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 الشكر والتقدير

ثري  مبار ا على هذ   لنعدمة  لطيبة و لنافعة دمه  دمه   حنشكر هللا و ن
 و لبصرية. نعدمة  لعلم

 ألستاذ  ملشرف "انيلي  و إلمتنان إىلعبار ت  لشكر  أبمسىتوجه ن
طو ل  ايبخل هبا علين خاله"على  رم توجيهاته وحسن نصائحه  ليت مل
 فرتة إجناز هذ   لبحث.

يسعنا أن نوجته خبالص  لشكر و لتقهير إىل  افة أساتذة قسم  دما 
 علوم  إلعالم و إلتصال .

بكلدمة، إىل  ل من ساعهان وأعاننا من قريب أو من بعيه ولو 
 أو دعاء. ،نصيحة

 دما نتقهم جبزيل  لشكر و لتقهير مسبقا ألعضاء جلنة  ملناقشة 
ثر ئها آبر ئهم عليها وإلتفضلهم بقبول مناقشة هذ   ملذ رة و حلكم 

  لسهيهة.



هداء  الإ 

 والدي أعز الّناس إىل أحب وأغلى ماعندي يف الوجود،إىل أملي الدائم يف احلياة،إىلإىل 
 الكرميني"أمي وأيب".

 إىل أخوايت الغاليات:أمال،مجلية،حياة،كرمية،مالك.
 إىل أخويت األعزاء:توفيق،بالل،كرمي،سامي.

.لؤي، قصي إىل الكتاكيت الصغار:  
وصاحبة القلب  ناهنا،إىل من غمرتين بعطفها وح يف السراء والضراء، مؤنسيت إىل يسرية قليب،

 الواسع "آسيا".
 األفرا  يف الشدائد، ومشاركايتإىل سندي عند  إىل اللوايت أهديهن عمري لوكان يهدى،

سلمى. هاجر، إميان، مىن، خوىل، واألقرا :  
ي.إىل كل األعزاء والغاليني الذين مجعتين هبم األايم خالل مشواري اجلامع  

وأساتذيت يف مجيع أطواري الدراسية. كما ال أنسى مجيع معلمي  
 إىل كل األصدقاء الذين أعرفهم ومل تسعهم هذه الورقة.

 إىل من تصفح هذه املذكرة وأفادته ولو بقليل.
 إىل كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل من يعيش لتوصيل العلم يف يسر وتركيز.

                                                                                              
  
                                                                             

       



 اإلهداء
كرك وال تطيب إهلي ال يطيب الليل إال بشكرك ، وال يطيب النهار إال بطاعتك ، وال تطيب اللحظات إال بذ 

جاللك. وال تطيب اجلنة إال برؤيتك هللا جل   وكاآلخرة إال بعف  
 إىل من بلغ الرسالة وأدى األمانة ، ونصح األمة إىل نيب الرمحة ونور العاملني .

ا" صدق هللا فيهما الرمحن "واخفض هلما جناح الذل من الرمحة وقل ريب ارمحهما كما ربياين صغي إىل من قال 
 العظيم.

ا وليس يل يف إىل من امسها عايل وقدرها غايل إىل من أهواهوالقلم املسطر  ،بسم العقل املفكر واللسان املعرب
احي وحناهنا من كان دعائها سر جننان ،إىل رمز احلب وبلسم الشفاء ،إىل ينبوع احل إىلالقلب سوى ذكراها ،

 بلسم جراحي إىل أغلى احلبايب أمي الغالية .
مين العطاء دون إىل من عمل ألجل راحيت وتعب إلسعادي وفتح عيين حنوا آلفاق اليت كنت أجهلها إىل من عل

ها بعد طول قد حان قطاف، أرجو من هللا أن ميد يف عمرك لرتى مثارا انتظار ،إىل من أمحل إمسه بكل إفتخار 
 انتظار وستبقى كلماتك جنوم أهتدي هبا اليوم ويف الغد وإىل األبد والدي العزيز.

زرعوا السعادة  من بوجودهم اكتسبت حمبة ال حدود هلا إىل من الصادقة، إىلإىل أصحاب القلب الطيب والنوااي 
أخوايت: زوبيدة، رحيمة.قليب ...إىل    يف  

أمية متمنية هلا النجاح الطيب أخيتصاحبة القلب  إىل رفيقة دريب إىل  
 إىل منبع سروري وفرحيت أخيت راين أمتىن هلا النجاح والتألق يف مشوارها الدراسي .

هم أعتمد إىل من بوجودهم أكتسب قوة وحمبة ال حدود هلا ، إىل من عرفت معهم معىن إىل من هبم أكرب وعلي
  زوجامهم ليندة ،هدى ، رمية متمنية هلم حياة سعيدة .احلياة إخويت :هشام ،سعيد رايض ،وإىل

 إىل القلب الطاهر والنفس الربيئة إىل أخي حممد مشس الدين أمتىن له كل النجاح والسعادة يف حياته.
 األمني. خليل، حممد الصغية: حممدإىل الوجوه ..... والقلوب الطيبة إىل الرباعم 

 من معها سعدت الصايف، إىلالصدق  والعطاء إىل ينبوعإىل من تتميز ابإلخاء والوفاء 
   إىل من سارت معي على طريق النجاح واخلي   

 قمرة.إىل من قامستين جهد وتعب هذه املذكرة إىل صديقيت العزيزة    
 مرمي، عائشة، نوارة، فاطمة، مىن، الدراسة: شهرزاد، خولةإىل صديقات 

 كريت.إىل كل من تسعه ذاكرايت ومل تسعه مذ 



 امللخص: 
كما تبني مدى   الوكاالت، االشهارية داخلاحلديثة يف العملية  هتدف هذه الدراسة إىل معرفة مسامهة تكنولوجيا

هذه الدراسة أيضا إىل التعرف على أنواع التكنولوجيا  االشهارية، وهتدفأمهية التكنولوجيا احلديثة يف العملية 
 األهدافإىل  االشهارية، ابإلضافةتوظيف هذه األخرية يف العملية  الوكاالت، وكذاواالتصال يف  لإلعالماحلديثة 

 الوكاالت.واالتصال يف العملية االشهارية على مستوى  لإلعالماحملققة من استخدام هذه التقنيات احلديثة 
 اآليت: الرئيسيخالل التساؤل  الدراسة منوقد انطلقت هذه 

 االشهارية؟ة التكنولوجيا احلديثة يف العملية ما مدى مسامه 
 يلي:فيما  لتثمتفهم التساؤل الرئيسي ارأتينا إىل وضع ثالثة أسئلة فرعية ومن أجل 
  الوكاالت؟واالتصال يف  لإلعالمماهي أنواع التكنولوجيا احلديثة 
  االشهارية؟واالتصال يف العملية  لإلعالمكيف يتم توظيف هذه التكنولوجيات احلديثة 
  االشهارية؟واالتصال يف العملية  لإلعالماحملققة من استخدام هذه التكنولوجيات احلديثة  األهدافماهي 

 االشهارية. اإلشهار، الوكاالتالتكنولوجيا،  الكلمات املفتاحية للدراسة:
 الوصفي.للوصول إىل أهداف حبثنا هذا استخدمنا املنهج  :الدراسةمنهج 

 االستمارة. وهي:رئيسية  على أداة االعتماد يف حبثنا : متالبياانتأدوات مجع 
 :يف واملتمثلةتوصلنا من خالل دراستنا إىل أهم النتائج  :الدراسةنتائج 
  التنسيق بني خمتلف سامهت التكنولوجيا احلديثة يف تنظيم وتسيري العمل داخل الوكاالت وذلك من خالل

 (.19رقم ) أقسامها وهذا ما يوضحه اجلدول
 الفكرة إىل  من بدايةللعديد من املزااي للعملية االشهارية يف مجيع مراحلها  احلديثة وإباتحتها التكنولوجيا

وكفأته للوصول إىل  اإلشهاراخلروج ابلتصميم النهائي للمنتج أو اخلدمة املقدمة زادت بذلك من فعالية 
 املطلوب.

  الوكاالت االشهارية على  تعمل اليتاإلقناعية ل اإلستماالت يف تفعيتساهم تكنولوجيا االتصال احلديثة
 .ترسيخها يف ذهن اجلمهور املستهدف
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 مقدمــــــــــــــــــة



 مقدمة
 

 

 أ

القد  ظالللدع ىلد   يدا يندايا احليدار الابلدظية ىللنالدظ إ  قددرا ا  احلديثة قدد للتكنوجليا إن التطور املتسارع
قيعلويا يددة إاااةددية ىديدددر  خدددياإ إ لدداليةخاصددة ين ددا ات ا ددت الدد   طددظ   ىلدد  ودداقب ىقابددة املكددان قال يددان 

أدى كل هذا إ   وسا القاىدر اللناىية قظ ور أسواق خمتلفدة قيتعدددر ق دت   ق قدم يلوال قاقعية لقطاىاإ شىت 
 ىن ا  عدد املنتجاإ قاخلدياإ.

دىايدة إ لدالية قلكن دا أةد ت  قاإل لدا  ردظدقيف خضم هذا السياق مل  ابق التكنولوجيا احلديثة لإلىدلم 
  سدداهم يف اتخدد،ر  إ إ تاجيددا ي  ددا يف اإلدارر اجليدددر لل كسسدداإ كواددا  عتددب القلدد  الندداظ  مل تلدد  هددذ   ىددايل

 1اإلدارية يف  وجيع ق نفيذ خمتل  ى ليا ا ا ا يلدر ييوي لدميويت ا قمتي ها التنااسا القظاراإ س يل إ سياظية 

التسدويقية  احللدة  جديدر  بايدرينتوجاإ  اإل تاج  خلق كلفة  امل ام  ختفي مما ينجظ ىن ا سظىة أتدية 
املعلويداإ الدذي قأادا  عدييف يف ظدل رت دا  هلدا  خاصدةحتسني يستوى اتداء العام  اجلودر  قىللتايليستوى  حتسني

 يعد إقتلاد  يعلويايت ىللدرجة اتق .

وكداالإ اإلشد ارية كه،هدا يد  قيف ظل هذ  الت والإ قالتطوراإ احلاصلة يف اجملا  التكنولدوجا قجددإ ال
ىللنلدا  اإلشد اري  املتاية  للن دو املكسساإ  فس ا ربر ىل  التفاىل ق ابين كل اتسالي  قاتدقاإ قالوسائل 

اي دا صد   قلت قيق  لة ي  اتهددا  يد  ظين دا التعظيد  ىللوكداالإ خللدق إ طابداع جيدد لددى   ورهدا املسدت د 
 قخدياإ.  أاكار  سلار ي  املنتجاإ ال   قدي ا هذ  اتخ، 

الذي يعدد قسديلة إ لدا   "اإلش ار" قي  ظني هذ  الوسائل ال   عت د ىلي ا الوكاالإ ظلكل أساسا هو
ىلد  هدذا اتخد، يف اإلودا  الدذي اقدق غداايإ  التأث،ظني الوكالة ق  ورها ييث يسع  إ  إيداث غ، ش لية 

"قهنا  ددبب أةيددة اإلشدد ار كنالددام إىليددا جملددظايإ الابي ددة اإلقتلددادية اأصدداب  ظددذل  ةددظقرر يل ددة الوكالددة قأهدددا  
 اتيددظ الددذي ىدد ب يدد  دقر اإلشدد ار يف الوقددت الددظاه   ىتابددار  2لتدددىيم املنااسددة قالتعظيدد  لديددد السددوق قالتجددارر"

 يلدر متويل هلذ  اتخ،ر.

ل  الوكاالإ اإلش ارية ييث مشل أق   هي،  دوع الوظيفدة  دد  نكظ أتث،اإ التكنولوجيا احلديثة ى هذا قال
أصدداب ت  قدددم الكثددد، يدد  اخلددددياإ الن طيددة ق لددد  يدد  خددل  قياي دددا ظاب ددوث التسدددويق قدراسددة املسدددت ل  أباا"

التجديدد يف رظيقدة إ تداج  . ىلإلةدااة إ 2"ةاملست د  ىلإلش ار قظتسويق النلا  اإلش اري يدا ات لدطة التسدويقي
 اإلش اراإ ي  خل  التقنياإ املست دية.
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 ب

إال أ ع قظفضل هذ  التكنولوجيا املتطورر أصاب ت املكسساإ اإلشد ارية يف ققتندا احلدايل أكثدظ اعاليدة قأتثد، 
كفدل ادا اجلا د  اداملنتوج قي دة ياديدة يت إلسدتع اهلا كدل الوسدائل امل كندة يدىت ودد الظسدالة املناسدابة املقنعدة قاجلذاظدة"

 1اإلىليا لإلش ار ققي ة  فسية لل نفعة املقدية قإرةاء احلاجة".

دراسةة ميداييةة -:"مسامهة التكنولوجيا احلديثة يف العملية اإلشهاريةىنوان حبثنا هو  ل   كاني  أجل 
 "-وججاأمن-بعنابة ابلوكاالت اإلشهارية 

 اإلطةةار مث النظةة   املنهجةة ا اإلطةةار واإلطةةار املقدمةةة الاب ددث  ا دداأيددا ىدد  اخلطددة الدد  ا ابعناهددا يف هددذا 
 .التطبيق 

اقددد  ضدد   اإلرددار املن جددا  :الفصةةا اّو   املعددا   أيدداييددث  هطددا املقديددة  الددظر ىايددة ىدد  املوةددوع 
قاتهدددا   قأةيددة الدراسددة قأسدداباا إختيددار املوةددوع للدراسددة قالددذي  عظةددنا ايددع إ  حتديددد اإلشددكالية ق سددا ال ا.

 الاب ددث  قكددذاالاب ددث قالدرسداإ يددو  يوةدوع  اتساسددية يفقق نددا ظعددها ظت ديددد املفداهيم  ور يدد  الدراسدة املظجد
 طظقنا إ  راالإ الدراسة املت ثلة يف ىينة الدراسدة قاإلردار املكدا   الابياانإ  مثاملن   الاب ثا املتابا مث أدقاإ  ا 

 قأخ،ا صعوىلإ الدراسة. قابل اتخ،ر  املقارىلإ النالظية للدراسة يف املظيلة يا قال يا   لتأيت

 ضدد   يف حمتددوا  ىدددر ىناصددظ اإل لددا  احلديثددة ققددد  ىنددوان:  كنولوجيددااقددد كددان حتددت  الفصةةا الثةةايأيددا 
 قممي ا دا  كدذل  يكوان ا مث خلائل ا قأ واى ا  قأهم لاءر ق طور  كنولوجيا اإل لا  احلديثة  متثلت أساسا يف:

 التكنولوجيا احلديثة قيف اتخ، أةيت ا. قالعيوا  أتث،اإأهم قظائف ا ىلإلةااة إ  امل ااي 

إسددت دام التكنولوجيددا احلديثددة يف اجملددا  اإلشدد اري  ضدد   هددو اتخددظ ىدددر  ظعنددوان: الفصةةا الثالةة أيددا 
مبددا يف  لدد  يظايددل  لدد يم اإلشدد ار  قأةيتددع قكددذا أهدااددع  قظائفددع  أ واىددع  اإلشدد ار  مشلددت:  لدداءرىناصددظ 

إ  التنالديم اإلداري اخلداص  ققظائف دا  ىلإلةدااةخللدنا ىللدذكظ كدذل  أ دواع الوكداالإ اإلشد ارية  قيتطلابا ع  ك ا
 اإلش ارية.احلديثة يف الع لية  إست دام التكنولوجيااذ  اتخ،ر قأهم يعاي، إختيارها قأخ،ا 

ل ددا قحتليددل  امليدا يددة  ق لدد الفلددل التطابيقددا ققددد خللددنا  إلختابددار الدراسددة  : ا ددوال ابةة الفصةةا أيددا 
ق نددا  يددددإ يددا اخلامتددة قالدد ظعددد  لدد  إ   للت ليددل  لنلددلقصددوال إ  النتددائ  العايددة امللددايابة  يابدداانإ الدراسددة

 ي  الدراسة النالظية قالتطابيقية. ىلست لصع

                                                           
1 Marie claude vettraino – soulana : live une image. Aarmande colin, 1993, P95. 
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 :اإلشكالية

د نكأنككك مكتددف يكصكناددراكاجددرا ئك ددت تعددتكتولوجوا ددتكالتاددتثكامت بدداكوددئك ددلكاجواددتلتك اج  ل ددت كاجددي
س ددتالك ك ل دد ك  ككللكصكخم لدداكا س ددفا،كح كددعمك ددتكنمددتكأ ،ك تفددرنكسفاددلتكنلددئكاج ددتلملك ا  دد  ت  حمدد 

  وظ دددداكتولوجوا ددددتكالتاددددتثكامت بدددداكوبددددتكامتاددددول،كمددددعواكالسفسددددت،كا الدددد  كاجر م دددداك ك واتددددا،ك ددددتو ا ،ك
حىتىتأ  ت ميىتىت ياه اىتىتاد امليىتىتاشطة واألحتىتىترة  غىتىتبا  ملمىتىت  لالبىتىتا  ك  ىتىتة   لكىتىت و   وعتجلددت ،ك ر  ددت (((( ،ك 

ة اإلك وحية، البنوك اإلك وحية، اإلشارة اإلك وحية،  ىل لىت  منجد: التع يم اإللك و ، النتل اإلك و ، التجار 
ذلىتىتم  ىتىتة التيىتىت ياه واملفىتىتاايم ومتىتىتكل مكنولو يىتىتا اإلمصىتىتال امدطوىتىتة  شاة ل ن ىتىتو وومىتىتا ل اإل ىتىتت ك    طىتىتد  ىتىتة 

ك1 (اإلمتق لية ومتيح النفاذ ل  احملدوش  ىل املع و اه

ئكاجل ددتتت كاجدديك تسددتكتل دد كوددئك عددت،ك  دد  ككتكاجدديكأكددعحتكا عكاجعت ددتكودد  كادد متكمددعواكا سفسدد
ك  ف اكاج  تمكهبت،ك ا ت ك اج وتج اكا ا للوا،كاللتكاجعت تكوئكا نمتثك ا س فاك اتمهتكصكحتت بلت(

:  قد   مليىتتدد يها ال الىتة   عىتاش اىتي: البعىتد  وعكا  اايكاجوع  كاجيكت م عكهبتكاج ولوجوا تكامت باكجنت ت
، البعىتىتد املكىتىتا : ومىتىتله ك ىتىتا  ىتىتة امليىتىتاحة  قصىتىتد شر ىتىتاه اليىتىتلقة ا حقىتىتل املع و ىتىتاهالىتىت   : حيىتىتح   حىتىت  

 املر و ة ل تد طة املع و اه ولنق هىتا، البعىتد ولومىتي ة وق قتهىتا وملت قىتي:   حىت  الىتورة اإلمصىتال ل  ت قىتي شر ىتة
ك(2الساتنك ورتعفاكابل تاعك ذجككوئكوعتأكأهنتكوالزواكلح  تات   ة التفاقل  ع ااد التكنولو يا

 صكا  ت تكاب كاج فتعكالملترعك وكاآلخركوئكأ مكاج فتندت كال  ادتد اكا لمداكختكداكصكظدتك س  دترك
وتك عرفك  ولوجوا تكامت با،كإبن عترهكودئكأ دمكاجوادتلتكا اد عملاكجلتادتثكصك   لدتكامدتبكعودمكتع ع د كحلدوكأحدتك

   دد أكوددئكح ددتتمكالا متن دداكحلدددوك ت  دد ك دديكوع  دد لم،كح كددعمك دد جككادد  ك ككاجعواوددتكا دد يفر كصكاددلو يكاجلددت 
ك راح لمكصك تكزوتنك ووتنك   ىتكاجفرق(

 وادد يك ددوعكجل ددتكراددتج  ك خمتتعدداكاجلمددت  كاجوعدد  كت بدداككامكنلددئكاج ولوجوا ددتكلن مددتدهك دد   ددتكزاد كأمه 
اجادو ك اجادور ك امر داكج عدرنكاجادلعاك ادور كأ درلكوئكا ا للولكع ثكأكعحتكاجعمل داكالمدلتر اكعمدعك دلك

ك ىلكاجوا ع(

اددددترعك دددد ك   لددددتكأكددددعحتكا  ااددددت كاشتكدددداكابإددددتثكالمددددلترعكنلددددئك خدددد الفكأس ددددف لتك خددددتوتتتكت
ا خددرلكج فع دددكأحددتوكوددتكتوكددتك ج دد كاج  ددتمكصك دد اكاإددتثكذجددككأنك ودد ال يكوبددتك دد هكاج ولوجوا ددتك  ادد  تاولتكك

                                                           
 (39،كصك2011،كداركاجو تلكامت ث،كاج ت ر ،كمكنولو يا االمصال امدطوة وأتال اهتا اال ت اقية والوقامية  را  مك ع   :كك1
،كا و بكاجلتوع كامت ث،ك كدكمك( متددام مكنولو يا اإلمصال ا اإلحتاج اإلذاقي والت ف ي،) شرامة  يداحيةنعتكاجعتايكحممتكنعتلكاجو تل:كك2

ك(268صكك،2005ن ،ك
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 جنددتكوددئك ددلك دد هكا  ااددت كاجدديكتاددعئكجلادد فتد كوددئكأ ددمك دد هكاج فع  ددت كلووتس دداكاج لتح ،ا فاددمكاإددتثك
:  اىتىتي قبىتىتارة قىتىتة  جتميىتىتاه رارطىتىتة دىتىتار   صىتىتفة شا  ىتىتة و نتث ىتىتة حتىتىتاطاهتا ومت وىتىتل ا اجو ددت  كالمددلتر اكاجددي

 تصىت يم ومرىتوطل و قىتداش البيع املباشل  و ل  املباشل ، معت د ق د جم وقة  ة ر ىتال االق ىتال الىتاطة طقو ىتوت 
، مهي الوميط  ني ال  ىتوت وقىتارا امىتد اه احواقهىتا  حتىتلا  قيىت  املنامبة  وحتل اإلق ت ا ومي ة اإلق ت

 روح واىتىتىتاا  تو يىتىتىت  لت ىتىتىت  التكنولو يىتىتىتاه اىتىتىتدد ملقيىتىتىتة  شا  امىتىتىتد اه و يىتىتىتني غىتىتىتورة الوكالىتىتىتة اإلشىتىتىتهارطة، 
لورة ال  د  نها  ىتة   ىتل  يىتني الكفىتا اه ومفعيىتل امىتد اه وولتايل  غبح  رماق املنتج ولتقنياه امدطوة ض

 1 (اإلشهارطة

امت بدداكحال ددتكنلددئكوبددتك دد هككت مددتكأنكتواددعكو فلعددت ك حتا ددت كاجلملددوركأكددعمكواددتحبكجل ولوجوا دد
ا  اادددت ك مدددعتعكحتا دددت كسلور دددتكا اددد مر كودددئكخدددالثكت دددتملكأحةدددتكاشدددتوت ك ا ل  دددت كا عل ددداكنلدددئكأادددت ك
اجلددددود ك اجفعتج دددداك  ادددد مرار اكك دددد هكاشددددتوت كصك تحدددداكاإددددت  ك زايد كح ددددمكالس ددددت ك  درا كاجددددفا يكاجويف دددددك ددددلك

اجددتالمكنددشكالمددلتركصكخم لدداكاجوادتلت،كحل ددتيفكأعك  تجدداكصكاجو ددتكامددتبكا  ااداك سلور ددتكوددئكخددالثكتواكدللتك
 ع مددتكنلددئكالمددلترك اددفاك عدد  كإبن عددترهك ادد لاكأاتادد اكجلدد لكاجلملددورك اددتك مددككأنكاجعال دداك ددلكاج ولوجوا ددتك

هكاج ولوجوا ددددتكامت بدددداك اجعمل دددداكالمددددلتر اكتعددددتكنال دددداك ت ددددت كحلدددد هكا خدددد  كحت ددددت كابجترادددداكا  ىلك ىلكوبددددتك دددد 
اجعمل اكالملتر اكودئكخلددك ا اتا كهلتت كاجعمل ا،كحمئكالاكأهنتكنملتكنلئكت   ك عتهكأ تافإبن عتر تكاجعمودك

 لددت،ك وددئكالدداكأخددرلك ددتوتك  مدداكال  مددتمكابجاددلعاك ىلكاجف  دد كنلددئك ادد  تاولتك حوالددت تك تاددل تكاماددوثكنل
لتر ا،كابلضدددتحاك ىلكتدددوح كاجو دددتكلكتاددد  ك تل ددد مكاجو تجددداكالمدددحاكجلعمل ددداكالمدددلتر اكع دددثكادددتمهتكصكحتادددوةدددت

ك تلم اكام كاجلمتبك ذجككوئكخالثكتوظ اكنلتكركخم لفاكوئكأ رز تك كالاثر ك اج  و د 

 تكامت باك ا لاك تاتثكحعتجداك ادر عا،كادللتكنلدئكا تدرافكاجديكت  دوتكودللمك نلئك ن عتركأنكتولوجوا
 خفديك أادتج بكتادو   اكك(( خل،ك رادمك ادفات   ت تد مكداخدتكاجو تجداكودئكول  دلك ودوزنلكاجعمل اكالتاتج اكاجدي

مبىتا واملىتلمبط  مامىتا ل اتثكا علوودت كحدوثكا ل  دت ك ادور كو م د  ك ذجدككودئكأادتكاجوكدوثك ىلك مدلتركحعدتث، ك
ل اللمالة اإلشىتهارطة طلاقيه القا م وإلشهار قند غناقته و خلا ه معند غيالة الفكلة  و  دطد  ض وت وشك

لالبا  ا طكوت ذلم  وامقا و تنامبا  ع  يول و اوا  امليتقبل م اقىتي األوقىتاه، األلىتوات األكوىتل  مضىت ية  ىتاا 
املىتىتجتاللاه مبدت ىتىت   و مىتىتتع ال ختيىتىتار ال قرىتىتاه  امه وطتىتىتيح الرىتىتلق الفنيىتىتة قنىتىتدحفيىتىتي األخىتىت  وكىتىتالم حقىتىت  ق ىتىتد

 حواقهىتىتىتا، وكىتىتىتاا  لاقىتىتىتاة ا احىتىتىتجل املهىتىتىتم واىتىتىتو ا احىتىتىتجل ال حتىتىتىتوي واإلشىتىتىتهاري، ك ىتىتىتا احىتىتىته ال ىتىتىتد  ىتىتىتة  لاقىتىتىتاة ا احىتىتىتجل 
 .اإل ت اقي والوقاا ل فلش وقدم اإلما ة  ىل التعور العام  ل ج هور

                                                           
ك(257،كصك2005داركاجوحت كجت لتكجلفعتنا،كالاولتر ا،كك، قد ة ا التيوط حممتكحتحظكام تزع:كك1
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 م  ت مكىتوت اليىت عة   القا م وإلشهار كالم  لاقاهتا حأ طجتيت اإلشهار  ادامىته  حىته   ىت و ة املباشئ اليت ق د
امد ىتىتة  يىتىتدة  ىتىتة  هىتىتة حثىتىتل امليىتىتته م ومتىتىتبع حا تىتىته امقيقيىتىتة و ت مىتىتاطبهم وألمىتىت و  امل  ىتىتم و ت  تىتىتوي 

ك1 اإلشهار ق د  ع و اه غاشقة وغل ة ووامية ال لبس ميها وال ل وا

لكنمدتكا لاد ت كجلمحدال ك س راكج لاكاجو ت  كالملتر اك و  اك ت اك اجيكصك مللدتكت دومك عمدتكا لد ك ك  عدت
نلددئك ا   لفدداكاج  ال ددا،ك ا ال دد كابلضددتحاك ىلكاجادد ترا (((،ك هلدد اك  ددعك خ  ددتراكجلو ددت  كالمددلتر اكا  وااددت 

 NEXT Pub,ESPACEPub,Iramaconsult andص كوادددد ولك   دددداكنلت دددداك ت مبددددت
com,DreamDesign,DeuZed(Marketing ;Publicite) ,Palais pub,Design 

Studio  ا   ااددداكصكاجتراادددت ك اشفدددوا كاجوتولددداك اج دددتولاكشلددددكاجرادددتجاكالمدددلتر اك  ددد ك  دددت  كادددتكك 
كو فور ك ذجككإبن متد تكنلئكاج  ل ت كامت باكصك  اكاإتث(

ك ضعكاج اتؤثكاجرل ا كاج تب:وئكتك تمك  لت كنلئكوتكاعدكذ ره،كمتولصكضو كوتكت

 امدطوة ا الع  ية اإلشهارطة؟ ا  دى  يامهة التكنولو يا 

ك ضعكا ائلاكاجفرن اكاج تج ا:كاىلك را لت  د   اك اكاجرل ا اكا فر حاك اور ك اضحاك وئكأاتكحلمكالموتج

 مصال ا الوكااله؟امدطوة لإلق م واإل ااي  حواع التكنولو ياه  .1
 ا الع  ية اإلشهارطة؟ كي  طتم مو ي  ااد التكنولو ياه امدطوة لإلق م واإلمصال .2
ا الع  يىتىتىتة  لإلقىتىتىت م واإلمصىتىتىتال ىتىتىتااي األاىتىتىتداد احملققىتىتىتة  ىتىتىتة  مىتىتىتتددام اىتىتىتاد التكنولو يىتىتىتاه امدطوىتىتىتة  .3

 اإلشهارطة؟

 

 

 

 

 

 

                                                           
ك(152،كصك1981ك    ،داركاجللةاكاجعر  ا،ككاإلق ت،أمحتكنتدثكرامت:كك1
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  مهية الدرامة:

تادد متك دد هكاجتراادداكأمه  لددتكوددئكأمه دداكا وضددوعكصكحددتكذاتدد كاجدد عك فددريفكسفادد كإبمددتيفك،ك ذجددكك ىلكاجوا ددعكاجعملدد ك
كجلملترك وتلكو ر ن   كصكظتكاج ولوجوا تكامت باك متكتوابكاجتراااكأمه اكختكاكلن عترا كنت ت كوللت:

اجدديكتر دد كنلددئكد ركاج ولوجوا ددتكامت بدداكصكواددتنت كدددكتومددئكأمه دداكاجتراادداكصك وهنددتكوددئكاجعحددووكاجعلم دداكا عتكددر ك
كاجو ت  ك اج تلملكنل لتكصكحتالكأداللمك ذجككاج  تمكأحةتكاشتوت كجل  ون(

ددددكاجدددت ركام دددوعكاجدددد عكمتبلددد كاج ولوجوا دددتكامت بدددداكصكاجعمل ددداكالمدددلتر اك واددد لاكعتر دددداك تادددو   اك  تالدددتكاج  ددددونكك
كعكا  فا كوئكاجالعك اشتوت ( ماترك عرحاكاجعالوت ك ا سواك

دك متكت ومكأمه اك د هكاجترااداكأ ةدتكصكتادل يكاجةدو كنلدئكاجو دت  كالمدلتر اك اج  د  عكنلدئكحتادلك تر  داك د اك
كاج فتعك  وظ اكاج ولوجوا تكامت باكا  لونا(

مددلترعكعم ددعكوراحلدد ك اجلواسددبكدددك ت  ا ددتكأمه  لددتكأ ةددتكصكوعرحدداكا مه دداكاجوعدد  كجل ولوجوا ددتكامت بدداكصكاجل ددتالكال
كا  عل اكهب اكا خ (

  مبا  الدرامة:

ددددكف لددداكا ادددعتلك اجدددت احع،كاجددديكتدددتحعكابجعدددتحبلك ىلك خ  دددتركا واضددد عكاجددديك  وودددونك ترااددد لتك  دددتك تسدددتكجدددت لتك
ك موناكوئكا اعتلكو اماك ىلكذات اك أخرلكووضون اكاجيكاعل لتكخن ترك  اكا وضوعكوئك  للت:

كا اعتلكاج ات ا:/ك1

كدكال  متمكاج  ا كهب اكا وضوعكاج عك ع شكظت ر كات ت كصكاإ معكاجل الرع(

دكالتالعكنلئكووا عاكاجو دت  كالمدلتر اكجل فدوركامتكدتكصك دتثكاج ولوجوا دت كامت بداكادتكاعللدتكسل د لك دوك
كا وضوعك  وتك ع كجووس كووضونتك ااعتك  ل ت(

كاكوتلكتفع دكاجو ت  كالملتر اك بتك  هكاج  ل ت كا  فور دكحةوجلتك عرح

كا اعتلكا وضون ا:/ك2

 )كوعرحاكأمه اكاج ولوجوا تكامت باكصكاج فتعكالملترع
 ك حتالكاشتوت كالملتر ا(كصكتلم اوعرحاكحعتج اكاج ولوجوا تكامت باك
 كا وضوعكاهلتم(اجاع كليفرا كا و عاكاجلتوع اكمبتد كنلم اكحوثك  اك
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  اداد الدرامة:

 : ك ت ثكوئكخالثك  هكاجتراااكاجوكوثك ىلكحت  دك موناكوئكا  تافك اجيكسورد تكح متك ل
 )كتع تنكأمه اكاج ولوجوا تكامت باك وتلك ا  تاولتكوئك عتكاجو ت  كالملتر ا
 اجعمل ددداكالمدددلتر اكودددئكخدددالثكوعرحددداكادددع كاجو دددت  كالمدددلتر اكج فع ددددكاج ولوجوا دددتكامت بددداكصكحتادددلك

كاج  ل ت كا ا  توا(
 ت جددداكاجو ددداكندددئكأ دددمكودددتك تو ددد كاج ولوجوا دددتكامت بددداكودددئك ضدددتحت كجلو دددت  كالمدددلتر اك ادددفاكنتوددداكحم

ك جلعمل اكالملتر اك افاكختكاكوئكخالثكاج  ل ت كا ا  تواكصك  هكا خ  (
 المدددلترعكنلدددئكال  مدددتمكهبددد هكاج  ل دددت ك اددد  الصكتوكددد ت ك   فاحدددت كتادددتنتكاج دددتلملكصكاج فدددتعك

كا  فور كج حالك تفع تكاشتوت كاجيكت تولتكاجو ت  كالملتر اكجل  ون(
 )  كاج حالكأبمه اكا وضوعك اج عمدكح
 )كاج عرفكنلئكأ مكاج ولوجوا ت كا ا  تواكصكاجو ت  كالملتر ا

  دطد املفاايم

ئكاشفددوا كا اتادد اكج حت ددتكووضددوعكاجعحددث،كحدد ذاكح ددتكحتت ددتكا فددت  مكنلددئكوادد ولكاجعحددثك ع ددشكودد
اجعتحددثكولدد كاجعتا دداكصكحتت ددتكا اددفلحت كح سدد ك ك ادد ف عكضددمتنك تا دداكووح دداكلجنددتزكنمددتكااددم،ك نكاجعمددتك

ر دبكصكاجوكدوثك ج د ك ادور كد   داكوفادلا،ك حتت دتكا فلدومك دوكضدعيكا عد كاجلتامك  فلبكودئكاجعتا داكضدعيكودتكس
صكاجعحددثكع دثك  دومكاجعتحددثكإبنفدت كاج عر داكاجعلمدد كاج دتلعكا عدر فكهلدد اكا فلدومكأ كا اددفلمك كجد كا اد  تمك

ك(1حتت تكوعلتهكالارال كا ا  تمكصكاجعحث

 مكنولو يا:ىت 1

 ك  د نكحتت دتك ع شكجفظكاج ولوجوا تكوئكأ بركا جفدت كتدتا  كصكنادراكامدتبكحلدوك ك د اثك فدريفكتادتؤ  كنت دت
كل  كتعتد كاجرؤلك  خ لفتكا فت  مكحوهلت( دكهلت،ك نوفلومكد 

 ك ىلكاجولمددددداكاج واس ددددداكا  ووسددددداكودددددئكو فعدددددل،كا  فدددددعكTechnology رادددددعكأكدددددتك لمددددداكتولوجوا دددددت ككلحتىتىتىتىتىتة:
 وئك لدتكحد نكك ك  عدينكنلدمكأ كدراادا،LOGY ك  عينكحرحاكا كولتر كأ كحئ،كأوتكاجبدت:: TECHNOا  ث 

                                                           
ك(166،كصك2005،كداركاجفوركاجعريب،كاج ت ر ،ك نااج الباح الع  ي ا حبوث اإلق م واإلمصال:كأمحتك ئكورال ك1
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اآلدا كأ كنلدددمكاج فع دددد،كأ كاجفر  ددداكاجفل ددداكج ح  ددددك دددرنكنملددد ،ك  ددد كنلدددمكاج  ددد  تك لمددداكتولوجوا دددتكتعدددينكنلدددمك
ك(1اجالتن 

ك(2 متك  كنلمكاجفلونك ا لئ

ا د ا كأ كاجواددددتلتكاجدددديكتادددد  تمك  دددرانكنلم دددداك تفع   ددددا،ك اجدددديك ادددد علكهبددددتككتعدددرفكنلددددئكاهنددددت:ك غىتىتىتىتر حا:
تادددت كاجددديكت لدددركصك تدددتركظر حددد كالا متن ددداك  ددد جككالسادددتنكصكنملددد كل مدددتثك دددواهك  تراتددد ،ك تلع ددداكتلدددككام

ك(3اج ترخي ا

 مددتكا عددترفكاجعلم دداكا ادد  تواكصكاإددتثكاجاددلتن ،كختكدداكا ورادداكجتراادداك عرحلددتكنلددئكأهنت:ك لددت يكوددت دد جكك
ك(4 حت دك  س ت ك تاو دكاجالعك اشتوت كاجالع اكلا عتاثكاجعمتكاج ت عكابآل  كحت باك و فور 

اجتراااكاجعلم داكجلفلدونكاجعلم داكا كاجادلتن اك  د جككإبن عتر دتكتفع  دتكك:  عرفك توو ك  افورد كاج ولوجوا ت كأبهنت
كجلعلم(

 تعدددرفكأ ةدددتكنلدددئكأهندددت:ك مونددداكودددئكا عدددترفك اش دددترا كا فا مددداك ا  تحددداك ا د ا ك اجوادددتلتكا تد ددداكاج ل  م ددداك
 كنملد كا ك ظ فداكصك دتثكح تتد كاج وو داكلمدعتعكامتادت كا تد داك ا علو دداك الدار داكاجديك اد  تولتكالسادتنكصكأدا

تر  اكنمتكا م ت كأ ك  كاج فع دكاجعملد كجلمعرحداكصكاوا ك تستكنلئكوا ولكاجفردكأ كاجلمتنا،ك   كهب اكا ع ك
كو تانكاجعمت(

 دعكالوودتا كا  تحداكوتد داك تسدتكل مدا،ك تاد  تمكسس تو داكتاد كنلدئك حددكا عدترفكا اج ولوجوا ت:ك د كتر  داك
أمك ددد كوتد ددداكأبادددلولكحعدددتثكلجندددتزكاجعمدددتكا ر دددولكح ددد ،ك ىلكدراددداكنتج ددداكودددئكالت دددتنكأ كاجوفت ددداك  ددد جككحددد نك

كاج ولوجوا تكيفالوكوعتن:

 تعددددينكاج فع دددددكاجل ددددتو كجلمعرحدددداكاجعلم دددداكأ كوعرحدددداكول مدددداك اددددتكك(:Processesىتىتىتىتىت التكنولو يىتىتىتىتا كع  يىتىتىتىتة )1
كولمت كأ كأ رانكنلم ا(

ك تعينكا د ا ك ا ال  ك ا وادكاجلتعاكوئكتفع دكا عرحاكاجعلم ا((products)التكنولو يا كنوامج دك2

                                                           
ك(13صك،2009،كداركاجفوركاجلتوع ،كالاولتر ا،ك شارة مكنولو يا املع و اه: حممتكاجا صك1
ك(16،كصك1990،كاجعريبكجلل رك اج وز ع،كاج ت ر ،كمكنولو يا املع و اه وغناقة اإلمصال ا  اا يحممودكنلمكاجت ئ:كك2
ك(120،كصك1981اجلت ت ،ك    ،ك،كداركاآلحتقكالعل  والتكنولو يانعت كمس :كك3
ك(42-41،كصكص م،ك ،كذ حممتكاجا ص:كك4
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كاجعمل ددت ك سواعلددتكوعددتكوبددت:ك تادد عمتكهبدد اكا عدد كنلددتوتك  دد كاجددل ك ىلكىتىتىت التكنولو يىتىتا كع  يىتىتة وحىتىتوامج  عىتىتا:3
ك(1ت ل ت كامتاول

دددددكتعددددرفك دددد جككتولوجوا ددددتك مددددتكاددددت كصكا واددددوناكاجت ج دددداكجعلددددمكا علووددددت ك ا و عددددت كنلددددئكأهنددددت:كاج ولوجوا ددددتك
ك(2الجوف س اكاجالزواكج  م عك  خ  انك عل  ك توك تكا علووت 

كل اك وعتجلاك س تكاجع تا (تولوجوا تكا علووت كأبهنت:كنلمكعم عك تاك عرحلتكوعلتدك

 كأبهنددت:كاجواددتلتكا   لفدداكجلحاددوثكنلددئكا علووددت ك  خ  اهنددتك س للددتكإبادد  تامكCwilmerدددك عرحلددتكاددو لمر ك
،ك الجوف س ددددددددددددددددددددددددددددددددددددداككcommunicationكéTélك ك التادددددددددددددددددددددددددددددددددددددت  Computerامتادددددددددددددددددددددددددددددددددددددعت ك 

ك(Electronique3ا ا ر 

 ىت   لا يا:

ادود ك حعتج داكاجعمدتكالمدلترعك مونداك عد  كودئكاجدشاويتكاجديكتعمدتكنلدئكحتادلككتةمكك  كاج  ل ت كامت باك اجي
  خراادد كصككددور كولم دداكوددئكخددالثكا جددوانك اج ددوتك اجروددوزك اجددت   كاجدديكتوح لددت،ك ذجددكك فس لددتكصكوةددمونك

كاجراتجاكالملتر ا(

حدددىتكصكاإددددت  ككنكاجددد عك ادددد  تم دددترعكنلددددئك دددراركالنددددالندددتد كوددددتك دددرتعيكالمدددلتركابإددددتثكاج ك:اإلشىتىتىتىتهارىتىتىتىت 2
كالا متن اكاجب تح ا،كاجا تا اكنت كتعتر اكوللت:

 دكر ،ك ردكصك كخم تركالكحتيف، ((((ك اج لر ك ضويفكا ودركت وث  مدلرت  كا ودركودئككش وتد كوئككلحتة:
حةدددد لاك جفددددالنكابلك فددددعك  مددددلر  كأ ةددددتك ح مدددد لر ك   مدددد لرت  كأ ةددددتك حتمدددد لر ك ك مددددلرت  كأ ةددددتك ت ددددل ا ك

ك(4 لاك أم للت كاجلت ك  ملر كا ف كوئكابلك فعكأع

 كالمدلتركودئكاجفعدتكمدلر،كمدلر ،كأعكذ دركاج د  ك نرحد ك د ،كLa Rosse أودتكصكا وادوناكاجفرساد ا ك
ك(5أعكأس كأنلئكنل ،ك واتره،كالنالنكنالس اك   كاجللركابج   

 

                                                           
ك(45ك-44،كصكصك2012،كداركأاتواكجلل رك اج وز ع،كنمتن،كمكنولو يا اإلمصال ا  اا يحممتكاهلتمش :كك1
ك(14،كصك2004ا ر  كا ك تكجلفععك اجل رك اج وز ع،كاج ت ر ،كك،كجمت ع املع و اه اللق ي: تترقكحممودكنعت ك2
ك(15اجل الر،كصكك  ع اكجلل رك اج وز ع،،كامكنولو يا اإلمصال امدطوة امليا ل النثلطة والتربيقية تر نكولار:كك3
ك(197،كصك2003،كداركامت ثك،كاج ت ر ،كلتار الصااححممتك ئكأيبك ورك ئكنعتكاج تدركاجركازع:كك4
ك(17،كصك2003،كداركاجفوركجلل ر،كا ردن،كاإلق ت  دخل مربيقيتت ركحمائكاج تجيب،كأمحتكمت ركاجعاورع:كك5
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ك:ك غر حا

 موعكاجواتلتكا ا  تواكصكتعر اكاجلملوركمبل   كعتر داك عرفكدالر كا عترفكاجفرسا ا كالملتر كأبس :ك
ك(1 ج  ك فر  اكوتكعتااك ج لتك ال عتز،   لتن كإبو  تزكول  تتتككأ ككلتن ا،

اكاج  تر داكأ كاجادلتن اك مدتك  د ككاج عر داكأنكالمدلتركسدتر كودئك عدتكا ل دا كذا كاج عر داكاجفع عد عل
ك ال لتع( ك مهتكاج عر اك تحلكأك ىلكأ م

 كأبس :ك تاتثكست  عك  كم اد ك د مكمادتلكو ااداكا علدئكاجد عكFrançoisLaurent   عرح ك -
 تجعدتكودتك د مك ضدعلتك تادم ملتكودئكتدرفك  تجداك مدلتر اكأ ككراتج  ،ك اجدي تحعكجوا لاكالنالمك  كتل رك

 (2 ا متن تكأ كا تا ت تاتج اك  تجعتكوتك وونكصكختواك تفكعترعك  تك وونكصكاح تنكأخرلك
   ك  اكاج عر اك ىلكدخوثكترفكاثجدثكصكاجل دتالكالمدلترعكو مدبالكصكاجو تجداكالمدلتر اكادتك   دتكأسد ك -

أكدددعمكجلمدددلتركاتراددد  ك حمفح ددد ،ك  مك عدددتكودددئكا س دددفاكاجددديكمتدددتر كابلن مدددتدكنلدددئكالووتس دددت كاج ات ددداك
 اجفرد اكجلمعلئ(

 كح دثك دتثك ولمتتد كHumter  دوكأاد تذكصكاتوعداك  Steren Ewen  تكنشكنئكذجككأ ةدت ك -
ك3(اجلت ك ىلكدرااكأس كأكعمكو ففال ك ىلكاج تا ا كالملترك  التك فر  اكوتكح ت 

 ابجر مكوئكأنكاج عر اك مك  د ك ىلكاهلدتفكودئكالمدلترك  كاجللداكا اد  جاكنلد ك  كأسد ك لعد ك ىلكأنكالمدلتركنمل داك
كنالم(ت مك ل تكراتجاكنشك اتلتكالكتاتث 

 كأبنكالمددلتر:ك ددوكنعدددتر كنددئكس دددتكوعلووددت كودددئكArmand Dayanرودددونكدايا كصكحددلك ددرلكأ -
هبدددتفك حدددتاوكايفددد كصكادددلو يك ددد   ك كختوددداكلدددوركوعدددلكودددئكا اددد للولكندددئكادددلعاكأا علدددئك ىلكاجلم

ا ادد للولكلعللددمكأ بددرك عددو ك تلعددتكجلاددلعاكأ كاشتودداكا علددئكنللددتكأ كأ ددتك نراضددتكأ ك ح مددت كجل حددوثك
 (4نللت

 نك ددد اكاج عر ددداك  ددد ك ىلكأنكجودددتكرادددتجاك مدددلتر اكسلدددوركاشدددتصك  دددوكودددتك عدددرفكابجلملدددوركا اددد لتفك -
اجوادد لا،ك مددتك ددشزكأمه دداكنمل دداكاج دد يف كصكاجراددتجاكالمددلتر اكاجدديكجلمددلتركاجدد عك ددتكسبددتكادد  اكوددئكسلددورك

                                                           
ك(131،كصك2001،كداركاجلتوعاكاجلت ت كجلل ر،كالاولتر ا،كاإلق انه الت ف طوحية والقامة الرفل  لت كحممتك  اث:كك1

2 Laurent François : Les études de marche, Edition D’organisation, Paris, 2001, P 500. 

3 Hiam Alexander, D Charles Schewe, MBE Marketing Synthèses Des meilleurs Cours Américains ; Edition 

Maxima, France, 1994, P 225. 
ك(20،كصك2002جل عل مكا ف ويف،كاج ت ر ،ك،كور  كاتوعاكاج ت ر كاإلق ت اإلذاقي والت ف طو و كامت تع،كنتبكا تكرضت:كك4
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 دد كصكا اددت كتع مددتكنلددئكخاددتل كاجلملددوركا ادد لتفك أ تتدد ك كد احعدد كتعرضدد كجلراددتجاكحددىتكسوددئك
كتام مكالملتر(

 ىت   لا يا:

ودئك عدتكا علدئك دحعد ك:ك وكنمل اك تاتج اكتا لتفك حتاوكأيفركحمتدك  مبتكصك  لتعكاجلملدوركا اد لتفكالملتر
  ىلكالو يكوعلك  مبتكصكال تامكنلئكاج را كأ كاج عتوتكوعكاشتواكا علئكنللت(

 :الوكالة اإلشهارطةىت 3

ك كمبع كاج فو ضك  تكج كا وركحوض ك  (   توئكاجفعتكاجباليف كك:كو   ااجل ااجو تجاكصك

