددف تنميتها وجعلها 

تساير املعايري العاملية. غري أن تطبيق احلاكمية يف أي دولة خيضع للسياق السياسي واالقتصادي والثقايف، ومدى 

تطور القطاخل ا ان وطضج التمع املد،، كما يتعلق  إىل حد كبري مبدى تطور وقدرة مؤسساتا على التكيف 

والتأقلم مع املعطيات اجلديدة .  

      إن هذه الفلسفة تسعى يف جوهرها لبلوغ مجيع املواصفات التسيريية -كجملة من املواصفات اإلدارية 

 اليت تضمن حتقيق إدارة جيدة ووترية –العلمية اليت متثل حصيلة من التجارب النظرية والتطبيقية يف علم اإلدارة 

أطتطة فعالة تعتمد على معايري الكفاءة ، التفافية، املسؤولية، املساءلة واملتاركة االجيابية لكل الفاعل  يف إطار 

جمموعة القواعد املتفق بتأ�ا ب  اإلدارة والتركاء واملسامه . 

   - لمـحة تاريخية عن مفهوم الحاكمية:1

      ظهر مفهوم احلكم الراشد يف اللغة الفرطسية يف القرن الثالث عتر كمصطلح مرادف للحكومة ،   

 ليستعمل على ططاق واسع للتعبري عن تكاليف التسيري مع تنامي ظاهرة العوملة،  1978كمصطلح قاطو، سنة 

0Fومن   اليويج ليف على يد املنظمات واهليئات الدولية لتطبيقيف يف التمعات املتخلفة

1. 

" ميكن إرجاخل أصل الكلمة إىل تعابري كاطت تستعمل للداللة على GARY-STOKER      و حسب "

" لغة GOUVERNANCEقيادة السفن يف العصرين الالتيين الكالسيكي و اليوطا، القدمي  ، فمصطلح "

" و اليت تعين قيادة السفينة ،كما تعين إدارة التؤون العامة، فهو يتري GULVENAIREمتتق من كلمة "

يف أصليف الالتيين إىل "أسلوب إدارة و توجييف السفينة"، حيث كان يستخدم قبل توظيفيف يف األدبيات السياسية 

                                                 
، املؤمتر الوطين حول احلكم الرشيد واسياتيجيات التغيري يف العامل النامي ، جامعة فرحات الديمقراطية كأداة لترشيد الحكم  بلعيور الطاهر :  1

  .101ن  ،2007عباس سطيف 
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1F" للداللة على إدارة وفن احلكمشارل دوليانواالقتصادية يف القرن ا امس عتر من قبل "

، فمصطلح احلاكمية 1

) و التوجييف لتؤون منظمة ما، هذه PILOTER يعين فعل القيادة ("GOUVERNANCE"كيمجة لـ: 

) أو مجاعة إقليمية أو مؤسسة عمومية أو REGIONاألخرية قد تكون دولة أو جمموعة من الدول أو جهة (

2Fخاصة

2 .

 1937" مصطلح قدمي ، حيث ظهر سنة GOUVERNANCE      و يف االجنليزية ، جند أن مصطلح "

 THE NATURE OF" بعنوان "RONALD- COASEيف حبث للكاتب و االقتصادي األمريكي "

THE FIRM ) الذي كان يتمحور حول حكم املؤسسة "CORPORATE GOVERNANCE ، (

موضحا فييف أن املؤسسة االقتصادية ال تستطيع الصمود يف السوق إال إذا كاطت أمناط تنسيقها الداخلية تسمح 

 هلا بتقليل تكاليف معامالتا، لتكون املؤسسة أكثر جناعة يف تنظيم مبادالتا يف السوق.

 للتعبري على املفهوم كأداة للتسيري GOVERNABILITY      ويف أواسط السبعينات، استعمل مصطلح 

، اليت تناولت 1975االجتماعي و السياسي، و أدخل يف تقرير اللجنة الثالثية التابعة لألمم املتحدة يف ماي 

 الذي طبق (GOVERNABILITY OF DEMOCRACIES )  موضوخل قابلية احلكم للدميقراطيات

يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية، اليابان، حيث دعا التقرير إىل ضمان جيد من التسيري للنظام االجتماعي، 

من أجل حتقيق املطالب الدميقراطية و التطلعات التوزيعية يف األطظمة الرأمسالية الغربية عن طريق ضمان منهج 

3Fللتسيري يف النظام االجتماعي

3 . 

 كان على يد املنظمات واهليئات الدولية كمحاولة – كنمط تسيريي –        إن اليويج ملفهوم احلاكمية 

لتطبيقيف يف التمعات املتخلفة، خصوصا عقب فية السبعينات ، بعدما الحظ خرباء تلك املنظمات وجود 

صعوبات يف تطبيق برامج التعديل اهليكلي لعدد من الدول، ومت تتخيصها على أ�ا أخطاء يف تسيري التؤون 

4Fالعامة بسبب غياب مجلة من املعاير اهلامة ليشيد أمناط التسيري

.   إطيف اليوم أصبح ضرورة حتمية إلصالح 4

أطظمة احلكم واإلدارة والتسيري يف مجيع الوحدات السياسية واإلدارية واملؤسساتية. 

                                                 
1 Nachida Bouzidi :"Gouvernance et Développement Economique - Une Introduction 
au Débat -",Revue IDARA ,N°30,Alger: ENA , 2005,P107.  
2 Mohamed Cherif Belmihoub : "Les Institutions de L'économie de Marche à L'épreuve 
de La Bonne Gouvernance», Revue IDARA, N°30,Alger: ENA, p17   

 . 14 ،ن 2004، بريوت دار الفارايب الطبعة األوىلترمجة: شوقي الدويهي،  ،: تفتت الديمقراطية من أجل ثورة في الحاكمية بيار كاالم 3
. 101مرجع سابق، ن الديمقراطية كأداة لترشيد الحكم،  بلعيور الطاهر : 4
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      وعموما يتفق معظم الكتاب يف احلاكمية على أ�ا أسلوب ومنط يتعلق باختاذ القرارات حنو التوجهات 

اجلديدة للمجتمع وملؤسساتيف املختلفة ، حيث أن احلاكمية تتضمن جمموعة من التفاعالت ضمن اهلياكل 

 والتقاليد ، واليت حتدد كيفية ممارسة السلطة ، وكيفية اختاذ القرارات ، وكيفية تعبري املواطن  ومن توالعمليا

يهمهم األمر عن وجهات طظرهم . لذا، فإ�ا تتعلق بالسلطة والعالقات واملساءلة ملن ليف تأثري على متخذي 

القرارات.  

      وطضيف أن هذا املفهوم قد تعّددت تسمياتيف ومنها : احلكم العام ، احلكم اجلديد ، احلكم الصاحل، 

التطبيق السليم ملمارسة السلطة ، احلوكمة ، أساليب اإلدارة الرشيدة ، احلكم التتاركي ، احملكومية ، اإلدارة 

التمعية ، إدارة احلكم ، إدارة شؤون الدولة والتمع ، السلطة الرشيدة ، النظام السليم للحكم واإلدارة 

5Fواحلكماطية

 ... غري أن كلها يتري غلى معىن واحد .1

:   - أسباب تطور مفهوم الحاكمية 2

هناك العديد من األسباب اليت جعلت احلاكمية تفرض طفسها بقوة ، وتكون هلا املربرات الكافية ألن حتل حمل 

األساليب التسيريية التقليدية ، ومن هذه األسباب طذكر :  

: اليت جعلت من النظرة التقليدية للدولة فاعال رئيسيا يف صنع السياسات العامة - ظهور العديد من املتغريات1 

موضع مراجعة، فقد زادت أمهية البيئة الدولية أو العمل ا ارجي يف عملية صنع القرار . كما أصبح للمؤسسات 

الدولية ومؤمترات األمم املتحدة الدور الكبري ، ليس فقط يف املبادرة بطرح قضايا السياسات العامة ، ولكن أيضا 

يف وضعها على قائمة أولويات احلكومات . 

 العامة ، وممثل ت: فقد حتولت من فاعل رئيسي يف ختطيط وصنع السياسا- التغري الذي طرأ على دور الدولة 2

للمجتمع يف عملية التقرير والتنفيذ ، ووسيط ب  الفئات يف حل النزاعات ... لتصبح اليوم التريك األول، 

ولكن من ب  العديد من التركاء يف إدارة شؤون التمع. 

: يف التأثري على السياسات، واحلاجة إىل إعادة - تنامي دور التركات العاملية والتركات متعددة اجلنسيات3

النظر يف عالقة احلكومات الوطنية بالقطاخل ا ان ودور مؤسسات التمع املد،. 

                                                 
، جامعة فرحات 1ج، املؤمتر الوطين حول احلكم الرشيد وإسياتيجية التغيري يف العامل الناميالمواطنة في ظل الحكم الراشد ،  فتيحة أوهايبية: 1

 . 121عباس ، ن 
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: حيث ظهرت جمموعة من القيم اليت حلت حمل القيم التقليدية - حتوالت أسلوب اإلدارة العامة التقليدي 4

مثل التمك  واليكيز على النتائج ، وإعطاء فرصة أخرى للمسؤولية، من خالل هيكل إداري متكامل ، واالجتاه 

6Fلليكيز على معيار االجناز والتعلم املستمر ، وتطويـر املهارات بتكل متنوخل خاصــة التقنيــة االلكيوطية

1 

: حيث تفيض هذه األخرية حرية الفكر والنقد والتراكة وممارسة حقوق املواطنة - تطور األطظمة الدميقراطية 5

وواجباتا ، ومن   أصبح من الضروري تبين أساليب تسيريية جديدة ، تراعى فيها هذه اجلواطب وتزيد من درجة 

االطفتاح واملتاركة التمعية جلميع األطراف والفاعل  . 

 املاكرو اقتصادية الليربالية توعلى العموم ، فإن هذه األفكار اجلديدة ، ترتكز على الديناميكية العامة للسياسا

7Fوالالمركزية وا وصصة، كما تفتح أبوابا جديدة لالستقاللية وللمبادرة الفردية احلرة 

2  .

 العديد من االقتصاديات املتقدمة والناشئة خالل العقود يف  احلاكمية إىل املاسة ظهرت احلاجةهذا، وقد  

آسيا   شهدتا عدد من دول شرقاليت أعقاب اال�يارات االقتصادية واألزمات املالية يفخاصة ، القليلة املاضية

االقتصاد األمريكي مؤخرا من   وكذلك ما شهدهالعترين، عقد التسعينات من القرن يفوأمريكا الالتينية وروسيا 

  كثري من دول العامل إىل التحول إىل النظم االقتصاديةتوجيفطتيجة لتا أيضا  وتزايدت أمهي،ا�يارات مالية وحماسبية

ومتواصلة من النمو   يعتمد فيها بدرجة كبرية على التركات ا اصة لتحقيق معدالت مرتفعةاليت ،الرأمسالية

8Fاالقتصادي

 النوعي . 3

مفهوم احلاكمية ومفهوم احلكومة    غري أن مثة طقطة ينبغي أن طتري إليها، وهي أن هناك فروقات جوهرية ب  

متيز فكرة احلكم ، حيث أطيف يف بداية ظهـور هذا املفهوم - احلاكمية - كان يستعمل كمرادف للحكومة، لكن 

الراشد عن فكرة احلكومة بدأ يف الظهور عندما بدأت احلكومة تتسم بصفات أكثر اطعزاال عن املواطن  وأكثر 

9Fالتصاقا بالوظائف التنظيمية واإلدارية، كما أن اتساخل حجم التمعات ضاعف من عزلة احلكومة عن املواطن 

4  ،

مما أدى إىل ضرورة وجود ممثل  هلؤالء يتولون مهمة متثيلهم وطقل وجهات طظرهم يف رسم السياسات اليت تم 

                                                 
 . 124املرجع السابق ، ن ،المواطنة في ظل الحكم الراشد فتيحة أوهايبية: 1
 .48 ، ن 2000 ، السنة الثاطية ، شتاء 6 فصلية ، العدد " في العولمة ، الحاكمية والمواطنة ، مجلة " وجهة نظر  حيىي اليحياوي : 2
امللتقى الوطين الثالث  ،منهج القادة والمدراء لتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي،"حوكمة الشركات:   أبو حفص الروا،:، حممد زرقون3

، ن 2007 ديسمرب 03-02 بسكيكدة ،1955 أوت 20حول سبل تطبيق احلكم الراشد باملؤسسات االقتصادية الوطنية، ا جلزائر:جامعة 
145. 

 . 124 ،ن السابقرجع  امل،المواطنة في ظل الحكم الراشدفتيحة أوهايبية :  4
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10Fالتمع

و هنا يربز دور احلاكمية لتعكس عملية تفاعل احلكومة مع املؤسسات األخرى و كيف ترتبط تلك ، 1

 األطراف باملواطن . 

   ولقد عربت كلمة احلكومة يف النظرية السياسية على املؤسسات الرمسية للدولة، والسلطة اليت حتتكرها يف 

11Fعملية اختاذ القرارات سلطة تطبيقها

، وذلك باستعمال األساليب الرمسية و املؤسساتية والقاطوطية من أجل حتقيق 2

األمن العام وتسهيل العمل اجلماعي، يف ح  أصبحت احلاكمية تعين أسلوب ومنط تعامل تلك احلكومة مع 

 حمكوميها.

      فالفرق بينهما يكمن يف أن احلكومة هيكل مؤسسايت ذات صفة رمسية وقاطوطية وإدارية، وتضطلع مبهمة 

املراقبة والتنظيم والضبط وممارسة السلطة وفق طابع إلزامي، أما احلاكمية فتتمحور حول اآلليات والسبل الناجعة 

ليشيد تلك السلوكات، وإطتاء التروط الضرورية لسلطة منتظمة تسمح بالعمل اجلماعي القائم على وضع منط 

حكومي قائم على تقاطع العمل ب  القطاخل العام والقطاخل ا ان ، وعلى تفعيل دور التمع املد، ، و حتديد 

املسؤوليات ،وبتكل عام اإلدارة اجليدة للعالقات واآلليات اليت تربط الطرف  .  

      واملعىن، أن هناك حتول يف دور الدولة كفاعل رئيسي يف صنع السياسات و تنفيذها، سواء على املستوى 

الدويل، أين أصبحت املنظمات الدولية هلا دور كبري يف املبادرة بطرح قضايا السياسات العامة ووضعها على 

جدول أولويات الدول والضغوطات الدولية اليت تفرضها العوملة، أو على املستوى الوطين املنادي بتقليص دور 

12Fاحلكومة و حتديد اختصاصاتا، ليتحول دورها إىل التوجييف و اإلشراف و احلماية بدل التنفيذ

3 . 

      مما سبق، ميكن القول أن احلاكمية جاءت كبديل لألمناط التقليدية ، وإطتاء أساليب تسيريية أكثر تقدما 

وفاعلية، وهي بذلك تقوم على إعادة توزيع األدوار واملسؤوليات املبنية أساسا على معايري املتاركة والتفافية.  

-  تعريف الحاكمية :  3

      وضعت كثري من التعاريف للحاكمية، وتنوعت ب  تعاريف أكادميية وأخرى مؤسساتية وثالثة سياسية 

واقتصادية ، ومن تلك التعاريف طذكر منها ما يلي : 

 تعريف البنك الدولي:- 3-1

                                                 
امللتقى الدويل حول التنمية :"نحو منظور متكامل لفهم التنمية البشرية من خالل المداخل :الكلي ،الجزئي ،الحكم الراشد ،قوي بوحنية  1

 .11 ، ن 2004-مارس 10-09البترية و فرن االطدماج يف اقتصاد املعرفة و الكفاءات البترية ،اجلزائر، جامعة ورقلة ،
 . 11، ن 2003 املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة الحكمانية – قضايا وتطبيقات-زهري عبد الكرمي :  2
-109،ن ن 2001، مركز دراسات و استتارات اإلدارة العامة، القاهرة إدارة شؤون الدولة و المجتمعسلوى مجعة التعراوي و آخرون،:  3

110. 
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عملية التسيير و اإلصالح  م حول" احلكم الراشد و التنمية" بأطيف" 1992      عرفيف يف تقريره الصادر سنة 

المؤسساتي المتعلق باإلدارة،و باختيار السياسات،و بتحسين مستوى التنسيق ،و تقديم الخدمات في 

المرافق العمومية ،باستخدام األساليب السليمة ،و روح المسؤولية ،و الشفافية ،للوصول إلى نتائج 

13Fاألهداف المسطرة و تحقيق التنمية المستدامة"

1 .

كما قدم وصفا للحكم الراشد بأطيف: 

 إدارة عمومية جيدة؛ -

 خدمة عمومية فعالة؛ -

 طظام قضائي مستقل؛ -

 احيام حقوق اإلطسان؛ -

 هيكل مؤسسايت تعددي و حرية التعبري؛ -

  ترقية املنظمات غري احلكومية؛و إدارية، ةسوق تنافسية، خصخصة، المركزي -

14Fاالزدواجية ب  الدميقراطية الليربالية و اإلدارة العمومية اجليدة -

جند أن جلنة املساعدة . ويف هذا اإلطار ، 2

قد أطتأت فريقا حول التنمية التتاركية و احلاكمية  )OCDEالتابعة ملنظمة التعاون و التنمية االقتصادية (

15Fاجليدة ،حبيث مت الربط ب  احلكم الراشد و التنمية التتاركية وكذا حقوق اإلطسان و الدميقراطية

3. 

 (Comité sur la Gouvernance Globale)تعريف لجنة الحكم الراشد العالمي - 3-2

محصلة أو   عرفت فييف احلكم الراشد بأطيف "1995 تقرير طترتيف اللجنة العاملية للحكم الراشد سنة       يف

مجموع الطرق التي يسيرها األفراد و المؤسسات العمومية والخاصة لشؤونهم المشتركة، فهي عملية 

متواصلة يمكن من خاللها تنسيق المصالح المتضاربة والمختلفة، و اتخاذ العمل الجماعي ،ويتضمن 

المؤسسات الرسمية ،و النظم المدعمة لتقوية االلتزام ،و كذا الشركات غير الرسمية التي اتفقت عليهـا 

16F".الشعـوب   و المؤسسات أو تعدها في صالحها

4 

                                                 
1 World Bank :"Governance & Development", Washington : World Bank , 1992 ,P01  
2 Gérard Prévost :"Introduction a L'étude du Concept de Gouvernance", Revue 
IDARA, N°21, Alger : ENA, 2001, P52-53.  

 .85، ن 2005 اململكة األردطية، : اإلدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية، أمحد صقر عاشور 3
4 Mohamed Chérif Belmihoub :"Gouvernance et Rôle Economique et Sociale de L'état: 

entre Exigences et Résistances Revue IDARA, N°01, Vol 11, Alger : ENA ,2001 P 14 
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 تعريف منظمة األمم المتحدة: -3-3

 "الحكم الراشد        تعرف األمم املتحدة احلكم الراشد من خالل برطاجمها اإلمنائي يف التقرير الصادر بعنوان

 "ممارسة السلطات االقتصادية و السياسية و اإلدارية إلدارة شؤون على أطيفمن أجل تنمية بشرية" 

المجتمع على كافة مستوياته ،و يضم اآلليات،العمليات،و المؤسسات التي من خاللها يستطيع األفراد و 

17Fالجماعات التعبير عن مصالحهم ،و ممارسة حقوقهم القانونية ،و الوفاء بالتزاماتهم و حل خالفاتهم".

1 

 و د ركز على ثالث أبعاد للحكم الراشـد و من خالل هذا التعريف جند أن برطامج األمم املتحدة اإلمنائي، ق

 هي: السلطة االقتصادية، السلطة السياسية السلطة اإلدارية.

وعلييف، فقد ركز الربطامج التنموي لألمم املتحدة سابق الذكر على أن احلاكمية هي طريقة فعالة للتسيري،       

تتضمن التفافية واملسؤولية واملساءلة واحملاسبة وإشراك الفاعل  اآلخرين يف صنع القرارات ورسم السياسات 

18Fالعامة ، وإعطائهم املعلومات والبياطات الالزمة ، وأن تكون النتاطات مفتوحة وخاضعة للفحص والتدقيق

2 . 

كما ظهرت العديد من احملاوالت اليت تسعى إىل تقدمي تعريف أكثر دقة ومشولية للحاكمية، وذلك باليكيز  على 

بعض األبعاد ، ومن هذه التعاريف طذكر :  

: حيث وضع تصورا للحاكمية اليت يرى أ�ا تتتمل على العناصر التالية:  Rodes تعريف -3-4

 التنسيق ب  املنظمات احلكومية و تنظيمات قطاخل األعمال ا ان و املنظمات غري احلكومية. •

 إسناد قواعد التعامل ب  خمتلف التنظيمات إىل التفاوض . •

 متتع خمتلف األعضاء يف هذه التبكة بدرجة عالية من االستقاللية. •

19Fقدرة الدولة على توجييف باقي أعضاء التبكة مبا هلا من موارد. •

3 

األخضر عزي       هذا، وجند أن األدبيات العربية قد تناولت أيضا بالتعريف مفهوم احلاكمية ، ومنها تعريف "
 " احلكم الراشد هو "جمموعة القواعد الطموحة إلعاطة و مساعدة املسريين لاللتزام بالتسيري ،و غانم جلطي:

                                                                                                                                                       
  
1 UNDP: Governance For Sustainable Human Development, New York: UNDP, 
1997, P8.  

، املؤمتر الوطين حول احلكم الرشيد واسياتيجيات التغيري يف المجتمع المدني والمشاركة الشعبية ، الضمان لترشيد الحكم  بوصنوبرة عبد اهللا : 2
  .156-155 ن ن ، 2007العامل النامي ، جامعة فرحات عباس سطيف 

 .12 ، مرجع سابق ، ن الحكمانية – قضايا وتطبيقات-زهري عبد الكرمي الكايد ،  3
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التفاف يف إطار هدف املساءلة على أساس قاعدة واضحة املعامل وغري قابلة لالطتقاد ،و متاركة كل األطراف 
20Fالفاعلة عرب  النتاطات املتعددة تساهم يف ذلك أي يف جمال التسيري"

1 .

      مما سبق، ميكن القول أن "احلاكمية "طسق يضم مجيع اآلليات واألساليب التسيريية املبنية أساسا على 

معايري التفافية واحملاسبة واملساءلة ، وكذا توسيع متاركة األفراد وضمان احلقوق والعدالة مبختلف أطواعها، وخلق 

 سبل التواصل والتفاعل االجيايب ب  السلطة والتمع .

المبحث الثاني : أبعاد الحاكمية ،خصائصها ، معاييرها، وفاعلوها  

  تتضمن احلاكمية أبعادا خمتلفة طوجزها يف ما يلي :- أبعاد الحاكمية: 1

- البعد السياسي: 1-1

     يتعلق هذا البعد بطبيعة السلطة السياسية وشرعية متثيلها،فال وجود حلاكمية رشيدة دون طظام سياسي قائم 

على التمثيل و الترعية والدميقراطية ،ألن ذلك يعرب عن الصلة الصحيحة ب  القاعدة والقمة ،األمر الذي حيقق 

التعاون ويرفع من درجة الثقة ب  الطرف  ،و يتحقق ذلك يف ظل النظام الدميقراطي و مبا حيتوييف من آليات 

تساعد على حتقيق األمن ،االستقرار و اتساخل حجم املتاركة السياسية، و ذلك من خالل: 

 جاعتماد االطتخابات كأهم املؤشرات الدالة على شرعية التمثيل من جاطب ، والرقي مبستوى االطدما •

 االجتماعي من جاطب آخر . 

 رفع مستوى متاركة املواطن  ومنظمات التمع املد، يف خمتلف إجراءات احلياة السياسية . •

 تكرس احيام احلريات االدولة احلقوقية:أي وجود سلطة قضائية مستقلة و قادرة على تطبيق القاطون، كم •

العامة للمواطن ، و حتقيق قدر مع  من التقدم االجتماعي و االقتصادي و الذي يقابليف وجود رضا شعيب 

21Fو التعور باالستقرار،و كذا املساواة يف توزيع الثروات

2 

 وجود إعالم حر ومستقل . •

 
- البعد االقتصادي: 1-2

                                                 
   www.pogar/themes/participations.asp.htm" ،التنمية البشرية للحكم الراشداألخضر عزي، غامن جلطي: " 1
 .104 ،ن 1994 ،الطبعة األوىل، بريوت ، مركز دراسات الوحدة العربية ،الديمقراطية و حقوق اإلنسانحممد عابد اجلابري :  2



  احلاكمية مؤشر استدامة املؤسسات           ث                                                               ـل الثالـالفص

92 
 

      ميثل هذا البعد أحد أهم حماور وآليات احلاكمية ،حيث أن املضمون احملوري للحاكمية يف الال 

االقتصادي هو اطسحاب الدولة من هذا القطاخل ، و فتح الال للحريات االقتصادية ،و يكمن هذا البعد يف 

حتقيق الرشادة االقتصادية اليت تعين عملية تتمل أساليب و إجراءات اختاذ القرارات اليت تكون هلا تأثريات على 

 للدولة و عالقاتا االقتصادية مع الدول األخرى. ةالنتاطات االقتصادي

وتسهم مروطة القواط  واإلصالحات االقتصادية،وإلزام احلكومات باملعايري الدولية ،و حماربة كل مظاهر الفساد 

االقتصادي و ضمان تدفق املعلومات بكل شفافية عن الوضع االقتصادي واحيام قواعد املنافسة االقتصادية 

22F لق االستقرار االقتصادي و االجتماعي

.ويقوم هذا البعد على: 1

  - حتقيق االستقرار السياسي.

 - فتح الال للقطاخل ا ان و وتقليص دور القطاخل العمومي باطسحاب الدولة؛

23F- إصالح اإلطار التنظيمي يف الال االقتصادي

2.  

- البعد اإلداري: 1-3

    يتعلق هدا البعد بأسلوب عمل اإلدارة العامة ، ومدى كفاءتا و فعاليتها ،فيشيد اإلدارة العامة وتأم  

استمراريتها بدرجة عالية من الكفاءة و الفعالية ،يعتمد على االهتمام باجلهاز اإلداري و األطظمة و القواط  

املعمول دا ،واليت حتكم سري العمليات اإلدارية للتأكد من مدى مالءمتها و قدرتا على حتقيق أهدافها، ولن 

  يتحقق ذلك إال من خالل :

 - إطتاء منظومة قاطوطية لتحقيق التنمية اإلطساطية املستدامة و تفعيل اإلعالم و التفافية؛

 - تفعيل عنصر املتاركة و التفافية يف عملية صنع القرار دون متييز؛

 - زيادة مساءلة األطراف الفاعلة؛

 - اليكيز على اجلودة التاملة و املروطة يف احلركة اإلدارية و اختاذ القرارات.

، فالتراكة تسمح ت القراراذ وطعين بذلك مدى إشراك اجلماهري يف عملية اختاالبعد المجتمعي : -1-4

بتضافر اجلهود و إجياد األساسيات من التروط والفعل املغري ، كما تسمح بالوقوف وتتخيص األسباب املباشرة 

لالختالالت املوجودة ، وحماولة إعطاء حلول طاجعة للمتاكل، وفق طظرة تكاملية .  
                                                 

امللتقى الدويل حول احلكم الرشيد و اسياتيجيات التغيري يف العامل النامي  ،متطلبات اإلدارة الرشيدة و التنمية في الوطن العربيعادل غزايل :  1

 .429 ن ،2007  أفريل09-08جامعة فرحات عباس،، اجلزائر، 01ج

،جامعة اجلزائر،كلية العلوم مذكرة ماجستري غري منتورة دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية اإلنسانية في الوطن العربي، :    يوسف زدام2
 .20، ن2007السياسية و اإلعالم ،
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   خصائص الحاكمية:-2

      ختتلف خصائص احلاكمية باختالف التعريفات و اهليئات اليت توردها، و هي مرتبطة باألهداف اليت 

تتوخاها من احلكم الراشد، و ميكن أن طعرض يف هذه النقطة ا صائص العامة للحاكمية اليت أوردها كل من 

البنك الدويل و هيئة األمم املتحدة ،كما هي موضحة يف اجلدول التايل: 
رؤيــــة البنـــك الدولي رؤية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 املتاركة التعبية الفاعلة. 

 حكم القاطون و دولة املؤسسات 

 التفافية 

 اجلاهزية و االستجابة 

 التوجيف حنو االجتماعية 

 العدل االجتماعي 

 الفاعلية و الكفاءة 

 املساءلة 

 الرؤية اإلسياتيجية 

 الترعية 

 احلرن يف التعامل مع املوارد  

 البيئة السليمة 

 التمك  و االقتدار 

 التراكة 

 الالمركزية -

 تسيري باملتاركة 

 تسيري دائم 

 تسيري شرعي و مقبول من قبل السكان 

 تسيري شفاف 

 يتجع العدالة و املساواة 

 قادر على تطوير املوارد و طرق التسيري اجليد 

 يتجع التوازن ب  األجيال 

 متسامح و يقبل اآلراء املخالفة 

 قادر على تعبئة املوارد من اجل حتقيق أهداف اجتماعية 

 يدعم اآلليات الذاتية 

 يتطابق مع القاطون 

 استعمال عقال، و فعال للموارد 

 خيلق و حيفز االحيام و الثقة املتبادلة 

 قادر على حتديد حلول وطنية و التكفل دا 

 يضبط أكثر مما يراقب 

قادر على معاجلة املسائل املؤقتة وحتمل روح املسؤولية  

،جملة العلوم اإلطساطية ، التنمية المستدامة في الوطن العربي من خالل الحكم الصالح و الديمقراطية كمال رزيق : المصدر:

 )15/10/2009 (االطالخل على املوقع بتاريخ: .www.Ulum.nl، 2005، طوفمرب 25النسخة االلكيوطية،العدد

 

ومن خالل ما سبق،  ميكن إمجال ا صائص اليت تتسم دا احلاكمية، واليت طبينها يف التكل التايل: 

 

  المحاسبة و المساءلة                                                الرؤية اإلستراتيجية             

 
 ةــــالحاكمي
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 المشاركة الشفافية

    حكم القانون حسن االستجابة

 الفعالية المساواة                    

 

 ): رسم توضيحي يبين خصائص الحاكمية1شكل رقم (
 What Is Good Governance » UN-ESCAP, www.gdrc.orz/U-gov/escap governance » المصدر:

.html 
: يقصد دا حتميل األفراد و املؤسسات مسؤولية أدائهم الذي جيب أن يتم قياسيف بأقصى المساءلة و المحاسبة •

24Fقدر ممكن من املوضوعية.

 ويف هذا الصدد، يتار إىل أطيف أصبح من الضروري اعتماد منط احلكومة االلكيوطية ، 1

ويتمثل ذلك يف حتويل طظم املعلومات اليت تستخدمها احلكومة إىل النظام اآليل،حيث تسهم تلك العملية يف 

 حتس  عملية إدارة البياطات ورفع الكفاءة يف معظم الاالت .

:ترتبط التفافية بالبحث عن قيم النزاهة ومعايري العدالة واملصداقية والوضوح واملساءلة يف األعمال الشفافية •

واملمارسات اإلدارية، وهي تعين التصرف يتكل مكتوف حبيث ال تيك جماال للتك أو غموض املواقف، ألن 

 التصرف بتكل سري يسبب اطعدام الثقة وكثرة التكوك.

 :جيب أن تسعى  املؤسسات و العمليات التمعية  دمة مجيع من هلم مصلحة فيها، الجاهزية و االستجابة •

 مبعىن ضرورة توفر إطار زمين مالئم يتم من خالليف تقدمي املؤسسة  دماتا،و قيامها بعملياتا.

: حيث طضمن أن يكون جلميع األفراد صوت مسموخل و مؤثر يف اختاذ القرار، و تقوم املتاركة على المشاركة •

حرية الرأي و التعبري، و ذلك من خالل قنوات مؤسسية متكن األفراد من التعبري عن رأييف يف عمليات رسم و 

25Fتنفيذ السياسات العامة.

2 

 محاية كاملة حلقوق اإلطسان، غري أن مثة ن:البد من توفر أطر قاطوطية واضحة و عادلة، تتضمسيادة القانون •

 اإللزامي للسلطة، مضرورة لتطبيقيف. و سيادة القاطون تعين عموما سيطرة أحكاميف فعليا، و تبدأ سيادتيف من االحيا

26Fوردخل كل املخالف .

3 

                                                 
(االطالخل على املوقع  www.undp.org اإلرشادات العام لتقييم بلد ما من حيث المساءلة و الشفافية،برطامج األمم املتحدة اإلمنائي:  1

 ).08/10/2009بتاريخ 
).  07/08/2009(االطالخل على املوقع بتاريخ  www.shafafeyah.org،الحكم الصالح :الطريق إلى التنميةصالح حممد الغزايل :  2
 .103 ، مرجع سابق ، ن: الديمقراطية كأداة لترشيد الحكم بلعيور الطاهر 3

http://www.undp.org/�
http://www.undp.org/�
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: و يقصد دا جمموخل السياسات االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت يتبناها طظام ما، الرؤية اإلستراتيجية •

وحسب مفهوم احلاكمية، فإن الرؤية اإلسياتيجية تتحدد بالتراكة ب  مؤسسات الدولــة والقطاخل ا ان من 

خالل خطط بعيدة املدى لتطوير العمل التمعي من جهة ،ومتاركة أفراده من جهة أخرى، و العمل على 

 حتقيق التنمية البترية.

: يقصد بالفعالية اجناز األهداف يف ضوء النتائج املرجوة واحملققة لعمل ما،أما الكفاءة فهي الفعالية والكفاءة •

حسن استخدام املوارد جبدارة للحصول على أفضل املخرجات كما و طوعا، و بأقل املــدخالت           ( 

27Fالتكاليف)

1. 

إىل ا صائص التالية:  كما يتري مصطلح احلاكمية

  أي إتباخل السلوك األخالقي املناسب والصحيح؛االنضباط: •

 أي ال توجد تأثريات وضغوط غري الزمة للعمل؛االستقاللية:  •

 وجود مسئولية أمام مجيع األطراف ذوي املصلحة يف املؤسسة، والنظر إىل املؤسسة كمواطن أي المسؤولية: •

 جديد.

28Fأي جيب احيام حقوق خمتلف الموعات أصحاب املصلحة يف املؤسسةالعدالة:  •

2. 

 : تقتضي احلاكمية ضرورة التجسري ب  االهتمامات والفوائد املختلفة يف التمع، ددف التوصل اإلجماع •

إىل إمجاخل واسع حول املصلحة األفضل لكل من املنظمة والتمع ، وكذا سبل حتقيقها ، كما تتطلب طظرة 

29Fواسعة وطويلة األمد، واليت من املمكن وصفها بالنظرة اإلسياجتية ملا حتتاجيف املنظمة

3.  

 : -  معايير الحاكمية3

لتقدير مستوى احلاكمية يف بلد ما، مت االعتماد على معايري رئيسية للتحليل ،كل معيار يتم قياسيف عن طريق 

مؤشرات،و ذلك على النحو التايل: 

                                                 
 صالح حممد الغزايل،مرجع سابق.  1
مرجع سابــق ، ن منهج القادة والمدراء لتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي،" حوكمة الشركات:   أبو حفص الروا،،،حممد زرقون 2

132.  
3 Olivier Dubigeon : mettre en pratique le développement durable, village mondial, Paris 
2005, p68.  
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:ميثل املسار الذي من خالليف ختتار احلكومات وتراقب ويتم تغيريها، و يتم قياسيف من خالل المعيار األول .1

 :مؤشرين اثن  مها

و هو مؤشر على إدارة احلكم يقيس العناصر التالية: االطتخابات احلرة والنزيهة، حرية  مؤشر المساءلة:- 

30Fالصحافة، احلريات املدطية، احلقوق السياسية، التغيري احلكومي، شفافية القواط  و السياسات

1 . 

: يتمثل يف اعتماد الدميقراطية كآلية لتسيري احلكم ، وتعتمد أبعادها على التعددية السياسية مؤشر الشفافية

وإتاحة فرن التداول ، وترسيخ املساواة ب  مجيع أفراد التمع واحيام حرياتم األساسية ، إضافة إىل وضوح 

31Fاالليات اليت يتم من خالهلا تسيري شؤون احلكم واعتماد إمكاطية املساءلة واحملاسبة يف كل احلاالت

2 . 

 ميثل قدرة احلكومة على وضع سياسات قاعدية فعالة،و يتم قياسيف من خالل : :المعيار الثاني .2

: ويتعلق بقياس طوعية اجلهاز  اإلدارة)ل(جودة ا دمات العمومية و استغالمؤشر فعالية الحكومة - 

 البريوقراطي، تكاليف املعامالت، طوعية الرعاية الصحية العامة ودرجة استقرار احلكومة.

 و يقيس مدى احيام اهليئات املسرية للمواطن  و الدولة معا، و يتم قياسيف من خالل::المعيار الثالث .3

 يقيس درجة احلياد القاطو، وتقيد املواطن  بالقاطون. - مؤشر سيادة القانون:

 يقيس هذا املؤشر درجة إدراك الفساد املوجود يف أوساط املسؤول  العام  - مؤشر محاربة و مراقبة الفساد :

 والسياسي . ويهتم بقياس فساد القطاخل العام واستغالل الوظيفة العامة من أجل الكسب التخصي.  

ولفهم العالقة ب  مكوطات طسق احلاكمية البد من حتديد أدوار كل منها ، و حتديد العالقة فيما بينها من جهة، 

و حتديد دور باقي املؤسسات الفاعلة يف الدولة و التمع باختالف القطاعات من جهة أخرى.  

فاعلو الحاكمية:  -4

 الدولة و المؤسسات الرسمية: )1

 و اليت لكل منها وظائفها ا اصة دا، )، القضائيةةتتمحور حول السلطات الدستورية الثالثة (التتريعية، التنفيذي

 اليت تياوح من حيث التداخل حسب طبيعة طظام احلكم السائد يف الدولة. و

 حيث متثل حلقة الوصل اجلوهرية ب  السلطة احلاكمة واحملكوم  باعتبارها مؤسسة -السلطة التشريعية:1-1

متثيل ، و هلذا البد أن تتتكل عن طريق االطتخاب احلر،النزييف ،و بصورة دورية،و هذا منعا لالستبداد و مجود 
                                                 

 ، 01 ، املؤمتر الوطين حول احلكم الرشيد واسياتيجيات التغيري يف العامل النامي جالحكم الراشد وإشكالية حقوق اإلنسانطعيمة طصيب :  1

  .65-64ن ن ، 2007  أفريل09-08جامعة فرحات عباس،اجلزائر، 

  .65-64 املرجع طفسيف، ن ن 2
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هذه اهليئة،. كما أن هذه املؤسسة البد أن ختضع ملساءلة التعب دوريا عن طريق االطتخابات ،حبيث تضمن 

32Fمتثيال شفافا ملصاحل التعب.

1 

      وهلذا، فإن هذه املؤسسة هي اليت توفر اإلطار التتريعي املالئم الذي يسمح باملتاركة يف صياغة القواط  

اليت تسمح بتتكيل املنظمات غري احلكومية ومنظمات التمع املد، ومحايتها ضد أي قمع ميارس عليــها، وكذا 

33Fحتديد الصالحيات اإلدارية و املالية هليئات احلكم احمللي

2 .

 و هي تلك اهليئة اليت تقوم على وضع  التتريعات و السياسات العامة اليت حتضي -السلطة التنفيذية:1-2 

مبوافقة السلطة التتريعية، وغالبا من تضطلع بتنفيذ السياسات العامة،دون إخفاء دورها يف رمسها، ويقع على 

عاتقها استمرار وتطوير اإلسياتيجيات،اهلياكل،األطظمة،وتقدمي الطرق الفعالة للسيطرة على األداء وقياسيف،وتقوية 

املساءلة مع اليكيز على طوعية األداء ، إضافة إىل تقوية عمل القطاخل العام وحتسينيف،وجعليف يساير التغريات 

34Fالسريعة الداخلية وا ارجية،بتكل يؤكد التكيف مع الظروف الطارئة وتبين إسياجتية إلدارة املوارد البترية.

3 

-السلطة القضائية: 1-3

      وهي املؤسسة اليت تضطلع مبهمة صياغة و تفسري النصون القاطوطية ، و مدى مطابقة األطظمة و اللوائح و 

القواط  مع دستور الدولة النافذ،و إصدار األحكام يف املخالفات اليت تقع يف حق املواطن  من قبل األجهزة 

احلكومية ، ومتثل الرقابة القضائية يف جوهرها سلطة احملاكم يف حتديد دستورية أعمال اجلهاز التتريعــي  و اجلهاز 

35Fالتنفيذي. و هلذا، يعد استقالل هذه اهليئة أحد التروط اجلوهرية لقيام احلاكمية

. وهذه السلطة تكفل العدالة 4

االجتماعية، و تطبيق القاطون.  

-السلطات المحلية: 1-4

 يف  احلكم الناس من املتاركة بتكل أكثر مباشرة يف عمليات احلكم ، و ميكن أن ة     تساعد الالمركزي

يساعد هؤالء الذين كاطوا قبل ذلك مستبعدين من عملية صنع القرار، و حديثا زاد االقياب من مفهوم الالمركزية 

                                                 
، لبنان:مركز دراسات الوحدة 256، العدد مجلة المستقبل العربي"،رفعة العرب في صالح الحكم في البلدان العربيةطادر فرجا، :  1

.  405، ن  2000العربية،جوان 
 ، امللتقى الدويل حول احلكم الرشيد و اسياتيجيات التغيري يف العامل النامي،  واقع و متطلبات الحكم الراشد في الوطن العربيياس  بوجدرة : 2

 .359-358، ن ن 2007  أفريل09-08جامعة فرحات عباس،، اجلزائر، 01ج

3 OCDE: Governance in transition : the new agenda , Paris: public management reforms 
in OCDE countries , 1995 ,P89  

 .406رجع السابق، ن  امل،رفعة العرب في صالح الحكم في البلدان العربيةطادر فرجا،:  4
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طتيجة الهتمام بعض املنظمات الدولية كاألمم املتحدة و البنك الدويل دا، واليت تبنت مدخل الالمركزية 

كإسياتيجية لتحقيق التنمية . 

 القطاع الخاص: )2

      يتضمن مفهوم احلاكمية دورا جيب أن يلعبيف القطاخل ا ان، و هو القطاخل الذي يتمل املتاريع ا اصة 

للتصنيع و التجارة و املصارف...،و كذلك القطاخل غري املؤطر يف السوق . 

و قد أدركت العديد من الدول أن القطاخل ا ان ميثل املصدر األول لتوفري فرن العمل و تقليص حجم البطالة، 

لتحقيق النتائج اليت تساهم يف التنمية االقتصادية للمجتمع و رفع مستوى املعيتة للمواطن            و حتس  

36Fمستويات ا دمات هلم.

1 

     لذا وجب على الدولة املعاصرة أن تستع  دذا القطاخل ، وأن تعمل على جعليف مستداما بواسطة اآلليات 

التالية: 

 - خلق بيئة اقتصادية كلية مستقرة؛

 - إجياد سوق تنافسية و احلفاظ عليها؛

 - تعزيز املؤسسات  لق فرن العمل؛

 - جلب و استقطاب االستثمارات و املساعدة على طقل املعرفة التكنولوجية؛

 - تقدمي احلوافز لتنمية املوارد البترية؛

37F- محاية البيئة و املوارد الطبيعية.

2 

 المجتمع المدني: )3

      أصبح مفهوم التمع املد، مالزما للدولة العصرية، ومل طعد طتحدث عن عالقات مباشرة ب  املواطن 

والدولة ،و إمنا عن عالقات غري مباشرة تتوسطها مؤسسات التمع املد، من أحزاب و مجعيات و طقابات.. و 

مفهوم التمع املد، يقوم على أربعة عناصر أساسية تتمثل يف: 

- فكرة التطوعية؛ فكرة املؤسسية؛ فكرة االستقاللية؛ 

38F- االرتباط مبنظومة من املفاهيم (حقوق اإلطسان، املواطنة، املتاركة السياسية،...).

1 

                                                 
1 UNDP: Governance for Sustainable Development, ibid, p13.  

، 1امللتقى الدويل حول احلكم الرشيد و اسياتيجيات التغيري يف العامل النامي، اجلزءالحكم الراشد:المفهوم و المكونات "،الطيب بلوصيف : " 2

 . 25ن ، 2007  أفريل09-08جامعة فرحات عباس-سطيف، اجلزائر، 
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      و على العموم، فان التمع املد، يتسم بعدة خصائص منها: أطيف غري رحبي وذات طابع تطوعي، كما أطيف 

قائم على أساس املتاركة من طرف املواطن . 

من خالل تعبئتها و       و تقوم مؤسسات التمع املد، على تعبئة وضم األطراف الراغب  يف العمل التطوعي، 

ألفضل اجلهود الفردية و اجلماعية و اليت ميكن استخدامها وفق اآلليات التالية: 

- التأثري على السياسات العامة من خالل تعبئة جهود مجاعات من املواطن  و محلها على املتاركة يف التأن 

العام؛ 

- مساعدة احلكومة عن طريق العمل املباشر أو التمويل أو ا ربة، على أداء أفضل للخدمات العامــة و حتقيق 

 رضى املواطن ؛

- تربية املواطن  على ثقافة الدميقراطية من خالل إكساب أعضائها قيم احلوار و قبول اآلخر و مساءلة 

39Fالقيادات...

2 

      غري أن طسق احلاكمية يتطلب التعاون ب  احلكومات ومنظمات التمع املد،، و من هنا تربز العالقة 

التكاملية و التداخلية ب  التمع املد، والرشادة السياسية، و اليت تسمح بالقول بأطّيف ال ميكن أن تكون رشادة 

سياسية و ال وجود ملسؤولية حقيقية و طزيهة لتسيري التؤون العامة و تنفيذ اسياتيجيات التنمية و فق أسس 

 دون توفر مؤسسات التمع املد، اليت تعمل على تنمية العالقة ب  احلاكم و احملكوم. ةدميقراطي

    و بالنظر إىل الدور الذي يؤدييف كل فاعل (الدولة،التمع املد، ،القطاخل ا ان)، جند أن بناء احلاكميـة و  

تعزيزها حيتاج إىل تكامل و تضافر جهود هذه الفواعل على كافة األصعدة؛ فالدولة وحدها غري قادرة على إقامة 

40Fاحلاكمية و بناء جمتمع دميقراطي

 ،و هو ما يتطلب طظاما قاطوطيا و إصالحات اقتصادية و مالية و قاطوطية تطور 3

العالقة ب  الفاعل  ،و حتمي كل طرف من تدخل األطراف األخرى. 

      وعلى العموم ، فإن منظمات التمع املد، يتمثل دورها األساسي يف جعل احلكومة عرضة للمسائلة من 

قبل التمع عن القضايا املتعلقة اساسا بسبل التسيري واالدارة من جاطب ، وكذا القضايا املرتبطة بالنزاهة ، 

التفافية واملتاركة ، وتوفري آليات تسمح مؤسسية تسمح بالتعاون واملتاركة ب  األفراد . 

                                                                                                                                                       
. 26املرجع السابق، ن  ،الحكم الراشد:المفهوم و المكونات الطيب بلوصيف:  1
. 48 - ، مرجع سابق ،ن الحكمانية - قضايا و تطبيقاتزهري عبد الكرمي الكايد : 2
. 20 ،مرجع سابق ، ن رفعة العرب في صالح الحكم في البلدان العربيةطادر فرجا، :  3
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      غري أن تفعيل دور التمع املد، فيما يتعلق باملساءلة يستدعي توافر بيئة سياسية تتسم باحلرية وإمكاطية 

التعبري والتصويت ، كما حيتاج إىل أن تكون منظمات التمع املد، طفسها مسؤولة ، وأن تتسم ممارساتا أيضا 

41Fبالتفافية

1  .

    ويتفق معظم الباحث  والكتاب يف احلاكمية على أ�ا ليست مرتبطة مبعيار أوتوماتيكي ، إذ أن التأكيد 

املعطى ملكوطات احلكماطية اجليدة ختتلف من جمتمع آلخر، وفقا ملا يقيميف أعضاء التمع كنتائج مطلوبة أو اجيابية 

بصورة ختتلف عما يقيميف جمتمع آخر . 
 

المبحث الثالث : حاكميــة المؤسســة 

بعد أن أصدرت الواليات املتحدة األمريكية مصطلح ا وصصة ملعظم دول العامل، بدأ مصطلح أمريكي 

 مت تعريبيف إىل مصطلح " احلاكمية" أو ،corporat gouvernanceجديد يف غزو العامل وهو ما يطلق علييف  

اإلدارة الرشيدة للمؤسسات. وشرخل البنك وصندوق النقد الدولي  يف قياس مدى التزام املؤسسات دذا املصطلح 

يف األسواق الدولية، وقد استعمل مصطلح حاكمية املؤسسات من طرف االقتصادي  األمريكي  وال سيما من 

 بعنوان: "طبيعة 1937يف مقال ليف طتر سنة  Ronald Coase روطالد كوس يطرف االقتصادي األمريك

تتمكن من املؤسسة"، وينصرف مفهوميف إىل تسيري املؤسسة االقتصادية، وقد أوضح فييف أن املؤسسة االقتصادية 

إذا كاطت أمناط تسيريها الداخلية تسمح هلا بتقليل تكاليف معامالتا، فاملؤسسة احملافظة على قدرتا التنافسية 

 دذا املعىن أكثر جناعة من السوق يف تنظيم بعض املبادالت اليت تقوم دا. 

 وهذا املصطلح اجلديد يركز على عدة طقاط إلدارة املؤسسات واالقتصاد بوجيف عامل، يأيت يف مقدمتها

وأكثرها أمهية: التفافية يف القوائم املالية والعمليات احملاسبية وامليزاطيات ومعامالت املؤسسة، وذلك ملنع عمليات 

الفساد اليت تؤدي إىل استنزاف موارد املؤسسات وتآكل قدرتا التنافسية، حيث أطيف يف دراسة للبنك الدويل 

خبصون احلكم الراشد يف الترق األوسط ومشال إفريقيا، حدد معيارين حلاكمية املؤسسات، األول حكم القاطون 

واملساواة وحق املتاركة والفرن املتساوية لالستفادة من ا دمات اليت تقدمها املؤسسة، أما املعيار الثا،: التمثيل 

42Fواملتاركة والتنافسية والتفافية، واملساءلة

2.  

                                                 
  .90 ، مرجع سابق ، ن االدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية أمحد صقر عاشور : 1
امللتقى ، مؤسسات- تجربة الو.م.أ والمملكة المتحدة، فرنسا وألمانيا- لل كضرورة للتسيير الفعالة يكماالح : أمحد ضيفمحادي طبيل  2

 .174ن  ، مرجع سابقالوطين الثالث حول سبل تطبيق احلكم الراشد باملؤسسات االقتصادية الوطنية، 
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 - مفهوم حاكمية المؤسسة: 1

قدمت تعاريف عديدة حلاكمية املؤسسة طذكر منها :   تعريف حاكمية المؤسسة: -1-1

عليها وفق هيكل حيدد      - حاكمية املؤسسة متثل: " جمموعة من األطظمة يتم مبوجبها إدارة املؤسسة والرقابة

توزيع احلقوق واملسؤوليات فيما ب  عدة أطراف مثل: جملس اإلدارة واهليئة اإلدارية واملسامه ، ويرسم القواعد 

43Fواإلجراءات املستخدمة بواسطة ممثلي أصحاب املصلحة يف املنظمة لتوفري إشراف على املخاطر والرقابة عليها"

1 

. 

    - " جمموعة القواعد املوجهة ملساعدة املسريين يف االلتزام بالتسيري بطريقة شفافة، ويف إطار هدف املساءلة 

على قاعدة واضحة، على أن تساهم يف ذلك كل األطراف الفاعلة عرب طتاطات هؤالء يف جمال التسيري واليت ال 

44Fتستبعد أي عنصر من النتاط اإلطسا،".

2  

    - حاكمية التركات تنطبق على مجيع امليكاطيزمات اليت يكون هدفها حتديد السلطات والتأثري على قرارات 

45Fاملديرين، بعبارة أخرى اليت حتكم سلوكا تم أو تصرفاتم، وتعرف تبعا لذلك سلطاتم التقديرية 

3 .

 حقل من حقول االقتصاد، واليت تبحث بكيفية ضمان أو حتفيز كما يتري مصطلح حاكمية املؤسسة إىل أ�ا "

ة يف التركات املسامهة باستخدام ميكاطيكية احلوافز، مثل العقود، والتتريعات، وتصاميم اهلياكل أاإلدارة الكف

 . 46F4"بتكل أوسع، عالقة التركة باجلميعو،  بتكل ضيق متثل عالقة التركة باملسامه ، أو أ�ا التنظيمية

حتقيق   تدف إىلاليت جمموعة من القواط  والنظم والقرارات "هي      - كما ميكن تعريفها أيضا على أ�ا :

47Fاملؤسسات"خطط وأهداف   األساليب املناسبة والفعالة لتحقيقاختيارطريق   األداء عنيفاجلودة والتميز 

5، 

 مجلة القواعد واآلليات اليت حتكم طتاط املؤسسة، والقائمة على املروطة تعين املؤسسة ةيكمان حإ ف،خرآومبعىن 

والليوطة ومتاركة مجيع األطراف . 

:  -  أسباب اهتمام المؤسسات بالحاكمية1-2   

                                                 
 .04املرجع طفسيف، ن  1
. 05: ن، 2006، 27 ، جملة العلوم اإلطساطية، العددالحكم الرشيد وخوصصة المؤسساتعزي وآخرون:  2
امللتقى الوطين الثالث حول سبل تطبيق احلكم الراشد باملؤسسات االقتصادية  ،الحوكمة وتحسين أداء المؤسسات " يوطسي صربينة وآخرون: 3

 .05، ن 2007 ديسمرب 03-02 بسكيكدة ،1955 أوت 20الوطنية، اجلزائر:جامعة 
 األسواق في الشركات المروجة في  : الحاكمية المؤسسية بين المفهوم وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع ظاهر القتي ، حازم ا طيب 4

 . 19-16 ، ن ن 2006،   جملة أربد للبحوث العلمية، اللد العاشر، العدد األول، جامعة اإلسراء األهلية، جامعة أربد األهلية المالية
 .03، ن 2006، السنة45، الكويت, جملة مصارف، العدد البعد المصرفي في حوكمة الشركات أمحد منري جنار، 5
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      ازدادت أمهية احلاكمية للمؤسسة خصوصا مع بداية فية التسعينات من القرن العترين ، مبقتضى عدة 

 :48F1 عوامل أمهها
- طقص املوارد املتاحة لدى املؤسسة. 

- فتل السياسات املتبعة طتيجة تبذير املوارد. 

- سعي املؤسسة إىل حتقيق أداء مستدام يضمن هلا البقاء واالستقرار يف ظل التحوالت اليت تعرفها األسواق 

 واحمليط بصفة عامة. 

 - تعترب املؤسسة طتاط مجاعي يتطلب وجود مسري فعال.

- يعترب حميط املؤسسة معقد ومتغري، وقصد التكيف مع خمتلف التحوالت جيب تبين فلسفة التغيري للممارسات 

 اإلدارية يف جمال إدارة األعمال.

 - يعترب العنصر البتري أهم العناصر يف املؤسسة لذلك فإن التنمية البترية واحيام القيم املعنوية ،سيؤديان إىل 

إطتاء تكتالت مستقرة و يساهم يف إجناح طتاط املؤسسة ، يف هذا الال جيب تنمية بعض الصفات مثل : 

الصرب ، التسامح ، االحيام و تندرج هذه الصفات ضمن ثقافة املؤسسة و اليت تتكل عنصرا هاما للحكم 

49Fالراشد

2 .

