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لص البحث:معخخ  

ُا  أخضزذ الخُىعاث الخ٣ىُت الحضًثت التي ٌكهضها الٗالم زىعة في ج٨ىىلىح

ٛحراث هىُٖت  ٗلىماث ٖلى مضي الؿىىاث ال٣لُلت اإلاايُت، مما أصي الى ْهىع ح الاجها٫ واإلا

٤ لٗ ٖالُت، خُثفي الٗضًض مً أوحه الحُاة وبىجحرة  لُت الاهخ٣ا٫ مً اإلاجخم٘ ممهضث الٍُغ

زاعها الا٢خهاصًت آجخم٘ اإلاٗلىماث، و٢ض أزظث هظه الثىعة جتر٥ الهىاعي الى م

٘ اإلاٗانغ بك٩ل ٚحر مؿبى١ ٦ما وهىٖا.  والاحخماُٖت والث٣اُٞت وٚحرها ٖلى اإلاجخم

و٧ان ألاؾاؽ في زىعة الاجهاالث وج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث هى الخالقي والترابِ الظي  

ىجغ والبرمجُاث، و ٦ظ ا قب٩اث الاجهاالث، وٖلى مضي هه٠ جم بحن ٖخاص وأحهؼة ال٨مُب

ً و بضاًت ألالُٟت الثالثت اعج٣ذ هظه الخ٨ىىلىحُا، زال٫ ؾلؿلت مً الى٣الث  ال٣غن الٗكٍغ

ؾهل اؾخسضاما .ٌِٗل الٗالم الُىم مغخلت ألانٛغ و ألاؾٕغ و ألا٦ٟأ، و ألا  هدى الىىُٖت، 

عا و ة ، ٞهي جإصي صالاجها٫ أخض مٓاهغ هظه الثىع ولىماث ٗحضًضة، خُث جمثل قب٨ت اإلا

ُاة،  ُاٚت ألاوكُت الغئِؿُت لإلوؿان في قتى هىاحي الح جم مً ٖلما أهه أؾاؾُا في ن

 .زالله ئػالت خىاحؼ الؼمان و اإلا٩ان 

وأبٗاص الثىعة  وجدضًض مٗالمئلى مداولت اؾخ٨كاٝ  حؿعى هظه الىع٢ت البدثُت

ٗلىماثالث التي حٗخمض ٖلى اؾخٛال٫ وؾائل الاجها الخ٨ىىلىحُت الحضًثت ، وقب٩اث اإلا

ُا الغ٢مُت، وكأتهامٟهىم  زال٫ جدضًض وطل٪ مً ىعها،  الخ٨ىىلىح زهائهها بُان وُج

 اؾخسضاماتها وجأزحراتها ٖلى اإلاجخم٘ ئبغاػ صواٞ٘ ومً زم أق٩الها،أهم و 

الخ٨ىىلىحُا، مٟاهُم الخ٨ىىلىحُا الغ٢مُت، أبٗاص الخ٨ىىلىحُا الغ٢مُت،  كلماث مفخاحيت:

 الغ٢مي، ألاهترهذالاجها٫ 
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Abstract: 

    The modern technological developments that the world is 

witnessing have revolutionized communication and information 

technology over the past few years, which has led to the emergence of 

qualitative changes in many aspects of life at a high pace, as it paved 

the way for the process of transition from the industrial society to the 

information society, and this revolution has taken its effects. 

Economic, social, cultural and other aspects of contemporary society 

in an unprecedented manner, in terms of quantity and quality. 

The basis of the communications and information technology 

revolution was the convergence and interconnection that took place 

between hardware, computers and software, as well as communication 

networks, and over the course of the half of the twentieth century and 

the beginning of the third millennium, this technology rose through a 

series of qualitative shifts towards smaller, faster and more efficient 

The world is living in a new phase today, where the information and 

communication network is one of the manifestations of this 

revolution, as it plays a fundamental role in shaping the main activities 

of man in various aspects of life, knowing that through it the barriers 

of time and space have been removed, and electronic communication 

has become The exchange  of news and the transfer of information in 

the shortest time and at the lowest cost from the tangible facts, all this 

has put institutions in front of a new challenge, namely, the possession 

of information and communication technology and control over it 

Based on the foregoing    this research paper seeks to try to explore 

and define the features and dimensions of the modern technological 

revolution that depends on the exploitation of means of 

communication and information networks, by defining the concept of 

digital technology, its origin and development, indicating its 

characteristics and its most important forms, and then highlighting the 

motives for its uses and its effects on the society 

Keywords: technology, information technology, communications 

network, digital communication, Internet. 
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 مقذمت:

حكهض الخ٨ىىلىحُاث الحضًثت خهُلت مهمت مً اإلاٗاٝع في قتى اإلاجاالث،  

٣ت أو ألاؾلىب  وزانت في مجا٫ الاجها٫، وطل٪ ٖبر مسخل٠ الىؾائل اإلاٗبرة ًٖ الٍُغ

ها، لًمان اؾخمغاعها، وبلٙى الخ٣ضم  الظي ازخاعجه اإلاجخمٗاث للخٗامل م٘ مدُُ

الؿىىاث ألازحرة حٗلها أخض  ػ في هظا اإلاجا٫ فيوالخُىع، وهظا الخُىع الهائل الظي بغ 

ت، هٓغا إلاا ج٣ضمه مً زضماث، ٧الخٟاٖلُت ، وئلٛاء الحىاحؼ  أهم الىؾائل الٗهٍغ

اإلا٩اهُت والؼماهُت، وحؿهُل الاجها٫ والتي حٗلذ منها مُلبا هاما ل٣ُاٖاث ٖضًضة في 

 خضًً.  اإلاجخم٘، هظا ال ٌٗني أجها زالُت مً الُٗىب ٞهي جب٣ى ؾالح طو 

اله ًم٨ً ن ث ُاٚت حؿاؤالجىا خى٫ ٦ُُٟت اؾهاماواهُال٢ا مما ج٣ضم ٖأ

بغامج حٗلُمُت جم٨نهم مً الاهضماج مً زال٫ لظوي الاخخُاحاث الخانت الخ٨ىىلىحُت 

الاحخماعي و ألا٧اصًمي وجدؿحن مؿخىاهم الخٗلُمي مً زال٫ البرامج الخٗلُمُت 

 . الال٨تروهُت

 مذخل مفاىيمي:-أوال

 شيف الخكىىلىحيا الشقميت:حع-1

 حعشيف الخكىىلىحيا لغت واصعالحا:-أ

 حعشيف الخكىىلىحيا في اللغت:  -

ووووت technoجخ٩ووووىن هووووظه ال٩لمووووت مووووً م٣ُٗووووحن  ألاو٫    ، وهووووي مكووووخ٣ت مووووً ال٩لمو

وووت أو الهووىٗت أو الٟوووً، واإلا٣ُوو٘و الثوواو  ٌٗنوووي  technoالُىهاهُووت  وهوووي  Logyوحٗنوووي الحٞغ

ووغي الوووبٌٖٗلووم أو صعاؾووت.  والتووي حٗنووي   LOGOSهُووت مووأزىطة مووً ال٩لمووت الُىها ان  ٍو

ًترحمها الى الٗغبُوت الوى  ومً زم ،techniqueالجؼء الاو٫ مً ال٩لمت مكخ٤ مً اإلاٟغصة 

٣ت الٟىُت لخد٤ُ٣ ٚوغى مٗوحن، او  ج٣ىُاث، وهي حٗنيج٣ىُت او  الٗلم الخُب٣ُ ، او الٍُغ

خؿىهت، )وعٞاهُتهم. إلاِٗكت الىاؽ حمإ اإلاؿائل اإلاؿخسضمت لخىٞحر ٧ل ما هى يغوعي 

 (.2، م2115

 حعشيف الخكىىلىحيا اصعالحا : -

حٗٝغ الخ٨ىىلىحُا ٖلى اجها" الجهض اإلاىٓم الغام  الؾخسضام هخائج البدث   

غ أؾالُب أصاء الٗملُاث الاهخاحُت باإلاٗنى الىاؾ٘ الظي ٌكمل الخضماث  الٗلمي في جٍُى
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ت والخىُٓمُت والاح خماُٖت، وطل٪ بهضٝ الخىنل الى أؾالُب حضًضة و الاوكُت الاصاٍع

ٍؼؼ، ًا اجها 43، م 217(2116ًٟترى اجها أحضي للمجخم٘".)بٖى ذ ًا (٦ما ٖٞغ

٤ البدث الٗلمي والخبرة اإلا٨دؿبت  ت والخبرة اإلا٨دؿبت ًٖ ٍَغ "الخُب٤ُ اإلاىٓم للمٗٞغ

٤ البدث الٗلمي باؾخٗما٫ مجمىٖت مً الاؾالُب التي ٌؿخسضمها الاوؿ ان في ًٖ ٍَغ

ًخًمً اؾخسضم هخائج  م الظي  غ١ ومىخجاث، ٞهي حٗني الجهض اإلآى جغحمت أ٩ٞاعه الىَ 

 البدث الٗلمي". 

ت والٗلم والىؾائل هظا الىٓام    والخ٨ىىلىحُا ٖباعة ًٖ هٓام مخ٩امل مً اإلاٗٞغ

غ الٗملُت الاهخاحُت واإلاىخجاث.  ( مً زال٫ 22، م 2118لحمغ، )حهضٝ الى جٍُى

٠ الؿا غح٘ الى زالزت مٗاو  الخٗاٍع  ً ب٣ت الظ٦غ ًم٨ً ال٣ى٫ ان مٟهىم الخ٨ىىلىحُا

ً زال٫ ما ًلي   ًم٨ً ان هىضحها م

  :اث وهخائج البدىر اظدثماس املعشفت ٍغ ، ولظل٪ وجُب٣ُاتهااإلاؿخمضة مً الٓى

٠ُْ اإلاٗاٝع الٗلمُت لخلبُت خاحاث الاوؿان  بأجها حٗٝغ الخ٨ىىلىحُا  جى

 وجىمُت اإلاجخم٘.

 اث و٧ل حكمل الاحهؼة  املعشفت:ثماس هخائج اظد وألاصواث وآلاالث واإلاستٖر

ت الٗلمُت،  الىؾائل ٞغ  وبظل٪ حٗٝغالىاججت مً الخُب٤ُ الٗلمي للٗم

اإلاؿخلؼماث  إلهخاجالخ٨ىىلىحُا باجها  مسخل٠ اهىإ الىؾائل التي حؿخسضم 

ت لغاخت الاوؿان،  ت وحىصه.الًغوٍع  واؾخمغاٍع

  ٣هض به اج واظدثماس املعشفت:إلهخالاظخخذاماث العلميت مجمىٖت اإلاٗاٝع  ٍو

ٞت  وألاحهؼة الىاججت آلاالثلخٗامل م٘ لواإلاهاعاث الالػمت  غ ًٖ اؾدثماع اإلٗا

 ومً هىاعائها، و الٗلمُت ختى ٌؿخُُ٘ الحهى٫ ٖلى الهضاٝ اإلايكىصة مً 

غ١ التي ٌؿخسضمها الىاؽ في ازتراٖاتهم  بأجها حٗٝغ الخ٨ىىلىحُا  ٧ل اُل

باتهم.خاحاتهم  اتهم لخلبُتوا٦دكاٞ ٕ ٚع  (.3،م 2115)خؿىهت،  واقبا

 حعشيف الشقميت: -ب

جغجبِ بىٓام الغ٢مىت و التي حٗني" اؾ٣اٍ الحىاحؼ الٟانلت بحن أوؿا١      

الغمىػ اإلاسخلٟت مً ههىم و انىاث واوٛام ونىع زابخت ومخدغ٦ت، وجدىٍل هظه 

ضاص  ألاوؿا١ الى ؾالؾل ع٢مُت ٢ىامها الهٟغ الىاخض ختى جخىائم م٘ هٓام الٖا

الثىائ  الظي هى أؾاؽ ٖل ال٩ىمبُىجغ، ٞهي بظل٪ ٖملُت جدىٍلُت لألوؿا١ 
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الٗاصًت)الخمازلُت( الى هٓام آزغ جخم٨ً الالت أو الجهاػ ؾىاء ٧اهذ ٧ىمبُىجغ أو هٓاما 

 ِ مٗلىماجُا مً الخٗامل مٗه، ٖلى أؾاؽ البرامج اإلاٗضة مؿب٣ا، زم ًىص هظا الىؾُ

سغج الىهىم مً ق٩لها الٗاصي هها ٧ان )آلا لت أو الجهاػ( باٖاصة ٖملُت ال٣غاءة ُل

 ( 35،م  2117أو نىعة أو م٣ُ٘ ُٞضًى أو ٚحره".)حُضوع، 

  الشقميت:خكىىلىحيا المفهىم -ج  
دضًض مٟهىم  البض أن وٗغج ٖلى ج الغ٢مُتخ٨ىىلىحُا اللخدضًض مٟهىم 

غي عوبً  اثوج٨ىىلىحُا اإلاٗلىم الاجها٫، ج٨ىىلىحُا  ً ُا  " أن:وبغهذخُث ج٨ىىلىح

ً أو اؾخ٣با٫ أو هي الاجها٫   "أي أصاة أو وؾُلت حؿاٖض ٖلى ئهخاج أو جىػَ٘ أو جسٍؼ

 .) 63 م، 1997م٩اوي،  (" ٖغى البُاهاث

الغ٢مُت هي مجمٕى خ٨ىىلىحُا ٦ما ٌٗخبر الباخث مدمض مىحر حجاب أن ال

ت والخى ُٓمُت، اإلاؿخسضمت في حم٘ اإلاٗلىماث ومٗالجتها ألاصواث والىؾائل اإلااصًت وؤلاصاٍع

نها واؾترحاٖها ووكغها وجباصلها، أي جىنُلها ئلى ألاٞغاص واإلاجخمٗاث  (.وئهخاحها وجسٍؼ

غ ئلى ،) 166، م 2114، بحجا ما ًالخٔ ٖلى هظا الخٍٗغ٠ أهه حم٘ بحن الٓى

ُلها ُا ، ج٨ىىلىحُا الاجها٫ ٦ٗلم و٦خ٣ىُت حؿخسضم إلعؾا٫ اإلاٗلىماث وجىن وج٨ىىلىح

٧ان مً الاجها٫ ٦ثحرا ما جخضازل م٘ مهُلح أزغ هى ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث، لظا 

 .في جدضًض هظا اإلاٟهىم الًغوعي الخٟهُل

خُث حٗٝغ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث بأجها  "ٖملُت حم٘ وجسٍؼً ومٗالجت ووكغ 

تراٝ بأهمُت ؤلاوؿان وألاهضاٝ التي ًًٗ ها وال٣ُم التي اإلاٗلىماث واؾخسضامها، م٘ الٖا

ٖلم  (ٌؿخسضمها في جدضًض مضي جد٨مه في الخ٨ىىلىحُا ومؿاهمخه في ئزغاء خُاجه ".

