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التي رسمت ليا طريق النجاح، وما ارادت ليا اال الفـالح، أمي، ثم أمي، ثم    إلي
 أمي الغالية حفظها وشفـاها اهلل.

لي الذي أبى إال أن أقف على القمة ابنا عاليا الهمة والدي الكريم حفظه  إ
 وأكرمه اهلل.

، من أخذت من حقها إلنهاء  والروح الطاهرة الطموح المشترك،إلي صاحبة  
 رسالتي زوجتي الغالية أم آية  

إلي من زينت حياتي وأصبحت نور عيني وبرعمة حياتي ابنتي آية أعزها اهلل  
 بدينه

إلي من علمتني كيف أشق طريقي دون وجل وكيف أرسم الهدف واحقق  
 األمل أختي العزيزة أمينة

زء من حياتي أصدقـائي وزمالئي االعزاء وإال كل من وسعته  إلي من أصبحوا ج
 ذاكرتي ولم تسعه مذكرتي فـله من ألف سالم

 



 التشكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
 

 جزيل الشكر نتوجه به الي االستاذ الفـاضل المحترم  

 األستاذ الدكتور: بقة الشريف

على تفضله في االشراف على هذا العمل وانهاءه على أحسن وجه شاكرين له   
مالحظاته وتوجيهاته القيمة والتي سطرها دوما لخدمة واخراج هذه االطروحة  

 في أحسن صورة.

كما ال ننسى أعضاء اللجنة الموقرة التي تفضلت في قراءة هذه االطروحة    
 وقبولها للمناقشة، فـلهم منا كل الشكر.

ونتوجه بالشكر ايضا الي االساتذة االفـاضل الذين كانوا عونا لنا ولم يبخلوا    
  منصف  علينا بنصائحهم ومعلوماتهم القيمة ونخص بالذكر الدكتور بن خديجة

 الشريف.والدكتور بوفـاس  

وفي األخير نشكر كل من مد لنا يد العون بصورة مباشرة أو غير مباشرة    
 العمل.  وكان له الفضل في انهاء هذا



 

 

 العامة المقدمة
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   ــــــــــــــــــــدأوال: تمهيــ

 جديدة شهد العالم منذ الربع األخير من القرن الماضي تطورات وتحوالت جذرية أدت إلى بروز متغيرات  
لم تكن قيد الدراسة واألبحاث، فعلى غرار العولمة والمنافسة وكذا اقتصاد السوق، شهدت المؤسسة بروز 

مرتبط بمستوى امتالكها وتحكمها في   -المؤسسة–ور وأصبح مستقبلهاثورة تكنولوجية غيرت مفهومها للتط
مكونات هذه التكنولوجيا وتوجيهها بما يخدم أهدافها، هذه الثورة التي تجسدت معالمها في تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصال. 

التي تروج وتزامن ظهور تكنولوجيا المعلومات واالتصال مع ظهور العديد من األدبيات االقتصادية   
لموضوع التنمية المستدامة، هذا الموضوع الذي امتدت جذوره لتغطي كافة المجاالت وتغزو مختلف 
الميادين، وأصبح محل اهتمام من قبل الباحثين والمختصين والفاعلين من منظمات وجمعيات رسمية 

النظرية والتطبيقية  وغير رسمية، ومن ثم كان لزاما على المؤسسات خاصة التوجه نحو تبني المقاربات
للتحول نحو القيود والمداخل التي تعمل من خاللها على ضمان ادماج متطلبات االستدامة ضمن 

المجلس  أكدهوهذا ما ، االجتماعية والبيئيةبالجوانب  خاصة ما يتعلق منهااستراتيجياتها وسياساتها، 
، االستدامةفي إطار  األعمالنظمات قيادة م وصفالعالمي لألعمال من أجل التنمية المستدامة عندما 

 .بكونها تلك التي تكون حافزًا للتغيير نحو التنمية المستدامة

ان مناقشة موضوع التنمية المستدامة على مستوى المؤسسات بصفة عامة  والصناعية خاصة منها،    
كانت تعتبر فيه هذه يعتبر من الموضوعات التي اثارت جدال كبيرا في األوساط العلمية، ففي الوقت الذي 

المؤسسات ان تعظيم االرباح هو هدفها الوحيد ظهرت اتجاهات ومطالب تنادي بالدور الذي يمكن ان 
تلعبه المؤسسة في تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك طبيعة المداخل التي يمكن ان تتبناها في سبيل 

تها المؤسسة الصناعية في سبيل االرتقاء تحقيق هذه المطالب، ولعل من بين أهم المداخل التي اعتمد
بمستوى تنميتها حتى تصل إلى مرتبة االستدامة نجد: مدخل المسؤولية االجتماعية الذي يعبر عن دورها 
في تحقيق اهداف وتطلعات المجتمع، ومدخل المسؤولية البيئية الذي يحدد واجب هذه المؤسسات نحو 

ط االيكولوجي، عالوة على مدخلي اصحاب المصلحة وحوكمة الحفاظ على االمكانيات الطبيعية والمحي
 الشركات )المؤسسات( اللذان يحددان اطار التعامل داخل وخارج المؤسسة.

يتواصل زخم ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصال بوتائر متصاعدة ضمن الصناعات التي تتسم بكثافة   
ري أن كان المجتمع لديه الوسائل بشكل أفضل من لم يحدث على اإلطالق في التاريخ البشو  المعلومات،

 واالتصالاليوم لتقاسم المعرفة والمعلومات، ويرجع هذا إلى التطورات السريعة في تكنولوجيا المعلومات 
المقدرة المتزايدة كذا وبخاصة اإلنترنت ومقدرتها من خالل معايير المصدر المفتوح، وقدرة الحاسوب و 

االكبر  األثرومن المالحظ ان  ،كميات كبيرة من المعلومات بسرعات عالية لتقنيات االتصال على نقل
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لهذه الثورة يجد اصداءه في المؤسسة الصناعية على اختالف انواعها إلعادة هندسة اعمالها بما يتناسب 
متطلبات تحقيق مداخل التنمية المستدامة، وال عجب في ذلك بعد ان ادركت هذه المؤسسات الدور الذي و 
 كن ان تلعبه مكونات تكنولوجيا المعلومات واالتصال وفق مدخل التنمية المستدامة.يم

 اشكالية الدراسةثانيا: 

تولى  الجزائرية وخاصة على مستوى الشرق الجزائري من بين المبررات التي جعلت المؤسسات الصناعية 
على حفظ واسترجاع وتقييم  خيرةهذه األ هو قدرت واالتصال اهتماما كبيرا بمكونات تكنولوجيا المعلومات

من خالل قدرتها على دعم و وتوزيع وتبادل المعلومات الخاصة بتحقيق مداخل التنمية المستدامة، 
ة وتنمية كفاءة العمال ودعم المصلحة العامة، تفعيل العملية االنتاجيلى المسؤولية االجتماعية باالعتماد ع

غرار دورها في اشباع رغبات األطراف الفاعلة في المؤسسة،  وتنمية الوعى بمسؤوليتها البيئية، هذا على
ودعم مدخل حوكمة الشركات )المؤسسات( من منطلق تفعيل العملية االدارية واالفصاح والشفافية في 

لتحسين مستوى تكنولوجيا  والسبل التي تعتمدهاتبقي االشكالية في فهم هذا الدور  نتعامالتها، ولك
، وعلى هذا االساس تمحورت اشكالية الدراسة التنمية المستدامة وظيفها لخدمةوتواالتصال  المعلومات

 :حول

الشرق الجزائري من تفعيل تكنولوجيا المعلومات واليات إلى أي مدى تمكنت المؤسسات الصناعية ب  
  واالتصال لدعم تنميتها المستدامة؟

 وعة تمت صياغة األسئلة الفرعية التالية:ولمعالجة جوانب هذه الدراسة واالجابة على االشكالية الموض  

بالمؤسسة الصناعية بواليات الشرق الجزائري؟ وها مكونات تكنولوجيا المعلومات واالتصال أهم ماهي  -
 هي أهم آليات تفعيلها؟

كيف يمكن توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسات الصناعية بالشرق الجزائري لخدمة  -
 ؟لمستدامة فيهامتطلبات التنمية ا

توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات اجابات أفراد عينة الدراسة تجاه تفعيل دور هل  -
تكنولوجيا المعلومات واالتصال في خدمة التنمية المستدامة تعزى إلى الخصائص الشخصية ألفراد عينة 

    ؟0,0,عند مستوى داللة  الدراسة

 ضيات الدراسة حول:تمحورت فر ثالثا: فرضيات الدراسة: 
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  الفرضية الرئيسية األولى: تهتم المؤسسات الصناعية بواليات الشرق الجزائري بتكنولوجيا المعلومات
 .0,0,عند مستوى داللة  وبآليات تفعيها واالتصال

 حيث تنقسم هذه الفرضية إلى:  

عند مستوى  لمعلوماتتهتم المؤسسات الصناعية محل الدراسة بتكنولوجيا ا الفرضية الفرعية األولى: -
 0,0,داللة 

عند مستوى  االتصالتهتم المؤسسات الصناعية محل الدراسة بتكنولوجيا  الفرضية الفرعية الثانية: -
 0,0,داللة 

بآليات تفعيل تكنولوجيا المعلومات تهتم المؤسسات الصناعية محل الدراسة  الفرضية الفرعية الثالثة: -
 0,0,عند مستوى داللة  واالتصال

 تهتم المؤسسات الصناعية محل الدراسة بتوظيف تكنولوجيا المعلومات رضية الرئيسية الثانية: الف
 .0,0,عند مستوى داللة  واالتصال لخدمة مداخل التنمية المستدامة

 وتتجزأ هذه الفرضية الرئيسية الي:

لمعلومات تهتم المؤسسات الصناعية محل الدراسة بتوظيف تكنولوجيا ا الفرضية الفرعية األولى: -
 0,0,عند مستوى داللة  مدخل المسؤولية االجتماعيةلخدمة واالتصال 

تهتم المؤسسات الصناعية محل الدراسة بتوظيف تكنولوجيا المعلومات  الفرضية الفرعية الثانية: -
 0,0,عند مستوى داللة  العالقة مع أصحاب المصلحةمدخل لخدمة واالتصال 

مؤسسات الصناعية محل الدراسة بتوظيف تكنولوجيا المعلومات تهتم ال الفرضية الفرعية الثالثة: -
 0,0,عند مستوى داللة  حوكمة الشركات )المؤسسة(مدخل لخدمة واالتصال 

تهتم المؤسسات الصناعية محل الدراسة بتوظيف تكنولوجيا المعلومات  الفرضية الفرعية الرابعة: -
 0,0,اللة عند مستوى د المسؤولية البيئيةمدخل لخدمة واالتصال 

  ذات داللة احصائية بين متوسطات اجابات افراد ال توجد هناك فروق : الثالثةالفرضية الرئيسية
توظيف تكنولوجيا المعلومات ومحور محور واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال عينة الدراسة اتجاه 

عينة  للمستجوب فيتعزى إلى الخصائص الشخصية  واالتصال لخدمة مداخل التنمية المستدامة
عند مستوى داللة  (الدراسة )جنس مالئ االستبيان، أقدمية مالئ االستبيان، وظيفة مالئ االستبيان

,0,0. 
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 ور هذه الفرضيات حول الفرضيات الفرعية التالية:وتد   
توسطات اجابات افراد عينة توجد هناك فروق ذات داللة احصائية بين مال  الفرضية الفرعية األولى: -

توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال محور و واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال  الدراسة اتجاه محور
 0,0,عند مستوى داللة  تعزى إلى جنس مالئ االستبيان لخدمة مداخل التنمية المستدامة

ية بين متوسطات اجابات افراد عينة توجد هناك فروق ذات داللة احصائال  الفرضية الفرعية الثانية: -
توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور  رحو الدراسة اتجاه م

 0,0,عند مستوى داللة  تعزى إلى وظيفة مالئ االستبيان لخدمة مداخل التنمية المستدامة

اللة احصائية بين متوسطات اجابات افراد عينة توجد هناك فروق ذات دال  الفرضية الفرعية الثالثة: -
توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور  رحو الدراسة اتجاه م

 .0,0,عند مستوى داللة  تعزى إلى أقدمية مالئ االستبيان لخدمة مداخل التنمية المستدامة

  ذات داللة احصائية بين متوسطات اجابات افراد اك فروق توجد هنال : الرابعةالفرضية الرئيسية
توظيف تكنولوجيا المعلومات ومحور محور واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال عينة الدراسة اتجاه 

)نوع  عينة الدراسة لمؤسساتتعزى إلى الخصائص الشخصية  واالتصال لخدمة مداخل التنمية المستدامة
من حيث الطبيعة القانونية، نوعها من حيث الملكية، نوع النشاط، عدد العمال، أقدمية  المؤسسة
 .0,0,عند مستوى داللة  المؤسسة(

 حول الفرضيات الفرعية التالية: الرئيسية هذه الفرضيات وتتمحور  
ت اجابات افراد عينة توجد هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطاال  الفرضية الفرعية األولى: -

توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور  رحو الدراسة اتجاه م
عند مستوى داللة  طبيعتها القانونيةتعزى إلى نوع المؤسسة من حيث  لخدمة مداخل التنمية المستدامة

,0,0. 

ات داللة احصائية بين متوسطات اجابات افراد عينة توجد هناك فروق ذال  :الثانيةالفرضية الفرعية  -
توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور  رحو الدراسة اتجاه م

 .0,0,عند مستوى داللة  تعزى إلى نوع المؤسسة من حيث الملكية لخدمة مداخل التنمية المستدامة

توجد هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات اجابات افراد عينة  ال :الثالثةالفرضية الفرعية  -
توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور  رحو الدراسة اتجاه م

 .0,0,عند مستوى داللة  تعزى إلى نوع النشاط الصناعي للمؤسسة لخدمة مداخل التنمية المستدامة
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توجد هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات اجابات افراد عينة ال  :الرابعةفرعية الفرضية ال -
توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور  رحو الدراسة اتجاه م

 .0,0,عند مستوى داللة  تعزى إلى عدد عمال المؤسسة لخدمة مداخل التنمية المستدامة

توجد هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات اجابات افراد عينة ال  رضية الفرعية الخامسة:الف -
توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور  رحو الدراسة اتجاه م

 .0,0,داللة عند مستوى  تعزى إلى أقدمية المؤسسة في النشاط لخدمة مداخل التنمية المستدامة

 تتجلى أهمية هذه الدراسة في: :الدراسةأهمية رابعا: 

تسليط الضوء على موضوع في غاية االهمية أال وهو التنمية المستدامة، هذا الموضوع الذي اصبح  -
حديث العام والخاص وعن المداخل التي يمكن من خاللها ان تصل المؤسسة الصناعية الي مكانة 

 االستدامة؛

إلى أهمية تبني منظومة متكاملة تعني بتكنولوجيا المعلومات واالتصال واآلليات التي يمكن  لفت االنتباه -
 ان تعتمدها لتفعيل دور هذه التكنولوجيا؛

يمكن لهذا البحث ان يكون مرجعا اضافيا يساهم في زيادة االهتمام الفعلي بمكونات تكنولوجيا  -
الباحثين بالمقاربات النظرية لمساهمة هذه التكنولوجيا  المعلومات واالتصال، باإلضافة الي امكانية تدعيم

 في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى المؤسسات الصناعية؛  

محاولة دراسة وتقييم واقع تبني المؤسسات الصناعية بالشرق الجزائري لتكنولوجيا المعلومات واالتصال  -
ؤولية االجتماعية والمسؤولية البيئية، واشباع والكيفية التي يمكن من خاللها ان تساهم في تحقيق المس

متطلبات االطراف ذات المصلحة وحوكمة الشركات على اعتبار انهم مداخل تحقيق التنمية المستدامة في 
 هذه المؤسسات.

 يرمي هذا البحث الي تحقيق االهداف التالية:: الدراسةأهداف خامسا: 

ومات واالتصال في المؤسسة سواء من حيث مكوناتها أو تقديم اطار نظري متكامل حول تكنولوجيا المعل -
 من حيث اآلليات التي تعتمدها في تفعيل دور هذه التكنولوجيا؛

 )المسؤولية التعرف على المداخل التي تعتمدها المؤسسات الصناعية في تحقيق التنمية المستدامة -
 ؛مة المؤسسات(البيئية، اشباع رغبات اصحاب المصلحة، حوكاالجتماعية، المسؤولية 
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الوقوف على المستوى الذي وصلت اليه المؤسسة الصناعية الجزائرية وخاصة في واليات الشرق في  -
 مجال تبني تكنولوجيا المعلومات واالتصال؛

محاولة اقتراح مقاربة نظرية تفترض ان تحقيق المؤسسة الصناعية لتنميتها المستدامة مرتبط بشكل  -
وتفعيلها لما يخدم مداخل على تكنولوجيا المعلومات واالتصال الحديثة  رئيسي بقدرتها على االستحواذ

 ؛تحقيق هذه التنمية

المؤسسات  القيادات االدارية فيتقديم توصيات واقتراحات علمية قابلة للتطبيق من أجل تحسيس  -
 المستدامة. الصناعية بأهمية تفعيل تكنولوجيا المعلومات واالتصال وتوجيهها لخدمة مداخل تحقيق التنمية

 : أسباب اختيار الموضوعسادسا: 

على الرغم من االهمية المشتركة لموضوع تكنولوجيا المعلومات واالتصال من ناحية والتنمية المستدامة   
 ومداخل تحقيقها من ناحية، إال ان قلة الدراسات التي تناولت التحسيس بأهمية الربط بين هذين الموضوعين

، باإلضافة الي االولىنا الي الخوض فيه من اجل محاولة اعطاء الدفعة عت بعلى مستوى المؤسسات دف
كونه يقع في تخصصنا )التنمية المستدامة( وبالتالي الرغبة الشخصية في التعمق اكثر في هذا الموضوع 

 انه اساس ومعرفة مختلف الجوانب التي تؤثر وتتأثر بهم، وبالتحديد تكنولوجيا المعلومات واالتصال على
ختلف المجاالت وعلى جميع االصعدة وخاصة بعد تبني الجزائر لمشروع يمثل حديث الساعة ضمن م

والزام المؤسسات بضرورة ادماج هذه التكنولوجيا وتوجيهها بما يخدم أهداف  3,02الحكومة االلكترونية 
 المرحلة القادمة )التنمية المستدامة(. 

  :حدود الدراسةسابعا: 

 في: تندرجهناك مجموعة من الحدود التي ميزت هذه الدراسة والتي 

 :من المواضيع القابلة للدراسة من تعتبر التنمية المستدامة حقال خصبا للدراسة، فهي  حدود نظرية
جانب ومن  تكنولوجيا المعلومات واالتصالمكونات مختلف االتجاهات، ولكن ارتأينا الي دراستها من جانب 

أن هناك تأثير لتكنولوجيا المعلومات  منطلق، حيث انطلقت هذه الدراسة من ها في المؤسسةمداخل تحقيق
 االيجابي تأثيرالطبيعة ومستوى تم التركيز في هذه الدراسة على و واالتصال على التنمية المستدامة، 

لصناعية في تحقيق على المداخل )االجتماعية والبيئية( التي تعتمدها المؤسسات ا هذه التكنولوجيا مكوناتل
 التنمية المستدامة.   

 :تمحورت هذه الدراسة على عينة من المؤسسات الصناعية في واليات الشرق الجزائري  حدود مكانية
 واليات قسنطينة، عنابة، سطيف وتبسة.في وبالتحديد 
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 :ية ، ولكن الدراسة الميدان3,02 جانفيإلى  3,00هذه الدراسة في مجملها من تمت  حدود زمنية
 .  3,02 نوفمبرإلى  3,00 أفريل امتدت من

 :منهج الدراسةثامنا: 

الخاصة  واالجابة على االشكالية واختبار الفرضياتمن أجل إرساء مختلف المفاهيم النظرية والتطبيقية   
، باعتباره هو المنهج المناسب لمثل هذه المنج الوصفي التحليليتم االعتماد على  بموضوع الدراسة

ت، حيث يستخدم في الجزء النظري لوصف متغيرات الدراسة )تكنولوجيا المعلومات واالتصال الدراسا
والتنمية المستدامة( ، بينما يستخدم في الجزء التطبيقي لتحليل طبيعة العالقة المتبادلة بين المتغيرين حسب 

سرد بعض الوقائع التاريخية عند  المنهج التاريخينتائج االستبانة التي أعدت لهذه الدراسة، باإلضافة إلى 
 التي تتطلبها الدراسة.

وتم اعتماد المسح المكتبي وهذا باالطالع على مختلف المراجع العربية واألجنبية من كتب ومجالت   
ومقاالت متخصصة وعلى مختلف المصادر االلكترونية من أجل بلورة الجانب النظري للنظري للدراسة، 

ووجهة مباشرة إلى االدارة العليا في مؤسسات عينة البحث، لكونها تمثل  وفي المقابل تم اعداد استبانة
 االسلوب المالئم لهذا النوع من الدراسات.

 الدراسات السابقة:تاسعا: 

استندت الدراسة على مجموعة من الدراسات الوطنية واالجنبية والتي مست كلها موضوع الدراسة بصفة 
)على حد علم  ذه الدراسة لمس الباحث غياب شبه كلىغير مباشر، حيث ومن خالل الخوض في ه

للدراسات التي تربط بين تكنولوجيا المعلومات واالتصال والتنمية المستدامة على مستوى جزئي  الباحث(
)المؤسسة(، حيث ان الدراسات التي اطلع عليه الباحث كانت تتمحور حول دور تكنولوجيا المعلومات 

الهم الدراسات المستدامة ولكن على مستوى كلي )الدولة( وفي ما يلي عرض واالتصال في تحقيق التنمية 
 :المعتمدة

دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تعزيز مسار التنمية مقالة لصالح سوالم: تحت عنوان:  .1
الرابع ، ملف التنمية المستدامة، العدد ملفات االبحاث في االقتصاد والتسيير ،-الجزائر نموذجا-المستدامة

سبتمبر  الجزء األول، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول، وجدة، المغرب،
3,00. 

قدمت هذه الدراسة بهدف التأكيد على ان تسخير امكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الجزائر   
حيوية القائمة منذ امد طويل مثل: تخفيض الفقر يمكن من الحصول على استجابات جديدة افضل للقضايا ال
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وتكوين الثروات وكذلك مسائل االنصاف والعدالة االجتماعية، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن هذه 
التكنولوجيا قد ساهمت فعال في التأثير على االبعاد السياسية واالجتماعية للتنمية، وان الجزائر سجلت فشال 

طلبات التنمية المستدامة، وخلص الي مجموعة من االقتراحات اساسها ضرورة ضريعا في االستجابة الي مت
تبني الجزائر الي استراتيجية وطنية متكاملة تعمل من خاللها على دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 ضمن مختلف القطاعات االقتصادية.

)دراسة البداع التنظيمي اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على افيروز مصلح محمد الضمور:  .2
 .2,,3، مذكرة ماجستير، الجامعة االردنية تطبيقية على الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية(

هدفت هذه الدراسة في مجملها الي التعرف على واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات في الشركات الصناعية 
من  ,,0مدير من اصل  283شملت عينة الدراسة على االردنية وتأثيرها على االبداع التنظيمي، حيث 

مختلف المستويات االدارية، واعتمدت الباحثة على استمارة استبيان وقد توصلت هذه الدراسة الي عدد من 
النتائج اهمها، وجود عالقة ايجابية بين تكنولوجيا المعلومات ونظرة الشركة للنمو، وبينها وبين تشجيع تبني 

دير االبداع  وبيئة العمل الداخليةـ ووضعت مجموعة من التوصيات تدور حول ضرورة االبداع وطرق تق
اعداد كوادر مؤهلة لدعم البنية التحتية لهذه التكنولوجيا واالحتفاظ بالكفاءات وذوي الخبرة، ودعم سياستها 

 االبداع وتوجيهها بما يتماشى مع متطلبات العمل. 

، من اعداد: عبد اهلل تدعيم وتفعيل ادارة عالقات الزبائنومات في دور تكنولوجيا المعلمقالة بعنوان:  .3
 .3,00غالم ومحمد قريشي، ضمن مجلة ابحاث اقتصادية وادارية العدد العاشر ديسمبر 

وهدفت هذه الورقة البحثية الي التعرف على الدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات في تدعيم وتفعيل 
مت هذه الدراسة بشكل نظري وتوصلت الي ان تكنولوجيا المعلومات تمكن من العالقة مع الزبائن، وقد ت

تفعيل خدمة الزبائن من خالل معرفة جميع احتياجات ورغبات هؤالء ومن ثم تلبيتها، وان اهمية تفعيل هذه 
العالقة تمكن المؤسسة من تحقيق نتائج مالية ملموسة من خالل االستحواذ على مختلف تعامالت الزبائن 
والمحافظة عليهم، كما خلصت الي مجموعة من التوصيات تدور كلها حول اهمية الحفاظ على الزبائن 

 لتجنب تحميل المؤسسة لتكاليف كسب زبائن جدد.

مستوى استخدام مكونات تكنولوجيا المعلومات واثرها على حلقات الجودة )دراسة زينب صالح وهاب:  .4
مجلة كلية االدارة واالقتصاد للدراسات  وجي والتعدين(ميدانية في الشركة العامة للمسح الجيول

 .3,00االقتصادية، جامعة بابل، 

دراسة ميدانية في  من خالل البحث الى قياس تأثير تكنولوجيا المعلومات في حلقات الجودة هدف هذا  
ينة ت منها عالبحث اختير  إلجراءالشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين التي جرى اختيارها مجتمعًا 
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وقد حاول البحث االجابة على عدة تساؤالت منها الى اي مدى تؤثر  ،شخصا (54) عشوائية بلغ حجمها
مكونات تكنولوجيا المعلومات في حلقات الجودة في الشركة قيد البحث؟، ولإلجابة على هذه التساؤالت بني 

بنائها باإلضافة الى معالجة البحث على فرضيتين، ومن اجل التحقق من صدق الفرضيات التي جرى 
،  (Minitab)و (SPSS)البيانات التي تمخضت عنها اجابات عينة البحث استعين بالبرنامجين االحصائيين 

وقد توصل هذا البحث الى جملة من االستنتاجات والتوصيات ابرزها وجود تأثير طردي بين مكونات 
حثة بتبني من الضروري االهتمام بتكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات وحلقات الجودة ولذلك توصي البا

 المعلومات وتطويرها باستمرار لمساهمتها الفعالة في انجاح تطبيق حلقات الجودة.

تكنولوجيا المعلومات ودورها في ادارة المشكالت البيئية: دراسة حالة ظاهرة  سيد ابراهيم محمد، .0
 .2,,3راسات والهندسة البيئية، القاهرة ، رسالة ماجستير في الدالسحابة السوداء وتخفيف آثارها

سعى الباحث من خالل هذه الدراسة الي محاولة بناء منظومة متكاملة إلدارة ازمات تلوث الهواء اعتمادا   
على ما هو متوفر لدى وزارة الدولة لشؤون البيئة وجهازها التنفيذي بمصر آنذاك، من نظم معلومات بيئية 

م معلومات جغرافية، وذلك بتطوير بعض التطبيقات التي كان متعامل بها، وقواعد بيانات تخصصية، ونظ
، ونموذج نوعية MM5واضافة تطبيقات اخري مستقبلية، وكذلك استخدم الباحث نموذج لألرصاد الجوية 

 .CAMXالهواء وقام بحساب تشتت وانتقال الملوثات والمسمى 

لمخاطر البيئية: حالة دراسية للشركة العمة توظيف تكنولوجيا المعلومات في ادارة اسحر قدوري:  .6
 .3,00، مجلة كلية التربية العدد الرابع المجلد االول لصناعة الزيوت النباتية

ة في مجال ادارة المخاطر البيئية، الباحثة من خالل هذه الدراسة ضعف الممارسات االداري تولمس
روسة، ونقص حاد في تدفق المعلومات عن وانخفاض الوعي البيئي لدى معظم العاملين في الشركة المد

المخاطر البيئية في مصنع الرشيد، عالوة على افتقار هذه الشركة الي تكنولوجيا االتصاالت الحديثة 
كاألنترنت وتقنيات حفظ المعلومات ونشرها، ونقص الكوادر المؤهلة الستخدام تكنولوجيا المعلومات 

بعض االقتراحات والتوصيات كان ابرزها ضرورة احراز تقدم واالتصاالت، وهذا ما دفع بها الي صياغة 
تقني سريع في مجال النظم المعلوماتية الخاصة بالتحكم في العمليات االنتاجية النظيفة، وكذا ضرورة ربط 
نظم التحكم في العمليات مع نظم المعلومات االدارية والبيئية والنظم الخاصة بالصيانة من خالل الشبكة 

  الداخلية. 

تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحسين اداء سالسل التوريد: دراسة مسحية على هاني جزاع ارتيمة:  .7
 .2,,3، اطروحة دكتوراه في االدارة من جامعة عمان العربية قطاع صناعة االدوية االردني
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توريد في هدفت هذه الدراسة الي تحليل عالقة تكنولوجيا المعلومات واثرها في تحسين اداء سالسل ال
شركات صناعة االدوية االردنية، حيث وزع الباحث استبيان على عينة من شركات االدوية العاملة، 
وتوصلت هذه الدراسة الي هذه التكنولوجيا بمكوناتها تلعب دورا محوريا في الرقي بمستوى القيادة ومساهمتها 

ات التعاونية وتمييز العمل والتحسين الفعالة في التركيز على المستهلك، وكيفية استخدامها في العالق
 المستمر، وخلص الي ضرورة تفعيل هذه التكنولوجيا لما لها من دور كبير في هذا النوع من الشركات.

دور تقانة المعلومات واالتصاالت في تحقيق محمد عبد الوهاب عزاوي واحمد سليمان محمد الجرجري،  .8
ركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات الطبية في محافظة المزايا التنافسية )دراسة استطالعية في الش

 .,2العدد  30(، مجلة بحوث مستقبلية المجلد ننوي

عمل هذا البحث على دراسة العالقة بين تقانة المعلومات واالتصاالت والمزايا التنافسية من خالل    
حل الدراسة، وتوصل من خاللها فرد من مسؤولي االقسام في الشركة م 32استمارة وزعت على عينة تضم 

الي وجود ارتباط قوي بين المتغيرين بداللة مكونات وابعاد كل منهما، وخلص الي ان الميزة التنافسية تستمد 
مقوماتها من خالل مكونات هذه التقنية، وخلص الي ضرورة استحداث وحدات ادارية متخصصة بأمور 

 تقانة المعلومات واالتصاالت.

 tristan Klainمن اعداد Limpact des tic sur les conditions de travailتقرير بعنوان:  .9

 .3,03تحت اشراف المديرية العامة للعمل بفرنسا فيفري  Daniel Ratlerو

تمحورت هذه الدراسة حول اشكالية مفادها كيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ان تؤثر على   
الدراسة الجوانب االيجابية والسلبية لهذه التكنولوجيا مبرزة ان هذه االخيرة ظروف العمل، حيث عالجت هذه 

يمكن ان تعطي قيمة مضافة للعمل والعمال من خالل تسريع وتبسيط المهام وتقليل التكاليف وزيادة كفاءة 
مخرجات العمال، وفي نفس الوقت يمكن ان لها ان تؤثر وبجانب سلبي على مردودية العمال من خالل 

 تأثيراتها السلبية على الوضعية الصحية لهم.

 Aprés la prise de conscience écologique, les tic en  "enquéte deبعنوان:  مداخلة .,1

responsabilité bsociale  من طرفFlorence RODHAIN وBernard FALLERY  مقدمة
 ا.فرنس ,3,0ماي  Association Information et Management 00/30ملتقىل

هدفت هذه المداخلة الي ابراز التوجهات الجديدة التي تلعبها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ميدان 
نظم المعلومات الخاصة بالمحيط االيكولوجي للدولة الفرنسية بشكل عام وهذا من خالل طرح مجموعة من 

رونية، استهالك الطاقة واالوراق، وادارة الفرضيات المتعلقة بدور هذه التكنولوجيا في: النقل، التجارة االلكت
المخلفات االلكترونية، كما عمدت الي تحليل العالقات المستقبلية بين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 



 ...................................................................................................................المقدمة العامة
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والمسؤولية االجتماعية السياسية والفردية، وتوصلت الدراسة الي انه يمكن توجيه هذه التكنولوجيا لخدمة 
 اعتمادها كمدخل لتفعيل المسؤولية االجتماعية مستقبال.  المتطلبات البيئية وضرورة

 : Technologies de linformation (IT) et développement " Durable (DD)مداخلة بعنوان:  .11

Revue de la littérature et pistes de réflexion من طرفSanaa Ait Daoud et Amélie 

Bohasفرنسا. ،3,02ظم المعلومات والتنمية المستدامة، أفريل مقدمة الي اليوم الدراسي الخاص بن 

في ما يخص التنمية المستدامة، حيث تم هدف هذه الورقة البحثية هو توضيح دور تكنولوجيا المعلومات 
التطرق في البداية الي الجوانب االيجابية والسلبية التي تلعبها تكنولوجيا المعلومات في دورة حياتها )انتاج 

يا، استعمالها وصيانتها، نهاية حياتها(، وبعد ذلك كيف يمكن للمؤسسات التقليل من الجوانب التكنولوج
السلبية لهذه التكنولوجيا، حيث توصلت الدراسة الي ضرورة تبني تكنولوجيا المعلومات الخضراء التي ال 

 تؤثر بأي شكل من االشكال في التنمية المستدامة. 

تحت اشراف Henri Breuil et autresمن اعداد TIC et Développement durableتقرير بعنوان:  .12
 .8,,3 وزارة البيئية والطاقة والتنمية المستدامة والتهيئة االقليمية الفرنسية

لتأثير تكنولوجيا المعلومات على التنمية المستدامة في الجمهورية  اجاء هذا التقرير في مجمله كدراسة كلي
لتقرير تحت اشراف الوزارة الوصية عرض تفاصيل تأثير هذه التكنولوجيا ذا اوقد حاول مصممو ه ،الفرنسية

من الطاقة االجمالية  %0200على البصمة االيكولوجيا وعلى االقتصاد الفرنسي، وكيف أنها تستنفذ 
المستهلكة، وحجم مساهمتها السلبية في زيادة كمية االنبعاثات الغازية حيث أظهرت الدراسة ان تكنولوجيا 

 مليون طن من غاز ثاني الكربون في السنة.  ,2لمعلومات تتسبب في ا



 

 الفصل األول: 

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات  
 واالتصال في المؤسسة وآليات تفعيلها
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 تمهيد الفصل: 

أدت التغيرات العلمية إلى تغيير معظم المناهج واألفكار في كافة مناحي الحياة، األمر الذي أدى إلى      
، فمن بين ما أفرزته تلك التطورات واالدارية منها االقتصاديةخاصة ضرورة تغيير المفاهيم والتوجهات 

تصا  بمختل  تننياتها وأدواتها، وهي أحد مخرجات تكنولوجيات المعلومات واال دالعلمية والتكنولوجية نج
الثورة العلمية، التي كان لها الفض  الكبير في تغيير أو نن  التوجه االقتصادي العام من اقتصاد قائم 
على األصو  المادية إلى اقتصاد قائم على األصو  معنوية، إذ أن التعامالت واألنشطة االقتصادية لم 

في اإلنتاج الصناعي بندر ما أصبحت قائمة على التوسع في استخدام التكنولوجيا،  تعد قائمة على التوسع
حيث برزت إلى الوجود عنصر هام وحيوي في جميع المعامالت والنشاطات االقتصادية وهي المعرفة 

 تكنولوجيا استطاعت ولندعامة والمعلومة خاصة، والتي أعطت صبغة جديدة للمجتمع الحديث، 
 المعوقات والمشاك  من بالرغم تلعبه الذي الدور قوة على تبرهن أن نولوجيا االتصاالتالمعلومات وتك

 للتأقلم قابلة تجعلها والتي بها تتميز التي من الخصائص هذا بالرغمو  ، ،وتوسعه نموها سبي  تعترض التي
 .لديها المتوفرة واإلمكانيات النمو درجة مهما اختلفت االقتصاديات جميع مع
 تكنولوجيا المعلومات موضوع تعالج التي المفاهيم النظرية أهم توضيح سنحاو  الفص  هذا وفي

 .واآلليات التي اعتمدتها المؤسسات لتدعيم دورها وبنيتها التحتية واالتصا 
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 المبحث األول: ماهية تكنولوجيا المعلومات 
على المستوى االقتصادي والسياسي  في اآلونة األخيرة مجموعة كبيرة من التغيرات العالم عر      

، ونـتـيجة لعمق هـذا الـتطور وسرعته في ، وخاصة بعد تنامي مفهوم العولمةواالجتماعي والتكنولوجي
المعلومات المادة  تمث  فيه أصبحت حيثالمعلومات،  بعصر ما يسميدخـ  الـعالـم  مجا  المعلومات

تتسابق فيما بينها لوضع تنريبا  ن المؤسساتا، فنجد وهدفهمهما كان نوعه األولية ألي نشاط 
 تكنولوجيا جديدة للتحكم في هذا الكم الهائ  من المعلومات وسب  تداولها، إلدماجاستراتيجياتها وخططها 

التي أضحت بمـثابة ضرورة حتمية تحتاجها جميع  وهذا ما صاحبه ظهور وانتشار الحواسب اآللـية
وهذا  بطرينة مـنظمة وسريعة ودقـيـنـة، الـمعلومات معالجة وتخزين مجا  في لنيمتها المضافة المؤسسات
 الرئيسي في بروز تكنولوجيا المعلومات. ببيعتبر الس

 المطلب األول: نظام المعلومات    

أصبح يـستخدم "نظام المعلومات" كأسلوب معاصر من األساليب الحديثة  مع ظهور مدخ  الـنظم    
 تعد فيهفي عصر يتسم بالتغيير المستمر  ،ملية اإلدارية لمواجهة التحدياتالتي تساعد في ترشيد الع

، لـذلك أضـحى لـمفـهوم نظم الـمعلومات دورا جوهريـا وحيويـا في وميزة تنافسية الـمعلومـة مـوردا أساسـيا
ولكن معلومات، قب  التطرق إلى تكنولوجيا ال يجب اإللـمام بـهوالذي  ،الفكر اإلداري والمعلوماتي الـمعاصر

 قب  التطرق إلى معرفة هذه األنظمة يجب أوال التعر  على النظام والمعلومات كال بصفة مستنلة.

 الفرع األول: مفهوم النظام    
النظام  من المصطلحات األكثر تداوال في يومنا هذا، فالمصطلحات مث : النظاملند أصبح مصطلح    

هي محور تنارير وأخبار وسائ  اإلعالم في  الجتماعي...الخ، النظام االسياسي، النظام االقتصادي
عـلماء ، و والباحثين في هذه المجاالتتفكير العلماء مختل  البلدان، هي التي باتت تعتبر محو  انشغا  و 

التخاذ فعالة الساسية و األداة األأسـلوب الـنـظم بالنسبة لهم  بات يعتبر، حيث على وجه الخصوصاإلدارة 
 النرارات.

والتي   Systemaهي كلمة يونانية األص  مشتنة من كلمتين Systèmeإن كلمة النظام  تعريف النظام: .1
 25511والتي تعني يجمع، وقد استعملت هذه الكلمة ألو  مرة سنة  Histemiتعني معا، ومن كلمة 

ديدا في الميدان للداللة على توالي العمليات بين مجموعة من األجزاء، ثم استخدمت في الحن  العلمي وتح
                                                           


الكل مدخل النظم: هو ذلك المنهج الذي يتناول العالقات المتبادلة والمتناغمة بين الجزئيات التي يعمل كل جزء منها كمنظومة فرعية تأخذ من  

أكبر من مجموعة األجزاء، ويهدف إلى وجود بنية ذاتية التكامل تترابط مكوناتها ببعضها البعض ترابطا بينيا  وتعطي إلى للكل، بحيث يكون الكل

ة، بنية في عالقات تبادلية التأثير ديناميكية التفاعل قابلة للتكيف، وهو ما يعني بنية مفتوحة ومتطورة وليست مغلقة، بنية متطورة وليست جامد

 : زيد من المعلومات أنظرعنكبوتيه التشابك. وللم

 .1122، الطبعة األولى، دار المسيرة، عمان، األردن، تصميم المنهج الدراسيمحمد وائل عبد هللا، وآخرون، 
1
 Reix. R, Système d’information et Management des Organisation , édition Wibert , Paris,2002, p29. 
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التوجهات التي تعالج مختل  ، ومن هنا تعددت 1البيولوجي مع بداية العشرينات من النرن الماضي
الخلفيات العلمية التي يناقشها مفهوم النظام، فمنها من يعر  النظام على أنه "مجموعة األجزاء التي 

ه األجزاء وتفاعلها مع بعضها ومع تشك  كال متكامال ومجموعة النوانين والنواعد التي تحكم عم  هذ
وهناك من يعرفه بأنه "مجموعة العناصر المترابطة والمتكاملة والمتفاعلة لتحنيق هد  مشترك ، 2بيئتها"

فالعالقة بين عناصر النظام هي الرابطة التي تربطها معا  ،ويجب أن تكون هذه العناصر كال واحدا
 .3عالجة هذه المدخالت لتحويلها إلى مخرجات"لتحنيق هد  مشترك وللنظام مدخالت وآلية لم

اإلطار المتكام  الذي له هد  واحد أو أكثر وهو ينوم بالتنسيق  ": بأنهثناء على القباني ويعرفه     
فيما بين الموارد المطلوبة لتحوي  المدخالت إلى مخرجات، والموارد قد تكون خامات أو طاقات أو آالت 

"مجموعة من  من منظور: عبد الرزاق محمد قاسم، ويعر  4ى نوع النظام"أو طاقة وذلك باالعتماد عل
العناصر المترابطة والمتداخلة مع بعضها بسلسلة من العالقات من أج  وظيفة محددة أو تحنيق هد  

 بكونه "مجموعة ذات طابع انتظامي لمكونات مستنلة ولكنها تعتمد على بعضهاماركل ، ويعرفه 5معين"
مجموعة نظم فرعية مترابطة على أنه " Louis Regaud . ويعرفه 6تحنيق هد  معين"البعض من أج  

 .7اتخاذ النرارات، و تخزين المعلومات"فيما بينها تسمح بالعم ، و 

ويعر  الباحث النظام بأنه "عبارة عن مجموعة من العناصر المتكاملة والمتفاعلة دينامكيا والتي تعم  
 ستمر من أج  تحنيق هد  واحد".ضمن بيئة تتميز بالتغير الم

 وبالرغم من تعدد االتجاهات والتعاري  نجد أن كلها ترى النظام بأنه:  

 مجموعة من األجزاء والعناصر التي تعم  فيما بينها من أج  تشكي  الك  الواحد؛ -

 وجود آلية عم  متكاملة ومتفاعلة بين هذه المكونات التي يعم  من خاللها النظام؛ -

 ألجزاء من أج  تحنيق الهد  الواحد المشترك؛تعم  هذه ا -

 يعم  النظام ضمن بيئة خارجية تتميز بالحركية. -

انطالقا من التعاري  السابنة يمكن تحديد مكونات النظام والتي يمكن تمثيلها في : مكونات النظام .2
 الشك  التالي:

                                                           
1

 .22، ص: 1112دار البداية، عمان، األردن، م المعلومات، تحليل وتصميم نظعامر شقر وآخرون،  
2

 .10، ص:1111الطبعة األولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، نظم المعلومات: ماهيتها ومكوناتها، عماد الصباغ،  
3

 .22، ص: 1110توزيع، عمان، األردن، دار وائل للنشر والنظم المعلومات اإلدارية، الطبع األولى، نجم عبد هللا وآخرون،  
4

 .10، ص: 1112الطبعة األولى، اإلسكندرية، مصر، نظم المعلومات المحاسبية، ثناء على القباني،  
5

 .21، ص:1112الطبعة األولى، دار الثقافة، عمان، األردن، تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية، عبد الرزاق محمد قاسم،  
6

 . 12، ص: 1112دار اليازوردي العلمية، عمان، األردن، نظم المعلومات اإلدارية، ، سعد غالب ياسين 
7
 Louis Regaud , la mise en place des systèmes d’informations: pour la gestion des organisations, DUNOD, 

1994, P19. 
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 (: مكونات النظام10شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 بأن النظام يتكون من: من خال  الشك  السابق يمكن النو 

بما أن النظام قائم على التفاع  بين عناصره أو مكوناته إذا البد من وجود موارد مادية أو المدخالت: .1.2
بشرية والتي تشك  المادة الخام لهذا التفاع ، لذلك فإن هذه الموارد يمكن تسميتها بالمدخالت كونها تشم  

، ويمكن م ليتمكن من تحنيق الهد  المراد من تشكي  هذا النظامننطة البدء في عملية التفاع  في النظا
  :1أيضا التمييز بين نوعين من المدخالت وهما

وهي مدخالت تتكام  وتتفاع  مع بعضها لينتج عنها نظام، هذا : (المنتظمة)المدخالت التتابعية .1.1.2
لمشتريات بنظام اإلنتاج اللتان لوال النظام يتكام  ويتفاع  بدوره مع أنظمة جزئية أخرى، كعالقة نظام ا

 تتابعهما لما كان هناك نظام كلى.

يتميز هذا النوع من المدخالت باالنتظام، حيث يختار النظام : (المحتملة)المدخالت العشوائية .2.1.2
المفاضلة بين مجموعة من البدائ  المتاحة ضمن بيئته الخارجية، ويختل  هذا النوع من المدخالت عن 

الت التتابعية في أنه ال يؤثر على عمليات النظام بندر ما يؤثر في الكيفية أو الكفاءة التي ينجز المدخ
 بها النظام.

 أساسيا مكونا وكما يطلق عليها "العمليات التحويلية" المعالجات تعتبرالمعالجة )العمليات التحويلية(: .2.2
 أهدا  تحنق المخرجات إلى النظام إلى دخ ت التي )المدخالت(الخام  المادة يحو  لكونه النظام في

 تتم ب  وتلنائي، عشوائي بشك  تتم ال بالنظام الخاصة المكونات بين التفاع  أن أي فيها، المحددة النظام

                                                           
1

  .12، ص: 1112امعية الجديدة، اإلسكندرية، مصر، الدار الجنظم المعلومات والحاسبات اآللية واألنترنات، طارق طه،  

 .00، ص:1002الطبعة األولى، الدار الجامعية، اإلسكندرية، ، مدخل معاصر في نظم المعلومات المحاسبية، لدين الدهواريكما  االمصدر: 
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 على إجرائه مطلوب هو ما إلى الوصو  بغية وترشدها مساراتها وتحدد التفاعالت تلك تحكم بواسطة
 .مفيدة تمخرجا إلى تحويلها لغرض المدخالت

 شك  في تكون قد التحوي ،والتي لعمليات النهائي الناتج في النظام مخرجات تتمث المخرجات: .2.2
 عمليات وكذا المدخالت جودة بدرجة المخرجات جودة درجة تحديد أن ماك معلومات، أو سلع،خدمات

 باإلضافة أهدافه، حنيقت على قدرته مدى أي النظام أداة من التحنق خاللها من يمكن أداة هي التحوي ،
 يتم أو ذاته، النظام يستخدمها أو أخرى، أنظمة في المدخالت تستخدم أن النظام لمخرجات يمكن ذلك إلى

 .نهائي  منها التخلص

عندما تبدأ العمليات التشغيلية للنظام تكون بعض المخرجات في صورة عكسية  الت  ية العكسية:.2.2
هد  إلى خدمة النظام في حد ذاته من ويطلق عليها مصطلح  النظم كمدخالت لنفس النظام وبالتالي ت

 المنصبة أي أنها ذاتية الرقابة وهذا لكونها تنوم بالمراقبة الذاتية والضبط الذاتي لنفسها. 

تعد حدود النظام بمثابة الغشاء الذي يفص  النظام عن بيئته الخارجية، والشيء الجدير  حدود النظام:.2.2
ود النظام غير ثابتة فهي تتغير بتغير هد  ودرجة تعنيد النظام في حد ذاته، وبالتالي فإن بالذكر أن حد

 حدود النظام تختل  باختال  وجهة نظر األطرا  المختلفة التي تتعام  مع النظام. 

تي وال ،ويؤثر أو يتأثر بعملياته النظام حدود خارج ينع شيء أي بأنها النظام بيئة تعر  بيئة النظام:.2.2
 تصبح وعندئذ البيئة، عناصر بعض لتشم  النظام حدود تتسع وقد النظام، بواسطة فيها التحكم يمكنال 
 .البيئة عناصر من وليست النظام عناصر من العناصر هذه

 الضروري فمن ،هخصائص تحديد من البد ومكوناته النظام لتعري  تطرقنا أن بعدخصائص النظام:  .2
 أهم  تلخيص ويمكن، النظم دراسة عند عليه يستند الذي األساس باعتبارها الخصائص هذه على التعر 

 :يلي فيما النظم خصائص

يحتوى ك  نظام عادة على عنصرين أو أكثر كما أن النظام في حد ذاته قد يكون عنصر من  -
 عناصر نظام آخر، فند ذكرنا سابنا بأن مخرجات أي نظام يمكن أن تكون مدخالت لنظام آخر؛

 ك  نظام بأنه يعم  على تحنيق هد  معين، يعتبر بمثابة المبرر األساسي لوجود هذا النظام؛ يتميز -

يمكن أن تكون هناك عدة طرق مختلفة لتجميع عناصر النظام لتحنيق هد  النظام والبد أن تكون  -
ائي ألي طرينة من هذه الطرائق أن تؤدي إلى وجود وحدة شاملة تعم  من أج  الوصو  إلى الهد  النه

فالنظام بطبيعته  يتص  بالشمولية ويمكن أن يحنق الهد ، بينما العناصر المكونة للنظام ال تستطيع 
 تحنيق هذا الهد  إذا عم  ك  عنصر منفصال عن العناصر األخرى؛
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 نتيجة تتمايز النظام منها يتكون التي األجزاء أن يعني ما وهو الداخلي، التمايز نحو النظام يتجه -
 تعنيده، إلى النظام داخ  التمايز زيادة ؤديي حيث النظام داخ  معينة وظيفة أداء في جزء  ك ص لتخص
 ؛النظام أجزاء بين والتكام  الربط تحنق بمجهودات النيام يتطلب ما وهو

 النظام فإن ، النظام بيئة في تغيرات حدوث حالة ،ففي البيئية الظرو  في التغيرات مع تتكي  النظم  -
 ما وهو والبيئة النظام بين التوازن تحنيق بهد  التغيرات تلك منابلة شأنها من أفعا  وردود إجراءات يتخذ
 ،  فاستنرار النظام مرتبط باستنرار البيئة المحيطة به.للنظام الحركي التوازن عليه يطلق

يما بينها كما ذكرنا سالفا بأن النظام هو عبارة عن مجموعة من األجزاء التي تتفاع  فأنواع النظم:  .2
 من أج  تحنيق هد  معين، لذلك قد يطلق اسم نظام على ظواهر عديدة مث : النظام الشمسي، أو على

الظواهر المادية كالمؤسسات والشركات، وحتى الكون يعتبر نظام من خلق اهلل سبحانه وتعالى، فبتنوع 
 الهد  يتنوع نوع النظام المعتمد، ومن هذه األنواع نذكر:

على ذلك النوع من النظم التي ال تتفاع  مع بيئتها  لقمغال النظام : تطلق تسميةلم لقالنظام ا.1.2
 مع البيئة المحيطة بهذا النظام حيث تكون هذه البيئة خارجية روابط وجود عدم ذلك ويعني ،الخارجية
جراءات النظام التأثير عن عديمة  عمليا، اقعاو  منها ثركأ نظرية حالة المغلق النظام ويعتبر، تشغيله وا 
 ، وهذا كما هو مبين في الشك  أدناه:ما بصورة بها المحيطة البيئة مع عادة تتفاع  النظم جميع ألن ذلك

 النظام الم لقمكونات (: 10الشكل )

 

 

 

 

 

شبه مغلنا إذا كانت مدخالت هذا النظام من البيئة الخارجية محددة  النظام يكونالنظام الشبه م لق: .2.2
التأثيرات التي يمكن أن تحدث من  على والسيطرة التحكم إمكانية خاصية له تتوافر ، كمابناومعروفة مس

 ، والشك  أسفله يوضح طبيعة هذا النوع من النظم:النظام هذا مث  مع البيئة تفاع جراء 

 

 المخرجات العملية مدخالت

 الت  ية العكسية

 ال يوجد تفاع  بين النظام والبيئة

 يئة

 من إعداد الباحثالمصدر: 



 البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسة وآليات تفعيلها...........  :األولالفصل  

 

7 

 (: مكونات النظام الشبه م لق10الشكل )

 

 

 

 

 

 

 فيه، للتحكم قابلة وغير هناك تأثير متباد  غير محدود كان إذا مفتوحا النظام يعتبرالنظام المفتوح: .2.2
 البيئة، تلك إلى النظام من ومخرجات المحيطة البيئة من للنظام مدخالت وجود على عالوة فإنه ثم ومن
وهذا النوع من النظم  فيه. للتحكم قاب  للتأثير الغير تتعرض المفتوح النظام هذا مث  تشغي  إجراءات فإن

، والشك  التالي يوضح المنصود من هذا 1رواجا على ك  المستويات ومختل  المجاالت هو األكثر
 النظام:

 .(: مكونات النظام المفتوح10الشكل )

 

 

 

 

 

  

                                                           
1

المكتب العربي نظم المعلومات المحاسبية وتطبيقاتها على الحاسب، -المحاسبة وتكنولوجيا المعلوماتالسيد عبد المقصود دبيان محمد وآخرون،  

 .20، ص: 1112الحديث، اإلسكندرية، مصر، 


 لخارجية التي تؤثر وتتأثر بها النظم المفتوحة. تمثل األسهم المختلفة تنوع عوامل البيئة ا 

 هناك تفاع  بين النظام والبيئة يمكن التحكم به

 مدخالت
 معروفة

 مخرجات  العملية
 معروفة

 الت  ية العكسية

 من إعداد الباحثالمصدر: 

  مخرجات  العملية  مدخالت

 الت  ية العكسية

يمكن التحكم به ال هناك تفاع  بين النظام والبيئة  

 من إعداد الباحثالمصدر: 
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 عز الخالق أوجدها التي النظم تلك بأنها الطبيعية النظم تعر  النظم الطبيعية والنظم االصطناعية:.2.2
 ذلك مث  أجزاءها، عم  تنظم التي النوانين تحديد أو في نشأتها اإلنسان يتدخ  لم وج ، وبالتالي
 النظم لخدمته، وتعد بوضعها اإلنسان قام التي النظم تلك فهي النظم االصطناعية اإلنسان، أما
 االصطناعية. للنظم أحسن مثا  والصناعية السياسية واالقتصادية االجتماعية

نظام يسعي إلي تحنيق هد  معين خال  فترة زمنية معينة  إن أي :النظم الدائمة والنظم المؤقتة.2.2
وبالتالي أي نظام هم قاب  للزوا  بتحنق ذلك الهد  وهذا النوع من األنظمة يطلق عليها مفهوم األنظمة 
المؤقتة، أما األنظمة التي تستمر بعد تحنيق للهد  يطلق عليها األنظمة الدائمة، وتبني مسألة هذه 

 نسبية.األنظمة هي مسألة 

يحدد مدى تكي  النظام وفنًا لدرجة انسجامه مع البيئة، فالنظم  النظم المتكيفة والنظم غير المتكيفة:.2.2
التي لديها الندرة على االستجابة للمتغيرات السريعة التي تحدث على مستوى بيئتها الخارجية يطلق عليها 

ت الحاصلة في بيئتها وتفش  في تحنيق أهدافها األنظمة المتكيفة، أما تلك التي تعجز عن مسايرة التغيرا
  .1يطلق عليها الغير متكيفة

هي ذلك النوع الذي يعبر عن المفاهيم والنظريات،  المجردة: النظم النظم المجردة والنظم الواقعية.4.2
نما يتم تحديد العالقة فيما بينها من خال  ا ،وتتميز عناصرها بالالمادية أي غير ملموسة ماديا لرموز وا 

والمعطيات، وللنظم المجردة نوعين من النظم الفرعية وهي النظم اإلجرائية والنظم المفاهيمية، فأما النظم 
فهي مث  نظم تسيير شؤون البالد أو المؤسسة كالهيك  التنظيمي أو النوانين والتشريعات،  اإلجرائية
 ظم واقع آخر مث  النظريات العلمية.   وهي تعبر عن األنظمة التي تعتبر كأفكار وتن المفاهيميةوالنظم 

د بها تلك النظم المكونة من العناصر المادية الملموسة ونجد أن هناك فينص الواقعيةأما النظم      
والتي تتكون من المكونات الطبيعية الملموسة والتي تعم   المادية: النظم 2نوعين من النظم الواقعية وهي

وهي تلك النظم التي  االجتماعية : نظام الحاسوب اآللي، والنظم بصفة سوية من أج  تحنيق هد  مث
تتكون من مجموعة من األفراد أو الجماعات والتي تعم  معا بصفة اجتماعية من أج  تحنيق هد   

 واحد مشترك مث : الجمعيات...الخ.   

 أن أي به، التنبؤ يمكن بشك  يعم  الذي النظام هو المحدد النظام لنظم المحددة والنظم االحتمالية:ا.4.2
 اآلالت ذلك مث  التأكد من حالة عالية درجة وجود بصورة مؤكدة، بمعنى معلوم أجزاءه بين التفاع 

صحيحة،  النتيجة أن مؤكدة بصورة نعلم هذا النوع من النظم يجعلنا به يعم  الذي الحاسبة، فالبرنامج

                                                           
1

 22ص  ،1111 ،الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، نظم المعلومات لتحقيق الميزة التنافسيةمعالي فهمي حيدر،  
 .22ص: ، 2001 ،مصر القاهرة، ،الوليد مطابع ،نظم المعلومات المفاهيم، التحليل، التصميم، السعيد خشبة محمد 2
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تمالي هو النظام الذي تميزه حالة عدم التأكد أي االح التعليمات، والنظام من المجموعة وفق تعم  وأنها
 أن نتائجه ومخرجاته فيها درجة من الخطأ.

 مفهوم المعلومات الفرع الثاني:   

يمكننا النو  بأن المعلومات قد أصبحت سمة واضحة للتندم والتطور واالزدهار المعاصر على مستوى    
الحنينة أصبحت ملموسة، فند تطورت األساليب عبر  أي مؤسسة وأي دولة من دو  العالم المختلفة، وهذه

العصور المختلفة لتتناسب مع قدرات ومستويات تفكير اإلنسان، فند واجه ومنذ أقدم العصور أحداث 
ومشاك  عديدة، وكان عليه التصر  والتجاوب مع تلك المشاك  واألحداث أو يتخذ موق  معين إزائها 

له بناءه بالشك  المطلوب، وذلك لم يكن ممكن دون معلومات،  بشك  يحفظ له حياته ومعيشته ويضمن
توياتهم وشرائحهم ومن هذا المنطلق حاو  مختل  الباحثين والمنشغلين بهذا األمر وعلى اختال  مس

 تهم اإللمام بدراسة موضوع المعلومات.  اصخصوت

شأن الثروات األخرى  تعد المعلومات في الوقت الراهن صناعة أو ثروة شأنها  :تعريف المعلومات .1
التي ينعم بها المجتمع من طبيعية وبشرية وصناعية وزراعية وغيرها، ب  إن المعلومات تعد بمثابة 
الشريان الحيوي المعاصر والدعامة الرئيسية لصنع النرارات السياسية واالقتصادية والعسكرية واالجتماعية، 

تباينت أساليب معالجتهم لهذا الموضوع فمنهم من نظر ولند تباين موق  علماء العالمين الغربي والعربي و 
أنها "عملية تعني فع  اإلعالم، ومعرفة ذات  Bucklandعلى أساس استخداماتها فنا   إلى المعلومات

، 1الداللة على ما تم إدراكه في المعلومات كعملية، والمعلومة أنها شيء غير ملموس يجب التعبير عنه"
ت على أساس "أنها عبارة عن بيانات تم تصنيفها، وتنظيمها بشك  يسمح وهناك من يعر  المعلوما

، أما ستون فيعرفها بكونها "عبارة عن معرفة مشتنة من تنظيم وتحلي  2باستخدامها واالستفادة منها"
المعلومة "منياس لنيمة رسالة معينة  ماكدونوفأدريان ، ويعتبر 3البيانات، أي أنها بيانات ذات منفعة"

، وورد في تعري  آخر معناه "بيانات تمت معالجتها بغرض تحنيق 4قرار معين في موق  محدد" لمتخذ
هد  معين ينود إلى اتخاذ قرار توصي  الحنائق والمفاهيم إلى األفراد من أج  زيادة معرفتهم، فهي 

                                                           


وهي  Informationهي كلمة مشتقة من )ع ل م( وتدور مشتقاتها في نطاق العقل ووظائفه، وهي المقابل وألشمل واألدق لمصطلح   علومةالم 

فإننا نجد في العربية مقابلين متميزين وتعني في األصل عملية االتصال أو ما يتم إيصاله أو تلقيه، ومن ثم  Informكلمة يونانية األصل مشتقة من 

 التي يتم اإلعالم بها. للمزيد أنظر: المعلوماتوكعملية أو نشاط  اإلعالمكلمة وهما لل

مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، مج تكنولوجيا المعلومات: دراسة في مفهومها وأبعادها ومشاكل نقلها إلى الدول العربية، عيسي عيسي العفاسين، 

  .122، ص: 1112/أوت 2112، ذي الحجة 1، ع21
1

، ص: 1112 دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، الطبعة األولىاتجاهات معاصرة في إدارة المعرفة، مد عواد الزيادات، مح 

221. 
2

 . 222، ص: 1112الدار الجامعية للطبع للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، نظم المعلومات اإلدارية، إبراهيم سلطان، وسونيا محمد بكري،  
3

 .12،ص: 1111، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، اقتصاديات نظم المعلومات المحاسبية واإلداريةصالح الدين عبد المنعم مبارك،  
4
 Adrian M,Mcdonough,  Information Economics and Management Systems, McGraw-Hill Book, États-Unis  

1963, P:72 télécharger le 22.10.2014 de  

http://books.google.dz/books?hl=fr&id=YKggAAAAMAAJ&focus=searchwithinvolume&q=1 a 16.35 

http://books.google.dz/books?hl=fr&id=YKggAAAAMAAJ&focus=searchwithinvolume&q=1
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ة من مجموعة من البيانات المنظمة والمنسنة بطرينة مناسبة حيث تعطي معني خاص وتركيبة متجانس
 .1األفكار والمفاهيم، تمكن اإلنسان من االستفادة منها في الوصو  إلى المعرفة واكتشافها"

التي تمت معالجتها من خال  ترتيبها  مجم  البيانات :أنهاوعلى العموم يمكن تعري  المعلومات على 
باالستفادة منها حيث  وتصنيفها وتحليلها وتلخيصها للتنلي  من حالة عدم التأكد باستخدامها بشك  يسمح

  أصبحت ذات داللة ومعني.

من خال  التعاري  السابنة يمكن النو  بأن هناك فرق بين المعلومات والبيانات، فهما ليس مرادفين    
لنفس المعني فالبيانات هي: حنائق تم تسجيلها بشأن أحداث معينة تمت أو ستتم مستنبال فهي تعتبر 

تها للحصو  على المعلومات من أج  توظيفها فيما يخدم الهد  المراد منها المادة الخام التي تمت معالج
 والجدو  الموالي يوضح الفرق بين المعلومات والبيانات:

 الفرق بين البيانات والمعلومات :(10)جدول رقم 

  

                                                           
1

 .11، ص: 1111دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، تسويق المعلوماتريجي مصطفى عليان، إيمان الفاضل السامرائي،  


: هي مواد وحقائق خام أولية ليست ذات قيمة  في شكلها األولي ما لم تتحول إلى معلومات مفيدة ومفهومة، فالبيانات هي الشكل الظاهري  البيانات 

ر أو رموز جمعت عن طريق المالحظة أو االستقصاء حيث ال تعطي لمجموعة الحقائق الغير منظمة والتي قد تكون في شكل أرقام، كلمات، صو

 معني وهي منفردة فهي تعبر عن الوصفة األولى للمعلومات. للمزيد أنظر: 

، 1110الطبعة األولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عما، األردن، نظم المعلومات اإلدارية، عامر إبراهيم قنديلحي، عالء الدين عبد القادر جنابي، 

 .20ص: 

 المعلومات البيانات

وهي مجموعة من اإلشارات والرموز المنفصلة عن 
 الحظة والمشاهدةبعضها والناتجة عن عمليات الم

مجموعة العالقات بين البيانات المرتبطة 
 بعضها البعض والناتجة عن تشغي  البيانات.ب

تتكون من بيانات ذات معنى و فائدة لمتخذ  والبيانات غير مفيدة لمتخذ النرار بشكلها الخام.
 النرار.

تجمع بكافة طرق تجميع البيانات بشك  عشوائي عن 
 ظاهرة معينة.

يسية منظمة منها، ئعدة أشكا  ر  تظهر في
 الجداو  و الرسوم البيانية.

 بناءا على التعاري  السابنة ن إعداد الباحثمالمصدر: 
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وبالتالي فإن البيانات تعتبر بالنسبة للمعلومات مجموعة الحنائق الغير مؤكدة والتي تمر عبر عملية    
المعالجة ليتم ترتيبها، تصنيفها وتحليلها، تلخيصها لتصبح حنائق مؤكدة تسمي معلومات لتحنيق مبتغى 

 والشك  الموالي يوضح طبيعة العالقة بين البيانات والمعلومات.معين، 

 (: العالقة بين البيانات والمعلومات10الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

لند أصبحت المعلومات تمث  الناعدة األساسية التي تعتمد عليها مختل  الجهات خصائص المعلومات: .0
بيئة األعما  من أج  أن تلعب المعلومات الدور  من أج  ممارسة أعمالها في ظ  التغيرات التي تعرفها

والتي تمث  السمات المميزة للمعلومات والتي  المنوط بها يجب أن تتوفر فيها مجموعة من الخصائص،
 نعبر عنها بالشك  التالي:

  

 

 

 

 

 .251ص: ،م2111بة عين شمس، الناهرة، الجزء األو ، مكت ،اإلدارة العامة منهج تحليليمحمد محمود السيد،  :المصدر

 بيانات

 ترتيب

 تصنيف

 تحليل

 تلخيص

 هدف معين معلومات

مجموعة من الحقائق 
 ال ير مؤكدة

مجموعة من الحقائق 
 مؤكدة

 اتخا  القرارات

 عملية المعالجة
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 (: خصائص المعلومات10الشكل رقم )

 

 

 

 إيجاز خصائص المعلومات في: من خال  الشك  الموضح يمكن 

 تكون فند وهي أن تكون المعلومات محددة وخالية من األخطاء ومستندة على الحنائق والثوابت،: الدقة -
 في هو كما الحدث أو الموق  المعلومات تمثي  كان إذا ما تص  دقينة، فالدقة أو غير دقينة المعلومات
 أو التجهيز أو التجميع عملية خال  حدثت قد تكون اءأخط نتيجة هي غير الدقينة فالمعلومات حنينته،
، هنا 1بدقتها وهي العكس )مشكوك فيها( يعتند مستخدمها أن وبالتالي من الممكن التنارير...الخ، إعداد

تكون ك  النرارات المتخذة على أساس هذه المعلومات خاطئة، وبالتالي أهم سمة في المعلومة هي الدقة 
 علومة.وحالة التأكد من الم

وهي أن تكون المعلومات بسيطة ومفهومة وغير معندة وسهلة التطبيق فكلما كانت المعلومة  الوضوح: -
 وواضحة وبسيطة كلما كان تطبيق واستغال  هذه المعلومة بطرينة فعالة؛

                                                           
1

 .20، ص: 2000المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر،  المالية: مدخل للنظم، تنظم المعلومات المحاسبية في المنشآمحمد الفيومي،  

 الحداثة

 التوقيت

 الموضوعية

 التكلفة المالئمة

الشمولية 
 والتكامل 

 الدقة

 المرونة

 الوضوح

 

 المعلومات

 

، أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة على التسيير بلنيدوم صباح: بناءا على من إعداد الباحثالمصدر:       
يير، مذكرة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، قسم علوم التساالستراتيجي للمؤسسات االقتصادية، 

 .215.210، ص ص: 1021/1022، الجزائر، 1جامعة قسنطينة 
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وينصد بذلك أن تكون المعلومات مناسبة لحجم وطبيعة االستخدام، فالمعلومات يجب أن المالئمة:  -
بطة بنوع النرار المتخذ كما أنها تمث  العام  األساسي في تحديد النيمة االقتصادية للمعلومة تكون مرت

 بمعني أن تتالءم المعلومة مع الغرض الذي أعدت من أجله. 

على تغطية جميع الجوانب الموضوع الذي جمعت من أجله،  أي قدرة المعلوماتالشمولية والتكامل:  -
  وضع مجموعة من المعايير، فإذا لم تتميز المعلومة بالتكام  فمن وال يتحنق التكام  إال من خال

 ؛1المحتم  أن ال تنسق وال تتوافق بينها وبين المعلومات األخرى
وهو توفر المعلومات ووصولها في الوقت المناسب وبالسرعة الممكنة، وهذه الخاصية ترتبط التوقيت:  -

وري التحكم في هذه العملية إذا أراد مستعم  المعلومة بالزمن الذي تستغرقه عملية المعالجة فمن الضر 
 ؛2الحصو  عليها في الوقت المناسب التخاذ النرار

هي إمكانية المعلومات وقدرتها على تلبية احتياجات المستخدم وأن يستفاد منها في أكثر من المرونة:  -
 ين لها. غرض،كما تعني درجة تكي  المعلومات وتسهيلها لتلبية حاجات مختل  الطلب

 وينصد بها أن يكون العائد المتوقع من المعلومات أكبر من التكلفة؛التكلفة:  -

 تعبر عن لمستخدميها، لكونها المننعة المعلومات تلك هي الموضوعية المعلوماتالموضوعية:  -
 الذي الشخصي للتحيز تتعرض ال أنها كما خل ، أو تحري  إحداث دون وقعت التي واألحداث الحنائق

، 3موضوعيتها درجة زادت كلما اإلثبات من كبيرة درجة على كانت المعلومات فكلما مدلولها، هايفند
 المعلومات تكون التحيز، وحتى من خالية تكون أن و الموق  عن بصدق فالمعلومات يجب تعبر

 ليةقاب و الحياد التعبير، صدق منها، التحنق إمكانية وهي: خصائص أربع بها تتوفر أن البد موضوعية
 للمنارنة. المعلومة

أي يجب أن تكون المعلومات متجددة و حديثة لالستفادة منها عند تنديمها لمتخذ النرار حيث  :الحداثة -
 تلعب الحداثة دورا هاما في جودة المعلومات إذ تن  قيمة المعلومات بتنادمها.

االستفادة من المعلومات تمكن مصادر المعلومات المستفيدين والمستخدمين من مصادر المعلومات:  .2
قاعدة معرفية لفهم المواضيع  نيتكو والعلم باألحداث التي تدخ  في مجا  اهتماماتهم وتساعدهم على 

إلى ثالثة  اعتمد معظم الباحثين في تنسيم مصادر المعلومات المستناة من مصادر المعلومات، ولند
لية الكبرى التي عرفتها البشرية على مر أقسام رئيسية وهذا حسب عالقة المعلومة بالثورات االتصا

العصور، ولند شكلت مظاهر هذا التنسيم  صراعا كبيرا في ك  مرحلة، بدايتا من الصراع الذي حدث بين 

                                                           
1

 . 20 ، ص:1112، المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية، مصر، نظم المعلومات اإلدارية: مدخل التخاذ القرارات اإلداريةإسماعيل السيد،  
2

 .02، ص: 2000مجموعة النيل العربية، القاهرة، مبادئ اإلدارة: األسس والمفاهيم، منصور علي محمد،  
3
 Gondrand.F, L’information dans les entreprises et les organisations, édition Sirey, Paris, 1990, p21 


مصادر (، ومن حيث جهة الصدور إلى )مصادر وثائقية وغير وثائقيةلشكل إلى )هناك مجموعة أخري من مصادر المعلومات تنقسم من: حيث ا 

مثل: المواد  ومصادر غير تقليديةمثل:الكتب والدوريات  المصادر التقليدية(، أو مصادر داخلية ومصادر خارجية( أو )رسمية ومصادر غير رسمية

(، وهذا المعيار الذي سوف نركز لمصادر القبل ورقية، الورقية، والبعد ورقيةاالسمعية البصرية والمصغرات الفيلمية، ومن حيث األسلوب إلى )

 عليه في الدراسة لكونه يربط بين المعلومة وتطور وسائل االتصال.
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البردي والورق والذي انتهي لصالح الورق، وصوال إلى الصراع الذي نشهده حاليا بين المصادر الورقية 
  لرقمية:والالورقية والمتمثلة في المصادر ا

 األخبار إنتاج في تستخدم كانت التي واألوعية المصادر بها وينصد :الورقية قبل المصادر.0.0
 حضارة في وجدت التي الصينية مارقكاأل المنتجات، تلك بها تحفظ التي والوسائط والرسائ  والمعلومات

 مسجلة وجدت التي األخرى رالمصاد إلى باإلضافة والبابليين واألشوريين، كالسومريين الرافدين، وادي
 الباحثين من العديد قب  من تستخدم تزا  وال المصادر تلك كانت وقد والبردي، الحيوانات جلود على

 واآلثار. كالتاريخ مهمة مجاالت في والمهتمين
مادتها  الورق يكون التي المطبوعة بها وينصد عليها المتعار  المصادر هي :الورقية المصادر.0.0

 لكثافة عنها نظرا التخلي يمكن ال حيث واألهمية التنوع هو األدوات هذه به تتميز ما وأهم ،األساسية
 تشم  إذ معين نوع حصرها ضمن يمكن ال كما واإلعالمية، العلمية الميادين مختل  في استخدامها

 . التنليدية كذلك بالمصادر وتوص  المكتوبة والمراجع والصح  الكتب
 في الورق يدخ  ال التي المصادر ك  الورقية بعد ما المصادر تشم  :ةلورقيا بعد ما المصادر.0.0

الراديو والتلفزيون والحاسب  "اختراع عرفت التي االتصالية الثورة مع المواد هذه ظهرت تكوينها، حيث
 وسائط ضمن أو رقمي في شك  الكترونيا المخزنة المعلومات الورقية بعد ما المصادر وتشم  ،اآللي"
 "On- Line" طريق عن اتالمكتب داخ  داخليا المتاحة أو المعلومات وبنوك البيانات قواعد وتضم نطةممغ
 الورقية بعد ما المصادر وتضم ، المدمجة األقراص المباشر نظام االتصا  طريق عنأو  للمستفيدين، 

 وتسجيالت واألفالم الصوتية التسجيالت، والصور الخرائط، البصرية السمعية المصادر مث : أنواع عدة
إلى  إضافة م"فيل المايكرو" الفيلمية المصغرات على تحتوي التي" مايكرو فورموالمصغرات " الفيديو

 الليزرية. واألقراص ، الداخلية البيانات وقواعد الممغنطة واألقراص األشرطة
 الفرع الثالث: مفهوم نظام المعلومات

م األدوات المساعدة في عملية اتخاذ النرارات ووضع يعد نظام المعلومات في وقتنا الحاضر من أه
ن معالجة المعلومات وتحليلها تعد موردا هاما  االستراتيجيات وبناء السياسات والخطط المستنبلية، وا 

لند شهدت أنظمة ، و )منظمة( وحيويا للمجتمعات سواء كانت على مستوى كلي )مجتمع( أو جزئي
ية والسيما خال  السنوات األخيرة وظهرت تطبينات ومعايير جديدة المعلومات تغيرا واضحة وسريعة وجذر 

 .جدا معرفة ماهية أنظمة المعلوماتلهذه األنظمة وبالتالي من المفيد 
في الواقع ال يوجد تعري  واحد لنظام المعلومات وال يوجد نظام واحد، فند تعريف نظام المعلومات: .0

كما قد يختل  مضمونه حسب األهدا  المنتظرة منه، يختل  تعري  المصطلح من منظمة إلى أخرى 
إال أن البعض حاو  إعطاء تعاري  مختلفة حسب الهد  المنتظر منه، فند يعر  بأنه "مجموعة من 
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أدوات تكنولوجية التي تندم  المسارات الرسمية إلدخا ، معالجة، تخزين ونن  المعلومة، قائم على أساس
وكذلك لعملية االتصا  المنبثنة من متعاملي المنظمات، األفراد داخ   تانرار وال سند لمسارات المعامالت

 .1منظمة واحدة أو عدة منظمات"

نظام من األفراد والمعدات واإلجراءات والمستندات ووسائ  االتصا  الذي يجمع فيعرفه " James أما     
 2ها في ما يخدم هد  النظام"وتوزيع واسترجاع وعرض البيانات الستخدام تحوي البيانات وينوم بعملية 

ويعر  أيضا بكونه "مجموعة من المكونات المربوطة مع بعضها البعض بشك  منتظم من اج  إنتاج 
يصا  هذه المعلومات إلى المستخدمين بالشك  المالئم، والوقت المناسب، من أج   المعلومات المفيدة، وا 

 أداء الوظائ  الموكلة إليهم".  مساعدتهم في

مجموعة من المكونات المترابطة والمتفاعلة نظام المعلومات بأنه " Laudon and Laudon  وعر      
معا، والتي يتم من خاللها تجميع أو استرجاع، وتشغي  وتخزين، توزيع المعلومات بغرض دعم عمليات 

  من أيضا "ذلك النظام المتكام عبد الرحمنويعرفه  3."صنع النرارات، وتحنيق الرقابة في المنظمة
العنصر البشري واآلالت، ويهد  إلى تنديم معلومات لدعم عملية اتخاذ النرارات، ويستخدم النظام في 

 .4واإلجراءات اليدوية ونماذج اتخاذ النرارات والبيانات" اآلليجهزة وبرمجيات الحاسب ذلك أ

  جمع، تخزين، بحث "بعملية مزج ك  الموارد البشرية والمعلوماتية من أج فريد النجارويعد حسب    
 .5اتصا  واستعما  المعطيات بشك  يسمح بتسيير ناجح"

فيعرفه "بذلك النظام الذي يتضمن مجموعة متجانسة ومترابطة من األعما  والعناصر  أحمد حسينأما    
دارة ورقابة البيانات بغرض إنتاج وتوصي  معلومات مفيدة لمستخدم  والموارد التي تنوم بتجميع وتشغي  وا 

 .6لنرارات من خال  شبكة من الننوات وخطوط االتصا "ا

الذي و  المكون من الموارد البشرية والمادية واآللية الكيان" أما الباحث فيعر  نظام المعلومات بأنه ذلك   
وهذا إدارة المعلومات  ن المعلومات وفق مخطط عام يساعد على عمليةيخز ، وتمعالجة، جمعبينوم 

 ".المعلومات بكفاءة وفاعليةمتطلبي ت األخرى لتلبية احتياجات الكيانا بالتعاون مع

                                                           
1

لنيل  ، أطروحةالمحاسبة التحليلية: نظام معلومات للتسيير ومساعد على اتخاذ القرارات في المؤسسة االقتصادية دراسة مقارنةدرحمون بالل،  

الجزائر،  شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية ، تخصص نقود ومالية، كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة يوسف بن خده،

 .21، ص: 1111/1110
2
James A O’Brien, Les systèmes d’information de gestion, Renouveau Pédagogique Inc. Montréal ; Canada, 

1995 ; P:06.     
3
Kenneth Laudon, Jane Laudon, Management des systèmes d’information, 11

e 
édition, Pearson éducation, 

France, 2010, p: 08.  
4

 221، ص: 2000، دار زهران للنشر، األردن، نظم المعلومات اإلداريةعبد الرحمن الصباح،  
5

 .221، ص: 2002، اإلسكندرية، مصر، ت التسويق العربي والدوليإدارة منظومافريد النجار،  
6

 .11، ص: 1112اإلسكندرية، مصر،  تحليل وتصميم النظم، الدار الجامعية،أحمد حسين على حسين،  
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 فمن خال  التعاري  السابنة يمكن النو  بأن نظم المعلومات هو عبارة عن:    

نظام المعلومات هو عبارة عن كيان قائم بذاته يعم  بصفة مستنلة أو بصفة متكاملة مع كيانات أخري  -
 ذا النظام؛)أنظمة معلوماتية أخري( حسب طبيعة ه

يتكون نظام المعلومات من مجموعة من العناصر: تتمث  في الموارد البشرية وهم المصممون  -
والمبرمجون والمستخدمون النهائيين، والموارد المادية كاألجهزة والمعدات مث  أجهزة الحاسوب وآالت 

باإلضافة إلى موارد االتصا  النسخ...الخ، والموارد البرمجية مث : برمجيات التشغي  ولغات البرمجة، هذا 
 كالهوات  والفاكس...الخ، والبيانات التي تعتبر العنصر األساسي في عم  هذا النظام؛

ومهما امتزجت عناصره فهو يعم  من أج  تحنيق هد  معين قد  مهما اختل  نوع نظام المعلومات -
 يختل  هذا الهد  من نظام إلى آخر وهذا حسب المراد منه. 

: يتكون أي نظام معلومات مهما كان من مجموعة من العناصر نظام المعلومات ونات()مك عناصر.0
تتفاع  فيما بينها بما يخدم الهد  العام لهذا النظام، والشك  التالي يوضح أهم العناصر التي يرتكز 

  عليها نظام المعلومات:

 (: عناصر نظام المعلومات74الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     


 Philippeوالذي أخترع من طرف  Informatiqueوالمقصود هنا باآللية: أجهزة وبرمجيات اإلعالم اآللي وهو ترجمة للمصطلح الفرنسي  

DREYFUS  من خالل مزج كلمتين معلومة  2021سنةInformation   وآليAutomatique  لتعيين التقنية التي تسمح بالمعالجة اآللية

 للمعلومات.


نظم ) بنظم دعم العملياتهناك أنواع متعددة من نظم المعلومات فهناك من يقسمها إلى مجموعتين المجموعة األولى وهي المجموعة الخاصة  

نظم دعم اإلدارة واتخاذ معالجة العمليات، نظم حوسبة ودعم المستخدم النهائي، نظم المكاتب اآللية( وهناك المجموعة الثانية والتي تختص ب

 ات أنظر: نظم إعداد التقارير اإلدارية، نظم دعم اتخاذ القرارات، النظم الخبيرة، نظم المعلومات اإلستراتيجية( وللمزيد من المعلوم)القرارات 

 211.211، ص ص:2000الطبعة األولى، مكتبة اإلشعاع، نظم المعلومات اإلدارية: مدخل إداري، كامل السيد غراب، فاديه محمد حجازي، 

 موارد بشرية

 معدات وأدوات

جراءات ياتبرمج وا   

 بيانات

نظام المعلومات من 
 هدف معين أجل...

 بناءا على التعاري  السابنة من إعداد الباحثر: المصد
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 يمكن النو  بأن نظام المعلومات يتكون من أربعة عناصر وهي: من خال  الشك  أعاله

يعد هذا العنصر من أهم عناصر أو مكونات نظام المعلومات ألنه المسؤو  عن  الموارد البشرية: .0.0
السيطرة على ك  عناصر النظام، فال يمكن التصور نظام معلوماتي بال أفراد فهم عبارة عن محللي 

داريي النظام ومستغلي النظام أو مستعملي النظام وقد يكونوا النظام، المبرمجون، و  موزعي المعلومات وا 
مدراء أو محاسبين أو مهندسين، بائعين أو عمالء أو مختل  فئات المجتمع وأكثرنا يمكن اعتبارنا من 

 المستخدمين النهائيين للنظام؛

مستخدمة في معالجة البيانات، وهي ويشم  جميع المعدات المادية واألدوات ال المعدات واألدوات:.0.0
باألخص المكائن مث  الحواسيب الكبيرة والصغيرة والدقينة واآلالت الحاسبة، كما تشم  أواسط البيانات 
مث  األوراق واألقراص المغناطيسية، وشبكات االتصا  في المتمثلة في مختل  الوسائط المستعملة في 

 واألقمار الصناعية...الخعمليات االتصاالت مث  الهوات ، التيلكس 

المنصود هنا بالبرمجيات هي مجموع قواعد البيانات وبرمجيات النظم البرمجيات واإلجراءات: .0.0
 1ومجموع تطبينات البرامج التي تشغ  الحاسوب والتي تجعله قادر على تنفيذ العمليات وتشغي  البيانات

ة المعلومات، أما اإلجراءات فهي توجيهات بطرينة منظمة، فهي تعني الصورة األوتوماتيكية لمعالج
تشغيلية لألفراد الذين يستخدمون نظام المعلومات، كما تعد مجموعة من األسس والنواعد التي تدرج عادة 
ضمن كتيب يسمي بدلي  اإلجراءات والتي تمكن عادة من االستخدام الفعا  لألجهزة والبرمجيات والغاية 

 األنشطة الغير منظمة؛ منها هي توحيد أسس العم  وتجنب

فكما قلنا سابنا فالبيانات هي عبارة عن المادة الخام والمادة األولية التي يعتمدها أي نظام  البيانات:.0.0
 فهي عبارة عن مجموعة الصور واألرقام والحرو  واألصوات...الخ.

ضحة حسب لند تم تحديد وظائ  نظم المعلومات في أربعة وظائ  مو   وظائف نظام المعلومات: .0
 الشك  كما يلي:

 

 

 

 

                                                           
1
 LAMADANI Sadek, A La découverte de l’informatique, 3

éme 
édition, édition Berti, Alger, Algérie, 2001, P: 

50.   
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 (: وظائف نظام المعلومات10الشكل )

 

 

 

 

 

 

 من خال  الشك  الموضح أعاله يمكن النو  بأن وظائ  نظم المعلومات تنتصر على:

من أهم الوظائ  التي ينوم بها نظام المعلومات هي التزود بالبيانات إدخال موارد البيانات: .0.0
، فهذه الوظيفة ترافنها دائما مرحلة االختيار واالنتناء ألن البيانات 1ختلفةوالحصو  عليها من مصادر م

الخام المجمعة ليست دائما مالئمة للمعالجة المرغوب فيها، وعادة ما يتم إدخا  البيانات مباشرة إلى أجهزة 
اإلعالم اآللي  اإلعالم اآللي، أو يتم تسجي  البيانات في سجالت الورقية إلى حين يتم إدخالها إلى أجهزة

والهد  من مرحلة إدخا  البيانات هو الحصو  على المادة الخام المناسبة ووضعها في اإلطار الذي 
 يخدم الهد  المراد منها؛

: إن البيانات في حد ذاتها ال تندم قيمة مضافة كبيرة، ولكي يكون لها تحويل البيانات إلى معلومات.0.0
رة المناسبة وفي الشك  المناسب الذي يوص  المعرفة والنتائج، معني وأهمية يجب أن تحو  إلى الصو 

هذه العملية تسمي تحوي  البيانات إلى معلومات أو معالجة البيانات، حيث يتم إخضاع البيانات للعديد 
من التحويالت بترتيبها وتبويبها وتصنيفها ووضعها في إطار محكم وبتسلس  منطني لتكون ذات معني 

 ها؛بالنسبة لمستخدم

: التخزين هو وواحد من أهم الوظائ  التي تؤمنها نظم المعلومات، والتخزين هو تخزين المعلومات.0.0
عبارة عن حفظ البيانات والمعلومات بصورة منتظمة على شك  أرشي ، وفي محافظ مختلفة الورقية 

 .2وااللكترونية منها من أج  االستخدام المستنبلي

                                                           
1

 .212، ص: 1110الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، نظم المعلومات اإلدارية في المنظمات المعاصرة، حمن إدريس، ثابت عبد الر 
2

 .11ص:  عماد الصباغ، مرجع سابق،

 إدخال موارد البيانات

 تخزين المعلومات

 تحويل البيانات لمعلومات

رسال المعلومات  بث وا 

نظام المعلومات من 
 الهدف أجل...

تعريب: سرور على إبراهيم سرور، مراجعة: محمد يحي عبد  نظم المعلومات اإلدارية،بناءا على:  رايموند مكليود،  من إعداد الباحثالمصدر: 
 .1000ة السعودية، الرحمن، تنديم: عبد اهلل بن سليمان العزاز، دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربي
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رسال المعلومات.0.0 دما تتم عملية جمع البيانات وتحويلها إلى معلومات وتخزين جزء منها : بعبث وا 
للعم  المستنبلي، هنا تأتي آخر وظيفة وهي نشر المعلومات، وتعني جع  المعلومات متوفرة في نطاق 

 يسمح لمتطلبها بالحصو  عليها في الشك  والتوقيت والمكان المناسب.   

 ولوجيات المعلومات المطلب الثاني: مرتكزات مفهوم تكن    

نجد في الكثير من األحيان أن اإلنسان يتعرض إلى كم هائ  من المعلومات لدرجة أنه إما يصبح     
غير قادر على استيعابها وال يمتلك الطاقة لمعالجتها خال  الوقت المتوفر، أو يتكدس لديه قبض كبير 

ب استحداث ما يسمي بتكنولوجيات من المعلومات تعينه عن توظيفها بطرقة فعالة، وهذا ما أوج
 ومن هذا المنطلق سنسلط الضوء على أهم األدبيات التي ينوم عليها هذا المفهوم.المعلومات، 

 مفهوم التكنولوجيا الفرع األول:     

إن استخدام كلمة تكنولوجيا يشير إلى المجموع الكلى للمعرفة المكتسبة والخبرة المستخدمة في إنتاج     
لخدمات، ولكن المفهوم الدقيق للتكنولوجيا ظ  موضع جد  في الغرب، وبذلك تعددت المحاوالت السلع وا

 لوضع مفهوم شام  لها.

يتمث  في تحوي  العم   قد يتبادر إلى الذهن أن المفهوم البسيط للتكنولوجياتعريف التكنولوجيا: .0
، غير أن هذا المفهوم طواحين الهوائيةاليدوي إلى عم  آلي، وهو نفس المفهوم الذي ساد منذ اكتشا  ال

فأصو  هذه  ولبساطته ال يمكن أن يتوافق مع الحياة المعاصرة وال يتماشي مع التطور الذي وصلت إليه،
 ، وتعودLogosو  Techne، وهي تتكون من مرادفين Technologiaالمفردة تعود إلى الكلمة اليونانية 

Techne    إلى الفعTeucho فع  يصنع ومن ثم يشير المصطلح إلى الصنعة، أما المراد  للLogos 
 .1فتعني علم أو دراسة، ومنه تشير كلمة تكنولوجيا إلى علم الصنعة

أما اصطالحا فال يوجد تعري  موحد للتكنولوجيا فك  باحث ينظر لها من منظوره الخاص وذلك وفق     
"علم الفنون والمهن ودراسة  طونيوس كرمأنما يناسب اتجاهه ومجا  دراسته، فالتكنولوجيا هي حسب 

بكونها " تمث  جميع قاسم جميل قاسم ، ويعرفها 2خصائص المادة التي تصنع منها اآلالت والمعدات"

                                                           


خاصة في مختلف  هناك من يخلط بين العلم والتكنولوجيا فالعلم يأتي بالنظريات والقوانين العامة، أما التكنولوجيا فتحولها إلى أساليب وتطبيقات 

 أوجه النشاطات االقتصادية واالجتماعية.


الطواحين الهوائية: عبارة عن آلة تعمل عن طريق قوة الرياح ومصممة لتحويل الطاقة من طاقة حركية إلى أشكال أخرى من الطاقة كالطاقة  

ر حسب سرعة الرياح، ويعود اكتشاف أول طاحونة الكهربائية بشكل مفيد واقتصادي في نفس الوقت عن طريق شفرات أو أشرعة هوائية تدو

رس أما هوائية للقرن األول الميالدي حيث يصفها هيرون بأنها أول آلة استخدمت في توليد الطاقة ويوعد أو استخدام لها في بسيستان شرق بالد فا

 .2221النوع الذي نعرفه اليوم فيعود إلى شمال غرب أوروبا في 
1

 .22ديوان المطبوعات الجامعية، دون ذكر سنة النشر، ص:ود نقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي، عقنصيرة بوجمعة سعدي،  
2

، 2021، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 00، سلسلة عالم المعرفة، العدد العرب أمام التحديات التكنولوجياأنطونيوس كرم،  

 .10/12ص ص: 



 البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسة وآليات تفعيلها...........  :األولالفصل  

 

20 

نتاج السلع  أنواع المعرفة العلمية والمهارات الفنية التي يتطلبها تطوير اآلالت وطرق اإلنتاج والتصميم وا 
 . 1طبنا للنواعد االقتصادية"

بأنها "وص  مختل  الوسائ  واألدوات المستعملة في   قاموس المصطلحات التكنولوجيةتعر  في و  
أيضا "مجموع الوسائ  التي يستخدمها اإلنسان لبسط  محمد السيد عبد السالمالعمليات الصناعية"، أما 

جراءات المستمدة "تطبيق اإل، وتعر  بأنها 2سلطته على البيئة المحيطة به واستخدامها إلشباع حاجياته"
من البحث العلمي والخبرات العلمية لح  المشكالت الواقعية، وال تعني التكنولوجيا هنا األدوات والمكائن 

 .3فنط ب  أنها األسس النظرية والعلمية التي ترمي إلى تحسين األداء البشري في الحركة التي تتناولها"

الوسائل المادية كاألجهزة والمعدات، والوسائل المعنوية است الل مجمل ويعرفها الباحث إجرائيا بكونها:   
 كالمعرفة، التي تعمل ب ية تسهيل وتحسين ظروف حياة الفرد.

 من خال  التعاري  السابنة يمكن النظر إلى التكنولوجيا من خال :    

ات أو التكنولوجيا كعملية: وتعني التطبيق النظامي للمعرفة العلمية أو معرفة منظمة من أج  مهم -
 أغراض علمية.

 التكنولوجيا كنواتج: وتعني األدوات واألجهزة والمواد الناتجة عن تطبيق المعار  العلمية. -

وتستعم  بهذا عندما يشير النص إلى العمليات ونواتجها معا كتننيات  :التكنولوجيا كنواتج وعملية معا -
 الحاسوب.

 :4يتبرز لنا أهمية التكنولوجيا ف أهمية التكنولوجيا:.2

ضافة موارد جديدة، أو من  - زيادة الندر المتاح من الموارد الطبيعية الموجودة عن طريق اكتشا  وا 
 خال  ابتكار وسائ  فعالة وأكثر قدرة على الكش  عن ما هو موجود من هذه الموارد؛

دة درجة إضافة استخدامات جديدة للموارد االقتصادية، تسمح بزيادة النيمة االقتصادية للموارد، أي زيا -
 االنتفاع االقتصادي من هذه الموارد؛

ابتكار وسائ  إنتاجية جديدة تتيح اإلحال  بين الموارد بالشك  الذي ينل  من استخدام الموارد النادرة  -
 بزيادة استخدام الموارد المتوفرة، وبالشك  الذي ينود إلى زيادة اإلنتاج من خال  ذلك؛

                                                           
1

 .12، ص: 2021مطابع الدستور التجاري، عمان، األردن، نقل التكنولوجيا وعملية التنمية من وجهة نظر الدول النامية، قاسم جميل قاسم،  
2

، المجلس الوطني للثقافة 01سلسلة عالم المعرفة، العدد التكنولوجيا الحديثة والتنمية الزراعية في الوطن العربي، محمد السيد عبد السالم،  

 .01، ص ص: 2021الكويت،  والفنون واآلداب،
3

منشورات المنظمة  ،األسس النظرية و دالالتها في البيئة العربية المعاصرة تكنولوجيا األداء البشري في المنظمات:، رةدإبراهيم  عبد البارى، 

 .12ص  1112العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة،
4

 . 212-212، ص ص: 1112كتب الحديث، عمان، األردن، ، الطبعة األولى، عالم الاقتصاد المعرفةفليح حسن خلف،  
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تحنيق االقتصاد في استخدام الموارد المتاحة في العمليات زيادة إنتاجية الموارد الموجودة، أي  -
اإلنتاجية، من خال  التوص  إلى استنباط أساليب إنتاجية تتضمن الكفاءة، وبما يحنق الزيادة في إنتاجية 

 الموارد؛

اكتشا  طرق ووسائ  إنتاج جديدة ومن خال  التطور التكنولوجي وبالشك  الذي يتيح زيادة اإلنتاج  -
 نوعيته وتنلي  كلفته.وتحسين 

إن األهمية الكبيرة التي اكتسبتها التكنولوجيا وخاصة خال  المدة األخيرة وفي  أنواع التكنولوجيا:.0
مختل  األدبيات جعلتها تحت  مكان استراتيجيا، خاصة بالنسبة للمؤسسة، وهذا ما جعلها تأخذ أشكاال 

 ة تعنيدها، وموضوعها. متعددة على حسب مح  استخدامها، ودورة حياتها، ودرج
وفق لمعيار مح  االستخدام يمكن النو  بأن نوع التكنولوجيا حسب معيار محل االستخدام: .0.0

 التكنولوجيا تننسم حسبه إلى: 

حيث تكون هذه التكنولوجيا المستعملة داخ  المؤسسة تتميز تكنولوجيا مستخدمة داخل المؤسسة: .0.0.0
 فاءة والفعالية، وتكون المؤسسة بفضلها مستنلة عن المحيط الخارجي.بكونها ذات مستوى عالي من الك

في بعض الحاالت نجد أن المؤسسة ال تتوفر على تكنولوجيا مستخدمة خارج المؤسسة: .0.0.0
وردي أو مندمي تراخيص تكنولوجيا في محيطها الداخلي وهذا لسبب أو آلخر، وهذا ما يجعلها ترتبط بم

 استغاللها.

تمر التكنولوجيا بعدة مراح  )االنطالق، النمو، النضج والزوا ( تكنولوجيا حسب دورة حياتها: نوع ال.0.0
 :1ووفنا لذلك تننسم إلى

 تكنولوجيا وليدة؛ .0.0.0

 تكنولوجيا في مرحلة النمو؛. 0.0.0

 تكنولوجيا في مرحلة النضج.. 0.0.0

  درجة تعنيدها إلى: ولوجيا من حيثتننسم أيضا التكننوع التكنولوجيا حسب درجة تعقيدها: أ. 0.0

وهي تلك التكنولوجيا التي تتميز ببنية غير معندة وسهلة االستعما ، التكنولوجيا األقل تعقيدا:  .0.0.0
  ويمكن للكوادر والفنيين والمؤسسات الوطنية في البلدان النامية التعام  معها.

                                                           
1

أطروحة دكتوراه، كلية العلوم تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصال على البناء التنظيمي للمؤسسات "حالة المؤسسات الجزائرية"، محمد لعريبي،  

 .12-12، ص:  1122/1121، الجزائر، 2ناعي، جامعة الجزائر االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، تخصص: اقتصاد ص
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ن التكنولوجيا ببنية جد معندة ويصعب على الدو  يتميز هذا النوع مالتكنولوجيا األكثر تعقيدا: . 0.0.0
 وبصفة مستمرة إلى بلدها المنشأ. النامية التعام  معها واستخدامها دون الرجوع

 موضوعها أو حسب المراد منها إلى:  تنسم التكنولوجيا حسبنوع التكنولوجيا حسب موضوعها:  .0.0

ا المستخدمة في معالجة مشاك  التصميم والتنظيم وهي التكنولوجيتكنولوجيا التخطيط والتصميم:  .0.0.0
االدارة نظم دعم  )نظم دعم النرارات، التطبينات التسييريةوتسيير تدفنات الموارد ومن أمثلتها البرامج و 

 ...الخ(.العليا

وهي مختل  التكنولوجيات التي تستخدم في عملية التصنيع ومختل   تكنولوجيا أسلوب اإلنتاج:. 0.0.0
 ت المرافنة لها مث : الصيانة والرقابة...الخ،العمليا

 وهي التكنولوجيا المرافنة أو المكونة والمحتواة في المنتج النهائي؛ تكنولوجيا المنتج: . 0.0.0

دارة العالقات في  وهيتكنولوجيا التسيير واإلدارة: . 0.0.0 ذلك النوع المستخدم في معالجة الموارد وا 
  للمؤسسة؛البيئة الداخلية والخارجية 

ننلها تي تستخدم في معالجة المعلومات والمعطيات و وهي التكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: . 0.0.0
تتزايد أهميتها باستمرار نظرا للدور الذي تلعبه في جزء من عملية التسيير،الذي يعتمد على جمع ومعالجة 

 وبث المعلومات.

 وهي تنسم إلى:ال: نوع التكنولوجيا على أساس كثافة رأس الم.0.0

وهي تلك التي تؤدي إلى تخفيض نسبة رأس ما  الوحدة من اإلنتاج، التكنولوجيا المكثفة للعمل: . 0.0.0
فيما يتطلب زيادة في عدد وحدات العم  الالزمة إلنتاج تلك الوحدة، ويفض  تطبينها في الدو  ذات 

 الكثافة السكانية والفنيرة في الموارد ورؤوس األموا . 

وهي التي تزيد من رأس الما  الالزم إلنتاج وحدة من اإلنتاج التكنولوجيا المكثفة رأس المال: . 0.0.0
 مناب  تخفيض وحدة العم ، وهي تتناسب مع الدو  التي تتوفر على رؤوس أموا  كبيرة. 

عم  بنسبة وهي تلك التكنولوجيا التي يتغير فيها معام  رأس الما  والالتكنولوجيا المحايدة: . 0.0.0
 واحدة، لذلك فإنها تبني على المعام  في أغلب األحيان بنسبة واحدة.
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 الفرع الثاني: التعريف والتطور التاريخي لتكنولوجيا المعلومات 

أحدثت تكنولوجيا المعلومات واالتصا  اننالبا في عالم الثورة والنوة على مستوى العالم، وأدت إلى    
لمجاالت، فهي تساهم بطرينة مباشرة في بناء مجتمع جديد، ينطوي على تغيرات عالمية في مختل  ا

 أساليب وتننيات جديدة لالقتصاد الرقمي الذي يعتمد على هذه النوع من التكنولوجيا.

مع تطور حياة اإلنسان األو  وتكوين المجتمعات البشرية، التطور التاريخي لتكنولوجيا المعلومات:  .0
ر على التفاهم مع اآلخرين، فاهتدى إلى اللغة وعايش المجتمعات األخرى، وجد اإلنسان نفسه غير قاد

لحفظ إنتاجه الفكري وميراثه الثنافي والعلمي من االندثار ولتتوارثه األجيا  الالحنة، ففي  الكتابةفاخترع 
باستخدام  ق.م ابتدع اإلنسان الكتابة في بالد الرافدين وسميت بالكتابة السومرية، وهذا 5000 سنة

إشارة تصويرية ،إال أن هذا  1000اإلشارات التصويرية، ففي ذلك الوقت كان السومريون يستعملون نحو 
 إشارة. 000-500ى العدد أخذ ين  تدريجيا نتيجة لتزايد ارتباط اإلشارات باألصوات حتى وص  عددها إل

جوهانس "اخترعت تننية الطباعة الحديثة باألحر  المعدنية المتحركة على يد  1447في عام و   
، وألنها طرينة أق  كلفة، فند القت انتشار واسعا بين الناس، وهو ما ساهم في نشر المعرفة، إال "جوتنبرج

ظهور وتطور الحاسب اآللي وعلية فمراح  أن التطور الكبير الذي عرفته تكنولوجيا المعلومات اقترن ب
 تطور هذه التكنولوجيا تنسم إلى:

وتميزت هذه المرحلة بظهور الجي  األو  من الحاسبات اآللية،  :(0404-0400)المرحلة األولى  .0.0
يبلغ  الهواء عبارة عن زجاجة مفرغة من تميز خاللها هذا الجي  باستخدام الصمامات المفرغة، وهي

 التيار المستمر من فولت 100قطرها ثالثة سنتيمترات وطولها سبعة سنتيمترات، وكانت تحتاج إلى نحو 
، وكانت كبيرة الحجم لبدء تشغيلها، كذلك كانت تحتاج لدوائر للتبريد بسب ما تنتجه جانبيا من حرارة

ي الثانية(، حيث تناس سرعتها بالملي ثانية وكانت تستهلك أل  عملية ف 10وثنيلة الوزن وبطيئة السرعة )
( في كتابة البرامج، 0.2طاقة كبيرة، واعتمدت على لغة اآللة )التي تعتمد على النظام الثنائي أي 

 وبالتالي كانت البرامج معندة.
لة الموارد ولكنها لم تحض باالهتمام الكبير في أعما  المنظمات بسبب ارتفاع تكاليفها، فضال عن ق  

البشرية المتخصصة فيها ومحدودية البرامج التطبينية، ومن أهم حاسبا هذا الجي  نجد، الحاسب 
UNIVAC. 

                                                           


بتطوير قوالب الحروف التي توضع  1447 قام في سنة .م1468 فبراير 3 وتوفى في لمانية،بوالية ماينتس األ م1398  ولد في ألماني خترعم 

 كوريا في سنة يضغط عليه فتكون المطبوعة. مطوراً بذلك علم الطباعة الذي اخترع قبل ذلك في بجوار بعضها البعض ثم يوضع فوقها الورق ثم

 .، ويعتبر مخترع الطباعة الحديثةم1234


 201111ولقد بيع إلى مكتب اإلحصاء السكاني بالواليات المتحدة األمريكية مقابل  وموشلي إيكارتوهو أو شكل للحاسوب أخترع من طرف  

 وللمزيد من المعلومات أنظر:   ،2002دوالر في  221111دوالر مع طابعة سريعة 

3.pdf-versailles.fr/IMG/pdf/42-elancourt.ac-agiot-http://www.clg  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1398
http://ar.wikipedia.org/wiki/1398
http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1468
http://ar.wikipedia.org/wiki/1468
http://ar.wikipedia.org/wiki/1447
http://ar.wikipedia.org/wiki/1234
http://www.clg-agiot-elancourt.ac-versailles.fr/IMG/pdf/42-3.pdf
http://www.clg-agiot-elancourt.ac-versailles.fr/IMG/pdf/42-3.pdf
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تميزت هذه المرحلة بسرعة الحواسيب منارنتا بالجي  األو ، حيث  :(0400-0401)المرحلة الثانية.0.0
وزادت لحواسيب أق  حجما وطوال استخدم فيها الترانزستور بداًل من الصمامات المفرغة، وأصبحت ا

إمكانياتها مع ظهور نظم التشغي  وأنظمة معالجة المعلومات، واستخدمت األقراص المغناطيسية الصلبة، 
األشرطة الممغنطة كذاكرة مساعدة مما ساعد في رفع مستوى األداء وتحسين اإلنتاج والجودة واإلمكانيات 

 .1الكبيرة في المنافسة
وهذه هي مرحلة الجي  الثالث، تطورت تكنولوجيا  (0491-0400)في هذه المرحلة  ثة:المرحلة الثال.0.0

المعلوماتية بشك  جد متسارع، وبخاصة في مجا  األجهزة والبرمجيات ونظم االتصاالت والشبكات، 
وامتازت الحواسيب بحجم أصغر بكثير وسرعة عالية حيث بدأت تناس بالنانو ثانية، وقدرة كبيرة على 

واستعما  الدوائر المتكاملة وهي عبارة عن مجموعة من الترانزستورات  MB8زين وصلت إلى التخ
 .  2موضوعة على رقينة من السليكون، واستعما  أنظمة التشغي  النوية

استعملت فيها الدوائر المتكاملة الكبيرة، وتم تطوير أسلوب البناء  (:0440-0491)المرحلة الرابعة.0.0
، حيث تم إنتاج أجهزة أصغر من الحجم السابق بكثير وهي ما تعر  في الوقت التصميمي للحاسوب

، وسعة تخزين G200الحالي بالحاسبات الشخصية وهي أسرع بكثير من الجي  السابق وفاقت سرعتها 
 .RAM، وذاكرة النراءة RAMكبيرة فظهرت الذاكرة العشوائية 

تطور في مجا  تكنولوجيا المعلومات، وتمث  أسرع وهي ذروة ال :إلى...( 0440) المرحلة الخامسة.0.0
آلة في الوقت الحاضر وهي تمتاز بسرعة فائنة وسعة ذاكرة ومنخفضة التكلفة، عالوة على ظهور أقراص 
التخزين الضوئي، وتننيات الوسائط المتعددة، كما ساهمت في ظهور الذكاء االصطناعي الذي يحاكي 

 التفكير البشري.
ادة اإلنتاجية وفعالية اتخاذ النرارات من خال  توفر المعلومات بسرعة ودقة معالجة ساعدت على زي    

 . 3كبيرة، كما تطورت الشبكات في هذه المرحلة مما أدي إلى تناق  المعلومات على نطاق عالمي عريض

تتباين تعاري  تكنولوجيا المعلومات وتختل  حسب وجهات النظر تعريف تكنولوجيا المعلومات:  .0
أن أصلها بالمعني الحالي يعود إلى أو  ظهور ألجهزة الكمبيوتر،  فتكنولوجيا المعلومات من وجهة  حيث
هي "البحث عن أفض  وسيلة لتسهي  الحصو  على المعلومات وتبادلها  الهوش أبو بكر محمدنظر 

ق التننية في وجعلها متاحة لطالبيها بسرعة وفعالية، إذ يشتم  مفهوم تننية المعلومات على فكرة تطبي

                                                           
1

، المحمل من الموقع 11، ص: 1112جامعة الجبل الغربي، ليبيا،  مقدمة عامة في الحاسب اآللي،عدنان عون هللا شكرو،  

480.zip-http://files.books.elebda3.net/elebda3.net  10:21، على الساعة 11/11/1120بتاريخ. 
2

 .221، ص: 1112الدار الجامعية، االسكندرية، مصر، نظم المعلومات اإلدارية في المنظمات المعاصرة، ثابت عبد الرحمن إدريس،  
3
ADEBOWALE Onifade, History of the computer, university of Ibadan , Nigeria, P :07, télécharger de 

http://www.ieeeghn.org/wiki/images/5/57/Onifade.pdf le 24/02/2015, A: 09:57. 

http://files.books.elebda3.net/elebda3.net-480.zip%20بتاريخ%2024/02/2015
http://www.ieeeghn.org/wiki/images/5/57/Onifade.pdf%20le%2024/02/2015
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تناو  المعلومات من حيث إنتاجها وحيازتها وتخزينها ومعالجتها واسترجاعها وعرضها وتوزيعها بالطرق 
 .1اآللية ويتطلب ك  ذلك أجهزة ومعدات متفوقة"

بأنها "مجموعة المعرفة العلمية والتكنولوجية والهندسية واألساليب اإلدارية منظمة اليونسكو فتعرفها    
"المكونات المادية  ينظر إليها بأنهاشاهر وطالل ، و 2ة في تناو  ومعالجة المعلومات وتطبيناتها"المستخدم

دارة قواعد البيانات وتننيات معالجة المعلومات األخرى" وتعد  ،3والبرمجيات ووسائ  االتصا  عن بعد وا 
زين وحفظ واسترجاع، وبث، تكنولوجيا المعلومات "عبارة عن استخدام الوسائ  االلكترونية في عمليات تخ

، وأيضا هي عبارة عن "مجم  التننيات التي تسمح بإنتاج 4ونشر المعلومات بدال من الوسائ  التنليدية"
يصا  المعلومة"  .5المعلومة بمعني حجز وتخزين وا 

ا، "كافة األمور التي تتضمن الحواسيب واألجهزة المساعدة له فند عرفها على أنهامزهر شعبان أما       
والحواسيب بأنواعها المختلفة، ومعالجة البيانات والمعلومات بكافة أشكالها، وكافة المراكز والوظائ  
المتعلنة بالتكنولوجيا وخدمات التكنولوجيا في األنظمة والمؤسسات، إضافة إلى البرامج والحزم البرمجية 

وك  ما يتعلق في ذلك من برامج  التي تستخدم في أداء األعما  والوظائ  وتسويق المنتجات والخدمات
، وتعر  على أيضا أنها "تتضمن جميع أنظمة المعلومات بالمنظمة المبنية على 6وأجهزة ومعدات"

 .7تكنولوجيا المعلومات وكذلك جميع المستفيدين منها"

ر من خال  التعاري  السابنة يمكن النو  بأن تعري  تكنولوجيا المعلومات يختل  من باحث إلى آخ    
فهناك من يعرفها على أساس األجهزة التي تشملها، وهناك من يركز على األنشطة التي تنوم عليها دون 
التطرق أو اإلشارة إلى األجهزة التي تستخدم في هذه األنشطة، وهناك من يركز في تعريفه على الجمع 

بأن تكنولوجيا المعلومات بين األنشطة واألجهزة، عالوة على العنصر البشري، وعلى العموم يمكن النو  
البحث عن أفضل وسيلة يتم من خاللها توليد المعلومات وتخزينها واسترجاعها وجعلها متاحة هي  "

 بصورة سهلة وواضحة في الوقت والمكان المناسبين"

                                                           
1

 02-02، ص ص: 2002مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، مصر، تقنية المعلومات ومكتبة المستقبل، أبو بكر محمود الهوش،  
2

الطبعة األولى، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، تحسن فعالية األداء المؤسسي من خالل تكنولوجي المعلومات، وصفي الكساسبة،  

 .20، ص: 1122األردن، 
3

جودة تكنولوجيا المعلومات وأثرها في كفاءة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية والخدمية ح العرود، طالل حمدوني شكر، شاهر فال 

 .122، ص: 1110، جامعة االردن، 11، المجلة األردنية في إدارة األعمال، المجلد الخامس، العدد المساهمة العامة األردنية
4

أطروحة دكتوراه غير منشورة، تخصص: ظم وتكنولوجيا المعلومات في مراكز المعلومات العربية وسبل تفعيلها، دراسة نماذج لنمحمد شعباني،  

 .02إدارة األعمال، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتسيير، جامعة دالي إبراهيم، الجزائر، ص: 
5

أطروحة دكتوراه غير منشورة، قسم علوم التسيير، كلية العلوم ندماج في االقتصاد العالمي، تكنولوجيا االنترنت وتأهيل المؤسسة لالحديد نوفيل،  

 .02، ص: 1112االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، 
6

 .22، ص:1110، دار وائل للنشر والتوزيع، ، نظم المعلومات اإلدارية: منظور تكنولوجيمزهر شعبان الهاني 
7

 .12، ص: 1112ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، تكنولوجيا المعلومات ودورها في التسويق التقليدي االلكتروني، فرغلي موسي، عبد هللا  
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كما يتضح لنا بان تكنولوجيا المعلومات هي تلك التكنولوجيا التي تستخدم من أج  تخزين البيانات      
فيرها بشك  معلومات، تستخدم في اتخاذ مختل  النرارات، ويمكن النو  بأن تكنولوجيا المعلومات وتو 

 يمكن النظر لها من خال  مدخلين أساسيين وهما:

 :وهو مدخ  المعلومات على أساس أنها تعتبر المجهود الفكري الذي ينتجه المورد  المدخل األول
التي خضعت للتنظيم  -البيانات–ر المعلومات والمادة الخام البشري والمتضمن األنواع المختلفة لمصاد

 والتصني  والتنييم والترتيب، وهذا باستخدام الوسائ  اآللية واليدوية. 

