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 مستخلص:

تصااالت املتراورر مرتبراة بتراور تكنولوجياا االو  لقد باتت تقنيات املعلوماات الحديثاة        

ترقياااة و  املجتمعاااات عاااا عصااار،ا الحامااار، وم ااااطمة ماورياااة عاااا تراااوير املي ا،  ماااات العلمياااة

تعااد الولاايلة ا كهااد أطميااة لنقاا  املجتمعااات الناميااة و  اقتصاااد املعرفااة علااد البلاادا، والاادول،

 دياااادا يتوافاااا إلاااات مجتمعااااات أكهااااد ترااااورا، فمااااة ت اااااطم برريقااااة مبا اااارر عااااا بنااااا  مجتماااا  ج

يتكياام مااا  موجااة التغ ااادات والتاااوالت الرطيباااة الاااة م ااات ميتلاام مناااا ا الحيااار اللااايما و 

االقتصااااادية م أاااا، أياااال تااام اال،تقااااال مااال املجتماااا  الصااانا ا إلاااات مجتمااا  املعلومااااات و  العلمياااة

التوليااااااام  املبناااااااة عفااااااات توليااااااام التقنياااااااة والتكنولوجياااااااا عاااااااا  ياااااااار ا   اااااااا، واالرتقاااااااا   أاااااااا،

التاول جع  االقتصاد العاملي  الذي يتيذ مل املعارفة والتقنياة مرتكزا له، طذاجا االلتداتي

ال ااارعة وال عالياااة الااااة توفرطاااا لاااه وأةااابل ي ااااطم م ااااطمة فعالاااة عاااا تثمااا ،  ي ااات يد مااال

 وتقوية اقتصاد املعرفة جيال ب  جي .

 جس الهيئاااااتاملعلومااااات واالتصاااااالت وأةاااابات طااااا فبعااااد أ، الااااتقرت وااااورر تكنولوجيااااا       

الدوليااة العامااة وال اةااة ورماازا لل اايررر والقااور ولاا يال الااتداتيجيا لاادعم اقتصاااد املعرفااة 

فماال يملكهااا يمتلاا  ألمااام ا مااور وماال تقاااعس  وتنااوير الاماااط د االعالميااة ب طميتااه وفعاليتااه،

وباااات الصاااراع الادياااد بااا ، العاااالم طاااو  التعامااا  معهاااا باااذفا  أةااابل عاااا مااا  رر العاااالم ، عااال

وتاليلهاا والاتعمالها بماا ييادم العلام  ال ارع  إلات املعلوماات واماتالق تارو تاداولها وةول ال

الدقاااة والتاليااا   وتراااوير الوتل،مماااا كاااو،  واملعرفاااة، مااال أجااا  اتياااام قااارار لاااليم مبناااة عفااات

عاا تكااويل التيااار  وااورر تكنولوجياا االتصاااالت الاااة ت ااطم بقاادر كب ااد واورر جدياادر يرلا  عل أااا

 ااملت اقتصاااديات العااالم لاااطمت بقاادر كب ااد جاادا عااا ترااوير  م العوملااة والاااةالاااارمل مل هااو 

وعليااه فالورقااة  جوا،ااا العلاام واملعااارمل وترقيااة ا بااااخ والعلااوم  ااالل العقااديل ال ااابق ،.

الباثيااااااة الاااااااة باااااا ، أياااااادينا لااااااتعالح قيااااااية جوطريااااااة تتعلاااااا  بااااااا دوار املاوريااااااة لتكنولوجيااااااا 

و واملهااا عااا ترقيااة االقتصاااد املعرعااا ورعااء لااب  االرتقااا  املعلومااات وامل ل ااات ا عالميااة 

والترااااور عاااااا ا فااااراد واملجتمعاااااات تما اااايا مااااا  مترلبااااات العصااااار ودوا ااااا االلاااااتعمال ا مثااااا  

 لإلعالم والتكنولوجيا عا مواكبة عصر اقتصاد املعرفة الحديء.

 :ال لمات امل تا ية

 و د، الت اع ، ترقية االقتصاد املعرعا، اقتصاد املعرفة، تكنولوجيا االتصال املترورر، الت 

 مجتم  املعرفة
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 مقدمة:

لقااااااد عاااااارمل مجااااااال االعااااااالم  ااااااالل ال اااااانوات اال  اااااادر وااااااورر كب اااااادر فتعااااااددت ولااااااا له    

 ال اعليااااااة املومااااااوعيةو  ملاااااا  تما اااااايا ماااااا  رو  العصاااااار و  وا تل اااااات اطدافااااااه وولا  ااااااه

ل تاااارمل املينااااغل ، ا بعااااد التثقي يااااة  يااااء ي ااات ور مومااااوع االعااااالم باطتمااااام كب اااد مااااو 

 الاتذر االعالم بن    اص.   و  با عالم بص ة عامة

 امل ااموعةو  وبربيعااة ا   ااا، ال ناارية فا،ااه يتاا ور بمااا ترر ااه ولااا   ا عااالم املقاارو ر

تاااااااتاكم عاااااااا لااااااالوكه  -أعااااااارامل وقااااااايم وديااااااالو  املر ياااااااة   لكااااااال عاااااااا املقابااااااا  لل ااااااارد مبااااااااد و 

 ااااااد  مااااال ا مااااام،  وم أاااااا ي ااااااتمد الااااااة ااااااا عباااااارر عاااااال ةااااا ات تم ااااا   عااااال   -وتصااااارفاته 

اال،تما ،فالهويااة تاا ور بناا   كب ااد عفاات فافااة اليناااتات الر   ااية عااا و  إ  الااه بالهويااة

 الاماعة واملجتم .  و  العا لةو   يار ال رد

ور اام مااا عرفتااه املجتمعااات اال  ااا،ية ماال ترااورات عااا فافااة املجاااالت إال ا، الت ك ااد عااا 

القااااادرر عفااااات ا تياااااا، تلااااا  الهوياااااات وتجااااااوأل  الاااااديل بقاااااي ماصاااااورا عاااااا عااااادمو  الهوياااااة

 لا  الرارومل امل اا،در لالرتقاا  ب ومااعنا و  اال،ق امات االلغا ية ال ا در عا ةا وفنا

إال ا، طااذا الراار  عاااد ير ااو عفاات ال ااا ة ماال  ااالل املمارلااات العدوا،يااة ،الاات جا،ااا 

ماااات الااااة االأل و  الت رياا  عفااات الااااو الاااديل والهويااة الثقافياااة مااال  اااالل لهااور الحااارو 

الااااااذيل يعاااااادو، ةااااااا  ا  -الناااااابا  –اةاااااابات تعصاااااام بالقلااااااا الناااااااب  للمجتمعااااااات 

م اااتقب  املجتمعاااات مااال  اااالل تغي اااد الرااارومل ال اااا در ،ااااو االفيااا  إال ا، ماااا ير اااو 

عفااات ال اااا ة مااال األماااات الااااة اجتا ااات املجتمعاااات العربياااة تعاااد ،قراااة تااااول عاااا لااا  

االعاالم طاو ال اال  االقاو  و  الثقافياة االوماع الدولية الراطنة وأةابل موماوع الهوياة

املنرمااات و  لياار  الاااو املجتمعااات وملاا  ماال  ااالل   اادر  اابا أا وتارياا  جماعااات

ل لاااا  منااااكالت ليالااااية تاااا ور عااااا تغي ااااد مصاااا د النااااعو  وطااااذا مااااا يلاااادأل عفاااات ال ااااا ة 

املنرمااااات فا،اااات ولياااادر و  العربيااااة عااااا الوقاااات الااااراطل. بااااالر م  ماااال ا، طااااذ  الاماعااااات

 وية وديل عفت   ا  ا ر دا   الدولة ،  ها او ب ، الدول.ال،اياأل ط

عا معزل عل تل  الثورر ولم يبقى املجتم  الازا ري عفت  رار مجتمعات العالم 

التكنولوجية الاة عرفها القر، العنريل، أيل ا ت لت تكنولوجيات االتصال العلمية و 
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الاغرافية ب ، و  ياليةلم تكت ي بتجاوأل الحدود ال و  امل افاتو  الحديثة ا بعاد

إ،ما تعدت مل  إلت الحدود الثقافية ، طذا ما  ل  للوجود االجتما ا و  املجتمعات

مجموعة مل الرواطر االجتماعية تأدد الهويات الثقافية للمجتمعات  اةة تل  

امل توردر للتكنولوجيا ،  يء أةبات طذ  التكنولوجيات الحديثة لالتصال مصدرا 

لتينئة االجتماعية ت تري  أ، تن   فردا فعاال عا املجتم  ر   يا مل مصادر ا

أ،ه ل س و  ي اطم عا بنا   كما ت تري  أ، تن   فردا منارفا عا املجتم  ،  اةة

بمقدور أي بلد أ، يع ش بمعزل عل طذا التقار  االتصالا الذي     ،راما عامليا 

 يعتمد عفت ا، تا  إعالمي ال تتاكم فيه ا ،رمة .

