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مقدمة
كان االتصال ومازال عنصرا هاما يف احلياة ،حيث برزت أمهيته وفاعليته مع زايدة التقدم التكنولوجي ،فبعد
أن عاش اإلنسان عصر الصيد ،مث الزراعة مث انتقل بعد ذلك إىل الثورة الصناعية منذ منتصف القرن الثامن عشر،
فال شك أنه ي عيش اليوم عصر ثورة املعلومات ،إذ هيأت عمليات التحضر والتصنيع والتحديث الظروف احمللية
والدولية املالئمة حنو االتصاالت بني كافة اجملتمعات؛ األمر الذي جعل من العامل أشبه بقرية صغرية .ومع هذا التطور
أصبح التسابق إىل تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصال ،واستغالهلا يف شىت اجملاالت احلياتية ملحوظا ومتزايدا يوما
بعد يوم.
احملور األول :مدخل مفاهيمي
 -1اإلتصال ،البياانت ،املعلومات ،املعرفة
•

االتصال :مت اشتقاق املصطلح لغواي من الكلمة الالتينية  Communisاليت تعين يف اللغة اإلجنليزية

 Commanأي مشرتك أو اشرتاك ،فحينما حناول أن نتصل أو تتواصل فإننا حناول أن نؤسس اشرتاك مع شخص،
أو جمموعة من األشخاص ،اشرتاك يف املعلومات أو األفكار أو اإلجتاهات (طلعت .)20 ،2002
واإلتصال ابملفهوم العام للعلم هو إنتقال املعلومات واحلقائق واألفكار واآلراء واملشاعر أيضا من شخص
آلخر ،واإلتصال هو نشاط إنساين حيوي (طلعت .)18 ،2002
عناصر االتصال:
املرسل :ويقصد به املصدر يف االتصال ،وهو الشخص أو جمموعة األشخاص أو اهليئة أو اجلهاز الذي يؤثر
يف اآلخرين بشكل معني ليشاركوه أفكاره وأراءه ،أو اجتاهات وخربات معينة.
الرسالة :ويقصد ابلرسالة املضمون أو املوضوع املراد نقله أو توصيله من املرسل إىل املستقبل سواء كان معلومة
أو خرب أو شكوى أو تقرير ،كما ميكن اعتبارها أيضا أبهنا اهلدف الذي هتدف عملية االتصال إىل حتقيقه ،وجيب
أن تتوفر جمموعة من الشروط يف الرسالة منها الدقة والوضوح ،استخدام لغة سليمة ذات فائدة حىت يتسىن للمستقبل
استيعاب الرسالة ويتحقق بذلك هدف العملية االتصالية.
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القناة وسيلة نقل املعلومة  :وهي عبارة عن الوسيلة اليت يتم من خالهلا نقل الرسالة ،أو إرساهلا فهي تعترب
مبثابة الربط بني املرسل واملستقبل دون وجودها ال تتم العملية االتصالية ،ففي عملية االتصال خيتار املرسل وسيلة
لنقل رسالته؛ إما شفواي أو عن طريق وسيلة كتابية أو قد تكون هذه الوسيلة مسعية أو بصرية ،أو مسعية بصرية معا
أو الكرتونية كاالنرتنت واملواقع االلكرتونية.
املستقبل :وهو املرسل اليه ،أو الشخص الذي توجه اليه الرسالة عرب قناة معينة ،وقد يكون واحدا أو جمموعة
من االشخاص .حيث يقوم حبل رموز الرسالة الدراك معناها وفحواها مث االجابة ابلقبول أو الرفض.
التغذية الرجعية :هي اإلجابة اليت جييب هبا املستقبل على الرسالة اليت يتلقاها من املصدر ،وقد يؤخذ الرجع
نفس الشكل الذي أتخذه الرسالة ويرى البعض أن الرجع مبثابة استجابة مضادة يتلقاها املصدر ،وسيستفيد منها
كثريا فعن طريق هذا الرجع يستطيع املصدر أن يفهم ما إذا كان املستقبل قد تلقى الرسالة أم ال ،فبعد أن تصل
الرسالة إىل املستقبل ويفهمها يتحول هذا املستقبل إىل مرسل يقوم بعملية إرجاع (ابو شنب .)14 ،2006
•

البياانت  : Dataوأصل هذه اللفظة التيين مأخوذة عن مجع لفظة ( ،)Datumوهي تشري إىل

حقائق خام أو مشاهدات حول الظواهر الفيزايئية أو احلقائق املوضوعية غري املرتابطة ،يتم إبرازها وتقدميها دون
أحكام أولية مسبقة ،وأتخذ أشكال خمتلفة منها :قيم ،رموز ،أرقام ،كلمات ،وغري ذلك ،وال يستفاد منها يف شكلها
احلايل إال بعد معاجلتها وتطويرها من خالل عمليات معينة حتوهلا إىل معلومات (الربزجني و مجعة .)13 ،2013
•

املعلومات  :Informationوأصل هذه اللفظة التيين أيضا مأخوذ من كلمة ""Information

وتعرف أبهنا جمموعة بياانت منظمة ومرتبطة مبوضوع معني ،وتشكل حقائق ومفاهيم وآراء واستنتاجات ومعتقدات
واليت تشكل خربة ومعرفة حمسوسة ذات قيمة مدركة يف االستخدام احلايل أو املتوقع .وحنصل على املعلومات نتيجة
معاجلة البياانت من خالل عمليات التبويب والتصنيف والتحليل والتنظيم بطريقة خمصصة ختدم هدف معني (الربزجني
و مجعة .)14 ،2013
•

املعرفة  :Knowledgeهي مكون يبىن من املعلومات ،إذ يتم ابتكارها وبناءها وتطويرها من أجزاء

