
 

 ١٩

 المعهد التخصصي للدراسات
  مركز الدراسات االستراتيجية

  

  تكنولوجيا املعلومات املفهوم واألدوات
  
  
  
  

  المفھوم: أوًال
بأدواتها المتطورة ذات أهمية بالغة فلم يؤثر شيء في          المعلومات   تعد تكنولوجيا   

والتـي  الحياة األنسانية منذ الثورة الصناعية مثلما اثرت فيها تكنولوجيـا المعلومـات             
اصبحت الغنى عنها في حياة الشعوب والمؤسسات والدول ، فما يشهده العالم من تحول  
تقني متسارع والتطورات المتالحقة في مجال أجهزة الحاسوب والبرامجيات وأجهـزة           
األتصاالت ووسائلها وهذا الكم الهائل من المعلومات الذي ينمو وينتقل بسهولة ويـسر             

الذي جعل من تكنولوجيا المعلومات وسيلة مهمة في منظمـات          مابين دول العالم األمر     
االعمال الحديثة واصبح يتطلب من المنظمات على اختالف انواعها وأحجامها مواكبـة            
هذا التقدم التقني الهائل اذا كان هدفها البقاء في بيئة المنافسة فلقد دخل العـالم عـصراً        

لومات دور األعمدة الحاملة لهذا التقـدم      تؤدي فيه تكنولوجيا المع   متطوراً ليس له حدود     
  .الذي اصبح عالمة مميزة لهذا العصر

كافـة أنـواع    ( تكنولوجيا المعلومـات بانهـا       (Robbey)ولقد عرف الكاتب      
البرامجيات واألجهزة والمعدات المتعلقة بالحساب واألتـصال سـواء اكـان حاسـوباً             

 -Robbey- 1986)). ريـة شخصياً او هاتفاً أو عن طريـق نظـم المعلومـات االدا   

p.516).  
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 ٢٠

ليـست سـوى أدوات أو      (فلقد عرف تكنولوجيا المعلومات بانهـا       ) برهان(اما    
وسائل يتم استخدامها في مجال معين لتحقيق اهداف معينة، وان استخدام التكنولوجيا هو      

  ).p.209 -١٩٨٩ –برهان (وسيلة أو اداة وليس هدفاً بحد ذاته 
مـصطلح  " تكنولوجيا المعلومات بانهـا  (Knott & Waites)وعرف الكاتبان   

يستخدم لوصف مدى المنتجات واألنظمة التي تعالج المعلومات وتديرها وتولدها وذلـك     
  .(Knott & Waites- 1997-p.1)" باستخدام تكنولوجيا الحاسوب واألتصاالت

تكنولوجيا المعلومات من خالل تناول     ) :١٤١p -١٩٩٨ -الحسنية (عرف فيما  
طرين هماس:  

 وهذا يتكون من معـدات الحاسـوب والـتحكم االوتومـاتيكي            ):مادي( االول   الشطر
  .وتكنولوجيا االتصاالت

 وهذا يتكون من البرامجيات والـذكاء االصـطناعي وهندسـة           ):ذهني( الثاني   الشطر
لتكنولوجيـا  ) الحسنية(تقسيم  ) ٥( ويظهر لنا الشكل     . البرامجيات
  .المعلومات

 ان تكنولوجيا (ZEE & Jonc- 1999- p:140)نفسه يرى كل من في السياق و  
  :المعلومات تضم جانبين هما

الذي يركز على مسألة تطبيق تكنولوجيا المعلومات أي ان االهتمام يكون  : جانب الطلب
  .منصباً على الجانب التطبيقي للتكنولوجيا في المنظمة

 توصيل تكنولوجيا المعلومات من     وهذا يركز على الجانب التقني وكيفية     : جانب العرض 
  .خالل اجهزة الحواسيب والبرامجيات

نظم تتميز باستجابتها الذاتية    ( تكنولوجيا المعلومات بأنها     (Hellriegel)وعرف  
ميمها على الحاسوب لكي تساعد المنظمات ومواردها البشرية على جمع البيانات           صم ت ت

  .(Hellriegel et al- 1999- p.4)) وخزنها واسترجاعها ومعالجتها ونقلها
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 ٢١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تكنولوجيا المعلومات بانها تمثل (Turban et al – 1999 - p:19)فيما عرف 
 وقواعـد  (Hardware)الجانب التكنولوجي لنظام المعلومات والمتمثل بالهيكل المادي   (

  )٥(شكل ال
  مفهوم تكنولوجيا المعلومات

  ).p.141 -١٩٩٨ -الحسنية: (المصدر
 

 تكنولوجيا المعلومات

  الذهنيطرالش  الماديطرالش

  
  

 المعدات
التحكم 

 االوتوماتيكي

  

 االتصاالت
هندسة 
 البرامجيات

الذكاء 
 االصطناعي

  

 البرامجيات

 تكنولوجيا المعلوماتتطبيقات 
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 ٢٢

فـي كثيـر مـن     وشبكات البرامجيات وغيرها من الوسائل و(Data Base)البيانات 
 Information Technology ((IT)تكنولوجيا المعلومات (األحيان يستخدم مصطلح 

بشكل متبادل مع نظام المعلومات او يمكن استخدامه بشكل واسع لوصف مجموعة من             
 أوسع  (IS)في حين ان مصطلح     ) IS و IT(عدة نظم المعلومات وكثير ممن يخلط بين        

  .(IT)من 
 ماهو اال نظام للعمل     (IS) الى ان نظام المعلومات      (Alter)بهذا الصدد يشير    و

  يستخدم تكنولوجيا المعلومـات للوصـول الـى المعلومـات او نقلهـا او خزنهـا او                 
استرجاعها او عرضها وهذه المعلومات تستخدمها انظمة العمل التـي تـدعمها نظـم              

في بيئة االعمال    من انظمة العمل المترابطة والتي تتنافس        ظماتالمعلومات وتتألف المن  
(Alter- 99- p:43).  

