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ملخص:
هتدف الدراسة إىل معرفة تكنولوجيا املعلومات ودورها يف حتسني االتصال الداخلي ،وذلك من
خالل معرفة طبيعة العالقة بني تكنولوجيا املعلومات واالتصال الداخلي يف مؤسسة سونلغاز بوالية املدية.
ولتحقيق أهداف الدراسة فقد مت تصميم استبانة وتوزيعها على أفراد عينة الدراسة والبالغ عددهم
( )30مفردة ،ولقد مت استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSلتحليل البيانات وتوصلت
الدراسة إىل أن الدورات التدريبية اليت خيضع هلا عمال سونلغاز ال تساعدهم على فهم التكنولوجيا إذ أهنا
ال تزال معقدة بنسبة هلم كما أهنم ال يستعملوهنا بالشكل املطلوب يف عملية االتصال رغم اإلمكانيات
املتوفرة لديهم.
كلمات مفتاحية :اتصال داخلي؛ تكنولوجيا؛ تكنولوجيا معلومات؛ مؤسسة سونلغاز باملدية.
تصنيف .M150 ،M140 : JEL

Abstract:
The study aims to find out information technology and its role in
improving internal communication through knowledge of the nature of the
relationship between information technology and Enterprise intercom BDB
Medea .

*
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mandate to achieve the objectives of the study designed to identify
and distribute them to members of the study sample And (30), and I've been
using the statistical package for Social Sciences (SPSS) to analyze the data
so that, ou the study found that the courses not BDB workers help them
understand technology because it's still complicated by them as they don't
use it as Requested in the communication process, despite their potential
;Keywords: internal communication; technology; information technology
Alvin BDB Foundation.
Jel Classification Codes: M140, M150.

 .1مقدمة:
شهدت تكنولوجيا املعلومات خالل القرن الواحد والعشرين تطورات سريعة وتأثريات مباشرة
للثورة الرقمية امتد تأثريها على كافة جوانب احلياة العامة ،حبيث أدت إىل إحداث تغيري جوهري يف شكل
ودور اإلدارات واألجهزة وعالقتها مع بعضها البعض ،كون أن العصر الراهن يعرف بعصر الثورة العلمية
واملعلوماتية والتكنولوجية والرقميات ،كما يعترب عصر التالحم العضوي بني احلاسبات اإللكرتونية والعقل
البشري ،فاحلاسبات غزت كل جماالت النشاط اإلنساين املعاصر يف االقتصاد ،واخلدمات واالتصاالت،
كما قد أحدثت الشبكات تغريات جذرية يف كيفية نقل املعلومات ،ومشاركتها بني املوظفني يف املؤسسة
مما سهل العملية االتصالية ،حيث شهدت العمليات االتصالية حتوالت جذرية من الشكل التقليدي إىل
الشكل اإللكرتوين ،إذ تعمل املؤسسات بشكل جدي على دعم العملية االتصالية وتوفري كافة أسباب
جناحها ،كما أهنا تعمل على حتسني االتصال الداخلي كما وكيفا ،وملا هلا من إسهام قوي يف تنسيق
وتطوير األدا وحتقيق األهداف ،مما جعل املؤسسة أكثر حتكما يف العملية االتصالية ،حبيث تستطيع حتديد
الوقت املناسبة ونوع الرسائل والقنوات االتصالية اليت حتتاجها ،مما يوفر الوقت والتكلفة ،وهذا ما ينعكس
باإلجياب على حتسني وتطوير االتصال الداخلي باملؤسسة.
من خالل كل ما سبق يمكن طرح اإلشكالية الرئيسية التالية:
"ما مدى إسهام تكنولوجيا املعلومات يف حتسني االتصال الداخلي مبؤسسة سونلغاز؟".
فرضيات الدراسة :تتمثل فرضيات الدراسة فيما يلي:


تساهم وسائل تكنولوجيا املعلومات يف حتسني االتصال الداخلي مبؤسسة سونلغاز؛
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 حيتاج عمال مؤسسة سونلغاز لتكنولوجيا املعلومات متطورة كما حيتاجون إىل التدرب على
استخدامها.
أهداف الدراسة :تكمن أهداف الدراسة يف النقاط التالية:
 إبراز وظائف االتصال الداخلي وكيفية االستفادة من تكنولوجيا املعلومات لتطويره؛ حماولة تسليط الضو على دور تكنولوجيا املعلومات يف حتسني االتصال الداخلي ومدى اهتمام املؤسسةاملدروسة هبذا اجملال؛
 تشخيص مدى مواكبة املؤسسة يف االستفادة من تكنولوجيا املعلومات عرب العمل والتدريب عليها. .2مفهوم تكنولوجيا المعلومات
يرجع أصل كلمة التكنولوجيا ) (Technologyإىل اليونانية ،وهي تتكون من مقطعني ،املقطع
األول " "Technoويعين حرفة أو مهارة أو فن أما الثاين " "Logyويعين علم أو دراسة ومن هنا فان
كلمة تكنولوجيا تعين علم األدا .
ويشري مصطلح التكنولوجيا إلمكانية التطبيق العملي لألساليب العلمية املتطورة ،على اعتبار أن
هذه األساليب العلمية غالبًا ما تتعلَّق بالتطورات اجلديدة يف العمليات أو اإلنتاج ،إضافًة إىل التقدم
العلمي املؤثّر يف خمتلف األنشطة اليت ميكن استخدامها (خضري و وآخرون ،1998 ،صفحة .)112
 يعرف روجر  Rogercarterتكنولوجيا المعلومات بأنها" :األنظمة واألدوات املستخدمة لتلقي،
ختزين ،حتليل وتوصيل املعلومات يف كل أشكاهلا ،وتطبيقها يف كل جوانب حياتنا ،شاملة بذلك
املكتب ،املصنع واملنزل" (الصرييف ،2006 ،صفحة .)19
 أما معجم تكنولوجيا المعلومات واالتصال فيرى أنه ":باملعىن العام للمصطلح فإن تكنولوجيا
املعلومات تشمل كل عمليات مجع ،ختزين ،معاجلة ،وبث البيانات ،وهي تتكون من عدة عناصر،
كالعتاد والربامج وقواعد البيانات وشبكات االتصاالت" (احلبوشي ،2011 ،صفحة .)66
بصفة عامة تعرف تكنولوجيا المعلومات بأنها" :مجيع أنواع التكنولوجيا املستخدمة يف تشغيل
ونقل وختزين املعلومات يف شكل إلكرتوين ،وتشمل تكنولوجيا احلاسبات اآللية ،ووسائل االتصال،
شبكات الربط ،أجهزة الفاكس وغريها من املعدات اليت تستعمل بشدة يف عملية االتصال" (بوعمرة،
 ،2015-2014صفحة .)03
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من التعريفات السابقة ميكن أن نعرب على تكنولوجيا املعلومات هي خمتلف الوسائل الرقمية اليت
تسمح بنقل املعلومات وختزينها من أجل ترقية وتطوير العملية االتصالية عكس العملية االتصالية التقليدية
اليت تعتمد على وسائل يدوية كالتقارير واملقابلة ،والقرارات اإلدارية.
 1.2وظائف تكنولوجيا المعلومات :ميكن تلخيصها فيما يلي (احلسبان ،2009 ،صفحة :)92
 تقوم على مجع تفاصيل قيود أو سجالت النشاطات؛
 حتول وحتلل وحتسب مجيع البيانات أو املعلومات؛

 توفر نظم احلاسوب إجرا عدة أنواع من املعاجلات للمعلومات يف وقت واحد؛
 تسهل اسرتجاع املعلومات إلجناز عملية إضافية أو إرساهلا إىل مستفيد آخر؛
 تنقل البيانات واملعلومات من مكان آلخر؛

 حتقق تكنولوجيا املعلومات عدة منافع :السرعة ،الثبات ،املوثوقية والدقة.
 .3ماهية االتصال الداخلي
يعترب االتصال الداخلي من بني أهم األساليب اإلدارية املهمة يف املؤسسة ،كلما كان االتصال
حمكم كان هناك حتسني يف أدا املؤسسة ،وهذا يرجع لكون العملية االتصالية الوسيلة اليت تربط خمتلف
أجزا اإلدارة ببعضها البعض وتضمن ترابط واتصال دائم سوا كان من األسفل إىل األعلى أو العكس أو
يف نفس املستوى فهو يعترب عصب املؤسسة.