املعلومات ،اليت تكمن فيما بعد يف ذهن متلقيها فتصبح قدرات بشكل رأمسال فكري ذو استجابة بشكل أو آبخر
ألي مؤثرات خارجية ،واليت حتقق غاايت وأهداف املنظمات إذا ما أحسن التعامل معها سلوكيا (الربزجني و مجعة
.)15-14 ،2013
وميكن تلخيص ما سبق يف أن البياانت هي احلقائق األولية ،بينما املعلومات ينظر إليها على أهنا جمموعة
منظمة من البياانت ،أما املعرفة فيتم إدراكها على أهنا املعلومات ذات الداللة ،أو الفهم والوعي املكتسب من خالل
الدراسة والتفسري واملالحظة أو اخلربة اليت تكتسبها عرب الزمن ،وقد يرى بعضهم أن املعرفة هي التفسري الشخصي
للمعلومات استنادا على اخلربات الشخصية واملهارات والكفاايت والقدرات.
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 -2تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
تعود كلمة تكنولوجيا إىل أصل التيين مكونة من مقطعني مها ( )Techneوتعين "مهارة فنية" أو "الفن
واحلرفة" و ( )Logyوتعين "دراسة أو حقل معريف" إشارة إىل وصف عملية تنظيم املهارة الفنية ،وابجتماع اللفظني
يتكون املعىن النصي للتكنولوجيا ،علم احلرفة ،وتعرف لغة بفين أو تقين أو علوم تطبيقية (الربزجني و مجعة ،2013
 .)17أما تكنولوجيا املعلومات واالتصال فهي كل التقنيات املتطورة اليت تستخدم يف حتويل البياانت مبختلف
أشكاهلا إىل معلومات مبختلف انواعها وتوصيلها ملختلف املستفيدين منها يف كافة جماالت احلياة (الساملي ،2002
.)20
 -3جمتمع املعلومات
يعرف جمتمع املعلومات بعدة مصطلحات وتسميات أخرى من قبيل ،جمتمع ما بعد الصناعي ،جمتمع ما بعد
احلداثة ،جمتمع املعرفة ،اجملتمع الرقمي ،جمتمع الشبكات إىل غري ذلك من التسميات ،اليت تعرب كلها عن تلك املرحلة
اليت تلت مرحلة اجملتمع الصناعي ،واليت أصبحت حتتل فيها املعلومة مكانة ذات قيمة عالية ،ومتثل املادة اخلام لعدة
أنشطة وصناعات ،والقطاع األساسي الذي أصبح جيذب غالبية أفراد الطبقة العاملة ،ويشكل املصدر الرئيسي للثروة
والقيمة املضافة ،والدخل الوطين اخلام.
وقد أصبحت بناء على هذا تكنولوجيات االتصال واملعلومات من بني أهم مقومات النهوض ،وحتقيق
االزدهار يف شىت امليادين ،وهذا ما يقودان إىل التسليم ابن القوة املعلوماتية قوة يف حد ذاهتا ،إذ تقاس قوة الدول
واجملتمعات مبا متلكه من تقنية معلوماتية وتنتجه من معرفة ،وتصنف حسب ما تتحكم فيه من تقنيات ومعارف
حديثة (بعزيز .)13-12 ،2011
احملور الثاين :تكنولوجيا االعالم واالتصال
 -1تكنولوجيا االتصال الالسلكي
يعتمد اجملتمع احلديث على االتصاالت عن بعد  Telecommunicationsأي االتصال عرب مسافات
شاسعة ،وذلك إلجناز األعمال ،وتيسري احلياة اليومية ،وتبادل املعلومات .وقد تطورت نظم االتصال عن طريق
امليكروويف ،واألقمار الصناعية ،واأللياف الضوئية ،لكي تستجيب حلاجتنا ألعداد أكرب من قنوات االتصال
االلكرتوين ،وحتمل هذه الوسائط اجلديدة اتصاالت اهلاتف ،والصوت ،والصورة  ،والبياانت ،لكي تتيح االتصال
عن بعد أبقل كلفة ممكنة وأسرع وقت.
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تطورت خطوط امليكروويف  Microwaveأثناء احلرب العاملية الثانية من خالل استخدامات الرادار
 ، Raderحيث يعتمد الرادار على إرسال نبضات من إشارات امليكروويف للتعرف على األهداف املعادية مثل
الطائرات والصواريخ ،وحني تصطدم إشارات امليكروويف ابهلدف ،يرتد جزء منها حنو األرض مرة اثنية ،ويتم استقباله
من خالل أجهزة الرادار اليت تقيس الوقت املنقضي بني إرسال االشارات واستقباهلا ،وتستطيع حتديد مسافة اهلدف
وسرعته طبقا لذلك (مكاوى .)121 ،1997
وتستخدم حمطات الراديو اليت تعمل بنظام التشكيل ابإلتساع  AMترددات ترتاوح ما بني 1205-535
کيلو هرتز ،أما احملطات اليت تعمل بنظام التشكيل ابلرتدد  FMفتستخدم ترددات عالية ترتاوح ما بني 108-88

ميجا هرتز ،لكن حمطات التليفزيون حتتاج إىل استخدام ترددات أكرب من تلك املستخدمة يف حمطات الراديو ،ولذلك
يستخدم االرسال التليفزيوين الرتددات العالية جدا  ، VHFوالرتددات املتناهية االرتفاع ( UHFمكاوى ،1997
.)122
كما تستخدم خطوط امليكروويف يف إاتحة عدد كبري من قنوات الراديو ،وتقوية االشارة التليفزيونية لتصل
إىل األماكن املنعزلة ،وتدعيم نظم التليفزيون الكابلي ،وحتقيق االتصال عن طريق األقمار الصناعية ،ومجع األخبار
الكرتونيا من الوحدات املتنقلة (مكاوى .)128 ،1997
 -2تكنولوجيا االتصال السلكي (االتصال الكابلي واأللياف الضوئية)
يعترب االتصال السلكي الدعامة األساسية ملعظم االتصاالت واألكثر أتمينا للمعلومات ،حيث تستعمل
الكابالت ك وسيلة لنقل كميات ضخمة من البياانت املقروءة آليا اليت تتداول بواسطة أجهزة احلاسبات اآللية،
والكابل هو جمموعة من األسالك املعزولة عن بعضها البعض بصورة متوازية توضع معا يف غالف واحد ،ومن أنواعها:
•

