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 متهيد : 

 
أحدثت  اليتتصال ة تكنولوجيا املعلومات و اإلثور  هي البشرية مرت بعدة ثورات و آخرهابأن تاريخ يشهد ال   

 .القطيعة بني كل ما هو قدمي و أصبح جديد اليوم قدمي الغد
د أكثر أمهية و بالتايل أصبحت هذه األخرية هي مور  ،تكنولوجيا و نتيجة هلذه التطورات تزايد الطلب على هذه   

لشروط املشغل املستوفية ا تكنولوجيا املعلومات و اإلتصالمما أصبح االهتمام ب الكالسيكية،باملقارنة باملوارد 
 املعلوماتية.عتبارها نقطة القوة و التميز يف عصر مسته األساسية هي الشاغل ألي مؤسسة بإ

جية فرتة قصرية حتوال حامسا بفضل التطورات التكنولو نه شهد يف أتصاالت فنجد و إذا نظرنا أيضا إىل قطاع اإل   
 الذيقتصاد املعرفة ، بنية التحتية ملا يعرف اليوم باإلقتصاد اجلديد أو إشكل الحيث أصبح ي اليت يقوم عليها

 ، و نظرا للتطور اهلائل الذي شهده هذا القطاعتكاليفبأقل قصر وقت و أيف يعتمد على املعلومة و طرق إيصاهلا 
،  قال و االنرتنت، اهلاتف النستخدام األقمار الصناعيةإيف ظل  ، و خاصةدى مسامهته يف مجيع القطاعاتو م

 تصال .إمتالك تكنولوجيا املعلومات و اإلكل هذا وضع املؤسسة أمام حتدي جديد أال و هو 
      

دءا من مفهوم التكنولوجيا و و لإلملام باملوضوع سوف نتطرق يف املبحث األول إىل تكنولوجيا املعلومات ب    
إىل أشكاله  وصوالو تصال بدءا من التطور التارخيي له مفهوم اإل الثاين املعلومات و بعد ذلك نتناول يف املبحث

تصال و أقسامها و كذلك تكنولوجيا الشبكات ملفهوم تكنولوجيا املعلومات و اإل أما املبحث الثالث فخصصناه
 . اإلنرتنت) انت    م العامةإلكسرت نرتانت و ا) اإل اخلاصة
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  تكنولوجيا المعلومات : األول لمبحثا
 
لتطورات اليت ميزت ، و أبرز هذه اغري مسبوقة يف كافة نواحي احلياةخرية  تطورات سريعة  شهدت اآلونة األ   

، أو عما جلة املعلومات و بثهاتعلقة عمعاهي الدينامكية اليت  عرفها اجملال التكنولوجي خاصة تلك املوقتنا احلايل 
 أصبح يعرف بتكنولوجيا املعلومات.

 
 التكنولوجيا مفاهيم حول :األول املطلب 
 .إقتصاديات الكثري من الدوللقد أصبحت التكنولوجيا تلعب دورا مهما يف النهوض ب   
 تعريف التكنولوجيا -1
، تعين التشغيل الصناعي  Technoمقطعني مها )يونانية اليت تتكون من كلمة يرجع أصل التكنولوجيا إىل ال   

 .1يا تكون بكلمة واحدة هي علم التشغيل الصناعذ، ل  أي العلم أو املنهجLogosوالثاين )
بأهنا "جمموعة املعارف واملهارات واخلربات اجلديدة اليت ميكن حتويلها  عريفها من جهة التحليل االقتصاديميكن ت و

، أو استخدامها يف توليد هياكل تنظيمية اج سلع وخدمات وتسويقها وتوزيعهاا يف إنتإىل طرف إنتاج أو استعماهل
 .2"إنتاجية

ت العلمية حلل تطبيق اإلجراءات املستمدة من البحث العلمي واخلربا:" ميكن تعريف التكنولوجيا على إهنا و
ا األس  النظرية والعلمية اليت ترمي إىل ، وال تعين التكنولوجيا هنا األدوات واملكائن فقط بل أهناملشكالت الواقعية
 .3"البشري يف احلركة اليت تتناوهلا حتسني األداء

 يتم تصنيف التكنولوجيا على أساس عدة أوجه منها مايلي ::  أنواع التكنولوجيا -2

 جند مايلي : على أساس درجة التحكم -2-1
به وتتميز املؤسسات الصناعية واملسلم  أغلب لكهامتتاليت هي التكنولوجيا  و : األساسيةالتكنولوجيا  -2-1-1

 .بدرجة التحكم كبري جدا
أو عدد حمدود من املؤسسات الصناعية وهي مؤسسة واحدة متلكها  اليتهي  التمايز : و تكنولوجيا -2-1-2

 .اليت تتميز هبا عن بقية منافسيهاالتكنولوجيا 
 
 

                                                 
 .22ص  2006الطبعة األوىل، دار املناهج، عمان، التكنولوجيا )مفاهيم و مداخيل تقنيات تطبيقات علمية(، إدارة ،يلالمغسان قاسم ا1
تسري، جامعة ، أطروحة دكتوراء دولة، )غري منشورة ، كلية العلوم اإلقتصادية و العلوم التكنولوجيا اإلنرتنت و تأهيل املؤسسة لإلندماج يف اإلقتصاد العاملينوفيل حديد، 2

 .52-51ص ص  2006/2007اجلزائر،
3

 2003اإلدارية، القاهرة، ة، منشورات املنظمة العربية للتنميتكنولوجيا األداء البشري يف املنظمات:األسس النظرية و دالالهتا يف البيئة العربية املعاصرةرة، دإبراهيم  عبد البارى، 
 .26ص 
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 : هناك على أساس موضوعها  -2-2
أمثلتها الربامج والتطبيقات  ، ومنتسري تدفقات موارديف  اليت تستخدم: وهي التسيري  تكنولوجيا -2-2-1
 سريية .الت
تكنولوجيا التصميم : وهي اليت تستخدم يف نشاطات التصميم يف املؤسسة كالتصميم عمساعدة  -2-2-2

 احلاسوب .
 ع ، وعمليات الرتكيب واملراقبة .وهي تلك املستخدمة يف عماليات الصن:  تكنولوجيا أسلوب اإلنتاج -2-2-3
 تكنولوجيا املعلومات واالتصال : وهي اليت تستخدم يف معاجلة املعلومات واملعطيات ونقلها . -2-2-4
 :  جند على أساس درجة التعقيد -2-3
، واليت من الصعب على املؤسسات : وهي التكنولوجيا شديدة التعقيدتكنولوجيا ذات درجة عالية  -2-3-1
 ستغالله إال بطلب من صاحب الرباءة .نية يف الدول النامية حتقيق إطالو 
ختصني احمللني يف الدول النامية املحيث بإمكان ، قل تعقيدا من سابقتهاأدية : وهي تكنولوجيا العا -2-3-2
  .1ستثمارهنا تتميز أيضا بضخامة تكاليف اإلأغري ستيعاهبا إ

 
 علومات للم يميطار املفاه: اإل الثاين املطلب

 جديدة و لظهور ثورة أخرى اطريقحيث مهد أعطى دفعا قويا حنو األمام،  تطور العلمي مسريته والواصل     
 هي ثورة املعلومات.

 مفهوم املعلومات   -1
ذلك قصد إزالة اللب  الواقع بني تطرق إىل مفهوم البيانات، الر بنا دجيقبل التطرق إىل مفهوم املعلومات    

 علومة و البيان  .امل)املفهومني 
 البيانات  -1-1
و رموز ال عالقة حقائق غري منتظمة قد تكون يف شكل أرقام أو كلمات أعبارة عن جمموعة "تعرف على أهنا :  

 .2" سلوك من يستقبلها، أي لي  هلا معىن حقيقي و ال تؤثر يفالبعض بعضهابني 

 .3"ي متثل املواد اخلامعليها أية معاجلات فه جيرى ملحقائق جمردة كما تعرف أيضا : "
 
 

                                                 
، ، مذكرة ماجستري، )غري منشورة ، كلية العلوم اإلقتصادية و العلوم التسيريصال و تأثريها على حتسني األداء اإلقتصادي للمؤسسةتكنولوجيا املعلومات واإلت، ملني علوطي1

 . 10 -9، ص ص2004/ 2003ختصص إدارة أعمال، جامعة اجلزائر، اجلزائر،  
2

  .36، ص 2007كر اجلامعي، اإلسكندرية، ، الطبعة األوىل، دار الفنظم املعلومات اإلداريةحممد عبد العليم صابر،  
3

 . 28، ص 2004، دار نشر و مكان النشر، ،نظم املعلومات اإلداريةشريف أمحد العاصى 
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 املعلومة  -1-2
 :التعاريف ز  هذه بر من أ، فهوم املعلوماتعمتعلقة تعددت التعاريف امل   
 .1ف موقفا معينا أو مشكلة معينة"حقائق و بيانات منظمة تصبأهنا : "  wiigعرفها ي

 .2"خربتناشياء يقلل غري نظرتنا لألكل ما حيمل لنا معرفة ي  :" و يعرفها بعض املختصني يف التسيري هي
بيانات متت معاجلتها بطريقة حمددة بداء يتلقى البيانات من مصدرها املختلفة  م ": أهنا  ىعرف أيضا علكما ت

حتليلها و تبويبها و تطبيقها حىت يتم إرساهلا إىل اجلهات املعنية مصدرها املختلفة  م حتليلها و تبوهبا و تطبيقها 
 .3"املعنية إىل اجلهات اىت يتم إرساهلح

، جهة أخرى من kmowledge و عمصطلح املعرفة  جهة،فمصطلح املعلومات مرتبط عمصطلح البيانات من 
، ناع القرار و املستخدمني اآلخرينستثمار املعلومات من قبل صعرفة هي احلصيلة مهمة و هنائية إلستخدام و إاملف

 .4م و خيدم جمتمعاهتمالذين حيولون املعلومات إىل املعرفة و عمل مستمر خيدمه

 املواىل.و عالقة املعلومات باملعرفة و البيانات و التأثريات عليها هي موضحة بالشكل 
 

 البيانات و املعلومات و املعرفة.( : تطور العالقة بني 1-1الشكل رقم )
 

 
 
 
 
 

 
 
 

، ملعلومات اإلدارية، نظم املعلومات و تكنولوجيا ااملصدر : عامر إبراهيم قنديلجي، عالء الدين جنايب
 .31، ص 2008دار املسرية، عمان،  الطبعة الثالثة،

 
                                                 

 .102، ص 2010، الطبعة األوىل، دار الصفاء، عمان، اقتصاد املعلومات ،مصطفى رحبي  1
و علوم التسيري و العلوم التجارية،  ، كلية العلوم االقتصادية غري منشورة)، مذكرة ماجستري، متخذي القراردور إقامة نظام وطين للمعلومات االقتصادية ىف دعم حبيب دري ،  2

 .30، ص 2005وم التسري، جامعة حممد بوضياف، باملسيلة، عل ختصص
 . 28، ص 2004، دار نشر و مكان النشر، نظم املعلومات اإلدارية ،شريف أمحد العاصى 3
  31، ص2008، الطبعة الثالثة، دار املسرية، عمان، نظام املعلومات و تكنولوجيا املعلومات اإلداريةلجي، عالء الدين اجلنايب، عامر إبراهيم قندي4
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 خصائص املعلومات  -2
 ا : علومات على جمموعة من اخلصائص أمههتتوفر امل   
 ؛إليها احلاجة وقت يف تتوافرو  زمنًيا املناسبة املعلومات هيو   املناسب : التوقيت  -2-1
 ؛الغموض من ليةخاو  واضحة املعلومات تكون أن جيب  :الوضوح -2-2
حىت ميكن االعتماد عليها  ،1التسجيل و التجميع أخطاء من خالية املعلومات تكون أن تعين و  :الدقة -2-3

 ة اإلدارة يف تصوير واقع األحوال؛تقدير احتماالت املستقبل و مساعديف 
 ؛ن تكون املعلومات مالئمة أو مرنة و مناسبة لطلب املستفيد: و تعين أ الصالحية -2-4
 رمسية الناجتة من نظام املعلومات؛و تعين إمكانية القياس الكمي للمعلومات الالكمي :  القياس  -2-5
 ؛رغبات أكثر من مستفيد و تتكيف معمالئمة  تعين أن تكون املعلوماتاملرونة :  -2-6
و تعين عدم تغري حمتوى املعلومات مما يؤثر على املستفيد أو تغري املعلومات حىت تتوافق عدم التحيز :  -2-7

 داف و رغبات املستفيدين؛أه مع
أي تكون املعلومات  و تعين إمكانية احلصول على املعلومات بسهولة و سرعةإمكانية احلصول عليها :  -2-8

  سهلة املنال؛
و تعين أن تكون املعلومات شاملة جلميع متطلبات و رغبات املستفيد و أن تكون بصورة   الشمول : -2-9

 ؛2ناهابفقد مع إجيازكاملة دون تفضيل زائد و دون 
و تتعلق بدرجة االتفاق املكتسبة بني خمتلف يا و هي خاصية منطقية نسبقابلة للمراجعة :  -2-11

 .3املستفيدين ملراجعة فحص نف  املعلومات
 حيوي يظهر ذلك يف : و   تلعب املعلومات دورا هاما أمهية املعلومات : -3
  ؛و تكنولوجياإثراء البحث العلمي و تطور العلوم  -3-1
  ؛ذ القرار املناسب و حل املشكالتختاساسي يف إالعنصر األتعترب  -3-2
 ؛ة و اإلدارية و الثقافية ...اخلهلا أمهية كبرية يف جماالت التنمية االقتصادية و االجتماعي -3-3
 ؛والتقارير اإلدخال و املعاجلة دورة خالل من املناسب التوقيت يف كبري دور هلا -3-4
، و على االستفادة من املشكالت اليت توجهنان و على حل تساعد املعلومات يف نقل خربتنا لآلخري -3-5

 . املتاحةاملعرفة 

                                                 
1

  25األردن، اجمللد األهلية جرش و القانونية، جامعة االقتصادية للعلوم دمشق جامعة ، جملةاحلكومية املؤسسات يف القرارات اختاذ يف املعلومات نظام دوراهلزامية،  صاحل محدأ 
 .395ص  2009األول العدد

 . 79-78، ص1998مكتبة عني مش ، القاهرة،  ،أساسيات تظم املعلوماتحيي مصطفى حلمي،  2
 .11، ص 2010، الطبعة األوىل، دار الصفاء، عمان، اقتصاد املعلوماتمصطفى رحبي،  3
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 إىل حتقيق املكاسب التايل : قتصادية لومات املناسبة ألغراض التنمية اإلجتماعية و اإلكما أن توافر املع
 ؛املعلومات املتاحة فادة منستاإل من خاللاجملتمع ات تنمية قدر  -1
 ؛على ضوء ما هو متاح من املعلوماتالتطوير ترشيد و تنسيق جهود اجملتمع يف البحث و  -2
 ؛قاعدة معرفية عريضة حلل املشكالتضمان  -3
 ؛شطة الفنية يف اإلنتاج و اخلدماترتفاع عمستوى كفاءة و فعالية األناإل -4
 1.قرارات السليمة يف مجيع القطاعاتضمان مقويات ال -5

 مصادر املعلومات :  -4
 وهي :هناك نوعني من املصادر    
ن عمختلف و هي اليت تتكون من أشخاص مثل املشرفني و رؤساء األقسام و املديرياخلية : املصادر الد -4-1

ي طبقا لألحداث اليت يتم جتميع املعلومات هنا إما على أساس رمس ،داخل املؤسسة مستويات
 2.صاالت و املناقشات الغري الرمسيةاألساس الغري رمسي من خالل االت أو على، وقعت بالفعل

الذي تنقل هلا  ،ستمرة مع حميطها اخلارجيامل املؤسسة عالقات تتم من خالل ارجية :املصادر اخل -4-2
 .و منها الوطنية و الدولية تلفة و متعددة العامة منها خاصةنقطاع هلا مصادر خماملعلومات دون اإل