كأبرزاقكاجععتد(:كصكأمست كهللاكتعتىلكاجو  تك وكا   مك اجوف تكت ك  ك  ك

ك  تثكأ وك احتق:كاجو  تكصككفاكهللاكت تىلكاج عكتو تكابج  تمكعم عكوتكخلد(

ك(1  الاك ك  كمسمككأبوره،:كاج عك  ومكات ك  تكاجر كتجا،ك   ك  كاجو ككاجو   تجا،

ك تجا:ك ف مكاجوا ك  تكتوار،كتفلدكنلئكوعتنكو عتد كوللتكامفظ،كاج فو ضك اجو  ت(اجو ك

 لد كووككو ضك اجو  دتكاجد عك  دومكأبودركالسادتنك ننكندت كوللدتك مدتكذ دراكامفدظك اج فدجداكنلدئكوعدتفلدكاجو ت هب اكت
ك تك  تك ج  كاج  تمكأبورهكحلوكوو وثك ج  (

ك(2أبهنتكتفو ضكاج ارفك امفظك ىلكاجو  تتجا :ك  كنرفكامل ف اك كاجو ك

 :اجو تجاكصكالكفاليف

ك(3صكحرساتك20 صك تا اكاج رنكك19صك (كم(كأكخالثكاج رنككتع شك  تجاكالملتركحت باكاجل   كح تكظلر 

اجو تجاكالملتر ا:ك د كمدر اكواد  لاكذا كولو داكختكداكتعمدتكنلدئكت دتملكاشدتوت كا   ااداكصك دتثكالمدلترك
ك(4 افاكختكاك اج او دك افاكنتوا

                                                           
ك(11 ،كدكمكن،كدك كن،كصك   ت،كحرفكاجلم/كحاتكاجوا ،كوتد ك1،ك : ليات العل   ئكول وركالحر   ك1
ك(07،كدكال،كدك كن،كصكالوكالة ا امصو ة  ة  نثور شلقي وحثا يكتحلك تمنكاجات ن:كك2
ك(223،كصك1998،كداركاج تز رعكاجعلم ا،كنمتن،كإلق تال وطج وا   كنعت كاجعالق،كنل كحممتكراب عا،:ك3
ك(568،كصك2000ا و بكاجعريبكامت ث،كالاولتر ا،كك،اإلق ت:  مستن تكحممتكاجا تك4
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اجل دددددتتت ك اجفعتج دددددت كك تفدددددرقكأ ةدددددتكأبهندددددتكول ددددد  كأنمدددددتثكو  ااددددداكصكففددددد يك  دار ك تل ددددد مك ر ت ددددداك تلاددددد د
ك(1الملتر اكجلمعللل

ك   فالكصكاجو تجاكالملتر اكحىتكتعففكهبتكد ركاجل ركنت كمر الكوللت:

كالا  الثك ام تدك نتمكاج عع ا( -
كوعل(توحركرأ كوتثك ك  تكنئكحتك -
كختكا(توحركنتدك كأب ك  كوئكاجفل لك اششا كصك تثكاج او دك افاكنتواك الملترك افاك -
ك.  تكنتدكاجعتوللكح لتكنئكم الكأنك  -
ك.حتت تك و اكاجو تجاك تع ع لتكاج تسوس ا -
ك ا خال  كجلملتر(كاجتا وركا لينالج  امكاج تمكأبحوتمك -
أنك وونك  وللتكاج ل  م ك اضدحتكودئكح دثكتوز دعكا وا دعك ا  ادتمك أنك  ةدمئكتادم ت ك اضدحاكجودتك -

ك2وو ع(

 التعلط  اإل لا ي:

صك دتثك:ك  كنعتر كو اات كأ كمر ت كت وونكوئكا عتنلك راتثكا نمتثك  د اكو  اادلكاجو تجاكالملتر ادك
 اجل تالكالنال:كت ومك  ل  مك  جنتزكالملترا كنلئك خ الفكأسوانلتك ذجككابلن متدكنلئكاج  ل ت كامت با(

 الدراماه اليا قة:

ؤ ت كأ كحرضددد تت ك اجادددعبكصكذجدددكك عدددودك ىلك كثك ولل ددد ك تادددتت دددوتكاجتراادددت كاجادددت  اكولفل دددتكج ادددم مكاجعحددد
تع عاكاجفا م اكجللمعترفك اجيكتعينكأنكاجعتحدثك عتمدركعبد كودئكح دثكتو داكاجعدتحبونكاآلخدر نك  لدت اكنلدئكذجدكك

كتففنكجععضكاجتراات كاجيكتلت جتك  اكا وضوعك وئك  للت:

امدطوىتة ا  واالمصىتالمكنولو يىتا اإلقىت م  امىتتددامثك علدوان: كجلعتحب لكا والكولتثك/كس اركولتالدرامة األوىل: 
 3اإلق ت 

ك نلئكاجعمومكتلت جتكاجعتحبلكصك  هكاجتراااكالموتج اكاج تج ا:

                                                           
ك(238،كصك2005،كداركاجوحت كجت لتكاجفعتنا،كالاولتر ا،ك قد ة ا التيوط حممتكحتحظكام تزع:كك1
ك(408،كصك2004،كداركاجو بكا ار ا،كوالتربي التيوط : النثلطة مر اكأمرفكاجعتك :كك2
المك التاتث،كاتوعاك ت ا،كالنكنلوم،كو  ر كج اتس ك،ك متددام مكنولو يا اإلق م واإلمصال امدطوة ا اإلق تولتثك،كس اركولتث:كا وال3

ك(2012
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ك  اك  مك ا  تامكتولوجوا تكالنالمك التاتثكامت باكصكالنالن؟

اجعتحب دتنكاجع لداكاج ادت اكمتبلدتكصكحتل دتكرادتلتك نالس داكوفعونداككدتدر كندئكاجو تجداكك جل  تمكهب هكاجتراااك خ دتر 
اجوتل اكجلل رك الملتركاج ت عاكجو  اكنلت ا،ك  هكاجع لاكو خوذ كوئكار تيتكاششك اج ر ق،كأوتكا لليتكا ع مدتكحلدوك

كا لليتكاجوكف كاج حل ل كإبن عترهكا سابك وضوعكاجترااا(

ك ا عتستكاجعتحب لكاب  ت لاك ا الح اككاجع تا ،ك وئكأاتكسع

ك  تكتوكلتك  هكاجتراااك ىلكس تليتكوئكأمهلت:

 أكدددعحتكتولوجوا دددتكالندددالمك التادددتثكودددئكخدددالثكتفع  تتدددتك،كنلادددراكحعدددت كصكاجعمل ددداكالنالس ددداكح دددثك
 حرضتك فتكات تاكصكاإتثكالنالو ك افاكنتواك النال:ك افاكختكا(

 كالندالنكحعددت هنتك  دتمكجلم ل دد كأ ا دتكجلندالمك التاددتثك د كأحددتك  دمكا ادد كاجديكسعدينكنل لددتكاج ولوجوك
اجلملوركصككدور ك  دوهبتكسدوعكودئكاجدل  ك اجلدع ،كحلد هكاج ولوجوا دت كاعلدتكودئكالمدلتركأ بدركادود ك

   ونك   ه( حتنل اك أكعمك  م  كابجلون اكاوا ك تنكصكاجل الركأ كنلئكمعواكا سفستكأ كصكاج لف

 ق قة الدرامة  درامتنا

دددكتع ددشك ددد هكاجتراادداكأ بدددركدراادداكت فددددكوددعكاجتراادداكامتج ددداكح ددثكأهندددتكتلت جددتك اددد  تامكتولوجوا ددتكالندددالمك
امت بدداكصكالنددالنك  ددوتكنددتمك،ك  لمدددتكتلت جلددتكصكدراادد لتكواددتمهاكاج ولوجوا ددتكامت بدداكصكاجعمل ددداكك التاددتث

المدددلتر اك خاادددلتك ددد جككاجلواسدددبكال تان ددداكصكتادددم مكاجرادددتجاكالمدددلتر اك صكا  ت دددتكت  دددت  كالادددرا ا ك
 ف ا(ا لل  اكهل هكاجتراااكوعكدراا لتكح ثك لتر ك ل لمتكضمئكاجتراااكاجوك

كدك   ضكاجل ركنئكالخ الحت ك تكأحتدتلتك  هكاجتراااكجلحتتاكاب وضوعكا تر  (

واقىتىتع  مىتىتتددام مكنولو يىتىتا  علددوانك:كحت   دداك :كنعددودعكاددلتم،كر  دد كجددو   ،كحتضددتجلفلعددتكالدرامىتىتة الواحيىتىتة:
ك(1اإلق م واإلمصال امدطوة ا ملقية خد اه الوكااله اليياحية

 ا ددعك ادد  تامكتولوجوا ددتكالنددالمك التاددتثكامت بدداكصكتر  دداكخددتوت كاجو ددت  كتددشزكأمه دداكاجتراادداكوددئك
كاجا تح اك  سفل تكوئكاج اتؤثكاجرل ا :

كوتك ا عك ا  تامكتولوجوا تكالنالمك التاتثكامت باكصكتر  اكختوت كاجو تجاكاجا تح ا؟
                                                           

شرامة  يداحية لعينة  ة زو ة ) امدطوة ا ملقية خد اه الوكااله اليياحية واقع  متددام مكنولو يا اإلق م واإلمصالنعودعكالتمك آخر ن:كك1
ك(2013،كاتوعاك ت ا،ك ا تاتثالنالمككو  ر وتاف،نلوم-قنا ة–(وكالة ايبوت مور ل يياحة واألمفار
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ابجلادعاكجلموضدوع،ك مدتكإلكالن مدتدك  تك ا عتستكاجفتجعت كصك  هكاجتراااكاب لليتكاجوكف ك دتلكأمه  د ك
كنلئكالا متر ك ا  ت لاك  د ا كجلمعكاجع تا ك ال تمكاب وضوعك اماوثكنلئكا علووت (

توكلتك  هكاجتراااك ىلك موناكوئكاجل تليتك  د هكا خد  كتعدشكندئكس دتليتكيف تحداك سادتس اك حتجداك ا متن داك
ث،ك ث،كح دثكتعمدتكنلدئكتادل تكنمدتكاجو دت  كاجاد تح اك ا  عتكاللتكنمل ت كالتاتثكصك مللتكس ت،

 اجدديكنعددتر كنددئكو ااددت كعتر دداكمتددتر ك اددفاكدالمدداك ول  مدداكس ددتتتتتك ت مبددتكصكاجع ددعكا عتمددرك  دد كا عتمددرك
   كاجوا يك لكاج  ونك نترنكاشتوت كأبسوانلدتك  درنكاجدر م،ك ذجدكك  وظ داكأحدتوكاج  ل دت ك تهلدتتا،ك

ك،ك    تكوئكاج ولوجوا ت كاجيكتات مكصكتر  اكاشتوت ك حتالكاجوفت ا (اجفت  ،كا سفست

 دد هكاج ولوجوا ددت كك  عددتك اددرا كاجتراادداكا  تاس دداكابجو تجدداكاجادد تح ا:ك  عددونكتددور كتعددلكأنك ا ددعك ادد  تام
 دد كوواددود كابجاددور كاجوتح دداك  ع ددئكاوددراكساددع تك ددونكاج  ددونك ك بدددكابجواددتلتكاج ولوجوا دداكاجدديكتل ددتكوعلووتتدد ك

كاج  ا ا(

 ق قة الدرامة  درامتنا:

ت فدك  هكاجتراااكوعكدراا لتكامتج اكح ثكجنتكأهنمتكتلت ج تكووضوعكتولوجوا تكالندالمك التادتثكامت بداك
سبكخم لفا،كحل هكاجتراااكر   كنلئك اد  تامكاج ولوجوا دتكالندالمك التادتثكصكتر  داكخدتوت كاجو دت  كعوا

اجا تح ا،ك د احعكتوظ اكوبدتك د هكاج ولوجوا دتكصكاإدتثكاجاد تح ك  لمدتكدرااد لتكتلت جدتكاج ولوجوا دتكامت بداك
ك واتمه لمتكصكاجعمل اكالملتر ا(

ا لل  داكهلدد هكاجتراادداكودعكدراادد لت،كع دثك لددتر ك ل لمدتكضددمئكاجترااددت ك مدتكجنددت تكت  دت  كالاددرا ا ك
اب وضددوعك  دد اكاجل ددتليتك ا متر الادد ع تنكابلضددتحاكك ال ددتماجوكددف ا،ك  ددتك ادد  توتكجلحاددوثكنلددئكا علووددت ك

ك ىلكاجواتلتكا خرلكا اتنت كوللتكا  ت لا(

كال تمكعواسبكا وضوعك ختكاكوئكاجلتح اكا  تاس ا( ابجر مكوئكالخ الحت كح تكأحتدتلتك  هكاجتراااكصك

 مىتىتىتتددام مكنولو يىتىتىتا اإلمصىتىتىتال امدطوىتىتىتة ا املجتميىتىتىتة جلعتحبددداكحور ددداك لعو دددتا ك علدددوان: ككالدرامىتىتىتة الوالوىتىتىتة:
ك1اإلقتصاشطة ا  ا لطة:

التاددتثكنلدئكاجعمدومكتلت جدتك دد هكاجترااداكالمدوتج اكاجبتس ددا:كودتك دوك ا دعكالادد  تامكاجفعلد كج ولوجوا دتك
كامت باكهبت؟

                                                           
يداحية مبجتميية موح حتاز ملع ميي  شبكة شرامة  ) متددام مكنولو يا اإلمصال امدطوة ا املجتمية اإلقتصاشطة ا  ا لطة حور اك لعو تا :ك1

ك(2008و  ر كا تاا  ك،كنلومكالنالمك التاتث،كاتوعاكول ورعك،ك الف لا،ك GRTG-حقل الحتاز ولتلق 
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 جل  تمكهب هكاجتراااك خ تر كاجعتحباكن لا كا امكاج توت ك  وونكوئك تكا دوظفلكا د  د ئكابج ولوجوا داك
التاتج اكامت باكا تر ااك أودتكا دلليتكا ع مدتك دوكا دلليتكا ادح كاج حل لد ،ك مدتكإلكالن مدتدكنلدئكأداتدلكمهدتك

كالا ع تنك ا  ت لا(

كجتراااك ىلكس تليتكأمهلت:  تكخلاتكا

 ا  ادددددددت كا دددددددوظفلكا ددددددد  د ئك ودددددددتكاج ولوجوا دددددددتكالتادددددددتج ا،كندددددددئك ادددددددودكتعدددددددت ئكصك اددددددد  تامك ددددددد هك 
 تنكجلعواوتكاج ات اكجلمعحويف ل يفرنلئكساعاك ا  تاولمكجل ولوجوا دتكالتادتج اكامت بداكككاج ولوجوا ت ،ك  ت

ت عدداك اددتلتكالتاددتثكاجلمددت  عكأيفددركنلددئكذجددككح مددتكخيدد كا ادد ولكاج عل مدد ،كح مددتك مك وددئكجل  مددتمكمب 
  ددتكأد كتولوجوا ددتكالتاددتثك ىلكحتاددلكوادد ولكاآلدا كصكا  ااددا،كح ددثكاددتمهتكصكتفع ددتكالتاددتثك

      كاجتاخل ك اشترا ك متكحالتكالس تا اك حم يكاجعمت(
 

 ق قة الدرامة  درامتنا:

 ف لدداكوددعككمت بدداكجوددئا تاددت  كات فدددك ىلكحددتكوددتكوددعكاجتراادداكامتج دداك عتجل لددتكووضددوعكاج ولوجوا ددتك
درااددد لتكصك وهندددتكتلت جدددتكد ركاج ولوجوا دددتكامت بددداكودددئكاح ددداكحتادددلكواددد ولكاآلدا كصكا  اادددا،ك  لمدددتك

  اكالملتر ا(دراا لتكر   كنلئك التمكاج ولوجوا تكامت باكصكال تاعكنلئكوا ولكاجعمل

  نهج الدرامة:

ددددك عدددتك خ  دددتركاجعتحدددثكجلمدددلليتكا لتادددبكجترااددداكووضدددوعكخفدددو كأاتاددد اك ضدددر ر اك ل ددد ك ج لدددتكج حت دددتكأادددتج بك
 أد ا كاجعحدثك سدعكا علوودت ك اجفر  داكا بلدئكاجديك  عتودتكهبدتكودعكووضدوعكاجترااداكابجوكداك اج حل دت،كجلوكددوثك

كواتا  اكجلل تليتكا  وكتك ج لت(كاجت  دكجلملليتك ىلكس تليتكوةموساكح ثك عف كالخ  تر

 ك كا لليتك كأبس : ك مونداكودئكالادرا ا ك اشفدوا كاجت   داكاجديكMAURICEA MGERدك متك عرف 
ك1  عللت تكاجعتحثكوئكأاتكاجوكوثك ىلكس تليتكوع لا 

دك  علكوئكخالثك  اكاج عر اكأبن كا لليت كنعتر : كنئكسلاكوئكاشفوا كا ل ماكاجيكلبكنلدئكاجعتحدثك تعتنلدتك
ك(ك2 ىلكاجل تليتكا افر صك تتركالج  امك  فع دك وانتكوع لاكمتول كوئكاجوكوثك

                                                           
ك(98،كصك2006،كداركاج اعاكجلل رك اج وز ع،كاجل الر،ك نهج الباح الع  ي ا الع وم اإلحياحية: وور  كاجنر ك1
ك(97،كصك1997،كد وانكا فعونت كاجلتوع ا،كاجل الر،كاملنهج ا التا يل الييامي واملفاايم ، املنااج، االشواهحممتكمليب:كك2
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ادددتك   متجددد ك ابشفدددوا كا  ععددداكودددئكأك    عدددرفكأ ةدددتكأبسددد : كاجدددون كاب وضدددوعكودددئكخدددالثكاجدددون ك فلادددف
ك(1 تعت ل ك  وك  جككاجفر دكاج عك الو كاجعتحثكصكس عكا علووت كا  عل اكابجترااا 

 مبتكأنكتع عاكا وضوعك  كاجيكتفرنك خ  تركا لليتكا لتابك عابكاهلتفكا راوكوئك د هكاجترااداك دوك
تكددت،كجدد اكح ددتكإلكالن مددتدكصك كدداك توضدد مكاجعمل دداكالمددلتر اكداخددتكاجو ددت  كصكظددتكاج فددوركاج ولوجددوا كام

ك  هكاجتراااكنلئكا لليتكاجوكف كاج عك ع شكا سابك وضوعكاجعحث(

 ذك عتكا لليتكاجوكف كودئكأ بدركا لدت يتكاجعحدثكواللمداكجلو دتلعك ادع تكجفلدمكظدوا رهك  اد  الصكمستتد ،ك
يفدالوكخفدوا ك د كتل د  كك أييتكنلئكورحل ل:كا  ىل:كورحلاكالا و تفك اجا ت ا كاجديكحت دوعك دت ر تكنلدئ

تدراوكاجعلدومكالا متن داكح مدتك  علددكمبوضدوعكاجعحدث،ك الاد لتدك ىلكذ عكاشدش كاجعلم داك اجعمل داكمبوضدوعكاجترااددا،ك
 كحتل ددددتك عددددضكامددددت  كاجدددديكت  ددددتكوددددئك ا عاددددتراكاب  ددددولاك تل دددد كاجةددددو كنل لددددت،كأوددددتكا رحلدددداكاجبتس ددددا:كورحلدددداك

 دددتا ك ا علوودددت كاجددديكإلكسعلدددتكحتلددد الك ددد دعك ىلك    دددتفكاجعال ددداك دددلكاج  ددد   ك اجوكددداك ذجدددكك  حل دددتكاجع
ك2ا    ا ك ت تملكتفا كواللمكهلت(

 متك عرفكأ ةتكأبسد :كأادلولكودئكأادتج ع كاج حل دتكاجد عك ع مدتكنلدئكوعلوودت ك تح داك د   داكندئكظدت ر ك
يتكنلم داك تفاد  تك فر  داكووضدون اكأ كحمتدكوئكخالثكحدف كأ كحدفا كوعلوودا،ك ذجدككودئكاادتكامادوثكنلدئكس دتل

ك(مبتك لا مكوعكا عف ت كاجفعل اكجل ت ر 

أ ةددتكأبسدد :كنعددتر كنددئكتر  دداكجوكدداكا وضددوعكا ددرادكدراادد  كوددئكخددالثكولل  دداكنلم دداك عرحدد كك  لددت يكوددئ
ككح حاك تاو ركاجل تليتكاجيك  مكاج وكتك ج لتكنلئكأموتثكر م اكوعش كسوئكتفا  ت(

 نكوتكس  كا لليتكاجوكف ك وكاع  كج وح ك  دتا كوفادلاكندئكاجوا دعكاجفعلد كجل دت ر كأ كووضدوعكاجتراادا،كك
  تمكصكسف كاجو تكتفا اك ا ع تكجلعواوتكا رتعفداكمبوضدوعكاجترااداكنلدئك دتر كوع دوثكودئكاج لعد كا اد  عل ككأس  مت

ك2جل ت ر (

حةددوركاج ولوجوا ددتكصكت ددتملكا علووددت كحددوثكوددتلك اددتنتاك دد اكا ددلليتكصكدراادد تكوددئكخددالثك اددلتو ك
  اكامةوركداختكاجو ت  كالملتر ا،ك   جككاج فرقك ىلك تحاكاواسبكاجعمل اكالمدلتر اك حتل للدتكامت باك س  تمك

كا  تاخلاكح لت( ا ترافك

ك

                                                           
ك(47،كصك1999،كوو عاككوت وب،كاج ت ر ،ك: م يفة  نااج الباح الع  ين  تكحالكن  تك1
ك(60،كصك2003ععك اجل رك اج وز ع،كالاولتر ا،ك،كداركا عرحاكاجلتوع اكجلفاملدخل  ىل  نااج الباح الع  يحممتكحممتك تام:كك2
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  شواه مجع البياانه:

تع دشكورحلداك توداكادتاكصكاجعحدثكاجعلمد ،ك هندتكاجديكاد حتدكودتكسودئككأد ا كسعكاجع تا ك اجعمعف ت 
حتل ل كضمئكوتك رادكدراا  ،ك ذك كسوئكسعكأ اكوعلوواكتر  اك صك  هكامتجاك  مك خ  دترك د هكا د ا كحادبكودتك

ك(1ت  ة  ك موتج اك ولل  اكاجعحث

تلدككاجواد لاكو عل داكعمدعكاجع دتا كأ كتعر اكا دا :ك د : كاجواد لاكا اد  تواكصكاجعحدثكادوا كأ تسدتك
ك2ابج ال اكأ كاجلت جا،ك  ا عمتثكس عكاجع تا كوئكترفكاجعتحبلكخيةعكجلوعكاجعحث( 

جلحادوثكنلدئكا علوودت ك اجع دتا كاجديك  فلعلدتك متكتعرفكأ ةتكأبهنت: كاجوا لاكاجيك ل  ك ج لدتكاجعتحدثك
ك3متن  الا كجةر لكاج فتنتووضوعكعب كوئكا حرادكأ ك

 ا ع تن ك  دا كرل اد اكجلمدعكاجع دتا ك امادوثكنلدئكك نل  كح تك ا تنتكدراا لتكالا عتساك دك ك ا متر ك
كا علووت (

 الا متر ك  ك كأ بركا د ا ك ا  تاوتكجلمعكاجع تا كصكاجعحدووكالا متن داك  رادعكذجدكك ىلكاج  مداك
 ف دددداك ىلكوعلووددددت ك م دددداك ابج ددددتبكوعتجلدددداكاجع ددددتا ك فر  دددداكاجعلم دددداكهلدددد هكا دا كوددددئكخددددالثكحتو ددددتكا علووددددت كاجو

ك4 حاتل ا( 

لتفكابجتراداكا  ىلكامادوثك   كتعرفكأبهنت: ك موناكوئكا ادئلاكا ل  دت ك ا عممداك فر  داكختكداكتاد 
ك5 را تكاجعتحثكضر ر اكج ح  دكتاتؤ  كعب  وعلووت كنلئك

نعتكامم ت كنلئكأهنت: كأالولكجلمعكاجع تا كتا لتفك ا  دترا كا حدرادكا عحدويفلكك حممت متك عرحلتك
 أ ددتاحلتككاجترااددا، فر  دداكولل  دداك و للدداكج  ددتملكح ددتلدكأ كآرا ك أحوددتركوع لدداكصك تددتركاجع ددتا كا رتعفدداكمبوضددوعك

ك6د نكتتختكاجعتحثكصكاج  ت ركاج ايتكجلمعحويفلكصك  هكاجع تا  

                                                           
ك الف لا،التاتث،كاتوعاكول ورع،ككو لودكافترعك آخر ن،كخمشكنلمك ا متعكترسا- نهجيةقناغل  –الباح ا اإلمصال:كأ(كرو ك لكحتبك1

ك(212،كصك2004
ك(148،كصك2008اج ت ر ،ك،كطلط  الباح اإل ت اقي، الدار الدولية لإلمتو اراه الوقاميةحممودكاجلو رع:كك2
ك(15،كصك2007،كن دكمك ،كداركا عرحاكاجلتوع ا،ك2،كال نااج الباح اإل ت اقينل كنعتكاجرزاقكامعل :كك3
ك(76،كصك1995اج ت ر ،ك،كداركنريبكجلفعتناك اجل رك اج وز ع،ك الك،ك داإل ت اقي ماليجل و شواه الباح تلعتك  را  مكجفف :كك4
ك(8ك،كص1982،كنت مكاجو تل،كاج ت ر ،ك نهجية الع وم اإل ت اقيةكاليفكواففئكاجفواث:كك5
ك(183،كصك1993،كنت مكاجو تل،كوار،كا  هور ا حبوث اإلق م شراماهامم ت:كحممتكنعتكك6
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اكالاد متر كوددئكح دثكالادد  تامكمبدتك  واحدددكودعكووضددوعكاجترااداك ىلكوددتكتدوحركاجو ددتك اجللدتك اج ولفددا،ك ترادعكأمه دد
 اجاددلوجاكوددئكح ددثكوعتجلدداك  تاتددتكابجفددرقكالحاددتل اكوددعكورانددت كضددر ر كاج ح دددكوددئكاجادد ت اكاجت   دداكاجدديكحت دددك

ك1أ تافكاجترااا(

ندئك مونداكودئكا ادئلاكووالداك ىلكأحدرادك  مدعكجلدرأعكجلات داككحتلا ع تنكأ كالا  ات ك دوكنعدتر كندئك اد فالع
ك2اجترااا

كسرك لت كالا ع تنكابشفوا كاج تج ا(

كحتت تك تفكالا ع تنك (1
كحتت تكحمت ركالا ع تن (2
تددرتعيكهبتحدد ك كدد ت  لتككدد ت اكد   دداك ولتاددعاك ادد ولكك ضددعكح ددرا كجوددتكحمددوركوددئكحمددت ركالادد ع تن (3

ك6اجع لاك ا ا اكصكحم وا تك تر  اكنرضلت(

ا اثك لكو لو اك وف وحا،ك  تك تسدتكحمدت ركك50 ىلك موناكوئكاحملت ركحت وعكنلئ نل  كح تكإلكت ا مكالا متر ك
كالا متر ك تآليت:

 ول:  ياانه شدصية احملور األ

  متددام التكنولو يا امدطوة ا الوكااله اإلشهارطة و ام  حواقها. احملور الوا :  دى

ك(احملور الوالح:  متددا اه التكنولو يا امدطوة ا الع  ية اإلشهارطة

 .احملور اللا ع: األاداد احملققة  ة  متددام التكنولو يا امدطوة ا الع  ية اإلشهارطة

 

 

 

 
                                                           

ك(148،كصك2007ا عرحاكاجلتوع ا،كالاولتر ا،كك،كدار1ج ،واألشواهوالرلق  الع  ي: املنااجالباح حممتكستثكأ وكملب:كك1
،كصك2005،كور  كاجو تلكجلل ر،كاج ت ر ،ك:  قداش وكتا ة الباوث واللما ل ا ا عية،  ع شرامة قة  نااج الباححممتكنونكاجعت تعك2

ك(144
ك(66،كص2007،حتوت،كنمتنداركك،الع  ي ا الع وم االحياحية واال ت اقية الباح  حت:حممتككاج ت،كن ائ التكنعتكاجرمحئكك6
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 جمااله الدرامة:

كاجتراااك   اك  معكاجعحثك ن ل  :ك  ت  ا  مكح لتكحتت تك

:كأار دددتك ددد هكاجترااددداك و  ددداكنلت ددداك وهندددتكأ دددشكولف ددداكا راح ددداكودددئكح دددثكاجادددوتنك ا ادددتحاككاإدددتثكا ودددت:ددددك1
ك اهل ئا،ك  تكأخ   كابج ا ك م تثكجلتراااكلح واللتكنلئكن لاك  معكاجعحثك ا  مبلاكصكاجو ت  كالملتر ا(

  كشىتىتهار ومنثىتىتيم التثىتىتاالاه واملعىتىتارااإلمصىتىتال واإلوكالىتىتة Design studio Agence De 
Communication ،مدددددلترك ددددد كو ااددددداكت  اددددد كصك دددددتثكاجعمدددددتكالنالوددددد ك التادددددتثك الكك

تكوئك تثكالمدلترك ىلك دتثكاج ودو ئك اج دتر بك كدو ك ىلكتل د مكاج  دت را كعم عكاواسع ك ت لوعكختوتت
ادددلوا ،ك ذجدددككندددئكتر ددددكت دددتملكأحدددتوكاج  ل دددت ك اشدددتوت كك10م ددد  ك  بدددركودددئك ا عدددترن،ك  دددش كو 

 ال ف س اك النالو اكذا كاجفتلت كاج اولكجلم اات ك موناكو لوناكوئكاشتوت كتل امك ىل:
 ختوت كاج ام مك اجلراح ك) 
 ختوت كاجو بك ا سفست) 
 ختوت كاجعر نكاج فتنل اك اجامع كاجعارع) 
 ا   ا (ختوت كاج تر بك اج وو ئك 
  اج  ت را ك ا عترنكال  اتد اكختوت كختكاك  ل  مكا  مترا ) 
 ) كت تملكاملوثكالجوف س اك اجعوااب كاجر م اك ر ملاكالدارا

 :( Palais pubوكالة قصد اإلشهار ) 

تادددم م،كتةدددمكندددتدكودددئكا   ادددلكصكاإدددتثكودددئككا   لفدددا،  ددد كو ااددداكفددد  كعم دددعكنمل دددت كالمدددلترك
ك( Optmusالامكاجات دكهلت كك2013اااتكالاككتعتنا،أسفو راح ت،ك خرا ،ك

كت ومك  هكاجو تجاك دك:ك

   ك(تام مكاجلوحت كالملتر اكاوا كابم مكاجوع كأ كاجا
 ك( جنتزكاجعفت ت كاج  ا ا
 )كاجفعتناكنلئكا ال  ك ا  م ا

 :Next Pubوكالة 

نددددتوللكك3،كوووسدددداكوددددئك2009نالودددد ك المددددلتر،كاااددددتكنددددتمك  دددد كو اادددداكفدددد  كصك ددددتثكاجعمددددتكال
كخم الكصكاإتثكابلضتحاك ىلكوت ركاجو تجا،كت وونكوئك امل:
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 ح  ك ا  عتثكاج ابلئك  ارا كاج اتو م(كالا  عتث:ك  موو بك (1
كولا ت ((( خل(كح ت ، رماكا نمتث:ك   مكح لتككلتناكخم لاكاجتنتلمكالملتر اك ك (2

كت ومك  هكاجو تجاك د:ك

 ح ت كالملتر اكاجةول اك   كاجةول اك(كلتناكاجال 
 )اجفعتناكاجر م اكخم لاكأسوانلت 
 )تل  مكاممال كالملتر اكاجف ل ا 
 )كلتناكاحمل ولكاجعارع 
 )تام مكووا عكا سفست 

 : « Espace Pub« agence de publicitéوكالة 

ك(2012مكابجامع كاجعارع،كاااتكالاك ا تاتثك تل  مكا عرنك  تكوتك لمك  تجاكف  كصكا ملترك

كت ومك  هكاجو تجاكابجعت تكوئكاجعمل ت كوللت:ك

 (اجفعتناكاجر م اكع مك ع  -
 تام مكاجلوحت كا ملتر ا( -
 تعتناكاج عترا كنلئكا  ماا( -
  جنتزكاجر  راتات ( -
 ا جوف س ا(تام مكا وا عك -
 ت ل اكا ر عت ك اجواالت ( -

 :Dream designوكالة 

ك(ك2000 ا تاتثكعم عكأسوان ،كاااتكالاك  تجاكف  كصكا ملترك

كت ومك  هكاجو تجاك دك:

 اجفعتناكاجر م اك -
 تام مكاجلوحت كا ملتر ا( -
 تام مكا وا عكا جوف س ا( -
 ت ل اكا ر عت ك اجواالت ( -
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 : Iramaconsult and comوكالة 

   هكاجو تجاكصك تكوت وكو علدكاب  تايكامت باكت ومك د:ك،كف  ك1988  تجاكإلكاا التكنتمك

 تام مكا فواي ،كاجوتتلو ( -
 أ لفاكاجواثلد( -
  جنتزكاجر  راتات ( -
 تام مكا وا عكا جوف س ا( -
 تام مكا لا ت كا ملتر ا( -

 :Marketing publicité »Deuzed »وكالة 

ك( ملتر اكتعمتكصكس عكأسواعكا ملترا كختكاكاج ام مك اجعلت ك  تجاك

كجمت ع الباح وقينته:

 نك  مددعكاجعحددثكسبددتكذجددككاإددتثكا  ددتا:كاجدد عكلددرعكاجعتحددثكح دد كاج  ددترلكا  تاس دداكاجدديكنلددئكأاتاددلتك
امتجداكلدبكأنك دتدك(ك نل د كصك د هك1  مكاجوكوثك ىلكاجل تليتك تعم مت كختكاكاب وضوعكاج عك وك اتدكدرااد  

سوعكاجع لاكاجيكا  ومك احعلتكوئك  معكاجتراااكج  معك  تا كوللت،ك اجيكسبتكاإ معكا كدل كحدىتك اد ف عكأنك
أيخد ككدوركوادد ر كندئكاج فودد كاجعدتمك نلدئكاجع لدداكا د خوذ ك  و دداكنلدئكاج  تادت ك اجل ددتليتكاجديكخيددر كهبدتكاجعتحددثك

كوئكعب (

 ك2( موناكحرن اكوئكنلتكرك  معكاجتراااكح عرفكاجع لاكنلئكأهنت
 )كأوتكح مكاجع لاك وكنتدكامت  كا   تر كجلتراااك اجعحثكإبن عتر تكابلاكجلم  معكا كل كجلترااا
 ك د مك خ  تر دتكأبادلولك حدت  كحمدتد كعكاجع دتا ك ا علوودت كودئكنلتكدر متكأنكأالولكاجع لاكتر  اكس

ك(3اجتراااك مبتكخيتمك  لتابكنلئكحت  دك  هكاجتراااكعكنلتكركوفردا ك   معوعلكوئكس

 مبددتكأنك  مددعكعبلددتكنعددتر كنددئكنددتدكوددئكاجددو ال كاجدد  ئك  دد  لونكصكاج فددتعكالمددلترع،كح ددتك ن مددتاكنلددئكاجع لدداك
نرضد ك ادعبكادلوجاك كاجع لداكاجديك د مك خ  دتركو دت تاتتك  دوتكاهنت:ا  تحاكصك خ  تركاجو ت  ك اجيكتعرفكنلئك

                                                           
ك(20،كصك2002،كنلت ا،كابا كخم تر،كراتجاكوتاا  ،كاتوعاك: غور ق قاه الع ل التع يم املوازيد ار كاجرمحتنتكنعتكلحمك1
ك(51،كصك2004:كواففئكا مرفك آخر ن،كداركاج اعاكجلل ر،كاجل الر،ك:كتر نهجية الباح الع  ي ا الع وم اإلحياحيةوور  كأجنر :كك2
ك(309،كصك2003،كداركا عرحاكاجلتوع ا،كالاولتر ا،كالباح الع  ي اإل ت اقي:ك:وكمحممتكأمحتك  ك3
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وكددوثكهبدد هكا  ددت تا ك دد نك ادد فلعكاجعتحددثكرأعكا ددواتللكنددئك ددراويتكتلف  ددو:كوعددل،كح ادد و اكأعكوددواتئكاج
ك1(  ت ل كصكاج ترعك  ا ج كنئكرأ   

 دد مك خ  ددترك دد هكاجع لدداك لددت كنلددئكاجاددفاك  كخيةددعك خ  ددترك دد اكاجلددوعكوددئكاجع لددت ك عكسددوعكوددئكاج ل دد مك جوددئك دد مك
ك2نتدكوئكا حرادكاج  ئك اتدحلمكاجعتحث(ك خ  تر

ووظدددداكإلكتوز ددددعكك38 مكلكابجو ددددت  كالمددددلتر اك اجعددددتج كنددددتد  لحاددددركاإددددتثكاجع ددددرعكجلتراادددداكصكحئدددداكاجعددددتول
 ك مك دد مكالات دداكنللددت،ك03   ك ادد متر كإلك اد الولت28الاد متر كنلدد لمكصكو ددركاجو ددت  كا د  ور كاددت  ت،كوددللمك 

كتافاع(ك ك م07  
،كإلكاجف  دد كح لددتكنلددئكاجعمددتكاج فع  دد ك2016أحر ددتكك26اىلك ت دداكك2016أحر ددتكك13 ا م ددتكوددئكاجملىتىتال الىتىت   : 

كا  تا:كجل لف  كخفاكاجعمتكوئكخالثكتوز عكا ا متر ك ا سفالقكصكحتل تكاجل تليت(
ك:كهم الدرامةطحتاش  ل 

ح ددثك دد مكصك تددترهكحتت ددتكخم لدداكا وددوا كا  ددولاككابجلاددعاكجلتراادداكا وادد كا اتادد    لمسبددتكا ل ددوركأ كاجددشاد
ذجددككأنك دد اكا ل ددوركجدد ككا،جلترااددا،كحلدد هكا خدد  كتادد للمكوددئكا ل ددوركو ددولاكاجعحددثكوفت  م دد كأد اتدد كاج حل ل دد

ختكدددد اكأاتادددد ا،ك دددد ك ترتدددد كنلددددئكت ددددتملكتفادددد ا ك   لدددداكوادددد واي كاج ددددوا رك ددددل مك ا متن دددداكت اددددمك ددددععضك
و ك ىلكوادد وايتتكاجوااددعاك  ل ددرك ج لددتكصك دد هكامتجدداك  ساددتقكحرن دداكتددرتعيكأبساددتقكحرن دداك  كددكالادد  الثكاجلادديب،

اجددوظ ف ك ع ددشكوددئكاجل ددراي كا  عل دداكابج ادد  كاجعددتمكجلم  مددع،ك واددلم  كا اتادد اك، ا ل وركأخددرلكداخددتكسادددكأ ش
تد يفركككت د لدتكح د ك  لد مكابجفر  داكاجدي  كاجل رك ىلكاإ معكنلئكأس ك تكتل  م ك فاركخم لاكنلتكدرهكابجوظ فداكاجدي

ك كاجل تمكالا متن (هبتكنلئك عضكاج وا ركصكتا

ورا كاجل ر اكاجديكاد لفلدكوللدتكاجترااداكصكو تر داكوفلدومكوادتمهاكلحت ثكصك  اكاجعلاركنرنكا مكاج ا ج جككا
ك(3تولوجوا تكامت باكصكاجعمل اكالملتر ا

كا ر ع ل دت كحدىتكول اداكاد  ل ت ك د اكاج درن،وفلومكاجوظ ف ا:ك تستكاجوظ فاكت م عك ر ا كصكنلمكالا متعكولد ك
  تكظلتك  بركوئكيفاليفلكنتوتكحت ئكأب اعك س  ترك لكاجل راي كالا متن دا،ك صك د هكاجل فداكادل لت ثكوفلدومك

ك(4نالمك التاتثاوتتتكصكدراات كالجل ر اك  ا  تا ل وركاجوظ ف كابج حل تك   اكا  رك  هكا

                                                           
ك(9،كصك2014،كاجول اكاجلتوع اكجلعلومك اج ولوجوا ت،كختنك وس ،ك3،كالاميويواالحصا   باشئ اإلحصا   ايدكحممتكاهلويب:كك1
ك(181،كصك2014،كداركاجو تلكامت ث،كاج ت ر ،ك شواه الباح الع  ي وخرة  قداشدنعتكاجعتايكو وبكخةر:ك2
ك70،كصك)م.  . ذ(أ نكراو ،ك  راردكحتج ب:كك3
ك(126،كصك1998،كاجتاركا ار اكاجلعلتس ا،كاج ت ر ،كاملعاغلة اإلمصال وحثلايمهنمتدكووت ع،كسواثكحممتكنمر:كحائك4
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 د كا   د كا دتر  كصكنال داكودعكو  د كآخدركا كندت كو  د ا كأ كتع مدتك  م د ككأبنكاجوظ فداكرو ىتله   مىتوتدك  درلك
كمت دددتك ىلك اددد  تامكوفدددت  مكو تاخلددداكتدددفا يفك دددلكالن مدددتدكرو ىتىتىتله   مىتىتىتوتنل لدددت،ك نكاجعلدددومكالا متن ددداكعادددبك
ك(1اجوظ ف كا  عتدثك اجعال ت كاجوظ ف ا

  حل تكاجعال اك لكاجل تمك وتكاجواحدتا كككFonctionatismوفلومكا ل وركاجوظ ف :ك ل مكوفلومكاجوظ فاككك
 ع ددشكااددمكالساددتنكس توددتك ل ددتك  ددوعكنلددئكك،ك تراددعكادد  رك دد اكا اددفلمكوددبال:Organsا ووسدداكهلدد اكاجل ددتمك

  ذاكوددتكأادد فلتك دد هكا راع دداكاجع وجوا دداكنلددئكاإ مددعكجنددتكأنكوفلددومك،2 ئكداخددتكاجل ددتم مونداكوددئكا نةددت كاآلخددرك
اجوظ ف دداكصكاجل ددتمكالا مددتن ك  ددوعكنلددئك موندداكوددئكاجوحددتا ك اجدديكمتبددتكصك مللددت،كاجفددردكأ كا  اادداك  ددىتك

ركاجديكتل للدتك اد لاك نالو داكأسوانلتك متتر ك  هكاجوحتا ك موناكوئكا س فاك اجوظتلا،كحمبالك تكتد دعكا خعدت
ك(وتك ىلكزايد كوعلووت كاجفرد،ك وعرحاكجلح تلدك حت  دكاجفا يكالا متن 

   دداكتعمددتكاجوحددتا كداخددتكاجل ددتمكاجعددتم،ككتع عدداكاجعلددت كاإ معدد ك كىتىتاوي  ر دد كول ددوركاج حل ددتكاجددوظ ف كحاددبك
اإ مددعك ددوكاجل ددتمكاج ددتوتكأ كنلددئكوادد ولكضدد دكع ددثككإبن عددتركتمكاجعددتمكنلددئكسفددتقك ااددع سوددئكاجل ددرك ىلكاجل دد

 صك ل ددتكامددتج لك ددر يكاج حل ددتكاجددوظ ف ك ددلكاج فددتنال كاجدديككتوددونكاجوادد لاكالنالو دداك حم وا ددتك دد كاجل ددتمكاجعددتم،
كحتتوكح متك لك حتا كاجل تمك أيفرك  هكاج فتنال كنلئكاجل تمك وت(

اجل ددتمكصكاجعلددت كالا مددتن ككاجوددت،كأعاجددت ركاجدد عك لععدد كاجلدد  كصكك دد  نكاجوظ فدداك مددتكذ ر ددتكاجعلمددت كاجوظ ف ددونك
اج توت،كأعكأنكدرااكالا مراركصكاجعلت ك  كاجيكحت ددك حتتد ك   تسد ك  كسودئكأنكتد مك  كأبدا ك ظ فداك د اكاجعلدت ك

ك(3أعكحر اكاجت لتو و اكا  مبلاكصكاجت ركاج عك لعع ك تكس تمكأ كسادكداختكاجعلت 

 اتكابجوظ فاكصكاجعلت ك  كتلدككاجديكحت ددكاج وتودتك دلكأا الد كع دثك ك ادعمكجللاددكا كاجعلدت كالا مدتن ك ذنك 
كوع ك ذاكإلكحال كنئكس تمكوت(

 كح دددثك دددتثك هندددتكتلدددككاجل دددتليتكا كاآلاثركاجددديكسودددئك  مىتىتىتوت  دددتولت:ك ودددئكاج عر فدددت كاج دددل  كجلوظ فددداكتلدددككاجددديك
ك(4 اج و اك اج واحدكصكسادكوعلوالح  لتكاجيكت دعك ىلكحت  دك

 اجوظ فاك لتك تكتوونكظت ر كأعكج  كابجةر ر كأنكتوونكجوتكظت ر ك ظ فاكو ادود ك  اضدحا،ك جد جككنلدئك
ك(اجعتحثكالا متن كأنك عحثكنللتكوئكخالثكا س فاكالا متن ا

                                                           
1  Merton R obert : Eléments De Théories Et De Méthode Sociologique Trad., Mendras (Henri), Paris, 1995, P 

69. 
ك(127صك،كم.  . ذ() ،نمرحائكنمتدكووت ع،كسواثكحممتك2
ك(141-240ص،كصك1982،كمر اكوو عت كنوت كجلل رك اج وز ع،كات ،كوالفكل اإلحيا  األحولو ولو يا مستن تكز  كحممت:ك3
ك(331 (كن ،كصكك د( ،كن د(م(كداركا عترفكك،طبيعتها ومروراا اال ت اعحثلطة ق م : س وو كت متكم ا،كحممودكنود ك آخر نك4
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ك(1اج ات اكأ كم  كآخرحتجوظ فاكتعينكاجل تليتكا وضون اكاجيكسوئكوالح  لتك ج  كاج اتك وكاجلواايك

أ ككاا مدتن أ كور دبككاا متن داأعكظدت ر كأ ك ا عداككFonctionnalité ابج تبكح نكامومكنلدئكاجوظ فداك
  ددوك ك اددتركاموددمك دد هكاجوظ فدداك  كح لمددتكت ددواحركجت دد ككا ا متن ددا  ددتكت حددتدكوددئكتددرفكاجعتحددثكك،يف ددتص

كا  مرا كا وضون اكاجتاجاكنل لت(

نلدددئكاج م ددد ك دددلكيفاليفددداكأمدددوتثكجل حل دددتككا ا مدددتع كأبسددد كادددر كاجعدددتد كجدددتلكنلمدددت كالملىتىتىتات   يتىتىتىتال   دددرلك
كاجوظ ف ك:

اجيكنرحتكأ  كجنتحلتكصكا سبر وجوا دتكنلدئك دتك دتكودئكودتج لوكحادو ،كرادك ل داككالو يفة املر قة: (1
ك ر ان(

كجوو كابراوس (اجيك سفرد كهبتكاتكا ية الو يفية:البن (2
اجدديكحددت ثكنددئكتر  لددتكر  ددر كو تددونكاج  ل ددتكوددئككددراواكاجوبدد كوددئكا تر حددت ككالو يفىتىتة املعتدلىتىتة: (3

ك(2اجوظ ف ا

 نكاج حل ددتكاجددوظ ف كجلعمل دداكالمددلتر اك  ددودك ىلكاجعحددثكصكز اايك ااددعاكاجلفددتق،كع ددثكسوللددتكالن مددتدك
مددلتركضددمئك دد اكاجلادددكنلددئكا ل ددوركاجددوظ ف كج ولوجوا ددتكامت بدداكجدد فلمكتع عدداكاجددت ركاجدد عكتلععدد ك  ددت  كال

 جودد كساددتك ىلكذجددك،كنل لددتكأنكسل ددرك   ك ىلكالمددلتركوددئكخددالثك وسدد كادد  كوددئكاحمل ددولكاجعددتمكاجدد عكت تودد ك
كتولوجوا تكامت باك   ف اكواتمهاكخم لاكاجواتلتكاجتاخل اكصك س ت كالملتر(

اجلاددكاجوتودتكج ولوجوا دتكح ثكت ح دك فةل كا  ر ك  ا مرار اكنمتكخم لاكا سادتقكاجفرن دا،ك ابج دتبك
 و دددت  كالمدددلتركاجددديكت دددتمكأحودددترككعك ا  دددر ك   ئددداكاجعحدددثك دددرتعيزكبددداكح  دددوثكد فلدددورك نكا مدددوثك ا دددوكامت 

ك(3 ختوت كوع لا،ك  ومكا موثك تحعكمثللتكأ  

ك سوللتكاج وثكنمووتكأبنكاجعمل اكالملتر اك و ابك  هكا وتساك فةتكو مر ئكمهت:

 ادددلتو ك مح دددولكذ عكو ددد لك دددتختكصك تدددتركاجوظ ف ددداكج اددد  كخم لددداكا سادددتق،ك تولوجوا دددتك 
امت باكتعمتكنلدئكولدتإك لدتيبك ادت مكصكتفع دتكد ركاجو تجداكالمدلتر اك  د اكالن مدتدك  للمدتك ك

                                                           
1  Merton Robert : IBID , P 71. 
2Tallement Michel : Histoire Des idées Sociologique, Tomell,Nathan, Paris, 1993, P 85. 

ك(ك201،كصك1993:ك متثكنعتكاجرؤ ف،كاجتاركاجت ج اكجلل رك اج وز ع،كاج ت ر ،كتر ،: حثلايه وما ل اإلق مولفلكد فلور،ك اتستراك وثكر   شك3
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 عمددتكح دديكنلددئكدنددمكا فددت  مكاشتكدداكابجعمل دداكالمددلتر اكح دديك جوددئك  ددومكأ ةددتك   ددو تكأ ددمك
ك(1ا ت كامت باكابجلاعاكجألحرادكصكاإ معتولوجوك

  سفال ددتكوددئك دد اكا ددتختكاجل ددرعكحدد نك دد هكاجتراادداكاددف  كنلددئكدراادداكاج ولوجوا ددتكامت بدداكصكاجعمل ددداك
كالملتر ا،ك  وتكاج  ت تك  مع وركحت ثك ذجككوئكخالث:

 كا ا  تولكهل هكاج ولوجوا ت(كا حرادكاجفور كختكاكوئكخالثكينوا ولكتع
 تامكتولوجوا ددددتكامت بدددداكصكاجعمل دددداكالمددددلتر اكأ كتفع  لددددتك اجدددد عك عددددشكنددددئكت عددددتكاجفوددددر ك ادددد  

اجعمل ددددداكالمدددددلتر اك درااددددد لتك مدددددتختكودددددئك دددددر عكصكتفع  لدددددت، اجر يكتولوجوا دددددتكامت بددددداك ك اج
ودددتخال كاجو تجددداكالمدددلتر اك ودددتلكتعدددينكاجلملدددوركاجدددتاخل كهلددد اكا دددتختكأعكاج  ل ددداكامت بددداكصك

 خاوكددتكأنكاجو تجدداك دد كو ددتانكاجترااددا،ك وددتلكواددتمهاكتعددينك دد هكاج  ل دداكامت بدداكنلددئكاجو تجدداك
كااتج بكاجعمتك أ مكاج ولوجوا ت كامت باكابجو تجا(

 هب اكاج وتكح نكا ل وركاجوظ ف ك اتنتاكصكحلمكاجو ف اكاجيكتات مكهبدتكاج ولوجوا دتكامت بداكصكاجعمل داك
ك  لاكاواسع كالا متن اك ال  اتد ا(الملتر اكصكتا  كاإ معكمب

 ك دددلكحم دددولك ادددتلتكتولوجوا دددتكامت بددداكاكا ل دددوركاجدددوظ ف ك ك دددتكودددئكاج م دددساددد ل يتكادددتكادددعدكأسددد كدرااددد
حللدددت يك ظدددتلاكورتعفددداكمتتودددتكابحمل دددولكاجددد عكتعرضددد ك ادددتلتكاج ولوجوا دددتك  لدددت يكك، خادددتل كاجواددد لاكسفادددلت
ك يف دك لوعكاجوا لاكا ا  توا(ك ظتلاكأخرلكورتعفاك رتعتتت

أنككالمدلتر ا،كح دث وئك لتكسوللتكأنكسر يك لكا ل وركاجوظ ف ك واتمهاكتولوجوا تكامت باكصكاجعمل اكك
 ذجددكك ددتكت تودد كتولوجوا ددتكامت بدداكوددئكتفددورا كاددر عاك و عددتد كصك ددتثكاجعمل دداكك ا عددت رتعددتتلمكأكددعمكأوددراك

ك(الملتر ا

ك:غعووه الدرامة

   ر لدددتكودددئكاجوكدددوثك ىلك كسودددئكعت ز دددتكمبدددتكخيدددتمكاجعحدددثك ودددتكاجعحدددووكاجعلم ددداك لدددت يككدددعواب ك بددد ككك
 اددتاب كنلددئكالمددوتج اك  ددتركوددتكتوددونك ددتكجنحلددتكصكدراادد لتك سوددئك لددتزكا  ددت تكاجدديك اال لددتكنلددئكاجلحددوك

كاج تب:

  كاكالملتر ا(  كاجبت:ك  وكاجعمل تركا راع اكاشتكاكاب  كعو اكال تمكاب
 )كنتمكتوحركاجتراات كاجوتح اكاجيكت لت ثكووضوعكاجترااا

                                                           
ك(141،كصك1997م(كن ،كك د(،كنت مكاج ت ر ،كو راااه التأال حثلايه اإلق م حممتكنعتكامم ت:كك1
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 اجديكمتبددتكن لداكاجعحددثكترادعك ىلكنددت كأادعتلكوللددت:ك عدتكووددتنك اددرا ككدعو اكاماددوثكنلدئكا نددتادك
ج عتودتكوعلدتكفك  هكا خ  كس   اكنتمكااجتراااك   اككعو اكسعكا علووت كاشتكاكابجو ت  ك فوك

كواع ت(
 ك نتادكدراا لتكوعك ج  اوت كأخرلكوللتكاجف  (ت اوئك
 ضددد دكاجو دددتكح دددثكأنكاجفدددف كاج ول ددداكلجندددتزك ددد هكاجترااددداك ددد ك دددتصكجل دددتمكعم دددعكاجلواسدددبكا  عل ددداك

ك(ابجترااا
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 متهيد:

تعد تكنولوجيا االتصال احلديثة أبدواهتا املتطورة ذات أمهيةة للةةة م ةؤ يةشيء يفةاحل ا احليةاة اة مةا ية ونة  الثةورة 
  حيةاة العةعوو واملشامةات والةدول الصناعية وث مةا أيةءت مي ةا تكنولوجيةا االتصةال والةت أ ةىن ع ال  ة  عن ةا ا

وأج ةةةةة ة يةةةةةات اةةةةةة ا جةةةةةال أج ةةةةة ة احلااةةةةةوو وال جممةةةةةا يعةةةةة دحت العةةةةةاا ع وةةةةةول تاةةةةة  وتمةةةةةار  والتطةةةةةورات املت ح
االتصةاالت وواةةاا  ا و ة ا الكةةؤ انااةع وةةت املع ووةات الةة ل ينمةةو وينتاةع بمةة ولة ويمةء وةةا بة  دول العةةاا  االوةةء 

ديثة واي ة و مة ا حياة النا  واملنممةات وأ ةىنن وةت الصةع  ع ةل الته ةا عن ةا ال ل جعع وت التكنولوجيا احل
 ا حياهتؤ اليووية.