 املفاهيمي:االطار 

 تعريف وسائل اإلعالم:  .1

إ، ولاايلة االتصااال أو ا عااالم اااا مااا تاا دي بااه الرلااالة ا عالميااة أو القنااار الاااة تاماا  

الرماوأل الااة تاتواأااا الرلاالة، مال املرلاا  إلات امل ااتقب ، ف اي أياة عمليااة اتصاال ييتااار 

)لاااامعية، املرلااا  ولاااايلة لنقااا  رلااااالته، إماااا  اااا ويا أو بوالااارة االتصااااال الامااااط دي 

بصاارية ، ولكاال ماا  مال رااة أ، الولاايلة ل  اات اااا افلااة أو الاهاااأل عااا -بصاارية، لاامعية

 اااد ماتاااه فقااا،، ولك أاااا، تل  صااال عاااا طي ااا  التواةااا  فلاااه... بمعنااا  أ، الاااااريدر ماااثال 

  .49، ص1998)دليو،  بدو، مربعة وبدو، موألع ل  ت وليالة اتصال

و أدار تصااا  بااا ، فااارديل أو أكهاااد تنقااا  وتعااارمل ولاااا   ا تصاااال أيياااا ، فماااة فااا  تقنياااة أ

امل ااااااتقب ...  إ، و  بموجبأااااااا لغااااااة أو رمااااااوأل أو  رفااااااات ي همهااااااا ترفااااااا االتصااااااال ، املرلاااااا 

 ا ةااااااااواتو  ولاااااااا   االتصاااااااال ااااااااا : الولاااااااا   ال اااااااامعية الااااااااة تنااااااام  الكاااااااالم املا اااااااي

 املتاركااااة ،و  الرلااااوم الااماااادرو  الولااااا   البصاااارية الاااااة تناااام  الصااااور و  املولاااايقى ،و 

لكاااااال إما ا،تقلناااااااا إلاااااات التوةاااااايم الاااااااوطري للتقنياااااااة و  الرقميااااااة ،و     النصاااااايةالولاااااااو 

الاديدر ، وطذا طو العام  الحالم ، لوجاد،ا أ، لهاذ  التقنياة م ا ر ألالاية أةابات 

الااارد   ، إي التواةااا  مااا  ماااواد و  عاااا جوطرطاااا ، وااااا إم ا،ياااة التعامااا  االيجااااري ) ا  اااذ

املعارو  ، وتالياا فاا، الباا ث ، املتيصصاا ،  ل املوجاودر عاا بر،اامج الكمبيااوتر ماالتصاا
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ياااارو، أ، ت اااامية ل الولااااا   املتعااااددرل عاااااجزر عاااال توةااااي  املياااامو، ال، ف أااااا تغي بااااا 

  .19، ص2011)أبو الحمام،  للعنصر الاوطري 

وطناق مل ي تعم  م هوم ل وليلة االتصال ل بمعن  مزدوج ينام  عاا  ، وا اد ،راام 

ا جهزر التقنياة الااة ت امل باا ل باء ل و  ل فهم ل الولا  ، املعا ي أو الرمز الذي ي مل با

الرلا   ) إرلالها والاتقبالها . وكماا طاو معارومل، فاا، ال هام والباء  ا ئا، ميتل اا، 

اللغااة مااثال   (  ااارتأما إلاات م ااتوي ، ماال االتصااال ياماا  وا، أااا )الراديااو مااثال   أولهمااا 

طناااق مال يناا د . و رلاا  الرادياو ماثالإي يكاو، ولايلة لااه. لكال العكاس   ااد  احيل : ال ت

لااا   اتصااالية م ا،يااة و  إلاات ،ااوع   اار ماال الولااا   أو م ااتو  اتصااالا والااء لاايي  بااه

مثاااا  : املكتبااااة ، امل اااار  ، املناااااد ، اللدملااااا، ... طااااذ  الولااااا   ، الاااااة تناااا د إلاااات أماااااكل 

وجية ال تقنيااة اتصااالية مثاا  الراديااو باا  لولاايولو  لالتصااال ، ل  اات رمزيااة مثاا  اللغااة

 أي ت اعلية ألالا.

كماااا قاااد يكاااو، لولاااا   االتصاااال معنااا  مزدوجاااا   ااار : عنااادما ينااا د مااال جهاااة إلااات البعاااد 

التقنااااااة االرلااااااالا برابعااااااه الولاااااايري ، املتولااااااري أو الااااااوكيفا لولااااااا   مثاااااا  التل اااااازر ، 

ومل جهاة أ ار  إلات معنا  املااي، ، الولا، أو الااو العاام أو . الراديو ، الصحافة ،الخ

  .24-23، ص2007االتصالية ا لاة تندرج مم أا: ا  بار، ا عال،ات )دليو، امل ل ة 

الت و د ا عالمي: يعد الت و د مل أطم أطدامل االتصال، فانال ،تصا  ببعيانا لنا ور،  .2

ولكاال قياااو ا واار وماادا  أماار لاا س ماال ال ااهولة بم ااا،. وةااعوبة قياااو ا واار ودرالااته 

ت أ ااااااار  مايراااااااة با   اااااااا، فامل ل اااااااات ،اجماااااااة عااااااال تااااااادا   تااااااا و د االتصاااااااال بتااااااا و دا

االجتماعيااااااة ومنرمااااااات التيناااااائة االجتماعيااااااة. وبالي اااااابة لالتصااااااال املبا اااااار )االتصااااااال 

ال ردي والام ا والوجاااا  فايمكل معرفاة رد ال عا  والتا و د  ياء يمكال رةاد التا و د 

ومعرفااااااة االتجاطااااااات امليتل ااااااة للرلااااااالة االتصااااااالية. ولكاااااال الصااااااعوبة تكماااااال عااااااا  الااااااة 

صاااال الامااااط دي الوالااا   ياااء أ،اااه مااال الصاااعا قيااااو رجااا  الصاااد  وماااد  تاااا ور االت

 الامهور بميمو، الرلالة إال بعد إجرا  الترالعات ودرالات  ول املوموع. 
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و،قصاااااد باااااا ور ا عالماااااي للرلاااااالة ا عالمياااااة طاااااو ماااااا ياااااادخ مااااال تغ ااااادات عفااااات املتلقاااااي، 

ا، أو تيليااااه عاااال اتجاطااااات وتعلمااااه  اااا ئا ماااال ماتااااو  الرلااااالة، أو تبييااااه اتجاطااااا جديااااد

  135، ص2011فا،ت لديه لابقا، أو تعدي  اتجا  مع ،. )فام   ور يد مراد، 

يعااااارمل قااااااموو التكنولوجياااااا الرفيعاااااة ا عاااااالم الادياااااد : ا عاااااالم الادياااااد وولاااااا له .3

بناااااااا   ميتصاااااااار ويصاااااااا ه ب ،ااااااااه ا،اااااااادماج الكمبيااااااااوتر و ااااااااب ات الكمبيااااااااوتر، والولااااااااا ، 

م الاديد با تصاار طاو مجموعاة تكنولوجياات االتصاال املتعددر، وبا ا ل  تد ا عال 

 الاة تولدت مل الت اوج ب ، الكمبيوتر والولا   التقليدية لإلعالم. 