 :وهو مدخ  التننية الذي ينوم على األسلوب الذي يتم به المعالجة والتناق  والبث.  المدخل الثاني 

ستخدام مصطلح تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات ويجدر بنا الذكر بأن هناك من يمي  إلى ا   
كمصطلحين مترادفين، إال أن نظم المعلومات تختل  على تكنولوجيا المعلومات، فهذه األخيرة تمث  

، حيث تتضمن استخدام الحاسبات اآللية، 1الجانب المادي من نظم المعلومات المعتمد على الحاسوب
مجيات، لذا ينظر إليها على أنها نظاما فرعيا من النظام الكلى والشام  ووسائ  االتصاالت الفعالة، والبر 

رسالها إلى مراكز اتخاذ النرار وفنا  ،لنظام المعلومات الذي ينوم بتحديد وجمع نتاج المعلومات وا  تشغي ، وا 
 لالحتياجات.

 الفرع الثالث: مكونات تكنولوجيا المعلومات   
ا المعلومات من الجدير بالذكر أن هناك اختال  بين مكونات قب  التطرق إلى مكونات تكنولوجي   

تكنولوجيا المعلومات ومكونات النظام، فمكونات النظام تعم  ضمن إطار متكام  يشتم  على منظومة 
فرعية تعم  على تحنيق هد  محدد ومشترك، كما أنها تشتم  ضمنيا على مكونات تكنولوجيا 

ات تكنولوجيا المعلومات هي جزء من نظام المعلومات ومكوناته، المعلومات، وبعبارة أبسط فان مكون
 ومكونات تكنولوجيا المعلومات تختل  من باحث آلخر إال أنها تدور كلها حو :

جهاز  عن بمختل  انواعه المحمو  واللوحي وهو عبارة  الحاسب اآللي: المكونات المادية والبرمجية .1
ة، وفي توافق مع مجموعة تعليمات مزود بها مسبنا، ويشار لتلك ينوم بمعالجة البيانات بسرعة ودقة عالي

، وبعبارة أخرى يمكن النو  بأن الحاسب اآللي ينوم 2المجموعة من التعليمات ببرنامج الحاسب اآللي
بمعالجة بيانات مدخلة في توافق مع برنامج تم تزويده به لكي ينوم بإخراج معلومات ذات معني، ويمكن 

 لحاسب اآللي إلى:تنسيم مكونات ا

                                                           
1

 .02، ص: 1111مؤسسة وراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، نظم المعلومات اإلدارية، سليم إبراهيم الحسنية،  
2

 للمسح العامة الشركة في ميدانية دراسة) الجودة حلقات على واثرها المعلومات تكنولوجيا كوناتم استخدام مستوى ،وهاب صالح زينب 

 .201، ص: 1120 العراق، بابل، جامعة االقتصادية، للدراسات واالقتصاد االدارة كلية مجلة ،(والتعدين الجيولوجي
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وسميت مادية ألنها ملموسة، وهي تمث  كافة األجهزة المستخدمة في مجا   :مكونات مادية .1.1
 والتي تتجسد أساسا في: ، سواء داخ  المنظمة أو خارجها،الكومبيوتر

غ تمث  وحدة المعالجة المركزية أهم مكون في الكمبيوتر فهي تمث  الدما: وحدة المعالجة المركزية .1.1.1
الذي ينوم بكافة األعما  ولوالها لما كان هناك شيء اسمه الكمبيوتر، وهي في حد ذاتها تتكون من ثالث 
وحدات فرعية، فالوحدة الخاصة بعمليات الحساب )الجمع الطرح، الضرب والنسمة( أو عمليات المنارنة 

الوحدة الخاصة بالتحكم في ، أما 1بوحدة الحساب والمنطقالمنطنية )أكبر وأصغر من، ومشتناتها( تسمى 
والوحدة األخيرة هي ، بوحدة التحكمجميع عمليات المعالجة من حيث الترتيب والتوقيت المناسب تسمى 

)الذاكرة الداخلية( وهي المسؤولة عن التخزين سواء خاص بالبيانات  ال اكرة الرئيسيةعبارة عن 
ة التباد  العشوائي( أو البيانات والمعلومات ذاكر  RAMوالمعلومات المراد حفظها وتخزينها لمعالجتها )

 ذاكرة النراءة(. ROMالخاصة والثابتة في البرنامج والغير قابلة للتعدي  )

وهي تمث  مختل  الوسائ  التي يتم استعمالها في عملية إدخا  البيانات إلى  :وحدات اإلدخال .2.1.1
و ، الرموز وصور...الخ فهذه الوسائ  لن تأخذ الكمبيوتر، وبما أن البيانات تختل  بين األرقام والحر 

شك  واحد نهائي فهي دينامكية ومتغيرة ومتطورة بتزايد الحاجة إلى البيانات، وعلى العموم يمكن اجازها 
، كاميرات Microphone، القط الصوت Scannerالماسحة  ، Mouse، الفأرةKeyboardفي: لوحة المفاتيح 

 Light Pen.2، النلم الضوئي Digital Cameraرات الرقمية ، الكاميVideo Cameraالفيديو

تعتبر الوحدات المسؤولة على إخراج المعلومات بعد عملية المعالجة وهي في  :وحدات اإلخراج. 2.1.1
 .Plotter، الراسمة Speakers، مكبرات الصوت printer، الطابعة Monitorاألساس: الشاشة 

ة عن مختل  الوسائ  التي تحفظ وتحم  فيها البيانات والمعلومات، وهي عبار  وحدات التخزين:  .2.1.1
)الذاكرة الثانوية للتخزين(، ولند  3وحتى البرامج فهي جد مهمة كما يطلق عليها أيضا ملحنات التخزين

 تطورت مع تطور الكمبيوتر واستعماالته وطبيعة وحجم المراد تخزينه وتحميله وهي: األشرطة المغناطيسي
Magnetic Disksاألقراص المغناطيسية المرنة ، Floppy Disks األقراص المغناطيسية الصلبة ، Hard 

Disks األقراص المدمجة ،Compact Disks  النلم التخزيني ،Pen Drive. 
تلعب الحواسب اآللية في الوقت الحالي دورا جد محوريا في حياة المؤسسة على  :المكونات البرمجية. 2.1

  البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات فيها، وهذه الحواسب ال يمكنها ممارسة مهما بشطرها أساس أنها تمث
المادي، إذ أنها تحتاج إلى الشطر المعنوي والذي يمث  روح الحواسيب وهي البرمجيات التي تعر  بأنها 

ليات المرغوب ""تعليمات رمزية يضعها المبرمجون أو المستخدمون إلبالغ النظام الحاسوبي عن العم

                                                           


، وفي بعض الكتب نجد أن نفس المصطلح  Computerترجمة حرفية لـ  يعتبر مصطلح كمبيوتر من الكلمات التي دخلت حديث للغة العربية وهي 

 يترجم إلى حاسب اآللي وكال المصطلحين صحيحين. 
1

 .22، ص: 1111دار ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، مملكة العلم والتكنولوجيا، الشافعي منصور،  
2

 .12-20، ص: 1121الرابع، دار الكتاب الوطني، بنغازي، ليبيا،  اإلصدارمفاهيم تكنولوجيا المعلومات، إيهاب أبو العزم،  
3

 .01، ص: 2020، الطبعة األولى، دار الشروق، القاهرة، مصر، تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتهامحمد محمد الهادي،  
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، وتعتبر أيضا موجه المكون المادي من خال  مجموعة التعليمات واألوامر المعدة من قب  1النيام بها"
 : 2المبرمج بطرينة معينة للحصو  على نتائج محددة وعادة تتكون من

ترتيب  وهي البرامج التي تغ  الحاسوب وتجعله قادرا على تنفيذ العمليات، مث  :برمجيات النظام. 1.2.1
البيانات واسترجاعها من الذاكرة، وبرامج التشغي ، برامج ترجمة اللغات، وبرامج المنفعة التي تعم  على 

 ترتيب الملفات ودمجها وتصحيح األخطاء...الخ ويتم الحصو  عليها من مورد الجهاز.

نشر المكتبي، منها: برمجيات معالجة النص وبرمجيات رسومات العرض، وال برمجيات التطبيق: .2.2.1
وبرامج تشغي  البيانات بالمنظمة مث : برامج األجور والمحاسبة، وبرامج التصنيع، وبرامج التنبؤ، وهذه 

 البرامج يمكن إعدادها بواسطة العاملين داخ  المؤسسة أو الحصو  عليها جاهزة. 
المعلومات عبر  تكنولوجيا المعلومات تتجسد وظيفتها في نن  وهي المكون الثانيشبكات االتصال:  .0

األسالك والكابالت من مكان مادي إلى آخر وهي أشبه بوسائط النن  التي ساعدت على ربط العالم 
 الفاكس واألليا  الزجاجية ،الهات  :3وتنليص المسافات واإلسراع في التوزيع التجاري للمنتجات مث 

 وعلى العموم فالشبكات هي:
ت والشركات والتطور في أساليب العم  والكم الهائ  من مع ازدياد حجم المؤسساتعريف الشبكات:  .0.0

المعلومات التي تتعام  فيها هذه الشركات، كان هناك حاجة ملحة للتمكن من تسيير تنن  هذه البيانات 
والمعلومات بالسرعة التي ال تعط  سير العم ، وبالتالي كان من الضروري ربط أجهزة الحاسب فيما بينها 

وعليه فالشبكة هي "مجموعة من الحواسيب المتصلة فيما بينها فيزيائيا بحيث يمكن  ما يعر  بالشبكات،
ألي منها الوصو  إلى اآلخر باستخدام موارده من التطبينات وقواعد المعطيات وغيرها من المصادر"، 

يح وتعر  أيضا بأنها "مجموعة من أجهزة الحاسوب واألجهزة المحيطة )اللواحق( التي تتص  ببعضها وتت
 .4لمستخدميها أن يتشاركوا الموارد واألجهزة المتصلة بالشبكة"

أشكالها تتكون الشبكة من جهازين كمبيوتر متصلين ببعضهما بواسطة سلك وينومان بتباد  وفي أبسط 
 المعلومات. 

 يمكن تصني  شبكات الحاسوب على العموم إلى ثالثة أقسام وهي:أنواع الشبكات:  .0.0

                                                           
1

 : 21، ص 1121يبيا، ، اإلصدار الرابع، دار الكتاب الوطني، بنغازي، لمفاهيم تكنولوجيا المعلوماتإيهاب أبو العزم،  
2

دار اليازوردي للنشر والتوزيع، عمان، تحسين فاعلية األداء المؤسسي من خالل تكنولوجيا المعلومات، الطبعة األولى، وصفي الكساسبة،  

 21-21، ص ص: 1122األردن،  
3

، مجلة اإلدارة 20، العدد ة الخياطة الحديثةدراسة دور تقانة المعلومات في تحسين جودة المنتج: دراسة تطبيقية في شركرجاء جاسم محمد،  

. المحملة من الموقع: 10، ص: 1110واالقتصاد، الجامعة المستنصرية، بغداد ، العراق، 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=25610  11:12الساعة:  على 12/22/1121بتاريخ. 


النقي، تكون طويلة ورفيعة وال يتعدى سمكها سمك الشعرة. يجمع العديد من هذه األلياف في  الزجاج هي ألياف مصنوعة من األلياف البصرية 

مواد عازلة زجاجية  في أنظمة االتصاالت الليفية البصرية وهي مكونة من األساسيأللياف البصرية العنصر ا تمثل، والبصرية الكبالتحزم داخل 

ً بطبقة  الكساء . تستخدم األلياف البصرية كقنوات اتصال لنقل الضوء المحمل  تسمى أخرىأو بالستيكية لها شكل اسطواني يسمى اللب محاطا

  http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch11/final/c11s13.pdfمن المعلومات أنظر: . للمزيد آخر إلىمكان  بالمعلومات من
4

 .21ص: ، 2001دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، التطورات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات، محمود محمود عفيفي،  

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=25610
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=25610
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch11/final/c11s13.pdf
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تعبر عن الربط بين مجموعة من أجهزة الحاسوب   LAN  :Local Area Networkالشبكة المحلية.0.0.0
غير المتباعد فيما بينها، فهم غالبا ما يتواجدون في نفس الغرفة أو نفس البناية، وتكون هذه الحواسيب 
مرتبطة فيما بينها كهربائيا، ويتم الربط بين هذه األجهزة من خال  سلك أو مجموعة من األسالك 

cables  1ويتم الربط من جهة الحاسوب في بطاقة الشبكة المثبتة في الوحدة المركزية للحاسوب نفسه.  
وهي تبدأ من منطنة جغرافية تبدأ من مئات WAN:  Wide Area Networkالشبكة الواسعة . 0.0.0

األميا  إلى النارات، وترتبط من خاللها أجهزة الحاسوب من خال  خطوط متخصصة وميكرووي  
 Public Data، ويطلق عليها أيضا اسم شبكة نن  البيانات العامة 2تصاالت عبر األقمار الصناعيةوا

Networks 
بالعاصمة، مثال: وما  وهي شبكة تمتد MAN :Metropolitan Area Networkالشبكة اإلقليمية . 0.0.0

كة وشبكة االتصا  الواسع، يجاورها من مدن، أي أن المساحة الجغرافية التي تمتد فيها تنع ما بين الشب
  وبالتالي تكون أسرع من الشبكات األخرى وأق  ثمنا بسبب المنطنة الجغرافية المحدودة التي تغطيها.  

، 3المعلومات تكنولوجيا وتشغي  بإدارة سينومون الذيناألفراد  وتضمالموارد البشرية )المستخدمين(:  .0
 ،زبائن، أو مديرين ، أووسكرتيرةتبة او مهندسين، أو كيكونوا محاسبين، أو بائعين، أ والذين يمكن أن

 فهم األفراد Specialists أما االختصاصيين الفنيين التكنولوجيا، وعلى هذا األساس فإن معظمنا مستخدمين
دارة   System ومنهم محللو النظم، المعلومات فنيا نظام تكنولوجياالذين ينومون بتطوير وتشغي  وا 

Analysts لبرمجياتا، ومطوراSoftware Developpers ومشغلو النظام ،System Operators    من
ينومون بتصميم  :المثا  فمحللو النظم على سبي  ...الخ،ة، والفنية، والروتينيةيالجوانب اإلدار  العاملين في

الحاسوب، يؤمنون برامج  البرمجياتمطورو أما  ،للمستفيد النهائي النظام بناء على المتطلبات المعلوماتية
دارة وتشغي  نظم  ومشغلو النظام يساعدون ،ضوء المواصفات التي يندمها محللي النظم في في مراقبة وا 

 .الحواسيب المختلفة والشبكات
 خصائص وآثار تكنولوجيا المعلوماتالمطلب الثالث:    

 دو  كافة في معرفيوال االجتماعي االقتصادي، والتغيير للتندم أساسية أداةأضحت هذه التكنولوجيا     
 وتطوير بتنمية االهتمام على المجتمعات حرص جاء هنا منة على حد سواء، و والنامي ةالمتندم العالم
 تحنيق أهدافها اإلستراتيجية. يدعم بما التنمية مجاالت كافة دوره وتفعي  المعلومات تكنولوجيا قطاع

 

 الفرع األول: خصائص تكنولوجيا المعلومات 
                                                           

1
 .222، ص:1110دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، أساسيات نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات، سعد غالب ياسين،  
2

كة المكرمة، الطبعة الثانية، كتبة الملك فهد الوطنية للنشر والتوزيع، مأساسيات نظم المعلومات في التنظيمات اإلدارية، نبيل عزت أحمد موسى،  

 .01، ص:1112
3

، مجلة 11، العدد أثر تكنولوجيا المعلومات في األداء التنظيمي: دراسة ميدانية في الشركة العامة للصناعات الكهربائيةندى إسماعيل جبوري،  

 .212، ص: 1110، بغداد، العرق، ةالجامع ةكلية بغداد للعلوم االقتصادي
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عتماد على تكنولوجيا المعلومات يوما بعد يوم، بسبب الخصائص والسمات التي تميزها، والتي يزداد اال   
مكنتها من احتال  مكانة إستراتيجية ضمن أولويات المجتمعات عامة والمؤسسات خاصة، ومن هذه 

 الخصائص نجد: 

 المنهجي واالنتشارم، أي قابلية الشبكة للتوسع واالنتشار عبر مختل  مناطق العالاالنتشار والشيوع:  .1
حكرا  البداية في تعد المعلومات لتناق  وسيلة تظهر كلما المختلفة للمجتمع، إذ الطبنات بين لهذه التكنولوجيا

 المجتمع، في مختلفة وطبنات فئات طر  من قابلة لالستعما  تصبح النهاية في ولكنها على فئة جد قليلة،
 وات  الننالة الجد متطورة؛ أجهزة اإلعالم اآللي، واله استعما  مث 

 إلى أو واحد فرد سواء إلى االتصالية الرسالة توجيه إمكانية التحكم في والمنصود هنا الالجماهرية: .2
 في التحكم درجة أيضا وتعني الماضي، في كان كما واسعة لفئة توجيهها إلى الحاجة دون معنية، جماعة
 منها؛ المستفيد إلى الرسالة منتج من مباشرة الرسالة تص  بحيث االتصا  نظام

تعددت استعماالت تكنولوجيا المعلومات بتعدد مستعمليها، فعند استعمالنا مثال للحاسوب فند  المرونة: .2
نستخدمه لكتابة النصوص أو من أج  استخدام برنامج معين أو ألغراض أخري، وبالتالي فإن استعما  

 ؛1ه التكنولوجيا خاصية المرونةالحاسوب يختل  من شخص إلى آخر، وهذا ما أكسب هذ
لند وفر التطور المستمر والمتالحق لهذه التكنولوجيا إمكانية االستفادة من والحركية:  التحرك قابلية .2

خدماتها في أي مكان وأي زمان وبالتالي تحرير المرس  من قيود المكان، وهذا من خال  انتنالها من سمة 
نجد أن الحاسوب في السابق )الجي  األو ( كان ذو حجم كبير ال الثبات إلى الننا ، فعلى سبي  المثا  

يمكن حمله إلى أي مكان، أما في الوقت الحالي )الجي  الخامس( يمكن للمستعم  نن  جهازه معه ألي 
 مكان وهذا بسبب صغر حجمه؛

  عملية بمعني أن االتصا  أصبح يسير في اتجاهين بدال من اتجاه واحد تتباد  فيه أطرا التفاعلية: .2
االتصا  األدوار، وهذه الخاصية تمس على الخصوص أسلوب العما  والعالقات داخ  المؤسسة، فالنرارات 
لم تعد تتخذ بصفة مركزية، ب  تعدت إلى مبدأ المشاركة والتعاون بين مختل  الوحدات والمستويات، وهذا 

 من خال  إمكانية هذه التكنولوجيا في نن  المعلومات بسرعة؛
 تشكي  أج  من المعلومات بتكنولوجيا المتعلنة التجهيزات مجموعة تتوحد  االتصال: شبكات تكوين .2

 مع المعلومات بتباد  كذلك ويسمح المتعاملين، بين المعلومات تدفق من يزيد ما وهذا شبكات االتصا ،
 ؛2بينها الربط خال  من األخرى النشاطات باقي

                                                           
1

، كلية العلوم 21أبحاث اقتصادية وادارية، العدد كنولوجيا المعلومات في تدعيم وتفعيل إدارة عالقات الزبائن، دور تعبد هللا غانم، محمد قريشي،  

 .222، ص: 1122االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بسكرة، ديسمبر 
2

في المؤسسات الصغيرة  SCFاسبية وفق  دور تحديث أنظمة المعلومات في تفعيل الممارسات المحمحمد الهاشمي حجاج، حسام مسعودي،  

مداخلة مقدمة ضمن الملتقي الوطني واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في  ة(،حالة مؤسسة االسمنت عين توتة باتنوالمتوسطة )دراسة 

 .12، ص: 1122ماي  10/12المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي، الجزائر، 
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 تتطلب وال المستخدم، الفرد يناسب وقت أي في واستنبالها ائ الرس إرسا  إمكانية : وتعنيالالتزامنية .4
 وقت في واستنبالها الرسائ  إرسا  إمكانية نفسه، بمعنى الوقت في النظام يستخدموا أن المشاركين من

 نظام ففي واحد، وقت في النظام من يستفيدوا أن المشاركين ك  من يتطلب وال المستفيد للفرد مناسب
 تواجد إلى حاجة دونما وقت أي في مستنبلها إلى منتجها من الرسالة ترس  - مثال – نيااللكترو  البريد

 مستنبلها تحرر ألنها واالتصالية اإلعالمية مع الرسائ  التعام  ييسر الذي األمر وهو للرسالة، المستنب 
 .1الزمان قيود من

 الفرع الثاني: مزايا وعيوب تكنولوجيا المعلومات
تكنولوجيا المعلومات ليست كلها ايجابية، وليست كلها سلبية، ب  هي تجمع بين االثنين إن إفرازات      

في شك  مزايا وعيوب وهي تتوق  عن كيفية استخدام الفرد لوسائ  التكنولوجيا الحديثة، فبإمكان الفرد أن 
تضيفها  يستفيد منها ويسخرها لخدمته والعكس، وعليه سو  نحاو  عرض أهم المزايا والعيوب التي

 تكنولوجيا المعلومات: 
المزايا التي تضيفها تكنولوجيا المعلومات بالنسبة للمجتمع  أهم تتمث مزايا تكنولوجيا المعلومات:  .0

 :يلي فيما وبالنسبة للمؤسسة
 إن تطبيق تكنولوجيا المعلومات في المجتمع يسمح بـ: بالنسبة للمجتمع: .0.0

المنافسة االقتصادية والتكنولوجية، فالثورة الكبرى في   تزويد المجتمع بإمكانيات إستراتيجية من أج -
في هذا النرن تمث  فرصة عظيمة لألمم التي تخلفت عن الركب  مجا  المعلومات التكنولوجية

يمكنها أن تتجاوز مراح  تخلفها لتنارب الخط الذي وص  إليه اآلخرون، وذلك من  بحيث  الحضاري،
دارة هذه التننية  خال  دخالها ضمن خطط تنموية وطنية حنينيةاستخدام وا   . وا 

يؤدي امتالك تكنولوجيا المعلومات إلى تندم المجتمع ورخائه، فالدو  التي تتبني تكنولوجيا المعلومات  -
تصبح أكثر جذبا للمستثمرين الذين يريدون إقامة مشاريع جديدة، بمندار امتالكها لناعدة تكنولوجيا، 

نولوجيا ستخسر كثيرا عندما تحاو  اجتذاب المشروعات األجنبية نحو فالدو  التي ال تمتلك هذه التك
بسبب غياب البنية التحتية التكنولوجية  2حدودها بك  ما تحمله معها من وفرة في الثروات وفرص العم 

 التي باتت تمث  واحد من أهم عوام  اإلنتاج؛
ستدامة يتم من خال  تحوالت تسريع تطوير آليات فعالة للنمو االقتصادي، فتشجيع التنمية الم -

وتوجهات دو  العالم نحو تنانة المعلومات، وألدوات تنانة المعلومات استخدامات مهمة تتراوح بين تحسين 
  ؛3نوعية الحياة وزيادات ضخمة في اإلنتاجية االقتصادية

                                                           
1

، عدد خاص بالذكري 22العدد  العولمة من منظور ثورة المعلومات وتكنولوجيا االتصال وآليات حراكها في الوطن العربي، د، ثامر كامل محم

 .112الخمسين لتدريس العلوم السياسية في العراق، مجلة العلوم السياسية، العراق، دون ذكر سنة النشر، ص: 
2
. المحملة من 122، ص: 1111، 22، مجلة جامعة دمشق، سوريا، المجلد 12، العدد ها وآفاقهاالثورة المعلوماتية عواقبسمير ابراهيم حسن،   

بتاريخ   sameer1.pdf-1-http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/old/human/2002/18/2002الموقع: 

 .20:22على الساعة  10/22/1121
3
، العدد الخاص بمؤتمر تحليل مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات: دراسة استطالعية في بيئة عمل عراقيةغسان قاسم داود الالمي،  

 .10ص:  1122غداد، العراق، ، ب11211110المجلد:  الكلية، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة ،

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/old/human/2002/18-1-2002/sameer1.pdf
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 واالتصاالت والطب، والتجارة، التعليم، في تكنولوجيا تحلي  المعلومات تندمها التي الخدمات تعاظم -
 يخص فيما أما ،التحكم في الزمن قيود عن كاهله حيث ،وتوفير متطلبات الفرد في أق  وقت وأق  تكلفة

 العلمي البحث أمام جديدة قوفتحت آفا الجامعي، األكاديمي العم  تعزيز في فند ساهمت العلمي المجا 
  ؛مجاالته مختل  في

االندماج والتفاع  مع نظام التعليم بشك  عام، ومع  ىتشجيع أولياء األمور والمجتمعات المحلية عل -
  خاص، وذلك من خال  االطالع على أداء أبنائهم وتحصيلهم الدراسي، نمو سلوك وتعلم أبنائهم بشك 

 إلى اإلشعارات والتنارير التي تصدرها المدرسة حو  ذلك، مما ينمي ويطور خدمة تننية باإلضافة
المجتمع والثنافة  عات المحلية بشك  غير مباشر، ومن ثم يؤدي إلى نموالمعلومات في المناز  والمجتم

 ؛على الشبكة
مساحة خزن المعلومات المختلفة التي يتم الحصو  عليها وتحويلها إلى ملفات يمكن استدعاؤها تنلي   -

لك من مباشرة من قاعدة البيانات المركزية وكذلك إمكانية تحديث هذه البيانات المخزونة أوال بأو  وذ
 ؛1خال  مواقع الوحدة االقتصادية على مختل  الشبكات المتاحة

 والسياحة كالسفر، الحياة مجاالت مختل  المعلومات في وتوفر غنية، موارد المعلومات تكنولوجيا تندم -
 .2األفراد بين والتواص  تشجيع التفاع  في تساهم التي اإللكترونية والنناش الحوار عن منتديات فضال

ألفراد إدارة المستنبليات أو التنبآت، حيث تسمح تكنولوجيا المعلومات بتنلي  حاالت عدم التأكد تتيح ل -
من خال  افتراض الصيغ المستنبلية لمختل  المتغيرات التي يمكن أن تحص  في المستنب  والتي كانت 

 تشك  حيزا كبيرا من الجهد اإلنساني في عالمنا المعاصر؛
رات التي أصبحت تتم عبر معلومات تتسم بدرجة عالية من الدقة والسرعة ترشيد وتحسين جودة النرا -

 في االسترجاع وبث المعلومات من حيث الكم والنوع فضال عن الحصو  عليها في الوقت المناسب؛
 حيث التجارية، والمؤسسات الشركات التجاري لمختل  النشاط على كبير بشك  المعلومات ثورة أثرت -

 ؛الكبير للجمهور والخدمات السلع تنوع كبير في  إتاحة ووفرت ترونيةالتجارة االلك قدمت
 بين والتواص  والتنوير المعلومات نشر هاما في دورا المعلوماتية عصر في اإللكترونية الصحافة تلعب -

 .الشعوب
 وتتمث  أهم مزاياها في: بالنسبة للمؤسسة:  .0.0

لى مساعدة المؤسسة في تنديم خدمات ذات تحسين أداء المؤسسة، حيث تهد  تكنولوجيا المعلومات إ -
، وذلك عن طريق مستوى أفض  لمورديها ولعمالئها، وتعميق العالقة بينها وبين األطرا  ذات المصلحة

 توفير المعلومات بين المؤسسة ومتعامليها بطرينة شفافة؛

                                                           
1
، العدد الخاص بمؤتمر الكلية، مجلة كلية بغداد للعلوم بيئة المحاسبة ومؤشرات تكيفها لتكنولوجيا المعلوماتليلي ناجي مجيد الفتالوي،  

 102ص:  1122، بغداد، العراق، 11211110االقتصادية الجامعة، المجلد: 
2
، األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية 12، العدد لمصرفية االلكترونية في عصرنة الجهاز المصرفيدور تكنولوجيا الخدمات اعرابة رابح،  

 21.22، ص ص: 1121جامعة حسبة بن بوعلي الشلف، 
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 صالفر  لك  دالترص ضرورة منها يتطلب الذي األمر التغيير سريع مناخ في اليوم المؤسسات تعيش -
 إشارات لتحلي  أساس توفير يستدعي مما التغييرات مع للتأقلم بسرعة واستغاللها، لها تتاح قد التي

 على ، فتحتوى مكونات تكنولوجيا المعلوماتخارجها أو المؤسسة داخ  من تأتي قد التي المبكرة، التحذير
 صر وفي الوقت المناسب؛بشك  مخت وتبويبها وتصنيفها البيانات  ك جمع على تنوم قاعدة

زيادة الندرة على التنسيق بين الدوائر واألقسام اإلدارية المختلفة، من خال  تحديد قنوات االتصا    -
 لتحسين الكفاءة وزيادة الفعالية والنيام باألعما  المطلوب وبالشك  الصحيح؛

رينة يدوية إلى العم  إن إدماج تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة يسمح باالنتنا  من العم  بالط -
أوتوماتيكيا، بما يسمح بتنلي  الحاجة إلى من ينوم بإمساك البيانات الالزمة لهذه األعما ، وتنلي  التكالي  

، وخاصة في ما يخص األعما  1والحد من استخدام الملفات الورقية التي تأخذ حيز كبير في المؤسسة
 عمليات يخص فيما الرياضية النماذج استخدام إلى ضافةإ ،الروتينية كتـنارير األجور وحركة المخزونات

 .االتصا  بشبكات المؤسسة ربط ذاكو  الرقابة
زيادة عدد الفرص المتاحة أمام المؤسسة في األسواق الداخلية والخارجية، وتفعي  عملية توليد وتطبيق  -

م ونن  المعرفة، واالهتمام األفكار الجديدة الالزمة لتطوير السلع والخدمات، وهذا بتحسين عمليات التعل
 .2بالبحث والتطوير، وزيادة والء وانتماء العاملين وهذا بتعزيز مشاركتهم في عملية صنع النرارات

 :يلي فيما عيوب تكنولوجيا المعلومات أهم تتمث  عيوب تكنولوجيا المعلومات:  .0
 الدو ، بين أو الواحدة، الدولة سواء داخ  ،الناس بين والمعرفي االجتماعي التفاوت وجود استمرار -

 عصر في المعلومات بفنراء وأغنياء نسمع فأصبحنا المعلومات، عالم من المهمشين األميين فئات ووجود
 وبالتالي استحداث تنسيم عالمي جديد بين العالمين سببه اتساع الفجوة أو الهوة التكنولوجية؛ المعلومات

عم  على عدم تكافؤ الفرص حيث سيتاح ألبناء تليمية و من الطبنية التع إن تكنولوجيا المعلومات تزيد -
دماج ،النخبة النادرة وسيحرم منه أبناء الطبنات محدودة الدخ  في التعليم ال يعني تنلي   هذه التكنولوجيا وا 

في معظم اعتمادنا على المعلم ب  احتياجنا إلى معلم من نوعية راقية تعجز مراكز تأهي  المعلمين الحالية 
 ؛عن تكوينهات المجتمع

عولمة المعلومات نفسها واحتكارها من قب  مالكي التننيات، وهنا البد من التأكيد على الخطورة  -
 ؛3المتزايدة الحتكار المعلومات من قب  من يحتكر أدواتها

                                                                                                                                                                                     


العمالء،  وهم الجهات التي لها عالقة مع المؤسسة أي تؤثر وتتأثر بهم كالموردين،  stakholdersاألطراف ذات المصلحة أو ما يسمي بـ  

 .المساهمين، الدولة...الخ، وسيأتي شرحهم بالتفصيل في الفصل الثالث
1

أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على األداء الوظيفي للعاملين في األجهزة الحكومية المحلية )دراسة ميدانية في جامعة ورقلة العربي عطية،  

 . 211، ص: 1121لجزائر، ، جامعة ورقلة، ا21مجلة الباحث، العدد (، -الجزائر–
2
تكنولوجيا المعلومات الحديثة وأثرها على القرارات اإلدارية في منظمة األعمال : دراسة استطالعية للواقع الفلسطيني، عصام محمد البحيصي،  

 .220:  ، ص1112، غزة، فلسطين، جانفي 21مجلة الجامعة اإلسالمية، سلسلة الدراسات اإلنسانية، المجلد ، 12العدد 
3

، مجلة العلوم 21/02المجلد تكنولوجيا المعلومات واقتصاد المعرفة القائم على التجارة الكترونيا أداة للمنافسة الصناعية، ثائر محمود العاني،  

 .200، ص: 1112االقتصادية واإلدارية، جامعة بغداد، العراق، 
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 للمنتفعين سمح الذي االفتراضي، يسمى بالواقع ما الناس حياة في المعلومات تكنولوجيا ثورة أدخلت -
 ؛التاريخية بالحنائق يتالعبوا بها أن ينوالمستثمر 

تصاعد معدالت البطالة دور مهم في لفت  على حجم وفرص العمالة، وما أدت إليه من انعكاساتها -
تهدد بحاالت من االضطرابات االجتماعية والفورات السياسية التي  األنظار إلى المخاطر المجتمعية التي

 ؛الحياة إليهم األم  في العثور على العم  والعودة إلى المتعطلون بحثًا عن طريق يعيد ينوم بها
 لساعات فالجلوس الكبار أيضا، وعلى ب  ونشأتهم، األطفا  على المعلومات الجديدة شبكة أثرت -

 فيه، والكم يعيشون الذي الواقعي العالم عن بعيدا آلخر موقع واالنتنا  من الحاسوب شبكة أمام طويلة
 ؛عليهم وعصبية ضغوطا نفسية يفرز عليها يحصلون التي المعلومات من الهائ 

 األجنبية واللغات اإلنجليزية اللغة هي االلكترونية المصادر معظم أن حيث اللغوية، والحواجز المعوقات -
 ؛المطلوب الوجه على منها االستفادة العرب الباحثين من الكثير على يصعب التي األخرى،

 أدق ومعرفة بهم، الخاصة ملفاتهم الدخو  في يقطر  عن والتنظيمات، األشخاص حرمة خرق -
 والشخصيات حتى الرؤساء األحيان بعض في تطا  قد االختراقات هذه حياتهم الخاصة، عن التفاصي 

حة بأصحاب دفجرائم الكمبيوتر تلحق خسائر فا ،بآثار سيئة على النظام والنانون ، كما أنها أتتالبارزة
 .بين الشركات والدو  واالقتصادي التجاريرة التجسس األعما  والحكومة، كما زادت ظاه

 من جديد لنوع تدشينها عن فضال والدو  والمجتمعات، النومي لألمن تهديدا أنها البعض يرى -
 .المعلوماتية هي الجرائم الجرائم من جديد نوع ظهر حيث المعلوماتية، حروبال هي، و الحروب

 كمرض األفراد، صحة على سلبية آثار التكنولوجيا لها ذهه تنشرها التي الكهرومغناطيسية الموجات إن -
 فترات مع استخدامها تتالزم عملية أن يجب لذا الننالة، الهوات  عن الناتج والديسك والسرطان األعصاب
 .وصحية رياضية

تهدد تكنولوجيا المعلومات بخرق حنوق الخصوصية والحنوق المدنية، ذلك أنها يمكن أن تستخدم عن  -
نشطة اإلجرامية الفضائية سواء بارتكاب جرائم التزوير أو السرقة من خال  سهولة النفاذ إلى طريق األ

  ؛1قواعد البيانات الشخصية
 واستدراج الجنس، وتجارة تجارة المخدرات،: مث  والسلبية الهدامة النشاطات انتشار على ساعدت -

 .الجنس والجريمة عالم إلى األطفا 
 لوجيا االتصال: تكنو الثانيالمبحث     

يعيش العالم اليوم ثورة جديدة لم تعر  لها البشرية مثي  والتي تعتبر جزأ ال يتجزأ من الثورة      
التكنولوجيا المعاصرة، وهي ثورة تكنولوجيا االتصا  التي بدأت بتجارب واختراعات في االتصاالت 

ي شكلت لب هذه الثورة، هذه الثورة التي السلكية والالسلكية، وانتهت عند أجهزة االتصا  الجماهيرية الت
                                                           

1
، ص: 1111نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ، الطبعة الثانية، المعلوماتية وحضارة العولمة "رؤية نقدية عربية"السيد ياسين،  

12. 
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عرفت نمو متزايد السرعة في وسائ  االتصا  وأساليبه، وخاصة بعد اندماج وسائط االتصا  بالمعلومات 
أو ما تسمى بظاهر االلتناء الرقمي، وتعد االنترنت هي ننطة االلتناء أو همزة الوص  بين تكنولوجيا 

 .الحاسب اآللي مع تكنولوجيا االتصا 

 المطلب األول: ماهية االتصال    

يعتبر موضوع االتصا  من أكثر المواضيع التي شغلت اهتمام العلماء والباحثين في سوسيولوجيا      
المنظمات والباحثين في علوم اإلعالم واالتصا ، وعلوم اإلدارة واالقتصاد...الخ، فهو وسيلة ضرورية ال 

 لمؤسسة.غني عنها في التعام  البشري وحركية ا

 الفرع األول: تعريف االتصال    

 ثم التخاطب لغة، اللغة اإلنسان ابتكر أن إلى التفاهم رموز وتطور المجتمعات بتطور االتصا  تطور   
 على يدرس االتصا  أصبح أن إلى، الخ …الصناعية واألقمار اآللي الحاسب توظي  ثم المكتوبة، اللغة

 علم فأي لذلك االجتماعية الحياة لدراسة الطرق أحد هو االتصا  مليةع فتحلي  ،العلوم من العديد مستوى
 العلوم تعددت هذه االتصا ، وبتعدد بعملية بالضرورة يهتم أن يجب اإلنساني السلوك بدراسة يهتم

والتي  Communisهي كلمة التينية األص    communicationلالتصا ، فكلمة اتصا   المندمة التعاري 
لى  وكلمة اتصا  األص  فيها في اللغة العربية )وص (: وص و مشترك، تعني اشتراك أ فالن الشيء، وا 

، أما اصطالحا:  1الشيء وصوال، بمعني بلغه وانتهي إليه، فننو  )وصلني الخبر ووص  إلي الخبر(
على أنه "التفاع  في ظ  منبهات أو اشارات أو نظرات عن طريق استجابة األشخاص  بوجاردسفيعرفه 

فيعدونه "عبارة عن صباح وغازي  ها، ويستخدم االتصا  تلك المنبهات كرموز لما يحم  من معني"، أماإلي
تباد  األفكار واآلراء والمعلومات بين األفراد بواسطة الوسائ  الشفهية وغير الشفهية وذلك للتأثير على 

 .2لمعلومات( إلى المنظمة"السلوك وتحنيق النتائج المطلوبة وهو بمثابة الشريان الذي يجهز الدم )ا
فاالتصا  عبارة عن "إرسا  معلومات من طر  آلخر في منظمة بما  حسين حريمأما من منظور     

"السيرورة التي  يعده  Chitode و، 3يؤدي إلى نتيجة معينة، تغيير في السلوك أو تغيير في الممارسات"
، 5ملية تباد  الخبرات بين شخصين أو أكثر"وأيضا هو "ع، 4تؤكد الرابط بين ننطتي تباد  للمعلومات"

                                                           
1

العدد الثاني، مجلة مركز بابل للدراسات االنسانية، لمجلد األول، مفهوم االتصال: البعد النفسي واالجتماعي أنموذجا، ابدر ناصر حسين،  

 .202، ص: 1122جامعةبابل، العراق، 
2

دار الحامد للنشر والتوزيع، ، الطبعة األولىاالتصاالت اإلدارية: أسس ومفاهيم ومراسالت األعمال، ان أبو زيتون، صباح حميد علي، غازي فرح 

 . 22، ص: 1112عمان، األردن، 
3

 .20، ص: 1110، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، مهارات االتصال في عالم االقتصاد وإدارة األعمالحسين حريم،  
4
 J.S.Chitode, Communication Theory, first Edition, Technical Publication Pune, India, 2010, P ; 01. 

5
 Norlida Kamaluddin, Rabiah Abdul Wahab, Rohaya Mohd Hussein, Zafran Hassan, Principles Managment, 

Second Edition, Oxford university press, Malysia, 2014, P : 322. 
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فاالتصا  هو:"عملية نن  المعلومات والرغبات والمشاعر والمعرفة والتجارب  ل بيرلسون وستاينروبالنسبة 
 . 1إما شفويا أو باستعما  الرموز والكلمات والصور واإلحصائيات بنصد اإلقناع أو التأثير على السلوك"

 بنة يمكن النو  بأن: من خال  التعاري  السا   

 االتصا  تجزئة المستحي  من إذ معين، لحدث فع  رد أو فع  مجرد وليس عملية هو التصا ا -
 ؛معزولة كلمات مجرد ليس فاالتصا  فنط أفعا  ردود أو أفعا  إلى وتحويله

لتفاع  هناك تفاع  في العملية االتصالية، فاالتصا  هو عملية مرنة وديناميكية ال تتسم بالثبات، وا -
هنا يأخذ شكلين، األو  هو تفاع  بين المرس  والمستنب ، والثاني هو تفاع  بين المستنب  والرسالة أو 

 موضوع االتصا ؛
تتم عملية االتصا  من خال  وسيلة، قد تكون هذه الوسيلة شفهية كالكلمات، أو غير شفهية كالرموز  -

 وى الرسالة؛والصور...الخ على أن تناسب الغرض من االتصا  أو محت
يعتبر االتصا  هو نن  المعلومات والبيانات والمعار  والخبرات والمهارات من طر  آلخر، إال أن  -

اعتبار االتصا  هو نن  هو مفهوم ضيق حيث أن النن  يناسب الماديات أكثر، فالنن  من مكان آلخر 
أهدا  االتصا  نجد زيادة  يعني أن المكان األو  أصبح فارغ وهذا ال يناسب العملية االتصالية فمن

 الخبرات والمعار ؛
 من األفراد تنارب مدى يعكسوهو  أي بالمشاركة، المجموعات وعبر األفراد بين يتم  االتصا  نإ -

لى بعضهم  التي االجتماعية العالقات أساس انه في االتصا  أهمية وتكمن، بينهم الذي االرتباط مستوى وا 
 من شبكة توجد أن البد األعما  ومنظمات المؤسسات داخ  ضاأي األغراض، لشتى الناس بين تكون

 مثال،  المؤسسة أفراد بين تربط االتصاالت
يعم  االتصا  على تحنيق هد  معين يحدد بحسب الغرض من العملية االتصالية، وله ردود فع   -

 تظهر عاجال أم عاجال؛
  من خاللها فرد أو مجموعة من وكحوصلة يمكن تعري  االتصا  بأنه "عملية ديناميكية، يتفاع   

 األفراد، بغرض تباد  المعلومات والمكتسبات المختلفة عن طريق وسيلة معينة، بغية تحنيق هد  معين.  

 الفرع الثاني: عناصر )مكونات( االتصال    

لكي تكتم  عملية االتصا  بشك  صحيح يجب أن تتوفر على جملة من العناصر أو المكونات،     
عظم المتخصصين في هذا المجا  يتفنون على أربعة عناصر أساسية، وهي المرس ، الرسالة، حيث أن م

المستنب  والوسيلة، وتعتبر هذه العناصر األساسية باإلضافة إلى عناصر أخري ال تن  أهميتها عن 

                                                           
1

، مجلة 22المجلة الرابعة، العدد دور وسائل االتصال الحديثة في التوعية االنتخابية في العراق، شعالن عبد القادر إبراهيم، محمد حازم حامد،  

 . المحملة من الموقع212،  ص: 1121جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية،كلية القانون، 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=69709   22:22على الساعة  12/12/1120بتاريخ 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=69709
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الية، وعلى األولى وخوصا في الوقت الحالي بسبب االنفتاح والتفاع  )يؤثر ويتأثر( الذي عرفته البيئة الح
 ر في الشك  التالي:العموم يمكن توضيح هذه العناص

 (: عناصر )مكونات( االتصال14الشكل رقم )

 

 
 

 

 

 

 

 

 

هو الشخص الذي تصدر عنه و  ،: وهو منشأ الرسالة، ويمكن تسميته بالراس  أو المصدرالمرسل .1
ن الجهة التي لديها مجموعة الرسالة بمحتوياتها المختلفة، وقد يكون شخصا واحد أو أكثر، كما يعبر ع

من األفكار والمعلومات والتي يود أن يننلها إلى الطر  اآلخر من أج  التأثير في سلوكه بنحو ما، 
 :1والمرس  ينوم بوظيفتين وهما

تحديد الفكرة أو المهارة أو غيرها مما يرغب في توجيهه لمن يتعام  معهم، ثم دراسة هذه الفكرة وجمع  -
 بة عنها وتنظيمها وتبويبها وتحديد واختيار الوسيلة المناسبة.المعلومات المناس

النيام بالشرح وتوضيح هذه الفكرة أو المهارة لمن هم في حاجة إليها عن طريق اللغة أو الوسيلة  -
 المناسبة التي اختارها في وقت معين.

إبراز تأثره بهذا الخبر : حينما ينرر المرس  ما يريد من رسالته كمجرد نن  خبر أو أمر ما، أو الترميز .2
أو نحو ذلك فإن عليه أن يضع المعني المراد في شك  رموز لفظية أو غير لفظية، فيترجم المعنى 

 بكلمات وأفكار وآراء وأصوات وتعبيرات جسدية...تؤل  جميعها الرسالة التي يرسلها إلى الطر  اآلخر.

                                                           
1

 .02-00، ص ص: 1112، ع، الطبع األولى، الدار العالمية للنشر والتوزيمبادئ علم االتصال  ونظريات التأثير محمود حسن إسماعيل، 

 المرسل الرسالة الوسيلة المستقبل

 فك الترميز الترميز
 التشويش

 الت  ية العكسية

 بيئة االتصال

 على: ناءبث الباح إعداد: من المصدر

 A.P.Godse, U.A.Bakashi, Analog communications, First Edition, Technical Publication Pune, 

India, 1121, P ; 02. 
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أو رجاء أو نصيحة أو منترحات أو وهي موضوع االتصا  الذي قد يكون أمرا أو طلبا  الرسالة: .2
توجيهات أو أية مجموعة من المعاني التي توجه من المرس  إلى المرس  إليه، وهي جوهر العملية 
االتصالية، وتنوم الرسالة الناجحة على الفكرة المعبر عنها باألسلوب الواضح، والتي يمكن تنفيذها على 

انة وصدق المرس ، وبندرة الوسيلة على نن  مضمون الوجه الذي قصده مرسلها، كما تتأثر بدرجة أم
 .1الرسالة، وباستعداد المستنب  لتلني الفكرة وقدرته على استيعاب المعني المنصود

: يحتاج أي اتصا  إلى وسيلة لتوصي  الرسالة من المرس  إلى المرس  إليه، فهي الطريق الوسيلة .2
اآلخر، وقد تكون هذه الوسيلة طبيعية عبر موجات الذي تمر به لالنتنا  من الطر  األو  غلى الطر  

الضوء أو الصوت التي تمكننا من رؤية اآلخرين وسماعهم كما في االتصا  الفردي، أو تكون الوسيلة 
صناعية كما في االتصا  الجماهيري الذي يعتمد على وسائ  تكنولوجيا كالبث اإلذاعي، التلفاز والهوات  

 .2والحواسب اآللية وغيرها
ويسمي أيضا بالمتلني وهو عنصر هام وفعا  في العملية لمستقبل)الطرف اآلخر في االتصال(: ا .2

االتصالية، حيث تنع على عاتنه مسؤولية فك رموز الرسالة وتحليلها، والمتلني قد يكون فردا كما في 
االتصا  الشخصي واالتصا  الذاتي، أو أكثر من فرد كما في االتصا  الجماعي أو االتصا  

 الجماهيري.
: وكما سبق الذكر إلى أن أي لرسالة تتضمن رموزا لفظية أو غير لفظية، هنا وجب عند فك الترميز .2

استالم الرسالة من المستنب  فك رموزها لتعطي معني كامال ومتكامال، حيث أن عملية تحلي  رموز 
انحرا  الرسالة عن الهد   الرسالة بطرينة خاطئة قد تؤدي إلى الفهم الخاطئ لمضمون الرسالة وبالتالي

المراد منها، وكلما كان هناك تجانس وتماث  في المركز والخلفية الفكرية والحضرية للمرس  والمرس  إليه 
 واتفاق على معنى الرموز كلما كانت هناك درجة استيعاب وفهم أكبر للمنصود من الرسالة.

حدث فيه االتصا ، وهي تمث  المؤثرات وتمث  اإلطار العام أو الجو العام الذي يبيئة االتصال:  .4
المعنوية والمادية على العملية االتصالية مث  المشاعر والتصورات والعالقات بين المتصلين، وكذا 
خصائص المكان مث  درجة حرارته، ألوانه ترتيبه...الخ، فمثال يحتاج األستاذ إلى بيئة عم  هادئة وليست 

 .3رسصاخبة ومزعجة وهذا من أج  إلناء الد
: وهي مختل  المؤثرات التي تنل  من الندرة على إدراك المنصود من الرسالة أو المراد منها، التشويش .4

وقد تتعلق التشويش بالمرس  من حيث إدراكه واتجاهاته وشخصيته وقرته على اختيار الوسيلة المناسبة ال 
 تكون بالشك  المطلوب أو بالمستنب  في حد ذاته.

هي الرسالة الجوابية التي يرسلها المستنب  إلى المرس ، وقد تكون لفضية أو غير و  الت  ية العكسية: .9
لفظية، أو االثنين معا، وتعد من أهم عوام  نجاح العملية االتصالية، لكونها تؤكد درجة استيعاب 

                                                           
1
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، وتختل  درجة استجابتها حسب طبيعة الرسالة ونوع الوسيلة المستعملة في عملية 1المستنب  للرسالة
االتصا ، فسرعة التغذية العكسية مثال تختل  باختال  الموق ، حيث نجد في المحادثة الشخصية يتم 
استنتاج ردود الفع  في نفس اللحظة بينما ردود الفع  لحملة إعالنية ربما ال تحدث إال بعد فترة طويلة، 

لية االتصا  بطرينة جيدة وعملية قياس ردود الفع  مهمة في عملية االتصا  حيث تبين فيما إذا تمت عم
في جميع مراحلها أم ال، كما أنها تبين التغيير الذي أحدثته الرسالة سواء على مستوى الفرد أو المنظمة 

 على حسب الشريحة الموجه لها الرسالة. 

 الفرع الثالث: أنواع االتصال     
صدر وتصنيفات تصنيفات على أساس المصن  أنواع االتصا  تصنيفات متعددة فهناك ت     

على أساس، وتصنيفات على أساس نوع الرسالة وتصني  وفق درجة تأثير الرسالة أو الشريحة 
 الموجهة لها الرسالة.

  :2وينسم االتصا  حسب المصدر إلى اتصا  رسمي واتصا  غير رسمياالتصال حسب مصدره: . 0
اسطة اإلدارة وترتبط أساسا وهي االتصاالت المهيكلة والموضوعة والمحددة بو االتصال الرسمي:  .0.0

 والتناليد الرسمية بالطرق المؤسسة في الفاعلين بين تتمبهيك  السلطة في المنظمة، واالتصاالت الرسمية 
 بشك  االتصا  المختلفة وقنوات وسائ  باستخدام االتصا  من النوع هذا ويتم عليها، والمتفق المتعر 

 االتصا  أهمية وتزداد التنظيمية، أهدافها تحنيق يف تهالمساعد والمؤسسات المنظمات داخ  فعا 
 فعا  مناخ وتوفير بالجمهور تهاصال تعميق إلى تسعى التي والمنظمات المؤسسات في التنظيمي
 والمعلومات الرسائ  لنن  مفتوح اجتماعي كنظام المؤسسات عصر نعيش وأننا خاصة ، معهم لالتصا 

لى من  االتصا  كان الشخصي، سواء االتصا  أسلوب لتنظيميا االتصا  على ويغلب .جمهورها وا 
 من جماعيا االتصا  كان أو ، المدير مع أو العم  في الزمالء بين والمحادثة كالحوار ثنائيا الشخصي

 :3أشكاال مختلفة الرسمية االتصاالت األقسام وتأخذ واجتماعات اللناءات خال 
 إلى الدنيا المستويات نسياب المعلومات من االتصاالت التي تمث  ا وهي االتصاالت الصاعدة: .0.0.0

 مهما يكون االتصا  من النوع وهذا النازلة، االتصاالت عكس إنها ، أي4األعلى المستويات في الرؤساء
 التنظيم مستويات في السائدة والتنظيمية اإلدارية أو التشغيلية أو اإلنتاجية األوضاع يعكس حيث للغاية
اإلنتاج  سياسات عن – استخدامه أحسن ما إذ – واضحة للرؤساء ورةص يعطي فهو ثم ومن الدنيا،

 المرؤوسين. يشغلها والتي واألفراد والتموي  والتسويق
                                                           

1
 Leena Sen, communication skills, Second Edition, Eastern Economy Edition, July, 2008, P :12. 

2
 Sussane Jaggi, Communication et information –Compétences de base  en leadership : Principes et 

méthodes théoriques avec exemples, Rita-maria Zuger Edition, 1ere édition, 2011. PP : 14.15 
3

، الطبع الثانية، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، االردن، مبادئ اإلدارة الحديثة: النظريات العمليات اإلدارية وظائف المنظمةحسين حريم،  

 .120-122، ص: 1110
4
 Claude Duterme, La Communication Interne de l’entreprise, L’approche de palo alto et analyse des 

organisations, 1
ere 

Edition, édition de boeak université, Bruxelle, 2004, P : 25. 



 البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسة وآليات تفعيلها...........  :األولالفصل  

 

40 

 في تساعدها التي والمعلومات الحنائق اإلدارة تزويد على يعم  أنه في تكمن الصاعد االتصا  وأهمية  
 التخطيط في المشاركة للمرؤوسين الفرصة يتيح المرتدة، كما المعلومات نظام يمث  فهو النرار، اتخاذ
 النرارات. واتخاذ
تشك  االتصاالت النازلة الجزء األكبر من االتصاالت في المنظمة، وهي  االتصاالت النازلة: .0.0.0

تمث  مختل  السياسات والخطط والبرامج، والنرارات والتعليمات واإلرشادات واألوامر، وتشتم  على 
 هناك ثم ، لوجه وجها أي المباشر االتصا  :أهمها عديدة أشكا  ويأخذمعلومات غزيرة ومتنوعة، 

 لتوثيق الرسالة، أو العاملين من أكبر عدد إبالغ لغرض التنييم وأنواع واإليضاحات المكتوبة التعليمات
 واألدلة. واإلعالنات للنشرات المنظمة استعما  جانب إلى هذا

 رغم االتصاالت، من النمط هذا إلى اهتمام تولي داريةاإل التنظيمات أغلب إن االتصاالت األفقية: .2.1.1
 تحنيق على يساعد كونه في األهمية هذه وتبدو .داخله التوازن وتحنيق التنظيم فعالية رفع في أهميتها
 أفني اتجاه في يسير االتصا  التنظيم، هذا مستويات مختل  بين الوظيفي التكام  وحدات بين التنسيق

المركز  نفس يشغلون الذين العم  زمالء مختل  بين وتبادلها المعلومات رسا بإ يتم هو، فأو عرضي
 .الرسمي اإلداري النظام في العم  ومناصب

جراءات لنواعد يخضع ال الذي االتصاالت من النوع ذلك هواالتصال ال ير رسمي:  .2.1  مثبتة وا 
 الشخصية لعالقاتا من شبكة عن عبارة هو ب  الرسمي، االتصاالت في الحا  هو كما ومكتوبة

 تحدد التي الرسمية العالقات جانب فإلى رسمي، غير بشك  التنظيم أعضاء بين تنشأ التي واالجتماعية
 نتيجة رسمية غير عالقات وجود من البد أصبح المؤسسة في للعاملين والمسؤوليات والسلطات الواجبات
 سبي  في جهودهم وتوجه تجمعهم نتيجة العالقات هذه بينهم فتنموا بعضهم، بمواجهة باألعما  قيامهم
 التنظيم. خال  من وانجازه تحنينه إلى يهدفون الذي المشترك الغرض تحنيق

 ويننسم إلى:االتصال وفق نوع الرسالة االتصالية:  .2
مباشرة  هويدركفي هذا النوع من االتصاالت يص  اللفظ منطوقا إلى المستنب   االتصال اللفظية: .0.0

 80بتت إحدى الدراسات الميدانية أن االتصاالت الشفوية تستحوذ على أكثر من بحاسة السمع، ولند أث
من إجمالي  15من إجمالي الوقت المخصص لالتصا  من قب  المدير، بينما تكون نسبة االتصا  

، ويتميز هذا النوع من االتصاالت 1الوقت المخصص لالتصا  من قب  مزودي الخدمات أو رعاية الزبائن
ى توفير الوقت، كما أنه يسمح بالمواجهة بين المرس  والمستنب ، ويتطلب جملة من المهارات بندرته عل

 منها الندرة على التفكير وشرح األفكار.
يعتبر االتصا  الكتابي من أهم وسائ  االتصا  وخاصة في األعما  االتصاالت المكتوبة:  .2.2

بسبب ما يتمتع به من صفات الثبوتية والرسمية  اإلدارية، والتجارية والصناعية...وال يمكن االستغناء عنه
والمصداقية الكبيرة التي يتمتع بها، عالوة على أنه يعبر عن األفكار واآلراء بوضوح ومنطنية، فضال عن 
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مكانية إضافة مالحظات وشروحات بك  يسر وسهولة،  سهولة حفظها مدة زمنية طويلة، وسهولة قراءتها وا 
  جالت والمنشورات والصح .ومن أمثلته: التنارير والس

 أقدم الجسد( من )لغة حديثا عليها يطلق ما أو اللفظي غير االتصا  يعتبراالتصاالت غير اللفظية:  .0.0
 عن اإلنسان يك  فعندما منه، أو التهرب تحاشيه يمكن ال أمر وهو اإلنسان، عرفها التي االتصا  طرق
 اللفظي غير واالتصا  أخرى، بوسائ  ذاته عن يروعن التعب الحركة عن يك  أن ال يستطيع فإنه الكالم
 الوجه، تعابير على يفسر االتصا  اللفظي، وتحتوي الرسالة الغير لفظية  أو يعزز أو يكم  دائماً 

  ...وانفعاالته وتوتره، ونظراته، المرس ، الشخص ومالبس والندمين، الجسم، واليدين، وحركات
ع االتصاالت بتعدد الشرائح الموجهة إليها وعلى العموم يمكن تعدد أنوااالتصال حسب درجة التأثير:  .2

  تنسيم االتصا  من خال  معيار درجة التأثير إلى:
هذا النوع من االتصا  يحدث لك  منا حينما نتحدث مع أنفسنا، ويتعلق هذا االتصال ال اتي:  .1.2

أن االتصا  يتركز في داخ  باألفكار والمشاعر والمظهر العام،  كما نراه ونحس به، في ذواتنا، وبما 
اإلنسان وحده، فإنه هو المرس  والمستنب  في الوقت نفسه، وتتكون الرسالة من األفكار والمشاعر، كما 
أن وسيلة االتصا  هي المخ الذي يترجم األفكار والمشاعر ويفسرها، وهو نفسه الذي يصدر رجع الصدى 

 ويرفض البعض اآلخر أو يستبدلها بغيرها. عندما ينّلب المرء األفكار والمشاعر فينب  بعضها
وهو االتصا  الذي يحدث في  ،وقد سمي في بعض األحيان باالتصا  المباشراالتصال الشخصي:  .2.2

عملية تباد  للمعلومات بين شخصين أو أكثر، وقد  وهو ، حياتنا اليومية وفي اغلب المجتمعات في العالم
لمجموعات الصغيرة التي تضم عددا قليال من بين ايحدث بشك  مباشر الشخصي  يحدث االتصا 

يه أن يتلنى استجابة مباشرة علي ما ينو  وين  يستطيع ك  مشترك  كبيرة األفراد، أو بين مجموعات
ففي األسواق والمركبات والمدارس وداخ  أندية المشاهدة التي يتواجد فيها  علي موق  الطر  اآلخر،

التصا  المباشر وكذلك داخ  الجامعات والمساجد التي يتناو  عدد كبير من األشخاص ينومون بعملية ا
، 1الناس الحديث في مواضيع شتى وألغراض مختلفة وينجزون كثيرًا من األعما  عبر االتصا  المباشر

التفاع  االجتماعي بين و  ،االستجابة بين المرس  والمستنب  فورية ويتميز هذا النوع من االتصاالت بأن
االيجابية حيث يحرص ك  من الطرفين لالستجابة ، و خال  وحدة الزمان والمكان طرفي االتصا  من

زيادة الثنة بين طرفي وبالتالي  الوجود المادي أو الشخصي في مكان واحد، وضرورة للطر  اآلخر
 .االتصا  المتنابلين وجها لوجهه

إلى عدد من  في االتصا  الجمعي تنتن  الرسالة من شخص واحد )متحدث( االتصال الجمعي: .3.3
األفراد يستمعون، وهو ما نسميه بالمحاضرة أو الحديث العام أو الخطبة أو الكلمة العامة، ويحدث هذا 
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عادة من خال  المحاضرات الدينية أو التوجيهية أو التجمعات الجماهيرية أو المظاهرات السياسية وكلمات 
وعادة ما يتميز ، 1ي  أو كثير من الناسالترحيب والتأبين، والحديث في األماكن العامة إلى عدد قل

وال يمكن غالبًا للمستمعين أن  ،االتصـا  الجمعي بالصبغة الرسمية وااللتزام بنواعـد اللغة ووضوح الصـوت
نما يمكنهم التعبير عن موافنتهم أو عـدم موافنتهم ) بالتصفيق أو هز الرأس، أو  يناطعوا المتحـدث، وا 

 (.إصدار أصوات تعبر عن عدم الرضا عن حديثهبالمناب  باإلعراض عنه أو 

يحدث االتصا  الجماهيري من خال  الوسائ  اإللكترونية كاإلذاعة والتلفاز االتصال الجماهيري:  .0.0
وتشم  وسائ  االتصا  الجماهيري  ،واألفالم واألشرطة المسموعة واإلنترنت والصح  والمجالت والكتب

وهذا يعني أن الرسالة  ،المضغوطة واألقراص المرئية ونحوها كذلك وسائط االتصا  المتعددة كاألقراص
ينصد بها الوصو  إلى عدد غير محدود من الناس. ورغم كثرة استخدامنا لوسائ  االتصا  الجماهيري إال 

 أن فرص التفاع  بين المرس  والمستنب  قليلة أو منعدمة في أكثر األحيان.

مث  آالت التصوير الرقمية ووسائ  البريد اإللكتروني والهات   ولند مكنت الوسائ  اإللكترونية الحديثة،
المرئي ونحوها، التواص  بين الناس على نطاق واسع متجاوزة الحدود الجغرافية والسياسية وموّصلة بين 

 الثنافات المختلفة.

 الفرع الرابع: معوقات االتصال   
يئة ألخرى، كما تختل  هذه المعوقات في تتعدد وتتنوع معوقات االتصا  من منظمة ألخرى، ومن ب   

تصنيفها من مكان آلخر ومن بيئة ألخرى، وذلك بحسب نظرة ومفهوم ك  باحث، فالعوائق هنا هي 
مجموعة من العوام  التي تعوق وتؤثر على مضمون المعلومات في عملية االتصا ، وعلى العموم نجد 

 : 2أن هذه المعوقات تننسم إلى
ـــى المرســـ  والمســـتنب  فـــي عمليـــة وُينمعوق   ات شخص   ية:  .0 صـــد بهـــا مجموعـــة المـــؤثرات التـــي ترجـــع إل

، وتعزى هذه المعوقات بصفة عامة إلى مداركهم العنلية نتيجة الفـروق عكسيا وتحدث فيها أثرا االتصاالت
الفردية التـي تجعـ  األفـراد يختلفـون فـي حكمهـم وفـي عـواطفهم وفـي مـدى فهمهـم لالتصـا  واالسـتجابة لـه، 

كالشـــك فـــي دقـــة  لنـــدرة علـــى التعبيـــر الجيـــد واختيـــار ألفـــاظ مبهمـــة، وكـــذلك مـــدى الثنـــة بـــين األفـــرادوعـــدم ا
، فضع  الثنة بينهم يـؤدي إلـى عـدم تعـاونهم وبالتـالي حجـب المعلومـات عـن المعلومات من قب  المستنب 
  .ملية االتصاالت ويحد من فاعليتهابعضهم البعض، مما يعند ع

أساسا إلى عـدم وجـود هيكـ  تنظيمـي يحـدد بوضـوح مراكـز االتصـا  وخطـوط  وترجع معوقات تنظيمية: .0
السلطة الرسمية في المنشأة، مما يجع  النيادات اإلدارية تعتمد على االتصا  غير الرسمي والذي ال يتفق 
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وقد يكون التخصص، وهو أحد األسس التي ينوم  ،في كثير من األحيان في أهدافه مع األهدا  التنظيمية
ا التنظيم، من معوقات االتصا ، وذلك في الحاالت التي يشك  فيها الفنيون والمتخصصون جماعات عليه

 ،متباينة لكـ  منهـا لغتهـا الخاصـة وأهـدافها الخاصـة، فيصـعب عليهـا االتصـا  بغيـر الفنيـين المتخصصـين
ه االتصا  أو قصـور وعدم وجود سياسة واضحة لدى العاملين في المنشأة تعبر عن نوايا اإلدارة العليا تجا

هــذه السياســة، وعــدم وجــود وحــدة تنظيميــة لجمــع ونشــر البيانــات والمعلومــات، وعــدم االســتنرار التنظيمــي، 
ـــان أيضـــًا إلـــى عـــدم اســـتنرار نظـــام االتصـــاالت بالمنشـــأة، وكـــذلك كبـــر حجـــم نطـــاق اإلشـــرا  وكثـــرة  يؤدي

ختصاصــات والصــالحيات، أيًضــا المســتويات اإلداريــة، وعــدم وجــود هيكــ  تنظيمــي يشــير إلــى وضــوح اال
غيـــاب السياســـة الواضـــحة لنظـــام االتصـــاالت فـــي المنشـــأة التـــي توضـــح أهـــدا  االتصـــاالت اإلداريـــة فـــي 

 المنشأة وتساعد على تحديد السلطة والصالحيات والمسؤوليات وتمنع التداخ  بين الوحدات التنظيمية. 
لتـي تحـد مـن فاعليـة االتصـا  والتـي ترجـع إلـى وُينصـد بهـا المشـكالت ا: والج رافي ة  بيئي ةالمعوقات ال .0

مجموعة العوام  التي توجد في المجتمع الـذي يعـيش فيـه الفـرد سـواء داخـ  المنشـأة أو خارجهـا، ومـن بـين 
هذه العوام  اللغة التي يستخدمها، واستخراجه لمعاني الكلمات في ضـوء قيمـه وعاداتـه وتناليـده، باإلضـافة 

ت االتصـــا ، وعـــدم وجـــود نشـــاط اجتمـــاعي علـــى نطـــاق كبيـــر فـــي كثيـــر مـــن إلـــى عـــدم كفايـــة وكفـــاءة أدوا
المنشــآت، وال شــك أن طرينــة االتصــا  تتــأثر بمــدى التفــاهم والتعــاون النــائم بــين العــاملين، فدرجــة التفــاهم 
واالنســـجام التـــي تتـــوافر بيـــنهم تحـــدد أســـلوب االتصـــا  ومـــدى فاعليتـــه، إن درجـــة الحـــرارة واإلضـــاءة وســـوء 

جــــود الضوضــــاء، تســــاعد علــــى إعاقــــة االتصــــا  الفاعــــ ، والحيــــز المكــــاني الضــــيق مــــع كثــــرة التهويــــة وو 
 المراجعين، يعرق  االتصا  الفّعا  ويؤدي للتوتر.

البعض وما مدى قرب أو بعد أطرا  وعناصر االتصا  من بعضهم  أما المعوقات الجغرافية تصوب   
على عملية االتصا ، فالمعرو  أن المنظمة منطنة من تأثير  يترتب على فارق التوقيت الزمني لك 

المنظمات أو فروعها في مناطق متعددة وقد تكون وسائ  االتصاالت والمواصالت  تتعام  مع عدد من
 .تلك المناطق مما يجع  المنظمة تعتمد على نوع دون آخر من أساليب االتصا  غير متيسرة في بعض

ا  مـــن مجتمعـــات مختلفـــة، حيـــث يجـــب تعزيـــز مثـــ  كـــون طرفـــي االتصـــ معوق   ات نفس   ية اجتماعي   ة: .0
العالقـــــات االجتماعيـــــة بـــــين العـــــاملين علـــــى تعـــــدد مســـــتوياتهم التنظيميـــــة، وذلـــــك لرفـــــع الحـــــواجز النفســـــية 

 .1واالجتماعية بين المديرين والعاملين لتحنيق أهدا  االتصا 
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 مفهوم تكنولوجيا االتصالالمطلب الثاني:   

جذري في جميع المستويات، نتج بالدرجة األولى عن تكنولوجيا اإلعالم  حدث في الوقت الراهن تطور    
على تزويد المجتمعات والمؤسسات المعلوماتية بالتجهيزات  ىاألول عملتف ،اآللي وتكنولوجيا االتصا 

أدى إلى تحكم أكثر في  الشيء الذي اتها وكذلك بالبرمجيات المتطورة،اإللكترونية من حواسيب وملحن
فند مكنت من  -تكنولوجيا االتصا -ت من حيث التجميع والمعالجة والتخزين، أما الثانية المعلوما

تحويلها بالسرعة والكيفية المطلوبتين إلى المستفيدين أين ما و استغال  منتجات تكنولوجيا المعلومات 
 وجدوا.

 الفرع األول: التطور التاريخي وتعريف تكنولوجيا االتصال    

 عدة التطورات هذه سبق وقد الماضي، النرن نهاية تطورا مذهال الحديثة االتصا  ياتكنولوج سجلت    
الوسائ  االتصالية فكما  مختل  في متسارعة تغيرات التكنولوجيا خاللها من عرفت تاريخية، محطات

ثم ذكرنا سابنا فالبداية كانت بضرورة استخدام اللغة من أج  التواص  بين أفراد المجتمعات البدائية 
م، أما البداية الحنينية والمذهلة التي عرفتها وسائ  االتصا  الحديثة بدأت 2001باكتشا  الطابعة في 

، ثم تالها اختراع التلغرا  في 1م2810الموجات الكهرومغناطيسية في وليام سترجون عندما اكتش  
غرا  عام م والفونو 2810الهات  في  جراهم بيل عثم اختر ، 2صامويل موريسم من طر  2821
 2815، ثم توالت االختراعات واالكتشافات سنة بعد سنة، حتى سنة طوماس أديسونم من طر  2811

أين عرض وألو  مرة العرض السينمائي في فرنسا وكانت السينما آن ذلك صامتة ثم أصبحت ناطنة في 
  األمريكية.   م بدأ االستخدام األو  للتلفزيون التجاري في الواليات المتحدة2102م، وفي 2118

 للفرد تتيح أنها أي ،الفكرة التنليدية للعملية االتصالية تجاوز لألفراد الجديدة التكنولوجيات سمحت لند    
 المباشر، االتصا  بصعوبة إحساس أي دون ،في أي وقت وأي مكان شخص أي مع عالقة في يدخ  أن

 الصناعية األقمار تشك  حيث التنليدية، ةيالجماهير  اإلعالم وسائ  حدود يتجاوز اليوم االتصا  فعالم
 .االتصا  عالم في الهامة الجوانب إحدى واالنترنت

"األدوات واألوعية والوسائ  والتجهيزات المتطورة التي يتم توظيفها وعليه فتكنولوجيا االتصا  هي   
تكلفة وبدقة أكبر" أما  بغرض نن  المعلومات والبيانات من المرس  إلى المستنب  في اق  فترة زمنية وبأق 

فيري أنها "النطع الحرفية والخدمية التي تعم  على نن  واستنبا  وتخزين ومعالجة  فاروق السيد حسين
، كما تمث  "مختل  التجهيزات والوسائ  التي اكتشفتها واخترعتها 3ونشر المعلومات بوسائ  الكترونية"

نتاج وبث ونن  استنبا  وعرض المع  لومات االتصالية بين المجتمعات واألفراد" البشرية لجمع وا 
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بأنها "مجموعة التننيات واألدوات أو النظم المختلفة التي يتم توظيفها لمعالجة  على محمد شوقيويعرفها 
المضمون أو المحتوى الذي يراد توصيله من خال  عملية االتصا  الجماهيري أو الشخصي أو التنظيمي 

م من خاللها جمع المعلومات والبيانات المسموعة أو المكتوبة أو المصورة أو الجمعي أو الوسطي والتي يت
أو المطبوعة أو الرقمية ثم تخزينها ثم استرجاعها في الوقت المناسب ثم نشرها وننلها من مكان آلخر 

  .1وتبادلها"

 تاالتصاال تجهيزات لوص  مستخدم مصطلح هي"التالي  النحو على أيضا تعريفها يمكن كما     
 أمثلتها: من و عبرها إليها النفاذ و خاللها من المعلومات إلى السعي يمكن التي السلكية والالسلكية

 .2االنترنيت..." ، المودم ، بعد عن الفاكس، المؤتمرات التلفزيونية
بأنها "العلم والنشاط في تخزين واسترجاع ومعالجة وبث المعلومات باستخدام أجهزة  بروكترويعرفها      

 لتكنولوجيا مراد  هي االتصا  تكنولوجيا" أنب نبي  الدكتور ، وهذا التعري  الذي يؤيد رأي3الكومبيوتر"
 وأداتها والمعار  والمعلومات البيانات هي المعلومات لتكنولوجيا الخام المادة أن أساس على المعلومات
 حسابية بطاقة تستهلك التي تهابرمجياإلكترونية و  وسائ  من يتبعه وما الكومبيوتر هي منازع بال األساسية

 بين الفوري التفاع  خال  من فيتم التوزيع أما معلوماتية وخدمات سلع إلى الخام المادة هذا تحوي  في
 من أو اإلعالم، أجهزة في الحا  هو كما المباشر وغير المباشر أساليب البث خال  من واآللة اإلنسان
 .4"الطرفية وحداته وبين وبينه كمبيوتر وآخر بين تص  التي البيانات شبكات خال 

السلكية  المتقدمة"مختلف األدوات والوسائل أما الباحث فيعر  تكنولوجيا االتصا  على أنها     
 بأسرع طريقة وأقل تكلفة". والالسلكية التي تستعمل ب ية تجميع ونشر المعلومات

 فالبعض ،ختال  في تعري  تكنولوجيا االتصا ومن خال  التعاري  السابنة يمكن النو  بأن هناك ا    
 أو استنبا  أو تخزين أو توزيع أو إنتاج على تساعد وسيلة أو جهاز أو أداة أنها على تعريفها في ينتصر
 وتوزيعها المعلومات إنتاج على تساعد التي والوسائ  الخاصة واألجهزة اآلالت أنها أو، البيانات عرض

 والنصية الرقمية المعلومات ونشر وتخزين معالجة أو اكتساب أو الحصو  هي أو، وعرضها واسترجاعها
 .والكومبيوتر والسلكية والالسلكية

 ينظر اآلخر البعض فإن واالجتماعي الثنافي معناها من االتصا  تكنولوجيا البعض يستخرج بينما     
 التكنولوجيا يعتبرون حيث معا، جتمعوالم والمعلومات التكنولوجيا متضمنة متكاملة شمولية لرؤية وفنا إليها
 تتضمن التكنولوجيا أن يعني ما وهو المجتمعات أهدا  تحنيق وتسيير المهام إلنجاز ضرورية وسيلة
  .التنني الجانب على فنط تنتصر وال وفنية واجتماعية وتنظيمية ثنافية أشكاال
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 وعلى العموم يمكن النو  بأن لتكنولوجيا االتصا  جانبين:   

 واالختراعات لالستكشافات العلمي التطبيق في ويتمث  تننيال أو جانب األو  يمث  الجانب الماديفال -
 النصوص معالجة وأساليب والطباعة الفوتوغرافي كالتصوير وتبادلها وننلها العلوم مجا  في والتجارب
 .أشكالها بك  والالسلكية السلكية واالتصاالت واإلرسا  والصور

 الذي العلم ذلك وهو االتصا ، علم في ويتمث  معرفيوال فكريي فيجسد الجانب الأما الجانب الثان -
 ويشم ( الجماهيري الجمعي، الشخصي، الذاتي،( ومستوياتها ومجاالتها االتصا  وسائ  بدراسة يعنى
 أو االتصالية باألنشطة يتعلق فيما األخرى األكاديمية الجوانب ودراسة كعملية االتصا  دراسة ذلك
 .الخ ....االتصالي الموق  على المؤثرة البيئية الجوانب أو سائ الو 

 الفرع الثاني: مكونات تكنولوجيا االتصال       

التطور الذي شهده قطاع تكنولوجيا االتصاالت على المستوى المحلي  أنكما هو معلوم لدى الجميع     
مجتمعات، كما غير الكثير من المفاهيم ساهم وبشك  مباشر في تنريب المسافات بين الدو  والوالعالمي 

وسائ  حديثة وسهلة وغير  إيجادحيث مكن من  1العالم شبيها بنرية صغيرة وأصبحوالنيم االجتماعية 
 :مكلفة في االتصا  باآلخرين الذين يبعدون عنا مئات ب  آال  األميا  من خال  استخدام

في االتصاالت مرتكزًا أساسيًا لتكنولوجيا  أقمار الصناعيةأصبح استخدام  تكنولوجيا األقمار الصناعية: .1
ق ائاالتصا  المتطورة في عالم ليوم، وكان الدافع األساسي وراء ذلك االستخدام هو التغلب على ع

 النمر إلعالم، ويعر المسافة، وتوفير الزمن الذي يعتبر عاماًل حاسمًا في مجا  صناعة ا
 امزود يكون ما اوغالب حولها مدار معين إلى األرض من دوار ينطلق جسم" بأنه:  (Satellite)الصناعي
رسا  استنبا  بمحطتي عادة وتسجيلها بالتناط البرامج تنوم التي األخرى األجهزة من وعدد وا   بثها، النمر وا 

فضاء الخارجي حو  األرض أو حو  كوكب الصناعي هو جهاز من صنع بشري يدور في فلك في ال
لنمر الصناعي مزود بمحطات او ،2"آخر، وينوم بأعما  عديدة مث  االتصاالت والفحص والكش 

رسا  وعدد من أجهزة التسجي  التي تلتنط البرامج الموجة إليه ويعيد إرسالها في الوقت ذاته  استنبا  وا 
 ار الصناعية في:، وتتجسد أهم استخدامات األقم3بطرينة تلنائية

 المحادثات نن  وفي ألخرى دولة من التليفزيونية البرامج إرسا  في الصناعية األقمار هذه تستخدم -
 البلدان في المتواجدة االلكترونية الحاسبات بين آليا المنروءة البيانات تباد  وفي الدولية، التليفزيونية

 ؛ةمختلف
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رسالها لتنويتها األرضية اتمحط من إليه الصاعدة الموجات استنبا تسمح ب -  محطات إلى أخرى مرة وا 
وغيرها  تليفزيونية وبرامج تليفونية مكالمات العادة في تكون الموجات وهذه األرض، على أخرى أرضية
 في تنع مباشرة الهواء وعلى الندم كرة في مباراة مشاهدة لنا يتيح الصناعي النمر أن نعر  جميعا ولعلنا
 .األميا  بآال  عنا بعيدة أخرى دولة

جهاز  شاشة على ليشاهدها الصناعية األقمار بواسطة المتلني على الرسالة تنن  حيث البريد نن  -
 ؛1االستنبا  لديه

 وتلك التناظرية، اإلشارات تحم  التي االتصالية الننوات من كبير مندار استيعاب على الهائلة المندرة -
 من جزء أكبر على وبثها الصغر متناهية غناطيسيةالكهروم الموجات بواسطة واحد آن في الرقمية
 ؛األرض

 ؛2الالسلكية واالتصاالت والتلغرا  والتلفزيوني اإلذاعي اإلرسا  عملية -
 ؛ الحاجة تستدعي عندما بعد عن المؤتمرات لعند استخدامها -

 البث يف للمشاركة الثالث العالم الدو  من العديد أما المجا  أفسح االتصا  أقمار استخدامات إن -
 واالنفتاح المشاهدة حرية ممارسة المختلفة العالم الدو  في المشاهدين لجماهير وتسنى المباشر الفضائي

 لتنفيذ وتسخرها تستغلها االتصا  مجا  في إمكانيات من تمتلك وبما المتندمة الدو  إال أن العالم، على
 وأهدافها ألفكارها للترويج تلفة،المخ العالم دو  على الثنافية قيمتها وفرض الخارجية سياستها

 اإلستراتيجية.

يطلق التعبير "ملتيميديا" على نتاج معين أو على خدمة تمزج  :وسائل االتصال المتعددةكنولوجيا ت .2
المواد السمعية، المواد  ، وعلى العموم فالملتيميديا هي عملية تفاعلية بينك  أو بعض العناصربفض  

 .لنطات الفيديو الحية ،المتحركةالمصورة من الفيديو، الرسوم 

سلكية والالسلكية في دمج تننية الحاسب اإللكتروني والتليفزيون واالتصاالت ال ىية إلوتهد  هذه التنن    
 احية اللفظية تعني وسائ  االتصا من الن MultiMediaوتننية المعلومات ثالثية األبعاد  ،تننية واحدة

وكذا المسموعة  المرئيةالمسموعة عني مزج التكنولوجيات يلحديث متعددة، ولكن مفهومها االصطالحي ا
التكنولوجيا الرقمية  وهذا المزج قد تم تسهيله بواسطة وأيضا المرئية مع تكنولوجيات الحاسب اإللكتروني،

Digital Technology   ومع رسوماتوقد وظفت في البداية لمزج الصوت مع صورة الفيديو المتحركة ، 
وذلك بغرض تنديم المعلومات بأفض   ،ه وبياناته التوضيحيةلكتروني ومعلوماته وحروفه وأرقامالحاسب اال

، وهذه الخدمات عما  أو بغرض النشاطات الدعائيةطرينة للعرض وللمنافسة خال  اجتماعات رجا  األ

                                                           
1

 .112، ص: 1111، الطبعة األولى، دار الراتب الجامعية، بيروت، لبنان، البريد االلكتروني لرجال األعمالمجمد جمال أحمد قبيعة،  
2
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لفز، : كالطب المت1الجديدة طالت جميع مجاالت النشاط االقتصادي أو التي تخدم المصلحة العامة
الخدمات اإلدارية عن بعد، التجارة االلكترونية، تباد  المعلومات اإلعالمية داخليا وخارجيا بين 

 المؤسسات، التزويد بخدمات إعالمية والمعامالت االلكترونية...الخ.
االختراع  بعد ، 1876عام تم بعد عن للكالم تباد  أو  أن المعرو  من: الرقمي الهاتفتكنولوجيا  .2

الذي يعبر عن وسيلة اتصا  مسموعة يتباد  من  الهات  أنه "با  غراهم" به قام الذي الشهير التاريخي
 حيث التننية، التغييرات من العديد الهات  عر  التاريخ ذلك منذ لكن ،2خاللها طرفا االتصا  الحديث

 أو البصرية  األليا أيضا تسمى التي الزجاجية، األليا  إلى النحاس من واالستنبا  اإلرسا  انتن 
 هي الضوئية فاألليا  النحاس، عبر الكهربية اإلشارات مح  الضوئية اإلشارات حلت حيث الضوئية،

 لحنت وقد، الخيط نفس في مرات 10 المكالمات تضاع  حيث الهات  استخدام توسيع من مكنت التي
 فمنذ ،2021 عام منذ ات اله مجا  في بدأت التي الرقمية التننية خاصة التحسينات من العديد بالهات 

 ، فالهات  هو أداة اتصا  ال يمكنالهات  مجا  في قميةالر  نحو تدريجيا يتم واالنتنا  الحين ذلك
 :منها خدمات أخرى، للهات  عدة و، خاصة في الوقت الحالياالستغناء عنها 

 هاتفية مكالمة خال  المشترك بإعالم الخدمة هذه تسمح حيث ر:االنتظا في نداء بوجود إعالم -
 النداء تجاه  المشترك بإمكان وعندما مكالمته، يحاو  آخر مشترك هناك أن صوتية إشارة بواسطة
 ؛الجديد النداء وأخذ األو  بالنداء االحتفاظ أو الجديد، النداء وأخذ األو  النداء ترك أو الجديد،

 الخدمة هذه وتسمح فين،والمكفو  لألطفا  خصيصا مكيفة خدمة وهي م:الرق تشكي  بدون النداء -
 ؛الرقم تشكي  وبدون السماعة رفع بمجرد مسبنا مبرمج هاتفي رقم على اآللي بالحصو 

 عدد ذات بأرقام االستعما  الكثيرة الهاتفية األرقام بتعويض الخدمة هذه تسمح ر:المختص الترقيم -
 ؛فنط واحد
 موجود آخر رقم إلى به الخاصة تالنداءا ك  بتحوي  للمشترك الخدمة هذه تسمح ت:المؤق التحوي  -
 ؛إليها ينتمي التي التسعير دائرة نفس في
 نداءات عدة أو واحدا نداءا جهازه في بنفسه يبرمج أن المشترك يستطيع حيث ه:المنب خدمة -

 .المبرمجة النداءات ك  أو جزء إلغاء وباستطاعته لتنبيهه،
 هذه وبفض  الوقت، نفس في أفراد ثالثة نبي اتصا  بإقامة الخدمة هذه تسمح: الثالثية المحاورة -

 .الشركاء مع بعد عن اجتماعات إقامة يمكن الخدمة
 طلب وإلعادة طلبه، تم الذي األخير بالرقم الذاكرة في باالحتفاظ الخدمة هذه تسمح: المسج  النداء -
 .تسجيله إعادة الضروري من ليس الرقم هذا
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 انطالقا "00" الدولي المنفذ فتح أو بنف  للمشترك دمةالخ هذه تسمح حيث: الدولي المنفذ في التحكم -
 هذه وبفض  بالمشترك، الخاص التعريفي الترميز بإدخا  الدولي المنفذ فتح ويتم الهات ، جهاز من

 ؛الهاتفي خطه في أفض  بطرينة المشترك يتحكم الخدمة
 قائمة فوتره على حصو ال فترة ك  نهاية في المشترك يستطيع الخدمة هذه بفض  ة:المفصل الفوترة -

 .مكالماته تفاصي  فحص يستطيع وبالتالي المدة، نفس خال  جهازه من انطالقا تمت التي المكالمات

الذي يعد واحد من أهم أدوات تكنولوجيا  المننو  أو المتحرك الهات  اختراع إلى التوص  تم وكذلك    
 الهات  جعلت التي التحسينات، من وغيرها ية،الصناع باألقمار الربط عبر االتصاالت وتتم ،1االتصاالت

 الننا  أو الجوا  أو المتحرك الهات فب متننال، ومنزال مكتبا أصبح فهو اإليجابيات، من بالعديد يتميز
أصبح يمث  وسيلة االتصا  المتعددة والسريعة والتي باتت تستعم  في الكثير من المجاالت كالمجا  

ي والتعليمي، كما ساهم في نمو العالقات اإلنسانية وأعتبر أيضا حارس األمني والتجاري، المجا  الصح
خصوصي يحمي من األضرار الغير المتوقعة عالوة على إمكانية تزويده باالنترنت وبالتالي خدمة 

 .2اإلبحار في االنترنت من المحمو 
لى جانب الهات  العادي    يديو الذي ينن  الصورة توجد أنظمة االتصا  الداخلي وهات  الفوالننا ،  وا 

الثابتة أو المتحركة أي أن الخطوط التليفونية تستخدم لتوصي  المعلومات المطوقة، ولالتصا  المباشر 
بالحاسب االلكتروني، وهناك أيضًا تليفون اللمس الصوتي الذي يمكن المستفيد من نن  المعلومات مباشرة 

 .للحاسب اآللي
 األصو  بناء مع متعددة جهات إلى األوراق صورة لنن  جهاز عن عبارة هو : الفاكستكنولوجيا  .2
 لإلرسا  إلكترونًيا الفاكس أجهزة وتعم  العادية، الهات  خطوط بواسطة وذلك المرسلة الجهة لدى

 ، الرسائ صور إرسا  قب  االتصا  طرفي بين هاتفي اتصا  يتم أن شرط المماثلة األجهزة مع واالستنبا 
 ما الفاكس استخدام مزايا أهم ومن، جهاز بسيط، جهاز وسيط، جهاز استنبا  :من الفاكس جهاز ويتكون

 :يلي
 ؛اجد بعيدة مسافات إلى المعلومات نن  في السرعة -
 ؛الوثائق أصو  على المحافظة -
 المرسومة األشكا  أو المكتوبة النصوص نن  ويمكنه اآللي بالحاسب يرتبط هناك نوه من هذه األداة -
 في اآللي التحكم أمكن وبهذا ملحق قارئ جهاز بواسطة اآللي الحاسب بلغة خاصة رموز إلى تحويلها بعد

 ؛بالعكس الصورة واستنبا  إرسا  عمليات
 ؛لألوراق األص  طبق صور وصو  طريق عن بسرعة األعما  إنجاز -
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 سوماتر  كانت أو اليد بخط مكتوبة أو الكاتبة باآللة مطبوعة كانت سواء األوراق أنواع مختل  إرسا  -
 ؛صور أو جداو  أو هندسية

 ؛الموظ  مساعدة دون األوراق لصور التلنائي االستنبا  إمكانية -
 المعلومات وسالمة أمن على الحفاظ بغرض منشأتين أو منظمتين لدى ببعض جهازين ربط إمكانية -

 ؛بينهما السرية
 من العديد بين ص األ طبق صورة شك  في المعلومات على لإلطالع واسع نطاق على الفرصة إتاحة -

 .االقتصادية والمنشآت الحكومية المنظمات

 نظام تعري  ويمكن الصورة على اأساس تعتمد وبصرية سمعية اتصا  وسيلة هو تكنولوجيا التلفزيون: .2
 الموجات بواسطة آخر إلى مكان من بأمانة والصوت الصورة واستنبا  إرسا  طرينة" ه:بأنالتلفزيون 

 ، ويمتاز"المسافة كبير البث حالة في األرضية بمحطاتها الصناعية واألقمار بالتوالكا الكهرومغناطيسية
 فعالة حيث يسمح بعرض األحداث اتصا  وسيلة منه تجع  مميزات بعدة اتصا  بكونه وسيلة التلفزيون
 طبائعهم اختال  على المجتمع فئات مما يسمح بإمكانية مخاطبة شتى العالم في الحياة مظاهر وشتى

 هد لكونه يسمح بالمزج بين الكلمةالمشا تأثير كبير على اتصا  ذات  وسيلة أقوى جاهاتهم، كما يعتبروات
والصوت والصورة وعام  الحركة والنن  المباشر وبالتالي الندرة الكبيرة نن  األحداث لحظة وقوعها مما 

 يؤدي إلى  تخطي الكثير من الحواجز الزمنية والمكانية.
 بث بواسطته يتم وتجاري إعالمي نظام هو التيليتكسان  تكس والفيديوتكس:تكنولوجيا التيلي .2

ويعتمد ، التلفزيونية الننوات باستخدام مختلفة بيانية ورسومات مكتوبة الكترونية صفحات بشك  المعلومات
على عرض صفحات المعلومات بشك  متكرر بحيث يستطيع المستهلك أن يختار من بينها  ليتكسينظام ت
لعدة دقائق قب  أن يتم نن  الصفحة  وأحيانا ،ويجب أن ينتظر المستخدم لعدة ثوان، تهمه التيات الصفح
عرضها  يتم التيفإن عدد الصفحات   ولجع  هذا الوقت منبوال ،جهاز استنباله فييبحث عنها  التي

ية يكون وهكذا فإن إمكانية عرض معلومات تفصيل وال يتجاوز عدة مئات من الصفحات  يكون محدودا
 .نظام الفيديوتكس فيهذا النظام مثلما يحدث  في غير ممكنا

 فهو عبارة عن وسيلة تفاعلية تتيح استرجاع المعلومات بشك  فوري للمستفيدين، الفيديوتكسأما 
إلى أداة فعالة لنن  المعلومات من  التليفزيونيتحوي  جهاز االستنبا   وتعم  تكنولوجيا الفيديوتكس على

ويستطيع المستفيد  ،االتجاه ثنائيأو الكاب   ،عن طريق خطوط الهات  االلكترونيط بالحاسب خال  الرب
من أج  الحصو  على معلومات عامة أو معلومات  مركزي الكترونيمن هذه الخدمة أن يتص  بحاسب 

 .1ودفع الفواتير ،وخدمات الشراء ،إدارة األعما  البنكية فيكذلك تستخدم  ،متخصصة
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اء عديدة للفيديوتكس وذلك طبنا للدولة التي تستخدم هذه التننية ففي حين يطلق عليها أسم وتوجد أسم 
 (Prestel) ، تسمى بالبرست  في بريطانيايكيةاألمر في الواليات المتحدة  (Videotex) الفيديو تكس

إن هذه التننية  (Captain) والكابتن في اليابان، (Teltel) والتلت  في فرنسا (Telidon) والتيبلدون في كندا
في  Perstel الراقية في االتصاالت عبر التلفاز غالبا تكون ممولة ومدعومة من حكومات الدو ، فالبرست 

أل  صفحة من المعلومات المتعلنة بمواعيد إقالع  202بريطانيا مثال لديه الندرة على الوصو  إلى 
 .1عالمية، واأللعاب واالمتحانات، واإلعالناتالطائرات وهبوطها والمسارح ودور السينما والموسوعات ال

تعد األليا  الضوئية أحد الوسائط التي تساعد على تنديم مجا  واسع  :تكنولوجيا األلياف الضوئية .4
من االتصاالت، وهي عبارة عن قوائم زجاجية رقينة للغاية تشبه خيوط العنكبوت وتسمح بمرور أشعة 

ئية في االتصاالت الهاتفية من خال  مد كابالت هذه األليا  في تستخدم األليا  الضو الليزر خاللها، 
خطوط تحت األرض، كما تستخدم في االتصا  بين ننطتين بحيث تنن  كميات ضخمة جدًا من 
المحادثات الهاتفية، كذلك يمكن استخدام األليا  الضوئية كننوات لنن  اإلشارة التليفزيونية عبر األقمار 

يا  الضوئية حلواًل للكثير من المشكالت الناجمة عن استخدام االتصا  السلكي الصناعية، وتتيح األل
ونظم االتصا  التي تشع بالهوائيات، كما توفر األليا  الضوئية العز  والميكرووي  والكابالت المركزية 

أخرى فهي محصنة ضد تفريع البرق، وضد التداخ  الكهرومغناطيسي  الكهربائي من ننطة إلى
 .والكهروستاتيكي، كما أنها غير معرضة للتشويش، وتوفر قدرًا عاليًا من األمان عند استخدامها

 الصوتية، نن  الوسائط عملية في تستخدم التي الوسائط أحد الكاب  يعدتكنولوجيا االتصال الكابلي:  .4
 المتحدة الواليات في كابلي نظام أو  بناء تم السلكي، وقد االتصا  أشكا  أحد وهو ،والنصوص والمرئية،

والية  من التلفزيونية اإلشارات التناط في يرغبون الذين لألفراد ،"بنسلفانيا" والية من الجبلي الجزء في
ات المتحدة بلغ عدد شركات الكاب  في الوالي 2001، وبحلو  عام 2012عام  ذلك وكان ،""فيالدلفيا
  .2شركة 10األمريكية 

 محلية، تلفزيونية محطات الكاب  شركات اعتبار على الفدرالية االتصاالت لجنة وافنت 1965 عام وفي    
 مسافات إلى نشاطها تمد أن الكاب  شركات على محظورا وكان المحلية الخدمات تنديم لتشجيع وذلك
 صناعة تنظيم إعادة في الفيدرالية االتصاالت لجنة بدأت 1972 عام البرامج، وفي تستورد أن أو بعيدة،
 توفر وأصبحت العزلة، حاجز وكسرت كبير، بشك  الكاب  تكنولوجيا تطورت 2021حلو   ومع الكاب ،
أهم  ومن اإللكترونية، بالحاسبات الربط طريق عن اتجاهين في االتصا  وتتيح التلفزيونية الننوات عشرات

 : يلي ما كابليال االتصا  استخدامات
 ؛وقت أي في المشتركون إليها يحتاج التي بالبيانات اإللكتروني الحاسب تزويد إمكانية -

                                                           
1
 http://hosammazen.blogspot.com/2009/01/blog-post_20.html  

2
 .22، ص: 2002، القاهرة، مصر، ة، الطبعة الثانية، الدار المصرية اللبنانيتكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلوماتحسن عماد المكاوي،  

http://www.alukah.net/culture/0/81321/
http://hosammazen.blogspot.com/2009/01/blog-post_20.html
http://hosammazen.blogspot.com/2009/01/blog-post_20.html
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 واضحةة التلفزيوني الننوات عشرات خال  من البرامجية الخدمات من شاسع بتنوع المشتركين إمداد -
 ؛اإلرسا 

تاحة البرامج تنديم خال  للمشتركين، األسئلة بعض توجيه إمكانية -  ؛الفوري الفع  در  وا 
 ؛1بكفاءة الذاتي التعليم تحنيق -
 ؛التفاع  ثنائي االتصا  خال  من مختلفة قضايا نحو فوري بشك  الجمهور آراء استطالع -
تاحة المستهدفة، الجماعات وظرو  تتناسب برامجية خدمات تنديم إمكانية -   ؛نز الم من خدمات وا 
 .الكهرومغناطيسية وجاتالم تستخدم التي الننوات لجميع واضح إرسا  توفير -

برزت تكنولوجيا الميكرووي  كوسيلة جديدة وفعالة لتحنيق االتصا  عن بعد،  :تكنولوجيا الميكروويف .9
ومن خصائص ترددات الميكرووي  أنها تسافر في خطوط مستنيمة مما يتطلب وجود خط نظر بين 

كبير من قنوات الراديو، وتنوية  ننطتي اإلرسا  واالستنبا ، وتستخدم خطوط الميكرووي  في إتاحة عدد
اإلشارة التليفزيونية لتص  إلى األماكن المنعزلة، وتدعيم نظم التليفزيون الكابلي، وتحنيق االتصا  عن 

 .2األقمار الصناعية، وجمع األخبار الكترونيًا من الوحدات المتننلةطريق 

 الفرع الثالث: أسباب االهتمام بتكنولوجيا االتصال

د من العوام  التي جعلت من تكنولوجيا االتصا  تحت  مكانة إستراتيجية ضمن اهتمامات هناك عد    
 على اختال  نشاطها ومن هذه العوام  نذكر: ك  من األفراد والمؤسسات

الكم الهائ  من المعلومات، فند أصبحت كميات المعلومات متزايدة ومتنوعة بحيث بات من  -
ة، وبالتالي في الحجم الكبير لهذه المعلومات أوجب ضرورة إيجاد الصعب التحكم فيها بالطرق التنليدي

سب  جديدة للسيطرة عليها وننلها للمهتمين والجهات التي ترغب في االستفادة من هذه المعلومات كما 
سمحت لهم بتخزينها واسترجاعها في أي مكان وأي زمان، في الشارع والمكتب والمنز ...الخ، كالهات  

 الذي بات موصو  بشبكة االنترنت وذا قدرة عالية على تخزين المعلومات؛ الننا  الرقمي
ازدياد الطلب على المعلومات ذات الصبغة والسمة العالمية وذلك بسبب تطور عمليات التباد   -

الثنافي واالقتصادي والعلمي والسياسي، هذا وقد قربت وسائ  االتصاالت بين دو  العالم المختلفة، وهذا 
اهتمامات اإلنسان الرقمي أو اإلنسان المعاصر خاصة فيما يتعلق بالمعلومات الكافية التي  ما زاد من

 يحتاجها سواء في حياته العملية أو الشخصية؛

                                                           
1

 .20-21، ص ص: 1112، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، تقنيات االتصال بين زمنينياد شاكر البكري، إ 
2

، مجلة جامعة تكريت للعلوم 10، العدد 20المجلد تكنولوجيا االتصال الحديثة ودورها في تحقيق أهداف البث التلفازي الوافد، باسين طه موسي،  

 .100ص:  ،1112اإلنسانية، أيلول 
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اتساع حجم نطاق التعام  بين األفراد والمؤسسات، وبالتالي توزع المعلومات على نطاق واسع جدا  -
لمعلومات المشتتة يحتاج إلى وسائ  وتننيات االتصا  وعلى مناطق جغرافية متعددة، لذا فان تهيئة ا

 المناسبة والمتطورة التي يحتاج إليها المخططون والباحثون...الخ؛ 
 شخص من مرسلة تكون وتعرضها وتننلها االتصا  تننيات تنتجها التي والمعلومات البيانات إن -
 هذه مث  وفي، األصلي صدرالم لدى عادة معروًفا يكون اآلخر الشخص وهذا آخر، شخص إلى معين
 واألجهزة اآلالت أن كما ي،الشخص االتصا  أثر مضاعفة هو اأساس هذه التكنولوجيا دور يكون الحالة
 واألجهزة اآلالت هذه مث  ألن مكبرة، أو مكررة أو مضاعفة رسائ  المفردة الرسالة من تجع  التي هي

 .ممكًنا الجماهيري االتصا  تجع 
 وقات استخدام تكنولوجيا االتصالالفرع الرابع: مع  

إن مجرد وجود إستراتيجية متكاملة للتحو  من وسائ  التنليدية على الوسائ  الحديثة ال يعني أن     
الطريق ممهدة لتطبيق وتنفيذ هذا التحو  ألن العديد من العوائق ستواجه هذه التكنولوجيا الحديثة والتي 

  نذكر منها على سبي  المثا  ال الحصر:

صعوبة مالئمة بعض نظم وتكنولوجيا االتصا  للنظم واالستخدامات المحلية، وهذه أسباب فنية  -
 تتمث  في عدم مالئمة النظم والتننيات المستحدثة لألجهزة والنظم المستخدمة فعال في الدو  النامية.

و على األق  إذ أن الكثير من الموظفين هم مما ال يستطعون حتى الكتابة أ ،عدم كفاءة الموظفين -
 قادر فني كادر وجود يتطلب بكفاءة التكنولوجيا استخدام عمليةف بشك  جيد وهم من غير المتخصصين،

 تتيحه مما النصوى واالستفادة خصائصها ومعرفة الجديدة، والمعدات واألدوات األجهزة مع التعام  على
 مع التكي  تستطيع التي اريةإد أنظمة تطوير في االستمرار ضرورة يتطلب الذي األمر ا،إمكاناته

 نظمات؛المجتمعات والم إلى تكنولوجيا االتصاالت أدخلتها التي الجديدة المتغيرات
الكلفة المالية المرتفعة للكثير من تننيات االتصاالت المنتجة في الدو  الصناعية سواء كانت على  -

ث  تلك التي تحتاج إلى استخدام ممستوى األجهزة أو النظم، ويؤثر ذلك بشك  واضح على الدو  النامية 
 النظم واألجهزة والتننيات؛

تدنى مستوى الدخ : وهذا السبب يعتبر امتداد للعائق السابق فهذا يؤثر كثيرا على قدرة المواطن في  -
الحصو  على واحد من التكنولوجيا الحديثة في مجا  االتصاالت وبالتالي الالعدالة في اكتساب هذه 

الي اتساع الهوة بين أفراد المجتمع الواحد وهذا الذي يؤدي إلى ظهور اآلفات االجتماعية التكنولوجيا وبالت
 كالرشوة والسرقة واالختالسات وغيرها؛

فرينيا الفرانكفونية ذلك ألن معظم البرامج التدريبية  - اللغة: تعتبر اللغة عائنا خاصة في الدو  العربية وا 
 نية والدوريات المتخصصة تصدر باللغة اإلنجليزية؛وبرامج الكومبيوتر والمؤتمرات اإللكترو 
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إن افتنار المرأة لعنصر الوقت ال بد أن يؤثر على شك  ومضمون تكنولوجيا االتصا ، ومعظم النساء  -
لن يدركن مزايا استعما  هذه التكنولوجيا ولن يكون بمندورها استخدامها بطاقتها النصوى، فهناك هما حالة 

وصو  إلى تكنولوجيا االتصا  حيث تبين انه يوجد قدر كبير من التمييز بين من عدم المساواة في ال
 ؛  1الرجا  والنساء

الجانب النفسي: ويتمث  في صعوبة تخلي بعض المؤسسات عن أنظمة االتصا  التنليدية المستخدمة  -
تأكيد على التي تعتند في جدوى استمرارية االتصا  والتواص  وطرينها، إال أن ك  ذلك ال يمنع من ال

فاعلية استثمار التننيات، وخاصة تننيات االتصا  في التواص  مع اآلخرين وتناق  المعلومات نظرا لتأثير 
 ذلك على زيادة إنتاجية وفاعلية المؤسسات ودفع حركة العلم والثنافة والتعليم إلى األمام. 

