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قراءة تحليلية في ميكانيزمات  كنولوجيات االتصال الحديثة واقتصاد المعرفةت
 التكامل و معوقاته

 د.بغداد باي عبد القادر

 معهد العلوم االجتماعية واإلنسانية/ أستاذ حماضر

 املركز اجلامعي أمحد زبانة غليزان/اجلزائر

 ملخص:

تكنولوجيا االتصاالت املتطورة مرتبطة بتطور اجملتمعات لقد باتت تقنيات املعلومات احلديثة و  

عصرنا احلاضر، ومساهمة حمورية يف تطوير امليكانيزمات العلمية و ترقية اقتصاد املعرفة  يف

 لنقل اجملتمعات النامية إىل جمتمعات أكثر عرب البلدان والدول، و تعد الوسيلة األكثر أهمية

جمتمع جديدا يتوافق و يتكيف مع موجة  يف بناءتطورا، فهي تساهم بطريقة مباشرة 

احلياة السيما العلمية و االقتصادية  والتحوالت الرهيبة اليت مست خمتلف مناحي التغريات

من اجملتمع الصناعي إىل جمتمع املعلومات املبين على توظيف التقنية  منها، أين مت االنتقال

الذي يتخذ من املعـرفة التوظيف االسرتاتيجي  والتكنولوجيا يف حياة اإلنسان واالرتقاء بها،

السرعة والفعالية اليت  التحول جعل االقتصاد العاملي يستفيد من والتقنيـة مرتكزا له، هذا

 توفرها له وأصبح يساهم مساهمة فعالة يف تثمني وتقوية اقتصاد املعرفة جيال بع جيل.
الدولية العامة  واالتصاالت وأصبحت هاجس اهليئاتاملعلومات  فبعد أن استقرت ثورة تكنولوجيا

واخلاصة ورمزا للسيطرة والقوة وسبيال اسرتاتيجيا لدعم اقتصاد املعرفة وتنوير اجلماهري 

التعامل معها  فمن ميلكها ميتلك زمام األمور ومن تقاعس عن االعالمية بأهميته وفعاليته،

السريع إىل املعلومات  ديد بني العامل هو الوصولوبات الصراع اجل بذكاء أصبح يف مؤخرة العامل ،

وحتليلها واستعماهلا مبا خيدم العلم واملعرفة، من أجل اختاذ قرار سليم  وامتالك طرق تداوهلا

ثورة تكنولوجيا  الدقة والتحليل  وتطوير الوطن،مما كون ثورة جديدة يطلق عليها مبين على

مشلت  التيار اجلارف ملفهوم العوملة واليت يف تكوين االتصاالت اليت تساهم بقدر كبري

اقتصاديات العامل ساهمت بقدر كبري جدا يف تطوير جوانب العلم واملعارف وترقية األحباث 

وعليه فالورقة البحثية اليت بني أيدينا ستعاجل قضية  والعلوم خالل العقدين السابقني.

واملؤسسات اإلعالمية وحواملها يف ترقية جوهرية تتعلق باألدوار احملورية لتكنولوجيا املعلومات 

االقتصاد املعريف وبعث سبل االرتقاء والتطور يف األفراد واجملتمعات متاشيا مع متطلبات العصر 

 ودواعي االستعمال األمثل لإلعالم والتكنولوجيا يف مواكبة عصر اقتصاد املعرفة احلديث.
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 الكلمات المفتاحية:

االتصال املتطورة، التأثري، التفاعل، ترقية االقتصاد املعريف، جمتمع اقتصاد املعرفة، تكنولوجيا  

 املعرفة.

 مقدمة:

لقد عرف جمال االعالم خالل السنوات االخرية ثورة كبرية فتعددت وسائله واختلفت اهدافه    

ووظائفه و ذلك متاشيا مع روح العصر و الفاعلية املوضوعية و األبعاد التثقيفية حيث يستأثر 

ضوع االعالم باهتمام كبري من طرف املنشغلني باإلعالم بصفة عامة و اساتذة االعالم بشكل مو

    خاص.

وبطبيعة اإلنسان البشرية فانه يتأثر مبا تطرحه وسائل اإلعالم املقروءة و املسموعة و املرئية   

يت هي عبارة ال -تتحكم يف سلوكه وتصرفاته  -لكن يف املقابل للفرد مبادئ و أعراف وقيم ودين

عن صفات متيزه عن غريه من األمم،  ومنها يستمد إحساسه باهلوية و االنتماء،فاهلوية تؤثر 

   و العائلة و اجلماعة واجملتمع.بشكل كبري على كافة النشاطات الرئيسية يف حياة الفرد 

 اهلوية ورغم ما عرفته اجملتمعات االنسانية من تطورات يف كافة اجملاالت إال ان التفكري يف

الدين بقي حمصورا يف عدم القدرة على احتضان تلك اهلويات وجتاوز االنقسامات االلغائية و

السائدة يف صفوفنا و خلق الظروف املساندة لالرتقاء بأوضاعنا إال ان هذا الطرح عاد يطفو على 

الثقافية من  الساحة من خالل املمارسات العدوانية ،اىل جانب التفريق على اساس الدين واهلوية

الذين  -الشباب –خالل ظهور احلروب و االزمات اليت اصبحت تعصف بالقلب النابض للمجتمعات 

يعدون صانعي مستقبل اجملتمعات من خالل تغيري الظروف السائدة حنو االفضل إال ان ما يطفو 

ع الدولية على الساحة من ازمات اليت اجتاحت اجملتمعات العربية تعد نقطة حتول يف ظل االوضا

الراهنة وأصبح موضوع اهلوية الثقافية و االعالم هو السالح االقوى لضرب اساس اجملتمعات وذلك 

من خالل خرية شبابها وحتريك مجاعات و املنظمات خللق مشكالت سياسية تؤثر يف تغيري 

مصري الشعوب وهذا ما يربز على الساحة العربية يف الوقت الراهن. بالرغم  من ان هذه 

جلماعات و املنظمات كانت وليدة الحنياز هوية ودين على حساب اخر داخل الدولة نفسها او بني ا

 الدول.

مل يبقى اجملتمع اجلزائري على غرار جمتمعات العامل يف معزل عن تلك الثورة العلمية و و

التكنولوجية اليت عرفها القرن العشرين ، أين اختزلت تكنولوجيات االتصال احلديثة األبعاد و 

 املسافات و مل تكتفي بتجاوز احلدود السياسية و اجلغرافية بني اجملتمعات و إمنا تعدت ذلك إىل

احلدود الثقافية ، هذا ما خلق للوجود االجتماعي جمموعة من الظواهر االجتماعية تهدد 

اهلويات الثقافية للمجتمعات خاصة تلك املستوردة للتكنولوجيا ، حيث أصبحت هذه 

التكنولوجيات احلديثة لالتصال مصدرا رئيسيا من مصادر التنشئة االجتماعية تستطيع أن 

تمع يساهم يف بناءه كما تستطيع أن تشكل فردا منحرفا يف اجملتمع ، تشكل فردا فعاال يف اجمل
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خاصة و أنه ليس مبقدور أي بلد أن يعيش مبعزل عن هذا التقارب االتصالي الذي شكل نظاما 

 عامليا يعتمد على انفتاح إعالمي ال تتحكم فيه األنظمة .

