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التي ججٗلها جىا٦ب  وئالم٩اهاث آلالُاثأنبدذ مإؾؿاث الُىم جبدث ٖلى 

ت، ٞالبِئت الخاعحُت للمإؾؿاث جؼصاص ح٣ُٗضا ًىما بٗض  الخٛيراث والخُىعاث اإلادؿاٖع

يرها، ئلى  ًىم بمسخل٠ أهماَها الاحخماُٖت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت والخ٨ىىلىحُت ٚو

ها مإؾؿاث الُىم في بِئتها الضازلُت والخاعحُت، مما  حاهب الضًىام٨ُُت التي حٗٞغ

إلاإؾؿاث يغوعة الخ٠ُ٨ م٘ زىعة ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاؾخٟاصة مً ٧ل صٞ٘ با

ت.  اإلاؼاًا التي حكخملها مً أحهؼة وبغمجُاث وقب٩اث اجها٫ خضًثت ونىإ للمٗٞغ

حاءث هظه الىع٢ت البدثُت مً أحل الخٗٝغ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث  

في  وآلاهُتلخٟاٖلُت ال٣ائم ٖلى ا  والاجها٫، أؾباب الدؿإع في الخىحه الخ٨ىىلىجي

، زهائو ج٨ىىلىحُا الاجها٫، مميزاتها وج٣ىُاتها في ما ًسو والاؾخ٣با٫ ؤلاعؾا٫

ىانغ   ومٗى٢اث الٗملُت الاجهالُت. اإلاُضان اإلاإؾؿاحي ٖو

اإلاٗلىماث،  اج٨ىىلىحُٖملُت الاجها٫، ج٨ىىلىحُا الاجها٫،  اليلماث اإلافخاخُت:

ت، اج٨ىىلىحُبغمجُاث   البُاهاث. الاجها٫، اإلاٗٞغ
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 ملدمت 

ً خضزذ ْاهغة  في بضاًت ألالُٟت الثالثت وم٘ بضاًت ال٣غن الخاصي والٗكٍغ

اجها٫ هائلت وزىعة مٗلىماجُت ال خضوص لها حٗلخىا وِٗل ٖهغا حضًضا ٨ٌٗـ 

يكاٍ ؤلاوؿاوي وأصواث اإلاخٛيراث الطخمت ما ًإزغ في ٧ل مجاالث الخُاة و٧ل أوحه ال

هظه الثىعة اإلاٗلىماجُت والاجهالُت لم ج٨ً ولُضة الُىم ٣ٞض بضأث وؾائلها مىظ ال٣ضم  

ول٨نها جُىعث  بمغوع الؼمً م٘ جُىع وهطج ال٣ٗل البكغي، ٚير أن وؾائل ٧ل أصاة 

ش ؤلاوؿاوي. و ٧ل هظه ألاصواث التي ْهغث في  مً ألاصواث جمثل ٖالمت باعػة في الخاٍع

ت أزغي.ز  ىعة اإلاٗلىماث والاجها٫ ٧اهذ م٣ضمت لى٣لت خًاٍع

Today’s institutions are searching for mechanisms and 

capabilities that keep them abreast of changes and developments. 

The external environment of institutions is getting more and more 

complex by the various Social, Political, Economic, 

Technological ... in addition to the dynamics that today's 

institutions define in their internal and external environment, 

which has pushed her to adapt a technology revolution an 

Information, And benefit from all the advantages that include 

modern hardware, software and communication networks and 

knowledge makers. 

 This research paper came in order to identify information 

and communication technology, The reasons for the acceleration 

of the technological approach based on interactive and immediate 

transmission and reception, The characteristics of communication 

technology, Its advantages and technologies in relation to the 

institutional field and the elements and constraints of the 

communication process. 
Keywords: Communication process, Communication technology, 

Information technology, Communication technology Software, 

Knowledge, Data. 
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جىاحه اإلاإؾؿاث بكتى أهىاٖها الُىم ق٨ال حضًضا مً اإلاىاٞؿت لم ٌٗٝغ مً   

٢بل، ختى أن البٌٗ انُلح ٖلى حؿمُت هظا الىي٘ بالثىعة الجضًضة لخ٨ىىلىحُا 

٢خهاصًت، اإلاٗلىماث والاجهاالث والتي ٚيرث مجغي الخُاة في حمُ٘ الىىاحي الا

الاحخماُٖت والث٣اُٞت. و أنبذ امخال٥ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ أمغ البض مىه، 

ل٨ً ٖضم الخد٨م في هظه ألازيرة ٣ًٟضها مٗىاها، ألن هضٝ هى وكغ اإلاٗلىمت في و٢تها 

 و٦ظا مضي ص٢تها ونض٢ها، ٞاطا ازخل قٍغ مً قغوَها أ٣ٞضها مٗىاها. 

البدثُت ئلى حؿلُِ الًىء ٖلى بٌٗ الجىاهب اإلاخٗل٣ت وؿعى مً زال٫ هظه الىع٢ت   

: هُغح الدؿاؤ٫ البدثي آلاحي بخ٨ىىلىحُاث اإلاٗلىماث والاجها٫، وبىاءا ٖلى ما ج٣ضم،

 فُما جخمثل جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصال؟ 

ُت الخالُت: لإلحابت ًٖ   الدؿاؤ٫ الغئِسخي الٗام ٖلُىا ؤلاحابت ًٖ ألاؾئلت الٟٖغ

 هض بخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ ؟ وماهي زهائهها و مميزاتها؟ماطا ه٣ _1

 _ ُٞما جخجلى ج٣ىُاث ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث و الاجها٫؟2

 أهداف الدزاطت:

 ٨ًمً الهضٝ مً هظه الىع٢ت البدثُت في الى٣اٍ الخالُت: 

 حؿلُِ الًىء ٖلى بٌٗ الجىاهب اإلاخٗل٣ت بخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫. أ_  

ئبغاػ الضوع الظي ًم٨ً أن جلٗبه ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ في قتى مجاالث و  ب_

 هىاحي الخُاة الا٢خهاصًت والاحخماُٖت لإلوؿان. 

 ج_ ئبغاػ اإلاميزاث التي جميز ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث و الاجها٫ الخضًثت. 

ت في بىاء ص_ ج٣ضًم الخ٣ىُاث التي حؿخسضمها ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث و الاجها٫ زان

ت.  مجخم٘ اإلاٗٞغ

 و ؾِخم مٗالجت اإلاىيٕى بىاءا ٖلى اإلاداوع آلاجُت ط٦غها: 

 مٟاهُم ٖامت خى٫ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫.  اإلادىز ألاول: -
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 ماهُت ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث و الاجها٫. اإلادىز الثاوي: -

 اإلادىز ألاول: مفاهُم عامت خىل جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصال

٢بل الخُغ١ لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫، ؾيخُغ١ أوال ئلى أهم اإلاٟاهُم 

 التي ؾىٗغيها ُٞما ًلي:

 الفسع ألاول: جىىىلىحُا اإلاعلىماث.

 .مفاهُم أطاطُت :أوال

 ا:  الخىىىلىحُ_1

مٟهىم الخ٨ىىلىحُا: ٣ًهض بها الخُب٤ُ الٗلمي لال٦دكاٞاث والازتراٖاث الٗلمُت أ_

ت اإلاٗاٝع اإلاسخلٟت التي  ًخم الخىنل ئليها مً زال٫ البدث الٗلمي، ٦ما أنها مجمٖى

ت التي ٌؿخسضمها ؤلاوؿان في أصاء  والخبراث اإلاترا٦مت وألاصواث والىؾائل اإلااصًت وؤلاصاٍع

ُٟت مُٗىت في مجا٫ خُاجه الُىمُت إلقبإ خاحخه اإلااصًت ، 1111)أخمد ػىس، ٖمل ْو

 (.8ص

 ٠ُ الخ٨ىىلىحُا ٖلى أؾاؽ ٖضة مٗاًير منها ماًليًخم جهي أهىاع الخىىىلىحُا:ب_

 ٖلى أؾاؽ صعحت الخد٨م، هجض هىا٥: (11،11)اللسي، دض، ص ص 

با، وجمخل٨ها اإلاإؾؿاث الهىاُٖت  الخىىىلىحُا ألاطاطُت: _ وهي ج٨ىىلىحُا مكاٖت ج٣ٍغ

 واإلاؿلم به أن صعحت الخد٨م ٞيها ٦بير حضا .

الؿاب٤، خُث جمل٨ها مإؾؿت واخضة أو ٖضص  وهي ٨ٖـ الىٕى جىىىلىحُا الخماًص: _

 .ً  مدضوص مً اإلاإؾؿاث الهىاُٖت، وهي ج٨ىىلىحُا جخميز بها ًٖ ب٣ُت مىاٞؿيها اإلاباقٍغ

ها :  ٖلى أؾاؽ مىيٖى

 وهي الخ٨ىىلىحُا اإلادخىاة في اإلاىخىج النهائي واإلا٩ىن له. جىىىلىحُا اإلاىخىج: _

ملُاث وهي جل٪ اإلاؿخ جىىىلىحُا أطلىب ؤلاهخاج: _ سضمت في ٖملُاث الهى٘، ٖو

 التر٦ُب واإلاغا٢بت .
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وهي اإلاؿخسضمت في مٗالجت مكا٧ل الخهمُم والخىُٓم وحؿُير  جىىىلىحُا الدظُير: _

ت )هٓم صٖم ال٣غاعاث، هٓم  جض٣ٞاث اإلاىاعص، ومً أمثلتها البرامج والخُب٣ُاث الدؿُيًر

 ً  ئلخ (.…صٖم اإلاضًٍغ

حؿخسضم في وكاَاث الخهمُم في اإلاإؾؿت،٧الخهمُم وهي التي  جىىىلىحُا الخصمُم: _

 بمؿاٖضة الخاؾىب .