 .) 141، م 2115الضًً، 

ٗٝغ ٖامغ ئبغاهُم ٢ىضلُجي، الخ٨ىىلىحُا الغ٢مُت ٖلى أجها  "مجمىٖت  َو

و الىؾائل مً أحهؼة وبغامج وزبراء التي حؿهل ه٣ل اإلاٗلىماث وجباصلها صازل اإلاإؾؿت أ

نها، م٣اعهتها، جدلُلها  كمل طل٪ حم٘ اإلاٗلىماث، جسٍؼ بحن اإلاإؾؿاث اإلاسخلٟت، َو

ِ لؿهىلت اؾخسضامها في الى٢ذ اإلاىاؾب."  .) 151، م ٢2112ىضلُجي،  (والخسُُ

ج٨ىىلىحُا الاجها٫ وج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث هما  أن لبِبؾٗض ألاؾخاط بِىما ًغي 

٨ىىلىحُا الاجها٫ ٢ض ؾاعث ٖلى الخىاػي م٘ وحهان لٗملت واخضة ٖلى أؾاؽ أن زىعة ج

وجًا٠ٖ ؤلاهخاج ال٨ٟغي   ٗلىماحمزىعة ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث التي ٧اهذ هدُجت لخٟجغ 
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 ٌ هىع الحاحت ئلى جد٤ُ٣ أ٢ص ى ؾُُغة مم٨ىت ٖلى ُٞ في مسخل٠ اإلاجاالث، ْو

 .) 215، م 2113حجاب،  (اإلاٗلىماث اإلاخض٣ٞت،

ً الٟهل بحن ج٨ىىلىحُا الاجها٫ وج٨ىىلىحُا ٞاهه ال ًم٨ ،وبىاء ٖلى ما ؾب٤

واعجبُذ قب٩اث الاجها٫ م٘ قب٩اث  الغ٢مي،اإلاٗلىماث، ٣ٞض حم٘ بُنهما الىٓام 

ىع  م الاجها٫ وُج ٗلىماث ًٖ ٓه م اإلا هض اؾخ٣ال٫ ٓه  ٖ اإلاٗلىماث، وبظل٪ ٣ٞض اهخهى

 ٧ل منهما. 

٠ حكحر ئلى أن ئ لخ٨ىىلىحُاث ، هي جل٪ االغ٢مُتخ٨ىىلىحُا الن أٚلب الخٗاٍع

ىجغ الم  بأجها   عجمو٢ض وعص حٗغٍٟها في اإلا، التي ججم٘ بحن الاجها٫ ًٖ بٗض وال٨مُب ؤلٖا

م التي حؿاٖض ٖلى ال٣ُام باالجها٫ وجخمثل هظه ألاصواث أؾاؾا في  "ألاصواث والٓى

وهى هٟـ الغأي الظي ٌٗغيه "ًُٞل . (111، م2117الٟاع،). الحاؾباث ؤلال٨تروهُت

خُث ٢ا٫ أجها  "حٗني أؾاؾا جل٪ اإلاىنىلت  للخ٨ىىلىحُا الغ٢مُت،ٟه صلُى" في حٍٗغ

ُم  بال٨مبُىجغ، ولها أزاع ٖضة حكمل مجاالث مخىىٖت مثل حصخُو اإلاٗاٝع ٖمىما وجٓى

 .) 147، م 2113صلُى،  (اإلاإؾؿاث زهىنا".

وهىا٥ مً وؾ٘ مٟهىمها لِكمل  "الىؾائل ؤلال٨تروهُت اإلاؿخسضمت في ؤلاهخاج 

ِس ي، والظي جىج باؾخسضام الكب٩اث ألاعيُت التي حؿخسضم  والدسجُل ال٨هغومٛىاَ

ألالُاٝ الًىئُت طاث ال٨ٟاءة الٗالُت في خمل الغؾائل واإلاٗلىماث، هظا باإلياٞت ئلى 

ً ج٣ىُاث   ) 141، م 2118الٗلمُت،  تاإلاىؾىٖ (.اؾخسضام الحاؾىب وما ًخهل به م

٠  مدمضي قمو٢ض لخو ٖبض الها في  "ال٣ىىاث  الغ٢مُتحُا خ٨ىىلى الحٍٗغ

الهاقمي،  (.الجضًضة التي ًم٨ً مً زاللها ه٣ل وبث الثىعة اإلاٗلىماجُت مً م٩ان آلزغ "

 ) 98، م 2112

هىم  ٠ الؿالٟت الظ٦غ ان هظا اإلٟا و ًم٨ً ان وؿخسلو مً مسخل٠ الخٗاٍع

ُاث الغ٢مُت التي حٗمل ٖلى  ه٣ل اإلاٗلىماث والبُاهاث وج دىٍلها ًغ٦ؼ ٖلى مسخل٠ الخ٣ى

الم  ٖلى اجها" مجمل اإلاٗاٝع و الخبراث  وه٣لها بك٩ل ال٨تروو ، ٣ٞض حاء في اإلاعجم الٖا

ت والخىُٓمُت اإلاؿخسضمت في حم٘  اإلاترا٦مت و اإلاخاخت والاصواث والىؾائل اإلااصًت والاصاٍع

ها و وكغها و جباصلها اي جىنُلها الى نها واؾترحٖا  اإلاٗلىماث و مٗالجتها و اهخاحها وجسٍؼ

ً جلخُو مٟهىم الخ٨ىىلىحُا الغ٢مُت في الٗىانغ الخالُت   م٨  الاٞغاص و الجماٖاث. ٍو

 ًخًمً اإلاٗضاث والخج٨م الاوجىماج٩ُ  والاجهاالث. الؽعش املادي:-أ
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ًمً البرمجُاث، الظ٧اء الانُىاعي وهىضؾت البرمجُاث. )ػعوا٫،  الؽعش الزىني:-ب ًخ

 .(35-34م2119حاػولي،

 يت وهظشيت عن الخكىىلىحياث الشقميت: خلفيت جاسيخ-ثاهيا

 : الشقميتخكىىلىحيا الوؽأة وجعىس -1

ا في  ٌٗخبر مُضان ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث و الاجها٫ مً أ٦ثر اإلاُاصًً حؿاٖع

ُت ن حىاهب الثىعة الخ٨ىىلىحُت حالجاهب ألاهم و ألا٦ثر ئزاعة مً بهى الخُىع، بل  الغ٢م

ُت هى عبِ وؾائل الا  حمُٗها، وأهم ما جد٤٣ في هظا الخُىع  ٖالم م٘ الىؾائل الال٨تروه

ألامغ الظي أَل٤ زىعة  ،الحضًثت وزل٤ هٓام اجهالي مبني ٖلى جغابِ هظه الىؾائل

ُاث هائلت اؾدىضث ئلى ئم٩اهُاث جىانل ٖالُت و  مٗلىماجُت  اجهالُت أبغػث ئم٩اه

ت ٚحر مؿبى٢ت، ومً البضًهي ال٣ى٫ أن الىا ٢٘ الحالي الظي اإلاؿخىي م٘  الجمهىع، وؾٖغ

ٌكهضه الٗالم مً جُىع في مجا٫ ج٨ىىلىحُا الاجها٫ واإلاٗلىماث لِـ ولي الهضٞت بل 

له ؤلاوؿان، مىظ ْهىعه في ابخ٩اع وازترإ أصواث وآلُاث ظهى مدهلت جغا٦م إلاجهىص ب

و٢ض ٢ؿم الباخثىن مغاخل جُىع ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث و  الاجها٫ بمسخل٠ أق٩اله،

 مغاخل، ؾمُذ زىعاث الاجها٫ وهي   الاجها٫ ئلى زمـ

 ملشحلت ألاولى:ا 
ت، وبمغوع  وؤلاقاعاث الحغ٦ُتٌٗخبر ال٨الم     ش البكٍغ أو٫ وؾُلت اجها٫ في جاٍع

الؼمً ح٣ٗضث الحُاة وجىؾٗذ اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت ٞاخخاج ؤلاوؿان ئلى وؾُلت اجها٫ 

ت أو الىن ٍغ غي جلبي خاحاجه الخىانلُت ٞاؾخدضر ال٨خابت الخهٍى الظي ٠ الخهٍى

ً ألا٩ٞاع اإلا٣ٗضة بالهىع أو الغؾىماث اإلاٗبرة ٌٗخمض  ٖ و٧اهذ أ٢ضم ، ٖلى الخٗبحر

ٗلىماث ختى ًم٨ً اؾخٗاصتها ُٞما بٗض، ٧الغؾىماث الض٣ُ٢ت  مداوالث لدسجُل اإلا

ومكاهضة الهُض ٖلى ألاحجاع التي ٧اهذ هي أو٫ وؾُِ جم حسجُل  للحُىاهاث،

 .)14،م2112بان، ؾبُ ، قٗ(.اإلاٗلىماث ٖلُه

ت أو٫ وؾُلت لالجها٫ ٚحر اإلاباقغ بحن ألاٞغاص  وحٗخبر ال٨خابت ٍغ الخهٍى

وؾُلت لحٟٔ اإلاٗلىماث، واؾترحاٖها  اًم٨ً اٖخباعه الى٢ذ، ٦ماطل٪  والجماٖاث في

ً خُاة البكغ ٢بل ٢غون ٖضًضة،  ًلها مٗلىماثٖ  ٖىض الحاحت ئليها، ٣ٞض ونلخىا بٟ

ت أو  ،وح٣ٗض الحُاة ىع ؤلاوؿانجُوم٘ اؾخمغاع  ٍغ غ ال٨خابت الخهٍى أزظ ؤلاوؿان في جٍُى
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لُضزل ؤلاوؿان ٖهغا  والغؾىم ال٨بحرةالغؾىم ئلى ٦خاباث وعمىػ نٛحرة بض٫ الى٣ىف 

 .) www. Edc gov. Sa، 2118ٖبض الهاصي ، (حضًضا وهى ٖهغ ال٨خابت

ىام  ً ُٞما بحن ألٖا ل اإلاُالص، ٢ب 3111-٣ٞ3511ض ْهغث في بالص ما بحن الغاٞضً

ً في ؾماث واضحتالبضاًاث ألاولى لل٨خابت، وبٗض طل٪ ب٣لُل سجلذ  واصي  للخضٍو

التي  وجبلىعث أؾؿها، والجٍؼغة الٗغبُتالىُل، زم جُىعث أؾالُب ال٨خابت في بالص الكام 

لب اللٛاث الٗاإلاُت اإلاٗغوٞت لب اللٛاث التي ق٩لذ أٚل هغها  ق٩لذ مهضع ألٚا  ٖ في

 .) 23، م2113، بل٣ٗا (. الحالي

ت في طل٪ الى٢ذحٗض مً ئن ا٦دكاٝ ال٨خابت   ذ٣ٞض مثل ،أهم اهجاػاث البكٍغ

حن، ة اجها٫ مهمت للمؿئىلحن اأص والجماٖاث وق٩لذوؾُلت لالجها٫ بحن ألاٞغاص  ؤلاصاٍع

تهاحٗت في خٟٔ اإلاٗلىماث الحؿابُت  والجلىص وؾُلت٧اهذ ألالىاح  ٦ما ، وؤلاصاٍع

 ٖىض الحاحت. رحاٖهاوال٣ٗىص وال٣غاعاث الؾت

 :املشحلت الثاهيت  

ٖت في مىخه٠ ال٣غن  ٖلى ًض  15ا٢ترهذ زىعة الاجها٫ الثاهُت بازترإ الُبا

هلت وطل٪ خىالي  حىجىبرج، وهى أو٫ ًىخىا  مً ازتٕر الُباٖت بالحغوٝ اإلاٗضهُت اإلاٟى

