بحث عن وسائل االعالم ودورها المعرفي ج2
للباحثة الدكتورة  :وفاق حافظ بركع
كلية االعالم – الجامعة العراقية
 مزايا وسائل االتصال االلكترونية الحديثة
ان تكنولوجيااال اات ااالع والت اوت ااال
ال ديتال صولالماتال التختافال ،صل انتال شكا
الولالمل ال ديتال تحالوع اي توظيا

الاالنااال صول ااالماتال اات ااالليال ل ا ت ا ا

اا ا التكنولوجي ااال

اتتداداً طصي يالً و تطوي اًا لتذه الولالمل ال ديتال .لاذا ااالن

التكنولوجياال الحديثاال ل االلحتال والت التال ت تاال حيا

نتلااطيم تشاااللدص ال ااحالاال االكتاونيااال و تواقاام حيااال لااح

تحطااال

انناال الياو

التافاليااون وااذ ااال

تاان

خالع شحكال اانتان .
احاللاغ تن ان الولالمل اات الليال التي اااالتتال التكنولوجيال اات الليال الاالناال تكاالد تتشاالحال ااي
اادص لااتال

تاام الولااالمل الت ايديااال ،اا ان لنااال لااتال

الحديثال حالشكاللتال التختافال تتاال يا اي حلااللي ويفاا
التالاتال

ويؤدي ال تالثي اا

ومن ابرز هذه السمات:
اوالً :التفاعلية
لي لتال تن لتال

تتياالص لتكنولوجيااال اات ااالليال والت اوتالتيااال
تالثي ااتاي اا الولاالمل االكتاونياال الحديثاال،

ت ينال ا اات الع اانلالني والتجتتم حشكل ال .

تكنولوجيال اات الع الاالناال ،ويكاون ايتاال لاتشاالاكين ااي تاياال اات االع

تا ااالثيا ا ا ا ادواا ااخ ا ااين وحاللا ااتطال تت تحالدلتا ااال ،ويطاا ااه ا ا ا لا ااذه التتالالا ااال حاللتتحالدلا ااال او
التفال ايال اذ يلتطيم الفاد ان يالخذ ايتال توقم الشخص وي او حالا اللاي اات االليال ،حت نا اخاا ان
الت اال اال يل اات صل ويال اال اا اي آن واح ااد ك ااذل التل اات صل ويطا ااه اا ا ال ااالمتين صت ااذه ال تاي ااال ص ا ا

(التشااالاكينب صااداً تاان (ت اادا او تلاات صلب و ااذل تكااون لاايا ال تايااال اات ااالليال حالتجاااللين تاان
التالل ال التلت صل وال كس

حيح ولذا تال يطاه ايي صا (اا ال التفال ايب.

1

وتتاايح لااتال التفال ايااال لتت اافح اانتان ا

او تشاااللدي ال ن اوا

التحالشااا تاام ت ااتتي التوقاام او الاادخوع اااي حاادي
حشكل تحالشا ،وكذل التشالاكال اي تنتديال
التواقم ا شحكال اانتان
الااتحك حاللت اوتااال

الفلااالميال تكالنيااال لتحااالوا
ا اامااي

تاام ت ااد الصانااالت ولاايواي و ااا

الحاواا والتحالدثاال حاوع توالايم تتنالولتاال الصااات او

او التي يطاحتال الواا التواقم نفلتال ،الالً ن كونتاال تفاتح اتكالنياال

واختيااالا التوالاايم والخاادتال

التااي ياغااا صتااال التش االلد او التت اافح كي ا

يشالء وتت اااد.
لذه اللتال ال تلال

ل د اد

وحتىاللتؤللال

قداص ااشخالص والجتال ال

ال اليالدص تان

قداص الذكالء الفادي والذكالء الجت ي نتيجال لتال يلت حاللتالاوج (اانلاالني اآللايب الاذي ناااه تتجلاد

تاان خااالع التحااالدع الاادينالتي الفااواي الثنااالمي ااتجاااله لالااالمل الت اوتااال
(1ب

صااين اانلااالن واآللااال و ااين

اانلالن واانلالن تن خالع اآللي.

ثانياً :الالجماهيرية او الفردانية.

ان تكنولوجي ااال اات ا ااالع الحديثا ااال صول ااالماتال التتتثاا ااال حالاقتا ااالا ال اانال يال وااليا ااال

وو ااال

التيكاووي ا

التافاليااون تاانخف
التؤتت اا
لتاصي ح

ال ااوص والتفااال اي ،وخاادتال

الفااديوتكس ،التايتكلا

اات ااالع تثاال

واات ااالع ح وا ااد الصيالنااال ،

ن ح د ،الولالمط التت ددص ،اانتان  ،وجتيم لذه الولالمل تخالطاا الفااد وتتوجاي الياي
الحالجال

قد نت

والحاللااحال

االكتاونيااال .اتالح ا

اادد كصيااا تاان خاادتال

اللا ااوميال

اانلالنيال والاغحال

الذاتيال.

ن ذل ان الالالمل اات االليال حالتكالنتاال ان تتوجاي الا اااد او الا جتال اال ت يناال

ولكونتااال ا تتوجااي الا جتااالليا لااختال كتااال اااي التاللااي ،حت نا يتكننااال ال ااوع ان تايااال انتااالج
اات الع وتوالي ي ا احح

االً ،اذ اتجتا

تتيال الا تخالطحاال جتاالليا اكثاا تخ

ال ا تحوياال التجتتاام نحااو الفاديااال تاان خااالع توجيااي الااالمل تخالطااا حالجااال

لاذه الولاالمل

والاغحااال

الفاديااال،

الالً ن ت ديتتال لتواد ا التيال

( 1ب

د .نصيل اي ،تحديال

ا الت اوتال  ،لالاال الل الت ااال ،الكوي  ،ع
2

184

نيلالن  ، 1994ص . 31

وتاايتيال ا ح ا لتال .لذا ناى ان ااقحالع تتالايد تن قصل اااااد اا اتاتال تثال تاا الولاالمل
إلشحالع اغحالتت الخال ال وحالجالتت الذاتيال ،ونتيجال ذل صدأ

جتاالليا الولاالمل اات االليال تتفتا

واالداد تحك اااااد حاللولالمل الحديثال حشكل شخ ي وليس جتاللياي.
االاتج اااله الجدي ااد لالت ااالع ،وخ و ا االً ا ااي ال اادوع التت دت ااال ص اادأ يتج ااي نح ااو (ا تاكالي ااال

اات ااالعب ،حيا ا

يح ااوع تل ااؤوليال اختي ااالا الصا ااات وال نا اوا

والتواق اام ت اان ال ااالم حالات ااالع الا ا

(2ب

التتا ي و ذل يتحوع التتا ي اللاصي ال تتا ي ايجالصي ا الع يخاه ت اوتالتي الخال ال صنفلي.
و ااذل نت ا

لااذه الولااالمل نااد التتا ااي الفاديااال والذاتيااال ..اذ تتاانح التلااتخد لتااال قااد اا

ا التحك حلغط ااالااا وحلا ال التن ل تن تولوع ال اخا وتن توقام خخاا وتان شاخص
ل دص اشخالص ،وا االً لتاالاج الفااد وتفكيااه وااادتاي ،كتاال لااللت

كتااال لاااللت

وا االً لتاالاج الفااد وتفكيااه واااداتاي.