 االطار المفاهيمي:

 تعريف وسائل اإلعالم: .1

االتصال أو اإلعالم هي ما تؤدي به الرسالة اإلعالمية أو القناة اليت حتمل الرموز اليت إن وسيلة 

حتتويها الرسالة، من املرسل إىل املستقبل، ففي أية عملية اتصال خيتار املرسل وسيلة لنقل 

بصرية(، ولكن مع -رسالته، إما شفويا أو بواسطة االتصال اجلماهريي )مسعية، بصرية، مسعية

ة أن الوسيلة ليست هي اآللة أو اجلهاز يف حد ذاته فقط، ولكنها، تتشخصن يف هيكل مالحظ

التواصل كله... مبعنى أن اجلـريدة مثال بدون مطبعة وبدون موزع ليست وسيـلة اتصال

 

)دليو، 

 (.49، ص1998

لغة أو وتعرف وسائل اإلتصال أيضا ، فهي كل تقنية أو أداة تصل بني فردين أو أكثر تنقل مبوجبها 

رموز أو حركات يفهمها طرفا االتصال ، املرسل و املستقبل...  إن وسائل االتصال هي : الوسائل 

لصور  تشمل االسمعية اليت تشمل الكالم احملكي و األصوات و املوسيقى ، و الوسائل البصرية اليت

قلنا إىل التوصيف اجلوهري لكن إذا انتالرقمية ، والوسائل النصية واملتحركة ، والرسوم اجلامدة وو

للتقنية اجلديدة ، وهذا هو العامل احلاسم ، لوجدنا أن هلذه التقنية ميزة أساسية أصبحت يف 

جوهرها ، وهي إمكانية التعامل االجيابي ) األخذ و الرد ( ، إي التواصل مع مواد االتصال املوجودة 

تخصصني يرون أن تسمية   الوسائل يف برنامج الكمبيوتر املعروض ، وتاليا فان الباحثني امل

املتعددة  عاجزة عن توصيل املضمون الن فيها تغييبا للعنصر اجلوهري

 

 (.19، ص2011)أبو احلمام، 

وهناك من يستعمل مفهوم   وسيلة االتصال   مبعنى مزدوج يشمل يف آن واحد نظام املعاني أو 

ية اليت تسمح بـ   بث   الرسائل ) إرساهلا الرمز الذي يسمح بـ   فهم   الوسائل، و األجهزة التقن

واستقباهلا(. وكما هو معروف، فان الفهم والبث شيئان خمتلفان إلشارتهما إىل مستويني من 

اللغة مثال ( إي يكون وسيلة له. لكن العكس غري (االتصال حيمل ثانيها )الراديو مثال ( أوهلما 

 إىل نوع آخر من الوسائل أو مستوى اتصالي ثالث صحيح : ال ترسل الراديو مثال . و هناك من يشري

ليخص به و سائل اتصالية مكانية مثل : املكتبة ، املسرح ، املسجد ، الربملان ... هذه الوسائل ، اليت 

تشري إىل أماكن لالتصال ، ليست رمزية مثل اللغة و ال تقنية اتصالية مثل الراديو بل 

 سوسيولوجية أي تفاعلية أساسا.

د يكون لوسائل االتصال معنى مزدوجا آخر : عندما يشري من جهة إىل البعد التقين كما ق

االرسالي بطابعه الوسيطي ، املتوسطي أو الوكيلي لوسائل مثل التلفزة ، الراديو ، الصحافة ،اخل . 

: ومن جهة أخرى إىل معنى احمليط ، الوسط أو اجلو العام أو املؤسسة االتصالية ا ليت تندرج ضمنها

 (.24-23، ص2007)دليو، األخبار، اإلعالنات 
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يعد التأثري من أهم أهداف االتصال، فنحن نتصل ببعضنا لنؤثر، ولكن : اإلعالميالتأثري  .1

قياس األثر ومداه أمر ليس من السهولة مبكان. وصعوبة قياس األثر ودراسته نامجة عن تداخل 

تأثري االتصال بتأثريات أخرى حميطة باإلنسان كاملؤسسات االجتماعية ومنظمات التنشئة 

املباشر )االتصال الفردي واجلمعي والوجاهي( فيمكن معرفة رد االجتماعية. وبالنسبة لالتصال 

الفعل والتأثري حيث ميكن رصد التأثري ومعرفة االجتاهات املختلفة للرسالة االتصالية. ولكن 

الصعوبة تكمن يف حالة االتصال اجلماهريي الواسع حيث أنه من الصعب قياس رجع الصدى 

  بعد إجراء استطالعات ودراسات حول املوضوع. ومدى تأثر اجلمهور مبضمون الرسالة إال

ونقصد باألثر اإلعالمي للرسالة اإلعالمية هو ما حيدث من تغريات على املتلقي، وتعلمه شيئا 

من حمتوى الرسالة، أو تبنيه اجتاها جديدا، أو ختليه عن اجتاهات كانت لديه سابقا، أو تعديل 

 (135ص، 2011اجتاه معني. )كامل خورشيد مراد، 

  :اإلعالم الجديد ووسائله.2

يعرف قاموس التكنولوجيا الرفيعة اإلعالم اجلديد بشكل خمتصر ويصفه بأنه اندماج 

الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر، والوسائط املتعددة، وحبسب ليسرت اإلعالم اجلديد باختصار هو 

ئل التقليدية جمموعة تكنولوجيات االتصال اليت تولدت من التزاوج بني الكمبيوتر والوسا

 لإلعالم. 

 (131-130ص، 2013ويعرفه قاموس الكمبيوتر عرب مدخلني هما: )حسنني شفيق، 

إن اإلعالم اجلديد يشري إىل مجلة من تطبيقات االتصال الرقمي وتطبيقات النشر االلكرتوني  

على األقراص بأنواعها املختلفة والتلفزيون الرقمي واالنرتنت، وهو يدل على استخدام 

الكمبيوترات الشخصية والنقالة فضال عن التطبيقات الالسلكية لالتصاالت واألجهزة احملمولة 

السياق. وتكون تطبيقات اإلعالم اجلديد يف سياق التزاوج الرقمي إذ ميكن تشغيل يف هذا 

الصوت والفيديو بالتزامن مع معاجلة النصوص وإجراء عمليات االتصال اهلاتفي وغريها مباشرة 

 من أي كمبيوتر.