وهي التي حؿخسضم في مٗالجت اإلاٗلىماث واإلاُُٗاث  جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث:_

وه٣لها جتزاًض أهمُتها باؾخمغاع هٓغا للضوع الظي جلٗبه في حؼء مً ٖملُت الدؿُير، الظي 

 . ىماثٌٗخمض ٖلى حم٘ ومٗالجت وبث اإلاٗل

  :اإلاعلىماث_1

نها  مفهىم اإلاعلىماث:أ_ م٨ً جسٍؼ حٗٝغ ٖلى أنها "بُاهاث أو خ٣ائ٤ جمذ مٗالجتها ٍو

ت والى٢ذ اإلاىاؾبين  ، 1112)الصيرفي،وحك٨ُلها، اؾترحاٖها لٛغى اجساط ال٣غاع بالؿٖغ

 .(162ص

وطل٪  ل٣ض أزظث اإلاٗلىماث في الؿىىاث ألازيرة بٗضا ئؾتراجُجُا، أهىاع اإلاعلىماث:-ب

٘ وزانت الخ٨ىىلىجي مىه، وجى٣ؿم اإلاٗلىماث ئلى ٖضة أهىإ  لخخماشخى والخُىع الؿَغ

 (12، 16ص  ، صضد ،لسي )الهي: 

بيكاٍ اإلاإؾؿت اإلاخىلضة ًٖ  اإلاٗلىمت الخانت وجخمثل في اإلاعلىماث الداخلُت:-

ما٫، ٦مُت ؤلاهخاج، الخ٩ال٠ُ، ألاٞغاص   ئلخ.…. الٗملُاث التي ج٣ىم بها مثل: ع٢م ألٖا

هي مٗلىماث جأحي مً الخاعج  وج٩ىن مخٗل٣ت باإلادُِ مثل:  اإلاعلىماث الخازحُت:-

 ئلخ .… مٗلىماث خى٫ الؼبائً، اإلاىعصًً، اإلاىاٞؿين، ال٣ىاهين 

حك٩ل اإلاٗلىماث الغؾمُت الجؼء ألا٦بر مً اإلاٗلىماث اإلاخضاولت  اإلاعلىماث السطمُت: -

وجخمخ٘ بمميزاث أهمها: مإعزت وجدب٘ ٢ىىاث أو  في اإلاإؾؿت ٞهي مدضصة مً ٢بل ؤلاصاعة

 َغ١ مدضصة مؿب٣ا.
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وهي ٨ٖـ الغؾمُت في زهائهها، ٞهي ٚير مدضوصة وجدب٘  اإلاعلىماث ػير السطمُت: -

َغ٢ا ٚير مٗغوٞت، ئنها جيخ٣ل مً ٖامل ئلى آزغ بُغ١ مباقغة وحٗخبر ؤلاقاٖاث مً بين 

 هظه اإلاٗلىماث.

بٛغى أن ج٩ىن اإلاٗلىماث حُضة ومُٟضة، البض مً  خصائص اإلاعلىماث الجُدة: -ـح

 (54،56، ص ص 1111)كىدلُجي، الظامسائي، جىاٞغ ٖضة مً الخهائو وهي:

أي ًيبغي أن ج٩ىن اإلاٗلىماث التي ج٣ضم للمؿخُٟض في نىعتها الجُضة  الدكت:_

 والصخُدت، الخالُت مً ألازُاء.

 خُٟض في الى٢ذ اإلاُلىب.أي أن ج٣ضًم اإلاٗلىماث واؾترحاٖها للمؿ الخىكُذ:_

أن ج٩ىن اإلاٗلىماث مالئمت الخخُاحاث اإلاؿخُٟض وميسجمت م٘ جُلٗاجه  الصالخُت:_

 والىاحباث اإلاُلىبت مىه أصاءها ٖلى الىحه الصخُذ.

حٗجي به جأمين ٧ل حىاهب اخخُاحاث الباخث واإلاؿخُٟض وحُُٛت  الخيامل والؼمىلُت:_

ه صون ه٣هان.    مسخل٠ حىاهب مىيٖى

ير م٣ٗضة. :لت اإلاىالطه_ غة ٚو   .ٖضًض مً اإلاٗلىماث أي ئم٩اهُت الىنى٫ ئليها مخٞى

وحٗجي بظل٪ ٦مُت اإلاٗلىماث اإلاُلىبت للباخثين ومخسظي  همُتها كابلت لللُاض:_

ً التي ًيبغي جدضًض حجمها.  ال٣غاعاث واإلاؿخُٟضًً آلازٍغ

ٗلىمت للخأزير ٖلى أي أنها بُٗضة ًٖ الخديز، أي ٖضم حُٛير مدخىي اإلا مىضىعُت:_

 اإلاؿخُٟض.

أي أن اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت ٢ابلت للمغاحٗت والٟدو والخد٤٣ مً  :كابلت للخدلُم_

 صختها وص٢تها.

 بُنها ُٞما مخىاؾ٣ت ن الٛمىى مً وزالُت واضخت اإلاٗلىماث ج٩ىن  أن وحٗجي :الىضىح_

 (.11، ص1112علي مىس ى،) جىا٢و أو حٗاعى صوم
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 ت، البُاهاث واإلاعسفت. العالكت بين اإلاعسف -د

هي اإلاىاص الخام التي جأزظ ق٩ل أع٢ام أو عمىػ أو ٖباعاث أو حمل، ال مٗجى لها  البُاهاث:_

ئال ئطا ما جم مٗالجتها، واعجبُذ م٘ بًٗها بك٩ل مى٣ُي مٟهىم لخخدى٫ ئلى مٗلىمت أو 

٤ البرمجُاث وألاؾالُب الٟىُت اإلاؿخسضمت  ٩ىن طل٪ ٖاصة ًٖ ٍَغ في مٗلىماث، ٍو

 (.01، ص 1112،جىابي)كىدلُجي، الالخىاؾِب ٖاصة 

لىم الخاؾب البُاهاث بأنها "مهُلح ٖام  ٦ما ٌٗٝغ ٢امىؽ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ٖو

 ٌؿخسضم لىن٠ 

، 1112، )علي مىس ى اإلااصة الخام التي ًخم حكُٛلها ومٗالجتها بىاؾُت هٓام الخاؾب

 (.16ص

ج مً الخبرة وال٣ُم واإلا اإلاعسفت: _ ٗلىماث الؿُا٢ُت وبهيرة الخبير التي جؼوص هي مٍؼ

باَاع ٖام لخ٣ُُم صمج الخبراث واإلاٗلىماث الجضًضة، ٞهي مخأنلت ومُب٣ت في ٣ٖل 

ت  الٗاٝع بها، وهي مخًمىت في اإلاىٓمت واإلاجخم٘ لِـ في الىزائ٤ ومؿخىصٖاث اإلاٗٞغ

دت أ٦ثر أنها ٞدؿب، ول٨نها أًًا في الغوجين الخىُٓمي واإلاماعؾاث واإلاٗاًير وبٗباع  ة نٍغ

ت  .(58، ص1112)حصاص، خمُدوغ، ٠ُ٦ -مٗٞغ

ت مً حهت ئن مهُلح اإلاٗلىماث  مغجبِ بمهُلح البُاهاث مً حهت، وبمهُلح اإلاٗٞغ

 أزغي.

 ثاهُا: ماهُت جىىىلىحُا اإلاعلىماث:

ع،دض، ص  :جىحض ٖضة حٗاٍع٠ هظ٦غ منها مفهىم جىىىلىحُا اإلاعلىماث:_ 1  (18)الَس

ىماث حٗخبر هخاحا مىاؾبا للخالخم والخ٩امل بين ٧ل مً ج٨ىىلىحُت ج٨ىىلىحُت اإلاٗل

 الخاؾباث آلالُت وج٨ىىلىحُت الاجها٫.

ً اإلاٗلىماث في ق٩ل  حمُ٘ أهىإ الخ٨ىىلىحُت اإلاؿخسضمت في حكُٛل، وه٣ل وجسٍؼ

ئل٨ترووي، وحكمل ج٨ىىلىحُت الخاؾباث آلالُت ووؾائل الاجها٫ وقب٩اث الغبِ وأحهؼة 

ي  رها مً اإلاٗضاث التي حؿخسضم بكضة في الاجهاالث.الٟا٦ـ ٚو
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 وعائف جىىىلىحُا اإلاعلىماث: _1

ائ٠ جخٗل٤ باصاعة اإلاٗلىماث: ؤلاؾخدها٫،   جإصي ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ؾخت ْو

، ص ص 1115)الصباغ، :اإلاٗالجت، الخىلُض، الخؼن، الاؾترحإ، الى٣ل، وهي ٧اآلحي

122_181) 

ملُت ٩ًىن مً اإلاُٟ الاطخدصال:_  ض صائما ججمُ٘ سجالث بالٟٗالُاث واليكاَاث، ٖو

اؾخدها٫ البُاهاث، جىجؼ خين ًخى٢٘ مؿخسضم ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث أن البُاهاث 

 ؾخ٩ىن مُٟضة في و٢ذ الخ٤.