اااي ا طااالء الفاااد ا تااداد صذاتااي واالااالء لفاديتااي وناجلاايتي واانااال التااي تكتاان صداخاااي

تن خالع اتكالنيال ظتوا ال الفاد و نواني واتاله الخالص ا الشالشال لواء أكاالن اا شالشاال
اانتان

أو التافاليون.

ولهذه السمة ميزتان هما:

اوالً :ت ااال يت ا ااه حاللتل اات صل ،اذ ان ص ااوااص الخ اادتال والت اوت ااال يك ااون التتا ااي ق ااالد اًا اا ا خا ااه
ال ح والتجال و اات التافاليون التي ياغاا ااي ااطاالع ايتاال او تشااللدتتال ولاتكون لدياي
ال داص ا الح وع ا كل تواد الت اايال و التاايي التي ياغا صتال اي أي وق

يشالء.

ثانياااااا :تا ااال يت اا ااه حاللتالا اال ،اذ حالتكا ااالن التالا اال ت ااا ااال جتتا ااواه التتا ا ااي تا اان حي ا ا
وخ الم ااي والتتالتالتااي ،و ااواً ال ا تح يااه الغاليااال اات ااالليال اااي تاصيااال اغحااال
اي نشا الت اوتال

طصي تا ااي

الفاااد واحتيالجالتااي

التي يلتفالد تنتال صتنتيال ت ااي وتوليم تداكالتي.

ومثلما لهذه السمة ميزات فلها عيوب منها:
 -1تلاايه التتالتااال

الفاااد ،اح اادتال كااالن الفاااد يت ااا

اات ااالع الت ايديااال والتااي الااتطال
لتي ح
( 2ب

الت الا

حلن تالد تكالوي ،تكنولوجيال

لتااال ياغااا وتااالا ياغااا اااي ولااالمل

ولااو حشااكل غيااا تحالشااا تولاايم تدااكااي واقالتااال تتااال

ن تال يدوا اي ال االل ويح اه انادتالجالً ااي ال االل ويح اه انادتالجالً
الت اوتال

واات الع ،ت دا لالصه ،ص 356وتال ح دلال.
3

الالل اايالً ت اام توجيت ااال

الا ااأي ال ااال  ،ا ااد ت ااؤدي ل ااذه الل ااتال الا ا تجن ااا الت اوت ااال

او

الت الا التي ا ياغا الفاد حتشاللدتتال او ااطالع ايتاال والتاي ا تتتاي او ت ام لاتن

اطاالا التتالتالتااي ،وحاللتااللي لاايكون تان اللااتولال ان يتجناا الكثيااا تان التاواد التاي تج اااي
يتالاتن تم حاكال التجتتم.
 -2ان لا ااال الجتتا ااوا ال ا ااي
اتجاللااال
الجتال ال.

لولا ااالمل اات ا ااالع الجتالليايا ااال ال ا ا جتال ا ااال

ا ااغياص ذا

تتحالينااال نظا اًا لتنااوع الت ااالا والتوجااي الا التخ ااص وتخالطحااال الفاااد صاادع تاان

 -3ت ا اايص الخصا ا اا

التش ااتاكال الت ااي تح ت ااال ول ااالمل اات ااالع الجت اااللياي ت اام ت ظا ا ااا اااد

التجتتاام ليحاال تحاتااال خصا اا

تشااتاكال تاام اااااد الطح ااال الواحاادص والتتجالنلااال التااي تشااتا

صاانفس الخ ااالمص وااتجاللااال  .اصااات التاايااي التااي ت اادتتال نظا اات ااالع الكااالصاي تااثالً
الع ااااد التجتتم ن الت اا لت اوتاال

يتكن ان تؤدي ال

اخااى لتاال التياال وااتحاال

اكثا ححيالتت .
 -4ت ااايص الخص ا اا

التشااتاكال صااين اا اااد اال ااص الواحاادص ،تتااال يااؤدي ال ا

ا وحال التفااالل

وااشاات اا اااي ال ااي كنتيجااال حتتيااال لات التاال الشخ ااي (الفاااديب تاام ولااالمل اات ااالع
االكتاونيال الحديثال.
 -5انتتااال خ و اايال الفاااد والتجلااس ا ا تجايااال
تصااات يخلاام حاكتااي لااالا

ااغيا اااي جتااالال الكتاونااي ت ااد .احايتااي ا ااحح

الت ااقح ااال الدقي ااال والا ااي ال ت اان اجتا االص الت اان
التلجيل و دلال

حيالتااي ،اذ تحااوع اانلااالن ال ا ش اايط

الت ويا

4

وتيكاواون ااال

اايلااال

الل ااتم وااال ااالع واجتا االص

والتالكوا ودواما التافاليون حيالص الفاد ا احح
التتالقااال

ااجتتال يااال التااي اجاتتااال لاانوا

تطالادلاال حتاال

التختا ااال
(3ب

اللاايطاص التطا ااال ا ا كاال حاكالتااي ولااكنالتي.

الاالمل اات االع وتحطتتاال

الحديثااال لتكنولوجيااال اات ااالع

ااالحا

و نااالء ا ا ذل ا  ،تحااوع الفاااد تاان تلااتخد

وتشاللد ا ط ال تشاللد وتلتخد ايجاالصي ا االع يخااه ت اوتالتاي الخال اال و ااتجاي التاي ياياد
والولياال الجديدص تاصي تا الحالجاال

حلاتولال ،و نادتال يشا ا الفااد لناال حالناي يح ال اا كال

شاايء يايااده دون ان يكااون اااي اطااالا ااجتتااالع والتكالااال تاام ااخ ااين ،االنااي يصاادأ حااالخن الاع
الت اوتالتيااال ت اد لاي واق االً

تادايجيالً ان التجتتام خ و االً ان الاالمل اات االع تاا واادوا
اجتتال ياالً االاايالً يجتتاام ايااي الكتاونياالً تاام ااخااين دون ان يكااون لنااال اي توا اال انلااالني