 ؛رين من موردين و مقاولني و بنوكشركاء مباش 
 ؛رئيةامل أنواع اإلعالم املكتوبة و املسموعة و خمتلف  
   ؛العمومية إدارات و وزارات ؤسساتاملمجيع 
 ؛صة يف تزويد املعلومات املختلفةخصتمؤسسات و مكتبات م 
  ؛سات و البحوث و التقارير العلميةالدرا 
  ؛كة يف اجلمعيات العامة للمسامهنياملشار 
 3.حمللية و الوطنية و الدوليةاملشاركة يف املعارض ا 
 
 
 

                                                 
 اإلسالمي االقتصاد يف العلمي البحث يف ماتاملعلو  تكنولوجيا دور،  حممد الطيب مالك نلديا عز 1

http://islamiccenter.kau.edu.sa/7iecon/Arabic%20Papers/A17_Ezzeddine%20Malik.pdf
 

 
2
 .297ص 2009، الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، إدارة تكنولوجيا املعلوماتحممد الصريىف،  

مذكرة ماجستري، )غري منشورة ،  كلية العلوم االقتصادية و   ومات على القابلية التنافسية للمؤسسة احلالية) حالة اجملتمع الصناعي صيدال(،، اثر نظام املعلميينة فوزية فاضل3
 .77، ص2000/2001علوم التسيري، ختصص إدارة أعمال، جامعة اجلزائر، 
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 نظام املعلوماتول مفاهيم حاملطلب الثالث : 
على مجع  نف  الوقت على نشاط املؤسسة، حيث تعمل هذه األخرية د مكلف و مؤثر يفر مو تعترب املعلومة     

 هذا يتطلب توفري ما يسمى بنظام املعلومات. املعلومات و حتويلها، 
 نظام املعلومات  -1
 : يوعاشكثر األمن التعاريف و  لنظم املعلومات ةقدماملتعاريف دت التعد   
عرف النظم م و معلومات حيث، سني يف تعريفه لنظم املعلومات إىل توضيح املدلول اللفظي لكلميت نظ اجته   

، كما عرف "مع بعضها البعض لتحقيق عرض معنيمن األجزاء أو مكونات اليت تتفاعل جمموعة بأهنا :"
 . "القرار ملنفذقيمة حقيقية مدركة بالنسبة بيانات قد مت معاجلتها حبيث يكون هلا معىن و : " املعلومات بأهنا

جمموعة األجزاء اليت تتفاعل مع بعضها البعض بغرض "إىل ذلك فإن نظم املعلومات وفقا لسني هي  إستناذاو 
 .1"معاجلة البيانات و حتويلها إىل معلومات ميكن أن تستخدم ألغراض صنع القرارات

ة من املوارد : مادية، برجميات، أفراد ، بيانات، إجراءات، تسمح جمموعة منظمعبارة عن ":  هو نظام املعلومات
 .2"، أصوات ...اخل   يف املنظماتور، صوص، نصيصال املعلومات ) على شكل بيانات، إجبمع معاجلة، ختزين
ختاذ تشغيل و ختزين املعلومات لتدعيم إسرتجاع و موعة إجراءات اليت تقوم جبمع و إجم"نظام املعلومات هو 

 .3"قرارات و الرقابة و ميكن أن يساعد املدرين و العاملني يف حتليل املشكل و تطوير و خلق منتجات جديدةال

 املعلوماتوظائف نظام  -2
  : التاليةيقوم نظام املعلوماتية بالوظائف    
  النشاطاتتمثلة يفاملة، الداخلية جيو اخلار  مصادر الداخلية  خالل منذلك : و يتم  جتميع البيانات -2-1

فتتمثل يف املصادر اخلارجية  أما، اآلراء و غريها من الوسائل سرب وأ خلية يف املؤسسة بواسطة التقاريرالدا
  .....اخل.املسح الشامل طريقة

، نيفالتصوسائل مثل الكافة   باستخداممعلومات إىل  البيانات حتويل : و هي عملية تشغيل البيانات -2-2
عمليات احلسابية على البيانات لتحويلها إىل معلومات  م ختزن يف التلخيص و إجراء ال الرتتيب، الفرز، 

 . قواعد البيانات و قد تعد على شكل مناذج
 ستدعاء البيانات و وضعهالى ختزين و حتديث و إ: و هي الوحدة التنظيمية اليت تعمل ع إدارة البيانات -2-3

ليها لتحويلها إىل معلومات مفيدة ، و إجراء عمليات التشغيل عيف ملفات و قواعد البيانات، بتحديثها
 . للمستخدم

                                                 
 .18ص1990، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، مقدمة نظم املعلومات اإلداريةسونيا حممد البكري، على عبد مسلم،  1
 .57حبيب دري ، مرجع سبق ذكره، ص 2
 . 14ص 2002، دار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، نظم املعلومات اإلداريةسونيا حممد البكري، 3
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العمليات اليت تتضمن التأكد من خلو هذه البيانات من  وهيرقابة و محاية البيانات و املعلومات :  -2-4
 . خرتاق للنظام و العبث بالبيانات و املعلوماتملراجعة و ضمان عدم التالعب و اإلاألخطاء من خالل ا

لومات املطلوبة من صة النهائية لعملية معاجلة البيانات و الوصول إىل املعو هي اخلالإنتاج املعلومات :  -2-5
 .1يف املؤسسة عند الطلب اتتخذ القرار قبل املستفيد لتوفريها مل

 أنواع نظم املعلومات   -3
 ميكن تقسيم نظم املعلومات إىل :    
هناك  غري أنهد عليها سابقا اعتماإلمت ، ظم املعلوماتم التقليدي إلدارة نتتمثل يف النظا دوية :النظم الي -3-1

 من أهم النظم املستخدمة هلذا النوع : و العديد من املؤسسات تستعمله
ت و األوراق الرمسية و املستندات اخلاصة بنشاط املؤسسة حلفظ البيانا: و يتمثل يف  نظام امللفات -3-1-1

 الرجوع إليها عند احلاجة. 
األوراق و نظام امللفات أي ص حملتويات مناذج معينة هبا ملخيف ثل تتم نظام السجالت : -3-1-2

 .2، تداوهلا و اسرتجاعهالرمسية األصلية مما يسهل تصنيفهااملستندات ا
اآلالت اليت تيسر  باستخدامذلك ، لنظام السابقهو تطوير ل ستخدام اآلالت :إالنظم اليدوية مع   -3-2

ة عمجموعة السجالت والسندات العمليات املتعلق و كذلك سابيةعمليات احلالء إجرا تسجيل البيانات و
 .ستعمال اآللة احلاسبةاألعمال كإ مما يساهم يف زيادة سرعة تنفيذ

 : ومن أنواعه النظام اآليل للمعلومات :  -3-3
هي جمموعة من الوسائل واألجهزة اليت هتدف إىل حتويل الوثائق الورقية  : لميةفنظام املصغرات ال -3-3-1

 نسخ صورة رقمية منهامكان تكبريها، اإل حجمها املصغر بالعني اجملردة، لكن بيف هتاإىل صور مصغرة ال ميكن قراء
 . وهي وسيط متطور لتخزين وتسجيل املعلومات يف عصرنا احلاضر

                                                 
جامعة  ختصص إدارة أعمال،ة ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، مذكرة ماجستري،) غري منشور ، دور نظم النعلومات ىف إدارة املؤسسات احلكوميةعبده نعمان آلشريف، 1

 .42، ص2004/2005اجلزائر، 
 تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف إختاذ القرارات اإلدارية يف املؤسساتعبد العزيز سطحاوي، مفيدة حيياوي، دور  2

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03/%D8%AF%D9%88%D8%B1-
%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-
%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A9.pdf)23/07/2011(  

 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A9.pdf(2011/07/23)
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A9.pdf(2011/07/23)
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A9.pdf(2011/07/23)
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A9.pdf(2011/07/23)
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A9.pdf(2011/07/23)
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A9.pdf(2011/07/23)
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A9.pdf(2011/07/23)
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A9.pdf(2011/07/23)
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يف مؤسسة ألي ال ميكن حيث ، سب اآليل أكثر هذه األنواع تطورا: ميثل احلانظام احلاسب اآليل  -3-3-2
 .1نظام احلاسب اآليل تستخدم ما مل نشطتهاأ أعماهلا و التتطوير جما من ياديناملخمتلف 

 

 تكنولوجيا املعلومات :الرابعاملطلب 
بد أن نتعرف على مفهوم م املعلومات الاملعلومات ونظا كذا مفهوم   تكنولوجيا والبعد أن تطرقنا إىل مفهوم    

 تكنولوجيا املعلومات و أهم خصائصها.
 مفهوم تكنولوجيا املعلومات :  -1

نسياق الرمزية املعقدة من إأدوات احلاسوب اليت تتعامل مع  يتضمن مفهوم تكنولوجيا املعلومات كل نظم و   
شكل تكنولوجيا املعلومات مظلة بذلك ت، يف حقول التعليم والذكاء و قدرات اإلدراكية الذهنيةالاملعرفة أو مع 

 ر اإلنساين. شاملة لكل عالقات التكنولوجيا عمعطيات الفك
 : عدة تعار يف لتكنولوجيا املعلومات نذكر منها من هذا جند و   

تواصل  حتليل،، ختزين، قىألنشطة واألدوات املستخدمة لتلار تكنولوجيا املعلومات بأهنا : "يعرف روجر كارت
ارتر بني مييز روجر كاملنزل". و  املكتب، املصنع و ،تطبيقها لكل جوانب حياتنا شاملة، املعلومات يف كل أشكاهلا

 ثالث جوانب رئيسية لتكنولوجيا املعلومات : 
 ،نولوجيا تسجيل البيانات وختزينهاتك اجلانب األول :

 ،ناتاجلانب الثاين : تكنولوجيا حتليل البيا
 .2نولوجيا توصيل البيانات )االتصال اجلانب الثالث : تك

من األلياف الضوئية  ابتداءوسائل االتصال  خليط من أجهزة الكمبيوتر و"عرف تكنولوجيا املعلومات بأهنا : وت
متثل جمموعة كبرية من االخرتاعات الذي ، االستنساخ لمية والفات املصغرات و التقني إىل األقمار الصناعية و

 .3"يستخدم املعلومات خارج العقل البشري
 املنشآت و اإلدارية املنظمات اضوئه يف تبىن اليت األساسية القاعدة" :تكنولوجيا املعلومات على أهنا  وتعرف    
  توفري يف تسهم أن ميكن اليت والتطبيقية العلمية و الفنية املعرفة أنواع كل بالتكنولوجيا يقصد و التنافسية". ميزهتا
 تسهل اليت األفضل األداء و العالية الكفاءة ذات اإللكرتونية و امليكانيكية األجهزة ،اآلالت، املعدات، الوسائل
 .4"فاعلية و بكفاءة النوعية و الكمية أهدافها للمنظمة حتقق و الوقت توفري و اجلهد لإلنسان

                                                 
1

ص  2005، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  أكتوبر وجيات و نظم املعلومات ىف املؤسسات الصغرية و املتوسطةمقياس تكنول إبراهيم خييت، 
27. 

2
 .39ص  1990، دار العريب للنشر و التوزيع بدون مكان النشر، تكنولوجيا املعلومات و صناعة و اإلتصال اجلماهريىحممود علم الدين،  

http://www.4shared.com/get/UP5u-n7D/________.html 
3

 . 32ص  1989دار الشروق، القاهرة، تكنولوجيا املعلومات و تطبيقاهتا، حممد اهلادي،  
4

، اجمللة  األردنية العامة ةواخلدمية املسامه الصناعية الشركات يف الداخلي التدقيق كفاءة يف وأثرها املعلومات تكنولوجيا جودةشكر،  محدون وطالل العرود فالح شاهر 
 .478ص  2009 4  العدد ،5 اجمّللد األردنية يف إدارة األعمال، 
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 ختزينها و معاجلتها و احلصول على البيانات و: " هي كما عرفتها وزارة التجارة والصناعة الربيطانية تعريفا شامال
ذلك بواسطة توليفة من ، رقمية تية  أو مكتوبة أو يف صورةإرساهلا يف صورة معلومات مصورة أو صو  توصيلها و

 .1"الالسلكية طرق املواصالت السلكية و اآلالت االلكرتونية و
ميها على "جمموعة من األدواته الىت تساعد مستخد:  بأهنا تكنولوجيا املعلومات  Haag et peterو عرف )

 .2مات"إجناز الفعليات أو األنشطة ذات العالقة عمعاجلة املعلو التعامل باملعلومات و ب
بيانات مثل يف خمتلف الوظائف من جتميع للومن خالل هذه التعريفات يتضح لنا أن تكنولوجيا املعلومات تت

تصاالت نظم اإل لكرتونية وك عن طريق التكامل بني اآلالت اإلذل سرتجاع املعلومات وإ وحتليلها وختزينها و
 .احلديثة
 : ملعلومات عمجموعة من اخلصائص أمههاتتميز تكنولوجيا ا خصائص تكنولوجيا املعلومات : -2

على ذلك شبكة االنرتنت  مثال، متجاورة لكرتونيةاإلعل كل األماكن جت : فالتكنولوجيا تقليص الوقت -2-1
مهما كان موقعه  قصري معطيات يف وقت اليت تسمح لكل واحد منها باحلصول على ما يلزمه من معلومات و

  اجلغرايف،
  فعال؛ية حني يتم إستعماهلا بشكل جيد و تعمل تكنولوجيا املعلومات على رفع اإلنتاج: رفع اإلنتاجية  -2-2
بسط مثال على ذلك ، أنا هلااتحتياجتعدد إيا املعلومات لستعماالت تكنولوج: تعددت إ املرونة -2-3

يات املعقدة مثل عمختلف العمل ، فهو أداة للكتابة والقيامعمله يف حياتنا اليومية والعمليةاحلاسوب الذي نست
كما أهنا متنح لإلنتاج كفاءة عالية وهذا بكسب تكنولوجيا املعلومات مرونة  ل عن البعد أو القرب .....اخل.صاتاإل
 ستعمال؛برية باملقارنة مع آلة حمدودة اإلك
األقل تكلفة وهي من أهم مميزات و  األصغر ويقصد هبا األسرع و:   la miniaturisation التمتمة -2-4
 .3ن الدائم يف سرعتها وسعة ذاكرهتاكنولوجيا املعلومات فهي تتميز بالتحست

 ام تكنولوجيا املعلومات أقس -3
تسع هذا حيث إتطورا كبريا وذلك من سنة إىل أخرى بل ومن يوم إىل آخر، اع تكنولوجيا املعلومات شهد قط    

 : ذكر منهانأقسام عديدة  التطور حىت أصبح يضم جماالت و
تتمثل هذه الصناعة يف املؤسسات اليت تنتج امللكية الفكرية عن طريق  وتوى املعلوما:  : صناعة احمل -3-1

 ؛غريهم املؤلفني و احملررين و

                                                 
 86ص 2010، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  االتصاالت اإلدارية داخل املنظمات املعاصرةبوحنية قوي، 1
2

، جملة أهل البيت جبامعة أهل البيت، ة الفندقية دراسة لعينة من الفنادق السياحية يف حمافظة كربالءىف جود تكنولوجيا املعلومات أثر، بشار عباس احلمريي، أمحد كاظم بري  
 . 348العدد الرابع ص

سيري،ختصص إدارة مذكرة ماجستري،) غري منشورة ، كلية العلوم االقتصادية و علوم الت  ،دور املعلومات يف توجيه إسرتاتيجية املؤسسة )دراسة حالة جممع صيدالغنية اللوش، 3
 .99-89ص ص  2001/2002أعمال، جامعة اجلزائر، 
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البث اليت تتم من خالهلا توصيل املعلومات  وتتم بواسطة شركات االتصال و صناعة بث املعلومات : -3-2
 ؛مستخدميها إىلمن أماكن تواجدها 

 املعلومات و منتجي األجهزة اخلاصة بتكنولوجياوتقوم هذه الصناعة على  ت :صناعة معاجلة املعلوما -3-3
 .1االتصال كما تشمل هذه الصناعة على منتجي الربجميات

 

 : مفاهيم أساسية حول االتصالالثاني  المبحث
 
 متثل عمليةتعاون بني املتصلني من أفراد و جمموعات، إذا التفاهم و التعد اإلتصاالت مهمة لنجاح و حتقيق    