 وقد حاولنا وت خ ل   ا الفصع تم يط الضوحل ع ل العنا ء التالية:

 اهتةةا  ولةة لم أ ةةؤ و،ااف ةةا  ي عةة ة وتطةةور تكنولوجيةةا االتصةةال احلديثةةة وأ واع ةةا  وأ ةةؤ وكووهتةةا   خصااصةة ا وم
 لةضامة إىل امل ااي والعيوو  أتيريات التكنولوجيا احلديثة وأخريا وليس آخء أمهية التكنولوجيا احلديثة.

 وع ال لء أ ه قد مت عءض وف وع التكنولوجيا احلديثة ا الفصع املن جا.

 نشأة وتطور تكنولوجيا االتصال احلديثة: -1

ءاحع تطةور عديةدة أمةءدت عةدة مب ولكن ا وءت وجدت واااع االع ع واالتصال بوجود لاانات   ا العاا
أ ةةةوا  وتفاوتةةةة ا الكةةةؤ واملةةةد   لكةةةت  ةةةدم ا لةةةات داامةةةا وءتكةةة ا ع ةةةل االتصةةةال الفةةةورل وتواةةةيع دااةةةءة املمةةةتاىن   

بةةةةةوادر تكنولوجيةةةةةا االتصةةةةةال احلديثةةةةةة للتعةةةةةا  العةةةةةاا ال يطةةةةةا   وليةةةةةاع وومةةةةة   وعيةةةةةة الءاةةةةةالة  و، ةةةةةءت أول 
وااةةةةةةةةتطا  بعةةةةةةةةدحت   ةةةةةةةةمويع   1824ملوجةةةةةةةةات الك ءووةناليمةةةةةةةةية وذلةةةةةةةةم ا عةةةةةةةةاع ( اw.sturgonاةةةةةةةةتور وت

لءياةةة ل كتابةةة تعتمةةد ع ةةل ااةةتهداع الةةناط    حيةةق قةةاع ابتكةةار1837( اخةة   الت ةةةءا  عةةاع s.morseوةةور 
  ليصةةةىنن 19والعةةةءو  وقةةةد وةةةددت خطةةةوو الت ةةةةءا  المةةة كية عةةة  لةةةع وةةةت أرول وأوءيكةةةا واننةةةد خةةة ل الاةةةءت 

 الت ةءا  بعد ذلم ضمت العنا ء اناوة ا تكنولوجيا االتصال الت أدت ا الن اية إىل واااع إلك و ية عديدة.

 ALEXANDER ةةةةةةةةةةةةةةةةءا ؤ بيةةةةةةةةةةةةةةةةع ألكمةةةةةةةةةةةةةةةةندر" اةةةةةةةةةةةةةةةةكت ندلاة ا إاةةةةةةةةةةةةةةةةتط 1976وا عةةةةةةةةةةةةةةةةاع 
GRAHAMBELL"    أت خيةةة   انةةةات  لناةةةع الصةةةوت إىل ومةةةةامة بعيةةةدة ومةةةتهدوا تكنولوجيةةةا الت ةةةةةءا

هتتةة  حةة  وعةة  اةةءايت التيةةار الك ءلاةةا عةة  اساةة س الن ااةةية ومةةتىندال وطءقةةة الت ةةةءا  يفةةء ة رقياةةة وةةت املعةةدت 
الصةةةوت إىل تيةةار ل ءلاةةا يمةةةءل ا اساةة س  ةيةةق تاةةةوع  اعةةة انةةةات  تصةةطدع  ةةا املوجةةةات الصةةوتية  ووةةول 

 بت ويع   حت ال ب لت الك ءلاية إىل إيفارات  وتية والا الصوت اس  ا.
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و ءا  بعدحت متكةت العةاا اسملةا  " ج اد الفوت T.EDISONإخ   "تووا  اديموت 1877وا عاع 
ت ابتكةةةةةةةةةةةةةار الاةةةةةةةةةةةةةء  املمةةةةةةةةةةةةةطن وةةةةةةةةةةةة 1887" ا عةةةةةةةةةةةةةاع  E.BERLINGER"إمييةةةةةةةةةةةةع بءلنةةةةةةةةةةةةةةء

“FLATDISC“  الةةة ل يمةةةتهدع ا تمةةةجيع الصةةةوت وقةةةد اةةةاعد "تووةةةا  ايديمةةةوت" ع ةةةل  عةةة ة المةةةينما
 االوءيكية.

يعةتةع بوضةع قطعةة  اديةة ا ياة  خةا   1891ماد اخ   ج ةاد ملعةا دة اسمة ع المةينمااية ا عةاع 
 1ولكت اة تاج الصناعا لألم ع بدأ بعد ذلم بث ث انوات. كينيتوسكوبولات يدعل   ا اجل اد

" وةت اخة ا  الءاديةو أو  G.MARCONIمتكت العةاا ال يطةا  "  و  يمةو وةارلو  1896وا عاع
ال ا كا  ولا ع املءة اسوىل الت ميء مي ةا الصةوت إىل ومةامات بعيةدة دوت أاة س  وقةد مت مةتن أول ثطةة ل ىنةق 

 تعةار وقةد لةات اسملةات والكنةديوت  ةؤ أول لتىندأ بعد ا ثطات الىنق اةذاعا ا اة1918يكا عاع اوء  اةذاعا ا
قةةةةةةةاع جةةةةةةةورج   1975وا عةةةةةةةاع , 1919المةةةةةةةىناق  ا توجيةةةةةةةه خةةةةةةةدوات اةذاعةةةةةةةة الصةةةةةةةوتية املنتممةةةةةةةة ونةةةةةةة  عةةةةةةةاع 

أبول ثاولةةة وةةت أجةةع  اةةع الصةةورة لاةةتعمال الك ةةءلحل وذلةةم بتمةة يط   GEORGE CAREYلةةريل
ا عةةاع ' PAUL NIPKOWبةةول  ىنكةةو'املةةنعكس عةةت الصةةورة وقةةد عةةدل ا  ةة ا النمةةاع اسملةةا   الضةةوحل
 1935ةيق ااةتىندل  مةاع املصةابين بنمةاع ويكةا يكا ملمةن الصةورة  وقةد أوىل لةارو الت ف يةوت ا عةاع  1984

ومةتفيدة مةا  1939ا   ووة بىنق  ري و وت تىنعت ا مء ما ا العاع  فمه   بءيطا يا ا العاع ال حق وبعد ا وىنايفءة
اةةىنق وةةت درااةةات ولةةارو ا جةةال الك ةةءلحل والتصةةويء الفوتةةو ءاا  واالتصةةاالت المةة كية وال اةة كية  وقةةد متيةة  
الاةةةءت املاضةةةا للتمةةةاو واةةةااع االتصةةةال  ةةةفة اجلما رييةةةة ويةةة د ذلةةةم عةةة  لىنيعةةةة  ت ةةة  الةةة او  واةةةعة الىنةةةق 

الواةااع االلك و يةة  الت ف يو يةة والءاديةو( العتىنار ةا قنةوات أاااةية لناةع  وا تعارحت  وأ ىن ع نا أمهيةة لىنةرية خا ةة
االخىنةةار واملع ووةةات  حيةةق أ ةةىن ع الةة او  الت ف يو يةةة تعكةةس قةةيؤ ااتمةةع وياامتةةه وأتةةاو وعيعةةته ميمةةا أ ةةىن ع 

جناح ةةا الةةت التمةةع الة او  االذاعيةةة تعكةةس إ تماوةات النةةا  وقضةةااي ؤ احلاليةةة  ووةع ، ةةور الصةة امة اجلما رييةة و 
 20.2تو ا ا النص  اسول وت الاءت 

، ةةةور عةةةدد لىنةةةري وةةةةت واةةةااع االتصةةةال  الت ةةةةءا   انةةةات   الفوتةةةو ءا   وحةةةة   19ماةةةد يفةةة د الاةةةءت 
 3التصويء الفوتو ءاا ا الف ؤ المينمااا   ت ت ؤ اةذاعة املءاية  الت ف يوت(.

لع ج بعض املعك ت النامجة عت الثورة الصناعية  ماد أحديع   حت املءح ة ا  مةؤ االتصةال  وإاتجابة
و ريت العاا إىل قءية لو ية عاملية إلك و ية يعء  الفءد مي ا الصوت والصورة والك مة املطىنوعة  لع وا جيةءل حلمةة 

                                                           
  101-100       2002ملصءية ال ىننا ية  الدار ا االتصال ونظرايته املعاصرة،حمت عماد املكاول  لي ل حم :  1
 .302-305      2005دار الفكء العءيب  الاا ءة    2و نشأة وسائل االعالم وتطورها،إبءا يؤ عىند هللا املم ما:  2
 .46   2002  تء: أ طوات انايفؤ  عويدات ل نعء والطىناعة  بريوت  االتصاالت من البداية حىت االنرتنتوواوعة الرو :  3
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ويةةةة أو ع ةةةل ومةةةتو  التهصةةة  الع مةةةا وقوعةةةه  إال أت  ةةة ا اال فجةةةار وع ةةةل لةةةع املمةةةتوايت اةةةواحل االحةةةداث اليو 
 1وامل    وأ ىن ع واااع االتصال االلك و ية ومق   ا املف وع النام ة الم ءية الت  ء  وت خ نا أ فمنا.

و ةة ا املف ةةةوع ر ةةةؤ حدايتةةةه  مةةىنيا وارتىنالةةةه الكىنةةةري لحلوااةةةي  إال أ نةةةا  مةةتطيع أت  وضةةةن أب ةةةه لةةةيس وليةةةد 
وةةات واالتصةةاالت الةةت اةةىناع التكنولوجيةةا مبف وو ةةا احلةةديق وونةةه مةة ت تكنولوجيةةا المةةاعة بةةع لكو ةةه ارتةةىنط لملع و 

 االع ع واالتصال وءتىنطة ميما بين ا وقد وءت مبءاحع لثرية ون ا:

: وتتمثةع ا اخة ا  الكتابةة ووعءمةة اال مةات ملثةع الكتابةة مرحلةة وةورة املعلومةات واالتصةاالت ا وى .أ
الكتابةةةةة التصةةةةويءية حةةةة  ، ةةةةور احلةةةةءو   والةةةةت عم ةةةةع ع ةةةةل ا ةةةةاحل ع ةةةةد املمةةةةمارية والمةةةةووءية بعةةةةد 

 املع ووات العف ية الت تنت ا بوماة اال مات أو ضع  قدراته ال  نية.
مش ع ، ور الطىناعةة أب واع ةا املهت فةة وتطور ةا والةت اةاعدت  وورة املعلومات واالتصاالت الثانية: .ب

ءة املطىنوعةةةات ودايدة  عةةةء ا عةةة  وواقةةةع جةءاميةةةة ألثةةةء ع ةةل  عةةةء املع ووةةةات واتصةةةاالهتا عةةةت لءيةةةق لثةة
 اتماعا.

: ، ءت مي ا  ت   أ وا  وأيفكال وصةادر املع ووةات املمةموعة وورة املعلومات واالتصاالت الثالثة .ج
واملءايةةةةةة  انةةةةةات   املةةةةة اي   الت فةةةةةاد  اسقةةةةةءا   اسيفةةةةةءلة الصةةةةةوتية وال اةةةةة كا إىل جا ةةةةة  املصةةةةةادر 

ت لةةةةةع  ةةةة حت املصةةةةادر ع ةةةةل اةةةةةءعة  اةةةةع املع ووةةةةات واةةةةعت ا ودايدة حءلةةةةةة املطىنوعةةةةة الورقيةةةةة  اةةةةاعد
 االتصاالت.

وتتمثةةع ا إخةة ا  احلااةةوو وتطةةور وءاح ةةه وأجيالةةه وةةع لامةةة  املعلومةةات واالتصةةاالت الرا عةةة: وةةورة .د
 .لحلوااي مي اته ومواادحت وآاثرحت اةجيابية ع ل حءلة  اع املع ووات ع  واااع االتصال ارتىنطع 

: ومتث ةةةع ا التةةة اوج والةةة ابط وةةةا بةةة  تكنولوجيةةةا احلوااةةةي  املعلومةةةات واالتصةةةاالت ا ام ةةةةوةةةورة  .ه
املتطةةورة وتكنولوجيةةا االتصةةاالت  ت فةةة اس ةةوا  وااللا ةةات الةةت حااةةع إوكا يةةة  اةةع لميةةات  اا ةةة 

املكةات وت الىنياوت واملع ووةات عة  ومةامات جةءاميةة  اا ةة وبمةءعة ماااةة وبةةض النمةء عةت ال وةات و 
 2و وال إىل يفىنكات املع ووات وا قمت ا يفىنكة اال   ع.

 أنواع تكنولوجيا االتصال احلديثة: -2
 :يتؤ تصني  التكنولوجيا ع ل أاا  عدة أوجه ون ا وا ي ا 
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 : وجند مي ا:على أساس درجة التحكم -1
   أبت درجةةةة التكنولوجيةةةا اساااةةةية: و ةةةا تكنولوجيةةةا املعةةةاعة تاءيىنةةةا  ومتت ك ةةةا املشامةةةات وتتميةةة

 الت كؤ مي ا لىنرية جدا.
  تكنولوجيا التماي : و ا عكس النو  المابق: حيق متت ك ا املشامة واحةدة أو عةدد ثةدود وةت

 املىنايفءيت. وناممي ااملشامات الصناعية و ا التكنولوجيا الت تتمي   ا عت باية 
 : وجند مي ا على أساس موضوعها -2

  احملتواة واملتضمنة ا املنت  الن ااا واملكو ة له.تكنولوجيا املنت : و ا التكنولوجيا 
 .تكنولوجيا أا وو اة تاج: و ا ت م املمتهدوة ا عم يات الصنع وعم يات ال لي  واملءاقىنة 
  تكنولوجيا التميري: و ا املمتهدوة ا وعاجلة وعالع التصميؤ والتنميؤ  وتميري تدماات املةوارد

 لتميريية   مؤ دعؤ الاءارات   مؤ دعؤ املديءيت.....إخل(ووت أوث  ا ال او  والتطىنياات ا
  تكنولوجيا املع ووات واالتصاالت: و ا الت تمتهدع ا وعاجلة املع ووات واملعطيةات واالتصةال

وتت ايد أمهيت ا لاتمءار  مءا ل ةدور الة ل ت عىنةه ا جة حل وةت عم يةات التمةيري  الة ل يعتمةد ع ةل 
 1 ا أحد املتةريات امل مة.مجع ووعاجلة وبق املع ووات و 

حيق أت التكنولوجيا متء بعدة وءاحع  اال ط ق  النمو  النض   الة وال(  :على أساس أطوار حياهتا -3
 وماا ل لم تنامؤ إىل:

 تكنولوجيا وليدة. .أ
 كنولوجيا ا وءح ة النمو.ت .ب
 تكنولوجيا ا وءح ة النض . .ج

 : وجند مي ا:على أساس حمل إستخدامها -4
ومتهدوة داخع املشامة: وتكوت درجة الت كؤ مي ا ذات ومتو  عال وةت الكفةاحلة تكنولوجيا  -أ

 واخل ة وبفض  ا تكوت املشامة ومتا ة عت احمليط اخلارجا ميما خيص ا.
تكنولوجيا ومتهدوة خارج املشامة: وعدع تةومء  ة حت التكنولوجيةا داخةع املشامةة ساةىناو أو  -و

 ارجا وت ووردل أو وادوا تءاخي  إاتة نا.اسخء  لع  ا تءتىنط للتىنعية احمليط اخل
 وتضؤ  على أساس كثافة رأس املال: -5

                                                           
  راةةةالة واجمةةتري  ةةري ونعةةةورة  ل يةةة الع ةةةوع تكنولوجيةةةا املعلومةةات واالتصةةةالت وىوحتهةةا علةةةى ت ةةي ا داس اال تصةةةاد  لل  س ةةةملةة  ع ةةولا: 1

 .10 -9        2004االقتصادية وع وع التميري  جاوعة اجل ااء  
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املةال الة دع ل وحةدة وةت   التكنولوجيا املكثفة ل عمع: و ا ت م الةت تةشدل إىل يفةيض  مةىنة رأ .أ
اة تةاج  مةا يتط ة  دايدة ا عةدد وحةدات العمةع ال دوةة ة تةاج ت ةم الوحةدة  ويفضةع تطىنيا ةا 

 ا الدول ذات الكثامة المكا ية والفارية ا املوارد ورؤو  اسووال.
اة تةاج  التكنولوجيا املكثفة لةءأ  اسوةوال: و ةا الةت ت يةد وةت رأ  املةال الة دع ة تةاج وحةدة وةت .ب

واابةةع يفةةيض وحةةدة عمةةع  و ةةا تتنااةة  ا الةالةة  وةةع الةةدول الةةت تتةةومء ع ةةل رؤو  أوةةوال  
 لىنرية.

التكنولوجيةةا احملايةةدة: و ةةا تكنولوجيةةا يتةةةري مي ةةا وعاوةةع رأ  املةةال والعمةةع بنمةةىنة واحةةدة  لةة لم  .ج
 1م  ا تىنال ع ل املعاوع ا أ    اسحيات بنمىنة واحدة.

 وتضؤ: :على أساس درجة التعقيد -6
التكنولوجيةةةا ذات الدرجةةةة العاليةةةة: و ةةةا التكنولوجيةةةا يفةةةديدة التعايةةةد  والةةةت وةةةت الصةةةع  ع ةةةل  -أ

 املشامات الولنية ا الدول الناوية وايق إاتة نا بط   املعاو ة وت  اح  ال احلة.
التكنولوجيا العادية: و ةا أقةع تعايةدا وةت اةابات ا وميكةت ل فنية  واملهتصة  احمل ية  ا  -و

الةةةةدول الناويةةةةة ااةةةةتعا ا إال أ ةةةةا تتميةةةة  أيضةةةةا بضةةةةهاوة تكةةةةالي  االاةةةةتثمار  والصةةةةعولت الةةةةت 
 2تصاد  الدول الناوية ا احلصول ع ل إاتة ل بءاحلهتا وع املعءمة الفنية.

 :لما أت  ناس تصنيفات أخء  خا ة للتكنولوجيا احلديثة الت تتمثع ا 
 ءوتكنولوجيا(التكنولوجيات ذات النطاق الوااع  املال -1
 3التكنولوجيا ثدودة النطاق  املايكءوتكنولوجيا( -2
 التكنولوجيا املتادوة -3
 التكنولوجيا المط ية -4
 4Inter MediateTechnologyالتكنولوجيا الوايطة -5
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 مكوانت تكنولوجيا االتصال: -3
 :تتكوت تكنولوجيا االتصال وت عدة وكووت أاااية و ا 

 املكووت املادية -1
 ال جيات -2
 الىنياوتقواعد  -3
 يفىنكات االتصال عت بعد -4

 
 ((Hardwareاملادية املكوانت -1

وا يةةةة احلااةةةىنات اهليةةةة:  ةةةا أج ةةة ة الك و يةةةة قةةةادرة ع ةةةل وعاجلةةةة الىنيةةةاوت وذلةةةم وةةةت خةةة ل ااةةةتاىنال 
الىنيةةاوت وي ين ةةا وااةة جاع ا آليةةا وإجةةءاحل العم يةةات احلمةةابية واملنطايةةة ع ي ةةا وهتةةد  عم يةةة وعاجلةةة الىنيةةاوت إىل 
ااته   النتاا  الت  تاج ةا وتهة ل الاةءار أو ومةتهدع الىنيةاوت وذلةم وةت خة ل إتىنةا  جموعةة تفصةي ية وةت 

 اسواوء والتع يمات املكتوبة ب ةة ح ع ال او .

وتتميةةة  احلااةةةىنات االليةةةة بمةةةءعة تنفيةةة  التع يمةةةات وباةةةدر ا الته ينيةةةة العاليةةةة ولرتفةةةا  وعةةةدالت إ تاجيت ةةةا 
 فاحلهتا العالية ا  اع املع ووات ودقة النتاا  واملهءجات.بصورة  اا ة وبك

تاةةةوع احلااةةةىنات اهليةةةة بعةةةدة و،ةةةاا  أاااةةةية  ةةةا اةدخةةةال  اةخةةةءاج  التهةةة يت  وظةةةائحل احلاسةةةبات ا ليةةةة: -أ
 وذلم لما ي ا:

  و،يفةةةة االدخةةةال:  ةةةا عم يةةةة يةةةتؤ مي ةةةا تة يةةةة احلااةةة  للىنيةةةاوت عةةةت لءيةةةق مجةةةع وإعةةةداد وإدخةةةال
 وعاجلت ا. الىنياوت بةءض

 . و،يفة املعاجلة: وياصد به تةري العكع الداخ ا ل عنا ء وذلم لاتهداع لةات احلاا 
 .و،يفة اةخءاج: وياصد  ا وويع الىنياوت إىل  ءجات ا  ورة وع ووات 
  و،يفةةةة التهةةة يت: أل إاةةةتىنااحل بعةةةض الىنيةةةاوت حةةة  ميكةةةت إاةةة جاع ا عنةةةد احلاجةةةة إلي ةةةا وذلةةةم دوت

 1دة إدخانا.احلاجة إىل إعا
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 أنواع احلاسبات ا لية:  -ب
 .حااىنات خلدوة اسمءاد 
 .حااىنات خلدوة املنممات 
 :احلااىنات اهلية الت يمتهدو ا اسمءاد: تنامؤ بدور ا أىل عدة أ وا  لالتايل 

  حااىنات املكات : و ا حااىنات يفهصية  ممع خصيصا ل اةتهداع الفةءدل حيةق تاةوع  ة حت
 وعينة تعمع وت خ نا ع ل رمع إ تاجية اسعمال الت قوع  ا اسمءاد.احلااىنات بتعةيع بءاو  

  احلااىنات احملمولة: و ا  و  وةت احلااةىنات اهليةة الةت يمة ع يف  ةا ا أل وكةات ومتتةاد أب ةا ومةع
  فس وكووت واوكا يات أج  ة املكات .

   وتاةةوع  ةة حت اسج ةة ة ثطةةات العمةةع املتهصصةةة: و ةةا تعةةد وةةت ألثةةء احلااةةىنات العهصةةية تك فةةة
 خبدوة الفئات املتهصصة لامل ندا   ث  ا املال  وصمما الدوااء الك ءلاية....إخل

  يفىنكة احلااىنات: عىنةارة عةت جموعةة وةت احلااةىنات اهليةة املتصة ة بىنعضة ا الةىنعض مبةا ميكةت وع ةا ا
 تىنادل املع ووات والىنياوت ميما بين ا.

  املنممات: تنامؤ بدور ا إىل عدة أ وا   ا:احلااىنات اهلية الت يدع 
  50أج  ة احلااىنات العم قة: و ا حااىنات آليةة قةادرة ع ةل وعاجلةة اسواوةء والتع يمةات لةع اث يةة 

ألةة  وةةءة اةةءعة احلااةةىنات العهصةةية تمةةتهدع ا جةةال أةةةاث الفضةةاحل وحيةةق تعةةادل اةةءعت ا وةةت 
 لنووية واننداة الورايية.( االتصال لسقمار الصناعية وا جال الىن وث ا40
 وعاجلةةةةة الىنيةةةةةاوت بمةةةةءعة تاةةةةدر لمل يةةةة  وةةةةةت  املءل يةةةةة: متتةةةةاد باةةةةةدرة عاليةةةةة ع ةةةةل أج ةةةة ة احلااةةةةىنات

التع يمةةات واسواوةةء ا الثا يةةة ومتتةةاد  ةة حت احلااةةىنات بةة الءة رايمةةية ميكةةت وةةت خ نةةا لعةةدد لىنةةري وةةت 
 1اسج  ة الطءقية الو ول إلي ا.

 واطة: متتاد أب ا أقع قدرة ع ل ي يت ووعاجلة الىنياوت وللتايل أقع تك فة.احلااىنات اهلية املت 
  أج ةةةة ة املةةةة ود: يمةةةةتهدو ا اسمةةةةءاد بطءياةةةةة  ةةةةري وىنايفةةةةءة  إذ يصةةةةع اسمةةةةءاد إىل الىنيةةةةاوت واملع ووةةةةات

املوجةةودة ع ةةل املةةة ود وةةت خةةة ل بةةءاو  وكتىنيةةةة   ةة حت اسخةةرية لةةةدي ا الاةةدرة ع ةةةل االتصةةال والتعةةةء  
 « Servers »ووت   احلصول ونه ع ل املع ووات والىنياوت املط وبة ع ي ا 
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 (soft ware)      الربجميات: -2

تع  بءاو  احلااوو الت تعمع ع ل تعةةيع وإدارة املكةووت املاديةة  وتاةوع مبهت ة  التطىنياةات وسمهيت ةا 
 IBM : MICROSOFTأ ىن ع التكنولوجيا أاااية لتعةيع احلااوو لما ا بءجيات 

تمةةةةةةا ؤ ال جيةةةةةةات ا وعاجلةةةةةةة املع ووةةةةةةات وتمةةةةةةجي  ا وتاةةةةةةدمي ا لمهءجةةةةةةات وفيةةةةةةدة سداحل العمةةةةةةع وإدارة 
العم يةةات لةة لم تتضةةمت ال جيةةات أ ممةةة التعةةةيع الن اايةةة وثةةع: وعةةاا النصةةو   وبءجيةةات التطىنياةةات املءتىنطةةة 

 1مب اع اسعمال اخلا ة أو وتهصصة.

  واعد البياانت: -3
 ةةةا جموعةةةة وتكاو ةةةة وةةةت الىنيةةةاوت الةةةت تةةةنمؤ ويةةة ت بطءياةةةة يمةةة ع وةةةت خ نةةةا عةةةد الىنيةةةاوتوا يةةةة قوا  :

إاةةةة جاع ا  ووةةةة  أت تضةةةةؤ انيالةةةةع اساااةةةةية لاواعةةةةد الىنيةةةةاوت بصةةةةورة تتوامةةةةق وةةةةع احتياجةةةةات املنممةةةةات 
خ لةه إجةءاحل الة او  الةت تمةاعد  ميكةت وةتوتممن بم ولة الو ول إلي ا لما جي  أت تكوت للعكع الة ل 

ع ةةةةل الايةةةةاع  ةةةة حت الو،ةةةةاا  وتمةةةةمل  ةةةة حت الةةةة او  بةةةةنمؤ إدارة قواعةةةةد الىنيةةةةاوت حيةةةةق تمةةةةاعد  ةةةة حت اسخةةةةرية 
 املمتهدع الن ااا ا الاياع للعم ية التالية:

 ا ة قواعد الىنياوت.ق و ييود 
  اوه بفعالية.إوداد املمتهدع الن ااا ل تطىنياات لملع ووات ال دوة ل اياع مب 

 :وكووت قواعد الىنياوت 
ورماةةا ل مف ةةوع المةةابق لاواعةةةد الىنيةةاوت تةةنمؤ  ةةة حت الاواعةةد عةةادة أربعةةة ومةةةتوايت ونطايةةة وذلةةم وماةةةا 

-الىنيةةةاوت  ةةةا: قواعةةةدلدرجةةةة لميةةةع وتم مةةةع الىنيةةةاوت بةةةداخ  ا وتتكةةةوت وةةةت أربعةةةة عنا ةةةء أاااةةةية 
 عنا ء الىنياوت-المج ت-امل فات

بةةدور ا  اسخةةريةوونةةه  مةةتنت  أت قواعةةد الىنيةةاوت عىنةةارة عةةت جموعةةة وةةت الىنيةةاوت املنممةةة ا و فةةات  ةة حت 
يعةا إىل ووضةةو  ثةةددا  لمةةا جيةة  أت عىنةارة عةةت جموعةةة وةةت الىنيةاوت املنممةةة ا اةةج ت والةةت تنتمةةا مج

ت ع ي ةا ولة لم وةديث ا بطة وجمعة بطءياة متكةت وةت ااةتهداو ا وإجةءاحل واةارو اتكوت   حت الىنياوت و
 .2وت وقع هخء
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 :والعكع اهيت يوضن املكووت اخلا ة بااعدة الىنياوت 
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 االتصال عن  عد: شبكات -4
  يفىنكات االتصال عت بعد:وا ية 

كةت جيةا املع ووةات داخةع املنممةات حيةق متتعد يفةىنكات االتصةال عةت بعةد وكةووت الىننيةة اساااةية لتكنولو 
 ة حت اسخةةرية لة  وةةت املنممةات ومةةءق العمةع واسمةةءاد بةداخ  ا وةةت تىنةادل الىنيةةاوت واملع ووةات إلك و يةةا وةت خةة ل 

الاةءار وإدارة عم يةات ووةوارد املنممةات بصةورة ألثةء معاليةة  ووةت   رمةع  العىنكات مبا ميكن ا وت املعارلة ا إيةاذ
الاةدرة التناممةية نةةا داخةع الىنيئةة املتةةةرية الةت تتعاوةةع وع ةا  وقةد يفةة دت  ةناعة تكنولوجيةا االتصةةاالت العديةد وةةت 

مةةةات تعتمةةةد ع ةةةل لىنةةةرية ع ةةةل توج ةةةات املنممةةةات وإاةةة اتيجياهتا  م ةةةؤ تعةةةد املنمأحةةةديع أتيةةةريات   التةةةةريات الةةةت
الىنيةةةةاوت احملةةةةددة واملتدماةةةةة إلي ةةةةا وةةةةت يفةةةةىنكات املع ووةةةةات احمل يةةةةة ع ةةةةل  مةةةةاع االتصةةةةال املكتةةةةيب ةمتةةةةاع الصةةةةفاات 
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 7ج  14/5/27/ يفيماحل يءاحل /18

 اتريخ املي درقؤ املو،  ال ا  االاؤ   
 60.5.7 عىندو  ىنا       17
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اةتفاقيةةات عةة  االتصةةال ملمةةامات لوي ةةة بةةع أ ةةىن ع تعتمةةد ع ةةل يفةةىنكات املع ووةةات العامليةةة ا تةةدعيؤ لارهتةةا 
عمةةةال ولةةة لم اسعمةةةال ولةةة لم تاةةةد  ونتجةةةات وخةةةدوات وإمتةةةاع  ةةةفاات أو ا رمةةةع تكةةةالي  ووقةةةع إجنةةةاد اس

 جديدة بع وإاتمءار عم ية التطويء.

 :املكووت اساااية لعىنكات االتصال عت بعد 

 أاااية ال تتةري و ا:وكووت  05تتكوت تكنولوجيا يفىنكات االتصال عت بعد ر ؤ اتما  وتعاد  ناعت ا وت 

ل وااةتاىنال املع ووةات و ةا ادخال وإخءاج الىنياوت تمةتهدع ةراةااسج  ة الطءمية: و ا اسج  ة الت تاوع  -1
 1أج  ة انات . 6كات احلااىنات  يفىنكات احلااىنات العهصية تعمع يفىن

أج ةة ة وعاجلةةة عم يةةة االتصةةال عةةت بعةةد:  ةةا ت ةةم اسج ةة ة الةةت تةةدعؤ عم يةةة إراةةال وإاةةتاىنال الىنيةةاوت بةة   -2
 أج  ة املود   وحدات االتصال املتعددة  أج  ة التىنديع.اسج  ة الطءمية وأج  ة احلااىنات وثع: 

خ نةةا إراةةال وإاةةتاىنال الىنيةةاوت  و مةةتهدع قنةةوات  قنةةوات االتصةةال عةةت بعةةد:  ةةا الانةةوات الةةت ا يةةتؤ وةةت -3
 .... إخلاالتصال و ي  وت اسوااو وثع: ووجات امليكءو  اسقمار الصناعية

ااةةىنات اهليةةة ع ةةل اخةةت   أ واع ةةا وأ ةة ا ا بعةةىنكات االتصةةال أج ةة ة احلااةةىنات اهليةةة: تةة ابط أج ةة ة احل -4
 عد مبا ميكن ا وت ااتكمال وعاجلة الىنياوت احملولة ع ي ا.بعت 

بةةءاو  وءاقىنةةة االتصةةاالت: و ةةا بةةءاو  تاةةوع مبءاقىنةةة وتةةدعيؤ أ عةةطة يفةةىنكات االتصةةاالت عةةت بعةةد وإدارة مجيةةع  -5
ضةيفة  بةءاو   مةؤ التعةةيع العةىنكات واخلا ةة لحلااةىنات و،ااف ا وثةع: بةءاو  وءاقىنةة اتصةاالت احلااةىنات امل

 2الصةرية.

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .80-77      2000  دار الثاامة ل نعء والتوديع  اسردت  نظم املعلومات ماهيتها ومكوانهتا: عماد الصىناغ 1
 96املءجع  فمه:    2
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 .17ص  ،)م.س.د(املصدر: حم د الحت ي:

 

 مكوانت التكنولوجيا:
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 ومميزات التكنولوجيا احلديثة: خصائص -4

تكنولوجيةةةا االتصةةةال احلديثةةةة بتعةةةا  ا ا عديةةةد وةةةت المةةةمات وةةةع الواةةةااع التا يديةةةة إال ات  نةةةاس تميةةة  ت
 ات مي ة ل تكنولوجيا االتصالية الءا نةة أبيفةكانا املهت فةة مةا ي اةا بم لةه ويفةءض أتيرياتةه ع ةل الواةااع اجلديةدة 

عد ا ا تاةد  أمضةع اخلةدوات وةت وعاجلةة جموعةة  ة حت املمية ات واخلصةاا  تمةا ,ويشدل إىل أتيريات ألثةء حةدة
املع ووةةةةةات الءقميةةةةةة واملكتوبةةةةةة والصةةةةةوتية ووعاجلت ةةةةةا وي ين ةةةةةا و عةةةةةء ا بوااةةةةةطة جموعةةةةةة وةةةةةت اسج ةةةةة ة االلك و يةةةةةة 
واالتصةةةةةاالت المةةةةة كية وال اةةةةة كية واسقمةةةةةار الصةةةةةناعية واحلااةةةةةىنات العهصةةةةةية وأج ةةةةة ة الت ف يةةةةةوت والفيةةةةةديوتكس 

وريةةة واالليةةا  الضةةواية وأقةةءا  الفيةةديو أب واع ةةا وال يةةد االلكةة و   ويفةةىنكة اس   ةةع والت يتكمةةع والكةةاب ت احمل
 1وأبءد  ات التكنولوجيا االتصالية الءا نة  ا: k'وانوات  احملمولة مبهت   أجيانا 

 Interactivity التفاعلية: -1

إذ يت ةةةول وةةةع وةةةت يتعاوةةةع وةةةع و ةةا الاةةةدرة ع ةةةل تىنةةةادل اسدوار بةةة  وءاةةةع الءاةةةالة االتصةةةالية وومةةةتاىن  ا 
 واال االتصال احلديثة وت جءد وت اا ا يب إىل وعارس وتفاعع يءاع ويمتاىنع املع ووات ا الوقع ذاته.

و ة حت المةمة ا تكةت متية  اةو  أيفةكال اةتصةال املةواج ا  بينمةا لةات االتصةال اجلمةا ريل يفتاةد ا متاوةا 
أو االتصةةةال ا الةةةاحت واحةةةد وةةةت  "Linear"ا ت ةةةاحل مكةةةءة االتصةةةال اخلطةةةا "Interactivity"وتعةةة  التفاع يةةةة 

املءاةةع  إىل املت اةةا و ةةو وةةا لةةات يتمةةؤ بةةه االتصةةال اجلمةةاعا واجلمةةا ريل والثاةةاا  إعتمةةادا ع ةةل واةةااع االتصةةال 
 اجلما ريل التا يدية.

لكةةع لةةء  مي ةةا الاةةدرة  وأ ةةىنن االتصةةال ا الةةا   تتىنةةادل ميةةه ألةةءا  عم يةةة االتصةةال اسدوار  ويكةةوت
 2واحلءية ا الت يري ع ل عم ية االتصال ا الوقع واملكات ال ل ينااىنه وللدرجة الت يءا ا.

 varietyالتنوع: -2

وةةةع تطةةةور املمةةةت داثت التانيةةةة ا جةةةال االعةةة ع واالتصةةةال وتعةةةدد ا وارتفةةةا  الاةةةدرة ع ةةةل التهةةة يت واالاتحةةةة 
ا عنا ةةةةء العم يةةةةة االتصةةةةالية والةةةةت ومةةةةءت ل م تاةةةةل إختيةةةةارات ألةةةة   ل م تةةةةو  االتصةةةةايل  أد  ذلةةةةم إىل التنةةةةو 

 لتو،ي  عم ية االتصال مبا يتفق وع حاجاته ودوامعه ل تصال ومتثع ذلم ا:

                                                           
 161    1999  ج ة عاا الفكء  الكويع  2   االعالم وستقبل النظام اإلعالمي العريبثمد يفووات: عوملة  1
 .31    2010  ج اد إذاعة وت ف يت اخل ي   الءايض  وأورها على االعالم املرئي وامل  وعالوسائط التقنية احلديثة رحيمة الطي  عيما :  2
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  تنةةةو  ا أيفةةةكال االتصةةةال املتاحةةةة وةةةت خةةة ل واةةةي ة رقميةةةة واحةةةدة  ةةةا احلااةةة  العهصةةةاp.c  الةةة ل
 ف يو يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  وةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةودع  تصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاالت التأ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةىنن يمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتهدع  ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  أج ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة تءويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اال
(Modialotor_Demodiolotor) _ Modem .ا تومري االتصال العهصا 

   تنو  احملتو  ال ل خيتارحت ع ل املواقع املهت فةة املنتعةءة ع ةل يفةىنكة اس   ةع اةواحل ا و،ةاا   ة ا احملتةو
 1Multi Mediaأو جاالته أو املواقع اجلةءامية ل نعء  أو الواااع املتعددة

 Proliferation&Golbalizationوالتدويل:االنتشار  -3

أد  التطور التكنولوجا انااع ا تصنيع واااع االتصال واملع ووات إىل تا يةع تكةالي  إ تاج ةا إىل احلةد 
الةة ل أات  نةةا قةةدرا لىنةةريا وةةت اال تعةةار وإتمةةا   طةةاق االاةةتهداع وةةت اسمةةءاد  ر ةةؤ تفةةاوت ومةةتوايهتؤ االقتصةةادية 

يعد ينمء إىل  ة حت الواةااع لعتىنار ةا تءمةا ال داعةا لةه  وإتةا لعتىنار ةا ضةءورة ال ميكةت االاةتةناحل والثاامية  ةيق ا 
عن ا  لما أت الءبط ب  واااع االتصال احلديثة قد لت عامليا أو لو يا  ةد  يطةا احلةدود اةق يميةة  إذا أ ةىنن 

وةةت انةةات  العمةةووا  لمةةا تعةةددت قنةةوات الىنةةق ا اةوكةةات االتصةةال أل وكةةات ا العةةاا وةةت انةةات  احملمةةول  أو 
 .الفضااا الت ف يو 

وبصةةةةفة عاوةةةةة مةةةة ت تكاوةةةةع وإ ةةةةدواج واةةةةااع االعةةةة ع وتكنولوجيةةةةا االتصةةةةال واملع ووةةةةات أحةةةةدث وةةةةوالت 
 يك يةةة ا بنيةةة العم يةةات االتصةةالية  وأات  ل مت اةة  إوكا يةةات  ةةري ثةةدودة ل ختيةةار والتفاعةةع احلةةء وةةع الاةةاام  

اةعة ع واالتصةال ال وتىنةادل اسدوار االتصةالية  ولمةء وءل يةة االتصةال  مضة  عةت تعةا،ؤ ااةتهداع واةااع لالتص
 ا التمةةةويق والةةة وي  والتجةةةارة ع ةةةل الصةةةعيديت احمل ةةةا الةةةدويل وجمةةةع  ةةة حت الت ةةةوالت تىن ةةةورت بةةةوترية وتمةةةارعة  وةةةا

 information society)( 2املع وواتمبجتمع  ته ط ن ع ل تمميا

 Demessificationامجاهحتية:الال -4

م ؤ تعد واااع االتصال تعتمةد ع ةل  الىنةة اجلمةا ري م مة  ا راةااع عاوةة وونمطةة  بةع أضة ع وةت 
عةةةا ال تماواهتةةةا ىنأو مئةةةة وعينةةةة تإوكا ياهتةةةا توجيةةةه راةةةاا  ا ووضةةةاوين ا إىل مةةةءد بعينةةةه تمةةةت دمه بءاةةةاا  ا أو مجاعةةةة 

 العمووية إىل خصو ية الءاالة تىنعا حلاجة ومتاىن  ا.وحاجاهتا اخلا ة  مهءجع ب لم وت  طاق 

 

                                                           
 .32املءجع  فمه:    1
 .161ثمد يفووات:  ع   ذ(     2
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 immediacyالفورية: -5

إذ يةةةتؤ االتصةةةال بعةةةكع مةةةورل  ألةةةةع التكنولوجيةةةا احلديثةةةة احلةةةواج  ال وا يةةةة لمةةةا ألةةةةع احلةةةواج  املكا يةةةة 
 ض النمء عت وكات املءاع أو املمتاىنع.بة

مةةةورا وةةةت خةةة ل اس   ةةةع وخةةةدوات اجلةةةوال وللتةةةايل لةةةيس  نةةةاس داعةةةا لن تمةةةار بةةةع ميكةةةت احلصةةةول ع ةةةل ذلةةةم 
 1اةخىنارية املادوة.