ح ي ااي .ول ااذه ال الل ااال تول ااد ل اادى الف اااد اغتا اااا اان الواق اام والتجتت اام حش ااكل خ ااالص ا

ااا

غاي االص التياال لاتوا اال تاام ااخ ااين خن شالشااال

الت ااااال خاااه واق االً جديااداً ادى الا ال ا ال
التافالي ااون والكوتصي ااوتا ق ااد خا ا ا ل اادى اااا اااد ولا ا ااقتا اااا الالت ااالني والتك ااالني ت اان ال ااالل
الخالاجي.
ثالثاً :الالتزامنية

االتال حاللوق
ا
ون ني د

اي االالع الالالمل اات الليال وكذل

انتااال ا تتطاااا تاان جتياام التشااالكاين الااتخدا النظااال اااي الوق ا
تااثالً اا شااحكال اانتانا

نفلااي .االل ااحالاال االكتاونيااال

ت ااد خاادتالتتال اا تااداا اليااو وياات الاات حالع ت اوتالتتااال اااي اي وقا

يشالء حي التتا ي ،ولذا تال ينطصه اا الصاياد االكتااوذ1ي والصااات لا ناوا

التافالي ااون الك ااالصاي او التفال اي.ا تاي ااال أنت ااالع الت اوت ااال
أ حح

ا يتكن أن تجد صالتن أو وق

كل وق

وتت يشالء.

( 3ب

ند الت حاللتال الاالً تان

الفلاالميال تان خاالع

والت ااالا وأكتل ااالصتال ت اان قص اال اخاا اااد

ت ين اتي تتوااص لديي صا الولالمل اات االليال تاا ااي

الثواص التكنولوجيال وولالمل اات الع ال ا يال ،تونس ،التنظتال ال ا يال لاتا يال والث الاال وال او  ، 1991،ص .90
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رابعاً :قابلية التحرك

ت ظ ولاالمل اات االع االكتاونياال الحديثاال حالاتكاالن ن اتاال تان تكاالن الا آخاا ،االلتاالت

الج اواع والحوالاايا االكتاونيااال ال ااغياص (الجياااب او التحتولااال والكااالتي اا

الاقتيااال وغيالااال تاان

الولالمل يتكننال حتاتال والتن ل صتال تن تكالن ال اخا تتال لتل تايال اات االع تان اي تكاالن او
ح اال اااي ال ااالل احالتكااالن الفااد ان يتااالود حاللت اوتااال
حوع التولو ال

وااحدا

ويطااوا ت ااتاي حالاشاايالء وتااال يايااد ان ي ااااي

ولو اي اي ح ال كالن وتن اي تكالن لواء ااي صيتاي او اا لاطح

الحالخاص او اي تتن الطالماص او جاللس اي ال طالا.
وتن الجديا حاللذكا ،ان لنال ن ال لالخنال ت اواال حالل  hotspotsلي نظال الكتاوناي
ات اااللي حاادي  ،يتاايح لاتلااالااين الاات تالع اانتانا
اصاغ ا

اكثااا تاان 56ال ا

ن طااال ح لااتال تجااالني والااح

خلاااكيالً وقااد انتشااا لااذه الن ااال اااي ال ااالل

ااخااا صالااو وت ااد لناادن اكثااا التاادن

التحتويال ا تا الن ط اي ال الل تايتال طوكيو ث تدينال نيويوا وت م حالايس ولانغالاواص ولونا
(4ب

كون و الين وشيكالغو ولالن ااانليلكو ا قالمتال ال شا ااوامل.
خامساً :التحويل
ون

د صتذه اللتال قداص الولالمل اات الليال والت اوتالتيال الحديثال ا ن ل الت اوتاال

ولط ت ين خخا ،احالاتكاالن تان خاالع الاتخدتال

او تطصي اال

تان

و ااات الحاللاوا تحويال التاالدص

التطصو ااال ا ا الشالشااال ال ا تااالدص تطصو ااال ا ا الااوال ،وكااذل تحوياال التااالدص التطصو ااال حاللاغااال
ال ا يال ال تالدص تطصو ال حاللاغال اانكاياليال ،وتحويل الالو التتحاكال ال اااال  ،او تحويال الفايا

الا ا

ااوا اوتوغاااي ااال ولك ااذا ...ول ااذا ص اادواه ل ااتل ت اان تاي ااال اكتل ااالا الت اا ااال ص ااا الول ااالمل

اات ااالليال الحديثااال تا ا  ،تاان خااالع الااتغالع تا ا ااتكالنيااال

وتالثيالااال ا ا التتا ااي ح لااالليصتال

التشوقال و الجذاحال الالً ن لتولال االتخدا .

( 4ب

حيفال ال حالح الجديد ،ع 14 ،276نيلالن 2005 ،ال فحال ااخياص ص .12
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سادساً :التوصيل

ون نااي صتااال اتكالنيااال تو اايل ااجت االص اات ااالليال حااالجتالص اخاااى تتنو ااال حغ ا

تنشا ا ا

او ا ا ااط جت ا ااالال التافالي ا ااون

ا اان تال ،وتث ا ااالع ذلا ا ا اتكالني ا ااال تو ا اايل الكوتصي ا ااوتا حاللت ا ااالت

حاللكوتصيوتا الالً ن ات الع الكوتصيوت اا
تنتال االتفالدص ال

وى تن الت اوتال

تم ح لتال الح

حي

لتكوين شحكال وغياا ذلا التاد

التنشواص اي تا الولالمل.

سابعاً :تعدي وتجاوز الحدود الجغ ارفية والقانونية
التطال

النظااا اان

تكنولوجيال اات الع والت اوتال

الحديثال ان تتجالوال الحدود واانت االع الا

خالاج النطالل الجغاااي التحدد ،ال نطالل اقايتي او اللتي ،اذ حالتكالنتال ان تتوجي الا جتاالليا
خااالاج الحاادود ل ا تكاان تلااتطيم ت اال الاايت لااوا التطااو اا

التااي ح ااا

اات ااالليال والت اوتالتيااال خال ااال تاان خااالع تااال ي ااا صا ا (الااالء الت اوت اال

اااي تكنولوجيااال الولااالمل

او الفلااالء الاتااالي-

اللااصياي-ب .الاالً اان كونتااال تتاايح لنااال االت ااالء حااالاخاين وجتاالً لوجااي ولااذه اللااتال ت تتااد الاللاالً
ن ح د ،التطيا ن ح د،

ا (ات ل وا تنت لب تثل الت اي

د التؤتت اا

وكذل تجالواللال لألطا ال النونيال التفاولال او اللالمدص اي دوع ال الل حيا

(5ب

وغيالال.