اعت املؤسسات إحراز أنظمة اإلتصال إستط فمن خاللالتفاعل اإلنساين،  اإلتصال أحد العناصر األساسية يف
 إقتصاديا...إخل . خمتلف اجلوانب ) إجتماعيا،  تقدم ملموس يف

 
  : التطور التارخيي لالتصال و مفهومه  األولاملطلب 
ج حماوالت عدة لإلنسان كانت بدايتها االتصال البسيط حىت نات ،  إمنا كانمل يكن االتصال وليد الصدفة   

وصل إىل ما هو عليه اليوم من طرق و أساليب متنوعة فهو جزء من حياة اإلنسان يتغري و يتطور مفهومه بتغري و 
 .تطور البيئة اليت يعيش فيها اإلنسان

 تصال تارخيي لإلالتطور ال  -1
الكالم هو " و "نقل األخبار من شخص إىل آخرمن التاريخ عبارة عن املرحلة البدائية يف االتصال  كان   

صوت، الدق ال تفاق عليها مسبقا كإشعال النار،اإل قعو ،  م استعمل الفرد عالمات الوسيلة املالئمة لذلك
ال لكن هذه الوسائل مرتبطة حباسة البصر أو السمع و مل تغري كثريا من نوعية االتص، لإلشعار باخلطر أو الفرح

يها ، حيث ظهرت فاعيان جاءت مرحلة االكتشافات اليت أصبح االتصال فيها مجي شخصيا إىل أقالذي يب
 استعملتو  و بعدها جاءت مرحلة العصر احلديث الذي تطورت فيه تقنية الطباعة .الكتابة  م الورق  م الطباعة

و  ر احلاسب اآليل لتسجيل املعلومات م ظه، التلفاز و اهلاتف ووسائل أخرى أكثر سرعة لنقل املعلومات كالرادي
 .2حفظها  م نقلها عرب الشبكات

                                                 
،  امللتقي الوطين األول حول املؤسسة االقتصادية اجلزائرية وحتديات املناخ دور تكنولوجيا املعلومات يف حتسني قدرات املؤسسة اجلزائريةحاج عيسى آمال، هواري معراج، 1

 .110ص 2003أفريل  23-22االقتصادي احلديد 
ص  ص 2005، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  أكتوبر مقياس تكنولوجيات و نظم املعلومات ىف املؤسسات الصغرية و املتوسطة إبراهيم خييت، 2
3-4.  
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و هذا يرجع حلرص اإلنسان من  ا و قطع أشواطا عديدة عرب العصورتصال عرف تطورا كبري و هبذا  فإن اإل   
أن  علماء اإلتصال و اإلجتماع ، فريىه و خرباته و حىت حاجاته لآلخرينالبداية على نقل أفكاره و مشاعر 

 تصال مر عمراحل من التطور نلخصها على النحو التايل : اإل
سدية و النار و دوية و اجلا اإلنسان األصوات و اإلشارات اليفيه استخدم: اليت  مرحلة ما قبل اللغة -1-1

 ؛تصال الرمزيي و اإل. و هو ما يعرف باإلتصال الشفو غريها من الوسائل
 ؛ت إىل رموز صوتية: و فيها تطورت اإلشارا اللغة نشوءمرحلة  -1-2
وجود  الكتابة يفال يشرتط ، حيث وسائله تصال وابة اتسعت دائرة اإلفبظهور الكت:  مرحلة الكتابة -1-3

 ؛اشرةكما حيصل يف احملادثة املب  املرسل و املستقبل معا
"جونتربغ" أسهمت يف ظهور املواد املطبوعة يف شكل كتب و  على يد األملان : مرحلة االخرتاع للطباعة -1-4

 ؛نشر العلوم و الثقافة بشكل واسعالت و صحف و غريها مما أسهم يف جم
خرتع اهلاتف و اإلذاعة و التلفزيون و األقمار الصناعية و و فيما أ مرحلة تكنولوجيا االتصاالت : -1-5

  .1تصال و املعلوماترت شبكات اإلظه
 تصال مفهوم اإل -2
إن   2.نتهاء إليه الوصول إىل الشيء أو بلوغه و اإلعينتصال يف اللغة العربية  كما تشري املعاجم يمصطلح اإل   

أي  commouعمعىن    communisمشتقة من األصل الالتيين   communicationsتصاالت كلمة إ
 .4عأي يذيع أو يشيcommunicare و فعلها 3عام

م املعلومات و املختصني يف علو تصال ال ميكن حصرها من قبل الباحثني و يف عديدة ملفهوم اإلظهرت تعار    
تصال و أو العناصر األساسية لعملية اإلره يف احلياة اإلنسانية تصال عرب الزمن عكست يف معظمها أمهيته و دو اإل

 من بني هذه التعاريف : 
صورة شخصية أو غري ظاهرة اجتماعية تتم غالبا بني طرفني لتحقيق هدف أو أكثر منهما بو يعرفه الطنويب بأنه "
 .5"تصاليةمن خالل عملية إو يتم ذلك  دة عما حيقق تفاهم متبادل بينهماجتاهات متضاشخصية و يف اإل

معينة إىل رسالة شفهية أو حد األطراف بتحويل أفكار و معلومات أعملية مستمرة تتضمن قيام تصال هو : "اإل
 .6"تصال إىل الطرف اآلخرل و سيله إ، تنقل من خالمكتوبة

                                                 
1

، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و  غري منشورة)مذكرة ماجستري،  ،ستخدام التكنولوجيا املعلومات و االتصال على أداء املؤسسات الصغرية و املتوسطةأثر إشوقي شاذيل،  
 .3، ص2008جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ، ملؤسسات الصغرية و املتوسطةا ختصص تسريعلوم التسيري، 

 127، ص2004، الطبعة األوىل، دار صفاء، عمان،  تصال و العالقات العامةاإل مصطفى عليان رحبي، عدنان حممود الطباسي،2
3

 .12ص  1996، مؤسسة شباب اجلامعية، اإلسكندرية يف اجملتمع املعاصر تصال و العالقات العامةاإل، غريب غريب عبد السميع 
 .17ص 2006، بدون دار النشر، قسنطينة، تاريخ و وسائل االتصالو، فيصل دلي4
 .6، ص 2008 ، الطبعة األوىل، دار اإلسامة للنشر،االتصالت االداريةشعبان فرج، 5
 .27ص2003/2004، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، كيف ترفع مهاراتك اإلدارية يف االتصالامحد ماهر، 6
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) املرسل   منبهات ) رموز لغوية،  نه العملية اليت يتنقل عموجبها الفردال على أعرف كارل هوفالند : اإلتصي و
 .1تغيري سلوك األفراد اآلخرينبقصد تعديل أو   رسالة

"نقل وتوصيل أو تبادل األفكار واملعلومات بالكالم أو بالكتابة نه : تصال على أف اإلوكسفورد عر قاموس أ ويف
 .2أو باإلشارات"

 .3األفكار واملواقف من شخص إىل آخر"فن نقل املعلومات و "تصال بأنه : اولت واجي اإلعرف امربي و  و
ومن مرسل إىل املستقبل  -همنب –"بأنه العملية اليت يتم من خالهلا إرسال رسالة معينة تصال : وميكن تعريف اإل 

 .4"من خالل وسائل اتصالية حمددة وباستخدام أكثر من أسلوب  ،مستهدف

تصال هو عبارة عن عملية أو فن نقل وتوصيل وتبادل األفكار بني هذه التعاريف تبني لنا أن اإل من خالل و 
   . اإلشارات ..........اخل ،الكتابة ،تخدام خمتلف األساليب مثل الكالمالطرفني باس

 تصال :عملية اإل -3
وات و العناصر اليت تصال لي  عملية سهلة و بسيطة بل هي معقدة و صعبة و تتضمن عدد من اخلطإلا   
  2-1رقم ) و اليت يوضحها الشكل باختصارشها سنناق
آخر )مستقبل  معلومات معينة من  تبدأ عملية االتصال بوجود شخص )مرسل  يرغب يف إبالغ طرف  -3-1
 ؛جل التأثري يف سلوكه على حنو ماأ
  ؛بالغه لشخصموضوع معني يود إرة ذهنية ) يف عقل املرسل  حول يقوم املرسل بتطوير فك -3-2
املستقبل ز أي لغة يستطيع إىل رمو  هذه الفكرة ، يقوم بتحويللورة الفكرة الذهنيةب املرسل بعد إمتام -3-3

 فهمها؛
  ؛ينتج عن عملية الرتميز "الرسالة" اليت يود املرسل إرساهلا إىل املستقبل -3-4
 ؛شفوية ة أويسائل إما كتابلنقل هذه الرسالة و قد تكون هذه الو  ةسيلعد إمتام الرتميز خيتار املرسل و ب -3-5
  ؛يتسلم املستقبل الرسالة -3-6
 ؛م بتحليل الرموز و تفسري الرسالةيقوم املستخد -3-7
 ؛، يتوصل املستقبل إىل املعىنالةلتفسري و حتليل الرس ةجينت -3-8
 ؛بول الرسالة أو رفضهابقعلى ما توصل إليه املستقبل من معاين يقوم ا بناء -3-9
مرسل حيث يقوم ل إىل ل املستقبتحو ي بالتايلو بالرد على الرسالة  بلة حيث يقوم املستقيجعالتغذية الر  -3-10

 ؛ة لتوصيلها )الرسالة  إىل املرسلببلورة رده و حتويله إىل رسالة و اختيار وسيل
                                                 

 .30ص2001، الطبعة األوىل، دار وائل، عمان، مبادئ االتصال الرتبوي واإلنسانعمر عبد الرحيم، نصر هللا، 1
 .7ص2006، مؤسسة ورد البحرين، أكادمية التعليم املعلومات االتصاالت الدولية ونظمحممد الصرييف، عبد الغين حامد، 2
3
 .23ص2009الطبعة السادسة، إثراء للنشر والتوزيع، عمان،  املدخل إىل االتصال اجلماهريي،عصام سليمان املوسى،  
 .253ص2004عمان، الطبعة الرابعة، دار وائل للنشر و التوزيع،  -مدخل اسرتاتيجي –، سلوك املستهلك مد إبراهيم عبيداتحم4
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كل ما ميكن أن يتدخل و يعيق عملية االتصال عند كل يف  مثل تاملعوقات و التشويش و الضوضاء و ت -3-11
 .1طوة من اخلطوات السابقةخ

 ( : خطوات /عناصر عملية االتصال2-1رقم ) الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ص  2009، دار حامد عمان، ، مهارات اإلتصال ىف عامل اإلقتصاد و إدارة األعمالحرمي حسني:  املصدر
17. 

 أشكال االتصاالت التنظيمية  -4
مهيتها يف صنع صاالت و أ  ببعض البحوث حول االت1962ت )ي  و ليف1951لز و باريت )قام كل من باف

 يلي، و ذكر العدملعقدة، و كشف هذه البحوث أن التنظيم الالمركزي أكثر فعالية يف حل املشكالت االقرارات
   تصال مجيعها تقريبا تستند على األمناط األربعة التالية : تلك الدراسات أظهرت عدة أمناط اإلإىل أن 

                                                 
 .17-16ص ص  2009، دار حامد عمان، ، مهارات اإلتصال يف عامل اإلقتصاد و إدارة األعمالحرميحسني 1
 

 مرسل
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 النمط األول )شكل العجلة ( :  -4-1
حيث  اآلخرين،اجملموعة     أن يتصل بأعضاء ئي  أو املشرفر اللعضو واحد يف احملور ) تيحو هذا النمط ي

األسلوب  ستخدام هذاو إ فقطأو املشرف  الرئي  عن طريق إالاإلتصال يف ما بينهم يستطيع أعضاء اجملموعة 
 .1جبعل سلطة إختاذ القرار ترتكز يف يد الرئي  أو املدير

 
 
                      

 
 http://islahstudents.org/pic/libr/92_2381.pdf  2011/03/27)مفهوم االتصال املصدر : 

 
   النمط الثاين : )شكل السلسلة ( :  -4-2

    املباشر بفرد آخر تصالأي منهم اإلال يستطيع  حيث ،و يف هذا النمط يكون مجيع األعضاء يف خط واحد
                        و التأثري يف منصبه الوسطي.  النقودأكرب السلسلة ميلك  الذي يقع يف وسط و العضو )أو بفردين 

    
 
 
 
 

 نفسه املصدر:
 النمط الثالث : ) شكل الدائرة( :  -4-3

اتصاال مباشرا بشخصني و ميكنه عض، أي أن كل أخرين مط يكون فيه كل عضو مرتبط بعضوينو هذا الن
  .مباشرا اتصاالبواسطة العضو الذي يتصل هبم تصال ببقية األعضاء اجملموعة ، ميكن إآخرين

                                                                                                  
 
 

 

 

 نفسه املصدر:
 
 

                                                 
 http://islahstudents.org/pic/libr/92_2381.pdf   2011/03/27مفهوم االتصال )1

http://islahstudents.org/pic/libr/92_2381.pdf
http://islahstudents.org/pic/libr/92_2381.pdf
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 الكامل املتشابك ( : النمط الرابع ) الشكل -4-4
ستخدام هذا النمط يؤدي إىل غري أن إ ،فيها اإلتصال املباشر بأي عضو النمط يتاح لكل أعضاء التنظيمهذا 

إىل إمكانية زيادة التخزين فيها و بالتايل يقلل من الوصول إىل القرارات  البطئ يف عملية توصيل املعلومات و
 .1السلمية

                                                 
 
 

 http://islahstudents.org/pic/libr/92_2381.pdf  2011/03/27مفهوم االتصال )املصدر : 

 
 : طبيعة االتصال يف املؤسسة الثاين املطلب
اه  األسلوب مات   يف املنظمة تبعا ألس  خمتلفة هي االجتميكن تقسيم االتصاالت )تدفق البيانات واملعلو    

 :  ه األس فيما يلي يأيت توضيح هلذ واالتصال  القناة 
 تصنيف االتصاالت عموجبه كما يلي : أساس اجتاه االتصاالت :  -1
البيانات يتم نقل البيانات واملعلومات باجتاه واحد فقط أما باإلرسال جتاه واحد )بسيط( : اإلتصال بإ-1-1

 .هاز التلفازكاجلباهلا فقط  ، أو الستقهاز املايكروف الصويتكاجلواملعلومات فقط  
وجود يتم نقل البيانات واملعلومات باجتاهني ولكن لي  بنف  الوقت أي  صف املزدوج :تصال ناإل-1-2

 .2فاصل زمين بني إرسال املعلومات و البيانات و إستقباهلا
جتاهني يف آن واحد أي إرسال نقل البيانات واملعلومات بكلى اإليتم ية : زدواجتصال كامل اإلاإل-1-3

كما هو احلال بالنسبة ألنظمة االتصال اهلاتفي أو عملية االتصال  يتم يف آن واحداملعلومات واستقباهلا البيانات و 
 بني حاسبني.

 مها :ا األساس إىل نوعني ذتصنيف االتصاالت تبعا هل:  أساس أسلوب االتصاالت -2
خرى بشكل األ تلويتم نقل البيانات واملعلومات بشكل رموز ثنائية الواحدة  : االتصاالت املتسلسلة-2-1

فيها  ربتعذالتصاالت بعيدة املسافة واليت ا األسلوب يف اذفضل استخدام هيإن  ،تسلسلي عرب خط نقل واحد
  من الكابالت بني طريف االتصال.بناء عدد كبري

واحد يف كل مرة من خالل  تالبيانات واملعلومات على شكل باييتم نقل  ملتوازنة :االتصاالت ا-2-2
 استخدام قناة نقل واحدة كل رمز ثنائي على النحو الذي يسرع من عملية النقل باملقارنة مع االتصال املتسلسل.