  :حاكمية المؤسسةأهداف - 1-3

      ليست احلاكمية مودة تتباهى املؤسسات بتطبيقها، بل هي منط تسيريي فرض طفسيف من خالل مجلة من 

50Fهذه أهداف فيما يليميكن تلخيص أهم األهداف اليت تتطلع املؤسسة لتحقيقها ،  

3:   

  .مراعاة مصاحل وحقوق املسامه  ومحايتها- 1

  .املؤسسةالوثائق واملستندات ذات الصلة بفعالية  محاية حقوق محلة- 2

  .التركات بكافة فئاتم محاية حقوق ومصاحل العامل  فـي- 3

   .املؤسسة فـي مجيع أعمال  و العدالة حتقيق التفافـية- 4

                                                 
  05، ن 2005، الدار اجلامعية، ع  مشس، مصر، حوكمة الشركات طارق عبد العايل محاد: 1
   امللتقى الوطين الثالث حول سبل تطبيق احلكم الراشد باملؤسسات االقتصادية الوطنية، ،شروط تطبيق الحكم الراشد في المؤسسة"" طاصر مراد، 2

 .06، ن 2007 ديسمرب 03-02 بسكيكدة، 1955 أوت 20اجلزائر:جامعة 
 
، امللتقى الوطين الثالث حول سبل تطبيق احلكم الراشد  إشكالية الحوكمة والقطاع  البنكي مع إشارة إلى تجارب بنوك عربية ملياء بوعروج : 3

 .08-07، مرجع سابق ،ن ن باملؤسسات االقتصادية الوطنية
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  .. املؤسسةوتأم  العدالة لكافة أصحاب املصاحل واملتعامل  مع حتقيق- 5

  ..املؤسسةأمام أصحاب احلقوق إلدارة  تأم  حق املساءلة- 6

  .واملصاحل العامة املؤسسةاستغالل السلطة فـي غري مصلحة  العمل على إلغاء أو على األقل احلد من- 7

 و إتاحة تدفقها مبا يؤدي لتنمية االستثمارات اإلطتاجية وصوًال لتعظيم األرباح تنمية املدخرات وتتجيع- 8

  فرن عمل جديدة .

 .االلتزام بأحكام القواط  والتتريعات النافذة- 9

من خالل جلان مراجعة  ا فـيها األداء املايلاملؤسسة مبالعمل على تأكيد مراجعة األداء لكافة فعاليات - 10

  .خارجي  ومستقل  عن اإلدارة التنفـيذية

 .التنفـيذية أمام املسامه  حماسبة اإلدارة-  11

تكوين جلنة مراجعة من غري أعضاء جملس اإلدارة التنفيذية تكون هلا مهام واختصاصات وصالحيات  - 12

التنفيذ. عديدة لتحقيق رقابة مستقلة على 

      إن حوكمة التركات ليست سوى جزء من حميط اقتصادي أكثر ضخامة تعمل يف ططاقيف املنتآت ، كما 
يعتمد إطار احلوكمة على البيئة القاطوطية والتنظيمية والسياسية، إضافة إىل عوامل أخرى مثل أخالقيات األعمال 

 للمجتمعات اليت تعمل فيها التركة ، واليت ميكن أن يكون هلا ةومدى إدراك التركات للمصاحل البيئة واالجتماعي
51Fأثر على مسعتها وجناحها يف األجل الطويل

1 .  

-  المبادئ األساسية للحاكمية لضمان التسيير الفعال للمؤسسات: 2

اإلجراءات اليت حتقق أفضل توازن ب  مصاحل التركة وؤسسات القواعد امل مببادئ حاكمية        يقصد

  ، وبالتايل ضمان التسيري الفعال للمؤسسات.، اواملسامه  فييف

 ،املؤسسةوالعدالة ومنح حق مساءلة إدارة   حتقيق التفافيةحاكمية املؤسسة إىلتدف قواعد وضوابط و      

الوثائق مجيعا مع مراعاة مصاحل العمل والعمال واحلد من استغالل  وبالتايل حتقيق احلماية للمسامه  ومحلة

الرحبية   وتتجيع تدفقيف وتنمية املدخرات وتعظيم، تنمية االستثمارإىلاملصلحة العامة مبا يؤدى   غرييفالسلطة 

القاطون والعمل على ضمان   كما أن هذه القواعد تؤكد على أمهية االلتزام بأحكامجديدة،وإتاحة فرن عمل 

                                                 
 2004- مبادئ منظمة التعاون االقتصادي واالجتماعي بتأن حوكمة التركات  cipe مركز املتروعات الدولية ا اصة -1

www.cipe.araba.org/pdf.help.asp  08/02/2010(االطالخل على املوقع بتاريخ.( 
 

http://www.cipe.araba.org/pdf.help.asp�
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 مع تكوين جلنة مراجعة من غري ،اإلدارة أمام املسامه   ووجود هياكل إدارية متكن من حماسبةاملايلمراجعة األداء 

تكون هلا مهام واختصاصات وصالحيات عديدة لتحقيق رقابة مستقلة على  أعضاء جملس اإلدارة التنفيذية

 1999 عام يفوالتنمية  ويتم تطبيق احلوكمة وفق عدة معايري توصلت إليها منظمة التعاون االقتصادي، التنفيذ

: هذه املبادئ يف  وتتمثل  52F

1 

 حقوق املسامه :- 1

     ينبغي أن يكفل إطار حوكمة التركات محاية حقوق املسامه :   

أ- تتمل احلقوق األساسية للمسامه  على مايلي:  

 امللكية. ل- تأم  أساليب تسجي

- طقل أو حتويل ملكية األسهم. 

- احلصول على املعلومات ا اصة بالتركة يف الوقت املناسب و بصفة منتظمة. 

- املتاركة و التصويت يف االجتماعات العامة للمسامه . 

- اطتخاب جملس اإلدارة . 

- احلصول على حصص من أرباح التركة. 

ب- للمسامه  احلق يف املتاركة و احلصول على معلومات كافية عن القرارات املتصلة بالتغريات األساسية يف 

التركة و من بينها:  

- التعديالت يف النظام األساسي أو يف مواد تأسيس التركة أو يف غريها من الوثائق األساسية للتركة. 

- طرح أسهم إضافية . 

- أية تعامالت مالية غري عادية قد تسفر عن بيع التركة. 

جـ- ينبغي أن تتاح للمسامه  فرصة املتاركة الفعالة و التصويت يف االجتماعات العامة للمسامه ، كما ينبغي 

إحاطتهم علما بالقواعد اليت حتكم اجتماعات املسامه  و من بينها قاعد التصويت: 

- يتع  تزويد املسامه  باملعلومات الكافية يف التوقيت املناسب، بتأن تواريخ و جداول أعمال االجتماعات 

العامة 

- إتاحة الفرصة للمسامه  لتوجييف أسئلة إىل جملس اإلدارة. 

                                                 
 امللتقى الوطين الثالث حول سبل حوكمة الشركات – المفهوم ، الخصائص ، الركائز واألهمية االقتصادية – زرزار العياشي،  شرقرق مسري : 1

  .76تطبيق احلكم الراشد يف املؤسسات االقتصادية الوطنية، مرجع سابق ، ن 
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- ينبغي أن يتمكن املسامهون من التصويت بصفة شخصية أو باإلطابة، كما جيب أن يعطى طفس الوزن 

لألصوات املختلفة. 

-  يتع  اإلفصاح عن اهلياكل و اليتيبات الرأمسالية اليت متكن املسامه  مبمارسة درجة من الرقابة  

- ينبغي ضمان الصياغة الواضحة و اإلفصاح عن القواعد و اإلجراءات اليت حتكم حيازة حقوق الرقابة على 

التركات يف أسواق رأس املال، ويصدق دلك أيضا على التعديالت غري العادية مثل عمليات االطدماج و بيع 

طسب كبرية من أصول التركة، حبيث يتسىن للمستثمرين فهم حقوقهم و التعرف على املسارات املتاحة هلم، كما 

أن التعامالت املالية ينبغي أن جترى بأسعار مفصح عنها. 

- جيب أال تستخدم اآلليات املضادة لالستحواذ لتحص  اإلدارة التنفيذية ضد املساءلة. 

  املعاملة املتكافئة للمسامه : -2

  جيب أن يكفل إطار حوكمة التركات املعاملة املتكافئة جلميع املسامه ، و من بينهم صغار املسامه  و    

املسامه  األجاطب، كما ينبغي أن تتاح لكافة املسامه  فرصة احلصول على تعويض فعلي يف حالة اطتهاك 

حقوقهم: 

- جيب أن يعامل املسامهون املنتمون إىل طفس الفئة معاملة متكافئة. 

- ينبغي أن يكون للمسامه - داخل كل فئة- طفس حقوق التصويت. 

- جيب أن يتم التصويت بواسطة األمناء أو املفوض  بطريقة متفق عليها مع أصحاب األسهم. 

- ينبغي أن تكفل العمليات و اإلجراءات املتصلة باالجتماعات العامة للمسامه  املعاملة املتكافئة لكافة 

املسامه . 

- جيب منع تداول األسهم بصورة ال تتسم باإلفصاح أو التفافية. 

- ينبغي أن يطلب من أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين التنفيذي  اإلفصاح عن وجود أية مصاحل خاصة دم قد 

تتصل بعمليات أو مبسائل متس التركة. 

 دور أصحاب املصاحل يف حوكمة التركات: -3

      جيب أن ينطوي إطار حوكمة التركات على اعياف حبقوق أصحاب املصلحة كما يرسيها القاطون و 

تتجيع التعاون ب  التركات و ب  أصحاب املصاحل يف جمال خلق الثروة و فرن العمل و حتقيق االستدامة 

للمتروعات القائمة على أسس مالية سليمة: 

- ينبغي أن يعمل إطار حوكمة التركات على تأكيد احيام حقوق أصحاب املصاحل اليت حيميها القاطون. 
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- حينما حيمي القاطون حقوق أصحاب املصاحل فان أولئك ينبغي أن تتاح هلم فرصة احلصول على تعويضات يف 

حالة اطتهاك حقوقهم. 

- جيب أن يسمح إطار حوكمة التركات بوجود آليات ملتاركة أصحاب املصاحل و أن تكفل تلك اآلليات 

بدورها حتس  مستويات األداء. 

- حينما يتارك أصحاب املصاحل يف عملية حوكمة التركة، جيب أن تكفل هلم فرصة احلصول على املعلومات 

املتصلة بذلك 

  اإلفصاح و التفافية:- 4

 ينبغي أن يكفل إطار حوكمة التركات حتقق اإلفصاح الدقيق- و يف الوقت املالئم- بتأن كافة املسائل    

املتصلة بتأسيس التركة، ومن بينها املوقف املايل و األداء و امللكية و أسلوب ممارسة السلطة:  

أ- جيب أن يتتمل اإلفصاح، ولكن دون أن يقتصر على املعلومات التالية:  

* النتائج املالية و التتغيلية للتركة. 

* أهداف التركة. 

* حق األغلبية من حيت املسامهة، و حقوق التصويت. 

* أعضاء جملس اإلدارة و املديرين التنفيذي  الرئيس  و الرتبات و املزايا املمنوحة هلم. 

* عوامل املخاطر املنظورة. 

* املسائل املادية املتصلة بالعامل  و بغريهم من أصحاب املصاحل. 

* هياكل و سياسات حوكمة التركات.  

ب- ينبغي إعداد و مراجعة املعلومات، وكدا اإلفصاح عنها بأسلوب يتفق و معايري اجلودة احملاسبية و املالية، 

كما ينبغي أن يفي دلك األسلوب مبتطلبات اإلفصاح غري املالية و أيضا مبتطلبات عمليات املراجعة.  

ج- جيب االضطالخل بعملية مراجعة سنوية عن طريق مراجع مستقل، ددف إتاحة املراجعة ا ارجية و 

املوضوعية لألسلوب املستخدم يف إعداد و تقدمي القوائم املالية. 

د- ينبغي أن تكفل قنوات توزيع املعلومات إمكاطية حصول مستخدمي املعلومات عليها يف الوقت املالئم و 

بالتكلفة املناسبة. 

 مسؤوليات جملس اإلدارة: - 5
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  جيب أن يتيح إطار حوكمة التركات ا طوط اإلرشادية اإلسياتيجية لتوجييف التركات، كما جيب أن يكفل   

املتابعة الفعالة لإلدارة التنفيذية من قبل جملس اإلدارة من قبل التركة و املسامه . 

أ- جيب أن يعمل أعضاء جملس اإلدارة على أساس توافر كامل املعلومات، كدا على أساس سالمة القواعد 

 لتحقيق مصاحل التركة و املسامه . لاملطبقة، كما يعم

ب- جيب أن يضمن جملس اإلدارة التوافق مع القواط  السارية و أن يأخذ يف االعتبار اهتمامات كافة أصحاب 

املصاحل. 

ج- يتع  أن يضطلع جملس اإلدارة مبجموعة من الوظائف األساسية من بينها: 

- مراجعة و توجييف إسياتيجية التركة، و خطط العمل و سياسة املخاطرة و املوازطات السنوية و خطط النتاط، 

كما ينبغي أن يتوىل اإلشراف على اإلطفاق الرأمسايل و على عمليات االستحواذ و بيع األصول. 

- اختيار املسئول  التنفيذي  الرئيسي  و تقرير املرتبات و املزايا املمنوحة هلم و متابعتهم أيضا. 

- متابعة و إدارة صور تعارض املصاحل املختلفة بالنسبة لإلدارة التنفيذية و املسامه . 

- ضمان سالمة التقارير احملاسبية و املالية للتركة، و من متطلبات ذلك وجود مراجع مستقل و إجياد طظم 

الرقابة املالئمة و االلتزام بالقواط . 

- متابعة فعالية حوكمة التركات اليت يعمل اللس يف ظلها و إجراء التغيريات املطلوبة. 

- اإلشراف على عملية اإلفصاح و االتصاالت. 

د- جيب أن يتمكن جملس اإلدارة من ممارسة التقييم املوضوعي لتئون التركة، و أن جيري ذلك بصفة خاصة 

على حنو مستقل عن اإلدارة التنفيذية.  

وعلييف، فقد وضعت منظمة التعاون االقتصادي مجلة من التوصيات لتجسيد املبادئ األساسية حلاكمية املؤسسة،  

ومن تلك التوصيات طورد ما يلي :  

- ينبغي أن يتجع إطار احلوكمة على شفافية وكفاءة األسواق وأن يكون متوافقا مع حكم القاطون، وأن حيدد 

بوضوح توزيع املسؤوليات ب  خمتلف اجلهات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية . 

- ينبغي أن يتم وضع إطار احلوكمة ددف أن يكون ذا تأثري شامل على األداء االقتصادي التامل واحلوافز اليت 

خيلقها للمتارك  . 

- ضرورة توفري محاية للمسامه ، وأن يسمح هلم مبمارسة حقوقهم. 
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 وتزويدهم باملعلومات الكافية يف الوقت املناسب، وفتح الال أمامهم ملساءلة ة- ضمان فرن املتاركة الفعال

جملس اإلدارة .  

- ينبغي يف إطار احلوكمة أن يضمن معاملة متساوية لكافة املسامه  . 

- ينبغي يف إطار احلوكمة أن يعيف حبقوق أصحاب املصاحل اليت ينتئها القاطون ، أو تنتأ طتيجة التفاقيات 

متبادلة، وأن يعمل على تتجيع التعاون النتط ب  التركات وأصحاب املصاحل والعمل على استدامة املنتآت. 

- ينبغي يف إطار حوكمة التركات أن يضمن التوجييف واإلرشاد االسياتيجي للتركة والرقابة الفعالة للس اإلدارة 

53Fواحملاسبة ليف على مسؤولياتيف أمام التركة واملسامه 

1  .

 :- محددات حاكمية المؤسسة3

 من جمموعت  توافر مدى على يتوقف عدميف من املؤسسة حلاكمية اجليد التطبيق أن على اتفاق       هناك

أدطاه ). وطعرض فيما يلي هات  الموعت  من 04 شكل الداخلية ( اطظر وتلك ا ارجية احملددات: احملددات

54Fاحملددات كما يلي

2 :

 

 : المحددات الخارجية- 3-1

      تتري إىل املناخ العام لالستثمار يف الدولة، والذي يتمل على سبيل املثال: القواط  املنظمة للنتاط 

االقتصادي ( مثل قواط  سوق املال والتركات وتنظيم املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية واإلفالس )، وكفاءة 

القطاخل املايل (البنوك وسوق املال) يف توفري التمويل الالزم للمتروعات، ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر 

اإلطتاج، وكفاءة األجهزة واهليئات الرقابية ( هيئة سوق املال والبورصة )  يف إحكام الرقابة على التركات، وذلك 

فضال عن بعض املؤسسات ذاتية التنظيم اليت تضمن عمل األسواق بكفاءة ( ومنها على سبيل املثال اجلمعيات 

املهنية اليت تضع ميثاق شرف للعامل  يف السوق، مثل املراجع  واحملاسب  واحملام  والتركات العاملة يف سوق 

األوراق املالية وغريها )، باإلضافة إىل املؤسسات ا اصة للمهن احلرة مثل مكاتب احملاماة واملراجعة والتصنيف 

                                                 
  2004 مبادئ منظمة التعاون االقتصادي واالجتماعي بشأن حوكمة الشركات،: )  (cipe مركز املتروعات الدولية ا اصة1

www.cipe-arabia.org/pdfhelp.asp 08/02/2010 (االطالخل على املوقع بتاريخ.( 

 
امللتقى الوطين الثالث حول سبل  محددات الحوكمة و معاييرها –إشارة خاصة لنمط تطبيقها في الجزائر-،كمال آيت زيان، قرينو حس :   2

 .09-08، ن ن 2007 ديسمرب 03-02 بسكيكدة ،1955 أوت 20تطبيق احلكم الراشد باملؤسسات االقتصادية الوطنية، اجلزائر:جامعة 
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االئتما، واالستتارات املالية واالستثمارية. و ترجع أمهية احملددات ا ارجية إىل أن وجودها يضمن تنفيذ القواط  

والقواعد اليت تضمن حسن إدارة التركة، واليت تقلل من التعارض ب  العائد االجتماعي والعائد ا ان. 

 :المحددات الداخلية- 3-2

   وتتري إىل القواعد واألسس اليت حتدد كيفية اختاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل املؤسسة ب  اجلمعية العامة 

وجملس اإلدارة واملديرين التنفيذي ، واليت يؤدى توافرها من طاحية وتطبيقها من طاحية أخرى إىل تقليل التعارض 

ب  مصاحل هذه األطراف الثالثة ، وميكن أن طب  هذه احملددات يف التكل التايل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ):المحددات الخارجية والداخلية للحاكمية2شكل (

 المحددات الخارجية
  المحددات الداخلية 

     خاصة  تنظيمية

       

       

       

  يعين ويراقب        يرفع تقرير إلى      

       

       

 المساهمون

 لحالمصا أصحاب

 
مؤسسات خاصة*: 

محاسبون ومراجعون  •
محامون  •
تصنيف ائتماني  •
بنوك استثمار  •
استشارات  •
تحليل مالي  •
 اإلعالم المالي •

معايير: 
 المحاسبة •
 المراجعة •
 أخرى •

 القوانين والقواعد

القطاع المالي: 
 قروض •
مساهمة في  •

 رأس المال

األسواق: 
 تنافسية األسواق •
استثمار أجنبي  •

 مباشر
الرقابة على   •

 الشركات

 مجلس اإلدارة

 اإلدارة
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  تقوم     

       

       

       

 

 Iskander, M. and N. Chamlou. (2002). Corporate Governance: A Framework forالمصدر:المصدر:
Implementation. P, 122, Fig. 6.1. Published in: Globalization and Firm Competitiveness in 

the Middle East and North Africa Region, edited by: S. Fawzy. Washington: World Bank.  
       

      وتؤدي احلاكمية يف النهاية إىل زيادة الثقة يف االقتصاد الوطين يف صورة متكاملة، وتعميق دور سوق املال، 

وزيادة قدرتيف على تعبئة املدخرات ورفع معدالت االستثمار، واحلفاظ على حقوق األقلية أو صغار املستثمرين. 

ومن طاحية أخرى، تتجع احلاكمية على منو القطاخل ا ان ودعم قدراتيف التنافسية، وتساعد املتروعات يف 

احلصول على التمويل وتوليد األرباح، وأخريا خلق فرن عمل. 

  -  مزايا حاكمية المؤسسة :4

  توفر احلاكمية للمؤسسة عدة مزايا تسهم يف تطوير آدائها وحتس  جودة منتوجاتا السلعية أو ا دماتية ، 

 إضافة إىل حتس  صورتا لدى مجهورها من الزبائن أو املستهلك  ، املوردين واملسامه  ، ومن هذه املزايـا طذكر

55F

1 :

 وضمان عمر أطول  لقيام بيئة جتارية وصناعية مستقرة وُمنتجة الكفيلة األسس- توفر حاكمية  املؤسسية1

 . للمتروخل

 مصلحة التركة يف  تكوناليت لتحقيق األهداف اإلدارة للس البيئة املطلوبة اجليدة توفر - حاكمية  املؤسسة2

و كل التركاء االقتصادي  . ومسامهيها 

وجذب مصادر  ، املالرأس مكافحة الفساد وخفض تكلفة ى- إن وجود حاكمية تسيريية فعالة يساعد عل3

 . كفاءة مما يعزز النمو االقتصادي أكثرت على استخدام املوارد بطريقة آ وتتجيع املنش، استقراراأكثرمتويل 

 وحتقيق تاالقتصاديا إىل محاية مصاحل األفراد واملؤسسات ككل، مبا يساهم يف سالمةتسعى احلاكمية  - 4

  . يف كل  الدول  املستدامةالتنمية

                                                 
 .07-06 مرجع سابق، ن ن إشكالية الحوكمة والقطاع  البنكي مع إشارة إلى تجارب بنوك عربية، ملياء بوعروج :  1
 

 الوظائف الرئيسية
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 تنمية املستدامة بالنسبة للحاكمية املؤسسةأمهية  قامت دا منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  أظهرت أحباث-5

حاكمية والنقاشات اإلقليمية اليت طظمتها املنظمة حول  لإلطتاجية يف العامل النامي، كما أظهرت املنتديات

 هامة جداً لنجاح جهود التنمية  للمؤسساتاحملليةاحلاكمية  أن طوعية مناطق خمتلفة من العامل النامي يف املؤسسة

يف الدول النامية.  على املدى الطويل 

 إىل خلق االحتياطات الالزمة ضد الفساد وسوء اإلدارة، مع حلاكمية املؤسسة املبادئ السليمة إتباخل ييؤد- 6

االقتصادية. تتجيع التفافية يف احلياة 

 احمللية، وتساعد يف احلد من وتساعد على جذب االستثمارات سواء األجنبية أالفعالة   حاكمية  املؤسسة -7

 .هروب رؤوس األموال

  شراء أسهم يف التركة أم البمهماً بالنسبة لقرار املستثمر الفردي يعد  حاكمية  للمؤسسةإن وجود طظام -8

 ال ميكن الوثوق مبجالس إدارتا أو مدرائها الختاذ االستثمار لدى مؤسسةيف  ال يرغب ذلك أن املستثمر

 .الصائبة اليت ختدم مصلحة مجيع محلة األسهم القرارات

 للقضاء على الفقر.  تنمية االقتصادية الضرورية-  توفر احلاكمية املناخ املناسب لل9

  .املخاطرو تقلل من  للعملاملناخ السليم - توفر احلاكمية للمؤسسة 10

من الناحية قدرات القطاخل ا ان القيادية تقوية  أيضاً خطوة أوىل يف حاكمية  املؤسسة تتكل - 11

 يف التطور االجتماعي والسياسي أيضا.دوره  ةاالقتصادية و تتعدى إىل تقوي

أفضل   حتس  اإلطتاجية ورفع كفاءة األداء، وبالتايل حتقيق عائدحلاكمية،التطبيق اجليد ل جئ من طتا-12

 . يف التركات للمسامه 

    كما تنبع أمهية احلاكمية بالنسبة للمؤسسات مما يلي:

 احلاجة إىل الفصل ب  ملكية وإدارة املؤسسات، واختالف األهداف وتضاردا ب  خمتلف األطراف.   .1

تساهم احلاكمية يف تقليل املخاطر وحتس  األداء وفرن التطور لألسواق، وبالتايل زيادة القدرة التنافسية للسلع  .2

وا دمات وتطوير إدارة املؤسسة وزيادة التفافية، كما تساهم يف زيادة أعداد املستثمرين يف أسواق املال، أما يف 

حالة عدم تطبيق الدول هذه السياسة ختضع أسواقها لسيطرة عدد حمدود من املستثمرين، وتصبح قاعدة امللكية 

للمؤسسات ضيقة جدا، كما تساهم احلاكمية يف زيادة ثقة مجهور املستثمرين يف عمليات ا صخصة، وتساعد 

 على حتقيق عائد عال على األصول املستثمرة.

مساعدة الدول اليت حتاول كبح مجاح الفساد املتفتي داخل مؤسسات القطاخل العام أو بصدد طرح القطاخل العام  .3
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 للخصخصة، كما هو احلال بالنسبة لالقتصاد اجلزائري.

إعداد اإلطار العام الذي حتدد من خالليف أهداف املؤسسة والسبل الالزمة لتحقيق هذه األهداف، ومراقبة  .4

األداء، وذلك من خالل توزيع احلقوق واملسؤوليات على خمتلف األطراف املتاركة يف املؤسسة وهذا ماال يتحقق 

 إال من خالل ممارسة سلطة اإلدارة أو احلاكمية.

مساعدة املؤسسات واالقتصاد بتكل عام على جذب االستثمارات ودعم أداء االقتصاد والقدرة على املنافسة  .5

على املدى الطويل من خالل عدة طرق وأساليب بالتأكيد على التفافية يف معامالت املؤسسة، ويف عمليات 

 وإجراءات احملاسبة والتدقيق املايل واحملاسيب.

تطبيق أسلوب ممارسة سلطة اإلدارة يقوي ثقة اجلمهور يف صحة عملية ا وصصة ويساعد على ضمان حتقيق  .6

 . الدولة أفضل عائد على استثماراتا وهو بدوره يؤدي إىل املزيد من فرن العمل والتنمية االقتصادية.

 وباختصار فإن القواعد اجليدة إلدارة املؤسسات أصبحت أداة قوية جلذب االستثمارات األجنبية املباشرة 

ألن رأس املال يتجيف إىل حيث يعلم أطيف يتمتع باحلماية، وقد تعلمت املؤسسات يف كل من األسواق املتقدمة 

والناشئة أن قواعد إدارة املؤسسات تكتسب أمهية كربى مبجرد أن تقرر املؤسسة ا روج إىل اجلماهري واالطدماج 

56Fمع املؤسسات احمللية واألجنبية ودخول األسواق املالية والعمل يف مناخ حملي ودويل تنافسي حبدة

1 .     

لسوق   ب  القطاع  العام وا ان  لق طظام القائم�اية على التعاونالاملؤسسات تعتمد يف  إن حاكمية

تقوم على أساس التنظيم وتطبيق القاطون وتقاسم املسؤوليات وخلق جو من الثقة املتبادلة . تنافسية 

 المبحث الرابع : حاكمية المؤسسة والتنمية المستدامة

 جل الباحث  يف الال السياسي و االقتصادي على فتل السياسات التنموية املعتمدة خاصة يف خل       أجم

دول العامل النامي،على الرغم من الهودات املبذولة لتحقيق ذلك،األمر الذي دعا إىل ضرورة دراسة و معرفة 

أسباب الفتل ،ويف ظل التطورات اليت تتهدها خمتلف أدبيات التنمية ،توصلت خمتلف الدراسات املعاصرة إىل 

إمكاطية حصر األسباب،حيث أطيف ال ميكن إطكار أن التنمية عملية متعددة األبعاد، فهي ال تتضمن تغيريا يف 

 اهلياكل االقتصادية فقط، بل تتضمن أيضا تغيريا يف البنيان االجتماعي.

      وقد توافق ظهور مفهوم احلكم الراشد مع تطور مفاهيم التنمية،حيث تغريت مفاهيم التنمية من اليكيز 

على النمو االقتصادي إىل اليكيز على التنمية البترية   التنمية البترية املستدامة، أي االطتقال من الرأمسال 
                                                 

  .147مرجع سابق، ن مؤسسات، لل كضرورة للتسيير الفعالة يكماالح : أمحد ضيف ،محادي طبيل 1
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البتري إىل الرأمسال االجتماعي ،وصوال إىل التنمية اإلطساطية،و اقين هذا التطور يف مفاهيم التنمية بإدخال 

مفهوم احلكم الصاحل يف أدبيات منظمات األمم املتحدة و املؤسسات املالية الدولية،و يعود ذلك إىل أن النمو 

االقتصادي لبعض البلدان مل يتوافق مع حتس  مستوى عيش أغلبية السكان،حيث أن حتسن الدخل القومي ال 

 57F1.يعين بالضرورة حتس  طوعية احلياة للمواطن 

       كما أن التنمية املستدامة على وجيف ا صون، ال ميكن حتقيقها إال بوجود منط تسيريي فعال، مما يعين 

زيادة الكفاءة ، حيث أن احلاكمية توفر جوا مرحيا و بيئة مواتية تسمح بتحقيق أهداف التنمية و الرفاهية، 

فاحلاكمية تسعى إىل خلق توازن ب  اإلمكاطيات املتاحة وب  االحتياجات املتجددة وذلك بغية حتس  حياة 

األفراد ومتكينهم من العيش يف جو مريح وذات رفاهية  . 

      وخبصون التنمية املستدامة ، فإن اللجنة العاملية للبيئة والتنمية يف تقريرها ال تقتصر على االستنزاف 

املستمر وغري املنظم للموارد الطبيعية فحسب ، بل تكمن أيضا يف تأثري املناخ النفسي الذي يعيتيف التمع 

58Fاملعاصر

 ، وهو ما حتاول احلاكمية الرشيدة أن توفره وحتافظ على استدامتيف حتقيقا للتنمية املستدامة. 2

      جتدر اإلشارة إىل أطيف أصبح على املؤسسات اليوم اليت تتبع منط احلاكمية للتسيري أن تتحلى بروح املسؤولية 

جتاه التنمية املستدامة، اليت تسعى للحفاظ على البيئة من جهة ، واملوازطة ب  احتياجات احلاضر وعدم املساومة 

على قدرة األجيال املستقبلية ، وميكن اعتبار ذلك عمال أخالقيا ملزما هلا ، وان تسخر مجيع طاقاتا و إمكاطاتا 

  .     ةلتحقيق تنمية تراعي مجيع املعطيات البيئية واملسؤولية االجتماعي

 -  المؤسسة المستدامة:1
    بربوز مفهوم التنمية املستدامة، مشلت االستدامة كل ماليف عالقة بالتنمية كاملنتجات وتقنيات أخرى 

كاحملاسبة، باإلضافة إىل املتاريع بظهور مفهوم املتروخل املستدام، حيث يناضل هذا املتروخل إىل حتقيق مستويات 

59Fأداء عالية، وذلك خبلق قيمة ملستثمرييف وعمالئيف وموردييف وموظفييف واهليئات اليت تعتمد عليها أعماليف

وهو يركز  ،3

على النظم البيئية واالجتماعية اليت يعتمد عليها للحصول على موارده. وتعمل املنتأة املستدامة على تكامل 

وتوازن النمو االقتصادي واحلقوق االجتماعية واإلدارة البيئية، من خالل ممارستها ألعماهلا. 

                                                 
 . 98، ن2004 ، بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية، الفساد و الحكم الصالح  إمساعيل التطي و آخرون:1
  - الطبعة األوىل، عمان، دار صفاء التنمية المستديمة – فلسفتها أساليب تخطيطها وأدوات قياسها عثمان حممد غنيم ، ماجدة أبو زطط  : 2

  .88، ن 2007للنتر والتوزيع 
  .33، ن2002، دار النهضة، القاهرة مستقبل المراجعة في القرن الواحد و العشرين، قراءة و تطلعاتأم  السيد، أمحد لطفي،  3
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      إن الكفاءة والرحبية ليستا كافيت  الستدامة املؤسسة، وأن املؤسسة ال تستطيع احملافظة على البيئة كما هي 

بسهولة، وإذا جتاهلت املؤسسة التكاليف البيئية فإن ذلك خيلق التزاما طويل األجل. لكن قبل احلديث عن ماهية 

املؤسسة املستدامة، طتري إىل مصطلح التنمية املستدامة اليت أصبحت مطلبا مهما، بل وضرورة ملحة حتتمها 

معطيات البيئة الداخلية وا ارجية لكل مؤسسة. 

       و قد تبلور مفهوم التنمية املستدامة بصورة كبرية منتصف مثاطينات القرن املاضي، حيث اقتنع العامل بأن 

فقد أصبح العامل متّوها بالفاقة وعدم املساواة وغري األمناط التنموية اليت كاطت سائدة ال حتقق االستدامة، 

مستدام، طاهيك عن الفقر املدقع الذي بإمكاطيف أن ييك الناس دون خيارات ، ولذا فإن استئصال تلك 

التناقضات يعتمد على وصول الفقراء إىل املصادر الطبيعية الكافية وإىل بيئة صحية. وما مل حيدث ذلك، فإن 

60Fالبتر مجيعا حيثما يعيتون، سيواجهون مستقبال أقل ضماطا وأقل أمنا

 . ومن ّ ، كان التوجيف حنو معايري 1

االستدامة، وكذا االعتماد على األمناط واملعايري النوعية دون االقتصار على الكمية منها أمرا حتميا. وهذا ما 

    شجع العامل على التوجيف حنو تبين التنمية املستدامة بكل معطياتا وأبعادها . 

     وقد اجتهت التنمية املستدامة يف بدايتها حنو التفكري يف تالزم واتفاق العالقة املطردة ب  ما توفره البيئة 

وما تتطلبيف التنمية ، واعترب ذلك معيارا لالستدامة . ويف هذا اإلطار، جاء يف تقرير اللجنة العاملية للبيئة والتنمية 

املعنون بـ " مستقبلنا املتيك " على لسان رئيسة اللجة بروطتالطد ما يلي : " البيئة هي حيث ما طعيش مجيعا، 

61Fوالتنمية هي ما طفعليف مجيعا يف السعي لتحس  حياتنا يف هذه البيئة، وهذان مفهومان متالزمان ال ينفصالن

2"  

حيث طقرأ من هذه العبارة البعد الكيفي للتنمية اليت تكون خمرجاتا قي صاحل رفاهية حياة البتر يف مجيع جماالتا 

 .

وقد قدمت عدة تعريفات للتنمية املستدامة كفلسفة تنموية ومنوذج خمتلف عن النماذج التقليدية ، غري أن    

أكثرها أصالة وتأسيسا مرجعيا بل وأكثرها اطتتارا واستعماال هو ذلك التعريف الذي ورد يف تقرير اللجنة العاملية 

، والذي عرف التنمية املستدامة على أ�ا "التنمية اليت تليب 1987طتالطد سنة وللبيئة أو ما يطلق عليها  جلنة بر

62Fاحتياجات اجليل احلاضر دون التضحية أو اإلضرار بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتا" 

 وقد ازداد 3

التخوف العاملي بتزايد الضغوطات على املوارد املتاحة، وأ�ا ال ميكن أن تكون مستدامة خاصة بعد تزايد حجم 

 مرات عن 6و   1975، متضاعفا مبرت  عن عام 1998يليون دوالر سنة ر ت24االستهالك العاملي، إذ بلغ 
                                                 

  www.sustainable – developpement.gov.uk 2005، مارس إستراتيجية التنمية المستدامة لحوكمة المملكة المتحدة 1
 .17 ن ،1989، أكتوبر 142– اللجنة العاملية البيئة والتنمية – سلسلة عامل املعرفة، الكويت عدد مستقبلنا المشترك كامل عارف حممد:  2
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63F،   إطيف يتم بطريقة غري متوازطة كميا وطوعيا1956عام 

، وهو ما يعين التمايز يف حجم املسؤولية ب  دول 1

 التمال واجلنوب رغم وقوخل املسؤولية على عاتق اجلميع .

 حددت       وكما أسلفنا ، فإن التنمية املستدامة تسعى إىل حتس  حياة البتر ، لذلك جند أن جلنة بروطتدالطد
 ست جواطب لضمان حياة طوعية لسكان العامل وهي : 

إعادة دفع النمو ، حتس  طوعية النمو ، االستجابة للحاجات األساسية للسكان كالتغل ، التغذية ، الطاقة ، 
املياه والصحة، ترسيم منو سكا، متوازن، احلفاظ على قواعد املوارد وحتسينها، إعادة توجييف التكنولوجيا والتسيري 

64Fاجليد جلميع املخاطر احملدقة دا

 ، وهي احلاجات اليت ينبغي أن تكون مدخالت تلبيتها مستدامة هي أيضا . 2
هذا ، وتتضمن التنمية املستدامة ثالث أبعاد رئيسية هي : 

  البعد االقتصادي:- 1
65Fوقد أظهرت بعض الدراسات أن هناك أسبابا جتعل من املؤسسة أكثر استدامة ومسئولية وهي كالتايل

3 :

 توفري التكاليف وزيادة اإلطتاجية عن طريق ختفيض اآلثار البيئية الضارة واملعاملة اجليدة للموظف ؛ •

 دخول عمالء وتوفري أسواق جديدة وذلك من خالل التحسينات البيئية والفوائد االقتصادية؛ •

 تقليل املخاطر من خالل اإلطدماج والتداخل مع اجلهات املهتمة باملؤسسة؛ •

 بناء السمعة عن طريق الكفاءة البيئية؛ •

 تطوير رأس املال البتري من خالل اإلدارة اجليدة للموارد البترية؛ •

 تطوير مدخل رأس املال عن طريق حوكمة أفضل. •

البعد اإلطسا، واالجتماعي: - 2

      ويعين حتقيق تقدم كبري يف تثبيت السكان، لتحقيق الرفاه االجتماعي من خالل املزاوجة ب  الفعالية 

االقتصادية و محاية البيئة، ويف هذا السياق يرى عديد الباحث  أن التنمية االقتصادية ال تتحقق إال إذا أخذت 

66Fيف احلسبان العوائد االيكولوجية واالجتماعية

4. 
                                                 

1Genevière Férone : Ce que développement durable veut dire, éditions d’Organisation, 
2004 p07. 
2 GENEVIERE Ferone : ce que développement durable veut dire, ibid , p 5. 

 .11ن  ، مرجع سابق،حوكمة الشركات : أبو حفص الروا،،حممد زرقون 3
4 MATOUB Belattaf .ALIA Salem : changements climatiques et impact sur les cotes 
méditerranéennes, rencontre internationale de l’économie de l’environnement, 
changements climatiques et  DD des régions littorales cas méditerranée Annaba 12-13 
décembre 2009, p 2. 
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     إن العنصر املهم بالنسبة للتنمية املستدامة يتصل بالعدالة . وقد اططوى تعريف املفوضية العاملية على طوع  

من العدالة : العدالة لألجيال البترية اليت مل تأت بعد ، واليت تتجاهلها التحليالت االقتصادية املألوفة ، وقوى 

السوق اليت ال تراعي املستقبل ، والعدالة ملن يعيتون اليوم ، والذين ال جيدون فرصا متساوية للحصول على 

67Fاملوارد الطبيعية 

 ، كما يتضمن هذا البعد حتس  سبل احلصول على ا دمات الصحية والتعليمية ، والوفاء باحلد 1

األدىن من معايري األمن ، واحيام حقوق اإلطسان ، كما يتري إىل تنمية الثقافات املختلفة والتنوخل والتعددية ، 

68Fواملتاركة الفعلية للقواعد التعبية يف صنع القرار

2.   

: ويتعلق باحلفاظ على املوارد املادية والبيولوجية واالستخدام األمثل لألرض الزراعية ، واملوارد البعد البيئي - 3

الغابية واملائية يف العامل، وذلك من خالل األسس اليت تقوم عليها التنمية املستدامة من حيث االعتبارات البيئية 

 التالية :

محاية املوارد الطبيعية واحليلولة دون تدهور التنوخل البيولوجي ، أو زعزعة املناخ والنظم اجلغرافية الفيزيائية ، حيث  -

 أن من ب  التحديات املرتبطة دذا البعد : 

 زيادة الوعي البيئي و احملافظة على البيئة .  -

      غري أن حتقيق منو طاجع وتنمية مستدامة يتطلب جهودا تضافرية وتعاوطية وتكاملية من اجلميع، كما يتطلب 

متاركة متساوية من األطراف الرئيسي  للتنمية، وكذا تعبئة مجيع طاقات وقوى املؤسسة حنو حتقيق أهداف 

69Fتنموية عامة

  ، مع التأكيد على ضرورة توفري معيار العدالة يف املعاملة والتوزيع واإلشراك. 3

إن األطر اجلّيدة للنماذج املقدمة كدليل لتحقيق حاكمية املؤسسة ليست منفردة وال ثابتة ، كما أن املبادئ 

ليست ملزمة ، وال تدف إىل تقدمي وصفات جاهزة ، بل تسعى إىل حتديد واقياح وسائل متنوعة لتحقيقها ، 

والغرض منها هو أن تكون طقطة مرجعية ، وميكن للمسؤول  استخدامها وتكييفها مع معطيات البيئة القاطوطية 

70Fوالتنظيمية ، حيث يتأثر ذلك بالظروف االقتصادية واالجتماعية واألطر الثقافية

4   . 

                                                 
 ،األولجل التنمية املستدامة، اللد أ – املوسوعة العربية لليبية من السكان والموارد والبيئة والتنمية – التطور التاريخي حممد حممود اإلمام: 1

 .359ن ، 2007
   2009 اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، الوقائع االقتصادية – العولمة االقتصادية، التنمية المستدامة – خبابة عبد اهللا، بوقرة رابح : 2

 .324ن 

 .80، مرجع سابق، ن اإلدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية أمحد صقر عاشور: 3
  .85 املرجع طفسيف ، 4
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      وما ينبغي التأكيد علييف ، هو أن منط احلاكمية يعترب الوسيلة األكثر جناعة للتخلص من الفساد وسوء إدارة 

املوارد، ح  تتمكن املؤسسات من حتقيق أهدافها ، ولعب الدور االجتماعي املنوط دا يف البيئة اليت تنتط فيها 

، وبالتايل إمكاطية جتاوز من جتاوز املتاكل اليت تعا، منها تلك التمعات كالفقر والبريوقراطية والاعة وتميش 

احلريات خاصة منها الدول النامية اليت تعرف تدهورا على مجيع املستويات .  

      غري أن االستقرار السياسي واالقتصادي مها السبيل لوضع أسس متينة متكن تلك املؤسسات من مواجهة 

التحديات اليت تفرضها التنمية و تعترب احلاكمية أحد أدواتا. و يف خطوة أخرى، فإن توفر اإلرادة السياسية 

سيسمح بدفع مجيع األطراف الفاعلة إىل االطدماج واملتاركة االجيابية و االلتزام مبسؤولياتا يف ظل التفافية . 

- حاكمية المؤسسة والمسؤولية االجتماعية: 2

      كما سبق وأن أشرطا ، فإن حاكمية املؤسسة تعترب النموذج التسيريي األكثر جناعة وتكامال، والذي بإمكاطيف 

أن جيعل املؤسسة قادرة على حتقيق أهدافها من جهة ، وكذا حتمل املسؤوليات املنوطة دا يف التمع الذي تنتط 

فييف من جاطب آخر، سّيما وأ�ا أصبحت طرفا فاعال يف املعادالت التنموية سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا 

... والفاعلية هنا حتتم على املؤسسة أن تكون مسؤولة اجتماعيا . 

غري أن مفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسات- رغم أمهيتيف- الزال يثري العديد من التساؤالت املتعلقة       

بالطبيعة العملية هلذه املسؤولية، وكذا حدود االلتزام دا من طرف املؤسسات ، فقد صرح أحد الباحث  يف هذا 

 شركة متعددة اجلنسيات يف اليابان وكوريا اجلنوبية والواليات املتحدة وأوروبا أّن : 30الال بعد زيارة قادتيف إىل 

 أهم التحديات اليت تواجيف املؤسسات االقتصادية احلديثة هي كيفية فهم مسؤولية املؤسسة"
71F

 لكن رغم ذلك ، 1

 يبقى هذا املبدأ من احلتميات والرهاطات اليت تواجيف املؤسسة .

  - مفهوم المسؤولية االجتماعية للمؤسسة :2-1

عرفت الغرفة التجارية العاملية املسؤولية االجتماعية للمؤسسات على أ�ا " مجيع احملاوالت اليت تساهم يف       

تطوخل املؤسسات لتحقيق تنمية بسبب اعتبارات أخالقية واجتماعية ، وبالتايل فإن املسؤولية االجتماعية تعتمد 

على مبادرات رجال األعمال دون وجود إجراءات ملزمة قاطوطيا ، ولذا فإن املسؤولية االجتماعية تتحقق من 

72Fخالل اإلقناخل والتعليم "

2  . 

                                                 
"، المسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة االقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة " حالة سوناطراك الطاهر خامرة : 1

  .80 ، ن 2007رسالة ماجستري غري منتورة ، قسم العلوم االقتصادية ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة 
  .78 املرجع طفسيف ، ن 2
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      أما البنك الدويل فعرفها على أ�ا " التزام املؤسسات باملسامهة يف التنمية االقتصادية مع احلفاظ على البيئة 

والعمل مع العمال وعائالتم والتمع احمللي والتمع بتكل عام، ددف حتس  جودة احلياة جلميع هذه 

 األطراف
73F

1 .

       يتري هذا التعريف إىل أن املسؤولية االجتماعية للمؤسسات مفهوم متعدد األبعاد واجلواطب على اعتبار أطيف 

االجتماعية  ميس مجيع اجلواطب احلياتية للبتر ، إضافة إىل أطيف يركز على ضرورة املتاركة الفعالة جلميع األطراف

الفاعلة ، على اعتبار أن هؤالء ال ميكن النظر إليهم على أ�م سلبي  ، بل يتكلون قوة اجتماعية ميكن أن 

تدعم وتسهم يف حتقيق الرفاهية جلميع البتر دون استثناء . 

      ولذلك، هناك من يعّرفها على أ�ا :" مسامهة املؤسسة يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل التوفيق ب  

 وعلييف ، فإن 74F2األهداف االقتصادية البيئية واالجتماعية ، وذلك من خالل مراعاة ما ينتظره املتعاملون منها "

 هي األهداف السامية اليت تسعى املسؤولية االجتماعية للمؤسسات حتقيقها ، ألن ةحتقيق مبادئ التنمية املستدام

املؤسسة هي أحد العناصر الفاعلة اجتماعيا . 

غري أن التعاريف املقدمة للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات تعطي طقاطا متيكة تتمثل يف :  

- التزام املؤسسة مبسؤولياتا االجتماعية هي اآللية اليت من خالهلا تسهم يف حتقيق التنمية املستدامة . 1

- الطابع الطوعي واإلرادي الذي مييز التزام املؤسسة مبسؤولياتيف االجتماعية ، حبيث تصبح جزءا من ثقافة 2

 أو تعاقدية، وهذا االلتزام الطوعي ليف قيمة معنوية تعود بالفائدة على ةالتسيري دا، وليست طتيجة التزامات قاطو،

املؤسسة خالل مدة زمنية معينة حبيث تنتظر املؤسسة مقابال يكون على شكل اعياف بدورها االجيايب من طرف 

مجيع األطراف اليت تتعامل معها . 

 بصفتها عضوا فييف . خل- اإلمجاخل على الدور املهم الذي ميكن أن تلعبيف املؤسسة يف التم3

- الطابع الدائم الذي يؤكد على التزام املؤسسة، والذي جيعل من املسؤولية االجتماعية أحد ركائز إسياتيجيتها 4

، األمر الذي يتطلب تغيريا يف ثقافة تسيريها . 

- عنصر التفافية الذي يرتكز على مجع وطتر املعلومات داخل وخارج املؤسسة مما يسمح بتوثيق و ترسيم 5

املمارسات اجليدة للمؤسسة . 
                                                 

1 Astrid Mullenbach : la responsabilité sociale des entreprises, Paris, le Flanchec,sorbonne, 

2002 p05.  

 
 . 80املرجع السابق، ن  ،المسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة االقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة الطاهر خامرة : 2
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- القدرة على إشراك أطراف أخرى تتم باملؤسسة وتتعامل معها، ألن املؤسسة ستصبح مواطنة، وبالتايل ترتبط 6

75Fبعالقات جديدة مع أفراد التمع الذي تعمل فييف

1 . 

      إن املسؤولية االجتماعية للمؤسسات تتري إىل عقد أخالقي طوعي تتحقق فييف املنفعة املتبادلة ب  املؤسسة 

والتمع  املستهلكون، املوردون، التمع احمللي، احلكومة، الذي تعمل فييف بكافة عناصره، حيث ّمت مبوجب هذا 

76Fالعقد القيام بواجبات كال الطرف  للوصول إىل الصاحل العام وحتقيق التنمية لكليهما

 ، مع احلرن على أن تكون 2

التنمية ذات طبيعة مستدامة. 

  - أبعاد المسئولية االجتماعية للمؤسسة وأهميتها:2-2

77Fتتكون املسؤولية االجتماعية للمؤسسة من ثالث أبعاد أساسية ميكن إمجاهلا فيما يلي

3 :
 االجتماعي:البعد أ- 

التوظيف.  يف الفرن تكافئ مبدأ - مراعاة
االستهالك.  األخالقية يف اجلواطب مراعاة و التقاليد و العادات اإلطسان و احيام حقوق - مراعاة
الدين.  أو اجلنس أساس على التمييز العمل و منع ظروف - حتس 

 والتكافل االجتماعي. األخالقيةتعزيز القيم ، واحيام األطظمة والقواط  والثقافات املختلفة- 
مواجهة الكوارث واألزمات. - 

- تنفيذ أعمال تقدم مبوجبها منفعة جماطية ألبناء التمع، كإطتاء املستتفيات، املدارس، اجلامعات...  
 البيئي:البعد ب- 

- احيام القواط  والتتريعات احلكومية املتعلقة حبماية البيئة. 
أطواعيف.  بت  التلوث تنميتها ومنع و املوارد - صياطة

تلحق بالبيئة وكذا استخدام التكنولوجيا األطظف.  اليت األضرار معاجلة يف التكنولوجيا - استخدام
..... االلتزام البيئي على املستوى احمللي والعاملي- 

 االقتصادي:البعد ج- 
.  أثناء ممارسة النتاط االقتصادي ومراعاة القواط  الدولية والعامليةااللتزام بالقواط  احمللية والوطنية- 

- إطتاج سلع وخدمات تليب حاجات أبناء التمع بأعلى جودة واقل تكلفة. 

                                                 
  املكان طفسيف  .1
، لبنان، املؤمتر الدويل حول " القطاخل ا ان يف التنمية،  المسؤولية االجتماعية ودورها في مشاركة القطاع الخاص في التنمية صاحل السهيبا، :  2

 .2009 مارس 25-23تقييم واستتراف ، 

 Arcelor Mittalمدى فعالية المسؤولية االجتماعية للمؤسسة كمعيار للتنمية المستدامة – دراسة حالة  عبد الوهاب شنيخر : 3

Annaba  ،- 99، ن 2009 قسم العلوم االقتصادية ، جامعة باجي خمتار عنابة، -رسالة ماجستير غير منشورة.  
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باملستهلك .  اإلضرار وعدم االحتكار - منع
باملنافس .  األذى اإلحلاق وعدم املنافسة قواعد - احيام

 دعم األطتطة االقتصادية االجتماعية.- 
 االهتمام باملوظف  من خالل تدريبهم وتطويرهم والتعامل معهم من خالل مبدأ تكافئ الفرن واملساواة.- 

- تقدمي حوافز مادية ومعنوية للعامل  داخل املنظمة، تؤثر إجيابيا يف حتقيق مستوى معيتي جيد هلم، واحيامهم 
78Fوتقدير جهودهم باعتبارهم بترا وليسوا آالت...

1 
      هذا، ويقيح بعض الباحث  حتويل مصطلح املسؤولية االجتماعية للمؤسسة إىل مصطلح االستجابة 

 االجتماعية للمؤسسة، حيث أن املصطلح األول يتضمن طوعا من اإللزام ، بينما الثا، يتضمن وجود دوافع 

79Fوحوافز أمام املؤسسة لتحمل املسؤولية االجتماعية

2  . 

      وطتري إىل أن املسؤولية االجتماعية للمؤسسات تطورت من خالل الضغوط املتزايدة للزبائن واملوردين 

واملوظف  والتمع احمللي واملستثمرين وأصحاب املصاحل، كما تتري األدبيات املختلفة إىل أن املسؤولية االجتماعية 

للمؤسسات أصبحت جزءا ال يتجزأ من طظام إدارة اجلودة التاملة لتحس  طوعية املنتج أو ا دمة املقدمة 

 ختتار األدوات اليت ةللعمالء بطريقة مرضية من الناحية الصحية والنظافة وباقي التكاليف، غري أن كل مؤسس

80F املصاحل وتساعدها على االلتزام باملسؤولية االجتماعيةتتالئمها وتفي باحتياجا

3  . 

غري أن مثة معايري تتحكم يف املمارسات العملية للمؤسسة، حيث يتوجب أن يكون لديها حّس باملسؤولية        

االجتماعية، وأن تكون هذه التركات منفتحة على التمع، وأن تكون بعيدة عن الفساد بكافة صوره وأن حتيم 

81Fحقوق اإلطسان واملبادئ الدميقراطية وأن حتيم القاطون

4  .

       يف ختام هذا الفصل، ميكن التأكيد على حقيقة مفادها أن احلاكمية منط تسيريي حديث، قام على 

أعقاب النظم التسيريية التقليدية اليت مل تعد حتقق جناحات، كما أ�ا مفهوم فرض طفسيف بقوة طتيجة التغريات 

العاملية واحمللية، و ارتبط منذ ظهوره باملبادئ العامة للدميقراطية، إضافة إىل أن املؤسسات على اختالف مستوياتا 

وتنوخل طتاطها مل يعد أمامها خيار آخر غري منط احلاكمية، رغم أن تطبيق هذا النمط مرتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة 

                                                 
 2008 فرباير 11، حلقة طقاشية،  المسئولية االجتماعية للشركات والمؤسسات، مفاهيم وتطبيقات خالد جاسم بومطيع: 1
 Arcelor Mettalمدى فعالية المسؤولية االجتماعية للمؤسسة كمعيار للتنمية المستدامة – دراسة بـ دراسة حالة  عبد الوهاب شنيخر: 2

Annaba   - 68مرجع سابق ، ن. 

  .70املرجع طفسيف ، ن  3
 بتاريخ www.ujec-jordan.org ، عن موقع 2005مركز األردن اجلديد للدراسات، حوار السياسات االقتصادية،  عمان،  أغسطس  4

10/06/2010 .

http://www.ujec-jordan.org/�
http://www.ujec-jordan.org/�
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النظام السياسي وكذا االقتصادي والثقايف واالجتماعي، كما أ�ا ليست وصفة جاهزة ، بل هي مفهوم يتمتع 

  بقدر عال من املروطة وقابلية التكييف وفق معطيات البيئة الداخلية وا ارجية .
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خطة الفصل 

 
 تمهيـــد -

 ةجتماعيالمشاركة كظاهرة ا المبحث األول:
 -وسهوي وملشااكة ومستويااتا1
وأنيملعوملشااكة -و2

وسكّيناتوملشااكة -و3

وللمااكة وملألساسي ملشوطلباتو-و4

وأشكالوملشااكة -و5

و

 اتالتنظيمفي : المشاركة المبحث الثاني

مللونظيمويفوملشدملخلومللنظرا ولدكملس وملشااكة و-و1

 ملشااكة ومللونظيمي وظويكوعيملسل-و2

 ،وأمهيوواوموفيملئدهاوملشااكة ومللونظيمي -وسبادئ3

و-وحدمدوملشااكة ومللونظيمي 4
 

 المبحث الثالث: المشاركة واالتصال في المؤسسة

وؤست شاكة ويفوملململالتصالومململأساليبو-و1

و-وملالتصالومللهعالوسنوأجلوملشااكة 2

ووشااكة ومللهردويفومجاعاتومللعملوتصالي ملشتويااتوملال-و3
 

المشاركة في المؤسسة الجزائرية المبحث الرابع: 

 فرصوملشااكة ويفوملشؤست وملجلزملئرا -و1

 تقييموجترب وملشااكة ويفوملشؤست وملجلزملئرا -و2

وحتدااتوملشااكة ومللونظيمي ويفوملشؤست وملجلزملئرا و-و3

و



ووووووووملشااكة ومللونظيمي ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومللهصــلومللرملبــعووووووووووووووووووووووووووووووووو
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 تمهيـــد:

 

ووووووتناملناويفومللهصلومللثالثوةلوساوتعلقوباحلاةمي وعميساومحاةمي وملشؤست وعلىومجهوملخلصيصو،وحيثو

وتعرضناوإىلوسهويسوا،وخصائصوا،وسعااريهاومسبادئواومملليتوأمهواوسبدأوسااكة وةلومللهاعلنيويفوإدملكةوسؤستووم.