ا احح الاتحك

اي تال تصثي تا الولاالمل تان التلاالمل ال ا حال لاواء ااي تجاالع الت اوتالتياال واات االع او ال طاالع
اللات ي والح ااي .وكال التحاالوا
تالمتال او غيا ذا

الااتياال الا ولاام تخططاال

(6ب

لاحاد تان تاا التجاالو اال

غيااا

جدوى.

ثامناً :الكونية او العالمية -االنتشار-

ان اللا ااتال الغاللحا ااال لولا ااالمل اات ا ااالع الحديثا ااال انتا ااال اللتيا ااال -دوليا ااال ،حت ن ا ا ان صيمتتا ااال

االاللاايال التااي ت تاال ايتااال لااي -لااتالء ال ااالل حالل ااه -ل اواء كالن ا
انتشال اًا اللتيالً ودوليالً او تن حي

( 5ب
( 6ب

اللد تلا  ،اثالا ثواص اات الا
تااي ال صااد و لاانو ،اات ااالع اااي

تتح تال لالحدا

والت اوتال

النتلال ال ا يال ، 2001 ،2 ،ص .83

لااذه الولااالمل الحديثااال تح ااه

الدوليال اي كل ح ال تن ح الع ال الل .

واا ال  ،ت دا لالصه ،ص. 30

ااا ال ولتااال ،الاادوا والتح اديال
7

الجدياادص -حح ا

نظاااي تيااداني -صياااو  ،داا

وتشاايا احاادى الد االااال

الصايطالنيااال حااوع تاادى انتشااالا الولااالمل اات ااالليال وتاادص انتشااالالال

صااين صنااي الحش ااا ،ال ا ان الااديااو اتلا ا  38لاانال قص اال ان ي اال ال ا (50ب تاي ااون نلااتال ت اان
الحشااا ،اتااال التافاليااون ا ااد احتااالج ال ا  6لاانوا  ،والكوتصيااوتا و اال ال ا  50تايااون خااالع 13

لاانال ،صينتااال و ااا

اانتانا

الا نفااس النلااحال خااالع  5لاانوا  ،ولااذا دلياال اا لااا ال انتشااالا
(7ب

تاا ا الول ااالمل وق ااداتتال اا ا الج ااذا والت ااالثيا اللا اايم.

و ااذل تا اوااا خوع تا ااص ول ااياال ا الل ااال

للا ال النفالذ ال الت اوتال ولا ال انتشالالال ونشالال وتظيفتال.
ولاايس لااذا حلااا ،اذ ان انطااالل الثااواص االكتاونيااال الجدياادص التتتثاااال صت نيااال
الت اا ااال والت اوت ااال
لاو وع ال الت اوتال
ص

ا ااي تنت ا ا

وتحدي ااداً ت اام تجا ا اانتانا ا  ،اتالحا ا

الختل ااينال

وولالمل اكتلالا الت ااال ،حي

الن وص التكتوحال والتواد الاقتيال (كاللتولي

تتيح لاذه الت نياال

الفا ااال

لتلاتخدتيتال ،صجالناا

وال واب الو اوع وال تال اا نظا ت ااياال

ن ح د (تثل التجايا ن ح دب ،والداالال ن ح د اي اطالا ال القال
(الت اااي

اانم ونشااا

اان ح اادب والح ااوع ا ا ت ااالديا لالماااال تاان الت اوتااال
(8ب

الحوااياال لات اا ا الطاللاا

– كنااوع تاان تكتحااال اللتيااال –

تتالحال لتواء التلتخدتين ن طايه حواليصت الشخ يال.

(7ب ت الصا ا ااال ت ا اام د .لياا ا ا الفنج ا اااي ال ا ااتالذ نظا ا ا الت اوت ا ااال
www.akhawat-islamway.com
نوان :اانتان والد وص ..ااص ذلصيال تتدواص!!
 View topic.php;topicتح

صجالت ا ااال حاا ا اوان (ت ا اااب تت ا ااواا اا ا ا ش ا ااحكال اانتانا ا ا

( 8ب

طح

صاوع أ .ديفيااد ودوتينيا اااوااي ،ت دتااال ااي اقت ااالد تجتتاام الت اااال ،التجاااال الدوليااال لا ااو ااجتتال يااال (اليونلااكوب،
حالل اللاص ،ع ،1717تاليو  ، 2002ص.18
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 الوسائل االتصالية االلكترونية الحديثة والوظيفة المعرفية
ولااالمل اات ااالع الت ايديااال تن ااذ صاادايالتتال دو اًا تتت االً اااي ن اال الت ااااال و نش ااالال

ل ااد ل ص ا

واحيالنا االً انتالجت ااال .وت اام التط ااوا الت ن ااي وال ات ااي ال ااذي ااا ااه تاا ا الول ااالمل ا ااد اتحا ا
اات ااالليال االكتاونيااال الحديثااال تتتثاااال حاللص ا

الول ااالمل

التحالشااا صااا ااقتااالا ال اانال يال وشااحكال اانتان ا

والولااالمط التت ااددص ،الحااالا اا ت ا اا يي لن اال الت ااالا ونشااالال وتااداولتال .والحاادي
لااذه الولااالمل صنشااا الت ااااال اتا اًا قااد يكااون تتشااح الً وت ااداً نظا اًا خخااتال

التحااددا

اان القااال
التااي تحكا

طااي الت الدلاال االل االل يشاتد الياو تحاواً تتلاالا الً نحاو ااقت االد التصناي اا الت اااال ،لاذا االنناال
ا يتكاان ان نتخياال تجتت االً ت ال ا اًا ي تتااد ا ا تااداوع الت ااالا والت اوتااال دون ان يلااتخد
الولالمل اات الليال الحديثال او الشحكال
االلتد

الاقتيال.

التنشود تن ولالمل اات الع "لو االتال تم ولالمط اخااى وتؤللاال

اادص ا ااي تاي ااال تن ااويا ال اال الحش اااي وتاش اايد ال ا ا اا اا
ال ن ااا االالل ااي ا ااي

(9ب

الحشا اايال،

تجتت ياال

االلت اا ااال اانل ااالنيال تش ااكل

اانم الحاك ااال الت دتي ااال لالتا ا و ن ااالء الت ااالاي  ،خن اانل ااالن ال ااذي يتا ا ا

ت الااااي وت اوتالتااي تاان الولااالمل اات ااالليال ،صتتيااله التكااويني ي تتااد الاللاالً ا ا التشااكل الت ااااي
لصنالء شخ يتي واكتلالا ث الاتاي ونتاوه ال اتاي خشاحالع حالجالتاي التالدياال والت نوياال .اذ تتثال انتالجاي

الفكاي والتنتالجالتي ال ايال ولياال لاوكيال لات التل تام الواقام الخاالاجي واتا التحايط الاذي ي يشاي
خكتلالا التاليد تن الخص اا والتجالاا وايجالد حاللال الت قا تم الظاو

الخالاجيال التحيطال حي.