  131-130، ص2013وععرفه قاموو الكمبيوتر علد مد ل ، طما: )  ن ،   ي ، 

إ، ا عاااالم الادياااد ينااا د إلااات جملاااة مااال تربيقاااات االتصاااال الرقماااي وتربيقاااات الينااار  

لكتدو اااي عفااات ا قاااراص ب ،واعهاااا امليتل اااة والتل زياااو، الرقماااي واال،تد،ااات، وطاااو يااادل اال

عفااااات الاااااتيدام الكمبياااااوترات ال  صاااااية والنقالاااااة فياااااال عااااال التربيقاااااات الاللااااالكية 

لالتصاااااالت وا جهاااازر املامولااااة عااااا طااااذا ال ااااياو. وتكااااو، تربيقااااات ا عااااالم الاديااااد عااااا 

وت وال ياااااااديو باااااااالت امل مااااااا  معالاااااااااة لاااااااياو التااااااا اوج الرقماااااااي إم يمكااااااال تنااااااااغي  الصااااااا

 النصوص وإجرا  عمليات االتصال الهات ي و  دطا مبا رر مل أي كمبيوتر.

ينااااا د امل هاااااوم أيياااااا إلااااات الرااااارو الاديااااادر عاااااا االتصاااااال عاااااا الب ئاااااة الرقمياااااة بماااااا ي ااااامل 

للمجموعات ا ةغر مل الناو بإم ا،ية االلتقاا  والتجما  عفات اال،تد،ات وتباادل املنااف  

لومااااااااات، وااااااااااا ب ئاااااااااة ت اااااااامل لوفاااااااااراد واملجموعاااااااااات بإلااااااااماع أةاااااااااواتأم وأةاااااااااوات واملع

  ، وقاااد 152، ص 2009مجتمعاااتأم إلااات العاااالم أجمااا . )أولاااا جاااوديس بيفاااا و  ااارو، ، 

تعااددت ولااا   ا عااالم الاديااد واااا تاازداد تنوعااا و،مااوا وتاادا ال ماا  ماارور الوقاات، وماال 

 أطم طذ  الولا  :

 Blogsملدونات ا

تاااااا  بتاااااااديثات منترمااااااة، وعااااااادر مااااااا تجماااااا  باااااا ، النصااااااوص والصااااااور، واااااااا مواقاااااا  تتم

الرلااومات أو ال يااديو، ورواباا، لصاا اات ويااا أ اار ، وعااادر مااا تكااو،   ااد رلاامية 

، 2008وتعتمااااد عفاااات إد ااااال مااااذكرات أو أ بااااار يوميااااة. )مصاااار ى الصااااادو عباااااو، 

95  
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 Mashupsاملزج 

ار وا ااادر فاملاااة، مصاااادر طاااو موقااا  يجمااا  بااا ، بيا،اااات مااال أكهاااد مااال مصااادر وا اااد عاااا أد

 البيا،ات و البا ما تنم  ال را ،، مث  جوج   را ، واملواق  التجارية. 

 Photo Sharing Sitesمواقع مشاركة الصور 

اااااا مواقاااا  ت اااامل لاااا  بمناااااركة الصاااااور  رفيااااا علااااد اال،تد،اااات ماااا  أةاااادقا  ، ألمال ااااا  

 وأفراد العا لة، وععتلد فليكر مل أكهدطا  يوعا عفت اال،تد،ت.

 Podcastsالبودكاست "التدوين الصوتي" 

ماازيج ماال مصاارآحات ل ي بااودل ولالبااءل واااا مل ااات الصااوت أو ال يااديو الاااة يمكناا  

االلاااااتماع إل أااااااا أو مناااااااطدتأا عفاااااات جهاااااااأل الكمبيااااااوتر الهاااااااص باااااا  أو عفاااااات مجموعااااااة 

 متنوعة مل أجهزر الولا ، املامولة )مث   ي بود، الهواتم املامولة .

 Social Network Sitesاالجتماعية مواقع الشبكات 

ااااا مجتمعاااات اال،تد،ااات الااااة تعريااا  فااارص للتواةااا  مااا  اف اااريل ومااا  ا فاااراد الاااذيل 

 تربر   أم مصالح منتدكة أو توف د املوارد الالألمة.

 Video Sharing Sitesمواقع مشاركة الفيديو 

واقاا  مناااركة ت اامل لاا  بتامياا  وتبااادل أ اارتة ال يااديو عفاات اال،تد،اات واااا منااا أة مل

الصااااور، وموقاااا  اليوتيااااو  طااااو ا كهااااد  ااااهرر ماااامل طااااذ  املواقاااا . )  اااان ،  اااا ي ، 

  156-152، ص2013

تكنولوجيا االتصال: قب  أ،  عرمل تكنولوجيا االتصال يجا أوال أ، ،ادد ماطية  .4

التكنولوجيا عا  د ماتأا، مل  أ، الاديد ف أا ل س معناطا وإ،ما ل رها، 

قدم املجتمعات اال  ا،ية، ومل ال ر  أ، ،رب، ب ، فالراطرر ،  ها قديمة 

التكنولوجيا وب ، امليتدعات الحديثة الاة تعتلد   ر املرا   عا ترور الراطرر 

االتصالية، وفلمة تكنولوجيا فلمة معربة ال أة  لها عا كتا اللغة والقوام س 

مكو،ة مل وما يقابلها عا اللغة العربية طو مصرآح لتقنية ل وفلمة تكنولوجيا 

 مقرع ، طما:
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للوجال الاة تعنة العلم، وبالتالا يكو، و لتكني ل والذي معنا  الرري  أو الوليلة

معن  ال لمة فلها لعلم الوليلة ل الذي  أا ي تري  ا   ا، أ، يبلغ مراد  )عبد 

 ، كما ويادد الدكتور ألاطر أ مد مصرآح التكنولوجيا عا 250البال، مامد ، ص

 لالية:والخ م اطيم أ

أوال: التكنولوجيا كعملية: وطو التربي  املنرم للماتو  العلمي أو املعلومات بغر  

 أدا  مادد ي دي عا ال أاية إلت    من لة معينة.

وا،يا: التكنولوجيا كمنتج: ماصلة تربي  ا لاليا العملية يكو، عا امل اعدر عا 

  ،  ها طما ،تاج للتربي  إ،تاج افالت وال امات، فال يلم كمادر  ام و لة العر 

 التكنولوجا للم اطيم وا لاليا العلمية.