 Mobility القا لية احلركية: -6

تع  أت  ناس واااع إتصالية لثرية ميكت ملمتهدو ا االاتفادة ون ةا ا االتصةال وةت أل وكةات     ا  ةا 
وةة ود بطابعةةة  لمةةا تعةة  الناةةال والت ف يةةوت املةةدو  ا اةةاعة اليةةد وحااةة  آيل  اةةال إىل آخةةء حءلةةة وثةةع: انةةات  

 2إوكا ية  اع املع ووات وت وكات هخء بكع يمء وا ولة.

 convertibility ا لية التحويل: -7

ا قدرة واااع االتصال ع ل  اع املع ووات وت وايط إىل آخةء  لالتانيةات الةت ميكن ةا وويةع الءاةالة و 
الت يتكمةع  الةت تاةدع خةدوات وراةااع وطىنوعةة املمموعة إىل راالة وطىنوعةة والعكةس  لمةا  ةو احلةال ا أ ممةة 

وي د   ا أيضا ا أ ممة الدب جةة وال مجةة ع ل يفايفات الت ف يوت ت ىنية لء ىنات الت أض ع تتمي  للتعدد والتنو  
 Euronews Eurosport)3ل مواد املءاية لما  و احلال ا بعض احملطات الت ف يو ية وثع  

 Connectivity ا لية التوصيل والرتكيب: -8

اس ممةةة وايةة ت  ا تعةةد يفةةءلات  ةةناعة أدوات االتصةةال تعمةةع مبعةة ل عةةت بعضةة ا الةةىنعض ماةةد إ ةةدجع
اسيفةةكال والوحةةدات الةةت تصةةنع ا العةةءلات املهتصةةة ا  ةةناعة أدوات االتصةةال  ووةةت اسوث ةةة الدالةةة ع ةةل ذلةةم 
 وحةةدات انةةوااا املاعةةء  الةةت ميكةةت لميع ةةا ا وةةودي ت  ت فةةة الصةةنع  لكن ةةا تةةشدل و،يفت ةةا ا جةةال إاةةتاىنال

انةوااا الاةااؤ ع ةل الوحةدات التاليةة: الصة ت وةت  ةناعة يفةءلة  الت ف و ية ع ةل ألمةع وجةه م نةاس وةث : اةيفارات
(Eston)  والدميو  احمل ع( وت  نع يفءلة(Next ware) 

                                                           
الةةءايض     وءلةة  الىن ةةوث والدرااةةات جاوعةةة ويةة  العءبيةةة ل ع ةةوع اسونيةةة ا اثر ا منيةةة إلسةةتخدام الشةةباب ل نرتنةةتع ةةا بةةت عىنةةد هللا عيمةةءل:  1

2004   23. 
  درااةة ويدا يةة  دار انةد   القنوات الفضائية وىوحتاهتا على القيم االجت اعية والثقافية وال لوكية لةد  الشةباب اازائةر يفطا  ثمد وآخءوت: 2

 100    2002ع  و ي ة  
 .45   2006نعورة  قمنطينة  اسوري عىند الاادر    راااع واجمتري   ري ووسائل االتصال وىوحتهتا على العال ة االسريةخ   ج ول:  3
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 Miniaturizationالتوجه حنو التصغحت: -9

آخةء وللعةكع تتجه الواااع اجلما ريية ا ،ع   حت الثورة إىل واةااع  ةةرية ميكن ةا  ا  ةا وةت وكةات إىل 
  م   ا العصء ال ل يتمي  بكثةءة التناةع والت ةءس عكةس ومةت  م العاةود املاضةية الةت ومتال ل يت اؤ و،ءو  

 اتممع للمكوت والثىنات.

لتنا ؤ ب  التصةري وقوة واءعة ووعاجلة املع ووات ال ل يتطور بمةءعة ال وتنا يةة ومةتندة لوتتمي  ل لم 
 1يف ءا. 18والادرة ع ل املعاجلة لع ال ل ين  ع ل دايدة اءعة ال ا  اتورات  MOOREع ل قا وت وور

 Monopolistic االحتكارية: -10

عةةدد ثةةدود وةةت الةةدول الصةةناعية الكةة     ا إت  ةةناعة  ةة حت التكنولوجيةةا تتمةةؤ للتةة لري العةةديد حاليةةا
 اسخةرية  لةيسويةشدل  ة ا ال لية  إىل اةيطءة املط اةة نة حت   العامليةة وتعةددة اجلنمةيات وضمت العءلات االحتكارية

ط ع ةةل عم يةةة  اةةع وتمةةويق  ةة حت التكنولوجيةةا ا الةةدول اسقةةع تاةةدوا ولكةةت أيضةةا ا التةة يري ع ةةل لءياةةة إدارهتةةا ماةة
  مةةةا يعةةة د وةةةت إحكةةةاع قىنضةةةة ااتمعةةةات املصةةةنعة نةةة حت وااةةةتهداو ا بةةةع و ةةةيا ت ا ا أحيةةةات لثةةةرية ا  ةةة حت الةةةدول

 2لألوىل ا ااال الثااا.ة ل املمتوردة نا وتءايخ تىنعية الثا يالتكنولوجيا ع ل الدو 

 (low prices) أسعار منخفضة -11

وةةت أ ةةؤ املميةة ات الةةت اةةامهع ا ا تعةةار  ةة حت التكنولوجيةةا  ةةو ا فةةاض أاةةعار ا  تيجةةة لتةةداونا وةةا اةةا ؤ 
بةةءود يفةةءلات وتناممةةة عم ةةع ع ةةل جةة و ألةة  عةةدد وةةت الةة لات وأيضةةا ع ةةل تطةةور ونتجاهتةةا وةةت بةةءاو  ووضةةاو  

 3وونتجات  ت فة.

 (economical) تصادية: اال -12

تتج ةةل إقتصةةادية تكنولوجيةةا االعةة ع واالتصةةال ع ةةل ألثةةء وةةت ومةةتو  م ةةا واةةق االقتصةةادية ا اجل ةةد 
ا الوقع  إضامة إىل االقتصادية ا الك فة املادية  إذ متثع تكنولوجيا االع ع واالتصةال أدوات معالةة  واالقتصادية 

ونهفضةةة ممةةث  ل فةةة راةةالة ال يةةد االلكةة و  ال تةة لء إذا وةةا قور ةةع بك فةةة ال يةةد ةجنةةاد الكثةةري وةةت امل ةةاع بتك فةةة 

                                                           
 .9    2001تء: مشاد يفا    دار عويدات ل نعء والطىناعة  بريوت   وسائل االتصال املتعددة "ملتيدميداي"مء موا لم ا:  اوال والارية:  1
 .82    1990   العءيب ل نعء والتوديع  الاا ءة تكنولوجيا االتصال والثقافةعىند الفتا  عىند النيب:  2
 .10املءجع  فمه:    3
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العةادل  ول فةةة الكتةاو االلكةة و  عةادة أقةةع تك فةة وةةت وثي ةه العةةادل ول فةة انةةات  ا املكاملةات الدوليةةة ال تاةةارت 
 1لناال ا الىن د الواحد.لنات  الثابع خا ة ا ،ع املناممة ب   ت   وتعاو ا ووادوا خدوات انات  ا

 الذكاس االصطناعي:  -13

أ ةةةؤ وةةةا مييةةة  تكنولوجيةةةا االعةةة ع  ةةةو تطةةةور املعءمةةةة وتاويةةةة مةةةء  تكةةةويت املمةةةتهدو  وةةةت أجةةةع العةةةمولية 
 2والت كؤ ا عم ية اة تاج.

 تديد امل تفيد:  -14

احلاياةا وةت وع ووةات بدرجة لىنرية وةت الةت كؤ ا وعءمةة املمةتفيد أل أ ه اتتؤ عم يات تىنادل املع ووات 
يةةةدعل املنمةةةق الةةة ل ياةةةوع ب تيةةة  العم يةةةة عةةةت لءيةةةق وعءمةةةة وعةةةادة يمةةةتهدع ا  ةةة حت احلالةةةة وةةةا  وعينةةةة دوت  ري ةةةا

 ر ىنات املمتفيديت وحاجاهتؤ وت املع ووات ول ي  ؤ  ا لااحل واابع خلدواته.

 و ناس أيضا:

 وةةةت االقتصةةةاد احمل ةةةا إىل االقتصةةةاد  اال تاةةةال وةةةت ال ةةةةة الواحةةةدة إىل ال ةةةةات املتعةةةددة  واال تاةةةال
 العاملا.

 .اال تاال وت تكنولوجيا التنو  إىل تكنولوجيا التكاوع ا االتصال 
 .اال تاال وت االعتماد ع ل الثورة املادية إىل االعتماد ع ل الثورة الفكءية 
 3اال تماع ألثء بكفاحلة العنصء الىنعءل والمءعة ا اسداحل 

 احلديثة:وظائحل التكنولوجيا  -5

تةةةشدل تكنولوجيةةةا االعةةة ع واالتصةةةال و،ةةةاا  تتع ةةةق ادارة املع ووةةةات واالتصةةةال  املعاجلةةةة  التوليةةةد  اخلةةة ت 
اةاةة جا   الناةةع والطءياةةة الةةت تمةةتفيد ون ةةا املشامةةة أو العةةه  وةةت تكنولوجيةةا املع ووةةات وأداحل  ةة حت الو،ةةاا  

  ا ودد أتيري و تاا  إاتهداع   حت التكنولوجيا.

                                                           
 .21ع ل بت عىند هللا عمءل:  ع   ذ(     1
  راةالة واجمةتري ا ع ةوع التمةيري  ل يةة الع ةوع االقتصةادية وع ةوع التمةيري  قمةؤ تكنولوجيا املعلومات علةى املةوارد البشةرية يف امل س ةةوءاد رايةس:  2

 .29    2009التميري  مء  إدراة االعمال  جاوعة اجل ااء  
  راةالة واجمةتري  ةري ونعةورة  يصة  دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال الداخلي يف امل س ات االستشةفائية الع وميةة اازائريةةبعري لواجه:  3

 .26    2013 مؤ املع ووات ووءاقىنة التميري  ل ية احلاوق والع وع االقتصادية  جاوعة ورق ة  اجل ااء  
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: يكوت وت املفيد دااما لميع اج ت للفعاليات والنعةالات و ة حت العم يةة تنجة  حة  تع الاالس -1
 توقع املمتهدع أت الىنياوت اتكوت وفيدة ا وقع الحق.

الفعالية الت  ا وءتىنطة لثريا لحلااوو وتتضمت معالية وعاجلة وع ا أرقاع  روةود وةول  : و ااملعااة -2
 إىل وع ووات.
وعاجلة املع ووات و ا وويع أل  و  وت املع ووات إىل  ةو  آخةء وتعةمع مجيةع املعاجلةات إضامة إىل 

 الت وتول ع ل املع ووات النصية والممعية والصورية و ناس أ وا  وت املعاجلة.
 :  يا ة الواثاق النصية وثع: التااريء والنعءات اةخىنارية.معااة النصوص -أ

 وعةاا احلااةوو: أل وويع املع ووات اجل اية إىل  ور ميكت التعاوع وع ا ا معااة ا شكال -و
 اس وات.

: تمتهدع تكنولوجيا املع ووات بصورة داامة خل ق املع ووات وت خ ل وعاينة متنميؤ الىنيةاوت ا لق -3
ا ا  يئة وفيدة ألثةء ع ةل يفةكع أرقةاع   صةو   أيفةكال وءايةة ا بعةض اسحيةات خل ةق املع ووةات 

 1 يةت ا اس  ية.
: وةةت خةة ل يةة يت املع ووةةات  ةةامل احلااةةوو ع ةةل الىنيةةاوت واملع ووةةات وذلةةم وةةت أجةةع التخةةزين -4

الةةت يمةةتطيع احلااةةوو قءاحلهتةةا CD.Disquetteاات ضةةار ومةةتاىن ا ع ةةل أواةةاو ل هةة ت وثةةع: 
 ة وعفءة.حيق ياوع بت ويع الىنياوت أو املع ووات ليس بعكع أ وات لالت  عءم ا ولكات بصية

: يعنيوضةةةةع وإاةةةةتنتاج الىنيةةةةاوت أو املع ووةةةةات وةةةةت أجةةةةع املعاجلةةةةة املمةةةةتاىن ية أو  ا  ةةةةا إىل االسةةةةرتجاع -5
 ومتهدع آخء.

  معةىنكة احلااةوو تمةتطيع إراةال الىنيةاوت ل الىنيةاوت وةت ووقةع إىل آخةء: تممل عم ية إرااالنقل -6
 2وتجاودة احلدود وثع: اس   ع.واملع ووات وت خ ل اسقمار الصناعية واسليا  الىنصءية 

: تتصدر واااع االعة ع واالتصةال احلديثةة ا تاةد  املع ووةات املتعةددة مصدر لل علومات وا خبار -7
واملتنوعةةةة الةةةت تتميةةة  للضةةةهاوة خا ةةةة أت يفةةةىنكة اال   ةةةع وصةةةدر  ةةةاع ل مع ووةةةات ولةةةيس  ءيىنةةةا أت 

 تتصدر   حت الو،يفة لامة الو،اا  اسخء .
و ةةا واحةةدة وةةت أ ةةؤ و،ةةاا  التكنولوجيةةا احلديثةةة حيةةق   عةةد )عةةن طريةةق الشةةبكات(:التعلةةيم عةةن  -8

جنةةد تواةةعا لثةةريا ا ااةةتهداع احلااةة  ا التع ةةيؤ وإ تعةةار االاةة اتيجيات اخلا ةةة بتو،يفةةه ا التع ةةيؤ 

                                                           
 .185 -183  دار الثاامة ل نعء والتوديع  عمات   د.ت(      علم املعلوماتعماد عىند الو او:  1
 .185املءجع  فمه:    2
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ت الفةةءدل أو الةةتع ؤ الةة ايت لمةةا دعمةةع الةةدوااء املة اةةة ا الةةتع ؤ وةةت خةة ل الفيةةديو التفةةاع ا  املةةشمتءا
 للفيديو و ري ا وت الواااع.

: وت خ ل وا تةومءحت  ت ة  املواقةع اةع ويةة واالخىناريةة ا دمة اإلعالمية املتكاملة وفورية االتصال -9
املعءومةةة ع ةةل يفةةىنكة اال   ةةع حةةول الوقةةااع واسحةةداث الةةت وةةدث ا باةةا  لثةةرية وةةت العةةاا والتع يةةق 

لوجية ا إلار اخلةدوات اةع ويةة املتكاو ةة إضةامة يو واسيد  وااي الفكءيةع ي ا ووعاجلت ا وت  ت   ال
 1ار ع ل ثتوايهتا والتفاعع وع ا ا  فس الوقع.ولة اةتصال  ا والفورية ا اةلإىل ا 

 جتاوا يود العزلة: -10
فةة خا ةة وةت خة ل عم يةة اةةةار والتفاعةع وةع  ت ة  اسيفةها  واحملتةوايت وةت يوتم ء   حت الو،
 ةا لوجةه  ولكةت ع إم اضةا حيةق ال يةتؤ االتصةال وجاحلاا  أو العىنكات ا إلار واقخ ل بءاو  

بعضة ؤ الةىنعض وال متية  ؤ  ةات خا ةة ونةؤ ياامةات وت خ ل احملاداثت ووع اسيفها  ال يعءموت 
 ت فةةة  لمةةا  ةة حت العواوةةع تمةةمن لألمةةءاد وةةت تواةةيع ع قةةاهتؤ وةةت خةة ل عم يةةات التهيةةع والةةتام  

وةةةا  ةةةيط  ةةةؤ دوت لةةةاود وحةةةدة املكةةةات وال وةةةات والتفاعةةةع واملعةةةارلة ا وةةةا يةةةدور وةةةت  وااللةةة   ع ةةةل
 أحداث وأمكار.

 الت ويق واالعالن: -11
أ ةةىن ع و،يفةةة التمةةويق واالعةة ت لةةد  ةةد  لىنةةري لةةد  املعنةة  وخصو ةةا ل مواقةةع الةةت واةةق  مةةىنة 

 سخء .أل  ا االاتهداع والدخول ع ي ا يف  ا ا ذلم يف ت واااع االع ع ا
 الت لية والرتفيه: -12

والةةةت أ ةةةىن ع لنةةة  ومةةةتوايت عمءيةةةة  ت فةةةة ملةةةا تةةةومءحت وةةةت بةةةءاو  لأللعةةةاو  املمةةةاباات  املواةةةيال 
 2املتنوعة اجلا  ة ل ت ميع ع ل  ت   اسوعية دوت واابع.

 مزااي وعيوب التكنولوجيا احلديثة: -6
 مزااي التكنولوجيا احلديثة: -1

ثةةة ا وقتنةةا احلاضةةء  أد  إىل دايدة التفةةةات ياحلد لتكنولوجيةةا االتصةةةالإت اال تعةةار الوااةةع واملتمةةار  
اجلمةةا ري حونةةا واالاةةتفادة مةةا تادوةةه وةةت خةةدوات إتصةةالية وإع ويةةة ا يفةة  امليةةاديت  ومةةا ال يفةةم 

                                                           
  وة لءة لنيةع يفة ادة املاجمةتري   غ ع(  جاوعةة وا ع استخدام التكنولوجيا احلديثة لإلعالم والتصال يف الصةحافة املكتو ةة زازائةر مءيد بت دايةد  1

 .56-54ية واالجتماعية      قمنطينة  ل ية الع وع اة ما 
 .57املءجع  فمه:    2
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د وةةةةت بةةةة   ةةةة حت ميةةةةه أت  ةةةة حت االاةةةةتفادة يت ةةةة  وةةةةت واةةةةي ة إىل أخةةةةء  ووةةةةت ويةةةةدات إىل آخةةةةء منجةةةة
 ا تكنولوجيا االتصال احلديثة:ت  اةجيابيات الت جاحل

  تعمع تكنولوجيا االتصال احلديثة ع ل تادع املع ووات املتنوعة واملتعددة الت تتمي  للضةهاوة بعةكع  ةري
ومةةةةىنوق  ذلةةةةم أت االتصةةةةال الءقمةةةةا واال فجةةةةار املع ووةةةةايت واملعةةةةءا جةةةةاحل  تاجةةةةا ل تطةةةةور  ةةةةري ومةةةةىنوق ا 

 صال الءقما.تال ل ااتفاد ونه االتكنولوجيا االتصال وتكنولوجيا املع ووات 
ورة املع ووةات وا تعةار ا الةت  طةع لةع ااةاالت   تيجةة اخلصةاا  الةت واا ؤ ا تعميؤ االاتفادة وت ية

 1متي ت  ا تكنولوجيا االتصال واملع ووات وأمه ا اعة الته يت.
  وا الاةةدرات العاليةةة وةةت عم ةةع تكنولوجيةةا االتصةةال اجلديةةدة ع ةةل دايدة اةةءعة إعةةداد الءاةةااع اةع ويةةة

وا الاةدرة ع ةل  عةء ا  –وت وطىنوعة إىل وءاية ووت وءاية إىل وطىنوعةة  – ت فة  أيفكال حيق ووي ه إىل
 2وتوديع ا ويطا حاج ل ال وات واملكات.

  ةةةور احلااةةة  العهصةةةا والتواةةةع ا ااةةةتهداواته  ويتةةةين  ةةة ا احلااةةة  قاامةةةة ضةةةهمة وةةةت اخلةةةدوات ،
مةةةتهداع العهصةةةا أو إوكا يةةةة االاةةةتفادة وةةةت املع ووةةةات الةةةت تاةةةدو ا يفةةةىنكات واملع ووةةةات اةةةواحل ل ا

  الة ل ياةةوع التع ةيؤ الفةءدل أو التع ةيؤ الة ايتلتو،ية  احلااة  وبءاجةه ا التع ةيؤ اةواحل لةات   3.املع ووةات
 ل اتفادة ون ا.(DVD)اساطواوت املدجةوإ تاج ال او  التع يمية و مهع ل االعتماد ع ل تصميؤ 

   لةةةةاود قيةةةةود الع لةةةةة الةةةةت يفءضةةةة ا االتصةةةةال الءقمةةةةا  حيةةةةق أ ةةةةىنن اوكةةةةات الفةةةةءد التعاوةةةةع وةةةةع احلااةةةة
العهصةةا لمةةاعات لوي ةةة بعيةةدا عةةت االتصةةال لهخةةءيت ا الواقةةع احلاياةةا  وذلةةم عةةت لءيةةق احملةةاداثت 

 4ال ل جعع الفءد ا    عت االتصال وج ا لوجه. وال يد االلك و 
 تصةةال المةة كية وال اةة كيية وةةع تكنولوجيةةا احلااةة  االلكةة و  أد  إىل خ ةةق عصةةء إت اوتةة اج واةةااع اال

جديد ل نعء االلك و   حيةق تطىنةع الك مةات ع ةل يفايفةة الت ف يةوت أو واةي ة العةءض املتصةع لحلااة  
قةات االلك و  لكا يمتفيد ونه ون له أو وكتىنه وةت املع ووةات للكميةة والنوعيةة الةت يء ة  مي ةا وا اسو 

 5الت تنااىن ؤ.

 
                                                           

 .52    2007  الاا ءة  عاا املكت  ل نعء والتوديع  االتصال واالعالم على شبكة االنرتنتثمد عىند احلميد:  1
 .28    2007( دار الكتاو احلديق  اجل ااء االعالم التلفزيوين يف نشرات االخبار )احملتو  واملض ونثمد يفطا :  2
 .89   2003  دار العءوق ل نعء والتوديع  عمات  تقنيات االتصال  ي الزمنيإايد يفالء الىنكءل:  3
 .55-53      2007  عاا املكت  ل نعء والتوديع  الاا ءة  االتصال واالعالم على شبكة االنرتنتثمد عىند احلميد:  4
 .21-19     2005  دار العءوق ل نعء والتوديع  عمات  العريبالصحافة االلكرتونية يف الوطن عىند اسوري الفيصع   5
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 التصال احلديثةاعيوب تكنولوجيا   -2
و االتصةةال ا خ ةةق العديةةد وةةت وعةةالع ا حيةةاة الىنعةةء وا لألاةة  العةةديد اةةامهع تكنولوجيةةا االع وةة

 الىنيئة لكع ووت   حت الم ىنية جند:
   حةدوث مجةةوة وعءميةة بةة  الةةدول املالكةة نةة حت التكنولوجيةةا والةدول املمةةتوردة نةا وث مةةا  ةةو احلةال اليةةوع بةة

الةةةدول اسوروبيةةةة والةةةدول الةءبيةةةة مةةة ت ا تتةةةدارس  ةةة حت اسخةةةرية اسوةةةء وتعةةةارس ا  ةةة حت الثةةةورة التكنولوجيةةةة 
اميةة ودينيةة وعءقيةة الةت قةد تةشدل  ناس خطةء احتمةال هتميعةا وحةدوث ع لةة يااةع وية واالتصالية  م ت 
 إىل  ءاعات ث ية وإق يمية.

 ومةةاوت تكنولوجيةةا االعةة ع واالتصةةال احلديثةةة وتتجمةةد وةةت خةة ل تفكيةةم الثاامةةات والةةة و الثاةةاا  تةة د
ءيب ، ةةءت لت ةةيب حاجةةات والت ةةوث الثاةةاا وإممةةاد الثاامةةات الولنيةةة وانويةةة الثااميةةة  م ةةا  تةةاج ياةةاا  ةة

بىننيةةةات وياامةةةة  ةةة حت ااتمعةةةات وا تةةةءا  أعةةةءا  وتااليةةةد ووىنةةةادت وقةةةيؤ جةةةاحل  ةةةا الةةةديت  اةصةةةيووضةةةوعية ل
 اةا وا والت  ا أاا  جتمعاتنا.

  لع وشيفءات تطور تكنولوجيا االع ع واالتصال احلديثة تمري إىل إ عةداع أويفةم ا عةداع قةدرة أل ج ةة أو
كووةةات وأج ةة ة املهةةابءات  وإ ت ةةةاحلا بةةدحلا ا احلاةة طة ع ةةل املنةةع أو الةةت كؤ بمةةىنع املع ووةةات املتةةدمق  

 1بءجال الديت وأرلو اساء.
  و  ا وشيفء ع ل أت أوالدو وياامتنا وتااليدو وعاداتنا وقيمنا االجتماعيةة والثااميةة والدينيةة ا خطةء  لةوت

والىنيةةاوت الةةت أت  ةة حت الواةةااط اةع ويةةة واالتصةةالية تعمةةع ا لياهتةةا حجةةؤ لىنةةري وةةت املع ووةةات والصةةور 
 تعمع ع ل وطيؤ أخ ق ووىنادت يفىنابنا.

 ة  اجنةةاد ال ةةةة العءبيةةة الفصةة ل  لةةةةأدت  ةة حت التكنولوجيةةا احلديثةةة ا جةةال االعةة ع واالتصةةال الوامةةدة إىل
الاةةءآت الكةةةء   ةجةةةة الىنمةةالة ا م ةةةؤ الءاةةةالة ودرعةةع  ةةة حت أدت  ةةة حت التكنولوجيةةا إىل يفةةةيو  الكتةةةالت 

 2ت الةاوضة  ري ثددة املع .الءليكة والتعىنريا
 لءاةةةع تكنولوجيةةةا االعةةة ع احلديثةةةة وإيفةةةاعة قةةةيؤ االاةةةت  س الةةةةءيب  ومءضةةةع النمةةةوذج الثاةةةاا اسورو-

 3إىل تءايهه ع ل أاا  االوتثالية.أوءيكا الت تمعل 
  لاةةةد وولةةةع ويةةةاديت احليةةةاة إىل يفةةةاحل وءاةةةا أو  ومةةةمو ( ل اةةةت  س  ويتضةةةمت املعةةة د لةةة  وةةةت المةةة ع

ادية املءاية والصورة املءاية املادية عت الم ع  ويكوت املع د ا   حت احلالة لةة لم عة وتانية املءاةا  و ة ا امل
                                                           

 226 -225      2002  1    18  ج ة جاوعة دوعق لألدو والع وع اة ما ية  ع الثورةاملعلوماتية عوا بها وآفا ها ري إبءا يؤ حمت:  1
 .86   ( عىند الفتا  عىند النيب:  ع   ذ 2
 .88    2006  دار النعء والتوديع  عمات   والعريب االتصال الدويلاياء خضء الىنيايت:  3
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املع د ا الواقع يم   الوجود اة مةا  وةت التجءبةة احلاياةة واملعة   بةع  ةول الوجةود لملعة  إىل الوجةود 
ن املءاةا  كة ا ألثةء وةت أمهيةة وةت احلاياةة ويصةىن (لحلصول  أل احلصةول ع ةل يفةاحل أو الوجةود بة  وعة 

 1املعيعة ذاهتا.
 ىوحتات تكنولوجيا االتصال احلديثة: -7

أيءت التطورات الءا نةة ا تكنولوجيةا االتصةال اجلمةا ريل وع ةل واةاا ه وميكةت ر ةد بعةض التة يريات الةت 
 اجلم ور ا اجلوا   التالية:أحديت ا التطورات الءا نة ا التكنولوجيا احلديثة ع ل واااع االتصال وع ل 

 وميكت حصء ا ا: التأوحت على وسائل االتصال: -1
أت التكنولوجيا اجلديدة ال ت ةا واااع االتصال الادمية بع تطور ةا  مع ةل ومةتو  االتصةال الة ايت لا ةع 

 إخل....الواااع  ا: تدويت امل حمات  امل الءات العهصية
إخل وع ةةةةل ومةةةةتو  ءلة املمةةةةموعة  احلااةةةةىنات االلك و يةةةةة... أوةةةةا املمةةةةت داثت التكنولوجيةةةةا م ةةةةا: اسيفةةةة

االتصةةال اجلمةةا ريل لا ةةع الواةةةااع  ةةا اجلءيةةدة  الءاديةةو  الت ف يةةةوت أوةةا اهت منجةةد الت ف يةةوت لاليفةةة اس 
 أ ممة املع ووات الءقمية  الكتاو االلك و .

 التكنولوجيةةة المةةاباة  ةةو ، ةةور  إت العةةكع أو الةةنمط اة تةةاجا العةةاع واملىنمةةط الةة ل لةةات مييةة  التطةةورات
وءالةة  توديةةع ع ةةل  طةةاق وااةةع وةةت وصةةادر وءل يةةة ثةةددة إىل أعةةداد وةةت اجلمةةا ري ال تةةءتىنط بوحةةدة دوا يةةة 
ووكا يةةةة بينمةةةا الةةةنمط احلةةةايل ل تصةةةال اجلمةةةا ريل يتميةةة  للتوجةةةه إىل اجلمةةةا ري ق ي ةةةة ثةةةددة جةءاميةةةا وةةةت 

 ل  واسلءا .خ ل وءال  إق يمية  ت   التوادت ب  وءا 
إت احلةةةدود أو الفةةةءوق الةةةت لا ةةةع متيةةة  واةةةااع االتصةةةال اجلما رييةةةة عةةةت بعضةةة ا الةةةىنعض قةةةد دال بعضةةة ا 
والةةىنعض اهخةةء ا لءياةةة الةة وال وا تعةةد احلةةدود بةة  استةةاو املهت فةةة واملتنوعةةة وةةت واةةااع االتصةةال حةةادة 

عةةةءض ا دور المةةةينما وع ةةةل يفايفةةةات جةةةدا لمةةةا لةةةات وةةةت قىنةةةع مةةةاالم ع المةةةينمااية جنةةةد ا اهت وتاحةةةة ل 
 الت ف يوت وع ل أيفءلة الفيديو.

التةة يريات ع ةةل اجلم ةةور:   حةةل أت تطةةور واةةااع االتصةةال اجلما رييةةة قةةد  ةةاحىنه أيضةةا تةةو وتطةةور  -2
 تكنولوجيا ع ل اجلم ور ا اجلوا   التالية:ال
 .تعد قنوات االتصال املتاحة أواع الفءد 

                                                           
 142 -140      2003  وءل  الدرااات الوحدة العءبية  بريوت  دراسات نظرية االتصالعىند الءيفت ع ل:  1
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 ة وجديةةدة ا الوقةةع  فمةةه ع ةةل عةةاا الءا نةةة تتمةةؤ بمةةمة أاااةةيت احلديثةةة أت  ةة حت التكنولوجيةةا
 ةةناعة االتصةةال و ةةا التفاعةةع بةة  املمةةتاىنع واملءاةةع وإوكا يةةة وكةةؤ املمةةتاىنع اةةيطءة ألةة  ع ةةل عم يةةة 
االتصال  ما يماعدحت ع ل التكي  وع إ فجار املع ووات والميطءة ع ي ا لمةا وليفةا وةت خة ل اال تاةاحل 

لت م اال تاالية الت أاتحت ا تكنولوجيا االتصال احلديثة م  ه وت املتوقع أت يشدل ذلةم واالختيار و تيجة 
دو ا  ةري اةارة أو و عجةة ر س فمة ؤ وةت املع ووةات الةت قةد جيةع ل املد  الطويع إىل ع ل أمءاد اجلم ةو 

 .1أو جادة أو وتوتءة وليمع وم ية ودايدة عم يات االدراس اال تاااا والتعءض اال تاااا
 أمهية تكنولوجيا اإلتصال احلديثة: -8

  تمةةةتهدع تكنولوجيةةةا املع ووةةةات واالتصةةةال بمةةةىن  الفوااةةةد الةةةت تومء ةةةا وتةةةومء احلوااةةةي  ويفةةةىنكات االتصةةةال
 الءايمية ل ممتهدو .

 قصرية دوت وضيعة الوقع.المءعة: وتع  أداحل يف ت خ ل م ة دونية 
اثبتةةة و صةةع ع ةةل  فةةس النتةةاا  متاوةةا و ةة ا ع ةةل عكةةس  الثىنةةات: ميتةةاد الكمىنيةةوتء بادرتةةه ع ةةل العمةةع بصةةورة
 اال مات ال ل جيد  عوبة ا تكءار  فس العمع.

الدقةةة: لةضةةامة إىل لو ةةه اةةءيعا ودقياةةا مةة ت احلوااةةي  دقياةةة جةةدا م ةةا تمةةتطيع إلتعةةا  أدق االخت مةةات 
 .الت يعج  الىنعء ع ل رؤيت ا

تطيع االعتمةةةاد ع ةةةل احلااةةةوو ويفةةةىنكة االتصةةةاالت تكةةةوت املوياةةةة: وصةةةدر وويةةةوق ا االاةةةتهداع أل أ نةةةا  مةةة
 2جا  ة ل عمع واةدارة للعكع املط وو عندوا حنتاج.

   وللتايل أ ىن ع التكنولوجيا وتع دورا حواي ا  ت   املشامات وذلم ملا تما ؤ به ا وايةق اسداحل املتمية
ا ويةدات العم يةات التكنولوجيةة المةءيعة واناا ةة ووم  وتع ي  دميووة التنامس  و  ا ا ،ع ووالىنةة التةةريات 

وةت خة ل تطىنيةةق  مةؤ وتانيةةات و امةة تمةةا ؤ ا تةطيةة ووارد ةةا وجنةد  نةةا موااةد عديةةدة حاات ةا التكنولوجيةةا 
 لعديد وت املشامات الك   ون ا واي ا:

 ة مات اهيل.تا يع تكالي  العمع املىنايفء و  ا بتىنديع اليد العاو ة والتا يع ون ا وتعويض ا ل 
  املمامهة الكىنرية لتكنولوجيةا ا ومة  اجلةودة إذ قاوةع إحةد  العةءلات املعءومةة لاةتهداع وعةدات وةا تناولتةه

املةةواد اهليةةة واملمةةيطءة ع ي ةةا بوااةةطة احلااةةوو مةةا خفضةةع  مةة  أخطاا ةةا ا العم يةةات اة تاجيةةة وومةة  
 3جودة ونتجاهتا بعكع وتمي .

                                                           
 .83حورية ب عويدات:  ع.  . ذ(     1
 .187عماد عىند الو او:  ع.  . ذ(     2
 .19    2007اسردت  املنا   ل نعء والتوديع     دار2و املعلومات،تكنولوجيا ع حل عىند الءداق الماوا:  3
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 خالصة الفصل:

وع يةةةه ال  مةةةتطيع أت  نكةةةء مضةةةع التكنولوجيةةةا احلديثةةةة ا عصةةةءو احلةةةايل  حيةةةق أ ةةةا اةةة  ع لثةةةريا حياتنةةةا اليوويةةةة 
وجع ت ا ويمءة  مالفءد اهت يمتطيع أت ينج  الكثري وت اسعمال ا أوقات ق ي ة  وبمءعة ماااة و ة ا اية ت وةت 

 املهت فة.اال تعار  ة نا ع  أ وا  وااا  ا الكو ية  المءعة  
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 متهيد 
آن واحو  مكااهوه اأتو     واجتماعاو  يظوارة  اتتاوا     وقغو  أبعوا   وبتطوور قنيااقوهح اإلشهار بتوسعه أصب

قبو  كثول روذ  اأوسوال   وخاصو  اأواواالتاألكة اأذي جعل اأاث  كو  اؤسساوات  االجتماعا ،على خمتلف اأفئات 
اإلشوهار أصوبح ب خول اأتايوأوجاا احل  ث  ي مجاع اجملاالت مبوا ي لأو  ،و وقوساع جماالهتااأفعاأ  أتحناق أر افها 

كوو  اأوووةوري علووى رووذ  األخوو   كواابوو  رووذ  اأتطووورات وةحوو ام قغوو ات جذر وو  علووى كاووتو  اأاووياع  اإلشووهار   
 اؤيتج.أو ي اتتياء اخل ك  أ  ه  وخلق اأةغب على اأزبون  واخل كات ألت   اأيت متس اأالع 

ابإلضواف   ،هوخاائاومث كبا ئوه  ووظائفوه،واوذا أهواعوه  اإلشوهار،هشو    ةىلل اأتطةق و ارذا اأا   سيحوي 
 أ ووا اأواواالت اإلشوهار   كو  لو اتييسواموا   كتطلباقوه،ام اإلشوهار و ةاحل قامأرتااز على كاألر اف واألمها  وا ةىل

اووذا قوضوواح و  اأوااأوو ، هقتشووال كيوواأتيظووام اإل اري اأووذي  ةبووةا  ةىلووظائفهووا مث هعووة   أهواعهووا،خوو ل عووةم أرووم 
 اإلشهار  .خ اً هةص  استخ ام قايوأوجاا احل  ث  ي اأعملا  وأ اأوااالت،كعا   اختاار 

 اؤيهجي.اإلطار  واأوااالت يكفهوم اإلشهار  ةىلأن  مت اأتطةق  ك حظ :
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 لإلشهارالتارخيي  النشأة والتطور -1
 اؤيوا ا اوان  عتمو  فاوه علوى   عيو كا ق.م،سوي   آالف   و   ةىلث  عوو  حاو اإلهاوانتو   تو م  إلشهاراةن 

 1رارب.ع  عب  اأبحث  اأتار خ كفا   لأ  ةىل عو   اإلشهاراأاتب ع  وجو  فن  روت بعض 

آرائهوووم سوووتخ كو  أتعبووو  عووو  ا واأااسووو  ورجوووال اأووو    اأوووذ   اوووامحلاأفووورت  ابي قلووو   اإلشوووهاروتووو  اتووورتن 
 ةىلجلو  اأبوابلاون  اأةوكان، فن  مث واإلغة قاأبابلاني  ةىل أإلشهارىل و ألا اأب اايت رسائلهم، وقعو قبلاغ  وأ وكبا ئهم

 اأاور على اأةسائل اإلشهار   آهذاك.و اأةكو  ت  ساطةت و  واأطني واأاخور،خلشب ا واجملامات علىينوش اأ

ل كوو  عووةف اإلشووهار أو أن كوو  اأاتوواب علووى  اأووبعض ، و تفووقاؤيووا ا علووى  كووا اعتموو واأكووا اإلغة ووق فاثوو اً 
 2اأاحاح رم اإلغة ق. مبوموهه

وكوون  ن اواهوااما    ،ي اجملال اأتجاري واأةكو  خاص  اأ فتات فاستخ كوا ،وطورو اأةوكان بع رم  وت  جاء
   واابؤيتجوات اؤوةو  اخلاصو   ورسوم اأاوور ،وةعو ا را نوكوون بو ريها  جو ران كيوا  مكاواحات علوى بتخاوا  

 3:ةىلاؤةاحل اأيت كة هبا اإلشهار خ ل كا   قطور   قناام وميا 

 ومتاووزت رووذ  واأاووور اأب ائاوو اإلشووهار فاهووا شووال اأةكووو   : أخووذوالقةةروا الوسةةط برة غةةاالعصةةور ال مرحلةةة 
 أإلشهار اأشفوي. واثة  استخ اكها اروحم و    اهتشار اؤةحل  ببااط  اأةساأ  اإلشهار   

 كو   كعلموا شو  آأو  اأطباعو  اأويت قعتورب بو  قرب و جو جوور م اخورت  14هنا و  اأنوةن  :ظهةور الطااةةة مرحلةة
ظهوووووةت اأاوووووحف  اأطباعووووو ، مثي  اؤتحةاووووو  اسوووووتخ ام احلوووووةوف م بووووو أ1440 ي اأاوووووي احلووووووار ، و  كعوووووام

 وأرابحهم. وا ي رذ  اأوسال  فةص  أزاي   كباعاهتم جاأةاغبني ي اإلشهار مم  و  واجمل ت وقعاظم ع  
 األسوواق قوسواع و  واشوت ا  اؤيافاو االتتاوا   ابهتعواشمتازت كةحل  اأثوور  اأاوياعا   :الصناةيةالثورة  مرحلة

قوجوه  ةىلالهوا عواكول أ ت   اخل،...وحتاني اؤواصو ت خول األفةا   وارقفا  كع لاأةفارا   كاتو  وارقفا 
اؤاووووتلزكات   أحووووواأثنافاوووو  و ضووووةور  كوووو  ضووووةورايت احلاووووا  االتتاووووا    اإلشووووهار اأووووذي أصووووبح  ةىلاؤيتجووووني 

 .واؤو   واؤاتهل األساسا  ألااهع 
  وقيواكي علوى لأو  بوةو   : عو و املختلفةةاملواصالت ووسائل اإلةةالم مرحلة التقدم يف وسائل االتصال و

 4.اإلب اعا  اخل ت  واألساأاب اأيفاا  اخلاص  ابإلشهار اوسال  ةتيا  فاعل  األفاار

                                                           
 .113، كاتب  األجنلوكاة  ، اأنارة ، ) .س.ن(، ص فن الايع واإلةالاحمم  رفاق اأربتوتي، وآخةون: 1
 .105ص  1998،  ار جم الو  ، عمان، الدةاية واإلةالا والعالقات العامةحمم  جو   انصة : 2
 .149بش  عباس اأع ق، علي حمم  راببع : )م.س.ل(، ص  3
 .115حمم  رفاق اأربتوتي، وآخةون: )م. س.ل(، ص 4
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واالتتاووا     ،اأيفاووا اأفياوو  و اوول اأةسووائل   اأوويت أصووبحت قبتاووة اإلشووهار اؤتخااوو  اوواالتو هووةت ظ امووا
اأبياووو  علووى و  ، علوووى تووةارات اجلمهووور اأشوووةائا أاوووياع  ةشووهار  تماوووز ابأفعاأاوو  كوو  حاوووث اأتوو    ،اوو اأعلمواأثنافاوو  و 
 وغ را.االجتماعا  اأثنافا  و 

 ةىلم هت عووووو اؤاووووتهلاني ةأاهووووا و  وجووووذب ، واخل كوووو ألاوووولع اأوووورتو ج  واووووي كوووو  اإلشووووهار رووووةن ا وووو ف اأةئا
قةشوووا  وقثنافوووه و أووو  علوووى اسوووتعما ا فيفهوووه  عمووول ي هفوووس اأوتوووت علوووى قوجاوووه اجلمهوووور و ا تاؤ زاي  اأوووو  ها،اسوووتخ اك
 أكاكه.حة   االختاار اذأ  ت راقه اأشةائا  وقوف  تاع   و   كاراته،

بول ةهوه  ،اأالع أو اأالام ألخ ك   االستخ امو  ، عمل اإلشهار على قعلام اؤاتهل  اافا  اأشةاء اأالامال 
أحاواان ، و او  كاوتو  األفوةا قيمو   احلاجوات ذكو  مث قةشوا  روو ،عا ات أفوول  ةىل عمل على قغا  اأعا ات اأن مي  

 اووون ي غ رووا عيوو كا  ةىلحتو لووه و خ كوو  كعايوو  أو سوولع   اسووته كاحلوو  كوو   ةىلقوجاووه اجلمهووور  ةىلأخووة   هوو ف 
االشوووورتااي اأعووووام  أو اخلوووواص اأةأمسووووا  أنطووووا  ا أووووذأ  فاإلشووووهار صووووا  يو  ،اتتاووووا   و لأوووو  كاوووولح  اجتماعاوووو  

غائوه ألهوه أاولام اأووةوري ال مياو  ةأفاإلشوهار ا كو  ريوا، و  اوون صوا تاو استخ اكه و قوجاهه ا  حيخاص  عي كا و 
 هظووام اتتاووا ي أن  اووتغ  عيووه بشووة  أن يال مياوو  أل، و باأطلووو  عموول علووى اأتفاعوول اأاوولام اأةشووا  بووني اأعووةم 

 . ااء استخ اكهال

أتوجاوووه واأتثناوووف ألاووولوك مث ا موووالعاأل اي   رتوووم و اأووورتو ج  ووكوووا ام أن ا ووو ف األساسوووي كووو  اإلشوووهار رووو
 اأتو    يأو  و احمجموة  فهوي غ روا ي هظوة    عوفوولاتها أو ، كوا  سولع هار ع  كيتج ابستخ ام اإلش،فيفن أي اأشةائي

اإلشووهار ، و اأاولام  كيهوااأاافاو  و  واأشوال اترو واألواجتاروات اأنوارل أإلشوهار عو  طة ووق اأةسوائل ، قفاو  وسولوك
اأفهووم اؤتبوا ل بووني و اأثنو  و أكوا اإلعوو م فه فوه اأةئااوي ةتاكوو  اأع تو  اأطابوو  ، ر فوه اأةئااوي روو ف قاوو ني قةو ووي

ريوا كو  و ، اأتاوو قوظافو  كو  وظوائف  االقاوال رووو عو م اإلشوهار اوسوال  كو  وسوائل اإل، و ا أفئ  اؤعياو اؤسسا  
بل  ز   عو  جهوو   ،نلعلاه ال   االعتما ي بعض اأالع ت   اون و ،اأشخاي ار وسال  ك  وسائل اأباع فاإلشه

 على األتل  اون اأوسال  األساسا  أت عام اأباع اأشخاي .و أاأباع اأشخاي 

 1اأنة ب.أو هتاج  عااا  سواء على األك  اأبعا   ةىلو س ي األحاان ت   فشل اإلشهار غ  أهه ي بعض 

 2 اتخ كه بشال جا .على اؤاتهل  ةن م ةن م  عرب با ق اما  عل  عيه وت   ابح عاب على اؤيتج و 

أو ع  سااسات قاو نا  فاشول   أو اأةئااا فاإلشهار ع  اأالع  ، اإلشهار ال ميا  وح   أن  باع اأالع و 
 سوو   وفهوواأطو وول علووى األتوول أووذأ   األجوولي حتناووق أر افووه بوول  اووبح أااوو  و غوو  رشووا   كشوواوك ي جناحووه 

راو  كو  و كامول  وا  وروو  اأتاوو نا  األخوة اأاااسوات و وظوائف اأو  تاوةفاتأابكوةقب   وك  مث أ وا روو  ،ح   و ل
                                                           

 .97 -96، ص ص1998،   وان اؤطبوعات اجلماعا ، اجلزائة، مقدمة ةل  وسائل االتصال اجلماهريية(  أاوفوال: 1
 .09، ص1991أيشة، ب وت، ،  ار اأيهو  اأعةبا  ألطباع  وااإلةالا( أمح  عا ل راش : 2
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األساسوي ي روذا سااستها اأتاوو نا  اؤختلفو  قظول اأعياوة و ال ش  أن اأالع  و  أراان اأربانكج اأتاو ني اؤتااكل
جتعلوووه و روووذا اأوووربانكج  قامووولىل اأووويت و أمهاووو  احلاجووو  ابأ رجووو  األو ارم كوووع أمهاووو  اإلشوووهار عوووةن اوووان ال  تو  ،اأووربانكج

 1.حمننا ألر افه

 ووظائفه:أنواع اإلشهار  -2

 اأتناوووامكعووا    ابخوووت فأو  وو  اأوويت  يظوووة ةأاووه كيهووا او اأز  ابخوووت فهووو  اإلشووهار  : خيتلوووفاإلشةةهارأنةةواع 
 ن خنتار ك  بني كعا   اأتناام اأشائع  كا لي:عموكا ميا  أو 

 :ةىلقناام اإلشهار حاب رذا اؤعاار  : ميا املستهلكاإلشهار حسب نوع  –ال أو 

 ااأينل.  االسته ك امى ابإلشهار اؤاتهل  اأيهائي و  ةىلهار كوجه ةش 
 كوو   اؤسساووات ةىل اوومى مشووهار األعمووال ااخلوو كات اؤن كوو  و  األعمووالرجووال  ةىلشووهار اؤوجووه اإل

 .خ كات خاص و كتخاا   استشارات

 :مناز فاهو :حسب املنطقة اجلغرافية اإلشهار-اثنيا

  كثاأووه شووةا  هنوول و ك  يوو  كعايوو  أو  ، كناطعوو حمافظوو  ووتم علووى كاووتو   واأووذي :إقليمةةيأو إشةةهار يلةةي
 كعني.ةتلام ةىل هتا اتع   خ كق حملي ال

  اووو ر عووو  و  ،اأواحووو   اأ وأووو اووول اجلمهوووور اؤنوووام  اخووول حووو و    ةىلاأوووذي  وجوووه  وروووو : وطةةةيإشةةةهار 
 .ااأبيوكطها ال ةتلام اأ وأ   اكيشآت  غطي بيش

   اأشوووةاات و ةتلووام اأ وأوو  ايفشووهار شووةاات اأطوو ان اأعاؤاوو    تجوواو اأووذي  : وروووةةةامليأو إشةةهار يلو
  اجليااات.اؤتع    

الت اإلشوووووهار ااووووو  عووووورب رووووذا اؤعاووووار عووووو  وجهوووو  هظوووووة و : حسةةةةب افهةةةةةداة اإلشةةةةهارية اإلشةةةةةهاراثلثةةةةا: 
 فاه:مناز ، اؤتخاا 

 اأاوق.اأالع  ي  بتواج ر فه ةع م اجلمهور و بتاو ق سلع  ج       تعلق التعليمي:شهار إلا 
  احلاووول علوى اأشوويء اؤعلوو   قااووة أوهةخبوار اجلمهووور ابؤعلوكوات اأوويت  :  اووته فاإلرشةةايلياإلشةهار

 2اأيفنات.أبتل ووتت مما   أتاةي و عيه أبتل جه  

                                                           
 97، ص2003(،  ار اأفجة أليشة واأتو  ع،  اأنارة ،   اتصال املؤسسة)إشهار ةالقات ةامة مع الصحافة أاوفوال :1
  30، ص1999كيشورات احلليب احلنوتا ، ب وت،  ،االةالانت والعالمات التجارية بني القانوا واالجتهايل أنطواا انشف: 2
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 ةحووو   أو اخلووو كات أو هوووو  كعوووني كووو  اأاووولع أو ،  عمووول علوووى قنو ووو  صوووياع  :اإلشةةةهار اإلةالمةةةي
قنو و  اأاول  باويهم  ةىلاألفوةا  ةلاعتهوا بوني أو لأ  بتن   بااانت ألجمهور  س ي هشوةرا و  ،اؤيشآت

 وبني اؤيتج مما  بعث اأثن  و نو ها.
 خ كات أخوة  كتيافاو  مبعون أن قاوون كتاافئو  أو  شرت  أن  اون على سلع و :اإلشهار التنافسي

