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The abstract
Has stressed the active role that has become a technology communication
practiced at all stages of media work, it became necessary to understand the
phenomenon of bring in new technologies within the walls of institutions, radio,
and not merely the phenomenon to understand through the entrances to three;
essence of the technology connectivity modern, the impact of technology
communication modern course of radio production and trends towards
technology-based

communication

of

modern

communication.

And this study aimed at understanding complex; that is specialized to take a
relationship-based radio communication institutions of modern means of
communication that deals with when carrying out its duties productive media.
In this context, the problem of falling school centered on the use of modern
communication technology in radio production while shedding light on the
broadcast-based communication Tebessa - a model - in order to identify areas of
use with technology at the modern radio production, and research in the opinion
of the obstacles in front of the existing technical contact, and then stand on the
proposals based on the level of integration of communication technology,
modern communication among the elements of the radio all the media work.
The study was divided into five chapters include theoretical and
methodological

frameworks

and

practical,

and

are

as

follows:

Chapter One: he provided the researcher with the procedures the methodology
of the study, highlighting the problem of the study and its questions and
assumptions that underlie them, and adding frames of spatial and temporal
study and the terminology used including, also presented the researcher read
the descriptive to the study sample, and tools for data collection.
Chapter II: and ensure the collection of previous studies that the researcher, in

the division of their language, from the large number of the researcher who
was keen to benefit from it as much as possible and so that when you build the
concepts of the study and its borders, or when interpreting the results of the
study

and

provide

analysis.

Chapter Three: The researcher dealt with in this chapter of modern
communication technology, the first modern means of communication theoretical issues - while the second included the modern means of
communication
- Issues of Applied -. In the first part, the researcher was keen to provide basic
definitions of modern communication technology, as well as to take the
evolutionary stages of this technology. The second section was devoted
researcher of the physical means applied to modern communication
technology, indicating the technical underpinnings of the revolution of
communication

technology

related

to

radio

production.

Chapter Four: The first section included an explanation of the requirements of
broadcasting technology and advanced radio production, with reference to
international programs in radio production and the future to take advantage of
modern communication technologies in various forms of media work. The
second part, devoted to the Algerian radio, with its inception and its
development and forms that appear through the organizing and working
methods, including, as elements included topic about regional radio in
reference

to

the

spatial

domain

of

the

study.

Chapter Five: The final chapter includes part of the field study, and included an
analysis of the results of using the existing contact Radio Tebessa modern
communication technology to produce goods, then the general results of the
study and recommendations and the Conclusion, form the study were also
included in the appendices.

مقدمة :

يتـ االستعانة بمخرجات التقنيات االتصالية الحديثة عمى مستوى عدد ال حصر لو مف القطاعات
المتعمقة بحياة اإلنساف مباشرة ,ليزداد االعتماد عمى التكنولوجيا كمما أحس المستخدـ بصرؼ جيد أو ماؿ
أو وقت زائد عف الحد عمى أداء وظائفو الرئيسة ,األمر الذي انعكس إيجابا – غالبا – عمى مجريات
عمؿ المستفيديف عامة.
عمى أف قطاع اإلعبلـ يمكف اعتباره مف أكثر القطاعات الحيوية ارتباطا بجديد تكنولوجيا االتصاؿ,
لتعاممو رأسا مع البيانات و المعمومات عمى أشكاؿ جد متباينة ,تفرض عوامؿ العولمة الزمكانية التعامؿ
معيا بأسرع و أفضؿ ما يمكف .و الحؽ ترائي كثير مف المميزات التي أضفيت عمى طبيعة العمؿ
االعبلمي مذ تـ اعتماد التقنيات االتصالية بشكؿ موسع في المؤسسات االعبلمية المختمفة ,إذ صار
ناضحا أف الوسائؿ االتصالية الحديثة قد جعمت مف المستخدـ فاعبل رئيسيا ضمف العممية االعبلمية و
ذلؾ برفع عتبات التفاعمية الى أقصاىا ,دوف إغفاؿ ما تقدمو تمكـ التقنيات عمى صعيد رفع مستوى
المنتوجات االعبلمية انطبلقا مف تيسير عمميات االنتاج جميعيا وصوال الى التعاطي مع الوقائع العاجمة
مف مكاف الحدث .
إذف ,ترمي المؤسسات اإلعبلمية مف وراء اقتناء تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة تحقيؽ عدد مف المنافع التي
ستسيـ في دمج األولى ضمف مقتضيات العمؿ االعبلمي الجديد الموسوـ بالسرعة و الحرفية و الفاعمية
في األداء ,ضمف سياقات تقنية متكاممة .
و ال تخرج اإلذاعات – باعتبارىا مؤسسات تعنى بالمعمومات – عف اإلطار السابؽ ,إذ و في خضـ
التنافس اإلعبلمي المفروض عنوة عمييا ,تحاوؿ االنخراط ضمف العصر التقني بإدراج الوسائؿ و البرامج