والثا: التكنولوجيا كمزيج لوللو  واملنتج: مل طذا يتضح أ، عملية اال تداع 

تصا بأا عملية إ،تاج وبالتالا ال يمكل فص  التكنولوجيا ك للو  ع أا كمنتج 

صا به دا ما ترور عا إ،تاج وأوضح مثال عفت مل  طو الحالا افلا، فن س الاهاأل ي

   252اللدامج وتول  كب د ف أا )عبد البال، مامد ، ص 

 افرا  ب ، ترف ، أو أكهد عل تري  ألالياو  املعلوماتو  أما االتصال فهو تبادل ا ف ار 

بالتالا  عنة بتكنولوجيا و   الكتابةو  ولا   ميتل ة مث  ا  ارر ، الكالم ، القرا رو 

أو جهاأل أو وليلة ت اعد عفت إ،تاج أو توألع  أو تيزيل أو التقبال   االتصال ل أي أدار

مل  الل النرر إلت     ،25،ص2010التدجاعها )فيي  دليو،و  أو عر  البيا،ات

التعريم املقدم لتكنولوجيا االتصال ،جد أ،ه مل الصعا إيجاد وجه للنبه ب ، 

ل اتبة ،الحالا ا لكتدو ي ميتلم ولا   تكنولوجيا االتصال مثال: الهاتم ، افلة ا

مل النا ية الراطرية ، أما مل النا ية اليمنية للدور الذي ت ديه طذ  ا جهزر فإ،نا 

،جد أ، تكنولوجيا االتصال تزيد مل تاقة اال  ا، وقدراته امليتل ة وبالتالا يمكل 

رم القول أ، تكنولوجيا االتصال اا مجموع التقنيات أو ا دوات أو الولا   أو الن

امليتل ة الاة يتم تولي ها ملعالاة امليمو، أو املاتو  الذي يراد توةيله مل  الل 

النة يتم مل  اللها و  عملية االتصال الاماط دي أو ال  ص ة أو التنريمي أو الام ا

البيا،ات امل موعة أو املكتوبة أو املصورر أو املرلومة أو امل موعة و  جم  املعلومات
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أو الرقمية مل  الل الحالبات ا لكتدو،ية وم تيزيل طذ   املر ية أو املربوعة

 أ  دا  نر طذ  املواد االتصاليةو  التدجاعها عا الوقت املنالاو  املعلوماتو  البيا،ات

تبادلها، وقد تكو، تل  التكنولوجيات يدوية أو  لية أو و  ،قلها مل م ا، إلت   ر و 

 الت الاة ينملها طذا الترور.املجاو  إلكتدو،ية   ا مر لة الترور التاريخا لها

التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال: ترهر التكنولوجيات الحديثة لإلعالم  - 

واالتصال مل  الل الام  ب ، ال لمة مكتوبة ومنروقة والصور ال اكنة ومتاركة 

ب ، االتصاالت للكية وال للكية أرمية أو فيا ية وم تيزيل املعريات وتالي  

إتا تأا بالن   املر و  عا الوقت املنالا وال رعة الالألمة. وععرفها و  ميامي أا

معالا فهمي  يدرب ، ل التكنولوجيات الاديدر لإلعالم واالتصال تن د إلت جمي  

أ،واع التكنولوجيا امل تيدمة عا تنغي  و،ق  وتيزيل املعلومات عا     الكتدو ي 

تصاالت و ي ات الرب، وأجهزر ،وتنم  تكنولوجيا الحالبات افلية، وولا   اال

  253، ص2002ال اكس و  دطا مل املعدات الاة ت تيدم بندر عا االتصالل)معالا ،

 : وترهر أطم طذ  ال مات عا: مسات تكنولوجيا االتصال احلديثة

 باااا ، فافااااة ولااااا   ا عااااالم الاماااااط دي وتكنولوجيااااا االتصاااااالت  :الت اماااا  واال،اااادماج

الااابات و اااب ات الهااااتم و اااب ات املعلوماااات، والاااتيدام واملعلوماااات، فمااا  تراااور الح

تكنولوجيااا الباااء ال ياااتي، لهااارت تكنولوجيااا االتصاااال متعاادد الولاااا ، وتكنولوجياااا 

 .االتصال الت اعفا بتربيقاتأا امليتل ة وأ هرطا  اليا  بكة ا ،تد، ت

 اتقبلها إم أي القدرر عفت تبادل ا دوار ب ، املرلا  الرلاالة االتصاالية وم :الت اعلية 

يتاول مل يتعام  م  ولا   االتصال الحديثة مل مجرد مل متلقي لالية إلات مناارق 

 .مت اع  يرل  وع تقب  املعلومات عا الوقت ماته

 إ، عماا  ولااا   االتصااال الحديثااة بتكنولوجياتأااا املتقدمااة والاااة مكنتأااا  :الالتزامنيااة

اوأل  أاااا مادودياااة الوقااات عاااا لاااا  يومياااا تجااا24مااال العمااا  الااادا م وامل اااتمر عفااات مااادار )

التقبال الرلا   واالتصال مل ترمل الامهاور إلات إم ا،ياة إرلاال والاتقبال الرلاالة 

  .259،ص2002فال  ، (عا الوقت الذي ينالا املرل  وامل تقب  عفت  د لوا 
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  فهنااق ولاا   اتصاال كث ادر يمكال الااتيدامها  :قابلياة التاارق والتاويا  والتوةاي

عاااا أي م اااا، دو، الحاجاااة إلااات التواجاااد عاااا م اااا، وابااات وال إلااات معااادات وااللااات ادر م أاااا 

كث اااادر مااااال أجاااا  االتصاااااال أو اللنااااغي  مثااااا  : الهاااااتم النقاااااال، التل ااااو،، ال ااااايارات أو 

الرااا رات، والتل ااو، املاادمج ماا  لاااعة اليااد،...و  دطا كث ااد ماال الولااا   الحديثااة الاااة 

التصااااااااااااال الحديثااااااااااااة مات تااااااااااااور تكنولوجياتأااااااااااااا كمااااااااااااا أةاااااااااااابات لكث ااااااااااااد ماااااااااااال ولااااااااااااا   ا

التكنولوجياات العالياة القاادرر عفات ،قا  املعلومااات مال ولاي،، إلاات   ار، وتاويلهاا ماال 

 .ةورر إلت أ ر  

 و عنااة بااه تغلغاا  ولااا ، االتصاال  ااول العااالم ودا اا  فاا  تبقااة  :النايوع واال،لنااار

اجتماعيااااااة، فتكنولوجيااااااا االتصااااااال تتجااااااه ماااااال الضاااااا م إلاااااات الصااااااغ د،ومل املعقااااااد إلاااااات 

، وماال ا  ااادي إلاات املعقااد مثاا : الكمبيااوتر الااذي تم اا  ب جيالااه ا ولاات بالضاا امة ال  ااي

والعمليااات املاااددر ليصاابل فيمااا بعااد ةااغ دا، وعااا متناااول الناارا ل، ومتعاادد ال اادمات 

 .إمااااافة إلاااات 101 -100والولااااا م وطااااو مااااا يرلاااا  عليااااه الاااام الكمبيااااوتر ) اااارا  ،ص 

، 2004بومعيا  ،(مل لل ارد بلنمياة قدراتاهالتدف  ال رع  والكثيم للمعلومات مماا ي ا

 . 205ص

 وظائف تكنولوجيا االتصال: -

     لتكنولوجيا االتصال مجموعة مل الولا م لع  أطمها:

التاول مل الصوتي إلت الرقمي: بعد التيدام  ب ات الهاتم لنق  بيا،ات   .1

ب ات ا،قلا الوم  ف ةبات النو  الكمبيوتر تياع ت الحاجة لتبادل البيا،ات

أةبات امل املات الهات ية عمال وا،ويا لها ، وأد  ،ق  و  تصمم أةال لنق  البيا،ات

البيا،ات رقميا إلت تا ل واضح عا م تو  ال دمات  اةة فيما يتعل  بتقلي  

 التي يم مل وألنأاو  حام املعدات االتصال

مي عا التاول ،او الر ي  املتا  دوما: عندما ا،لنر التيدام التكني  الرق  .2

 ا جهزر ا لكتدو،ية فإ، مل  أد  إلت تصغ د املعدات ووفرتأا وبالتالا ر صها.
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التاول مل ا لكتدو، إلت ال وتو،: للت ا  ارر الهات ية تيتق  علد ا لالق   .3

الناالية كتيار كهرباتي معيم إلت أ،  دوت النقلة النوعية با تداع ا ليامل 

لكتدو، املعر  للنوعش بليار ال وتو، )ج يمات اليو ية، وطكذا اللبدل تيار ا 

 اليو   النقي.