                                                 
 http://islahstudents.org/pic/libr/92_2381.pdf   2011/03/27صال )مفهوم االت1
 .93ص  2005الطبعة األوىل، دار وائل، عمان،، املدخل إىل نظم املعلومات، حممد آل فرج الطائي2

http://islahstudents.org/pic/libr/92_2381.pdf
http://islahstudents.org/pic/libr/92_2381.pdf
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: االتصاالت ال إىل نوعني مهاعتماد على قنوات االتصتصنيف االتصاالت إ :االتصاالت أساس قناة  -3
 .1مسية واالتصاالت الغري الرمسيةالر 
وجب خطوط السلطة الرمسية واملعتمدة  عم صل من خاللحتاالتصاالت اليت وهي  االتصاالت الرمسية : -3-1

 .وقد تكون داخلية أو خارجية ،اللوائح والقرارات املكتوبة
فاعالت بني أقسام ونشاطات امجة عن التأي تدفق البيانات واملعلومات والن االتصاالت الداخلية : -3-1-1

 :  2كاآليت  هيذلك على ثالثة أنوع، و يضاف إليها نوع آخر جديد ويكون  املؤسسة
واليت تنطوي على كون اإلجتاه هذا اإلتصال من أعلى إىل أسفل، وي : النازلةاالتصاالت  -1 -3-1-1

 .3القواعد واألمور والتعليمات والتوجيه
 ا االتصال من أسفل إىل األعلى أي من املرؤوسني إىلويكون االجتاه هذ : الصاعدة االتصاالت -3-1-1-2

 4.مثل الشكاوى ......إخل علي يف اهليكل التنظيميإداري أدين إىل مستوى الرؤساء أو من مستوى إداري أ
هبدف  الواحديقصد هبا تلك اليت تتم بني موظفي املستوى اإلداري  و االتصاالت األفقية : -3-1-1-3

 .5التنسيق بني جهودهم
 و نيتنظيمي خمتلف ينيما بني شخصني من مستو  يكون وهو : اطي(تقطرية )القاالتصاالت ال -3-1-1-4

ختصار اوز مستويات تنظيمية معينة بغرض إتصاالت جته اإلذيقصد من ه ال تربطهما عالقة رئي  عمرؤوس،
ن تكرار جتاوز واضحة أل يف حاالت حمدودة جدا و تصاالت جيب أن يكونا النوع من اإلذهالوقت واجلهد، 

 .6النزاع بني العاملني حتكاك ولإلمستوى تنظيمي معني سيشري حتما 
النامجة عن التفاعالت بني املعلومات  تدفق البيانات و و هي عبارة عن : االتصاالت اخلارجية -3-1-2

  : نوعنييكون على  بني بيئتها اخلارجية و و املؤسسة
املعلومات من البيئة اخلارجية إىل  تدفق البيانات وو هي عبارة عن  : الداخلةاالتصاالت  -3-1-2-1
 ......اخل. املنافسون والزبائن بيانات عن ،لك التشريعات احلكوميةؤسسة مثل ذامل

                                                 
1
 .95-94 ص بق ذكره، صحممد آل فرج الطائي، مرجع س 

2
 .96ص  بقمرجع سا 
 .19ص 2007، الطبعة األوىل، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث، القاهرة مهارات االتصالحممد سالم عازة، 3
 ، غري منشورة)،ري وعلوم التجارية، مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيتكنولوجيا املعلومات واالتصال وأثرها على إدارة املوارد البشريةعبد الرمحان القري، 4

 .21ص بدون سنة املسيلة، ،يافجامعة حممد بوض ختصص إدارة أعمال،
 .138ص 2006، دار الوفاء، اإلسكندرية، ، فن االتصال يف اخلدمة االجتماعيةحممد سيد فهمي5
 20-19بق ذكره، صحسني حرمي، مرجع س 6
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تقارير لك ذ إىل البيئة اخلارجية مثال ؤسسةأي تدفق املعلومات من امل:  االتصاالت اخلارجة -3-1-2-2
ه دوائر احلكومية اليت تتطلب مثل هذإداريا أو إىل ال تتبعها املؤسسة اجلهات األعلى اليت األداء املرسلة إىل

                                                                                                                        .1التقارير
ون غري رمسية بني العمال حيث يتبادلبطريقة تتم هي االتصاالت اليت  و : رمسيةاالتصاالت الغري ال -3-2

 .2ا خارج الشبكة الرمسيةهذ عملهم و وجهات النظر يف املوضوعات اليت ختصهم وختص املعلومات واألفكار و
 اعات آثار لإلش نتائج ون يكون هلا ي جزء من واقع احلياة يف املؤسسات و ميكن أتصاالت هه اإلإن هذ
ملني االع إطالع و يقال و اإلصغاء إىل ما يدور اليقظة و وو يتطلب األمر من املدرين إستمرار  األقاويلو 
 أقل تكلفة و أكثرا نوع من االتصاالت كما تعد هذ  اإلصغاء إليهم و جيري يف املؤسسة ستمرار على مابإ

 .3سرعة
 

 : شبكات االتصالالثالث املطلب
 عامة  عدات أو األشياء امللموسة لصورةعبارة عن جمموعة من التجهيزات )أو امل: "أهناتعرف الشبكة على    

 وعينة فيما بينها حسب قواعد حمددة حبيث تسمح عمرور عناصر م  بينها عن طريق قنوات اتصال املرتبطة فيما
قنوات  جهيزات ومل على التشي فالقسم الناقل ضروري و منقول وناقل  : تتكون الشبكة من قسمني رئيسني

  .4"ل النقلفعاملنقول أي وقع عليه  أما القسم  االتصال
حسب  وال اجلغرايف و حسب اجملالشبكة  ا مكوناتب الطريقة اليت توصل هبفالشبكات ميكن تصنيفها حس

 مات اليت ميكن أن تقدمها.د كما تصنف أيضا حسب اخلر كل حاسب يف توفري خدمات الشبكةاملعيار دو 
ا املعيار إىل وتقسم وفق هذ : بكات حسب الطريقة اليت توصل هبا مكونات االتصالتصنيف الش -1

 : ثالث طرق
مة                                                                                             شبكة ذات منط النج -1-1

تصاالت كل األنواع اإل  اسوب مركزي حيث إنمن احلواسيب مع بعضها البعض بواسطة ح ةتستخدم لربط جمموع
ه الشبكة هو أن من مزايا هذ.5ل كبري على قدرة احلاسوب املركزيلك فإهنا تعتمد بشكذبا احلاسوب، متر عرب هذ

  ت، باإلضافة إىل سهولة تراسل البياناعطل املزود أو املوزع باستثناء ةطل أي جهاز ال يؤثر على عمل الشبكع

                                                 
 .96حممد آل فرج الطائي، مرجع سبق ذكره، ص 1
، مذكرة،) غري منشورة ، كلية العلوم االقتصادية وعلم التيسر،ختصص تسويق، جامعة سعد حلب بالبليدة، البليدة،  تسويق خدمات التامني وأثره على الزبونرمي بيشاري، ك  2

 .44  ص2005
 نفسه 3

 .55ص 2003/2004ورقلة  ، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح،مقياس املعلوماتيةإبراهيم خييت،  4 
5

 .199ص 2008، الطبعة األوىل، إثراء للنشر و التوزيع، عمان، العملية اإلدارية و تكنولوجيا املعلوماتمزهر شعبان العاين، شوقي ناجي جواد،  
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ل فرتة اإلنتظار و ها بسبب املخاطرة عطل احلاسوب املزود و طو يعتماد علفاض درجة اإلن من عيوهبا إخنلك
 .1رتفاع تكاليفهاإ

  the Bus Networkالشبكة ذات النمط اخلطي) الناقل( -1-1
هي شبكات حواسيب يكون شكلها كحركة سري الباص و احلواسيب  و  Bus topologyو تسمى أيضا 

و  خط رئيسيبواسطة تستخدم لربط جمموعة من احلواسب مع بعضها البعض ، 2كة على طريف خط سريهاملشار 
  .3لك حموري أو سلك األلياف الضوئيةإما سلك مربوم أو س يستخدم يف توصيل احلواسيب

و من مزايا هذا النوع من الشبكة أهنا حمدودة التكاليف و إذا ما حصل خلل أو تعطل أي جهاز من األجهزة 
أو املشاركني اجلدد إضافة إىل إمكانية اإلضافة إليها  ، و من السهل إدارهتالك على الشبكةملشاركة فلن يؤثر ذا
 .4ذكر على أداء الشبكةيدون تأثري  نسحاب منها مناإل
 ي : قلالشبكة ذات النمط احل -1-2

تتكون من وصل كل حاسوب باحلاسوب ، أو دائرة حلقيو فيها مت ربط مجيع احلاسبات بواسطة ناقل يف شكل 
و على مدار احللقة يف إجتاه واحد  جملاور له و وصل احلاسوب األخري باألول و يتم نقل املعلومة وفق هذه الشبكةا

 .5توقف عمل الشبكة من مميزات هذه الشبكة أن تعطيل إحدى احلواسيب يؤدي إىل
  the vierarchical network         :الشبكة اهلرمية  -1-3

بعض على شكل شجري تستخدم لربط جمموعة من احلواسب مع بعضها ال، 6اناتأخذ شكل شبكة شجرية أحي  
 رتباط مجيع حواسب الطرفية مع احلاسوب املركزي و من ميزاته مايلي : أو هرمي و يتم إ

 ؛كل اإلتصالت متر عرب احلاسوب املركزي  
 ؛كل البيانات موجودة يف احلاسوب املركزي 
  إذا حصل خلل من أي احلواسيب أي طرق من احلواسيبانات عن طريق سهولة التعامل مع البي ،

 ؛الطرفية فلن يؤثر على بقية الشبكة
   ب املركزي فإنه يعطل عمل الشبكة؛و إذا حصل عطل يف احلاسو 
 7ة تعتمد على حاسوب مركزيالشبك. 

 إىل : هذا جمال  ميكن تصنيف الشبكات حسب الشبكات حسب اجملال اجلغرايف : تصنيف -  2

                                                 
 . 167ص 2005ن ،، الطبعة األوىل، دار املناهج، عما، أساسيات نظم املعلومات اإلدارية و تكنولوجيا املعلوماتسعد غالب ياسني1
 .398ص بق ذكره،، مرجع سعامر إبراهيم قندليجي2
 .197ص بق ذكره،، مرجع سمزهر شعبان العاين3
 .398ص بق ذكره،، مرجع سعامر إبراهيم قندليجي4
 .31ص  2005عالء السلمي، حسني السلمي، شبكات اإلدارة اإللكرتونية، الطبعة األوىل، دار وائل، عمان،  5
 .399ص بق ذكره،، مرجع سندليجيعامر إبراهيم ق6
 .200صبق ذكره، ، مرجع سمزهر شعبان العاين7
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 :  LANبكة احمللية الش -2-1
إال أن هذا النوع من ، 1و هي اليت تربط عدد من أجهزة يف مكتب واحد أو عدد من مكاتب يف مبىن واحد

ترتاوح  .2، أو بضعة بيانات يف منطقة جغرافية واحدةادة بناية واحدةالشبكات يغطي مسافات حمددة تكون ع
لتكنولوجيا املستعملة يف او ات حسب نوعية املوصالت بيايغم 100إىل بيات اميغ 10سرعة حتويل البيانات من 

 .3 التشابك

 نوعان :  LAN و الشبكة 
 شبكة اخلادم / املستفيد : ) املزود/الزبون()املضيق /الزبون( -2-1-1

نما يطلق على ، بيسم خادم الشبكةحدها إأيطلق على  تتكون هذه الشبكة من جمموعة من أجهزة احلاسوب
  .أو املستفيد ليالبقية حمطات العم

خيزن و هو الذي اخلادم فحد دورين إما خادم أو مستفيد  هذا النوع من الشبكات يؤدي أنالحظ أن احلاسب يف
فاعل نه يتإ، أما املستفيد فالشبكة و هو لي  مرئيا للمستخدم يعاجل البيانات املشرتكة و يتوىل إدارة نشاطات

 .ال البيانات أو إسرتادهاون يف إدخو غالبا ما تك مباشرة يف حصة من التطبيقات
 تتمتع شبكة خادم /املستفيد باملزايا التالية : 

  ؛من الشبكة و مصادرها مما يسهل إدارهتاالسيطرة املركزية على أ -1
 ؛وجود معدات و أجهزة بإمكانيات مميزة تؤدي الكفاءة يف الوصول إىل املصادر -2
  .4يل الشبكةإوجود كلمة مرور واحدة للدخول  -3

 : Topeer Net work   (p-to-p) peerالشبكة التناظرية  -2-1-2
، ور اخلادم و املستفيد يف آن واحدحلواسيب فيها أن تلعب داميع جلكن مياليت بيئة اليف تتمثل الشبكة التناظرية 

 .آلخرين يف وقت آخر عندما حيتاجها، كما يطلب اخلدمة من احيث يوفر كل منهم اخلدمة لآلخرين
 التناظرية مفيدة يف البحوث و التصميم و التعاون التنافسي يف العمل و من مزايا هذه الشبكة هي : و الشبكة 
  ؛سهولة اإلنشاء و البناء -1
 ؛عدم احلاجة إىل تعيني مدير للشبكة -2
 ؛لفةالتكتساهم يف تقليل  -3
 .تعمل يف بيئة ذات عدد حمدود من األجهزة -4

                                                 
 .164ص بق ذكره،، مرجع سسعد غالب ياسني1
 .402صبق ذكره، ، مرجع سعامر إبراهيم قندليجي2
  .23ص 2008زائر، ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلالتجارة االلكرتونية مفاهيم و إسرتاتيجيات التطبيق يف املؤسسةإبراهيم خبيت، 3

 .248 -247ص ص  2005، دار احلامد للنشر، األردن، نظم املعلومات اإلداريةفريد النجار مجعة،  4
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 أما عيوهبا فهي : 
 ؛عدم و جود سيطرة مركزية -1
  ؛ال تؤدي دورا جيد عندما يكون عدد حواسب الشبكة كبريا -2
 .1، إذ جنذ أن لكل مصدر كلمة مرور خاصة بهاملستخدم لكثري من كلمات املرور قد حيتاج -3

 : Metropolitan area network  قليميةالشبكات اإل-2-2
با ما متتد إىل كبرية و غالة  يندلتغطية م ،مع بعضها احملليةات شبكات ينشأ من ربط عدة الشبكهذا النوع من 

كيلومرت، حيث بإمكان جمموعة من الشبكات احمللية لنف  املنظمة أو ملنظمات خمتلفة ميكن أن تكون   50مسافة 
 .2 شبكة إقليمية إذا ما ربطت مع بعضها

 : (wide Area Networks )(wan) الشبكات الواسعة -2-3
تستخدم هذه الشبكات أيضا لتغطية ، مى الشبكات البعيدةو هي شبكات تغطي بقعة جغرافية واسعة و قد تس

الية املدينة واسعة األرجاء أو املدينة و ضواحيها و قد أصبحت مثل هذه الشبكات ضرورة ألداء النشاطات و الفع
، شركات النقل، املؤسسات الصناعية الكبريةارف، عتيادية و تستخدم من قبل املصاخلاصة باألعمال اليومية اإل

 .3اليت تنتقل و تسلم املعلومات عرب البلدان أو العامل ؤسساتامل
 

 تكنولوجيا المعلومات و االتصال:  الثالثالمبحث 
 
فمعظم ته، هدشعد مفهوم تكنولوجيا املعلومات و االتصال مفهوما متداخال بعض الشيء نظرا للتطور الذي ي   

 هيبدرجة كبرية جديد عتباره و ما ميكن إ .ية أو أكثرسنوات الثالثني املاض هذه التكنولوجيا كانت موجودة منذ
  .العمل الشبكي و خاصة االنرتنت

 
 : ماهية تكنولوجيا املعلومات و االتصال األولاملطلب  

أصبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مرتبطة بتطور اجملتمعات يف عصرنا احلاضر، فهي تعترب الوسيلة    
تساهم بطريقة مباشرة يف بناء جمتمع  حيثمعات النامية إىل اجملتمعات األكثر تطورا، األكثر  أمهية لنقل اجملت
قتصاد الرقمي الذي يعتمد على تكنولوجيا املعلومات تقنيات جديدة لإل اليب وجديد ينطوي على أس

 .واالتصاالت
                                                 

 250-248ص ص  بق ذكره،، مرجع سمجعة فريد النجار 1
 .208-207ص ص  2009الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، عمان،  ،نظم املعلومات اإلداريةمزهر شعبان العاين، 2

 .31ص 2005الطبعة األوىل، دار وائل، عمان،  دارة االلكرتونية،، شبكات اإلالء الساملي، حسني السامليع 3
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 مفهوم تكنولوجيا املعلومات و االتصال  -1
هتمامات فهو من إ ،عىن والتخصصلي  مفهوما وحيد امل (TIC) إن مصطلح تكنولوجيا املعلومات واالتصال   