ت يشري املفهوم أيضا إىل الطرق اجلديدة يف االتصال يف البيئة الرقمية مبا يسمح للمجموعا

األصغر من الناس بإمكانية االلتقاء والتجمع على االنرتنت وتبادل املنافع واملعلومات، وهي بيئة 

تسمح لألفراد واجملموعات بإمساع أصواتهم وأصوات جمتمعاتهم إىل العامل أمجع. )أوجلا جوديس 

منوا وتداخال ( ، وقد تعددت وسائل اإلعالم اجلديد وهي تزداد تنوعا و152 ص ،2009بيلي وآخرون ، 

 مع مرور الوقت، ومن أهم هذه الوسائل:

  املدوناتBlogs : ،وهي مواقع تتمتع بتحديثات منتظمة، وعادة ما جتمع بني النصوص والصور

الرسومات أو الفيديو، وروابط لصفحات ويب أخرى، وعادة ما تكون غري رمسية وتعتمد على إدخال 

 (95، 2008عباس، مذكرات أو أخبار يومية. )مصطفى الصادق 
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  املزجMashups : ،هو موقع جيمع بني بيانات من أكثر من مصدر واحد يف أداة واحدة كاملة

 مصادر البيانات وغالبا ما تشمل اخلرائط، مثل جوجل خرائط واملواقع التجارية. 

  مواقع مشاركة الصورPhoto Sharing Sites : هي مواقع تسمح لك مبشاركة الصور حرفيا عرب

 نت مع أصدقائك، زمالئك وأفراد العائلة، ويعترب فليكر من أكثرها شيوعا على االنرتنت.االنرت

   البودكاست  التدوين الصوتيPodcasts : مزيج من مصطلحات  آي بود  و البث  وهي ملفات

الصوت أو الفيديو اليت ميكنك االستماع إليها أو مشاهدتها على جهاز الكمبيوتر اهلاص بك أو 

 متنوعة من أجهزة الوسائط احملمولة )مثل آي بود، اهلواتف احملمولة(. على جمموعة

  مواقع الشبكات االجتماعيةSocial Network Sites : هي جمتمعات االنرتنت اليت تعطيك

فرص للتواصل مع اآلخرين ومع األفراد الذين تربطك بهم مصاحل مشرتكة أو توفري املوارد 

 الالزمة.

  مواقع مشاركة الفيديوVideo Sharing Sites : تسمح لك بتحميل وتبادل أشرطة الفيديو

على االنرتنت وهي مشابهة ملواقع مشاركة الصور، وموقع اليوتيوب هو األكثر شهرة ضمن هذه 

 (156-152ص، 2013املواقع. )حسنني شفيق، 

  كنولوجيا االتصال:ت.3

التكنولوجيا يف حد ذاتها، ذلك أن قبل أن نعرف تكنولوجيا االتصال جيب أوال أن حندد ماهية 

اجلديد فيها ليس معناها وإمنا لفظها، فالظاهرة نفسها قدمية قدم اجملتمعات االنسانية، ومن 

اخلطأ أن نربط بني التكنولوجيا وبني املخرتعات احلديثة اليت تعترب آخر املراحل يف تطور 

ا يف كتب اللغة والقواميس وما الظاهرة االتصالية، وكلمة تكنولوجيا كلمة معربة ال أصل هل

 يقابلها يف اللغة العربية هو مصطلح  تقنية   وكلمة تكنولوجيا مكونة من مقطعني هما:

 تكنيك  والذي معناه الطريق أو الوسيلة و  لوجي  اليت تعين العلم، وبالتالي يكون معنى الكلمة 

(، كما 250، صراده )عبد الباسط حممد كلها  علم الوسيلة   الذي بها يستطيع اإلنسان أن يبلغ م

 وحيدد الدكتور زاهر أمحد مصطلح التكنولوجيا يف ثالث مفاهيم أساسية:

وهو التطبيق املنظم للمحتوى العلمي أو املعلومات بغرض أداء حمدد  التكنولوجيا كعملية: أوال:

 يؤدي يف النهاية إىل حل مشكلة معينة.

تطبيق األساليب العملية يكون يف املساعدة يف إنتاج اآلالت حمصلة  التكنولوجيا كمنتج: ثانيا:

واخلامات، فالفيلم كمادة خام وآلة العرض نفسها هما نتاج للتطبيق التكنولوجي للمفاهيم 

 واألساليب العلمية.

من هذا يتضح أن عملية االخرتاع تصاحبها عملية  التكنولوجيا كمزيج لألسلوب واملنتج: ثالثا:

ي ال ميكن فصل التكنولوجيا كأسلوب عنها كمنتج وأوضح مثال على ذلك هو إنتاج وبالتال
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فيها )عبد احلاسب اآللي، فنفس اجلهاز يصاحبه دائما تطور يف إنتاج الربامج وتوسع كبري 

 ( 252، ص الباسط حممد 

وسائل أما االتصال فهو تبادل األفكار و املعلومات و اآلراء بني طرفني أو أكثر عن طريق أساليب و 

أو   و بالتالي نعين بتكنولوجيا االتصال   أي أداة  خمتلفة مثل اإلشارة ، الكالم ، القراءة و الكتابة

جهاز أو وسيلة تساعد على إنتاج أو توزيع أو ختزين أو استقبال أو عرض البيانات و اسرتجاعها 

ا االتصال جند أنه من من خالل النظر إىل التعريف املقدم لتكنولوجي  ( ،25،ص2010)فضيل دليو،

الصعب إجياد وجه للشبه بني خمتلف وسائل تكنولوجيا االتصال مثال: اهلاتف ، اآللة الكاتبة 

،احلاسب اإللكرتوني من الناحية الظاهرية ، أما من الناحية الضمنية للدور الذي تؤديه هذه 

ته املختلفة وبالتالي األجهزة فإننا جند أن تكنولوجيا االتصال تزيد من طاقة االنسان وقدرا

ميكن القول أن تكنولوجيا االتصال هي جمموع التقنيات أو األدوات أو الوسائل أو النظم املختلفة 

اليت يتم توظيفها ملعاجلة املضمون أو احملتوى الذي يراد توصيله من خالل عملية االتصال 

مجع املعلومات و البيانات  اجلماهريي أو الشخصي أو التنظيمي أو اجلمعي و الين يتم من خالهلا

املسموعة أو املكتوبة أو املصورة أو املرسومة أو املسموعة املرئية أو املطبوعة أو الرقمية من خالل 

و اسرتجاعها يف الوقت املناسب  احلاسبات اإللكرتونية ثم ختزين هذه البيانات و املعلومات

 آخر و تبادهلا، وقد تكون تلك أخريا نشر هذه املواد االتصالية و نقلها من مكان إىلو

التكنولوجيات يدوية أو آلية أو إلكرتونية حسب مرحلة التطور التارخيي هلا و اجملاالت اليت 

 .يشملها هذا التطور

 التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال:  -

تظهر التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال من خالل اجلمع بني الكلمة مكتوبة ومنطوقة 