وهي الٟٗالُت التي أ٦ثر ما جغجبِ بالخاؾىب، واإلاٗالجت هي الؿبب الظي  اإلاعالجت:_ 

ل وجدلُل ًدضو بالىاؽ واإلاىٓماث لكغاء الخى  اؾِب، وجخًمً ٞٗالُت اإلاٗالجت جدٍى

 حمُ٘ أهىإ البُاهاث .

حؿخسضم ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث بهىعة صائمت لخل٤ مٗلىماث مً زال٫  الخلم:_ 

اإلاٗلىماث ٌٗجي جىُٓم البُاهاث واإلاٗلىماث في هُئت مُٟضة أ٦ثر، ؾىاء  اإلاٗالجت. وزل٤

ي بٌٗ ألاخُان ٌٗاص زل٤ اإلاٗلىماث في ٖلى ق٩ل أع٢ام، أو ههىم، أو أق٩ا٫ مغئُت. وف

 نُٛتها ألانلُت. وفي أخُان أزغي، عبما ًخم زل٤ نُٜ حضًضة.

مً زال٫ زؼن اإلاٗلىماث، ًداٞٔ الخاؾىب ٖلى البُاهاث واإلاٗلىماث مً أحل  الخصن:_

اؾخسضام مؿخ٣بلي. والبُاهاث واإلاٗلىماث اإلاسؼوهت ًدٟٔ ٖلى أوؾاٍ الخؼن ) مثال 

٣ىم الخاؾىب  ٢غم مٛىاَِسخي، و ٢غم بهغي( التي ٌؿخُُ٘ الخاؾىب ٢غاءتها. ٍو

ل البُاهاث أو اإلاٗلىماث ئلى نُٛت جأزظ خيزا أ٢ل مً مهضعها ألانلي. ٞمثال،  بخدٍى

ها، ول٨ً بهُٛت مكٟغة ٌؿخُُ٘  اإلاٗلىماث ال٨المُت ال جسؼن بك٩ل أنىاث ٧التي وٗٞغ

 الخاؾىب أن ًخٗامل مٗها.

اؾخيؿار البُاهاث أو اإلاٗلىماث مً أحل مٗالجت مؿخ٣بلُت، ٌٗجي وي٘ و  الاطترحاع:_ 

أو لى٣لها ئلى مؿخسضم آزغ. وال بض للصخو الظي ٌؿخسضم الخاؾىب أن ًدخٟٔ 

جٗلها حاهؼة إلاٗالجت  ً ألاوؾاٍ التي زؼن اإلاٗلىماث والبُاهاث ٖليها، ٍو بٗىاٍو

 الخاؾىب.
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٣ىم هٓام حؿمى ٖملُت ئعؾا٫ البُاهاث واإلاٗلىماث مً مى٢ الىلل:_ ٘ ئلى آزغ الى٣ل، )ٍو

٣ىم الخاؾىب بىٟـ الٗمل،  الهاج٠ بى٣ل مداصزاجىا ه٣ُت مُٗىت ئلى مى٢٘ آزغ. ٍو

باؾخسضام زٍُى الهاج٠، ٞكب٩اث الخاؾىب حؿخُُ٘ أًًا ئعؾا٫ بُاهاث ومٗلىماث 

ت(  .مً زال٫ أوؾاٍ أزغي، مثل ألا٢ماع الهىاُٖت وألالُاٝ البهٍغ

خباعاث هحه هدى جىىىلىحُا اإلاعلىماث: أطباب الدظازع في الخى _0 ىال٪ ٖضص مً الٖا

خباع بالىٓغ ئلى الخأزيراث اإلاتزاًضة لخ٨ىىلىحُا  التي ًم٨ً أن جمثل أؾباب جإزظ بٗين الٖا

م٨ً جدضًض مثل جل٪ ألاؾباب   اإلاٗلىماث في خُاجىا اإلاٗانغة بمسخل٠ حىاهبها، ٍو

خباعاث بسمؿت هي ٧اآلحي  (04_00، ص ص 1112ي،)كىدلُجي، الجىاب :والٖا

ٞهىال٪ ج٨ىىلىحُاث أٖما٫ : جطىزاث ؤلاهترهذ اإلاالخلت وجفاعالتها الخىىىلىحُت_أ

حضًضة بخ٩ال٠ُ مًٟلت، وهىال٪ ئصاعة أٖما٫ ئل٨تروهُت حضًضة، وججاعة ئل٨تروهُت، 

ت في ألاؾىا١ وفي جغ٦ُبتها، وهىال٪ اػصًاص  وخ٩ىماث ئل٨تروهُت، وهىال٪ حُٛيراث مدؿاٖع

ما٫ الخ٣لُضًت  ؼوٝالٗفي   ًٖ هماطج ألٖا

ت، ًُل٤ ٖليها بٌٗ ال٨خاب      ووؿخُُ٘ ال٣ى٫ بأهىا في مىخه٠ جدىالث حظٍع

زىعة، في مجا٫ قب٩اث اإلاٗلىماث اإلادؿىبت والاجهاالث، مدىعها ؤلاهترهذ، 

والخ٨ىىلىحُا التي حٗخمض ٖليها ؤلاهترهذ. ٞالخٟاٖالث والخضازالث الخ٨ىىلىحُت أو الغ٢مُت 

ال٣ٗض اإلااضخي خ٣ُ٣ُت واضخت. ٞهىال٪ أعبٗت نىاٖاث واؾٗت حؿير هدى بىاء مىهاث  في

و ٢ىاٖض مكتر٦ت هي ألاحهؼة والبرامجُاث، والهىاٖاث ؤلال٨تروهُت الاؾتهال٦ُت، 

والهىاٖاث الخانت باالجهاالث اإلاخٗل٣ت باالجهاالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت، ونىاٖت 

 البدثاإلادخىي ٦هىاٖت الىهىم واإلاىؾ٣ُى و 

خمثل بٓهىع ا٢خهاصًاث أؾاؾها اإلاٗلىماث  :عهىز و جطىز اكخصاد اإلاعسفت_ب ٍو

ت أنبدذ أنى٫  هىع مىخجاث وزضماث حضًضة. وبٗباعة أزغي ٞان اإلاٗٞغ ت، ْو واإلاٗٞغ

ئؾتراجُجُت أؾاؾُت مىخجت. وئن اإلاىاٞؿت أؾاؾها هى الى٢ذ، واإلاىخجاث أنبدذ أ٢هغ 

 .ٖمغا، وفي بِئت مخ٣لبت

والظي ًُل٤ ٖلُه مجاػا مهُلح الٗىإلات، ٞهىال٪  :في الاكخصاد اإلاسجبط عاإلاُاالىمى _ج

ئصاعة وؾُُغة إلاىا٢٘ ألاؾىا١ الٗاإلاُت ؤلال٨تروهُت، وهىال٪ مىاٞؿت في أؾىا١ الٗالم 

 وهىال٪ مجامُ٘ ٖمل مىػٖت ٖاإلاُا. وهٓم جىػَ٘ واجها٫ ٖاإلاُت.
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ع ألاعمال_د مً  %22اإلاثا٫ ال الخهغ،  ٞهىال٪، ٖلى ؾبُل :الخدىالث في مؼاَز

ت، جىجؼ ٖلى  ٨ُت، و زانت الخٍُى الجٍى مبُٗاث الؿٟغ في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

اصة هظا الىٕى مً اإلابُٗاث ئلى  مً زال٫  %72-%52الخِ اإلاباقغ، و ًخى٢٘ الخبراء ٍػ

ال٣ٗض الخالي. وهىال٪ مىاٞؿت وجسًُٟاث في أؾٗاع الٗمىلت في مبُٗاث ال٣ٗاعاث ٖلى 

هترهذ، باليؿبت لىؾُاء بُ٘ ال٣ٗاعاث. ٞاالهترهذ والخ٨ىىلىحُا طاث الهلت بها ٢ض ؤلا 

با في ٢ُامها  ما٫ ٖبر خضوص الكغ٦ت بىٟـ ال٨ٟاءة ج٣ٍغ حٗلذ باإلم٩ان ال٣ُام باأٖل

ما٫ صازل الكغ٦ت، وهظا ٌٗجي أن الكغ٧اث لم حٗض ج٣خهغ في أٖمالها ٖلى الخضوص  باأٖل

 لخضوص اإلا٩اهُت اإلاخٗاٝع ٖليها .اإلاىٓمُت الخ٣لُضًت، أو ا

٧ل الخُٛيراث الخ٨ىىلىحُت التي أجِىا ٖلى ط٦غها،  :عهىز ما ٌظمى بالؼسهت السكمُت ه_

مصخىبت باٖاصة جهمُم مىٓمي أؾاسخي، ًم٨ً أن جإمً للمىٓمت ْغوٝ مىاؾبت 

م ا٫ باججاه الكغ٦ت أو اإلاىٓمت الغ٢مُت . ٞهي ئطن اإلاىٓمت التي ج٩ىن مجمل ٖال٢اث ألٖا

ً، أو الٗاملين، ًخم ج٨ُُٟها ئل٨تروهُا، أو  با، ؾىاء م٘ الؼبائً، أو اإلاجهٍؼ اإلاهمت ٞيها ج٣ٍغ

ما٫ الغئِؿُت جىجؼ مً زال٫ الكب٩اث اإلادؿىبت  أنها مخم٨ىت ع٢مُا. ٞاحغاءاث ألٖا

٤ الخم٨ين الغ٢مي والخ٠ُ٨  ً ٍَغ اإلامخضة في ٧ل اإلاىٓمت، أو أنها جغبِ ٖضة مىٓماث. ٖو

اث مً ؤلاهجاػ ٚير اإلاؿبى٢ت، ؤلال٨تروو ي ًخم اوؿُابُت الٗمل ٞيها، و ٩ًىن لضيها مؿخٍى

 ٖلى مؿخىي ألاعباح واإلاىاٞؿاث.

