
  ةـة الشعبيـة الدميقراطيـة اجلزائريـاجلمهوري
  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  امعة فرحـات عباس سطيفجـ
  وعلوم التسيري والعلوم التجارية ـة العلـوم االقتصاديـةكلي

 إدارة األعمـال والتنمية املستدامة: مدرسـة الدكتوراه
  

يف العلوم  يف إطار مدرسة الدكتوراه ستريكجزء من متطلبات نيل شهادة املاج مذكرة مقدمة
  وعلوم التسيري االقتصادية

  لتنمية املستدامةوا ختصص إدارة األعمال اإلستراتيجية  
  عنوانحتت 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

دور التكنولوجيات الحديثة لالتصاالت في تحقيق أهداف 
   في الجزائر لتنمية البشرية المستدامةجية ايإسترات

 – اسة حالة مؤسسة  اتصاالت الجزائردر -

 

 إعداد الطالب

 حريزي فاروق 

  04/07/2011: نوقشت يوم
2010/2011ـامعية ـــة اجلــــالسنـ  

  جلنة املناقشة
  رئيسا                      جامعة سطيف                 أستاذ حماضر            مروع عكي علواين. د
  مشرفا ومقررااملسيلة              جامعة                 أستاذ حماضر                   رفاع مقران . د
  مناقشا                     جامعة سطيفأستاذ حماضر                           جيطليحممد الصغري . د
  مناقشا                     جامعة سطيف                أستاذ حماضر               بروشالدين زين . د

 إشراف 

 رفاع مقران  .د



I 
 

 

 

  

  .العزيزين نوالديالإىل  أهدي مثرة جهدي     

  .دعاء و شهد ي اتزوجيت و بن كما أهدي عملي هذا إىل  

من األحباب و األصدقاء  وإىل مجيع من ساعدين إلمتام هذا العمل
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 احلمد و الشكر  هللا عز وجل الذي اصطفانا خبري دين شرع 

  .وإجناز هذا البحث   حممد صلى اهللا عليه وسلم، ووفقنا إلاء و نيب أرسل
بكل امتنان وعرفان، أقدم أمسى معاين الشكر والتقدير واالحترام إىل كل و 

  .إجناز هذا العمل يفمن مد يل يد العون 
ملا قدمه يل من نصائح  رفاع مقران الدكتور  أستاذي  ويف مقدمتهم

  .وإرشادات قيمة حىت يرى هذا العمل النور
مدرسة الدكتوراه إدارة أعمال و تنمية  أساتذة كما أتقدم بالشكر جلميع 

  جبامعة فرحات عباس بسطيف  مستدامة بكلية العلوم االقتصادية و التسيري
  .و على رأسهم عميد الكلية األستاذ الدكتور صاحل صاحلي

 الفرصة ألقدم شكري اخلالص لكل عمال و إطارات  املديرية وال تفوتين
  .العملية لالتصاالت اجلزائر باملسيلة

  



 أ 

 

  مقدمة 
 ألاذلك و ،بالتكنولوجيا احلديثة لالتصاالت يهتم بشكل متزايد وسريعاإلنسان يف الوقت احلايل أصبح 

باتت تدخل يف مجيع األعمال اليومية لألفراد و املؤسسات و احلكومات، ولعل من أبرز مكونات هذه 
التكنولوجيات احلديثة هي شبكات املعلومات الداخلية للمؤسسات أو ما يسمى االنترانت و اليت أصبح هلا 

  .استخدامات كثرية  سامهت يف حتقيق أهداف املؤسسة املادية و غري مادية
قطاع االتصاالت من أهم القطاعات اليت تساهم يف التنمية املستدامة بشكل فعال لكونه عامل من  يعدو         

  عوامل االستدامة يف التنمية و اليت تتجسد من خالل االعتماد  على التكنولوجيا احلديثة و التجديد املستمر
  .  مليدانو التطوير باإلضافة إىل توفر عنصر املنافسة يف هذا او البحث  

ن اإلنسان أو الفرد هو أساس النهضة يف أي بلد، إذ ميثل الرقم الصعب يف معادلة التنمية يف أمن دون شك         
الثالثة األساسية للتنمية البشرية و املعتمدة من طرف تقارير برنامج األمم  ملؤشراتمبختلف أبعادها و انطالقا من ا

وحىت  ،) حياة مديدة وصحية، اكتساب املعرفة، مستوى معيشة الئق( املتحدة للتنمية يف دليل التنمية البشرية
البيئية  ،الجتماعيةيكون هذا الفرد مواكب لكل التغريات العصرية احمليطة به و يف مجيع ااالت االقتصادية ا

السياسية و الثقافية، فإنه وجب على الدولة اجلزائرية االهتمام ذا العنصر الذي يعترب   وسيلة أساسية من وسائل 
  .التنمية و غايتها يف نفس الوقت

على مستوى املؤسسات وذلك  خاصةاحلديثة  من الضروري استغالل تكنولوجيا االتصاالتف عليهو       
ة من خدمة شبكات االنترانت و استخدامها يف حتقيق أهداف إستراجتية التنمية البشرية املستدامة باالستفاد

  يف الوقت احلايلاملوارد البشرية  يف املؤسسات خاصة تسخريها لصاحل املؤسسة يف اجلزائر، و العمل على ب
نقصد هنا ضرورة االستثمار يف و )االلكتروين(التعليم و التكوين و التدريب عن بعد و املستقبلي من خالل    

من أجل تطوير  الرأس املال البشري القادر على استيعاب هذه التكنولوجيات اجلديدة بسرعة و استخدامها بفعالية
  .قدراته املعرفية واإلدارية لتحقيق أهداف املؤسسة املختلفةكفاءته و

قدم يف هذه الدراسة البحث يف العالقة نأن  نادو نظرا ألمهية تكنولوجيا شبكة االنترانت يف املؤسسات أر      
احلديثة يف االتصاالت ودوره يف حتقيق التنمية البشرية املستدامة على مستوى  املوجودة بني متغري التكنولوجيا

املنظمات و املؤسسات و بشكل خاص مدى حتقيق األهداف اإلستراجتية يف تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة 
  .بشكل مستدام 

  إشكالية البحث 
مبا أن اإلنسان هو الثروة احلقيقية لألمم فإن أغلب التوجيهات احلديثة يف جمال االقتصاد واإلدارة تؤكد على       

  .أمهية االستثمار يف الرأس املال البشري على مستوى املؤسسة بغية النهوض باالقتصاد الوطين 
ت حتديد أهداف إستراجتية هلا ترتكز أساسا على االهتمام و لذا وجب على كل املؤسسات و اإلدارا         

الكبري بتكوين املورد البشري و تطوير إمكانياته من خالل إدخال وسائل معلوماتية حديثة كشبكات االنترانت 
  .لتساهم يف  تنمية املورد البشري بشكل مستدام  يف جمال تعليمه و تدريبه و الرفع من كفاءته ومهارته



 ب 

 

األمثل  ا دف إىل االستغالل العقالين والهتمام املتزايد بالتنمية املستدامة يف العصر احلايل لكولتيجة ون       
احلديثة يف حتقيق االستدامة من  ظر للدور الذي تلعبه التكنولوجياللموارد جبميع أنواعها مبا فيها املورد البشري، و ن
و احملافظة على  على احلد من تبديد الطاقة و التقليل من التلوث  خالل تغري أمناط االستهالك لدى الفرد و العمل

أصبح من الضروري على املؤسسة أن متتلك شبكة معلوماتية تستغلها يف  سالمة وصحة اإلنسان كهدف أويل،
  .حتديث طرق تعليم و تدريب املوارد البشرية وتوجيههم حنو التكوين عن بعد

     :تتمثل يف التساؤل الرئيسي التايلفإن اإلشكالية املطروحة  ومنه    
 التنمية البشرية املستدامة أهداف إستراجتية  حتقيق يف أن تساهم  التصاالتلاحلديثة  تكنولوجياللكيف ميكن 

  ؟يف  املؤسسة اجلزائرية وبالتحديد يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر 
  :  و ينبثق عن هذه اإلشكالية جمموعة من األسئلة الفرعية و هي        

  ؟و استخداماا يف املؤسسة ما هي التكنولوجيا احلديثة لالتصاالت  -
  ما هي التنمية البشرية املستدامة ؟ -
  ؟ اشرية تعليم و التكوين عن بعد يف تكوين و تنمية املوارد البل تستخدم مؤسسة اتصاالت اجلزائر اله  -
  املوارد البشرية؟  ويف تنمية املؤسسة يف نشاطما هو أثر  إدخال شبكة االنترانت  -
كيف تساهم شبكة االنترانت كتكنولوجيا حديثة لالتصاالت يف حتقيق االستدامة يف املؤسسة من جهة وعلى  -

  املوارد البشرية من جهة أخرى ؟ 
   الفرضيات

  :الفرضيات التاليةعلى اعتمدنا يف حبثنا هذا 
  .يف شبكة االنترانت اليت هلا العديد من االستخدامات  أن التكنولوجيا احلديثة لالتصاالت تتمثل -1
مل تصل مؤسسة اتصاالت اجلزائر بعد إىل استخدام التكوين عن بعد يف تكوين مواردها البشرية وذلك يرجع  -2

  .  لعدم إدراجه ضمن أولوياا يف الوقت احلايل
  املوارد البشرية من خالل التأثري يف اهليكل التنظيمي  ويف تنميةاملؤسسة  يف يؤثر إدخال شبكة االنترانت -3

  .و تغري طريقة العمل و التأثري يف القرار
   .تساهم شبكة االنترانت يف حتقيق االستدامة يف املؤسسة -4

  أسباب اختيار املوضوع 
  :إىل النقاط التالية  اختيار هذا املوضوعترجع أسباب 

اهتماما كبريا  تويل يعترب هذا املوضوع حديث الساعة حيث جند كل التقارير العاملية يف السنوات األخرية -1
  .و األنترنت نتااالنتر التصاالت يف خدمة التنمية خاصةل احلديثة تكنولوجياالمبدى أثر 

ن أساس ضة األمم يف العصور السابقة و احلالية و املستقبلية هو الفرد األكثر االهتمام بالعامل البشري أل -2
 كنولوجيابفضل التتعليما و تدريبا و قدرة على توسيع نشاطه االقتصادي فضال عن اإلبداع و التطور و االبتكار 

  .التصاالتل احلديثة
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سابق الدول يف هذا اال لتطوير التنمية وكسب الثورة التكنولوجية خاصة يف جمال املعلوماتية واالتصاالت وت -3
   .ميزة و أفضلية تنافسية يف مجيع جماالت التنمية

  اهلدف من الدراسة 
  :لعل من بني أهداف البحث

يف تنمية الفرد و بشكل مستمر من خالل ) الشبكات(واالنترنت أمهية و دور تكنولوجيا االنترانت إبراز  - 1
  .املعرفة  و القدرة على دفع مسرية التنمية البشرية املستدامةخدماا كالتعليم و نشر 

  لعامل البشري و الفرد خاصة الذي ميلك كفاءة يف التعليم و التدريب، فهو يسرع عملية التنميةاأمهية  تبيان -2
  .و يدعمها

يف هذا اال مثل  التشجيع على استمرار نشر هاته التكنولوجيا و نفاذها إىل اتمع وتقوية قدرات الدول -3
  .الشبكات و جتهيزات املعلوماتية

نظرا لقلة   )الشبكات(االنترنتو االنترانتتدعيم و حماولة إثراء مكتبة الكلية بالدراسات يف ميدان  -4 
عها و كذلك شح اإلحصائيات و التقارير الوطنية الصادرة عن مؤسسات علمية تنشط يف مجات و عدم ـاملعلوم

ت، إذ نالحظ نقص يف املعلومات اليت ختص مؤشرات هذه التكنولوجيا على مستوى  اجلزائر االتصاال الــجم
ككل ما عدا بعض التقارير الصادرة عن بعض املنظمات الدولية كربنامج األمم املتحدة للتنمية البشرية و كذلك 

  .االحتاد الدويل لالتصاالت
  أمهية الدراسة

و االنترانت اليت أصبحت تساهم يف التنمية تكنولوجيا االنترنت  يف إثراء موضوع تكمن أمهية هذه الدراسة  -1
  .املؤسسات والدول على تقليص اهلوة الرقمية بني األفراد، البشرية املستدامة بشكل كبري و تعمل 

صاالت اجلزائر مؤسسة اتتكون له فائدة كبرية بالنسبة للباحثني و  املرتبط ا قد املقابالتنتائج الدراسة و  -2
حتقيق بشكل خاص، حيث سيلفت هذا املوضوع نظر إطارات املؤسسة لألمهية الكبرية اليت يلعبها  قطاعهم  يف 

زائر باجل شح املعلومات و الدراسات و املراجع يف هذا امليدان يف ضل املستدامة، التنمية البشرية أهداف إستراجتية
و التنمية  ةالتجارة االلكتروني(جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فهو يعد تكملة لبحوث قام ا باحثون يف 

حتسني األداء االقتصادي تكنولوجيا املعلومات و أثرها على املوارد البشرية، تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت و
  ).اخل..

  سابقةدراسات 
  : إن الدراسات اليت اطلعنا عليها يف سياق حبثنا هذا هي كاأليت

 تكنولوجيا املعلومات و االتصال على إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة أثر -

 عمال من إعداد الطالب ملني علوطيأطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف علوم التسيري فرع إدارة األ
األول اإلطار ، وقد عاجل الباحث يف الفصل 2008-2007التسيري جامعة اجلزائر و علوم  كلية العلوم االقتصادية

، مث تطرق يف الفصل الثاين إىل نظم املعلومات يف ظل تكنولوجيا املعلومات لتكنولوجيا املعلومات و االتصال العام
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و االتصال أما الفصل الثالث فقد تناول فيه نظم معلومات املوارد البشرية وقد ركز يف الفصل الرابع على آلية 
الفصل اخلامس و األخري حاول إظهار أألثر من خالل التدريب العمل عن بعد باستخدام احلاسوب و يف 

  . و أثره على املوارد البشرية االلكتروين
 منها تعلَّق ما وخاصة والتكنولوجية، العلمية والتطورات التغيرات إىل بالنظرو النتيجة اليت توصل إليها هي أنه 

 وإدارة عامة بصفة اإلدارة أصبحت املعرفة، على املبنية االقتصادية واالجتاهات واالتصال، املعلومات بتكنولوجيا

 العلمية والتطورات التغيرات لتلك ومسايرة مواكبة جديدة وتطورات اجتاهات تعرف خاصة، بصفة البشرية املورد

 لدى واملعارف املعلومات وتطوير تنمية على باألساس يرتكز جديد إدارة منط أظهر الذي احلد إىل والتكنولوجية

 إىل أدى مما ،تقليدية غري جديدة بأمناط تدار واالتصال املعلومات تكنولوجيا بفضل أصبحت اليت ،البشرية املوارد

استدامة  املوارد  حتقيق هذه التكنولوجيا يف ، لكن ما مل يركز عليه الباحث هو أثراملوارد هذه وكفاءة زيادة
  .البشرية  ومدى تغري اهليكل التنظيمي و استخدامات شبكة االنترانت

  املؤسسة يف البشرية املوارد على املعلومات تكنولوجيا ثرأ -
 ،إعداد املاجستري درجة على للحصول مقدمة رسالة باألغواط، لسوناطراك الصيانة مديرية مؤسسة حالة دراسة 

 جبامعة التسيري وعلوم االقتصادية العلوم كلية األعمال، إدارة فرع التسيري، علوم قسم رايس، مراد الطالب

 املوارد على املعلومات تكنولوجيا أثر إشكالية الرسالة هذه خالل من الباحث عاجل وقد ، 2004-2005اجلزائر

 الثاين الفصل يف تطرق مث املعلومات، عصر وأدوات مفهوم بتحليل األول الفصل يف قام حبيث، املؤسسة يف البشرية

أما الفصل الثالث فحاول الربط بني املتغريين وكان عنوانه  ،املعلومات تكنولوجيا عصر يف األعمال مرتكزات إىل
 الصيانة مديرية حالة دراسة إىل لرابع ا الفصل يف وانتهى ،يف عصر تكنولوجيا املعلومات البشرية املوارد متطلباته

 .ك طرا سونا ملؤسسة

ولكن أثرها  املؤسسة يف البشرية املوارد إدارة حتسني إىل املعلومات تكنولوجيا تؤدي أنه إىل الدراسة توصلت و 
للمؤسسة اجلزائرية ليست جلية أو واضحة متاما كما هو عليه احلال على ) املوارد البشرية(البنية االجتماعية على

  :املستوى العاملي، وهذا قد يعود لسببني رئيسيني
يف املؤسسة اجلزائرية هي يف مراحلها األوىل، و بالتايل فإن  تول هو أن تطبيقات تكنولوجية املعلومااأل -

  .أثرها ال تكون واضحة جدا
  كاملة ةأما السبب الثاين فهو أن املوارد البشرية باملؤسسة اجلزائرية ال تستغل هذه التكنولوجية بصف -

يف  ةالربامج التكويني ةوهذا قد يعود على أكثر تقدير لضعف درجة تأهيل املوارد البشرية مع هذه التكنولوجية وقل 
 . أا سريعة التقدم و التقادم فتكنولوجية توص

رية يف املؤسسة و أمهلت ألثر تكنولوجيا املعلومات على املوارد البش تناوهلا هو الدراسة ينقص هذه ما أن إال
التنمية البشرية للفرد على مستوى  استدامةفيما خيص التدريب و التعليم االلكتروين الذي يساهم يف حتقيق راسة الد

   .املؤسسة



 ه 

 

تسخري العلم ( 2008-2007 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة و التنمية ،اقتصاد املعلومات تقرير -
  )املعلومات و االتصاالتكنولوجيا والتكنولوجيا ألغراض التنمية ، النموذج اجلديد لت

و يبحث هذا التقرير يف تأثري هذه التكنولوجيا على اإلنتاجية ومنو العمالة يف البلدان النامية و مدى مسامهتها يف  
و تبادل املعارف، إال أن ما ونشر  حتقيق التنمية ودعم قدرة املؤسسات على املنافسة فضال عن نقل التكنولوجيا

نه ال يكفي أن تقوم تكنولوجيا املعلومات و حدها بتحقيق التنمية ما مل تكن هناك إرادة يالحظ يف هذا التقرير أ
 أمهل جانبوقد  ،ذا القطاع و تسخريه خلدمة الفردحقيقية و سياسات حكومية واضحة من أجل النهوض 

  .ستدامة و عالقته ذه التكنولوجيا وهذا ما سنتطرق إليه يف حبثنااال
 دراسة املؤسسات الصغرية " مقران حتت عنوان تسيري املعلومة يف املؤسسات اجلزائريةحبث لألستاذ رفاع  -

 :2004سنة " و املتوسطة بوالية بسكرة

حيث اكتشف األستاذ وجود فجوة رقمية كبرية جدا  مقارنة مع الدول املتقدمة، زيادة على ذلك يوجد   
و أغلبية املؤسسات الصغرية و املتوسطة تعد نائمة يف تسيري  احتياجات كبرية يف ميدان الشبكات باجلزائر

    .املعلومات
  .  2011-2010املكان هو مؤسسة اتصاالت اجلزائر باملسيلة، و أما زمان الدراسة فهو سنة :  حدود الدراسة
  منهج الدراسة

  ألنه أحد الطرق العلمية يف البحث حيث بدأنا يف حتديد املشكلة مث وضع الفروض و التحليلي  املنهج الوصفي 
وتفصيلية  ألهم املفاهيم واملصطلحات املتعلقة باملوضوع قصد الوصول إىل معرفة دقيقةو اختبار صحتها، فتطرقنا 

وهذا كله من خالل   ،كما قمنا بدراسة نقدية للمفاهيم خاصة يف الفصل الثاين و الثالثلعناصر موضوع البحث
  .ودراسات سابقة ،مقاالت، رسائل، كتبدراسة الوثائق، ال

يف ميدان ) دراسة أولية(وركزنا يف هذا املنهج على املرحلة األوىل منه حيث كانت استكشافية و استطالعية 
زيد من الضوء اخلروج بعناصر أولية ميكن حتليلها وتلقي امل أولويات املسائل اجلديرة بالبحث و لتحديدالبحث 

  . على مشكلة البحث
  صعوبات الدراسة

لقيت تمتثلت الصعوبات يف قلة املراجع املتعلقة بالتنمية البشرية املستدامة نظرا حلداثة املوضوع كما 
التنمية مفهوم على املورد البشري باملؤسسة حمل الدراسة  معرفة و اطالع صعوبات يف الدراسة امليدانية نظر لعدم 

  .املستدامة
  خطة الدراسة  
 للجانب النظري والفصل  األخري للجانب ت فصلنيخصصإذ  ،فصولثالثة  قد مت تقسيم املوضوع إىلل   

وقد قسم كل فصل من هذه الفصول الثالثة إىل ثالثة مباحث  االقتراحات،تأيت اخلامتة مع النتائج و مثالتطبيقي، 
  .وكل مبحث مقسم إىل مطلبني



 و 

 

و التكنولوجيا احلديثة لالتصاالت مفاهيم عامة حول تكنولوجيا املعلومات  الفصل األولوسنتناول يف 
فتناولت يف املبحث  ،بشكل مفصل باعتبارها أهم مكون لتكنولوجيا االتصاالت الشبكاتحيث سنركز على 

األخري من الفصل املبحث  ااألول املعلومة وتكنولوجيا املعلومات ويف املبحث الثاين االتصاالت و الشبكات أم
  .األول جاء فيه تصنيف الشبكات

امة و أثر استخدامات الشبكات يف املستد أما الفصل الثاين فقد خصص للمفاهيم األساسية للتنمية البشرية
املوارد البشرية يف املؤسسة حيث تطرقت يف املبحث األول منه إىل التنمية البشرية املستدامة ويف املبحث تنمية 

تنمية  يفأما املبحث األخري منه فكان حول استخدامات شبكة االنترانت و أثرها ت املوارد البشرية اجلالثاين ع
  .املوارد البشرية يف املؤسسة

   على يف املرحلة األوىل  إىل دراسة ميدانية من خالل حتقيق ميداين يعتمد  سنتطرق فيهالثالث  الفصل و
حول مؤسسة اتصاالت اجلزائر  بصفة عامة و املوارد البشرية  دراسة أولية استطالعية و استكشافية املالحظة  و

للوقوف على مدى استخدامها لتكنولوجيا االتصاالت كالشبكات و االنترانت يف حتقيق فيها بصفة خاصة 
   .لتدريب و التكوين عن بعدا، وركزنا على املستوى اجلزئيالبشرية على املوارد تنمية األهداف اإلستراجتية ل

، األوىل مقابلة حرة مع املقابالت نوعني من مث ننتقل يف املرحلة الثانية إىل دراسة نوعية أولية تعتمد على 
و هذه مع خرباء املؤسسة يف جمال الشبكات و املوارد البشرية بعض إطارات املؤسسة و الثانية نصف موجهة 

حث العلمي و مهما بلغت دقة املناهج و اإلجراءات اليت يصطنعها الباحث يف  الب البداية يفنقطة  املرحلة متثل
دراسات مستقبلية كرسالة الدكتوراه مثال سوف تكون عدمية القيمة إذا كانت البداية غري صحيحة أو ليست 

  .مالئمة
من الطريقة الثانية  ة األوىل ونصف املرحلةاملرحل متثلاليت أجنزها  املاجستري مذكرةإىل أن  اإلشارةأود 

 انطالقمبثابة نقطة ومها ، )دراسة مسبقة، دراسة نوعية، ودراسة كمية(الشاملة اليت متر بثالث مراحل هي األخرى 
تعتمد على حتليل و تشخيص نتائج رسالة  نستخدم الطريقة الشاملة اليتحيث يف املستقبل  لرسالة الدكتوراه 

  . ة معمقةوكمي إلجراء دراسة نوعية  املاجستري
مث عاجلت يف املبحث الثاين شبكة  تطرقت يف املبحث األول إىل التعريف مبؤسسة اتصاالت اجلزائر، لقد و

نتائج  املقابلة  وأخريا يف املبحث الثالث جاءت املعلوماتية و التكوين يف املديرية العملية التصاالت اجلزائر باملسيلة،
   .  مع اخلرباء يف ميدان الدراسة
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  مقدمة الفصل 
بعد أن عاش اإلنسان عصر الصيد مث الزراعة انتقل بعد ذلك إىل الثورة الصناعية فال شك أنه اليوم يعيش 

و األقمار   ،يعتمد على نظم االتصاالت احلديثة عرب الشبكات االتصاالت الذيعصر تكنولوجيا املعلومات و 
  .االلكترونية واسيبالصناعية، ونظم معاجلة املعلومات املرتبطة باحل

مبعزل عن هذه الوسائل  فيه أصبح إنسان العصر احلاضر يف وضع من الصعب عليه أن يعيش فقد
 . التكنولوجية اليت انتشرت تطبيقاا يف مجيع ااالت وكافة املستويات

 لكوا أبرز عنصر يدخل الشبكاتو  مفاهيم عامة حول تكنولوجيا املعلومات وسنتناول يف الفصل األول
يف املبحث  تتناولوقد ، يف مكونات املتغري الثاين لعنوان البحث و املتمثل يف التكنولوجيا احلديثة لالتصاالت

املبحث األخري من الفصل  ااألول املعلومة وتكنولوجيا املعلومات ويف املبحث الثاين االتصاالت و الشبكات أم
  .األول جاء فيه تصنيف الشبكات
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  تكنولوجيا المعلوماتالمعلومة و :بحث األولالم
  املعلومات وجمتمع املعلومات: املطلب األول

  املعلوماتمفهوم   :أوال
هي البيانات اليت متت معاجلتها و أصبحت ذات داللة و ذات قيمة، و هي عبارة عن " أا تعرف ب

و ميكن احلصول  ،هلدف منها زيادة املعرفةجمموعة من احلقائق و املفاهيم و اآلراء اليت تتعلق مبوضوع و يكون ا
  . 1"الذوق أو احلس و  ،السمع  ،الرؤية ،عليها من خالل القراءة

عبارة عن جمموعة من احلقائق ذات املعىن و املفيدة للعنصر البشري يف عمليات "أا ب و ميكن تعريفها
 من موضوع ختص أي اليت واملفاهيم حلقائقا جمموعة هي ملعلوماتفا 2"اإلداريةمعينة مثال عملية صنع القرارات 

.       أو أناس ،أشياء ،أماكن تكون أن وميكن معرفته، وزيادة اإلنسان تنمية منها تكون الغاية واليت املوضوعات،
 اكتساب وسائل ذلك من شابه ما أو االتصال، أو القراءة، أو البحث، خالل من املعلومات على احلصول ميكنو 

  3."قيمة املعلومات حتمل أن وجيب عليها، ولواحلص املعلومة
  املعلومات و البيانات و املعرفةالعالقة بني  -1

 البيانات: وهي" باملعلومات"املعلومات مصطلح يندرج يف طياته عناصر ثالثية األبعاد، متعارف عليها  
وليد املعرفة و توظيفها وممكن إضافة عنصر رابع و هو الذكاء بصفته وسيلة لت)  املعرفة(املعلومات، املعارف 

  :كما يلي بينها توضيح العالقة وختتلف هذه املفاهيم و تتداخل بشكل عام لدى الناس و عليه ميكن 
 ) DATA(البيانات  . أ

  جمموعة من احلقائق واملشاهدات و األرقام هي املادة األولية اليت نستخلص منها املعلومات ألن البيانات هي   
    4وصف فكرة أو موضوع أو حدث أو حقيقة من احلقائقو القياسات أو الرموز ل 

 ) Information( املعلومات . ب
 مثل تطبيق عمليات حسابية هي ناجتة عن معاجلة البيانات حتليال أو تركيبا الستخالص ما تتضمنه البيانات   
 .ورياضية و منطقيةو معدالت و طرق إحصائية  موازناتو
 ) Connaissance( املعرفة . ج
أو جمتمع معني أو منظمة يف وقت لة خربة و معلومات و جتارب و دراسات فرد أو جمموعة أفراد هي حصي   

، و هي االستخدام األمثل للمعلومات من أجل الوصول إىل 5حمدد، و املعرفة هي خالصة البيانات و املعلومات
  .نتائج مفيدة

                                                
 .31ص ،2008 الوراق للنشر و التوزيع، ، عمان  ،نظم املعلومات احملاسبية و تكنولوجيا املعلوماتسليمان مصطفى الدالمهة،  1-

 . 18،ص2006، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية ،نظم املعلومات اإلداريةمرسي، نبيل حممد  - 2
 .4ص  ،2008 ،جامعة اجلزائر ،أطروحة دكتوراه،كلية العلوم االقتصادية ، أثر تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت على إدارة املوارد البشرية باملؤسسةملني علوطي، - 3
 .23ص ،  1998 مركز رضا للكومبيوتر، دمشق، ،لوجيا املعلومات على أعتاب القرن احلادي و العشرينتكنو ،أخلوريهاين شحادة  - 4
 . 31ص املرجع السابق، مصطفى الدالمهة، - 5
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  :الشكل املوايل يوضح العالقة بني املفاهيم الثالثة  
  البيانات و املعلومات و املعرفة العالقة بني: 1.1 الشكل رقم

  
  183ص  ،2008دار الصفاء،  عواد الزيادات، اجتاهات معاصرة يف إدارة املعرفة، عمان، حممد: املصدر

 خصائص املعلومات - أ
  :إن أهم اخلصائص اليت جيب أن تتميز ا املعلومات بشكل عام هي

 ؛و خالية من األخطاء و مستندة إىل احلقائق و الثوابت تكون املعلومات حمددة أن و هي :الدقة .أ 
 هومة و غري معقدة وسهلة التطبيق؛تكون املعلومات بسيطة و مف وهي أن: الوضوح .ب 
 ت مناسبة حلجم و طبيعة االستخدام؛أن تكون املعلوما يقصد بذلكو  :املالئمة .ج 
 جوانب املوضوع الذي مجعت من أجله؛مجيع  أي قدرة املعلومات على تغطية :الشمولية .د 
 ؛املمكنةو هو توفر املعلومات ووصوهلا يف الوقت املناسب و بالسرعة  :السرعةالتوقيت و  .ه 
 و أن يستفاد منها يف أكثر من غرض؛على تلبية احتياجات املستخدم  املعلومات وقدراهي إمكانية : املرونة .و 
 1.أكرب من التكلفة من املعلوماتتوقع ويقصد ا أن يكون العائد امل: التكلفة .ز 

  جمتمع املعلومات  :ثانيا
مل تتبلور معامله بعد ألن مالحمه غري واضحة بالقدر  و حلد كبري مفهوم جديد املعلومات يعتربإن جمتمع 

  .المثمن خالل شبكة االنترنت  حيام اليوميةالكايف حىت بالنسبة للمواطنني العاديني الذين يتعاملون معه يف 
اتمع  بعد احلداثة، جمتمع ماو قد عرف جمتمع املعلومات مسميات عديدة كاتمع ما بعد الصناعي و 

  .اخل...الرقمي
                                                

 .33ص  املرجع نفسه، - 1
 

 البیانات المعلومات المعرفة

مواد أولیة،قوائم 
مصادر من داخل 
 و خارج المنظمة

تولیفة أو معالجة 
 بواسطة الحاسوب

وسائل و تكنولوجیا 
 المعلومات و االتصاالت 

معرفة ضمنیة أو 
معلنة،قرارات 

 ،منتجات،خدمات
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  :و من ضمن التعريفات اليت وردت 
هو اتمع الذي يعتمد  يف تطويره بصفة رئيسية على املعلومات و احلاسبات اآللية و شبكات االتصال، أي "   -

لى التقنية الفكرية تلك اليت تضم سلعا و خدمات جديدة مع التزايد املستمر للقوة العاملة باملعلومات أنه يعتمد ع
  1."اليت تقوم بإنتاج و جتهيز ومعاجلة و نشر و توزيع و تسويق هذه السلع و اخلدمات

ع كل فرد فيه جمتمع يستطي"هو  2003التعريف الذي تبناه مؤمتر القمة العاملي تمع املعلومات جنيف  -
استحداث املعلومات و النفاذ إليها و استخدامها و تقامسها حبيث ميكن لألفراد واتمع تسخري كامل إمكانيام يف 

  .2"النهوض بتنميتهم املستدامة و حتسني نوعية حيام
املعلومات الوفرية اتمع الذي يعتمد اعتمادا أساسيا على "التعريف الذي تبناه حممد فتحي عبد اهلادي و هو  -

كمورد استثماري، و كخدمة و كمصدر للدخل القومي و كمجال للقوى العاملة مستغال يف ذلك كافة 
  إمكانيات تكنولوجيا املعلومات و االتصال واملعلومات بشكل واضح يف كافة أوجه احلياة االقتصادية

   3". و االجتماعية و السياسية بغرض حتقيق التنمية والرفاهية 
يتاح فيه  اإلنسانن من خالل التعريفات السابق نستنتج أن جمتمع املعلومات هو جمتمع جامع ومنصف قوامه إذ

واتمعات والشعوب  األفرادو االستفادة و نشرمها لتمكني ، النفاذ إليها ، املعرفة،لكل فرد حرية إنشاء املعلومات
  .و حتقيق ذوام الكاملةمن حتسني نوعية احلياة 

   ئص جمتمع املعلوماتخصا -1
عنصر مهم يف عالقة اإلنسـان مبجتمعه  واملعلومات بشري،يف أي نشاط  يإن املعلومات مورد أساس

هناك ثالث خصائص رئيسة  و ،السياسية والثقافية واالقتصادية وعالقة اتمعات بعضها ببعض من النواحي
   :املعلوماتيف جمتمع  أساسية تتحكَمو
تعمل املؤسسات والشركات على استغالل  تخدام املعلومات كمورد اقتصادي حيثاس: اخلاصية األوىل .أ 

االقتصاد  وهناك اجتاه متزايد حنو شركات املعلومات لتعمل على حتسني املعلومات واالنتفاع ا يف زيادة كفاءا
 .للدولة الكلي

يستخدم الناس املعلومات  حيث، العام هي االستخدام املتناهي للمعلومات بني اجلمهور: اخلاصية الثانية .ب 
حقوقهم املعلومات أيضا كمواطنني ملمارسة  بشكل مكثّف يف أنشطتهم كمستهلكني وهم يستخدمون

 .ألفراد اتمع كافة ومات اليت توسع من إتاحة التعليماملعل فضالً عن إنشاء نظم ومسؤوليام،
 .ألي فرداملعلومات عنصر ال غىن عنه يف احلياة اليومية  وذا فإن

                                                
 .249ص  ،2007 عمان، دار املسرية،، و االقتصاد املعريفاملنهج  فائزة حممد العزاوي،، عبد الرمحان اهلامشي 1
 .177ص ، 2008 دار الصفاء، ، عمان،اجتاهات معاصرة يف إدارة املعرفةحممد عواد الزيادات،  - 2
 .177ص  ،الذكر املرجع السابق - 3
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إذ كان االقتصاديون  ،كقطاع مهم من قطاعات االقتصادظهور قطاع املعلومات، هي :اخلاصية الثالثة . ج
 :هيالنشاط االقتصادي تقليديا إىل ثالثة قطاعات  يقسمون
 ؛باتمع الزراعي املعتمد على املوارد األولية وهو ما كان يعرف: الزراعة
النووية مث  والطاقة الكهرباء، الغاز: مع الصناعي املعتمد على الطاقة املولدة مثلبات وهو ما كان يعرف: الصناعة
  ؛اخلدمات

 .و الذي يعتمد على االسترياد و التصدير للسلع و اخلدمات: التجارة 
طاع القرن املاضي قطاعا رابعا وهو ق علماء االقتصاد واملعلومات يضيفون إليها منذ الستينيات منفإن و أما حاليا 

 نشاطًا اقتصاديا رئيسيا يف العديد من) معاجلتها(وجتهيزها وتوزيعها  املعلومات، حيث أصبح إنتاج املعلومات،
  .1ناك حتول جوهري من جمتمع صناعي إىل جمتمع معلومات ، و منه ميكن القول أن هالدول

   جمتمع املعرفة -2
 تطور من األخرية املرحلة باعتباره جمتمع املعرفةتعرضنا ملفهوم جمتمع املعلومات سنتطرق إىل مفهوم بعد 

 من التحول إرهاصات رصدوا الذين اُملفكِّرين أوائل منPeter Drucker)  ( بتر دراكر، ويعد املعلومات جمتمع
 تقريبا، م1960سنة يف املعريف العامل املعريف أو العمل مصطلح صاغ فقد .املعريف االقتصاد إىل الصناعي االقتصاد

 املعرفة جمتمع دخول إىل بسبيلنا فإننا ")م1993(  "الرأمسالية بعد ما جمتمع" وهو له صدر كتاب ألحدث قًاووف
 يلعب وحيث املعرفة بل العمل، أو الطبيعية املوارد أو املال رأس فيه األساسي االقتصادي املورد يعد مل الذي

  2.حموريا دورا "املعريف العامل"
اتمع الذي يقوم أساسا على نشر " كما يلي هوم  2003نمية اإلنسانية العربية و قد عرفه تقرير الت   

من االقتصاد واتمع املدين و السياسة واحلياة اخلاصة  ،املعرفة و إنتاجها وتوظيفها يف جماالت النشاط اتمعي
  .3"أي إقامة التنمية اإلنسانية ،وصوال لترقية احلالة اإلنسانية باطراد

عين إقامة جمتمع املعرفة تأسيس منط إنتاج معرفة عوضا عن هيمنة منط اإلنتاج يل ما سبق و من خال
  .يف احلياة البشرية االتقليدي و العمل على اعتماد املعرفة مبدأ أساسي

   االنتقال من جمتمع املعلومات إىل جمتمع املعرفة :ثالثا
ة بينما يتضمن مفهوم جمتمعات املعرفة أبعادا املعلومات على االجنازات التكنولوجييرتكز مفهوم جمتمع 

اجتماعية و أخالقية و سياسة أكثر اتساعا بكثري، فهو أكثر غىن و يسهل االستقاللية أكثر من مفهوم التكنولوجيا 
  .4يف قلب النقاشات حول جمتمع املعلومات األحيانو االتصالية الذي جنده يف أغلب 

                                                
 .255ص املرجع السابق ،اهلامشي،  - 1
  .14،ص  املرجع السابقعلوطي،  - 2
 .39ص ،2003 املطبعة الوطنية الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة،املكتب اإلقليمي للدول العربية، عمان، ، " حنو إقامة جمتمع معرفة" ،2003تقرير التنمية اإلنسانية العربية  - 3
 . 29ص ،2005 فرنسا،مطبعة اليونسكوا، ،من جمتمع املعلومات إىل جمتمعات املعرفةالتقرير العاملي لليونسكوا،  - 4
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و النهوض تقاسم املعرفة و أن يتمكن من دمج كل فرد من أعضائه  ينبغي على جمتمع املعرفة أن يضمن   
بأشكال جديدة من التضامن سواء حيال األجيال احلاضرة أم األجيال املستقبلية، جيب أن ال يكون هناك 

  .، طاملا كانت املعرفة ملكية عامة ينبغي أن تكون متاحة لكل فردمستبعدون يف جمتمعات املعرفة
ميكن له وحده أن يقيم قواعد جمتمع املعرفة ألنه إذا كانت املعلومات فعال وسيلة  الفازدهار الشبكات 

للمعرفة فليست هي املعرفة، إذ أن املعلومات و قد ولدت من الرغبة يف تبادل املعارف جاعلة ثقلها أكثر فاعلية 
  .1تظل شكال ثابتا و مستقرا هلذه املعارف تابعة للزمن و ملستعمليها

 تكنولوجيا املعلومات : ايناملطلب الث
  مفهوم تكنولوجيا املعلومات  :أوال

اجلديد  االقتصادخاصة مع ظهور  ،صطلحات اجلديدةكغريها من امل املعلومات اتكنولوجيمل حتض 
التعاريف وتنوعت تبعا لرؤية كل واحد هلا، لذا سندرج عدة تعاريف حىت تربز  هذهبتعريف موحد، بل تعددت 

  .ف واالتفاق بينها، لنعطي يف األخري تعريفنا هلالنا أوجه االختال
من املصطلحات اليت تواجه الكثري من االلتباس و التأويل، إذ  )Technology(تعد كلمة التكنولوجيا    

، و يرجع أصل بينهما ايف حني يرى آخرون اختالفا  واضح )technique(يستخدمها البعض كمرادف للتقنية 
أي  )Logos(، و الثاين تعين التشغيل الصناعي )Techno(ية اليت تتكون من مقطعني مها التكنولوجيا إىل اليونان

  .العلم أو املنهج، لذا تكون بكلمة واحدة هي علم التشغيل الصناعي
فالتكنولوجيا عبارة عن معرفة الكيف أو  ،لتفاعلها يف امليادين التطبيقية و متتزج التكنولوجيا مبفهوم العلم

  ا ميثل العلم معرفة األسباب إذ يأيت بالنظريات و القوانني العامة و حتوهلا التكنولوجيا إىل أساليبالوسيلة، بينم
   2.و تطبيقات يف خمتلف النشاطات و يعد العلم مصدرا للمعرفة األساسية و مرتكزا أساسيا للتكنولوجيا 

ت و املكتبـات علـى   جاء يف املوسـوعة الدوليـة لعلـم املعلومـا    تعرف تكنولوجيا املعلومات كما 
وتعرف منظمة التعـاون   3"التكنولوجية االلكترونية الالزمة لتجميع و اختزان و جتهيز و توصيل املعلومات "أا

تشمل تكنولوجيـا املعلومـات جمموعـة مـن     : " والتنمية االقتصادية تكنولوجيا املعلومات على النحو التايل 
  .4"وبيانات أصوات،معاجلة املعلومات يف شكل صورالتكنولوجيات اليت تسمح جبمع، ختزين، نقل و

بأا تلك األدوات اليت تستخدم لبناء نظم املعلومات اليت " و ميكن تعريف تكنولوجيات املعلومات 
ف العمليات تساعد اإلدارة  على استخدام املعلومات اليت تدعم احتياجاا يف اختاذ القرارات  و للقيام مبختل

   )Software(، و الربامج اجلاهزة)Hardware(وتتضمن هذه التكنولوجيات الربامج الفنية  ،سةالتشغيلية يف املؤس

                                                
 .21ص املرجع السابق، - 1
 .14-13ص ،2009،اإلسكندرية، دار الفكر اجلامعي،جيا املعلوماتإدارة تكنولوحممد الصرييف، - 2
 .149ص  ،2004 املركز األصيل للطبع و النشر و التوزيع، القاهرة، ،جمتمع املعلومات الرقمي طارق حممود عباس،- 3

4 - Organisation de coopération et développement économique , «Technologie d'information et nouveaux domaines 
de croissance », Ed. OCDE, 1989,  p13. 
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الربط بني العديد من احلواسيب أو العناصر األخرى  )Networks(، و شبكات Data Basesو قواعد البيانات 
  1".ذات العالقة 

  جتهيز املعلومات و إرساهلا  ةااللكترونيجمموعة من األنشطة تسهل بالوسائل "يعرفها البنك الدويل بأا و
 2".و عرضها 

  اع جسترو اهي جمموعة التطبيقات و العمليات من مجع وختزين يتبني مما تقدم أن تكنولوجيا املعلومات 
، سريعةوهذه املعلومات بطرق سليمة   استغاللالغرض منها هو  آلية،منها بطريقة  ناملستفيدي ونقل املعلومات إىل

  .احلاسوب على تعتمد و وسيلة تساعد على نشر املعلومة و ةأدا وهي
  مراحل تطور تكنولوجيا املعلومات   :ثانيا

  :يفلقد مرت تكنولوجيا املعلومات مبراحل تارخيية عدة متثلت 
وتتمثل يف اختراع الكتابة و معرفة اإلنسان هلا و قد عمل  :األوىلمرحلة ثورة املعلومات و االتصاالت  -1

 .بة على إاء عهد املعلومات الشفهية اليت تنتهي بوفاة اإلنسان أو ضعف قدراته الذهنيةظهور الكتا
 و تشمل هذه املرحلة ظهور الطباعة بأنواعها املختلفة  :الثانيةأو االتصاالت مرحلة ثورة املعلومات  -2

 .ادة نشرهاو تطورها و اليت ساعدت على نشر املعلومات و اتصاالا عن طريق كثرة املطبوعات و زي
وتتمثل بظهور خمتلف أنواع و أشكال مصادر املعلومات كاملسموعة : ثورة املعلومات و االتصاالت الثالثة -3

 .الالسلكيو املرئية كاهلاتف و الراديو و التلفاز و األقراص و األشرطة الصوتية و 
مراحل أجياله املختلفة مع  و هذه تتمثل باختراع احلاسوب و تطوره و:ثورة املعلومات و االتصاالت الرابعة -4

 .كافة مميزاته و فوائده و أثاره االجيابية على حركة تنقل املعلومات عرب وسائل اتصال ارتبطت باحلواسيب
و تتمثل يف التزاوج و الترابط اهلائل ما بني تكنولوجيا احلواسيب : ثورة املعلومات و االتصاالت اخلامسة  -5

و االجتاهات اليت حققت إمكانية تناقل كمية هائلة بسرعة فائقة  األنواعختلفة املتطورة و تكنولوجيا االتصاالت امل
  .و صوال إىل شبكات املعلومات و يف قمتها شبكة االنترنتو بغض النظر عن الزمان و املكان 

التكنولوجي  التقدم  ن اجلمع بنيإىل أن التطور التارخيي لتكنولوجيا املعلومات غري ثابت أل اإلشارةميكن          
وهو   ،من الصعب جدا دراستهف، ومدرج  مسنن ،غري منتظمتوجه  يعطينا ) الربجميات واالتصاالت، األجهزة(

  االخنفاض ، ونضج ،ابتكار ، منو  أزمنة يف أربعةاملنتظم  " S"منحىن خيتلف عن 
  اء الرياضيات منحىن الشيطانيسمى من قبل علم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األقرب إىل املنحىن ف        

" la courbe du diable " شيطانية (infernale)   و الشكل التايل يبني التمثيل الزمين لتكنولوجيا املعلومات       
  .و االتصاالت

                                                
اجلودة : ؤمتر العلمي الثاين لكلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية امل  عمان، ،"تكنولوجيا املعلومات كأداة قوية يف خدمة مسعى اجلودة الشاملة"اهلادي بوقلقول، مداخلة بعنوان - 1

 .7ص ،2006 لوجيا املعلومات،الشاملة يف ظل إدارة املعرفة و تكنو
2  -  httwww.parablibrarians.wordpress.comcategory 

http://www.parablibrarians.wordpress.comcategory
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) التجهيزات، الربجميات، االتصاالت( من قبل جمموعة من التكنولوجية النكساراتل" زمينال التمثيل  : 2.1 الشكل رقم
  1لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  
  
  
  
  
  
  
  

 Refaa Mokrane, présentation communication" informatique traditionnelle" /"back office" colloque: املصدر 

international sur la gouvernance et le développement des PME/PMI,CREAD,Alger et CNAM Paris,Hotel 
Hilton,Alger ,juin 2003. 

  البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات :ثالثا
  :تشمل البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات و االتصاالت على ما يأيت  

و البىن أن  و هي األساس األول لبناء املفهوم و الذي من دوا ال ميكن إطالقا لباقي األسس: Dataالبيانات  -1
  .مة أصالتعمل أو باألحرى أن تقوم هلا قائ

، و اليت هي )البيانات(و هي األدوات اليت حتفظ و ختزن و تعاجل األساس األول : Hardwareاألجهزة  -2
  .من البيانات جمموعة من احلواسيب مبختلف أنواعها و أحجامها و سرعتها و إمكانية استيعاا

تها حسب األوامر الصادرة و احلاسوب هو جهاز إلكتروين يأخذ البيانات كمدخالت حيث يتم ختزينها ومعاجل
 كلمات يتقبل البيانات واملعلومات بكل أشكاهلا رموز، واحلاسوب لتنفيذ مهام معينة مث يتم عرضها كمخرجات،

       وميثل بالرقم صفر أو واحد)  Bit(صور و غريها حيث حتول إىل سلسلة من األشكال الثنائية وتسمى بت 
وتستخدم خلزن  ) Byte(األرقام الثنائية و كل مثانية أرقام تسمى بايت  و احلاسوب الرقمي يتعامل مباشرة مع

   2.األرقام و الرموز والكلمات و الصور و غريها
       وهي البىن اليت بواسطتها ميكن السيطرة على األساس األول إضافة إىل التحكم :Softwareالربجميات  -3

ويوجد نوعان نتائج وحل املشكالت حسب احلاجة والطلب  وتطبيق العمليات احلسابية واملنطقية واحلصول على

                                                
1 - Refaa Mokrane, présentation communication" informatique traditionnelle" /"back office" colloque international 
sur la gouvernance et le développement des PME/PMI,CREAD, Alger et CNAM Paris, Hotel Hilton, Alger, juin 
2003. 

  .133ص ،2008 إثراء للنشر و التوزيع،  الشارقة،العملية اإلدارية و تكنولوجيا املعلومات، ،شوقي ناجي جواد مزهر شعبان العاين،  - 2
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     ) Applications software(وبرامج التطبيقات  )System software(رئيسيان من الربامج و مها برامج النظام 
  .و يؤدي كل منهما وظيفة خمتلفة عن اآلخر

 د احلاسوب مثل املشغل املركزي ويقصد بربامج النظام جمموعة الربامج العامة و اليت تقوم بإدارة موار
وتشمل هذه الربامج على العديد من األنواع املختلفة مثل  برامج نظم  الت و األجهزة األخرى احمليطة به، االتصا

  .Windowsو حاليا  MS-Dosو اليت من أشهرها برامج االتصاالت  التشغيل،
وب ومكتوبة بلغة الربجمة وهي توجه فهي عبارة عن جمموعة من تعليمات احلاس تأما برامج التطبيقا

األجهزة املادية للحاسوب حنو أداء أنشطة تشغيل البيانات أو املعلومات و من أمثلة تلك الربامج برامج الكتابة على 
     1.احلاسوب ،برامج قواعد البيانات

اعدت على نشر هي من نتائج تطور البنية التحتية السابقة الذكر و اليت سو :Communicationاالتصاالت  -4
وتوزيع البيانات ونتائجها و هي أشبه بوسائط النقل اليت ساعدت على ربط العامل و تقليص املسافات و اإلسراع 
يف التوزيع التجاري للمنتجات و بالذات اليت تعرف باالتصاالت عن بعد و اليت قصرت املسافات و جعلت العامل 

  .ية واحدةكله كقر
واليت  واحدةة تطور االتصاالت عن بعد و تأخذ مفهوم العامل كقرية وهي حصيل :Networksالشبكات -5

  .سرعت يف نقل البيانات واملعلومات  املنتجة أصال كبنية حتتية أولية
وتعترب أحدث مستخدمات البىن التحتية ملفهوم تكنولوجيا املعلومات إضافة إىل  :Internet االنترنت -6

اما و حامسا حيث تقدم خدمات بصفتها وسيلة اتصال رئيسية مع ، كما تلعب دور هاإلكسترنات و االنترانت
 .الزبائن و العاملني و الوسطاء و املوزعني

  تكنولوجيا املعلومات  مؤشرات  :رابعا
 األنشطة من جمموعة" بأا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا الدويل البنك يعرف ،كما ذكرنا يف السابق

 تعزز االتصال، حتسن إذ التكنولوجيا، وهذه"وعرضها وإرساهلا املعلومات جتهيز اإللكترونية، بالوسائل تسهل،
 حواجز أن إال هيكلتها، وإعادة العمل أساليب تنظيم يف أساسية تصبح وبذلك املعرفة، و تراكم املعلومات تبادل
 عديدة، ويدل بلدان يف التواالتصا املعلومات تكنولوجيا وتنفيذ نشر فعالية تعوق واحلاسوبية، العامة األمية منها
 يف املشاركة على النامي العامل إخفاق على التقليدي، اهلاتف حىت يشمل الذي التكنولوجيا، نشر يف التوازن عدم
   .اجلديد الرقمي العامل

 املتحدة األمم مؤمتر وحسب ،التعليم يف واالتصاالت املعلومات بانتشار تكنولوجيا املتصلة املؤشرات
 النحو على واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا يف الوطنية القدرة تصنيف ميكن ،)األونكتاد (نميةوالت للتجارة

                                                
 .107ص  املرجع السابق، ي، حممد مرس- 1
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 وضع مركب مؤشر وهو الشبكي، الربط جاهزية واالستخدام، و هناك دليل والنفاذ والسياسة التوصيل :التايل
 .حديثا

  1.واالتصاالت املعلومات جيالتكنولو األونكتاد وضعها اليت املؤشرات تفاصيل  يبني التايل جلدولوا
  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مؤشرات: 1.1رقم  جدول

  املصادر  املؤشرات  البعد/الدليل 
  .فرد لكل اإلنترنت مضيفي عدد -  التوصيل -1

 .فرد لكل الشخصية احلواسيب عدد -
 .فرد لكل الرئيسية اهلاتفية اخلطوط عدد -
  .كل فردالنقال ل اهلاتف يف املشتركني عدد -

 .والالسلكية السلكية لالتصاالت الدويل االحتاد-
  

  .فرد لكل اإلنترنت مستعملي عدد -  النفاذ -2
 .)السكان من املئوية النسبة( األمية -
 .اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصيب -
  .احمللية املخابرة كلفة -

 .والالسلكية السلكية لالتصاالت الدويل االحتاد -
 .املتحدة باألمم إلحصائيةا الشعبة-
  .الدويل البنك -

  نترنت اال بدالة وجود -  السياسة -3
 .احمللية العروة اتصاالت يف التنافس -
 .احمللية البعيدة اخلطوط يف التنافس -
  .االنترنتخدمة  مزودي سوق يف التنافس -

 .والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤمتر -
 .والالسلكية السلكية لالتصاالت الدويل االحتاد -
  

   4- 
: االستخدام

  حركة االتصاالت

 .الداخلة الدولية احلركة -
  .اخلارجة الدولية االتصاالت حركة  -

  .والالسلكية السلكية لالتصاالت الدويل االحتاد-

                                             ر يف اتمع املبين على تقرير اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغريب أسيا،مؤشرات العلم و التكنولوجيا و االبتكا : املصدر
  .49ص  ،2003 ،نيويورك، األمم املتحدة املعرفة،

 ويف ،واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا األونكتاد وضعها اليت املؤشرات تفاصيل )11.(اجلدول ويبني
 تشمل وهي األونكتاد، مؤشرات من فرعية موعةجم سوى الفقرة هذه يف املطروحة املؤشرات ليست الواقع

 مؤشر تشمل اإلنترنت،كما ومضيفي والنقالة، الثابتة اهلاتفية واخلطوط الشخصية احلواسيب أي التوصيل مؤشرات
  . اإلنترنت استخدام هو واحدا نفاذ

 وعلى معا واملغادرة الداخلة البيانات على االستخدام دليل ويتوقف ،السياسة مؤشرات بعض يوجد كما
 هو وحيد استخدام مؤشر سوى يبق مل اإلنترنت، حركة عنالدقيقة  البيانات إىل االفتقار ومع، اهلاتفية احلركة
 من الرغم على االستخدام دليل لتمثل وحدها اهلاتفية احلركة تكفي ال حال كل وعلى ،اهلاتفية احلركة بيانات

  .التوصيل عن دراسته من االستخدام دليل األونكتاد بعداست سابقًا املذكورة القصور أوجه وبسببصحتها، 

                                                
  .48ص  ،2003 ،نيويورك، األمم املتحدة،مؤشرات العلم و التكنولوجيا و االبتكار يف اتمع املبين على املعرفة يا،تقرير اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغريب أس- 1
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 والالسلكية، أيضا السلكية لالتصاالت الدويل واالحتاد هارفارد جامعة منها أخرى، منظمات واعتمدت
 مع منظورات واالستخدام، والسياسة والنفاذ التوصيل إمكانية وهي األونكتاد، اعتمدها اليت الرئيسية الفئات نفس

 املؤشرات مثال يقيس والالسلكية السلكية لالتصاالت الدويل فاالحتاد ،فئة لكل خمتلفة قياس وطرائق يالقل خمتلفة
 األرقام هذه قيم حساب عند االجتماعية، الظروف االعتبار يف تأخذ هارفارد وجامعة االتصاالت، نظر وجهة من

  .القياسية أو املؤشرات
  إىل تكنولوجيا املعلومات النفاذ :خامسا 

  بناء القدرات يف جمال تكنولوجيا املعلومات -1
السياسية واالقتصادية واالجتماعية على ضرورة توافر  اتؤكد جتارب دول العامل املتقدم يف بناء وتطوير مرتكزا

عدد من الشروط األساسية لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، ويعد وجود بيئة مثالية النتشار تطبيقات 
التكنولوجية  ملعلومات يف مقدمة هذه الشروط، إذ كان لسياسات هذه الدول يف جمال بناء قدرااتكنولوجيا ا

   .1ىوقد ارتكزت هذه السياسات عل ،الفضل يف حتقيق التطور املطلوب يف خمتلف القطاعات
  ؛النشر السريع للتكنولوجيات اجلديدة .أ 
 دعم الشركات اخلاصة على االبتكار،تقدمي احلوافز ل .ب 
 التعلم واالرتقاء على مدى احلياة؛يز على مهارات الترك .ج 
 دخالت املبتكرة لتعزيز اإلنتاجية؛الستثمار املستمر واآلمن يف املا .د 
 ؛تشجيع الشروع يف إنشاء شركات جديدة تقوم على تطبيقات التكنولوجيا املستحدثة .ه 
 وجود هياكل وشبكات مؤسسية كافية؛ تامني .و 
 .بتكار بأهداف التنمية االقتصادية واالجتماعيةربط سياسات العلم والتكنولوجيا واال .ز 

ويف ضوء ما تقدم فان برامج الدول النامية لبناء قدراا يف جمال تكنولوجيا املعلومات، سيعتمد بالدرجة 
 األوىل على حتديد األولويات الوطنية وجتنب استنساخ جتارب اآلخرين، وعليه ال بد من وضع استراتيجيات

الرؤى الوطنية و االحتياجات الضرورية يف جمال التنمية، كما يفضل أن تستكمل هذه اجلهود  تنفيذية تتوافق مع
املرتكزات األساسية  وميكن القول إن ،بدعم املبادرات اليت دف إىل حتقيق أهداف حمددة يف جماالت بناء القدرات

  :    لبناء القدرات التكنولوجية يف الدول النامية هي
  ز البحثية يف جمال توفري املعرفة؛راكدعم اجلامعات وامل .أ 
 تامني برامج تعاون بني القطاع اخلاص والعام من جهة واجلامعات واملراكز البحثية من جهة ثانية لغرض .ب 

 اكتساب املعرفة وتكييفها ونشرها؛
 ؛تنمية املوارد البشرية ودعم برامج التأهيل العلمي والتقين .ج 
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قطاع العام واخلاص يف إجراء عمليات التحول الضرورية باجتاه االعتماد توفري التمويل الالزم لسد احتياجات ال .د 
 على تطبيقات تكنولوجيا املعلومات؛

 يا املعلومات والعمل على تطويرها؛يئة مرتكزات البنية األساسية لتكنولوج .ه 
 االرتقاء بآليات تعزيز التكنولوجيا من خالل إنشاء روابط مشتركة بني املؤسسات البحثية .و 

 ؤسسات الصناعية؛و امل
 مع الدول الرائدة يف هذا اال؛ تسهيل إجراءات نقل التكنولوجيا من خالل تطوير التعاون الدويل .ز 
مر واإلصالح للحفاظ يئة مواقع اختبار علمية لتنفيذ سياسات العلم والتكنولوجيا اليت تتطلب التقييم املست  .ح 

 على فاعليتها،
 ؛بتكار وتساعد على تنفيذ املشروعات التكنولوجيةإقامة بيئات مستدامة تشجع على اال  .ط 
سن التشريعات والقوانني الالزمة لتامني حرية تبادل اخلربات ونقل املعرفة وتيسري سبل االتصال العلمي بني   .ي 

 1.النخب العلمية
سية اجلدير بالذكر أن هذه املرتكزات قد تتباين إىل حد ما من دولة إىل دولة أخرى تبعا للبنية األسا  

الفعلية واملوارد البشرية و اإلمكانات املالية املتاحة، فضال عن مدى رغبة احلكومات احمللية يف بناء قدراا وتطلعاا 
لكن هذا التباين قد ال ينطبق على األهداف املرجوة من بناء القدرات احمللية  إىل حتقيق التقدم التكنولوجي املنشود،

  .ليت تكاد تكون مشتركة إىل حد ما بني خمتلف دول العامليف جمال تكنولوجيا املعلومات ا
  2:و ميكن إجيازها هذه األهداف باآليت 
 نتاجية وحتسني القدرة التنافسية؛تطوير اإلمكانات يف جمال تكنولوجيا املعلومات بقصد زيادة اإل .أ 
 ومة ويرتكز على إستراتيجية وطنية؛بناء قطاع لتكنولوجيا املعلومات يتصف بالدمي  .ب 
 ؛بناء جمتمع املعلومات لتحقيق الربط مع اقتصاد املعرفة  .ج 
 املعلومات بني القطاعات املختلفة؛تامني طريق سريع لتناقل  .د 
 .بناء ثقافة جمتمعية جديدة للتعامل مع أدوات تكنولوجيا املعلومات .ه 