ووووووإ وحاةمي وملشؤست وتتعىوإىلوحتتنيوددكملتاوموكفعوستويىوأدملئواومللعا ومهذملوالواوأتىوإالوسنوخاللو

سااكة ومجيعومللعمالويفوإدملكتاوموإسواسومومللهعال.وفاشااكة وأحدوأهموملشبادئويفوحتقيقوحاةمي وملشؤست ،ومهيو

وتهرتضوأ واكي وةلوطرفوفيواوفاعالوسوماويفوإدملكةوشؤم�ا.و

ووووووموسنحاملويفوهذملومللهصلوإبرملزومللرتملثومللنظريوحيلوملشااكة وموملشدملخلوملألساسي وملليتوتناملتوهذملو

ملشهوي ،وةماوسنحاملوكصدوأمهي وهذملوملشهوي ويفوجمالومللونظيماتوباعوباكهوأحدوسبادئوحاةمي وملشؤست ،ومثو

ومللوعرفوعلىومملدعوملشااكة ويفوملشؤست وملجلزملئرا .

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

 ةاجتماعيالمشاركة كظاهرة  :المبحث األول 
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 مفهوم المشاركة ومستوياتها: -1

ملشااكة وسهوي وسرتببوبالومعوملشهويحوممللدميقرملطي،ومهيوسكّي وأساسيوسنوسكيناتومللونمي ومللبارا وةماوووووووو

وموأ واكي وجلميعومللرجالوممللنتاءوكأيويفوصنعومللقرملكملتوملليتوتؤررويفوحياتموسيملءو،تعينوأ واكي ولناودمك

باكلوسباشروأموسنوخاللوسؤستاتوشرعي ومسيط ومتثلوسصاحلوم.ومهذملومللنيعوسنوملشااكة وملليملسع واقي وعلىو

0Fحرا ومللونظيمومحرا ومللوعبري،ومأاضاوعلىوددكملتوملشااكة ومللبناءة.

 و1

وومميكنومللقيلوبأ وملشتويىوملألملوللمااكة واومثلويفوملالضطالعو؛هناكوستويااتوخموله وللمااكة م  وووو 

،وومسعوذلكوالوميكنومللقيلوبأ وهذهوملشااكة وفعال وإالوعندساواوخذوسعنيملي ولونهيذونااطوؤبوحملوملشس

مللقرملكملتومليسوفقبوتنهيذوملشارمع،ووفعندساواااككوملألفرملدويفوملحليملكوميفوحتدادوملإلجرملءملتوفيواوملشااكةي و

وفإ وتلكوهيوسؤشرملتوملشااكة وملحلقيق .وإتباعهملليملجبوملختاذهاوميفوختطيبوملشدخلوملليملجبو

ملي وإىلوأحدوملخلاكجينيوؤومعندساوالوتتندوهذهوملشس،معندساواكي وهناكوأاضاًوسااكة ويفوسوابع ومتقييموملجلود

وميكنولناومللقيلوبأ وملشااكة وددوذمللعمل؛وعندئمإمناواويالهاونهسوملألفرملدومللذانوداسيملوبالوخطيبوماقيسي وبونهيذو

مبعاسل وملشتؤملي ودي ويوجيبوأ و،لويتريوسثلوهذهوملشااكة .وممصلتوشتويىورالثومهيوملإلشا وبكلوملشبادكة

ومبخاطبوومولنقلوم وةارةاءوةاسلني،وومليتيملوةمتومعنيوفقبواقي -ولالتصالوسعومم مللذانواتع-وملألفرملدو

1Fملشعليساتوأمولوعب  ومللدعمولرااتومللعمل.

2 

أنواع المشاركة:  -2

لقدوحظيتوملشااكة وباهوما وةبريوسنودبلومللباحثنيونظرملوألمهيوواويفوتنمي ومحتداثومللومعومسؤستاته،ووووووو

مدمكهاومللكبريويفوسعاجل وملألزساتومملشااةلوملليتواوعرضوهلاوأفرملدهوضمنوساواربطوموسنوعالداتوكمسي ومغريو

وومميكنوأ ونصنفوملشااكة وإىل:وكمسي ،

 المشاركة الشعبية:- 2-1

وترديووموإىلوتنطلقوسنوعمقومللطبقاتومللهقريةوسنومللعمالوممللهالحنيومغريهم،ومتدفويتهيوملشااكة ومللوووووو

 ومبنيوأفرملدومللطبقاتوملشرتف ،وملذلكونقيلوأ ومللونمي وملليتوتقي وعلىوملشااكة وهملجوماعياولوقليصوملهليةوملشيجيدةوبني

ويفومللويدملتوملشبذمل وبإشرملةوممللاعبي وهيومللونمي وملليتوتتوجيبوالحوياجاتومللهقرملءومملشوماني،وماكي وذلكو

                                                            
،وwww.pogar.org/arabic/governance/participation.aspxو"،عنوسيدعوادارة الحكم في الدول  العربية"وبرناسجو1

و05/02/2010وووبواكاخ:
ودوتو و،وةندمل،-لالتصالومللونمييوباشااكة دليلوملشيتر-المعلومات إلى مشاركة المجتمع من نشر :و(CRDI)وسرةزومللبحيثوللونمي ومللدملي و2

http://www.pogar.org/arabic/governance/participation.aspx%201%20برنامج�
http://www.pogar.org/arabic/governance/participation.aspx�


ووووووووملشااكة ومللونظيمي ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومللهصــلومللرملبــعووووووووووووووووووووووووووووووووو

126 
 

مملشتاعيوملشنظم وألجلوتييريوسليةاتمومأحيملهلموحنيوملألفضل،وماوموهذملوملشتعىوعنوطراقومللوأرريويفومللربملسجو

ومبعثو،ممللواراعاتوملالجوماعي وممللقيملننيومباواتاهمويفوتاجيعوملشبادكملتومللهردا وبنيوعناصرومللومعوسنوجو 

ومللدمل وسنوجو وراني .وووإعاناتسارمعاتوملخلدساتوملالجوماعي وممللرعاا وملشخوله وباالعومادوعلىو

ومللذيوتتاهموبهومللقيادملتوملحمللي ويفوتثمنيوسبادكملتوملألفرملدومتيجيوواوملليجو ويومللدمكومللهعلإمهالمالوميكنناووووووو

ومومللصحيح ،وفالونمي وباشااكة ومللاعبي وتتوودفوةول وهاس وسنوملألفرملدوملألسينيومملحملرمسني،وجتومعوآكملؤهم

2Fجمويدملتموسعوستاعيومللقيادملتوملحمللي .

ووو1

 المشاركة الجماهيرية:- 2-2

هيونيعوسنوملشااكة وملليملعي وتنطلقو اواتمىوبالومعوملجلماهريي،ومهيوجمومعومللتكا ومللذيواوميزووووووو

بالوخصصومللادادويفوملألدمملكومملشرملةز،وةاليحدملتومللتياسي ومملالجوماعي وملليتومنتوبنميومللوصنيعومتهككو

مللومعاتومللاعبي وملحمللي ،ومتلعبومسائلومللنقلوملحلداث وممسائلوملالتصالوملجلماهريا وملشوطيكةودمكملوهاساويفوتيجيهو

3Fمللتليكوملجلماهرييومتنميطه،ومنارومللثقاف وملجلماهريا .

و2

 المشاركة الديمقراطية:- 2-3

وليوهاعلوعقلياوسعوملإلنتاني اتومدوهذملومللنيعوسنوملشااكة وسقيساتهوسنوتيةيدوديم ومللهردومةرملسوهومللاخصي ووووووو

هذملوووو.حميطهوملالجوماعيوممللطبيعي،وأيوأ وحيكمومللناسوأنهتومولوحقيقوأهدملفومومملشااكة ويفوحتملوملشتؤملي 

وتكراسوسبادئوملحلرا ومملشتامملةوممللوعددا وبكاف وإىلوأنهوسوماوةانتومللدميقرملطي وتناديوإىلننتىوأ وناريوومال

وتعظيموأ وميفوهذملومللتياقونقيلو،وخترعوعنومللضيملببومللومعي ومللثقافي ومملألخالدي أ وأ�اوالوجيبوإالأنيملعوا،و

وودمكوملشااكة ومللدميقرملطي ويفومللومعوميروأمالوعربوملحلتمومللنوائيويفومللثيملبتوعنوطراقوتأصيلوملألفكاك

وسنابعواوملحلقيقي ،ومتصنيهواوحتبوملألمهي وملحلضاكا و،ومدكج وإىلومإكجاعواو،ومللثقافي ومملألخالدي وملشيجيدةمللبىنوم

4Fومللتيسييرقافي وللمجومعوسنوا.ملإلفادة

ووو3

5F ومها:ااوأساسمل للمااكة وسكّي  : مكونات المشاركة -3

 و1

                                                            
و242،وصو2001ملشكوبوملجلاسعيوملحلداث،وو،وملإلسكندكا ،التنمية والمجتمعسنالوطلعتوحمميد:ووو1
و.403،وص1993،وسكوب ولبنا ،ومعجم مصطلحات العلوم االجتماعيةوأمحدوزةيوبدمي:و2
،وكسال وساجتوريوغريوسنايكة،ودتموعلموملالجوماع،ومشاركة هامشيي المناطق الحضرية المتخلفة في مشاريع التنمية المحليةبيغاكبوسهيا ،:وو3

.و104،وصو2005/2006جاسع وعناب ،و
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ملشكي وملليجدملينو:و-و3-1

ومللومعوبالبعدوأفرملدوإحتاسومللومعوبأ وملشااكة وحتققوآساهلموموطميحاتمو،موأفرملداومثلويفوشعيكووووووو

ومللومعوبأ وةلوجودوأفرملدومإدكملكو،أسيملهلموموأفكاكهموليتتوملسوياللوجلويدهموموأ�اويفوملشااكة وموملإلنتاين

وحيصلي وعلىوسكاسبوأ�مومو،ابذلوسنوجانبومواقابلهوجودوابذلوسنوجانبومللومعوموسؤستاتهوموديادملته

و اوابذلينهوسنوجودو.وأةثروأمسعادل و

وملشعريف(مللعقلي)و:ملشكي و-و3-2

اومثلويفوسعيوأفرملدومللومعوإىلومللبحثومومللوعرفوعلىوملألساليبوملليتوميكنوسنوخالهلاوسيملجو ووووووو

متدعيمومللقيادملتووومحثوملآلخرانوللمااكة وسعوموشيملجو وملشاكالت،أنهتومومحتركوأفرملدومللومعو،ساكالتم

ممضعوملخلطبومللونميا ومللكهيل ومبيملجو وووحللوملشاكالت،ملألسثلوموملسوثماكهاوملالسوثماكو،جلويدومللومعوموتيظيهوا

.وتنهيذهاساكالتومللومعومومللعملوعلىو

موووونهوالوبدوسنومللوكاسلوبنيوملشكيناتوملليجدملني وأوادككومللقائمي وبالعملوأ والبدو،مولوحقيقوملشااكة ومللهعال 

ملشعرفي و.و

وةماوتيجدوعدةوتصنيهاتوللمااكةنيوميكنوتقتيموموعلىومللنحيومللوايل:

وسليبومللعمل:أسنوحيثو •

.وتنهيذهاوهلمومللقدكةوعلىوديادةومللربملسجوموسنهذم -وسااكةي و

-وسااكةي وسنظمي واااكةي ويفوسعظموملألناط .و

-وسااكةي وغريوسنظمنيواااكةي ويفوبعضوملألناط .و

سنوحيثوسرملحلومللعمل:وو •

                                                                                                                                                                                        
"حبثومبجل ودكملساتويفوملخلدس وملالجوماعي ومومللعلي وملإلنتاني ،وةلي وملخلدس والمشاركة كمدخل لتنمية المجتمع المحليمحدوعبدوملللطيف:"أكشادوو1

.وو58،وص1996و،ملالجوماعي -جاسع وحليمل -ومللعددوملألمل

و

و
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-وسااكةي ويفوعملياتومللدكملس .و

-وسااكةي ويفوعملياتومللوخطيب.و

-وسااكةي ويفوتنهيذومللربملسج.و

-وسااكةي ويفوعملياتوملشوابع ومومللوقيمي.و

تعدوملشااكة ومبثاب ومللرةيزةوملألمىلوللعملويفومللومعاتوملشخوله ،حيثوتتوندومجيعوعملياتوتنظيمومللومعوووووووم

ملليتوتدفوووسنوملسرتملتيجياتومللعمل،باعوباكهاوتيظيفوللميملكدومللبارا إسرتملتيجي ومهيو،علىوسااكة وملشيملطنني

وبصيكةوأساسي ولوحقيقومللويريوملالجوماعيوملشقصيدويفومللعالداتومملالجتاهاتومومللتليكوسنوخاللوخربةوملشماكس .

لهوسنوتأرريوموفاعلي ويفوحتقيقوأهدملفووملوملوأسروضرمكيوموسرغيبوفيه،متضافرهامذلكوأل وجتميعوملجلويدو

6Fمللومع.

وووو1

 : للمشاركةاألساسيةالمتطلبات  -4

مللومعوملجلماع وأمووإىلوءوعليواوهيوتيملفرومللاعيكولدىومللهردوباالنومامملإلدبالوأهموشرمطوحتقيقوملشااكة وووووووإ 

ومجبوتيملفروددكوسنو،عليهوومللمجومع.فيهوخدس ووةلوسايفومللذيواعيشوفيه،وليوقد ومواااككوطيملعي و

وملنكتاكوملشعيداتوملليتوحتيلودم وحدمثوملشااكة .ةماوتوطلبوإىلوباإلضاف و،ملالسوعدملدوللمااكة ولدىوملألفرملد

الي:ووعملي وملشااكة وسا

ووملشتؤملي .وهذهوباشتؤملي ومتاجيعومللقيادملتوعلىوحتململإلحتاسدعمومتنمي و -

وتيظيفوملجلويدوملحلكيسي ومملألهلي وبهاعلي وشقابل وملالحوياجاتومللومعي . -

وتنمي وملشيكانيزساتولوحقيقوملشااكة وسنوملشيملطننيوسنوخاللوملألجوزةوملحلكيسي ومملألهلي . -

وبعضومللعيملسلوإىلوباإلضاف تيفريوةادكوسنومللعاسلنيوملشدكبني،ومذميوملشواكملتوللمااكة ويفوعملياتوتنمي ومللومعو -

وملألخرىوسنوأمهوا:

وو،ومللكاسلوللودفومللذيوسنوأجلهومضعتوملشااكة ويفوبرملسجومسارمعاتومللونمي ملإلدكملكأ واويفرولدىوملألفرملدوأ-و

وأيوأ وبرملسجومللونمي وجيبوأ وترتببوملكتباطاومريقاوباهوماساتوملألفرملدومسصاحلوم.

                                                            
و.148-146،صو2000،وملإلسكندكا -وملشكوب وملجلاسعي ،وتنظيم المجتمع-المشاركة الشعبيةأبيومللنجاوحممدومللعمري:وو1
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ختولفوأساليبوملشااكة وباخوالفوأشكالوملشتامه وملليتواقي وباوملألفرملد،ومحتددوملألعمالوملليتواقيسي وباوب-و

وملهلدفوسنوسااكةووم.

ومبعىنومللوعرفوعلىوخمولفومللعالداتو،وسنومللدملخلإليهممللنظروووملالهوما وبالظرمفومللعاس وللمجومعت-وضرمكة

 رقافوه.ملالجوماعي ومللقائم وبنيوأفرملدهوممجاعاتهومخمولفوسكيناتو

 

 أشكال المشاركة: -5

و:التلقائيةالمشاركة - 5-1

ومهيومنبوسثايلوسنوملشااكة وتكي وفيواوسنوظرملتومللهردوملشااككوسنومللهعلومللوااكةيو،ميكنوتتميوواوبالعهيا وووووو

سعنيا وأةثروسنواوسادا ،وترتملمحوبنيوتتويلوحتقيقومللذملتوممللوكيفوسعوملحمليبوملليملسعوةودفوأمسىومأساسيواقفو

مكملءوةلوخطيةوحنيوملشااكة وملالجوماعي .و

وملجلماع والعوقادهوبقدكةوإىلوارىومللهردونهتهوحباج وساس ولالنضما و،ميفوهذملومللاكلوسنوأشكالوملشااكة وووووو

تائجوأفعالهواقاسوبدكج وكضاومللومعوعنوا.و  وكضاهوعنوأتأطريها،وموهذهوملألخريةوعلىوملحوضا وأفعالهوم

سقبيلومسرغيبوفيهوبقيةوبالنتب وللهردومحميطه،وغريوأنهوسنوومعلىومللرغموسنوتتليمناوبأ وهذهوملشثالي وأسروووووو

7Fوحدومللذكمةومبنهسوملالعوقادومللعميق.إىلملشتوبعدوأ وجندويفوعاشناوملشويريوباسومرملكوجمومعاواااككوةلوأفرملدهو

و1

هذملومللنيعوسنوملشااكة واوأرروبعدةوعيملسلوسنوا:وخربملتومللطهيل وملالجيابي ،وداعدةومللبناءوملالجوماعيوحمليبومللهرد،و

مللوحضريوملجليدومملالخوزمللوملالنوقائيولوعقيدملتوملحمليبوملليملسعومأخريملوجتاكبومللهردومللرملشدوسعومللبناءوملالجوماعيو

8Fةكل.

ووووو2

 المشاركة السلبية:- 5-2

تعوربوهذهوملشااكة وملجيابي وكغموطابعواومللوخرايبويفوملالسوجاب وللمؤررملتوملحمليط ،ومتوميزوبكي وكدمدوأفعالووووووو

أفرملدهاوغريوسيا ،وةماوتنمو اكساتموعنوةرملهي ومنكرمل وةلوسنوهموخاكعومجاعووم،ومهموبذلكوانوظمي ويفو

ملهليليقانزو"وماتيدوبينواونيعوسنومللوكافلومللدملخلي،وفجماعاتو،شكلومجاعاتوهلاونهسوملهليا ومملالعوقاد

Hooligans"مللرؤمسوملحلليق و"،وSkinheads"ومجاعاتوملألشرملكومللناط ويفوملشد ومللكربى"،ومUrbainو

streetوgangsتربكوسااكة وأعضائواوغريوملالجوماعي وبأ�اوسقصي وسنومللومعوبطراق وأموبأخرى،وفويوالو"وو

                                                            
.و107وسرجعوسابق،وصمشاركة هامشيي المناطق الحضرية المتخلفة في مشاريع التنمية المحلية،وبيغاكبوسهيا و:و1
و.55صو،و1999ـ1998،وكسال ودةويكملهويفوعلموملالجوماع،وجاسع وعناب ،ووالمشاركة االجتماعية في التنمية المحليةوساديكوعبدوملهللاو:و2
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وأ�اومللتببووملكنواوترةزوسقامسوواوعلىومجاع وسعين وتعوقدوعنوصح وأموخطأ،وتلقيوباللي وعلىومللومعوةكل

9Fمكملءوسعاناتاوةجماعاتومللرأمسالينيوأمومللاييعينيوأموملليويدوأمومللزنيعومملشيرتبنيوأمومللتياسيني...

و1

 المشاركة التعويضية: - 5-3

لعوفيواومللهردوبالقيا وبهعلوأموديلوأمونااطوملواكنواويدعوطهيوشكلوسنوأشكالومللهعلومللوااكةيوملليتواضوووووو

واوناىفوسعوأموملهوماساتهوأمليااتادخلويفوووملشواح ،وألنهوالملألدمملكوأ واايلهوةدمكوسنوانوظرومملواكنو،مللقيا وبه

وإىلاعكسومتاساومللقيموملليتواؤسنوباو،وملكنهواقبلويفوملألخريوبذملوملليضعوملجلدادوماتعىوووالأمتيدعاتهومأهدملفهو

وتعداالتوساوعلىوأمليااتوتهكريهوممللوكيفوسعوملليضعومللقائم،ومملالسوعاض ومبرةزهومإدخالتييريوسلموملهوماساتهو

10Fمدمكهوملجلدادوعنوساوملواوحولهوحتقيقهوسنوآسالومطميحات.

و2

مهناكومللعدادوسنوحاالتوملشااكة ومللوعياضي وتنواروبصيكةوعاس ويفوعاملومللايلوممللنظا ومللصناعيوملحلداث،ووووووو

فمنواطلبوعمالويفومللومعوملشعاصروالوايفقودملئماويفوملحلصيلوعلىونيعومللعملومللذيوارغبوفيهولكنهواتولمو

عمالوآخروغريهو اوهيوسواح،ومسنوملحملوملوأ وااعروبالرضاوجتاهوعملهوملجلدادوعلىوملعوباكوأنهوسلمومباوهيوسقدكو

وتييريوطرأوعلىوسلموديمومللهردوذملتهوملليتوةا واقّرها،ومتعياضواوإىلوذلكوسنوجانبوآخروإكجاعمحموي ،وفيماوميكنو

11Fبقيموجدادةومفقاوللمعطياتوملشتوجدة.

و3

 الالمشاركة ( االغتراب ):- 5-4

وأموملجلماع وأمومللومعاتوملشنهصل وملنهصاالوأخالدياومملجوماعياوملألفرملدو،وماعينوهذملومللنيعوسنومللتليكومللباريوووو

عنوطراقوفكومجيعومللرمملببوسعونظرملئومومملالنتحابومللكلي،وبلوملالسويناءوعنوملآلخروأموملجلماع وممللومعاتو

وأموملجلماعاتونويج وملألفرملدومعد ومللاعيكوباألسن،ومللذيوانواروبنيوملإلحباطشقامس وملشيملدفوملشعيج ،ولوبلغوحدو

هناكومثناوجيبوأ وحبيثواربكم وعد وسااكةووموبكي ووللويريملتومللهكرا ومملألخالدي وملليتوتقصيوموبطراق وسا،

12Fااعرمملوبأ�مواعاني وسنوملغرتملبويفومللذملت.وودفعه،ومذلكولكيوال

و4

و،وميكنناوسنومملألفرملدونقيلوأ وظويكوبعضومللتماتوملالغرتملبي وبنيومجاعاتوملشااكةنيو،مسنوهذملوملشنطلقوووووو

شاكة ومملالغرتملبومهاومجوا ولعمل ومملحدة،ومااكلوال وباعوباكوأ وملل،مللوعرفوعلىوملسوعدملدوهؤالءوللمااكة 

                                                            
56سابق،وصومللكجعوململو،المشاركة االجتماعية في التنمية المحليةوساديكوعبدوملهللاو:و وو1
106،وسرجعوسابق،وصومشاركة هامشيي المناطق الحضرية المتخلفة في مشاريع التنمية المحليةوبيغاكبوسهيا :و وو2

و.و58وسرجعوسابق،وص،المشاركة االجتماعية في التنمية المحليةساديكوعبدوملهللاو:وو3
54،وصنهتهكجعووململ وو4
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ةالمهاومجويومللوهاعالتومللهيملكةومملالغرتملبي وسعا،وفالوجامبوسعوسثريملتوملحمليبوبدكجاتوخموله وأموملالنكهاءوعلىو

13Fمللذملتومملالنعزمللوعنومللومعوةالمهاوالعبودمكوملشقياسومملشؤشرولآلخروحبدوسيملء.و

و1

 اتالتنظيمفي المشاركة والمبحث الثاني:

والتنظيم:في المداخل النظرية لدراسة المشاركة - 1

      :Likert أعمال ليكرت -1-1

"وإىلوXوأكبع وأمناطوتنظيمي ،وسرتكزملوعلىونظرااتوسنوتصيكواقرتبوسنو"مللنظرا و Likertووووووواوخيلوليكرت

"و،وسنوخاللومثاني وسؤشرملتوممساتوللعملواعوقدوأنهوميكنومصفوملشؤست وباومهيو Yتصيكواقرتبوسنو"مللنظرا 

ومللقيادة،ومللوحهيز،وملالتصال،ومللوهاعل،وملختاذومللقرملكملت،،ومضعوملألهدملف،ومللرداب ومملألدملء.

و"وإىل:وLikertوليكرتووووموتصنفوهذهومللنظموملإلدملكا وحتبو"و

وسنوحيثومللنظرةوإىلومللطبيع ومللبارا ومسليكوملإلنتا وباشنظم ،ومهيوX:هذملومللنظا وميارلونظرا وداكواتيكيوستويل -1

 ضمنومللنظا ومللبريمدرملطيوملشرةزيوللمؤست وحتبومللكالسيك.

:وهذملومللنظا والوخيولفوةثريملوعنومللنظا وملألمل،وإالوسنوجانبوعنصرومللثق وسنوطرفوملإلدملكةويفوداكواتيكيوخّريو -2

ملشرؤمسني،وسعوتركوجزءوبتيبوسنومللقرملكملتومملألهدملفوللمتويااتومللدنياويفومللعمل،ومذلكوسنوخاللوتهياضو

 جزءوسنومللتلط ،ومملدرتملحوملسوعمالوملشكافأةوممللعقابويفوحتضريومللعاسلني.

ويفوهذملومللنظا ،وفإ وملإلدملكةوتوهاعلوسعوملشرؤمسنيويفوحدمدومللقدكوملشعقيلوسنومللثق ،وتتمحوهلموأاضاوملسوااكي: -3

باختاذودرملكملتوسعين ويفوستويااتموسعومللوحهظوبالنتب وللقرملكملتوملهلاس وممللعليا.ومحىتويفوعملي ومللرداب وهناكو

تهياضولكثريوسنوإجرملءملتا،ومأاضاوهناكومساحوبوكيانومللونظيموغريومللرمسيويفوملشؤست ،وسيملءوةا وايملفقوملشؤست و

 أمواعاكضواوجزئيا.

"وإىلوطبيع وملإلنتا ومسليةهويفوملشؤست ،وإذوتوميزوملإلدملكةويفوهذملوYواابهوإىلوحدوةبريونظرةو"نظرا وسااكك: -4

مللنظا وبالثق ومللكاسل ويفوملشرؤمسني،وسعوفوحوجمالوملختاذومللقرملكودم وحتهظ،وسنوخاللوةاف وملشتويااتويفوملشؤست ،و

 يفوظلومللوهاعلوممللوكاسلومللهرديومملجلماعي.وةماوااجعوهذملومللنظا وفوحوبابوملالتصالويفوةاف وملالجتاهات.و

ووووووأساومللوحهيزويفوهذملومللنظا ،وفيعومدوعلىومللودملخلومملشااكة ومللهعال ويفوزاادةومللعطاءوملالدوصادي،وممضعو

ملألهدملفومحتتنومللطرقومملألساليب،ومتقييموسدىومللوقد وملشنجزوجتاهوملهلدف.وماارتكويفوهذملومللنظا وخمولفو

                                                            
وو.5،وصو1993،وملإلسكندكا ،وسؤست وشبابوملجلاسع ،ونظرية االغتراب من منظور علم االجتماعومللتيدوعليوشوا:و1
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مللعمالويفوملشرملدب ومباوحيققومللرداب وممللويجيهومللذمليتويفوخمولفوملشتوياات،وسعوسيادةوكمحوملشتؤملي وممللوهاعلومللقائمو

علىومللثق وبنيوملجلميع.وةماواتمحوبوكيانومللونظيموغريومللرمسيودم وحتهظونظرملواللوقائهويفومللنواا وبالونظيمو

مللرمسي،ومذلكوحبكموفعالي ونيعوهذملومللنظا ومللذيوتعبأوفيهوةاف وملجلويدولوحقيقوأهدملفوملشؤست وملليتوتعملوعلىو

14Fحتقيقوأهدملفومللعمالويفومللنواا .

وو1

وبأ وملشااكة وتنوجوشرةاتوأةثروفاعلي ،وفاليالبي واعوقد"وأنهوملواكنومحدهووLikertوماقيلوو"ليكرتوووووو

مللعظمىو نودابلوم،وسيملءوةانيملوسدارانوأ وسرؤمسنيواعوقدم وأاضاًوأ وسؤستاتموتعملوباكلوأفضلوعندساوتومو

ومعندساواتوطيعوملشيظهي وملالنضما وإىلوعملي وحتدادوملألهدملف،و،معندساوانتابوملحليملكوحبرا ،وملشااكة ويفومللقيادة

"وأنهوةلماوملدرتبتووLikertو"ليكرتؤةديموومعندساواتاعدوملشرؤمسنيويفوصياغ ومللقرملكملتوملليتوسوؤرروعليوم.

ملشؤست وسنومللنمبوملشااكك،وةانتوأةثروفاعلي .وو

و:Blake et Moutonوأعمال بالك وموتون- 1-2

بإنااءوشبك وتصنيفوإدملكا ولوحليلوسليكومللقائد.ووBlake et Moutonبالكومسيتي ودا وملألسراكيا وووو

وو:ومهذهوملألبعادوملشدكمس ويفومللابك وملإلدملكا وهي

لقرملكملت،وملهلياةلومأيوساواثاكوسنوملنايالوحيلوملألناط و)و:وو9وإىلو1تقيموسنوومللهائدةوملشوعلق وبأناط وملإلنواعو( •

وملألهدملفوملحملددة.وإىلباليصيلوومملإلجرملءملتومملألساليبوملليتوتتمح

وو.وشخصياتوملشيظهنيم ومهذملواعينوسرملعاةوحاجاتومتيدعات):9وإىلو1(تقيموسنومللهائدةوملشوعلق وباألفرملدو •

و

و

و

و

و

و

و

وديادة:وخموله وسنومللملطهناكومخت وأمنو إذ

                                                            
و113،114 صو،سرجعوسابق -دراسة نظرية وتطبيقية -االتصال ودوره في كفاءة المؤسسة االقتصاديةناصرودملديوعدم :و وو1و
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 االتجاه الحاجات السلوك النمط
و-وإعال و-وأسنو-ودعهواعملو1,1
و-وعالداتوإنتاني و1,9

و-وملتصال
و-ودعمو-وملحلب

و-وسلطييو9,1
و-والوايجدوحقويفوملخلطأ

و-وهيمن 
و-ومللوعرفوعلىومللقيم 

و-ودرملك
و-وتقييم

و-وسصلحو5,5
و-وعقالين

و-و وثل

و-وملهليب 
و
و

و-حتقيق
و-وتهتري

و-وتااكةيو9,9
و-وتعامين
و-وسنتق

و-وحتقيقو-وتيفريومللونمي وللكل
و-وفوم

وsiteو”وparticipatifوmanagementوLe“وthématiqueوDossierو–و2007و©وOnlineوQualitéو

internetو:وwww.qualitéوonline.com,وleو,20.03.2010وp6و

هيومللذيوحيّققومللويملز وبنيوملليظيه وملشرملدوحتقيقواوموتنمي ومللهرد.وووميثلوملشتريوملشثايل،وم9.9ملشتّريومللذيواصلوإىلو

وسرتهع وتومومبااكة ومللكل،وفالقائدوهناوارةزوعلىوختطيبوةإنهو"وتتيريوعنوطراقومللعملويفوجمميع و"وذموسردمدي

مللعمل،ومللونظيمومملشرملدب ،ولكّنهواتعىوإىلوإدساعومجيعومللعمالويفوهذهومللتريمكة.وإنّهوالوحياملوجتنبومللصرملعاتو

بأيومثنوملكّنهواتّريها،واعطيومللثق وماهيضوملشوا ومملشتؤملياتويفوإطاكوعالداتوسبني وعلىوملالحرتمل وممللهوم،و

15Fلكنوعلىومللصرملس وأاضا.

ووو1

ووووووومجيدوهذملومللنميذعومللوتيرييوتطبيقاوسيسعاوملليي ويفوعدادوملشؤستاتوملليتوأخذتوديملعدهوملألساسي ومةّيهوواو

وحتبومللظرمفومملشويريملتويفوإطاكومنبومللوتيريومللوااكةيوأمومللوتيريوباشااكة .وو

:  -)Zالنظرية (- النموذج الياباني -1-3

ووووووجتدكوملإلشاكةوإىلومللوجرب ومللياباني ويفوهذملومللصدد،وحيثوتقي وإدملكةوملشيملكدومللبارا وهناكوباكلوعا وعلىو

ملفرتملضوأساسيوسؤدملهوأ وملإلسوا وملالجيايبوللعاسلويفوجناحومللعملوحومي ومضرمكةوأساسي ،ومأنهوةلماوزملدتو

ملشتؤملي وملشنيط وبهوةلماوزملدوحتهزهولألدملءومدلتوملحلاج وشرملدبوه.ومتاوورومللوجرب ومللياباني وبنظا وحلقاتوملجليدة،و
                                                            
وsiteو”participatifوmanagementوLe“وthématiqueوDossierو–و2007و©وOnlineوQualitéوDocumentو1
internetو:وwww.qualitéوonline.com,وleو,20.03.2010وpوp6-7و
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حيثواارتكوملشرؤمسي وممللرؤساءويفوملجوماعاتودمكا وعلىوسائدةوستودارةوللواامكويفوملشاكالتومملختاذومللقرملكملتو

ويفوجيوسنومللثق وملشوبادل وبنيومللطرفني.

ووووووماوضمنوحافزوملشااكة ويفوملإلدملكةونظا وملالدرتملحات،وحيثوختصصومحدةوتنظيمي وباشنظم ولولقيومفحصو

ملالدرتملحاتوملشقدس وسنومللعاسلني،ومدكملسوواوسنوحيثوسدىوإسواسواويفوتبتيبوإجرملءملتوملألدملءوأموترشيدو

16Fمللوكاليفوأموحلوساكل وعاس وسعوملدرتملحوسكافأةوسقدسيوا.

وو1

و"وللثقاف وZوتتمىونظرا و"و،ظورتورقاف و يزةوأصبحتوسعرمف ويفوملليالااتوملشوحدةوملألسراكي وووووومددو

...وملإلدملكةمتاريوهذهومللنظرا ولوطبيقوأسراكيوللنمبومللياباينويفوومللونظيمي ،

ولإلدملكةمددوشجعومللنجاحومللوجاكيومملشايلوللارةاتومللياباني وسدارانوأسراكينيوعلىوتبينو اكساتوخمواكةووووووو

"وسنوملشنظماتوملألسراكي وملليتو HPمللياباني .ومةانتوشرةاتو"ةيدملكو"وم"بيةرتآندجاسبل"وم"هييليتوباةاكد

.و(Z)سعتولنتخوأمونقلوخصائصونظرا و

عندساوجنحتووويفوشعيكوباشااكة وبنيوملشدارانوممللعاسلني.وم(Z)ممتثلتومللتماتومللعاشي ولنمبوتنظيمووووووو

وشعرومللعاسلي وباشتامملةومملشااكة وةماوليوةانيملوشرةاءوحقيقينيولإلدملكة،و(Z)ملشنظماتويفوتطبيقوهيكلومللنظرا و

ومسقامس وأفضلهذملواتاعدوعلىوأدملءووملواتيدومللهوموملشارتكوممللرؤىوملشارتة ويفومللظويك.ومهيفوملشؤست .ومعند

أدلوللوييريوسنوجانبوم.و

ووددواارتكوةثريوسنومللعاسلنيويفوسنادا وساكل وساومتيليدوأفكاكوملبوكاكا .ومكغموأ ،(Z)ميفومنبوملشنظم ووووووو

وفإ ومللاعيكوباشتؤملي وملجلماعي وازادو،وتتويرقومدواوغريودليلملشونادانيملشنادا وملجلماعي وسعوعدادوسنو

ووو17F2.ملإلنواجي 

18Fالمشاركة التنظيمية: ظهور عوامل- 2

و3

وشكالوملليتوأخذتوملشااكة وسنومللثاني ومللصيي وظويكوعلىوساعدتوملليتومللعيملسلوعنوملحلداثونقصروسيفوووووو

وطراقوعنو(ممللومثيليوملشباشروغريوبطابعواوملتتمتوملليتو،ملألمىلوللصيي وخالفاوملليكشاتوستويىوعلىوسباشرمل

ويفوملشباشرةومللصيي وهذهوبرمزوعلىوساعدتوملليتومللعيملسلومتوعدد.)و..مللوتيريوجلا ومللعمال،وجمالسومللنقابات،

و:مأمهواومللتويناتوسنوصفوسندوملشااكة 

                                                            
و.193وصوسرجعوسابق،-وإدارة السلوك التنظيمي- نظرة معاصرة لسلوك الناس في العملوأمحدوسيدوسصطهى:و1
و.418-417وملشرجعونهته،وصوصو2
،ومهرمل و"غدملومملشؤست وملشدان "وحيلومللعلميو،ومكد وسقدس وللملوقىاإلدارة بالمشاركة رهان المستقبل في المؤسسة الجزائريةعنصر:ووومللعياشي3

و.1997وداتمربو21-و20
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 :للتسيير الكالسيكي النموذج قصور- 2-1

ومتنميطوا،وللموا وملشهرط ومللوجزئ وعلىوترةزوملليتومللهيكدا -مللوااليكا وملشبادئوعلىومللكالسيكيومللنميذعواقي وووووو

وأاديوبنيومللقرملكوملختاذوترةيزوإىلوإضاف وبالونهيذ،وملخلاص ومتلكوممللوصيكومللوخطيبوسوماتوبنيوملشطلقوممللهصل

وإىلوباسومرملكوملشتريم والجأوحيثو،ممللتلطيا وملالسوبدملدوبطابعوعميساومللنمبوهذملوماوميزو. يملشتريوسنوأدلي 

وممللوعليماتوملألمملسروسنوجمميع وإىلوهلاملباخوزوسظاهرهاوأبتبوإىلوملالتصالوعملياتومتوقلصوممللعقيبات،ومللووداد

وفضالو.عملشنوأمومملحلجزومللواياهوسنوةبريوددكوإىلوملليدتوذملتويفوسوعرض ومللقاعدة،وباجتاهوملهلر ودم وسنومللصادكة

وةاهتومددوووووو.ممللنهتيوملالجوماعيوملشتويانيوعلىومملشنهذانوملشتريانوبنيومللهاصل وملشتاف وملتتاعوعن

وبينوا؛وسنومللنميذعوهذملوسنهواعاينومللذيومللقصيكوعلىومللدملل وملشؤشرملتوسنوعددومجيدوعنوممللدكملساتوملألحباث

وملإلنواع،وةبحوظاهرةومتزملادوملشيملكد،وملسوخدمل ومسيءومللوخراب،ومأعمالومللعمل،ومدمكمل وملليياب،وسعدالتوملكتهاع

و.ملخل...مللعملوصرملعاتويفوسلحيظومملكتهاع

و:التكنولوجي والتغير التقني التقدم- 2-2

وأدىومددو،ومللعارانمللقر وسنوصفوسندوخباص وسراع وبيتريةومللعلمي وممللوطبيقاتوملشعاكفومنيوتزملادولقدووووووووو

وإىلوأموجدادة،ومسكناتوآالتومملبوكاكوملخرتملعويفوجتتدوهائلوتكنيليجيوتييريوإىلوتقنياومتطبيقاتاوملشعاكفوترملةم

وملليملسعوملالسوخدمل وبدملا وسنذوراني وصناعي وريكةوعنهونوجو اومللقدمي ،ومللوجويزملتوعلىوجيهرا وحتتيناتوإدخال

وتييريومملشكثفومللتراعومللوكنيليجيومللوييريوذلكوصاحبومددو.ملإلنواعوسيدمل ويفوملشعليساتي ومإدحا وملآلليا ومولألمتو 

وملشوا وطبيع ويفوسلحيظوتييريوإىلوإضاف وتأهيلوم،وستويااتوميفوملشتوخدسنيولدىوملشطليب وملشواكملتوطبيع ويف

و.طبيعووماويفوجيهرا وحتيالتوعرفواوددوملإلنواجي وممللعملي ومللعملوسريمكةوأ وملألسرو�اا ويفواعينو اوف،ئمملليظا

و:التصوري الطابع نحو العمل تحول- 2-3

ومللعملوبطبيع وحلقتوعاران،مللومللقر وسنومللثاينومللنصفوشودمهاوملللذانوممللوكنيليجيومللعلميومللوقد وضيءويفوووووو

و:اليوفيماوخاص ومتثلتوجيهرا وتييريملتوسريمكتهوم

ومجاعاتوضمنوستومرملوتعامناوتهرتضومملليتودديق،وإجرملئيومنيذعوبيملسط ومللوحدادوتقبلوالوملليتوملشوماتوتزملاد •

و.صيريةوعمل

و.سباشرةوملإلنتا وتدخلوتتودعيوالوملليتومللعملياتوتزملادومبعىنوإنتاني ،وغريوإنواعوسريمكةوتطيك •

و.مكسيزوإشاكملتوصيي وتأخذوسعطياتوجمميع ويفومللوحكموعلىوتعومدوملليتوملشوماتوتناسي •
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و19F1.ممللونظيماتومللتريمكملتوموملألشياءوتصيكوختصوسوماتولصاحلوملألشياءوتصنيعوعلىومللقائم وملشوماتوتقلص •

  :العاملة القوى تركيبة تغيير- 2-4

ويفوسبباومملشوماتولعملوملوطبيع ويفوأمومللوجويزملت،وستويىوعلىوسيملءومللذةروسابق ومللوييريملتوةانتوووووو

ومذميوملشورة،ومللعمالونتب وتزملادوذلكوسنوملشؤستات؛ويفوملشتوخدس ومللعاسل ومللقيىوترةيب وعلىوتييريملتوحدمث

وستويىوملكتهاعوإىلوأدىو اومملجلاسعات،ومللعلياوملشعاهدويفوملشكينني)و...تقنيي وسوندسي ،(ومللعالي ومللهني وملخلربملت

وبويسيعوسطالبنيوسابع ،وغريوكمتيني وبأعمالوممللقيا وحمدمدةوأدمملكوأدملءوضي فارومجعلوموملشوني وطميحاتم

وخمولفوعلىوناطنيوةهاعلنيودمكهمومتقيا وملشتؤملي ،وملشبادكة،وم اكس وجمالوبويسيعومإررملئواوسوماتم

و20F2.ملشتوياات

 :االقتصادي المحيط تحديات-  2-5

وسوزملادوبانهواحومتيزوأانو،وملألخريتنيومللعاراونيويفومخباص وةبريانومتعقيدملوتطيكملوملالدوصاديوملحمليبوعرفوووووو

وذملتويفوذلكومأدىو.مملحمللي وملإلدليمي وملالدوصادااتوبنيوملحليملجزومسقيطومللعيش ومتثلهوجدادوتياكوظلويفوللتيق

ومللنيعي وحتقيقوإىلوملشلح وملحلاج ومظويكو،ملشؤستاتوبنيوملشنافت وحدةوملشودملدومومللتيق،وملسوقرملكوعد وإىلوملليدت

ومملسوياللومللونظيمي ،وممللقدكملتوملشيملكدومملشرمن ،متعب  ومللهعل،وكدوسرع وسثلوسيزملتوأصبحتوملجليوهذملويف.ومللكاسل 

و21F3.ستوقبلواوعلىوتأرريومذملتوملشؤست وسياساتوتاكيلويفوحامس وعيملسلومللعاسلنيوإبدملعات

وسنومملالسوهادة،ومللعملوديةوإىلوملالعوباكوإعادةويفوجبدا ومللوهكريوإىلوباشتريانوجمومع ومللعيملسلوهذهودفعتولقدووووو

وأةثرولالكتباطومتاجيعوموحتهيزهمويفومللوهكريوبدأومبذلك.لململلعمولدىوملشويفرةومملشواكملتومللقدكملتويفومللونيع

وملألساليبوطراقوعنومللوتيريويفوملشااكة ومةانتوحتقيقوا،وأجلوسنوممللعملوباومللوماهيومو،ملشؤست وبأهدملف

وسنظرموإليواوملهودىوملليتوملليسائلوأفضلوبنيوسنومللعملوأساةنويفوملشباشرةوملشااكة وعلىوملشعومدةوملجلدادةوممللصيغ

و.ملشوقدس ومللصناعي ومللبالدويفومملشتريم ومللوتيري

ومللنهعي ومللياااتوسنوعددوحتقيقوهيومللوتيريويفوملشااكة ودبيلويفوملشتريانوبنظروملشربكواكي و،ملشنطلقوهذملوسنوووووو

وحتقيقوملليااات؛وتلكوسنو.ملشؤست وبأهدملفومللعمالودبلوسنومللطيعيوملاللوزمل وضما ودم وبليغواواصعبوملليت
                                                            
و.TravailوduوSociologieو"وManagement participatif et Syndicalisme"و(1986)و.P.Eو,Tixierو1

No.و,3وpp.و.371-353و

و.5,6وpوMontréal-1983و,MorinوGoetenو"P.G:La gestion moderne  théorie et casو,Bergeronو2

 Direction participative et groupes autonomes de gestion" Que va "و.Pو,Goguelinو3

devenir le travailو?وEntrepriseوModerneوd’édition,وParis.و,1978وpو.52و
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وملشااكة وملعوباكوإىلوإضاف ومملشواكملت،وللقدكملتوأسثلوملسوعمالومللصرملع،وتقليصومللونظيمي ،ومللكهاءةوسنوعالي ودكج 

و22F1.ملشتوخدسنيوجمميعولدىوسقبيل وملشتريانوتدرملكملوجعلوإىلوملهلادفنيومللذملتينيوممللضببومللرداب ونظا وسنوجزء

ونقدهاويفومكملداكالي وإنتي وستح وتكوتيونزع ومللوتيريوأدبياتوعلىوملليي وملشويمنومللوياكوضمنوجندوهكذمل،وووووو

و,Mintsberg1989)وأسثالومللباحثي واقي وإذومللكالسيكي،ومللوتيريوألسليب Peters1987,و

Waterman1987)ومللوتيريوسوم و"مللناس"واويىلوحبيثومللوتيريوأسليبويفوبثيكةوللقيا وصرحي ودعيملتوبويجيهو

وملشكن وبواحيمو"ملإلبدملعي ومللقدكملتوحترار"وإىلوادعي وةماوملإلنتا ،وةرملس وسنوملحملط ومللقيملعدوسنومللوخلصوماوم

وهكذملولكنووووووو.أنهاسهوالهظوأ وايشكومللذيومملشوصلبومللتلطييوملهلرسيومللرتملتبومإ�اءومللالإنتاني ،ومللوااليكا 

وتكي وأ ودم ومللرملداكالي وتّدعيوأ�اومبعىنو."Tofflerومفلر"تتعبريوحدوعلىو"ترملةمي وأصيملت"وجمردوتبقىودعية

وبذلكومللقيا وتقرتحومالومملليااات،ومملشتلمات،وملألسس،وسرملجع وأمومبتاءل وتقي والوأل�اوةذلك،وملليملدعويف

والومللوتيريوأسليبويفومللوجدادوأبطالوارفعواوملليتو،"Actoufوأةويف"وبرأيومللدعية،وهذهوفإ ولذلكو.إطالدا

و.حمافظ وكملئح وذملتوتبقىوكملداكاليوواوأ وجووناوسنومنضيفو.سيايش وإنتي وسيىومتثل

وعلىومللعملوبلومللرغب ،وعلىوملشهرطوترةيزهاويفواومثلوملحلداثومللوتيريونظرااتوسنهوتعاينومللذيومللقصيكوإ وووووو

و.ملشبادكةوماأخذم وملشتؤملي واوحملي ومأهدملفوا،وملشؤست وسعومتاهياوأةثرواصبحي وحبيثو،مللعاسلنيوسليكوتييري

وجدادةوعالداتوفيواوتتيدوجداد،ونيعوسنوسؤستاتوإداس واتودعيومللعمالوسنوملجلدادومللنيعوهذملوأ وغري

وملالنايالوغريوأخرىودضاااوعلىومللرتةيزومللياا وهذهوحتقيقوماقوضيو.للتابق ومتاساوسياارةومسعااريوديملعدومحتكموا

وتييريومللضرمكيوسنواصبحوإذومل.حالهوعلىوملألخرىوملألمضاعوتبقىوبينماومحدهم،ومللعاسلنيوسليكوبوييريوملشويس

وملحملافظ ويفومللتائدةومللوقاليدوتتومروملليتومللرداب ومأسليبومللتلط ،ومتيزاعومللقيةوبناءوحتددوملليتومملألسسومللقيملعد

23Fمترسيخواوعليوا

ووو.2

 :، أهميتها و فوائدها المشاركة التنظيمية- مبادئ3

 - مبادئ المشاركة التنظيمية:3-1

24Fملشااكة وةنظا وتتيرييوترتكزوعلىومخسوسبادئوةربى:

و3

وتعب  وملشتوخدسني، -
                                                            
وnationalوcrossوtoوintroductionوanو,Ron. Comparative Industriel Relationsو,Beanو1
perspectives,و2وédition,وéditionوThomson,و,1994وPو74و

و.49وسرجعوسابقو،صو اإلدارة بالمشاركة رهان المستقبل في المؤسسة الجزائرية،ومللعياشيوعنصرو: وو2
و8وpو,وibid,2007و©وOnlineوQualitéوDocumentوو3
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وسياس وفعال وللونمي ومللبارا ، -

وتهياضومللتلط ، -

وةلوساكلوجيبوأ واعاجلويفوملشتويىومللذيواطرحوفيه، -

وأجوزةومللونظيموجيبوأ وجتتدوسيدملنياو(وملحلقويفوملخلطأ،ومللرداب ومللذملتي ...)، -

ومتوهرعوهذهومللنقاطومللعاس وإىلوجمميع وسنوملشبادئومللوهصيلي ومتّيزوطراق وملشااكة وموهي:

ملإلحتاسوباحلرا ولدىوملشرؤمسنيويفوسنادا وسااةلوموسعوكؤسائومويفومللعمل،ومللذانواقيسي وبدمكهموبوقدميو -

ومللنصحومملشايكةومملآلكملءومللبناءة،ونظرملولقيا وعملياتومللقيادةوملإلدملكا وعلىومللثق وملشوبادل وبنيومللطرفني.

ملالسوعدملدوملالجيايبوجتاهوملشؤست وموأهدملفوا،ونظرملولقيا وعملياتومللوحهيزوخبلقوجمالوةاسلوسنوخاللوطرقو -

وملشااكة .

ملليضيحوممللوهوموللمعليساتوممللبياناتوممللوعليمات،ونظرملولقيا وعملياتوملالتصالوعلىوأساسوحرة وملشعليساتو -

وحبرا ويفوةلوملالجتاهاتوباشؤست .

مللوأرريوملشارتكوسنوةلوسنومللرؤساءومملشرؤمسنيويفوأهدملفومطرقومأساليبومللعمل،ومأناط وملإلدملكملتوالنهواحو -

وعملياتومللوهاعلوبادة.

وملختاذومللقرملكملتوعلىوخمولفوملشتويااتويفوملشؤست وسنوخاللومللطرقوملجلماعي .و -

وتاجيعوملجلماع وعلىوملشااكة ويفومضعوملألهدملفوباكلومملدعي. -

مللوأةيدوعلىوحلوملشااةلوبدالوسنوملللي وعلىوملألمضاع،وأل وعملياتوملشرملدب وتقي وعلىوملشااكة وسعومللويجيهو -

وممللرداب ومللذملتي وملليتوتتيدوخمولفوجماالتوملشؤست .

ومللوعرفوعلىوضرمكةوملاللوزمل ومللكاسلوبالوقد وممللنميوسنوخاللوتدكابوملشيملكدومللبارا وباشؤست . -
و
  :أهمية المشاركة التنظيمية- 3-2

إ وملشااكة ومملالتصالوممللوعام وبنيوملألشخاصوبهاعلي ويفوحياةوملجلماعاتومسااكة وملجلماعاتويفوجمومعاتوووووو

ومذلكوعلىوعكسوملإلنتا ومللبدملئي،وفاإلنتا وملحلداثو،ةربوتبدموةضرمكااتوتزدملدوإلزملساويفومللومعاتوملحلداث أ

اطمحوإىلوجتدادونهتهوبنهتهوممللدخيلويفومجاعاتو،ومملالشرتملكويفوملختاذومللقرملكملتوملجلماعي ،ومذلكوعلىوعكسو

نهوتابعو،وفاإلنتا ومللناضجوادككوأ وتابعيوهويفومجاع وساوهيوإالوتابعي وسوبادل و،ومإذملوأخذناوأمللطهلومللذيوادككو

وفويو...مجاعاتومللعملوممللعمالءوميكنومللقيلو"وأ وظيملهروعد وملالجيابي ويفوملشااكة ومملالنطيملءوممللوبعي وممللثيكة
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ومبالوايلوتكي وملشااكة وخاصي وسنوخصائصوملإلنتا ومللناضجو،دالئلوعلىوعد ونضجومللاخصي وممللضعف

مللقادكوعلىومللاب وممللتميوعلىوذملتيوه،وممللقدكةوعلىومللومييزوبنيوملشييلومللاخصي ومملشوطلباتوملجلماعي ودم وأ و

25Fاهصلوأموخيلبوبينوما"

و.و1

حثوددوم،ووباهوما ومللعدادوسنومللكوابوممللباحثنيمللوتيريازمللوسيضيعوسااكة ومللعاسلنيويفووددوحظيومالوموووووو

مللعدادوسنوموعلىوأمهي ومضرمكةوسااكة وملألفرملدومملجلماعاتويفوعملياتوصنعومللقرملكملتويفوملشنظمات،ومأشاكتو

ومحتتنيونيعيوهومحتتنيوملإلنواعوملالجيابي ولولكوملشااكة وسثلوزاادةومملآلراكومللنوائجوإىلمللدكملساتومملألحباثومللعدادةو

ومتقدارومللذملتوممللوعام ومتعزازوملاللوزمل وبأهدملفوملشنظم ومتقليصودمكمل ومللعملوممللوييبو،و،وممللرضاوملليظيهيملألدملء

ومللوييريملتوملشطليب ومحتتنيوملالتصاالتومللهعال .وإحدملثماتاعدوعلىو

وملشااكة وبصيكةوإ وسرملجع وحداث وللدكملساتومملألحباثويفوهذملومللالو:و"وإجرملءاقيلوأحدومللكوابوبعدووووووو

ا وأفضلو،وسنوخاللوحتقيقوحاجاتولعاس وتعززومللاعيكوباالنوماءوللمنظم ،ومحياةوعملوملجيابي و،ومصح وعق

وأعلىومتقليصومللدمكمل وإنواجي وإىلملالسوقاللي ومملشتؤملي ومملجليملنبوملشادا وللهرد.ومددوربتوأ وملشااكة وتؤديو

26Fملليظيهيومسزادوسنومللرضاوملليظيهي."

و2

وإىلوأ وعد وملشااكة ويفوكأيومللكثريانواؤديوإذوملشااكة وعلىوأ�اوستأل وأخالدي ،وإىلوانظروأصبحةماوأنهووووووو

وإلجيادوفإ وملشدارانوسدعيم و،يفوضيءوذلكوةلهووأضرملكوجتماني ومنهتي وبالعاسلنيوعلىوملشدىومللبعيد.ومإحلاق

27Fوملالسوقاللي ويفومللعمل.مبزادوسنظرمفوعملوتتمحوللعاسلنيو

و3

28F- فوائد المشاركة في المؤسسة:3-3

4 

إىلودعموسهاهيمومأسسومللعملي وملإلدملكا وسنوخاللوحتقيقومللوعام وبنيوملألفرملد،وملألسرو تؤديوملشااكة التعاون : •

مللذيواؤديوإىلوملإلبدملعومملسوياللومللقدكملتومملشواكملتوملشويملفرةولدىوأعضاءومللونظيم،وملألسرومللذيواتولومللعملي و

وملإلدملكا وممللونظيمي .