،  ، هندسة االتصاالتنفجتماع، علم العلم اإل ،األدب ،االتصال اإلعالم اآليل، الرياضيات، :عدة ختصصات 
الفلسفة......و لقد ظهر مفهومه األصلي يف الواليات املتحدة األمريكية باسم "تكنولوجيات اإلعالم" الناجتة عن 

.  سبانيا،فرنسا...ويف بعض دول أوروبا )إتصال اإل باخلطوط اهلاتفية ويف اليابان بإسم الكمبيوتر و دمج احلواسب
  .1ع يف أوروبا املصطلح احلايلتأثر من علوم اإلعالم شا باملعلوماتية  تصال عن بعد واإل بإسم

املعلومات وال  باستخدامزين ومعاجلة وبث : "مجع وخت تصال بأهنااإل تكنولوجيا املعلومات و rowleyيعرف رويل 
ولكن بتصرف كذلك إىل أمهية دور  sofwareو الربامج أ hordwareيقتصر ذلك على التجهيزات املادية 

املبادئ اليت يلجا إليها لتحقيق  القيم و ستخدام تلك التكنولوجيات وإ غاياته اليت يرجوها من تطبيق و اإلنسان و
 .2خرباته

"عبارة عن ثورة املعلومات املرتبطة بصناعة و عبارة املعلومات و تسويقها و ختزينها و :  بأهناو تعرف كذلك 
تخدام سذلك من خالل اإل ،ئل تقنية حديثة و متطورة و سريعةاسرتجاعها و عرضها و توزيعها من خالل وسا

 .3"تصاالت احلديثةاملشرتك للحاسبات و نظم اإل

االتصال يف ظل التغريات اجلديدة  فيعرفان تكنولوجيا املعلومات و "jane laudon" kenneth laudon " ما"أ
 اليت تتكون من مخسة مكونات :  أداة من األدوات التسيري املستخدمة و" : والعامل الرقمي على أهنا

 يف املعدات الفيزيائية للمعاجلة؛ تتمثل :العتاد املعلومايت  -
 ؛الربجميات -
تتمثل يف احلوامل الفيزيائية للتخزين املعطيات كاألقراص الصلبة والضوئية وبرجميات :  تكنولوجيات التخزين -

 ؛لتنظيم املعطيات على احلوامل الفيزيائية
برجميات تربط خمتلف لواحق العتاد ونعمل على  وسائط فيزيائية و تكون من معدات و: و  تكنولوجيا االتصال -

 تصال لتشكيل شبكات التبادلوصول احلواسيب إىل معدات اإل ميكننقل املعطيات من مكان إىل آخر حبيث 
 ؛الفيديوهات الصور و قاسم األصوات وت و 
4 الشبكات : تربط هذه احلواسيب لتبادل املعطيات أو املوارد -

. 

                                                 
1
 .26ص 2010، الطبعة األوىل، دار الثقافة، عمان، ديد لإلعالم واالتصالالتكنولوجيا اجلفيصل دليو،  

، جملة التعليم باالنرتنت، مجعية التنمية تعلم اجلغرافيا املعلومات يف تعليم و تصاالت وكنولوجيا اإلستخدام تاألساليب الناجحة إل التطبيقات وحسني حممد امحد عبد الباسط، 2
 .3ص 2005البشرية، العدد اخلام  مارس  التكنولوجية و

 .53ص ، مرجع سبق ذكره،وفيل حديدن3
 .13 -12ص ص  مرجع سبق ذكره شوقي شاذيل،4
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اإلتصال هي جمموعة من األدوات التقنية احلديثة  ومن خالل هذه التعاريف يتبني أن تكنولوجيا املعلومات و
 .باستخدام تقنيات االتصال احلديثةطورة تعمل على مجع وختزين ومعاجلة املعلومات واسرتجاعها وإيصاهلا واملت
  أمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصال -2
 الفقرية  نقسام اإلمنائي بني البلدان الغنية وقوية لتجاوز اإل واالتصاالت أداة املعلومات تكنولوجيا تعترب  -
ت لتكنولوجياهلذه اميكن كما  بغية دحر الفقر، اجلوع، املرض، األمية والتدهور البيئي. و جلهوداإلسراع ببذل ا و
 ؛نعزاالً التدريب إىل أكثر املناطق إ التعليم، و الكتابة، بالقراءة، توصيل منافع اإلملام من
 وصول إىل املعلومات فهي تسمح للناس بال : تصال يف التنمية االقتصاديةتساهم تكنولوجيا املعلومات واإل -
 ن بالعامل يف نف  اللحظة تقريباً؛املعرفة املوجودة يف أي مكا و
رفع من فرصة تاملعارف  تقاسم املعلومات و تصال وعلى اإل ة األشخاصزيادة قدر  تعمل هذه تكنولوجيا على-

 ؛حتول العامل إىل مكان أكثر سلماً و رخاءا جلميع سكانه
إىل وسائل اإلعالم التقليدية واحلديثة، األشخاص املهمشني  باإلضافة اإلتصال و تاملعلوما متكن تكنولوجيات -
هم العرقي أو بدلوهم يف اجملتمع العاملي، بغض النظر عن  اجلنسية اليت حيملوهنا أو إنتمائ املعزولني من أن يدلوا و

 ، الدويل لى املستويني احمللي وعالقات صنع القرار ع التسوية بني القوة و هي تساعد علىالقومي أو الديين، ف
 السابق.  اجملتمعات، والبلدان من حتسني مستوى حياهتم على حنو مل يكن ممكناً يفاألفراد،  بوسعها متكني و
قتصادية واالجتماعية من هذا يتضح أن لتكنولوجيا املعلومات واالتصال دور هام يف تعزيز التنمية البشرية واال 

جيا أكثر كفاءة من وسائل االتصال التقليدية، فتكنولو  ه األخرية من خصائص متميزة وذلك ملا هلذوالثقافية، 
السياسية للدول لتصل إىل أي نقطة من  نتشار تتخطى بذلك احلدود اجلغرافية واملعلومات واالتصال واسعة اإل

 الربامج التثقيفية علومات وتنوع امل تصال القدمية، كما أهنا متتاز بكثرة وعامل عجزت أن تصل إليها وسائل اإلال
بتكلفة منخفضة. فهي تعد مصدر هام زمان و  التعليمية لكل خمتلف شرائح البشر، متاحة يف أي مكان و و 
عمختلف أنواعها أو للحكومات، كما أهنا تلعب دورا هاما يف تنمية  معلومات سواء لألشخاص أو املؤسساتلل

 غريها. وبرامج التعليم  كربامج التدريب و  من خالهلا الل الربامج اليت تعرضالعنصر البشري من خ
ستخدامها بشكل فعال، مع تدريب وتعليم تمام هبذه التكنولوجيا وتطويرها إههلذا يكون من الضروري اإل   

 توعيتهم بأمهيتها يف التنمية والتطور، من خالل إبراز أمهيتها على الصعيد اجلزئي و األفراد على استعماهلا، و
  .1الكلي

 
 
 

                                                 
1 http://eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/uploads/2011/04/71.doc . (2011/05/26  )  
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  تكنولوجيا املعلومات و االتصالخصائص -3
مرسل يف آن واحد  كما أن األطراف و يعين أن الذي يستعمل هذه التكنولوجيات مستقل و  :عالية فال -3-1

و  املؤسسات بني األشخاص و الفعالية ب نوع منال ميكنهم تبادل األدوار  وهذا بسبيف عملية اإلتص
 .جمموعات أخرى

  E-MAILيف أي وقت كحالة الربيد اإللكرتوين ) الرسائل يعين أنه ميكن إستقبال : حمدد بالوقت غري -
حالة األنرتنت متلك مثل  NTICجديدة  تالتكنولوجيا  باستقالليةهي خاصية اليت تسمح : الالمركزية  -

ف األنرتنت ألهنا شبكة إتصال قاالت يستحيل على أي جهة ما أن تو إستمرارية عن العمل يف كل احل
 .املؤسسات األشخاص و بني
 .: ميكن ربط األجهزة حىت لو كانت خمتلفة الصنع بني الدول أو املدن الصانعة اإلتصال عن طريق النت -
ملستعمل ميكن له أن يستفيد من اخلدمات أثناء تنقالته مثل احلاسوب احملمول واهلاتف ا يعين أنحركية :  -3-2

 النقال 
ومات من وسط إىل آخر مثال إرسال رسالة مسموعة إىل عملية حتويلية : ميكن هلا أن ترسل معل -

 رسالة مكتوبة أو منطوقة مثل القراءة اإللكرتونية
شخاص أخرين يعين ميكن أن نبعث رسالة إىل شخص مثل أن ترسل إىل أ : عملية الكشف عن اهلوية -

 تهلك.ميكن التحكم فيها  مثل حالة اإلرسال من املنتج إىل املس ودون املرور باملؤسسة 
 تشمل عدد أكرب من األشخاص. أنالتوزيع : تعين أن الشبكة ميكن أن تتسع مثل  -

من العامل احية ألهنا تستعمل فضاء أكرب يف أي ن التكنولوجيات هذه تفعلهي البيئة اليت العوملة : -3-3
بيئة العاملية خاصة يف ، ال مركزيتها مسحت بازدهارها يف اليف عاصمة املعلومات وتسمح بتدفق رأس مال املعلومة

  .1التبادل التجاري الذي يسمح بأن يتجاوز مشكل الزمن و املكان
 TICمن بني ما تقدمه  :فوائد تكنولوجيا املعلومات و االتصال  -4

فوائد للمؤسسة نذكر منها مايلي من   
 : 

 ؛عن طريق تنظيم كفاءات املستخدمنيتطوير أدوات اإلدارة العليا  -4-1
 ؛خلي للمؤسسة التوظيف الداحتسني -4-2
  ؛اءة و تطوير اخلدمات و املنتجاتحتسني اإلنتاجية و الكف -4-3
 سرعة اإلستجابة ملتطلبات الزبون؛ -4-4
 ؛و احملافظة على احلصة السوقية اخلدمةنقطاع للبقاء يف ديد بدون اإلبتكار و التجاإل  -4-5
  ؛إتساع شبكة التوزيع و خلق عروض مالئمة ملتطلبات الزبون -4-6

                                                 
1      http://www.memoireonline.com/01/10/3125/m_Limpact-des-TIC-sur-lentreprise3.html#toc5     (2011/07/22)  

http://www.memoireonline.com/01/10/3125/m_Limpact-des-TIC-sur-lentreprise3.html#toc5
http://www.memoireonline.com/01/10/3125/m_Limpact-des-TIC-sur-lentreprise3.html#toc5
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 ؛....اخلجديدة،أسواق  جديدة،ات خدم جديدة،مية و خلق منتجات كيزة اإلبداع و التنر  -4-7
 ؛نتساهم يف حتسني جودة خدمات املقدمة لزبائ -4-8
 ؛نهاطيدة بني املؤسسة و زبائبناء عالقة و  -4-9
 .1نتشار و توسع التجارة االلكرتونيةإ -4-10

 
 تكنولوجيا الشبكات اخلاصة )اإلنرتانت و اإلكسرتانت( : الثاين املطلب 
من قبل  احلصريكما تسمح بإنشاء شبكات خاصة لإلستعمال عمل املؤسسة،  تأدية  تخدم اإلنرتنت يفتس    

و موردي و شركاء املؤسسة و اليت  لزبائنخاصة باشبكات )اإلنرتانت  و  املؤسسة تدعى بالشبكات الداخلية
 ) اإلكسرتانت .  اخلارجيةتسمى بالشبكات 

 اإلنرتانت   -1
 تعريف اإلنرتانت :  -1-1
، تستعمل تكنولوجيا اإلنرتانت و تكون فيها عبارة عن شبكة داخلية: " اإلنرتانت أن  J.N.yolin يرى

  .2"يف متناول العاملني باملؤسسة فقطاملعلومات 
شبكة خاصة ملؤسسة متكن املستخدمني املوجودين فيها فقط من اإلستفادة من خدمات " : فاإلنرتانت هي

 و .ن اإلستفادة من خدمات هذه الشبكةخارج املؤسسة أو الشركة م الشبكة و ال تسمح ألي مستخدم من
ه املؤسسة اإلنرتانت هي يف الواقع نسخة مصغرة من شبكة اإلنرتنت تعمل داخل مؤسسة يستطيع العاملون يف هذ

 .3"حدهم الوصول إىل املعلومات املوجودة فيهاو 
ري العاملني مثل املوردين أو العمالء الكبار غالإدارة الشركة بإعطاء موافقة خاصة لألشخاص  محرعما تس و

تقنيات الرقابة على املعلومات مثل برامج خدام نظام احلماية و السيطرة و لإلستفادة من موارد اإلنرتانت و بإست
 .4ارد الشبكة و ضمان اإلستخدام هلا، تستطيع املؤسسات محاية مو   و غريها  Fire wallsجدران النار )

و  ةتستخدم شبكة اإلنرتانت بصورة واسعة من قبل املؤسسات املتوسطاإلنرتانت :  أسباب إستخدام  -1-2
 :الكبرية و ذلك لألسباب التالية 

يعمل جهاز اخلادم يف شبكة اإلنرتانت على تقليل احلاجة من وجود نسخ ختفيض التكاليف :  -1-2-1
تسمح هذه ، حيث اإلنرتانت اإلنرتنت و وي بنيبنيو هذه لوجود تشابه  متعددة من الربامج و قواعد البيانات 

                                                 
 .49ص مرجع سبق ذكره، ،مقياس تكنولوجيات و نظم املعلومات ىف املؤسسات الصغرية و املتوسطة إبراهيم خييت،1
 .121ص  مرجع سبق ذكره، ،نوفيل حديد2
رة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية، عزة، عمارة ، مذكدورة إدارة املعرفة و تكنولوجيا املعلومات يف حتقيق املزايا التنافسية يف املصارف العاملة يف قطاع عزةسلوى حممد الشرف، 3

 .64ص  2008الدارسات العليا، 
 . 20، ص  2007، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، عمان تكنولوجيا املعلومات و اإلتصال و تطبيقها يف جمال التجارة النقالبشري عباس العالق، 4
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 املستخدمني كل كذلك وصول للبيانات املشرتكة إىل  و ،مللفات و التطبيقات بسهولة و يسرالبنية خبدمة تنزيل ا
 حسب صالحيته.

وال لميكن للمؤسسة أن تستغين عن الكثري من املطبوعات و النماذج الورقية اليت تقدم اإلنرتانت ح و بتايل
 . انة و اخلدمات اإلدارية املتعددةية هلا مثل : دليل اهلاتف و طلبات الصيإلكرتون

أقسام و إدارات  الكثري من الوقت الضائع يف اإلتصال بنيتقليل اإلنرتانت  تساهمتوفري الوقت :  -1-2-2
 . دقة سري اإلتصاالت و عدم تكرارهاوسيلة ضمان لكما يعد املؤسسة الواحدة.  
علومات اإلدارية يتم عن طريق مناذج معيارية متفق عليها و ال يتم إرساهلا عن طرق النظام فإن تنظيم تبادل امل
جهاز خادم و هاز املزود أاجل، من  م يتم حفظها آليا يف يفاء املعلومات املطلوبة بكاملهابل إستقالربيد الداخلي 
 .ة و توفر الوقتقتؤمن اإلنرتانت الد لكذ، وبى الطرف الثاين بعد وقت قصري جدا، وتظهر لدالربيد اإللكرتوين

تطبيق واحد هو  قتوفر اإلنرتانت إمكانية النفاذ إىل موارد املعلومات عن طرياإلستقاللية و املرونة :  -1-2-3
لوج إىل حمتويات اجلهاز املستفيدين من الو  مليزة، متكن هذه اصات عمل خمتلفة، ومن من  Brovsrer)املستعرض 
، إضافة إىل أن نشر املعلومات عن طريق املوقع الداخلي عن منصة العمل اليت يعملون عليهاض النظر اخلادم بغ

    .1يتم يف الزمن احلقيقي و ال حيتاج إىل أي عمليات إعداد مسبقة 
: تسمح اإلنرتانت للمستخدم بإستعمال اخلدمات اليت توفرها اإلنرتانت  خدمات اإلنرتانت تسخري -1-2-4

هذه اخلدمات تتم على مستوى املؤسسة وهي تسري من خالل ما يسمى خبادم اإلنرتانت و من  مع الفرق يف كون
  :  أهم هذه اخلدمات

 ؛خدمة الربيد اإللكرتوين 
 ؛خدمة الدراسة عرب الويب 
 ؛الفوري خدمة الربيد 
 ؛خدمة البحث عن املعلومات 
 ؛خدمة منتديات احلوار على الويب 
 خدمة البحث عن املعلومات؛ 
 ؛خدمة اهلاتفية عرب اإلنرتنت على مستوى املؤسسة 
  2قوائم النشر خدمة. 