الكابالت املزدوجة اجملدولة  :Twisted pair cablesويعد هذا النوع من الكابالت األكثر استخداما

يف وصل أجهزة املشرتكني مع شبكة التليفوانت على سلكني معزولني وجمدولني معا ،وتصل سرعة نقل البياانت
خالهلا من  300بت إىل  10ماليني (ميجا) بت يف الثانية الواحدة.
•

الكابالت احملورية  :Coaxial cablesتستخدم هذه الكابالت لكل من شبكة التليفوانت ولالتصاالت

ذات السعة نطاق الرتدد العايل  High bandwidthملواقع املشرتكني كما يف تطبيقات الكابل التليفزيوين Cable

 .televisionوتصل سرعة نقل البياانت خالل الكابالت احملورية من  65ألف (کيلوبت) إىل  200مليون (ميجا)
بت يف الثانية الواحدة  ،وقد حل حمل هذه الكابالت كابالت األلياف الضوئية اليت طبقت بفعالية وكفاءة عالية.
•

كابالت األلياف الضوئية  :Optical fiber cablesتستخدم غالبا مع اإلرسال ذي السعة العالية يف

الشبكة ،ومتثل كابالت األلياف الضوئية طريقة نقل البياانت ضوئيا بواسطة استخدام ألياف من الزجاج حتتوي على
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سطح داخلي وسطح خارجي المعني ،يتم انتقال شعاع الضوء عن طريق االنعكاس على هذين السطحني ،وتستخدم
هذه الكابالت يف نقل النبضات الكهرابئية بتحويلها إىل نبضات ضوئية يتم جتميعها على األلياف بواسطة عدسة
خاصة .وتؤدي هذه الطريقة إىل نقل البياانت دون أي تدخل؛ ألن الضوء ال يتأثر أبي موجات ممغنطة أو كهرابئية.
تصل سرعة نقل البياانت عرب األلياف الضوئية من  500ألف (کيلو) إىل  6 ,1بليون بت يف الثانية الواحدة.
ومنذ األربعينيات ،أصبحت البنيات األساسية لالتصاالت الالسلكية مهمة جدا على الرغم من تغري مسجال
استخدامها .وقد أاتح استخدام الكابالت وخاصة احملورية وكابالت األلياف الضوئية إرسال اإلشارات التليفزيونية
إىل األجهزة املرتبطة ابهلوائيات ( Antennasاجلامعة العربية املفتوحة يف الدامنارك ب ت.)10-9 ،
 -3تكنولوجيا االتصاالت الرقمية وشبكاهتا
إلرسال املعلومات ابلطريقة االلكرتونية جيب أن حنوهلا من شكلها الطبيعي إىل إشارات الكرتونية ،وتسمى
األداة اليت تقوم هبذا التحويل  Transducerوهي حتول أحد أشكال الطاقة (صوتية  -ضوئية  -حركية) إىل
إشارات كهرابئية وتتضمن عملية التحويل وضع اإلشارات يف شكل أكواد لإلرسال يسمى  ، Encodersويطلق
على عملية فك الكود اسم  .Decodersوهكذا فإن نظام االتصال االلكرتوين يشبه كافة نظم االتصال األخرى
يف كونه يتضمن وضع البياانت بصورهتا الطبيعية يف شكل كود وفق نظام معني ،ويستخدم جهاز إرسال البث هذه
اإلشارات عرب قناة معينة إىل أن تصل إىل جهاز االستقبال ،مث حتدث عملية فك الكود اليت تفصل اإلشارات
الطبيعية عن نظام اإلرسال وتعود إىل صورهتا األوىل (مكاوى .)144 ،1997
وميكن تقدمي البياانت املقروءة واملسموعة واملرئية يف شكل سلسلة من اإلشارات التماثليةAnalog Signals ،

وختتلف اإلشارات التماثلية حسب اختالف اإلشارات األصلية ،وخالل عقد الثمانينات أصبح من املمكن إعادة
تقدمي اإلشارات التماثلية يف صورة إشارات رقمية  .Digital Signalsوحيقق االتصال الرقمي مزااي عديدة عند
مقارنته ابالتصال التماثلي ،ويستخدم االتصال الرقمي يف نقل بياانت احلاسبات ،والصوت عرب اهلاتف ،وإرسال
الراديو والتليفزيون ،والتسجيالت املوسيقية بقدر عال من الدقة واجلودة (مكاوى .)143 ،1997
تنقل املعلومات إىل مسافات بعيدة يف شكل سلسلة من اإلشارات االلكرتونية ،سواء كانت هذه البياانت
يف شكل رسوم ،نصوص ،أصوات ،صور ،وغريها .وتتنوع اإلشارات االلكرتونية بطريقة حتاکي تنوع االشارات
األصلية ،ويسمى هذا النوع من االتصال ابالشارات التماثلية  .Analog Signalsوقد أاتحت التكنولوجيا احلديثة
إمكانية إعادة تقدمي اإلشارات التمائلية يف صورة إشارات رقمية  ،Digital Signalsويعتمد هذا األسلوب اجلديد
على إرسال النبضات الكهربية بطريقة التشغيل وااليقاف  ،On / offوتتخذ مجيع احلروف والرموز والكلمات
والصور والرسوم کودا رقميا مكوان من أرقام الواحد والصفر ،ويعرب كل رقم عن رمز  Bitميكن ختزينه يف احلاسب
االلكرتوين ،وتوضع املعلومات اليت يتم التعبري عنها ابألرقام يف نظام کودي  ، encodedومن أكثر أساليب الرتميز
-5-

