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حظددليؽ الظدول غاددي اهميدت جٌىولوجيددا  الدزاطدت هدر  خددالُ مدً حاولىددا لهدد

 لخٌىولوجيدا جوظيكهدا مدد  غدً والٌشدل اإلاػلومداث يدا اإلائطظدت اميدميدت امرصا س دت

 التد  يتالوصدك الدزاطداث طدمً الدزاطدت هدر  وجىددز  امحديثدت  ولاجصداُ اإلاػلومداث

امػيىت. بظاهسة جخػلو الت  الساهىت امحها و غً الٌشل حظتهدف

 موطوع بجواهب ؤلاحاػت أجل مً الوصكي اإلاىهج غاي الدزاطت هر  اغخمدث

ُا ز يظيت يؤداة لاطخبيان أداة غاي وباالغخماد الدزاطت   البياهاث غاي للحصو

ُا هاوجكظيرا البياهاث جحليل جم باإلايدان  اإلاخػلهت واإلاػلوماث  زم بظيؼت  يا جداو

 .الكسطياث طول غاي ومىانشتها الظابهت الدزاطاث مؼ غلحها اإلاخحصل الىخا ج مهازهت

 :أهمها الىخا ج مً جملت الي الدزاطت جوصلذ

 اإلاػلومداث جٌىولوجيدا غادي يػخمدد غبداض قسحداث مؼداز أن الدزاطدت هخدا ج بييدذ 

 .للصبا ً اإلاهدمت اميدماث جودة لخحظين ويظخخدمها امحديثت  ولاجصاُ

 ولاجصاُ اإلاػلوماث جٌىولوجيا ادخاُ وزال مً الداقؼ أن الدزاطت بييذ 

 مً وذلَ اإلاوظكين  أدال جحظين هو هوازي بومديً مؼاز مئطظت يا امحديثت

ُا وطسغت وألازشيل اإلاػلوماث حكظ ًلكت خكع خالُ  اإلاػلومت وصو

ائطظاث؛ اإلائطظاث اميدميت.جٌىولوجيا ؤلاجصاُ وؤلاغالم؛ اإلا الكلمات اإلافتاحية:
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 :مقذمة

 الخٌىولوجيدت لدددواث اإلاتزايدد لاطدخخدام يدا يبيدرة نكدصاث اليدوم الػدالم يشدهد     

 يدا مئزس يػامل ظهسث اذ ولاجصاُ  للمػلوماث امحديثت الخٌىولوجيا أهمها مً اإلاخخلكت 

 زدوزة وقجدسث ووشدسها  اإلاػلوماث بمػامرت مجها حػلو ما وخاصت والػملياث  ألاوشؼت ًاقت

 الظدلٌيت  باالجصداالث بددأث التد  لاجصداُ وطدا ل لخؼدوزا وهظدسا اإلاػلومداث  هظدم يدا ها لدت

 البشدسي  الػهل مؼ جالحمذ الت  ؤلالٌتروهيت امحاطباث وأخيرا الصىاغيت  باألنماز واهتهذ

ا     .ولاجصاالث اميدماث لانخصاد  يا اإلاػاصسة ؤلاوظاهيت واليشاػاث اإلاجاالث ًل وؾصث

In this study, we tried to determine the extent to which 

modern information and communication technologies (ICTs) are 

used in Algerian service organizations. This study is part of 

descriptive studies aimed at uncovering current facts related to a 

particular phenomenon. The study was based on a descriptive 

approach in order to take into account aspects of the subject of the 

study, which was analyzed and interpreted in simple tables, then 

compared to previous studies and discussed in light of the 

hypotheses. 

 

The study resulted in a number of results, the most 

important of which are: The results of the study showed that Farhat 

Abbas Airport relies on modern information and communication 

technologies and the 'used to improve the quality of services 

provided to customers. 

The study found that the introduction of modern information and 

communication technologies at the Farhat Abbas Airport 

Foundation is the result of improved employee performance by 

reducing the costs of information archiving. and the speed of access 

to this information. 

Keywords  :  

Communication technology ; institutions ; service institutions. 
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 حيد  اإلاػلومداث جٌىولوجيدا زدوزة مدؼ بالخواشيا لاجصاُ جٌىولوجيا زوزة طازث ندا   

وباجدذ  ألاوشدؼت  جميدؼ يدا ومحظدوض ألاهميدت بدالـ دوزا لهدم وأصدب  بيجهدا  الكصدل يمٌدً ال

 لاجصداُ جٌىولوجيدا وحػدسف مئطظدت  لٍدل الهامدت وألاداة ألاطاطديت الؿايدت هدا الخٌىولوجيدا

 الخخدص ً غادي ها لدت نددزة لهدا اإلاػسقيدت  ألادواث مدً مجموغدت نهدابؤ امحديثدت واإلاػلومداث

 جٌىولوجيدابهدا  جخميدز التد  الٌبيدرة اإلاصايدا مدؼ .واإلاػامردت واليشدس لاطدترجاع يدا قا هدت وطدسغت

 اإلائطظاث الطيما الػالم  بهاع مخخلل يا اإلائطظاث عبػ أن هجد واإلاػلوماث  لاجصاُ

 الي لخظاف   ثوشاػا يا واإلاػلوماث لاجصاُ جٌىولوجيا حظخخدم ألاخيرة هر  اميدماجيت 

 بكسوغهدا جخصدل أن البدد وظدو غدً غبدازة أنهدا قبمدا الخهليديدت  لاجصداليت الهىدواث طلظدلت

