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تكنولوجيا االتصال وتكنولوجيا المعلومات

ما تظهر كلمة تكنولوجٌا مقرونة بكلمات أخر كالمعلومات كثٌرا •
وهذا ٌشٌر إلً تدعٌم قدرة األفراد علً ( االتصال –اإلعالم –

نقل المعلومات وتبادلها مع اآلخرٌن وقد ٌمتد المفهوم إلً نقل 
وتخزٌنحفظ 



تطبيقات تكنولوجيا المعلومات 

وٌقصد بها إدارة المعامالت والخدمات العامة التً تقدم : الحكومة اإللكترونية -•
للمواطنٌن فً الدولة بشكل إلكترونً، وذلك عن طرٌق استخدام أجهزة الحاسوب بدالً 

.من استخدام الطرق التقلٌدٌة كالورق أو االنتقال من دائرة إلى أخرى

عن طرٌق تقدٌم المحتوى اإللكترونً للمتعلم بأٌسر الطرق : التعليم اإللكتروني -  •
:  التجارة اإللكترونٌة. أجهزة الحاسوب: وباستخدام الوسائط اإللكترونٌة الحدٌثة؛ مثل

عبارة عن تطبٌق لتقنٌة المعلومات ٌحقق الفائدة للشركات عن طرٌق الربح والنفاذ 
إلى األسواق على نطاق واسع، وٌحقق الفائدة للمستهلك من حٌث توفٌر الخدمات 

.والسلع، وسهولة الحصول علٌها

من خالل توفٌر مواقع األخصائٌٌن فً فروع الطب المختلفة، : الصحة اإللكترونية•
وتقدٌم االستشارات الطبٌة دون الذهاب إلى عٌادة الطبٌب، وتقدٌم المعلومات عن 

.  األمراض المختلفة



  المعلومات خصائص

وٌقصد بها الدقة من حٌث النوعٌة الجٌدة للمعلومات، وما ٌقابلها من كمٌة : الدقة -•
.  المعلومات

.  وٌقصد بها الفترة الزمنٌة المستغرقة لتقدٌم المعلومات للمستفٌد واسترجاعها: التوقيت -•
.وٌقصد بها مدى مالئمة المعلومات الحتٌاجات المستفٌد: الصالحٌة

.وٌقصد بها تأمٌن جمٌع الجوانب التً ٌحتاجها المستفٌد: الشمولية أو التكافل -•

أن تكون المعلومات بعٌدة عن اللبس والغموض والخلط غٌر المبرر مع : الوضوح -•
.         موضوعات أخرى

أن تكون المعلومات المتقدمة قابلة للفحص والمراجعة والتحقٌق من حٌث : التحقيق قابلية -•
.  صحتها ووقتها



وسائل تكنولوجيا االتصال 

النصف الثانً من القرن العشرٌن ثورة االتصال الخامسة حٌث ٌمكن تمٌٌز شهد •
تطور االتصال من خالل خمس ثورات أساسٌة، تتمثل الثورة األولى فً تطور 

اللغة، والثورة الثانٌة فً الكتابة، واقترنت الثورة الثالثة باختراع الطباعة فً 
م، 1995منتصف القرن الخامس عشر على ٌد العالم األلمانً غوتنبرغ عام 

وبدأت معالم ثورة االتصال الرابعة فً القرن التاسع عشر من خالل اكتشاف 
الكهرباء والموجات الكهرومغناطٌسٌة والتلغراف والهاتف والتصوٌر الضوئً 

والسٌنمائً، ثم ظهور الرادٌو والتلفزٌون فً النصف األول من القرن العشرٌن، 
أما ثورة االتصال الخامسة فقد أتاحتها التكنولوجٌا فً النصف الثانً من القرن 

العشرٌن من خالل اندماج ظاهرة تفجر المعلومات وتطور وسائل االتصال 
وتعدد أسالٌبه



:مرت وسائل اإلعالم بمرحلتين هما

.مرحلة وسائل اإلعالم التقلٌدٌة وهً الصحافة واإلذاعة والتلفزٌون  -أ•

مرحلة تكنولوجٌا اإلعالم والمعلومات المتطورة والمتمثلة   -ب•
باإلنترنت كوسٌلة إعالمٌة جماهٌرٌة جدٌدة، حٌث ٌختلف اإلنترنت عن 

وسائل اإلعالم التقلٌدٌة األخرى ألنها مفتوحة االستخدام من مختلف 
مستوٌات واألجناس والدول، وتمكنهم من تبادل األخبار والمعلومات 

واآلراء واألفكار بحرٌة دون أي رقٌب، حٌث ٌتمٌز اإلنترنت 
بالمساومة االجتماعٌة



:الثورة الخامسة لالتصاالت

النصف الثانً من القرن العشرٌن تقدماً فً مجال التكنولوجٌا شهد •
ٌعادل كل ما تحقق فً قرون عدٌدة سابقة، ولعل من ابرز مظاهر 

التكنولوجٌا ذلك االندماج الذي حدث بٌن ظاهرتً تفجر المعلومات 
وثورة االتصال، وٌتمثل المظهر البارز لتفجر المعلومات فً استخدام 

الحاسب اإللكترونً فً تخزٌن واسترجاع خالصة ما أنتجه الفكر 
البشري، فً أقل حٌز متاح، وبأسرع وقت ممكن، أما ثورة االتصال 

الخامسة فقد تجسدت فً استخدام األقمار، ونقل األنباء والبٌانات 
.والصور عبر الدول والقارات بطرٌقة فورٌة