  بناء الثقة و األمن يف استعمال تكنولوجيا املعلومات  -2
ل أمن املعلومات و أمن الشبكات و التصديق وصون اخلصوصية إن تعزيز إطار الطمأنينة الذي يشم
عنه لتنمية جمتمع املعلومات و بناء الثقة بني مستعملي تكنولوجيا ومحاية املستهلك، شرط أساسي ال غىن 

 توفر ةعاملي رقمية حتتية بنية بتقدمي للسوق التقليدية البنية تغيري إىل املعلومات جمتمع أدىواملعلومات و االتصاالت، 
 محاية سيما وال اخلصوصية يف باحلق تتعلق معينة احتياجات اخلدمات وهلذه ،اإللكترونية اخلدمات من كبريا عددا

                                                
 املرجع نفسه - 1

2-www. azuhairi.jeeran.com/files/81970.doc.  
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 وقيمتها الرقمية املعلومات حساسية وتزداد ،للمؤسسات السرية واملعلومات للمستخدم الشخصية البيانات
 املعلومات جمتمع لتطوير أساسيا عامال يصبح واألمن وثوقيةوامل الثقة، على احلصول فإن لذلك ،باستمرار ومحايتها

  : 1و  أهم اإلجراءات املستخدمة يف بناء الثقة و األمن يف استعمال تكنولوجيا املعلومات هي
 وضع اإلجراءات األمنية الكافية وذلك من خالل  .أ 

خدمام  محاية لتأمني التواالتصا املعلومات خدمة تكنولوجيا مزودي قبل من املناسبة اإلجراءات فرض -
  يف أنظمتهم؛ األمنية باملخالفات تتعلق خماطر بأي وإعالم املشتركني األمر، لزم إن الشبكة مزود مع واالشتراك

 ؛والتشفري األمن شهادات بشكل عام باستخدام  اإلنترنت عرب التجارية الصفقات أمن حتسني -
   اإلنترنت بواسطة املوزعة املناسبة وغري املطلوبة غري ئلبالرسا يتعلق فيما املناسبة اإلجراءات اختاذ -
 ؛فيها املرغوب غري الدعائية الرسائل أو
 ؛السرية لضمان االتصاالت عن به املسموح غري الوصول حجب -
 ؛املعنيني مجيع قبل من ممارستها على والتشجيع املعلومات أمن حقل يف اجليدة اخلربات يف املشاركة -
 هذه بني مشتركة شبكة وتطوير العرضية، احلوادث ملعاجلة مباشرة مراقبة نقاط أسيسلت الدول دعوة-

  .مبعاجلة احلوادث العرضية اخلاصة تنياوالتق املعلومات يف للمشاركة النقاط
  تنظيم العمليات القضائية و تطوير  قوانني االنترنت  من خالل .ب 

 ؛ةالصل ذات األمنية والقضايا إلنترنتجرائم ا على القضاء هيئة ملوظفي شامل بتدريب القيام -
حقوق امللكية  قوانني ومحاية اإلنترنت جرائم مكافحة وتأثريا يف فاعلية أكثر لتصبح القضائية اإلجراءات تنظيم -

 ؛الفكرية
 أمنية مستويات بتوفر رهن القانون هذا( اآلنية الصفقات لتشريع اإللكتروين التوقيع لقانون مسودة وضع  -

 ؛)متشددة
الرسائل املوزعة  وباألخص ،املباشر التسويق ألغراض  فيها املرغوب غري االتصاالت تعاجل اليت القوانني وضع  -

  .النقال اهلاتف عرب القصرية والرسائل اإللكتروين الربيد طريق عن آليا
  تعزيز حقوق امللكية الفكرية من خالل .ج 

ذلك  يف مبا واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا وعلى حلول احملتوى على الفكرية امللكية حقوق قوانني تطبيق -
  .النطاق اسم وتسجيل التجارية واألمساء والعالمات التجارية، والنشر، الطبع حبقوق املتعلقة القضايا

  .الفكرية امللكية حقوق عمليات مجيع تدعم إقليمية هيئة تأسيس -
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  تطبيقات تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت   -3
ت و نشرها هو حتقيق فوائد يف كل بغي أن يكون اهلدف من استعمال تكنولوجيا املعلومات و االتصاالين

اخلدمات  ،العمليات تصاالت على أمهية يفتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واال تنطويواليومية، جوانب حياتنا 
 الزراعة ،األعمال التجارية ،فرص العمل توفري، التعليم، التدريب، املعلومات الصحية ،الرعاية الصحيةاحلكومية، 

استئصال الفقر و غريها من األهداف اإلمنائية الثقافة و بيعية و منع الكوارث، ومحاية البيئة وإدارة املوارد الطالنقل، 
و أن تكون مكيفة و ينبغي أن تكون التطبيقات سهلة االستعمال و متاحة للجميع وبتكلفة معقولة  ،املتفق عليها

تياجات احمللية من حيث اللغة و الثقافة و أن تدعم التنمية املستدامة و هلذا ينبغي أن تؤدي السلطات احمللية لالح
  1.لصاحل مواطنيها تدورا رئيسيا يف توفري خدمات تكنولوجيا املعلومات و االتصاال

  و الشبكات  االتصاالت :المبحث الثاني
 االتصاالت :املطلب األول

  االت مفهوم االتص:أوال 
بصفة عامة تلك العملية اليت مبقتضاها يتم تبادل و تفهم املعلومات  Communicationيقصد باالتصال 

  .املعاينو يعين ذلك أن االتصال هو عملية مشاركة يف  أكثر،بني طرفني أو 
لية إىل عم لإلشارة Télécommunications أما يف جمال احلاسبات اآللية و نظم املعلومات فيستخدم علماؤه لفظ 

بينما  ،املسافاتالنقل االلكتروين للمعلومات عرب  وتعرف االتصاالت بأا عمليةاالتصال عن بعد أو عرب مسافة، 
عرف آخرون االتصاالت بصفة عامة بأا عملية إرسال أو نقل اإلشارات من مرسل إىل مستقبل باستخدام 

الت  حيث عرفت بأا كافة األنشطة والوسائل املتعلقة من ناحية ثانية قدم مفهوم أكثر توسعا لالتصا، ووسيط
الوسائط أو القنوات اليت الربامج، و بالنقل االلكتروين للمعلومات و البيانات من موقع ألخر باستخدام األجهزة

   .تربط بني احلاسبات و بعضها
  :من خالل التناول السابق ميكننا تعريف االتصاالت على النحو التايل 

هي كافة األنشطة و الوسائل املتعلقة بعملية التبادل االلكتروين للمعلومات بني حاسبات آلية مرتبطة  االتصاالت
  :و تتطلب عملية االتصال من أي نوع ضرورة وجود  2ببعضها

  ؛رسالة -1
  ؛مرسل -2
  ؛مستقبل -3
 .وسيط أو وسيلة -4
  

                                                
 .9ص  ،2006جامعة الدول العربية،  ، الشارقة،ةاالستثمار يف بنية املعلومات و املعرف، نظمة العربية للتنمية اإلداريةامل - 1
 .431ص  ،2007، دار الفكر اجلامعي  اإلسكندرية، ، نظم املعلومات و احلاسبات اآللية و االنترنت طارق طه، - 2
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  1 عن بعد نظام االتصاالت مكونات :ثانيا
  :اليتكآدية و الربجمية يف نظام االتصاالت عن بعد ميكن أن نوجزها هناك عدد من العناصر األساسية املا

  ؛حاسوب يعمل على معاجلة البيانات -1
  ؛أو أي وسيلة إدخال و إخراج تعمل على إرسال و استعمال البيانات)  Terminals(حمطات طرفية  -2
ات االتصال م عرب شبكهي الروابط اليت تبث البيانات عن طريقها كوسائل إرسال و استال االتصال وقنوات  -3

  لياف الضوئية وغريها من الوسائط؛األ وجند منها اهلاتف و كوابل
 Provideو املسيطرات  Multiplexesاإلرسال  و مضاعفات Modemsمعاجلات االتصال مثل املودم  -4

support الدعم لنقل البيانات و استالمها؛ اليت تزود وظائف  
ى نشاطات اإلدخال و اإلخراج و تدير الوظائف األخرى لشبكة برجميات االتصال اليت تؤمن السيطرة عل -5

 .االتصال
  أنواع اإلشارات :ثالثا

و هذه اإلشارات  ةالبيانات و املعلومات تنتقل خالل نظم االتصاالت على هيئة إشارات كهرومغناطيسي
  .متثل بطريقتني مها اإلشارات التماثلية و اإلشارات الرقمية 

  اإلشارات التماثلية  -1
اليت متر من خالل وسيط  هي و ،و عالقتها مع الزمناليت متثل على هيئة موجة مستمرة  اإلشاراتهي  و
ستخدم للتعامل مع االتصاالت الصوتية كما هو موضح يف تأي عندما تنقل املعلومات خالل الشبكة و ،لالتصال

  :الشكل التايل 
  اإلشارات التماثلية: 3.1 الشكل رقم

  
  الشارقة، إثراء للنشر العملية اإلدارية و تكنولوجيا املعلومات، ، شوقي ناجي جواد،بان العاينمزهر شع :املصدر 

  .187ص ،2008 و التوزيع،               
  اإلشارات الرقمية  -2

و تستخدم يف كل أنواع ، هي اإلشارات اليت متثل على هيئة موجة متقطعة و يرمز هلا بالصفر أو الواحد
و بالعكس ، من الشبكات و اجلهاز الذي يستخدم لتحويل هذه اإلشارة إىل هيئة متاثليةاحلواسيب و يف قسم 

                                                
  .378،ص 2009املسرية ،،عمان، دار نظم املعلومات اإلدارية و تكنولوجيا املعلوماتعامر إبراهيم قندجلي،عالء الدين عبد القادر اجلاين،  - 1
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يسمى باملودم حيث حيول اإلشارة إىل رقمية عند دخوهلا إىل احلاسوب و بالعكس إىل متاثلية عند دخوهلا إىل 
  .وسيط االتصال املادي، و الشكل التايل يوضح هيئة اإلشارات الرقمية

  اإلشارات الرقمية :4.1الشكل رقم 
 
  
  
 
  
  

  الشارقة، إثراء للنشر العملية اإلدارية و تكنولوجيا املعلومات، ، شوقي ناجي جواد،مزهر شعبان العاين :املصدر 
  187ص ،2008 و التوزيع،               

  تاالتصاال ووسائط قنوات :رابعا
از إىل آخر عرب شبكة االتصاالت  متثل وسائط االتصاالت الوسيلة اليت تنقل فيها املعلومات من جه

بشكل عام  ،وختتلف وسائط االتصاالت حسب الكلفة و سرعة نقل املعلومات و سرية املعلومات و احلفاظ عليها
  .ئيسيني مها السلكية و الالسلكيةباإلمكان تقسيمها إىل نوعني ر

 Conducted Mediaقنوات النقل السلكية   -1
  :أنواعهاخدمة لنقل املعلومات بني أي جهازين و من املست األسالكوتشمل كل أنواع 

      و هي عبارة عن زوج من األسالك املتوازية هي من أقدم األنواع،  :Tow pair wire  األسالك املتوازية .أ 
 و من مشاكلها هو التداخل الذي حيدث بني اإلشارات تستخدم لنقل البيانات التماثلية، الرقمية، و 

  .ةو هلا تطبيقات كثري
املربومة على بعضها و تستخدم لنقل  األسالكهي عبارة عن زوج من :  Twisted pairاملربومة  األسالك .ب 

ومن   ةهو لتقليل التداخل الذي حيصل يف اإلشارات الكهرومغناطيسيو فائدة برمها  ،البيانات التماثلية و الرقمية
و معزولة مرتبة يف  نواقل منفصلة 08و يتكون من و ه UTPأنواعها كابالت الزوج امللتوي أو ادول غري معزول

   .RJ45أربعة أزواج تستخدم معها وصالت 
يتكون هذا النوع من سلك حناسي حنيف حوله مادة عازلة مث يغطى :   Coaxial Cablesألسالك احملوريةا  .ج 

  من األسالك املربومة،رببشبكة أسالك معدنية و يغطى مبادة عازلة و ميتاز بان كمية املعلومات اليت يستوعبها أك
احملطات الطرفية  كذلك أسرع من ناحية نقل املعلومات و يستخدم يف نقل اإلشارات التليفزيونية ويف ربط

  1.لشبكات احلاسوب

                                                
 451ص   طه، املرجع السابق، - 1

X(n)  

n 

1 0 1 
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وتنقل يتكون هذا النوع من ألياف زجاجية بسمك الشعرة :  Fiber Optics Cables أسالك األلياف الضوئية  .د 
و من مزاياها السرعة العالية و كمية املعلومات فهي ضخمة من خالل األجهزة الليزرية،  البيانات ا بسرعة الضوء

  .جدا فضال عن السرية العالية
  Wireless Media قنوات النقل الالسلكية -  2

وتعرف أيضا بالقنوات الغري حمدودة النطاق  و ترجع عدم حمدودية نقل البيانات يف تلك القنوات إىل أن البيانات 
  :و من أهم تلك القنوات ، مقيدة  أو غري حممولة داخلها بل حتمل عرب األثري يف الفضاءغري

   Microwaveاملوجات الصغرية  .أ 
تتمثل يف موجات الراديو ذات الترددات العالية اليت حتمل البيانات ملسافات طويلة من مكان ألخر عرب الغالف   

  .اجلوي 
   Satellite األقمار الصناعية.ب
      الستقبال إشارات املوجات القصرية القادمة إليها من احملطات أألرضية  Orbitخدم كمحطات مدارية تست  

برية و إعادة إرساهلا إىل حمطات أرضية أخرى مستقبلة لتلك اإلشارات، و هو ما يسمح بنقل البيانات ملسافات ك
    .جدا عرب خمتلف مناطق العامل

   Cellular Phones اهلواتف احملمولة . ج
 Antennesتتمثل يف تلك اهلواتف الشخصية الالسلكية اليت تستخدم موجات الراديوا يف االتصال باهلوائيات   

املوضوعة يف املواقع اجلغرافية املختلفة اليت تغطيها شبكة االتصاالت و يطلق على تلك املواقع باخلاليا ، و كل 
  . ثابة مركز لالتصاالت احملمولةخلية  من تلك اخلاليا متصلة بقاعدة مركزية تعمل مب

   الشبكات:الثايناملطلب 
  اتالشبكوتاريخ  مفهوم :أوال

، و هي حىت يف نا كليافالشبكات حتيط ب ،بشكل معقد من األجسام أَو الناس الشبكة هي نظام مرتبط
لشبكات يف بعض أنواع امن و  ،األوعية الدموية هي شبكاتقلب مع فنظامنا العصيب اخلاص وجهاز ال ،داخلنا

  :جند حياتنا اليومية
  ؛Communications شبكات االتصاالت •
  ؛Transportationشبكات النقل    •
 ؛ Socialالشبكات االجتماعية  •
  ؛ Biologicalالشبكات احليوية   •
  . Utilitiesشبكات املرافق العامة   •
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ط معينة عبـر شبكة اتصاالت احلاسب هي جمموعة من احلواسب املرتبطة مع بعضها بطريقـة ربإن 
يف هذه الدراسة على شبكـات اتصاالت " شبـكة " وسائط تتبع يف ذلك ملعايري خمتلفة، و سنطلق مصطلح 

  .احلاسب 
، و يقومان بتبادل هازين متصلني ببعضهما بواسطة سلكمن ج اسبيف أبسط أشكاهلا تتكون شبكة احل

  . البيانات
معلومات ( Computer Resources ت وموارد الكمبيوترالشبكات يف هذه األيام تسمح لك بتبادل البيانا

إن األهداف من ربط ، عض بشكل فوريبوتسمح للمستخدمني بالتواصل مع ) برامج، أجهزة حميطية مثل الطابعة
  :ب لتشكيل شبكة هيياحلواس

ا ب مفردة على تقدميهيختفيض يف التكاليف االقتصادية وذلك عرب ما تقدمه شبكة من خدمات تعجز حواس -1
 .بنفس التكاليف

ب من أماكن خمتلفة وهذه اإلدارة تشمل إدارة املستخدمني وإدارة يإمكانية اإلدارة املركزية هلذه احلواس  -2
 .املوارد املوجودة يف الشبكة

إمكانيات أخرى حتققها الشبكة تبعاً لنوعها ومكان تواجدها تشمل على السرية واألمن واستخدام تطبيقات   -3
  .اخل. .راميةمتواحدة يف أماكن 

 إىلسنحتاج  ،هذه احلالة كيف سنتبادل البياناتنتخيل وضع احلاسوب بدون وجود شبكات، يف لبداية 
   للوقت و اجلهد راًـكبي آخر مما يسبب هدراً إىللنقل املعلومات من جهاز  رنة أو الليزريةمئات األقراص امل

ذه احلال إذا أردنا الطباعة فإما سنقوم بالوقف يف يف ه حواسبو مثال آخر إذا كان لدينا طابعة واحدة و عدة 
جهازه  إىلليوصلها  ل مستخدمـك إىلوم بنقل الطابعة ـاز املوصل بالطابعة، أو سنقـطابور انتظار على اجله

قد تطورت لسد احلاجة  الشبكاتنية ـكبري، و من هنا نرى أن تق اًرين عناءـليطبع ما يريد و يف كال األم
 1. دل املعلومات و املوارد بشكل فعالاملتنامية لتبا

شبكة معلومات حموسبة على أا جمموعة من احلواسيب   ىتعرف شبكة املعلومات أو بأال حر وعليه 
تكون مرتبطة مع بعضها عن طريق )شخصية، مكتبية، حمطات عمل، متوسطة، كبرية، طرفيات( املتنوعة و املختلفة

 )كوابل و أسالك، ربط فضائي( و وسائط نقل البيانات ،)الشبكي وسائط و برامج الربط( ط و حدات للرب
املعلومات واخلدمات اليت تشارك وإضافة إىل أجهزة ملحقة حبيث متكن أي حاسوب من أن يستفيد من أي بيانات 

  .2ا احلواسيب املرتبطة مكونة بذلك شبكة متكاملة
بدأت ظهور أجهزة احلواسب )  م1980( ين في العقد الثامن من القرن العشرأما عن تاريخ الشبكات ف

والصناعة   ) Business( واليت تسببت يف تغيريات كبرية جدا يف جمال األعمال  ) Micro Computer( الصغرية 
                                                

 1- www.matrix-group.net/projects/Final.doc 
 .25ص ،2009، عمان، دار املسرية للنشر،  شبكات املعلومات و االتصاالتإميان فاضل السمرائي،  إبراهيم قندجلي، عامر - 2

http://www.matrix-group.net/projects/Final
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وذلك بإعطاء املستخدمني القدرة على االستفادة من احلواسب واملوارد واملعلومات الغري مرئية بالنسبة 
  .لشبكاتللمستخدمني وذلك من خالل ا

عام ومل خترج من اخلدمة سوى  100وقد استمرت اآللة الكاتبة يف اخلدمة والعمل املستمر ملدة حوايل 
  .) Pc( بعد ظهور تلك احلواسب الصغرية واليت مسيت احلواسب الشخصية 

أنظمة  إدارة كانت) م  1970م إىل 1960من ( سادس والسابع من هذا القرن وىف العقدين ال
وهذه األنظمة يتم  ،) Main Frame ( تم من خالل ختزينها على حاسب مركزي رئيسيتشركة معينة املعلومات ل

ولكن التكلفة املالية ملثل ، املؤسسة/ السيطرة عليها وتطويرها من خالل قسم نظم املعلومات املتواجد داخل اهليئة 
وأصبح كل هذا قد  ،ملة من هذه األنظمةهذه األنظمة عالية جدا واملستفيدين ال يستطيعوا االستفادة بصورة كا

واليت مسحت لكل قسم يف داخل املؤسسة أن ميتلك  )Mini computer (تغري مبجرد ظهور احلاسبات الصغرية 
  ).MainFrame(نظام كمبيوتر داخلي وتكلفته ضئيلة جدا بالنسبة للحاسبات املركزية 

يف السوق وتسببت يف ظهور املستخدم قد ظهرت  )Pc(وقد ترتب على ذلك ان احلاسبات الشخصية 
ومع ذلك فإن أنظمة املعلومات املعتمدة على احلاسبات  ،مستخدم أخر يالذى يعمل منفرد وغري مرتبط بأ

  .الشخصية ليس من السهل أن تكون متاحة ألكثر من 
العقد منتصف  لذلك كان البد من الرجوع إىل اخللف حيث أنظمة املعلومات املركزية وهذا قد حدث يف

 Computer( ربط احلواسب الشخصية مع بعضها البعض لتكون شبكة كمبيوتر أوبد) م1980(الثامن 

Network ( واليت فيها يتم ختزين امللفات على نظام مركزي حبيث أن تكون متاحة للمستخدمني من خالل أجهزة
  .احلواسب الشخصية

  املكونات املادية للشبكة -ثانيا
  ا من الوحدات املترابطة و وسائل االتصال و اليت تسمى املكونات املاديةيتم بناء الشبكات أساس

  :أو العتادية للشبكة و هي  
  End User Modulesأجهزة املشترك النهائي بالشبكة  -1

و منها  ،وحدات مترابطة خدمية مستقلة بذاا و تقدم خدمات الشبكة للمشتركني ا األجهزةتعترب هذه 
   كاهلاتف ترسل عرب الشبكة إليها وتعود ،و من أمثلتها أجهزة احلاسبات و أجهزة االتصاالت تبتدئ البيانات اليت

 الرقمية املستخدمة للقياس و التحكم و يطلق على أجهزة التحكم مسميات متعددة مثل جهاز املضيف األجهزةو 

Host والنهاية الطرفية للبياناتData Terminal Equipment (DTE) طرفأو النظام الEnd System . 1  
  
  

                                                
 .05ص ، اململكة العربية السعودية، املؤسسة العامة للتعليم الفين و التدريب املهين،اتصاالت البيانات و الشبكات ين،املؤسسة العامة للتعليم الفين و التدريب امله - 1
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  Modules Interface Processing أجهزة املعاجلة أو املواجهة -2

وحدات مترابطة ال تنشئ بيانات وإمنا تقوم مبعاجلتها و تنجز مهام حمددة داخل  األجهزةتعترب هذه 
 لك جهاز املودم كاالتصال أو التعديل أو التوجيه لإلشارات أو املوائمة بني وسائل االتصال و من أمثلة ذالشبكة 

  .و أجهزة حتويل و تبديل البيانات كاملقاسم 
  Local Circuits  قناة االتصال للدائرة احمللية -3

 منطقة حمدودة املسافة هي وسائل اتصال حملية تربط أجهزة املشتركني كاحلاسبات و غريها بالشبكة يفو
أو كابل األسالك  الشبكة احمللية داخل املبىن مثال ذلك كابل التوصيل الذي يربط احلاسوب باملودم أو ،أو املدى

   .املزدوجة الذي يربط جهاز الفاكس و اهلاتف باملرتل باملقسم ااور للمرتل
            Backbone Channelقناة االتصال اهليكلية  -4

     ة هي تسمى أيضا القناة بعيدة املدى وهي تعترب من وحدات االتصال اليت تربط بني وحدات املعاجلو  
و املواجهة بالشبكة و قد متتد هذه الشبكة بني عدة أدوار مببىن أو عدة مباين مبجمع أو بني عدة مناطق متباعدة 
عن بعضها مبسافات شاسعة، ومثال ذلك الكابل احملوري أو كابل األلياف البصرية الذي يربط أجهزة احلاسب 

  .فية بني املناطق و املدنباملبدالت أو جممعات الشبكة أو أجهزة املقاسم اهلات
  كروت االتصال -5

وذلك لربط اجلهاز علي  ،يط اتصال معني يسمي كروت االتصالميتلك وس أن كل جهاز كمبيوتر البد
يكون بند جديد يضاف علي اجلهاز  أن أو ميكن يكون جزء أساسي من اجلهاز  أنالشبكة وهذا الكارت ميكن 

   .ير النوع املستخدم على الشبكة املستخدمةنواع كثرية من الكروت ويتوقف تصدأوهناك 
يف الشبكات احلديثة من املهم استخدام لغة مشتركة أو بروتوكول يف األخري ميكن اإلشارة إىل أنه 

Protocol  اآلخرمع بعضها البعض و فهم كل منها  االتصالمتوافق عليه لكي تستطيع األجهزة املختلفة.  
   .كمبيوترأو املقاييس املستخدمة لتبادل املعلومات بني جهازي  الربوتوكول هو جمموعة من املعايري

  .و مع تطور الشبكات أصبح مفهوم الشبكة أوسع بكثري من جمرد ربط األجهزة مع بعض 
  املزود و الزبون:ثالثا

، بينما Servers زوداتـاحلواسب اليت تقدم البيانات أو املوارد يف الشبكات احلالية يطلق عليها اسم م
من املمكن جلهاز  يف الشبكة  و ،Clients ق على احلواسب اليت تستفيد من هذه البيانات أو املوارد اسم زبائنيطل

  ، فمثال يستطيع جهاز ما على الشبكة أن يكون مزوداًت دور املزود و الزبونواحد أن يلعب يف نفس الوق
  . خر للطباعة و يف نفس الوقت يكون زبون للحصول على بيانات من مزود آ

  لشبكة سواء كانت مزودات أو زبائنحتتاج الشبكة إىل برنامج شبكات مثبت على األجهزة املتصلة با
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، أو يكون نظام تشغيل )Network Operating System ) NOS و هذا الربنامج إما يكون نظام تشغيل شبكات 
الربنامج بالتحكم  ذاـيقوم هWindows NT & Windows 2000 ات مثلـيتضمن برنامج إلدارة الشبك

  .بني الزبون و املزود االتصالمبكونات الشبكة و صيانة 
  أنظمة التشغيل  -1

  : بالنسبة ألنظمة التشغيل اليت أصدرا مايكروسوفت و تدعم شبكات الند للند فهي 
 ؛   Windows  3.11 for Workgroup .أ 
 ؛ Windows 95 .ب 
 ؛ Windows 98 .ج 
 ؛Windows Me .د 
 ؛Windows NT 4.0 Workstation .ه 
 ؛ Windows NT 4.0 Server .و 
 ؛ Windows 2000 Professional .ز 
  . Windows 2000 Server .ح 

لألدوات اليت تقدمها إلدارة  فضل من باقي األنظمة نظراًأ& Windows 2000   Windows NT و تعترب أنظمة
 .الشبكة و املستوى العايل من األمان الذي توفره للشبكة

  أنواع املزودات  -2
   :املستخدمللمزودات من حيث عملها بشكل عام بغض النظر عن نظام التشغيل  هناك عدة أنواع

 ؛ File Serversمزودات ملفات  .أ 
 ؛ Print Serversمزودات الطباعة  .ب 
 ؛Application Serversمزودات تطبيقات أو برامج  .ج 
 ؛ Communication Serversمزودات اتصاالت  .د 
  . Database Serversمزودات قواعد بيانات  .ه 

ن املزودات ان يدعمـن النظاميـجند أن هذي& Windows 2000 Server  Windows NT Serverئة عمل يف بي
  : التالية

  ؛اإللكترونية بني مستخدمي الشبكةوالذي يدير املراسلة  Mail Serverمزود بريد  .أ 
 ؛رسائل الفاكس من و إىل الشبكة والذي يقوم بإدارة حركة مرور Fax Serverمزود فاكس  .ب 
 ؛Communication Serverتصاالت مزود ا .ج 
 ؛Internet Intranetانترانت / مزود انترنت   .د 
املطلوبة و حتميلها ويتحكم بوصول املستخدمني إىل امللفات  File and Print Serverمزود ملفات و طباعة   .ه 

  ؛من موارد الطباعة االستفادةعلى أجهزم و 
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ل الربامج ـبتشغيالزبائـن لذي يسمح للمستخدمني أو وا Application Serversج ـمزود تطبيقات أو برام  .و 
و لكنهم  أجهزمعلى  نصيبهاأو ت م و لكن دون احلاجة إىل ختزينهامن أجهز املوجودة على املزود انطالقاً

  .الربامجيستطيعون ختزين فقط نتائج عملهم على تلك 
  استخدامات املزود  -3

  :األيتيتم استخدامه لعمل  ) server(أو املزود  و يف شبكات الكمبيوتر فأن اخلادم
 ؛ختزين واسترجاع امللفات .أ 
  ؛إدارة الشبكة  .ب 
 ؛إدارة املستخدمني  .ج 
 ؛)security(حتقيق األمن .د 

  تصنيف الشبكات  :المبحث الثالث
  الشبكات وتصنيفاحمللية  كةالشب:املطلب األول

  الشبكة احملليةمفهوم : أوال
 تنقل املعلومات بسرعة عالية ضمن مساحة (computer network) احمللية هي شبكة كمبيوتر الشبكة  

 حمطات العمل وتربط هذه الشبكة جمموعة من ،)بناية واحدة أو عدة بنايات: ثالم(جغرافية حمدودة 
(workstations) تيح هلذه احملطاتك مواردأن  مع بعضها، وذلك مبا يالشبكة من عتاد تشار (hardware) 

بينهم عرب الربيد  من تبادل امللفات واالتصال فيما افةً إىل متكني مستخدمي الشبكةإض ،(software)وبرجميات
  .(chat) احلوارية واجللسات (Email) اإللكتروين

  1الشبكات احملليةربط  أجهزة -1
 ونستعرض فيما يلي بعضاً. رتباطيةالا جهزةألواتقنيات الكي يتم االتصال عرب الشبكة، ال بد من استخدام بعض  

  .ا من هذه األجهزة والوظائف اليت تقوم
 :(modem) املودم .أ 
فقط، ولكن خطوط  (digital signals) الكمبيوتر تتعامل مع اإلشارات الرقمية من املعلوم أن أجهزة   

 هو املودم -جهاز وهلذا ال بد من وجود،  (analog signals) العادية ال تنقل سوى اإلشارات التواصلي اهلاتف
(modem) ل اإلشارات الرقميةحيو (digital) إىل تواصلية (analog) دعى التعديلل عرب عملية تيف الطرف املرس 

(modulation)ل اإلشاراترستحويلها من تواصلية إىل رقمية يف الطرفلالناجتة عرب خطوط اهلاتف،  ، مث ت 
قادرة على ربط أجهزة  ت أجهزة املودمومن هنا كان (démodulation) املستقبِل عرب عملية تدعى فك التعديل

  .اهلاتف كمبيوتر، أو حىت شبكات كاملة بعيدة عن بعضها باستخدام خطوط

                                                
www.adsh2007.com/vb/index.php?page=topic&show=1&id=542  -1  

http://www.adsh2007.com/vb/index.php?page=topic&show=1&id=542


  .ماهية تكنولوجيا املعلومات و الشبكات :األول الفصل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

30 
 

ثانية، ولكن هنالك تقنيات جديدة قد حتل حمل املودم /كيلوبت 56حاليا إىل  رعات املودمتصل سو
 ISDN املتكاملة ة الرقمية للخدماتالشبك: تنقل املعلومات بسرعات كبرية جداً، ومن هذه التقنيات وهي العادي

(Integrated services digital network)واخلطّ الرقمي للمشترِك ، .  
 NIC كرت الشبكة .ب 

من اخللف لشبك اية الكبل وتركيب كرت الشبكة  مودمخمارج الفاكس  لكرت الشبكة خمارج مثل
و ال يهم املصنع  ،الكرت من مث يتم تعريفو  األميوضع احلافة السفلى يف منفذ خايل يف لوحة  بسيط جدا حيث

عليها هذا الكرت فمثال كرت صنع من أجل شبكات  الذي صنع الكرت ولكن املهم هو نوع الشبكة اليت سيعمل
  .رنغ إثرنت ال يعمل مع شبكات توكن

 الكابالت .ج 
  Fiber optic و Coaxial و Twisted pair ثالث فئات رئيسية وهي كما سبق و أن ذكرنا يوجد  
 (hub) املوزع الشبكي  .د 

 شبكات إيثرنت اليت تستخدم كوابل حمورية تتصل أجهزة الكمبيوتر يف معظم أنواع الشبكات احمللية عدا      

(coaxial cables)مركزية بني أجهزة الشبكة، وهو يدعى املوزع الشبكي جبهاز يقوم بدور نقطة وصل (hub) 
 .ببعضها (segments) الشبكة ووظيفته هي ربط قطع

 :ومن أنواع املوزعات
املختلفة للشبكة  (segments) الواردة من القطَع يمرر هذا النوع اإلشارات :(passive hub) املوزع املنفعل -

 .املعلومات املارة عربه (packets) استقبال حزم وتستطيع مجيع األجهزة املوصولة معه
اإلشارات املارة  (regenerate) إلكترونية تعيد توليد وي هذا املوزع أجزاءحي :(active hub) املوزع الفاعل -

يدعى املوزع  ويوجد منه نوع حمسن الشبكة، السماح مبسافات أكرب بني أجهزتيف وتكمن فائدته  ،يف الشبكة
  .(intelligent hub)الشبكي الذكي

 Switch احملوالت  .ه 
حيتفظ  أن  يستطيع ألنهالشبكة وذلك  لكنه يعد أفضل يف تسريع أداءبالشكل اخلارجي و ملوزعيشبه ا        

إشارة من عقدة ما يرسل هذه اإلشارة إىل اهلدف املقصود  جبدول عناوين العقد اليت يتصل ا وعندما تصل إليه
لسويتش و الفرق بني ا ستثناءاامع إذ كان يرسل اإلشارة إىل كل العقد بدون  فقط وهو عكس ما كان يقوم به

  :و اهلب هو
ويتم خمارج،  08أو  04،و يتكون اهلب من إن عمل اهلب هو ربط أكثر من جهاز مع بعضهم البعض     

فإذا كانت  استعمال اهلب يف حالة أن حجم الشبكة صغري،و لكن من عيوب اهلب أنه يقوم بتقسيم السرعة،
خمارج إي موصل بأربعة أجهزة  04ب ذو  كيلوبايت على سبيل املثال و أوصلته 100بسرعة  نترنتاتستخدم 

احلل هو و أنه يقسم السرعة على أربعة خمارج كيلوبايت ،أي  25فإن نصيب كل جهاز من هذه السرعة هو 
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فمثال إذا كنت حيث يعمل عمل اهلب ولكن الفارق هو أن السويتش يوزع الوقت  switchاستخدام السويتش 
خمارج فان نصيب كل  04ما يف املثال السابق و أوصلته بسويتش ذو كيلوبايت ك 100تستخدم انترنت بسرعة 

  .كيلوبايت حيث أن السويتش يتناوب يف توزيع السرعة على كل كمبيوتر  100جهاز هو 
 (repeater) املكرر .و 

 صميمأثناء عملية اإلرسال للتشويش والتشويه عرب خطوط النقل، مما ولَّد احلاجة إىل ت تتعرض اإلشارة         
تبقى قوية عند وصوهلا إىل  يستخدم إلنعاش اإلشارة املرسلة عرب الشبكة، حبيث (repeater) جهاز يدعى املكرر

 يضخم اإلشارة وحسب ورقمي (analog) تواصلي: املكررات ويوجد نوعان من هذه ،حمطات العمل املستقبِلة هلا
(digital) األصليةاإلشارة لتصبح قريبة جداً من  يعيد بناء.  

 (bridge) اجلسر .ز 
 (segment) ميكنه ربط قطعتني (bridge) الشبكات املوجودة صمم جهاز يدعى اجلسر لتوسيع حجم           

 جهاز آخر يدعى احملول وقد صمم،شبكة حملية، كما ميكنه ربط شبكتني حمليتني تستخدمان الربوتوكول نفسه من
(switch) نقَل عربه حزملتحديد املسار الذي ت (packets) طَعاملعلومات بني الق (segments)  املختلفة للشبكة

  .(switched LAN)اليت تستخدم احمللية، وتدعى الشبكات احمللية
 (router) املوجه .ح 

قادراً على إجراء هذا الربط، فكان  (bridge) عدد الشبكات احمللية، مل يكن اجلسر مع االزدياد اهلائل يف    
املعلومات باالعتماد على  (packets) وميرر هذا اجلهاز حزم،يقوم ذا الربط (router) جهاز يدعى املوجه يف احلل

األفضل لنقل حزم املعلومات إىل هدفها عرب  (route) عناوين منطقية، كما يتبع خوارزمية متكنه من اختيار املسار
 وجه جهازاً أو برناجماً حيدد املسار األفضل عرب العقداإلنترنت، فيمكن أن يكون امل أما يف، الشبكات األخرى
  .للوصول إىل اهلدف

 (gateway)         البوابة .ط 
على ربط شبكات حملية تستخدم بروتوكوالت خمتلفة إىل استخدام ما  (router) أدى عدم مقدرة املوجه

بروتوكوالت  وهي جمموعة من األجهزة والربامج اليت تربط بني شبكات تستخدم ،(gateway)البوابة يدعى
  .الشبكة األخرى خمتلفة، إذ تنقل املعلومات وحتوهلا إىل صيغة تتوافق مع بروتوكوالت

 التقنيات الرئيسية يف الشبكة احمللية -2
 ويف اوت هذه التقنيات يف سرعاامن التقنيات اليت تستخدم يف الشبكات احمللية، وتتف هناك جمموعة        

 :التقنيات ومن هذه ،الربوتوكوالت اليت تستخدمها، ونوعية األوساط الناقلة فيها
 ةوالنجمي الشبكات احمللية انتشاراً، وهي تستخدم اهليكليات اخلطية أكثر تقنيات (Ethernet) : اإليثرنت   -أ

يف الولوج  (CSMA/CD) اإليثرنت بروتوكول مد مجيع شبكاتتعتإذ  ،ثانية/ميغابت 10وتنقل املعلومات بسرعة 
  (twisted pair).وبعض أصناف الكوابل املَجدولة (coaxial cables) حمورية إىل الشبكة، كما تستخدم غالبا كوابل



  .ماهية تكنولوجيا املعلومات و الشبكات :األول الفصل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32 
 

 تعتمد هذه الشبكة بروتوكول توكن رينغ، وهي تستخدم: (Token ring LAN) شبكة توكن رينغ احمللية -ب 
كمبيوتر باستخدام الشبكة يف  ملنع التصادم الذي قد ينجم عن قيام أكثر من (token passing) قة مترير الشارةطري

وتنتقل املعلومات  ،هيكلية حلقية أو جنمية أو خطية وترتبط أجهزة الكمبيوتر يف هذه الشبكة وفق ،الوقت نفسه
 .ثانية/ميغابت 16و  4 عرب هذه الشبكة بسرعة تتراوح بني

 تستخدم هنا (fiber-distributed data interface- FDDI):باأللياف الضوئية شبكة البيانات املوزعة -ج
 وتعتمد شبكات ،كم 200خطوط من األلياف الضوئية لنقل املعلومات يف الشبكة احمللية ضمن مساحة تصل إىل 

FDDI على طريقة مترير الشارة (token passing) توكن رينغ كولاليت تعتمد بروتو (token ring)  ولكنها حتتوي
وتعمل على نقل املعلومات يف احلاالت العادية  تعطل األخرى، على حلقيت توكن تكون إحدامها احتياطية يف حال

  .ثانية/ميغابت 200 مما يضاعف سرعة النقل إىل
 م على أا عمود فقرياملستخدمني، وتستخد تكمن فائدة هذه النوعية من الشبكات يف أا تغطي آالف

(backbone) للشبكات الواسعة(WAN).  
  احلاسوب وفقا للنطاق اجلغرايف شبكات تصنيف:ثانيا

  :أصناف ثالثة بناًء على التوسع اجلغرايف فإن الشبكات ميكن أن تصنف إىل
  .  LANشبكة حملية  -1
 . MANشبكة املدن  -2
  . WANالشبكات الواسعة  -3

   :او فيما يلي إشارة إىل كل منه
   Local Area Network (LAN)شبكات النطاق احملدود  -1

ميكن تعريفها على أا جمموعة من األجهزة و احلاسبات متصلة مع بعضها لكي تؤدي الغرض الذي مت من 
أجله بناء هذه الشبكة يف مساحة جغرافية حمدودة مثل مبىن إداري أو كلية جامعية أو  مؤسسة و قد متتد هذه 

قنوات اتصال ( و تكون هذه الشبكة مملوكة ملؤسسة أو هيئة خاصة، كيلومتر 10أقل من  الشبكة إىل مسافة
  ).خاصة باملؤسسة

تتميز الشبكة احمللية بسرعة تراسل عالية نظرا لقصر املسافة بني وحداا و حتقيق سهولة االتصال و تبادل 
  :ة أشكال هندسيةالبيانات بني مستخدمي الشركة و الشكل التايل يبني خمطط الشبكة بعد
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  LANخمطط الشبكة احمللية :  5.1 الشكل رقم
 

  
  
  
  
  
  
  
  املؤسسة العامة السعودية، املؤسسة العامة للتعليم الفين و التدريب املهين،اتصاالت البيانات و الشبكات، :املصدر 

  .17ص  ،و التدريب املهينللتعليم الفين            
   Metropolitan area Network MANاملتوسطشبكات النطاق  -2

، لكنها تربط بني جمموعة حاسبات )امتداد و اتساع حملي( ثابة شبكة نطاق متسع ذات سعة عاليةتعد مب
و عادة ما يتم ربط جمموعة شبكات ذات نطاق حمدود  آلية أو وحدات طرفية داخل نطاق أقل كمدينة مثال،

LAN لتكوين هذه الشبكة.  
    Wide area Network WANشبكات النطاق املتسع  -3

و تتمثل يف تلك الشبكات اليت تغطي مواقع متباعدة مكانيا من خالل مساحات جغرافية شاسعة قد 
تشمل دولة أو مملكة أو قارة أو عدة قارات مثل اليت تربط بني احلاسبات اآللية لفروع املنظمة املختلفة داخل 

  .احلاسبات اآللية مبركزها الرئيسي يف دولة أخرى مثالالدولة أو اليت تربط بني احلاسب اآليل للمنظمة و 
و بالتايل فإن هذه النوعية من الشبكات تعتمد على قنوات اتصال الالسلكية و غري حمدودة النطاق 

  .كاألقمار الصناعية و املوجات القصرية و الشكل التايل ينب خمطط عمل الشبكة 
  WANخمطط شبكة  : 6.1الشكل رقم 

   
  
  
  
  

  املؤسسة العامة السعودية، املؤسسة العامة للتعليم الفين و التدريب املهين،اتصاالت البيانات و الشبكات، : املصدر
  .19ص  ،و التدريب املهينللتعليم الفين            
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على األكثر من قبل احلكومة أو رجال األعمال بسبب التوظيف الكبري للمال من أجل  WANتستخدم الـ 
  .تطبيقها 

  :ك ثالثة أصناف للشبكات الواسعة امسياً هي و هنا
      هي نوع من االتصال الداخلي جلميع الشبكات احمللية: Enterprise Network شبكة املؤسسات الكبرية .أ 

  .و ملؤسسة وحيدة تسمى شبكة املؤسسة الكبرية 
احات عدة مؤسسات عرب مس تشكل الشبكة بدمج الشبكات أو: Global Network الشبكة الشاملة .ب 

  .واسعة 
هي شبكة الشبكات للصنف الواسع يف احلقيقة هي أكرب شبكة يف : Internet Network شبكة اإلنترنت . ج

و ماليني احلواسب املستقلة و أوساط نقل خمتلفة و ال   MAN و  WANو   LANالعامل و عناصرها هي شبكات 
  .تتحكم جبزء من الشبكة ولكن كل سلطة حملية وطنية  ،يوجد سلطة وحيدة تتحكم بالشبكة

يشكل نقاط الوصل )  Router( ويبقى الشيء املهم يف تصميم هذه الشبكات وهو شيء ثابت هو كون املوجه 
اليت تشكل الفروع حيث أن هذه املوجهات تكون املسؤولة عن تأمني  ) & LANs MANs( ما بني الشبكات 

  .الطريق األمثل ملرور املعطيات عرب هذه الفروع
  )الطبولوجي(  التصنيف حسب الشكل اهلندسي :اثالث

طريقة تصنيف شبكات احلاسب على التخطيط اهلندسي املستخدم إلنشاء هذه الشبكات وتعرف  تعتمد
كلمة طبولوجيا كترتيب هندسي لعقد وتشري العقدة إىل مصادر حاسب خمتلفة أو أجهزة اتصاالت أي أن 

         و األسالك  احلواسبالكيفية اليت يتم ا توصيل  إىل ريشي Network Topologyاملصطلح ختطيط الشبكة
  .و املكونات األخرى لتكوين شبكة

   :األمور التالية يفاختيار تصميم ما للشبكة دون آخر يؤثر اعتماداً على هذه الطريقة يف التصنيف فإننا عند 
   ؛نوع املعدات اليت حتتاجها الشبكة -1    
  ؛ملعداتإمكانيات هذه ا -2    
   ؛منو الشبكة يف املستقبل -3    
  . أدوات إدارة الشبكة -4    

  : املكونات التالية االعتبارلتصميم ما للشبكة جيب األخذ بعني  ناعند اختيار بناًء على ذلك
   ؛نوع أسالك التوصيل -1    
  ؛نوع بطاقة الشبكة -2    
  .Cable Connectorsموصالت خاصة لألسالك  -3    

  :ما يلي بعض أصناف الشبكات املعتمدة على التخطيط اهلندسي و في
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                                                                                   ) BUSالناقل املساري (  الشبكة اخلطية  -1
ربط مجيع و ت، Segmentو يسمى  تستخدم لربط جمموعة من احلواسيب مع بعضها بواسطة خط رئيسي 

 احلواسيب إليه و يستخدم يف توصيل احلواسيب إما السلك املربوم أو السلك احملوري أو سلك األلياف البصرية
  .و خمطط عمل هذه الشبكة وضح هيكلو الشكل التايل ي ،Linear Bus باسمهذا النوع أيضا  إىليشار 

  هيكل الشبكة اخلطي :7.1الشكل رقم 
  
  
  
  
  

  الشارقة، إثراء للنشر العملية اإلدارية و تكنولوجيا املعلومات، ، شوقي ناجي جواد،العاين مزهر شعبان :: املصدر
  .197،ص2008 و التوزيع،               

يسمح املسار فقط لزوج واحد من العقد باالتصال يف نفس الوقت هذه اخلاصية حتدد العدد الكلي للعقد املوصولة 
  .لتشكل شبكة مسارية موثوقة

  : فكرة هذا النوع من تصاميم الشبكات على ثالثة أمور تعتمد 
 ؛) Signal(إرسال اإلشارة  .أ 
 ؛) Signal Bounce( ارتداد اإلشارة   .ب 
 ). The Terminator( املُنهي أو املُوقف  .ج 

  لة بالشبكة  واملوص واسبكل احل إىل Signalsترسل البيانات على الشبكة على شكل إشارات كهربية   
خل اإلشارة األصلية املرسلة ر داـالذي يتوافق عنوانه مع العنوان املشف اسبلومات من قبل احلو يتم قبول املع
  . على الشبكة 

بإرسال بيانات يف نفس الوقت فسيحدث ما  حاسب ، إذا قام جهازيBusيف تصميم الشبكة من النوع   
و بالتايل  كةـل البيانات على الشبانتظار دوره يف إرساحاسب  ، هلذا جيب على كلCollisionيطلق عليه تصادم 

  بياناتهيف إرسال  هدد األجهزة على الشبكة، كلما طال الوقت الذي عليها انتظاره ليصل دورـكلما زاد ع
  : هي  Bus العوامل اليت تؤثر على أداء شبكة، فد بطأ الشبكةو بالتايل زا 
 ؛) Hardwar  Capabilities( املتصلة بالشبكة احلاسب اإلمكانيات اليت تقدمها مكونات أجهزة .أ 

 ؛املتصلة بالشبكة اسبعدد أجهزة احل .ب 
 ؛نوعية الربامج املشغلة على الشبكة  .ج 
 ؛املسافة بني األجهزة املتصلة بالشبكة  .د 

PC PC 

 

PC PC PC PC 

 خط نـاقل
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  1.سرعة نقل البيانات على الشبكة مقاسة بالبت يف الثانية  .ه 

  : ميكن أن تتوقف الشبكة عن العمل ألسباب منها 
  .لسلكيف حال قطع ا -أ       
توقف مجيع إىل  األجهزة املوصل إليها ويؤدي هذا يف حالة انفصال السلك يف أحد أطرافه عن أي من -ب      

  . Network being downتوقف الشبكة عن العمل يطلق عليه ،من موارد الشبكة  االستفادةاألجهزة عن 
  ، علينا بداية متديد السلكBusالنوع  إذا أردنا توسيع الشبكة و زيادة عدد األجهزة املتصلة بالشبكة منو
 .إطالته و لفعل ذلك علينا توصيل السلك األصلي بالسلك اجلديد املضاف لتوسيع الشبكة  و 

  : و من ميزاا مايلي
  يف مجيع االجتاهات بداخل الشبكة؛اإلشارات ترسل  -
   لة إضافة و سحب حواسيب من الشبكة؛سهولة إدارا و سهو -
  عتمد على حاسوب مركزي؛لشبكة ال تا -
  ؛تطبق برامج بسيطة حتدد من يستلم اإلشارة -
  الشبكة الدائرية -2

  بعضها على شكل دائري أو حلقي لقية لربط جمموعة من احلواسيب بتستخدم الشبكة الدائرية أو احل
ت من النوع يف تصميم الشبكاو  ،و هي شبيهة حلد ما بالشبكة اخلطية و ال تعتمد على حاسوب مركزي بالعمل

  الشكل يف احللقة يتم ربط األجهزة يف الشبكة حبلقة أو دائرة من السلك بدون ايات توقف كما يظهر
  . 8.1رقم 

  األجهزة ربط من األهداف أهمو 
 ؛اجلهازين ضمن التخزين وسائط مشاركة -أ

 ؛آخر إىل جهاز من امللفات نسخ - ب
 ؛اجلهازين ضمن امللفات إلغاء - ت
 ؛األجهزة احد ضمن ياناتالب ختزين - ث
  .الطابعة مشاركة -ج
  
  
  
  
  

                                                
- www.matrix-group.net/projects/Final.doc 1  
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  هيكل الشبكة الدائرية:  8.1الشكل رقم 

  
  الشارقة، إثراء للنشر العملية اإلدارية و تكنولوجيا املعلومات، ، شوقي ناجي جواد،مزهر شعبان العاين :املصدر

 .198ص ،2008 و التوزيع،               
نتقل اإلشارات على مدار احللقة يف اجتاه واحد و متر من خالل كل جهاز على الشبكة، ويقوم كل تو
على الشبكة بعمل دور مكرر اإلشارة حيث أن كل جهاز متر من خالله اإلشارة يقوم بإنعاشها وتقويتها  حاسب

كل جهاز يف الشبكة فإن فشل أحد  ، ولكن ألن اإلشارة متر علىالتايل احلاسب إىلمث يعيد إرساهلا على الشبكة 
  . توقف الشبكة ككل عن العمل إىلسيؤدي فإن ذلك أو توقف عن العمل  األجهزة

  : ومن ميزاا
  ؛اإلشارات ترسل باجتاه واحد داخل الشبكة .أ 
 ؛البيانات تنتقل من موقع إىل املوقع املوايل .ب 
 واحدة فقط و سهولة التعامل معها؛ البيانات تنقل يف قناة .ج 
 ؛كة ال تعتمد على حاسوب مركزيالشب  .د 
 .)توسيع الشبكة(ليتضمن عقد جديدة مرونته و  ك مناسب لتطبيق األلياف البصريةقصر كبلها و ذل   .ه 

، أنه عند تطوير الشبكة جيب إيقاف عملها أثناء Busولكن تبقى مشكلة مثل ما هو عليه يف شبكات 
  .طل أحد األجهزةمشكلة توقف الشبكة عن العمل بسبب ع و ،عملية التطوير

   الشبكة النجمية-3
بعضها بواسطة حاسوب مركزي حيث أن كل أنواع االتصاالت ب تستخدم لربط جمموعة من احلواسيب

 Hubاحملور يطلق عليه الذي  تعتمد بشكل كبري على قدرة احلاسوب املركزي فإامتر عرب هذا احلاسوب و بذلك 
 Wiring Centerأو  Central Point يانا يسمى النقطة املركزيةو أح Concentratorكما يسمى أيضا املُجمع 

  .جمدول أو كبل حموري أو ليف بصريميكن أن يكون وسط اإلرسال كبل مزدوج 
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 إىلومنه  Hubالنقطة املركزية أو  إىلاملصدر الذي يرغب يف إرسال البيانات  اسباإلشارات تنتقل من احل
وبالتايل إذا  ،كل سلك من أسالك الشبكة عن اآلخريعزل Hub يل يفعلى الشبكة ، نظام التوصاحلواسب  باقي

الذي توقف أو انقطع سلكه  اسبما أو انقطع السلك الذي يوصله بامع فلن يتأثر إال احل حاسبتوقف جهاز 
 العمل    إن توقف امع عن  ولكن ،مل من خالل الشبكة دون أي مشاكلبينما باقي األجهزة ستبقى تع

     .لالشبكة ككل عن العم فستتوقف
األكثر إراحة من بني التصاميم املختلفة حيث أنه يسمح بتحريك األجهزة من  Starيعترب تصميم النجمة 

  . مكاا و إصالحها و تغيري التوصيالت دون أن تتأثر الشبكة بأي من ذلك
أسالك كثرية  إىلحتاج نس ناألنولكن تكلفة هذا النوع من التصاميم تعترب مرتفعة خاصة يف حالة كرب الشبكة 

  .ملواصفاته ودرجة تعقيده و ذلك وفقاً وامع قد يكون سعره مرتفعاً
  هيكل الشبكة النجمية: 9.1 الشكل رقم

  
  

  
  
  
  

 www.kutub.infolibrarycategory5  :املصدر

    :ومن ميزاا إن بعض فوائد الشبكة النجمية هي
 ؛بهكل البيانات موجودة و يكل االتصاالت متر عرب احلاسوب املركز .أ 

 انات عن طريق أي طرف من احلواسيب؛سهولة التعامل مع البي -  ب
إذا حصل خلل يف أحد احلواسيب الطرفية فال يؤثر على بقية  الشبكة إال يف حالة حصول خلل يف احلاسوب  -  ت

  .املركزي 
  الشبكة اهلرمية  -3

ة ، وكل فرع من أفرع الشبكة و هو حيتوي على وحدة حتكم مركزية تتحكم يف مجيع أفرع الشبك
حيتوي على وحدة حتكم أخرى تقوم باإلدارة و اإلشراف و التحكم يف  جمموع الوحدات اخلاصة ا كما تقوم 

  بنقل الرسائل إىل مجيع وحدات الشبكة  عن طريق وحدة حتكم مركزية  و الشكل التايل يوضح هيكل 
   .خمطط عمل هذه الشبكةو 
  
  

http://www.kutub.infolibrarycategory5
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  كل الشبكة الشجرية أو اهلرميةهي:  10.1 الشكل رقم
 

  
  
  
  
  
  
  

  املؤسسة العامة السعودية، املؤسسة العامة للتعليم الفين و التدريب املهين،اتصاالت البيانات و الشبكات، : املصدر
  16ص  ،و التدريب املهين للتعليم الفين            

  Mesh الشبكات التشابكية  -4
و ذلك بسبب كلفتها  نادراً ما يتم إنشاؤها بشكل عملي،ل هذا النوع من الشبكات قليل االستعمال ب

  .العالية واليت تعود إىل كثرة التوصيالت املطلوبة
يكمن سر الوثوقية العالية يف أن ايار أي كبل سيتبعه عدة طرق احتياطية بديلة، إذن هذه الشبكات توفر 

  .إمكانية تفادي اخلطأ بشكل كبري 
ية لنحصل على الشبكات الربط بني أنواع أخرى من الشبكات احملل تستعمل هذه الشبكات عادة يف

  :التايل الشكلظهر يف يكما  و شكل الشبكات التشابكية تكون اهلجينة،
  هيكل الشبكة التشابكية:  11.1 الشكل رقم

  
  
  
  
  

  www.matrix-group.net/projects/Final.doc :المصدر
  القات األنظمة ببعضهابناءا على عو التصنيف حسب امللكية :رابعا 

   :أصنافتصنف الشبكات حسب امللكية إىل ثالثة 
 .General networkشبكات عامة  -1
 . Special networkشبكات خاصة  -2
 . Additional networkمة املضافةيشبكات ذات الق -3

http://www.matrix-group.net/projects/Final.doc
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  الشبكات العامة    -1
) وأحياناً خاصة (ة غالباً واسع واليت تعود ملكيتها إىل شركات حكوميالوهي شبكة االتصال ذات اال   

  .كشبكة االتصال اهلاتفي 
ة املعطيات يف الشبكات العامة تعرفة املشتركني حتدد مبقدار زمن ربط املشتركني مع الشبكة وعرض حزم  

  . و كل من الشبكات العامة واخلاصة تستخدم بروتوكوالت قياسية املرسلة و املستقبلة،
  الشبكات اخلاصة   -2
جتهيزات االتصال  ه من قبل مؤسسة وحيدة،و صيانته و استخدام ذا النوع من الشبكاتهيتم تصميم    

املستخدمة يف الشبكات اخلاصة يتم شراؤها أو استئجارها من شركة اهلاتف العامة أو من أي شركة خاصة 
لتحكم بسريان إمكانية االشبكة اخلاصة تكون غالية الثمن إىل حد كبري و تعطي وثوقية عالية و سرية و  ،أخرى

  املؤسسة اليت تنشئ الشبكة اخلاصة عليها أن تصون و تدير الشبكة بشكل كامل  و ،املعطيات
  .و مستخدمو الشبكة اخلاصة تكون كلفتهم من حيث املهارة و األداء عالية أكثر من الشبكة العامة 

  الشبكات ذات القيمة املضافة   -3
  ك بواسطة مؤسسة وحيدة و اليت تعطي ملؤسسات أخرىهي شبكة عامة مصممة ومصانة من قبل املال  

و امليزة الرئيسية  ،و العديد من املشتركني اآلخرين حق االرتباط مع جتهيزاته حتت صفة األجرة أو االستئجار 
للمستخدمني هي القيمة املضافة للشركة األساسية املالكة و الشركة الفرعية اليت متنحهم حق الوصول وميزا 

يف الزمن والكلفة للشركات الفرعية يف تصميم وصيانة شبكام و أغلب املشتركني يف شبكات املناطق التوفري 
  .الواسعة يستخدمون طريقة القيمة املضافة 

  بناءا على عالقات األنظمة ببعضها  شبكات -4
   Peer-to-Peer Networksشبكات الند للند  - أ

يف الشبكة يستطيع كل منها تأدية وظائف الزبون و املزود  سباحلواأن  هو املقصود بشبكات الند للند           
فس الوقت ـع تزويد غريه باملعلومات و يف نـيف نفس الوقت ، و بالتايل فإن كل جهاز على الشبكة يستطي

  . يطلب املعلومات من غريه من األجهزة املتصلة بالشبكة 
ة من جمموعة من األجهزة هلا حقوق ـنكوم LANة ـحملي حاسبهي شبكة :  إذا تعريف شبكات الند للند

إن  أي كون مزودا أو زبوناًـخمصص بل كل جهاز يف الشبكة ممكن أن ي Serverمتساوية و ال حتتوي على مزود 
وهذا النوع من الشبكات يطلق عليه أيضا اسم جمموعة عمل ، شبكات الند للند تنتمي لشبكات اإلدارة املوزعة

Workgroup  .1 
وهي عادة  ،جمموعة العمل بأا جمموعة من األجهزة اليت تتعاون فيما بينها إلجناز عمل معنيميكن فهم     

يستطيع أعضاء جمموعة العمل رؤية البيانات و املوارد ، حيث ليل من األجهزة ال يتجاوز العشرةتتكون من عدد ق
                                                

1 - www.matrix-group.net/projects/Final.doc 

http://www.matrix-group.net/projects/Final.doc
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  .منها  االستفادةاملخزنة على أي من األجهزة املتصلة بالشبكة و 
 الشبكات الصغرية اليت ينجز أفرادها مهام متشاة  الحتياجاتكات الند للند مناسبة تعترب شب

يعترب هذا النوع من ، نشاهد هذا النوع من الشبكات يف مكاتب التدريب على استخدام احلاسوب مثال  و 
 : مناسبا يف احلاالت التالية فقطالشبكات 

  ؛عشرةلشبكة ال يتجاوز الأن يكون عدد األجهزة يف ا   •
   ؛الشبكة فيه هذه  يف نفس املكان العام الذي توجد متواجدينأن يكون املستخدمون املفترضون هلذه الشبكة  •
 ؛مور ذات األمهية البالغة لديكأن ال يكون أمن الشبكة من األ  •
  .القريب أن ال يكون يف نية املؤسسة اليت تريد إنشاء هذه الشبكة خطط لتنمية الشبكة و تطويرها يف املستقبل  •

   مميزات شبكات الند للند 
 ؛ند للند هو أن تكلفتها حمدودةمن املميزات الرئيسة لشبكات ال   •
 ؛رامج إضافية على نظام التشغيلب إىلهذه الشبكات ال حتتاج  •
مزود  إىلموكلة  ال حتتاج إىل أجهزة قوية، ألن مهام إدارة موارد الشبكة موزعة على أجهزة الشبكة و ليست •

 ؛بعينه
تثبيت الشبكة وإعدادها يف غاية السهولة، فكل ما حتتاجه هو نظام تشبيك بسيط من أسالك موصلة إىل  •