 1.3تعريف االتصال الداخلي:

يعرف االتصال الداخلي على أنه عالقات العمل اليت تكون بني خمتلف املستويات واملصاحل اإلدارية
للمؤسسة ،وطرق وأمناط العمل (نظم معلومات ،مبادالت)( .جعالة ،2013-2012 ،صفحة )64
ويعرف االتصال الداخلي كذلك بأنه أهم وسيلة من وسائل تنفيذ اسرتاتيجية املؤسسة ،وال ميكن
قيام اإلدارة بواجباهتا دون وجود حتكم يف استخدام االتصال ،وميكن القول أن اإلدارة هي عملية االتصال
إذا ما جنحت العملية االتصالية جنحت املؤسسة والعكس صحيح (بوسوسة ،2005 ،صفحة .)41
ويعرف بأنه عملية نقل املعلومات واآلرا واألحداث واملواقف املختلفة بني املصاحل داخل املؤسسة،
باستعمال قناة أو وسيلة اتصال وخيتلف االستعمال حسب الزمن أوظروف (طش ،2016 ،صفحة )20
 2.3أنواع االتصال الداخلي :ينقسم االتصال الداخلي إىل نوعني مهمني مها( :جعالة-2012 ،
 ،2013الصفحات )67-65
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 االتصال الرسمي :يتمثل يف العملية االتصالية اليت تأخذ الشكل الرمسي واليت تظهر يف اخلريطةالتنظيمية للمؤسسة واليت حتكمها النظم واللوائح التنظيمية ،حىت تضمن تدفق البيانات واملعلومات بني
خمتلف مصاحل وأفراد املؤسسة ،وله عدة أشكال :اتصال صاعد(من األسفل إىل األعلى) واتصال نازل(من
األعلى إىل األسفل) واتصال أفقي (يكون يف نفس املستوى).

 االتصال غير رسمي :هو جمموعة تبادل املعلومات بني خمتلف أفراد املؤسسة واليت ال حتكمها النظمواللوائح التنظيمية بل تنتج من العالقات الشخصية بني العمال.
 3.3وظائف االتصال الداخلي:
هناك عدة وظائف لالتصال الداخلي ميكن ذكر أمهها (سبيت ،2015-2014 ،الصفحات
:)28-27
 وظيفة التبليغ :تتمثل يف توصيل املعلومات واحلقائق دون إضافة أو تغيري عليها ،كتبليغ أهداف
املؤسسة أو مهام كل عامل باملؤسسة؛

 وظيفة اإلقناع :ويقصد هبذه الوظيفة مَتكن املرسل من جعل املستقبل يشعر مبدى أمهية املعلومات اليت

وصلته وتنفيذ معلومات الرسالة ،مثال إقناع العمال بأمهية إنتاج منتج يتميز باجلودة هتدف لتوسيع
احلصة السوقية؛

 وظيفة التفهيم :تتمثل يف القدرة على نقل املعلومات واخلربات من شخص ألخر ويتوقف مستوى
فهم املستقبل على تفاعل الذي يتم من خالل االتصاالت إضافة إىل دقة النقل يف عملية االتصال؛
 وظيفة المساعدة على اتخاذ القرار :سالمة القرار املعتمد على مدى توفري االتصال الداخلي
التفاعلي البدائل واملعلومات الالزمة عن كل موقف.

 .4تخطيط وتصميم الدراسة الميدانية

بعد االنتها من تناول بعض املفاهيم واملعلومات املتعلقة باجلانب النظري للدراسة ننتقل إىل
اجلانب التطبيقي واملتمثل يف الدراسة امليدانية نستهله بأول خطوة وهي حتضري الدراسة امليدانية اليت تعترب
من أهم اخلطوات نظرا لصعوبة القيام هبا.
 1.4تقديم الدراسة الميدانية:

 1 .1.4المعلومات ومصادر الحصول عليها :قمنا مبعرفة نوع املعلومات اليت نود احلصول عليها من
خالل اإلشكالية الرئيسية ،حيث وجدنا أن املعلومات املطلوبة من أجل اإلجابة على هذه اإلشكالية هي
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معلومات أولية واليت يتم احلصول عليها من خالل عمال مؤسسة سونلغاز ،وهذا النوع من املعلومات غري
متوفر يف املكتبات أو الدراسات السابقة كما هو احلال بالنسبة للمعلومات الثانوية.
 2 .1.4مجتمع وعينة الدراسة :تعتمد الدراسة بصفة أساسية على استقصا ميداين للمؤسسة ،ولقد
أخذنا عينة غري عشوائية قصدية وهذا بتحديد أفراد العينة الذين هلم عالقة مباشرة باستخدام تكنولوجيا
املعلومات يف املؤسسة من أجل الوصول إىل البيانات اليت ختدم وجتاوب على إشكالية الدراسة وقدر حجم
العينة بـ( )40فرد ومت اسرتجاع ( )35عينة أي بنسبة ( )%87.5استبعد منها  5عينات نظرا لعدم
استكمال الشروط فيها وبذلك أصبح عدد العينات املدروسة ( )30عينة أي ما يعادل ( )%75من
العينة اإلمجالية املوزعة وذلك حسب اجلدول التايل:
الجدول رقم ( :)01عدد االستبيانات الموزعة
االستبيان