:واؤديوحتقيقومللوعام وبنيوأعضاءومللونظيمومملإلدملكملتوملشخوله وإىلونقلوملشعليساتومللالزس وحبرا ونقل المعلومات •

وتاس ومدم وإعاد ،وحيثوتودفقوملشعليساتوسنوأعلىوإىلوأسهلومسنوأسهلوإىلوأعلىومبكلوملالجتاهات.

                                                            
و.297و،وصو2006وملإلسكندكا ،ودملكوملشعرف وملجلاسعي ،والعالقات اإلنسانية- دراسة في مهارات االتصال والتعامل-ومجالوأبيوشنب:و1
و.235،وصو2004-وعما ،ودملكوملحلاسدوللناروممللويزاع،السلوك التنظيمي- سلوك األفراد والجماعات في منظمات األعمالوحتنيوحرمي،:و2
و.236وملشرجعونهته،وصو3
و.136-135،وصوصو2002،ومللطبع وملألمىل،وعما ،ودملكومملئلوللناروممللويزاعو،التنظيم وإجراءات العملوسيسىومللليزي:و4



ووووووووملشااكة ومللونظيمي ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومللهصــلومللرملبــعووووووووووووووووووووووووووووووووو

140 
 

مملالنوماءملتووواؤديوتاكيلومجاع وعملوسوجانسوإىلوإطالقومللطاداتومملإلبدملعاتاالستخدام األمثل للموارد: •

وللجماع ؛و اوحيققوفائدةوةبريةويفوحلوملشاكالتوملليتوتيملجهومللونظيم.

ومهناواوموملختاذومللقرملكملتويفوحالومللوأةدومللوا ونويج وليزملكةوملشعليساتومملشواكملتواتخاذ القرارات المناسبة: •

ممللقدكملتوملشويملفرةولدىوملشتوخدسني،وحيثوتويملفروملشااكة ويفوصنعومللقرملك،ومتبادلوملشعليسات،ومإعدملدوبدملئلو

وعدادة،ومثوملخوياكومللبدالوملألسثلومللذيوحيققوملألهدملفوملشرغيبوفيوا.

ومهناوحيرصوملشتوخدسي وعلىوحتقيقوملجليدةويفوخمرجاتوعملوموسيملءويفومللقرملكملتوأ ويفوإعطاءوملحلليلوالجودة: •

وأ ويفوآلياتومللعمل.

وموإىلوجانبوهذمل،وحتققوملشااكة وعدةوملجيابياتوسنواوساوهيوسوعلقوبالعمالومسنواوساوهيوسوعلقوباشؤست 

وملالجيابياتوملشوعلق وبالعمال: )1

أمال،وملشااكة وتابعوملحلاجاتوملألساسي وللعمال،وأيوحاجاتوملألسن،وإنااءومللرمملببوملالجوماعي ،ومةذملومللوقدارومو -

حتقيقومللذملت.وإّ�اوجتعلوملشؤست وأةثروإنتاني ،وأةثروملجوماعي ،وتعطيومللعمالوسزادملوسنوملالسوقاللي وموملحلقويفو

ومللوعبري.وةماوتيفروملشااكة وأاضاوملالعرتملفوبالعاسل.

وإ وتهياضومللتلطاتوحيتسومللعاسلوباشتؤملي ،ومبالوايلواعززوتنميوهومللاخصي ،وأيواويحولهوحتقيقوذملته. -

واودفوهذملومللنمبوسنومللوتيريوإىلوحتقيقوتكافؤويفومللهرصوموملالحرتمل وملشوبادل. -

وتييريوإىلمبالوايلوومومللعا )مملجلوملشااكة و،مللونمي إشرتملكومجيعومللارةاءواؤديوإىلوتييريوةبريويفومللعيملسلومللبارا و( -

ومبزادوسنومللوعب  و،ومللوحهيز،ومللوالحمومكمحومللهراق.مهيوساوارتجمو و.ملحلياةودملخلوملشؤست 

 .مهكذملو،وفاإلدملكةومللقائم وعلىوملشااكة و،وتتوموسنوخاللوةلوسنوهذهومللقيمويفوحتهيزوأفضلوللميظهني

و

وملالجيابياتوملشوعلق وباشؤست : )2

إ وملعومادوملشااكة ودملخلومللونظيموايّريومللعالداتوممللوقاكارومللييسي وبنيوخمولفومللهاعلنيو(ملشالك،وملشتريان،ومللعمال)و -

،وتؤخذوفيهوبعنيووملالعوباكوملحلقائقويفوإعدملدوملخلياكملتومنبوتعامينإطاكولدكج وأ وةلوشخصوجيدوسكاناويفوو

ملإلسرتملتيجي وممللوييريملتومللضرمكا ،ومليسوببتاط ومللوقاكاروملليتوتعدوسنوطرفوملإلدملكة.وموبذلكوتكي وهذهو

ملخلياكملتوأةثرومملدعي وموارتهعوستويىوملألدملء،ومهذهومللهعالي ومللكبريةوجتعلوملشؤست ودادكةوعلىومللوكيفوبترع ،و

وحتتنيوددكتاوعلىوملالسوجاب وشوطلباتومللتيق،ومللوحكمويفوتتيريومللنااطاتوممللترع ويفوتنهيذودرملكملتا.
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حيثونقلوملشعرف ...وضرمكةومللوهياض،ومللبارا ،ملشؤست وةكلوخميل وسنودبلوملشواكملتوملإلدملكا وموملإلسكانياتو -

و.وتعّلم"وشصلح وملجلميعؤست تصبحو" 

إ وسااكة ومللعمالوتتمحوبدسجومجواتومللنظروملشخوله وللبحثوعنوملحلليلوملشثلىوللمااةلوملشطرمح ،وةماوأ�او -

مسيل ولكتبورق ومللعمال،وموملحلصيلوعلىوتأايدومللعمالوألهدملفوملشؤست .وموزاادةوسااكةووموهيونويج وهلذملو

ومللنمبومللوتيريي،وإضاف وإىلوتقليصومللصرملعات،و اوجيعلومللعمالواندجمي وجيدملويفومللونظيم.

ملشااكة وأاضاوتزادوملإلنواجي ونظرملوأل�اوتزادوسنوفعالي ومللهرق،وموجتعلومللعمالوأةثروملسوعدملدملوموجاهزا وبهعلو -

ومللوحهيزوملجليد.

وأخريمل،وفإ وملعومادوملشااكة ويفومللوتيريواعكسوصيكةوجيدةوللمؤست . -

و:و- حدود المشاركة التنظيمية4

ووووووكغموأمهي وملشااكة ويفومللونظيم،وةي�اوأدملةولوحقيقوملإلنواجي وممللنجاحوللمؤست وممسيل وهاس ولزاادةوكضاو

مللعمال،ومودعموملنومائوموللمؤست ،وإالوأ و"مللدكملساتوملشعاصرةوتؤةدوأ وملشااكة وليتتوإالوجمردوتكويكوإدملكيو

ددواؤديوتطبيقهوإىلوزاادةوملإلنواجي وممللكهاءة،ومددواؤديويفوظرفوأموسيدعوآخروإىلومللهالومملخلتاكة،ومهذملوساو

ومزسالؤه،وفوموانصحي وملشدارانوممللونهيذانيوبضرمكةو"LockeوEdwinأةدتهودكملس وسيدملني ودا وباو"ملدمانوليكو

تيظيفوجتاكبمومعقيهلموموسنطقومولوقداروسدىوسالءس وملشااكة وسنوعدسوا.ووووووووفاشااكة وهيوأدملةومليتتو

عالجاوشافياولكلوملألحيملل،ومأ ومللبحيثوملشيدملني وترةزوملآل وعلىوتاخيصومللظرمفوملليتوتناسبوأموتتودعيو

29Fسااكة ومللعاسلنيوممللظرمفوملليتوتيجبوعد وملشااكة وأموملحليملكوسعوم.

و"1

وومميكنومللوعرفوعلىومللعيملسلوملليتوحتدوسنوملشااكة ويفومللونظيموعلىوستوياني:

 - على مستوى المؤسسة:4-1

و:وطبيعة الهيكل التنظيمي -

ووووووإ وطبيع وملهليكلومللونظيمي،ومسيدعومللعاسلنيوفيهواؤرروعلىوددكتموعلىوملشااكة ومملإلبدملع.وفإذملوةا وملهليكلو

مللونظيميوجاسدملومغريوسر ومالواويحوجماالوألا وعالداتوللعاسلنيوخاكعوإطاكه،وفإ وذلكواؤديوبالعاسلنيوإىلو

مللوخيفوسنوأا وملتصاالتوخاكعوهذملوملإلطاك،ومجيعلوموغريوسوحمتنيولوقدميوملدرتملحاتوسنوشأ�اوحتتنيومللعمل.و

                                                            
و،ومللطبع وملألمىل،ودساق،ودملكومللرضاوللنار،و2وعوالسلوك التنظيمي، - التنظيم اإلداري الحكومي بين التقليد والمعاصرة-وعاسرومللكبيتي:ووو1

و.138،وص2005
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معلىومللعكسوسنوذلك،وفإ وملهليكلومللونظيميوملشر و-وممللذيوانظروإليهوةأساسوعا ولوحدادومللعالداتو

مللونظيمي -وميكنولهوأ واوطيكوليتويعبوملشويريملتوملشتوجدة،ومااجعومللعاسلنيوعلىوملالجووادولوطيارهومحتتينه،و

وملشيظهي ويفوهذملومللونظيموأيوتعاكضوبنيومللونظيماتوغريومللرمسي وى اواتاعدوعلىوحتقيقوملألهدملف.ومالوار

ملشيجيدةوممللونظيمومللرمسيوفالوضريوسنومجيدها،و اواؤديوبموإىلوملسوثماكوعضياوومويفوسثلوتلكومللونظيماتو

30Fخلدس وملألهدملفومللونظيمي .

وو1

والبيئة: -
وووووتعوربومللبي  وذملتوأرروةبريوعلىوسااكة ومللعمالو،ومختولفوطبيع ومللبي اتوملليتوتعملوفيواومللونظيماتو،وإذوأ و

مللذيواعملوفيهومللونظيم،ومملشومثلويفووو"domaineوleهناكوساوميكنوتتميوهوباشنظيس ومللبي ي و،ومسنوذلك:ومللالو"

دطاعوملإلنواعوملخلاصوبالتلعوأموملخلدساتوملليتواعملومللونظيموإلنواجواو،وأمودطاعومللزبائنومملشتوولكنيومملشيكدانو

ومملشنافتنيومللذانوااكلي وملجلواتومللرئيتي وملليتواوعاسلومللونظيموسعوا.و

وووووومهناكوخصائصوسؤستي ومأخرىوفني وللونظيمات،ومتومثلوملخلصائصوملشؤستي ويفومللتماتومللثقافي وملليتو

ومتيزومللونظيمو،ومهيوملنعكاسوللنظا ومللواراعيوممللتياسيوملإلجرملءملتومللردابي و،وملنظا ومللقيموملالجوماعي ومللتائد.وووو

والتكنولوجيا المستعملة: -

ووووووتعوربومللوكنيليجياوسنومللعيملسلوملهلاس ويفومللوأرريوعلىوملشااكة ويفومللونظيم،وفإذملوةانتومللوكنيليجياوتقي وعلىو

"،وفإ وسنوشأ وذلكوتقليلوفرصوملشبادكة،ومبالوايلواكي وملشناخومللونظيميوغريوساجعوautomation"ملألمتوَ و

علىومللوهكري.ومالواعينوذلكوأ ومللعملوملإلبدملعيوالواكي وإالويفومللعملوملليدمي،وبلوإ وملشقصيدوهيومللقيلوبأ و

مللالولوقدميوملالدرتملحاتوملليتوميكنوهلاوأ وتتاهمويفومللوطيارواكي وأةربويفومللونظيماتوملليتوالوتقي وةلياوعلىو

ووأموملإلنتا وملآليل.robotملألمتو ،ومملليتواصبحوفيواوملإلنتا ومبثاب ومللرمبيتو

  مراجعة الهياكل الرسمية للمؤسسة:إعادة -

حدرتوتيريملتوعلىوستويىومللعالداتوملهلرسي .حيثوأ و،وسعوإدخالوأشكالوأةثروتااكةي ويفوملإلدملكةووووووو

سااكة ومللعمالوتدخلوسزادملوسنوملالسوقاللي ،ومتاجعوعلىوظويكودادةوطبيعينيو اواوطلبوإعادةوتيزاعو

ستؤملياتوةلومملحد.و

                                                            
مللطبع ومللثالث ،وعما ،ودملكو السلوك التنظيمي- دراسة السلوك اإلنساني الفردي والجماعي في المنظمات المختلفة-حممدوداسمومللقراييت،وو1

و.360،وصو2003مللارمق،و
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و.مإذملوملسوعرضناوتصميموونااطوملشارف؛وفتابقاوهناكوستؤملومملحدوعنومللوتيري،ومللوحهيز،ووملشرملدب وممللونتيق
سموستؤملياتهومديةوسيطرته.ووتقالكنهوسنوملآل وفصاعدملوي

  : والتكلفةمشكل الوقت المتاح -

إشرملكومجيعومللعاسلنيويفوملشؤست وسنووومميكنوأ واكي وسكلهاوللمؤست .وم،ملشااكة وتتويرقومدواوطياالوووووو

وهؤالءوالوميلكي وبالضرمكةوملشعليساتومسكله ،وأل وددوتكي وغريوضرمكا وملشثال،علىوسبيلووأجلوحلوساكل 

حلوهذهوملشاكل .وةماوأ وذلكوسنوشأنهوأ واعطلومللقيا وبأناط وأخرىوددوتكي وذملتومللصل وأموملشصلح ويفو

أةثروأمهي .و

وعدم القدرة على التكّيف مع حاالت األزمة:  -

ووووووحاالتوملألزس والوتتمحوباسوخدمل وملشااكة ،وفبعضوملشناسباتوتهرضوملختاذودرملكوسلطيي،ومهيوساونتميهو

فحال وملالكتيابوملليتوجيبوأ وايملجوواوملشتريوتهرتضوأ واظوروشرعي ومضعهوسنوخاللوأخذوزسا و إدملكةوملألزسات.

31Fملألسيكويفوملشؤست .

و1

 المسافة بين الرؤساء والمرؤوسين: -

انبييوأالواكي وإعطاءومللهرص وللمرؤمسنيوللمااكة ويفوعملي ومللوتيريوسعومللرؤساءوسصيدةوإلاقاعوملشرؤمسنيوووووو

سنوووم.وأل�موهموسنواوحملي وطبيع ومللنوائجودانينيا،يفوأخطاءوتؤرروعليوموأموعلىوستوقبلوموملليظيهيوباشؤست 

ناحي وأخرىوانبييوأالوتكي وتلكوملشااكة وعلىوحتابوسلط ومللرؤساءومسكانوومودملخلوملشنظم .و

و

و

 سريّة المعلومات:  -

وميفوسثلوهذهوملحلاالتو،ةثريملًوساواوطلبومللعملويفوبعضوملشنظماتوعد وتتربوملشعليساتوسنواوإىلوملخلاكعووووو

انبييوأالواؤديوسثالوإعطاءوفرص وملشااكة ويفوصنعومملختاذومللقرملكملتوإىلوتتربوملشعليساتوعنوطراقوملشرؤمسنيو

ومللذيوسامهيملويفوصنعومللقرملكملت.

 - على مستوى األفراد:4-2

                                                            
pو,op-citو,Document Qualité Onlineو1 وو14و و
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وووتوأرروعملي وسااكة وملألفرملدويفوملشؤست وبعدةوعيملسلورقافي ومتنظيمي وحتدوسنوا،ومددوحددو"ملدغاكوشنيو

edgar schein:32"وهذهومللعيملسلويفF

و1

ووسلوك المحارب العنيد: -

"ومل وملشااكة وليتتوسقبيل وبنهسومللطراق وسنوطرفوملجلميع،وفبعضوملألشخاصوليتتولداوموملحلاج ومالوووووو

33Fمللرغب ويفوسااكة وأةربويفوعملوم.ومتكي ولداوموسقامس وجتاهوجتتيدوملشااكة وةأسليبوتتيريي.

"وحيثوتظورو2

أمناطوعدمملني وعلىوسليكومللعاسل،ومحياملوكفضومللتلط ومملألمملسروكغب ويفوحتقيقوملهليا ومللذملتي ،ومإجيادودمكوفعالولهو

ودملخلومللهراق.

ووسلوك الصديق المتعاون : -

حيثوحياملومللعاسلوإظواكومللوعام ومللكاسلوممللطاع ولألمملسرومللتلط ،وكغب وسنهويفوحتقيقوملألسا وممللاعيكوووووو

وبرغب ومللهراقوفيه.

ووسلوك المفكر العقالني: -

ووةيهي ومللعملوعلىوإشباعوحاجاتهومللاخصي .ةمهيودملئماوسوحهزوشعرفووووو

وعدم وضوح األدوار المنوطة باألفراد:  -

فأحياناوعد ومللدد ويفوملليصفوملليظيهيولكلودمكوددوارتتبوعليهوظويكوساكالتومسعيداتوتعردلومللعمل،وووووو

فأحياناوةثريةوالواتوطيعومللهردوحتدادوساوهيوسويدعوسنهومللقيا وبه،وأموأ وايملجهومللهردوأعباءومظيهي وأةربوسنوطاداتهو

وأموأدل،وملألسرومللذيواؤديوإىلوملإلكباكوممللهيضىوأحيانا.

ووالصراعات بين األفراد: -

تعوربوظاهرةومللصرملعاتوبنيوملألفرملدوممللنزملعاتودليالوعلىومجيدومللوهاعلومللبناء،وشراط وأ والواوحيلوهذملوووووو

وومللصرملعوإىلوصرملعوعلىوملألهدملفومملشصاحلومللاخصي .و

 المبحث الثالث : المشاركة واالتصال في المؤسسة

 : مؤسسةشاركة في الاالتصال والمأساليب - 1

 كمسي .مددوتكي وهذهوملشااكة وكمسي وأموغريو المشاركة غير المباشرة:- 1-1

وو:المشاركة غير المباشرة الرسميةأ- 
                                                            

و.136،137،وسرجعوسابق،وصوالتنظيم وإجراءات العملسيسىومللليزي:ووو1
و14وpو,op-citو,Document Qualité Onlineو2
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اتمىوبالدميقرملطي ومللصناعي ،ومملليتوتوموسنوخاللو ثلنيوسنوخبنيوسنوطرفومللعمالوانيبي وعنومويفووأموساووووو

وإساهي اتوملختاذومللقرملكملتوسيملءوةا وذلكوعلىوستويىوملليكش وأموملشؤست ،ومتكي وكمسي وحيثوتتومدوشرعيوواو

نويج ومللتياس ومللوتيريا وأمووعقيدوملالتهاقومللناجت وعنوملشهامضاتوملجلماعي وأمسنوديملننيومللدمل ،و

أشانياو،وأموجلا وملشناآتويفووبأسثل وعدادةوعنوهذهومللطراق وجندهاويفوجترب ومللوتيريوملشارتكمهناكووللمؤست .

وملإلنواع،تكي وسعني وببعضوأنيملعومللقرملكملتوسنوا:وملشااةلومللوقني ويفووموفرنتا،وأموحرة و ثليوملليكشاتويفوملجنلرتمل.

تنظيمومللعمل،وظرمفومللعمل،ومللتياس وووملشتامه ويفوسعادةومللعاسلوخاكعوملشؤست ،مللعمل،مللواييل،ومدضاااو

ملالدوصادا ومملشالي وللمؤست ،ومللتياس ومللعاس ومملهلياةل.وو

ونويج ومللطابعو،وملشااكة وغريوملشباشرةومللرمسي وةانتودملئماومللطراق وملليحيدةوشااكة وحقيقي ويفوملشنّظماتووووإ 

ومللقانيينومللذيواهرضواوعلىوأكبابومللعمل.

:وأبرزهاوملشااكة وسنتوعدةوملنوقادملتوهلذهومللطراق وهعددوممووو

ومملنعزمللومجيعومللعاسلنيوعنوملشااكة و"و،وملللجا إحدىوأموملإلدملكةملحنصاكهاويفوعضيا وبعضو ثليومللعمالومبجلسو -

و"وباعوباكوأ وهناكو ثلنيوهلموانيبي وعنومويفوذلك.وديقي ملحل

وممهاوحقيق ومتثيلي ومللعمالومملخوياكوهذهومللومثيلي وخاص ويفوعملي و،ميكنوأ وتطرحوهذهومللطراق وساكالوذملوبعدان -

ومسنوجو و.وسي  ،وهذملوسنوجو آراكنقلوملشعليساتويفوملالجتاهنيو،ومساوميكنوأ وارتتبوعنوهذهومللعملي وسنو

وةلوأعضاءوملشؤست وميكنوأ والواوعرفيملوعلىوأنهتوموسنوخاللوهؤالءومللنيملب.فأخرىو

غالباوساوانادشوهؤالءوملشمثلي ويفوملهلياةلوملالنوخابي ودضاااومللرمملتبومملشكافآتومغريهاوسنوملشيضيعاتوملليتومتثلو -

وملإلنواعسطالبوعمالي وبالدكج وملألمىل،ومعد وددكتموعلىوملشااكة وملحلقيقي ويفوصنعومللقرملكملتوملشوعلق وبقضاااو

ووشاوتوطلبهوسنوخربملتومسواكملتوالوتويفرولداوم.،ممللوميالوممللوتياقومغريها

 

وو:والمشاركة غير المباشرة غير الرسميةب- 

وأموملالتهاقوملشيجيدوبنيوملألفرملدو،وسعوضرمكةوملشالحظ وأ ومللوجرب وميكنوأ وتدفعوملإلمجاعتتومدوشرعيوواوسنووووووو

وكمسي وهذهوملشماكساتوغريومللرمسي و،وأل ومللواييلوملحلقيقيوللمؤست وهيونويج ومللوأرريوملشوبادلوإىلبالضرمكةو

وومملجهوخطروعد وفاعلي ودرملكملته.وإالوذلكومبملجليملنبهومللرمسي ومغريومللرمسي ،ومملشتريوالواتوطيعوأ و

والمشاركة المباشرة: - 1-2
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،وحيثوتوخذوهذهوملإلنواعويفوملختاذومللقرملكوعلىوستويىومكشاتوأنهتومماقصدوباوملشااكة ومللهعلي وللعمالوووووووو

ملشااكة وشكلوجمميعاتوأموفرقوعملوذملتوملسوقاللي ونتبي ،واوموعوفيواومللعمالوبدكج وسنوملشتؤملي ويفوجمالو

يفوملألشكالوملحلداث وأصبحتوهذهومللميعاتوخمولط وجتمعوبنيوملشتوخدسنيووموتنظيمومللعملومسرملدبوهومملجنازه.

وجمميعاتونيعي وملحلياةويفوأممملشارفنيومملشتريانوملشباشرانويفوشكلودمملئروملجليدةوأموجمميعاتومللوهكريوملشارتك،و

ومللعمل،وأموجمميعاتوشبهوستوقل ومحلقاتومللوعبريومملالدرتملح...

وسنوخاللوإالوحيثوالواعربوعنونهتهو،وصيكةومللعاسلوباعوباكهوفاعالوناطاوحلتوحملومللصيكةومللقدمي فإ مبذملو

وملةوتبتوطابعاوبريمدرملطيا.ويتسلتل وسنوملشمثلنيومملهلي اتوملل

متي وبوطياروأساليبوملشرملدب وهةماوتاريوعدةودكملساتوأجراتويفوأمكباويفوسنوصفومللتبعيناتوأ ومللعمالويووووووو

ومبااكة وغريوإالتتمحوهلمووومملليتوال،مللهعلي ومملشباشرةوعلىومللعملوأةثروسنوملناياهلموبهكرةومللدميقرملطي ومللصناعي 

34Fومهذملوساوالوجيعلوعملوموسوماويفوبقي وملليدت.،ويفوحال وملنوخابوشمثليومإالاااككومللعمالووسباشرة،وحيثوال

وو1

موهذملومللنيعوسنوملشااكة وملليتوتوموبصه وسباشرةوميثلوأحدوأهموكةائزوملشؤست وملحلداث ،وملليتوتنظرولألفرملدوووووووو

مللعاسلنيوةارةاءوفاعلنيويفوتنمي وملشؤست ومتطيارها،ومليسوةأشخاصواولقي وملألمملسرومتهرضوعليوموشرمطو

مللعملومملإلنواعودم ونقاشوأموسهامض ،ومهيوساوسنوشأنهوأ وااعروهؤالءومللعمالوبدمكهموملالجيايبويفوتتيريو

وملشؤست ،ومحيهزهموعلىوملإلبدملعومحتتنيوملألدملءومللهرديومملجلماعي.و

 - االتصال الفعال من أجل المشاركة: 2

ملإلتصالوهيومللعملي وملليتواوموباونقلوملشعليساتومملشعاينومملألفكاكوسنوشخصوإىلوآخروأموآخران،وبصيكةووووووو

حتققوملألهدملفوملشنايدةويفوملشؤست وأمويفوأيومجاع وملجوماعي ،وفويومبثاب وخطيطوترببوأمصالومللبناءوأموملهليكلو

مللونظيميوأليوسؤست وكبطاوداناسيكيا.وفليسوسنوملشمكنوأ ونوصيكومجاع وأااوةا ونااطواودم وأ ونوصيكويفو

نهسوملليدتوعملي وملالتصالوملليتوحتدثوبنيوأدتاسواومبنيوأفرملدها،ومجتعلوسنوماومحدةوعضيا وهلاودكج وسنو

ومللوكاسلوتتمحوبالقيا ومبخولفوملألناط .

ةماواعرفوملالتصالوعلىوأنهو"عملي وخمطبوهلاوتتوودفوحتهيزومللناسومخلقودمملفعوعندهموسنوأجلوتبينووووووو

35Fسيملدفوممللقيا ومبماكساتوجدادةو

 "و1

                                                            
و،جاسع وحممدوخيضر-بتكرة-ووجمل ومللعلي وملإلنتاني و،ومللعددومللثاين،ومشاركة العمال في تسيير المؤسسة الوطنية-واقع وتحديات-وكدا ولندة:وو1

و.وو132،133،وصوصو2002جيمل و
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وملشعليساتوتبادلوخاللهوسنوميكنوحيث،وملإلدملكا ومللعملياتومجيعويفوملشارتكومللعنصروملالتصالومااكلوووووو

وفإذملوسليم،وإدملكيوتنظيموضمنوسوكاسل ومحدةويفومللوماسكوإىلوتؤديوملجليدةومملالتصاالتو.مملالنهعاالتومملحلقائق

وأليوميكنوالوملليتومللونهيذا وملليسائلوأهموسنوملالتصالوفإ وعملي ومللعاس ،ومللتياس وتنهيذوهيوملإلدملكةومظيه وةانت

ونظا وإجيادوملليملجبوسنوفإ و،ملشرجيةومللنوائجوملإلدملكيومللعملوحيققومحىتو.ملسوخدملسواودم وبيملجباتاومللقيا وإدملكة

وأل ،ومللعا وملإلدملكيومللنظا وتاكلومملليتو،مللهرعي وملإلدملكا وملليحدملتودنيملتويفومللبياناتوتيصيلواكهلوفعال اتصال

36Fمملخوالهلا.وملإلدملكةوشللواعينوملالتصالوتأرر

و2

و:الفعال االتصال- 2-1

ومللهردواكي ولكيومو،وفقبومملحدوباجتاهوأمملسروشكلوعلىومليسوأةثر،وأموباجتاهنيومللوحامكوشكلواأخذووووو

وملالنوباهوهيوفاشطليبوذلكوسنوملعقدوملألسروإ وبلوفقب،ومظرمفهأمهيوهوواهوموأ واعينوالوملالتصالوجمالويفوفعاال

وملشرةّب وملشواكةوهذهوعلىوللحصيلومللودكابومللضرمكيومسنو.لملشرسوسنومللرسال واولقىومللذيومللطرفولدىومللهعلولرد

سيملءوةانتووبدد وممضيحومللعباكملتوصياغ وتومو وأمو،محتليلواوملليجهولوعبريملتوملالنوباهوملمةذو،ملجليدوملإلنصاتوسن

و37F3.مللرسال وبقبيلواتمحومللذيوملشناسبوملليدتوملكيملختوهيوذلكوسنومملألهموسكويب ،وأموشهيا وكسال 

38Fمللوالي وملألسيكوسرملعاةوسنوالبدوفعاالوملالتصالواكي ومحىت

و:و4

ملالتصال،ووعملي ومكملءواقفومللذيومللنوائيوملهلدفواوحددوعندساملالتصال؛وفوسنوملحلقيقيوملهلدفوسنومللوحقق-و1

و.ملهلدفولوحقيقوملشناسب وملللي وملسوخدمل وعنوبالبحثومللهردوأابد

وخالهلاوسنواوموملليتوللظرمفوحتاساواكي وأ وباالتصالومللقائموعلىووملإلنتاني ؛مومللطبيعي ومللظرمفوسرملعاة-و2

و.مللرسال وسولقيوطبيع وكملالتصالوموةذل

وحيلوكملجع وتيذا وإعطاءوعلىوملشتوقبلوتاجيعوعلىوممللعملوه،بواقي ومللذيوملالتصالوسوابع وملشرسلوعلى-و3

و.عليهوتأرريهاومسدىوملشقدس ،ومللرسال 

                                                                                                                                                                                        
،و2000مللقتموملألمل،ومللطبع وملألمىل،دساق،ودملكومللرضاوللنار،االتصال واالتصال اإلداري- المبادئ والممارسة- ومآخرم و:وساسروجلعيطو1

.و17ص
،وجمل وعلي وإنتاني ،مللتن ودرجة ممارسة االتصال اإلداري لدى مديري المدارس من وجهة نظر المعلمين في مدينة أربدفيملزوااسنيوحرملحاهو:وو2

وسنوملشلف.و5-4،وصوص12/01/2010وبواكاخ:ووWWW.ULUM.NL،وعنوسيدعومللل 2009،صيفو42مللتابع ،ومللعددو
.و71،وصو2003ممللويزاع،ووللنارو،وسصر،ومللدملكومللعاشي التأثير ونظريات االتصال علم مبادئوإمساعيل:وحتنووحمميد3
و7،وصووملشرجعومللتابق،درجة ممارسة االتصال اإلداري لدى مديري المدارس من وجهة نظر المعلمين في مدينة أربدوفيملزوااسنيوحرملحاهو:و4

وسنوملشلف.
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و.كفضواوأموللرسال وملآلخرانودبيلوسدىوعلىوبالي وآراكوهلاوملشرسلوعنوتصدكوملليتومملإلشاكملتومللوعبريملتو-وإ 4

  - أهمية االتصال الفعال:2-2
ووووووالواويدفوجناحوملشؤست وعلىوةهاءةوأفرملدهاوفقب،وموإمناوأاضاوعلىودكج ومللوعام وممللوهاهمومللقائموبينومومباو

اضمنومللعملوملجلماعيومللتليم.وفيجيدونظا وملتصالوسليمومفعالوضرمكةوسلح ولإلدملكة،وذلكوأل وملشدارواتوطيعو

واتوطيعومضعوحلوسناسبومفعالولذلكوملشيدف،وملبيملسطوهومللقيا وبوحليلوملشيدفوأموملشاكل وباكلوسليم،وةم

متقييموةلومللويدعاتوممللنوائجوملشرتتب وعنوذلكوملحلل.وفهيوةلوملشتويااتومللونظيمي وبنيوملشدارانومللونهيذانيومأعضاءو

ملإلدملكةومللعلياومملالسوااكانيومملشيظهنيومملشارفنيوممللعاسلنيوتوموعملي وملالتصالوباكلوستومر،ولنقلوملشعليساتو

مملألفكاكومملالجتاهاتومملشااعرومملالنطباعاتوبنيوملألفرملدومبنيوملجلماعات.ولذلكوفإ وملالتصالومللهعالوميثلوشبك و

39Fترببوةلوأعضاءومللونظيموبعضوموببعض.

ووو1

وأمهي وملالتصالومللهعالويفوحياةوملإلدملكيومللناجحوساوأربووهومللدكملساتوملليتوأجراتويفوجمالو"ومللتليكومواؤةدووووو

ومددوأظورتوإحدىوهذهو.وأ وملجلزءوملألةربوسنومدتوكجلوملإلدملكةواقضيهويفوملالتصالوسعوملآلخرانسنملإلدملكي"و

ونظرملًوأل و،تمويفوشكلوسنوأشكالوملالتصالملمقأوسنووباش  80وموباش  70ووأ وملإلدملكانيواقضي وساوبني،مللدكملسات

ويفو-وةعاسلوسنوعيملسلوجناحوملألدملء-وؤررويومهيوبدمكهو،ةلوجانبوسنوجيملنبوملإلدملكةوارتببوبعملي وملالتصال

40Fوفالوا.مهذهوملجلزئي وأ

و2

و

41Fتومثلويفوعيملسلوسوعلق وبـ:- عوامل نجاح االتصال الفعال: 2-3

3 

ملشرسل:وجيبوأ واكي وملشرسلوسلماوباشيضيع،ولكيواتوطيعوحمامكةوملجلمويكوملشتوودف،وممللردوعلىوملسوهتاكملته،و )1

ةماواوعنيوعليهوأ وميولكومللقدكةوعلىوتقدميوملشيضيعاتوبصيكةوجيدةومجذملب ،ومأ واكي ودادكملوعلىوملخوياكو

ملشيضيعاتوملليتوتموملشااكةنيومتتوودفوساكالتم،ومأ واكي ودادكملوعلىوتطياعوطراق ومللعرضوملالتصالي ومباو

واوناسبوسعومللثقاف ومملشتويىومللوعليميوللعمال.

                                                            
و.202-201،وصوصو2007وعما ،دملكوملليازمكيومللعلمي ،: العملية اإلدارية- مبادئ وأصول وعلم وفن-وضرملكومللعوييبومزسالؤهو1
و.6،وصو2000،وملإلساكملتومللعربي ،وجاسع وملإلساكملت،واالتصال الفعالحمميدوعزومللدانوعبدوملهلادي:وو2
و24-23،وسرجعوسابق،وصوصاالتصال واالتصال اإلداري-المبادئ والممارسة- وساسروجلعيطوموآخرم و:و3
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مللرسال :ولكيوتنجحوعملي وملالتصالوجيبوأ وتكي ومللرسال ومملضح وبتيط ومسالئم وللمتويىومللثقايفوممللوعليميو )2

للعمال،ومأ وتولمسوساكالتمومحليهلا.وملألسرومللذيواقوضيوسنوملشرسلوحتضريوسيضيعومللرسال ،ومطراق وعرضواو

وجيدملودبلومللبدءويفومللونهيذ.

ملخوياكومسيل وملالتصال:و"مسيل وملالتصالوأموتتمىودناةوملالتصال،ومهيوملليسائلوملليتوتتوخد ولنقلوملشعاين،ومهيو )3

إساولهظي وأموةوابي وأموتقني وأموسرئي وأموتصيارا وأمومجيعاوسعا.وموتعومدوعملي وملخوياكوملليسيل وملشناسب وعلىوطبيع و

عملي وملالتصالومطبيع وملألفرملدومسيضيعوعملي وملالتصالوممللعالداتوبينوم،ومسرع ومدد ومتكله ومسيل و

42Fملالتصال"

و.و1

ملشتوقبل:وجيبوأ واكي وملشتوقبلوسووماوباشيضيع،ومأ وتكي ولداهومللرغب ويفوملشااكة ،ومأ وااعروباجنذملبو )4

لطراق ومللعرضومملشنادا .وموعلىوملشرسلوأ واووموباخوياكوملشتوقبلنيولكلوسيضيع،وةلوحتبوملهوماسهومجماله،و

ومأ واووموبطراق ومللعرضومسااكة وملشتوقبل.

كجعومللصدى:وهيوملشؤشرومللذيوادلوعلىوسااكة ومللعمالومملسويعابموللميضيع،وملذلكوجيبوأ واووموملشرسلوباو )5

ومأ واوعاسلوسعوا،وةماواعّدلوسنوطراق وعرضهوهلاوإذملوملدوضىوملألسروذلك.و

ملهلدفوأموملألرر:وجيبوأ وحيددوملشرسلوملهلدفودبلومللبدءويفوعملي وملالتصال،ولكيواومكنوسنوإجرملءوعملي و )6

ملالتصالوبطراق وتوناسبومحتقيقوذلكوملهلدف،ومةذلكولكيواومكنويفو�اا وملالتصالوسنوتقييموعمله،ومأ وساو

وإذملوةا وددوجنحوأ وفال،ومسدىوجناحهوأموفاله.و

وHumanوأدكجوواوحتتومللكلم وملإلجنليزا و(،وتضمنتوإحدىومللدكملساتوملحلداث وديملعدولالتصالومللناجحمدد
Touchوأيوملللمت وملإلنتاني وعلىومللنحيومللوايل:و(

ووHimوHearو:Hووووووووووووووووووووووووووووووو)وملسومعوإليه.وووووووووو1

وfeelingوhisوUnderstandو:Uوووووووووووو)وملحرت وشعيكه.ووووووو2

وdesireوhisوMotivateو:Mوووووووووو)وحركوكغبوه.وووووووووووووووو3

وeffortsوhisوAppreciateو:Aوووووووو)وددكوجمويده.ووووووووووووووو4

وHimوNewsو:Nوووووووووووووووو)وسدهوباألخباك.ووووووووووووووووووووو5

وHimوTrainو:Tووووووووووو)ودكبه.وووووووووووووووووووووووووووووووووووو6

                                                            
و205وضرملكومللعوييبومزسالؤه:وسرجعوسابق،وصوو1
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وeyesوhisوOpenو:Oووو)وأكشده.ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو7

وuniquenessوhisوUnderstandو:Uوووو)وتهوموتهرده.ووووووووووو8

وHimوContactو:Cوووووووووووووووو)وملتصلوبه.وووووووووووووووووووووووو9

وHimوHonourو:Hووووووووووووووأةرسه.ووووووووووووووووووووووووووو)10
 مهارات تطويرهؤالءومللعمالوملشتوودفنيوباالتصال،وفإنهوانبييوعلىوملشؤست وومولوحقيقوأةثروسااكة وسنوطرف

و:هيوملشواكملتومهذه ،للعمالوبالنتب  االتصال
وملليدتومملخوياك،وملألفرملدوبنيومللهردا ومللهرمقوةمسضمينه،ومسرملعاوملحلداثومبحويىوملالهوما ومهي :التحدث مهارات •

و.وملآلخرانوعلىوأررهومسعرف و،للحداثوملشناسب
وملهلجائي وملألخطاءومجتنبو،مللدديق وملشيضيعي وملإلدملكا ومللكواب وعلىومللعاسلنيوتدكابومهيو:الكتابة مهارات •

و.مللكواب ويفوأسليبمملللييا ،ومتردي وومللعاسلنيوسعليساتوحصيل ومزاادة،ومللوهكريوتطيارواوطلبومهذملمملإلسالئي .و
وواقرأوشاومفومهومللقرملءةويفومللهردوسرع وزاادةومهيو: القراءة مهارة •
و.ومسعهوإىلاصلهوو اومبياناتوسعليساتوسنواوّمهوساومللعاسلوملخوياك : اإلنصات مهارة •
وملالتصال.ولعملي والحق وأموسالزس وأموسابق ومهيو: التفكير مهارة •
وملالتصالومسائلوملسوخدمل وسواكة •

 وسائل االتصال الفعال:- 2-4

 تيسير المعرفة والتعلم:  -

ووووووعنوطراقومللوكيانوممللودكابوملشتومرومملطالعومللعمالوعلىوملآلالتومملليسائلومللوقني وملحلداث ويفوجمالوملإلعال و

مملالتصال،ومتنظيمودمكملتوتكياني ولهائدتم،وساواتمحوهلموبوطياروسواكملتمومددكملتم،ومسنومثوملشبادكةوإىلومللوعام و

وسعوملإلدملكة.

 إتاحة المعلومات:  -
وملنوااكومينعوتاياشوأموتأخريودم ومللعمالوإىلوممللصحيح ومللدديق وملشعليساتوسنوبروةمي كأوإاصالإ ووووووو

وملشعنيا ومللرمحويفوضاكملوتأرريملواؤرروددوممللذيو،باشنظم ومللعاسلنيوبنيومللرمسيوغريوملالتصاالتوجوازومديا و،مللاائعات
و.ملإلنواجي وللعمالوممللكهاءة

 إدارة المناقشات:  -
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ومخيلقومللهرصو،وكجلوملالتصالومللناجحوجيبوعليهوأ واصييوليجواتومللنظروملشخوله وملليتواومومللوعبريوعنواووووووإ ّو

ومأ واكي وحكيماًويفوملسوياللوملليدتوملشواحوسعوملالحوهاظو،ومااجعوملشااكةنيوعلىوذةرومجواتونظرهم،لوبادهلا

باشنادا ويفوستاكها.و

و،وماتوطيعوديادتمولوبادلوملشعليساتوممجواتومللنظر،موبذلكوسيكي وعلىومعيومدكملا وبيجواتونظرومللعمال

ومأ والعبيملودمكملًوحقيقياًويفوملالتصال.

 :تعلم اإلصغاء -

وحيثواعدوملإلصياءوللميظهنيومإعالسومومباوادمكوأفضلومللطرقو؛سنوأهموسواكملتوملالتصال:وملإلنصات      

 إلغالقوفجيةوملاللوزمل ومجلعلوموااعرم وباالنوماء.

وفهيوأذها ومللكثريوسنومللناسواعوربومللقائدوأموملشارفوسنوذميومللتلط ،و،مللقدكةوعلىوملإلصياءوهيوشيءوجدادوم

ملذلكوفإ وملشنوظروسنهوأ واوحدث.وإالوأ ومللدمكوملجلدادواوطلبوتييريملًويفوهذملوملالجتاه،وفالوجيبوأ واقي ومللقائدو

بدمكوملشعلمومللذيواّصروعلىوأ واكي وفصلهوهادئاًومسنوبواً،ووةماوجيبوأالواكي وحمرضاًواتعىوإىلوإراكةومتعب  و

43Fومددوالوارغبي وفيوا.،ملألفرملدولدعموملألفعالوملليتوملواقيسيملوهموباخوياكها

و1

وو44F2و لمشاركة الفرد في جماعات العمل:تصاليةالمستويات اال- 3

ووووووإ وسليكومللهردوموسييالتهومسااعرهوتوأرروبوهاعلهوسعوملجلماع ودملخلومللونظيم،وحيثومييلومللهردوإىلوملالنتجا و

سعوأهدملفوموسييالتوملجلماع وملليتوانوميوإليوا،وماظوروسليكوسااكة ومللهردويفومجاع وسعين ومفقوعدةوستويااتو

وهي:

 - التوترات بين حياة الشخص وحياة الجماعة:3-1

ساعاتوملالجوماعي وبضرمكةومللوخلصوسنومللويترملتوبنيوحياةومللهردومحياةووستويااتوملشااكة ويفوملجلووووووتبدأ

ملجلماع وملليتوانوميوإليواو،ومهذهوأملوخطيملتوملشااكة وملالجيابي .وفإذملوأحسومللقائموبالعملوأمومللعميلوأ وملجلماع و

وعليهودرملكملتوتعتهي ،وفإنهوتلقائياوسيفوانتقوبنيوسييلهوسعملتوعلىوحتقيقوكغبوهويفوملشقا وملألمل،ومالومتاك

وبينهومبنيوذملتهومبنيوزسالئهومبنيوسارفيهوأموسداراهوماكي وهناكونيعوكمللهرديوممللصاحلومللعا ،ومتنوهيوعملي ومللويت

                                                            
و.16وسرجعوسابق،وصوالمجتمع:المعلومات إلى مشاركة من نشر :و(CRDI)سرةزومللبحيثوللونمي ومللدملي ووو1
و.301-298وسرجعوسابق،وصوص،العالقات اإلنسانيةومجالوأبيوشنب:وو2



ووووووووملشااكة ومللونظيمي ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومللهصــلومللرملبــعووووووووووووووووووووووووووووووووو

152 
 

سنوعد وملالنهصالوبنيوملإلكملدةومللهردا ،وسومثل ويفوشخصيوهومااعروحبراوهومللذملتي ومبنيوملإلكملدةوملجلماعي وسومثل ويفو

وأهدملفومصاحلوملجلماع .

 - االندماج والمعارضة:3-2

أ وملشااكة وملالجيابي وبنيومللعضيومملجلماع وملليتوانوميوإليوا،ومملليتوو"ClarkوThieryووووووووايضحو"ترييوةالككو

تؤديوبهوإىلوأهدملفوا،وحبيثوااعروبالويملفقوبدملخلوا،ومانعكسوذلكوعلىوعملي ومللوكيفوسعوأهدملفوا،ومباواؤديو

إىلوملكتهاعوستويىوملألدملءومتقدسهوملشطرد؛وهيوذلكومللنيعوسنوملشااكة وملليتوتؤديوإىلوعملي وملالندساعومللناشئوفقبو

مفقاولوماسكوملجلماع ومسقوضياتا،ومأاضاومفقاوللتلط وملليتوختضعوهلا.ومليسوذلكومللنيعوسنوملالتصالومملشااكة و

"وبأنــهوووو"وملندساعواؤديوإىلوحتقيقوgrovichوGregجرمعوجرمفوشوومللذيواؤديوإىلوملالندساعومللذيوعرفهو"

ةلوالوانهصلوعنوأجزملئه".وأل وهذملومللنيعوسنوملالتصالومملشااكة ودملخلونطاقوملجلماع وملشوني وإذملوحدثوبطراق و

انهصلوعنوأجزملئهوبطراق وملإلجرملءملتومللوعتهي وددواؤديوإىلونيعوسنوملالنعزملل،والوإىلووملالندساعومللكليومللذيوال

وملشااكة وملالجيابي ،ومبالوايلوالوجيدومللقائموبالعملوتيملفقهودملخلومجاعوهومالوااعروبالوكّيف.

 - التبعية:3-3

وووووووددواوبادكوإىلومللذهنو"أ وملشااكة ومملالتصالودملخلونطاقومللوهاعلوملالجوماعيويفوملجلماع وملالجوماعي و

توعاكضوسعومللوبعي ومتتوبعدها،وملكنوملليملدعوأ وملشااكة وتنميوملليعيوبالوبعي ...فهيودملخلونطاقوملجلماع و

ملالجوماعي وعلىوسبيلوملشثال،والوتتودعيوملشااكة وأ واكي ومللقائموبالعملوأمومللعاسلوتابعاودم ومعي،ومأ و

اوطابقوسعوسهاهيموملجلماع ومالييوشخصيوه.ومهذملواعينوأ وسهوي وملالتصالومملشااكة واوضمنومللوهاعلومللذيو

اأخذومملجو وملشااكة وملالجيابي ،وملليتوالوتعينوملخلضيعومللوا وأمومللوبعي وسنوأحدومللطرفنيوسيملءوةانتوعالد وزسيلو

بزسيلهوأمومبارفهوأموعميله،ومذلكوطاشاوأ وةالمهاوحيملونهسوملشعىنوشهويسوا،ومجيدولداهوسقامس ودملخلي واعملو

وعلىوحتطيموا.

ووووووومهذملواعينوأ ومللوأرريومللذيومياكسهومللزسيلوعلىوزسيلهوأموملشارفوعلىومللعاسلنيوأمومللقائموبالعملوعلىومللعميلو

اكي وسنودبيلوملإلدناع،ومنابعوسنوددكتهومللذملتي ومشعيكهوبقيته،وفيماواكي ومللطرفوملآلخرويفوعملي وملشااكة وسقونعاو

وبأ وعملي ومللوبعي وليتتوإلياءولاخصيوه،وبلوهيويفوصاحلهومللعلميوأموترتقيومبتويىوتهاعله.

 - التجاذب و التنافر، أو االندفاع والنفور:3-4

وووووووومتروعملي وملالتصالومملشااكة وممللوعام ودملخلوإطاكومجاعاتومللعملومبتويااتوسعين وسنوصيكومللوجاذبو

وممللونافرويفومللعالد وبنيوملألعضاءوملشكيننيوللجماع وأموملالندفاعوأمومللنهيكوبنيوطريفومللوهاعل.
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ووووووفقدوجيدوملشتوخد ويفوتهاعلهومسااكةوهوسعوزسيلولهودملخلوملجلماع وأمويفوسكا وإداسوهونيعاوسنومللويملفقو

مللهكريومملشزملجي،وساوجيعلهوادعموعالدوهوبهوماطيكوستويىوملالتصالوموملشااكة وبينواوإىلوستويااتوأعلىو،ويفو

حنيوجندهوسعوزسيلوآخروحياملوجتنبهومحتاشيهويفومللوهاعلويفوخمولفوملشيملدفوملليتوجتمعوماوسيااوإىلوحدوددواصلو

وإىلومللنهيكويفومللعالد .

وووووومبصددوتطبيقوهذهومللعالد وعلىوسااكة وملشتوخد ومتهاعلهومتعامنهوسعوسرشدهوأموسارفه،وميكنومللقيلوأ و

ستويىوملشااكة وخيولفوعنونيعوسااكة ومللطالبومتعامنهوسعوزسيله،وأل�اوتعدوتهاعالتومسااكةاتوطيعي و

ملخوياكا وإىلودكج وةبرية.أساوسااكة وملشتوخد وسعوسارفه،وفويوسااكة وكمسي وحتددهاوهياةلوملجلماع وملشوني وبقدكو

ةبري،وملكنوددكةوملشارفومأسليبهويفومللعملوهيومللذيوخيلقومللقناع ولدىومللعاسلوبالوعام ومملالندساعويفوستويىو

ملشااكة .ةماوأ وددكةوملشارفوعلىودسجومللعاسلومجعلهوعضيملوسااكةاوملجيابياوارتببوبنظا وهيكليوكمسيواومثلويفو

عملي وملإلكشادوممللويجيهوملليتوالوقيوفيواومللقائموبالعملوأمومللعميلوأمومللزسيلوماقربهوسنهولريتقيومبتويملهويفوملشااكة ،و

هذملوباإلضاف وإىلوسااكة وملشارفنيوموملشتؤملنيوللقائمنيوبالعملويفوبعضوملألناط وملليتوترتهعومبتويىوملشااكة و

ومجتعلواوسااكة وملجيابي وتوصفوبالوجاذبوالومللونافر.

و

رابع: المشاركة في المؤسسة الجزائرية المبحث ال

فرص المشاركة في المؤسسة الجزائرية: - 1

،وفمبدأوملشااكة وليسووسنوملشااكة ويفومللوتيريملعرفتوملشؤست وملجلزملئرا ويفوسرملحلوسابق وسنوتطيكهاوصيغوووووو

بيرابوعنوا،وفويوأحدوملألسسوملهلاس وملليتوأديموعليواومللنظا وملالدوصاديويفوملجلزملئر،ومهيوساوأدرتهومللقيملننيو

وممللواراعاتوملالدوصادا وممللعمالي .ومددوسّرتوملشااكة ويفوتتيريوملشؤستاتوبعدوملالسوقاللومبرملحلوأمهوا:

 التسيير الذاتي:ومرحلة-و1-1

وووووومكرتوملجلزملئروعنوملالسوعماكوملدوصادملوخمولطاوجيمعوبنيودطاعوتقليديومدطاعوكأمسايلوشكلهوملألمكبيي و.ومددو

ةا وملألملويفوسرحل ومللوهككوبينماوةا ومللثاينويفوسرحل وملالنطالق،وخاص وبعدوأ ودركوملالحواللومللهرنتيو

"تصنيعوملجلزملئر".ولكنوهذهومللهكرةوملليتوجاءتوسعو"خمطبودتنطين "وةانتوسوأخرة.وموابدموأ وهذملوملإلكثو
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اعرضوعلىوملجلزملئروملشتوقل ومنبوتنمي وكأمسايل،وبيدوأ�اوملوتترويفوهذملومللدكبومسلكتوطراقاوسعاةتا،وفقدو

45Fوساكسوملخلاص وبوأسيموملألسالكومللااغرةومللطراقوحنيومنيذعومللوتيريومللذمليت.22ومو18فوحتوسرملسيمو

وو1

ووووووموتقي وملشؤست وملشتريةوذملتياوعلىوجمميع وسنوملهلي اتوليوتىنوللعمالوملشااكة وسنوخالهلاويفومللوتيريو

مملشومثل ويف:وملجلمعي ومللعاس ،وجملسومللعمالومجلن ومللوتيري.وممنيذعومللوتيريومللذمليتوجندهوميثلوأحدوأهموسهاهيمو

مللدميقرملطي ومللصناعي ويفوأمكبا،وحيثواوحققوسنوخاللوشرملءومللعمالوشؤستاتمو اواتمحوهلموبوتيريوةلو

46Fسكيناتاومجاعيا.

ووو2

أساويفوملجلزملئر،وفوذهوملشؤست وملشتريةوذملتياوهيوسلكوللدمل ،ومفكرةومللوتيريومللذمليتوملشعومدةوملوتكنومليدةووووووو

تهكريوعميق،وإّمناوةا وأسرملومملدعياوأسلوهوجمميع وسنومللعيملسلوأبرزهاوظاهرةوملألسالكومللااغرة.ومهناوااريوبعضو

مللباحثنيوإىلوأ ومللونادضوملشيجيدويفوجترب ومللوتيريومللذمليتويفوملجلزملئروهيوملعومادهوعلىومللدمل ولودعمه،ويفوحنيوأ و

47Fهذهوملألخريةوالوميكنوأ وختلقوسؤستاتوعميسي وبدفومللتماحوهلاوأ وتتريوذملتيا

.ميفوهذملومللاأ واقيلو3

أنهوميكنوملحلداثوعنومجيدوتتيريوذمليتو:و"وعندساوالوتؤّسنومظائفو" Mihailo Markovic "سيوااليوساكةيفيوش

إدملكةومللعملياتوملالجوماعي وسنوطرفوديىوخاكج وعنوملحمليبوملالجوماعيوملشعين،وملكنواوتؤّسنوسنوطرفوأفرملدو

48Fستؤملنيوعنوملإلنواع..."

و4

ووووووهلذمل،وملوتتومرومللدمل وطياالويفودعموهذهوملشؤستاتوملشتريةوذملتيا،ومحّيلوواوبهضلوعملي ومللوأسيموإىلو

شرةاتومطني وتقي وسنوخاللو ثليواوبوتيريها،وسعوتميشوةلوسااكة وللعمالومللذانوملةواهيملوبعدومللوتيريومللذمليتو

وأ�موجمردوأجرملء،ومحياتموملليظيهي وتويدفويفوةثريوسنوملألحيا وعلىودرملكملتوكؤسائوم.