الكفيمة بذلؾ ,في سعي حثيث لبلستفادة مف ما تقدمو التكنولوجيا االتصالية الحديثة عمى صعيد االرتقاء
بمستوى اإلنتاج اإلذاعي إلى المستويات التي تمبي رغبة المستمعيف شكبل و مضمونا.
ىذا ,و بتأك د الدور الفاعؿ الذي غدت التكنولوجيا االتصالية تمارسو عمى جميع مراحؿ العمؿ اإلعبلمي,
أصبح لزاما فيـ ظاىرة استجبلب التقنيات الجديدة داخؿ أسوار المؤسسات االذاعية ,و ال تعدو الظاىرة
تفيـ عبر مداخؿ ثبلثة; الماىية العامة لمتكنولوجيا االتصالية الحديثة ,أثر التكنولوجيا االتصالية الحديثة
عمى مجريات االنتاج االذاعي و اتجاىات القائـ باالتصاؿ نحو التكنولوجيا االتصالية الحديثة.
و الدراسة ىذه ترمي إلى ذلكـ الفيـ المركب متخصصة في اإلحاطة بعبلقة القائـ باالتصاؿ بالمؤسسات
االذاعية بوسائؿ االتصاؿ الحديثة التي يتعامؿ معيا عند قيامو بواجباتو االنتاجية االعبلمية.
في ىذا السياؽ ,تندرج إشكالية الدراسة المتمحورة حوؿ استخداـ التكنولوجيا االتصالية الحديثة في االنتاج
اإلذاعي مع تسميط الضوء عمى القائـ باالتصاؿ بإذاعة تبسة  -أنموذجا  -قصد التعرؼ عمى مجاالت
االستعانة بالتقانة الحديثة عند اإلنتاج االذاعي ,و البحث في العوائؽ التي ترتئي أماـ القائـ باالتصاؿ
تقنيا ,و مف ثـ الوقوؼ عمى مقترحات القائـ باالتصاؿ عمى صعيد ادماج التكنولوجيا االتصالية الحديثة
ضمف عناصر العمؿ االعبلمي اإلذاعي كافة.
قسـ الباحث دراستو إلى خمسة فصوؿ تشمؿ األطر المنيجية و النظرية و التطبيقية ,و ىي كما يأتي:
الفصؿ األوؿ  :قدـ فيو الباحث لئلجراءات المنيجية لمدراسة ,مبر از مشكمة الدراسة و تساؤالتيا و
الفرضيات التي تنبني عمييا ,و موضحا االطر المكانية و الزمانية لمدراسة و المصطمحات المستخدمة
مفتاحيا ضمنيا ,كما عرض الباحث قراءة وصفية لعينة الدراسة و ألدوات جمع بياناتيا.
الفصؿ الثاني  :و تضمف الدراسات السابقة التي جمع الباحث ,في تقسيـ ليا لغوي ,انطبلقا مف عددىا