  .بكة يف كل جهاز من أجهزة الشبكةبطاقات الش
 بكات الكبري ة و ذلك ألنه مع منوأما العيب الرئيسي هلذا النوع من الشبكات هو أا غري مناسبة للش  

 : ر املشاكل التالية ني تظهالشبكة و زيادة عدد املستخدم
  ؛الوقت و اجلهد و تفقد كفاءايف هدر  تصبح اإلدارة الالمركزية للشبكة سبباً •
 ؛يف غاية الصعوبة يصبح احلفاظ على أمن الشبكة أمراً  •
مستخدمي  لكل مزعجاً من موارد الشبكة أمراً االستفادةمع زيادة عدد األجهزة يصبح إجياد البيانات و   •

  .الشبكة
  Server-Client Networksالزبون / شبكات املزود  -  ب

هذه  Server-Based Networkاملزود و اليت تسمى أيضا شبكة قائمة على مزود / شبكات الزبون   
  شخصي حيتوي على مساحة ختزين كبرية  حاسباملزود قد يكون جهاز (  قائمة على مزود  ات تكونـالشبك

      ليكون مزود شبكات وع خصيصاًـاز مصنـمن املمكن أن يكون جهو معاجل قوي وذاكرة وفرية كما أنه 
 نكزبوويكون عمله فقط كمزود و ال يعمل  )  dedicated( الوظيفة  خمصص )و تكون له مواصفات خاصة 

يكون من  املزود كبرياً/ زة يف شبكات الزبون ـكما هو احلال يف شبكات الند للند، و عندما يصبح عدد األجه
      املزود قد حتتوي على أكثر من مزود واحد عند الضرورة /إضافة مزود آخر، أي أن شبكات الزبون املمكن 
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، ويف هذه احلالة تتوزع املهام على املزودات املتوفرة مما يزيد من كفاءة كزبائن و لكن هذه املزودات ال تعمل أبداً
  . الشبكة

   .تفوق فيها على شبكة الند للندزود و اليت تامل/ اآلن نظرة على مميزات شبكات الزبون  لنلقِو 
   ؛جلدول زمين حمدد للبيانات وفقاً االحتياطيالنسخ  -
   ؛اية البيانات من الفقد أو التلفمح -
  ؛تدعم آالف املستخدمني  -
   ؛تزيل احلاجة جلعل أجهزة الزبائن قوية وبالتايل من املمكن أن تكون أجهزة رخيصة مبواصفات متواضعة  -
   يف هذا النوع من الشبكات تكون موارد الشبكة متمركزة يف جهاز واحد هو املزود مما جيعل   -

   على أجهزة خمتلفة  الوصول إىل املعلومة أو املورد املطلوب أسهل بكثري مما لو كان موزعاً        
   ؛بيانات و التحكم فيها بشكل أفضلكما يسهل إدارة ال       

للدرجة العالية من    املزود ، نظراً/ شبكات الزبون  الستخداممن أهم األسباب  Securityيعترب أمن الشبكة   -
 Administratorهو مدير الشبكة ) أو أكثر عند احلاجة(احلماية اليت يوفرها املزود من خالل السماح لشخص واحد 

       املوارد اليت حيتاجوا فقط من لالستفادةللمستخدمني  مساحيات بالتحكم يف إدارة موارد الشبكة و إصدار 
  .الكتابة إن كان هذا األمر ليس من ختصصهم  يسمح هلم بالقراءة دون و

  تصنيفات الشبكة الواسعة :املطلب الثاين
  شبكة االنترانت :أوال

 مفهومها  -1
خلية تطلق تسمية االنترانت على التطبيق العملي الستخدام تقنيات االنترنت والويب يف الشبكة الدا   

  تشارك املوارد و املعلومات  آلياتو حتسني  اإلداريللمؤسسات أو الشركات، بغرض رفع كفاءة العمل 
 .قنيات احلوسبة املشتركةو االستفادة من ت

كما تقدم االنترانت خدمة الولوج إىل االنترنت مع منع العكس أي الميكن لغري املسجلني يف شبكة   
 fireيطلق عليه إسم جدار النار (يق االنترنت و بذلك تؤمن االنترانت حصنا منيعا االنترانت الولوج إليها عن طر

walls(  
  حول حمتوياا مع احملافظة على حق وصول العاملني عليها إىل مصادر املعلومات اخلارجية على االنترنت  

  1.(client/server)املستفيد/و يعد البعض شبكة االنترانت منوذجا مطورا من نظام اخلادم 
  مستويات سرعة االنترانت استنادا على اهليكلية -2

احمللية تبدأ من  فإن سعتها تكون هي سرعة الشبكة LAN يف حال كانت االنترانت مبنية على شبكة حملية .أ 
 .  Mbs )100(  يف الثانية تايميغاب حىت مئةMbs)10(  الثانيةت يف ايميغاب عشرة
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تتصل باالنترانت عن طريق االنترنت ستعتمد على سرعة  nodesأما يف حال ما إذ كانت بعض العقد  .ب 
و حىت  ستة و مخسون كيلو بايت يف  (KBps 14)و تتراوح السرعة بني أربعة عشر كيلوبايت يف الثانيةاالنترنت 

 .بفرض أن االتصال باالنترنت مستند إىل اخلطوط اهلاتفية (KBps 56)الثانية

تفية خمصصة لالنترانت ويف هذه احلالة تتحدد السرعة بناء على ما أما احلالة األخرية فهي وجود خدمة ها .ج 
 .ميغابايت يف الثانية 02متنحه شركة االتصاالت اليت تقوم بتقدمي اخلدمة و قد تصل السرعة إىل 

   فوائد شبكة االنترانت -3
اجة إىل يف شبكة االنترانت على تقليل احل (server)حيث يعمل جهاز اخلادم :تقليل و تقليص التكاليف  •

وجود نسخ متعددة من الربامج و قواعد البيانات ألن هيكلية موقع شبكة االنترانت مطابق متاما لبنيته على 
كما أن الوصول إىل  ،و التطبيقات بسهولة (downloading)و تسمح هذه البنية خبدمة ترتيل امللفات  ،االنترنت

 ات مشتركة يتم الوصول إليها من املستخدمني كل تبعاالبيانات املشتركة ميكن أن ينفذ عن طريق قاعدة بيان
اليت تقدم  تستغين عن الكثري من املطبوعات و النماذج الورقيةكما ميكن للشركة أن  منوحة هلم،للصالحية امل

إىل جانب ذلك  الصيانة و اخلدمات اإلدارية املتعددة، و طلبات االنترانت حلوال إلكترونية هلا مثل دليل اهلاتف،
       و الذي سيقوم جبميع مهام التخزينكن اعتماد أجهزة متواضعة اإلمكانيات للموظفني ألن اجلهاز اخلادم همي

مستعرض (و سيكون برنامج استعراض االنترانت  (intenal web site)و إدارة العمليات عن طريق املوقع الداخلي 
  .هجه املوظف لتأدية و وظيفتهو الربنامج الرئيسي وقد يكون الوحيد الذي حيتا) االنترنت

االنترانت الكثري من الوقت الضائع يف االتصال بني عناصر الشركة كما يؤمن  استخدامخيفض  :توفري الوقت •
وسيلة ضمان لدقة سري االتصاالت و عدم تكرارها، فعلى سبيل املثال قد ترسل العديد من الطلبات عن طريق 

مل يفهمها من أول  ألنهإما الن الطرف الثاين مل يتصفح الرسالة أو (ابة الربيد االلكتروين دون أن حتصل االستج
   ، أما على االنترانت فإن تنظيم تبادل املعلومات واخلدمات اإلدارية يتم عن طريق مناذج معيارية متفق عليها)مرة

 يتم حفظها أليا املها و من مثملعلومات املطلوبة بكو ال يتم إرساهلا عن طريق النظام الربيدي الداخلي قبل استيفاء ا
و تظهر لدى الطرف الثاين بعد وقت قصري جدا و بذلك تؤمن  يف اجلهاز اخلادم أو اجلهاز خادم الربيد االلكتروين

 .االنترانت الدقة و توفر الوقت
و الكمبيوتر  appleتربط االنترانت بني أجهزة كمبيوتر من عوائل خمتلفة مثل : االستقاللية و املرونة •

، أما اجلديد الذي تنفرد به االنترانت فهو إمكانية النفاذ إىل ا يف ذلك حال كل الشبكات احلديثةحاهل pc الشخصي
ومن منصات عمل خمتلفة متكن هذه الصفة  (browser)موارد املعلومات عن طريق تطبيق واحد هو املستعرض 

ن منصة العمل اليت يعملون عليها إضافة إىل أن املستخدمني من الولوج إىل حمتويات اجلهاز اخلادم بغض النظر ع
 . و ال حيتاج إىل عملية إعداد سابقة (real-time)نشر املعلومات عن طريق املوقع الداخلي يتم يف الزمن احلقيقي 

   خدمات االنترانت -4
 ؛ (e-mail)الربيد االلكتروين  .أ 
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 ؛ (real time chatting service)خدمة احلوار يف الزمن احلقيقي  .ب 

 ؛ (portable electronic document-PED)قنية امللفات االلكترونية احملمولة ت .ج 

 ؛ (network news-NNTP)خدمة نقل االخبار  .د 

 . (video conference)خدمة مؤمترات الفيديو  .ه 

  نت كستراة االشبك:ثانيا 
  مفهومها -1

البعض عن طريق االنترنت ط ببعضها إنترانت ترتب ي الشبكة املكونة من جمموعة شبكاتهشبكة اإلكسترانت 
وحتافظ على خصوصية كل شبكة إنترانت مع منح أحقية الشراكة على بعض اخلدمات و امللفات فيما بينها، أي 

  أن شبكة اإلكسترانت هي اليت تربط شبكة االنترانت اخلاصة باملتعاملني والشركاء و املزودين
  أو جتمعهم مركزية التخطيط أو الشراكة واحدو مراكز األحباث الذين جتمعهم شراكة العمل يف مشروع  
و تؤمن هلم تبادل املعلومات و التشارك فيها دون املساس خبصوصية االنترانت احمللية لكل شركة وبناءا على  

 :التعريف السابق ميكن أن جند تطبيقات شبكة االكسترانت يف ااالت التالية
 ؛نظم تدريب العمالء •
 تابعة حلكومة ما أو إلدارة معينة؛بيانات بني اجلامعات ومراكز األحباث النظم التشارك على قواعد ال •
 سسات اخلدمات املالية و املصرفية؛شبكات مؤ •
 1.نظم إدارة شؤون املوظفني و املوارد للشركات العاملية املتعددة املراكز و الفروع •
  أنواع االكسترانت -2

من شركات و حتالفات وما يقتضيه من طاع األعمال نشأت شبكات االكسترانت استجابة إىل ما يتطلبه ق  
وهلذا فإن تصنيف شبكات  أمن على املعلومات املتبادلة عن طريق الشبكات مع العناية الشديدة بالصالحيات،

  : االكسترانت يعتمد على قطاع األعمال الذي يقسمها إىل األنواع التالية
  شبكات إكسترانت التزويد  .أ 

للمحافظة على كمية  ألياستودعات الرئيسية للبضائع بالفرعية بغرض تسيري العمل فيها تربط هذه الشبكات امل  
  .ثابتة من البضائع يف املستودع، إضافة للعديد من اخلدمات األخرى املتعلقة بالتحكم يف املخزون 

 شبكات اكسترانت للتوزيع .ب 
  م، وتقدم هلم خدمة الطلب االلكتروين متنح هذه الشبكات صالحيات للمتعاملني مستندة إىل حجم تعامال  

وما إىل ذلك من خدمات و املواصفات التقنية  ، مع التزويد الدائم بقوائم املنتجات اجلديدة ألياو تسوية احلسابات 
  .أخرى

                                                
 .16ص ،2006جوان  كلية العلوم االقتصادية، جامعة دحلب سعد، ،التجارة االلكترونية و أفاق تطورها يف العامل العريببعنوان  مذكرة ماجستري حممد جمرب، - 1
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  شبكات إكسترانت التنافسية .ج 
ة و الصغرية فرصة تعزز هذه الشبكات الندية و التنافس يف القطاعات الصناعية ،إذ متنح الشركات الكبري   

متكافئة يف جمال البيع و الشراء عن طريق ربطها فيما بينها حبيث تنقل األسعار و املواصفات التقنية الدقيقة مما يرفع 
  . من مستوى اخلدمة يف ذلك القطاع و يعزز جودة املنتجات  و يقضي على االحتكار

  فوائد االكسترانت -3
ميكن أن تقوم شركة من الشرق األوسط  بإرسال طلب شراء إذ : تسهيل عمليات الشراء يف الشركات •

 .عرب االكسترانت اليت تربط بينهما و تلغي احلاجة إىل املراسالت بكل أنواعها ةلشركة ياباني
يف (تسهل هذه اخلدمة عملية توقيع الفواتري من مديري الفروع املنتشرين عرب مناطق خمتلفة :متابعة الفواتري •

 .كما تسمح هلم مبتابعة إجراءات الصرف و القبض ) عي حالة التوقيع اجلما
اجلامعات و مراكز ( تستخدم االكسترانت لربط مصادر املوارد البشرية املؤهلة : خدمات التوظيف •

بغرض تقدمي خدمة متعددة املنافع للطرفني، إذ جتد املوارد البشرية املؤهلة مع سوق العمل املتخصصة ) يبرالتد
كما أن سوق العمل يؤمن إحتياجاته عن طريق الشبكة نفسها، وقد تصل  املناسب ب يف الوقتفرصة العمل املناس

 .فعالية هذه الشبكة إىل درجة  املشاركة بالتخطيط مع مصادر املوارد البشرية ملا فيه صاحل سوق العمل
د الرئيسي لتسريع كة إكسترانت تربط املوزعني احمللني باملزوبميكن بناء ش: تواصل شبكات توزيع البضائع  •

 .عمليات الطلب و الشحن و تسوية احلسابات
 االكسترانت يف املستقبل القريب -4

باتت االكسترانت من أروج التقنيات يف هذه املرحلة من عصر املعلومات ويتوقع الدارسون أن حتل حمل   
لكترونية ملا تقدمه من و التجارة اال األعمال، خاصة يف قطاع ات الوظائف اخلاصة القائمة حالياالشبكات ذ

، إىل جانب التسهيالت الكبرية يف التحتية الالزمة إلقامة شبكات ذات الوظائف اخلاصة البىنتقليص يف التكاليف و
العمليات اإلدارية  و التفاعل مع العمالء ومن التطبيقات العملية لشبكة االكسترانت اليت ميكن تسخريها يف الواقع 

  :احلايل 
 د؛عن بع التعامل •
 ارتباطية الفروع؛ •
 وج إىل األجهزة اخلادمة املتوسطة؛الول •
 واجهة الويب يف تطبيقات األعمال؛ استخدام •
 .تبادل املعلومات إلكترونيا  •

من املمكن الولوج إىل مواد صفحات  أصبحإذ  ،ر تطبيقات هذه الشبكات على الويبوقد بدأت تظه  
 أالن، كما تتوفر االتفاق عليه بشكل مسبق IDمستخدم  سماحمددة من أحد املواقع عن طريق كلمة املرور و 

   وأزمنة الشحن  األسعارو اليت تزود العمالء ساعة بساعة بالعروض و   e-catalogsكتيبات ألعرض االلكترونية
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قة ، و يف كال املثالني السابقني يرتبط النفاذ إىل املواقع و اخلدمات السابو التوصيل وما إىل ذلك من املعلومات
على اجلهاز اخلادم للموقع وكلمة مرور تسمح بالوصول إىل جمموعة معينة من اخلدمات  accountبامتالك حساب 

  .و املعلومات
  شبكة االنترنت :ثالثا 

ببعضها البعض لتتكون الشبكات الواسعة  LANإن شبكة االنترنت نتجت عن طريق ربط الشبكات احمللية   
WAN ع بعضها مث تغطية العامل بأكمله لتتكون أكرب شبكة اتصاالت حول العامل وهي ويربط الشبكات الواسعة م

  شبكة اإلنترنت
  مفهومها -1

هي شبكة عاملية تربط عدة آالف من الشبكات وماليني أجهزة الكمبيوتر ( the Internet )   اإلنترنت         
يف كوا وسيلة  (the Net)الشبكة  تسمى أيضاكمن فائدة االنترنت اليت وت يف العامل، حجامواأل األنواعاملختلفة 

  .علوماتواملؤسسات للتواصل وتبادل امل األفراديستخدمها 
    تعريف آخر

ومعناها شبكة  International Networkهي اختصار الكلمة االجنليزية  Internet "إنترنت"كلمة          
ها البعض يف العديد من الدول عن طريق اهلاتف املعلومات العاملية اليت فيها ربط جمموعة الشبكات مع بعض

الصناعية، ويكون هلا القدرة على تبادل املعلومات بينها من خالل أجهزة كمبيوتر مركزية تتسمى باسم  واألقمار
كما تسمى  فيها والتحكم بالشبكة بصورة عامة األساسية، اليت تستطيع ختزين املعلومات Serverأجهزة اخلادم 
  Users .1وتر اليت يستخدمها الفرد باسم أجهزة املستفيدين أجهزة الكمبي

  نبذة تارخيية عن اإلنترنت   -2
عاما باعتبارها جمموعة عسكرية مغلقة من اخلمسني   نترنت يف بادئ األمر منذ ما يزيد عأنشئت اإلن        

  . الشبكات ألغراض االتصاالت االلكترونية العاملية 
لقى متويلها من جماالت البحث والتطوير والتنفيذ من وزارة الدفاع بالواليات وطوال هذه املدة كانت تت  
يشار عادة إىل هذه  اموعة الصغرية من الشبكات  ويف عقد الثمانينات من القرن املاضي كان  ،(DOD)املتحدة 

  ".مريكيةت وزارة الدفاع األنانتر" اليت تضم ما يقل عن عدة مئات من احلواسيب احلاضنة على أا 
ت املتحدة  واملؤسسات امن عقد الثمانينات ، قدمت املؤسسة الوطنية للعلوم بالوالي ويف النصف الثاين  

، أنشئت أول شبكة م1986عام الويف . البحثية و التعليمية يف بلدان أخرى ، التمويل لبناء شبكات غري عسكرية 
أ عدد من الشركات اإلقليمية ويف مطلع عقد التسعينات بد .حدة رئيسية للمؤسسة الوطنية للعلوم بالواليات املت

  2.تراخيص  النفاذ التجاري إىل اإلنترنت ة للعلوم ببيع املمولة أساسا من املؤسسة الوطني

                                                
 .9ص، 2008، اتمع العريبمكتبة  ،عمان،مقدمة إىل االنترنت صاحل حممد سعاده و حممد حممود الراميين و عالء علي محدان، - 1
 .10ص  ،نفسه املرجع - 2
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، وبفضل اجلهود اليت بذهلا تيم برينرزيل أحد موظفي املركز األورويب م مبدينة جنيف 1990ويف ديسمرب   
شبكة الويب العاملية اليت قدر هلا أن حتدث تغيريا جذريا يف اإلنترنت حبيث أصبحت يف للبحوث النووية ، ولدت 

  .لمستعمل العادي غري املتخصصاملطاف متاحة لاية 
م  1991 ، ويف ديسمربوروباشبكة الويب يف أحناء أ خادمات، أنشئ عدد من م 1991عام الويف أوائل   

   .يات املتحدة وكان مفره جامعة ستانفورد هلذه  الشبكة يف الوال أنشئ أول خادم 
    استخدامات شبكة اإلنترنت -3
تستخدم الشبكة يف جماالت عديدة ، ملا تقدمه من خدمات معلوماتية وخدمة الربيد اإللكتروين،كما أا توفر   

  : النفقات املالية باملقارنة مع أنظمة الربيد العادية ، فهي تستخدم يف ااالت التالية 
بورصات العاملية أن غالبية البنوك تستخدم الشبكة يف أعماهلا اليومية، ملتابعة ال :دمات املالية و املصرفيةاخل - أ

 وأخبار االقتصاد
علومات استخدامات يف غاية األمهية للجامعات واملدارس ومراكز األحباث  حيث مليوجد لشبكة ا :التعليم- ب

ونشر األحباث العلمية، كما يستطيع الباحث احلصول على ميكن من خالل نقل وتبادل املعلومات بينها ، 
وميكن . املعلومات املطلوبة من املكتبات العامة ومراكز املعلومات بسرعة كبرية جدا باملقارنة مع الطرق التقليدية

  .االستفادة من الشبكة يف عملية التعلم عن بعد بصورة كبرية جدا 
" مكان إىل آخر بعد استخدام شبكة  أومن دولة إىل أخرى  خبارأصبح اآلن ليس صعبا نقل األ :الصحافة -ج

بة املوضوع أو املقال الذي يريده مث نقله وبسرعة إىل احملررين يف الصحيفة أو الة ايستطيع الصحفي كتف" إنترنت 
  .اليت يعمل ا 

 الشركات ، املرتلمةاحلكو وميكن استخدام الشبكة يف العديد من االت األخرى منها استخدام الشبكة يف   
  1.ناول اليدالربامج املختلفة اليت تعترب مبتمن خالل شبكة اإلنترنت احلصول على الكثري من  نوميك السياحة

  اخلدمات اليت تقدمها شبكة اإلنترنت -4
وهو نظام معلومايت عاملي مؤلف من كم هائل  ، World Wide Webالدويل  أملعلومايتالنسيج : WWW خدمة-ا

الصوتية ولقطات الفيديو، وهذه بدورها متصلة ومرتبطة حمليا وعامليا بدرجات  النصوص والصور والعينات من
وتنسيق متفاوتني ولقد مت تشبيهه بنسيج العنكبوت ومن هنا كانت التسمية، وال يعتمد الوصول إىل هذه 

مع ملرونة والديناميكية والتفاعل املعلومات على اجلهاز املستخدم أو نظام التشغيل كما أنه يوفر قدرا من ا
تصفح  browser، من خالل برنامج جماين يدعى متصفح أو مستعرض املستخدموباختصار يستطيع  املستخدم،

املواقع اليت يرغب زيارا والقيام  اختيارالبحث أو  وحمتويات هذا النسيج عن طريق تتبع الوصالت التشعبية أ
أو اجتماعية كالتعاريف واملراسلة والتخاطب أو ترفيهية  ،وعمل الواجباتكالبحث العلمي  أكادمييةبنشاطات 
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 األخرىومواقع التسلية وقراءة الصحف واالت أو اقتصادية كالتسويق وشراء األسهم النشاطات  كاأللعاب
     http/www.quds.edu.jo.: ، فمثال شبكة كلية القدس هو وقع عنوان خاص به ومميزمولكل 

من أهم اخلدمات اليت تقدمها شبكة اإلنترنت حيث تتم ذه العملية من خالل حمركات تعد  :خدمة البحث
مك مثل وهي عبارة عن أدوات للبحث متكنك من العثور على املوضوعات اليت  (Search Engines)البحث 

يد ربباإلضافة إىل عناوين ال ،والسياسية والتارخيية والرياضية األدبيةوواملقاالت العلمية  ،األلعاب ،الربامج ،الصور
  .قوقل ،التافيستا ،ياهو: ومن أشهر هذه احملركات  ،االلكتروين

وتعين بروتوكول نقل امللفات،  File Transfer Protocolهي اختصار لكلمة  FTP:(FTP) خدمة نقل امللفات .أ 
لفات فإننا حنتاج لوقت امل قلحيث ميكننا هذا الربوتوكول من نقل امللفات بني احلواسيب على الشبكة، وخبدمة ن

  .قصري جدا لنقل امللفات إىل أي حاسوب بغض النظر يف أي مكان موجود فيه احلاسوب 
  :للتعامل مع امللفات  طريقتنيهناك 

إىل اجلهاز احمللي  Host (Server)وهي عملية جلب امللفات من الكمبيوتر املضيف  :Download ترتيل امللفات •
Local  ) رنت إىل جهازك مللفات من اإلنتامبعىن ترتيل. ( 

إىل الكمبيوتر املضيف  Localوهو عملية حتميل وإرسال امللفات من الكمبيوتر احمللي : Uploadحتميل امللفات  •
(Server) Host     

هو برنامج يساعد املستخدم يف االتصال جبهاز آخر يف أي شبكة  :Telnet بعد ال عنصخدمة االت .ب 
هذا املستخدم جالسا أمام ذلك اجلهاز الذي قد يكون يف أي بلد آخر وقد يبعد عنه  واستخدامه كما لو كان

 .وذلك دف االستفادة من اخلدمات واملصادر املتوفرة يف اجلهاز  األميالآالف 
  .الربيد التقليدي  استخداموهي خدمة سريعة وسهلة لتبادل الرسائل تغين عن  : mailخدمة الربيد االلكتروين .ج 

ميكن اختصار الفرق بني هذه األنواع من الشبكات يف : ني االنترانت و االكسترانت و االنترنتالفرق ب -5
 : اجلدول التايل

  الفرق بني االنترانت و االكسترانت و االنترنت : 2.1اجلدول رقم  

  عصام حممد البحيصي، مداخلة بعنوان تكنولوجيا املعلومات احلديثة و أثرها على القرارات اإلدارية يف منظمات :املصدر
  .155 ص ،2006جانفي  األول، العدد اإلسالمية، اجلامعة األعمال ،فلسطني، جملة         

  Internet Intranet  Extranet  املواصفات

  شبه عام  خاص  عام  طبيعة الوصول
أعضاء من داخل منظمة   أي شخص  املستخدمني

  األعمال 
-ذوي العالقات من خارج منظمة األعمال

  ت أخرىمنشآ
مشتركة بني جمموعة شركات أو مع ذوي   مملوكة  جمزأة  املعلومات

  .العالقات

http://www.quds.edu.jo
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  الشبكات الالسلكية و االفتراضية: رابعا
  (WI-FI)الشبكة الالسلكية -1

  اسم عليها يطلق أحيانا و (WLAN)اختصارا باإلجنليزية تكتب اليت - الالسلكية الشبكات اكتسبت
(WI-FI)، ا، متتاز اليت املرونة و تركيبها سهولة أمهها كثرية ألسباب زمخا تكاليف رخص ذلك إىل يضاف 

 حبلول أنه إىل البحثية (Gartner)أعدا جمموعة  دراسة تشري و احلاجة، عند توسعتها سهولة و صيانتها، إنشائها و
شبكات بال لالتصال الالزم بالعتاد مزودة ستكون احملمولة احلاسبات من نصف أكثر فإن م 2006 عامال

 بالشبكات لالتصال الالزم بالعتاد احملمولة املزودة احلاسبات نسبة أن إىل تشري الواقع دالئل لكن و الالسلكية،
   .الدراسة تلك يف الواردة التقديرات يف هذه ورد ما بكثري تفوق الالسلكية

 املتحدة الواليات يف وباحلاس أمن معهد أحدث م 2004 عام من ابتداء أنه إليه ذهبنا ما يؤيد مما        
 مكتب مع مشاركة يعده الذي السنوي التقرير يف الالسلكية للشبكات األمنية باملشكالت خاصا قسما األمريكية

  .الفدرايل التحقيقات
 والدة شهد الذي ،م1998 العام إىل الالسلكية احمللية للشبكات ةياحلقيق االنطالق نقطة وتعود       

 قدراا كانت بداية كأي و الشبكات، من النوع هلذا قياسيةاليت تعد أول مواصفات  (IEEE802.11)مواصفات
 .الثانية يف نبضة مليون 2 تتجاوز مل إذ املعلومات مترير على قدرا حيث من متواضعة

 اليت األجهزة بعض مع للتداخل عرضة جيعلها هذا و ميجاهرتز 2.4 قدره ترددي نطاق يف تعمل كانت أا كما
  تواىل العيوب هذه لتاليف و النقالة، املرتلية اهلواتف و املايكروويف أجهزة بعض مثل نفسه النطاق يف لتعم

  .القياسية املواصفات صدور
وميكن تشبيه الشبكات الالسلكية بشبكات اهلاتف احملمول فمستخدم الشبكة احمللية يستطيع التنقل حبرية تامة       

وقد يكون مصطلح السلكية مضلل نوع املاء فاغلب الشبكات ال تكون  شبكة،طاملا أنه مل خيرج من نطاق ال
  .1السلكية متاما ألا حتتوي على بعض األجهزة املرتبطة باألسالك

  اخلدمات اليت توفرها الشبكة الالسلكية - أ
 اليت يصعب عمل شبكات سلكية فيها؛ متكن من بناء شبكات يف األماكن •
 ية يف حال حدوث أعطال يف السلك؛لكتوفر اتصاالت مؤقتة لشبكات س •
 ؛و السرقةاملساعدة يف عمل نسخ احتياطية سهلة للبيانات مع أجهزة خارج مبىن معني خشية احلريق أو التلف  •
 توفري درجة من احلرية يف التنقل؛ •
 توفري اتصاالت يف أماكن مزدمحة؛ •
 األجهزة املختلفة؛ توفري األسالك و تسهيل عملية توصيل •

                                                
 1،ص2001،مركز التميز ألمن املعلومات،"الشبكات احمللية الالسلكية"خاد الغثرب،حممد بن عبد اهللا القحطاين،مقالة علمية  - 1
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  الالسلكية عيوب الشبكات -  ب
 الناحية األمنية و ميكن اختراقها؛الشبكة الالسلكية ضعيفة من  •
 ر من شبكة السلكية يف نطاق واحد؛تداخل البيانات عندما يكون هناك أكث •
 نات أقل بكثري من الشبكة السلكية؛سرعة نقل البيا •
 .هلا العديد من التأثريات السلبية على صحة اإلنسان و احليوان و البيئة •
  كات االفتراضيةالشب  -2

وجود هلا يف الواقع ولكنها مع ذلك تؤدي واجبها على أكمل وجه كأكثر أنواع  هي شبكة افتراضية ال         
 .الشبكات أمانا وأكثرها شيوعا وحىت استخداما بني الشركات الكبرية

ىل أرض الواقع،  البد و لكوا شبكات افتراضية فالبد من وجود داعم حقيقي حيمل هذه االفتراضية إ         
هلذا الداعم أن يكون مستيقظا كل الوقت جاهزا ومستعدا يف أي حلظة وهنا كانت شبكة االنترنت  لتثبت أا 

  .دائما األرض اخلصبة هلذه الشبكات
هذه الشبكات االفتراضية هي نفسها الشبكة العنكبوتية لكن مت توظيف خصائصها لتالءم سرية نقل البيانات       

حلفاظ على امن املعلومات، حيث تتم محاية البيانات بشكل عام عادة بتشفريها حبيث يصعب فهمها إذا ما متت وا
سرقتها،  لكن أيضا حىت تشفري املعلومات ال يكفي أحيانا إذا وضعنا بعني االعتبار وجود أنواع كثرية من آليات 

لة ابتداء من سرقة أرقام البطاقات االئتمانية و انتهاء التشفري واليت ميكن كسرها بطريقة أو بأخرى وما أكثر األمث
قوية  تبسرقة الربامج قيد الربجمة من أصحاا وغريها  من األمثلة،  لذلك كان البد دائما من إتباع  لوغاريتما

ومؤكدة من شركات كبرية وذات اسم المع يف عامل التشفري كنقطة مبدئية للعمل على هذه الشبكات 
  1.االفتراضية

  مكونات الشبكة االفتراضية . أ
وثانيهما بوابة االتصال ) Client(بشكل عام تتكون الشبكات االفتراضية من مكونني أساسيني اوهلما العميل 

)GateWay(تتم محايتها يف ثالث نقاط عبور وهي ،و 
 برجميات خاصة لكل مستخدم الشبكة عن بعد؛ •
 برامج محاية الشبكات و التشفري؛ •
 االتصاالت؛ خلدمات VPNخادم  •
  ؛مركز إدارة الشبكة •
  ؛)Target Network(الشبكة اهلدف  •
 .)Clients(العمالء  •

                                                
1 - http://ar.wikipédia.org/Réseau privé virtuel . 

http://ar.wikip
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  :جند  املميزاتمن : مميزاا و عيوا . ب
 تقليل نفقات االتصاالت الدولية و احمللية عند استخدامها؛ •
 ؛ WANإىل  LANإمكانية حتويل شبكة  •
 توفري فرص إلنشاء شبكات عاملية؛ •
  ؛املال خاصة يف تكاليف األجهزة يوفر الكثري من •
 ؛أمانا من وسائل االتصاالت األخرى أكثر •

يف أنه إذا مل تقوم بتوثيق املستخدمني والشبكات بشكل قاطع ستصبح هناك فرصة للمتطفلني  ويعاب عنها
  .وصول إىل بياناتك ومصادركال

، 3.1(قم اجلدولني رتصنيفاا يف  و تيف األخري ميكن تلخيص ما جاء يف املبحث الثالث املتعلق بالشبكا   
  :كما يلي) 4.1



  .ماهية تكنولوجيا املعلومات و الشبكات :األول الفصل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

52 
 

  الشبكة احمللية و تصنيفاا:   3.1اجلدول رقم 
        الشبكة احمللية
  العيوب  املزايا  الشكل اهلندسي  اسم الشبكة
    LANشبكة حملية 

  

 سرعة تراسل عالية  •
سهولة االتصال و تبادل  •

  البيانات بني مستخدمي الشركة 

إىل مسافة  متتد هذه الشبكة •
  .كيلومتر 10أقل من 

        تصنيفات الشبكة احمللية  
     BUSالشبكة اخلطية 

  

  

  

اإلشارات ترسل يف مجيع  •
 .االجتاهات بداخل الشبكة

الشبكة ال تعتمد على حاسوب  •
 .مركزي

تطبق برامج بسيطة حتدد من  •
  يستلم اإلشارة

توقف الشبكة عن العمل يف  •
حال قطع السلك أو انفصاله يف 

  .د أطرافهأح

    الشبكة الدائرية أو احللقية 

 

PC3 

PC2 

PC1 

PC4   

البيانات تنتقل من موقع إىل   •
 .املوقع املوايل

الشبكة ال تعتمد على حاسوب   •
 .مركزي

البيانات تنقل يف قناة واحدة   •
  فقط و سهولة التعامل معها

توقف الشبكة عن العمل   •
 .بسبب عطل أحد األجهزة

إيقاف عملها أثناء عملية   •
  . توسيعها

  STAR شبكة النجميةال

  

 

  

  

  

كل االتصاالت متر عرب  •
 .احلاسوب املركزي

إذا حصل خلل يف أحد  •
احلواسيب الطرفية فال يؤثر على 

 .بقية  الشبكة
  

تكلفة هذا النوع من التصاميم  •
تعترب مرتفعة خاصة يف حالة كرب 

  .الشبكة
  

  الشبكة اهلرمية 

  

كم على وحدة حت تويحت •
مركزية تتحكم يف مجيع أفرع 

  الشبكة

تكلفة هذا النوع من التصاميم  •
تعترب مرتفعة خاصة يف حالة كرب 

  الشبكة

   WI-FIالالسلكية الشبكة 

  

 توفري درجة من احلرية يف التنقل •
توفري األسالك و تسهيل عملية  •

 .توصيل األجهزة املختلفة
 اتساع منطقة التغطية •
   

من  الشبكة الالسلكية ضعيفة •
 اختراقهاالناحية األمنية و ميكن 
 وتعرضها للتشويش

تتأثر بالطقس حيث يؤثر على  •
 تنقل الشبكات

هلا العديد من التأثريات السلبية  •
 على صحة اإلنسان 

  و احليوان و البيئة 

  .من إعداد الطالب :  املصدر

 

P P P P
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  الشبكة الواسعة و تصنيفاا:   4.1اجلدول رقم 
         الشبكة  الواسعة

  العيوب  املزايا  الشكل اهلندسي  م الشبكةاس
  WAN الشبكات الواسعة

  

تعتمد على قنوات اتصال  •
السلكية و غري حمدودة النطاق 
كاألقمار الصناعية و املوجات 

  القصرية

ال يوجد سلطة وحيدة  •
 .تتحكم بالشبكة

  أمن الشبكة •

         تصنيفات الشبكة الواسعة

الشبكة الواسعة عن طريق موجه 
routeur 

  

  

يربط بني جمموعة من  •
  .الشبكات احمللية

  

ثقل الشبكة عند استعمال  •
  .عدة موجهات

        عن طريق األقمار الصناعية

   شبكة االنترانت

    
 ROUTEUR 

  

الدخول برقم سري  •
 للمستخدمني فقط

ي يف داخلالحتسني االتصاالت  •
 .املؤسسة

لوحة حتكم للحصول على  •
 .اإلحصائيات

  

من قبل  هاسوء استخدام •
 .فنياملوظ

 خمطط الشبكة   •
  خيتلف من مؤسسة إىل أخرى

  شبكة االكسترانت

  

حتافظ على خصوصية كل  •
 .شبكة إنترانت

 .خدمات التوظيف •
العمليات اإلدارية و تسهل  •

 يف واملوردين   التعامل مع العمالء
  الشركات

 .أمن الشبكة  •
 تنفيذها مكلف للشركة  •
التقليل من لقاء املؤسسة  •

  بزبائنها و مورديها

    شبكة االنترنت

  

خدماا املختلفة مثل  •
البحث،نقل امللفات،الربيد 

 ...االلكتروين
استخدام الشبكة يف العديد من  •

 اقتصاد،حكومة االت
  أي شخص ميكنه الوصول إليها •

ال يوجد سلطة وحيدة تتحكم  •
 .بالشبكة

يضمن سرية الرسالة من ال  •
  خالل استخدام أدوات األمن

  طالبمن إعداد ال:  املصدر
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  خالصة الفصل 
      فاتمع ،طاقة مستدامة أي متجددة ال تنضب إن العقل البشري هو حمور هذه التكنولوجيا ألنه ميثل

و اإلنسان الذي ال يسعى إىل مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي سرعان ما جيد نفسه عاجزا عن ولوج االقتصاد 
أن تدرك أن املعرفة و االتصاالت اليوم  هي من أهم الركائز لتحقيق  اجلديد و اإلسهام فيه، فالبد على الدول

  .التنمية جبميع أبعادها
واملعلومة مث االتصاالت وبعدها الشبكات  الفصل إىل تكنولوجيات املعلومات  فبعد تطرقنا يف هذا   
عن مدى حث وعليه سنتحدث فيه متغريات الب االنترنت يأيت الفصل الثاين  للربط بنيأنواعها مبا فيها االنترانت وو

  املوارد البشرية باملؤسسة و القدرة على جتسيد االستدامة يف هذه املوارد تنمية تأثري هذه  الشبكات يف 
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  مقدمة الفصل 
على املستوى اجلزئي أو الكلي  جوانب التنمية املستدامة ة مجيعمراعايف العصر احلديث ن الضروري ه مإن

البيئية ألا أصبحت التأشرية الوحيدة اليت تسمح و ،السياسية ،االجتماعية ،ويف مجيع ااالت االقتصادية
  . الية و املستقبليةوحفظ حقوق األجيال احل باالستغالل العقالين للموارد

        من أهم ركائز حتقيق التنمية املستدامة لكوا تنطلق من اإلنسان يف املؤسسة  املوارد البشرية  عدت 
   دم التنمية عليمه وتكوينه و محاية حقوقه و العمل على توجيهه حنو حتقيق أهداف املؤسسة اليت ختدف إىل  تو
والذي   مل األساسية يف تفعيل دور  املورد البشري  هو توفر العامل التكنولوجيمن العواف االقتصاد يف البلد،و

حتقيق  يفسيساعد املؤسسة  ، إذ)االنترانت(وجود تكنولوجيا الشبكات الداخلية للمؤسسات بيدعم االستدامة 
  .أهدافها حنو مواردها مثل الزيادة من كفاءة و مهارة األفراد

يف املستدامة و أثر استخدامات الشبكات  ملفاهيم األساسية للتنمية البشريةا وهلذا فسنتناول يف هذا الفصل
يف املبحث األول إىل التنمية البشرية املستدامة ويف املبحث الثاين  نتطرقاملؤسسة حيث باملوارد البشرية  تنمية
املوارد  يف تنميةأثرها  حول استخدامات شبكة االنترانت و أما املبحث األخري فسيدور املوارد البشرية  سنعاجل

    .املؤسسةبالبشرية 
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   التنمية البشرية المستدامة :المبحث األول 
  التنمية املستدامة: املطلب األول         

 تطور مفهوم التنمية :أوال
فكر باللقد تطور مفهوم التنمية عرب مراحل أساسية تعكس درجة تأثر الفكر التنموي يف البلدان النامية 

يف ظل املفاهيم اجلزئية أو املذهبية  هتأزما ت، و قد طرأ تغري كبري انطالقا من صدمات الواقع و التنموي الغريب
  : لتسلسل الوارد يف النقاط الالحقالقاصرة عن اإلدراك الشامل لعملية التنمية، حبيث أخذ التطور يف مفهوم التنمية ا

كانت عملية و انطالقا من فكرة اللحوق بالغرب :ؤشرات االقتصادية حتديد مفهوم التنمية من خالل بعض امل .1
لتنمية البد متثل منوذجا ل اليتاملقارنة بني تلك املؤشرات املتحققة يف البلدان النامية و بني مثيالا يف الدول املتقدمة 

 بعض أهدافها االقتصادية مثل فكان اخللط واضحا بني طبيعة العملية التغريية التنموية و بني من تقليده و حماكاته،
زيادة الدخل القومي، و متوسط نصيب الفرد من الدخل، أو الزيادة اليت تطرأ على الناتج القومي  و من أبرز 

الزيادة اليت تطرأ على الناتج القومي " حيث يعرف التنمية االقتصادية بأا ، األمثلة على ذلك تعريف كنيد ليربجر
  1..."ة زمنية معينة من سلع و خدمات يف فتر

و ذلك مبتغرياته املختلفة يف إطار االعتقاد بأن عملية :بالتركيز على اجلانب االقتصادي حتديد مفهوم التنمية  .2
التغري تنطلق منه و حتاكي مسرية النمو الذي حدث يف البلدان الغربية بغية اختاذ خطوات كربى للحوق ا  و قد 

حلة طبقا لالنقسام الذي حصل يف البلدان املتقدمة إىل كتاب ينظرون و يؤدون انقسم كتاب التنمية يف هذه املر
التنموي يف ظل املنهج الرأمسايل، و آخرين يرون أن البديل الوحيد هو طريقة التغيري يف ظل املنهج  طريقة التغري

املنهجيني الغربيني  إطارقق يف االشتراكي، و كان التأكيد على اعتبار عملية التنمية االقتصادية يف املقام األول تتح
اخلمسينات و الستينات أو الفكر التنموي الكالسيكي أنه " الذين ال بديل عنهما، و بالتايل فإننا نالحظ على فكر 
  . عاجل قضية التنمية على أا قضية اقتصادية يف املقام األول

 بالغرب و االندماج فيه  اللحاقة رو فكالتغريب، عملية تتناقض مع عملية  حتديد مفهوم التنمية بوصفها .3
و اليت  ،ظهرت الكتابات فيه بعد الصدمة األخرية اليت شهدا مجيع البلدان النامية و اإلسالمية منها على اخلصوص

بالغرب و تبين  اللحاقأظهرت إخفاق جهود التنمية خالل العقود السابقة، و اليت بنيت على جتسيد فكرة 
  . ركز على بعض النواحي االقتصادية و مل اجلوانب األخرى يف عملية التغيري السياسات اجلزئية اليت ت

هذه األزمة يف الواقع التطبيقي إىل حدوث أزمة فكرية تنموية بدأت تراجع الكثري من املصطلحات  أدت قدف  
ارها عملية بناء اليت مت تعميمها و تنتقد التراث الفكري الغريب كمحاولة إلعطاء مفهوم متميز للتنمية باعتب

ن التنمية ليست جمرد منو واضح بأبشكل  ، و قد تزايد اإلحساسوبناء منط خيتلف عن النمط الغريبحضاري 
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الثقافية و السياسية  ،االجتماعية ،هي حدث تارخيي حضاري يصيب خمتلف اجلوانب االقتصاديةبل  تحب اقتصادي
  . يف اتمع

ميزة للعملية التنموية مل يأخذ جمراه يف امليدان التطبيقي يف شكل إن هذا التطور احلاسم يف النظرة املت
ة اليت أبرزت فكرا جديدا و بدأت يف تعميمه يف امليدان التطبيقي يف البلدان ج من األزمات احلاليسياسات للخرو

   .عمومااإلسالمية و النامية 
   فبعد تطور األزمة التنموية : دية التخلص من مصطلح التنمية بتعميم الدراسات حول االصطالحات االقتصا .4

، بدأ الفكر التنموي يتجه إىل ربط عملية التنمية باالصطالحات جوانبها بصورة واضحة كاملديونية و بروز بعض
، و بدأ إسدال الستار عند معظم الكتاب عن العملية ية يف ظل فلسفة املنظمات الدوليةاجلزئية إلدارة أزمة املديون

والستينات املرحلة شبيهة مبرحلة اخلمسينات  ، و أن هذهرورا كحل وحيد لألزمات احلاليةة و ضالتنموية الشامل
، و إمهال و ميش بعضها اآلخر بتضخيم بعض قطاعاتهيها واضحا على اجلانب االقتصادي اليت كان التأكيد ف

ا كبريا حول برامج التكييف، و برامج احمليط االجتماعي و الثقايف و السياسي للعملية التنموية ، فنشهد اآلن نقاش
، اليت تركز يف عالج األزمة الشاملة على اإلجراءات دوق النقد الدويل و البنك الدويلالتثبيت اهليكلي لصن

اليت كفلت لإلنسان الغريب واالقتصادية للتخفيف من حدة املديونية يف إطار تبين الليربالية املطبقة يف البلدان الغربية 
غياب الدميقراطية و حقوق اإلنسان يف "ق و احلريات و الضمانات يف إطار الدميقراطية الغربية، و لكن بعض احلقو

دودي حة اآلثار اليت تلحق بالفقراء و حمالعامل الثالث هو اإلطار الضروري لتطبيق الليربالية االقتصادية، نظرا لقدا
مبعناها احلقيقي كفيل بأن  أن إشاعة الدميقراطية، يف حني ن جراء تطبيقهام) و هم أكثرية السكان ( الدخل 

  . ، أو حيد ، من تطبيق أغلب عناصر الليربالية االقتصادي بالشكل الذي يطبق به اآلنيعرقل
، قد أدى إىل مزيد من التبعية يدان التطبيقي يف كثري من الدوللقد تبني أن إعمال تلك اإلصالحات يف املو

ويؤكد  االقتصادية، يل اجلديد ، فظهر اجتاه فكري يعيد النظر يف برامج اإلصالحاتو االندماج يف ظل النظام الدو
التبعية اليت تشرف واحمللية بدال من سياسات االندماج  اإلمكانياتعلى ضرورة التنمية الشاملة اليت تنطلق من 

ت املتطورة على حساب عليها املنظمات الدولية لتعميم النموذج الليربايل االقتصادي بشكل خيدم االقتصاديا
  1.البلدان النامية باعتبارها الطرف الضعيف يف العالقات االقتصادية الدولية

 النمو و التنمية:ثانيا 
 يف األدبيات االقتصادية األوىل، و خاصة على الترادفاستخدما  "التنمية"و  "النمو"إن مصطلحي     

أساسية  فروق، لكنه هناك يل احلقيق خالل فترة زمنية طويلةافكالمها يشري إىل معدل زيادة يف الناتج القومي اإلمج
، فالنمو االقتصادي يشري إىل الزيادة املضطردة يف الناتج القومي اإلمجايل لفترة طويلة من الزمن دون فيما بينهما

ما تعين بين.. حدوث تغريات مهمة و ملموسة يف اجلوانب االقتصادية و االجتماعية و السياسية و الثقافية اخل 
حصول تغريات هيكلية مهمة و واسعة يف ااالت  التنمية االقتصادية إضافة إىل منو الناتج القومي اإلمجايل
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، و هناك اثنان من أهم التغريات غرافية و يف التشريعات و األنظمةاالقتصادية و االجتماعية و السياسية و الدمي
وزيادة نسبة  ) مقابل اخنفاض حصة الزراعة (  ج القومي اإلمجايلازدياد حصة الصناعة يف النات: اهليكلية و مها 

السكان الذين يعيشون يف املدن بدال من الريف، كما أن منط االستهالك يتغري ألن الناس ال ينفقون كل دخلهم 
  و حنو سلع وقت الفراغ و اخلدماتعلى الضروريات األساسية بل حيولون حنو السلع االستهالكية املعمرة 

اليت جلبت هذه التنمية االقتصادية هو أن الناس يصبحون مشاركني يف العملية التنموية العنصر األخري يف و 
  . التغريات اهليكلية

  و يفرق بعض االقتصاديني بني النمو و التنمية يف جوانب عديدة ، حيث تؤكد السيدة هيكس     
(Mrs Hicks) مو يشري إىل البلدان املتقدمة، كما يفرق بأن التنمية تشري إىل البلدان النامية و الن(Schumpeter) 

   تدرجيي  بني االثنني بالقول بأن التنمية هي تغري غري مستمر و فجائي يف احلالة املستقرة، بينما أن النمو هو تغري
د ، و الذي حيدث من خالل الزيادة العامة يف معدل االدخار و يف السكان، و يؤكو مستقر يف األمد الطويل

القيادة لتوليد قوى وبأن التنمية االقتصادية تتطلب و تتضمن نوعا من التوجيه و التنظيم   (Bonne)الربوفيسور 
  . التوسع و احملافظة عليها 

عليه فإن التنمية االقتصادية هي عملية مقصودة و خمططة دف إىل تغيري البنيان اهليكلي للمجتمع بأبعاده و
، و هلذا فإن التنمية أمشل و أعم من النمو إذ أا تعين النمو زائدا التغيري  لكرمية ألفراد اتمع احلياة ااملختلفة لتوفري

  1.التنمية ليست فقط ظاهرة اقتصادية بل هي تتضمن أيضا حمتوى اجتماعيا أيضاو إن 
  تعريف التنمية -1

 البشرية و املادية ه موارد تخداماس على قادرا اتمع جتعل اليت العملية بأا التنمية تعرف أن املمكن من
 .املعيشة مستوى لتحسني فعاال استخداما

   القومي الدخل زيادة و األفراد دخول مستوى رفع تستهدف اليت العملية بأا املختصني بعض يعرفها و        
 . بينهم الفوارق تقليل إىل تؤدي بصورة اتمع أفراد بني الكلي الدخل توزيع إعادة و

      اآلليات وضع طريق عن منظمة و واعية بصورة أخر إىل وضع من حتول أو تغري عملية التنميةتعد  لذا       
 بواسطة اتمع يريدها كما االجتماعية و االقتصادية تالتبديال أو التطورات إجياد إىل اهلادفة السياسات و

  2.للبلد يةاالجتماع و االقتصادية للتنمية التخطيطية العملية و التخطيط
بلورة إطار للتنمية، و تتضمن هذه املبادرة  أعلن البنك الدويل مبادرة اإلطار الشاملم  1996عام اليف و         

و املايل الكلي مع اهليكل االجتماعي و البشري، و ينظر البنك الدويل للتنمية  االقتصادي كلي يتكامل فيه اجلانب
عالقات التقليدية و طرق التفكري التقليدية و طرق اإلنتاج التقليدية إىل طرق على أا عملية حتويل اتمع من ال
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  أكثر حداثة، و يرى البنك أنه لن يتيسر إجناز هذه التنمية إال إذا مشلت التنمية حتسني مستويات احلياة كالصحة 
   1.و التعليم و ختفيف الفقر و اضطراد التنمية 

هي االستخدام اتمع للموارد بشكل فعال دف رفع مستوى الدخل لدى ومن التعريفني السابقني          
  . األفراد وحتسني مستويات احلياة كالصحة و التعليم و ختفيف الفقر

 أبعاد التنمية  -2
  : مما تقدم بأن مفهوم التنمية االقتصادية يتضمن أبعادا خمتلفة و متعددة تشمل اآليتيتضح لنا        

 للتنمية، و يتضمن التأكيد على مفاهيم النمو و التحديث و التصنيع ) قتصادي اال( البعد املادي  .أ 
  البعد االجتماعي اإلنساين للتنمية، و يتضمن اجتثاث الفقر و إشباع احلاجات األساسية للغالبية من السكان .ب 

 . و التوزيع األكثر عدالة للدخل
  .االقتصاديستقالل ، و يتضمن مفاهيم التحرر من التبعية و االياسيالبعد الس .ج 
      البعد الدويل للتنمية، و يتضمن مفهوم التعاون الدويل و عالقته بالتنمية يف إطار املنظمات و االتفاقيات  .د 

  .اإلقليميو النظام العاملي و التكامل 
تنمية ليست فال عتبارها مشروعا للنهضة احلضارية،، و الذي ينظر إىل التنمية االقتصادية باالبعد اجلديد للتنمية .ه 

 .معات شخصيتها و هويتها اإلنسانيةجمرد عملية اقتصادية تكنولوجية، بل هي عملية بناء حضاري تؤكد فيه ات
   السياق التارخيي للتنمية املستدامة :ثالثا 

الذي نظمته  حول البيئة اإلنسانية 1972ستكهومل سنة خالل مؤمتر  مرةأول  امةمفهوم التنمية املستد برز
  .دة، مبثابة خطوة حنو االهتمام العاملي بالبيئةتحامل األمم

و مت اإلعالن  ،ناقش هذا املؤمتر للمرة األوىل القضايا البيئية و عالقتها بواقع الفقر و غياب التنمية يف العامل  
حلكومات كهومل الدول و اوستيئة، من ناحية أخرى انتقد مؤمتر عن أنّ الفقر و غياب التنمية مها أشد أعداء الب
   .اليت الزالت تتجاهل البيئة عند التخطيط للتنمية 

 Rapport of the united nation conbern on the »دولية و قد صدرت عن هذا املؤمتر أول وثيقة

Human environment »  تتضمن هذه الوثيقة مبادئ العالقات بني الدول، و التوصيات اليت تدعو كافة
ولية الختاذ تدابري من أجل محاية البيئة و إنقاذ البشرية من الكوارث البيئية و العمل على احلكومات و املنظمات الد

2.حتسينها
  

 United Nations)للبيئة  ةبرنامج األمم املتحد ةو يف يوم الغد هلذه السنة أنشأت اجلمعية العامة لألمم املتحد

Environment Programme) PNUE، رير التعاون بني الدول فـي جمال البيئة و متابعة تتمثل وظائفه الرئيسية يف تق
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 البـرامج البيئية، و جعـل األنـظمة و التدابري البيئية الوطنية و الدولية يف الدول املتخلفة حتت املراجعة املستمرة
  .فضال عن متويل تلك ألربامج و ر سم اخلطط و السياسات اليت يستلزمها ذلك

الل عقد السبعينيات غامضة و مقتصرة على الندوات العلمية املغلقة اليت كانت ظلت التنمية املستدامة خ      
  . حتاول أن جتد تعريفا مقبوال هلذا املفهوم

فأستوجب علينا انتظار أكثر من عشر سنوات حىت تعود جلنة منظمة األمم املتحدة إىل شباا حتت رئاسة 
الوزير م  1990نرويج للبيئة اليت أصبحت يف سنة اليرة وز(  (Gro Harlem Brundtlan)قــرو هارمل بريتالند 

إستراتيجية تتخيل  تأخذ البعض يطرح التنمية املستدامة كنموذج تنموي بديل، يف ذلك الصدد وضعف، )األول
إمكانية وجود تنمية جتعل االنسجام ما بني النمو االقتصادي، محاية احمليط و األخذ باالعتبار للمتطلبات 

و ما  م 2000املنظور البيئي يف سنة " م 1987قرارا سنة  ةأصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحد وقد ة،االجتماعي
، هذا القرار يهدف إىل حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة بيئيا بوصف ذلك هدفا عاما منشود للمجتمع "بعدها
  .الدويل

كذلك و يف التقرير  النهائي للجنة  ،مية املستدامةو يف هذا التقرير و للمرة األوىل وضع تعريف حمدد للتن   
  .الذي وجد أكرب سند ملفهوم التنمية املستدامة" مستقبلنا املشترك" قامت قروهارمل بريتالند بإصدار كتاب بعنوان 

ا إن هذا الكتاب هو األول من نوعه الذي يعلن أن التنمية املستدامة هـي قضية أخـالقية و إنسانية بقدر م      
هي قضية تنموية و بيئية، و هي قضية مصريية و مستقبلية بقدر ما هي قضية تتطلب اهتمام احلاضر أفراد أو 

اجلنوب، يف الدول و لقد وضح هذا الكتاب أن كل األمناط التنموية السائدة يف الشمال ،مؤسسات و حكومات
االستدامة، حىت لو كانت هذه األمناط التنموية الصناعية املتقدمة و الدول املتخلفة اقتصاديا ال حتقق حاليا شرط 

د مبقاييس املستقبل ألا تتم على حساب استهالك الرصي ةوضار قاييس احلاضر، فإا تبدوا عاجزةتبدو ناجحة مب
  .افهالطبيعي لألجيال القادمة و استرت

 عقد مؤمتر دويل جيمع كل و يدعوهم إىل ةبشكل خاص إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدالكتاب يتوجه         
  .زعماء العامل للنظر يف قضايا البيئة و التنمية

 جوان  14بعد مخس سنوات و بالفعل عقد هذا املؤمتر يف مدينة ريو دجيانريو بالربازيل يف ذلك  وكان
ر باسم ، الذي شكل أكرب حشد عاملي حول البيئة و التنمية حتت إشراف األمم احملتدة، و عرف هذا املؤمتم1992

  .تدليال على أمهيته العاملية" قمة األرض"
و كان هدف املؤمتر هـو وضع أسس بيئية عاملية للتعاون بني الدول املتخلفـة و الدول املتقدمة من 
منطلق املصاحل املشتركة حلماية مستقبل األرض، و قد نقلت قمة األرض الوعي البيئي العاملي من مرحلة التركيز 

عـن خلق  املسئولةيئية إىل مرحلة البحث عـن العوامل االقتصادية و السياسية و االجتماعية على الظواهر الب
  .األزمـات البيئية و استمرار التلوث و االسترتاف املتزايد الذي تتعرض له البيئة

 :و متثلت النتائج الفورية املترتبة على مؤمتر قمة األرض يف بعض االتفاقيات
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 ع البيولوجي ملواجهة آثار التلوث؛ املناخي و التنواتفاقية متعلقة بالتغيري •
 ؛وثيقة تتمثل يف تقدمي توجيهات من أجل التسيري املستدام للغابات يف العامل •
تنمية يف جيب بصفة متتالية لألهداف فيما خيص البيئة و الست، خطة عمل تسمح من شأا أن ت21األجندة  •

 القرن احلادي و العشرون؛
  .البيئة و التنمية الذي حيتوي جمموعة مبادئ حمددة حلقوق وواجبات الدول يف هذا االو إعالن ريو حول  •
      إقرار برتوكول كيوتو  الذي يهدف إىل احلد من انبعاث الغازات الدفيئةم 1997كما مت يف شهر ديسمرب -

      استخدام نظم الطاقة اجلديدة الطاقة يف القطاعات االقتصادية املختلفة و زيادة  استخدامو التحكم يف كفاءة 
 . و املتجددة 

مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة يف جوهانزبورغ جبنوب أفريقيا م  2002من جانب أخر انعقد يف أفريل -
  . دف التأكيد على االلتزام الدويل بتحقيق التنمية املستدامة 

  م 2005عام  الد يف الذي عق (Millennium Summit) األلفيةمؤمتر قمة  -
أندونوسيا و هو عبارة عن -ديسمرب ببايل 14إىل  3تغريات املناخية يف الفترة مابني املؤمتر الدويل ملواجهة ال-

  .2012خارطة طريق دف إىل متديد بروتوكول كيوتو إىل ما بعد 
  مفهوم التنمية املستدامة:رابعا 

 للنظر ولكن امللفت التنمية من النوع هلذا تعريفا ستني عن يزيد ما فثم املستدامة، التنمية تعريفات تتعدد
 االيكولوجي علم إىل االستدامة يعود مصطلح أصل أن وجند األحوال، مجيع يف صحيحا استخداما تستخدم مل أا

 هيكلية تغريات إىل عرضة اليت تكون الديناميكية النظم وتطور تشكل عن للتعبري االستدامة استخدمت حيث
 التنموي املفهوم ويف ببعض، بعضها هذه العناصر وعالقات وعناصرها خصائصها  يف تغري حدوث ىلإ تؤدي

  .االيكولوجي وعلم االقتصاد بني علم العالقة طبيعة للتعبري عن االستدامة مصطلح استخدم
 التنمية فإىل  تعريم 1987 عامال يف الشهري بروندتالند تقرير توصل ولقد بالقيم مثقلة كلمة التنمية إن

 ."الوفاء باحتياجاا على املستقبل أجيال بقدرة اازفة دون احلاضر باحتياجات تفي اليت التنمية"املستدامة كالتايل
 إىل تؤدي أن دون احتياجات احلاضر تلبية على تعمل بأا" املستدامة للتنمية العاملية اللجنة طرف من عرفت كما

  1. "اخلاصة احتياجاا تلبية على املقبلة األجيال قدرة تدمري

       قيام اتمعات بتلبية احلاجات اإلنسانية عن طريق زيادة اإلمكانات املنتجةاملستدامة التنمية  تتطلب
و تأمني الفرص املتساوية للجميع على حد سواء ، غري أن حتقيق التنمية املستدامة ال يتم ما مل تنسجم التطورات 