ان تكنولوجيـا   وبشكل مبسط    الذي يوضح    )٦(ويمكن التعبير عن ذلك بالشكل      
   (IS) ما هي اال جزء من نظام اوسع واشمل اال وهو نظام المعلومات (IT)المعلومات 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٦(شكل ال
  تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات

  Alter- 1999- P: 43: المصدر 
  

 بيئة االعمال

 ظمةالمن

نظام 
نظام  العمل

 المعلومات
تكنولوجيا
 لمعلومات
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 ٢٣

 الى ان تكنولوجيا المعلومـات      )p.6 -٢٠٠٢ –ياسين  (وفي هذا الجانب يشير     
تستخدم ) حوسبةحزمة م(تختلف عن انظمة المعلومات وذلك لكون نظم المعلومات تمثل 

تكنولوجيا المعلومات لدعم االدارة في انشطتها وتلبيـة احتياجاتهـا مـن المعلومـات              
  .الضرورية التخاذ القرارات

  خالل هذه النظم باجيالها وانماطها المختلفة تتم عمليـة تحقيـق التكامـل             ومن    
  بين تكنولوجيا المعلومات وانشطة المنظمة مـن أجـل تحقيـق االهـداف المتوقعـة               

   .)مطلوبة في الوظائف داخل المنظمةمن هذه التكنولوجيا واحداث التغيرات ال
عبارة عن كل   ( بأنها   تكنولوجيا المعلومات ) :٢١p -٢٠٠٠ -السالمي  (وعرف    

التقنيات المتطورة التي تستخدم في تحويل البيانات بمختلف اشـكالها الـى معلومـات              
  ).بمختلف انواعها والتي تستخدم من قبل المستفيدين منها في كافة مجاالت الحياة

ان تكنولوجيا المعلومـات هـي أحـدث        ) :٣٠٤p -٢٠٠٠-أبو الجود (وترى    
 حيث ادى تطور تكنولوجيا النقل واألتصاالت الى الغـاء          افرازات التطور التكنولوجي  

حواجز الوقت والمسافة بين البلدان فلقد تطورت وسائل األتـصال األلكترونيـة لنقـل              
الصوت والبيانات متضمنة االنترنت والبريد االلكتروني والفـاكس وشـبكة االتـصال            

نولوجيـا المعلومـات    تك) أبو الجود (التلفوني العالمية السرعة، وفي ضوء ذلك تعرف        
بأنها اسلوب االداء الذي يتضمن مزيجاً مركباً متفاعالً من تجهيزات آلية متطورة مثل             (

األنترنت والحاسوب من أجل تشغيل البيانات لتقديمها كمعلومات حديثة متطورة باسرع           
  ). مستخدمي هذه المعلومات لكلما يمكن
ات ما هي اال ثمرة التقـاء   ان تكنولوجيا المعلوم  ) :٦٨p - ٢٠٠١-علي(ويرى    

علوم الفيزياء والرياضيات المنطقية والهندسة االلكترونية وهـو مـا ادى الـى ثـورة       
  :تكنولوجيا المعلومات التي كانت صنيعة المتزاج الثالثية المتكونة من

  . شبكات األتصال–.     البرامجيات–.   الحاسبةمكونات -
ولوجيا المعلومات تمثل نظامـاً     الى ان تكن  ) :٢١٧p -٢٠٠٢ -صبري(وتشير    

واسعاً من القدرات والمكونات والعناصر المتنوعة المـستخدمة فـي خـزن البيانـات              
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 ٢٤

  لمعرفة وهي صنيعة اوتوزيع المعلومات باالضافة الى دورها في عملية خلق   ومعالجتها  
ــزاج ( ــةامت ــوبية األنظم ــصال  (Computer System) الحاس ــبكات االت  وش

(Communcation Network) والمعرفة بالتكنولوجيا (Know-How).  
استخدام اآلالت التكنولوجية الحديثة ومنهـا      (وتعرف تكنولوجيا المعلومات بأنها       

ـ  ويظهر لنا الـشكل      (www.f3f3.com)الكمبيوتر في جمع البيانات ومعالجتها           يالالت
  .النظم المتداخلة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
  
  

    
  
  
  
  
  

  )٧( شكلال
  .النظم المتداخلة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  ):٢٥p -١٩٩٧ -األمم المتحدة (باالعتماد على ) :٦٧p- ٢٠٠٠ -قاسم : (المصدر
  

ان هذا التداخل بين كل من صناعة االتصاالت        نالحظ  ) ٧(لشكل  لوبتأمل بسيط   
يا المعلومـات   وصناعة الحواسيب والبرامجيات وصناعة المعلومات يجعل من تكنولوج       

 على خلق الترابطات القطاعية باداء أسرع وحيز أصغر ولعل أهم ما يميز             اًقطاعاً قادر 
هذا القطاع هو حصر المسافات وتقليص المكان وضغط الوقت نتيجة التفاعل الشديد بين  

الوسائط 
 المتعددة

  
  الوسائط المتعددة

  
  الوسائط        صناعة
 التفاعلية     المعلومات

صناعة التصاالت  
 الشبكات

  صناعة 
  الحواسيب
 والبرامجيات

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٢٥

 هاالباحث والنظام وتزايد النظم الشبكية وبالتالي التمكن من ربط النظم الداخلية مع بعض            
  . كفاءة التخزين والمعالجة والنقل والتوليد واالسترجاعورفع

 الـى ان    )p.106-٢٠٠٢-الحمـادي (وانسجاماً مع ما ورد في اعاله يـشير           
تكنولوجيا المعلومات ليست قطاعاً يبحث في المطلق بل انه يتداخل بصفة صحيحة مع             

د قـاد نمـو     القطاعات اآلخرى ولنا في بعض االنجازات التاريخية الحضارية عبرة فلق         
صناعة السيارات في العقد الثالث والرابع من القرن الماضي الى تطور الطرق السريعة  
وهكذا عندما ولدت صناعة الطائرات في حركتها فرصاً جديدة في مجال البنى التحتيـة      
المساندة للصناعة الجوية بما في ذلك تنمية انظمة السيطرة والمطارات وظهور وكالء             