 من واحدة أيضا يريالجماه االتصا  وسائ  في المستعملة التكنولوجيا نن  قضية تمث  كما -
 أية تمتلك ال العربية البلدان أن المؤسفة الحنائق من إذ العربي، االتصالي الوضع في الهامة المشكالت
 العربية الدو  فأن ولذلك االتصالية، العملية تحتاجها مواد تنتج أو االتصا  وأجهزة أدوات تنتج صناعة
 وتنفيذها االتصالية العملية تحنيق في المستعملة الموادو  واألدوات األجهزة جميع كبير وعي وبدون تستورد،

 في هي ب  ومعدات آالت مجرد ليست التكنولوجيا إن المؤكد الجماهيري، ومن اإلعالم وسائ  مختل  في
 أو فص  المتعذر ومن أنتجتها، التي وتمثلها وطرازها ونمطها المجتمعات وسلوك حياة قيم تحم   جوهرها
 .2المادية ألجهزةا عن النيم هذه عز 
 كمكون أساسي في تكنولوجيا االتصال المطلب الثالث: االنترنت    

 واسعة ظاهرة اإلنترنت شبكة أصبحت اآلن، العالم يعيشها التي الجديدة االتصالية الثورة ظ  في    
 ئنة،الفا بالسرعة وتتميز البعض، بعضهم العالم سكان تربط ومؤثرة، جديدة اتصا  ووسيلة االنتشار،
 وتغير الزمن، مناييس وتضغط التفكير، على قدراتنا وتوسع حياتنا، جوانب ك  وتعم المتناهية، والضخامة
 صانعي جع  ما وهو لهم، ننوله وما ب  اآلخرين، مع بها نتحادث التي والطرينة بها، نفكر التي الطرينة

 ويتحكمون سياساته، ويوجهون فته،ثنا ويصوغون الجديد، العالمي النظام ينودون ومطوريها الشبكة هذه
 .اقتصادياته في

 الفرع األول: تعريف االنترنت    

أو شبكة  العالمية الشبكة أو International Network من مشتنة إنجليزية كلمة Internetاالنترنت    

 مجا  في مثال سو  يبحث فيها، فالباحثون الذي الشخص طبيعة على يعتمد وتعريفها الشبكات،
 والبرامج والمعدات واألسالك الحواسيب من مجموعة عن عبارة" بأنها االنترنت يعرفون حواسيبال

 داخلية بشبكات المرتبطة اآللية الحاسبات من العالمية الجمعية تلك "باالنترنت ينصد كما ،"نوالمستخدمي
                                                           

1
 .02، ص: 1112برس للطباعة والنشر، الهرم، مصر،  ةالطبعة األولى، المدينتكنولوجيا االتصال: قضايا معاصرة، شريف درويش اللبان،  
2

لم جديد، مداخلة مقدمة ضمن المؤتمر الدولي حول اإلعالم الجديد، تكنولوجيا جديدة لعا: المفهوم والتطور، لتكنولوجيا االتصاحسن رضا النجار،  

 .010، ص: 1110أفريل  0-2جامعة البحرين، البحرين، 
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 فهي االنترنت، كةبشب يتحكم أو يملك من هناك فليس وبذلك المعلومات، بتباد  وتسمح البيانات تحم 
 عنه نتجت ومتزن مرتب نظام وضع عاتنها على أخذت والمنظمات الهيئات من لعدد تعاوني مشروع
 المترابطة األجهزة إجمالي جمع حاص  عن عبارة" أنه إلى يشير لالنترنت الضيق ، أما1االنترنت شبكة

كو والبروتو ( IP)أو  (Internet Protocol) االنترنت بروتوكو  باستخدام
 من مجموعة عن عبارة 

 يتم التي النواعد تحدد التي (Conventions) المواثيق أو (Technical agreements) الفنية االتفاقيات
 ."الخدمات تكوين بمنتضاها

 ما بندر ذاتيا تنمو البعض، بعضها مع مرتبطة االتصا  شبكات من مجموعة "بأنها يعرفها من وهناك   
 الكبرى الشبكات : مستويات ثالثة وتضم الشبكات، بشبكة وصفت حواسيب،و  شبكات من إليها يضا 

 ثم الكبرى، والمؤسسات الجامعات وتضم المتوسطة والشبكات المتحدة، الواليات في المتمركزة األم
، كما يمكن تعري  2"والشركات األفراد لدى المتوفرة والحواسيب المحلية، كالشبكات الصغرى، الشبكات

ى أنها "شبكة حاسوبية عالمية توفر النفاذ إلى عدد من خدمات االتصاالت تشم  الويب االنترنت عل
العالمي، وتنن  البريد االلكتروني، واألخبار ومواد الترفيه وملفات البيانات، بصر  النظر عن الجهاز 

وحة المستعم ، وال يفترض اقتصار وسيلة النفاذ على الحاسوب ب  تتعده إلى الهات  الننا  والل
، من خال  هذه التعاري  يمكن 3االلكترونية المحمولة، وآالت األلعاب والتلفزيون الرقمي وما إلى ذلك"

 النو  بأن: 
 كما الهاتفية، االتصاالت أو الكاب  شركات تتملكها كالتي مغلنة شبكة وليست مفتوحة شبكة االنترنت -
 لهم تسمح أو والمؤسسات األفراد على رتحض قوانين أو شروط أو قواعد االنترنت قاموس في توجد ال

 ؛االنترنت إلى معينة أجهزة أو ملحنات بإضافة
 شركة وجود عدم بمعنى مفتوح، بروتوكو  وهو، IP االنترنت بروتوكو  يسمى بروتوكو  لالنترنت -

 ادعت بائعي تضم فنية لجان في وتستنبط تحدد" فهي البروتوكو  هذا معايير أما لالنترنت، ملكيتها تدعي
، Engineers والمهندسين، Users والمستخدمين، Software والبرمجيات، Hardware الحاسوب

 ؛عليه األمناء أيضا وهم البروتوكو  معايير يضعون الذين هم جميعا فهؤالء
 هو كما المكره المتلني وليس االتصالية العملية في الفعا  الشريك بخاصية يتسم االنترنت مستخدم -

 ؛األخرى الجماهيرية االتصالية الوسائ  حالة في أحيانا
 تؤمن فاالنترنت والراديو، والمجالت التلفزيون مث  جماهيرية وسيلة وليست تفاعلية وسيلة االنترنت -

 .باتجاهين مباشرة التفاعلية االتصاالت

                                                           
1

 .00: ص ، 2002 عمان، والتوزيع، للنشر الثنافة دار ومكتبة الدولية العلمية الدار ،االنترنت بواسطة بالبيع التعاقد الهيجاء، أبو إبراهيم 


 جهزة المتصلة بالشبكة وهو يشبه اللغة التي يستخدمها الناس.ويعرف أيضا بأنه هو عبارة عن طريقة للتخاطب والتفاهم بين مجموعة األ 
2

 .222،222، ص: 1110، عالم الكتب الحديث، األردن، التكشيف واالستخالص واالنترنتمحمد على العناسوه،  
3

، طبعت في جنيف، سويسرا، هادليل قياس نفاذ األسر واألفراد إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستعماالتاالتحاد الدولي لالتصاالت،  

 .120.ص: 1121
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 الفرع الثاني: التطور التاريخي لالنترنت       

   األو  الصناعي قمره السوفياتي االتحاد أطلق فعندما تعود جذور االنترنت إلى الستينات،   
SPUTNIC1 أنها وأحست العمالقة الخطوة هذه بخطورة األمريكية المتحدة الواليات شعرت 1957 عام في 

 االتصاالت تكنولوجيا باحثي أفض  من تطلبف ،التفوق لضمان إستراتيجيتها تخطيط إعادة إلى تحتاج
 عم  بواسطة الشبكة من أجزاء دمرت ولو حتى تشغي  حالة في تبنى أن يمكنها عالمية شبكة إيجاد

 مستنلة، أي بصورة العم  يمكنها وشبكات البناء طرق لتصميم الباحثون هؤالء عم  وقد ، عسكري
 الشبكة. عمليات لرقابة مركزي كمبيوتر إلى تحتاج ال شبكات

ع األبحاث المتندمة تحنق حلم أتمم باحثوا البنتاغون إيجاد أو  شبكة لوكالة مشاري 2020وفي    
 موزعة رئيسة حاسبات أربع على ىتحتو  توكان "ARPANET" أربانتالبنتاغون وسميت هذه الشبكة ب

 في كاليفورنيا جامعة كاليفورنيا، شما  في حاثلألب ستانفورد عهدم أنجلس، لوس في كاليفورنيا جامعة بين
 في نبضة أل  50إلى تص  ربط بسرعة متصلة الشبكة يوتا، وكانت جامعة وأخيرا بارا، بار سانتا مدينة

 .االنترنت لشبكة األولى البداية الثانية وهي
 شهد ماك اإللكتروني، للبريد برنامج أو  (BBN) ةكشر  من (RAY TOMTISON)طور 1972 عام في
 اثاألبح لمشروعات الدفاع وكالة إلى (ARPA) المتندمة األبحاث مشروعات الةكو  تحوي  العام هذا

 (NCP) سمي لالتصاالت بتروتوكو  استخدام خال  من الشبكة استخدام وتطور، (DARPA) المتندمة
 المتصلة الحاسبات عدد زيادة إلى أدى و  مماوكالبروت وفق هذا تعم  حاسبات أي باتصا  سمح والذي

 .1الثانية يف نبضة أل  50 عند االتصا  شبكة سرعة حاسبا، واستمرت 23 إلى بالشبكة

االنترنت( البروتوكو  سمي  أب(اسم  عليه يطلق والذي (VINT CERF)طور  1973 عام في   
(TCP/IP) الكومبيوتر وشبكات مختلفة بأنظمة عم  تعم  التي الكومبيوتر أجهزة بتوصي  هذا سمح حيث 

 البعض. بعضهاب مختلفة ببروتوكوالت تعم  التي
 CS NETسميت  جديدة ( شبكة(NSFالعلمي  للبحث يةاألمريك الوطنية الهيئة أنشأت 1981 عام في   

 شبكة في المشاركة غير الجامعات بين لتربط
 ARPANET

 نبضة أل  56 حتى وصلت وذلك بسرعات 2
 شبكة لتكون ARPA NETالدفاع  وزارة شبكة مع هذه الشبكة لربط منترحا VINT CERF وقدم الثانية، في

 في التاريخ هذا حتى المستخدمة العناوين رئيسيا كانت حاسبا 213 بها الحاسبات المتصلة عدد بلغ واحدة
 IP عليه أطلق مشارك لك  محدد رقم إعطاء يتم األرقام، حيث تستخدم تبادلها يتم التي الرسائ 

NUMBER في ويكتبه الرقم هذا يحفظ أن آخر مشترك مع التواص  في يرغب أي مشترك على وكان 
 االسم خدمة هي إضافية خدمة 1983 عام في قدمت سون" يسكونو  جامعة"أن  إال رسالته، بداية

                                                           
1

 . 10، ص: 1110المركز المصري للملكية الفكرية، مصر، جرائم الحاسبات واالنترنت: الجرائم والمعلوماتية، حجازي محمد، 
2

 .111، ص: 1112ردن، الطبعة الثانية، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، األتكنولوجيا المعلومات، عالء الدين عبد الرزاق السالمي، 
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 الرقم ك  اسم أمام يكون بحيث األسماء، باستخدام سمح والذي DOMAIN NAME SERVER الحنيني
 المتصلة الحاسبات أعداد زيادة إلى أدى مما أوتوماتيكية، بصورة التحوي  ويتم IP NUMBERبه  الخاص

 .رئيسي حاسب 562 إلى
العالمية  العنكبوتية الشبكة مولد 1992 عام شهد، بينما  WEBأسس أو  موقع  2112عام في     

(WORLD WIDE WEB)  العالمية  االنترنت جمعية شهد إنشاء ماكINTERNET SOCIETY لتكون 
 لتتجاوز الحاسبات أعداد وقفزت االنترنت، شبكة على العم  وتنظيم إدارة المسؤولة عن الجهة هي

بجامعة  الطالب) أندرسن مارك قدمعرفت االنترنت انفجار حنيني حين  1993 عام وفي سب،حا المليون
 كموزايي وسميت الجرافيكي، التعام  على تعتمد والمستخدم، اإلنترنت تعام  بين واجهة أو  (الينوى

MOZAIC شركة  بإنشاء ذلك بعد قام والذيNETSCAP 1اإلنترنت متصفحات بناء تولت التي. 
دو  الموالي يبين التطور الكبير الذي عرفتها االنترنت من خال  نمو مستعملي هذه الشبكة التي والج   

 .20/02/1025مليار مستخدم في  2 تجاوزت الـ
 (0100-0110خالل ) في العالم (: تطور عدد مستخدمي االنترنت10جدول رقم )

Source :http://www.internetlivestats.com/internet-users/  télécharger le 16/03/2015 a 18 :51  

، 1025إلى  10002ورات التي عرفتها االنترنت في العالم خال  المدة من الجدو  أعاله يوضح التط    
عدد السكان في العالم حيث  ماليجبإاالنترنت منارنتا وأيضا منارنة هذا التطور في عدد مستخدمي 

                                                           
1

 .112، ص: 1111دار أسامة للنشر والتوزيع، تكنولوجيا وسائل االتصال الجماهيري: مدخل إلى االتصال وتقنياته الحديثة، مجد الهاشمي،  


 12:10على الساعة  22/12/1120أخذت من الموقع يوم  1120بالنسبة إلحصائيات  

عدد مستخدمي  السنة
 االنترنت )مستخدم(

نسبة تطور مستخدمي 
 رنتاالنت

 عدد السكان
 )نسمة(

نسبة المستخدمين إلى 
 عدد السكان

0110 910,060,180 - 6,435,705,600 %14.1 

0110 1,029,717,906 %13.1 6,514,094,610 %15.8 

0110 1,157,500,065 %12.4 6,593,227,980 %17.6 

0119 1,373,040,542 %18.6 6,673,105,940 %20.6 

0110 1,562,067,594 %13.8 6,753,649,230 %23.1 

0114 1,752,333,178 %12.2 6,834,721,930 %25.6 

0101 2,034,259,368 %16.1 6,916,183,480 %29.4 

0100 2,272,463,038 %11.7 6,997,998,760 %32.5 

0100 2,511,615,523 %10.5 7,080,072,420 %35.5 

0100 2,712,239,573 %8.0 7,162,119,430 %37.9 

0100 2,925,249,355 %7.9 7,243,784,121 %40.4 

0100 3,085,870,580 0.0 - - 

http://www.internetlivestats.com/internet-users/
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 يندر بحوالي   1000نالحظ من الجدو  أن عدد مستخدمي االنترنت في تطور جد ملحوظ حيث كان في 
مستخدم، يعني من  2,925,249,355تخدم وقفز خال  عشرة سنوات ووص  إلى مس 910,060,180

20.2  00.0إلى  10.2من إجمالي عدد سكان العالم أي زيادة بـ  وهذا يد  على التنامي المتزايد
، كما نالحظ أن هناك عالقة طردية والتطور المذه  الذي عرفته ومازالت تعرفها االنترنت إلى يومنا هذا

اد عدد السكان وتزايد عدد مستخدمي االنترنت ولكن هذه الزيادة ليست مستنرة )متذبذبة( حيث بين تز 
ثم تليها سنة  28.0حيث وص  معد  النمو إلى  1001عرفت االنترنت اكبر نسبة تطور في سنة 

 .20.2بـ  1020
 الفرع الثالث: الخدمات التي تقدمها االنترنت    
 سو  لكننا الخدمات باألحرى أو بالتطبينات تسميتها يمكن والتي خدامها،الست أوجه عدة لالنترنت    

 والتي نذكر منها:والمتمثلة  الخدمات أهم على ننتصر

وهو أقدم الخدمات وأكثرها انتشارا على شبكة االنترنت حيث توفر هذه : E-mail البريد االلكتروني .1
لكترونيا، حيث يكون للمشترك بالشبكة عنوان خاص الشبكة وسيلة اتصا  ميسرة إلرسا  الرسائ  وتبادلها ا

رسالها للمشتركين اآلخرين بالشبكة،  يستنب  من خالله الرسائ  الواردة إليه ويمكن للمشترك إعداد رسائ  وا 
وهو ببساطة استخدام شبكة االنترنت كمكتب للبريد حيث يستطيع مستخدم االنترنت بواسطتها إرسا  

والستخدام البريد االلكتروني نكون بحاجة إلى مزود  ،وان بريد إلكترونيالرسائ  إلى أي شخص له عن
 :1المميزاتيتميز بمجموعة من خدمة االتصا  مع شبكة االنترنت، وبرنامج بريد الكتروني، 

 ؛تكلفته االقتصادية أرخص بكثيروقد يكون  أسرع من البريد العادي -
 ؛ث يمكن التواص  مع العالم بأكمله خال  لحظاتحي يتجاوز التوقيتات الزمنية والمناطق الجغرافية -
 ؛ إمكانية تباد  الرسائ  مع مختل  األفراد والشكات حو  العالم -
 إمكانية توزيع نفس الرسالة إلى عدد من صناديق البريد االلكترونية دفعة واحدة؛  -
 وقت؛ إمكانية حفظ الرسائ  المرسلة والمستنبلة في بريد مخصص يمكن االطالع عليها في أي -
عدم االرتباط بمكان معين بمعني أنه يمكنك االتصا  من أي مكان بشرط توفر جهاز مزود بخدمة  -

 البريد االلكتروني؛ 
 ت مع أشخاص غير معروفين.تباد  المعلوما -
في  ظهرت خدمة بروتوكو  نن  الملفات : File Transfer Protocol – FTP)) خدمة نقل الملفات .2

 اإلنترنت، ولذلك فند مرت بمراح  عديدة من التطوير لالرتناء بأدائها، ويعتند ةالمراح  المبكرة من مسير 
سيعزز دورها في مستنب   الخبراء أن تطورها سيواكب تطور اإلنترنت ويسير معها جنبا إلى جنب، مما

تتيح هذه الخدمة إمكانية حصو  المشترك و  ،cyber technology) ) التكنولوجيا في العالم السيبيري

                                                           
1

 .221، ص: 1112المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر، خدمة االجتماعية، تكنولوجيا االتصال في المحمد سيد فهمي،  
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الشبكة على ملفات مخزنة بمواقع مختلفة من الشبكة حيث يمكن للمشترك االتصا  بأي حاسب مرتبط ب
على الشبكة ثم نسخ الملفات المطلوبة والتي هي مخزنة بهذا الحاسب والتي يرغب صاحب هذا الحاسب 

 بتوفيرها لمن يرغب من مشتركي الشبكة.
WEB بيوتسمي أيضا بالو المواقع )الشبكة النسيجية(:  .2

  أو الشبكة العنكبوتية العالمية، وباللغة
نترنت في كافة المجاالت تندمها اال وأشهر الخدمات التيوهي من أهم ،  World Wide Web االنجليزية 

 ،ال يفرق بينها وبين شبكة االنترنتإلى درجة أن الكثير  ، والثنافية، التجارية والترفيهية وغيرها،العلمية
 المعلومات من واسع حن  على تشتم  فهيتطورها ونموها وازدهارها بسرعة،  ذلك أنها عملت على 

 والحكومية والصناعية العلمية المؤسسات من العديد بالخدمة ارتبط حيث الميادين، شتى في المختلفة
 الشبكة فخدمة ،وتخصصاتهم بندراتهم للتعري  لألفراد حتى وامتدت وثنافية، تجارية مؤسسات وأيضا

 والعالمي، واإلقليمي المحلي المستوى على واإلعالن والدعاية الترويج وسائ  من وسيلة العالمية يةالعنكبوت
 خدمات أغلب على تشتم  ونهاك االنترنت عبر واإلبحار التصفح في هائلة بندرة تتميز الخدمة هذه

 ثركأ منها يجع  مما والصوت، والصور باأللوان مدعمة الوسائط متعددة بيانية بواجهة وتتمتع الشبكة
فالويب يوص  بأنه مكتبة من المعلومات المتنوعة المؤلفة من مجموعة صفحات مترابطة مع  شعبية

 . 1بعضها بصورة تشعبيه تتضمن معلومات نصية كتابة صور فيديو
توفر هذه الخدمة المشاركة في نناشات تدور حو  موضوع معين  :News Group مجموعات األخبار .2

موضوعات والتي تناقش ك  منها موضوعا محددا، المناقشة ضمن مجموعات األخبار ضمن كثير من ال
تختل  في طبيعتها عن جلسات المناقشة العادية حيث يتم تخزين جميع التساؤالت والردود التي تص  إلى 

، ويمكن ألي شخص يمتلك بريدا الكترونيا االتصا  بهذا Serverمجموعة أخبار معينة على الخادم 
رسا  جميع التساؤالت والردود إلى مجموعة األخبارالخاد  . 2م وا 

يوجد العديد من الخدمات المخصصة للمحادثات على االنترنت والتي توفر : Chat المحادثة .2
لمستخدميها ما يسمي بغر  المحادثة، وهي غر  التحاور المباشر مع اآلخرين عن طريق الكتابة أو 

تشبه جلسات الحوار التي تعند للحديث في موضوع معين بالصوت أو بالصوت والصورة معا، وهي 
وتكون طبيعة المشاركة في هذا النوع من الغر  ذا فعالية كبيرة وتواص  أكبر منه في المجموعات 

وهي المحادثات التي المحادثات الشخصية : النوع األو  يمث  3اإلخبارية ، ويوجد نوعين من المحادثات
المحادثات فيها فيمكنه إما قبو  أو حجب المحادثة، والنوع الثاني يستطيع صاحب الغرفة التحكم 
                                                           


، والحقيقة أن الفرق كبير بين هذين المصطلحين  Internetومصطلح االنترنت  WEBيخلط العديد من مستخدمي االنترنت بين مصطلح الويب  

ا الشبكة العنكبوتية الويب، فاالنترنت كمصطلح يطلق على الشبكة بكامل فاالنترنت هي الشبكة المعلوماتية الضخمة والتي تضم من ضمن خدماته

والتي تختصر   World Wide Webخدماتها من البريد االلكتروني، المحادثة، المجموعة اإلخبارية، خدمة نقل الملفات وأيضا الشبكة العنكبوتية 

 . والتي تعد واحدة من الخدمات التي تقدمها االنترنت WWWب 
1

الدار األكاديمية للطباعة والتأليف والترجمة والنشر، طرابلس، فصول في تكنولوجيا المعلومات وقضايا المجتمع االلكتروني، محمد رحومة،  على 

 .110، ص: 1112ليبيا، 
2

نشر والتوزيع، الشارقة الطبعة األولى، مكتبة الجامعة وإثراء للتكنولوجيا االتصاالت والشبكات الحاسوبية، ليث الكبيسي، محمد النعامنة،  

 .122، ص: 1121واألردن، 
3

 .220،  ص: 1110الطبعة األولى، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، إدارة مخاطر االحتيال في قطاع االتصاالت، هيثم محمود الشبلي،  
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التي تسمي الدردشة وهي عبارة عن مواقع عامة يمكن ألي شخص يمتلك بريدا الكتروني الولوج الجماعية 
 إليها والتحاور مع من يوجد في الغرفة.  

 واللناء التعار  إمكانيات من بيراك قدرا تتيح ويب مواقع هي المواقع االجتماعية: االجتماعية الشبكات .2
 والدردشة االلكتروني البريد خدمات توفر إذ ومجانية، سهلة وبصفة العالم أنحاء مختل  من األفراد بين

 وضاع  المواقع هذه شهرة من زاد مما واألفراد، المعلومات عن البحث إلى باإلضافة والصورة، بالصوت
 العام الرأيفي مندمة   «Facebook» الشهير االجتماعي وقعالم ويأتي، كبير مشتركيها بشك  عدد من

 البيانات على التجسس إلى للخصوصية انتهاك من المواقع هذه تطارد التي االتهامات ورغم العالمي،
 ذلك على والدلي  بها، المستخدمين تعلق ويزداد يوم، بعد يوما تزداد قوتها أن إال للمستخدمين، الشخصية

 . 1020مليون في  810 الفايسبوك إلى دميمستخ عدد ارتفاع
 مرتبط آلي حاسب أي على بالدخو  للمستخدم الخدمة هذه تسمح: Telnetخدمة الربط عن بعد  .4

 بذلك مرتبطة طرفية نهاية انك لو آما الحالة هذه في يتصر  والذي جهازه خال  من اإلنترنت بشبكة
 على الدخو  يتطلبو  ب،الحاس ذلك على زنةمخ ملفات وتصفح برامج تشغي  يستطيع وبذلك الحاسب،
 مجهزا اآللي الحاسب يكون أن أو 1استخدام برمز يتمث  تصريح للمستخدم يكون أن اآللي الحاسب

، فمثال الجامعات الغربية تملك مث  هذه المعلومات قواعد و المكتبات فهارس مث  العام لالستخدام
النشرات العلمية الصادرة عنها، واالتصا  بين هذه األنظمة األنظمة التي تجمع فيها األبحاث والدوريات و 

، فعندما يتم االتصا  مع الحاسب المطلوب يستطيع المستعم  Telnetمضمون عن طريق البروتوكو  
 أن يهم  سائر أقسام الشبكة ويعم  وكأنه في محطة طرفية نهائية للحاسب المتص  به.

 اإلنترنت شبكة على المعلومات من والضخمة هائلةال الكميات توفر معالبحث عن المعلومات:  .4
 نشر بمكان اإلحاطة الصعوبة من أصبح المتفرقة، نشرها نكوأما المختلفة ولغاتها المتعددة بتخصصاتها
 نشر ناكأم تحديد على المستخدم تساعد بحث أنظمة عدة اإلنترنت على وقد برزت، المعلومات
 واسترجاع وبحث ونشر وفهرسة وبناء جمع على عدتسا أدوات هي البحث وأنظمة، المعلومات
 وناشر المستفيد بين كوسيط تعم  أنها حيث المعلومات نشر بمكان المستخدم وتفيد المعلومات،

 محتوياتها، حسب تصنيفها يمكن البحث نظم من كبيرة مجموعة اإلنترنت شبكة على وتتوفر ت،المعلوما
 الفهارس، األدوات تلك وتشم ، فيها والبحث تصفحها رينةوط بياناتها، ترتيب وطرينة منها، والغرض
 عن والباحثات الهاتفية األدلة في والباحثات المكانية، البحث ونظم الفهارس، في والباحثات واألدلة،
 العلمية. والمعلومات المعلومات قواعد في والباحثات المشاعة، البرامج

 
 

                                                           
1

. المحمل من الموقع 22، ص: 1112، الطبعة الرابعة، المجمع الثقافي، أبو ظبي، خدمات االنترنتأحمد ريان،  
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 نترنتالفرع الرابع: ايجابيات وسلبيات استعمال اال  

 الناتجة السلبيات نم بمجموعة تتميز كما المزايا، أو الفوائد من مجموعة االنترنت العالمية الشبكة توفر   
 :يلي فيما أهمها ذكر ويمكن ا،استعماله عن
 ،االنترنت لشبكة المستخدم يجنيها التي الفوائد وتتنوع وتختل  تتعدد: ايجابيات استعمال االنترنت .0

 :جابيات ما يلياالي هذه بين ومن
مكانية  - تمكن االنترنت من مختل  شرائح المجتمعات من الولوج إليها وهذا بسبب سهولة استعمالها وا 

، وبالتالي تباد  المنافع المعرفية والمادية ليس فنط داخ  الدولة الواحدة المختلفة الثنافات على االنفتاح
 ؛1ولكن خارجها

معلومات واسترجاعها في الوقت والمكان الذي يشاء، وهذه توفر االنترنت لمستخدميها خدمة حفظ ال -
الميزة أفادت بالدرجة األولى الباحثين عن المعلومات العلمية، لذا نجد أن البعض يص  شبكة المعلومات 

 العالمية بأنها أو  مكتبة عالمية؛
بحيث يمكن النو   والمرئية، والمسموعة المطبوعة، أو المكتوبة المعلومات أنواع مختل  إيصا  تسهي  -

بأنه ال يوجد مجا  من مجاالت الحياة إال توافرت عنه معلومات في هذه الشبكة، فهي تسمح باالطالع 
 التلفزيونية والعروض ،الحكومية الرسمية والوثائق األكاديمية واألبحاث والمجالت الصح  على مختل 

 ؛األدبية واألعما  الشاغرة ئ والوظا المتنوعة األطباق والمأكوالت ووصفات المشهورة والخطب
 أو إدارات إلى منسمة المؤسسة كانت إذا، فالمؤسسة معلومات لك  مركزي كمصدر الشبكة تستعم  -

داراتها أقسامها ك  لربط تستعم  فاالنترنت مبنى، من أكثر تشغ   المؤسسة تخلنها التي البرامج تجع ، فوا 
داراته مواقعها ك  في بها العاملين لك  متاحة  مما الكتروني شك  في الدوام بطاقات وضع، كما تسمح باوا 
 مراقبة العما  بطرينة أنجع؛ في يساعد

ساهمت االنترنت بظهور التجارة االلكترونية التي باتت تستعم  في التعامالت التجارية المحلية  -
ات اقتناء والعالمية، فالتجارة االلكترونية أعطت بعدا جديدا فأصبح اآلن بإمكان األفراد والمؤسس

احتياجاتهم من مختل  األسواق العالمية بمجرد ضغط زر كالحجز بمختل  أنواعها كالفنادق والمطاعم، 
 المواد شراء فيمكن وشراء مختل  أنواع البضائع الجوية النطار والخطوط رحالت مواعيدمعرفة و 

 ؛....الغذائية والمواد واألسهم واألزهار الكومبيوتر وبرامج الكتبك
 الممكنة، التكالي  من بأق  ذلك تفع  بأن الكترونيا تتعام  التي المؤسسات أمام المجا  االنترنت يتيح -

 األساليب وفق التجارية تعامالتها إجراء عن نيهاغي ألنه طائلة أمواال عليها يوفر االنترنت إن حيث
 على يسه  االنترنت ماستخدا فإن ذلك، على عالوة، كبيرين وماال جهدا تكل  التي التنليدية الورقية

                                                           
1

دار الكتاب  الطبع الثانية،والصحافية والتعليمية والقانونية واألخالقية،  االنترنت كوسيلة اتصالية جديدة: الجوانب اإلعالميةالسيد بخيت،  

 .11، ص: 1121الجامعي، العين، اإلمارات العربية المتحدة، 
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 بعد ما وخدمات واألسعار واإلعالنات والخدمات المنتجات عن معلومات على الحصو  إمكانية العمالء
 ؛1وغيرها البيع
 البريد وميزة الشاشة نماذج باستخدام الخط على العكسية التغذية وطلب الفني والدعم الزبائن خدمة -

مؤسسة  يصادفون الذين فالزبائن األعما ، عن جيدة صورة يمالويب، وتند وثائق في الموجودة االلكتروني
 الصفحة؛ هذه خال  من المؤسسة عن فكرة يأخذون بيالو  صفحة عبر ما
تضي  االنترنت خدمة التعليم عن بعد، فأصبح اآلن باإلمكان الحصو  على الشهادات من المعاهد  -

 والجامعات عبر العالم عن طريق التعليم عن بعد؛
 حواجز وكسر المعلوماتي الوعي نشر على تكنولوجية تسهيالت من توفره بما االنترنت ةشبك تستطيع -
 الذين الناس من الماليين وجه في ين  كبير عائق هي والتي التكنولوجية، باألمية عليه يطلق ما

 ؛تكنولوجيات من بها يرتبط وما االنترنت وتطبينات خدمات استثمار إلى يحتاجون
السهولة  بنفس إليها الوصو  يصعبت التي مؤسساالو  شخاصاألو  ماكناأل ىإل الوصو  إمكانية -

 ؛االنترنت عبر بها يوص  التي والتكلفة والجهد واليسر
 األلعاب المسلية بعض إلى إضافة بالمجان، البسيطة اإللكترونية األلعاب مئات االنترنت شبكة توفر -

 األفراد مختل  مع إجراء محادثات لمستخدميها الشبكة تتيح كما وغيرها، والشطرنج الزهر طاولة :مث 
 .فهي تعتبر أهم وسيلة ترفيه في العالم العالم حو 
 سلبيات استخدام االنترنت:   .0
بالرغم من  لكن الحياة، جوانب مختل  وشم  كبيرا إقباال عر  االنترنت تكنولوجيا استخدامإن     

 :يلي فيما تلخيصها كنيم التي السلبيات من عدد توجد المنافع التي تندمها

الشبكة  يبرهن على أن هذه ، وهذا الذينتيجة لتوحيد شبكات عديدةظهور شبكة اإلنترنت  كان -
عبر الشبكة ال يمر  تتبع لدولة، أو مؤسسة أو شخص، هذه الحنينة توضح أن نشر المعلومات عالمية ال

من المعلومات في موقع خاص  على أي نوع من الرقابة، بذلك يكون ك  شخص قادرا على نشر ما يريد
لذلك نجد في شبكة اإلنترنت الكثير من  ،الموقع به بسرعة وسهولة وحتى بدون أن يدفع مناباًل لنشر هذا

االجتماعية الصالحة، منها مثال مواقع العن ، مواقع الجنس، مواقع  المواقع غير المنبولة عند األنظمة
 ن ممنوعة في مجا  التربية والتعليم وبالتأكيد في جميعالمواقع التي يجب أن تكو  عنصرية وغيرها من
 ؛المجاالت األخرى

المستخدمين، هذه  الشعور بالحاجة الملحة إلى اإلبحار في شبكة اإلنترنت يحدث عند الكثير من -
مدمنون على التلفاز، ليس  الحاجة تعتبر إحدى ظواهر اإلدمان على الشبكة، وكما أنه يوجد أشخاص

 .1أشخاصًا مدمنين على شبكة اإلنترنتغريبا أن نجد 
                                                           

1
 . 62-62، ص: 6002األردن،  عمان، والتوزيع، للنشر المناهج دار ،االلكترونية األعمال العالق، عباس بشير ياسين، غالب سعد 
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 أجنبيات من فالزواج الشباب، بين العالقات في االنفتاح على مباشرة غير بطرينة االنترنت تساعد -
 على للحصو  األسه  الطريق أنه سيما االنترنت، ال رواد من العديد يساور هاجس االنترنت طريق عن

 الفتيات لبعض هدفا كان االنترنت عبر والزواج مريكا،وأ أوربا بلدان في مناسب عم  وتأمين الجنسية
 مجتمعنا؛ في تحدث جذرية تغيرات إلى الظاهرة تشير وهذه أيضا،

يصحب اإلبحار في شبكة اإلنترنت استهالك وقتًا طوياًل، وقلة الحركة التي من الممكن أن تؤدي   -
 ك  في النظر بسبب األشعةمشاك  جسدية بسبب الجلوس غير الصحي أمام الحاسب أو إلى مشا إلى

 ؛الناتجة عن الشاشة
نسخًا لمعلومات  حنوق النشر والطباعة على شبكة اإلنترنت مازالت غير واضحة تمامُا، كثيرا ما نرى -

خصوصًا عند انتشارها بين  ووظائ  ومن ثم استعمالها كأنها شخصية، هذه الظاهرة لها أبعاد سلبية،
الوظائ ، ب  يحاو  الوصو  إلى  د نفسه في التفكير وفي ح الطلبة، إذ ال يحتاج الطالب إلجها

 ؛الوظائ  المحلولة ليسه  على نفسه الطريق
أن ينضي ساعات  عند العم  في شبكة اإلنترنت يجلس المستخدم عادة وحيدا أمام الحاسب، ويمكن -

المجتمع  مصحوب بعزلة خاصة عن طويلة تعزله عن المجتمع النريب والبعيد، فاإلبحار في الشبكة
كثيرة إلى مشاك  اجتماعية تتمث  في صعوبة  مما قد تؤدي في حاالت (المجاور )العائلة واألصدقاء

 ؛2المحيط، وأخرى نفسية تتمث  في االنطواء على النفس االتصا  والتعام  مع المجتمع
ودة الموج نالحظ في كثير من األحيان أن بعض متصفحي شبكة اإلنترنت يعتندون بأن المعلومات -

ومن صحة مصدرها، هذا  على الشبكة هي دومًا صحيحة ويمكن األخذ بها دون التأكد من صحتها
يجب التأكد دومًا من  االفتراض غير صحيح، فهناك الكثير من المعلومات الخاطئة على الشبكة، ولذا

 مصدر هذه المعلومات.

 تراناتالفرع الخامس: الفرق بين تكنولوجيا االنترنت واالنترانت واالكس
تتنوع وتختل  الشبكات التي تعم  ضمن منظور تكنولوجيا المعلومات واالتصا  وهذا بحسب     

الشريحة المستهدفة والهد  المراد منها وعلى العموم يمكن إضافة شبكتين مهمتين وهما االنترانت 
 واالكسترانات، إال أنه يصعب التفرقة بينها وبين االنترنت.

 من خال  الجدو  التالي: و  التفرقة بين هذه الشبكات وشبكة االنترنتعلى العموم سو  نحا  
 
 

                                                                                                                                                                                     
1

ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، اآلثار االقتصادية واالجتماعية لثورة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على الدول العربية، رس، إبراهيم األخ 

 .121، ص: 1112مصر، 
2

، ص:  1121دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  مقياس إدمان االنترنت لدى طالب الجامعة الموهوبين، محمد النوبي محمد على،  
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 واالكسترانات(: الفرق بين االنترنت واالنترانت 10جدول رقم )
  Internet االنترنت  Extranet االكسترانت  Intranetاالنترانت 

العما   مجتمع مغلق المستعملون هم -
 داخ  المؤسسة؛ والموظفين

ة لنن  المعطيات بنية تحتية خاص -
تتمث  في الشبكات المحلية للمؤسسة 

 المعنية؛
 ؛الشبكة ملك للمؤسسة -
 المعلومات مندمة من المؤسسة؛ -
األدوات المستعملة هي جزء من  -

 بروتوكوالت االنترنت.

المستعملون هم مجتمع محدد وشبه  -
مغلق يتمث  في أصحاب المصلحة مع 
المؤسسة كالموردين والشركاء ومراكز 

 ..الخ؛البحث.
بنية تحتية خاصة لنن  المعطيات  -

 تتمث  في شبكات محلية للمؤسسة؛
هي ملكية مشتركة  ملكية الشبكة -

 بين المؤسسة ومتعامليها؛
المعلومات تخضع للتفاع  الذي يتم  -

 بين المؤسسة ومتعامليها؛
األدوات هي جزء من بروتوكوالت  -

 االنترنت.

المستخدمون هم مجتمع مفتوح  -
 ومتزايد حجمه؛

نية تحتية عامة وتحوي  المعطيات ب -
 عن طريق تكالي  االستخدام؛

 غير مملوكة ألحد؛ -
 المعلومات مندمة من المستخدمين؛ -
 IPأدوات وبروتوكوالت  -

 
 

 من خال  الجدو  أعاله يمكن النو  بأن:   
 وتؤمن للعاملين فيها طرينةهي شبكة حاسوب خاصة نشأت داخ  المؤسسة : Intranet  االنترانت. 2

تعتبر "لالتصا  ببعضهم والوصو  إلى المعلومة المتوفرة بطرينة أسرع وأكثر كفاءة وأق  تكلفة، كما أنها 
تاحةشبكة انترنت مصغرة داخلية للمؤسسة تمكنها من توفير  المعلومات بين موظفيها فهي تسه  البحث  وا 

ية بين ي واالتصاالت الجماععن المستندات واسترجاع وعرض المعلومات وتوفير خدمة البريد االلكترون
وتندم شبكة االنترانت العديد من الخدمات  "الموظفين ويمكن توصيلها بناعدة بيانات المنظمة أو المؤسسة

 والتي نذكر منها:
بدخو  الموظفين في المؤسسة الواحدة من خال  استعما  الشبكة الداخلية عن طريق كلمة تسمح  -

 خدم للتشفير من أج  استفادتهم من المعلومات المتوفرة؛التي تست السر أو البطاقات الذكية
استخدام تننيات تصميم الصفحات لعم  الوثائق والمستندات وخطابات العم  الخاصة بالمؤسسة  -

 وتبادلها بين الموظفين؛

                                                           
 البطاقة: كتاريخ لحامل الشخصية المعلومات مثل المعلومات من الكثير تخزين يمكنها إلكترونية شريحة على تحتوي بطاقة كل هي :الذكية البطاقة 

 من مجموعة على يعتمد ةبالبطاق الموجود األمان نظامو الكمبيوتر، لشبكات الدخول صالحيات البنكية، الحسابات الطبي، العنوان،الملف الميالد،

 سر. كلمة سرية، أرقام على تحتوي قد التي المعايير

  من إعداد الباحث بناءا على:المصدر: 

- Frederic Alin et Autres, Le projet Internet, eyrolles, Paris, P :07. 
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تصميم النواعد على الخادم الرئيسي لموقع المؤسسة ووضعها على موقع بيانات المؤسسة لضمان  -
، وخزن المعلومات بشك  واسع وسه  الوصو  إليه واالنترانت هي نسخة ند الحاجة لهاالوصو  إليها ع

 ؛مصغرة عن االنترنت وتستطيع االتصا  باالنترنت وليس العكس
 ضمان تطبيق قوانين وأنظمة المؤسسة؛ -
التنلي  من الزمن المستخدم في الوظائ  الروتينية ونشر المعلومات بشك  فعا  وسه  والعم  على  -
 ادة اإلنتاج؛زي
وهي شبكة مكونة من مجموعة شبكات االنترانت تربط مع بعضها عن طريق : Extranet نتاالكستر  .2

، تمث  برنامج عم  يسمح بالتوسع في االنترنت حيث تمتاز ك  شبكة انترانت فيها بالخصوصية االنترنت
ذه األخيرة مث  إطالع باالطالع على معلومات خاصة به 1بشك  يسمح ألطرا  معينة من خارج المنظمة

وهي تعتبر نتاج التزاوج الذي حص  بين االنترانت  المساهمين على مستوى اإلنتاج في المؤسسة،
كما أنها جاءت نتيجة لالنتناد الكبير الذي عرفته االنترانت على اعتبار أنها تخلق العزلة  ،واالنترنت

شبكة أكبر نطاق من االنترانت وأق  من إذا فهي  للمؤسسة وتمنعها من التجاوب مع محيطها الخارجي
تضمن العالقة المتواصلة بين المؤسسة االكسترانت في أنها  التي تندمها خدماتال أهم وتتجسد ،االنترنت

...الخ، فهي عبارة عن برنامج تعاون بين المؤسسة ، البنوك والمصار والدائمة مع الموزعين والموردين
مع المعاهد  ارتباطها إنليات الشراء، وخدمات التوظي  حيث ، كما أنها تسه  عموأصحاب المصلحة

 والجامعات ومراكز التكوين المهني يسمح لها بالحصو  على اليد العاملة المطلوبة وفي الوقت المناسب.
 المبحث الثالث: آليات تفعيل تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسة

ظي باهتمام جميع المؤسسات في عصرنا على اختال  تحتكنولوجيا المعلومات واالتصا  أصبحت    
درجات نموها، وعلى الرغم من اختال  مرامي تلك المؤسسات، فإنها تبدو متفنة على أن هذه التكنولوجيا 
تمث  االداة االكثر فعالية لتحنيق أهدافها، وأصبح مستوى التكنولوجيا هو المنياس والمؤشر على ذلك، وال 

 ما كانت أن تحنق النجاح دون أن تمتلك وتطور هذه األداة.تستطيع أية مؤسسة مه
 البشرية والنظاميةالمطلب األول: آليات التفعيل 

عند اقتناء تكنولوجيا جديدة أو تطوير النديمة، غالبا ما يكون االهتمام محصورا في تصميم أنظمة    
وتوافق هذه االنظمة فيما بينها،  العتاد والبرمجيات مع المي  الي اهما  العوام  البشرية ومدى تكام 

فلكي تكون هذه التكنولوجيا مناسبة يجب على المؤسسة التركيز على تفعي  هذين المكونين بالتوازي مع 
 تطوير الجانب المادي والبرمجي لضمان النتائج المرضية. 
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 .122، ص: 1110الدار الجامعية للنسر، اإلسكندرية، مصر، أساسيات األعمال في ظل العولمة، نهال فريد مصطفى، نبيلة عباس،  
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 الفرع األول: تفعيل تكنولوجيا المعلومات واالتصال من منطلق الموارد البشرية

طلق الفكر المعاصر من حنينة أساسية مفادها ان استمرار المؤسسة ونموها وكذلك اضمحاللها ين  
وانهيارها وفنائها يتحدد بإمكانياتها البشرية، فتوافر نوعية وجودة هذه الموارد يحدد مدى امكانية المؤسسة 

والتفاع  بين مختل   للتعام  مع التكنولوجيا الحديثة المتاحة في السوق، األمر الذي يحنق التكام 
الموارد البشرية والمعلوماتية ويؤدي الي مستويات افض  من االداء واالنجازات المتميزة، فالمهارات الالزمة 

 ال الداخلية في المؤسسة المهرات الستخدام التكنولوجيا بفعالية قد ازدادت تعنيدا وأهمية، وحتى إن كانت
المختارة، فالمؤسسة مجبرة على تعليمهم مهارات  التكنولوجيا وسيلة لدعم الكافي التدريب أو بالخبرة تتمتع

 خارجيين بعاملين ، وهذا من خال  االستعانة1جديدة قائمة على استخدام هذه التكنولوجيا استخداما فعاال
 قد محليا، المهرة العاملين توافر في حالة وحتى لديهم مثال، العاملين طاقم لتدريب الالزمة المهارات لديهم
الخارجيين بسبب أن التغير في التكنولوجيا يكون أكبر  الخدمة موفري على االعتماد الضروري من يكون

 ويتطلب قد يكون مكلفا المؤسسات داخ  العاملين من سرعة التغير في التعليم والتدريب، كما أن تدريب
ن النصير، المدى على إتمامه ويصعب طويال وقتا  أن فبمجرد الطوي ، مدىال على كان مستداما حتى وا 

 داخ  التكنولوجيا المستمرة الستخدام وصيانة التكلفة تنخفض قد الالزمة، المهارات العاملون يكتسب
الخارجيين، فالمؤسسة ومن اج   الخدمة موفري على باالعتماد االستخدام والصيانة بتكلفة منارنة المؤسسة

  التعام  مع على التكنولوجيات فهي ملزمة بـ: 

تيار العاملين الذين يمتلكون خبرات متنوعة ومعرفة واسعة ومستوى متندم في التعام  مع هذه اخ -
 التكنولوجيا وهذا من أج  ضمان سرعة نفاذ هذه التكنولوجيا ضمن وظائ  المؤسسة؛

 إفناء في يتسبب لن العمالة تبدي  وأن خبرات من لديها ما على الحفاظ على قادرة أنها من التأكد -
  الالزم؛ المهارات من قاعدتها

بناء فريق عم  ينطلق من فكرة زيادة فعالية جماعات العم  عن طريق تحسين عالقات العم   -
وتوضيح أدوار العاملين، وبالتالي خلق مجا  للتدريب الداخلي انطالقا من تباد  المعار  بين العما  

 ؛  2داخ  المؤسسة
 فاعلية أق  يكون قد أنه إال النصير، المدى على النجاح يضمن الخارجية الماهرة بالعمالة االستعانة إن -
 الطوي . المدى على استدامة وأق  التكلفة حيث من
لنيام بالتغيير وعدم إسناده با االفراد تجد المؤسسة نفسها امام اتجاه أو سلوك يظهر عدم رغبةقد و    

جة للتغيير، الخو  من فند األمن ودعمه، وأسبابها كثيرة منها الخو  من المجهو ، ننص الشعور بالحا
الوظيفي، تهديد المصالح، اختال  التفسيرات المتعلنة بالتغيير، ننص الموارد، أو أن التوقيت غير 

                                                           
1
،  ترجمة ابراهيم يحي الشهابي، مراجعة عبد المطلب أس النجاح: عاليالتعليم بالتكنولوجيا في مرحلة التعليم الآ.دبليو طوني بيتس، غاري بول،  

 . 22، ص: 1112يوسف جابر، مكتبات ونشر  العبيكان، وزارة التعليم العالي، الملكة العربية السعودية، 
2
 .21، ص: 1122ذكر مكان النشر،  ، الطبعة األولى، الجنادرية للنشر والتوزيع، دونتدريب وتنمية الموارد البشريةعبد الكريم أحمد جميل،  
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المناسب للتغيير، هنا تجد المؤسسة نفسها ملزمة بالتشاور والتفاوض مع األفراد على أساس أنهم أصحاب 
من إدخا  التكنولوجيا الجديدة، والعم  على كسب ثنتهم عن الشأن، وكي  من الممكن توقع فوائد ملموسة 

طريق التثني  واالتصا  الفعا  والنيام بحملة تعري  واسعة النطاق إلعالمهم بالتغيرات المنترحة قب  
البدء فيها، عالوة على التحكم واالستمالة للتأثير باآلخرين لصالح التغيير فاألفراد الذين يكون لديهم إلمام 

أسباب التغيير والفوائد المتوقعة تتزايد احتماالت تنديمهم للدعم، المؤازرة والدعم لألفراد الذي تام ب
سيواجهون مصاعب ومشكالت التغيير، واإلكراه واإلجبار الصريح والضمني للحصو  على قبو  األفراد 

 .بالتغيير وخاصة باألزمات حيث أن السرعة تكون األساس في مواجهتها
 

 ي: تفعيل تكنولوجيا المعلومات واالتصال من منطلق تكامل وتوافق االنظمة الفرع الثان

الكثير من هذه ف في المؤسسة،هناك عدد من أنظمة التكنولوجيا المختلفة التي يمكن استخدامها    
ويمكن توسيع نطاق قدرات  ،والبرمجيات المشتركة والمعلومات األنظمة لديها الندرة على تباد  البيانات

أفض  طرينة لتحنيق و  ،كنولوجيا إذا تم التكام  بين هذه األنظمة وأصبحت متوافنة مع بعضها البعضالت
هذه االستراتيجية  ،ذلك هو إدراج هذين العنصرين في االستراتيجية العامة لتكنولوجيا المعلومات للمؤسسة

حاء المؤسسة مع مختل  يمكن أن ُتستخدم لضمان توافق ما يتم شراؤه من أجهزة وبرمجيات في جميع أن
  .األنظمة

 في المؤسسة  تكامل األنظمة  .1
 وهي مؤسساتالوالكثير من المعلومات التي تحتفظ بها  تعتمد معظم أنظمة الحاسوب على البيانات   
إدخا   المؤسسة من نتتمكمن خال  تكام  مختل  األنظمة المستخدمة و  ،ستخدم ألكثر من غرضت

والمعلومات عن طريق ضمان إدخا  أنواع معينة من البيانات  لمعلوماتاالبيانات ورفع مستوى دقة 
التشارك فيها من قب  جميع التطبينات األخرى التي تحتاج و وتخزينها والمحافظة عليها في مكان واحد فنط 

مث  قائمة بأسماء الموظفين والعما  وك  المعلومات الخاصة بهم التي تتشارك فيها ك  إلى استخدام 
 المؤسسة وعلى مختل  مستوياتها.وظائ  

تكالي  الموظفين إلى حد كبير  فمن الممكن خفض ،هناك مزايا عديدة لتفادي االزدواجية في البيانات 
كما أنه ينل  من مخاطر تناقض أو تنادم  ،عن طريق تجنب الجهد الالزم إلدخا  البيانات عدة مرات

أصغر  المتكاملةستخدم، قد يكون االختال  بين األنظمة بالنسبة للم، و مؤسسةالالبيانات التي تحتفظ بها 
باألنظمة المنفصلة النائمة بذاتها، وقد يص  تكام  األنظمة إلى الدرجة التي يشعر عندها  منارنة

، ويزيد من فعالية وهذا يمكن أن ينل  من تكالي  التدريب، ويزيد اإلنتاجية ،المستخدم بأنه نظام واحد فنط
  .1مات واالتصاالت في المؤسسةتكنولوجيا المعلو 

                                                           
 

1
https://aceproject.org/ace-، شبكة المعرفة االنتخابية ، محملة من الموقع: االنتخابات والتكنولوجيامقالة بعنوان: 

ar/topics/et/etb/etb02/etb02e  20:22، على الساعة 11/21/1122بتاريخ. 

https://aceproject.org/ace-ar/topics/et/etb/etb02/etb02e
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 في المؤسسة:  توافق األنظمة  .2
بين األنظمة ولكي يتمكن المستخدمون  المعلوماتيتعلق توافق األنظمة بمسألة التكام  من أج  تباد     

في هذا ، و من الوصو  إلى أنظمة سلسة ذات واجهات مشتركة، يجب أن تكون األنظمة المختلفة متوافنة
، بالمتوافنة تلك التي تتشارك في مكونات الحاسوب، وأنظمة التشغي  والبرمجيات المتوافنةالسياق، ُينصد 

أحد السب  لضمان التوافق في استخدام األجهزة ذات أنظمة التشغي  واإلمكانيات الموحدة، في كثير من و 
مجموعات األحيان عن طريق شراء جميع األجهزة من مورد واحد، و في نفس الوقت عن طريق استخدام 

تجد المؤسسة نفسها تترابط مع مجموعة رغم أن هذا النهج قد و  البرمجيات المتكاملة أيضًا من مورد واحد
طويلة األمد مما يحد من فرصة تحنيق سب  التوفير عن طريق المنافسة، إال  معينة من الموردين بعالقة

 .أنه يحنق أعلى مستويات التوافق بين المكونات المختلفة لألنظمة
إمكانية الخفض الكبير في تكالي  الصيانة ب يسمحمؤسسة ال اعما في جميع  واستخدام انظمة متوافنة   

فعند التعام  مع أنظمة موحدة، سيكون على الموظفين الفنيين أن يكونوا على دراية بمجموعة  ،والتحديث
 ،األنظمة المستخدمةأصغر من األجهزة والبرمجيات مما لو كان األمر ينطوي على طائفة أوسع من 

 .1كذلك يمكن تحنيق قدر كبير من التوفير في حالة شراء نفس األجهزة والبرمجيات بالجملة
كما يتم خفض تكالي  التدريب إذا كانت جميع األنظمة متوافنة وعلى وجه الخصوص، إذا كانت     

ركة ستكون منطبنة بشك  جميع البرمجيات المستخدمة من المورد نفسه، فإن األوامر والعمليات المشت
البرمجيات المتوافنة مفيدة ، فعام، مما يجع  من السه  على المستخدمين أن يتم تدريبهم وتعويدهم عليها

ضمن أن أنواعا مختلفة من الملفات تالبرمجيات المتوافنة ف ،حتى عندما تكون األنظمة غير متكاملة
انات والبريد اإللكتروني يمكن تبادلها بين الموظفين كوثائق معالجة النصوص وجداو  البيانات وملفات البي

 .في مختل  المواقع من دون أية مخاو  تتعلق بتحوي  البيانات أو عدم الندرة على قراءة ملفات اآلخرين
يتم تحديث  ،وهناك أمر يجب أخذه في االعتبار وهو التوافق بين اإلصدارات المختلفة من نفس البرنامج

كذلك يمكن  ،تظمة، في المتوسط ك  سنتين أو ثالث سنوات بالنسبة للكثير منهاالبرمجيات بصورة من
 تحنيق الكفاءة عن طريق اختيار األنظمة التي تتوافق مع البيئة الخارجية.

 المطلب الثاني: اليات تفعيل تكنولوجيا المعلومات واالتصال من جانب اقتصادي

لتننية والحرص على جدوى هذه التكنولوجيا وترشيد ان تأكيد البعد االقتصادي في كافة العمليات ا 
التكالي  وتنمية مصادر التموي  من أج  تحنيق معدالت متناسبة من االرباح ومن ثم المنافع لك  
أصحاب المصلحة يعتبر واحد من أهم التغيرات التي يجب ان تأخذها المؤسسة على محم  من الجد عند 

ما بين الرخيص نسبيًا إلى  يمكن ان تتراوح التصا ، فهذه األخيرة التعام  مع تكنولوجيا المعلومات وا
الباهظ للغاية نتيجة لذلك، قد يكون تموي  التكنولوجيا جزءًا حاسمًا من عملية تفعي  دورها في 

                                                           
1
 نفس المرجع السابق.. 
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على المدى الطوي ، فمن المتوقع ان يثمر استخدام التكنولوجيا عن خفض التكالي  وزيادة  المؤسسة
ية في إدارة المؤسسة، ولكن على المدى النصير، فإن شراء وتطبيق التكنولوجيا من الكفاءة واإلنتاج

المرجح أن يؤدي إلى زيادات كبيرة في التكالي ، فيمكن أن تزداد التكالي  بشك  كبير عند ضرورة 
  . تطوير أو شراء أنظمة أو أجهزة جديدة، وعندما يتم إدخا  نظام جديد جنبا إلى جنب مع النظام النديم

 السعر المناسب: اتجاه لتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات واالتصالالفرع األول:    

في توفر التكنولوجيا وانما يكم  ان التحدي الكبير الذي تجده المؤسسات في العصر الحالي ال يكمن          
  اقتناء هذه ملزمة وقب المؤسساتف، في السعر المناسب الذي تدفعه المؤسسة مناب  الحصو  عليها

المؤسسة على فتكلفة االقتناء تساعد ، تحديد مدى قدرتها على تحم  تكالي  هذه التكنولوجياالتكنولوجيا ب
اظهار فرصة االستثمار في التكنولوجيا المرادة، كما تسمح بتأمين فرصة إلدماج هذه التكنولوجيا ضمن 

لي امكانية اختيار البدائ  التي يمكن دراستها المؤسسة بما يخدم االهدا  المرادة منها، هذا باإلضافة ا
على مدى تعنيد التكنولوجيا فإذا  تتوق سهولة الحصو  على عروض األسعار ، ف1بالنسبة لخطة ك  فرع

كانت التكنولوجيا هي عبارة عن منتج جاهز ومتاح، كالبرمجيات النياسية أو مكونات الحاسوب، يمكن في 
هولة من الموردين المحليين فمنارنة األسعار من عدد من الموردين المعتاد الحصو  على األسعار بس

الحصو  على عروض الجيدة، ولكن  المختلفين، ثالثة موردين على األق  إن أمكن يعد من الممارسات
هناك عدد من و صعوبة  هاأسعار للتكنولوجيا المتخصصة أو المصممة خصيصًا للعمي  قد يكون أكثر 

على سبي  المثا  قد يكون من الممكن ، فة التي يمكن استخدامها في هذه الحالةاالستراتيجيات المختلف
أو هيئات تستخدم نفس النوع أو نوع مماث  للتكنولوجيا في نفس المجا  العثور على مؤسسات أخرى 

  تلك المؤسسات. عرض تكلفة األنظمة التي تستخدمهامما يسمح للمؤسسة بالحصو  على فيها  المرغوب

ن للمؤسسة ان تستخدم اسلوب اخر من خال  استدراج العروض، حيث تحدد الموردين المحتملين ويمك   
بالتفاصي  الكافية ة موضحوتطالبهم بعروض اسعار استنادا الي المواصفات المرادة وعرضها كمناقصة 

ط له، كما حيث تختار منها المؤسسة بما يتوافق مع التكلفة والسعر المخط كي يكون عرض األسعار دقيناً 
 على إصدارتنوم هذه العملية و  عن طريق مخاطبة الباعة، رسميغير  ان هذا االستدراج يمكن ان يكون

عند ، و مجموعة من المواصفات تشبه مواصفات المناقصة، ولكن ليس بنفس الندر من التفصي ل المؤسسة
كلفة هذه التكنولوجيا على مدى تحديد ما إذا كانت التكنولوجيا المنترحة معنولة السعر، البد من حساب ت

ولكن أيضا تكالي   فنط تكلفة الشراء أو االستئجار السعرال يشم   قد ي معظم الحاالتفف ،عمرها كله
 .الصيانة، وتطوير البرمجيات، وتكالي  التحديث، وتكالي  االستبعاد

                                                           
1
، ص: 1110الحديثة، الطبعة األولى، مشورات مركز البحوث الصناعية، تاجوراء، ليبيا،  االدارة المتكاملة للمنشأة الصناعيةامين حلمي كامل،  

11 . 
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 الحصول على التمويل و إعداد الميزانية الفرع الثاني: 

لوجيا معينة في المتناو  من حيث السعر، تتمث  الخطوة التالية في إعداد ميزانية بعد تنرير أن تكنو     
هناك أربعة ، و مفصلة تأخذ في اعتبارها كال من التكالي  المباشرة والمستمرة المرتبطة بالتكنولوجيا المختارة

الجدو  الزمني ، ندتكلفة ك  ب، المراد شراؤها المعدات والبرمجياتقائمة  عناصر لميزانية التكنولوجيا:
 .المتوقع فيما يتص  بالتكنولوجيا الجديدة رسب  للتوفي، للسداد

الداخلية بمجرد إعداد ميزانية مفصلة، فإن الخطوة التالية هي الحصو  على األموا  من المصادر و     
تموي  قد يكون من الممكن، في بعض الحاالت، اللجوء إلى استخدام آليات الو  او الخارجية المناسبة،

المبتكرة، كالمشروعات المشتركة أو ترتيبات إعادة التأجير، شريطة أال يكون هناك تصور، مبرر أو غير 
بمجرد االتفاق على توفير األموا ، يجب أن يكون ، و مؤسسة تتصر  بطرينة ال أخالقيةالمبرر، بأن 

يتوق  نجاح و  ،1ةوجيا الجديدالتموي  متاحًا في الوقت المالئم ألغراض تطوير واختبار وتطبيق التكنول
هذه العملية على إعداد دراسة جدوى قوية تحدد الفوائد بوضوح، ولذلك فإن دراسة الجدوى يتعين عليها 

فإذا كانت هناك زيادة في التكالي  من جراء استخدام التكنولوجيا  ، تبرير الحاجة إلى التكنولوجيا الجديدة 
أما الظرو  األخرى  ،المادية، كالزيادة في الدقة والسرعة والكفاءة الجديدة، فالبد من إبراز المنافع غير

فند يكون من األسه  تبريرها، على سبي  المثا ، عندما تح  التكنولوجيا األق  تكلفة مح  عملية يدوية 
  .مكلفة

 فني التكنولوجي و الجانب الالمطلب الثالث: آليات التفعيل من 

كنولوجيا المعلومات واالتصا ، يجب ان تتم التخطيط  إلقامة التغيير أج  ان تدعم المؤسسة دور ت من  
في المحا  التكنولوجي من خال  اسلوب التطوير او أسلوب االقتناء، وايضا تبني نظام يعم  على 

 .الحفاظ على امن المعلومات التي تعد جوهر عم  المؤسسة في العصر الحالي

 بنية تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسةلدعم  الفرع األول: التغيير التكنولوجي

يعتبر التغيير المستمر للتكنولوجيا من أهم عوام  النمو الصناعي، فالمؤسسة التي ال تتطور أو     
تكتسب أو تتكي  مع التكنولوجيا الجديدة وبشك  مستمر ستعرض نفسها لخطر الخروج من عالم 

سواء بتطوير التكنولوجيا النديمة او اقتناء التكنولوجيا الحديثة األعما ، فاليوم هي مجبرة على التغيير 
اما وهذا للتكي  مع البيئة، واإلنتاج بكفاءة عالية، وتنديم منتجات جديدة...الخ، فالتغيير التكنولوجي يعني 

حسين التي تساهم في تخفيض تكلفة اإلنتاج ورفع اإلنتاجية وتو  ادخا  تكنولوجيا جديدة او تطوير النديمة 

                                                           
1
 ، مرح سابق.االنتخابات والتكنولوجيامقالة بعنوان:  
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 تصن  التكنولوجيا على الحصو  ، وأشكا الجودة وطرق تدفق العم  كاآلالت الجديدة والكومبيوترات
 :1بعدين بداللة

 ذاتيا؛ الالزمة التكنولوجيا لحيازة تهد  التي لألنشطة التام اإلدماج في يتمث  أحدهما -
 المؤسسة؛ عن خارجية مصادر من التكنولوجيا حيازة عليها أو -
    :منها التكنولوجيا على للحصو  متنوعة إمكانيات هناك الحالتين كلتا وفي 
كوسيلة للحصو  على التكنولوجية وكمصدر لترقية  اإلدماج الداخلي لوظيفة البحث والتطوير:  .1

  اإلبداع التكنولوجي.
حيث تستعين المؤسسة بباحثين مستنلين او هيئات التعاقد الخارجي على البحوث والتطوير:  .2

الجامعات ومخابر البحث، ويعدد هذا االسلوب من احدث االساليب المعتمدة من قب  متخصصة ك
 . 2المؤسسات في مجا  ادارة البحث والتطوير التكنولوجي

تلجأ المؤسسات أيضا من أج  الحصو  على التكنولوجيا إلى شراء مؤسسات  شراء مؤسسات أخرى: .2
 .والكتساب التكنولوجيا أخرى ، وتعتبر هذه الطرينة أيضا سريعة لكسب الوقت

يعتبر شراء أو استعما  التراخيص الطريق المباشر واألسرع للحصو  على  شراء التراخيص: .2
التكنولوجية القتحام أسواق جديدة وتوسيع قائمة المنتجات وهذه طرينة أق  خطورة وأق  تكلفة . ويكون 

إلدماج وظيفة البحث والتطوير ذلك مفضال لدى المؤسسات التي ال تتوفر على موارد مالية كافية 
 .3داخليا

وتنوم المؤسسة بهذا من خال  تباد  الخبرات التننية مع  :تبادل الخبرات التقنية مع مؤسسات أخرى .2
مؤسسات اخرى من خال  المشاركة في انشطة جمعية تننية أو رابطة صناعية ومن خال  الندوات 

 هذا ما يسمح بـ:، و والمؤتمرات وما شابهها
التكنولوجيات الجديدة ويجع  تحنينها وتطبينها عمليًا أكثر  واستيعابن إمكانات تبّني وتنب  يسرع م -

 سهولة مما لو كانت الجهود المبذولة في هذا الصدد فردية؛
 يؤدي إلى تركيز الجهود المتعلنة بالبحث والتطوير، وتوجيهها لتحنيق أعلى الفوائد؛  -
 نتشار الخبرة؛يوسع ويعمم قواعد فهم التكنولوجيا وا  -
يؤدي إلى تعزيز شام  للجدارة والكفاية العلمية والتكنولوجية ، ويشجع التعاون في الحنو  األخرى ذات  -

 العالقة بها.
 

                                                           
1
jean claude Tarondeau, Recherche et développement, Edition vuibet, France, 1994, p69. 

2
، مجلة اداء المؤسسات الجزائرية، ، أثر استراتيجية البحث والتطوير على ربحية المؤسسة االقتصاديةعبد اللطيف مصيطفي، عبد القادر مراد،  

 11، ص: 1122ئر، العدد الرابع،  جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزا
3
لملتقى الدولي ، مداخلة مقدمة لالمؤسسة في التكنولوجي االبداع وتطوير التكنولوجيا الموارد تسيير، قرين علي، هبال عبد المالك 

 ..22، ص: 1110، نوفمبر محمد خيضر بسكرة كلية العلوم االقتصادية والتسيير، جامعةحول اقتصاد المعرفة، 
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 تبني نظام ألمن المعلومات  الفرع الثاني: 

ئ  ان التطور الهائ   في مجا  االعالم اآللي وتننيات المعلومات والطفرة الكبيرة التي حدثت في وسا  
االتصا  وشبكات المعلومات، والدور الذي باتت تلعبه هذه التكنولوجيا في المؤسسات، نتج عنه ظهور 
مخاطر وتهديدات جديدة في الساحة، مما استدعى اخذ كافة االحتياطات لضمان أمن المعلومات 

ظام وقائي المتداولة، مما اوجب على المؤسسة ومن اج  تفعي  دور هذه التكنولوجيا بضرورة تبني ن
لحماية المعلومات ونظم المعلومات من الوصو  غير المصرح به أو تعدي  هذه المعلومات سواء في 

 التخزين، المعالجة أو النن ، لضمان عدم اننطاع الخدمة عن المستخدمين المعتمدين.

اجهتها، ويتيح ويشم  امن المعلومات تلك التدابير الالزمة للكش  عن مث  هذه التعديالت وتوثينها ومو   
امن المعلومات للمؤسسة حماية البنية التحتية لنظم المعلومات من المستخدمين غير المصرح بهم ويضم 
ام المعلومات ك  من أمن المعدات واالدوات )الكمبيوتر( وامن االتصاالت، حيث ان نناط الضع  في 

 :1امن هذه العناصر ينجم عنه اضرار جسيمة في

 انونية وتنظيمية؛انتهاكات ق القانون: -
أضرار تلحق بمكانة الجهة، مما يتسبب في خرق الثنة مع الجهات األخرى أو تشويه صورة  السمعة: -

 المؤسسة أمام المجتمع؛
 على سبي  المثا  الغرامات والتعويضات وانخفاض المبيعات، وتكالي  االصالح واالستعادة؛ التمويل: -
 في مشروع أو برنامج أو خدمة كاملة تندمها الجهة؛الحد من الفعالية أو الكفاءة  االنتاجية: -
الوصو  الي النظم والبيانات بطرينة غير مصرح بها االمر الذي  وجود ث رات )غياب الحصانة(: -

 يجعلها عرضة للبرامج الضارة واتاحة المجا  لمزيد من االختراقات.
 ح ألمن المعلومات على نحو وهناك بعض العناصر الحاسمة التي يجب ان تتحنق لدعم التنفيذ الناج

 فعا ، وهي كالتالي:
وهي المحافظة على الضوابط المرخصة للوصو  الي المعلومات والكش  عنها، الحفاظ على السرية:  .1

بما في ذلك وسائ  لحماية الخصوصية الشخصية والمعلومات السرية، يعتبر جانب الحفاظ على السرية 
ية التي يجب ان تكون مشروطة، الستمرار المحافظة على جانب مهم جدا ألنه يتعلق بمسائ  الخصوص

ذلك، ويجب ان يضمن النظام احتفاظ ك  فرد بحق السيطرة على المعلومات التي يتم جمعها، وكي  يتم 
استخدامها، ومن الذي يستخدمها، وما هو الغرض الذي يستخدمها، وما هو الغرض الذي تستخدم من 

 اجله. 

                                                           
1
، ديوان المحاسبة الكويتي، الكويت، دليل تدقيق تكنولوجيا المعلومات ألجهزة الرقابة العليالتدقيق تكنولوجيا المعلومات،  مجموعة عمل االنتوساي 

 .22، ص: 1121
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لى المعلومات من التغير بشك  خاطئ او التدمير، وذلك يشم  التأكد من وهي المحافظة ع السالمة: .2
عدم االنكار واالصالة، للتصديق على سالمة المعلومات، فان استخدام للمصادقة يعتبر ضروريا للتحنق 
من صحة هوية المستخدمين، كما انه ينبغي ان تكون عملية التأكد من ان المعلومات التي تم انشاؤها او 

 ها متوافنة مع متطلبات عدم االنكار.ارسال
هو التأكيد على توافر جميع نظم المعلومات بما في ذلك االجهزة وشبكات االتصاالت،  التوافر: .2

وتطبينات البرمجيات، واستخدام حق الوصو  الي البيانات سيتطلب رقابة للوصو  للمعلومات، ان الهد  
لمستخدمين الي تلك المصادر والخدمات التي يحق من رقابة الوصو  الي البيانات هو ضمان وصو  ا

 لهم الوصو  اليها فنط، وعدم رفض المستخدمين المؤهلين من الوصو  الي الخدمات.  
 :المعلوماتوفي ما يلي بعض األساليب التي يمكن ان تستخدمها المؤسسة لحماية    
 بصورة غير شرعية؛شراء البرمجيات االصلية واالمتناع عن شراء البرمجيات المستنسخة  -
توفير اقصي درجات السرية لبيانات الدخو  الي قواعد البيانات وبالتالي عدم السماح لألشخاص الغير  -

 مخو  لهم باالطالع على المعلومات الخاصة بالمؤسسة؛
ضمان اتاحة الوصو  الي البيانات من قب  االشخاص المخو  لهم باالطالع على المعلومات في اي  -

 وقت.
ظ بنسخ احتياطية من البرامج والبيانات المخزنة بالحاسوب الستعادتها عند حدوث تل  للبيانات االحتفا -

 بسبب الفيروسات؛
 االحتفاظ بسرية كلمة المرور وتغييرها من وقت الي اخر؛ -
 من كفاءتها؛ للتأكدفحص البرامج الجديدة قب  استخدامها  -
 اق وحاالت الفيروسات؛تدريب الموظفين على كيفية التعام  مع حاالت االختر  -
 عدم فتح اي مل  مرفق مع الرسالة االلكترونية ال تعر  مصداقيتها؛ -
 حماية الشبكة وتحديث هذه الحماية بصفة مستمرة؛ -
فحص ومراجعة االعدادات االمنية عند االتصا  بشبكة االنترنت بواسطة البرامج المتوفرة لحماية  -

  الجهاز من االختراق.
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 خالصة الفصل 

 أما ،بالنسبة للمجتمعات المتندمة والنامية على حد سواءبالغة خاصة  أهمية تكتسي المعلومات أصبحت  
 حتى لمعالجتها الطرق أنسب عن دائما تبحث يجعلها مما وأساسيا هاما موردا لها تمث  فهي للمؤسسات

 من البيانات تجميعل المؤسسة حاجة لتلبي المعلومات نظم ظهرت وقد أهدافها، تحنيق في منها تستفيد
تعم  على  أهمية ذات معلومات على األخير في للحصو  وتشغيلها والخارجية الداخلية المصادر مختل 

 والوظائ . األعما  مختل  لممارسة إليها تحتاج التي األفراد واإلدارات بها تزود أن
غزت  التيالحديثة،  وماتالمعل لنظم أساسية انطالق قاعدة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تشك    

سمة  الالماديك  نواحي الحياة اليومية لكثير من البلدان وخاصة الصناعية منها، وأصبح االقتصاد 
، الكليأو  الجزئيمستوى الأصحاب الما  واألعما   سواء على  ومحور اهتمامالعصر في هذه البلدان 

نت، حيث سخرت هذه األخيرة خدمات لتسهي  ولع  المؤسسات تعد أكبر المستفيدين من تكنولوجيا اإلنتر 
 .فيما بينها أو مع متعامليهاحركة التبادالت وتحسين العالقات، سواء 

 والعناصرالندرات والمكونات  لكثير منتمث  انطالقة واسعة  من جهة أخري، المعلوماتتكنولوجيا أما    
إضافة إلى دورها في تأمين  وتوزيعها المتنوعة، المستخدمة في خزن البيانات ومعالجتها، واسترجاعها

 المعلومة المطلوبة، تلك المعلومة التي هي صنيعة امتزاج النظم الحاسوبية، وشبكات االتصا ، والمعرفة
 .التكنولوجية

 في المتمثلة األساسية التطورات من خال  االتصا  أهمية في تزاد كما أن تكنولوجيا االتصاالت 
 هذه الننا ، والهات  الفاكس تننية إدخا  أو الضوئية األليا  الصناعية، اراألقم استخدام إلى االنتنا 

 تحنيقبهد   للمؤسسة والخارجي الداخلي االتصا  وسرعة أنظمة على كبرى تحسينات أدخلت التطورات
 في وتجارب تطبينية وخبرات معار  من تراكم وما العلمية البحوث إليه توصلت مما النصوى االستفادة

 .ا مجلا هذا
ذا     ة من أهمدتعتبر واحنجد االنترنت التي  للمعلومات السريع النن  شبكات بمفهوم اإلحاطة حاولنا وا 

 اتصا  ووسيلة االنتشار، واسعة ظاهرة وهي من الحواسيب الماليين بين تربط أصبحت الشبكات التي
عالم  المتناهية، والضخامة الفائنة، بالسرعة وتتميز البعض، بعضهم العالم سكان تربط ومؤثرة، جديدة وا 
 نفكر التي الطرينة وتغير الزمن، مناييس وتضغط التفكير، على قدراتنا وتوسع حياتنا، جوانب ك  وتعم
 الشبكة هذه صانعي جع  ما وهو لهم، ننوله وما ب  اآلخرين، مع بها نتحادث التي والطرينة بها،

 في ويتحكمون سياساته، ويوجهون ثنافته، ويصوغون الجديد، العالمي النظام ينودون ومطوريها
 .اقتصادياته

ولند اعتمدت المؤسسة ومن اج  االرتناء بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على   
مجموعة من اآلليات التي تتعلق بالمجا  االداري من خال  تفعي  الموارد البشرية وضمان التكام  التوافق 
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ها، والجانب االقتصادي باالعتماد على استراتيجية السعر المناسب و اعداد الميزانية والتكام  بين انظمت
والحصو  على مصادر لتموي  هذه التكنولوجيا ثم الجانب التكنولوجي والفني الذي ينوم على فكرة التغيير 

مع ضرورة تفعي  التكنولوجي سواء من جانب اقتناء تكنولوجيا الجديدة او تحديث امكانيتها التكنولوجيا، 
 جانب االمن والحماية لضمان السرية والسالمة وتوافر المعلومات في الوقت المناسب.  



 

:الثاني الفصل  

 المعلومات تكنولوجيا توظيف 
 لخدمة الصناعية المؤسسة في واالتصال

المستدامة التنمية  
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 تمهيد الفصل   
 والدراسات االقتصادير الفك مواضيع بين هاما مركًزا عامة والمستدامة خاصة التنمية موضوع إحتل     

 ذلك والبيئية، االجتماعية والحركات واإلقليمية الدولية المنظمات وبرامج الحكومية والسياسات االجتماعية
 إلى التخلف والركود حالة من بالمجتمعات االنتقال خاللها من يمكن وحركة ومدخال اومنهج عملية أنها

 األساسية وتلبية االحتياجات سدو  أفضل، هو ما إلى واالرتقاء النمو، طريق في والسير والقوة التقدم وضع
الحكومية، هذا عالوة على الدور الكبير الذي  الهيئات من وبمساندة الذاتية بجهودهم المحليين للسكان

عطاء المستقبلية واألجيال الحالية األجيال وبين المختلفة، األقاليم بين التوازن تلعبه في منحى تحقيق  وا 
 .ومتوازنة تعطى فيها األولوية للحماية البيئية شاملة تنمية نحو الدفعة
االتصال والمعلومات في السنوات العشرين الماضية تغييرا جذريا في تطور وانتشار وسائل كما سبب     

 ولكن تعقيدا وأكثر وضوحا اقل متشابكة عالقات في بناء الكبير األثر عالم المؤسسات، حيث كان لها
 االقتصاد وحدات من إنتاجية وحدة الصناعية المؤسسة وباعتبار أن تكلفة، واقل كفاءة أكثر شك بدون

 ،بهاوتتأثر  فيها فتؤثر معها، تتفاعل ديناميكية متسارعة األحداث اقتصادية بيئة في تعمل الوطني،
 التكنولوجيا العمال، األموال، المحركة، الطاقة الخام، المواد (المختلفة الموارد على فتحصل منها

 نمط في النظر إعادةفهي مطالبة ب ،تحتاجها التي والخدمات السلع للبيئة توفر حين في ،)والمعرفة
عادةو  وتحسين أخالقيات العمل لديها تسييرها االعتبار متطلبات تحقيقها  بعين آخذة هامخططات صياغة ا 

 .لالستدامة االجتماعية والبيئية
نسيج المؤسسة  من يتجزأ ال جزء واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أصبحت من هذا المنطلق     

 ينجر مما للموارد، األفضل واالستغالل القرارات وتدعيم تفعيل في عليه تعتمد أساسيا وموردا الصناعية
 السوقية وتحسين الحصة زيادة جديدة، منتوجات خلق اإلنتاج، تكلفة تخفيض المهام، تأدية سرعة عنه

 ، وتغيير نمط تعاملها مع مواردها البشرية بما يخدم متطلبات مسؤوليتهاصورتها مع أطراف المصلحة
بما يضمن تحقيق متطلبات التنمية واعتمادها كوسيلة لترشيد تعاملها مع محيطها االيكولوجي االجتماعية، 
 المستدامة.
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 التنمية المستدامة ماهيةالمبحث األول:      
 بين الفجوة اعاتس أدى نمط الحياة االستهالكي الناتج عن نموذج التنمية الذي كان متداوال إلى     

في ظهور مشاكل وأزمات  هذا األخير الذي عجل البيئية، والمتطلبات واالجتماعية االقتصادية االحتياجات
خطيرة مثل: تلوث المياه والهواء، فقدان التنوع البيئي، تقلص مساحات الغابات، استنفاذ الموارد الغير 

ب في فيضانات متجددة، ارتفاع درجة حرارة األرض، وارتفاع منسوب مياه البحار واألنهار الذي تسب
 بديلتنموي  نموذج ىإل واالنتقال للتنمية التقليدي النموذج عن التخلي الضروري من أصبحمدمرة...، هنا 

أهمل على مدار قرون أال وهو الجانب البيئي،  جانب فيه يراعيتراعى فيه معايير االستدامة، نموذج 
رفاهية المجتمعات المتقدمة والمتخلفة  الذي بات يعتبر واحد من أهم المعوقات التي تضيق النطاق على

   على حد سواء، بحجة أن البيئة هي ملك للجميع وليست حكرا على الدول المتقدمة فقط.
 مفهوم التنمية المستدامةالمطلب األول: 

على الصعيد العالمي وبالرغم من النتائج  أكدت مختلف الدراسات أن النموذج التنموي الذي كان مطبق
االيجابية الذي أحدثه، وخاصة فيما يخص مؤشرات الدخل الفردي لم يعد مقبوال وخاصة من منظور نمط 
اإلنتاج واالستهالك اللذان مثال تهديدا للبيئة وخاصة بعد الثورة الصناعية، فالفلسفة التنموية القديمة التي 

مانينيات من القرن الماضي أخذت شكال جديدا يرمي إلى الدمج بين كانت منتهجة حتى نهاية الث
الضرورات االقتصادية والمتطلبات االجتماعية في ظل أولوية حماية البيئة، وهذه الفلسفة أطلق عليها 

 مصطلح التنمية المستدامة.
 

 : التطور التاريخي لمفهوم التنمية المستدامةالفرع األول

 هذا البشر، أكثرية لدى سائد، تصور هناك كان القديم، والسياسي القتصاديوا االجتماعي التاريخ في
 باعتبارها الثروة، من اإلنسان عليه يحصل ما بمقدار يتحقق إنما والمجتمع اإلنسان رفاه أن يرى التصور
 بعد وذلك فشيئا، شيئا يتالشى الماضي القرن نهايات في بدأ التصور هذا أن إال م،والتقد السعادة محور

 المهمة والسياسية االجتماعية األهداف من الكثير لتحقيق الوحيد الشرط ليس وحده الثراء أن تأكد أن
 والعلم، فاألمن، مادية، حاجات كلها ليست اإلنسان حاجات أن على فضال هذا، والمجتمعات لألفراد

 األمراض، من وغيرها والعنف، الجريمة معدالت وارتفاع العامة، الشؤون تقرير في والمشاركة والثقافة،
 بان االعتقاد ساد الماضي، القرن من الستينات منتصف وفي لذلك، بحتة مادية حاجات ليست كلها

إلى ضرورة  متدت أن ينبغي بل فحسب، المادي الرفاه على تنصب ال أن ينبغي ات الفكر التنموياهتمام
تعلق األمر بالحفاظ على الموارد الطبيعية، كما برز االهتمام بالبيئة كركن أساسي في التنمية، خاصة إذا 

في قياس التنمية وتعرف هذه المؤشرات بمؤشرات الرفاهية  ةاتجاه معاصر إلدخال المؤشرات البيئي



 التنمية المستدامة  لخدمةتكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسة الصناعية   توظيف :الثانيالفصل  

 

 
78 

االقتصادية، فال يقتصر قياسها على مجرد حساب العوائد االقتصادية واالجتماعية بل يجب أن تأخذ في 
 .1أصابه من استنزاف لمواردهحسبانها التدهور البيئي وما 

البداية الحقيقية لبروز مفهوم التنمية المستدامة على الصعيد العالمي حيث تم في هذه  8691كانت سنة    
السنة إنشاء نادي بمدينة روما، ضم عددا من العلماء والمفكرين االقتصاديين وكذا رجال األعمال من 

خلص فيها إلى أنه لو استمر  8691في حدود النمو ن مختلف أنحاء العالم، وأصدر دراسة تحت عنوا
الوضع العالمي على نفس الوضع السائد فإنه سوف يكون هناك استنزاف كبير للموارد الطبيعية ينتج عنه 
تدمير للبيئة نتيجة للنشاطات البشرية، وأنه وجب تغيير منهج التنمية وتوجيهه بالشكل الذي يتماشي مع 

دولة مع عدد كبير من  881، وأقيم مؤتمر باستكهولم بالسويد تم بحضور 2حاجات السكان والبيئة
المنظمات الغير حكومية، ونادى هذا المؤتمر بضرورة االستنهاض والتنبيه لألخطار التي تهدد البيئة 

لزامية إيجاد الحلول لها، باإلضاف ووي إلى أولوية الدول النامية في التنمية، والحد من انتشار السالح الن ةوا 
، وقد قاد إلى إنشاء برنامج األمم 3البحرية تفي العالم وحماية التنوع البيولوجي والحاجة إلى حماية الثدييا

ليس لنا إال صفحة وصدر عنه كتاب بعنوان  ةالمتحدة للبيئة، ونشرت وثائق هذا المؤتمر بألف ومائ
في تقرير صادر عن االتحاد  8610باحث، كما أشير للتنمية المستدامة سنة  11بمساعدة أرض واحدة 

 العالمي للحفاظ على البيئة نشر حول االستراتيجية الدولية للمحافظة على البيئة.
فيه الحالة البيئية للعالم وذلك بناءا على  توضحقامت األمم المتحدة بنشر تقرير  8611أما في سنة     

 52مستوى الخطر المحيط بالعالم، والذي أشار إلى أن أكثر من  تؤكدمعطيات علمية وبيانات إحصائية 
ألف من الخاليا النباتية والحيوانية كانت في طريقها إلى االنقراض، وأنَّ ألوفا غير معروفة يمكن أن تكون 

 اإلنسانأطلق  1891قد اختفت نهائيا، كما أوضح التقرير األخطار التي تسببها العمليات البشرية ففي 
مليون  25مليون طن من أكسيد النتروجين، و 89ومليون طن من أكسيد الكبريت في الهواء،  889 حوالي

 59وفي  ،4مليون طن من أكسيد الكربون من مصادر ثابتة ومستقلة 155طن المواد الدقيقة العالقة، 
ه وتقويم أي أعلنت األمم المتحدة عن الميثاق العالمي للطبيعة والذي كان يهدف إلى توجي 1895أكتوبر 

نشاط إنساني من شأنه التأثير على الطبيعة مع األخذ بعين االعتبار النظام الطبيعي عند وضع الخطط 
 التنموية.
برونتالند"  تقرير"قدمت اللجنة الدولية للبيئة والتنمية التابعة لألمم المتحدة تقريرا بعنوان  8619في       

برونتالند" رئيسة وزراء  ية، وسمي نسبة إلى السيدة "غرو هارلمضمن تقرير اللجنة الدولية للبيئة والتنم

                                                 
1

 .09، ص: 1009مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر، اآلثار االقتصادية لتلوث البيئة، عبد العزيز قاسم محارب،  
2

أطروحة دكتوراه، كلية التحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة، العايب عبد الرحمان،  

 .89، ص: 1088العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم االقتصادية، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، 
3

 .189، ص:1002دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، بيروت، جغرافيا التنمية والبيئة، إبراهيم، فتحي عبد العزيز أبو راضي، عيسي على  
4

مداخلة مقدمة ضمن الملتقي الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد إشكالية التنمية المستدامة وأبعادها، عمار عماري،  

 .01، ص: 1001امعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، المتاحة، كلية العلوم االقتصادية، ج
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، كما أكد هذا التقرير أنه ال ، وفي هذا التقرير وألول مرة وضع تعريف دقيق للتنمية المستدامة1النرويج
للجنة  دون ضرر بيئي، وفي التقرير النهائيو  لالستمرارلم تكن قابلة  في التنمية ما االستمراريمكننا 
هذا الكتاب األول من نوعه الذي يعلن  يعتبرحيث  المشترك" بإصدار كتاب بعنوان" مستقبلنااللجنة  قامت
نسان أخالقية المستدامة هي قضية التنميةأّن  وهي قضية مصيرية  وبيئية، تنمويةبقدر ماهي قضية  ةيوا 

وضح هذا الكتاب وقد  أفراد ومؤسسات وحكومات الحاضر، اهتمامماهي قضية تتطلب  بقدر ومستقبلية
 ال اقتصاديا في الدول الصناعية المتقدمة والمتخلفة كل األنماط التنموية السائدة في الشمال والجنوب، أن

بمقاييس الحاضر فإنها تبدو  لو كانت هذه األنماط التنموية تبدو ناجحة حتىاالستدامة تحقق حاليا شرط 
الرصيد الطبيعي لألجيال القادمة  استهالكألنها تتم على حساب  عاجزة وضارة بمقاييس المستقبل،

 .استنزافهو 
بريو ديجانيرو  1885"قمة األرض" هو عنوان مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية الذي عقد في   

، والذي يعد من أهم المؤتمرات التي عقدت في مجال البيئة والتنمية المستدامة حيث حضره 2بالبرازيل
دولة، خصص المؤتمر لدراسة مختلف السياسات واالستراتيجيات التي من شأنها إيجاد  158ين عن مندوب

، ,هم النتائج التي خلص 3وفي نفس الوقت يحد من تآكل البيئة ةنموذج تنموي بديل يحقق متطلبات التنمي
 :4إليها هذا المؤتمر نجد

بها في العالقات فيما بينها ومع البيئة، إعالن ميثاق األرض الذي يحدد وبعلن مبادئ تلتزم الشعوب  -
 وتؤكد على استراتيجيات قابلة لالستمرار؛

 ؛ (51لتطبيق ميثاق األرض )أجندة  51جدول أعمال القرن  -
 إدماج البيئة في عملية التنمية؛ -

                                                 
1
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P : 21. 
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3 Tracey strange, Anne baley, Le Développement Durable : A la croisée de l’économie, de la société et de 

l’environnement, OCED, France, 2008, P : 31. 
4 Alain Jounot, 100 questions pour comprendre et agir : Le Développement durable, AFNOR, 2004, P : 09. 


وشملت  ،18رن وخالل الق 8662دولة، وخطة تفصيلية لتحقيق المستقبل المتواصل لكوكب األرض منذ عام  811تعبر عن برنامج عمل شامل تبنته  18أجندة  

يمكن تقسيمها إلى  ،وخمسة عشر مجال يمثل كل منها بعدا هاما من أبعاد إستراتيجية لفترة انتقالية شاملة لألعمال التي يلزم القيام بها لحماية البيئة ةومائ فصال 20

)الحكومات،  والممثلين الرئيسيين للمجتمع المجموعاتيها، ودور أربعة أقسام عامة، هي القضايا االجتماعية واالقتصادية، وإدارة الموارد الطبيعية والمحافظة عل

( في تطبيق أجندة التنمية المستدامة، ومجموع السلطات العمومية على الصعيد المحلي، المؤسسات الصناعية والمنظمات الغير حكومية النساء، المزارعون، العمال،

، لدعم التنمية البشرية بشكل متكامل ومتضمن للحوافز والتدابير بغية تضييق الثغرة تمعلمجوالتعليم ومشاركة ا والعلوموأساليب التطبيق بما فيها نقل التقنية والتمويل 

يعية لألرض وضبط بين المجتمعات الغنية والمجتمعات الفقيرة، ودفع عجلة اقتصاديات الدول النامية والقضاء على مشكل الفقر وتخفيض استخدام الموارد الطب

 ت الزيادة السكانية التي تهدد تنمية الموارد والبيئة معا. وللمزيد من المعلومات أنظر:معدال

-Laurent Comeliau, et autres, Repère pour l’agenda 21 local : approche territorial du développement durable, P : 47. 

- Fabrice Flipo, Le développement durable, bréal, Paris, 2007, PP : 52-53. 
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 بحث مسألة المؤسسات التي ستشرف على عملية التنفيذ؛ -
عضوا وتعمل على مراقبة  28ولي، تتكون من إنشاء لجنة التنمية المستدامة ذات طابع حكومي د -

 وتنسيق األعمال بين البرامج المرتبطة بالبيئة والتنمية داخل األمم المتحدة.
ان الهدف من هذه االتفاقية هو كو اليابان،ب بمدينة كيوتوتم إقرار بروتوكول  1885في ديسمبر      

عاتق مناقشة الوسائل الكفيلة بتخفيض نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو، والمهمات الملقاة على 
فيض انبعاث غاز ثاني تخول في لدا ابهسب التي ستلتزم لنال، تتّمثل في تحديد المجفي هذا ا الدول

اقية ركزت على غاز ثاني أكسيد الكربون، فهذه االت، وكون 1889لسنة األساسفي الجو  أكسيد الكربون
باإلضافة إلى  ،إلى ارتفاع درجة حرارة األرض تعود لهذا الغاز ؤديمن األسباب التي ت 1%59ألن 

المختلفة، من خالل تبني آلية الطاقة النظيفة  االقتصاديةالقطاعات  الطاقة في استخدامالتحكم في كفاءة 
ثاني  انبعاثبتحقيق نسبتها من تخفيض  االتفاقية صناعية التي وقعت علىالتي صممت لتسمح للدول ال

تحسب لها هذه الرعاية وكأنما  أكسيد الكربون بواسطة رعايتها لمشروعات تنموية في الدول النامية، ثم
هذه االتّفاقية على  وقد احتوت الغازات الضارة في المشروعات التي تقيمها على أرضها، انبعاثخفضت 

يوم  89المفعول بعد  سنة واحدة، وأصبحت ساريةة ولمد 1889دء التوقيع عليها في مارس ب ،ادةم 55
% من غاز 29هم في انبعاث أكثر من اتس التي كانت% من الّدول المشاركة،  22من توقيع حوالي 

االتّفاقية ولة على هذه د 98قعت حوالي و  1888مارس عام  12، وفي 1889سنة  ثاني أكسيد الكربون
 .المهمة
جنوب افريقيا  بعقدت األمم المتحدة مؤتمر في جوهانسبورغ   5995سبتمبر  98أوت و 58ما بين     
وذلك ، 2(19)ريو+ عنوان "القمة العالمية للتنمية المستدامة" أو ما يعرف بقمة األرض الثانية تحت

واألمن االقتصادي، إذ يسعى من وراء على الموارد والخدمات الصحية  لتحسين معيشة الناس والمحافظة
نتاجهاأنماط استهالكها  هذا المؤتمر إلى أن تعيد البلدان النظر في ، وأن تلتزم بالنمو االقتصادي وا 

نطاق التعاون عبر الحدود من أجل تبادل الخبرات  المسؤول والسليم بيئيا، وأن تعمل معا على توسيع
التنمية والبيئة  وأخصائيباهتمام بالغ من قبل خبراء  مؤتمروالتكنولوجيا والموارد، وقد حيث حظي ال

تأمل الكثيرون أن يؤدي هذا المؤتمر الجديد إلى تعزيز العمل البيئي  والنشاط على الصعيد العالمي، حيث
بخطة عملية لمعالجة قضايا الفقر وتدهور األوضاع البيئية،  الخروج والتنموي على الصعيد العالمي عبر

النامية واألشد فقرا، كما عمل على تقويم ومراجعة  المشكالت التي تواجه دول الجنوبخصوصا تلك 
( وتقييم ما تحقق من إنجازات في مجال البيئة 51)أجندة 51التقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال القرن 

المسطرة، التي يمكن أن تؤثر على األهداف  والتنمية المستدامة، إضافة إلى استعراض التحديات والفرص
                                                 

1
، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، قسم آليات تحقيق التنمية المستدامة في الجزائرمحمد الطاهر قادري،  

 .91، ص: 1009العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، الجزائر، 
2
 John Blewitt, Understanding sustainable development, second edition, Routledge, 2015, P : 13    



 التنمية المستدامة  لخدمةتكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسة الصناعية   توظيف :الثانيالفصل  

 

 
81 

  اتخاذها المطلوب اإلجراءات اقتراح، واألهداف المسطرة التحديات والفرص التي يمكن أن تؤثر علىو 

 .لتنفيذها الالزمة والمالية المؤسسية ناهيا عن الترتيبات

ناقش قضية التغير المناخي، وفي  باندونيسيامؤتمر بالي  انعقد، 5998ديسمبر  15، وفي أنهكما     
قمة كوبنهاكن بالدانمارك حول قضية التغير  انعقدت 5998ديسمبر 5وبالتحديد في  السنة الموالية

الجهود الدولية الرامية لمواجهة ظاهرة االحتباس الحراري تحت رعاية األمم  المناخي في حلقة متصلة من
وشكت مدة سريانه على االنتهاء، وتعتبر قمة المناخ كيوتو الذي أ المتحدة، ويحل بديال لبروتوكول

، حيث تم البحث في التغير المناخي المشاركة القمم في التاريخ من حيث بالعاصمة كوبنهاغن من أكبر
 ،وضرورة البحث عن معلومات تعكس تأثيرات اإلنسان على المناخ وكيفية التقليل من االحتباس الحراري

في تحديد أهداف جديدة و  في األساس على النقاط التي تم االتفاق عليها في كيوتو، بحيث دارت محاورها
الدول الصناعية في التمويل الالزم، والموافقة  لكبح انبعاث الغازات الدفيئة للدول الصناعية وكيفية مساهمة

 .الكربون على خطة عمل في مجال تبادل
ورصد  في المكسيك بشأن تغير المناخ نكونمؤتمر كاعقد  5919 ديسمبر 19كذلك عقد في      

 مجموع من النتائج يمكن اختصارها في:
ترضي مختلف األطراف وخاصة الدول الصناعية الكبرى مثل  حلولالتوصل إلى  البحث في إمكانية -

الغازات  انبعاثات بروتوكول "كيوتو"، والتي لم توقع عليه وترفض باستمرار خفض الواليات المتحدة حول
 ؛غاز ثاني أكسيد الكربونخاصة 

مناخي  يؤدي إلى اضطراب قددرجات الحرارة  هذا االرتفاع المتواصل في العلماء من أن حذر بعد أن -
 ذوبان الجليد وارتفاع منسوب مياه البحار والجفاف وزحف الصحراء حاد يؤثر على الحياة نفسها، بسبب

توصل المؤتمر إلى حتمية السعي نحو  الغاباتواتساع موجات الحر، وكذلك الفيضانات والحرائق في 
 ؛تقليل االنبعاث الحراري المسبب للتغير المناخي لمنع حدوث ارتفاع خطير في درجات حرارة األرض

االنعكاسات السلبية والكوارث التي سوف تنجم عن هذا توفير األموال الالزمة للتعامل ل إيجاد مصادر -
 االرتفاع في درجات الحرارة.

 8528مشترك بما في ذلك  8999عقد مؤتمر تغير المناخ بالدوحة الذي استقبل حوالي  5915في     
ممثال لهيئات وأجهزة األمم المتحدة والمنظمات الغير حكومية وتضمن مجموعة  5829مسؤوال حكوميا و

الدفينة من القرارات على رأسها تعديل اتفاقية كيوتو وضرورة أن تتعهد الدول بتقليص انبعاث الغازات 
نشاء صندوق المناخ األخض5918بحلول  واختيار كوريا كمقر  ر، ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، وا 

 له.
                                                 


وفد من كافة أنحاء العالم من  8100بلد وجمعت حوالي 861تعتبر قمة كوبنهاغن من أكبر القمم في التاريخ من حيث المشاركة بسبب مشاركة  

 رئيس دولة. 880بينهم 
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والشكل الموالي يوضح أهم األطراف وأبرز المحطات التي ساهمت في بلورة مفهوم التنمية      
 المستدامة:

 ساهمت في بلورة مفهوم التنمية المستدامة(: دور األطراف الفاعلة وأهم المحطات التي 10الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Alain Jounot, 100 Questions pour comprendre et agir le développement durable, Afnor, France, 

2004, p. 16 بتصرف 

 للتنمية والعملية النظرية بالجوانب االرتقاء في ساهمت التي الجهات السابق، الشكل لنا يوضحكما        
 سواء والنوعي الكمي التراكم تحقيق نحو موجها والحكومات الدول اهتمام كان األمر بداية ففي المستدامة،

 ساهمت وكما ه....(،من الفرد ونصيب القومي، الدخل في زيادة من(االجتماعي أو االقتصادي الجانب في
 التأثير في كذلك ساهمت والمتخلفة المتقدمة البلدان في المضافة القيمة تحقيق في االقتصادية التنمية
 .البيئي المحيط على سلبي وبشكل

 والمختصين االقتصاديين المفكرين بعض من وأراء اتجاهات بروز إلي أدي السلبي التأثير هذا إن
 إلي دعت التي المجال هذا في الناشطة الحكومية غير المنظمات وبعض البيئة وعلماء االجتماعيين

 عقد إلي سعت والتي البيئية، والوضعية االجتماعية والمتطلبات االقتصادية االهتمامات بين الدمج ضرورة
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 العالم فتح مثل البيئية على الحفاظ أساس على المبنية المحلية والندوات والنقاشات الحلقات من مجموعة
 و مانابل.س العالمان تنبأ وكذا المناخي، التغير في اإلنسان مسؤولية حول النقاش باالس.ج األمريكي

 درجة متوسط ارتفاع وأيضا والعشرين الواحد القرن حتى الجو في CO2غاز  تركز بتضاعف يتيرالد.رو 
 الحكومي والوعي الضغط بسبب وأصبحت جديد وفاعل واعتبارها مساهم المؤسسة وصوال إلى ،1الحرارة
 والمحافظة واالجتماعية االقتصادية االستدامة تحقيق على مع أفراد المجتمع مجتمعية مسؤولية مسؤولة
 المناسب بالشكل والمساهمة البيئة مصادقة بضرورة المستهلك اتجاه التوعية حملة وقيادة البيئة على

 .المستدامة التنمية تحقيق في الهادف واألسلوب
 الفرع الثاني: تعريف التنمية المستدامة   
 واالجتماعية االقتصادية بالوضعية االرتقاء في المستدامة التنمية ستلعبه الذي الكبير الدور إدراك بعد

 فشيئا شيئا واالنتشار والتوسع بالتطور المستدامة التنمية بدأت والنامية، المتقدمة للمجتمعات والبيئية
ت على غوباتت من أهم المفاهيم التي ط والمختصين الحكومات اهتمام من الكبير النصيب وأخذت

وخاصة في اآلونة األخيرة، هذا المفهوم الذي أخذ تسميات عديدة منها التنمية المتواصلة،  الساحة العالمية
 باختالفتعددت التعاريف التي أعطيت له هذا كما التنمية المتتابعة، التنمية المتوالية، التنمية المستديمة، 

ات العالمية بحصر مفهوم زوايا الدراسة وكذا الهدف من تبنيها، حيث اهتمت العديد من الهيئات والمنظم
غروهارلم التي كان أول ظهور لها وبشكل رسمي على لسان رئيسة وزراء النرويج  ،للتنمية المستدامة

 ضرورة نحو السعي عن للتعبير "المشترك مستقبلنا"ـب سمي الذي تقريرها خالل من 1895سنة   برنتدالند
 نهاأ على المستدامة التنمية فيه عرفت حيث المستقبلية، واألجيال الحالية بين األجيال العدالة تحقيق
 تلبية على المستقبلية األجيال بقدرة اإلضرار دون )الحاضرة (الحالية األجيال حاجيات تلبي التي "التنمية
، الحاجات حول تتمحور األولى :2أساسيتين نقطتين يعالج التعريف هذا أن ونجد "الخاصة تهااحتياجا

 تحقيق يضمن الذي بالشكل أطراف المجتمع لجميع تلبيتها وتوفيرها يجب التي األساسية الحاجات يوتعن
نما الحالي المجتمع أفراد بين فقط ليس اجتماعية عدالة  المجتمع وأفراد الحالي لمجتمعا أفراد بين وا 

 للموارد الالعقالنياالستغالل  تحديد فكرة هي التعريف هذا يتضمنها التي الثانية النقطة أما، المستقبلي
 هذا تناقص عدم والعمل على والطبيعية االقتصادية الموارد من المخزون تستخدم التي التنمية أي ،المتاحة

 .هذه الموارد من لالستفادة القادمة لألجيال لمجالا وترك المخزون،
 ونوعية ماهية تحديد عدم حيث من كبير غموض أيضا هناك أن نجد التعريف هذا في التعمق عند     

 المستقبلية األجيال توافى وكيف، المستقبلية األجيال وحاجات الحالية الحاجات وماهية األساسية الحاجات
 .تهاباحتياجا

                                                 
1
Bruno Cohen-Bacrie, Communiquer efficacement sur le développement durable, les éditions DEMOS, 

Paris, 2006, P : 18. 
2
 Martin Purvis, Alan Grainger, Exploring sustainable development : geographical perspectives, earthscan, 

2004, P : 06. 
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)التغذية منظمةأما    
FAO) الموارد  قاعدة إدارةعلى أساس " 1989 عام المستدامة التنمية عرفت

 البشرية الحالية االحتياجات تضمن بطريقة والمؤسسية، التكنولوجية التغيرات وتوجيه وصيانتها الطبيعية
 "مستمرة بصورة والمقبلة

لألجيال المقبلة وتركها في  اإلنتاجيةالتنمية المستدامة "بعدم اإلضرار بالطاقة  روبرت سولوحصر    
ستدامة فال مفر من نأخذ ، وأكد سولو أنه عندما نعالج موضوع االالحالية التي ورثها عليها الجيل الحالي"

في عين االعتبار ليس الموارد التي نستهلكها اليوم وتلك التي نورثها لألجيال القادمة فحسب، بل ينبغي 
أيضا أـن نوجه اهتماما كافيا إللى نوعية البيئة التي نخلفها للمستقبل، تلك البيئة التي تشمل إجمالي 

انع والمعدات والتكنولوجيا السائدة، من هذا المنطلق يري بأن الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد بما في ذلك المص
فكرة التنمية المستدامة تتحول إلى مشكلة االدخار واالستثمار، ألنها ترتبط باالستهالك الحالي والمستقبلي 

 .1لمختلف الموارد
الثالث  البند خالل من 1885سنة  األرض قمة مؤتمر في والتنمية للبيئة المتحدة األمم مؤتمرعرفها    

بأنها "القيام بعملية التنمية بحيث يكون هناك نمو متساوي للحاجات التنموية والبيئية ألجيال الحاضر 
ون كوالمستقبل، وأشار المبدأ الرابع الذي أقره المؤتمر إلى أنه ولكي تتحقق التنمية المستدامة ينبغي أن ت

 .2يمكن التفكير فيها من معزل عنها" حماية البيئة جزاءا ال يتجزأ من عملية التنمية وال
 بضرورة تقر التي العملية "تلك نهاأ على األمريكية البيئة حماية مدير وليام رولكز هاوسيعرفها     

 على والمحافظة االقتصادية التنمية أن منطلق من وذلك البيئة، مع قدرات يتالءم اقتصادي نمو تحقيق
، ولقد ركز هاوس في تعريف للتنمية المستدامة على 3متناقضتان" وليس متكاملتان عمليتان هما البيئة

بعدين وأعتبرهما وجهين لعملة واحدة وهما البعد االقتصادي والبعد البيئي فمن منظوره أن العمل على 
 البعد البيئي ال ينقض من القيمة االقتصادية له بل يكمله ويعظم من منافعه، وال يعتبر عائق ونقيض له.

 حاجاته يغطي بشكل ما مجتمع عيش أنماط "هيكلة أن التنمية المستدامة هي المبرشتو ثريستن يري    
 وتوجيه الموارد استغالل فيها يجرى تغيير عملية"، وأيضا بكونها 4المستقبل" أجيال بحاجات المساس دون

 المستقبلية و الحاضرة اإلمكانات يعزز وتناغم بتناسق المؤسسي والتطوير التنمية، تكييفو  االستثمارات
 .5تطلعاتهم" البشر و احتياجات تلبية في

                                                 

 FAO : Organisation for Food and Agriculture. 


 .8616هو اقتصادي شهير تحصل على جائزة نوبل في االقتصاد لعام  Robert solowروبرت سولو  

1
، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربيةسايح بوزيد،  

 .91، ص: 1081جامعة تلمسان، الجزائر، التجارية، قسم العلوم االقتصادية، تخصص اقتصاد التنمية، 
2

، ص: 1000، ترجمة بهاء شاهين، الطبعة األولى، اإلدارة الدولية لالستثمارات الثقافية، القاهرة، مبادئ التنمية المستدامةدوغالس موشيست،  

89  . 
3
 Pierre André Claude, et autres, L’évaluation des impacts sur l’environnement : Processus, acteurs et 

pratique pour un développement durable, presses internationales polytechnique ; France, édition 2, 2000, P : 

02. 
4
 Gabriel Wackermann, le développement durable, ellipses, Paris, France, 2008, P : 32. 

5
 .10، ص: 1080، الطبعة األولى، دار المناهج للنشر والتوزيع، األردن، قدمة في اقتصاديات البيئةمنوزاد عبد الرحمن الهيتي، وآخرون،  
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 رأس في استدامة عن عبارة هو االستدامة نمط أن أساس على المستدامة التنمية الدولي البنك يعرف    
 إتاحة يضمن الذي المتصل تكافؤ بتحقيق التي تهتم التنمية"هي المستدامة التنمية أن يعتبر حيث المال،
 .1"الزمن عبر المستمرة زيادته أو الشامل المال رأس ثبات بضمان وذلك القادمة لألجيال الفرص

هي "تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة لالستمرار  التشريع الجزائريإن التنمية المستدامة من منظور    
وحماية البيئة، أي إدراج البعد البيئي في إطار تنمية تضمن تلبية حاجات األجيال الحاضرة واألجيال 

 .2المستقبلية"
التنمية التي تسعى إلى تحقيق المتطلبات وكتعريف إجرائي يمكن القول بأن التنمية المستدامة هي "    

البيئية واألخذ بعين االعتبار و  ات الطبيعيةة والرفاهية االجتماعية دون المساس باإلمكانياالقتصادي
 احتياجات األجيال المستقبلية".