 2.اإلنتاجية وفقا ملا خيدم مصلحة البيئة و حيافظ عليها السكانية مع اإلمكانات

                                                
  54ص  ، 2006 ،،تونس .املنظور االقتصادي للتنمية املستدامةأوراق عمل املؤمتر العريب اخلامس لإلدارة البيئية ،  -1

   25 ص ،املرجع السابق  -2
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وتعرف أا مسار التغري عن طريق استغالل املوارد و توجيه االستثمار إضافة إىل تغريات تقنية و أخرى 
مؤسساتية اليت تكون متناسقة من أجل تقوية اجلهد احلايل و املستقبلي إلشباع حاجيات البشرية، و من خالل هذا 

  .يف ميكن أن نستنتج هدفني أساسني يف متابعة التنمية املستدامةالتعر
   .ضمان نوعية البيئة -
  .1دعم و تقوية التنمية االقتصادية -

 قدرة من التقليل دون احلاضر تفي باحتياجات اليت التنمية"أا هو املستدامة التنمية تعريفات من جندو
 أمناط ثالث خالل من والتنمية البيئة بني والتكامل إىل التوافق دف وهي باحتياجاا، الوفاء على املستقبل أجيال

 أن جيب جمتمعية عملية املستدامة التنمية أن مبعىن ،"اجتماعي اقتصادي ونظام نظام حيوي للموارد، نظام :هي
    دومور قليلة، فئة على اعتمادها جيوز وال متناسق، بشكل واجلماعات الفئات والقطاعات كل تساهم فيها

   2. واحد
بادل بالت مدعمافعاال يزدهر ألنه يبين توازنا الذي تمع ا هو )sustainable community(املستدام اتمع 

تأخذ القرارات بعني ، جيب أن املستدامتمع افي ف. ةجودة البيئالرخاء االجتماعي والفرص االقتصادية وبني 
وجيب أن تتم ضمن عملية صنع ،ةييعية واالجتماعبظم الطنالوترابط  ،لبعيدالنتائج على املدى االتأثريات واالعتبار 
يف نفس اتمع و وتأخذ أيضا بعني االعتبار العدل بني خمتلف شرائح ،مبنية على املشاركةفة وشاملة قرار شفا

  .تظهرقبل أن ها ومنعاملشاكل ع قوتو ،بني األجيالالوقت العدل 
 :املستداممجتمع يزات األساسية للالنقاط الثالث التالية متثل امل

 .على املوارد الطبيعية والبيئةوالتنمية ين امو السكخماطر النصنع القرار على تقليل حبيث تركز عملية : سليم بيئيا .أ 
البشرية املوارد حبيث يقوم أعضاء اتمع باستثمار رؤوس أمواهلم حمليا من أجل مساندة : اقتصاديامنتج  .ب 

 .االستثماراتمن تلك  عوائد مالية كافيةإنتاج واحمللية ة ييعبالطو
حبيث يعزز توزيع الغذاء والفوائد بني خمتلف قطاعات اتمع نتيجة الوصول العادل  :ااجتماعيمنصف وعادل  .ج 

 3. إىل املصادر واملشاركة يف عملية صنع القرار
  التايل  شكلباله و ميكن أن نعرب عن

  
  
  
  

                                                
1 Talladidia Thionbino, Economie de l’environnement et des resources naturelles, L’Harmattan,parais, 2004, p   
2 -www.free syria.com. 
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  املستدامةأبعاد التنمية  : 1.2 الشكل رقم

 
  http:fr.wikipedia.org/wiki/DA Développement durable:  املصدر

 أبعاد التنمية املستدامة  -1
املالحظ من خالل التعريفات السابقة أن التنمية املستدامة تتضمن أبعادا متعددة تتداخل فيما بينها من       

قدم ملموس يف حتقيق التنمية املستهدفة، وميكن اإلشارة هنا إىل أربعة أبعاد شأن التركيز على معاجلتها إحراز ت
  :األبعاد االقتصادية والبشرية والبيئية والتكنولوجية: حامسة ومتفاعلة هي 

  األبعاد االقتصادية  .أ 
مسبوق  يف عامل اليوم تنعم شعوب الشمال بالثروة املادية والرفاه االجتماعي واالستقرار النفسي بشكل غري  

لقد مسح اإلصالح االقتصادي وحترير التجارة من فتح احلدود لتدفق السلع واخلدمات مؤدية بذلك إىل تنويع 
وازدهار التجارة اخلارجية،  كما أن منو االقتصاد العاملي املصاحب بالثورة التكنولوجية أعطى دفعا ألمناط اإلنتاج 

  .واالستهالك يف الدول الغنية
ة فقد كانت وما تزال تدفع مثنا باهظا نتيجة هذا التطور بدءا من فقدان مواردها الطبيعية أما الدول الفقري

املستمر يف مستوى أداء صناعتها وزراعتها وخدماا مع ما لذلك من  عاليت تعتمد عليها يف حياا اليومية والتراج
املعيشي لفئات واسعة من مواطين هذه انعكاسات سلبية على اجلوانب االجتماعية كالبطالة والتدين يف املستوى 

  .الدول 
ستخراجية مل تساهم اإلوقد أثبتت الدراسات بأن الغىن يف املوارد الطبيعية واالعتماد على الصناعات 

لنامية ، بل على العكس من ذلك فقد كان النمو أكثر بطئا يف معظم الدول ايفية اجيابية يف النمو االقتصاديبك
، كما أن الصناعات االستخراجية مل تؤد إىل ختفيض الفقر بل أضفت مزيدا من التفاوت يعيةالغنية باملوارد الطب

والبؤس ويتجلى ذلك يف الدول اليت تعتمد على إيراداا من تصدير البترول واملعادن أو تلك اليت تلتجئ إىل 

 لتنمیة المستدامةا
Durable 

 منتج- تداممس
Viable 

-مالئم للحیاة
 سلیم
Vivable  

 عادل
Equitabl

 قتصاديا
Economique 

 بیئي
Ecologiqu

 إجماعي
Social 
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، أما الصناعات تنميتهقطاع الفالحة وتضيع فرص  الصناعات االستخراجية كوسيلة للتنمية وباملقابل يهمش
  :التحويلية فكانت جتربة الدول النامية فاشلة بكل املقاييس وميكن إبراز األبعاد االقتصادية كما يلي

فبالنسبة لألبعاد االقتصادية للتنمية املستدامة نالحظ أن سكان  :هالك الفردي من املوارد الطبيعيةحصة االست -
أضعاف ما يستخدمه   مستوى نصيب الفرد من املوارد الطبيعية يف العامل،قياسا على   البلدان الصناعية يستغلون

سكان البلدان النامية، ومن ذلك مثال أن استهالك الطاقة النامجة عن النفط والغاز والفحم هو يف الواليات املتحدة 
أعلى بعشر مرات " OCDE"الـ  مرة، وهو يف بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 33أعلى منه يف اهلند ب 

  .يف املتوسط منه يف البلدان النامية جمتمعة
فالتنمية املستدامة بالنسبة للبلدان الغنية تتلخص يف إجراء ختفيضات متواصلة من  : إيقاف تبديد املوارد الطبيعية -

تغيري جذري يف   مستويات االستهالك املبددة للطاقة واملوارد الطبيعية وذلك عرب حتسني مستوى الكفاءة وإحداث
   .أسلوب احلياة، وال بد أيضا تغيري أمناط االستهالك اليت دد التنوع البيولوجي يف البلدان األخرى دون ضرورة

وتقع على البلدان الصناعية مسؤولية خاصة يف قيادة : مسؤولية البلدان املتقدمة عن التلوث وعن معاجلته -
وبالتايل إسهامها يف  ،اكم يف املاضي من املوارد الطبيعية مثل احملروقاتالتنمية املستدامة، ألن استهالكها املتر

مشكالت التلوث العاملي كان كبريا بدرجة غري متناسبة، يضاف إىل هذا أن البلدان الغنية لديها املوارد املالية 
  .وارد بكثافة أقل والتقنية والبشرية الكفيلة بأن تضطلع بالصدارة يف استخدام تكنولوجيات أنظف وتستخدم امل

ثمة جانب من جوانب الروابط الدولية فيما بني البلدان الغنية والفقرية حيتاج إىل ف :تقليص تبعية البلدان النامية  -
دراسة دقيقة، ذلك أنه بالقدر الذي ينخفض به استهالك املوارد الطبيعية يف البلدان الصناعية، يتباطأ منو صادرات 

ن النامية وتنخفض أسعار السلع األساسية بدرجة أكرب، مما حيرم البلدان النامية من إيرادات هذه املنتجات من البلدا
حتتاج إليها احتياجا ماسا، ومما يساعد على تعويض هذه اخلسائر، االنطالق من منط تنموي يقوم على االعتماد 

ع يف التعاون اإلقليمي، ويف التجارة فيما على الذات لتنمية القدرات الذاتية وتأمني االكتفاء الذايت وبالتايل التوس
  .بني البلدان النامية، وحتقيق استثمارات ضخمة يف رأس املال البشري، والتوسع يف األخذ بالتكنولوجيات احملسنة

وتعين التنمية املستدامة يف البلدان الفقرية تكريس املوارد الطبيعية : التنمية املستدامة لدى البلدان الفقرية -
ض التحسني املستمر يف مستويات املعيشة، ويعترب التحسني السريع، كقضية أخالقية، أمر حاسم بالنسبة ألغرا

من سكان العامل املعدمني يف الوقت احلايل، وحيقق التخفيف من عبء الفقر املطلق نتائج عملية %  20ألكثر من 
وتدهور البيئة والنمو السريع للسكان والتخلف  هامة بالنسبة للتنمية املستدامة، ألن هناك روابط وثيقة بني الفقر

الناجم عن التاريخ االستعماري والتبعية املطلقة للقوى الرأمسالية، أما الذين ال تلىب هلم احتياجام األساسية والذين 
  .رمبا كان بقائهم على قيد احلياة أمرا مشكوكا فيه، فيصعب أن نتصور بأم سيهتمون مبستقبل كرتنا األرضية

إن الوسيلة الناجعة للتخفيف من عبء الفقر وحتسني مستويات املعيشة أصبحت : املساواة يف توزيع املوارد -
مسؤولية كل من البلدان الغنية والفقرية، وتعترب هذه الوسيلة، غاية يف حد ذاا، وتتمثل يف جعل فرص احلصول 

خل اتمع أقرب إىل املساواة فالفرص غري املتساوية يف على املوارد واملنتجات واخلدمات فيما بني مجيع األفراد دا
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احلصول على التعليم واخلدمات االجتماعية وعلى األراضي واملوارد الطبيعية األخرى وعلى حرية االختيار وغري 
املساواة تساعد على تنشيط التنمية والنمو    ذلك من احلقوق السياسية، تشكل حاجزا هاما أمام التنمية، فهذه

  .قتصادي الضروريني لتحسني مستويات املعيشةاال
فالتنمية املستدامة تعين إذن احلد من التفاوت املتنامي يف الدخل ويف فرص : احلد من التفاوت يف املداخيل  -

احلصول على الرعاية الصحية يف البلدان الصناعية مثل الواليات املتحدة وإتاحة حيازات األراضي الواسعة وغري 
فقراء الذين ال ميلكون أرضا يف مناطق مثل أمريكا اجلنوبية أو للمهندسني الزراعيني العاطلني كما هو املنتجة لل

وكذا تقدمي القروض إىل القطاعات االقتصادية غري الرمسية وإكساا الشرعية، وحتسني  ،الشأن بالنسبة لبالدنا
اإلشارة إىل أن سياسة حتسني فرص احلصول  فرص التعليم والرعاية الصحية بالنسبة للمرأة يف كل مكان، وجتب

على األراضي والتعليم وغري ذلك من اخلدمات االجتماعية لعبت دورا حامسا يف حتفيز التنمية السريعة والنمو يف 
  . اقتصاديات النمور اآلسيوية مثل ماليزيا وكوريا اجلنوبية وتايوان

ن تعين يف مجيع البلدان حتويل األموال من اإلنفاق على ن التنمية املستدامة جيب أإ: تقليص اإلنفاق العسكري  -
األغراض العسكرية وأمن الدولة إىل اإلنفاق على احتياجات التنمية خاصة وأن حروب العصور احلديثة تغريت من 

االقتصادية واحلضارية، ومن شأن إعادة ختصيص ولو  بما يعرف باحلروهناك حيث األهداف والوسائل فأصبح 
 .ن املوارد املكرسة لألغراض العسكرية اإلسراع يف عملية التنمية بشكل واسعجزء صغري م

  األبعاد البشرية  .ب 
وتعين التنمية املستدامة  باألبعاد البشرية العمل على حتقيق تقدم كبري يف سبيل تثبيت منو السكان، وهو 

عدالت شبيهة باملعدالت احلالية أصبح أمر بدأ يكتسي أمهية بالغة، ليس ألن النمو املستمر للسكان لفترة طويلة ومب
أمرا مستحيال استحالة واضحة فقط، بل كذلك ألن النمو السريع حيدث ضغوطا حادة على املوارد الطبيعية وعلى 
قدرة احلكومات على توفري اخلدمات، كما أن النمو السريع للسكان يف بلد أو منطقة ما حيد من التنمية، ويقلص 

  1:بيعية املتاحة إلعالة كل ساكن، وتتمثل هذه األبعاد فيما يلي من قاعدة املوارد الط
إن للحجم النهائي الذي يصل إليه السكان يف الكرة األرضية أمهيته أيضا ألن : مكانة احلجم النهائي للسكان  -

اهات حدود قدرة األرض على إعالة احلياة البشرية غري معروفة بدقة، وتوحي اإلسقاطات احلالية، يف ضوء االجت
، وهو أكثر من م 2150مليار نسمة عام  11,6احلاضرة للخصوبة، بأن عدد سكان العامل سيستقر عند حوايل 

ضعف عدد السكان احلاليني، وضغط السكان، حىت باملستويات احلالية، هو عامل متنام من عوامل تدمري 
 املوارد الطبيعية األخرى، ألن منو السكان املساحات اخلضراء وتدهور التربة واإلفراط يف استغالل احلياة الربية و

  

                                                
 64، ص 2000 الطبعة األوىل، القاهرة، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، ،)اء شاهني(، ترمجة  مبادئ التنمية املستدامة، )موسشيت(دوجالس  - 1
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، أو يتعني )ظاهرة البناءات الفوضوية ومعركة االمسنت املسلح مع األراضي الزراعية(يؤدي م إىل األراضي احلدية
  .عليهم اإلفراط يف استخدام املوارد الطبيعية

اهات احلالية حنو توسيع املناطق بالغة من األمهية فاالجت درجةأن لتوزيع السكان : أمهية توزيع السكان  -
احلضرية، والسيما تطور املدن الكبرية هلا عواقب بيئية ضخمة، فاملدن تقوم بتركيز النفايات واملواد امللوثة حيث 
تتسبب يف كثري من األحيان يف أوضاع هلا خطورا على الناس وتدمر النظم الطبيعية احمليطة ا ومن هنا فإن 

تعين النهوض بالتنمية القروية النشيطة للمساعدة على إبطاء حركة اهلجرة إىل املدن، وتعين اختاذ التنمية املستدامة 
تدابري سياسية خاصة من قبيل اعتماد اإلصالح الزراعي واعتماد تكنولوجيات تؤدي إىل التقليص إىل احلد األدىن 

  .مةمن اآلثار البيئية للتحضر ومنه جاء مصطلح التنمية الريفية املستدا
تنطوي فكرة التنمية املستدامة على استخدام املوارد البشرية استخداما : االستخدام الكامل للموارد البشرية  -

كامال، وذلك بتحسني التعليم واخلدمات الصحية وحماربة اجلوع، ومن املهم بصورة خاصة أن تصل اخلدمات 
ية، ومن هنا فإن التنمية املستدامة تعين إعادة توجيه األساسية إىل الذين يعيشون يف فقر مطلق أو يف املناطق النائ

املوارد أو إعادة ختصيصها لضمان الوفاء أوال باالحتياجات البشرية األساسية مثل تعلم القراءة والكتابة، وتوفري 
حتسني الرفاه   -فيما وراء االحتياجات األساسية  –الرعاية الصحية األولية، واملياه النظيفة، والتنمية املستدامة تعين 

بتدريب املربني والعاملني يف الرعاية الصحية  - االجتماعي، ومحاية التنوع الثقايف، واالستثمار يف رأس املال البشري
  . والفنيني والعلماء وغريهم من املتخصصني الذين تدعو إليهم احلاجة الستمرار التنمية

يا مع األبعاد األخرى للتنمية املستدامة، من ذلك مثال إن التنمية البشرية تتفاعل تفاعال قو: الصحة والتعليم  -
أن السكان األصحاء الذين نالوا من التغذية اجليدة ما يكفيهم للعمل، ووجود قوة العمل احلسنة التعليم، أمر 

ات يساعد على التنمية االقتصادية، ومن شأن التعليم أن يساعد املزارعني وغريهم من سكان البادية على محاية الغاب
  .وموارد التربة والتنوع البيولوجي محاية أفضل

لدور املرأة أمهية خاصة، ففي كثري من البلدان النامية تقوم النساء واألطفال بالزراعات : أمهية دور املرأة -
املعيشية، والرعي ومجع احلطب ونقل املاء، وهم يستخدمون معظم طاقتهم يف الطبخ، ويعتنون بالبيئة املرتلية 

كما أا هي أول من يقدم الرعاية –، واملرأة بعبارة أخرى هي املدبر األول للموارد والبيئة يف املرتل مباشرة
ومع ذلك فكثريا ما تلقى صحتها وتعليمها اإلمهال الصارخ مقارنة بصحة الرجال وتعليمهم، واملرأة  -لألطفال

كما أن معدالت خصوبتها أقل يف املتوسط  األكثر تعليما، لديها فرص أكرب يف احلصول على وسائل منع احلمل،
  .وأطفاهلا أكثر صحة، ومن شأن االستثمار يف صحة املرأة وتعليمها أن يعود على القابلية لالستدامة مبزايا متعددة

  األبعاد البيئية .ج 
يف ظل االنتشار الواسع ملختلف األنشطة يف بعض القطاعات كالبترول والغاز واستخراج املعادن وامتداد   

العمران وإنشاء صناعات تربز اآلثار املدمرة للبيئة نظرا ملا تسببه هذه األنشطة من التلوث للجو واملياه والتربة 
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والقضاء على الغابات وارتفاع درجة حرارة األرض والتصحر، كل هذه العوامل تعيق بشكل أو بآخر التنمية 
  :املستدامة ومنها 

نالحظ أن تعرية التربة وفقدان إنتاجيتها : مري الغطاء النبايت واملصايدإتالف التربة، استعمال املبيدات، تد -
يؤديان إىل التقليص من غلتها، وخيرجان سنويا من دائرة اإلنتاج مساحات كبرية من األراضي الزراعية، كما أن 

ة، أما الضغوط اإلفراط يف استخدام األمسدة ومبيدات احلشرات يؤدي إىل تلويث املياه السطحية واملياه اجلوفي
البشرية واحليوانية، فإا تضر بالغطاء النبايت والغابات أو تدمرمها، وهناك مصايد كثرية لألمساك يف املياه العذبة أو 

  .املياه البحرية جيري استغالهلا فعال مبستويات غري مستدامة، أو أا توشك أن تصبح كذلك
إلنتاج املواد الغذائية والوقود دامة إىل محاية املوارد الطبيعية الالزمة التنمية املست حتتاج :محاية املوارد الطبيعية -

مع التوسع يف اإلنتاج  - التربة إىل محاية األراضي املخصصة لألشجار وإىل محاية مصايد األمساك  ابتداء من محاية
إن الفشل يف صيانة لتلبية احتياجات السكان اآلخذين يف التزايد، وهذه األهداف حيتمل تضارا، ومع ذلك ف

هنا   املوارد الطبيعية اليت تعتمد عليها الزراعة كفيل حبدوث نقص يف األغذية يف املستقبل، وتعين التنمية املستدامة
استخدام األراضي القابلة للزراعة وإمدادات املياه استخداما أكثر كفاءة، وكذلك استحداث وتبين ممارسات 

وهذا حيتاج إىل اجتناب اإلسراف يف استخدام األمسدة الكيميائية  لغلة،ولوجيات زراعية حمسنة تزيد اوتكن
واملبيدات حىت ال تؤدي إىل تدهور األر والبحريات، ودد احلياة الربية، وتلوث األغذية البشرية واإلمدادات 

  . ملاءاملائية، وهذا يعين استخدام الري استخداما حذرا، واجتناب متليح أراضي احملاصيل وتشبعها با
كما ار باستنفاد اإلمدادات املتاحة،يف بعض املناطق إمدادات املياه، ويهدد السحب من األتقل  : صيانة املياه -

أن املياه اجلوفية يتم ضخها مبعدالت غري مستدامة، كما أن النفايات الصناعية والزراعية والبشرية تلوث املياه 
واملصبات يف كل بلد تقريبا، والتنمية املستدامة تعين صيانة املياه بوضع  السطحية واملياه اجلوفية، ودد البحريات

حد لالستخدامات املبددة وحتسني كفاءة شبكات املياه، وهي تعين أيضا حتسني نوعية املياه وقصر املسحوبات من 
وقصر املسحوبات  هلوجية اليت تعتمد على هذه امليااملياه السطحية على معدل ال حيدث اضطرابا يف النظم اإليكو

  .  من املياه اجلوفية على معدل جتددها
التنمية املستــدامة كذلك عدم املخاطرة بإجراء تغيريات كبرية يف  تعين :اية املناخ من االحتباس احلراريمح -

شعة فوق بزيادة مستوى سطح البحر، أو تغيري أمناط سقوط األمطار والغطاء النبايت، أو زيادة األ –البيئة العاملية 
يكون من شأا إحداث تغيري يف الفرص املتاحة لألجيال املقبلة، ويعين ذلك احليلولة دون زعزعة  –البنفسجية 

استقرار املناخ، أو النظم اجلغرافية الفيزيائية والبيولوجية أو تدمري طبقة األزون احلامية لألرض من جراء أفعال 
 .اإلنسان

لتنمية املستدامة يف هذا اال إىل احلد من املعدل العاملي لزيادة انبعاث ترمي ا:  احلد من انبعاث الغازات -
احلد بصورة كبرية من استخدام احملروقات، وإجياد مصادر أخرى للطاقة إلمداد   الغازات احلرارية، وذلك عرب

د من انبعاث ثاين اتمعات الصناعية، وسيكون من املتعني على البلدان الصناعية أن تتخذ اخلطوات األوىل للح
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واستحداث تكنولوجيات جديدة الستخدام الطاقة احلرارية بكفاءة أكرب، وتوفري إمدادات  co2أكسيد الكربون 
من الطاقة غري احلرارية تكون مأمونة وتكون نفقتها حمتملة، على أنه حىت تتوافر أمثال هذه التكنولوجيات، فالتنمية 

  .أكفأ ما يستطاع يف مجيع البلداناملستدامة تعين استخدام احملروقات ب
والتنمية املستدامة تعين أيضا احليلولة دون تدهور طبقة األوزون احلامية :  طبقة األزون احليلولة دون تدهور  -

فاتفاقية كيوتو جاءت للمطالبة  ملعاجلة هذه املشكلة سابقة مشجعة، لألرض ، ومتثل اإلجراءات اليت اختذت 
اد الكيميائية املهددة لألزون، وتوضح بأن التعاون الدويل ملعاجلة خماطر البيئة العاملية هو بالتخلص تدرجييا من املو

أمر مستطاع، لكن تعنت الواليات املتحدة األمريكية واعتقادها بأن قوا أصبحت فوق إرادة اتمع الدويل 
  .على ذلك جعلها ترفض التوقيع على هذه االتفاقية ما دام أن ال أحدا يستطيع إجبارها

   األبعاد التكنولوجية .د 
، يتم مياه وأرض، ففي البلدان املتقدمةكثريا ما تؤدي املرافق الصناعية إىل تلويث ما حييط ا من هواء و  

احلد من تدفق النفايات وتنظيف التلوث بنفقات كبرية، أما يف البلدان النامية، فإن النفايات املتدفقة يف كثري منها 
اط الصناعي، وأمثال هذه إىل حد كبري، ومع هذا فليس التلوث نتيجة ال مفر منها من نتائج النش ال خيضع للرقابة

املتدفقة تكون نتيجة لتكنولوجيات تفتقر إىل الكفاءة أو لعمليات التبديد، وتكون نتيجة أيضا لإلمهال  النفايات
   نا التحول إىل تكنولوجيات أنظف وأكفأواالفتقار إىل فرض العقوبات االقتصادية، وتعين التنمية املستدامة ه

وتقلص من استهالك الطاقة وغريها من املوارد الطبيعية إىل أدىن حد، وينبغي أن يتمثل اهلدف يف عمليات أو نظم 
تكنولوجية تتسبب يف نفايات أو ملوثات أقل يف املقام األول، وتعيد تدوير النفايات داخليا، وتعمل مع النظم 

  .ندها، ويف بعض احلاالت اليت تفي التكنولوجيات التقليدية ذه املعايري فينبغي احملافظة عليهاالطبيعية أو تسا
إن التكنولوجيات املستخدمة اآلن يف البلدان :  األخذ بالتكنولوجيات احملسنة وبالنصوص القانونية الزاجرة -

وجيات املتاحة يف البلدان الصناعية والتنمية النامية كثريا ما تكون أقل كفاءة وأكثر تسببا يف التلوث من التكنول
املستدامة تعين اإلسراع باألخذ بالتكنولوجيات احملسنة، وكذلك بالنصوص القانونية اخلاصة بفرض العقوبات يف 

سواء باالستحداث أو التطويع لتكنولوجيات أنظف وأكفأ  –هذا اال وتطبيقها، ومن شأن التعاون التكنولوجي 
الذي يهدف إىل سد الفجوة بني البلدان الصناعية والنامية أن يزيد من اإلنتاجية  –اجات احمللية تناسب االحتي

االقتصادية، وأن حيول أيضا دون مزيد من التدهور يف نوعية البيئة، وحىت تنجح هذه اجلهود، فهي حتتاج أيضا إىل 
ن األشد فقرا ، والتعاون التكنولوجي يوضح استثمارات كبرية يف التعليم والتنمية البشرية، والسيما يف البلدا

  .التفاعل بني األبعاد االقتصادية والبشرية والبيئية والتكنولوجية يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة
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  التحديات اليت يواجهها العامل اليوم 
 ؛الفقر وخاصة يف اتمعات الريفية اليت يعيش فيها معظم فقراء العامل ختفيف حدة .أ 
العوملة، مبا يف ذلك زيادة  قدرة مجيع البلدان، وعلى األخص البلدان النامية، على التصدي لتحدياتحتسني   .ب 

  ؛بيئيا بناء القدرات ونقل األموال والتكنولوجيات املالئمة
االعتماد على  التشجيع على إتباع أمناط استهالك وإنتاج مسئولة للتقليل من كمية النفايات ومن اإلفراط يف .ج 

 ؛لطبيعيةاملوارد ا
   ؛كفالة إمكانية وصول مجيع الناس إىل مصادر الطاقة الالزمة لتحسني حيام .د 
 ؛العامل حاليا احلد من املشاكل الصحية املتصلة بالبيئة اليت تتسبب يف كثري من األمراض يف .ه 
ربية أبنائهم االعتماد يف ت حتسني إمكانية احلصول على املاء النقي حبيث يتم توفريه للذين يضطرون حاليا إىل .و 

  1.وكسب أرزاقهم على مصادر غري مأمونة وغري صحية
  التنمية البشرية املستدامة :  املطلب الثاين

 مفهوم التنمية البشرية املستدامة  :أوال    
عرف إذ  ،قبل أن نعرف التنمية البشرية املستدامة البد أن نعرج على مفهوم التنمية البشرية يف حد ذاته  

التنمية البشرية على أا م 1990 العامتقريره العاملي الصادر  يف PNUDاملتحدة للتنمية البشرية برنامج األمم
، هذه اخليارات ميكن أن تكون مطلقة وميكن أن تتغري مبرور املبدأومن حيث  األفراد،عملية توسيع خليارات "

مديدة  حياة ألفرادبشرية، هي أن يعيش ااألساسية الثالثة، على مجيع مستويات التنمية ال اخلياراتالوقت، ولكن 
ولكن التنمية البشرية ال تنتهي  ،الئقةوصحية، وأن يكتسبوا معرفة وأن حيصلوا على املوارد الالزمة ملستوى معيشة 

 بداعالسياسية واالقتصادية واالجتماعية إىل التمتع بفرص اإل احلريةفاخليارات اإلضافية تتراوح من … عند ذلك
و بالتايل فهدف التنمية يرتكز على تكوين   الذايت الشخصي وحبقوق اإلنسان املكفولة باالحتراملتمتع واإلنتاج وا

  .2بيئة مالئمة حلياة مديدة و صحية و قائمة على اإلبداع
  فسر تقرير األمم املتحدة العالقة بني النمو و التنمية البشرية بالقول بأن النمو ضروري للتنمية البشرية قد و  
سعت األمم املتحدة مفهوم التنمية وا متصالن ببعضهما فالنمو وسيلة لكن التنمية البشرية هي غاية،كما و مه

و احلريات اإلعالمية، مشاركة املرأة يف ريات، املعرفة، احلقوق السياسية البشرية ليشمل جماالت أخرى، و منها احل
األفراد، و محاية البيئة ة املنتجة و املستهلكة من طرف جوانب احلياة، املساواة بني اجلنسني، مستويات التكنولوجي

  أضيف  و مبا أن التنمية املستدامة جوهرها اإلنسان كما هو احلال مع املفهوم األساسي للتنمية البشرية فقد اخل؛... 

                                                
 1بتاريخ  2002 من املوقع االلكتروين لقمة جوهانسربغ .2002سبتمرب،  4–أوت  26مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة،: نشرة عن قمة جوهانسربغ ،األمم املتحدة - 1

 http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/index.html :2006فيفري 
و الكفاءات البشرية، كلية احلقوق و العلوم  املعرفة اقتصاد، امللتقى الدويل حول التنمية البشرية وفرص االندماج يف مؤشرات التنمية البشرية بن ساسي ألياس، قريشي يوسف،- 2

 .37، ص2004مارس  االقتصادية جامعة ورقلة،

http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/index.html
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و الذي يعرف  مةمفهوم التنمية املستدامة إىل مفهمو التنمية البشرية ليصبح ما يسمى مبفهوم التنمية البشرية املستدا
وي من حيث حق اإلنسان يف التنمية بأنه ذلك املفهوم املستند إىلً  إدراك أمهية و مشولية و تكامل املنظور التنم

  درات اإلنسان ستدامتها، وضرورة صوغ استراتيجيات تبدأ باإلنسان و تنتهي به، ويركز املفهوم على تكوين قإ
والتوزيع  ورة استخدام هذه القدرات يف أنشطة تضمن استمرارية التنمية، وبالتأكيد على ضرو بنائها و تعزيزها

  1و مصاحلها خدمة حلقوق األجيال القادمة –حاضرا و مستقبال  –العادل لثمارها 
  :و يستند هذا إىل توفري خيارات متعددة لإلنسان تتضمن عناصر جوهرية من أمهها

  ؛العيش حياة طويلة صحيحة و صحية و منتجة -
  ؛)التعليم ( ل على املعرفة احلصو -
  ؛احلصول على املوارد الضرورية لتوفري مستوى معيشة الئق -
  يف ظل محاية كاملة حلقوق اإلنسان؛توفر احلرية و فرص ممارسة اخللق و اإلبداع  -
 ؛ومحاية فرص احلياة لألجيال القادمةمشاركة الفرد للجماعة، و العيش معهم بطمأنينة  -
 .توفر بيئة صحيحة  -

وعليه فإن أغلب التوجيهات احلديثة يف جمال االقتصاد واإلدارة تؤكد على أمهية االستثمار يف رأس املال   
التغذية،  التعليم، الصحة : ويات خمتلفة مثلالبشري للنهوض باالقتصاد، وذلك بإتباع سياسات رشيدة على مست

  ...التكوين، االستقرار املادي، األمن والسلم، احلرية والكرامة
هي تنمية ال تكفي بتولد النمو : "و يعرف املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي التنمية البشرية املستدامة

وهي جتدد البيئة بدل تدمريها، ومتكن الناس بدل ميشهم  ،وحسب، بل توزع عائداته بشكل عادل أيضا
  2".  تؤثر يف حياموتوسع خيارام وفرصهم وتؤهلهم للمشاركة يف القرارات اليت

  : من خالل التعاريف املذكورة خنلص إىل أن مفهوم التنمية البشرية املستدامة له جانبان
  .فيما يتعلق اجلانب األول يعين تكوين القدرات من خالل االستثمار يف التعليم والصحة والتغذية والتدريب -
يف زيادة اإلنتاج والتمتع بالفراغ واملشاركة السياسية أما اجلانب الثاين فهو يعين استخدام القدرات البشرية  -

  .مث فإن اإلنسان هو حمور عملية التنمية فهو وسيلتها وهدفهامن واالجتماعية والثقافية و
 جوانب التنمية البشرية املستدامة :ثانيا

  .اإلنسان ، تؤثر مجيعها على حياةجوانب للتنمية البشرية املستدامة عدةهناك 

                                                
 .6ص ،1997، مؤسسة احلق فلسطني، ،حقوق اإلنسان و التنمية البشرية املستدامة يف فلسطني مرفت رمشاوي، - 1
، امللتقى الدويل التنمية املستدامة و الكفاءات االستخدامية "لية لتفعيل الكفاءة االستخدامية للموارد املتاحةالتنمية البشرية املستدامة كآ"فتيحة حبرود وعمر سديرة،مداخلة- 2

 .645ص ،2008أفريل  ين مليلة، دار اهلدى،.للموارد املتاحة كلية العلوم االقتصادية جامعة فرحات عباس بسطيف
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 ملية تنطلق من اإلنسانالتنمية ع -1
         حقوقه وحريته رعاية ،و من هذا املنطلق، فإن التنمية الصحيحة تنطلق من اإلنسان حبفظ كرامته    
أن التنمية تنطلق من اإلنسان و دف يف  اإلجيابية ذلكو رفع درجة مسامهته  التركيز على نواحي تنمية قدراته، و

، و تنسى بأنه ، فال جيب أن تعتربه وسيلةن ، فهو وسيلتها و هدفها يف آن واحدالنهاية إىل حتقيق سعادة اإلنسا
اهلدف اجلوهري من عملية التغيري وقد أدركت البلدان املتقدمة هذه احلقيقة فأضحت تؤكد على أمهية اإلنسان  

و املورد الوحيد ":مريكية يشري برنامج احلكومة األ االستثمار يف ااالت اليت ترفع مكانته احلضارية، و إىل هذاو
و الطريقة الوحيدة اليت تستطيع أمريكا أن ، شعبها الراسخة جذوره حقا يف األمة و املصدر النهائي لكل ثرواا هو

، هي أن يكون لديها أفضل القوى العاملة تعليما و تدريبا يف تكسب يف القرن احلادي و العشرين تنافس ا و
  . ة احلقيقية لألممفاإلنسان هو الثرو، 1العامل

 التمكني و املشاركة -2
نظرا ألمهية الشعور باالنتماء و السعادة و اإلحساس بوجود هدف و معىن للحياة بالنسبة لتحقيق الذات    

  .بالطرق اليت يعمل ا الناس معا  و يتفاعلون  ةبشكل كامل، تم التنمية البشري
       و السياسيةات املتعلقة بالعمليات االقتصادية و االجتماعية باملشاركة إشراك الناس يف صنع القراراملقصود و 
األقلية حمترما  منعا من التسلط  يمبختلف الوسائل املشروعة املمكنة ليكون رأى األغلبية معتمدا و رأ ...الثقافيةو 

تلك القرارات يف ، و متكني الناس من املسامهة اإلجيابية يف إعمال و االستبداد النخبوي على الشعوب الفئوي
فاملشاركة الفعالة كعنصر جوهري من عناصر التنمية البشرية هي  تنفيذا للمهام التنموية املتعددة،امليدان التطبيقي 

تسمح للناس بأن حيققوا إمكانام الكاملة، و أن يقدموا أفضل إسهام من جانبهم يف اتمع ، هي أيضا "باليت 
   املشاركة األسرية و االقتصادية  واالجتماعية و السياسية  منها أشكال متعددةوللمشاركة  ،2"غاية يف حد ذاا

  .و الثقافية
مستهلك أو كمنظم  يشارك الفرد بطرق عديدة على مستويات خمتلفة، فهو  يشارك كمنتج أوفقد   

   مجاعة عرقية   ، و يشارك يف احلياة االجتماعية كفرد يف أسرة أو عضو يف منظمة جمتمعية أومشاريع أو موظف
و يشارك يف احلياة السياسية كناخب أو عضو يف حزب سياسي أو رمبا كجماعة ضغط، و كل هذه األدوار 

  .تتداخل و تتفاعل مشكلة بذلك أمناطا للمشاركة تترابط فيما بينها
يارات وهم ن توسيع القدرات و اخليارات املتاحة للرجال و النساء يزيد من قدرم على ممارسة تلك اخلإ  

متحررون من اجلوع واحلاجة و احلرمان كما انه يزيد من الفرص املتاحة هلم للمشاركة يف صنع القرارات اليت تؤثر 
  . على حيام أو املوافقة عليها
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 و العدالة  اإلنصاف -3
لى وهو جوهر التصور الذي تطرحه التنمية البشرية املستدامة، وهو أكثر املكونات أمهية، حيث يركز ع  

تكافؤ الفرص يف الوسائل واملدخالت، ال يف النتائج واملخرجات فقط، مبعىن أخر تساوي فرص املسامهة يف وضع 
  . التنمية واالستفادة من مثارها

يشهد العامل كله يف الفترة التارخيية الراهنة ارتفاعا عاما يف معدالت النمو االقتصادي ويف مستويات و  
يب الفرد منه، حىت يف املناطق اليت كانت مستبعدة استبعادا شبه تام من دائرة النمو ومتوسط نص" القومي"الدخل، 

يف ) دافوس(ملي أما خبصوص الدول العربية فيقول املنتدى االقتصادي العا. العاملي، وأبرزها إفريقيا جنوب الصحراء
أدى ارتفاع : مايلي -الفصل األول يف الفقرة األوىل من-) التنافسية يف العامل العريب(عن م 2007لعام اتقريره 

وبالنسبة .أسعار النفط يف السنوات القليلة األخرية إىل أعلى معدالت للنمو يف العامل العريب خالل ثالثة عقود تقريبا
واخنفاض الديون وائض املالية احمللية واخلارجية ت الدفعة النفطية مع تصاعد الفنللدول املصدرة للنفط فقد اقتر

أما الدول العربية غري املصدرة للنفط فقد استفادت من هذه الدفعة  نبية،رتفاع مستوى االحتياطيات األجالعامة، وا
وأدت هذه التطورات إىل . لألسعار والدخول النفطية من خالل تدفق االستثمارات وحتويالت العمالة والتجارة

  . اخل...يةحتول جذري لألفاق االقتصادية اإلقليمية وإىل سيادة الروح التفاؤل
؟ ملاذا مل تتساقط مثار النمو، من ...فما الذي جرى إذن، وخاصة يف الدول العربية غري املصدرة للبترول  

ملاذا مل يشعر الناس يف هذه الدول بالنمو : أعلى إىل أسفل، كما كانوا يقولون؟ ولتقدم السؤال بصورة أخرى
، وملاذا مل يشعروا بأثر لتدفق االستثمارات %7حنو  االقتصادي املرتفع، والذي وصل معدله لدى بعضها إىل

  يارات الدوالرات يف طفرة مل حيدث هلا، من قبل، مثيل؟ لالغزيرة مب
" إعادة توزيع"ن النمو االقتصادي العايل مل تصاحبه إهنا نقترب من وضع اإلصبع على اجلرح، فنقول و  

  1.وزع منافع النمو توزيعا متكافئا ومنصفاالدخول بالطريقة الصحيحة عامليا وحمليا، أو قل مل تت
لكن هذا  % 2سيؤدي إىل ختفيض يف الفقر بنسبة  %1الدراسات أنه إذا زاد معدل النمو بنقطة أثبتت و 

   2.التعريف ناقص وذلك لوجود شرط و هو أن تكون هناك مرونة مرتفعة بني النمو وعدالة التوزيع
فالتنمية ولكي ). املستدامة(ل ما يسمى بالتنمية املستدمية، أو إن هذا يقع يف مركز النقاش الدويل حو  

من ) الضعيفة(تكون مستدمية حبق، أي من أجل أن تستمر عرب الزمن ويعزز مفعوهلا، جيب أن تراعي الشرائح 
  .اتمع انطالقا من مبادئ العدل واإلنصاف
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 اإلنتاجية -4
اع مستوى اإلنتاجية يزداد الدخل وبالتايل تزداد القدرة وهي أيضا من أهم الشروط لتحقيق التنمية، فبارتف  

  : على إشباع احلاجات والرغبات، ذلك باالعتماد على
   ؛التركيز الكبري يف االستثمار على التعليم والصحة والتدريب وتطوير مهارات وقدرات -    
  إلنتاجية؛يع عادل للدخل واألصول ااالهتمام والتركيز بشدة على الوصول إىل توز -    
  فضل وبشكل دائم؛خلق وتوفري فرص عمل أ -    
انتهاج سياسة مالئمة لإلنفاق االجتماعي، تتضمن تكفل الدولة بتأمني اخلدمات االجتماعية األساسية  -    

  1.وإنشاء شبكات األمان االجتماعي الضرورية بالتالزم مع متكني األفراد وتقوية قدرام
 االستدامة -5

حلقيقي يف حتقيق االستدامة هو نوعية احلاجات و مستوياا لكل جيل و اآلليات الالزمة إن اإلشكال ا  
لضمان العدالة بني األجيال يف توزيع منافع املوارد و تكاليف التحوالت اتمعية  و املسؤوليات املتعددة على 

      ن خالل حتقيق االستدامة االقتصاديةاالستدامة جبوانبها االقتصادية و البيئية و االجتماعية وتتجلى االستدامة م
واالجتماعية و الثقافية و السياسية  البيئية اليت تضمن تطور الكفاءة االستخدامية للموارد و تزايد املقدرة االجنازية 
       يف تلبية االحتياجات احلالية و املستقبلية و ما يترتب عن ذلك من تغريات جوهرية يف السلوك االستهالكي

و نظم توزيع الثروة و الدخل على املستوى أايل و القطاعي  ،جية و التكنولوجيات املرتبطة ااألساليب اإلنتا و
           البيئيةاالستدامة الشاملة االقتصادية و و ألزماين بشكل يؤدي إىل استمرار وتطور احلياة اتمعية يف إطار

واإلقليمية والدولية واليت تضمن  الوطنية ،عية و املؤسسية اخلاصة والعامةاواالجتماعية و السياسية و الفردية واجلم
االستدامة االقتصادية و ما يرتبط ا من ثروات و إمكانيات و استدامة بيئية و ثقافية وحىت سياسية و ما يتعلق ا 

  2.من استقالل وسيادة و استمرارية ملكوناا يف إطار مبادئ احلكم الراشد
            تحدي األكرب يف احملافظة على التقدم يف التنمية البشرية هو عدم استدامة أمناط اإلنتاجولعل ال  

و االستهالك و لتحقيق االستدامة يف التنمية البشرية البد من الفصل بني النمو االقتصادي و انبعاثات غاز 
عاثات عن طريق إعادة بآلثار الضارة هلذه االناالحتباس احلراري فقد بدأت بعض البلدان املتقدمة يف التخفيف من أ

  التدوير
غري أن هذا التوجه يشكل عقبة كبرية أمام غالبية البلدان النامية نظرا  ،النقل العام و البنية التحتيةو االستثمار يف  

 .3الرتفاع تكلفة الطاقة النظيفة وقلة توفرها
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يف فصله اخلامس م 2010نمية البشرية اإلمنائي لسنة الت واالستدامة تعين عدم التعرض للمخاطر فقد حتدث تقرير
عن االستدامة والتعرض للمخاطر حيث يؤدي التعرض للمخاطر إىل احتمال حصول تراجع يف التنمية البشرية 
       وتكون البلدان واألشخاص عرضة للمخاطر عندما دد التنمية البشرية خماطر متعددة مثل الصدمات الكلية

   الفردية وتنشأ الصدمات من مصادر خمتلفة مثل األزمات االقتصادية و الكوارث اليت يسببها اإلنسان و احلوادث
و الطبيعة و األمراض و احلوادث فاألزمات املالية و الصدمات االقتصادية حتدث منذ قرون و موجات اجلفاف 

  .والفيضانات و الزالزل جتتاح األرض منذ القدم
لمخاطر يرتبط باالستدامة واليت تعين إمكانية احلفاظ على التحسن احملقق يف التنمية غري أن مدى التعرض ل  

 1.البشرية
 األمن -6

و خباصة امن املعيشة فالناس  دف عملية التنمية إىل حتقيق األمن  املادي من اجلوع و األمن املعنوي من اخلوف 
  .  قلبات الضارة املفاجئة يف حيامأو القمع ، ومن التحباجة أن يتحرروا من الظواهر اليت دد معيشتهم مثل املرض 

    ملعرفة كيفية قياس التنمية البشرية البد من التطرق إىل مفهوم دليل التنمية البشرية: قياس التنمية البشرية:ثالثا 
  .و مستويات قياس التنمية البشرية

  مفهوم دليل التنمية البشرية  -1
ازات يف ثالثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية تشمل احلياة املديدة  هو دليل مركب يقيس متوسط االجن  

الصحيحة و املعرفة و املستوى املعيشي الالئق ولتسهيل املقارنة جيمع متوسط قيمة االجنازات احملققة يف األبعاد 
مع هذه املؤشرات حيث  القيمة العليا تعين األداء األفضل و جت يتراوح بني الصفر و الواحد،الثالثة ضمن مقياس 

  .01وللتعمق يف كيفية حساب دليل التنمية البشرية أنظر امللحق رقم  2باستخدام املتوسط اهلندسي
  دليل التنمية البشرية معدال بعامل عدم املساواة   -2

يقيس متوسط مستوى التنمية البشرية يف جمتمع معني بعد حساب عامل عدم املساواة يف األبعاد الثالثة   
وتكون قيمة هذا الدليل أقل من جمموع قيمة دليل التنمية البشرية يف حال وجود عدم مساواة يف  البشرية، للتنمية

الصحة و التعليم والدخل، ويف حالة املساواة التامة تتساوى قيمة دليل التنمية البشرية و قيمة الدليل املعدل بعامل 
   3.تفاعا يف عدم املساواةو ارتفاع الفارق بني القيمتني يعين ار عدم املساواة،

                                                
 .78،صالثروة احلقيقية لألمم مسارات إىل التنمية البشريةكامال   :2010برنامج األمم املتحدة للتنمية البشرية، تقرير التنمية البشرية   - 1
 .2إىل التنمية البشرية،ص لألمم مسارات الثروة احلقيقية  :2010برنامج االمم املتحدة للتنمية البشرية، ملخص تقرير التنمية البشرية  -2
 .ونفس الصفحة نفس املرجع ، - 3
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  مستويات قياس التنمية البشرية -3
دليل التنمية البشرية مركب من مؤشرات منطية قابلة للمقارنة بني الدول و يستخدم ملعرفة موقع الدولة أو   

نمية ترتيبها بني الدول األخرى ، واملستوى الذي أحرزته يف هذا اال ، يتم تصنيف البلدان حسب إمجاليات الت
  : مستويات   أربعة البشرية إىل

 و يصنف أي بلد يف الفئة املرتفعة جدا إذا كانت قيمة الدليل: تنمية بشرية مرتفعة جدافئة : املستوى األول 
  .فما فوق 0,75

   .75, 0و  0,51و يقع دليل التنمية البشرية فيها ما بني : مرتفعة تنمية بشرية  فئة :املستوى الثاين 
     .0,50و  0,26فيها ما بني و يكون دليل التنمية البشرية :  متوسطةتنمية بشرية فئة : لثالث املستوى ا

  . 0,26فيها أقل من يكون دليل التنمية البشرية و :منخفضة تنمية بشرية فئة  :الرابع املستوى      
وات مبتكرة للقياس وقد االستمرار يف البحث عن أدم 2010تقرير التنمية البشرية ولعل من أهم ما متيز به

والفوارق بني اجلنسني،ودليل الفقر  أستخدم هذا العدد ثالثة مقاييس جديدة لقياس عدم املساواة يف خمتلف األبعاد،
املتعدد األبعاد وهي أدلة جديدة تستند إىل االبتكار يف العمل امليداين و التطور يف النظرية و التقدم يف مجع البيانات 

وتسهم هذه األدوات اجلديدة للقياس يف تأكيد صحة الرؤية األساسية  ي صورة جديدة عن الواقع،يف العامل و تعط
  1للتنمية البشرية 

 واقع التنمية البشرية يف اجلزائر:رابعا
مثّن ممثلو برنامج األمم املتحدة للتنمية اخلطوات اجلبارة اليت قطعتها اجلزائر يف مسار إرساء قواعد   

الوطنية للتنمية اليت شرعت فيها يف خمتلف  اإلستراتيجيةية لبلوغ تنمية بشرية هامة، من خالل اجتماعية واقتصاد
تصنيف اجلزائر يف املرتبة التاسعة عامليا يف حتسن سرعة معدالت  إىلاألمر الذي أدى حسب ممثلي الربنامج  .امليادين

  .م2010م إىل1970و هذا يف الفترة املمتدة من سنة م 2010 التنمية البشرية لسنة
 حول التنمية البشرية بنيويورك السيد خوسي جرجيوريو بنيدا سالزار أألمميمكتب التقرير  مسئولوأكد   

أن هذه القفزة النوعية للجزائر يف ااالت االقتصادية واالجتماعية مكنتها من احتالل املرتبة اخلامسة عامليا ضمن 
موضحا أن الفترة لبشرية يف قطاعات الصحة والتربية والتعليم والبحث، الدول اليت أحرزت مؤشرا مفصال للتنمية ا

باملائة من الناتج الداخلي اخلام لقطاع التربية  3,4شهدت ختصيص اجلزائر لـم 2010 إىلم 1970املمتدة من 
  2.باملائة لقطاع البحث العلمي 1,0باملائة لقطاع الصحة و 6,3و

مرتبة مقارنة  20ائر ب حيث تقدمت اجلزم 2010رير التنمية البشرية لسنة تقيف  84وقد احتلت اجلزائر املرتبة 
  .دولة 135وقد مشل هذا الترتيب  104أين احتلت املرتبة م 2009بسنة 

                                                
 3،ص 2010هلن كالرك،ملخص تقرير التنمية البشرية االمنائي- 1

2- www.el-massa.com/ar/pdf/2010/11_10/massa.pdf . 

http://www.el-massa.com/ar/pdf/2010/11_10/massa.pdf
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  الموارد البشرية: المبحث الثاني 
  تسيري املوارد البشرية يف املؤسسة: املطلب األول

 مفهوم تسيري املوارد البشرية: أوال
، حمور عملها مجيع املوارد الرئيسة يف كافة أنواع املنظمات وظائف أو اإلدارات األساسية وهي إحدى ال  

، منذ ساعة تعيينها يف املنظمة و حىت ساعة انتهاء كل ما يتعلق ا من أمور وظيفية البشرية اليت تعمل فيها، و
  :البشرية هي  ومن بني املفاهيم احلديثة لتسيري و إدارة املوارد خدمتها و عملها فيها

إدارة املوارد البشرية متثل إدارة و وظيفة أساسية يف املنظمات، تعمل على حتقيق االستخدام األمثل للموارد إن 
 ت املتعددةالبشرية اليت تعمل فيها، من خالل إستراتيجية تشتمل على جمموعة من السياسيات و املمارسا

  1.مة و رسالتها و يسهم يف حتقيقهماظبشكل يتوافق هذا االستخدام مع إستراتيجية املن
ة ثاإلشارة إىل أن هذا التعريف ميثل املدخل املعاصر يف دراسة وظيفة هذه اإلدارة يف املنظمات احلديميكن    

 PERSONNELا السابق عندما كانت تسمى بإدارة األفرادهوهو خيتلف يف جوانب متعددة عن تعريف ،اليوم
MANAGEMENTوتزايد العاملية  احلالية اليت تعيشها املنظمات يف ظل العوملة و حترير التجارة  ، فقد اقتضت الظروف

اإلدارية املعاصرة و   ، من أجل مواكبة التغريات االقتصاديةل تغيريات يف مهمة إدارة األفرادإىل إدخا بينهااملنافسة 
بل مشل مضمون عمل  ارة األفراد فحسب، فالتغري مل يشمل مسمى إدمات األعمال يف شىت أحناء العاملاحمليطة مبنظ

، و عالقتها، فلم نعد نسمع و نقرأ عن إدارة األفراد بل نسمع و نقرأ عن ، و أهدافهاهذه اإلدارة و نطاق ممارستها
، و أصبحت جزءا ال ة هلا كأي إدارة أخرى يف املنظمةو اليت أصبح هلا إستراتيجية خاص إدارة املوارد البشرية،

  .تيجية املنظمة العامةيتجزأ من إسترا
 أهداف إدارة املوارد البشرية:ثانيا

من مؤسسة إىل أخرى و تعتمد على مرحلة التطوير تتنوع  األهداف الدقيقة إلدارة املوارد البشرية  مبا أن  
 ل عن املوارد البشرية على انهؤواخلاصة باملؤسسة و على ذلك فانه يتم على سبيل املثال النظر إىل الشخص املس

االحتفاظ مبلفات املوظفني والعمل  دالشخص الذي يعتين باجلانب اإلداري من إدارة األشخاص مثل إعداد عقو
ل عن املوارد البشرية على انه يتم النظر إىل الشخص املسؤومن ذلك فانه و ،وما إىل ذلك، على اجلانب اآلخر متاما

    هداف أدارة املوارد البشرية تعد كثرية و متنوعةو لذا فان أ ،جزء متكامل و حيوي من عملية التخطيط للعمل
  :  2و تشتمل يف أوقات خمتلفة على بعض أن مل يكن كل األهداف التالية

توجيه النصح إىل اإلدارة بشان السياسات اخلاصة باملوارد البشرية الالزمة لضمان أن املؤسسة لديها قوة عاملة  •
ديها جمموعة من األشخاص املؤهلني للتكيف مع التغيري  عالوة على على مستوى عال من الكفاءة و التحفيز ، ول

  اماا القانونية اخلاصة بالعمل؛ضمان التزام املؤسسة بالتز
                                                

 . 14ص  ،2005 للنشر و التوزيع،دار وائل  عمان، ،يإدارة املوارد البشرية املعاصرة بعد إستراتيج عمرو وصفي عقيلي،- 1
 12ص ،  2006 دار الفاروق للنشر و التوزيع، القاهرة، ،إدارة املوارد البشرية باري كشواي، - 2
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كل اإلجراءات و السياسات الضرورية اخلاصة باملوارد البشرية حىت  متنفيذ و احلفاظ على استمرارية استخدا •
 متكن املؤسسة من حتقيق أهدافها؛

 إىل ما يتعلق باملوارد البشرية؛ يف تطوير اإلستراتيجية العامة للمؤسسة، وبصفة خاصة بالنظر املساعدة •
 رين التنفيذيني يف حتقيق أهدافهم؛توفري الدعم و الظروف اليت سوف تساعد املدي •
 التعامل مع األزمات و املواقف الصعبة اخلاصة بالعالقات بني األشخاص وذلك حىت يضمن أال تقف مثل هذه •

  طريق حتقيق املؤسسة ألهدافها؛األشياء يف
  القوة العاملة و إدارة املؤسسة؛ توفري قناة اتصال بني •
  . القيام بدور املشرف على القيم و املعايري املؤسسة يف إدارة املوارد البشرية •

  إطار عمل إدارة املوارد البشرية و ممارساا:ثالثا
  وظيفة تكوين املوارد البشرية -1
، و هي نشاط رئيس يتكون من أنشطة  STAFFING OF HUMAN RESOURCEعليقها مصطلح و يطلق     

، تقوم من خالهلا إدارة املوارد البشرية  بتوفري ة يشكل جمموعها سلسلة من األعمالفرعية متكاملة مترابط
اخل ... ة  مقدرة مهارة ، خرب( احتياجات املنظمة من املوارد البشرية على اختالف أنواعها،وفق مواصفات حمددة 

  :  1لشغل الوظائف املوجودة يف املنظمة، و نعرض فيما يلي هذه النشاطات الفرعية) 
    واجبات و مسؤوليات وظائف املنظمةيعمل هذا النشاط أو الوظيفة على حتديد : تصميم و حتليل العمل .أ 

 . الواجب توفرها فيمن سوف يشغلها أو بعني فيها و املواصفات و الشروط
، من حيث يقوم هذا النشاط بتقدير حاجة املنظمة من املوارد البشرية يف املستقبل: يط املوارد البشريةختط .ب 

 . ، وجيري ذلك يف ضوء نتائج تصميم و حتليل العملإعدادها و نوعياا
 يقوم هذا النشاط بعملية يف ضوء نتائج النشاطني السابقني: استقطاب املوارد البشرية .ج 

  . ، للتقدم و طلب التوظف يف املنظمةد البشرية من سوق العملذب للموارجترغيب و
يف يف املنظمة ممن يقوم هذا النشاط بانتقاء أفضل املتقدمني طاليب التوظ: اختيار و تعيني املوارد البشرية .د 

، وذلك باستخدام معايري اختيار وضعها تصميم و حتليل العمل، و تعيينهم يف الوظائف الشاغرة جرى استقطام
 .  املتوافقة مع مواصفام 

من   يعمل هذا النشاط على تدريب املوارد البشرية اجلديدة اليت مت اختيارها و تعيينها تدريبا أوليا :التأهيل .ه 
 . اجل متكينها من مباشرة أعماهلا بشكل جيد منذ البداية 

                                                
 15ص وصفي عقيلي، املرجع السابق، - 1
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لية متكاملة دف بشكل يف ضوء ما تقدم ميكن القول بان وظيفة أو عملية تكوين املوارد البشرية عم    
أساسي إىل انتقاء أفضل املتقدمني للعمل و إسناد األعمال املناسبة هلم، كما يتضح من الشكل التايل الذي يبني 

  . الترابط و التكامل بني األنشطة اليت تشتمل عليها وظيفة التكوين 
  .أنشطة وظيفة التكوين:  2.2 الشكل رقم

  
  
  
 
 
 
  
 
  

  دار وائل للنشر عمان، ،يإدارة املوارد البشرية املعاصرة بعد إستراتيج قيلي،عمرو وصفي ع :املصدر 
  16،ص2005و التوزيع،                      

  وظيفة التعويضات .2
تقوم إدارة املوارد البشرية من خالل هذه الوظيفة الرئيسية بتصميم عدد من األنظمة اليت على أساسها     

  وارد البشرية اليت تعمل يف املنظمة و ذلك وفق أسس و قواعد موضوعية جيري وضع تعويضات و مكافآت امل
  :و عادلة وتشمل هذه األنظمة على ما يلي

لتحديد قيمة و أمهية كل وظيفة من وظائف املنظمة وذلك يف ضوء نتائج تصميم  وو ه: نظام تقيم الوظائف -أ
ايل املباشر الذي تستحقه كل وظيفة و الذي و حتليل العمل حيث على أساس نتائج التقييم حيدد التعويض امل

 .يتقاضاه شاغلها
هو هيكل للرواتب و األجور تصممه إدارة املوارد البشرية يشتمل على معايري :  نظام التعويض املايل املباشر- ب

ئج يتم على أساسها دفع رواتب وأجور املوارد البشرية، وجيري تصميم هذا اهليكل وتوضع معايريه يف ضوء النتا
 .اليت يتوصل إليها تقييم الوظائف

و نشاط  و هو نظام للتحفيز املايل تعده إدارة املوارد البشرية إلثابة من يعمل جبد:نظام املكافآت املالية- ت
ويتحدد ذلك من خالل نتائج تقييم أداء املوارد البشرية و يعترب هذا النظام داعما ورديفا لنظام التعويض  ،وكفاءة

 .راملايل املباش
ويسميه البعض بالتعويض غري مباشر و هو نظام للتحفيز غري مايل على شكل :  نظام املزايا الوظيفية اإلضافية- ث

التأمني :خدمات متنوعة يستفيد منها كل من يعمل باملنظمة أو املؤسسة ومن هذه اخلدمات على سبيل املثال 
 .اخل...الصحي، الضمان االجتماعي

 االستقطاب

الفرد المناسب 
في المھام 
 المناسبة

التدریب 
 األولي

تخطیط الموارد 
 البشریة

االختیار 
 والتعیین

تصميم وحتليل 
  العمل
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كفاءة وجمموعة من األسس و القواعد و الضوابط اليت تستخدم من أجل تقييم أداء  هو :نظام تقييم األداء-ج
فاد البد من متييزه ماليا  حيث يف ضوء نتائج التقييم جيري تعويض و مكافأة ادين، املوارد البشرية يف العمل،

 .عن غريه األقل كفاءة
ي وظائف مترابطة و متكاملة تسعى مجيعه إىل حتقيق اإلشارة هنا إىل أن األنظمة أو الوظائف املوضحة ه جتدرو

  : ويف ما يلي شكل يوضح ذلك غاية رئيسية هي توفري العدالة و املوضوعية يف دفع تعويضات املوارد البشرية،
  .وظيفة التعويضات:  3.2 الشكل رقم

  
  
  
  
 
 
 
  
  
  