  .الحجز الحاسوبيةالطيران واجهزة 
 ان  نالحظ تعريف تكنولوجيا المعلومات     عنوباستعراض التعاريف التي وردت       

هناك اتفاق في بعض الجوانب واختالف في جوانب آخرى ويعود الـسبب فـي كـون      
ها في اطار ضيق لما تمثله من       ريطأشمولي يمنع من ت    اطارذات  لتكنولوجيا المعلومات   

 وفي ضوء ماسبق يمكن تعريـف       .مختلف القطاعات ي  انعكست تأثيراته ف  دور ريادي   
) بكافـة اشـكالها   ( من التقنيـات المتطـورة       متراكمهيكل   (تكنولوجيا المعلومات بأنها  

لوصول الى افضل الحاالت في     ل البشرية   هاومواردوالمستخدمة من قبل ادارة المنظمة      
 الخدمات أو السلع    عن) الزبون(تحسين االداء وزيادة االنتاجية وتحقيق رضا المستهلك        

  ). وانعكاس ذلك في تعزيز الموقع التنافسي للمنظمةهذه التقنياتطبق التي ت
  

   مراحل التطور:ثانیًا
لقد بات التسابق نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة ظاهرة تتميز بها المنظمـات              

  .نةاالدارية الحديثة في سعيها نحو تحقيق أعلى مستويات االداء وباسرع كيفية ممك
فلقد استطاعت تكنولوجيا المعلومات ان تخلق انسجاماً فنيـاً واقتـصادياً بـين               

القطاعات التصنيعية من جهة والقطاعات الخدمية من جهة آخرى وذلك مـن خـالل               
  ).:٦٠p -٢٠٠٠ -قاسم(التزاوج بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت 
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 ٢٦

  االلياف 
  الضوئية 

  
  

  تطور
      النظم

  
  

               اسالك 
             النحاس

 االنترنت

 يوترميكروكمب

 مني كمبيوتر

 الحاسب الرئيسي

معالجة 
 المعرفة

معالجة 
 المعلومات

معالجة 
 البيانات

اً كبيراً في التعامل مـع تكنولوجيـا        الى ان العالم قد قطع شوط     ) طالب(ويشير    
المعلومات وعملت الدول بالتعاون والتنسيق المشترك فيما بينها على تنظيم هذه التقنيـة            

 فـي   اً ومؤثر اً حاسم ووسائل المعلومات واالتصاالت االخرى عامالً    ) االنترنت(فاصبح  
 في تقـديم الخـدمات   اقتصاديات العالم ويشكل تحدياً كبيراً للزبائن تحاول االستفادة منه     

لرضا لديهم والريادة فـي المنافـسة       االلكترونية الى زبائنها الشباع حاجاتهم وتحقيق ا      
  .):٢p - ٢٠٠٣ -طالب (

تطـورات فـي    الكثير مـن ال   ر  وظهالى   ).٧p-١٩٩٩ -النقشبندي(وتضيف  
المستفيد ها  ستخدميالبرامجيات وشبكات االتصال والتي     وفي تطبيق   تكنولوجيا الحاسبات   

   .المالية بالدقة والسرعة المطلوبةالنهائي والتي بامكانها ان توفر له التقارير والكشوفات 
  

  .المراحل المختلفة لتطور مكونات تكنولوجيا المعلومات) ٨(ويوضح لنا الشكل 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٨(شكل ال
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 ٢٧

  المراحل المختلفة لتطور مكونات تكنولوجيا المعلومات
  )بتصرف من الباحث (.:١٢٠p - ٢٠٠٢ -جمعة وخليل: المصدر 

  
ومن مالحظة الشكل نجد ان معطيات الثورة المعلوماتية هي في تطور متزايـد               

فالحواسيب اصبحت مع مرور الوقت اصغر حجماً واكثر قدرة واقل تكلفة وعلى صعيد         
 البرامج والتطبيقات فانه تتوافر اعداد كبيرة من البرامج التي تستطيع القيام بأية عمليـة            

منطقية وفي أي حقل من الحقول أما على صعيد نقل المعلومـات فلقـد أدى انتـشار                 
الصوت والصورة  (الكمبيوتر واالجهزة المتطورة في جميع انحاء العالم الى تسهيل نقل           

بواسـطة مـا يعـرف بالوسـائط المتعـددة          ) والتي كانت مستحيلة  (مجتمعة  ) والنص
والتي تتمثل في منظومة االقمار الـصناعية       واالتصاالت الحديثة وخاصة الرقمية منها      

  .التي تدور فوق كل بقاع العالم
 فان الشركات الكبيرة    )عالم الكمبيوتر (وحسب االحصاءات التي جمعتها شركة        

من وارادات مبيعاتها في ميدان تكنولوجيا المعلومات وهذه النسبة تـذهب           %) ٥(تنفق  
المركزية واالتـصاالت والبـرامج     بشكل مدفوعات ألغراض الكمبيوترات الشخصية و     

  .(Post- 2000-p: 544) )والعاملين
  :الى أن) :١٩٦p -٢٠٠٢ -أوكيل (وبهذا الصدد يشير   

حجم السوق األجمالية لتكنولوجيا األتصاالت فـي الـسنوات األخيـرة تجـاوزت           . أ
مليون دوالر وازدادت نسبة منتجاتها في الصادرات علـى المـستوى           ) ٥٠٠(الـ

 %).٢٠(كثر من العالمي الى ا

ان تكنولوجيا المعلومات استطاعت ان تسهم في نمو األقتصاد الفرنـسي علـى               . ب
 .١٩٩٧عام %) ٩,٣( مقابل ١٩٩٨عام %) ١٥(سبيل المثال بمقدار 

ان االستثمارات في تجهيزات وبرامجيات تكنولوجيا المعلومات قد ارتفعت علـى             .ج 
 أي  ١٩٩٩ و   ١٩٩٥ الى أكثر من النصف بين عـامي         U.S.Aسبيل المثال في    

 .مليار دوالر) ٥١٠(مليار دوالر الى ) ٢٤٣(من 
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 ٢٨