 اإلايزاث الخلىُت لخىىىلىحُا اإلاعلىماث:_5

غها ٖلى ميزاث زانت هلخهها  اػصاص اهخمام اإلاإؾؿاث بخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث بؿبب جٞى

 (51_51، ص ص 1115)مظاهل،: في الى٣اٍ ألاعبٗت الخالُت

٤ ٖملُاث مسخلٟت )م٣اعهت،  :الظسعتأ_ لها ًٖ ٍَغ مٗالجت اإلاٗلىماث مٗىاها جدٍى

ل، ...الخ( وحٗلها ص٣ُ٢ت ونالخت لالؾخٗما٫ في أٚغاى مسخلٟت،  خؿاب، جدٍى

ت ال ًم٨ً  (Automatise)ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث جإجمذ  هظه الٗملُاث وجإصيها بؿٖغ

ا ؤلاوؿان، ٞالخىاؾِب ألا٦ثر بؿاَت ًم٨نها أن ج٣ىم بهظه م٣اعهتها بخل٪ التي ٣ًىم به

ت ملُىن ٖملُت في الثاهُت، وهظا ما ؾمذ بخسٌُٟ و٢ذ اإلاٗالجت بك٩ل  الٗملُاث بؿٖغ

 ٦بير حضا ٦ما حٗل مً اإلام٨ً ئحغاء أٞٗا٫ جصخُدُت بك٩ل ٞىعي.
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ب اإلاظافت_ب مىظ قب٩اث الاجها٫ الخ٣لُضًت مثل الهاج٠ والخلٛغاٝ، ؾمدذ  :جلٍس

٢غن مً الؼمً با٢خهاص مٗخبر في الى٢ذ اإلاؿخٛغ١ في الاجها٫ ًٖ بٗض، في و٢خىا الخالي، 

أنبذ باإلم٩ان الى٣ل الٟىعي ألحجام حض ٦بيرة مً اإلاُُٗاث بين أي ه٣ُخين مً 

الم والاجها٫. خه ج٨ىىلىحُا ؤلٖا  الٗالم،  وطل٪ بًٟل الخُىع اإلاظهل الظي ٖٞغ

ت( حؿمذ الخ٨ى :اللدزة على الخخٍصن_ج ىلىحُا اإلاٛىاَِؿُت )أ٢غام مغهت ومًَٛى

غ ٖلى  ً أحجام مٗخبرة مً اإلاُُٗاث ) ٞالخاؾىب ألا٦ثر نٛغا ًم٨ً أن ًخٞى بخسٍؼ

ت   (caractères)ملُىن عمؼ 122اؾُىاهت نلبت بُا٢ت اؾدُٗاب ج٣ضع بـ  وأؾُىاهت بهٍغ

نٟدت   272222ملُىن عمؼ أي ما ٌٗاص٫  522ًم٨ً أن جسؼن  (CD.ROM)نٛيرة 

ت(.  مُبٖى

ً اإلاٗلىماث ناخبه     هظا الخُىع في الىؾائِ الال٨تروهُت اإلاؿخٗملت في جسٍؼ

ت ٞائ٣ت ٖىضما ج٩ىن  جُىع في بغامج حؿُير اإلاُُٗاث التي حؿمذ باًجاص ؤلاحابت بؿٖغ

اإلاُُٗاث مه٩ُلت في ٢اٖضة مُُٗاث، والخُىع اإلاخىانل في أهٓمت حؿُير الىزائ٤ 

ت ٞائ٣ت ئلى ٦خلت اإلاىحىصة ٖلى ق٩ل ئل ٨ترووي ٌؿمذ ل٩ل مؿخٗمل بالىنى٫ وبؿٖغ

نها.  ٦بيرة مً اإلاُُٗاث مهما ٧ان م٩ان جسٍؼ

واخضة مً بين اإلاؼاًا ال٨بري لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث هي ئم٩اهُت  :مسوهت الاطخعمال_د

اؾخٗمالها في  حض واؾٗت، بٌٗ ألاصواث الهىاُٖت جم جهمُمها لخىُٟظ بٌٗ اإلاهام 

٣ت جم جهمُم اإلادضصة،  وبالخالي ال ًم٨ً جسهُهها ألي اؾخٗما٫ آزغ، بىٟـ الٍُغ

 الخاؾىب لخىُٟظ بٌٗ الٗملُاث البؿُُت ٖلى عمىػ جمثل اإلاٗلىماث. 

 .الفسع الثاوي: جىىىلىحُا الاجصال

 ه٣ل في ؾاهمذ باٖخباعه البكغ خُاة في زىعة الاجهاالث ج٨ىىلىحُا أخضزذ ل٣ض      

 في ؾاهمذ التي الانُىاُٖت ألا٢ماع ٖبر الى٣الت الهىاج٠ و٦ظا ؾِب،الخىا  بين اإلاٗلىماث

ت  .هظه اإلاٗلىماث واهخ٣ا٫ ؾٖغ
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: ماهُت الاجصال.
ً
 أوال

 لالجها٫ ٖضة حٗاٍع٠ هظ٦غ منها: مفهىم الاجصال:_1

ت A. Parkinsonٌٗٝغ ئهجل باع٦يؿىن ) ٍٟى ( الاجها٫ بأهه: " ٖملُت مىٓمت، وهٓمُت، ٖو

ُت أن أًًا جىُىي ٖلى ئ ل مٗلىماث وبُاهاث مً حهت ئلى حهت أزغي، قٍغ عؾا٫ وجدٍى

 ج٩ىن البُاهاث واإلاٗلىماث اإلادىلت مٟهىمت ومؿدؿاٚت مً ٢بل اإلاؿتهضٞين بها"

 (.18، ص1112)الطائي، العالق،

ٗٝغ الاجها٫ أًًا بأهه: " ًٞ اؾخسضام اإلاٗلىمت مً ٢بل اإلاغؾل لٛغى ئًهالها ئلى  َو

 (05، ص1116البىسي،.اإلاؿخلم وإلخضار اؾخجابت٣ٖل الُٝغ آلازغ وهى 

 عىاصس عملُت الاجصال:_1

 (2،8، ص ص 1111)كُجي، وهي ٧اآلحي: وجخ٩ىن الٗملُت الاجهالُت مً أعبٗت ٖىانغ

٣هض به ميكأ الغؾالت، أي الصخو الظي ٣ًىم بٟٗل ؤلاعؾا٫ و٢ض ٩ًىن  اإلاسطل:_أ ٍو

 .اإلاغؾل شخو واخض أو حماٖت أو باؾم مإؾؿت مُٗىت

وجخًمً ق٩ل الغؾالت الاجهالُت ومدخىاها، ولهظا وحب ٖلى اإلاغؾل  السطالت:_ب

الاهخمام والاهدباه للغؾالت باٖخباعها ٖامل مهم لجظب اهدباه واهخمام اإلاؿخ٣بل 

 اإلاؿتهضٝ.

٣هض بها ٧اٞت الىؾائل الاجهالُت اإلاخاخت لٛغى ئًها٫ الغؾالت ئلى  الىطُلت:_ج ٍو

ىؾائل بازخالٝ بِئت الاجها٫ والٛغى مً الغؾالت اإلاؿتهضٝ، وجسخل٠ هظه ال

 ومدخىاها .

جب  اإلاظخلبل:_د وهى الصخو اإلاؿتهضٝ مً َٝغ اإلاغؾل، أي مخل٣ي الغؾالت ٍو

 مغاٖاة زهائهه مً أحل يمان ٢بىله إلادخىي الغؾالت.