التكرار

النسبة%

االستبيانات املوزعة

40

100

االستبيانات املسرتجعة

35

87.5

االستبيانات املستبعدة

5

12.5

االستبيانات الصاحلة للتحليل

30

75

المصدر :إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج Spss19

 2 .4إعداد االستبيان :من أجل تقييم تكنولوجيا املعلومات ودورها يف حتسني االتصال الداخلي لدى
عمال مؤسسة سونلغاز مت االعتماد على منوذج يهتم بدراسة جمموعة من األبعاد ،قصد معرفة العالقة بني
هذه املكونات وكذا الطريقة اليت تساهم هبا يف معرفة دور تكنولوجيا املعلومات يف حتسني االتصال
الداخلي مبؤسسة سونلغاز.

األسئلة املوجودة يف االستبيان صممت على أساس هذه املكونات ،ومن أجل مجعها مت االعتماد
على برنامج  Spssو.Excel
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 3 .4تحديد أهداف قائمة االستبيان :هناك هدف رئيسي وأهداف ثانوية ،فاهلدف الرئيسي يتمثل يف
معرفة العالقة بني املتغريات قصد التأكد أو نفي الفرضيات واحلصول على إجابات اليت من شأهنا أن جتيب
على اإلشكالية الرئيسية.
أما األهداف الثانوية تتمثل يف معرفة كيف تساهم التساؤالت يف توضيح مستوى مسامهة
تكنولوجيا املعلومات يف حتسني االتصال الداخلي يف مؤسسة سونلغاز وكذا أهم العناصر املوجودة فيها
واليت يوليها العاملني اهتماما كبريا .
 4 .4مخطط البحث :اهلدف منه توضيح طبيعة العالقة بني متغريي البحث كما هو يف الشكل التايل:
الشكل  :01أنموذج البحث
المتغير المستقل

المتغير التابع

تكنولوجيا المعلومات

تحسين االتصال الداخلي

 .5االختبارات األولية ألداة القياس :لكي يتم التأكد من صدق االستبانة أو عدمها قمنا بإجرا
جمموعة من االختبارات عليها ،باللجو لألساتذة احملكمني باإلضافة إىل االختبارات اإلحصائية
الالزمة لذلك.
 1 .5صدق االستبانة :للتأكد من صدق االستبانة ومناسبة فقراهتا قمنا بعرضها على جمموعة من
احملكمني من ذوي اخلربة واالختصاص (أساتذة جامعيني) ،حيث قاموا بإصدار حكمهم على درجة
مناسبة األسئلة ومدى سالمة ودقة الصياغة اللفظية والعلمية لعبارات االستبيان ومدى مشوهلا ملشكل
الدراسة وحتقيق أهدافها ،ومت تدوين مالحظاهتم وعلى ضوئها مت إجرا التعديالت اليت أشار إليها
احملكمون،حىت مت الوصول للشكل النهائي لالستبانة الدراسة.
 2.5ثبات متغيرات االستبانة :استخدمنا يف الدراسة معامل الثبات ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة،
حبيث تكون قيمة ألفا كرونباخ مقبولة إذا تعدت قيمتها  0.60وأوضحت النتائج أن قيمة الثبات مرتفعة
وذلك حسب اجلدول التايل:
190
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الجدول  :02معامل ألفا كرونباخ ) (alpha cronbachلقياس ثبات االستبانة
المعامل