لذا ناى ان تطوا الحيالص الحشايال اقتان صتطوا الت الا وت د ال او التي ن اتتاال وتاداولتتال

الولالمل اات الليال ،حت ان تطوا التالاي ذاتاي الت اال دي والنتلاوي ا تتاد اا لاذا الت ياالس
ونشااوء الحلااال اا

اانلااالنيال الكصي ااص اصتااداءاً اااي اال االس تاان خااالع الت التاال الت ااااي والتطااوا

ال اتااي تاام الواقاام صوالااطال تا ا الول االمل ،وتاان لنااال ا ااحح

قااوص التجتت ااال

ت ااالس ا ا قاادا

ت التاتال الت ااي وتطوالال ال اتي والث الاي.

ان الفااالال الاميلااي ،صااين الت ااااال لااالح الً ح ااواتتال التطصو ااال والت ااااال اااي وقتتااال الحاااللي

ح ااواتتال االكتاونيااال (الشااحكيالب لااو تاااليتيال ااخيااص ح ن ااا التفال اال الاادينالتي صااين التلااتخد او
( 9ب

ت ايا التنتيال الحشايال ل ال  . 2003ت دا لالصه ،ص .62
9

التتا ااي و ااين ت اادا الت اا ااال نفل ااي ،االلكت ااالا او ال ااحيفال (التطص ااوعب ك ااالن يت ااد
الت اا ااال .لك اان اانتانا ا

والول ااالمل اات ااالليال االكتاوني ااال ااخ اااى ،تلا ا
(10ب

الا ا نش ااا

اان ل اايس الا ا نش ااا

الت ااال ا ط ،وانتال ال توظيفتال ا ايالً.

و اان طايااه تااال تن اااي الولااالمل اات ااالليال وتنش ااص ،تثيااا ك اواتن التتا ااي ال ايااال وتتحااا
الت ااال واالتداع وتتطوا تم تطاوا الحياالص ،ااال يتكان لالنلاالن ان يتطاوا وينتاو ااي

تفال ال

ظل لكون الت ااال وجتود ال ل ن انتالجتال خن الت ااال تتغيااص حاللاتتااا وتالخاذ شاكل التاااك -
اانلااالن اان اكتلااالا الت اوتااال

الااالاال تااال لااو جديااد الا ال اادي  -اااالذا توقا

والت ااالا واصت ااد

اان تايااال التوا اال صينااي و ااين الولااياال اات ااالليال التااي ت تصااا تاان الولااالمل الاميلاايال خكتلااالا
الت ااال ،يتوق
اكتلالا الخص اا

اي ن التفال ل الت ااي تم تطوا ال الل الخالاجي ،وحينماذ ي احح االج اًال ان

ويف اد ال اداص اا اد اا تاال حولاي حشاكل وا اي ولااي  .ولكاي يح اه االاتت ااايال

ايي ان ينت اي نفس الوق

الذي يكتلا ايي الت ااال وذل تال ي طيي ال داص ا التوا ال تام

ااخاين.

وا ااي ل ااذا ال اادد ي ااوع (اكت ااوا ل ااحالاب ان ات ااالء الغ اااا يؤك اادون ان اث ااا التؤلل ااال

الت ايديال اي تكوين الفاد -ولي التدالال والتؤللال الدينياال وال المااال -قاد ولان ولناالً شاديداً اتاأل

ولالمل اا ال ال التال اااغالً كصي اًا وتلالحال كصياص تن الالتن(11ب.
والت اوتال

والت الا التاي تن اتاال الولاالمل اات االليال

وت ليلالً ا تاللصه ،االن الصيالنال
وتنشاالال ،ت ااحح ال اا الحيااوي الا جالنااا (التنشامال والت اااي وحاكاال التاجتااالب ااي حاكااال ااتا
وتطوالال حال تحالالال تنطاه الحالجال الت اايال ،وذل ان الحالجال الت اايال تح
ت يا اات خنتال تشكل الاااد الذي يغذي الحالجال
اات ال ويال التي تتا لالح الت ااال وال ا .
(10ب
(11ب


التحوا الاميلاي ااي

ااخاى و جتودلال لاتكون تاا ااتا الاياص



تجتو ال حالحثين ،ندوص ال اا وال ولتال ،ت دا لالصه ،ص .188

اكتوا لحالا ،أالتال اا ال ال ا ي الالتي ،صياو  ،داا الوحدص ، 1985 ،1 ،ص .12 -11

اااي اادد اذاا -نيلااالن ااال  1996تجاااال (ا ااين اتيتاااالب ي ااوع ال ااميس ااتايكااي اللااالصه كاينتااون ان الت ااااال لااي

اكثااا تاان اي وق ا

تل ا لاااطال .االلدولااال التااي لااتتال ثااواص اا ااال لااي التااي لااتكون قويااال صااين الاادوع ا ا التاادى
10

واااي ظاال التطااو اا

التتلااالا ال اااي ت النااال ولااالمل اات ااالع تاان خااالع لااا تتال وقااداتتال ا ا

ايجالد التوا ل صين الحشا اينتاال كاالنوا ،ولا تتال ااي ت دتاال ااولياال
تااالدتت الت اايااال والث الايااال والت ايتيااال ،وا ااحح

التاي يكتلاا تنتاال الجتتاوا

تحاال تكااالن ال الماااال والتدالااال واا اادقالء .وتكااون

ت ااد اًا جديااداً إلنتااالج و اانال ال ال ااي والاتااوال والااذول -انتااال تخاااه ت اوااتنال ال ايااال اان الواقاام-
اتي تحيط حي تن كل جالنا وتليطا ا ااكالاه وتحاكالتي وا الليالتي.

وحاااللاغ تاان ذل ا اااالن الولااالمل اات ااالليال االكتاونيااال الحديثااال حالولااال تال الاالنااال كت االً ونو االً

تواجي ت وقال

ن ل ونشا الت ااال خ و الً اي داخل التجتت ال

-

النفالذ ال تا الولالمل حالل دا الكالاي.

-

تدى اانتفالع تن التلالتين الت دتال (نوع وك ب.