 غبدازة اميدماجيدت واإلائطظدت الظدوال  يغا واميازجيين الداخليين الكاغلين ويرا وأنظامها 

 ؾايدت يدا مئطظداث وهدا للػمدالل  مػيىدت خدمدت جهدديم ألاطاسدي  ؾسطد  جىظيمد   هيٍدل غدً

ا.امياص الهؼاع أو الػمومي للهؼاع جابػت جٍونا ند ألاهميت 

 : الذساسة إشكالية -

 لاجصدداُ جٌىولوجيددا غصددس حظددميخ  بامخيداش يظددخحو غصددس يددا اليددوم وػدي 

 غادي الػدالم هدرا Herbert Marshall McLuhan » ًوهيدت نس دت » الدي حولدذ  تد ال امحديثدت 

ُا يمدا » بىايدت » الدي بدل  « صدؿيرة ماًلوهدان زشداُ مدا » حػبيدر حدد  ؤلايؼدالا الػدالم يهدو

 اطدخنىيىا مدا قدبذا الػدالم  يدا جديددا مظهدسا لاجصداُ جٌىولوجيدا الحػدد .« ًدولا حشدازلص »

 نبل بدأث لالٌتروهيت الخهىياث بوايير قبن غام  500 مً أيثر نبل « ؾوجمبوزؽ » مؼبػت

 خدالُ يجدسيا أن نبدل والهداجل  الالطدلٍي الخلؿدساف  بداختراع غدام وخمظدين ما دت هحدو

ُا الىصدل  .(53  صدكحت 1002)الصدام،   والخلكص دونا الساديدو اختدراع 20 الهدسنا مدً ألاّو

 مدا واإلاػلومداث جصداُلا لخٌىولوجيدا أشدٍاال الػشدس ً الهدسنا مدً الثداوي الىصدل شدهد

 هدو الخٌىولوجيدا جلدَ مظداهس أبدسشا ولػدل طدابهت  ندسون غدّدة يدا جحهو ما ًل أمام  يخظالُ

 السنميدت  أو الخٌىولوجيدت بدالثوزة يظدم  مدا شدٍلذ الدبػع بػظدها مدؼ زاث زدو زدالر امتدزا 

 إلاخػدددةا اإلاػدازف مدً ها لدت ويّميدت اإلاػسقدت يدا ضيم اهكجاز يا اإلاخمثلت اإلاػلوماث زوزة وها

 لاجصداُ جٌىولوجيدا جؼدّوزا يدا وجخجظدد لاجصداُ وزدوزة واللؿداث والخخصصداث ألاشدٍاُ

 وألاليداف الصدىاغيت باألنمداز واهتهدال بدالخلكص ونا مدسوزا الظدلٌيت باالجصداالث بددلا امحديثدت 
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 وامتزجدذ امحيداة  جواهدب ًاقدت الدي امخددث التد  لالٌتروهيدت  امحظداباث وزدوزة الظدو يت

 :اأبسشها حظمياث غّدة اإلاسحلت هر  غاي أػلو وند لاجصاُ  وطا ل بٍاقت

 اإلاخػددّدد لاجصدداُ مسحلددت (MultiMediaالخكاغليددت ) لاجصدداليت الخٌىولوجيدداث مسحلددت

 اميدميدت اإلائطظداث غادي لصامدا ًدان اإلائطظداث مخخلدل ؾدساز غادي (Interactive) الوطا ؽ

 قدسص أمامد  اهكخحدذ الصبدونا وأن الطديما امحاصدل الخٌىولدويا الخؼدوزا موايبدت امرصا س دت

  « هوازي بومديً مؼاز » اإلائطظاث هر  أبسشا ومً .مخػددة بدا ل بين واإلاكاطلت لاخخياز

ا
ّ
 بالظدسوزة حػٌدع ال امحديثدت لاجصداُ لخٌىولوجيدا وجؼبيههدا جبىحهدا يدا اإلائطظدت هدر  أّنا اال

  صدكحت 1006طدػادة  ) غىدد ههدل جػلىدا مدا وهدرا واإلادوظكين  الػداملين) لهدا ألاقدساد جبجد 

 :االخالا ؤلاشٍاُ لدزاطت اإلائطظت هر  (18

 هددوازيا مؼدداز مئطظددت يددا امحديثدت ولاجصداُ اإلاػلومداث جٌىولوجيدا جوظيدل مدد  مدا

 بومديً؟

 :االخاليت الكسغيت الدظاإالث ؤلاشٍاليت هر  جحذ جىدز 

 هوازي بومديً؟ مؼاز داخل اإلاخوقسة امحديثت لاجصاُ جٌىولوجياث ها ما 1-

ابومديً هوازيا مؼاز يا امحديثت لاجصاُ جٌىولوجيا جئدي  الري الدوزا هو ما 2-

 :الذساسة  أهذاف -

  ابساش امرروز الخاز خيت محسيت وجدبؼ مساحل وآقدام جؼدوز جٌىولوجيدا ؤلاجصداُ يدا

 .اإلاجاُ اإلائطظاحي وجوزيو ؤلاطهاماث البحثيت يا هرا ؤلاػاز

 إلاػلومداث ولاجصداُ امحديثدت يدا اإلائطظدت ابساش أهميت ودوز جوظيدل جٌىولوجيدا ا

 .اميدميت امرصا س ت

 الونوف غاي الخحدياث الت  جواج  الخحُو اإلائطظت اميدماجيت امرصا س ت.  