 )1980-1971مرحلة التسيير االشتراكي للمؤسسات(-وو1-2

وووووومهيوفرتةوأسليبومللوتيريوملالشرتملةيوللمؤستات،وفرتةوملالنوقالوسنوشكلوملشؤست ومللعاس وأموملشارمعومللعا و

إىلوشكلوملشؤست وملالشرتملةي و،ومةا وهذملوبوأرريوعيملسلوعدةوأمهوا:وملعوباكوجترب ومللوتيريومللذمليتوبكلوملجيابياتاو

مسلبياتاوباعثاوعلىوضرمكةوإجيادوصيي ولوجتيدوملشااكة ومللهعال ويفومللوتيري،ومةذلكوحتيلوتتيريوملشؤست وملليطني و

                                                            
و،وجمل ومللعلي وملإلنتاني ،وجاسع وسنويكيو–وتجربة الجزائر في التنمية- قراءة في االنتقال من نموذج إلى نموذج مضاد-وإدكاسوبيلكعيبات:و1

.و116،وصو2002وجيمل و17دتنطين -وعددو
 coopératives ouvrières en France et expérience étrangères deو:وMوMialonو2
démocratie industrielle,وproblèmesوéconomiquesوn°و,1981و,1710وpp16-26.و

.و134-133وسرجعوسابق،وصوصومشاركة العمال في تسيير المؤسسة الوطنية- واقع وتحديات- ،وكدا ولندة،وو3
.و116سابق،وصومللكجعوململ-و،وتجربة الجزائر في التنمية- قراءة في االنتقال من نموذج إلى نموذج مضادوإدكاسوبيلكعيبات،وو4
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مللعميسي وسنوملألسليبومللوقليديوإىلوأسليبوجدادواوخذوسنومللعاسلنيوعناصروناط وتضطلعومبوا ومللوتيريو

49Fممللرداب وسنوخاللوستامهاتمومللهعلي ويفوذلك

.ولذملوفقدوعرفتوملشؤست وملليطني وسبدأوملشااكة وسنوجداد.وممباوأ و1

أساسومللنظا وملالشرتملةي-ومهيومللنظا وملشوبعوآنذملك-ووهيوملشلكي ومللعاس وليسائلوملإلنواعو،وفإنهوسنوغريوملشنطقيوأ و

اؤةدهوسيثاقومداني ومللوتيريو الواكي وعمالومللارةاتوملليطني وطرفاوسوماويفوتتيريهاومسرملدبووا،ومهذملوسا

ملالشرتملةيوحيثوانص:و"...ومباوأ ومللعاسلواقي وبعملهويفوسؤست وتابع وللدمل ،وأيوللاعب،وفإ ولهوملحلقوأاضاو

50Fيفوأ وااركوبصيكةوفعلي ويفونوائجوهذهوملشؤست ومةذلكويفوتتيريها."

 و2

موعليهوفاألسرواوعلقوهناوباشااكة وبنيعيواوملشالي ،وسنوحيثوسااكة ومللعمالويفومللنوائجوملليتوحتققواوملشؤست ،وميفو

مللوتيريوباعوباكهموسالكني،ومسنوجنيوساهرانوعلىوحتنوسريوملشؤست .وموحّىتوتوحققوهذهوملشااكة ومضعتوهلاو

وهياةلومأجوزةوسومثل ويف:وملجلمعي ومللعاس ،وجملسومللعمال،وجملسوملشدارا .

وووووولكنوحتليلوسوا وجملسومللعمالومسوا وجملسوملشدارا وابنيوأ وسلط وهذملوملألخريوأةربوسنوسلط وجملسو

مللعمال،ومحيثواومثلودمكهاويفوملختاذومللقرملكملتوملهلاس وملشرتبط وبنااطوملشؤست وةكل،ويفوحنيوأ ومتثيلي ومللعمالويفو

هذملوملللسوالواوعدىوعاسلني،ومبالوايلوفوأرريومللعمالويفوعملي وملختاذومللقرملكملتوضعيه وجدملومتكادوتنعد و،و

باإلضاف وإىلوضعفوملشتويىومللوعليميوممللوكياينولدىوهؤالءو،وةذلكوملعومدوسبدأوملشااكة وملنطالداوسنوملعوباكملتو

51Fسياسي وحبو ،و اوخلقوغميضاويفوأدمملكوهياةلوملشااكة .

و3

وووووووإذمل،وفقدوملدوصرتوملشااكة ويفوهذهوملشرحل وعلىوملشاامكةومإبدملءومللرأيوسنوخاللو ثلنيونيملب،وفويوسااكة و

52Fغريوسباشرةومكمسي والومتثلوأيوخطروعلىوملجلوازومللونهيذيوللمؤست .

و4

 -  استقاللية المؤسسات:1-3

ووووووإ ومللوقصريويفوتطبيقوسبدأومللالسرةزا ويفومللوتيري،ومبقاءوسبدأوملشااكة ويفوإطاكهومللاكليوفقب،وسعوتهايو

أساليبوملإلدملكةومللبريمدرملطي و،وددوأدتوإىلومللوهكريويفوإجرملءوإصالحاتوجذكا وممملسع ومتكنوملشؤست وسنو

                                                            
،وجمل ومللعلي وملإلنتاني ،وجاسع وحممدوخيضرو–وبتكرة-ومراحل تطور المؤسسة االقتصادية الجزائرية وآفاقها المستقبليةوبنوعنرتوعبدومللرمحا :و1

.و122،وصو2002جيمل و
،و1994،وملجلزملئر،ودايمل وملشطبيعاتوملجلاسعي ،والتنظيم القانوني لعالقات العمل في التشريع الجزائري، عالقات العمل الفرديةوأمحي وسليما :و2

.و230صو
.و236وملشرجعونهته،وصو3
و.134،وسرجعوسابق،وصومشاركة العمال في تسيير المؤسسة الوطنية-واقع وتحدياتوكدا ولندةو:و4
و.1971ونيفمرب16ملشؤكخويفوو71-74ومبيجبوملألسرالتسيير االشتراكي للمؤسساتومللقاني وملشوضمنو1971وصدكويفوسن *
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ملحلصيلوعلىوملسوقالليوواويفوإدملكةوشؤم�ا.وحيثومتوتقتيموملشؤستاتومللكربىوإىلومحدملتوإنواجي وهلاوملسوقالهلاو

53Fمللعضييومملشايل،ومذلكوبدف:

و1

 إعادةوتنظيموملشؤستاتوملليطني ومللعميسي ،ومجتنبواومللوايهاتوممللنقائصومملالحنرملفاتوملليتومملةبتوملشرحل ومللتابق . )1

إعادةوترتيبوأمليااتوملشوا وملشنيط وباشؤست ويفوإطاكوهذملومللويجهوملجلدادومللذيواتومدوأبعادهوسنوشعاكو"وسنو )2

 أجلوحياةوأفضل"و.و

مددوبقيوسبدأوملشااكة ودائماويفوظلوملالسوقاللي ،ومحىتوادعموصدكوداني وخاصوسوعلقوبعالداتومللعملوسن و

و،وممللذيوانصوعلىوخلقوهياةلوللمااكة ،ومهيوساومسيوبـوجلن وملشااكة وباشؤست .1990

ومأصبحوللمااكة ومللعمالي ويفوتتيريوملشؤست وملشتوقل وستوياني:

واومثلويفوملشااكة ومللهعلي ويفوصنعومللقرملكملتوموملإلشرملفومللهعليوعلىومللوتيريوملالدوصاديووملشتويىوملألمل:-1

 مملشايلوممللونظيميوللمؤست وسنوخاللو ثليومللعمالويفوجملسوملإلدملكة.

واومثلويفوملشااكة وملالسوااكا وأموملإلعالسي وملليتومياكسواومللعمالوسنوخاللوجلن وملشااكة وعلىوملشتويىومللثاين:-و2

 ستويىوملشؤست .

وووووومإضاف وإىلومللطابعومللقانيينوهلذهوملشااكة ؛ومعد وجتذكهاويفوذهنياتوملشتريان،و"ليحظوضعفومللومثيلو

مللعمايلويفوجملسوملإلدملكة،وةماوأ ومجعي وملشتامهنيوملليتوالوميّثلومللعمالوفيواوحتوهظوبالصالحياتوملألساسي وووووومو

54Fملإلسرتملتيجي وللمؤست .

وو"2

 -  المشاركة في ظل خصخصة المؤسسات:1-4

ووووووأصبحومللوحيلوإىلوملدوصادومللتيقوسنوملألمهي ومبكا ويفوسنوصفومللوتعينات،وحيثوبدأومللوهكريويفو

خصخص وملشؤستاتومللعميسي ومحتيالوسلكيوواوإىلومللقطاعوملخلاص،وبتببوتزملادوسدايني ومللدمل ولدىوملجلواتو

ملخلاكجي ومعجزهاوعنوحتملومللنهقاتومتيطي وختائروملشؤستاتومللعميسي ،و اوحذملوباوإىلومللرضيخوللضييطاتو

ملليتوةانتومتاكسواوملشؤستاتوملشالي ومللعاشي ،ومملليتوفرضتوفوحومللالوأسا ومللقطاعوملخلاصوممللوعاسلوبالقيملعدو

ملجلدادةويفوحتراروملألسيملق،وممللوخليوعنوسياس ودعموملشؤستاتومللعميسي وملشهلت ،ويفوإطاكوملدوصادوتنافتيوعاشيو

وسهويحواهرضوحيادا ومللدمل ويفومللالوملالدوصادي.و

                                                            
.و125وسرجعووسابق،وصو، مراحل تطور المؤسسة االقتصادية الجزائرية وآفاقها المستقبليةوبنوعنرتوعبدومللرمحا :1
.و234،وسرجعوسابق،وصوالتنظيم القانوني لعالقات العمل في التشريع الجزائري، عالقات العمل الفرديةوأمحي وسليما ،و2
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ووووووميفوظلوملخلصخص ،واوحققوللعمالونيعوآخروسنوملشااكة وملواتبقوهلموأ وعرفيهوسنودبلو،وأالومهيو

وملشوعلقوباخلصخص ومينحوموحقوملحلصيلوعلىو22/95األمر رقم ملشااكة ويفوسلكي وملشؤست ،وحيثوجاءو

حصصويفوكأسوسالوسؤستوومومللقابل وللخصخص ،ومهيوساوميكنوموسنومتلكوجزئيوأموةليوألصيلوملشؤست ،و

وارىوممهناواوحوموعليوموأ وانوظميملويفوشرة واوموتكيانواوحتبوأحدوملألشكالوملليتوانصوعليواومللقاني .و

55Fمللبعضوأ وملشااكة ويفوملشلكي والومتثلوإالومللثمنومللذيوتدفعهومللدمل وللعمالوحىتواوقبليملوسبدأوملخلصخص .

و1

ووووووإالوأ ومللبعضوملآلخر،وارىوأ وملخلصخص وبذملوملإلجرملء،وأيوفوحوبابوملشااكة وللعمالويفوملشلكي ،واتمحو

هلموأ واوخذمملوصه وسالك-وعاسلو-،ومحتتنوبالوايلومللعالد وبنيوكأسوملشالوممللعملوسنوناحي ،ومسنوناحي و

أخرى،وعلىوملشتويىومللنهتيومملالدوصاديومملالجوماعي،وفوذهومللصه وتيرسويفومللعاسلوتعلقهومحبهوليسيل وعمله،و

ميفوملليدتونهتهوجتعلهوستؤمالومحتتتهومبااةلوملإلدملكة،ومملإلسرتملتيجي وملليتوجيبومللعملوباولوحتنيومضعي و

سؤستوه،وأل وذلكووميكنهوأ واكي وطرفاويفوعملي وملختاذومللقرملكملت،واقركوسصريوسؤستوهوماكي ولهوذلكو كناو

56Fدانينياومساليا.

و2

ددوأفرزوباشقابلوعدةوتتاؤالتوحيلوسدىوددكةوإالوأ وحتيلوسلكي وملشؤستاتومللعميسي وإىلومللقطاعوملخلاصووووووو

هذملوملألخريوعلىوسيملجو وتعقيدملتومللوتيريويفوظلوحدملروه،ومسدىوجداوهويفوتطياروملشااكة وملشباشرةوللعمال،ويفو

وظلوغيابوأطرومملضح ومآلياتوعملورابو وحتميومللعاسلوسنوأا وتعقيدملت.و

و57F3:- تقييم تجربة المشاركة في المؤسسة الجزائرية2

ووووووإ وساوميّيزومللنماذعومللوتيريا وملليتوعرفوواوملشؤست وملليطني وهيوملليميضومللذيوسادهاوحيلودمكومأمهي و

مللعنصرومللباريوفيوا.ومددوبذلتوجمويدملتودانيني ومتاراعي وعدادةويفوهذملومللاأ ولويضيحوهذملومللدمك،ومإلظواكو

أ ومللعاسلوملجلزملئريوالوتقوصروسوموهويفوتنهيذومللعملوفحتب،وبلوتوعدملهولواملوسااكة ويفوصنعومللقرملكملتو

باعوباكوأ وملشؤست وملليطني وسلكوله،وإالّوأ وهذهومللويدملتوباءتوبالهالونويج ومللطابعوملإلادايليجيومللذيوغلبو

عليوا،و اوفوحومللالولتيطرةومنيذعوبريمدرملطيوسهرطويفوملشرةزا ،وحيثوتؤخذوأبتبومللقرملكملتويفوأعلىودم وملهلر و

                                                            
 participation des travailleurs au capital des entreprises, réflexion sur la:وSlimaneوKaraو1
transition de l’économie algérienne vers l’économie de marché,وN°3وUniversitéوdeو
Tlemcen,1995و,ppو37-35و
 la problématique de la privatisation, séminaire sur la privatisation dansو:وMوGoumiriو2
les réformes économiques,وAlger,و25-24وmai,و,1994وpp1-14و

و  9-7وسرجعوسابق،وصوصواإلدارة بالمشاركة رهان المستقبل في المؤسسة الجزائرية، ومللعياشيوعنصرو:و3
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 اوعطلوةلوفرصوملشااكة ،وباإلضاف وإىلوأ وملشااكة وملليتوتدعيوإليواوهذهومللقيملننيوممللواراعاتوهيوسااكة وغريو

سباشرة،ومددوأربوتوعدةودكملساتوحمدمدا ونوائجوا،وةماوأ وملشماكساتومللعملي ولعملي ومللوتيريوهيوملليتوتيضحو

متعّنيوسكان ومللعمالودملخلوملشؤست ،ومليتتومللقيملننيوممللواراعاتومللقادس وسنوخاكجوا.وفاشااكة وغريوملشندجم و

وتتيريا وميكنوأ والوتؤديوإىلوأيونويج وأموإىلونوائجوتضمنوإسرتملتيجي وعاس وللمؤست ومغريوملشوبيع ومبماكسا

58Fسلبي و،ومةذملوإىلوسااةلوةثريةويفومللعمل.

ووو1

ولكنوبالرغموسنوملخوالفو،ويفوظرمفوسوميزةوحملياومعاشياملجلزملئرا وجتاكبومللوتيريعاشتوملشؤست ووووووومددو

مللظرمفوملليتومتّيزوملشرحل ومللرملهن وعلىومجيعوملألصعدة،وفإ وهناكوجمميع وسنوملخلصائصومملشميزملتومللعاس وملشوأصل و

تاكلوحاجزملوديااوحييلودم وترسيخووومنظاسهومللتياسي،ومرقافوه،ومستاكوتطيكه،،بقيةويفوبني ومللومعوملجلزملئري

حال ودبيهلاوسنوطرفومللقيىوملالجوماعي وملشعني وباويفوملشؤست ووفكرةوملشااكة ،وأموتقلصوسنوحظيظوجناحواويف

اعينوذلكوأ وتقيا وفرصوملشااكة ،وبلودبيهلاويفوملشقا وملألمل،واتودعيوبالضرمكةوإزملل وتلكووميفومللومعوعميسا.وم

مللعقباتومملحليملجز،وأموعلىوملألدلوتقليصوتأرريهاوإىلوأبعدودكج و كن .ومسنيكدوهناوجمميع وملخلصائصوملليتونعوقدو

أ�اومتثلوتلكومللعقباتومللرئيتي .وو

ووملعومادومللومعويفوتطيكهوملالدوصاديومملالجوماعيوعلىوسنظيس وملدوصادا وكاعي :-و1

وماقللوذلكو،و%)96ذلكوأ وملجلزءوملألعظموسنوررمتهوسصدكهاوعائدملتومللنهبوأموملحملرمداتوبصه وعاس و(ووووووو

سنوسكان وملشؤست وةيحدةوإلنواعومللقيموملالدوصادا ويفوشكلوسلعومخدسات،وحميالوإااهاوإىلومحدةولويزاعومللثرمةو

باسوثناءوحاالتوحمدمدةوجدملو-ومللراعي وعلىوخمولفوملله اتوملالجوماعي .ومساودملستوملشؤست وملوتاكلوحلدوملآل 

سنوملألاا وشبدأومللنجاع وملالدوصادا ،وووفإ وتتيريهاومإدملكتاوملوختضعويفواي ،داعدةوأساسي وإلنواعومللثرمة-و

ومملاللوزمل وبالنوائجوملحملقق وعلىوملالسوثماكملتوملشيضيع وفيوا.

لذلكوفإ وسعااريومللكهاءة،ومملالسوحقاق،وممللعقالني وملالدوصادا وملوتاكلوهاجتاولدىوملشتريانوإطالدا،وسادمل و

و.ومبصادكوأخرىوغريومللعملوملشنوجوللقيم.ملبقاءوملشؤست ومملالسويازملتوملليتوتيفرهاوسرتبب

و:تأرريوملخللهي ومللثقافي ومملالجوماعي -و2

وحبيثوسادوفيواومنيذعوتتيريوجيمعوبنيونزع و،ملليتوظورتوممنتوفيواوملشؤست وعلىوأسليبوإدملكتاومتتيريهاوووووو

مهيوتؤةدوبدمكهاوومتيزهاومللتلطيا ومملالسوبدملد،ومأمناطومللوتيريومللكالسيكي وملشبودع ويفومللبالدومللصناعي ،وأبيا 

                                                            
وو136و،سرجعوسابق،وصو-مشاركة العمال في تسيير المؤسسة الوطنية-واقع وتحدياتوكدا ولندة،وو1
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مللنزع وملالسوبدملدا ومترسخوا.وةانتوتلكوملليضعي وأحدوملألسبابومكملءوعد وملالسوقرملك،ومملالضطرملبوملشميزانو

لعالداتومللعملويفوملشؤست وملجلزملئرا وسنذوناأتا.و

وغيابورقاف وتتيري:و-و3

تؤلفوبذةاءوبنيوسبادئومللوتيريوملحلداثوملشتولوم وسنوجتاكبومللبالدوملشوقدس ،وممللعناصرومللثقافي وللمجومعووووووو

ملليتوتؤةدومساتوسثلومللوماسك،ممللوعام ،ومتيلبوكمحومللوضاسنوعلىومللنزع ومللهردملني وملشوطرف .وماعيدوذلكويفو

ملعوقادناوإىلوأ وعملي ومللوصنيعومتكيانوملشؤست وملالدوصادا وملحلداث وةانتومبثاب وظيملهروغراب وغرستويفومللكيا و

وملختذوشكلوملالحواللوملألجنيبوممللوبعي وملشوعددةوملألبعادو،ملالجوماعيوبعنفوسنوخاللوعملياتوملخرتملقوخاكجي

لنظا وكأمسايلوعاشيواقي وعلىوسبادئوسياارة،وبلوسنادض ولولكوملليتواتوندوإليواومللومع.و

وتباانوستويااتومللوعليموممللوأهيلومملخلربة:-و4

ملخوالفوملألصيلوملالجوماعي ،ومعملياتومللونا  وباكلوصاكخوبنيوملشتريانومملإلطاكملتوعميساوسنووةذملموووووو

ومللايءومللذيوطبعومللعالداتودملخلوملشؤست وحبال وسنو،علىوملخوالفوستويااتموسنوجو وأخرىوجو ،ومملشنهذان

وكملفضاوملآلخرومةلوساواصدكوعنهوحبثاوعنوملألسنومخيفاوسنو،مللويتروممللاكوجعلتوةلوطرفواوخندقويفوسيدعه

وحيثوادملفعوةلوفراقوعنومجواتو،ملشياسرة.ومددوأدىوذلكوإىلوظويكوسرملتبي وملجوماعي وسوصلب ودملخلوملشؤست 

نظرهومسصاحلهومملسويازملتهويفوجيوسنومللويتروملحلادوممللاكوملشتومر.و

:ووتهادموملألمضاعومللتابق -و5

بهعلوملشنامكةومملألسليبومللذكملئعيوملشنووجوسنودبلومللنخب وملحلاةم ويفومللوعاسلوسعوملشؤست ومملألطرملفووووووو

جيدةوبنيوتلكوملألطرملفويفوإداس وحتالهاتوسرحلي ومها ومملالجوماعي ومللهاعل وفيوا،ومملسوياللومللونادضاتوململ

هدفواوحتييدوهذملومللطرفوأموذملكوحبتبومللظرفومملشناسب ،وأمومتراروبرناسجوسياسيوأموملدوصاديوسعني.ومبذلكو

ملسوخدستوملشااكة ومللعمالي ويفومللوتيريوبطراق وسكيافلي ولهرتةوطيال وسنومللزسن،ومثوملعوربتوبعدهاوسصدكوةلو

وبلوممللومعوبصه وعاس .وةلوذلكوأدىوإىلوزاادةوحدةومللويترملتو،ملشآسيومملإلخهاداتوملليتوعرفوواوملشؤست و

ممللصرملعاتومخلقوجيوسنومللراب ومفقدمل ومللثق وبنيوملألطرملفومللهاعل ويفوملشؤست ،ومبنيوهذهومملحمليبومللذيوتنابو

فيه.و

ووسيطرةومنبوسنوملحلكمومملإلدملكة:-و6

وحيثوتؤخذوأهمومللقرملكملتوسثلوأبتطواويفوأعلىودم وملهلر ،وسهرطوني،اوميزمل ومبرةزا ومنزع وبريمدرملطي ووووووو

ووومللايءومللذيوعّطلوةاف وفرصومللوهامضومملحليملك،ومبالوايلوسااكة وملشتويااتومللدنياويفوعملياتوملختاذومللقرملكو



ووووووووملشااكة ومللونظيمي ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومللهصــلومللرملبــعووووووووووووووووووووووووووووووووو

160 
 

فاشبدأوملألساسيولكلوسااكة وليسوملحليملكوحيلوملألهدملفومللكربىوفحتب،وو،وملشؤست ).ة،وملليحد(ملليكش ،ومللقتم

و،بلوهيومللوهامضوحيلوتتيريومإدملكةوشؤم وملحلياةومللييسي ويفوأساةنومللعمل"crosierوةرمزي"ةماواقيلو

مملشهامض وملشقصيدةوهناومتثلو اكس وايسي وتضعوتيملز وملشؤست ومأسليبوتتيريهاوسيضعوملالخوباكوباسومرملك.و

م اكسوواوشاوتهوحهوسنوآفاقومملعدةوأسا ومجيعوملألطرملفوللوطيكوممللوقد .ووملكنواوسهامض وتتوحقوملشياسرةوبقبيهلا

59F- تحديات المشاركة التنظيمية في المؤسسة الجزائرية :3

و1

وسااكة وسباشرةوسنوخاللوجمميعاتومللعملودم و ثلنيوساكيكويفو–حقيقي وووووووسنوأجلوحتقيقوسااكة و

وأسانوومومللومثيلي -وفإنهوسنومللضرمكيوأ :و

أ-واتبقوديا وملشااكة ويفومللوتيريويفوملشؤست وملليطني وتييريويفومللذهنياتوممللوصرفات،وأل وستوقبلومللنميذعو

وسرتببوحبومي وتيريوملإلنتا ويفوتصرفاتهومسليةاته،وممللذيوالبدوأ وميسوةلوأعضاءومللونظيم.

ب-وحتقيقوهذهومللوييريملتوعلىوملشتويىومللهرديوسنومللضرمكيوأ وتوبعواوتعداالتوتنظيمي وغااوواومللوحيلوسنو

أساليبوتتيريوتقليدا وإىلوأساليبوتدعيوإىلوستويىوعالوسنوملشااكة ،ومملليتوتقي وهيوملألخرىوعلىوملالعوباكملتو

ومللوالي :و

وإسنادوسوم وملختاذومللقرملكملتوإىلوخموصنيوسعنينيومليسوستؤملنيوتنظيميني. )1

إعطائوموفرص و اكسوواوليسوبدفوحتقيقوأهدملفووملالعرتملفوللعمالوباسوالةومولقدكملتومسواكملتوإبدملعي ،وم )2

وملشؤست وفحتب،وبلوباعوباكهاوغاا وإنتاني ويفوحدوذملتا.

وإعادةوتنظيمومللعمالوبيضعوهياةلوجدادةوسثلوجمميعاتومللعملوأمودمملئروملجليدة. )3

ديا ونظا وإعال ومملتصالوعلىودكج وعالي وسنوتيفروملشعليساتومدمكمل�ا،وسهويحولكلومللعمال،ومعلىوستويىوعالو )4

وسنوملألدملءوممللهعالي ...وفمنوأجلوملختاذوأحتنومللقرملكملت،ومللعمالوحباج وإىلوسعليسات.

تطرحوباكلوسلحوستأل ومللوكيانومللدملئموللعمالومحتيالوحميبومللعملوإىلوحميبوتعليمي.ومملشااكة وتوطلبوأساساو )5

تنمي وملشواكملتولدىومللعمالوذملتومللعالد وبالوتيري،وبالوكنيليجياوملحلداث ،وحبلوسااةلومللعمل،ومبالعملويفو

وجمميع .

سكافأةوملشواكملتوملشكوتب ومحتهيزوذميومللويدملتوملشبذمل ومبجازملةوسادا وعلىوشكلوعالمملتوأموأكباحوإضافي ،وأمو )6

وملشتامه ويفوكأسوملشال.أموغريوسادا وةولبي وحاجاتوملالعرتملفوممللوقدار،ومملليتوحيبذهاوأاضاومللعمال.

وضرمكةوضما وملسومرملكا ومللعاسلويفومللعملوللحصيلوعلىوسااكة وفعال وسنوطرفه. )7
                                                            

.و137سرجعوسابق،وصو،وو-مشاركة العمال في تسيير المؤسسة الوطنية-واقع وتحدياتوكدا ولندةو:و1
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وووووومخالص ومللقيلو،وأنهواويجبوعلىوملشؤست وملجلزملئرا وسيملءوةانتوعميسي ،وخاص وأموسارتة وحالياوأ و

تكّيفونهتواوسعوملشويريملتوملجلدادة،وملليتومتثلوسااكة ومللعمالويفوإدملكةوملشؤست وأحدوملبرزوتيجواتا،وحيثوأ و

إشرملكومللعمالويفوختطيبوموتنهيذوخمولفوملألناط واعدوسنوأجنحومللطرقولوحقيقومللويريملتوملشرجيةوبالترع وملشطليب ،و

ومبليغوسرتب وجّيدةويفوسّلموملحلاةمي .وو

و

و

و
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 خطة الفصل

 

 (ArcelorMittal Tébessa)أرسيلور ميتال تبسة  مؤسسة تقديمأوال: 

 - التعريف مبؤسسة أرسيلور ميتال تبسة1

 - التعريف بصاحب املؤسسة احلايل2

- نشاط املؤسسة وهيكلها التنظيمي 3

 - رسالـة وثقافـة املؤسسـة4

 - التكوين5

 ثانيـا: تحليـل البيانـات

 - احملــور األول: البيانات األولية

 - احملور الثــاين: طبيعة الفوائد اليت توفرها التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال

 - احملور الثالـث: ممارسة العمال ألنشطتهم عرب التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال

دارة أنشطتهم عرب التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال، و أسباب    املستخدمني إل تقبل - احملور الرابـع:

 املقاومة إن وجدت.

 ثالثـا: نتائـج الدراسـة

 رابعـا: مناقشة النتائج في ضوء المقاربة- نموذج انتشار المبتكرات-
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 :(ArcelorMittal Tébessa)أرسيلور ميتال تبسة  مؤسسة تقديمأوال:  

 - التعريف بمؤسسة أرسيلور ميتال تبسة1

  "ArcelorMittal   أرسيلور ميتال "فرع جممع هي تبسة   "ArcelorMittal " ميتال أرسيلور     

أرسيلور ميتال وهي مؤسسة " مشروع مشرتك " بني ، رقم واحد عامليا املصنف لصلبللحديد و ا

" ArcelorMittalأسهم ]. وتقدر قدرتا 30% أسهم ] ومؤسسة فرفوس [ 70[ "ذات أغلبية %

 ماليني 3 مليون طن من احلديد اخلام، وهي تتطلع لرفع إنتاجها يف السنوات القادمة إىل 2اإلنتاجية السنوية بـ 

 ] باحلديد اخلام عرب عنابةArcelorMittal  املمول الرئيسي لمع احلديد والصلب باحلجار [ومتثل طن،

0Fمنجمني: منجم الونزة ومنجم بوخضرة

1. 

الموقع الجغرافي :  - 1-1

 .كلم80  ـمبدينة الونزة احلدودية و اليت تبعد عن مقر والية تبسة ب  ميتال تبسةأرسيلورمؤسسة     تقع إدارة 

  "chaine de gora"الشانقورة  جببل يف اجلزائر، الواقعجنمي ملعدن احلديد محقل أكرب وأغىن وهي تضم 

مدينة الونزة، واحلقل املنجمي الواقع جببل بوخضرة البلدية اليت تبعد عن مدينة  كلم عن 03 سافةالذي يبعد مب

  . الصناعة اإلستخراجيةا مركزاوهم كلم، 50الونزة مبسافة 

       وقد مرت املؤسسة بالعديد من التحويالت واملراحل نوجزها فيما يلي:

 - لمحة تاريخية عن مؤسسة أرسيلور ميتال تبسة:1-2

 تاريخ أول أمر للتنقيب عن احلديد من طرف السيد 1878        لقد مرت املؤسسة بعدة تطورات منذ سنة 

 إىل يومنا هذا، وفيما يلي 1921، حيث بدأ االستغالل الفعلي سنة 1913  نشهتا عام  pascalباسكال 

 ميتال: أرسيلورحملة موجزة عن كل املراحل اليت مرت با إىل أن وصلت إىل 

 

 
                                                            
1 Livret de l’entreprise : ArcelorMittal Tébessa - mines de Ouenza et de Boukhadra- 
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 SOZ المرحلة األولى: شركة الونـزة ∗

      أخذت هذه التسمية إبان الفرتة االستعمارية، حيث كانت املمول األول مبادة احلديد اخلام منذ سنة 

.كما عرفت هذه  املرحلة عملية حتويل خام منجم الونزة إىل مادة جاهزة لتزويد الصناعات الفرنسية 1913

) يف إطار ما عرف مبخطط قسنطينة عام SBSباحلديد والصلب عرب الشركة العنابية للحديد والصلب (

حيث مت تزويد هذا املشروع عند اإلنشاء بفرن عايل مع كافة ملحقاته بقوة إنتاجية تقدر ،1958

 طن يف السنة. 400.000بـ:

 SONAREM المرحلة الثانية: الشركة الوطنية للبحث واالستغالل المنجمي ∗

تهسست الشركة الوطنية للبحث واالستغالل املنجمي  1966يف ماي املناجم بعد عملية تهميم       

SONAREM  ، حتولت إىل مؤسسة اشرتاكية ذات طابع اقتصادي يسريها قانون التسيري االشرتاكي  

 مؤسسة مستقلة على شكل 1971 نوفمرب 16 املؤرخ يف 71-74للمؤسسات من خالل إجراءات األمر رقم 

    "وهي :   SGPذات أسهم تسريها هيئة معينة من طرف احلكومة باسم شركة التسيري و األسهم 

SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATION"  

 .ولقد كان النشاط الرئيسي يف هذه الشركة موزعا على وحدات مجيعها تابعة هلا يف النظــــــــام و التسيري

 FERPHOS المرحلة الثالثة: المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات ∗

 :وانبثقت عنها املؤسسات التالية،  متت إعادة هيكلة املؤسسات الوطنية الكربى1983 جويلية 16ابتداء من 

املؤسسة الوطنية للمواد الغري حديدية  (حناس، زنك ).  •

 املؤسسة الوطنية للبحث و التنقيب. •

 املؤسسة الوطنية للملح. •

 املؤسسة الوطنية للرخام. •

 .مؤسسة التطوير و الدراسات املنجمية  •
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 املؤسسة الوطنية للحديد و الفوسفات •

 وهي مؤسسة ذات .FERPHOS E.N مت تهسيس املؤسسة الوطنية للحديد و الفوسفات حتت اسم: حيث

، و حتّولت إىل مؤسسة منجمية 1983جويلية  16 املؤرخ يف 83/441مبوجب القانون رقم  طابع اقتصادي،

 بعد إعادة هيكلة املؤسسة الوطنية للبحث واالستغالل املنجمي.

 حتولت إىل مؤسسة عمومية اقتصادية مكلفة يف إطار املخطط الوطين للتنمية االقتصادية 1990 ماي 9 و يف 

واالجتماعية مع اهلياكل و املؤسسات و الوزارات املعنية بالتنمية واإلنتاج. 

إىل مؤسسة مستقلة.  ferphos و يف إطار اإلصالحات اإلقتصادية للبــــالد حتولت مؤسســـــة فرفوس 

 : ISPAT- Tébessa المرحلة الرابعة: مؤسسة إسبات تبسة ∗

      خالل سنوات التسعينات شهد املركب عدة مشاكل كادت أن تؤدي إىل إفالسه حيث تراجع اإلنتاج يف 

هذه الفرتة إىل أدىن مستوياته، وارتفعت التكاليف مع اخنفاض يف اإليرادات، هذا ما أدى إىل اختاذ مجلة من 

اإلجراءات إلنقاذ ما ميكن إنقاذه. ومن أشهرها الدفع بعدد كبري من العمال إىل مغادرة مناصبهم مقابل مبلغ من 

 Le )                       املال للتخفيف من حدة اخلسائر اليت شهدها املركب، وهذا يف إطار القانون املسمى

Départ Volontaire) .

 اهلندي، حيث مت LNM      كما دفع ذلك ويف إطار خوصصة املؤسسة إىل دخول يف شراكة مع المع 

 . وقد مت تغيري اسم 2001.10.18 يف LNM وجممع  ferphosتوقيع عقد الشراكة بني مؤسسة 

. ومن بني الشروط اليت وضعتها الدولة اجلزائرية خلوصصة ISPAT-Tébessaاملؤسسة إىل إسبات تبسة 

 العاملية الرائدة يف صناعة احلديد والصلب ISPAT يف اتفاقية الشراكة مع مؤسسة إسبات ferphosمؤسسة 

نذكر: 

 مدة العقد عشر سنوات قابلة للتجديد -
 االحتفاظ بالعمال القدماء -
 حتسني املستوى العام لألجور  -
  سبعني باملئة.ISPATتكون حصة الدولة تقدر بثالثني باملئة وحصة  -

 Mittal Steel Tébessa المرحلة الخامسة: مؤسسة ميتال ستيل تبسة ∗
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  Mittal Steel Tébessaإىل  ISPAT- Tébessa     يف هذه املرحلة مت تغيري اسم املركب من 

 Mittal العاملية إىلISPATوذلك بعد تغيري اسم جمموعة  ،2005.01.01وكان ذلك ابتداءا من 

Steel  

 Arcelor Mittal Tébessa المرحلة السادسة: مؤسسة  أرسيلور ميتال تبسة ∗

الوجود بعد اإلندماج الذي مت يف        جمموعة أرسيلور هي جمموعة الفوالذ األوروبية اليت ظهرت إىل

 Arbed الفرنسية وUsinor اإلسبانية، مؤسسة Aceralia بني مؤسسة 2002.02.18

 42.8البلجيكية.حيث أصبحت مؤسسة أرسيلور القائد العاملي األول يف ميدان صناعة الفوالذ بإنتاج يقدر بـ 

% من السوق العاملي، لكن هذه املرتبة ما لبثت أن مت االستحواذ عليها 4.5مليون طن يف السنة أي ما يعادل 

، ومن أجل ضمان واحلفاظ على املوقع الريادي على املستوى العاملي، 2004من طرف ميتال ستيل يف أكتوبر 

 وبالتايل مت .، حتت اسم أرسيلور ميتال2007جمموعة أرسيلور وكان ذلك سنة  مت التحالف بني هذه األخرية و

 تغيري اسم مؤسسة ميتال تبسة باعتبارها أحد فروع أطراف التحالف وهو ميتال ستيل إىل أرسيلور ميتال تبسة.

1F- التعريف بصاحب المؤسسة الحالي:2

1 
اسم له وزنه يف عامل االستثمار، هو رجل ) LAKSHMI N. MITTAL     الكشمي نيفاس ميتال (

 15. ولد يف أعمال هندي وأحد عمالقة صناعة احلديد والصلب يف العامل، ورئيس جمموعة "أرسيلور ميتال"
 ).درس يف جامعة سان كزايف، حتصل على شهادة ليسانساهلند براجاستان (سادولبور يف قرية 1950يونيو 
 ، بعد ذلك عمل مع والده و اشرتى مصنعا مفلسا يف إندونيسيا.1969 يف العام حماسبة

 صاحب حس جتاري استثماري ميتال انفصل عن والده و إخوته و أسس شركته، كان 1994     يف العام 

متميز، وكان يؤمن بالازفة احملسوبة فتمكن من االقرتاب من أسواق مل يكن جيرؤ أي من رجال االستثمار من 

 هي االجتاه حنو شراء املصانع الصغرية اخلاسرة، وشركات الصلب اليت الكشمياالقرتاب منها، وكانت سياسة 

تعاين من ضائقة مالية، فيعمل على حتويل خسائرها إىل أرباح مضمونة وإعادة هيكلتها مرة أخرى، وعند ا�يار 

لندن  يعيش يف مدينة واآلناإلحتاد السوفييت سارع إىل شراء املصانع اخلاسرة يف بلدان أوروبا الوسطى والشرقية. 

 واليت نشرتا صحيفة 2008حبسب الئحة يعد أغىن رجل بهوروبا وبريطانيا واهلند، ورابع أغىن رجل بالعامل  وهو

،  مليار يورو)35,1 مليار دوالر، 54,9 مليار جنيه إسرتليين (27,7ثروة من  «صنداي تاميز»،حيث أنه ميلك

هو رجل متكن من الصعود والتهلق يف عامل الثراء، وحسب خطواته بدقة بالغة األمر الذي أهله لكي يعتلي عرش 

                                                            
 . -ArcelorMittal- ANNABA بفرع أرسيلور ميتال عنابةاإلعالناتلوحة   1

http://ar.wikipedia.org/wiki/1950�
http://ar.wikipedia.org/wiki/1950�
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1�
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø±Ø§Ø¬Ø§Ø³ØªØ§Ù��
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø±Ø§Ø¬Ø§Ø³ØªØ§Ù��
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ù�Ù�Ø¯�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ù�Ù�Ø¯�
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 ألف 320 وتوظف ،كرب شركة يف العامل إلنتاج الصلبأ وتعترب أرسيلور ميتال احلديد والصلب يف العامل.

    دولة من بينها اجلزائر.60شخص يف 

- نشاط المؤسسة وهيكلها التنظيمي: 3

كما تقوم ، بوخضرة و ونزة التقوم مؤسسة أرسيلور ميتال تبسة بالتنقيب عن احلديد يف سلسلة املناجم      

 أجزاء صغرية لتحول بعدها عرب قاطرات إىلباستخراجه على شكل صخور بعد تفجريها بالديناميت وتفتيتها 

  مركب احلجار.إىلالسكة احلديدية املخصصة أو الشاحنات 

 وأيضا من نشاطات املؤسسة املنجمية أ�ا تقوم بـ:

 عمليات اإلنتاج واملعاجلة. -
 الدراسات والتنمية. -
 الصيانة. -

رغم التخفيض يف كمية اإلنتاج اليت واجهت به املؤسسة األزمة املالية، إال أ�ا قد حققت أرباح جد مرضية       

خالل السنوات املاضية، ولكن نتائج األزمة احلقيقية وكحالة خارجة عن السيطرة ظهرت خالل األشهر األوىل 

، و ذلك من جراء االخنفاض يف كمية اإلنتاج املتبوع باالخنفاض يف قيمة األسعار، ولكن سنة 2009من سنة 

للمؤسسة السرتجاع خسائرها. عرفت حتسنا يف الطلب على املنتجات وزيادة أسعارها مما يعطي الفرصة  2010

2F- الهيكل التنظيمي للمؤسسة:

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .08/04/2010 السيد شايب فتحي، بتاريخ  املستخدمني باملؤسسةرئيس مصلحةملف مطبوع قدم لنا من طرف  1
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3F- رسالـة وثقافـة المؤسسـة4

1 

     نعرف بهن لكل مؤسسة رسالة تكون كمبدأ لعملها وثقافة متيزها عن مثيالتا، ولقد متيزت مؤسسة دراستنا 

 برسالة وثقافة مميزتني تعرب عن مدى عزمها على مواصلة مشوارها، نوجزمها فيما يلي:

                                                            
 ArcelorMittal- ANNABA بفرع أرسيلور ميتال – عنابة – اإلعالنات لوحة  1
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 رسالـة المؤسسـة: -4-1

       كانت رسالة املؤسسة أرسيلور ميتال سابقا قبل إحتاد ميتال ستيل مع أرسيلور تتمثل يف عبارة 

"Shapping The Future of Steel" أي "معاً نصنع مستقبل الفوالذ"، وبعدها تغريت هذه الرسالة 

  " تغيري املستقبل" وفيما يلي شرح هلذه الرسالة:"Transforming Tomorrow"لتصبح 

" حنن نعرف أن وضعيتنا يف سوق الفوالذ تتضمن مسؤوليات خاصة، فنحن نتعهد بتحديد معايري معرتف با 

 على املستوى العاملي، واليت تهخذ بعني االعتبار حاجات األجيال املستقبلية".

 وميكن تفكيك هذه الرسالة إىل:

 حنن نعمل على تطوير هذه الصناعة من أجل ضمان مستقبل أفضل ما ميكن للقطاع التنمية املستدامة:- 

ولألجيال اليت ستهيت، حيث أن التزامنا حنو العامل الذي يدور حولنا يفوق احلد األدىن، ويضم مجيع األفراد الذين 

 نستثمر من خالهلم.

 إن التمعات اليت تدعمنا والعامل الذي نعمل فيه على املدى البعيد عنصران جوهريان لفلسفة مؤسستنا.

حنن ننظر فيما وراء حاضرنا ونتخيل صناعة الفوالذ يف املستقبل. وللحصول على نتائج مرضية فيما  اجلودة: -

 .(Collaborateurs de Qualité)خيص اجلودة، جيب امتالك معاوين اجلودة 

  حنن نبحث عن توظيف وتشجيع األفضل، وذلك من أجل تزويد زبائننا باحللول من الطراز األول.

 حنن مفكرون ذوو رؤية، خنلق فرص كل يوم، فكر املؤسسة هذا يسمح لنا بالتقدم إىل الصف األول القيادة:- 

 يف القطاع، وحنن اآلن ننمو إىل أبعد ما كان العامل ينتظر منا.

 ثقافة مؤسسة أرسيلور ميتال:  -4-2

) قيم أساسية تعمل على نشرها عرب كافة فروعها، وهذه القيم 08       متتلك مؤسسة أرسيلور ميتال مثانية (

متثل أدلة ومراجع تدخل يف األنشطة اليومية أو يف سلوكات كل الفاعلني يف املؤسسة إبتداءاً من املسئولني الذين 

 يعتربون النواة، لذا جيب عليهم أن يكونوا منوذجا حيتذى به. وتتمثل هذه القيم يف:

 القوة -
 االنفتاح -
 السلطة -
 الثقة -
 االبتكار  -
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 اخلربة -
 التهثري -
 والقابلية لالشتغال -

  وبصفة عامة تؤثر هذه القيم على:

 املنتجات اليت تقدمها هذه املؤسسة -
 العالقات مع العمالء -
 املنتجات اليت تطورها -
 العالقات مع املوردين -
 نظام تسيري املوارد البشرية -
 نظام اإلدارة -
 السلوكات بصفة عامة. -

 :- التكوين5

   تقوم املؤسسة بالعديد من التكوينات املتنوعة لعماهلا، يف العديد من مراكز التكوين الداخلية واخلارجية     

جامعة (داخل املؤسسة وخارجها، داخل الوطن وخارجه)، وهي تويل اهتمام كبري بذا الال، ووجود ما يسمى 

اليت ميكن اعتبارها طريقة للتعلم موجهة باألساس للمسريين خري دليل على ذلك، فبعد احتاد أرسيلور ميتال 

، وذلك باالرتكاز على أفضل جامعة أرسيلور ميتالأرسيلور مع ميتال ستيل كان من أوىل األولويات هو خلق 

 .برامج التعلم والتطوير قبل االحتاد، وهي متثل أحد موارد تطوير الكفاءات األكثر تقدما يف العامل االحرتايف

هو تنمية قوة كل فرد داخل الموعة وإنتاج أو حتضري اجليل القادم من جامعة أرسيلور ميتال فمن بني أهداف 

 املسريين، فهي تشجع األفراد على:

 اكتساب كفاءات جديدة -
 االجتماع لتبادل األفكار ووضع قيد املشاركة أحسن الكفاءات -
 قبول االستخدام األقصى لقدراتم الفكرية، ووضعها قيد التساؤل -
 تنمية احلث املتصاعد لألفكار، وذلك من أجل أن ال تكون عروض التغيري تهيت فقط من فوق. -

، حيث مت تشكيل برامج موحدة وهي اآلن 2006      وقد نظمت اجلامعة حدثها األول يف آخر نوفمرب 

متاحة لكل األفراد على مستوى أرسيلور ميتال. وقد لعبت اجلامعة دورا نفيسا يف اندماج الموعتني، كما تلعب 

 دورا مهما يف بناء ثقافة ألرسيلور ميتال.
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      ويضم برنامج اجلامعة العديد من املواد األساسية لتسيري عمليات املؤسسة، باإلضافة إىل مواد أكثر تقدما 

حول إدارة التغيري و التسويق االسرتاتيجي، ويتم االعتماد على حماضرات التكوين عن بعد من أجل انتشار أو 

 تقاسم سريع وفعال للتكنولوجيات احلديثة .

      إذن فاجلامعة تستهدف باألساس مسريي الموعة، وتدف لتسريع قدرة وتكوين املسريين، و اخنراط األفراد 

يث أن املؤسسة يف ختطيط مسارهم املهين، وتقوية وضعية الموعة لتصبح متتلك موارد بشرية من الطراز األول، بح

 قد أنفقت على التكوين الداخلي واخلارجي ككل: 

20074F على تكوين العمال لسنة  مليون دج55- ما قيمته 

1. 

20085F  خالل سنة  مليون دج49- وما قيمته  

 يف العديد من الاالت والتخصصات والندوات داخل 2

 وخارج الوطن.

20096Fوأما عن سنة 

 فإن األزمة املالية قد غريت من خطة التكوينات املربجمة حيث أن املؤسسة قد أنفقت ما 3

  حىت شهر أفريل فقط. مليون دج17قيمته 

 

 

  تحليل البياناتثانيا:
 : البيانات األوليةالمحور األول

ان توزيع أفراد العينة حسب اجلنس قد جاء طبقا لنوع العينة املهخوذة- عينة قصدية-  :الجنس متغير-  1

، و يظهر اجلدول التايل نتائج توزيع العينة حسب تعاملنا مع املستخدمني الذين ميارسون نشاطا إدارياحيث 

 اجلنس.

 ميثل توزيع أفراد العينة حسب اجلنس: :)1جدول رقم (ال -

      التوزيع                    
 النوع

النسبة العدد 

                                                            
 2007يوضح قيمة نفقات تكوين العمال للمؤسسة يف خمتلف التخصصات لسنة ) 5(ملحق  1
 2008يوضح قيمة نفقات تكوين العمال للمؤسسة يف خمتلف التخصصات لسنة ) 6(ملحق  2
 2009يوضح قيمة نفقات تكوين العمال للمؤسسة يف خمتلف التخصصات لسنة  )7 (ملحق 3

 

 



                     اجلزء التطبيقي للدراسة                                   س                                               ـل اخلامـــالفص

173 
 

 51.66 31ذكور 
 48.33 29 إناث

 100 60الموع 
    

 حيث أن عدد ، تقريبا بالتساوي بني الذكور و اإلناثونيتوزع أفراد العينة يتبني من خالل نتائج اجلدول أن  

 %. 48,33أي ما ميثل نسبة  29 % بينما عدد اإلناث 51,66 أي ما ميثل 31الذكور هو 

 – 30 سنة، من 30 - 20 لقد مت تقسيم سن املبحوثني إىل أربعة فئات متساوية وهي: من :السن - متغير2

  سنة فما فوق.50 سنة، من 50 – 40 سنة، من 40

  يوضح توزيع أفراد العينة حسب السن)2 (جدول رقمال -

      التوزيع                    
 السن

%  النسبةالعدد 

20-30 5 8,33 % 
30-40 16 26,66 % 
40-50 37 61,66 % 

 % 3,33 2 فما أكثر 50
 % 100 60المجموع 

 عاما متثل أكثر من نصف العينة اإلمجالية أي 50- 40      يتبّني من خالل نتائج اجلدول السابق أن فئة من 

 باملئة،   26,66 عاما اليت متثل أكثر من ربع العينة أي بنسبة 40-30 باملئة، تليها فئة من 61,66بنسبة 

 سنة فما أكثر اليت 50 باملئة. ويف األخري فئة من 8,33 أفراد أي بنسبة 5 باملئة مبجموع 30-20فئة من 

 باملئة. 3,33تضم فردين فقط أي ما ميثل نسبة 

      وميكن تفسري هذه التقسيمات العمرية برتاجع معدل التوظيف باملؤسسة يف السنوات العشرة األخرية، اليت 

شهدت دخول املؤسسة مرحلة اخلوصصة وما تبعها من ختفيض عدد املوظفني عرب اإلحالة على التقاعد املبكر 

 سنة)، و إتباع أساليب علمية يف حتديد االحتياجات من الوظائف 50من جهة (هناك موظفان فقط أكرب من 

من جهة أخرى، على خالف ما كان سابقا- قبل خوصصة املؤسسة- أين كانت هناك عشوائية يف التوظيف 

 يتم فيها مراعاة اجلانب االجتماعي على حساب عوامل أخرى. 
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 نقصد بذا املتغري الدرجة العلمية اليت وصل إليها املبحوث، وقد مت تقسيمه إىل :التعليمي المستوى متغير- 3

أربعة مستويات وهي: املستوى االبتدائي، املستوى املتوسط، املستوى الثانوي، املستوى اجلامعي. واستبعدت فئة 

 دون مستوى ألن التوظيف يف اإلدارة يتطلب على األقل املستوى االبتدائي.

  يوضح توزيع أفراد العينة حسب املستوى التعليمي:):3 (جدول رقمال -

      التوزيع                    
 المستوى التعليمي

النسبة% العدد 

%  1,66 1ابتدائي 
%  16,66 10متوسط 
%  46,66 28ثانوي 
%  35 21جامعي 

%  100 60المجموع 
 28      يتبني من خالل نتائج اجلدول أن ذوي املستوى الثانوي ميثلون نصف عدد املبحوثني تقريبا (

 باملئة، وميثل ذوو املستوى اجلامعي أكثر من ثلث أفراد العينة وضعف عدد ذوي 46,66مستخدما) بنسبة 

 باملئة، و 16,66 باملئة، بينما يصل ذوو مستوى املتوسط إىل نسبة 35املستوى االبتدائي واملتوسط معا بنسبة 

 باملئة. ونفسر هذا التوزيع بزيادة فرص التعليم والتدرج فيه 1,66االبتدائي إىل مبحوث واحد أي ما يعادل 

  مقارنة بسنوات سابقة أين كان بلوغ املستوى اجلامعي يتاح لنسبة قليلة جدا.

 نقصد بذا املتغري الدرجة الوظيفية اليت ميارس فيها املبحوث نشاطه يف متغير الفئة السوسيو مهنية: -4

 املؤسسة. وقد قسمت إىل أربع فئات هي : إطار سامي، إطار، عون حتكم، عون تنفيذ.

 

  يوضح توزيع أفراد العينة حسب الفئات السوسيو مهنية):4الجدول رقم ( -

      التوزيع                            
 الفئة المهنية

النسبة العدد 

% 18.33 6 إطار سامي
% 31.66 8 إطار

% 46.66 12 عون تحكم
% 3,33 34 عون تنفيذ
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 100 60 المجموع
نقصد بذا املتغري سنوات العمل اليت قضاها املبحوث يف املؤسسة حمل الدراسة - متغير الخبـرة المهنية: 4

 سنة، فئة من 20- 10 سنوات، فئة من 10 – 0امليدانية، وقد صنفت إىل أربعة فئات متساوية هي: فئة من 

  سنة فما أكثر.30 سنة، فئة من 30 – 20

  يوضح أقدمية املستخدمني باملؤسسة):5(  جدول رقمال -

      التوزيع                            
 الخبرة المهنية

النسبة العدد 

% 18.33 11 سنوات0-10
% 31.66 19  سنة10-20
% 46.66 28  سنة20-30

% 3,33 2  سنة فما أكثر30
 100 60 المجموع

 
 باملئة) هلم خربة عمل ترتاوح بني 46,66      يتبني من خالل نتائج اجلدول أن نصف أفراد العينة تقريبا (

 باملئة) هلم خربة 18,33 سنة، و (19-10 باملئة) اآلخرين هلم خربة ترتاوح بني 31,66 سنة، و (20-29

 سنة. إن 30 باملئة فقط من املستخدمني ميلكون خربة تفوق 3,33 سنوات، فيما جند أن 9مهنية ال تزيد عن 

 سنة فما فوق مرده إىل أنه سن التقاعد لدى غالبية املستخدمني، كما أن نقص عدد 30نقص املستخدمني لفئة 

 2008 سنوات رمبا يدل على تهثر املؤسسة باألزمة العاملية ابتداء من �اية سنة 10 إىل 0املستخدمني لفئة 

وجلوئها اىل احلد من توظيف مستخدمني جدد، حيث أن العديد من املؤسسات العاملية قد اتبعت العملية نفسها 

 للحفاظ على تواز�ا املايل. 

 :العينة أفراد خصائص بعض إبراز

  يوضح توزيع الفئات العمرية حسب اجلنس ):6الجدول رقم ( -

                الجنس
 السن

 الموع اناث ذكور
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 8,33 5 13,79 4 3,22 1  سنة20-30

 26,66 16 41,37 12 12,9 4  سنة30-40



                     اجلزء التطبيقي للدراسة                                   س                                               ـل اخلامـــالفص

176 
 

 61,66 37 41,37 12 80,64 25  سنة50 – 40

 3,33 2 3,44 1 3,22 1  سنة فما فوق50

 

 سنة و نسبة 50 إىل 40 باملئة من املبحوثني الذكور ترتاوح أعمارهم بني 80,64نالحظ أن نسبة       

 30 إىل 20 باملئة ترتاوح أعمارهم بني 3,22 سنة ونسبة 40 إىل 30 باملئة منهم ترتاوح أعمارهم بني 12,9

 باملئة منهن ترتاوح أعمارهن بني 41,37 سنة فما فوق. أما االناث فان نسبة 50سنة والنسبة نفسها لفئة من 

 إىل 20 باملئة أعمارهن بني 13,79 سنة، ونسبة 50 إىل 40 سنة والنسبة نفسها أعمارها بني 40 إىل 30

  سنة فما فوق.50 باملئة أعمارهن من 3,44 سنة فيما أن نسبة 30

 سنة، فيما أن الذكور ميثلون ثلث 50 إىل 40     كما تبلغ نسبة اإلناث نصف الذكور للفئة املرتاوحة بني 

 30 إىل 20 سنة، كما ميثلون ربع نسبة اإلناث للفئة املرتاوحة بني 40 إىل 30نسبة اإلناث للفئة املرتاوحة بني 

 سنة.