رإ آلت وبًٟل ازت ،، وبٗضها اهدكغث الُباٖت في أوعوبا ومنها ئلى الٗالم ٧له1436ٖام 

بدُث خى٫ اإلاُبٕى ألانىاث ئلى عمىػ  اإلاؿُُغة،الُباٖت أنبدذ خاؾت البهغ هي 

 .واإلاهاخ٠ واإلاجالث والجغائضمجغصة، و٧ان طل٪ بضاًت ليكغ ال٨خب 

َغأث ؾلؿلت ازتراٖاث  1821و 1811اإلامخضة بحن  بٗض طل٪ وزال٫ الؿىىاث

ث ئلى ْهىع الُباٖت اإلاٗضهُت، ٢لبذ ألاؾالُب الخ٣ىُت في اإلاُبٗت عأؾا ٖلى ٣ٖب، وأص

ت،  ٨ُتاإلاُبُٗت طاث الاؾُىاهاث الضائٍغ ت، ولم ٨ًض ًيخهي ٖهض  واإلاُبٗت اإلا٩ُاُه البساٍع

هابلُىن ختى أنبذ في ؤلام٩ان الُباٖت في ؾاٖت واخضة أ٦ثر مما ٧ان ًُب٘ في ًىم ٧امل 

ٖخبر هظا ألامغ مدُت هامت مً مدُاث الخُىع ؤلاوؿا15 ٢بل و  في مجا٫ ٖاما، و٢ض أ

باٖت ٧ان اهدكاع ال٨خابت مظهال، ٞمىظ وكغ أو٫ ٦خاب .و  الاجها٫ ًل ج٣ىُاث اُل ٟب

جز" ٖام  جغاوح ٖضص ال٨خب اإلاُبىٖت  1511، وختى جهاًت ٖام  1457مُبٕى "مؼامحر ُم

ىن ٦خاب 21و 15بحن  حن ٖلى  مُل هل ئلى أل٠ مُبٗت أي بمخىؾ 35مىٖػ ِ ئهخاجً 

 .٦خاب ًىمُا 1311
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خه الُباٖت في و٢ذ وححز هى اٞ وصون ق٪  ٞغ ن هظا الاهدكاع الىاؾ٘ الظيٖ 

٘  ،صلُل ٖلى أهمُتها البالٛت في خُاة ؤلاوؿان ٞمً زالله اؾخُإ ؤلاوؿان ازخهاع الىا٢

ا في وزائ٤ ٢ابلت لليسخ هال ومدْٟى مما  ،وج٣ضًم ما لضًه مً مٗلىماث وزبراث ٟم

ً ؾاهم في و ؾاٖض ٖلى اهدكاع الخٗلُم و الث٣اٞت  ت الخٗبحر ٖ غ  اإلاباصعة الٟغصًت وخٍغ جٍُى

ىم في ق٩ل بذ ٦ما ؾاهم في خٟٔ الترار ؤلاوؿاو  وجىا٢له ٖبر ألاحُا٫ لُه ،الغأي اُل

٘ ؾب٤ ط٦غه، ( مُبىٖاث و٦خب.  .)24مل٣ٗاب، مغح
 :املشحلت الثالثت 

خُووث ا٦خموول همىهووا فووي ، 19زووىعة الاجهووا٫ الثالثووت زووال٫ ال٣ووغن  بوضأث مٗووالم 

ًالىه٠ ألاو  ٣ٞض ٖٝغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ْهىع ٖوضص هائول موً  ،٫ مً ال٣غن الٗكٍغ

زهىنا بٗض الثىعة ،للحاحُاث ؤلاوؿاهُت اإلاتزاًضة في اإلاجا٫  ذوؾائل الاجها٫ اؾخجاب

اإلاىحووواث و الهووىاُٖت، و٢ووض بووضأث هووظه الثووىعة ٞٗلُووا مو٘و ا٦دكوواٝ الخلٛووغاٝ و ال٨هغبوواء 

٤ الخلٛغاٝ في قهغ ماي ال٨هغومٛىاَِؿُت ٣ٞض ق٩ل ونى٫ أو٫ عؾالت ٖ  1844ً ٍَغ

 .بحن مضًىتي واقًُ وبالخُمىع صزى٫ الٗالم ٖهغ الاجها٫ الال٨تروو  الٟىعي

ووووام   و ووووي ٖو وووواث  1888وفو و ووووي للمىحو و ووووىص الٟٗلو ووووؼ، الىحو و وووواو  هحرجو وووواب ألاإلاو و ووووذ الكو ازبو

ابخ٨ووغ مواع٧ىو  الاًُوالي، أو٫ حهوواػ  1897ال٨هغومٛىاَِؿوُت التوي جدمول اؾوومه وفوي ٖوام 

لس ي  خُث، جلٛغاٝ الؾل٩   و٢وض قو٩ل هوظا بضاًوت  جم٨ىذ عؾائله مً ٖبىع اإلادُِ ألَا

ووووىو   لٓهووووىع مدُوووواث و اإلاووووظًإ وأحهووووؼة الاجهووووا٫ الالؾوووول٩  ومهووووض لٓهووووىع البووووث الخلٍٟؼ

 . (15مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م  ،)ؾبُ ، قٗبان الاجهاالث.  ومدُاث البث ومغا٦ؼ 

  :املشحلت الشابعت 
 الغ٢مُتغػ مٓاهغ الخ٨ىىلىحُا أب  قهض الىه٠ الثاو  مً ال٣غن الٗكغًٍ

ً و اؾترحإ اإلاٗلىماث في أ٢ل خحز مخاح و اإلاخمثلت في اؾخسضام الحاؾب آلالي  في جسٍؼ

ُت ،وبأؾٕغ و٢ذ مم٨ً  ٦ما ججؿضث زىعة الاجها٫ الغابٗت في اؾخسضام ألا٢ماع  الهىاٖ

٣ت ٞىعٍت، ٟٞ  م داولت وه٣ل ألاهباء و البُاهاث والهىع ٖبر الضو٫ و ال٣اعاث بٍُغ

ُت  ؤلاوؿان للخٛلب ٖلى اإلاؿاٞت وجأزحر اإلاى٢٘، جىنل ئلى ٨ٞغة اؾخسضام ألا٢ماع الهىاٖ

ٞت  غجٟ٘ بًٗها ًٖ ؾُذ ال٨غة ألاعيُت مؿا أل٠ ٦م للغبِ بحن  36في اإلاضاعاث، التيً 

ُت  ىهُت، والغؾائل الغ٢م قب٩اث الاجها٫ اإلاسخلٟت، وجباص٫ ؤلاقاعاث الهاجُٟت و الخلٍُٟؼ

٪ حمُ٘ الٗىائ٤، و حٗض ألا٢ماع الهىاُٖت هي الخُىع الخ٨ىىلىجي ألا٦ثر مخسُُا بظل
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  ٣ُ حر ئم٩اهُت الاجها٫، في الى٢ذ الح٣ بحن  ،   Real Time communicationجأزحرا في جٞى

  .) 21، م2115، ّمدٟى  ( مسخل٠ ب٣إ الٗالم.
ا في الىٓام الٗال مي. ٖلى و٢ض أخضزذ ج٨ىىلىحُا ألا٢ماع الهىاُٖت جأزحرا حظٍع

تاإلاؿخىٍاث  الا٢خهاصًت  ، ول٣ض اؾخسضم ؤلاوؿان والؿُاؾُت والث٣اُٞت والٗؿ٨ٍغ

ًائُتالاجهاالث الالؾل٨ُت في الىؾائل اإلادمىلت حىا،  وم٘ عحا٫ الًٟاء  والىؾائل اٟل

 .) 75، م2114، ؽٖبا (أزىاء الغخاالث زاعج مجا٫ ال٨غة ألاعيُت. 

  الخامعت:املشحلت  

الاجهواالث  الحىاؾوِب وج٨ىىلىحُواج٨ىىلىحُوا  والتورابِ بوحن وجخمثل في التوزاوج

بور اإلاسخلٟت ألاهىإ التي خ٣٣ذ ئم٩اهُوت جىا٢ول ٦مُواث ٦بحورة موً البُاهواث   واإلاٗلىمواث ٖو

ت ٦بحوورة وبٗوووٌ الىٓوووغ ٖووً الؼموووان  ئلوووى  واإلا٩ووان ونوووىال مؿوواٞاث حٛغاُٞوووت هائلووت بؿوووٖغ

ع وجوضازلذ بوحن ٖىانوغ الاجهوا٫، قب٩اث اإلاٗلىماث وفي م٣وضمها الاهترهِوذ حٛحورث ألاصوا

م٨ً ألي ٞغص ٧وان جىحُوه ،  ألاصواع في مٗٓم ألاخىا٫ واإلاؿخ٣بل ًدباصالنوباث اإلاغؾل  ٍو

الاجهالُت التي ًم٨ً موً زاللهوا،  عؾالخه في أي ػمان وئلى أي م٩ان، وججمٗذ الخضماث

وووواػ، و٦خابووووتمكوووواهضة  ووووي حهوووواػ الخلٟو ووووائل الال٨تروهُووووت فو وووواج٠، مكوووواهضة ألا  الغؾو ووووالم الهو ٞو

ىهُووووت ووووخسضاماث واإلادُوووواث ؤلاطاُٖووووت وال٣ىووووىاث الخلٍُٟؼ ، مووو٘و مساَبووووت الٗووووالم ٧لووووه باؾو

 .)86، م2112، ٞايل الؿامغائ ٢ىضلُجي،  ( ؤلاهترهذ وحهاػ ال٩ىمبُىجغ.

بضأث اإلاغخلت  21وكحر في هظا اإلاجا٫ اهه ابخضاء مً الىه٠ الثاو  مً ال٣غن   

الحاؾب آلالي ٦ظا٦غة آلُت لحٟٔ و جدلُل  الخامؿت مً الخُىع الخ٨ىىلىجي  خُث ْهغ 

ذ هظه اإلاغخلت اَال١ الا٢ماع الهىاُٖت، و ٢ض  ٦مُاث مٗخبرة مً اإلاٗلىماث ٦ما ٖٞغ

هىع ما   ْ أصي الاهضماج بحن ج٨ىىلىحُا الحؿب آلالي وج٨ىىلىحُا الا٢ماع الهىاُٖت الى

نها ٌؿمى بٓاهغة الاهٟجاع اإلاٗلىماح  و التي جخمثل في اإلاٗالجت آلالُ ت للمٗلىماث و جسٍؼ

ها باؾخسضام الحاؾب آلالي في ا٢ل خحز و و٢ذ م٘ ام٩اهُت جض٤ٞ اإلاٗلىماث  واؾترحٖا

ُاث باؾخسضام الا٢ماع الهىاُٖت....مما أصي الى جدى٫  ٖبر الضو٫ و ال٣اعاث واإلادُ

ؼ،  (58،م2117اوكُت اهخاج اإلاٗلىماث الى نىاٖت مخ٩املت.)بىٍٖؼ

ججؿضث في اؾخسضام الا٢ماع الهىاُٖت و الالُاٝ  ٞثىعة الاجها٫ الخامؿت  

٣ت ٞىعٍت و ًُل٤ ٖلى  ٍغ ت و ٦ظا ه٣ل الاهباء و الازباع ٖبر الضو٫ و ال٣اعاث ُب البهٍغ

ُت أو  Digital technologieالخ٨ىىلىحُا الؿائضة في هظه اإلاغخلت بالخ٨ىىلىحُا الغ٢م
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ِ أو الخ٨ىى  interactive technologieالخ٨ىىلىحُا الخٟاٖلي لىحُا مخٗضصة الىؾائ

multimédia technologie . 