  الونددددددددددوف غاددددددددددي ػبيػددددددددددت ألادواث وألاطدددددددددداليب اطددددددددددخخدام جٌىولوجيددددددددددا اإلاػلومدددددددددداث

 ولاجصاُ امحديثت  والخػسف غاي مد  اطخخدام يا اإلائطظت باغخبازها الػمود

 الكهسي لٌظب الظبو والخكوم يا مظماز اإلاىاقظت؛
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 : مىهج الذساسة -

جددم ؤلاغخمدداد غاددي اإلاددىهج اإلاظددتا  يمددا اغخمدددها غاددي الوصددل وجحليددل مددا جددوقس مددً أدبيدداث 

اإلاوطددوع لبىدددال ؤلاػددداز الكٌدددسي واإلاكددداهيم للبحددد  وألاقٍدداز التددد  جحٌدددم هدددر  ؤلاػددداز اطددددىادا 

هيم واطدخخالص مدا يمٌدً مدً اطدخيخاجاث اهؼالندا مدً اإلاكدا لخلَ ألادبياث ومىانشت جلدَ

االبح  اإلايداوي لبىال جوصياث موطوغيت غمليت. 

 عيىة ومجتمع الذساسة : -

يػددددسف مجخمددددؼ البحدددد  غاددددي أهدددد  عجميددددؼ اإلاكددددسداث ذاث الػالنددددت باإلاشددددٍلت اإلادزوطددددت قهددددو 

مسطدددداا  ) جمددددؼ محدددددود أو ؾيددددر محدددددود مددددً اإلاكددددسداث التدددد  جيخمدددد  الددددي الظدددداهسة اإلابحوزددددتع

  و طيخمثل مجخمؼ الدزاطت يا موظكين اإلائطظدت اميدماجيدت هدوازي (46  صكحت 1022

موظددددل. نمىدددددا ببخخيدددداز أطدددددلو   70بومددددديً  دزاطددددت م دددددحيت غاددددي غيىددددت غمديدددددت نوامهددددا 

جداهكي  14الدي  1028ديظدمرر  22الػيىت اإلاخاحت وجم اجسال الدزاطت يا الكترة اإلامخدة مدً 

اطددخمازة  50خمازة مرميددؼ مكددسداث الدزاطدت وجددم اطددترجاع اطد 70 حيد  جددم جوشيددؼ  1028

 مجها.

 أسلوب جمع البياهات : -

اطلو  لاطخهصال طديخم اطدخخدام اداة جمدؼ البياهداث امياصدت بالدزاطدت اإلا دحيت غادي 

 غيى  مً موظكي مؼاز هوازي بومديً.

 :هيكل الذساسة -

غددددال  وجحهيهددددا ألهددددداف غاددددي طددددول مددددا طددددبو يمٌددددً ؤلاجابددددت غاددددي الدظدددداُإ اإلاؼددددسو  أ    

 :الدزاطت يمًٌ لاغخماد غاي اإلاحاوز الخاليت

ُا  -   مدخل مكهوم جٌىولوجيا لاجصاُ امحديثت . :اإلاحوز ألاو

اامحديثت . ولاغالم لاجصاُ جٌىولوجيا خصا ص :اإلاحوز الثاوي  - 

ات .امحديثت يا اإلائطظ لاجصاُ أهميت ومخؼلباث جؼبيو جٌىولوجيا :اإلاحوز الثال   -

 امحديثت . لاجصاُ جٌىولوجيا اطخخدام اإلاحوز السابؼ: آزاز -



 ط د/  ٌسشى بوثشعة   د/ خالذ لعالوي 
 

240 

 

ااإلاحوز اميامع: هخا ج الدزاطت اإلايداهيت .  -

 الحذًثة الاثصال للتكىولوجيا اإلاحوس ألاول: مذخل

 أولهمدا مظدؤلخان جواجهىدا طدوف "امحديثدت لاجصداُ جٌىولوجيدا"حػس ل  حاولىا اذا

 هىداى وأن خاصدت "حديثدت" بٍلمدت وػجد  الدري مدا وزاهحهمدا لاجصاُ؟ بخٌىولوجيا اإلاهصود ما

 مكهدوم بدرلَ ووػجد  أحياهدا  محلد  و حدل لاجصداُ جٌىولوجيدا مدؼ يتدرادف آخدس مكهدوم

 ". بالظديام  جخػلدو اشدٍالياث مدً "حديثدت" ًلمت جثير  ما الي اطاقت "اإلاػلوماث جٌىولوجيا"

Information technology"ا

 يدا" امحديثدت لاجصداُ جٌىولوجيدا "مصدؼل، مويظدخخد قيد   حظدخخدم الدري  

 الصددىاغيت  ألانمداز غاددي اإلاػخمددد  الهدداجل الخلكص ددونا الدي ليشددير الثالدد  الػددالم طديام

 والتراطددل بامحاطددب اإلاظددخػيىت الخكاغليددت والخٌىولوجيددا ًاطدديذ الكيددديو م ددرالث

 أيدت ":نهداؤب امحديثدت جٌىولوجيدا لاجصداُ وحػدسف .جٌظدذ والكيدديو والخيلديٌع لالٌتروودي

 غادي واإلاػلومداث البياهداث مػامردت يدا اطدخخدامها يمٌدً جهىيدت وطديلت أو جهداش أو أداة

 مدً واطدؼ مدد  غادي ذلَ و ىؼبو  "بثها أو وجوشيػها واطخهبالها وجخص جها اهخاجيت مظخو اث