  يوضح املستوى التعليمي حسب الفئات السوسيو مهنية ):7الجدول رقم ( -
      الفئات والتكرار 

 
 المستوى التعليمي

 الفئات السوسيو مهنية
 المجموع عون تنفيذ عون تحكم اطار اطار سامي

%  ك%  ك%  ك%  ك%  ك
 1,66 1 2,94 1 - - - - - - ابتدائي
 16,66 10 29,41 10 - -  - - - متوسط
 46,66 28 55,88 19 58,33 7 12.5 1 16.66 1 ثانوي
 35 21 11,76 4 41,66 5 87.5 7 83.33 5 جامعي

 

 16,66 باملئة من اإلطارات السامني هم جامعيون ونسبة 83,33      نالحظ من نتائج اجلدول أن نسبة 

 باملئة منهم 12,5 باملئة منهم جامعيون ونسبة 87,5باملئة هلم مستوى ثانوي، أما فئة اإلطارات فان نسبة 

 باملئة ثانويون، أما أعوان التنفيذ فان 50 باملئة منهم جامعيون و50ثانويون، وفيما خيص أعوان التحكم فان 

 2,94 باملئة جامعيون، و8,82 باملئة هلم  مستوى املتوسط و 29,41 باملئة منهم ثانويون ونسبة 20نسبة 

من خالل اجلدول جند أن املنوال - أكرب تكرار مطلق باجلدول- خيتلف عند فئيت و باملئة هلم مستوى االبتدائي. 

 اإلطارات السامني و اإلطارات عن فئيت أعوان التحكم و أعوان التنفيذ حيث جند أن:
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  جامعي . هي فئة : *7F  بالنسبة لإلطارات السامني،  و الفئة املنوالية5املنوال =  -

 جامعي  بالنسبة لإلطارات، و الفئة املنوالية هي فئة : 7املنوال =  -

  .ثانويبالنسبة ألعوان التحكم، و الفئة املنوالية هي فئة :  7املنوال =  -

 ثانوي  : التنفيذ، و الفئة املنوالية هي فئةوان بالنسبة ألع19-   املنوال = 

يظهر ، أن املستخدمني اإلداريني مبؤسسة أرسيلور ميتال تبسة يتمتعون مبستوى تعليمي جيد عموما  وهو ما يبني

 أكثر لدى فئة اإلطارات السامني واإلطارات.

 متابعة وسائل اإلعالم:

 عادة مشاهدة التلفزيون يوضح :)8جدول رقم (ال -

      التوزيع                      
 عادة المشاهدة

النسبة العدد 

% 55 33 دائما
% 35 21 أحيانا
% 10 6 نادرا

% 100 60 المجموع
 

 باملئة يشاهدون التلفزيون بصفة 55      يتضح من اجلدول أعاله أن أكثر من نصف أفراد العينة أي نسبة 

 باملئة الباقني ال يشاهدون التلفزيون اال نادرا. و منه 10 باملئة منهم يشاهدونه أحيانا، فيما أن 35دائمة، و 

نستخلص أن مشاهدة التلفزيون تعترب عادة أو نشاطا أوليا ألكثر من نصف املستخدمني اإلداريني خارج أوقات 

العمل. وذلك نظرا لالنتشار الواسع الذي يتمتع به التلفزيون كوسيلة اعالمية مجاهريية مقارنة بالوسائل اإلعالمية 

 األخرى.

  يوضح عادة االستماع إىل االذاعة:)9جدول رقم (ال -

      التوزيع                      
 عادة االستماع

النسبة العدد 

                                                            
.فئة أكرب تكرار مطلق   *  
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% 15 9 دائما
% 43,33 26 أحيانا
% 41,66 25 أبدا

% 100 60 المجموع
   

 باملئة 41,66 باملئة من أفراد العينة يستمعون إىل اإلذاعة أحيانا، و43,33       يتضح من اجلدول أعاله أن 

  باملئة فقط من أفراد العينة يستمعون إىل اإلذاعة بصفة دائمة.  15ال يستمعون إىل اإلذاعة مطلقا. بينما جند أن 

و هذه النتائج تدل على أن االستماع إىل اإلذاعة ال يشكل عادة أولية بالنسبة ألغلب أفراد العينة، فهي نشاط 

ثانوي، نادرا ما يلجه اليه هؤالء. الالف واقع اإلذاعة اليوم و املتابعة اجلماهريية اليت حتظى با حيث حافظت 

على مجهورها نظرا لعدة خصائص تتميز با عن باقي الوسائل اإلعالمية. فالتعرض إليها متاح يف أي وقت من 

 بلغ مجهور اإلذاعة اجلزائرية 2008اليوم ويف أي مكان- يف السيارة و عرب اهلاتف النقال وغريها- (مثال، سنة 

  مليون مستمع- وفق ما ورد يف إحدى نشرات األخبار يف اإلذاعة الوطنية-).21

  يوضح عادة قراءة الصحف):10الجدول رقم ( -

      التوزيع                               
 عادة قراءة الصحف

النسبة العدد 

% 48,33 29 دائما
% 35 21 أحيانا
% 16,66 10 نادرا

% 100 60 المجموع
 

 باملئة يقرؤون الصحف بصفة 48,33      يتضح من اجلدول أعاله أن نصف أفراد العينة تقريبا أي نسبة 

 باملئة يقرؤون الصحف أحيانا، أما نسبة الذين ال يقرؤون 35دائمة، وأكثر من ثلث أفراد العينة أي نسبة 

 باملئة. أي أن عادة قراءة الصحف تعترب عادة أولية لدى أفراد عينة 16,66الصحف اال نادرا فتقدر بنسبة 

 البحث حيث يقتنون الصحف بصفة يومية ودائمة.
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     وتوضح هذه النتائج مكانة الصحافة املكتوبة يف اجلزائر وزيادة اإلقبال عليها يف السنوات األخرية، بالنظر إىل 

هامش احلرية الذي تتوفر عليه مع إحاطتها بكل األخبار واملستجدات، الشيء الذي جعلها تتبوأ مركزا مهّما 

 ضمن الوسائل اإلعالمية، و أّهلها ألن تنافس التلفزيون يف نسبة املتابعة.

  يوضح عادة استعمال االنرتنت):11الجدول رقم ( -

      التوزيع                      
 

 عادة استعمال االنترنت

النسبة% العدد 

% 15 9 دائما

% 23,33 14 أحيانا

% 61,66 37 نادرا

% 100 60 المجموع

 

 باملئة من أفراد العينة ال يستعملون االنرتنت إال نادرا، و نسبة 61,66      يتضح من اجلدول أعاله أن نسبة 

 باملئة فقط يستعملو�ا دائما. و هذا يفسر بهن استعمال 15 باملئة يستعملو�ا أحيانا، فيما أن نسبة 23,33

االنرتنت يتطلب الوقت واجلهد واملعرفة بهساسيات اإلعالم اآليل وهو ما جيعلها وسيلة غري مستعملة بصفة دائمة 

 من طرفهم رغم ما توفره من خدمات إعالمية، تعليمية وترفيهية متعددة. 

 

 

 

 

 

 

 طبيعة الفوائد اليت توفرها التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال : المحور الثــاني

 - متغير إمكانية الوصول:1

  يوضح توفر جهاز الكمبيوتر يف املكتب:)12الجدول رقم ( -
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                                      التوزيع
 فر جهاز الكمبيوتر في المكتبتو

النسبة العدد 

% 70 42 نعم
% 30 18 ال

% 100 60 المجموع
 

 30 باملئة من أفراد العينة، أما نسبة 70     يتضح من اجلدول أعاله أن جهاز الكمبيوتر يتوفر يف مكاتب 

باملئة اآلخرون فال يتوفر لديهم جهاز كمبيوتر مبكاتبهم. أي أن جهاز الكمبيوتر يتوفر لدى فئة معتربة من 

املستخدمني اإلداريني، وهو ما يفّسر باهتمام املؤسسة باقتناء هذه الوسيلة التكنولوجية، من خالل توزيعها على 

 املكاتب اإلدارية و توظيفها يف سريورة العمل واإلنتاج.

  يوضح توفر جهاز الكمبيوتر يف املكتب حسب الفئات املهنية:)13الجدول رقم ( -

              تكرار والنسبةال                 
 

 الوظيفــة

 توفر الكمبيوتر بالمكتب
 ال نعم

 النسبة العدد النسبة العدد
 - -% 100 6 إطار سامي

% 12,5 1% 87,5 7 إطار

% 33,33 4% 66,66 8 عون تحكم

% 38,23 13% 61,76 21 عون تنفيذ

% 30 18% 70 42 المجموع

     

 باملئة من فئة اإلطارات السامني تتوفر مكاتبهم على أجهزة كمبيوتر، أما 100 نالحظ من اجلدول أن نسبة    

 باملئة منهم ، أما فئة أعوان التحكم فتتوفر 12,5 باملئة وال تتوفر لنسبة 87,5فئة اإلطارات فهي تتوفر لنسبة 

 باملئة ألعوان التنفيذ و 61,76 باملئة منهم فيما أ�ا تتوفر بنسبة 33,33 باملئة وال تتوفر لنسبة 66,66لنسبة 

 باملئة منهم. كما نالحظ أن هناك تناقصا يف توفر املكتب على جهاز كمبيوتر 38,23غري متوفرة مبكاتب 

كلما اجتهنا إىل أسفل السلم الوظيفي وعلى العكس فإننا كلما اجتهنا إىل أعلى السلم الوظيفي جند زيادة توفر 

 املكاتب على هذا اجلهاز.
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    إن هناك عالقة بني نوعية الوظيفة وتوفر املكتب على جهاز كمبيوتر ميكن أن يرجع إىل طبيعة الوظيفة ذاتا 

من حيث حاجتها إىل استخدام الكمبيوتر يف األنشطة اخلاصة با اليت حتددها بطاقة التوصيف الوظيفي وتوضح 

األعباء املقرتنة بكل وظيفة، واليت على أساسها تتحدد حاجة املنصب الوظيفي إىل جهاز كمبيوتر من عدمه. 

فاحلاجة مرتفعة مثال يف وظائف معينة كاحملاسبة واملالية ومراقبة التسيري و اإلعالم اآليل، ومتوسطة يف وظائف 

 الشؤون االجتماعية والوسائل العامة، ومنخفضة يف وظائف األمن والصيانة.  

 : يوضح توفر املكتب على جهاز كمبيوتر حسب اجلنس)14الجدول رقم ( -
  الجنس والتكرار 

 
 االجابة    

 الجنس
 المجموع )29اناث (ن= )31ذكور (ن = 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
% 70 42% 79,31 23% 61,29 19 نعم

% 30 18% 20,68 6% 38,7 12 ال

 

 باملئة من املبحوثني الذكور تتوفر مكاتبهم على أجهزة كمبيوتر 61,29     نالحظ من نتائج اجلدول أن نسبة 

 باملئة من اإلناث تتوفر 79,31 باملئة منهم التتوفر لديهم. أما بالنسبة لإلناث فان نسبة 38,7ونسبة 

  باملئة منهن غري متوفر لديهن.20,68مكاتبهم على أجهزة كمبيوتر و 

     و هناك اختالف يف النسب بني اجلنسني لدى املبحوثني الذين أجابوا بـ نعم عن توفر جهاز كمبيوتر 

 ، حيث نالحظ أن نسبة اإلناث الذين تتوفر مكاتبهم على جهاز %70باملكتب والذين قدرت نسبتهم بـ 

  للذكور.%61,29 لإلناث مقابل %79,31كمبيوتر أكرب من نسبة الذكور حيث سجلت أعلى نسبة بـ 

 

 

 

 : يوضح توفر املكتب على جهاز كمبيوتر حسب املستوى التعليمي)15الجدول رقم (  -
المستوى التعليمي  

 والتكرار 
 اإلجابة    

 المستوى التعليمي
 المجموع جامعي ثانوي متوسط ابتدائي

%  ك%  ك%  ك%  ك%  ك
 70 42 85,71 18 67,85 19 50 5 - - نعم
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 30 18 14,28 3 32,14 9 50 5 100 1 ال
 وفيما يتعلق باملستوى التعليمي جند أن ذوي املستوى اجلامعي أكثر امتالكا ألجهزة كمبيوتر مبكاتبهم      

 منهم بـ ال عن توفر أجهزة كمبيوتر يف % 14,28 منهم أجابوا بنعم فيما أجاب %85,71حيث أن 

 %32,14 من الثانويني ميتلكون أجهزة كمبيوتر يف املكتب يف مقابل نسبة %67,85مكاتبهم، فيما أن نسبة 

صرحوا أ�م ال ميلكو�ا.  أما ذوو املستوى متوسط فنسبة الذين ميتلكون أجهزة كمبيوتر والذين ال ميتلكونه يف 

  من ذوي املستوى االبتدائي ال ميلكون أجهزة كمبيوتر مبكاتبهم.%100مكاتبهم متساوية. كما أن نسبة 

لكن هناك فروقا واضحة بني اجلامعيني والثانويني يف امتالك جهاز كمبيوتر باملكتب حيث أنه لدى اجلامعيني 

، ويف األخري ذوو % 50، يليهم أصحاب املستوى متوسط بنسبة متوسطة %67,85والثانويني ، 85,71

 املستوى االبتدائي الذين ال تتوفر مكاتبهم على جهاز كمبيوتر.

وبالتايل ميكن القول أن متغري املستوى التعليمي له عالقة بتوفر جهاز كمبيوتر باملكتب، فكلما زاد املستوى 

 التعليمي زادت إمكانية توفر املكتب على جهاز كمبيوتر.

 : يوضح الوصول لالنرتنت باملكتب:)16الجدول رقم ( -

              تكرار والنسبةال              
 

 الوصول لالنترنت بالمكتب

النسبة% العدد 

% 16,66 7 دائما
% 7,14 3 أحيانا
% 11,9 5 نادرا

% 64,28 27 غير متاح
% 100 42 المجموع

      يتضح من اجلدول أعاله أن الوصول إىل االنرتنت غري متاح لنسبة كبرية من أفراد العينة ممن تتوفر مكاتبهم 

 منهم فقط، وأحيانا لنسبة % 16,66، وهو متاح دائما لنسبة %64,28على جهاز كمبيوتر تصل إىل 

 من أفراد العينة الباقني، أي أن االنرتنت متاحة فقط % 8,33، ونادرا ما يتاح الوصول إليها لنسبة % 7,14

  منهم. %35,72لنسبة ال تتعدى 

      ويرجع ذلك إىل أن أغلبية املكاتب مل يتم وصلها باالنرتنت إىل حد الساعة. ومن خالل املالحظات اليت 

سجلناها عند تواجدنا امليداين باملؤسسة، وكذا بعض املقابالت اليت أجريناها مع بعض الشخصيات يف املؤسسة، 
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فإن هذه األخرية تتخذ موقفا حذرا من إيصال التكنولوجيات إىل الكل، نظرا لألضرار األمنية احملتملة اليت ميكن 

أن يسببها العامل عند دخوله إىل الشبكة، كإمكانية كسر بريدها االلكرتوين والدخول إىل معلوماتا، أو تدمريها 

 من طرف غرباء يستخدمون االنرتنت هلذه األغراض .

      ويف الصدد ذاته، ميكن اإلشارة إىل نقطتني هامتني مها:  

- تتعامل املؤسسة مع االنرتنت حبذر، نظرا لتخوفها من االخرتاق االلكرتوين وبالتايل العبث مبلفاتا السرية 

 والولوج غري الشرعي إىل موقعها بدف القرصنة أو التخريب أو التشويش.

 ، حيث أن املكاتب اليت ترى أن ت- التعامل الرباغمايت والنفعي مع عملية تزويد مكتب املستخدم باإلنرتن

تزويدها بذه اخلدمة ال حيقق عائدا أو منفعة عملية للمؤسسة، وال يقدم قيمة مضافة لسريورة العمل با، ال يتم 

 وصلها باالنرتنت .  

  يوضح الوصول إىل االنرتنت يف املكتب حسب الفئة السوسيومهنية):17الجدول رقم ( -
 الفئة والتكرار

 
 االجابة

 الفئة السوسيومهنية
 المجموع عون تنفيذ عون تحكم اطار اطار سامي

%  ك%  ك%  ك%  ك%  ك
 16,66 7 - - 12,5 1 28,57 2 66,66 4 دائما

 7,14 3 4,76 1 - - 14,28 1 16,66 1 أحيانا

 11,9 5 9,52 2 25 2 14,28 1 - - نادرا

 64,28 27 85,71 18 62,5 5 42,85 3 16,66 1 غير متاح

 100 42 61,76 21 66,66 8 87,5 7 100 6 المجموع

 

 باملئة من اإلطارات السامني تتاح هلم االنرتنت دائما، ونسبة 66,66      نالحظ من نتائج اجلدول أن نسبة 

 باملئة منهم. أما لدى فئة اإلطارات فهي غري 16,66 باملئة تتاح هلم أحيانا فيما أ�ا غري متاحة لنسبة 16,66

 باملئة ونادرا 14,28 باملئة  وأحيانا لنسبة 28,57 باملئة منهم وهي متاحة دائما لنسبة 42,85متاحة لنسبة 

 باملئة نادرا 25 باملئة غري متاح، 62,5 باملئة أيضا. فيما سجلت فئة أعوان التحكم نسب 14,28لنسبة 

 باملئة 4,76 باملئة نادرا و 9,52 باملئة غري متاح، 85,71 باملئة دائما، وفئة أعوان التنفيذ نسب 12,5و

 أحيانا.
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      وعند مقارنة نتائج الفئات يظهر أن فئة اإلطارات السامية هي أكثر الفئات وصوال إىل االنرتنت تليها فئة 

 اإلطارات   أعوان التحكم. وباملقابل فان فئة أعوان التنفيذ هي أقل الفئات وصوال إىل االنرتنت.

      و هو ما يرجع إىل أن وصل املستخدمني باالنرتنت ال يكتسي أمهية كبرية بالنسبة للمؤسسة بالنظر إىل عدة 

عوامل، لعل أمهها أن االنرتنت ال تقدم خدمة آمنة، وميكن أن تتسبب يف وقوع خسائر كبرية للمؤسسة يف حالة 

حدوث اخرتاق ملعلوماتا أو ختريبها. ومن جهة أخرى فهي تؤدي إىل تضييع الوقت عند استعماهلا من قبل 

 املستخدم يف الولوج إىل املواقع غري اإلنتاجية. و لذلك فقد أولت أمهية هلذه اجلوانب حيث قامت مبا يلي:

لتمكينهم من االطالع على les cadres dirigeants - اقتصار التوصيل باالنرتنت على اإلطارات املسّرية 

بعض املواقع املهمة كموقع املؤسسة، ومتابعة املستجدات على اجلرائد الوطنية، واجلريدة الرمسية ومواقع الوزارات 

 وغريها. 

- توصيل مصلحة اإلعالم اآليل باالنرتنت حيث أ�م يتابعون عمل الشبكة وميارسون أعمال صيانة أجهزة 

 الكمبيوتر.

 - حتديد ومراقبة الدخول إىل مواقع االنرتنت وروابط التحميل غري اآلمنة لدى هؤالء.

 - االكتفاء بتوصيل بقية املستخدمني باالنرتانيت وحجب االنرتنت عنهم.

 

 

 

 

 

  يوضح الوصول إىل االنرتانيت باملكتب:):18الجدول رقم (  -

              تكرار والنسبةال              
 

 الوصول لالنترانيت بالمكتب

النسبة العدد 

% 40,47 17 دائما

% 4,76 2 أحيانا

% 7,14 3 نادرا

% 47,61 20 غري متاح
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% 100 42 المجموع

 

      يتضح من اجلدول أعاله أن الوصول إىل االنرتانيت باملكتب غري متاح ملا يقارب نصف أفراد العينة الذين 

 باملئة و أحيانا ما يكون 40,47 باملئة، وهو متاح دائما لنسبة 47,61هلم جهاز كمبيوتر باملكتب أي لنسبة 

  باملئة.7,14 باملئة منهم، و نادرا لنسبة 7,14متاحا لنسبة 

إن نسبة كبرية من املكاتب غري موصولة باالنرتانيت حاليا ، إال أننا الحظنا أن عملية الربط باالنرتانيت       

جارية بغية تعميم اإلدارة ككل بذه اخلدمة . ويبقى العائق الذي يواجه املؤسسة هو الطبيعة املنجمية لنشاط 

 كلم عن مقر اإلدارة، كمصلحة اإلنتاج ، قسم 1بعض الوحدات واملصاحل ، اليت تتباعد جغرافيا مبا يزيد عن 

التخطيط والتنمية، مصلحة األمن والوقاية وكذا مصلحة الكهرباء . ويبقى توصيل كل قسم أو مصلحة بالشبكة 

 حتديا يواجه املؤسسة نظرا لبعد املسافة وصعوبة التضاريس ذات الطبيعة املنجمية. 

     ويف هذا اإلطار ، أفادنا رئيس مصلحة اإلعالم اآليل بهن املؤسسة بصدد وضع شبكة السلكية لالنرتانيت 

لالتصال بباقي املصاحل البعيدة و الوحدات امليدانية -وباألخص مترير التقارير اآلنية حول سري اإلنتاج والذي 

 BMB إىل اإلدارة- وهي تقنية جد حديثة تقام حاليا بالتعاون مع جمموعة "ةيتطلب إرسال تقارير مكتوب

Alger أفادنا رئيس املصلحة أن هذه 18/12/2010" املتخصصة يف الشبكات و االتصاالت. وبتاريخ 

الشبكة اجلديدة أصبحت جاهزة حيث مت تنصيب أجهزة استقبال بذه املصاحل، إال أنه مل يتم بعد تركيب 

 توصيالت داخل هذه املكاتب لربط أجهزة الكمبيوتر با.

 

 

  يوضح الوصول إىل االنرتانيت يف املكتب حسب الفئة السوسيو مهنية:):19الجدول رقم ( -
الفئة السوسيومهنية   

 والتكرار
 

 االجابة

 الفئة السوسيومهنية
 المجموع عون تنفيذ عون تحكم اطار اطار سامي

%  ك%  ك%  ك%  ك%  ك

 40,47 17 14,28 3 50 4 71,42 5 83,33 5 دائما

 4,76 2 4,76 1 12,5 1 - - - - أحيانا

 7,14 3 14,28 3 - - - - - - نادرا
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 47,61 20 66,66 14 37,5 3 28,57 2 16,66 1 غير متاح

 100 42 61,76 21 66,66 8 87,5 7 100 6 المجموع

 

 باملئة من اإلطارات السامني تتاح هلم خدمة االنرتانيت دائما فيما 83,33     نالحظ من اجلدول أن نسبة 

 باملئة منهم تتاح هلم  دائما 71,42 باملئة منهم. أما فئة اإلطارات، فان نسبة 16,66أ�ا غري متاحة لنسبة 

 باملئة 50 باملئة منهم. أما أعوان التحكم فإ�ا متاحة باملكتب دائما لنسبة 28,57فيما أ�ا غري متاحة لنسبة 

 باملئة منهم. وفيما خيص أعوان التنفيذ، فإ�ا متاحة 37,5 باملئة أحيانا وغري متاحة لنسبة 12,5منهم، و نسبة 

 باملئة نادرا وغري متاحة مبكاتب 7,14 باملئة أحيانا، ونسبة 4,76 باملئة دائما، ونسبة 14,28باملكتب لنسبة 

  باملئة منهم.66,66

       وعند مقارنة نتائج الفئات يظهر أن فئة اإلطارات السامية هي أكثر الفئات وصوال إىل االنرتانيت تليها فئة 

 اإلطارات   أعوان التحكم. وباملقابل فان فئة أعوان التنفيذ هي أقل الفئات وصوال إىل االنرتانيت.

       وتظهر هذه النتائج أن املؤسسة تعتمد يف عملية وصل املستخدمني باالنرتانيت مبدأ األولوية والتدرج، 

حيث كانت هذه الشبكة يف البداية مقتصرة على اإلطارات السامني الستخدامها يف التواصل البيين أو االتصال 

بفروع املؤسسة األخرى،   جرى توسيع الشبكة لتشمل اإلطارات وبعض أعوان التحكم وأعوان التنفيذ الذين 

تتطلب أعباؤهم الوظيفية التوصيل بالشبكة، وهي تطمح اىل ربط مجيع مكاتب املؤسسة عرب خمتلف املصاحل 

 بالشبكة رغم وجود عدة صعوبات تقنية.   

 

 

 - متغير درجة التعقيد:2

  يوضح رأي املستخدمني اإلداريني يف استعمال االنرتنت-االنرتانيت باملؤسسة:  ):20 الجدول رقم ( -

              تكرار والنسبةال              
 رأي المستخدمين 

 في استعمال االنترنت واالنترانيت

النسبة% العدد 

% 23,33 14 سهل
% 26,66 16 سهل نوعا ما

% 10 6 معقد
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% 40 24 لم يختاروا
% 100 60 المجموع

 

من أفراد العينة يرون أن كال من االنرتنت و االنرتانيت %26,66      يتضح من اجلدول أعاله أن نسبة 

 باملئة منهم أ�ا وسائل سهلة االستخدام، فيما ترى %23,33وسائل سهلة االستخدام نوعا ما، وترى نسبة 

  باملئة أ�ا وسائل معقدة. %10نسبة 

  يوضح درجة تعقيد االنرتنت واالنرتانيت حسب السن:):21الجدول رقم (     

 السن والتكرار
 

 االجابة

 الســن
 المجموع  فما فوق50 40-50 30-40 20-30
%  ك%  ك%  ك%  ك%  ك

 23,33 14 - - 21,62 8 25 4 40 2 سهل
 26,66 16 - - 27,02 10 25 4 40 2 سهل نوعا ما

 10 6 - - 10,81 4 6,25 1 20 1 معقد
 40 24 100 2 40,54 15 43,75 7 - - لم يختاروا

 

      نالحظ من نتائج اجلدول أن السن له عالقة بدرجة تعقيد الوسيلة- االنرتنت واالنرتانيت- ، حيث أن 

 باملئة 40 سنة يرون أن استعمال االنرتنت واالنرتانيت سهل بنسبة 30 إىل 20املبحوثني يف الفئة العمرية من 

 سنة فريون أن 40 إىل 30 باملئة. أما الفئة العمرية من 20 باملئة أيضا ومعقد بنسبة 40وسهل نوعا ما بنسبة 

 باملئة. فيما أن فئة من 6,25 باملئة وسهل نوعا ما بنفس النسبة املئوية ومعقد بنسبة 25استعماهلا سهل بنسبة 

 10,81 باملئة سهل نوعا ما و نسبة 27,02 باملئة سهل و بنسبة 21,62 سنة أجابت بنسبة 50 إىل40

 باملئة معقد على التوايل.

 سنة هي أكرب فئة عمرية 30 إىل 20وعند مجع نسبيت "سهل" و"سهل نوعا ما" لكل فئة جند أن فئة من

  باملئة.80للمبحوثني تعترب أن استعمال االنرتنت واالنرتانيت سهل بنسبة 

      وعليه نستنتج أن األفراد األصغر سنا باملؤسسة هم أكثر اجتاها إىل اعتبار أن استعمال االنرتنت واالنرتانيت 

سهل، وهذا ميكن أن يفسر بهن هؤالء ينتمون إىل فئة الشباب وقد عاصروا ظهور االنرتنت وانتشارها وأمكنهم 
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يف هذه السن أن يتعرفوا على هذه الوسائل وأن يستخدموها أكثر من غريهم ومن   فهم ال جيدون تعقيدات يف 

 استعمال هاتني الوسيلتني. 

  يوضح درجة تعقيد االنرتنت واالنرتانيت حسب املستوى التعليمي:):22الجدول رقم ( -
املستوى التعليمي     

 والتكرار
 

 االجابة

 المستوى التعليمي
 المجموع جامعي ثانوي متوسط ابتدائي

%  ك%  ك%  ك%  ك%  ك

 23,33 14 33,33 7 10,71 3 30 3 - - سهل
 26,66 16 28,57 6 32,14 9 10 1 - - سهل نوعا ما

 10 6 9,52 2 10,71 3 10 1 - - معقد
 40 24 28,57 6 42,85 12 50 5 100 1 لم يختاروا

 

      يظهر من اجلدول وعند مجع نسبيت " سهل" و"سهل نوعا ما" أن اجلامعيني أكثر اجتاها إىل أن استعمال 

 10,71 باملئة على التوايل، يليهم الثانويون بنسب 28,57 باملئة و33,33االنرتنت واالنرتانيت سهل بنسب 

  باملئة على التوايل. 10 باملئة و30 باملئة،   ذوو املستوى التعليمي املتوسط بنسب 32,14باملئة و

      و ميكن أن يرجع سبب ذلك إىل أن اجلامعيني هلم قدرات فكرية تسمح هلم باستخدام هذه الوسائل بكل 

سهولة، كما أ�م أكثر فئات التمع اهتماما بالتكنولوجيات احلديثة وآخر ما تتوصل إليه من مبتكرات وخدمات 

 جديدة. 

 متغير المالءمة (نوعية الخدمة): - 3

  يوضح نوعية اخلدمة اليت تقدمها االنرتنت واالنرتانيت يف العمل:):23الجدول رقم ( -

              تكرار والنسبةال          
 نوعية خدمة 

 االنترنت واالنترانيت

النسبة العدد 

 35 21 جيدة
 18,33 11 مقبولة
 5 3 سيئة

 41,66 25 مل خيتاروا
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 100 60 المجموع
    

 باملئة من أفراد العينة يرون أن وسيليت االنرتنت واالنرتانيت تتميزان 35    يتضح من اجلدول أعاله أن نسبة 

 باملئة من األفراد 5 باملئة منهم يرون أ�ا مقبولة، بينما يرى نسبة 18,33بنوعية خدمة جيدة يف العمل، ونسبة 

 أن نوعية اخلدمة اليت تقدمها االنرتنت سيئة. 

      وحسب املعاينة امليدانية اليت أجريناها فان نوعية خدميت االنرتنت واالنرتانيت جيدة بالنظر إىل أ�ا ذات 

، وذات تدفق عال، كما أ�ا ال تعرف تقطعات تقريبا. إال أن هناك عوامل عديدة ميكن أن ADSLقدرة فائقة 

 حنوها ومدى الرغبة يف التعامل معها يشكل إىل حد األفراداجتاه تتدخل يف حكم املستخدمني على نوعيتها، ف

بعيد عامال مهما يف احلكم على نوعية اخلدمة ، كما أن التجارب السلبية لبعض املوظفني - واليت قد تظل عالقة 

بهذها�م- أو وجود بعض التقييدات والتدابري األمنية يف استعمال االنرتنت وحجبها لدى آخرين، قد جتعل 

 بعضهم حيكم بهن نوعية اخلدمة اليت تقدمها سيئة .

 متغير الميزة النسبية:- 4  

  عدد األفراد املوصولني باإلنرتنت)15 يوضح املنافع اليت توفرها االنرتنت يف العمل (ن = ):24الجدول رقم ( -

 

 

 

 

 

 التوزيع
 

 ماذا توفر لك االنترنت؟

 الموع أبدا أحيانا دائما
%  ك%  ك%  ك%  ك

  100 15 26,66 4 6,66 1 66,66 10 بريد املؤسسة االلكرتوين

التحاور الصويت مع 
 املستخدمني

2 13,33 2 13,33 11 73,33  15 100  

  100 15  13,33 2  40 6 46,66 7 االطالع على موقع املؤسسة

  100 15  40 6  60 9 - - تصفح املواقع االلكرتونية
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  100 15  60 9  33,33 5  6,66 1 التحميل من مواقع االنرتنت

  100 15  80 12  20 3 0 - التسلية وملء أوقات الفراغ

 

 باملئة من األفراد الذين تتاح هلم االنرتنت يستخدمون بريد املؤسسة 66,66      يتضح من اجلدول أعاله أن 

 باملئة منهم خدمة 26,66 باملئة يستخدمونه أحيانا ، بينما ال تستخدم نسبة 6,66االلكرتوين دائما ، و نسبة 

 الربيد االلكرتوين أبدا.   

 باملئة من األفراد الذين تتاح هلم االنرتنت يستخدمون 13,33أما التحاور الصويت مع املستخدمني فان نسبة 

 باملئة) يستخدمونه أحيانا، بينما ال تستخدم نسبة 13,33خدمة التحاور الصويت دائما، ونفس النسبة (

  باملئة منهم هذه التقنية أبدا.73,33

 باملئة من األفراد الذين تتاح هلم االنرتنت يطلعون على موقع 46,66أما االطالع على موقع املؤسسة فان نسبة 

 باملئة منهم على موقع 13,33 باملئة يطلعون عليه أحيانا، بينما ال تطلع نسبة 40املؤسسة دائما، ونسبة 

 املؤسسة أبدا.

 باملئة من األفراد الذين تتاح هلم االنرتنت 60أما تصفح املواقع االلكرتونية فيتضح من اجلدول أعاله أن نسبة 

 باملئة اآلخرين ال يتصفحون املواقع االلكرتونية أبدا، بينما ال 40يتصفحون املواقع االلكرتونية أحيانا، و نسبة 

يوجد منهم من يتصفح املواقع االلكرتونية دائما. أي أن تصفح املواقع االلكرتونية ال يشكل نشاطا أوليا 

 ملستخدمي االنرتنت، وامنا هو نشاط ثانوي وغري اعتيادي.  

 باملئة من األفراد الذين تتاح هلم االنرتنت 60أما التحميل من مواقع االنرتنت فيتضح من اجلدول أعاله أن نسبة 

 باملئة اآلخرين يقومون بالتحميل من املواقع 33,33ال يقومون بالتحميل من مواقع األنرتنت أبدا، و نسبة 

  باملئة فقط منهم يقومون بالتحميل من مواقع األنرتنت دائما. 6,66أحيانا، بينما نسبة 

 باملئة من األفراد الذين تتاح هلم االنرتنت 80أما التسلية وملء أوقات الفراغ فيتضح من اجلدول أعاله أن نسبة 

 باملئة اآلخرين يستخدمو�ا يف التسلية وملء 20ال يستخدمو�ا يف التسلية وملء أوقات فراغهم أبدا، و نسبة 

 أوقات فراغهم أحيانا، بينما ال يوجد منهم من يستخدمها دائما يف التسلية وملء أوقات فراغه.

     نفسر النتائج اليت أسفرت عنها إجابة املستخدمني بالطابع األمين الذي ميّيز االنرتنت يف مؤسسة أرسيلور 

 " جعل املؤسسة تلجه إىل Hackersميتال، حيث أن التهديد األمين احملتمل على املؤسسة من قبل املخرتقني "

الوصول إىل بعض املواقع اليت تشكل خطرا على الشبكة، أو املواقع املصنفة من قبل  " Limitationحتديد "
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 الولوج عرب اعتماد برامج التنقية اليت تراقب عمليات " Non productif  "إنتاجيةاملؤسسة على أ�ا غري 

إىل املواقع، ومتنع الوصول إىل هذه األخرية . وإىل جانب التهديد األمين ؛ فهي ميكن أن تسبب خسارة مادية 

 ويهدد موقعها يف السوق.  للمؤسسة، من خالل سرقة معلوماتا أو بيانات موظفيها، مما يؤثر على صورتا

تصفح املواقع متنع  " McAfee 8.7i      من هذا املنطلق، قامت املؤسسة بوضع برامج محاية خاصة " 

االلكرتونية غري املرغوبة ، أو التحميل من الروابط غري اآلمنة أو الولوج إىل مواقع الدردشة أو مواقع التسلية، كما 

 يوفر احلماية للجهاز وللمعلومات املخزنة فيه أو اليت تدار بني أجهزة الكمبيوتر.

       باملقابل ، فإن بريد املؤسسة االلكرتوين هو وسيلة آمنة و إنتاجية، متكن املستخدمني من التواصل اإلداري 

وتبادل املعلومات بكل سهولة حيث يتمكن املستخدمون الذين يتوفر لديهم حساب بريد الكرتوين من الدخول 

 من أي www.mitt.comإىل بريد املؤسسة عن طريق إدخال معلوماتم على موقع املؤسسة على االنرتنت 

 مكان ويف أي وقت.

 Powerو للرتويح عن املستخدمني، تستخدم املؤسسة الربيد االلكرتوين إلرسال ملفات على صيغة "      

Point ""أوFlash تتضمن صورا أو مقاطع فالش أو قصصا كرتونية هادفة على شكل ألغاز فكرية       أو "

   وباحلياة عموما.حكايات هلا طابع الدعابة وحتمل قيما محيدة مرتبطة بالعمل

 

 

  يوضح مدى توفري االنرتانيت ملزايا يف العمل:):25الجدول رقم ( -

              تكرار والنسبةال                      
 هل استخدام 

 االنترانيت يوفر مزايا في العمل؟

النسبة العدد 

% 60 36 نعم
% 40 24 ال

% 100 60 المجموع
    

 باملئة من أفراد العينة يعتقدون أن استخدام االنرتانيت يوفر هلم مزايا 60      يتضح من اجلدول أعاله أن نسبة 

  باملئة يعتقدون أن االنرتانيت ال يوفر هلم أي مزية يف العمل. 40يف العمل، بينما نسبة 
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) إال أن االجتاه االجيايب  باملئة60 بهن االنرتانيت توفر مزايا يف العمل ( نسبة األفراد      ميكن إرجاع اعتقاد 

هلؤالء جتاه خدمة االنرتانيت - والناتج عن ممارسة فعلية- أدت إىل التعرف احلقيقي على فائدتا للمؤسسة . 

باملئة) بهن االنرتانيت ال توفر أي مزية يف العمل إىل تكون اجتاه سليب  40بينما يرجع اعتقاد النسبة املتبقية (

ناجم عن عدم الرغبة يف استخدامها، وقلة االهتمام مبا تقدمه مقارنة بالوسائل التقليدية أو أن هؤالء غري 

 موصولون بالشبكة ومل جيربوا االتصال عرب االنرتانيت لذلك يرون أ�ا ال تقدم مزايا للمؤسسة انطالقا من واقعهم.

  مفردة):36 يوضح املزايا اليت تقدمها االنرتانيت للعمل ():26الجدول رقم ( -

             التوزيع
 

 ماذا تقدم االنترانيت؟

 المجموع غير موافق نوعا ما  موافق
%  ك%  ك%  ك%  ك

 100 36 11,11 4 11,11 4 77,77 28 سرعة األداء وتوفري الوقت

 100 36 16,66 6 22,22 8 61,11 22 الدقة يف النتائج

 100 36 13,88 5 16,66 6 69,44 25 قلة التكاليف

 100 36 8,33 3 11,11 4 80,55 29 سهولة االتصال

 100 36 27,77 10 19,44 7 52,77 19 مناقشة بعض القرارات

 100 36 11,11 4 22,22 8 66,66 24 مواكبة التطورات

 

      يتضح من اجلدول أعاله أنه عموما وعند مقارنة نسبيت "موافق" مع "موافق نوعا ما" و"غري موافق"، فان 

أغلبية أفراد العينة يعتقدون أن استخدام االنرتانيت يقدم املزايا السالفة مجيعا. وترتاوح نسب االجابة بـ "موافق" 

 باملئة، ويليها 80,55 باملئة، إال أن "سهولة االتصال" سجلت أعلى نسبة إجابة "موافق" بـ 81 و52بني 

 باملئة، و"مواكبة 69,44 باملئة،   "قلة التكاليف" بنسبة 77,77"سرعة األداء وتوفري الوقت" بنسبة 

 باملئة، فيما سجلت أدىن نسبة فيما 61,11 باملئة،   "الدقة يف النتائج" بنسبة 66,66التطورات" بنسبة 

    باملئة.52,77يتعلق "مبناقشة بعض القرارات" بـ 

      هذه النتائج تؤكد أن االنرتانيت من الوسائل التكنولوجية اليت تسهل سري العمل واإلنتاج داخل املؤسسة، 

وذلك رغم أ�ا غري معممة على كل املصاحل ، فاملزايا املذكورة تؤكد أ�ا توفر نوعية خدمة جيدة من جهة، وأن 

املؤسسة توظفها فعليا يف االتصال وتبادل املعلومات من جهة أخرى، الشيء الذي من شهنه أن يسرع األداء 

 ويوفر الوقت ويقلل التكاليف .
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 : يوضح مدى استخدام بريد املؤسسة االلكرتوين يف العمل:)27الجدول رقم ( -

                         تكرار والنسبةال                          
 استخدام 

 بريد المؤسسة االلكتروني

النسبة  تكرارال

% 20 12 دائما
% 10 6 أحيانا
% 5 3 نادرا
% 65 39 أبدا

% 100 60 المجموع

 باملئة من أفراد العينة ال يستخدمون بريد املؤسسة االلكرتوين أبدا، ونسبة 65       يتضح من اجلدول أعاله أن 

 باملئة يستخدمونه 5 باملئة فقط يستخدمونه أحيانا، و نسبة 10 باملئة منهم يستخدمونه دائما، بينما نسبة 20

 نادرا.  

      إن الربيد االلكرتوين غري متاح غالبا يف املكاتب، ألنه واحد من تطبيقات االنرتانيت. لذلك فإن استخدام 

 هذه التقنية متعلق إىل حد كبري بدرجة توفري االنرتانيت يف املكاتب.

      لكن، حىت يف املكاتب اليت تتوفر على خدمة الربيد االلكرتوين، فإن عملية االتصال ال تتم دائما عن 

طريقه،  فكثريا ما يستعمل اإلداريون االتصال الكتايب والشفهي، على الرغم من أن خدمة الربيد االلكرتوين أكثر 

سرعة وفاعلية، وهو الشيء الذي الحظناه أثناء زيارتنا امليدانية للمؤسسة ، حيث ال يزال منطا االتصال 

الشخصي  واملكتوب سائدين يف العالقات املهنية داخل املؤسسة، على الرغم من احملاوالت اجلادة لتعميم 

 التكنولوجيات احلديثة يف اجناز األنشطة، ومنها على وجه التحديد الربيد االلكرتوين الذي يعترب العمود ماستخدا

 الفقري يف االستخدام اجليد هلذه التكنولوجيات .

      و لعل ما يفسر ارتباط املستخدمني بنمط االتصال الشخصي واملكتوب، هو عدم التهقلم الكايف مع 

التغريات التنظيمية اجلديدة اليت تفرتض حتوال يف طرق االتصال التقليدي وأساليبه، وقد يعود ذلك إىل قصر املدة 

 الزمنية للسماح للمستخدمني باالندماج مع التكنولوجيات من جهة. 
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      ومن جانب آخر ، أن التكنولوجيات هذه مل جير تعميمها على كل املصاحل ، حيث - وكما أشرنا سابقا- 

، فإن عددا معتربا من املكاتب مل يتم توصيلها بعد الدمة االنرتانيت ، وبالتايل حيتاج املستخدمون وقتا أطول 

 لتحقيق الوثبة االندماجية اليت متكنهم من االستخدام األكثر للتكنولوجيات .

8F      ويف مقابلة أجريناها مع رئيس مصلحة احملاسبة

 أكد لنا أن الربيد االلكرتوين يتم استعماله بشكل أكرب *

للتواصل مع اإلدارة العليا بعنابة ؛ حيث يتم طلب تقارير آنية عن العمل ، ومترير التعليمات وتبادل املعلومات 

 اليت ختص األنشطة اليومية .

      كما يوفر الربيد االلكرتوين إمكانية االتصال األفقي بني املصاحل اليت تضطلع بذات املهام ، حيث يساعد 

 الربيد االلكرتوين على االتصال والتنسيق وتبادل املعلومات مثال بني مصلحيت اإلعالم اآليل لفرعي عنابة و تبسة. 

 
 
 

 

 : يوضح تغيري بريد املؤسسة االلكرتوين طرق االتصال بني املستخدمني:)28الجدول رقم ( -
 الفئة المهنية   والتكرار

 
 اإلجابة

 الفئة املهنية
 المجموع عون تنفيذ عون تحكم إطار إطار سامي

%  ك%  ك%  ك%  ك%  ك
 45 27 35.29 12 33.33 4 62.5 5 100 6 نعم

 55 33 64.7 22 66.66 8 37.5 3  - ال

 باملئة من أفراد العينة يرون أن بريد املؤسسة االلكرتوين مل يغري طرق 55      يتضح من اجلدول أعاله أن نسبة 

  باملئة منهم أنه غّري طرق االتصال بينهم.45االتصال بني املستخدمني، فيما ترى نسبة 

      إال أننا نالحظ باملقابل أن أفراد العينة الذين يرون أن الربيد االلكرتوين قد غري طرق االتصال بني 

 باملئة من 62,5 باملئة من اإلطارات السامني ، ونسبة 100املستخدمني يف املؤسسة يتشكلون من نسبة 

                                                            

  
، الساعة 2010 أفريل 26  بتاريخ: مبؤسسة أرسيلور ميتال تبسة، مقر املؤسسة- الونزة- رئيس مصلحة احملاسبة هوام فريد،مقابلة مع السيد  *

  بعد الزوال.14:30
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 باملئة من أعوان التنفيذ. أما الذين يرون 35,29 باملئة من أعوان التحكم، و نسبة 33,33اإلطارات، ونسبة 

 باملئة 66,66 من اإلطارات، ونسبة 37,5أن الربيد االلكرتوين مل يغري طرق االتصال فهم يتشكلون من نسبة 

  باملئة من أعوان التنفيذ.64,7من أعوان التحكم، ونسبة 

و يتضح من ذلك أن اإلطارات السامني باملؤسسة هم أكثر فئة تعتقد أن الربيد االلكرتوين قد غري فعال طرق 

 االتصال بني املستخدمني، تليهم فئة اإلطارات.

      هذه النتائج ميكن إرجاعها إىل أن أغلب املستخدمني الذين ينتمون إىل فئة اإلطارات السامني و اإلطارات 

هلم حساب بريد الكرتوين، وهم يستخدمونه يوميا ويشهدون ما أحدثه من تغيريات يف طريقة اتصاهلم باآلخرين، 

ومن هذا املنطلق يعتربون أنه قد غري طرق االتصال بينهم. و من جانب آخر فان غالبية هؤالء حيتلون مناصب 

 تسيريية عليا جتعلهم حياولون عادة حماكاة موقف اإلدارة العليا و إبراز جدوى التغريات اليت حتدث باملؤسسة. 

أما أعوان التحكم و أعوان التنفيذ باملؤسسة فهم غري موصولني بالربيد االلكرتوين بصفة كبرية، فهغلبهم ال ميلك 

حسابا الكرتونيا باملؤسسة، حيث أ�م مل يشهدوا حدوث تغريات مهمة يف طريقة تواصلهم، فاالستخدام 

 الضعيف للربيد االلكرتوين جعله ال يؤثر يف أمناط االتصال السائدة. 

 

 يوضح كيف غّري بريد املؤسسة االلكرتوين طرق االتصال بني املستخدمني (حالة اإلجابة :)29الجدول رقم ( -

 بـ: نعم) 

                            التكرار و النسبة
 كيف غّير بريد

  المؤسسة االلكتروني
  طرق االتصال بين المستخدمين؟

 
 نعــــم

 النسبة التكرار

 %22,22 6 سهولة االتصال

% 14,81 4 الدقة، الوضوح وقلة األخطاء

% 44,44 12 السرعة وتوفري الوقت

% 7,40 2 ضمان سرية نقل املعلومات

% 11,11 3 تقليص احلاجة إىل االتصال املواجهي

% 100 27 الموع
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      يتضح من اجلدول أعاله أن بريد املؤسسة االلكرتوين غّري طرق االتصال بني املستخدمني، من حيث 

 باملئة، 22,22 باملئة من أفراد العينة، وسهولة االتصال لدى نسبة 44,44"السرعة وتوفري الوقت" لدى 

 باملئة أنه غّري طرق 11,11 باملئة منهم، فيما ترى نسبة 14,81و"الدقة والوضوح وقلة األخطاء" لدى 

 باملئة من خالل أنه يضمن "سرية 7,4االتصال من خالل "تقليص احلاجة إىل االتصال وجها لوجه"، ونسبة 

 نقل املعلومات" 

      إن الربيد االلكرتوين كوسيلة حديثة للتواصل قد غري فعال من طرق االتصال حنو األحسن، ووّفر مزايا 

 ، ولعل هذه املزايا املذكورة حسب هؤالء ترجع بدرجة كبرية إىل التوظيف الفعلي 27متعددة ذكرها املبحوثون الـ 

هلذه التقنية من طرف املؤسسة يف خمتلف أشكال االتصال، كما أن هذه الوسيلة تعترب بديال جيدا لالتصال 

املكتوب والشفهي، من خالل إمكانية تبليغ املعلومات إىل أكرب عدد ممكن من املستخدمني ويف حلظة واحدة، 

ودون أن يكلف املرسل نفسه عناء التنقل إىل مستقبلي الرسالة أو نسخها مرات عديدة ، ويتم ذلك بكل سرية 

وأمن وبهقل درجة من األخطاء . ويكفي لتحقيق ذلك كتابة حساب املستخدم وإرفاقه بامللف املراد توصيله 

   املرسل إليه ليستقبلها املعين يف نفس الوقت تقريبا.

 

 

 : يوضح كيف غّري الربيد االلكرتوين طرق االتصال بني العمال (حالة اإلجابة بـ: ال))30الجدول رقم ( -

                            التكرار و النسبة
 كيف غّير 

 بريد المؤسسة
 االلكتروني طرق االتصال؟

 
 ال

 النسبة التكرار

 %15,15 5 قلة االعتماد عليه مقارنة باالتصال الشخصي
% 54,54 18 الربيد االلكرتوين غري معّمم على كل املصاحل

% 21,21 7 يسمح به لبعض األشخاص دون غريهم
% 9,09 3 يستعمل لنقل املعلومات السرية لإلدارة العليا

% 100 33 الموع 
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الربيد االلكرتوين مل يغّري طرق االتصال بني املستخدمني اإلداريني، من حيث         يتضح من اجلدول أعاله أن

 باملئة، وأنّه "يسمح به لبعض األشخاص 54,54أن" الربيد االلكرتوين غري معمم على كل املصاحل " لدى نسبة 

 باملئة، ومن حيث "قلة االعتماد عليه مقارنة باالتصال الشخصي" لدى نسبة 21,21دون غريهم" لدى نسبة 

  الباقني فريون أنه "يستعمل لنقل املعلومات السرية لإلدارة العليا"9,09 باملئة منهم، أما نسبة 15,15

      إن الربيد االلكرتوين مل يصل مستوى تعميمه على كل الوحدات حىت يتمكن من تغيري أمناط االتصال 

السائدة ، فكما أشرنا سابقا ، فهو غري متوفر ألغلبية املستخدمني اإلداريني الذين يلجؤون لالتصال الشخصي 

 املباشر أو الكتابة لتبادل املعلومات .

      وبالنظر أيضا إىل أن توصيل خدمة االنرتانيت اليت تتضمن خدمة الربيد االلكرتوين ال يتم إال بعد طلب 

املستخدم إيصاله بالشبكة أي حسب احلاجة ، وانتظار موافقة اإلدارة منحه حسابا الكرتونيا خاصا به، فان  كل 

ذلك جيعل الربيد االلكرتوين تقنية حمتكرة يف يد اإلطارات العليا ، وال تستخدم سوى لنقل املعلومات اليت تم 

  تغيري طرق االتصال-–اإلدارة العليا ، ومن   ، ال ميكنها حتقيق التغيري املرغوب 

 

 

 

 ممارسة العمال ألنشطتهم عبر التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال المحور الثالث:

 - متغير التكوين:1

 : يوضح تلقي املستخدمني لتكوين حول التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال: )31الجدول رقم ( -

              تكرار والنسبةال                        
 NTIC هل سبق أن تلقيت تكوينا حول

النسبة العدد 

%  31.66 19 نعم
%  68.33 41 ال

% 100 60 الموع

 باملئة من أفراد العينة مل يتلقوا تكوينا حول التكنولوجيات 68,33      يتضح من اجلدول أعاله أن نسبة 

  باملئة قد تلقوا تكوينا حوهلا.31,66احلديثة لإلعالم واالتصال، بينما جند أن نسبة 
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      نفسر هذه النتائج أن التكوين ال يشكل أولوية لدى نسبة كبرية من املستخدمني اإلداريني يف مؤسسة 

أرسيلور ميتال تبسة، أو أن املؤسسة ال تتم بتكوين موظفيها يف هذا الال الذي تتزايد أمهيته يف العمل يوما بعد 

يوم ، وذلك رغم أن املؤسسة اختارت تطوير العمل بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ، وهي مدركة ملا ميكن أن 

تدره هذه الوسائل اجلديدة من تسهيل االتصال وتوفري الوقت والتكاليف، الشيء الذي يضاعف قدراتا 

اإلنتاجية، ويسمح هلا بتحقيق أرباح متكنها من مواجهة املنافسة القوية من طرف مؤسسات أخرى اليت تستثمر 

وقد مسح يل االطالع على أجندة التكوين  يف قطاع احلديد والصلب، خصوصا الشركات متعددة اجلنسيات.

  بالتعرف على كل الدورات التكوينية اليت نظمتها املؤسسة يف اجلزائر مببالغ2009 و2008 و2007لسنوات 

 مليون دينار على التوايل واليت من بينها عملية تكوين استفاد منها 17 مليون دينار، 49 مليون دينار، 55

 ,CFAO , ALBMبعض املستخدمني حول اإلعالم اآليل متت مبؤسسات تكوين متخصصة

I.S.G.A)( -   8-7-6انظر املالحق رقم.  

 : يوضح التكوين حسب الفئة السوسيو مهنية)32الجدول رقم ( -
 الفئة والتكرار

 
 االجابة

 الفئة السوسيو مهنية
 المجموع عون تنفيذ عون تحكم إطار إطار سامي

%  ك%  ك%  ك%  ك%  ك
 31,66 19 35,29 12 33,33 4 25 2 16,66 1 نعم
 68,33 41 64,7 22 66,66 8 75 6 83,33 5 ال

، تليها فئة أعوان التحكم NTIC باملئة من أعوان التنفيذ قد تلقوا تكوينا حول 35,29نالحظ أن نسبة      

 باملئة منهم ، 25 الذين تلقت التكوين نسبة اإلطارات باملئة منهم تكوينا،   فئة 33,33الذين تلقت نسبة 

   NTIC. باملئة منهم فقط تكوينا حول 16,66وأخريا فئة االطارات السامية الذي تلقت نسبة 

 : يوضح التكوين حسب املستوى التعليمي)33الجدول رقم (  -
 المستوى التعليمي والتكرار

 
 االجابة

 المستوى التعليمي
 المجموع جامعي ثانوي متوسط ابتدائي

%  ك%  ك%  ك%  ك%  ك
 31,66 19 23,8 5 39,28 11 30 3  - نعم
 68,33 41 76,19 16 60,71 17 70 7 100 1 ال
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 باملئة من ذوي املستوى الثانوي قد تلقوا تكوينا حول التكنولوجيات احلديثة 39,28نالحظ أن نسبة       

 23,8 باملئة منهم قد تلقوا تكوينا، فيما أن نسبة 30لإلعالم واالتصال، أما ذوو املستوى املتوسط فان نسبة 

 وأخريا ذوو املستوى االبتدائي الذين مل يتلقوا أبدا تكوينا يف هذا ،باملئة من اجلامعيني قد تلقت تكوينا أيضا

 يليها ذوو ،الال. أي أن فئة الثانويني هم أكرب فئة تلقت تكوينا حول التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال

   اجلامعيون.  ،املستوى متوسط

 : يوضح تلقي تكوين حسب اخلربة املهنية)34الجدول رقم (  -
 الخبرة والتكرار

 
 االجابة

 الخبــرة
 المجموع  فما فوق30 20-30 10-20 0-10
%  ك%  ك%  ك%  ك%  ك

 31,66 19 - - 28,57 8 42,1 8 27,27 3 نعم
 68,33 41 100 2 71,42 20 57,89 11 72,72 8 ال

 إىل 10 باملئة من املبحوثني الذين هلم خربة مهنية ترتاوح بني 42,1نالحظ من نتائج اجلدول أن نسبة       

 سنة بنسبة 30 إىل 20ن الذين هلم خربة مهنية من و، يليهم املبحوثNTIC سنة قد تلقوا تكوينا حول 20

 منهم تكوينا حول 27,27لذين تلقت نسبة ا سنوات 10 إىل 0   ذوو اخلربة املهنية من ، باملئة28,57

NTIC، سنة فما فوق الذين مل يتلقوا تكوينا حوهلا أبدا. أي أن فئة اخلربة 30 وأخريا  ذوو اخلربة املهنية من 

   سنة هي أكرب فئة تلقت تكوينا حول احلديثة لإلعالم واالتصال.20 إىل 10من 

  مفردة )19: يوضح مكان تلقي هذا التكوين: ( )35الجدول رقم (  -

              تكرار والنسبةال                       
 أين تلقيت هذا التكوين؟

النسبة% العدد 

% 36,84 7 عن طريق المؤسسة
% 63,15 12 خارج المؤسسة

% 100 19 المجموع

 مفردة) قد 19 باملئة من أفراد العينة (الذين تلقوا تكوينا وهم 63,15      يتضح من اجلدول أعاله أن نسبة 

 باملئة 36,84تلقوا آخر تكوين هلم حول التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال خارج املؤسسة، أما نسبة 

 الباقون فقد تلقوه عن طريق املؤسسة.
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      إن عملية التكوين عن طريق املؤسسة يف جمال التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال نادرا ما تتم، حيث 

 أفراد فقط تلقوا تكوينهم عن طريق املؤسسة، وميكن إرجاع ذلك إىل نقص اهتمام املؤسسة بتكوين 07أن 

موظفيها يف جمال التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال والذي يتيح عدة حماور للتكوين، كالتكوين يف 

التحكم يف املعلوماتية، األمن املعلومايت، إدارة الشبكات، تسيري أنظمة املعلومات ... حيث حتتاج املؤسسة إىل 

أن يكون العمال مؤهلني يف هذا الال، و أن يكون لديهم مستوى ميكنهم من التعامل اجليد مع خمتلف 

اخلدمات والتطبيقات اليت توفرها الوسائل التكنولوجية احلديثة، والتعرف على كل األخطار اليت ميكن أن 

 تواجههم عند استعمال جهاز كمبيوتر مزود الدمة االنرتنت أو االنرتانيت.