 ح ذلك يف اجلدول التايل :ينت و اإلنرتانت ميكن توضولكن هناك عدة فروقات بني اإلنرت 
 
 

                                                 
1
 . 60 – 59ص ص  2006، دار املناهج، عمان، رتونيةاألعمال اإللكبشري عباس العالق، سعد غالب ياسني،  

 .123ص  بق ذكره،مرجع س ،نوفيل حديد 2
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 ( أهم الفروقات بني اإلنرتنت و اإلنرتانت 1-1اجلدول رقم )
 

 اإلنرتانت اإلنرتنت املعيار
 فهيهو ملك للمؤسسة اليت تستض غري مملوك ألحد امللكية

ال ميكن ألي شخص الوصول إليه إال الذين  أي شخص ميكنه الوصول إليه إمكانية النفود
 مسح هلم بذلك

حيتوي على العديد من املواقع أو  حجم املواضيع
الصفحات و اليت ميكن أن تكون 

 مفيدة للمؤسسة

حيتوي على املواضيع و املعلومات اليت توافق 
 ملؤسسةعليها ا

 .121ص  بق ذكره،مرجع س ي،نوفيل حديد املصدر :
 

 ا يلي : أما األوجه الشبه بني اإلنرتنت و اإلنرتانت ميكن ختليصها فيم
  ؛HTMLكل من الشبكتني تستخدمان صفحات كتبت بلغة   -
  ؛يستعمل كل منها متصفح الويب ملشاهدة الصفحات -
 .1إرسال املعلومات يف إستقبال و الربتوكوالتكل يستعمل نف    -
 اإلكسرتانت  -2

 .تستخدم املؤسسات املتطورة باإلضافة إىل اإلنرتانت ما يسمى  باإلكسرتانت
نتائج'' تزاوج''  كل من اإلنرتنت و » : تعرف شبكة اإلكسرتانت على أهنا :  تعريف اإلكسرتانت -2-1

عة يللمؤسسة املتعاونة معها و اليت هلا عالقة بطباإلنرتانت فهي شبكة إنرتنت مفتوحة على احمليط اخلارجي بالنسبة 
لدخالء و الوصول لبيانات لوج اور عرب جدران نارية  اليت متنع و نشاطها حبيث تسمح لشركاء أعمال املؤسسة املر 

ا شراكة عمل يف مبينهكز حبث جتمع را ، أو م، وقد يكون هؤالء الشركاء موردين، موزعني، شركاء، عمالءاملؤسسة
 .2«احد  مشروع و

 .3"شركائها التجارينة بني اإلنرتانت اخلاص بالشركة و املشارككما تعرف على أهنا: "
مرونة عالية و  نشطةو الواقع أن شبكة اإلكسرتانت تساهم يف زيادة فعالية األعمال من خالل حتسني جودة األ

ساهم شبكة اإلكسرتانت يف حتقيق كما ت. مع خمتلف فئات املستفيدين و الرئيسنيلإلتصال الفوري مع الالعبني 

                                                 
1

 .121ص  مرجع سبق ذكره، ،نوفيل حديد 
)غري منشورة ، كلية  مذكرة ماجستري،"،  DMLمديرية الصيانة لسوناطراك  باألغواط  " يف املؤسسة دراسة حالة  أثر تكنولوجية املعلومات على املوارد البشرية مراد راي ، 2

 .47، ص 2005/2006العلوم االقتصادية و علوم التسيري، ختصص إدارة األعمال، جامعة اجلزائر، باجلزائر، 
 .293ص 2004، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، األعمال يف عصر التكنولوجياحممد الصاحل احلناوي، 3
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امليزة التنافسية من خالل دورها املباشر يف إجناز أنشطة القيمة املنظمة عمستوى تكلفة منخفض باملقارنة مع 
 .شرتي ) أو املستفيد   قيمة مضافةمللاملنافسني أو بطريقة تقدم 

تدريب ة مثل نظم تعليم، نظم عديدوشبكات اإلكسرتانت أنواع جتد مجيعها جند تطبيقاهتا اليوم يف جمالت 
وشبكات منظمات اخلدمات املالية و  التابعة ملنظمات أو مراكز خمتلفةنظم التشارك على قواعد البيانات ، العمالء

   .1املصرفية و نظم إدارة املوارد البشرية و املوارد األخرى اخلاصة بالشركات العاملية
  :  ، حيث نصنف إىل ثالث أنواع رئيسة هيع األعمالكات اإلكسرتانت على قطا و يعتمد تصنيف شب

 شبكة إكسرتانت التزويد أو التكميل :  -1 -2-1
تربط هذه الشبكات املخازن و املستودعات اخلاصة بالبضائع فيها تقوم بالتوفيق بني املخازن الفرعية و 

افظة على كميات ثابتة ز و احمللتفادي مشكالت العج ،للتحكم يف مستوى املخزن بنظام  ةالرئيسي اتاملستودع
 . من املخزون

 انت التوزيع : بكة إكسرت ش -2-1-2
 و  اإللكرتوين للعمالء من حجز ثر أنواع تواجد فهو يقدم خدمة الطلبيعترب هذا النوع من اإلكسرتانت أك

على هذه اليت قد حتدث  غرياتلنشر الفوري للتعديالت و الت ظل خدمات ا، يفو غريها من خدمات إشرتاكات
  .2اخلدمات من تغري أسعار و مواصفات

 شبكات إكسرتانت التنافسية : -2-1-3
هذا النوع من الشبكات مينح املؤسسات الصغرية و املتوسطة و كبرية احلجم فرصا متكافئة يف جمال البيع و الشراء 

بينهما مما يرفع من مستوى  عن طريق ربط الشركات الصغرية و الكبرية لكي تنتقل األسعار و املواصفات التقنية
      .3رودة املنتجات و يقضي على اإلحتكااخلدمة يف ذلك القطاع و يعزز ج

 خدمات اإلكسرتانت :  -2-2
نذكر يف ما يلي بعض اجملاالت اليت ميكن ، فوائد من تطبيق شبكة اإلكسرتانت لقد حققت عديد من املؤسسات

نقله خطوة عن طريق اإلنتقال إىل األعمال اإللكرتونية و ذلك أن تستخدم فيها اإلكسرتنت لتحسني العمل و 
 من خالل : 

بإرسال طلب شراء عرب أن تقوم مؤسسة للميكن ل عمليات  الشراء يف املؤسسات : هيتس  -2-2-1
 حلاجة إىل املراسالت بكل أنواعها.اإلكسرتانت و تلغي ا

                                                 
 . 23ص  مرجع سبق ذكره،  بشري عباس العالق، 1
 .   41ساملي، حسني عالء الساملي، مرجع سبق ذكره، ص عالء ال2
 .24ص  مرجع سبق ذكرهبشري عباس العالق، 3
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ع الفواتري من مديري الفروع املنتشرين يف مناطق ل هذه اخلدمة عملية توقيهتسمتابعة الفواتري :   -2-2-2
خمتلفة كما تسمح هلم عمتابعة إجراء الصرف أو القبض ووضع العالمات اليت تشري إىل كل عملية جتري على 

 .اء تناقلها بني الفروع و األقسامالفاتورة أثن
ؤهلة مع سوق العمل ة املريتستخدم اإلكسرتانت لربط مصادر املوارد البشخدمة التوظيف :  -2-2-3

 . دمة متعددة املنافع لكال الطرفنياملتخصصة بغرض تقدمي خ
تأمني إحتياجاته سوق العمل ل كما ميكن ،العمل املناسبة يف الوقت املناسبإذ جتد املوارد البشرية املؤهلة فرصة 

البشرية ملا فيه  ر املواردقد تصل فعالية الشبكة إىل درجة املشاركة بالتخطيط مع مصاد و عن طريق الشبكة نفسها
 . صاحل سوق العمل

ربط املوزعني احملليني باملزود الرئيسي و بشبكة إكسرتانت  تسمحتواصل شبكات توزيع السلع :  -2-2-4
ذلك لتسريع عمليات الطلب و الشحن و تسوية احلسابات. كما ميكن أن تبىن التطبيقات املستندة إىل مفهوم 

    .1ع و تسوية احلسابات املتعلقة هبامليات التوزينقطة الطلب إلمتام كامل ع
 : و إنطالقا مما ذكر ميكن توضيح العالقة بني اإلنرتنت و اإلنرتنت و اإلكسرتانت و هذا من خالل اجلدول التايل

 .نت و اإلكسرتانتا( : العالقة بني اإلنرتنت و اإلنرت  2 -1رقم ) اجلدول
  

 املعلوماتنوع  الوصول املستخدمني نوع الشبكة
 أي شخص عن طريق اإلنرتنت

 اهلاتف أو شبكة العمل
 بدون العامة،عدد غري حمدود من 
 قيود

 ةشعبية، تسويقي عامة،
 

العاملون املرخص هلم  اإلنرتانت
 فقط

و حمظور على  خاص و مقيد
 العاملني

خاصة باملؤسسة و عما 
 يرتبط بالعمل

جمموعات خاصة من  اإلكسرتانت
 شركاء العمل

و حمضور على شركاء  خاص
 العمل الرخص هلم

مشرتكة بني جمموعات 
 الشركاء

 
   .96ص 2010 ،اإلسكندرية، الطبعة األوىل، الدار اجلامعية، اإلدارة اإللكرتونيةخالد ممدوح إبراهيم، : ملصدر ا

  
  

 

                                                 
 .73-72، ص ص  مرجع سبق ذكرهزينب شطيبة، 1
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 وجيا الشبكات العامة ) اإلنرتنت(: تكنول الثالثاملطلب 
نصب أكثر فأكثر على إجياد الطرق األكثر فعالية لإلتصال باملستهلكنب و ي املؤسساتإهتمام لقد أصبح      

إىل ظهور ما يسمى عمراكز  عامل التقدم التكنولوجي، مما أدى تلبية حاجاهتم و رغباهتم و هو ما حصل بفعل
 .اإلنرتنت يفاإلتصال اإلفرتاضية و املتمثلة 

 نت التطور التارخيي لإلنرت   -1
يف جمال غزو الفضاء و ذلك بإرسال  ات جناحا باهر ي، أحرزت السوفيل احلرب الباردةو خال 1957يف سنة    

تبلورت بسرعة ، باخلطر أح  األمريكيونحينها   Spoutnikأول قمر صناعي  يدور حول األرض حتت إسم 
توفرة لديها القائمة أن مراكز البحث املختلفة ميكن أن توصل يبعضها للمشاركة يف تبادل املعلومات امل *الفكرة

 .ي هجوم نوويد أمام أوذلك من خالل إنشاء شبكة قوية قادرة على الصمو 
ARPA مةمت تكليف وكالة مشروعات البحوث املتقد تالستينياخالل  و   

، التابعة لوزارة الدفاع األمريكية **
بكاليفورنيا، مت    LosAngelesن مع جامعة و و بالتعاهذه املواقع املختلفة بني للربط  ىبتحديد الطريقة املثل
 ، وواحد عن اآلخر عمئات الكيلومرتاتتسمح بالربط بني حاسبني يبعد ال  ARPANetإسم  إنشاء شبكة حتت

 .1تسمح بتبادل املعلومات *** والتربوتوكالوعة من القواعد أو مجم باستخدامذلك 
تضمنت حركة تبادل بني هذه  ،بالشبكة شمل أربعون موقعا خمتلفا مت ربطهاتمت توسيعها ل 1972حبلول عام  و   

، أما التبادل بالربيد اإللكرتوينتسمى هذا النوع من  و ة صغرية ترسل من مستخدم إىل آخرياملواقع ملفات نص
****ملفات النصوص الكبرية و ملفات فكانت تنقل بإستخدام ما يسمى بربوتكوالت نقل امللفات أو

FTP 

قد ناقش هذا  و Washingtonر الدويل األول لإلتصاالت املعلوماتية عمدينة يف خالل نف  السنة إنعقد املؤمت و
ني احلسابات و الشبكات إتفاقية حول بروتوكوالت اإلتصاالت باملؤمتر الذي حضره ممثلون من خمتلف أحناء العامل 

 .املختلفة
سمى بربوتوكوالت بتمويل من وزارة الدفاع األمريكية ظهر ما ي و كنتيجة ألحباث تلك اللجنة و   

Tcp/IP
*****

 شبكات وقد حددت هذه الربوتوكوالت الطريقة اليت تنتقل هبا املعلومات بني 1972ذلك سنة  ، 
سنة عتمدت هذه الربوتوكوالت رمسيا من طرف قسم الدفاع لوزارة الدفاع األمريكية أ كما  احلاسبات داخل الشبكة

                                                                        .1983عممت بالشبكة سنة  و 1978
ستخدمت من قبل اجلامعات ، فقد أعلى القوات املسلحة فحسب ARPANETمل يقتصر إستخدام  و

                                                 
  1964سنة   Boranp الفكرة من إقرتاح الباحث األمريكي *

ARPA  **: ( advanced Research project Agency) 
 لقواعد و املعايري اليت تنظم اإلتصال احلاسبات معا و تنظم نقل و تبادل املعلومات بينهماالربوتوكول هو جمموعة من ا ***

FTP****  :  ( File Transfer Protocol ) . 