 ألاهترهدذ مثدل) بامحاطدب اإلاظدخػيىت لاجصداُ هظدام :ومجهدا السنميدت لاجصداُ وهظدم الخهىيداث

 (206  صكحت 1002و   )مٍا

 وججهيدزاث بػدد غدً لاجصداالث الصدىاغيت  ألانمداز زطدا ل اطدخهباُ وحشدمل هظدما  

 أخدس ا جهىياث ذلَ يشمل يما الظو يت(  واإلااسحاث الكايع أجهصة امحديثت)مثل اإلاٌخب

ًاميرا  ًاطيذ الكيديو م رالث :مثل  ومخكو محدد حػس ل يوجد ال أه  الي لاشازة ججدز و

 قمدا وظدي   ػدابؼ ذاث " حديثدت" ًلمدت ألن  "امحديثدت لاجصداُ جٌىولوجيدا "صدؼل،إلا غليد 

 يدا ندديم يػخردر الىدامي إلاجخمدؼا يدا حددي  هدو ومدا الؿدد  ندديم يٍدونا اليدوم حددي  يػخردر

 حظدخػمل " حديثدت ًلمدت قدبن لدرلَ لاجصداُ  جٌىولوجيداث يدا اإلاخهدمدت الؿسبيدت إلاجخمػاثا

ا.ومظخمسة دا مت بصكت جصاُلا جٌىولوجيا حػس ل اغادة غاي

ا
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 :الحذًثة والاعالم الاثصال ثكىولوجيا ثطوس  -

 الٌهسومؿىاػيظديت اإلاوجاث " طخجسون وليام" لاهجليزيا الػالم ايدشاف(2713) غام شهد

 حػخمدد للٌخابدت ػس هدت وابخٌدس  (2826)غدام الخلؿدساف اختدراع "مدوزض صدمو ل"واطدخؼاع

غشدس  الخاطدؼ الهدسنا وخدالُ أوزوبدا  ًدل غردر ٌيتالظدل الخلؿدساف خؼدوغ مدد جدم وندد غادي

جددم جددوقير نابليددت اطددخخدام جٌىلوجيددا   (2765) غددام ويددا الصددوث لىهددل الهدداجل اختددرع

ا(72  صكحت 1008)مجاهد   .الخلؿساف لخٌىولوجيا اطدىادا بػيدة ؤلاجصاُ غرر مظاقاث

 :الحذًثة والاعالم الاثصال ثكىولوجيا اإلاحوس الثاوي: خصائص

 :وها امحديثت و ؤلاغالم لاجصاُ جٌىولوجيا بؤنهاجخميز  اميصا ص مً جملت هىاى

ونا يئزس حي  اآلاخس ً أدواز غاي لاجصاليت الػمليت يا اإلاشاًز

   Interactivity: التفاعلية -2

 مدً بددال مشدازيين لكدظ باالجصداُ الهدا مين غادي أي جبدادُ ألاقٍداز واإلاػلومداث و ؼلدو 

 الثهدايا وامحدواز لاجصداُ مىخددياث مدً جديدد هدوع يدا ياصديتام هدر  طداهمذ وندد .مصدادز

 .ايجابيدا جكداغال لاجصداُ وطدا ل مدؼ مخكداغال اإلاخلهدي جػدل ممدا بػدد  غدً واإلاخكاغدل اإلاخٍامل

زطدا ل. وحػجد  امٍاهيدت ازطداُ  جوشيدؼ يدا جحولهدا امحديثدت لاجصداُ وطدا ل غادي يئخدر مدا

مجهدا يدا لاجصداُ مدً أي مٍدان زدم ههلهدا الدي  السطا ل واطخهبالها يا هكع الونذ . واإلاسوهت

اػسف آخس.

ة -1 ا Demassification: الالجماهٍش

 وحشدير جخصصدا  أيثدر هوغيدت جماغداث لدخال م وجصدييكها السطدا ل هدر  جحديدد الدي اإلايدل أي 

 التد  غاإلايدت نس دت يا وامحياة الػالم بوحدة امياصت "ماًلوهان مازشاُ" زإ ت أن الي الدال ل

 الدي حاجدت يدا أصدبحذ ندد الظدخيىاث غهدد خدالُ امرمداهيريا لاجصداُ وطدا ل ض حههتهدا

ا.والػشس ً امحادي والهسنا الدظػيىاث غهد يا الىظس اغادة

ا
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   Asynchmanization:لالثضامىيةا -3

 الىظام يظخخدم أن مشازى ًل مً جخؼلب هو جهىيت ههل البياهاث قا هت الظسغت وأنها ال 

اُ وازطدداُ السطدددا ل يددا الوندددذ اإلاىاطددب للكدددسد اإلاظدددخخدم وهدددا اطدددخهب .هكظدد  الونددذ يددا

لالجصددداُ  قكدددي حالدددت الرريدددد لالٌتروودددي يمٌدددً جوجيددد  السطدددا ل يدددا اي وندددذ بؿدددع الىظدددس 

ا.(206  صكحت 1002)مٍاو    غً جواجد اإلاخلهي للسطالت يا ونذ مػين

 التوصيل:  قابلية  -4

 غدً بؿع الىظس أخس   أجهصة مً يرر ا بدىويػت جصاليتلا ألاجهصة جوصيل امٍاهيت وحػج  

 .الخصييؼ قي  جم الري البلد أو لها الصىاغيت الشسيت

 الحذًثة في اإلاؤسسة الاثصال اإلاحوس الثالث: أهمية ومتطلبات ثطبيق ثكىولوجيا

 :الحذًثة الاثصال ثكىولوجيا أهمية -

 :ياا قيما ظتاإلائط داخل ولاجصاُ ؤلاغالم جٌىولوجيا أهميت جٌمً

 .اإلابيػاث وش ادة الػمل جٍاليل جهليل  -

 أونداث جهليدل خدالُ مدً اإلاىخجداث حظدليم أونداث وحظدسيؼ امردودة جحظدين يدا اإلاظداهمت  -