 يفنوه اؤعليوون   عتمو  جنوا  روذا اأيوو  كو  اإلشوهار علوى كواو ،   كع بعووها اأبعضو اكتا، و  ك  اأيو 
اجل  وو   اؤبتاووة  ي  األفاووارجاهووب  ، ةىل ووم اأيجووا  ي اأتغلووب علووى اؤيافاووني  هاوو كوو  أكوووال ممووا 

 1اأيت قلنى تبوال أاثة ك  اجلمهور.، و اؤذاع أو اأةسائل اإلشهار   اؤيشور  
 بني:اؤطلوب  ميا  اأتمااز  االستجاب هو   : حاباالستجابة املطلوبةحسب  اإلشهار :رابعا
 احلوال  واً اموا روفوور  اإلشوهار  ةتبوال اجلمهوور علوى قلباو  اأو عو   : قاوته فومااشرةسريعة  استجابة

 اأتخفاوات.ي 
 اؤيتوو   اجتوا ي سولوك اؤاوتهل   اأبطويءو اأتو    اأتو ر ي  : وقاوته فمااشةرةتدرجييةة ريةري  استجابة

 2 .حمل اإلشهار
 :موضوةهخامسا: اإلشهار حسب 

 اجتوووا بعووث صووور  كيتووو  كووا  معووا  أو ابأتعة ووف  و تعلووق خدمةةة :أو حةةول املنتةةول )سةةلعة  اإلشةةهار 
 اؤةقنبني.و اؤاتهلاني احلاأني 

  اأعمووووال و اأشووووةااء اؤاووووامهني  اجتووووا خلووووق صووووور  حاووووي  ألمسساوووو   ةىل و هوووو ف املؤسسةةةةا :اإلشةةةةهار
 اؤسسا .غ رم ك  مجار  و اأزابئ  و اؤور    و 
  كيتوو  أو حوول هشوا   اأفةو ،  تمحورحاب أ وا اإلشهار  و امى املشرتك:أو اإلشهار اجلماةي

علوى األتول اأويت هبوا  أوهفس اأنطوا   ةىل اون ا  ف كيه رفع كباعات اؤسساات اأيت  يتمي ، و خاص
 3اأاااح .اارتماكات كشرتا  فاها  تعلق باور  اؤيتو  أو صور  اأيشا   

 ةقاز علوى قفاو  خواص ال كيها أربع  اجتارات خمتلف    رياك اتصاليه:اإلشهار من وجهة نظر  –سايلسا 
 فاه:مناز و ابؤاتهل  اأذي هو  اأت    فاه 

  اأتفاوو  و خملوووق رشووا   ةقاووز فعوول اأشووةاء عيوو   علووى اؤيطووق  عتوورب اؤاووتهل   حاووث إةالمةةي:إشةةهار
احلاجوو  حموول  كوضوووعه ة وووا و احلجووج  ابسووتعمالاإلتيووا   وروو اإلشووهاررووذا اأيووو  كوو   اأعماووق، روو ف

 .اإلشبا 

                                                           
 .253، ص1990اأ ار اجلاكعا ، اإلساي ر  ، اإلةالا، حمم  فة   اأاح : 1
 .81، ص2001، كيشورات جاكع  كيتوري، تايطاي ، التسويق والسياساتفة   اورقل، انجي ب  حاني: 2

3
Chantal Ammi : le marketing un outil de décision face à L'incertitude, Ellipses .Paris, 1993, p157. 
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 عوو   فئووات اجتماعاوو  أاوول  ةىلبووه أن اؤاووتهل   يتمووي اؤاوولم  فموو  املتكامةةل:أو  الةةدافع اإلشةةهار
بووا ر و  ،ي كيح اؤيتو  اأع كو  ةشوارات اريا  ور اإلشهار    اإلسرتاقاجا  قلعب، ضواب و كيها تواع  
 قغ را.أو رذ  اأبوا ر  أح ق عام  ور اإلشهارر ف و رذ  اأفئ  

  ةقاز علوى اأاولوك اأوذي كو  خ أوه  اوبح حاووان و ابفلوف  ةىلىل و أصوأه األ قةجع اآل :اإلشهار 
خاضوع ألعوا   فو  و طووعي  اأالوك ريا علوى اهوه ةىل و يظة، أ ستجاب كتعلم ر فه خلق آأا  قلنائا  

 رشا . وال رو اتتاا ي  ور
 رووذا اأيووو  كوو  ، هووتم ابؤشوواعةو      عطووي أمهاوو  ألميطووقفووائا  اكبوو  علووى اأاووام :اإلشةةهار اإلئةةائي

أو ةل  عل اؤاوتهل  كوةقب  ابؤيتوو   عيو اأ على  أت   مييح ألاور  ت ر  عاأا  ك  خ ل  اإلشهار
 1ابأوةور .حباج  أاات كربر  أشعور   اأشةاءاما  عله  نوم بفعل   ،اأع ك 

خيتلوف اإلشوهار كو  حاوث اؤوضوو  حباوب  ور  حاوا  اؤيتوو   :حسب يلورة حياة املنتةول اإلشهار-سابعا
يت أت مث ،اأع كو أو  اؤاوتهل  اجتوا  اؤيتوو  فاو خموهشوئه كنتاوةا علوى ة اأو  و فااون اإلشهار ي ب ا   حاا  اؤيتو  

اإلشوووهار اأفوووةوق بوووني   ووورب  بايموووا، واأيمووولأووو  ي كةحلووو  و علوووى ا خوووة   و قفووووال هوووو  كووو  اؤيتووو ونوووكةحلووو   فعوووه 
علوى ابأالع  ألمحافظو   قذا  اؤاتهل على حاث  عمل اإلشهار ، اؤاراات اؤختلف  ي كةحل  اأيوجو  اؤيتجات

 2لأ  ي كةحل  اأت رور.و سلع أخة  ب  ل   قنا م، وظهوروالئه هتاج  
  علووى و اإلشووهار فوويفن اأيشووا  اإلشووهاري  نوووم بوظووائف كتيوعوو   ي ةطووار وظووائف :اإلشةةهاروظةةائف

علووووى و كووووو عني  ةىلكاوووتهلاني  ةىلهطووواق واسووووع قنووو م اوووول أطوووةاف اأعملاوووو  اأتاووووو نا  كووو  كيتجووووني 
 ا يت:اأشال 

فوويفلا اووان اؤيووتج ، وراء قلوو  اأعملاوو حتناووق أراب  كوو  و  باعهوواهتووا  اأاوولع أغووةم ة للمنتجةةني:ابلنسةةاة  -1
أن  ز وو  كوو  عوو   اأعموو ء اأووذ   كعووه وةلا اووان  تعاكوول  فعلاووه تعاكوول كووع اؤاووتهلاني بشووال كباشووة 

قشوجاع باعهوا ألماوتهلاني و  ااب  ن  روسالء ي اأتعاكول كوع كيتجاقوه ع  طة ق اأوسطاء فعلاه أن 
 كيها:ألميتجني اث    اإلع ناخل كات اأيت  ن كها و 

ةن قعة ووف اؤاووتهلاني ابأاوولع اأوويت  يتجهووا اؤيووتج  ووتم عوو  طة ووق اإلشووهار  :تكةةاليف التوعيةةع التةةوفري يف: أ
اأباوع أت او  أيوا أن  كيو ويأي جهوو   ،اويقااأاف اأباوع اأشخو  اإلشهاربني قااأاف  تاران اأشخاي، فلواأباع و 

أاوورب عوو   كوو  األشووخاص ي وتووت واحوو   اووارم ي  ةىل اإلشووهار  وصووول اأةسوواأ   االقاووال، وسووةع قطووور وسووائل 
 اأتو  ع.قوف  قااأاف 

                                                           
 .23،ص2005، 411: هظة  ق اوأا ،  جمل  اؤوتف األ ىب،  اأع    الصورة وفاةلية التأثري يف اخلطاب اإلشهاري بالريةبش  ةبة ة :1
 .90،ص1992كسسا  شباب اجلاكع  ،االساي  ة  ، ،االةالاأمح  حمم  اؤاةي:  2
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حاووث أهووه ال بوو  ل أليشوووا   السةةةلعة:التحسةةينات يف و املسةةتهلكني بسةةرةة ةةةةن اإلضةةافات  ب: تعريةةف
  اؤهمو  ذاأويت قنووم هبو األخوة  ابإلجوةاءاتتورهوت  وألناام هب   اؤهم  بابب سةع  ة اوال اؤعلوكوات أو اإلشهاري

 اأباع.كثل كي وي 

 اوارم اأيشوا  اإلشوهاري ابأناوام بوذأ  عو  طة وق  اي   اؤباعوات حاوث  وس ي  اإلنتةال:كلفة   ختفيض-ت
  ةن روذا األكوة طباعوي، ختفواض الفو  اأوحو   اؤيتجو  ةىللأو   وس ي ابأيتاجو  و ،كو  اأاولع   اإلهتا  اي    ةىللأ  

 1.ك  اأوح ات اؤيتج  واؤباع  أاربلأ  بابب قناام اأتااأاف اأثابت  على ع   و 

 اوووارم اأيشوووا  بشوووال ابووو  ي قاوووهال كهمووو  كيووو وي اأباوووع ألن  الايةةةع:منةةةدو  تشةةةجيع و  مسةةةاةدة-ث
ووو  اأطة وووق  اوووذأ  ، و أكوووام كيووو وب اأباوووع أ تتيوووا أصوووبح اؤاوووتهل  أاثوووة سوووهوأ  و اأيشوووا  اإلشوووهاري  اوووون تووو  كه 

اأوويت قعووةم  تاأإلشووهار عوو  كشووار قه ابأاوولع اأوويت  تعاكوول هبووا ببيفاووه ي  اي    نوو  كيوو وب اأباووع  اإلشووهار اووارم 
 فوائ را.و قتح م ع  كزايرا و قل  اؤيتجات 

جتووار اأتجزئوو  علووى اأتعاكوول كووع  ةغووةاءعلووى  اإلشووهار اوواع   السةةلع:جتةةار التجةئةةة ةلةة  ةةةر   إريةةرا -ل
ي قنلاول اجلهوو  اأويت  بوذ ا رجوال اأباوع ي  قاوارمعيهوا  ألن اأالع اؤعل  مووضعها ي كتاجةر ،اأالع اؤعل  عيها

 لأ .سبال 

اؤاووان و احلاووول علووى اأاوولع  اؤياسووب  ي اأزكووان  و بنووى روو ف اؤاووتهل  روو للمسةةتهلكني: ابلنسةةاة -2
االشهاري  نووم ابأع  و  كو  اأوظوائف اأويت كو  خ  وا  و   فاأيشا ، اؤهم قاها   ذ  ، و اؤياسبني

أن نووو   بعوووض  ريوووا مياووو و ، اؤعلووو  عيهوووا ابأاووولعوأوسوووع اؤاوووتهل  اهوووه تووو  أصوووبح علوووى  را ووو  أاووورب 
 ابأياب  ألماتهل : اإلشهاروظائف 

اأاولع اؤياسوب  كو  بوني  اتتيواء وروو ةن اؤاوتهل  أكوام خاوار صوعب  بةني السةلع: االختيةارمهمةة  تسهيل-أ
  كوووزاايت عووو  باووواانو طة وووق كوووا حياووول علاوووه كووو  كعلوكوووات  وعووو ، اأاووووقاألهووووا  اأاثووو   كووو  اأاووولع اؤوجوووو   ي 

 أه.اأالع قاهل علاه اختاار اأالع  اؤياسب   وكوصفات

اؤاوتهل  مباوان و كوان وجوو  اأاولع   بو  م اإلشوهاري  نوومةن اأيشا   السلعة:ومكاا توافر  عماا-ب
أبسوووعار أتووول وكعايووو   أكايووو و اوووتفا  اؤاوووتهل  كووو  اإلشوووهار ي احلاوووول علوووى اأاووولع كووو  ، ووتوووت احلاجووو  ةأاهوووا

 .باماات اب  و 

 اووارم اإلشووهار بشووال كاووتمة بتنوو   هاووائح كفاوو   قاووارم ي  مفيةةدة:املسةةتهلك اهةةارات  تةويةةد-ل
 اث  .ختلا  اؤاتهل  ك  كتاعب  

                                                           
 .27-26:) م.س.ل(، ص طارة حما  اأغاأيب، أمح  شااة اأعااةي1
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 االسته اا . ألواتهممما  ةجع ي اؤاتهل  قعلام و  عترب وسال  فعاأ  أتثناف  اإلشهار-يل

 اإلشهار:اؤو   بيوعني ك   ت  ة  للموعةني:ابلنساة -3

ةشووهار اؤيووتج عوو  اأاوولع اأوويت  عةضووها كتجووة اأتو  ووع ممووا  اووهل علووى اأتوواجة باووع رووذ   وروو ل:و اف النةةوع-أ
 .غ را ك  وسائل اإلشهارو اجمل ت و  اون ةشهار اؤيتج ابأيشة ي اأاحف و  ،اأالع

كوا  اوارم اؤيتجوون كوع  ااثو  ، و كو  سولعكوا  عةضوه و تجوة  كبيفاوه عو   ةشهار اؤوو   ورو  الثاين: النوع-ب
 1.أناء لاة أمساء سلعهم ي رذ  اإلشهارات اإلشهاراؤو عون ي هفنات رذا اأيو  ك  

 كيها:وجو  وظائف أخة  هذاة  ةىلابإلضاف  

اؤفاضووول  بوووني و ا سووواس ألتماوووز  نووووم اإلشوووهار بتووووف  اؤعلوكوووات اأووويت مياووو  أن قاوووتخ م   تةةةوفري املعلومةةةات:
 ةكااهاو اأاوياعا  خلوق كشوال  ثور  اأقيو  اأالع اأذي هتج ع  و ، حاث أن  اي   اإلهتا  اؤعةوض و اأالع اؤتيوع  

 عمول اإلشوهار علوى كاواع    ريا، اأالعبايها، اما أات  اأتطور اأتايوأوجي اأفةص  أعةم ام رائل ك   االختاار
 لأ .قوف  اؤعلوكات اأيت قااع   على و تةار اأشةاء اأذي   ئمه ع  طة ق قن    لااختاؤاتهل  ي 

خاصو  عيو كا قتشوابه اؤيتجوات كو  ، اخلو كاتو  ورا راكا ي قاوو ق اأاولع   لعب اإلشهاراإلشااع:حتقيق  
 عطووي ألاوولع  كاووز  و ريووا  توو خل اإلشووهار ، اأتجوواري االسوومبايهووا أحاوواان  االخووت ف تعوو    وال، اخلاووائ حاووث 

ربطهووا مبووس ةات سوولواا  و طة ووق ةبووةا  اخلاووائ  اأوويت حتننهووا ألماووتهل   عوو ، اؤيافاوو قيافاووا  ختتلووف عوو  اأاوولع 
 2كعني.كةقبط  بزك  أو قاون رذ  اؤزااي ي اأالع  لاهتا   ت، أههفاا  حتنق اإلشبا  اأذايت و 

كيتجووات قشووبع  وقنوو  ، كعايوو تطاعووات و فئووات  ارتماكووه ةىلرجوول اأتاووو ق قوجاووه  لاو حيوو قطاةيةةة السةةو :
اإلشوهار  ورا راكوا ي وصووول  و لعوب، تطاعووات ةىلقناوام اأاووق  مبفهووم  عووةف وروو احتااجوات روذ  اأنطاعوات 

 اجليس واأا .... اخلو اؤاتهلاني حاب اأ خل  ةىل وجه اأالع   حاث، اؤختلف اأنطاعات  ةىلاأشةا  

سوووهوأ  ي و باوووةع   مياووو  قغووو  اأتاوووو ني اأوووذي  ضوووم  عياصوووة اؤوووز جكووو   اإلشوووهار عتووورب  التةةةأثري:سةةةرةة 
وتتووا طووو   هظووام اأتو  ووع  خووذ  فتغوو ، اأاوولع اؤخووزون كوو  اؤباعووات أو كعايوو  ااخنفووامكشوواال  أ كووات أوكواجهوو  

األ كوو   ألمواجهوو أحجوام أصووغة  قعوو  لها ةىل ووتم  طوو   حاووثاأاولع  توو  أتخووذ وتتووا  اووذأ ،  فعاأاتووهقتوووح  أن تبول
روووووات قغاووووو  االجتاو اؤباعوووووات ي فووووورت  تاووووو    السوووووتماأ سوووووة عا و فعووووواال  اعياوووووة  اإلشوووووهار و بنوووووى، اأاوووووعةختفووووواض و 
 اأطو ل    جالا  اؤاتهلاني يقفوا ت و 

                                                           
 .28-27،ص ص  اؤةجع هفاه، 1
 .77،ص 1997،اأ ار اجلاكعا  ألطباع  واأيشة،االساي  ة  ،اإلةالا حمم  فة   اأاح  : 2
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اأاثو   أاثرت  حباوث فوي اثو  كو  األحاوان كو  أاثوة عياصوة اؤوز ج اأرتو وي قال اإلشوهار عتورب  التكاليف:
تاوووواأاف اأتاووووو نا  اأالاوووو  ممووووا  عطووووي اأ كوووو  %25 ةىلمياوووو  أن قاوووول  اإلشووووهارقاوووواأاف  أن ةىلكوووو  اأاتوووواابت 

 اؤاطة . الأ  على أمها  اأتخطا  اأفعال أه أتحناق األر اف و ات ة كسش
اإلشوهار  ورا راكووا ي كواجهو  األ كووات اأويت تو  قيشوو  عو  هنوو  اأاولع اؤعةوضوو    لعوب افعمةةات:مواجهةة 
قعلووام اؤاووتهل  اافاوو  اسووتخ ام اأاوولع  وأكوواا  قوفةرا،امووا مياوو  ختفوواض و  مرشووا حاووث  نوووم ، ي وتووت كعووني

 استخ اكها.استخ ام اؤوار  اأيا ر  واأرتشا  ي 
اأوويت  عة  االبتعووا  عوو  اؤيافاوو  غوو  اأاوو اؤيتجووني أوو او حمأمهاوو  اإلشووهار بعوو  ا  ا ت  السةةعرية:املنافسةةة ريةةري 

 قنووو  ، اأووورتو ج، اأتو  وووع طوووةق، اأاووولع متوووا ز  كثووول:اأاوووعة  خبووو ف، األخوووة قعتمووو  علوووى عياصوووة اؤوووز ج اأتاوووو ني 
 1اأطلب.اؤعلوكات بغةم اأت    ي 

   وخصائصه: اإلشهارماايلئ  3
   ن  اووتي  أ األصووول اأوويت البوو و علووى جمموعوو  كوو  اؤبووا ل  اإلشووهار نوووم  :أإلشووهاراؤبووا ل األساسووا

 اأثبات.ع م و ابأتغا   ، قتمازاألساسا اؤبا ل و اأنواع   ، ورذ كيهعلاها ي حتناق ا  ف األساسي 
ا  عموكوووا ابعتبارروووا أصووووال علماووو  ي ختطووو ابإلشوووهاراؤشوووتغلون و أاووو  كووو  اأووووةوري أن  لتوووزم هبوووا اؤعليوووون 

 اأتاأا :اؤعا   و جباهب بعض اؤبا ل  رذا، االشهارقيفاذ و 
اإلشوهار  ريوا قوجاوه  تعلق باول كو  اؤاوتهل  اؤناوو  اأ راس  فاماو األسلوب اأعلمي ي اأبحث  ةقبا -1

 هشةرا.اؤةا   اإلع ها اأةساأ   ةخةا و اذأ  اأ راس  اأفيا  أتامام و اأالع  اؤعل  عيها و  ةأاه
  ألماوتهل  اؤةقنوب أي قنابول حاجو  كعايو  اواخل كو  اؤعلو  عيهوا لات فائو   حنانأو قاون اأالع   أن-2
 حوى، اإلكاوان اجلوو   بنو رقتووفة فاهوا عواكول  أنأن قاوون جاو   مبعون  اموا  وبرغب  كو  رغباقوه  أو  هك  حاجاق

 صا تا. ابح اإلع ن عيها 
علووى أفووت هظووة  قاووون تووا ر فاهووا أن  و ةاعووي، جاوو اأةسوواأ  اإلشووهار   بشووال  ةخووةا و  ووتم قاوومام  أن-3

مث حثوه علوى ، اؤعلو  عيوه ي اأشويء وقةغابوه، حمتوايهتوا ةىلةاثر  ارتماكوه  واوذأ ،  وااؤشوار  أو اؤاتمع أو ل اأنار 
 علاها.شةاء كا حيتا  أه ك  امااقه واافا  احلاول 

حاووث جنووا  اإلشووهار  توتووف علووى  نوو   كشووار  هاأو سوواكعاها أو حتووو  اأةسوواأ  اإلشووهار    نوو  تةائهووا  أن-4
 2فاه. اجلمهور
اأتناأاوو  أو  أ  ياوو اكوو  اأيووواحي  سووواء، ألجمهووورةسوواء  اأشووعور اأعووام  ةىلعوو  اوول كوواال  ووس ي  االكتيووا -5

 االجتماعا .

                                                           
 . 79-78ص،  اؤةجع هفاه،  ص، 1
 .49(، صس، ل)م،  راش :مح  عا ل ا 2
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حينوووق تووو ر مماووو  كووو  اأافا ووو  أبتووول  اتتاوووا   ، أيحينوووق اإلشوووهار كاووولح  اؤعلووو  أبن  ووو ار بطة نووو   أن-6
 مماي .أبتل هفنات وي أتاة وتت و جمهو  مما  

كوو  أاوورب عوو   مماوو   ةىلمياوو  هنوول اأةسوواأ  اإلشووهار    حباووث، اؤاووتخ ك شووة اإلشووهار وسووائل ه افا وو -7
 اؤةقنب.اجلمهور 

اؤةضوى حباوو م علوى اأشوفاء  كوا  هومعلوى  اإلشوهارحمتووايت اإلضةار باح  اجلمهور ا ن قس ي  جتيب-8
 1األطباء.كيعهم ك  عبا   أو األارب 

 2اأتولال.أو اأاذب و جتيب اخل   و أن  تجا  ي اإلشهار اأا ق  – 9

  :لي: فاماقتمثل خاائ  اإلشهار  
واؤلاوونات اإلشووهار عملاوو  اقاوواأا  قووتم كوو  خوو ل وسووائ  اقاوواأا  غوو  كباشووة  ، ااأاووحاف  واأيشووةات  -

واأةا  و واأتلفز ون واأاايما وشةائ  اأفا  و وشباات اؤعلوكات اأيت متيع االقاال اأشخاوي وحتوول  ون اؤواجهو  
 القاال ي اإلشهار.وجها أوجه،وابأتا   يتني اأتفاعل اأشخاي اؤباشة واأفوري أو ا

علوى كاوتو  اسووتخ ام و  ةهتاجهواو   االشوهار   اأةسواأ ةعوو ا اإلشوهار هشوا  اقاوا  كو فو  علوى كاوتو   -
ألي كسساو  قشومل جوواهبني  اإلشوهار  اؤازاهاو  أو أوه اؤخاو  جتعول  مموا، أوهاأوسوائل اأياتلو  أو ال  اأوسوةكااهاوات 
 3.اإللاع (أو اأيشة و اإلشهاري  )اإلهتا اأف  كيها 

كواجهوو  و ك حنو  اجلمهووور اؤاوته ف و اأرتاامووي  اأتو   أتحناوق و اؤاووته ف  مجوار    اأتاوةار علووى عتمو   -
ةال ي ةعووو انت اأاوووائ   وضوووو  شخاوووا  اؤعلووو  ي اأةسووواأ  االشوووهار   روووي اأاووومع   اأشوشوووة عواكووول أو اؤيافاووو  
 األسواق.اخل ك  ي أو اأيت قابق ظهور اأالع  و  اأتاو ق

اسوتخ اكها فوور ظهوور روا ي و  ؤعةفتهوا،  فو و شووق و مما ميه   ا اأطة ق مما  غلوق حو وا ارتموام مجوار ي  -
 األسواق.

اأوذي  اوعى  عوا   ورواالسوتحوال علوى االرتموام ضوةور   حاوث أن اؤعلو  و ي اإلع ن عياصة جذب اأيظة 
بوني  االخوت فكظوارة  أحو  ميثول وروو ةعو انت اأوفاوات و وراء اؤعل  ةأاه ي بعض احلاالت كثل اإلعو انت اؤبوبو  

 4اإلخةا   لعبان  ورا  اعب اأتفةت  فاما بايهما و فال ك  اأتحة ة  وابأتا ، اإلع مو اإلع ن 

                                                           
 .49اؤةجع هفاه، ص1
 .157بش  عباس اأع ق ،علي حمم  راببع  ،)م.س.ل(،ص  2
 .45، ص1990اأشمس، اأنارة ، عني  ، كاتب العامةاإلةالا والعالقات عب  اأةمح  ة ر س: 3
 .27، ص1999، اأعةي، اأنارة اأفاة  ،  اروالرأيإىل االتصال  : ك خلعا ع   عاطف عب  4
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   األجةاإلشهار ك فو. 
 ةتيوووا  اجلمهوووور  ةىلاألفاوووار بووول  اوووعى و اخلووو كات و جموووة  قنووو   اأاووولع  ةىلال  هووو ف فنووو   اإلشوووهار
اأرتو اووو  و جنووو  أن اإلشوووهار ميثووول كوووز ج ااكووول كووو  اأعملاوووات اأتاوووو نا   وراوووذا، اأشوووةاءحتفاوووز  علوووى و اؤاوووته ف 

 اإلع هاوو سووائل اأو و موعوو  كسساووات قشوومل اؤعليووني  شوورتك ي اأناووام بووه جم امووا،  اأيفاووا و االبتاار وو  و االقاوواأا  و 
بيوا علوى اخللو   االبتعوا ر انروا كو  شو هنا أو اوائ  اأويت اخل وروذ  اؤاوته فألجمهوور  سسس على كعةف  ااكلو  و 

 اأعاة.متاز رذا و جماالت االقاال و  اأيت قشال فةو و االقااأا  اؤختلف   واألهشط  بني اؤفارام
 1أ  هم.حت    منال  اأن و  و قشاال كيظوك  تامهم و  ارتماكاهتمأوايت أو أصبحت كس ة  بذأ  ي حت    و 

 أهداة االشهار وأمهيته: -4
  ةعو م اجلمهوور اؤاووته ف ، اأشوهة  مياوو  أن قشومل قو عامو كتيوعو  و   أر افوه اثو   :اإلشوهارأرو اف

األمنوا  اأاولواا  و علوى قغو  اؤواتوف  اإلشهار، اأعملت اؤيتجات حمل استعماالو خاائ  و مبمازات 
 كةحلا : أر افأر اف اإلشهار ي مخا   Joannis henri أن  مجعوغ را، اأالبا  

 اأاوولوك  قغاوو  اأع كوو ،قغاوو  صووور  أو  اأتووذا (، بيوواءضوومان احلوووور ي اأووذر  )، اأتعة ووف() اإلعوو م
 2اأتاةف.على  االسته اي، احلث

 قاووو  ابؤاوووة روووي ةحووو   اأوظوووائف األساسوووا  أإلشوووهار وواحووو  كووو  اأطوووةق اأووويت  :والتعريةةةف افةةةةالم 
 اؤاتج  .اؤعةف   أو الهتشار اؤعلوك اأطباعي 

اأتعة وووف  ةىلاموووا  هووو ف   خ كووو ( سووولع  أو)ال علوووى وجوووو  ع كووو  ي جموووال كيتوووو  كعوووني أو ةن روووذا ا ووو ف  نووووم 
واثو ا اأتج  و ات اؤختلفو   االهتبوا  ةىل ااع  علوى جوذب  كعني، وأخ ابوجو  قعاتب اأع كات ج     ي سوق 

 قشاالها. ا  اكتو اخل كات اجل     و رذا ا  ف كع بعث اؤيتجات  كا  توافق
اأاوووم جتمووع  فاألسووواق، لروو  اؤاووتهل اأع كوو  ي  علووى كوتعووه ي  ةقاووز الةةنهن:ضةةماا احلرةةور يف  -3

 اؤاتهل .قاة ع حووررا ي لر  و فة  رذ  اأع ك    لعب اإلشهار  ورا فعاال ي وريا، اأع كاتاأع    ك  
ركز و  ج  و   حاوث  وتم ةضواف  أبعوا  أو األكوة ريوا بع كو  ت ميو   و تعلوق :العالمةةتغيةري صةورة أو بنا   -4

 حاأتني:أن لاةان و اما سبق   وهاا ف،  ا
كووع قطلعووات اجلمهووور  ت ءمقوو كائهووا بعوو حاووث  ووتم ةعطاقتعلووق ابأع كوو  اجل  وو   تلالوو  اأشووهة  و  الانةةا :حالةةة  

 كعا  :خيتار وفق   م و اؤاته ف 
 ألجمهور.أمها  رذا اأبع  ابأياب   .1
 اؤيتو .ك   قطابق رذا اأبع  كع حنان   .2
 اؤيافا . رج  استغ ل رذا اأبع  ك  طةق  .3

                                                           
 .42-40، ص ص2005، األبياها ، اأنارة اؤاة    فيوهه، اأ ارأساه وسائله  :اإلةالا غمام: علىسلو  احل   ي سعا اين، 1

.1995, p72, Paris, Dunod ,De Tastratégie markting à création publicatair: Joannis Henri 2 



  حلديثة يف اجملال اإلشهاريالفصل الثالث:                                  استخدام التكنولوجية ا
 

 

62 

قغاو   ةىلت  حي م أن قاوعى اؤسساو  و صور  حم    و لات شهة  كعاي  و قتعلق بع ك  كوجو    التغيري: حالة  
قاوحاحها، قعواين كو  بعوض اأينوائ  اأويت البو  كو   ألهنوا وأ ،اأاووق قطووراترذ  اأاور  ألهنا ال قتوافوق كوع 

األصوووولي  كاوووو اهنا فتخووووة  كوووو    ووووتم اأبحووووث عوووو  اأتخااووووات أخووووة  ألع كوووواوووو ن   اإلسوووورتاقاجا  األسووووباب أو
اأع كوات اأويت  اوون قطورروا أبو ء كو  قطوور اأاووق  ا و ف كوعروذا  اجل  و  ، و توافوقأوضاعها قتااف كع و 
 جو .اأعع كات ابتي اؤيافاني فتج  هفاها ي وضع و 

 
طوةق ج  و   أو اسوتع كات جاو   ألميتوو   اتورتا  تحنق لأو  كو  خو ل و  االستهالكي:تغيري السلوك  -5

 و توافووق،  نافا و اأاوسوواأو االتتاووا     ااتاأاوولوااأتوو    علووى  أوو او حمأخووة   وبعبووار ، ؤيتووو ا السووته ك
 وحيوو م، اؤعلوو ج  وو   كوو  أجوول رفووع كباعووات  السووتعماالت قووةو رووذا ا وو ف كووع حوواالت اأاوووق اأوويت 

رابحووا جووةاء اأعووا ات ابأتووا  حتنووق أو اطة  علووى اأاوووق رووي اؤاولأو  ي احلوواالت اأوويت قاووون فاهووا اأع كوو  
خوو ل اإلشووهار  كوو اجل  وو   امووا حيوو م لأوو  أ وووا هتاجوو  األعمووال اجلماعاوو  أنطووا  كعووني  االسووته اا 

 اجلماع.اجلماعي اأذي قعو  فائ قه على 
 ابالسوووتجاب  عوووةف  وكباشوووة ، وروكووواهتوووائج كلموسووو   ةىلاأوصوووول  ةىل هووو ف  التصةةةرة:احلةةةث ةلةةة   -6

سوابن   كوع Christian Michonو تفوق اإلشوهار كوع قةفاوه اؤباعوات  قوزاو  وتم عو  طة وق كوا  اؤباشوة ، وعوا  
 ...اخل اأرتتو  األهشط  و     اأتج، اخل ك ، اأع ك ، ابؤيتو اأتعة ف أو اإلع م  :اإلشهار يحاث  مع أر اف 

 اأعمل على قغ  اؤواتف و قطلعاقه و آكال اؤاتهل   ةىلتجاب قا اخل ك ، اأع ك االتيا  أبن  -1
 اأع ك .شعور حمبب اجتا  و كاتحب  ك  خ ل خلق حا  و جعل اأع ك  جذاب   -2
اأشوةاء  ةىل فعه و خ ل حث اؤاتهل  على اأرت   على هنط   ك ، اخل ك ، اؤيتو جتة ب  ةىلاأ فع  -3

 اأتلنائي.و اأعفوي  االستعمالأو 
ااووب اأوفووواء و اأطم هايووو  بعوو  شوووةاء و اخلطوواب و ظ علووى احلووووار اخلووق رابطووو   ائموو  كوووع اأع كوو  ابحلفووو -4

 1اأشةاء.اؤااف   على ةعا   و 

 

 

 

 

                                                           
1 Michon christain : Le marketeur : Les nove aux fond mente du marketing pearon 
éducation, France, 2003, p320. 
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 اإلشهار.أهداة  : 03)شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 
 
Audigire GUY , Marketing pour l’entreprise, Galinoe diteur EJA, Paris 

.2003p 231.                                                                                            

 ااأتا :أن رياك أر اف أخة  هذاة كيها   ةىلابإلضاف  

أو  اي   اأطلوووب علوووى اؤيتجوووات  ةىلمياووو  أإلشوووهار أن  وووس ي  املايعةةةات:يف  حتقيةةةقالةةةة يلة املسةةةتمرة  -5
 أساسا :اخل كات اؤعل  عيها بث م طةق 
اخل ك  بزاي   كعو الت اسوته اهم احلاأاو  أن  ةاوز اإلشوهار علوى أو ةتيا  اؤاتخ كني احلاأاني ألميتج 

 ألميتج.ج   جذب كاتخ كني  أ او حماستخ اكات ج     ألميتج و  ،قن   خ اكات
 اأشةاء.ا حيةك رغبات مب انتجات الشركة:إجيا   اهتمامو خلق وةي طيب  -6
 اي   عووو   األفوووةا   ةىلحاوووث  هووو ف اإلشوووهار  الشةةةركة:ةةةةن منتجةةةات  االستفسةةةارتشةةةجيع طلاةةةات  -7

شوووهار إلعطووواء فاوووة  ألماوووتهل  اأوووذ    ووورت  ون علوووى بعوووض كتووواجة اأتجزئووو  حاوووث تووو   اوووتخ م اإل
 .ل ع  اأالع  تبل تاام رجل اأباع ممتام عملا  اأباع احتاؤ

اأنوووواء علوووى بعوووض أو قعووو  ل  أووو او حمحاوووث  عمووول علوووى  الشةةةركة:خلةةةق صةةةورة طهنيةةةة طياةةةة لسةةةمعة  -8
خلووق صووور  لرياوو   أوو او حمو اأوويت قوجوو  ي هوو  اؤاووتهل  و  ،اخل كوو أو اؤيووتج اأاووائ  عوو   االهطباعووات

 عيوو كا ابأشووةا ابؤيووتج أوو   اأعوواكلني  االعتووزا و خبلووق  رجوو  عاأاوو  كوو  اأثنوو  توو   نوووم  امووا،  عيووهأفووول 
  .اإلع مو  عل  عيها ي وسائل االقاال  كيتجاهتم ةون 

 حول عملية ترقوية الشهرة أو ميزاته(جودته، حول المنتوج ) 

 المجال المعرفي 

 األحاسيس بناء وصورة من خالل التأثير على المواقف 

 المجال الشعوري 

 صورة 

 التقليل من الكوابح بالتأثير على والمنتوج الدوافع  ونح

        المجال السلوكي

                التصرف

 

 

 

 ب

 

 

 

 اإلعالم 

 جذب 

 بناء 
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 أو او حمةىل  اإلشوهار هو ف  والايعةي:تاليغ املوعةني ةن يلةةم منتجةات الشةركة بنشةاطهم اإلشةهاري  -9
 اإلشهار.ختز   اماات أارب ك  اأالع  كوضو  و اأوسطاء بشةاء و ةتيا  اؤو عني 

مماوزات اأاولع  اأويت و طة وق عوةم كيوافع  عو  املنافسةني:شهارات إثر أن التخفيف مأو مواجهة  -10
اأع كو  اخلاصو  أو سوهوأ  متاوز اأغو ف و خلوق  رجو  كو  اأتعو   و كثالتها ي اأاووق  علها قتفوق على 

 ابأالع  
 كا  لي:حاب اإلشهار أر اف  ل اوقلأ  صيف فالب   ةىلةضاف  
   علاه و خلق اأطلب األو فوائ   و بوجو  اؤيتو   اإلع م -11
 االهتنائي.و  االختااريخلق اأطلب و فوائ   و اإلتيا  جب و  اؤيتو   -12
 1به  اأتذا  و خاوصا ي كةحل  اأيوو  ك  أجل  عم صور  اؤيتو  و اأتذا   -13
  اؤاتهل  هوضحه فاما  لي:أو اؤسسا (ةن أإلشهار أمها  اب   سواء ألميتج ) :اإلشهار أمها 
ع اوهوووه وسوووال  أتو  ووو  ألمسساووو  يأمهاتوووه ابأياوووب    قاموووو )املؤسسةةةة :ابلنسةةةاة للمنةةةت   اإلشةةةهار أمهيةةةة-1
  شوةائهاارتمواكهم  وا حلوثهم علوى  وجلوب،  وااؤاوتهلاني  اهتبوا جوذب و ابأورتو ج  وا  فهو  نووم، كيتجاهتاو خ كاقه 
احلاووول علووى  ةىل ابإلضوواف خل كاهتا،و قاووو   مسعوو  طابوو   ووا و بيوواء صووور  حاووي   اإلشووهاربواسووط   حينووق ورووذا كووا

 2 ا.خلق كةاز قيافاي  وابأتا ، علاهااحملافظ  و شهة  واسع  أع كتها 
اؤاوتهل  عو   ؤعلوكاتواألساسي  اأةئااي عترب اإلشهار اؤا ر  للمستهلك:ابلنساة  أمهية اإلشهار-2

اأاوولع و  اوواع   ألحاووول علووى اخلوو كات و قشووبع حاجااقووه، وابأتووا  فهووو  ةشوو  اؤاووتهل   واأاوولع اأوويتاخلوو اكات 
 3.اإلشهاركاان شةائها  ون و استعماالهتا و ع  خاائاها و  اتخ كها  اأيت

هوا اأتجواري   ألاولع مموا  علهوم  طلبوهنوا ابمستهلاني ابأع كوات اؤختلفوي قعة ف اؤاو اإلشهاراما  اارم 
اؤوجوو   ي  واأاولع اجلهو  ي اؤفاضول  بوني اخلو كاتو كا  وفة على اؤاتهل  اأاثو  كو  اأوتوت  ورذا، اأوظافيال 

 اأاوق.
 4:فاما  ليجمموع  ك  األسباب ميا  حاةرا  اإلشهار الجتما قزا  ت أمها  و أن  قياكت 

ا مجهوررووو ةىلقظهوووة هفاوووها  أن ةىلاؤسساوو    فوووع، اأعووواؤيو قوسووواع اؤيافاووو  علوووى اأاووعا  اأووووط  و  اشووت ا  .أ
  .بع كتها اأتذا و لأ  م بات وجو را و 
خللوووق هاووو  اأشوووةاء و كعةوفووو  ؤختلوووف اجلموووار  اؤعياووو  اؤيتجوووات اجل  ووو    تطلوووب اقاووواالً تووووايً  علهوووا  بعوووث .ب

 أ  هم.

                                                           
 .174 -173 -172.ص ص ص 2003، اإلساي ر  ، اأ ار اجلاكعا ، اإلةالااأاا : ةمساعال 1
 17حمم  فة   اأاح  )م.س. (، ص 2
 28)م.س. (، ص اأعااةي:شااة  اأغاأيب، أمح طارة حما  3
 202، ص 2009،   ار حاك  أليشة واأتو  ع،  عمان 2    االتصاالت التسويقية والرتوي ،اثكة اأباةي: 4
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 صورقه.حتاني و  اي   شهةقه  ةىلالاهما   اؤيتجني،  فعاؤيافا  بني ع كات وجو  عياة  .ل
 االقاال.على  اإلهفاقاأعةوم ا ائل  أوسائل اإلع م ي رفع و ع   كياف  االقاال  ارقفا  .يل
  ألجمار .اؤاتو  اأتعلامي  ارقفا  .ه
 بايهما.ضةور  قوف  وسائل االقاال أينل اؤعلوكات  ةىلأ    اتهل اؤيافا  بني اؤيتج واؤ بع  .و

 كتطلووب ألمعلوكووو كاووتهل  و هتاجوو   ووذ  األسووباب علووى اؤسساوو  أن قتااووف كووع حمووا   عووج ابؤعلوكووات و 
 وعلوووى االقاووواأا اؤاوووتج ات روووذا اأتااوووف ال  وووتم ةال بوجوووو  قيظوووام  اخلوووي ؤختلوووف عملااهتوووا  ةىلكتطلوووع 
 1اإلشهار.رأسها 

 :متطلااتهو  اإلشهارتصميم  مراحل-5

رووم اؤاووسوأون عوو  قاووو   اإلشووهار امووا   صوواحل  ألعووةم بشووال كعوورب و  :االشةةهارية القةةائمني ابلعمليةةة-أ
 كةئااً.أو كاموعاً  وأوءاً سواء اان كنة  اإلشهاربعبار  أخة  رم صيا  أو كس ة و جذاب و 

 اأفاووة  اأوويت قعتوورب اأيوووا   بوو  اأووذي و اؤفاووة اأووذي  تاووور اإلطووار اأعلمووي أإلعوو ن  اأووةأس ورووو  املصةةمم:-1
 .اإلشهار اله  ور حو ا  اأيت

، اأوويفسأبصووول علووم عارفووا و كاوومم اإلشووهار  ووب أن  اووون كتوو  ةاً ي قفاوو   ابأفاووة اأتاووو ني اأتجوواري و 
 هبا. كا  تعلقال و بتفاصال اأالع  اؤعل  عيها  وكلما

اأوذي حيوول  اأشوخ  وروو ،اأاوايمائا  و اأتلفز وهاو   اإلشوارات شوارك فنو  ي فيان و رو  السيناريست : -2
اأاايار اوت ي قةمجو  فاوة  اإلشوهار ي قتجلى بةاع  و اأتعلاق أو كشار  كاور  كاحوب  ابحلوار  ةىلفاة  اؤامم 

 ح و  احلاز اأزك  اؤتا  أإلشهار  ون ةسةاف ألفاة  هفاها .
اقوووب اأةسوووواأ  ابأالموووات أي أهوووه ا اإلشوووهار  اؤاوووسول عووو  اأتعبووو  عووو  اأفاوووة   أشوووخ  ورووووا ر:ر الةةة-3
 اأتفاالا   اإلشهار  
أو اأتلفز وهاووووو  أو اإللاعاووووو   سوووووواء ،عووووواماؤاوووووموع  بوجوووووه  ابر   ي اإلشوووووهارات شخاوووووا  وروووووو املعلةةةةةق:-4
أو هار   فاهوا علوى رائو  حووار  س  وه ممثلوون حمرتفوون شوهارات اأويت قاوون اأةسواأ  اإلشوروي قلو  اإلو ائا  كيها اأاايم

 اؤاور .اؤشار  أو ألوحات اعةم  أ ياء  و ق على شال 
احلووال شووخ  أساسووي أإلشووهار  بطباعوو  روووو  اإلشووهارعوو  اجلاهووب اأتاووو ةي ي  اؤاووسول وروو :املصةةور-5
 اؤخة . مشةاف واأاايار اأشخ  اأذي  اجل ابأااك ا كشار   هاأاايمائي ألهو  اأتلافز وين
تو  و كعوني  أت و أحااان  اتعان ابأةسوم اب  ل ألاور اأفوقوغةافا  ألهوه مياو  اسوتغ  ا إلعطواء  الرسام:-6
 اأاار ااقور  .ي بعض اأةسوم  احلال وراما   راافااقاتخ م 

                                                           
 .25،  ص 2006كعا ،  ب وت،   ار اجلا اإلةالا والعالقات العامة " يلارسة مقارنة "،اأشعةوي عا   فوال : 1
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صوااغته ي تاأوب واحو   موع و اأفو  أإلشوهار  لاؤاسول ع  جتماوع عياصوة اأعمو اأشخ  ور :املنسق-7
أإلشوووهارات اعمووول واحووو  اأشوووخ  اأوووذي  ووووع األماوووات األخووو   و اأاوووور  و اأةسووووم و بشوووال كتووووا ن بوووني اأالمووو  

 كتجاهس و 
 نابوول وظافوو   ورووو، اإللاعاوو و اأاووايمائا  و اأتلفز وهاو   اإلشووعارات ي بوو  كيووا  اأفوو   اأنائوو  روواملخةةرل: -8

 تووووح و شوووهار   ي فوووالم صوووا  ألمشوووار   اأشوووخ  اأوووذي  اووو  اأفاوووة  اإل وروووو اؤياوووق ي اإلشوووهارات اأطباعاووو  
 1اإلشهاري.بالطات كطلن  ي ة ار  اأعمل 

 تبووع األسوواأاب اأعلماوو  ي و حينووق أاوورب توو ر مماوو  و جاوو   اإلشووهارأاووي  اووون  :اإلشةةهار: ةوامةةل حةةا  ب
 كيها:شةو  كعاي  و ختطاطه 

أعطوى اأنيوا  و بوجو    اإلحااسو بني اأشعور و مساعه و رياك فةوق بني رؤ   اإلشهار  :االنتااهجنب و إاثرة 
 االهتبووا ةاثر  و كع ااأاووأو ان  عووز  لأوو  مبووا  ثو  اهتبووا  اأنووارل و اإلشووهار  ونو االهتبووا أن  عموول علووى ةاثر   ،اإلشوهار  

 كا  لي: يبغي قوفة  اأعياة  حى حينق اإلشهار رذ   و جذب االرتمام عياةان كت  كان ال  يفا ن و 
ةأاوه أوذا  يبغوي أن حيتوووي  اإلهاواتي علوى أبسوولوب  غوة وأ هتبوا  أن  ظهوة اإلشوهار بشوال كلفوت  :الةووع

حلو  كوسوانى أو  اأاواغ  عيووان توويأو رسوم كثو  أو ت   اون على شال صور   االهتبا على عاكل رئااي جلذب 
 اإلشهار.ابتي حمتوايت  ةىلاأااكع أو صوت  فاج  اأشعور حباث   ب اأنارل أو مماز 

أو اؤشووووار  أن حيتوووووي اإلشووووهار علووووى حةاوووو  أو اأاوووواكع أو اأنووووارل   ثوووو  ارتمووووام كووووا :التةةةةأثريالقةةةةدرة ةلةةةة  
 اؤختلف .اأاوقا   اأت   أو فيفهنا قاون ي هربات اأاوت   اأامعاقاتخ م فاه األأوان أكا فاما  تعلق ابأوسائل 

ةطوو ق صوووت غوو  أو اؤناووو  بووذأ  اخلووةو  عمووا اعتووا  علاووه فمووث  رسووم شووال ج  وو   :املةةألوةخةةرول 
 اإلشهار.كتابع  ابتي حمتوايت  ةىل امعه أو ك   ةا   ارتمام ةىل  س ي، اإلشهارك أوف ي 

كعلوكوات  كو ، فاوه كوا  ة و   علوى فهوم كشوار أو مساعوه أو تارئوه  اإلشوهارلأو  أبن  اواع   :الفهمسهولة 
ةلا اوووان  خاصووو ،ال  نتاوووة علوووى كاوووطلحات عملاووو  و اأرتااوووب و  يبغوووي أن  باووو  ي اأاوووااغ  و  ،ي وتوووت تاووو 
اأشويء أو كو  باواانت علوى صول  ابأاوعل   حيتو وه وكوا اإلشوهار اوون قاومام  وأن، اأيواسعاكو   ةىلاإلشهار كوجهوا 

 2عيه  اإلشهاراؤةا  
اأةسووول اأووذي  بعووث بووه اؤعلوو  علووى اؤاووتهل  أابلغووه أو  كنووام اؤبلووغ نوووم اإلشووهار  اإلقنةةاع:القةةدرة ةلةة  

 ارسووواً و ي أسوولوبه فامهوووا حلنانوو  اأاووولع  اأوويت  تحووو م عيهووا  ح  ثووه، كيطناوووابوووق ي أالموووا اووان روووذا اؤبلووغ و بةسوواأ  
 . ا ق كا  وج  فاهو كشار   أو ساكعه أو أشخاا  اؤاتهل  اأذي  تح م ةأاه تارئه 