  دار وائل للنشر عمان، ،ييجإدارة املوارد البشرية املعاصرة بعد إسترات عمرو وصفي عقيلي، :املصدر
  .18،ص 2005و التوزيع،                      

  .TRAINING AND DEVELOPMENT وتنمية املوارد البشرية تدريب .3

تشتمل هذه الوظيفة على نشاطني فرعيني يكمالن بعضهما، و يهدفان إىل جعل املوارد البشرية قوة العمل ذات 
  : من ةلتلبية مطالب حتقيق إستراتيجية املنظمة و أهدافها، وتتكون هذه الوظيف كفاءة و أداء عايل املستوى و متميز،

، يف ضوء تقييم أدائها اب املوارد البشرية مهارات جديدةيسعى  هذا النشاط إىل إكس :التعلم و التدريب •
        تطويريعمل على معاجلة جوانب الضعف يف هذا األداء، و تدعيم و تقوية جواب القوة فيه، يف مسعى إىل 

  . هو مطلوب منها من مهام الوقت احلاضر  او حتسني أداء هذه املوارد و متكينها مم
يسعى هذا النشاط إىل تنمية أداء املوارد البشرية املستقبلي، من اجل جعلها مؤهلة و قادرة على ممارسة : التنمية •

و متكينها من  وظائف على أعلى مستوى يف املستقبل، و تزويدها بشكل مستمر بكل جديد يف جماالت املعرفة
 .التكيف مع التغريات اليت تدخل على املنظمة 

 : التدريب .أ 
مهارات، و قدرات يف جماالت  عبارة  عن عملية منتظمة دف إىل تزويد املوظف مبعارف، التدريب    

مبا  ،، لتحسني أداءه يف العمل، أو تغيري اجتاهاته و أمناطه السلوكية الالزمة ألداء عمله احلايل أو املستقبليحمددة
  . يساعد على حتقيق غايات املنظمة 

تقییم 
  الوظائف

العدالة 
 یةعوالموضو

في دفع 
 التعویضات

المزایا 
الوظیفیة 
 اإلضافیة

تقدیم 
 األداء

التعویض 
المالي 
 المباشر

المكافآت 
 المالیة
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، و تدريب سلوكي ين للمهارات و القدرات و املعارفإىل تدريب فبصفة عامة، ميكن تقسيم التدريب و  
، أو على  على املهارات و القدرات الفنية، ويركز التدريب الفينجتاهات و السلوك املتعلق بالعمليسعى إىل تغري اال

كن تطبيقها ألداء ، و يعين بتعليم املهارات و املفاهيم واليت مي(how to)اجلانب العملي املتعلق بكيفية آدا العمل 
، أما التدريب السلوكي ، أو تعبئة مناذج العمل، أو إعداد امليزانيةيلمهام العمل، مثل املهارات املتعلقة بالتحليل املا

، و يف السلوكو فيعين باالجتاهات و االفتراضات حنو الذات و اآلخرين و العمل، و يتمحور حول تغيري االجتاهات
ل التدريب تطوير املهارات املتصلة بفهم اآلخرين، أو زيادة الوعي لديهم باألمناط هذا اال ميكن أن يتناو

  1القيم التنظيميةوالشخصية املختلفة و تأثريها على أداء األعمال، أو زيادة االلتزام لديهم باألهداف 
  التدريب و التعليم  .ب 

النشاطات املصممة لتطوير بصفة عامة مصطلحا شامال لإلشارة إىل مجيع "التدريب"تستخدم كلمة     
م تكون املهارات الفنية و السلوكية املختلفة، و لكن عادة ما يتم التمييز بني مصطلحي التدريب و التعليم، فالتعلي

  لفرد بصفة عامة اجتماعيا و فكريالعادة أوسع نطاقا، و يرمي إىل تطوير ا، و يكون يف اأهدافه عامة
ا بتطوير مهارات و معارف نيمع أو يف مهنة معينة، أما التدريب فيكون معإعداده ألدوار متعددة يف اتو     

حمددة، ألداء أنشطة أو مهام حمددة، هلذا فهو يتصل بالعملية اليت ميكن فيها حتديد نتائج التدريب على أا نوع 
كان من املتوقع أن يغري ، أو إذا مل يكن باإلمكان حتديد سلوك معنيحمدد من األداء أو االستجابة السلوكية ، فإذا 

  2.الفرد سلوكه إىل نطاق متنوع من ااالت، عندئذ فإن العملية تدعى التعليم
، بينما يعد تعليم احملاسبني أنفسهم كيفية عمل احلساب اخلتامي تدريباهكذا، يعد تدريب احملاسبني على و    

عليم مبفرده ال يكفي ملمارسة العمل، فال فائدة من ، و من هنا ، فإن التيات العامة لتدفق األموال تعليماعلى النظر
، إال فأنه من ناحية أخرى فإن التدريب دون أساس من العلم يسبقهالتعليم دون تدريب يتلوه، و ال فائدة من 

التمييز بني التعليم و التدريب قد يكون مناسبا للوظائف ذات املستوى األدىن يف السلم التنظيمي، يف حني أن نوع 
ريب الذي حيتاج إليه األفراد يف املستويات العليا، خيتلط بالتعليم، بل إن هناك من جيادل يف أن التعليم بديل التد

   .أفضل للمديرين يف  املستويات العليا
  التدريب و التنمية .ج 

حياول بعض الباحثني يف التدريب أن يفرقوا بني تدريب املوارد البشرية يف املؤسسات و التنظيمات     
يغلب  ،جه عام على أنه نقل مهارات معينةم التدريب بوه، فيحدد فريق منية و بني تنمية تلك املوارد فيهااراإلد

. ، إىل املتدربني و توجيههم إلتقان تلك املهارات إىل مستوى أداء مقبول ليها أن تكون مهارات يدوية حركيةع

                                                
 .685ص ، 2001، مكتبة العبيكان الرياض،، إدارة املوارد البشريةمازن فارس رشيد، - 1
 .686ص املرجع السابق، - 2
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املني يف مؤسسة ما ليكونوا أكثر يؤا لقبول حتديات مهام أما التنمية فيحددوا على أا تطوير املهارات العامة للع
  1. جديدة أوكلت هلم 

  : يف اجلدول التايل  و يفرق بعضهم باآلخر بني التدريب و التنمية وفق املعايري التالية
  الفرق بني التدريب و التعليم:  1.2 اجلدول رقم 

  التنمية   التدريب   املعيار 
  املديرون  من غري املديرينالعاملون   فئات املشاركني

  املفاهيم النظرية الفكرية  العمليات الفنية امليكانيكية  احملتوى
  املعرفة العامة  أهداف تتعلق بالعمل أو الوظيفة  األهداف 

  طويلة املدى  قصري املدى  املدى الزمين
  دار األردن، القرن احلادي و العشرين،إدارة املوارد البشرية يف  عبد الباري إبراهيم درة و زهري نعيم الصباغ،: املصدر

  .302ص ،2008، وائل          
  .  MAINTENANCE OF HUMAN RESOURCEصيانة املوارد البشرية -4
إدارة املوارد البشرية من نشاطني فرعيني متكاملني، يهدفان إىل توفري تكون وظيفة الصيانة كسائر وظائف ت

  : ملها و تتكون من السالمة والصحة للموارد البشرية يف مكان ع
 من خالل تصميم برامج فنية إدارية مشتركة حلماية املوارد البشرية من حوادث وذلك : توفري السالمة •

 . و إصابات العمل، اليت قد تتعرض هلا أثناء ممارستها ألعماهلا
اجتة عن طبيعة من خالل تصميم برامج صحية طبية بيئية، حتمي املوارد البشرية من األمراض الن: توفري الصحة •

 .العمل و مناخه املادي
  عالقات املوارد البشرية   -5

  :تشتمل هذه الوظيفة على نشاطني أساسيني مها
نشاط يتم من خالله تصميم برامج تشتمل على سبل من أجل تفعيل مشاركة املوارد : دمج املوارد البشرية •

املعاملة اإلنسانية الطيبة هلم و حل الصراعات  البشرية يف العمل و اختاذ القرار و توفري الرعاية االجتماعية و
و االنتماء لديها  التنظيمية اليت تنشأ بينهم يف فرق العمل أو بينهم وبني إدارة املنظمة و هذا كله لتحقيق الوالء 

 .جتاه املنظمة اليت تعمل فيها
قة املنظمة من خالل إدارة اليت متثل عال"بالعالقات الصناعية "يسمى هذا النشاط يف السابق : عالقات العمل •

املوارد البشرية مع النقابات حيث تقوم هذه اإلدارة نيابة عن أصحاب املنظمة بالتفاوض معها فيما خيتص بشؤون 
 .العمل و التوظيف و إبرام اتفاقيات معها خبصوص ذلك

                                                
 . 301ص ،2008، دار وائل األردن، ،إدارة املوارد البشرية يف القرن احلادي و العشرين عبد الباري إبراهيم درة و زهري نعيم الصباغ،- 1
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 التحديات اليت تواجه إدارة املوارد البشرية: رابعا
ى خمتلف نواحي ين بتحديات عديدة وامتدت أثارها بصورة شاملة عللقد زخر القرن احلادي و العشر  

مسات القرن احلادي و ن هذه التحديات و غريها اليت فرضتها خصائص إ، الثقافية، واالجتماعية احلياة االقتصادية،
رة احلرة، التجاوو العشرين كالعوملة و شدة املنافسة و التطور النوعي الشامل و ثروة االتصاالت و املعلومات  

طبيعة العالئق اليت سادت العمل يف املنظمات املختلفة كما فرضت على مديري اليوم و  يفأثرت مبا ال يقبل الشك 
يف كل ما ميارسونه من  Quality الغد أن يكونوا أكثر مرونة و مشولية و أكثر قابلية و قدرة لتنفيذ قواعد اجلودة

القائمني بالتعامل مع القوى البشرية أن يكونوا ذا قدرات إبداعية و ن هذه التحديات جتعل أو ، سيماأداء معني
ابتكاريه و يسهمون بشكل فعال يف حتقيق سبل التكيف و االستجابة هلذه املتغريات املتسارعة يف دنيا األعمال 

 يفبشكل خاص ومن هنا ميكن القول بان التحديات اليت واجهت إدارة القوى البشرية أسهمت بشكل فاعل 
و إفراز أثارها املختلفة يف  تممارسات إدارة القوى البشرية بصورة أكثر مما كانت عليه قبل حلول هذه  املتغريا

  :  1جوانب احلياة اإلدارية والتنظيمية على وجه اخلصوص و ميكن إجياز هذه التحديات مبا يلي
 إدارة اجلودة الشاملة   -1

ارات إدارة املوارد البشرية من خالل بناء االستراتيجيات لقد أسهم التحدي النوعي الشامل يف خمتلف مس  
التنظيمية ملختلف املنظمات العاملة يف اتمعات املتقدمة كالواليات املتحدة األمريكية و اليابان و غريها من 

: ية األقطار على التركيز على العنصر البشري و ايالءه أمهية كبرية سيما من خالل التركيز على اجلوانب التال
  .التحسني املستمر الوقاية بدل من العالج، حتقيق رضا املستهلك، مسامهة العاملني، التمكني،

ن التركيز على هذه اجلوانب أكد بال شك على األمهية اليت أولتها املنظمات اإلنسانية للفرد العامل حبيث إ  
من اجل إطالق قدراته و قابلياته يف  يسرت إمامه سبل اإلسهام يف خمتلف جماالت التحسني و التطوير املستمر

تلف املسارات اإلدارية و التنظيمية و الفنية و أن هذه املنطلقات جعلت من املنظمات تعطي إلدارة املوارد خم
البشرية أدوارا شاملة وواسعة يف االستجابة ملتطلبات التغري و حول أثاره االجيابية يف التكيف و االستجابة املتسارعة 

 . األهداف املتوخي بلوغها  حنو حتقيق
  حتديات العوملة التنافسية -2

لقد أسهمت العوملة يف خلق توسع شامل يف األسواق العاملية حبيث أصبح اتمع اإلنساين قرية صغرية   
كذلك  و نستطيع من خالل ثواين أن نتعامل مع خمتلف املنظمات وحنصل على خمتلف البدائل السلعية املعروضة

خمتلف الثقافات اإلنسانية و إفرازاا القيمة املتبادلة حبيث أن سبل احلصول على القوى البشرية  التعامل مع 
  معايري العمل السائدة و  ، املعايري الدولية،اختيارهم خضعت للعديد من االعتبارات اليت نصت عليها االتفاقاتو

يعات و القوانني ال على األصعدة احمللية فحسب و هذا ما جيعل سبل التعامل مع العاملني خاضعا للعديد من التشر

                                                
 .24ص  ،2007 دار املسرية للنشر و التوزيع، عمان، ،إدارة املوارد البشرية خضري كاظم حممود وياسني كاسب اخلرشة، - 1
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، كما أن التنافسية املستخدمة بني الشركات متعددة اجلنسية جعلت من أيضا) العاملية (الدولية  على الصعد و إمنا
  . و املتغريات التشريعية املختلفة سبل اختيار العاملني خاضع للعديد من اآلثار

 التحديات التكنولوجية  -3
حداث العديد من إالتطور التكنولوجي و حتديات ثورة املعلومات و االتصاالت دورا بارزا يف لقد لعب   

التطورات االقتصادية و االجتماعية و احلضارية مما حدى باملنظمات اإلنسانية تغيري سبل تعاملها مع القوى العاملة 
ملهارات و التخصصات اليت أفرزا متطلبات يف ضوء تعدد الثقافات و القيم السائدة باتمعات من ناحية و تعدد ا

التطور احلاصل يف خمتلف جماالت عرض و طلب القوى البشرية، كما لعب هذا التنوع الثقايف لألفراد على تأكيد 
قيم جديدة أملتها ضرورات التعامل مع املستجدات التكنولوجية من احترام العمل ومواعيد تنفيذه و اعتبار الوقت 

  . اآلثار التنظيمية و اإلدارية املختلفة  ننوعية حياة األفراد العاملني و غريها مكلفة و حتسني 
 التحديات البيئية  -4

ن البيئة اخلارجية اليت جتسدت معاملها من خالل استجابتها للمتغريات املتسارعة أفرزت يف الواقع العملي إ  
العام للتعامل مع البيئة يقوم على اعتبار التغيري ظاهرة أي بنية غري مستقرة أو ثابتة حيث أن اإلطار   بيئة ديناميكية

طبيعية أما الثبات و االستقرار فهو حالة شاذة، أن هذه املتغريات أثرت على سوق العمل و مهارات القوى العاملة 
       ادي و كذلك قيم العاملني و متطلبام الثقافية و لذا فان البناء االستراتيجي و التنظيمي ملنظمات القرن احل

         و العشرين ركز على ضرورة االستجابة النوعية الشاملة هلذه املعطيات من خالل التحلي باملرونة الشاملة 
   .و إفرازاا املختلفة ةو االستجابة الفاعلة للمتغريات البيئي

  ملؤسسة االستدامة و املوارد البشرية يف ا :املطلب الثاين
  التنمية املستدامة وأثرها يف ملؤسسةبا املوارد البشرية :أوال

جناح استراتيجيات التنمية البشرية وقيامها بالدور املطلوب منها، تكامل اإلصالحات  يف الواقع يستدعي    
والنهوض باملؤسسات االقتصادية وخمتلف اهليئات اليت من خالهلا يؤدي  يت متس خمتلف القطاعات يف الدولة،ال

تمع فال ميكن احلديث عن تنمية الفرد مبعزل عن املؤسسة اليت هي مبثابة العنصر احملرك العنصر البشري دوره يف ا
والفاعل لعملية التنمية املستدامة، لذلك فالتنمية البشرية كمجموعة استراتيجيات وخطط على املستوى الكلي يتم 

ة املوارد البشرية على املستوى ، ويف هذا اإلطار ميكن احلديث عن تنميةحتقيقها واجنازها على مستوى املؤسس
التكوين التدريب : اجلزئي كوظيفة حديثة تضطلع ا إدارة املوارد البشرية يف املنظمة وتتضمن عدة أنشطة مثل

، ومن هنا يربز الدور االستراتيجي إلدارة املوارد البشرية يف ...تطوير الكفاءات، إدارة املهارات، اكتساب املعرفة
  .مية املستدامة للدولةإجناح سياسات التن

 جية املؤسسةيإسترات يف ظل تسري املوارد البشرية :ثانيا
جمموعة من  (HRM)اليت يرمز هلا باألحرف  HUMAN RESOURCE MANAGEMENTتؤدي هذه اإلدارة   
ة ا ، و ذلك يف ظل إستراتيجية خاصتنوعة املتعلقة باملوارد البشريةو املمارسات امل) وظائف، مهام ( األنشطة 
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  نابعة و ختدم رسالة و إستراتيجية املنظمة، و تشمل هذه األنشطة و املمارسات على جمموعة واسعة من الوظائف
       بتقدير احتياجات املنظمة من املوارد البشرية: و املهام ختتص مجيعها جبوانب هامة تشتمل على أبعاد تتعلق 

أهدافها، مث ولوب، وفق احتياجات تنفيذ إستراتيجيتها املستقبلية  و توفريها باملواصفات املطلوبة و الوقت املط
ف عادلة هلا  و مناخ عمل تنظيمي مادي يالعمل على تدريب و تنمية موارد املنظمة البشرية، و توفري شروط توظ

  .و اجتماعي مناسب، يساعدها على أداء املطلوب منها مبستوى عايل من الفاعلية
حتفيز هذه املوارد و مساعدا على : املوارد البشرية على أبعاد هامة أخرى هي  و تشتمل نشاطات إدارة  

 بني أهدافها و أهداف املنظمة ، يف مسعى لتحقيق التكامل و التوافقأهدافها و تطلعاا و حل مشاكلهاحتقيق 
إدارة املوارد البشرية  ، كما تشتمل نشاطاتء و االنتماء لديها جتاه املنظمة، و الوالازرع حب العمل يف نفوسهو

األمان  ، و كذلك توفريارس فيه املوارد البشرية أعماهلاعلى مسألة توفري السالمة و الصحة يف مكان العمل الذي مت
نظمة فريقا واحدا ، و لعل من أهم ما تقوم به هذه اإلدارة هو، جعل قوة العمل يف املو االستقرار الوظيفي هلا

وفق  هااجناز، من أجل ل منسق مع إستراتيجيتها، و بشكلية تنظيمية عالية املستوىل بفاع، يعممتعاونا متآزرا
، و مبا أن العنصر اإلنساين هو حمور عمل يتها املستقبلية اليت تطمح إليهااملطلوب ، و حتقيق رسالة املنظمة و غا

املنظمة على نظريات السلوك  ، فشيء طبيعي أن جند هذه اإلدارة تعتمد يف ممارستها داخلملوارد البشريةإدارة ا
  ، و كيف حتفز ؟ و كيف تتم قيادا ؟ ف كيف يتم التعامل اإلجيايب معهااإلنساين ، لتعر

  .و كيف يبىن منها فرق عمل فعالة حتقق أهداف العمل اجلماعي و روح الفريق
  املسؤولية االجتماعية يف املؤسسة:ثالثا

 وذلك ممكنة، أرباح أقصى حتقيق ضرورة يف للمؤسسة االجتماعية املسؤولية ملفهوم التقليدي املنهج يتمثل  
 تقوم واليت الكالسيكية، االقتصادية النظرية من مقوماته املنهج هذا استمد وقد القائم، القانوين حدود اإلطار يف

 للمسامهني تيةالذا املصلحة تنظيم يف تتبلور اليت االقتصادية كفاءا هو املؤسسة األساسي ألداء املعيار أن على
 . لإلدارة األولية املسؤولية باعتبارها
 ضرورة إىل يدعو الرأمسالية اتمعات يف وخاصة قوي اجتاه ظهر املاضي القرن من اخلمسينات أوائل يف        

 االقتصادية الكفاءة حتقيق عن فقط ليس لةمسؤو اإلدارة فأصبحت، فيه تعمل الذي جتاه اتمع املؤسسة التزام
 املشاكل اجتاه املؤسسة تؤديه أن جيب ما عن أيضا ولكن الرحبية، بواسطة مؤشر عنها معربا املؤسسة نشطةأل

 إىل االجتماعية باملسؤولية التسليم إىل مضطرة أصبحت أن اإلدارة مبعىن األنشطة، تلك أداء عن املترتبة االجتماعية
 1.االقتصادية مسؤوليتها جانب

ية للمؤسسة يف اتمع حيث تأخذ يف احلسبان املصلحة اخلاصة هلا كتحقيق األرباح و هي املسامهة االجياب  
حمددة   تغطي املسؤولية أربعة جماالت أساسيةو، )حقوق العمال التلوث،( و لكن بدون أن تلحق الضرر باتمع

                                                
1 - Daniel BEAUPRE , gestion des ressources humaines ,développement durable et responsabilité sociale, 
France, édition ESKA,2008,p87,88. 
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وهذه ااالت هي عامل الرئيسني يف هذه املسألة    parties prenantes"أصحاب املصلحة"جيدا واليت تتقاطع مع 
  . و البيئةمبا فيه اتمعات احمللية و احمليطة اتمع  جمال السوق أي الزبائن، ،وميدان الشغل و نقصد املستخدمني

نظام ، )احلوار واملساءلة(االتصال  ة،احلوكم مشاركة الشركات، هي ت رئيسيةأدوا للمسؤولية االجتماعية
  ).لعالقات واملتطلبات وجها لوجه مع املوردينا(وسياسات املشتريات  ،ةداراإل

لى البيئة واملستهلكني والعاملني رجال األعمال من شأم تبين املسؤولية عن طريق تأثري أنشطتها عف
  .اال العامواتمعات احمللية وأصحاب املصلحة ومجيع األعضاء اآلخرين يف 

ويرى املؤيدون أن  ،ةكات هي موضع نقاش وانتقادات واسعوتعد ممارسة املسؤولية االجتماعية للشر  
لية االجتماعية للشركات التجارية، والشركات اليت تستفيد بطرق عديدة من خالل هناك طلبا قويا لقضية املسؤو

  .األرباح قصرية األجل ول من آثارها املباشرة اخلاصة، أيالعمل مع منظور أوسع وأط
وجيادل املنتقدون على أن تصرف املسؤولية االجتماعية للشركات من الدور االقتصادي األساسي    

حماولة الستباق دور  إا، وآخرون يقولون مزينةسطحية  نافذةخر يرى أنه ليس أكثر من للشركات، والبعض اآل
  .الشركات القوية متعددة اجلنسياتاحلكومات كرقيب على 

  عالقة املسؤولية االجتماعية باملوارد البشرية  :رابعا
تزال غري واضحة ولكن إذا نظرنا إىل مضمون املسؤولية االجتماعية وجها لوجه مع املوظفني، سنرى أن احلدود ال 

  .هناك توافق يف اآلراء بشأن بعض القضايا اليت جيب تغطيتها
       نالحظ أن هناك تركيز  وفقا لدراستني يف القطاع املايل التقليدي والقطاع االقتصادي االجتماعي،

يسمح للموظفني فالتكوين ع، وتقدمي التعويضات، تكوين املوظفني، وتشجيع التنوي: قضايا معينةو إمجاع على 
الداخلي،و تقدمي الدعم يف التكوين ك برامج التكوين و وسائل االتصال بالتعلم والتقدم يف حيام املهنية،وكذل

  .اخلارجي  للموظفني وأسرهم كلها تعترب من عناصر قياس املسؤولية االجتماعية
وأيضا ، اواة مثل النساءمسألة التنوع من خالل مبادرات اإلنصاف وخماوف األقليات على املس تتجسد

 حيث من، ة اليت تتميز بالتسامح واالحتراماملوظفني ذوي اإلعاقة، و يتعلق األمر يف اخلطوة األوىل بثقافة املؤسس
وفيما يتعلق باملوظفني  ،املهم أيضا ضمان املساواة بني جمموعات املوظفني من حيث شروط التوظيف والترقيات

  .1املتاحة لتسهيل عملهم املعوقني  جيب وضع  التسهيالت
 العنصر النهائي  للمسؤولية االجتماعية  و الذي ميس املوارد البشرية  يتعلق  باحلصول على تعويضات
واليت ال تقتصر على األجور والفوائد  االجتماعية بل  ميتد حىت  إىل االعتراف ومشاركة املوظفني يف  ملكية 

تعداد : االجتماعي ميكنها إضافة إىل هذه املخاوف مواضيع حمددة هي الشركات املالية يف االقتصاد إن الشركة 
، وتوزيع املوظفني حسب زيادات الرواتب الرضا )دائمة أو مؤقتة، بدوام كامل أو دوام جزئي(نوعية الوظائف 

                                                
1 - Ibid,p101.  
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والعمل  الوظيفي، دوران املوظفني والتغيب عن العمل، وقضايا التحرش والتمييز والعنف والصحة والسالمة والرفاه
 .التطوعي
ميكن تلخيص هذه العالقة من خالل دراسة أجريت على مثاين مؤسسات فرنسية كانت تبحث عن الرابط   

التنمية املستدامة ( و مبادئ املسؤولية االجتماعية يف املؤسسة  GRHاملوجود بني تطبيق إدارة املوارد البشرية 
 :نقاط أساسية و هي و تتمثل هذه العالقة يف أربعة  RSE/DD) باملؤسسة

 حتسنيهي وسيلة للضغط من أجل باملؤسسة   ةإن العالقة بني إدارة املوارد البشرية و املسؤولية االجتماعي •
 االبتكار داخل املؤسسة؛سة و االقتصادية باملؤس الكفاءة

 رد البشرية مسؤولية إدارة املوا هي و التنمية املستدامة باملؤسسة للشركاتتطبيق املسؤولية االجتماعية  •
 حيث ينبغي عليها نشر مبادئ أخالقيات العمل؛

الفرص بالنسبة  تكافؤقيم العدالة و للتعبري عنهي وسيلة  للشركات و التنمية املستدامة املسؤولية االجتماعية •
 حقوقهم  و توفري شروط عمل مقبولة؛للمستخدمني مع احترام 

 ة و مالية و اجتماعية للمؤسسة؛يف املؤسسة حيقق منافع تنظيمي تطبيق املسؤولية االجتماعية و التنمية املستدامة •
دعم وتقوية املسؤولية االجتماعية باملؤسسة  استخداما لتعزيز وإدارة املوارد البشرية األكثر وممارسات  أما تطبيقات

  :هي 
) وظفني واملديرينامل(وهذا يساعد على توجيه سلوك املوظفني  املؤسسة من إدارة التغريات يف مستويات خمتلفة •

 العادل للمنتوج التجاري للمؤسسة التوزيع من خالل  الختاذ تدابري بشأن مشروعات للتضامن مع اتمعات احمللية
 حيترم البيئة؛وتفضيل سلوك املستهلك الذي 

ءات جرااإلقيم والمن أجل زيادة الوعي ب نياملوظفمع  ومناهج االتصال والعالقات  و التكوين برامج التدريب •
   ؛التنمية املستدامة و لمسؤولية االجتماعية للشركاتلديدة اجل
 املادية و املعنوية أثناء العمل؛ برامج  الوقاية حلماية صحة املستخدمني •
من خالل التقسيم العادل للعالوات، األمن الوظيفي، وتطوير  ارسات التعويض العادل وتنمية املوارد البشريةمم •

   ؛و الكفاءاتاملهارات 
  .المؤسسةبا الموارد البشرية  تنمية فياستخدامات شبكة االنترانت أثر  :المبحث الثالث

  وارد البشريةتنمية امل يفو أثر اإلنترانت  عن بعدالتكوين   :املطلب األول  
   التكوين عن بعد : أوال        

ستخدام الفاعل هلذه التقنيات من أبرز التطورات اليت حصلت يف جمال تقنية املعلومات واالتصال هو االإن   
يف جمال التعليم والتدريب، فلقد تزايد االهتمام بالتعليم والتدريب االلكتروين يف العديد من دول العامل املتقدمة ملا 
متلكه هذه التقنيات من قوة كامنة ستساهم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية للمواطنني مبختلف فئام 

  .ومستويام العلمية
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 ديسمرب 12 إىل 10 من جبنيف املنعقدة املعلومات تمع العاملية القمة يف املبادئ إعالن وثيقة يف جاء ما ضمن من
 تعزيز وينبغي ،... ورفاهيتها، لبشرية ا تقدم بؤرة هي واالتصاالت واملعلومات واملعرفة التعليم إن"  م 2003

  1".املوارد وتنمية والتدريب التعليم مراحل مجيع يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استعمال
  :مدير عام شركة مايكروسوفت على تطبيقات االنترنت يف التعليم  Bill Gatesجيتس  بيل علق وقد

 القادمة األجيال يف فرد لكل التعليمية املقاييس رفع على يساعد سوف السريع املعلومات طريق إن…"
 ميثل وسوف.… لالختيار بكثري أوسع ال ً وجما للتدريس ةجديد طرائق ظهور - الطريق - يتيح وسوف
  2." …احلاسوب من املستمر التعلم حنو االنطالق نقطة احلاسوب باستخدام التعلم

كما أن ظروف احلاجة الناجتة عن زيادة األعداد والتوسع اجلغرايف وتقنني املصروفات وضبطها وكذلك         
مجيع هذه العوامل جعلت من الضروري تبين  على فرصة للتعليم والتدريب،أحقية مجيع أفراد املؤسسة احلصول 

استراتيجيات جديدة ميكن االعتماد عليها يف تطوير اتمعات بشكل عام ومبا ينعكس أثره على الدولة وتنمية 
  .عناصر القوة فيها سواء املادية أو البشرية يف ظل اقتصاد عاملي يرتكز على املعرفة

 والتعليم التعلم بني التمييز -1
 باختالف ختتلف متفاوتة بدرجات ولكن والتجربة املختلفة التعليمية الوسائل بواسطة التعلم يتم       

نشوء  تابهك يف جالسر ويليام العامل يرى حيث التعلم، عملية أثناء أساليب من تستخدمه وما املخلوقات
 % 30و   يسمعه مما  % 20 و يقرأه مما   % 10 يتعلم اإلنسان أن (The Evolution of learning)التعلم

 مما % 90 و جيربه مما % 80  و اآلخرين مع يناقشه مما % 70  و ويسمعه يراه مما  % 50 و يراه مما  
 .3 آخر لشخص يعلمه

 كله تعلم (Education) فالتعليم، والتعليم التعلم بني التمييز املرحلة هذه يف الضروري من وجند       

(Learning) التعلم" مصطلح نستخدم الدارجة، اللغة ففي ،تعليم التعلم ليس لكن يكون، أن ينبغي هكذا أو" 
 " مصطلح نستخدم بينما للحياة، وأعمق أفضل فهم إىل تؤدي اليت والفعاليات النشاطات افةك إىل لإلشارة

 نشاطاا تكون تعليمية جهة قبل من  رمسية عملية ضمن يقّدم الذي التعلم من اجلزء ذلك إىل لإلشارة "التعليم
 . العملية هلذه مكرسة الغالب يف وفعالياا

 اليت البيئة خالل من بأنفسنا عليه حنصل الذي الشيء هو التعلم أن العملية هلذه األوسع الفهم يكون ورمبا     
 خالل من أو مثال بعد نع أخرى أطراف لنا توفره الذي التعلم من اجلزء ذلك هو التعليم بينما ، فيها نعيش

  4. التقليدية واجلامعات والكليات املدارس

                                                
 .7ص ،2004 جامعة ورقلة، ،"تكنولوجيا املعلومات و االتصال و دورها يف التعليم"خبيت إبراهيم ،مقال بعنوان - 1
 .و نفس الصفحةنفسه ملرجع ا - 2
  .5ص،  2003 املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، لدوحة،ا ،"التسويق يف الوطن العريب الفرص و التحديات"ملتقى بعنوان بشري عباس العالق، - 3
 .املرجع نفسه،نفس الصفحة- 4
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 ) e-learningعن بعد،( االلكتروين  التكوينم و يالتعل -2
بالتعلم عن بعد أو  قبل التعريف هناك عدة تسميات للتعلم االلكتروين فيمكن  أن نسمي التعليم االلكتروين       

 . أو التدريب االلكتروين   التعلم االفتراضي أو التكوين االلكتروين
إىل شكل رقمي لالستخدام عن ) وجهاً لوجه(م التقليدي يم اإللكتروين عملية حتويل التعلييقصد بالتعلوعليه      
وفيه  ) world web wide(ذلك النوع من التعليم القائم علي شبكة  احلاسب اآليل  "وبعبارة أخرى فهو  ،بعد

ويتعلم املتعلم فيه عن طريق احلاسب ، يم موقع خاص ا وملواد أو برامج معينة هلاتقوم املؤسسة التعليمية بتصم
عملية تكوين عن بعد من خالل و يعرفه آخرون بأنه  1"اآليل وفيه يتمكن من احلصول علي التغذية الراجعة

 يف معارف من حيتاجه مبا ،حيث تزود الفرد Intranetاإلنترانت شبكة أو Internetاإلنترنت لشبكةاستخدام 
باستخدام جهاز  وذلك التأهيل، بغرض أو العلمي املستوى رفع بغرض املختار، االختصاص أو املنتقاة املواد خمتلف

 جمموعات اإللكتروين، الربيد إلكترونية كتب و امللتيميديا، املتعددة الوسائط الفيديو، الكمبيوتر و الصوت،
    .2اخل ...النقاش و الدردشة
تزيد من إمكانية وصول املوظفني إىل التكوين  (e-learning)أو  (e-formation)ة التكوين اإللكتروينفعملي       
  .م، ويتم ذلك بطريقة سريعة وبتكاليف منخفضة، باإلضافة إىل إشراكهم يف العملية التكوينيةيوالتعل

ني هدف احلصول على املعارف يضم التكوين اإللكتروين الطرق اجلديدة للتعليم اليت جتمع من جهة ماب       
وتنمية املهارات املشترك لكل أنظمة التعليم، ومن جهة أخرى اخلدمات والفرص املتاحة من طرف تكنولوجيات 
اإلعالم واالتصال، وتأيت هذه الطرق سواء مكان طرق التدريب التقليدية أو بغرض تدعيمها فهي تسمح بتكوين 

  3.النظر عن احلواجز اجلغرافيةمستمر ومشخص حسب حاجات املوظفني بغض 
  :رئيسيني قسمني إىل تقسيم التعلم والتعليم االفتراضي و ميكن

 ،ا معترف رمسية شهادات على للحصول يسعون للطالب الذين وموجه أكادميية صبغة ذو وهو التعليم قسم  -
  .واملعاهد اجلامعات وتتواله

 الشركات هذه مثل يف العمل إىل الطاحمني أو واملؤسسات، الشركات املوجه ملوظفي :التدريب وقسم -
 يف وقدرام ممعلوما توسيع يف الراغبني ألولئك أو فيها، للعمل يؤهلهم مهين تدريب على احلصول ويريدون

 4.حمدد جمال
  

                                                
1- www.achrd.com/forums/index.php?act=Attach&typ 
2 - Gael Bodet, Sabrina Daoud, Pierre-Henri Amalric, Comment réussir la mise en place d’un projet 
 e- Learning,x-perteam, France, 2005, p3. 

لثالثة الورشة ا-، امللتقى الدويل "أثر استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال على تسيري املوارد البشرية  يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة "مجال لعمارة،مالك عالوي،- 3
   12ص ،2007تصال، جامعة حممد خيضر بسكرة، دراسة االستخدامات اجلديدة لتكنولوجيا االعالم و اال

 
 .2،1ص ،2001 جامعة ورقلة، ،"التعلم و التدريب عرب الشبكة الدولية للمعلومات"خبيت إبراهيم ،مقال بعنوان- 4

http://www.achrd.com/forums/index.php?act=Attach&typ
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  :1التعليم عن بعد ينقسم من حيث النقل إىل نوعيني
    بني احملاضر) Real Time(الوقت احلقيقي حيث يكون االتصال و التفاعل مباشرة أي يف:  النقل املتزامن - أ

و ذلك يف حالة التعليم عن  يف مؤسسات التعليم املختلفة من جامعات و معاهد و مدارس ) الدارسني(و الطالب 
 .بعد

على شاشتهم  للدرس التوضيحية الوثائق املعنيون يشاهد الوقت ذات يف و مباشرة الدرس يلقي فاحملاضر       
 كان وإذا (Audioconférence)الصوتية باحملاضرة احملاضرات، من النوع هذا على ويطلق ؛ احملاضر إىل يستمعونو

 ةاملرئي باحملاضرة احملاضرة تسمى االستفسارات وطرح احملاضر املتعلم الطالب مشاهدة الفرد بإمكان
(Visioconférence) ،حتتوي اليت املوجات ستقبالوا بإرسال الساتل طريق عن املرئية احملاضرات تتم أن و ميكن 

 التقنية هذه ومتتاز بعد، عن احلوار املباشرة يف (La télévision interactive)كالتلفزة  والصورة، و الصوت على
 تكون وقد جدا، مكلفة وهي االجتاه ثنائية املرئية احملاضرات تكون قد Mb/s 216وكبري يفوق  سريع بتدفق

والشكل التايل يوضح أكثر للمحاورة،  اهلاتف واستخدام احملاضرة، الستقبال لتلفازا جهاز باستخدام االجتاه أحادية
 :كيف تتم عملية التعلم عن بعد

  LAN, MAN ou WAN  التعلم عن بعد عرب :   4.2الشكل رقم 
   

  
  
  
  
  

 ،2001لة،جامعةورق التعلم و التدريب عرب الشبكة الدولية للمعلومات،"مقال بعنوان خبيت إبراهيم ،: املصدر
 .2ص

و يف هذا النوع يقوم احملاضر بنقل و توصيل أو توفري املادة الدراسية بواسطة أشرطة :  النقل الالمتزامن-ب 
من اجلانب األخر يتلقى أو يتحصل على ) املتلقي(الفيديو أو عرب جهاز الكمبيوتر أو أي وسيلة أخرى و الطالب 

مثال على ذلك املادة الدراسية اليت ميكن توفريها و نقلها بواسطة  ).أي ليس يف نفس الوقت(املواد يف وقت الحق 
أي جهة أو مؤسسة عرب صفحات يتم نشرها عرب شبكة اإلنترنت أو عرب شريط فيديو و من مث ترسل 

  .e-mailاالستفسارات و األسئلة و املالحظات عرب رسائل الربيد اإللكتروين 
  

                                                
  http://www.hrdiscussion.com  ،عن موقع7ص  ،اإلدارةو  لتكنولوجيا املعلومات األولالعريب  املؤمتر ،ياتنمية املوارد البشرية إلكترونحممد عبد الفتاح العزب ، - 1

http://www.hrdiscussion.com
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 خصائص و مميزات التعلم عن بعد -3
 املالئمة .أ 

يف كثري من ) املتدرب(حيث توفر تقنيات التعليم عن بعد املواقع املالئمة لكل من احملاضر و الطالب    
، أشرطة الفيديو، اهلاتف ميكن بسهولة استعماهلا يف و االنترنتنت ااألحيان فالعديد من هذه التقنيات مثل اإلنتر

اركني بينما مثال تقنية اجتماعات سطح املكتب عرب املنازل أو يف مواقع العمل و يف أوقات قد تناسب مجيع املش
أما يف حالة النقل من مكان واحد إىل عدد من املواقع، فيمكن أن تبث  Desktop Video Conferenceالصورة 

فإن هذا الوضع يتطلب إعداد جيدا و قبل وقت كاف من  Delivery Satelliteأو التوصيل عرب األقمار الصناعية 
  .موعد البث

 Flexibility رونةامل .ب 
و لتوضيح مفهوم املرونة يف العديد من أشكال التعليم عن بعد للدارس خيار املشاركة حبسب الرغبة  يتيح  

جمال التعليم عن بعد نسوق املثال التايل من واقع الطالب عموما حيث جند أن بعض الطالب يفضلون مراجعة 
تناسب معهم مىت ما شاءوا صباحا كان أو مساءا أو قد يفضلون شريط الفيديو اخلاص باملادة الدراسية يف أوقات ت

  .خالل ساعات الصباح الباكر و غريها من املتطلبات الذاتية قراءة الربيد اإللكتروين
  Effectiveness التأثري و الفاعلية .ج 
ري و الفاعلية نظام الكثري من البحوث اليت أجريت على نظام التعليم عن بعد أثبتت أنه يوازي أو يفوق يف التأث    

  .التعليم التقليدي
 Affordability املقدرة .د 

كثري من أشكال التعليم عن بعد ال تكلف كثريا من املال مثال على ذلك التعليم عرب جهاز التلفاز فمعظم      
 و الشركات لديها خطوط هواتف مما املنازل اليوم يوجد فيها جهاز تلفاز و كذلك هنالك العديد من املكاتب 

  .التلفونية اجلماعية تميكن من استعمال الربيد الصويت و االجتماعا
 Multi-Sensory اإلحساس املتعدد .ه 

و ألي فرد فهناك من  تهنالك العديد من اخليارات يف طرق توصيل املواد الدراسية اليت تليب مجيع االحتياجا     
ضل التفاعل مع برامج الكمبيوتر و هنالك من يتعلم يتعلم بصورة أفضل من املادة الدراسية املتلفزة و هنالك من يف

  .أفضل من املادة الدراسية املسجلة يف أشرطة الكاسيت و غريها من الوسائل
 Interactivityالتفاعل  .و 

و الطالب و خصوصا أولئك الطالب  بني احملاضر  Interactionيتيح نظام التعليم عن بعد زيادة التفاعل       
دارس  تح األسئلة و االستفسارات أمام زمالئهم كما يتيح إمكانية تلبية احملاضر الحتياجاالذين خيجلون من طر

  .معني دون علم بقية زمالؤه
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  Equity املساواة .ز 
عدم املساواة يف التعليم يعترب من القضايا اهلامة جدا اليت تؤرق بال معظم الدول و خصوصا يف املناطق الريفية      

نقص حاد يف األستاذة املتخصصني و املؤهلني و ضعف الربامج التعليمية اليت تقدم فيها  حيث تعاين مدارسها من
  .مقارنة مع املستوى الذي متتاز به املدن الكربى حيث تكون فيها الربامج التعليمية معدة إعدادا جيدا

     من التقنيات املتوفرة  فالتعليم عن بعد يقدم حلوال عظيمة هلذه القضية اهلامة و ذلك من خالل االستفادة     
  ة يف حق مشروع يعترب من مقومات و تطويعها لتالئم واقعنا و من مث إضفاء قدر و لو بسيط من املساوا

  .أساسيات احلياة يف كل اتمعاتو 
  عيوب التكوين عن بعد ووسائل إيصاله  -4
 التعليم  و التكوين عن بعد  عيوب .أ 

 ذ هذا التدريب؛لتنفي ألنفسهمأمهية حتفيز املتعلمني  •
 التأكد من استخدام املتعلم هلا؛املعلومات والبيانات اردة ال ميكننا  •
 ؛ءيش يأعدم التأكد من أن املتدرب قد تعلم  •
 ؛ءبشيمل يفهم املتعلم املواد املتاحة أمامه أو مل جييد استخدام الكمبيوتر فلن يستطيع القيام  إذا •
 اص اآلخرين؛ل وجهاً لوجه مع األشخاملتعلم ال يتقاب •
 1.فقدان تطبيق مهارات التدريب وتوجيهها التوجيه الصحيح من قبل املدرب  •

وأغلب . املتعلم وأخطر العيوب من وجهة نظر تدريبية هو فقدان السيطرة على العملية التدريبية رغم ثقتنا يف
  .حل هذه املشكلة إىلدف  لكترويناإلالتعلم  يفمتت  اليتالتطورات 

   2التدريب عن بعدإيصال  وسائل .ب 
نحصر ضمن أربعة أصناف رئيسة هناك جمال واسع من اخليارات التكنولوجية املتاحة أمام املدرب عن بعد واليت ت 

  :هي 
ü باهلاتف وعرب التخاطب الصويت    الوسائل التدريبية السمعية واليت تتضمن تقنيات االتصال التفاعلية:الصوت

ويوجد نوع ثان من الوسائل الصوتية غري التفاعلية وهي الوسائل ذات  كماوراديو املوجة القصرية ،, اجلماعي
 .االجتاه الواحد مثل أشرطة التسجيل 

ü والصور املتحركة اليت  الصور الثابتة كالشرائح الصورية،وسائل الصوت والصورة التدريبية تتضمن  :الفيديو
حيث (ية باالشتراك مع وسائل التخاطب اجلماعي والصور املتحركة احل اجها مثل األفالم وأشرطة الفيديو،سبق إنت

 ) .أما الصوت فيكون ذو اجتاهني ،تكون الصورة ذات اجتاه واحد أو اجتاهني

                                                
1 -www.pathways-news.com/files/128193 _ 

 19-18مشروع الطرق املؤدية إىل التعليم، القاهرة،مركز تطوير الدراسات العليا و البحوث جبامعة القاهرة،ص": ريباالجتاهات احلديثة يف التد"يامسني شاحة عبد الغين ، تقرير - 2

http://www.pathways-news.com/files/128193
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ü فكلمة البيانات تستعمل  ،حيث تقوم أجهزة الكمبيوتر بإرسال واستقبال املعلومات بشكل إلكتروين: البيانات
ومن تطبيقات استعمال الكمبيوتر يف جمال التدريب عن بعد ما  ئة الواسعة من الوسائل التدريبية،هنا لوصف الف

  :يلي 
 .حيث يستعمل الكمبيوتر كوسيلة تعليمية مباشرة ليقدم دروساً فردية : التدريبات بواسطة الكمبيوتر  -
سجالت املتدرب  حيث يستعمل الكمبيوتر لتنظيم التدريبات،  ومتابعة: التدريبات املدارة بواسطة الكمبيوتر  -
ويف أحيان    حبيث يتم ،وليس بالضرورة أن تصل املعلومات حبد ذاا عن طريق الكمبيوترياس مدى تطورهم، وق

 .كثرية اجلمع بني األسلوب السابق وأسلوب التدريبات املدارة بواسطة الكمبيوتر 
على ذلك  اليت تسهل إيصال التدريبات، واألمثلة تصف تطبيقات الكمبيوتر : التدريب بواسطة الكمبيوتر  -

 اإلنترنت  الرسائل اإللكترونية، الفاكس، التخاطب احلي عرب الكمبيوتر، وتطبيقات
ü ا األساس الذي تنطلق منه مجيع :املطبوعاتتشكل املطبوعات عنصراً أساسياً يف برامج التدريب عن بعد كو

فقات التدريبية  كراسات املر ،الكتب :وسائل إيصال املعلومات األخرى واليت تتضمن أنواعاً خمتلفة، مثل 
 .ودراسة احلالة  ،لدراسية وخالصة احللقات الدراسيةالوظائف ا

 و التكوين  اامللتيميدي -5
يف ميدان التكوين وسائل امللتيميديا تسهل نشر التكوين و التعليم يف هياكل املؤسسات الالمركزية     

، أو طرق بيع جديدة،وتكوين إلجراءات جديدة م املسريينمثال استخدا( ،وأحيانا التكوين) اخل...وكالة،وحدة(
يتعلق بعدة جمموعات من األفراد متواجدين يف مواقع خمتلفة ومع استخدام ...) تقنيني على صيانة العتاد اجلديد 

امللتيميديا ميكن أن يكون التكوين أكثر سرعة و بدون احلاجة إىل إرسال مكون من وحدة إىل أخرى أو القيام 
   1.د يف مكان واحدبتجميع األفرا
  .يف هذا اال

  املوارد البشرية تنمية يفو أثرها  االنترانت:  ثانيا
العديد من األدوات ومن  ستخدام املتزايد لإلنترانت يف وظيفة املوارد البشرية من خالل استخداميتم تطوير اال     

تيح تأدوات و الوحدات التنفيذيةباملتصلة ، واألدوات تكوين املوارد البشريةاألمثلة على ذلك أدوات داخلية يف 
   :2و ميكن التفصيل فيها كما يلييف املؤسسة  نشر املعرفة وحتسني االتصال داخليا 

   أداة داخلية لتنمية املوارد البشرية  -1
رك لعدة ثائق عمل مشتو ثائق قانونية،، ووثائق مرجعيةشبكة اإلنترانت تتعلق ب يف إطار تنمية املوارد البشرية،     

  كما ترتبط بإدارة الكفاءات ،workflow سري العمل نظام القائمة على املرشحنيأشخاص، ونظام إدارة 
                                                

1 -mokrane rafaa et maguy pothier, le multimédia en PME :le cas de l’apprentissage des langues des affaires. 
Direction et gestion des entreprises n°158 formation ,France, 2004,p18 
2 - Nadège Gunia, Enjeux et perspectives d’un Intranet en Ressources Humaines, France, LIRHE - Unité mixte 
de recherche CNRS/UT1,juillet 2002, p8. 
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 ةهي  لوحف ،يف ملفات املئات أو اآلالف من املوظفنياملعرفة املوجودة حمرك حبث للعثور على و املهارات اليت توفر 
  .ةتلقائيا بواسطة نظام إدارة املوارد البشريحتكم تغذى 

  الوحدات العمليةلتواصل مع أداة عمل ل  -2
 مساعدة يف التسيري أدلة تعليمات و املساعدة يف إصدارهلذه األخرية ميكن يف توجهات إدارة املوارد البشرية       
 باستخدام تقنيات  ااميع  مدراء الوحدات العملية، والعمل مع فتح قاعدة للمرشحني لوحة القيادة، إعداد

groupware  ضمان فضال عن  املكان و الزمان حواجز  بدون ولوصول إليها من خالل الشبكة الداخلية ل 
  . وانتقائيوصول أمن 

  االتصاالت الداخلية  -3
الدليل  حىت  قوانني النظام الداخلي إىل اب االستقبالمن كتفاإلنترانت وسيلة ممتازة لالتصاالت الداخلية  تعد     

والدراسات االستقصائية أو املالحظات مع املعلومات األساسية عن الشركة  ،نب العمليةجلواا ،اهليكل التنظيمي و
  .الوصول إليها املؤسسةجلميع مستخدمي اإلنترانت ويتسن  ها نشر ها أشياء سهلة ميكنكل ؛اوجناحا  وتارخيها،

 إدارة املعرفة والتوثيق  و التكوين -4
و ميكن إحضارها عرب  ،مر بنشر املعرفة يف الشركة حنو املوظفنياإلنترانت  تكون فعالة عندما يتعلق األ     

  .وميكن القيام بعملية التدريب عرب اإلنترانت و تكون يف متناول املوظفني، اإلنترانت،
 االستدامةوحتقيق استخدامات الشبكات : ثالثا

صر مهم يف عامل تكنولوجيا قبل التحدث عن استخدام الشبكات يف تنمية املوارد البشرية جيب اإلشارة إىل عن
، مث نتطرق حيث تعد من الركائز األساسية للتنمية املستدامة يف املؤسسات احلديثة green ITاملعلومات وهو 

  .حتقيق االستدامة من خالل استخدام الشبكات عن للحديث
  Green IT تكنولوجيا املعلومات اخلضراء -1

قية يف املؤسسة حيث مكنت معظم املؤسسات الكربى من لقد أصبحت التنمية املستدامة إستراجتية حقي  
تطوير أعماهلا يف األسواق اجلديدة خاصة مع إدخال تكنولوجيا املعلومات اليت أصبحت هي األخرى من 

  .الدعامات األساسية لزيادة اخلدمات املستدامة يف املؤسسة 
أو   Green ITيا املعلومات اخلضراء و الكثري من املؤسسات يف الوقت احلايل يستخدم ما يسمى تكنولوج  

informatique verte  انبعاث  و من استهالك الطاقة الكهربائية أإلنقاصيأخذ يف احلسبان و مفهوم حديث وه
  .املستخدمة يف املؤسسات بغية التقليل من اآلثار البشرية السلبية على البيئة ملعدات اإلعالم اآليل الغازات 

الذي هو عبارة عن إجراء  greenWashingيويل اهتمام باجلانب البيئي  مثل  اتسويقي امنتجيعد و    
 لة بيئيا أمام اتمع ؤوتسويقي يستخدم من طرف املؤسسات و املنظمات دف إعطاء صورة للمؤسسة بأا مس

خدمات برجميات، معدات و و الرأي العام وجند أن تكنولوجيا املعلومات اخلضراء تتعلق مبجموعة من الطرق،
ل بيئيا ؤواإلعالم اآليل اليت ختفض من أثر أنظمة احلاسوب على البيئة من خالل إجراءات لنظام املعلومات مس
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démarche SI éco-responsable  االقتصاد يف استهالك الطاقة و تسيري النفايات  ،تمثل يف التصميم البيئيت
  1.اخل...للمعدات  اخلاصة بأجهزة احلاسوب و زيادة مدة احلياة و االستخدام

خلق هو  green ITيف جمال تكنولوجيا املعلومات اخلضراء  واحدة من املبادرات اهلامة يف السنوات األخرية
م،  وهو يتضمن العديد من الشركات املصنعة وشركات اخلدمات للحـد   2006احتاد الشبكة اخلضراء يف سنة 

من قبل جملس  م 2007وقد دق ناقوس اخلطر يف سنة مج، أجهزة الكمبيوتر وشبكة الربا من استهالك الطاقة يف
٪  2من استهالك الطاقة يف مراكز احلاسبات ميثل  ما يقـرب   "٪  2الشيوخ األمريكي حيث أظهر التقرير  أن  

  .من إمجايل استهالك الكهرباء يف الواليات املتحدة أي ما يعادل ذلك  نفقات الطاقة يف شركات الطريان
، وبشكل عام فإن حماور مسامهة تكنولوجيـا  اءضرات اخلاسباحلكز احىت مر IBMة وقد اقترحت شرك

  2:هي) green ITحتقيق تكنولوجيا املعلومات اخلضراء (املعلومات و االتصاالت يف التنمية املستدامة 
 ؛وذلك للحد من اآلثار املباشرة على البيئةالبيئية يف العملية التكنولوجية  ةداراإل تصميم وال •
 استخدام املواد واألشياء عن طريق ظهور خدمات و وظائف تعوض التنقل اجلسدي لألفرادمن احلركة و  داحل •

 ؛أو تبادل املنتجات املادية
 ؛استهالك الطاقة و استخدام املواردحتسن التحكم يف برجميات ذكية  دمج •
ل األفراد أكثر اطالعا على قضايا يسمح باختيار السلوكيات والقرارات الالزمة من قب نقل املعرفة و املعلومات •

 .التنمية املستدامة
   ستدامة يف تنمية املوارد البشريةحتقيق اال استخدامات الشبكات و -2

كجزء من تكنولوجيات االتصاالت احلديثة هي عامل مهم يساهم يف ) انترانت، إنترنت(إن الشبكات  
فقد سامهت و ساعدت استخدامات هذه الشبكات  ،سةملؤسالرفع من الكفاءة و املهارة لدى املوارد البشرية يف ا

يف انتهاج املؤسسة إىل االستغالل ) اخل...و التسيري االلكتروين للوثائق،العمل عن بعد  كالتعلم و التدريب عن بعد،
  .العقالين للموارد و التقليل من التكاليف النامجة عن شرائها و متابعة األثر البيئي هلا

جيات احلديثة تغريت العديد من املفاهيم التقليدية إذ تغري مفهوم الوقت و املكان يف وبإدخال هذه التكنولو
املؤسسة فأصبحت املؤسسات أكثر شفافية وأصبح من السهل البلوغ ملركز املعلومة وبعثت روح التعاون  

  :يةاملشاركة و العمل اجلماعي من خالل هذه الشبكات و ميكن جتسيد االستدامة يف العناصر التال
  أكثر لألفراد داخل املؤسسةمرونة  - أ

التنظيم  و املشاركة بفضل  ،سيتمكن  األفراد داخل املؤسسة من ربح الوقت و القدرة على التعلم  
استخدام شبكات االنترانت، ففي حالة التكوين عن بعد سوف تتجنب املؤسسة التنقل لعدة كيلومترات مما يضمن 

                                                
1 -conclusion du groupe de travail CIGREF ,du green IT aux SI éco-responsable, France, CIGREF ,octobre 
2010,p2. 
2 - mokrane rafaa , performance, développement durable et Web3, France, la revue électronique IRD ,mars2010, 
p12. 
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وادث وخطر الطرقات دون أن ننسى احملافظة على حظرية السيارات لديها سالمة األفراد وصحتهم و احلد من ح
       ، وهذه املربرات السابقة سوف تساعد كلها  على زيادة رحبية املؤسسة  دائما يف وضعية جيدةتبقى حيث 

  .و التقليل من التكاليف
تماعات جهوية حيضر فيها اج 10موظف و تنظم يف العام  1000يف فرنسا مثال إذا كان هناك مؤسسة تشغل 

طن من ثاين  240فرد فإا ستربح أكثر من  100فرد لكل اجتماع و اجتماع وطين واحد يف العام حيضره  15
طن من  240شجرة و  180يعادل غرس  co2أكسيد الكربون بفضل االجتماع عن بعد و واحد طن من 

co2  1.سيارة من حركة املرور 100تعادل نزع  
  عمال الورقالتقليل من است -  ب

أصبح واجبا على املؤسسات من خالل استخدامات هذه الشبكات األخذ يف احلسبان االرتفاع املستدام   
و خري مثال  Co2يف  كمية الطاقة  املستهلكة و االستغالل العقالين للموارد الطبيعية و التقليل من انبعاث غاز 

وذلك باالعتماد )االقتصاد يف الورق( ستهالك الورق سيوفر للمؤسسة التقليل من ا إلنترانتعلى ذلك هو أن ا
و تقسيمها على خمتلف الوحدات  حىت ) اخل..برجميات،ملفات رقمية كمبيوتر،(على املعلومات املوجودة يف الشبكة

شركة تستخدم االتصاالت  عن  وجودوللتوضيح أكثر جند أنه يف حال  ،zéro papierنصل إىل نتيجة صفر ورق 
كلها  ،موزع يف العامل هذه 25ة عن طريق دول ممثل 6مواقع  هلا موزعة على  10مشرك وعرب   160بعد بني 

 .صفحة من الورق 50000ستسمح يف العام األول من استخدام الشبكة بربح حوايل 
  انبعاث الغازات امللوثةمن  والتقليلالتنقالت  تكاليف التخفيض من - ج

 أكسيد الكربون هو ناتج عن التنقالت املهنية ونظرا لتوفرمن انبعاثات غاز ثاين  % 50الن أكثر من   
ميكن أن حتول العديد من ) اخل...عن بعد ةتقسيم الوثائق، الفيديو، احملاور(وسائل االتصاالت عن بعد 

االجتماعات حبضور األفراد يف مكان معني إىل اجتماع عن بعد يوفر عن املؤسسة و اتمعني التنقل واستخدام 
  .نقل دون أن ننسى التقليل من استهالك الوقود و الطاقةوسائل ال
، برتين(وللتأكيد على مسامهة هذه االستخدامات يف االستدامة جند أا ختفض من استهالك الوقود   
  .يف التنقالت و السفر فضال عن احلد من انبعاث الغازات امللوثة النامجة عنها) مازوت 

من انبعاث غاز ثاين أكسيد  %14أكرب املستخدمني للطاقة حيث يساهم ب ففي العامل جند أن قطاع النقل هو 
و لكن مع إدخال  م،2020يف االحتاد األوريب حبلول سنة   %18و ممكن أن يصل إىل  co2الكربون 

حبلول  %16ألتكنولوجيات الرقمية و احلديثة لالتصاالت فقد  تنخفض نسبة االنبعاث لثاين أكسيد الكربون إىل 
   2.م2020سنة 

  
                                                

1 - Eric JOYEN-CONSEIL, Alexandrie, Le télétravail au service du développement durable, livre vert volume2, 
paris: syntec informatique, 2008, p15. 
2 -Ibid,p10. 
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   التنظيميها هيكلاملؤسسة و  نشاط  يفنترانت أثر شبكة اإل :املطلب الثاين
 االنترانت يف املؤسسة :أوال

 يف تقرير م1996 و بأكثر دقة يف مارسم 1990 العاملقد ظهر املفهوم األصلي لالنترانت يف   

Forrester   Research intitulé يف  « Full service Intranet » عرفه بأنه تغري عام يف الربوتوكوالت الذي ي     
  1.من خالل شبكات حملية خاصة باملؤسسات و األدوات  املعمول ا يف االنترنت

بالتايل االنترانت هو انترنت خاص باملؤسسة يسمح بتقسيم املعلومات و البلوغ إليها بصفة خاصة لعدد   
  . وتصريح الستخدام االنترانت رخصةحصوهلم على  من أعضاء املؤسسة وباقي األشخاص يف املؤسسة البد من

عدد من املوظفني يف الشركة من خالل الشبكة احمللية للمساعدة يف بني للتواصل  نترانتاإليتم استخدام   
 و تقسيم  بسيطة لتبادلالطريقة الهذه هي  ،دارة أعماهلم من خالل متصفح بسيطتسهيل االتصال والتعاون وإ

سهلة التنفيذ وهي  ،نفس املوقع على توحدات ليسالخصوصا عندما تكون مجيع  ؤسسات،املعلومات داخل امل
الذي العمل أو مكان  قدم ميزة للمستخدم أن يكون له واجهة مماثلة بغض النظر عن حمطة وت ،بطريقة ال مركزية

  .منه يتصل
  اسمبطرق خمتلفة اعتمادا على  من خالل الشبكة الداخلية ، ال بد من توفري جمموعة من املعلومات املتاحة   
  .profil de l’utilisateur)  (ملستخدما