 .الػمل يا والخؤخيراث الػمل

 وظدب جهليدل غدً قظدال الظوطدال  غادي الهظدال يدا حظداهم اذ البيئيدت  الظدسوف جحظدين  -

 .يبير بشٍل البيئ  الخلور

 والػملياث والوطا ل واميدماث الظلؼ يا وؤلابداغاث والخجديداث لاختراغاث يا حظاغد  -

 .دا م جؼوزا يا ها الت  والسؾباث امحاجاث إلشباع

)الػيكد،   .ولاطدخمساز ت البهدال غادي اإلاحاقظدت ويدرا الخىاقظديت اإلايدزة جحهيدو غادي حظداغد  -

ا. (87  صكحت 1020

ا
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 :الحذًثة الاثصال ثكىولوجيا ثطبيق متطلبات -

 (ألاجهددصة) اإلااديددت اإلاٍوهدداث غادي امحديثدت لاجصداُ لخٌىولوجيدا الخحخيدت البييدت حشدخمل

 الخحخيدت للبييدت حػس كدان وهىداى ػس ههدا  غدً جهددم التد  واميددماث الررمجيدت  واإلاٍوهداث

ُا امحديثدت  لاجصداُ لخٌىولوجيدا  مدً مجموغدت" :نهدابؤ يحدددها قجد  أو جهجد  حػس دل ألاو

  "ومساقهها أنظامها بٍل اإلائطظت لدشؿيل اإلاؼلوبت الررمجيت والخؼبيهاث اإلااديت ا لالوط

 واليدد اميددماث مجمدلع :قيػجد  لاجصداُ لخٌىولوجيدا الخحخيدت للبييدت الكجد  الخػس دل أمدا

 هدا والتد  اإلاىظمدت الدي والررمجيداث ألاجهدصة بواطدؼت جهددم التد  الخؼبيهيدت والهدزاث الػاملت

ا."الػاملين الي باإلطاقت الصبا ً الي غادة اميدماث وجهدم دازة ؤلاا نبل مً ممولت

 :الحذًثة الاثصال ثكىولوجيا استخذام اإلاحوس الشابع: آثاس

 يمدا اإلائطظداث  مظدخو ا غادي ها لدت جؼدوزاث أحددزذ ندد لاجصداُ جٌىولوجيدا جؼبيهداث ان

 مخخلدل غادي وامياصدت الػامدت اإلائطظداث جميدؼ حؿدصوا أن الخؼبيهداث هدر  اطدخؼاغذ

 الظدول وطيظدلؽ الخؼبيهداث  هدر  مً بآخس أو بشٍل يخلو مجها أيا هجد هٍاد قال أهواغها 

 الخىظيميدت اإلاخخلكدت امرواهدب غادي أزسهدا خدالُ مدً لاجصداُ جٌىولوجيدا اطدخخدام آزداز غادي

 .ولاجخماغيت ولانخصاديت

 :التىظيمية آلاثاس

 غدة مجاالث يا جمثلذ يبيرة حدياثج خلو اإلائطظاث يا لاجصاُ جٌىولوجيا اطخخدام ان 

اإلاسجٌددصاث  خدالُ مددً بيجهمددا مدا الػالندداث جحدددد حيد  الخىظيميددت  الىاحيددت مدً خاصدت

اًاإلاسيص ت يا الخىظيم.

 :الحذًثة الاثصال ثكىولوجيا إًجابيات -

 ياا: قيما حصسها يمًٌ

 وحدداثبال ولاهظدباغ الىظدام جدوقير غادي لاجصداُ جٌىولوجيدا حػمدل حيد  الػمدل جىميدت 

 .بهم جحيؽ الت  بالخؼوزاث مظخمسة بصوزة وامدادهم بدوزهم ألاقساد بخػس ل  ؤلاداز ت

 جدؤزيرا لاجصداُ جٌىولوجيدا جؼبيدو يدئزس حيد  :اإلائطظداث يدا ؤلاهخاجيدت و ألادال مظدخو ا زقدؼ

 بين الخواقو مً دزجت وجود بشسغ اإلائطظاث  يا وؤلاهخاجيت ألادال مظخو اث غاي  ايجابيا
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  صددكحت 1006)الػددالم   .لاجصدداُ جٌىولوجيددا جؼبيددو واطددتراجيجياث اإلائطظددت ظددسوف

204) 

 نيمدت خلدو الدي اإلائطظداث يدا لاجصداُ جٌىولوجيدا اطدخخدام يدئدي :اإلائطظدت نيمدت ش دادة

 اإلاىاقظت حدة ظل يا وخاصت تهااطتراجيجيا جىكير يا مػاوهتها غاي باإلطاقت هرا اإلائطظت 

 .اإلائطظاث بين

 الهدسازاث اجخداذ يدا اإلادديس ً مهمدت لاجصداُ جٌىولوجيدا جبظديؽ :الهدسازاث اجخداذ قػاليدت

 اإلاال م الخونيذ يا واإلاال مت الدنيهت واإلاػلوماث البياهاث جوقير خالُ مً وذلَ  الشيصيت

ابالشسوغ .