هي الٗىامل التي حكىف أو ح٤ُٗ ونى٫ الغؾالت بىيىح، و٢ض  معىكاث الاجصال:_0

 (14، ص1118)عبىي،ا: ائ٤ صازلُت أو زاعحُت، منهج٩ىن جل٪ الٗى 

الٗىامل اإلاكدخت لالهدباه، ٦أن ًدضر أزىاء الاجها٫ أن جداو٫ ٞٗل قحئ آزغ،أو أن 

 ًجظب اهدباه٪ شخو ما.
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ت ما أو جسهو  الىىاحي اللٛىي، مثل اؾخسضام اإلاهُلخاث الخانت بمهىت أو خٞغ

 ٚير ؾلُم، أو اؾخسضام ل٨ىت أو  مٗين أو الازخهاعاث أو الغمىػ، أو ه٤ُ ال٩لماث
ً
ه٣ُا

ت، ٩ٞل هظه الىىاحي ًم٨ً أن جإصي ئلى ؾىء الٟهم، ومً أهم هظه  لهجت ٚير مألٞى

 اإلاٗى٢اث ما ًلي: 

 ازخالٝ ؤلاصعا٥ ل٩ل شخو._

 ازخالٝ الٗاصاث والخ٣الُض بين اإلاغؾل أو اإلاؿخ٣بل._

 صعحت الث٣ت في اإلاغؾل والخبراث الؿاب٣ت ٖىه._

 غؾائل.اػصخام ال_

 ازخالٝ اإلاؿخىي الث٣افي._

 ال٨ثير مً ألالٟاّ جدمل أ٦ثر مً مٗجى._

 ؾىء ازخُاع الى٢ذ._

 اإلاؿخىي الخىُٓمي للمغؾل واإلاؿخ٣بل._

: مفهىم وخصائص جىىىلىحُا الاجصال
ً
 .ثاهُا

 ًم٨ً حٍٗغ٠ ج٨ىىلىحُا الاجها٫ ٧اآلحي:مفهىم جىىىلىحُا الاجصال: _1

تها ٌكير مهُلح ج٨ىىلىحُا الاجها ٫ ئلى الخجهيزاث والىؾائل التي ا٦دكٟتها أو الزتٖر

غى اإلاٗلىماث الاجهالُت بين اإلاجخمٗاث  ت لجم٘ وئهخاج وب٤ وه٣ل واؾخ٣با٫ ٖو البكٍغ

 .(16، ص1114مدفىظ،) وألاٞغاص

 خصائص جىىىلىحُا الاجصال الحدًثت:_1

م ٖلى  الخ٨ىىلىحُت عةالثى  أٞغػتها التي الخضًثت الاجهالُت الخ٨ىىلىحُاث أن مً الٚغ

 زهائو هىا٥ أن ئال الخ٣لُضًت، الىؾائل م٘ الؿماث مً ٖضًض في جدكابه ج٩اص الخضًثت

داث،ها أبغػ  ومً الغاهىت الاجهالُت الخ٨ىىلىحُا بها جخميز أزغي  ، ص ص 1118)بىلعٍى

25_26) 

 ٖملُت في للمكاع٦ين ٞيها ٩ًىن  التي الضعحت ٖلى الؿمت هظه وجُل٤ :الخفاعلُتأ_

ً أصواع ٖلى جأزير ا٫الاجه ُل٤ جباصلها، واؾخُاٖتهم آلازٍغ  اإلاماعؾت مماعؾتهم ٖلى ٍو

 التي الاجهالُت ألاٞٗا٫ مً ؾلؿلت هىا٥ أن بمٗجى جٟاٖلُت وهي الخٟاٖلُت،  أو اإلاخباصلت
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٣ىم الصخو )ب(، مى٢٘ ٞيها ًأزظ أن الٟغص )أ( ٌؿخُُ٘  اإلاغؾل الاجهالُت، بأٞٗاله ٍو

غؾل ٌؿخ٣بل ُل٤ اإلاؿخ٣بل، و٦ظل٪ الى٢ذ هٟـ في ٍو  لٟٔ باالجها٫ ال٣ائمين ٖلى ٍو

 الىهىم أهٓمت بٌٗ في الخٟاٖلُت طل٪ ٖلى ومثا٫ ،"اإلاهاصع" مً بضال "اإلاكاع٦ين"

 اإلاخلٟؼة.

 الٟغص وأنبذ وألازباع اإلاٗلىماث مهاصع في الضولت جد٨م" اهدؿاع الخٟاٖل هظا ًٖ وهخج

٤ وطل٪ وبغامجه مٗلىماجه ازخُاع في ٧املت مؿإولُت مؿإوال  وئم٩اهُاجه اججاهاجه ٞو

 ."ؤلاصعا٦ُت  و٢ضعاجه

 واؾخ٣بالها الغؾائل ئعؾا٫ ئم٩اهُت حٗجيو :الىكذ( بعىصس الازجباط الالجصامىُت )عدمب_

 في الىٓام ٌؿخسضمىا أن اإلاكاع٦ين ٧ل مً جخُلب وال اإلاؿخسضم، للٟغص مىاؾب و٢ذي ف

 الغؾالت مىخج مً مباقغة الغؾالت جغؾل ؤلال٨ترووي ًضالبر  هٓم في   ٞمثال هٟؿه، الى٢ذ

 الغؾالت. مؿخ٣بل لخىاحض خاحت  صوهما و٢ذ، أي في مؿخ٣بلها ئلى

ت الاجها٫ عؾائل جخجه :الحسهُت( أو الخدسن الخصؼير )كابلُت هدى الخىحه_ج  الجماهيًر

 ًخالءم الظي وبالك٩ل آزغ، ئلى م٩ان مً ه٣لها ًم٨ً نٛيرة وؾائل ئلى الثىعة هظه ْل في

غوٝ  ال٣ٗىص مؿتهل٪ ٨ٖـ والخدغ٥، الخى٣ل ب٨ثرة ًخميز الظي الٗهغ هظا مؿتهل٪ ْو

ىن  :الجضًضة الىؾائل هظه ًٖ ألامثلت ومً والثباث، بالؿ٩ىن   احؿم الظي اإلاايُت  جلٍٟؼ

 ئل٨تروهُت. بُابٗت اإلاؼوص الى٣ا٫ الخاؾىب الى٣ا٫، الهاج٠ الجُب،

ل: كابلُت_د  آزغ، ئلى وؾِ مً اإلاٗلىماث ه٣ل ٖلى الاجها٫ وؾائل ٢ضعة وهي الخدٍى

ل ًم٨نها التي ٧الخ٣ىُاث ت الغؾالت جدٍى ت عؾالت ئلى اإلاؿمٖى  في وهي وبال٨ٗـ مُبٖى

٣ها  اإلاُىِثا٫  هٓام في م٣ضماجه ْهغث و٢ض آلالُت، للترحمت هٓام لخد٤ُ٣ ٍَغ

"Minitel"،الاجها٫ وؾائل زجمي ٧اهذ التي الؿماث أو الٟغو١ أو ٞالخضوص" الٟغوسخي 

ت ٣ه في آلازغ وبًٗها بًٗها ػا٫ ٢ض البٌٗ، بًٗها ًٖ الجماهيًر  الؼوا٫، ئلى ٍَغ

ىن  قاقت الؿِىما، صوع  في ٖغيها ًم٨ً الؿِىمائُت ٞاألٞالم لى الخلٍٟؼ ت  ٖو  الُٟضًى أقَغ

لى ٧اؾِذ م ٖلى اإلاضمجت ألاؾُىاهاث ٖو  الك٩ل". في ازخالٞها مً الٚغ
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 ًٖ بمٗؼ٫  حٗمل الاجها٫ أصواث نىاٖت قغ٧اث حٗض لم :ترهُبوال الخىصُل كابلُت-ه

 جهىٗها التي والىخضاث ألاق٩ا٫ واجدضث الاجها٫، أهٓمت اهضمجذ ٣ٞض البٌٗ بًٗها

 وخضاث :طل٪ ٖلى الًضالت ألامثلت ومً الاجها٫، أصواث نىاٖت في اإلاخسههت الكغ٧اث

ُٟتها جإصي ل٨نها الهى٘، مسخلٟت مىصًالث مً ججمُٗها ًم٨ً  الظي اإلا٣ٗغ الهىائي  في ْو

ىهُت ؤلاقاعاث اؾخ٣با٫ مجا٫  الىخضاث ٖلى ال٣ائم الهىائي ٞهىا٥ وحه، أ٦مل ٖلى  الخلٍٟؼ

 قغ٦ت" نى٘ والضًمى )اإلادلل( مً "Eston""ئٌؿخىن  قغ٦ت" نى٘ مً الصخً :الخالُت

٠"  "ها٦ؿذ  "Sharp" .  قاعب قغ٦ت نى٘ مً ، والغأؽ"Next Wave" ٍو

تالالحماهيو_  ئلى جىحه ٢ض الاجها٫ عؾائل أن ومٗىاه :الشخصُت( ؤلاعالمُت )السطائل ًر

ت  الجضًضة الىؾائل ؾمدذ ٣ٞض بُٗىه، ٞغص ئلى جىحه ٢ض )الجماهير( أو ألاٞغاص مً مجمٖى

 البث مدُاث طل٪ ومثا٫ ًخابٗها، التي الغؾائل خُث مً اإلاجمٕى ًٖ ٌؿخ٣ُل  أن للٟغص

ت بغامج ج٣ضم لتيا اإلاخ٣ضمت البلضان في الخلٟؼي   وعٚباجه. اإلاكتر٥ َلب خؿب مخىٖى

 في الٗالم خى٫  الاجها٫ وؾائل لىٓام اإلانهجي الاهدكاع به ووٗجي والاهدؼاز: الؼُىعػ_