 و انترانت مهنية  standard و تعريف مفهوم االنترانت يف املؤسسة ينقسم إىل نوعني و مها االنترانت العام 
professionnelle   

   intranet standardاالنترانت العامة  -1
الرسائل  جل تطوير االتصال داخل املؤسسة و من بني هذه األدوات جندوهي اليت تستخدم أدوات االنترنت من أ

 .االلكترونية وميزا أا متعددة و إرساهلا يتم بنوعية جيدة وبأقل التكاليف
حول موضوع  األشخاصبني جمموعة من وهي اليت تسمح بتقسيم املعلومات  forumsاملنتديات االلكترونية  -

 .بالنقاش وتبادل العلم و املعرفة معني،كما تسمح هذه املنتديات
و هي تنتشر بني عدد كبري من املستخدمني و يف جماالت متعددة للمعلومات  : WWW  World Wide Webشبكة  -

  .و تعترب مهمة يف تكوين ذاكرة حقيقية للمؤسسة يف ميدان ختصصها
   intranet professionnelleاالنترانت املهنية  -2

و املعطيات  applicationsو يف هذا احلالة التطبيقات managérialرانت اإلدارية وميكن أن نسميها باالنت  
données  متواجدة على مستوى اخلادمserveur    وهي مقسم على خمتلف أقسام املؤسسة، و تتم عملية تطوير

   .هذه التطبيقات لتلبية احتياجات أنشطة املؤسسة املختلفة

                                                
1 - Wafa BRADAI et Jamil CHAABOUNI, Changement organisationnel et Intranet : Cas du secteur de leasing 
en Tunisie, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax-Tunisie, p2. 
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سسة الوصول للمعلومات من اجل القيام بعمله ويستغل املعلومات وميكن ملستعمل االنترانت يف املؤ  
  1.املشتركة و املتواجدة على اخلادم 

 Fonctionnalités de l’intranet وظيفة الشبكة الداخلية: ثانيا 
قترح تصنيف هذه األدوات من أجل ي مكن أنفمن امل،الشبكة الداخلية لوظيفةختلفة املجوانب لنظرا ل

استخدام الشبكة  تقود إىل هذه األخرية تياجاتواح، للمؤسسةموعة اخليارات املتاحة م أفضل احلصول على فه
  : 2مع هدفني خمتلفنيشكلني هذه األداة تتخذ  حيث ة،الداخلية من قبل اجلهات التنظيمي

اجلهات التنظيمية من أجل تبادل املعلومات وإثراء  ها من عن طريقتطلب استخدامينترانت إدارية إ -
  . قاعدة البيانات

تبادل حبرية  مبعزل اللتمكني أعضائها من  املؤسسةتوزيعها داخل  يتم نشرها و أداة يه" حرة"إنترانت  -
  .عن أي رقابة

ميكن للمرء أن مييز بني خمتلف فئات )  م1998( يف   Alin et Aliiتصنيف الذي اقترحه و حسب ال     
   : وفقا الحتياجااو  ملؤسسةامن قبل  احملدداهلدف  من خاللنترانت اإل

  intranet de communication تاالتصاالإنترانت  •
  طرق جديدة من االتصاالت و إضافة  تنفيذيف علماء الكمبيوتر  جاءت من إرادةنترانت اإل هإن أصول هذ 
ية بناء شبكة من لشروع يف عملبغية اتجارة يف اخلدمات ال صول علىاحلظيفية املديرين الذين يريدون لو نتيجة أو 

  .هو توفري املعلوماتمن هذا النوع والغرض األساسي ، الشركات
 Intranet documentaire  ةإنترانت وثائقي  •

جيد  وسائل البحث املتعددة املتاحة للمستخدمني حبيث  كفاءة يف توفريالكمن يف الرجوع إىل الوثائق وميزا ت 
 سالمةتضمن  واهلدف هو بناء مكتبة مرجعية االفتراضية الواسعة،ة يف هذه املكتب كل فرد ما يسعى احلصول عنه

  .، فضال عن  التسيري االلكتروين للوثائق بصورة كاملةوصولاللمستخدم  جمموعة من وسائل و توفر لالوثائق 
  

   Applicatif ةنترانت التطبيقإ •
وسري  ،groupware حتياجات ااميععلى الشبكة الداخلية لتلبية اال اليت ميكن نشرها التطبيقات مجيعشمل وت

أن  ميكن للتطبيقاتإذ ، اإلجراءات اليدوية وأمتمت، والوصول إىل قاعدة بيانات، األشكال، workflowالعمل 
 الدورات التدريبيةب االلتحاق (إدارة املوارد البشرية على سبيل املثال يف الشركة  و مصاحل على مجيع إدارات تؤثر

شاغرة، وحساب التقاعد، وإدارة الترشح للوظائف ال تسيري العطل، التنقالت، ،تشجيعيةالعالوات الوحساب 
   .)فالتوظي

                                                
1- Ibid, p3. 
2 - Gunia, op.cit 2002, P5. 
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 Intranet de groupware et de workflow إنترانت ااميع وسري العمل •
لتصميم  املفتاح، و نترانت وسيلة لتلبية هذه االحتياجاتتعد اإلاالحتياجات حبيث  تصف سري العملوااميع  
العوامل  يما تلك سضمون اخلدمات وال تم مبوهكذا حنن  املشترك،للعمل  هو تنظيم دوات ااميع وسري العمل أ

   ).هامللقيام بامل والترخيص ،حتديد اهلوية (املشاركة يف هذه اخلدمات 
 Intranet d’intégration إنترانت التكامل  •

احلاجة (مثل مشكالت تقنية هناك ولكن ال تزال  ،متكون راضيا عن احتياجات املستخدفهو يستخدم عندما 
ه استخدام هال أحد ميكنوميكن للمستخدم العمل يف منصبه و، تعددة للوصول إىل كافة التطبيقاتطات عمل محمل

  .دونهمن 
  فوائد االنترانت يف املؤسسة -1

على نشر و إشهار  مع مرور الوقت االنترانت يتطور حمتوها و عملها و أصل هذه التكنولوجيا هي العمل
  :املعلومات اإلحصائية  وتأمني الرسائل ويوجد عدة طرق تستخدم يف االنترانت وهي كالتايل

تستخدم االنترانت يف  نشر و طباعة املعلومات اخلاصة بالكشوف أو دليل املوظفني :   Publishing النشر -
 .مثال

ال من خالل صفحات االنترانت و أنظمة تستخدم االنترانت  ملمارسة األعم: Transacting املتعاملني -
 .املعلومات املستعملة يف املؤسسة

تستخدم االنترانت يف النقاش و تبادل املعلومات بني أفراد املؤسسة وحىت أطراف :  Interacting التفاعل -
 .خارجية عنها

 . وتستخدم يف البحث عن املعلومات داخل املؤسسة من خالل حمركات البحث : Searchingالبحث -
 .تستخدم يف تسجيل العمليات و التطبيقات يف فهارس خاصة باملؤسسة : Recording التسجيل -
   خماطر االنترانت يف املؤسسة  -2

إن اخلطر األساسي الذي يعيق االنترانت يف املؤسسة هو سوء استخدامها من طرف املوظفني و هذا راجع لنقص 
  .لتكوين املستخدمني على استعماهلاو عليه جيب إعطاء أولوية االهتمام من طرفهم أو نقص الكفاءة يف استخدامها 

اإلنترانت  تانكلو  وحىت الفاعلة عناصر التنظيميةالعدم وجود تدريب  وميكن أن يرجع هذا املشكل إىل
ستخدام على ا يف تدريب العناصر الفاعلة ةهام ةولذا ينبغي أن تعطى مكان ، أداة نسبيا سهلة االستخدام يه

  . تنتراناإل
صبح بسهولة مصدرا ييف املؤسسة ميكن أن  ديثةهذا أمر مهم خصوصا أن إدخال التكنولوجيا احل و

حتديد من العوائق  يعد  وعالوة على ذلك، ،مالتكنولوجيا وغريه املوظفني الذين يتقنون هذهلالنقسام بني 
قررت من  حاالت املشروع الحظنا أنه يف كثري من  وقد، املشروعبداية من غري صحيح بشكل االحتياجات 

 .جانب واحد من قبل اإلدارة
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إدخال التكنولوجيا احلديثة يف املؤسسة حيدث فارق بني املمارسني هلذه التكنولوجيا و األفراد اآلخرين  إن  
   1نظرا لنقص الكفاءة أو ألا ددهم  الشبكة استخدامو  مواجهة هذا التغري التكنولوجياملتخوفني من 

 املؤسسة يفإدخال االنترانت أثر :ثالثا
  :ميكن أن يظهر األثر التنظيمي لتكنولوجيا املعلومات و االتصاالت يف ثالثة جوانب وهي 

تعد التكنولوجيا قوة خارجية تفرض تغيري السلوك بالنسبة :  perspective technologiqueاملنظور التكنولوجي •
 . لألفراد و التغيري اهليكلي يف املؤسسة

         تكنولوجيا املعلوماتحسب هذا املنظور تظهر : perspective organisationnelleلتنظيمي املنظور ا •
 .احتياجات معاجلة املعلومات مرتبط باملتطلبات التنظيمية وكمتغري  و االتصاالت

اجلانب وخل بني اجلانب التنظيمي ايعرف تد تإن استخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصاال: املنظور املختلط •
 .التكنولوجي 

ميكن أن نعتربها كمؤشر  تومنه فاالنترانت كنوع خاص من أنواع تكنولوجيا املعلومات و االتصاال  
للتغيري و التحويل على مستوى املؤسسة فاالنترانت هي أداة لتغري اهليكل التنظيمي وطرق ومسارات العمل 

    2.باملؤسسة فضال عن املعلومات املتواجدة
   structureميكن القول أن إدخال االنترانت سوف يؤثر على جانبني و مها اهليكل التنظيمي  رياألخيف   

   processus .و مسار العمليات
  أثر إدخال  االنترانت على اهليكل التنظيمي للمؤسسة  -1

  :ويتجلى أثر إدخال االنترانت يف ثالثة جوانب وهي 
  املهام ومي يف املؤسسة إىل تقسيم أفقي يتعلق بالوظائف يقسم اهليكل التنظي:  عالقة االنترانت بالتخصص - أ

تقسيم عمودي يتعلق باملستويات التنظيمية وعليه فان إدخال االنترنت سوف يؤثر على التقسيم األفقي للمؤسسة و
،كما سيؤثر على التقسيم العمودي حيث ميكن مهام ووظائف و ظهور وظائف جديدة وذلك من خالل اختفاء

 سهولة االتصال ومعاجلة املعلومات على مجيع املستوياتلنظرا  ياإلداريف السلم فيض عدة مستويات إلغاء أو خت
فاألفراد يف املؤسسة ال حيتاجون إىل وساطة حىت تصلهم املعلومات،وبفضل تسهيل معاجلة املعلومات عن طريق 

 .وسطي للهيكل التنظيمي مثالاالتصاالت بالشبكة ميكن أن تقلص املؤسسة يف عدد اإلطارات يف املستوى ال
وسيؤثر   ةفإدخال االنترانت يف املؤسسة سوف يكرس الالمركزي :عالقة االنترانت باملركزية و الالمركزية- ب

على اختاذ القرارات اإلدارية ألنه سيوف يسمح بالوصول إىل املعلومات وسرعة تنقلها بني املصاحل املختلفة واألفراد 
يف املؤسسة، ويف بعض احلاالت يبقى إدخال االنترانت األشخاص  من كبري عدد بنيوضمان توزيع أكثر وأسرع 

                                                
1 - GUINIA ,op.cit, p10. 
2- Ibid, p4 
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يفضل اختاذ القرار بشكل مركزي حيث اإلطارات العليا يف املؤسسة تصل إىل املعلومة بسرعة خاصة اليت تتعلق 
  . باألهداف العليا هلا

كتابية  اء الطابع الرمسي  إىل إجراءات إضفيشري : formalisationبإضفاء الطابع الرمسي-عالقة االنترانت -ج
يترافق إدخال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل إضفاء ، إذ ملؤسسةلمعلومات يف مجيع أحناء الوتدفق 

، قسم داخل املنظمةمصلحة و  خصائص كل  ، أيحتديد أدوار اجلهات الفاعلة داخل املنظمةمع الطابع الرمسي 
حني أن آخرين يفضلون  يف لتوصيل املعلومات بشكل أكربكتابة الستخدم ملصاحل تو ا بعض اإلدارات فنجد

السلم  أقل رمسية تشجع على احلد من فعاليةبطريقة تبادل املعلومات لإجراءات  على عتمادالالتفاعل من خالل ا
دخل آفاقا جديدة فإن الشركة ت نترانتاإلخالل إدخال من  ،والسماح بقدر أكرب من تبادل املعلومات اإلداري 

 كترونيةإللأرسائل تفضيل ال ودعم وكتوبة املوثائق الفض التكاليف عن طريق خفض عدد ختمن االتصاالت اليت 
  .على استخدام الورق لقضاء  متاماايتم  لنإال أنه  اتصالكوسيلة 

 ملؤسسةمسار العمليات باأثر إدخال  االنترانت على  -2
شطة املرتبطة بتدفقات املعلومات واليت جتمع  لتوفري منتج مادي أو غري العملية بأا جمموعة من األن تعرف

 عمليات املؤسسة و هي  العمليات التجارية،داخل  أن توجد من العمليات  كبرية فئات  ةثالثلميكن ، و يماد
انطالقا  لشركةتقدم ا األساسية لتحقيقالقاعدة عمليات التجارية هي الف ،األفرادو تسيري إدارة الدعم، و عمليات 

 بشكل مباشر يفساهم لكي ت حىت الوصول إىل العمليات التجاريةاحتياجات السوق وتصميم املنتج  من معرفة
يتعلق هذا  إذ عمليات اليت تدعم املسامهة يف حتسني أداء العمليات التجاريةملؤسسة، أما الرحبية ا رضا العمالء و

هي األساس  اليت اإلداريةالعمليات ، و أخريا توجد و املعلوماتية، يةاإلدار ،يةاملال ،عملية إدارة املوارد البشريةبنوع ال
   .اإلستراتيجيةاختاذ القرارات  مثل عملياتتوجيه الشركة، يف 
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  خالصة الفصل 
نت من القد مت الربط بني متغريات البحث من خالل هذا الفصل إذ بينا بعض االستخدامات لشبكة االنتر  

يف  يوركزنا على استغالل شبكة االنترانت يف تكوين العمال عن بعد لكونه هدف إستراتيجاجلانب النظري 
نت على اهليكل امث عملنا على إبراز أثر شبكة االنتر التنمية البشرية املستدامة خاصة للموارد البشرية يف املؤسسة،

  .التنظيمي للمؤسسة و التغريات اليت قد حتدثها 
جاء يف اجلزء النظري يف هذا الفصل البد من االنتقال إىل  ممانزيد أو ننقص  وحىت نؤكد أو ننفي  أو  

 . الفصل الثالث الذي هو عبارة عن حتقيق ميداين يبحث الظاهرة موضوع البحث



 .الدراسة امليدانية: الفصل الثالث 
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  مقدمة الفصل
سنقوم يف هذا الفصل حىت جنيب عن اإلشكالية املطروحة يف هذا البحث وحىت نثبت صحة الفرضيات  

نعتمد يف جزئها األول على  اسة ميدانية تعتمد على حتقيق ميداين و دراسة أولية استطالعية و استكشافيةربد
نلجأ يف املرحلة الثانية من اجلانب التطبيقي إىل دراسة الوثائق املتعلقة بالدراسة و باملؤسسة ميدان البحث مث 

 اخلرباء عدد من مع إذ يتمثل النوع األول يف مقابلة حرة مع بعض اإلطارات والثانية  نوعني من املقابلة،  استعمال
مقارنة يف ما بينهم زيادة على  ، و العمل على مقارنة أرائهم حىت نصل يف األخري لتحليل أجوبتهمكأداة حبث 

  .ما جاء يف اجلانب النظري  ائجهم مع نت
مث نأيت يف املبحث  يف املبحث األول إىل التعريف مبؤسسة اتصاالت اجلزائر، سنتطرق  التطبيقي الفصلويف هذا    

وأخريا يف املبحث  الثاين  على  اإلملام بشبكة املعلوماتية و التكوين يف املديرية العملية التصاالت اجلزائر باملسيلة،
  . الث سنحلل نتائج  املقابلة مع اخلرباء يف ميدان الدراسةالث
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   تصاالت الجزائربا التعريف  :المبحث األول  
   و مؤشرات جمتمع املعلومات اتصاالت اجلزائر مؤسسة: املطلب األول          

 1تاريخ االتصاالت  يف اجلزائر:أوال
 اإلعالم و االتصال، باشرت الدولةور املذهل احلاصل يف تكنولوجيات بالتحديات اليت يفرضها التط وعيا 

و قد جتسدت هذه اإلصالحات يف ، يقة يف قطاع الربيد و املواصالتبإصالحات عم م1999منذ سنة  اجلزائرية
نشاطـات لجاء هذا القانون إلاء احتكار الدولـة حيث  ،م2000هر أوت ش  سن قانون جديد للقطاع يف

  .استغالل و تسيري الشبكاتو ،ظيمو املواصالت و كرس الفصل بني نشاطي التن الربيـد
  و تطبيقا هلذا املبدأ، مت إنشاء سلطة ضبط مستقلة إداريا و ماليا و متعاملني، أحدمها يتكفل بالنشاطات الربيدية

  ".اتصاالت اجلزائر"ممثلة يف و ثانيهما باالتصاالت "بريد اجلزائر" متمثلة يف مؤسسة  و اخلدمات املالية الربيدية  
 بيع رخصة إلقامة و استغالل شبكة م2001و يف إطار فتح سوق االتصاالت للمنافسة مت يف شهر جوان     

 فروع أخرى، حيث مت بيع رخص تتعلقللهاتف النقال وأستمر تنفيذ برنامج فتح السوق للمنافسة ليشمل 
ات الدولية يف ساركما مشل فتح السوق كذلك الد، الريفيةق املناط  بط احمللي يفو شبكة الرVSAT بشبكات 

بالتايل أصبحت سوق االتصاالت  و، م  2004 العام املناطق احلضرية يف  لي يفو الربط احمل م2003العام 
   .لقواعد املنافسة ظل احترام دقيق ملبدأ الشفافية و، و ذلك يف م2005 العام  مفتوحة متاما يف

لشروع يف برنامج واسع النطاق يرمي على تأهيل مستوى املنشآت األساسية اعتمادا و يف نفس الوقت، مت ا
  .على تدارك التأخر املتراكم

 اتصاالت اجلزائرمؤسسة  ميالد  :ثانيا
عن استقاللية قطاع الربيد ) 2أنظر امللحق رقم (  م2000أوت  05املؤرخ يف  03/2000 نص القرار

لك يت تكفلت بتسيري قطاع الربيد وكذار إنشاء مؤسسة بريد اجلزائر والهذا القر واملواصالت حيث مت مبوجب
وبعد هذا القرار  اتصاالت اجلزائر اليت محلت على عاتقها مسؤولية تطوير شبكة االتصاالت يف اجلزائر، إذ مؤسسة

 .اقبةاألخرية أوكلت هلا مهمة املر هذه ،أصبحت اتصاالت اجلزائر مستقلة يف تسيريها عن وزارة الربيد
اقتصادية ذات أسهم برأس مال اجتماعي تنشط يف جمال  اتصاالت اجلزائر مؤسسة عموميةبعدها  لتصبح

 .التصاالتا
 وبعد دراسات قامت ا وزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال تبعت القرار بعد أزيد من عامينيف

 .م 2003 العام، أضحت اتصاالت اجلزائر حقيقة جسدت 03/2000
كان على اتصاالت اجلزائر حيث  ،مع اتصاالت اجلزائر االنطالقة الرمسية كانت م2003جانفي  01ويف 

لكن برؤى  ،االستقالل لكي تبدأ الشركة يف إمتام مشوارها الذي بدأته مندهذا التاريخ  و إطاراا االنتظار حىت
ة مستقلة يف تسيريها على وزارة الربيد وجمربة الشرك ، حيث أصبحتا التاريخذا ملا كانت عليه قبل همغايرة متام

                                                
1 -www.algerietelecom.dz . 
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البقاء فيها لألقوى واألجدر خاصة مع فتح سوق و رحم، فيه املنافسة شرسة  يال على إثبات وجودها يف عامل
  .على املنافسة االتصاالت

  القانوين للشركة إلطارا -1
وخدمات االتصاالت سوق الشبكة  تنشط يف ،اتصاالت اجلزائر، مؤسسة عمومية ذات أسهم برأس مال

م 2000أغسطس أوت سنة  05املؤرخ يف  2000/03  قانون أسست وفق، ت السلكية والالسلكية باجلزائر
حيدد هذا القانون القواعد العامة املتعلقة بالربيد  "حيث جاء يف املادة األوىلواملواصالت  احملدد للقواعد العامة للربيد

  .واملواصالت السلكية و الالسلكية 
  : ف هذا القانون ال سيما إىل يهد

تطوير وتقدمي خدمات الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية ذات نوعية يف ظروف موضوعية وشفافة وبدون  -
  .متييز يف مناخ تنافسي مع ضمان املصلحة العامة

ة من طرف ة والالسلكيحتديد الشروط العامة لالستغالل يف امليادين املتعلقة بالربيد واملواصالت السلكي -
 املتعاملني؛

 د واملواصالت السلكية والالسلكية؛حتديد إطار وكيفيات ضبط النشاطات ذات الصلة بالربي -
 ت السلكية والالسلكية؛خلق ظروف تطوير النشاطات املنفصلة للربيد واملواصال -
 ملؤسسايت لسلطة ضبط مستقلة وحرة ؛حتديد اإلطار ا -
واملواصالت السلكية والالسلكية، مبا فيها البث التلفزي واإلذاعي يف جمال يطبق هذا القانون على نشاطات الربيد  

  1".اإلرسال والبث واالستقبال باستثناء املضمون الذي خيضع إلطار تشريعي وتنظيمي مالئم
الذي نص على إنشاء  م2001مارس  01بتاريخ  (CNPE)  فضال عن قرار الس الوطين ملسامهات الدولة

وفق هذا املرسوم  حدد نظام مؤسسة عمومية ، "اجلزائر اتصاالت"    اسمأطلق عليها  قتصاديةامؤسسة عمومية 
دينار    50.000.000.000  املقدر بو  اجتماعي برأمسالحتت صيغة قانونية ملؤسسة ذات أسهم  اقتصادية

  .م 2002ماي  11يوم    02B 0018083جزائري واملسجلة يف املركز السجل التجاري حتت رقم
   أهدافها و نشاطاا  -2

ي سطرت إدارة جممع اتصاالت اجلزائر يف برناجمها مند البداية ثالث أهداف أساسية تقوم عليها الشركة وه
قد مسحت هده األهداف الثالثة اليت سطرا اتصاالت اجلزائر  و، الفعالية ونوعية اخلدماتو  ،اجلودة، ةاملرد ودي

  .رقم واحد يف سوق االتصاالت باجلزائرببقائها يف الريادة وجعلها املتعامل 
  

                                                
حيدد القواعد العامة املتعلقة بالربيد و املواصالت السلكية و  03-2000قانون رقم "،يد وتكنولوجيا االعالم و االتصالوزارة الرب مهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،اجل- 1

  .3ص ، 2000أوت 06الصادرة بتاريخ  ،48عدداجلريدة الرمسية،،"الالسلكية
 



 .الدراسة امليدانية: الفصل الثالث 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

107 
 

  :و تتمحور نشاطات امع حول
 ؛ئل املكتوبة واملعطيات الرقميةالصوت والرسا متويل مصاحل االتصاالت مبا يسمح بنقل الصورة و -
 ؛شبكات االتصاالت العامة واخلاصة تطوير واستمرار وتسيري -
 . املي شبكة االتصاالتإنشاء واستثمار وتسري االتصاالت الداخلية مع كل متع -

 جممع حقيقي من خالل فروعها  تعترب اتصاالت اجلزائر: جممع اتصاالت اجلزائر وهياكل فروع:ثالثا
الفروع و اهلياكل على النحو  فقد مت إنشاء، اليت أنشئت لتساير التطورات احلاصلة يف جمال االتصاالتوهياكلها 

  :التايل
 فروعها  -1

أهم متعامي النقال يف اجلزائر من  خمتص يف اهلاتف اخللوي، حيث تعترب موبيليس "موبيليس"اتصاالت اجلزائر فرع
 .ماليني مشترك10زبائنها الذي تعدى  عدد ذاباملائة وك 98خالل تغطيتها اليت تعدت 

يف تكنولوجية  خمتص"جواب"لألنترنت  ت اجلزائراتصاال وهوهام  كما يظم جممع اتصاالت اجلزائر فرع أساسي
 .السرعة الفائقة وتوفري االنترنت ذو حيث أوكلت له مهمة تطوير، االنترنت

البحث، التربية الوطنية، التكوين املهين   العايل،  التعليم(البالد  و لإلشارة، فكل قطاعات النشاط الكربى يف
 ، أما الفرع الثالث يتعلقIntranet تاالنترانشبكات بمربوطة حاليا ) خلا...اإلدارة، احملروقات، املالية الصحة،

  .واألقمار الصناعية لتتكنولوجيات السايف ملختصة ا : تصاالت اجلزائر الفضائيةبا
  هياكلها  -2

اتصاالت اجلزائر من أكرب  تعدصاالت يف اجلزائر، والرائد يف جمال االت باإلضافة إىل كوا متعامل املتعاملني
 .خالل هيكلتها الوطنية تواجدا عرب كافة مناطق الوطن فهي تشمل كل شرب من اجلزائر، وذالك من املؤسسات

  .إيصال منتوجها إىل أبعد نقطة من هذه البالد فاتصاالت اجلزائر تعتمد يف هيكلتها على منطق الشمولية أي
 سطيف، قسنطينة، وهران، اجلزائر( لكل من: مديرية إقليمية  12مقرها العاصمة و ة عامةتسريها مديريحيث 

أين مت التقسيم حسب األقاليم وحتتوي هذه ، )تلمسانة، ليدالب، تيزي وزو، باتنة، الشلف، بشار، ورقلة ، عنابة
ية مبديريات والئية إضافة إىل وال 48والئية أين تتواجد اتصاالت اجلزائر يف  املديريات اإلقليمية على مديريات

الوالئية حتتوي على  ه املديرياتذمن جهتها ه ،مديرية عرب التراب الوطين 50إضافتني للعاصمة مبجموع  مديريتني
  .ومراكز هاتفية"وكاالت جتارية 

 مؤشرات جمتمع املعلومات يف اجلزائر :رابعا
مقاهي (نسمة  1000جتهيزات عمومية لـ ثل و هناك مؤشرات عديد منها ما يتعلق باهلياكل العامة  م

  1نسمة 100الكثافة اهلاتفية بالنسبة لـ و  )متعددة اخلدمات، خمادع عمومية للهاتفاإلنترنت، األكشاك 
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أسعار النفاذ إىل  ،االنترنت إىلالنفاذ مؤشرات تتعلق  بالنفاذ إىل تكنولوجيا اإلعالم و االتصال وجند من بينها 
  :نربزها كاأليت ميكن أن  خري هناك مؤشرات استعمال تكنولوجيا اإلعالم و االتصالو يف األ اإلنترنت

  مؤشرات اهلياكل العامة -1
  :وهيو حتتوي على أربعة مؤشرات 

 ؛نسمة 1000جتهيزات عمومية لـ  •
  ؛نسمة 100الكثافة اهلاتفية بالنسبة لـ  •
 ؛جتهيزات اإلعالم اآليل و االتصال •
 ؛ع التربيةجتهيزات اإلعالم اآليل لقطا •

  :هذه املؤشراتبعض ينب   1.3رقم واجلدول 
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  يف اجلزائر اهلياكل العامةمؤشرات :  1.3رقم  اجلدول
  لنسبةا  األرقام بالقيمة املطلقة  التعيني  التعريف باملؤشر  الفئة

تجھیزات عمومیة لـ ": 1مؤشر   
مقاھي اإلنترنت، (نسمة  1000

دمات، األكشاك المتعددة الخ
  ) "مخادع عمومیة للھاتف

  0,164  9300  مقاھي اإلنترنت

 األكشاك    
  المتعددة الخدمات

51504  2,17  

مخادع عمومیة     
 .الجزائر اتصاالت

  حوریة-

  
4247 

16500  

 
0,847  

   20747  المجموع    

  ؤشراتم
  

 مؤشر الكثافة الھاتفیة
  نسمة 100بالنسبةل

  الھاتف الثابت
  الخطي-
-WLL  

 
2990000 

697603 

 
 

13,35  

    3687603  المجموع    الھیاكل
  :الھاتف الجوال    

  موبلیس-
  جیزي-
  نجمة-

 
7703689 

14108857 
5218926 

 
 

97,90  

    27031472  المجموع    
تجھیزات اإلعالم " : 3مؤشر   

  "اآللي و االتصال
نسبة العائالت التي لھا 
حاسوب بالنسبة لـ 

  عائلة 100

 
710967 

 
12.31  

ن الذین لھم نسبة السكا    
جھاز تلفاز بالنسبة لـ 

  نسمة 100

 
31579616  

 
93,1  

تجھیزات اإلعالم " : 4مؤشر   
  "اآللي لقطاع التربیة

  معلومة غیر متوفرة  الطور االبتدائي  نسبة تجھیزات التربیة

 18384 المتوسط الطور      
  تلمیذ 3158117/حاسوب

 100/حاسوب 0,58
  تلمیذ

:  الثانوي الطور      
  تلمیذ 974736/وبحاس24848

2.54  
  تلمیذ 100/حاسوب

نسبة تجھیزات التعلیم     
  العالي

 952067/حاسوب45000
  طالب

 100/حاسوب 4,72
  طالب

  
نسبة تجھیزات     

التكوین و التعلیم 
  المھنیین

 416642/حاسوب20000
  متربص

 100/حاسوب4,80
  متربص

 .2008 ديسمرب (CREAD)   مركز البحوث يف االقتصاد التطبيقي من أجل التنمية :املصدر
http://www.mptic.dz 21/09/2010  
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هاتف اجلوال أو النقال حيث وصلت إىل بالنسبة للمرتفعة  نالحظ من خالل اجلدول أن الكثافة اهلاتفية 
بداية من  الدولة يف هذا القطاعيعين أا غطت معظم السكان وهذا راجع للسياسة اليت انتهجتها  ةباملائ 97,7

و جنمة وقد تضاعف عدد ليس يموب ،مثل جازي باب املنافسة فيه أما املؤسسات  فتحخاصة بعد ، م 2000سنة 
  .األخرية اخلمسمستخدمي اهلاتف النقال بشكل مذهل يف السنوات 

 العام اية باجلزائر هو وزارة الربيد و تكنولوجيا اإلعالم واالتصال مبا أن مصدر هذه اإلحصائياتو 
فبالرجوع إىل نتائجه اليت تتعلق  م،2007ميكن مقارنتها بنتائج تقرير االحتاد الدويل لالتصاالت لسنة   م2008

تعترب بعيدة  "إال أن هذه النسبة يف عدد مشتركي النقال باجلزائر  رغم هذه الزيادةبانتشار اهلاتف احملمول جند أنه 
مشترك  131,6ب  م2007حيث قدر حسب االحتاد الدويل لالتصاالت يف سنة  تاإلماراعربيا  األفضلعن 

مشترك لكل  165الصني أين بلغ –و أقل بكثري من املعد األفضل عامليا املسجل مبكاو  شخص 100لكل 
  1."شخص100
 وهذا يرجع 13,35من جانب أخر نالحظ تدين نسبة الكثافة اهلاتفية بالنسبة للثابت حيث قدرت ب  

لعدم قدرة شركة اتصاالت اجلزائر توسيع شبكتها عرب الوطن و رمبا يعود  نتشار السريع خلدمة اهلاتف النقال و لال
   .املؤسسة فية كتباعد املناطق و هذا ما يزيد من تكاليفذلك لعدم توفر التجهيزات و الصعوبات التقنية و اجلغرا

االتصال سواء على مستوى الم اآليل و وميكن أن نقرأ من خالل اجلدول ضعف مؤشر جتهيزات اإلع
فلو قارنا مثال نسبة العائالت اليت هلا جهاز تلفاز مقارنة جبهاز  قطاع التربية، التعليم العايل و التكوين،العائالت، 

يف املائة وعليه البد عن الدولة اجلزائرية بذل الكثري من أجل توفري  80جند أن الفارق كبري يفوق نسبة  حاسوب
  .للعائالت حلاسوبجهاز ا

يف  األفضلشخص يف اجلزائر عن األداء  100وال تبعد كثري نسبة السكان الذين لديهم تلفاز بالنسبة لكل
باملائة من املنازل يف تلك الدول لديها تلفزيون  100وإسبانيا إذ أن  ،قربص، العامل و اخلاص بدولة الربتغال،اليونان

  .واحد على األقل
فهو بعيد عن املعدل العاملي املسجل يف أيسلندا  عائلة 100اليت لديها حاسوب لكل أما معدل  العائالت 
  .  باملائة 89ب م2007حيث قدر هذا املؤشر سنة 

ويعترب مؤشر جتهيزات اإلعالم اآليل يف قطاع التربية و التعليم العايل  بعيدا كل البعد عن املعدل العريب الذي 
 100حاسوب لكل   26,4عن األفضل عربيا دولة اإلمارات ب شخص و بعيد 100حاسوب لكل  6قدر ب

   2.حاسوب 90شخص فضال عن املعدل األفضل عامليا و املسجل بسان مارينو و املقدر 
  

                                                
 تقييم مستوى تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت يف قطر،قطر، الس األعلى لتكنولوجيا املعلومات،، املشهد الرقمي يف دولة قطر الس األعلى لتكنولوجيا املعلومات ،- 1

 .15ص ،2009
 .نفس املرجع و نفس الصفحة - 2
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  يف اجلزائر تكنولوجيا اإلعالم و االتصال مؤشرات النفاذ إىل  -2
  : مؤشرين ومهاو تضم 

 .مؤشر النفاذ إىل االنترنت بالنسبة للمشركني املقيمني •
 ).املؤسسات( مؤشر النفاذ إىل االنترنت بالنسبة للمشركني املهنيني  •

  :وميكن توضيح املؤشرات السابقة الذكر يف اجلدول التايل 
  مؤشرات النفاذ إىل تكنولوجيا اإلعالم و االتصال: 2.3 اجلدول رقم

األرقام   التعيني  التعريف باملؤشر  الفئة
  بالقيمة املطلقة

  لنسبةا

  مؤشرات
  ذالنفا

املشتركني –النفاذ إىل االنترنت : 1مؤشر 
  املقيمني

نسبة النفاذ إىل االنترنت 
ذي التدفق العايل بالنسبة 

  نسمة 100ل

  
585455  

 
10,14 

  إىل
  تكنولوجيا
  

نسبة النفاذ إىل االنترنت   
ذي التدفق املنخفض 

  نسمة 100بالنسبة ل

105892  
  
  

 
1,83  

املشتركني –ت النفاذ إىل االنترن:  2مؤشر   املعلومات
  )املؤسسات(املهنيني 

نسبة النفاذ إىل االنترنت 
املشتركني املهنيني 

  )املؤسسات(

16579   
13,94  
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نسبة النفاذ إىل االنترنت بالنسبة للمشتركني و الذي ميثل  01املؤشر  كتحليل هلذا اجلدول نالحظ أن        
باملائة و هي نسبة  10,14إىل نوعني ومها نسبة النفاذ إىل االنترنت ذي التدفق العايل وقدرت ب   قسماملقيمني 

  .ألداء األعلى يف هذا املؤشريف املائة املسجلة يف أيسلندا صاحبة ا  76صغرية مقارنة بنسبة 
وهي نسبة ضعيفة  1,83نسبة النفاذ إىل االنترنت ذي التدفق املنخفض وقدرت ب النوع الثاين و هو و     

  .باملائة وهو يف أيسلندا أيضا 84جدا ما لو قارا بأفضل معدل مسجل على املستوى العاملي و الذي يقدر ب 
    13,94 ب لنفاذ إىل االنترنت بالنسبة للمشتركني املهنيني فقد قدرنسبة االذي يتعلق ب 2أما عن املؤشر 

  . 01هو مرتفع نسبيا مقارنة باملؤشر و
    مؤشرات استعمال تكنولوجيا اإلعالم و االتصال -3

  :و تضم مؤشرين و مها
 .االستعمال الشخصي لالنترنت ذي التدفق املنخفض  •
 .االستعمال املهين لالنترنت •

  :ؤشرات من خالل اجلدول التايلو ميكن شرح هذه امل

http://www.mptic.dz
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  استعمال تكنولوجيا اإلعالم و االتصالمؤشرات :  3.3اجلدول رقم 
  لنسبةا  األرقام بالقيمة املطلقة  التعيني  التعريف باملؤشر  الفئة

االستعمال الشخصي لالنترنت  01ؤشر م  مؤشرات
  ذي التدفق املنخفض

نسبة استعمال االنترنت 
ذي التدفق املنخفض من 

  ل األشخاص قب

  شهرين/سا  3,18  شهرين/دقيقة 192

 استعمال
. تكنولوجيا
اإلعالم و 
  االتصال

نسبة استعمال االنترنت   لالنترنت  هيناالستعمال امل 02مؤشر 
  من طرف املؤسسات

  

  عنوان إلكتروين
   موقع ويب

    جمال 

% 58,2 
 

% 29,4  
% 15,2 

نسبة الدخول إىل     
االنترنت من طرف 

  املؤسسات

  41,44 %  الدخول مؤشر

 .2008 ديسمرب (CREAD)   مركز البحوث يف االقتصاد التطبيقي من أجل التنمية :املصدر
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هو  األشخاصاالنترنت ذي التدفق املنخفض من قبل  استعمالنالحظ أن نسبة  01و من خالل املؤشر 
ساعة يف الشهرين يف حني جند أن معدل الدخول عند املؤسسات مرتفعة حيث يصل   3,18حبيث قدر ب  ضئيل

  .باملائة 41,44إىل 
  املديرية العملية لالتصاالت باملسيلة -ميدان الدراسة  :املطلب الثاين

  نشأا تعريفها :أوال
د تقسيم قطاع الربيد و املواصالت إىل بع أيم   2003 العامأنشئت املديرية الوالئية لالتصاالت باملسيلة 

 م2003و قد كانت تسمى يف بداية  كشركة عمومية ذات أسهم مؤسستني بريد اجلزائر و اتصاالت اجلزائر 
  أين مت تغيري االسم من وحدة عملية إىل املديرية العملية م2010 وانبالوحدة العملية لالتصاالت إىل غاية ج

و اليت بدورها تتبع إىل املديرية العامة يف العاصمة لالتصاالت بوالية سطيف  قليميةاإلو هي تابعة إىل املديرية  
  .اجلزائر

  املوارد البشرية باملديرية العملية  -1
  :حيث يقسمون إىل ثالثة فئات و هي عامال  268تشغل أما عن املوارد البشرية ا فهي 

  :اجلدول التايل و أعوان التنفيذ و هم موزعون حسب ،أعوان حتكم إطارات،
  
  
  
  
  

http://www.mptic.dz
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  عدد وتوزيع املوارد البشرية يف املديرية العملية لالتصاالت باملسيلة:  4.3  دول رقماجل
 املستوى العدد النسبة %
 اإلطارات 49 18 %
 أعوان التحكم 35  13 %
 أعوان التنفيذ 184  69 %
 اموع 268  100  %

 .2010إحصائيات نوفمرب  التصاالت اجلزائر باملسيلة، باملديرية العملية املستخدمنيمصلحة  :املصدر 
  .التمثيل النسيب لفئات املستخدمني باملؤسسة:  1.3 الشكل رقم

  
  .الطالبمن إعداد :  املصدر
من العمال هو من فئة أعوان التنفيذ الذي يقدر بنسبة  األكربومن خالل هذا اجلدول نالحظ أن العدد 

  .13 %أعوان التحكم بنسبة  فئة األخريويف   % 18سبة اإلطارات بن مث تأيت فئة  %69
   املهام الرئيسية-2

  :ميكن حصر مهام املديرية العملية لالتصاالت اجلزائر باملسيلة يف النقاط التالية
 ؛  80 %رفع مستوى حتصيل االستحقاقات اهلاتفية إىل نسبة تفوق  •
 د املشتركني يف اهلاتف الثابت بنوعيه اخلطيتركيب و توسيع الشبكة اهلاتفية يف الوالية و زيادة عد •

 و الالسلكي؛ 
 ؛ADSLزيادة عدد املشتركني يف االنترنت عايل التدفق  •
ياف البصرية املمتدة عرب إصالح التعطالت اليت متس خطوط املشتركني فضال عن املتابعة اليومية لشبكة األل •

 الوالية؛
 ) انترانت(ملختلفة لالتصاالت كإنشاء شبكات حملية تزويد املؤسسات العمومية و الشركات باخلدمات ا •

 liaisonاخلطوط اخلاصة  مثل) و إرسال استقبال(اليت تستخدم يف نقل املعطيات  و تزويدها بالتجهيزات 

spécialisée ؛ 
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اليت تزويد املديرية اإلقليمية و اجلهوية باإلحصائيات األسبوعية و الشهرية و السنوية وباملعطيات و املعلومات  •
 .تتعلق باملشاريع املستقبلية

 اهليكل التنظيمي  و املصاحل املختلفة  :ثانيا
مت  تغيري الصيغة االمسية للوحدة العملية و أصبحت تسمى باملديرية العملية  2010بعد شهر جوان  

ما هو موضح ك إذ أصبحت مستقلة ماليا عن املديرية اإلقليمية بسطيف و تغري اهليكل التنظيمي هلا لالتصاالت،
  :من خالل الشكل التايل

  اجلزائر اهليكل التنظيمي للمديرية العملية التصاالت:  2.3 الشكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                      
  
  

  
  
  

  ،عن املديرية املركزية للموارد البشرية 25/07/2010يخ تعليمة مصلحيه، الصادرة بتارالطالب من خالل  من إعداد  :املصدر 
  متعلقة باملهام و املسؤوليات اهلياكل اإلقليمية لالتصاالت اجلزائر

  
  
  
  

  خلیة التفتیش •
 خلیة تسییر النوعیة •

  خلیة األمن و الوقایة •
خلیة االتصال و  •

 العالقات الخارجیة

 المدیر

ة رئیس دائرة الموارد البشری
 و الوسائل

 رئیس  الدائرة التجاریة رئیس الدائرة التقنیة

  .الزبائنمصلحة العالقة  مع  •
مصلحة قوة البیع و شبكة  •

  .الوكاالت التجاریة
مصلحة الفواتیر و التحصیل   •

 و المنازعات

  التكوینمصلحة  •
مصلحة تسییر  •

  المستخدمین و األجور
  ئلمصلحة تسییر الوسا •
  مصلحة الممتلكات •

  مصلحة شبكة البلوغ  •
  و الحلقة  المحلیة

مصلحة الھیاكل و  •
  المنشآت  القاعدیة

 مصلحة شبكة المعطیات  •
  

 الوكاالت التجاریة لالتصاالت •

 األقسام التجاریة لالتصاالت •

 مركز المحلي التقني •

 قنیة لالتصاالتأقسام الت •

  رئیس دائرة المالیة
 و المحاسبة

  مصلحة المیزانیة •
  مصلحة  الخزینة •
 مصلحة المحاسبة •
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   مهام و مسؤوليات الدوائر و املصاحل  -1
ا  إن املديرية العملية لالتصاالت هي وحدة عملية مستقلة ماليا تسري الوحدات التقنية والتجارية التابعة هل   

 هذه الدوائر تومهام و مسؤولياهي مقسمة إىل أربعة دوائر أساسية مرتبطة مباشرة باملدير العملي لالتصاالت و
  : )3أنظر امللحق رقم( كما يلي

  الدائرة التجارية    .أ 
  :وتقسم إىل ثالثة مصاحل  وهي 
  :و مهامها تتمثل يف مصلحة العالقة مع الزبائن •
  التقنية و التجارية التابعة هلا؛ ق الوحداتإرضاء الزبون عن طريالسهر على  -
 ول إىل األهداف التجارية للمؤسسة؛املسامهة يف الوص -
 إرضائهم و إعطاء احللول ملشاكلهم؛دراسة ومعاجلة الشكاوي و طعون الزبائن و العمل على  -
 .تكوين  املستخدمني يف املصلحة -
 :ا يفوتتمثل مهامه مصلحة قوة البيع و شبكة الوكاالت التجارية •
  ؛ضمان الوسائل الالزمة لتحقيق أهداف البيع املرجوة -
 عملية البيع؛ اجتاهالقيام بدراسة حتليل سلوك الزبون  -
 ؛)وكالة،قسم(إعداد خمطط عمل جتاري حيدد أهداف عملية البيع يف كل وحدة جتارية  -
 .تكوين  املستخدمني يف املصلحة -
  :مهامها يفوتتمثل  مصلحة الفواتري  و التحصيل و املنازعات •
  ؛ضمان متابعة الفواتري اهلاتفية  وحتصيلها و املعاجلة الودية للمستحقات مع الزبون -
إعداد ميزانية الفواتري و إرساهلا إىل املديرية اإلقليمية و العمل على ضمان صحة املعلومة للمسامهة يف إرضاء   -

 ؛الزبون
 .تكوين  املستخدمني يف املصلحة -
  الدائرة التقنية  .ب 

  :إىل ثالثة مصاحل  وهي األخرىهي  و تقسم
 متها األساسية يف ضمان االستغالل احلسن للشبكةتتمثل مه :مصلحة شبكة البلوغ و احللقة احمللية •
  .و صيانتها 
يئة املواقع ، وتوسيعهاكني، مهمتها األساسية هي دراسة تطوير شبكة املشتر :مصلحة اهلياكل القاعدية •
  ).اخل..باء،التهويةندسة املدنية، توصيل الكهره(
 .و مسؤوليتها الرئيسية صيانة شبكة املعطيات مصلحة شبكة املعطيات •
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   دائرة املوارد البشرية و الوسائل .ج 
  :و تندرج حتتها املصاحل التالية 

  :و تتمثل مسؤولياا يف  مصلحة التكوين •
  تنظيم احتياجات التكوين؛ -
  إعداد خمطط للتكوين؛ -
  مؤسسات التكوين؛عة االتفاقيات مع متاب -
  كة التكوين يف املؤسسة؛املتابعة البيداغوجية حلر -
  .ميزانية التكوين و العمل على تنفيذها مالقيام بتقيي -
  :و تتمثل مهامها يف النقاط التالية مصلحة تسيري املستخدمني واألجور •
  داري للمستخدمني ومتابعة أجورهم؛التسيري اإل -
  ؛باألجور تسيري نظام املعلومات اخلاص -
  .ءالعمل على فض الرتاعات و األخطا -
 ى الوحداتو مسؤوليتها األساسية هي متابعة تسيري املخزون و عملية  التوزيع على مستو مصلحة الوسائل •
  . )أدوات مكتبية، أجهزة(
ى و مسؤوليتها األساسية هي عملية اجلرد للوسائل و املعدات و املركبات واحملافظة عل مصلحة املمتلكات •

  .املمتلكات
   دائرة املالية و احملاسبة .د 

إعداد امليزانية  مصاحل وهي امليزانية،اخلزينة و احملاسبة و مهامهم مشتركة اهلدف منها أربعة و تتكون من  
ألموال املؤسسة من خالل تسيري احلسابات البنكية و الربيدية التابعة للمديرية العملية املايل و احملاسيب  والتسيري

  .اليت تسهر على متابعة املنازعات بني املؤسسة و خصومها مصلحة التأمينات و القضايا القانونية فضال عن
  مهام الوكاالت التجارية   . ه

  :مهامها الرئيسية تتمثل يف 
  استقبال و توجيه الزبائن؛ -
 عرض و بيع اخلدمات؛ -
 ؛عملية توزيع الفواتري و حتصيل مبالغها -
 .متابعة شكاوى الزبائن -
  اكز احمللية التقنيةمهام املر  . و

كما ،و صيانتها لشبكة املشتركني األمثلمن أجل االستغالل ) مراكز إنتاج،تضخيم(مهمته هو مجع املراكز التقنية 
  .يقوم بدراسات مشاريع توسعة الشبكة و تقييمها
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   اخلاليا . ز
تسيري النوعية و توجد  وخلية خلية االتصال و العالقات اخلارجية، خلية التفتيش، وهي خاليا األمن و الوقاية،

  .جبانب مكتب املدير العملي حيث تتبع له مباشرة و تتضح مسؤولياا من خالل تسمياا
  منتوجاا و خدماا :ثالثا

إن من أهم املنتوجات اليت تقدمها املديرية العملية لالتصاالت باملسيلة هي اهلاتف الثابت بنوعيه اخلطي   
، خدمة اخلطوط اخلاصة و خدمة البطاقات املسبقة  ADSLنت ذو التدفق العايل ، خدمة االنترWLLو الالسلكي 

و املخادع اهلاتفية، زيادة عن   KMS، األكشاك املتعددة اخلدمات)أمل،هايلة،جواب،حورية(  الدفع جبميع أنواعها
ة الثالثية حتويل النداء ، الفاتورة يا اانية اليت يستفيد منها كل زبون أو مشترك مثل ميزة النداء الثاين ، احملاورااملز

  .اخل...اخلمس  األصدقاءاملفصلة و 
 حظرية املشتركني و الكثافة اهلاتفية:رابعا

تكنولوجيات االتصاالت احلديثة جند احلظرية اهلاتفية  استخدام انتشارمن بني املؤشرات القوية اليت تبني مدى 
  la densité téléphoniqueتفية الكثافة اهلا و le parc téléphoniqueللمشتركني 

 حظرية املشتركني   -1
مشترك يف اهلاتف الثابت  48453منها  62909يبلغ عدد املشتركني يف اهلاتف الثابت يف والية املسيلة 

حظرية املشتركني مبديرية االتصاالت يف  وميكن تقدمي ،WLLيف اهلاتف الثابت الالسلكي  14456اخلطي و 
  :ية من خالل اجلدول التايل بأرقام تفصيل املسيلة 

  حظرية املشتركني : 5.3   دول رقماجل
 املؤشرات السعة التقنية العدد

 اهلاتف الثابت اخلطي 59152 48453
14456 22000  WLL  اهلاتف الثابت الالسلكي 
8187 15104 ADSL FAWRI  مشتركي إنترنت  
2979 6560  ADSL EASY  مشتركي إنترنت  
1405 1468  ADSL ANIS  مشتركي إنترنت  

12571 23132  ADSL جمموع  مشتركي إنترنت  
378 4400 WLL DATA   مشتركي إنترنت  

  عدد األكشاك املتعددة اخلدمات    1120
  اتصاالت اجلزائر  –عدد املخادع اهلاتفية   107
  حورية   –عدد املخادع اهلاتفية   231
  عدد مقاهي االنترنت   69

  .2010إحصائيات نوفمرب  حة الزبائن و التسويق باملديرية العملية التصاالت اجلزائر باملسيلة،مصل :املصدر 
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من خالل قسمة عدد  % 77,52قدر ب نسبة تشبع الشبكة تيرى أن  5.3جلدول رقم من او املالحظ 
ؤسسة ألننا ذكرنا يف نسبة غري مرضية للمالاملشتركني يف اهلاتف الثابت على السعة التقنية للشبكة و تعترب هذه 

وجود عدد كبري من فهذه النسبة تدل أيضا على السابق أن من مهام املديرية العملية هو زيادة عدد املشتركني 
و رمبا يرجع هذا لعدم قدرة املؤسسة على كسب زبائن و مشتركني جدد نظر لنقص   جتهيزات الشبكة غري مستغل

ذا اال لكون و عدم وجود إستراجتية واضحة للمؤسسة يف ه) بكةأسعار، نقاء الش(النوعية اجليدة للخدمات 
( جلميع املتعاملني  % 20ب  ADSLوتقدر نسبة مستخدمي االنترنت ذو التدفق العايلالقرارات مركزية، 
 )إيزي،فوري،جواب

لي فقط  من  عدد املشتركني الك 12571ملشتركي االنترنت  اإلمجايلو هي نسبة ضعيفة حيث يبلغ العدد 
خدمة االنترنت ذو  من املشتركني مل حيصلوا على % 80أي أن   62909يف اهلاتف الثابت  و الذي يساوي 

  .ويعترب عدد األكشاك املتعددة اخلدمات و املخادع اهلاتفية و مقاهي االنترنت مرتفع نسبياالتدفق العايل، 
   الكثافة اهلاتفية  -2

  :و ميكن أن نوضحها من خالل اجلدول التايل 
  الكثافة اهلاتفية و استخدام االنترنت :6.3 جدول رقم

 تعيني عدد املشتركني
  اخلطي اهلاتف  الثابت 48453
14456 WLL   اهلاتف الثابت الالسلكي 
 اموع  62909

 عدد السكان يف الوالية  986332
 الكثافة اهلاتفية  للثابت لوالية املسيلة 6.37

  .2010إحصائيات نوفمرب  تسويق باملديرية العملية التصاالت اجلزائر باملسيلة،مصلحة الزبائن و ال :املصدر 
تعترب نسبة الكثافة اهلاتفية يف اهلاتف الثابت بوالية املسيلة صغرية جدا مقارنة بعدد السكان و رمبا يرجع هذا 

  :لعدة أسباب و هي 
السكانية عن بعضها مما يكلف املؤسسة كثريا  املساحة اجلغرافية الواسعة للوالية و تباعد املناطق و التجمعات . أ

 .يف توصيل الشبكة اخلطية
 .عدم االستغالل الكامل للتجهيزات التقنية و الوصول إىل درجة تشبع الشبكة  . ب
 .نوعية اخلدمات املقدمة من طرف املؤسسة  . ج
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  لةشبكة المعلوماتية والتكوين في المديرية العملية لالتصاالت بالمسي: المبحث الثاني
  يف املؤسسة  شبكة املعلوماتية :املطلب األول

  تعريفها و نشأا  :أوال
وكاالت ( حملية تربط املديرية العملية لالتصاالت مع خمتلف وحداا التجارية و التقنيةانترانت  هي شبكة 

توى املديرية على مس   routeurالشبكة مربوطة مبوجه وهذه ،)جتارية، مراكز إنتاج،أقسام جتارية،أقسام تقنية
  .اإلقليمية حيث ترتبط هذه األخرية باخلادم املركزي على مستوى املديرية العامة

أين بدأت عملية التسيري أملعلومايت للزبائن على مستوى الوكاالت  م2004وقد بدأ العمل ا يف سبتمرب  
توسيع الشبكة لتشمل مقر املديرية  املديرية يف تومراكز اإلنتاج لالتصاالت مث بدأ) املسيلة،بوسعادة( التجارية 

  .)مقرة، عني امللح( و التقنية   ومجيع األقسام التجارية
 مكوناا ووسائل الربط :ثانيا

  :حداا من عدة جتهيزات و هي ونت اخلاصة باملديرية العملية و اتتكون شبكة االنتر
  . siemens computers-pentium 4أجهزة حاسوب من نوع  -1
 ؛ (Switch)احملوالت  -2
 ؛(Router) املوجه  -3
 ؛للربط بشبكة االنترنت SAGEM مودم من نوع -4
 ؛بطاقات الشبكة أو ما يسمى كروت الشبكات و هي مدجمة مع جهاز احلاسوب -5
 ؛ألياف بصرية للربط بني الوحدات  كابل -6
ة يف مرتبنواقل منفصلة و معزولة  08كون من و هو يت UTPالزوج امللتوي أو ادول غري معزول   كابل -7

 ؛باحملوالت أجهزة احلاسوبلربط   RJ45  Connecteurأربعة أزواج تستخدم معها وصالت 
 ؛طابعة الشبكات -8
 .نظام استغالل -9

  الشكل اهلندسي للشبكة:ثالثا
حبيث يرتبط كل حاسوب باحملول  Starإن الشكل اهلندسي املعمول به يف املديرية العملية هو الشكل ألنجمي 

  .ديرية و نفس التصميم يطبق على باقي الوحدات التابعة هلاللم   Switch املركزي
  :ميكن أن نوضح بشكل تفصيلي تصميم الشبكة وفق الشكل التايل
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  هيكل شبكة املعلومات باملديرية العملية:3.3الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .2010رب مصلحة املنشات القاعدية باملديرية العملية لالتصاالت ديسم :املصدر
  
  

 
 
  
 
  

 وكالة تجاریة – 01ة الوحد
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 التطبيقات املعلوماتية على شبكة االنترانت باملديرية العملية لالتصاالت : رابعا
حتمل عليه التطبيقات املختلفة للمؤسسة،  support أو سند  إن شبكة االنترانت يف املؤسسة هي مبثابة حامل

  :وهناك عدة تطبيقات يف عدة مصاحل يف املؤسسة ونعرفها كالتايل
  GAIAمات نظام املعلو -1

و هو نظام معلومايت يضمن تسيري شبكة زبائن اتصاالت اجلزائر ويعمل هذا النظام  على حتليل و استغالل 
تسيري الزبائن يف امليدان التجاري و التقين و املايل كما يساهم يف تسهيل نقل املعلومة و الوثائق و تطوير هيكل 

املؤسسة يف القطاع التجاري و التقين حيث ميلك كل فرد  و يستخدم هذا النظام من طرف مجيع أفراد املؤسسة
اسم مستخدم و لكلمة مرور خاصة به و ختتلف درجة البلوغ إىل املعلومات من فرد إىل أخر حسب منصبه 

  .فالعون العادي مسموح له بالدخول و العمل يف جمال حمدد بينما اإلطار يسمح له بالدخول إىل جماالت أوسع
  :1أربعة ميادين وهي GAIAويغطي نظام 

 ؛تسيري الزبائن و التسيري التجاري -1
 و اخلدمات؛ منتوجات للالتسويق من خالل العروض  -2
 ؛تسيري الشبكة -3
 .الفواتري و التحصيل -4
  HR ACCESS نظام تسري أجور املستخدمني -2

يتعلق م يستغل شبكة االنترانت املوجودة باملؤسسة لتسيري أجور املستخدمني و متابعة كل ما  و هو نظام 
أقدميه إذ هذا  عالوات، برنامج تكوين لكل موظف، ترقيات، ،)اخل..إطارات،أعوان،وظائف(من تصنيفات خمتلفة

توي على السرية الذاتية عدة البيانات التابعة له، كما حيالنظام يضمن وجود بطاقة تقنية لكل مستخدم من خالل قا
  .لسنوية و املرضيةو يتابع سري برنامج العطل الكل فرد يف املؤسسة 

     MESSAGERIE  تطبيق خاص بالربيد االلكتروين  -3
و يستخدم هذا التطبيق لتبادل الرسائل االلكترونية بني املديرية العامة و باقي املديريات العملية على مستوى 

طلب  حمتواه  هو عبارة عن تعليمات مصلحيه e-mailالوطن و هذه الرسائل عبارة عن بريد إلكتروين 
إحصائيات، التعريف خبدمة جديدة، شرح مشروع جديد و هو خيتلف من مصلحة ألخرى و ال يسمح الدخول 

  .و الوصول إليه إال لعدد حمدد من إطارات املؤسسة من خالل اسم مستخدم و كلمة مرور
   Mouachir موقع املؤشر -4

          يها العديد من املؤشرات و هو عبارة عن موقع وضعته مؤسسة اتصاالت اجلزائر خصيصا كلوحة قيادة ف
املساعدة يف اختاذ لني يف املؤسسة ملعرفة مدى حتقيقهم ألهدافهم و ؤوميكن  أن يطلع عليها املس و اإلحصائيات

                                                
1 - Ecole régionale des télécoms ,IDT technique, Constantine, direction territoriale des télécommunications 
,2005,p2. 
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اسم مستخدم  حيث يسمح هلم بالدخول من خالل  تاملناسبة و خمصص أيضا لعدد حمدود من اإلطارا تالقرارا
اإلحصائيات اليت يوفرها تتعلق  بكل مديرية عملية على مستوى الوطن ولعدة و كلمة مرور، و املعلومات و 

 اخلزينة، سنوات يف جماالت عدة وهي التحصيل للمستحقات اهلاتفية،تطور رقم األعمال يف املؤسسة التكاليف،
  .األجور وتقسيم املوارد البشرية

  التكوين يف املديرية العملية لالتصاالت : املطلب الثاين 
 التكوين و حتسني املستوى :أوال

املتعاقدة  األطرافمن االتفاقية اجلماعية ملؤسسة اتصاالت اجلزائر فإن  48حسب املادة يف الباب الثامن و
تؤكد على  أن التكوين املهين املتواصل أولوية بالنسبة لقطاع االتصاالت ملواكبة حاجيات التطور املستمرة الالزمة 

وعليه ، فهي ترغب يف تنمية سياسة تكوين مهين داخل   .يط هو يف تقدم دائمللعمال واملؤسسة يف ظل حم
املؤسسة تشجع على وجه اخلصوص حتسني الكفاءات وإثراء املسار املهين موع العمال املشغلني وكذا توظيف 

  .الشباب وإدماجهم 
راك كل الفاعلني، مبا يف أن بلوغ أهداف التكوين يف املؤسسة يتطلب إشإىل  أطراف هذه االتفاقية  ذهبو

لك باحترام دور وصالحيات كل ذلك املستخدم، األجراء، اهليئات التمثيلية للموظفني واملنظمات النقابية وذ
  1.، مثلما حتدده النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول ا وكذا هذه االتفاقية واحد

فإنه يلزم  العامل مبتابعة  سسة اتصاالت اجلزائرالفقرة األوىل من القانون الداخلي ملؤ  39و تبعا للمادة 
 2.ونشاطات تكوين أو جتديد املعارف املنظمة من طرف املؤسسة قصد حتسني املعارفأ، أطوار دروس

  3 أهداف التكوين:ثانيا
  : دف أعمال التكوين اليت تباشرها املؤسسة إىل مايلي من االتفاقية اجلماعية  49حسب املادة  

املختلفة الالزمة لسري  تلبية احلاجيات املتعلقة باملوارد البشرية املؤهلة يف التخصصات املهنيةعلى العموم  •
  املؤسسة؛

ا للتطور املتوقع للتقنيات وللمهن أو مواكبته من أجل تشجيع بأو حتسينها حتس/اكتساب العمال للكفاءات و •
 فيها؛احلفاظ على الشغل والتحكم يف املهام املوسع 

 فيها؛أو الزيادة /مال ملعلومام األساسية واسترجاع الع •
 ؛أو الوظيفي/، اجلغرايف وحتسني املستوى للسماح للعمال من رفع كفاءم لتسهيل تدرجهم املهين •
ية يف العمل ويف لتحسني اإلنتاج دوالتجنيالسماح للعمال ضمان التدرج يف مسارهم، مصدر التحفيز  •

 الكفاءات عموما؛
                                                

1  - Algérie télécom,  article N° 48 relatif à la formation et perfectionnement professionnel ,la première convention 
collective de l’entreprise Algérie télécom ,N° 0,septembre 2003,p21. 