الكبير الذي حرص الباحث عمى االستفادة منو قدر اإلمكاف و ذلؾ إف عند بناء مفاىيـ الدراسة و حدودىا
أو عند تفسير نتائج الدراسة و تقديـ تحميبلتيا.
الفصؿ الثالث  :تناوؿ الباحث في ىذا الفصؿ تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة ضمف مبحثيف رئيسيف ,عني
األوؿ بوسائؿ االتصاؿ الحديثة  -المسائؿ النظرية – بينما أدرج الثاني وسائؿ االتصاؿ الحديثة
 المسائؿ التطبيقية  .-في المبحث االوؿ حرص الباحث عمى تقديـ التعريفات األساسية لتكنولوجيااالتصاؿ الحديثة  ,باإلضافة إلى اإلحاطة بالمراحؿ التطورية لتمكـ التكنولوجيا .أما المبحث الثاني فقد
خصصو الباحث لموسائؿ التطبيقية المادية لتكنولوجيا االتصاؿ الحديثة مبينا المرتكزات التقنية لثورة
التكنولوجيا االتصالية ذات العبلقة باإلنتاج االذاعي .
الفصؿ الرابع  :شمؿ المبحث األوؿ شرحا لمقتضيات البث اإلذاعي و تكنولوجيا اإلنتاج اإلذاعي
المتقدمة ,مع اإلشارة إلى البرامج الدولية في اإلنتاج اإلذاعي و مستقبؿ االستفادة مف التقنيات االتصالية
الحديثة في شتى أشكاؿ العمؿ االعبلمي .المبحث الثاني خصص لئلذاعة الجزائرية ,مع تقديـ نشأتيا و
تطورىا و األشكاؿ التي تظير بيا مرو ار بتنظيميا و أساليب العمؿ ضمنيا ,كما ضـ المبحث عناصر
اإلذاعة الجيوية بتبسة في إشارة إلى المجاؿ المكاني لمدراسة .
الفصؿ الخامس  :شمؿ الفصؿ األخير الشؽ الميداني لمدراسة ,و تضمف تحميؿ نتائج استخداـ القائـ
باالتصاؿ بإذاعة تبسة لمتكنولوجيا االتصالية الحديثة إنتاجيا ,ثـ نتائج الدراسة العامة و التوصيات
فالخاتمة ,كما أدرجت استمارة الدراسة ضمف المبلحؽ.
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المبحث األول  :اإلشكالية و الفروض.
اإلشكالية :

شكمت التطورات المتبلحقة لتكنولوجيا االتصاؿ إحدى أىـ سمات العصر الحالي ,بؿ و غدت درجة
االعتماد عمى مخرجات التقنيات الحديثة أبرز المحكات الفاصمة بيف دوؿ العالـ تقدما و تأخرا .و لـ يشيد
اإلنساف عبر تاريخو الحديث ,انفجا ار مشابيا لممعمومات و البيانات و طرؽ التواصؿ بيف بني جمدتو
كالذي يعاصره حاليا ,األمر الذي فرض توجيا عالميا لدمج التكنولوجيا االتصالية الحديثة ضمف جميع
أساليب الحياة اليومية.
غير أف ىنالؾ قطاعات محددة شيدت ثورة حقيقية بعد استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة عمى صعيد
عممياتيا االنتاجية ,و قطاع اإلعبلـ – و العتبارات كثيرة – يمكف أف يتصدر المؤسسات األكثر إفادة مف
مخرجات العصر الرقمي بامتياز.
ال يمكف إنكار التغيرات الجذرية التي حصمت و ال تزاؿ عمى مستوى الوظائؼ االتصالية لوسائؿ االعبلـ,
و التي تدفع بواسطة التكنولوجيا الجديدة صوب ابتكار مفاىيـ جديدة عمى غرار التفاعؿ المتبادؿ,
المستخدـ النشط ,المشاىد المتحكـ ,و غيرىا مف األشكاؿ التواصمية التي تغذت عمى البلمحدودية في
قدرة وسائؿ االتصاؿ الحديثة عمى دمج الوسيمة بالمستخدـ .و إنو ال غرر تحد ضخـ ذلؾ الذي يواجو
الوسائؿ االعبلمية و االتصالية في سعييا الحتكار عيف و أذف و مخياؿ متابعييا.
ىذا ,و إف تحقؽ استقداـ التكنولوجيا االتصالية الحديثة ضمف المؤسسات االعبلمية ,تطفو عمى السطح