معامل ألفا

الثبات

األسئلة

84.8

28
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يتضح من اجلدول ( )02أن معامل ألفا كرونباخ كان مرتفعا وقدر بـ  ،0.848وهذا يدل على أن
قيمة الثبات مرتفعة مما يعكس أن املقياس صاحل لقياس ما وضع من أجله ،كما يدل كذلك على ثبات
متغريات االستبانة.
 .6عرض نتائج الدراسة:
سنتطرق يف هذا املبحث إىل عرض وحتليل نتائج االستبيان وذلك من خالل عرض وحتليل نتائج
البطاقة الشخصية للمستجوب وعرض وحتليل نتائج األسئلة
 1 .6وصف عينة الدراسة :بعد مجع البيانات الالزمة من عينة قدرها ( )30مت ترميزها وحجزها
ومعاجلتها باالعتماد على كل من برنامج  Spssو ،Excelومت احلصول على النتائج كما هي مبينة يف
اجلداول واألشكال املستعملة يف عرض النتائج باالعتماد على برناجمي  Spssو.Excel
 2 .6عرض النتائج الشخصية :قبل التطرق إىل عرض نتائج مضمون البحث نقوم يف البداية بالتحليل
الوصفي لألسئلة املتعلقة باملستقصي واليت أدرجت يف األخري هبدف كسب ثقته.
الجدول  :03النتائج الشخصية لعينة الدراسة
النتائج الشخصية

التكرار

الخيارات
191

النسبة

خنافيف محمد
الجنس

عمر المستجوب

المؤهل العلمي

مجال الوظيفة الحالية

ذكر

24

80

أنثى

6

20

أقل من  25سنة

1

3.3

من  25سنة إىل  35سنة

12

40

من  36سنة إىل  45سنة

16

53.3

من  46فأكثر

1

3.3

ثانوي

2

6.7

ليسانس

12

40

تقين سامي

14

46.7

ماسرت

1

3.3

ماجستري

1

3.3

رئيس قسم

1

3.3

رئيس مصلحة

1

3.3

أعمال إدارية غري إشرافية

22

73.3

عون إداري

1

3.3

تقين دراسات

4

13.3

األمانة

1

3.3
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سنوات الخبرة

القدرة على التعامل مع
الكمبيوتر

معدل ساعات استخدام
الحاسوب يوميا في العمل

هل تمتلك بريد الكتروني

نوع البريد االلكتروني

أقل من  5سنوات

6

20

من  5سنوات إىل أقل من  10سنوات

10

33.3

من  10سنوات إىل أقل من  15سنة

9

30

من  15سنة فأكثر

5

16.7

عالية

13

43.3

متوسطة

12

40

حمدودة

5

16.7

1

7

23.3

2

9

30

3

2

6.7

4

3

10

5

3

10

6

4

13.3

7

2

6.7

نعم

23

76.7

ال

7

23.3

التنسيق

17

56.7

Yahoo

9

30

Gmail

4

13.3
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المجموع

100

30
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من خالل اجلدول  03أعاله نالحظ أن أفراد العينة معظمهم من جنس الذكور وأغلب العاملني
يف املؤسسة من الفئة الشبابية مما يعكس ذلك لقابلية املؤسسة باستغالل ذلك يف تطوير وحتسني املؤسسة،
كما نالحظ أن معظم العاملني من ذوي مستوى علمي جامعي وهلم خربة متوسطة ،كما تعد كذلك
القدرة على التعامل مع الكمبيوتر عالية لدى أفراد املؤسسة مما يسمح للمؤسسة باستغالل هذه الكفا ة يف
تطوير التحكم يف احلاسوب وخمتلف نظم املعلومات ،كما أصفر التحليل إىل أن العاملني يف املؤسسة
يستخدمون جهاز الكمبيوتر بشكل كبري جدا وهذا يدل على أن املؤسسة تعتمد يف عملها على
تكنولوجيا املعلومات بصفة مكثفة ،كما أن اغلب العاملني ميتلكون بريد إلكرتوين من نوع تنسيق التابع
للمؤسسة ،يف األخري ميكن القول أن املؤسسة يف حال تبين أي إسرتاجتية تتعلق بتطويرها خبصوص
بتكنولوجيا املعلومات سيكون العنصر البشري هبا قادر على هذا التطوير.
 .7تحليل محاور االستبانة :من خالل هذا اجلز سنقوم بتحليل نتائج األسئلة حسب كل جز .

 1 .7تحليل الجزء األول من االستبانة (االتصال الداخلي بالمؤسسة) :وذلك على النحو التايل:
الجدول :04االتصال الداخلي بالمؤسسة
االتصال الداخلي بالمؤسسة
هل تستطيع االتصال بزمالئك
داخل املؤسسة يف أي وقت ومن أي

نعم

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

0.23

0.504

التكرار

24

إلى حد ما
%

80

التكرار

5

%

16.7

ال
التكرار

3.3

%

1

مكان
هل يتوفر لدى املؤسسة سهولة يف
إجرا عملية االتصال الداخلي
باملؤسسة

0.37

0.490

19

194

63.3

11

36.7

--

--

تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحسين االتصال الداخلي  -دراسة حالة مؤسسة سونلغاز بالمدية-
هل خيفف االتصال الداخلي من
تعدد وتعقد الوظائف اليت تقوم هبا