مل املتنوع إلت املت ام : بدال مل ا ت ار ال    و  التاول مل ال اص إلت العام  .4

ل ، تلي و ي وا د التادخ أللو  تاوي   زم الرلا   بديال عل تاوي  الدوا ر ، 

راكز تاوي  الرلا   إلت عا ل  طذا ا للو  تيت ، الرلا   وم توجه بوالرة م

،قرة الهدمل دو، و   ايتأا ، يتم مل  علد أي م ار متا  يرب، ب ، ،قرة ا ة 

طذا النرام املت ام  ال ي رو ب ، و  االلت ام بمبدأ النق  عل تري  أقصر م ار بي أما ،

البيا،ات الاة ينقلها لوا  فا،ت عبارر عل م املات طات ية أو رلا   فاكس أو بيا،ات 

يوتر ف لها بالي بة له لل لة مل البيا،ات الرقمية يتم توج أها علد م ارات كمب

 النبكة إلت أ، تص  إلت  ايتأا.

العم  عفت التاول مل ال لية )أ ادي االتجا   إلت التجاوري )وناتي االتجا  :   .5

معرم ،رم بء املعلومات تعم  عفت ألاو الرور ال لية  يء تيتق  املعلومات عا 

وا د مل املرل  إلت امل تقب  إلت أ، لهرت مراف  معلومات تعم  عفت ألاو اتجا  

الرور التجاوري مث   ب ات ال يديو تكس ونا ية االتجا  وبالتالا أةبل مل املمكل 

 تبادل الرلا   م  مراكز املعلومات.

التاول مل الثابت إلت النقال: أةبل مل املمكل أ، يام  معه ا   ا، معلومات   .6

يا،ات كث در وبرامج ومل ات أينما مطا مل  الل تكنولوجيات االتصال الحديثة وب

  71,72.ص1994مث  الهاتم النقال، الكمبيوتر املامول. )، ي ، 

 أهم أنواع تكنولوجيا االتصال:

اال،تد،ت: اا ا تصار لعبارر النبكة الدولية واا  بكة ترب، ب ، العديد مل - 1

بيا،ات عا معرم دول العالم ويمكل  ي فرد مل أي م ا،  ب ات املعلومات وقواعد ال

 الن اد إل أا.
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الهاتم النقال: لطو وليلة أو جهاأل ةغ د ي تيدم للتواة ، موة  بنبكة -2 

الصورل) و  النصيةو  التقالل الرلا   الصوتيةو  اتصاالت الللكية رقمية ت مل ب ء

ات االتصال الحديثة الاة   وععتلد الهاتم النقال أ د أطم تقني170،ص2003دليو، 

تعداأا إلت القيام و  ترور بالتمرار  ا  أةبات أكهد مل مجرد وليلة اتصال ةوتي

 ...الخ .  بمهام الكمبيوتر ، ال ام دا ، لة التصوير ، املنا  ، لة  البة ، املذياع

ا قمار الصناعية: عبارر عل جهاأل يدور عا ال ل  ال ارجا  ول ا ر  أو  ول - 3

   ر ويقوم ب عمال عديدر مث  االتصال، ال ا ، الكنم.كوكا 

ا ماعة: االماعة كم ل ة وكوليلة اتصال تعد وعا  للميمو، الثقاعا الذي - 4

تا   به برامجها واا بذل  تصنم ممل املواد الحاملة للثقافة والعاملة عفت 

  .120، ص2011 نرطا ب ، م تعمل أا. )  مدي ،

 :خصائص تكنولوجيا االتصال

الت اعلية: ومل  لوجود لل لة مل ا فعال االتصالية، فاملرل  ي تقب  ويرل  -1

عا الوقت ،  ه، وكذل  امل تقب  ومثال مل  بع  الولا   الاة يوجد ف أا ت اع  

ب ، امل تيدم واملرل  مث  الهاتم، التل األ الت اعفا وامل تمرات عل بعد والكمبيوتر 

 وكذل  اللديد االلكتدو ي...الخ. ال  ص ة الذي ي تيدم عا االتصال

الالتزامنية: وتعنة إم ا،ية إرلال الرلا   والتقبالها عا وقت منالا لل رد - 2

قت ،  ه فمثال امل تيدم وال تترلا مل ف  املنارك ، أ، ي تيدموا النرام عا الو 

عا ،رم اللديد االلكتدو ي ترل  الرلالة مبا رر مل منتج الرلالة إلت م تقبلها عا أي 

 وقت دو، الحاجة لتواجد امل تقب  للرلالة.

قابلية الحركة: طناق ولا   اتصالية كث در يمكل مل تيدم أا االفادر م أا عا - 3

ديو يوم  عا الايا، وجهاأل االتصال مل أي م ا، مث  الهاتم النقال، جهاأل ال ي

 فاك مي  يوم  عا ال يارر و الا  لا ،قال مزود برابعة.

قابلية التاوي : واا قدرر ولا   االتصال عفت ،ق  املعلومات مل ولي، إلت   ر - 4

فالتقنيات لاة يمك أا تاوي  الرلالة امل موعة إلت رلالة مربوعة وبالعكس، 
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ها عا دور ال  نما وعفت أ رتة ال يديو وعفت وا فالم ال  نما ية الاة يمكل عرم

 ا لروا،ات املدمجة عفت الر م مل ا تالفها عا الن  .

النيوع واال،لنار: وععنة به اال،لنار امل أجا لنرام االتصال  ول العالم وعا دا   - 5

ف  تبقة مل تبقات املجتم  وال يكو،  كرا عفت االوريا  فق، وإ،ما ينم  ف  فئات 

 املجتم .وتبقات 

الكو،ية: الب ئة ا لالية الاديدر لولا   االتصال اا ب ئة عاملية دولية  ا  -6

ت تري  املعلومة أ، تلب  امل ارات املعقدر، كتعقد امل ال  الاة يتدف  عل أا رأو 

، ص 1997املال إلكتدو،يا عند الحدود الدولية عا أي م ا، عا العالم ) ألاطر، 

21.20.19.  

 املعلومات واالقتصاد املعريف : تكنولوجيا   

يتجه االقتصاد أكهد ف كهد ،او اقتصاد مبنة عفت املعرفة، وتعتلد تكنولوجيا املعلومات 

ومم أا اللدمجيات مل أطم دعا م طذا االقتصاد. ويراف  مل  أييا تغ دات 

 . اجتماعية تجع  البع  ي مى املجتمعات القادمة مجتمعات املعلومات

 :اقتصاد املعرفة .1

أو االقتصاد الكمبيوتري ، أو كما يعرمل االقتصاد العقفا   لقد أ ذ اقتصاد املعرفة

 يا  ب رعة كب در ما  اقتصاد العم  وا ر  وافلة كمصدر للهدور.

يمكل أ،  عرمل اقتصاد املعرفة عفت أ،ه ،رام اقتصادي يمث  فيه العلم الكي ي 

وعفت طذا . لر   ية لتكويل الهدوروالنو ا عنصر ا ،تاج ا لاس ة والقور الدافعة ا

 ,Toumi) ا لاو ييتلم طذا االقتصاد عل باقا االقتصاديات عا بع  ا وجه أطمها

2002, 38):  

 عفت عكس عناةر ا ،تاج ا  ر ، ال يمكل ،ق  ملكية املعرفة. - 

يل م اقتصاد املعرفة ب ،ه اقتصاد وفرر أكهد مل كو،ه اقتصاد ،درر فعفت عكس  - 

ارد ا  ر  الاة تن ذ مل جرا  االلتأالق، تزداد املعرفة باملمارلة وااللتيدام املو 

 وتنلنر باملناركة.
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ي مل التيدام التقا،ة املال مة ييل  ا لواو ومينآت افتدامية تلغا قيود  - 

الزما، وامل ا، مل  الل التجارر ا لكتدو،ية الاة توفر الكث د مل املزايا مل  يء 

 ورف  الك ا ر وال رعة عا إ،جاأل املعامالت. تي ي  الت ل ة

مل الصعوبة بم ا، عا اقتصاد املعرفة تربي  القوا، ، واليرا ا، فراملا أ،  - 

املعرفة متا ة عا أي م ا، عا العالم، فإ، مل  يعنة أ، طناق اقتصادا عامليا اأيمل 

 عفت االقتصاد الوتنة.