قد ) اقتصاد المعلومات(وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان األقتصاد الجديد           
  .اصبح حقيقة ملموسة

 قد تناول تطور انظمة المعلومات داخل المنظمـة   (Daft) االشارة الى ان     وتجدر
  : التالية(Daft-2001-pp.241-243) بالمراحلحيث اشار الى ان هذا التطور قد مر 

 الماكنة أي ان    ةرفغحيث كانت االستخدامات األولية تستند الى كفاءة        : المرحل ة االول ى   
االعمال يمكن ان تنجز بشكل اكثر كفاءة باستخدام تكنولوجيا الحاسـوب   
حيث كانت القيمة هي تقليل تكاليف العمل من خالل تولي الحاسبات اداء     

ـ     بعض ال  نظم معالجـة المعـامالت     (مهام واصبحت تلك النظم تعرف ب
Transaction Processing System)  ًــصارا ــا اخت ــز له  ويرم

 وهي تؤتمت المعامالت اليومية للمنظمة مثل ايداع الصكوك         (TPS)بـ
  .في البنوك

اصبحت التكنولوجيا مورداً للعمل من خالل استعمال نظم المعلومـات          : المرحل ة الثانی ة   
 ونظم دعم القرار، حيث كانت لـدى المـدراء ادوات           (MIS)رية  االدا

لتحسين اداء االقسام واداء المنظمة بشكل عام فعندما تراكمـت قواعـد            
 بدأ المدراء بتصور طرائق     (TPS)البيانات من نظم معالجة المعامالت      

يمكن للحاسوب ان يساعدهم في صنع قرارات معينة من خالل استعمال           
ونظام المعلومات االدارية يوفر تقارير     .  الملخصة لها  البيانات بالصورة 

 اما نظام دعم    .معلوماتية مصممة لمساعدة المدراء على صنع القرارات      
القرار فهو نظام يتيح للمدراء قدرة اسـتعادة المعلومـات ومعالجتهـا            

  .صنع قرارات معينةالى وعرضها من قواعد بيانات متكاملة وصوالً 
من خـالل تطبيقاتهـا     المعلومات سالحاً استراتيجياً    كنولوجيا  حت ت اصب: المرحلة الثالثة 

ـ   وتطبيقاتهـا  ) االنترانت واعادة تصميم تدفق العمل    (الداخلية المتمثلة ب
ـ    االلكترونيـة   التبادل االلكتروني للبيانات والتجارة   (الخارجية المتمثلة ب

  .) شبكات العملتوهيكل
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 ٢٩

  مية لتكنولوجيا المعلوماتاالستخدامات التنظي )٩(ويوضح لنا الشكل 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )٩(شكل ال

 
  السالح االستراتيجي. ٣

  تطبيقات حارجية   داخليةتطبيقات
االكسترانت *  شبكات العمل*

 االلكتروني والتبادل
  للبيانات

التجارة *  االنترانت*
  االلكترونية

تصميم تدفق *
  العمل

  شبكاتهيكل ال* 

   مورد العمل. ٢
 نظـام المعلومـات   -

  MISاالدارية 
 نظم دعـم القـرار     -

DSS  
ــات -  نظــم المعلوم

  :العمليات. ١ EISالتنفيذية 
ــة *  نظـــم معالجـ

  TPSالمعامالت 
 .مجمع البيانات* 

مستوى 
 االدارة

  تجاه تطور ا
 م المعلوماتانظ

االدارة العليا 
االستراتيجية، الخطط (

 )غير المبرمجة

    االعلى  األدنى
تعقيد 
 النظام

  الخط األول 
التشغيلية ، الماضية، (

 )المبرمجة
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 ٣٠

  االستخدامات التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات
  Daft-2001- p.241) (:المصدر 

  
ان تكنولوجيا المعلومات وهي تصبح سالحاً استراتيجياً فانهـا         ) Daft(ويضيف     .أ 

اتيجية التـي تتبعهـا     تمكن الشركة من ان تحقق ميزة تنافسية من خالل نوع االستر          
 .(Daft-2001-P.243)ولوجيا المعلومات معتمدة على تكن

  األھمیة: ثالثًا
لقد اصبحت تكنولوجيا المعلومات وما يرافقها من تقدم علمـي وتقنـي وتغيـر           

نوعي في حقول المعرفة فضاءاً رحباً من خالل انبثـاق ثـورة االتـصاالت وشـبكة                
  .أدواتها القاعدة التقنية لالنطالق في مجال األعمالاالنترنت األمر الذي جعل منها ومن 

 الى ان تطبيقات الحاسوب وتكنولوجيا االتـصاالت        (Alter)وبهذا الصدد يشير      
 دوراً تـؤدي قد احدثت ثورة في الطريقة التي يعمل بها أغلب محترفو االعمال وهـي              

ابق علـى    في الس  اساسياً في الطريقة التي تتنافس بها األعمال ، حيث اعتمد األشخاص          
حيثما ومتى  (اما اآلن فان الكثير من األعمال تنجز        .  لعملهم المصنع أو المكتب الرئيس   

حيث ان تطبيقات الحاسوب وما أحدثته من ثورة في ترتيب          . ذلك مناسباً اكثر  ) مايكون
يم داألعمال للمؤسسات والمساهمة في تطوير سلسلة القيمة بمساعدة الزبائن والسعي لتق          

 أصبحت الـروابط بـين المجهـزين        (IT)ات بحسب حاجاتهم فبفضل تطبيقات      الخدم
وزبائنهم اكثر فاعلية بكثير في العقد األخير مع االستخدام الواسـع األنتـشار لتبـادل               

لتكيف مع ما يستجد مـن   وادارة سلسلة التجهيز وصوالً الى ا      (EDI)البيانات الكترونياً   
ت تغيراً ملحوظاً في استخدام اساليب جديدة        قد احدث  (IT)ظروف طارئة فضالً عن أن      

 اقل تطوراً ومـا     (IT)في التسويق مختلفة تماماً عما كان ممكناً عندما كانت تطبيقات           
خير دليل على ذلك التطور الذي شهدته تطبيقـات تكنولوجيـا            التجارة االلكترونية اال  