الرقمي شيوعا الكود األمريكي املعياري لتحويل البياانت إىل كود رقمي ( )ASCIIحيث يتيح استخدام نظام
االتصال الرقمي العديد من املزااي مثل مقاومة التشويش والتداخل بني املوجات ،واحلفاظ على قوة اإلشارة طوال
مسافة االتصال ،وتتسم الشبكة الرقمية ابلذكاء ،والنشاط ،واملرونة ،والشمول يف نقل أنواع خمتلفة من االتصاالت،
وكذلك احلفاظ على سرية االتصال (مكاوى .)153 ،1997
 -4تكنولوجيا احلاسبات اإللكرتونية
اقرتح الباحثان  J . Prosper Eckertو  John W . Mauchlyخالل سنة  1942على وزارة الدفاع
األمرييكية تصنيع حاسبة آلية جمهزة كليا مبكوانت الكرتونية ،عوض املكوانت الكهروميكانيكية حلساب املدفعية
األمريكية ،وذلك قصد تعيني مسار القذائف اإلصابة أهدافها بدقة عالية .وقد متت املوافقة على هذا اإلقرتاح وانطلق
الباحثان يف إجناز املشروع جبامعة سيلفانيا األمريكية وكان ذلك سنة  ،1943وأطلقوا عليها إسم  .ENIACويف
 14فيفري سنة  1946مت تدشني احلاسبة  ،ENIACواعتربت أول حاسبة ترتكب كليا من و مكوانت الكرتونية
تعتمد الصمامات املفرغة ومنذ ذلك التاريخ أصبحت احلاسبة اإللكرتونية تسمى ابحلاسوب أو الكمبيوتر .ويتكون
احلاسوب  ENIACابخلصوص من حوايل  17468صمامة مفرغة ،ويزن  30طنا ويتطلب مساحة  160مرت
مربع لرتكيزه .كما ميكن من القيام ب  5000عملية مجع يف الثانية و 330عملية ضرب يف الثانية (ميالد ب.ت،
.)30
كما صنعت شركة  IBMأول حاسوب هلا  SSECيف شهر جانفي سنة  ،1948وصنعت جامعة
 Manchesterحاسوهبا  Manchester Mark Iيف شهر جوان سنة  .1948وكان هذا اجليل األول للحاسبات،
جيل الصمامات املفرغة (.)1956 – 1946
اجليل الثاين ،جيل الرتنزيستور ( )1964 - 1956يعترب اإلكتشاف الباهر ملادة الرتنزستور الذي سوف
يعوض الصما مات املفرغة العنصر املميز هلذا اجليل ،فهو يقوم بنفس الوظائف لكنه أصغر حجما ويستهلك أقل
طاقة ،وابلتايل فهو سيقلص بصفة ملحوظة من كمية احلرارة اليت تنساب عند التشغيل .كما أنه سيساهم يف الضغط
على الكلفة ويتميز مبدة استعمال كبرية تكاد تكون غري حمدودة (ميالد ب.ت.)45-41 ،
اجليل الثالث ،جيل الدارات املندجمة ( ) 1971 - 1964لقد ساعد الرتنزستور ،عندما عوض الصمامات