االشكاالت المتعمقة بالمستخدـ ,و التي ال يمكف إغفاليا عند صياغة أي برامج تطويرية .و ىذا ما تواجيو
المؤسسات االعبلمية في العالـ الثالث عمى وجو الخصوص ,إذ يتأتى عف استيراد الوسائؿ الحديثة
ضعؼ ىائؿ في القدرات االستخدامية ,و التي تحد مف فضاء االنتفاع األقصى مف خصائص تمكـ
الوسائؿ االتصالية الحديثة.
و التجربة اإلذاعية في الجزائر بمغت عمر الفطاـ قبؿ فترة ,و بذا صار لزاما تقييـ مدى تفاعؿ القائميف
باالتصاؿ داخميا مع التكنولوجيا االتصالية الحديثة و انعكاس األمر عمى مجريات اإلنتاج داخميا قصد
الوقوؼ عمى رؤى واضحة المعالـ تيسي ار إلدخاؿ االذاعات المحمية مرحمة المنافسة االعبلمية الحقيقية مع
تبدي مظاىر االنفتاح عمى مجاؿ سمعي بصري ىائؿ تعد جميع المؤشرات بدنو ميعاده.
في ىذا اإلطار ,تأتي ىذه الدراسة وفؽ االشكالية التالية  :ما مدى تأثير التكنولوجيا االتصالية الحديثة
عمى القائم باالتصال أثناء عمميات اإلنتاج اإلعالمي في إذاعة تبسة ؟
وقياس مدى تأثيرىا عميو في عممو ومدى استفادتو منيا وانعكاس ذلؾ عمى المضموف المقدـ لمجميور
بأسموب أسرع وأدؽ وأشمؿ ,ومعرفة اتجاىو نحوىا ,ومدى تدريبو عمى استخداميا وأىـ مشاكمو ومعوقات
استخداـ التكنولوجيا اإلعبلمية.

 - 1تساؤالت الدراسة:
 – 1ما ىي أىـ التكنولوجيات االتصالية الحديثة المتوفرة داخؿ المؤسسة اإلذاعية تبسة ؟
 - 2إلى أي مدى يتـ استخداـ التكنولوجيا الحديثة لبلتصاؿ في عمميات اإلنتاج اإلذاعي مف طرؼ
القائميف باالتصاؿ ؟
 – 3كيؼ تساىـ التكنولوجيات الحديثة لبلتصاؿ في تحسيف عمميات اإلنتاج اإلذاعي ؟

 – 4ماىي أىـ المعوقات الحائمة دوف االستخداـ األمثؿ لمقائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة لمتكنولوجيات
االتصالية الحديثة في العمميات اإلنتاجية؟

 - 2فروض الدراسة :
 - 1توجد عبلقة ذات داللة إحصائيا بيف كؿ مف الخصائص السوسيوديموغرافية لمقائـ باالتصاؿ و
بيف زيادة و نقصاف حجـ استخداـ التقنيات الحديثة في عمميات اإلنتاج اإلذاعي.
 - 2توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة احصائيا بيف زيادة استخداـ التكنولوجيات االتصالية الحديثة ضمف
مقتضيات العمؿ اإلذاعي و ارتفاع مستوى االنتاج اإلعبلمي.

المبحث الثاني  :حدود الدراسة و إجراءاتيا التطبيقية :
 - 1أىمية الدراسة :
 تعد الدراسة مف أولى األبحاث المتخصصة في اإلنتاج اإلذاعي في الجزائر. التعرؼ عمى مدى استخداـ جديد التقنيات االتصالية الحديثة في العمؿ اإلذاعي. التحوالت التقنية المتسارعة التي شيدىا المشيد االنتاجي ضمف وسائؿ االعبلـ العالمية.– االىتماـ المتزايد باإلعبلـ المحمي ضمف البرامج التنموية الوطنية المختمفة.
 - 2أىداف الدراسة :
صبر القائـ باالتصاؿ لمعرفة ما يمي:
 اتجاىاتو نحو استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة في العمؿ اإلعبلمي .-

معرفة العوامؿ السوسيوديموغرافية والتدريبية واإلدارية المؤثرة في استخدامو لمتكنولوجيا االتصالية

الحديثة.
-

معرفة واقع التكنولوجيا االتصالية الحديثة في اإلذاعة ومدى االستفادة منيا ,واإلمكانيات الراىنة

لمقائـ باالتصاؿ مف حيث توافر المعدات االتصالية الحديثة ,والقدرة عمى استخداميا.
-

التعرؼ عمى تاريخ دخوؿ ىذه الوسائؿ الحديثة لئلذاعة ,ومزايا وعيوب ىذه الوسائؿ بالنسبة لمقائميف

باالتصاؿ ,ومقترحاتيـ لمتغمب عمى المشكبلت التي يعانوف منيا ولتطوير عممية اإلنتاج اإلعبلمي.