  .(Alter- 1999 - pp. 6-11)المعلومات 
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 ٣١

 الى ان تكنولوجيا المعلومـات قـد أصـبحت          (Turban)وبهذا الصدد يضيف      
المحفز الرئيس لنشاطات األعمال في عالم اليوم وذلك بسبب القدرات او االمكانيات لهذه 

  : في(Turban et al - 1999-p: 5) التكنولوجيا والمتمثلة
  .القيام بحسابات رقمية كبيرة الحجم وبالغة السرعة  .أ 
 . وبينهاصة ضمن المنظماتالتزويد باتصاالت سريعة ودقيقة ورخي .ب 

 .خزن كميات كبيرة من المعلومات في مكان صغير وسهل الوصول اليه .ج 

السماح بالحصول السريع والرخيص على كميات كبيرة من المعلومات وفي كل             .د 
 .ارجاء العالم

زيادة فاعلية وكفاءة االشخاص العاملين في مجاميع سواء في موقع واحـد او             . هـ
  .في عدة مواقع

  .م وبوضوح معلومات تتحدى العقل البشريتقد. و
  ليتشغيل عمليات االعمال شبه اآللية والمهام المنجزة يدوياً بشكل آ. ز

الى أن تكنولوجيا المعلومات قد حققت ثورة في مجـال حفـظ            ) مهنا(ويضيف  
ـ             افر بـين   ضالمعلومات واسترجاعها بأقل تكلفة ممكنة وفي أسرع وقت، كمـا ان الت

مات وتكنولوجيا الحاسب اآللي قد جعل من تداول المعلومـات امـراً            تكنولوجيا المعلو 
در االنتاج السنوي من المعلومات العالمية مقدراً بعدد الوثائق المنـشورة           لحظياً حيث يق  

مليون وثيقة وبلغ رصيد الدوريات الدولية مايقرب من مليون دورية، اما ) ١٤-١٢(من  
كتاباً في اليوم   ) ١٦٥٠(ألف عنوان أي    ) ٦٠٠(بالنسبة للكتاب فلقد بلغ االنتاج السنوي       

ويكفي ان نذكر في هذا المجال بـأن األنفـاق الـسنوي    كتاباً في الساعة،   ) ٧٠(بمعنى  
 (IBM)ألحدى الشركات األمريكية العاملة في بحوث تطوير المعلومات وهي شـركة            

  ).pp.435-436=٢٠٠٣-مهنا( . دوالر سنوياًنمليو) ٥٠٠(يصل الى 
 خالل اسـتقراء التغيـرات    الى انه من)PP. 11-13 -١٩٩٧-البكري(شير وت

يمكن مالحظة تغيرين مهميم على مستوى العالم أثرا فـي          ة االخيرة   التي صاحبت الفتر  
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 ٣٢

 ظهور الكيانات األقتصادية العالمية وتحول معظم األقتصاديات الـى          ابيئة األعمال هم  
  .أقتصاد خدمي مبني على المعرفة والمعلومات

  

  األدوات: رابعًا
  الشبكة العنكبوتیة الدولیة. أ

 مهماً في حياة البشرية، اذ يرى الكثيـر مـن           لقد شكلت ثورة االنترنت منعطفاً      
الناس ان اهمية قدوم االنترنت التقل باي حال من االحوال عن اهمية اكتشاف الطباعة              

  ).قارة الكترونية(او اكتشاف قارة جديدة حتى ان بعض الناس يصف االنترنت بانه 
سية بـين   فهذه الشبكة قادرة على اختراق الحدود الثقافية والجغرافيـة والـسيا            

الشعوب والبلدان كما ان تطور تقنيات االنترت وازدياد عدد المشتركين فيـه بـسرعة              
مذهلة انما يدلل على اهمية هذه الشبكة وما تنطوي عليه من امكانيات واسعة سـتؤدي               

  . (www.bankfcd.com)بالتأكيد الى تغيرات جذرية في مجال االقتصاد والتجارة 
ة اتصال تربط بين عدد كبير جـداً مـن الـشبكات            ويعرف االنترنيت بانه شبك     

المنتشرة حول العالم في شبكات حكومية وغير حكوميـة وشـبكات مراكـز ابحـاث               
    .وجامعات وشبكات تجارية وخدمات فورية

تبعاً لالقاليم الجغرافية لسنة     مستخدمي االنترنت    توقعات) ١ (ويظهر لنا الجدول  
  .)مليون مستخدم / (٢٠٠٥

 نسبة مستخدمي االنترنت في العالم العربي كنسبة مئوية         )٢(دول  فما يظهر الج  
  .٢٠٠٠من السكان عام 

  ) ١(جدول ال
  )مليون مستخدم(م ٢٠٠٥اً لالقاليم الجغرافية لسنة توقعات مستخدمي االنترنت تبع

 مليون ٢٠٠٥/سنة   األقليم
  مستخدم

النسبة من مجموع 
  (%)المستخدمين 

النسبة من عدد السكان 
  ) نسمة١٠٠٠/مستخدم(

  ٢٢٩,٧  ٣٢,١  ٢٣٠  أمريكا الشمالية
  ٥٠١,٤  ٢٨,٢  ٢٠٢  اوربا الغربية
  ٤٥,٩  ٢٣,٨  ١٧٠,٩  آسيا باسفيك

  ٧٨,٦  ٦,٠٠  ٤٣  امريكا الجنوبية والوسطى
  ٢٣,٦  ٣,٧  ٢٦,٧  الشرق األوسط وافريقيا
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 ٣٣

  -  ٦,٢  ٤٤,٤  باقي الدول
      ٧١٧  المجموع

 P.40 -٢٠٠٠ –بطرس : المصدر

  
  
  
  

  ) ٢(جدول ال
  ٢٠٠٠نسبة مستخدمي االنترنت في العالم العربي كنسبة مئوية من السكان عام 

  النسبة  البلد
  ١,٤  السعودية
  ٠,٠١٨  سوريا
  ٦,٤٠  لبنان
  ٠,٠٦٥  مصر
  ٥,٠٢  الكويت
  ١,٠٩  األردن
  ٦,٢٢  قطر