٢ض بضأث هظه اإلاغخلت بخ٣ىُت اليكغ اإلا٨خبي باؾخسضام الحاؾباث الال٨تروهُت و   

في ٖملُاث اليكغ بضاًت مً ٖملُت ال٨خابت والخدٍغغ الى ٚاًت ٖملُت الُب٘ مما ًىٞغ 

ُجت امتزاج وؾائل الاجها٫ ال٨ثحر مً الى٢ذ و الجهض، لخليها ٖملُت اليكغ الال٨تروو  هد

الؿل٨ُت و الالؾل٨ُت م٘ ج٨ىىلىحُا الحاؾب الال٨تروو ، خُث ًخم َباٖت ال٩لماث ٖلى 

ىن أو وؾُلت الٗغى اإلاخهل بالحاؾب الال٨تروو .)بىهِـ،  ، م 2111قاقت الخلٍٟؼ

( و حؿدىض الثىعة الخ٨ىىلىحُت الغاهىت ٖلى ال٨ثحر مً الغ٧ائؼ  حكمل الاجهاالث 61

باٖت ًٖ بٗض و الؿل ٨ُت و الالؾل٨ُت و التي جًم الخلٛغٝا والهاج٠ والٟا٦ـ واُل

ُت  ٠ والا٢ماع الهىاُٖت والحاؾباث الال٨تروه أحهؼة الاؾدكٗاع ًٖ بٗض و اإلا٨ُغوٍو

ٍغ٤  ت و اللحزع، و ٢ض أؾٟغ هظا الخضازل ٖلى ْهىع ما ٌؿمى باُل والالُاٝ البهٍغ

ؼ، ٘ للمٗلىماث.)بىٍٖؼ  .( 8،م 2117الؿَغ

ىن الغ٢مي الظي اؾخٟاص مً ج٣ىُاث     باإلياٞت لل٨ثحر مً الخُىعاث منها الخلٍٟؼ

 ً ُاث الاعؾا٫ والاؾخ٣با٫ و اإلاٗالجت و الخسٍؼ الاعؾا٫ و البث والاجها٫ مً حاهب مد

و جأزحر  الىٓم الغ٢مُت ٖلى زُاعاث اإلاكاهض و الخٟاٖلُت و الالجؼامىُت بحن الٗغى 

٤ الاجها٫ اإلاباقغ م٘ الخضماث اإلاسخلٟت التي ٣ًضمه واإلاكاهضة، و مً زم جد٣ُ

ىن الخٟاٖلي في اَاع الىٓم الغ٢مُت....ان اصزا٫ هٓام  وٞغ هىُٖت اًٞل  digitalالخلٍٟؼ

ُت مً اؾخسضام أ٦ثر ٞاٖلُت للححز  ختى ٖلى اإلادخىي البرامجي بما جىٞغه الخ٣ىُت الغ٢م

٘ جىٞغ الخٟاٖلُت.)هال٫،   .(241،م 2114الترصصي م

٦ما ازمغث الخ٨ىىلىحُا الغ٢مُت الخهىٍغ الغ٢مي اؾدىاصا في طل٪ لل٩امحرا    

ُت  نها ٖلى وؾائِ ال٨تروه ت ٖالُت و جسٍؼ ذ الخ٣اٍ الهىعة بؿٖغ الغ٢مُت التي جُد

ىن أو حهاػ الُٟضًى لغؤٍت الهىع اإلاسؼهت في طا٦ ٍؼ غة مخىىٖت، مثل ال٩ىمبُىجغ او الخٟل

 ( 256،م 2114ال٩امحرا)هال٫، 

ُاث الحضًثت و    َٗخبر ْهىع قب٨ت الاهترهذ ٢ٟؼة هىُٖت في مجا٫ الخ٨ىىلىح

لالجها٫ و التي ٧اهذ زمغة الالخ٣اء بحن زىعة اإلاٗلىماث وزىعة الخ٨ىىلىحُا و هي جخ٩ىن 

ىجغ ًخهل بًٗها ببًٗها آلازغ حٗلذ الٗالم ٌِٗل  مً مجمىٖت قب٩اث و أحهؼة ٧ىمُب

ي حمُ٘ مجاالث الحُاة ٞهىا٥ مىا٢٘ زانت باألزباع ٖهغا حضًضا. و٢ض صزلذ الاهترهذ ف
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ت، الؿُاؾُت والضًيُت  وأزغي مخسههت ٧اإلاىا٢٘ الا٢خهاصًت، الاحخماُٖت، الخجاٍع

حرها مما حٗل لها ازاعا واضحت في هٓام الاجها٫ الٗالمي الجضًض خُث انبدذ  ٚو

البدىر الٗلمُت الاهترهذ او٫ مىخضي ٖالمي وم٨خبت ٖاإلاُت، ٦ما حؿخسضم الاهترهذ في 

حرها، ٦ما ان لها جُب٣ُاث في مجا٫ الهىاٖت  والخٗلُم والخضماث الح٩ىمُت والصحت ٚو

ُت الغ٢مُت في مسخل٠ ٖملُاث  والخجاعة الال٨تروهُت باؾخسضام الىؾاِئ الال٨تروه

غ هظه الازحرة ال٨ثحر مً الخضماث منها الضٞ٘ الغ٢مي،  حؿى٤ٍ و بُ٘ اإلاىخجاث خُث جٞى

ٝ البى٩ . )هال٫،الك٩ُاث الا  .(281، م2114ل٨تروهُت، بُا٢اث الهغ

الم في هظا اإلاجا٫ اإلاؿخُٟض الاو٫ مً الخ٨ىىلىحُاث الغ٢مُت     و ٌٗخبر ٢ُإ الٖا

وبك٩ل زام ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ مما اٞغػ اهماَا ئٖالمُت حضًضة منها 

غ الخىٕى و  اٖالم اإلاىاًَ و صحاٞت الاهترهذ م٘ اؾخسضامها في الٗملُت المُت، مما ًٞى الٖا

جابُت  في الخ٨ىىلىحُا الغ٢مُتول٣ض ؾاهمذ الخٟاٖلُت.   واإلامحزاث الهائلتئبغاػ الىىاحي الًا

ٖاث الٗالُت،   وال٣ضعة اإلاخ٣ضمتال٨بحرة،  وال٣ضعاث الخسٍؼيُتلثىعة الحاؾباث طاث الؿغ

ٗلىماث، ٖلى الخٗامل م٘ البُاهاث الغ٢مُت، وهظه الثىعة ٧اهذ هدُجت خخ مُت لثىعة اإلا

ٞلم ٨ًً ؤلاوؿان لِؿخُُ٘ أن ٌؿخىٖب هظا ال٨م الهائل مً اإلاٗلىماث لىال اؾخسضام 

نها ومٗالجتها وحسخحر هظه الثىعاث لخضمت  الحاؾباث في جغجِب هظه اإلاٗلىماث وجسٍؼ

ت.  البكٍغ

 خلفيت هظشيت عن الخكىىلىحياث الشقميت:

 ت:الىظشياث املفعشة للخكىىلىحيا الشقمي-أ

ً جُغ٢ذ الى الخ٨ىىلىحُا    اث ٖلى مضي ال٣غن الٗكٍغ ل٣ض ْهغث ٖضة هٍٓغ

اث الخالُت  ً ط٦غ الىٍٓغ ً اهمها ًم٨  بك٩ل ٖام والى ج٨ىىلىحُا الاجها٫ بك٩ل زام م

  هظشيت الحخميت الخكىىلىحيت:-
اث الحضًثت التي حاء بها ما٧لىهان خُث جغ٦ؼ ٖلى ٨ٞغة ان    حٗض مً الىٍٓغ

ٖاث والجمهىع الازتراٖاث  الخ٨ىىلىحُت جإزغ جأزحرا أؾاؾُا ٖلى اإلاجخمٗاث، وأن اإلاىيى

ملُاث الاجها٫ مغجبِ بدُاة  ًإزغان ٖلى ما ج٣ىله جل٪ الىؾائل وأن جُىع وؾائل ٖو

الىاؽ وبأهماٍ الحًاعة الاوؿاهُت ٖلى ازخاٝل ألامم جباًً الاحُا٫. ل٣ض جبنى مىٓىع 

٨ُت.انغون الحخمُت الخ٨ىىلىحُت هظه باخثىن مٗ  وكغوا أٖمالهم  في مجالث أمٍغ
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حره ان   ٦ما جغجب ٖلى جبني مٟهىم الحخمُت الخ٨ىىلىحُت مً ٢بل ما٧لىهان وٚ 

نىٟذ مغاخل الحًاعة الاوؿاهُت ٖلى أؾاؽ الىؾائل الخ٨ىىلىحُت الؿائضة وهى 

ٗلم ان ٨ًدك٠، و ٖلى  جهىع ًم٨ً جغزُهه في زالزت أبٗاص مخخالُت هي  "ٖلى ال

٘ الخ٨ى لى الاوؿان ان ًخ٠ُ٨"،  وهى جهىع ماصي خخمي ًدىا٢ٌ م ىلىحُا ان جُب٤ ٖو

الخهىع الضًني لح٣ُ٣ت الاوؿان و ال٩ىن و الحُاة الظي ٌٗخبر اإلااصًاث مخٛحراث جابٗت، 

غ لها أؾاب وكأتها، و هي  ٞالخ٨ىىلىحُا ًجب ان ج٩ىن ولُضة الخُٛحر الاحخماعي  الظي ًٞى

جب ان ج٩ىن جل  ً اًاث في الىا٢٘ بُت إلاُالب اإلاجخم٘ الظي جدىٕى  أهضاٝ أٞغاصه ٚو

حماٖاجه  ومً زم ج٩ىن الخ٨ىىلىحُا اإلاىاؾبت لهظه اإلاُالب ٞالخ٨ىىلىحُا ج٩ىن جابٗت ال 

ـ ال٨ٗـ.)هال٫،   .(77،78م  ،م2114عاصة الاوؿان و لِ

ت إلاجمىٖت مً الاهخ٣اصاث مً اهمها اجها لم جأزظ بٗحن و   ٢ض حٗغيذ هظه الىٍٓغ

ان الخ٣ىُت   Toynbeeٖخباع الازخالٝ الث٣افي مً مجخم٘ آلزغ، خُث ًغي الباخث الا 

غب  حرث به بالص اٛل ـ ألاؾلىب الظيٚ  الهىاُٖت لً حٛحر مً ز٣اٞت بالص الكغ١  بٟى

والث٣اُٞت التي ج٣لل مً الازغ الخ٨ىىلىجي اإلاخى٢٘.) هال٫، بؿبب الخدٟٓاث الضًيُت 

  . (78،نو 2114

 الثقافي: -هماءالا -هظشيت الغشط-

ُت وهٟؿُت    ٠ الٛغؽ ٖلى اجها ٖملُت حؿعى لخىمُت م٩ىهاث مٗٞغ ًم٨ً حٍٗغ

غؽ  ج٣ىم بها مهاصع اإلاٗلىماث والخبرة لضي مً ًخٗغى لها، و٢ض أنبذ مهُلح اٛل

ُت  ٞغ ت جداو٫ جٟؿحر الازاع الاحخماُٖت واإلٗا ٍغ مىظ مىخه٠ الؿبُٗىاث ٌكحر الى ان الٓى

ت خى٫ جأزحر لىؾائل الاجها٫ زانت  ٍغ ت الٛغؽ الث٣افي لِؿذ ٓه ىن. ان هٍٓغ ٍؼ الخٟل

الم في خض طاتها ل٨نها جً٘ ج٣ٍغغا ًٖ الث٣اٞت ٩٦ل و تهخم بالخأزحر الٗام  وؾائل ؤلٖا

ُاث والحمالث ٖلى ز٣اٞت الٟغص واصعا٧اجه للٗالم مً خىله ولىا٢ٗه  لالؾتراجُج

 (.281، م2116حخماعي.)الُغابِ، ي،الا 

اث التي اعجبُذ بخ٨ىىلىحُا الاجها٫ وحٗخبر هظه ال   ٍغ ت ئخضي الٓى ىٍٓغ

ىهُت، خُث  ٍؼ اصة جأزحر الغؾائل الخٟل باٖخباعها ان اإلاؿخدضزاث الخ٨ىىلىحُت حؿاهم في ٍػ
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ُاث الجضًضة اإلاؿخ٣لت والُٟضًى ؾُُغة ا٦ثر ٖلى جل٣   ج٣ضم هٓم ال٩ابل واإلاد

 .(87،م 2114البرامج.)هال٫،

ال وما   م ًىُب٤ أًًا ٖلى الخ٨ىىلىحُاث الغ٢مُوت زانوت ًىُب٤ ٖلى وؾائل الٖا

ج٨ىىلىحُا الاجها٫ واإلاٗلىماث باٖخباع اجها حؿاهم في ا٦ؿاب الٟغص ؾلى٦ُاث واججاهاث 

، هدُجووت حٗغيوه اإلاؿووخمغ لهوظه الخ٨ىىلىحُوواث. "و٢ووض  جوإصي الووى حٛحور ؾوولى٧اجه فوي اإلاجخمو٘و

ووت الهخ٣وواصاث ٖضًووضة مووً بُنهوا ججاهوول مخٛحوور  الووضواٞ٘ والتر٦حووز ٖلووى  حٗغيوذ هووظه الىٍٓغ

وووا  وووضم الوووخد٨م فوووي مخٛحوووراث أزووووغي مثووول اإلاخٛحوووراث الضًمٛغاُٞوووت فوووي ٖال٢تهو اإلاكووواهضة ٖو

 (.   372،م 2118بالخٗغى".)هال٫، 

 هظشيت فجىة املعشفيت:-

ت ألو٫ مغة ٖام     ت ان اإلاٗلىمواث  1971ْهغث هظه الىٍٓغ خُث وضحذ الىٍٓغ

الم ججٗل ال ٟئواث طاث اإلاؿوخىي الاحخمواعي والا٢خهواصي اإلاخض٣ٞت مً زال٫ وؾائل الٖا

اإلاغجٟو٘و أ٦ثوور ٢وووضعة ٖلووى ا٦دؿووواب اإلاٗلىموواث م٣اعهووت بالٟئووواث طاث اإلاؿووخىي اإلاوووىسٌٟ و 

ً مدىها، ٦ما أقاع الباخث عوحغػ  ت بضال م ض ٞجىة اإلاٗٞغ اصة اإلاٗلىماث ًٍؼ بالخالي ٞان ٍػ

Rogers وض ٣ِٞو ال 1976ٖام ُوت ل٨وً الى ان هخائج ا٦دؿواب اإلاٗلىمواث ال جٍؼ ٟجوىة اإلاٗٞغ

 .(412،م 2118ؾخٓهغ اًًا ٞجىاث في الؿلى٥ والاججاهاث اًًا )هال٫، 

ُووت و٣ٞووا للبدووىر و     و ٢وض حٗووضصث اإلاخٛحووراث التووي جٟؿووغ خووضور الٟجووىة اإلاٗٞغ

الضعاؾواث التووي ٢ووام بهووا البوواخثىن و التووي ًم٨وً ان جلخووو فووي الى٣وواٍ الخالُووت  اإلاؿووخىي 

ُم، الاهخموام، جوأزحر  ٧ول موً الؿوً و الىوٕى م٘و الاقواعة الوى الاحخماعي و الا٢خهاصي، الخٗل