املفرغة ،على إضافة حتسينات هامة على احلاسوب مكنت من الرفع يف األداء والتقليص يف احلجم والتخفيض يف
الوزن ،غري أن كمية هامة من اخليوط املوصلة للكهرابء اليت تربط مكوانت احلاسوب ظلت تتسبب يف استهالك
كمية عالية من الطاقة وابلتايل يف انسياب كمية هائلة من احلرارة عند تشغيل احلاسوب ،مما يتسبب يف أغلب
األوقات يف هالك مكوانته الداخلية احلساسة.
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اجليل الرابع ،جيل املعاجل امليكروي أو املعيلج (منذ سنة  )1971تعترب طريقة دمج املكوانت األساسية اليت
أدت إىل اكتشاف الدارات املندجمة مكسبا تكنولوجيا هاما ،إذ ساهم يف تقليص حجم احلواسيب وختفيض انسياب
احلرارة عند التشغيل وتيسري عملييت اإلستغالل والصيانة وتدين الكلفة ،وهو ما ساعد على مزيد اإلقبال على صناعة
احلواسيب واإلهتمام خبدماهتا يف عديد اجملاالت (ميالد ب.ت.)50-46 ،
 -5تكنولوجيا األقمار الصناعية
يطلق القمر الصناعى أحد الصواريخ  Missilesالقوية والعابرة للقارات الذي يقوم بوضع القمر الصناعي يف
مداره احملدد فوق األرض ابرتفاع يصل إىل  23000ميل ،ويشتمل القمر الصناعي على هوائيات ، Antennas
كما يتضمن عدة أجهزة الستقبال الرسائل من األرض وتكبري اإلشارات املتضمنة يف هذه الرسائل ،مث بثها إىل أي
نقطة معينة على األرض .ويغطى سطح القمر الصناعي بطارايت مشسية دقيقة جدا .وتصل سرعة نقل البياانت عرب
القمر الصناعي من  356ألف (کيلو) إىل  100مليون (ميجا) بت يف الثانية الواحدة.
ومن اخلصائص األساسية لنقل البياانت عن طريق األقمار الصناعية ،أهنا تكون موجات أو ذبذابت االتصال
دائمة وقوهتا وسرعتها عالية جدا ،متثل آالف املرات أقوى من سرعة امليكروويف .ترتبط األقمار الصناعية املستخدمة
خباصية  Synchronizationاليت تتوافق مع حركة األرض ولكنها تثبت مواقعها ابلنسبة لألرض (اجلامعة العربية
املفتوحة يف الدامنارك ب ت.)12 ،
 -6تكنولوجيا االنرتنت واالنرتانت واالكسرتانت
االنرتنت عبارة عن شبكة ملشاركة املعلومات والربامج وغريها من موارد النظام بني عدد كبري من املستخدمني
والشبكات على نوعني :الشبكات احمللية ) (LANتستخدم داخل منطقة معينة أو حيز معني ،والشبكات على
نطاق واسع ) (WANتربط بني عدة شبكات حملية معا يف إطار واحد ابستخدام التلفون أو القمر الصناعي .كما
تعرف أبهنا شبكة طرق املواصالت السريعة ،وميكن تعريف اإلنرتنت بشبكة الشبكات (أبو احلجاج .)18 ،1998
بدأ اإلنرتنت يف  1969/1/2عندما شكلت وزارة الدفاع األمريكية فريقا من العلماء للقيام مبشروع حبثي عن
تشبيك احلاسبات  ARPANET.ومن مث تطور املشروع حيث انقسم عام  1983إىل شبكتني احتفظت الشبكة
األوىل ابمسها األساسي )  ( ARPANETكما احتفظت بغرضها األساسي وهو خدمة االستخدامات العسكرية.
ومسيت الشبكة الثانية ابسم  MILNETلالستخدامات املدنية أي تبادل املعلومات وتوصيل الربيد اإللكرتوين
(منشاوي .)2 ،2002
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مت بعدها الشروع يف استغالل ما يعرف بشبكات اإلنرتانت ،وهي شبكة حملية تعتمد تقنيات اإلنرتنت
والشبكة العنكبوتية والسطح البيين الذي تتميز به احلواسيب .ويهدف استخدامها إىل حتسني آليات اإلستغالل
املشرتك للموارد واملعلومات والرفع من كفاءة العمل الذي مييز املؤسسة أو الشركة املعنية.
ومن خصائص شبكة اإلنرتانت أهنا داخلية ولكنها مفتوحة ملوظفي مؤسسة أوشركة اإلستغالل خدمات
الشبكة العاملية ،وهذا ال يعين أبي حال من األحوال أهنا مفتوحة األشخاص خارج نطاق املؤسسة ،بل قد تكون
مرتبطة بشبكة اإلنرتنت ومفصولة عنها بواسطة أجهزة وبرجميات متكن املستفيدين من داخل املؤسسة من النفاذ إىل
شبكة اإلنرتنت واستغالل خدماهتا ،وال متكن من الولوج إىل الشبكة الداخلية من خارج املؤسسة إال من قبل
األشخاص املصرح هلم بذلك بواسطة كلمة سرية أوبطاقة ذكية تستخدم التشفري (ميالد ب.ت.)158 ،
مث برزت شبكات اإلكسرتانت اليت تتمثل يف شبكة اإلنرتانت ملؤسسة أوشركة يسمح ابستغالهلا ،ابإلضافة
إىل موظفيها ،للبعض من شركائها على غرار املزودين ،فهي إذا شبكة أنرتانت متاحة جملموعة منتقاة من األشخاص
داخل وخارج املؤسسة أو الشركة .ومن أهم فوائد شبكة اإلكسرتانت تعزيز سهولة التعامل وقابلية اإلستعمال مع
احلرفيني واملزودين وشركاء املؤسسة بصفة عامة ،وإبقاءهم على علم دائم ابألحداث املتصلة ابملؤسسة وتقوية العالقات
و إدخال السرعة واملرونة يف تسويق اإلنتاج واخلدمات (ميالد ب.ت.)159 ،
 -7تكنولوجيا اهلاتف النقال والربيد اإللكرتوين
يعترب اإلتصال اهلاتفي من بني أهم خدمات التكنولوجيا احلديثة ،حيث أن اهلاتف ليس جمرد أداة للنداء أو
إهناء األعمال عن بعد ،وإمنا هو نظام اتصال داخلی معقد .فمن خالل اهلاتف ميكن عمل قنوات اتصال لعقد
املؤمترات بني األفراد الذين يقيمون يف أماكن متباعدة ،كما يقوم اهلاتف بربط املنازل واملكاتب أبجهزة احلاسبات
اإللكرتونية املركزية إلدخال البياانت وحتليلها واسرتجاعها ،وهناك كميات ضخمة من املعلومات تنتقل عن طريق
اإلتصال اهلاتفی سواء داخل الدولة أو خارجها ،فقد أصبح اهلاتف أداة للربط بني عدد كبري من وسائل التكنولوجيا
احلديثة واملتلقي سواء يف أماكن اإلقامة أو أماكن العمل .وسوف يلعب اإلتصال اهلاتفي دورا أكثر أمهية يف اتصاالت
املستقبل ،حيث تستخدم خطوط اهلاتف اآلن يف دعم اإلتصال املباشر بقواعد البياانت ،كما يستخدم التليفون
اخللوي يف السيارات بصفة أساسية.
واهلاتف اخللوي عبارة عن أجهزة إرسال تستخدم موجات الراديو ،وتسمح بوصول اإلشارة إىل املتلقي يف
منطقة جغرافية تسمى «اخللية»  ،Cellوحني يتم استقبال اإلشارة يتم حتويلها مباشرة إىل شبكة التليفوانت املركزية،
وابلتايل ميكن استخدام التليفون اخللوي املطور يف اإلتصال اهلاتفي مع أي مكان يف العامل (مكاوى ،1997
.)222
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خدمات الربيد اإللكرتوينElectronic Mail :