  ..٤٩p- ٢٠٠٢-مرزة:المصدر
  الـى ان اكثـر     (Kotler-1999-P.17)وبصدد مستخدمي االنترنـت يـشير         

 االكثر دخالً والمتعلمين بشكل جيد ومن الذكور بشكل طبقةمستخدمي االنترنت هم من ال
فاكثر، حيث ان تلك )  سنة٤٠(من مستعملي االنترنت هم %) ٤٥(اكبر حيث ان حوالي 

المجاميع من الشباب تكون اكثر ميالً الستعمال االنترنت فـي التـسلية واالرتباطـات              
 اتجاهات واهتمامات جدية باالنترنـت      ذاتجاميع األكبر سناً    االجتماعية، بينما تكون الم   

سنة يستخدمون االنترنت الغـراض االسـتثمارات   ) ٦٤-٥٠(من عمر %) ٢٤(بنسبة  
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 ٣٤

%) ٥(سنة على الرغم من ان هنالك نسبة        ) ٢٩-٢٥(فقط من عمر    %) ٣(مقارنة مع   
يـستخدمونه  %) ٤٢(سنة فاكثر فان منهم ) ٦٥(فقط ممن يستعملون االنترنت من عمر   

  .للشراء
   ديموغرافية مستخدمي االنترنت)١٠(ويوضح لنا الشكل 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )١٠(شكل ال

  ديموغرافية مستخدمي االنترنت
 Kotler -1999- p: 17: المصدر 

  

 اعماله عبر شبكة االنترنت التي تظهر كفاءة في نقل وتبادل           جزلقد اخذ العالم ين     
  .ها عبر ربط شبكة الحاسوبليلمستفيد من الدخول عالبيانات والمعلومات والتي تمكن ا

 االنشطة والميادين التي تتعامل مـع االنترنـت وبهـذا           )٣(ويظهر لنا الجدول      
 الى ان حجم االنترنت يتضاعف من حيـث  (Owen – 1996 - p.120)الصدد يشير 

ديد اليه  افة موقع ج   تقريباً ويتم اض   اًكمية المعلومات المتوفرة عليه مرة كل خمسين يوم       
  .كل اربع ثوان

%٢٤  
 من عمر)٥٠-٦٤(سنة

%٢٤  
  ٢١% من عمر)٣٠-٣٩(سنة

 من عمر)٤٠-٤٩(سنة

%١٨  
 من عمر)١٨-٢٤(سنة

%٥  
  )٦٥(سنة

  من عمر
  ٨% فأكثر

  )١٨-٢٤(سنة
 من عمر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٣٥

ان هذه الشبكة الفريدة قـد اطلقـت اعـصار          ) .٢٩p-٢٠٠٠- علي(ويضيف    
 حيث ان البشرية تنتج حالياً من المعلومات والمعارف مـا كانـت   هقمالمعلومات من قم 

 سابقاً في قرون ويورد بهذا الصدد بعض احصائيات النشر في الواليات المتحـدة           تنتجه
  :  للداللة على هذا االنفجار المعلوماتي١٩٩٦االمريكية لعام 

    كتاب سنوياً  ٤٥٠٠. أ
    جريدة يومية ١٥٠٠. ب
   مجلة متخصصة٣٧٠٠. ج
   مجلة للمهندسين٢٥٠. د

  
  

  )٣(جدول ال
  االنشطة والميادين التي تتعامل مع االنترنت

  المستفيدون  النشاط
  شركات، منشأت  الغراض منشأت االعمال

  الحكومة  الغراض الحكومة
األعمال التي تمت اضافتها عام 

١٩٩٧  
  المنشآت، التخزين

  الفرد  الغراض شخصية
  قطاع التعليم  ألغراض التعليم
  الدفاع  ألغراض الدفاع

  قطاع الثقافة  ألغراض الثقافة والفن
  المستخدمون كافة  ألغراض األسترجاع

  )P.28 – ٢٠٠٢ –الفضل (: المصدر 
  

لقد تصدرت الواليات المتحدة وكنـدا زعامـة        اما بالنسبة لمستخدمي االنترنت ف      
من حجم االستخدام العـالمي     %) ٥٧(االستخدام العالمي لشبكة االنترنت حيث ان نسبة        
امـا  %) ١٦(تليها آسيا بنسبة %) ٢٣(من نصيبها وتأتي اوربا في المرتبة الثانية بنسبة  
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 ٣٦

مـن  %) ٤(هـي  نصيب القارة السوداء وامريكا الالتينية والشرق االوسط مجتمعـين ف     
  ).p.96 -١٩٩٩ –العياش (مجموع االستخدام الكلي

ان االنترنت هو اضـخم     ) :٤٢٧p - ٢٠٠٠ -السالمي(وفي الوقت الذي اعتبر       
يرى ان االنترنت انما يمثل نموذجها االرقى       ) الباحث(تطبيق لتكنولوجيا المعلومات فان     

 صول الـى المعلومـات    وتكنولوجيتها االحدث واداتها األرخص واالسرع واالشمل للو      
ــذي  ــن وال ــل م ــا ك ــي عرفه ــة والت ــور التجــارة االلكتروني ــي ظه   ســاهم ف

 (Haizer & Render- 2001- p.458)  االنترنت"استخدام شبكات الحاسوب (بأنها "
   .)ع الخدمات والمنتجات والمعلوماتبشكل رئيسي لشراء وبي

خدام تطبيقات است( بأنها عبارة عن (Chase et al-2001-p.317) هافيما عرف
الحاسوب لألتصال عبر الشبكات لغرض السماح لكل من الباعـة والمـشترين باتمـام              

  ).الصفقة او جزء منها
  

  Computer   الحاسوب. ب
تتطور حاجة األنسان للتعامل مع المعلومات وعملياتها الحـسابية والرياضـية           

له على وسائل بدائيـة     بتطور المجتمع وتفاعل األفراد، في البدء اعتمد األنسان في تعام         
حيث كانت الواح الفخار واأللواح الخشبية والجلود لتثبيت وحفظ المعلومات وكان العد            