ت زانت في ال٣ٗىص الازحرة هٓغا للخُىع الخ٣ني الهائل و الثىعة  اهه ٢ض اػصاص اهمُت الىٍٓغ

هوووا الُووووىم و ْهوووىع ؾوووائل اٖالمُوووت حضًووووضة مثووول ال٣ىوووىاث ا ُوووت التوووي وٗٞغ وووائُت اإلاٗٞغ لًٟو

ُوت ٖلوى -الاهترهذ-الكب٨ت الٗاإلاُت للمٗلىماثو  الامغ الظي ًإصي الى جىؾوُ٘ الٟجوىة اإلاٗٞغ

زانوووت مو٘و الٗىإلاوووت الخ٨ىىلىحُوووت اخووض و ٖلوووى اإلاؿووخىي الٗوووالمي أًًووا مؿووخىي البلوووض الى 

المُت التي وؾٗذ مً هظه   الٟجىة.والٖا
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ت اجها لم جىجح في ج٣ضًم     ً أهم الاهخ٣اصاث اإلاىحهت لهظه الىٍٓغ عؤٍت قاملت وم

ُت م٘ التر٦حوز ٖلوى الٟجوىة واؾوباب  خؿب الىمىطج اإلا٣ضم لُٟؿغ خضور الٟجىة اإلاٗٞغ

 .(424، م 2118خضوثها صون الىٓغ في اؾالُب الخٛلب ٖليها )هال٫، 

  الشقميت:خكىىلىحيا الخصائص -ب 

غاص و  اهُت لأٞل ل٣ض لٗب الخُىع الٗلمي والخ٨ىىلىحُا صوعا ٦بحرا في جد٤ُ٣ الٞغ

ا في أؾالُب الحُاة، جل٪ اإلاج خمٗاث، ومً بحن الخُىعاث التي أخضزذ حُٛحرا حظٍع

حر زضماث الاجها٫ بمسخل٠ ج، وما  الغ٢مُتخ٨ىىلىحُا الاإلاخٗل٣ت ب إصًه مً أصواع في جٞى

م والخث٠ُ٣ وجىٞحر اإلاٗلىماث الالػمت ألاشخام واإلاىٓماث،  أهىاٖها، وزضماث الخُٗل

ت نٛحرة ٌ ؿخُُ٘ أٞغاصها الاجها٫ ُٞما بُنهم بؿهىلت وجباص٫ خُث حٗلذ الٗالم ٢ٍغ

ئلى الغ٢مُت خ٨ىىلىحُا للوحٗىص هظه ألاهمُت ،اإلاٗلىماث في أي و٢ذ وفي أي م٩ان 

 الخهائو التي جمخاػ بها هظه ألازحرة والتي منها  

  :الخفاعليت 

ُامه  غ١ الاجها٫ أزىاء ٢ والخٟاٖل هى ٖملُت الخأزحر والخأزغ التي جدضر ُل

خُث أنبذ  لغ٢مُت،خ٨ىىلىحُا اال هي مً أهم زهائوالخٟاٖلُت أن لُت، ٞىجض بالٗم

غاص وجد٤ُ٣بام٩ان آلالت الاؾخجابت  بات لأٞل الخٟاٖلُت، ، وهظا ما ٚحر مً مٟهىم همٚع

غو أٖاص  بدُث اث مٓى ٍغ غ في همىطج الؾىٍل  وم٨ٟغو الٓى الحضًثت في الاجها٫ الٓى

واخض، ؟ أي جض٤ٞ الاجها٫ في اججاه وبأي جأزحر؟ ، مً ٣ًى٫ ماطا؟ بأًت وؾُلت؟ إلا1948ً

٣ُ  و الىاجج ًٖ الخُىعاث الخ٨ىىلىحُت الحضًثت ًخُلب  في خحن هجض أن الخٟاٖل الح٣

 .اججاهاث مخٗضصةطو همىطحا اجهالُا 

ت و الضًم٣غاَُت و اإلاكاع٦ت و   هىم الخٟاٖلُت بمٟهىم الحٍغ ٦ما ًغجبِ ٟم

بر ٖىه   ٖ ُت  ب٣ىله  Lucien Sfezالحىاع، وهظا ما ٤ الخٟاٖل ً ٍَغ  ٖ ت جخجؿض الحٍغ

ُت  ت الخضزل أمام خخم غص خٍغ الىاججت ًٖ ج٣ضم آالث الاجها٫ و التي جتر٥ لإلوؿان ولٟل

ً ، ) 23م، 2112مىهغ، ، ( آلاالث. ت هىا حٗني ما أنبذ ًخمخ٘ به اإلاؿخسضم م ٞالحٍغ

ب مً اإلادخىٍاث في ٚغ ض مً الىؾائل، وماً  ت في ازخُاع ما ًٍغ أي و٢ذ وبأي م٩ان،  خٍغ

           .الخانُت هالتي ال جدُذ إلاؿخسضمها هظ ٖلى ٨ٖـ وؾائل الاجها٫ الخ٣لُضًت،
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 الالجضامىيت 

ٗلىماث  ٦ما الى٢ذ،الاعجباٍ بٗىهغ  أي ٖضم  وألازباع جهل٣ًهض بها أن اإلا

ص ٖليها في اإلاٗلىماث والغ  اؾخ٣با٫ بك٩ل مباقغ، بِىما الالجؼامىُت حٗنىو لحٓت خضوثها 

٣ُ ، أي الى٢ذ الظي ًىاؾب مً زال٫ البًرض  ألاشخام وهظا الى٢ذ الٛحر الح٣

الصخو ٣ىم ٫ً عؾالت في و٢ذ ما اؾخ٣بًخم اؤلال٨تروو  ٖلى ؾبُل اإلاثا٫، ٞٗىضما 

إل  .) 75، م2114، ؽٖبا (ه.ٖليها أو الغص ٖليها خؿب الى٢ذ اإلاخاح ل بااَل

  الخصغير:الخىحه هحى  
هدى الخهٛحر  والاجها٫ جخجهاإلاؿخسضمت لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ن ألاحهؼة ئ

٧لما جُىعث، ٞال٨مبُىجغ الحالي أنٛغ بٗكغاث اإلاغاث مً ال٨مبُىجغ أًام الخمؿِىاث 

 ألاولى،ئلى أن ناع أنٛغ ب٨ثحر مً حجمه في أًام ازتراٖه  ، وحجم الهىاج٠ الى٣الت

أنٛغ مً ؾاب٣تها ا٢اث الظا٦غة، وبُأنبدذ أصواث جسٍؼً اإلاٗلىماث ٧األ٢غام  ٦ظل٪

 ألاحهؼة مما ٌُٗ  إلاؿخسضميها عاخت أ٦بر. واؾخسضام هظهما ٌؿهل ٖملُاث ه٣ل  وهظا

 الحشكيت :  
 واإلا٩ان ٞانبمٗنى أهه ئطا ٧اهذ الالجؼامىُت جدغع اإلاؿخ٣بل مً ٢ُىص الؼمان 

، 2113 الؿُض، (.واإلا٩انالحغ٦ُت جخىلى اؾخ٨ما٫ جدٍغغ اإلاغؾل مً زانُت الؼمان 

ً اإلاؼمان أو الٞاإلاغؾل أنبذ مثله مثل اإلاؿخ٣بل ال ًجب ٖلُه الخ٣ُض ب، ) 17م ٩ان م

ُت  ،أحل ئعؾا٫ عؾالت مُٗىت وهظا بًٟل وحىص ج٨ىىلىحُا مخىىٖت مثل ألا٢ماع الهىاٖ

 وقب٩اث الاهترهذ.

  الخحىيلقابليت  : 

ت ئلى عؾائل ئم٩اهُت جدىٍل ؤلاقاعاث اإلاؿمىٖ تالغ٢مُ أجاخذ الخ٨ىىلىحُا ل٣ض

لم ٨ًً مخاخا مً ٢بل ٞدتى بٗض ازترإ وؾائل  وهى ما ،مهىعة أو ال٨ٗـ مُبىٖت أو 

٣ت ؾهلتمً ٚحر اإلام٨ً جدىٍل الغؾائل الاجهالُت  والهىعة ٧انه٣ل الهىث   وبٍُغ

ٗت  .) 18، م2113الؿُض،  .(وؾَغ
  التركيبقابليت الخىصيل و :  

غ سخلٟت و حٗنى ئم٩اهُت صمج ألاحهؼة طاث الىٓم اإلا ًٖ الكغ٦ت  بٌٛ الٓى

أهه ًم٨ً صمج ٦ثحر مً ألاحهؼة في ما بُنها ٖىض الحاحت ئلى  ألاحهؼة، ٦مااإلاهىٗت لهظه 

 . ) 271، م2112، الهاقمي (الاؾخسضامطل٪، وهى ما ًجٗلها مخٗضصة 
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  والاهدؽاسالؽيىع : 
ٗنى بها الاهدكاع اإلانهجي لىٓام وؾائل الاجها٫ خى٫ الٗالم   ٧ل  وفي صازلَو

الم آلالي . ، َب٣ت مً َب٣اث اإلاجخم٘  والهىاج٠ الظ٦ُت٣ٞض أنبدذ أحهؼة ؤلٖا

ىُاء  وألالىاح ؤلال٨تروهُت لب قغائذ اإلاجخم٘ بٗض أن ٧اهذ خ٨غا ٖلى ألٚا مخاخت أٚل

ما٫ وبٌٗ الكغائذ الاحخماُٖت،  ٖلى  واهدكغث الاهترهذوؤلاصاعاث الٗامت، وقغ٧اث ألٖا

أن ٧اهذ مدهىعة في بٌٗ البلضان، ٦ما جدىلذ هظه هُا١ واؾ٘ ٖبر الٗالم بٗض 

ُه بٗضما ا٢خهغ اؾخسضامها في البضاًت ٖلى مجاالث الٗمل  الىؾائل ئلى وؾائل جٞغ

 .)19، م2113 الؿُض، ( .والخٗلُم ٣ِٞ

  :ت  الالحماىيًر
جىحُه الغؾالت الاجهالُت ئلى ٞغص واخض أو حماٖت مُٗىت بض٫  وحٗني ئم٩اهُت

خُث جهل ، ئلى حماهحر ضخمت، وهظا ٌٗني ئم٩اهُت الخد٨م ٞيها جىحيهها بالًغوعة 

مباقغة مً مىخج الغؾالت ئلى مؿتهل٨ها، ٦ما أجها حؿمذ بالجم٘ بحن ألاهىإ اإلاسخلٟت 

لالجها٫ ؾىاء مً شخو واخض ئلى شخو واخض، أو مً حهت واخضة ئلى مجمىٖاث، أو 

ً مجمىٖت ئلى مجمىٖت. ً ال٩ل ئلى ال٩ل أي م  م

 الكىهيت:  
غافي  ٣ٍهض بهو  خُث جأزظ مؿاعاث  الغ٢مُت،لخ٨ىىلىحُا لمجا٫ الاهدكاع الٛج

مسخلٟت وم٣ٗضة جىدكغ ٖبر مسخل٠ مىا٤َ الٗالم، وهي حؿمذ لغأؽ اإلاا٫ بأن ًخ٣ٟض 

ت  ٗلىماح ، اإلاعأؽ اإلاا٫  التي ًدغ٦هائل٨تروهُا زانت بالىٓغ ئلى ؾهىلت اإلاٗامالث الخجاٍع

مغح٘ ؾب٤ ، ان و الاهخ٣ا٫ ٖبر الحضوص الضولُت.) الهاقميِٞؿمذ لها بخسُ  ٖائ٤ اإلا٩

وبُبُٗت الحا٫ ٞهظا ألامغ ال ًسو عأؽ اإلاا٫ وخضه بل ٌكمل ٦ظل٪ ، (274ط٦غه، م

اإلاٗاٝع و الٗلىم و ختى اإلادخىٍاث الث٣اُٞت و الاحخماُٖت أنبدذ و اإلاٗلىماث و البُاهاث 

 جخمخ٘ بالٗاإلاُت و هي أخض مٓاهغ الٗىإلات.