0.504

0.43

17

56.7

13

43.3

--

--

املؤسسة
هل تستطيع احلصول على املعلومات
اليت حتتاج إليها يف الوقت املناسب

0.450

0.27

22

73.3

--

--

26.7

8
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بنا ا على اجلدول  04نالحظ أن اغلب العاملني باملؤسسة يتصلون بزمالئهم يف أي وقت وأي
مكان دون أي مشكلة ،كما أن هناك سهولة يف االتصال باملؤسسة ،أما بالنسبة ملساهم االتصال يف
التقليل من تعدد وتعقد الوظائف فهو حمدود ،ويف األخري وحسب اجلدول ميكن القول أن االتصال يساهم
يف احلصول على املعلومات يف الوقت املناسب هذا ما جيعل املؤسسة حتقق كفا ة والوصول ألهدافها.
 2 .7تحليل الجزء الثاني من االستبانة (الشبكات) :وذلك على النحو التايل:
الجدول  :05الشبكات بالمؤسسة
الشبكات

المتوسط

االنحراف

ال

نعم

الحسابي

المعياري

التكرار

%

التكرار

%

احلاسوب اخلاص بك مرتبط بشبكة حملية للمؤسسة

0.27

0.450

22

73.3

8

26.7

احلاسوب اخلاص بك مرتبط بشبكة االنرتنت

0.60

0.498

12

40

18

60

احلاسوب اخلاص بك تتوفر فيه برامج خاصة باملؤسسة

0.30

0.466

21

70

9

30
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من اجلدول  05نالحظ أن أغلب احلواسيب يف املؤسسة مرتبطة بشبكة حملية وهذا يدل على أن
املؤسسة تتوفر على شبكة اتصال داخلية تغذي خمتلف مصاحلها بالبيانات واملعلومات ،أما خبصوص
شبكة االنرتنت فمعظم حواسيبها غري مربوط باالنرتنت وهذا يدل على أن املؤسسة ال تعتمد على الشبكة
العاملية يف عملها ولديها فجوة سالبة يف جمال الشبكات ،أما خبصوص توفر حواسيب املؤسسة على الربامج
195
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اخلاصة فكانت النتيجة أن معظمها تتوفر على هذه الربامج وهذا راجع لطبيعة عمل املؤسسة واليت تعتمد
على الربامج والتطبيقات يف تسيري خمتلف عملياهتا وكذلك لضخامة خدماهتا ومهامها.
 3 .7الجزء الثالث من االستبانة (وسائل وطرق االتصال) :ميكن تلخيصها فيما يلي:

الشكل  :02طرق االتصال الداخلي المتوفرة لدى العاملين
120
100
80
60
40
20
0

ال

نعم
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نالحظ من خالل الشكل  02أن وسائل االتصال املتوفرة بشكل كبري هي اإلكسرتانت وهذا
راجع إىل أن مثل هذه املؤسسات تعمل بالصفة املركزية يف اختاذ القرارات ومعظم براجمها مرتبطة بنظام
املركزي مما جيعلها تستعمل هذه التقنية بشكل كبري ،كما تعترب كذلك الرسائل القصرية  smsمن بني
الوسائل املستعملة بكثرة ،أما الوسيلة الغري متوفرة للعاملني مبكاتب عملهم فهي تتمثل يف اهلاتف.
الشكل  :03انسب طريقة لالتصال الداخلي حسب رأي العمال
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الهاتف
االنترانت
الملصقات
الرسائل القصيرة sms
120

100

االجتماعا
ت

الهاتف

50
50

56,7
56,7

80

40

60

االكسترن
الفاكس االنترنت االنترانت
ت
86,7
13,3

73,3
26,7

83,3
16,7

100
0

0

20

الرسائل
التعليمات الهاتف
القصيرة
شفهيا الملصقات
المكتوبة النقال
sms
 93,3 76,7 56,7نعم
90
86,7
ال
6,7
23,3 43,3
10
13,3
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من الشكل  03نالحظ أن االكسرتانت هي أنسب طريقة لالتصال باملؤسسة حسب رأي
العاملني بنسبة  ،%100يأيت بعدها الرسائل القصرية smsوامللصقات اهلاتف النقال ...وهذا ما يوضح
أن العاملني لديهم قدرة يف استعمال وسائل االتصال احلديثة بل حىت يفضلوهنا عن الوسائل التقليدية،
والوسيلة األقل نصحا هبا اهلاتف بنسبة .%56.7
.4 .7الجزء الرابع من االستبانة (التدريب على وسائل االتصال)
يوضح الشكلني املواليني التدريب على وسائل االتصال:
الشكل  :05هل شاركت في دورة تدريبية للتعامل