  .باألصابع والمعداد وسائل للحساب وعملياته
ولقد كان للحضارات السومرية واآلشورية والبابلية دور رائـد فـي اختـراع               

ألفراد آنذاك والتي كان لها دور      وتطور تلك األساليب التي كانت تلبي حاجة المجتمع وا        
  .كبير في تطور الحاسبات االلكترونية

لقد بدأ التحول من النظام اليدوي للبيانات الى نظام التشغيل الميكانيكي للبيانـات           
 والتـي  (Blain Pascals) وذلك مع أول اختراع اللة حاسبة من باسـكال  ١٦٤٢عام 

اب الضرائب والدخول في احدى المدن استخدمت الجراء عمليات الجمع والطرح واحتس 
  ).p.11 -١٩٨٨ -الدفاعي(الفرنسية، 
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 ٣٧

نقـالً عـن     (Brink) للحاسوب فلقد عرفـه      التعريفاتاورد الكتاب الكثير من       
مجموعة من الحواس تعتبر اداة لمـساعدة االدارة        "بانه  ) P.30 -١٩٨١-محمد علي (

ـ            ) البيانـات (ى المـدخالت    وزيادة فاعليتها من خالل ما يقوم من اجراء عمليـات عل
وتجهيزها بشكل مخرجات، وكونه اليختلف عن ما يجريه األنسان بالعقل البشري مـن             

  ." خالل مجموعة من النظم التي تستخدم لالغراض المختلفة
جهاز يتكون من عدة وحدات متصلة فيمـا  " بأنه )p.5 -١٩٨٣ –سالم (وعرفه    

ة واحدة، فتقـوم اآللـة باسـتقبال بيانـات          بينها لتعمل مترابطة لتنفيذ عدة عمليات دفع      
وتعليمات معينة وتخزينها واخراجها حسب مراحل العمل وتقـوم بانجـاز العمليـات             
الحسابية المختلفة واجراء المقارنات بين األرقام وتوجيه ومراقبة تدفق العمليات للداخل           

  .والخارج 
ونيـة والتـي   مجموعة من األدوات األلكتر" بأنه )p.63-١٩٩٣-داوي(وعرفه    

تقوم بمجموعة مترابطة ومتتالية من العمليات على مجموعة من البيانات الداخلة تتناولها 
بالمعالجة وفقاً لمجموعة من التعليمات المنسقة بشكل منطقي وتسلسلي بقصد الحصول            

  .)ومات تفيد في تحقيق اغراض معينةعلى نتائج ومعل
عن جهاز الكتروني مصنوع من    عبارة  " بأنه   )p.15 -٢٠٠١ -الزعبي(وعرفه    

مكونات منفصلة يمكن توجيهها باستخدام أوامر خاصة لمعالجة أو ادارة البيانات بطريقة 
  ).ما

من كل ما تقدم نستنتج ان الحاسوب ماهو اال وسيلة متطورة يتحكم بهـا نظـام            
الكتروني دقيق وحساس نقوم باعمال كثيرة تعوض عن بعض الجهد البـشري ولكنهـا            

  . األنسان للقيام بانجاز ما يطلبه او يريده يوجههااداة تبقى 
لقد أثمرت جهود العلماء والباحثين عن ظهور الكثير من التطورات على اجهزة              

ـ             اجيال (الحاسوب التي بدأت تختلف وتتطور بشكل جذري شكل في النهاية ما يعرف ب
 عن  كل جيل ت ميزت   والتي صنفت بموجبها الحاسبات طبقاً لمعايير ومميزا      ) الحاسبات

  .الجيل اآلخر
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 ٣٨

الى انه قد أصبح واضـحاً أن      ) P.16-٢٠٠٣-الصطوف(وبهذا الصدد يضيف    
اجهزة الحاسوب وتطبيقاتها المختلفة في األعمال والتجارة واالستثمار وكذلك في التعليم           
وبرامج الخدمات قد أثرت كثيراً في األقتصاد وربطت األنتاجية بشكل عام مع مقـدار              

  . الذي يحصل في مجال تكنولوجيا المعلوماتالتقدم
  

  تنظم األتصاال. ج
 كثيـرة   ودالالت عديدة فهي تـشير الـى معـان        ان كلمة االتصال لها اصول        

خصوصاً في المجتمع الحديث حيث االنفتاح والتبادل المتواصل واالتصال يحدث لجميع           
ت المتـضمنة رمـوزاً     تبادل االفكار والمعلومـا    االفراد وفي االوقات كلها وهذا يعني     

مختلفة، ويمكن القول ان نظم االتصال هي مجموع التقنيات او االدوات او الوسـال او               
النظم المختلفة التي يتم توظيفها لمعالجة المضمون او المحتوى الذي يراد توصيله مـن        
خالل عملية االتصال الجماهيري او الشخصي او التنظيمي، والتي يتم من خاللها جمع             

مات والبيانات المسموعة او المكتوبة او المصورة او المرسـومة او المـسموعة         المعلو
المرية او المطبوعة او الرقمية من خالل الحاسـبات االلكترونيـة ثـم تخـزين هـذه        
المعلومات ثم استرجاعها في الوقت المناسب ثم عملية نشر هذه المـواد األتـصالية أو               

مرئية او مطبوعة او رقيمة ونقلهـا مـن         الرسائل او المضامين مسموعة أو مسموعة       
- المغلـس ( ويضيف   ،) p.20 -١٩٩٧ –علم الدين وتيمور    (مكان الى آخر وتبادلها     

٢٠٠٢- p.51 (  يدوية أو آلية او الكترونية أو كهربائيـة   الى ان هذه التقنيات قد تكون
ـ             ور، حسب مرحلة التطور التاريخي لنظم األتصال والمجاالت التي يشملها هـذا التط

 دورها في تطوير الحاجة الى نظم األتصال وهي الحاجة الـى            لهاوهنالك عدة عوامل    
ويـرى  اعداد ال حصر لها من االفكـار        االقتراب من المعلومات والحاجة الى تسجيل       