  :الشقميت واظخخذاماتهاخكىىلىحيا ال أؼكال-ج
ل٣ض ٧ان الهدكاع وجُىع ج٨ىىلىحُاث الاجها٫ الحضًثت ألازغ البالٜ ٖلى حمُ٘ 

ال٣ُاٖاث ٖمىما، واإلاإؾؿاث بمسخل٠ أهىاٖها زهىنا، وأنبدذ هظه ألازحرة ال 

وجٓهغ ج٣ىي ٖلى ال٣ُام بيكاَاتها صون اٖخماصها ٖلى الخ٨ىىلىحُا الحضًثت لالجها٫، 

 .(178،2111الحلُت،)ظه ألاق٩ا٫ ُٞما ًلي  ه
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 الحاظىبحهاص :  

وؾُلت لخجهحز البُاهاث ٞهى ٌؿخلم بُاهاث ٦مضزالث،  ٌٗخبر الحاؾب الال٨تروو   

نها مهما  جهؼها في نىعة مٗلىماث ٦مسغحاث، ٞهى مهمم الخخىاء البُاهاث، وجسٍؼ ٍو

بٗض زم  ،اإلا٣اعهاث اإلاى٣ُُت ٖليها٧اهذ ٦بحرة، زم اهجاػ الٗملُاث الحؿابُت ٖليها واحغاء 

ت طل٪    .(179، م2111الحلُت، )ٞائ٣ت ؤلامضاص باإلاٗلىماث اإلاُلىبت بؿٖغ

لُه، ًم٨ً   الال٨تروو  ٣ًىم باؾخالم بُاهاث أولُت،  أن الحاؾىبال٣ى٫  ٖو

٣ضمها في ق٩ل مسغحاث مى٣ُُت جهؼها، ٍو ول٣ض مغ الحاؾب زال٫ مغاخل ، ٌٗالجها، ٍو

سُا حك٩له ش نىاٖخه ئلى ما بٗض الحغب الٗاإلاُت  جاٍع بٗضة مغاخل، خُث ًغح٘ جاٍع

٨ُت، التي ٢امذ بهىاٖت أو٫ خاؾىب  الثاهُت، وبالخدضًض في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ً ممحزاجه ٦بر حجمه، وح٣ٗض م٩ىهاجه. "eniac" ال٨تروو   م

الهاجف: 

الهىث ٖلى مً وؾائل الاجها٫ الؿل٨ُت والالؾل٨ُت، خُث ًى٣ل  ٌٗض الهاج٠

ً، جٟهل بُنهما مؿاٞاث جتراوح بحن مئاث  ق٩ل طبظباث ٦هغومٛىاَِؿُت، بحن حهاٍػ

٣ه ًم٨ً جد٤ُ٣ الخٟاٖل بحن َغفي الٗملُت  ً ٍَغ ألامخاع ئلى أالٝ ال٨ُلىمتراث، ٖو

ىٍغ أهىإ مً أحهؼة الهاج٠ الؾخسضامها  الاجهالُت، و٢ض ٖملذ بٌٗ الكغ٧اث ٖلى ُج

اٖضث هظه ألاحهؼة ٖلى جىاٞغ ٞغم الخٟاٖل بحن اإلاٗلم و٢ض ؾ الخٗلُم،في مجا٫ 

 (واإلاخٗلم، ٖىضما ًىاحه أخضهما نٗىبت في الظهاب ئلى اإلاضعؾت ٧اإلاغى في اإلاؿدكُٟاث

 .) 268، م2114الهاقمي، 

: الهاجف الثابذ 

مً زهائو الهاج٠ الثابذ م٣اعهت بالهاج٠ اإلاخى٣ل هى  أن اإلاؿخسضم 

بدُث ال ًم٨ً ئحغاء الاجها٫ والخدغ٥ في هٟـ الى٢ذ ٌؿخسضم ألاحهؼة، وهي زابخت 

 111- 21إلاؿاٞت بُٗضة )ئال ئطا حهؼ الهاج٠ بمىٓىمت ونلت الؾل٨ُت ٢هحرة اإلاضي 

متر(، ل٩ىن الهاج٠ الثابذ ال ٌٗخمض ٖلى حُُٛت عاصًى ٖاصًت، بل ٖلى اجها٫ مباقغ 

غ لالجها٫ والاؾخ٣با٫ ٤ ٧ابل ٞاهه مخٞى ٖلى مضاع الؿاٖت،  بالكب٨ت الٗامت، ًٖ ٍَغ

صون الخأزحر ب٣ىة الخُُٛت أو الٓغوٝ ألازغي، ئياٞت ئلى ج٩لٟخه اإلاىسًٟت، ٦ما ًم٨ً 

الحلُت، وبخ٩لٟت مىسًٟت.) ٠ الثابذ أًًا لالجها٫ باألهترهذاؾخسضام ونلت الهاج

  .(179،م 2111



مت ، د/ بن عمشوػ فشيذةد/ حاب هللا حكي  

137 

 

  الىقالالهاجف : 
ؾىاء ٧اهذ ههُت أو  ٌٗٝغ الهاج٠ الى٣ا٫ ٖلى أهه حهاػ ئعؾا٫ واؾخ٣با٫ الغؾالت 

غ أخضر اإلاٗلىماث والبُا ٞى حن أو أ٦ثر ٞهىً  هاث للمؿخسضمحن ٖلى مضاع نىجُت بحن َٞغ

أو٫ مً ا٢خدم هظا اإلاجا٫ هي مجمىٖت "الخحرهغ للبث باالقترا٥ م٘ قغ٦ت و  ؾاٖت 24

ها أَل٣ذ ٖليها ضة مً هٖى  CNN" الىى٦ُا لخهيُ٘ الخلُٟىن اإلادمى٫"، و٢ضمذ زضمت ٍٞغ

mobilel".  احخظبذ هظه الخضمت بٗض طل٪ ال٨ثحر مً قغ٧اث ال٩ىابل، م٣ضم  زضماث

ىن  ٖمىما ٞان  ،الُٟضًى جدذ الُلب والخلٍٟؼ  الثماهِىاث هي البضاًت الح٣ُ٣تٞترة و

 .الهدكاع الهاج٠ الخلىي في قتى أهداء الٗالم

إ ٣ٞض أجذ اإلاىاٞؿت ال٣ىٍت ٖلى الؿاخت اإلادلُت والٗاإلاُت ئلى همى وحؿإع ٢ُ 

خُث ٖملذ الاجهاالث الخلىٍت ٖبر ألا٢ماع الهىاُٖت ئلى جىٕى ،الهاج٠ الخلىي 

 ً الخضماث التي ٣ًضمها ال٣ُإ الخلىي وػٍاصة ٖضص اإلاكتر٦حن، ئط اعجٟٗذ اليؿب م

الهاقمي، مغح٘ ؾب٤ )، 1996% في ٖام 21م ئلى 1995% في ٖام 5خىالي 

ً زضماث .و (268ط٦غه،م  الهاج٠ الى٣ا٫ ما ًلي م

 ٞمً زال٫ الهاج٠ ًم٨ً ٖمل ٢ىىاث اجها٫ ل٣ٗض ،اجهالي صازلي م٣ٗض هٓام

عبِ اإلاىاػ٫ واإلا٩اجب - .اإلاإجمغاث بحن ألاٞغاص الظًً ٣ًُمىن في أما٦ً مخباٖضة

ت إلصزا٫ البُاهاث وجدلُلها  ها،بأحهؼة الحاؾباث ؤلال٨تروهُت اإلاغ٦ٍؼ  واؾترحٖا

 باقغ ب٣ىاٖض البُاهاث.في صٖم الاجها٫ اإلا لُىمالهاج٠ ا وحؿخسضم زُِ

 ُٟىهُت للمكتر٦حن.  ئصزا٫ ج٨ىىلىحُا حضًضة جىؾ٘ مً مجا٫ الخضماث الخل

فىائذو كأداة اجصال  جلخيص ويمكن . (223م، 2002اإلا٩اوي، ٖلم الضًً، )

 :كاآلحيسقميت 

مىبه ز٠ُٟ  مثل اؾخٗماله لٛاًاث مسخلٟت م٘ نٛغ حجمه وؾهىلت خمله -

ت الخاٍعش  َبِب،٤ً، او م٘ للخظ٦حر بالهالة، أو م٘ نض ٦أصاة خاؾبت، إلاٗٞغ

٣ ،والؿاٖت، الاؾخمإ الى ألازباع وال٣غآن ال٨ٍغم ٍغ اإلاكاع٦ت  ه٦ما ًم٨ً ًَٖ 

في اإلاضوهاث ، ٦ما ٌؿخٗمل اعؾا٫ عؾائل ٢هحرةو ببٌٗ ألالٗاب الال٨تروهُت، 

جبث  مكاهضة البرامج التيو ٦ظا  والاصالء باألعاء ٖلى مىا٢٘ الخىانل الاحخماعي

ًائُاث خؿب الُلب   الا٢خهاصًت،  اإلاسخلٟتمخابٗت ألازباع و  ٖبر اٟل

ايُت  ال٣ُـ.أخىا٫  و  الؿُاؾُت، الٍغ
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 إلاهترهذؼبكت : 

هوي ٖبواعة ٖوً مئواث اإلاالًوحن موً الحاؾوباث الال٨تروهُوت خوى٫ الٗوالم، مغجبُووت 

ً الغؾائل الال٨تروهُت ُٞ ما بُنها بلمذ ببًٗها البٌٗ والتي جيخج ٖنها اعؾا٫ ٦م هائل م

البهوغ، و٦ووظا جبوواص٫ اإلالٟوواث، والهووىع، وألانووىاث، و٢وض جووم الاجٟووا١ ٖلووى هٓووام مىخووض 

٦مووا ًم٨وووً  .جدباصلووه حمُو٘و هوووظه ألاهموواٍ موووً اإلاٗلىموواث، جووم حؿووومُخه باليؿووُج الٗوووالمي

ٟها ٖلى أجها قب٨ت مً الحاؾباث الال٨تروهُت، ؾوىاء اإلادكوابهت أو اإلاسخلٟوت ألاهوىإ،  حٍٗغ

و٤ بغوجى٧وىالث جد٨وم ٖملُوت الدكواع٥ فوي وألاحجام،  جغجبِ م٘ بًٗها الوبٌٗ، ٖوً ٍَغ

  (Chris, 2004, p40) .اإلاٗلىماثجباص٫ 

أىـــــــم دوافــــــد اظـــــــخخذام  إبــــــشاص  ًمكـــــــن :الشقميــــــتخكىىلىحيـــــــا الدوافــــــد اظــــــخخذام -د

  ًلي:فيما  الشقميتخكىىلىحيا ال

o  ت ٖلى حُٛحر الُبُٗت ألاؾاؾُت ل الغ٢مُتخ٨ىىلىحُا الحٗمل ز٣اٞت لمٗٞغ

 .واإلاٗلىماث للمجخم٘

o  بأق٩الها اإلاسخلٟت، وجىىٖها الىاؾ٘، وأحُالها  الغ٢مُتخ٨ىىلىحُا الز٣اٞت

وحىص ه٣و  - .أهماٍ الحُاة، والخٗلم، والٗمل اإلاخٗا٢بت لها ال٣ضعة ٖلى جُىٍغ

في مٗٓم  الغ٢مُتخ٨ىىلىحُا الفي اإلاٗلىماث خى٫ اإلاؿخىٍاث الحالُت لث٣اٞت 

  .صو٫ الٗالم

o غ٦ؼ بك٩ل ٦بحر ٖلى الحاؾىب، الخ  ً ُىع ال٨بحر في مجا٫ الخ٨ىىلىحُا الظي

والكب٩اث، وباألزو ٖلى جىؾُ٘ اهدكاع اإلاٗلىماث، واؾخسضاماتها، و٦ظا 

ٗلىماث ئلى الخ٨ىىلىحُا  الغ٢مُت. الاهخ٣ا٫ بخ٨ىىلىحُا الاجها٫ واإلا

 . (235م، 2113ٖانم،)

o  ت إلاؿخسضميهااإلاداٞٓت ٖلى الب٣اء حن  والاؾخمغاٍع حن أو مٗىٍى مً أشخام ماًص

  أهىاٖها. واإلاإؾؿاث بكتى٧اإلاىٓماث 

o  اصة حجم التي  وهىُٖت الخضماثبلٙى ٖضص أ٦بر مً الجمهىع مً زال٫ ٍػ

حرها إلاؿخسضم  هظه  ٦ما أن اؾخ٣ُاب الجمهىع الخ٨ىىلىحُا،ٌؿخىحب جٞى

اصة   .ُتفي مجا٫ البرمجُاث اإلاٗلىماج ؤلابضإ الخ٨ىىلىجيًغج٨ؼ ٦ظل٪ ٖلى ٍػ
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صوع هام في حٍٗؼؼ الخىمُت في حمُ٘  الغ٢مُتلخ٨ىىلىحُا لومً هىا ًخطح أن 

اإلاجاالث وطل٪ إلاا لهظه ألازحرة مً زهائو مخمحزة، وأ٦ثر ٦ٟاءة ئطا ما ٢ىعهذ بىؾائل 

 .(236م، 2113ٖانم، الاجها٫ الخ٣لُضًت )

  الشقميت: خكىىلىحياال فىائذ-ه   
ُت خاحت ٧ل ألاٞغاص هظ٦غ الٗضًض الغ٢مُتخ٨ىىلىحُا ال أجاخذ  مً الخضماث لخلب

  آلاح  بًٗها في 

ًدوُذ الحاؾووب الصخصو ي مووً زوال٫ اؾووخسضاماجه اإلاخٗوضصة ٢ائمووت ضوخمت مووً 

الخووضماث واإلاٗلىموواث ٚحووور اإلادووضوصة، ؾوووىاء لالؾووخسضام الصخصووو ي، أو الاؾووخٟاصة موووً 

ً زال٫ الغبِ بسِ جلُٟىو  م٘ هظه البىى٥،  اإلاٗلىماث التي ج٣ضمها بىى٥ اإلاٗلىماث، م

   ًلي٦ما ًىٞغ هظا الحاؾب ما 

الحهى٫ ٖلى زضماث مخسههت مً اإلاٗلىماث واحغاء الٗملُاث الحؿابُت  -

 اإلا٣ٗضة.