 اإلاحوس الخامس: الذساسة اإلايذاهية

 : ًمثل جيس ألافشاد اإلابحوثين1الجذول سقم

ااإلائو تاليظبت االخٌسازاامريع

 %50ا25اذيس

 40%ا24اأهث 

 100%ا50ااإلاجموع

جوشيؼ أقساد الػيىت حظب مخؿير امريع حي  يخط، مدً  2يبين مً خالُ امردُو زنم  

%  40  % قيمدا نددزث وظدبت الدرًوز بيظدبت60خدالُ امرددُو أن غددد ؤلاهدار نددز بيظدبت 

لدي اطددبػاد لاطدخمازاث وجٌسض هر  الىخا ج الخكوم الػددي لإلهار  و مًٌ جكظير ذلَ ا

اؾير صامحت للدزاطت.

 : ًمثل سً أفشاد اإلابحوثين2الجذول سقم 

االيظبت اإلائو تاالخٌسازاالظً

 %20ا5ا22الي 14مً 

ا%10 21ا28الي 21مً 

 %60 31اقما قوما 30مً 

 100%ا60ااإلاجموع
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 دددددت جهظددددديم مكدددددسداث الػيىدددددت البحثيدددددت الدددددي زدددددالر ق ددددداث غمسا 1جمثدددددل بياهددددداث امرددددددُو زندددددم 

% مدددً اإلاجمدددوع الٌادددا 70قمدددا قدددوم أغادددي وظدددبت    30واحخلدددذ الك دددت ألاولدددي اإلامخددددة مدددً 

طدددمً اإلاسجبدددت الثاهيدددت بيظدددبت  28ُ 21للك ددداث الػمس دددت  لخلحهدددا الك دددت الثاهيدددت اإلامخددددة مدددً 

آخدس مسجبدت  هدرا زاجدؼ لظياطدت جوظيدل اإلائطظدت اميدماجيدت  22ُ 14% وق دت 10ندزث 

امؼاز هوازي بومديً.

 : ًوضح ثقسيم مفشدات العيىة حسب اإلاستوى الجامعي3سقم  الجذول 

االيظبت اإلائو ت االخٌساز ااإلاظخو  امرامعا

 50%ا30اليظاوع 

 45%ا27اماطتر

 5%ا3ازاهويا

ا0 0اديخوزا 

 100%ا05ااإلاجموع

اميددداص بخهظددديم مكدددسداث الػيىدددت البحثيدددت مدددً خدددالُ  2يخطددد، مدددً خدددالُ امرددددُو زندددم  

ًاهددذ مددً هصدديب ًددل مددً ػلبددت الليظدداوع اإلاظددخو   حيدد  حشددير ألاا زنددام الددي أن الصدددازة 

%  يدددا حدددين يلحهدددا مظدددخو  زددداهوي بؤندددل وظدددبت و التددد  34اإلااطدددتر بيظدددبت   زدددم  %50بيظدددبت 

ا%.4جهدز  

 :اإلاوظفين بمكاثب الحاسوب ثوافش جهاص ًبين 4 سقم الجذول 

االيظبتاالخٌسازالاجاباث

 %84ا46اوػم

 5%ا2اال

ا100%ا50ااإلاجموع

ا

 يدا حاطدو  جهداش يملٍدونا اإلادوظكين أؾلدب أن هالحدظ الدوازدة واليظدب ألازندام خدالُ مدً 

 مٌخدب يدا امحاطو  جهاش يملٍونا ال اإلاوظكين مً (% 5) بيىما (% 75) بيظبت وذلَ مٌخبهم

 هدوازي بومدديً مؼداز ًدونا الدي اغخهادهدا حظدب ألاولدي اليظدبت ازجكداع ازجداع و مٌدً غملهدم 

 الهيدام يظدهل الدري امحاطدو  جهداش خاصدت الخٌىولوجيدا طدخخدامالا يبيدرة أهميدت يدولا
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قامحاطدو  حظدب  باإلحصدا ياث  والهيدام واإلالكداث اإلاػلومداث يخخدص ً ؤلاداز دت بالوظدا ل

االيدو ت وجوقير للرهد والونذ. الخهليديت الؼسما محل ما ندمخ  هخا ج الدزاطت حل

 :ألاهترهت شبكة سبط ًمتلكون  الزًً اإلاوظفين عذد ًبين :5سقم الجذول 

االيظبتاالخٌسازالاجاباث 

 75%ا46اوػم

ا5%ا2اال

ا100%ا50ااإلاجموع

 ألان بشدبٌت زبدؽ يمخلٍدونا اإلادوظكين أؾلدب أن هالحدظ الدوازدة واليظدب ألازندام خدالُ مدً

 زبؽ لديهم ليع الريً اإلاوظكين وظبت ندزث بيىما  (% 75 )  جهدز بيظبت وذلَ ألاهترهذ

ابتبيظ لاهترهيذ بشبٌت

 جبدادُ وطديلت حػدد لاهترهيدذ شدبٌت أن الدي اغخهادهدا حظدب هدرا ازجداع و مٌدً  (% 5) 

ددل ؤلاداز ددت  الوحددداث مخخلدل بدين والوزدا و واإلالكدداث للمػلومدداث وطددسيػت طدسوز ت  ًو

 يا وبازشا يبيرا حيزا جحخل لاهترهيذ شبٌت أن وظخيخج وهٌرا باإلائطظت  اإلاسجبؼين ألاػساف