 زم جٝغ أنها ٖلى البضاًت في جبضو جٓهغ وؾُلت و٧ل اإلاجخم٘، َب٣اث مً َب٣ت ٧ل صازل

ىن  في طل٪ هلمذ يغوعة، ئلى جخدى٫   ألاحهؼة ٖضص ػاص و٧لما ،الٟا٦ؿمُل زم الخلٍٟؼ

غاٝ الىٓام ل٩ل ٢ُمت ػاصث اإلاؿخسضمت  اإلاٗىُت. ألَا

 ختى صولُت، ٖاإلاُت بِئت هي الاجها٫ لىؾائل الجضًضة ألاؾاؾُت البِئت الىىهُت:_ح

 اإلاا٫ عأؽ ٖليها ًخض٤ٞ التي اإلاؿال٪ ح٣ٗض اإلا٣ٗضة اإلاؿاعاث جدب٘ أن اإلاٗلىمت حؿخُُ٘

 أحؼاء في أصهاه ئلى ألاعى في م٩ان أ٢صخى مً وطهابا، حُئت تالضولُ الخضوص ٖبر ئل٨تروهُا

 الٗالم. مً م٩ان أي في الضولُت ألاخضار مؿاع جدبٗها حاهب ئلى الثاهُت، مً ألال٠ ٖلى

 ماهُت جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصال.اإلادىز الثاوي: 

 أوال: مفهىم جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصال.

 ُا اإلاٗلىماث والاجها٫ هظ٦غ مً بُنها ماًلي:وعصث ٖضة حٗاٍع٠ لخ٨ىىلىح  
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ًم٨ً حٍٗغ٠ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ ٖلى أنها "مسخل٠ أهىإ الا٦دكاٞاث 

واإلاىخجاث والازتراٖاث التي جأزغث بٓهىع ج٨ىىلىحُا الخىاؾِب والاجهاالث الخضًث 

نها والتي جخٗامل م٘ قتى أهىإ اإلاٗلىماث مً خُث حمٗها، جدلُلها، جىُٓم ها، جسٍؼ

٣ت اإلاىاؾبت واإلاخاخت   (.11، ص1118)ػادلي،واؾترحاٖها في الى٢ذ اإلاىاؾب وبالٍُغ

 ثاهُا: ألاهداف ؤلاطتراجُجُت لخىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصال. 

لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ أهمُت ٦بيرة باليؿبت لل٣ُإ الخ٩ىمي أو الخام ٖلى 

 (11،10، ص ص 1111)كُجي، ُث تهضٝ ئلى:مسخل٠ اإلاجاالث وأ٢ؿام اإلاإؾؿت خ

 زٌٟ ج٩ال٠ُ ؤلاهخاج وئػالت أزغ اإلايزة الخىاٞؿُت الىاحمت ًٖ ا٢خهاصًاث الدجم._

ت الاجها٫ و٦ٟاءجه وزٌٟ ج٩الُٟه._ اصة ؾٖغ  ٍػ

ير اإلاٗلىمت الض٣ُ٢ت واإلاخجضصة وطل٪ ٢هض اجساط ال٣غاعاث الهائبت._  جٞى

ملُاث اإلاإؾؿت وحٗل_ ٗالُت.جبؿُِ ئحغاءاث ٖو  ها أ٦ثر ويىخا ٞو

 الكٟاُٞت وج٣لُل التزوٍغ وو٢ٕى ألازُاء._

ير وج٣ضًم زضماث أ٦ثر و أًٞل للٗما٫ وبالخالي جىُٓم أخؿً._  جٞى

٣ت أًٞل وخؿً اؾخٛال٫ اإلاىاعص واإلاسؼون._  اؾخٛال٫ الى٢ذ بٍُغ

 .مميزاث وجلىُاث جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصال الفسع الثاوي:

 .ىلىحُا اإلاعلىماث والاجصالأوال: مميزاث جىى

 الؿماث مً بٗضص الخايغ الى٢ذ في والاجها٫ اإلاٗلىماث ج٨ىىلىحُا جميزث     

 (12_14، ص ص 1110)واوحت،  أبغػها مً الخ٨ىىلىحُاث، مً  ٚيرها ًٖ والخهائو

 بُنهما مكتر٦ت أصواع هىا٥ أي واإلاؿخ٣بل اإلاغؾل بين ألاصواع جباص٫ ئم٩اهُت وهي الفاعلُت:_أ

  .(Interactive communication)الخٟاٖل مً هٕى بسل٤ ٌؿمذ الاجهالُت ما الٗملُت في

 في الخد٨م مً ٦بيرة بضعحت اإلاٗلىماث جباص٫ ٖملُت ؾدخم أهه حٗجي: اإلاظخفُد جددًد_ب

ت اصة ٚيرها، صون  مُٗىت مٗلىماث الخ٣ُ٣ي مً اإلاؿخُٟض مٗٞغ  الخالت هظه في ٌؿخسضم ٖو

ت ٍَغ٤ الٗملُت ًٖ هظه بترجِب ٣ًىم الظي اإلايؿ٤ ًضعى شخو باث مٗٞغ  اإلاؿخُٟضًً ٚع

 لخضماجه. م٣ابل وججهيزهم بها اإلاٗلىماث مً تهموخاحا
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 صون  مً الاجهالُت الٗملُت أَغاٝ بين اإلاٗلىماث جغاؾل ئم٩اهُت حٗجي : الالجصامىُت_ج

 و٢ذ في اواؾخٗماله وجٟدهها الجهاػ في اؾخ٣بالها ئعؾالها، بمٗجى و٢ذ في جىاحضها قٍغ

 الخاحت.

 آزغ ئلى م٩ان أي مً واؾخ٣بالها مٗلىماث بث ئم٩اهُت بمٗجى :الحسهت و الخدسن كابلُت_د

 اإلاغؾل واإلاؿخ٣بل. خغ٦ت أزىاء

ل كابلُت_ه اء مً اإلاٗلىماث ه٣ل ئم٩اهُت : الخدٍى  حؿمذ ج٣ىُاث باؾخٗما٫ وؾُِ آلزغ ٖو

ل ُت، مثل بين بالخدٍى ل ألاٖو ت عؾالت جدٍى ت عؾالت ئلى مؿمٖى  م٣غوءة. أو مُبٖى

 والخىنُل مسخلٟت قغ٧اث َٝغ مً مهىٗت أحهؼة اؾخٗما٫ ئم٩اهُت :الخىصُل كابلُت_و

 الخهيُ٘. ُٞه جم الظي البلض أو الكغ٦ت الىٓغ ًٖ بٌٛ بُنها ُٞما

 وفي الٗالم خى٫  الاجها٫ لىؾائل ٞأ٦ثر أ٦ثر الخىؾ٘ ٢ابلُت :والاهدؼاز الؼُىعش_

 خم٘.للمج اإلاسخلٟت الُب٣اث

 الٗالم صو٫  مسخل٠ مً اإلاؿخُٟضًً بين اإلاٗلىماث جىا٢ل ئم٩اهُت :والىىهُت العاإلاُت_ح

 .الضولُت الخضوص والاهخ٣ا٫ ٖبر اإلا٩ان ٖائ٤ وصون 

 ٢ىاٖض جدُذ ٦ما واإلاُُٗاث، للمٗلىماث اللخٓي بالى٣ل الؿماح : الىكذ جللُص_ط

 و٢ذ. أ٢ل وفي ؾهىلتو  بِؿغ اإلاسؼهت اإلاٗلىماث الىنى٫ ئلى الطخمت البُاهاث

ت اإلاهام اكدظامن_  اإلاؿخسضم بين الخٟاٖل لخضور ٦ىدُجت ٌٗخبر وهظا : آلالت مع الفىٍس

 والىٓام.

تل_  حهت مً أو لصخو شخو مً ؾىاء الغؾالت ئًها٫ في الخد٨م ئم٩اهُت : الالحماهٍس

اث ئلى واخضة  .ال٩ل ئلى مً ال٩ل أو مجمٖى

 هي: أزغي  وزهائو ؾماث وهىا٥

 اإلاخٗضصة. اللٛاث ئلى الىاخضة اللٛت مً ا٣٫الاهخ_

 الاجها٫. في الخ٩امل ج٨ىىلىحُاث ئلى الخىٕى ج٨ىىلىحُاث مً الاهخ٣ا٫_

خماص مً الاهخ٣ا٫_ خماص ئلى اإلااصًت الثىعة ٖلى الٖا ت. الثىعة ٖلى الٖا  ال٨ٍٟغ

ت و البكغي  الٗىهغ ب٨ٟاءة أ٦ثر الاهخمام_ ما٫. أصاء في الؿٖغ  ألٖا

 .الٗالمي الا٢خهاص ئلى اإلادلي الا٢خهاص مً ٫الاهخ٣ا ْهىع _
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 ثاهُا: جلىُاث جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصال. 