املتداكمة وتعتمد عفت ال هم وا دراق وبما أ، املعرفة اا  لي، مل التعلم وال لدر 

ال نري، فإ، مجرد وجود معلومات منلتة ال ين   إمافة  قيقية لالقتصاد 

ومعها عا إتار م هوم، و  باعتبار أ، املعلومات ال تكو، مات قيمة ما لم يتم تاليلها

ومل طذا املنرل  فإ، تربيقات املعرفة أةبات عامال  الما عا تاديد الوم  

 ة وامل  ر الي  ية ل   بلد وةناعة وم ل ة.التنافس 

 مؤشرات التوجه حنو اقتصاد املعرفة وتكنولوجيا املعلومات: .2

إم ما تلبعنا التاوالت عا عالم اليوم، فإ،نا ،جد العديد مل امل  رات الاة تدل عفت 

توجه العالم التدريجا ،او املعرفة، وت كد عفت تعالم دور املعلومات عا التنمية 

 ادية واالجتماعية.االقتص

 :(Carl, 2000, 22)ويمكل أ،  عدد أطم طذ  امل  رات عا النقاط التالية 

املتيصصة،  يء أ، أطم ما يم   و  اعتماد االقتصاد عفت اليد العاملة امل طلة -

الوم  االقتصادي الاديد طو ارت اع الرلا عفت اليد العاملة مات الك ا ات العالية 

عرفة، وا،ي ا  ا  نرة الاة تعتمد عفت اليد العاملة واملتيصصة عا ميدا، امل

 ا ق  ك اية؛

ا،تقال تنريم االقتصاد مل إ،تاج ال ل  إلت إ،تاج ال دمات،  يء أ، طناق ا،تقال  -

متصاعد لليناط االقتصادي مل التدك   عفت ال ل  إلت ةناعة ال دمات ب   الها، 

% مل اليد العاملة تنتغ  عا  70عل فمثال ،ال ظ عا دول  مال أمري ا أ، ما يزيد 

% ب نما تعرمل ا،ي اما  2,3ميدا، ال دمات ، وتزداد طذ  الي ا لنويا بما يناطز 

ولعله مل أطم العوام  امل  رر لهذا التاول   ) % لنويا عا قراع ال ل  0,2يص  
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طو ارت اع الرلا عفت ال دمات مل ترمل الو دات ا ،تاجية وامل تأل  عفت  د 

ويتجفت تلا والتعمال الو دات ا ،تاجية مل  الل اعتمادطا عفت اللدامج .  ال وا

 ا عالمية عفت تول لل لة ا ،تاج.

 إشراك املؤسسات يف بناء جمتمع املعرفة واملعلوماتية:

توجد املعلومات عا ةلا ا دارر الحديثة للمنرمات،  اةة تل  الاة د لت عا 

قب  باالللثمار عا الرألمال املعرفة لآح اظ  العوملة، أةبات مرالبة أكهد مل مي

ععد طذا االللثمار عا و  عليه وتنميته، وكذل  با دارر املاكمة لرةيدطا املعلوماتي،

ا دارر الحديثة للمعلومات  رتا ألاليا للمناف ة الدا مة ب ، امل ل ات، إال أ، 

ا يادخ بالي بة املعلومات ال يمكل التيدامها والتاكم ف أا ب هولة عفت  رار م

للممتل ات املادية ، وطذا ما ي  ر كهدر ا   او عا إدارر املعلومات ر م االلتيدام 

 . 50، ص2000)مرياتي،  الوال  با ،تد،ت والتكنولوجيا الرقمية وتعدد الولا ،

وطكذا أةبل االللثمار عا املعلومات أ د عوام  ا ،تاج، فهو يزيد عا ا ،تاجية، كما 

وف د فرص العم ،  يء أ، توف د املعرفة وتاويلها إلت معلومات رقمية يزيد مل ت

يجعلها تتاول إلت للعة وععتمد مل  عفت مرا  : توليد املعرفة، ،قلها و نرطا، 

 اللثمارطا.

وعا طذا يعتمد اقتصاد املعرفة اعتمادا كب دا عفت فعالية امل ل ات عا جم  املعرفة 

يد ال ل  و دمات جديدر توألع علد  ب ات املعرفة والتعمالها لرف  ا ،تاجية وتول

 الاة تتغ د ف أا املعلومات بمعدالت لرععة.

إ، العالقة ب ، التنمية وب ، املعلومات والتيدامها أةبات واضحة، وبالتالا أةبل 

االللثمار عا املعلومات واال،تد، ت بن   مصدر جديدا لإل داخ الوفرات عا الت ل ة 

كما أ،  – يء وفرت اال،تد، ت املعلومات وب ق  الت اليم  –تاجية ورف  الك ا ر ا ،

 التجارر ا لكتدو،ية تزايد التعمالها عفت ةعيد املناف ة العاملية.

ال يمكل اف، االلتغنا  عفت املعرفة عا امل ل ة الاة تريد أ، تنجح عا االقتصاد 

 لتداتيجية للمعرفة، العاملي الاديد فالنجا  عا امل تقب  ل توقم عفت ا دارر ا



 الحديثة واقتصاد املعرفة تكنولوجيا االتصال .بغداد باي عبد القادرد. 

 

 
 م2018 أكتوبر، 2ع ،5مج              279          املجلة املصرية لعلوم املعلومات 

وعليه فإ، تروير وإدارر مصادر املعرفة للنكال، املا  ا لاس ة عا ا ت اظ 

 امل ل ة بعافيتأا االقتصادية وقوتأا عا ال وو .

II.3  التروير:و  م تلزمات التاول 

إ، تنمية اقتصاد مبنة عفت املعرفة بات ي ر  مجموعة مل التغ دات عا تبيعة 

املتم   ألالا  - اةة-عامة وعا إتار املاي، االقتصادي  وتنريم املجتم  بص ة

بمناف ة قوية ، الش ة  الذي دف  الكث د مل امل ل ات إلت إعادر ترت باتأا التنريمية 

وا لتداتيجية لتصبل أكهد تال ما م  : العوملة ، التكنولوجيا والقيم االقتصادية 

 الاديدر.

 وام  يمكل أ، ،وردطا فيما يفا:ويترلا م ار التاول والترور جملة مل الع

عا إتار مجتم   –مرورر التيدام املعلومات ب ، عامة الناو وعن   وال   -

فهم ي تيدمو، املعلومات بن   مكثم عا أ نرتأم كم تألك ،  –املعلومات 

وكذل  كمواتن ، ملمارلة  قوقهم وم  ولياتأم ، إمافة إلت إ نا  ،رم املعلومات 

 التعليم والثقافة ل افة أفراد املجتم  . الاة تول  مل إتا ة

مرورر التيدام املعلومات كمورد اقتصادي  يء يجا عفت امل ل ات والنرفات  -

التغالل املعلومات وأليادر ك ا تأا ، ومما ي كد طذا االتجا  املت ايد ،او  رفات 

 املعلومات لتا  ، االقتصاد الكفا للدولة .

البد مل توف د عام  ألاس ة ومروري وطو عام  وكيما، ل عالية ما لب  مكر   -

التكويل والتعليم امل تمر ، فما يم   االقتصاد املبنة عفت املعرفة طو مرورر 

االكل ا  الدا م للمعلومات وتنمية امل طالت اليرورية الللثمارطا ،  يء أةبات 

النرر التدبية والتكويل امل تمر النرتا، ا لاليا، للنجا  دا   أي مجتم  بغ  

 عل اليرورر االقتصادية .

III: تأثري التكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة جديدة يف االقتصاد . 