 .19ص  ،20/04/2004الصادر بتاريخ  املتعلقة بالتكوين، القانون الداخلي، 39املادة  اتصاالت اجلزائر،- 2
3 - Algérie télécom,  article N° 49 relatif aux objectifs de la  formation ,la première convention collective de 
l’entreprise Algérie télécom ,N° 0,septembre 2003,p21. 
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مال وتدرجهم املهين عموما من الركائز اليت تساهم يف احلفاظ على تنافسية املؤسسة تعد تنمية كفاءات الع •
 .كما تتوافق يف ذات الوقت مع املصاحل االقتصادية واالجتماعية للمهنة حميطها،بتسهيل تأقلمها مع 

 املديرية العمليةالتكوين يف  و طرق أمناط:ثالثا
العملية لالتصاالت حيث تعتمد يف تكوين عماهلا على املدارس تتعد طرق التكوين املتبعة من طرف املديرية 

، إذ تقوم مصلحة املستخدمني ) اجلزائر،قسنطينة،وهران،ورقلة،سطيف(اجلهوية التابعة ملؤسسة اتصاالت اجلزائر
ة اليت جمال التكوين فضال عن املدرس تاريخ و كل سنة بإعداد خمطط عام  تبني فيه عدد األفراد املعنيني بالتكوين و

  .ستشرف على عملية التكوين 
املستخدمة يف عملية التكوين جند احملاضرات، الدورات التكوينية، وسائل امللتيميديا املختلفة  األساليبومن 

، كما تعتمد املؤسسة على املنشورات و دليل  PDF-WORDو ملفات مكتوبة بصيغة  CD-ROMمثل أقراص مدجمة 
تبني خطوات تنفيذ إجراء جديد مثل لرية العامة ياملدطرف يمات املرسلة من تستخدم التعل وأي خدمة جديدة 

أو  GAIAاليت حتدث على مستوى نظام املعلومات الذي يستخدم يف تسيري الزبائن   mise à jour)حتيني ( التغريات
عن اإلضافات  فال حتتاج املؤسسة يف كل مرة إىل إرسال موظفيها للتكوين HR ACCESSتسيري أجور املستخدمني 

 .اجلديدة يف هذه األنظمة إمنا يكفي إرشاد املستخدمني باخلطوات الالزمة من خالل التعليمات
 برنامج التكوين باملديرية العملية :رابعا

أجهزة لتحديد كفاءات العمال وقدرام وإمكانيام وكذا الوسائل اخلاصة بتقدير "  اتصاالت اجلزائر"تضع 
كيفيات لتقييم  تضع املؤسسة كذلكو التطور املتوقع للتقنيات واملهن، يف عني االعتبار تأخذاحلاجيات واليت 

اجلدول التايل يوضح برنامج التكوين   نشاطات التكوين وكذا العمال املكونني قصد الزيادة يف تنمية الكفاءات
    .اخلاص باملديرية العملية

  . ادوا من التكوينعدد األفراد يف املؤسسة الذين استف: 7.3 جدول رقم
  املستوى  السنوات -عدد األفراد 

2010 2009 2008  
 إلطارات 12 13 14
 أعوان التحكم 11 16 10
 أعوان التنفيذ 38 12 10
 اموع 61 41 34

  
  .2010إحصائيات نوفمرب  باملديرية العملية التصاالت اجلزائر باملسيلة، املستخدمنيمصلحة  :املصدر 

من التكوين يف املؤسسة  و يف مجيع الفئات  نمن خالل اجلدول أعاله هو أن نسبة املستفيديو ما نالحظه 
و يتزايد عدد اإلطارات املوجهة إىل  ،268د الكلي للعمال و الذي يقدر بتعترب ضعيفة يف حال ما قورنت بالعد

وبعد إطالعنا عن جماالت ، )أعوان التحكم و التنفيذ(التكوين من سنة إىل أخرى مع تناقص الفئات األخرى 
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والتكوين على استخدام  ،التسويقيأن معظمها يتعلق باجلانب التجاري، التكوين اليت وجه إليها العمال وجدنا 
 .) 4أنظر امللحق رقم  ( GAIAنظام تسيري املعلومات

  :دول التايل وهناك مؤشر أخر يتمثل يف عدد أيام التكوين بالنسبة لكل الفئات و ميكن توضيحه من خالل اجل
  يف املؤسسة أيام التكوين لألفراد عدد : 8.3 جدول رقم

  املستوى  السنوات-عدد األيام  
2010 2009 2008  

 اإلطارات 74 79 46
 أعوان التحكم 79 49 58
 أعوان التنفيذ 290 51 31

 اموع 443 179 135
        

  .2010إحصائيات نوفمرب  اجلزائر باملسيلة، باملديرية العملية التصاالت املستخدمنيمصلحة  :املصدر
و  اجلدول  هو تناقص عدد أيام التكوين و بالتايل تناقص احلجم الساعي لتكوين األفرادهذا و ما نالحظه من    

  :لتوضيح هذا التفاوت يف عدد أيام التكوين بني السنوات و املستويات املختلفة للعمال نقدم الشكل التايل
  السنوات عدد أيام التكوين مبقارنة بني : 4.3 الشكل رقم

  

  
  .الطالبمن إعداد   :املصدر
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  تالمقابال نتائج: المبحث الثالث 
  أداة البحث   : املطلب األول 

   ميدان التحقيق و البحث: أوال
 تعمالاالسمبجال الشبكات و  ويتعلق املديرية العملية لالتصاالت بوالية املسيلة يف ميدان التحقيق  يتمثل

 و يرجع السبب يفو تسيري املوارد البشرية داخل املؤسسة  املهام و الوظائفاليومي لتكنولوجيا الشبكات يف 
يف استخدام  مبدئيعن إجناز الشبكات احمللية يف اجلزائر ولوجود تطور  األول لؤواختيار هذه املؤسسة لكوا املس

  .الشبكات مقارنة مبؤسسات أخرى 
معرفة الفئة اليت سيجرى  ه يصبح من الصعبإنشخص ف 268يقدر ب لعمال املؤسسة  ن العدد الكليأل 

وحىت أكمل  من موارد وتكاليف من وقت طويل و ما يقتضيه البحث و ذلك بسبب معها التحقيق  يف البداية 
احلرة و  الت املقاب األدوات منها املالحظة و عدد من  جمموعة منالدراسة االستكشافية يف امليدان اعتمدت على 

ألن هذه الطريقة تسمح بالسري الدقيق للبحث وجتنب  الدراسةللبحث يف هذه رئيسية كأداة نصف موجهة 
فضال على أن هذه الطريقة تستعمل يف ميادين عديدة مثل علوم  األخطاء وعدم نسيان  العناصر األساسية للبحث،

  .ة و التسويقيةالعلوم السياسية  العلوم السيكولوجية النفسي االجتماع،
يف جمال البحث و املشكلة املراد دراستها  لتكملة التحقيق و اخلروج   من اخلرباءجمموعة  انتقاءجلأنا إىل و 

ت على االختيار ألعمدي هلؤالء قد اعتمدو ميكن حتليلها وتلقي املزيد من الضوء على مشكلة البحثبعناصر أولية 
 لشركةإىل خربيت يف ا و كإطار ذه املؤسسةخصية باملستخدمني معرفيت الش لسبب هو  ذلك راجعاخلرباء و
 ينو هذا ال يعين أن األشخاص الذين تتوفر فيهم بعض اخلصائص اليت تعترب من األمور املهمة يف الدراسة، فاخترت

  .أدخلت اجلانب الذايت يف البحث
ؤسسة اتصاالت اجلزائر البشرية داخل مفئة اخلرباء فقط يف ميدان الشبكات و املوارد  املقابلة ومشلت هذه  

  يف جمال الشبكات و استخداماا مبقابلة أربعة خرباء إذ قمت دون استثناء،وخارجها لة بوالية املسي
ويف األربعة خرباء يوجد خبري خارجي عن املؤسسة حمل الدراسة  و تكوين املوارد البشرية و عالقاا بالشبكات

  .و البحث بوجهة نظر خمتلفة من أجل إثراء عملية املقابلة
  البحث ةأدا:ثانيا

  بعد دراسة منهجية ألدوات البحث و التعمق يف إجيابياا و سلبياا و حىت تكتمل الدراسة التطبيقية علميا 
و عمليا و على ضوء إشكاليات البحث و فرضياته أتضح لنا أن أسلوب املالحظة و املقابلة هي  أنسب أدوات 

  . مالئمة جلمع املعلومات املتعلقة بالبحث موضوع الدراسةالبحث و أكثرها 
هذه ألن  املالحظة وظيفيت كإطار يف املؤسسة ملدة إحدى عشرة سنة مسحت يل باالعتماد على أداة: املالحظة -1

اخلربة مكنتين من مشاركة أفراد املؤسسة يف كل ما يشغل باهلم و بالتايل معرفة اخلصائص  االجتماعية مليدان 
  .اسة و هذا ما ساعدين يف  احلصول على املعلومات و البياناتالدر
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يف  االستكشافية يف ميدان البحث و اليت متثل نقطة البداية  لطبيعة  الدراسة  اختيار املقابلة راجع:املقابلة -2
البحث العلمي و مهما بلغت دقة املناهج و اإلجراءات اليت يصطنعها الباحث يف مراحل الحقة فسوف تكون 

الدراسة االستطالعية من خالل أداة  دف  و ،مية القيمة إذا كانت البداية غري صحيحة أو ليست مالئمةعد
 الفروض اختبارعن أسئلة البحث و  اإلجابةمكنتين من  كما أن املقابلة  ،إىل احلصول على معلومات أوليةاملقابلة 

  .تكون إجابته دقيقة تقل فيها األخطاءو بالتايل ) املبحوث(ألا تساعدين يف شرح األسئلة للمقابل
ترتيب   واستطعت سواء وردت يف دليل املقابلة أوال، األسئلةومكنتين املقابلة من احلصول على إجابات جلميع     

واملقارنة يف مدا القدرة على التحكم املقابلة  أسئليت وفق أهداف البحث و الربط مع اجلانب النظري و أعطتين
  .وكشف التناقض يف حالة وجوده يف إجابة املبحوث مما يتيح يل فرصة املراجعةبني اإلجابات 

استخدمت نوعني من املقابلة متثلت األوىل يف مقابلة حرة مع بعض إطارات املؤسسة و الثانية نصف موجهة      
بعدة خطوات حيث  مع خرباء املؤسسة يف جمال الشبكات واملوارد البشرية، وقد مر تنفيذ املقابلة النصف موجهة

وحىت نتمكن من قياس مدى  حتقق كل هدف قمنا  واحملاور األساسية للبحث حتديد األهداف متيف اخلطوة األوىل 
  .بترمجة كل هدف  منها إىل عدة أسئلة

باملديرية العملية  وبعد هذا التصميم  جاءت اخلطوة الثالثة أما اخلطوة الثانية فكانت تصميم دليل املقابلة،
و يستجيب  الت اجلزائر باملسيلة حيث تأكدنا من أن دليل  املقابلة مبا فيه من أسئلة أصبح صاحلا للتطبيقالتصا

كيفية ب بطريقة غري مباشرة على يالتدرعلى كما مسحت يل هذه الدراسة األولية  ،ملتطلبات البحث و فرضياته
  . حتقيق الغرض منهااألفراد و مقابلة مع  إجراء 

    )خمطط دليل املقابلة(يل املقابلة تصميم دل:ثالثا
قمنا يف بداية التصميم بإدراج وكتابة تقدمي املقابلة والذي  ، إذعامة وفرعية يتكون هذا الدليل من عدة أسئلة

 أساسية حماور مخسةقسمنا االستمارة إىل  ، مثاخلربةاملهنة و هي تاريخ وساعة املقابلة،  حيتوي على عدة جوانب 
يندرج حتت كل و و حىت يكون هناك ربط بني ما هو نظري و ما هو تطبيقي  مشكلة البحث وذلك متاشيا مع

  .حسب كل هدفعلى هدف جمموعة من األسئلة و تنوعت األسئلة 
لتمكني الشخص املستجوب من غري حمددة إطالقا  مفتوحة أي جاءت األسئلةاملالحظ يف هذا الدليل أن  و

ات يديل ا املستجوب أو دف احلصول على املعلومة من خالل معلوماألسلوب الذي خيتاره، وباإلجابة 
و نشري أنه أثناء املباشرة يف عملية املقابلة قد  يتطرق الشخص املستجوب لبعض املعلومات املهمة املتعلقة املقابل،

ية ريتذك ئلة طرح أسئلة أخرى حوهلا فضال عن طرح أس ابالبحث و اليت مل نشر إليها يف الدليل مما حيتم علين
relance هو عبارة عن منوذج يف الصفحة املوالية  5.3الشكل رقم و  الشخص املستجوبيتطرق هلا  عندما ال 

  .يبني شكل خمطط دليل املقابلة
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  خمطط ودليل املقابلة:5.3 الشكل رقم
  )األسئلة(خمطط دليل املقابلة 

  التقدمي 
  :...............اليوم........ إىل.......من:الساعة     2011:   /    /التاريخ
  :.............ب، املنص......ة، اخلرب:........................املكان

  حتية طيبة
م إنين أشكركم عن منحي جزءا من وقتكم و أذكركم بامسي وهو حريزي فاروق طالب مبدرسة الدكتوراه إدارة أعمال وتنمية مستدامة بكلية العلو

يف ) شبكة االنترانت(تسيري جبامعة فرحات عباس بسطيف،جئت حملاورتكم يف إطار حبث يتناول دور تكنولوجيا االتصاالت احلديثةاالقتصادية وعلوم ال
  .  لتنمية البشرية املستدامة يف املؤسسة اجلزائرية،إذ كنتم ال متانعون فسأقوم بإجراء هذه املقابلة معكماجية يستراتأهداف إحتقيق 

  كلم عن تكنولوجيا االتصاالت احلديثة واستخدام شبكة االنترانت  يف املؤسسة من فضلكم نبدأ بالت
 ماذا تعرف عن تكنولوجيا االتصاالت احلديثة  بصفة عامة ؟  -1

 ماذا تعرف عن الشبكة االفتراضية؟    1-1
 ما هي استخدامات الشبكات على مستوى املؤسسة يف نظركم؟ -2

  ؟ ما هي بالتحديد أهم استخداماا     2-1
  ما هي الفئة األكثر استخداما هلذه الشبكات؟     2-2
  هي العيوب و الصعوبات اليت تتلقوا يف تعاملكم مع الشبكة  ما     2-3

  و استخداماا؟              
  و اآلن لو مسحتم ننتقل لنتكلم عن التعليم و التكوين عن بعد يف املؤسسة

  ؟  عن بعد بصفة عامة ين أو التكو مصطلح التعليم مماذا يعين لك   -3
  هل تستخدم مؤسستكم  التكوين عن بعد يف تعليم و تكوين عماهلا  ؟       3-1
  هل تؤيد املؤسسة يف استخدام التكوين عن بعد؟        3-2

  ملاذا؟
  ؟ و التكوين عن بعدقادرون على االنتقال من التعليم العادي إىل التعليم املوظفني  هل تعتقد أن        3-3

  ؟كيف
  ما هي سياسة التكوين احلالية  املتبعة عندكم يف املؤسسة؟       3-4
  هل هناك عدالة يف فرص التكوين يف املؤسسة ؟      3-5

  .املوارد البشريةيف تنمية  املؤسسة و يفولنتحدث اآلن عن تأثري استخدام الشبكة 
  إدخال شبكة االنترانت؟هل مت إضافة أو حذف مهام أو وظائف يف املؤسسة بعد         -4
  هل تغريت طريقة العمل و أساليبه باملؤسسة بصفة جذرية ونقصد اإلجراءات  اإلدارية التقليدية ؟     1 -4
  هل ساهم إدخال شبكة االنترانت يف املؤسسة يف  المركزية القرار ؟      4-2

  .دعنا نتحدث عن شبكات االنترانت و االستدامة يف املؤسسة  األخرييف 
 هل تساهم شبكة االنترانت يف استدامة املوارد البشرية؟  -5

 هل هذه االستدامة هي ضمن إستراجتية املؤسسة ؟ 5-1
 هل متارس مؤسستكم املسؤولية االجتماعية اجتاه املستخدمني؟ 5-2
 يف رأيك لو اعتمدت مؤسستكم على استخدام وسائل التعليم و التكوين عن بعد كيف تتحقق االستدامة ؟  5-3
  ؟  green ITن تكنولوجيا املعلومات اخلضراء ماذا تعرف ع 5-4
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   حتليل نتائج املقابلة  :املطلب الثاين
  املقابلة احلرة :أوال

مع ثالثة إطارات  بإجرائهاإذ قمت  ،سة األولية باملؤسسة ميدان البحثمتت املقابلة احلرة يف بداية الدرا
ته مبوضوع البحث الذي يعتمد على متغريين حبكم وظيفة كل واحد منهم و عالق اختيارهمباملؤسسة و قد مت 

هو رئيس مصلحة التكوين و الثاين رئيس مصلحة  األول ، اإلطارأساسيني مها الشبكات و املوارد البشرية
  .التحصيل و الفوترة أما الثالث فهو رئيس مصلحة اخلزينة 

  مع أداة املالحظة  أعانتينليت و الشيء االجيايب يف هذا النوع من املقابلة هو كشف بعض العناصر املهمة ا
  :إجابات املستجوبني كانت كما يلي ، أماو الدراسة النظرية يف إعداد دليل املقابلة النصف موجهة

مصلحة التكوين متت املقابلة معه بشكل حر حول  التكوين يف املؤسسة و إستراجتية املؤسسة يف هذا رئيس  -1
 :اال مث معرفة وجهة نظره يف املسؤولية االجتماعية مبؤسسة اتصاالت اجلزائر و كانت ردوده كما يلي

مع  وجود دراسة تتماشىوعدم  فيما خيص تكوين األفراد باملؤسسة رأى أن هناك قصور يف نوعية التكوين - أ
نقائص التكوين لكل فرد ومصلحة، وقد أرجع السبب يف ذلك لعدم وجود مستوى احتياجات املؤسسة حسب 

 .علمي ملعظم اإلطارات املسرية للموارد البشرية يف املؤسسة
راكز و الفروع وقال أن سياسة التكوين يف املؤسسة شكلية رغم أا ترسم من القاعدة إىل القمة و ذلك بإرسال امل

الحتياجاا  إىل املديرية العملية لالتصاالت حسب رأي مدير املركز أو الفرع بدال من رأي املستخدم يف حد ذاته 
  .   ة العامة للموارد البشرية بالعاصمةرينت إىل املدياومن مث تعاود املديرية إرساهلا عرب شبكة االنتر

أكثر منها كواجب جيب أن تلتزم به املؤسسة  موجهارس بشكل أما عن املسؤولية االجتماعية فقال أا مت -  ب
اجتاه عماهلا، و أشار إىل وجود عيوب و نقص يف حتفيز املستخدمني إذ ال توجد معايري حمددة يتم وفقها ترتيب 
 قيمة العالوات حسب جمهود و نشاط كل فرد فمازلت املؤسسة توزع العالوة الفردية و اجلماعية بنسبة ثابتة طول

  .السنة
 التكوين ول عوائق استخدام شبكة االنترانت ومت التحاور معه حرئيس مصلحة التحصيل و الفوترة  -2

 :و كانت أجوبته كما يلي
قال أن لشبكة االنترانت فوائد كثرية وفرا للمؤسسة منها قلة التكاليف و ربح الوقت و احلصول على  - أ

سافات إال أن العيب الذي يهدد هذه التكنولوجيا احلديثة هو املعلومة بسرعة ويف وقت حقيقي فضال عن تقريب امل
 .جهل معظم املوظفني بطريقة استخدامها و عدم تكوينهم يف هذا اال

أما عن التكوين أكد أن املؤسسة تساهم يف تكوين العمال من أجل التكوين فقط بدل التماشي مع احتياجاا  -  ب
التكوين التابعة ملؤسسة اتصاالت اجلزائر يف حالة عمل دائم و هذا و اهلدف من عملية التكوين هو جعل مدارس 

 .راجع ألن القرارات هي مركزية
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واملسؤولية  دور الشبكات يف املؤسسة، عيوا،رئيس مصلحة اخلزينة دار معه النقاش حول أمهية و  -3
 :االجتماعية وقد أجاب كما يلي

كم كبري من املعلومات يف قاعدة بيانات موحدة من خالل فيما تعلق بالشبكات قال أن هلا دور هام يف ختزين  - أ
، وتستخدم هذه املعلومات يف إعداد اإلحصائيات و املؤشرات، موجود على مستوى املديرية العامة serveurخادم 

وما خيلفه من خسائر مادية للمؤسسة، زيادة على عدم   إال أنه أعاب على هذه الشبكات االنقطاع من حني ألخر
 . ادم احتياطي  توضع فيه املعلومات يف حال ما تعرض اخلادم الرئيسي خلطر أو حادثوجود خ

على اإلدارة على خلق مصلحة خاصة لتسيري اجلوانب االجتماعية للعمال  اقترحوعن املسؤولية االجتماعية  -  ب
  .بدال من إسناد هذا الدور لنقابة املؤسسة
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  و ميكن أن نلخصها يف اجلدول التايل : وجهةاملنصف  سري عملية املقابلة مناخ:ثانيا 
  سري عملية املقابلة:  9.3 اجلدول رقم

  النقاط األساسية  مناخ املقابلة  اخلبري

  : 01اخلبري 
سنة يف ميدان  32: اخلربة 

و اهلياكل القاعدية  الشبكات
  لالتصاالت

  املديرية العملية: مكان العمل
  رئيس الدائرة التقنية:  املنصب

 10:15على الساعة 22/01/2011ة تاريخ املقابل •
 .صباحا

 مدة املقابلة ساعة و نصف  •

 .االستقبال كان على إنفراد و يف وقت خارج العمل •

 .اخلبري بطبيعة مشروع البحث بإعالمقمت  •

 كتابة األجوبة كان بشكل مباشرة بعد إذن املقابل •

  عدم وجود تناقض يف إجابات املقابل •

  تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت •
 .و استخدام الشبكات و مراحل تطورها 

 التكنولوجيا اخلضراء و االستدامة •

  أفاق هذه التكنولوجيا يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر •

  :  02خلبري ا
سنوات يف ميدان    10: اخلربة 

  الشبكات و تطويرها
  املديرية العملية : مكان العمل

  مهندس دولة:  املنصب

 .لساعة الواحدة ظهراعلى ا 18/01/2011تاريخ املقابلة  •

 مدة املقابلة ساعتني •

 .االستقبال كان على إنفراد و يف وقت  العمل •

 .قمت بإعالم اخلبري بطبيعة مشروع البحث •

 كتابة األجوبة كان بشكل مباشرة بعد إذن املقابل •

  عدم وجود تناقض يف إجابات املقابل •

استخدام نولوجيا املعلومات و االتصاالت وتك •
 .جيا اخلضراء و االستدامةالشبكات التكنولو

 .بعد نالتكوين عسياسة التكوين يف املؤسسة و •

املوارد البشرية وتنمية أثر  شبكة االنترنت يف تسيري  •
  .و النقائص

 مقارنة الواقع باجلانب النظري •

  .يف الشبكاتاالستدامة  •

  :  03اخلبري 
سنة يف ميدان   27:اخلربة 

  .التسيري و إدارة املوارد البشرية
  املديرية العملية : العمل مكان

  مفتش :  املنصب

 10:15على الساعة  20/01/2011تاريخ املقابلة  •
 .صباحا

 مدة املقابلة ساعة و نصف  •

 .العملال كان على إنفراد و يف وقت خارج االستقب •

 .قمت بإعالم اخلبري بطبيعة مشروع البحث •

  كتابة األجوبة كان بشكل مباشرة بعد إذن املقابل •

 .عن بعد  املؤسسة و التكوينالتكوين يف  •

البشرية املوارد و تنمية أثر  شبكة االنترنت يف تسيري  •
  .و النقائص

 مقارنة الواقع باجلانب النظري •

تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت و استخدام  •
 .الشبكات 

  االستدامة يف املوارد البشرية و املسؤولية االجتماعية •
  خبري خارجي:  04اخلبري

سنوات يف ميدان   05:اخلربة 
  .التسيري و الشبكات

لوالئية املديرية ا: مكان العمل
للربيد و تكنولوجيا اإلعالم و 

   االتصال 
  رئيس مصلحة:  املنصب

 13:45 على الساعة  05/04/2011تاريخ املقابلة  •
 .مساءا

 مدة املقابلة ساعة و نصف  •

 .االستقبال كان على إنفراد و يف وقت العمل •

 .بري بطبيعة مشروع البحثقمت بإعالم اخل •

  كتابة األجوبة كان بشكل مباشرة بعد إذن املقابل •

 .التكوين يف املؤسسة و التكوين عن بعد  •

املوارد البشرية  و تنمية أثر  شبكة االنترنت يف تسيري •
  .و النقائص

استخدام نولوجيا املعلومات و االتصاالت وتك •
 .الشبكات 

  سؤولية االجتماعيةاالستدامة يف املوارد البشرية و امل •

  .من إعداد الطالب :املصدر
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  مع اخلرباء حتليل نتائج املقابلة: لثاثا
للتمكن من التحليل الشامل هلذا اهلدف و لإلجابة عن الفرضية األوىل املتعلقة مبفهوم التكنولوجيا احلديثة 

  ة مع اخلرباء إىل عدة تساؤالتلالتصاالت و استخدام الشبكات يف املؤسسة قمنا بتقسيم هذا احملور يف املقابل
  :و كانت النتائج كالتايل  

 تكنولوجيات االتصاالت احلديثة   -1
  :و كانت إجابتهم على النحو التايل

إذ انطالقا من هذه  ،ترأى أن النقطة األساسية يف هذه التكنولوجيا احلديثة هي االتصاال: اخلبري األول .أ 
دمة اإلنسان و أصبحت قريبة من التفكري البشري ومثال ذلك خرت خلساالتصاالت تفرعت عدة وسائل لالتصال 

اهلاتف الثابت و احملمول و استخدام األلياف الضوئية يف نقل كل معلومة سواء كانت  ،و االنترنت الشبكات،
، وبعد عدم تطرق اخلبري لذكر الشبكات االفتراضية قمنا بطرح سؤالنا حول هذه  التكنولوجيا صوتية أو مرئية

 .  أا عبارة عن طرق و تطبيقات افتراضية وقد أصبحت شيء واقع يف أجهزة االتصاالت فأجاب
أصبحت حيث هاما يف تكنولوجيا االتصاالت  اأكد أن العلوم التكنولوجية احلديثة بلغت مبلغ: اخلبري الثاين .ب 

ومن التكنولوجيات مل اتمعات احلديثة مما حتم على مستعمليها كشف الكثري من خباياها للعا يفعنصر مؤثر 
أما فيما خيص  املكشوف عنها حلد الساعة هي اهلواتف الثابتة و النقالة و االنترنت و الشبكات الداخلية،

االتصاالت الفضائية فتبقى حمصورة يف البث التلفزيوين للعامة و املعلومات العلمية للخرباء الدارسني يف امليدان 
ل مفهوم الشبكات االفتراضية كتكنولوجيا حديثة قال أن املقصود ا هو ويف سؤال تذكريي للخبري حو ،العلمي

ال وجود هلا يف أرض الواقع أي  Hard Wareوجود عتاد  افتراضكل املشاريع الربجمية ألجهزة احلاسوب مبعىن 
برجميات مثال ذلك  وجودة يف الواقع مما يوسع الشبكة،ميكن إجناز شبكات افتراضية داخل الشبكات املادية امل

 .افتراضية ضمن جهاز حقيقي موجود على الشبكة
جسد االتصاالت احلديثة يف وسائل الربط بني خمتلف  اهليئات  احلكومية ومصاحل املؤسسات : اخلبري الثالث .ج 

من خالل الشبكات و اهلواتف و أكد على  اخلدمات املقدمة للغري من خالل شبكات االنترانت املستخدمة يف 
فضال عن ربط مؤسسات  مواردها البشرية أو زبائنها على مستوى البيئة اخلارجية اجتاهسواء  تسري املؤسسات

  . الدولة مع بعضها من خالل شبكة احلكومة االلكترونية
جيد أن التكنولوجيا احلديثة لالتصاالت تتمثل بشكل أساسي يف الشبكات ملا توفره من وقت :اخلبري الرابع  .د 

 .املعلومة خاصة و أا تربط بني مناطق خمتلفة و متباعدة املسافةوجهد و ضمان أمثل لوصول 
  النتائج

لقد أجاب اخلرباء على هذا التساؤل من وجهة نظرهم وكانت اإلجابات متقاربة و مؤكدة ملا جاء يف اجلانب 
حلديثة من النظري من الدراسة إال أن هناك اختالف طفيف راجع ملستوى املعرفة مبيدان تكنولوجيا االتصاالت ا

 .  خبري إىل أخر
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كبريا خبدمة الشبكات  اهتماماأولو توافقوا بشكل كبري يف أم  رة عامة حول إجابات اخلرباء جند أم كوكف
 مثل التعليم، البحث العلمي،  اإلنسانسواء الداخلية أي االنترانت أو االنترنت كوسيلة مهمة سخرت خلدمة 

و قد أكدوا على أمهيتها يف االستخدامات التجارية و تشكيل شبكات الربط  ،اخل.. األخبار املعلومة، االتصال،
بني املؤسسة و فروعها املختلفة عرب مناطق جغرافية متباعدة و على استخدامها يف الربط بني مؤسسات الدولة على 

حول الشبكات  وجهة نظر موحدة اعطومل ي ، وجند أم املستوى الكلي لتشكيل ما يسمى احلكومة االلكترونية
  .االفتراضية

 استخدامات شبكة االنترانت يف املديرية العملية لالتصاالت باملسيلة  -2
نت يف املؤسسة وللتعرف أكثر عن اتساؤالت للتعمق يف استخدامات شبكة االنترقسم هذا العنصر إىل عدة   

  :اخلرباء على النحو التايل تإجيابيات وكان ،أولوياا و تطبيقاا و الفئات املستخدمة هلا وكذلك معرفة الصعوبات
 اخلبري األول .أ 

قارن يف البداية بني ما هو موجود على املستوى العاملي و مؤسسة اتصاالت اجلزائر حيث يرى أن هذه 
  :وكانت إجاباته حول خمتلف النقاط كما يلي األخرية تعمل على البدء بنفسها فهي يف املرحلة األوىل،

يف استخدام بعض تطبيقات الشبكات منها ما  مؤسسة اتصاالت اجلزائر  نطلقتقد ا  :تطبيقات الشبكة •
و الذي يعد ناجح من الناحية التقنية و ليس من ناحية  GAIAيستخدم للتسيري التجاري للزبائن كنظام 

أن استخدام اخلبري  و بني  ،HRACCESو يوجد تطبيق أخر يف جمال تسيري أجور العمال ويسمى  ،االستغالل
شبكات تعدى نطاق املؤسسة و أصبحت تعمل على ربط املؤسسات بالوزارات التابعة هلا مثل مشروع ال

 .االنترانت اخلاص بالعدالة و وزارة الداخلية
لعدم تفعيل  راجع هم األكثر استخداما للشبكة و هذا وجد أن فئة أعوان التنفيذ  :الفئات املستخدمة للشبكة •

 .ل أعوان التحكم و اإلطارات  الذين يدخلون الشبكة مثلهم مثل التنفيذينيدور املراقبة و التحكم من خال
 :وخلصها اخلبري يف النقاط التالية :الشبكةاستخدامات  عيوب   •
   من خالل أعوان التحكم و اإلطارات؛عدم تفعيل دور املراقبة و التحكم  -
  تصال و التواصل و تبادل املعلومات من أكرب األخطاء و العيوب هو عدم وجود قاعدة بيانات و معطيات لال -

  سرية على مستوى املديرية العامة؛و املعطيات بني اإلطارات التنفيذية و اإلطارات امل
 ؛خاصة شبكة تسيري األجور االستغالل الغري كامل للشبكة -
 إذ تبقى معزولة يف حالة قطعهال يوصتوجود شبكات بدائية يف بعض املدن الداخلية من ناحية ال -

 .عدم وجود طريق أو مسار احتياطي هلا و 
  اخلبري الثاين .ب 

حفظ ونقل   ،علق قائال أنه من الناحية النظرية يوجد عدة استخدامات للشبكات يف املؤسسة كتسهيل إيصال
املعلومات يف أسرع وقت و بأقل تكلفة ناهيك عن االتصاالت بني األشخاص و األجهزة ، أما لو جئنا لواقع 
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تعترب والعاملي  ؤسسة فتبقى حمدودة يف نظر اخلبري لعدم مواكبتها للتقدم احلاصل على املستوى الشبكات يف امل
وكانت إجاباته هو األخر  حول خمتلف النقاط كما خلدمات الشبكات من تطبيقات و جتهيزات  استهالكية فقط

 :يلي
رهينة مستعمليها وتطوير  قبل تكلمه عن التطبيقات وضح أن تكنولوجيا الشبكات تبقى: تطبيقات الشبكة •

وتطبيقاا وقسم التطبيقات على مستوى الشبكة إىل ثالثة اجلانب البشري هو أولوية ملزمة ملسايرة هذه الشبكات 
 :وهي

و شبكات متعامل  GAIAشبكات خاصة باجلانب التجاري و التقين وهي شبكة التسيري التجاري للزبائن  -
و اليت  WLLويف األخري شبكة خاصة باهلاتف الالسلكي   EASY,FAWRI,DJAWEBنترنت ذو التدفق العايل اال

 .الزالت حمصورة يف التقييم التقين أي أا مفصولة عن اجلانب التجاري

 .HRACCESمثل الربنامج اخلاص بتسيري األجور  بشريةشبكة خاصة بتسيري املوارد ال -

ل املعلومة و الزالت يف مرحلة التجربة شبكات خاصة بتدفق املعلومات و تستعمل أسلوب االنترنت يف نق -
 .وهي مل تدخل يف احلرفية بعد  MOACHIR, MESSAGERIEونذكر منها 

معلومات عامة للزبائن  بتقدمي اجلزائر الذي يقوم اتصاالتشبكة خاصة باالنترنت و نقصد ا موقع مؤسسة   -
خالل هذا املوقع وعملت املؤسسة  فقط من   MESSAGERIEمع قدرة إطارات املؤسسة على الولوج إىل خدمة 

 .على الفصل التام بني هذا املوقع يف االنترنت و مجيع شبكاا الداخلية

من املفروض نظريا أن فئة أعوان التحكم هم األكثر استخداما للتطبيقات لكن عمليا :الفئة املستخدمة للشبكة •
 نالحظ أن فئة أعوان التنفيذ هم األكثر استخداما هلذه الشبكة 

 :وميكن تلخيصها وفق رأي اخلبري يف النقاط التالية: الشبكة عيوب استخدامات •

 ؛ GAIAالتسيري  اهلاتف الالسلكي مازالت مفصولة من اجلانب التجاري عن تطبق بالنسبة لشبكة -

جد حساسة تؤدي إىل تراكم كبري من يعترب سلبية  التنفيذينيبشكل كبري من طرف  GAIAشبكة  استعمال -
 ؛على مستوى الشبكة بصفة مستمرة عرب الوقت مما يصعب على املراقب دراسة واقع املؤسسة املعلومات

عدم تعميم شبكة تسيري األجور على مجيع املراكز و الفروع و مل تطور ألسباب منها قلة اخلربة يف استعمال  -
 ؛الشبكات من طرف املوارد البشرية

و التحكم ا مع  د البشرية يف مركز القرار على استعماهلاعدم قدرة املوارعيب التحكم يف تسيري الشبكات و  -
وجود قدرات و كفاءات بشرية يف املؤسسة بعيدة عن مصدر القرار ولكن ميكن هلا التالعب و الوصول إىل 

و يعين أن املعلومة تتدفق إىل معلومات جد هامة حمجوبة عن مركز القرار و هذا يعين عدم وجود أمن للشبكات 
ا  و احنراف كبري عن التسيري احلقيقي للمؤسساتغري مكا. 
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 اخلبري الثالث .ج 

أعطى  اخلبري األولوية يف  استخدام الشبكات  الستغالهلا ذاتيا داخل املؤسسة ومن مث تسخريها للغري لتلبية    
 :إحتياجام و كان رده على التساؤالت يف العناصر التالية

 األجورو شبكة تسيري  GAIAيقات وهي شبكة التسيري التجاري وخلصها يف ثالثة تطب :تطبيقات الشبكة •
HRACCES  و شبكة تسري زبائن االنترنت ذات التدفق العايلADSL . 

يرى أن فئة أعوان التنفيذ هي األكثر استعماال هلذه الشبكات حبكم ارتباطها بالزبون : الفئة املستخدمة للشبكة •
حالة شبكة تسيري األجور مث تأيت فئة أعوان التحكم يف املرتبة الثانية إذ  يف اال التجاري  أو املورد البشري يف

  .مث تأيت يف األخري فئة اإلطارات يقتصر استعماهلم على اإلحصائيات و اجلداول كمراقبني،
  عيوب استخدامات الشبكة •
ري يستخدمها التجا استخدام الشبكات  حمدود  على حسب االختصاص و املنصب فقط فمثال شبكة التسيري -

 ؛أعوان و إطارات املصلحة التجارية و التقنية دون مصلحة املوارد البشرية و العكس صحيح
خاصة فيما تعلق بشبكة زبائن االنترنت ذو التدفق العايل حيث تعد التجهيزات ذات سعة وجود عيب تقين  -

 ؛سرعة الشبكات مع صغرية وحمدودة ال تتماشى
البشرية حىت ميكنها من استثمار أقصى حد من هذه الشبكات كاستغالل  عدم وجود تكوين كايف للكفاءات -

 على مستوى قاعدة بيانات الشبكات؛ املعلومات الكلية و الكبرية
يقة تسيريها التطبيقات هي نظام معلومات قامت املؤسسة بشرائه دون مراعاة خصوصية عمل املؤسسة و طر -

 ألفرادها أو زبائنها؛
 ري مؤمن بشكل كايف؛الشبكات فهي غ نقص أمن -
ول النمط الفكري للموظف بالتوجه إىل جانب الشبكات و إمهاله جانب التوثيق املعتمد على السجالت حت -

 .اعتقادا منه أن أقصى ما يقدم من خدمات موجود يف الشبكة
عد قال أن االستخدامات ختتلف من قطاع إىل أخر و على حسب طبيعة النشاط فمنها قوا :اخلبري الرابع. د

  .البيانات اليت تساعد يف مجع اإلحصائيات و املساعدة يف عملية املراقبة
ركز فيها على خدمة الربيد االلكتروين اليت تستخدم يف إرسال و استقبال املراسالت : تطبيقات الشبكة •

  اإلدارية و التعليمات و اإلحصائيات
ا احلديثة لالتصاالت مقتصرا على فئة معينة رأى أنه مل يصبح استخدام التكنولوجي: الفئة املستخدمة للشبكة •

  .بل صارت اجلميع مهتم ذه التكنولوجيا نظرا حلساسية املعلومة يف املؤسسة
       يبدوا يف نظره أن العيب الرئيسي هو عدم استقرار التدفق بالنسبة للشبكة: عيوب استخدامات الشبكة •

 .و االنقطاع فضال عن عدم توفر خط احتياطي
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 جالنتائ
جند أم تطرقوا إىل االستخدامات بشكل الداخلني  كاستنتاج و حوصلة ملا جاء من وجهة نظر اخلرباء   

ؤسستهم وهذا خيتلف بشكل كبري عن ما جاء يف اجلانب النظري حيث ذكرت االستخدامات مب يتعلقخصوصي 
 ل املثال بينا يف الفصل األوليعين عدم توافق بني اخلرباء و اجلانب النظري فعلى سبي لكن هذا ال بشكل عام

خدمة الولوج إىل  أن شبكة االنترانت تضع حصنا منيعا حول حمتوياا فهي تقدم بالتحديد يف املبحث الثالث
االنترنت مع منع العكس أي ال ميكن لغري املسجلني يف شبكة االنترانت الولوج إليها عن طريق االنترنت،وهذا ما 

و يضيف اخلبري  من خالل االنترنت،  messagerieولوج اإلطارات إىل شبكة االنترانت أشار إليه اخلبري الثاين يف
كتسهيل  العامليلو جئنا لواقع الشبكات يف املؤسسة فتبقى حمدودة لعدم مواكبتها للتقدم احلاصل على املستوى 

  .إيصال و نقل و حفظ املعلومات يف أسرع وقت و بأقل تكلف
إىل  و يف املبحث الثالث قص املوجود يف شبكة املؤسسة حيث تطرقنا يف الفصل األول النبنياملثال الثاين ي و 

نوع من الشبكات يعتمد على شبكات احتياطية يف حال انقطاع الشبكة األصلية و هذا حسب رأي اخلبري  جودو
   .ئر باملسيلةغري موجود يف بعض  شبكات املدن التابعة للمديرية العملية التصاالت اجلزاو الرابع  األول 

يف أخرى حسب وجهة هم فنجدهم توافقوا يف عدة نقاط واختلفوا أما لو قارنا أجوبة اخلرباء فيما بين         
  :و النقاط هي  و لكن هذا االختالف كان يف نقاط قليلة نظر كل واحد منهم

  نقاط التوافق بني اخلرباء - أ
 أن تبدأ بنفسها؛ام الشبكات فالبد إعطاء األولوية للمؤسسة يف استخد •
املؤسسة بشرائها من موردين أجانب مل  تأن التطبيقات املوجودة على شبكة املؤسسة هي استهالكية فقط قام •

 املوارد أو الزبائن؛ يف إدارةيراعوا خصوصية املؤسسة 
 هذا عيب كبريكما سبق و أن ذكرناه؛الفئة األكثر استخداما للشبكة هي فئة أعون التنفيذ و  •
 ؛وكذلك سعة التدفق غري كامل لقاعدة بيانات و معطيات الشبكات االستغالل •
 التنفيذية و السامية؛ اتعدم القدرة على التحكم يف تسيري ومراقبة الشبكة من طرف اإلطار •
 ؛تكوين املوارد البشرية على استخدام الشبكات •
وزيادة  سيع سعة الشبكاتأمن الشبكات يعد غائب زائد املشاكل التقنية اليت تعاين منها املؤسسة يف تو •

  .سرعتها
  نقاط االختالف بني اخلرباء –ب 
 التطبيقات املوجودة يف املؤسسة  عدد التطبيقات املوجودة على الشبكة و طريقة  تصنيفها الثاين أشار إىل كل •

قات تطبي 03ركز باقي اخلرباء على  جسدها اخلبري الرابع يف الربيد االلكتروين و يف حني ،05و كان عددها 
 .أساسية
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  املطبوعات فيه من اخلرباء من ال يؤيد االنتقال الكلي للعمل بالشبكات و إمهال اجلانب التقليدي املعتمد على •
   ؛التوثيق حىت ال يعتقد املوظف بكمال خدمات الشبكة و النماذج الورقية يف 

إىل املعلومة تكون متاحة  اقتصار بعض الشبكات على مصاحل معينة دون األخرى فمن املفروض قدرة الوصول •
 ؛اخل..و الترقيات الغياب ،العطلتعلق جبانه الشخصي كتسيري األجور،لكل فرد يف املؤسسة خاصة فيما ي

 .وصول املعلومة بشكل صحيح ألصحاب القرار ولفت انتباههم ملتابعة عيوب املراقبة بالشبكة •

لتركيز على فئة واحدة و أن االستخدامات منهم من رأى أن لكل الفئات احلق يف استخدام الشبكات بدل ا •
 ؛ختتلف من مؤسسة إىل أخرى حسب طبيعة النشاط

 التعليم و التكوين عن بعد يف املؤسسة -3
رغم أن استخدامات الشبكة متعددة يف املؤسسة وألن التعليم و التكوين بالنسبة للمورد البشري هو أهم 

  على هذا العنصر كأحد أهم استخدامات الشبكات يف املؤسسة   عنصر يف تنمية املوارد البشرية ارتأينا  التركيز
وتوجه املؤسسة يف هذا امليدان وكانت  ،و قسم هذا احملور إىل عدة أسئلة على اخلرباء ملعرفة وجهة نظرهم

  :أرائهم كالتايل
 :متثلت إجابات اخلبري حول عناصر هذا اهلدف أو احملور يف النقاط التالية :اخلبري األول .أ 

أي أن هناك مرونة بالنسبة للمتعلم أو املتكون يف  ،بأن التعليم أو التكوين عن بعد هو التحرر من املكان يرى  •
 و عرفه أيضا بأنه التواصل عن طريق الشبكات  ،اختيار الوقت أو املكان املناسب لعملية التكوين

بعيدة عن هذا النوع من التكوين  ؤسسة للتكوين عن بعد قال بأن املؤسسة الزلتاملويف اإلجابة عن استخدام   •
إال أنه  سواء بقصد أو غري قصد ألن املؤسسة تبين سياساا و أهدافها وفق الظروف وليس وفق إستراجتية معينة،

أكد على ضرورة توجه املؤسسة إىل استخدام هذا النوع من التكوين للموارد ملا له من فوائد كثرية من تقليل 
ملؤسسة و األفراد يف نفس الوقت، و أضاف أن املوظفني قادرين على االنتقال من التكاليف و املخاطر على ا

إلغاء حاجز التنقل إىل ميدان التكوين  بالتايل فكل موظف  ، خاصة بعدالتكوين التقليدي إىل التكوين عن بعد
 .جهاز احلاسوب ملا تقدمه هذه الطريقة من تسهيالت استخداميقبلها ما عدا العاجز عن 

متاما و تتم بطريقة عشوائية غري علمية كما أنه ال توجد  ةاملؤسسة فرأى أا غائبعن سياسة التكوين يف أما  •
عدالة يف التكوين بني املوظفني زيادة على ذلك جند أن مواضيع التكوين غري مواكبة للعصر و عددها ناقص 

  % 20ة نسبة ومكرر وال تتعدى نسبة التكوين على مستوى املديرية العملية باملسيل
 :وكانت وجهة نظرهم يف  عناصر هذا احملور كما يلي :اخلبري الثاين .ب 

السمعية  البصرية  األساليباحلديثة يف التكوين توصلت إىل وضع االت و الكتب و كل  األساليبيعترب أن  •
التصال معها مىت و هذه املعلومة متوفرة يف كل وقت و على املتعامل معها ا ،يف شبكات االنترانت و االنترنت

 .ويعتربه أنه مهم  غري مكلف بالنسبة للمؤسسة  ،شاء
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ويف اجلانب الذي يتعلق باستخدام املؤسسة للتكوين عن بعد قال أن املؤسسة مازالت حتسن يف خدماا حىت  •
الوصول إىل التكوين و التربصات الرقمية و اللحظية عن طريق الكامريات، و لقد أصبح من الضروري على 

مسايرة العصر التكنولوجي و استعمال مجيع وسائله للحصول على أكرب قد من اخلربات يف هذا  و املوظفني عمالال
امليدان وعليه فمن الواجب إعطاء اجلدية الالزمة لتنمية املوارد البشرية الشابة خاصة أن هذه الفئة هلا طرقها اخلاصة 

  .يف الوصول هلذه اخلربة 
املؤسسة قال إن عدم االستقرار يف املناصب السامية حيول دون وضع سياسة إستراجتية وعن سياسة التكوين يف  •

و أكد على عدم وجود  للمؤسسة يف هذا اال وبالتايل حتما ال توجد سياسة تكوين معتمدة من طرف املؤسسة
مما يؤدي م إىل  عدالة يف تكوين العمال و السبب يف ذلك يرجع إىل تدفق املعلومات اخلاطئة ألصحاب القرار

 .تعكس الوضع احلقيقي للمؤسسة ن أا عادلة لكن يف الواقع اليظ تاختاذ قرارا
 اخلبري الثالث .ج 

جسد التكوين عن بعد يف إضافة معلومات جديدة عن خدمات تقدمها املؤسسة عن طريق الشبكة لتفادي  •
مات املتعلقة بالتسعرية اهلاتفية كة مثال املعلواملؤسسة لتنقل عماهلا و تكوينهم  عن هذه اإلضافات اجلديدة يف الشب

و هذا يعترب غري مكلف بالنسبة  إذ يكفي العمال الدخول إىل الشبكة ملعرفة كل معلومة جديدة خاصة مبهامهم
 .للمؤسسة و يربح الوقت هلا ولعماهلا

ا األسلوب إمنا هناك ويف ما تعلق باستخدام املؤسسة للتكوين عن بعد أكد أن املؤسسة ال تستعمل حاليا هذ •
بعض الطرق غري مباشرة مستخدمة رمبا بدون قصد و إدراك من املؤسسة مثل بعض امللفات االلكترونية ودروس 

األفراد يف املؤسسة إىل التكوين عن بعد قال أن  انتقالو عن  ،pdfمدارس التكوين باملؤسسة املتواجدة يف ملفات 
حبكم االحتكاك  وهم الشباب الذي يستطيع مسايرة هذا النمط من التكوين إحداها متثل اجليل اجلديد هناك فئتني 

  .يف حني اجليل القدمي سيالقي صعوبات يف التأقلم مع هذه الطريقة يف التكوين مع هذه التكنولوجيات احلديثة،
 :توجد سياسة و عدالة يف التكوين و السبب راجع للنقاط التالية أكد أنه ال •
 ؛هم يف حد ذام حيتاجون للتكوين يف جمال تسيري املوارد البشرية املشرفني عن التكوين -
موجه إىل فئة معينة وليس بشكل عام وذلك نظرا لغياب الكفاءات املشرفة على التكوين يف ميادين  التكوين -

 تكوين التابعة للمؤسسة؛خمتلفة  يف مؤسسات ال
 عدم مسايرة التطورات احلديثة؛ -
 .لتكوين قليلة جدا مقارنة مبوقع املؤسسةاملوارد املالية املخصصة ل -
  :و كان رده حول عناصر هذا احملور كالتايل: اخلبري الرابع. د
عوض أن يلتحق هذا األخري عرف التكوين عن بعد بأن املعلومة هي اليت أصبحت تذهب إىل الفرد املتربص  •

  .مبكان التكوين
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وجد بعض الوسائل املستخدمة من طرف املؤسسات أيد فكرة استخدام املؤسسة للتكوين عن بعد و قال أنه ي •
قم يف تكوين املوظفني من خالل مواقع انترنت حتتوي على دروس يف عدة مقاييس يتم الدخول إليها عن طريق ر

 .سري، وأضاف أنه ميكن للموظفني تقبل فكرة التكون عن بعد
 برامج التكوين وجات كل مؤسسة  أما عن سياسة التكوين رأى أا ختتلف من مؤسسة إىل أخرى وفق احتيا •

توضع بشكل غري مدروس بل لغرض عدم توقف مدارس التكوين التابعة للمؤسسة عن العمل أي التكوين من 
 .عدم وجود عدالة يف فرص التكوين بني املوظفني خاصة فيما يتعلق بالتكوين خارج الوطن أكد  وأجل التكوين 

  النتائج
ل املقصود من التعليم والتكوين عن بعد إال أا مل ختتلف عن النقاط املذكورة تباينت األجوبة بني اخلرباء حو

والعدالة يف الرغبة،  القدرة جلغرافية و حتقيق نوع من املرونة، يف اجلانب النظري بصفة عامة كالتحرر من احلواجز ا
سيلغي ائيا  ل التكوين عن بعدالتكوين ولكن ما يعاب عن اخلرباء يف هذا اجلانب عن اعتقادهم التام بأن استعما

 فقدان السيطرة على العملية التدريبية التكوين التقليدي يف حني أشرنا يف املبحث الثالث من الفصل الثاين وهو
  .وكذلك ليس كل التخصصات تتطلب طريقة التكوين عن بعد بل تتطلب التكوين يف امليدان مثل األمور التقنية

فق اهو واقع التكوين عن بعد يف املديرية العملية التصاالت اجلزائر باملسيلة و توو اجلديد يف هذا احملور    
  :مما يدعم حبثنا يف التحليل و هذه النقاط هي  اآلراءيف بعض  اختالفهماخلرباء يف بعض النقاط و 

 توافقنقاط ال •
 :لقد توافق اخلرباء يف النقاط التالية

 نمط من التكوين؛جزئيا على هذا ال املؤسسة ال زالت بعيدة -
  وكم من املعلومات بأقل التكاليف؛ ملا يوفره من وقت تأييد االنتقال إىل منط التكوين عن بعد -
 ؛عدم وجود سياسة للتكوين يف املؤسسة -
 ؛عدم وجود عدالة يف التكوين -
       التعليم ن فئة اجليل اجلديد من الشباب هو القادر على التأقلم مع هذه التكنولوجيا احلديثة يفبأاعتقادهم  -

 .و التكوين
  نقاط االختالف •

 :وجهة نظره عن األخر و النقاط هي ونبني فيها متيز كل خبري يف 
ن إدراك واخلبري الثالث رأى أن املؤسسة يف الوقت احلايل تستخدم التكوين عن بعد بشكل جزئي و ضئيل وبد -

ومعلومات تتطلب  ا هو جديد من ملفاتمن قبل مديرية املوارد البشرية لذلك وهذا من خالل إضافة كل م
 .تكوين عرب شبكة االنترانت اخلاصة ا

االختالف يف أسباب عدم وجود عدالة يف التكوين ففيه من يرجعها إىل أا موجهة إىل فئة دون أخرى وفيه  -
عدم وجود استقرار من يعيدها إىل عدم كفاءة مسريي املوارد البشرية يف املؤسسة و منهم من حيمل املديرية العامة ل
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يف املناصب السامية مما أثر سلبا على وضع سياسة تكوين شاملة و عادلة متس كل فئات املؤسسة وفق إستراجتيتها 
 .الكلية

 .اخلبري الثالث تطرق إىل معلومة مهمة وهي املوارد املالية املخصصة للتكوين يف املؤسسة -
سسة إىل أخرى وفق احتياجات كل مؤسسة  وبرامج سياسة التكوين ختتلف من مؤاخلبري الرابع رأى أن  -

 .التكوين توضع بشكل غري مدروس
  املوارد البشريةيف تنمية املؤسسة و  يفتأثري استخدام الشبكة   -4

بعد دراستنا يف العنصر السابق أمهية التكوين عن بعد من خالل استغالل شبكات املؤسسة سنعاجل يف هذا 
انتقال املعلومة بني  هيكل املؤسسة و سري العمليات بداخلها ومدى  يفكة االنترانت احملور التأثريات املختلفة لشب

  :املوارد البشرية و مسامهتها يف اختاذ القرار و عليه كانت ردود اخلرباء كما يلي
  اخلبري األول .أ 

  :و قد أجاب على أسئلة هذا احملور كما يلي 
 ظائف يف املؤسسة رأى أن هناك شبكات أثرت يف إضافة بعض املهام و الو يفيف جوابه حول تأثري الشبكات  •

، يف حني أن شبكة تسيري املوارد البشرية GAIAو إزالة بعض املهام القدمية مثل شبكة التسيري التجاري للزبائن 
 .هيكل املؤسسة و بقت مقتصرة على مصلحة املستخدمني فقط يفواألجور  يف املؤسسة مل تؤثر 

د أكد أنه أصبح هناك نوع من ضبط العمال خاصة لو كان هناك حتايل وذلك من أما عن أسلوب العمل فق •
ن جهة نتيجة مخالل املراقبة فإدخال شبكة االنترانت يف املؤسسة جاء لسد العجز يف تسيري املوارد البشرية  

 .اعفالضعف و التحكم يف تسيري العمال  و تسيري حظرية الزبائن من جهة أخرى ألن حجمها كرب بشكل مض
و عن المركزية القرار رأى أن الشبكات يف املؤسسة مل تساهم فيها بسبب عدم االستفادة من مزايا هذه  •

الشبكة من طرف اإلطارات السامية حيث ميكنها الدخول إىل مراكز املعلومات يف الشبكة بشكل تام لكنها ال 
 .تنفيذيةتساهم يف اختاذ القرار املناسب وإعطاء فرصة ملشاركة اإلطارات ال

 اخلبري الثاين  .ب 
  :وكانت ردوده كما يلي

 ازدادتوهيكل املؤسسة رغم إدخال الشبكة إال أن املناصب زادت  يفجاء يف جوابه على عنصر التأثري  •
أما اجلانب النوعي فقد أمهل متاما رغم أن الشبكات من أهم فوائدها زيادة النوع على يا، الفروع و املهام كم

أحدث تدافع كبري على املناصب اليت نقصت مسؤولياا جدا أي اهلروب حنو املهام اليت  وهذا مما ،حساب الكم
  .كمية عملها قليلة مقارنة مبهام أخرى 

و عن أساليب و طرق العمل فقال إن عدم وجود تكوين مناسب للموارد البشرية جعل العمال حينون للوسائل  •
إال أن هناك عامل إجيايب خيص شبكة تسيري األجور  اليت  ات،التقليدية و إمهال مجيع جوانب التعامل مع الشبك

 . عرفت حتسن كبري يف استقرار فترات األجور 
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أن ما نالحظه عمليا ومما الشك فيه أن مصدر القرار ال تصله املعلومات  وفيما خيص المركزية القرار قال •
 .وتفويض جزء أخرقرارات جزء من ال اختاذيستغل الشبكة بالشكل الذي يساعده على  الكافية حلال املؤسسة و ال

 اخلبري الثالث .ج 
  :و قد أجاب كما يلي

املهام و الوظائف رأى أن شبكة التسيري التجاري سامهت يف حذف بعض املناصب التقليدية  يفيف عنصر التأثري  •
 .املعتمدة على الوثائق مثل عملية احملاسبة فقد مت إدماج معطياا بشكل كلي يف الشبكة 

طرق عملهم يف التعامل مع الزبون من خالل الشبكة  تتغريل تغري طريقة العمل رأى بأن معظم املوظفني وحو •
   يف اخلدمات مما جنب املؤسسة العديد من اخلسائر املتعلقة بتضخيم الفواتري  ةحيث أصبح هنا سرعة و مرد ودي

  .و االستهالك اهلاتفي للزبائن 
الرقابة عن بعد من  اةفرغم وجود أد الحظ أن الشبكة ال تساهم يف ذلك، ه عن المركزية القرارتجابإو يف  •

خالل الشبكة مازال صرف رواتب العمال مركزي رغم وجود استقاللية مالية لكل مديرية عملية يف اتصاالت 
    .اجلزائر

  اخلبري الرابع. د
  :و كانت أجوبته كما يلي

اهليكل التنظيمي أو سري العمل يف حني أن هذا التأثري يعترب  يف هناك من ينظر إىل اجلانب السليب لتأثري الشبكة •
 .بالنسبة للمؤسسة) التكاليف، الوقت(إجيايب من الناحية االقتصادية 

أصبحت شبكة االنترانت تساهم بشكل جزئي يف المركزية القرار خاصة تلك اليت تربط عدة مؤسسات من  •
باملديرية العامة سيطرم على القرار من خالل التعليمات املصلحية قطاعات خمتلفة و يعاب على اإلطارات السامية 

 .املرسلة للفروع
  النتائج 

يف البداية لو قارنا اجلانب النظري مبا جاء مع مقابلة اخلرباء جند أن اجلانب النظري من البحث يف املبحث 
لكن يف ميدان  ،سواء أفقيا أو عمودياث من الفصل الثاين بني أثر الشبكات بشكل واضح يف اهليكل التنظيمي لالثا

حدث فيها تغري يف بعض املهام و الوظائف و طريقة سري العمليات إال أنه خيتلف  البحث رأى اخلرباء أن املؤسسة
  .ري يتغهذا التستغل إدخال الشبكة بشكل كلي حىت حتدث املؤسسة مل  لكونمن شبكة ألخرى و ذلك راجع  

ة هذه الشبكات يف المركزية القرار و أرجعوا املشكل  رمبا إىل عدم استغالل و أكد اخلرباء على عدم مسامه
، فضال أم  أمجعوا على مسامهة  املديرية العامة هلذه الوسيلة أو لنقص التكوين لإلطارات السامية يف هذا اال