      ومن جانب آخر، فإن هؤالء املستخدمني قد يلجؤون باملقابل إىل مباشرة التكوين خارج املؤسسة لتحسني 

وتعلم بعض تطبيقات اإلعالم اآليل اليت قد تساعدهم يف تهدية مهامهم الوظيفية مثل  مستواهم،

WORD ,EXEL,ACCESS… .و اليت تعترب زادا معرفيا أوليا حيتاجه املستخدم داخل وخارج املؤسسة 

وأغلبية هؤالء هم من ذوي املستوى التعليمي الثانوي واملتوسط وينتمون إىل فئيت أعوان التحكم وأعوان التنفيذ 

الذين جلؤوا بعد إ�اء مسارهم الدراسي إىل دراسة املعلوماتية أو تكو�م املؤسسة حاليا حول تسيري بعض 

التطبيقات اخلاصة على اإلعالم اآليل. و قد ملسنا حرص هؤالء على مسايرة التطورات يف جمال اإلعالم اآليل 

 واالنرتنت، خاصة أن بعضهم تكون أكادمييا يف شعبة اإلعالم اآليل.

 

 

  مفردة أجابت بنعم)19: يوضح ما هي سنة آخر تكوين تلقيته حوهلا: ()36 الجدول رقم ( -

              تكرار والنسبةال              
 

 NTIC سنة آخر تكوين تلقيته حول

النسبة العدد 

87-92 4 21,05 %
93-98 2 10,52 %

99-2004 2 10,52 %
2005-2010 11 57,89 %

% 100 19 المجموع
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 باملئة من أفراد العينة قد تلقوا آخر تكوين حول التكنولوجيات 57,89  يتضح من اجلدول أعاله أن نسبة    

 باملئة قد تلقوا آخر تكوين بني 21,05، ونسبة 2010 و 2005احلديثة لإلعالم واالتصال بني سنوات 

 ، 1998 و 1993 باملئة تلقوا آخر تكوين هلم بني سنوات 10,52 ، بينما نسبة 1992 و 1987سنوات 

 .2004 و1999و النسبة نفسها أيضا بني سنوات 

      تؤكد هذه النتائج أن توجه أكثر من نصف هؤالء يف السنوات األخرية إىل مباشرة تكوين يف جمال 

التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال يسمح هلم باالطالع على كيفية استخدام هذه الوسائل ومسايرة 

التطورات اليت تمهم يف هذا الال. وبالنظر إىل أنه جمال جديد ومتجدد يوميا؛ فانه حيتاج إىل املتابعة اليت 

 يضمنها التكوين واملمارسة.

 : يوضح مدى كفاية التكوين )37الجدول رقم (  -

              تكرار والنسبةال                     
 هل التكوين الذي تلقيته 

النسبة% العدد 

% 15,78 3 كاف
% 84,21 16 غير كاف
% 100 19 المجموع

  

 باملئة من األفراد الذين تلقوا تكوينا حول التكنولوجيات احلديثة 84,21يتضح من اجلدول أعاله أن نسبة       

 باملئة الباقية أن التكوين 15,78لإلعالم واالتصال يرون أن التكوين الذي تلقوه غري كاف، فيما ترى نسبة 

 الذي تلقوه كاف.  

      رغم أن هؤالء قد تلقوا تكوينا، إال أن أغلبهم صرحوا أن تكوينهم غري كاف، وهذا منطقي بالنظر إىل 

التقدم اليومي لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، واليت تتطلب التتبع واملسايرة الدائمة، فكل يوم تبادرنا هذه 

الوسائل حبلول أو تطبيقات جديدة ومتنوعة. كما ميكن أن يرجع ذلك إىل املستوى املتواضع للتكوين وقلة فرصه 

 سواء اليت تتيحها املؤسسة أو اليت تكون خارجها. 

 مفردة): "ميكن 16 يوضح أسباب أن التكوين غري كاف (حالة اإلجابة بـ: "غري كاف" ):38الجدول رقم ( -

 "33اختيار أكثر من إجابة: الموع 

              تكرار والنسبةال                      
 

%  النسبة تكرارال
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 سبب أن التكوين غير كاف

% 42,42 14 هذا المجال يتطلب تكوينا مستمرا
% 33,33 11 لم أستفد من دورات مهنية متخصصة
% 24,24 8 ألن وظيفتي تتطلب مهارات متعددة

% 100 33 المجموع

 تكوينا مستمرا"، وهو يتضح من اجلدول أعاله سبب أن هذا التكوين غري كاف هو أن " هذا الال يتطلب     

 باملئة من األفراد، أما اآلخرون فريون أن السبب هو أ�م " مل يستفيدوا من دورات 42,42ما أشارت إليه نسبة 

 باملئة منهم "ألن 24,24 باملئة، فيما كان السبب لدى نسبة 33,33مهنية متخصصة" وهم ميثلون نسبة 

 وظيفيت تتطلب مهارات متعددة"

كما أشرنا، فإن التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال تشهد تطورات كبرية وبوترية متسارعة، تفرض أن      

يكون تكوين املستخدمني مستمرا ومواكبا للتطورات احلاصلة يف الال، حىت نتحصل على تكوين ذي نوعية 

جيدة. فالتكوين ال ميكن أن كافيا لرد أنه مكثف ونوعي، بل جيب أن يكتسي طابعا دوريا مستمرا. وهو ما 

حيّتم على املؤسسة وضع إسرتاتيجية واضحة وحمددة للتكوين، متكن من تطوير قدرات مستخدميها يف جمال 

 التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال.

      من جانب آخر، فإن اهتمام املؤسسة بالتكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال يفرض عليها إفراد دورات 

مهنية متخصصة يف الال، كما جيب أن تتجنب العمومية والتداخل مع جماالت أخرى ، فالعمومية ال تقدم 

 عملية، بل هي جمرد رؤوس أقالم نظرية ومعلومات عامة تللمستخدم معلومات دقيقة ومهمة، وال تكسبه مهارا

ال تسمح بالتحكم اجليد والفعلي يف هذه التكنولوجيات، كما أن إدماج التكوين يف جمال التكنولوجيات يف 

دورات تكوينية ختّص جماالت أخرى كتسيري األجور، احملاسبة، تسيري املخزونات... قد يعطي االنطباع بهن هذه 

التكنولوجيات مبا تقّدمه من خدمات هي عبارة عن وسائل بسيطة الجناز وتبسيط وتسهيل تلك األنشطة فقط، 

ما مينع استفادة املستخدمني من تنمية معارف واسعة وعميقة يف جمال التكنولوجيات احلديثة لالتصال، كما أن 

 التكوين غري املتخصص من شهنه أن يسبب التشتت يف املعارف احملصلة واملهارات املكتسبة .

 - متغير مستوى التحكم:3

 : واالتصاللإلعالمالتكنولوجيات احلديثة  يوضح مستوى حتّكم املستخدمني اإلداريني يف ):39الجدول رقم ( -
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                          تكرار والنسبةال           
 كيف تقّيم مستواك؟

النسبة  تكرارال

% 11,66 7 جيد
% 51,66 31 متوسط
% 36,66 22 ضعيف

% 100 60 المجموع

 باملئة من املبحوثني يرون أن مستواهم متوسط فيما خيص 51,66       يتضح من اجلدول أعاله أن نسبة 

 باملئة يرون أن مستواهم 36,66، و نسبة  واالتصاللإلعالمالتكنولوجيات احلديثة قدراتم يف استخدام 

  باملئة فقط يرون أن مستواهم جيد. 11,66ضعيف، فيما أن نسبة 

 باملئة 68,33هذه النتائج تؤكد ما ورد يف النتائج السابقة حول تلقي التكوين، حيث توصلنا إىل أن نسبة       

 31,66من أفراد العينة مل يتلقوا تكوينا حول هذه التكنولوجيات، وحىت الذين تلقوا تكوينا واملقدرة نسبتهم بـ 

 باملئة ، فإن أغلبهم يرون أن تكوينهم " غري كاف " .

      إذن، فاملستوى الضعيف ميكن إرجاعه إىل غياب التكوين يف جمال التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال 

ونقص االهتمام احلقيقي با سواء من طرف املؤسسة أو من طرف املستخدمني. أما املستوى اجليد لدى البعض، 

 فيمكن إرجاعه إىل ( أنظر اجلدول املوايل)

 38 يوضح أسباب مستوى التحكم اجليد أو املتوسط (حالة اإلجابة بـ جيد أو متوسط، ):40الجدول رقم ( -

 مفردة)

              تكرار والنسبةال                       
 هل يرجع المستوى "جيد، متوسط" إلى 

النسبة  تكرارال

% 15,78 6  دورات تدريبيةإجراء
% 52,63 20 مجهودات شخصية

% 23,68 9 االستعانة بزمالء العمل
% 7,89 3 االستعانة بخبراء من خارج المؤسسة

% 100 38 المجموع
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لدى يرجع إىل جمهودات شخصية  مفردة ) 38بعض املبحوثني (       إن املستوى اجليد أو املتوسط لدى 

املئة ب 15,78 إىل االستعانة بزمالء العمل ، أما نسبة باملئة 23.68ولدى نسبة منهم  باملئة 52.63نسبة 

 حتسن باملئة 7.89،  فيما يرجع آخرون واملقدرة نسبتهم بـ إجراء دورات تدريبيةفريون أن ذلك يرجع إىل 

مستواهم إىل االستعانة الرباء من خارج املؤسسة . 

      ونفسر ذلك بهن عملية القيام مبجهودات شخصية يلجه إليها املستخدم كنوع من احملاولة التجريبية يف 

البداية حملاولة اكتشاف تطبيقات ال يعرفها، أو للتعامل مع وضعيات ومواقف تعرتضه يف التعامل مع اجلهاز، إىل 

أن يكتسب هذا املستخدم مع مرور الوقت خربة ما يف التعامل مع هذه التكنولوجيات، لكن يبقى ذلك غري 

 كاف .

      هذا، وقد يستعني املستخدم بزمالء العمل يف سبيل حتسني مستواه يف استخدام هذه التكنولوجيات، وهو 

ما الحظناه أثناء الرتبص، إذ عادة ما جند بعض املستخدمني يطلبون مساعدة زمالئهم من مصلحة اإلعالم 

 اآليل، أو يف حفظ ونقل البيانات واملعلومات.

      كما أن البعض قد حيّسن مستواه عرب جلوئه إىل خرباء من خارج املؤسسة، حيث يطلب خمتلف 

 التوضيحات واملعلومات من طرف أشخاص متكونني وهلم مستوى جيد.

 متغير حركة المعلومات: -4

 يوضح األطراف اليت يلجه إليها املستخدم اإلداري إذا احتاج إىل معلومات أو ):41 الجدول رقم (-

  تكرارا)109مستجدات معينة (ميكن اختيار أكثر من إجابة، الموع 

              التـوزيـع                              
 إذا احتجت 

 لمعلومات معينة فهل تلجأ إلى؟: 

 النسبة تكرارال

% 7,33 8 موقع المؤسسة
% 6,42 7 االنترانيت والبريد االلكتروني

% 29,35 32 زمالء العمل
% 34,86 38 المسؤول المباشر

% 17,43 19 المدير
% 4,58 5 أشخاص خارج المؤسسة

 100 109 المجموع
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 باملئة، 34,86يتضح من اجلدول أن املسؤول املباشر ميثل املصدر األول للمعلومات لدى املبحوثني بنسبة      

 باملئة، 7,33 باملئة، موقع املؤسسة بنسبة 17,43 باملئة ، املدير بنسبة 29,35يليه زمالء العمل بنسبة 

  باملئة.4,58 باملئة وأخريا األشخاص من خارج املؤسسة بنسبة 6,42االنرتانيت والربيد االلكرتوين بنسبة 

     تفسر هذه النتائج بالطابع السّلمي الذي مييز البحث عن املعلومات يف املؤسسة، حيث أن املعلومات تنتقل 

عرب السلم اإلداري سواء بشكل عمودي (املسؤول املباشر أو املدير) أو بشكل أفقي (زمالء العمل) فهي 

املصادر األساسية للمعلومة اليت يبحث عنها املستخدم. فيما ال يشكل موقع املؤسسة مصدرا مهما للمعلومات، 

ويعود السبب إىل طابع املعلومات اليت حيملها املوقع، حيث حيتوي على تعريف باملؤسسة األم، السياسة العامة ، 

اجنازات املؤسسة، فروعها ، وهو مكتوب ومصمم باللغة االجنليزية. وعلى الرغم من ثراء املوقع يف هذا اجلانب، 

إال أنّه ال يكاد حيتوي على معلومات حول فرع املؤسسة باجلزائر، ما جيعل االطالع عليه من قبل املستخدمني 

 أمرا نادرا.

      أما االنرتانيت ، فألن السبب يعود بدرجة كبرية إىل أ�ا ال توّفر بنكا مهما للمعلومات اليت ختص املؤسسة، 

 باملئة من 95، وهو ميثل "la messagerieفمفهوم االنرتانيت لدى املستخدمني هو الربيد االلكرتوين"

خدمات االنرتانيت، حيث يوفر لبعض املستخدمني إرسال واستقبال امللفات من خالل الربيد االلكرتوين. لكن 

على العامل أن حيرتم يف ذلك السلم اإلداري إن كان ال ميللك حسابا الكرتونيا، حيث أن عليه إعالم مسؤوله 

 املباشر،   طلب معلومات أو إرساهلا عن طريق حسابه الربيدي بعد موافقته.

 Black      هذا وقد مت إعالمنا من طرف مدير املستخدمني بهن البعض من اإلطارات السامية لديهم جهاز 

Berry (عن بعد) هذا األخري وسيلة تكنولوجية حديثة متكنهم من الوصول إىل معلومات املؤسسة باألمواج ،

 مما يسهل العمل وحركية املستخدمني.

 : يوضح ما هي الوسائل اليت يستعملها املستخدم اإلداري لتمرير هذه املعلومات: )42الجدول رقم ( -

                 التكرار و النسبة
 ما هي 

 الوسائل التي 
 يستعملها المستخدم 

 اإلداري لتمرير المعلومات؟

 المجموع نادرا أحيانا دائما
%  ك%  ك%  ك%  ك

 100 60 78,33 47 8,33 5 11,66 7 بريد المؤسسة االلكتروني

 flash 19 31,66 14 23,33 27 45 60 100)الوسائط المعلوماتية
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disque, CD...) 
 100 60 20 12 26,66 16 53,33 32 االتصال الشفهي

 100 60 30 18 36,66 22 33,33 20 يدوية أو مطبوعة)( الكتابة

      من اجلدول نالحظ أن املبحوثني يستعملون االتصال الشفهي ( الشخصي) لتمرير املعلومات بنسبة 

 باملئة منهم 33,33 باملئة نادرا. أما الكتابة فان نسبة 20 باملئة أحيانا و 26,66 باملئة دائما، 53,33

 باملئة نادرا. أما الوسائط املعلوماتية فهي تستعمل لتمرير 30 باملئة أحيانا و36,36يستعملو�ا دائما، 

 باملئة نادرا. وفيما خيص الربيد االلكرتوين فان 45 باملئة أحيانا و23,33 باملئة دائما، 31,66املعلومات بنسبة 

  نادرا.78,33 باملئة أحيانا و8,33 باملئة يستعملونه دائما لتمرير املعلومات، 11,66نسبة 

أي أن االتصال الشفهي يشكل أول وسيلة يعتمد عليها املستخدم لتمرير املعلومات واملستجدات يف العمل، يليه 

االتصال املكتوب. فيما نسجل استعمال الوسائط املعلوماتية بدرجة أقل، وندرة كبرية يف استعمال بريد املؤسسة 

 االلكرتوين هلذا الغرض.

      إن نقص االعتماد على الربيد االلكرتوين يف مترير امللفات واملعلومات يرجع يف األساس إىل غياب هذه 

الوسيلة يف معظم املكاتب اإلدارية ، فهو يتوفر فقط لدى رؤساء املصاحل و بعض املكاتب اليت با أنشطة مكثفة 

 ترتبط بعمل املصاحل، وبالتايل فإنّه ال يعترب وسيلة أّولية لدى املستخدمني يف االتصال اإلداري وتبادل املعلومات.

 ,CDيعوض نقص هذه الوسيلة لدى هذه املكاتب باللجوء إىل الوسائط املعلوماتية املتمثلة يف    و    

FLASH DISK…ملفات أو قواعد معطيات للعمل عليها يف  على ملفات حتوي بيانات أو للحصول 

 هذه الوسائط يعتمد عليها أيضا يف مترير بعض املستجدات و األخبار، وكل ما يتعلق بامللفات اليت .الكمبيوتر

حتمل مواضيع علمية أو مواضيع الثقافة العامة، واليت غالبا ما تتداول عرب الربيد االلكرتوين للمؤسسة، حيث يتم 

بثها إىل احلساب االلكرتوين لكل مستخدم يف كافة فروعها. و نظرا ألن أغلبية املستخدمني ال ميلكون حسابا 

يف احلصول على هذه امللفات  ,CD… FLASH DISKالكرتونيا، فهم يعتمدون على الوسائط االلكرتونية

 من طرف زمالئهم الذين ميلكون حساب بريد الكرتوين.

 متغير المشاركة: -5

 : يوضح مدى أخذ رأي املستخدم اإلداري بعني االعتبار من طرف مسؤوله املباشر:)43الجدول رقم ( -
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                          تكرار والنسبةال               
 هل ترى أن

 رأيك يؤخذ بعين االعتبار؟

النسبة  تكرارال

% 10 6 دائما
% 80 48 أحيانا
% 10 6 أبدا

% 100 60 المجموع

 ) أن آراءهم تؤخذ أحيانا بعني االعتبار من طرف مسؤوليهم  باملئة80      ترى غالبية أفراد العينة ( نسبة 

 باملئة الباقية فريون أن 10 باملئة أن آراءهم ما تؤخذ بعني االعتبار دائما ، أما 10املباشرين ، فيما ترى نسبة 

آراءهم ال تؤخذ بعني االعتبار أبدا. 

 على طابع الثقة النسبية الذي مييز عالقة املستخدمني مبسؤوليهم املباشرين، فالعالقات       وتدل هذه النتائج

اإلنسانية اجليدة للمسؤولني تؤّسس لعالقة مشاركة من طرف املستخدمني. وإن كان رأي املستخدم ال يؤخذ 

دائما بعني االعتبار، فتلك هي مسة اإلدارة، فليست كل آراء املستخدم دائما سليمة وجديرة بهن تؤخذ بعني 

االعتبار، أو أن يتخذ املسؤول قراره بناء عليها، بل قد تكون أحيانا دون مستوى وجهة نظر املسؤول املباشر،  

 وهو يقوم بقياس جدواها وفعاليتها مقارنة بوجهة نظره،   خيتار األمثل أو األنسب.

     إن رؤية املستخدم لنتائج مشاركته املتمثلة يف أخذ رأيه بعني االعتبار حيفزه على املزيد من املسامهة االجيابية، 

 كما يعزز انتماءه وشعوره باملسؤولية جتاه املصلحة اليت يعمل فيها.

  يوضح الوسائل اليت يستعملها املستخدم اإلداري إلبداء موقفه:):44الجدول رقم ( -

             التكرار و النسبة
 ما هي 

 الوسائل التي 
 تستعملها إلبداء موقفك؟

 المجموع نادرا أحيانا دائما
%  ك%  ك%  ك%  ك

 100 60 80 48 11,66 7 8,33 5 للمؤسسةالبريد االلكتروني 
 100 60 25 15 41,66 25 33,33 20 الهاتف

 100 60 31,66 19 35 21 33,33 20 اتصال مطبوع-ورقي-
 100 60 11,66 7 25 15 63,33 38 "وجها لوجه"الشخصي االتصال
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 100 60 95 57 5 3 - - صندوق االقتراحات

 باملئة من أفراد العينة االتصال الشخصي دائما إلبداء مواقفهم جتاه مسؤوليهم 63,33تستعمل نسبة         

 باملئة من 33,33 باملئة نادرا. أما فيما يتعلق باهلاتف، فإن نسبة 11,66 باملئة أحيانا و 25املباشرين ، نسبة 

 باملئة نادرا. 25 باملئة أحيانا، و نسبة 41,66أفراد العينة يستعملونه دائما للرد على مسؤوليهم املباشرين، نسبة 

 باملئة من أفراد العينة صرحوا أ�م يستعملونه دائما يف الرد على املسؤول 33,33أما االتصال الورقي فان نسبة 

 باملئة نادرا. 31,66 باملئة يستعملونه أحيانا و نسبة 35املباشر إلبداء موقف ما ونسبة 

 11,66 باملئة يستعملونه دائما للرد على املسؤول املباشر ونسبة 8,33 فيما خيص الربيد االلكرتوين، فان نسبة 

 باملئة تستعمله 5 باملئة يستعملونه نادرا. أما صندوق االقرتاحات فان نسبة 80باملئة يستعملونه أحيانا و نسبة 

 باملئة نادرا. 95أحيانا  ونسبة 

    نستنتج أن االتصال الشخصي هو الوسيلة االتصالية األوىل لدى املستخدمني يف االتصال مبسؤوليهم 

املباشرين، يليه يف املرتبة الثانية كل من االتصال املكتوب   اهلاتف وأخريا الربيد االلكرتوين الذي يظل استعماله 

 نادرا. 

      إن اعتماد املستخدم على االتصال الشخصي يف االتصال باملسؤول املباشر يف املقام األول يؤكد األمهية 

اليت ال يزال االتصال الشخصي يتمتع با، فإىل جانب سهولته، فهو وسيلة تضمن دقة املعلومة وعدم حتريفها، 

 ا. وقوة التهثري على مستقبله،ونقل اإلمياءات وحركات الوجه واجلسم واملشاعر اليت تتدخل يف توجيه فهم الرسالة

كما أن قرب املسؤول املباشر غالبا من املستخدمني جيعلهم يعتمدون يف االتصال به بشكل مباشر دون اللجوء 

إىل استخدام الوسائط التكنولوجية . 

      إن النتائج احملصل عليها تظهر أن عملية االتصال داخل املؤسسة مازالت تسيطر عليها الوسائل التقليدية 

 أما الوسائل االتصالية احلديثة كالربيد االلكرتوين واالنرتنت فال الشخصي. واالتصال الكتابة،لالتصال كاهلاتف، 

يعتمد عليها املستخدمون لالتصال إال نادرا، وذلك راجع بنسبة كبرية إىل نقص توفر هذه الوسائل ، فهي تتوفر 

، ومن   ال ميكن أن يستعملها املستخدم يف االتصال نظرا  و بعض املستخدمني فقطأساسا لدى رؤساء املصاحل

  .ألنه ال ميلك حساب بريد الكرتوين خاص به

  يوضح الوسائل اليت يستعملها املسؤول املباشر للرد على املستخدم:):45الجدول رقم ( -

 المجموع نادرا أحيانا دائما             التكرار و النسبة
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 ما هي 
 الوسائل التي يستعملها

 مسؤولك المباشر للرد عليك ؟

%  ك%  ك%  ك%  ك

 100 60 85 51 6,66 4 8,33 5  االلكتروني لمؤسسةبريد ا

 100 60 25 15 33,33 20 41,66 25 الهاتف

 100 60 26,66 16 38,33 23 35 21 اتصال مطبوع-ورقي-

 100 60 6,66 4 36,66 22 56,66 34 "وجها لوجه"االتصال الشخصي

 ىل يستعملون االتصال الشخصي للرد عأن مسؤوليهم املباشرينأكثر من نصف املستخدمني يرى       

 أما اهلاتف فهو  باملئة منهم نادرا.6.66 باملئة أحيانا و 36,66  باملئة دائما و56,66 نسبةبمستخدميهم 

 باملئة نادرا. أما االتصال املكتوب 25 باملئة أحيانا و 33,33 باملئة دائما، ونسبة 41,66يستعمل بنسبة 

 باملئة نادرا. أما بريد املؤسسة االلكرتوين فاملسؤول 26,66 باملئة أحيانا و 38,33 باملئة دائما، 35فبنسبة 

  باملئة نادرا. 85 باملئة أحيانا و بنسبة 6,66 باملئة دائما، بنسبة 8,33املباشر يستعمله هلذا الغرض بنسبة 

أي أن االتصال الشخصي هو الوسيلة األوىل اليت يستعملها املسؤول املباشر لالتصال باملستخدمني الذين يشرف 

عليهم، يليه اهلاتف   االتصال املكتوب غري أن الربيد االلكرتوين ال يزال بعد نادر االستعمال من طرفهم هلذا 

 الغرض.

     إن نتائج اجلدولني السابقني تؤكد أن االتصاالت الصاعدة والنازلة باملؤسسة تتم إىل حد اآلن عرب وسائل 

االتصال الكالسيكية وأبرزها االتصال الشخصي واملكتوب بالرغم من العيوب العديدة اليت متيز هذين النمطني 

باملقارنة مع ما تطرحه الوسائل اجلديدة -خاصة الربيد االلكرتوين- من سرعة وكفاءة، والذي ال يزال وسيلة 

 ثانوية لالتصال يف املؤسسة. 

  يوضح حضور االجتماعات باملؤسسة حسب الفئة السوسيومهنية:)46الجدول رقم ( -
       الفئة والتكرار 

 
 اإلجابة    

 الفئة السوسيومهنية
 المجموع عون تنفيذ عون تحكم إطار إطار سامي

%  ك%  ك%  ك%  ك%  ك
 40 24 17,64 6 58,33 7 62,5 5 100 6 نعم

 60 36 82,35 28 41,66 5 37,5 3 - - ال
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 باملئة اآلخرين 40من أفراد العينة ال حيضرون االجتماعات باملؤسسة، فيما أن نسبة باملئة  60إن نسبة      

 .حيضرون االجتماعات باملؤسسة

 باملئة 62,5لكننا نالحظ من اجلدول أن االجتماعات باملؤسسة حيضرها مجيع اإلطارات السامني، و نسبة      

 باملئة من أعوان التنفيذ. أي أّن فئة 17,64 باملئة من أعوان التحكم، ونسبة 58,33من اإلطارات، ونسبة 

   فئة أعوان ، تليهم فئة اإلطارات،اإلطارات السامني هم أكثر املستخدمني حضورا لالجتماعات باملؤسسة

 وأخريا فئة أعوان التنفيذ. ،التحكم

 ت     إن أكثر من نصف املستخدمني ال حيضرون االجتماعات باملؤسسة، وهذا راجع إىل أن هذه االجتماعا

يشهدها فقط من هم معنيون با، وهي متثيلية و متعلقة مبستوى املسؤوليات بالدرجة األوىل. فاملعنّيون با هم 

غالبا رؤساء املصاحل واإلطارات العليا، أو املستخدمون الذين ميارسون أنشطة هامة داخل املؤسسة ، أو ممثلي 

  – جلنة املشاركة أو النقابة –العمال 

 

 مفردة. ميكن 26 يوضح وسيلة إبالغ املستخدمني باالجتماع:(حالة اإلجابة بـ: نعم، ):47الجدول رقم ( -

  تكرارا)45اختيار أكثر من إجابة: الموع 

        التوزيع                              
 هل يتم 

 عن طريق؟ إبالغك باالجتماع

 النسبة تكرارال

 6,66 3 البريد االلكتروني
 24,44 11 االتصال الشخصي

 42,22 19 دعوة مكتوبة
 26,66 12 الهاتف

 100 45 المجموع

 باملئة تتم 26,66 باملئة من املستخدمني باالجتماع عن طريق دعوة مكتوبة ، و42,22      يتم إبالغ 

 باملئة فقط تتم دعوتم عن 6,66 فعن طريق االتصال الشخصي ، يف حني 24,44دعوتم عرب اهلاتف ، أما 

طريق الربيد االلكرتوين . 
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 االجتماع يشكل وسيلة أساسية لالتصال باملستخدم الذي يراد منه حضور       إن توجيه دعوة مكتوبة حلضور

االجتماع رغم السلبيات اليت تعرتض هذه الطريقة كإمكانية عدم وصول الدعوة مباشرة، أو عدم وصوهلا يف 

 وقتها، كما أ�ا تتطلب الوقت لكتابتها وتوصيلها.

      إن اهلاتف قد يشكل وسيلة أسرع من الكتابة، خاصة إذا كان املدعو بعيدا عن مقر اإلدارة ، أو إذا كان 

ال يوجد متسعا من الوقت لعقد االجتماع ، أو يف حالة االجتماعات االستثنائية والطارئة . لكن عدم توفر 

اهلاتف لدى املستخدم املعين باالجتماع حيتم إبالغه مباشرة بوجود االجتماع وموعده وأسباب انعقاده وجدول 

 أعماله .

      إن االتصال الشخصي هو وسيلة غري ناجعة يف مثل هذه احلاالت اليت تتطلب معلومات دقيقة ومفصلة 

عن كل ما خيص االجتماع ، فقد ال يتذكر املستخدم بعض احليثيات واملعلومات األساسية لنقلها إىل املستخدم 

املعين باالجتماع الذي بدوره قد ينسى بعض املعلومات املهمة، ويتم اإلبالغ عن االجتماع يف هذه احلالة يف 

 الغالب عن طريق زمالء العمل.

      إن الربيد االلكرتوين يستخدم نادرا لتبليغ املستخدمني املعنيني عن وجود اجتماع، رغم أنه يشكل وسيلة 

 ENVOYناجعة جتمع بني سرعة وصول املعلومة ودقة توصيلها، حيث أن خاصية اإلرسال املتعدد

MULTIPLEاليت تعترب ثقيلة ومكلفة – ككتابة رسالة إدارية أو طبعها  من العمليات الكالسيكية " ختفف 

وتستغرق وقتا أطول إلرساهلا إىل عدد كبري من املستخدمني ، وتسمح باملقابل بإرسال املعلومة إىل كل 

املستخدمني املعنيني يف آن واحد دون أن يكلف املرسل نفسه عناء الكتابة والطباعة والتنقل إىل كل شخص يف 

 مكتبه لتبليغه بوجود اجتماع .
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دارة أنشطتهم عبر التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال، و المستخدمين إلتقبل  المحور الرابع:

 أسباب    المقاومة إن وجدت.

 - متغير عتبة التساهل مع التغيير:1

(االنرتنت، استخدام التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال ضرورة  يوضح مدى ):48جدول رقم (ال -

: ؤسسةيف املاالنرتانيت، الربيد االلكرتوين) 

                                                      التوزيع
 هل ترى أن 

 التكنولوجيات استخدام 
  ؟ في المؤسسةالحديثة لإلعالم واالتصال

  النسبة تكرارال

% 83,33 50 ضروري جدا
% 11,66 7 ضروري نوعا ما
% 5 3 غير ضروري
% 100 60 المجموع
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 باملئة أن استخدام التكنولوجيات احلديثة لالعالم واالتصال ضروري 83.33     ترى غالبة أفراد العينة أي  

 اآلخرون فريون أن استخدامها ضروري نوعا ما ، فيما ترى النسبة الباقية واملتمثلة يف 11.66جدا ، أما نسبة 

 باملئة أن استخدامها غري ضروري . 5

      و يتضح أن غالبية املستخدمني واعون بهمهية استخدام التكنولوجيات احلديثة لالعالم واالتصال يف 

 35املؤسسة، وهذا الوعي ميكن إرجاعه إىل املستوى التعليمي املرتفع هلؤالء ، حيث أن اجلامعيني ميثلون نسبة 

 من املستخدمني ، هذا املستوى ميكن هؤالء من التعرف على خصائص 46.66باملئة، والثانويني يشكلون نسبة 

 واالتصال ، وما ميكن أن تقدمه هلم من إضافة إىل العمل ، ومن تقليل لإلعالمومميزات التكنولوجيات احلديثة 

للجهد املبذول ، وتسريع لوترية سري املعلومات ومعاجلتها وتسهيل االتصال . 

 واجلدول التايل يعرفنا واالتصال،      غري أن بعض املستخدمني أقل وعيا بضرورة التكنولوجيات احلديثة لإلعالم 

 .بذه التكنولوجياتعلى األسباب اليت تقف وراء قلة اهتمامهم 

ضروري  يف املؤسسة "التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصالأن استخدام  سبب  يوضح):49الجدول رقم ( -

  تكرارا):24"، الموع: غير ضروري" أو "ضروري نوعا مااإلجابة بـ "(حالة " غير ضروري" أو "نوعا ما

                                                      التوزيع
 إلى ماذا يرجع 

التكنولوجيات  أن استخدام 
  في المؤسسة الحديثة لإلعالم واالتصال

 ؟"ضروري نوعا ما" أو "غير ضروري" 

النسبة  تكرارال

% 33,33 8 الوسائل التقليدية أفضل
% 29,16 7 أتخوف من اإلطالع على معلوماتي

% 16,66 4 ي عملريقة طتغّير من أتخوف
% 4,16 1 ليست لي رغبة في العمل بهذه الوسائل

% 8,33 2 التكنولوجيا ال تأتي بجديد
% 8,33 2 تؤدي إلى تقليص مناصب العمل

% 100 24 المجموع

لتكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال غري ا أفراد أن 10يرى بعض املستخدمني واملقدر عددهم بـ        

 29,16 باملئة ، فيما أن آخرين تصل نسبتهم اىل 33,33ضرورية ألن الوسائل التقليدية أفضل منها بنسبة 
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 إضافة إىل أن البعض يتخوف من تغري طرق عمله وكانت النسبة ،ختوفون من اإلطالع على معلوماتمباملئة ي

 باملئة ، وأ�ا ال تهيت جبديد بنسبة 29,16 باملئة وأ�ا تؤدي إىل تقليص مناصب العمل بنسبة 16,66تقدر بـ 

 باملئة الباقني ال يرغبون يف العمل بذه الوسائل. 4,16 باملئة، فيما أن نسبة 8,33

 احلديثة لدى بعض املستخدمني اإلداريني يعود ة      إن اعتبار الوسائل التقليدية أفضل من الوسائل التكنولوجي

 وباملكانة اليت كانت تتوفر هلم آنذاك، وعدم تقبلهم – ة التقليدي–بالدرجة األوىل إىل تعلقهم بذه الوسائل 

 تغيري حيدث يف أيللوضع الذي أصبحوا عليه اليوم. كما يسود لدى هؤالء متسك باألوضاع الراهنة، ورفض 

وسائل العمل ، فالوسائل اليت سّريت با املؤسسة ملدة تزيد عن ستني سنة لن جتد صعوبة يف تسيري املؤسسة اليوم 

 ، فما الداعي إىل التغيري .

      و رغم قناعتهم بقدرة التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال على تسهيل مجيع األنشطة، إال أ�م حيّنون 

إىل املاضي، ويتذكرونه بنوع من التحسر على فقدان روح العمل اجلماعي وتذبذب العالقات اإلنسانية وعالقات 

 السيطرة والقوة لدى اآلخرين.

      إن اطالع الغري على املعلومات اخلاصة باملستخدمني يعد هاجسا مقلقا لدى بعضهم و يدفعهم إىل 

التخوف من استخدام التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال . فبعض املستخدمني يعتقدون أن معلوماتم 

املطروحة على الشبكة قد تكون عرضة ألن يطلع عليها آخرون ، أو أن تكون عرضة للسرقة أو التحريف أو 

التخريب. و هو الشيء الذي حتدث عنه مدير املستخدمني، حيث أشار إىل أن الرفض غري موجود ، لكن هناك 

بعض التخوفات من اكتشاف السر املهين يف العمل ، والسبب كما قال هو نقص اإلعالم لدى املستخدمني 

 الذين يفتقرون إىل املعلومات حول الوسائل التكنولوجية ، وكيفية استخدامها .

      وتتعدد مظاهر التخوف يف هذا اجلانب، حيث يعتقد بعضهم مثال ، أنه مراقب من طرف فروع املؤسسة 

األخرى عرب الشبكة، خصوصا لدى رؤيتهم لتحرك الفهرة أو إجراء تعديالت أو إصالح ألجهزتم عن بعد من 

طرف املختصني يف إصالح الشبكة. و قد يلجؤون إىل تغيري موضع ختزين معلوماتم على الكمبيوتر نظرا للشك 

 الذي يعرتيهم من إمكانية سرقة معلوماتم املخزنة واالطالع عليها أو اخرتاقها وختريب حمتواها.

      كما يتخوفون أيضا من سرقة رمزهم السري الذي يتم طلبه أحيانا من طرف األخصائيني لتصحيح بعض 

امللفات والربامج على جهاز املستخدم أو تصليح اتصاله بالشبكة ، لذا يتوخون السرية يف التعامل مع املعلومات 

وتبادهلا مع املستخدمني ، وال حيّبذون أن يطلع عليها أحد ، رغم أن املعلومات هي ملك املؤسسة وليست 

 ملكية خاصة .
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      إن التخوف من تغّري طبيعة العمل لدى مستخدمني آخرين مرده غياب ثقافة التغيري لدى هؤالء ، فهم ال 

حيبذون طريقة عملهم ، ويفضلون بقاء احلال على ما هو عليه ، كما يرجع هذا التخوف إىل نقص تكوين هؤالء 

 مل يتلقوا تكوينا حول هذه التكنولوجيات. و بالتايل، فإن غياب  باملئة68,33نسبة املستخدمني ، حيث أن 

تصور نظري لطبيعة العمل اجلديدة اليت تتطلبها التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال جيعل املستخدمني ال 

 يتطلعون إىل إدماجها يف أنشطتهم، ويقال أن " من جهل شيئا عاداه ".

      كل مظاهر التخوف هذه، نامجة عن نقص الوعي لدى املستخدمني ، وينبغي إلزالة ذلك أن يضطلع 

اإلعالم يف املؤسسة ممثال يف املختصني يف اإلعالم اآليل بدورهم لدفع املستخدمني إىل أن يتقّبلوا أكثر هذه 

الوسائل، وتوضيح كل شيء عن أمن معلوماتم على الشبكة ، وكيفية سريا�ا وحدود و إمكانيات اطالع 

 املختصني يف اإلعالم اآليل باملؤسسة على أجهزة الكمبيوتر اخلاصة بم حىت يكون هناك ارتياح من قبلهم .

      إن التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال ليست ضرورية لدى البعض اآلخر من املستخدمني أل�ا ال 

تهيت جبديد ، فهي ال تقدم حلوال للمشاكل أو األزمات العالقة، رغم ما توفره من وقت وتكلفة وسرعة يف األداء 

 ، ومن   ، فال حاجة للمؤسسة لالستثمار فيها ما دامت عبارة عن وسائل للتواصل اإلداري فقط. 

 ويبين هؤالء موقفهم استنادا إىل فشل جتارب سابقة أو حمدودية جناحها يف هذا اجلانب.

      إن هذا االنطباع يرجع إىل نقص التكوين من ناحية، ونقص التوعية بهمهية ودور التكنولوجيات احلديثة 

 لإلعالم واالتصال يف دعم اإلنتاجية وتنمية فرص اإلبداع لدى املستخدمني من ناحية أخرى.

      بالنسبة آلخرين ، فإن التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال تؤدي إىل تقليص مناصب العمل ، وهو 

 Correspondantختوف قد يبدو مربرا، حيث تقضي هذه التكنولوجيات على بعض املناصب مثل املراسل 

 وغريها من املناصب األخرى ، فهؤالء األشخاص ال يتخوفون من تهثريها على مناصب عملهم بقدر ختوفهم 

التكنولوجيات احلديثة على مستقبل العمال، ونقص فرص التوظيف باملؤسسة، وهذا هو مؤدى موقفهم. غري أن 

لإلعالم واالتصال توفر باملقابل مناصب شغل مستحدثة يف اإلعالم اآليل واالتصاالت السلكية و الالسلكية، 

 وصيانة وتوصيل وأمن الشبكات وما يتصل با .

      إن البعض اآلخر من املستخدمني ال يرغب يف العمل بذه الوسائل احلديثة ألنه غري حمفز معنويا 

الستخدامها ، وبالتايل فإن حتفيز هؤالء عن طريق مّدهم باملعلومات و التحفيزات املادية واملعنوية هو العامل 

 املتحكم يف تغري مواقفهم السلبية جتاه التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال إىل مواقف إجيابية .

 - متغير اإلدراك:2
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 :التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال يوضح سبب استعمال املستخدم اإلداري ):50جدول رقم (ال -

                                                 التوزيع
 هل تستخدمها ألنك؟

  النسبة تكرارال

 63,33 38 تدرك أهميتها
 8,33 5 ألن اآلخرين يستخدمونها

 28,33 17 حتمية إدارية
 100 60 المجموع

 

 باملئة يستعملون التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال أل�م 63,33إن ما يقارب ثلثي أفراد العينة أي       

 باملئة 28,33 باملئة يستعملو�ا ألن املستخدمني اآلخرين يستعملو�ا، أما نسبة 8,33يدركون أمهيتها ، ونسبة 

 .الباقني فهم يستعملو�ا أل�ا حتمية إدارية البد منها

      إن إدراك املستخدم ألمهية التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال يف تسيري خمتلف األنشطة داخل 

املؤسسة تعرف هؤالء على املزايا العديدة اليت توفرها هذه الوسائل ، ومستوى تهثريها االجيايب على األداء عموما 

. 

      إن التعرف على الفرص اليت توفرها التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال ملؤسسة أرسيلور ميتال عرب 

التجربة امليدانية قد ربط بعض املستخدمني با ، حيث أصبحت جزءا ال يتجزأ من حميط عملهم اليومي ، 

ويعتمدون عليها بصفة كبرية يف إرسال واستقبال ومعاجلة امللفات بسرعة ودقة عالية عكس ما كان سابقا ، 

 حيث كانت معظم هذه العمليات تتم ببطء وتتطلب جهدا بدنيا وذهنيا كبريا .

9F      ففي مصلحة احملاسبة مثال ، أفادنا رئيس املصلحة 

 أن هناك فرقا كبريا بني ما كان يف السابق وما هو *

متاح حاليا ، فقد كانت املراسالت الرمسية تتم عرب الفاكس والرسائل املكتوبة اليت تتطلب وقتا كبريا إليصاهلا. أما 

اليوم، فإن وقتا كبريا مت اختصاره، حيث تكتمل كل احلسابات املالية يف املصلحة قبل وقتها احملدد، نظرا إلتاحة 

املعلومات والسرعة يف األداء واملعاجلة، فسابقا كانت عملية التدقيق احملاسيب واملايل تستغرق من ثالثة أشهر إىل 

سنة. أما اليوم، وبفضل التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال، فالعملية ال تستغرق أكثر من شهرين ، 

  باملئة على وضع املؤسسة املايل .90وتسمح بالتعرف بنسبة 
                                                            

، الساعة 2010 أفريل 26 بتاريخ: مبؤسسة أرسيلور ميتال تبسة، مقر املؤسسة- الونزة-، رئيس مصلحة احملاسبة هوام فريد،مقابلة مع السيد   *
  بعد الزوال.14:30
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      إن هذه املزايا قد وّلدت لدى بعض املستخدمني يف املؤسسة نوعا من التنافس والتسابق لالستفادة من آخر 

ما توفر التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال، حّىت ولو مل تكن بم حاجة إىل استعماهلا. ويف هذا اإلطار، 

فإن كثريا من املستخدمني يودعون طلبات توصيلهم بالشبكة اليت توفر خدمة الرتاسل االلكرتوين، أما الذين تتوفر 

لديهم فيتصلون مبصلحة اإلعالم اآليل يف حال حصول أي مشكل يف أجهزة الكومبيوتر اخلاصة بم أو تعطل 

اتصاهلم عرب الشبكة ، وهو ما يعرب عن اهتمامهم بالعمل بذه الوسائل وثقتهم يف قدرتا على حتسني سري 

 أنشطتهم .

      لكن، وبالنظر إىل طابع احلتمية الذي مييز االتصال املؤسسايت، فإن مستخدمني آخرين قد ال يدفعهم 

إدراكهم ألمهية التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال ، ألنه ليس بإمكا�م رفض ما يسند إليهم من أنشطة و 

ما تلزمهم به املؤسسة. فهم يستخدمون هذه الوسائل فقط ألّ�ا حتمية إدارية، وليس للمستخدم اخليار يف قبول 

أو رفض توصيله بـالتكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال، وإن كان ال حيبذها ، أو يرى أّ�ا ستؤثر على منصبه 

أو على دوره يف املؤسسة. ويلزم عليه يف كل األحوال التجاوب مع الرسائل االلكرتونية اليت تصله والرد عليها، 

 وإرسال تقارير مهنية يومية لإلدارة.

10F      وحسب رئيس املصلحة اإلعالمية

 فإن عملية إيصال املستخدمني بالشبكة متعلقة مبخطط أعباء كلفت *

به املصلحة من طرف اإلدارة، اليت طلبت جتسيد مشروع يتمثل يف وضع شبكة اتصال باملؤسسة، حيث قامت 

املصلحة بإجراء دراسة لالحتياجات الالزمة يف هذا اجلانب، و املكاتب املعنية بالربط بالشبكة، ومن   توصيلها 

 لإلدارة اليت قّيمت الدراسة، وأعطت املوافقة على وضع الشبكة.

      إن عددا قليال من املستخدمني يتهثرون باستخدام زمالئهم للتكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال، فهم 

يباشرون استخدامها أل�م يرون أن اجلميع يستخدمها، وعلى هذا األساس بنوا موقفهم. فهم مل يتخذوا موقفهم 

باستخدام التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال بناء على إدراكهم ألمهيتها يف العمل وال أل�ا حتمية إدارية ، 

 ولكن نظرا لتهثرهم مبواقف غريهم من املستخدمني .

  متغير قادة الرأي: -3

  يوضح كيفية استعمال املستخدم اإلداري الوسائل التكنولوجية اجلديدة:):51الجدول رقم ( -

                                                            
 صباحا. 10 الساعة ،2010 أفريل 28تاريخ: اإلعالمية باملؤسسة، مقر املؤسسة- الونزة- ، برئيس املصلحة ، اآلنسة برايس حياة مقابلة مع  *
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                                                     التوزيع
 كيف

  تستعمل الوسائل
  ؟ التكنولوجية الجديدة

النسبة  تكرارال

% 55 33 دون تردد
% 16,66 10 آخذ وقتا قبل بدء استخدامها

% 20 12 بعد أن يستخدمها المسؤول المباشر
% 8,33 5 بعد أن يستخدمها زمالء العمل

% 100 60 المجموع
 باملئة ، يستخدمون الوسائل التكنولوجية احلديثة دون تردد 55     إن أكثر من نصف املستخدمني، أي نسبة 

 باملئة فيرتيثون قبل بدء استخدامها ويهخذون وقتا لذلك. فيما أن 16,66، أما اآلخرون الذين تقدر نسبتهم بـ 

 باملئة يستعملون هذه الوسائل بعد أن يستخدمها مسؤولوهم املباشرون ، 20استخدام آخرين يقدرون بنسبة 

 باملئة يستعملو�ا بعد تهكدهم من استخدام زمالء العمل هلا . 8,33ونسبة 

      إن من ال يرتددون يف استعمال الوسائل التكنولوجية هم يف الغالب من الذين يبادرون إىل اإلقبال على كل 

 انتظار. ويباشرون استعماله دون جديد،ما هو 

      إن هذا اإلقبال يرجع بدرجة كبرية إىل مستوى وعي هؤالء املستخدمني بهمهية التكنولوجيات احلديثة 

يتخذون قرارهم بناء على قدرتم على استخدامها ومستواهم اجليد ، لذا  هم  واالتصال يف العمل، ولإلعالم

العاملون يف مصلحة اإلعالم اآليل ورؤساء املصاحل ... غالبا فهم يسمون باملتبنني األوائل ، وهم 

      إن درجة اإلقبال على الوسائل اجلديدة قد ختتلف لدى املستخدمني ، فهم ليسوا مجيعا بنفس درجة 

اإلقدام على التجديد أو الرغبة يف التغيري ، فبعضهم يبدون نوعا من احلذر جتاه استعمال هذه الوسائل، لكّنهم 

 لكن هناك من .يقبلون عليها بعد أن يزول لديهم الشك، وبعد أن يالحظوا أّن هناك من بدأ استعماهلا

املستخدمني من ال يستعمل هذه الوسائل إال بعد أن يستعملها مسؤوله املباشر ، فهو ال يتخذ قرار االستخدام 

مبفرده ، وإمنا بناء على موقف مسؤوله املباشر الذي يعترب مرجعه يف ذلك . 

 باملئة – يتهثرون يف مواقفهم مبسؤوليهم أكثر من 20      ويظهر أن هؤالء املستخدمني – يشكلون نسبة 

        و واالتصال من خدمات، وهم حيرتمون رأي مسؤوليهم،لإلعالمتهثرهم مبا تقدمه التكنولوجيات احلديثة 

يثقون فيما ينقلونه إليهم من أوامر وتعليمات، كما يهخذون بنصائحهم وتوجيهاتم . وأغلب هؤالء من أعوان 
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 واالتصال ، إىل جانب لإلعالمالتنفيذ الذين لديهم قدرات ضعيفة يف التحكم يف التكنولوجيات احلديثة 

خضوعهم للرقابة السّلمية ملسؤوليهم الذين يشكلون قادة رأي بالنسبة هلم . 

      لكن البعض اآلخر قد ال يتهثر مبسؤوله املباشر بقدر تهثره بزمالئه يف العمل ، فهو يستخدم هذه الوسائل 

اجلديدة نظرا ألن زمالءه يستخدمو�ا ، فثقة املستخدم يف زمالء العمل جتعله يبين موقفه وقراراته انطالقا من 

 .مواقف وقرارات زمالئه

  متغير االنتماء:- 4

  يوضح شعور االنتماء لدى املستخدم اإلداري ):52الجدول رقم ( -

                                                   التوزيع
 هل 

 تشعر أنك 
 عنصر ايجابي في المؤسسة

النسبة  تكرارال

 56,66 34 أوافق
 33,33 20 أوافق نوعا ما

 10 6 ال أوافق
 100 60 المجموع

إن غالبية أفراد العينة يشعرون أ�م عناصر إجيابية يف املؤسسة، فنسبـة الذين أجابــوا بـ" موافق "             

 باملئة الباقية فقد أجابت بـ" غري موافق".     و 10 باملئة، أما نسبة 90و"موافق نوعا ما " يشكلون معا نسبة 

يدل ذلك على أن غالبية املستخدمني هلم شعور باالنتماء للمؤسسة، سببه اندماجهم مع التغريات اليت حدثت، 

وشعورهم بالثقة يف إطار ظروف العمل، وبقوة العالقات اليت تربطهم باملستخدمني اآلخرين. 

هذه الشروط اجليدة تدفعهم إىل اإلسهام مبسؤولية يف أنشطتهم وتقرب أهدافهم إىل أهداف املؤسسة، وتولد 

  ومهمة يف نشاط املؤسسة .لديهم شعورا به�م يشكلون لبنة أساسية

 متغير الدور:-5

 ل بوجود التكنولوجياتعمال عن الوضعية فيالرضى  يوضح ):53الجدول رقم ( -
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                                                           التوزيع
 هل أنت 

  راض عن وضعيتك في
 ل في وجود هذه التكنولوجياتعمال

  النسبة تكرارال

 56,66 12 راض
 33,33 28 راض نوعا ما

 10 20 غير راض
 100 60 المجموع

 باملئة من أفراد العينة راضون عن وضعيتهم احلالية يف وجود التكنولوجيات احلديثة 56,66      إن نسبة 

 باملئة 10 باملئة فهم أقل رضا " راضون نوعا ما " ، فيما جند أن نسبة 33,33لإلعالم واالتصال، أما نسبة 

غري راضني . 

      ويهيت هذا االجتاه األخري – غري راضني – بناء على توقع املستخدمني بهن هذه التكنولوجيات ستؤثر على 

مركزهم التنظيمي و متوقعهم داخل املؤسسة، لذا فهم غري راضني عن الوضع احلايل، ألنه يغّري حالة االستقرار اليت 

تعّودوا عليها، وحييلهم إىل وضع جديد مفتوح وحركي أكثر، يتمّيز بديناميكية املعلومات وحركتها ودورا�ا، 

ودوران الوظائف والعمل يف إطار جمموعات عمل .  

 - متغير اللغة:6

 لغة االنرتنت أو االنرتانيت اليت مييل املستخدم اإلداري إىل التعامل با  يوضح ):54الجدول رقم ( -

                                                      التوزيع
 هل تميل

 إلى التعامل مع المعلومات 
 :على االنترنت أو االنترانيت المكتوبة بـ

النسبة  تكرارال

 11,66 7 االنجليزية
 65 39 الفرنسية
 23,33 14 العربية

 100 60 المجموع
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إىل التعامل مع املعلومات املكتوبة بالفرنسية، فيما مييل ما أكثر  باملئة من أفراد العينة مييلون 65إن نسبة       

 منهم إىل التعامل مع املعلومات على االنرتنيت واالنرتانيت اليت تكون مكتوبة بالعربية ، أما نسبة 23,33نسبته 

 باملئة فتميل إىل املعلومات املكتوبة باللغة االجنليزية . 11,66

      إن تعامل املستخدمني مع اللغة الفرنسية على الشبكة يعود إىل أن التسيري يف املؤسسة يتم باللغة الفرنسية 

، ومنذ ذلك احلني 1927املوروثة عن احلقبة االستعمارية، فتاريخ تهسيس املؤسسة املنجمية بالونزة يرجع إىل سنة 

إىل يومنا هذا تتم معظم املعامالت اإلدارية وتبادل الوثائق وأنشطة احملاسبة واملالية وتسيري األجور واملوارد البشرية 

 وغريها باللغة الفرنسية، كما أن األرشيف حمفوظ باللغة ذاتا.

       و من جانب آخر، فإن ثقافة األفراد تتجه إىل تقديس اللغة الفرنسية واإلقبال عليها، على اعتبار أ�ا لغة 

حضارية تعرب عن مرتبة اجتماعية و ثقافية عالية. و يف هذا الصدد جند أن األفراد الذين يتكلمون العربية قد 

 يلجؤون أحيانا إىل دمج كلمات فرنسية إلظهار مكانتهم وقدراتم عند احلديث .