إ، االقتصاد العاملي ينهد وورر معلوماتية عا ف  القراعات،  اةة القراع 

م  رات تصم طذ  التاوالت، فقد أد  طذا إلت ،مو   الصنا ا. تدل عل أا

 او االقتصاد املبنة عفت املعرفة تاجية ب  ا فرمية التوجه ،م تدامة عا ا ،  وأليادر
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 يمكل النرر إلت املعرفة عفت أنأا : 

 know what  املعلومات -

     know how  ال لدات -

 know why  معرفة ا لبا  -

 know whoمعرفة اال تصاص عا ميتلم املجاالت  -

ية الاة تجري عا املجاالت املعرفة، با مافة إلت طذا ينرر إلت تصيي  العمليات ا لال

عا أررعة عمليات اا توليد املعرفة ، توويقها وتيزي أا ،  نر املعرفة وأ  دا واا أطم 

 التعمال والتيدام واللثمار املعرفة.

تكنولوجيا املعلومات تعد مل إفراألات اقتصاد املعرعا ، فمة تعتمد عفت الص ات        

 التالية:

تكنولوجيا ترقا جديدر عا إدارر والتعمال املعلومات عا ف  تقدم طذ  ال     1

القراعات االقتصادية، فمقار،تأا م  تكنولوجيا أ ر  ،جدطا تتم   بإم ا،ية تربيقها 

 عفت ف  االقتصاد وعملياته؛

تكنولوجيا املعلومات واالتصال تاق  م الا اقتصادية، ،ررا  نأا تا ل مل      2

 ياألر ومعالاة و نر والتيدام املعلومات؛قدرات ف  القراعات عا  

إ، ا بداع والترور عا التكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يزيد مل إ،تاجية ال رد      3

 والت ادته مل املعرفة والعلم والتكنولوجيا .

فتكنولوجيا املعلومات ت ور عا االقتصاد ت و دا إيجابيا ك دار طامة لتا  ، ا دار،   

اد املعارمل عفت ف  امل تويات ، وطذا ما يمكل القتصاد الازا ري ،ليجة الألدي

 االلت ات له والتيري، لح ل التعمال طذ  ا دار .

 III.1 : تأثري تكنولوجيا املعلومات على اإلنتاجية يف خمتلف املستويات 

III.1.1 : تأثريها على إنتاجية املؤسسة 

تكنولوجيا املعلومات ت ور ت و دا أكدت العديد مل الدرالات والتقارير م  را أ، 

ألاليا عا ،مو امل ل ات،  اةة عندما يراف  إد ال تكنولوجيا املعلومات مل ل ة 

  د ال تغ دات تنريمية وإدارية مرافقة.
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فقد بن ت عدر درالات أ، معدل ا ،تاجية فا، أعفت ما يمكل لد  امل ل ات الاة 

وألع  ا دارر والتنريم. إال أ، طذ  الدرالة اللثمرت عا التكنولوجيا املعلومات، وعا ت

بن ت أ، االللثمار عا املعلوماتية دو، أ، يرافقه إعادر توألع  وتا  ، عا ا دارر 

والتنريم لم ي دي إلت أليادر ما وبية عا ا ،تاج. إ، الت ادر القصو  مل تكنولوجيا 

طي ليات و  ، إلتداتيجيات جديدر  املعلومات تاق  عندما يرافقها اللثمار عا:

 جديدر، وأعمال جديدر.

III.1 .2 :تأثري تكنولوجيا املعلومات على اإلنتاجية القطاعية 

إما فا، االللثمار عا تكنولوجيا املعلومات وما يوافقها مل تغ دات تنريمية وإدارية ، 

ما ،فإ، االللثمار عا طذ  التكنولوجيا عفت   يا ل إ،تاجية امل ل ات عا قراع

ع يرهر ،مو أعفت عا ا ،تاجية لهذا القراع بالي بة للقراعات ا  ر . م تو  القرا

وتدل الدرالات عا و.م.أعفت أ، قراعات إ،تاج ال ل  كثي ة االللثمار عا التكنولوجيا 

املعلومات، ألهرت إ،تاجية أعفت مل قراعات ا  ر ، كما أ، إ،تاجية قراع 

  .84، ص 2002)  ا،ة،   ية أعفتةناعات تكنولوجيا املعلومات أييا ألهرت إ،تاج

III.1 .3 :تأثري تكنولوجيا املعلومات على توليد فرص العمل 

األدادت عامليا فرص العم  الاة ولدتأا مهل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت م  

مليو، عام  عا مهل  4.3 1992أوا   الل عيييات، ف ي و.م.أ فا، طناق عا عام 

. وفا،ت طذ  1998مليو، عام  5.3ما طذا الرقم إلتتكنولوجيا املعلومات، وم ،

% لنويا وطو معدل أعفت مل املعدالت أي قراع 6.5الزيادات عا فرص العم  بمعدل 

  ر، وإما أ ذ،ا عدد العامل ، عا كال القراعات املنتجة لتكنولوجيا املعلومات، 

مليو، عام   7.4والقراعات امل تعملة لتكنولوجيا املعلومات، فإ، العدد يص  إلت 

%، مل مجم  القو  العاملة ا مريكية. وإما أ ذ،ا فق،  6.1    أي ما   بة 1998

 1998عام  عام   ألم850األدياد عدد العامل ، بمهل برمجيات فند  أنأا ارت عت مل 

 . 1998مليو، عام  1.6إلت 
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III.1 .4 :تأثري تكنولوجيا املعلومات على قوى العاملة 

ومات واالتصاالت ت و د أ ر طو إد ال مترلبات جديدر  ول القو  لتكنولوجيا املعل

العاملة ، مل طذ  التغ دات أليادر أجور العامل ، عا مهل طذا القراع أليادر كب در 

   يا إ، معدل ا جور ال نوي عا الصناعات املنتجة لتكنولوجيا املعلومات فا، 

عدل ا جور ال نوي البالغ أعفت مل م  %85عا و.م.أ أي  1998دوالر لعام  58000

ارت عت ا جور للعامل ، عا  1992دوالر عا القراعات ا  ر ، ومنذ عام  31400

% لنويا باملقاب  لم يرت    5.8الصناعات املنتجة لتكنولوجيا املعلومات بمعدل 

 %.3.6ا جور العامل ، عا الصناعات ال اةة ا  ر  ب كهد مل 

تو  املعلومات وال لدر املرلوبة مل القو  العاملة، مل جهة أ ر  طناق أليادر عا م 

فالترور ال رع ، وا بداعات الاديدر عا طذا القراع يترلا عامل ، عفت م تو  

عالا مل ال لدر. كما أ، إد ال تكنولوجيا املعلومات عا القراعات ا  ر  عل تري  

 تعملة لابقا ، التعمال تجه  ات وبرمجيات أكهد تعقيدا وترورا مل التجه  ات امل

 لدر وتعليما مل قب ، كما ياتاج لتدريا   يجع  طذ  القراعات بااجة لعمالة اعفت

 م تقر لهذ  القو  العاملة يلنالا م  ترور التجه  ات واللدمجيات .

مل جهة أ ر  األداد عا جمي  القراعات ،وع مل املهل يرتب، بالتعام  م  املعلومات 

الاتأا والتعمالها ، كذل  املهل ال اةة باتيام القرار ، مل  يء تول أا ودمجها ومع

ال دمية تاتوي عفت و  وباالعتماد عفت املعلومات. إ، ف  القراعات ا ،تاجية،

ولا م مبيية عفت التعام  م  املعلومات أو املعرفة، لذل  فإ، ت و د تكنولوجيا 

مافة، كما مكر عا املهل إ  املعلومات تال عمليا ف  القراعات وأد  إلت تنقالت

لابقا لزيادر عا ا ،تاجية، وبذل  يكو، طناق ،وعا، مل العامل ، مل التكنولوجيا 

املعلومات ، ا ول العامل ، عا قراع ،  ه ، والثا ي للعامل ، عا قراعات أ ر  الاة 

 ت تيدم تكنولوجيا املعلومات واالتصال ك دار .