Tcp****: ( Transmission control protocol ) . 
Ip***** ( Internet protocol ). 
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صار من الضروري إنشاء شبكة جديدة يف  و دأت تعاين من إزدحام يفوق طاقتهااألمريكية بكثافة كبرية إىل أهنا ب
MILNetبإسم 1984عام 

توىل أمر االتصاالت ت ARPANETو أصبحت  .لتخدم املواقع العسكرية فقط *
 .غري العسكرية

من طرف اجلامعات األمريكية قامت مؤسسة العلوم األمريكية و  ARPANTاملكثف  ستخداماإللكن مع  و   
NSFNETبإجناز شبكة أسرع أمستها  1989بالتحديد عام 

 . عن اخلدمة ARPANTفصل  ،  م مت**
طورا كبريا حيث بدأت  تشكل العمود الفقري لشبكة ضخمة مكونة من ت NSFNETعرفت  1995ويف سنة 
         ، خمتلف اجلامعات األمريكيةالدولية. بعد أن كانت تربط بني من الشبكات احمللية األمريكية و  عدد كبري

من  وكيني مريكيني و غري األمري، األنييكوماحلني مزودي خدمات الشبكات غري أصبحت قادرة على الربط ب و
إىل اخلدمات البحثية أال و هي توفري اخلدمات التجارية إضافة  إىل مرحلة جديدة من مراحل تطورها م إنتقلت 
وتدعى هذه  املواقع العسكرية األمريكية طبعاذلك بعد أن كانت يف مرحلتها األوىل هتتم فقط بربط ، األكادميية

 .1نت"عاملية أو شبكة الشبكات ''اإلنرت بكة الالشبكة جد املتطورة بالش
 تعريف االنرتنت  -1-3
و معناها شبكة  International Networkختصار الكلمة االجنليزية إهي  Internet كلمة إنرتنت    

طريق اهلاتف  املعلومات العاملية، اليت يتم فيها ربط جمموعة شبكات مع بعضها البعض يف العديد من الدول عن
ية تسمى يكون هلا القدرة على تبادل املعلومات بينها من خالل أجهزة كمبيوتر مركز  حيث، ار الصناعيةاألقم أو
، كما ا و التحكم بالشبكة بصورة عامة، اليت تستطيع ختزين املعلومات األساسية فيه serverسم أجهزة اخلادم بإ

 .users 2 سم أجهزة املستفدينالكمبيوتر اليت يستخدمها الفرد بإتسمى أجهزة 

، كليا و املوزعة عرب أحناء العامل"جمموعة من شبكات احلواسب املستقلة  :  وكوتور على إهناأها كارول فو يعر    
الصيانة الذاتية هلا ذ تتوىل كل شبكة منفردة مسؤولية اإلدارة و إحيث تشكل هذه اجملموعة نظاما عمالقا واحد 

 ".أولوية خاصة
نرتنت عبارة عن جمموعة الشبكات احلاسوبية العاملية املتصلة تون و كايت مسيث "اإلل من بوب نور كما عرفها ك   

 .3تصالية متباعدة " واسطة وصالت إيبعضها البعض ب
 .4"شبكة عاملية مكونة من عدد من الشبكات املتصلة مع بعضها البعضكذلك بأهنا "  و تعرف   

                                                 
 . 70 -67ص ص  ،نوفل حديد، مرجع سبق ذكره   1

  

MIL Net* : (  Military Networ). 
 NSF Net** :( National Science Foundation Network .) 

 
  http://www.kutub.info/downloads/6533.doc  (2011/04/17)مفهوم اإلنرتنت  كرمي عياد، 2

  2011/03/12بوخاوة إمساعيل و عطوي عبد القادر ) 3
 http://dc314.4shared.com/download/-1iOiF4Q/________.rar?tsid=20110417-182732-e4799ae5 
  .38ص  2004دار حامد، عمان،  التسويق اإللكرتوين،حممد طاهر نصري،  4

http://www.kutub.info/downloads/6533.doc
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 .نرتنت تقنيات اإلتصال باإل  -2
تصال باهلاتف إلنرتنت حيث تنقسم إىل عدة طرق منها ااإلتصال بلوسائل و التقنيات لإلالعديد من اهنالك    

تصال و كذا اإل  DSLأو من خالل تقنية اخلط املشرتك الرقمي   RNISالعادي أو عن طريق اخلط الرقمي 
ثة ظهرت ، باإلضافة إىل طرق أخرى حديأو عن طريق اخلط املستأجر Satelliteبواسطة األقمار الصناعية 

 مؤخرا كالواي فاي و الواي ماك .
 :   تصال عرب اهلاتفاإل -2-1
 :   Dial upستخدام البسيط طريقة اهلاتف الثابتة لإل -2-1-1

توفر الدخول إىل الربيد  Dial upنرتنت عادية من خالل خط اهلاتف الثابت بطريقة إن إستخدام وصلة اإل 
متكن هذه التقنية من اإلتصال مبدئيا  ،خرنرتنت من حني آلباستخدام اال وين و تصفح املواقع االلكرتونيةلكرت اإل

، صلة جيب توفر خط هاتف ثابت ومودمستخدام هذه الو إل كيلوبايت يف الثانية و  56لغاية تصال بسرعة اإل
ليقوم هذا األخري بالتحويل من إرسال رقمي إىل إرسال متاثلي عرب خط اهلاتف ويف اجلهة األخرى لدى مزود 

تصاال إلتصال يتميز بكونه إهذا ا ث العملية العكسية، حيث يتم حتويل الرسالة من متاثلية إىل رقمية واخلدمة حتد
 مؤقتا.

 تصال باالنرتنت إذا أراد الشخصبطئ السرعة باإلضافة إىل قطع اإل ستخدام هذه الطريقة هوومن سلبيات إ
تصال باالنرتنت يف آن اإل و لتصااتف لإلك  أي أنه من املستحيل إستخدام اهلإجراء مكاملة هاتفية أو الع

 .واحد
 RNIS *طريقة اخلط الرقمي    -2-1-2

ق واسع مل يتم إال يف فرتة ، إال أن انتشارها على نطاخالل فرتة الثمانيات  RNISبالرغم من توصل لطريقة 
وال يف فرتة قصرية نتشارا معقالتايل شهدت اخلدمة إب ستخدامها بدرجة ملحوظة و، كما إخنفضت تكلفة إقريبة

الفيديو  ، فهي تكنولوجيا متطورة تضيف األصوات ود خدمة الشبكة الرقمية املتكاملةتع RNISجدا وخدمة 
 RNIS هو يعين أن اخلط ،كل ذلك على خط هاتف واحد والتطبيقات إىل خط اهلاتف العادي وغريها من

 .ل عن شراء عدة خطوط هاتفية عاديةواحد يكون بدي
باإلضافة  يات هذه الطريقة هي إمكانية إستخدام اهلاتف لإلتصال و اإلتصال باإلنرتنت يف آن واحد،إجياب من و

هبذا تصل السرعة إىل أربعة ،  Kbps 128إىل  RNISالسرعة الواضح حيث تصل سرعة  إىل وجود فارق يف
 . Kbps561أضعاف السرعة العادية ملودم بسرعة 

 

                                                 
 . 31-30ص ص  شاذيل، مرجع سبق ذكره ،شوقي  1

 RNIS* : Réseau Numérique à Intégration de services. 



 زواقة بدرالدين  –و االتصال  اإلعالمكنولوجيا ت
 

34 

 

 :  DSL مياالتصال عن طريق خط املشرتك الرق -2-1-3
هذه و  بعدها بدأت يف االنتشار عامليا، 1998يات املتحدة األمريكية عام ظهرت هذه الطريقة يف الوال   

هي تعرف باسم خط املشرتك و  تصاالت لتقدميها للمشرتكني لديهااخلدمة عبارة عن تقنية تستخدمها شركة اال
هذه الطريقة  الكثريين يعترب حيث ،DSLباسم  أو ما يعرف اختصارا (Digital Subscriber line)الرقمي   
سرعات كبرية خاصة لو كان هذا التوصيل سيتم ، االتصال باالنرتنت بتكلفة معقولةاحلل األمثل ملشاكل هي 

نك ستكون متصال طريقة التقليدية هو أالالطريقة عن  من االختالفات اجلوهرية يف هذه لشبكة داخلية و
ستتمكن من إجراء  و اخلدمةمبيوتر لديك دون احلاجة إىل االتصال برقم مزود باالنرتنت عمجرد تشغيل الك

 .الوقتات تليفونية عادية يف نف  مكامل
 و Hbps 1.5تصل إىل حدود  من أهم املميزات أن السرعة نقل البيانات هبذه الطريقة تعترب عالية جدا و و   

 .تخدمة حالياالطرق التقليدية املسضعاف األهي سرعة تتجاوز بعشرات 
ع هذه املميزات هناك بعض السلبيات مثل ضرورة وجود املستخدم قريبا من مكان مزود باخلدمة ألن سرعة و م   

طت سرعة نقل البيانات بشكل البيانات تتأثر كثريا باملسافة اجلغرافية فكلما بعد املستخدم عن مقدم اخلدمة هب
 .ملحوظ
، وكذلك حسب نوع إمكانياهتا ختتلف يف مواصفاهتا و الرقمية DSLطوط  اخلهناك العديد من نوعيات  و   

وهي  ADSL اختصار إالعمل املطلوب منها ويعترب أكثرها شيوعا طريقة املشرتك الرقمي غري املتناسق ويرمز له 
للغاية  و املكاتب الصغرية وتعتمد فكرة العمل هذه اخلطوط علة نظرية بسيطةأ لاملناز الطريقة األكثر استخداما يف 

صوت اإلنسان عادة واسعة من الرتددات ويشغل  ن خطوط اهلاتف العادية لديها القدرة على نقل كمياتهي أ و
هو استغالل باقي النطاق الرتددي غري املستخدم  DSL، ما يقوم به  حة صغرية للغاية من هذه الرتدداتمسا

 .1 على املكاملات اهلاتفيةالتأثري ويقوم بتوظيفها لنقل البيانات ضمن ترددات معينة دون

 االتصال عن طريق األقمار الصناعية : -2-2
ن أ، إال DSLنرتنت يتمركز حول طريقة احلديث حول الطرق اجلديدة يف اإلتصال باإل بالرغم من أن معظم   

 ، وتعترب هذه الطريقة احلل الوحيد يفمار الصناعيةتصال باالنرتنت عرب األقهناك طريقة ثالثة أيضا وهي اإل
اليت ال ميكن الوصول إليها الكثري من األماكن اجلغرافية املعزولة أو اليت يصعب الوصول إليها بأي طريقة تقليدية و 

قد يعتقد البعض أن األقمار الصناعية ال تستخدم سوى يف إرسال اإلشارات  ADSLستخدام التقنية  حىت بإ
الت العسكرية والتجارية أيضا وقد حاولت شركة تصان العديد منها يستخدم يف اإلإال أالتلفزيونية فقط  

Intelsat) األوروبية صاحبة العديد من األقمار الصناعية التجارية املعروفة باسم  (Hotbirdتثمار   اس

                                                 
1

جملة تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات  
(2011/04/17) http://www.titmag.net.ye/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=32   

http://www.titmag.net.ye/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=32
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فيه تقوم الفكرة األساسية على   و  couveragence2) نرتنت و أمست املشروعإمكانات هذه األقمار يف اإل
وهي طريقة نقل البيانات يف  Tcp/IPمي للفيديو يف نقل املعلومات بواسطة ستخدام قنوات البث الرقإ
 أن تكون مكملة أو أن تكون مستقلة.وهذه التقنية أو الطريقة ميكن  ،1نرتنتاإل

علومات فقط دون ستقبال املوهي أكثر إنتشارا  وتقتصر على تضخيم إ التقنية املكملة : -2-2-1
 .2شرتاك عند املوزع احملليعلى اإل نرتنت بالساتل زيادةلدى موزع خدمات إ شرتاكا سنوياإرساهلا وتتطلب إ

ستقبال و إرسال عمعىن ال إ ،السابقة و ثنائية االجتاه حدث من التقنيةتعترب أالتقنية املستقلة :  -2-2-2
ريح تسالشرتاكا عند موزع خدمات االنرتنت عرب الساتل، و هاتفي أو خط متخصص و إمنا تتطلب إتتطلب خط 

سلكية و يتميز عن سابقه بسرعة و املواصالت و اجلهات الوصية باالتصاالت الال الربيد ستخدام من إدارةاإلب
 .3ساعة 24/24تصال ة إىل دميومة اإلرب إضافأك

*االتصال عن طريق اخلط املخصص املستأجر -2-3
LS  : اخلط املخصص املستأجرLS  هو اخلط الذي

 ، و تتميز اخلطوط املستأجرة ب : نقطاعإدون  نرتنتاملستمر باإل تصاليتبع اإل
 ؛خط خاص و مباشر يربط بني موقع املشرتك و مزود اخلدمة 
 ؛تصال سريع و ثابتإ 
 تصال الرقمي؛ابايتات يف الثانية و هو خمصص لإلمتوفر على مدار الساعة بسرعة تصل إىل عدة ميغ  
 ؛تصاالت الداخلية عرب الربيد االلكرتوينسهولة اإل 
 يسمح بعقد مؤمترات مرئية و تطبيقات صوتية جبودة ممتازة.  

عشرين ساعة مع الشبكة بشكل مستمر على مدار أربعة و تكامل الربط الدائم امل هذا النوع من اإلتصال يوفر
تصال غالبا ما تستخدم هذا النوع من اإلنرتنت لذلك ر اخلاص باملؤسسة جزء من شبكة اإليوميا فيصبح الكمبيوت

 .4ت احلكوميةنرتنت املؤسسات الكربى و اجلامعات و املؤسساكة اإلببش
نرتنت يف ية بشكل واسع بغرض تقدمي خدمة اإلستخدمت هذه التقنإ :  Wifiاالتصال عن طريق -2-4

اجلامعات و املراكز التجارية و املطارات و األماكن العامة و حىت بداخل القطارات مؤخرا، فال جيب على 
 عتماد على ما يسمى بالنقاط يوفرها مزود خدمة االنرتنت باإلأن يكون يف منطقة التغطية اليتاملستخدم إال 

                                                 
1

، لعلوم االقتصادية و علوم التسيري، كلية ا، جامعة اجلزائر، )غري منشورة ء دولة، أطروحة دكتورااالنرتنت و تطبيقاته يف اجملال التسويقي )دراسة حالة اجلزائر( دورإبراهيم خبيت ،  
 .35- 34، ص  ص2002-2003

2
  2011/04/17جملة تكنولوجيا االتصاالت و املعلومات ) 

http://www.titmag.net.ye/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=32 
3

 .35، مرجع سبق ذكره،ص دور االنرتنت و تطبيقاته يف اجملال التسويقي )دراسة حالة اجلزائر(إبراهيم خبيت ،  
 .31-30ص ص  ،مرجع سبق ذكرهشاديل، وقي ش4

Ligne Spécialisée.  :*LS 
 

http://www.titmag.net.ye/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=32
http://www.titmag.net.ye/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=32
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توفري االنرتنت ملختلف املستخدمني من احلصول على خدمات االنرتنت بالتساوي و ، و متكن كذلك الساخنة
.DSLذلك بعد القيام بعملية الولوج إىل الشبكة من خالل املودم  

 

عتماد على اهلواتف احملمولة من اجليل الثاين و اليت يتم ذلك باإلطريق اهلاتف احملمول :   االتصال عن -2-5
WAPتسمح بقراءة الربيد االلكرتوين املرسل و تفحص صفحات ال

*
. و املتواجدة يف خمتلف الشبكة العنكبوتية  

ستفادة من خدمة الربيد إىل اإل فةعتماد كذلك على اهلواتف احملمولة من اجليل الثالث، و اليت تسمح باإلضااإل
 .1ستفادة من خدمة تقدمي احملاضرات املرئية و خدمة الفيديو، باإلWAP :االلكرتوين و تفحص صفحات ال

  (WIMAXاالتصال عرب تكنولوجيا االتصال الالسلكي واي ماكس ) -6 -2
 worldwide Interoperability forهذه الكلمة هي اختصار للمصطلح  و  Wimaxالواي ماك    

Microwave Access  تشبه فكرة عمل واي ماك  فكرة عملWIFI قنية واي ماك  تعمل على و لكن ت
واي هذا باإلضافة إىل أن ال .النرتنت لعدد كبري من املستخدمنيرب و بسرعات أعلى و توفر خدمة امسافات أك

نرتنت بواسطة إلتصال باإلة اماك  سوف تصل لكل الناس حىت لو مل تكن لديهم خدمات اهلاتف أو خدم
 .الكوابل

 الفرق بني تقنية واي ماكس و تقنية الواي فاي :  
 رب و أطول و تسمح ، و تغطي مساحات و مسافات أكنية الواي ماك  بسرعة اكرب بكثريتعمل تق

 و هبذا ستنعدم مشكلة توصيل اخلدمات يف املناطق الريفية أو باستعماهلا، رب من املستخدمنيأك لعدد
  .النائية

   يت يف الثانية بينما تقنية اميجاب54إن أسرع خدمة واي فاي ميكنها نقل البيانات بسرعة تصل إىل
حال كان عدد املستخدمني   و يفيت يف الثانية. اميجاب 70نات بسرعة الواي ماك  ميكنها نقل البيا

 .لتجارية و مئات املنازلاحملالت ان تلك التقنية سيكون عمقدورها توفري اخلدمة لعشرات كبريا فإ
  مرتا بينما يبلغ قطر املساحة اليت تغطيها  60املساحة اليت تغطيها الواي فاي العادية يصل قطرها إىل

  .كيلومرت100تقنية الواي ماك  
  جيجا هرتز  66-10جيجا هرتز و ما بني  11-2تعمل تقنية الواي ماك  برتددات ترتاوح ما بني

 .2جيجا هرتز5ترددات ترتاوح ما بني فاي بني بينما تعمل تقنية الواي 
 

 خدمات االنرتنت  -3

                                                 
WAP*  :Wireless Application Prote    هو عبارة عن بروتوكول اتصال يسمح بالولوج إىل االنرتنت عمساعدة هاز احملمول  ) هاتف حممول، حاسب جيب أو غريها. 