النظري ألنه هناك  كما ورد يف اجلانب نسبياالمركزية القرار من خالل الشبكة و هذا غري صحيح يف كلية 
   .قرارات حساسة بالنسبة للمؤسسة ال ميكن أنت تكون إال مركزية
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على خمتلف النقاط إال أن التباين فيما بينهم جاء يف بعض اجلزئيات  األجوبةونالحظ أن اخلرباء توافقوا يف  
  : وكانت النقاط كالتايل

 نقاط التوافق  •
باحلنني إىل  األحياناملهام و الوظائف و السبب يرجع يف بعض  يفمل تستغل الشبكة بالشكل الكايف حىت تأثر  -

 ؛اإلدارةطرق التسيري التقليدية من طرف 
 ؛و جتسيد عملية املراقبة تغري وترية وطريقة العمل يف املؤسسة بعد إدخال الشبكة -
 تساهم الشبكة يف المركزية القرارمل  -
  نقاط االختالف •
بري الثاين فقال أن من واجب الشبكات زيادة النوعية على حساب الكم تطرق له اخل يف الشبكة  اجلانب النوعي -

 ؛يف املناصب و املهام
     حسب رأي اخلبري الثالث لقد تغري سلوك التعامل مع الزبائن من خالل ما قدمته الشبكات من معلومات   -
  خدمات للمورد البشري يف املؤسسة؛ و
 .شبكة و اجلانب امليداين املادي لتفعيل الرقابةأكد اخلبري األول على ضرورة الربط بني ال -
 شبكة االنترانت و حتقيق االستدامة يف املؤسسة  -5

وسندرس يف هذا احملور االستدامة يف ميدان البحث وذلك من خالل مسامهة شبكة االنترانت يف استدامة 
خل املؤسسة ومسامهة التكوين عن املوارد البشرية باملؤسسة وهذا ما جيعلنا نتحدث عن املسؤولية االجتماعية بدا

  :وعليه كانت ردود اخلرباء كما يليبعد يف االستدامة ويف األخري نتكلم عن تكنولوجيا املعلومات اخلضراء 
  :وكانت إجاباته على هذا اهلدف يف النقاط التالية :اخلبري األول - أ

 .غش و التقليل من استهالك الورقرأى أن شبكة االنترانت يف املؤسسة سامهت يف تدعيم الرقابة و حماربة ال •
االمتيازات اليت تقدمها املؤسسة للعمال و حتسني خدمات  يف أما عن املسؤولية االجتماعية فرأى أا تتجسد •

 .املؤسسة حنو زبائنها
و احملافظة على ويف رده عن دور التكوين عن بعد يف حتقيق االستدامة أنه يتمثل يف التقليل من خماطر الطرقات  •

 .مة وصحة العمال من خالل جتنب التنقالت فضال عن التقليل من التلوث املنبعث من الغازاتسال
و عن تكنولوجيا املعلومات اخلضراء قال أن اهلدف منها هو تقليل استهالك الطاقة الكهربائية و مبا أننا يف عصر  •

حجما و أقل استهالكا للطاقة  الضوء أي األلياف الضوئية فالدول تسعى إىل خلق تكنولوجيا حديثة تكون أقل
 . مثل النانو تكنولوجيا

 اخلبري الثاين  -  ب
  :وكانت إجاباته على هذا اهلدف يف النقاط التالية
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لقد ساهم إدخال شبكة االنترانت يف استدامة املوارد البشرية داخل املؤسسة و السبب يف ذلك يرجع إىل  •
تواجد على مستوى قاعدة بيانات الشبكة فهو يرجع لعدة املخزون اهلائل و الكبري من املعلومات و اخلربات امل

املستقبلية، فقد استفدنا منها حاليا  سنوات وهذا ما يسمى استدامة يف نقل املعلومة و احلفاظ عليها لألجيال
ارد البشرية للمؤسسة يف املستقبل، وجتسدت االستدامة منها املو دستفياملؤسسة و ست كموارد بشرية متواجدة يف

نظره من خالل ما متنحه الشبكة من تواصل بني القمة و القاعدة من خالل توفر املعلومة وسرعة نقلها و سهولة يف 
االطالع عليها أي نقصد مبدأ املشاركة يف اختاذ القرار ولو بشكل نظري و جزئي، إال أن العيب الوحيد يف نظره 

ه االستدامة و إدخاهلا ضمن إستراجتيتها ألن هلا أولويات أن املديرية العامة للمؤسسة مازالت مل تويل اهتمامها ذ
  .أخرى

اجلزائر حتاول أن  اتصاالتاملستخدمني رأى أن مؤسسة  اجتاهأما عن ممارسة املسؤولية االجتماعية يف املؤسسة  •
حيث كانت هذه املؤسسة سباقة يف حتسني املستوى املعيشي  األجوروركز على جانب  اجتماعيا ةمسؤوليتكون 

إدماج الفئات املؤهلة أي  حاولتكما أا  خيص منتج املؤسسة، يف امتيازاتلعماهلا وعملت على إعطائهم 
 .حأصحاب الشهادات يف املكان الصحي

ويف رده عن دور التكوين عن بعد يف حتقيق االستدامة أكد أنه رغم وجود سلبيات يف هذا النوع من التكوين   •
ألشخاص إال أنه  سينقل معلومة حية وحلظية توفر عن املؤسسة عدة تكاليف مثل عدم وجود احتكاك مباشر مع ا

مثل التنقالت املستمرة و األموال اليت تصرف عليها و احملافظة على وسائل النقل لديها فضال عن التقليل من 
 .استهالك الوقود و التقليل من التلوث املنبعث من السيارات

حفزته على البحث يف  قال أنه ال ميلك معلومات عنها إال أن هذا املقابلة و عن تكنولوجيا املعلومات اخلضراء  •
 .هذا امليدان

  اخلبري الثالث .ج 
  :وكانت إجاباته على هذا اهلدف يف النقاط التالية

وجد أن شبكة االنترانت سامهت يف استدامة املوارد البشرية يف املؤسسة ولكن ليس باحلد املرغوب فيه لعدم  •
وجتلت االستدامة يف الكم الكبري من املعلومات حمفوظة كأرشيف على  ق متغريات العصر،حتديث الشبكة وف

مستوى الشبكة مما أنقص على املؤسسة استخدام كم كبري من الورق كأرشيف ويرى أن شبكة االنترانت سهلت 
سالمة وصحة  ، و الحظ أيضا أن الشبكة سامهت يف حفظ الولوج إىل املعلومة وربح الوقت يف الوصول إليها

رغم هذه الفوائد إال  األخريويف  الفرد يف املؤسسة خاصة بعد ما أصبح التدخل عن بعد إلصالح التعطل التقنية،
   هناك جوانب مؤثرة على صحة العمال مثل كرتوش الطباعة ،التلوث اإلشعاعي املنبعث من األجهزة اهلاتفية أن

تضع االستدامة ضمن أولوياا  ، وتبقى املؤسسة حلد اليوم مل و احلاسوب وذبذبات التراسل يف حمطات التضخيم
  .وذلك لعدم تتبع املديرية العامة يف اجلزائر خلطوات علمية ومنهجية صحية يف التسيري اإلستراجتية
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موحدة و مثال ذلك أن ختضع ملعايري  وعن املسؤولية االجتماعية قال نعم إن املؤسسة متارسها لكن بطريقة ال •
حيملون نفس الكفاءة العلمية لكن التصنيف خيتلف من شخص ألخر و أيضا التحفيزات ال توزع بنفس  موظفني

بينما باقي العمال نسبة التامني  % 90النسب بني األفراد فنجد أن نسبة التأمني املمنوحة لإلطار السامي تتعدى 
 . % 65تقدر ب

       التقليل من التكاليف املالية و املادية للمؤسسةيساهم يف  استخدامه و يف مسألة التكوين عن بعد أكد إن •
ون أن ننسى التقليل من من د و سيحافظ على صحة الفرد و حفظه من خطر الطرق و التنقالت و ربح الوقت

  .الوقود و التقليل من التلوث املنبعث من السيارات استهالك
     ة جاءت كمرحلة للتحكم يف التكنولوجيا أما عن التكنولوجيا اخلضراء فقال هي تكنولوجيا حديثة وبديل •

 .و استهالك الطاقة
  اخلبري الرابع. د

  :ومتثلت إجابته يف النقاط التالية
نعم تساهم الشبكة يف استدامة تنمية املوارد البشرية رغم أن اهلدف األساسي لوضع شبكة االنترانت يف  •

 .امة للمورد البشرياملؤسسة هو مسايرة التطور التكنولوجي وليس حتقيق االستد
رأى أن املسؤولية االجتماعية متارس يف املؤسسات االقتصادية بغرض اإلشهار، أما املؤسسات العمومية فليست  •

قادرة على ممارسة املسؤولية االجتماعية بشكل مستقل ألن القرارات مركزية، و أضاف أن املسؤولية االجتماعية 
غض النظر على تساوي املنصب أو املستوى العلمي أي العالوة بقدر العمل لكل فرد ب ةجيب أن تراعي مرد ودي

 .اجلهد
 .التكوين عن بعد يقلل من التكاليف على املؤسسة و يوفر الوقت و حيمي الفرد من املخاطر •
  .التكنولوجيا اخلضراء ليس إطالع عليها ولكن يرى أن هدفها األساسي هو التقليل من استهالك الطاقة •

  النتائج
  توافقنقاط ال •

  : أمجعوا و توافقوا على النقاط التاليةمن خالل مقارنة أراء اخلرباء فنجد أم 
كم املعلومات املخزن املوارد البشرية من خالل  يف تنميةعلى أن شبكة االنترانت سامهت يف حتقيق االستدامة  -

 املعلومة مع قلة على مستوى قاعدة البيانات و تسخريها للمستقبل وكذلك سهولة الوصول و الولوج إىل
 .التكاليف و احلد من االستهالك الكبري للورق

 .عدم وجود إستراجتية للمؤسسة تتعلق باالستدامة لكوا ال تعترب من أولويات املديرية العامة يف الوقت احلايل -
 وجود مسؤولية اجتماعية لكنها ليس باحلد املرغوب فيه خاصة العدالة يف التحفيز و االمتيازات  -

 .لترقيات و التصنيف يف املناصبو ا
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التوافق الكبري يف مدى مسامهة التكوين عن بعد يف تقليل تكاليف املؤسسة و احلد من خطر الطرقات و التلوث  -
 .وحفظ صحة األفراد

 .بعض املعلومات احملتشمة عن مفهوم تكنولوجيا املعلومات اخلضراء أكد عدم إملام اخلرباء ذا العنصر -
  نقاط االختالف •
درجة االستدامة اليت حتققها شبكة االنترانت يف املؤسسة ختتلف من خبري إىل أخر بل حىت هناك من اخلرباء من  -

 .ذكر بعض العيوب اليت تؤثر على االستدامة وصحة الفرد مثل التلوث اإلشعاعي لألجهزة االتصاالت
 .و األفراداالحتكاك املباشر بني املكون  عدم وجود سلبية يف التكوين عن بعد و هي -

حىت نتمكن من التحقق من النتائج و مقارنة اجلانب النظري مع رأي اخلرباء قمت بإعداد جدول يبني درجة        
التحقق بني اجلانبني من خالل املقاربات العامة و االختالفات اجلزئية  وقد قسم اجلدول إىل ثالثة أعمدة حيث 

ق فرضيات البحث و حمتوى دليل املقابلة، أما العمود الثاين فقد حيتوي العمود األول على  احملاور اخلمسة وف
يف  10.3خصص للمقاربات يف حني وضعة يف العمود الثالث درجة حتقق النتائج و هذا ما يبينه اجلدول رقم 

  .الصفحة املوالية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 .الدراسة امليدانية: الفصل الثالث 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

145 
 

  اءاخلرب أراءدرجة حتقق اجلانب  النظري مقارنة مع :     10.3اجلدول رقم  
درجة   املقاربات العامة و االختالفات اجلزئية  اهلدف 

  التحقق
تكنولوجيات 

  االتصاالت احلديثة
لقد أجاب اخلرباء على هذا التساؤل من وجهة نظرهم وكانت اإلجابات  -

متقاربة و مؤكدة ملا جاء يف اجلانب النظري من الدراسة إال أن هناك 
كنولوجيا االتصاالت احلديثة اختالف طفيف راجع ملستوى املعرفة مبيدان ت

  .من خبري إىل أخر

  قريب جدا

استخدامات شبكة 
االنترانت يف املديرية 
العملية لالتصاالت 

  باملسيلة

جند أن اخلرباء تطرقوا إىل االستخدامات بشكل خصوصي يتعلق مبؤسستهم  -
وهذا خيتلف بشكل كبري عن ما جاء يف اجلانب النظري حيث ذكرت 

اخلرباء و  يعين عدم توافق بني عام لكن هذا الاالستخدامات بشكل 
  اجلانب النظري

  جدا قريب

التعليم و التكوين 
 عن بعد يف املؤسسة

  

تباينت األجوبة بني اخلرباء حول املقصود من التعليم والتكوين عن بعد إال  -
أا مل ختتلف عن النقاط املذكورة يف اجلانب النظري بصفة عامة كالتحرر 

غرافية و حتقيق نوع من املرونة، القدرة، الرغبة، والعدالة يف من احلواجز اجل
  . التكوين

  قريب جدا

تأثري استخدام 
الشبكة على 

املؤسسة و يف تنمية 
  املوارد البشرية

اهليكل التنظيمي  يف  جند أن اجلانب النظري بني أثر الشبكات بشكل واضح  -
رباء أن املؤسسة حدث لكن يف ميدان البحث رأى اخل ،سواء أفقيا أو عموديا

فيها تغري يف بعض املهام و الوظائف و طريقة سري العمليات إال أنه خيتلف من 
شبكة ألخرى و ذلك راجع  لكون املؤسسة مل تستغل إدخال الشبكة بشكل 

  .كلي حىت حتدث هذا التغيري 
الحظوا أيضا عدم مسامهة هذه الشبكات يف المركزية القرار و أرجعوا  -

   .ا إىل عدم استغالل املديرية العامة هلذه الوسيلةاملشكل  رمب

  قريب

شبكة االنترانت و 
حتقيق االستدامة يف 

  املؤسسة

شبكة االنترانت سامهت يف حتقيق االستدامة على مستوى املوارد البشرية من  -
خالل كم املعلومات املخزن على مستوى قاعدة البيانات و تسخريها 

إىل املعلومة مع قلة التكاليف و احلد من  للمستقبل وكذلك سهولة الوصول 
  االستهالك الكبري للورق

    وجود مسؤولية اجتماعية لكنها ليس باحلد املرغوب فيه خاصة العدالة  -
 .يف التحفيز و االمتيازات

  معلومات ضئيلة عن تكنولوجيا املعلومات اخلضراء -

  متوسط

  من إعداد الطالب :املصدر 
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  اخلالصة 
ملية املقابلة و مقارنة نتائج اخلرباء مع اجلانب النظري مت الوصول إىل نتائج مهمة ساعدتنا على بعد إجراء ع   

  .االقتراحاتتبار الفرضيات و اإلجابة عن إشكالية البحث و اليت سنوضحها بشكل  مفصل يف اخلامتة مع بعض خا
ت يف ميدان البحث ما هي إال دراسة أولية هذه اخلالصة هو أن هذه الدراسة اليت مت ميكن أن أشري إليه يفما      

أي أا مبثابة نقطة انطالق لرسالة الدكتوراه  يف املستقبل حيث سننتقل استكشافية وممهدة لدراسات يف املستقبل، 
معمقة متر هي وكمية إلجراء دراسة نوعية   املاجستريإىل مرحلة تعتمد على حتليل و تشخيص نتائج رسالة 

  :وهييدة األخرى مبراحل جد
 .ل استمارة بأسئلة مفتوحة يشكت  -1
 .يف عدة مؤسسات )من عشرة إىل مخسة عشر فرد( إىل عدد من مسريي الشبكات ستمارة اتوجيه   -2
 .الستمارة إلغالق األسئلةنتائج ا حتليل   -3
  .فرد 250دراسة كمية لالستمارة حيث توزع على  -4
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  ةاخلامت

بات من الواضح أن املؤسسات االقتصادية يف الوقت احلايل تستمد قوا من كفاءة العنصر البشري 
هذين  فعملت جاهدة على حتقيق التكامل بني شبكات االنترانت،األكثر استخداما  و ممارسة لتكنولوجيات 

     املتغريين حبيث توفر للمورد البشري  من خالل هذه الشبكات مجيع التسهيالت من أجل التعلم والتدريب
و االجتماعية  و التكوين حىت يضمن حتقيق أهداف املؤسسة االقتصادية املتمثلة يف زيادة األرباح بأقل التكاليف

      العدالة ضمان لديه،طوير املهارات و الكفاءات املهنية ت املورد البشري باملؤسسة عن طريق تنميةاليت تتعلق ب
والعمل  القرار اختاذبسرعة و املشاركة يف إليه وصول املعلومة  و اإلنصاف يف التكوين و التعليم فضال عن 

   .إحساس الفرد مبكانته االجتماعية  كعنصر منتج وفعال ومبدع يف مؤسسته و وطنه على
لكلي لفوائد شبكة ا لملؤسسة اتصاالت اجلزائر يتمثل يف مدى قدرا على االستغالإن الرهان احلقيقي 

عليها يف إطار املنافسة السائدة يف قطاع  او بالتايل أصبح الزمو تسخريها لصاحل الفرد باملؤسسة،  االنترانت
ت االنترانت  يف مجيع أمهية كبرية إلدخال تكنولوجيا شبكا أولوية و  إعطاء االتصاالت باجلزائر العمل على 

  .الفرد و املؤسسة على حد سواء ةإجيايب يف حتسني مرد ودي دور وأثرمصاحلها ملا هلا من دوائرها و
ختاما يبقى الفرد هو احملرك األساسي للتكنولوجيا مهما بلغت من تطور فال ميكن االستغناء عنه خاصة        

الزبائن و املوردين هي األخرى ال حتققها الشبكات وحدها ما يف جمال التعليم و التكوين و حىت العالقات مع 
  .مل يتدخل املورد البشري

الفرضيات املقترحة يف بداية الدراسة و اليت من قد توصلنا إىل بعض النتائج اليت ساعدتنا يف اختبار صحة و ل
لتطوير مؤسسة اتصاالت اجلزائر يف  نأمل أن يأخذ ا املسريين واإلطارات روج باقتراحات ميكن اخلخالهلا 

خالل استغالل تكنولوجيا شبكات االنترانت و توجيهها حنو جتسيد األهداف كفاءة املوارد البشرية من 
  .بشكل مستدامشرية البوارد لتنمية املاإلستراجتية 

  الدراسة نتائج 
ميكن  أن تتمثل بشكل  ن هلا عدة أوجه لك اجلزائر اتصاالتإن  التكنولوجيا احلديثة لالتصاالت مبؤسسة  -

       خاصة التطبيقات و الربامج اخلاصة بتسيري املوارد البشرية أساسي يف شبكة االنترانت و استخداماا املتعددة
تسهيل إيصال و نقل و حفظ املعلومات يف أسرع وقت وبأقل تكلفة سواء و الزبائن و اليت تسعى إىل 

 جهزة واملشاركة يف اختاذ القرار؛بني األشخاص و األ للموظف أو للزبون ناهيك عن االتصاالت



149 
 

تفاوت درجة استخدام الشبكات يف اإلدارة من دائرة ألخرى و عدم استغالهلا بشكل كلي و يرجع السبب  -
يف ذلك إىل نقص التكوين يف جمال الشبكات أو احلنني إىل االعتماد على الوسائل التقليدية يف العمل خاصة 

 يعين االستغناء الكلي عن الوثائق؛بالنسبة لفئة املوظفني كبار السن كما أن إدخال الشبكات ال 

تغري كمي يف اهليكل التنظيمي فنجد بعض املهام و املناصب ألغيت   يفأثر إدخال شبكات االنترانت  -
 ذا األثر يف خدماتهل أخرى مت إضافتها لكن ما يعاب عن هذا األثر هو أن املؤسسة أمهلت اجلانب النوعيو

 ؛)عدد املناصب(على اجلانب الكمي  ركزتالشبكات و 

حتسن سري العمل يف املؤسسة  وتغري سلوك املوارد تنمية املوارد البشرية من خالل شبكة االنترانت يف  أثرت -
فأصبح هناك نوع من ضبط املوظفني   ،املشاركة يف اختاذ القرار بشكل غري مباشرو و املساعدة  البشرية

  ؛ةمما أدى لزيادة املر دودي تدعيم املتابعة و املراقبة عن طريقوذلك  ،والعمال خاصة لو كان هناك حتايل
املوارد البشرية من خالل كم املعلومات املخزن على  يف تنميةشبكة االنترانت سامهت يف حتقيق االستدامة  -

ها للمستقبل وكذلك سهولة الوصول و الولوج إىل املعلومة  يف وقت سريع مستوى قاعدة البيانات و تسخري
 االستهالك الكبري للورق و الطاقة؛مع قلة التكاليف و احلد من 

يساهم يف التقليل من التكاليف  إذ ،التكوين عن بعد يساهم يف حتقيق االستدامة للموارد البشرية و املؤسسة -
على ربح  هيساعدو حفظه من خطر الطرق و التنقالت  ،حيافظ على صحة الفرد ،املالية و املادية للمؤسسة

 ل من التلوث املنبعث من السيارات؛من دون أن ننسى التقليل من استهالك الوقود و التقلي ،الوقت

املسؤولية االجتماعية يف املؤسسة ويتجلى ذلك يف استغالل الشبكة  دعم تطبيقشبكات االنترانت تزيد من  -
 .على عماهلا لتسيري  األجور حيث كانت هذه املؤسسة سباقة يف تنظيم عملية صرف األجور

على أمهية تكنولوجيا املعلومات اخلضراء و ما هلا من فوائد يف حتقيق االستدامة أغلبية اإلطارات عدم اطالع  -
 ة و البيئية؛االجتماعياالقتصادية و 

إال أن هناك جوانب مؤثرة على صحة العمال مثل كرتوش الطباعة  الستخدام االنترانت رغم هذه الفوائد -
التلوث اإلشعاعي املنبعث من األجهزة اهلاتفية و احلاسوب وذبذبات التراسل يف حمطات التضخيم، وتبقى 
املؤسسة حلد اليوم مل تضع االستدامة ضمن أولوياا اإلستراجتية وذلك لعدم تتبع املديرية العامة يف اجلزائر 

  .ة يف التسيريحعلمية ومنهجية صحيطوات خل
اليت مت صياغتها يف بداية  الفرضياتو اختبار صحة  ثبات إلتحقق من إىل اوبناءا على النتائج السابقة مت التوصل 

 :البحث كما يلي
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أن التكنولوجيا احلديثة لالتصاالت تتمثل  يف شبكة االنترانت اليت هلا العديد من  :الفرضية األوىل -
 .خدامات االست

و تعترب هذه الفرضية صحيحة استناد لقول اخلرباء حيث أمجعوا كلهم على أن التكنولوجيا احلديثة        
واستخدام األلياف  ،احملمول اهلاتف الثابت، ،واالنترنت ،)االنترانت(الشبكات الداخلية لالتصاالت تتمثل يف 

  .الضوئية يف نقل كل معلومة سواء كانت صوتية أو مرئية
      أما عن استخدامات شبكة االنترانت  فيوجد عدة استخدامات للشبكات كتسهيل إيصال و نقل  

ناهيك عن االتصاالت بني األشخاص و األجهزة، و التكوين  ،و حفظ املعلومات يف أسرع وقت و بأقل تكلفة
ذاتيا داخل املؤسسة ومن  الستغالل شبكة االنترانتولوية ألؤسسة حمل الدراسة فقد أعطت ااملعن بعد أما عن 

  .مث تسخريها للغري لتلبية احتياجاهم، و من أهم استخدامات شبكة االنترانت جند التطبيقات الربجمية 
مل تصل مؤسسة اتصاالت اجلزائر بعد إىل استخدام التكوين عن بعد يف تكوين مواردها  :الفرضية الثانية -

   .يف الوقت احلايلالبشرية وذلك يرجع لعدم إدراجه ضمن أولوياا 

املؤسسة الزلت بعيدة عن هذا النوع من التكوين سواء بقصد أو غري قصد  وتعد هذه الفرضية صحيحة ألن   
فاملؤسسة حمل البحث تبين سياساا و أهدافها وفق الظروف وليس وفق إستراجتية معينة وبالتايل ال يعد التكوين 

إال أن نتيجة املقابلة أكد ت على ضرورة توجه املؤسسة إىل  عن بعد حاليا من ضمن أولويات املؤسسة،
      استخدام هذا النوع من التكوين للموارد ملا له من فوائد كثرية من تقليل التكاليف و املخاطر على املؤسسة 

  .و األفراد يف نفس الوقت
البشرية من خالل التأثري يف املوارد تنمية  ويفيؤثر إدخال شبكة االنترانت يف املؤسسة  :الفرضية الثالثة -

  .اهليكل التنظيمي و تغري طريقة العمل و التأثري يف القرار
الوظائف و طريقة  ،حدث فيها تغري يف بعض املهام ثنعم لقد أثر إدخال شبكة االنترانت  يف املؤسسة حي

سري العمليات إال أنه خيتلف من شبكة ألخرى و ذلك راجع  ألن املؤسسة مل تستغل إدخال الشبكة بشكل 
طرق التسيري التقليدية من طرف اإلدارة، وما يعاب على لحلنني لي و السبب يرجع يف بعض األحيان إىل اك

اصب و فروع كان بإمكان املؤسسة االستغناء هذا التغري أنه جاء على حساب النوعية فنجد أنه خلقت من
  .عنها

طريقة سري العمل فأصبح هناك نوع من ضبط العمال خاصة لو كان هناك حتايل  يفكما أثرت الشبكة 
وذلك من خالل املراقبة فإدخال شبكة االنترانت يف املؤسسة جاء لسد العجز يف تسيري املوارد البشرية  من 
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يف تسيري العمال و تسيري حظرية الزبائن من جهة أخرى ألن حجمها كرب جهة نتيجة الضعف و التحكم 
  .سلوك املستخدمني يف تعاملهم مع الزبائن يفبشكل مضاعف، ومن إجيابيات تأثري شبكة االنترانت هو تأثريها 

  بادل املعلوماتدور كبري يف التأثري على القرار من خالل ت يف القرار فالنتيجة أن الشبكة هلاو عن التأثري        
و المركزية القرار إال أن واقع املؤسسة حمل الدراسة مل يساهم إدخال االنترانت بصفة  كلية يف المركزية  

القرار بسبب عدم االستفادة من مزايا هذه الشبكة من طرف اإلطارات السامية حيث ميكنهم الدخول إىل 
يف اختاذ  للمسامهةاهتماما بكمية ونوع املعلومات  لكنهم مل يولوا ،مراكز املعلومات يف الشبكة بشكل تام

  .القرار املناسب وإعطاء فرصة ملشاركة اإلطارات التنفيذية
اإلشارة إىل أن الشبكة من املفروض أن تساهم بشكل نسيب فقط يف اختاذ القرارات ألن هناك  جتدرو 

  . قرارات حساسة بالنسبة للمؤسسة ال ميكن أن تكون إال مركزية
  .تساهم شبكة االنترانت يف حتقيق االستدامة يف املؤسسة:  ية الرابعةالفرض -

ن شبكة االنترانت سامهت يف حتقيق االستدامة على مستوى وقد أثبتت نتائج البحث صحة الفرضية أل      
كم املعلومات املخزن على مستوى قاعدة البيانات و تسخريها للمستقبل وكذلك املوارد البشرية من خالل 

      سهولة الوصول و الولوج إىل املعلومة  يف وقت سريع مع قلة التكاليف و احلد من االستهالك الكبري للورق 
  .و الطاقة

 نخالل النتائج أ  مننيتبالتكوين عن بعد  و أفضل مثال على حتقيق االستدامة يف املؤسسة هو منط  
و سيحافظ على صحة الفرد و حفظه من  يساهم يف التقليل من التكاليف املالية و املادية للمؤسسة استخدامه

ن أن ننسى التقليل من استهالك الوقود و التقليل من التلوث وخطر الطرق و التنقالت و ربح الوقت من د
  .املنبعث من السيارات

إذ  ،املسؤولية االجتماعية يف املؤسسةنترانت تساهم يف حتقيق ودعم و تؤكد النتائج أن شبكة اال  
اجتماعيا ويتجلى ذلك يف  ةمتارسها لكن بطريقة ال ختضع ملعايري موحدة فاملؤسسة  حتاول أن تكون مسؤولي

  .استغالل الشبكة لتسيري  األجور حيث كانت هذه املؤسسة سباقة يف تنظيم عملية صرف األجور
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  االقتراحات     
- باإلستراجتيةو ربطها ا إعطاء أولوية  و أمهية لتكنولوجيا شبكات االنترانت يف املؤسسة  و استخداما 

حاجات املؤسسة الداخلية املتعلقة باملوظفني و اخلارجية املتعلقة بالزبائن ألن إدخاهلا  الكلية للمؤسسة حىت تليب
يف  دخول منافسني آخرين من خاللجاء نتيجة لظروف العمل أي بشكل مفروض على املؤسسة يف املؤسسة 

 يكن نتيجة إستراجتية حمددة مسبقا؛مل  و جمال االتصاالت

  األجورعلى  اقتصارهاتفعيل و توسيع  استخدام شبكة االنترانت يف تطوير املوارد البشرية  وعدم  -

  ؛كلياستغالهلا بشكل و العطل فقط بل جيب 
 اخلادمات؛ الشبكة يف املؤسسة وتطوير تقنية حفظ املعلومات على مستوى نالعمل على تفعيل أم -

 ؛على العمال و املستخدمني مسايرة التطور التكنولوجي للشبكات و التدريب على استخدامها -

ية للسنة املقبلة ملوارد البشرلتنمية ا إستراجتية سياسة املؤسسة التكوينية و وضع إدماج التكوين عن بعد يف -
من خالل استغالل شبكات لالتصاالت اجلزائر تعتمد هذا النوع من التكوين  رية العامةياملد من طرف

       ملا له من فوائد كثرية من تقليل التكاليف  ،يف تكوين مواردها البشرية  امديرياعرب  ةاالنترانت املنشور
  الوقت؛س و املخاطر على املؤسسة و األفراد يف نف

دراسة مواضيع و جماالت التكوين و  ،تسيري املوارد البشريةيف تدعيم املديرية العملية بإطارات مؤهلة علميا   -
  .املؤسسة وليس بشكل عشوائي األفراد و املصاحل يف اليت يوجه إليها املوظفني وفق احتياجات

 من طرف املديرية العامة؛املرسلة  عدم تقيد المركزية القرار من خالل الشبكة بالتعليمات املصلحية  -

 تغريات التكنولوجيةلألا أكثر قابلية للتجاوب مع هذه ا الشابةخاصة  إعطاء الفرصة يف التكوين لإلطارات -
 ؛يف الشبكات  السريعة و املتجددة

 ؛إنشاء  دائرة أو مصلحة خاصة باملؤسسة متعلقة  بالتنمية املستدامة و الشبكات  -

  حنو املوارد البشرية من خالل تفعيل املسؤولية االجتماعية  اامة يف املؤسسة و إبراز إجيابيتهنشر ثقافة  االستد -
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 ،األردن،العشرينوارد البشرية يف القرن احلادي وإدارة املعبد الباري إبراهيم درة و زهري نعيم الصباغ،  -2
 .2008دار وائل،

 .2008،عمان،الوراق للنشر، نظم املعلومات احملاسبية و تكنولوجيا املعلوماتان مصطفى الدالمهة،سليم -3
 .1997،فلسطني،مؤسسة احلق،و التنمية البشرية املستدامة يف فلسطني اإلنسانحقوق مرفت رمشاوي، -4
 .2001،الرياض،مكتبة العبيكان،إدارة املوارد البشريةمازن فارس رشيد، -5
 .2008، عمان،دار الصفاء، اجتاهات معاصرة يف إدارة املعرفةلزيادات، حممد عواد ا  -6
،عمان،مكتبة اتمع مقدمة إىل االنترنتصاحل حممد سعاده و حممد حممود الراميين و عالء علي محدان، -7

 .2008العريب،
 .2006،اجلزائر،دار الفجر،اإلسالمياملنهج التنموي البديل يف االقتصاد صاحل صاحلي، -8
 .2009،اإلسكندرية، دار الفكر اجلامعي،إدارة تكنولوجيا املعلوماتالصرييف ،  حممد -9

 .2007، اإلسكندرية،دار الفكر اجلامعي ، نظم املعلومات و احلاسبات اآللية و االنترنتطارق طه،   -10
لنشر ،الشارقة، إثراء لالعملية اإلدارية و تكنولوجيا املعلوماتمزهر شعبان العاين ، شوقي ناجي جواد، -11

 .2008و التوزيع،
 .2004،القاهرة، املركز األصيل للطبع و النشر و التوزيع،جمتمع املعلومات الرقميطارق حممود عباس،  -12
 .2005،،عمان،دار وائل للنشر إدارة املوارد البشرية املعاصرة بعد إستراتيجيعمرو وصفي عقيلي،  -13
 .2007للنشر، ،دار وائلالتنمية االقتصادية ،األردنمدحت القريشي،   -14
، عمان، دار املسرية  شبكات املعلومات و االتصاالتعامر إبراهيم قندجلي،إميان فاضل السمرائي ،   -15

 .2009للنشر،  
نظم املعلومات اإلدارية و تكنولوجيا عامر إبراهيم قندجلي،عالء الدين عبد القادر اجلاين،  -16

 .2009،عمان، دار املسرية ،املعلومات
 .2006،القاهرة،دار الفاروق للنشر و التوزيع،ة املوارد البشريةإدارباري كشواي، -17
، اململكة العربية  اتصاالت البيانات و الشبكاتاملؤسسة العامة للتعليم الفين و التدريب املهين،  -18

 .2000السعودية، املؤسسة العامة للتعليم الفين و التدريب املهين،
 .2007،عمان،دار املسرية للنشر،املوارد البشرية إدارةخضري كاظم حممود وياسني كاسب اخلرشة، -19
 .2006، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، نظم املعلومات اإلداريةنبيل حممد مرسي ،  -20
، الشارقة،جامعة الدول العربية، االستثمار يف بنية املعلومات و املعرفةاملنظمة العربية للتنمية اإلدارية،   -21

2006. 
،الطبعة األوىل ، القاهرة، الدار ) اء شاهني(،ترمجة مبادئ التنمية املستدامة   ،)موسشيت(دوجالس  -22



155 
 

 .2000الدولية لالستثمارات الثقافية،
 .2007، عمان، دار املسرية،املنهج و االقتصاد املعريفعبد الرمحان اهلامشي،فائزة حممد العزاوي ، -23

  الدراسات الغري منشورة - ب
 حالة دراسة :املؤسسة يف البشرية املوارد على املعلومات تكنولوجيا أثر ن بعنوااجستريم رسالة رايس، مراد - 24

 العلوم كلية األعمال، إدارة فرع التسيري، علوم قسم باألغواط، لسوناطراك الصيانة مديرية مؤسسة
  . 2005، اجلزائر جبامعة التسيري وعلوم االقتصادية

،اجلزائر،كلية العلوم االقتصادية تنمية املستدامة يف اجلزائرإشكالية الامسينة زرنوح، مذكرة ماجيستري بعنوان ي - 25
 .2006و التسيري،

، أطروحة أثر تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت على إدارة املوارد البشرية باملؤسسةني علوطي ، مل - 26
  .2008دكتوراه،كلية العلوم االقتصادية ،جامعة اجلزائر، 

،جامعة دحلب سعد ة االلكترونية و أفاق تطورها يف العامل العريبالتجارحممد جمرب،مذكرة ماجستري بعنوان  - 27
 . 2006،كلية العلوم االقتصادية،جوان 

 املقاالت و االت العلمية -  ب
 .2001،جامعة ورقلة،"التعلم و التدريب عرب الشبكة الدولية للمعلومات"يت إبراهيم ،مقال بعنوانخب  -28
 .2004،جامعة ورقلة،" لومات و االتصال و دورها يف التعليمتكنولوجيا املع"خبيت إبراهيم ،مقال بعنوان - 29
بعنوان تكنولوجيا املعلومات احلديثة و أثرها على القرارات اإلدارية يف "عصام حممد البحيصي، مداخلة  - 30

 .2006األول،جانفي  العدد ، اإلسالمية اجلامعة ،فلسطني، جملة "منظمات األعمال
،مركز التميز ألمن "الشبكات احمللية الالسلكية"طاين،مقالة علمية خاد الغثرب،حممد بن عبد اهللا القح - 31

 .2001،املعلومات

 امللتقيات و الندوات و املؤمترات العلمية   - ج
 2006،،تونس ، املنظور االقتصادي للتنمية املستدامةأوراق عمل املؤمتر العريب اخلامس لإلدارة البيئية ،  - 32
مية البشرية املستدامة كآلية لتفعيل الكفاءة االستخدامية للموارد التن"فتيحة حبرود وعمر سديرة،مداخلة   - 33

امللتقى الدويل التنمية املستدامة و الكفاءات االستخدامية للموارد املتاحة كلية العلوم االقتصادية جامعة ": املتاحة
 .2008دار اهلدى،أفريل : ين مليلة.فرحات عباس بسطيف

،عمان، "نولوجيا املعلومات كأداة قوية يف خدمة مسعى اجلودة الشاملةتك"أهلادي بوقلقول، مداخلة بعنوان - 34
اجلودة الشاملة يف ظل إدارة املعرفة و تكنولوجيا : املؤمتر العلمي الثاين لكلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية 

 .2006املعلومات،
، امللتقى الدويل التنمية "ستدامةمسامهة التنمية البشرية يف حتقيق التنمية امل"خلوط رمية وقطاف سلمى،مداخلة  - 35

املستدامة و الكفاءات االستخدامية للموارد املتاحة كلية العلوم االقتصادية جامعة فرحات عباس بسطيف،عني 
 .2008مليلة، دار اهلدى،أفريل 

  
 



156 
 

،امللتقى  "ئرالتنمية الشاملة املستدامة و الكفاءة االستخدامية للثروة البترولية يف اجلزا"صاحل صاحلي،مداخلة  - 36
الدويل التنمية املستدامة و الكفاءات االستخدامية للموارد املتاحة كلية العلوم االقتصادية جامعة فرحات عباس 

 .2008بسطيف،عني مليلة، دار اهلدى،أفريل 
،الدوحة،املنظمة العربية "التسويق يف الوطن العريب الفرص و التحديات"بشري عباس العالق،ملتقى بعنوان - 37

 .2003مية اإلدارية،للتن
" السياق الدويل إلشكالية االستدامة و الشروط االساسية للتنمية املستدامة"حممد عبد الشفيع عيسى،مداخلة - 38

،امللتقى الدويل التنمية املستدامة و الكفاءات االستخدامية للموارد املتاحة كلية العلوم االقتصادية جامعة فرحات 
 .2008ى،أفريل عباس بسطيف،عني مليلة، دار اهلد

أثر استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال على تسيري املوارد البشرية  يف "مجال لعمارة،مالك عالوي،   - 39
الورشة الثالثة دراسة االستخدامات اجلديدة لتكنولوجيا -، امللتقى الدويل "املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 .2007االعالم و االتصال،جامعة حممد خيضر بسكرة ،
سبتمرب،  4–أوت  26. مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة: األمم املتحدة، نشرة عن قمة جوهانسربغ - 40

2002. 
 .2007: ، فلسطني نظرة إىل مفهوم التنمية املستدامةالقدس، -معهد األحباث التطبيقية  - 41
التنمية البشرية وفرص امللتقى الدويل حول . "مؤشرات التنمية البشرية"قريشي يوسف،بن ساسي ألياس،    - 42

كلية احلقوق و العلوم االقتصادية جامعة ورقلة،مارس : االندماج يف إقتصاد املعرفةو الكفاءات البشرية 
2004. 

 و القوانني و التشريعات  والتقارير الوثائق الرمسية - د
خطة عمل إقليمية مبدئية لبناء جمتمع معلومات يف غريب تقرير اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغريب أسيا، - 43

 .2003،نيويورك، األمم املتحدة ، أسيا
مؤشرات العلم و التكنولوجيا و االبتكار يف اتمع املبين تقرير اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغريب أسيا، - 44

 .2003،نيويورك، األمم املتحدة ،على املعرفة
نيويورك،األمم  مبادرات بناء القدرات التكنولوجية،. دية واالجتماعية لغريب آسياتقرير اللجنة االقتصا  - 45

 .2003املتحدة، 
مسارات  الثروة احلقيقية لألممكامال   2010برنامج االمم املتحدة للتنمية البشرية، تقرير التنمية البشرية   - 46

 . 2010،إىل التنمية البشرية
الثروة احلقيقية لألمم مسارات   2010شرية، ملخص تقرير التنمية البشرية برنامج االمم املتحدة للتنمية الب   - 47

 2010،إىل التنمية البشرية
وزارة التخطيط و التعاون  ،العراق.حمور التشغيل و البطالة: جلنة التنمية البشرية ، مسودة قطاع التنمية البشرية - 48

 .2009اإلمنائي، 
  
 



157 
 

 03-2000قانون رقم "بية،وزارة الربيد وتكنولوجيا االعالم و االتصال،أجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشع  - 49
،الصادرة  48عدداجلريدة الرمسية،،"حيدد القواعد العامة املتعلقة بالربيد و املواصالت السلكية و الالسلكية

 .2000أوت 06بتاريخ 
الطرق املؤدية إىل التعليم، مشروع ": االجتاهات احلديثة يف التدريب"يامسني شاحة عبد الغين ، تقرير    - 50

 .القاهرة،مركز تطوير الدراسات العليا و البحوث جبامعة القاهرة
، عمان ، املطبعة الوطنية الربنامج اإلمنائي " حنو إقامة جمتمع معرفة"،2003تقرير التنمية اإلنسانية العربية    - 51

 .2003لألمم املتحدة،املكتب اإلقليمي للدول العربية،
 تقييم مستوى تكنولوجيا املعلومات :املشهد الرقمي يف دولة قطرعلى لتكنولوجيا املعلومات ،الس األ  - 52

 .2009و االتصاالت يف قطر،قطر، الس األعلى لتكنولوجيا املعلومات،
 متعلقة باملهام،عن املديرية املركزية للموارد البشرية  25/07/2010تعليمة مصلحيه، الصادرة بتاريخ  - 53

 .لالتصاالت اجلزائر ات اهلياكل اإلقليميةو املسؤولي 
 .2005،فرنسا،مطبعة اليونسكو،من جمتمع املعلومات إىل جمتمعات املعرفةألتقرير العاملي لليونسكوا،   - 54

 
  املراجع باللغة الفرنسية : ثانيا
  

A- Livres  
55- Gael Bodet, Sabrina Daoud, Pierre-Henri Amalric, Comment réussir la mise 

en place d’un projet e- Learning,x-perteam ,France,2005. 
56- Daniel BEAUPRE , gestion des ressources humaines ,développement 

durable et responsabilité sociale, France, édition ESKA,2008. 
57- Wafa BRADAI et Jamil CHAABOUNI, Changement organisationnel et 

Intranet : Cas du secteur de leasing en Tunisie, Faculté des Sciences 
Economiques et de Gestion de Sfax-Tunisie,2005. 

58- conclusion du groupe de travail CIGREF ,du green IT aux SI éco-
responsable, France, CIGREF ,octobre 2010. 

59- Eric JOYEN-CONSEIL, Alexandrie, Le télétravail au service du 
développement durable .livre vert volume2 ,paris :syntec informatique,2008. 

60- Nadége GUINIA ,enjeux et perspectives d’un intranet en ressources 
humaines ,France,LIRHE ,2002. 

61- Talladidia Thionbino, Economie de l’environnement et des ressources 
naturelles, L’Harmattan,parais.2004. 

 
B- Articles  
 

62- Ecole régionale des télécoms ,IDT technique, Constantine, direction territoriale 
des télécommunications ,2005. 

63- Mokrane Refaa,  présentation communication" informatique traditionnelle" /"back office" 
colloque international sur la gouvernance et le développement des PME/PMI,CREAD,Alger 
et CNAM Paris,Hotel Hilton, Alger, juin 2003. 

64- mokrane rafaa et maguy pothier ,le multimédia en PME :le cas de 
l’apprentissage des langues des affaires. Direction et gestion des entreprises 
n°158 formation ,France, 2004. 



158 
 

65- mokrane rafaa, gestion de l’information dans l’entreprises Algériennes-étude de 
PMI de la wilaya de Biskra, premier rencontre interentreprises Zibane, 
université Med Khider –Biskra,12 et 13 Avril 2004. 

66- mokrane rafaa ,performancev ,développement durable et Web3,France,la 
revue électronique IRD ,mars2010. 

67- Organisation de coopération et développement économique , «Technologie 
d'information et nouveaux domaines de croissance », Ed. OCDE, 1989. 

C- Document publics 
68- Algérie télécom,  article N° 48 relatif à la formation et perfectionnement 

professionnel ,la première convention collective de l’entreprise Algérie 
télécom ,N° 0,septembre 2003,p21. 

69- Algérie télécom,  article N° 49 relatif aux objectifs de la  formation ,la 
première convention collective de l’entreprise Algérie télécom ,N° 0,septembre 
2003. 

  
 

  مواقع االنترنت: ثالثا
70- httwww.parablibrarians.wordpress.comcategory. 
71- www. azuhairi.jeeran.com/files/81970.doc. 
72- www.matrix-group.net/projects/Final.doc. 
73- www.adsh2007.com/vb/index.php?page=topic&show=1&id=542. 
74- www.kutub.infolibrarycategory5. 
75- www.free syria.com. 
76- http:fr.wikipedia.org/wiki/DA Développement durable. 
77- http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/index.html فيفري  1تاريخ   

2006 
78- www.el-massa.com/ar/pdf/2010/11_10/massa.pdf. 
79- www.achrd.com/forums/index.php?act=Attach&typ. 
80- http://www.hrdiscussion.com. 
81- www.algerietelecom.dz. 
82- http://www.mptic.dz 21/09/2010. 
83- www.escwa.un. 
84- www.ictqatar.qalandscape2009filesictQATAR_Landscape_2009. 
 

http://www.parablibrarians.wordpress.comcategory
http://www.matrix-group.net/projects/Final.doc
http://www.adsh2007.com/vb/index.php?page=topic&show=1&id=542
http://www.kutub.infolibrarycategory5
http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/index.html
http://www.el-massa.com/ar/pdf/2010/11_10/massa.pdf
http://www.achrd.com/forums/index.php?act=Attach&typ
http://www.hrdiscussion.com
http://www.algerietelecom.dz
http://www.mptic.dz
http://www.escwa.un
http://www.ictqatar.qalandscape2009filesictQATAR_Landscape_2009


160 
 

 

 

  

  01 رقم امللحق
 قياس مؤشر دليل التنمية البشرية



161 
 

  

  02 رقم امللحق
  باجلريدة الرمسية 03-2000القانون 

 



162 
 

  



163 
 

   

  03 رقم امللحق
  تعليمة مصلحية حتدد مهام الدوائر و املصاحل

 



164 
 
  



165 
 

  
  04 رقم امللحق

 منوذج من برنامج التكوين باملؤسسة حمل الدراسة



 
 الصفحة  اِّـحتوى

 I  ...................................................................................اإلهداء 
 II  .................................................................................... الشكر

     دمةـمق

    .نولوجيا املعلومات و الشبكاتماهية تك :الفصل األول

  8  ..............................................................................مقدمة الفصل
  9  ..............................................املعلومة وتكنولوجيا املعلومات: املبحث األول

  9 ...................................وجمتمع املعلومات املعلومات: املطلب األول                
 9  .........................................مفهوم املعلومات:  أوال                               
 10  ...........................................جمتمع املعلومات: ثانيا                               

 12             ...............االنتقال من جمتمع املعلومات إىل جمتمع املعرفة : ثالثا                               

 13 ............................................تكنولوجيا املعلومات: املطلب الثاين              

 13  .................................كنولوجيا املعلوماتمفهوم ت: أوال                              

 14  ..........................مراحل تطور تكنولوجيا املعلومات:  ثانيا                              

 15  ...........................البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات: ثالثا                              

 16  ..............................مؤشرات تكنولوجيا املعلومات:  رابعا                             

 18 .............................النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات:خامسا                              

 21  ......................................................االتصاالت و الشبكات: املبحث الثاين

 21 .....................................................االتصاالت:املطلب األول               

 21  .........................................مفهوم االتصاالت:أوال                                

 22  ..........................مكونات نظام االتصاالت عن بعد: ثانيا                               

 22   ...........................................أنواع اإلشارات: ثالثا                               

 23  ................................قنوات ووسائط االتصاالت: رابعا                               

 24  ......................................................الشبكات:املطلب الثاين                

 24       ..................................الشبكات فهوم تاريخ وم: أوال                               

 26   ....................................املكونات املادية للشبكة :ثانيا                               



 27  ............................................املزود و الزبون:ثالثا                                

 29   ..........................................................تصنيف الشبكات: املبحث الثالث

 29 ..............................كة احمللية وتصنيف الشبكاتالشب:املطلب األول                

 29...........................................      مفهوم الشبكة احمللية: أوال                          

 32  .................قا للنطاق اجلغرافيةشبكات احلاسوب وفتصنيف :ثانيا                         

 34  ..............)...الطبولوجي( التصنيف حسب الشكل اهلندسي : ثالثا                           

 39  .......................................التصنيف حسب امللكية :رابعا                           

 42 .......................................تصنيفات الشبكة الواسعة: ايناملطلب الث              

 42  ................................................شبكة االنترانت:أوال                           

 44  ...... ......................................شبكة االكسترانت:ثانيا                           

 46  ...............................................شبكة االنترنت:ثالثا                          

 49  ...............................الشبكات الالسلكية و االفتراضية: رابعا                      

 54  ...................................................................................اخلالصة

التنمية البشرية املستدامة وأثر استخدامات الشبكات : الفصل الثاين
  .املوارد البشرية باملؤسسة تنمية يف

 

 56  ..............................................................................مقدمة الفصل

 57  .................................................. مية البشرية املستدامةالتن: املبحث األول 

 57 ..............................................التنمية املستدامة: املطلب األول                 

 57  ........................................تطور مفهوم التنمية:أوال                             

 58 ..............................................النمو و التنمية:ثانيا                               

 60  .............................السياق التارخيي للتنمية املستدامة: ثالثا                         

 62  ........................................م التنمية املستدامةمفهو:رابعا                           

 70 .....................................التنمية البشرية املستدامة: املطلب الثاين                  

 70  ................................مفهوم التنمية البشرية املستدامة: أوال                         

 71  ................................جوانب التنمية البشرية املستدامة:ثانيا                         

 75  ............................................قياس التنمية البشرية:ثالثا                           

 76 ...................................شرية يف اجلزائرواقع التنمية الب:رابعا                          

 77  ............................................................املوارد البشرية : املبحث الثاين 



 77 ..............................تسيري املوارد البشرية يف املؤسسة: املطلب األول                

 77  ....................................مفهوم تسيري املوارد البشرية: أوال                           

 77  .....................................أهداف إدارة املوارد البشرية:ثانيا                           

 78  .......................رية و ممارسااإطار عمل إدارة املوارد البش:ثالثا                           

 83  ......................التحديات اليت تواجه إدارة املوارد البشرية: رابعا                           

 84 ........................ االستدامة و املوارد البشرية يف املؤسسة: املطلب الثاين                

 84  ......................املوارد البشرية و أثرها يف التنمية املستدامة :أوال                            

 84  ................جية املؤسسةيتسري املوارد البشرية يف ظل إسترات:  ثانيا                            

 85  ................................ؤسسةاملسؤولية االجتماعية يف امل:ثالثا                            

 86  ....................عالقة املسؤولية االجتماعية باملوارد البشرية:  رابعا                           

 87  ...... املؤسسةباملوارد البشرية  تنمية يفأثر استخدامات شبكة االنترانت  :املبحث الثالث

 87 ....املوارد البشرية تنمية يفالتكوين عن بعد و أثر اإلنترانت : األول املطلب                 

 87  ............................... ..............لتكوين عن بعدا: أوال                            

 93 ...................املوارد البشرية  تنمية يفأثرها  واالنترانت  :ثانيا                            

 94  ......................استخدامات الشبكات وحتقيق االستدامة:  ثالثا                           

 97  ..التنظيمي ها هيكلاملؤسسة و  نشاط  يف أثر شبكة االنترانت : املطلب الثاين                 

 97  ........................................ؤسسة نت يف املاالنترا:أوال                             

 98.......................................    وظيفة الشبكة الداخلية :ثانيا                             

100  ............................املؤسسة يفأثر إدخال االنترانت :ثالثا                               

 102 ...................................................................................اخلالصة

   .الدراسة امليدانية : الفصل الثالث 

 104  ..............................................................................مقدمة الفصل

 105  .............................. .............ت اجلزائراتصاالبالتعريف : املبحث األول

 105 ..........مؤسسة اتصاالت اجلزائر و مؤشرات جمتمع املعلومات: املطلب األول                

 105  ..................................تاريخ االتصاالت  يف اجلزائر:أوال                             

 105 ................................اتصاالت اجلزائرمؤسسة  ميالد : ثانيا                          

 107  ............................فروع وهياكل جممع اتصاالت اجلزائر:ثالثا                          

 107  .............................ائرمؤشرات جمتمع املعلومات يف اجلز:رابعا                          



 112 ............ املديرية العملية لالتصاالت باملسيلة-ميدان الدراسة:  املطلب الثاين              

 112  ................................................نشأا تعريفها: أوال                           

 115 ................ ............اهليكل التنظيمي  و املصاحل املختلفة: ثانيا                            

 117  ...........................................منتوجاا و خدماا:ثالثا                            

 117 .............................حظرية املشتركني و الكثافة اهلاتفية:رابعا                            

 119  ..............شبكة املعلوماتية والتكوين يف املديرية العملية لالتصاالت باملسيلة: املبحث الثاين

 119 ................................... شبكة املعلوماتية يف املؤسسة: املطلب األول               

 119  ............................................ا و نشأا تعريفه: أوال                            

 119  ......................................مكوناا ووسائل الربط: ثانيا                             

 119  ......................................شكل اهلندسي للشبكةال:ثالثا                             

 121  .....التطبيقات املعلوماتية على شبكة االنترانت باملديرية العملية: رابعا                             

 122 ........................... التكوين يف املديرية العملية لالتصاالت: املطلب الثاين              

 122  ......................................التكوين و حتسني املستوى:أوال                           

 122..................  ..............................أهداف التكوين:ثانيا                           

 123  ........................أمناط و طرق التكوين يف املديرية العملية :ثالثا                            

 123  ................. ...............برنامج التكوين باملديرية العملية:رابعا                            

 125  ...............................................................نتائج املقابلة: املبحث الثالث

 125 .................................................ة البحثأدا: املطلب األول                 

 125  ...................................التحقيق و البحثميدان : أوال                               

 125  ...............................................أداة البحث:ثانيا                                

 126  ...........) .........خمطط دليل املقابلة(تصميم دليل املقابلة :ثالثا                                

 128 .......................................... حتليل نتائج املقابلة : املطلب الثاين                 

 128  ..............................................لة احلرة املقاب:أوال                                

 130..................                           ..مناخ سري عملية املقابلة النصف موجهة: ثانيا                                 

131  .............................ع اخلرباءقابلة  محتليل نتائج امل: ثالثا                                 

 146  ...................................................................................اخلالصة

 148 ................................................................................... اخلامتة

 148  ......................................................................تاالقتراحاالنتائج و 



 154 ....................................................................................املراجع

 160 ................................................................................... املالحق

 قائمة احملتويات 
  قائمة  اجلداول 
 قائمة  األشكال 

 ملخص 
  



 
 

  قائمة اجلداول
  الصفحة  عنوان اجلدول  رقم اجلدول

  17  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مؤشرات  1.1اجلدول 
  48 الفرق بني االنترانت و االكسترانت و االنترنت    2.1اجلدول 
  52  الشبكة احمللية و تصنيفاا  3.1اجلدول 
  53  الشبكة الواسعة و تصنيفاا  4.1اجلدول 
  82  الفرق بني التدريب و التعليم  1.2اجلدول 
  109 مؤشرات اهلياكل العامة يف اجلزائر  1.3اجلدول 
  111 مؤشرات النفاذ إىل تكنولوجيا اإلعالم و االتصال  2.3اجلدول 
 112 مؤشرات استعمال تكنولوجيا اإلعالم و االتصال  3.3اجلدول 
العملية لالتصاالت باملسيلةعدد وتوزيع املوارد البشرية يف املديرية   4.3اجلدول   113  
  117 حظرية املشتركني  5.3اجلدول 
  118 الكثافة اهلاتفية و استخدام االنترنت  6.3اجلدول 
  123 عدد األفراد يف املؤسسة الذين استفادوا من التكوين  7.3اجلدول 
  124 عدد أيام التكوين لألفراد  يف املؤسسة  8.3اجلدول 
املقابلةسري عملية   9.3اجلدول   130  
  145 درجة حتقق اجلانب  النظري مقارنة مع رأي اخلرباء  10.3اجلدول 

  

  

  

  

  

  



 
 

  قائمة األشكال
  الصفحة  شكلعنوان ال  لشكلرقم ا

  10 العالقة بني البيانات و املعلومات و املعرفة  1.1الشكل 
التجهيزات، ( التمثيل الزمين لالنكسارات التكنولوجية من قبل جمموعة من   2.1الشكل 

.لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )الربجميات، االتصاالت  15  

  22 اإلشارات التماثلية  3.1الشكل 
  23 اإلشارات الرقمية  4.1الشكل 
LAN  5.1الشكل    33  خمطط الشبكة احمللية 
WAN    6.1الشكل  خمطط شبكة    33  
  35 هيكل الشبكة اخلطي  7.1الشكل 
الشبكة الدائريةهيكل   8.1الشكل   37  
  38 هيكل الشبكة النجمية  9.1الشكل 
  39 هيكل الشبكة الشجرية أو اهلرمية  10.1الشكل 
  39 هيكل الشبكة التشابكية      11.1الشكل 

  64 أبعاد التنمية املستدامة  1.2الشكل 
  79 أنشطة وظيفة التكوين  2.2الشكل 
  80 وظيفة التعويضات  3.2الشكل 
  90 التعلم عن بعد عرب  LAN, MAN ou WAN  4.2الشكل 
  113 التمثيل النسيب لفئات املستخدمني باملؤسسة  1.3الشكل 
  114 اهليكل التنظيمي للمديرية العملية التصاالت اجلزائر باملسيلة  2.3الشكل 
 120 هيكل شبكة املعلومات باملديرية العملية    3.3الشكل 
مبقارنة بني  السنواتعدد أيام التكوين   4.3الشكل   124 
 127 خمطط دليل املقابلة  5.3الشكل 

 



  امللخص
رد اتكوين املوويعد  ،احلديثة التصاالتاأبرز مكونات تكنولوجيا  من االنترانت تعترب  ،يف املؤسسات

  .يف اجلزائر ممارسة األكثراستخدامات االنترانت  هم ة من أمستدام ة و السيما  التكوين عن بعد بطريقةالبشري
استكشافية حتتوي على دراسة  دت على دراسة بدراسة ميدانية اعتم قمنا ، تطبيقيالنظري و الربط بني لل
سنة  إحدى عشرةهذه الدراسة هي مثرة أكثر من .لدراسةاملركبة لطبيعة للنظرا مع اخلرباء  تمقابالو ،الوثائق

  .من العمل و اخلربة مبؤسسة اتصاالت اجلزائر
ذه احملاور باستخدامات تعلقت هو إشكالية البحث،متاشيا مع  أساسيةإىل أربعة حماور  قسم املقابلة دليل

تكوين عن بعد من خالل هذه ال ،اهليكل التنظيمي علىاملوارد البشرية و يف تنميةتأثريها  ،شبكة االنترانت
  .املورد البشري يف تنمية ااالستدامة يف الشبكة و تأثريه

    جهة نظرودعمت املقاربات النظرية و جتربتنا من خالل مقارنة و غذت اقتراحاتمت اخلروج بنتائج و 
 .اخلرباءأراء و

Résumé  
Dans les entreprises, les Intranets constituent les plus importantes composantes des 

technologies de télécommunications modernes. La formation des ressources humaines et 
notamment la formation à distance d'une façon durable sont les utilisations les plus fréquentes 
des Intranets en Algérie. 

Dans le but d’homogénéisation entre le théorique et la pratique  nous avons adopté une 
étude sur le terrain basée sur une étude exploratoire composé d’une étude documentaire et des 
entretiens avec les experts en raison de la nature complexe de l'étude. Cette étude est 
également le fruit de plus de onze années de notre pratique et d’expérience au sein d’Algérie 
Telecom. 

Le Guide d'entretien  a été divisé en quatre thèmes  relatifs à notre problématique de 
recherche. Ils se répartissent ainsi : utilisation de l'intranet ; les impacts sur les ressources 
humaines et la structure organisationnelle de l’entreprise ; la formation à distance via le 
réseau intranet ;  et  la durabilité du réseau et son impact sur les ressources humaines. 

Nous avons  abouti à des résultats et des suggestions enrichissant les approches théoriques 
et notre expérience par la comparaison des points de vue des experts. 

 