III.1 .5 وير املنتج:تأثري التكنولوجيا املعلومات على تط 

امل ل ات أ، طذ  التكنولوجيا يمكل التيدامها لترور منتجات   لقد اكلن ت

ولل  و دمات جديدر ، كما يمكل التيدامها لتروير  روط إ،تاجها أو عمليات 
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ا ،تاج. وبال ع  فقد تورت الكث د مل امل ل ات منتجات جديدر تتيمل دا لها 

 الوبية. إ، تروير املنتج لوا  فا، للعة عناةر وتجه  ات معلوماتية أو برمجيات 

 .  بد ول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ف أا  أو عملية إ،تاج قد ت ور ت و دا كب دا

مل جهة أ ر  وعندما أ ذت امل ل ات ت ت يد مل التكنولوجيا املعلومات 

  واالتصاالت، دعاطا إلت إعادر النرر بعمليات الباء وتروير ا ،تاج والل وي

 و دمات ما بعد البي  .

ولقد لاعد  نو  اال،تد، ت، عا  نر معلومات الباء والتروير العلمي وتكنولوجا ،  

فالكث د مل امل ل ات ت تعم  اال،تد، ت لزيادر فعاليتأا مل أج  أليادر إ،تاجها كما 

 ت تعملها الاامعات ومركز الباوخ التعماال والعا عا منارع  الباء والتروير .

كث د مل املعلومات العلمية والتكنولوجية العامة لتروير املنتج ومتوفرر عفت إ، ال

 اال،تد، ت ب   ال عدر مل   د ماطية عملية التروير املنتج تغ دا كب دا .

III.1 .6 : تأثري التكنولوجيا املعلومات االتصاالت على اإلنتاج 

 ،تاج، والتغ دات أدت التيدامات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عا  روط ا

ال رععة عا طذ  التكنولوجيا، إلت توجه ،او التيدام و در إ،تاج أةغر مل ال اب  

وأكهد مرو،ة ، كما راف  طذا التوجه توجهات أ ر  ،او الت ود بعناةر إ،تاج مل 

  ارج امل ل ة، وكذل  التوجه إلت تصغ د ف  و دات ا ،تاج الكلد .

ات عا تاقي   ليات جديدر عا ا ،تاج، ا تمتة ال لية لقد لاعدت تكنولوجيا املعلوم 

 ، ومث  الدقة عا jitفلية ا ،تاج وتي ي  ف  مر لة مل مرا لها عا الوقت املنالا )

ةناعة مركبات ال لعة املنتجة، وعدم تصيي  أي عناةر أو مركبات  اتئة عا 

 عملية إ،تاج للعة مل ال ل .

حالوبية عا الكث د مل العمليات املتعلقة با ،تاج وقد أورت اال،تد، ت وامل ل ات ال

  التعملت عا :

 تي ي  وتصميم املنتج؛  -

 تي ي  ت ل ة إدارر املنارع ؛ -
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 إدارر امليزو،؛ -

 تقديم التدريا للعمال واملول  ،؛ -

 أليادر أومنة ومرو،ة  روط ا ،تاج؛ -

  ووا   ا ،تاج؛  ت هي  وإةدار -

III.1 .7 وجيا املعلومات يف التسويق :تأثري التكنول 

يمكل اليوم للم تألك ، عا الكث د مل دول العالم الد ول إلت اال،تد، ت وا تالع عفت  

مواة ات وعرو  أي مل ال ل  الاة ير بو، عا  رائأا ،فاال،تد، ت أةبات م ا،ا 

للل وو، يمكل للم تأل  امل املة ب ، العديد مل العارم ،، وم إجرا  عملية 

  عفت اال،تد، ت، وم عا الكث د مل ا  يا، الدف  علد طذ  النبكة ، وعندما تكو، النرا

  للعة رقمية ، يمكل التالمها أييا علد طذ  اال،تد، ت.

أورت التجارر ا لكتدو،ية ت و دا كب دا عفت لعر ال وو ملعرم البيات  ، فاملنتدي 

لم ور رعة وت ل ة يمكل أ، يت ا  لعر ال لعة ومواة اتأا مل ف  بقاع العا

قليلة باملقار،ة م  الولا   ال ابقة )ال  ر ،الزيارات، املعار    وأكهد مل مل  فقد 

البوابات   فل ه  طذ   لهرت بع  اللدمجيات عفت اال،تد، ت لل هي  طذ  العملية،

 عمليات الل وي  وعمليات النرا .

مل املواق  ور رعة فا قة وتقوم طذ  اللدمجيات با باار علد اال،تد، ت عا العديد  

تد ت طذ  اللدمجيات و  با ثة عل أفي  لعر وأفي  مواة ات لصالح املنتدي،

ومل جهة ،ررا البات  فإ، اال،تد، ت أةبات وليلة طامة . Botsباملنتدي الرقمي 

للل وي  عامليا، فاملصنع ، ومقدمي ال دمات يعرمو، اف، عفت اال،تد، ت معلومات 

 دمات ل لعهم ، م  إم ا،ية الصيا،ة وا تالع بااللتعا،ة ومواة ات وألعار و 

 باال،تد، ت ، وكذل  التدريا عل بعد م  ف  اللواألم الل ويقية وفلها علد اال،تد، ت.
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 خامتة:

التقاادم ال اارع  لناارفات التكنولوجيااا العامليااة ومااا تقدمااه ماال منتجااات تقنيااة  لقااد بااات

ول العاااالم وتزاياااد االلااالثمار ف أاااا  اااالل عالياااة الدقاااة مااا  ات ااااع ،رااااو الاااتيدامها  ااا

ا عفاااات القراعاااااات االقتصااااادية ااااا جدياااااد 
 
قاااااد تلغااااا الااااانم،  ا عااااوام املقبلااااة، ي ااااار  ،مر

ا ،تااجا الحاالا لياا  مالهاا ،ما، إ،تاااجا   ار،  ياما  معاالم االقتصااد الادياد الااذي 

 التكنولوجيا الحالية عا امل تقب . تقود،ا إليه

 

الكومبيااوتر ورعااد  اال،تد،اات منااذ ت ااعينات القاار، املا اا ة ولقااد  اا   ا،لنااار الااتيدام 

ا  ،قلااااة ،وعيااااة للقراعااااات االقتصااااادية )ةااااناعة، ألراعااااة، تجااااارر،  اااادمات  باااادأت رويااااد 

ا لزياااااادر ا ،تااااااج واعتلاااااد  اااااا كب اااااد 
 
ا تتغ اااااد معاملهاااااا، إم ةاااااار عامااااا  التكنولوجياااااا مارف روياااااد 

 ملال، التنريم .العام  ال امس مل عوام  ا ،تاج )ا ر ، العم ، رأو ا

 

إم عملاات التكنولوجيااا عفاات الااتغالل املااوارد الربيعيااة ب فياا  ةااورر ممكنااة و ل اات 

ا إيجابيااااة عفاااات العمليااااة ا ،تاجيااااة، فال اااارعة عااااا تن يااااذ العمليااااة ا ،تاجيااااة وأليااااادر   وااااار 

ااااا، وتقليااا  الت ل ااااة والزياااادر عااااا معااادالت النمااااو االقتصاااادي وتا اااا ،  اااا و،وع  ا ،تااااج كم 

لعاااااام لآحياااااار، وأتا ااااات االتصاااااال ب ااااا  أ،ااااااا  العاااااالم، و لقااااات فااااارص عمااااا  امل اااااتو  ا

ا  جديااادر. وا تدقااات مجااااالت الراااا والهندلاااة وعلاااوم ال ياااا  وا ر  وأةااابات جاااز  

ا ا لتلقي ال لد واملعرفة و نرطما. ألالي   عا الل ليل والحرو ، وأةبات مصدر 
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