                                                           
 .106-105-104ص ص ، ص1997،  كاتب  األجنلوكاة  ،  اأنارة ، 3،   اإلةالاخلال صاابت :  1
 .95، ص 2002)  (،  ار اؤعةف  اجلاكعا ، ) .م.ن(، ةلم االجتماع لإلةالم واالتصال،غة ب سا  أمح :  2
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سوواكعه  اووتجاب ةأاووه علووى أو علووى كعوون  عوول تارئووه  اإلشووهار يبغووي أن حيتوووي  :التصةةرةةلةة  التحفيةةة 
 1اؤغةايت.جتةب  اأالع  كاتخ كا  ةىلكثال لأ    فع و اأفور 

 و نووو ، اأةغبوو  و عظووم، االرتمووام وخيلووق االهتبووا اأووذي  ووذب  اأتاوومام رووو :الفّعةةالالتصةةميم  متطلاةةات-ل
 ري:اؤتطلبات  ورذ ، اأفعالحي   خرباء اإلشهار جمموع  ك  اؤتطلبات األساسا  ألتامام و تةار اأشةاء  اختالةىل 

حباوث  اوون روذا  احملو   و قو  عوا هاوباا  اخول اؤاواح  اؤخااو   اإلشوهارعياصوة مبعن قو  وع  التواعا:-1
 كتوا ن. اون اإلشهار  أو، اأنارل ألم حظ أواأتو  ع كيتشةا بشال كتوا ن كع اؤةاز اأباةي 

ي  فاأتياسوووب، مماووو عياصوووة اإلشوووهار أتحناوووق أفوووول كةاوووز و ل  ع  اأتياسوووق بوووني اشوووااو روووو التناسةةةب:-2
اجل  ووو  حينوووق قياسوووب كووو  حاوووث اأع تووو  بوووني  واإلشوووهار، األشووواالاألأووووان ضوووةوري اموووا اأتياسوووب ي 

خو ل  وكو ، أإلشوهاراأعياصوة األخوة  اؤاوهو   اأعوةم أاولو اأطول بني و  وعةضه اإلشهارأو األشاال 
 فاه.ألرم ااألجزاء أو أإلشهار  االهتبا اأتياسب  تم 

اأعووني  حتموول ألن رووذ  احلةاو ، اإلشووهاراومام قعتوورب حةاو  اأباووة كوو  اأعياصوة اؤهموو  ي ق :حركةة الاصةةر-3
 .اإلشهار    اجلا  ألةساأ  أ قاالاؤطلوب  اأتتابعآخة ي  ةىلك  عياة 

اأتووووا   وووذب و  ةغبوووون أبن قتماوووز ةع انهتوووم عووو  ةعووو انت اؤيافاوووني  فووواؤعليون، اأتيوووو  عووو   الترةةةايل:-4
 2اأتوا .ختلق  واألون، اأشال، احلجمي  االخت فاتو اأتغ ات  ألن، اأةغب  ث  و  االهتبا 

اأوووووةوري جوووو ا أن  اووووون ريوووواك قووووةاب  توووووي  فموووو ، اأفعووووالرووووي بووووني أرووووم عياصووووة اأتاوووومام  الوحةةةةدة:-5
اأةسووواأ  اأتفاوووالا  حوووى  اوووهل اهتنوووال كتلنوووي و اأعيووووان اأفةعوووي و اأاوووور  و كتماسووو  بوووني كعووواين اأعيووووان و 

 آخة  ةىلاإلشهار ك  عياة 
 وكو   ووضو قع  ق فق اأفاة  با ك   اأباا ، واأبااط اأتامام  ول واأباا  ر اإلشهار الاساطة:-6

 3اإلشهارجورة و فاصال ممل  ال ع ت   ا بالب  ون أن قشغل اؤتلني بت
حوو  ابوو  ي جنووا  اإلشووهار  ةىلةن عملاوو  اأتاوومام كوو  اأياحاوو  اأفياوو  قاووارم  :اإلشةةهارتصةةميم  مراحةةل-يل

 كةاحل:ي حتناق األر اف اإلشهار   حاث متة عملا  قامام اإلشهار بع   و 
اإلشووهار   اؤووةا   ووتم ي رووذ  اخلطووو  حت  وو  اأفاووة  األساسووا  اأوويت قوو ور حو ووا اأةسوواأ  و :حتديةةد الفكةةرة-1
ان هبوووا جهوووا  حبووووم باووواانت ميووو و كوووا  تووووفة كووو  كعلوكوووات لأووو  بيووواءاً علوووى و اجلمهوووور  ةىلاأووويت سوووتوجه و قاووومامها 

قاووتخ م،وعلى ضوووء رووذ  اؤعلوكووات  اأوويت اإلشووهارخاووائ  وسووال  هشووة و هووو   االعتبوواربعووني خووذ اأتاووو ق كووع األ
قةغباوه و ةاثر   وافوع اأشوةاء أ  وه و اجلمهور  اهتبا جذب  ةىلقاعى هبا  أاهأو  وع فاة  أن  االشهار  اتطاع كامم

                                                           
 96املرجع نفسه،ص 1
 .187، ص 1995،  اأشةا  اأعةبا  أليشة واأتو  ع،  اأنارة ،  اإلةالارياء عب  احللام سعا  : 2
 .179،  ص 2009،  ار اأاا وري اأعلما  أليشة واأتو  ع،  األر ن،  اإلةالا الفّعال منظور "تطايقي متكامل"علي ف   اأزغيب : 3
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كاتوبووو  قوضوووح حمتوووو  اأةسووواأ  أو أاووو  كةسووووك  و تووو  قاوووون اأفاووة  األو علووى االسوووتجاب  ألةسووواأ  اإلشوووهار   اؤفتوحووو  
 ر فها.و اإلشهار   
ري قل  اخلطو  اأيت قوضح اافا  قو  ع اأعياصة اؤختلف  اؤاوه  أإلشهار علوى  إلشهار:هيكل اوضع -2

 اووومح  حاوووث، اأيموووال ي قس  وووه هفوووس اأووو ور اأوووذ فهوووو  وووس ي، أإلشوووهاراأوتوووت اؤخاووو  أو اؤاووواح  اإلشوووهار   
أفوول قلو   ةىل اول  حوى، أعياصةةشهار بع  تااكه ابختاار قو  عات خمتلف  قاو ة أفول  ةىل ال  ألمامم أبن

 1األفول.اأتو  عات اأيت قوم  حتناق اإلشهار 
أاوول كيهووا وظافوو   اأعياصووة جمموعوو  كوو  اإلشووهار تاووون  اإلشةةهار:ئتةةوي ةليهةةا  العناصةةر الةةي حتديةةد-3

  لي:قتمثل رذ  اأعياصة فاما و  ،كع اأعياصة األخة  كتااكلو كعاي  قعمل بشال كتياسق 
 توتوف علوى سو ك  اأعيووان  هفشول أو اإلشوهار فيجوا ، أإلشوهار عترب ك  اأعياصة ا اك   العنواا: حتديد-أ

امووا  اوواع  علووى قةااووز ارتمووام األفووةا  علووى ،  شووهاراؤشووار  أإلأو اؤاووتمع أو اأعيوووان  وو ب اأنووارل  ألن، فعاأاتووهو 
   و اعو   أهووا  كو  اأعيو وريواك، أإلشوهاركو  حت  و  اأعيووان اأةئااوي  البو أوذأ  و أروم األفاوار اأووار   ي اإلشوهار 
 خ أه.اأيتاج  اؤطلوب حتنانها ك  أو ا  ف  ابخت ف   او اأعيختتلف رذ  و اأيت ميا  استخ اكه أإلشهار 

اأةسووم ي بعوض اإلشوهارات حامسو  أيجوا  و ت  قاون اأاوور  اإلشهار:يف  الرسومو الصورة  استخدامب: 
روي كو  كامو ت و أخوة   ووصوف، كعايو اأةسووم  لجو  ةأاهوا اؤاوممون أتجاوا  حواالت و اأاوور  ورذ ، اإلشهار
 .ها اإلشهارفهي حتنق مجل  ك  األر اف ك  خ ل اأوظائف اأيت  ن ك هطباعا ،االو اأشفافا  و اأز ي  

بوذأ  قعو  كو  عواكول جنوا   وروي االهتبوا قتمتع األأوان خباصوا  جوذب  اإلشهار:افلواا يف  استخدام-ت
األأووان علوى مجلو  كو   اسوتخ ام عتمو  و األأووان اأثاهو و  و األأووان األساسوا   فهياك، بذاقهاألأوان عام تائم و اإلشهار 

قاووو نا   أروو افبشووال عووام فوويفن اسووتخ ام األأوووان ي اإلشووهار حتنووق عوو   و اأعواكوول رووي طباعوو  اأةسوواأ  اإلشووهار   
 2ا .هةع و 

ارتمووام اؤاووتهل  اأووذي أفووت  علووى احملافظوو  وروو اإلشووهار  ةن اأغووةم كوو  اأةسوواأ   اإلشةةهارية:ث: الرسةةالة 
فيجو  أن اأةسواأ  قتاوون  اإلشوهارعلوى قفاصوال  االطو  جعلوه أاثوة رغبو  ي و بواسوط  اأعيووان  ،أ ة ارتماكوهو هظة  

 ،اأاافاوو  اؤعلوكووات اأتفاووالا اأوويت حتتوووي علووى و صوولب اأةسوواأ  اإلشووهار   أو مث  يت كووومون و  ،كوو  كن كوو  خمتاووة 
 .اؤشار  أإلشهارأو اؤاتمع أو ل اأعنلا  ألنار و اأت    على اجلواهب اأيفاا  و اأيت حتنق اأةغب  ك  خ ل اإلتيا  و 

 ي احلوواالت وغوو  ضووةورية اأاوولع  توو   اووون ضووةوراي ي بعووض اإلشووهار علووى سووع احتووواءةن  :ل: السةةعر
 فاأاوعة أحو  أروم االعتبوارات عيو  اأتفووال بوني اأبو ائل اؤتووفة  ي حاالت اخة  و توتف رذا على هوو  االشوهار،

 3اأشةاء حاأ  اختا  تةار
                                                           

 145(، صم.س. راش ، )أمح  عا ل 1
 .139م.س. ل( ص بش  عباس اأع ق،  علي حمم  راببع ،  )2
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، ألاوولع  االسووم اأتجوواريكوو  اأوووةوري أن حيتوووي اإلشووهار علووى  التجاريةةة:املاركةةة أو التجةةاري  االسةةم : 
 تة وبأن  اوون تو ر اإلكاوان و مياو  قوذاة  باوهوأ  و اأتطباوق و سه  ألفهوم و اأتجاري بااطا  االسم أن  اون على

سوووهوأ  و اخل كووو  اؤعلووو  عيهوووا أو أتعوووةف علوووى اأاووولع  اباأتجووواري  اووواع   االسووومأن  وجنووو ، اأاووولع كووو  كواصوووفات 
 اأشةاء.قذاةرا عي  
اؤاوتمع أإلشوهار أو اؤشوار  أو قتمثول ي مجلو  حمو    وظافتهوا اأتو    علوى اؤاوتهل  اأنوارل و  اخلامتةة:4-

 1اؤو  .أو اؤيتج  اسم   ل ي قزاتمثقو اخل ك  أو قاةار السم اأالع  ري غاأبا كا قاون بااغ  و 
 
ي اأغاأوب صوغ   احلجوم ةال  أهنوا قاوتحول  اإلشوهارالت اعلى اأوةغم كو  أن كعظوم واو اإلشهار:الت اوك أنواع-6

 اإلشهار: أبة  وااالتاأووء على  قالا سيحاول و ، األراب و على احلا  األارب ك  اإل ةا ات 
بو ا خمتاوا ي خ150الت اإلشوهار  وظوف كواال  نول عو  ارذا اأيوو  كو  واو الكارية:اإلشهار  التاوك-1

الت اإلشووهار ابخلووواص ا تماووز رووذا اأيووو  كوو  واووو  واإلخةاجاوو  اجلواهووب اإلب اعاوو  اأفياوو و عوو ن اإلو شووسون اأتاووو ق 
 اأتاأا :

 ستن أا  عاأا  ع  اؤعل  ع ابتقتم -14
 ة ةا اهتا ي اأغاأب قاون اب    -15
 قن م خ كات شاكل   -16
 قوظف أرتى اأافاءات  -17
 قتعاكل كع اربايت اؤسساات  -18

 مها: رئاانيتامني  ةىلقينام  اأوااالترذ   املتخصصة:اإلشهار  التاوك- 2
 اإلشوهار بشوالقاوارم ي صوياع   اأواواالتكثول روذ   ومتخصصة:إشهار تقدم خدمات يلاةمة  وكالة-أ

الت أخووة  قنتاووة وظافتهووا االت ةشووهار قوووفة اؤاووتلزكات اأفياوو  أاووياع  اإلشووهار بايمووا واوواجزئووي فهيوواك كووث  واوو
اأوورتو ج أووه ي و هشووة  و كووا قتوووىل كهووام بثووه ةو ةشووهار ال قاوويع اإلشووهار  تالاواووقوجوو  و ، اإلشووهارعلووى ةجووةاء حبوووم 

 2.اإلشهار اؤختلف وسائل 
قنوم ابأتخاو  اأو تاق ي خ كو  عمو ء ي صوياع  كعايو   إشهارا متخصصة:وكاالت إشهار تصنع - ب

قنو م خو كات شواكل  ألاوياع   اأواواالتروذ   كثول، اأاوااراتالت ةشوهار قتعاكول فنو  كوع صوياع  اج  واو كث  ق
 كعها.اأيت قتعاكل 
 نوو م أو رووذا اأيووو  كوو  اأواوواالت توو   اووون كتخااووا  والصةةغرية:اإلشةةهار املتوسةةطة احلجةةم  وكةةاالت-3

 اأاب  .الت اخ كات شاكل  أا  ي هطاق أضاق ك  اأيطاق اأذي قعمل فاه اأوا
                                                           

 .148هفاه، صاؤةجع 1
 .207-206-205س. (، ص ص ص، اأةاببع ، )م.حمم   اأع ق، عليبش  عباس 2
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 اإلشهار: وظائف وكاالت-7
عم ئهووا  وعوو  ، اأوااأوو أخووة  حاووب حجووم  ةىلكوو  وظووائف اأوويت قتبووا   كوو  وااأوو    قنوووم واوواالت اإلشووهار بعوو  
قنوووووم أن كعظووووم واوووواالت اإلشووووهار  ةال  ، اؤتخااوووو كووووع وسووووائل اإلشووووهار  وع تتهووووا، اأبشووووة  و ةكااهااهتووووا اؤا  وووو  و 

 اأتاأا :ابأوظائف 
خاوصووووا ي اأاوووويوات اأعشووووة و  ا ت أمهاوووو  اأبحوووووم ضووووم  وظووووائف واوووواالت اإلشووووهار ا   الاحةةةةوث:-1

جنو  اأاثو  كو  اأواواالت قنووم مجوةاء  باواانت، وراوذاو حنائق  ةىلكاتمة   اأعمال حباج اذأ  و اؤياةك  فاأوااأ  
 اؤوتف.ها  ألوتوف على حنائق ااؤا و اأبحوم اؤاتب  

، اأتجزئوو اأوووا ء ي ختطووا  كباعووات جتووار و غاأبووا كووا قعموول وااأوو  اإلشووهار كووع اؤعليووني  :روي  املايعةةاتتةة-2
 ج جوزء ال  تجوزأ كو  اؤوز  اإلشهار، اإلشهار    احلم ت اأرتو ج اؤختلف  هب ف قفعال افاءكع ات و وسائل  وقتوفة

تثمار األكثول أعياصوة اؤوز ج اأرتو وي ل كو  خو ل االسول خ كو  اأعماوو ااإلشهار  ائما حتو فيفن وااأ  وعلاه، اأرتو ي
 اؤباعات. ذا جن  أن بعض وااالت اإلشهار قوم ي راالها اأتيظامي تاماً كعاياً أرتو ج 

أاثةرووا هشوواطا ي كعظووم و ةن تاووم اأةسووائل اإلشووهار    اووون أاوورب األتاووام  اإلشةةهارية:الرسةةائل  إةةةدايل-3
 تووووم  اأتياووواق كوووع تاوووم  اموووا،  اإلشوووهار  حتة وووة اأةسووواأ  و اتابووو  و  تووووم  روووذا اأناوووم ختطوووا  و شوووهار واووواالت اإل

 اإلشهار  .اأف  هاوص اأةساأ  اأنام و اإلهتا  
اجلماأاوو  علووى اأةسوواأ  و ةضووفاء ؤاوواقه اأفياوو   اأفوو اووم  توووىل اأن لإلشةةهار:التصةةميم الفةةي هتيئةةة و إةدايل-4

هتبووا  أوو   اسووتنطاب االو هبوو ف اإلاثر   ولأوو ، ةأاهووااخللفاووات أو اأةسوووم أو اإلشووهار   كوو  خوو ل ةضوواف  اأاووور 
 اؤختلف .بثها ي وسائل اإلشهار و عةضها 
رقبوووا  مبجموعوو  كووو  اأطبووواعني قاووون علوووى ا ،كتخااووو ي اأغاأووب جهوووات   والقتوووو  :اإلشةةةهار إنتةةال-5

 اإلشهاري.اؤخةجني اؤتخااني ابإلهتا  و اأفياهني و 
فهووي  ،اأووةبح ةىلأعمووال قاووعى شووهار    يبغووي أن قاوووق خوو كاهتا ابعتباررووا كيشوو   اأوااأوو  اإل التسةةويق:-6

 1احلاأاني.حتفاظ بعم ئها   ع   وررا ي االو عم ء ج   ع   ائم  اأبحث ع 
  2اأتخا و قيظم وااالت اإلشهار وفق رااال خمتلف  ك  حاث اأتمةاز  اإلشهارية:اإليلاري للوكالة  التنظيم-8

عوو م اأتمةاوز شوال عوو   واواالت صووغ    و خوذ، كو  ةحتوت ةكووة  حاوث  وتم اأتمةاووز ي شوال خو اي جتمووع 
ي هشوا  كعوني أحاان أخة  قاوون اأوااأو  اإلشوهار   كتخااو   وي، بعضجز ئ  بعوها جباهب  ابستن أا قعمل 

 3هظاكني. تم قيظام اأوااأ  اإلشهار   وفق و ال قعمل ةال  فاه 
  اجملموةة:نظام 

                                                           
  202اؤةجع هفاه،  ص 1

p04., 1968,paris ,:principe et partique :publicis, La publicitéJ.delmas 2 
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اأووةاغبني ي األفووةا  أو خل كوو  جمموعوو  كوو  اأشووةااء فاووه  ياووب جمموعوو  كوو  اؤتخااووني ي جمووال اإلشووهار و 
أاثوة كو  كو  ة جمموعو  ي تو  جنو  و  شةف على رسالء كو  ة  و عى كو  ة اجملموعو  و ك  خ كات اأوااأ   االستفا  

  .كزااي رذا اأيظام وك ، واح  وااأ  
ق شووني محوو ت و  ةهتووا اؤتخااوو  فغاأبووا كووا جنوو  جمموعووات كتخااوو  ي سووتفا   كوو  اخلووربات اال ةكااهاوو 

 .صياعا ، سااحا أخة  و سته اا  أشةاات ا ةشهار  
تووواب ي تاوووم اأتحة وووة اؤتخااوووني ي هفوووس اأناوووم ةل جنووو  اأاو  وووتم جتماوووع اخلووورباء  وريوووا افقسةةةام:نظةةةام 

 ك  كزااي رذا اأيظام و  مباسو  أتااكهمراذا  ةقب  رسالء و خمةجني ي اأنام اأف  و ممني اأناهون كاو 
 1واح . عز  ك  خربات األعواء اأعاكلني ي األتاام اأذ   كع أاثة ك  عمال و أهه  وسع 

همووا اووان اأيظووام اؤتبووع فوويفن اأوااأوو  قبحووث عوو  اأيظووام اأووذي  ووسك   ووا اأناووام بوظائفهووا علووى أحاوو  وجووه ك
 اأتاأا :اأوظائف اأيت ميا  أن جنملها ي اأينا   رذ ، مما 

 اإلشهار. ةسرتاقاجا حت     -1
 اإلشهار  .ةهتا  اأةسائل و ةهشاء  -2
 اؤااحات(. )شةاءم كع اؤور    و ااأتف -3

 اأث   :ع  األتاام  ةشهار  أتشغل خمتلف رذ  اأوظائف ال قاتغ  أ   وااأ  و 
 اأنام اأتجاري  -1
 اإلب ا و  االبتاارتام  -2
 تام وسائل اإلشهار  -3
 األتاام. وضح اجل ول اأتا  خمتلف و 
 الوظيفة القسم

 اإلشهار  اؤتابع احلمل  و اؤاسول ع  كتابع  احلمل  اإلشهار   اؤياق بني خمتلف األتاام  القسم التجاري

 االبتكارقسم 
 واإلبداع
 

  اإلشهار  .بياء احلم ت 
   ةهتا  احلم ت اإلشهار 
   قيفاذ احلم ت اإلشهار 

 ةانكج اأوسال وضع ب  اإلشهارقسم وسائل 
   واأ عاكات اإلشهار  شةاء اؤااحات ي اؤياف 

Audigier.G.Decaudain. J .M, communication et publicité .p 63: المصدر  

                                                           
1J.delmas : Ibid, p04. 
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 االختاوووارروووذا  فووويفن اإلشوووهارةحووو   واووواالت  ابختاوووارعيووو كا  نووووم اؤعلووو   اإلشةةةهار:اختيةةةار وكةةةاالت  معةةةايري- 9
 1كيها: هذاة اون كبياا على جمموع  ك  اؤعا   

 ةىلقووس ي  واإلبوو ا  االبتاووار عتوورب كوو  ارووم اؤعووا   ةل أن اأنوو ر  علووى  واالبتكةةار:قةةدرة الوكالةةة ةلةة  اخللةةق  -1
عوو  كاووز   )اأبحووثقووز ا  أمهاوو  رووذا اؤعاووار عيوو كا قتما وول اؤيتجوات اؤيافاوو  كووع اؤيووتج اؤعلوو  عيووه و هتوائج فعاأوو  
 قيافاا (.

 ابإلشوهار تماشى كوع اؤازاهاو  اؤخااو  أإلهفواق كو  طوةف اؤوصوي  كعاار ور اإلشهارية:حجم الوكالة  -2
اخلوووربات اأووويت و كووو  اخلووو كات  أ سوووتفا  اوووان اؤيفوووق ابووو  الموووا اوووان اأبحوووث عووو  وااأووو  ةشوووهار   أاووورب   فالموووا
 حبو هتا.

حاووث  تجيووب اؤوصووي ابإلشووهار قلوو  اأواوواالت اأوويت قتعاكوول  الوكالةةة:نةةوع العمةةال  الةةنين تتعامةةل معهةةم  -3
 األسواق.وم بتن   كيتجات كيافا  أه ي كع اأشةاات اأيت قن

 األخوة  اأويت ختتلوف غ روا كو  اؤعوا  و بطهما ابأعمو ء اأع تات اجلا   اأيت قة و اأتالف  و اخلرب   ةىلرذا ابإلضاف  
 2ةأاها.أمهاتها ابخت ف وجهات هظة اؤعليني 

 
 إستخدام التكنولوجيا احلديثة يف العملية اإلشهارية-10

هظةا ةىل اأتغ ات واأتحوالت ي خمتلف األهشط  مبا ي لأ  اأيشا  اإلشهاري ةهتنل اإلشهار ك  اوهه جمة        
ولأ  ك  خ ل ت رقه على ةستغ ل ااف   وطةتها،وسال  ألتعة ف ابؤيتج ةىل صياع  تائم  بذاهتا  ا أساأابها 

تج أو اأفاة  وةعتباررا مبثاب  اأوسا  اأنوي أينل رساأته، ةال أن اأوسائل اؤتاح  أإلع م واإلتيا  وقةساخ صور  اؤي
 رذ  اؤاز  ساع قه على ةبت ا  طةق ج     ي اافا  عةم اأالع واخل كات وجعلها تة ب  ك  اأواتع.

أن اأوااالت اإلشهار   طةفا وكاوان أساسي واأنائم على اأعملا  اإلشهار   اان أزاكا علاها ان  وابعتبار
ألوأو  ةىل عام اأتنياات احل  ث  وةستغ  ا ي جمال اأيشا  اإلشهاري  تهاب رذ  اأتطورات ك  خ ل حماوأقواا

اأوااالت  ب أتواأعمل على ةضاف  جماالت اأتطور اأف  واإلهتاجي واأتايوأوجي ي صياع  اإلشهار" فن  
 .3اإلع ها  قطور ك  أ ائها ألجواهب اأفيا  أإلع ن وأتحة ة اأةساأ  اإلع ها  وةختاار وسائل اإلع ن

حباث جن  أن اإلختاار اجلا  ألوسال  اؤاتخ ك   عترب ي ح  لاقه جنا  اأعملا  اإلشهار   لأ  ان" 
 4   اعب على عملا  اإلقاال اأشخاي بلوغها"اأوسال  اإلع ها  قوم  ةىل  رج  كعنوأ  قغطا  شاكل  واب  

  ذا وجب اأتياسب بني اؤا   اإلشهار   واأوسال  اؤعتم  .
                                                           

 .95 )م.س.ل(، ص وآخةون:حمم  رفاق اأربتوتي 1
 .261 ، ص س.طم.)حمم  حافظ احلجا ي:  2
 .35 ، ص2009الا  جاكع  اأنارة ،   اإلةالا وإقتصايل ته، إيلارةساكي عب  اأعز ز، سلو  اأعوا  :  3

 .307، ص 2009اأطباع  اأعةبا ،  ار اأاا وري اأعلما  أليشة واأتو  ع، عمان ، الرتوي  اإللكرتوين والتقليدي: بش  اأع ق 4
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  ري:اؤعتم   ي حت    اأوسال  اؤياسب   أبة  اؤعا  وك  
  حت    األفةا  اؤاته ف  ك  احلمل  اإلع ها 
 اؤاته ف  طباع  اؤيتج وخاائ  اأةساأ  اؤطلوب ة اا ا ةىل اجلمهور 
  1اأالف اؤرتقب  على ةستخ ام اأوسال  اإلع ها. 

وبفول اأتطور اأتايوأوجي و اي   ةستخ ام احلاسبات ا أا  قع   ةستعمال اأوااالت ألوسائل اأتنلا    
أإلشهار ةىل ةستخ ام وسائل رتما  ح  ث  مسحت ك  خ  ا أإلشهار ابإلهتنال ك  اجله  اأفة ي اأذي  نوم 

أليظة ك  جاهب اؤاتهلاني اؤةقنبني ةىل اأعمل اجلماعي اأذي  عتم  على وجو   ةشهار كلفت   على قن
ةسرتاقاجا  كتااكل  أإلشهار  اتطاع بواسطتها ااب عم  ج   وغزو األسواق" وهبذا قاون وااالت اإلع ن 

 .2ت   خلت ةىل كةحل  اأوااالت اإلشهار   لات اخل كات اؤتااكل 
علاه اإلسرتاقاجا  اإلبتاار   أإلشهار واأيت قع  ي كفهوكها:" ااف  اجلواهب اأفيا  ك   ورو كا  طلق

حتة ة وف  وقامام وةخةا  اأةساأ  اإلع ها ، وابأةغم ك  أن ف  ةك ا  وحتة ة اأةساأ  اإلع ها   نع على احملةر أو  
ختااص كامم اإلع ن وي التا احلاأتني: ااقب اأةساأ ، بايما اأياحا  اأفيا  ك  قامام وةخةا  وغ را ك  ة

 .3فيفن اؤامم واؤخة  وااقب اأةساأ  رو عمل قااكلي ي ةطار رو  اأفة ق اأواح 
" : أبهنا سااس  أو كبا  ء حت   اأطباع  اأعاكل  أو اخلاائ  اؤماز  ألةسائل Frazer اما  عةفها " 

 4اإلع كا  اأيت  تم قامامها"
: هنول أن األمها  احلنانا  أإلع ن ي اجملتمع احل  ث، قتمثل ي ةح ام اأتفاعل بني اأةساأ   وكخالصة

اإلع ها  واألفاار اإلجتماعا  وةجتارات اجلمهور، أكا اأوظاف  اإلتياعا  أإلع ن فتمثل حم  ا كوتفاا  ت  ة 
ني فاها ةختال اأنةار اؤياسب أو اإلختاار ابإلقااالت غ  اأشخاا  خاص  ي قل  اؤواتف اأيت ال  اتطاع اؤتل

بني اأب ائل اؤتاح ، فاإلع ن   علم أانيع وك  مث ميثل اإلع ن عاك  ضم  جمموع  اأعواكل اؤتفاعل  ي سوق 
 5األفاار وقشال حمالتها اأيهائا  اأت    ي ةجتارات اؤتلني وسلواه مبا  فا  اجملتمع واأفة  كعا"

كاوانقه وعياصة   س ي ةىل جذب ةرتمام اؤاتهل  مختال  مبختلف-أإلشهاروكيه فيفن اأتامام اجلا  
 تةار كا  عل  عيه.
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 خالصة الفصل:

وعلاه فيفن قوظاف اأوااالت اإلشهار   ألتايوأوجاا احل  ث  ي جمال عملها، مبا ي لأ  اأعملا  اإلشهار   
صااغ  كومون اأةساأ  اإلشهار   ك  ب ا   اأفاة  ةىل قامامها وحى  ك  خ ل ةضاف  اأتنياات واأرباكج ي

ةخةاجها ي صور  اأيهائا ، االكة اأذي جعل ك  اإلشهار أاثة فعاأا  ي استنطاب وجذب اأعاي  اؤةا  ة اال 
 اأةساأ  اإلشهار    ا.
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عل هننن ا ننن ا ننن  اايفصلاوننن املاصصو انننبايفحتل نننباصلن ننن   عننن  ااصلدرصسننن اسننناوا يف الاصل انننباصلومن  ننن ا ننن 
أديفص امجنننلاصلن ننن   اصةسنننوك ردرايفةلنننوالدرصسننن ا لونننلاا يننن   اعمالللا ننن اص دراننن الاصل كل ننن اصة نننه رر ادرصسننن ا

ا.–منلةا اأا–  دصن  اابللك ة اصة ه رر الاعا ب ا

ا :ارلان   اهلذهاصلدرصس ا  قدامشباصل اباصلوميفا

يفع ل ن ايفع ين ارل ن اقن ص داكنباانديف ا ص ابمباحملرالاادصيف اإحا ا  ايفأعكندداب  ن ن ايفاع  اب    ا 
راابإلونن   اصااصلاونن املايفص  تنن ايفعلصنن   ا  اربننااصن نننتاصلومن  نن اابلا نن   نن ا ننايفكننذصراصلننجاانن   ا  نن الألرقنن  

اصلدرصس .

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
 
ا
ا
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 .بياانت شخصية  ألول:ااحملور 
اا.صل  ا احيتاصناساأ  صدرننياعلزرلاا( :1اجلدول رقم )

 % ك اجلنس
ا42ر46ا13 ذكر
ا57ر53ا15 أنثى

ا100ا28 اجملموع
 

 (:1على اجلدول رقم )التعليق 
ب اكن اقندر اا%ا42ر46ح ن ابلتننانينن اصلنذكلرااصناسررننياصنديف اأع هاعلزرلاصصن لثنياحيتاا

كنل اااإاايفر نلداصليننتصأل  دا  ع   انلع ا  ا   رن اباينن اصلنذكلراايفعنديفاهذه%ا57ر53اصإل ثنين ا
ن يننه الاصل درننداايفإهننن ا  وننن الصنن ااصأل نن درصصنن أدالاصنئصانن اصكوينن نا  نندص اصلسننتبالاصليننالص ا

ا  ..كل اصل كبالاصللك ة ا  اصللظ افاصلجاحتنذه ا   رن اابألعك  اصألااإا  اصجمل ة اإو   ا
ااايفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يلا:

ا
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توزيع المبحوثين حسب الجنس
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اصل  ا احيتاصلي .ااأ  صدرننياعلزرلاا(:2اجلدول رقم )
 % ك السن

ا57ر28ا08 [ 27 -22] 
ا14ر57ا16 [ 33 – 28] 
ا28ر14ا04 [ 40 -34] 

ا100ا28 اجملموع
 

 (:2التعليق على اجلدول رقم )
كنبا  حلن اعك رن اهلن اااآ اإاصل  ان اصصدريفسن ارايفاةلنوارصانلااحمددص ا ا اصاأهمر داحتدرداصلي ا  ا

     صلذر اعناصيف اأعكن رهمابننيااصأل  صدصهوك    ايفاح ا  احمدددارايفاصنم ق ا  اهذصاصنديف ان حظا
رايفاميم اع ي اهنذهاصص حلن اابل من  اا%ا14ر57[اسا احيولل اصكربانين ايفاصص درداب:اا33ا-28]ا 

رايفاعضنمااا%ا57ر28[اسنا ايفاةلنواباينن ااا27ا–ا22ب اك اأتيتاصل ئ ا  ابننيا]ايفابذ اصجملهلدص ارا
عنناصيف اأعكنن رهمابنننيا]ااصلننذر اصأل نن صدط قنن ا ننن ب  اعيننولعتاصل كننبالاصللك لنن اصة ننه رر الاحنننياعينن يف ا

صلننننذر ارو كلننننل اصصينننن يفل  ايفالنننندرهما ننننربدالااصأل نننن صديفاهنننن ة ااا%ا28ر14[اسننننا ابايننننن اا40ا–ا34
اصل كب.ا

ايفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:

ا
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توزيع أفراد العينة حسب السن
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ا.صل  ا احيتاصللظ   ااأ  صدعلزرلاا(: يبني3اجلدول رقم )
 % ك الوظيفة

ا21ر16ا06 مدير
ا10ر8ا03 مسؤول التخطيط االسرتاتيجي

ا51ر13ا05 كاتب النصوص
ا10ر8ا03 املنسق الفين

ا51ر13ا05 مصمم / سيناريست
ا40ر5ا02 مندوب جتاري

ا40ر5ا02 معلق
ا81ر10ا04 مصور
ا7ر2ا01 رسام

ا51ر13ا05 مسؤول العالقات العامة
ا7ر2ا01 خمرج

ا100ا37 اجملموع
 أفراد العينة وليس جمموع: يف هذا اجلدول قمنا حبساب جمموع تكرار العبارات مالحظة

اا(:3التعليق على اجلدول رقم )
ايفهنلا ن صأل ن داالاصللكن ة اميالنل ا ندرص اهنذهغ لن  اصصلظ نيااأ ن حظا  ا   اصنديف اصصننياأع ها

 .21ر16 %ع رباعا اباين 
ابلايننننننن الننننننن ق اصصننننننلظ نيا ولزعنننننننايفظ  ننننننوهماك لوننننن يلا:اح نننننن ا ننننننداكونننننن باصلااننننننل ايفا اننننننكمااأ ننننن -

رايفارل هنننن الاا%ا51ر13ع نننندراب:اابايننننن اصلي ا ررينننننايفا ينننن يفللاصل  قنننن  اصل   نننن الاصص عننننن اصأليفا
رامثا ندا ين يفيلاصلويمن ااصةسناصع   ايفاكنذصاصصاين اصل ن ااا%اا81ر10لريف اباين اصص عن اصلا ن  اصصا

لمنننبايفظ  نن ارامثانيتاصصانننديفباصلو نن ر ايفاصص لننن الاصص عنننن اا%ا10ر8لاصص عننن اصلا لاننن ابايننن اع ننندراب:ا
 :نرايفالاصأل  انيتاصل س  ايفاصصي جابايتا وي يفر اع درابا%ا40ر5اإاصل صب  اباين اعابا

ا.%اا7ر2ا
صللك ة اصة ه رر الا   كه ا ملن ا  اإط رص ابس ر اجمهنئدالل كنبالاهنذصاصجملن  ااأ وملانيواايف  اها 

اصأل  د.ايفللاهل اهبذه
ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:اايفهذصا  
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ا
ا

اصصها  ا.اصل  ا احيتاصةقد   اأ  صد:ارننياعلزرلا(4اجلدول رقم )
 % ك االقدمية املهنية

 28،57 08 من سنة اقل
 39،25 11 سنوات 5 إىلمن سنة 

 32،14 09 سنوات 10 إىل 5من 
 100 28 اجملموع

اا(:4التعليق على اجلدول رقم )
لاصل كننباراح نن اعنن د اأعلننيانيننن ا  نن اللكننلظ نيااد  وهمقننألرننننياصنننديف اأعنن هاعلزرننلاصصن ننلثنياعن نن ا

عنننن اصلا ن ننن ارايفانيتالاصص ا%اا25ر39:اناقننندر ابنننسنننالص ايفاصلنننجا5اإاةيف اصةقد  ننن اعننناصيف ا ننن اسنننا ا
رايفالاصص عنننن اصلا لاننن اصصنننلظ نياةيف ااا%14ر32سنننالص اباينننن اا10اإاا5اصصنننلظ نياةيف اأقد  ننن ا ننن ا

ا يف اصلو درننندالا لصردهننن اصلنسننن ر اران ننن صالمنننل اصللكننن ة احتنننا%ا57ر28 ننن اسنننا اباينننن اصألقد  ننن اأقنننبا
ق بل نن الل كننبايفاأكانن ا ينن ر دااأكانن صن   نن  ايفاصلننجاعمننل اخت اهنن اجال سننو  ددا نن اصلم قنن  اصل م رنن اصلنن

ا.للوملرص اص  صل ايفاصلومالللا  اصندردد
صلننجاع نلداعلنياصللك لنن ااصألعكن  يفاع نداصألقد  ن الاصل كنبا ميننتالل ن دا ن ا نن  اص نربدالاسن يفرداأدص ا

اب لصاداللو د احنلاصألحي .
اايل:صلسمباصلن  يناصلو ا  ارلو  يفهذصا

ا
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ا
 

 .وأهم أنواعهامدى استخدام التكنولوجيا احلديثة يف الوكاالت االشهارية االثاين:احملور 
ا ا احيتانلااعمالللا  اصةعا  اصل اأ  صدرننياعلزرلا(: 5اجلدول رقم )

ا.يفصص لل   اصصول  دالد.اصللك ة 
 % ك االحتماالت

 19،44 28 احلاسوب
 19،44 28 االنرتنيت
 18،75 27 لكرتوينالربيد اال

 16،66 24 اهلاتف
 16،66 24 الفاكس

 8،33 12 االنرتانيت
 0،69 01 أخرى تذكر

 100 144 اجملموع
 يف هذا اجلدول قمنا حبساب جمموع تكرار العبارات و ليس جمموع أفراد العينة.  مالحظة:

ا:ا(05التعليق على اجلدول رقم )
ايفصةنان نناباينن را اص  و داب لدالاصللكن ة اهن اص  سنلباصللس اباص داأ   ا   اصنديف ان حظا

لمنل اص  سنلبارينولعتاصل درندا ن اصللظن افاايفهنذصان ن صرالمبايفس ل ا%44ر19اننن:يفصص درداب وي يفر ا
مثارل هنن اصلربرننداصةلمننايفينالاصص عننن اصلا ن نن االلسنننم  رصحملنن ااصألس سنن ااصةنان نننكننل اااإاإونن   اايفصصهنن  ر
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توزيع أفراد العينة حسب االقدمية المهنية 
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مثالاايفسن ل رلمنباااا%ا66ر16ايفصل ن كساباينن صلا لا اكن ا ن اصهلن عفاايفلاصص عن ار%ا75ر18ين ااب
ا.%33ر8باين ااصألنان نأتيتاصأل  ا
صلمن عنن اصل قك نن ااآة صصوكالنن الاد ايفسنن ل اأ نن .اغنن ا ننذكلرداسننل  ايفايفانند ا  نن دداعيننوياأنانن اإاإونن   ا
اعم  ه ا لاصللس اباصلومالللا  اص درا .ا ا ايفاصل اأ  صدهذصا  ار ي اجت يفبايفاا%ا69ر0اب:ع درا

لدرنن ااأيفاع  ننبكننبا نن داااأ ايفعسنن اصلو نن ربال كننبرصاعلننييفأتث هنن المننبايفسنن ل اديفرهنن ااأ يف نن اصللصونن اا-
 1.  ضل قالص اصعا  ا

اصلن  يناصلن  ين:اايفهذصا  ارلو  اصلسمب
ا

 
 

اعا  .اصل  ا احيتاصسويدص اعكل  اصةاأ  صدرننياعلزرلا(: 6اجلدول رقم )
 % ك االحتماالت

 100 28 نعم
 / / ال

 100 28 اجملموع
 
 

                                                           
ا.59ارا 2003صصا ر راراصلدصر4ط راالتصال ونظرايته املعاصرةاحي اعك دا م يف رال لياصلي د:1
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 (: 6التعليق على اجلدول رقم )
 نننن اصصن ننننلثنيارهوكننننل اار%ا100اأ  نننن  اع  ننننصا  م نننن  اصلننننلصرددالاصنننننديف اأعنننن هاروضنننن اا نننن 

هننننذهاصأل نننن داصكوينننن ناح  عانننن ااأ صلايننننن اكننننن دا الصنننن اايفع وننننرباهننننذهصللسنننن اباصةعانننن ل  ااابسننننويدص 
احوك  ا  ص الاصللك ة اصة ه رر .ااو يفرديفأصن ناصةاوك ع  ا

اأكانن اأيفعننومابنننياطنن  نيااه د نن صعانن  اصص سينن اعكل نن اا ا:Rogersاريفاننلز_ايفالاهننذصاصلاننددار ننل ا ا
ا.1لوأث الاصصلصقفايفاصةجت ه  ا لون د اصص لل   ايفاصآلرص ال

 اةسنننوك صرر اصل كل ننن اصإلدصررننن اصص لل ننن  اصلضننن يفرر ايفاجتك نننلاصلن ننن  اأيفعنننل  ااأيفاإنوننن ج: اهنننلايفر نننل اأرضننن 
أ نن راأيفا  لل ن  اادرنددااأيفصلتن ام نلرااإح طن صنك عن ااأيفراحب ن اميمن الل ن دايفإةصعوه عن دهل ايفن له ايفا

ا2و دربالاهذصاصليللااأيفاعلا ه . صنك ع  اأيفاصلوت  اأيفاصلاأيفصلوأث الاسللااصأل  صدااأيف
عننا ماابلصسننموه ايفصللسنن اباصلننجصص  نن ص اايفعمن نن اجمكننلا سينن ار نن هامننن ادرصسنن اصعانن  اصصايفصص حننظاأ 

ايفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:ا3.صص سي اصعا هل ا لاحم مه 
 

ا
 
 
 
 

                                                           
ا.19را 1992درلص اصصمنلع  اصن     راصنئصا را، عامل االتصالعنداصل مح  اعئ :اا1
ا.19را ا1992رادصراصلمل   راب يف را2راطصال يف العالقات اإلنسانية واإلداريةاالت ام ياح  ز :اا2

3Aimiri de marbonne : la communication d’entre prise, conception et pratique, paris, 1993, p19. 
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توزيع أفراد العينة حسب استخدام عملية االتصال
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اصل  ا احيتا   ر اص و  راصلومالللا  اص درا اص  ص اابللك ل .ااأ  صدرننياعلزرلاا(:7اجلدول رقم )
 % ك االحتماالت

 38،70 24 دقةال
 40،32 25 السرعة
 20،96 13 املرونة

 / / أخرى تذكر
 100 62 اجملموع

 العينة.  أفراد وليس جمموعيف هذا اجلدول قمنا حبساب جمموع تكرار العبارات  مالحظة:
  :(7التعليق على اجلدول رقم )

لللا نن ارننوماعلننياعنندداصل  انن اللومااأ نن صدص و نن رااأ لونن الاصنننديف اأعنن هاعاصصن انن اصلن نن   اصإلحانن ا  اإ 
رامثاعل هننننننن اصلدقننننننن ا%32ر40ةلنننننننواباينننننننن اع ننننننندراب:األيفاايفاراصليننننننن ع الاصص عنننننننن اصأسنننننننسا ننننننن اب اهننننننن 

ا%56ر20لاصأل  اصص يفن اباين اأقباع دراب:الاصص عن اصلا ن  رايفارا%70ر38
 راصلومالللا نن اص درانن ارننوماكننباصص نن ر اصلننجارننوما نن ا  هلنن اص و ننااأ صلاونن املاصلينن ب  اروضنن الانن ايف نن ا نن  ا

 .أ  .حيدداصة و هابنيايفك ل ايفاايفهذصا  حت   اصللك ل اصصيويد  ااأ يف  اصهلدهاصلذ اع ردا
ن  صاص اعوك ئاب اصلومالللا  اص درا ا  امسن  ا والعن اةص اأتثن اقنل اعن اا نباهنذهاصأل ن داعين عدالايفا

نسن ه ابلصسنم ايفصصمولب ايفصلالع  ايف   نوهن ايفختئراهن ايفاا ا  ا   ن اصص لل   اصل قك  ص د  اأ ضبع دميا
اجمكلع ا  اصألاهئداصةلمايفن  اصصوالع .ا
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ولوجيا توزيع أفراد العينة حسب معايير اختيار التكن
الحديثة الخاصة بالوكالة
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علزرنننلاأ ننن صداصل  اننن احينننتاق ننن  اصللك لننن ابومنننلر اصصينننويد نياعانننداإد  هلننن األ اارننننني(: 8اجلددددول رقدددم )
اعمالللا  اادردد.ا

 % ك االحتماالت
 71،42 20 نعم
 28،57 08 ال

 100 28 اجملموع
 (:8التعليق على اجلدول رقم )

نيننننننوهماصص نننندرداصغلننننتاصصن ننننلثنيايفااأ  نننن  اع  ننننصا  م ننننن  اصلننننلصرددالاصنننننديف اأعنننن هاروضننننن ا  نننن 
راب اكنن اقنندر انيننن اصلننذر اعمالللا نن اصندرنندداإد نن  رالل  نن  ابومننلر اصصيننويد نياعانندا%ا71ر42ب:

ا.صت دايفه انين ا%ا57ر28صأل  داب:اهذهااإد   ةار ل ل ابوملر اصصيويد نياعادا
األ اعمالللا  اادردداإد  هلميف ا انيواملااب اظهلراأ   اعملر اصصيويد نياعادا

لرايفصةسنننو  ب اصوملنننن  اكنننل اهنننذهاصأل ننن داع  نننبارا يننن الا يننن عدداصصنننلصرداصلنسننن ر اعلنننيا لصكنننن اصلومننن
صلو ا نن  ا نن صدا نن اصلننو ممالاصلومالللا نن ايفارا هنن اعينن همالازقدداقننلداصل كننبا نن ا نن  اتمنننياصألصلوت نن 

اصل كباص درا .ايفكذصاأس ل تراأكا صصوملردا
اايفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  ين:

ا
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ن توزيع أفراد العينة حسب قيام الوكالة بتكوي
.  المستخدمين عند إدخالها ألي تكنولوجيا جديدة
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يفسنن   ا انن اص   نن اق نن  اصللكنن ة ابومننلر اصصيننويد نياعاننداإد  هلنن اللومالللا نن اقكانن اا(:9اجلدددول رقددم )
ابواك ماصنديف اصصلصيل:ا
 % ك االحتماالت

 44،44 12 خرباء
 40،74 11 خمتصني
 14،81 04 ابالتصالمكلف 

 / / أخرى تذكر
 100 27 اجملموع

اا(:9التعليق على اجلدول رقم )
مثاعل هنن اصصيوانننياع نندراا%ا44ر44 نن ا نن  اصنننديف اصصننننياأعنن ها ننداص ننربص الاصص عننن اصأليفاابايننن ا

ا.%74ر40:اننننننب
ا.%ا81ر14اين الاصأل  انيتاصصملفاابةعا  ابيفا

عيننو نيااأ صللكنن ة ايفابولظ  هنن اللومالللا نن الاجمنن  اعكلهنن اأصننن ا نن اصلضنن يفر ااأ يفا نن اهانن انيننواوملا
اخبربص ايفاخموانيايفا ملفاابةعا  الاهذصاصجمل  الودررتا لظ  ه اعلياك    اصسو ك  اهذهاصأل  دا.

