


حكُٕنٕجٛا االراػت ٔانخهٛفضٌٕٚ 

الفرقت الثالثت شعبت االراعت والخلٍفزٌىن

عربى عبذ العزٌز الطىخً / د .ا

 عمرو الشٍخه / د



:أْى إَٔاع حكُٕنٕجٛا االحظال

1 -انؼذٚذ بٍٛ حشبظ شبكت ْٔٙ انذٔنٛت انشبكت نؼباسة اخخظاس ْٙ :االَخشَج 

 فشد أل٘ ًٔٚكٍ انؼانى دٔل يؼظى فٙ انبٛاَاث ٔقٕاػذ انًؼهٕياث شبكاث يٍ

.إنٛٓا انُفاد يكاٌ أ٘ يٍ

-2 يٕطم نهخٕاطم، ٚسخخذو طغٛش جٓاص أٔ ٔسٛهت ْٕ" :انُقال انٓاحف 

 ٔ انظٕحٛت انشسائم اسخقالل ٔ ببث حسًح سقًٛت السهكٛت احظاالث بشبكت

 انُقال انٓاحف ٔٚؼخبش ( 170 ص، 2003 ،دنٕٛ فضٛم")انظٕس ٔ انُظٛت

 يٍ أكثش أطبحج حخٗ باسخًشاس حطٕس انخٙ انحذٚثت االحظال حقُٛاث أْى أحذ

 انكايٛشا ، انكًبٕٛحش بًٓاو انقٛاو إنٗ حؼذٚٓا ٔ طٕحٙ احظال ٔسٛهت يجشد

. انخ... انًزٚاع ، حاسبت ،آنت انًسجم ، انخظٕٚش ،آنت



3 -ػباسة ػٍ جٓاص ٚذٔس فٙ انفهك انخاسجٙ : األقًاس انظُاػٛت

حٕل األسع أٔ حٕل كٕكب آخش ٔٚقٕو بأػًال ػذٚذة يثم 

.االحظال، انفحض، انكشف

اإلراػت كًؤسست ٔكٕسٛهت احظال حؼذ ٔػاء نهًضًٌٕ : اإلراػت

حظُف ضًٍ انًٕاد .) انثقافٙ انز٘ ححفم بّ بشايجٓا ْٔٙ بزنك 

. انحايهت نهثقافت ٔانؼايهت ػهٗ َششْا بٍٛ يسخؼًهٛٓا



ٔأبشص ْزِ انسًاث انخٙ حخظف بٓا انخكُٕنٕجٛا 

:االحظانٛت انشاُْت ْٙ

1  .حؼُٙ أٌ انشسانت االحظانٛت يٍ انًًكٍ أٌ حخٕجّ : انالجًاْٛشٚت
إنٗ فشد ٔاحذ أٔ إنٗ جًاػت يؼُٛت، ٔنٛس إنٗ جًاْٛش ضخًت كًا 

كاٌ فٙ انًاضٙ، ٔحؼُٗ أٚضا دسجت ححكى فٙ َظاو االحظال بحٛث 
.حظم انشسانت يباششة يٍ يُخج انشسانت إنٗ انًسخفٛذ

2 .حؼُٗ إيكاَٛت إسسال انشسائم ٔاسخقبانٓا فٙ ٔقج : انالحضايُٛت
يُاسب نهفشد انًسخخذو ٔال حخطهب يٍ كم انًشاسكٍٛ أٌ ٚسخخذيٕا 

انُظاو فٙ انٕقج َفسّ؛ فًثال فٙ َظى انبشٚذ اإلنكخشَٔٙ حشسم 
انشسائم يباششة يٍ يُخج انشسانت إنٗ يسخقبهٓا فٙ أ٘ ٔقج دًَٔا 

.حاجت نخٕاجذ انًسخقبم نهشسانت فٙ ٔقج إسسانٓا



. يٍ انًخاحت االحظال أشكال حُٕع فٙ رنك ٚخًثم :ٔاالَخشاس انخُٕع 

 أطبح انز٘ انشخظٙ انحاسب ْٙ ٔاحذة سقًٛت ٔسٛهت خالل

 حٕفٛش فٙ يٕدو انخهٛفَٕٛت االحظاالث حشيٛض أجٓضة بجاَب ٚسخخذو

 انبشٚذ أٔ انكخابٙ أٔ انظٕحٙ باالحظال انشخظٙ االحظال

. االنكخشَٔٙ

4 . بٍٛ انكبشٖ االَذياجاث ػًهٛت بٓا ٚقظذ :اإلػاليٛت االَذياجاث 

  فٙ انؼايهت ٔانششكاث انًؤسساث

ظٕٓس إنٗ أفضج انخٙ ٔحكُٕنٕجٛاحّ، ٔاالحظال اإلػالو يجال 

.اإلػاليٛت األَشطت يجال فٙ حؼًم ػًالقت كبشٖ ششكاث



- مرسل بٍه األدوار حبادل على القذرة أي :الخفاعلٍت 

 وسائل مع ٌخعامل مه ٌخحىل إر ومسخقبلها، الرسالت

 إلى سلبً مخلق مجرد مه الحذٌثت واالحصال اإلعالم

.راحه الىقج فً المعلىماث وٌسخقبل ٌرسل مخفاعل مشارك



يشث يشاحم االحظال  بسج ثٕساث : االحظال يشاحم 

نالحظال 
- انٛذٔٚت اإلشاساث ٔ األطٕاث اإلَساٌ فٛٓا اسخخذو انخٙ : انهغت قبم يا يشحهت ٔ 

 ٔ انشفٕ٘ باالحظال ٚؼشف يا ْٕ ٔ .انٕسائم يٍ غٛشْا ٔ انُاس ٔ انجسذٚت
انشيض٘؛ اإلحظال

2- طٕحٛت؛ سيٕص إنٗ اإلشاساث حطٕسث فٛٓا ٔ : انهغت َشٕء يشحهت

3- ال حٛث ٔسائهّ، ٔ االحظال دائشة احسؼج انكخابت فبظٕٓس : انكخابت يشحهت 
 انًحادثت فٙ ٚحظم كًا  يؼا انًسخقبم ٔ انًشسم ٔجٕد انكخابت فٙ ٚشخشط

انًباششة؛

4- ظٕٓس فٙ أسًٓج "جَٕخبشؽ" األنًاٌ ٚذ ػهٗ : نهطباػت االخخشاع يشحهت 
 َشش فٙ أسٓى يًا غٛشْا ٔ طحف ٔ يجالث ٔ كخب شكم فٙ انًطبٕػت انًٕاد
ٔاسغ؛ بشكم انثقافت ٔ انؼهٕو

5- انخهفضٌٕٚ ٔ اإلراػت ٔ انٓاحف أخخشع فًٛا ٔ : االحظاالث حكُٕنٕجٛا يشحهت ٔ 
انًؼهٕياث ٔ اإلحظال شبكاث ظٓشث ٔ انظُاػٛت األقًاس