٘ وئجاخت الخضماث. - ً قغاء الؿل٘ والبًائ  ج٣ضًم اعقاصاث ٖ

حر الٟهاعؽ التي جهاخبها الهىع،       - حؿهُل زضماث الكغاء مً زال٫ جٞى

٘ الى٣ىص الخٗلُماث عوئنضا والغؾىم الخىيُدُت،  ، وصٞ

م لألخضار اإلادلُت،    -  .اإلاخاخ٠ومٗغوياث ئجاخت ج٣اٍو

  .جىُٓم ٞهاعؽ لألزباع، واإلاٗلىماث، ومٗالجت ال٩لماث -

 اٖضاص ٢ىائم باإلاٗلىماث الٗامت التي ًدخاحها الٟغص أو اإلاجخم٘.  -

ٕ ج٣ضًم زضماث ٖامت مثل الُباٖت، والغؾىم، ألالٗاب ٦ما ًم٨ً اؾترحا      -

غ  نها في الحاؾب الصخص ي في أي و٢ذ، بما ًٞى اإلاٗلىماث التي ًخم جسٍؼ

م٨ً عبُه  يهُت ٍو الى٢ذ والجهض، ٦ما ًم٨ً اؾخسضام الحاؾب ٧ىؾُلت جٞغ

ىن   .بأحهؼة الغاصًى والخلٍٟؼ

زل٤ ٖهغ حضًض لليكغ الال٨تروو  بامتزاج وؾائل الاجها٫ الؿل٨ُت  -

و ،  خُث ًخم َباٖت ال٩لماث والالؾل٨ُت م٘ ج٨ىىلىحُا الحاؾب الال٨ترو

ٖلى قاقت الخلٍٟؼىن، أو مىٟظ الٗغى اإلاخمثل بالحاؾب الال٨تروو  ل٩  

 ً ٣ًترب مؿخسضمى الىهىم الال٨تروهُت م ًدؿلمه الٟغص في م٩اهه، خُث 
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بىن ٞيها وفي ألاو٢اث التي جىاؾبهم ٚغ  ً  .اإلاٗلىماث ال٨مُت والىىُٖت التي

 .(15، م 2111،مدمض، البُل)

في مجا٫ الخضمت الخلٍٟؼىهُت مثل زضماث الخلٍٟؼىن  الغ٢مُتالخ٨ىلىحُا  ْهىع - 

٣ضم زضماث  دُذ الاجها٫ طو اججاهحن، ٍو  ً ٤ ال٩ابل والظي الخٟاٖلي، ًٖ ٍَغ

ٖضًضة مثل  الخٗامل م٘ البىى٥، وقغاء الؿل٘، وجل٣  الخضماث، وزانت الخضماث 

اًت الصحُت، وفي مسخل٠ اإلاجاالث ٦ظل٪ ٖت  ألامىُت، والٖغ خ٣٣ذ زضماث ؤلاطا

ً اإلاٗلىماث بجىصة، وص٢ت  .اإلاباقغة ٖبر ألا٢ماع الهىاُٖت ٢ضعا هائال م

  الُٟضًى ج٨ـ، والخلخ٨ؿذ،  مثلْهىع الٗضًض مً زضماث الاجها٫ الجضًضة - 

ض الال٨تروو ، وألا٢غام اإلاضمجت الهٛحرة التي ًم٨ً أن جسؼن مدخىٍاث  والبًر

غ ونالث وهٓام م٨خبت ٖمال٢ت ٖلى ٢مت م٨خب نٛح ٍى ر، و٦ظل٪ اإلاهٛغاث، وُج

 .(174، 2115بىلٗىٍضاث،). اللحزع

  الاقخصاد واملجخمد: ،الاجصال على وظائلالشقميت  ثخكىىلىحياالجأثير ثالثا: 
جأزحرا بالٛا ٖلى ٧اٞت اإلاؿخىٍاث وألانٗضة،  الغ٢مُتخ٨ىىلىحُا الأخضزذ  ل٣ض

اإلاجخم٘ ٖلى ، والجمهىع، و٦ظا وؾىىضح بٌٗ حىاهب جأزحرها ٖلى وؾائل الاجها٫

 :ُٞما ًلي

  الاعالم والاجصالالخأثير على وظائل  

ال جلغي وؾائل الاجها٫ ال٣ضًمت، بل جضٖمها وحؿاهم الغ٢مُت ئن الخ٨ىىلىحُا  

مثل   الظاح  اإلاؿخدضزاث الخ٨ىلىحُت الحضًثت اإلاخٗل٣ت باالجها٫ في جُىٍغها، ٞلى عبُىا

ت اإلاؿمىٖت، والحاؾباث لها ٢ضًما لىحضها   بالخ٨ىىلىحُا الكائٗت،ؤلال٨تروهُت  ألاقَغ

ً مظ٦غاث شخهُت، أو ً للمالخٓاث.) أجها ٧اهذ ٖباعة ٖ  .(176، 2115ٖلم الضًً،جضٍو

الخُوووىعاث الغاهىووت فوووي ج٨ىىلىحُووا الاجهوووا٫ زانووت فوووي مجووا٫ ؤلاعؾوووا٫  ٦مووا أن  

ووواع  وووا آزو ووووىو  ٧ووووان لهو وووِىما ٖلووووى بٗووووٌ الىؾووووائل ألا  بالٛووووت والاؾووووخ٣با٫ الخلٍٟؼ و زووووغي ٧الؿو

ووت ٢ووض أنووبدذ جدؿووم بالُووواب٘  ، باإليوواٞت ئلووى أنوالصووحاٞت وؾووائل الاجهوووا٫ الجماهحًر

الم الضولي، أو  الضولي أو الٗالمي، خُث أخضزذ الثىعة اإلاٗانغة َٟغة هائلت في ْاهغة ؤلٖا

 ، و ًم٨ً ان هىضح الاو٩ٗاؾاث الاًجابُت مً زال٫ الى٣اٍ الخالُت ٖاإلاُت الاجها٫
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 ت واإلاٗالجت الٗاحلت لألزباع مً زال٫ اإلاىا٢٘ حٗخبر ٦أصا ة مؿاٖضة للخُُٛت الازباٍع

ت وبىى٥ اإلاٗلىماث اياٞت الى مىا٢٘ اإلاإؾؿاث اإلاسخلٟت الؾخ٨ما٫  الازباٍع

 اإلاٗلىماث والازباع.

   الاؾخٟاصة مً الكب٨ت ٧ىؾُلت اجها٫ زاعحُت باإلاىضوبحن واإلاغاؾلحن وجل٣

 عؾائلهم.

 ت م٘ اإلاغاؾلحن واإلاىضوبحن و ئحغاء م٣ابالث مسخل٠ ٖغى الاحخماٖاث الخدٍغ ٍغ

 الصخهُاث ٖبر الٗالم.

  ض الال٨تروو  مً زال٫ الخٟاٖل ٤ البًر ٍغ  َ جىؾُ٘ ٞغم مكاع٦ت الجمهىع ًٖ

 اإلاؿخمغ.

  المحن والاهًمام الى حماٖاث اٖالمُت مما ٌؿاٖض ٖلى جباص٫ جُىٍغ مهاعاث الٖا

 الخبراث والخجاعب.

 ٟٗاث الٗضًض مً اإلاىٓماث الاجها٫ ب٣ىاٖض اإلا لىماث ومدغ٧اث البدث وأعقُ

 والكغ٧اث والجامٗاث.

  .ؼ، )ججاوػ الحضوص الجٛغاُٞت في ٖملُت اليكغ  ( .74-73م  م، 2117بىٍٖؼ

  ٧ان لها جأزحرها ٖلى ٖاصاث اؾخسضام  الغ٢مُتخ٨ىىلىحُا الالخُىعاث الغاهىت في

 .حٗضص ٢ىىاث الاجها٫و الجمهىع لالجها٫ 

 ٖٖلم الضًً، هٟـ اإلاغح٘ ) .لُت وعح٘ الهضي بحن اإلاغؾل واإلاؿخ٣بلزل٤ الخٟا

 .(189الؿاب٤، م 

  ًمكن ان هلخصها في الىقاط الخاليت : املجخمدعلى  ىاجأثير : 
لحل اإلاك٨الث الاحخماُٖت وؤلاوؿاهُت ٦مؿاهمتها في  الغ٢مُتخ٨ىىلىحُا بالالاؾخٗاهت  -

ت اصة ؤلاهخاج، وئهجاػ اإلاهام ؤلاصاٍع  .و٢ذ، وبأ٢ل حهض في أ٢ل ٍػ

ؾاهمذ في جىٞحر ٞغم إلاسخل٠ الاٞغاص في الاهًمام إلاجمىٖاث اٞترايُت جخ٣اؾم - -

 هٟـ الاهخمام.

ؾاهمذ في وكغ اإلاٗاٝع التي ًم٨ً ان حؿاهم في الخىُٖت والتربُت في مسخل٠  -

 أق٩الها واهىاٖها.

ً اإلادُِ الاؾغي. -  ؾاهمذ في زل٤ ٖال٢اث احخماُٖت حضًضة بُٗضا ٖ
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ت ال - غح مسخل٠ ال٣ًاًا واإلاك٨الث بُٗضا ًٖ الغ٢ابت الاؾغٍت خٍغ خٗبحر َو

 واإلاجخمُٗت.

ً اإلاكا٧ل اإلاىحىصة في اإلاجخم٘. - ً اإلاخٗت والاؾترزاء و٦ظا الهغوب م  جىٞغ حى م

ؾاهمذ في ال٨ك٠ ًٖ ال٨ثحر مً اإلاك٨الث اإلاىحىصة في اإلاجخم٘ و٦ظا اإلاؿاهمت في  -

 الخٗبئت.

 :جأثيرىا على الاقخصاد  

ٗبذ الخ٨ىىلىحُا صوع مهما في الىمى ٖلى اإلاؿخىي ال٨لي خُث ٧ان لها ل٣ض ل

 ٕ جاب  ٖلى الىاجج الاحمالي والاؾدثماعاث اإلاخى٣لت بحن البلضان، خُث ؾغ الازغ الًا

اؾخسضامها ٖلى همى اإلابُٗاث وػٍاصة الاهخاحُت وهمى الٗمالت و هظا ٌؿاهم في جىؾُ٘ 

هم و مهاعاتهم و الضزى٫ في أؾىا١ الٟغم الا٢خهاصًت و جم٨حن الاٞغاص مً  حٍٗؼؼ مٗاٞع

٘ و ًم٨ً ان هىضح الخأزحر الاًجاب  في الى٣اٍ الخالُت   اوؾ

ٌ ج٩لٟت اله٣ٟاث. -1 اصة ٞٗالُت الاؾىا١ و جسُٟ  جدؿحن اإلاىار الخىاٞس ي و ٍػ

٘ جغجِباث وئحغاءاث أ٦ثر مغوهت. -2 ً زال٫ وي  جد٤ُ٣ ج٩امل ٖالمي ألؾىا١ عأؽ اإلاا٫ م

اص -3 اصة اإلاىخىحاث آلامىت والصحُت.ٍػ ً الاهخاحُت و ٍػ  ة الازتراٖاث و الخجغبت م

اصة ٖائض الاؾدثماع في الخٗلُم و الصحت. -4 ً الى الخضماث الاؾاؾُت و ٍػ  زى٫ أخؿ

اصة ٞغم الىمى الا٢خهاصي.)لحمغ، -5 ُا 45،م2118ٍػ ( ًخطح مما ؾب٤ ان الخ٨ىىلىح

ٖىضها جأزحر حض ئًجاب  في اإلاجا٫ بك٩ل ٖام و الغ٢مُت منها بك٩ل زام ٧ان 

ٞخذ و  ىع ٖملُت الدؿى٤ٍ هدُجت اإلاىاٞؿت م٘  غ اإلاٗلىمت و ٦ظا ُج الا٢خهاصي هدُجت جٞى

 .  جىٞحر ٞغم و أؾىا١ حضًضة
 من أىمها ًمكن ركش:الاوعكاظاث العلبيت للخكىىلىحيا الشقميت : 

غب ، وٞغ  - م الاؾتهال٥ اٛل ى ٖملذ الخ٨ىىلىحُا ٖلى ج٨َغـ واقاٖت ٢ُ

م الامخثالُت وال٣ًاء ٖلى الخىٕى -الىمىطج الث٣افي الاوعو أمٍغ٩  و جغؾُش ٢ُ

 الث٣افي في اإلاجخم٘.

ؾاهمذ في جغاح٘ واهدضاع م٩اهت اللٛت الٗغبُت الٟهخى بحجت البؿاَت و  -

ػعٖذ الهضًض مً اإلاهُلحاث التي أنبدذ جغوج في الاخاصًث الٗامت و 

 ال٨خاباث اإلاخسههت.
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ُت  بحن الضو٫ اإلاال٨ت لهظه الخ٨ىىلىحُا و الضو٫  خضور ٞجىة  ع٢مُت - و مٗٞغ

اإلاؿخىعصة لها، مثلما ًدضر الُىم بحن الضو٫ الاوعبُت و الٗغبُت واطا لم جدؿإع 

ٞت  ُت لاللخدا١ بهظا الغ٦ب ٞهظا ؾيهمل أ٦ثر الٗالم الٗغب  باإليا الضو٫ الٗغب

ُت و الٗغ٢ُت التي  ُت و الضًي ؼلت الث٣اٞ اصة خضور اٗل ًم٨ً ان جإصي الى لٍؼ

 نغاٖاث مدلُت وا٢لُمُت.