الشكل  :04هل شاركت في دورة تدريبية للتعامل
مع وسائل تكنولوجيا المعلومات المختلفة
ال

مع وسائل تكنولوجيا المعلومات المختلفة
ال

نعم

نعم
12%

12%

88%

88%
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من خالل الشكلني السابقني والذين يوضحان اإلجابة على السؤالني واليت كانت أغلب العاملني
إن مل نقل الكل تقريبا يف املؤسسة قد شاركوا يف دورة تدريبية خاصة يف جانب التعامل مع تكنولوجيا
197
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املعلومات املختلفة ،لكن رغم هذه التدريبات إال انه هناك صعوبة كبرية بالنسبة ألغلبهم يف استخدامها
لوسيلة لالتصال وهذا إن دل فهو يدل على ضعف الربامج التدريبية املشارك فيها.
 5 .7الجزء الخامس من االستبانة (المتوقع من استخدام تكنولوجيا المعلومات):
الجدول  :06المتوقع من استخدام تكنولوجيا المعلومات
المتوقع من استخدام تكنولوجيا المعلومات

المتوسط

االنحراف

إلى حد ما

نعم

الحسابي

المعياري

التكرار

%

التكرار

%

هل تطوير وسائل االتصال حيسن من أدا العمل واالتصال
داخل املؤسسة

0.23

0.430

23

76.7

7

23.3

هل تساهم وسائل تكنولوجيا املعلومات يف التقليل من
الوقت املطلوب إلجناز العمل

0.23

0.430

23

76.7

7

23.3

هل تساهم تكنولوجيا املعلومات يف زيادة التنسيق بني
األقسام الداخلية املوجودة باملؤسسة وزيادة فعاليتها

0.27

0.450

22

73.3

8

26.7
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نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن عمال املؤسسة يتوقعون من استخدامهم لتكنولوجيا املعلومات
يف خمتلف عمليات املؤسسة سيحسن من األدا واالتصال الداخلي باإلضافة إىل تقليص الوقت املستغرق
يف أدا العمل ،وكذلك تسمح التكنولوجيا بالتنسيق بني األقسام الداخلية املوجودة باملؤسسة وزيادة
فعاليتها وهذا يدل على الرغبة الكبرية املوجودة لدى العاملني يف استخدام تكنولوجيا معلومات املتطورة
واحلديثة يف خمتلف األعمال اليت يقومون هبا باملؤسسة ،والستغالل هذه الرغبة املوجودة لدى العمال جيب
على املؤسسة تكثيف العمل بتكنولوجيا املعلومات ،وكذلك إخضاعهم إىل برامج تدريبية ذات مستوى
جيد تكسبهم أساسيات العمل هبا وتطويرها.
 6 .7الجزء الخامس واألخير من االستبانة (مزايا وعيوب تكنولوجيا المعلومات):
يوضح الشكل املوايل مزايا االجيابية الستخدام تكنولوجيا املعلومات للعينة املدروسة.
198
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الشكل  :06المزايا االيجابية الستخدام تكنولوجيا المعلومات
100
0

نعم

ال
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من خالل الشكل 06نالحظ أن تكنولوجيا املعلومات يف املؤسسة َتتاز بالعديد من املزايا ،إذ
تتمثل أهم ميزة حسب رأي املبحوثني يف الكفا ة والفاعلية لتليها كل من النوعية والشفافية ومن مث العمل
اجلماعي ،أما فيما خيص رأيهم عن السرعة فإن أغلب العمال يقولون بأهنا ال َتتاز هبذه اخلاصية ،أما
بالنسبة للسرية فنصفهم عرب على أهنا تتوفر على نوع من السرية ،ويعود عدم وجود سرعة يف االتصال إىل
استعمال املؤسسة لشبكات ووسائل االتصال ضعيفة ،أما خبصوص عدم وجود سرية يف هذه التكنولوجيا
يعود إىل عدم فهمهم اجليد للتكنولوجيا وعدم ثقتهم فيها وهو شي الذي وجب على مسؤويل املؤسسة
توضيحه للعمال لتجنب هذا املشكل.
الشكل  :07عيوب استخدام تكنولوجيا المعلومات
تأخر في انجاز االعمال

