
االتصاالت الالسلكیة. ٣

 تزامنت ھذه المرحلة مع إرسال أول إشارة
 السلكیة في أواخر القرن التاسع عشر، مما مھد

 إلى اختراع الرادیو وبعد الرادیو ظھرت عدة
اختراعات أخرى ھامة وعلى رأسھا التلفزیون

مرحلة الحاسوب، واالنترنت وشبكات. ٤  
التواصل االجتماعي

حیث بدأت ھذه المرحلة باختراع الحاسب اآللي  
 استطاع الحاسوب وبفضل التوصل إلى اختراع
 شبكة اإلنترنت أن یھیمن على عالم االتصاالت،
 لیصبح فیھ التواصل بین األفراد شبھ مجاني في

.الكثیر من األحیان وال یتطلب أي جھد

 وسائل االتصال القدیمة

انواعھا
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السفر     جلود الحیوانات       النار

الطبول      شیفرة مورس     الحمام الزاجل

مشاكلھا

عدم ضمان وصول الرسائل. ١

  حاجة وسائل االتصال التي اعتمدت. ٢
الكھرباء إلى شبكة ضخمة من األسالك مثل على  

من اتجلترا الى المریكا عبر المحیط

اإلیجابیات

تُسھّل عملیة نقل األفكار والمعلومات بین. ١  
 مجموعات كبیرة من الناس یبعدون آالف األمیال

.بسرعة فائقة
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تُساعد في دفع االقتصاد العالمي. ٢

تساھم في تحسین االتصال داخل مؤسسة. ٣  
 العمل، كما أنھا تساعد األشخاص الذین یجدون
 صعوبةً في التواصل مع اآلخرین وجھاً لوجھ

على التواصل بفعالیّة مع اآلخرین

السلبیات

نشر بعض معلومات مضللة للجمھور. ١ .

ھدر الوقت. ٢

فقدان الكثیر من البلدان لثقافتھا، وخاّصة. ٣  
 البلدان النامیّة نتیجةً لھیمنة الدول العظمى على

.ثقافة تلك البلدان

 شكرا لكم لإلستماع ونتمى ان موضوعنا نال
إعجابكم

www.minibooks.ch

 

المواصالت واالتصاالت
  

غیاث وكریم سردست 

 

 

 

 

 

 

غیاث وكریم 

 أھال بكم الیوم في غرضنا القصیر عن
المواصالت واالتصاالت

ھي أداة تُستخدم لنقل المواد المختلفة، واألشخاص 

 وسائل النقل تساعد على تقدم المجتمع، وتدل على
 التاریخ الحضاري لھ كما تساعد في دعم اقتصاده

وكمثال على ذلك  : شركة السكك الحدیدیة
(SBB) في سویسرا

 اھم وسائل المواصالت الشائعة ھي النقل البري،
والنقل البحري، والنقل الجوي

تساھم وسائل النقل في دعم القطاع الطبیة  )  مثال
 لذلك الوصول لمرضى االزمات القلبیة بشكل
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(سریع وإنقاذ حیاة الكثیرین

 أمثلة عن المواصالت الحدیثة والقدیمة

:الحدیثة

السیارة الحافلة   الدراجة القطار   الطائرة   القارب  

:القدیمة

النقل البري  ) على األقدام   ( العربات  )  المجرورة
(من االحصنة او االنسان

الحیوانات  ) الحصان، الجمال وإلخ   (. القوارب

اإلیجابیات

١ .  تسھیل وتسریع عملیّة التبادل الثقافي بین األمم
المختلفة
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٢ . تسھیل نقل البضائع، والمنتجات

٣ . زیادة التواصل، وااللتقاء بین الناس

السلبیات

١ .  ارتفاع ُمعدّالت اإلصابة ببعض األمراض
الناتجة عن قلة الحركة

٢ . تزاید مُعدّالت التلوث في الھواء

٣ . ارتفاع الضّجیج في المدن

 واالن نذھب الى االتصاالت

 مفھوم وسائل االتصاالت

 ھي عملیة استقبال الرسائل من خالل الصوت
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والكلمة

 مراحل تطور االتصاالت وأنواعھا

١ . مرحلة االتصال المباشر

یعتبر االتصال المباشر بین البشر األسلوب األقدم
 من وسائل االتصال، وھو األسلوب الذي ال

یموت مھما تطورت التقنیات

٢ . االتصاالت السلكیة

 یمكن القول إنّ ھذه المرحلة بدأت بالتزامن مع
اكتشاف الطاقة الكھربائیة  .  فاختراع الھاتف حیث

 انتشرت شبكات الھاتف في كل مكان من العالم،
 كما اخترع العلماء جھاز الفاكس والذي ینقل

 الوثائق والرسائل بطریقة سلكیة مما أتاح اتصاالً 
.أكبر وأوسع بین الناس
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