 مستقبلنا تقرير عن الصادر التعريف من مشتقة كلها يمكن القول بأنها من خالل التعاريف السابقة    
تداخال وأكثر تعقيد حيث أنها تركز على الدمج  تختلف عن التنمية بشكل عام في كونها أشد، و المشترك

بين الفعالية االقتصادية والعدالة االجتماعية وحماية البيئة بشكل حيث ال يمكن الفصل بينها وهذا لشدة 
التداخل بين العناصر الكمية والنوعية لها، بمعني أن النظم االقتصادية يجب أن تعمل على تحقيق 

ل الحالية دون استنزاف، ودون إلحاق الضرر بالموارد واإلمكانيات الطبيعية الرفاهية االجتماعية لألجيا
وخاصة الغير متجددة منها، كما أنها تمثل بعد زمني وأخالقي ينطوي على مسؤولية الجيل الحالي اتجاه 

 امة.األجيال القادمة حيث أحاط هذا الفكر بمعظم األهداف التي تتضمنها المفاهيم العديدة للتنمية المستد
 المطلب الثاني: مبادئ وخصائص، أهداف التنمية المستدامة      

 مصطلح أدمج وبعدما البيئة، حماية مجال في االقتصادية التنمية عرفته الذي الكبير العجز بعد      
 المنهج في كبير تطور ىإل أدي الذي المفهوم هذا العالمي، الصعيد على جديد كمفهوم االستدامة

 اللمجوا عامة االقتصادي بالمجال المتعلقة المفاهيم جميع تطوير الضروري من أصبح أين ي، التنمو 
 االعتبار بعين تأخذ مستدامة تنمية ىإل اجتماعي اقتصادي اتجاه من التنمية فتحولت خاصة التنموي

وترتكز على خصائص معينة تسعى من خاللها إلى تحقيق جملة من األهداف،  ،مجموعة من المبادئ
 :يلي ما إبراز المبحث هذا في نحاول سوف المنطلق هذا من

 الفرع األول: مبادئ التنمية المستدامة    
 العالمي البنك وتبناها 21 القرن بداية مع تبلورت أساسية مبادئ 10 على المستدامة التنمية تقوم      

 يجوز ال هامة جوانب في محددة خصائص أيضا لها كما البعض لبعضها مكملة والتعمير وهي لإلنشاء

                                                 
1

 المتاحة، للموارد االستخدامية والكفاءة المستدامة التنمية حول الدولي الملتقي ضمن مداخلة ،وأبعادها المستدامة التنمية إشكالية ،عماري عمار 

 .00، ص: 1001أفريل  09/01سطيف، الجزائر،  جامعة التسيير، االقتصادية وعلوم العلوم كلية
2

الجريدة الرسمية للجمهورية  والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 1001يوليو  86المؤرخ في  01/80من القانون  01المادة  

 09، ص: 1001يوليو  10، المنشورة في 21الجزائرية، رقم 
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 تقدم إلى يؤدي سوف عليها والتركيز بينها فيما متداخلة رئيسية قضايا المستدامة التنمية وتعالج خرقها،
 :1وتتجسد هذه المبادئ في .المستدامة التنمية تحقيق في كبير

 وضع إلى المالية الموارد وندرة البيئية المشكالت أدت لقدبعناية:  األولويات تحديد: األول المبدأ -
 أو تطبيقها الدول تحاول اقتصادية سياسة أي فإن وعليه العالج إجراءات وتحديد األولويات سياسات
 المجال في العمل خطة أن نجد فمثال المبدأ، هذا تراعي أن عليها الدولية المنظمات قبل من عليها تفرض
 األوروبي واإلتحاد الدولي البنك أعدها والتي  (سابقا) الشرقية أوروبا دول طرف من طبقت والتي البيئي

 .البيئية للمشكالت وااليكولوجية واإلنتاجية الصحية لآلثار التقني التحليل على تقوم كانت
 السياسات فيها بما البيئية السياسات معظم كانت : تطبيق سياسة التقليل من التكاليف:الثاني المبدأ -

 تستخدم التي التكاليف مرتفعة أساليب استخدام النامية البلدان تستطيع وال مبرر بدون ككلفة الناجحة
 اللمجا هذا في الجهود أفادت و الكلفة فعالية على التأكيد بدأت كمية عن الصناعية البلدان في تقليديا
 .محدودة بموارد كثيرة إنجازات بتحقيق يسمح بما عديدة بلدان

 على تفرض البيئة على المحافظة عملية إن  :األطراف لكل الربح تحقيق فرصة اغتنام :الثالث المبدأ -
 جهة ومن جهة من ومفاضالت تكاليف تضمن انهأ إال السياسات من مجموعة بتطبيق تقوم أن الدول
 فإن وعليه الفقر، من والحد الكفاءة لتحسين متصم للسياسات فرعية كمنتجات تحقيقها يمكن أخرى
  .للجميع الربح لتحقيق سياسة أوضح هو الطبيعية الموارد استخدام على الدعم خفض

 والرامية السوق على القائمة الحوافز إن :ممكنة تكون حيثما السوق أدوات استخدام :الرابع المبدأ -
 بعض تقوم المثال سبيل فعلى التطبيق،و  المبدأ حيث من األفضل هي الضريبية األضرار خفض إلى

 لعمليات بالنسبة السوق قواعد على قائمة رسوم النفايات، تدفق و االنبعاث رسوم بفرض النامية الدول
 .االستخراج

 سياسات تنفيذ على العمل يجب :والتنظيمية اإلدارية القدرات استخدام في االقتصاد: الخامس المبدأ -
 إدخال الحشرية، المبيدات ألنواع االستيراد قيود أو الوقود على ضرائب فرض مثل قدرة و تنظيما أكثر
 .البيئية األخطار من التقليل إلى تسعى التي الصناعية المؤسسات على الحوافز مبدأ
 القطاع مع وموضوعية بجدية التعامل الدولة على يجب :الخاص القطاع مع العمل: السادس المبدأ -

 البيئية التحسينات تشجيع خالل من ذلك و االستثمارية، العملية في أساسيا عنصرا باعتباره الخاص

                                                 
1

 ضمن مقدمة مداخلة ، 2007 بالي مؤتمر إلى 1992 جانيرو ودي ري مؤتمر من والتنفيذ المبادي: المستدامة الشاملة التنمية هللا، عبد خبابة 

 .9-0، ص ص: 1001أفريل،  1-9الجزائر،  بسطيف، المتاحة، جامعة للموارد االستخدامية والكفاءة المستدامة التنمية الدولي حول العلمي الملتقى
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 بأن يشهد الذي 14000 األيزو نظام إنشاءوالسهر على ضرورة التقيد ب واالجتماعية، للمؤسسات
 الذي يعزز مسؤوليتها اجتماعيا. 58999، وااليزو والبيئة لإلدارة سليمة أنظمة لها المؤسسات

 النجاح فرص تكون ما لبلد البيئية للمشكالت التصدي عند :للمواطنين الكامل اإلشراكع: الساب المبدأ -
 لألسباب التالية:  ضرورية المشاركة هذه مثل و المحليون المواطنون شارك إذا كبيرة، بدرجة قوية
 ؛األولويات تحديد على المحلي المستوى على المواطنين قدرة 
 ؛المحلي المستوى على ممكنة حلوال يعرفون المحلية المجتمعات أعضاء 
 ؛البيئة مشاريع مراقبة على غالبا يعملون المحلية المجتمعات أعضاء 
 التغير تؤيد جماهيرية قواعد بناء على تساعد أن يمكن المواطنين مشاركة إن. 
 االرتباطات على االعتماد الحكومة على يجب :نجاحا تحقق التي الشراكة توظيف: الثامن المبدأ -

 للتصدي متضافرة تدابير تنفيدو  ...)المدني تمعلمجا منظمة الخاص، القطاع الحكومة،(تشمل التي الثالثية
  .البيئة قضايا لبعض

 إنجاز والبارعين المديرين فبوسع :والفعالية الكفاءة على المبني األداء تحسينع: التاس المبدأ -
 أصحاب تمكن سابقا الشرقية أوروبا دول نفي أمثلتها منو  التكاليف بأدنى البيئة في كبيرة تحسينات
 المنشآت تنظيم تحسين بفضل 80 إلى 60 من الغبارو  للهواء التلوث نسبة من خفض الرصاص مصانع

 .قليلة استثمارات من الداخل من
 من أرخص تكون فالوقاية البيئة بحماية األمر يتّعلق عندما :البداية من البيئة إدماجر: العاش المبدأ -

 البنية في الجديدة االستثمارات من المحتمل الضرر تخفضو  تقيم ألن البلدان معظم تسعى لذلك العالج،
 استثماراتها تصميم عند النسبية والمنافع التكاليف الحسبان في تضع الدول معظم أصبحتو  ،التحتية
 .بالطاقة المتعلقة
  من خالل المبادئ العشر السابقة يمكن القول إدماج البيئة كمتغير ضمن السياسات واالستراتيجيات

ا المؤسسات للتجاوز بها المفهوم الضيق ولتعزز بها التنموية أصبح ضرورة ومقاربة شاملة، تعتمده
 توجهها نحو تحقيق مسؤوليتها االجتماعية والبيئية.

 الفرع الثاني: خصائص التنمية المستدامة   
 اآلتية:  الخصائص المستدامة للتنمية الحافل التاريخي التطور نسق افرز   

 البيئة تدهور أن على والجنوب، واإلصرار الشمال بين الفروقات تجاوز كيفية في تبحث :دولية مقاربة .0
 الحد للشمال، فبالنسبة، متفرقة حلول تقترح فهي ذلك مع .كوني باألحرى أو عالمي بعد ذات مشكلة هي
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 الديمغرافي النمو فتسيير الجنوب في االنشغاالت، بينما أكبر من هي co2والعوامل الملوثة  النفايات من
 بالحسبان األخذ خالل من واالستهالك اإلنتاج هياكل تغيير الجميع على وبذلك تحتماالنتباه،  يشد ما هو
 .المستهلكين تفضيالت تغيير خالل ومن التكنولوجي، خالل التقدم ومن واألضرار، التكاليف كل
 التنمية أهداف من واحد هو القادمة األجيال إلى الطبيعي المال رأس نقل باعتبار :بيئي تسيير .2

 الرفاهية اإلنسان يمنح طبيعي موروث تعتبر التي للطبيعة مشرقة صورة خلق إلى باإلضافة المستدامة،
 السلوكيات بعض اثر تقليل األول المقام في تبحث تسييرية طرق خلق وجب االعتبارات لهذه .والصحة
 في البيئية األنظمة لبعض لبدائل طرح عدم على والسهر الماضي، في شائعة كانت والتي للبيئة الملوثة
 .الحاضر وقتنا

 باالعتماد الالمساواة ظروف تصحيح كيفية في المستدامة التنمية تبحث :االجتماعية الفروقات إدراك .3
 للتنمية المشروعية ذلك يمنح والثروة الدخل في الفروقات بتقليل ألنه الفردية االقتصادية الخيارات على

 .المستدامة
  التالية الجوانب في المستدامة التنمية خصائص تلخيص يمكنوعلى العموم: 

 على تعتمد بالضرورة المدى طويلة تنمية فهي في التنمية المستدامة، األساس هو الزمني البعد يعتبر -
 االحتياجات تلبية تراعي مستقبلية التنمية زمنية فترة ألطول لها التخطيط يتمو  الحاضر تقدير إمكانيات

 .1األرض لكوكب الحيوي للمجال الطبيعية الموارد من القادمة
 .األول المقامو  المكان في األفراد احتياجات تلبية تضع التنمية -
 كالهواء األساسية مركباته و عناصره سواء الطبيعية البيئة في الحيوي المحيط على الحفاظ تراعي تنمية -
 .مثال كالغازات الحيوي المحيط في الحيوية العملياتو  مثال الماءو 
 واالختيار االستثمارات اتجاهات و الموارد استخدام سلبيات بين التنسيق على تقوم متكاملة تنمية -

 التنمية ويحقق عليها يحافظ بما البيئية المنظومة داخل بانسجام جميعا تعمل وتجعلها التكنولوجي
 المنشودة. المتواصلة

الفئات  ومراعاة والتكافل المجتمعية والمشاركة العدالة بفكرة ترتبطحيث أخالقي  بعد ذات تنمية -
 .احتياجاتهم وتلبية الضعيفة

 مجتمع لكل الخاصة الحياة على المحافظة مع الثقافية الجوانب تطوير على تحرص المستدامة التنمية -
 لها. والنوعية الكمية الخاصة والعناصر األبعاد تداخل لشدة وذلك بينها الفصل يمكن ال عناصرها أن كما

                                                 
1

 الجزائر ومتطلبات في المستدامة التنمية آفاقحول  األول الوطني الملتقى ،قياسها ومؤشرات المستدامة لتنمية، اطبابية سليمة بورديمة، سعيدة 

 .00، ص: 1080نوفمبر  9-9أيام  الجزائر،  قالمة،جامعة  االقتصادية، العلوم كلية "االقتصادية للمؤسسة البيئي التأهيل



 التنمية المستدامة  لخدمةتكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسة الصناعية   توظيف :الثانيالفصل  

 

 
89 

 االجتماعي البعد فهي تضم لإلنسان، والمادية المعنوية بالجوانب األبعاد، فهي تهتم متعددة تنمية -
 حريته فيها تكفل كريمة طيبة حياة في اإلنسان حقوق من حق وهي والبيئي، والبشري والثقافي واالقتصادي

 .1والمساواة العدل مبدأي على ترتكز اإلنسان غايتها تنمية فهي وماله، ونسله وعقله دينه على وأمنه
 باإلنسان باالرتقاء تهتم األولى بالدرجة إنسانية تنمية المستدامة فالتنمية ،اإلنسان حياة بنوعية االهتمام -
 .2وأخراه دنياه في الحقيقية سعادته تحقق التي الجوانب كافة من
 الفرع الثالث: أهداف التنمية المستدامة   
 ليس المثال سبيل على- المستدامة التنمية أهداف ألهم أمثلة استعراض يلي فيما نحاول سوف    

 : 3للناس المعيشية الظروف في مباشرة التأثير نهاشأ من التي البنود بعض خالل وذلك من  -الحصر
 المياه استخدام كفاءة ورفع المياه من كاف إمداد ضمان إلى فيها االقتصادية االستدامة دفته  :المياه .1
 الحصول تأمين إلى االجتماعية االستدامة دفتهو  والريفية، والحضرية والصناعية الزراعية التنمية في

 االستدامة دفتهو  الفقيرة، لألغلبية الصغيرة والزراعة المنزلي لالستعمال الكافية المنطقة في المياه على
 وأنظمتها العذبة المياه وموارد الجوفية والمياه المائية للمتجمعات الكافية الحماية ضمان إلى البيئية

 .اإليكولوجي
 األمن تحقيق أجل من واإلنتاج الزراعية اإلنتاجية رفع إلى فيه االقتصادية االستدامة تهدف :الغذاء .2

 الزراعة وأرباح اإلنتاجية تحسين إلى االجتماعية االستدامة دفتهو  والتصديري، اإلقليمي في الغذائي
 والحفاظ المستدام االستخدام ضمان إلى البيئية االستدامة دفتهو  المنزلي، الغذائي األمن وضمن الصغيرة

 .المياه وموارد واألسماك البرية والحياة والمياه والغابات األراضي على
 والوقائية الصحية الرعاية خالل من اإلنتاجية زيادة إلى فيها االقتصادية االستدامة تهدف :الصحة .3

 والمياه للهواء معايير فرض االجتماعية االستدامة دفتهو  العمل، أماكن في واألمان الصحة وتحسين
 االستدامة دفتهو  الفقيرة، لألغلبية األولية الصحية الرعاية وضمان البشر صحة لحماية والضوضاء

 للحياة. الداعمة واألنظمة اإليكولوجية واألنظمة البيولوجية الكافية للموارد الحماية ضمان إلى البيئية
 الكفء واالستعمال الكافي اإلمداد ضمان إلى فيها االقتصادية االستدامة تهدف :والخدمات المأوى .4

 المناسب السكن على الحصول ضمان االجتماعية االستدامة تهدفو  المواصالت، ونظم البناء لموارد
                                                 

1
 .811- 818ص: ،ص 2011 مصر، اإلسكندرية، الجديدة، الجامعة دار ،تقنياته و مقوماته البيئي االقتصادمحارب،  قاسم العزيز عبد 
2
 البيئة اقتصاد حول الخامس الوطني الملتقى ،مداخلة ضمن  االقتصاد الجزائري في المستدامة والتنمية البيئة إشكاليةحسن،  طيار عمار، شالبي 

 .00، ص: 1001،جامعة سكيكدة، الجزائر،  المستدامة والتنمية
3

دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة: دراسة لإلستراتيجية الوطنية مشري محمد الناصر،  

ية والتسيير، قسم العلوم االقتصادية، مذكرة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية والتجارلترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حالة والية تبسة، 

 .00-02، ص ص: 1088جامعة سطيف، الجزائر، 



 التنمية المستدامة  لخدمةتكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسة الصناعية   توظيف :الثانيالفصل  

 

 
90 

 البيئية االستدامة دفتهو  الفقيرة، لألغلبية والمواصالت الصحي الصرف إلى المناسب باإلضافة بالسعر
 ة.المعدني والموارد والطاقة والغابات لألراضي المثالي أو المستدام االستخدام ضمان إلى

 القطاع في العمل وفرص والنمو االقتصادية الكفاءة زيادة إلى االقتصادية االستدامة دفته :الدخل .5
 في الفقيرة لألغلبية الوظائف وخلق الصغيرة المشاريع دعم إلى االجتماعية االستدامة دفتهو  الرسمي
 الضرورية الطبيعية للموارد المستدام االستعمال ضمان إلى البيئية االستدامة دفتهو  الرسمي، غير القطاع
 .والخاص العام القطاعين في االقتصادي للنمو
 المستدامة التنمية أبعاد :الثالث المطلب     
 أبعادها بين التداخل والتكامل على تقوم المستدامة التنمية أن إلى تشير واألبحاث الدراسات جل إن   

وهذا ما  التكنولوجية، البشرية، البيئية، االقتصادية، الجوانب في األبعاد هذه األساسية، وقد حصرت
 يجعلها تختلف عن سابقاتها من األنماط التنموية التي أفرطت االهتمام بجانب عن الجوانب األخرى

 :اومستوياتها واتجاهاته األبعاد هذه بين التداخل يوضح التالي والشكل
 أبعاد التنمية المستدامة(: 10الشكل رقم )

 

 
 

Source : Virginie Perroud, Développement urbain durable et agenda 21 local : Analyse de la filière du bois a 

Lausanne, faculté des lettres, institut de géographie, septembre 2006, P :07)بتصرف(. 
   
 الفرع األول: البعد االقتصادي للتنمية المستدامة   
 تأخذ التي يخدم متطلبات االستدامةاالقتصادي بما  النمو تطوير عملية عن المستدامة التنمية تدافع    
 الطبيعية البشرية، للحياة قواعد باعتبارها األساسية البيئية التوازنات البعيد المدى وعلى بهاحسا في

البعد 
 االجتماعي

 البعد البيئي
 البعد االقتصادي

 شمال

 أجيال اليوم

 جنوب/شرق

 أجيال الغد

 التنمية المستدامة
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 البيئية والنباتية، فالبعد االقتصادي هنا يعمل على تحقيق الكفاءة االقتصادية بما يخدم االهتمامات
المبادئ  من خلق جديد على ينطوي وهو القرارات، التخاذ التقليدي األسلوب ضمن واالجتماعية

 التالية: العوامل بمراعاة االقتصادية، وذلك
 إجراء من هذا المنطق في المستدامة التنمية تتلخصالطبيعية:  الموارد من الفردي االستهالك حصة  .1

 مستوى تحسين عبر وذلك الطبيعية والموارد للطاقة المبددة االستهالك مستويات في متواصلة تخفيضات
 الحيوانية والمنتجات البيولوجية التنوعاتتنعكس سلبا على  التي االستهالك أنماط الكفاءة، وتغيير

النامية، وتشير الدراسات إلى أن هناك  الدول إلى البيئية الضغوط تصدير عدم من باالنقراض، والتأكد
العالم، حيث  بلدان االقتصادي بين مختلف نشاطها تقدم واالستهالك، وفي مستويات اإلنتاج فجوة كبيرة في

 العالم، في الطبيعية الموارد من الفرد نصيف مستوى على يستهلكون الصناعية البلدان سكان أن لوحظ
 الغاز النفط عن الناجمة الطاقة استهالك أن مثال ذلك النامية، ومن البلدان سكان يستهلكه ما أضعاف
 التعاون منظمة بلدان في وهو ، مرة 55بـ  الهند في منه أعلى األمريكية المتحدة الواليات في والفحم
 مجتمعة. النامية البلدان في منه المتوسط في مرات بعشر أعلى OECD الـ االقتصادية والتنمية

حيث يجب إجراء تخفيضات متواصلة من مستويات االستهالك ترشيد استخدامات الموارد الطبيعية:   .2
بالنسبة للبلدان الغنية، وال يتم ذلك إاّل من خالل تحسين مستوى  والموارد الطبيعية وذلكالمبددة للطاقة 

حداث تغيير جذري في أسلوب الحياة، والبد في هذه العملية من التأكد من عدم تصدير الضغوط  الكفاءة وا 
دد التنوع تهتهالك التي المستدامة أيضا على تغيير أنماط االس البيئية إلى البلدان النامية، وتعمل التنمية

 الحيوانية المهددة باالنقراض. البيولوجي كاستهالك الدول المتقدمة للمنتجات
أدى االستهالك المتراكم من الموارد الطبيعية مثل مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث ومعالجته:   .3

في الماضي إلى إسهامها في مشكالت التلوث العالمي، لذا تقع عليها  ناعيةالص المحروقات للدول
الموارد المالية والتقنية والبشرية،  المسؤولية الكاملة في معالجته ما دامت تستحوذ على النصيب األكبر من

 وتحويل اقتصادياتها إلى حماية النظم البيئية واستخدام التكنولوجيا النظيفة والصديقة للبيئة.
ثمة جانب من جوانب الروابط الدولية فيما بين البلدان الغنية والفقيرة يص تبعية البلدان النامية: تقل  .4

يحتاج إلى دراسة دقيقة، ذلك أنه بالقدر الذي ينخفض فيه استهالك الموارد الطبيعية في البلدان الصناعية، 
لسلع األساسية مما يحرم البلدان يتباطأ نمو صادرات هذه المنتجات من البلدان النامية وتنخفض أسعار ا

النامية من إيرادات هي في حاجة ماسة إليها لتحقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية، فمن أجل وجب 

                                                 


 دولة من الدول المتقدمة التي تلتزم بالديمقراطية واقتصاد السوق 12وينضوي تحت لوائها  8698أسست منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عام  

من أهدافها االلتزام بدعم و ،منشورا سنويا 100، وتصدر نحو 1000عدد موظفيها إلى يوجد مقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس، ويصل 

  فرص للعمل، إلى جانب الحفاظ على االستقرار المالي للبلدان األعضاء بشكل خاص. وإيجاد، مشاريع النمو المستدام
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على الدول النامية إيجاد صيغة تنموية تنبع من إمكانياتها وتقوم من خالل خصوصيتها الستغالل قدراتها 
 .1قليص معدالت التبعيةالذاتية وتأمين اكتفاءها الذاتي وهذا لت

وتعني التنمية المستدامة في البلدان الفقيرة  ضرورة تحقيق التنمية المستدامة في البلدان الفقيرة:  .5
المستمر في مستويات المعيشة، ويعتبر التحسين السريع  تكريس الموارد الطبيعية ألغراض التحسين

من سكان العالم المعدمين في الوقت الحالي، ويحقق  59ألكثر من  كقضية أخالقية، أمر حاسم بالنسبة
عبء الفقر المطلق نتائج عملية هامة بالنسبة للتنمية المستدامة، ألن هناك روابط وثيقة بين  التخفيف من

 وتدهور البيئة والنمو السريع للسكان والتخلف الناجم عن التاريخ االستعماري والتبعية المطلقة للقوى الفقر
 .الرأسمالية

هناك أمور عدة تشكل حاجز ضخم أمام التنمية، منها الفرص غير  المساواة في توزيع الموارد:  .6
المتساوية في الحصول على التعليم والخدمات االجتماعية وعلى األراضي والموارد الطبيعية األخرى ، 

ولية على عاتق فالمساواة في توزيع الموارد يخفف من عبئ الفقر ويحسن المستوى المعيشي فتقع المسؤ 
التنمية  البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء فاعتباره غاية في حد ذاتها، فهذه المساواة تساعد على تنشيط

 والنمو االقتصادي الضروريين لتحسين مستويات المعيشة.
 كما أن التنمية المستدامة يجب أن تعني في جميع البلدان تحويل األموال تقليص اإلنفاق العسكري:  .7

في ظل التسابق فاألغراض العسكرية وأمن الدولة إلى اإلنفاق على احتياجات التنمية،  من اإلنفاق على
اتجاه التسلح أصبحت الدول الغنية والفقيرة على حد سواء تخصص موارد مالية ضخمة من ميزانيتها 

ميزانية حيث تجاوزت في فمثال نجد أن ميزانية الواليات المتحدة األمريكية تعتبر أكبر  للقطاع العسكري
مليار دوالر بينما في  28,5مليار دوالر بينما، احتلت السعودية المرتبة الرابعة  255,1ما يقدر ب  5912

 .2مليار دوالر وهي ميزانية كبيرة مقارنتا باإلنفاق على القطاعات األخرى19,25الجزائر يقدر بـ 
 الفرع الثاني: البعد االجتماعي والثقافي للتنمية المستدامة     

عندما نتكلم عن التنمية المستدامة من الجانب االجتماعي والثقافي فإننا بطريقة غير مباشرة نتكلم عن 
االجتماعية وبالتالي اإلنسان ألن التنمية من هذا الجانب تعني بالبشر بصفة عامة دون التفرقة،  التنمية

البعد االجتماعي والثقافي للتنمية المستدامة يقصد به تحسين سبل الحصول على الخدمات الصحية  إن
واحترام حقوق اإلنسان، يهتم البعد االجتماعي بما يجعل  والتعليمية والوفاء بالحد األدنى من معايير األمن

عا متماسًكا( حيث أن تحقيق والنوعية للحياة )مجتم من األفراد، والذين تحققت لهم المتطلبات المادية
نما يتطلب أيضا بناء القدرات ا استدامة التنمية ال يتطلب بناء القدرات الفردية ، وعليه لمجتمعية فقط، وا 

                                                 
1

، مداخلة مقدمة ضمن الملتقي ة المستدامة من منظور إسالميدور البعد األخالقي في تعزيز مقومات التنميبضياف عبد المالك، عنتر بوتيارة،  

 .129، ص: 1081ديسمبر  2-1الدولي حول مقومات تحقيق التنمية المستدامة في االقتصاد اإلسالمي، كلية العلوم االقتصادية،  جامعة قالمة، 
2

spending-http://www.globalfirepower.com/defense-محمل من الموقع   Global File Powerتقرير صادر عن مؤسسة  

budget.asp   81:22على الساعة 16/00/1080بتاريخ. 

http://www.globalfirepower.com/defense-spending-budget.asp%20%20بتاريخ%2029/05/2015
http://www.globalfirepower.com/defense-spending-budget.asp%20%20بتاريخ%2029/05/2015
http://www.globalfirepower.com/defense-spending-budget.asp%20%20بتاريخ%2029/05/2015
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نما يجب االهتمام أيضا بما يجعل  فإنه ال يجب االهتمام بما يجعل األفراد قادرين على العطاء فقط، وا 
 نقاط التالية: هؤالء األفراد مستعدين للعطاء يعالج ال

تعتبر هذه النقطة أساسية عند التكلم عن التنمية المستدامة، والتنمية بصفع  : تثبيت النمو الديمغرافي .1
مليون نسمة كل عام في العالم عامة، والتي  99حوالي  ىألن هذا التزايد السكاني الذي وصل إل عامة

الهين  الغير مدروس للبشر ليس بالموضوع إن هذا التزايد، % 92 بنسبة العالم الثالث تساهم فيه دول
النسبة تعتبر العائق األساسي في عملية التنمية هذا من ناحية، ومن ناحية  بهذهألن الزيادة السكانية 

 عدم قدرة األرض على احتمال هذا التزايد المستمر. أخرى
البشرية غير معروفة أو إن قدرة األرض على إعالة الحياة مكانة الحجم النهائي والتوزيع للسكان:  .2

عدد السكان على الكرة األرضية أنه سيستقر عند  تحددبدقة، وعليه نجد الدراسات اإلستشرافية  محددة
، وهذا أكثر من ضعف عدد السكان 1حسب األمم المتحدة 5199وهذا في سنة  مليار نسمة 11.8

عوامل تدمير المساحات الخضراء، ذا المستوى هو عامل من هالحاليين، وعليه فإن الضغط السكاني 
وتدهور التربة واإلفراط في استغالل الحياة البرية والموارد الطبيعية األخرى، ألن النمو السكاني يؤدي إلى 

الموارد الطبيعية، كما أن لتوزيع السكان  استغالل األراضي الحدية، أو يتعين عليهم اإلفراط في استخدام
والسيما تطور المدن الكبيرة لها عواقب بيئية  حو توسيع المناطق الحضرية،أهميته، فاالتجاهات الحالية ن

فتتسبب في كثير من األحيان في أوضاع لها  ضخمة، فالمدن تقوم بتركيز النفايات والمواد الملوثة
خطورة على الناس وتدمر النظم الطبيعية المحيطة بها، ومن هنا فإن التنمية المستدامة االهتمام بعملية 

الريفية إلي المناطق الحضرية  ظيم ظاهرة الهجرة الداخلية والتدفق الغير مراقب الذي يتم من المناطقتن
العشوائية وانتشار  وما ينتج عنه من مشاكل اجتماعية مثل ارتفاع معدالت البطالة وتوسع األحياء

لمعيشة ومعدالت األمراض االجتماعية مثل التشرد والتسول واإلجرام، وذلك بسبب تفاوت مستويات ا
 االزدهار والتي ال يمكن التخلص منها إال من خالل تنمية المناطق الريفية.

إعادة  إعادة توجيه الموارد أوبمن هنا التنمية المستدامة  ىتعناالستخدام الكامل للموارد البشرية:  .3
ابة، وتوفير الرعاية تعلم القراءة والكت تخصيصها لضمان الوفاء أوال باالحتياجات البشرية األساسية مثل

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقريرا  في كل عام يصدرف ...،المياه النظيفةتزويدهم ب، و 2الصحية األولية
تنموية واقتصادية واجتماعية، ويصنف التقرير دول العالم  عن "التنمية البشرية" التي تقاس بمعايير

والسؤال المطروح هل تخرج مؤسسات التعليم أفراد التنمية البشرية،  درجات حسب نجاحها في تحقيق
االجتماعي، أم تخرج أعباء اجتماعية تذهب إلى  قادرين على اإلسهام اإليجابي في التنمية والتقدم

 ؟ساحات البطالة ال إلى سوق العمل
                                                 

1
مداخلة مقدمة ضمن الملتقي الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد إشكالية التنمية المستدامة وأبعادها، عمار عماري،  

 . 00، ص: 1001أفريل  1-9المتاحة، جامعة سطيف، الجزائر، 
2

رسالة ة، مشروعات تحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي واإلسالمي في ظل تحديات العولمة من خالل المؤتمرات االسالميمحمد غربي،  

  .800-826، ص ص: 1009الدكتوراه، قسم العلوم السياسية، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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"جيمس  المستدامة تطلب منا أن نعيد النظر في نهج التعليم وأساليبه ومؤسساته، وكما يقول إن التنمية  
المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي للتنمية البشرية: "التنمية البشرية المستدامة هي  سبيث"

تنمية ال تكتفي بتوليد النمو وحسب، بل توزع عائداته بشكل عادل أيضا. وهي تنمية في صالح الفقراء 
 .1والطبيعة، وتوفير فرص العمل، وفي صالح المرأة"

: إن مستوى الصحة والتعليم يعكس القدرة على التعامل مع متطلبات التنمية تعليمالصحة وال .4
المستدامة حيث أن الصحة الجيدة تغذي قدرة المواطن على المساهمة في المشاريع التنموية ومن شأن 

البيولوجي المزارعين وغيرهم من سكان البادية على حماية الغابات وموارد التربة والتنوع  التعليم أن يساعد
 حماية أفضل.

: من المقومات التي تلعب دورا كبيرا في تجسيد التنمية المستدامة نجد المشاركة الشعبية والديمقراطية .5
" الجهود المنظمة نهايقال عليهم األهالي حيث أن المشاركة الشعبية تعرف بأ المشاركة الشعبية أو ما

شعرون بأن مجتمعهم يحتاج إليها وتنظيم أنفسهم سكان مجتمع ما بغرض تحديد أهداف ي بهاالتي يقوم 
تمثل جهود األفراد المحليين كأفراد وجماعات  نهااألهداف" وبالتالي فإ بالعمل المشترك لتحقيق تلك

م وكيفية تهم وأولوياتهالعمل مع السلطات المحلية لتحديد احتياجا م المحلية من خاللتهلالرتقاء بوحد
ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة وال يتحقق ذلك إال من  شاركة الشعبيةالوصول لهذه الحاجيات، فالم

دف إلي تحقيق تهوتنفيذ ومراقبة وتوجيه البرامج والخطط التي  خالل المشاركة الفعالة والفعلية في إعداد
ة بتداول فكرة الديمقراطية البناءة وهذا بإعطاء الفرص التنمية، كما يجب على السلطة المحلية السماح

تمع ومراقبة تنفيذ المشاريع لمجأمامها للمساهمة في خدمة ا لمجالإلنشاء الجمعيات المدنية وفسح ا
المشاركة عبر جمعيات األحياء ومجالس المدينة التي تعتبر كدعامة لقرارات الجماعات  وتوفير أطر

تمع المحلي ضمن لمجاالقتراحات وترشيد القرارات ودمج متطلبات واحتياجات ا المحلية وكوسيلة لتحديث
 واستراتيجيات تحقيق متطلبات التنمية المحلية والتنمية القومية. مخططات وسياسات

: لدور المرأة أهمية خاصة، ففي كثير من البلدان النامية تقوم النساء بالزراعات أهمية دور المرأة .6
المعيشية والرعي وتدبير كل شؤون المنزل ، ويعتنون بالبيئة المنزلية مباشرة فالمرأة بعبارة أخرى هي 

لك فكثيرا ما ومع ذ -كما أنها هي أول من يقدم الرعاية لألطفال-المدبر األول للموارد والبيئة في المنزل
تلقى صحتها وتعليمها اإلهمال الصارخ مقارنة بصحة الرجال وتعليمهم، ومن شأن االستثمار في صحة 

                                                 


. وتخرج بامتياز من كلية الحقوق مع مرتبة الشرف من 8621ولد في اورانغيبورغ، والية كارولينا الجنوبية في عام  سبيث: غوستاف جيمس 

ككاتبة القانون إلى المحكمة العليا األميركية  8690و  8696وخدم في  ،8690لقانونية في ،  كان عضوا في مجلة ييل ا8692جامعة ييل في عام 

Hugo L. Black  شغل منصب مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، حيث شغل منصب المنسق الخاص للشؤون االقتصادية  8666-8661من

 واالجتماعية في إطار عمل األمين العام بطرس غالي.
، مداخلة في مجلة: التنمية البشرية وأثرها التنمية البشرية ومقومات تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربيمحمد عبد الرحيم،  يمعبد الرح 1

 .09، ص: 1009على التنمية المستدامة، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، شرم الشيخ، مصر، ماي 
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ا على التعامل مع تهفمثال قد يزيد من قدر ، 1المرأة وتعليمها أن يعود على القابلية لالستدامة بمزايا متعددة
 الوسائل الطبية الحديثة في مجال تحديد النسل...الخ.

 البيئي للتنمية المستدامة الفرع الثالث: البعد   
ا التعامل مع متغيرات االيكولوجية من بهإن البعد البيئي للتنمية المستدامة يجسد الكيفية التي يجب     

خالل ترشيد التعامل مع الموارد الطبيعية والسهر على أن تكون المخرجات البشرية الناتجة عن عمليات 
صديقة للبيئية، ومن هنا نجد أن البعد البيئي يتمحور حول مجموعة من العناصر  التصنيع  واالستهالك

 تتمثل في:
بالنسبة للبعد البيئي نالحظ أن تعرية التربة وفقدان إنتاجيتها يؤديان إلى التقليص من األراضي: . 1

قضية معقدة وهامة إنتاجها، ويخرجان سنويا من دائرة اإلنتاج مساحات كبيرة من األراضي الزراعية، وهذه 
جدا في عالقتها  بالتنمية المستدامة، وبالتالي فإن طرق ووسائل استخدام األراضي هي التي تحدد بشكل 

على ضرورة  18رئيسي مدى التزام الدول بالتنمية المستدامة وتطبيقها لمبادئها، حيث تعتد األجندة 
خذ بعين االعتبار قدرة األراضي، على تزويد استخدام منهج متكامل إلدارة األنظمة البيئية واألراضي يأ

عملية التنمية بالموارد وعدم استنزافها وكذلك حماية األراضي من التلوث والتدهور والتصحر وغيرها من 
 أشكال التأثير على الموارد.     

ال دخل إن الموارد الطبيعية هي كل ما تؤمنه الطبيعة من مخزونات طبيعية حماية الموارد الطبيعية:  .2
لإلنسان في وجودها، ولكنه يعتمد عليها في حياته ويتأثر بها ويؤثر فيها وهي ضرورية لإلنسان والكائنات 

وهذه الموارد تشكل األساس المادي لعمليات اإلنتاج المختلفة، وهي  ،الحية األخرى وكذلك للنظام البيئي
مادي والمعيشي لإلنسان، وتوفير مهمة جدًا لوجود المجتمع البشري، ومن أجل تحسين المستوى ال

المستدامة  للتنمية البيئية الدعائم من الطبيعية الموارد ، تعتبر.الحاجات والمتطلبات المادية والمعنوية له
لى حماية مصايد األسماك  ابتداء من حماية   وعدمالتربة إلى حماية األراضي المخصصة لألشجار وا 

 لتلبية اإلنتاج في التوسع مع السيما التجدد على تهاقدر  من أسرع بوتيرة المتجددة الموارد استهالك
، وهذه األهداف يحتمل تضاربها، ومع ذلك فإن الفشل في صيانة التزايد في اآلخذين السكان احتياجات

وتعني التنمية  ،الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الزراعة كفيل بحدوث نقص في األغذية في المستقبل
مدادات المياه استخداما أكثر كفاءة، وكذلك استحداث هن  المستدامة ا استخدام األراضي القابلة للزراعة وا 

وتبني ممارسات وتكنولوجيات زراعية محسنة تزيد الغلة، وهذا يحتاج إلى اجتناب اإلسراف في استخدام 
ياة البرية، وتلوث األسمدة الكيميائية والمبيدات حتى ال تؤدي إلى تدهور األنهار والبحيرات، وتهدد الح

األغذية البشرية واإلمدادات المائية. وهذا يعني استخدام الري استخداما حذرا، واجتناب تمليح أراضي 
 المحاصيل.

                                                 
1
واليونسكو والدار  EOLSS،الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة،  والبيئة والتنميةالسكان والموارد محمد محمود اإلمام،  

  .191 -198، ص ص: 1009، المجلد الثاني "البعد االقتصادي" ، الطبعة األولى، بيروت، العربية للعلوم ناشرون واألكاديمية العربية للعلوم
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تشير التقارير العالمية بان المساحات الزراعية الصالحة تقليص مالجئ األنواع البيولوجية:  .3
، الحيوانية والنباتية  المالجئ المتاحة لألنواع على وهذا ما انعكس لسلبا، لالستغالل في تناقص مستمر

الغابات المدارية والنظم اإليكولوجية للشعب المرجانية والغابات الساحلية وغيرها من األراضي  أن كما
الرطبة وسواها من المالجئ الفريدة األخرى تتعرض لتدمير سريع بسبب االستغالل العشوائي لمواردها 

فلقد راض األنواع الحيوانية والنباتية آخذا في التسارع بسبب تدهور نظمها المحيطة، الطبيعية، كما أن انق
نوع قد  999نوع، مع العلم بأن هناك أكثر من  11.999قائمة األنواع المهددة بخطر االنقراض تعدت 

مسة ومن المحتمل أن يواجه خ ،انقرضت بالفعل، في الغالب بسبب فقدان أو تدهور الموائل الخاصة بها
 .وهنا يأتي دور التنمية المستدامة ، ما لم تبذل جهود جهيدة لحمايتها1آالف نوع آخر التهديد باالنقراض

فالتنمية المستدامة تعني كذلك عدم المخاطرة بإجراء تغييرات حماية المناخ من االحتباس الحراري:  .4
بزيادة مستوى سطح البحر، أو تغيير أنماط سقوط األمطار والغطاء النباتي، أو  -كبيرة في البيئة العالمية 

يكون من شأنها إحداث تغيير في الفرص المتاحة  -زيادة األشعة فوق البنفسجية، )التغير المناخي( 
مقبلة. ويعني ذلك الحيلولة دون زعزعة استقرار المناخ، أو النظم الجغرافية الفيزيائية والبيولوجية لألجيال ال

 .2أو تدمير طبقة األزون الحامية لألرض من جراء أفعال اإلنسان
من مساحة الكرة  %59تشغل البحار والمحيطات ما نسبته البحار والمحيطات والمناطق الساحلية:  .5

األرضية وهذا ما يجعل إدارة هذه المناطق من المهام الصعبة وذلك راجع لتعقد األنظمة البيئية للمحيطات 
إضافة إلى أنها األقل استكشافا من قبل العلماء، كما أن النظام البيئي البحري يشكل عادة العديد من 

 اجع اإلنتاجية البحرية لمصائد األسماك.  المشاكل البيئية منها التلوث الصادر عن السواحل وتر 
تعتبر المياه العذبة عصب الحياة الرئيسي وهي العنصر األكثر أهمية للتنمية، صيانة المياه العذبة:  .6

وفي ، والتنمية المستدامة تعني صيانة المياه بوضع حد لالستخدامات المبددة وتحسين كفاءة شبكات المياه
ظل التزايد السكاني وتكاثر متطلبات التنمية على المياه، وهي في الغالب مورد غير متجدد ومعرض 
لالستنزاف والتلوث مسألة تزداد تعقيدا وصعوبة، وستبقى من أخطر معيقات التنمية المستدامة في العالم 

 في السنوات المقبلة.  
 

                                                 

1
ية محملة من الموقع والبيئات الطبيعة التنوع الحيوي حمايمقالة بعنوان:  

http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/media/fact8.html   10:11على الساعة:  16/88/1080بتاريخ 
2
 Beat Burgenmeier, politiques économiques du développement durable, 1

er
 Edition, de Boeck Université, 

Paris, 2008,  p. 180. 

http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/media/fact8.html
http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/media/fact8.html
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 التالية النقاط في إجمالها ويمكنالفرع الرابع: البعد التكنولوجي:    
 النامية الدول في خاصة النفايات تدفق أن ذلك : الصناعية المرافق في أنظف تكنولوجيا استعمال .1

 فالتنمية كبير، حد إلى للرقابة تخضع وال التبديد لعمليات أو الكفاءة إلى تفتقر لتكنولوجيات نتيجة تكون
 الموارد من وغيرها الطاقة استهالك من وتقلص وأكفأ أنظف تكنولوجيات إلى التحول تعني المستدامة
 تدوير وتعيد األول، المقام في أقل ملوثات في التكنولوجيات هذه تتسبب كما حد، أدنى إلى الطبيعية
 .تفيد هذه المعايير التي التقليدية التكنولوجيات إبقاء مع داخليا، النفايات

 أصبحت، بل إقليمية أولم تعد قضية األوزون مشكلة محلية  األوزون: طبقة تدهور دون الحيلولة .2
 ض:وقد يتساءل البع ،التي قد يحملها المستقبل األخطارتضافر الجهود لمواجهة  إلىشأنا عالميا، يحتاج 

الصحية والبيئية، ال  اآلثارفي مدى خطورة  اإلجابةلماذا كل هذا االهتمام العالمي بقضية األوزان؟ وتكمن 
 هذه لمعالجة اتخذت التي اإلجراءاتف األخرىوحده، بل على الحيوان والنبات والنظم البيئية  اناإلنسعلى 

 الكيميائية المواد من تدريجيا بالتخلص للمطالبة جاءت حيث جدا، مشجعة مثال كيوتو اتفاقية في المشكلة
 رفضت حين في دولي، تعاون إلى يحتاج العالمية البيئة مخاطر معالجة بأن وتوضح لألوزون، المهددة
 تمعلمجا إرادة فوق أصبحت اتهقو  بأن منها اعتقادا االتفاقية هذه على التوقيع األمريكية المتحدة الواليات
 .1ذلك على إجبارها يستطيع أحد ال مادام الدولي

 لزيادة العالمي المعدل تدنية إلى هذا المجال في المستدامة التنمية ترمي ت:الغازا انبعاث من الحد .3
 االحفوري، الوقود استهالك من كبيرة بصورة الحد عبر وذلك )الحرارية الغازات (الدفيئة انبعاث الغازات

يجاد  تتخذ إن األخيرة هذه على الواجب من وسيكون الصناعية، إلمداد المجتمعات بديلة مصادر طاقوية وا 
 الستخدام جديدة تكنولوجيات واستحداث  CO2الكربون  أكسيد ثاني غاز انبعاث من للحد األولى الخطوات
 محتملة، وحتى ونفقتها مأمونة تكون الحرارية غير الطاقة من إمدادات بكفاءة اكبر، وتوفير الحرارية الطاقة
 جميع في يستطاع ما بأكفأ الحفرية الطاقة باستخدام تعني المستدامة التكنولوجيات فالتنمية هذه مثل تتوافر
 .البلدان

 البحث الثاني: مداخل تحقيق التنمية المستدامة في المؤسسة الصناعية  

ان حجم االهمال ال بل الدمار البيئي الذي لحق بالبيئة في اآلونة االخيرة بسبب بدائية أساليب االنتاج    
الصناعية، وكذا زيادة المطالب المحلية والدولية إلدماج التنمية المستدامة ضمن استراتيجية المؤسسة 

أصبح لزاما عليها ايجاد مداخل  وخاصة الصناعية على اعتبار أنها احتكاكا بالبيئة، من هذا المنطلق

                                                 
1

حول اقتصاد البيئة و أثره على  الوطني الخامس ملتقىمداخلة في ال ،-مع اإلشارة إلى تجـربة هولنـــــدا -أبعاد التنمية المستدامة بوعشة مبارك،  

 .06، ص: 1001أكتــوبر  11- 18 الحزائر، التنمية المستدامة، جامعة سكيكدة،
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لتحقيق هذا المتطلب: كاإليفاء بمتطلبات مسؤولياتها االجتماعية والبيئية، والعمل على اشباع رغبات 
 أصحاب المصالح، والعمل بنموذج حوكمة الشركات لضمان حلقة االستدامة. 

 المؤسسة الصناعية تحقيق التنمية المستدامة في كمدخل المطلب األول: المسؤولية االجتماعية

الناجحة والرائدة، من خالل بذل  منظمات األعمالشعارًا ترفعه  االجتماعيةلقد أصبحت المسؤولية     
دماجه ضمن متطلبات أدائها، مما يستوجب  ضمن  إدراجهالكثير من الجهود لالهتمام بهذا المفهوم، وا 

 االجتماعيةإذ أن المنظمة التي ال تقوم بتبني المسؤولية ، القصوى، وعلى كافة مستوياتها اإلدارية أولوياتها
بل والمتناقضات التي  ،في دوامة من المشاكل في أعمالها، في العصر الحالي، تجد نفسها غارقة تدريجياً 

ككل، ال سيما المحافظين  أنشطتهاالمجتمع عن  أفرادعدم رضا  -بالتأكيد -، وقد تواجه ال حصر لها
   على البيئة منهم.

  الفرع األول: مفهوم المسؤولية االجتماعية

 األساسية األركان على تعتمد شاملة نظرة االجتماعية المسؤولية إلى المؤسسة الصناعية اليوم تنظر    
 للمسؤولية مؤديا يكون أن تجاري كيان أي على يجب أنه تؤمن فهي. االجتماعية المسؤولية لمفهوم
 وأن والموردين، والعمالء الموظفين من األطراف جميع مع باالشتراك والبيئة، المجتمع تجاه عليه الواجبة
 واضح إيجابي تأثير هناك يكون أن يجب ولكن فقط، الربحية األهداف على تقتصر ال األعمال إدارة

 االستراتيجيات جميع منها تنطلق أخالقية قيم التجاري الكيان لدى يكون وأن المجتمع، على وملموس
 واألخالقيات. القيم هذه تعكس التي والخطط

 تطور المسؤولية االجتماعية من منظور التنمية المستدامة .0

 وعلى رأسها مقاربة التنمية المستدامة، على منظمات األعمال فرضت القضايا التي أثيرت مؤخرا    
التي أفرزها هذا المفهوم في محيطها،  المعاصرة والمستجدات والمقتضيات للمتطلبات واالستجابة التكيف

وهذا ما يؤكده المجلس العالمي لألعمال من أجل ، االجتماعية والبيئيةوخاصة منها ما يتعلق بالجوانب 
، بكونها تلك التي تكون حافزًا االستدامةفي إطار  األعمالالتنمية المستدامة، عندما يصف قيادة منظمات 

المسؤوليات ، وتبني وتعزيز االقتصاديةمن خالل تعزيز الكفاءة والفعالية  للتغيير نحو التنمية المستدامة
 االجتماعية والبيئية.

نحن نتحدث اليوم أكثر فأكثر عن مفهوم المسؤولية االجتماعية، هذا المفهوم تغلغل ضمن مختلف     
 األدبيات المعاصرة، وعلى رأسها التنمية المستدامة، ولكن ماهو أصل هذا المفهوم؟.
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والتوجهات التي تناولت التطور التاريخي لهذا المفهوم كل  تمن الشائع أن توجد العديد من التيارا    
حسب مجال دراستها، لكن على العموم وحسب العديد من الباحثين والمتخصصين فهذا المفهوم ظهر في 

ت في األساس إلي العمل لعدة اعتبارات دينية وأخالقية التي أد 0551الواليات المتحدة األمريكية سنة 
الخيري قبل أن تتحول تدريجيا إلي البحث عن التوافق بين األنشطة االقتصادية وتوقعات واهتمامات 

بمثابة األب المؤسس للمسؤولية االجتماعية وكتابه الذي أصدر  روثمان بووين هاوردالمجتمع، ويعتبر 
بمثابة المرجع النظري لمفهوم  Social Responsabiliy of Business menتحت عنوان  0551في 

 .  1المسؤولية االجتماعية

 المستمر والتطور والواقعية الديناميكية صفة لها بل جامدة، ليست بطبيعتها االجتماعية المسؤولية إن    
 ورغم وااليكولوجية، واالجتماعية والسياسية االقتصادية المتغيرات بحسب مصالحها وفق بسرعة تتواءم كي
هذه الظاهرة الفلسفية ف المتبادلة، اتهاوتأثير  األحداث لتداخل وذلكها لتطور  دقيقة مراحل تحديد يصعب ذلك

المعروضة تحت مسمى المسؤولية االجتماعية هي ليست نتاجا للقضايا المعاصرة التي نعيشها اآلن أو 
تعظيم –د في هذه المرحلة بوقت قريب لها، بل تعود جذورها التاريخية للثورة الصناعية، فاالتجاه السائ

يبرر كافة األمور لصالح األعمال على حساب مصالح األطراف األخرى، فهدر الموارد، وظروف  -الربح
صابات العمل الفردية والجماعية، وحروب األعمال في الداخل  العمل المأسوية، واألمراض المهنية وا 

 والخارج، وغيرها، كانت مقبولة كثمن اجتماعي البد منه من اجل التطور االقتصادي.

ي هذا الصدد ذكر آدم سميث في كتابه ثروة األمم أن "رجال األعمال يسعون لتحقيق منفعتهم فف     
الذاتية وتعظيم الربح الذين يتحصلون عليه" مفترضا بذلك أن وجود السوق التنافسية هي حالة صحية من 

ح العام، ولكن شانها أن تقود إلي زيادة إجمالي الثروة القومية التي تنعكس على تعظيم المنفعة للصال
القاعدة في التطور هي أن لكل ظاهرة تاريخية منحى يتصاعد حتى يصل إلى الذروة ثم يبدأ بالتراجع، 

من  األول والربع عشر التاسع القرن خالل قائموهذا بالتحديد ما حصل في هذه المرحلة، فهذا الفكر ظل 
وهنا ظهرت الحاجة إلى مدرسة العالقات القرن العشرين، ثم بدأ في االنهيار خالل المرحلة الموالية، 

اإلنسانية التي نادت بضرورة االهتمام بظروف العاملين وكانت تجارب مصانع الهاوثرن بمثابة محاولة 
لدراسة الطريقة المثلى التي يتم من خاللها تحسين الظروف الداخلية للمستفيد األول والقريب للمالكين أال 

 نوعية في تطور مفهوم المسؤولية االجتماعية.  وهو العامل، وهذه اعتبرت نقلة 

وزوال األنظمة الدكتاتورية، برزت األنظمة ومع تزايد حجم المؤسسات وبانتهاء الحرب العالمية   
االشتراكية والديمقراطية التي نادت بمشاركة العامل في اتخاذ القرارات، تأمين الصحة والسالمة المهنية في 

                                                 
1
 Aurélien Acquier, Jean-Pascal GOND, Aux sources de la responsabilité sociale de l’entreprise : a la 

découverte d’un ouvrage fondateur, sociale responsabilities of the businessman d Howard Bowen, Finance 

contrôle stratégie, volume n2, juin 2007 P.01. 
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ر، حماية حقوق األطراف ذوى الصلة بالمنظمة، ل ووضع حد أدنى لألجو العمل، تقليص ساعات العم
 ل،األعما منظمات تحقيقه إلى تسعى ّالذي الربح هدف إلى مضافة أخرى أهداف هنالك تكون أن وبالتالي
 ال األعمال منظمة أن إلى Coppers شركة مجلس إدارة رئيس Fletcher Byronيشير  الصدد وبهذا
 نهاية وهي شيء كل  بّأنها األرباح إلى النظر يجوز ال ولكن الربح تحقيق دون من تستمر أن يمكنها
 المنظمة ستكون ذاك وعند المجتمع، حاجات تلبية على ذاته بالوقت تعمل أن فعليها المؤسسة، أعمال
تمام إنجاز في المساعد العنصر بمثابة  األصوات تعالت وعليه عاليين، واستحقاق وبثقة مطلوب هو ما وا 

 والمستثمرين، المالكين بمصلحة ارتباطها من أبعد للمؤسسات االجتماعية المسؤولية تكون بأن المطالبة
 األطراف حيال المسؤولية تلك في الموازنة تحقيق إلى تمتد أن يجب بل فقط، األرباح لتحقيق وسعيها
ن ، حيث أالخ...الحكومة، الدائنين، المؤسسة، في العاملين المجهزين، بالمستهلكين، والمتمثلة األخرى

السبب الرئيسي في أكبر أزمة اقتصادية عرفها التاريخ هو إهمال المؤسسات المنتجة لمتطلبات ورغبات 
في آخر فقرة من كتابه انهيار الرأسمالية "إن مستقبل  اولريش شيفر، وذكر الكاتب األلماني المستهلكين

النظام الرأسمالي يتوقف على مدى التغير الذي سيطرأ على األخالقيات السائدة في المجتمع وعلى إدراك 
االجتماعية ال يقل أهمية عن مبدأ السوق الحر، أما إذا تجاهل المجتمع هذه  ةالجميع أن مبدأ المسؤولي

 .1اد السوق معرض لنفس المصير الذي تعرضت له االشتراكية"الحقيقة فان اقتص

نما المؤسسة داخل فقط تنحصر ال االجتماعية المسؤولية أن المسيرون أدرك أن بعد     حدودها تتعدى وا 
 نموذج" أو "البيئي المفهوم" ب سمي جديد مفهوم ظهر عديدة، خارجية وفئات أطراف إلى لتصل ذلك
 األبحاث مختلف ذلك ميز وما بالبيئة، وارتباطا حداثة األكثر المفهوم اعتبر حيث ،"االجتماعية البيئة

 Ralph Nader et John"كل من  دراسة مثال وكأفضل الباحثين من العديد أجراها التي والدراسات

K.Galbraith إلى وصال هناتأثيرها على المجتمع و  الكبيرة ومدى الصناعية المؤسسات مجموع على 
 يعلو طبيعي حق أي هناك فليس القضية هي العامة االجتماعية المصلحة تكون عندما" مفاده استنتاج

 وبالتالي ذاتي، اعتبار أي وفوق المؤسسة أولويات من للمجتمع العامة المصلحة أن بمعنى "المصلحة تلك
 المدى على األرباح تحقيق مع المجتمع مصلحة تحقيق مدى على يقوم االجتماعية مفهوم المسؤولية فإن

 .الجميع مسؤولية واعتبارها البيئة على والمحافظة وتلبيتها األفراد حاجات بمراعاة الطويل

إذا أسقطنا التطور التاريخي للمسؤولية االجتماعية والتطور التاريخي للتنمية المستدامة نجد أن هناك   
تطابق كبير بين المفهومين، وكال المفهومين مر بثالثة مراحل: اقتصادية اجتماعية ثم بيئية، فماهو الفرق 

 بين المفهومين؟   

                                                 
1

ورقة مقدمة ضمن ندوة الثالثاء االقتصادية حول التنمية االقتصادية واالجتماعية في  المسؤولية االجتماعية لقطاع األعمال،رسالن خضور،  

الموقع ، محملة من 01، ص: 1088/ 19/01إلى  10/08/1088سوريا، جمعية العلوم االقتصادية السورية،  دمشق 

khadour.pdf-http://mafhoum.com/syr/articles_11/11  08:01، على الساعة: 81/01/1089بتاريخ. 

http://mafhoum.com/syr/articles_11/11-khadour.pdf%20بتاريخ%2018/08/2016
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كال المفهومين يتميزان بالغموض وهذا ما ولد خالفات  تكمن الصعوبة في التفرقة بين المفهومين بأن  
االهتمام بالعالقة بين التنمية قوية بينهما، وفي نفس الوقت فتحت هذه المفارقة رهان كبير لمؤسسة، ف

 المؤسساتبشكل واضح في الفترة األخيرة، وأصبحت تزايد المستدامة والمسؤولية االجتماعية للشركات 
ر نشاطاتها االقتصادية من أجل مجتمٍع أفضل، وهذا يوضح العالقة الوطيدة بين تهتم بمسؤوليتها عن أث

المفهومين، حيث تسعى الشركات إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خالل أدائها 
التنمية وتشير دراسات متعددة إلى أن المسؤولية االجتماعية هي وليدة متطلبات ، لمسؤوليتها االجتماعية

، والشراكة في التنمية االقتصادية بين الدولة 1وهي التي لعبت دور كير في بلورة هذا المفهوم المستدامة
لبناء مستقبل أفضل لألجيال القادمة، من خالل إيجاد ودعم برامج اجتماعية واقتصادية وثقافية  والمؤسسة

 .مستدامة مستقاة من االحتياجات واألولويات الوطنية

اعتبر االتحاد األوروبي المسؤولية االجتماعية هي الوسيلة التي تعتمدها المؤسسات وخاصة كما   
الصناعية منها على اعتبار أنها أكثر احتكاكا بمحيطها لجعل التنمية المستدامة متوافقة مع اقتصاد 

 .2السوق من خالل تعريفها بأنها مساهمة رجال األعمال في التنمية المستدامة

 ؤولية االجتماعيةتعريف المس .0

تعتبر المسؤولية االجتماعية للمؤسسات اإلطار الموجه والمحدد لجهودها في إطار التعامل مع    
محيطها، ومدى التزامها بتحقيق رغبات وحاجات أصحاب المصلحة المتعلقة بها، وبالرغم من أنه ال يوجد 

ني والجبري، فالباحثين في هذا المجال قد تعريف محددة للمسؤولية االجتماعية يكسبها قوة اإللزام القانو 
علي سبيل المثال يعتبر أنها عبء إضافي يقلل من  Milton Fridmanانقسم بين مؤيدين ومعارضين ف 

أنها تصب في مصلحة المؤسسة ويجب عليها اإلبداع في تبني هذه  Paul Samuelsonاألرباح، بينما يري 
الباحث المعروف فوهناك عدة تعريفات للمسؤولية االجتماعية تختلف باختالف وجهات النظر،  المسؤولية،

األعمال تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وأن هذا منظمة "التزام  اعتبرهاDrucker  Peterفي إدارة األعمال 
 .3االلتزام يتسع باتساع شريحة أصحاب المصالح في هذا المجتمع وتباين توجهاتهم"

                                                 
1
Patrick Laprise, La RSE et le discours de développement durable du groupe royal DEUTCH/SHELL, 

mémoire présenté comme exigence de la maitrise en science de environnement, université deQuébec monteriéal,  

2009, P : 21.  
2
 Jean-Jacquez Rosé, Article sous titre de: Responsabilité sociale de l’entreprise La France venu tardivement 

a la RSE mais elle va vite, télécharger de http://www.journaldunet.com/management/0612/0612164-chat-jean-

jacques-rose.shtml le 20/08/2016 a 22:42. 
3

، ص: 1006، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة األولى ، إدارة وإستراتجية منظمات األعمال المتوسطة والصغيرة،طاهر محسن منصور الغالبي 

11. 

http://www.journaldunet.com/management/0612/0612164-chat-jean-jacques-rose.shtml
http://www.journaldunet.com/management/0612/0612164-chat-jean-jacques-rose.shtml
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 بالسلوك المتواصل األعمال مؤسسات التزامفهي " المستدامة التنمية أجل من لألعمال العالمي المجلسب أما   
 وأسرها العاملة القوى حياة نوعية تحسين ذاته الوقت وفي االقتصادية التنمية في وبالمساهمة األخالقي

 "1.عامة والمجتمع المحلية المجتمعات عن فضال

المسؤولية االجتماعية للشركات على "أنها التزام أصحاب النشاطات الصناعية  الدوليالبنك عرف و   
باإلسهام في التنمية المستدامة من خالل العمل مع المجتمع المحلي بهدف تحسين مستوى معيشة الناس 

اإلدارة  بأسلوب يخدم االقتصاد ويخدم التنمية في آن واحد، وقد حدد لها معايير تجاه المجتمع تتمثل في:
   .2واألخالق الجيدة، واجبات المنظمة اتجاه العاملين والبيئة، المساهمة في التنمية االجتماعية"

توضح التعريف السابقة بأن المسؤولية االجتماعية هي عبارة عن التزام بين المؤسسة وبيئتها سواء     
كانت البيئة الداخلية التي تتجسد حول إلزامية تحسين مستوى العمال، واالستجابة لحاجات ومتطلبات 

، ولكن هذه التعاريف المحيط الخارجي الذي يشمل كل األطراف المعنيين بما فيهم المحيط االيكولوجي
 تهمل جانب مهم وهو طبيعة هذا اإللزام والطريقة التي تحدده وكيفية تطبيقه.

جميع المحاوالت التي تساهم في تطوع ب: "تعبر عنها  االجتماعيةالغرفة التجارية العالمية المسؤولية و    
تعتمد على  االجتماعيةفالمسؤولية  وبالتاليالمنظمات لتحقيق تنمية ذات اعتبارات أخالقية واجتماعية، 

 االجتماعيةالمبادرات الحسنة من المنظمات دون وجود إجراءات ملزمة قانونيًا، ولذلك فإن المسؤولية 
 .3تتحقق من خالل اإلقناع والتعليم"

ها فهي "مسؤولية المؤسسة عن اآلثار المترتبة لقراراتها وأنشطت المنظمة العالمية للتقييسومن منظور      
على المجتمع والبيئة عبر الشفافية والسلوك األخالقي المتناسق مع التنمية المستدامة ورفاه المجتمع، 

 . 4فضال عن األخذ بعين االعتبار توقعات أصحاب المصلحة"

فيعرف المسؤولية االجتماعية على أنها "مفهوم تقوم المؤسسات بمقتضاه  اإلتحاد األوروبيأما     
 1بتضمين اعتبارات اجتماعية وبيئية في أعمالها، وفي تفاعلها مع أصحاب المصلحة على نحو تطوعي"

                                                 


 المجلس العالمي لألعمال من أجل التنمية المستدامة  
1
ن الملتقى الدولي الثالث حول منظمات األعمال والمسؤولية مداخلة ضم المسؤولية االجتماعية بين اإللزام وااللتزام،بقدور عائشة، بكار آمال،  

 .01، ص: 1081فيفري  82/80 الجزائر، االجتماعية، معهد العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، جامعة بشار،
2

تطبيقية مقدمة إلى مركز المديرين  دراسة المسؤولية االجتماعية للشركات في ظل األزمة االقتصادية العالمي،نورا محمد عماد الدين أنور،  

 . 01، ص: 1080المصري ضمن مسابقة األبحاث السنوية، مصر، 
3

 العلمي  المؤتمر مداخلة ضمن .األعمالفي خلق وتدعيم ريادة وتنافسية منظمات  االجتماعيةدور تبني مقاربة المسؤولية طارق راشي، 

سبتمبر  06/80 ،نبولطإس ،تركيا،  من منظور إسالمي واالستقرارالنمو والعـدالة  بعنوان والتمويل اإلسالمي المنظم لالقتصادالتاسع  الميالع

  .02، ص: 1081
4
 Dubigeon Olivier, Piloter un Développement responsable, Pearson éducation, 3éme édition, Paris, France, 

2009, P :06. 
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"تعهد منظمات األعمال للمساهمة في تنمية اقتصادية مستدامة  تعرف المسؤولية االجتماعية بأنها:   
 تلك المنظمات في العاملين مع العمل خالل من وذلك للتنمية جيده يجعلها توى المعيشة بمالتحسين مس
 .2ككل" الوطني والمجتمع المحلي والمجتمع وعائالتهم،

تشترك هذه التعاريف مع سابقتها بالدور المهم الذي تلعبه المؤسسة في المجتمع بصفتها عضوا فعاال    
فيه، ولكن هذه التعارف تركز على أن فكرة المسؤولية االجتماعية هي مفهوم ال يستلزم سن القوانين أو 

يث ينتظر منها القيام بالمبادرة وضع قواعد محددة تلتزم بها الشركات للقيام بمسؤوليتها اتجاه المجتمع، ح
الستدراك األخطاء التي يمكن أن تؤثر على صورتها وسمعتها في محيط عملها، كما تعتبر هذه التعاريف 
أن المسؤولية االجتماعية هي اآللية التي تعتمدها المؤسسة في سبيل االرتقاء بمستويات التنمية المستدامة 

 على مستوى كلي.     

أن المسؤولية االجتماعية الكلية للمنظمة تشمل على مستويات أربعة هي: كفاءة  (Carrol)يرى كارول و   
األداء االقتصادي )المستوى األول( ، فيجب أن تعمل المنظمة على إنتاج السلع والخدمات بفعالية ونجاح 

شريعات وأن تسعى لتحقيق مستويات األرباح المطلوبة، ويجب أن يتم ذلك في ضوء االلتزام بالقوانين والت
)المستوى الثاني( التي تعمل المنظمة في ظلها، هذا و ينتظر المجتمع من المنظمة أن تهتم بالمسؤوليات 
األخالقية )المستوى الثالث( تجاه المجتمع الذي تعمل فيه، إذ يجب مراعاة العدالة واألمانة في معامالتها 

ية التقديرية )المستوى الرابع وتسمى أيضا مع العاملين بها والمتعاملين معها، أما المسؤوليات التطوع
ة( فترجع إلى مدى شعور وتقدير المنظمة لمتطلبات بيئتها و العمل على المشاركة فيها، يالمسؤولية الخير 

تاحة فرص العمالة وتمويل البرامج الخيرية وغيرها  .3كإعداد برامج تدريب المعوقين وا 

االجتماعية حيث أنه عالج مختلف األبعاد التي تحدد طبيعة يعتبر هذا التعريف أشمل تعريف للمسؤولية   
هذه المسؤولية، اإللزامية والطوعية، الشفافية والعدالة والمشاركة التي باتت تعتبر أحد أهم الركائز 

 اإلستراتيجية التي تتطلب جمع ونشر المعلومات داخل وخارج المؤسسة.

ؤسسات على أنها "عقد يلزم المؤسسة بإدماج انشغاالت أما الباحث فيعرف المسؤولية االجتماعية للم   
ومتطلبات بيئتها المحيطة بما يخدم دورها الفعال في تحقيق التنمية المستدامة" ويعرفها أيضا "بأنها 

 "التطبيق الفعلي لمتطلبات تحقيق التنمية المستدامة على مستوى المؤسسة".

                                                                                                                                                         
1

، دراسة المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية بالقوائم المالية في الشركات بقطاع غزة مدى تطبيق القياس واإلفصاح فييوسف محمود، 

اإلسالمية، استكشافية آلراء المديرين الماليين ورؤساء أقسام المحاسبة في الشركات الصناعية المساهم العامة في قطاع غزة بفلسطين، مجلة الجامعة 

 .198، ص: 009المجلد الخامس عشر، العدد األول، 
، جامعة فلسطين األصلية، بيت لحم، فلسطين، مقالة محملة من البعد البيئي للمسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص الفلسطينيياسر شاهين،  2

 .9ص:  ،01:10، على الساعة 1/00/1089، يوم  http://info.wafa.ps/pdf/B5.pdf  الموقع
3

  .11، ص:1009دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، اإلسكندرية، مصر،  ،الطبعة األولى، المسؤولية االجتماعية لإلدارةمحمد الصيرفي، 
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 اعية للمؤسسة الصناعيةالفرع الثاني: أبعاد وأهمية المسؤولية االجتم 

إذا كانت المسؤولية االجتماعية للمؤسسة تبني أساسا على الطبيعة التطوعية في القيام بأنشطة ال    
تقتصر فقط عن احترام القانون، بل تتعدى ذلك مما يجعلها ذات ابعاد متعددة، ويكسبها أهمية كبيرة 

 بالنسبة للمؤسسة والمجتمع والدولة.  

 المسؤولية االجتماعية في المؤسسة الصناعيةأبعاد  .0

يقودنا مباشرة إلى اختالف وجهات النظر من حيث تحديد  -كما رأينا سابقا–إن التباين في التعاريف    
 األبعاد الرئيسية للمسؤولية االجتماعية ولكن على العموم يمكن التماس ثالث سيناريوات أساسية وهي: 

أن المسؤولية االجتماعية تتكون من خمسة أبعاد،   Alexander Dahlsrudلقد اعتبر السيناريو األول:  .0.0
فالبعد األول هو البعد االقتصادي الذي يسعي من خالله إلى تحقيق المساهمة الكاملة في تحقيق التنمية 
االقتصادية والمحافظة على ربح المؤسسة على أنه السبب األساسي في وجودها، ثم البعد االجتماعي 

ين المؤسسة ومجتمعها من خالل العمل على دمج اهتمامات المجتمع الذي يعتبره هم حلقة الوصل ب
ضمن أولويات المؤسسة للمساهمة في بناء مجتمع أفضل، كما يعتبر أن هذين البعدين ال يجب أن يعمال 
في ظل غياب البعد الوسيط الذي يحافظ على البيئة الطبيعية آال وهو البعد البيئي، اضافة لهذين البعدين، 

بعد أصحاب المصلحة ويقصد به وجهة نظر االطراف الناشطة في المؤسسة، كما  Alexanderيضيف 
يحب ان تعمل المؤسسة ضمن البعد االختياري الذي يمثل المبادرة الالقانونية للمؤسسة والتي ترتكز على 

 لي: أخالقيات المؤسسة في التعامل مع األبعاد السابقة ، ويمكن اضاح هذه األبعاد في الجدول التا

 Alexander(: األبعاد الخمسة للمسؤولية االجتماعية حسب 14الجدول رقم )

 األمثلة البعد يرتكز على:  األبعاد 
مظهر اقتصادي اجتماعي أو مالي  البعد االقتصادي

 يعرف المسؤولية كعمليات تجارية ومالية 
 المساهمة في التنمية االقتصادية -
 التجاريةالمحافظة على ربحية العمليات  -

 المساهمة في بناء مجتمع أفضل - العالقة بين المؤسسة والمجتمع البعد االجتماعي
دمج االهتمامات االجتماعية في العمليات  -

 التجارية
بحث النطاق الكامل لتأثير المؤسسة على  -

 المجتمع

 االشراف البيئي - البيئة الطبيعية البعد البيئي
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 التجاريةدمج االهتمامات البيئية في التعامالت  -
 بيئة نظيفة -

بعد أصحاب 
 المصلحة

 التعامل مع أصحاب المصلحة - األطراف المعنية 
كيف تتعامل المؤسسة مع العاملين،  -

 المجتمع...الخ

 ترتكز على األخالقيات - اجراءات وأفعال غير ملزمة قانونا البعد االختياري
 تجاوز االلتزامات القانونية -

Source: Alexander Dahlsrud,” How Corporate Social Responsibility is Difined: an analysis of 37 

Difinitions” , Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 2008, P :08. 

يقوم هذا السيناريو على أن للمسؤولية االجتماعية ثالثة أبعاد تتجسد في البعد السيناريو الثاني: .0.0
 : 1االجتماعي-االقتصادي والبعد االجتماعي، والبعد االقتصادي

يجسد هذا البعد مسؤولية المؤسسة من الناحية االقتصادية، ويقوم على فكرة أن البعد االقتصادي:  .أ 
الهدف األول واالخير للمؤسسة هو تحقيق وتعظيم األرباح، وتبقي المساهمات االجتماعية ماهي إال 
تحصيل حاصل، فهي بالنسبة للمؤسسة هدف ثانوي ال تتعدى كونها مبادرة طوعية، ومن أنصار هذا 

حيث يرى أن المدراء ليسوا اال ممثلين للمالك، وهمهم الوحيد هو تعظيم أرباح  Milton friedmanاالتجاه 
هؤالء، لذا فان االهتمام بالجوانب االجتماعية واالنفاق عليها يقلل من نسب األرباح وبالتالي يقلل من 

يمتنعون عن اقتناء  عوائد المالكين، والتعويض عن هذه االتفاقات يضعف من قدرة المستهلكين وبالتالي
 منتجات هذه المؤسسات وبالتالي تعريض المالكين للخسارة.

يعتبر هذا البعد أن المؤسسة هي وحدة أساسية من النسيج المجتمعي لذا فهي  البعد االجتماعي: .ب 
ملزمة باالهتمام بمتطلبات المجتمع وادماجها ضمن االهداف العامة للمؤسسة، ويري أنصار هذا الجانب 

 ؤسسة يجب أن تخضع لمتطلبات األحزاب االجتماعية، والجمعيات الخضراء. أن الم
: يعتبر أنصار هذا البعد أنه ال يوجد فرق بين مسؤولية اقتصادية االجتماعي-البعد االقتصادي .ج 

ومسؤولية اجتماعية وال يعتبرون أن االولى أولوية على الثانية، فمناقشة هذا الموضوع من الجانب 
والواقعي تقودنا إلى أن المؤسسة أصبحت شريك فعال في تحقيق التنمية االقتصادية الموضوعي 

االجتماعية، لذا فان اهتماماتها يجب أن تكونا متوازنة في تحقيق متطلبات المالكين من ناحية ومتطلبات 
هو التوجه المجتمع من ناحية أخرى، لذا أطلق على هذا البعد مصطلح البعد المتوازن، ويعتبر هذا البعد 

الحديث للمؤسسة بصفة عامة ألنه يخرج المؤسسة من دائرة التقصير سواء على المستوى االقتصادي أو 
 على مستوى متطلبات المجتمع.

                                                 
1
الطبعة األولى، دار وائل للنشر المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال، صالح مهدي محسن العامري، طاهر محسن المنصور الغالبي،  

 .99ص:  ،1000والتوزيع، عمان، األردن، 
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ألبعاد المسؤولية االجتماعية هو التقسيم األكثر  Archie B.Caroll: يعتبر تقسيم السيناريو الثالث.1.0
سمي باسمه، ويعتبر هذا الهرم هو التجسيد الفعلي للمسؤولية  حداثة، حيث جسد هذه األبعاد في هرم

االجتماعية على أرض الواقع، فبالفعل ال يمكن أن تصل المؤسسة إال مفهوم المؤسسة الخيرية إال بعد أن 
 :تحقق كل مسؤولياتها االقتصادية والقانونية واالخالقية، والشكل أدناه يوضح ذلك

 Caroll(: أبعاد المسؤولية االجتماعية عند 00الشكل رقم )

 
Ariche B. Carroll, "The pyramid of Corporate Social ResponsibilityToward the Moral 

Management of  Organizational Stakeholders", Business Horizons, Indiana University , July / 

August 1991, P. 42 

يوضح الشكل أعاله هرم كارول ألبعاد المسؤولية االجتماعية والتي يوضح من خاللها أن هذه األبعاد هي 
متكاملة ال يمكن االنتقال إلى مستوى أعلى حتى يتحقق االشباع الكلى في المستوى األدنى، ويرى أن هذه 

 األبعاد تتجسد في: 
انتاج السلع والخدمات التي يحتاجها ويرغب فيها ويجسد هذا البعد دور المؤسسة في البعد االقتصادي:  .أ 

 المجتمع، وهذا بما يحقق المنفعة المزدوجة واالشباع الكلي للمستثمر والمجتمع في نفس الوقت، و يقتضي
 عوامل على عادل بشكل العوائد توزع راقية بنوعية وخدمات سلعا لتنتج رشيد بشكل الموارد باستخدام
 األذى إلحاق وعدم المنافسة قواعد احترام طريق عن العادلة بالمنافسة يقتضي كما المختلفة اإلنتاج

 معالجة في التكنولوجي التقدم من واالستفادة بالمستهلكين واإلضرار االحتكار منع إلى إضافة بالمنافسين
 ات.بالبيئة، ، ويمثل قاعدة الهرم على أساس أن تمثل أكبر االحتياجات والمتطلب تلحق التي األضرار

 ويمثل هذا البعد انصياع المؤسسة لمختلف القوانين والتشريعات التي  تقتضي المسؤولية القانونية: .ب 
 المواد من المستهلك حماية قوانين كاحترام المجتمع في المجاالت لمختلف والطوعي الواعي بااللتزام
 الموارد وصيانة أنواعه بشتى التلوث منع طريق عن البيئة وحماية وثقافيا صحيا األطفال حماية و الضارة

 عن سواء والسالمة العدالة وبتحقيق استهالكها بعد المنتوجات مخلفات من والتخلص وتنميتها الطبيعية
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عطاء السن وصغار المسنين عمل ومنع العمل ظروف تحسين أو العمل إصابات من التقليل طريق  وا 
 أساس على التمييز ومنع اإلنسان حقوق احترام إلى إضافة الخاصة االحتياجات لذوي العمل فرص
 .والدين الجنس

يقتضي بمراعاة المعايير األخالقية والقيم االجتماعية السائدة في المجتمع عن طريق البعد األخالقي:  .ج 
احترام العادات والتقاليد ومراعاة الجوانب األخالقية في االستهالك لهذا يتم التركيز على المنتجات 

 دون أن تكون قد ألزمت بنص قانوني. بما يتوافق ونوعية الحياة في المجتمعوالخدمات المقدمة 
ويطلق عليه أبضا بالبعد االنساني أو البعد الطوعي وهو يمثل البعد الذي تقوم فيه البعد الخيري:  .د 

المؤسسة بفعل الخير بشكل طوعي لتحسين جوانب الحياة في المجتمع مثل بناء المدارس والمستشفيات 
 جمعيات الخيرية ومكافحة الفقر واألمية.ودعم ال

 أهمية المسؤولية االجتماعية للمؤسسة الصناعية .0

يجد أن هناك اهتماما متزايدا بممارسات المسؤولية  وعلى رأسها الصناعيةالمتفحص لواقع المؤسسات بأنواعها     
 ،بصورة مقننة ومهنيةها بل إن المنظمات الدولية والحكومات بدأت تطور تشريعات وقوانين لتطبيق ،االجتماعية

ماهي القيمة المضافة التي توفرها المسؤولية االجتماعية للمؤسسة والمجتمع والسؤال الذي يتبادر في األفق، 
 ؟والحكومة حتى جعلت منها محط كل هذه االهتمامات

 فيلتأخذ  المؤسساتوالحكومية على  االجتماعيةتتزايد الضغوط مؤسسة: القيمة المضافة لل.0.0
ومن المحتمل مستقبال أن تكون  االجتماعية،تحقيق بعض األهداف  فيالمساهمة بشكل أكبر  اعتبارها

 فياألسهم  حامليفقد يفضل  ،أحد أوجه الربحية هي االجتماعيةبالقضايا  واالهتمامدرجة المشاركة 
يجب أن ، فالمؤسسات تؤدى واجباتها نحو مجتمعاتها المؤسسات التيأموالهم لدى  استثمارالمستقبل 
 فيكعضو  فهي ،أكثر وال يقتصر دورها على إنتاج السلع والخدمات وتحقيق األرباح تمسؤولياتتحمل 

 تدادامكما أن  فيه،تعيش  ذيالها أمام المجتمع تمسؤولياتحمل  فية يالمجتمع عليها المشاركة بفاعل
 فهي:المدى البعيد  في للمؤسسة ةبالنسب قيم مضافةله  االجتماعية ةالمسؤولي

تحسين الوضعية المالية للمؤسسة من خالل االرتقاء بكفاءتها التشغيلية: فالمسؤولية االجتماعية  -
الطاقة تضمن للمؤسسة )الشركة( كفاءة العمليات التشغيلية ألنشطتها، وهذا من خالل الحد في استهالك 

والمواد األولية والنفايات، فعلى سبيل المثال يمكن لمؤسسة أن تستفيد من تمويل معين من المنظمات 
 .1البيئية أو البرامج الحكومية في حالة عملها على التقليل من النفايات في أنشطتها

                                                 

1
 Institut National pour le Développement Durable et la Responsabilité Sociale des Entreprises, Bienfaits de la 

entreprise le -l-pour-RSE-la-de-www.indr.lu/RSE/Bienfaitshttp://2009, télécharger de RSE pour l'entreprise, 

:03. : 13 A 17/12/2016 

 

http://www.indr.lu/RSE/Bienfaits-de-la-RSE-pour-l-entreprise%20le%2017/12/2016
http://www.indr.lu/RSE/Bienfaits-de-la-RSE-pour-l-entreprise%20le%2017/12/2016
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سؤولية العمال: من المزايا الرئيسية التي تحصدها المؤسسة من تبني الم ضمان عالقة أفضل مع -
االجتماعية نجد خلق مناخ العمل المحفز الذي يضمن والء العمال ورغبتهم في البقاء في المؤسسة وهذا 
راجع إلى احساس العامل بأنه جزء ال يتجزأ منها، وأن استدامتها مرتبطة بأدائه وهذا ما يدفعه إال أن 

 يكون  أكثر انتاجا وابتكارا.
صلحة: إن المسؤولية االجتماعية تغير طريقة عمل ونظرة تحسين العالقة مع األطراف ذات الم  -

المؤسسة للمساهمين، والدائنين، العمالء، الحكومة والجمعيات الغير الحكومية، وتعزز مبدأ الحوار من 
 أجل خلق شركاء حقيقيون لضمان استمراريتها.

ثمر في ان السبب الرئيسي الذي يجعل المؤسسة تستتحسين صورة المؤسسة أمام محيطها:  -
 الصورة الذهنيةحيث أن  ،لحصول على الميزة التنافسيةل مجتمعها أمام المسؤولية االجتماعية هو تحسين

فان أخرى ومن وجهة  ،نوعية جيدة من الموظفين وتستقطبتجذب االستثمارات والمستهلكين  الجيدة 
 ،واحدا من الغايات االساسية لخدمة االنسانية هو ايجاد عالقة ايجابية ومحببة مع المجتمع الخارجي

، 1الخارج كما انها تهدف الى تحقيق االهتمام واالحترام من منظمات المجتمع ،وايجاد نوع من المصداقية
تؤثر أن المسؤولية االجتماعية للشركات  The Reputation Institute ""معهد تقييم السمعة فيقدر مثال

النظر إلى أن العالمات التجارية قد تبلغ مرتفع ب هذا رقم ،% من قيمة صورة العالمة التجارية89على 
 .قيمتها مليارات الدوالرات، وهو قد يشكل نسبة كبيرة من أصول ميزانية الشركة

 في ،International Survey of CSR Reporting (2005) الموسومة KPMG’s بها قامت دراسة وفي  
 تدعو التي المحفزات الستقراء العالم حول شركة 1899 على يزيد ما على أجريت التي الدراسة هذه

 عشرة أهم إلى الدراسة وخلصت التجارية، المنافسة ألغراض االجتماعية المسؤولية في للمساهمة الشركات
 :2االجتماعية المسؤولية في للمساهمة الشركات تحفز أسباب

 .Economic considerations االقتصادية  االعتبارات -
 .Ethical considerations األخالقية االعتبارات تعزيز -

                                                 
1
 Cédric ISUMO EKEMBE, La responsabilité sociale de lentreprise, mémoire de Université de 

Kinshasa, telecharger de http://www.memoireonline.com/08/10/3820/m_La-responsabilite-sociale-de-
lentreprise6.html le: 17/12/2016 A : 12 :56. 


من طرف شارلز  8669هو معهد خاص باألبحاث والستشارات الخاصة بعالم السمعة أسس في  معهد السمعة العالمي: 

تقوم بقياس إدراك شركة،  9000قطاع وألكثر من  10بلد، و 20فومبرن، يعمل هذا المعهد على قياس السمعة في أكثر من 

قاييس العاطفية تشمل قياس المشاعر، عاطفية وعقالنية. الم الشركات لمفاهيم المسؤولية االجتماعية من خالل مقاييس

تشمل القيادة، واألداء، والمنتجات،  واإلعجاب، والثقة. في حين تتمثل المقاييس العقالنية في قياس سبعة عوامل واالحترام،

 ، وبيئة العملCorporate Governance وحوكمة الشركات ،Citizenship والخدمات، والمواطنة
Workplace. وللمزيد من المعلومات أنظر، ألفضل مائة شركة عالمية على المحاور الثالثة األخيرةالتقييم  ويعتمد :

https://www.reputationinstitute.com  
2

، محملة من 1089، الشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية، مقالة بعنوان: مجاالت تنفيذ المسؤولية االجتماعية للشركاتعامر الحسيني،   

 .82:82، على الساعة 18/81/1089بتاريخ  http://www.csrsa.net/post/470الموقع 

http://kenanaonline.com/users/tags/186585/posts
http://kenanaonline.com/users/tags/186585/posts
http://business-ethics.com/2010/09/01/1714-the-case-against-the-case-against-csr/
http://business-ethics.com/2010/09/01/1714-the-case-against-the-case-against-csr/
http://business-ethics.com/2010/09/01/1714-the-case-against-the-case-against-csr/
http://www.memoireonline.com/08/10/3820/m_La-responsabilite-sociale-de-lentreprise6.html
http://www.memoireonline.com/08/10/3820/m_La-responsabilite-sociale-de-lentreprise6.html
https://www.reputationinstitute.com/
https://www.reputationinstitute.com/
http://www.csrsa.net/post/470
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 .Innovation and learning والتعليم االبتكار دعم -
 .Employee motivation التوظيف دعم -
 .Risk management and risk reduction المخاطر وتقليل المخاطر إدارة -
 Access to capital or increased shareholder value المالك  حقوق تعظيم أو المال رأس إلى الوصول -
 .Reputation or brand التجارية العالمة أو السمعة، -
  Market position or share السهم  سعر أو السوقية الحصة -
  Strengthened supplier relationships الموردين  مع العالقات وتعزيز دعم -
 .Cost savings التكاليف خفض -

يمكن للمسؤولية االجتماعية أن تعود على المجتمع بالفوائد القيمة المضافة بالنسبة للمجتمع: .0.0
زيادة التكافل االجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع مع خلق شعور عالي باالنتماء من قبل  -التالية:  

وهي شركة  أجيليتيشركة األفراد ذوي االحتياجات الخاصة كالمعوقين وقليلي التأهيل والمرأة، مثلما فعلت 
ببناء ستة مدارس لرياض األطفال في كمبوديا مختصة في مجال تقديم الخدمات اللوجستية عندما قامت 

نشاء مدرسة في أفغانستان متكفلة طفل سنويًا، 899تقوم بتعليم  طفل سنويًا، ومدرسة  599بتعليم  وا 
ساعدت في تعليم  طفل سنويًا، فضال عن مدرسة تجارية مسائية في الهند 599لتعليم  إندونيسيا أخرى في

طالبة في المرحلة 199بتقديم منح دراسية لـ كما قامت الشركة أيضاً  ،من الشباب إلى يومنا هذا 899
ل من الشباب الكويتي من خال 1299تقديم اإلرشاد والتوجيه ألكثر من  الثانوية في غانا، إضافة إلى

 .1تمكين الشباب العالمي برنامج

االستقرار االجتماعي نتيجة توفر نوع من العدالة االجتماعية وسيادة مبدأ تكافؤ الرفص الذي هو  -
 جوهر المسؤولية االجتماعية للمؤسسات.

ازدياد الوعي بأهمية االندماج التام بين منظمات المجتمع المختلفة ومختلف الفئات ذات المصلحة،  -
مثال تقوم بالعديد من األنشطة والبرامج في خدمة المجتمع، وفي إطار ذلك فإنها  مايكروسوفتفشركة 

تعمل على تشجيع الموظفين لديها على العمل التطوعي في خدمة المجتمع، من خالل منح الموظفين 
في  التطوعي وقت مدفوع األجر، إتاحة فرص للموظفين لالشتراك  الذين يرغبون في االشتراك بالعمل

فريق العمل التطوعي في الشركة، استخدام موارد وأدوات الشركة في العمل التطوعي، وفي الواليات 
المتحدة يسمح بإعطاء منح للمنظمات التطوعية التي يشترك فيها الموظفون المتطوعون، في عام 

                                                 
 

1
بتاريخ  https://menaherald.comحمل من الموقع: ، م2116أجيليتي تطلق تقرير المسؤولية االجتماعية لسنة :  ميناهيرالد، تقرير بعنوان

 80:16على الساعة  89/81/1089

https://menaherald.com/
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حدة فقط، ألف ساعة في الواليات المت 3.363بلغ عدد ساعات العمل التطوعي للموظفين  9002/9000
 موظف. 3900وبلغ عدد الموظفين المتطوعين بوقتهم 

زيادة التثقيف بالوعي االجتماعي على مستوى األفراد والمجموعات والمنظمات وهذا سيساهم في  -
عن قيامها  9000في أبريل  وول مارت إعالن شركةاالستقرار السياسي والشعور بالعدالة االجتماعية ك

مليون دوالر في شكل منح للمنظمات غير الهادفة للربح لمساعدة األمريكيين على  363بالتبرع بمبلغ 
 العودة الى العمل من خالل دعم البرامج التدريبية لخلق قوى عاملة ماهرة.

رفع مستويات الشفافية  كون المسؤولية االجتماعية مرتبطة بمفاهيم أساسية كتقليل السرية والعمل على -
 والصدق في التعامل يزيد من الترابط االجتماعي.   

تبرز القيمة المضافة للمسؤولية االجتماعية من وجهة نظر الدولة في كونها القيمة المضافة للدولة: .1.0
 تعمل على:

والتعليمية  تخفيف االعباء االجتماعية التي تتحملها الدولة في سبيل اداء مهامها وخدماتها الصحية -
عندما قدمت تبرعات نقدية بلغت  بالموليف-كولجيتشركة  والتثقيفية واالجتماعية االخرى، مثلما فعلت

، وتشمل هذه القيمة التبرعات التي تم توجيهها لبرنامج " ابتسامة  9000مليون دوالر عام  0.61حوالي 
دولة على مستوى  10أسرهم في مليون طفل و  50.مشرقة، مستقبل مشرق"، الذي استفاد منه حوالي 

العالم، ويهدف الى تعزيز الوعي حول صحة الفم، كما يقوم البرنامج بتعليم األطفال العادات الصحية 
 .1السليمة للحفاظ على صحة الفم

يؤدي االلتزام بالمسؤولية االجتماعية تعظيم عوائد الدولة بسبب وعي المؤسسات بأهمية المساهمة  -
للبقالة  مجموعة كارفورافتتاح العادلة والصحيحة في تحمل التكاليف االجتماعية المختلفة، مثل 

ية بالمجان التي تقدم منتجات غذائية شهر  .900في اليونان عام  Social grocery store االجتماعية
 لألسر الفقيرة.

المساهمة في التطور التكنولوجي والقضاء على البطالة وغيرها من المجاالت التي تجد الدولة الحديثة  -
نفسها غير قادرة على القيام بأعبائها جميعا بعيدا عن تحمل مؤسسات االعمال الخاصة دورها في هذا 

عندما اعلنت عن مساهمتها في خلق فرص  9000في أغسطس  وول مارت مثلما فعلت شركةاالطار، 

                                                 
1
،  -عرض تجارب بعض الشركات العالمية –المسؤولية االجتماعية للشركات ودورها في التنمية  ،بن داودية وهيبةرابح،  عرابة 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ، منظمات األعمال والمسؤولية االجتماعية: الدولي حـــوللملتقـى مداخلة مقدمة ضمن ا

 .81، ص: 1081فيفري  82/80، جامعة بشار، التسيير
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فرع جديد للمؤسسة  000ألف موظف بنحو  05عمل لالقتصاد األمريكي من خالل توظيف أكثر من 
 وذلك بنهاية السنة المالية.

 الفرع الثالث: مجاالت تطبيق المسؤولية االجتماعية لخدمة متطلبات التنمية المستدامة 

وكيف يمكن توظيفها التوظيف األمثل  للمؤسساتعن موضوع المسؤولية االجتماعية  ما زال الحديث   
 نتيجة للمؤسسات االجتماعية المسؤولية تطورت المتقدمة الدول من العديد التنمية المستدامة، ففيلخدمة 
 االجتماعية المسؤولية دعاة أصبح حتى الشاملة المستدامة التنمية في هذه األخيرة مساهمة إلى للدعوة
 العاملين، عالقات على المحافظة ،1بالبيئة الضارة والمصانع اإلنتاج مراكز إغالق تشمل بأن ينادون
 العنصر إلى إضافة بالمجتمع، المؤسسات عالقات توطيد العمل، أخالقيات ضمان اإلنسان، حقوق رعاية
التي تصب مباشرة في تحقيق  البيئة،، وفي ما يلي أهم األنشطة ورعاية المحافظة وهو دائما المهم

 متطلبات التنمية المستدامة:

ترتبط أنشطة هذا المجال بمساهمات المؤسسات  مجال المساهمة من خالل خدمة المصلحة العامة: .0
في تدعيم المؤسسات العلمية والثقافية والخيرية والمساعدة في التسهيالت الخاصة بالعناية الصحية وبرامج 

ألمراض والعمل على حل المشاكل االنسانية فيما يتعلق بتوظيف األقليات والمعوقين الحد من األوبئة وا
والعناية بالطفولة وتوفير وسائل النقل للعاملين مما يؤدى إلى تخفيف الضغط على وسائل النقل العامة 
ي واالشتراك في برامج التخطيط الحضاري التي تهدف إلى التخفيف من معدالت الجريمة والمساعدة ف

تنفيذ برامج االسكان التي تختص بإنشاء المساكن وتجديدها وفي ما يلي أنشطة خاصة بمجال المساهمة 
 : 2العامة

  :البذل في سبيل االنسانية 
 تدعيم المؤسسات العلمية والمعرفية؛ -
 تدعيم الهيئات الخاصة بالرعاية الصحية؛ -
 تدعيم الهيئات التي تقوم باألنشطة الثقافية والرياضية؛ -
 ؛األنظمة والقوانين والثقافات المختلفة ، واحترامتعزيز القيم األخالقية والتكافل االجتماعي -
 التعامل الجيد مع جمعيات حماية المستهلك؛ -
  :المواصالت والنقل 
 المساهمة في رصف وانشاء الطرقات؛ -
 توفير وسائل النقل للعاملين؛ -

                                                 
1
 عامر الحسيني، مرجع سابق.  

2
، مذكرة نمية المستدامة حالة سوناطراكالمسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة االقتصادية في تحقيق التالطاهر خامرة،  

، ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، قسم العلوم االقتصادية، تخصص اقتصاد وتسيير البيئة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة

 .19-19، ص ص: 1009الجزائر، 
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  :اإلسكان 
 المساهمة في تنفيذ براج االسكان؛ -
 مساكن للعاملين؛ إنشاء -
 :أنشطة خاصة بالخدمات الصحية 
 تدعيم البرامج التي تحد من األوبئة واألمراض؛ -
 توفير وسائل وامكانيات وخدمات العناية والرعاية الصحية؛ -
 :رعاية مجموعة معينة من األفراد 
 المساهمة في رعاية ذوي االحتياجات كالمعوقين أو ذوي العاهات؛ -
 لة والمسنين؛المساهمة في رعاية الطفو  -
 المساهمة في توفير وجبات غذائية لغير القادرين ماليا؛ -
يتحدد نطاق هذا المجال باألنشطة التي توجه تلبية  :الموارد البشرية خدمة مجال المساهمة من خالل.0

متطلبات العاملين بالمشروع الصناعي ومحاولة تحسين أحوالهم بصفة عامة، ويندرج تحت هذا المجال 
األنشطة االجتماعية التي تتناسب وظروف وحجم كل مشروع وامكانياته المالية، من أجل السعي إلى كافة 

توفير كافة العوامل الالزمة لخلق وتعميق الوالء، وحرصها على تحقيق الرضا الوظيفي من خالل تحسين 
 :1جودة العمل، ومن أهم األنشطة المتعلقة بهذا المجال نجد

  تشمل هذه النقطة مختلف االجراءات التي تقوم بها المؤسسة التوظيفية: أنشطة خاصة بالسياسات
قبل عملية التوظيف أي أثناء عملية االستعداد النتقاء لعمالها، وباعتبارها تسعى إلى انتقاء أفضل الموارد 
ة البشرية من ناحية ومن ناحية أخري مراعاة مبادئ ومتطلبات التنمية المستدامة فهي مجبرة على مراعا

 العدالة والشفافية والنزاهة عند االعالن واالختيار والتوظيف، هنا يستلزم عليها القيام بما يلي:
صدق االعالن عن االماكن الشاغرة في المؤسسة، مع احترام المؤسسات المنافسة وعدم اتباع  -

 العاملة؛االساليب الغير مشروعة لجذب العمال، ونزاهة التعامل مع المكاتب التي توفر اليد 
االطالع على جميع الطلبات المقدمة للمحافظة على مبدأ تكافؤ الفرص للجميع، وااللتزام بتعيين  -

 األفضل واألكثر كفاءة عمال بمبدأ "الشخص المناسب في المكان المناسب"؛
عدم وضع معايير ليس لها صلة بالعمل ولكنها تؤدي إلى االقصاء كالتمييز الجنسي الذي يؤدي إلى  -
ليل من حظوظ المرأة، أو التمييز بسبب العجز كوضع شروط متعلقة باإلعاقة لبعض المناصب والتي التق

 تؤثر على امكانية مشاركة األفراد المعوقين؛
الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الشخصية للمترشحين وااللتزام بالرد وفق االعتبارات القانونية  -

 واالخالقية؛ 
                                                 

1
ماجستير غبر منشورة، تخصص تسيير موارد بشرية، كلية العوم  ، مذكرةالمسؤولية االجتماعية للمؤسسة والموارد البشريةضيافي نوال،  

 .91-90، ص ص: 1080-1006االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة تلمسان، الجزائر، 
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 يجب أن تعمل المؤسسة عند تطبيقها لمسؤوليتها االجتماعية لرضا الوظيفي: أنشطة خاصة بتحقيق ا
اتجاه عمالها على تحقيق الرضا الوظيفي الذي يعتبر جوهر تحقيق التنمية المستدامة داخل المؤسسة، 

 ويتم هذا من خالل:
في منح العمال اجور ومكافآت وفق لطبيعة العمل وصعوبته، ويجب أن تضمن المؤسسة العدالة  -

برامجها لألجور والمكافآت وعدم التمييز بين النساء والرجال، لضمان مستوى معيشي يحفز ويزيد من ثقة 
 العامل بنظام مؤسسته؛

اتباع سياسة للترقية تعترف بقدرات كل العاملين وتحقق فرص متساوية للترقية، والعمل على خلق بيئة  -
 جديدة؛ عمل مبنية على فكرة المشاركة واحترام االفكار ال

اعداد برامج لتدريب وتكوين العمال لتحسين مستواهم الوظيفي بغض النظر عن الجنس أو العرق أو  -
 الدين؛

االهتمام بالعالقات االنسانية أكثر من االهتمام باآلالت كتوفير متطلبات الصحة والسالمة المهنية في  -
راد العاملين التي تشمل الخدمات الترفيهية العمل واالعتراف بالنقابات العمالية،  ووضع برامج لرعاية األف

والتعليمية لرفع المستوى الثقافي والروح المعنوية والنفسية لعمالها، باإلضافة إلى الخدمات الصحية 
  والضمان االجتماعي وخدمات االطعام والنقل واالسكان؛  

من امكانية تبادل والحصول  إدخال التكنولوجيا الحديثة مثل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للزيادة -
على المعلومات داخل المؤسسة خصوصا المؤسسات الكبرى للتقليل من عمليات التنقل بين األقسام 

 والفروع خاصة بالنسبة لألفراد الذين يعانون من االعاقة؛
تشمل هذه المساهمة شقين أساسيين األول متعلق مجال المساهمة من خالل المنتج أو الخدمة:  .1

بتحديد وتصميم المنتجات، والثاني يرتبط باألنشطة التي تقوم بها المؤسسة لتحقيق لرضا المستهلك 
 وضمان والءه:

  :أنشطة خاصة بتحديد وتصميم المنتجات 
 القيام ببحوث التسويق لتحديد احتياجات المستهلكين؛ -
وات الفعالة والمهمة والتي تصميم المنتجات: يحتل التصميم مكانة متميزة في المؤسسة، ويعتبر من األد -

تبين مدى التزام المؤسسات بمتطلبات مسؤوليتها االجتماعية أمام زبائنها، فتصميم المنتج لكي يتناسب مع 
 متطلبات هذه المسؤولية يجب أن يؤدي إلى التقليل من احتماالت التعرض ألي إصابة عند االستخدام.

 :أنشطة خاصة بتحقيق رضا المستهلكين 
ة من المعلومات على غالف المنتوج لتوضيح نوعيته وشكله وجودته وكيفية االستعمال وضع مجموع -

 ؛1ومخاطر االستعمال وفترة االستعمال
                                                 

1
وم مذكرة ماجستير غير منشورة، تخصص تسويق، قسم العل سلوك المستهلك اتجاه المنتجات المقلدة: دراسة حالة الجزائر،لسود راضية،  

 .66، ص: 1006التجارية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة قسنطينة، 
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 القيام ببرامج اعالمية لتعرف المستهلكين بخصائص المنتج وطرق ومجاالت استخدامه؛ -
 توفير خدمات ما بعد البيع؛  -
 أهم من المجال هذا يعتبر الطبيعية والمساهمات البيئية:الموارد  مجال المساهمة من خالل حماية .4

 نتج وما التقني والتقدم الطبيعية الموارد استغالل توسع بسبب للمؤسسة االجتماعية المسؤولية مجاالت
 عن فضال المستويات، جميع على كبيرة بيئية مشاكل إلى أدى مما الصناعية المخلفات زيادة من عنها
 المجال هذا يتضمن الدولة، ميزانية نفقات تضخيم إلى يمتد أثره فإن الحياة نوعية على المجال هذا تأثير

 :1في تتجسد والتي البيئي، التدهور منع أو تخفيف إلى تؤدي التي األنشطة
  :أنشطة خاصة بالموارد الطبيعية 

 االقتصاد وكفاءة االستخدام المواد الخام؛ -
 االقتصاد والكفاءة في استخدام الطاقة؛ -
 المساهمة في اكتشاف مصادر جديدة للمواد الخام والطاقة. -

  :أنشط خاصة بالمساهمات البيئية 
حداث الضوضاء؛ -  تجنب مسببات تلوث األرض الهواء والماء وا 
 تصميم المنتجات بطريقة تؤدبي الي التقليل من المخلفات وهذا باتباع الطرق التي تقلل من كمية التلوث؛ -
 التخلص من النفايات بطريقة تكفل تخفيض معدالت التلوث. -

 المطلب الثاني: مدخل المسؤولية البيئية للمؤسسة الصناعية   

تعتبر األنشطة الصناعية أكبر مسبب للتجاوزات البيئية، وأهم مصدر للمخلفات الخطرة بأنواعها،    
يماوية وصناعة الغزل  والنسيج والتجهيز فمعظم هذه المخلفات تتولد من الصناعات الكيماوية والبتروك

وصناعة األسمدة والمبيدات وصناعة الصلب والورق، والصناعات الدوائية وصناعة المنظفات 
والصناعات الغذائية، وهذا ما دفع بالمؤسسات التي تعمل في هذا المجال الى تبني اطار يضمن تحقيق 

نب التشريعية والتنظيمية واالقتصادية والسياسات تكامل متأسس على دمج االعتبارات الفنية مع الجوا
 المعلنة للوصول بها الي ما أطلق عليه في العصر الحديث "المسؤولية البيئية".   

 الفرع األول: تعريف المسؤولية البيئية 

 عائد تحقيق هو األول هاجسها بل خيرية بمؤسسة ليست الصناعية المؤسسة أن عليه المتفق من      
 عليه يترتب البيئية، مسؤولياتها بتبني المؤسسة تلك قيام فإن وبالتالي استثمارها، حجم مع يتناسب مالي

 البيئة مشاكلها حل في المؤسسة تلك مبادرة ولكن المنافسين، من غيرها على يترتب ال قد إضافية تكاليف

                                                 
1
مدى امكانية تطبيق المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية من قبل الشركات المساهمة العامة: دراسة تطبيقية على الشركات محمد سالم اللولو،  

مذكرة ماجستير غير منشورة، تخصص محاسبة وتمويل، قسم المحاسبة والتمويل، كلية ، المساهمة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

 .11، ص: 1006التجارة، الجامعة االسالمية غزة، فلسطين، 
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في مجال حماية البيئة يعتبر  غيرها، فتطبيق المعايير المهنية العالية عن تنافسية ميزة إضافة على تعمل
 أمرا حيويا لتحقيق النجاح المستدام على المدى الطويل وتشكل أساسا متينا لمسؤوليتها البيئية.

وبالرغم من أن جوهر مفهوم المسؤولية البيئية يقوم على مبدأ ضرورة وقوف المؤسسة الصناعية على   
ياتها، يبقي المشكل في عدم وجود تعريف متفق عليه إمكان حدود في أدق الجزئيات المتصلة بحماية البيئة

دوليا لهذا المفهوم، فهناك من يعتبر أن المسؤولية البيئية واالجتماعية هما مترادفتان لنفس المفهوم، وهناك 
من يعتبرهما شيئان مختلفان، فممارسات المسؤولية االجتماعية قد تقتصر فقط على المحيط الداخلي 

 د المسؤولية البيئية الى ما وراء ذلك.للمؤسسة، بينما تمت

 تعود التي الممارسات" أنها على وميشال دوكروعلى العموم يمكن تعريف المسؤولية البيئية حسب   
 به تجاوزت التي السلبية التأثيرات من التخفيف على المؤسسة خالها من تعمل والتي المؤسسة على بالنفع
 الغير للبيئة صديقة اإلجراءات"على أنها:  كريستينا ولوراوتعرف أيضا حسب  ،1المحددة" القانونية األطر
 .2"المحيطة بالبيئة االخالل دون  العامة المنفعة بتقديم الشركة فيه تتعهد والتي القانون، بموجب مطلوبة

 البيئة وتحسن تحمي التي االجراءات باتخاذ القرار صناع التزام"فينظر لها على أساس:  دينيسأما    
 .3"الخاصة مصالحهم مع جنب إلى جنبا ككل

أما الباحث فيعرفها على أنها: المبادرة الخالقة التي تسمح للمؤسسة وخاصة الصناعية بنقل جزء من   
تميزها الصناعي الي تميز بيئي وهذا بتبني مجموعة من الممارسات البيئية التي تحقق من خاللها 

 االستدامة".

البيئية تعتبر أحد أساليب التخطيط في المؤسسات الصناعية فهي أسلوب مبني على أسس إن المسؤولية 
علمية تساعد على تحقيق التنمية المستدامة وهذا عن طريق تنفيذ االجراءات الفنية واالدارية في الحفاظ 

االجراءات على البيئة ومكونات من أي آثار سلبية محتملة، وتهدف بالدرجة األولى للمساهمة في اتخاذ 
الوقائية والعالجية في ممارساتها البيئية، ليس فقط االمتثال للوائح والقوانين البيئية وانما مبادرتها االرادية 
في فحص وتصحيح االثار المتعمدة والغير متعمدة ألنشطتها الصناعية والتي ال يمكن ان تتم بفعالية اال 

في قياس ورصد التغيرات التي تحصل على مستوى عندما تكون المؤسسة ذات توجه استراتيجي طوعي  
 بيئتها االيكولوجية والعمل على السيطرة عليها.

                                                 
1
 Duker J and Olugunna M, Corporate Environemental Responsabilities: A case of Logistic companies in 

Sweden , Department of busness studies, Uppsala University, May 2014, P : 04. 
2
 Cristina G, Laura D, Corporate environmental responsability- a key determinant of corporate reputation, 

CMSS-vol.II, issue1/2014, p 49. Telecherger de http://cmss.univnt.ro/wp-

content/uploads/vol/split/vol_II_issue_1/CMSS_vol_II_issue_1_art.006.pdf 
3
 Dennis A.Rondinelli, Creating  avision for Environmental Responsability in Multinational Corporation : 

Executive leadership and organizational change, journal of international Business Education 1, Neilson 

journals Publishing, 2004, P :06 telecharger de http://www.neilsonjournals.com/JIBE/sRondinelli.pdf  
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 الفرع الثاني: نطاق تطبيق المسؤولية البيئية في المؤسسة الصناعية    

فان المؤسسة بحاجة الي ان تتعلم كيف تنشئ ميزات جديدة تحافظ على  هامل وبراهاالدبناءا على    
بقائها متقدمة على منافسيها، ومن منطلق ان االستدامة هي المصدر الجديد لتحقيق الميزة التنافسية كما 

فان المسؤولية البيئية وباعتبارها مدخل المؤسسة في تحقيق التنمية المستدامة من  1موريوز وفالكونقال 
احية بيئية أصبحت تمثل الخيار االستراتيجي الذي يمكن أن تعتمده المؤسسة الصناعية في تحسين ن

صورتها ووضعيتها التنافسية وبناء عالقة أفضل مع مجتمعها، ومن أجل ذلك تعتمد على مجموعة من 
 المداخل يمكن إدراجها في: 

فاإلدارة  أوبة وماركوأقر حيث  المسؤولية البيئيةيعد هذا المدخل أهم مدخل في نطاق اإلدارة البيئية:  .0
البيئية هي اعتراف المؤسسة بمسؤوليتها البيئية ووجود برنامج صريح يدل على السعي نحو السيطرة على 
مسببات الضرر البيئي والتدقيق في المخاطر البيئية وااللتزام المستمر في تحسين أدائها بما يتوافق مع 

 .2متطلبات االستدامة
  تعريف االدارة البيئية: .0.0

لقد تطور مفهوم االدارة البيئية من التجاهل التام إلى تنامي االحساس بالمسؤولية البيئية استجابتا    
لمتغيرات عديدة على رأسها التنمية المستدامة، ولم يتم حتى اآلن ايجاد تعريف موحد تعريف محددة يمكن 

ا: "فرع من ادارة المنظمة التي تهتم بمتطلبات حماية البيئة ادراجه لإلدارة البيئية، فهي تعرف على أنه
، وأنها 3المستمرة للمنتجات والعمليات من جهة وسلوك العاملين وأصحاب المصلحة من جهة أخرى"

"الجهود المنظمة التي تقوم بها المنظمات لالقتراب من تحقيق األغراض البيئية بوصفها جزءا أساسيا من 
 .4سياستها"

ها الطائي بأنها: إدارة المنظمة لتبقى واعية لتفاعالت سلعها وانشطتها مع البيئة وذلك لغرض ويعرف  
، وبالنسبة فهي عبارة عن تنظيم في اطار المؤسسة يلتزم من خالله 5التحسين المستمر في أدائها البيئي"

 .6جميع األفراد بتحقيق أهداف المؤسسة في حماية البيئة"
المجال يدرك تماما أن تعاريف االدارة البيئية ال تقتصر فقط على المؤسسة وانما إن الباحث في هذا     

فهناك ادارة بيئية على مستوى الدولة لتصل إلى مستوى القرى  -المؤسسة–تتجاوز هذا المستوى الجزئي 
                                                 

1
 .221مرجع سبق ذكره، ص:  المسؤولية البيئية في منظمات األعمال الحديثة،نجم عبود نجم،  

2
 Marco J, Aapo L, Integrating greeness into a balanced scorecard in a food processing company, The TQM 

journal, Vol 24, 2012, P : 388.  
3
المستدامة ، مداخلة ضمن الملتقي الدولي حول التنمية دور االدارة البيئية في تحسين األداء البيئي للمؤسسة االقتصاديةعثمان حسن عثمان،  

 .00، ص: 1001أفريل،  01-09والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباسـ 
4
، جامعة دمشق، ، مجلة العلوم االقتصادية والقانونيةنظم االدارة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامةمطانيوس مخول، عدنان غانم،  

 .10، ص: 1006، العدد الثاني، 10دمشق، سوريا، المجلد 
5
 .191، دار اليازوردي، عمان، األردن، ص:نظم ادارة الجودة في المؤسسات االنتاجية والخدميةيوسف حجيم الطائي، آخرون،  

6
 Michel. J, Le manuel du management environnemental, Edition SPA, Paris, France, 2001, P :38. 
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أن واألحياء وحتى االدارات المحلية، وتتفرع بناءا على نوعية النشاط الذي تمارسه كل مؤسسة، إال 
النشاط المعنى األكثر هو النشاط الصناعي على اعتبار أن هذا النوع من النشاطات معنى أكثر 

: 1بالمسؤولية البيئية، وبما أن هذه االدارة البيئية هي فرع من فروع االدارة فهي معنية بنفس الوظائف
والمراجعة لمدى تحقيق هذه التخطيط ثم التنفيذ من خالل مجموعة من اآلليات القابلة للقياس، تم التقويم 
 .الخطط البيئية ألهدافها وتصحيح االنحرافات في دائرة مغلقة تعرف بدائرة ديمنج

 وظائف اإلدارة البيئية: . 0.0
 :2ترتكز االدارة البيئية على مجموعة من الوظائف يمكن ادراجها في

لتشاور والمشاركة في كافة فئات يتم ذلك من خالل أكبر قدر ممكن من اوظائف االدارة البيئية: . 0.0.0
المجتمع المستفيد، ويشمل االدارة االستراتيجية، ووضع المقاييس البيئية، صياغة التشريعات البيئية، ثم 

 وضع اآلليات المناسبة لضمان تنفيذ تلك التشريعات.
المشكالت  يتم ذلك من خالل عملية طويلة األجل تبدأ بتحديد. دعم عملية صنع القرار البيئي: 0.0.0

البيئية وترتيبها من حيث األولوية أخذا في االعتبار ظروف المجتمع وحاجاته، ثم صياغة السياسات 
المناسبة للتصدي لتلك المشكالت من خالل التشاور والحوار بين كافة الفئات المستفيدة، يلي ذلك تحويل 

ت والقدرات الالزمة لتنفيذها، ثم تلك السياسات إلى خطط وبرامج ومشروعات بحيث يتم توفير االمكانيا
 متابعة تنفيذ تلك البرامج والمشروعات من خالل المراقبة المستمرة.