ع لنن ااإةصجملن  الومنلر ا لظ  هن ا  صن ايفاصللك لن اكت هن ا ن اصص سين  اع وكنداعلنيا نربص ايفاخمواننيالاص
اصأل  اابلو ا   اص درا ايفاةلواهبدهاع ق  اص د   اصص د  ا  اقنباهذهاصأل  د.ا

ايفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:
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خبراء مختصين مكلف باالتصال أخرى تذكر

تكوين المستخدمين عند إدخالها للتكنولوجيا 
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ا.اصإلع  رننياعلزرلاأ  صداصل  ا احيتاع ا  اا(:10اجلدول رقم )
 % ك االحتماالت

 67،85 19 جيد
 32،14 09 متوسط
 / / ضعيف
 100 28 اجملموع

 
 (: 10التعليق على اجلدول رقم )

بانن  اا ننددااصإلعنن   نن اأ نن صداصل  انن ارو مكننل الاصسننويدص اا%85ر67نيننن ااأ عسنن اب نن   اصنننديف ا
اأ صص حننظارايفا%14ر32لسنم اباب اكن اقندر انينن اصأل نن صداصلنذر ارو مكنل الاهنذصاصأل نن ابان  ا و

لاصللك لننننن االإلعننننن  صةسننننويدص اصللصسنننننلادرانننن اا نننننددار منننننساصلنننننو ممايفال ا  ننننن ابنيننننتاصلنننننذر ارو مكننننن
ا.صصدريفس 

ا
ا
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جيد متوسط ضعيف

.  توزيع أفراد العينة حسب تقنية اإلعالم
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صل  اننن احينننتانينننن اصعوكننن داصللكننن ة اعلنننياهنننذهاصلومالللا ننن الااأ ننن صدرنننننياعلزرنننلا (:11اجلددددول رقدددم)
اصل كب.ا

 % ك االحتماالت
 71،42 20 كبرية

 28،57 08 متوسطة
 / / ضعيفة
 100 28 اجملموع

اا(:11لى اجلدول رقم )التعليق ع
 ن اأ ن صداصل  ان ار وكنديف ابسنمباكنن اعلنياصلومالللا ن ادص نبا%ا42ر71نين ااأ عس اب    اصنديف ا

روضن ا ن اا%ا57ر28صأل ن صداصلنذر اصعوكنديفصاعلنياهنذهاصأل ن دابسنمبا ولسنااايفقدر انين صللك ة ا
يفهنذصاكن صا  اقنباصل درندا ن اصللكن ة اصلومالللا  اص درا ال  ناجت يفاباااأ    اصلايتاصصذكلرداس ب  ا

يفع لن صاايفزقدداصص ديفدرن  ن اح  ون اهنذهاصأل ن دالولظ  هن اللومالللا ن اص دران الاحتيننياأدصاهن ااإاارصال
ا.صلوم ل ف

ايفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:

ا
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كبيرة متوسطة ضعيفة

ولوجيا توزيع أفراد العينة حسب نسبة اعتماد الوكاالت على هذه التكن
في العمل
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ا اصصول  دالد.اصللك ل .ا:ارننياعلزرلاأ  صداصل  ا احيتاعلزرلاصلومالللا  اص درا(12اجلدول رقم )
 % ك االحتماالت

 28،20 11 الكفاءة و اخلربة
 25،64 10 والتفوقاملركز 

 46،15 18 جماالت العمل
 / / أخرى تذكر

 100 39 اجملموع
 أفراد العينة.  وليس جمموعمالحظة: يف هذا اجلدول قمنا حبساب جمموع تكرار العبارات 

 (: 12التعليق على اجلدول رقم )
علزرننلاأ نن صداصل  ان اللومالللا نن اص درانن اصصوننل  دالنندرهمااأ  ن ا نن  اصلاونن املاصصلونن  الاصننديف اروضنن الانن ا

ايفص نننربداباينننن رامثاعل هننن اصلم ننن  دا%ا15ر46عواننندره اجمننن ة اصل كنننباباينننن اع ننندراباراحينننتا  ننن ر 
رنند ااإمننن علننيا نن  اايفهننذصايفإ اد ا%84ر25ايفصلو ننلبابايننن نيتا   نن راصص كننئاايفلاصأل نن ا%ا20ر28

اعلياص ا اصاصصو ددداصلجاعوك ئاهب اصلومالللا  اص درا .ا
 ايفا نننلاصصنننئصقاصلمنننن داصلنننجاعوكونننلاهبننن اعمالللا ننن اصةعاننن  اص دراننن ا ننندااب اصللكننن ة اصة نننه رر ايفابتننن ا

سلينننل اصل انننلص ااإاصلا ننن اعننن انسننن طه اأصنننن ناعينننويد اصلومالللا ننن اص دراننن ابسنننمبارنننل  الوضننن ها
اأيف عا  اابل ن يفاايفاصألقين  ايفاكنذصاخمولنفاصل ن علنياصلندص لنيالصةعا ل  اصلو ل در اصصيويد  ارايفاةلوا

ا1ص  رانياعلياصليلص . 
 يفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:

ا

ا

ا

ا

 

ا

                                                           
1     .lumed، West phalen marie- helen،communication 3ed ، paris : 2001،p 397 
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الكفاءة و الخبرة المركز و التفوق مجاالت العمل أخرى تذكر

المتوفرة لدى توزيع أفراد العينة حسب توزيع التكنولوجيا الحديثة
الوكالة
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رننننننياعلزرننننلاأ نننن صداصل  انننن احيننننتاصصسنننن كباصلننننجاع نننن نل ا اهنننن انو  نننن اصسننننويدص مماا(:13اجلدددددول رقددددم )
اا.لا  اص درا للومالل

 % ك تالاالحتما
 32،14 09 نعم
 67،85 19 ال

 100 28 اجملموع
 نن ا  نن دص اا%85ر67اأ ح نن اصنننديف اصصننننياأعنن هاعننننيا نن ا  ا(:13التعليددق علددى اجلدددول رقددم )

ك نننالندرهما    ن اااصصن لثنياأ صل  ا اةاعلصا اص لاب الاصسويدص اعمالللا  اص درا ايفاهذصا  ار ي ا
ب اكن اعلصان ااان    ريفاهنذصاأ ن اطن  ن األ اأغلنتاصلنلك  اةيف اعمنلر ااصأل ن درن  اابسنويدص اهنذها ين

نيننننن اصلننننذر ااأ   نننن دص اصل  انننن اصنننن لاب الاةلننننوارايفاهننننذهاصلايننننتا ون عنننندداراككنننن اا نننن ا%14ر32
ا ن ارلصاهل اص لاب ا  ع   انلع ا  ايفاهذصا  ار ي اعد اصسويدص اب  اصصن لثنيالنن  اعمالللا ن اهن 

درا اصلان لب اصلاينن  الل من داعلنيااآ صةسويدص اصحملديفداهل ا.ايفالاهذصاصلي  بار .اريفائايفا ل  م ااأيف
ا1صل همايفاصةسويدص ا  اصل لص باصلجاحتدداعكل  اصلون .

ايفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:

ا
 

                                                           

 . صاحل خليل أبو أصبع :االتصال و االعالم يف اجملتمعات املعاصرةرادصراصد اللدرصس  اراصألرد ارا2004اارا ا298 .
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توزيع أفراد العينة حسب المشاكل التي تعانون منها نتيجة 
استخدامكم للتكنولوجيا الحديثة
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للومالللا ن اص دران الاسنويدص مماصاعلصاهلهنن انو  ن ص   ن اصصسن كباصلنجاا ان ايفسن   ا(:14اجلدول رقم )
اقكا ابواك ماصنديف اصصلصيل:اا ن م اباصإلا ب ح ل ا

 % ك االحتماالت
 21،42 03 مشاكل صحية
 7،14 01 مشاكل نفسية
 35،71 05 مشاكل تقنية
 35،71 05 مشاكل مهنية
 / / أخرى تذكر

 100 14 اجملموع
كننننباصلننننذر اااأ    اصنننننديف اصصلونننن اأعنننن هاعننننننياب ننننا  نننن ا  ح ننننا(:14التعليددددق علددددى اجلدددددول رقددددم )

رلصانن ااب اكنن ا%71ر35:انبننايفصلننجاقنندر صلايننن اايف ها نن ابننا سرلصاهننل اصصسنن كبالنندرهماصنن لاب اع ا نن ا
ااا%14ر7ن يننننن  اقننننندر اب:اايفصأل ننننن دا سننننن كبصص عنننننن اصلا لاننننن اايفأتيتالاصننننن   ر سننننن كباا%ا42ر21

ك   ننن ااايفصللح نننداهنننلم اصل   نننباصللصحنننداانينننواومليف اننن اعننن ا سننن كباأ ننن .راايفةا ن نننلثب اكننن اساريننن با
أ اهننننذهاصأل نننن داعاانننن صاد نننن  اعلننننيااإارصاننننلاايفهننننذصاايفط ر نننن اصسننننويدص ه صلو   ننننبا ننننلاهننننذهاصلو ا نننن  ا

اجموك ا .ا
علننياصلانن  ايفاهننذصا نن اع كنندهادرصسنن اأا رنننا نن اقنننبا اا رانن ا مننةسننويدص اعمالللا نن اصةعانن  اص داإ 

  سيننن الاسنننات  لردارايفاقنننداا87 اح ننن اأاننن قا يننن اعلنننيااdaliva- tungدصل  ننن ايفاع ننن ا ا اا
اإة  اع ا اصلدرصس ار حنل ايفارينو نلل اصسنويدص اصلو ا ن  اص دران اا %90أكا ا  ااأ أظه  اصلاو املا

أ اهانن ااخمنن ط اصنن   ا نن اح نن اصنهنندالاصل نننياصلننذ ارينننن اصسننويدص اعمالللا نن اصةعانن  ارايفاهانن اا
ا1لي ع  اطلرل اا اهل ة اصلذر ار كلل لاصل ه ا الص اابلايناآة 

ايفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:

                                                           
را اسلرص ا  كئاصلن لثايفاصلدرصس  اصإلدصرر راصل ق رااالتقنيات املكتبية احلديثة و الوظائف اإلدارية املعاونة.ع   اب احمكداصلسه  ا:ا1

اا35را ا1998
ا
ا
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ا
ا

ا.يتاصقوا  اصصئردا  اصلومالللا  رننياعلزرلاأ  صداصل  ا اح(: 15جدول رقم )
 % ك االحتماالت

 92،85 26 نعم
 7،14 02 ال

 100 28 اجملموع
 

 (: 15التعليق على اجلدول رقم )
عمالللا نن اأ نن .ااإد نن   نن اصصن ننلثنياعننربيفصاعنن ارغنننوهمالازقدداا%ا85ر92أ ارلونن اصنننديف اأعنن ها

صصن نننلثنياا ننن ا%ا14ر7أانننباحتيننننيا ينننول.اص ننند   ا  كننن اعلوهكننن انينننن اايفةلنننوا ننن اصللكننن ة راإا
اص درا .اصلذر اةاحينذيف اصقوا  اصلومالللا  ا

ا اه :بعدداع ئص ا  ااإاصقوا  اصصئردا  اصلومالللا  ارصالااإ ا-
اللك رنيا  اصصول ني.ااصإلع ن  إق   اع ق ادصاك ايفا يوك دا لاصل ك  ايفاإرا  اصل س ل ا

اصإلع  اايفصإلنو جايفصخن   اعمل  ن دص اعم ل فاصلمن ع اصا-
ا1صنون هاصصس هد.اعل نااعل  اصسويدص اصللس اااصلو ا  ايفاصل ا  اصصو ددداصلجا-

الو يل:يفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناص

                                                           
ا.ا273حي  اصحملكد :) .س.ة(ا ا.اس داعل اراا1
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مشاكل صحية مشاكل نفسية مشاكل تقنية مشاكل مهنية أخرى تذكر

حديثة المشاكل التي واجهونها نتيجة استخدامهم للتكنولوجيا ال
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ا
قكان ابوانك ماا ة يفس  ا ا ا اص    اصقوا  اصصئردا  اصلومالللا ن الاح لن اصإلب ب ن اباا(:16جدول رقم )

اصنديف اصصلصيل:ا
 % ك االحتماالت

 50 01 غالء األجهزة احلديثة
 / / نقص اخلربة للعاملني

 50 01 صعوبة التفاعل مع التكنولوجيا
 / / أخرى تذكر

 100 02 اجملموع
صلينننتايفرص اعنند اصقوانن  اصلومالللا نن ااأ االانن  نن ا نن  اصنننديف اروننننيا(:16التعليددق علددى اجلدددول رقددم )

صنننن لب اصلو  عننننبا  هنننن ااإاعنننندداأسننننن باح نننن اأ اغنننن  اصألاهننننئداص درانننن راابإلونننن   ااإاص درانننن ارصاننننلا
ا.لينننيلم ا  اص% 50 اهماهل ايفاهذصا  اتال انين ارسم  اصل  ا اصألكرباأ   اصقوا

ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:ايفهذصا  
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ا توزيع أفراد العينة حسب اقتناء المزيد من التكنولوجي
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غالء األجهزة الحديثة يننقص الخبرة للعامل صعوبة التفاعل مع
التكنولوجيا

أخرى تذكر

معرفة اقتناء المزيد من التكنولوجيا 



 املعاجلة الكيفية والكمية وعرض البياانت                     الفصل التطبيقي:                    
 

 

94 

ا.ااستخدامات التكنولوجيا احلديثة يف العملية االشهارية احملور الثالث:
 لقنننلاصلمنننايفينااإنسننن  اإارنننننياعلزرنننلاأ ننن صداصل  اننن احينننتاصألسنننن باصلنننجاد  نننناا(:17)اجلددددول رقدددم 

الللك ل .ا
 % ك االحتماالت

 43،18 19 قاعدة الزابئنتوسيع 
 47،72 21 وخدماهتاإعطاء صورة جيدة عن الوكالة 

 09،09 04 ختفيض تكاليف اتصال النشر
 / / أخرى تذكر

 100 44 اجملموع
 العينة. أفراد  وليس جمموعمالحظة: يف هذا اجلدول قمنا حبساب جمموع تكرار العبارات 

 نن اصصن ننلثنياا%72ر47 ا نن ا نن  اصنننديف اصصننننياأعنن هاروضنن اأا(:17)التعليددق علددى اجلدددول رقددم 
اصلذر ايفص  لصاعلياأ اصلومالللا  اص درا اأعمناصلرد

ككنن ازصد ا ننن اإ م ن نن اصلو  رنننفاابللك لننن اااص ننن را رحتيننننياصةعانن  ااإاايفهنننذصارصاننلاصللك لنن را نندداعننن ا
اديفرههبن رايفهنذصابنرو لن اايفكنبا ن ط ر اصصلصقلاصةلمايفن  اصلجاعضماصص لل   احل اصللكن ة اايف د  هت اع 

اط ر ايفصةقاصح  اع يفةلوا  ا   ا و ب  اصل لصع ا%18ر43ري همالاعلس لاق عدداصلئابا اباين ا
 نن اا%ا09ر9ايفحيننتارأ ايفصإلر نن دص رب نن اصلاانن ا اايفصةوننم ااعلننيةص اصصلقننلاص صقننن اصألسنن  را

اصصن لثنياأ اصصلقلاصةلمايفيناسّهبانلع ا  اخت   اعم ل فاصلاس .ا
 ننن ارينننكيااأيف لقنننلاصص سيننن اعلنننياصلسننننم ااأ  نننلراصلنننجاميمننن اأ انيويلانننه اراهننن اصألاأهنننم يفا ننن ا -

ابصو نن اصةلمننايفينارل ننتاديفرصاحمننلرقالاوننك  احت  نن اصص سينن األهنندص ه اصلويننلر   اراةلننواأننن امياننبا
صص سي اعلياصل ن ساص ن را اة اصون ارايفاهنلاصل ضن  اصلنذ ا ن ا  لن اعو  عنباصص سين ا نلايفصاه ا
 1 ايفا لردره ايفاكباصألط صهاصصهك اابص سي .زابااه

 يفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:

                                                           

راصألك دمي  اللدرصس  اصةاوك ع  ايفاا8:اااخدمات االنرتنيت و دورها يف زايدة فعالية مزيح االتصال التسويقي للمؤسسةا:ا  رهنلراصلدر ا1 
ا.ا49را اا2012صإلني ن  اراا    احي ن اب ابلعل راصلسلفارا
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الللك ل  Mises a jour"علزرلاأ  صداصل  ا احيتاحتدر اصصلقلاصةلمايفيناا(:18جدول رقم )

 % ك االحتماالت
 / / يوم

 21،42 06 أسبوع
 32،14 09 كل شهر

 46،42 13 أكثر من شهر
 100 28 اجملموع

ن حظا ن ا ن  اصننديف اصصنننياأعن هاأ اأغلنتاأ ن صداصل  ان ار ل نل ابو ندر اا(:18ليق على اجلدول رقم )التع
صل ئن اصلنجاع نل اابلو ندر اكنبا نه ااعل هن ا%42ر46عن ان انينن اايفهنلا ن للك لن اأكان ا ن ا نه الصصلقلاصةلمايفينا

بار ننننل ا لايفةا ينننوار%ا42ر21أسنننننلااباينننن امثاعل هننن اصل ئننن اصلننننجاع نننل اابلو ننندر اكنننباار%ا14ر32باينننن ا
ابو در اصصلقلاصةلمايفيناكبارل .ا

صللكننن ة اصة نننه رر اللومالللا ننن اص دراننن ا ننن اجته نننئص ايفاع ا ننن  ايفااكويننن بيف ننن اهاننن انينننواوملاأنننن اابلننن غما ننن اصا
ا اا  اعت ص .ا اأ   اهذهاصأل  دايف  اعيوم لاأ احتدث الاهذصاصل م أهن اةاع إةعلظ    الاجم  اعكله را

صللكنن ة اةزصلنناابلن غما ن اصكوين هب اللومالللا ن اص دران اع وكنندااأ رند اعلنيااإمنن د اعلنيا ن  ااإ يفاهنذصايفاا-
ا.علياصللس اباصلو ل در اللايفرملاعكله ايفاعلس لاجم هل ا وكال الاصهل عفاراصل  ق  اصلسيا  اراصليك  اص يا 

ايفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  ينا:
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أخرى تذكر

تروني توزيع أفراد العينة حسب األسباب التي دفعت إلى إنشاء موقع الك
للوكالة
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ا
اعلزرلاأ  صداصل  ا احيتاعل  اصللك ل اللومالللا  اص درا الاعا  ماصل كباصإلدصر .اا(:19ول رقم )اجلد

 % ك االحتماالت
 100 28 نعم
 / / ال

 100 28 اجملموع
لاصنننديف اأعنن هايفاصلننجاأكنند اعلننيااإل هنن ايفصصن انن ا نن ا نن  اصلاونن املاصصولصننبا(:19التعليددق علددى اجلدددول رقددم )

يفاا%ا100يفاهنننذصا ننن اع ميننن اصلاينننن اصص ننندرداب:اارالللا ننن اص دراننن الاعا ننن مايفاعيننن  اصل كنننباصإلدصر قننندرداصلوم
  ااننلا  اننمالل كننبالاظنن يفهابا ه  هنن ايفاعننلا ل نن ا نن ا نن  اصلواينن  ابنننياأقينن  اصللك لنن ايفاعيننهار هنن اةلننوا

احيا .

ل نن ا نن ا نن  اعمننلر اار هنن اةلننواال ننداأسننهكناصلومالللا نن اص درانن الاصلوننأث اعلننياصص سينن  اصصيننويد  ايفا-
صهل مباصلوا  ك اللك سين ايفإزصلن اص نديفدايفاصل لصصنبابننياصللحندص ايفصصينولق اصإلدصررن اصصيول ن رازقدداصلواين  ايفا

أهن اع كباعلياعملر اصألس ل تاصإلدصرر الاصص سين ااإاصلو  يف ابنياصص سي ايفا  يفعه الاعا  ذاصألعك  اابإلو   ا
 1صساصع     اصإلدصرداص درا الاصلوت  ايفاصل   دد.اص اروك  يا ل

                                                           
1Lucas henry: The Use Of Accounting Information Systems; Action and organization performance. The 

Accounting Review. Vo 1.1 No 4 ( October 1977 011P )   
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للوكالة"Mises a jour"توزيع أفراد العينة حسب تحديث الموقع االلكتروني 
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يفاحننتاع ننل اصص سينن ا  صقننن احم مهنن ابسننمباا نندايفابم نن  دا ها نن اعضننك اصلينن اص ينن اصيولننفانسنن ط هت اسننلص ا
 ن اةابداهل ا  اصسويدص اصلومالللا  اص درا ال عان  اصلنجاميماهن ا ن امجنلاصص لل ن  ايفاصص  ااصإلنو ا  ر أيفصإلدصرر ا

ا.1  اصصا دراصصو ح اهل ايفاةلواحتاعمل اق صرصهت اسل ك ايفاص ان ا

ايفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:

ا
اعلزرلاأ  صداصل  ا احيتاجم ة اصسويدص ا نم اصةنانن.اارننيا(:20اجلدول رقم )

 % ك االحتماالت
 39،06 25 احلصول على املعلومات و تبادهلا

 34،37 22 نقل امللفات
 25 16 تنفيذ بعض األمور

 1،56 01 أخرى تذكر
 100 64 اجملموع

 

 جمموع أفراد العينة.  وليس مالحظة: يف هذا اجلدول قمنا حبساب جمموع تكرار العبارات 

                                                           
ا.ا373را ا2005رادصراصل م اصل  يباراصل  ه درااإدارة السلوك التنظيمي_ نظرة معاصرة  لسلوك الناس يف العملصمحداس دا ام ي:اا-ا1
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رلونن اصنننديف اصصننننياأعنن هاأ انيننن اصسننوت  اصصيننويد نيالسنننم اا(:20التعليددق علددى اجلدددول رقددم )
ةلواأ اصةناننناع ونرباأكان ا نئيفداللك لل ن  اا%ا06ر39:اانلل   اع درابلل ال اعلياصص اصةنانن

يفاتمنن ا يننويد  ه ا ننن اص اننل اعلنننياهننذهاصأل ننن داحننل اأ ا لوننلااعلنننياصعوننن راأ اهنننذصاصجملنن  اهنننلاا
انس طاصللك ة اصصدريفس ا

لنيان نباصصل ن  اة نه رر اعصالاصللكن ة اصةناننراكك اعيويد ا نم اابة ه ريفاكذصاصلدرصس اصصو ل  ا
 ن اصصينويد نياللسننم ايفاع ين اهنذهاصلاينن اكنل اصللك لن اهن اعنن رداا%ا37ر34عان ايفاهذصا  اأا با

صل درندا ن اصجملن ة ايفاهنذصا ن احينوماعل هن اصةعان  ايفارمنل ان نباصصل ن  اعن اامع ا نم اللوين  ايفاعضن
يفاعينننويد اأرضننن الوا  نننذاب ننن اارصآل ننن ر ط رننن اصلربرنننداصةلمنننايفيناصلنننذ ارينننويد الونننن د اصص لل ننن  ا نننلا

بلانننلداااا%56ر1 ننن اصصينننويد نيايفاقنننداأ ننن د ا ينننويد اباينننن اا%ا25صأل نننلرايفاهنننذصا ننن اعنننرباعاننن ا
اصلربص ملاصلومالللا  .ارايفصلن  اع اجم ة اأ  .اةسويدص اهذهاصأل  داعوليصالاصةعا  اص  را 

ا:اصةناننعليا نم ااصإلع  يفاهذصا  اأكده اعنداص ك د الاكو ب :اصةعا  ايفاا-
زقدداصلو ننن هااإاللومالللا ننن اصةعاننن  اص دراننن الايفقواننن اص  وننن اأد.اااصةنوسننن راصللصسنننلايفاصصويننن رااإ  ا

عنن اع د نن ا نن ا نند   اصعانن ل  ايفاإع   نن الا ننتاصص نن در ارايفااعنن ااةا ننواصنكنن ه احلهلنن ال سننو  ددا
ا1آ  اإايفا  ا  دص اأ  .ااإا   اأ اهذهاصةسو  دداختولفا  ايفس ل ا
ايفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يلا:

ا
ا

                                                           
 . 52را احمكداعنداص ك د:ا) .س.ة(اا1

0

5

10

15

20

25

الحصول على المعلومات
و تبادلها

نقل الملفات تنفيذ بعض األمور أخرى تذكر

توزيع أفراد العينة حسب مجاالت استخدام شبكة االنترنت
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صللك ة اللومالللا ن اص دران ااإد   يفرص ااأهماصلديفص لرننياعلزرلاأ  صداصل  ا احيتاا(:21اجلدول رقم )
الاصجمل  اصة ه ر .ا

 % ك االحتماالت
 31،50 23 حتسني جودة اخلدمات

 31،50 23 ربح الوقت
 9،58 07 تكاليفالتقليل من ال

 27،39 20 مواكبة التطور التقين
 / / أخرى تذكر

 100 73 اجملموع
 

 أفراد العينة.  وليس جمموعمالحظة: يف هذا اجلدول قمنا حبساب جمموع تكرار العبارات 
 نن ا نن  اصنننديف ان حننظاأ اصلنندص لاصألكننرباصلننذ اعلننياأس سنن ا ا(: 21التعليددق علددى اجلدددول رقددم )

للا ننن اص دراننن الاصجملننن  اصة ننه ر اهنننلاحتيننننياانننلدداص نند   ايفاكنننذصاربننن اصللقنننناباينننتاصلومالااإد نن  
ل ننأيتالااا%ا39ر27لمننبادص ننلارامثاعل نن ا لصكننن اصلومننلراصلو نن ابايننن ااا%50ر31 وينن يفر اع نندراب:ا

روضنن ا نن ا نن  اصلايننتاصصننذكلردااا%ا58ر9صأل نن ادص ننلاصلو ل ننبا نن اصلومنن ل فابايننن اأقننباع نندرابا
صلاسنن طاصة ننه ر ارايفاالاصلومالللا نن اص درانن اإد نن  أننن اع نندد اصلننديفص لاصلننجاعلننياأس سننه ا اسنن ب  را

اصلجاعاتاكله الاهدهايفصحداأةايفاهلاحتينياأدص اصللك ة اصة ه رر ايفاكيتارو اصصو   لني.
ايفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:
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أخرى تذكر

توزيع أفراد العينة حسب أهم  الدوافع وراء إدخال الوكاالت
للتكنولوجيا الحديثة في المجال االشهاري
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صلنننجاعينننويد الاايفصلومن  ننن  اص دراننن أهنننماصلنننربص ملارنننننياعلزرنننلاأ ننن صداصل  اننن احينننتاا(:22اجلددددول رقدددم )
اصل كل  اصة ه رر .ا

 % ك االحتماالت
Mgix / / 

Photoshop 26 44،82 
3d max 06 10،34 

Adobe Flash 16 27،58 
 17،24 10 أخرى تذكر

 100 58 اجملموع
 اد العينة.مالحظة: يف هذا اجلدول قمنا حبساب جمموع تكرار العبارات و ليس جمموع أفر 

صلننربص ملاايفاصلومن  نن  اصص احنن اهنن اصألكانن اصسننويدص  الاصل كل نن ااإ ( :22التعليددق علددى اجلدددول رقددم )
هنلاصألكان اصسنويدص  ايفاهنذصاا Photo shopصة نه رر ا ن اقننباأ ن صداصل  ان اح ن ا نداأ ابن   ملاااا

يفاصلننجاع نندرابااAdobe flash يفاعل هنن انيننن اصسننويدص ا%82ر44 نن اع مينن اصلايننن اصص نندردابا
ا%ا58ر27
لاااا%24ر17باينن ااAdobe llustratorعينويد ابن   ملاااا  ن دص ا10يفاند ااأنان اإاإون   ا

صلننربص ملايفاصص ننندرداباينننن ااابقننن بنننياهننلاصألقنننباصسننويدص  الاصل كل ننن اصة نننه رر اا3dmaxحنننيابننن   ملااا
ا. %34ر10

ايفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:
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Mgix Photoshop 3d max Adobe Flash أخرى تذكر

الحديثة توزيع أفراد العينة حسب أهم البرامج والتطبيقات
. التي تستخدم في العملية االشهارية
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رننننياعلزرننلاأ نن صداصل  انن احيننتاعكننباصللسنن اباص درانن الل كل نن اصة ننه رر اعلننيازقددا( :23اجلدددول رقددم )
اصلواي  ابنياصألقي  اصلدص ل  الللك ل .ا

 % ك االحتماالت
 100 28 نعم
 / / ال

 100 28 اجملموع
 

دداعلقنننلاصصنننلظ نيالنننئقاأ ن حنننظا ننن ا ننن  اصننننديف اصصنننننياأعننن هاا(:23التعليدددق علدددى اجلددددول رقدددم )
ا100صلواي  ابنياصألقي  اصلدص ل  الللك ل انو   اعملر ايفس اباعمالللا  اص درا ايفاهنذصا ن اع كندهانينن ا

أ ااإاصصن ننلثنياصلننذر ارنن يف ازقدداصلواينن  اابللك لنن اان ص اعمننلر ايفسنن اباهننذهاصأل نن دايفاهننذصارصاننلاا ن %
ا. اصة ه رر لا  اص درا االل كل يفصعنيام   اعملر ايفس اباصلوماللصصلظ نيا

أ اصلواين  ا:اهنلاأحنداأهنما منل  اصل كل ن اصإلدصررن ا اح ن احي ن اصلواين  اصلل ن بابننيااإايفاهذصارصانلا
ا.1صجملهلدص اصل  در ادص باصصا ك 

ايفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:

 
 

                                                           
1HarbertG.Hicks : the Management Of Organization،  2 end edition New york،McGra Will Book Co ، 1972، 

pp 22-34  
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Mgix Photoshop 3d max Adobe Flash أخرى تذكر

رية على توزيع أفراد العينة حسب عمل الوسائل الحديثة للعملية االشها
زيادة التنسيق بين األقسام الداخلية للوكالة
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ص دراننن الل كل ننن ااصنننئصقاصلنننجاأوننن  وه اصلومالللا ننن رنننننياعلزرنننلاأ ننن صداصل  اننن احينننتاصا(:24اجلددددول رقدددم )
اصة ه رر .ا

 % ك االحتماالت
 39،28 22 السرعة

 39،28 22 الكفاءة و النوعية
 21،42 12 التفاعلية و النوعية

 / / أخرى تذكر
 100 56 اجملموع

 مالحظة: يف هذا اجلدول قمنا حبساب جمموع تكرار العبارات و ليس جمموع أفراد العينة. 
صلالع ن اصلم ن  دايفااإا:ا  ا   اصنديف اروض الان اأ اصلين ع اابإلون   ا(24التعليق على اجلدول رقم )
صص يفنننن الاحننننياحتونننباصلو  عل ننن ايفااار%ا28ر39باينننتا ويننن يفر ايفاصص ننندردابا نننده احتونننباصص عنننن اصأليفاا

ا%42ر21 عن اصلا ن  ابايتاع دراباصص
ق  ننااصإل نه رعن سااإايفللاهن ايفاران ايف  ا   اصلاون املاميمن اأ انينواوملامنن اب هنلراصلومالللا ن اص دا-

كنننن نلددالاعاننننك مامحنننندصثاعتنننن ص ااذررنننن اعلننننيا يننننول.اهننننذصاصأل نننن ارن نننن صاصنننن اأونننن  و ا نننن ا ننننئصقاا
ك لانننننل ايفاصلانننننلردار ننننه رص ايفاكنننننذلوا  صنننن  اصلو  عنننننبايفاصليننننن ع ايفاعاننننلااصللسننننن اااصصيننننويد  اصة
احديفداصلئ   ايفاصصم  .األتنا  اع صل  درلاح  ا مانابديفره ا  اص وا راصللقنايفاصنهدايفاصلومليفا

ايفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:
ا
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السرعة الكفاءة و النوعية ةالتفاعلية و النوعي أخرى تذكر

لوجيا توزيع أفراد العينة حسب المزايا التي أضافتها التكنو
.  الحديثة للعملية االشهارية
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رننننياعلزرنننلاأ نن صداصل  انن احينننتاصلو ا نن  اص درانن اصلننجاعل نننتاديفرهنن الاحتدرننداننننلااا(:25اجلدددول رقددم )
اصة ه ر.ا

 % ك االحتماالت
 96،42 27 نعم
 3،57 01 ال

 100 28 اجملموع
 

ا%ا42ر96  ا   اصنديف اروض الا اأ انين اا(:25)التعليق على اجلدول رقم 
 ننداأ انيننن اايفلاصص  بننبأ نن صداصل  انن ارنن .ام اصلو ا نن  اص درانن اعل ننتاديفرالاحتدرنندانننلااصة ننه ررا نن اا

أ اصلومالللا نن اص درانن اةص اطن  نن ااإار ننلداايفهننذصاصأل نن أ نن صداصل  انن ارنن يف اعمننساةلننواا نن ا%ا57ر3
ايفصهلندهاصص انلصص نئداا لننا ن اصة نه را ولنفاحينتاصنكهنلراصصينوهدهرا والع الاحداةصهت راهذها

ا  اصة ه راصص د 
 يفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:
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ي تحديد توزيع أفراد العينة حسب التقنيات الحديثة التي تلعب دورها ف
.  نوع االشهار



 املعاجلة الكيفية والكمية وعرض البياانت                     الفصل التطبيقي:                    
 

 

104 

ارننياع ع تاصصلولع  اصة ه رر احيتاصأل  صداصصن لثنيا.ا(:26اجلدول رقم )
 % ك االحتماالت

 33،33 28 فكرة
 33،33 28 خدمة
 33،33 28 منتج

 100 84 اجملموع
 ن ا ن  اصننديف اصصلون اأعن هالاع نتاصصلصون لاصة نه رر اصص  يفون اا(:26التعليق على اجلدول رقدم )

لاصللكنن ة احينننتاصأليفللرنن ا نننداكنننبا نن اصل مننن دايفاص د نن ايفاصصانننوملاباينننتا وينن يفر ايفاصلنننجاقننندر ابا
ا%ا33ر33

ا. اكباحيتاجم ة اصهوك  ه هذهاصلايتاا   ايف  اصلاع تاصلذ ايفو و اأ  صداصل  اا-
ايفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:

ا
ا

رنننننياعلزرنننلاأ ننن صداصل  اننن احينننتاصلو ا ننن  اص دراننن اصلنننجاعنننو ممالاحتدرنننداعمننن ل فاا(:27اجلددددول رقدددم )
ا.اصإل ه ر

 % ك االحتماالت
 96،42 27 نعم
 3،57 1 ال

 100 28 اجملموع
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فكرة خدمة منتج

ترتيب الموضوعات االشهارية حسب األفراد المبحوثين 
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 (: 27التعليق على اجلدول رقم )
 اصنننديف ان حننظاأ اأغلننتاأ نن صداصل  انن ار نن يف ام اصلو ا نن  اص درانن اعننو ممالاحتدرننداعمنن ل فا نن ا نن 
ا%ا57ر3باأ  اابقن اأ ن صداصل  ان اصصن لثن اصص ندردانيننوهماار%42ر96ع مي انين اايفهذصا  اصإل ه ر
اا نننن  بالع نننن اصلو   عنمنننن اأس سنننن ااصإل ننننه ر نننن  احتدرنننندا  ئصن نننن اايفبمن  نننن اص نننن  عنننن .اعمننننساةلننننواا هنننن 

ا ندداابلون يلاحت  نن اأراب اااصإل نه رراح ن ا نداأنن اكلكن اك ننناصلو ا ن  اصصلظ ن الايفطن  وهن صصينويد  ا
ا.يفصل مساص   كن دا

 اصص سينن  ابويا اننه الل كننباصإلعنن ينايفاهلننذصا ننداماأيفع نن هاصص ئصن نن امهننن اصصننن ل اصلننجاع ننل اصلسنن ك  ا
علياس  سن اع  ن اللك سين ابنباأ اب ن اص نربص ار ونربيف احتدرندال ساهنياببار وكدااص ئصن   اأ  اصصحتدردا

ا1.صص ئصن   الل كباصإلع ينا  اأص تاصل  صرص اصلجاحياباعل ه اإدصرص اصإلع  ا  اقنباصلس ك  ا
كيمن الوكلرنباعكل ن  اص نه رر ا ينو نل  ايفبنتاأ اع صانلاديفرقاااإل هن رانت اأ ارا ن ااصإل ه ر  ئصن  ااأ 

ا2صلويلر   اص اص  صل الاصلن ئ الاول اصصوت ا
انئ صا هكن ا اهن ايفابلون يلااصإل نه ريفاعمنل ا من اا ن  ل ريفا  ص اصل ل ابتاأ اتولنواصص سين ا من ا

لاصص سينن ايفاأ اهننذصاصأل نن ابننتاأ ارمننل االإل ننه رهننذهاص منن اعلونن اصص ئصن نن  اصصو  قننن ااإطنن روننك ا
ا3.  ايفا  ن حتناس م داصإلدصردايفارق ب اصإلدصرداب كل  اةك

ايفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:

ا
                                                           

ا.ا128را ا2001را مون اصإل   اراصإلسمادرر راهندسة اإلعالن و العالقات العامةعنداصلي  اأبلاق ف:اا1
2  

ا.ا205را ا1980صلاهض اصل  ب  اراصل  ه درارادصرا د باإااصإلع  إحي  اعيم :ااا3
ا.ا49-47_اط ه احمي اصلت ليبراصمحدا  ك اصل يم  ا:) .اسا.ة.(ار اا
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كم في تحديد توزيع أفراد العينة حسب التقنيات الحديثة التي تتح
.  تكاليف اإلشهار
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يفهنباحندثا لنبالاأحنداصلو ا ن  اصصينويد  ااإةصرننياعلزرلاأ  صداصل  ا الاح ل ا  اا(:28اجلدول رقم)
اصص د .ااصإل ه رسلن اعليانلاااأتث 

 % ك االحتماالت
 57،14 16 نعم
 42،85 12 ال

 100 28 اجملموع
 

م احننديفثاأ اا نن اصصن ننلثنيا%ا14ر57 نن ا نن  اصنننديف ارنن .ا(: 28رقددم ) التعليددق علددى اجلدددول
أ اا ناهما%ا85ر42ب اكن ارن .ااصص ن يف ر صإل نه ر لبالاأحداصلو ا   اص درا ار ث اسلن اعليانلع ن ا

اةاعوأث ام اص و  اعليا يول.اصلو ا   اصصيويد  .ااصإل ه رنلع  ا
أهنننن اكت هننن ا ننن اصللسننن ابااإةمالللا ننن اص دراننن ا ننن اإب ب ننن  ايفاروضننن ا ننن اةلنننواأنننن اابلننن غما ننن احتكلننن اصلو

اصأل  .اةاختللا  اصليلن   .
ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:ايفهذصا  
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ا
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يات توزيع أفراد العينة في حالة ما إذا حدث خلل في أحد التقن
المستخدمة و هل تأثر سلبا على نوع اإلشهار المقدم
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ص   ن اك   ن اعنندصرااص لنبالاأحننداصلو ا ن  اصصيننويد  الاح لن اصإلب ب نن اايفسن   ا انن ا(:29اجلددول رقددم )
ابا ماقكا ابواك ماصنديف اصصلصيل:ا

 % ك االحتماالت
 35 07 استخدام تقنيات أخرى

 35 07 الصيانة
 30 06 اللجوء اىل أحد الزمالء

 100 20 اجملموع
 

حندثا لنبالاأحندااإةص  ا   اصنديف ار .اأ  صداصل  ا الاح لن ا ن اا(:29التعليق على اجلدول رقم)
لاصسننويدص اع ا نن  ااصوكالنن اأس سنن يفصرننوماعنندصرااهننذصاصأل نن ا نن ا نن  ايفوننلابنندصاباصلو ا نن  اصصيننويد  ا

ا.%ا30أحداصلئ   اباين ااإايفاعل ه اصلل ل اار%ا35ننايفصص درداب وي يفر اايفصلا  ن ابايتأ  .ا
 يفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:

 
ا
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استخدام تقنيات أخرى الصيانة اللجوء الى أحد الزمالء

كيفية تدارك الخلل في أحد التقنيات المستخدمة 
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رننننننياعلزرننننلاأ نننن صداصل  انننن احيننننتا نننند.اصسننننو  دداصل نننن اماابل كل نننن اصة ننننه رر ا نننن اا(:30اجلدددددول رقددددم )
 لا  اص درا الاصل كب.اصلومالل

ا
 % ك االحتماالت
 85،71 24 درجة كبرية

 14،28 04 متوسطة
 / / درجة قليلة

 100 28 اجملموع
 

 (: 30التعليق على اجلدول رقم )
صة نه رر اع ارأ اصصن نلثنياحنل ا ند.اصسنو  دداصل ن اكنياابل كل ن اايفصلذ ارس   ا   اصنديف اصصننيا
ب اكننن ارننن .ااصل كنننبرأهنننن اأحننندثناجتدرنننداكنننن صالا نننمباا ننناهما%ا71ر85 .اعلنننيا ينننول.اصللكننن ة ارننن

علننياأ اصلو درنندانو  نن احوك نن ااإمننن ارنند اد ايفهننذصاإ   ديف نن اايفك نننناصلايننن ساجتنندداامهننن ا%ا28ر14
ا ه رر .صإلل كل  اصلوت  اصلجاأحدثوه اصلومالللا  اصندرددالل  اكنياابل كل  ا

اصلو يل:ايفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  ين
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درجة كبيرة متوسطة درجة قليلة

ارية من توزيع أفراد العينة حسب مدى استفادة القائم بالعملية االشه
التكنولوجيا الحديثة في العمل
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رننننننياعلزرننننلاأ نننن صداصل  انننن احيننننتاصص نننن ر اصلننننجارننننوماعلننننياأس سننننه اعا نننن ماصل كل نننن اا(:31اجلدددددول رقددددم )
اصة ه رر .ا

 % ك االحتماالت
 15،68 08 أساس وظيفي

 41،17 21 أساس الوسيلة االشهارية
 23،52 12 أساس نوع العمالء

 5،88 03 أساس سلعي
 11،76 06 أساس جغرايف
 1،96 01 أخرى تذكر

 100 51 اجملموع
 أفراد العينة.  وليس جمموعمالحظة: يف هذا اجلدول قمنا حبساب جمموع تكرار العبارات 

ا17ر14أعنن هاأ انيننن اعسنن اصلن نن   اصإلحانن ا  اصصن انن الاصنننديف اا(:31التعليددق علددى اجلدددول رقددم )
س سنن اعا نن ماصل كل نن اصة ننه رر اهننلانننلااصللسنن ل اصصن ننلثنيارنن يف اأ اصص  نن راصأليف اصلننذ اعننوماعلننياأا نن %

ونباصألسن ساصلنلظ   اصلا لان احيب اكن اااا%ا52ر23اباينن صلا ن ن امثارل  اننلااصل كن  الاصص عنن ااصة ه رر ر
ا%ا68ر15باين اع درابا

صلينل  اصص عنن اصأل ن داصألسن ساارايفنيتال%ا76ر11لاحنياحيوباصألس ساصنت صلاصص عن اصل صب  اباينن ا
ا%88ر5ايفصص دردابمقبانين ا

للوا نننن ماصل كل نننن ااكك  نننن راآ نننن أنانننن ايفانننند ا  نننن دداع وكننننداعلننننيانننننلااصلومالللا نننن اصصيننننويد  اااإاإونننن   ا
ايفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:ا.%96ر1صة ه رر اباين ا
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أساس وظيفي أساس الوسيلة 
االشهارية

أساس نوع 
العمالء

أساس سلعي أساس جغرافي أخرى تذكر

ظيم العملية توزيع أفراد العينة حسب المعايير التي يتم على أساسها تن

.  االشهارية
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سنننويدص اصل لصعنننندارنننننياعلزرننننلاأ ننن صداصل  اننن احيننننتاعلصصنننباصللك لنننن ا نننلاعك اهنننن اابا(:32اجلددددول رقددددم )
اصلومالللا  .ا

 % ك االحتماالت
 89،28 25 دائما
 10،71 03 أحياان
 / / أبدا

 100 28 اجملموع
:اروضننن ا نننن ا ننن  اصننننديف اصصلونننن اأعننن هاأ اكننننبا  ننن دص اصل  انننن ا(32التعليدددق علددددى اجلددددول رقددددم )

 انينن اب اكناعك اهن رلاللولصصنباصللك لن ا نااا%28ر89عيويد اصل لصعداصلومالللا  ابسمبادصاماباينن ا
ا  اأ  صداصل  ا اعيويد  اأح   .اا%71ر10

سننن ع ااإايف اننن انينننواوملاأ اصللكننن ة اعينننويد اصل لصعنننداصلومالللا ننن الولصصنننبا نننلاعك اهننن ايفاهنننذصارصانننلا
ايفصل اصليل  ايفاإو   ا  اعيولئ  اطن   اعكباهذهاصأل  د.ا

طن اعلاهن هتمايفاسنللك  هتمالاص انل اعلنياصلينللايفاحتو جاصصا ك اللو  هاعلياصل ك  اصصولق نيارايفاخم 
صصنلردر ااإاأصنن اهان اا  رننيا ن اصلنئابا اصحملوكلننياراإون   ااصةنان ننصصاو   اراح  اأن ا  ا ن  ا

  لل ننن  اعننن ااإرسننن  ريفابنننذلواأصننن ا  مننن  اصص سيننن اأ اع ننل امكاننن ا ننن اجمنن دايفاصلننن ا نيايفاصصنننلزعنيا
ا1ميم اأرض اعكبادرصس  الاصألسلصبااإةاةنان نص او  هت ايفا د  هت اعربا

ايفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:

ا

                                                           
ا:ا2015-02-05ا:ابو ررخا Acodemy.org-www.Ao.ا    ع ا لقلااراالتصال تقنياتصلدصمن را:اصألك دمي  اصل  ب  اصص ولح الا.  1
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 رننياعلزرلاأ  صداصل  ا احيتاصل  صرص اصصويذداأثا  اصلويم االل كل  اصة ه رر .ا(: 33اجلدول رقم )
 % ك االحتماالت

 20 08 قرارات تتعلق ابمليزانية االشهارية
 47،5 19 لة والتصميمابلرساقرارات تتعلق 

 30 12 قرارات تتعلق ابلوسيلة االشهارية
 2،5 1 أخرى تذكر

 100 40 اجملموع
 

 أفراد العينة. وليس جمموعمالحظة: يف هذا اجلدول قمنا حبساب جمموع تكرار العبارات 
  كن ا ارلو اصنديف اأع هاأ اأعليانينن اسن لنا ن اقننباأ ن صداصل  ان(: 33التعليق على اجلدول رقم )

يفاصصو ل ن اابل سن ل ايفاااا%5ر47انبن  صاصل  صرص اصصويذداأثا  اصلويمن االل كل ن اصة نه رر اباينن اع ندر
يفالاصأل ننن اأتيتاصل ننن صرص اعو لننن ااا%30صلوانننك ماراعل هننن اصل ننن صرص اصصو ل ننن اابللسننن ل اصة نننه رر اباينننن ا

 ايفانند ا  نن دداع وكننداعلننياأسننساأ نن .اأنانناإاإونن   اار%20ابص ئصن نن اصة ننه رر ابايننن اأقننباع نندرابا
للويم ااابإلو   الألسساصصذكلرداس ب  ايفاعوكابالاق صرص اعو ل اابلملنتالل كهنلراصصينوهدهاباينن ا

عيننولئ اختمنن اا يننن  اقنننبااررولونن الانن ا نن ا نن  اصلاونن املاصصننذكلرداسنن ب  اأ اصل كل نن اصة ننه رر ا%ا5ر2
 ضننكل اصل سنن ل ايفاك   نن ايفصلننذ ار كننئاأس سنن اعلننيارص د نن اايفأ  حلنن اصل نن  اصلاهنن ا اللكاننوملااإاصللصننل ا

اصصا ئ.الإل ه رصص ئصن  اصحملدددااإاأ اعابااإا يفرصاابللس ل اعاك كه ا 
ايفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:
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أفراد العينة حسب القرارات المتخذة أثناء التخطيط للعملية االشهارية
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 احملور الرابع: األهداف احملققة من استخدام التكنولوجيا احلديثة يف العملية االشهارية. 
دص نننباايفجتدرنننداصل كنننبإد ننن  اصلومالللا ننن اص دراننن اصداصل  اننن احينننتارنننننياعلزرنننلاأ ننن اا(:34قدددم )اجلددددول ر 
اصللك ل .

 % ك االحتماالت
 89،28 25 كبرية

 10،71 3 متوسطة
 / / قليلة

 100 28 اجملموع
صصن لثنياحل ا ند.اإحندصثاأ اعس اب    اصنديف اصصلو اأع هاراا(:34التعليق على اجلدول رقم )

 للو درداعليا يول.اصللك ل اح  اهاصلومالللا  اهذ
ساعنوكم ااأهنن ا%ا71ر10ب اكن ارن .ااصل كنبرأهن اأحدثناجتدردصاكن صالا مباا اهما%ا28ر89ر .ا
ا  ك اساري بايفةا ن لثامهن اصو دد.ااصل كبرسل.اجتدرداقل بالااإحدصث  ا

  اصل كننبالاصللكنن ة اصة ننه رر ايفاأصننن نايف انن انيننواوملاأ اصلومالللا نن اص درانن اأحنندثناعتنن ص الاجمنن
  نننلاصلو درننندالاصل كنننبادص نننباهنننذهااإا ننن اصلاسننن ط  اصصومننن ردالللك لننن ارايفاهنننذصارصانننلااانننئ اةارو نننئأ

إح  اط باادرددايفاحدرا ابدةا  اط باقدمين الاص  ن دايفاصلومالللا ن ا نمبا ن اأ نم  ااإاصأل  دا
اصلو درد.