النالتيال تنتال:

 د تح يه التشالاكال الف اللال اي ولالمل اات الع كفال اين ايجالصين وليس تتا ين لاصين.ان ثواص اات الا

صولالماتال التختافال تن حي

التطوا الت ني الحال ل لي ال اوص الحاللياال

وال الدت ااال لجتي اام ال اادوع .وت اام دخ ااوع تاا ا الول ااالمل االكناوني ااال الحديث ااال كالانتانا ا
والتوات ا

الن اللااال وغيالااال ،ناااى الك ا التالماال تاان الت اوتااال

ود االااتتال حشااكل لاااي  ،ولااذا ا ااحح انتااالج الت اوتااال
نجااالح وت ااد التجتت ااال  .حي ا
كونتاال تان الا

حول ا

واتال اانتاالج ااي ال

والفل ااالميال

التااي ا يلااتطيم التتا ااي الااتي الصتال

والااتغاللتال حاللشااكل ال ااحيح احااد واتاال

الولااالمل اات ااالليال الت ااااال ال ا قااوص ح ي يااال ال االً اان

اا الااالن -ااالل ا الياو ي ايي ااي حاللاال لاحالل خكتلااالا

اكصا قدا تن الت ااال التي ت وده حاللتاللي ال النتو

والت د .

وا تكتن خطواص لاذه الثاواص الجديادص تان كونتاال تجااد حاللاال ت ااياال ،صال اا ال كاس تان

ذلا  ،ااالن التطاوا اات االلي الاذي اقتاان حااللتطوا الت اوتاالتي اوجاد حاللاال ت ااياال ايجالصياال يتكنتااال
ان تلالل اي تطوا الحاللال اانلالنيال والت الونيال لدى الحشا حشكل ال حت ن انتال لاللت
كصيا حاللنتو

اي التنتيال اانلالنيال خ و الً ح دتال يت توظي

الولالمل اات الليال حشاكل وا اي

اي تايال ن ل ونشا الت اااال وحتا ااي انتالجتاال .لكان الخطاواص لناال ،اايتن يتتاا ادوا
التنظاوا لااذه الدولاال لااي الوايااال

حاللجذا ا حالل وص.

التتحادص ااتايكيااال ،لااذه اللااطال الالتالديااال لاتتكننال تاان الااتحك ااي ال القااال
11

حشاكل
وولاالمل
الدوليااال

لذه ال وص ليح ه تان خاالع توظيفتاال ،تاواا والادا
ااوع التتا ااين لا ااتحك صتا ا وال ااتغاللت خل اادا
اات الع لنال لتوظ

خال اال لنشاا ت احاال

ت ااياال جااللالص وغلال

ليالل اايال او اقت ااالديال او ايديولوجي ااال .اول ااالمل

ليس لانشا الت ااي والت اوتالتي ولكن لاو

تلاتخد لج ال الت اااال ححاد

ذاتت ااال ول ااياال لاو ااوع الا ا غاليالتت ااال وال اادااتال ا ااوص الول ااياال لن ااال تتتث اال ا ااي ق ااداتتال اا ا ال ااتحك
حالاخاين تن خالع كونتال ت د اًا تتتاالً تان ت االدا تشاكيات الت اااي .ولاذا حااللطحم تلاتتد تان
الا وظيفاال يتكاان لاولاالمل اات االليال ت ااديتتال ااي تايااال اتاداد ااااااد حت اوتااال

لتتالح ال تال يجاي تن حولت واتخالذ ال اا اا

(12ب

تنو اال وتختافااال

اللايتال اتجاللتال.

تح ي يااال اااي

وحت ااداا تالتلااتطيم تاا الولااالمل واادوا

اال ولاااو الفاااد ،وث الاتااي تااالداد

قوتتال وألتيتتال لت حح لاطال ح ي ياال ااي التجتتام ،ولايس تان التلاتح د ان تادخل دوع ال االل ااي
حاا تن خالع التطو اا

الت نيال لولالمل اات الع والت اوتالتياال والاتخداتالتتال ،تان اجال اللايطاص

ا ا الت ااااال والت اوتالتيااال كتااال حالا ا

اااي ال اااون التاللاايال تاان خااالع نفااس التكنولوجيااال ا ا

اا االااي وتولاايم التلاات ت اا  .االلاادوا الااذي يا حااي ذل ا الك ا التالماال تاان الت اوتااال
ت الن ااال اات ااالع حالن اادتالجتال ت اام اادوا

ج اال تاان

الت اوتالتي ااال ،ت ااد اًا الالل اايالً لا ااوص الليالل ااال وال ل ااكايال

وااقت ااالديال والث الايااال وا يلااتطيم احااداً انكااالا تالثيالتااال الوالااح اااي تشااكيل اؤيااال الفاااد وت ااتااي
نظ اًا لتال احدثتي وتحدثي تن تغيا اا ا تاال تكاون حاالدص ح ا الشايء ااي انتاال اللااو والت االييا

والاوا التفكيا.

اولالمل اات الع ،تؤثا ااي التكاوين الت اااي لالااااد ،تان خاالع تاياال الت اا
التاادى لولااالمل اا ااال كت ااالدا لات اوتااال

والت ااالا  ،حي ا

ت ااؤثا تا ا الولااالمل اااي طاي ااال

تفكيانااال والاااوا ت يتنااال لالشاايالء تاان خااالع تااال نتا اااله تنتااال تاان ت اوتااال  .االلت ت اادا
التااي يكونتااال الفاااد حااوع ال لاااليال وااحاادا

(12ب

الطويااال
وال نال ااال

تااال لااي اا ح ااياال الت ااااال التااي يكتلااصتال تاان لااذه

تجد التالشتي ،اا ال الدولي وال حالاال ،ت دا لالصه ،ص.32
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الولااالمل .افااي كثيااا تاان ااحيااالن ت ااو حالجتثاال

ا ااوع ت اايااال ل لاايال تااال وتحاال ا ااوع ت اايااال
(13ب

جديدص صداً نتال واحيالنالً اخاى تال غيالال اي اكا التتا ي.
لااذا ناااى لنااال اشااالاص والااحال اااي دلااتوا اليونلااكو ال ااالدا تاان  16نااواتصا  1945اااي
ا اتااي اللالدلااال ،ال ا ان ا لااالء التنظتااال يؤتنااون حاللتيااال تطااويا واليااالدص ولااالمل اات ااالع صااين

شا و ت وتوظيا

لااذه الولااالمل خغا اا

التفااالل والت ااااال التالتااال لح لاات الااح

 ،وذلا لت نيااال

الت ااالون لتح ي ااه الت اا ااال والتف ااالل التش ااتا ص ااين شا ا وا ال ااالل حالل ااتخدا ك اال ول ااالمل اات ااالع
التتكنااال ود ا وتطااويا نشااا الت ااالا والت اوتااال
(14ب

تاان خااالع الت ااالون صااين اات ا اااي تجااالا

اانشطال الفكايال والث الايال.