تحتاج عملية التنفيذ السياسات البيئية إلى الحد . تهيئة المناخ المناسب لتنفيذ تلك السياسات: 1.0.0
من أهم وظائف االدارة البيئية بناء  األدنى من القدرات المؤسساتية والبيئة التحتية الالزمة لذلك، لذا فان

تلك القدرات وابتكار آليات جديدة لتمويل مشروعات حماية البيئة، والعمل على زيادة الوعى العام بأهمية 
 قضايا البيئة وعالقتها بتحسين نوعية الحياة من أجل خلق رأي عام مساندة لتنفيذ السياسات الموضوعة.

الوظائف األساسية لإلدارة البيئية  منادية للسياسات الموضوعة: . التأكد من الجدوى االقتص4.0.0
ضمان الجدوى االقتصادية للسياسات الموضوعة بحيث تتحقق في النهاية الكفاءة االقتصادية 
واالجتماعية، اضافة الي حماية البيئة والموارد الطبيعية، ويشمل ذلك وضع الخطط الالزمة لمواجهة 

ضرورة وجود آليات فعالة وعملية لتنفيذ التشريعات البيئية بما ال يؤثر سلبا على حاالت الكوارث البيئية و 
 الجانب االقتصادي.

                                                 
1
، الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة، المجلد الثاني، البعد البيئي، الطبعة األولى، االدارة البيئيةإبراهيم عبد الجليل السيد،  

 .211، ص: 1009

 إذ الشاملة، الجودة إدارة في األساسية الدعامات إحدى( PDCA Cycle or Deming Wheel) للعمليات المستمر للتحسين ديمنج حلقة تعتبر 

 ديمنج بدائرة مستويات أعلى وتحقيق الجودة مستوى تحسين في يسهم مما عملياتها على جوهرية تحسينات تحقيق للمنظمات يمكن خاللها من
 (.Act) حسن ،(Check) افحص أو قيم ،(Do) نفذ ،(Plan) خطط من تتكون والتي الرضا، لتحقيق

2
، أثر تطبيق االدارة البيئية في إطار سلسلة االمداد  على األداء: دراسة تطبيقية على عينة من شركات الصناعة الغذائية الجزائريةالشيخ،  ساوس 

ان، مسأطروحة دكتوراه غير منشورة،  تخصص علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد، جامعة تل

 .18-10، ص ص: 1081-1081الجزائر، 
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إن المتابعة المستمرة هي مكون أساسي في منظومة االدارة البيئية على كل . المتابعة المستمرة: 5.0.0
اجمة عن التطبيق الفعلي المستويات ويجب خلق اآلليات والوسائل المناسبة لالستفادة من الدروس الن

للسياسات على أرض الواقع، بحيث يتم إعادة صياغة تلك السياسات بشكل مستمر استجابة للمتغيرات 
التي تحدث في المجتمع وفي العالم بأسره ومن الطبيعي أن تلعب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دورا 

    بارزا في هذا المجال.
 بيئية: . آليات تطبيق االدارة ال1.0

تعتبر االدارة البيئية المقاربة األساسية التي تعمل من خاللها المؤسسة الصناعية على تحقيق المسؤولية 
البيئية من خالل مجموعة الوظائف التي ذكرت سلفا، ومن أجل أن تمضي المؤسسة في هذا المنحى فهي 

ي يمكن أن ندرجها في النقاط ملزمة على ايجاد آليات تعمل من خاللها على تحقيق هذا المراد والت
 :1التالية

وتشمل المقاييس البيئية، والمعايير البيئية والمناطق المحمية، ونظام . األدوات التشريعية: 0.1.0
الحصص، والتصاريح والتشريعات البيئية وما تتضمنه من غرامات مالية وتعويضات ورسوم وغير ذلك 

 من األدوات التشريعية.

وهي األدوات التي تسعى الي االستفادة من األسواق الموجودة وظروفها أو قتصادية: الحوافز اال .0.1.0
تطوير تلك األسواق والعمل من أجل خلق أسواق جديدة، وتشمل تلك األدوات سياسات التسعير/الدعم، 

لقطاع والمزايا التمويلية واالعفاءات الضريبية والجمركية واالتفاقات الطوعية بين األجهزة الحكومية وا
 الخاص.

قد يختلط مصطلح االنتاج االنظف مع مسميات اخرى تستخدم في هذا : نطاق االنتاج األنظف. 0
المجال مثل االنتاج المستدام واالنتاج العضوي والتكنولوجيا النظيفة ومنع التلوث وتكنولوجيا تقليل النفايات 

والبحوث في هذا المجال لم تكتشف اختالفات واالنتاجية الخضراء والتصنيع االخضر، اال ان الدراسات 
 .2محسوسة بمضامينها كونها تؤدي الي نفس التطبيق

اإلنتاج األنظف يمثل أحد المداخل األساسية في تضمين البعد البيئي في  إدارة االنتاج والعمليات وتفعيل 
الماضي بزغت فكرة  المسؤولية البيئية في المؤسسة الصناعية، ففي النصف الثاني من سبعينات القرن

 التكنولوجيات منخفضة أو عديمة النفايات والتي كانت تدور حول ايجاد واستخدام تكنولوجيات لإلنتاج ال

                                                 
1
 .212، ص: مرجع سابقإبراهيم عبد الجليل السيد،  

2
ادارة الجودة البيئية الشاملة واثرها في ممارسات تكنولوجيا االنتاج االنظف: دراسة استطالعية آلراء عينة من العاملين  عمر على اسماعيل،  

 .119، ص: 1082، العراق، 880، العدد 19مجلة تنمية الرفدين، المجلد  ات الطبية في نينوى،في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزم
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تتولد عنها مخلفات، أو تتولد عنها مخلفات أقل من تلك الناتجة عن المقاربة التقليدية الباهظة التكاليف 
 والقائمة على معالجة التلوث بعد حدوثه.

 فكان العالم، حول رسالته وانتشار وقائي تفكير استلهام على األنظف االنتاج ساعد تبني نموذجلقد    
البيئة،  وحماية االقتصادية التنمية بين يربط وجسرا نموذجيا وُمصلحا إداريا وحافزا للتكنولوجيا مروجا

عمليات االنتاج والخدمات من فاإلنتاج األنظف يعرف بأنه "التطبيق المستمر الستراتيجية وقائية تشمل 
، كما 1أجل تحقيق فوائد في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والصحية وكذلك السالمة المهنية والبيئة"

يعرف بأنه "فكرة تتضمن انتاج منتجات نافعة انطالقا من رؤية بيئية، من خالل نجنب استعمال المواد 
 في المستمر التطوير" ، كما يعرف أيضا على أساس أنه"2السامة والتقليل من هدر الموارد الطبيعية

 والماء الهواء تلوث ومنع الطبيعية الموارد استهالك تقليل بهدف والخدمات والمنتجات الصناعية العمليات
، وتعرف تكنولوجيا االنتاج 3"والبيئة البشرية لها تتعرض التي المخاطر لتقليل وذلك المنبع عند والتربة

"تلك االبتكارات التي تخفض من االثر البيئي السلبي من خالل تنفيذ انواع معينة من االنظف بانها 
، فتكنولوجيا االنتاج االنظف عبارة 4التحسينات التي تتضمن استهالكا اقل للموارد وانتاجا اقل للمخلفات"

 ية والتنظيمية. عن نظم متكاملة تشمل المعرفة الفنية والسع والخدمات والمعدات وكذا االجراءات االدار 

 كفيلة إجراءات التخاذ مشتركة بصورة العمل هو االنظف االنتاج استراتيجية لتطبيق االشمل الهدف ان  
 المحافظة ضوء في التنموية بالخطط وتربطها العربية المجتمعات احتياجات تلبي مستدامة تنمية بتحقيق
 الطاقة استهالك في وتوفير االنتاج وزيادة الطبيعية المصادر استنزاف خفض في يساهم وهذا البيئة، على

 تكاليف خفض في االنظف االنتاج يساهم كما المنافسة على القدرة وزيادة المنتجات نوعية وتحسين والمياه
 واعادة تدويرها من اقتصاديا مردودا وتحقق ومعالجتها وتخزينها النفايات نقل عن الناتجة البيئية الحماية

 القانونية والمواصفات البيئية بالتشريعات والمؤسسات الشركات الزام في مهما دورا ويلعب استخدامها
 العمل، وبالتالي تحقيق التقدم الصناعي والحماية المستدامة للبيئة. بيئة وتحسين

واالنتاج االنظف في المؤسسة الصناعية يبنى مجموعة من الممارسات أو الخيارات التي تعتمدها بغية 
 :5الي تحقيق مسؤوليتها اتجاه بيئتها والتي يمكن ادراجها في الوصول

                                                 
1
 Maria J. Martin, Miquel Rigola, "Incorporating cleaner production and environmental management 

systems in environmental science education at the University of Girona", International Journal of 

Sustainability in Higher Education, spain, 2001, pp.329 - 33 
2
  مؤسسة حالة دراسة الجزائرية الصناعية بالمؤسسة التطبيق  إمكانية األنظف اإلنتاج وتكنولوجيات  البيئيــة اإلدارةمقيمح صبري،  

 ,100، ص: 1080، سكيكدة، الجزائر، نوفمبر 8600اوت  10، جامعة 09مجلة  البحوث والدراسات االنسانية، العدد  سوناطراك،
3
دور استراتيجيات التصنيع االخضر في تعزيز التنمية المستدامة: دراسة استطالعية محمد عبد الوهاب العزاوي، اسراء وعد هللا السبعاوي،  

، كلية الحدباء الجامعة، مركز الدراسات المستقبلية، شركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات الطبية في نينوىآلراء عينة من المدراء في ال

 .11، ص: 10811، جامعة الموصل، العراق،  22بحوث مستقبلية،  العدد 
4
: دراسة حالة  ئية ودم االداء البيئي للمؤسسةبرنامج االنتاج االنظف كآلية لزيادة فعالية ممارسة االدارة البيفاتح مجاهدي، شراف براهمي،  

 .96، ص: 1081، مجلة اداء المؤسسات الجزائرية، العدد االول، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، مؤسسة االسمنت ومشتقاته بالشلف
5
 .111، ص: مرجع سابقعمر علي اسماعيل،  
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  الممارسات التشغيلية الجيدة: أو كما يشار اليها بالتدبير االداري الجيد وهي مجموعة التدابير التي
تستخدمها المؤسسة للحد من االنبعاثات والملوثات ولتحسين الكفاءة وتقليل التكلفة والتي تتم من خالل 

املين وتشجيعهم من خالل الحوافز والمكافآت للحد من االنبعاثات، التعامل مع المواد الحساسة تدريب الع
بطريقة علمية لتجنب تأثيراتها السلبية على البيئة، والتقليل من حجم النفايات الخطرة ومنع اختالطها مع 

 النفايات الغير خطرة.
 د الخطرة والسامة التي تدخل في العملية التغيرات في المواد األولية: وهذا عن طريق خفض الموا

 االنتاجية وبالتالي تقليل االنبعاث والقيام بإدخال تغييرات جوهرية تتمثل في تصفية المواد واستبدالها.
  التغير التكنولوجي: وهذا بالقيام بتغييرات تكنولوجيا من خالل تعديل المكائن والمعدات والتي يمكن

لية كبيرة وتتم هذه باالعتماد على تعديل االجهزة والتصاميم الداخلية ان تترتب عليها تكاليف رأسما
للمعدات والمكائن، استخدام االتمتة، التغيرات في العملية االنتاجية مثل معدالت التدفق ودرجات الحرارة 

 وبيئة العمل.
وهذا بإدخال التغيرات التغييرات في تصميم المنتج: وهذا للتقليل من تأثيراته البيئية على طول دورة حياته 

 في مواصفات الجودة، تركيبة المنتج، أو استبدال المنتج. 

من الموضوعات التي استرعت االنتباه خالل العقدين الماضيين خاصة في . نطاق ادارة النفايات: 3
الدول الصناعية موضوع سوء ادارة النفايات أو كما تسمي بالمخلفات وخاصة الصناعية منها وبمختلف 

معظم المؤسسات الصناعية تلجأ إلى التخلص من نفاياتها  اعها الصلبة والسائلة والغازية، حيث وجد أنأنو 
بطرق غير بيئية وغير مشروعة مما جعل من تراكمها سببا رئيسيا في تفشي مشكالت صحية واجتماعية 

ية لتحديد درجة سميتها، وبيئية واقتصادية كبيرة، خاصة أن غالبية المواد الكيميائية لم تختبر بدرجة كاف
فقد تبينت دراسة أجراها المجلس الوطني للبحوث بالواليات المتحدة أنه ال توجد معلومات كافية إلجراء 

 . 1من اجمال المواد المخلفة صناعيا %5تقييم كامل لألخطار الصحية لهذه المواد إال لنسبة تقل عن 

غير أن اليقظة البيئية لألحزاب الخضر وجمعيات أصدقاء البيئة، وكذلك محاولة هذه المؤسسات    
وان لم تتمكن من هذا فقد  Zéro pollutionالستدراك وضعيتها البيئية جعلها تفكر في تصفير نفاياتها 

التي تصب في سعت إلى التخفيف من حدتها أو من كميتها وهذا وفق مجموعة من االجراءات العلمية 
 : 7R2باب التزاماتها البيئية والتي يمكن ايجازها في ما يطلق عليه بالقاعدة الذهبية إلدارة المخلفات 

                                                 
1
 .119: ص ،1080 األردن، عمان، األولى، الطبعة والتوزيع، للنشر العربي المجمع مكتبة ،بيئية مشكالت الحسن، محمد فتحية 

2
، مجلة أبحاث اقتصادية وادارية، كلية العلوم االقتصادية االدارة البيئية وآليات تفعيلها في المؤسسة الصناعيةموسى عبد الناصر، رحمان أمال،  

 .61ص:  ،1001والتسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد الرابع، 
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  إعادة االستخدامReusing بمعنى استخدام المخلفات كما هي دون احداث أي تغيير عليها، مثل :
د عملية تعقيم بسيط، سواء من طرف القارورات الزجاجية أو البالستيكية التي يمكن اعادة استخدامها بع

المستهلك أو المصنعين، فنجد أن اليابان مثال عمدت إلى وضع صناديق ملونة كل واحد منها مخصص 
لنوعية محددة من النفايات )الخضراء للمخلفات الورقية، الزرقاء للمخلفات الزجاجية والبالستيكية 

 صت لها صندوق أسود(. والمعدنية، أما المخلفات الحيوية أو األطعمة فخص
  التقليلReducing اي تقليل المخلفات عند المنبع من خالل استخدام مواد خام أقل أو مواد خام :

تنتج مخلفات أقل تغيير، أو عن طريق الحد من المواد المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف مثل 
تثمر والمستهلك، ففي الواليات المتحدة البالستيك والورق والمعادن، وهذا يستدي وعيا من طرف كل المس

 األمريكية التزم مستهلكوا معجون األسنان بنزع العلبة الكرتونية الخارجية وتقديمها على حالها. 
  إعادة التدويرRecycling أي إعادة استخدام المخلفات إلنتاج سلع اخرى أقل جودة من المنتجات :

 المواد الخام من هذه المخلفات عن طريق المعالجة الجزئية.األصلية كالمخلفات الحيوية، ويتم استرجاع 
  :االسترجاع الحراريRccovering يستعمل هذا االسلوب في اليابان بصفة خاصة، حيث تتم عمليات :

حرق آمن )تحت ظروف تشغيل معينة من درجة الحرارة ومدة االحتراق( للمخلفات الخطرة الصلبة والسائلة 
 ات، وذلك للتحكم في االنبعاثات الغازية.منها ومخلفات المستشفي

  القوانين والتشريعاتRegulation وهي المرتكز األصلي لكل مستثمر، للفرد والمؤسسة والدولة، وهذا :
 إلحداث التوافق البيئي االقتصادي المطلوب في اطار التنمية المستدامة 

  اعادة التفكيرRethinking صول الي الطرية المثلى لالستفادة : اي استحداث االفكار في كل مرة للو
 من المخلفات.

  االبتكارRenovation.)القيام بابتكار تكنولوجيا جديدة مالئمة للبيئة )تكنولوجي انظف :  
: تطلق كلمة طاقة على كل ما يندرج ضمن مصادر . نطاق ترشيد استهالك الطاقة والموارد الطبيعية4

وأيضا حفظ موارد الطاقة، وبما أن جميع الفعاليات االقتصادية تتطلب الطاقة، انتاج الطاقة، واستهالكها، 
مصدرا من مصادر الطاقة فان توافرها واسعارها واستدامتها هي ضمن االهتمامات األساسية والمفتاحية 

، ففي السنوات األخيرة وبسبب تنامي االستغالل العشوائي والغير 1وخاصة بالنسبة للمؤسسات الصناعية
مدروس هذا المورد برز مصطلح ترشيد استهالك الطاقة والذي يقصد به حسن استخدام المتاح منها 
باستثماره بأكفأ الوسائل الممكنة للحصول على أقصى عائد اقتصادي، وتحسين كفاءة استخدامها من 

                                                 
1
، ص ص: 1088، دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة االولى، عمان، االردن، سيكولوجيا البيئية وكيفية حمايتها من التلوثبيان محمد الكايد،  

811-100. 
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الالزمة لوحدة النشاط االقتصادي إلى أقل قدر ممكن دون المساس او التأثير  خالل تخفيض كمية الطاقة
 الجوهري لمستوى نشاط المؤسسة.   

كما أن االستنزاف الغير العقالني للموارد الطبيعية والذي يعبر عنه بأنه االكثار في استهالك الموارد 
ؤدي الي انقراضها، مما دفع الي بروز بطريقة تزيد عن معدل نموها وت الطبيعية وخاصة الغير متجددة

ردت فعل قوية من طرف الدول والمنظمات المعنية التي أصبحت مستعدة التخاذ موقف ضد المؤسسات 
التي تخل بمسؤولياتها اتجاه حماية هذه الموارد، هذا ما دفع بالمؤسسة الصناعية الي ضرورة تبني مدونة 

مبادئ والمعايير االخالقية في ترشيد سلوكها في التعامل مع لألخالق البيئية التي تتضمن مجموعة من ال
الطاقة والموارد الطبيعية كركن من أركان اقامة سمعة مع الجمهور، فالنظر إلى هذه الموارد على أنها 

 ملكية مشاعة للجميع أي ال يوجد مالك محدد لموجودات البيئة كان من أهم اسباب التدمير البيئي. 
تمثل المسؤولية البيئية المبادرة الطوعية التي تتبناها المؤسسة انين واللوائح والتشريعات: االمتثال للقو . 5

كمدخل لحماية البيئة من مخرجاتها الغير صديقة للبيئة، وهي في نفس الوقت تجسد االطار القانوني 
ما يجعل منها  الالزم لتنفيذ مبدأ الملوث يدفع مقابل األضرار التي تسببها أنظمتها الصناعية، وهذا

الضمان المالي من خالل التأمين على الحوادث من التلوث، بل تتجاوز ذلك إلى حتى الزامها باحترام 
 .    1وتنفيذ القوانين واللوائح التي تسن في بيئة نشاطها مما يجعل من هذه المسؤولية نظام وقائي وعالجي

 الثالث: مدخل أصحاب المصالح في المؤسسة الصناعية المطلب  

تتقاطع مفاهيم أصحاب المصلحة مع المفاهيم والمبادئ المتعلقة بالتنمية المستدامة ولعل أهم هذه     
التقاطعات تكمن في محاولة كليهما تبني مبدأ اإلنصاف والعدالة االجتماعية والتي تنص على ايجاد 

المصلحة المتضاربة، إضافة إلى أن األصل في تطبيق التنمية المستدامة التوازن بين مصالح أصحاب 
على مستوى المؤسسة يرتكز على الممارسات التي يتم من خاللها اشباع حاجيات األطراف ذات العالقة 

 التنمية أبعاد إدماج في ترغب التي المنظمة"بأن Brullebaut و Allemandeبها، فمثال يقول كل من 
 ولكن فقط المساهمين لصالح األرباح تعظيم فقط ليس أهدافها ضمن تضع أن يجب إدارتها في المستدامة

 .2"المصلحة ذات األطراف لكل متناقضة تكون قد التي المصالح بين التوازن تحقيق

   
                                                 


العطاء المستمر الذاتي بتعقل  تقسم الموارد الطبيعية حسب معيار القدرة على التجدد إلى قسمين: موارد متجددة: وهي الموارد التي لها القدرة على 

وجودة مثل النباتات والحيوانات باختالف أنواعها، والموارد الغير متجددة: وهي الموارد التي ليست لها القدرة على العطاء بشكل مطلق لكنها م

 ومات أنظر:محدودة تتنافص مع االستخدام أي لسيت ذاتية التجدد ومنها المعادن والوقود األحفوري، وللمزيد من المعل

 90، ص: مرجع سابقفتحية محمد الحسن،  -
1
، مداخلة ضمن اإلطار القانوني في تفعيل المسؤولية البيئية للمؤسسات المعاينة الميدانية: مديرية البيئة بسيدي بلعباسبلبركاني أم خليفة،  

، -الواقع والرهانات–المؤتمر الدولي الثالث حول دور المسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تدعيم استراتيجية التنمية المستدامة 

 .02 ، ص:1089نوفمبر  82/80كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، 
2
 Isabelle.A, Bénédicte.B, Le développement durable : un état des lieux, cahiers du CEREN n° 21, groupe 

ESC Dijon Bourgogne, France, 2007, p 3 
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 الفرع األول: تعريف أصحاب المصالح 

ان موضوع أصحاب المصلحة ليس موضوع حديث النقاش على الساعة العالمية، فجذوره تعود إلى    
خمسينات القرن الماضي أين بدأ الباحثين والممارسين التفكير في مسؤولية المؤسسة وعالقتها بمجتمعها، 

اب المصالح من هنا تطورت العديد من النظريات واالتجاهات، ومن بين هذه االتجاهات نجد اتجاه أصح
والذي اعتبر أن المستهلكين والموردين وجماعة الضغط والمنافسة هم  18281سنة  Dillالذي خاض فيه 

المراكز الحساسة الذي يجب على المسير أو االداري أخذ متطلباتهم بعين االعتبار عند الخوض في 
ففكرة أصحاب المصلحة التي ترجمت من اللغة اإلنجليزية  Mercierتحقيق األهداف، لكن وحسب 


Stakholders  إلى اللغة الفرنسيةLes parties prenantes  والتي كان مرادفها الصحيح في اللغة العربية

أصحاب المصلحة بالرغم من أنها أخذ مسميات عديدة مثل أصحاب المنفعة، أطراف ذات العالقة، 
الذين طالبو بممارسة  1855سنة  Meansو Berleجذورها إلى كل من جماعات الضغط...الخ، تعود 

الضغط على المديرين من أجل االعتراف بمسؤوليتهم أمام كل من يمكن أن يتأثر بقراراتهم، وحسب 
Freeman  فمصطلح أصحاب المصالح ظهر للمرة األولى في مذكرة داخلية بمعهد ستانفورد للبحوث

Standford Research institute (SRI)  من طرفAnsoff وStewart   1885سنة. 

ان نظرية أصحاب المصالح هي في االصل نظرية ادارية ولقد تم توضيحها وفق طرق عديدة، حيث   
يمثل اصحاب المصالح في كل طريقة من هذه الطرق مكونا اوسع نطاقا لمسؤولية الشركة اتجاه أصحاب 

ول ما اذا كانت مسؤولية الشركة تتركز فقط في المقام االول المصالح، اذ يدور الجدل في هذه النظرية ح
على تسليم الرباح للمساهمين/المالك أو ان مسؤوليتها تمتد الي مصالح اصحاب المصالح غير 
المرتبطين معها بشكل مباشر، من هذا المنطلق تباينت التعاريف وكان ابرزها واكثرها شموال تعريف 

Freeman والذي  1898سنة  ه "االدارة االستراتيجية: مقاربة أصحاب المصالح"الذي أدرجه ضمن كتاب
 أو شخص اعتبر من خالله رائد نظرية أصحاب المصالح، حيث عرف أصحاب المصالح بأنهم " كل

 فيهم تؤثر الذين وكذلك أهدافها تحقيق في المنظمة على التأثير على القدرة فيهم تتوفر الذين مجموعة
أنهم "كل من يتحمل مخاطرة استثمار كل شكل من أشكال   clarkson، ويري 2المجال" نفس في المنظمة

عرفوا أصحاب المصالح بأنهم "كل  Mitchell et al، كما 3رأس المال )البشري أو المالي( في الشركة"

                                                 
1
 Francois Labelle, La PSO (performance sociétale organizationelle) comme convention social entre 

lentreprise et son milieu : le cas dalcan au saguenay-lac-saint-jean, thése doctorat zn administration, 

université du Québec, montréal, Cannada, 2005, P, 47.  

 األعمال ادارة معجم في إليه أشير كما يعني للشطر األول فبالنسبة ،Holders والثاني Stake األول شطرين من Stakholdersكلمة  تتكون  

 في كحصة معين عمل في به يجازف مالي استثمار له الذي الشخص يعني ككل فالمصطلح وبالتالي شخص يعني الثاني والمقطع مالي استثمار بأنه
 .والخسارة الربح نصيب

2
آلراء عينة من مدراء فندق فلسطين إرساء ثقافة الجودة وعالقته برضا أصحاب المصلحة" دراسة استطالعية قتيبة صبحي أحمد الخيرو،  

 .896، ص: 1009، 01، مجلة االدارة واالقتصاد، العدد مريديان
3
 Jean-Pascal Gond, Samuel Mercier, Les théotries des parties prenantes : une synthése critique de la 

litterature, université Toulouse, france, 2015, P :06. 
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شخص يستحوذ في عالقته مع الشركة على األقل واحد من هذه السمات الثالث: السلطة والشرعية 
 .1واالحتياج"

وعرفهم شارلز وجولز بأنهم: "أفراد أو جماعات لهم مصالح أو نصيب لدى الشركة يعطيهم الحق في      
، وينظر لهم الغالبي والخفاجي بأنهم: "مجموعة من القوى التي تمتلك 2السؤال عن طبيعة كيفية أدائها"

في خدمة المنظمة وتوقعها مصالح/مطالب وحصصا مختلفة في المنظمة، وتسهم بأشكال مختلفة 
فيعتبرهم: "مجموعة االفراد التي تؤثر  القطامين، أما 3الحصول على عوائد ومكافاة مقابل تلك المساهمات"

 .4وتتأثر بالقرارات التي تتخذها المؤسسة"

من خالل التعاريف السابقة نالحظ أن هناك شبه إجماع على أن أصحاب المصلحة هو كل طرف   
في عالقة تفاعلية مع المؤسسة سواء أثر أو تأثر بطبيعة قراراتها، فالنظرة الضيقة يمكن أن يدخل 

ألصحاب المصالح تشمل المساهمين، العمالء، الموظفين، والموردين، أما النظرة الموسعة لهم فهي 
مدني، تشمل: )المسيرين والمساهمين والعمال والموردين والزبائن والدائنون، الحكومة، منظمات المجتمع ال

البيئة، والمجتمع ككل(، وهذا ما يجعل من مدخل أصحاب المصالح نموذجا يدرس المحددات العالئقية 
 بين المؤسسة ومحيطها. 

 الفرع الثاني: تصنيفات أصحاب المصالح

لقد اختلف الباحثون في تصنيف وتحديد أصحاب المصلحة في المؤسسة وهذا على العموم أمر منطقي   
لكون هذه المؤسسة تختلف عالقتها ببيئتها حسب حجمها فكلما كانت كبيرة فكلما زادت األطراف ذات 

نفهم بناء العالقة، وأيضا حسب نوع نشاطها فليست الصناعية منها كالخدماتية...الخ، فكل باحث يص
 على مجال دراسته ونظرته لنظام المؤسسة ولكن على العموم تصنف وفق:

بمجرد تجديد جميع  أصحاب المصلحة في المؤسسة تنيف أصحاب المصلحة حسب األولوية:  .0
سيكون من المفيد تحديد األولويات بين الفئات المختلفة من أصحاب المصلحة، ونظرا ألن موارد المؤسسة 

دودة فان القيام بشكل من أشكال تحديد األولويات سيساعد على توظيف تلك الموارد ستكون حتما مح
بكفاءة من الطرق التي يمكن استخدامها في ذلك اسقاط الفئات المختلفة من أصحاب المصلحة على 

 المخطط المبين في الشكل أدناه: 
 

                                                 
1
 Cudré-Mauroux Alexandre, Quel impact ont le pouvoir la légimité lurgence et la nature de relation sur 

linfluence du takjolder au sein dun club sportif ?, université de fribourg, suisse, 2016, P :05.  
2
 .99، ص: 1008لمريخ للنشر والتوزيع، السعودية، ، دار ااإلدارة االستراتيجية: مدخل متكاملشارلز هل، جاريث جولز،  

3
قياس رضا بعض أصحاب المصالح: دراسة ميدانية في الشركة العامة لصناعة األدوية في عالء أحمد حسن الجبوري، على سالم شهاب أحمد،  

 .116، ص: 1081لعراق، ، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة الموصل، ا806، العدد 12مجلة تنمية الرافدين، المجلد  نينوى،
4
 .10، دار المجدالوي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ص: االدارة االستراتيجية: مفاهيم وحاالت تطبيقيةأحمد القطامين،  
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 (: تصنيف أصحاب المصلحة حسب األولوية01الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 دون ،EITI منشورات االستخراجية، الصناعات في الشفافية مبادرة لتوصيل دليل: بشفافية التحدث ،وآخرون دربي، سيفنونالمصدر: 
EITI-20-11-https://eiti.org/sites/default/files/documents/2011- .19: ص ،5999النشر،  بلد ذكر

Arabic_0.pdf-Guide-Communications ، بتصرف. 15:95 الساعة على 55/15/5918بتاريخ ،: الموقع من محملة 

من خالل الشكل نالحظ أن هناك متغيرين أساسين األول: يعبر ما إذا كان صاحب المصلحة يريد    
المشاركة في المؤسسة أو أنه مهتم بها، والثاني: يعبر ما إذا كان من المهم اشراك صاحب المصلحة 

للتصنيف  لضمان نجاح المؤسسة، وعلى أساس هذين المتغيرين يمكننا اعتماد أربعة مجموعات مختلفة
 : 1أصحاب المصلحة

المجموعة األولى تضم الذين يرغبون في المشاركة ويتعين اشراكهم فيها لضمان نجاح المؤسسة،  -
وينبغي اشراكهم بشكل وثيق وهذا يعني أن المؤسسة يجب أن تبقيهم على اطالع كامل على ما يحدث 

 اف هذه األخيرة؛وأن تسعي المؤسسة الستطالع وجهات نظرهم بشأن كيفية تنفيذ أهد
المجموعة الثانية وتضم االطراف الذين ال يهتمون بالمؤسسة وال يرغبون المشاركة فيها ولكن ال  -

يمكن تنفيذ االهداف بنجاح، وهم يمثلون أهم مجموعة من أصحاب المصلحة لذلك يجب على المؤسسة 
 المؤسسة. تخصيص موارد كبيرة ألنشطة االتصال التي تركز عليهم ألنه بدونهم ستفشل

                                                 
1
ر، ، دون ذكر بلد النشEITI، منشورات التحدث بشفافية: دليل لتوصيل مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجيةسيفنون دربي، وآخرون،  

Guide-Communications-EITI-20-11-https://eiti.org/sites/default/files/documents/2011-. 86، ص: 1001

Arabic_0.pdf 81:01على الساعة  11/81/1089، محملة من الموقع: ، بتاريخ 

 يعطوا األولوية 

 متابعة ومراجعة

 يجب اشراكهم

 يجب اخبارهم

صاحب المصلحة 

يجب اشراكه 

لضمان نجاح 

 المؤسسة

صاحب المصلحة 

ال يلزم اشراكه 

لضمان نجاح 

المؤسسة/ يكون 

 أقل تأثير

صاحب المصلحة ال يرغب 

 في /غير مهتم بها

صاحب المصلحة يرغب في 

 المشاركة/مهتم بها

https://eiti.org/sites/default/files/documents/2011-11-20-EITI-Communications-Guide-Arabic_0.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/documents/2011-11-20-EITI-Communications-Guide-Arabic_0.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/documents/2011-11-20-EITI-Communications-Guide-Arabic_0.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/documents/2011-11-20-EITI-Communications-Guide-Arabic_0.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/documents/2011-11-20-EITI-Communications-Guide-Arabic_0.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/documents/2011-11-20-EITI-Communications-Guide-Arabic_0.pdf
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تضم المجموعة الثالثة األفراد والمنظمات الت ترغب في المشاركة ولكن مشاركتهم لن تؤثر على  -
 نجاح أو فشل المؤسسة، وبالتالي ال يجب على المؤسسة توفير موارد كبيرة للتعامل معهم.

سسة وتضم المجموعة األخيرة هؤالء الذين ال يبدون اهتماما بنشاط المؤسسة وال تحتاج المؤ  -
لمبادراتهم أو أخذهم في عين االعتبار وبالتالي يمكن أن تستغني المؤسسة مع الوقت عن التعامل معهم 
أو تخصص لهم موارد قليلة جدا، ولكن يجب أن تبقيهم تحت المالحظة الدائمة لمعرفة التغير الذي قد 

 يطرأ عليهم.
 األساسيين وهما فئتين المصالح أصحاب أن اعتبر حيث: Clarkson 0555التصنيف حسب  .0

 ضمان أجل من ضروريين بذلك فهم المؤسسة، في أمولهم يستثمرون الذين هم فاألساسيين والثانويين،
 والعمال والمستثمرين األموال رؤوس أصحاب من كل الفئة هذه ضمن ويدخل للمؤسسة، العادي السير

 الذي بالنشاط تتأثر أو تؤثر التي المجموعات أو األفراد كل فتضم الثانية الفئة أما والزبائن، والموردون
المؤسسة كالمنظمات االنسانية، وجمعيات  وديمومة بقاء لضمان ضروريين ليسوا ولكنهم المؤسسة تمارسه

 حماية المستهلك...الخ، والشكل التالي يوضح هذا التصنيف:
 Clarkson(: تصنيف أصحاب المصالح وفق 04شكل رقم )

 
 

، مجلة العلوم االقتصادية محاولة جادة لتأطير نظرية أصحاب المصالح في دراسات إدارة األعمالسعد العنزي، المصدر: 
 ، بتصرف.92، ص: 5995، العراق، 89، العدد 15واالدارية، المجلد 

 جمعات الضغفط البيئة•

جماعات الضغط والرفق •
 بالحيوان

 

 

 البيئة الطبيعية•
 االجيال المستقبلية•

 الحكومة والمجتمع المدني•

 جماعات الضغط•

 االعالم•

 المنافسون•

 المجتمعات المحلية•

 الموردون•

 الزبائن•

أصحاب  المستثمرون والموظفون•
المصالح 

المجتمعين 
 االساسيين

صحاب أ
المصالح 

المجتمعين 
 الثانويين

أصحاب 
المصالح الغير 

مجتمعين 
 الثانويين

صحاب أ
المصالح 

االساسيين 
 الغير مجتمعين
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 بأنهم المصالح أصحاب ذكرنا سابقا بأن هذين عرفوا: Michell et Al 1997التصنيف حسب  .1
 السلطة: الثالث السمات هذه من واحد األقل على الشركة مع عالقته في يستحوذ شخص كل"

 ، والشكل التالي يوضح هذا التصنيف:"واالحتياج والشرعية
 Michell et Al(: تصنيف أصحاب المصالح وفق 05شكل رقم )

 
حالة بعض مؤسسة صناعة  التفاعل بين الرسالة والبيئة في المؤسسة االقتصادية الجزائرية: دراسةالسعيد قاسمي، المصدر: 

، ص: 2102، أطروحة دكتوراه، تخصص علوم اقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، األدوية
87. 

من خالل الشكل أعاله نالحظ أن صاحب المصلحة يمكن أن يكون له أكثر من خاصية من الخواص   
 :1الثالث المدرجة في التعريف

شرعية العالقة وقانونيتها مع المؤسسة فالمورد تربطه اتفاقية تموين والمساهم له اتفاق حول ما  تكون له -
يحصل عليه من العائد، والعامل يبرم مع المؤسسة عقد عمل، والبنك والمؤسسات المالية يتعهدون 

 مة؛بالتمويل أو توظيف األموال الفائضة عن الحاجة مما يجعل شرعيا وقانونيا العالقة قائ

                                                 
1
، أطروحة دكتوراه، التفاعل بين الرسالة والبيئة في المؤسسة االقتصادية الجزائرية: دراسة حالة بعض مؤسسة صناعة األدويةالسعيد قاسمي،  

 .91، ص: 1081سطيف، تخصص علوم اقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتسيير، جامعة فرحات عباس، 
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كما تكون له عالقة التأثير والتأثر فقد تؤثر جمعيات حماية البيئة على المؤسسة وسعيا منها لتحقيق  -
التنمية المستدامة عن طريق سن قوانين حول تصريف النفايات فتسعى المؤسسة إلى تسخير أغلفة مالية 

كما يمكن للمؤسسة أن تؤثر  جديدة قد تؤثر على الجانب المالي لها وذلك من أجل تسيير أمثل للنفايات،
 في هذه الجمعية عن طريق رفع الدعم والرعاية عليها؛

شدة حاجة الطرف ذو المصلحة للمؤسسة، كأن تسطر الحكومة سياسة نحو تخفيض معدل البطالة  -
فتشتد حاجتها للمؤسسات من أجل تحقيق األهداف المسطرة عن طريق قبول توظيف العاطلين عن 

 العمل.   
وجاء هذا التصنيف بإضافة خاصية التخصص كشكلية وفق فكرة المجاميع الثالث: التصنيف  .4

 تصنيفية على المساهمين االخرين بإرساء معالم هذا التصنيف، والشكل التالي يوضح ذلك:
 فكرة المجاميع الثالث وفق المصالح أصحاب تصنيف(: 06) رقم شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .95ص: ، مرجع سابق، سعد العنزيالمصدر: 

 الثالث: تحديد مطالب أصحاب المصلحة في المؤسسة  الفرع

 سنحاول في هذا الجزء تحديد متطلبات كل طرف على حدى:  

أصبح رضا الزبائن ومتطلباتهم من أولويات المؤسسة على اعتبار أنها تهدف وفي ظل الزبائن:  .0
متطلبات التنمية المستدامة إلى االرتقاء بمستواها، حيث أصبحت المؤسسة الناجحة هي التي تأخذ بآراء 

 أصحاب المصالح لسوق رأس المال

 حملة االسهم-

 :الممولين الرئيسيين لألموال مثل-

 البنوك والمصارف وجهات أخري

 أصحاب المصالح لسوق المنتجات
 الزبائن الرئيسيين-

 المجهزين-

 المجتمعات المحلية-

 االتحادات-

 أصحاب المصالح المنظمين
 العاملون-

 المديرون-

 غير المديرين-
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ميم الزبائن في عملياتها وخدماتها المقدمة لهم، حتى أن العديد من المؤسسات شاركت زبائنها في تص
منتجاتها ومتابعة وتقييم جودة خدماتها، وهذا من خالل تحديد متطلباتهم التي تتمثل في أغلب األحيان 

 في: 
 التحديد الدقيق لمتطلباتهم الفعلية وتوقعاتهم المستقبلية؛ -
 تصميم وانتاج المنتجات والخدمات التي تلبي هذه المتطلبات والتوقعات؛  -
منتفعين من قبل العاملين في العمليات ذات العالقة بالمنتج والخدمات االتصال الفعال والمستمر مع ال  -

 التي تهم إرضائهم؛
 تطوير مستمر للسلع والخدمات؛  -
 تزويدهم بالمنتجات والخدمات المناسبة بالجودة المناسبة والسعر المناسب في الوقت المناسب؛  -
 التزام بمعالجة األضرار التي تحدث بعد البيع واالستخدام؛ -
 الستجابة السريعة والفعالة لطلباتهم وتساؤالتهم ومساعدتهم في حل المشاكل ذات العالقة؛ا  -
 إرشادات واضحة بشأن استخدام المنتج والتخلص منه بعد االستعمال؛  -
 التزام أخالقي بعد خرق قواعد العمل في السوق مثل االحتكار.   -
خاصة،  أو عمومية كانت سواء عامة، بصفة المؤسسات جميع في بالعمال االهتمام إنالعمال:  .0

أصبح نجاح  فقد المؤسسة، هذه رأس على للمسؤول بالنسبة الشاغل الشغل أصبح خدمية أو اقتصادية
 : 1المؤسسة مرهون بمدى استجابة هذه األخيرة لمتطلبات عمالها، وفي ما يلي تقديم ألهم هذه المتطلبات

 أجور ومرتبات مرضية؛ -
 تدريب وتطوير مستمر؛ -
 فرص ترقية متاحة وجيدة؛ -
 عدالة وظيفية وظروف عمل صحية ومناسبة؛ -
 المشاركة في القرارات والشفافية في العمل وتقليص االتصاالت الغير رسمية السالبة؛ -
 توفير مختلف الخدمات األخرى للعمال كاإلسكان. -
ء وتنمية المؤسسة : وهم المستثمرون أصحاب األسهم التي تمثل األموال المستثمرة في انشاالمساهمون .1

وتوسعها، وفي بداية انشاء المؤسسة يعتمد المستثمرون على أنفسهم في تحمل أعباء ومصاريف االنشاء 
حتى بلوغ مرحلة االنتاج والتسويق، عندها يبدأ تدفق الدخل الذي يغطي المصروفات ويساهم في در 

                                                 
1
 , 891، مرجع سابق، ص: التحكم في االداء الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامةالعايب عبد الرحمن،  
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العتبار تلبية احتياجات هؤالء األطراف العوائد االقتصادية، وهذا ما يجعل المؤسسة ملزمة باألخذ بعين ا
 ، وهذا من خالل:1ذات العالقة

 تعظيم قيمة السهم؛  -
 زيادة قيمة المشروع أو المؤسسة؛ -
 رسم صورة محترمة للمؤسسة؛ -
 زيادة حجم المبيعات؛ -
 تحقيق نسبة نمو عالية وتطوير قدرات وامكانيات المؤسسة؛ -
 حماية أصول المؤسسة وموجوداتها؛ -
 سبق في مجال النوعية؛ تحقيق -
 سالمة الموقف القانوني؛ -
 االفصاح والشفافية في كل المعلومات المتعلقة بالمؤسسة. -
إن عمليات المؤسسة تحتاج إلى مدخالت وموارد، وتشمل هذه الموارد المواد الخام، المواد الموردون:  .4

المواد المستخدمة الالزمة لتسيير الشبه جاهزة، المواد المساعدة، األآلت واالنظمة والبرامج، وكافة 
العمليات والمشروعات والتي يتم توريدها من خارج المؤسسة، من طرف الموردين، الذين البد من التعرف 
عليهم وعلى قدرتهم على االلتزام بتوريد هذه الموارد بالكميات وبالمواصفات المرادة في المواعيد المحددة 

ومن أجل بناء عالقات وثيقة وبعيدة المدى البد من مراعاة  واالسعار المناسبة، وفي نفس الوقت
 مصالحهم المشروعة والتي تتمثل في:

 تسديد التزامات المؤسسة والصدق في التعامل معه بما يتناسب مع اخالقيات العمل؛ -
 اشراكهم في اتخاذ بالقرارات التي تمسهم؛ -
امة تعتبر ملكا عاما للمجتمع مثل المياه : تستعمل المؤسسة وخاصة الصناعية موارد عالبيئة الطبيعية .5

والطاقة والمعادن وكذلك الطرق والموانئ والمرافق العامة، ويمكن ان ينجم عن عملياتها الصناعية تأثيرات 
سلبية على البيئة الطبيعية، وهذا ما يجعل هذا المغير واحد من أهم األطراف ذات المصلحة الذي يجب 

في عين االعتبار على أساس أنها تعد قاعدتها األساسية في مسيرتها نحو على القادة والمسيرين أخذها 
 تحقيق التنمية المستدامة وهذا من خالل:

                                                 
1
ية، بيروت، لبنان،  دون ، دار الكتب العلمالتخطيط وتحسين اداء المؤسسات االنتاجية والخدمية في البيئة العربية االسالميةالهادي المشعال،  

 .21ذكر سنة النشر، ص: 
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 االيفاء بكافة متطلبات تحقيق مسؤوليتها البيئية؛ -
 إدماج العاملين في أنشطتها البيئية؛ -
 العالقات المستدامة مع نظم حماية البيئة الطبيعية؛ -
 لتعاونية البيئية والتوأمة مع جمعيات حماية البيئة؛ المشاركة في المجالس ا -
 الصناعية الوحدة محيط حول يعيش أو يقطن من كل المحلي المجتمع يمثلالمجتمع المحلي:  .6

 دورا تلعب المؤسسة أصبحت الحالي الوقت ففي مباشر، غير أو مباشر بتأثير سواء بنشاطها ويتأثرون
 باإليفاء مطالبة المؤسسات هذه من جعل ما وهذا الدولة دور تراجع بعد خاصة المجتمعات حياة في كبيرا

 مجتمعاتها. بمتطلبات
اصبحت المؤسسة في الوقت الراهن ملومة بتطبيق مدونة أخالقيات المهنة التي تعبر عن المنافسون:  .7

والنصيحة، : الصدق، األمانة، االتقان 1السلوك المهني الذي تمارسه هذه االخيرة عند ادائها لعملها مثل
هذا ما جعل عالقتها مع منافسيها تؤخذ منحى جديد تحدد فيه مدونة اخالقية في التعامل مه هؤالء وهذا 
باعتبارهم أحد األطراف ذات المصلحة الفعليين مع المؤسسة حيث يتم التعامل معهم بطريقة أخالقية من 

 خالل:
 منافسة عادلة ونزيهة؛ -
 بأساليب غير نزيهة وغير مشروعة؛عدم سحب الموظفين والعاملين منهم  -
 منظمات لواء تحت دولي أثر لها التي الهيئات بعض تجمعت تقريبا عقود ثالثة منذجماعات الضغط:  .8

 للمؤسسات السيئة الممارسات حول اإلعالم وكذا العام الرأي إثارة في دورها يكمن حكومية غير
 إذا ما حالة في إيضاحات بتقديم وذلك شفافية أكثر يكونوا بأن مسيريها من تطالب التي االقتصادية

 ومخالفة الشريفة غير المنافسة مثل المؤسسات بعض عليه تحوز الذي للنفوذ السيئ االستغالل الحظوا
 نتيجة بالمؤسسات يلحق قد الذي الضرر ولتفادي البيئة، وتلويث العمل واالضرار بالمستهلك قوانين

 بـ: 2المؤسسات بعض تقوم الضغط، جماعات تصرفات
 التعامل الصادق مع الصحافة ووسائل االعالم األخرى؛ -

                                                 
1
مذكرة ماجستير غير منشورة،  أخالقيات األعمال وتأثيرها على رضا الزبائن: دراسة حالة شركة الخطوط الجوية الجزائرية،خذير نسيمة،  

، ص: 1088امعة محمد بوقرة بومرداس، الجزائر، تخصص إدارة األعمال، قسم علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، ج

VII. 
2
 منظمات طرف من االجتماعية  المسؤولية لممارسة كمدخل المصالح أصحاب مع العالقة إدارة  إشكاليةالعايب عبد الرحمن، بقة الشريف،  

: حول الثالث الدولي الملتقى في مداخلة، بوعريريج برج – الطباعة وفنون للتوضيب العمومية االقتصادية المؤسسة حالة:  الجزائر في األعمال
ص: ، 1081 فيفري  80  /  82 يومي ، بشار بجامعة التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية االجتماعية، والمسؤولية األعمال منظمات

80. 
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 التعامل الجيد مع جمعيات حماية المستهلك؛ -
 احترام دور النقابات العمالية؛ -
 الصدق في التعامل ونشر المعلومات واالتجاه نحو االستدامة من خالل االفصاح عن حالة المؤسسة. -

 المطلب الرابع: مدخل حوكمة الشركات    

ال يخفى عن من لديه أدنى معرفة بأبجديات التنمية المستدامة أنها اتجاه عالمي يقوم على تفعيل مبدأ    
العدالة والمساواة االفصاح والشفافية ضمن جميع المستويات واألصعدة، وهذا ما جعل من حوكمة 

تكز عليها التنمية المستدامة لالنتقال من مفهوم الشركة المستدامة الشركات واحد من أهم المداخل التي تر 
كاستراتيجية ليس للوقوف أمام  -الشركة–إلى االقتصاد المستدام، وفي تفعيل مبادئها ضمكن اطار جزئي 

األزمات البيئية وانما كاستراتيجية لمحاربة أزمة الفساد المالي الذي عرفته الشركات والتي تسببت من 
 باختالل التوازن االقتصادي واالجتماعي للمجتمعات. خالله

 الفرع األول: تعريف حوكمة الشركات    

حوكمة الشركات، حوكمة المؤسسة، االدارة الرشيدة للمؤسسات، حاكمية المؤسسة، كلها مصطلحات   
الغريقية الذي تعود أصوله إلى الكلمة ا Corporate Governanceالترجمة العربية للمصطلح اإلنجليزي 

والتي تعني التوجيه، والتي تعبر عن قدرة ربان السفينة االغريقية ومهارته في  Gubernareالقديمة 
 توجيهها وقيادتها وما يمتلكه من قيم واخالق نبيلة وسلوكيات شريفة في الحفاظ عن رعاياها وبضائعه.

عندما أكد آدم سميث  1558عام  وتعود االضاءات األولى لهذا المصطلح في األدبيات االقتصادية الي  
الي عدم  1959في كتابه ثروة األمم على الحاجة الي فصل الملكية عن االدارة، ثم عاد ليشير في عام 

فعالية الشركات المساهمة التي يسيرها اعوان غير المالكين االمر الذي ال يشعرهم بالتحفيز في اداء 
للفت االنتباه الي مسالة العالقة  1855في  Meansو  Berleمهامهم بالمستوى المرضي، ثم جاء كل من

والتضارب في  The Moderne Corporate and Private Property بين المالكين والمسيرين في كتابها 
 . 1المصالح بين المساهمين والمسيرين

ة ثقة بين والتي عرفت بأنها أزم 8669ولكن بعد األزمة المالية العالمية التي عصفت بدول آسيا سنة   
الشركات والقوانين والتشريعات التي تضبط وتنظم عملها، فمن هنا زاد االهتمام بموضوع حوكمة الشركات 
الذي بات يتبوأ أهمية خاصة في أجندة المال واالعمال في الوقت الراهن، لما يعود به من نفع على 

 يء بالرغم من هذه األهمية.الشركات والمجتمع بأسره، ولكن هذا المفهوم ال يزال مبهما بعض الش

                                                 
1
والشفافية،  حوكمة الشركات: دراسة تحليلية لإلفصاح مدى التزام الشركات الصناعية السعودية بتطبيق مبادئطالل فوزي حامد الرويلي،  

 .12، ص: 1080رسالة ماجستير غير منشورة، تخصص: محاسبة، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية، االردن، 
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والواقع أنه ال يوجد تعريف واحد متفق عليه لمصطلح حوكمة الشركات ويرجع ذلك الي تداخل حوكمة   
الشركات في العديد من االمور التنظيمية واالقتصادية والمالية واالجتماعية للشركات وتأثيرها على 

حوكمة الشركات متنوعة وال يمكن حصرها ولكن أن تعاريف  Claessensالمجتمع واالقتصاد ككل، ويري 
يمكن تصنيفها اجماال ضمن مجموعتين، األولى تتعلق بمجموعة األنماط السلوكية مثل: السلوك الحقيق 
والفعلي للشركة معبرا عنه بمجموعة من المؤشرات مثل: األداء، الفعالية، النمو، الهيكل المالي، معاملة 

انية فتتعلق باالطار المؤسسي لحوكمة الشركات وتضم مجموعة القواعد المساهمين، أما المجموعة الث
واللوائح التي تعمل في اطارها الشركات، فضال عن القواعد المستمدة من مصادر تشريعية أخري مثّل: 

 . 1النظام القانوني والنظام القضائي واألسواق المالية وأسواق العمل

 UKفي تقريرها عن الجوانب المالية لحوكمة الشركات في المملكة المتحدة لجنة كادبوري وأعطت   
تعريف بأنه "ذلك النظام الذي يهدف  1881المرفوع الي المجلس االستشاري للبيانات والتقارير المالية عام 

هية الي تحقيق التوافق بين مصالح االدارة والمساهمين باإلضافة الي تحقيق الكفاءة االقتصادية والرفا
 .2االجتماعية"

وتعرف حوكمة الشركات وفقا لغرضها بأنها "االجراءات التي تقوم بالحفاظ على التوازن بين األهداف     
االقتصادية واالجتماعية وأهداف االفراد والمجتمع فالهدف هو التقريب بين مصالح األفراد والشركات 

 .3والمجتمع ككل"

كمة الشركات على أنها "النظام الذي يتم من خالله توجيه ومن منطق بعض المحاسبين فينظر لحو    
أعمال المنظمة ومراقبتها على أعلى مستوى من أجل تحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير الالزمة للمسؤولية 
والنزاهة والشفافية" وأيضا "مجموعة اآلليات واالجراءات والقوانين والنظم والقرارات التي تضمن كل من 

 .4النضباط والعدالة"الشفافية وا

بأنها "العالقة بين مختلف المشاركين عندما يتعلق االمر  صندوق المعاشات العامة بكاليفورنياوعرفها    
بتحديد ادارة وكفاءة المؤسسات، والمشاركون الرئيسيون هم المساهمون، المديرون، التابعون للدير العام 

فعرفتها على أنها "مجموعة من القواعد  والتنمية االقتصادية منظمة التعاون، أما 5التنفيذي ولجنة االدارة"
والعالقات التي بين ادارة الشركة ومجلس االدارة والمالك وجميع االطراف التي لها عالقة مع الشركة، وهو 

                                                 
1
)الرماح(، عمان، األردن،  ، مركز البحث وتطوير الموارد البشريةالشفافية المالية ودورها في الرفع من كفاءة األسواق الماليةأسماء كسري،  

 .11، ص: 1089الطبعة األولى، 
2
، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردن، حوكمة البنوك وأثرها في األداء والمخاطرحاكم محسن الرجعي، محمد عبد الحسين راضي،  

 .11، ص: 1088
3
 .88، ص: 1081، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، مصر، شركاتاالفصاح والشفافية: كأحد مبادئ الحوكمة في قانون الأحمد على خضر،  

4
، مذكرة ماجستير غير منشورة، تخصص حوكمة الشركات في التشريع الكويتي واألردني: دراسة مقارنةمشاري نواف عليان غتر الحربي،  

 .86، ص: 1080فانون، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية، 
5
 Héléne Ploix, Gouvernance dentreprise : pour  tous, dirigeants, administrateurs et investisseurs, HEC, 

Paris, France, 2006, P : 16. 
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االسلوب الناجح للممارسة السلطة والذي يجب أن يقدم الحوافز الالزمة لمجلس االدارة واالدارة العليا في 
عي لتحقيق االهداف الموضوعة لخدمة مصالح الشركة ومساهميها وتسهيل المراقبة الجيدة الستخدام الس

 .1موارد واصول الشركات والمؤسسات بكفاءة عالية"

بشكل عام بمكن القول ان حوكمة الشركات تعنى وجود نظام يقوم على مجموعة من القواعد التي تحكم   
الشركة )المساهمين، مجلس االدارة، االعضاء التنفيذيون...الخ( في  العالقة بين االطراف االساسية في

اطار من الشفافية والعدالة، ومكافحة الفساد والمسائلة والتي يؤدي اتباعها الي استدامة االعمال ورفع 
 في ادارة عملياتها ويحسن فدرتها التنافسية في االسواق.  -المؤسسة-كفاءة الشركة

 الفرع الثاني: مبادئ حوكمة الشركات   

تم وضع مبادئ حوكمة الشركات من طرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، حيث تم االجتماع في   
ووضع مجموعة من المعايير واالرشادات لحوكمة الشركات، وتمت اعتماد  1889أفريل  59-55تاريخ 

ادرات حوكمة الشركات في كل من دول المنظمة ، حيث أصبحت تشكل أساسا لمب18882هذه المبادئ في
والدول األخرى على حد سواء، وبعدما أصبح تطبيق مبادئ الحوكمة بالنسبة للسياسيين وصناع القرار 
والمستثمرين والشركات وغيرهم بمثابة حجر األساس لتحقيق االستقرار وتقوية النظام المالي وتطبيق 

في اجتماعهم األخير الذي  G20د وزراء مالية دول مجموعة العشرين متطلبات التنمية المستدامة، ولقد أي
بمدينة أنطاليا التركية قرار المنظمة حول مبادئ الحوكمة وتم االتفاق أن  5912نوفمبر  18-12عقد في 

 للحوكمة، والشكل التالي يوضح ذلك: OECD/G20يطلق عليها مبادئ 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
، مذكرة الخروب والية قسنطينة EMOدور التدقيق الداخلي في تفعيل حوكمة الشركات: دراسة حالة مؤسسة المحركات براهمة كنزة، 

، ص 1082، 1سم علوم التسيير، تخصص: ادارة مالية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قسنطينة ماجستير غبر منشورة، ق

 . 9-9ص: 
2

، محملة من 01، ص: 1002، باريس، مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركاتمركز المشروعات الدولية الخاصة ، 

https://www.cipe-الموقع: 

arabia.org/files/pdf/Corporate_Governance/OECD_Principles_of_Corporate_Governance_2004.pdf   بتاريخ

  18:16، على الساعة 11/08/1089

https://www.cipe-arabia.org/files/pdf/Corporate_Governance/OECD_Principles_of_Corporate_Governance_2004.pdf
https://www.cipe-arabia.org/files/pdf/Corporate_Governance/OECD_Principles_of_Corporate_Governance_2004.pdf
https://www.cipe-arabia.org/files/pdf/Corporate_Governance/OECD_Principles_of_Corporate_Governance_2004.pdf
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 (: مبادئ حوكمة الشركات07الشكل رقم )

 
، 5911، مكتبة اآلفاق لإلخراج والتنفيذ، اتحاد الشركة االستثمارية الكويت، حوكمة الشركات: مركز عمان لحوكمة الشركات، المصدر
 .88ص: 

 من خالل الشكل أعاله نجد أن مبادئ حوكمة الشركات تتجسد في:     

يجب على اطار حوكمة الشركات تعزيز وجود ضمان وجود إطار عام وفعال لحوكمة الشركات:  .0
أسواق شفافة وعادلة، وتوزيع فعال للموارد، ويجب أن تكون متسقة مع سيادة القانون وتدعم االشراف 

Effective Supervision and Enforcementوالنفاذ الفعال 
1: 

ة السوق والحوافز ينبغي تطوير اطار لحوكمة الشركات للتأثير على األداء االقتصادي الكلي وسالم -
 التي تخلقها للمشاركين في السوق وتعزيز أسواق شفافة تعمل بكفاءة؛

يجب على المتطلبات القانونية والتنظيمية التي تؤثر على ممارسات حوكمة الشركات أن تكون متسقة  -
 مع سيادة القانون وشفافة وقابلة للتنفيذ؛

 لف بوضوح لخدمة المصلحة العامة؛ينبغي أن يتم تقسيم المسؤوليات بين السلطات المخت -
 يجب أن تدعم تشريعات السوق المالية الحوكمة الفعالة؛ -

                                                 
1
محمل من الموقع:  02، ص: 1089، جانفي 88، أخبار االتحاد، االصدار حوكمة الشركات: الفرص والتحدياتاتحاد هيئات األوراق المالية،  

.pdfhttp://www.uasa.ae/ar/galimg/1124201608244111th_NL_Ar  01:11، على الساعة:  11/08/1089بتاريخ. 

مبادئ 
حوكمة 
 الشركات

ضمان وجود 
أساس فعال 

لحوكمة 
 الشركات

االفصاح 
 والشفافية

حقوق 
 المساهمين

المعاملة 
المتساوية 
 للمساهمين

دور أصحاب 
المصلحة في 

حوكمة 
 الشركات

مسؤوليات 
 مجلس االدارة

http://www.uasa.ae/ar/galimg/1124201608244111th_NL_Ar.pdf
http://www.uasa.ae/ar/galimg/1124201608244111th_NL_Ar.pdf
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يجب أن تتمتع السلطات التنظيمية والتنفيذية والرقابية بالصالحيات الكافية والنزاهة والموارد الالزمة  -
لوقت المناسب وأن للقيام بواجباتها بطريقة مهنية وموضوعية، وينبغي أن تتخذ االجراءات الرقابية في 

 تكون شفافة وواضحة؛
ينبغي تعزيز التعاون عبر الحدود من خالل الترتيبات واالتفاقيات الثنائية والمتعددة األطراف لتبادل  -

 المعلومات.
يندرج ضمن حقوق المساهمين مجموعة من الحقوق التي يجب ان يتمتع بها حقوق المساهمين:  .0

طار حوكمة الشركات توفير الحماية لهم وتسهيل ممارسة حقوقهم حملة االسهم في الشركة، وينبغي في ا
في المواضيع االساسية، وبصفة عامة هناك مجموعة من االرشادات التي يجب ان تؤخذ في عين 

 :1االعتبار عند االلتزام بتطبيق هذا المبدأ والتي تتمثل في
 ينبغي ان تتضمن الحقوق االساسية للمساهمين؛ -
المشاركة وفي الحصول على معلومات كافية عن القرارات المتصلة بالتغيرات للمساهمين الحق في  -

 االساسية في الشركة؛
ينبغي ان تتاح للمساهمين فرصة للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة  -

 للمساهمين، كما يجب ان يحاطوا علما بالقواعد التي تحكم االجتماعات العامة للمساهمين؛
ي ان يتمكن المساهمون من التصويت شخصيا او غيابيا مع اعطاء نفس الوزن للتصويت بغض ينبغ -

 النظر عن مونه حضوريا او غيابيا؛   
: في اطار حوكمة الشركات يجب ضمان المعاملة المتساوية لكافة المعاملة المتساوية للمساهمين .1

وبصفة عامة هناك مجموعة من  المساهمين بما في ذلك مساهمي األقليات والمساهمين األجانب،
 :2االرشادات التي تجسد هذا المبدأ والتي تدور حول

معاملة كافة المساهمين المنتمين الي نفس الفئة معاملة متكافئة، وفي هذا المجال ذكرت المبادئ  -
 العديد من التوجيهات واالرشادات؛

 منع التداول بين الداخلين في الشركة والتداول الشخصي الصوري؛ -

                                                 
1
، المجلة الدولية للقانون، العدد الرابع، كلية القانون، جامعة بنغازي،  ليبيا، بين القانون والالئحة حوكمة الشركاتالصالحين محمد  العيش،  

 .06، ص: 1089
2
 الطبعة األردن، عمان، ،(الرماح) البشرية الموارد وتطوير البحث مركز ،التدقيق الداخلي ودوره في رفع تنافسية المؤسسة ،الحي محمد 

 .800: ص ،1089 األولى،
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ينبغي ان يطلب من أعضاء مجلس االدارة والتنفيذيين الرئيسيين ان يفحصوا لمجلس االدارة فيما اذا  -
كانت لهم سواء بشكل مباشر او غير مباشر، او بالنيابة عن طريق طرف ثالث، اي مصلحة مادية في 

 عملية او موضوع يمس الشركة.
ا فئات اصحاب المصلحة في : لقد سبق ان ذكرندور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات .4

الشركة، وبينا ان المساهمين ومجلس االدارة واالدارة التنفيذية هم اصحاب المصالح الرئيسيون فيها، وفي 
هذا السياق ينبغي على اطار حوكمة الشركات ان يعترف بحق اصحاب المصالح التي ينشئها القانون وان 

حاب المصالح في خلق الثروة وفرص العمل، يعمل على تشجيع التعاون النشط بين الشركات واص
 واستدامة المنشآت.

: ينبغي في اطار حوكمة الشركات ان يضمن القيام باإلفصاح السليم وفي الوقت االفصاح والشفافية .5
المناسب عن كافة الموضوعات الهامة والمتعلقة بالشركة بما في ذلك المركز المالي للشركة وحقوق 

 :1ومن االمور التي يجب االفصاح عنها الملكية وحوكمة الشركات،
 النتائج المالية ونتائج عمليات الشركة؛ -
 اهداف الشركة؛ -
 عوامل المخاطرة المتوقعة؛ -
 الموضوعات الخاصة بالعاملين واصحاب المصالح اآلخرين -
سياسات مكافأة اعضاء مجلس االدارة والرؤساء التنفيذيين والمعلومات عن اعضاء مجلس االدارة بما  -

 ذلك مؤهالتهم والية وكيفية اختيارهم؛في 
نتائج التدقيق الخارجي التي بواسطة مدقق مستقل، الذي يجب أن يكون قابل للمساءلة والمحاسبة أمام  -

 المساهمين.
: تختلف وجهات النظر حول أدوار ومسؤوليات مجلس االدارة، حيث دور ومسؤوليات مجلس االدارة .6

ص الذين يخولهم القانون إلدارة الشركة، كما ان هذا المجلس ملزم يتمون هذا األخير من مجموعة األشخا
بتحقيق اهداف المساهمين واصحاب المصلحة من خالل ممارساته وصالحيته في ما يتعلق بتطبيق 

 :2الحوكمة سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة، وهو ملزم بـ

                                                 
1
، 1080، سلسلة النشرات الثقافية لمركز ابو ظبي للحوكمة، غرفة ابو ظبي، أساسيات الحوكمة: مصطلحات ومفاهيممركز ابو ظبي للحوكمة،  

 .81ص: 
2
الشركات في الحد من التهرب الضريبي في الشركات المساهمة العامة االردنية من وجهة نظر مدققي دور حوكمة فراس امين عواد الشنطاوي،  

، اطروحة دكتوراه غير منشورة، تخصص محاسبة، قسم المحاسبة، كلية الدراسات العليا، جامعة العلوم االسالمية العالمية، عمان، ضريبة الدخل

 .16، ص: 1080
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 اعد المطبقة؛توفير كافة المعلومات على اساس النوايا الحسنة وسالمة القو  -
 ان ال تكون اعمالهم منصبة في تحقيق مصالحتهم الشخصية على حساب المصلحة العامة للشركة؛ -
تطبيق معايير اخالقية عالية تتوافق مع القوانين السارية وترتكز على تحقيق مصلحة االطراف األخرى  -

 بما فيها المعاملة العادلة للمساهمين؛
يجب ان يضطلع مجلس االدارة بمجموعة من الوظائف االساسية من بينها مراجعة وتوجيه استراتيجية  -

الشركة، خطط العمل وسياسة المخاطرة، الموازنات السنوية، اختيار المسؤولين التنفيذيين، تقرير المرتبات 
 ية للشركة. والمزايا الممنوحة لهم ومتابعتهم، وضمان سالمة التقارير المحاسبية والمال

 الفرع الثالث: أهمية حوكمة الشركات  

 : 1تتمثل أهمية حوكمة الشركات وفوائدها على الشركات بوجه خاص والقطاع المالي بوجه عام في   

انم قواعد الحوكمة تحث على اتباع نهج صحيح في ادارة الشركة تعزيز الكفاءة االدارية للشركات:  .0
يصب ضمن تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خالل تطبيق افضل الممارسات في االساليب االدارية 
الحديثة، مما يساهم في نمو الشركة وزيادة ربحيتها، والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها هذه 

الحوكمة الرشيدة تكفل ان يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة وفريق مدراء من الشركات، حيث ان ممارسات 
 ذوي الخبرة والكفاءة الفنية العالية، لضمان سير العمل ويتماشى مع اهداف المساهمين. 

تهدف قواعد الحوكمة من خالل تطبيق المبادئ المذكورة  تعزيز العدالة والشفافية والمعاملة النزيهة: .0
يز العدالة والشفافية والمعاملة النزيهة لجميع االطراف من المساهمين والمستثمرين وغيرهم سابقا الي تعز 

 من اصحاب المصلحة؛
تحفز قواعد الحوكمة الرشيدة على اتباع النهج القويم في تعاملها  الحد من مفهوم تعارض المصالح: .1

من داخلها او من خارجها، وكذلك مع االطراف ذات العالقة بين جميع الفئات المختلفة في الشركة سواء 
تجنب كافة الممارسات غير سليمة التي قد تؤدي الي تضارب المصالح وتعريض الشركة لمشاكل مالة 

 وغير مالية؛
تشجع قواعد الحوكمة على القيام بدور اجتماعي اكثر فعالية، حيث  دعم الدور االجتماعي للشركة: .4

نشطة أخري الي جانب انشطتها االساسية، مثل تنفيذ تجعل الشركة تقوم بتوسيع أنشطتها لتشمل أ

                                                 
1
، محملة من الموقع: 21-29، الالئحة التنفيذية الكتاب الخامس عشر، الكويت، دون ذكر سنة النشر، ص ص: لشركاتحوكمة اهيئة اسواق المال،  

http://cis.boursakuwait.com.kw/portal/ksereports/cmareg02.pdf   00:21، على الساعة 18/08/0891بتاريخ. 

http://cis.boursakuwait.com.kw/portal/ksereports/cmareg02.pdf
http://cis.boursakuwait.com.kw/portal/ksereports/cmareg02.pdf
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الدراسات والبحوث التي تعود بالنفع على الشركة والمجتمع والبيئة واالقتصاد، اخذ بعين االعتبار االركان 
 الثالث للتنمية المستدامة وهي النمو االقتصادي والتقدم االجتماعي وحماية البيئة؛

ر الحوكمة مناخا نقيا من الثقة واألمان للمستثمرين،ـ وبالتالي : توفالحصول على تمويل بتكلفة أقل .5
يصبح لديهم دافع قوي لالكتتاب في اإلصدارات الجديدة التي تطرحها الشركة بمختلف  األدوات المالية، 

 ومن ثم فان الشركة تستطيع ان توفر مصادر التمويل الالزمة وباقل تكلفة ممكنة.
: ان الممارسات الحيدة لقواعد الحوكمة تتطلب ضبط راءات التدقيقتعزيز االجراءات الرقابية واج .6

ممارسات وسلوكيات القائمين على الشركة، وان تقوم الشركة بااللتزام بكافة القوانين والتعليمات الصادرة 
من الجهات الرقابية، وكذلك اتباع السياسات ونظم العمل الداخلية لديها، وبالتالي اتاحة المجال لقيام 

 شركة بالرقابة الذاتية على انشطتها، مما يساهم في تقليل المخاطر التي قد تتعرص لها الشركة.ال
 

مساهمة تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تفعيل مداخل التنمية المبحث الثالث: 
 المستدامة في المؤسسة الصناعية

االستغناء عنها حيث غزت هذه أصبحت تكنولوجيا المعلومات واالتصال قضية مسلما بها وال يمكن    
التكنولوجيا شتى مجاالت الحياة، واعتبر الكثير أن هذه التكنولوجيا ال تقتصر على كونها مجرد أدوات 
وتقنيات لتسهيل وتسيير االعمال الفردية فقط دون غيرها، بل هي ضرورة  قصوى من أجل اللحاق بكل 

مصدرا لتعزيز قوة المؤسسة واتاحة فرص جديدة في بيئة  المتغيرات اآلنية في العالم، وفي هذا السياق تعد
 عالمية متسارعة ومتغير ومعقدة، ومنهجا وركيزة مهمة في مسيرتها لتحقيق مداخل التنمية المستدامة.

 المطلب األول: مساهمة تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تفعيل المسؤولية االجتماعية   

 تلعب تكنولوجيا المعلومات واالتصال دورا هاما في الرفع من كفاءة وفعالية واحد من أهم مداخل تحقيق  
في المؤسسة آال وهو المسؤولية االجتماعية، وعلى اعتبار أن تفعيل دور هذه  المستدامة التنمية

ة الي تحقيق التنمية سيصل بالمؤسس -المسؤولية االجتماعية-التكنولوجيا في تحقيق مجاالت مساهمتها 
المستدامة، فهو مرهون بمدى تفعيل مساهمة هذه التكنولوجيا في مجاالت مساهمة هذه المسؤولية في 

 المؤسسة.
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 الفرع األول: مساهمة تكنولوجيا المعلومات واالتصال في دعم العملية االنتاجية

النتاجية وفي مختلف المستويات تساهم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جميع مراحل العملية ا   
 : 1الرئيسية والمتمثلة في المستويات التالية

فإنتاج منتوج معين يتطلب معالجة العديد من المعلومات التي يمكن ان مستوى معالجة المعلومات:  .0
تقوم بها تكنولوجيا المعلومات، كما ان تنفيذ عمليات التصنيع والتركيب يجب ان تخضع لمتابعة دائمة 
للتعرف على الحوادث التي يمكن ان تظهر خالل التنفيذ )أخطاء، أعطال، تأخير...الخ( هذه المتابعة 

 يمكن ان تتم باالعتماد على هذه التكنولوجيا خاصة في اختبار صفات المنتج.
 يتضمن هذا المستوى نشاطات المراقبة التالية:مستوى مراقبة العمليات:  .0

تابع المؤشرات الضرورية كتكاليف االنتاج، اآلجال والجودة، وانتاجية حيث تتم م.مراقبة االنتاج: 0.0
 مختلف العناصر...الخ.

 على والرقابة التخطيط ميدان في هذا النظام نجاحه أثبت .برنامج تخطيط االحتياجات من الموارد:0.0
 والتسليم التكاليف، تخفيض في المتمثلة العمليات أداء أهداف تحقيق ممكنا أصبح إذ واإلنتاج، المخزون
 تقديم خالل من األخرى، اإلنتاجية والطاقات للموارد األفضل واالستخدام العالية، والجودة الموثوق،
 تخفيض نتيجة الطلبيات إنتاج تكلفة وتقليص الجدولة، لمشكالت نسبيا وسريعة وواقعية فعالة معالجات
 الحاجة عند العمل مراكز قبل من واألجزاء ادالمو  استالم توقيت في والدقة األدنى، الحد إلى المخزون

 األهداف تحقيق في جدية مساهمة تقديم وبالتالي المحددة، مواعيدها في الطلبيات وتسليم إليها
 .2للمؤسسة االستراتيجية

وهي امر ضروري لإلبقاء على العالقات الجيدة مع الزبائن ومتابعة  .برنامج تخطيط موارد المنشأة:1.0
اداء الشركات ألنه يساعد على تعظيم عوائد المؤسسة عن طريق تعظيم استخدام هذه المؤسسات للموارد 
الثابتة الالزمة للتوريد وذلك بمساعدة تكنولوجيا المعلومات واالتصال، يرتبط بذلك أماكن الطلب واشكال 

 والتشغيل المرحلي للطاقة. الشحن 

                                                 
1
دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في اتخاذ القرارات االدارية في المؤسسات: دراسة حالة بعض يحياوي مفيدة، سطحاوي عبد العزيز،  

  http://iefpedia.comمقالة محملة من الموقع:  ،80، جامعة محمد خيضر بسكرة، دون ذكر سنة النشر، ص: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
2
( في وحدة JIT( مع نظام اإلنتاج في الوقت المحدد )MRPمساهمة لدمج نظام تحديد االحتياجات من المواد )زكية مقري، سامية لحول،  

كلية العلوم االقتصادية وعلوم ، اتخاذ القرارات اإلداريةاألساليب الكمية ودورها في  مداخلة مقدمة للمشاركة في الملتقى حول:، قارورات الغاز بباتنة
 .01، ص:  1006جانفي  11-19جامعة سكيكدة،  ،التسيير

http://iefpedia.com/
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 ويمكن استخدام تقنيات المعلومات في العملية االنتاجية من خالل البرامج التالية:

  التصميم القائم على الحاسوب(conception assisté par lordinateur CAO) حيث يمكن للحاسوب :
الشاشة بأبعادها الثالثية  من خالل البرامج المعتمدة من تصميم القطعة المراد تصنيعها وعرضها على

وادخال التعديالت التي يراها المصمم مناسبة والتي تكون متوافقة مع التصميم األخضر الذي يعتبر واحد 
 .1من متطلبات تحقيق االستدامة في المؤسسة الصناعية

 التصنيع القائم على الحاسوب (Fabrication assisté par lordinateur FAO) عة : بعد تصميم القط
المراد تصنيعها يبرمج انتاجها، وبعد التحسن في وقت انجاز التصميم فان انتاجها بمساعدة الحاسوب 

 يوفر بشكل معتبر كذلك من انجاز القوالب ومدة االنجاز.
 تسيير االنتاج القائم على الحاسوب(Gestion de production assisté par lordinateur GPAO) :

ة الي نموذج جديد يسمي باألصفار الخمسة )صفر مخزون، صفر انتظار، توصلت المؤسسات الياباني
صفر خطأ، صفر تعطل، صفر ورق( وهذا ما يثبت نجاعة هذا البرنامج في العملية التصنيعية وبالتالي 

 تخفيض التكاليف بشكل كبير.
 تسيير الصيانة القائم على الحاسوب(Gestion de maintenance assisté par lordinateur GMAO) :

 .2حيث يقوم هنا الحاسوب من خالل برامج مخصصة بتشخيص التعطل قبل حدوثه
 االنتاج اآللي والورشات المرنة (Le robot et Ateliers flexibles)  المتمثل في برنامج شامل لتسيير :

 للعملية االنتاجية من خالل حاسوب مركزي. 
 الثاني: مساهمة تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تنمية كفاءة العاملين الفرع

تعد مهارات وقدرات األفراد العاملين في المؤسسة من العناصر االساسية لنجاحها، وهذا االمر يلزم     
عليها توجيه اهتماماتها نحو االهتمام بهؤالء، خاصة بعد رغبتها في مواكبة التطورات الحاصلة في بيئتها 

تها، حيث اصبحت حاجات ورغبات وعلى رأسها التنمية المستدامة التي تعتبر المورد البشري أهم أولويا
ورضا العمال واحد من أهم أهدافها االستراتيجية، ولتكنولوجيا المعلومات واالتصال تأثير كبير في ادخال 

                                                 
1
 Khaled Arrouk, Techniques de conception assisté par ordinateur CAO pour la caractérisation de lespace 

de travail de robots manipulateurs paralléles, thése doctorat, université Blaise pascal-clermont-ferrand II, 

2012, P : 29. 
2
GRAIE, Gestion de maintenance assisté par lordinateur GMAO pour une station dépuration,Réseau 

Exploitants de STEP Rhone-Alpes, Réunion 41, France, 23 avril 2015, P :01.   
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متطلبات جديدة بخصوص االفراد العاملين وتغيير أجورهم، والذي ينعكس بدوره على زيادة رضاهم عن 
 المؤسسة.

نوع المهارات والخبرات التي يتطلبها االفراد الذين يشغلون الوظائف  إن لتكنولوجيا المعلومات اثر في   
الجديدة، اذ يشترط فيهم امتالك مهارات وخبرات التعامل مع هذه التكنولوجيا، وفي الوقت نفسه ادت 
التطورات في تكنولوجيا المعلومات واالتصال الي انهاء دور بعض االعمال االخرى وال سيما االعمال 

القديمة النتفاء الحاجة اليها، وهذا يعني ظهور نوع من البطالة حتى يتم تدريبهم، هنا تعد العملية  التقليدية
التدريبية السبيل االمثل لرفع وتنمية قدرات االفراد، ولقد ساهمت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هنا 

 : 1مساهمة عظيمة وهذا من خالل مراحل ثالث

ساهمت هنا هذه التكنولوجيا في ترشيد عملية التخطيط  عملية التدريبية:مرحلة التخطيط واالعداد لل .0
 للعملية التدريبية وذلك بتوفيرها لمعلومات حديثة فيما يخص: 

التي اتاحت لها شبكة االنترنت امكانية تحديد التغيرات الخارجية والتعرف على  قياس االحتياجات: .0.0
جراءات العملية المختلفة وهذا ما يمكن من التحديد الدقيق الفرص والتهديدات وتفادي المخاطر، وتتبع اال

 لهذه االحتياجات.
: هنا تلعب هذه التكنولوجيا دور فعال على اعتبار .التخطيط لالحتياجات وتحديد االسلوب المناسب0.0

واساليبها  ان االنترنت توفر للمدرب امكانية الولوج لمختلف البرامج التدريبية المتاحة عالميا، وخطط التنفيذ
وتكلفتها، وبالتالي وضع خطط واقعية ومجربة لتنفيذ البرنامج التدريبية، كما تتيح بعض برامج الحاسبات 

   . SPSSوضع خطط مسبقة للعملية التدريبية مثل برنامج

 ساعدت تكنولوجيا المعلومات واالتصال بطريقة فعالة في تنفيذ البرامجمرحلة تنفيذ العملية التدريبية: . 0
 :2التدريبية حيث اتاحت طرق تختلف تماما عن الطرق التقليدية حيث اوجدت انماطا جديدة وذلك كما يلي

: لقد الغت تكنولوجيا االتصال فكرة التواجد المكاني فاليوم باستطاعة المؤسسة تنفيذ التدريب عن بعد.0.0
مل على مد االفراد المشاركين فيها برنامجها التدريبي عن  بعدـ هذا عن طريق الشبكة االفتراضية التي تع

                                                 
1
، دراسة ميدانية على األكاديمية الدولية االسترالية: أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على الموارد البشريةيزة عبد الرحمن العتيبي، عز 

  96-91، ص ص: 1080
2
دراسة حالة مؤسستي :  اآلثار الفعلية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال على تطبيقات تسيير الموارد البشرية في المؤسسةبوحسان سارة كنزة،  

، مذكرة ماجستير غير منشورة، تخصص: تسيير الموارد البشرية، كلية العلوم االقتصادية والتسيير، جامعة منتوري، موبليس ونجمة قسنطينة

 .62، ص: 1081قسنطينة، 
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بالمحاضرات والدروس حول المجال المطلوب، فالتدريب عن بعد يسمح لألفراد في التعلم في اماكن 
 اقامتهم، خارج اوقات العمل وفي أي وقت، عالوة على التقليل من تكاليف النقل والمدربين...الخ.

ات واالتصال من خالل استخدام الوسائط المتعددة : لقد سمحت تكنولوجيا المعلوم.التدريب بالمنزل0.0
امكانية تنمية المهارات باالعتماد على النفس ودون الحاجة الي مدرب او االنترنت وهذا من خالل برامج 

 تساعد على التنمية الذاتية كالبرامج التلفزيونية أو تطبيقات على الهاتف النقال...الخ.

ال تعترف بالحدود المكانية  -من خالل هذه التكنولوجيا-التدريبية اليوم ان العملية التدريب المستمر: .1.0
والزمانية، فالتدريب في الوقت الحالي يمكن ممارستها دون انقطاع ومدى الحياة، فاألنترنت وبرامج 

 الحاسوب والتلفاز والهاتف واألقمار الصناعية خلقت اقسام تدريب مفتوحة على مدار االسبوع.

تتيح هذه التكنولوجيا اليوم امكانية تنفيذ البرنامج التدريبي بالموازاة مع العمل اثناء العمل: .التدريب 4.0
الحقيق دون شعور الفرد بالفرق بين ما يقوم بتنفيذه فعال للوظيفة وما يقوم بتنفيذه للتدريب، وهذا ما يسمح 

لتالي تقليل التكاليف والحكم على مدى للمؤسسة باالستفادة من انتاجية العامل اثناء العملية التدريبية وبا
 فعالية البرنامج قبل االنتهاء منه.

تتيح هذه التكنولوجيا قياس كفاءة البرنامج التدريبي ومدى نجاحه في تحقيق األهداف مرحلة التقييم: . 1
في جميع  ، كما تتيح البرامج الذكية امكانية تتبع المتدرب1المحددة، مدى التغير الذي احدثه التدريب فيهم

حاالت التدريب حيث يقوم البرنامج بعملية التقييم المستمر للعملية التدريبية ليس فقط اثناء مرحلة التقييم 
النهائي، وتتيح شبكة االنترانت استخدام اساليب تدفق العمل وبالتالي امكانية قياس تدفق العمل قبل 

 ة التدريبية. العملية التدريبية وبعدها لمعرفة القيمة الفعلية للعملي

وباإلضافة الي ما سبق يمكن ادراج بعض المساهمات التي اضافتها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   
 في مجال خدمة المورد البشري:   

 التوظيف االلكتروني الذي يعزز مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص ومبدأ الحياد والموضوعية. -
 تعزيز فكرة العمل عن بعد. -

                                                 
1
، 1080اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، االردن، ، دار إدارة الموارد البشرية المفاهيم واالسس واالبعاد االستراتيجيةبن عنتر عبد الرحمن،  

 .896ص: 
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المسار المهني لكل عامل وهذا عن طرق الولوج الكترونيا لقاعدة البيانات وعرفة تسهيل متابعة  -
المعلومات المرادة عن كل عامل كقدراته وكفاءاته ومدى تطوره في أدائه وعمله والمناصب التي تقلدها 

 خالل مشوراه المهني، وهذا كله في اقل وقت وباقل تكلفة.
 في ظرف لحظات وبالتالي تسريع عملية التقييم وجودتها. اعداد قوائم االجور والمكافاة وحسابها -
تعزيز العالقة العمالية من خالل تنمية فكرة العمل الجماعي وتسهيل عملية التواصل بين العمال  -

 باالعتماد على شبكة االنترانت على سبيل المثال.  
 الفرع الثالث: مساهمتها في خدمة المصلحة العامة

المستدامة والمسؤولية االجتماعية فنحن نتكلم عن الدور الذي تلعبه المؤسسة في  عندما نتكلم عن التنمية
مجال خدمة هذا المجتمع وعلى رأسها ادماج األشخاص ذوي االعاقة في هذه المؤسسة، فبالرغم من 
غياب التشريعات والقوانين التي تلزم بإدماج هؤالء األشخاص في المؤسسات، تبقي هذه مبادرة خاصة 

 سسة، وتحدد مدى مواطنتها وسعيها نحو تحقيق االستدامة. بالمؤ 

هنا لعبت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دورا كبيرا في مجال خلق فرص خالية من أي عوائق  
، حيث سمحت لألشخاص ذوي 1وحواجز تمنع هؤالء من الحصول على فرص متكافئة مع اآلخرين

المؤسسات الصناعية إذا ما تم تعزيز قدراتهم وتأهيلهم تأهيل عالي االعاقة بلعـب دور بناء وفعال في 
المستوى، واعطائهم فرص لالبتكار واالنتاج، على ان تتولى هذه المؤسسات المساهمة في فتح مراكز 
خاصة بتدريب المعاقين على استخدام هذه التكنولوجيا، أو تولي المبادرة الشخصية في تدريبهم، من خالل 

ريب عن بعد أو من خالل الوسائط المتعددة، واقتناء األجهزة التعويضية الذكية التي تمكنهم من عملية التد
 مزاولة العمل كلوحة المفاتيح الخاصة باإلعاقات البصرية.

 المطلب الثاني: مساهمة تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تفعيل العالقة مع اصحاب المصلحة 

العديد من المؤسسات الصناعية يمكن اسنادها الي قدرتها على ايجاد ان التطورات التي تشهدها     
أدوات حديثة تمكنها من االستفادة القصوى من األطراف التي تعمل معها من أجل توفير احتياجاتها بما 
يتوافق مع متطلبات زبائنها بأكثر الطرق كفاءة وبأقل التكاليف الممكنة، وتعتبر تكنولوجيا المعلومات 

ال واحدة من هذه االدوات الحديثة التي تستخدمها هذه المؤسسات بتحسين عالقتها مع االطراف واالتص
ذات المصلحة وعلى راسهم العمالء )الزبائن( والموردين، الذين تعتبرهم المؤسسة المتحكم االول في 

 مستقبلها.

                                                 
1
، األمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية، إدارة التنمية استخدامات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لخدمة المعوقينرأفت غنيم،  

 .86، ص: 1009والسياسات االجتماعية، قطاع الشؤون االجتماعية ، جامعة الدول العربية، مصر، 
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 في الميزة التنافسية تكنولوجيا المعلومات واالتصال الفرع األول: مساهمة

أدى ظهور تكنولوجيا المعلومات واالتصال واستخدامها الواسع في العصر الحالي الي وضع مقيدات     
على بعض االفتراضات االساسية للمنافسة في العصر الصناعي، حيث يالحظ ان عمر المنظمة قد ال 

انتاج عالية او  يكسبها مزايا المنافسة والبقاء في السوق فقط من خالل امتالك اصول ملموسة ذات تقنيات
من خالل ادارة جيدة لألصول وللخصوم المالية، بل على العكس يالحظ ان بيئة عصر المعلومات تمتاز 

 بدخول متغيرات جديدة للمنافسة.

ان سعي المؤسسة إلحراز الميزة التنافسية التي تعبر عن دالة اشباع حاجيات ورغبات األطراف ذات    
نولوجيا التي تمكنها من الوصول الي ذلك الهدف، والجدول أدناه يوضح المصلحة مرهون بامتالكها للتك

 أهم األبعاد االستراتيجية التي تحقق فيها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المزايا التنافسية:

 (: ابعاد المزايا التنافسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت15الشكل رقم )

 المزايا التنافسية األبعاد
 عمل قواعد بيانات للخدمات والمنتجات متاحة محليا وعالميا؛ - بالنسبة للمستهلكين

 خدمة المستهلكين حسب االحتياجات والرغبات المختلفة في أي مكان؛ -
 توفير بدائل للمنتجات؛ - بالنسبة للمنافسين

 توفير المعلومات عن المنافسين واعداد قاعدة بيانات خاصة بهم؛ -
 النافسين؛اعداد خطط وقائية ضد  -

 تحديد مصادر التوريد البديلة؛ - بالنسبة للموردين
 اعداد التوازن مع الموردين مع اقامة عالقات متميزة؛ -

 تحديد اتجاهات االسواق؛ - األسواق
 اكتشاف اسواق جديدة ومربحة لبيع منتجات المنظمة؛ -

 تدعيم جودة المنتجات والخدمات؛ - المنتجات والخدمات
 تسمح للمؤسسات بإرسال وتوزيع معلومات عن منتجاتها وخدماتها؛ -
 تسمح تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بتطوير منتجاتها وخدمات جديدة؛ -
 تدعيم أنشطة وخدمات ما بعد البيع؛ -

بالنسبة للكفاءة التنظيمية للبحث 
 والتطوير

 تحسين التخطيط االستراتيجي؛ -
 سهولة التغيير للمؤسسة؛ -
 ي التنسيق بين مجهودات البحث والتطوير؛تساعد ف -
 تدعيم أنشطة وخدمات ما بعد البيع؛ -
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بالنسبة للكفاءة فيما بين 
المؤسسات، تخفيض المخاطر 

 االعمال ومرونة العمليات

 تحسين االتصاالت والتنسيق والمعامالت مع المؤسسات األخرى؛ -
 تسهيل القيام باالستثمارات المختلفة؛ -
 تنويع العمل في أسواق جديدة عبر العالم؛مساعدة المؤسسة في  -
 تسمح تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالمرونة في تحديد مواقع العمليات؛ -
 تصنيع األجزاء المختلفة في اماكن مختلفة؛ -
 توفير االمدادات السريعة للمؤسسة وشبكات التوزيع؛ -
 تحقيق التكامل بين المؤسسة وبين اطراف ذات المصلحة. -

أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة على التسيير االستراتيجي للمؤسسات بلقيدوم صباح، : المصدر  
 .185، مرجع سابق، ص: االقتصادية

 في ادارة العالقة مع الزبائن تكنولوجيا المعلومات واالتصال الفرع الثاني: مساهمة   

االسواق المحلية والوطنيات منافسة شديدة للغاية تواجه المؤسسات الصناعية وهي تمارس اعمالها في   
أقل ما يقال عنها انها هجومية وهذا ما أجبرها على اعادة بلورة أولوياتها وفق قواعد اللعبة الجديدة التي 
فرضتها عليها التحديات الجديدة وعلى رأسها التنمية المستدامة، هذه التحديات التي ساهمت في بروز 

 اسها ادارة العالقة من الزبائن.مفاهيم جديدة على ر 

هذا المفهوم الذي يعبر عنه بأنه "فلسفة أعمال تسمح للمنظمة فهم تفكير وتصرفات الزبائن وتحليل   
احتياجاتهم ومعرفة تطلعاتهم من خالل المعلومات المخزنة في قواعد البيانات، حتي تتمكن الشركات من 

بال واتخاذ قرارات تسويقية صائبة من حيث التوقيت والنوعية، التوصل لرغباتهم، والتنبؤ بسلوكياتهم مستق
، كما أنها تعتبر استراتيجية أعمال محور اهتمامها هو 1للمحافظة على مستوى ربحية أعمالها وتنميتها"

 العميل بالدرجة األولى للحصول على رضاه واالستحواذ على والئه عن طريق خدمة مميزة. 

لمعلوماتية تحول هذا المفهوم الي مفهوم جديد يمثل نفس المفهوم السابق ولكن وبعد انفجار الثورة ا     
بإضافة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال وعلى رأسها االنترنت أال وهو ادارة العالقة مع الزبائن 

تفاعلي الكترونيا، حيث سمحت االنترنت وتكنولوجيا االتصال والمعلومات بقيام نوع جديد من االتصال ال
المندمج والذي يعمل على التواصل المباشر مع العميل، كما سمحت االنترنت بخلق االعالن االلكتروني 
والبريد االلكتروني للوصول الي اكبر عدد ممكن من العمالء المحتملين والتأثير عليهم بطريقة فعالة، ومن 

 جال نجد:التطبيقات الجديدة التي اعتمدتها المؤسسة الصناعية في هذا الم

                                                 
1
تطبيقات ادارة عالقات الزبائن في مراحل الشراء االلكتروني وأثرها في بناء القيمة مع الزبون: دراسة على عينة سوزي صالح مطلب الشبيل،  

، مذكرة ماجستير غير منشورة، تخصص: األعمال االلكترونية، قسم األعمال االلكترونية، كلية االعمال، من المتسوقين عبر البوابة االلكترونية

 . 89، ص: 1081جامعة الشرق االوسط، عمان، 
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وهي عبارة عن برمجيات االعالم االلي التي تساعد في اعطاء عمليات  التطبيقات اآللية لقوى البيع: .0
البيع صفة آلية من أجل تقصير دورة البيع وزيادة المردودية وتقليل التكاليف، والتي تتضمن وظائف 

 :1مساعدة الزبون، والتي تضمن
 وج اليها واستغاللها.بناء سجالت عن الزبون وضمان سهولة الول -
 ادارة المبيعات وحسابات الزبون. -
ادارة برامج الزبون الخاصة، وتوفير سجالت محدثة عن الزبون الحالي والزبون المحتمل مما يساعد  -

 مقدمي الخدمة في تفعيل العالقة مع الزبائن. 
األنشطة وعلى ارسال نتائج وتقارير االنشطة الي مخزن المعلومات ليجري استخدامها ضمن كافة  -

 مختلف المستويات. 
تنشأ مراكز من ازدواج استعمال الهاتف والجهاز اآللي الي استعمال تكنولوجيا مراكز االتصاالت:  .0

معالجة الصوت والبيانات، ويتكون هذا النظام من مركز تلفوني، وموزع آلي متخصص )موزع صوتي، 
لبيانات الموجودة(، ويسمح هذا الموزع  بإدارة موزع ويب، موزع يسمح بالحصول على التطبيقات وقواعد ا

العالقة الموجودة  بين الهاتف ومختلف التطبيقات المعلوماتية ويلعب هذا النظام دورا أساسيا في عملية 
تشخيص الزبون واظهار المعلومات المتواجدة في ملف الزبون بصفة أوتوماتيكية وبالتالي تقديم الخدمات 

 لزبون المتوفر أمامه.التي تتماشي مع خصائص ا
وهو عبارة عن أداة تهدف الي جمع المعطيات من مصادر مختلفة في المنظمة ليتم مخزن البيانات:   .1

 تحويلها الي معطيات متجانسة تستعمل في: 
 اعطاء صورة للزبون عن مختلف االقسام الموجودة في المؤسسة؛ -
 القضاء على زمن االنتظار وضياع الوقت؛ -
 ممكن من المعلومات ولجميع العاملين بالمنظمة؛أكبر كم  توفير -
 تطوير خدمات االستعالم عن بعد للزبائن؛ -
 توفير الوقت الالزم إلعداد التقارير المشتركة؛ -
 مراقبة سلوك الزبون؛ -
 التنبؤ بالمشتريات. -

                                                 
1
نعكاساته ، مداخلة ضمن الملتقي الخامس حول االقتصادي االفتراضي واعالقة العمالء بنموذج لتطبيقات ذكاء األعمال في المنظماتمانع فاطمة،  

 .01، ص: 1080على االقتصاديات الدولية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 
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يتضمن هذا التطبيق استخالص المعلومات المفيدة عن األفراد، أداة التنقيب عن البيانات:  .4
االتجاهات، وأقسام الزبون، ويرتكز هذا المفهوم عن تقنيات احصائية ورياضية ويمكن االستفادة منه في 

 :1المجاالت التالية
تقوم المؤسسة بجذب الزبون من خالل الرسائل االعالنية الموجه له ومن خالل .عملية التنقيب: 0.4

عن البيانات التي تعمل على اختيار الزبون  االتصاالت االولية بينه وبين المؤسسة، تتم عملية التنقيب
 المستهدف واالتصال بع عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني.

تقوم المؤسسة بتحديد خصائص الزبون الذي تود استهدافه، ثم تبحث .استهداف العملية التسويقية: 0.4
م بتسجيل معدالت تطور الزبون في قاعدة بياناتها عن الزبون الموافق للخصائص المحددة سابقا، كما تقو 

 واالتصاالت مع كل زبون ليتم معرفة تحسن عملية االستهداف مع مرور الوقت.
يمكن للمؤسسة أن تحتفظ بالزبون من خالل ارسالها لهداية شخصية له، عروض .االحتفاظ بالزبون: 1.4

 خاصة، وهذا بالرجوع الي قاعدة البيانات التي تحدد ميوالت كل زبون.
وتتم من خالل اعداد وارسال رسائل حسب خاصية كل زبون، ويكون عادة  .اعادة تنشيط المبيعات:4.4

 في فرص المناسبات العامة.
يساعد استخدام المؤسسة ألداة التنقيب على تدارك األخطاء والغلطات التي .تحديد بعض األخطاء: 5.4

لي اعادة تصحيح تلك األخطاء مكن خالل نجمت عن سوء االتصال والتواصل بينها وبين زبائنها، وبالتا
 دراسة ومعرفة أسباب انهاء العالقة بينهما.  

 في ادارة العالقة مع الموردين تكنولوجيا المعلومات واالتصالالفرع الثالث: مساهمة    

شهدت االعمال في اواخر القرن العشرين تناميا هائال في مجال تمتين العالقة بين المؤسسة والموردين   
)المجهزين( باعتبارهم يمثلون حلقة اساسية وجوهر اداء االعمال، حيث صارت المؤسسة تعتمد على 
الموردين في امور كثيرة خصوصا بعد ان اصبح قسم كبير منهم شركاء ومساهمين فعالين في نشاطاتها، 

وغيرها، مما الزم  فالموردون يزودون المؤسسة بالكثير من مدخالت االنتاج مثل المواد الخام وقطع الغيار
على المؤسسة زيادة وتمتين وادامة عالقاتها مع مورديها باالستناد على تكنولوجيا المعلومات واالتصال 

                                                 
1
، دار حامد للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األولى، التجارة االلكترونية واألعمال االلكترونية )منظور تقني وتجاري(خضر مصباح الطيطي،  

 .811، ص: 1001



 التنمية المستدامة  لخدمةتكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسة الصناعية   توظيف :الثانيالفصل  

 

 
149 

وعلى رأسها شبكات االنترنت واإلكسترانت والتبادل االلكتروني للبيانات باالعتماد على البريد االلكتروني 
 :1تطبيقات التي سمحت بـومنصات ربط حاسوبية مع الموردين...الخ، هذه ال

قدرة المؤسسة على الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالموردين وعروضهم وتسعيراتهم قبل  -
 عملية الشراء، وتحديث ملفاتهم بصورة مستمرة؛

النشاطات المتكاملة بالوقت الحقيقي في مجاالت الجدولة المتقدمة والشحن وادارة الطلب وادارة  -
 المؤسسة ومورديها؛المخزون بين 

تدقيق الشحنات القادمة من الموردين من خالل تصميم وتطوير انظمة للسيطرة على الجودة وبالتالي  -
 التقليل من القوى التفاوضية لهؤالء؛

 العمليات المتكاملة في مجاالت تبادل المعلومات واتخاذ القرارات بين المؤسسة والموردين؛ -
الوقت الحقيقي لكافة الجهات المعنية باإليفاء بالوعود وااللتزام بها مثل عمليات توفير المعلومات في  -

 عملية توفير معلومات وبيانات القوى البيعية للموردين؛
 تخطيط الطلب مع الموردين بمساعدات الشبكات وعلى راسها نظم الدفع االلكتروني.       -
 ي تفعيل حوكمة الشركاتالمطلب الثالث: مساهمة تكنولوجيا المعلومات واالتصال ف  

تخضع المؤسسات اليوم لضغوطات متزايدة لكي تقدم تقارير عن معامالتها المالية والغير مالية وكيفية    
ادارتها، وفي الوقت الحالي أصبح االفصاح عن التقارير البيئية/االجتماعية أو ما يطلق عليه بتقارير 

ليها اصحاب المصلحة وعلى رأسهم المساهمين، ولكن االستدامة واحد من أهم النقاط التي بات يركز ع
 هذه التقارير قد تتعرض لمشاكل حول مصداقية هذه المعلومات.

 في العملية االدارية مة تكنولوجيا المعلومات واالتصالالفرع األول: مساه

المعلومات بين  تعد المعلومات االساس الحقيقي للعملية اإلدارية واتخاذ القرارات الفعالة، حيث ان تدفق   
المستويات االدارية هو الركيزة الرئيسية في تحديد سرعة ودقة اتخاذ القرار، وتساعد تكنولوجيا المعلومات 
واالتصال على تبسيط االجراءات، وتحسين اتخاذ القرارات االدارية، وقد عملت هذه التكنولوجيا على تزويد 

ات، وذلك من اجل دعم عملية اتخاذ القرارات االدارية، المديرين في مختلف المستويات االدارية بالمعلوم
ولهذه التكنولوجيا دورا مهما في عمليات التي تطرأ على االدارة في المؤسسات من خالل تقديم أدوات قوية 

 لحل المشكالت.