والصور الساكنة ومتحركة بني االتصاالت سلكية وال سلكية أرضية أو فضائية ثم ختزين املعطيات 

لي وحتليل مضامينها و إتاحتها بالشكل املرغوب يف الوقت املناسب والسرعة الالزمة. ويعرفها معا

التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال تشري إىل مجيع أنواع التكنولوجيا   فهمي حيدربأن 

املستخدمة يف تشغيل ونقل وختزين املعلومات يف شكل الكرتوني ،وتشمل تكنولوجيا احلاسبات 

ة اآللية، ووسائل االتصاالت وشيكات الربط وأجهزة الفاكس وغريها من املعدات اليت تستخدم بشد

 (253، ص2002يف االتصال )معالي ،

 وتظهر أهم هذه السمات يف:  مسات تكنولوجيا االتصال احلديثة:

 بني كافة وسائل اإلعالم اجلماهريي وتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، فمع  :التكامل واالندماج

ي، ظهرت تطور احلاسبات وشبكات اهلاتف وشبكات املعلومات، واستخدام تكنولوجيا البث الفضائ

تكنولوجيا االتصال متعدد الوسائط وتكنولوجيا االتصال التفاعلي بتطبيقاتها املختلفة 

 .وأشهرها حاليا شبكة األنرتنيت
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 أي القدرة على تبادل األدوار بني املرسل الرسالة االتصالية ومستقبلها إذ يتحول من  :التفاعلية

سليب إىل مشارك متفاعل يرسل  يتعامل مع وسائل االتصال احلديثة من جمرد من متلقي

 .ويستقبل املعلومات يف الوقت ذاته

 إن عمل وسائل االتصال احلديثة بتكنولوجياتها املتقدمة واليت مكنتها من العمل  :الالتزامنية

سا( يوميا جتاوز بها حمدودية الوقت يف استقبال الرسائل واالتصال 24الدائم واملستمر على مدار )

إمكانية إرسال واستقبال الرسالة يف الوقت الذي يناسب املرسل واملستقبل  من طرف اجلمهور إىل

 (.259،ص2002فالح ، (على حد سواء

 فهناك وسائل اتصال كثرية ميكن استخدامها واالستفادة  :قابلية التحرك والتحويل والتوصيل

من أجل االتصال منها يف أي مكان دون احلاجة إىل التواجد يف مكان ثابت وال إىل معدات كثرية 

أو التشغيل مثل : اهلاتف النقال، التلفون، السيارات أو الطائرات، والتلفون املدمج مع ساعة 

اليد،...وغريها كثري من الوسائل احلديثة اليت طور تكنولوجياتها كما أصبحت لكثري من وسائل 

وسيط، إىل آخر،  االتصال احلديثة ذات التكنولوجيات العالية القدرة على نقل املعلومات من

 .وحتويلها من صورة إىل أخرى

 ونعين به تغلغل وسائط االتصال حول العامل وداخل كل طبقة اجتماعية،  :الشيوع واالنتشار

فتكنولوجيا االتصال تتجه من الضخم إىل الصغري،ومن املعقد إىل البسيط ومن األحادي إىل املعقد 

لضخامة والعمليات احملددة ليصبح فيما بعد صغريا، مثل: الكمبيوتر الذي متيز بأجياله األوىل با

شطاح ،ص ) ويف متناول الشرائح، ومتعدد اخلدمات والوظائف وهو ما يطلق عليه اسم الكمبيوتر

 بومعيل((.إضافة إىل التدفق السريع والكثيف للمعلومات مما يسمح للفرد بتنمية قدراته101 -100

 .(205ص ،2004،

 ال:وظائف تكنولوجيا االتص -

     لتكنولوجيا االتصال جمموعة من الوظائف لعل أهمها:

التحول من الصوتي إىل الرقمي: بعد استخدام شبكات اهلاتف لنقل بيانات الكمبيوتر   .1

تضاعفت احلاجة لتبادل البيانات و انقلب الوضع فأصبحت الشبكات تصمم أصال لنقل البيانات و 

ثانويا هلا ، وأدى نقل البيانات رقميا إىل حتسن واضح يف مستوى أصبحت املكاملات اهلاتفية عمال 

 اخلدمات خاصة فيما يتعلق بتقليص حجم املعدات االتصال و التخفيف من وزنها

التحول حنو الرخيص املتاح دوما: عندما انتشر استخدام التكنيك الرقمي يف األجهزة   .2

 رتها وبالتالي رخصها.اإللكرتونية فإن ذلك أدى إىل تصغري املعدات ووف

التحول من اإللكرتون إىل الفوتون: ظلت اإلشارة اهلاتفية تنتقل عرب األسالك النحاسية كتيار   .3

كهربائي ضعيف إىل أن حدثت النقلة النوعية باخرتاع األلياف الضوئية، وهكذا استبدل تيار 

 اإللكرتون املعرض لتشويش بتيار الفوتون )جسيمات الضوء( النقي.
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التحول من اخلاص إىل العام و من املتنوع إىل املتكامل: بدال من احتكار الشخص خلط تليفوني   .4

واحد استحدث أسلوب حتويل حزم الرسائل بديال عن حتويل الدوائر ، يف ظل هذا األسلوب 

ختتزن الرسائل ثم توجه بواسطة مراكز حتويل الرسائل إىل غايتها ، يتم ذلك عرب أي مسار 

ربط بني نقطة األصل و نقطة اهلدف دون االلتزام مببدأ النقل عن طريق أقصر مسار متاح ي

بينهما ، و هذا النظام املتكامل ال يفرق بني البيانات اليت ينقلها سواء كانت عبارة عن مكاملات 

هاتفية أو رسائل فاكس أو بيانات كمبيوتر فكلها بالنسبة له سلسلة من البيانات الرقمية يتم 

 هها عرب مسارات الشبكة إىل أن تصل إىل غايتها.توجي

العمل على التحول من السليب )أحادي االجتاه( إىل التجاوبي )ثنائي االجتاه(: معظم نظم بث   .5

املعلومات تعمل على أساس الطور السليب حيث تنتقل املعلومات يف اجتاه واحد من املرسل إىل 

مل على أساس الطور التجاوبي مثل شبكات الفيديو املستقبل إىل أن ظهرت مرافق معلومات تع

 تكس ثنائية االجتاه وبالتالي أصبح من املمكن تبادل الرسائل مع مراكز املعلومات.

التحول من الثابت إىل النقال: أصبح من املمكن أن حيمل معه اإلنسان معلومات وبيانات كثرية   .6

ال، التصال احلديثة مثل اهلاتف النقوبرامج وملفات أينما ذهب من خالل تكنولوجيات ا

 (71,72.ص1994، الكمبيوتر احملمول. )نبيل

 أهم أنواع تكنولوجيا االتصال:

هي اختصار لعبارة الشبكة الدولية وهي شبكة تربط بني العديد من شبكات  االنرتنت:- 1

 املعلومات وقواعد البيانات يف معظم دول العامل وميكن ألي فرد من أي مكان النفاد إليها.