صة،: جخمثل هظه الخ٣ىُاث ُٞما ًلي   (111،111، ص ص 1118)فسخاحي، لٍى

وهي ج٩ىن ٖلى ق٩ل ج٣ىِخين: ألاولى و٦أنها لىخت مٗلىماث،  د الالىتروهُت:ئاالجس _أ

اإلاىٓمت، والخ٣ىُت الثاهُت هي ُٞضًى ج٨ـ وهي  جىي٘ زهُها ليكغ الغؾائل صازل

ً واؾترحإ  وؾُلت لٗغى ال٩لماث، ألاع٢ام، الهىع، الغمىػ ٖلى قاقت مخلٟؼة، وجسٍؼ

 ٧ل طل٪.

ير الجهض والخ٩لٟت في طل٪، وجدخاج  ت ه٣ل اإلاٗلىماث، وجٞى وتهضٝ هظه الخ٣ىُت ئلى ؾٖغ

سخلٟت، ؾىاء ٧اهذ مٗلىماث لخُب٤ُ هظه الخ٣ىُت قاقت ٦مبُىجغ لٗغى اإلاٗلىماث اإلا

 ٖامت أو زانت بالٗمل. 

ت  ووالت اإلاعلىماث:_ب حكبه و٧الت الصخاٞت وج٨دسخي أهمُت بالٛت في جدؿين وؾٖغ

اإلاٗلىماث صازل اإلاىٓمت، خُث ًخم وكغ م٣االث صخُٟت زانت باإلاىٓمت، خُث 

الخانت  ًدهل الٗاملىن ٖلى اإلاٗلىماث مً الضازل، وج٩ىن هظه اإلا٣االث ٖلى الكب٨ت

 باإلاىٓمت، وجدخاج هظه الخ٣ىُت الى أحهؼة مخُىعة وأٞغاص مإهلين.

 وجخمثل هظه الاجهاالث ُٞما ًلي: :الاجصاالث الالىتروهُت_ج

و٢ض اؾخمضث ٨ٞغتها مً الاهترهذ، جل٪ الكب٨ت الطخمت مً قب٩اث  ػبىت الاهتراهذ:_

بكب٨ت اإلاكتر٥ ٢اصع  الخاؾىب اإلامخضة ٖبر الٗالم، التي حؿخسضمها ٧ل الضو٫ وحٗٝغ

ٖلى الىنى٫ ئلى آالٝ اإلاهاصع والخضماث اإلاسخلٟت في مجا٫ اإلاٗلىماث، أما الاهتراهذ 

ٞهي حٗخبر بى٪ مٗلىماث صازلي، ٞهي ٧االهترهذ ول٨نها ٣ِٞ ٖلى مؿخىي صازلي، خُث 

 أن اإلاخٗاملين ٖلى مؿخىاها هم الٗاملىن في اإلاىٓمت.

ؾائل بؿُُت بين مسخل٠ الٗاملين في اإلاىٓمت، وهي جمثل ع  :السطائل الالىتروهُت_

وج٩ىن هظه الغؾائل الال٨تروهُت م٨خىبت ٖلى الكب٨ت، ل٨نها جمخاػ بالجمل ال٣هيرة طاث 

 اإلاٗجى اإلاباقغ.

ئن مجمل هظه الاجهاالث الال٨تروهُت حٗخبر خخمُت ويغوعة ٞغيتها الخُىعاث الخانلت 

ل  في مجا٫ الاجهاالث، ٦ما حٗبر ًٖ وكاٍ خىاعي  ت جدٍى بين ؤلاوؿان وآلالت ًمخاػ بؿٖغ

 اإلاٗلىماث.  
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 .جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصال مظاهماثثالثا_ 

  :ل٣ض ؾاهم الخُىع الٗلمي والخ٨ىىلىجي في جد٤ُ٣ ٖضة أهضاٝ جخمثل ُٞما ًلي

 (un.org/arabic/conferences/wsis/fact6.hthttp://www. ىكع الىتروويم)
اهُت ألاٞغاص ومً بين الخُىعاث التي جدضر باؾخمغاع جل٪ اإلاخٗل٣ت  - جد٤ُ٣ ٞع

ير زضماث الاجها٫  بخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫، وما جبلٛه مً أهمُت مً هاخُت جٞى

ير اإلاٗلىماث الالػ  مت لألشخام بمسخل٠ أهىاٖها، وزضماث الخٗلُم والخث٠ُ٣ وجٞى

ت نٛيرة ٌؿخُُ٘ أٞغاصها الاجها٫ ُٞما بُنهم  واإلاىٓماث، خُث حٗلذ مً الٗالم ٢ٍغ

بؿهىلت وجباص٫ اإلاٗلىماث في أي و٢ذ وفي أي م٩ان، وحٗىص هظه ألاهمُت لخ٨ىىلىحُا 

اإلاٗلىماث والاجها٫ ئلى الخهائو التي جمخاػ بها هظه ألازيرة، بما ٞيها الاهدكاع الىاؾ٘ 

ل ؾىاء باليؿبت لٗضص ألاشخام اإلاكاع٦ين آو اإلاخهلين، أو باليؿبت لدجم وؾٗت الخدم

ت ألاصاء وؾهىلت الاؾخٗما٫ وجىٕى الخضماث.  اإلاٗلىماث اإلاى٣ىلت، ٦ما أنها جدؿم بؿٖغ

ت لخجاوػ الاه٣ؿام ؤلاهمائي بين البلضان  والاجهاالث أصاة اإلاٗلىماث ج٨ىىلىحُا حٗخبر - ٢ٍى

، واإلاغى، وألامُت،  ببظ٫ الجهىص الٛىُت وال٣ٟيرة وؤلاؾغإ بُٛت صخغ ال٣ٟغ، والجٕى

م٨ً لخ٨ىىلىحُا بال٣غاءة  جىنُل مىاٞ٘ ؤلاإلاام والاجها٫ اإلاٗلىماث والخضهىع البُئي. ٍو

. ٞمً زال٫
ً
ب ئلى أ٦ثر اإلاىا٤َ اوٗؼالا  اإلاٗلىماث ج٨ىىلىحُا وال٨خابت، والخٗلُم، والخضٍع

 إلاٗلىماثا إلاؿدكُٟاث الاجها٫ بأًٞلوالجامٗاث وا والاجها٫، ًم٨ً للمضاعؽ

م٨ً لخ٨ىىلىحُا، واإلاٗاٝع اإلاخاخت الخانت بدل  وكغ الغؾائل والاجها٫ اإلاٗلىماث ٍو

يرها.   الٗضًض مً اإلاكا٧ل اإلاخٗل٣ت باألشخام واإلاىٓماث ٚو

جإصي الثىعة  ئن ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ حؿاهم في الخىمُت الا٢خهاصًت: -

 مً الخٟاٖل الاحخماعي والا٢خهاصي و٢ُام الغ٢مُت ئلى وكى
ً
ء أق٩ا٫ حضًضة جماما

لى ٨ٖـ الثىعة الهىاُٖت التي قهضها ال٣غن اإلاىهغم، ٞان زىعة  مجخمٗاث حضًضة. ٖو

٘ والخأزير في خُ ت ٍىج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ مً قأنها الاهدكاع بك٩ل ؾَغ

ٗلىماث والاجهاالث التي حؿمذ ٢ىة ج٨ىىلىحُا اإلا خى٫  الجمُ٘. وجخمدىع جل٪ الثىعة

ت اإلاىحىصة في أي م٩ان بالٗالم في هٟـ اللخٓت  للىاؽ بالىنى٫ ئلى اإلاٗلىماث واإلاٗٞغ

.
ً
با  ج٣ٍغ
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اصة ٢ضع  - ٘ مً ٞغنت جدى٫ جٖلى الاجها٫ وج٣اؾم اإلاٗلىماث واإلاٗاٝع  ة ألاشخامٍػ ٞغ

 وعزاء لجمُ٘ ؾ٩اهه. 
ً
حمُ٘ ألاشخام لهم وهظا ئطا ما ٧ان الٗالم ئلى م٩ان أ٦ثر ؾلما

 . ئم٩اهُاث اإلاكاع٦ت والاؾخٟاصة مً هظه الخ٨ىىلىحُا

الم الخ٣لُضًت  والاجها٫، باإلياٞت اإلاٗلىماث جم٨ً ج٨ىىلىحُاث - ئلى وؾائل ؤلٖا

بضلىهم في اإلاجخم٘ الٗالمي،  والخضًثت، ألاشخام اإلاهمكين واإلاٗؼولين مً أن ًضلىا

هم أو م٩ان ؾ٨نهم. وهي ال٢اث  حؿاٖض ٖلى بٌٛ الىٓغ ًٖ هٖى ت بين ال٣ىة ٖو الدؿٍى

ين اإلادلي والضولي. وبىؾٗها جم٨ين ألاٞغاص، واإلاجخمٗاث،  نى٘ ال٣غاع ٖلى اإلاؿخٍى

 في
ً
  والبلضان مً جدؿين مؿخىي خُاتهم ٖلى هدى لم ٨ًً مم٨ىا

ً
م٨نها أًًا الؿاب٤. ٍو

 ٫ ئلىمً زال٫ الىنى   اإلاؿاٖضة ٖلى جدؿين ٦ٟاءة ألاصواث ألاؾاؾُت لال٢خهاص

 .والكٟاُٞت اإلاٗلىماث

ؼ الخىمُت   مً هظا ًخطح أن لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ صوع هام في حٍٗؼ