      ولعل هذا اإلشكال ال يتعلق فقط مبؤسسة أرسيلور ميتال، و إمنّا يتعلق يف جمال أوسع ببنية التمع اجلزائري 

 من أحداث وحتوالت، و ما مييزه عككل، على اعتبار أن املؤسسة نسق مفتوح، فهي تتهثر مبا يطرأ على التم

 من خصائص .

      إن عدم إتقان غالبية مستخدمي املؤسسة للغة االجنليزية قد حيول دون متكنهم من االطالع على موقع 

املؤسسة، وحيرمهم من التفاعل مع ما يطرحه من معلومات وخدمات ومستجدات مهمة، كما جيدون صعوبة يف 

 قراءة رسائل الربيد االلكرتوين الواردة إليهم بذه اللغة و جيعلهم يلجؤون إىل ترمجتها. 

التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال بطريقة   يوضح كيفية تشجيع العمال على استخدام):55جدول رقم ( -

 جيدة:  

                          التوزيــع                            
 كيف 

 نشجع العمال على 
 استخدام التكنولوجيات 

    الحديثة لإلعالم واالتصال بطريقة جيدة؟

  النسبة تكرارال

% 33,33 20 التكوين المستمر والتدريب والممارسة
% 21,66 13 التحسيس والتوعية
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% 13,33 8 توفير الوسائل واإلمكانيات
% 10 6 التحفيز المادي

% 5 3 خلق التفاهم والعمل بالمشاركة
% 100 60 المجموع

 باملئة أنه لتشجيع املستخدمني على استعمال 33,33 نسبةيرى ثلث أفراد العينة واملقدرة نسبتهم ب      

 واالتصال بطريقة جيدة جيب القيام بالتكوين املستمر والتدريب واملمارسة، أما لإلعالمالتكنولوجيات احلديثة 

 باملئة اآلخرون فريون أن التحسيس والتوعية متثل أحسن طريقة لتشجيع املستخدمني على 21,66نسبة 

 باملئة أن جيب توفري الوسائل واإلمكانيات يف حني 13,33االستعمال اجليد للتكنولوجيات ، فيما ترى نسبة 

 باملئة أن التحفيز املادي للمستخدمني يسمح بتشجيعهم على االستخدام اجليد هلذه الوسائل، أما 10ترى نسبة 

 باملئة الباقية فريون أنه لتحقيق هذا اهلدف جيب خلق التفاهم والعمل باملشاركة. 5نسبة 

 واالتصال ، فعملية لإلعالم      إن كل هذه االقرتاحات تعد مهمة لتفعيل استخدام التكنولوجيات احلديثة 

 هذه األخرية تشهد .التكوين متكن العاملني باملؤسسة من التحكم بصورة جيدة يف استعمال تلك الوسائل

، خاصة يف جمال اتطورات يومية تفرض متابعتها من طرف املؤسسة عرب برجمة دورات تكوينية لفائدة مستخدميه

 املعلومات.أمن 

 لإلعالم باملئة من املستخدمني مل يتلقوا تكوينا حول التكنولوجيات احلديثة 68,33      وإذا علمنا أن 

 باملئة ممن تلقوا تكوينا يعتربونه غري كاف ، فإن وضع خمطط لتدريب املستخدمني 84,21واالتصال ، ونسبة 

 حتسيس وتوعية املستخدمني وتعريفهم بهمهية هذه إىل جانبوحتسني مستواهم يعد أكثر من ضروري، 

 ويتجاوزوا خمتلف العوائق اليت تعرتضهم. ويف هذا اإلطار، جيب ،التكنولوجيات يف العمل، حّىت حيسنوا استعماهلا

أوال توفري الوسائل واإلمكانات الالزمة قبل احلديث عن التكوين أو التحسيس ، فكثري من املكاتب ال تتوفر 

على أجهزة إعالم آيل فضال عن إيصاهلا بالشبكة ، لذا فإن توفري كل الوسائل الالزمة للعمل حسب 

 واالتصال. لإلعالماالحتياجات سيشجع العمال على االستعمال اجليد للتكنولوجيات احلديثة 

لكن كل هذه اإلجراءات ال تكفي ما مل يتم حتفيز املستخدمني ماديا ، فإذا كانت أجور العمال زهيدة ، فإن 

رغبة هؤالء يف تقدمي اإلضافة يف العمل تقل والعكس يف حال كون األجور مرتفعة أو يف حال اقرتان األجور 

 مبستوى األداء الفردي .
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     كل هذا جيب أن يتّم يف أجواء من التفاهم والعمل باملشاركة، فشعور األفراد به�م طرف مهم يف العملية 

التسيريية يدفعهم إىل الثقة يف مؤّسستهم، ومن  ّ استخدام كل الوسائل املتاحة للمسامهة يف حتسني األداء العام، 

 مبا فيها االستعمال اجلّيد للتكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال. 

 

 

 

 

 

 ثالثا: نتائـج الدراسـة

     تناولت الدراسة موضوع مسامهة التكنولوجيات احلديثة لالعالم واالتصال يف دعم املشاركة التنظيمية 

  تبسة.ArcelorMittalمبؤسسة اقتصادية مشرتكة هي مؤسسة أرسيلور ميتال 

     و قد حاولنا يف دراستنا هذه معرفة كيف تسهم هذه التكنولوجيات يف دعم املشاركة التنظيمية باملؤسسة، 

من خالل التعرف على طبيعة املنافع اليت توفرها، ومدى استعماهلا من طرف املستخدمني اإلداريني ملمارسة 

 أنشطتهم، وكذا معرفة مدى تقبلهم إلدارة هذه ألنشطة عن طريقها.

 قد توصلنا من خالل دراستنا إىل مجلة من النتائج اليت نوردها فيما يلي: و

 - إن أفراد عينة البحث يتمتعون مبستوى تعليمي جيد، حيث أن أغلبهم من ذوي املستوى الثانوي واجلامعي.1

- إن املستوى التعليمي اجليد هلؤالء مسح هلم مبتابعة وسائل اإلعالم على اختالف بينهم يف نوعية الوسائل اليت 2

 يتابعو�ا.

- إن مشاهدة التلفزيون وقراءة الصحف تعد نشاطا أوليا لدى غالبية املستخدمني اإلداريني باملؤسسة، غري 3

 أ�م قليال ما يستمعون إىل اإلذاعة، فيما يتصفحون االنرتنت بدرجة أقل.

 باملئة، 70- إن أجهزة اإلعالم اآليل تتوفر باملؤسسة يف عدد كبري من املكاتب تقريبا حيث وصلت إىل نسبة 4

إال أننا الحظنا أن استخدامها يف التطبيقات القاعدية للمعلوماتية كالكتابة والطباعة و معاجلة النصوص ال زال 

حيتل املرتبة األوىل، رغم أن االستخدام الفعلي هلذه التكنولوجيات ال ينحصر يف التطبيقات القاعدية، بل فيما 

 توفره من خدمات تضمن التواصل بني املستخدمني، وانتقال املعلومات بسهولة بينهم.
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- إن اإلطارات السامني و اإلطارات هم أكثر املستخدمني توفرا على هذه الوسائل مبكاتبهم باملقارنة مع 5

 أعوان التحكم وأعوان التنفيذ.

- إن املستخدمني اإلداريني اإلناث أكثر امتالكا ألجهزة اإلعالم اآليل مبكاتبهم من الذكور، كما أن ذوي 6

املستوى اجلامعي أكثر من يتوفر لديهم أجهزة إعالم آيل مبكاتبهم يليهم الثانويون وذوو املستوى املتوسط، مما 

 يّدل على أن حيازة هذه الوسيلة باملكتب تتطلب مستوى تعليميا معينا للقدرة على استعماهلا.

- إن عددا كبريا من املستخدمني اإلداريني غري موصولون باالنرتنت يف مكاتبهم حيث وصلت النسبة إىل أكثر 7

  باملئة.64,28من 

- إن اإلطارات السامني هم أكثر املوصولني باالنرتنت، فهي متكنهم من االطالع على موقع املؤسسة و متابعة 8

 بعض املواقع االلكرتونية املهمة كاجلريدة الرمسية، واجلرائد الوطنية.

- إن ما يقارب نصف املستخدمني اإلداريني الذين تتوفر مكاتبهم على أجهزة إعالم آيل غري موصولون 9

. إال أن املؤسسة تعمل على وصل كل املستخدمني  باملئة47,61باالنرتانيت حاليا حيث وصلت النسبة إىل

اإلداريني بذه الوسيلة، وهي تعتمد مبدأ األولوية والتدرج على مراحل يف وصل املستخدمني باالنرتانيت. 

فاإلطارات السامون هم أكثر ربطا بالشبكة يليهم اإلطارات، أما أعوان التحكم فهم أقل ربطا بالشبكة رفقة 

 أعوان التنفيذ.  

 - إن النقص الفادح يف توصيل مستخدمي املؤسسة بذه اخلدمة ميكن أن يرجع إىل عدة أسباب:10

 :متعلقة بعد قدرة املؤسسة حاليا على توصيل بعض األقسام و املصاحل بالشبكة نظرا لبعدها أسباب تكنولوجية 

عن موقع املؤسسة وصعوبة التضاريس مثل قسم اإلنتاج وقسم الدراسات والتنمية ومصلحة األمن الصناعي 

وغريها. ما جيعل املستخدمني يف هذه املصاحل حمرومني من اخلدمات اليت توفرها االنرتانيت ومشاركتهم يف إدارة 

 مؤسستهم تتم عرب وسائل أخرى.

 : ترتبط بتخوفات املؤسسة من تسرب معلوماتا السرية أو حدوث عملية اخرتاق لربيدها االلكرتوين أسباب أمنية 

يف حالة متكني مجيع املستخدمني اإلداريني من التوصيل بالشبكة، على اعتبار أن عددا كبريا منهم غري مؤهل 

 للتعامل مع هذه الوسائل احلديثة  ويعانون من نقص أو غياب تكوين يف هذا الال. 

 :فاملؤسسة تستثمر يف جمال التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال ، ومبا أن االستثمار أسباب متعلقة بالفائدة 

يتعلق دائما بالفائدة، فان املؤسسة تعتمد يف وصل املكاتب بالشبكة يف هذه املرحلة  على دراسة مسبقة 
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لالحتياجات الفعلية لكل قسم أو مصلحة أو مكتب وملخطط األعباء املتعلق با، ومدى حاجتها إىل اتصال 

 مكثف ودائم باإلدارة، ليتم حتديد املعنية منها.

ويف مرحلة أخرى قد يتم وصل مكاتب أخرى بالشبكة بناء على طلب املستخدم الذي حياول إقناع املؤسسة 

 بضرورة وصله با وبهمهية هذه اخلدمة بالنسبة للمنصب الذي يشغله و اإلضافة اليت ميكن أن يقدمها للمؤسسة.  

إذا فاملؤسسة هلا رؤية واضحة أساسها دراسة مدى حاجة كل مستخدم يف املنصب الذي يشغله إىل توصيله 

 بشبكة االنرتانيت.

- يتجه غالبية املستخدمني إىل أن التطبيقات اليت تطرحها كل من االنرتنت واالنرتانيت سهلة االستخدام 11

وغري معقدة وميكن التعامل معها دون مواجهة صعوبات كبرية، إذ أن معظم التطبيقات اليت تطرحها متاثل تلك 

  تقريبا.العاديةاملوجودة على خدمة االنرتنت 

- إن املستخدمني األصغر سّنا باملؤسسة أكثر اجتاها إىل أن استخدام كل من االنرتنت واالنرتانيت سهل، 12

نظرا ألّ�م قد عاصروا تطّور هذه الوسائل وهم يف مرحلة الشباب، حيث يتابعون يف هذه السن املبكرة خمتلف 

 التجديدات خاصة التقنية منها.

- إن املستخدمني ذوي املستوى التعليمي اجلامعي أكثر اعتقادا يف سهولة استخدام كل من االنرتنت 13

واالنرتانيت باملؤسسة نظرا ملا يتمتعون به من إمكانيات فكرية وقدرات عقلية جتعلهم قادرين على التحكم بصورة 

 جيدة يف هذه الوسائل.

-  إن بعض التطبيقات اخلاصة يف احلواسيب قد تكون معقدة وتتطلب تدخل املختصني يف اإلعالم اآليل، 14

 والولوج إليها من طرف املستخدم قد يعطل عمل جهازه. 

- إن أمن املعلومات املوجودة على هذه الوسائل أو املتداولة بني املستخدمني يفرض على مستعمليها توّخي 15

احلذر من إمكانية تسرب هذه املعلومات إىل أطراف خارجية، وعدم التعامل مع أفراد ال يعرف هوياتم أو ال 

 ينتمون إىل املؤسسة، حيث أن ذلك من شهنه التسبب يف خسائر للمؤسسة.

ضد االخرتاق والسرقة و تضمن أمن  )(firewalls- رغم أن هذه األجهزة مزودة بهنظمة محاية 16

لربامج اخرتاق قوية متر عرب الشبكة عند الدخول إىل مواقع الكرتونية غري  املعلومات، إال أّ�ا قد تكون عرضة

... ) با فريوسات clé USBآمنة، أو عند وصل اجلهاز مبرفقات معلوماتية ( قرص مضغوط، مفتاح معلومايت 

أو ملفات جتسس، ما يؤثر على ذاكرة الكمبيوتر وسرعته أو يعطل بعض التطبيقات املعلوماتية، أو يدمر امللفات 
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املرجعية والوثائق املوجودة على األجهزة، واليت قد يكون بعضها مثينا وال ميكن اسرتجاعه، وميكن أن يسبب 

 فقدا�ا خسائر غري متوقعة. 

- إن غالبية املستخدمني اإلداريني على وعي بهن نوعية اخلدمة اليت تقدمها الشبكة ( انرتنت+ انرتانيت) 17

جيدة. و هذا ليس وليد الصدفة، بالنظر إىل اهتمام املؤسسة بتحسني االتصال عرب الشبكة املعلوماتية، وحرصها 

  V.P.Nعلى أمن معلوماتا، حيث تستعمل شبكة خاصة لالتصال تضمن خدمة نوعية وآمنة تسمى 

)Virtual private network عرب الساتل األملاين (satlynx. 

- إن استخدام االنرتنت باملؤسسة يوفر مزايا عديدة أمهها خدمة بريد املؤسسة، واالطالع على موقعها 18

االلكرتوين، وبعض املواقع املصنفة كمواقع مفيدة أو إنتاجية. هذه األخرية توفر معلومات آنية وسريعة لإلطارات 

السامني باملؤسسة، مثل إصدارات اجلرائد الرمسية اليت تسمح بالتعرف على جديد املنظومة القانونية االقتصادية، 

 كقوانني املالية وامليزانية و التعديالت الضريبية وغريها. 

- تقوم املؤسسة حبجب االتصال باملواقع غري اإلنتاجية (مواقع غري آمنة، مواقع اجلنس، التسلية، الدردشة) 19

ومنع التحميل من بعض املواقع و الروابط الهولة، وذلك حلصر استخدام هذه الوسائل من طرف إطاراتا يف 

  دعم إنتاجية املؤسسة وحتسني األداء من جهة، وجتنب تضييع الوقت أو وقوع أخطار غري حمسوبة.

- بالنسبة لالنرتانيت، فان أكثر من نصف املستخدمني يرون أّ�ا توفر مزايا للمؤسسة، حيث وصلت النسبة 20

  باملئة. 60إىل 

- إن استعمال االنرتانيت كان له أثر اجيايب فيما خيص سرعة األداء، توفري الوقت، دقة النتائج، تقليل 21

 التكاليف، تسهيل االتصال و إمكانية مناقشة بعض القرارات ومواكبة التطورات.

 باملئة، وذلك 65- إن غالبية املستخدمني ال يستعملون بريد املؤسسة االلكرتوين، حيث وصلت النسبة إىل 22

راجع إىل غياب هذه اخلدمة لدى هؤالء، حيث ال يزال حمتكرا يف املستويات العليا لإلدارة. و إن كان يضمن 

سهولة االتصال، وقلة األخطاء، و سرية نقل املعلومات وسرعتها، ويقلص احلاجة إىل االتصال املواجهي، إال أنه 

باملقابل مل يؤثر يف أمناط االتصال السائدة يف املؤسسة، فهو غري معمم بعد على كل املصاحل، حيث ال يتمكن 

 عدد كبري من املستخدمني اإلداريني من استعماله.

- إن ما يزيد عن ثلثي املستخدمني مل يتلقوا أبدا تكوينا حول التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال، 23

  باملئة. 68,33حيث وصلت النسبة إىل 
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 باملئة، وهم غالبا من فئة 35,29 قد بلغت نسبتهم NTIC- إن الذين يتوجهون إىل تلقي تكوين حول 24

 سنة. وهم 20 إىل 10من  ومن ذوي املستوى التعليمي الثانوي، ومن ذوي اخلربة املهنية أعوان التنفيذ،

نظرا لرغبتهم يف حتسني مستواهم يف هذا الال، وتغطية نقص تكوينهم يتوجهون إىل متابعة هذا التكوين 

 األكادميي، إال أن تكوينهم غالبا ما يقتصر على تطبيقات اإلعالم اآليل البسيطة و براجمه القاعدية. 

- إن عددا كبريا من املستخدمني الذين تلقوا تكوينا قد تابعوه خارج املؤسسة - وصلت نسبتهم إىل 25

 باملئة-. فاملؤسسة ال تعترب أن التكوين يف هذا الال ذو أولوية، رغم توجه املؤسسة إىل إدماج هذه 63,15

التكنولوجيات يف نشاطاتا، فيما تنظم برامج سنوية للتكوين يف جمالت أخرى بالشراكة مع مؤسسات تكوين 

 وطنية متخصصة، كما ختصص دورات تكوينية خارج الوطن يف بعض التخصصات األخرى.

- إن أكثر من نصف هؤالء قد تلقوا تكوينهم يف السنوات اخلمس األخرية، مما يدل على متابعتهم 26

 للمستجدات اليت تطرحها هذه التكنولوجيات، وجدة معلوماتم اليت أخذوها رغم كو�ا قاعدية.

 باملئة، يعتربون أن تكوينهم غري كاف، وهذا راجع 84,21- إن فئة كبرية من املتكونني وصلت نسبتهم إىل 27

إىل التطور اليومي الذي تشهده هذه التكنولوجيات من جهة، و اقتصار تكوينهم على تطبيقات اإلعالم اآليل 

 البسيطة من جهة أخرى، كما أ�م مل يستفيدوا من دورات متخصصة يف هذا الال باملؤسسة.

- إن عددا كبريا من املستخدمني هلم مستوى مقبول نسبيا يف التحكم يف التكنولوجيات احلديثة لإلعالم 28

 بصورة 51,66يعتربون أ�م يتحكمون فيها بصورة جيدة، ونسبة  باملئة 11,66واالتصال، حيث أن نسبة 

 متوسطة.

 باملئة يعتربون أن وصوهلم إىل املستوى 52,63- إن أكثر من نصف املستخدمني وصلت نسبتهم إىل 29

 احلايل يف استخدام التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال قد جاء نتيجة جمهودات شخصية. 

- إن بريد املؤسسة وموقعها االلكرتونيني ليسا مصدرين مهّمني ملعلومات املستخدمني، إذ ال يوفران منظومة 30

معلومات مهمة هلؤالء باملقارنة باملصادر األساسية املباشرة اليت يلجؤون إليها للحصول على املعلومات املتعلقة 

 بالعمل متمثلة يف املسؤول املباشر زمالء العمل واملدير.

ويرجع ذلك إىل عدم استجابة هذه اخلدمات ملا حيتاجه املستخدمون من معلومات، حيث أن موقع املؤسسة 

 باللغة االجنليزية، مما يصعب التعامل مع مصممعلى االنرتنت متاح فقط لإلطارات السامني باملؤسسة، كما أنه 

معطياته. أما االنرتانيت فهي أيضا غري متاحة للجميع، فإىل جانب أ�ا ال توفر بنكا مهّما للمعلومات، فإن 
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خدمة الرتاسل االلكرتوين - اليت تطرحها- ال يسمح مستوى انتشارها احلايل بدوران املعلومات بكثافة عن 

 طريقها.  

- غالبية املستخدمني يلجؤون إىل االتصال الشخصي و املكتوب لتوصيل وتبادل املعلومات مع األطراف 31

  باملئة.33,33 باملئة و53,33األخرى، حيث بلغت النسب على التوايل: 

 باملئة صّرحوا أن 80- إن العالقة بني املستخدمني و مسؤوليهم املباشرين أساسها املشاركة، إذ أن نسبة 32

رأيهم يؤخذ بعني االعتبار أحيانا، وهو دليل على اعتبارهم مسامهني أساسيني يف قرارات املسؤولني، ومن شهن 

 ذلك حتفيز املستخدمني على املسامهة االجيابية.

- إن أكثر من نصف املستخدمني باملؤسسة ال حيضرون االجتماعات، و هذا راجع إىل الطابع التمثيلي هلا، 33

 حيث أن املشاركة فيها مقتصرة على اإلطارات و ممثلي العمال.

- إن اإلطارات السامني هم أكثر املستخدمني حضورا لالجتماعات اليت تعقدها املؤسسة، يليهم اإلطارات 34

   أعوان التحكم، أما أعوان التنفيذ فيحضرون بدرجة أقل.  

- إن إبالغ املعنيني باالجتماع غالبا ما يتم عن طريق دعوة مكتوبة أو عن طريق اهلاتف أو مباشرة، أما 35

 الربيد االلكرتوين فانه قليال ما يستخدم يف ذلك رغم أنه أقل كلفة وأسرع وأضمن وصوال.

- إن غالبية املستخدمني اإلداريني يعتقدون أن استخدام التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال ضروري، 36

 باملئة. و هو مؤشر على تقّبلهم للتغيري الذي حدث على مستوى املؤسسة، 83,33حيث وصلت نسبتهم إىل 

 حيث أن أغلبهم من ذوي املستوى اجلامعي والثانوي. 

- إن سبب قلة اهتمام البعض باستخدام التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال يرجع إىل عدة عوامل؛ 37

أمهها الثقافة التقليدية هلؤالء، ورغبتهم يف احلفظ على الوضع الراهن، وختوف البعض اآلخر من تسرب 

 معلوماتم، كما يتخوف آخرون من تغّري طريقة العمل اليت تعودوا عليها.

 - إن مظاهر التخوف لدى بعض املستخدمني نامجة أساسا عن نقص اإلعالم و قلة فرص التكوين.38

- إن نسبة كبرية من املستخدمني قد تبّنوا التغّريات اليت أحدثتها التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال، 39

 يف العمل، وقد جند أن آخرين يستخدمو�ا كو�ا حتمية إدارية فقط، وقد استخدموها بناء على إدراكهم ألمهيتها

 فيما أن عددا قليال منهم قد استخدمها تقليدا لغريه.
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 دون NTIC- إن إشراك املستخدمني يف التغيري جتعل مقاومته أقل، حيث أن أكثر من نصفهم يستخدم 40

تردد، وهم يعرفون باملتبنني األوائل ويشكلون قادة رأي لغريهم من املستخدمني، وهم أكثر املستخدمني إقباال 

 على التغيري.

- إن نقص مشاركة بعض املستخدمني قد جيعلهم يتخوفون من التجديد، ويدفعهم ختوفهم هذا إىل الرتيث 41

 قبل االستخدام النهائي هلا. 

 برأي مسؤوليهم املباشرين، فهم أقل  NTIC- إن بعض املستخدمني قد يتهثرون عند استخدامهم لـ42

 مشاركة يف التغيري، وغالبا ما يكونون من فئة أعوان التنفيذ.

 قد يشكل حافزا لدى بعض املستخدمني -الذين يتهثرون مبواقف NTIC- إن استخدام زمالء العمل لـ 43

 زمالئهم ويثقون يف اختياراتم- لإلقبال على استخدامها.

عزز انتماء املستخدم للمؤسسة، وذلك يرجع إىل شعور املستخدم بإشراكه يف ت- إن التغريات اليت حدثت 44

 إحداث التغيري، وثقته يف ظروف العمل، و قوة العالقات اليت جتمعه بزمالئه و مسؤوليه.

- إن غالبية املستخدمني يعتربون أن التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال قد أحدثت تغريا اجيابيا يف 45

 أدوارهم، وحسنت وضعيتهم باملقارنة مع ما كان سابقا. 

- إن غالبية املستخدمني ال يتقنون اللغة االجنليزية، ما يشكل عائقا أمام استفادتم مما تطرحه االنرتنت 46

واالنرتانيت، خاصة املوقع االلكرتوين للمؤسسة وبعض املراسالت عرب الربيد االلكرتوين من فروعها يف أوربا واليت 

 غالبا ما تكون باالجنليزية.
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 :مناقشة النتائج في ضوء مقاربة الدراسة- نموذج انتشار المبتكرات-

 هو "حملي" أكثر، مبعىن أن املبادئ اليت ينطلق Granger      لقد أشرنا يف ذات الفصل أن النموذج حسب 

منها تكون أكثر خصوصية وقابلة للمراجعة بسرعة حسب النتائج التجريبية. ما يضفي عليه نوعا من املرونة اليت 

 جتعله مناسبا لتفسري بعض الظواهر اجلديدة.

لروجرز و شوماخري "     إن مقاربة الدراسة اليت أشرنا إليها يف الفصل املنهجي- منوذج انتشار املبتكرات 

Rogers et Shoemaker" هي منوذج مناسب لتفسري تبين الوسائل املستحدثة. هذا النموذج يتسع - 

ليتجاوز حدود جمرد التبين أو الرفض انطالقا من وجود متغريات شخصية وأخرى سوسيو ثقافية تتدخل يف هذه 

السريورة، ليشمل البحث عن تفسريات واقعية لكيفية استخدام هذه الوسائل، خاصة يف ظل احنسار مفهومي 

التبين والرفض يف بيئة األعمال ويف املؤسسات االقتصادية اليت تسعى إىل الربح وتفرض امتثال كل موظفيها ملا هو 

 مطلوب منهم، واستخدام كل الوسائل اليت توفرها مبا فيها التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال.

      إال انه ينبغي أن نشري إىل أن النتائج اليت توصل إليها النموذج ترتبط يف أغلبها مبجتمعات ذات طابع ثقايف 

خاص، كما أ�ا استخلصت من دراسة مواقف تبين التجديدات أو املهارات أو املشروعات الزراعية اجلديدة، إال 

أننا يف دراستنا هذه نسعى إىل فحص استخدام التجديدات- التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال- يف 

إطار جمتمع حضري جزائري داخل مؤسسة اقتصادية مشرتكة هلا خصوصيات ثقافية وتنظيمية معينة. إذ أن 

امتالك املؤسسة ألجهزة إعالم آيل أو اخلدمات الشبكية اليت ترافقها ال يعين وجود تبين هلذا التجديد، بل جيب 

 أن يقرتن ذلك باالستخدام الفعلي وضمان التفاعلية بني املستعملني.
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لذا، فإن حدود هذا النموذج اليوم هي إجياد تفسري لكيفية استخدام هذه التكنولوجيات، وإن كانت تتم      

 بصورة جمردة بعيدة عن التهثريات اجلانبية، أم أن املتغريات نفسها ال تزال تتحكم فيها. 

     إن النتائج اليت توصلت إليها الدراسة تؤكد االفرتاضات اليت انطلق منها النموذج من وجود عوامل شخصية 

متدخلة أمهها السن، اجلنس، املستوى التعليمي واحلالة االجتماعية وغريها، وأن الددين خيتلفون عن غريهم من 

 حيث هذه املتغريات، فهم غالبا أصغر سنا وأرفع دخال وأرفع تعليما وأكثر متابعة لوسائل اإلعالم.

     و قد ظهر أثر العوامل الشخصية يف الدراسة جليا، حيث أن الذين تتوفر مكاتبهم على أجهزة اإلعالم اآليل 

هم غالبا من اإلطارات السامني واإلطارات، ومن ذوي املستوى التعليمي اجلامعي. أما فيما خيص االستخدام، 

 سهلة االستخدام، كما أن أغلبهم من ذوي NTICفإن األفراد األصغر سنا باملؤسسة أكثر اجتاها إىل اعتبار 

املستوى اجلامعي، حيث أتاح هلم مستواهم التعليمي املرتفع فرص استخدام هذه الوسائل احلديثة دون مواجهة 

 صعوبات كبرية للتحكم فيها.

     ومن جانب آخر، تبني أن افرتاض النموذج بهن هناك فئة حمدودة العدد تقبل على التجديد يف بداياته فيما 

 دون NTICيعرف باملتبنني األوائل غري حمقق، حيث أن الدراسة توصلت إىل أن من يقبلون على استخدام 

تردد يشكلون أكثر من نصف املستخدمني، و إدراكهم ألمهية هذه الوسائل يف العمل جيعلهم يبادرون إىل 

  دون ختوف أو انتظار. ااستخدامه

فرضية تدفق سري العملية االتصالية على مراحل، و الدور احلاسم الذي ميارسه قادة الرأي يف التهثري على         إن 

وهو ما ميكن أن نلمسه يف دور املختصني يف اإلعالم اآليل الذين األفراد خالل كل مرحلة من هذه املراحل حمققة. 

فهم أول من يستخدم الوسائل اجلديدة وأول من ،  NTICميثلون مرجعا لغريهم من العمال يف جمال استخدام 

 ويتحكمون فيها بصورة جيدة تسمح هلم بتقدمي ها،ميلكون معارف ومعلومات واسعة عنكما  ،جيربا

ل بعض خدمات االتوضيحات و اإلرشادات للعمال حول كيفية جتسيد بعض التطبيقات اجلديدة أو استعم

االنرتنت واالنرتانيت. كما يشكل اإلطارات العليا والقادة اإلداريون قادة رأي رمسيني ميارسون سلطة إدارية و 

فيما يتهثر آخرون بزمالئهم يف العمل نظرا لثقتهم يف قراراتم رقابية  على بقية العمال ويؤثرون يف توجهاتم. 

 واجتاهاتم.

     والصوص فرضية أن دور االتصال يتجسد يف إثارة اهتمام األفراد بذه املبتكرات احلديثة وتيئتهم لتقبل 

استخدامها، فقد توصلنا إىل أن املؤسسة ال تضطلع بدور مهم يف توعية األفراد و حتسيسهم بضرورة استخدام 

NTIC يف العمل، أو تكوينهم يف هذا الال، فمعظم العمال مل يتحصلوا على معارف علمية عن طريق 
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التكوين أو التدريب، بل إن أغلبية املعارف اليت حتصلوا عليها كانت بطرق غري رمسية و مصدرها زمالء العمل 

  .NTICالذين يتمتعون مبستوى عال يف استخدام 

     وكنتيجة، ميكن القول أن االفرتاضات اليت طرحها النموذج قد حتققت يف جزء منها، سّيما ما تعلق بتهثري 

العوامل الشخصية والثقافية ودور قادة الرأي، إال أ�ا مل تتحقق يف جوانب أخرى حيث مل حيصل استخدام 

التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال بدرجة كافية يف املؤسسة، أي أن هذه التكنولوجيات ال تدعم بشكل 

كاف مشاركة األفراد يف تسيري مؤسستهم. فهي غري متوفرة لدى أغلب املستخدمني، كما أن معظمهم يعاين 

نقص التكوين وقّلة التحكم فيها. أّما من تتوفر لديهم فهم يستخدمو�ا بدرجة أقل مقارنة باالتصال الشخصي 

 واملكتوب.



ةــمـخات  
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ة: ــامتـخ

  

تناولت دراستنا باملعاجلة والتحليل موضوعا جديدا يف جمال دراسات االتصال يف املنظمات، حيث كشفت       

 واالتصال خصوصا االنرتنت واالنرتانيت يف دعم أحد أهم املبادئ اليت لإلعالمعن دور التكنولوجيات احلديثة 

تؤسس لتحقيق حاكمية املؤسسة أال وهي املشاركة. 

-اليت أصبحت موردا مهما  فكرة كافية عن واقع استخدام هذه التكنولوجيات بإعطاءوقد مسحت الدراسة       

 ومستوى فرهاايف املؤسسات االقتصادية املشرتكة باجلزائر، من خالل الكشف عن درجة تولتنمية قطاع األعمال-  

 وهي ،يف كيفية استخدامها و اليت تتباين لدى األفرادؤثرة  جانب التعرف على بعض العوامل املإىل ، استغالهلا

 . أخرى تنظيمية مرتبطة مبتغريات شخصية، سوسيوثقافية و

      و قد توصلت الدراسة إىل أن هذه التكنولوجيات ال تدعم مشاركة املستخدمني يف إدارة مؤسستهم بالشكل 

املطلوب، فأجهزة اإلعالم اآليل ال تزال مهمتها األساسّية هي الكتابة ومعاجلة النصوص، أما االنرتنت  فهي غري 

متوفرة لدى أغلبهم العتبارات أمنية وأخرى إنتاجية، وهم إىل جانب ذلك يعانون من ضعف التحكم فيها بفعل 

 نقص التكوين واملمارسة.

    باملقابل، فإن املؤسسة هلا إسرتاتيجية واضحة يف توصيل مستخدميها باالنرتانيت رغم أن أكثر من نصفهم غري 

موصولني با حاليا. فمشكل التباعد اجلغرايف لبعض املصاحل يبقى عائقا أساسيا، ما جعل املؤسسة تسعى إىل 

اكتساب تكنولوجيا جديدة السلكية تتجاوز هذا العائق، مما سيسمح قريبا بتوصيل عدد أكرب من املستخدمني 

 با.

    و يبقى اهلدف من هذه الدراسة هو تقدمي إضافة إىل الدراسات اليت اهتمت مبجال تكنولوجيات اإلعالم 

واالتصال، اليت ال يزال يطرح تطورها وتنامي دورها -خاصة يف جمال األعمال- حماوالت متجددة إلثرائها 

 بدراسات أخرى.



 املراجــــع

236 
 

 قائمة المراجع:
  باللغة العربيةأوال:

 املؤلفات:- 
 .1998، دار الشروق للنشر والتوزيع، ن، األرد، الطبعة األوىلعلم االجتماع السياسي إبراهيم:أبراش - 1

 .2000، القاهرة، دار قباء للطباعة، المجتمع المدني و التحول الديمقراطي الدين:إبراهيم سعد - 2

 اإلسكندرية، دار املعرفة العالقات اإلنسانية- دراسة في مهارات االتصال والتعامل-أبو شنب مجال: - 3

  .2006اجلامعية،

 .1997، اإلسكندرية، املكتب اجلامعي احلديث، في التغير االجتماعي :أبو طاحون عديل - 4

، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، مقدمة في سيكولوجية اإلعالم واالتصال جمدي:أمحد حممد عبد اهللا - 5

2009. 

 .1997القاهرة: دار قباء، ، مناهج البحث في االتصال والرأي العام واإلعالم الدولي أمحد:بدر - 6

، اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال : أمحدمرسليبن - 7

2003.  

  . 2000 ديوان املطبوعات اجلامعية، قسنطينة،،، اجلزائراقتراح نموذج تنظيمي مفتوح :بوبكر بوخريسة- 8

، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية  الطبعة األوىل،الديمقراطية و حقوق اإلنساناجلابري حممد عابد : - 9

1994. 

القسم األول، الطبعة االتصال واالتصال اإلداري- المبادئ والممارسة- وآخرون: جلعوط سامر - 10

 2000األوىل،دمشق، دار الرضا للنشر،

- عمان، دار السلوك التنظيمي- سلوك األفراد والجماعات في منظمات األعمال:  حرمي حسني- 11

 .2004احلامد للنشر والتوزيع،

والتوزيع،  للنشر ، مصر، الدار العامليةالتأثير ونظريات االتصال علم مبادئ حممود:إمساعيل  حسن- 12

2003. 

 .1986، ، كلية اإلعالم جبامعة القاهرة..األسس والمبادئاإلعالم.بحوث  حممد:حسني مسري - 13



 املراجــــع

237 
 

 ، اإلسكندرية ، مؤسسة  العولمة االقتصادية والتنمية المستدامة–الوقائع االقتصادية - خبابة عبد اهللا، بوقرة رابح : 14

 . 2009شباب اجلامعة 

 .2006، عمان ، دار الشروق االتصال الدولي والعربي :  خضري البيايت ياسني- 15

،دراسة نظرية وتطبيقية، االتصال ودوره في كفاءة المؤسسة االقتصادية :دادي عدون ناصر - 16

 .2004ددن،

 .2005، األردن، دار أسامة للنشر والتوزيع، مبادئ البحث العلمي والتربوي :داود عزيز - 17

، الطبعة الثانية ، عمان ، دار جمدالوي للنشر التغير االجتماعي بين النظرية والتطبيق :الدقس حممد - 18

 .1996 والتوزيع،

، قسنطينة، منشورات جامعة المشاركة الديمقراطية في الجامعة الجزائرية :دليو فضيل - 19

 .2001منتوري،

، عني للدراسات الطبعة األوىل، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واألمن القومي صالح: سامل- 20

 2003 ،والبحوث اإلنسانية واالجتماعية

الطبعة الثانية، عمان، دار وائل للنشر  - الهيكل والتصميم - نظرية المنظمة مؤيد:سعيد السامل - 21

  2005والتوزيع، 

، التنظيم القانوني لعالقات العمل في التشريع الجزائري، عالقات العمل الفردية أمحية:سليمان - 22

 .1999،  ديوان املطبوعات اجلامعيةاجلزائر،

، دار مستقبل المراجعة في القرن الواحد و العشرين، قراءة و تطلعات أمني: السيد أمحد لطفي- 23

 .2002النهضة، القاهرة 

 2007، اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، علم اجتماع التنمية طارق:السيد - 24

 املكتب اجلامعي احلديث ،، اإلسكندريةتكنولوجيا االتصال في الخدمة االجتماعيةسيد فهمي حممد: - 25

2006. 

دار  القاهرة،  السلوك التنظيمي– نظرة معاصرة لسلوك الناس في العمل–إدارة أمحد:سيد مصطفى - 26

 .2005 العريب، رالفك

، اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، نظرية االغتراب من منظور علم االجتماعشتا السيد علي: - 27

1999. 
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 .2004 ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،  الفساد و الحكم الصالح الشطي إمساعيل و آخرون:- 28

 د.د.ن، ،، اجلزائرالمنهجية في التحليل السياسي، المناهج، االقترابات واألدوات :شليب حممد- 29

1997. 

  .2005 ، األردنية، اململكة : اإلدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية أمحد صقر عاشور- 30

  .2007 ، اإلسكندرية ، دار اجلامعة احلديثة، نظم المعلومات والحاسبات اآللية واالنترنتطه طارق: 

، الطبعة األوىل، القاهرة: عامل الكتب، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية :عبد احلميد حممد - 31

2000. 

 . 2005، الدار اجلامعية، عني مشس، مصر، حوكمة الشركات :عبد العال محاد طارق - 32

 .2003 املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة الحكمانية – قضايا وتطبيقات-عبد الكرمي زهري: - 33

 .1999، بريوت، الدار اجلامعية احلديثة، االتصال في عصر العولمةالعبد اهللا سنو مي: - 34

 عمان،دار اليازوري : العملية اإلدارية- مبادئ وأصول وعلم وفن-العتييب ضرار وزمالؤه- 35

 .2007العلمية،

 .2000، اإلمارات العربية، جامعة اإلمارات، االتصال الفعالعز الدين عبد اهلادي حممود: - 36

، القاهرة، مركز تكنولوجيات المعلومات واالتصال سليمان علم الدين حممود: حسن،عماد مكاوي - 37

 .2000، جامعة القاهرة للتعليم املفتوح

السلوك التنظيمي- دراسة السلوك اإلنساني الفردي والجماعي في المنظمات  :قاسم القريويت حممد - 38

 .  2003الطبعة الثالثة، عمان، دار الشروق، المختلفة-

 الطبعة األوىل، إدارة التكنولوجياـ مفاهيم ومداخل تقنيات تطبيقات عملية ـقاسم الالمي غسان: - 39

 . 2007عمان، دار املناهج، 

 ، 2 ج السلوك التنظيمي، - التنظيم اإلداري الحكومي بين التقليد والمعاصرة-الكبيسي عامر:  - 40

 .2005الطبعة األوىل، دمشق، دار الرضا للنشر، 

 .2002، الطبعة األوىل، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع ،التنظيم وإجراءات العملاللوزي موسى: - 41

، الطبعة الثانية، بريوت، دار الطليعة األسس العلمية لمناهج البحث االجتماعي :مد احلسن إحسان- مح42

  .1996للنشر، 
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 .1999، مصر الدار اجلامعية،نظم المعلومات اإلدارية:  حممد البكري سونيا- 43

 .2000، اإلسكندرية- املكتبة اجلامعية، تنظيم المجتمع-المشاركة الشعبية:  حممد العمري أبو النجا- 44

 فلسفتها أساليب تخطيطها وأدوات –التنمية المستديمة :  حممد غنيم عثمان ، أبو زنط ماجدة- 45

 . 2007التوزيع   ور، عمان، دار صفاء للنشالطبعة األوىل  - قياسها

 املكتب اجلامعي التنمية والمجتمع ـ مدخل نظري لدراسة المجتمعات المحلية ـ منال :حممود طلعت - 46

  .2001احلديث، اإلسكندرية، 

 .2004،الطبعة الثانية، اجلزائر، دار الغرب للنشر والتوزيع،  منهجية البحث العلمي:مسلم حممد - 47

، القاهرة، املكتبة أدوات التقويم في البحث العلمي:  ، أمحد األزهري مىن حممدمصطفى حسني باهي- 48

 .2006األجنلومصرية،

 ، 21التغيير والقيادة والتنمية التنظيمية محاور اإلصالح االستراتيجي في القرن :  النجار فريد- 49

 .2006اإلسكندرية، الدار اجلامعية، 

 

 الكتب المترجمة:- 

 اجلزائر، دار وآخرون، صحراوي بوزيد :، تراإلنسانيةمنهجية البحث العلمي في العلوم  :أجنرس موريس - 1

 .2006،القصبة للنشر

، تر: شوقي الدويهي، الطبعة األوىل، بريوت : تفتت الديمقراطية من أجل ثورة في الحاكمية- كاالم بيار 2

 .2004دار الفارايب،

اجلزائر، خمرب وآخرون، بوشاقور حليمة :  ، ترالبحث في االتصال ـ عناصر منهجية ـ  :ب.فايل وأ .الرامي- 3

 .2004علم اجتماع االتصال جبامعة منتوري ـ قسنطينة ـ 
 

 الرسائل الجامعية: -

 مذكرة دكتوراه غري دور االنترنت وتطبيقاته في مجال التسويق- دراسة حالة الجزائر-- خبيت إبراهيم: 1

 2002/2003منشورة، جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 

، رسالة المتخلفة في مشاريع التنمية المحليةو مشاركة هامشيي المناطق الحضرية بوغارب سفيان : - 2
 .2005/2006 قسم علم االجتماع، ،ماجستري غري منشورة، جامعة عنابة
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، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أثر تكنولوجيا المعلومات على المؤسسة :بومزال مجيلة  -3

 .1999/2000اجلزائر،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 

    جامعة باجي خمتار ،رسالة ماجستير غير منشورة، الحاكمية والتنمية المستديمة :حاج موسى هشام - 4
 .2005 واالتصال، اإلعالم قسم علوم -عنابة- 
المسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة االقتصادية في تحقيق التنمية خامرة الطاهر: - 5

  قسم العلوم -ورقلة- "، رسالة ماجستري غري منشورة، ، جامعة قاصدي مرباحالمستدامة " حالة سوناطراك

 .2007 ،االقتصادية

مذكرة ماجستري يف دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية اإلنسانية في الوطن العربي، :  زدام يوسف- 6
. 2007كلية العلوم السياسية و اإلعالم ،،،جامعة اجلزائرالعلوم السياسية 

، رسالة دكتوراه يف علم االجتماع، جامعة المشاركة االجتماعية في التنمية المحلية- ساقور عبد اهللا : 7
 .1999ـ1998عنابة،  

 دراسة –مدى فعالية المسؤولية االجتماعية للمؤسسة كمعيار للتنمية المستدامة شنيخر عبد الوهاب : - 8
 قسم العلوم االقتصادية ، جامعة ، -رسالة ماجستري غري منشورة Arcelor Mittal Annabaحالة 

 .2009باجي خمتار عنابة، 
 الشباب في ظل التكنولوجيات الحديثة لالتصال – دراسة ميدانية أوساطاالتصال في :  هارون مليكة- 9

رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة  – 2004تحليلية على عينة من شباب والية تيبازة خالل صيف 

 .2004/2005، اإلعالماجلزائر، قسم 

 الملتقيات: -
 التغيري  إسرتاتيجيةاملؤمتر الوطين حول احلكم الرشيد والمواطنة في ظل الحكم الراشد ، أوهايبية فتيحة : - 1

 .2007 فريلأ 09-08جامعة فرحات عباس،اجلزائر، ، 1يف العامل النامي، ج

محددات الحوكمة و معاييرها –إشارة خاصة لنمط تطبيقها في "  :آيت زيان كمال، قرينو حسني- 2

جامعة ، امللتقى الوطين الثالث حول سبل تطبيق احلكم الراشد باملؤسسات االقتصادية الوطنية، اجلزائر ،"الجزائر

 .2007 ديسمرب 03-02 بسكيكدة،1955 أوت 20

الديمقراطية كأداة لترشيد الحكم - الحكم الرشيد واستراتيجيات التغيير في العالم بلعيور الطاهر : - 3

، جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائر 1ج–  وقائع املؤمتر الوطين األول حول احلكم الراشد النامي –

2007. 
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امللتقى الدويل حول احلكم الرشيد و الحكم الراشد:المفهوم و المكونات "،بلوصيف الطيب : "- 4

 .2007 فريلأ 09-08-سطيف، جامعة فرحات عباس، اجلزائر، 1اسرتاتيجيات التغيري يف العامل النامي، اجلزء

الحكم  الجزئي، "نحو منظور متكامل لفهم التنمية البشرية من خالل المداخل :الكلي، :بوحنية قوي- 5

 ،اجلزائر امللتقى الدويل حول التنمية البشرية و فرص االندماج يف اقتصاد املعرفة و الكفاءات البشرية، الراشد،

 .2004-مارس 10-09جامعة ورقلة ،

، املؤمتر الوطين حول المجتمع المدني والمشاركة الشعبية ، الضمان لترشيد الحكم بوصنوبرة عبد اهللا : - 6

 .2007 ،احلكم الرشيد واسرتاتيجيات التغيري يف العامل النامي، جامعة فرحات عباس سطيف

امللتقى الوطين  ، ""إشكالية الحوكمة والقطاع  البنكي مع إشارة إلى تجارب بنوك عربية: بوعروج ملياء - 7

 1955 أوت 20زائر:جامعة جلالثالث حول سبل تطبيق احلكم الراشد باملؤسسات االقتصادية الوطنية، ا

 .2007 ديسمرب 03-02بسكيكدة ،

دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين قدرات المؤسسة حاج عيسى آمال ، هواري معراج : - 8

 حول " املؤسسة االقتصادية اجلزائرية وحتديات املناخ االقتصادي األول، امللتقى الوطين االقتصادي الجزائرية

 .2003 أفريل 23- 22اجلديد من 

امللتقى الوطين الثالث حول مؤسسات، لل كضرورة للتسيير الفعالة يكماالح: ضيف أمحد محادي نبيل، - 9

جامعة " جتربة الو.م.أ واململكة املتحدة، فرنسا وأملانيا " سبل تطبيق احلكم الراشد باملؤسسات االقتصادية الوطنية

  .2007 ديسمرب 03-02،،  سكيكدة1955 أوت 20

حوكمة الشركات: منهج القادة والمدراء لتحقيق التنمية المستدامة  : الرواين أبو حفص ،زرقون حممد - 10

امللتقى الوطين الثالث حول سبل تطبيق احلكم الراشد باملؤسسات االقتصادية الوطنية، ا  ،في الوطن العربي،"

. 2007 ديسمرب 03-02 بسكيكدة ،1955 أوت 20جلزائر:جامعة 

، لبنان، املؤمتر المسؤولية االجتماعية ودورها في مشاركة القطاع الخاص في التنمية- السهيباين صاحل : 11

 .2009 مارس 25-23الدويل حول " القطاع اخلاص يف التنمية ، تقييم واستشراف ، 

 ، ورقة مقدمة للملتقىاإلدارة بالمشاركة رهان المستقبل في المؤسسة الجزائريةعنصر العياشي:  -12

 .1997 ديسمرب 21- 20، وهران "غدا واملؤسسة املدينة" حول العلمي
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امللتقى الدويل حول احلكم  "،متطلبات اإلدارة الرشيدة و التنمية في الوطن العربي- غزايل عادل : " 13

 .2007 فريلأ 09-08جامعة فرحات عباس،، اجلزائر، 1الرشيد و اسرتاتيجيات التغيري يف العامل النامي ،اجلزء

امللتقى الوطين الثالث حول سبل تطبيق  ،"شروط تطبيق الحكم الراشد في المؤسسة" :مراد ناصر - 14

 ديسمرب 03-02 بسكيكدة ،1955 أوت 20احلكم الراشد باملؤسسات االقتصادية الوطنية، اجلزائر:جامعة 

2007. 

 ، املؤمتر الوطين حول احلكم الرشيد اإلنسانالحكم الراشد وإشكالية حقوق نصيب نعيمة : - 15

 .2007واسرتاتيجيات التغيري يف العامل النامي ، جامعة فرحات عباس سطيف 

 ، امللتقى الدويل حول احلكم " واقع و متطلبات الحكم الراشد في الوطن العربي":  ياسني بوجدرة- 16

 09-08جامعة فرحات عباس،، اجلزائر، 01اجلزء  الرشيد و اسرتاتيجيات التغيري يف العامل النامي،

 .2007 أفريل

امللتقى الوطين الثالث حول سبل تطبيق  ،الحوكمة وتحسين أداء المؤسسات "  :يونسي صربينة وآخرون- 17

 ديسمرب 03-02  بسكيكدة،1955 أوت 20جامعة ، احلكم الراشد باملؤسسات االقتصادية الوطنية، اجلزائر

2007. 

  والمنشورات :المجالت -
حبث مبجلة دراسات يف اخلدمة ، "المشاركة كمدخل لتنمية المجتمع المحلي" محد عبد اللطيف رشاد:- أ1

  .1996 ،االجتماعية و العلوم اإلنسانية، كلية اخلدمة االجتماعية-جامعة حلوان- العدد األول

، جملة  عجلة التنميةفي دفعأثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال بن بريكة عبد الوهاب ، بن العركي زينب : - 2

 .2002، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة 07 ددالباحث ع

، جملة العلوم مراحل تطور المؤسسة االقتصادية الجزائرية وآفاقها المستقبلية:  بن عنرت عبد الرمحان- 3

 .2002اإلنسانية، جامعة حممد خيضر – بسكرة- جوان 

 ، 05 ، جملة الباحث ، عدد واقع االقتصاد الجديد في العالم العربي والجزائربوشول فائزة وآخرون : - 4

2007.  

 ، جملة تجربة الجزائر في التنمية- قراءة في االنتقال نموذج إلى نموذج مضاد-:  بولكعيبات إدريس- 5

  .2002 جوان 17جامعة منتوري – قسنطينة- عدد  العلوم اإلنسانية،
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، حلقة -مفاهيم وتطبيقات-المسئولية االجتماعية للشركات والمؤسسات بومطيع خالد جاسم:- 6

 .2008 فرباير 11نقاشية، 

،لبنان، 249العدد  جملة املستقبل العريب،  "،مفهوم إدارة الدولة و المجتمع": مجعة الشعراوي سلوى - 7

 .1999مركز دراسات الوحدة العربية ،

          ،جامعة حممد خيضرمشاركة العمال في تسيير المؤسسة الوطنية-واقع وتحديات-:  رقام لندة- 8

 .2002-  جملة العلوم اإلنسانية، العدد الثاين، جوان  بسكرة -

 الكويت، سلسلة عامل املعرفة، – اللجنة العاملية البيئة والتنمية –مستقبلنا المشترك - عارف حممد كامل: 9

 .1989، أكتوبر 142عدد 

العالقة بين بعض العوامل الشخصية ومستوى اإلدراك ألهمية استخدام  :علي الزعيب حسن - 10

 ـ دراسة تطبيقية يف جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة ـ األردن، اللة تكنولوجيا المعلومات في اإلرشاد األكاديمي

 .2006األردنية للعلوم التطبيقية، اللد التاسع، العدد األول،

 اللس الوطين ،) ، الكويت184(  ، عامل املعرفة ، العددالثقافة العربية وعصر المعلومات نبيل :علي - 11

 .1994للثقافة والفنون واآلداب، 

بريوت، املستقبل العريب العدد ، ""رفعة العرب في صالح الحكم في البلدان العربية نادر:فرجاين - 12

256 ،2000. 

  الحاكمية المؤسسية بين المفهوم وإمكانية تطبيقها على أرض الواقعالقشي ظاهر ، اخلطيب حازم : - 13

.  2006، جملة اربد للبحوث العلمية، اللد العاشر، العدد األول، في الشركات المروجة في األسواق المالية

 مقدمة إىل إدارة برامج  ورقة-مجتمع المعلومات في البلدان العربية – حالة دراسية  أمني:القلق - 14

 .والعلومالعلوم والبحث العلمي يف املنظمة العربية للرتبية والثقافة 
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 كيف غّري بريد املؤسسة االلكرتوين طرق االتصال بني املستخدمني 29

 (حالة اإلجابة بـ: نعم)
195 

 197 كيف غّري الربيد االلكرتوين طرق االتصال بني العمال (حالة اإلجابة بـ: ال) 30
يوضح تلقي املستخدمني لتكوين حول التكنولوجيات احلديثة لإلعالم  31

 واالتصال
198 

 198 يوضح التكوين حسب الفئة السوسيو مهنية 32
 199 التكوين حسب املستوى التعليمي 33
 199 التكوين حسب اخلربة املهنية 34
 200 مكان تلقي هذا التكوين 35
 201 سنة آخر تكوين تلقيته 36
 201 مدى كفاية التكوين 37
 202 أسباب أن التكوين غري كاف 38
 لإلعالمالتكنولوجيات احلديثة مستوى حتّكم املستخدمني اإلداريني يف  39

 واالتصال
203 

 204 أسباب مستوى التحكم "اجليد أو املتوسط" 40
األطراف اليت يلجأ إليها املستخدم اإلداري إذا احتاج إىل معلومات أو  41

 مستجدات معينة
205 

 206 الوسائل اليت يستعملها املستخدم اإلداري لتمرير هذه املعلومات 42
 207 مدى أخذ رأي املستخدم اإلداري بعني االعتبار من طرف مسؤوله املباشر 43
 208 الوسائل اليت يستعملها املستخدم اإلداري إلبداء موقفه 44
 209 الوسائل اليت يستعملها املسؤول املباشر للرد على املستخدم 45
 210 حضور االجتماعات باملؤسسة حسب الفئة السوسيومهنية 46
 211 وسيلة إبالغ املستخدمني باالجتماع 47
 213ضرورة استخدام التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال (االنرتنت، مدى  48
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 االنرتانيت، الربيد االلكرتوين) يف املؤسسة
التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال يف املؤسسة أن استخدام سبب  49

 "غير ضروري" أو "ضروري نوعا ما"
214 

 216 لتكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصاللسبب استعمال املستخدم اإلداري  50
 218 كيفية استعمال املستخدم اإلداري الوسائل التكنولوجية اجلديدة 51
 219 شعور االنتماء لدى املستخدم اإلداري 52
 220 العمل بوجود التكنولوجيات عن الوضعية فيالرضى  53
 221لغة االنرتنت أو االنرتانيت اليت ييل املستخدم اإلداري إىل التعامل با  54
 222  بطريقة جيدةNTICاستخدام  العمال على تشجيعكيفية  55

 

  

  - األشكالقائمة -

الصفحة الشكل عنوان رقم الشكل 

 94رسم توضيحي يبني خصائص احلاكمية  01
 110 خمطط توضيحي يبني احملددات اخلارجية والداخلية للحاكمية 02
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