 ميدددان يددا امحاصددل الخؼددوزا بموايبددت جددم اإلاددرًوزة إلائطظددتا وأن خاصددت اإلائطظددت 

ا.امحديثت الخٌىولوجيا

 عملهم في الىقال الهاثف على اإلاوظفين اعتماد مذى : ًبين6سقم الجذول 

االيظبتاالخٌسازالاجاباث

 100%ا50اوػم

ا/ا/اال

 100%ا50ااإلاجموع

 يدا الىهداُ الهداجل لونايظدخػم اإلادوظكين ًدل أن هالحدظ الدوازدة واليظدب ألازندام خدالُ مدً

 الىهداُ الهداجل أن الدي اغخهادهدا حظدب هدرا ازجداع و مٌدً ( (% 100بيظدبت غملهدم  وذلدَ

 الوطدا ل بدين مدً وهدو ؤلاداز دت  اإلاػدامالث يدا خاصدت غجهدا ؾجد  ال مهمدت وطديلت اليدوم أصدب 



ة  استخذام ثكىولوجيا ؤلاعالم والاثصال في اإلاؤسسة العمومية الجضائٍش
 

247 

 

 لشبٌت اإلائطظت امخالى غدم يكظس ما وهو اإلائطظت اطخػماال داخل ألايثر الخٌىولوجيت

ا.وخازجيت داخليت اجصاُ

 .عملهم في الاثصال ثكىولوجيا على اإلاوظفين اعتماد دسجة ًبين  :7سقم الجذول 

االيظبتاالخٌسازالاجاباث 

 %64ا34ايبيرة

ا%24ا8امخوطؼت

ا%20ا5اطػيكت

 100%ا21ااإلاجموع

 يبيدرة بدزجدت يػخمددونا اإلادوظكين مدً (%75) أن هالحدظ الدوازدة واليظدب ألازندام خدالُ مدً 

 دزجدت ًاهدذ (%10)و مخوطدؼت بدزجدت غلحهدا يػخمددونا (%15)و غملهدم يدا الخٌىولوجيدا غادي

 ؤلاداز دين أؾلبيدت أن الدي اغخهادهدا حظدب هدرا ازجداع و مٌدً طدػيكت  غلحهدا اغخمدادهم

 ايثدر اميدمدت وججػدل يبيدرة بظدسغت بمهدامهم الهيدام لهدم جددي  غادي الخٌىولوجيدا يػخمددونا

 ألاهدداف جحهيدو وبالخدالا غاليدت بدوجيرة الػمدل طدير طدمان اوبالخدال اإلاؼداز داخدل جىظيمدا

ا.اإلاظؼسة

 .اإلاوظفين اثصال ثحسين في اإلاطاس داخل الاثصال ثكىولوجيا مساهمة مذى : ًبين 8سقم الجذول 

االيظبتاالخٌسازانتراحاثلا

 %50ا25اطسغت وصُو وجداُو اإلاػلومت 

ا%14ا24اطهولت لاجصاُ ؤلادازي بين اإلاوظكين

ا15%ا8اال غاي حشو  اإلاػلومتالهظ

ا100%ا50ااإلاجموع

 جٌىولوجيدا أن يدسون اإلادوظكين مدً (%60) بدؤن هالحدظ الدوازدة واليظدب ألازندام خدالُ مدً  

 وحظدهيلها جحظديجها خدالُ مدً اإلاؼداز داخدل لاجصداُ جحظدين يدا طداهمذ امحديثدت لاجصداُ
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 دازي حظدب الػيىددتؤلاا ؤلاجصداُ طدهولت طداهمذ يمدا اإلاػلومدت بدين بداإلاوظكين  اليصداُ

 خدالُ مدً لاجصداُ حظديذ قيدرون أن مدً اإلادوظكين (%15) أمدا (% 25 )   نددزث بيظدبت

 أن الدي اغخهادهدا حظدب هدرا ازجداع و مٌدً اإلاػلومدت  يصديب الدري الدشدو  غادي نظداهها

 اإلادوظكين بدين والخواصدل لاجصداُ جحظدين يدا ايجابيدا غدامال ًاهدذ ندد لاجصداُ جٌىولوجيدا

 مشداًل غادي الهظدال وبالخدالا ودندت جىظيمدا أيثدر الػمدل جػدل الدري ألامدس  اإلائطظدت داخدل

ُا يا خلل وجود غً جيخج الت  الدظيير طول مشٍلت خاصت ؤلاداز ت البي ت . وصو اوجداُو

 العمل في الحاسوب استخذام مجال ًبين :9سقم  الجذول 

االيظبتاالخٌسازالاجاباث 

 5%ا2ايخابت جهاز س الػمل

ا%24ا12اصالاثالهيام باالح

ا%50ا25اجخص ً اإلاػلوماث

ا100%ا50ااإلاجموع

هدوازي  مؼداز داخدل يظدخخدم امحاطو  جهاش أن هالحظ الوازدة وألازنام اليظب خالُ مً 

 للهيددام يظددخخدم يمددا  (%60)بيظددبت وذلددَ واإلالكدداث اإلاػلومدداث جخددص ً يددا بومددديً

 يخابدت أجدل مدً ظدخخدموه قي اإلادوظكين مدً (% 5) أمدا  (% 35) بيظدبت وذلدَ باإلحصدالاث

 يدا آلالدا امحاطدو  يلػبد  الدري الددوزا الدي اغخهادهدا حظدب هدرا ازجداع و مٌدً .الػمدل جهداز س