:  هو وسيلة أو جهاز صغري يستخدم للتواصل، موصل بشبكة اتصاالت السلكية اهلاتف النقال-2 

( ويعترب 170،ص2003دليو،  الل الرسائل الصوتية و النصية و الصور )رقمية تسمح ببث و استق

اهلاتف النقال أحد أهم تقنيات االتصال احلديثة اليت تطور باستمرار حتى أصبحت أكثر من 

جمرد وسيلة اتصال صوتي و تعديها إىل القيام مبهام الكمبيوتر ، الكامريا ،آلة التصوير ، املسجل 

 ...اخل .  ،آلة حاسبة ، املذياع

عبارة عن جهاز يدور يف الفلك اخلارجي حول األرض أو حول كوكب آخر  األقمار الصناعية:- 3

 ويقوم بأعمال عديدة مثل االتصال، الفحص، الكشف.

: االذاعة كمؤسسة وكوسيلة اتصال تعد وعاء للمضمون الثقايف الذي حتفل به براجمها اإلذاعة- 4

ملة للثقافة والعاملة على نشرها بني مستعمليها. ) محدي وهي بذلك تصنف ضمن املواد احلا

 (.120، ص2011،

 خصائص تكنولوجيا االتصال:

وذلك لوجود سلسلة من األفعال االتصالية، فاملرسل يستقبل ويرسل يف الوقت التفاعلية: -1

سل نفسه، وكذلك املستقبل ومثال ذلك بعض الوسائل اليت يوجد فيها تفاعل بني املستخدم واملر
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مثل اهلاتف، التلفاز التفاعلي واملؤمترات عن بعد والكمبيوتر الشخصي الذي يستخدم يف االتصال 

 وكذلك الربيد االلكرتوني...اخل.

وتعين إمكانية إرسال الرسائل واستقباهلا يف وقت مناسب للفرد املستخدم وال  الالتزامنية:- 2

قت نفسه فمثال يف نظم الربيد االلكرتوني تتطلب من كل املشاركني أن يستخدموا النظام يف الو

ترسل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إىل مستقبلها يف أي وقت دون احلاجة لتواجد املستقبل 

 للرسالة.

هناك وسائل اتصالية كثرية ميكن ملستخدميها االفادة منها يف االتصال من أي قابلية احلركة: - 3

ديو يوضع يف اجليب، وجهاز فاكسميل يوضع يف السيارة مكان مثل اهلاتف النقال، جهاز الفي

 وحاسب آلي نقال مزود بطابعة.

وهي قدرة وسائل االتصال على نقل املعلومات من وسيط إىل آخر كالتقنيات  قابلية التحويل:- 4

ليت ميكنها حتويل الرسالة املسموعة إىل رسالة مطبوعة وبالعكس، واألفالم السينمائية اليت 

ها يف دور السينما وعلى أشرطة الفيديو وعلى األسطوانات املدجمة على الرغم من ميكن عرض

 اختالفها يف الشكل.

ويعين به االنتشار املنهجي لنظام االتصال حول العامل ويف داخل كل طبقة  الشيوع واالنتشار:- 5

 اجملتمع.من طبقات اجملتمع وال يكون حكرا على االثرياء فقط وإمنا يشمل كل فئات وطبقات 

: البيئة األساسية اجلديدة لوسائل االتصال هي بيئة عاملية دولية حتى تستطيع الكونية-6

املعلومة أن تتبع املسارات املعقدة، كتعقد املسالك اليت يتدفق عليها رأس املال إلكرتونيا عند 

 (.21,20,19، ص 1997احلدود الدولية يف أي مكان يف العامل ) زاهر، 

 تكنولوجيا المعلومات واالقتصاد المعرفي :   

يتجه االقتصاد أكثر فأكثر حنو اقتصاد مبين على املعرفة، وتعترب تكنولوجيا املعلومات وضمنها 

الربجميات من أهم دعائم هذا االقتصاد. ويرافق ذلك أيضا تغريات اجتماعية جتعل البعض 

 . يسمى اجملتمعات القادمة جمتمعات املعلومات

 اد المعرفة:اقتص.1

أو االقتصاد الكمبيوتري ، أو كما يعرف االقتصاد العقلي حيل بسرعة   لقد أخذ اقتصاد املعرفة

 كبرية حمل اقتصاد العمل واألرض واآللة كمصدر للثروة.

ميكن أن نعرف اقتصاد املعرفة على أنه نظام اقتصادي ميثل فيه العلم الكيفي والنوعي عنصر 

الدافعة الرئيسية لتكوين الثروة . وعلى هذا األساس خيتلف هذا االقتصاد  اإلنتاج األساسي والقوة

  :(Toumi, 2002, 38) عن باقي االقتصاديات يف بعض األوجه أهمها

 على عكس عناصر اإلنتاج األخرى، ال ميكن نقل ملكية املعرفة. - 
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لى عكس املوارد األخرى يتسم اقتصاد املعرفة بأنه اقتصاد وفرة أكثر من كونه اقتصاد ندرة فع - 

 اليت تنفذ من جراء االستهالك، تزداد املعرفة باملمارسة واالستخدام وتنتشر باملشاركة.

يسمح استخدام التقانة املالئمة خيلق األسواق ومنشآت افرتاضية تلغي قيود الزمان واملكان من  - 

فيض التكلفة ورفع الكفاءة خالل التجارة اإللكرتونية اليت توفر الكثري من املزايا من حيث خت

 والسرعة يف إجناز املعامالت.

من الصعوبة مبكان يف اقتصاد املعرفة تطبيق القوانني والضرائب، فطاملا أن املعرفة متاحة يف  - 

 أي مكان يف العامل، فإن ذلك يعين أن هناك اقتصادا عامليا يهيمن على االقتصاد الوطين.