وقد اشاالا الكالتحاال الدنتالاكياال (آنجاالتولا االاتونب ااي احادى ت الاتتاال (15ب ،حاالن لت نياال

اات الا
تختاا ا

والت اوتال
تج ااالا

والتي ت تصا -ت نيال

تولديال وتحوياياال -لتاال تاالثي اا

لااصيال وايجالصياال اا

الحي ااالص وتنت ااال التنتي ااال والتتتثا ااال حاللتنتي ااال الديت ااطي ااال وااجتتال ي ااال" ان ي ااحح

الجتتااوا قااالداين تاان خااالع ح ااولت

ا ا الت اوتااال

و الت ااالا

ا ا اتخااالذ ق ا اا اا تت اااه

ححيالتت وح اوقت التدنياال وااجتتال ياال واللياللايال .وااي ااغناالء الث االاي اذ تتاا الث الااال
تلااتتاص تاان التنتيااال والتغييااا .واااي لااذه ال تايااال تااؤدي لااذه التغيا اا

ححاالا

الا تجتو ااال تاان التااالثي اا

الخالاجيال التاتحطال حاللاغال والادين التوياال الت ااياال ،ولولاالمل اات االع ونظا الت اوتاال دو اًا كصيا اًا
ااي حفاال تاا الث الااال وتوايالااال وانفتالحتااال اا الخاالاج وكااذل اااي الححا والت اااي كااون الولااياال
اات الليال الحديثال ت تصا جالاءاً لالتالً اي الانظ التا وياال والت ايتياال" .ولاي تؤكاد اا التياال وجاود
صنيال تحتيال ات الليال وت اوتالتيال تد

تا اانشطال والتجالا

وتلاالل ااي تيلايالال وتلااي تال حتاال

ي ود الفالمدص ال تطويا شخ يال الفاد ونتاط حيالتاي داخال تجتت اال ولاذا حااللطحم ا يحاد
(13ب

د .تحت ااد ص اان ص ااد ال اااحتن الخ ااي  ،كيا ا

ت ااؤثا ول ااالمل اا ااال  ،الاي ااال

 ،تكتح ااال ال صيك ااالن،1 ،1994 ،

ص.32

(14ب

د .حليوني اصاالي حتالدص ،ال النون الادولي وحاياال اا اال االكتاوناي ،اصاو ظصاي ،تجااال التلات صل ،تاكاال الد االاال

االتااتيجيال ،يناليا . 2001
(15ب

اا اذا

انجال تولا االتون ،الت اوتال

والتنتيال ،تجاال  ، inforدد  ،17 ،1آذاا. 2001 ،
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الااتثتا اانلااالن ت الااااي ووظفتااال اااي خدتتااي .وحتااال ان الت ااااال لااي الت اي تؤلاال الحشااا لتواجتااال
الل الواقم الشاديد الت ياد واللاايم التغيياا وقاداص ال ال الحشااي ،وتتييااله اا تولياد ت اااال كصيااص
ا الالس تن ت اوتال

قاياال ،اتاال تاوااه الولاالمل اات االليال تان تحتاوى ت اااي وت اوتاالتي قاد

ا ياصا ااي الحالجا ااال االاللا اايال لال ا اواد اا ظ ا ا تا اان اللا ااكالن التحايا ااين وا يلا ااتجيا ل ا اواق ت الا ااذي
ي اواجتت خ و االً اااي الصااادان النالتيااال وتنتااال اقطااالا الااوطن ال ا ااي ولنااال

اادص الااحالا ت يااه

تايال اكتلالا الت ااال خ و الً اي اقطاالا الاوطن ال ا ي،أوجاللاال الادكتوا نصيال ااي ااي كتالحاي
ا ال ولتال ال :

تحديال

 -1ااتحال الت ااال صتكنولوجيال اات االع والت اوتالتياال تتاال يج ال تاياال توظيا
وتوليدلال تاتحطال والن تلتوى الت د التكنولوجي اي الصاد.

 -2ال القااال صااين ت اوااا الديت ااطيااال وحايااال الت صيااا اااي نفااس الوق ا

الت اااال

قااداص التجتتاام ا ا

التتال الت ااال وتوليدلال.
 -3تلخي التالدص الت ايتيال لاتن خطاط الفالافال التا وياال ال المتاال اا حلاالا تتاال اا
التفكيا وااصداع والخاه االالليال.
 -4ل ا ا

الطاا ااا ا ا ا الت ااا ااال تا اان قصا اال الحكوتا ااال

وتؤللا ااال

الدولا ااال اانتالجيا ااال

والخدتيال.
-5

د اذكالء اوح الحح
التؤلليال.

ن الت ااال وتنتيال الدواام لتوظيفتال واق يالً تان قصال ااداا

اولالمل اات الع لنال ،ليس التحا االاللي لاتغيا اي التجتتم صال لاي التال تتا ااي
تكوين االتي الا ال ااي او الاو ي لنظااص اانلاالن الا تجتت اي وال االل  .اتاال ين ال ويصا

وينشاا

صا لذه الولاالمل تان الاالمل اخحالاياال او ث الاياال او تاايتياي...ال تان ااشاكالع اا التياال ،ياؤدي
ال ا التلاااللتال اااي تكااوين الح ي ااال ولاايس اااي ادااكتااال حلااا ،االلولااياال لنااال لااي التااي تحاادد لنااال



الو ي :ويتلتن ااد اا الحلي وااصتدامي والليطاص ا الحاكال الطو ياال ااااادياال كتاال يتلاتن ال اد اا وال تاياال

ال ايال ال يال .ينظا :خايل اصاالي الصيالتي ،ا النفس الفليولوجي ،وامل لانشا والتواليم ،تالن ، 2002 ،ص .305
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التواليم التتتال التي يتداولتال الجتتاوا كتاال تحادد واقصتاال وطاال ت اللجتتاال وحاللتااللي تاؤثا اا
تفكيا وت ا الجتالليا نفلتال.
ا يد الت نياال الت اوتالتياال ا

واي الح ي ال ان الثواص اات الليال وتاال لح تاال تان تطاوا اا

ت تصااا ت يااالس "لاتتاادن والت ااد " تااال ل ا يااؤدي الااتثتالالال ال ا تحلااين نو يااال و تااه الت اواطن اااي
تجتت ااي(16ب .ااااللفاد ا ااحح يح اال اا كتيااال

والت االا تاان خااالع تاا

كصيااص تاان الت اوتااال

الولالمل ويحح ااي ح ا ااحياالن ان الت اوتاال صاو ي خ و االً تاا التاي يحتالجتاال او التاي
تشكل االمدص حاللنلحال اليي ،واي احيالن اخاى يحح الفاد ن الت اوتاال صادون و اي اذ ان الاتخدا
ت اوتااال

الولااالمل اات ااالليال يح ااه لااداين اميلاايين اولتتااال توجيااي لاااو الفاااد اااي ال ديااد تاان

ااتااوا ال التااال تتااال يكااون لديااي تخااالون تاان الصنااالء الت ااااي والت اوتااالتي يلاات ين حااي نااد تواجتااال
التواقا

وثالنيتتااال توجيااي اتتنااال حيا

يلاات ي الفاااد تاان ولااالمل اات ااالع الت اوتااال

التااي ت كلااتال

تاا ا الول ااياال وق ااد يك ااون ال ااالل ال ااذي تن ا ااي ح ي ااي او اات اال ااي (غي ااا ح ي اايب ،ولكن ااي يج اال
التلت صل اكثا اتتاال لتاال يادوا تان حولاي ولايس ذلا حلاا ،وانتاال اتتاي لنفلاي والتكشاال
(17ب

الواقام

الذي يدوا ايي.