                                                 
1
 .21، ص: 1081، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، االردن، المعلومات في األعمال: مدخل تسويقي تطبيقات تكنولوجيابشير عباس العالق،  
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وقد اثبتت الدراسات الخاصة بموضوع أن انظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصال لها أثر في تحسين    
 ية صناعة واتخاذ القرار، وهذا التأثير يمكن أن نستدل عليه من خالل النقاط التالية:عمل

 سهولة تبادل ونقل المعلومات باستخدام ما هو متاح من تكنولوجيا حديثة؛ -
االدراك السريع للمشاكل التي تعترض قيام المؤسسة بأعمالها وذلك عن طريق البيانات الكثيرة التي  -

 وامكانية تحليلها احصائيا؛  تتجمع في الكمبيوتر
سهولة الحصول على البيانات وتجميعها وخزنها، فضال عن سهولة معالجة وتحليل البيانات للوصول  -

 الي النتائج؛
اعطاء المديرين فرصة معالجة النماذج المعقدة سواء الخاصة بالعالقات المؤكدة او العالقات  -

 ؛1ندة على الذكاء االصطناعياالحتمالية وهذا باالعتماد على البرامج المست
 سهولة التشاور والمشاركة في صناعة القرار بسبب توافر المعلومات التي تتضمن الحقائق االساسية. -

ومن االنظمة المرتكزة على هذه التكنولوجيا والتي تساعد في العملية االدارية واتخاذ القرارات سواء من 
 ذج المالئمة التخاذ القرارات نجد:ناحية البحث وجمع المعلومات أو اختيار النما

هي عبارة عن نظم تستخدم برمجيات متخصصة وتستند على قواعد معرفية محددة  :األنظمة الخبيرة .1
وتعمل كمستشار يقدم الحلول واإلجابات والمقترحات التي يحتاجها المدراء في صنع القرارات الصائبة، 

 : 2ومن الفوائد التي تضفيها هذه النظم نجد
تعزيز كفاءة صنع القرار لدى جميع المدراء وفي مختلف أقسام المؤسسة من خالل تزويدهم بالمعرفة  -

 والمهارات المتعلقة بعملية اتخاذ القرار؛
استخدام قاعدة المعرفة لخزن مجموعة متنوعة من المواضيع والقواعد والحقائق واالجراءات الذهنية  -

 لقرار؛المهمة التي يحتاجها المدير في اتخاذ ا
تدعيم قرارات المستخدمين النهائيين عن طريق تزويدهم بمعلومات على شكل قرارات واضحة وكاملة  -

 ونصائح مفيدة لحل كثير من المشاكل في مجال ادارة األعمال؛
تعمل كمستشار خبير للمدراء في المؤسسة حيث تزودهم بالمعلومات عن التطبيقات التقنية والتجارية  -

 ات هؤالء ليصبحوا قادرين على اتخاذ القرارات االدارية السليمة؛التي تلبي احتياج
هذا النوع من األنظمة يتالءم مع احتياجات المسيرين في المستويات  أنظمة معلومات االدارة العليا: .2

 .3العليا، وميزة هذه االنظمة االستقبال السريع والبسيط للمعطيات ذات الطابع االستراتيجي

                                                 
1
، مذكرة ماجستير غير منشورة، تخصص: دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين عملية اتخاذ القرارات االدارية: دراسة حالةسمير القيسي،  

 .29، ص: 1002الردنية، االردن، االدارة العامة، كلية الدراسات العليا، الجامعة ا
2
، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن، نظم المعلومات االدارية وتطبيقاتها في الصناعة بين النظرية والتطبيقرياض سلطان على،  

 .801-808، ص: 1009
3
 , 00، ص: مرجع سابقيحياوي مقيدة، سطحاوي عبد العزيز،  
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الة، اي -وهي انظمة تعرف بما يسمي التحاور انسان المساعدة على اتخاذ القرار:األنظمة التحاورية  .3
على االنسان باألمر وااللة بالتنفيذ وفقا للتعليمات الممنوحة من قبل االنسان، فمثال نجد هذه االنظمة في 

  محطات العمل. 
 شفافيةفي االفصاح وال تكنولوجيا المعلومات واالتصال الفرع الثاني: مساهمة    

 خاللها من يتم التي العملية هو عامة بصورة واالتصال المعلومات تكنولوجيا باستخدام ان االفصاح    
 اإلنترنت، شبكة عبر وقراءتها استقبالها يمكن بصيغة( بيئية/اجتماعية) مالية والغير المالية التقارير تقديم
 والرسوم كاألصوات وأدوات بوسائط ومدعومة Compacted مضغوطة صيغة بأنها تتميز الصيغة هذه

 ويعبر اإلنترنت، شبكة على بمواقع أو فرعية بمعلومات القارئ تربط التي  Hyperlinks التوصيل ونقاط
 الي ورقية تقليدية بطريقة المعلومات عن االفصاح عملية يستبدل الذي االلكتروني باإلفصاح أيضا عنه

 المعلومات طباعة في اإللكتروني النشر وبرامج الحواسيب تستخدم جديدة تقنيات باستخدام االفصاح
ونشرها الي األطراف ذات المصلحة، مما يجعل هذه المعلومات عرضة للكثير من العمليات  وتوزيعها

والممارسات السلبية سواء المقصودة كمحاولة سرقة المعلومات أو إدخال الفيروسات الي أنظمة عمليها، 
مل نتيجة أسباب فنية أو كوارث طبيعية، وبالتالي هنا تظهر الحاجة الي أو غير مقصودة كتعطل الع

ضرورة توفير وسائل وأساليب الحماية واألمن للبرامج والمعلومات والشبكات من أي تالعب فيها، وفضال 
عن ذلك العمل على سرية تداول المعلومات وسرعة تداولها بين أقسام المؤسسة لضمان وصولها على 

 اد.  شكلها المر 

 األساليب من مجموعة خالل من اإلنترنت شبكة على المالية والقوائم عن التقارير اإلفصاح عملية وتتم  
 العرض ،Program PowerPoint الحركي العرض برنامج ،Excel اإللكترونية الجداول استخدام: أهمها
 Video الفيديو مقاطع بعض بإضافة األخيرة اآلونة في المؤسسات بعض تقوم حيث الفيديو، طريق عن

Clips  العرض هذا أن ترى فهي نشاطاتها االجتماعية والبيئية، في ونجاحاتها إنجازاتها بعض توضح لكي 
مرئية ويعزز أكثر مبدأ  وبصورة تحققت التي اإلنجازات أكثر يوضح المعلومات شبكة على مواقعها على

ونتيجة لتعدد أشكال الملفات التي تستخدم في االفصاح وخاصة المالي عبر شبكة االنترنت وما  الشفافية،
يميز كل شكل منها، اتجه الباحثين نحو تطوير لغة موحدة يمكن من خاللها نشر القوائم المالية عبر 

 XBRLال المرنة شبكة االنترنت، وأسفر هذا الجهد باالتفاق على اعتماد وتطوير لغة اعداد تقارير األعم

Extensible Business Reporting Language  وهي "لغة الكترونية نمطية تستخدم في اعداد تقارير
يتم لاألعمال من شأنها اعداد ونشر واختيار المعلومات المالية بحيث يتم ادخال المعلومات مرة واحدة 

 في: يساهم ما ، وهو1عرضها في الشكل المطلوب"

                                                 
1
، أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على مصداقية القوائم المالية من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين األردنيينمثقال حمود سالم القرالة،  

 . 18، ص: 1088مذكرة ماجستير غير منشورة، تخصص: محاسبة، قسم المحاسبة، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن، 
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 توفير المعلومات بشكل مالئم ووقتي للمستفيدين من خالل التحديث المستمر لمحتويات الموقع؛ -
اجتذاب مستثمرين محليين واجانب وهذا بزيادة كمية المعلومات المعروضة ونفاذها الي قطاعات  -

 ؛ 1واسعة من المستفيدين وبالتالي ضمان الحصول على تمويل من مصادر مختلفة
المسؤولية عن طريق توفير تغطية اوسع للمعلومات عن الشركة بتكلفة اقل مما يسهل التخلص من  -

 ويسرع من عملية التقييم ويضمن المزيد من الشفافية؛
تدعيم عملية صناعة القرار االستثماري باستغالل خاصية التوقيت المناسب وكفاءة الحصول على  -

 المعلومات المالية؛
تقارير المالية والغير مالية مما يساهم في تحسين االداء المالي للشركة انخفاض تكلفة طباعة وتوزيع ال -

 ويحقق الرضا للمساهمين؛
 الحصول على الدعم الحكومي من خالل االلتزام نحو المجتمع والبيئة وبالتالي ارتفاع أسعار االسهم؛ -

 البيئيةالمطلب الرابع: مساهمة تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تفعيل المسؤولية 

تساهم تكنولوجيا المعلومات واالتصال في مجال خدمة المسؤولية البيئية لتحقيق التنمية المستدامة من   
 خالل:

يمكن االستخدام الصحيح لتكنولوجيا المعلومات المدراء من أن يصبحوا اكثر قدرة على احتواء  -
وذلك بسبب ان الوقت الذي كان المخاطر البيئية واالنسجام مع التطورات المستجدة في بيئة العمل 

يصرف سابقا على قضايا معالجة المخاطر اصبح يصرف بفضل تكنولوجيا المعلومات على التحليل 
 ؛2والبحث والمقارنة والتنبؤ بالمخاطر

استخدام اجهزة لقياس انبعاثات وتصريف المياه الملوثة التي لها دور كبير في تسجيل المعلومات  -
 ؛3البيئية الضرورية

ا فيما يخص الطاقة فقد وفرت تكنولوجيا المعلومات انواع من العدادات االلكترونية التي يمكن ان أم -
تستخدمها المؤسسة الصناعية لكل آلة او خط انتاجي على حدى وهذا لمعرفة كمية استهالك الطاقة 

 التجاوزات؛ والغازات المنبعثة المكافئة للطاقة من خالل الرسوم البياني التي تساهم في الكشف عن

                                                 
1
االفصاح المالي من خالل االنترنت: وجهة نظر المستخدمين في البيئة المصرية دراسة د الحكيم مليجي، نصر طه حسن عرفه، مجدي مليجي عب 

. مقالة محملة من الموقع 88، كلية التجارة، جامعة بنها، مصر، دون ذكر سنة النشر، ص: ميدانية

http://www.bu.edu.eg/portal/uploads/Commerce/Accounting%20/1651/publications/Magdy%20Melegy%20Abd

f%20Internet%20financial%20r.pdf%20Elhakeem%20Melegy_Users%20perceptions%20o  على  81/08/1089بتاريخ

 .01:11الساعة 
2
، مجلد كلية التربية، توظيف تكنولوجيا المعلومات في ادارة المخاطر البيئية: حالة دراسية للشركة العاملة لصناعة الزيوت النباتيةسحر قدوري،  

 . 112،  ص: 1088اق، المجلد األول، العدد الرابع، الجامعة المستنصرية، العر
3
Sunday A.Idowu, Oludele Awodele, Information and communication technology (ICT) Revolution :its 

environmental impact and sustainable development, International journal on computer science and 

engineering, Vol 02, No 01S, 2010, P : 33.  

http://www.bu.edu.eg/portal/uploads/Commerce/Accounting%20/1651/publications/Magdy%20Melegy%20Abd%20Elhakeem%20Melegy_Users%20perceptions%20of%20Internet%20financial%20r.pdf
http://www.bu.edu.eg/portal/uploads/Commerce/Accounting%20/1651/publications/Magdy%20Melegy%20Abd%20Elhakeem%20Melegy_Users%20perceptions%20of%20Internet%20financial%20r.pdf
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 حيث الطاقة استهالك فعالية لتحقيق" الذكية" واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات استعمال -

 التدفئة وأجهزة واإلضاءة، األجهزة، استخدام معدالت خفض على( االستشعار أجهزة) الحساسات تعمل
 والتكييف؛ والتهوية

االقسام التصنيعية بالمعلومات الخاصة بتداول المواد تسمح تكنولوجيا المعلومات واالتصال بتزويد  -
الخطرة على البيئة وتصنيفها وتخزينها ونقلها واتالفها والتخلص منها وتحديد كمياتها وفقا آللية معينة، 

 ؛1مما يساهم في رفع الوعي البيئي لدى العاملين باالعتماد على الوسائل السمعية والمرئية والمكتوبة
ولوجيا بربط المجتمع المحيط بالمصنع ليتكون لديه دراية عن المخاطر البيئية التي تسمح هذه التكن -

تنشأ عنه والسبل المثلى لمواجهتها، فضال عن ضرورة التنسيق المسبق لجهود االستجابة من داخل 
 المصنع وخارجة حتى تتكامل هذه الجهود وتزيد فعاليتها في مواجهة المخاطر من دون صراع.

 المعلومات تبادل في تساعد النقل وسائل استعمال عن كبديل االلكتروني االتصال نشطةأ إن توظيف -
 ؛2الكربون أكسيد ثاني غاز انبعاث تخفيض الى ذلك ويؤدي فّعال بشكل
دراسة االنشطة الصناعية ورصد التلوثات البيئية بمختلف انواعها ومدى تأثيرها على الوضعية البيئية  -

المجاورة وادراجها ضمن قاعدة بيانات لمعرفة مدى توافقها مع القوانين البيئية للتجمعات السكنية 
 ؛3المعمول بها

متابعة عمليات نقل المواد الخطرة وهذا من خالل تتبع الحمولة بواسطة تكنولوجيا االتصال سواء باستخدام 
صناعية )النظام العالمي االنترنت أو استخدام الهاتف النقال أو نظام المالحة المبني على االقمار ال

 .GPSلتحديد المواقع( 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
، المؤتمر السنوي )العربي توظيف تقنية نظم المعلومات كأحد ركائز ادارة المعرفة في مجال تصميم المنتجات المعدنيةوسام انسى ابراهيم محمد،  

ية النوعية العالمي الرابع( حول ادارة المعرفة وادارة راس المال الفكري في مؤسسات التعليم العالي في مصر والوطن العربي، كلية الترب-السابع

 .8018، ص:1081أفريل  81-88بالمنصورة، مصر، 
2
 Dennis Pamlin, Ewa Thorslund, IT and sustainable development : a central issue for the future, Forum IT-

Miljo, august 2004, P: 13.  
3
، مذكرة البيئية: دراسة حالة ظاهرة السحابة السوداء وتخفيف اثارهاتكنولوجيا المعلومات ودورها في ادارة المشكالت سيد ابراهيم محمد،   

ص: 1009ماجستير غير منشورة، تخصص: الدراسات والهندسة البيئية، قسم الهندسة الميكانيكية، معهد التبين للدراسات المعدنية، القاهرة، مصر، 

19. 
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 خالصة الفصل
 1895تعود الجذور األساسية للتنمية المستدامة المعروفة والمتداولة حاليا إلى تقرير مستقبلنا المشترك     

لزاميتها على  وأخذت منذ ذلك الوقت في التطور ومرت بعدة محطات، كانت حاسمة في تحديد أهميتها وا 
عال في تسريع وتيرة العمل مختلف المجتمعات المتقدمة والنامية وفي جميع القطاعات، وكانت عنصر ف

، ومنذ ذلك الوقت باتت التنمية المستدامة أولوية استراتيجية 1885بها، كمؤتمر قمة األرض في ريو 
تسعى الدول والمؤسسات لتحقيق متطلباتها واستغالل قيمتها المضافة في مجال االستغالل العقالني 

 ديمومتها لألجيال القادمة.للموارد المتاحة بما يضمن الرفاهية لألجيال الحالية و 
ويمكن القول بأن المؤسسة الصناعية باتت تعتمد في توجهها نحو تحقيق التنمية المستدامة على   

مجموعة من المداخل، حيث تعتمد على المسؤولية االجتماعية التي تعبر عن المبادرة الطوعية لتدارك 
داخلية أو اطراف المجتمع خارج حدودها، ولتحديد االخطاء التي تسببت فيها سواء مع عمالها في بيئتها ال

طريقة التعامل فهي ملزمة بتحديد االطراف ذات المصلحة التي تؤثر وتتأثر بممارساتها ومن منظور 
تحقيق الحماية االيكولوجية لبيئتها فهي مطالبة بتحمل مسؤوليتها البيئية، وفي ما يخص جانب االفصاح 

 مبادئ حوكمة الشركات.والشفافية فهي مطالبة بتطبيق 
وتعتمد المؤسسة الصناعية على تكنولوجيا المعلومات واالتصال في االرتقاء بمستوى ونوعية مداخل    

تحقيق التنمية المستدامة، فهذه التكنولوجيا تساهم في تحقيق المسؤولية االجتماعية من خالل دعم المنتج 
لحة العامة وعلى رأسها ذوي والعملية االنتاجية وتنمية كفاءة العاملين وتفعيل عالقة المؤسسة بالمص

 االحتياجات الخاصة.
كما وجدنا ان تكنولوجيا المعلومات واالتصال تساهم في ادارة العالقة مع اصحاب المصلحة من خالل   

توطيد العالقة مع الزبائن والموردين والميزة التنافسية، كما تعمل هذه التكنولوجيا على تفعيل مبادئ حوكمة 
يق التنمية المستدامة من خالل زيادة الكفاءة في االفصاح والشفافية وتسهيل الشركات كمدخل لتحق

الممارسات االدارية، وفيما يخص المسؤولية البيئية فهي تعمل على زيادة معدالت الوعي لدى البيئة 
 والمجتمع وتقليل االنبعاثات الغازية واالدارة الرشيدة للطاقة.

 
 



 

:الثالث الفصل  

 على( التطبيقية) الميدانية الدراسة 
 بالشرق الصناعية المؤسسات من عدد

 الجزائري
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  :الفصل دــتمهي

الذي يهيئ األرضية لمشكلة الدراسة يأتي جانب الميداني لدراسة و  بعد عرض اإلطار النظري للدراسة   
دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال المفعلة في دعم التنمية المستدامة في المؤسسات الصناعية بالشرق 
الجزائري وذلك من خالل إجراءات التي سوف يتم إتباعها بدءا من الدراسة االستطالعية، وتحديد المجتمع 

واإلجراءات العلمية المستخدمة في التأكد دراسة وكيفية اختيارها واألدوات المستعملة في البحث وعينة ال
من صدق وثبات األداة وأساليب المعالجة اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات، واختبار الفرضيات 

حزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيةوقد تم االستعانة ببرنامج برنامج ال
SPSS للقيام بهذا  19االصدار

 .التحليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
 SPSS : Statistical Package for the Social Sciences )برنامج الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية( 
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 منهجية الدراسة الميدانيةالمبحث األول: 

سوف نتناول في هذا العنصر وصف منهجية الدراسة التي اتبعها الباحث، بدءا من مجتمع الدراسة    
وكيفية تحديد العينة التي تم اختيارها، وتحديد نموذج ومتغيرات الدراسة وخطوات اعداد وتطوير أداة 

 الدراسة واختبار الطبيعية. 

 المطلب األول: وصف مجتمع الدراسة وعينة الدراسة

 في هذا المطلب سيتم التطرق لمجتمع الدراسة والعينة المختارة.  

 مجتمع الدراسة  وصفالفرع األول: 

بمختلف واليات الشرق الجزائري  فعال يشمل المجتمع النظري للدراسة المؤسسات الصناعية التي تنشط   
والية وهي: سطيف، برج بوعريريج، باتنة، قسنطينة، ميلة، عنابة، جيجل، الطارف، سوق  51 ـوالممثلة ب

، وهو المجتمع الذي يرغب تعميم الدراسة عليه، 1اهراس، تبسة، خنشلة، ام البواقي، بجاية، سكيكدة، قالمة
ره في على بقعة لعدم امكانية دراسة المجتمع النظري بكامله بسبب كبر حجم هذا المجتمع وانتشا نولك

 جغرافية شاسعة، لجأ الباحث الي اختيار مجتمع جزئي من هذا المجتمع الكلي يكون ممكن للدراسة.

والتي في مجموعة المؤسسات الصناعية الناشطة في اربعة واليات  "N" لدراسةالممكن لمجتمع اليتمثل    
" )على اساس انها N1والية تبسة "تم اختيارها على اساس انها يمكن ان تمثل المجتمع النظري وهي: 

" )تعتبر من اهم مدن الشرق الجزائري N2منطقة حدودية واقرب والية في الشرق لتونس(، ووالية عنابة "
)ألنها تمثل العاصمة االقتصادية  "N3" والية سطيفوهي اكبر والية ساحلية في الشرق الجزائري(، 

كما أن ( 5151لشرق الجزائري وعاصمة الثقافة العربية )تمثل عاصمة ا "N4" والية قسنطينةو للجزائر(، 
من اجمالي المؤسسات الصناعية الناشطة في الشرق الجزائري والتي تقدر بـ  %01هذه الواليات تمثل 

 مؤسسة صناعية. 5422

مؤسسة صناعية ناشطة فعال  350تبلغ عدد المؤسسات الصناعية بالمجتمع المختار للدراسة حوالي   
، والجدول أدناه يوضح عدد المؤسسات الصناعية مجاالت صناعية مختلفة 14وهي مقسمة على 

 والية وبحسب كل نوع من الصناعات: الموجودة في كل

 

                                                           
 

1
  http://www.loredz.com/vb/forumdisplay.php?f=515واليات الشرق الجزائري، محملة من الموقع: 

 عداد تقرير الوضعية الصناعية في تم تقسيم المجاالت الصناعية في هذه الدراسة بناء على التقسيم الذي اعتمده الديوان الوطني لإلحصاء عند اال
 ، وللمزيد من المعلومات أنظر: 5102الجزائر للسداسي الثاني من 

- Ons, ENQUETE SUR LA SITUATION ET LES PERSPECTIVES DANS LINDUSTRIE - Deuxiéme 

trimestre 2015, telecharger de http://www.ons.dz/IMG/pdf/opinion-industrie2t15-2.pdf  

http://www.loredz.com/vb/forumdisplay.php?f=515
http://www.ons.dz/IMG/pdf/opinion-industrie2t15-2.pdf
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 (: عدد المؤسسات الصناعية حسب كل والية وكل مجال صناعي60الجدول رقم )

 الصناعات والية تبسة عنابةوالية  والية سطيف والية قسنطينة

 الصناعات الغذائية والتبغ والكبريت 42 15 38 15
 والزجاج السيراميك البناء، مواد صناعة 60 88 53 42
 الصناعات االستخراجية 63 64 54 68
 الصناعة المعدنية، الميكانيكية والكهربائية وااللكترونية 64 81 20 82
 والبتروكيماوية والبالستيكالصناعة الكيماوية  65 41 12 55
 الصناعة النسيجية والجلدية، وصناعة المالبس واالحذية - 54 41 52
 صناعة الخشب، االوراق واالدوات المدرسية ماعدا الغراء 65 43 25 25
 المجموع 24 594 821 422

 التجاري، غرفة التجارة، مديرية الصناعة لكل واليةمن اعداد الباحث بناء على مقابالت اجريت في مديريات الضرائب، السجل المصدر: 

 الفرع الثاني: تحديد عينة الدراسة    

من اجل تحديد عينة الدراسة المتمثل في المؤسسات الصناعية في الواليات المذكورة سابقا اعتمد     
 الباحث على ثالثة خطوات وهي:

 %51مؤسسة وقد اتخذ الباحث نسبة  350من " Nيتكون المجتمع العام للدراسة "  الخطوة األولى:  
 مؤسسة.  30سوف تتكون من  "n" ، أي ان عينة الدراسةمن المجتمع كعينة للدراسة)العينة الميسرة( 

تستخدم من ألنها  الطبقية: لتحديد تمثيل العينة في كل والية اعتمد على اسلوب العينة الخطوة الثانية  
بناءا على نسبة مشاركته في  مجتمع البحث في عينة الدراسةأجل ضمان تمثيل مختلف مجموعات 

 )اقصاء والية من الواليات لل من احتماالت اإلقصاءتق الطبقيةيمكننا القول أن العينة  نظرياو  ،المجتمع
يمكن تقسيمه بطريقة  حجم العينةهي أن  الطبقيةالفكرة األساسية وراء العينة و  ر،بشكل كبي (المختارة

 .الممثلة للمجتمع والياتال متناسبة على

تمثيل العينة االجمالية في كل والية، نحسب اوال نسبة المؤسسات الصناعية في كل من اجل تحديد    
"، وعلى أساس هذه النسبة نحدد حصة كل والية من حجم العينة Nوالية من اجمالي مؤسسات المجتمع "

وهذا وفق العالقة  ("n4" ووالية قسنطينة "n3والية سطيف "" n2" والية عنابة "n1والية تبسة ") "nاالجمالي "
 التالي:
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 واليات في المجتمع( المؤسسات في والية /عدد ال)عدد المؤسسات في = حجم العينة في الواليةحجم العينة االجمالية 

= n1 (83/328  )42 =4 مؤسسات 

= n2 (83/328 )192 =91 مؤسسة 

= n3 (83/328 )345 =53 مؤسسة 

= n4 (83/328 )244 =53 مؤسسة 

 وبالتالي حجم العينة تكون موزعة بين واليات الدراسة كما يلي:

 موزعة بين واليات الدراسةال(:حجم العينة 65رقم ) جدول

 عدد المؤسسات حسب حجم العينة الكلية الوالية
 مؤسسات 62 والية تبسة
 مؤسسة 59 والية عنابة
 مؤسسة 81 والية سطيف

 مؤسسة 41 قسنطينةوالية 
 مؤسسة 38 المجموع

 : من اعداد الباحثالمصدر

بغية تحديد المؤسسات التي سوف تقام بها الدراسة الميدانية قام الباحث باالعتماد على : الثالثةالخطوة    
العينة العشوائية البسيطة باستعمال طريقة الورق الجتناب الحصول على عينة متحيزة، وذلك بوضع قائمة 

وبناء على  بعد ترقيمها ترقيما تسلسليا وطيها وخلطها، بالمؤسسات الصناعية لكل والية في وعاء مستقل
السحب مع االرجاع وذلك لضمان تساوي نفس الحظوظ لكل حصة كل والية من العينة االجمالية تم 
تم استرجاع  عند توزيع االستبيانمؤسسة، و  30حيث تم سحب  المؤسسات الصناعية باختالف مجاالتها،

من  %40,53استمارة صالحة للتحليل من المؤسسات التي ابدت تعاون مع الباحث أي بنسبة  01
  يوضح هذه المؤسسات. (15) والملحق رقم المؤسسات المسحوبة

 الدراسة ومتغيرات ونموذجادوات الدراسة : المطلب الثاني

 في هذا المطلب سيتم التطرق لألدوات المستخدمة في الدراسة وكذا نموذج الدراسة.  

 الفرع االول: ادوات الدراسة

 تشمل االدوات المعتمدة في الدراسة على:
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هي استبيان شفوي يتم فيه التبادل اللفظي بين القائم بالمقابلة وبين فرد أو عدة أفراد : المقابلة .9
وتستخدم المقابلة مع  ترتبط بآراء أو اتجاهات أو مشاعر أو دوافع أو سلوك، للحصول على معلومات 

معظم أنواع البحوث التربوية إال أنها تختلف في أهميتها حسب المنهج المتبع في الدراسة، فعلى سبيل 
 ،ةالمثال تعتبر من أنسب األدوات استخداما في المنهج الوصفي وال سيما فيها يتعلق ببحوث دراسة الحال

 .إال ان أهميتها تقل في دراسات المنهج التاريخي والمنهج التجريبي
تعرف المقابلة على انها تفاعال لفظيا يتم عن طريق موقف متواجه يحاول فيه الباحث القائم  كما 

بالمقابلة أن يستشير معلومات أو آراء أو معتقدات شخص أو أشخاص آخرين للحصول على بعض 
 .1البيانات الموضوعية

حيث استعملت المقابلة بعض المسؤولين في غرف التجارة ومديريات الصناعة والضرائب والسجل   
 .التجاري في مختلف الواليات للحصول على بعض المعلومات الخاصة بتحديد مجتمع وعينة الدراسة

الحصول بناءا على نوعية المعلومات المراد جمعها ونظرا لطبيعة الدراسة وصعوبة  :الدراسة استبانة .5
على المعلومات لعدم توافر المعلومات االساسية المرتبطة بالموضوع كالمعلومات المنشورة، عالوة على 
صعوبة القيام بالزيارات الميدانية لمؤسسات محل الدراسة واالعتماد على المالحظة المباشرة بسبب طبيعة 

ع على العديد من الدراسات السابقة الدراسة، هنا وجد الباحث وبعد مراجعة االدبيات النظرية واالطال
سب وسيلة للقيام بالدراسة الميدانية هي من خالل االستبيان الذي هو المرتبطة بمتغيرات الدراسة ان ان

قائمة تتضمن مجموعة من األسئلة ذات طابع رسمي يتم تحديدها وصياغتها وترتيبها وفق  عبارة عن
أسس عملية لخدمة الهدف من البحث، فهي وسيلة لجمع البيانات والمعلومات الخاصة بالموضوع من 

معدل ، حيث وجه مباشرة الي االدارة العليا بالميدان ويقوم بتعبئتها في العادة عناصر المجتمع المدروس
 استبيان واحد لكل مؤسسة. 

 وقد قسم االستبيان الي ثالثة محاور:  

ويضم معلومات عن المؤسسات محل الدراسة حيث قسم الي جزئين، تناول الجزء األول المحور االول: 
معلومات عن المؤسسة: نوع المؤسسة من حيث الطبيعة القانونية، من حيث طبيعة الملكية، حجم 

لمؤسسة في النشاط، نوع النشاط الصناعي الممارس، أما الجزء الثاني فدار حول مالئ المؤسسة، أقدمية ا
 االستبيان من حيث جنسه وظيفته، واقدميته في الوظيفة المشغولة.

شمل هذا المحور على فقرات تعالج مستوى تطبيق تكنولوجيا  :(A)تسميته في االستبيان  المحور الثاني 
ثالث أقسام )القسم  سؤال وزعت على 41، وتضمن التصال في مؤسسات عينة الدراسة المعلومات وا

                                                           
، 5115، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، االسكندرية، مصر، تدريبات على منهجية البحث في العلوم االجتماعيةرشيد زرواتي،  1

 .081ص
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االول يدور حول تكنولوجيا المعلومات، والقسم الثاني يعالج تكنولوجيا االتصال بينما القسم الثالث يعالج 
 تفعيل هذه التكنولوجيا في المؤسسات محل الدراسة( آليات

لمعرفة مساهمة سؤاال تم تطويرها  24من  هذا المحور يتكون :(Bيان )تسميته في االستب المحور الثالث
هذا المحور أربعة أقسام )فالقسم  ضمنوت، التنمية المستدامة دعمتكنولوجيا المعلومات واالتصال في 

المسؤولية االجتماعية، والقسم الثاني  لخدمةتكنولوجيا المعلومات واالتصال  توظيفاالول يدور حول 
تفعيل العالقة مع اصحاب المصلحة، أما  خدمة تكنولوجيا المعلومات واالتصال في توظيفيدور حول 

حوكمة الشركات، والقسم  خدمةتكنولوجيا المعلومات واالتصال في  توظيفالقسم الثالث يعالج مستوى 
 المسؤولية البيئية(. خدمة تكنولوجيا المعلومات واالتصال في توظيفاالخير خصص لقياس مستوى 

  محور: وتسلسل عبارات كل محاور االستبيانوالجدول ادناه يوضح 
 تقيسه التي والعبارات االستبيان محاور( 63) رقم الجدول

 عدد العبارات محاور االستبيان رمز 
 8-9 المحور االول: بيانات شخصية المحور

A 56س-5س المحور الثاني: واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المؤسسة 
A1 43س-5س تكنولوجيا المعلومات 

A11 0س-5س البيانات والمعلومات وفي المؤسسة 
A12 55س-5س نظام المعلومات في المؤسسة 
A13 51س-54س في المؤسسة استخدام التكنولوجيا الحديثة 
A14 46س-50س في المؤسسة المكونات المادية لتكنولوجيا المعلومات 
A15  42س-45س في المؤسسة لتكنولوجيا المعلوماتالمكونات البرمجية 
A16 43س-41س في المؤسسة مستخدمي تكنولوجيا المعلومات 
A2 16س-49س تكنولوجيا االتصال 

A21 26س-49س مكونات تكنولوجيا االتصال 
A22 16س-25س االنترنت وشبكات االتصال في المؤسسة 
A3 56س-15س آليات تفعيل تكنولوجيا المعلومات واالتصال 

A31  15س-15س البشرية والنظاميةآليات التفعيل 
A32  05س-13س تفعيل من جانب اقتصاديالاليات 
A33 56س-04س الفنيالتفعيل من الجانب التكنولوجي و  آليات 

B  :29ع-5عمداخل  لخدمةتكنولوجيا المعلومات واالتصال  توظيفالمحور الثاني 



 )تطبيقية( على عدد من المؤسسات الصناعية بالشرق الجزائري.  الفصل الثالث: الدراسة الميدانية

 

161 

 التنمية المستدامة
B1 58ع-5ع المسؤولية االجتماعية لخدمةتكنولوجيا المعلومات واالتصال  توظيف 

B11 0ع-5ع العملية االنتاجيةلخدمة  واالتصال المعلومات تكنولوجيا توظيف 
B12 55ع-5ع تنمية كفاءة العماللخدمة  واالتصال المعلومات تكنولوجيا توظيف 
B13 58ع-54ع المصلحة العامةلخدمة  واالتصال المعلومات تكنولوجيا توظيف 
B2 82ع-52ع االطراف ذات المصلحةخدمة تكنولوجيا المعلومات واالتصال في  توظيف 

B21 48ع-52ع دعم الميزة التنافسيةلخدمة  واالتصال المعلومات تكنولوجيا توظيف 
B22 86ع-42ع ادارة العالقة مع الزبائنلخدمة  واالتصال المعلومات تكنولوجيا توظيف 
B23 82ع-85ع ادارة العالقة مع الموردينلخدمة  واالتصال المعلومات تكنولوجيا توظيف 
B3 25ع-81ع حوكمة الشركاتلخدمة تكنولوجيا المعلومات واالتصال  توظيف 

B31 85ع-81ع العملية االداريةلخدمة  واالتصال المعلومات تكنولوجيا توظيف 
B32 25ع-83ع الشفافية واالفصاحلخدمة  واالتصال المعلومات تكنولوجيا توظيف 
B4 29ع-24ع المسؤولية البيئيةلخدمة تكنولوجيا المعلومات واالتصال  توظيف 

 من اعداد الباحثالمصدر: 

 الفرع الثاني: نموذج ومتغيرات الدراسة

 سنحاول في هذا العنصر ابراز نموذج ومتغيرات الدراسة 

 الذي اعتمده الباحث في الدراسةيوضح الشكل ادناه النموذج : نموذج الدراسة .5
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 ةـــــــــــــــــــــــــــوذج الدراســــــــــــــــــــ(: نم53الشكل رقم )

 
 من اعداد الباحثالمصدر: 

احتوت الدراسة على المتغير التابع والمتغير المستقل كما كان : وطريقة القياس متغيرات الدراسة .4
 ا في نموذج الدراسة:موضح  

تكنولوجيا المعلومات واالتصال وواقع استخدامه في يتمثل هذا المتغير في  المتغير المستقل:. 5.4
، وقد تم صياغة مجموعة من رم اعتماد عدة أبعاد لقياس هذا المتغي، حيث ت  المؤسسات الصناعية

 لقياس كل بعد من أبعاد المتغير المستقل وقد تمثلت أبعاد هذا المتغير في ما يلي: االستبيانفي  العبارات

 :تكنولوجيا المعلومات: وسوف تقاس من خالل 
 البيانات والمعلومات في المؤسسة؛ -
 نظام المعلومات في المؤسسة؛ -
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 استخدام التكنولوجيا الحديثة في المؤسسة؛ -
 المكونات المادية لتكنولوجيا المعلومات؛ -
 المكونات البرمجية لتكنولوجيا المعلومات؛ -
 مستخدمي تكنولوجيا المعلومات. -
 :تكنولوجيا االتصال: وتقاس من خالل 

 مكونات تكنولوجيا االتصال؛ -
 االنترنت وشبكات االتصال. -
 ا المعلومات واالتصال في المؤسسة: وتقاس من خالل:آليات تفعيل تكنولوجي 

 ؛البشرية والنظاميةآليات التفعيل  -
 آليات التفعيل من الجانب االقتصادي؛ -
 آليات التفعيل من الجانب التكنولوجي والفني. -

وفقا  المستجوبينلقياس اتجاهات  ،وقد كانت األسئلة المصممة لقياس هذه األبعاد من النوع المغلق
 رت الخماسي كما في الجدول التالي:المقياس ليك

 ليكارت الخماسي للمتغير المستقل( قياس االتجاهات وفقا لمقياس 69الجدول رقم )

 بشدة أوافق أوافق محايد أوافقال  بشدة أوافقال  التصنيف

 5 4 8 2 1 االختيار

 إعداد الباحثالمصدر: 

حيث تم  التنمية المستدامة في المؤسسة الصناعية،تمثل هذا المتغير في  المتغير التابع: .4.4
 التنمية المستدامة في المؤسسة:عدة مداخل لقياس مستوى تحقيق االعتماد على 

 :مدخل المسؤولية االجتماعية: ويقاس من خالل 
 العملية االنتاجية؛ -
 تنمية كفاءة العمال؛ -
 المصلحة العامة -

 :مدخل ارضاء االطراف ذات المصلحة: ويجزأ إلى 
 الميزة التنافسية -
 ادارة العالقة مع الزبائن -
 ادارة العالقة مع الموردين -

 :وتضم: مدخل حوكمة الشركات 
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 العملية االدارية؛ -
 االفصاح والشفافية. -

 .مدخل المسؤولية البيئية 
 المستجوبينلقياس اتجاهات  أيضا من النوع المغلق ينبعدلا ينوقد كانت األسئلة المصممة لقياس هذ  

 رت الخماسي كما في الجدول التالي:المقياس ليكا وفق
 قياس االتجاهات وفقا لمقياس ليكارت الخماسي للمتغير التابع :(56الجدول رقم )

 بشدة أوافق أوافق محايد أوافقال  بشدة أوافقال  التصنيف

 5 4 8 2 1 االختيار

 إعداد الباحثمن المصدر: 

  تحليل المتوسطات الحسابية  على أساسهالموالي كمعيار ليتم  االوزان اعتمد الباحث الجدولوقد
  وتحليل كل اختيار من اختيارات سلم ليكارت الخماسي وهذا لكل من المحور الثاني والمحور الثالث: 

  مقياس تحليل المتوسطات الحسابية :(55الجدول رقم )

 مرتفع جدا مرتفع متوسط منخفض منخفض جدا التصنيف

 1066-204 2059-802 8089-400 4019-503 5059-5066 الوزن

 إعداد الباحثالمصدر: 

 5=باالعتماد على طول خاليا مقياس ليكارت الخماسي )الحد األعلىوتم تحديد جدول االوزان هذا   
(، ثم تقسيمه على عدد خاليا مقياس ليكارت للحصول على 4=1-5(، وبالتالي المدى )5=والحد األدنى

(، وبعد ذلك تتم اضافة هذه القيمة الي اقل قيمة 8,3=5/4طول الخلية الصحيحة أي المتوسط المرجح )
الواحد الصحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى للخلية، وهكذا يصبح في المقياس )أو بداية المقياس وهي 

 طول الخلية كما هو موضح في الجدول اعاله.

 المطلب الثالث: صدق وثبات اداة الدراسة

 الدراسة: اداة وثبات قصدفي هذا المطلب سيتم التطرق لدراسة مدى   
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 الفرع األول: صدق أداة الدراسة  

للتحقق من صدق محتوى أداة الدراسة والتأكد من أنها تخدم أهداف الدراسة، تم عرضها على مجموعة  
وطلب منهم إبداء رأيهم فيها من حيث: مدى مناسبة العبارات  (5)أنظر الملحق رقم  من المحكمين

للمحتوى، والنظر في مدى كفاية أداة الدراسة من حيث عدد الفقرات وشموليتها، وتنوع محتواها وتقييم 
الصياغة اللغوية واالخراج، وعالمات الترقيم، وأية مالحظة يرونها مناسبة في ما يتعلق بتعديل أو تغيير 

 عبارة يرونها غير مناسبة.أو حذف أي 

وقام الباحث بدراسة مالحظة هؤالء واقتراحاتهم، وقد أجريت التعديالت الالزمة لبعض العبارات وحذفت   
عبارات أخرى على ضوء آراء هيئة التحكيم وهذا لتصبح أكثر مالئمة للدراسة، واعتبرت عملية مراجعة 

أصبحت االستبانة صالحة  دق الظاهري لألداة، وعليه فقداالستبانة وتدقيقها وتصحيحها بمثابة اختبار للص
 (.0للقياس وخدمة اشكالية الدراسة، وقد أخرجت األداة بصورتها النهائية الموضحة في الملحق رقم )

 الفرع الثاني: ثبات اداة الدراسة

والمقصود هنا ( للتأكد من مدى ثبات الدراسة Cronbach Aalphaاستخدم الباحث اختبار ألفا كرونباخ )   
هو أن تعطي االستبانة نفس النتائج إذا أعيد تطبيقه عدة مرات متتالية، ويدل الثبات على بثبات الدراسة 

، وتعتبر قيمة معامل اتساق بمعنى إذا كرر الباحث القياس وتحصل على نفس النتائج فهذا هو الثبات
نهاية المقياس هي الواحد الصحيح  علما أن %06أي  6,0الثبات مقبولة وجيدة اذا تجاوزت قيمتها 

وبالتالي كلما اقتربت من الواحد كلما دل هذا على درجة أعلى من الثبات، والجدول أدناه يوضح مستوى 
 :SPSS 19وفق مخرجات  ألفا كرونباخ لكل محور وقسم من االستبانة

 الفا كرونباخ  الثبات الكلي لالستبانة (: معامل54جدول رقم )

  الثبات الكلي معامل
 الفا كرونباخقيمة  عدد العبارات

559 60534 
 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

وهي قيمة أكبر من  1,435من خالل الجدول اعاله نالحظ ان قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ تساوي   
 عليها في التحليل االحصائي.وهذا يدل على موثوقية اداة الدراسة وامكانية االعتماد  1.0

 والجدول التالي يوضح قيمة الفا كرونباخ لكل محور وقسم من محاور االستبانة:  

  الفا كرونباخ لمحور واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسة(: معامل الثبات 58جدول رقم ) 
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 قيمة الفا كرونباخ العباراتعدد  واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المؤسسةمحور 
 60324 43 تكنولوجيا المعلومات

 60593 0 البيانات والمعلومات وفي المؤسسة
 60093 1 نظام المعلومات في المؤسسة

 6.508 2 استخدام التكنولوجيا الحديثة في المؤسسة
 60595 1 المكونات المادية لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسة

 60096 2 البرمجية لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسةالمكونات 
 60555 2 مستخدمي تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة

 60019 44 تكنولوجيا االتصال
 60562 54 مكونات تكنولوجيا االتصال

 60359 56 االنترنت وشبكات االتصال في المؤسسة
 60585 46 آليات تفعيل تكنولوجيا المعلومات واالتصال

 60312 5 البشرية والنظاميةآليات التفعيل 
 60365 2 من الجانب االقتصاديآليات التفعيل 

 60506 9 من الجانب التكنولوجي والفنيآليات التفعيل 
 60365 56 للمحور قيمة الثبات الكلي
 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

يوضح لنا الجدول اعاله قيمة الفا كرونباخ لمحور واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسة   
وهي  1.325 ، وقد بلغت هذه القيمة لقسم تكنولوجيا المعلومات1,315 حيث سجلت قيمته الكلية

د سجلت فق وبالنسبة لقسم تكنولوجيا االتصال( لكل عنصر من عناصره، 1,443-1,041محصورة بين )
أما قسم آليات  (،1,354-1,412تتراوح بين لكل عنصر من عناصرها ) 1,014 كرونباخقيمة الفا 

، والمالحظة (1,312-1,401وتتراوح لكل عنصر من عناصره بين ) 1,405التفعيل فبلغت فيه القيمة 
وبالتالي يمكن القول أن  1,0المسجلة أن كل قيم معامل الثبات بالنسبة لهذا المحور تتجاوز الحد األدنى 

 ز بالثبات.اقسام هذا المحور تتمي
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التنمية  لخدمة مداخلتكنولوجيا المعلومات واالتصال  توظيف(: معامل الثبات الفا كرونباخ لمحور 52جدول رقم )
 المستدامة

مداخل التنمية  لخدمةتكنولوجيا المعلومات واالتصال  توظيفمحور أقسام 
 المستدامة

 قيمة الفا كرونباخ العباراتعدد 

 60359 50 المسؤولية االجتماعية لخدمةتكنولوجيا المعلومات واالتصال  توظيف
 60501 10 العملية االنتاجيةلخدمة  واالتصال المعلومات تكنولوجيا توظيف
 60355 11 تنمية كفاءة العماللخدمة  واالتصال المعلومات تكنولوجيا توظيف

 60565 15 المصلحة العامةلخدمة  واالتصال المعلومات تكنولوجياتوظيف 
 60569 55 االطراف ذات المصلحةخدمة تكنولوجيا المعلومات واالتصال في توظيف 

 60533 51 دعم الميزة التنافسيةلخدمة  واالتصال المعلومات تكنولوجياتوظيف 
 60348 14 الزبائنإدارة العالقة مع لخدمة  واالتصال المعلومات تكنولوجياتوظيف 
 60055 12 الموردين مع العالقة إدارةلخدمة  واالتصال المعلومات تكنولوجياتوظيف 

 60095 4 حوكمة الشركاتلخدمة تكنولوجيا المعلومات واالتصال توظيف 
 60559 10 العملية االداريةلخدمة  واالتصال المعلومات تكنولوجياتوظيف 

 60585 12 االفصاح والشفافيةلخدمة  واالتصال المعلومات تكنولوجياتوظيف 
 60305 3 المسؤولية البيئيةلخدمة تكنولوجيا المعلومات واالتصال توظيف 

 60550 24 قيمة الثبات الكلي للمحور
 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

خدمة تكنولوجيا المعلومات واالتصال في توظيف يوضح لنا الجدول اعاله قيمة الفا كرونباخ لمحور     
 بعد، وقد بلغت هذه القيمة ل1,440 التنمية المستدامة في المؤسسة حيث سجلت قيمته الكلية مداخل

توظيف  بعد، وبالنسبة ل1,354 تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المسؤولية االجتماعية توظيف
 فقد سجلت قيمة الفا الكرونباخ ف ذات المصلحةتكنولوجيا المعلومات واالتصال في ارضاء االطرا

 ،1,414 فبلغت فيه القيمة تكنولوجيا المعلومات واالتصال في حوكمة الشركاتتوظيف  بعدل، أما 1,414
أن كل  هناوالمالحظة  1,305 تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المسؤولية البيئيةتوظيف بعد وسجل 

اقسام هذا أبعاد و وبالتالي يمكن القول أن  1,0قيم معامل الثبات بالنسبة لهذا المحور تتجاوز الحد األدنى 
 بالثبات.أيضا المحور تتميز 
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 تحليل وعرض النتائجالمبحث الثاني: 

يح النتائج التي توصلت اليها الدراسة الميدانية بعد استخدام برنامج ضفي هذا المبحث سوف يتم تو    
SPSS   في عملية التحليل االحصائي، واستخدام االساليب االحصائية المناسبة، واجراء  54االصدار

من أجل التعرف على البيانات الشخصية الخاصة بمؤسسات عينة  )جداول واشكال( المعالجة االحصائية
ات مجيبي االستبيان، وكذا تحليل االتجاهات العامة إلجابات افراد العينة على أبعاد وأقسم الدراسة وبيان

 .وعبارات المحورين

 تحليل وعرض نتائج البيانات الشخصية: األولالمطلب 

البيانات الخاصة بالمؤسسة، ب المتعلقسوف يعرض الباحث في هذا الجزء وصفا تحليليا لبيانات المحور   
 .الخاصة بمالئ االستبانة )الشخص المستجوب(والبيانات 

  معلومات حول المؤسسة: الفرع األول:

 والتي تدور حول:   

يوضح الجدول رقم نتائج التحليل الوصفي لبيانات عينة  :نوع المؤسسة من حيث الطبيعة القانونية .9
 بطبيعتها القانونيةالدراسة المتعلقة 

 الصناعية بحسب الطبيعة القانونية(: توزيع المؤسسات 51جدول رقم )

  نوع المؤسسة التكرارت النسبة

2808 40 SARL الشركة ذات مسؤولية محدودة 
5606 0 EURL المؤسسة ذات الشخص الوحيد وبمسؤولية محدودة 
2606 42 SPA شركة ذات األسهم 
005 2 SNC شركة تضامن 
  المجموع 06 566

 54االصدار  spssبناءا على مخرجات  من اعداد الباحثالمصدر: 
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 (: توزيع المؤسسات الصناعية بحسب الطبيعة القانونية59رقم ) شكل

 
 .54االصدار  SPSS: من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر

تحتل أكبر نسبة والتي بلغت  SARLمن خالل الجدول والشكل السابقين نالحظ ان المؤسسات من نوع    
من اجمالي المؤسسات المقدرة  %21,1مؤسسة وبنسبة  52ب  SPA، تليها المؤسسات من نوع 20,0%

أما ، %51,1فبغت نسبت تواجدها في عينة الدراسة  EURLمؤسسة، وبالنسبة للمؤسسات  01ب 
 . %0,4مؤسسات ونسبة  2فاحتلت المرتبة االخيرة ب  SNCالمؤسسات 

بطبيعة يوضح الجدول رقم نتائج التحليل الوصفي لبيانات عينة الدراسة المتعلقة  :طبيعة الملكية .5
 ملكيتها

 (: توزيع المؤسسات الصناعية بحسب طبيعة الملكية50جدول رقم )

 طبيعة الملكية التكرارت النسبة

 عمومية 59 8505
 خاصة 85 0505
 مختلطة 2 005
 المجموع 06 566

 54االصدار  spssبناءا على مخرجات  من اعداد الباحثالمصدر:                       
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 (: توزيع المؤسسات الصناعية بحسب طبيعة الملكية46رقم ) شكل

 
 54االصدار  spssبناءا على مخرجات  من اعداد الباحثالمصدر: 

هي مؤسسات يظهر لنا الجدول والشكل اعاله ان النسبة الكبيرة التي تمثلها المؤسسات المدروسة    
، أما مؤسسات القطاع العام فبلغت نسبتها %05,4مؤسسة وبنسبة  04القطاع الخاص وهذا بتكرار 

   .مؤسسات 2من اجمالي العينة، واحتلت المؤسسات المختلطة المرتبة االخيرة ب  05,4%
 عينة الدراسة حجم مؤسسات يوضح الجدول رقم نتائج التحليل الوصفي لبيانات :عدد العمال .5

 عدد العمال(: توزيع المؤسسات الصناعية بحسب 55دول رقم )ج

 عدد العمال التكرارت النسبة

 عامل 29الى  5من  52 4808
 عامل 429الى  16من  49 2308
 عامل 416اكثر من  55 4308
 المجموع 06 566

 54االصدار  spssبناءا على مخرجات  من اعداد الباحثالمصدر:                        

نالحظ من خالل الجدول السابق ان اغلبية المؤسسات في عينة الدراسة هي مؤسسات متوسطة     
 %23,0عامل حيث سجل هذا النوع من المؤسسات نسبة  524الي  11يتراوح عدد عمالها من 

 511من  مؤسسة، وفي المرتبة الثانية المؤسسات الكبيرة التي يتراوح عدد عمالها اكثر 54وبمجموع 
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مؤسسة، بينما المؤسسات الصغيرة والمصغرة التي يتراوح عدد  54وبمجموع  %53,0عامل وبنسبة 
وهذه النتائج عائدة الي ، والشكل ادناه يوضح ذلك %50,0عامل فبلغت نسبة  24الي  5عمالها من 

د كبير طبيعة مؤسسات عينة الدراسة فالمؤسسات ذات النشاط الصناعي بصفة عامة تحتاج الي عد
 من العمالة.

 (: عدد العمال في المؤسسات المدروسة45الشكل رقم )

 

 54االصدار  spssبناءا على مخرجات  من اعداد الباحثالمصدر: 
 المتعلقة الدراسة عينة لبيانات الوصفي التحليل نتائج رقم الجدول يوضحأقدمية المؤسسة في النشاط:  .4

 بأقدمية المؤسسة في النشاط

 (: توزيع المؤسسات الصناعية بحسب اقدمية المؤسسة في النشاط53جدول رقم )

 اقدمية المؤسسة في النشاط التكرارت النسبة

 سنوات 56أقل من  52 4808
 سنة 46إلى  56من  49 2308
 سنة 46أكثر من  55 4308
 المجموع 06 566

 من اعداد الباحثالمصدر: 

ؤسسات في النشاط تترجم وبدقة مدى خبرة المؤسسة في ان النتائج المسجلة على مستوى اقدمية الم   
السوق ومدى متابعتها للتطورات الحاصلة وخاصة في ما يخص المتطلبات التكنولوجيا ومتطلبات تحقيق 
االستدامة، فنجد من خالل الجدول اعاله والشكل ادناه ان اغلب المؤسسات سجلت فيها اقدمية نشاط )من 
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من اجمالي المؤسسات المدروسة، بينما سجلت المؤسسات التي  %23,0سنة( وبنسبة  51الي  51
، اما %53,0مؤسسة وبنسبة  54سنة المرتبة الثانية ب  51تتجاوز اقدميتها في النشاط الممارس 

 .%50,0سنوات فسجلت  51المؤسسات التي تقل اقدميتها عن 

 النشاط(: توزيع المؤسسات الصناعية بحسب اقدمية المؤسسة في 44رقم ) شكل

 

 54االصدار  spssبناءا على مخرجات  من اعداد الباحثالمصدر: 
يوضح الجدول رقم نتائج التحليل الوصفي لبيانات عينة الدراسة  نوع النشاط الصناعي الممارس: .3

 المتعلقة بالنشاط الصناعي الممارس
 توزيع المؤسسات الصناعية بحسب نوع الصناعة(: 59جدول رقم )

 الصناعات التكرارت النسبة

 الصناعات الغذائية والتبغ والكبريت 54 4606
 والزجاج السيراميك البناء، مواد صناعة 56 5005
 الصناعات االستخراجية 8 106
 الصناعة المعدنية، الميكانيكية والكهربائية وااللكترونية 56 5005
 الصناعة الكيماوية والبتروكيماوية والبالستيك 55 5308
 الصناعة النسيجية والجلدية، وصناعة المالبس واالحذية 0 5606
 صناعة الخشب، االوراق واالدوات المدرسية ماعدا الغراء 3 5808
 المجموع 06 566

 54االصدار  spssبناءا على مخرجات  من اعداد الباحثالمصدر: 
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 (: توزيع المؤسسات الصناعية بحسب نوع الصناعة48شكل رقم )

 
 54االصدار  spssبناءا على مخرجات  اعداد الباحث منالمصدر: 

من خالل الجدول والشكل أعاله نالحظ أن النصيب األكبر لمؤسسات عينة الدراسة قد شمل مؤسسات   
وهذا ألن هذه الصناعة هي الصناعة  %51مؤسسة وبنسبة  01مؤسسة من  55الصناعات الغذائية بـ 

 551الرائجة في مجتمع الدراسة حيث بلغ مجموع المؤسسات الصناعات الغذائية في مجتمع الدراسة 
 .%50,55مؤسسة وبنسبة  350مؤسسة غذائية من مجموع 

سبة مؤسسة وبن 55الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والبالستكية بـ بينما احتلت المرتبة الثانية 
مؤسسات  مع والزجاج السيراميكو البناء مواد صناعةأما المرتبة الثالثة فشغلتها مؤسسات  53,0%

مؤسسات للصناعتين وبنسبة متساوية  51بـ وااللكترونية  والكهربائية الميكانيكيةو  المعدنية الصناعة
 ، ثم مؤسساتالغراء ماعدا المدرسية واالدوات االوراقو  الخشب صناعة، تلتهما مؤسسات 50,4%

على الترتيب أما  %51و %50,0بنسبة  واالحذية المالبس وصناعة والجلدية النسيجية الصناعة
 .%1,1مؤسسات وبنسبة  0الصناعات االستخراجية فقد جاءت في المرتبة األخيرة بـ 

 

 بيانات حول مالئ االستبيانالفرع الثاني: 

بوظيفة مالئ  بجنس يوضح الجدول رقم نتائج التحليل الوصفي لبيانات عينة الدراسة المتعلقة :الجنس .5
 االستبيان
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 (: توزيع المؤسسات الصناعية بحسب جنس مالئ االستبيان46جدول رقم )

 الصناعات التكرارت النسبة

 ذكر 23 3606
 أنثى 54 4606
 المجموع 06 566

 54االصدار  spssبناءا على مخرجات  من اعداد الباحثالمصدر: 

فرد وبنسبة  23الغالبة من افراد العينة من فئة الذكور، حيث بلغ عددهم  نسبةاليوضح الجدول اعاله ان 
، والشكل ادناه يوضح ذلك %51فرد وبنسبة  55، في حين بلغ عدد افراد العينة من االناث %31مئوية 

الدراسة حيث ان النشاط الصناعي يتطلب المتابعة  ويفسر ذلك طبيعة العمل في المؤسسات محل
  بدنية والحركية وهذا ما يناسب الرجال.المستمرة في مواقع العمل، الشيء الذي يتطلب القوة ال

    االستبيان مالئ جنس بحسب الصناعية المؤسسات توزيع(: 42) رقم جدول

 
 
 

 54االصدار  spssبناءا على مخرجات  من اعداد الباحثالمصدر: 
 

بوظيفة مالئ يوضح الجدول رقم نتائج التحليل الوصفي لبيانات عينة الدراسة المتعلقة : الوظيفة .5
 االستبيان
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 حسب وظيفة مالئ االستبيان(: توزيع المؤسسات الصناعية 45جدول رقم )

 الصناعات التكرارت النسبة

 مدير عام 50 4005
 نائب مدير 53 8606
 قسم رئيس 40 2808
 المجموع 06 566

 54االصدار  spssبناءا على مخرجات  من اعداد الباحثالمصدر: 

 (: توزيع المؤسسات الصناعية حسب وظيفة مالئ االستبيان41رقم ) شكل

 
 54االصدار  spssبناءا على مخرجات  من اعداد الباحثالمصدر: 

%، أما نواب  50.4العامين المستجيبين هي من واقع الجدول والشكل اعاله نجد أن نسبة المدراء  
% من األفراد المستجيبين، أما رؤساء االقسام داخل المؤسسات المبحوثة  01,1المدراء قدرت نسبتهم بـ 

، والمالحظ أن أغلبية األفراد المستجوبين هم من اإلدارة وهي تمثل اكبر نسبة %20,0قدرت نسبتهم بـ 
% األمر الذي يضفي الدقة على نتائج الدراسة لدراية 10,4مالي نسبة ( وبإجمدراء العليا )مدراء+نواب

 ع.الموضو لهذا  العامةهؤالء بالجوانب 

بالخبرة يوضح الجدول رقم نتائج التحليل الوصفي لبيانات عينة الدراسة المتعلقة  :األقدمية المهنية .0
 :مالئ االستبيان المهنية
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 االستبيانلمالئ المهنية  االقدمية(: توزيع المؤسسات الصناعية بحسب 44جدول رقم )

 االقدمية تاالتكرار  النسبة

 سنوات 9 من سنة الي 54 4606
 سنة 59الي  56من  53 8606
 سنة 49إلى  46من  41 2505
 سنة فما فوق 86 1 308
 المجموع 06 566

 54االصدار  spssبناءا على مخرجات  من اعداد الباحثالمصدر: 
 االستبيانلمالئ المهنية  االقدمية(: توزيع المؤسسات الصناعية بحسب 40رقم ) شكل

 
 54االصدار  spssبناءا على مخرجات  من اعداد الباحثالمصدر: 

اعاله ان المؤسسات محل الدراسة هي مؤسسات تتمتع ادارتها العليا نالحظ من خالل الجدول والشكل    
( سنة 54 إلى 51 منكبيرة حيث نجد ان اكبر نسبة سجلت في ما يخص اقدمية مسيريها هي ) بأقدمية

، اما %01سنة( سجلت عينة الدراسة ما يقارب  54الي 51، وبالنسبة للفئة )من %25,4وهذا بنسبة 
لفئة ، اما المرتبة االخيرة والتي تعبر عن االقدمية %51سنوات فسجلت بها  4االقدمية التي تقل عن 

، وهذا ما يدل على تمسك المؤسسات في الشرق %3,0سنة فبلغت نسبتها  01االدارة العليا التي تتجاوز 
 الجزائري بالخبرة.

 المطلب الثاني: تحليل وعرض نتائج اجابات أفراد عينة الدراسة

ية يتناول هذا الجزء وصفا لمتغيرات الدراسة وعباراتهم، حيث جرى احتساب المتوسطات الحساب  
واالنحرافات المعيارية للعبارات بغرض الحكم على درجة الموافقة وتحديد األهمية النسبية لألقسام والعبارات 

 ومن ثم االهمية النسبية للمتغيرات.
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تحليل اسئلة الدراسة الخاصة بمحور واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال في مؤسسات الفرع األول: 
 عينة الدراسة:

يوضح لنا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات آراء عينة الدراسة بالنسبة  الجدول ادناه  
 لمحور واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال في مؤسسات عينة الدراسة:

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لمحور وابعاد واقع تكنولوجيا 48جدول رقم )
 المعلومات واالتصال في مؤسسات عينة الدراسة

محور 
 االول

المتوسط  البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى بالنسبة  الرتبة
 للمتوسط الحسابي

A1 مرتفع 9 6,984 5,876 تكنولوجيا المعلومات 

A2 مرتفع 5 6,563 5,454 تكنولوجيا االتصال 

A3  آليات تفعيل تكنولوجيا المعلومات
 واالتصال

 مرتفع 5 6,943 5,485

A  محور واقع تكنولوجيا المعلومات
 واالتصال

 مرتفع  6,964 5,091

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

يبين لنا الجدول أعاله أن المتوسطات الحسابية ألبعاد اتجاهات األفراد في عينة الدراسة حول محور     
وهي  0,045المعلومات واالتصال كانت مرتفعة، حيث سجل المتوسط الكلي لهذا المحور واقع تكنولوجيا 

مما  1,512حسب مقياس التحليل( وهذا بانحراف معياري  2,54-0,2قيمة مرتفعة ألنها محصورة بين )
يعني انخفاض مستوى التشتت ويدل على مستوى عالي نسبيا لتجانس اجابات افراد العينة، ونالحظ أيضا 

 0,341ن بعد تكنولوجيا المعلومات قد سجل المرتبة األولى بمستوى مرتفع حيث بلغ متوسطا حسابيا أ
 .1,532وبمستوى تشتت ضعيف 

يليه بعد آليات تفعيل تكنولوجيا المعلومات واالتصال في مؤسسات عينة الدراسة حيث سجلت أيضا     
وبانحراف  0,235فبلغ المتوسط الحسابي  اجابات أفراد عينة الدراسة حول هذا البعد مستوى مرتفع

 وهو يعكس تجانس االجابات. 1,521معياري 

 0,252أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب بعد تكنولوجيا االتصال فقد سجل أقل متوسط حسابي   
، ولكن يبقي ايضا مستوى اجابات عينة الدراسة بالنسبة لهذا البعد مرتفع ألنه 1,511وانحراف معياري 

 يقع في نفس مجال المتوسط الحسابي للمحور الكلى. 

 وفي ما يلي عرض تفصيلي حول أقسام وعبارات كل بعد من أبعاد هذا المحور:   
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 تحليل أسئلة الدراسة لبعد تكنولوجيا المعلومات: .5
ما يلي وصف التجاهات آراء عينة الدراسة لألقسام التي يتكون منها بعد تكنولوجيا المعلومات في  وفي   

 مؤسسات عينة الدراسة:

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة ألقسام بعد تكنولوجيا المعلومات في 42جدول رقم )
 مؤسسات عينة الدراسة

محور 
 االول

المتوسط  القسم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى بالنسبة  الرتبة
 للمتوسط الحسابي

A11 مرتفع 9 6.555 4,966 البيانات والمعلومات في المؤسسة 

A12 مرتفع 4 6,389 5,855 نظام المعلومات في المؤسسة 

A13  استخدام التكنولوجيا الحديثة في
 المؤسسة

 مرتفع 0 6,430 5,458

A14 مرتفع 5 6,553 5,100 المكونات المادية لتكنولوجيا المعلومات 

A15 مرتفع 5 6,557 5,105 المكونات البرمجية لتكنولوجيا المعلومات 

A16  مستخدمي تكنولوجيا المعلومات في
 المؤسسة

 مرتفع 3 6,510 5,856

A1  بعد تكنولوجيا المعلومات في
 المؤسسة

 مرتفع  6,984 5,876

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

تظهر النتائج المتعلقة ببعد تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات عينة الدراسة مستوى مرتفع لكل أقسام     
حسب مقياس التحليل(،  2,54-0,2هذا البعد، ألن كل المتوسطات الحسابية ألقسامه تقع في مجال )

 2,511قد جاء في المرتبة األولى وبأكبر متوسط حسابي  في المؤسسةقسم البيانات والمعلومات ونجد أن 
 0,400بمتوسط حسابي المكونات المادية لتكنولوجيا المعلومات  قسم، يليه 1,050وبانحراف معياري 
 قسممما يعكس تباين ضعيف في اتجاهات اجابة العينة، وفي المرتبة الثالثة  1,001وبانحراف معياري 

، يليه 1,040وبتشتت منخفض أيضا  0,405وهذا بمتوسط حسابي ية لتكنولوجيا المعلومات المكونات البرمج
وبانحراف مرتفع نسبيا مقارنتا باالنحرافات  0,350بمتوسط حسابي مرتفع أيضا قسم نظام المعلومات في المؤسسة 

لمرتبة ولكن يبقي دال على مستوى تشتت منخفض أيضا، وفي ا 1,135المعيارية لألقسام األخرى 
وبانحراف معياري  0,351بمتوسط حسابي  قسم مستخدمي تكنولوجيا المعلومات في المؤسسةالخامسة 

 0,253الذي سجل أقل متوسط حسابي   استخدام التكنولوجيا الحديثة  قسم، والمرتبة األخيرة سجلها 1,040
    وثاني أكبر انحراف معياري. 

  االقسام التي يتكون منها بعد تكنولوجيا المعلومات في وفي ما يلي وصف لعبارات كل قسم من
 مؤسسات عينة الدراسة:
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الجدول ادناه يوضح لنا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية قسم المعلومات والبيانات:  .5.5
 التجاهات آراء عينة الدراسة بالنسبة لعبارات قسم المعلومات والبيانات في مؤسسات عينة الدراسة:

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لعبارات قسم المعلومات والبيانات 41رقم )جدول 
 في مؤسسات عينة الدراسة

محور 
 االول

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى بالنسبة  الرتبة
 للمتوسط الحسابي

تتصف قاعدة البيانات الموجودة في  9س
المؤسسة بقدرتها العالية على تخزين 

 البيانات واسترجاعها

 مرتفع جدا 2 6,776 4,366

تتوفر المؤسسة على قاعدة بيانات كافية  5س
 وشاملة ومتاحة لمختلف األقسام

 مرتفع 3 6,837 4,966

تحرص المؤسسة على حماية قاعدة  5س
 بياناتها بكفاءة

 مرتفع 0 6,110 5,385

تتميز المعلومات الموجودة في مؤسستكم  4س
 بالحداثة

 مرتفع 4 6,088 4,655

تتميز المعلومات الموجودة في مؤسستكم  3س
 بأنها مناسبة لحجم وطبيعة االستخدام

 مرتفع 3 9,505 5,790

تعتمد المؤسسة في الحصول على  0س
المعلومات على مصادر ورقية وغير 

 الورقية

 مرتفع جدا 1 6,473 4,007

A11  قسم المعلومات والبيانات في
 المؤسسة

 مرتفع  6,555 4,966

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

الجدول أعاله أن كل االجابات أفراد عينة الدراسة توافق درجة مرتفعة ومرتفعة جدا على  نتائج تشير  
موافقة وموافقة بشدة لعبارات قسم المعلومات والبيانات في سلم مقياس التحليل مما يعني أن هناك 

 على المعلومات على الحصول في المؤسسة تعتمد التي مفادها " 6المؤسسة، حيث سجلت العبارة س
 على العالية بقدرتها المؤسسة في الموجودة البيانات قاعدة تتصف " 1سوالعبارة  الورقية وغير ورقية مصادر
في مقياس  1,11-2,5أعلى قيمتين وبمستوى مرتفع جدا )ألنهما واقعتان بين " "واسترجاعها البيانات تخزين

والثانية  1,441وانحراف  2,111التحليل( من حيث المتوسط الحسابي حيث سجلت األولى متوسط 
 .1,241وانحراف معياري  2,004متوسط 

( وهي توافق دراجة 0,130-2,100وبالنسبة لباقي العبارات فقد سجلت متوسطات حسابية تتراوح بين )  
تتميز المعلومات الموجودة في مؤسستكم بأنها مناسبة لحجم وطبيعة " 1قبول مرتفعة، سجلت فيها العبارة س
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مؤسسة على حماية قاعدة تحرص ال، وعبارة "5,500أعلى مستوى تشتت وتباين بين االجابات  "االستخدام
 أقل متوسط حسابي." بياناتها بكفاءة

الجدول ادناه يوضح لنا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية قسم نظم المعلومات:  .4.5
 التجاهات آراء عينة الدراسة بالنسبة لعبارات قسم نظم المعلومات في مؤسسات عينة الدراسة:

واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لعبارات قسم نظم المعلومات في  (: المتوسطات الحسابية40جدول رقم )
 مؤسسات عينة الدراسة

محور 
 االول

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى بالنسبة  الرتبة
 للمتوسط الحسابي

تستخدم المؤسسة نظام المعلومات في  7س
 تخزين ونشر المعلومات

 مرتفع 9 6,015 4,900

تعمل المؤسسة على توفير مخصصات  8س
 كافية لبناء وتطوير نظم المعلومات

 متوسط 3 9,914 5,585

يمكن نظام المعلومات المطبق من تقوية  1س
 التواصل بين المؤسسة وبيئة عملها

 مرتفع 5 9,979 5,800

تعتمد المؤسسة على نظام معلومات  96س
 في التنسيق بين مختلف األقسام يساهم

 مرتفع 4 9.551 5,766

تساهم أنظمة المعلومات المطبقة في  99س
 تحسين كفاءة العمليات اليومية

 مرتفع 5 6,119 4,666

A12 مرتفع  6,389 5,855 قسم نظم المعلومات في المؤسسة 

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن االتجاه العام الجابات العينة حول عبارات نظم المعلومات في   
المؤسسة ذات مستوى مرتفع وهي تتجه كلها نحو الموافقة ألن كل متوسطاتها الحسابية تقع في 

ية لبناء تعمل المؤسسة على توفير مخصصات كاف 3ماعدا العبارة س حسب مقياس التحليل( 2,54-0,2)مجال
وهي تقع  5,542وأعلى مستوى تشتت  0,030التي سجلت أقل متوسط حسابي  وتطوير نظم المعلومات

 " 4، أما العبارة سحسب مقياس التحليل( 0,04-5,0)ضمن المستوى المتوسط ألنها تقع في مجال
وبانحراف  2,500فقد سجلت أعلى متوسط " تستخدم المؤسسة نظام المعلومات في تخزين ونشر المعلومات

 .1,045معياري 

الجدول ادناه يوضح لنا المتوسطات الحسابية واالنحرافات قسم استخدام التكنولوجيا الحديثة:  .8.5
المعيارية التجاهات آراء عينة الدراسة بالنسبة لعبارات قسم استخدام التكنولوجيا الحديثة في مؤسسات 

 عينة الدراسة:
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الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لعبارات قسم استخدام التكنولوجيا (: المتوسطات 45جدول رقم )
 الحديثة في مؤسسات عينة الدراسة

محور 
 االول

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى بالنسبة  الرتبة
 للمتوسط الحسابي

تسمح التكنولوجيا بإضافة استخدامات  95س
 للموارد االقتصاديةجديدة 

 مرتفع 5 9,605 5,455

تساهم التكنولوجيا في زيادة اإلنتاج  95س
 وتحسين نوعيته

 مرتفع جدا 9 6.443 4,500

تساهم التكنولوجيا في تقليل استخدام  94س
 الموارد النادرة

 منخفض 4 9,689 5,485

تعمل التكنولوجيا على خفض تكاليف  93س
 المنتجات والعمليات

 مرتفع 5 9,957 5,366

A13  قسم استخدام التكنولوجيا الحديثة
 في المؤسسة

 مرتفع  6,430 5,458

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

سجلت اجابات افراد عينة الدراسة حول عبارات قسم استخدام التكنولوجيا الحديثة تباين في مستويات   
سجلت  تساهم التكنولوجيا في زيادة اإلنتاج وتحسين نوعيته 50االجابة وهذا حسب الجدول أعاله، فالعبارة س

قة بشدة حول هذه العبارة وهي واقعة في وزن مرتفع جدا يعني أن هناك مواف 2,500أعلى متوسط حسابي 
 .1,221وبمستوى تشتت منخفض نسبيا 

تسمح التكنولوجيا " 55وس "تعمل التكنولوجيا على خفض تكاليف المنتجات والعمليات" 51تليها العبارتين س  
متوسط  51الواقعتين في مستوى مرتفع حيث سجلت العبارة س" بإضافة استخدامات جديدة للموارد االقتصادية

وبمستوى تشتت  0,200بلغ متوسطها  55، بينما العبارة س5,554وأعلى مستوى تشتت  0,111حسابيا 
 . 5,400مرتفع أيضا 

" فقد سجلت مستوى منخفض ألن تساهم التكنولوجيا في تقليل استخدام الموارد النادرة" 52أما العبارة س  
وبمستوى  حسب مقياس التحليل( 5,14-5,3)وقع في مجال  5,230سطها الحسابي الذي بلغ متو 

 .5,135تجانس منخفض 

الجدول ادناه يوضح لنا المتوسطات الحسابية قسم المكونات المادية لتكنولوجيا المعلومات:  .2.5
المكونات المادية لتكنولوجيا واالنحرافات المعيارية التجاهات آراء عينة الدراسة بالنسبة لعبارات قسم 

 المعلومات في مؤسسات عينة الدراسة:
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لعبارات قسم استخدام المكونات 43جدول رقم )
 المادية لتكنولوجيا المعلومات في مؤسسات عينة الدراسة

محور 
 االول

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى بالنسبة  الرتبة
 للمتوسط الحسابي

تعد أجهزة الحاسوب المتاحة في  90س
 المؤسسة من أحدث التقنيات في السوق

 مرتفع 5 6,849 4,600

يستخدم موظفو المؤسسة أحدث التقنيات  97س
الحديثة في تخزين المعلومات الكترونيا 

كاألقراص المغناطيسية والفالش 
 ديسك..الخ

 مرتفع 5 6,755 4,936

يتوفر لدى المؤسسة أجهزة متنوعة من  98س
 poLpaLالحواسيب كالحاسوب المحمول 

 eobaTوالحاسوب اللوحي 

 مرتفع 4 6,850 5,736

تساعد أجهزة الحاسوب المتاحة على  91س
 تسهيل العمل

 مرتفع جدا 9 6,058 4,555

تساعد أجهزة الحاسوب المستخدمة في  56س
المؤسسة على استرجاع المعلومات عند 

 الحاجة إليها وفي الوقت المناسب

 مرتفع 3 6,147 5,355

A14  قسم استخدام المكونات المادية
 لتكنولوجيا المعلومات

 مرتفع  6.553 5,100

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

احتلت المرتبة " الحاسوب المتاحة على تسهيل العملتساعد أجهزة " 54يظهر من الجدول أن العبارة س  
األولى ضمن ترتيب العبارات المفسرة لقسم المكونات المادية لتكنولوجيا المعلومات وهذا بمتوسط حسابي 

وهي الوحيدة التي سجلت مستوى مرتفع جدا ضمن هذا القسم، بينما  1,053وبانحراف معياري  2,000
(، وكانت المرتبة 0,100-2,511مرتفع بمتوسطات حسابية تتراوح بين )سجلت العبارات األخرى مستوى 

والحاسوب  Laptopيتوفر لدى المؤسسة أجهزة متنوعة من الحواسيب كالحاسوب المحمول  " 53األخيرة لعبارة س
 .1,424وأكبر انحراف معياري في المجموعة  0,100" التي سجلت أقل متوسط حسابي Table اللوحي

الجدول ادناه يوضح لنا المتوسطات الحسابية البرمجية لتكنولوجيا المعلومات:  قسم المكونات .1.5
واالنحرافات المعيارية التجاهات آراء عينة الدراسة بالنسبة لعبارات قسم المكونات البرمجية لتكنولوجيا 

 المعلومات في مؤسسات عينة الدراسة:
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المعيارية لتصورات افراد العينة لعبارات قسم استخدام المكونات (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات 49جدول رقم )
 البرمجية لتكنولوجيا المعلومات في مؤسسات عينة الدراسة

محور 
 االول

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى بالنسبة  الرتبة
 للمتوسط الحسابي

البرمجيات المستخدمة في العمل  تعمل 21س
على جمع البيانات ومعالجتها بسرعة 

 ويسر

 مرتفع 4 6,757 5,736

تساعد البرمجيات الحاسوبية المستخدمة  22س
 في المؤسسة على اتخاذ القرار بكفاءة

 مرتفع جدا 9 6,066 4,536

تضمن البرمجيات الحاسوبية المتاحة  23س
 تقليل معدل المخاطرة

 مرتفع 5 6.163 5,855

تحقق البرمجيات المستخدمة في  24س
المؤسسة مساهمة فعلية في نظام 

 تكنولوجيا المعلومات

 مرتفع 5 6,895 4,690

A15  قسم استخدام المكونات البرمجية
 لتكنولوجيا المعلومات

 مرتفع  6,557 5,105

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

تساعد البرمجيات الحاسوبية المستخدمة في المؤسسة على اتخاذ القرار " 55يوضح الجدول أن العبارة س  
 2,511احتلت المرتبة األولى ضمن ترتيب العبارات المفسرة لهذا القسم وهذا بمتوسط حسابي " بكفاءة

 ضمن هذا القسم.وهي الوحيدة التي سجلت مستوى مرتفع جدا  1,011وباقل مستوى تشتت في المجموعة 

(، 0,411-2,150في حين سجلت العبارات األخرى مستوى مرتفع بمتوسطات حسابية تتراوح بين ) 
تحقق البرمجيات المستخدمة في المؤسسة مساهمة فعلية في نظام تكنولوجيا " 52حيث سجلت العبارة س

تعمل  " 55األخيرة لعبارة سوكانت المرتبة  2,150أعلى متوسط حسابي ضمن هذا المستوى  "المعلومات
" التي سجلت أقل متوسط حسابي  البرمجيات المستخدمة في العمل على جمع البيانات ومعالجتها بسرعة ويسر

0,411. 

الجدول ادناه يوضح لنا المتوسطات الحسابية واالنحرافات قسم مستخدمي تكنولوجيا المعلومات:  .0.5
بالنسبة لعبارات قسم مستخدمي تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات المعيارية التجاهات آراء عينة الدراسة 

 عينة الدراسة:
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لعبارات قسم مستخدمي تكنولوجيا 86جدول رقم )
 المعلومات في مؤسسات عينة الدراسة

محور 
 االول

المتوسط  العبارات
 الحسابي

راف االنح
 المعياري

المستوى بالنسبة  الرتبة
 للمتوسط الحسابي

هناك عدد كاف من الموارد البشرية  53س
 المؤهلة الستخدام تكنولوجيا المعلومات

 مرتفع 5 6,857 5,166

يوجد في المؤسسة فنيون قادرون على  50س
 صيانة عتاد الحاسوب

 مرتفع 9 6,738 4,655

تمتلك المؤسسة أشخاصا قادرين على  57س
تصميم وتطوير البرامج بما يتماشى مع 

 متطلبات العمل

 مرتفع 5 6,835 5,085

تشجع المؤسسة الموظفين على القيام  58س
بدورات تدريبية حول استخدام تكنولوجيا 

 المعلومات

 مرتفع 4 6,739 5,000

A16  قسم مستخدمي تكنولوجيا
 المعلومات في المؤسسة

 مرتفع  6.510 5,856

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

تظهر النتائج المتعلقة بعبارات قسم مستخدمي تكنولوجيا المعلومات حسب الجدول  مستوى مرتفع لكل     
حسب مقياس  2,54-0,2عبارات هذا القسم ألن كل المتوسطات الحسابية لعباراته تقع ضمن مجال )

احتلت المرتبة  يوجد في المؤسسة فنيون قادرون على صيانة عتاد الحاسوب  50التحليل(، ونجد أن العبارة س
هناك عدد كاف من  51، يليه العبارة س1,413وبانحراف معياري  2,100األولى وبأكبر متوسط حسابي 

مما  1,304وبانحراف معياري  0,411حسابي بمتوسط  الموارد البشرية المؤهلة الستخدام تكنولوجيا المعلومات
تمتلك المؤسسة أشخاصا  54يعكس تباين متوسط نسبيا في اتجاهات اجابة العينة، وفي المرتبة الثالثة س

تشجع المؤسسة ، أما في المرتبة األخيرة عبارة  قادرين على تصميم وتطوير البرامج بما يتماشى مع متطلبات العمل
 0,000التي سجلت أقل متوسط حسابي    دورات تدريبية حول استخدام تكنولوجيا المعلوماتالموظفين على القيام ب

    . 1,415وأقل انحراف معياري في المجموعة 
 

 تحليل أسئلة الدراسة لبعد تكنولوجيا االتصال: .4
 وفي ما يلي وصف لألقسام التي تكون منها بعد تكنولوجيا االتصال في مؤسسات عينة الدراسة:  
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة ألقسام بعد تكنولوجيا االتصال في 85جدول رقم )
 مؤسسات عينة الدراسة

محور 
 االول

المتوسط  القسم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى بالنسبة  الرتبة
 للمتوسط الحسابي

A21 مرتفع 9 6,554 5,348 مكونات تكنولوجيا االتصال 

A22 متوسط 5 6,555 5,537 االنترنت وشبكات االتصال 

A2 مرتفع  6,563 5,454 بعد تكنولوجيا واالتصال 

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

يشير الجدول الي المتوسط الحسابي الخاص بكل قسم مكون لبعد تكنولوجيا االتصال في مؤسسات    
 0,123عينة الدراسة، حيث سجل قسم مكونات تكنولوجيا االتصال مستوى مرتفع وبأكبر متوسط حسابي 

د وهو انحراف دال على انخفاض التشتت وارتفاع معدل التجانس بين اجابات افرا 1,501وبانحراف 
العينة، بينما سجل قسم االنترنت وشبكات االتصال مستوى متوسط إلجابات افراد العينة وبمتوسط حسابي 

 . 1,005وبانحراف ضعيف ايضا  0,514

 :وفي ما يلي وصف لعبارات كل قسم من االقسام التي يتكون منها بعد تكنولوجيا االتصال 
يوضح لنا المتوسطات الحسابية واالنحرافات الجدول ادناه قسم مكونات تكنولوجيا االتصال: . 5.4

المعيارية التجاهات آراء عينة الدراسة بالنسبة لعبارات قسم مكونات تكنولوجيا االتصال في مؤسسات 
  عينة الدراسة:
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لعبارات قسم مكونات تكنولوجيا 84جدول رقم )

 تصال في مؤسسات عينة الدراسةاال 

محور 
 االول

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى بالنسبة  الرتبة
 للمتوسط الحسابي

االتصال هي الوسيلة األكثر استخدام  51س
 ةإلرسال واستقبال البيانات في المؤسس

 مرتفع جدا 9 6.450 4,536

تستخدم المؤسسة مجموعة وسائل اتصال  56س
 تسهل جميع العمليات في المؤسسة

 مرتفع 5 6,666 4,666

تحرص المؤسسة على استخدام  59س
تكنولوجيا االتصال في تعزيز عملياتها 

 اإلدارية

 مرتفع 8 6,703 5,385

تكنولوجيا االتصال في المؤسسة  تهدف 55س
إلي فتح روابط جديد بين المستويات 
 اإلدارية وبينها وبين محيطها الخارجي

 متوسط 96 6,708 5,636

تعاني المؤسسة من صعوبة مالءمة  55س
بعض تكنولوجيا االتصال مع 

 مرتفع 3 6,315 5,770
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 االستخدامات المحلية
التخلي تعاني المؤسسة من صعوبة في  54س

 عن أنظمة االتصال التقليدية
 مرتفع 1 6,776 5,366

يضمن الفاكس في المؤسسة سرعة نقل  53س
 المعلومات

 مرتفع 4 6,666 4,666

تعتمد المؤسسة في عملية التواصل مع  50س
أصحاب المصلحة على الهاتف الثابت 

 والهاتف الرقمي

 مرتفع 7 6,158 5,055

عملها على  تعتمد المؤسسة في 57س
 تكنولوجيا الوسائط المتعددة

 منخفض 99 9,604 5,336

تستخدم المؤسسة في العمل تكنولوجيا  58س
 التيليتكس والفيديوتكس

 منخفض 95 6,776 5,366

تستخدم المؤسسة موقعها االلكتروني  51س
 للتعريف بالخدمات التي تقدمها

 مرتفع 5 1,015 4,050

للمؤسسة يسمح الموقع االلكتروني  46س
 بتسهيل تعامالتها مع محيطها الخارجي

 مرتفع 0 7436, 3,700

A21  قسم تكنولوجيا االتصال في
 المؤسسة

 مرتفع  6,554 5,348

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

يشير الجدول الي اجابات عينة الدراسة عن العبارات المتعلقة بمكونات تكنولوجيا االتصال، حيث    
 اظهرت النتائج مستويات مختلفة التجاهات االجابات بين مرتفع جدا ومرتفع ومتوسط ومنخفض.

سجلت اعلى متوسط  ةالمؤسساالتصال هي الوسيلة األكثر استخدام إلرسال واستقبال البيانات في  54فالعبارة س  
وهو دال على تجانس اجابات المبحوثين على هذه العبارة،  1,200وانحراف معياري  2,511حسابي 

-2,5)وهي العبارة الوحيدة التي سجلت مستوى مرتفع جدا الن قيمة المتوسط الحسابي محصورة بين 
 حسب مقياس التحليل(. 1,11

حسب مقياس التحليل( نجد ان  2,54-0,2وبالنسبة للمستوى مرتفع الذي تقع نتائجه في المجال )  
تستخدم المؤسسة موقعها  04(، فالعبارة س0,111و 2,111المتوسط الحسابي للعبارات محصورة بين )

 5,151 وانحراف معياري 2,111سجلت اعلى متوسط حسابي  االلكتروني للتعريف بالخدمات التي تقدمها
تعاني  02وهو دال على تشتت وتباين في اجابات العينة بخصوص هذه العبارة، بينما سجلت العبارة س

 0,111اقل متوسط ضمن هذا المستوى  المؤسسة من صعوبة في التخلي عن أنظمة االتصال التقليدية
 .1,441وبانحراف معياري 
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إلي فتح روابط جديد بين المستويات اإلدارية وبينها وبين  تهدف تكنولوجيا االتصال في المؤسسة 05أما العبارة س  
 0,111فهي العبارة الوحيدة التي سجلت مستوى متوسط الن قيمة المتوسط الحسابي  محيطها الخارجي

 .1,403وبانحراف معياري  حسب مقياس التحليل(. 0,04-5,0)وقعت في المجال

حسب مقياس  5,14-5,3)لحسابي في المجال وفي المستوى المنخفض الذي تقع فيه قيم متوسط ا  
تستخدم المؤسسة في العمل تكنولوجيا  55التحليل( نجد ان اقل قيمة في المتوسط الحسابي سجلتها العبارة س

 55، والعبارة س1,441وانحرافها المعياري  5,111والتي بلغ متوسطها الحسابي  التيليتكس والفيديوتكس
كمتوسط  5,111فسجلت وفي نفس المستوى  نولوجيا الوسائط المتعددةتعتمد المؤسسة في عملها على تك

كأعلى انحراف معياري في هذا القسم وهو دال على مستوى عالي من التشتت في  5,102حسابي و
 اجابات االفراد حول هذه العبارة. 

واالنحرافات الجدول ادناه يوضح لنا المتوسطات الحسابية قسم االنترنت وشبكات االتصال: .4.4
المعيارية التجاهات آراء عينة الدراسة بالنسبة لعبارات قسم االنترنت وشبكات االتصال في مؤسسات عينة 

 الدراسة:
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لعبارات قسم االنترنت وشبكات 88جدول رقم )

 االتصال في مؤسسات عينة الدراسة

محور 
 االول

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى بالنسبة  الرتبة
 للمتوسط الحسابي

تعتبر المؤسسة أن االنترنت ضرورة  49س
 لممارسة نشاطها

 مرتفع 9 6,573 5,855

يتم استخدام االنترنت في كل المستويات  45س
 اإلدارية في المؤسسة

 متوسط 4 9,654 5,500

االنترنت من تكلفة التعامل مع  تقلل 45س
 المتعاملين االقتصاديين

 مرتفع 5 6,105 5,700

تستخدم المؤسسة البريد االلكتروني  44س
كوسيلة اتصال ميسرة إلرسال الرسائل 

 وتبادلها الكترونيا

 مرتفع 5 6,880 5,466

يوجد في المؤسسة العديد من الخدمات  43س
 المخصصة للمحادثات على االنترنت

 متوسط 96 6,163 5,855

تعتبر المؤسسة مواقع التواصل  40س
االجتماعي وسيلة اتصال مهمة وحتمية 

 ألداء عملها

 متوسط 1 6,801 5,190

يتم التواصل بين العمال عن طرق شبكة  47س
 االنترانت

 متوسط 0 6,147 5,590

تضمن المؤسسة تطبيق قوانين وأنظمة  48س
 االنترانتالمؤسسة من خالل شبكة 

 متوسط 3 6,891 5,536
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تستخدم المؤسسة شبكة اإلكسترانت  41س
 لربطها مع متعامليها

 متوسط 7 6,754 5,185

تضمن شبكة اإلكسترانت العالقة  36س
المتواصلة بين المؤسسة والدائمة مع 

 الموزعين والموردين، البنوك ...الخ

 متوسط 8 6,754 5,185

A22  االتصال قسم االنترنت وشبكات
 في المؤسسة

 متوسط  6,555 5,537

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

تقلل االنترنت من  20والعبارة س تعتبر المؤسسة أن االنترنت ضرورة لممارسة نشاطها 25سجلت العبارة س   
البريد االلكتروني كوسيلة اتصال ميسرة تستخدم المؤسسة  22والعبارة س تكلفة التعامل مع المتعاملين االقتصاديين

حسب الجدول الموضح أعاله مستوى مرتفع وهذا الن متوسطاتها الحسابية  إلرسال الرسائل وتبادلها الكترونيا
وهذا بمتوسط  25حسب مقياس التحليل( فالمرتبة االولى سجلتها العبارة س 2,54-0,2تقع في المجال )

 .8,8,5وانحراف  0,300

وهي عبارات واقعة  5,300و 0,000أما العبارات األخرى فسجلت متوسطات حسابية محصورة بين    
 يتم استخدام االنترنت في كل المستويات اإلدارية في المؤسسة 25في المجال المتوسط، سجلت فيها العبارة س

يوجد في  21س ، أما العبارة5,152وانحراف معياري عالي  0,000المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي 
وبانحراف  5,300فسجلت اقل متوسط حسابي  المؤسسة العديد من الخدمات المخصصة للمحادثات على االنترنت

 .8,985معياري 

وفي ما يلي وصف لألقسام التي تكون آليات تفعيل تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسة:  .8
 واالتصال:منها بعد آليات تفعيل تكنولوجيا المعلومات 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة ألقسام بعد آليات تفعيل تكنولوجيا 82جدول رقم )
 المعلومات واالتصال في مؤسسات عينة الدراسة

محور 
 االول

المتوسط  القسم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى بالنسبة  الرتبة
 للمتوسط الحسابي

A 31  متوسط 8 60458 80453 البشرية والنظاميةآليات التفعيل 
A32  مرتفع جدا 5 60482 20488 تفعيل من جانب اقتصاديالاليات 
A33  آليات التفعيل من الجانب

 التكنولوجي والفني
 متوسط 4 60483 80865

A3  محور آليات تفعيل تكنولوجيا
 المعلومات واالتصال

 مرتفع  6,943 5,485

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 
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ان المالحظ وحسب الجدول اعاله  قسم آليات التفعيل البشرية والنظامية قد سجل مستوى مرتفع جدا    
وهو انحراف دال على  1,502وبانحراف  2,500مقرنتا باألقسام االخرى حيث بلغ متوسطه الحسابي 

افراد العينة، بينما سجل قسم آليات التفعيل التكنولوجية والفنية المرتبة  ارتفاع معدل التجانس بين اجابات
، 1,503وبانحراف ضعيف ايضا  0,014الثانية وبمستوى متوسط إلجابات افراد العينة وبمتوسط حسابي 

كما سجل قسم اليات التفعيل من الجانب االقتصادي مستوى متوسط ايضا ولكن بمتوسط حسابي اقل 
 . 1,540راف اعلى من سابقه وبانح 0,543

  وفي ما يلي وصف لعبارات كل قسم من االقسام التي يتكون منها بعد آليات تفعيل تكنولوجيا
 المعلومات واالتصال:

الجدول ادناه يوضح لنا المتوسطات الحسابية واالنحرافات آليات التفعيل البشرية والنظامية:  .5.8
بالنسبة لعبارات قسم آليات التفعيل البشرية والنظامية في مؤسسات  المعيارية التجاهات آراء عينة الدراسة

 عينة الدراسة:

البشرية آليات التفعيل (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لعبارات قسم 81جدول رقم )
 والنظامية في مؤسسات عينة الدراسة

محور 
 االول

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى بالنسبة  الرتبة
 للمتوسط الحسابي

تقوم المؤسسة باختيار العاملين الذين  39س
يمتلكون خبرات متنوعة ومعرفة واسعة 

ومستوى متقدم في التعامل مع هذه 
 التكنولوجي

 مرتفع 9 6,375 5,166

المؤسسة مجال للتدريب الداخلي  أوجدت 35س
انطالقا من تبادل المعارف بين العمال داخل 

 المؤسسة

 متوسط 0 6,755 5,155

تقوم المؤسسة بالتفاوض والتشاور مع  35س
 االعاملين قبل اقتناء التكنولوجي

 متوسط 7 6,763 5,166

المؤسسة ثقة العمال في التكنولوجيا  تكسب 34س
 عن طريق التثقيف واالتصال الفعال

 متوسط 3 6.391 5,655

تعتمد المؤسسة حملة تعريف واسعة النطاق  33س
 إلعالمهم بالتغيرات المقترحة قبل البدء فيه

 مرتفع 5 6,776 5,366

تعتمد المؤسسة أنظمة متوافقة ومتكاملة في  30س
 ةجميع أعمال المؤسس

 متوسط 4 9,994 5,555

تستقدم المؤسسة جميع البرمجيات التي  37س
 هتستخدمها من المورد نفس

 متوسط 5 9,965 5,536

A31  متوسط  6,575 5,578 البشرية والنظاميةآليات التفعيل قسم 

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 
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افراد عينة البحث على عبارات آليات تفعيل تكنولوجيا لنا الجدول أعاله اتجاه اجابات  يوضح    
المعلومات واالتصال، حيث أظهر المتوسط العام لهذا القسم متوسط حسابي متوسط )كما ذكرنا سابقا(، 

 15بينما تباينت مستويات االجابات على العبارات بين مستوى مرتفع ومستوى متوسط، واحتلت العبارة س
عاملين الذين يمتلكون خبرات متنوعة ومعرفة واسعة ومستوى متقدم في التعامل مع هذه تقوم المؤسسة باختيار ال

، بينما وافقت العبارة 1,140وبانحراف معياري  0,411المرتبة األعلى وهذا بمتوسط حسابي  التكنولوجي
فس المستوى ن تعتمد المؤسسة حملة تعريف واسعة النطاق إلعالمهم بالتغيرات المقترحة قبل البدء فيه 11س

 .1,441وبانحراف  0,111المرتفع ولكن بمتوسط أقل 

أما العبارات المتبقية فسجلت مستوى متوسط ضمن مقياس التحليل الخاص بالمتوسطات الحسابية،   
تستقدم المؤسسة جميع  14، فشغلت العبارة س5,411و 0,011حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

مستوى تشتت عالي في  0,011المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ه المورد نفس البرمجيات التي تستخدمها من
تعتمد المؤسسة أنظمة  10، واحتلت المرتبة الرابعة العبارة س5.515اجابات افراد العينة حول هذه العبارة 

وبأعلى مستوى تشتت في  0,000وهذا بمتوسط حسابي ة متوافقة ومتكاملة في جميع أعمال المؤسس
تقوم المؤسسة بالتفاوض والتشاور مع  10، وبالنسبة للمرتبة االخيرة فجاءت العبارة س5,552المجموعة 

 كانحراف معياري. 1,411و 5,411وهذا باقل متوسط حسابي  االعاملين قبل اقتناء التكنولوجي

الجدول ادناه يوضح لنا المتوسطات الحسابية واالنحرافات ادي: آليات التفعيل من الجانب االقتص .4.8
المعيارية التجاهات آراء عينة الدراسة بالنسبة لعبارات قسم آليات التفعيل من الجانب االقتصادي في 

 مؤسسات عينة الدراسة:

لعبارات بعد اليات التفعيل من (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة 80جدول رقم )
 الجانب االقتصادي في مؤسسات عينة الدراسة

محور 
 االول

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى بالنسبة  الرتبة
 للمتوسط الحسابي

تكلفة االقتناء تساعد المؤسسة على إظهار فرصة  38س
 ةاالستثمار في التكنولوجيا المرغوب

 مرتفع جدا 5 6,739 4,555

تعد المؤسسة ميزانية مفصلة تأخذ في اعتبارها كال من  31س
التكاليف المباشرة والمستمرة المرتبطة بالتكنولوجيا 

 ةالمختار 

 مرتفع جدا 9 4756, 4,555

 مرتفع جدا 5 6,443 4,500 اتضع المؤسسة قائمة للمعدات والبرمجيات المراد شراؤه 06س

ميزانيتها، تكلفة كل بند والجدول تدرج المؤسسة ضمن  09س
 الزمني لسداد التكنولوجيا المقتنات

 مرتفع 4 6,666 4,666

A32 مرتفع جدا  6,554 4,555 قسم آليات التفعيل من الجانب االقتصادي 

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 
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في اعتبارها كال من التكاليف المباشرة والمستمرة تعد المؤسسة ميزانية مفصلة تأخذ  14سجلت العبارة س      
 4751,وانحراف معياري  2,000حسب الجدول أعاله أعلى متوسط حسابي   ةالمرتبطة بالتكنولوجيا المختار 

تكلفة االقتناء تساعد  13دال على التجانس وهي توافق درجة مرتفع، وفي نفس المستوى سجلت العبارة س
 2,000المرتبة الثاني بنفس المتوسط الحسابي   ةالستثمار في التكنولوجيا المرغوبالمؤسسة على إظهار فرصة ا

تضع المؤسسة  01لذلك احتلت المرتبة الثانية، كما سجلت العبارة س 1,415ولكن بانحراف معياري اعلى 
، 1,221وانحراف  2,500مستوى مرتفع جدا ايضا وهذا بمتوسط  اقائمة للمعدات والبرمجيات المراد شراؤه

تدرج المؤسسة ضمن ميزانيتها، تكلفة كل بند والجدول الزمني لسداد  05وفي المرتبة االخيرة كانت العبارة س
وبانحراف معياري معدوم وهذا دال على درجة  2,111سجلت مستوى مرتفع بمتوسط  التكنولوجيا المقتنات

 مرتفعة جدا من التجانس في اجابات افراد العينة حول هذه العبارة.

الجدول ادناه يوضح لنا المتوسطات الحسابية آليات التفعيل من الجانب التكنولوجي والفني:  .8.8
واالنحرافات المعيارية التجاهات آراء عينة الدراسة بالنسبة لعبارات قسم آليات تفعيل تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصال من الجانب التكنولوجي والفني في مؤسسات عينة الدراسة:
 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لعبارات قسم اليات التفعيل من 85ل رقم )جدو
 الجانب التكنولوجي والفني في مؤسسات عينة الدراسة

محور 
 االول

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى بالنسبة  الرتبة
 للمتوسط الحسابي

 متوسط 7 6346, 5,600 تعتمد المؤسسة اإلدماج الداخلي لوظيفة البحث والتطوير 05س

 متوسط 3 7516, 5,555 تتعاقد المؤسسة مع جهات خارجية للبحث والتطوير 05س

من اجل اقتناء تكنولوجيا جديدة قامت المؤسسة بشراء  04س
 مؤسسات أخرى

 منخفض 1 0006, 5,666

تراخيص خاصة بالتكنولوجيا قامت المؤسسة بشراء  03س
 ةالجديد

 متوسط 8 9116, 5,890

 متوسط 0 7516, 5,555 تقوم المؤسسة بتبادل الخبرات التقنية مع مؤسسات أخرى 00س

تحرص المؤسسة على امن وخصوصية وحماية  07س
 المعلومات الشخصية للعميل والموظف

 مرتفع 9 5236, 4,990

 مرتفع 5 7616, 5,790 تضمن المؤسسة إتاحة البيانات في أي وقت 08س

تحتفظ المؤسسة بنسخ احتياطية من البرامج والبيانات  01س
 المخزنة بالحاسوب

 مرتفع 4 8526, 5,336

تعمل المؤسسة على حماية الشبكة وتحديث هذه الحماية  76س
 ةبصفة مستمر 

 مرتفع 5 5576, 5,855

A33  التفعيل من الجانب التكنولوجي قسم اليات
 والفني

 متوسط  6,558 5,567

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 
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توضح لنا اجابات عينة الدراسة عن العبارات المتعلقة بآليات تفعيل تكنولوجيا المعلومات واالتصال في   
المؤسسة من ناحية فنية وتكنولوجيا حسب الجدول الموضح أعاله أن هناك اتجاهات مختلفة في اجابات 

ة على امن وخصوصية وحماية تحرص المؤسس 04افراد العينة، فبالنسبة للمستوى المرتفع نجد أن العبارة س
 1,150وبانحراف معياري  2,550في المرتبة األولى بمتوسط حسابي  المعلومات الشخصية للعميل والموظف

بمتوسط حسابي  ةمستمر تعمل المؤسسة على حماية الشبكة وتحديث هذه الحماية بصفة  41تليها العبارة س
بمتوسط حسابي  تضمن المؤسسة إتاحة البيانات في أي وقت 03العبارة سوفي المرتبة الثالثة  0,300
تحتفظ المؤسسة بنسخ  04س، وفي المرتبة الرابعة جاءت العبارة 1,405وبانحراف معياري  0,450

 .1,315وتشتت متوسط  0,111بمتوسط حسابي  احتياطية من البرامج والبيانات المخزنة بالحاسوب
فاحتلت المرتبة الخامسة في  المؤسسة مع جهات خارجية للبحث والتطويرتتعاقد  00أما بالنسبة للعبارة س  

تليها العبارة  7511,وانحراف  0,000المجموعة والمرتبة األولى في مستوى المتوسط وهذا بمتوسط 
بنفس المتوسط ونفس االنحراف المعياري، أما  تقوم المؤسسة بتبادل الخبرات التقنية مع مؤسسات أخرى 00س

فاحتلت ذيل المجموعة  من اجل اقتناء تكنولوجيا جديدة قامت المؤسسة بشراء مؤسسات أخرى 02سالعبارة 
 5,14-5,3محصور في المجال  5,111وبمستوى منخفض ألن قيمة متوسطها الحسابي والمقدر بـ 

 حسب سلم التحليل وبانحراف معدوم.
خدمة  تكنولوجيا المعلومات واالتصال فيتوظيف تحليل اسئلة الدراسة الخاصة بمحور الفرع الثاني: 

 في مؤسسات عينة الدراسةالتنمية المستدامة  مداخل
الجدول ادناه يوضح لنا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات آراء عينة الدراسة بالنسبة   

 :المستدامة التنمية مداخل خدمة في واالتصال المعلومات تكنولوجيا توظيفلمحور 

 المعلومات تكنولوجيا توظيف(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لمحور 83جدول رقم )
 في مؤسسات عينة الدراسةالمستدامة  التنمية مداخل خدمة في واالتصال

محور 
 االول

المتوسط  البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى بالنسبة  الرتبة
 الحسابي للمتوسط

B1 تكنولوجيا المعلومات  توظيف
واالتصال في المسؤولية 

 االجتماعية

 متوسط 5 6,555 5,547

B2 تكنولوجيا المعلومات  توظيف
واالتصال في العالقة مع اصحاب 

 المصلحة

 مرتفع 5 6,906 5,465

B3 تكنولوجيا المعلومات  توظيف
 واالتصال في حوكمة المؤسسات

 مرتفع 9 6,509 5,401
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B4 تكنولوجيا المعلومات  توظيف
 واالتصال في المسؤولية البيئية

 منخفض 4 6,595 5,353

B  تكنولوجيا  توظيفمحور
خدمة  المعلومات واالتصال في

 التنمية المستدامة مداخل

 متوسط  6,965 5,576

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

 توظيفيبين لنا الجدول أعاله المتوسط الحسابي ألبعاد اتجاهات األفراد في عينة الدراسة حول محور     
وهو واقع في  0,541الذي بلغ  المستدامة التنمية مداخل خدمة في واالتصال المعلومات تكنولوجيا

النحراف حسب مقياس التحليل(، كما يوضح لنا ا 0,04-5,0المستوى المتوسط ألنه محصورة بين )
 .1,515المعياري مستوى عالي من تجانس اجابات افراد العينة حيث بلغ 

تكنولوجيا المعلومات واالتصال في حوكمة الشركات قد  توظيفويبين لنا ايضا هذا الجدول أن بعد   
 .1,505وبمستوى تشتت ضعيف  0,204احتل المرتبة األولى بمستوى مرتفع حيث بلغ متوسطا حسابيا 

تكنولوجيا المعلومات واالتصال في العالقة مع أصحاب المصلحة  توظيفوفي المرتبة الثانية جاء بعد   
في مؤسسات عينة الدراسة حيث سجلت أيضا اجابات أفراد عينة الدراسة حول هذا البعد مستوى مرتفع 

 جابات.وهو يعكس تجانس عالي في اال 1,501وبانحراف معياري  0,215فبلغ المتوسط الحسابي 

تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المسؤولية  توظيفأما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب بعد   
، ولكن مستوى اجابات عينة 1,500وانحراف معياري  0,024االجتماعية فقد سجل متوسط حسابي 

 محور الكلى. الدراسة بالنسبة لهذا البعد كانت متوسطة ألنه يقع في نفس مجال المتوسط الحسابي لل

تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المسؤولية البيئية مستوى منخفض بأقل متوسط  توظيفوسجل بعد   
ولكنه يبقي هو أيضا دال على انخفاض في مستوى  1,050وبأكبر انحراف معياري  5,151حسابي 

 تشتت اجابات العينة حول هذا البعد.

 بارات كل بعد من أبعاد هذا المحور:وفي ما يلي عرض تفصيلي حول أقسام وع   

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المسؤولية االجتماعية توظيفتحليل أسئلة الدراسة لبعد  .5
تكنولوجيا  توظيفوفي ما يلي وصف التجاهات آراء عينة الدراسة لألقسام التي يتكون منها بعد    

 مؤسسات عينة الدراسة:المعلومات واالتصال في المسؤولية االجتماعية في 
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تكنولوجيا  توظيف(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة ألقسام بعد 89جدول رقم )
 المعلومات واالتصال في المسؤولية االجتماعية في مؤسسات عينة الدراسة

محور 
 االول

المتوسط  القسم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى بالنسبة  الرتبة
 للمتوسط الحسابي

B11 تكنولوجيا المعلومات واالتصال  توظيف
 في العملية اإلنتاجية

 متوسط 5 6,540 5,536

B12 تكنولوجيا المعلومات واالتصال  توظيف
 تنمية كفاءة العمالفي 

 متوسط 5 6,539 5,576

B13 تكنولوجيا المعلومات واالتصال  توظيف
 المصلحة العامةفي 

 مرتفع 9 6,111 5,355

B1 تكنولوجيا المعلومات  توظيف
واالتصال في المسؤولية 

 االجتماعية 

 متوسط  6,555 5,547

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المصلحة العامة  توظيفحسب الجدول اعاله نالحظ ان قسم    
لمؤسسات عينة الدراسة قد سجل مستوى مرتفع مقرنتا باألقسام االخرى التي سجلت مستوى متوسط، حيث 

وهو انحراف دال على ارتفاع معدل التشتت بين  1,444وبانحراف  0,100بلغ متوسطه الحسابي 
تكنولوجيا المعلومات واالتصال في العملية االنتاجية المرتبة  ظيفتو اجابات افراد العينة، بينما سجل قسم 

 توظيف، كما سجل قسم 1,520وبانحراف ضعيف  0,011الثانية إلجابات افراد العينة وبمتوسط حسابي 
تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تنمية كفاءة العاملين مستوى متوسط ايضا ولكن بمتوسط حسابي اقل 

 .. 1,515اعلى من سابقه  وبانحراف 0,541

  تكنولوجيا المعلومات  توظيفوفي ما يلي وصف لعبارات كل قسم من االقسام التي يتكون منها بعد
 واالتصال في المسؤولية االجتماعية:

الجدول ادناه يوضح لنا تكنولوجيا المعلومات واالتصال في العملية االنتاجية:  توظيفقسم  .5.5
 توظيفالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات آراء عينة الدراسة بالنسبة لعبارات قسم 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال في العملية االنتاجية في مؤسسات عينة الدراسة:
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تكنولوجيا  توظيف(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لعبارات قسم 26جدول رقم )
 المعلومات واالتصال في العملية االنتاجية في مؤسسات عينة الدراسة

محور 
 االول

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى بالنسبة  الرتبة
 للمتوسط الحسابي

متابعة المؤشرات الضرورية كتكاليف  9ع
 ةاالنتاج، اآلجال والجود

 مرتفع  5 6,757 5,736

حتياجاتها من الموارد )المواد الالتخطيط  5ع
 (الخام...الخ

 مرتفع 9 6,459 5,185

 مرتفع 5 6,110 5,385 تحديد اماكن الطلب واشكال الشحن  5ع

االعتماد على الحاسوب لتصميم منتجاتها  4ع
 ععملية التصنيوفي 

 متوسط 0 6,855 5,666

 متوسط 4 6,441 5,655 قيام المؤسسة بتسيير انتاجها 3ع

 متوسط 3 6,666 5,666 تشخيص العطل قبل حدوثه 0ع

B11  تكنولوجيا المعلومات  توظيفقسم
واالتصال في العملية االنتاجية في 

 المؤسسة

 متوسط  6,540 5,536

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

تكنولوجيا المعلومات واالتصال في العملية االنتاجية كانت  توظيفيبين لنا الجدول السابق ان مستوى   
عموما بمستوى متوسط ولكن في العبارات المفسرة لهذا قسم سجلت نتائج مرتفعة وأخرى متوسطة، حيث 

أعلى متوسط حسابي  جاتها من الموارد )المواد الخام...الخ(التخطيط الحتيا  15سجلت العبارة ع
 وبمستوى مرتفع وتجانس في اجابات افراد العينة عن هذه العبارة كما يوضحه انحرافها المعياري0,430

 ةمتابعة المؤشرات الضرورية كتكاليف االنتاج، اآلجال والجود 15، بينما كانت العبارة ع1,205الذي سجل قيمة 
وبتجانس ايضا في اجابات العينة، وبنفس المستوى  0,411في المرتبة الثانية وبمتوسط مرتفع ايضا 

 1,440وبأعلى بانحراف  0,130متوسط حسابي  تحديد اماكن الطلب واشكال الشحن 10سجلت العبارة ع
 وهو دال على مستوى عالي من التشتت.