 جىكيدر أزىدال والصدالحيت والوندذ الظدسغت يدوقس قهدو امحديثدت  اإلاػلومداث هظدم وبىدال جصميم

 ألازشديل  نظم يا يحخهظ بها ًاهذ الت  ألاوزام محل حلذ الت  البياهاث وادازة الػملياث

 يصدػب ًدان والتد  طدهولت بٍدل اإلاػهددة امحظابيت بالػملياث الهيام امٍاهيت ذلَ الي اطاقت

 مىظمدت بؼس هدت واإلالكداث اإلاػلومداث مدً ها دل يدم جخص ً غاي ندزج  أن يما يدو ا  جىكيرها

ُا طدمً الػمدل اهجداش يدا اإلادوظكين يثيدرا طداغدث وطدسيػت  وظدخيخج و اإلاحددد  الصمجد  امرددو

 الهيدام يدا أطاطدا وجخمثدل محدل الدزاطدت اإلايداهيدت اإلاؼداز يدا امحاطدو  داماثاطدخخ أن

ا.الخهاز س يخابت ويرا باإلحصالاث والهيام واإلالكاث اإلاػلوماث بخخص ً
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 :العمل في الاهترهيت شبكة استخذام مذى ًبين  :11سقم الجذول 

 اليسبة التكشاس الاجابات

 %74ا42ادا ما

ا%24ا8ااحياها

ا/ا/اهادزا

ا/ا/اال اطخخدم

 100%ا50ااإلاجموع

 ألاهترهذ يظخخدمونا اإلاوظكين أؾلب أن هالحظ الوازدة واليظب ألازنام خالُ مً 

 اإلادوظكين مدً (%15) بيىمدا  (%85)   نددزث بيظدبت وذلدَ بؤغمدالهم الهيدام يدا دا دم بشٍل

 الدريً اإلادوظكين أن الدي اغخهادهدا حظدب هدرا ازجداع و مٌدً آلخدس  مدً حدين يظدخخدمونا

 اإلائطظدت أن وظدخيخج يمدا الشدبٌت  هدر  بؤهميدت وغيدا أيثدر هدم غملهدم يدا نهايظدخخدموا

الاجصاُ. جٌىولوجيا جوظيل غاي جحسص

 :الاثصال ثكىولوجيا استخذام مجال ًبين  :11سقم الجذول 

االيظبتاالخٌسازالاجاباث

 %50ا25االخػامل مؼ الصبا ً

ا%32ا24االخػامل مؼ الػماُ

ا100%ا50ااإلاجموع

 جٌىولوجيدا يظدخخدمونا الدريً اإلادوظكين وظدبت أن هالحدظ الدوازدة واليظدب ألازندام خدالُ ًمد

 الدريً اإلادوظكين وظدبت بلؿدذ بيىمدا (%60) بلؿدذ ندد الصبدا ً  مدؼ الخػامدل يدا لاجصداُ

 حظدب هدرا ازجداع و مٌدً  (% 43)الػمداُ مدؼ الخػامدل يدا الخٌىولوجيدا هدر  يظدخخدمونا

 التد  اميددماث جدوقير خدالُ مدً الصبدونا زطدا يظدب الدي حظدعي اإلائطظدت أن الدي اغخهادهدا
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 اإلااديدت ؤلامٍاهيداث ًدل جدوقير اؾكداُ دونا  تهداأولو ا زأض وجػلخد  غادي يبيدرة بجدودة يحخاجهدا

 هوغيت غاي مباشس بشٍل يئزس الػماُ مسدود وأن خاصت اإلائطظت داخل للػاملين واإلاػىو ت

 اميازيا. للرمهوزا اإلاهدمت اميدمت ومظخو ا

 :للذساسة العامة ئجالىتا -

 الوطددا ل اهدد الىهدداُ والهدداجل ألاهترهددذ وشددبٌت امحاطددو  جهدداش أن الدزاطددت بييددذ  

ُا واإلالكاث اإلاػلوماث جخص ً يا دا م بشٍل اإلاظخخدمت الخٌىولوجيت  وجبادلها غلحها وامحصو

ا.الػمل بصمالل ولاجصاُ

اإلابحدوزين ؤلاهدار  سرلذ قسوناث يا مػدالث اطدخخدام مواندؼ الخواصدل لاجخمدايا بدين -

والددددرًوز  وبددددين اإلاظددددخو اث الدزاطدددديت  و مٌددددً جكظددددير ذلددددَ الددددي اطدددددبػاد لاطددددخمازاث ؾيددددر 

 صامحت للدزاطت.

 جٌىولوجيدا غادي يبيدر بشدٍل يػخمددونا هدوازي بومدديً مؼداز مدوظكي أن الدزاطدت بييدذ  -

ا.غملهم يا امحديثت لاجصاُ

يدا مؼداز هدوازي  امحديثدت لاجصداُ وجيداجٌىول ادخداُ وزال مدً الدداقؼ أن الدزاطدت بييدذ  -

 اإلاػلومدداث حكددظ ًلكددت جهليددل خددالُ مددً وذلددَ الددوظيكي ألادال جحظددين هددو بومددديً

ُا وطسغت وألازشيل ا.وشكاقيتها اإلاػلوماث وصو

 أدال مظدخو ا زقدؼ يدا ايجدايي جدؤزير لهدا امحديثدت لاجصداُ جٌىولوجيدا أن الدزاطدت بييدذ  -

اباإلاؼاز. اإلاوظكين

 جع:قائمة اإلاشا
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