ان انتش ااالا ااطح ااالل الالقط ااال وت اادد التحط ااال
الوالم لشحكال اانتان
قد اد
غد

وال نا اوا

وطال اات الع اللاي ال ودخوع التاالت

ال نتو تتالايد ولايم اي ت االدا الت اوتاال
ين وآذان التلت صل غيا قالصاال لالنلاال

يوت االً ح ااد يااو  .وحيااالص الفاااد ا ااحح

الفل ااالميال وتنو ت ااال ،واانتش ااالا
التحتاوع االل اات االا

لا يكان تتالحاالً ااي اللانوا

اللاالح ال حيا

ان لاذا التجاالع الت اوتاالتي والت اااي التت االظ

حااالاص اان لالااال تت اااال تاان الحا ااال

وينتيتال اي دامااص ولاالمل اات االع ولاي ااي كال ااحاواع لايس لدياي غنا
الحشااا اينتااال حاال واااي اي وق ا

كاتاال

وا تفااا تنتااال .اااالا ال كااالن قصاال

اات ااالليال يصاادؤلال

نتاال ،انتاال حالتا

ااد وني ا

ت ااااه

تاان الالتااالن ش ا ن

(16ب

د .نصيال دجااالني ،تتيمااال اانلاالن ال ا ااي لا طااالء ال اتاي ،صياااو  ،تاكااال د االاال

(17ب

حلان تاالد تكااالوي ولياا حلااين اللايد ،اات ااالع ونظايالتاي الت ال ااص ،ال االلاص ،الااداا الت اايال الاصنالنيااال،1998 ،

 365وتال ح دلال.

ص  81وتال ح دلال.
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الوحاادص ال ا يااال ،1 ،1985،ص

داخاااي وا تااال قااوتي ،اتااال اان انفل ال ااقتااالا ال اانال يال والت نيالالحديثااال ا ااحح ا الت االً اللتي االً
شااالتالً وتتطااو اًا ،واتلااح

اا

لااطوص اا ااال اااي كلااا الااآي ال ااال اااي ال ديااد تاان التواقا

اللااالحال الدوليااال ،والااذي يصااين دواه اانااي والتتااواا اااي كاال تكااالن اااي كيفيااال تااالثيا ولااالماي ا ا
ت وا التتا ي و يالغال نتط تفكياه وااامي وحاللتاللي
االلثواص اات الليال التي حدث
تاان الت اوتااال

نال ال

(18ب

اي"

اواخا ال اان التاللاي وحلاا ت اديا ال اتاالء الاد

ولاا

وانتشااالا الت ااالا  ،اذ ان تجتااوع الت االا اصتااداء تاان اللاانال التاايالدي ال اافا

تلال ف

اوع تااص لانال  1750ثا لانال  1900ثا لانال  1950وح ادلال لانال  1960لي خاذ لاذا

الت اوتال

خاالع ال اود الثالثاال ااخيااص تاالل ينتجاي ال ا (5000ب لانال التاللايال ،وكاذل ي ناي ان

الت االيااد ح ااد لااذه اللاان ح ااداً غيااا تلااصول تاان تااالاي الحشاايال ،وت نا لااذا ان ال ااالل قااد اناات تاان

قالام االً قااالد اًا ً ا ا ق اااءص (1000ب كاتااال اااي الدقي ااال لتاادص ( 8لااال ال ب يوتي االً يحتااالج ال ا شااتا
اان
ون ا ل اااءص انتااالج يااو واحااد اااي الوق ا الااذي يجااد نفلااي قااد تااالخا ( 5لاانوا ب ون ا
(19ب

تواكحال انتالج الت ااال والت اوتال .

اتال اي الصادان ال ا يال ،خاص ت ايا التنتيال اانلالنيال ل اال

 2003ال ااالدا اان صانااالت اات ا التتحاادص اانتااالمي ال ا انااي ت تاااي تايااال
الصادان ال ا يال اي تجالاتتال التختافال (التنشمال والت اي واا ال والتاجتالب
التتالحاال لالااااد واالاا والتؤللاال

َشح ااتكالنال
ذلا ا ق ااوا اال اي ااال ل ااذه التج ااالا

نشااا الت ااااال اااي
وحال

ديدص ألتتاال

والتلاييه اا نشاالطالتتال اذا كاالن تان نتاالم

اان تتيم ااال التن ااال الت اا ااي والتجتت ااي الالالت ااين انت ااالج

الت ااال.
وتاان لنااال ناااى ،ان توظي ا
والم والت اي
(18ب

ولااالمل اات ااالع اااي نشااا الت اوتااال

والت ااالا

اا نطااالل

ح لاليال لا يكان لتاال ان تاداولتال لوالاال ،اتاي صاذل تخاد الت اااال حشاكل اال  ،وان

اان د .نجااالح كااالظ  ،ال اااا و

ااا ال ولتااال ،التغاااا ،التاكااال الث ااالاي ال ا ااي ، 2002 ،ص  76و ص، 158

لاتاليااد د .تااا صااد الاااحي  ،تحااالدر اات ااالع التا ااوي واانلااالني ،تااالن ،داا واماال لانشااا ، 2002 ،ص  326وتااال
ح دلال.
(19ب

انطا اوان حط اااس ،الت اوتالتي ااال اا ا تش ااالا ال ااان الح ااالدي وال شا ااين ،ص .22وك ااذل  :لاتالي ااد أنظ ااا :تحاللا ااص

ال اادكتوا يحيا ا اليحي ااالوي ،ا ااي الث ااواص اا التي ااال والت اوتالتي ااال الت ال ا ااص ،كاي ااال ااداا وال ا ااو اانل ااالنيال ،الا ااال 11 ،

شحال . 1998 ،
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ل تلالل اي انتالجتال حشكل خالص ح دا تلايم دواتتال شا نتال ااي ذلا شا ن الكتاالا او الت االع او
الداالال ال اتيال او اي اداص او اي ولياال ات الليال اخاى.
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