لم واخلربة املرتاكمة وتعتمد على الفهم واإلدراك البشري، فإن ومبا أن املعرفة هي خليط من التع

جمرد وجود معلومات مشتتة ال يشكل إضافة حقيقية لالقتصاد باعتبار أن املعلومات ال تكون 

ذات قيمة ما مل يتم حتليلها و وضعها يف إطار مفهوم، ومن هذا املنطلق فإن تطبيقات املعرفة 

 لوضع التنافسي وامليزة النسبية لكل بلد وصناعة ومؤسسة.أصبحت عامال حامسا يف حتديد ا

 مؤشرات التوجه نحو اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات:.2

إذ ما تتبعنا التحوالت يف عامل اليوم، فإننا جند العديد من املؤشرات اليت تدل على توجه العامل 

 تنمية االقتصادية واالجتماعية.التدرجيي حنو املعرفة، وتؤكد على تعاظم دور املعلومات يف ال

 :(Carl, 2000, 22) وميكن أن نعدد أهم هذه املؤشرات يف النقاط التالية

اعتماد االقتصاد على اليد العاملة املؤهلة و املتخصصة، حيث أن أهم ما مييز الوضع االقتصادي  -

واملتخصصة يف ميدان املعرفة، اجلديد هو ارتفاع الطلب على اليد العاملة ذات الكفاءات العالية 

 واخنفاض األنشطة اليت تعتمد على اليد العاملة األقل كفاية؛

انتقال تنظيم االقتصاد من إنتاج السلع إىل إنتاج اخلدمات، حيث أن هناك انتقال متصاعد  -

للنشاط االقتصادي من الرتكيز على السلع إىل صناعة اخلدمات بأشكاهلا، فمثال نالحظ يف دول 

% من اليد العاملة تشتغل يف ميدان اخلدمات ، وتزداد هذه النسب  70ال أمريكا أن ما يزيد عن مش

ولعله من أهم   ) % سنويا يف قطاع السلع 0,2% بينما تعرف اخنفاضا يصل  2,3سنويا مبا يناهز 

العوامل املفسرة هلذا التحول هو ارتفاع الطلب على اخلدمات من طرف الوحدات اإلنتاجية 

املستهلك على حد السواء . ويتجلى طلب واستعمال الوحدات اإلنتاجية من خالل اعتمادها على و

 الربامج اإلعالمية على طول سلسلة اإلنتاج.

 إشراك المؤسسات في بناء مجتمع المعرفة والمعلوماتية:

أصبحت توجد املعلومات يف صلب اإلدارة احلديثة للمنظمات، خاصة تلك اليت دخلت يف العوملة، 

مطالبة أكثر من ذي قبل باالستثمار يف الرأمسال املعرفة للحفاظ عليه وتنميته، وكذلك باإلدارة 

احملكمة لرصيدها املعلوماتي، و يعد هذا االستثمار يف اإلدارة احلديثة للمعلومات شرطا أساسيا 

م فيها بسهولة على للمنافسة الدائمة بني املؤسسات، إال أن املعلومات ال ميكن استخدامها والتحك
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غرار ما حيدث بالنسبة للممتلكات املادية ، وهذا ما يفسر كثرة اإلخفاق يف إدارة املعلومات رغم 

 .(50، ص2000)مرياتي،  االستخدام الواسع باإلنرتنت والتكنولوجيا الرقمية وتعدد الوسائط

اإلنتاجية، كما يزيد من وهكذا أصبح االستثمار يف املعلومات أحد عوامل اإلنتاج، فهو يزيد يف 

توفري فرص العمل، حيث أن توفري املعرفة وحتويلها إىل معلومات رقمية جيعلها تتحول إىل سلعة 

 ويعتمد ذلك على مراحل: توليد املعرفة، نقلها ونشرها، استثمارها.

اهلا ويف هذا يعتمد اقتصاد املعرفة اعتمادا كبريا على فعالية املؤسسات يف مجع املعرفة واستعم

لرفع اإلنتاجية وتوليد السلع وخدمات جديدة توزع عرب شبكات املعرفة اليت تتغري فيها 

 املعلومات مبعدالت سريعة.

إن العالقة بني التنمية وبني املعلومات واستخدامها أصبحت واضحة، وبالتالي أصبح االستثمار يف 

لتكلفة ورفع الكفاءة اإلنتاجية املعلومات واالنرتنيت بشكل مصدر جديدا لإلحداث الوفرات يف ا

كما أن التجارة اإللكرتونية تزايد استعماهلا  –حيث وفرت االنرتنيت املعلومات وبأقل التكاليف  –

 على صعيد املنافسة العاملية.

ال ميكن اآلن االستغناء على املعرفة يف املؤسسة اليت تريد أن تنجح يف االقتصاد العاملي اجلديد 

قبل سيتوقف على اإلدارة اإلسرتاتيجية للمعرفة، وعليه فإن تطوير وإدارة فالنجاح يف املست

مصادر املعرفة ستشكالن احملك األساسي يف احتفاظ املؤسسة بعافيتها االقتصادية وقوتها يف 

 السوق .

II.3 :مستلزمات التحول و التطوير 

طبيعة وتنظيم إن تنمية اقتصاد مبين على املعرفة بات يفرض جمموعة من التغريات يف 

املتميز أساسا مبنافسة قوية ، الشيء  -خاصة-اجملتمع بصفة عامة ويف إطار احمليط االقتصادي 

الذي دفع الكثري من املؤسسات إىل إعادة ترتيباتها التنظيمية واإلسرتاتيجية لتصبح أكثر تالئما 

 مع : العوملة ، التكنولوجيا والقيم االقتصادية اجلديدة.

 لتحول والتطور مجلة من العوامل ميكن أن نوردها فيما يلي:ويتطلب مسار ا

فهم  –يف إطار جمتمع املعلومات  –ضرورة استخدام املعلومات بني عامة الناس ويشكل واسع  -

يستخدمون املعلومات بشكل مكثف يف أنشطتهم كمستهلكني وكذلك كمواطنني ملمارسة 

علومات اليت توسع من إتاحة التعليم والثقافة حقوقهم ومسؤولياتهم ، إضافة إىل إنشاء نظم امل

 لكافة أفراد اجملتمع .

ضرورة استخدام املعلومات كمورد اقتصادي حيث جيب على املؤسسات والشركات استغالل املعلومات  -

وزيادة كفاءتها ، ومما يؤكد هذا االجتاه املتزايد حنو شركات املعلومات لتحسني االقتصاد الكلي 

 للدولة .

ضمان لفعالية ما سبق ذكره البد من توفري عامل أساسي وضروري وهو عامل التكوين وك -

والتعليم املستمر ، فما مييز االقتصاد املبين على املعرفة هو ضرورة االكتساب الدائم للمعلومات 
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وتنمية املؤهالت الضرورية الستثمارها ، حيث أصبحت الرتبية والتكوين املستمر الشرطان 

 للنجاح داخل أي جمتمع بغض النظر عن الضرورة االقتصادية .األساسيان 

III تأثير التكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كأداة جديدة في االقتصاد .: 

إن االقتصاد العاملي يشهد ثورة معلوماتية يف كل القطاعات، خاصة القطاع الصناعي. تدل 

مستدامة يف اإلنتاجية بسبب   و وزيادةمؤشرات تصف هذه التحوالت، فقد أدى هذا إىل من  عليها

 فرضية التوجه حنو االقتصاد املبين على املعرفة .

 ميكن النظر إىل املعرفة على أنها : 

 know what  املعلومات -

     know how  اخلربات -

 know why  معرفة األسباب -

 know whoمعرفة االختصاص يف خمتلف اجملاالت  -

إىل تصنيع العمليات األساسية اليت جتري يف اجملاالت املعرفة، يف أربعة  باإلضافة إىل هذا ينظر

عمليات هي توليد املعرفة ، توثيقها وختزينها ، نشر املعرفة وأخريا وهي أهم استعمال واستخدام 

 واستثمار املعرفة.