ت والا٢خهاصًت والاحخماُٖت والث٣اُٞت،وطل٪ إلاا لهظه ألازيرة مً زهائو مخميزة  البكٍغ

وأ٦ثر ٦ٟاءة مً وؾائل الاجها٫ الخ٣لُضًت، ٞخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ واؾٗت 

هدكاع جخسُى بظل٪ الخضوص الجٛغاُٞت والؿُاؾُت للضو٫ لخهل ئلى أي ه٣ُت مً الا 

الٗالم عجؼث أن جهل ئليها وؾائل الاجها٫ ال٣ضًمت، ٦ما أنها جمخاػ ب٨ثرة وجىٕى 

اإلاٗلىماث والبرامج الخث٣ُُٟت والخٗلُمُت ل٩ل مسخل٠ قغائذ البكغ، مخاخت في أي م٩ان 

مهضع هام للمٗلىماث ؾىاء لألشخام أو  وػمان، وبخ٩لٟت مىسًٟت. ٞهي حٗض

اإلاىٓماث بمسخل٠ أهىاٖها أو للخ٩ىماث، ٦ما أنها جلٗب صوعا هاما في جىمُت الٗىهغ 

ب وبغامج الخٗلُم  البكغي مً زال٫ البرامج التي حٗغى مً زاللها، ٦برامج الخضٍع

يرها.  وبغامج الخٗلُم ٚو

غها اؾخسضامها بك٩ل  لهظا ٩ًىن مً الًغوعي الاهخمام بهظه الخ٨ىىلىحُا وجٍُى

ُتهم بأهمُتها في الخىمُت والخُىع،  ب وحٗلُم ألاٞغاص ٖلى اؾخٗمالها، وجٖى ٞٗا٫، م٘ جضٍع

 مً زال٫ ئبغاػ أهمُتها ٖلى الهُٗض الجؼئي وال٨لي.

 

 



ٗلىماث و الاجها٢٫غاءة جأنُلُت لخ٨ىىلىحُا اإلا  

 

203 

 

 خاجمت: -

جمىذ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ال٣ُمت الخىاٞؿُت للمإؾؿاث وحؿاٖضها في الاؾخٛال٫  

ُض الٗال٣ت بُنها الٟغم التي ًمىد ها لها الؿى١، أًًا مً قأنها أن حؿاهم في جَى

وحمُ٘ اإلاخٗاملين مٗها مً مىعصًً و٧ل أصخاب اإلاهالح مً حهت، وجض٤ٞ اإلاٗلىماث 

بك٩ل متزامً مً َٝغ مؿخسضميها مً حهت أزغي مما ًًمً ئخضار هٕى مً الخ٩امل 

ُت، ٞمجا٫ ج٨ى ىلىحُا اإلاٗلىماث ًمـ بين مسخل٠ أوكُت اإلاإؾؿت الغئِؿت والٟٖغ

 حمُ٘ ال٣ُاٖاث اإلاإؾؿُت وع٦يزة لخد٤ُ٣ ألاهضاٝ ؤلاؾتراجُجُت.

 :كائمت اإلاساحع 

 الىخب:أ_

أثس الخلدم في جىىىلىحُا اإلاعلىماث  ،(2211أخمض ق٨غ لُلى خؿام الضًً )_1

ت ، ميكىعاث اإلاىٓمت الٗغبُت على الخصائص الىىعُت والىمُت للمىازد البؼٍس

 حامٗت الضو٫ الٗغبُت، مهغ. ،ٍتللخىمُت ؤلاصاع 

لُت و التروٍج ثالاجصاال (، 2226الب٨غي زامغ )_1 ، صاع الخامض لليكغ و الدظٍى

 الخىػَ٘،ٖمان.

صاع ، أطاطُاث الاجصال هماذج و مهازاث،(2229الُائي خمُض، الٗال١ بكير )_0

 الُاػوعي الٗلمُت، ٖمان.

الجامعي  ، صاع ال٨ٟغ ىماثإدازة جىىىلىحُا اإلاعل(، 2229الهيرفي، مدمض ) _5

ت.ؤلا   ؾ٨ىضٍع

 صاع الث٣اٞت، ٖمان. ٖلم اإلاٗلىماث،(،2224الهباٙ ٖماص ٖبض الىهاب )_4

جىىىلىحُا اإلاعلىماث  (،2222الؿامغائي ئًمان ٞايل )٢ىضلُجي ٖامغ ئبغاهُم،_6

 ، الىعا١ لليكغ والخىػَ٘، مهغ.وجطبُلاتها

هغم اإلاعلىماث  (،2227ٖبض ال٣اصع ) الجىابي ٖالء الض٢ًًىضلُجي ٖامغ ئبغاهُم،_2

ت وجىىىلىحُا اإلاعلىماث  صاع اإلاؿيرة لليكغ و الخىػَ٘ و الُباٖت، ٖمان.، ؤلاداٍز
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ت الجامُٗت، جىىىلىحُا الاجصال (،2225مدّٟى مدمض ) _8 ، صاع اإلاٗٞغ

تؤلا   .ؾ٨ىضٍع

ض مىير ) _2  ، صاع صحلت،ٖمان.فن ؤلادازة باالجصال ،(2228ٖبىي ٍػ

 في ودوزها اإلاعلىماث جىىىلىحُا (،1112س ى عبد هلل فسػلي )_ علي مى 11

م  .مهغ والخىػَ٘، لليكغ ئًترا٥، وؤلالىترووي الخللُدي الدظٍى

 :اإلارهساث و السطائل الجامعُتب_

جىىىلىحُا اإلاعلىماث و الاجصال و أثسها على  _ ال٣غي ٖبض الغخمان )صؽ(،11

ت ت، ، ٢ؿم اصة اإلااحؿخير، مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهإدازة اإلاىازد البؼٍس ٖلىم ججاٍع

 .حامٗت مدمض بىيُاٝ، اإلاؿُلت

ت في  الَغـ مغاص )صؽ(، _12 أثس جىىىلىحُت اإلاعلىماث على اإلاىازد البؼٍس

ما٫، اإلاؤطظت ،  مظ٦غة جسغج يمً مخُلباث هُل قهاصة اإلااحؿخير، ئصاعة ألٖا

 حامٗت الجؼائغ، الجؼائغ.

ضاث خىعٍت )_13 جىىىلىحُا الاجصال الحدًثت في اطخخدام  (،2228بىلٍٗى

ت  قهاصة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل ، مظ٦غةاإلاؤطظت الاكخصادًت الجصائٍس

 .الٗامت، حامٗت مىخىعي، ٢ؿىُُىت والٗال٢اث الاجها٫ اإلااحؿخير،

أثس حىدة اإلاعلىماث في  (،2211_حهام ٣ٖبت، خمُضوف هجم الضًً )14

مخُلباث هُل قهاصة اإلااؾتر، ، مظ٦غة م٣ضمت يمً جدلُم إدازة معسفت الصبىن 

٤، حامٗت مىخىعي، ٢ؿىُُىت.  حؿٍى

وز جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصال في جدظين د (،٧2213اوحت بكير ) _15

ت ، مظ٦غة م٣ضمت الاجصال الداخلي في اإلاؤطظاث الاطدؼفائُت العمىمُت الجصائٍس

-احيمً مخُلباث هُل قهاصة اإلااحؿخير، ٖلىم الدؿُير، حامٗت ٢انضي مغب

 ، الجؼائغ.-وع٢لت
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جأثير جىىىلىحُا اإلاعلىماث على وعُفت اإلاساحعت  (،2224مؿاهل ؾاؾُت ) _16

، مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة اإلااحؿخير، حؿُير الداخلُت في اإلاؤطظت

 اإلاإؾؿاث، حامٗت الخاج لخًغ، باجىت.

ؼة )17 تالاجصال السطمي وعالكخه بالحىافص اإلا (،2228_ ٞغخاحي لٍى ، مظ٦غة عىٍى

ت،  حامٗت م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة اإلااحؿخير، جىُٓم اإلاىاعص البكٍغ

 .، بؿ٨غة.مدمض زًُغ

أثس اطخخدام جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصال على  (،2228_قاصلي قىقي )18

، مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة أداء اإلاؤطظاث الصؼيرة واإلاخىططت

 ، الجؼائغ.-وع٢لت–مغباح  اإلااحؿخير، حامٗت ٢انضي

مت ) _19 جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصال وجأثيرها على زضا  (،٢2212ُجي ٦ٍغ

٤ الخضماث، الصبائن اإلاصسفُت ، مظ٦غة الؾخ٨ما٫ مخُلباث اإلااؾتر، جسهو حؿٍى

 حامٗت وع٢لت.

   اإلاىاكع الالىترووي:ج_    

 2225وجىوـ الٗانمت  2223ى٠ُ ح -جم٘ اإلاٗلىماثلمج مإجمغ ال٣مت الٗالمي -11

 مى٢٘ ئل٨ترووي:ميكىع في 

         http://www.un.org/arabic/conferences/wsis/fact6.ht    
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