يعد الربيد اإللكرتوين من الوسائل التكنولوجية احلديثة اليت تستهدف تسهيل تبادل املعلومات على الفور،
وميكن أن تكون هذه البياانت يف شكل نصوص  Textأو صوت  ،Voiceأو رسوم  .Graphicsيتم ذلك
إبستخدام نظم الربيد اليت تعتمد على احلاسب اإللكرتوين يف استقبال الرسائل ،وختزينها ،ونقلها إىل أماكن بعيدة،
ويوجد نظامان أساسيان للربيد اإللكرتوين يسمى النظام األول  Store - and - Forwardويتعامل مع الصوت
والنصوص املطبوعة ،ويسمى النظام الثاين  Facsimileويتعامل مع الرسوم فقط  .Graphicsوتتمثل خدمات
الربيد اإللكرتوين يف صندوق الربيد اإللكرتوين  ،Electronic Mailboxوخدمات التلكس  ، Telexوالتليتكس
( Teletexمكاوى .)224 ،1997
 -8تكنولوجيا احلاسوب اللوحي (اللوح اإللكرتوين)
يكرب
اللوحي أو احلاسوب
التابلت اجلهاز
اللوحي أو ما يُعرف ابلتّابلت (ابإلجنليزية ،)Tablet :هو جهاز ُ
ّ
ّ
األجهزة اخللويّة من انحية احلجم ،إضافةً إىل أنّه أصغر حجماً من احلواسيب احملمولة أو املكتبيّة ،وحدة اإلدخال
خصصة للتّعامل مع اإلشارات واللّمسات من اليد البشريّة
الرئيسة فيه هي اللّمس عن طريق ّ
الشاشات اللَمسيّة املُ ّ
فضل النّاس هذا النّوع من األجهزة نظراً إلمكانيّة التّفاعل املباشر العالية مع األجهزة،
السبب يُ ّ
واألصابع ،هلذا ّ
ُ
وسهولة االستخدام دون ال ّدخول يف التّعقيدات التكنولوجيّة القدمية ،وهناك بعض األجهزة اللوحيّة اليت تُستخدم

القلم كوسيلة لإلدخال.

مرة يف اخلمسينات من القرن العشرين ،إال أ ّهنا كانت حمدودة املواصفات
ظهرت فكرة التّابلت ألول ّ
الالزمة لصناعة أجهزة عالية املواصفات حبجم صغري ،فقد كانت
واالستخدامات نظراً لعدم توفّر التّكنولوجيا ّ
كالرسم والكتابة .يف عام  2010أعلنت شركة أبل ( )Apple Incعن ّأول
استخداماهتا تقتصر على َم ّ
هام ُمعيّنة ّ

ومسّي بـ ( )iPad 1وهو ّأول نوع من أنواع التّابلت حيظى ابهتمام كبري،
إصدار من سلسلة أجهزة اآليباد (ُ )iPad
غريين ،فقد
فقد وصلت مبيعاته ما يُقارب الـ  4.70مليون جهاز ،وذلك نظراً ملواصفاته العالية وحجمه ووزنه ّ
الص َ
بلغ وزنه تقريباً  0.70كغم.

الشركات املنافسة يف جمال صناعة أجهزة التّابلت تزايداً َملحوظاً بسبب
السنوات األخرية تزايد عدد ّ
ويف ّ
ُ
ؤسسات.
اهتمام املُستخدمني ،وإمكانية استبدال أجهزة الكمبيوتر احملمولة أبجهزة التّابلت وخصوصاً يف املكاتب واملُ ّ
االستخدامات يُستخدم جهاز التّابلت يف أغراض اعتياديّة ،كاأللعاب البسيطة ،أو ُمتابعة األفالم ،أو تصفُّح
الرسم وتعديل
اإلنرتنت ،أو استخدام تقنيات االتّصال ،أو تدوين املُالحظات ،أو القراءة ،أو التّصوير ،إضافةً إىل ّ
حىت تعديل مل ّفات الفيديو.
الصور ،أو ّ
ّ
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ٍ
بشكل عام فيما أييتِ :صغر حجمه ،وقلّة وزنه مقارنةً أبجهزة احلاسوب .شاشته
وتتلخص إجيابيّات التّابلت
ِ
سهل العديد من املهام
تعتمد على اللمس .ك َرب مساحة سطح شاشة التّابلت ُمقارنة بشاشات اهلاتف احملمول ،ممّا يُ ّ
اليت تصعب على اهلاتف احملمول .مناسب لكافّة ِ
الفئات العُمريّة .سهولة حتميل التّطبيقات واستخدامها (مروان
ُ
ُ
.)2016
احملور الثالث :بعض تطبيقاهتا احلديثة
 -1التجارة االلكرتونية
قدم اإلنتشار اهلائل والسريع لشبكة أرضية ساحنة وحميطا مالئما للشركات كي حيدثوا مواقع على الشبكة،
حيث ركزت هذه الشركات يف البداية على توفري قائمات حتتوي على سلعها وخدماهتا مدعمة يف غالب األحيان
بلوحات إشهارية ،قصد دعم عملية التسويق بطريقة إلكرتونية وخلق منط جديد من الرتابط التجاري وجلب أكرب
عدد من املتعاملني ،مث طورت نظما متكن من القيام بعمليات بيع وشراء السلع واخلدمات واملعلومات عرب اإلنرتنت،
وتتيح احلركات اإللكرتونية اليت تدعم تعزيز الطلب على تلك السلع واخلدمات واملعلومات.
ميكن أن تكون السلع مادية على غرار الكتب والزهور والتجهيزات واملواد الغذائية وغريها ،أو المادية
كالربجميات والبياانت واأللعاب وغريها .كما تصنف اخلدمات إىل خدمات تقليدية مثل خدمات البنوك والتأمني
والبورصة والتكوين واإلشهار وغريها ،أوخدمات حديثة أفرزهتا التكنولوجيات احلديثة كتزويد خدمات اإلنرتنت أو
إيواء املواقع أوختصيص عناوين اإلنرتنت أو خزن البياانت ومعاجلتها عن بعد وغريها ،وقد مت تصنيف أنشطة التجارة
اإللكرتونية بشكلها احلايل إىل صنفني أساسني (ميالد ب.ت.)175 ،
•

أنشطة جتارية إلكرتونية من الشركات إىل املستهلك  :B to Cومتثل كل العمليات التجارية اليت تتم بني