 التالية:تكنولوجيا املعلومات تعد من إفرازات اقتصاد املعريف ، فهي تعتمد على الصفات        

تقدم هذه التكنولوجيا طرقا جديدة يف إدارة واستعمال املعلومات يف كل القطاعات     (1

االقتصادية، فمقارنتها مع تكنولوجيا أخرى جندها تتميز بإمكانية تطبيقها على كل االقتصاد 

 وعملياته؛

من قدرات كل  تكنولوجيا املعلومات واالتصال حتقق مكاسب اقتصادية، نظرا ألنها حتسن    (2

 القطاعات يف حيازة ومعاجلة ونشر واستخدام املعلومات؛

إن اإلبداع والتطور يف التكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يزيد من إنتاجية الفرد واستفادته     (3

 من املعرفة والعلم والتكنولوجيا .

لتحسني األداة، نتيجة الزدياد فتكنولوجيا املعلومات تأثر يف االقتصاد تأثريا إجيابيا كأداة هامة   

املعارف على كل املستويات ، وهذا ما ميكن القتصاد اجلزائري االلتفات له والتخطيط حلسن 

 استعمال هذه األداة .
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III.1  تأثير تكنولوجيا المعلومات على اإلنتاجية في مختلف المستويات: 

III.1.1  تأثيرها على إنتاجية المؤسسة: 

الدراسات والتقارير مؤخرا أن تكنولوجيا املعلومات تؤثر تأثريا أساسيا يف منو أكدت العديد من 

املؤسسات، خاصة عندما يرافق إدخال تكنولوجيا املعلومات ملؤسسة إلدخال تغريات تنظيمية 

 وإدارية مرافقة.

فقد بنيت عدة دراسات أن معدل اإلنتاجية كان أعلى ما ميكن لدى املؤسسات اليت استثمرت يف 

التكنولوجيا املعلومات، ويف توزيع اإلدارة والتنظيم. إال أن هذه الدراسة بنيت أن االستثمار يف 

املعلوماتية دون أن يرافقه إعادة توزيع وحتسني يف اإلدارة والتنظيم مل يؤدي إىل زيادة حمسوبية 

  تثمار يف:يف اإلنتاج. إن استفادة القصوى من تكنولوجيا املعلومات حتقق عندما يرافقها اس

 إسرتاتيجيات جديدة ، و هيكليات جديدة، وأعمال جديدة.

III.1 .2 تأثير تكنولوجيا المعلومات على اإلنتاجية القطاعية: 

إذا كان االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات وما يوافقها من تغريات تنظيمية وإدارية ، حيسن 

ه التكنولوجيا على مستوى القطاع يظهر ما ،فإن االستثمار يف هذ  إنتاجية املؤسسات يف قطاع

منو أعلى يف اإلنتاجية هلذا القطاع بالنسبة للقطاعات األخرى. وتدل الدراسات يف و.م.أعلى أن 

قطاعات إنتاج السلع كثيفة االستثمار يف التكنولوجيا املعلومات، أظهرت إنتاجية أعلى من 

  يا املعلومات أيضا أظهرت إنتاجية أعلىقطاعات األخرى، كما أن إنتاجية قطاع صناعات تكنولوج

 .(84، صء2002)حسانة، 

III.1 .3 تأثير تكنولوجيا المعلومات على توليد فرص العمل: 

ازدادت عامليا فرص العمل اليت ولدتها مهن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع أوائل التسعينيات، 

مهن تكنولوجيا املعلومات، ثم منا هذا الرقم مليون عامل يف  4,3 1992ففي و.م.أ كان هناك يف عام 

% سنويا وهو معدل أعلى 6,5. وكانت هذه الزيادات يف فرص العمل مبعدل 1998مليون عام  5,3إىل

من املعدالت أي قطاع آخر، وإذا أخذنا عدد العاملني يف كال القطاعات املنتجة لتكنولوجيا 

أي  1998مليون عامل  7,4علومات، فإن العدد يصل إىل املعلومات، والقطاعات املستعملة لتكنولوجيا امل

%، من جممل القوى العاملة األمريكية. وإذا أخذنا فقط ازدياد عدد العاملني مبهن  6,1    ما نسبة

 . 1998مليون عام  1,6إىل  1998عامل عام   ألف850برجميات فنرى أنها ارتفعت من 
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III.1 .4 وى العاملةتأثير تكنولوجيا المعلومات على ق: 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تأثري أخر هو إدخال متطلبات جديدة حول القوى العاملة ، من 

هذه التغريات زيادة أجور العاملني يف مهن هذا القطاع زيادة كبرية نسبيا إن معدل األجور السنوي 

أعلى من   %85يف و.م.أ أي  1998دوالر لعام  58000يف الصناعات املنتجة لتكنولوجيا املعلومات كان 

ارتفعت األجور  1992دوالر يف القطاعات األخرى، ومنذ عام  31400معدل األجور السنوي البالغ 

% سنويا باملقابل مل يرتفع  5,8للعاملني يف الصناعات املنتجة لتكنولوجيا املعلومات مبعدل 

 %.3,6األجور العاملني يف الصناعات اخلاصة األخرى بأكثر من 

من جهة أخرى هناك زيادة يف مستوى املعلومات واخلربة املطلوبة من القوى العاملة، فالتطور 

السريع، واإلبداعات اجلديدة يف هذا القطاع يتطلب عاملني على مستوى عالي من اخلربة. كما أن 

إدخال تكنولوجيا املعلومات يف القطاعات األخرى عن طريق استعمال جتهيزات وبرجميات أكثر 

خربة   عقيدا وتطورا من التجهيزات املستعملة سابقا ، جيعل هذه القطاعات حباجة لعمالة اعلىت

وتعليما من قبل، كما حيتاج لتدريب مستقر هلذه القوى العاملة يتناسب مع تطور التجهيزات 

 والربجميات .

ت ، من حيث من جهة أخرى ازداد يف مجيع القطاعات نوع من املهن يرتبط بالتعامل مع املعلوما

توليها ودجمها ومعاجلتها واستعماهلا ، كذلك املهن اخلاصة باختاذ القرار وباالعتماد على 

املعلومات. إن كل القطاعات اإلنتاجية، و اخلدمية حتتوي على وظائف مبنية على التعامل مع 

ت وأدى إىل املعلومات أو املعرفة، لذلك فإن تأثري تكنولوجيا املعلومات طال عمليا كل القطاعا

يف املهن إضافة، كما ذكر سابقا لزيادة يف اإلنتاجية، وبذلك يكون هناك نوعان من   تنقالت

العاملني من التكنولوجيا املعلومات ، األول العاملني يف قطاع نفسه ، والثاني للعاملني يف قطاعات 

 أخرى اليت تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصال كأداة .