  . 77، ص  مرجع سبق ذكره، ل حديدينوف1 

   2011/04/15م مفلــــــــح علي اهلاليلــــــــــة، أحدث التقنيات يف األردن  )أحــــــال 2
http://aou.edu.jo/userfiles/file/file_type_doc/070357%20(4).doc 
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 توفر اإلنرتنت العديد من اخلدمات نذكر منها :     
ى اإلنرتنت و يعد الربيد اإللكرتوين من أول اخلدمات الىت مت تطويرها عل خدمة الربيد اإللكرتوين :  -3-1

 .1بعيدة عن بعضها البعضلوجود شبكة تربط املواقع ال األصليبالرغم أن اهلدف 
 .2"ال باملالين من البشر حول العاملو الربيد اإللكرتوين" يعد من اإلستخدمات الشائعة و الىت توفر إمكانية اإلتص

كما تسمح هذه اخلدمة بإرسال و إستقبال رسائل اإللكرتونية من و إىل مجيع املشرتكني ىف الشبكة عرب العامل،   
طلب معلومات حول املنتج معني أو طلب فواتري  دام الربيد اإللكرتوين يفإلستخعلى مستوى التجارى ميكن ا

 شكلية أو إرسال طلبيات للموردين أو إلغائها.
جتاهني بل و حىت الوثائق و الصور و كذلك اللوحات اإلكال   يفكما ميكن للربيد اإللكرتوين من نقل الرسائل 
شكل  يشرتط أن تكون حممولة يف  Attachementريق اإلرفاقاإلشهارية للتسويق و النمادج التصميمية عن ط

ملفات رقمية و عند وصوهلا ميكن للمستلم أن يطبعها بشكلها و ألواهنا األصلية مما جيعل الربيد اإللكرتوين متميز 
 .3عن الفاك  شكال و تكلفة

 WWW(Word Wide Web)   خدمة الشبكة العنكبوتية العاملية للمعلومات-3-2
، فهي من أكثر اخلدمات إستخداما يف الواسع، و يطلق عليها خدمة الويب العامليأيضا بالنسيج  و تسمى

اإلنرتنت و ميكن من خالهلا اإلحبار يف خمتلف املواقع على شبكة اإلنرتنت و تصفح ما هبا من صفحات عن 
 .4طريق وسائط متعددة قد تكون مكتوبة أو مرسومة أو بالصوت أو بالصورة

 .5دمة وسيلة من وسائل الرتويج و الدعاية و اإلعالن على املستوى احمللى و اإلقليمي و العامليهذه اخلكما تعد 
  : FTPنقل امللفات  خدمة بروتوكول -3-4

ل بعض امللفات من جهاز خادم بعيد، و يوهو بروتوكول يستعمل لنقل امللفات عرب شبكة اإلنرتنت كتحم
هذا الربوتوكول إلرسال التحديثات  webmastersة املعروفة بالواب ماسرت يستعمل مسريو املواقع اإللكرتوني

 ها.يري يشرفون على تس هزة اخلادمة اليتجاألالالزمة إىل 
:                                                forums de discussion خدمة منتديات النقاش  -3-5

ن آرائهم حول موضوع معني يطرح للنقاش، و يستخدم الربيد تسمح هذه اخلدمة للمشرتكني فيها بالتعبري ع
ع هذه اجملموعات إىل إدارة شخص واحد، يعمل على إدارة املناقشات لإلدالء باآلراء، و غالبا ما ختض اإللكرتوين

                                                 
 . 42ص  1999، الطبعة األوىل، عامل الكتب، القاهرةاإلنرتنت و العوملةهباء شاهني، 1
 .231ص  2002، الطبعة األوىل، دار الزهران، عمان، سوعة الكاملة ىف نظم املعلومات اإلدارية احلاسوبيةاملو حممد عبد حسني آل فرج الطائى، 2
 .28-27ص ص  2008، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، التجارة االلكرتونية مفاهيم و إسرتاتيجيات التطبيق يف املؤسسةإبراهيم خبيت،  3
 .84، ص كرهذ  بقرجع سمخالد ممدوح إبراهيم،  4
، مذكرة ماجستري،) غري منشورة ، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسري،ختصص نقود و مالية، جامعة اجلزائر، التجارة اإللكرتونية واآلفاق تطورها ىف البلدان العربيةأمينة رباعي،  5

 .8ص  2004/2005اجلزائر،
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لطرح نقاشات خاصة  تستعمل بعض املؤسسات هذه النوادي ا ال يناسب منها، وم و توجيهها و إستبعاد
  .1عرفة ردود فعل املستهلكني و آرائهم الشخصيةعمنتجاهتا مل

 خدمة الدردشة ) اإلتصال املباشر( :  -3-5
لعامل، و ميكن إجراء هذا عدد من األشخاص حول ا انية إجراء احلوار املباشر بني أيو تسمح لنا هذه اخلدمة إمك

 ما بالكتابة أو الصوت أو بالصورة و الصوت معا.احلوار إ
 :  News groupsارية خدمة اجملموعات اإلخب -3-6

هتمامات املشرتكة، و يتم ذلك من اإل اص ذويو تعرف اجملموعات اإلخبارية بأهنا وسيلة للنقاش مع األشخ
راء و أب تدعيمه خالل وضع موضوع حمدد للنقاش من قبل مدير اجملموعة ليقوم األشخاص املهتمني هبذا املوضوع ب

        .2خمتلفةوجهات نظر 
 

 تطبيق تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف جمال اخلدمات:  الرابعاملطلب 
 ال يكاد خيلو جمال من جماالت احلياة اإلجتماعية أو الثقافية أو اإلقتصادية أو السياسية من أثر التطبيق من   

 املعلومات و اإلتصال.  التطبيقات املعتمدة لتكنولوجيا
 دمات السياحية و الفندقية تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف جمال اخل -1
TIC)  تكنولوجيا املعلومات و اإلتصالأدى استخدام    

يف قطاع السياحة و الفندقة إىل ظهور ما يسمى   *
وجيا املعلومات و االتصال بغرض ي تلك اخلدمات اليت توفرها تكنولفالسياحة اإللكرتونية ه. بالسياحة اإللكرتونية

عتماد على مبادئ و الشبكات املفتوحة و املغلقة باإل ة و الفندقية عرب خمتلفإجناز و ترويج اخلدمات السياحي
 أس  التجارة اإللكرتونية.

ستخدم ليت تالت السياحية اأو مكمال للتسويق التقليدي للرح و بالتايل أصبحت اإلنرتنت بديال منطقيا
 .إخلسعار و التخفيضات....األة و لتعريف املستهلك عمختلف خدماهتا املقدم قية،الور امللصقات و املطويات 

 هي :  و من ثالثة عناصرلتسويق ليتألف النموذج التقليدي  و بالتايل
 املنتج : املستثمر أو مقدم اخلدمة السياحية، من مؤسسات النقل، الفنادق، املطاعم. -1
 املوزع : منظمو الرحاالت، وكاالت السفر، ويطلق عليهم مصطلح الوسطاء. -2
 السائح املستفيد من اخلدمة أو املنتج السياحي. : الفرداملستهلك  -3

                                                 
مذكرة ماجستري، غري منشورة، كلية العلوم ، لقدرة التنافسية )دراسة حالة مؤسسة جواب فرع اإلتصاالت اجلزائر(التسويق اإللكرتوىن ودورة يف زيادة انور الدين شارف، 1

 . 24ص 2007البليدة،  سري، ختصص تسويق، جامعة سعد حلب،اإلقتصادية و علوم الت

 
2

   2011/04/17) 2009اإلصدار األول تعليم.....اإلنرتنت، حممد نزيه حممد،  

http://www.4shared.com/document/jsENAFaZ/Internet_eBook________.html 

 
TIC* : Technologies de l'Information et de la Communication 

http://www.4shared.com/document/jsENAFaZ/Internet_eBook________.html
http://www.4shared.com/document/jsENAFaZ/Internet_eBook________.html
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ملستهلك و املنتج أي مقدم اخلدمة، وبالتايل وجود ج التقليدي ليست هناك عالقة مباشرة بني او عموما يف النموذ 
 . وسطاء بينهما

و أموجودين  واتكون العالقة مباشرة بني املستهلك و مقدم اخلدمة أي الوسطاء قد ال يكون وجود اإلنرتنت أما يف
 من خالل نيعمثابة وسطاء افرتاضي وا، كما ميكن أن يكونو قد يستعني هبم املستهلك أحياناحمتفظني عموقعهم 

لون دور وكاالت السفر و أدلة أصبح املستهلكون هم أنفسهم من يتو إلفرتاضي ) مواقع الويب  ، كما تواجدهم ا
وسيلة السفر املنافسة و درجة الفندق  و رغباهتم و كذلك  هتمحتياجاإ ياحية إلختيار الرحلة اليت تليبسو هيئات 

، و بفضل اإلنرتنت يتمكن املستهلك من إجراء مقارنة حسب إمكانياهتم  و أنواع املطاعم و غريها من اخلدمات
 سعر الذي يستطيع دفعه.لسريعة بني خمتلف العروض السياحية كي تكون الرحلة مالئمة ل

 دون  لتحديد طلبيته حسب إحتياجاته و رغباته و قدرته الشرائية تهلكفرصة للمس TIC أعطت لقد
تكنولوجيات يؤدي إىل حتسني الهذه  استخدامتوسع يف ال، كما أن ضاعة للوقت و اجلهد و املالأي عناء و إ

ختفيض تكلفة إنتاج اخلدمة السياحية و ختفيض التكاليف خصوصا  اخلدمة املقدمة و توسع قاعدة الزبائن و
الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة  ،ملتعلقة باالتصال و الرتويج و التوزيع، باإلضافة إىل خفض حجم العمالةا

 .1قية و سرعة اإلستجابةااملصد الثقة و و زيادةالسياحية، 
 تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف جمال اخلدمات الطبية  -2
وي إىل ظهور مصطلح حديث و هو الصحة اإللكرتونية، و تنط يف جمال اخلدمات الطبية  TICأدى إستخدام    

الذي يستخدم وسائل اإلتصاالت املختلفة مقرونة باخلربة الطبية لتقدمي  هذه األخرية على الطب اإلتصايل
 اخلدمات التشخيصية و العالجية و التعليمية لألفراد الذين يقيمون يف مناطق بعيدة عن مراكز الطبية املتخصصة.

الرعاية الصحية املثلى يف  ، سيتمكن املرضى من تلقياالتصايلحالة اإلستخدام الفعال لتقنية الطب  ويف
مستوى اخلدمات الطبية مما  رتفاعإ، و بالتايل نتقالاإلمستشفياهتم  احمللية متجنبني بذلك عناء السفر و تكاليف 

 .ض أو القضاء عليهابعض األمرابصابة اإلإنتشار  و  الوفيات ونسبة  أدى إىل تقليل من
 جمال اخلدمات الطبية حيث حققت عدة أهداف منها :  يفتغريا كبريا التكنولوجيات  أحدثت هذهلقد 
 و اجلهد؛ إرتفاع جودة اخلدمات الطبية و إخنفاض التكاليف و إختصار الوقت  
 ؛ختاذ القرارات الصائبةوقت املناسب و للشخص املناسب و إة يف التقدمي خدمات صحي 
 مي خدمات التعليم الطيب املستمرة؛دتق  
 إنتشار الوعي الصحي؛ 
 صابة هبا؛شار األمراض و اإلتإخنفاص نسبة الوفيات و ان 

                                                 
1
جملة الباحث، كلية احلقوق و العلوم اإلقتصادية، جامعة قاصدي ، علومات و االتصال يف تنمية قطاع الساحة و الفندقةدور تكنولوجيا املحممود فوزي شعويب،  ، يتخبإبراهيم  

 .280-278ص ص  2009/1010، سابعمرباح  ورقلة العدد ال
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 فرة على الصعيد العاملي و احمللي؛النفاذ إىل املعلومات الطبية املتو  هيلتس 
  1تمعرتقاء باخلدمة الصحية للمجة و برامج الوقاية و النهوض و اإلحبوث الصحة العامدعم.  
 تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف جمال اخلدمات التعليمية  -3
 التعليم اإللكرتوين و التعليم االفرتاضي.دمات التعليم إىل ظهور ما يسمى بخيف  TIC  ستخدامإأدى   

عة فالتعليم اإللكرتوين هو شكل من أشكال التعليم عن بعد، و ميكن تعريفه بأنه العملية التعليمية و جممو 
التطبيقات احلديثة لتكنولوجيا املعلومات كاإلنرتنت، اإلنرتانت، اإلمييل، اإلذاعة، التلفزيون عرب األقمار الصناعية 

 األشرطة املسموعة و املرئية األقراص املمغنطة.
 تصالاإلأما التعليم االفرتاضي هو ذلك القسم من التعليم اإللكرتوين الذي يرتكز على الشبكات املفتوحة، أي أن 

يف خمتلف املواد املنتقاة أو  فيه مضمون عن طريق شبكة اإلنرتنت، حيث يتم تزويد املتعلم عما حيتاجه من معارف
الصوت و  باستخدامختصاص املختار، بغرض رفع املستوى العلمي أو بغرض التأهيل و التدريب، و ذلك اإل

 ين...............اخل. فيديو، الوسائط املتعددة، كتب إلكرتونية، الربيد اإللكرتو 
تعلم يف أي مكان و زمان و خاصة لفرصة أمام اجلميع لال ، أتاحتصالر تكنولوجيا املعلومات و اإلو بفضل تطو   

أو اإلعاقة اجلسدية، مما أدي إىل  ة نظرا لضيق الوقت أو بعد املكانألولئك األشخاص الذين مل حيظوا هبذه اخلدم
 و هم يف موقع عملهم. يف للعاملنيستوى املعر املرفع 

دمات  املقدمة يف جمال التعليم و هذا اخلكبري يف حتسني   قد أسهمت هذه التكنولوجيات و بشكلو بالتايل ل  
 فرتاضي جلميع األفراد منها : ها التعليم اإلبفضل املزايا و اخلصائص اليت مينح

 ؛الغياب عن العمل مالئمة و مرونة جدول أوقات الدراسة، مما مينع 
 ؛احلصول الفوري على أحدث التعديالت املدخلة على الربنامج 
 عليم األفراد املتباعدين جغرافيا؛هو احلل األمثل لت 
 احلصول على قدر كبري من املعلومات يف وقت وجيز؛ 
 اإلنفتاح على خمتلف الثقافات؛ 
 تعلم أو التعرف على خمتلف اللغات يف العامل؛ 
  أحناء العامل؛ألفراد من و املعرفة مع خمتلف اتبادل العلوم 
 2التكاليف و ربح الوقت لعدم التنقل تدين. 
 
 

                                                 
1

ص  ص 2005وم االقتصادية،  جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  أكتوبر ، كلية احلقوق والعلاملؤسسات الصغرية و املتوسطة يفتكنولوجيات و نظم املعلومات مقياس  يت،خبإبراهيم  
38-40. 

 .42-40 صمرجع سابق ص  2
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 : الفصل  خالصة

 
يات القرن احلايل، ايعد تطور تكنولوجيا املعلومات واإلتصال من أبرز مظاهر الربع األخري من القرن املاضي وبد   
مات واإلتصال يعد أهم إجناز تكنولوجي صناعة تكنولوجيا املعلو أن تطور  هذا اجملال ختصني يفالعلماء امل ىو ير 
الشاشة اإللكرتونية ب جيعل من العامل أشبهن يلغي املسافات و خيتصر الزمن و حيث إستطاع اإلنسان أ ،حتقق

 الصغرية. 
ة منها، يخاصة الصناعياة اليومية لكثري من البلدان و لقد غزت تكنولوجيا املعلومات واإلتصال كل نواحى احل   
جة اجلديدة، سواء املال و األعمال هبذه املو  أصحاب البلدان و تأثر هذه قتصاد الرقمي مسة العصر يفصبح اإلو أ

 أكرب املستفيدين من تكنولوجيا عدنشطة التجارية و التسويقية تأو اجلزئي، و لعل األ على مستوى الكلي
العالقات، سواء ما بني خدمات لتسهيل حركة التبادالت و حتسني األخرية اإلنرتنت، حيث سخرت هذه 

 املؤسسات فيما بينها أو بني املؤسسات و زبائنها.
جودة لتحسن من جيدة اإلتصال بطريقة  أن تستثمر تكنولوجيا املعلومات و املؤسساتلكن هل تستطيع     
 الفصل املوايل.  ؟ و هذا ما سوف نتطرق إلية يف زبائنهاعالقاهتا مع  وماهتا خد
 
 
 
 
 
 
 