الشركات املزودة للسلع واخلدمات واملعلومات واألفراد املستهلكة هلا .ويتميز هذا الصنف بوضع خمتلف السلع
واخلدمات على اخلط وتوفري آليات ملتابعة الطلبات والتسليم وطرق الدفع وخدمات ما بعد البيع وغريها .ويوفر فوائد
هامة للمتعاملني من أمهها:
 ربح الوقت وتوفري اجلهد ،إذ تفتح األسواق اإللكرتونية بصفة دائمة طيلة اليوم وكامل أايم األسبوع دون أيةعطلة وال حيتاج املتعامل للتنقل أواإلنتظار يف طوابري لقضاء شؤونه.
-

ال يهتم بعناء نقل السلع اليت يتم شراؤها إىل مكان التسليم.
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-

تنوع وحرية اإلختيار ،إذ توفر التجارة اإللكرتونية للمستهلك إمكانية زايرة العديد من األسواق اإللكرتونية

يف وقت قصري واختيار ما هو يف حاجة إليه وذلك دون ضغوط من الباعة اليت عادة ما متارس يف أنشطة التجارة
التقليدية.
 خفض األسعار إذ من الطبيعي أن تلجأ الشركات إىل خفض أسعارها مقارنة ابحملالت التقليدية جللب املزيدمن احلرفاء وتنمية األرابح (ميالد ب.ت.)175 ،
•

أنشطة جتارية إلكرتونية من الشركات إىل الشركات  :B to Bومتثل عمليات التبادل التجاري بني شركة

وأخرى ،مثل الشراكة يف اإلجابة عن طلبات العروض واإلستغالل املشرتك لبعض املعلومات وتبادهلا والبيع املتبادل
بينهما ،ومتابعة الطلبات والتسليم وغريها .ويوفر هذا الصنف من التجارة اإللكرتونية العديد من الفوائد للشركات
ومن أمهها:
 رفع أداء عملية التسويق والزايدة يف األرابح إذ متكن الشبكة الشركات من عرض سلعها وخدماهتا يف خمتلفأحناء العامل دون انقطاع طيلة ساعات اليوم وكامل األسبوع ،مما يزيد يف قيمة أرابحها وعدد حرفائها.
 ختفيض املصاريف حيث يعد عرض السلع واخلدمات على مواقع جتارية إلكرتونية أكثر فاعلية وأكثر اقتصاديةمن الطريقة التقليدية اليت تتطلب بناء سوق جتزئة وصيانة حمالت.
 ربح يف جهد ووقت ا سرتجاع البياانت أوإعداد بعض األعمال الدورية على غرار عملية اجلرد وغريها مناألعمال اإلدارية.
-