III.1 .5 التكنولوجيا المعلومات على تطوير المنتج: تأثير 

املؤسسات أن هذه التكنولوجيا ميكن استخدامها لتطور منتجات وسلع وخدمات   لقد اكتشفت

جديدة ، كما ميكن استخدامها لتطوير خطوط إنتاجها أو عمليات اإلنتاج. وبالفعل فقد طورت 

جتهيزات معلوماتية أو برجميات الكثري من املؤسسات منتجات جديدة تتضمن داخلها عناصر و

بدخول   حاسوبية. إن تطوير املنتج سواء كان سلعة أو عملية إنتاج قد تأثر تأثريا كبريا

 .  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيها

من جهة أخرى وعندما أخذت املؤسسات تستفيد من التكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، دعاها إىل 

 البحث وتطوير اإلنتاج والتسويق وخدمات ما بعد البيع . إعادة النظر بعمليات

ولقد ساعد نشوء االنرتنيت، يف نشر معلومات البحث والتطوير العلمي وتكنولوجي ، فالكثري  

من املؤسسات تستعمل االنرتنيت لزيادة فعاليتها من أجل زيادة إنتاجها كما تستعملها اجلامعات 

 مشاريع البحث والتطوير .ومركز البحوث استعماال واسعا يف 
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إن الكثري من املعلومات العلمية والتكنولوجية العامة لتطوير املنتج ومتوفرة على االنرتنيت 

 بأشكال عدة من غري ماهية عملية التطوير املنتج تغريا كبريا .

III.1 .6 : تأثير التكنولوجيا المعلومات االتصاالت على اإلنتاج 

املعلومات واالتصاالت يف خطوط اإلنتاج، والتغريات السريعة يف هذه  أدت استخدامات تكنولوجيا

التكنولوجيا، إىل توجه حنو استخدام وحدة إنتاج أصغر من السابق وأكثر مرونة ، كما رافق هذا 

التوجه توجهات أخرى حنو التزود بعناصر إنتاج من خارج املؤسسة، وكذلك التوجه إىل تصغري 

 ى.كل وحدات اإلنتاج الكرب

لقد ساعدت تكنولوجيا املعلومات يف حتقيق آليات جديدة يف اإلنتاج، األمتتة الكلية آللية  

(، ومثل الدقة يف صناعة مركبات jitاإلنتاج وتنسيق كل مرحلة من مراحلها يف الوقت املناسب )

 السلعة املنتجة، وعدم تصنيع أي عناصر أو مركبات خاطئة يف عملية إنتاج سلعة من السلع.

وقد أثرت االنرتنيت واملؤسسات احلاسوبية يف الكثري من العمليات املتعلقة باإلنتاج استعملت 

  يف :

 تنسيق وتصميم املنتج؛  -

 ختفيض تكلفة إدارة املشاريع؛ -

 إدارة املخزون؛ -

 تقديم التدريب للعمال واملوظفني؛ -

 زيادة أمثنة ومرونة خطوط اإلنتاج؛ -

  إلنتاج؛وثائق ا  تسهيل وإصدار -

III.1 .7 : تأثير التكنولوجيا المعلومات في التسويق 

ميكن اليوم للمستهلكني يف الكثري من دول العامل الدخول إىل االنرتنيت واإلطالع على  

مواصفات وعروض أي من السلع اليت يرغبون يف شرائها ،فاالنرتنيت أصبحت مكانا للتسوق، ميكن 

العارضني، ثم إجراء عملية الشراء على االنرتنيت، ثم يف  للمستهلك املفاضلة بني العديد من

الكثري من األحيان الدفع عرب هذه الشبكة ، وعندما تكون سلعة رقمية ، ميكن استالمها أيضا 

  عرب هذه االنرتنيت.

أثرت التجارة اإللكرتونية تأثريا كبريا على سعر السوق ملعظم البضائع ، فاملشرتي ميكن أن 

سلعة ومواصفاتها من كل بقاع العامل وبسرعة وتكلفة قليلة باملقارنة مع الوسائل يتفحص سعر ال

السابقة )السفر ،الزيارات، املعارض ( وأكثر من ذلك فقد ظهرت بعض الربجميات على االنرتنيت 

 البوابات عمليات التسويق وعمليات الشراء.  فتسهل هذه  لتسهيل هذه العملية،
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إلحبار عرب االنرتنيت يف العديد من املواقع وبسرعة فائقة باحثة وتقوم هذه الربجميات با 

 Botsعن أفضل سعر وأفضل مواصفات لصاحل املشرتي، و تدعى هذه الربجميات باملشرتي الرقمي 

. ومن جهة نظرا البائع فإن االنرتنيت أصبحت وسيلة هامة للتسويق عامليا، فاملصنعني ومقدمي 

نرتنيت معلومات ومواصفات وأسعار وخدمات لسلعهم ، مع إمكانية اخلدمات يعرضون اآلن على اال

الصيانة واإلطالع باالستعانة باالنرتنيت ، وكذلك التدريب عن بعد مع كل اللوازم التسويقية 

 .وكلها عرب االنرتنيت

 خاتمة:

 الدقة عالية تقنية منتجات من تقدمه وما العاملية التكنولوجيا لشركات السريع التقدم باتلقد 

 منًطا يفرض املقبلة، األعوام خالل فيها االستثمار وتزايد العامل حول استخدامها نطاق اتساع مع

 إنتاجي منط حملها ليحل احلالي اإلنتاجي النمط تلغي قد االقتصادية القطاعات على جديًدا

 .املستقبل يف احلالية التكنولوجيا إليه تقودنا الذي اجلديد االقتصاد معامل حيمل  آخر،
 نوعية نقلة املاضي القرن تسعينات منذ االنرتنت وبعده الكومبيوتر استخدام انتشار شكلولقد 

 صار إذ معاملها، تتغري رويًدا رويًدا بدأت( خدمات جتارة، زراعة، صناعة،) االقتصادية للقطاعات

 األرض،) اإلنتاج عوامل من اخلامس العامل واعترب اإلنتاج لزيادة كبرًيا حمرًكا التكنولوجيا عامل

 (.التنظيم املال، رأس العمل،
 إجيابية آثاًرا وخلفت ممكنة صورة بأفضل الطبيعية املوارد استغالل على التكنولوجيا عملت إذ

 وتقليل ونوًعا، كًما اإلنتاج وزيادة اإلنتاجية العملية تنفيذ يف كالسرعة اإلنتاجية، العملية على

 بكل االتصال وأتاحت للحياة، العام املستوى وحتسني االقتصادي النمو معدالت يف والزيادة التكلفة

 الفضاء وعلوم واهلندسة الطب جماالت واخرتقت. جديدة عمل فرص وخلقت العامل، أحناء

 واملعرفة اخلرب لتلقي مصدًرا وأصبحت واحلروب، التسليح يف أساسًيا جزًءا وأصبحت واألرض

 .ونشرهما
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