ط موافق للمستوى الكلى للقسم حيث تراوحت متوسطاتها أما العبارة الباقية فقد سجلت كلها مستوى متوس  
بأعلى متوسط في هذا  قيام المؤسسة بتسيير انتاجها 11، فكانت العبارة ع0,111و 0,000الحسابية بين 

بأقل متوسط هي والعبارة ع االعتماد على الحاسوب لتصميم منتجاتها وفي عملية التصني 12المستوى والعبارة ع
جاءت قبلها ألن انحرافها المعياري المعدوم أقل من  12لكن العبارة ع قبل حدوثهتشخيص العطل  10ع

 .1,350ذات االنحراف  10العبارة ع
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الجدول ادناه يوضح لنا تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تنمية كفاءة العمال:  توظيفقسم .4.5
 توظيفالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات آراء عينة الدراسة بالنسبة لعبارات قسم 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تنمية كفاءة العمال في مؤسسات عينة الدراسة:
تكنولوجيا  توظيففراد العينة لعبارات قسم (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات ا25جدول رقم )

 المعلومات واالتصال في تنمية كفاءة العمال في مؤسسات عينة الدراسة

محور 
 االول

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى بالنسبة  الرتبة
 للمتوسط الحسابي

 متوسط  3 6,784 5,855 ةتفعيل طريقة تنفيذ البرامج التدريبي 7ع

 متوسط 4 6,310 5,185 تعزيز فكرة العمل عن بعد 8ع

 تعزيز التوظيف االلكتروني في المؤسسة 1ع

 لمبدأ تكافؤ الفرص
 مرتفع 9 6,666 4,666

 مرتفع 5 6,703 5,490 متابعة المسار المهني للعامل 96ع

توطيد العالقة العمالية لتسهيل عمليات  99ع
 التواصل

 متوسط 5 6,095 5,990

B12  تكنولوجيا المعلومات  توظيفقسم
واالتصال في تنمية كفاءة العمال 

 في المؤسسة

 متوسط  6,540 5,536

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

 5,300و 2,111بالنسبة لهذا القسم نالحظ من الجدول اعاله أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين  
 تعزيز التوظيف االلكتروني في المؤسسة 14وهي متباينة بين المستوى المرتفع والمستوى المتوسط، فالعبارة ع

متابعة المسار  51العبارة عأما  1,111سجلت أكبر متوسط حسابي واقل انحراف معياري  لمبدأ تكافؤ الفرص
توطيد  55في حين أن العبارة ع، 1,401وانحراف  0,250سجلت المرتبة الثانية بمتوسط  المهني للعامل

وانحراف معياري  0,550قد سجلت مستوى متوسط بمتوسط حسابي  العالقة العمالية لتسهيل عمليات التواصل
فقد احتلت المرتبة الرابعة وبمستوى متوسط  بعد تعزيز فكرة العمل عن 13وبالنسبة للعبارة ع 1,050

فقد سجلت اقل متوسط ة تفعيل طريقة تنفيذ البرامج التدريبي 14، أما العبارة ع1,140وبانحراف معياري 
 إلجابات افراد عينة الدراسة. 1,432 بأعلى انحراف معياري 5,300

الجدول ادناه يوضح لنا تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المصلحة العامة:  توظيفقسم  .8.5
 توظيفالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات آراء عينة الدراسة بالنسبة لعبارات قسم 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المصلحة العامة في مؤسسات عينة الدراسة:
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تكنولوجيا  توظيف(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لعبارات قسم 24جدول رقم )
 المعلومات واالتصال في المصلحة العامة في مؤسسات عينة الدراسة

محور 
 االول

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى بالنسبة  الرتبة
 للمتوسط الحسابي

 مرتفع  9 9,963 5,336 فرصة لتوظيف االشخاص المعاقين اتاحة 95ع

السماح لألشخاص ذوي االعاقات بلعب  95ع
 ةدور فعال في المؤسس

 مرتفع 5 6,111 5,390

B13  تكنولوجيا المعلومات  توظيفقسم
واالتصال في المصلحة العامة في 

 المؤسسة

 مرتفع  6,111 5,355

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المصلحة العامة بالنسبة لكل  توظيفسجلت كل عبارات قسم   
اتاحة فرصة لتوظيف  55عباراتها مستوى مرتفع موافق للمستوى الكلي للمحور حيث جاءت أوال العبارة ع

الدال على مستوى  5,511وأعلى انحراف معياري  0,111وهذا بأعلى متوسط حسابي  االشخاص المعاقين
السماح لألشخاص ذوي االعاقات بلعب دور فعال في  50عالي من تشتت اجابات العينة، تليها العبارة ع

 .1,444وانحراف معياري مساوى لالنحراف الكلي للقسم  0,150بمتوسط حسابي ة المؤسس

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال في العالقة مع اصحاب المصلحة: توظيفتحليل أسئلة الدراسة لبعد  .4
تكنولوجيا  توظيفوفي ما يلي وصف التجاهات آراء عينة الدراسة لألقسام التي يتكون منها بعد    

 المعلومات واالتصال في العالقة مع اصحاب المصلحة في مؤسسات عينة الدراسة:

تكنولوجيا  توظيف(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة ألقسام بعد 28رقم )جدول 
 المعلومات واالتصال في العالقة مع اصحاب المصلحة في مؤسسات عينة الدراسة

محور 
 االول

المتوسط  القسم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى بالنسبة  الرتبة
 بيللمتوسط الحسا

B21 متوسط 5 6,531 3.370 دعم الميزة التنافسية  تكنولوجيا المعلومات واالتصال في توظيف 

B22 ادارة العالقة مع تكنولوجيا المعلومات واالتصال في  توظيف
 الزبائن

 متوسط  5 6,590 3.392

B23 ادارة العالقة مع تكنولوجيا المعلومات واالتصال في  توظيف
 الموردين

 مرتفع  9 6,587 3.500

B2 تكنولوجيا المعلومات واالتصال في العالقة  توظيف
 مع اصحاب المصلحة 

 مرتفع  6,906 5,465

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 
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 تكنولوجيا المعلومات واالتصال في ادارة العالقة مع الموردين توظيفقسم ان الجدول اعاله  يوضح لنا   
حيث بلغ  ،مقرنتا باألقسام االخرى وهو مستوى موافق لمستوى المحور الكلي قد سجل مستوى مرتفع

وهو انحراف دال على ارتفاع معدل التجانس بين اجابات  1,534وبانحراف  0,111متوسطه الحسابي 
المرتبة  الزبائن تكنولوجيا المعلومات واالتصال في ادارة العالقة مع توظيفافراد العينة، بينما سجل قسم 

، 1,550وبانحراف ضعيف ايضا  0,045الثانية وبمستوى متوسط إلجابات افراد العينة وبمتوسط حسابي 
مستوى متوسط ايضا ولكن  تكنولوجيا المعلومات واالتصال في الميزة التنافسية توظيفكما سجل قسم 

 .وى التشتتدال ايضا على انخفاض مست 1,514وبانحراف  0,041بمتوسط حسابي اقل 

  تكنولوجيا  توظيفوفي ما يلي وصف لعبارات كل قسم من االقسام التي يتكون منها بعد
 المعلومات واالتصال في العالقة مع اصحاب المصلحة:

الجدول ادناه يوضح تكنولوجيا المعلومات واالتصال في دعم الميزة التنافسية:  توظيفقسم  .5.4
 توظيفلنا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات آراء عينة الدراسة بالنسبة لعبارات قسم 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال في دعم الميزة التنافسية في مؤسسات عينة الدراسة:
تكنولوجيا  توظيف(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لعبارات قسم 22جدول رقم )

 المعلومات واالتصال في دعم الميزة التنافسية في مؤسسات عينة الدراسة

محور 
 االول

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى بالنسبة  الرتبة
 للمتوسط الحسابي

عمل قواعد بيانات للخدمات والمنتجات متاحة محليا  94ع
 وعالميا

 متوسط 8 6,703 5,685

خدمة المستهلكين حسب االحتياجات والرغبات  93ع
 المختلفة في أي مكان

 مرتفع 5 6,163 5,855

توفير المعلومات عن المنافسين واعداد قاعدة بيانات  90ع
 مخاصة به

 مرتفع 3 6,835 5,336

 مرتفع 5 6,401 5,085 مصادر التوريد البديلة تحديد 97ع

 مرتفع 4 6,310 5,085 ةتخفيض التكاليف الكلي 98ع

 متوسط 0 9,991 5,585 اكتشاف اسواق جديدة ومربحة لبيع منتجاتها 91ع

 متوسط 7 6,757 5,536 عتدعيم جودة المنتجات وأنشطة وخدمات ما بعد البي 56ع

 مرتفع 9 6,573 5,855 إرسال وتوزيع معلومات عن منتجاتها وخدماتها 59ع

 متوسط 1 6,499 5,666 ةالسماح  بتطوير منتجات وخدمات جديد 55ع

 منخفض 96 6,776 5,366 السماح بتحديد مواقع العمليات بمرونة 55ع

B21  تكنولوجيا المعلومات واالتصال  توظيفقسم
 دعم الميزة التنافسية في المؤسسة في

 متوسط  6,531 5,576

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 
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تكنولوجيا المعلومات واالتصال في دعم  توظيفيوضح الجدول اعاله ترتيب العبارات الخاصة بقسم  
الترتيب األول  منتجاتها وخدماتهاإرسال وتوزيع معلومات عن  55الميزة التنافسية، حيث احتلت العبارة ع

خدمة المستهلكين حسب االحتياجات  51ونفس المتوسط الحسابي للعبارة ع 0,300بأعلى متوسط حسابي 
ولكنها تلت العبارة األولى ألن وانحرافها المعياري أعلى من انحراف العبارة  والرغبات المختلفة في أي مكان

ط الحسابي للعبارتين موافق للمستوى المرتفع، وفي نفس علما ان المتوس 1,411السابقة  منخفض 
تخفيض التكاليف  53في المرتبة الثالثة والعبارة ع تحديد مصادر التوريد البديلة 54المستوى جاءت العبارة ع

لذلك  54أقل للعبارة ع 1,204ولكن بانحراف  0,030 54في المرتبة الرابع بنفس متوسط العبارة عة الكلي
فقد م توفير المعلومات عن المنافسين واعداد قاعدة بيانات خاصة به 50في الترتيب، أما العبارة عجاءت قبلها 

 وبنفس المستوى المرتفع. 1,315وانحراف معياري  0,111شغلت الترتيب الخامس بمتوسط حسابي 

اكتشاف  54ع عمل قواعد بيانات للخدمات والمنتجات متاحة محليا وعالميا 52في حين سجلت العبارات ع  
السماح   55ع عتدعيم جودة المنتجات وأنشطة وخدمات ما بعد البي 51ع منتجاتهااسواق جديدة ومربحة لبيع 

 0,111و 0,530المستوى المتوسط ألن متوسطاتها الحسابية محصورة بين ة بتطوير منتجات وخدمات جديد
حسب مقياس التحليل الخاص بالمتوسطات الحسابية، في الحين  0,04-5,0وبالتالي واقعة في المجال 

واقع مستوى  5,111قد سجلت أقل متوسط حسابي  السماح بتحديد مواقع العمليات بمرونة 50أن العبارة ع
، وسجل أكبر مستوى تشتت وتباين في اجابات 1,441اس التحليل وبانحراف معياري منخفض حسب مقي

 .5,554 اكتشاف اسواق جديدة ومربحة لبيع منتجاتها 54افراد العينة في العبارة ع

الجدول ادناه يوضح لنا تكنولوجيا المعلومات واالتصال في ادارة العالقة مع الزبائن:  توظيفقسم  .4.4
 توظيفالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات آراء عينة الدراسة بالنسبة لعبارات قسم 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال في ادارة العالقة مع الزبائن في مؤسسات عينة الدراسة:
تكنولوجيا  توظيفورات افراد العينة لعبارات قسم (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتص21جدول رقم )

 المعلومات واالتصال في ادارة العالقة مع الزبائن في مؤسسات عينة الدراسة

محور 
 االول

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى بالنسبة  الرتبة
 للمتوسط الحسابي

 متوسط 4 6,739 5,555 جذب الزبون واالحتفاظ به 54ع

بناء سجالت عن الزبون وضمان سهولة  53ع
 االولوج اليها واستغالله

 مرتفع 9 6,499 4,666

 متوسط 3 6,801 5,685 ادارة المبيعات وحسابات الزبون 50ع

توفير سجالت محدثة عن الزبون الحالي  57ع
 والزبون المحتمل

 متوسط 7 6,499 5,666

االقسام اعطاء صورة للزبون عن مختلف  58ع
 ةالموجودة في المؤسس

 مرتفع 5 6,364 5,366
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 مرتفع 5 6,573 5,855 تطوير خدمات االستعالم عن بعد للزبائن 51ع

 متوسط 0 6,666 5,666 اعادة تنشيط المبيعات 56ع

B22  تكنولوجيا المعلومات  توظيفقسم
واالتصال في ادارة العالقة مع 

 الزبائن في المؤسسة

 متوسط  6,590 5,515

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

تكنولوجيا المعلومات  توظيفيشير الجدول الي اجابات عينة الدراسة عن العبارات المتعلقة بقسم    
واالتصال في ادارة العالقة مع الزبائن، حيث اظهرت النتائج مستويين التجاهات االجابات بين مرتفع 

 ومتوسط.

سجلت اعلى متوسط حسابي  ابناء سجالت عن الزبون وضمان سهولة الولوج اليها واستغالله 51فالعبارة ع  
وهو دال على تجانس اجابات المبحوثين على هذه العبارة، بينما العبارة  1,255وانحراف معياري  2,111

وبانحراف  0,300احتلت المرتبة الثانية بمتوسط حسابي  تطوير خدمات االستعالم عن بعد للزبائن 54ع
ة اعطاء صورة للزبون عن مختلف االقسام الموجودة في المؤسس 53، أما العبارة ع1,041منخفض أيضا 

، علما ان العبارات الثالث قد سجلت مستوى 1,112وبانحراف  0,111فاحتلت المرتبة الثالثة بمتوسط 
 حسب مقياس التحليل 2,54-0,2اتها وقعت في المجال مرتفع في المجموعة ألن متوسط

 0,04-5,0وبالنسبة للعبارات األخرى فقد سجلت كلها المستوى المتوسط الذي تقع نتائجه في المجال )  
جذب  52(، فالعبارة ع0,111و 0,000حسب مقياس التحليل( وهذا بمتوسطات حسابية محصورة بين )

، بينما سجلت العبارة 1,415وانحراف معياري  0,000وسط حسابي سجلت اعلى مت الزبون واالحتفاظ به
 0,111اقل متوسط ضمن هذا المستوى  توفير سجالت محدثة عن الزبون الحالي والزبون المحتمل 54ع

 .1,255وبانحراف معياري 

الجدول ادناه يوضح تكنولوجيا المعلومات واالتصال في ادارة العالقة مع الموردين:  توظيفقسم   .8.4
 توظيفلنا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات آراء عينة الدراسة بالنسبة لعبارات قسم 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال في ادارة العالقة مع الموردين في مؤسسات عينة الدراسة:
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المعيارية لتصورات افراد العينة لعبارات قسم مساهمة تكنولوجيا (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات 20جدول رقم )
 المعلومات واالتصال في ادارة العالقة الموردين في مؤسسات عينة الدراسة

محور 
 االول

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى بالنسبة  الرتبة
 للمتوسط الحسابي

المتعلقة الحصول على كافة المعلومات  31ع
 بالموردين وعروضهم وتسعيراته

 مرتفع 9 6,066 5,736

النشاطات المتكاملة بالوقت الحقيقي في  32ع
مجاالت الجدولة المتقدمة والشحن وادارة 

الطلب وادارة المخزون بين المؤسسة 
 اومورديه

 متوسط 4 6,499 5,666

توفير معلومات وبيانات القوى البيعية  33ع
 للموردين

 مرتفع 5 6,058 5,000

تطوير مجاالت تبادل المعلومات واتخاذ  34ع
 القرارات بين المؤسسة والموردين

 مرتفع 5 6,043 5,385

B23  تكنولوجيا المعلومات  توظيفقسم
واالتصال في ادارة العالقة مع 

 الموردين في المؤسسة

 مرتفع  6,587 5,366

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

تكنولوجيا المعلومات واالتصال في ادارة العالقة مع  توظيفتظهر النتائج المتعلقة بعبارات قسم     
الموردين حسب الجدول مستوى مرتفع لكل عبارات هذا القسم ألن كل المتوسطات الحسابية لعباراته تقع 

طات المتكاملة بالوقت الحقيقي النشا 05حسب مقياس التحليل( ما عدا العبارة ع 2,54-0,2ضمن المجال )
التي سجلت المستوى  في مجاالت الجدولة المتقدمة والشحن وادارة الطلب وادارة المخزون بين المؤسسة ومورديها

الحصول  05نجد أن العبارة ع ، كما1,255وانحراف معياري  0,111المتوسط وهذا بأقل متوسط حسابي   
احتلت المرتبة األولى وبأكبر متوسط حسابي  وعروضهم وتسعيراته على كافة المعلومات المتعلقة بالموردين

بمتوسط  توفير معلومات وبيانات القوى البيعية للموردين 00، تليها العبارة ع1,011وبانحراف معياري  0,411
تطوير مجاالت تبادل المعلومات واتخاذ  02، وفي المرتبة الثالثة ع1,053وبانحراف معياري  0,411حسابي 

 . 1,021وبأعلى انحراف معياري  رارات بين المؤسسة والموردينالق
 تكنولوجيا المعلومات واالتصال في حوكمة المؤسسات: توظيفتحليل أسئلة الدراسة لبعد  .8

تكنولوجيا  توظيفوفي ما يلي وصف التجاهات آراء عينة الدراسة لألقسام التي يتكون منها بعد    
 المعلومات واالتصال في حوكمة المؤسسات في مؤسسات عينة الدراسة:
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تكنولوجيا  توظيف(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة ألقسام بعد 25جدول رقم )
 المعلومات واالتصال في حوكمة المؤسسات في مؤسسات عينة الدراسة

محور 
 االول

متوسط ال القسم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى بالنسبة  الرتبة
 للمتوسط الحسابي

B31 تكنولوجيا المعلومات واالتصال  توظيف
 العملية االدارية  في

 مرتفع 9 6,910 5,809

B32 تكنولوجيا المعلومات واالتصال  توظيف
 االفصاح والشفافيةفي 

 متوسط 5 6,456 5,973

B3 تكنولوجيا المعلومات  توظيف
 واالتصال في حوكمة المؤسسات 

5,401 6,509 

  

 مرتفع 

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

تكنولوجيا المعلومات واالتصال في العملية االدارية قد  توظيفمن خالل الجدول اعاله نالحظ ان قسم   
، وقد جاء هذا القسم موافق 1,540وبانحراف منخفض  0,305جاء في المرتبة االولى وبمتوسط حسابي 

 توظيفللمستوى المرتفع حسب مقياس التحليل الخاص بالمتوسطات الحسابية، بينما جاء القسم الثاني 
 ,1,251ال في االفصاح والشفافية في مستوى متوسط وبانحراف معياري تكنولوجيا المعلومات واالتص

  تكنولوجيا المعلومات  توظيفوفي ما يلي وصف لعبارات كل قسم من االقسام التي يتكون منها بعد
 واالتصال في حوكمة المؤسسات:

الجدول ادناه يوضح لنا تكنولوجيا المعلومات واالتصال في العملية االدارية:  توظيفقسم .5.8
 توظيفالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات آراء عينة الدراسة بالنسبة لعبارات قسم 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال في العملية االدارية في مؤسسات عينة الدراسة:

تكنولوجيا  توظيفاد العينة لعبارات قسم (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افر 23جدول رقم )
 المعلومات واالتصال في العملية االدارية في مؤسسات عينة الدراسة

محور 
 االول

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى بالنسبة  الرتبة
 للمتوسط الحسابي

 مرتفع 5 6,573 5,855 سهولة التشاور والمشاركة في صناعة القرار 53ع

المدراء  تعزيز كفاءة صنع القرار لدى جميع 50ع
 وفي مختلف أقسام المؤسسة

 مرتفع 9 6,666 4,666

 مرتفع 5 6,450 5,736 اتخاذ القرارات االدارية السليمة   57ع

B31  تكنولوجيا المعلومات  توظيفقسم
واالتصال في العملية االدارية في 

 المؤسسة

 مرتفع  6,910 5,809

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 
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تكنولوجيا المعلومات واالتصال في  توظيفيشير الجدول السابق الى أن العبارات الخاصة بقسم     
العملية االدارية في مؤسسات عينة الدراسة قد سجلت كلها مستوى مرتفع موافق لمستوى المحور الكلي 

المدراء وفي مختلف أقسام  تعزيز كفاءة صنع القرار لدى جميع 00المرتبة األولى العبارة علعذا البعد، وقد احتلت 
وبانحراف معياري معدوم دال على مستوى كبير جدا من التجانس، أما  2,111بمتوسط حسابي  المؤسسة

بمتوسط حسابي فقد شغلت المرتبة الثانية  سهولة التشاور والمشاركة في صناعة القرار 01العبارة الثانية ع
 0,411اتخاذ القرارات االدارية السليمة   04، وبالنسبة للعبارة ع1,041وبانحراف ضعيف ايضا  0,300

في القسم ولكنه يبقي دائما دال على تشتت ضعيف في اجابات افراد  1,200وبأعلى انحراف معياري 
 العينة.

الجدول ادناه يوضح لنا تكنولوجيا المعلومات واالتصال في االفصاح والشفافية:  توظيفقسم . 4.8
 توظيفالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات آراء عينة الدراسة بالنسبة لعبارات قسم 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال في االفصاح والشفافية في مؤسسات عينة الدراسة:
تكنولوجيا  توظيفالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لعبارات قسم  (:29جدول رقم )

 المعلومات واالتصال في االفصاح والشفافية في مؤسسات عينة الدراسة

محور 
 االول

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى بالنسبة  الرتبة
 للمتوسط الحسابي

اجتذاب مستثمرين محليين واجانب وهذا  58ع
 ةبزيادة كمية المعلومات المعروض

 متوسط 4 6,793 5,785

 متوسط 5 6,739 5,555 ةاإلفصاح عن التقارير والقوائم المالي 51ع

تقديم التقارير المالية والغير مالية  46ع
 ()اجتماعية/بيئية

 مرتفع 9 6,043 5,490

المعلومات  النشر اإللكتروني في طباعة 49ع
وتوزيعها ونشرها الي األطراف ذات 

 المصلحة

 متوسط 5 6,880 5,900

B32  تكنولوجيا المعلومات  توظيفقسم
واالتصال في االفصاح والشفافية 

 في المؤسسة

 متوسط  6,456 5,973

 

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

تكنولوجيا المعلومات واالتصال في حوكمة الشركات  توظيفيوضح لنا الجدول أعاله ترتيب عبارات قسم 
  تقديم التقارير المالية والغير مالية )اجتماعية/بيئية( 21من منظور االفصاح والشفافية حيث جاءت العبارة ع

 .1,021وبانحراف معياري  0,250في المرتبة األولى بمستوى مرتفع وبأعلى متوسط حسابي 
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 5,430و 0,000فسجلت كلها مستوى متوسط وبمتوسط حسابي محصور بين  أما العبارات الباقية   
، 1,415وبانحراف معياري المرتبة الثانية   اإلفصاح عن التقارير والقوائم المالية 04حيث سجلت العبارة ع
المرتبة  المصلحةالنشر اإللكتروني في طباعة المعلومات وتوزيعها ونشرها الي األطراف ذات  25بينما سجلت العبارة ع

اجتذاب  03، أما المرتبة األخيرة فاحتلتها العبارة ع1,330الثالثة وبأعلى مستوى تشتت في هذا القسم 
  1,451باقل متوسط حسابي وبانحراف  مستثمرين محليين واجانب وهذا بزيادة كمية المعلومات المعروضة

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المسؤولية البيئية: توظيفتحليل أسئلة الدراسة لبعد  .2
تكنولوجيا المعلومات واالتصال في  توظيفوفي ما يلي وصف التجاهات آراء عينة الدراسة لبعد    

 المسؤولية البيئية في مؤسسات عينة الدراسة:

تكنولوجيا  توظيفينة لعبارات قسم (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد الع16جدول رقم )
 في مؤسسات عينة الدراسة المسؤولية البيئيةالمعلومات واالتصال في 

محور 
 االول

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى بالنسبة  الرتبة
 للمتوسط الحسابي

اكتساب المدراء لقدرة اكبر على احتواء  45ع
 المخاطر البيئية

 منخفض 3 0.475 2.333

 منخفض 8 0.692 2.166 قياس انبعاثات وتصريف المياه الملوثة 45ع

توفير العدادات االلكترونية لمعرفة كمية  44ع
 استهالك الطاقة والغازات المنبعثة

 منخفض 0 1.114 2.333

 منخفض 5 0.811 2.550 تحقيق فعالية استهالك الطاقة 43ع

رفع الوعي البيئي لدى  المساهمة في 40ع
 العاملين

 مرتفع 9 1.124 3.416

دراسة االنشطة الصناعية ورصد التلوثات  47ع
 البيئية بمختلف انواعها

 متوسط 5 0.982 2.683

 منخفض 4 0.791 2.466 متابعة عمليات نقل المواد الخطرة 48ع

ادارة النفايات بطريقة آلية ذكية تساعد  41ع
 على حماية البيئة

 منخفض 7 0.750 2.250

B4  تكنولوجيا المعلومات  توظيفقسم
واالتصال في المسؤولية البيئية 

 في المؤسسة

 منخفض  0.313 2.525

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المسؤولية البيئية وحسب الجدول  توظيفبالنسبة لعبارات بعد   
هي العبارة الوحيدة التي سجلت المستوى  المساهمة في رفع الوعي البيئي لدى العاملين 20السابق نالحظ ع

دراسة  24، وبالنسبة للعبارة ع5,552وبأعلى انحراف معياري  0,250المرتفع فقد بلغ متوسطها الحسابي 
فقد كانت هي أيضا العبارة الوحيدة ضمن المستوى  طة الصناعية ورصد التلوثات البيئية بمختلف انواعهااالنش
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 5,030المتوسط حسب مقياس التحليل الخاص بالمتوسطات الحسابية فمتوسطها الحسابي سجل قيمة 
، في حين أن باقي العبارات قد سجلت كلها المستوى المنخفض حيث 1.435بينما كان انحرافها المعياري 

سجلت اعلى  تحقيق فعالية استهالك الطاقة 21، فالعبارة ع5,500و 5,111تباين متوسطاتها الحسابية بين 
كانت  قياس انبعاثات وتصريف المياه الملوثة 20متوسط حسابي في المستوى المنخفض، بينما العبارة ع

 .1,045وبانحراف معياري  5,500اقل متوسط حسابي في المجموعة العبارة ذات 

 الثالث: اختبار الطبيعية المطلب

نحتاج الي هذا النوع من االختبارات عندما تتوافر لدينا بيانات لعينة ما ونريد معرفة التوزيع االحتمالي   
المجتمع تتبع بياناتها التوزيع للمجتمع الذي سحبت منه هذه العينة، بمعنى هل هذه العينة المسحوبة من 

-one simple klomokovسيمرنوف ) -الطبيعي أم ال، ويستخدم هنا عدة اختبارات منها غلوموكوف

smirnov test( أو اختبار شيبرو ويلك )shipro wilk test وقد اعتمد هنا الباحث لمعرفة نوع التوزيع ،)
 الستبانة.على اختبار غلوموكوف سيمرنوف لكل محور من محاور ا

 اختبار الطبيعية لمحور تكنولوجيا المعلومات واالتصالالفرع األول: 
 الختبار هل بيانات محور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسة سوف نعتمد على الفرضتين:

H0:  تتبع التوزيع الطبيعي عند مستوى  تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسةبيانات محور
 1,11معنوية 

H1:  ال تتبع التوزيع الطبيعي عند  تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسةبيانات محور
 1,11مستوى معنوية 

 (: اختبار غلوموكوف سيمرنوف لبيانات محور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسة15جدول رقم )

االحتمال  احصائي االختبار  المشاهداتعدد  المحور 
sig.(P.value) 

 60208 60314 06 تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسة
 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

 1,11وهي اكبر من مستوى المعنوية  1,200تساوي  P.valueمن الجدول السابق نالحظ ان قيمة 
 القائلة بان بيانات هذا المحور تتبع التوزيع الطبيعي.  H6وبالتالي فإننا نقبل الفرضية العدمية 
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 التنمية المستدامة تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمةتوظيف اختبار الطبيعية لمحور الفرع الثاني: 
التنمية المستدامة لخدمة مداخل تكنولوجيا المعلومات واالتصال توظيف الختبار هل بيانات محور     

 سوف نعتمد على الفرضتين:

H0:  تتبع  التنمية المستدامة خدمة مداخلتكنولوجيا المعلومات واالتصال في  توظيفبيانات محور
 1,11التوزيع الطبيعي عند مستوى معنوية 

H1:  ال  التنمية المستدامة خدمة مداخلمساهمة تكنولوجيا المعلومات واالتصال في بيانات محور
 1,11تتبع التوزيع الطبيعي عند مستوى معنوية 

 خدمة مداخل(: اختبار غلوموكوف سيمرنوف لبيانات محور توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في 14جدول رقم )
 التنمية المستدامة

االحتمال  احصائي االختبار  عدد المشاهدات المحور 
sig.(P.value) 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال فيتوظيف 
 التنمية المستدامة خدمة مداخل

06 60355 60240 

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

 1,11وهي اكبر من مستوى المعنوية  1,250تساوي  P.valueمن الجدول السابق نالحظ ان قيمة 
 القائلة بان بيانات هذا المحور تتبع التوزيع الطبيعي.  H0وبالتالي فإننا نقبل الفرضية العدمية 

 : اختبار فرضيات الدراسةالمبحث الثالث

-one sample T)للمجموعة الواحدة  Tمن أجل اختبار فرضيات الدراسة اعتمد على الباحث على اختبار 

Test )  الذي يستخدم لمقارنة متوسط نظري بآخر حسابي لمعرفة مدلول فرضيات الدراسة حيث افترض
)تم حسابه من خالل سلم ليكارت الخماسي حيث تم جمع األوزان  10الباحث ان المتوسط النظري يساوي 

 للعينات المستقلة Tختبار (، كما تم االستعانة أيضا با0=1(/1+2+0+5+5وقسمتها على عدد األوزان )
(independent T-Test )  واختبار التباين األحادي ،(one way analysis of variance ANOVA ) 

   لمعرفة هل توجد فروق ذات داللة احصائية للمتغيرات الوصفية على محاور الدراسة.

 الفرضية الرئيسية األولىاألول: اختبار  المطلب

أقل  Tاذا كانت القيمة المحسوبة  H0تشير قاعدة القرار في هذا االختبار على قبول الفرضية العدمية    
أكبر من القيمة الجدولية،  Tاذا كانت القيمة المحسوبة لـ  H1من القيمة الجدولية، وتقبل الفرضية البديلة 
 ويدور فحوى الفرضية الرئيسية األولى على:



 )تطبيقية( على عدد من المؤسسات الصناعية بالشرق الجزائري.  الفصل الثالث: الدراسة الميدانية

 

207 

H0 تفعيلها وال بآليات ت الصناعية محل الدراسة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال تهتم المؤسسا: ال
 1,11عند مستوى داللة 

H1:  تفعيلها عند وبآليات تهتم المؤسسات الصناعية محل الدراسة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال
 1,11مستوى داللة 

 فرضيات فرعية للتأكد من صحة أو عدم هذه الفرضية الرئيسية األولى: وسيتم هنا اختبار ثالثة 

 من الفرضية الرئيسية االولى الفرضية الفرعية األولىالفرع األول:     
 تناقش هذه الفرضية مستوى اهتمام مؤسسات عينة الدراسة بتكنولوجيا المعلومات وهذا من خالل:

H0 1,11الدراسة بتكنولوجيا المعلومات عند مستوى داللة : ال تهتم المؤسسات الصناعية محل 

H1 1,11: تهتم المؤسسات الصناعية محل الدراسة بتكنولوجيا المعلومات عند مستوى داللة  

 حسب الجدول التالي: ( one sample T-Test)وتم اختبار هذه الفرضية باالعتماد على 

 من الفرضية الرئيسية األولى (: اختبار الفرضية الفرعية األولى18جدول رقم )
المتوسط  البعد 

 النظري
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 Tقيمة 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

Sig 

البيانات والمعلومات وفي 
 المؤسسة 

5 4,966 6,555 50,555 31 6,666 

 6,666 31 96,174 6,389 5,855 5 نظم المعلومات في المؤسسة

التكنولوجيا الحديثة استخدام 
 في المؤسسة

5 5,455 6,430 7,950 31 6,666 

المكونات المادية لتكنولوجيا 
 المعلومات

5 5,100 6,553 55,518 31 6,666 

المكونات البرمجية لتكنولوجيا 
 المعلومات

5 5,105 6,557 55,678 31 6,666 

مستخدمي تكنولوجيا 
 المعلومات

5 5,856 6,510 90,648 31 6,666 

في  تكنولوجيا المعلومات
  المؤسسة

5 5,876 6,984 50,345 31 6,666 

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

يوضح الجدول أعاله نتيجة اختبار واقع تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات عينة الدراسة، كما يوضح   
أيضا نتيجة كل قسم من أقسام هذا البعد، والمالحظ هنا أن التحليل االحصائي أظهرت بأن المؤسسات 
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للبعد ككل  00,120المحسوبة  Tالصناعية تهتم بتكنولوجيا المعلومات بمختلف أقسامه، إذ بلغت  قيمة 
كما سجل كل قسم من أقسام هذا البعد قيم أكبر من قيم  5,040الجدولية  Tوهي قيمة أعلى من قيمة  

T  الجدولية، وبالتالي نرفض الفرضية الصفريةH0  ونقبل الفرضيةH1  التي مفادها أن المؤسسات
 الصناعية تهتم بتكنولوجيا المعلومات.

 من الفرضية الرئيسية األولى عية الثانيةالفرضية الفر الفرع الثاني: 
 تناقش هذه الفرضية مستوى اهتمام مؤسسات عينة الدراسة بتكنولوجيا االتصال وهذا من خالل:

H0 1,11: ال تهتم المؤسسات الصناعية محل الدراسة بتكنولوجيا االتصال عند مستوى داللة 

H1 1,11: تهتم المؤسسات الصناعية محل الدراسة بتكنولوجيا االتصال عند مستوى داللة  

 حسب الجدول التالي: ( one sample T-Test)وتم اختبار هذه الفرضية باالعتماد على   

 من الفرضية الرئيسية األولى الثانية(: اختبار الفرضية الفرعية 12جدول رقم )
المتوسط  البعد 

 النظري
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 Tقيمة 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

Sig 

 6,666 31 98,954 6,554 5,348 5 مكونات تكنولوجيا االتصال 

 6,666 31 0,465 6,555 5,753 5 االنترنت وشبكات االتصال

في  تكنولوجيا االتصال
  المؤسسة

5 5,454 6,563 90,668 31 6,666 

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 
تشير نتائج التحليل االحصائي حسب الجدول أعاله أن المؤسسات الصناعية تهتم بتكنولوجيا االتصال   

وبالتالي  5,040الجدولية  Tوهي قيمة أعلى من قيمة  50,113المحسوبة  Tبقسميه، إذ بلغت  قيمة 
التي مفادها أن المؤسسات الصناعية تهتم  H1ونقبل الفرضية البديلة  H0نرفض الفرضية الصفرية 

 بتكنولوجيا االتصال.
 من الفرضية الرئيسية األولى الفرضية الفرعية الثالثةالفرع الثالث: 

بآليات تفعيل تكنولوجيا المعلومات واالتصال  ةالدراس تناقش هذه الفرضية مستوى اهتمام مؤسسات عينة
 وهذا من خالل:

 

 

                                                           
  تم تحديد قيمةT  الجدولية من الجدول االحصائي لستيودنت  وهذا عند درجة حريةn-1) (  ومستوى الداللة المعتمد في  95=0-01بالتالي

  0,9,الدراسة 
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H0 ال تهتم المؤسسات الصناعية محل الدراسة بآليات تفعيل تكنولوجيا المعلومات واالتصال عند :
 1,11مستوى داللة 

H1 تهتم المؤسسات الصناعية محل الدراسة بآليات تفعيل تكنولوجيا المعلومات واالتصال عند :
  1,11مستوى داللة 

 حسب الجدول التالي: ( one sample T-Test)وتم اختبار هذه الفرضية باالعتماد على     

 من الفرضية الرئيسية األولى الثالثة(: اختبار الفرضية الفرعية 11جدول رقم )
المتوسط  البعد 

 النظري
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 Tقيمة 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

Sig 

 6,666 31 7,871 6,575 5,578 5 البشرية والنظاميةآليات التفعيل 

 6,666 31 46,861 6,554 4,555 5 تفعيل من جانب اقتصاديالاليات 

آليات التفعيل من الجانب 
 التكنولوجي والفني

5 5,567 6,558 96,664 31 6,666 

آليات تفعيل تكنولوجيا 
 المعلومات واالتصال

5 5,485 6,943 53,053 31 6,666 

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 
وبالتــالي نقبــل  5,040 الجدوليــة Tأكبــر مــن قيمــة  50,001المحســوبة  Tنالحــظ مــن الجــدول أن قيمــة   

التــــي تؤكــــد أن المؤسســــات الصــــناعية فــــي عينــــة الدراســــة تهــــتم بآليــــات تفعيــــل تكنولوجيــــا  H1الفرضــــية 
 المعلومات واالتصال.

 : اختبار الفرضية الرئيسية الثانيةالمطلب الثاني  

أقل من  Tاذا كانت القيمة المحسوبة  H0تشير قاعدة القرار هنا أيضا على قبول الفرضية العدمية    
أكبر من القيمة الجدولية،  Tاذا كانت القيمة المحسوبة لـ  H1القيمة الجدولية، وتقبل الفرضية البديلة 

 ويدور فحوى الفرضية الرئيسية األولى على:

H0 الصناعية محل الدراسة بتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة : ال تهتم المؤسسات
 1,11مداخل التنمية المستدامة عند مستوى داللة 

H1 تهتم المؤسسات الصناعية محل الدراسة بتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة :
 1,11مداخل التنمية المستدامة عند مستوى داللة 

 ربعة فرضيات فرعية للتأكد من صحة أو عدم هذه الفرضية الرئيسية الثانية:وسيتم هنا اختبار أ    
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 :من الفرضية الرئيسية الثانية الفرضية الفرعية األولىالفرع األول:     
تناقش هذه الفرضية مدى اهتمام المؤسسات الصناعية بعينة الدراسة بتوظيف تكنولوجيا المعلومات   

 االجتماعية وهذا من خالل: واالتصال في خدمة المسؤولية

H0 ال تهتم المؤسسات الصناعية محل الدراسة بتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة :
 1,11المسؤولية االجتماعية عند مستوى داللة 

H1 تهتم المؤسسات الصناعية محل الدراسة بتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة :
  1,11المسؤولية االجتماعية عند مستوى داللة 

 حسب الجدول التالي: ( one sample T-Test)وتم اختبار هذه الفرضية باالعتماد على   

 من الفرضية الرئيسية الثانية (: اختبار الفرضية الفرعية األولى10جدول رقم )
المتوسط  البعد 

 النظري
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 Tقيمة 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

Sig 

تكنولوجيا المعلومات  توظيف
 واالتصال في العملية اإلنتاجية

5 5,536 6,530 96,184 31 6,666 

تكنولوجيا المعلومات  توظيف
 العمالتنمية كفاءة واالتصال في 

5 5,576 6,539 8,566 31 6,666 

تكنولوجيا المعلومات  توظيف
 المصلحة العامةواالتصال في 

5 5,355 6,111 4,954 31 6,666 

توظيف تكنولوجيا المعلومات 
واالتصال لخدمة المسؤولية 

 االجتماعية

5 5,547 6,555 99,355 31 6,666 

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 
حيث أظهرت مختلف  H1وقبول الفرضية  H0تشير كل نتائج الجدول أعاله على رفض الفرضية    

  Tأقسام بعد توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة المسؤولية االجتماعية هذا القرار ألن كل قيم
، وبالتالي فان مؤسسات عينة الدراسة تهتم بتوظيف 5,040الجدولية  Tالمحسوبة أكبر من قيمة 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة المسؤولية االجتماعية.  

 من الفرضية الرئيسية الثانية الفرضية الفرعية الثانيةالفرع الثاني: 
تكنولوجيا المعلومات  تناقش هذه الفرضية مدى اهتمام المؤسسات الصناعية بعينة الدراسة بتوظيف  

 واالتصال في خدمة العالقة مع أصحاب المصلحة وهذا من خالل:
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H0 ال تهتم المؤسسات الصناعية محل الدراسة بتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة :
 1,11العالقة مع أصحاب المصلحة عند مستوى داللة 

H1 تهتم المؤسسات الصناعية محل الدراسة بتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة :
  1,11العالقة مع أصحاب المصلحة عند مستوى داللة 

 حسب الجدول التالي: ( one sample T-Test)وتم اختبار هذه الفرضية باالعتماد على    

 من الرضية الرئيسية الثانية الثانية(: اختبار الفرضية الفرعية 15جدول رقم )
المتوسط  البعد 

 النظري
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 Tقيمة 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

Sig 

تكنولوجيا المعلومات  مساهمة
 دعم الميزة التنافسية واالتصال في

5 5,576 6,531 99,650 31 6,666 

مساهمة تكنولوجيا المعلومات 
العالقة مع ادارة واالتصال في 

 الزبائن

5 5,515 6,590 94,601 31 6,666 

مساهمة تكنولوجيا المعلومات 
ادارة العالقة مع واالتصال في 

 الموردين

5 5,366 6,587 95,474 31 6,666 

توظيف تكنولوجيا المعلومات 
واالتصال لخدمة العالقة مع 

 أصحاب المصلحة

5 5,465 6,906 91,446 31 6,666 

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 
وكما هو موضح في الجدول أعاله أن قيمة  SPSSتبين لنا نتائج التحليل االحصائي حسب مخرجات    
T  أقل من قيمة   5,040الجدوليةT  لبعد توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال  54,221المحسوبة

في خدمة العالقة مع أصحاب المصلحة، كما تبين النتائج نفس النتيجة بالنسبة لكل قسم مكون لهذا 
التي مفادها أن المؤسسات  H0ورفض الفرضية الصفرية  H1البعد، وهذا ما يدفع إلى قبول الفرضية 

الصناعية في عينة الدراسة ال تهتم بتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة العالقة مع أصحاب 
 المصلحة.

 :من الفرضية الرئيسية الثانية الفرضية الفرعية الثالثةالفرع الثالث: 
وظيف تكنولوجيا المعلومات تناقش هذه الفرضية مدى اهتمام المؤسسات الصناعية بعينة الدراسة بت

 واالتصال في خدمة حوكمة المؤسسات وهذا من خالل:
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H0 ال تهتم المؤسسات الصناعية محل الدراسة بتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في خدمة :
 1,11حوكمة المؤسسات عند مستوى داللة 

H1 تهتم المؤسسات الصناعية محل الدراسة بتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في خدمة :
  1,11حوكمة المؤسسات عند مستوى داللة 

 حسب الجدول التالي: ( one sample T-Test)وتم اختبار هذه الفرضية باالعتماد على 

 من الفرضية الرئيسية الثانية الثالثة(: اختبار الفرضية الفرعية 13جدول رقم )
المتوسط  البعد 

 النظري
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 Tقيمة 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

Sig 

تكنولوجيا المعلومات  مساهمة
 العملية االدارية واالتصال في

5 5,809 6,910 55,871 31 6,666 

مساهمة تكنولوجيا المعلومات 
 والشفافيةاالفصاح واالتصال في 

5 5,973 6,456 5,557 31 6,666 

توظيف تكنولوجيا المعلومات 
واالتصال لخدمة حوكمة 

 المؤسسات

5 5,401 6,509 95,877 31 6,666 

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 
لهذا البعد  5,040الجدولية  Tأعلى من قيمة  50,344المحسوبة  Tيوضح الجدول اعاله أن قيمة     

التي تؤكد بأن المؤسسات في عينة الدراسة تهتم بتوظيف تكنولوجيا  H1وبالتالي نقبل الفرضية البديلة 
 المعلومات واالتصال في خدمة حوكمة المؤسسات.

 من الفرضية الرئيسية الثانية الفرضية الفرعية الرابعةالفرع الرابع: 
اهتمام المؤسسات الصناعية بعينة الدراسة بتوظيف تكنولوجيا المعلومات تناقش هذه الفرضية مدى 

 واالتصال في خدمة المسؤولية البيئية وهذا من خالل:

H0 ال تهتم المؤسسات الصناعية محل الدراسة بتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في خدمة :
 1,11المسؤولية البيئية عند مستوى داللة 

H1 تهتم المؤسسات الصناعية محل الدراسة بتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في خدمة :
  1,11المسؤولية البيئية عند مستوى داللة 

 حسب الجدول التالي: ( one sample T-Test)وتم اختبار هذه الفرضية باالعتماد على    
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 من الفرضية الرئيسية الثانية الرابعة(: اختبار الفرضية الفرعية 19جدول رقم )
المتوسط  البعد 

 النظري
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 Tقيمة 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

Sig 

توظيف تكنولوجيا المعلومات 
 واالتصال لخدمة المسؤولية البيئية

5 5,353 6,595 99,751- 31 6,666 

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 
توضح نتائج التحليل االحصائي حسب الجدول أعاله أن المؤسسات الصناعية في عينة الدراسة ال    

المحسوبة  Tتهتم بتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة المسؤولية البيئية، إذ بلغت  قيمة 
 H0وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية  5,040الجدولية  Tأقل من قيمة و  سالبة وهي قيمة -55,454

التي مفادها أن المؤسسات الصناعية تهتم بتوظيف تكنولوجيا المعلومات  H1ونرفض الفرضية البديلة 
 واالتصال لخدمة المسؤولية البيئية.

 الثالث: اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة المطلب
الختبار تأثير المتغيرات  ( independent T-Test) المستقلة للعينات Tتم االستعانة هنا باختبار   

تشير قاعدة القرار هنا على و الوصفية التي تحتمل حدثين )جنس مالئ االستبيان( على محوري الدراسة،
أكبر من مستوى المعنوية المعتمد في الدراسة  (P.Value)اذا كانت القيمة    H0قبول الفرضية العدمية 

أقل من مستوى المعنوية المعتمد في  (P.Value)اذا كانت القيمة  H1، وتقبل الفرضية البديلة 1,11
 .1,11الدراسة 

 ( one way analysis of variance ANOVA)وسوف يتم االعتماد على اختبار التباين األحادي   
داللة احصائية للمتغيرات الوصفية التي تحتمل أكثر من حدثين )باقي لمعرفة هل توجد فروق ذات 

اذا  H0تشير قاعدة القرار هنا على قبول الفرضية العدمية و المتغيرات الوصفية( على محوري الدراسة، 
المحسوبة  Fاذا كانت قيمة  H1الجدولية، وتقبل الفرضية البديلة  Fالمحسوبة أقل من قيمة  Fكانت قيمة 

 H0الجدولية، كما يمكن هنا أيضا اعتماد قاعدة القرار التي تلزم قبول الفرضية العدمية  Fأكبر من قيمة 
، وتقبل الفرضية البديلة 1,11المعنوية المعتمد في الدراسة اذا مستوى الداللة في الجدول أكبر من مستوى 

H1 1,11وية المعتمد في الدراسة أقل من مستوى المعن اذا كانت القيمة مستوى الداللة. 
  حول الثالثةويدور فحوى الفرضية الرئيسية: 
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H0 ذات داللة احصائية بين متوسطات اجابات افراد عينة الدراسة اتجاه : ال توجد هناك فروق
توظيف ومحور  توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة مداخل التنمية المستدامة محور

 تعزى إلى الخصائص الشخصية المعلومات واالتصال لخدمة مداخل التنمية المستدامةتكنولوجيا 
 جنس مالئ االستبيان، أقدمية مالئ االستبيان، وظيفة مالئ االستبيان(.عينة الدراسة ) للمستجوب في

H1 ذات داللة احصائية بين متوسطات اجابات افراد عينة الدراسة اتجاه محور: توجد هناك فروق 
توظيف تكنولوجيا ومحور  توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة مداخل التنمية المستدامة

للمستجوب تعزى إلى الخصائص الشخصية  المعلومات واالتصال لخدمة مداخل التنمية المستدامة
 (.عينة الدراسة )جنس مالئ االستبيان، أقدمية مالئ االستبيان، وظيفة مالئ االستبيان في

 :الثالثةفرضيات فرعية للتأكد من صحة أو عدم صحة هذه الفرضية الرئيسية  ثالثتم هنا اختبار وسي
 

 من الفرضية الرئيسية الثالثة الفرضية الفرعية األولىالفرع األول: 
 تناقش هذه الفرضية:  

H0 اتجاه : ال توجد هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات اجابات افراد عينة الدراسة
توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور  رحو م

  1,11مالئ االستبيان عند مستوى داللة  تعزى إلى جنس مداخل التنمية المستدامة

H1توجد هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات اجابات افراد عينة الدراسة اتجاه محور : 
توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة مداخل محور و تكنولوجيا المعلومات واالتصال  واقع

 1,11تعزى إلى جنس مالئ االستبيان عند مستوى داللة  التنمية المستدامة

لمحور واقع تكنولوجيا  الختبار مدى وجود فروق معنوية ( independent T-Test)(: نتائج 06جدول رقم )
المعلومات واالتصال ومحور توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة مداخل التنمية المستدامة تعزى إلى جنس 

 مالئ االستبيان في مؤسسات عينة الدراسة

أثر متغير الجنس على 
 محوري الدراسة

درجات  أبعاده
 الحرية

االحتمال 
P.value 

Sig 

 القرار

 ال توجد فروق 6,751 38 المعلومات تكنولوجيا 

واقع تكنولوجيا المعلومات 
 واالتصال

 ال توجد فروق 6,353 38 تكنولوجيا االتصال

 ال توجد فروق 6,501 38 آليات تفعيل تكنولوجيا المعلومات واالتصال 

 ال توجد فروق A 38 6,067المحور  



 )تطبيقية( على عدد من المؤسسات الصناعية بالشرق الجزائري.  الفصل الثالث: الدراسة الميدانية

 

215 

توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في  
 االجتماعيةالمسؤولية 

 ال توجد فروق 6,534 38

توظيف تكنولوجيا المعلومات 
في خدمة مداخل التنمية 

 المستدامة

توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في 
 العالقة مع اصحاب المصلحة

 ال توجد فروق 6,605 38

توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في  
 حوكمة المؤسسات

 ال توجد فروق 6,197 38

توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في  
 المسؤولية البيئية

 ال توجد فروق 6,493 38

 ال توجد فروق B 38 6.565المحور الكلي  

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

تشير النتائج المعروضة في الجدول السابق إلى تأثير متغير الجنس على محوري الدراسة بأبعادهم،     
، وهذا ما يدل 1,11مستوى أعلى من مستوى الداللة المعتمد في الدراسة  P.valueحيث سجلت كل قيم 
معلومات الخاصة بالمحورين واقع تكنولوجيا ال H0وقبول الفرضية الصفرية  H1على رفض الفرضية 

واالتصال ومحور توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة مداخل التنمية المستدامة في مؤسسات 
عينة الدراسة، بالتالي عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات اجابات افراد عينة الدراسة 

المعلومات واالتصال لخدمة  توظيف تكنولوجيامحور و واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال  اتجاه محور
 .1,11تعزى إلى جنس مالئ االستبيان عند مستوى داللة  مداخل التنمية المستدامة

 من الفرضية الرئيسية الثالثة الفرضية الفرعية الثانية الفرع الثاني:
 تناقش هذه الفرضية: 

H0الدراسة اتجاه  : ال توجد هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات اجابات افراد عينة
توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور  رحو م

  1,11تعزى إلى وظيفة مالئ االستبيان عند مستوى داللة  مداخل التنمية المستدامة

H1 رحو اتجاه م: توجد هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات اجابات افراد عينة الدراسة 
توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة مداخل واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور 

  1,11تعزى إلى وظيفة مالئ االستبيان عند مستوى داللة  التنمية المستدامة
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الختبار مدى  ( one way analysis of variance ANOVA) نتائج اختبار التباين األحادي(: 05جدول رقم )
لمحور واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة  وجود فروق معنوية

 مداخل التنمية المستدامة تعزى إلى وظيفة مالئ االستبيان في مؤسسات عينة الدراسة

أثر متغير وظيفة 
المستجوب على 
 محوري الدراسة

مجموع  مصدر التباين أبعاده
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
F 

مستوى 
 الداللة

 القرار

 بين المجموعات A1 واقع تكنولوجيا
 داخل المجموعات

 الكلي

6,930 

9,839 

5,668 

5 

37 

31 

6,678 

6,655 

 ال توجد فروق 6,611 5,468

 بين المجموعات A2 المعلومات
 داخل المجموعات

 الكلي

6,554 

5,595 

5,447 

5 

37 

31 

6,997 

6,651 

 ال توجد فروق 6,630 5,691

 بين المجموعات A3 واالتصال
 داخل المجموعات

 الكلي

6,675 

9,989 

9,534 

5 

37 

31 

6,657 

6,659 

 ال توجد فروق 6,971 9,775

 A بين المجموعات 
 داخل المجموعات

 الكلي

6,356 

6,395 

9,655 

5 

37 

31 

6,650 

6,661 

 توجد فروق ال 6,965 5,156

 بين المجموعات B1 توظيف تكنولوجيا
 داخل المجموعات

 الكلي

6,655 

5,916 

5,595 

5 

37 

31 

6,956 

6,630 

 ال توجد فروق 6,895 6,568

 بين المجموعات B2 المعلومات في
 داخل المجموعات

 الكلي

6,681 

9,458 

9,397 

5 

37 

31 

6,643 

6,653 

 ال توجد فروق 6,978 9,778

 بين المجموعات B3 خدمة مداخل
 داخل المجموعات

 الكلي

6,689 

5,104 

4,643 

5 

37 

31 

6,646 

6,676 

 ال توجد فروق 6,305 6,386

 بين المجموعات B4 التنمية المستدامة
 داخل المجموعات

 الكلي

6,930 

3,036 

3,860 

5 

37 

31 

6,678 

6,611 

 ال توجد فروق 6,431 6,781

 B بين المجموعات 
 داخل المجموعات

 الكلي

6,694 

6,064 

6,098 

5 

37 

31 

6,667 

6,699 

 ال توجد فروق 6,356 6,009

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

                                                           
  تمثل هذه القيمة قيمةF  المحسوبة بينما تحدد قيمةF  الجدولية بناءا على جدولF   االحصائي حيث تحدد هذه القيمة عندF,(k-1),(n-k)  وفي

وهي القيمة التي سوف تستخدم  F(0.05, 2, 57)=3.18الجدولية هنا  Fوبالتالي قيمة   (n-k=57) وقيمة(k-1=2) وقيمة =1012هذه الحالة قيمة 

 في اختبار الفرضية في هذه الحالة.
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تبين النتائج المعروضة في الجدول أعاله لتحليل التباين لتصورات أفراد عينة الدراسة نحو واقع   
تكنولوجيا المعلومات واالتصال وتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة مداخل التنمية المستدامة 

 Fالمحورين أقل من قيمة  المحسوبة في كل بعد من أبعاد Fتبعا لمتغير وظيفة مالئ االستبيان أن قيمة 
 F، حيث سجل محور واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال قيمة 0,53الجدولية المعتمد في هذه الحالية 

،ـ كما سجل محور توظيف تكنولوجيا المعلومات 0,53الجدولية  Fوهو أقل من قيمة  5,451المحسوبة 
الجدولية  Fوهو أقل من قيمة  1,005بة المحسو  Fواالتصال لخدمة مداخل التنمية المستدامة قيمة 

التي مفادها أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية لتأثير  H0، وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية 0,53
المتغير الوصفي )وظيفة مالئ االستبيان( على محوري الدراسة، وما يؤكد هذا القرار هو مستوى الداللة 

 . 1,11أبعادهم قيمة أكبر من مستوى المحسوب حيث سجل في كال المحورين ب
 :من الفرضية الرئيسية الثالثة الفرضية الفرعية الثالثة الفرع الثالث:

 تناقش هذه الفرضية:

H0 ال توجد هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات اجابات افراد عينة الدراسة اتجاه :
تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة توظيف واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور  رحو م

تعزى إلى أقدمية مالئ االستبيان في منصب عمله عند مستوى داللة  مداخل التنمية المستدامة
1,11  

H1رحو : توجد هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات اجابات افراد عينة الدراسة اتجاه م 
تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة مداخل  توظيفواقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور 

  1,11تعزى إلى أقدمية مالئ االستبيان في منصب عمله عند مستوى داللة  التنمية المستدامة

الختبار مدى  ( one way analysis of variance ANOVA) نتائج اختبار التباين األحادي(: 04جدول رقم )
لمحور واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة  وجود فروق معنوية

 مداخل التنمية المستدامة تعزى إلى أقدمية مالئ االستبيان في مؤسسات عينة الدراسة

أثر متغير أقديمة 
المستجوب على 
 محوري الدراسة

مجموع  مصدر التباين أبعاده
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
F 

مستوى 
 الداللة

 القرار

 بين المجموعات A1 واقع تكنولوجيا
 داخل المجموعات

 الكلي

6,506 

9,748 

5,668 

5 

30 

31 

6,680 

6,659 

ال توجد  6,639 5,774
 فروق

ال توجد  6,600 5,035 6,995 5 6,546 بين المجموعات A2 المعلومات

                                                           
  تمثل هذه القيمة قيمةF  المحسوبة بينما تحدد قيمةF  الجدولية بناءا على جدولF  ث تحدد هذه القيمة عند االحصائي حيF,(k-1),(n-k)  وفي

وهي القيمة التي سوف تستخدم  F(0.05, 3, 56)=2.79الجدولية هنا  Fوبالتالي قيمة   (n-k=56) وقيمة(k-1=3) وقيمة =1012هذه الحالة قيمة 

 في اختبار الفرضية في هذه الحالة.
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 داخل المجموعات
 الكلي

5,580 

5,750 

30 

31 

 فروق 6,645

 بين المجموعات A3 واالتصال
 داخل المجموعات

 الكلي

6,681 

9,900 

9,534 

5 

30 

31 

6,656 

6,659 

ال توجد  6,547 9,498
 فروق

 A بين المجموعات 
 داخل المجموعات

 الكلي

6,634 

6,405 

6.397 

3 

56 

59 

6,698 

6,668 

ال توجد  6,676 5,574
 فروق

 بين المجموعات B1 توظيف تكنولوجيا
 داخل المجموعات

 الكلي

6,990 

5,617 

5,955 

5 

30 

31 

6,651 

6,633 

ال توجد  6,330 6,766
 فروق

 بين المجموعات B2 المعلومات في
 داخل المجموعات

 الكلي

6,685 

9,453 

9,397 

5 

30 

31 

6,657 

6,650 

ال توجد  6,579 9,600
 فروق

 بين المجموعات B3 خدمة مداخل
 المجموعاتداخل 

 الكلي

6,955 

5,199 

4,643 

5 

30 

31 

6,644 

6,676 

ال توجد  6,313 6,050
 فروق

 بين المجموعات B4 التنمية المستدامة
 داخل المجموعات

 الكلي

6,535 

3,434 

3,860 

5 

30 

31 

6,997 

6,617 

ال توجد  6,597 9,564
 فروق

 B بين المجموعات 
 داخل المجموعات

 الكلي

6,659 

6,317 

6,098 

5 

30 

31 

6,667 

6,699 

ال توجد  6,388 6,048
 فروق

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

تشير النتائج المعروضة في الجدول أعاله لتحليل التباين لتصورات أفراد عينة الدراسة نحو واقع    
تكنولوجيا المعلومات واالتصال وتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة مداخل التنمية المستدامة 

د المحورين أكبر من مستوى تبعا لمتغير أقدمية مالئ االستبيان أن مستوى المعنوية في كل بعد من أبعا
، حيث سجل محور واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال مستوى عام 1,11الداللة المعتمد في الدراسة 

،ـ كما سجل محور توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة مداخل 1,11وهو اكبر من  1,141
ونقبل  H1تالي نرفض الفرضية البديلة وبال 1,11وهو أيضا أكبر من  1,133التنمية المستدامة مستوى 

التي مفادها أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية لتأثير المتغير الوصفي )أقدمية  H0الفرضية الصفرية 
للمحورين على  1,023و 5,524الجدولية   Fمالئ االستبيان( على محوري الدراسة، كما نالحظ أن قيمة

 ، وهذا ما يؤكد صحة القرار.5,44بـ تقدرالتي الجدولية و  Fالترتيب هي أقل من قيمة 
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 المطلب الرابع: اختبار الفرضية الرئيسية الرابعة
 one way analysis of)اختبار التباين األحادي  نفس القرار الذي اعتمد وسوف يتم االعتماد على

variance ANOVA ) :في المطلب الثالث، ويدور محتوى هذه الفرضية على 
H0 ذات داللة احصائية بين متوسطات اجابات افراد عينة الدراسة اتجاه : ال توجد هناك فروق

توظيف ومحور  توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة مداخل التنمية المستدامة محور
تعزى إلى الخصائص الشخصية  تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة مداخل التنمية المستدامة

من حيث الطبيعة القانونية، نوعها من حيث الملكية، نوع  الدراسة )نوع المؤسسةعينة  لمؤسسات
 النشاط، عدد العمال، أقدمية المؤسسة(.

H1 ذات داللة احصائية بين متوسطات اجابات افراد عينة الدراسة اتجاه محور: توجد هناك فروق 
توظيف تكنولوجيا ومحور  المستدامةتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة مداخل التنمية 

 لمؤسسات تعزى إلى الخصائص الشخصية  المعلومات واالتصال لخدمة مداخل التنمية المستدامة
من حيث الطبيعة القانونية، نوعها من حيث الملكية، نوع النشاط، عدد  نوع المؤسسةعينة الدراسة )

 العمال، أقدمية المؤسسة(.

 :الرابعةمن الفرضية الرئيسية  األولىالفرضية الفرعية  :األولالفرع 
 تناقش هذه الفرضية:

H0 ال توجد هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات اجابات افراد عينة الدراسة اتجاه :
توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور  رحو م

تعزى إلى نوع المؤسسة من حيث الطبيعة القانونية عند مستوى داللة  المستدامةمداخل التنمية 
1,11  

H1رحو : توجد هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات اجابات افراد عينة الدراسة اتجاه م 
توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة مداخل واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور 

  1,11تعزى إلى نوع المؤسسة من حيث الطبيعة القانونية عند مستوى داللة  ية المستدامةالتنم
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الختبار مدى  ( one way analysis of variance ANOVA) نتائج اختبار التباين األحادي(: 08جدول رقم )
لمحور واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة  وجود فروق معنوية

 مداخل التنمية المستدامة تعزى إلى نوع المؤسسة من حيث طبيعتها القانونية

أثر الطبيعة 
القانونية على 
 محوري الدراسة

مجموع  مصدر التباين أبعاده

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 بعاتالمر 

قيمة 
F 

مستوى 
 الداللة

 القرار

 بين المجموعات A1 واقع تكنولوجيا
 داخل المجموعات

 الكلي

6,698 

9,116 

5,668 

5 

30 

31 

6,660 

6,650 

ال توجد  6,197 6,908
 فروق

 بين المجموعات A2 المعلومات
 داخل المجموعات

 الكلي

6,974 

5,595 

5,480 

5 

30 

31 

6,638 

6,649 

توجد  ال 6,539 9,464
 فروق

 بين المجموعات A3 واالتصال
 داخل المجموعات

 الكلي

6,697 

9,557 

9,534 

5 

30 

31 

6,660 

6,644 

ال توجد  6,835 6,505
 فروق

 A بين المجموعات 
 داخل المجموعات

 الكلي

6,694 

6,056 

6,044 

5 

30 

31 

6,663 

6,699 

ال توجد  6,747 6,461
 فروق

 المجموعات بين B1 توظيف تكنولوجيا
 داخل المجموعات

 الكلي

6,954 

5,671 

5,595 

5 

30 

31 

6,643 

6,633 

ال توجد  6,415 6,895
 فروق

 بين المجموعات B2 المعلومات في
 داخل المجموعات

 الكلي

6,631 

9,437 

9,397 

5 

30 

31 

6,656 

6,650 

ال توجد  6,359 6,706
 فروق

 بين المجموعات B3 خدمة مداخل
 داخل المجموعات

 الكلي

6,656 

4,654 

4,643 

5 

30 

31 

6,667 

6,675 

ال توجد  6,105 6,615
 فروق

 بين المجموعات B4 التنمية المستدامة
 داخل المجموعات

 الكلي

6,548 

3,338 

3,860 

5 

30 

31 

6,685 

6,611 

ال توجد  6,485 6,855
 فروق

 B بين المجموعات 
 داخل المجموعات

 الكلي

6,659 

6,310 

6,098 

5 

30 

31 

6,667 

6,699 

ال توجد  6,373 6,008
 فروق

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

                                                           
  تمثل هذه القيمة قيمةF  المحسوبة بينما تحدد قيمةF جدولية بناءا على جدول الF   االحصائي حيث تحدد هذه القيمة عندF,(k-1),(n-k)  وفي

وهي القيمة التي سوف تستخدم  F(0.05, 3, 56)=2.79الجدولية هنا  Fوبالتالي قيمة   (n-k=56) وقيمة(k-1=3) وقيمة =1012هذه الحالة قيمة 

 في اختبار الفرضية في هذه الحالة.
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توضح النتائج المعروضة في الجدول أعاله لتحليل التباين لتصورات أفراد عينة الدراسة نحو واقع 
التنمية المستدامة تكنولوجيا المعلومات واالتصال وتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة مداخل 

لمحور واقع تكنولوجيا  1,214الجدولية   Fتبعا لمتغير نوع المؤسسة من حيث الطبيعة القانونية أن قيمة
 لمحور توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة التنمية المستدامة 1,003المعلومات واالتصال و

وقبول  H1، وهذا ما يدفع إلى رفض الفرضية البديلة 5,44بـ تقدرالجدولية والتي  Fهي أقل من قيمة 
التي تثبت أنه ال توجد هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات اجابات افراد عينة  H0الفرضية 

توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور  رحو الدراسة اتجاه م
تعزى إلى نوع المؤسسة من حيث الطبيعة القانونية عند مستوى داللة  مية المستدامةلخدمة مداخل التن

1,11 
 :الرابعةمن الفرضية الرئيسية  الثانيةالفرضية الفرعية : الثانيالفرع 

 تناقش هذه الفرضية:

H0 ال توجد هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات اجابات افراد عينة الدراسة اتجاه :
توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور  رحو م

  1,11تعزى إلى نوع المؤسسة من حيث الملكية عند مستوى داللة  مداخل التنمية المستدامة

H1رحو : توجد هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات اجابات افراد عينة الدراسة اتجاه م 
توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة مداخل كنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور واقع ت

  1,11تعزى إلى نوع المؤسسة من حيث الملكية عند مستوى داللة  التنمية المستدامة

الختبار مدى  ( one way analysis of variance ANOVA) اختبار التباين األحادي(: نتائج 02جدول رقم )
لمحور واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة  فروق معنويةوجود 

 مداخل التنمية المستدامة تعزى إلى نوع المؤسسة من حيث الملكية

اثر نوع الملكية 
على محوري 

 الدراسة

مجموع  مصدر التباين أبعاده
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
F 

مستوى 
 الداللة

 القرار

 بين المجموعات A1 واقع تكنولوجيا
 داخل المجموعات

 الكلي

6,651 

9,178 

5,668 

5 

37 

31 

6,693 

6,653 

ال توجد  6,038 6,459
 فروق

 بين المجموعات A2 المعلومات
 داخل المجموعات

 الكلي

6,653 

5,439 

5 

37 

6,697 

6,645 

توجد  ال 6,001 6,463
 فروق

                                                           
  قيمة تمثل هذه القيمةF  المحسوبة بينما تحدد قيمةF  الجدولية بناءا على جدولF   االحصائي حيث تحدد هذه القيمة عندF,(k-1),(n-k)  وفي

وهي القيمة التي سوف تستخدم  F(0.05, 2, 57)=3.18الجدولية هنا  Fوبالتالي قيمة   (n-k=57) وقيمة(k-1=2) وقيمة =1012هذه الحالة قيمة 

 في اختبار الفرضية في هذه الحالة.
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5,480 31 

 بين المجموعات A3 واالتصال
 داخل المجموعات

 الكلي

6,665 

9,535 

9,534 

5 

37 

31 

6,669 

6,655 

ال توجد  6,145 6,631
 فروق

 A بين المجموعات 
 داخل المجموعات

 الكلي

6,665 

6,046 

6,044 

2 

57 

59 

6,665 

6,699 

ال توجد  6,805 6,948
 فروق

 المجموعات بين B1 توظيف تكنولوجيا
 داخل المجموعات

 الكلي

6,909 

5,635 

5,595 

5 

37 

31 

6,689 

6,634 

ال توجد  6,556 9,367
 فروق

 بين المجموعات B2 المعلومات في
 داخل المجموعات

 الكلي

6,936 

9,507 

9,397 

5 

37 

31 

6,673 

6,654 

ال توجد  6,635 5,950
 فروق

 بين المجموعات B3 خدمة مداخل
 داخل المجموعات

 الكلي

6,587 

5,055 

4,661 

5 

37 

31 

6,915 

6,604 

ال توجد  6,605 5,658
 فروق

 بين المجموعات B4 التنمية المستدامة
 داخل المجموعات

 الكلي

6,554 

3,385 

3,860 

5 

37 

31 

6,995 

6,618 

ال توجد  6,550 9,945
 فروق

 B بين المجموعات 
 داخل المجموعات

 الكلي

6,655 

6,343 

6,308 

2 

57 

59 

6,699 

6,696 

ال توجد   
 فروق

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

تشير النتائج المعروضة في الجدول أعاله لتحليل التباين لتصورات أفراد عينة الدراسة نحو واقع   
تكنولوجيا المعلومات واالتصال وتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة مداخل التنمية المستدامة 

للمحورين على   0,113و 1,523الجدولية   Fتبعا لمتغير نوع المؤسسة من حيث الملكية أن قيمة
 Fالجدولية  لكل بعد أقل من قيمة   F، وأن قيمة0,53ـ تبلغالجدولية والتي  Fالترتيب هي أقل من قيمة 

التي مفادها أنه ال توجد فروق  H0ونقبل الفرضية الصفرية  H1الجدولية، وبالتالي نرفض الفرضية البديلة 
 ذات داللة احصائية لتأثير المتغير الوصفي )نوع المؤسسة من حيث الملكية( على محوري الدراسة.

 :الرابعةمن الفرضية الرئيسية  الثالثةالفرضية الفرعية : الثالثالفرع 
 تناقش هذه الفرضية:
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H0 متوسطات اجابات افراد عينة الدراسة اتجاه : ال توجد هناك فروق ذات داللة احصائية بين
توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور  رحو م

  1,11لمؤسسة عند مستوى داللة لتعزى إلى نوع النشاط الصناعي  مداخل التنمية المستدامة

H1رحو اجابات افراد عينة الدراسة اتجاه م : توجد هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات 
توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة مداخل واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور 

  1,11تعزى إلى نوع النشاط الصناعي للمؤسسة عند مستوى داللة  التنمية المستدامة

الختبار مدى  ( one way analysis of variance ANOVA) نتائج اختبار التباين األحادي(: 01جدول رقم )
لمحور واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة  وجود فروق معنوية

 مداخل التنمية المستدامة تعزى إلى نوع المؤسسة من حيث نشاطها الصناعي

أثر نوع النشاط 
الصناعي على 

 راسةمحوري الد

مجموع  مصدر التباين أبعاده
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
F 

مستوى 
 الداللة

 القرار

 بين المجموعات A1 واقع تكنولوجيا
 داخل المجموعات

 الكلي

6,955 

9,870 

5,668 

0 

35 

31 

6,655 

6,653 

ال توجد  6,795 6,055
 فروق

 بين المجموعات A2 المعلومات
 داخل المجموعات

 الكلي

6,055 

5,344 

5,907 

0 

35 

31 

6,964 

6,648 

ال توجد  6,633 5,935
 فروق

 بين المجموعات A3 واالتصال
 داخل المجموعات

 الكلي

6,555 

9,655 

9,534 

0 

35 

31 

6,651 

6,691 

ال توجد  6,689 5,661
 فروق

 A بين المجموعات 
 داخل المجموعات

 الكلي

6,951 

6,363 

6,044 

6 

53 

59 

6,655 

6,96 

ال توجد  6,608 5,557
 فروق

 بين المجموعات B1 توظيف تكنولوجيا
 داخل المجموعات

 الكلي

6,553 

5,187 

5,955 

0 

35 

31 

6,658 

6,630 

ال توجد  6,077 6,007
 فروق

 بين المجموعات B2 المعلومات في
 داخل المجموعات

 الكلي

6,548 

9,501 

9,397 

0 

35 

31 

6,649 

6,654 

توجد  ال 6,954 9,755
 فروق

 بين المجموعات B3 خدمة مداخل
 داخل المجموعات

 الكلي

6,501 

5,070 

4,643 

0 

35 

31 

6,609 

6,601 

ال توجد  6,395 6,880
 فروق

                                                           
  تمثل هذه القيمة قيمةF  المحسوبة بينما تحدد قيمةF  الجدولية بناءا على جدولF   االحصائي حيث تحدد هذه القيمة عندF,(k-1),(n-k)  وفي

وهي القيمة التي سوف تستخدم  F(0.05, 6, 53)=2.29الجدولية هنا  Fوبالتالي قيمة   (n-k=53) وقيمة(k-1=6) وقيمة =1012هذه الحالة قيمة 

 في اختبار الفرضية في هذه الحالة.
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 بين المجموعات B4 التنمية المستدامة
 داخل المجموعات

 الكلي

6,765 

3,965 

3,860 

0 

35 

31 

6,997 

6,610 

ال توجد  6,595 9,590
 فروق

 B المجموعات بين 
 داخل المجموعات

 الكلي

6,909 

6,075 

6,854 

6 

53 

59 

6,657 

6,695 

ال توجد  6,609 5,954
 فروق

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

للمحورين على   5,552و 5,554الجدولية   Fتبين النتائج المعروضة في الجدول أعاله أن قيمة  
الجدولية،  Fالجدولية  لكل بعد أقل من قيمة   F، وأن قيمة5,54الجدولية ـ Fالترتيب هي أقل من قيمة 

التي مفادها أنه ال توجد فروق ذات  H0ونقبل الفرضية الصفرية  H1وبالتالي نرفض الفرضية البديلة 
داللة احصائية لتأثير المتغير الوصفي )نشاط المؤسسة الصناعية( على محور تكنولوجيا المعلومات 

 ال ومحور توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة التنمية المستدامة في مؤسسات الدراسة.واالتص
 :الرابعةمن الفرضية الرئيسية  الرابعةالفرضية الفرعية  :الرابعالفرع 

 تناقش هذه الفرضية:

H0 اتجاه : ال توجد هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات اجابات افراد عينة الدراسة
توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور  رحو م

  1,11تعزى إلى عدد عمال المؤسسة عند مستوى داللة  مداخل التنمية المستدامة

H1رحو : توجد هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات اجابات افراد عينة الدراسة اتجاه م 
توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة مداخل كنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور واقع ت

  1,11تعزى إلى عدد عمال المؤسسة عند مستوى داللة  التنمية المستدامة
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الختبار مدى  ( one way analysis of variance ANOVA) اختبار التباين األحادي (: نتائج00جدول رقم )
لمحور واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة  معنوية وجود فروق

 مداخل التنمية المستدامة تعزى إلى عدد العمال

أثر عدد العمال 
على محوري 

 الدراسة

مجموع  مصدر التباين أبعاده
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

 القرار

 بين المجموعات A1 واقع تكنولوجيا
 داخل المجموعات

 الكلي

6,511 

5,835 

5,685 

5 

37 

31 

6,936 

6,636 

ال توجد  6,630 5,110
 فروق

 بين المجموعات A2 المعلومات
 داخل المجموعات

 الكلي

6,668 

5,471 

5,480 

5 

37 

31 

6,664 

6,645 

ال توجد  6,190 6,688
 فروق

 المجموعات بين A3 واالتصال
 داخل المجموعات

 الكلي

6,631 

9,913 

9,534 

5 

37 

31 

6,651 

6,659 

ال توجد  6,534 9,465
 فروق

 A بين المجموعات 
 داخل المجموعات

 الكلي

6,651 

6,093 

6,044 

2 

57 

59 

6,693 

6,699 

ال توجد  6,501 9,540
 فروق

 بين المجموعات B1 توظيف تكنولوجيا
 داخل المجموعات

 الكلي

6,956 

5,615 

5,595 

5 

37 

31 

6,606 

6,634 

ال توجد  6,557 9,996
 فروق

 بين المجموعات B2 المعلومات في
 داخل المجموعات

 الكلي

6,634 

9,405 

9,397 

5 

37 

31 

6,657 

6,650 

ال توجد  6,533 9,633
 فروق

 بين المجموعات B3 خدمة مداخل
 داخل المجموعات

 الكلي

6,574 

5,776 

4,643 

5 

37 

31 

6,9157 

6,600 

ال توجد  6,953 5,675
 فروق

 بين المجموعات B4 التنمية المستدامة
 داخل المجموعات

 الكلي

6,678 

3,758 

3,860 

5 

37 

31 

6,651 

6,966 

ال توجد  6,086 6,588
 فروق

 B بين المجموعات 
 داخل المجموعات

 الكلي

6,699 

6,067 

6,098 

2 

57 

59 

6,663 

6,699 

توجد  ال 6,065 6,396
 فروق

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

توضح النتائج المعروضة في الجدول أعاله أن كل مستويات الداللة الموجودة في الجدول هي    
كما  1,504فبلغ مستوى الداللة لمحور واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال  1,11مستويات أكبر من 

وهذا ما يدفع  1,010بلغت داللة محور توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة التنمية المستدامة 



 )تطبيقية( على عدد من المؤسسات الصناعية بالشرق الجزائري.  الفصل الثالث: الدراسة الميدانية

 

226 

وما يؤكد هذا القرار ، H0ونقبل الفرضية الصفرية  H1حسب قاعدة القرار المعتمدة برفض الفرضية البديلة 
، 0,53الجدولية ـ Fوهي قيمة أقل من   1,151و 5,020الجدولية للمحورين على الترتيب   Fهو أن قيمة

 كما سجلت نفس المالحظة بالنسبة لكل بعد من األبعاد.
 :الرابعةمن الفرضية الرئيسية  الخامسةالفرضية الفرعية : الخامسالفرع 

 تناقش هذه الفرضية:

H0 ال توجد هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات اجابات افراد عينة الدراسة اتجاه :
توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور  رحو م

  1,11تعزى إلى أقدمية المؤسسة في النشاط عند مستوى داللة  التنمية المستدامة مداخل

H1رحو : توجد هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات اجابات افراد عينة الدراسة اتجاه م 
توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة مداخل واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور 

  1,11تعزى إلى أقدمية المؤسسة في النشاط عند مستوى داللة  المستدامةالتنمية 

الختبار مدى  ( one way analysis of variance ANOVA) نتائج اختبار التباين األحادي(: 05جدول رقم )
لمحور واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة  وجود فروق معنوية

 مداخل التنمية المستدامة تعزى إلى أقدمية المؤسسة في النشاط

أثر أقديمة 
المؤسسة على 
 محوري الدراسة

مجموع  مصدر التباين أبعاده
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
F 

مستوى 
 الداللة

 القرار

 بين المجموعات A1 واقع تكنولوجيا
 داخل المجموعات

 الكلي

6,644 

9.104 

5,668 

5 

37 

31 

6,655 

6,654 

ال توجد  6,353 6,055
 فروق

 بين المجموعات A2 المعلومات
 داخل المجموعات

 الكلي

6,664 

5,485 

5,480 

5 

37 

31 

6,665 

6,644 

ال توجد  6,130 6,643
 فروق

 بين المجموعات A3 واالتصال
 داخل المجموعات

 الكلي

6,998 

9,985 

9,569 

5 

37 

31 

6,631 

6,691 

ال توجد  6,637 5,963
 فروق

 A بين المجموعات 
 داخل المجموعات

 الكلي

6,650 

6,097 

6,044 

2 

57 

59 

6,695 

6,699 

ال توجد  6,563 9,595
 فروق

ال توجد  6,591 9,907 6,605 5 6,950 بين المجموعات B1 توظيف تكنولوجيا

                                                           
  تمثل هذه القيمة قيمةF  المحسوبة بينما تحدد قيمةF  الجدولية بناءا على جدولF   االحصائي حيث تحدد هذه القيمة عندF,(k-1),(n-k)  وفي

وهي القيمة التي سوف تستخدم  F(0.05, 2, 57)=3.18الجدولية هنا  Fوبالتالي قيمة   (n-k=57) وقيمة(k-1=2) وقيمة =1012 هذه الحالة قيمة

 في اختبار الفرضية في هذه الحالة.
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 المجموعاتداخل 
 الكلي

5,680 

5,955 

37 

31 

 فروق 6,634

 بين المجموعات B2 المعلومات في
 داخل المجموعات

 الكلي

6,965 

9,534 

9,537 

5 

37 

31 

6,639 

6,655 

ال توجد  6,637 5,558
 فروق

 بين المجموعات B3 خدمة مداخل
 داخل المجموعات

 الكلي

6,997 

5,157 

4,643 

5 

37 

31 

6,631 

6,601 

ال توجد  6,455 6,836
 فروق

 بين المجموعات B4 التنمية المستدامة
 داخل المجموعات

 الكلي

6,685 

3,754 

3,860 

5 

37 

31 

6,649 

6,966 

ال توجد  6,007 6,468
 فروق

 B بين المجموعات 
 داخل المجموعات

 الكلي

6,304 

6,366 

9,604 

2 

57 

59 

0.282 

0.009 

ال توجد  0.092 5,958
 فروق

 SPSS19من اعداد الباحث بناءا على مخرجات المصدر: 

توضح النتائج المعروضة في الجدول أعاله أن كل مستويات الداللة الموجودة في الجدول هي     
كما  1,011فبلغ مستوى الداللة لمحور واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال  1,11مستويات أكبر من 

، عالوة على 1,145محور توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة التنمية المستدامة بلغت داللة 
الجدولية والتي قدرت  Fوهي قيمة أقل من   0,503و 5,555الجدولية للمحورين على الترتيب   Fأن قيمة

رفض الفرضية ون H0ونفس المالحظة بالنسبة لكل بعد من األبعاد، بالتالي نقبل الفرضية الصفرية  0,53بـ
  .H1  البديلة
 والجدول الموالي يوضح ملخص الختبار فرضيات الدراسة 

 (: ملخص اختبار فرضيات الدراسة03جدول رقم )
 النتيجة االختبار الفرضيات الفرعية الفرضيات الرئيسية

 تهتم المؤسسات الصناعية محل الدراسة بتكنولوجيا المعلومات مقبولة الفرضية الفرعية االولى 
 تهتم المؤسسات الصناعية محل الدراسة بتكنولوجيا االتصال مقبولة الفرضية الفرعية الثانية الفرضية الرئيسية 

تهتم المؤسسات الصناعية محل الدراسة بآليات تفعيل  مقبولة الفرضية الفرعية الثالثة األولى
 تكنولوجيا المعلومات واالتصال

تهتم المؤسسات الصناعية محل الدراسة بتوظيف تكنولوجيا  مقبولة الفرضية الفرعية االولى 
 المعلومات واالتصال لخدمة المسؤولية االجتماعية

الفرضية الرئيسية 
 الثانية

تهتم المؤسسات الصناعية محل الدراسة بتوظيف تكنولوجيا  مقبولة الفرضية الفرعية الثانية
 المعلومات واالتصال لخدمة العالقة مع أصحاب المصلحة

تهتم المؤسسات الصناعية محل الدراسة بتوظيف تكنولوجيا  مقبولة الفرضية الفرعية الثالثة 
 المعلومات واالتصال لخدمة حوكمة الشركات
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ال تهتم المؤسسات الصناعية محل الدراسة بتوظيف تكنولوجيا  مرفوضة الفرضية الفرعية الرابعة 
 البيئيةالمعلومات واالتصال في خدمة المسؤولية 

ال توجد هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات  مقبولة الفرضية الفرعية االولى 
واقع تكنولوجيا  رحو اجابات افراد عينة الدراسة اتجاه م

توظيف تكنولوجيا المعلومات المعلومات واالتصال ومحور 
 تعزى إلى جنس واالتصال لخدمة مداخل التنمية المستدامة

 مالئ االستبيان
الفرضية الرئيسية 

 الثالثة
ال توجد هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات  مقبولة الفرضية الفرعية الثانية

واقع تكنولوجيا  رحو اجابات افراد عينة الدراسة اتجاه م
توظيف تكنولوجيا المعلومات المعلومات واالتصال ومحور 

تعزى إلى وظيفة  المستدامةواالتصال لخدمة مداخل التنمية 
 مالئ االستبيان

ال توجد هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات  مقبولة الفرضية الفرعية الثالثة 
واقع تكنولوجيا  رحو اجابات افراد عينة الدراسة اتجاه م

توظيف تكنولوجيا المعلومات المعلومات واالتصال ومحور 
تعزى إلى أقدمية  المستدامةواالتصال لخدمة مداخل التنمية 

 مالئ االستبيان
 متوسطات بين احصائية داللة ذات فروق هناك توجد ال مقبولة األولىالفرضية الفرعية  

 تكنولوجيا واقع محور اتجاه الدراسة عينة افراد اجابات
 المعلومات تكنولوجيا توظيف ومحور واالتصال المعلومات
 نوع إلى تعزى المستدامة التنمية مداخل لخدمة واالتصال
 الطبيعة القانونية حيث من المؤسسة

 متوسطات بين احصائية داللة ذات فروق هناك توجد ال مقبولة الثانيةالفرضية الفرعية  
 تكنولوجيا واقع محور اتجاه الدراسة عينة افراد اجابات

 المعلومات تكنولوجيا توظيف ومحور واالتصال المعلومات
 نوع إلى تعزى المستدامة التنمية مداخل لخدمة واالتصال
 الملكية حيث من المؤسسة

الفرضية الرئيسية 
 الرابعة

توجد هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات اجابات  مقبولة الثالثةالفرضية الفرعية 
واقع تكنولوجيا المعلومات  رحو افراد عينة الدراسة اتجاه م

المعلومات واالتصال توظيف تكنولوجيا واالتصال ومحور 
تعزى إلى نوع النشاط  لخدمة مداخل التنمية المستدامة

 الصناعي للمؤسسة
توجد هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات اجابات  مقبولة الرابعةالفرضية الفرعية  

واقع تكنولوجيا المعلومات  رحو افراد عينة الدراسة اتجاه م
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المعلومات واالتصال توظيف تكنولوجيا واالتصال ومحور 
تعزى إلى عدد العمال في  لخدمة مداخل التنمية المستدامة

 المؤسسة
الفرضية الفرعية  

 الخامسة
توجد هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات اجابات  مقبولة

واقع تكنولوجيا المعلومات  رحو افراد عينة الدراسة اتجاه م
المعلومات واالتصال توظيف تكنولوجيا واالتصال ومحور 

تعزى إلى اقدمية المؤسسة  لخدمة مداخل التنمية المستدامة
 في النشاط

 بناءا على نتائج الدراسة من اعداد الباحثالمصدر: 
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 خالصة الفصل: 

وبالتحديد في  تمت دراسة حالة عدد من المؤسسات الصناعية في الشرق الجزائريمن خالل هذا الفصل 
القطاع الصناعي على اساس انه القطاع االكثر  وقد اختير واليات قسنطينة وسطيف وعنابة وتبسة،

ثر تأثيرا على التنمية القطاع األككما انه يمثل لتكنولوجيا المعلومات واالتصال، لمكونات استخداما 
اشرة إلى األشخاص ذوي استبيان وجه مبعلى دراسة هذه المؤسسات  فيحيث اعتمد المستدامة، 

المناصب العليا ألنهم األكثر دراية بمتغيرات الدراسة، واألكثر الماما بنوعية وطبيعة العالقة التي يمكن ان 
 تربط بين تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومداخل تحقيق التنمية المستدامة.

حيث أظهرت هذه  الدراسة، للتعامل مع اجابات افراد عينة 54االصدار spss وقد استخدم برنامج  
الدراسة من ناحية أن البيانات الديمغرافية ال تؤثر في اجابات افراد العينة مما أعطى للباحث امكانية 

أكدت النتائج من ناحية أخري و  تعميم نتائج هذه الدراسة على كل المؤسسات الصناعية بالشرق الجزائري،
فراد أو من جانب اختبار الفرضيات أن هذه المؤسسات المتحصل عليها سواء من جانب تحليل اجابات اال

تمتلك تشكيلة منوعة من مكونات تكنولوجيا المعلومات واالتصال وتعمل على تفعيلها اعتمادا على آليات 
حيث توجهها لتحقيق التنمية المستدامة اعتمادا على مساهمتها في تحقيق متنوعة تمس مختلف الميادين، 

امة، ولكن تبقي هذه المساهمة متفاوتة من مدخل الي آخر إال فيما يخص مدخل مداخل التنمية المستد
المسؤولية البيئية حيث سجلت الدراسة غياب مساهمة هذه التكنولوجيا المفعلة في تحقيق التنمية المستدامة 
في الجانب االيكولوجي وهذا راجع إلى عدم استيعاب ادارة هذه المؤسسات للطريقة التي يمكن على 

 أساسها تفعيل هذا الجانب.

    



 

 

 العامة الخاتمة
 



 ......الخاتمة العامة...............................................................................................................
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إلى أي مدى تمكنت تمحورت هذه الدراسة في عرضها حول اإلشكالية المطروحة والمتمثلة في :   
المؤسسات الصناعية في الشرق الجزائري من تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تنميتها 

 المستدامة؟
الجانب التطبيقي، ففي الجانب النظري تم عرض و حيث قسم هذا البحث إلى جانبين، الجانب النظري     

فصيلن، تطرقنا في الفصل األول إلى التأصيل النظري لتكنولوجيا المعلومات و االتصال في المؤسسة 
مفاهيم النظرية التي وماهي اآلليات التي تعتمدها المؤسسة في تفعيل هذه التكنولوجيا وتم عرض أهم ال

تدور حول نظم المعلومات على أساس أن تكنولوجيا المعلومات واالتصال هي جزء من نظام المؤسسة 
فهي تمثل جانبه التقني، كما عرضنا أيضا المقصود بتكنولوجيا المعلومات وكيف تطورت على مدار 

افة التي تقدمها للمجتمع والدولة السنوات الفارطة وماهي مكوناتها وخصائصها، إضافة إلى القيمة المض
وكذا المؤسسة، ثم تطرقنا إلى تكنولوجيا االتصال من حيث مكوناتها وماهي االسباب التي دفعت 
بالباحثين لالهتمام بها وأهم المعوقات التي تعترضها، وبعد ذلك تناولنا آليات تفعيل تكنولوجيا المعلومات 

ري والنظامي، الجانب االقتصادي ثم الجانب الفني واالتصال في المؤسسة من حيث الجانب البش
والتكنولوجي، أما الفصل الثاني فقد تمحور حول توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المؤسسات 
الصناعية لخدمة مداخل التنمية المستدامة، أين تم عرض مختلف المفاهيم النظرية المتعلقة بالتنمية 

رها التاريخي وتعريفها وأهدافها وأبعادها، كما تم التطرق إلى مداخل تحقيقها المستدامة سواء من حيث تطو 
في المؤسسة الصناعية وكيف تساهم تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تفعيل هذه المداخل في المؤسسة 

 الصناعية.
على مستوى عدد من  تالتطبيقية فقد تم الميدانية أو أما الفصل الثالث الذي تمحورت حوله الدراسة 

تسليط الضوء على المنهجية التي اعتمدت في  فيهتم حيث المؤسسات الصناعية في الشرق الجزائري، 
اختيار مجتمع وعينة البحث وتوضيح النموذج الذي تمت على أساسه هذه الدراسة، عالوة على تحليل 

 ه الدراسة.وعرض النتائج المتحصل عيلها واختبار الفرضيات التي بنيت عليها هذ
للدراسة تم التوصل لمجموعة من  والجانب التطبيقي من خالل الجانب النظرينتائج الدراسة:  

 :االستنتاجات
  تمثل تكنولوجيا المعلومات واالتصال الجانب التقني الذي يقوم عليه نظام المعلومات، وهي مزيج من

وسيلة يتم من خاللها توليد  يمثل البحث عن أفضل -تكنولوجيا المعلومات–شقين، فالشق األول 
          المعلومات وتخزينها واسترجاعها وجعلها متاحة بصورة سهلة وواضحة، بينما يمثل الشق الثاني

االدوات والوسائل المتقدمة السلكية والالسلكية التي تستعمل لنشر المعلومات  -تكنولوجيا االتصال-
مصطلحين يمثالن وجهين لعملة واحدة، وقد أظهرت نتائج المحصلة في أي وقت وبأقل تكلفة، وبالتالي فال

 الدراسة التطبيقية: 
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ان المؤسسات الصناعية بالشرق الجزائري تهتم بجودة البيانات والمعلومات، فالبيانات والمعلومات  -
المتاحة تتميز بدرجة عالية من الحداثة والموضوعية، وهي تسعى للحصول عليها من مختلف المصادر 

 ى حمايتها بصفة مستمرة؛وتعمل عل
قاعدة بيانات تتصف بقدرة عالية على تخزين البيانات  مؤسسات الصناعية بالشرق الجزائريتمتلك ال  -

 ومناسبة لظروف العمل؛ واسترجاعها، وهي متاحة لجميع األقسام
تمتلك  الممارسبينت نتائج الدراسة ان المؤسسات الصناعية في الشرق الجزائري وعلى اختالف نوع  -

نظام يسمح بالتعامل مع المعلومات بصفة آنية، حيث يسمح بتوفير المعلومات المناسبة وفي الوقت 
المناسب، ويعطي امكانية تواصل عالية سواء داخل أقسام المؤسسة أو بين المؤسسة ومحيطها الخارجي، 

تبقي في ان المخصصات فهو يمنح فرصة عالية جدا لتحسين كفاءة عملياتها اليومية، ولكن االشكالية 
التي توفرها ادارة المؤسسات غير كافية لالرتقاء أكثر بنظام المعلومات وهذا راجع الي غياب الشعور 

 باألهمية الحقيقية والميزة التي يمكن ان يمنحها للمؤسسة. 
ا أوضحت نتائج الدراسة ان المؤسسات الصناعية بالشرق الجزائري تتبني منظور استخدام التكنولوجي -

الحديثة وهذا نظرا لطبيعة نشاط هذه المؤسسات فهي مؤسسات صناعية تعتمد على اآلالت والمكننة 
لزيادة انتاجها فهي ملزمة وبسبب اتساع االسواق ونمو فكرة المنافسة الوطنية والدولية بتحيين تكنولوجياتها 

ه بدرجة عالية جدا، كما ان وبصفة مستمرة، حيث سمحت هذه التكنولوجيا بزيادة االنتاج وتحسين نوعيت
هذه التكنولوجيا تعمل على تقليل التكاليف فتبني التكنولوجيا الحديثة قد يقلل من عدد الوحدات المعيبة 

 على سبيل المثال.
اظهرت نتائج الدراسة ان المؤسسات الصناعية في الشرق الجزائري تسعي الي امتالك واستخدام  -

لومات، فهي تعتمد في نشاطها على قاعدة متنوعة من احدث التقنيات المكونات المادية لتكنولوجيا المع
الحاسوبية المتاحة في السوق، حيث أنها تساهم وبدرجة عالية جدا في تسهيل االعمال اليومية لهذه 

 المؤسسات؛
واظهرت النتائج ايضا ان هذه المؤسسات تعطي اهمية عالية للبرمجيات الحاسوبية، فالبرمجيات التي  -

عليها في معالجة المعلومات تسمح بالتقليل من مخاطر العمل، كما انها تضمن السرعة والدقة  تعتمد
 وفعالية اتخاذ القرارات؛ 

كما اظهرت نتائج الدراسة التطبيقية ان المؤسسات الصناعية في الشرق الجزائري تمتلك امكانيات  -
حيث العدد او من حيث الكفاءة القدرة بشرية متخصصة في مجال التكنولوجيا المعلوماتية وهذا سواء من 

في التعامل مع مشاكل االعطال والصيانة والتطوير بما يتماشى مع متطلبات العمل، وتعمل هذه 
المؤسسات ايضا على تشجيع هؤالء العمال من خالل الدورات التدريبية والتكوينية المستمرة في هذا 

 المجال؛
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في الشرق الجزائري تعاني من قصور حاد في فهم  الصناعيةالمؤسسات  أظهرت نتائج الدراسة ان -
منها التقليدية التي هذه تعتمد على تشكيلة متنوعة من كيفية توظيف تكنولوجيا االتصال بالرغم من أنها 

وجدت نفسها تعاني من صعوبة التخلي عليها ومنها الحديثة التي وقعت في مشكلة مالئمتها 
 ط المتعددة؛المحلية كالوسائ تلالستخداما

تستخدم المؤسسات الصناعية في الشرق الجزائري وحسب نتائج الدراسة التطبيقية بدرجة عالية  -
تكنولوجيا االتصاالت المرتكزة على الهاتف والفاكس وهذا في تعامالتها وبالرغم من أن هذه التكنولوجيا ال 

 ؛فقط اريةتفتح روابط جديدة بدرجة عالية فهي تساهم في تعزيز العمليات االد
ترى المؤسسات الصناعية في الشرق الجزائري أن الموقع االلكتروني يفتح لها آفاق واسعة في مجال  -

فهو يعطى امكانية أكبر في التواصل مع  من حيث المنتجات والخدمات التي تقدمهاالتعريف بالمؤسسة 
 المحيط الخارجي؛

ضرورة للممارسة نشاطاتها فهي تقلل من  تجد المؤسسات الصناعية في الشرق الجزائري ان االنترنت -
تكلفة التعامل مع المتعاملين االقتصاديين وتعتبر وسيلة ميسرة لتبادل المعلومات وخاصة من خالل البريد 
االلكتروني، إال أنها وبالرغم من توافرها فهي تبقي تستخدم بشكل متوسط كغيرها من الشبكات األخرى 

اجع إلى أن البيئة التي تنشط فيها هذه المؤسسات غير محفزة للتعامل مع )االنترانت واالكسترانت( وهذا ر 
 طريق هذه الشبكات. المؤسسة عن

 منها آليات تعتمد المؤسسة على مجموعة من اآلليات لتفعيل تكنولوجيا المعلومات واالتصال ،
)كالسعر المناسب لالقتناء(، تفعيل البشرية والنظامية )كتكامل األنظمة وتوافقها( وآليات أخري اقتصادية 

    يلي: باإلضافة إلى آليات تكنولوجيا وأخرى فنية، وقد أظهرت نتائج الدراسة التطبيقية في هذا الجانب ما
تعتبر آليات التفعيل البشرية والنظامية التي تعتمدها المؤسسات الصناعية في الشرق الجزائري وحسب  -

أثير متوسط على تكنولوجيا المعلومات واالتصال فهي من ناحية النتائج المحصل عليها من الدراسة ذات ت
تعمل وبدرجة عالية على توظيف الموارد البشرية ذات القدرة والخبرة في مجال التعامل مع التكنولوجيا كما 
أنها تتبنى سياسة خاصة بالتعريف بهذه التكنولوجيا قبل اقتناءها، ولكن من ناحية أخرى نجد أن قلة 

ع العمال في مجال اختيار التكنولوجيا المناسبة يعيق من نجاعة هذه اآلليات في ما يخص التفاوض م
 االرتقاء بمستوى تكنولوجيا المعلومات واالصال لخدمة؛

أظهرت نتائج الدراسة التطبيقية أن المؤسسات الصناعية في الشرق الجزائري تعتمد على آليات  -
معلومات واالتصال حيث بينت الدراسة أن االهتمام العالي جدا اقتصادية في سبيل االرتقاء بتكنولوجيا ال

بهذه اآلليات يتجلى في قدرة المؤسسة على التحكم في تكاليف االقتناء عالوة على قدرة المؤسسة في 
تحديد قائمة المعدات والبرمجيات المراد اقتناءها وهذا بعد اعداد ميزانية مفصلة لكل عنصر، والجدول 

 قيمته؛الزمني لتسديد 
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تفعيل تكنولوجيا  تعمل على أظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسات الصناعية في الشرق الجزائري -
المعلومات واالتصال من خالل الحرص على حماية الشبكات بصفة مستمرة وعلى امن وخصوصية 

ي حالة المعلومات الشخصية للعميل، كما أنها تحتفظ بنسخ احتياطية من البرامج والبيانات كاحتياط ف
الخطر، ولكن تبقي هذه المؤسسات تعاني من جانب البحث والتطوير، فهذه المؤسسات تعاني من 
تقصيرها في مجال ادماج وظيفة البحث والتطوير ضمن وظائف المؤسسة بسبب غياب الوعى واالدراك 

ات وضعف ألهمية هذه الوظيفة، كما بينت الدراسة ان هذه المؤسسات تعاني من ضعف في تبادل الخبر 
 في قدرتها على شراء التراخيص أو التعاقد مع مؤسسات األخرى في ما يخص المجال التكنولوجي؛

  تساهم تكنولوجيا المعلومات واالتصال في خدمة التنمية المستدامة من خالل مساهمتها في خدمة
مداخل التنمية المستدامة، فتساهم في خدمة المسؤولية االجتماعية من خالل خدمتها للمنتج والعملية 

متطلبات اصحاب  االنتاجية وفي تنمية كفاءة العاملين وفي خدمة المصلحة العامة، كما تساهم في اشباع
المصالح وعلى رأسهم الزبائن والموردين والميزة التنافسية، وتساهم في حوكمة الشركات من منظور تحسين 

، وقد أظهرت نتائج تساهم في خدمة المسؤولية البيئيةال أنها العملية االدارية واالفصاح والشفافية، كما 
 ما يلي: التطبيقية الدراسة
التطبيقية أن تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسات الصناعية بالشرق أثبتت نتائج الدراسة  -

الجزائري تساهم وبدرجة متوسطة في دعم المسؤولية االجتماعية ظل سعيها نحو تحقيق التنمية المستدامة، 
فهذه التكنولوجيا تساهم وبدرجة متوسطة في تحسين مستوى العمليات االنتاجية، فهي تعطى المؤسسة 

قدرة العلية على متابعة المؤشرات الضرورية كالتكاليف واآلجال والجدودة والتحديد الحتياجاتها من ال
الموارد، كما أنها تساهم وبدرجة متوسطة في تسيير االنتاج وتشخيص االعطال قبل حدوثها وتسخير 

 الحاسوب لتصميم منتجاتها.
لمعلومات واالتصال في تنمية كفاءة العمال أظهرت نتائج الدراسة التطبيقية أن مساهمة تكنولوجيا ا -

في المؤسسات الصناعية بالشرق الجزائري قد سجلت مستوى متوسط أيضا وهذا راجع إلى قدرتها 
المحدودة في استخدام هذه التكنولوجيا لتعزيز فكرة العمل عن بعد وتوطيد العالقة العمالية لتسهيل 

بية المعتمدة، ولكن هذه المساهمة نجدها وبقوة في مجال متابعة التواصل وتفعيل طريقة تنفيذ البرامج التدري
 المسار المهني للعامل واعتماد التوظيف االلكتروني لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.   

كما أظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسات الصناعية أن تكنولوجيا المعلومات واالتصال تساهم بدرجة  -
ية االجتماعية من منظور المصلحة العامة حيث تتجلى مساهمتها في عالية في االرتقاء بمستوى المسؤول

 اتاحة الفرصة لتوظيف األشخاص المعاقين والسماح لهم بلعب دور فعال في هذه المؤسسات. 
تساهم في تفعيل العالقة مع  أصحاب  لأظهرت نتائج الدراسة أن تكنولوجيا المعلومات واالتصا -

ل مساهمتها العالية في دعم الميزة التنافسية حيث تعمل هذه المصلحة بدرجة عالية وهذا من خال
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التكنولوجيا على توفير المعلومات عن المنافسين وخدمة المستهلكين حسب االحتياجات والرغبات المختلفة 
وتخفيض التكاليف الكلية في سبيل تحسين الوضعية التنافسية لهذه المؤسسات، ولكنها تبقي مساهمتها 

 يخص اكتشاف االسواق الجديدة وخدمات ما بعد البيع؛ متوسطة في ما 
أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسات الصناعية بالشرق  -

وبدرجة  الجزائري تساهم في ادارة العالقة مع الزبائن حيث بينت الدراسة أن هذه التكنولوجيا تساهم
ن الزبون الحالي والزبون المحتمل، كما في جذب الزبون واالحتفاظ به وتوفير سجالت محدثة ع متوسطة

تساهم وبدرجة عالية  في تطوير خدمات االستعالم عن بعد للزبائن وفي اعطاء صورة للزبون عن 
غاللها مختلف األقسام الموجودة في المؤسسة، وبناء سجالت عن الزبون وضمان سهولة الولوج اليها واست

  بما يخدم تفعيل العالقة مع الزبائن. 
بينت نتائج الدراسة أن المؤسسات الصناعية في الشرق الجزائري توظف تكنولوجيا المعلومات  -

واالتصال بدرجة عالية لتوطيد عالقتها مع الموردين وهذا من خالل استغاللها للحصول على كافة 
وضهم وتسعيراتهم، كما تساهم في تطوير مجاالت تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالموردين وعر 
 المعلومات واتخاذ القرارات بينها وبين مورديها.

أظهرت الدراسة التطبيقية أن المؤسسات الصناعية في الشرق الجزائري تعمل ومن خالل تكنولوجيا  -
ها العالية في المعلومات واالتصال على االرتقاء بمستوى حوكمة المؤسسات ويتجلى هذا في مساهمت

تحسين العملية االدارية وهذا ألنها توفر للمؤسسة امكانية التشاور والمشاركة في صناعة القرار بين 
 مختلف مستوياتها كما أنها تعزز كفاءة صنع القرار وتضمن لها سالمة ودقة القرارات المتخذة.

ال في حوكمة المؤسسات في كما سجلت الدراسة مستوى متوسط لمساهمة تكنولوجيا المعلومات واالتص -
مجال االفصاح والشفافية وهذا وبالرغم من أن هذه التكنولوجيا تسمح وبدرجة عالية من تقديم التقارير 

واستخدامها الجتذاب  وزيعها لألطراف ذات المصلحةاالجتماعية والبيئية، تبقي مساهمتها في مجال ت
 ا ما.المستثمرين والشركاء المحليين واألجانب متوسطة نوع

وأظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسات الصناعية في الشرق الجزائري تعاني من غياب مساهمة  -
تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحقيق المسؤولية البيئية ويتجلى هذا في مساهمتها المنخفضة والشبة 

عدم قدرتها على رصد  معدومة في مجال منح القدرة للمدراء على احتواء المخاطر البيئية وهذا عائد إلى
التلوثات البيئية وعلى قياس االنبعاثات الغازية والتحكم في استهالك الطاقة وادارة النفايات بطريقة آلية 
بسبب غياب العدادات واألدوات التي تحدد كمية هذه المخلفات، وتبقي مساهمتها الوحيدة في هذا المجال 

 ئي لدى العمال.تتم إال من خالل مساهمتها في رفع الوعي البي
 

  وكحوصلة إجمالية لما سبق يمكن القول بأن تكنولوجيا المعلومات واالتصال التي تفعلها
المؤسسات الصناعية في الشرق الجزائري من خالل مجموعة من اآلليات تساهم وبدرجة متوسطة في 
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تحقيق تنميتها المستدامة، ولكن هذه المساهمة سجلت درجة متفاوتة في خدمة مداخل تحقيق التنمية 
 المستدامة إال فيما يخص مجال مساهمتها البيئية فقد سجل غياب تام لهذه المساهمة. 

 توصيات الدراسة: 
الحصول عليها من واقع  وفقا للنتائج التي تم التوصل اليها من االطار النظري، وكذلك النتائج التي تم

التحليل االحصائي للبيانات المتحصل عليها من الدراسة الميدانية )التطبيقية( تم الخروج بمجموعة من 
 التوصيات واالقتراحات التي يمكن ادراجها في:

العمل على توفير مخصصات مالية وبشرية كافية لدعم نظم المعلومات الموجودة في المؤسسة  -
 دة على تكنولوجيا المعلومات وهذا لتوفير معلومات حديثة وشاملة ومتكاملة.وخاصة تلك المستن

بالرغم من أن المؤسسات الصناعية في الشرق الجزائري تمتلك قواعد بيانات فهي ملزمة بزيادة تفعيل  -
 هذه القواعد خاصة فيما يخص القواعد المتعلقة باألطراف الفاعلة مع المؤسسة.

على تهيئة مجال للتدريب الداخلي بغية زيادة القدرة على التعامل مع التطور المستمر في  العمل  -
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وهذا انطالقا من تبادل المعرفة والخبرة بين العمال داخليا مما يزيد من 

 مستوى الترابط والتواصل والتقارب المهني والوظيفي بين هؤالء.
يفة البحث والتطوير ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتمويلها لغرض المتابعة ضرورة ادماج وظ -

والتحسين والتطوير المستمرة لالبتكارات التكنولوجيا التي تتماشى مع متطلبات المؤسسة وعلى رأسها 
 المكونات البرمجية لتكنولوجيا المعلومات.

ز ومخابر البحث لتنمية وتطوير خلق مجال للتعاون بين المؤسسات الصناعية والجامعات ومراك -
تكنولوجيا تتماشي مع خصائص وامكانيات وطبيعة نشاط كل مؤسسة من ناحية، ومن ناحية أخري تجنب 

 المؤسسة تكلفة وتبعية أكبر للتكنولوجيا المستوردة.
العمل على تبادل الخبرات التقنية بين المؤسسات من خالل انشاء اما مواقع او مخابر بحث مشتركة  -
 ذا لالستفادة اكثر من التكنولوجيا المتاحة والبحث في سبل تطويرها.وه
ضرورة وجود وظيفة تعنى بالمسائل المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسات الصناعية  -

وهذا لتفعيل التعامل معها بصورة أكثر جدية واعطائها األهمية الالزمة وتوجيهها بما يتناسب مع النشاط 
 رس. المما
العمل على ادماج مكونات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أكثر ضمن العمليات الصناعية   -

كاالعتماد على شبكات األعمال المحوسبة للتحكم في التكلفة والوقت، والبرامج الحاسوبية الخاصة بتصميم 
 المنتجات وهذا بغية تشخيص األعطال والتقليل من الوحدات المعيبة.
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المؤسسات الصناعية على زيادة االهتمام بتكنولوجيا االتصاالت الحديثة وهذا من  يجب ان تعمل -
خالل القيام بدورات وأيام تحسيسية حول كيفية استخدام هذه التكنولوجيا واآلفاق التي يمكن أن توجدها 

 خاصة في ما يخص تفعيل العالقة االجتماعية والمجتمعية.
نترنت وتوجيها أكثر للتعريف بالمنتجات والخدمات التي يمكن ضرورة العمل على تفعيل تكنولوجيا اال -

أن تقدمها هذه المؤسسة، فهي قادرة على التعريف بالمؤسسة وتنشيط مبيعاتها من خالل االعتماد على 
 ميزتها في الولوج لألسواق المحلية والعالمية في أقل وقت وبأقل تكلفة. 

ة محلية )األنترانت( لما توفره من قدرة على تحسين العمل على ربط األقسام داخل المؤسسات بشبك -
 مستوى التواصل بين العمال لتسهيل العمل وتبادل المعلومات في اقل وقت وبأقل تكلفة.

تفعيل استخدام شبكة االكسترانت وهذا لضمان متابعة احتياجات المؤسسة مع اطراف ذات المصلحة،  -
عالقة مع الزبائن والتواصل أكثر مع الموردين، واالطالع أكثر وبالتالي اعطاء المؤسسة قدرة أكبر إلدارة ال
 على المستجدات التي تطرأ على محيطها.

خلق الوعي داخل وخارج المؤسسة بأهمية وكيفية استخدام شبكات التواصل االجتماعي لتعزيز  أهمية -
 الترابط الداخلي بين العمال وتعزيز تبادل المعلومات بينها وبين محيطها الخارجي. 

تعزيز فكرة العمل عن البعد من خالل استخدام الوسائط المتعددة مثال، فللعمل عن بعد ميزات متعددة  -
ن لمسها في مختلف المجاالت، فمن ناحية يضاعف من سرعة وفعالية اتخاذ القرار كما أنه يزيد من يمك

فعالية البرامج التدريبية التي يمكن ان تعتمدها المؤسسة، ومن ناحية أخري يحد من عمليات التنقل 
 .  وبالتالي التقليل من الحمولة البيئية والمساهمة أكثر في تحقيق المسؤولية البيئية

 اعتماد النشر االلكتروني للمعلومات المالية والغير المالية لتحسين صورة المؤسسة ودعم الشفافية. -
ضرورة التحسيس بأهمية ممارسات المسؤولية االجتماعية والبيئية داخل وخارج المؤسسة، والعمل أكثر  -

الت بما تستجيب لهذه على االستجابة لرغبات أصحاب المصلحة وتوجيه تكنولوجيا المعلومات واالتصا
 التطلعات. 

القيام بدورات تدريبية للمدراء من اجل التوعية اكثر بأهمية المحافظة على البيئة وكيفية استغالل  -
 التكنولوجيا والبرمجيات المتطورة لخدمة متطلبات مسؤوليتهم أمام البيئة.

ؤتمتة، والعدادات الذكية المستخدمة استخدام االجهزة الذكية في ادارة الطاقة كنظم التدفئة والتكييف الم -
 في التحكم في المياه وهذا للتقليل من االستغالل الغير عقالني لهذه الموارد.
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 :آفاق البحث 
على ما سبق يمكن للباحث طرح اتجاهات مستقبلية من أجل التعمق أكثر في هذا المنحى من  اعتمادا   

 الدراسة:
دراسة دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحقيق البعد إجراء بحوث ودراسات خاصة بمجال  -

 االقتصادي للتنمية المستدامة.
اجراء بحوث ودراسات خاصة بمجال االنعكاسات السلبية الستخدامات مكونات تكنولوجيا المعلومات  -

 واالتصال علي التنمية المستدامة.
معلومات واالتصال على ممارسات اء بحوث ودراسات في مجال انعكاس تطبيقات تكنولوجيا الر اج -

 المسؤولية االجتماعية والبيئية في ظل متطلبات تحقيق التنمية المستدامة.
اجراء بحوث ودراسات خاصة بأهمية توجيه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لخدمة حوكمة الشركات  -

 في ظل التوجه نحو التنمية المستدامة.
تقبلية إلدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة المسؤولية اجراء بحوث ودراسات حول اآلفاق المس -

 البيئية.
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كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، قسم العلوم االقتصادية، تخصص اقتصاد التنمية، 

 .2022 جامعة تلمسان، الجزائر،
، دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين عملية اتخاذ القرارات االدارية: دراسة حالةسمير القيسي،  .12

، كلية الدراسات العليا، الجامعة االردنية، االردن، االدارة العامةمذكرة ماجستير غير منشورة، تخصص: 
2002. 