اإاصل درنندا نن اصليننللايفاص نند   ايفهننذصا نن ارد  نن ااإنونن جا اسنن همالازقددايفاعل نن ا نن  اصلومننلراصلوماللننلا
صلويمنن اال سننما منن اعيننلر   اإع ن نن اللننايفرملا  صنن ا ننلاظهننلرااهنن  ا وياانن ايفا ا كنن  اإع ن نن ا

ا1.عا ماصل كباصإلع ينايفعدعك اك  ايفا هاو ادص باصللك ة اصة ه رر 
ايفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:

ا

                                                           
 . 50، ص 2005، دار النهضة العربية ، )د، م، ن ( ،  ر لإلعالن و العالقات العامةفن التحريعصام فرج الدين : 1
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ا
هننذهاصلومالللا نن ادص ننباارننننياعلزرننلاأ نن صداصل  انن احيننتامنننااصلوت نن اصلننذ اأحدثونن ا( :35دول رقددم )اجلدد

 صللك ة .
 % ك االحتماالت
 26،53 13 التجهيزات

 30،61 15 حتسني اليد العاملة
 42،85 21 أساليب العمل
 / / أخرى تذكر

 100 49 اجملموع
 أفراد العينة.  وليس جمموعتكرار العبارات  مالحظة: يف هذا اجلدول قمنا حبساب جمموع

اا%85ر42أ انينن اعسن اب ن   اصإلحان ا  اصصن ان الاصننديف اأعن هاا(:35التعليق على اجلدول رقم )
 ن اصصن نلثنيارن يف اأ اعمالللا ن اص دران اأحندثناجتدرندصاعلنيا ينول.اأسن ل تاصل كنبارايفاةلنوابننديفره ا

ل   ايفاعن دهل ا  ارضنك اعكل ن اعين  اصل كنبابان  ا   لن ايفاعلزرنلالاعي رلايفاعيه باص ال اعلياصص ل
 لننن ا ضننن  الوينننئر اأكنننرباقننندرااإاعننندداأ ننن صدالان نننساصللقننننارايفاصلنننجاأد اأرضننن ااإان نننساصص لل ننن  ا

عم ا  اهنذهاصص لل ن  ايفاعينه باصسناا عه اككن اأهنن اسني  اأرون  اعكنبامجن ع اصو ب ن اصألعكن  رايفا
عمالللا نن ادص ننباصللك لنن اعلننيااأحدثونن صلننذ ااصلوت نن ا اصصن ننلثنيارنن يف اأ امنننا ننا%ا61ر30قننداسنن لا ا

حتينننياصل ننداصل   لنن ارايفازقدداص ننه رص ايفاصل نندرص الاعمننلر اأمننن طاصل كننبالاصللك لنن اراأ نن اصلنناكااصلانن ينا
ككنننن اأ اصلو ه نننئص اصصونننل  داعوا سننننتا نننلاع ك ننننتاااا%53ر26 ننن اصلوت ننن ا  وكاننننبالاصلو ه نننئص اباينننن ا

ا.صلسنم  اصةعا ل  ا
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كبيرة متوسطة قليلة

مل داخل توزيع أفراد العينة حسب إدخال التكنولوجيا الحديثة و تجديد الع
الوكالة
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 ننن  اصلوت ننن اصلننذ ارمننن أالاصص سيننن اراهننلاصنننند  جامج نننلاصل نن علنيادص نننباصص سيننن ايفا نن ابننننيا نن يفطااإ 
اأهدص  ااس يفرداعا  ذهايفاعكلهماعليابللغاصلو  هماحل احمولصهرايف

هايفوننلابنن ص ملاهتننداإاو نند.اةلننوارا  ننارابننباصإلعنن  أهننما هنن  اصةعانن  ايفاصلننجاةاعا انن الاايفاهننذه
صأل  صدابون اسللك   ايفاع رس  اادرددا اعن اع اصلو ي ايفاصل كباعلياعل  اصلس يفطاصن نددااإقا ااإا

ا1.لوأر داصلوت  
علننننوااإد نننن  ايفصإلنونننن جاب نننندصل كننننباادص رننننننياعلزرننننلاأ نننن صداصل  انننن احيننننتا يننننول.اأا(:36اجلدددددول رقددددم )
 صلومالللا  .ا

 % ك االحتماالت
 100 28 حتسن
 / / تدهور
 100 28 اجملموع

ا
ا ن %100أعن هارن .اا ن ا ن  اع  نصا  م ن  اصننديف اصصلون (: 36التعليق علدى اجلددول رقدم )

هنذصارصانلادص باصللكن ة ايفااصل كبايفصإلنو جأدص ا.الاحياناكا ا  ا يواصصن لثنياأ اعمالللا  اص درا 
ننياصل نننننلصاأحننننندلاصإلنو ا ننننن ااصلنننننئقدداصأل ننننن درايفصلنننننجاأصنننننن نصلومالللا ننننن اص دراننننن الاهنننننذهااإد ننننن  اإا

اصألس س  اللوملراصلومالللا .
حم يفلننن اصلوم نننفا نننلا وملن هتننن ايفارو لنننيا  صننن الااإاع  عنننباصص سيننن ا نننلاب ئوهننن ارننند  ه ااإ ح ننن ااا-

 نند   ارايفاقننداةار ننفاصلوت نن ااعاننداهننذصاص نندابننبارسننكباعت نن ااأيفحتينننيانلع نن ا او  هتنن ا نن اصليننللا
ا2. ا د   اجته ئص اادرددط ر  اصإلنو جالاحداةصهت

ايفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:
ا

                                                           

 1 .  ام ياعسل.:اأسس علم النفس الصناعي التنظيمي،اصص سي اصللطا  اللمو براصنئصا را1992را ا204.
 2ا.ا  صداصل  و :اإدارةاالتغيريراصصمن  اصل اك ن  راصل  ه درا1997را ا67.
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ا
ا

صلومالللا ن اصص وكندداابللك لن ا   رنن اابللكن ة اع  ن مارننياعلزرنلاأ ن صداصل  ان ا ينول.اا(:37اجلدول رقم )
 صأل  ..ا

 % ك االحتماالت
 75 21 متطورة
 25 7 متوسطة
 / / سيئة

 100 28 اجملموع
 

صصن ننلثنيا ننن  اع  نن ما ينننول.اا ننن %75 ننن ا نن  اصننننديف ارنن .اا(:37اجلدددول رقدددم )التعليددق علدددى 
  اصصن لثنياع   ماهنذهاصأل ن دا ولسنم ايفاهنذصااا%25صلومالللا  اصص وكدداابللك ل ا وملراراب اك ار .ا

اا  صنن ايفأ اصلومالللا نن اسنن  نالاع   ننباصةعانن  ايفاحتينننياصإلنو ا نن ارايفر   رننن اابللكنن ة اصأل نن .ا
كننذصاحتينننياحمنن ااصل كننبالمننبايفك لنن ارالمانن اةزص ار نن ينا نن ان نن اصاسننننه اعنند اصسننويدص اكننباصصننلظ نيا

الللس اباصلومالللا  اصص وكددا  اقنباصللك ة .
هنذهااأقد  ن أ ن .احبينتااإايفاصص حظاأ اص د   اصلنجاع ند ه اصلومالللا ن اص دران اختولنفا ن ايفك لن ا

الللك ل ارايفاكذصاصألهدصهاصصول   ا  اعن اهذهاصلو ا   . در اصأل  دارايفاصل درداصص
او  اصلسمباصلن  يناصلو يل:يفهذصا  ارلا

ا
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التجهيزات ةتحسين اليد العامل أساليب العمل أخرى تذكر

د إدخال توزيع أفراد العينة حسب مستوى أداء العمل و اإلنتاج بع
تلك التكنولوجيا
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ا
ا

رنننياعلزرنلاأ ن صداصل  ان احينتا ضن ع  اصسنو ك  اصلومالللا ن اص دران ادص نباصللك لن اا(:38اجلدول رقدم )
 صة ه رر .ا

 % ك االحتماالت
 96،42 27 نعم
 3،57 01 ال

 100 28 اجملموع
 لص  نننل اعلنننياا%42ر96 ا ننن  اصننننديف اأ ا ننن ار ننن د ا:روضننن ا ننن(38التعليدددق علدددى اجلددددول رقدددم )

صلومالللا نن اص درانن ادص ننباصللك لنن اصة ننه رر ايفاةلننواصنن اعننل  ها نن اع ننئص اراب اكنن ارنن .ااصسننو ك   ضنن ع  ا
امن ال سا  اص مك ا ض ع  اصلومالللا  اص درا ادص باصللك ة .ااا%ا57ر3

رولقننفاعلننيا نن  اهننذهاصأل نن دا نن  ا ضنن ع  اصسننو ك  اصلومالللا نن اص درانن ادص ننباصللكنن ة ا_ايفاعل نن ا
 د.اقندرهت اعلنيا لصكنن اصلوتن ص اصصينوك دالاب ئن اصل كنباصلنجاع كنباهبن الاظنباصصا  ين الابسمباكن ار

لصنن اأ نن  اصلسنندردداصلننجاأصننن ناصص سينن  اعو نن  اهلنن اراعلننياصثنن اصةن ونن  اصةقوانن د اصل نن ص ايفا ا
أاباخت ن  اصلومن ل فام باص درا الاعكل   اصإلنو جا  اصصوت ص اصلومالللا  اصلجاعوضك اصسو ك  اصل

يفاحتينيانلع  اصإلنو جاع اأيفاتاصةهوك  اابلوملراصلومالللا اراح  اأصن ا ملن اأس سن  اللاهنل الا
ا1.ظباصصوت ص اصصوي رع الاب ئ اصل كب

اصلن  يناصلو يل:يفهذصا  ارلو  اصلسمبا
                                                           

را ذك دالا با ه دداصص ايو الاعلماصاوك ااعاك  اصصلصرداصلنس ر اراقيماعلماأداء اإلدارة اجلزائرية يف ظل ثورة املعلوماتية لا :امس داط صداا1
اا40 اا2005صةاوك ااراا    اقيام ا را
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متطورة متوسطة سيئة

مدة بالوكالة توزيع أفراد العينة مستوى تقييم التكنولوجيا المعت
مقارنة بالوكاالت األخرى
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ا
سننن   ا اننن اص   ننن اصسنننو ك  اصلومالللا ننن اص دراننن ادص نننباصللك لننن اصة نننه رر الاح لننن ا(: 39اجلددددول رقدددم )

اصإلا ب اب ان م اقكا ابواك ماصنديف اصصلصيل:ا
 % ك االحتماالت

 10،97 09 توفري بيئة أفضل
 23،17 19 توسيع جماالت االشهار
 19،5 16 تصميمتوفري اسرتاتيجية ابتكارية لل

 18،29 15 والسيطرةالتنسيق 
 28،04 23 حتسني نوعية و جودة االشهار

 / / أخرى تذكر
 100 82 اجملموع

 أفراد العينة.  وليس جمموعمالحظة: يف هذا اجلدول قمنا حبساب جمموع تكرار العبارات 
صص عننن ااحتوننبادداصإل ننه ريفاننلا ن ا نن  اصنننديف ا ننداأ احتينننيانلع ن ا(: 39التعليددق علددى اجلدددول رقددم )

مثاعل هننن اار%17ر23باينننن ااصإل نننه رلاصص عنننن اصلا ن ننن اعلسننن لاجمننن ة االول هننن ا%ا04ر28صأليفااباينننن ا
صص عنن اصل صب ن اايفصلين م دالمثاصلواين  اار%5ر19للواك مالاصص عن اصلا لا اباينن ااصبوم رر اإساصع    عل  ا
 % 10را97 ئ اأ ضباباين اأقبلوأيتالاصأل  اعل  اب%ا29ر18باين ا

يفاهذصا  ار ي ايفع اصل   لنياابللك ة اابأل   اصلمرب.اصلجاعل نه اصلومالللا  اص درا الامج نلاصجملن ة ا
ا  ص اصجمل  اصة ه ر .

ايفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:ا
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ا الحديثة توزيع أفراد العينة حسب مضاعفة استعمال التكنولوجي

.  داخل الوكالة االشهارية
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ا
حيين اإنو ا ن اصل كل ن اص دران اارنننياعلزرنلاأ ن صداصل  ان احينتاصعو ن داأ اصلومالللا ن (: 40اجلدول رقم )
اصة ه رر .ا

 % ك االحتماالت
 100 28 نعم
 / / ال

 100 28 اجملموع
أ ننن صداصل  اننن اأ اعمالللا ننن اا ننن ا%ا100 ننن ا ننن  اصننننديف ارننن .اا(:40التعليدددق علدددى اجلددددول رقدددم )

اصةعا  اص درا اس  نابسمباكن الاحتينياإنو ا  اصل كل  اصة ه رر .ا
ص درا اأث  ابانلرداكنن داعلنياصإلنو ا ن ا ن اح ن اأدص اصل كنبابدقن اراصل  نلا ن ااعا ل  ا  اصةيفاصلومالللا

 يول.االدداصل كباخت   اعمن ل فاصألدص ا نلاع لن صاصللقنناصصينوت باح ن اتمن اصلومالللا ن  ا ن ا
ناصل سننن اباعلنننياعاننن يفر ا و ننندددالايفقننناإرسننن  ع رسننن اعنننددانسننن ط  الايفقننننايفصحننندارا انننباصسنننو ن  ايفا

اإايفصحداراع ل نباصنهنداصصننذيف ا ن اصصنلظ نياصن اعوملنن اب ن اصألعكن  ا ن ااهنداعضنل ايفاةهن اإون   ا
ا1ب.قدرداصلو ا  الاحتينيا  يفن اصل كبايفاأدصا ابالرداأ ض

اإاايفصلندرلننن راأيفظهنننلراصلماننن ا ننن اصصاو ننن  اصندرنننددااإا_ا  ننن اجمننن  اصإلنوننن جاأد.اصلومنننلراصلوماللنننلا ا
صصاو ن  اايفصألسن  راهلنذهصلونأث اعلنياه منباصلومن ل فااإارن د اايفعملر هن ا ن ون جاصل  اكن احتينياسنباصإلن

ا2يف يولق االدهت ايفكذلوانلع  اصل  اك ر
ايفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يلا:

                                                           
ا.ا69ع   اب احمكداصلسه  :ا)ا .اس.ادا(را اا1
ا.ا135س داعل ارحي  اصحملكد ا:)ا .اس.اةا(را اا2
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ا
يفاس   ا ا اص    احتينياإنو ا  اصل كل  اصة ه رر الاح لن اصإلا بن ابا ان نما اقكان ا(:41اجلدول رقم )

 بواك ماصنديف اصصلصيل:ا
 % ك االحتماالت

 50 06 السرعة
 25 03 التطور و العصرنة

 25 03 جلب أكرب عدد من العمالء
 100 12 اجملموع

 
 ن اا%ا50لاصننديف اأعن هاعلون اأ اا ن اصلن    اصإلحا ا  اصصناإ ا(:41التعليق على اجلدول رقم )

ةلنننواعننن اايفقننندا صة نننه رر ااإنو ا ننن اصل كل ننن دراننن احينننانا ننن اصصن نننلثنياصلنننذر ارننن يف اأ اصلومالللا ننن اص 
ا.%ا25انيفصص دردابعددا  اصل ك  ابا ساصلاين اايفصل ا ن ايفالتاأكرباصلوملراصلي ع رايفعل ه ط ر ا

يفااصألدص ر ل ونيالايفادقنن ايفاك نن  داعنن نن اتونن زابنن اصلومالللا نن اصةعانن  اص درانن ا نن اسنن ع الاصإل نن زااإ ا-
 اصص لل نن  ايفاعنندصيفهل اا ننبا نن اصص سينن  اعلننياص ننو هانسنن ط هت اع وكننداعل هنن اككنند با  يفننن الاعننن د

ا1. د  هت ا  ا
ا2لللقن. أ ا   ا اداز ا  اقا داديف ا ض   اايفع  اأدص 

ايف  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:

                                                           
ا.ا29مس داط صدا لا را)ا ا.اسا.ةا(ارا اا1
ا.185 اا (س.اا)د.عك  راايفصلولزرلردصراصلا    اللاس ااراملعلومات علمصلله ب:اعك داعنداا2
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ا
ا

ا ننن اص دراننن اعلنننيارنننننياعلزرنننلاأ ننن صداصل  اننن احينننتاصلوتننن ص اصلنننجاأحننندثوه اصلومالللاا(:42اجلددددول رقدددم )
اصة ه ر.ا

 % ك االحتماالت
 47،05 16 الشكل
 52،94 18 املضمون
 100 34 اجملموع

 أفراد العينة.  وليس جمموعمالحظة: يف هذا اجلدول قمنا حبساب جمموع تكرار العبارات 
ا%ا94ر52  ا   اصنديف اروض الا اأ انين اا(:42التعليق على اجلدول رقم )

يفلارنن يف ام اصلوت نن ص اصلننجاأحنندثوه اصلومالللا نن اص درانن ا ينننابسننمباكننن اصصضننكل راا نن اأ نن صداصل  انن 
 ّيننننااصأل ننن در ننن اأ ننن صداصل  اننن ارننن يف ام اصلوتننن ص اصلنننجاأحننندثوه اهنننذهاا%ا05ر47 ننندانينننن ااصص  بنننب

اصلسمب.ا
 ايفاةلنوا ن اعوانباابصضنكلااصإل نه رروض ا  ا   اصلاينتاصصنذكلرداسن ب  اأ اصلوت ن ص اصلنجا نهده ا

علنيا ن ااصإل نه رص صلوت ن الاأ نم  اإاا   اظهلراأمن طاادردداللك ول.ارايفكك اهلاص ن  اابلاينن ا
اهلا  هلداس ب  .ا

رايفاحتونل اهنذهاصأل ن داعلنيااصصن صداإرسن ل لإل ه رايفاعل  ا   اصل س ل اصة ه رر اه اصصضكل ايفاصلسمبا
ا1.ص ا اصايفاصصلصص   اللكاولجااأيف د  اصاأيفجمكلع ا  اصلن    اصصو ل  اابليل  ا

                                                           
ا.ا115ر اا1989رادصراصصيو نباللاس ايفاصلولزرلاراعك  ارامبادئ التسويقحمكداعن دص ا:1
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ايفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:

ا
ب ننندااآ ننن رنننننياعلزرنننلاأ ننن صداصل  اننن احينننتاصةعو ننن دام اصة نننه راصكوينننتا ا نننياا(:43اجلددددول رقدددم )

اللومالللا  اص درا .ااو  لصكن
 % ك االحتماالت

 92،85 26 نعم
 7،14 02 ال

 100 28 اجملموع
ا%ا14ر7ر .ا  ا   اصنديف اصصننياأع ها(: 43رقم) يق على اجلدولالتعل

اصلوماللننلا ر اللومننلراوننب نندا لصكناآ نن صكويننتا ا ننيااصإل ننه ر نن اأ نن صداصل  انن اصلننذر اةار و ننديف ام ا
ايفهننذصا نن اصأل نن درهننذهاصلصكننن ااآ نن صصن ننلثنياأ اصة ننه راصكويننتا ا ننياارا نن %85ر92ب اكنن ارنن .ا

صلومننننلرص اصلومالللا نننن اص درانننن اسننننلص اك ننننننا  عنمنننن ا  نننن  ااآل نننن ونننن ب ل ابسننننمبا يننننوك ار ينننن اأهنننننمار
ا يولفا  صا اصجملوكل.اايفصحوم كهماصلدصام   ة اأ  .احبممانلع  اعكلهمااأيفص وا صهما

يفاهنذصا ن ارينك اأ ن اأ ارموينتا ا نيااصإل نه رنيواوملا  ا ن  ا لصكنن اصلومالللا ن اص دران اصسنوم اا
اهذهاصأل  داأصن نا ادراقلد.ا امل اأ  اأهدص  ا  ال ا  احت  
 رلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:ايفهذصا  
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:ارننننننياعلزرننننلاأ نننن صداصل  انننن احيننننتا ينننن   اصلومالللا نننن اص درانننن الاإرانننن  اصل سنننن ل ا(44اجلدددددول رقددددم )

اصلئبل .ااإاصة ه رر ا
 % ك االحتماالت

 100 28 نعم
 / / ال

 100 28 اجملموع
ا100صلن نننن   اصإلحانننن ا  اصصن انننن الاصنننننديف اأعنننن هاعلونننن اأ ااإ (:44يددددق علددددى اجلدددددول رقددددم )التعل
اأ اكباصصن لثنيار يف اأ اصلومالللا  اص درا اس  نالاإرا  اصل س ل اصة ه رر اللئبل .ار%

 ة اكنن  اهلنن ازبننل ارايفاق عننددانسنن ط هت اهنن اأت نننياطلننن  اهننااإةاإةصيفاعل نن اةاميمنن اللك سينن اأ اع نن  ا
كلكننن اأعمنننناصجملوكنننلاع  ننن اق كننن اأكنننربرايفزصد ا ننن ااارصلنننئابا ارايفاكلكننن ا هكنننناح اننن هتمابانننلرداأ ضنننب

رايفالنننو هماح اننن  اصلئبنننل ابانننلرداأ ضنننباةبننندا ننن اصةقننناصبا اننن اقننندراصإل مننن  اراأ ا ضننن ع  اأرابحهننن ا
ةعانن  اص دران ال ننتاعمالللا ن اصاإد نن  إ م ن ن  اعننن د اصص لل ن  ابنننياعال هن اص نن ل نيايفاصحملوكلننيارايفا

صص لل نن  اللننئابا ااإلىإاتحنن يفعلزرننلاقلصعنندا  م نن  اه النن احننل اصصيننوهلمنياابإلونن   ااإنونن جديفرصاكننن صالا
ا1للو  هاأكا اعلياصص سي ايفا او  هت ايفا د  هت .

يفا ا انيواوملاأ اصلومالللا  اص درا اقللنا  اعمن ل فاصللصنل اصااصلئبنل اراككن اسنهلناصةعان  ابن ايفا
ن ننن صاللكهننن  اصلنننجاعا ئهننن اصلومالللا ننن اص دراننن اعنننومالايفقنننناأقاننن ارايفامقنننباإ م ن ننن  ا   رنننن اابللسننن ابا

                                                           
ا.ا18 اا2001علردص اللاس ايفاصلولزرلاراب يف رارشبكات اإلعالم ، ترمجة فؤاد شاهني: أنملص اصب رسااا1
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صلو ل در اصلجاك نناعملفاكا صارايفاهلذصاأصن ناهذهاصأل  داع وكداعلياطن باصلوينلر اصةلمنايفينا ن ا
اصلوا ب.اإالل ل اصنياديف اص يفاكذصاعيه باصلو  يف ا لاصلئابا ايفاصصو اإع  هت    اع  ا

ايفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:

ا
ارننياعلزرلاأ  صداصل  ا احيتاصل  ك اصحمل   انو   اصسويدص اصلومالللا  اص درا .اا(:45اجلدول رقم )

 % ك االحتماالت
 16،39 10 التغلب على العائق اجلغرايف
 42،62 26 التغلب على عائق الوقت

 14،75 09 كلفةالتغلب على عائق الت
 26،22 16 التغلب على العائق التنظيمي

 / / أخرى تذكر
 100 61 اجملموع

 مالحظة: يف هذا اجلدول قمنا حبساب جمموع تكرار العبارات  و ليس جمموع أفراد العينة. 
صل  كننن اصحمل  ننن ا ننن اصسنننويدص ااأ روضننن ا ننن اصننننديف اصصلوننن اأعننن هاا(:45ليدددق علدددى اجلددددول رقدددم )عالت

لللا نن اص درانن احيننتاأ نن صداصل  انن ايفاصلننجاحتوننباصص عننن اصأليفااهنن اصلوتلننتاعلننياعنن ا اصللقنننابايننن اصلوما
مثاعل هن ااا%ا22ر26يفاعل ه اصلوتلتاعلياصل  ا اصلوا  ك الاصل عن اصلا ن ن اباينن ااا%62ر42ع درابا

ياعننن ا اصلومل ننن ايفاأتيتالاصأل ننن اق كننن اصلوتلنننتاعلننناااا%39ر16صلوتلنننتاعلنننياصل ننن ا اصنتننن صلاباينننن ا
ا%ا75ر14باين اع درابا
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ي إيصال توزيع أفراد العينة حسب مساهمة التكنولوجيا الحديثة ف
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 نئصقاإب ب نن اعكلننناعلنياعيننه بايفا   ننن ايف ن اهانن انيننواوملاأ اصلومالللا ن اص درانن ايفان نن صاصن احتكلنن ا نن ا
صل  يفقن  امج لاصصس كبايفاصل لصا اصلجاعلصا ا يويد  ه ايفاةلوا  ا   اصلي ع الاصإل ن زايفاع لن صا

الومل  ايفاغ اةلوا  اصأل لراصلوا  ك  .صنت ص   ارايفاكذصا   ن ا سمباص
ايفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:

ا
رنننياعلزرننلاأ نن صداصل  انن احيننتا نند.اأتثن اصسننويدص اصلومالللا نن اص درانن اعلننيارحب نن ا(: 46اجلدددول رقددم )

اصللك ل .
 % ك االحتماالت

 67،85 19 مرتفع
 32،14 09 متوسط
 / / منخفض
 100 28 اجملموع

 
ا%ا85ر67  ا   اصنديف اصصلو اأع هار .اا( :46لتعليق على اجلدول رقم )ا

اا%ا14ر32 نن اصصن ننلثنيا نند.اأتثنن اصسننويدص اعمالللا نن اص درانن اعلننيارحب نن اصللك لنن ا  ع ننلراككنن ارنن .ا
 نن اصصيننولاننيام اأتثنن اصسننويدص اعمالللا نن اص درانن ابايننن ا ولسننم اعلننيارحب نن اصللك لنن ارالاحنننيايفاةا

يفاهنذصا ن ارند اعلنياصسنويدص اصلومالللا ن اص دران اريولاتار .امهن ا اي ض ا م نناصلاين ا  ديف ن ا 
ايفاأتث اعليارحب  اصللك ل .
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أ اأهننماصل ا صنن اصألكانن اعا  كنن ال نن  ايفك لنن ا   انن اهننلاابلوأك ننداسنن  ه ايفالو نندمياأسنن  رااإايفاهننذصارصاننلا
صرع  عن ا نن اعمنن ل فا ا  ين ه الننذلوابننتاأ ارمننل اأقننبااإنونن جبننتاأ ارمننل الللك لن اعمنن ل فاارعا  ين  

كك نن ا   انن اااإلنون جاهن زاصإلنونن جا ّ ن  اريفاحننتارمنل اةلننواةبنداأ اعيننويد اأقننبا ن اميمنن ا ن اصصننلصردارا
ا1  اصليللايفاص د   ا

يفاهلنننذصاع ونننرباصلنننئقددالاصإلنو ا ننن اأحنننداصل نننلصننياصألس سننن  الومنننلراصللكننن ة اصةقواننن در ارايفاصلومالللا ننن ا
اص درا اأث ابالرداكن داعليارحب  اصللك ل .

اايفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:
ا

ا
 

صلومالللا نن اص دران الاصللك لنن اعلننيااإد نن  :ارننننياعلزرننلاأ ن صداصل  انن احيننتا ين عددا(47اجلددول رقددم )
 صسو م باعك  اادد.ا

 % ك االحتماالت
 75 21 نعم
 25 07 ال

 100 28 اجملموع
ا

                                                           
ا.18أنملص اصر رسا:)ا .اس.اةا(ار اا1
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  اأ  صداصل  ان ار ن يف ام ااا%75ن حظا  ا   اصنديف اأ انين اا(:47عليق على اجلدول رقم )الت
صلومالللا نن اص درانن اسنن عد ابسننمباكننن اعلننياصسننو م باعكنن  ااننددالللكنن ة الاصص  بننبا نندانيننن ا

ا اهمار كديف اعمساةلو.اا%ا25
للو ا ننن  اص دراننن الاجمننن  اعكلهننن ااهلننن  د  يفا ننن اروضننن اال ننن ا ننن ا ننن  اصلاوننن املاصليننن ب  اأ اصللكننن ة ا

 هد اهن اصأل ن .اصزدهن رايفاعلسن  الانسن ط هت ايفاةلنواب  نباصألسنللباصصوك نئايفاقندرهت اعلنياعلصن با
صللكن ة اصة نه رر ال سنو  ن اخبند  هت ااإاصلل نل ااإاصص لاننياادع ب   ل  اصأل  اصلذ ااصإلع ن  صص  ه ما

ا ذاص ك  اصة ه رر اص  ص اهب .داللويلصا  اعنئاصلويم اايفاعا 
ايفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  ين:

ا

ا
ا

ايفس   ا ا اص    اطن   اصل ك  الاح ل اصإلا ب ابا ان ما ا(: 48اجلدول رقم )
 قكا ابواك ماصنديف اصصلصيل.ا

 % ك االحتماالت
 50 13 املؤسسات

 15،38 04 رجال األعمال
 34،61 09 خمتلف اجملاالت

 100 26 وعاجملم
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يثة في توزيع أفراد العينة حسب مساعدة إدخال التكنولوجيا الحد
الوكالة على استقطاب عمالء جدد



 املعاجلة الكيفية والكمية وعرض البياانت                     الفصل التطبيقي:                    
 

 

127 

ارتاننباصص سينن  اص  صنن اا%ا50 نن ا نن  اصنننديف ا ننداأ انيننن اا(:48التعليددق علددى اجلدددول رقددم )
تانننباعكننن  ا ننن اخمولنننفاصجملننن ة رالونننأيتالاصأل ننن اراننن  اصألعكننن  اباينننن اأقنننبااا%ا61ر34ب اكننن ا ننندا
ا.%ا38ر15ع دراباا

 ننو  همايفاهننذصارند اعلننياطن  نن اص د نن اع   ننباصللكن ة ا ننلاصل درنندا نن اصل كن  اعلننياصاإايفاهنذصارصاننلا
هننذصاصأل نن الاكننبا منن  ايفاز نن  ايفااإاص  صنن ابمننباعك ننبراح نن اعيننهباصلومالللا نن اص درانن اصللصننل ا

ايفاةلوامقباعمل  ا لاصحمل    اعلياس ر اصص لل   اص  ص اابجمل  اصة ه ر .اإل  رن باصص لل   ا
ايفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:

ا
ا

ارننننياعلزرننلاأ نن صداصل  انن احيننتا ينن   اصلومالللا نن اص درانن الاع   ننباصةسننوك ة (: 49اجلدددول رقددم )
اصةقا ع  .ا

ا
 % ك االحتماالت

 82،14 23 نعم
 17،85 5 ال

 100 28 اجملموع
ا
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 املعاجلة الكيفية والكمية وعرض البياانت                     الفصل التطبيقي:                    
 

 

128 

 ن اأ ن صداصل  انن اا%14ر82صصن ان اأعن هاأ انيننن ااعنننياصإلحانن  ص اا(:49التعليدق علدى اجلدددول رقدم )
صةقا ع ننن رالاصص  بنننبالاصص  بنننبا ننندانينننن اا يف ام اصلومالللا ننن اص دراننن اعيننن همالاع   نننباصةسنننوك ة رننن

ا  اأ  صداصل  ا ار يف اعمساةلوا.اا%ا85ر17

اأكا اأتث صايفاا ةب  ا  ااصإل ه رصةقا ع  اصلجاجت باا يفارمل اص و  راصةسوك ةا-اااااا

املايفصنكهلراصصيوهدهاصلذ اروت اابسوك صرايفحي يف قنباصص ل احيتاطن   اصصاواااااااا

ا ل اح ا  اادرددايفاأمن طاصسوه ك  اخمول  .ا

ايفهذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصلو يل:

ا
ايفس   ا ا اص    اصةسوك ة اصألكا احضلرصالل كل  اصة ه رر اقكا ابواك ماصنديف اصصلصيل.اا(:50اجلدول رقم )

 % ك االحتماالت
 88 22 ت عقليةإستماال

 7،14 02 إستماالت عاطفية
 4 01 إستماالت ختويفية

 100 25 اجملموع
ع ن اصألكان احضنلرصاحينتا ن اصةقا ان حظا  ا ن  اصننديف اأ اصإلسنوك ة ا(:50التعليق على اجلدول رقم )

لا ن ن اصإلسنوك ة اصل  ط  ن اصص عن اصايفعل ه ال%88ع مي اباين اايفهذصا  صل  ل  ااأق هاأ  صداصل  ا اه اصإلسوك ة 
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الستماالت توزيع أفراد العينة حسب مساهمة التكنولوجيا الحديثة في تفعيل ا
.  االقناعية



 املعاجلة الكيفية والكمية وعرض البياانت                     الفصل التطبيقي:                    
 

 

129 

صإلقا ع ننن اصصلظ ننن ا ننن اطننن هاصللكننن ة اصة نننه رر اعو نننددايف ننن ااأتيتالاصأل ننن اصإلسنننوك ة امثا%ا14ر7باينننن ا
اطن   اصنكهلراصصيوهده.ايفكذصانلااص د  اصص د  اايفعلاه هت ايفصهلدها  طن   اصل ك  ا

ل   اصلو ا ل  اصلم   ن ايفاصلنجاحت ن اصل غنن ا ن ا ن  اصإلقان اايفاعل  ا إ اطن   اصل س ل اصة ه رر احتول اعلياصص ل
ا1صصيوكلاأيفاصصس هدالإل ه رااأيفيفاصلوأث اعلياصنلصنتاصلا ي  ايفاصل  ل  الل  رئا

 . 2يفاأ  صا إ ا وملن  اصل س ل اصإلع ن  اةصهت اقداع ث اعليانلااصللس ل اصلجاميم اإ و  ره 

او يل:هذصا  ارلو  اصلسمباصلن  يناصليفا

ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ا.ا187.اها  اعنداص ل ماس  د:ا)ا .س.ةا(ارا اا1
ا.ا386را اا2006راصصموتاصل  يباص در راصإلسمادرر ارا إلعالناإمس ع باحمكداصلي د:اا2
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 نتائج الدراسة:
ل:ااأا را هنن ايفصصاكالنن اصلدرصسنن ايفصلننجح يفلانن ا نن ا نن  اايفهلننذصرا  نندعمكنن اأ  نن اأ احبنن الاصلاونن املاصصولصننباإل هنن ا

ونل اصص م ن  اارايفعلي-اأمنلةا -عا ب صللك ة اصة ه رر الا–صلومالللا  اص درا الاصل كل  اصة ه رر اا ي   
سا  يف اصل بااب اهن ايفبننياصلاون املاصص دصن ن ايفصلنجاقكان ابو ل لهن احنتاننوكم الاصلاه رن اصةا بن اصلا  ر اصلجامج ا ه ا

اصلو ل  :قكا اابسوي  اصلاو املاادرصسوا رايفعكل  علياصةسئل اصلجاط حا ه الابدصر ا
   الدراسة:النتائج من خالل تساؤالت 

 ت االشهارية وأنواعها:التكنولوجيا احلديثة يف الوكاال مدى استخدام خبصوص-1
ا صنل رايفهنذصص خمولنفاصللكن ة اصة نه رر ا لصكنن اللومنلرص اصلومالللا ن اا د:اأ   ا   اصلاو املاصصولصباإل ه ا
ابسويدص هماصيولفاصلو ا   ايفصللس اباص دران اباينتا و  يفعن ايفهنذصاا(رايفةلو05  ار ه هاحتل لا الل ديف ارقما)
ا%ا42ر71علياصلومالللا  ابدرا اكن داعاباإا:رصالاإااصعوك داهذهاصأل  دا
يفصلربرنداصإللمنايفينراابإلون   ااص  سنلبراصةنان ننابننياهنذهاصللسن ابا ند:ا(رايف ن 11يفهذصا ن ارن ان اصننديف ارقنما)

ا.صهل عفراصل  كسإااكبا  ا
ا
 االشهارية:استخدامات التكنولوجيا احلديثة يف العملية  خبصوص-2

كا ابو ل له انيواوملاأ اجم ة اصسنويدص ا ننم اصةنان ننالاصللكن ة اصة نه رر اعوكانبا  ا   اصندصيف اصلجاق
(را20أس سننن الاص انننل اعلنننياصص لل ننن  ايفعن دهلننن احينننتاطن  ننن اجمننن  اصل كنننبايفهنننذصا ننن ار كننندهاص اانننديف ارقنننما)

هنننذهاإاا ننن اأوننن  و اايفرص اإد ننن  اصلومالللا ننن اص دراننن الاصجملننن  اصة نننه ر ارصانننلاصل ا يننن إااأ اصدص نننلااابإلوننن   
اصلومالللا نن عمويننن ا(ران نن صاصنن ا21 نن ارلونن  اصنننديف ارقننما)اصة ننه رر ايفهننذص نن اع نندر  اعلننياصل كل نن ااصأل نن د

ا.....اإخلاصص يفن راصلو  عل  اصلي ع راص درا ا  اع ئص ا والع اأ ه :
 
 االشهارية:ة األهداف احملققة من استخدام التكنولوجيا احلديثة يف العملي خبصوص-3
ااصللكنن ة ابدرانن أظهنن  انونن املاصلدرصسنن اأ اصلومالللا نن اص درانن اأحنندثناعتنن ص ااذررنن الاط ر نن اصل كننبادص ننباا-

إااأهننن احينناناكانن صالااابإلونن   را%ا89.28(اح نن اك نننناصلايننن ا34 نن ار كنندهاصنننديف ارقننما)اكننن درايفهننذص
 .%100قدر اباين اا(ايفصلج40  ارن ا اصنديف ارقما)اصأل  درايفهذصإنو ا  اصل كل  اصة ه رر اابلاين اهلذها

ا
ا
ا
ا
ا
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 العامة:النتائج 
يفهنذصا ن ااصلدقن راصص يفنن صلين ع ااأ هن :نيواوملاأ اصسويدص اصللك ة اصة ه رر اللومالللا  اص درا ارنومايف ن ا  ن ر ا

 (.07ر كدهاصنديف ارقما)
علنياصسنويدص اصلو ا ن  اص دران اا لظ  هن عمنلر ايفأتطن ادرصسوا ام اأغلن  اصللكن ة اصة نه رر اع كنباعلنيااأثنون

اصصول  دايفهذصا  اأاباعملراصل كباحنلاصة ضبايفوك  ازقدداصةنو ج.ا
سنلن  اسنلص اعلنيا ينول.اايفأتث ص صاا  اعوك ئاب اصلومالللا  اص درا ا  اصب ب   اصةاص اها اا س كبااابإلو   

ا(.14-ا13  صدايفهذصا  ارلو  اصنديف ا)صلو ا   اصصيويد  اأيفاعليا يول.اصة
دص باصللك ة ايفةلوا  ا   اصلواي  ابنياخمولنفاأقين  ه اايفعي  اصل كبس  ناصلومالللا  اص درا الاعا  ما

ا(.19يفهذصا  ارلو  اصنديف ارقما)
ابل كل نن اصة ننه رر ا نن ااع وكننداعل هنن اصللكنن ة الل  نن  ايفصلومن  نن  اصلننجعلصننلا الادرصسننوا اص   نن اأهننماأنننلصااصلننربص ملا

 ب اه :
Photoshop,اadobe flash, adobe Illustrator 3رdmaxيفهنذصا ن اع كندهاصلاينن اصص عنن اعلنياار

 .%ا34ر10%24ر17ر%58ر27%82ر44:ااصلولصيل
لل درنندا نن اصصنئصقالل كل نن اصة نه رر الامج ننلا  صحلهنن ا ن ابدصرنن اصل منن داإااايف اتحوهن ص درانن ااصلومالللا ن  

ابلواننك ماصلاهنن ا اللكاننوملاأيفاص د نن اصص د نن ازصد ابننذلوا نن ا   ل نن اصة ننه رايفك أعنن الللصننل اإااص نن يفجا
 صةث اصصمللب.

حتدرنننداصص ئصن ننن اصلنننجاهلننن اع قننن ايفط نننددابمن  ننن اصة نننه راصص ننند ايفننننلااصللسننن اباصلو ا ننن اصصينننويد  ايفهنننذصا ننن ا 
 .%42ر96ع مي انين ا

صصيننويد  را نن ماصل كل نن اصة ننه رر ايفةلننوارصاننلاإاانننلااصللسنن ل اصلننجارننوماعلننياأس سننه اعااختولننفاصص نن ر  
 صلجار دره اصة ه رااصل ك  رايفصللظ   طن   اايفكذص

صص ئصن ن ايفننلاا صة ه رر ا  عنااأس س اجبكل ا  اصل ن صرص اصصينن  ايفصلنجاختضنلاإااحتدرندالل كل  صلويم اا 
صصو ل نن اابل سننن ل ايفعاننك كه ايفهنننذصا نن ارلوننن  ااصل ننن صرص اصا ابإلونن   صة نننه ررااصصيننويد  الصللسنن ل ا

 (.33صنديف ارقما)
صلومالللا نننن اص درانننن اعتنننن ص ااذررنننن ادص ننننباصللكنننن ة ايفر هنننن اةلننننواال نننن الانننننلااصلو ه ننننئص ااأحنننندثن 

يفكنننذصاصلو يننننيالاأسننن ل تاصل كنننبادص نننباهنننذهاصأل ننن دا ننن ا ننن  ار نننلا ينننول.اصألدص الننند.ااصصينننو كل ر
 صصلظ ني.

للومننلراصسننوم عناأ اعوتلننتاعلننياصل درننداايف لصكنوهنن للومالللا نن اص درانن اايف د  هلنن  اصة ننه رر اصللكنن ةا 
يفغ هن ا ن ااصلومن ل فر  ااصنهدرايفصلوي   صللقنايفصلو ل با  اا وا رإ   :ا  اصصس كبايفةلوا  ا

 صة لراصلوا  ك  .
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 اصلننجاع كننباصللكنن ة اصة ننه رر اعلننياعينن هماعمالللا نن اصةعانن  اص درانن الاع   ننباصةسننوك ة اصةقا ع نن 
 ع س يه الاةه اصنكهلراصصيوهده.

 صلاو   اصل    اللدرصس : 
 صة ه رر :خبال ا د.ا ي   اصلومالللا  اص درا الاصل كل  ا 
أد.اصلومننلراصلوماللننلا اإااعمننلراصة ننه رايفيفسنن ال ايفكننذصاطنن باإعنندصدهال ميننتا ا ننياآ نن اغنن اصص ونن دا 

كانن صا نن اصلو ا نن  اص درانن ايف  صنن الاجمنن  اصلواننك ماااصسننو  دحب نن ا ننداأ اصة ننه راا نند ()صة ننه راصلو ل
 سلص اصلسمباأيفاصصضكل .

يفةلوا  ا   اإو   اصنلصنتاصل ا ن ا ن احت رن ايف ن ايفعانك مايفإ ن صجال انباإااصنكهنلراصصينوهدهالا 
أاتحننناصلومالللا نن اااهنن راككنن علننياهننذصاصأل نن اهننذصا نن ااأ ضننباصننلرداهبنندهاصلاننأث ايفلصلاهنن ا راق لننن ا

اص درا الللك ة اصبوم راأس ل تاادردداهبدهاصإلاثردايفصسو م باأكرباعددا  اصل ك  .ا
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 خالصة الفصل: 
صلاونن املاصل   نن ااإاصلننجا امج هنن اعلصننلا اايفحتل ننباصلن نن   لل نندصيف اايفب ننداع وننا لا ونن  اصلدرصسنن اصص دصن نن ا

 ابصلولااع ا ماا ا  اصإلا ب اع اصلوي ؤة اصصم يفح .ايفإح ط اأكربصلجاا لناحباا اأكا امشلل  ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 :خامتة
لنبةة لووااال  اشإهاراةية الاع تعفام ط يايي يتفيا  تصال احلديثة القاعدة األساسية ابتعترب تكنولوجيا اال

ماا  أمهيااة ابلغااة ط  نااا  عااوةة تعكااا ا فياا ا  الااع تت ااو  ريااا الواالااة عواا     ااا   فالتكنولوجيااا ابلتغيا  االتدديااد 
 مبنتداهتااا نافبني  اتصم  واسطترا إىل احلصول عو  موقع متفي  ط البو   سوا  اانت متعوقة ابلواالة ذاهتاا أا 

العفويااة  يمظام تني عوا  أساساي ياتاأعاةتت التكنولوجياا احلديثاة ا عيااة الا  التباويقية  أبنشاطترا ااأا أبساعاة ا 
اخوا  منتداا   اساتددا   ا ا االخا ة اشإهراةية داخم الوااال  ا  ا ةاجع إىل طةيعة نشااطاهتا  فراحب جاجاة إىل

 ذا  دةجة عالية م  التطوة التكنولوجحب.
القااد سااامهت تكنولوجيااا االتصااال احلديثااة ط تطااوة أساااليت التصاافيم ااالنتاااع ا االخاا اع االتو يااع  عواا  

الا ي توعةاي التكنولوجياا ط إثادات التواعام ماع ا تعااموني  الداة الكةا مبتوى الوااال  االهراةية  ابشإضافة إىل 
لاام ماا  اذ إىل مجا   ااا ا بااتردفة اجاا ريم إليرااا  امنتداهتااتق يات ا   ااا ا توطيااد الصااوة ابلاا ابء  ا نااا  عااوةة يةةااة

الوااااااال   واااا خااااالل االعتفاااااد عواااا  التقنيااااا  احلديثااااة ط التدطاااايي لوعفويااااة االهااااراةية  الاااا لم أعااااة  ل امااااا ع
االهاااراةية طااا ا منتداااا  تتفاهااا  امتطوةاااا  الباااو  اثاجاااا  اقفراااوة ا باااترد   تاااوف  تقنياااا  تكنولوجياااة 

 ا  داخم الوااال  اخاةجرا.ظة الع تعكا النمتثم الصوة  ألهناثديثة 
اط االخ  تةق  تكنولوجيا االتصال احلديثة ةاي ة أساسية ال ميك  االستغنا  عنراا نطا ا لواداة ا رام الا ي 

ثياامت متثااام العفااود ال قااا ي ط اضااع ا طاااي لوندااااا  داخااام الواااااال  االهااراةية  اتبااي  العفوياااةتوعةااي ط تنظااايم 
 اا ا النااو  ماا  الوااااال  االهااراةية  عواا اجاات  التطااوة  لاا لممااا ساااعد ا عواا   ا بااط ة  ا اا ا اادا  األالةوااو  

االهااراةية ط سااةيم النداااا ااال د اااة  اتوعاايم ال ساااءماال تفااا  أاثاا  اب ةتكاا ا  اقدياادة الااع تبااتدد  ط نقاام 
 االتأل .

 ط: وااال  تتودص أمهراعو  ضو  ما مت التوعم إليي ميك  إدةاع  عض التوعيا  الع نوجررا لو
الواااال  لوتع يا   عويرا الع تعتفد األساسية أن   ا األخ ة تعترب ال اي ة احلديثة  ثيمتاال تفا  ابلتكنولوجيا  -

تارب     ابءنراا  ثيامتعو  سووايا   التأث إىل اوهنا االداة ال عالة الع متك  الواالة م   ابشإضافة  امبنتداهتا ن برا 
الااع ديااد اسااتددا   أسااعاة ا  فالوااااال افعياااة ت  قااة  ااني الوااااال  الااع تنشااي ط ن ااا القطااا  االااع تتقاااة  

ا ااو مااا ي هااترا لكباات ثصااص  مبثيوتراااتتواجااد ط ةاا  أف اام مقاةنااة  امنتداهتاااالتقنيااا  احلديثااة ثااول ن باارا 
   معتربة ط البو . 

  اذلم م  أجم ت عيم النشاط االهراةي.  ط جمال االهراةالعفم عو  تكوي  الكوادة اا دتصني 
   االسااات ادة مااا  التكنولوجياااا احلديثاااة مااا  خاااالل ا ااادما  الاااع تقااادمرا ادلااام ط  باااني أدا  الواااااال

  شكم عا  اأدا  ا وظ ني  شكم خاص.
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 :وصياتت

 ط: عو  ضو  ما مت التوعم إليي ميك  إدةاع  عض التوعيا  الع نوجررا لووااال  تتودص أمهرا

  أن  اا ا األخاا ة تعتاارب ال اياا ة األساسااية الااع تعتفااد عويرااا الوااااال   احلديثااة  ثياامتاال تفااا  ابلتكنولوجيااا
عوا  ساووايا   التاأث إىل اوهناا االداة ال عالاة الاع متكا  الواالاة ما   ابشإضاافة  امبنتداهتالوتع ي   ن برا 
 أسااعاة ا تاارب  افعياااة ت  قااة  ااني الوااااال  الااع تنشااي ط ن ااا القطااا  االااع تتقاااة    ابءنرااا  ثياامت

تتواجاااد ط ةاا  أف ااام مقاةناااة  امنتداهتاااافالواااااال  الاااع دياااد اساااتددا  التقنياااا  احلديثاااة ثاااول ن بااارا 
 ا و ما ي هترا لكبت ثصص معتربة ط البو .    مبثيوترا

 .العفم عو  تكوي  الكوادة اا دتصني ط جمال االهراة  اذلم م  أجم ت عيم النشاط االهراةي 
   االسااات ادة مااا  التكنولوجياااا احلديثاااة مااا  خاااالل ا ااادما  الاااع تقااادمرا ادلااام ط  باااني أدا  الواااااال

 .ص شكم عا  اأدا  ا وظ ني  شكم خا
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