االعطاب

معقدة

11%
25%
64%
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نالحظ من الشكل أعاله إن أهم عيب تتميز به تكنولوجيا املعلومات يتمثل يف كوهنا معقدة من
وجهة نظر العمال وهذا راجع إىل عدم حتسني مستواهم فيها وعدم إخضاعهم إىل برامج تدريبية مقدمة
199
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من طرف خمتصني يف اجملال واالكتفا باجلانب النظري أو على تقنيني فقط ،لتليها يف املرتبة األعطاب اليت
تلحق هبا بشكل متكرر وهذا ممكن راجع إىل تأكل التكنولوجيا أو لوجود مشاكل يف تأمني هذه
التكنولوجيا ،فهذه السلبيات أدت ببعض العاملني إىل اعتبارها بأهنا تساهم بالتأخر يف إجناز األعمال.
 .8الخالصة
من خالل الدراسة اليت قمنا هبا اتضح لنا أمهية الدور املهم الذي تلعبه تكنولوجيا املعلومات يف
حتسني االتصال الداخلي ،وحتسني أدا املؤسسة بصفة عامة ،كما اتضح أن كلما انتقلت املؤسسة إىل
توفري التكنولوجيا بصفة واسعة يف خمتلف عملياهتا وباخلصوص االتصال واليت تتبعها برامج تدريبية خاصة
للمورد البشري ،أدى ذلك إىل حتسن مستوى الكفا ة والفعالية يف العملية االتصالية داخل املؤسسة.
نتائج الدراسة :من خالل هذه الدراسة توصلنا إىل بعض النتائج هي:

 يوجد باملؤسسة سهولة يف االتصال ،فأغلب العاملني يتصلون بزمالئهم يف أي وقت وأي مكان
قصد التقليل من تعدد وتعقد الوظائف بشكل حمدود ،باإلضافة إىل احلصول على املعلومات يف
الوقت املناسب؛
 إن املؤسسة تتوفر على شبكة خاصة بنوعيها االنرتانت واليت جتعل حواسيب املؤسسة مرتبطة مع
بعضها البعض ،واالكسرتانت واليت تربط املؤسسة مع خمتلف وحدهتا املنتشرة على الوالية وكذلك مع
املؤسسة املركزية ،باإلضافة لتوفرها على خمتلف الربامج اخلاصة بنشاطها؛
 أغلب العاملني يف املؤسسة يرجحون بأن أحسن طريقة أو وسيلة لالتصال تتمثل يف االكسرتانت؛

 تكنولوجيا املعلومات املستخدمة يف املؤسسة َتتاز بالتعقيد وكثرة األعطاب وهذا راجع لعدم وجود
برامج تدريبية متخصصة للعمال هبذا اجملال ،رغم امتيازهم بالكفا ة والفاعلية يف العمل؛
رغم أن املؤسسة قامت بإجرا دورات تدريبية للعاملني يف اجملال التكنولوجي إال أهنم ال يزالوا يعانون من
مشكالت يف االتصال باستخدام تكنولوجيا املعلومات ،وهذا راجع إىل عدم كفا ة وفاعلية هذه الدورات.
توصيات الدراسة :ميكن تلخيص توصيات الدراسة يف ما يلي:
 ضرورة محاية أمن املعلومات من الضياع أو االخرتاق أو التلصص وختزين املعلومات بصورة مباشرة يفأماكن آمنة ،وضرورة توفري أجهزة احتياطية جاهزة لالستخدام يف حالة عطل املعدات املادية والربجمية ألي
سبب كان؛
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تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحسين االتصال الداخلي  -دراسة حالة مؤسسة سونلغاز بالمدية-

 من املهم يف عصر املعلومات إقامة أنشطة تدريبية تعتمد على تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يفاملؤسسة ،لتغطية الدورات املقامة اليت ال تليب الغرض املرغوب وال تساعد العمال يف تطوير مهاراهتم فيها؛
 توسيع دائرة استخدام تكنولوجيا املعلومات يف املؤسسة ،باإلضافة إىل تشجيع وتكثيف التكوين يفميدان التكنولوجيا احلديثة مبختلف املسائل املادية والربجمية؛
 إدخال التعديالت املناسبة على اهلياكل التنظيمية مبا يسمح بتوسيع استعماالت تكنولوجيا؛ -االستفادة من جتارب الغري كإطار مرجعي لتقدمي تصورات وأفكار جديدة يف شىت اجملاالت.
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