مراحل الشراء االلكتروني وأثرها في ، تطبيقات ادارة عالقات الزبائن في سوزي صالح مطلب الشبيل .13
، مذكرة ماجستير غير بناء القيمة مع الزبون: دراسة على عينة من المتسوقين عبر البوابة االلكترونية

منشورة، تخصص: األعمال االلكترونية، قسم األعمال االلكترونية، كلية االعمال، جامعة الشرق االوسط، 
 .2022عمان، 

لوجيا المعلومات ودورها في ادارة المشكالت البيئية: دراسة حالة ظاهرة تكنو سيد ابراهيم محمد،  .14
، مذكرة ماجستير غير منشورة، تخصص: الدراسات والهندسة البيئية، السحابة السوداء وتخفيف اثارها

 .2002قسم الهندسة الميكانيكية، معهد التبين للدراسات المعدنية، القاهرة، مصر، 
، مذكرة ماجستير غبر منشورة، الجتماعية للمؤسسة والموارد البشريةالمسؤولية اضيافي نوال،  .15

تخصص تسيير موارد بشرية، كلية العوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة تلمسان، الجزائر، 
2009-2020. 
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مدى التزام الشركات الصناعية السعودية بتطبيق مبادئ حوكمة طالل فوزي حامد الرويلي،   .16
، رسالة ماجستير غير منشورة، تخصص: محاسبة، كلية دراسة تحليلية لإلفصاح والشفافية الشركات:

 .2020الدراسات العليا، الجامعة األردنية، االردن، 
دور حوكمة الشركات في الحد من التهرب الضريبي في الشركات فراس امين عواد الشنطاوي،  .17

، اطروحة دكتوراه غير منشورة، تخصص الدخل المساهمة العامة االردنية من وجهة نظر مدققي ضريبة
 .2022محاسبة، قسم المحاسبة، كلية الدراسات العليا، جامعة العلوم االسالمية العالمية، عمان، 

، مذكرة ماجستير غير سلوك المستهلك اتجاه المنتجات المقلدة: دراسة حالة الجزائرلسود راضية،  .18
، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة قسنطينة، منشورة، تخصص تسويق، قسم العلوم التجارية

2009. 
أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على مصداقية القوائم المالية من مثقال حمود سالم القرالة،  .19

، مذكرة ماجستير غير منشورة، تخصص: محاسبة، وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين األردنيين
 .2022األعمال، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن، قسم المحاسبة، كلية 

، أطروحة دكتوراه غير منشورة، آليات تحقيق التنمية المستدامة في الجزائرمحمد الطاهر قادري،  .21
 .2002كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، الجزائر، 

امكانية تطبيق المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية من قبل الشركات مدى محمد سالم اللولو،  .21
، المساهمة العامة: دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

مذكرة ماجستير غير منشورة، تخصص محاسبة وتمويل، قسم المحاسبة والتمويل، كلية التجارة، الجامعة 
 .2009ة، فلسطين، االسالمية غز 

دراسة نماذج لنظم وتكنولوجيا المعلومات في مراكز المعلومات العربية وسبل محمد شعباني،  .22
، أطروحة دكتوراه غير منشورة، تخصص: إدارة األعمال، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم تفعيلها

 .االقتصادية والتسيير، جامعة دالي إبراهيم، الجزائر
وعات تحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي واإلسالمي في ظل تحديات مشر محمد غربي،  .23

الدكتوراه، قسم العلوم السياسية، جامعة الجزائر،  أطروحة، العولمة من خالل المؤتمرات االسالمية
 .20020الجزائر، 

لة تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصال على البناء التنظيمي للمؤسسات "حامحمد لعريبي،  .24
، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم المؤسسات الجزائرية"

 .2022/2022، الجزائر، 2علوم التسيير، تخصص: اقتصاد صناعي، جامعة الجزائر 
، حوكمة الشركات في التشريع الكويتي واألردني: دراسة مقارنةمشاري نواف عليان غتر الحربي،  .25

 .2020مذكرة ماجستير غير منشورة، تخصص فانون، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية، 
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دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تحقيق التنمية المحلية مشري محمد الناصر،  .26
مذكرة ، المستدامة: دراسة لالستراتيجية الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حالة والية تبسة

ماجستير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية والتسيير، قسم العلوم االقتصادية، جامعة سطيف، الجزائر، 
2022. 

III. :المجالت والمقاالت 
، المجلس الوطني 29، سلسلة عالم المعرفة، العدد العرب أمام التحديات التكنولوجياأنطونيوس كرم،  .1

 .2922للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 
مجلة  االتصال الجمعوي: أشكاله وأجياله، وسائلة وتقنياته، أهدافه،أوهايبية فتيحة، نواري أمال،  .2

 2002العلوم اإلنسانية، العدد التاسع، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، مارس 
، المجلة الدولية للقانون، العدد حوكمة الشركات بين القانون والالئحةالصالحين محمد  العيش،  .3

 .2022الرابع، كلية القانون، جامعة بنغازي،  ليبيا، 
إشكالية  إدارة العالقة مع أصحاب المصالح كمدخل لممارسة العايب عبد الرحمن، بقة الشريف،  .4

المسؤولية  االجتماعية من طرف منظمات األعمال في الجزائر: حالة المؤسسة االقتصادية العمومية 
، مداخلة في الملتقى الدولي الثالث حول: منظمات األعمال برج بوعريريج –للتوضيب وفنون الطباعة 

  22/  22والمسؤولية االجتماعية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بشار، يومي 
 .20، ص: 2022فيفري 

ألداء الوظيفي للعاملين في األجهزة الحكومية أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على االعربي عطية،  .5
، جامعة ورقلة، الجزائر، 20، مجلة الباحث، العدد (-الجزائر–المحلية )دراسة ميدانية في جامعة ورقلة 

2022. 
وضع واستخدام المؤشرات القابلة للتطبيق فيما يتعلق المركز اإلنمائي دون اإلقليمي لشمال أفريقيا،  .6

 .2002 ،مارس 22/22، طنجة، المغرب، نمية المستدامةباألمن الغذائي والت
، المجلد األول، العدد الثاني، مفهوم االتصال: البعد النفسي واالجتماعي أنموذجابدر ناصر حسين،  .7

 .2022بابل، العراق،  مجلة مركز بابل للدراسات االنسانية، جامعة
(، مداخلة مقدمة توتة باتنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )دراسة حالة مؤسسة االسمنت عين .8

ضمن الملتقي الوطني واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
 .2022ماي  02/02الجزائر، جامعة الوادي، الجزائر، 

دور البعد األخالقي في تعزيز مقومات التنمية المستدامة من بضياف عبد المالك، عنتر بوتيارة،  .9
، مداخلة مقدمة ضمن الملتقي الدولي حول مقومات تحقيق التنمية المستدامة في سالميمنظور إ

 ديسمبر.   2-2االقتصاد اإلسالمي، كلية العلوم االقتصادية،  جامعة قالمة، 
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، مداخلة ضمن الملتقى الدولي المسؤولية االجتماعية بين اإللزام وااللتزامبقدور عائشة، بكار آمال،  .11
منظمات األعمال والمسؤولية االجتماعية، معهد العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، الثالث حول 

 .2022فيفري  22/22جامعة بشار، الجزائر، 
اإلطار القانوني في تفعيل المسؤولية البيئية للمؤسسات المعاينة الميدانية: بلبركاني أم خليفة،  .11

المؤتمر الدولي الثالث حول دور المسؤولية االجتماعية ، مداخلة ضمن مديرية البيئة بسيدي بلعباس
، كلية العلوم -الواقع والرهانات–للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تدعيم استراتيجية التنمية المستدامة 

 .2022نوفمبر  22/22االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، 
، مداخلة في الملتقى مع اإلشارة إلى تجـربة هولنـــــدا :عاد التنمية المستدامةأببوعشة مبارك،  .12

 22- 22، الجزائرالوطني الخامس حول اقتصاد البيئة وأثره على التنمية المستدامة، جامعة سكيكدة، 
 .2002أكتــوبر 

حراكها في العولمة من منظور ثورة المعلومات وتكنولوجيا االتصال وآليات ثامر كامل محمد،  .13
، عدد خاص بالذكري الخمسين لتدريس العلوم السياسية في العراق، مجلة العلوم 22العدد  ،الوطن العربي

 .السياسية، العراق، دون ذكر سنة النشر
تكنولوجيا المعلومات واقتصاد المعرفة القائم على التجارة الكترونيا أداة ثائر محمود العاني،  .14

، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة بغداد، العراق، 22، العدد22، المجلد للمنافسة الصناعية
2002. 

االتصال الشخصي في عصر شبكات التواصل االجتماعي ضرورة اجتماعية وحتمية جمال العيفة،  .15
، مجلة علوم اإلنسان والمجتمع، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة بسكرة، في عالم متغير

 .2022، جوان 20لعدد الجزائر، ا
، مداخلة مقدمة ضمن المؤتمر الدولي تكنولوجيا االتصال: المفهوم والتطورحسن رضا النجار،  .16

  .2009أفريل  9-2حول اإلعالم الجديد، تكنولوجيا جديدة لعالم جديد، جامعة البحرين، البحرين، 
 1992ن مؤتمر ري ودي جانيرو التنمية الشاملة المستدامة: المبادي والتنفيذ مخبابة عبد اهلل،    .17

، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى العلمي الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة 2002إلى مؤتمر بالي 
 .2002أفريل،  2-2االستخدامية للموارد المتاحة، جامعة بسطيف، الجزائر، 

مانة الفنية لمجلس األ استخدامات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لخدمة المعوقين،رأفت غنيم،  .18
، جامعة الدول ةوزراء الشؤون االجتماعية، إدارة التنمية والسياسات االجتماعية، قطاع الشؤون االجتماعي

 .2002العربية، مصر، 
( مع نظام MRPمساهمة لدمج نظام تحديد االحتياجات من المواد )زكية مقري، سامية لحول،  .19

، مداخلة مقدمة للمشاركة في الملتقى ارورات الغاز بباتنة( في وحدة قJITاإلنتاج في الوقت المحدد )
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حول: األساليب الكمية ودورها في اتخاذ القرارات اإلدارية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة 
 .2009جانفي  22-22سكيكدة، 

 الجودة حلقات على واثرها المعلومات تكنولوجيا مكونات استخدام مستوى ،وهاب صالح زينب .21
 للدراسات واالقتصاد االدارة كلية مجلة ،(والتعدين الجيولوجي للمسح العامة الشركة في ميدانية دراسة)

 .2022 العراق، بابل، جامعة االقتصادية،
توظيف تكنولوجيا المعلومات في ادارة المخاطر البيئية: حالة دراسية للشركة العاملة سحر قدوري،  .21

مجلد كلية التربية، المجلد األول، العدد الرابع، الجامعة المستنصرية، العراق، ، لصناعة الزيوت النباتية
2022. 

، الملتقى الوطني األول حول التنمية المستدامة ومؤشرات قياسهاسعيدة بورديمة، سليمة طبابية،  .22
وم آفاق التنمية المستدامة في الجزائر ومتطلبات التأهيل البيئي للمؤسسة االقتصادية" كلية العل

 .2020نوفمبر  2-2االقتصادية، جامعة قالمة، الجزائر،  أيام 
جودة تكنولوجيا المعلومات وأثرها في كفاءة التدقيق شاهر فالح العرود، طالل حمدوني شكر،  .23

، المجلة األردنية في إدارة األعمال، الداخلي في الشركات الصناعية والخدمية المساهمة العامة األردنية
 .2009، جامعة االردن، 02العدد المجلد الخامس، 

،مداخلة  إشكالية البيئة والتنمية المستدامة في االقتصاد الجزائريشالبي عمار، طيار حسن،  .24
 .2002ضمن الملتقى الوطني الخامس حول اقتصاد البيئة والتنمية المستدامة ،جامعة سكيكدة، الجزائر، 

، مجلة القسم العربي، جامعة 22العدد  ،تنمية المهارات عبر األقمار الصناعيةشهناز ظهير،  .25
 .2020باكستان، -بنجاب، الهور

دور تبني مقاربة المسؤولية االجتماعية في خلق وتدعيم ريادة وتنافسية منظمات طارق راشي،  .26
مداخلة ضمن المؤتمر العلمي العالمي التاسع لالقتصاد والتمويل اإلسالمي المنظم بعنوان النمو ، األعمال

 .2022سبتمبر  09/20االستقرار من منظور إسالمي،  تركيا، إسطنبول، والعـدالة و 
التنمية البشرية ومقومات تحقيق التنمية المستدامة في الوطن عبد الرحيم محمد عبد الرحيم،  .27

، مداخلة في مجلة: التنمية البشرية وأثرها على التنمية المستدامة، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، العربي
 .2002الشيخ، مصر، ماي شرم 
، دور تكنولوجيا المعلومات في تدعيم وتفعيل إدارة عالقات الزبائنعبد اهلل غانم، محمد قريشي،  .28

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بسكرة، 20أبحاث اقتصادية وادارية، العدد 
 .2022ديسمبر 
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، مداخلة في تحسين األداء البيئي للمؤسسة االقتصاديةدور االدارة البيئية عثمان حسن عثمان،  .29
ضمن الملتقي الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة، كلية العلوم االقتصادية 

 .02، ص: 2002أفريل،  02-02والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس 
العدد  المصرفية االلكترونية في عصرنة الجهاز المصرفي،دور تكنولوجيا الخدمات عرابة رابح،  .31
  .2022، األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية جامعة حسبة بن بوعلي الشلف، 02
أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على الموارد البشرية: دراسة ميدانية عزيزة عبد الرحمن العتيبي،  .31

 .2020، االستراليةعلى األكاديمية الدولية 
قياس رضا بعض أصحاب المصالح: دراسة عالء أحمد حسن الجبوري، على سالم شهاب أحمد،   .32

، 209، العدد 22، مجلة تنمية الرافدين، المجلد ميدانية في الشركة العامة لصناعة األدوية في نينوى
 .2022كلية االدارة واالقتصاد، جامعة الموصل، العراق، 

، مداخلة مقدمة ضمن الملتقي الدولي حول الية التنمية المستدامة وأبعادهاإشكعمار عماري،  .33
التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة فرحات عباس، 

 .2002سطيف، الجزائر، 
نولوجيا االنتاج ادارة الجودة البيئية الشاملة واثرها في ممارسات تكعمر على اسماعيل،    .34

االنظف: دراسة استطالعية آلراء عينة من العاملين  في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات 
 .2022، العراق، 222، العدد 22، مجلة تنمية الرفدين، المجلد الطبية في نينوى

عرض تجارب  :المسؤولية االجتماعية للشركات ودورها في التنميةعرابة رابح، بن داودية وهيبة،  .35
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  قائمـــــــــــــــــــــــــــــــــة الجـــــــــــــــــــــــــــــــــداول 
 الصفحة عنـــــــــــــــــــــــوان الجــــــــــــــــــــــــدول الرقم
 01 والمعلوماتالفرق بين البيانات  10

 75 (4002-4002خالل ) في العالمتطور عدد مستخدمي االنترنت  10

 46 الفرق بين االنترنت واالنترانت واالكسترانات 10

 Alexander 016األبعاد الخمسة للمسؤولية االجتماعية حسب  16

 067 ابعاد المزايا التنافسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 17

 075 المؤسسات الصناعية حسب كل والية وكل مجال صناعيعدد  14

 071 حجم العينة تكون موزعة بين واليات الدراسة 15

 041 تقيسه التي والعبارات االستبيان محاور 11

 040 قياس االتجاهات وفقا لمقياس ليكارت الخماسي للمتغير المستقل 10

 046 للمتغير التابعقياس االتجاهات وفقا لمقياس ليكارت الخماسي  01

 046 مقياس تحليل المتوسطات الحسابية 00

 047 معامل الثبات الكلي لالستبانة الفا كرونباخ 00

 044 معامل الثبات الفا كرونباخ لمحور واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسة 00

واالتصال لخدمة مداخل التنمية معامل الثبات الفا كرونباخ لمحور توظيف تكنولوجيا المعلومات  06
 المستدامة

045 

 041 توزيع المؤسسات الصناعية بحسب الطبيعة القانونية 07

 040 توزيع المؤسسات الصناعية بحسب طبيعة الملكية 04

 051 توزيع المؤسسات الصناعية بحسب عدد العمال 05

 050 توزيع المؤسسات الصناعية بحسب اقدمية المؤسسة في النشاط 01

 050 توزيع المؤسسات الصناعية بحسب نوع الصناعة 00

 056 توزيع المؤسسات الصناعية بحسب جنس مالئ االستبيان 01

 057 توزيع المؤسسات الصناعية حسب وظيفة مالئ االستبيان 00

 054 توزيع المؤسسات الصناعية بحسب االقدمية المهنية لمالئ االستبيان 00

الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لمحور وابعاد واقع تكنولوجيا المتوسطات  00
 المعلومات واالتصال في مؤسسات عينة الدراسة

055 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة ألقسام بعد تكنولوجيا المعلومات في  06
 مؤسسات عينة الدراسة

051 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لعبارات قسم المعلومات والبيانات في  07
 مؤسسات عينة الدراسة

050 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لعبارات قسم نظم المعلومات في  04
 مؤسسات عينة الدراسة

011 
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الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لعبارات قسم استخدام التكنولوجيا المتوسطات  05
 الحديثة في مؤسسات عينة الدراسة

010 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لعبارات قسم استخدام المكونات  01
 عينة الدراسةالمادية لتكنولوجيا المعلومات في مؤسسات 

010 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لعبارات قسم استخدام المكونات  00
 البرمجية لتكنولوجيا المعلومات في مؤسسات عينة الدراسة

010 

كنولوجيا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لعبارات قسم مستخدمي ت 01
 المعلومات في مؤسسات عينة الدراسة

016 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة ألقسام بعد تكنولوجيا االتصال في  00
 مؤسسات عينة الدراسة

017 

تكنولوجيا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لعبارات قسم مكونات  00
 االتصال في مؤسسات عينة الدراسة

017 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لعبارات قسم االنترنت وشبكات  00
 االتصال في مؤسسات عينة الدراسة

015 

تفعيل تكنولوجيا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة ألقسام بعد آليات 06
 المعلومات واالتصال في مؤسسات عينة الدراسة

011 

البشرية آليات التفعيل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لعبارات قسم  07
 والنظامية في مؤسسات عينة الدراسة

010 

افراد العينة لعبارات بعد اليات التفعيل من المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات  04
 الجانب االقتصادي في مؤسسات عينة الدراسة

001 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لعبارات قسم اليات التفعيل من  05
 الجانب التكنولوجي والفني في مؤسسات عينة الدراسة

000 

 المعلومات تكنولوجيا واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لمحور توظيفالمتوسطات الحسابية  01
 المستدامة في مؤسسات عينة الدراسة التنمية مداخل خدمة في واالتصال

000 

تكنولوجيا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة ألقسام بعد توظيف 00
 في المسؤولية االجتماعية في مؤسسات عينة الدراسةالمعلومات واالتصال 

006 

تكنولوجيا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لعبارات قسم توظيف 61
 المعلومات واالتصال في العملية االنتاجية في مؤسسات عينة الدراسة

007 

تكنولوجيا  لتصورات افراد العينة لعبارات قسم توظيف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 60
 المعلومات واالتصال في تنمية كفاءة العمال في مؤسسات عينة الدراسة

004 

تكنولوجيا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لعبارات قسم توظيف 60
 مؤسسات عينة الدراسةالمعلومات واالتصال في المصلحة العامة في 

005 

تكنولوجيا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة ألقسام بعد توظيف 60
 المعلومات واالتصال في العالقة مع اصحاب المصلحة في مؤسسات عينة الدراسة

005 
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تكنولوجيا  لعبارات قسم توظيف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة 66
 المعلومات واالتصال في دعم الميزة التنافسية في مؤسسات عينة الدراسة

001 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لعبارات قسم توظيف تكنولوجيا  67
 الدراسةالمعلومات واالتصال في ادارة العالقة مع الزبائن في مؤسسات عينة 

000 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لعبارات قسم مساهمة تكنولوجيا  64
 المعلومات واالتصال في ادارة العالقة الموردين في مؤسسات عينة الدراسة

010 

توظيف تكنولوجيا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة ألقسام بعد  65
 المعلومات واالتصال في حوكمة المؤسسات في مؤسسات عينة الدراسة

010 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لعبارات قسم توظيف تكنولوجيا  61
 المعلومات واالتصال في العملية االدارية في مؤسسات عينة الدراسة

010 

الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لعبارات قسم توظيف تكنولوجيا المتوسطات  60
 المعلومات واالتصال في االفصاح والشفافية في مؤسسات عينة الدراسة

010 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات افراد العينة لعبارات قسم توظيف تكنولوجيا  71
 واالتصال في المسؤولية البيئية في مؤسسات عينة الدراسةالمعلومات 

016 

 017 اختبار غلوموكوف سيمرنوف لبيانات محور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسة 70

اختبار غلوموكوف سيمرنوف لبيانات محور توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في خدمة مداخل  70
 التنمية المستدامة

014 

 015 من الفرضية الرئيسية األولى اختبار الفرضية الفرعية األولى 70

 011 الثانية من الفرضية الرئيسية األولىاختبار الفرضية الفرعية  76

 010 الثالثة من الفرضية الرئيسية األولىاختبار الفرضية الفرعية  77

 001 من الفرضية الرئيسية الثانية اختبار الفرضية الفرعية األولى 74

 000 الثانية من الفرضية الرئيسية الثانيةاختبار الفرضية الفرعية  75

 000 من الفرضية الرئيسية الثانية الثالثةاختبار الفرضية الفرعية  71

 000 الرابعة من الفرضية الرئيسية الثانيةاختبار الفرضية الفرعية  70

لمحور واقع تكنولوجيا  الختبار مدى وجود فروق معنوية ( independent T-Test)نتائج  41
المعلومات واالتصال ومحور توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال لخدمة مداخل التنمية المستدامة 

 تعزى إلى جنس مالئ االستبيان في مؤسسات عينة الدراسة

006 

الختبار مدى  ( one way analysis of variance ANOVA) نتائج اختبار التباين األحادي 40
لمحور واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور توظيف تكنولوجيا المعلومات  وجود فروق معنوية

واالتصال لخدمة مداخل التنمية المستدامة تعزى إلى وظيفة مالئ االستبيان في مؤسسات عينة 
 الدراسة

004 

الختبار مدى  ( one way analysis of variance ANOVA) التباين األحادينتائج اختبار  40
لمحور واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور توظيف تكنولوجيا المعلومات  وجود فروق معنوية

واالتصال لخدمة مداخل التنمية المستدامة تعزى إلى أقدمية مالئ االستبيان في مؤسسات عينة 

005 
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 الدراسة
الختبار مدى  ( one way analysis of variance ANOVA) نتائج اختبار التباين األحادي 40

لمحور واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور توظيف تكنولوجيا المعلومات  وجود فروق معنوية
 واالتصال لخدمة مداخل التنمية المستدامة تعزى إلى نوع المؤسسة من حيث طبيعتها القانونية

001 

الختبار مدى  ( one way analysis of variance ANOVA) نتائج اختبار التباين األحادي 46
لمحور واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور توظيف تكنولوجيا المعلومات  وجود فروق معنوية

 واالتصال لخدمة مداخل التنمية المستدامة تعزى إلى نوع المؤسسة من حيث الملكية

000 

الختبار مدى  ( one way analysis of variance ANOVA) نتائج اختبار التباين األحادي 47
لمحور واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور توظيف تكنولوجيا المعلومات  وجود فروق معنوية

 واالتصال لخدمة مداخل التنمية المستدامة تعزى إلى نوع المؤسسة من حيث نشاطها الصناعي

000 

الختبار مدى  ( one way analysis of variance ANOVA) نتائج اختبار التباين األحادي 44
لمحور واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور توظيف تكنولوجيا المعلومات  وجود فروق معنوية

 واالتصال لخدمة مداخل التنمية المستدامة تعزى إلى عدد العمال

007 

الختبار مدى  ( one way analysis of variance ANOVA) التباين األحادينتائج اختبار  45
لمحور واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحور توظيف تكنولوجيا المعلومات  وجود فروق معنوية

 واالتصال لخدمة مداخل التنمية المستدامة تعزى إلى أقدمية المؤسسة في النشاط

004 

 005 الدراسةملخص اختبار فرضيات  41
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  األشكالقائمـــــــــــــــــــــــــــــــــة  
 الصفحة الشكــــــــــــــــــــــــلعنـــــــــــــــــــــــوان  الرقم
 10 مكونات النظام 10

 10 النظام المغلقمكونات  10

 10 النظام الشبه مغلقمكونات  10

 10 مكونات النظام المفتوح 10

 00 العالقة بين البيانات والمعلومات 10

 00 خصائص المعلومات 10

 00 عناصر نظام المعلومات 10

 00 وظائف نظام المعلومات 10

 00 عناصر )مكونات( االتصال 10

 00 مفهوم التنمية المستدامةدور األطراف الفاعلة وأهم المحطات التي ساهمت في بلورة  01

 01 أبعاد التنمية المستدامة 00

 Caroll 010أبعاد المسؤولية االجتماعية عند  00

 000 تصنيف أصحاب المصلحة حسب األولوية 00

 Clarkson 000تصنيف أصحاب المصالح وفق  00

 Michell et Al 000تصنيف أصحاب المصالح وفق  00

 000 فكرة المجاميع الثالث وفق المصالح أصحاب تصنيف 00

 000 مبادئ حوكمة الشركات 00

 000 ةـــــــــــــــــــــــــــوذج الدراســــــــــــــــــــنم 00

 001 توزيع المؤسسات الصناعية بحسب الطبيعة القانونية 00

 000 توزيع المؤسسات الصناعية بحسب طبيعة الملكية 01

 000 الصناعية بحسب عدد العمالتوزيع المؤسسات  00

 000 توزيع المؤسسات الصناعية بحسب اقدمية المؤسسة في النشاط 00

 000 توزيع المؤسسات الصناعية بحسب نوع الصناعة 00

 000 توزيع المؤسسات الصناعية بحسب جنس مالئ االستبيان 00

 000 توزيع المؤسسات الصناعية حسب وظيفة مالئ االستبيان 00

 000 توزيع المؤسسات الصناعية بحسب االقدمية المهنية لمالئ االستبيان 00
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  المالحققائمـــــــــــــــــــــــــــــــــة  
 الصفحة الملحقعنـــــــــــــــــــــــوان  الرقم
 171-170 قائمة بالمؤسسات الصناعية الممثلة بعينة الدراسة 10

 172 لالستبيان قائمة االساتذة المحكمين 11

 180-172  االستبيان 12

 203-181 91االصدار  SPSSمخرجات برنامج  12
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  التشكرات 
  االهداء 

 ك-أ المقدمة العامة

 57-10 تفعيلها وآليات المؤسسة في واالتصال المعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية: األول الفصل

 10  الفصل تمهيد

 10 المعلومات تكنولوجيا ماهية: األول المبحث

 10 المعلومات نظام: األول المطلب

 10 النظام مفهوم: األول الفرع     

 10 المعلومات مفهوم: الثاني الفرع     

 01 المعلومات نظام مفهوم: الثالث الفرع     

 00 المعلومات تكنولوجيات مفهوم مرتكزات: الثاني المطلب

 00 التكنولوجيا مفهوم: األول الفرع     

 02 المعلومات لتكنولوجيا التاريخي والتطور التعريف: الثاني الفرع     

 02 المعلومات تكنولوجيا مكونات: الثالث الفرع     

 00 المعلومات تكنولوجيا، مزايا وعيوب خصائص: الثالث المطلب

 21 المعلومات تكنولوجيا خصائص: األول الفرع     

 20 المعلومات تكنولوجيا وعيوب مزايا: الثاني الفرع     

 21 االتصال تكنولوجيا: الثاني المبحث

 27 االتصال ماهية: األول المطلب

 27 االتصال تعريف: األول الفرع     

 22 االتصال( مكونات) عناصر: الثاني الفرع     

 20 االتصال أنواع: الثالث الفرع     

 10 الفرع الرابع: معوقات االتصال

 11 االتصال تكنولوجيا مفهوم: الثاني المطلب

 11 االتصال تكنولوجيا وتعريف التاريخي التطور: األول الفرع     

 12 الفرع الثاني: مكونات تكنولوجيا االتصال     

 70 الفرع الثالث: أسباب االهتمام بتكنولوجيا االتصال     

 72 االتصالالفرع الرابع: معوقات استخدام تكنولوجيا      

 71 كمكون أساسي في تكنولوجيا االتصال المطلب الثالث: االنترنت
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 71 الفرع األول: تعريف االنترنت     

 72 الفرع الثاني: التطور التاريخي لألنترنت     

 75 الفرع الثالث: الخدمات التي تقدمها االنترنت     

 20 االنترنتالفرع الرابع: ايجابيات وسلبيات استعمال      

 22 الفرع الخامس: الفرق بين تكنولوجيا االنترنت واالنترانت واالكسترانت

 27 المبحث الثالث: آليات تفعيل تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسة

 27 المطلب األول: آليات التفعيل البشرية والنظامية

 22 منطلق الموارد البشريةالفرع األول: تفعيل تكنولوجيا المعلومات واالتصال من 

 25 الفرع الثاني: تفعيل تكنولوجيا المعلومات واالتصال من منطلق تكامل وتوافق االنظمة 

 25 المطلب الثاني: اليات تفعيل تكنولوجيا المعلومات واالتصال من جانب اقتصادي

 واالتصالالسعر المناسب: اتجاه لتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات الفرع األول: 
20 

 51 إعداد الميزانية والحصول على التمويل الفرع الثاني: 

 51 المطلب الثالث: آليات التفعيل من الجانب التكنولوجي و الفني 

 51 الفرع األول: التغيير التكنولوجي لدعم بنية تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسة

 50 الفرع الثاني: تبني نظام ألمن المعلومات  

 57 خالصة الفصل 

 التنمية لخدمة الصناعية المؤسسة في واالتصال المعلومات تكنولوجياتوظيف : الثاني الفصل
 المستدامة

52-071 

 52 تمهيد الفصل 

 55 المستدامة التنمية ماهية: األول المبحث

 55 المستدامة التنمية مفهوم: األول المطلب

 55 المستدامة التنمية لمفهوم التاريخي التطور: األول الفرع

 52 المستدامة التنمية تعريف: الثالث الفرع

 57 المستدامة التنمية أهداف وخصائص، مبادئ: الثاني المطلب

 57 المستدامة التنمية مبادئ: األول الفرع

 55 المستدامة التنمية خصائص: الثاني الفرع

 50 المستدامة التنمية أهداف: الثالث الفرع

 01 المستدامة التنمية أبعاد: األول المطلب

 01 المستدامة للتنمية االقتصادي البعد: األول الفرع
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 00 المستدامة للتنمية والثقافي االجتماعي البعد: الثاني الفرع

 07 المستدامة للتنمية البيئي البعد: الثالث الفرع

 05 التكنولوجي البعد: الرابع الفرع

 05 مداخل تحقيق التنمية المستدامة في المؤسسة الصناعية: الثاني المبحث

 05 تحقيق التنمية المستدامة في المؤسسة الصناعيةكمدخل لالمطلب األول: المسؤولية االجتماعية 

 05 مفهوم المسؤولية االجتماعية: األول الفرع     

 011 الصناعية للمؤسسة االجتماعية المسؤولية وأهمية أبعاد: الثاني الفرع     

 000 المستدامة التنمية متطلبات لخدمة االجتماعية المسؤولية تطبيق مجاالت: الثالث الفرع     

 001 الصناعية للمؤسسة البيئية المسؤولية مدخل: الثاني المطلب

 001 البيئية المسؤولية تعريف: األول الفرع    

 002 الصناعية المؤسسة في البيئية المسؤولية تطبيق نطاق: الثاني الفرع    

 000 الصناعية المؤسسة في المصالح أصحاب مدخل: الثالث المطلب

 002 المصالح أصحاب تعريف: األول الفرع    

 001 المصالح أصحاب تصنيفات: الثاني الفرع    

 005 المؤسسة في المصلحة أصحاب مطالب تحديد: الثالث الفرع    

 020 الشركات حوكمة مدخل :الرابع المطلب

 020 الشركات حوكمة تعريف: األول الفرع   

 021 الشركات حوكمة مبادئ: الثاني الفرع  

 025 الشركات حوكمة أهمية: الثالث الفرع  

 في المستدامة التنمية مداخل تفعيل في واالتصال المعلومات تكنولوجيا مساهمة: الثالث المبحث
 الصناعية المؤسسة

020 

 020 االجتماعية المسؤولية تفعيل في واالتصال المعلومات تكنولوجيا مساهمة: األول المطلب

 011 االنتاجية العملية دعم في واالتصال المعلومات تكنولوجيا مساهمة: األول الفرع     

 010 العاملين كفاءة تنمية في واالتصال المعلومات تكنولوجيا مساهمة: الثاني الفرع     

 011 العامة المصلحة خدمة في مساهمتها: الثالث الفرع     

 011 المصلحة اصحاب مع العالقة تفعيل في واالتصال المعلومات تكنولوجيا مساهمة: الثاني المطلب

 017 التنافسية الميزة في واالتصال المعلومات تكنولوجيا مساهمة: األول الفرع    

 012 الزبائن مع العالقة ادارة في واالتصال المعلومات تكنولوجيا مساهمة: الثاني الفرع    

 015 الموردين مع العالقة ادارة في واالتصال المعلومات تكنولوجيا مساهمة: الثالث الفرع    
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 010 الشركات حوكمة تفعيل في واالتصال المعلومات تكنولوجيا مساهمة: الثالث المطلب

 010 االدارية العملية في واالتصال المعلومات تكنولوجيا مساهمة: األول الفرع    

 070 والشفافية االفصاح في واالتصال المعلومات تكنولوجيا مساهمة: الثاني الفرع    

 070 البيئية المسؤولية تفعيل في واالتصال المعلومات تكنولوجيا مساهمة: الرابع المطلب

 071  الفصل خالصة

 021-077 )التطبيقية( على عدد من المؤسسات الصناعية بالشرق الجزائري الفصل الثالث: الدراسة الميدانية

 077 تمهيد الفصل

 072 منهجية الدراسة الميدانية المبحث األول:

 072 المطلب األول: وصف مجتمع الدراسة وعينة الدراسة

 072 الفرع األول: وصف مجتمع الدراسة 

 075 الفرع الثاني: تحديد عينة الدراسة    

 075 ادوات الدراسة ونموذج ومتغيرات الدراسة: المطلب الثاني

 075 الفرع االول: ادوات الدراسة

 020 الفرع الثاني: نموذج ومتغيرات الدراسة

 021 واختبار الطبيعيةالمطلب الثالث: صدق وثبات اداة الدراسة، 

 027 الفرع األول: صدق أداة الدراسة

 027 الفرع الثاني: ثبات اداة الدراسة

 025  تحليل وعرض النتائجالمبحث الثاني: 

 025 المطلب األول: تحليل وعرض نتائج البيانات الشخصية

 025 الفرع األول: معلومات حول المؤسسة 

 052 االستبيانالفرع الثاني: بيانات حول مالئ 

 052 المطلب الثاني: تحليل وعرض نتائج اجابات أفراد عينة الدراسة

الفرع األول: تحليل اسئلة الدراسة الخاصة بمحور واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال في 
 مؤسسات عينة الدراسة

055 

 المعلومات واالتصال فيتوظيف تكنولوجيا تحليل اسئلة الدراسة الخاصة بمحور الفرع الثاني: 
 في مؤسسات عينة الدراسةخدمة مداخل التنمية المستدامة 

000 

 017 الطبيعية: اختبار الثالثالمطلب 

اختبار الطبيعية بالنسبة لمحور واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال في مؤسسات الفرع األول: 
 عينة الدراسة

017 
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بالنسبة لمحور توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في خدمة الفرع الثاني: اختبار الطبيعية 
 مداخل التنمية المستدامة

012 

 012 اختبار الفرضياتالمبحث الثالث: 

 012 اختبار الفرضية الرئيسية األولى المطلب األول:

 015 الفرع األول: الفرضية الفرعية األولى من الفرضية الرئيسية االولى

 015 الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسية األولىالفرع الثاني: 

 015 الفرع الثالث: الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسية األولى

 010 المطلب الثاني: اختبار الفرضية الرئيسية الثانية

 001 الثانيةالفرع األول: الفرضية الفرعية األولى من الفرضية الرئيسية 

 001 الثانيةمن الفرضية الرئيسية  الثانية: الفرضية الفرعية الثانيالفرع 

 000 الثانيةمن الفرضية الرئيسية  الثالثة: الفرضية الفرعية الثالثالفرع 

 000 الثانيةمن الفرضية الرئيسية  الثالثة: الفرضية الفرعية الرابعالفرع 

 002 المطلب الثالث: اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة

 001 الثالثةالفرع األول: الفرضية الفرعية األولى من الفرضية الرئيسية 

 007 الثالثةمن الفرضية الرئيسية  الثانية: الفرضية الفرعية الثانيالفرع 

 005 الثالثةمن الفرضية الرئيسية  الثالثة: الفرضية الفرعية الثالثالفرع 

 000 الرابعةالمطلب الثالث: اختبار الفرضية الرئيسية 

 000 الرابعةمن الفرضية الرئيسية  األولى: الفرضية الفرعية األولالفرع 

 000 الرابعةمن الفرضية الرئيسية  الثانية: الفرضية الفرعية الثانيالفرع 

 000 الرابعةمن الفرضية الرئيسية  الثالثة: الفرضية الفرعية الثالثالفرع 

 001 الرابعةمن الفرضية الرئيسية  الرابعة: الفرضية الفرعية الرابعالفرع 

 002 الرابعةمن الفرضية الرئيسية  الخامسة: الفرضية الفرعية الخامسالفرع 

 021 خالصة الفصل

 025-020 الخاتمة العامة

 075-020 قائمة المراجع

 020-070 قائمة الجداول

 022 قائمة األشكال

 021 قائمة المالحق

 051-027 قائمة المحتويات
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 207-050 المالحق

  الملخص 
 



 

 

 قــــــــــــــــالمالح
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 ــــــــــــــــنقائمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األساتذة المحكميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  الدكتور: بن خديجة منصف 
  الدكتور: بوفاس الشريف

  الدكتور: صاري علي
 مساعدية سوق اهراسجامعة محمد الشريف  الدكتور: جابر مهدي

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير الدكتورة: بوشويشة رقية
  الدكتورة: طلحي فاطمة الزهراء

  االستاذ: بن بوزيد سليمان
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 المؤسسات الصناعية الممثلة في عينة الدراسةقائمــــــة 

 اسم المؤسسة نوع النشاط الصناعي الممارس الوالية
 FAMOS - Entreprise Nationale de Fabrication Mécanique صناعات ميكانيكية تبسة

et Outillage de Coupe Standard et Spécifique 

 ESSALEM ELECTRONICS صناعة كهرو منزلية تبسة
 MENATEX Recyclage et Textile صناعة نسيجية تبسة

 SOMIPHOS - Société des Mines des Phosphates صناعة استخراجية تبسة
 MEDIFIL - La Méditerranéenne des Fils الصناعة النسيجية سطيف

 BOUADJIL et Cie مواد البناء سطيف
 Briqueterie SITIFIS مواد البناء سطيف
 Céramique EL-HIDHAB مواد البناء سطيف
 Conserverie NOUVELLE ERE صناعات غذائية سطيف
 DEI - Door Errihane Industry صناعة األثاث سطيف

 EULYPLAST الصناعة البالستيكية سطيف

 Générale Emballage صناعة الورق سطيف

 GLB - Groupe Laid BOURAS مواد البناء سطيف

 Limonaderie SARMOUK et Fils الصناعة الغذائية سطيف

 MAMI الصناعة الغذائية سطيف

 MHP - Menuiserie des Hauts Plateaux صناعة االثاث سطيف

 SATEREX الصناعات الكهرو منزلية سطيف

 SENSUS صناعة كهربائية وميكانيكية سطيف
 SCAEK - Société des Ciments de Ain El Kébira مواد البناء سطيف

 SYNSET - Société des Cuirs Synthétiques صناعة المالبس سطيف

 SIPLAST - Société d'Injection et Soufflage en Matière الصناعة البالستيكية سطيف

Plastique 

 SOFAFE - Société Sétifienne de Fabrication de Fils et الصناعة الكهربائية سطيف

Câbles Electriques 

 BOUNA PEINTURE الدهن عنابة

 Carrière BENATIA مواد البناء عنابة
 CIAA - Complexe Industriel Agro-Alimentaire IZDIHAR الصناعة الغذائية عنابة

 Double M MEROUANI Mobilier الصناعات الجلدية عنابة

 EAPI - Entreprise Algérienne de Papier et d'Impression الصناعات الورقية عنابة

 GB - Générale Bônoise الصناعات الغذائية عنابة

 Groupe Industriel SIDER الصناعات الكيماوية عنابة



10الملحق رقم   

 
272 

 INFRARAIL Est الصناعات المعدنية عنابة

 INPHA-MEDIS الصناعات الكيماوية عنابة

 Laiterie El MAIDA الصناعات الغذائية عنابة

 SMIDE - Les Moulins de Seybouse الصناعات الغذائية عنابة

 LIANA الصناعات الغذائية واالعالف عنابة

 MAHBOUBA الصناعة الغذائية عنابة

 MGA INDUSTRIE الصناعات الكهربائية عنابة

 MONIA - Montage Industriel Annaba صناعات الخشبية عنابة

 SOFAMEST - Société de Fabrication de Meubles de l'Est صناعة األثاث عنابة

 SOMIND - Société de Maintenance & Travaux مواد البناء عنابة

Industriels 

 SATPAP ALIF PAPIER - Société de Transformation صناعة الورق عنابة

Papier et Plastiques 

 AAHP - Algérian Animal Health Product الصناعات الكيماوية قسنطينة

 CERAMIQUES LE ROCHER مواد البناء قسنطينة

 CIRTA CERAMIQUE مواد البناء قسنطينة

 COVEL BELHOUCHET صناعة الورق قسنطينة

 Groupe ERCE - Entreprise des Ciments et Dérivés de صناعة مواد البناء قسنطينة

l'Est 

 EMO - Entreprise Moteurs Constantine ميكانيكيةصناعة  قسنطينة

 ENASEL - Entreprise Nationale de Sel صناعة غذائية قسنطينة

 ENG - Entreprise Nationale des Granulats صناعة مواد البناء قسنطينة

 Fréres DIB Métaux الصناعة المعدنية قسنطينة

 GVC BOULMERKA - Grande Vinaigrerie الصناعات الغذائية قسنطينة

Constantinoise BOULMERKA 

 GRANU EST الصناعات االستخراجية قسنطينة

 ISOPHARM ALGERIE الصناعة الكيماوية قسنطينة

 KPMA - Khroub Pharmaceutical Manufacturing Algéria الصناعة الكيماوية قسنطينة

 METAPLAST INDUSTRIE الصناعة البالستيكية قسنطينة

 MONDIAL CHAUSSURES صناعة االحذية قسنطينة

 NUMIDIA PEINTURE SONUP صناعة الدهن قسنطينة

 SNTA - Société Nationale des Tabacs et Allumettes صناعة التبغ والكبريت قسنطينة

 VSI - Verrerie Silice International الصناعة البالستيكية قسنطينة

 ABB - Asea Brown Boveri صناعات كهربائية قسنطينة

 Entreprise BFZ صناعات معدنية قسنطينة
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  ؛أخي الفاضل أختي الفاضلة

ضع بين أيديكم هذا االستبيان والذي يدخل ضمن متطلبات استكمال الجانب التطبيقي ألطروحة يشرفنا أن ن 
بل تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في دعم التنمية المستدامة في المؤسسة س  الدكتوراه الموسومة بعنوان "

بكل حرية، كما  الرجاء مأل فراغات هذا االستبيان وفق ما يتماشى مع آرائكم الشخصية"، لذا فالصناعية الجزائرية
 .لبحث العلمي وشكرا على تعاونكم مسبقايطكم علما بان إجاباتكم لن تستعمل إال بغرض انح
 

 : البيانات الشخصيةاألولالمحور 
 أوال: معلومات حول المؤسسة

 نوع المؤسسة من حيث الطبيعة القانونية: .1
 SARL مؤسسة -

  مؤسسةEURL  

  مؤسسةSPA  

  مؤسسةSNC 

 طبيعة الملكية:   .2
 عمومية -
 خاصة -
 مختلطة -

 عدد العمال في المؤسسة: .3
      عامل 94إلى  1من  -
 عامل 994إلى  03من  -
 عامل 903من أكثر  -

  

 التعليم العالي والبحث العلميوزارة 
 سطيف -جامعة فرحات عباس 

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير
  قسم العلوم االقتصادية

 استبيان حول:
سُبل تفعيل دور تكنولوجيا 

المعلومات واالتصال في دعم 

التنمية المستدامة في المؤسسة 

 الصناعية الجزائرية 

 -في الشرق الجزائري  دراسة عدد من المؤسسات -
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 : أقدمية المؤسسة في النشاط .4
  سنوات 13أقل من 
  سنة 93سنوات إلى  13من 
  سنة 93أكثر من 

 نوع النشاط الصناعي:  .5
 والتبغ والكبريتالصناعات الغذائية  -
 السيراميك والزجاجصناعة مواد البناء،  -
 الصناعات االستخراجية -
 الميكانيكية والكهربائية وااللكترونية المعدنية، الصناعة -
 والبالستيكالبتروكيماوية الصناعة الكيماوية،  -
 الجلدية وصناعة المالبس واألحذيةالصناعة النسيجية،  -
 ماعدا الغراء األثاث واألدوات المدرسيةصناعة الخشب،  -

 مالئ االستبيانحول ثانيا: بيانات 
 الجنس: .1

 ذكر -

  أنثى 

 الوظيفة:  .2
 مدير عام -
 نائب مدير -
 رئيس قسم -

 الخبرة: .3
 سنوات      34من سنة إلى  -
 سنة 14سنوات إلى  13من  -
 سنة 94سنة إلى  93من  -
 سنة فما فوق 03 -
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 المؤسسة في واالتصال المعلومات تكنولوجيا واقع: (A) المحور الثاني
  

ير  العبارة الرقم
غ

ق 
واف

م
شدة

ب
ير  

غ
فق

موا
ايد 

مح
فق 

موا
ق  

مواف شدة
ب

 

A1 تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة      

 10س
تتصف قاعدة البيانات الموجودة في المؤسسة بقدرتها العالية على 

 تخزين البيانات واسترجاعها

     

 10س
توفر المؤسسة على قاعدة بيانات كافية وشاملة ومتاحة لمختلف ت

 األقسام

     

      بكفاءتها بياناتها تحرص المؤسسة على حماية قاعدة 10س

      الحداثةبتتميز المعلومات الموجودة في مؤسستكم  10س

 10س
تتميز المعلومات الموجودة في مؤسستكم بأنها مناسبة لحجم وطبيعة 

 االستخدام
     

 10س
تعتمد المؤسسة في الحصول على المعلومات على مصادر ورقية 

 وغير الورقية
     

      المعلومات ونشر تخزين في المعلومات نظام المؤسسة تستخدم 10س

 10س
 نظم وتطوير لبناء كافية مخصصات توفير على المؤسسة تعمل

 المعلومات
     

 10س
 المؤسسة بين التواصل تقوية من المطبق المعلومات نظام يمكن
 عملها وبيئة

     

 01س
 مختلف بين التنسيق في يساهم معلومات نظام على المؤسسة تعتمد

 األقسام
     

        اليومية العمليات كفاءة تحسين في المطبقة المعلومات أنظمة تساهم 00س

      االقتصادية للموارد جديدة استخدامات بإضافة التكنولوجيا تسمح 00س

      نوعيته وتحسين اإلنتاج زيادة في التكنولوجيا تساهم 00س

      النادرة الموارد استخدام تقليل في التكنولوجيا تساهم 00س

      والعمليات المنتجات تكاليف خفض على التكنولوجيا تعمل 00س

 00س
 في التقنيات أحدث من المؤسسة في المتاحة الحاسوب أجهزة تعد

 السوق
     

 00س
 تخزين في الحديثة التقنيات أحدث المؤسسة موظفو يستخدم

 الخ..ديسك والفالش المغناطيسية كاألقراص الكترونيا المعلومات
     

 00س
 كالحاسوب الحواسيب من متنوعة أجهزة المؤسسة لدى يتوفر

 Tablet اللوحي والحاسوب Laptop المحمول
     

      العمل تسهيل على المتاحة الحاسوب أجهزة تساعد 00س

 01س
 استرجاع على المؤسسة في المستخدمة الحاسوب أجهزة تساعد

 المناسب الوقت وفي إليها الحاجة عند المعلومات
     

 00س
 البيانات جمع على العمل في المستخدمة البرمجيات تعمل

 ويسر بسرعة ومعالجتها
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 00س
 اتخاذ على المؤسسة في المستخدمة الحاسوبية البرمجيات تساعد
 وفعالية بكفاءة القرار

     

      المخاطرة معدل تقليل المتاحة الحاسوبية البرمجيات تضمن 00س

 00س
تحقق البرمجيات المستخدمة في المؤسسة مساهمة فعلية في نظام 

 تكنولوجيا المعلومات
     

 00س
 تكنولوجيا الستخدام المؤهلة البشرية الموارد من كاف عدد هناك

 المعلومات
     

      الحاسوب عتاد صيانة على قادرون فنيون المؤسسة في يوجد 00س

 00س
 بما البرامج وتطوير تصميم على قادرين أشخاصا المؤسسة تمتلك

 العمل متطلبات مع يتماشى
     

 00س
 استخدام حول تدريبية بدورات القيام على الموظفين المؤسسة تشجع

 المعلومات تكنولوجيا
     

A2 تكنولوجيا االتصال في المؤسسة      

 00س
واستقبال البيانات في االتصال هي الوسيلة األكثر استخدام إلرسال 

 المؤسسة
     

 01س
تستخدم المؤسسة مجموعة وسائل اتصال تسهل جميع العمليات في 

 المؤسسة
     

 00س
تحرص المؤسسة على استخدام تكنولوجيا االتصال في تعزيز 

 عملياتها اإلدارية
     

 00س
تهدف تكنولوجيا االتصال في المؤسسة إلي فتح روابط جديد بين 

 المستويات اإلدارية وبينها وبين محيطها الخارجي
     

 00س
مة بعض تكنولوجيا االتصال مع ءتعاني المؤسسة من صعوبة مال

 االستخدامات المحلية
     

 00س
 االتصال أنظمة عن تعاني المؤسسة من صعوبة في التخلي

 التقليدية
     

      يضمن الفاكس في المؤسسة سرعة نقل المعلومات 00س

 00س
تعتمد المؤسسة في عملية التواصل مع أصحاب المصلحة على 

 الهاتف الثابت والهاتف الرقمي
     

      المتعددة الوسائط تكنولوجيا على عملها في المؤسسة تعتمد 00س

      والفيديوتكس التيليتكس تستخدم المؤسسة في العمل تكنولوجيا 00س

      االلكتروني للتعريف بالخدمات التي تقدمهاتستخدم المؤسسة موقعها  00س

 01س
يسمح الموقع االلكتروني للمؤسسة بتسهيل تعامالتها مع محيطها 

 الخارجي
     

      تعتبر المؤسسة أن االنترنت ضرورة لممارسة نشاطها 00س

      يتم استخدام االنترنت في كل المستويات اإلدارية في المؤسسة 00س

      االنترنت من تكلفة التعامل مع المتعاملين االقتصاديينتقلل  00س

 00س
 إلرسال ميسرة اتصال تستخدم المؤسسة البريد االلكتروني كوسيلة

 الكترونيا وتبادلها الرسائل
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 00س
 على للمحادثات المخصصة الخدمات من العديد يوجد في المؤسسة

 االنترنت
     

 00س
التواصل االجتماعي وسيلة اتصال مهمة تعتبر المؤسسة مواقع 

 وحتمية ألداء عملها
     

      يتم التواصل بين العمال عن طرق شبكة االنترانت 00س

 00س
المؤسسة من خالل شبكة  وأنظمة قوانين تضمن المؤسسة تطبيق

 االنترانت
     

      تستخدم المؤسسة شبكة اإلكسترانت لربطها مع متعامليها 00س

 01س
 والدائمة المؤسسة بين المتواصلة العالقة تضمن شبكة اإلكسترانت

 الخ...البنوك  والموردين، الموزعين مع
     

A3 آليات تفعيل تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسة      

 00س
 متنوعة خبرات يمتلكون الذين العاملين تقوم المؤسسة باختيار

 التكنولوجيا هذه مع التعامل في متقدم ومستوى واسعة ومعرفة
     

 00س
 المعارف تبادل من انطالقا الداخلي للتدريب مجال أوجدت المؤسسة

 المؤسسة داخل العمال بين
     

      تقوم المؤسسة بالتفاوض والتشاور مع العاملين قبل اقتناء التكنولوجيا 00س

 00س
 التثقيف طريق عن ثقة العمال في التكنولوجيا تكسب المؤسسة

 الفعال واالتصال
     

 00س
 بالتغيرات إلعالمهم النطاق واسعة تعريف تعتمد المؤسسة حملة

 فيها البدء قبل المقترحة
     

      المؤسسة أعمال جميع في متوافقة ومتكاملة أنظمة تعتمد المؤسسة 00س

      نفسه المورد من التي تستخدمها البرمجيات تستقدم المؤسسة جميع 00س

 00س
 في االستثمار فرصة إظهار على المؤسسة تساعد االقتناء تكلفة

 المرغوبة التكنولوجيا
     

 00س
 التكاليف من كال اعتبارها في تأخذ مفصلة ميزانية تعد المؤسسة

 المختارة بالتكنولوجيا المرتبطة والمستمرة المباشرة
     

      شراؤها المراد والبرمجيات للمعدات تضع المؤسسة قائمة 01س

 00س
لسداد  الزمني بند والجدول كل تدرج المؤسسة ضمن ميزانيتها، تكلفة

 تالتكنولوجيا المقتنا
     

      والتطوير البحث لوظيفة الداخلي تعتمد المؤسسة اإلدماج 00س

      تتعاقد المؤسسة مع جهات خارجية للبحث والتطوير 00س

 00س
 مؤسسات تكنولوجيا جديدة قامت المؤسسة بشراءمن اجل اقتناء 

 أخرى
     

      قامت المؤسسة بشراء تراخيص خاصة بالتكنولوجيا الجديدة 00س

      أخرى مؤسسات مع التقنية الخبرات تقوم المؤسسة بتبادل 00س

 00س
تحرص المؤسسة على امن وخصوصية وحماية المعلومات 

 الشخصية للعميل والموظف
     

      تضمن المؤسسة إتاحة البيانات في أي وقت 00س
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 00س
 المخزنة والبيانات البرامج من احتياطية بنسخ تحتفظ المؤسسة

 بالحاسوب
     

 01س
 بصفة الحماية هذه وتحديث الشبكة تعمل المؤسسة على حماية

 مستمرة
     

 

 دعم التنمية المستدامةمساهمة تكنولوجيا المعلومات واالتصال في :  (B) الثالثالمحور 
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B1 توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في خدمة المسؤولية االجتماعية      

 :فيالعملية اإلنتاجية  في واالتصال المعلومات تكنولوجيا توظيف ساهم  

      الضرورية كتكاليف االنتاج، اآلجال والجودةمتابعة المؤشرات  10ع

      )المواد الخام...الخ( حتياجاتها من المواردالالتخطيط  10ع

      تحديد اماكن الطلب واشكال الشحن  10ع

      على الحاسوب لتصميم منتجاتها وفي عملية التصنيع االعتماد 10ع

      تقوم المؤسسة بتسيير انتاجها  10ع

      تشخيص العطل قبل حدوثه 10ع

 :في تنمية كفاءة العمال في واالتصال المعلومات تكنولوجيا توظيف ساهم

      تنفيذ البرامج التدريبية تفعيل طريقة 10ع

      تعزيز فكرة العمل عن بعد 10ع

      مبدأ تكافؤ الفرصلالتوظيف االلكتروني في المؤسسة  تعزيز 10ع

      المسار المهني للعاملمتابعة  01ع

      تسهيل عمليات التواصللتوطيد العالقة العمالية  00ع

 :في المصلحة العامة في واالتصال المعلومات تكنولوجيا توظيف ساهم

      االشخاص المعاقين اتاحة فرصة لتوظيف 00ع

      لألشخاص ذوي االعاقات بلعب دور فعال في المؤسسة السماح 00ع

B2             اطراف ذات المصلحةتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في خدمة      

 :فيتكنولوجيا المعلومات واالتصال في دعم الميزة التنافسية  توظيف ساهم

      عمل قواعد بيانات للخدمات والمنتجات متاحة محليا وعالميا 00ع

      المختلفة في أي مكانخدمة المستهلكين حسب االحتياجات والرغبات  00ع

      توفير المعلومات عن المنافسين واعداد قاعدة بيانات خاصة بهم 00ع

      تحديد مصادر التوريد البديلة 00ع

      تخفيض التكاليف الكلية 00ع

      اكتشاف اسواق جديدة ومربحة لبيع منتجاتها  00ع

      بعد البيعتدعيم جودة المنتجات وأنشطة وخدمات ما  01ع

      إرسال وتوزيع معلومات عن منتجاتها وخدماتها 00ع

      وخدمات جديدة بتطوير منتجات  السماح 00ع

      السماح بتحديد مواقع العمليات بمرونة 00ع
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 :فيتكنولوجيا المعلومات واالتصال في ادارة العالقة مع الزبائن  توظيف ساهم

      به جذب الزبون واالحتفاظ 00ع

      بناء سجالت عن الزبون وضمان سهولة الولوج اليها واستغاللها 00ع

      ادارة المبيعات وحسابات الزبون 00ع

      توفير سجالت محدثة عن الزبون الحالي والزبون المحتمل 00ع

      اعطاء صورة للزبون عن مختلف االقسام الموجودة في المؤسسة 00ع

      خدمات االستعالم عن بعد للزبائنتطوير  00ع

       اعادة تنشيط المبيعات 01ع

 :فيتكنولوجيا المعلومات واالتصال في ادارة العالقة مع الموردين  توظيف ساهم

الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالموردين وعروضهم  00ع
      وتسعيراتهم

 00ع
في مجاالت الجدولة المتقدمة النشاطات المتكاملة بالوقت الحقيقي 

 والشحن وادارة الطلب وادارة المخزون بين المؤسسة ومورديها
     

      توفير معلومات وبيانات القوى البيعية للموردين 00ع

 00ع
تطوير مجاالت تبادل المعلومات واتخاذ القرارات بين المؤسسة 

      والموردين

B3       حوكمة الشركات )المؤسسات(توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في خدمة      

 :فيتكنولوجيا المعلومات واالتصال في العملية االدارية  توظيف ساهم

      سهولة التشاور والمشاركة في صناعة القرار 00ع

 00ع
تعزيز كفاءة صنع القرار لدى جميع المدراء وفي مختلف أقسام 

      المؤسسة

      اتخاذ القرارات االدارية السليمة   00ع

 :فيتكنولوجيا المعلومات واالتصال في االفصاح والشفافية  توظيف ساهم

 00ع
اجتذاب مستثمرين محليين واجانب وهذا بزيادة كمية المعلومات 

 المعروضة
     

      اإلفصاح عن التقارير والقوائم المالية 00ع

      التقارير المالية والغير مالية )اجتماعية/بيئية( تقديم 01ع

 00ع
النشر اإللكتروني في طباعة المعلومات وتوزيعها ونشرها الي األطراف 

      ذات المصلحة

B4      فيواالتصال في المسؤولية البيئية تكنولوجيا المعلومات  توظيف ساهم:      

      احتواء المخاطر البيئيةاكتساب المدراء لقدرة اكبر على  00ع

      قياس انبعاثات وتصريف المياه الملوثة 00ع

 00ع
توفير العدادات االلكترونية لمعرفة كمية استهالك الطاقة والغازات 

 المنبعثة
     

      تحقيق فعالية استهالك الطاقة 00ع

      في رفع الوعي البيئي لدى العاملين المساهمة 00ع

      االنشطة الصناعية ورصد التلوثات البيئية بمختلف انواعها دراسة 00ع
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      متابعة عمليات نقل المواد الخطرة 00ع

      البيئة حماية على تساعد ذكية آلية بطريقة النفايات ادارة 00ع

    
    

  مشري محمد الناصرالباحث:               
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 حنحرااات الميياريةالخاصة بالمتوسطات الحسابية وال  SPSSمخرجات 
 

GET 

  FILE='C:\Users\nacer\Documents\mecheri qustionnaire.sav'. 

DATASET NAME Ensemble_de_données1 WINDOW=FRONT. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=16س 15س 14س 13س 12س 11س 10س 9س 8س 7س 6س 5س 4س 3س 2س 1س 

 28س 27س 26س 25س 24س 23س 22س 21س 20س 19س 18س 17س

 46س 45س 44س 43س 42س 41س 40س 39س 38س 37س 36س 35س 34س 33س 32س 31س 30س 29س    

 60س 59س 58س 57س 56س 55س 54س 53س 52س 51س 50س 49س 48س 47س

 70س 69س 68س 67س 66س 65س 64س 63س 62س 61س    

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

 

 

 

 
Descriptives 
 

 

 

Remarques 

Résultat obtenu  

Commentaires   

Entrée Données C:\Users 

acer\Documents\mecheri 

qustionnaire.sav 

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 

de travail 

60 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition des valeurs 

manquantes 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations prises en 

compte 

Toutes les données non manquantes 

sont utilisées. 
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Syntaxe DESCRIPTIVES VARIABLES=2س 1س 

 11س 10س 9س 8س 7س 6س 5س 4س 3س

 18س 17س 16س 15س 14س 13س 12س

 25س 24س 23س 22س 21س 20س 19س

 28س 27س 26س

 34س 33س 32س 31س 30س 29س    

 41س 40س 39س 38س 37س 36س 35س

 48س 47س 46س 45س 44س 43س 42س

 55س 54س 53س 52س 51س 50س 49س

 60س 59س 58س 57س 56س

 66س 65س 64س 63س 62س 61س    

 70س 69س 68س 67س

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN 

MAX. 

 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,016 

Temps écoulé 00 00:00:00,072 

 
 

[Ensemble_de_données1] C:\Users\nacer\Documents\mecheri qustionnaire.sav 

 

 

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

تتصف قاعدة البيانات الموجودة في 

المؤسسة بقدرتها العالية على تخزين 

 البيانات واسترجاعها

60 3,00 5,00 4,5000 ,77021 

تتوفر المؤسسة على قاعدة بيانات كافية 

 وشاملة ومتاحة لمختلف األقسام

60 2,00 5,00 4,1000 ,85767 

تحرص المؤسسة على حماية قاعدة 

 بياناتها بكفاءة

60 1,00 5,00 3,5833 ,99646 

تتميز المعلومات الموجودة في مؤسستكم 

 بالحداثة

60 3,00 5,00 4,0333 ,68807 

تتميز المعلومات الموجودة في مؤسستكم 

 بأنها مناسبة لحجم وطبيعة االستخدام

60 1,00 5,00 3,7167 1,26346 

تعتمد المؤسسة في الحصول على 

المعلومات على مصادر ورقية وغير 

 الورقية

60 4,00 5,00 4,6667 ,47538 

تستخدم المؤسسة نظام المعلومات في 

 تخزين ونشر المعلومات

60 3,00 5,00 4,1667 ,69298 

تعمل المؤسسة على توفير مخصصات 

 كافية لبناء وتطوير نظم المعلومات

60 1,00 5,00 3,3833 1,19450 
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يمكن نظام المعلومات المطبق من تقوية 

 التواصل بين المؤسسة وبيئة عملها

60 1,00 5,00 3,8667 1,17122 

تعتمد المؤسسة على نظام معلومات 

 يساهم في التنسيق بين مختلف األقسام

60 1,00 5,00 3,7000 1,23919 

تساهم أنظمة المعلومات المطبقة في 

كفاءة العمليات اليومية   تحسين  

60 1,00 5,00 4,0000 ,99149 

تسمح التكنولوجيا بإضافة استخدامات 

 جديدة للموارد االقتصادية

60 1,00 5,00 3,4333 1,06352 

تساهم التكنولوجيا في زيادة اإلنتاج 

 وتحسين نوعيته

60 4,00 5,00 4,2667 ,44595 

تساهم التكنولوجيا في تقليل استخدام 

موارد النادرةال  

60 1,00 5,00 2,4833 1,08130 

تعمل التكنولوجيا على خفض تكاليف 

 المنتجات والعمليات

60 1,00 5,00 3,5000 1,12747 

تعد أجهزة الحاسوب المتاحة في 

 المؤسسة من أحدث التقنيات في السوق

60 2,00 5,00 4,0667 ,84104 

يستخدم موظفو المؤسسة أحدث التقنيات 

في تخزين المعلومات الكترونيا  الحديثة

كاألقراص المغناطيسية والفالش 

 ديسك..الخ

60 3,00 5,00 4,1500 ,73242 

يتوفر لدى المؤسسة أجهزة متنوعة من 

الحواسيب كالحاسوب المحمول 

poLpaL  والحاسوب اللوحيtolbap  

60 2,00 5,00 3,7500 ,83615 

تساعد أجهزة الحاسوب المتاحة على 

ملتسهيل الع  

60 3,00 5,00 4,3333 ,62887 

تساعد أجهزة الحاسوب المستخدمة في 

المؤسسة على استرجاع المعلومات عند 

 الحاجة إليها وفي الوقت المناسب

60 2,00 5,00 3,5333 ,94719 

تعمل البرمجيات المستخدمة في العمل 

على جمع البيانات ومعالجتها بسرعة 

 ويسر

60 2,00 5,00 3,7500 ,72778 

تساعد البرمجيات الحاسوبية المستخدمة 

في المؤسسة على اتخاذ القرار بكفاءة 

 وفعالية

60 3,00 5,00 4,2500 ,60014 

تضمن البرمجيات الحاسوبية المتاحة 

 تقليل معدل المخاطرة

60 2,00 5,00 3,8333 ,90510 

تحقق البرمجيات المستخدمة في 

المؤسسة مساهمة فعلية في نظام 

المعلوماتتكنولوجيا   

60 2,00 5,00 4,0167 ,81286 

هناك عدد كاف من الموارد البشرية 

 المؤهلة الستخدام تكنولوجيا المعلومات

60 2,00 5,00 3,9000 ,83767 

يوجد في المؤسسة فنيون قادرون على 

 صيانة عتاد الحاسوب

60 2,00 5,00 4,0333 ,75838 
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تمتلك المؤسسة أشخاصا قادرين على 

وير البرامج بما يتماشى مع تصميم وتط

 متطلبات العمل

60 2,00 5,00 3,6833 ,85354 

تشجع المؤسسة الموظفين على القيام 

بدورات تدريبية حول استخدام تكنولوجيا 

 المعلومات

60 2,00 5,00 3,6667 ,75165 

االتصال هي الوسيلة األكثر استخدام 

 إلرسال واستقبال البيانات في المؤسسة

60 4,00 5,00 4,2500 ,43667 

تستخدم المؤسسة مجموعة وسائل 

اتصال تسهل جميع العمليات في 

 المؤسسة

60 4,00 4,00 4,0000 ,00000 

تحرص المؤسسة على استخدام 

تكنولوجيا االتصال في تعزيز عملياتها 

 اإلدارية

60 2,00 5,00 3,5833 ,76561 

تهدف تكنولوجيا االتصال في المؤسسة 

ط جديد بين المستويات إلي فتح رواب

 اإلدارية وبينها وبين محيطها الخارجي

60 2,00 5,00 3,0500 ,76856 

تعاني المؤسسة من صعوبة مالءمة 

بعض تكنولوجيا االتصال مع 

 االستخدامات المحلية

60 2,00 5,00 3,7667 ,59280 

تعاني المؤسسة من صعوبة في التخلي 

 عن أنظمة االتصال التقليدية

60 2,00 4,00 3,5000 ,77021 

يضمن الفاكس في المؤسسة سرعة نقل 

 المعلومات

60 4,00 4,00 4,0000 ,00000 

تعتمد المؤسسة في عملية التواصل مع 

أصحاب المصلحة على الهاتف الثابت 

 والهاتف الرقمي

60 2,00 5,00 3,6333 ,93820 

تعتمد المؤسسة في عملها على تكنولوجيا 

 الوسائط المتعددة

60 1,00 5,00 2,5500 1,06445 

تستخدم المؤسسة في العمل تكنولوجيا 

 التيليتكس والفيديوتكس

60 1,00 3,00 2,5000 ,77021 

تستخدم المؤسسة موقعها االلكتروني 

 للتعريف بالخدمات التي تقدمها

60 2,00 5,00 4,0500 1,01556 

يسمح الموقع االلكتروني للمؤسسة 

ها الخارجيبتسهيل تعامالتها مع محيط  

60 2,00 5,00 3,7000 ,74333 

تعتبر المؤسسة أن االنترنت ضرورة 

 لممارسة نشاطها

60 3,00 4,00 3,8333 ,37582 

يتم استخدام االنترنت في كل المستويات 

 اإلدارية في المؤسسة

60 2,00 5,00 3,3667 1,02456 

تقلل االنترنت من تكلفة التعامل مع 

 المتعاملين االقتصاديين

60 2,00 5,00 3,7667 ,96316 
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تستخدم المؤسسة البريد االلكتروني 

كوسيلة اتصال ميسرة إلرسال الرسائل 

 وتبادلها الكترونيا

60 2,00 5,00 3,4000 ,88681 

يوجد في المؤسسة العديد من الخدمات 

 المخصصة للمحادثات على االنترنت

60 2,00 4,00 2,8333 ,90510 

التواصل تعتبر المؤسسة مواقع 

االجتماعي وسيلة اتصال مهمة وحتمية 

 ألداء عملها

60 2,00 4,00 2,9167 ,86928 

يتم التواصل بين العمال عن طرق شبكة 

 االنترانت

60 2,00 5,00 3,3167 ,94764 

تضمن المؤسسة تطبيق قوانين وأنظمة 

 المؤسسة من خالل شبكة االنترانت

60 2,00 5,00 3,3500 ,81978 

مؤسسة شبكة اإلكسترانت تستخدم ال

 لربطها مع متعامليها

60 1,00 4,00 2,9833 ,72467 

تضمن شبكة اإلكسترانت العالقة 

المتواصلة بين المؤسسة والدائمة مع 

 الموزعين والموردين، البنوك ...الخ

60 1,00 4,00 2,9833 ,72467 

تقوم المؤسسة باختيار العاملين الذين 

فة واسعة يمتلكون خبرات متنوعة ومعر

ومستوى متقدم في التعامل مع هذه 

 التكنولوجيا

60 3,00 5,00 3,9000 ,57342 

أوجدت المؤسسة مجال للتدريب الداخلي 

انطالقا من تبادل المعارف بين العمال 

 داخل المؤسسة

60 2,00 4,00 2,9333 ,73338 

تقوم المؤسسة بالتفاوض والتشاور مع 

االعاملين قبل اقتناء التكنولوجي  

60 2,00 4,00 2,9000 ,70591 

تكسب المؤسسة ثقة العمال في 

التكنولوجيا عن طريق التثقيف 

 واالتصال الفعال

60 2,00 4,00 3,0333 ,51967 

تعتمد المؤسسة حملة تعريف واسعة 

النطاق إلعالمهم بالتغيرات المقترحة 

 قبل البدء فيها

60 2,00 4,00 3,5000 ,77021 

ة متوافقة ومتكاملة تعتمد المؤسسة أنظم

 في جميع أعمال المؤسسة

60 2,00 5,00 3,3333 1,11487 

تستقدم المؤسسة جميع البرمجيات التي 

 تستخدمها من المورد نفسه

60 1,00 4,00 3,3500 1,10200 

تكلفة االقتناء تساعد المؤسسة على 

إظهار فرصة االستثمار في التكنولوجيا 

 المرغوبة

60 3,00 5,00 4,3333 ,75165 

تعد المؤسسة ميزانية مفصلة تأخذ في 

اعتبارها كال من التكاليف المباشرة 

والمستمرة المرتبطة بالتكنولوجيا 

 المختارة

60 4,00 5,00 4,3333 ,47538 
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تضع المؤسسة قائمة للمعدات 

 والبرمجيات المراد شراؤها

60 4,00 5,00 4,2667 ,44595 

ة تدرج المؤسسة ضمن ميزانيتها، تكلف

كل بند والجدول الزمني لسداد 

 التكنولوجيا المقتنات

60 4,00 4,00 4,0000 ,00000 

تعتمد المؤسسة اإلدماج الداخلي لوظيفة 

 البحث والتطوير

60 2,00 4,00 3,0667 ,63424 

تتعاقد المؤسسة مع جهات خارجية 

 للبحث والتطوير

60 2,00 4,00 3,3333 ,75165 

جديدة قامت من اجل اقتناء تكنولوجيا 

 المؤسسة بشراء مؤسسات أخرى

60 2,00 2,00 2,0000 ,00000 

قامت المؤسسة بشراء تراخيص خاصة 

 بالتكنولوجيا الجديدة

60 2,00 4,00 2,8167 ,91117 

تقوم المؤسسة بتبادل الخبرات التقنية مع 

 مؤسسات أخرى

60 2,00 4,00 3,3333 ,75165 

تحرص المؤسسة على امن وخصوصية 

اية المعلومات الشخصية للعميل وحم

 والموظف

60 3,00 5,00 4,1167 ,52373 

تضمن المؤسسة إتاحة البيانات في أي 

 وقت

60 2,00 5,00 3,7167 ,76117 

تحتفظ المؤسسة بنسخ احتياطية من 

 البرامج والبيانات المخزنة بالحاسوب

60 1,00 5,00 3,5500 ,85222 

تعمل المؤسسة على حماية الشبكة 

تحديث هذه الحماية بصفة مستمرةو  

60 3,00 5,00 3,8333 ,55744 

N valide (listwise) 60     

 

DESCRIPTIVES VARIABLES=15ع 14ع 13ع 12ع 11ع 10ع 9ع 8ع 7ع 6ع 5ع 4ع 3ع 2ع 1ع 

 28ع 27ع 26ع 25ع 24ع 23ع 22ع 21ع 20ع 19ع 18ع 17ع 16ع

 46ع 45ع 44ع 43ع 42ع 41ع 40ع 39ع 38ع 37ع 36ع 35ع 34ع 33ع 32ع 31ع 30ع 29ع    

 49ع 48ع 47ع
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

 

 

 

 
Descriptives 
 

 

 

Remarques 

Résultat obtenu  

Commentaires   
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Entrée Données C:\Users 

acer\Documents\mecheri 

qustionnaire.sav 

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 

de travail 

60 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition des valeurs 

manquantes 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations prises en 

compte 

Toutes les données non manquantes 

sont utilisées. 

Syntaxe DESCRIPTIVES VARIABLES=2ع 1ع 

 11ع 10ع 9ع 8ع 7ع 6ع 5ع 4ع 3ع

 18ع 17ع 16ع 15ع 14ع 13ع 12ع

 25ع 24ع 23ع 22ع 21ع 20ع 19ع

 28ع 27ع 26ع

 35ع 34ع 33ع 32ع 31ع 30ع 29ع    

 42ع 41ع 40ع 39ع 38ع 37ع 36ع

 49ع 48ع 47ع 46ع 45ع 44ع 43ع

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN 

MAX. 

 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,031 

Temps écoulé 00 00:00:00,018 

 
 

[Ensemble_de_données1] C:\Users\nacer\Documents\mecheri qustionnaire.sav 

 

 

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

متابعة المؤشرات الضرورية كتكاليف 

 االنتاج، اآلجال والجودة

60 2,00 5,00 3,7500 ,72778 

التخطيط احتياجاتها من الموارد )المواد 

 الخام...الخ(

60 3,00 5,00 3,9833 ,43146 

 95077, 3,3333 4,00 2,00 60 تحديد اماكن الطلب واشكال الشحن 

االعتماد على الحاسوب لتصميم منتجاتها 

 وفي عملية التصنيع

60 2,00 4,00 3,0000 ,82339 

 44973, 3,0333 4,00 2,00 60 تقوم المؤسسة بتسيير انتاجها 
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 00000, 3,0000 3,00 3,00 60 تشخيص العطل قبل حدوثه

ل طريقة تنفيذ البرامج التدريبيةتفعي  60 2,00 4,00 2,8333 ,78474 

 59636, 2,9833 4,00 2,00 60 تعزيز فكرة العمل عن بعد

تعزيز التوظيف االلكتروني في المؤسسة 

 لمبدأ تكافؤ الفرص

60 4,00 4,00 4,0000 ,00000 

 76561, 3,4167 5,00 2,00 60 متابعة المسار المهني للعامل

العالقة العمالية لتسهيل عمليات توطيد 

 التواصل

60 2,00 4,00 3,1167 ,61318 

اتاحة فرصة لتوظيف االشخاص 

 المعاقين

60 2,00 5,00 3,5500 1,01556 

السماح لألشخاص ذوي االعاقات بلعب 

 دور فعال في المؤسسة

60 2,00 5,00 3,5167 ,99986 

عمل قواعد بيانات للخدمات والمنتجات 

يا وعالميامتاحة محل  

60 2,00 5,00 3,0833 ,76561 

خدمة المستهلكين حسب االحتياجات 

 والرغبات المختلفة في أي مكان

60 2,00 5,00 3,8333 ,90510 

توفير المعلومات عن المنافسين واعداد 

 قاعدة بيانات خاصة بهم

60 2,00 5,00 3,5500 ,85222 

 46910, 3,6833 4,00 3,00 60 تحديد مصادر التوريد البديلة

 59636, 3,6833 5,00 3,00 60 تخفيض التكاليف الكلية

اكتشاف اسواق جديدة ومربحة لبيع 

 منتجاتها 

60 1,00 5,00 3,2833 1,19450 

تدعيم جودة المنتجات وأنشطة وخدمات 

 ما بعد البيع

60 2,00 4,00 3,2500 ,72778 

إرسال وتوزيع معلومات عن منتجاتها 

 وخدماتها

60 3,00 4,00 3,8333 ,37582 

 41169, 3,0000 4,00 2,00 60 السماح  بتطوير منتجات وخدمات جديدة

 77021, 2,5000 4,00 2,00 60 السماح بتحديد مواقع العمليات بمرونة

 75165, 3,3333 4,00 2,00 60 جذب الزبون واالحتفاظ به

بناء سجالت عن الزبون وضمان سهولة 

لهاالولوج اليها واستغال  

60 3,00 5,00 4,0000 ,41169 

 86928, 3,0833 5,00 2,00 60 ادارة المبيعات وحسابات الزبون

توفير سجالت محدثة عن الزبون الحالي 

 والزبون المحتمل

60 2,00 4,00 3,0000 ,41169 

اعطاء صورة للزبون عن مختلف 

 االقسام الموجودة في المؤسسة

60 3,00 4,00 3,5000 ,50422 

ير خدمات االستعالم عن بعد تطو

 للزبائن

60 3,00 4,00 3,8333 ,37582 

 00000, 3,0000 3,00 3,00 60 اعادة تنشيط المبيعات 

الحصول على كافة المعلومات المتعلقة 

 بالموردين وعروضهم وتسعيراتهم

60 3,00 5,00 3,7500 ,60014 
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النشاطات المتكاملة بالوقت الحقيقي في 

المتقدمة والشحن مجاالت الجدولة 

وادارة الطلب وادارة المخزون بين 

 المؤسسة ومورديها

60 2,00 4,00 3,0000 ,41169 

توفير معلومات وبيانات القوى البيعية 

 للموردين

60 3,00 5,00 3,6667 ,62887 

تطوير مجاالت تبادل المعلومات واتخاذ 

 القرارات بين المؤسسة والموردين

60 2,00 4,00 3,5833 ,64550 

سهولة التشاور والمشاركة في صناعة 

 القرار

60 3,00 4,00 3,8333 ,37582 

تعزيز كفاءة صنع القرار لدى جميع 

 المدراء وفي مختلف أقسام المؤسسة

60 4,00 4,00 4,0000 ,00000 

 43667, 3,7500 4,00 3,00 60 اتخاذ القرارات االدارية السليمة  

انب وهذا اجتذاب مستثمرين محليين واج

 بزيادة كمية المعلومات المعروضة

60 2,00 4,00 2,7833 ,71525 

 75165, 3,3333 4,00 2,00 60 اإلفصاح عن التقارير والقوائم المالية

تقديم التقارير المالية والغير مالية 

 )اجتماعية/بيئية(

60 2,00 4,00 3,4167 ,64550 

النشر اإللكتروني في طباعة المعلومات 

ها ونشرها الي األطراف ذات وتوزيع

 المصلحة

60 2,00 5,00 3,1667 ,88618 

اكتساب المدراء لقدرة اكبر على احتواء 

 المخاطر البيئية

60 2,00 3,00 2,3333 ,47538 

 69298, 2,1667 3,00 1,00 60 قياس انبعاثات وتصريف المياه الملوثة

توفير العدادات االلكترونية لمعرفة كمية 

طاقة والغازات المنبعثةاستهالك ال  

60 1,00 5,00 2,3333 1,11487 

 81146, 2,5500 4,00 1,00 60 تحقيق فعالية استهالك الطاقة

المساهمة في رفع الوعي البيئي لدى 

 العاملين

60 1,00 5,00 3,4167 1,12433 

دراسة االنشطة الصناعية ورصد 

 التلوثات البيئية بمختلف انواعها

60 1,00 5,00 2,6833 ,98276 

 79119, 2,4667 4,00 1,00 60 متابعة عمليات نقل المواد الخطرة

ادارة النفايات بطريقة آلية ذكية تساعد 

 على حماية البيئة

60 1,00 4,00 2,2500 ,75071 

N valide (listwise) 60     

 
DESCRIPTIVES VARIABLES=A A1 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A2 A21 A22 A3 A31 A32 A33 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

 

 

 

 
Descriptives 
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Remarques 

Résultat obtenu  

Commentaires   

Entrée Données C:\Users 

acer\Documents\mecheri 

qustionnaire.sav 

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 

de travail 

60 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition des valeurs 

manquantes 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations prises en 

compte 

Toutes les données non manquantes 

sont utilisées. 

Syntaxe DESCRIPTIVES VARIABLES=A A1 

A11 A12 A13 A14 A15 A16 A2 A21 

A22 A3 A31 A32 A33 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN 

MAX. 

 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,016 

Temps écoulé 00 00:00:00,010 

 
 

[Ensemble_de_données1] C:\Users\nacer\Documents\mecheri qustionnaire.sav 

 

 

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

A 60 3,43 3,86 3,6193 ,10444 

A1 60 3,43 4,25 3,8702 ,18446 

A11 60 3,50 4,83 4,1000 ,32359 

A12 60 2,40 4,80 3,8233 ,58116 

A13 60 2,50 4,75 3,4208 ,45680 

A14 60 3,20 4,80 3,9667 ,33581 
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A15 60 3,25 4,75 3,9625 ,33769 

A16 60 3,00 4,75 3,8208 ,39620 

A2 60 3,00 4,00 3,4242 ,20528 

A21 60 2,92 4,00 3,5486 ,23435 

A22 60 2,50 4,00 3,2750 ,33275 

A3 60 3,15 3,75 3,4825 ,14580 

A31 60 2,43 3,71 3,2786 ,27388 

A32 60 3,75 4,75 4,2333 ,23410 

A33 60 2,89 3,78 3,3074 ,23801 

N valide (listwise) 60     

 
DESCRIPTIVES VARIABLES=B B1 B11 B12 B13 B2 B21 B22 B23 B3 B31 B32 B4 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

 

 

 

 
Descriptives 
 

 

 

Remarques 

Résultat obtenu  

Commentaires   

Entrée Données C:\Users 

acer\Documents\mecheri 

qustionnaire.sav 

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 

de travail 

60 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition des valeurs 

manquantes 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations prises en 

compte 

Toutes les données non manquantes 

sont utilisées. 
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Syntaxe DESCRIPTIVES VARIABLES=B B1 

B11 B12 B13 B2 B21 B22 B23 B3 B31 

B32 B4 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN 

MAX. 

 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,032 

Temps écoulé 00 00:00:00,022 

 
 

[Ensemble_de_données1] C:\Users\nacer\Documents\mecheri qustionnaire.sav 

 

 

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

B 60 3,04 3,44 3,2705 ,10231 

B1 60 2,85 3,77 3,3474 ,23336 

B11 60 2,67 3,83 3,3500 ,24683 

B12 60 2,80 3,80 3,2700 ,25198 

B13 60 2,00 5,00 3,5333 ,99943 

B2 60 2,95 3,67 3,4024 ,16033 

B21 60 2,70 3,80 3,3700 ,25992 

B22 60 3,00 3,86 3,3929 ,21629 

B23 60 3,00 4,25 3,5000 ,28745 

B3 60 2,86 3,86 3,4690 ,26182 

B31 60 3,33 4,00 3,8611 ,19688 

B32 60 2,00 4,00 3,1750 ,42010 

B4 60 1,88 3,50 2,5250 ,31371 

N valide (listwise) 60     
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NPAR TESTS 

  /K-S(NORMAL)=A 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

 

 

 
Tests non paramétriques 
 

 

 

Remarques 

Résultat obtenu  

Commentaires   

Entrée Données C:\Users 

acer\Documents\mecheri 

qustionnaire.sav 

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 

de travail 

60 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition des valeurs 

manquantes 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations prises en 

compte 

Les statistiques pour chaque test sont 

basées sur toutes les observations 

dotées de données valides pour les 

variables utilisées dans le test. 

Syntaxe NPAR TESTS 

  /K-S(NORMAL)=A 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,016 

Temps écoulé 00 00:00:00,016 

Nombre d'observations 

autorisées
a
 

196608 

a. Basée sur la disponibilité de la mémoire de l'espace de travail. 

 

 
 

[Ensemble_de_données1] C:\Users\nacer\Documents\mecheri qustionnaire.sav 
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Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

 A 

N 60 

Paramètres normaux
a,b

 Moyenne 3,6193 

Ecart-type ,10444 

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,110 

Positive ,110 

Négative -,069 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,852 

Signification asymptotique (bilatérale) ,463 

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 

 

 
NPAR TESTS 

  /K-S(NORMAL)=B 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

 

 

 
Tests non paramétriques 
 

 

 

Remarques 

Résultat obtenu  

Commentaires   

Entrée Données C:\Users 

acer\Documents\mecheri 

qustionnaire.sav 

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 

de travail 

60 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition des valeurs 

manquantes 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 
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Observations prises en 

compte 

Les statistiques pour chaque test sont 

basées sur toutes les observations 

dotées de données valides pour les 

variables utilisées dans le test. 

Syntaxe NPAR TESTS 

  /K-S(NORMAL)=B 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,015 

Temps écoulé 00 00:00:00,016 

Nombre d'observations 

autorisées
a
 

196608 

a. Basée sur la disponibilité de la mémoire de l'espace de travail. 

 

 
 

[Ensemble_de_données1] C:\Users\nacer\Documents\mecheri qustionnaire.sav 

 

 

 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

 B 

N 60 

Paramètres normaux
a,b

 Moyenne 3,2705 

Ecart-type ,10231 

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,113 

Positive ,078 

Négative -,113 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,877 

Signification asymptotique (bilatérale) ,426 

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 
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 لرئيسية االولىاختبار الفرضية الفرعية األولى من الفرضية ا
Statistiques sur échantillon unique 

 
N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

A1 60 3,8702 ,18446 ,02381 

A11 60 4,1000 ,32359 ,04177 

A12 60 3,8233 ,58116 ,07503 

A13 60 3,4208 ,45680 ,05897 

A14 60 3,9667 ,33581 ,04335 

A15 60 3,9625 ,33769 ,04360 

A16 60 3,8208 ,39620 ,05115 

 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 3                                        

t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

A1 36,543 59 ,000 ,87024 ,8226 ,9179 

A11 26,332 59 ,000 1,10000 1,0164 1,1836 

A12 10,974 59 ,000 ,82333 ,6732 ,9735 

A13 7,136 59 ,000 ,42083 ,3028 ,5388 

A14 22,298 59 ,000 ,96667 ,8799 1,0534 

A15 22,078 59 ,000 ,96250 ,8753 1,0497 

A16 16,048 59 ,000 ,82083 ,7185 ,9232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 298 

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسية االولى
Statistiques sur échantillon unique 

 
N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

A2 60 3,4242 ,20528 ,02650 

A21 60 3,5486 ,23435 ,03025 

A22 60 3,2750 ,33275 ,04296 

 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 3                                        

t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

A2 16,008 59 ,000 ,42424 ,3712 ,4773 

A21 18,134 59 ,000 ,54861 ,4881 ,6091 

A22 6,402 59 ,000 ,27500 ,1890 ,3610 
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 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسية األولى
Statistiques sur échantillon unique 

 
N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

A3 60 3,4825 ,14580 ,01882 

A31 60 3,2786 ,27388 ,03536 

A32 60 4,2333 ,23410 ,03022 

A33 60 3,3074 ,23801 ,03073 

 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 3                                        

t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

A3 25,635 59 ,000 ,48250 ,4448 ,5202 

A31 7,879 59 ,000 ,27857 ,2078 ,3493 

A32 40,809 59 ,000 1,23333 1,1729 1,2938 

A33 10,004 59 ,000 ,30741 ,2459 ,3689 
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الفرضية الفرعية األولى من الفرضية الرئيسية الثانيةاختبار   
Statistiques sur échantillon unique 

 
N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

B1 60 3,3474 ,23336 ,03013 

B11 60 3,3500 ,24683 ,03187 

B12 60 3,2700 ,25198 ,03253 

B13 60 3,5333 ,99943 ,12903 

 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 3                                        

t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

B1 11,533 59 ,000 ,34744 ,2872 ,4077 

B11 10,984 59 ,000 ,35000 ,2862 ,4138 

B12 8,300 59 ,000 ,27000 ,2049 ,3351 

B13 4,134 59 ,000 ,53333 ,2752 ,7915 
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 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسية الثانية
Statistiques sur échantillon unique 

 
N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

B2 60 3,4024 ,16033 ,02070 

B21 60 3,3700 ,25992 ,03356 

B22 60 3,3929 ,21629 ,02792 

B23 60 3,5000 ,28745 ,03711 

 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 3                                        

t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

B2 19,440 59 ,000 ,40238 ,3610 ,4438 

B21 11,026 59 ,000 ,37000 ,3029 ,4371 

B22 14,069 59 ,000 ,39286 ,3370 ,4487 

B23 13,474 59 ,000 ,50000 ,4257 ,5743 
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 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسية الثانية
 

Statistiques sur échantillon unique 

 
N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

B3 60 3,4690 ,26182 ,03380 

B31 60 3,8611 ,19688 ,02542 

B32 60 3,1750 ,42010 ,05423 

 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 3                                        

t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

B3 13,877 59 ,000 ,46905 ,4014 ,5367 

B31 33,879 59 ,000 ,86111 ,8103 ,9120 

B32 3,227 59 ,002 ,17500 ,0665 ,2835 
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 اختبار الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسية الثانية 
Statistiques sur échantillon unique 

 
N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

B4 60 2,5250 ,31371 ,04050 

 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 3                                        

t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

B4 -11,729 59 ,000 -,47500 -,5560 -,3940 

 



 304 

 لرئيسية الثالثةاختبار الفرضية الفرعية االولى من الفرضية ا
 

 

 
Test-t 
 

 

 

Remarques 

Résultat obtenu  

Commentaires   

Entrée Données C:\Users 

acer\Documents\mecheri 

qustionnaire.sav 

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 

de travail 

60 

Traitement des valeurs 

manquantes 

Définition de manquante Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations prises en 

compte 

Les statistiques de chaque analyse 

sont basées sur les observations ne 

comportant aucune donnée 

manquante ou hors intervalle pour 

aucune variable de l'analyse. 

Syntaxe T-TEST GROUPS=(2 1)الجنس 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=A A1 A2 A3 B B1 B2 

B3 B4 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,047 

Temps écoulé 00 00:00:00,047 

 
 

[Ensemble_de_données1] C:\Users\nacer\Documents\mecheri qustionnaire.sav 
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Statistiques de groupe 

 

 N Moyenne Ecart-type جنس مالئ االستبيان

Erreur standard 

moyenne 

A 01465, 10150, 3,6158 48 ذكر 

 03443, 11926, 3,6333 12 انثى

A1 02462, 17056, 3,8743 48 ذكر 

 06943, 24052, 3,8542 12 انثى

A2 03077, 21320, 3,4157 48 ذكر 

 05019, 17385, 3,4583 12 انثى

A3 02084, 14440, 3,4740 48 ذكر 

 04410, 15275, 3,5167 12 انثى

B 01390, 09630, 3,2773 48 ذكر 

 03593, 12447, 3,2431 12 انثى

B1 03468, 24030, 3,3333 48 ذكر 

 05846, 20253, 3,4038 12 انثى

B2 02291, 15869, 3,4216 48 ذكر 

 04301, 14898, 3,3254 12 انثى

B3 03677, 25477, 3,4673 48 ذكر 

 08674, 30048, 3,4762 12 انثى

B4 04814, 33355, 2,5417 48 ذكر 

 06218, 21541, 2,4583 12 انثى

 

 

Test d'échantillons indépendants 

 

Test de Levene sur l'égalité des 

variances 

F Sig. 

A Hypothèse de variances 

égales 

,607 ,439 

Hypothèse de variances 

inégales 
  

A1 Hypothèse de variances 

égales 

2,622 ,111 

Hypothèse de variances 

inégales 
  

A2 Hypothèse de variances 

égales 

,926 ,340 

Hypothèse de variances 

inégales 
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A3 Hypothèse de variances 

égales 

,004 ,948 

Hypothèse de variances 

inégales 
  

B Hypothèse de variances 

égales 

1,158 ,286 

Hypothèse de variances 

inégales 
  

B1 Hypothèse de variances 

égales 

,733 ,395 

Hypothèse de variances 

inégales 
  

B2 Hypothèse de variances 

égales 

,029 ,866 

Hypothèse de variances 

inégales 
  

B3 Hypothèse de variances 

égales 

,327 ,569 

Hypothèse de variances 

inégales 
  

B4 Hypothèse de variances 

égales 

1,537 ,220 

Hypothèse de variances 

inégales 
  

 

Test d'échantillons indépendants 

 

Test-t pour égalité des moyennes 

t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

A Hypothèse de variances 

égales 

-,518 58 ,607 -,01756 

Hypothèse de variances 

inégales 

-,469 15,227 ,645 -,01756 

A1 Hypothèse de variances 

égales 

,335 58 ,739 ,02009 

Hypothèse de variances 

inégales 

,273 13,888 ,789 ,02009 

A2 Hypothèse de variances 

égales 

-,640 58 ,525 -,04261 

Hypothèse de variances 

inégales 

-,724 20,159 ,477 -,04261 
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A3 Hypothèse de variances 

égales 

-,906 58 ,369 -,04271 

Hypothèse de variances 

inégales 

-,876 16,274 ,394 -,04271 

B Hypothèse de variances 

égales 

1,039 58 ,303 ,03429 

Hypothèse de variances 

inégales 

,890 14,463 ,388 ,03429 

B1 Hypothèse de variances 

égales 

-,935 58 ,354 -,07051 

Hypothèse de variances 

inégales 

-1,037 19,539 ,312 -,07051 

B2 Hypothèse de variances 

égales 

1,900 58 ,062 ,09623 

Hypothèse de variances 

inégales 

1,975 17,791 ,064 ,09623 

B3 Hypothèse de variances 

égales 

-,105 58 ,917 -,00893 

Hypothèse de variances 

inégales 

-,095 15,194 ,926 -,00893 

B4 Hypothèse de variances 

égales 

,821 58 ,415 ,08333 

Hypothèse de variances 

inégales 

1,060 25,957 ,299 ,08333 

 

Test d'échantillons indépendants 

 

Test-t pour égalité des moyennes 

Différence 

écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

A Hypothèse de variances 

égales 

,03392 -,08546 ,05034 

Hypothèse de variances 

inégales 

,03742 -,09721 ,06209 

A1 Hypothèse de variances 

égales 

,05999 -,09999 ,14017 

Hypothèse de variances 

inégales 

,07367 -,13803 ,17821 

A2 Hypothèse de variances 

égales 

,06659 -,17590 ,09068 

Hypothèse de variances 

inégales 

,05887 -,16535 ,08012 
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A3 Hypothèse de variances 

égales 

,04713 -,13704 ,05163 

Hypothèse de variances 

inégales 

,04877 -,14596 ,06055 

B Hypothèse de variances 

égales 

,03300 -,03177 ,10034 

Hypothèse de variances 

inégales 

,03853 -,04810 ,11667 

B1 Hypothèse de variances 

égales 

,07540 -,22143 ,08041 

Hypothèse de variances 

inégales 

,06798 -,21253 ,07150 

B2 Hypothèse de variances 

égales 

,05064 -,00513 ,19759 

Hypothèse de variances 

inégales 

,04873 -,00623 ,19869 

B3 Hypothèse de variances 

égales 

,08522 -,17952 ,16166 

Hypothèse de variances 

inégales 

,09421 -,20952 ,19166 

B4 Hypothèse de variances 

égales 

,10153 -,11990 ,28657 

Hypothèse de variances 

inégales 

,07864 -,07833 ,24500 
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 الثالثةمن الفرضية الرئيسية  الثانيةاختبار الفرضية الفرعية 
 

 

ONEWAY A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 B4 BY الوظيفة 

  /MISSING ANALYSIS. 

ANOVA 

 
Somme des 

carrés Ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

A Inter-groupes ,025 2 ,022 2,920 ,102 

Intra-groupes ,513 57 ,009   

Total 1,533 59    

A1 Inter-groupes ,156 2 ,078 2,408 ,099 

Intra-groupes 1,851 57 ,032   

Total 2,008 59    

A2 Inter-groupes ,233 2 ,117 3,519 ,056 

Intra-groupes 2,213 57 ,039   

Total 2,434 59    

A3 Inter-groupes ,073 2 ,037 1,772 ,179 

Intra-groupes 1,181 57 ,021   

Total 1,254 59    

B Inter-groupes ,014 2 ,007 ,661 ,520 

Intra-groupes ,604 57 ,011   

Total ,618 59    

B1 Inter-groupes ,023 2 ,012 ,208 ,813 

Intra-groupes 3,190 57 ,056   

Total 3,213 59    

B2 Inter-groupes ,089 2 ,045 1,778 ,178 

Intra-groupes 1,428 57 ,025   

Total 1,517 59    

B3 Inter-groupes ,081 2 ,040 ,580 ,563 

Intra-groupes 3,964 57 ,070   

Total 4,045 59    

B4 Inter-groupes ,156 2 ,078 ,789 ,459 

Intra-groupes 5,650 57 ,099   

Total 5,806 59    

 

 

 

 

 



 310 

 الثالثةمن الفرضية الرئيسية  الثالثةاختبار الفرضية الفرعية 
 
ONEWAY A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 B4 BY الخبرة 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

 

ANOVA 

 
Somme des 

carrés Ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

A Inter-groupes ,503 3 ,011 2,274 ,040 

Intra-groupes ,463 56 ,008   

Total ,014 59    

A1 Inter-groupes ,260 3 ,082 2,773 ,051 

Intra-groupes 1,748 56 ,031   

Total 2,008 59    

A2 Inter-groupes ,340 3 ,113 2,252 ,022 

Intra-groupes 2,312 56 ,032   

Total 2,422 59    

A3 Inter-groupes ,089 3 ,030 1,418 ,247 

Intra-groupes 1,166 56 ,021   

Total 1,254 59    

B Inter-groupes ,021 3 ,007 ,648 ,588 

Intra-groupes ,597 56 ,011   

Total ,618 59    

B1 Inter-groupes ,116 3 ,039 ,700 ,556 

Intra-groupes 3,097 56 ,055   

Total 3,213 59    

B2 Inter-groupes ,082 3 ,027 1,066 ,371 

Intra-groupes 1,435 56 ,026   

Total 1,517 59    

B3 Inter-groupes ,133 3 ,044 ,636 ,595 

Intra-groupes 3,911 56 ,070   

Total 4,045 59    

B4 Inter-groupes ,352 3 ,117 1,204 ,317 

Intra-groupes 5,454 56 ,097   

Total 5,806 59    
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 الرابعةاختبار الفرضية الفرعية األولى من الفرضية الرئيسية 
 
ONEWAY A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 B4 BY قانونية 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

ANOVA 

 
Somme des 

carrés Ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

A Inter-groupes ,014 3 ,005 ,409 ,747 

Intra-groupes ,630 56 ,011   

Total ,644 59    

A1 Inter-groupes ,018 3 ,006 ,168 ,917 

Intra-groupes 1,990 56 ,036   

Total 2,008 59    

A2 Inter-groupes ,174 3 ,058 1,404 ,251 

Intra-groupes 2,312 56 ,041   

Total 2,486 59    

A3 Inter-groupes ,017 3 ,006 ,262 ,852 

Intra-groupes 1,237 56 ,022   

Total 1,254 59    

B Inter-groupes ,021 3 ,007 ,668 ,575 

Intra-groupes ,596 56 ,011   

Total ,618 59    

B1 Inter-groupes ,134 3 ,045 ,813 ,492 

Intra-groupes 3,079 56 ,055   

Total 3,213 59    

B2 Inter-groupes ,059 3 ,020 ,760 ,521 

Intra-groupes 1,457 56 ,026   

Total 1,517 59    

B3 Inter-groupes ,020 3 ,007 ,093 ,963 

Intra-groupes 4,024 56 ,072   

Total 4,045 59    

B4 Inter-groupes ,248 3 ,083 ,832 ,482 

Intra-groupes 5,558 56 ,099   

Total 5,806 59    
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 الرابعةمن الفرضية الرئيسية  الثانيةاختبار الفرضية الفرعية 
 
ONEWAY A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 B4 BY ملكية 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

ANOVA 

 
Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

A Inter-groupes ,003 2 ,002 ,148 ,863 

Intra-groupes ,640 57 ,011   

Total ,644 59    

A1 Inter-groupes ,029 2 ,015 ,421 ,658 

Intra-groupes 1,978 57 ,035   

Total 2,008 59    

A2 Inter-groupes ,035 2 ,017 ,405 ,669 

Intra-groupes 2,451 57 ,043   

Total 2,486 59    

A3 Inter-groupes ,003 2 ,001 ,059 ,943 

Intra-groupes 1,252 57 ,022   

Total 1,254 59    

B Inter-groupes ,023 2 ,011 3,508 ,098 

Intra-groupes ,545 57 ,010   

Total ,028 59    

B1 Inter-groupes ,161 2 ,081 1,507 ,230 

Intra-groupes 3,052 57 ,054   

Total 3,213 59    

B2 Inter-groupes ,150 2 ,075 3,126 ,052 

Intra-groupes 1,367 57 ,024   

Total 1,517 59    

B3 Inter-groupes ,314 2 ,193 3,528 ,023 

Intra-groupes 3,622 57 ,064   

Total 4,059 59    

B4 Inter-groupes ,224 2 ,112 1,143 ,326 

Intra-groupes 5,582 57 ,098   

Total 5,806 59    
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 الرابعةمن الفرضية الرئيسية  الثالثةاختبار الفرضية الفرعية 
ONEWAY A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 B4 BY النشاط 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

 

ANOVA 

 
Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

A Inter-groupes ,139 6 ,023 2,227 ,028 

Intra-groupes ,505 53 ,010   

Total ,644 59    

A1 Inter-groupes ,132 6 ,022 ,622 ,712 

Intra-groupes 1,876 53 ,035   

Total 2,008 59    

A2 Inter-groupes ,623 6 ,104 2,153 ,005 

Intra-groupes 2,033 53 ,031   

Total 3,124 59    

A3 Inter-groupes ,232 6 ,039 2,009 ,081 

Intra-groupes 1,022 53 ,019   

Total 1,254 59    

B Inter-groupes ,161 6 ,027 2,124 ,021 

Intra-groupes ,243 53 ,012   

Total ,133 59    

B1 Inter-groupes ,225 6 ,038 ,667 ,677 

Intra-groupes 2,987 53 ,056   

Total 3,213 59    

B2 Inter-groupes ,248 6 ,041 1,723 ,134 

Intra-groupes 1,269 53 ,024   

Total 1,517 59    

B3 Inter-groupes ,369 6 ,061 ,886 ,512 

Intra-groupes 3,676 53 ,069   

Total 4,045 59    

B4 Inter-groupes ,703 6 ,117 1,216 ,313 

Intra-groupes 5,103 53 ,096   

Total 5,806 59    
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 الرابعةمن الفرضية الرئيسية  الرابعةاختبار الفرضية الفرعية 
 
ONEWAY A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 B4 BY العمال 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

 

ANOVA 

 
Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

A Inter-groupes ,029 2 ,015 1,346 ,269 

Intra-groupes ,615 57 ,011   

Total ,644 59    

A1 Inter-groupes ,299 2 ,150 2,996 ,002 

Intra-groupes 2,103 57 ,000   

Total 3,012 59    

A2 Inter-groupes ,008 2 ,004 ,088 ,916 

Intra-groupes 2,479 57 ,043   

Total 2,486 59    

A3 Inter-groupes ,059 2 ,029 1,402 ,254 

Intra-groupes 1,195 57 ,021   

Total 1,254 59    

B Inter-groupes ,011 2 ,005 ,510 ,603 

Intra-groupes ,607 57 ,011   

Total ,618 59    

B1 Inter-groupes ,120 2 ,060 1,110 ,337 

Intra-groupes 3,093 57 ,054   

Total 3,213 59    

B2 Inter-groupes ,054 2 ,027 1,055 ,355 

Intra-groupes 1,463 57 ,026   

Total 1,517 59    

B3 Inter-groupes ,274 2 ,137 2,073 ,135 

Intra-groupes 3,770 57 ,066   

Total 4,045 59    

B4 Inter-groupes ,078 2 ,039 ,388 ,680 

Intra-groupes 5,728 57 ,100   

Total 5,806 59    
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 الرابعةمن الفرضية الرئيسية  الخامسةاختبار الفرضية الفرعية 
 
ONEWAY A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 B4 BY اقدمية 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

 

ANOVA 

 
Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

A Inter-groupes ,026 2 ,013 1,212 ,305 

Intra-groupes ,617 57 ,011   

Total ,644 59    

A1 Inter-groupes ,044 2 ,022 ,632 ,535 

Intra-groupes 1,964 57 ,034   

Total 2,008 59    

A2 Inter-groupes ,004 2 ,002 ,045 ,956 

Intra-groupes 2,482 57 ,044   

Total 2,486 59    

A3 Inter-groupes ,111 2 ,009 3,150 ,007 

Intra-groupes 1,513 57 ,019   

Total 1,251 59    

B Inter-groupes ,023 2 ,212 3,138 ,092 

Intra-groupes ,500 57 ,009   

Total 1,523 59    

B1 Inter-groupes ,126 2 ,063 1,167 ,319 

Intra-groupes 3,086 57 ,054   

Total 3,213 59    

B2 Inter-groupes ,153 2 ,501 2,311 ,007 

Intra-groupes 1,203 57 ,022   

Total 1,304 59    

B3 Inter-groupes ,117 2 ,059 ,850 ,433 

Intra-groupes 3,927 57 ,069   

Total 4,045 59    

B4 Inter-groupes ,082 2 ,041 ,408 ,667 

Intra-groupes 5,724 57 ,100   

Total 5,806 59    

 



 

 

 صــــــــــــــــخالمل
Abstrac 



 ـــــــــــــــــصــالملخـــــــــــ 
 ،تواجه المؤسسات الصناعية في العصر الحالي تحديات وضغوطات تستوجب منها االستجابة لها   

لهذه لبحث دائما على األدوات التي يمكن تفعيلها لالستجابة ل مما يدفعهاوعلى رأسها التنمية المستدامة، 
لذلك تتمحور اشكالية الدراسة حول مدى  الضغوطات والتي منها نجد تكنولوجيا المعلومات واالتصال،

وعن كيفية  ،في المؤسسات الصناعية مساهمة تكنولوجيا المعلومات واالتصال في دعم التنمية المستدامة
 هذه التكنولوجيا لخدمة التنمية المستدامة، وكذا مكونات المداخل التي يمكن من خاللها توظيف اعتماد

 تمكنها من تفعيل هذا الدور.اآلليات التي 
وباإلسقاط على عينة من المؤسسات الصناعية بالشرق الجزائري تبين ان هذه المؤسسة تستخدم كل   

ات اطراف ذات من: المسؤولية االجتماعية والمسؤولية البيئية وحوكمة الشركات )المؤسسات(، واشباع رغب
أن هذه المؤسسات تستخدم فعال مكونات  تبين أيضا، كما مداخل لتحقيق التنمية المستدامةالمصلحة ك

مستوى توظيف هذه التكنولوجيا لدعم لكن يبقي ، جيا المعلومات واالتصال لدعم هذه المداخلتكنولو 
 المسؤولية البيئية بالتحديد يبقي تقريبا غائبا وبصفة كلية.

 

المسؤولية  ،تكنولوجيا المعلومات واالتصال، التنمية المستدامة، المسؤولية االجتماعية ت المفتاحية:الكلما
 .في الشرق الجزائري ، المؤسسة الصناعية، اصحاب المصلحة، حوكمة الشركات )المؤسسات(البيئية

 
Abstract : 
In the current era, industrial enterprises face challenges and pressures that require them to 

respond to them, especially sustainable development, Prompting them to always look at the 

tools that can be activated to respond to these pressures, from which we find information and 

communication technologies, Therefore, the problem of the study is about the contribution of 

information and communication technology in supporting sustainable development in 

industrial enterprises, And how to adopt the approaches through which the components of this 

technology can be used to serve sustainable development, as well as the mechanisms that 

enable it to activate this role. 

By dropping on a sample of industrial establishments in eastern Algeria, it turns out that this 

institution uses: social responsibility, environmental responsibility, corporate governance, 

Satisfying the wishes of stakeholders as entry points for sustainable development, it has also 

been shown that these institutions are already using ICT components to support these 

approaches, but the level of employment of this technology to support environmental 

responsibility in particular remains almost absent and total. 

Keywords: ICT, sustainable development, social responsibility, environmental 

responsibility, stakeholders, corporate governance, The industrial institution in the east of 

Algeria. 