ن التقنية في شقها الفني ليست مجـرد األداة او الوسـيلة   ا) P.104 -٢٠٠٠-الخولي  (
اكله والتحكم في بيئته بل هي العملية التي البد من ان التي يستخدمها األنسان في حل مش

تتسع لتشمل الظروف االجتماعية التي افرزت هذه الوسيلة او االداة وكـذلك الجوانـب      
المختلفة للسلوك االجتماعي فيما يخص تطبيقها وضمن هذا األطـار تـصبح التقنيـة              
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 ٣٩

.  األخالقـي  -البعد الثقـافي  تنظيمي و عنصراً ذات ثالثة أبعاد هي البعد التقني والبعد ال        
وبناءاً على ما تقدم فان التطور التكنولوجي قد هيأ نظم اتصال متطورة لنقل المعلومـة               

الى ان  ) p.13 – ١٩٩٦ –شكري  (بسرعة ودقة وبشكل أكثر جاذبية ومرونة، ويشير        
الحاسوب والنقل بالقمر الصناعي واشرطة الفيديوتيب والتلكس وجهاز معالجة الكلمات          

تلفاكس واالت النسخ ذات السرعة العالية من أهم النظم البارزة في اساليب األتصال             وال
  .االلكتروني وأدواته فضالً عن الهاتف الدولي والتلكس والفاكسميل

  
  
  

  الھاتف الخلوي. ١
على الرغم من التقدم الحاصل في معظم وسائل األتصال فان الهاتف عـد فـي          

خدام وهو من الوسائل القديمة التي يرجع تاريخها الى عام          مقدمة الوسائل الفاعلة لألست   
، غير ان الهاتف ليس مجرد أداة للنداء او انهاء األعمال عن بعد وانما هو نظام                ١٨٧٦

 يمكن توفير قنوات األتصال لعقد المؤتمرات بين االفراد         هاتصال داخلي معقد فمن خالل    
ف بربط المنـازل والمكاتـب بـأجهزة        الذين يقيمون في اماكن متباعدة كما يقوم الهات       

الحاسبات األلكترونية المركزية الدخال البيانات وتخزينها واسترجاعها وهنالك كميـات          
ضخمة من المعلومات تنتقل عن طريق االتصال الهاتفي سواء داخل الدولة أو خارجها             

ة الهـاتف   عدد من الوسائل التكنولوجية الحديثة وفكر     فلقد اصبح الهاتف اداة للربط بين       
الخلوي هي عبارة عن أجهزة ارسال تستخدم موجات الراديو وتسمح بوصول االشـارة    

وعندما يتم أستقبال االشارة يتم تحويلهـا  ) الخلية(الى المتلقي في منطقة جغرافية تسمى    
مباشرة الى شبكة الهواتف المركزية وبالتالي يمكن استخدام الهاتف الخلوي في االتصال    

نظام عمل الهاتف الخلـوي واتـصاله       ) ١١( العالم ، ويوضح الشكل      مع أي مكان في   
  :بنظام التحكم المركزي

  
  
  

 

   
 بالعالم اتصال

 الخارجي
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 ٤٠

  
  
  (  )شكل 
  

  )١١(شكل ال
  نظام الهاتف الخلوي واتصاله بنظام التحكم المركزي

  .)p.168 – ٢٠٠٠ -مكاوي وعلم الدين: (المصدر
  
  البرید االلكتروني. ٢

لتي تستهدف تبادل المعلومات على الفـور  يعد من الوسائل التكنولوجية الحديثة ا     
، او  (voice)، او صـوت     (text)ويمكن ان تكون هذه البيانات على شكل نـصوص          

 ويتم ذلك باستخدام البريد الذي يعتمد على الحاسب االلكتروني في           (graphics)رسوم  
  :رونياستقبال الرسائل وتخزينها ونقلها الى اماكن بعيدة، ويوجد نظامان للبريد االلكت

 ويتعامل مع الصوت والنصوص المطبوعة (Store- and – Forward)النظام االول 
   ويتعامل مع الرسوم فقط ويقسم البريد االلكترونـي الـى         (Facsimile)والنظام الثاني   

 وهذا يقسم بدوره الى قسمين االول صندوق البريـد          (Textmail)النصوص  بريد  ) -(
 (Teletex) وخدمات التلـتكس     (Telex)ت التلكس   الصوتي والقسم الثاني يسمى خدما    

  .(graphic mail) وبريد الرسوم (Voice mail)والبريد الصوتي 
  

  التلفزیون التفاعلي. ٣
وهو التلفزيون الذي يقوم بنقل المعلومة في اتجاهين بحيث يصبح في متنـاول                

ـ             يم واالبـداع  المشاهد والتفاعل مع مصدر البث و المشاركة في برامج التـسلية والتكل
الفكري من خالل ادخال جهاز تلفزيون متعدد الوسائط ويقوم بوظـائف كثيـرة فهـو               

  .كمبيوتر وهاتف وفاكس وفيديو
  

  نظام التلكس. ٤
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 ٤١

لقد بدأت خدمة التلكس منذ أكثر من خمسين عاماً ثم تطورت الى خدمة اتصالية             
قد تم تحسينها   خدمة   الى ان هذه ال    )p.202 -٢٠٠٠ –مكاوي  (ويشير  واسعة األنتشار،   

وال تزال هـذه الخدمـة      على مر السنين من خالل ادخال بعض المالمح األوتوماتيكية          
متاحة في عدد كبير من الدول بدرجة أكبر من توفر خـدمات            بطيئة نسبياً وهي خدمة     

الهاتف، فقبل ان يظهر الحاسوب ونظم ارسال النصوص التي يتيحها كان المتاح هـو              
 بعد والطباعة عن بعد وهذا الشكل البسيط على آلة كاتبة عـن بعـد     اسلوب الكتابة عن  

تقوم بتسجيل الرسالة على شريط ورقي ثم يقوم المستخدم باالتصال بالجهة المـستهدفة             
  .وينقل الرسالة من خالل تمرير الشريط الورقي عبر اداة للقراءة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