خلق فرص الشراكة وضمان استمرارها (ميالد ب.ت.)176 ،

 -2احلكومة االلكرتونية
احلكومة اإللكرتونية ليست جمرد جتارة إلكرتونية وإمنا هتتم ،ابإلضافة إىل اجلانب التجاري لبعض املبادالت،
ابلسهر على توفري معلومات دقيقة وحمينة والرفع من مستوى اخلدمات ،وتبسيط اإلجراءات للحصول عليها أببسط
السبل ،والتنسيق بني خمتلف اهلياكل واملصاحل املتدخلة ،هلدف حتقيق الفائدة للمواطنني واملؤسسات والشركات
واإلدارة نفسها ،وذلك ابحلد من النفقات وربح الوقت واجلهد وحفزهم على الدخول إىل العصر الرقمي بكل ثقة
واطمئنان.
كما أن حتول احلكومة إىل حكومة إلكرتونية ال يقتصر على إدخال التقنيات احلديثة على الوضع احلايل
لتحسني وسائل العمل .وإمنا يتسع مفهوم احلكومة اإللكرتونية ليشمل منوذجا جديدا من التعامالت احلكومية ،يتسم
ابستخدام طرق حديثة يف هتيئة البياانت وتبادهلا عرب شبكات تزيل املسافات ،وتضمن قدرا كبريا من الشفافية وإعادة
تعريف العالقة بني احلكومة من جهة والقطاع اخلاص واملواطنني من جهة أخرى (ميالد ب.ت.)181 ،
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وللقيام بذلك على أحسن وجه ،تعتمد احلكومة اإللكرتونية على التنسيق والتكامل وتبادل املعلومات
واخلربات ،بني خمتلف هياكلها الداخلية أو حىت اخلارجية بني هيئات حكومية أخرى ،واإلستغالل املشرتك للبياانت
والواثئق .فهذه العالقة من التعامل والتنسيق بني خمتلف هياكل احلكومة وهيئاهتا تدخل يف صنف احلكومة من أجل
احلكومة .Government to Government G to G
وتوفر احلكومة ملواطنيها الوظائف والتعليم اجملاين وخدمات الصحة ،والواثئق الرمسية بطاقات التعريف وجوازات
السفر وأوراق احلالة املدنية والرخص کرخص السياقة والصيد والبناء وممارسة األعمال التجارية ،وكثريا من اخلدمات
األخرى .ويدخل هذا النوع من العالقة بني احلكومة ومواطنيها يف صنف يطلق عليه إسم احلكومة من أجل املواطن
( G to C Government to Consumerميالد ب.ت.)182 ،
وهذا ال يعين أن التعامل يتم يف اجتاه واحد من احلكومة للمواطن وإمنا ميكن أن يكون من املواطن للحكومة
 ،C to Gعلى غرار القيام ابلتصريح على األداءات مباشرة عن طريق الشبكة أوإمكانية املشاركة اإللكرتونية يف
اإلنتخاابت أواإلستفتاء أوعمليات اإلحصاء .كما تعقد احلكومة عمليات شراء مع الشركات اإلقتناء احتياجاهتا من
التجهيزات واللوازم املختلفة ،وتوفر هلا الرتاخيص لإلستثمار يف املشاريع ومزاولة األعمال التجارية والتوريد والتصدير،
وغريها من التعامالت األخرى .ويدخل هذا النوع من التعامل بني احلكومة والشركات يف صنف احلكومة من أجل
الشركات )( G to B (Government to Businessميالد ب.ت.)182 ،
 -3واقع تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اجلزائر
ظهرت تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اجلزائر سنة  1845مع تركيب العشرات من خطوط التلغراف،
وابتداء من ذات السنة مت تركيب العديد من خطوط الطاقة :ويف سنة  1861مت إنشاء أول خط حتت األرض يربط
بني اجلزائر وفرنسا ولكنه مل يشتغل إال لعامني فقط ،ويف عام  1870مت وضع كابل عنابة مرسيليا يف اخلدمة .ومنذ
استقالل اجلزائر يف عام  ،1962وحىت عام  2000ضلت شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية متدهورة وكان
هناك عدم توازن وعملية توزيع غري عادلة للخدمات حسب املناطق .ويف الواقع فقد كانت الشبكة متطورة نسبيا
فقط يف املناطق احلضارية يف مشال البالد يف حني أنه يف مناطق أخرى غري متطورة إىل حد كبري (بن بوزة و بن زاين
.)84 ،2016
ومنذ عام  2003هناك حتسن ملحوظ يف الوضع بعد حترير سوق االتصاالت السلكية والالسلكية وصدور
قانون رقم  03لسنة  2003والذي جاء إلهناء احتكار الدولة النشاط الربيد واالتصاالت ،وقد اقرتن هذا التحرير
إبنشاء هيئة تنظيم الربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية ( “)ARPTوهي تعمل على ضمان تنظيم القطاع.
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وتسيطر شركة "اتصاالت اجلزائر" على سوق قطاع االتصاالت واليت تقدم خدمات االتصاالت اهلاتفية الثابتة
واحملمول ،وابلرغم من ذلك فهي مل تكن املؤسسة األوىل اليت قدمت خدمة اهلاتف احملمول حيث حصلت شركة
"أوراسكوم تيليكوم" املصرية على أول رخصة لتشغيل اهلاتف احملمول يف اجلزائر عرب شركة " ."Djezzyبعدها
أطلقت اتصاالت اجلزائر شركتها " ،"Mobilisوجاءت بعدها شركة " "Ooredooالكويتية .وقد تطور قطاع
اتصال اهلواتف النقالة يف الفرتة  .2015 -2001ويف ديسمرب  2014أعلنت سلطة الضبط للربيد واالتصاالت
السلكية والالسلكية أنه إبمكان املتعاملني الثالث للهاتف النقال يف اجلزائر الشروع يف تسويق خدمة اجليل الثالث
يف اجلزائر (بن بوزة و بن زاين .)85 ،2016
كما أطلق مؤسسة اتصاالت اجلزائر يف  29أفريل  2014خدمة اجليل الرابع ( )G4الالسلكي للهاتف
الثابت هذه التكنولوجيا اجلديدة اليت تسمح ابإلحبار عرب االنرتنت الفائق السرعة ،انطالقا من هاتف السلكي
بصيغة الثابت من قبل مؤسسة اتصاالت اجلزائر.
ويف  7جانفي  2016أعلنت سلطة الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية على إطالق املناقصة
اخلاصة ابجليل الرابع من اهلا تف النقال ،حيث سيكون إبمكان املواطنني من استعمال هذه التقنية بدءا من الثالثي
األخري من السنة اجلارية .وذلك من أجل استدراك التأخر الكبري يف جمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال علما أن
تطبيق تقنية اجليل الثالث أتخرت حبوايل  5سنوات عن دول اجلوار وهو ما تسعى اجلزائر لتداركه يف تقنية اجليل
الرابع حيث سيتزامن إطالقه يف اجلزائر مع عديد دول العامل..
أما خبصوص اإلنرتنت فإن أول تسجيل الدخول االنرتنت إىل اجلزائر كان سنة  1991من قبل اجلمعية
اجلزائرية  UNIXابلتعاون مع مجعية العلماء اجلزائريني  ASAمن خالل االتصال إبيطاليا .ويف سنة  1993أصبح
 CERISTمركز البحث واإلعالم العلمي والتقين الذي أنشئ يف افريل  1986من قبل وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي املوزع الوحيد للدخول إىل االنرتنت.
وكان االنطالق الفعلي لالرتباط ابإلنرتنت يف شهر مارس  1994عن طريق إيطاليا حيث كانت سرعة اخلط
آنذاك ضعيفة جدا وال تتعدى  9.6كيلوابيت/اثنية ، .ويف سنة  1998مت ربط اجلزائر بواشنطن عن طريق القمر
الصناعي بقدرة تصل إىل 1ميغاابيت يف الثانية لرتتفع سرعة االنرتنت شهر مارس  1999إىل  2ميغاابيت يف الثانية،
أما خبصوص مزودي خدمات اإلنرتنت ففي هناية الثالثي الثالث لعام  2000كان هناك  18مموان مث تطور هذا
العدد إىل  73مموان سنة  .2009وابلرغم من أنه توجد أكثر من  80مؤسسة لديها التصريح لتوزيع هذه اخلدمة يف
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اجلزائر گا ،إال أنه يف احلقيقة يوجد حاليا  27مزودا معتمدا لدى سلطة الضبط للربيد واملواصالت السلكية
والالسلكية )( (ARPTبن بوزة و بن زاين .)87-86 ،2016
خامتة
لقد غزت تكنولوجيا املعلومات واإلتصال كل نواحى احلياة اليومية لكثري من البلدان وخاصة الصناعية منها،
وأصبح اإلقتصاد الرقمي مسة العصر يف هذه البلدان وأتثر أصحاب املال واألعمال هبذه املوجة اجلديدة ،سواء على
مستوى الكلي أو اجلزئي ،ولعل األنشطة التجارية والتسويقية وحىت احلكومية تعد أكرب املستفيدين من تكنولوجيا
اإلتصال وخاصة االنرتنت ،حيث سخرت هذه األخرية خدمات هائلة لتسهيل حركة التبادالت وحتسني العالقات.
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