الخأزحراث الصحُت لهظه الخ٨ىىلىحُاث بؿبب الاؾخسضام اإلاٍٟغ و ْهىع ال٨ثحر  -

ؼلت، ُٚاب الاجها٫،  ُت مثل  الاعها١، الا٦خئاب، اٗل مً اإلاك٨الث الصح

 (.114-113،نو 2117ال٣ل٤، الًِٛ...)ٖباس ي، خمضي، 

 ع اإلاىاهًت للضًً و ال٣ُٗضة و وكغ الٟتن.اؾخسضام الخ٨ىلىحُا  في وكغ الا٩ٞا -

ُت - خ٤ ألاٞغاص في ٖضم ئٞكاء، أو وكغ مٗلىماث جسههم، ول٨ً بٗض  :الخهىن

ما أصي معبِ الحاؾىب باألهترهذ أنبذ مً الؿهل زغ١ الخهىنُت، 

ً ئلى ئ األمىع اإلاخٗل٣ت باإلاٗامالث ب ُٞما ًخٗل٤ ضاء ٢ل٣هم، زانتببال٨ثحًر

حُت وؤلاحغامُت، ل٨ً هظه ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت بازترا١ اإلاالُت، والسجالث الص

ُا الخهىنُت جب٣ى خ٨غا  ٖلى الضو٫ اإلاخ٣ضمت التي جمخل٪ أنل الخ٨ىىلىح

 الغ٢مُت.

  ًخى٢٘ الٗلماء أن اإلاؼج بحن الحاؾب والاهترهذ  الجاهب الىٟس ي والاحخماعي -

ؼلت هٟؿُت واحخماُٖت  غاص،  ؾُإصي ئلىٖ  بٗض أن و٢ض بغػث هظه اإلاك٩لت لأٞل

أنبدذ ٖملُت الاجها٫ اٞترايُت صون الل٣اء اإلاباقغ، بىاء ٖلى طل٪ أنبذ 

 ألاٞغاص ٌِٗكىن في ٖؼلت.

ْهىع ال٨ثحر مً الجغائم و الخجاوػاث الال٨تروهُت زانت في ْل نٗىبت  -

.  الخد٤ُ٣ في اإلاىيٕى

 اهدكاع ال٣غنىت و جسٍغب اإلاٗلىماث باؾخسضام ٞحروؾاث مخىىٖت.  -

ت الخٗب - غ خٍغ حر و جض٤ٞ اإلاٗلىماث بُٗضا ًٖ الغ٢ابت و هظا ًم٨ً ان حهضص جٞى

ني. ً الَى  الام

 خاجمت

هىم الخ٨ىىلىحُاث الغ٢مُت أخض اإلاٟاهُم الحضًثت التي ٞغيذ هٟؿها     ٌٗخبر ٟم

في حمُ٘ اإلاجاالث الٗلمُت مما حٗلها مجاال زهبا للبدث في حمُ٘ الخسههاث مما 
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٠ واإلاٟاهُم ٞهىا٥ مً ًغ٦ؼ أٞغػ بدىزا مخٗضصة و آعاء مسخلٟت، ل ظل٪ حٗضصث الخٗاٍع

ٖلى الاحهؼة و ازغي ٖلى الاوكُت وازغي جغ٦ؼ ٖلى ٧ليهما مٗا م٘ اياٞت الٗىهغ 

٤ ٖلى ٨ٞغة ان الخ٨ىىلىحُا بك٩ل ٖام  م هظا الازخالٝ الا ان حمُٗها جٟخ البكغي ٞٚغ

 ً ت حمٗاء الى ٖالم الخُىع هٓغا للخضماث التي وٞغتها م  جٟاٖلُت وآهُته٣لذ البكٍغ

٦ما أنبدذ مدغ٧ا أؾاؾُا في حمُ٘ مجاالث الحُاة هٓغا للخهائو و اإلاؼاًا  

ت وام٩اهُت اإلاٗالجت الالُت للمٗلىماث و اؾترحاٖها وه٣لها ٖبر  التي جخمحز بها مً ؾٖغ

الٗالم. وهظا ًإ٦ض أن اًجابُاث الخ٨ىىلىحُا الغ٢مُت ال حٗض وال جدص ى ٖلى مؿخىي 

ت وهظا ما  خاولىا ان هىضحه مً زال٫ الاقاعة الى أبٗاص هظه الازحرة ٖلى اإلاجخم٘ البكٍغ

ض مً البدىر والضعاؾاث زانت و أن هظه  ب٣ى اإلاىيٕى مجاال زهبا إلاٍؼ واإلاإؾؿت، ٍو

ٞت  غ الازحرة في جُىع مؿخمغ ومدؿإع مما ٌؿخضعي في ٧ل مغة ال٣ُام ببدىر حضًضة إلٗا

اإلاسخلٟت و ٦ظا آلازاع التي جغجبذ ٖلى هظا  اإلاؿخجضاث و صعحت اؾخسضامها في الؿُا٢اث

 الاؾخسضام.

 قائمت املصادس واملشاحد:

 الكخب:- 1

مذخل لعلىم  (،2118بهلي ٖباس ي ًٞت، خمضي مدمض الٟاجذ خمضي) -

 1الاعصن، صاع اؾامت، ٍ الىظائل، الىمارج والىظشياث()الاجصال والاعالم 
، صاع 1ٍ، واملعلىماجيت الخكىىلىحيا الخعليميت (2111)خمض مدمىص الحلُت  -

 .الجامعي ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ال٨خاب
 الٟجغ صاع  ال٣اهغة ،2ج ،إلاعالميت املىظىعت (2113) مىحر حجاب مدمض -

 والخىػَ٘. لليكغ
 .الٟجغ صاع  ال٣اهغة ،اإلعالمي المعجم (4002) مىحر حجاب مدمض -
ميكىعاث  الجؼائغ  وظائل الاجصال وجكىىلىحياجه، (4002)صلُى ًُٞل -

 .منتوري حامٗت
إاص  - جاسيخ وظائل الاجصال وجكىىلىحياجه  (2112)قٗبان، ؾبُ  ٖبُضة ٞو

 .الجؼائغ  صاع الخلضوهُت الحذًثت،
 مهغ  الؽبكت العامليت للمعلىماث، ( الاهترهذ2113)خؿحن ٞاعو١  الؿُض -

ت الٗامت لل٨خاب  .الهُئت اإلاهٍغ
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ؼ) - ذ، الؿُض ٖبض الٍٗؼ ِ، ي مٞغ صاع النهًت،  شياث الاجصال،( هظ2116الُغاب

 ال٣اهغة.

لفكش املعاصش في الخىظيم ا (1998)ٖلي مدمض ٖبض الىهاب ٌـ،ٖامغ ؾُٗض   -

 .، ال٣اهغة، مغ٦ؼ واًضؾبر٢ِـ2، ٍوإلاداسة

، مهغ  اإلاغ٦ؼ 1، ٍ(، مجخمد املعلىماث الشقمي2114ٖباؽ َاع١ مدمىص) -

 الٗغب  للُباٖت واليكغ والخىػَ٘.

 والاجصال ومعخقبل صىاعتجكىىلىحيا املعلىماث  (2115أخمض) ٖلم الضًً -

 .، صاع الغخاب، ال٣اهغةالصحافت

صاع أؾامت لليكغ  ، ألاعصن 1، ٍاملعجم إلاعالمي( 2117)الٟاع مدمض حما٫،  -

 والخىػَ٘.

( البحث العلمي واظخخذام مصادس املعلىماث 2119)٢ىضلُجي ٖامغ ابغاهُم،  -

 ع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘ والُباٖت ، ٖمان  صا1، ٍالخقليذًت والالكتروهيت

، ألاعصن  صاع جكىىلىحيا وظائل إلاجصال الجماىيري  (،2112)ض الهاقميدمم -

 لليكغ.أؾامت 

) ٖلم مدمىص -  صىاعت ومعخقبل والاجصال املعلىماث جكىىلىحيا (2115الضًً

 الغخاب. صاع  ال٣اهغة الصحافت،

 الشخصيت املعاصشة الاجصاالث جكىىلىحيا البُل، ئبغاهُم مدمض، منى  -

 .2111ميكىعة، ٚحر ٍ، .، صوإلاداسيت وهظم املعلىماث

ٖلم الضًًاإلا٩اوي  - جكىىلىحياث  (2111)خؿً ٖماص ومدمىص ؾلُمان 

الم، حامٗت ال٣اهغةاملعلىماث والاجصال   .، ص ٍ، ٧لُت ؤلٖا

، البعذ الاظتراجيجي لخكىىلىحيا املعلىماث والاجصال(2118لحمغ ٖباؽ) -

 هىمت.الجؼائغ، صاع 

ووووض) - وووواب مدمو ، واملعلىمـــــاث، ماىيخـــــه وخصائصـــــهالاعـــــالم  مجخمـــــد(2113ل٣ٗو

 الجؼائغ  صاع هىمت للكغ والخىػَ٘.

 للُباٖت هىمت صاع  الجؼائغ ،1ٍ الشقمي، املىاظن(2111)مدمض،  ل٣ٗاب -

 واليكغ والخىػَ٘.
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، جكىىلىحيا الاجصال: دساظت في ألابعاد الىظشيت والعلميت،مدٟىّ مدمض -

ت الجامُٗت.، ؤلاؾ٨ىضٍع1ٍ  ت  صاع اإلاٗٞغ

، 2ٍ جكىىلىحيا الاجصال في عصش املعلىماث،(1997)م٩اوي خؿً ٖماص -

ت اللبىاهُت  .ال٣اهغة  الضاع اإلاهٍغ

 الىظشيت املعائل الحذًثت، الاجصال (جكىىلىحيا2112مىهغ هاعون) -

 لليكغ.  ألاإلاُٗت صاع مهغ،. 1، ٍوالخعبيقيت

 -، الاعصن، صاع اإلاؿحرة.2، ٍلهظشياث الاجصا( 2118هال٫ مىا٫ ػهغة)-  -

 ، الاعصن. صاع اإلاؿحرة.(،جكىىلىحيا الاجصال واملعلىماث2114هال٫ مىا٫ ػهغة)  -

، صاع 1، ٍجكىىلىحيا وظائل الاجصال الجماىيري  (2114) الهاقمي مدمض -

 .   أؾامت لليكغ والخىػَ٘، ألاعصن

 أظشوحاث ومزكشاث: -2

 في الحذًثت الاجصال ىىلىحياجك (اظخخذام2118،2117)خىعٍت،  بىلٗىٍضاث -

ت املؤظعت  الاجها٫ في اإلااحؿخحر قهاصة ، مظ٦غة لىُلالجضائشيت الاقخصاًد

 والٗال٢اث الٗامت.

الىظيفت الاعالميت لؽبكت الاهترهذ في عصش ثىسة (، 2117بىهِـ وُٗمت) -

دساظت هظشيت في قعم الاخباس بالقىاة الاسضيت للخلفضيىن –املعلىماث 

جسغج لىُل قهاصة ماحؿخحر، الجؼائغ، حامٗت مىخىعي  مظ٦غة الجضائشي،

الم والاجها٫.  ٢ؿىُُىت، ٧لُت الٗلىم الاوؿاهُت، ٢ؿم ٖلىم الٖا

اظخعمال وظائل الاعالم والاحخماعيت كمصادس ( 2117-2116بىٍٖؼؼ بىب٨غ) -

دساظت ميذاهيت على عيىت من صحفيي وظائل الاعالم املكخىبت -لألخباس

، ٧لُت 1وخت ص٦خىعاه ٖلىم الجؼائغ، حامٗت باجىت ، أَغ والعمعيت البصشيت

لم اإلا٨خباث.   الم والاجها٫ ٖو  الٗلىم الاوؿاهُت والاحخماُٖت، ٢ؿم ٖلىم الٖا

أثش وظائل الخىاصل الاحخماعي في عمليت (، 2117-2116حُضوع خاج بكحر)  -

أَغوخت م٣ضمت لىُل  الخحىل الذًمقشاظي في الذول العشبيت: دساظت مقاسهت،

ة الض٦خىعاه، الجؼائغ حامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة، ٧لُت الح٣ى١ والٗلىم قهاص

 الؿُاؾُت، ٢ؿم الٗلىم الؿُاؾُت.
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جحعين حىدة  والاجصاالث فيدوس جكىىلىحيا املعلىماث  (2113)ٖانم زلىص -

ت، واوعكاظاجه علىاملعلىماث  مظ٦غة ص٦خىعاه، ٧لُت  الخىميت الاقخصاًد

 .بٛضاص الا٢خهاصًت،الٗلىم 

 ث:مجال -3

أظغ التربيت على اظخعمال (، " 2119ا٫ المُت، حاػولي ٖضهان )ػعو  -

ُت الخكىىلىحيا الشقميت: الىظيفت الجذًذة لألظشة واملذسظت" ، اإلاجلت الضول

 ، اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَ  الٗغب ، أإلااهُا، بغلحن.5للضعاؾاث التربىٍت والىٟؿُت، الٗضص

٘ ال٨تروهُت  -4  مىا٢

- (ً  حيا الاجصال الحذًثت: املفهىم واملصعلح،جكىلى (، 2115خؿىهت وؿٍغ

 ٘ ٘ ًىم   alukah .net cultureأهٓغ اإلاى٢ اعة اإلاى٢  12.12.2121ٍػ

 الىاقد: "املعخقبل ومذسظت الخكىىلىحيا ٖثمان، الهاصي ٖبض ممضوح  -

 .www. Edc gov. sa ، 2008/ 02 / 23 ،"واملأمىل 

 www. m3loma. Com. ، 2008/ 02 / 23اإلاىؾىٖت الٗلمُت الكاملت،    
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