 – 3منيج الدراسة و ادوات جمع البيانات.
أ  -منيج الدراسة:

1

منيج المسح اإلعبلمي الذي يسمح بالمسح الشامؿ لتكنولوجيا االتصاؿ المستخدمة في
اإلنتاج اإلعبلمي اإلذاعي ,وكذلؾ منيج دراسة الحالة الذي يطبقو الباحث عمى اإلذاعة ىادفاً مف ذلؾ
معرفة الوضع الراىف ليتـ وصؼ عممية اإلنتاج عمى تمؾ المستحدثات التكنولوجية اإلعبلمية.
ب  -أدوات جمع البيانات :
ب  - 1المالحظة العممية :
وىي أداة وتقنية مباشرة لمتقصي تستعمؿ عادة في مشاىدة مجاؿ المجموعة محؿ الدراسة
مؤسسة ,جمعية ...الخ ,بصفة مباشرة و ذلؾ بيدؼ أخذ معمومات كيفية مف أجؿ الفيـ المعمؽ
لموضع و الوسط الذي يعيشوف فيو بكؿ شمولياتو.
تعتبر استمارات البحث مف أكثر أدوات جمع البيانات استخداما وشيوعا في البحوث االجتماعية ,ويعود
ذلؾ إلى الميزات التي تحققيا ىذه األداة ,سواء بالنسبة الختصار الجيد أو التكمفة أو سيولة معالجة
بياناتيا اإلحصائية .

ب  - 5المقابمة  :المقابمة الحرة (غير المقننة) :Unstructured Interview
ىذا النوع مف المقاببلت ال يعتمد عمى استخداـ أسئمة محدده مسبقا .وبالتأكيد الباحث لدية
فيـ عاـ لمموضوع ولكف ليس لدية قائمة أسئمة معدة مسبقا .وتتميز المقابمة الحرة بالمرونة حيث يمكف
تعديؿ أو إضافة أسئمة في أثناء المقابمة .ويستخدـ أسموب المقاببلت الحرة الغير موجيو في الغالب – في
1

مورٌس أٔعشط  ،يُھدَح انثحث انؼهًٌ فٌ انؼهوو اإلَساََح  -ذذسٍثاخ ػًهَح ،ط (، 2اٌعضائش :داس اٌمصثح ٌٍٕشش  ، 2006 )،ص ): 186

البحوث االستكشافية  ،Exploratory Researchحيث تشكؿ ىذه البحوث مرحمة أولية لمقياـ بدراسات
معمقة الحقا يتـ فييا استخداـ صحيفة استبياف رسمية .
ج  -إستمارة االستبيان :
يعرؼ االستبياف عمى أنو "مجموعة مف األسئمة المكتوبة والتي تعد بقصد الحصوؿ عمى
معمومات أو التعرؼ عمى أراء المبحوثيف حوؿ ظاىرة أو موقؼ معيف" .أو ىو "وسيمة لجمع المعمومات
المتعمقة بموضوع بحثي معيف عف طريؽ إعداد استمارة يتـ تعبئتيا مف قبؿ عينة ممثمة مف األفراد".
فاالستبياف ىو مجموعة أسئمة محددة اإلجابة مرتبطة ببعضيا البعض مف حيث الموضوع ,وبصورة تكفؿ
الوصوؿ إلى المعمومات المنشودة .
نستنتج مف العرض السابؽ أف االستبانة ىو أحد أدوات جمع البيانات الميدانية ,وتتكوف مف مجموعة مف
الفقرات المصاغة عمى شكؿ سؤاؿ ,يقوـ كؿ مشارؾ في عينة الدراسة باإلجابة عمييا بنفسو دوف مساعدة
واستشارة مف أحد.
أما فيما تعمؽ باختباري الصدؽ والثبات قمنا بتصميـ استمارة أولية تغطي استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ
الحديثة في اإلنتاج اإلذاعي مف طرؼ القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة .
وتـ تسميـ ىذه االستمارة األولية إلى مجموعة مف األساتذة المحكميف ) (كما قمنا بتوزيع عشر استمارات
بصفة قصدية ,وعمى ضوء مبلحظات األساتذة المحكميف واقتراحاتيـ التي كانت متقاربة وفي صميـ

 قائًح األساذزج انًحكًٍَ :
 أ د  .ؼغٓ ػّاد ِىا – ٞٚوٍ١ح اإلػالَ ظاِؼح اٌما٘شج ظّٛٙس٠ح ِصش اٌؼشت١ح. أ د  ِٕٝ .اٌؽذ٠ذ – ٞلغُ اإلػالَ ِؼٙذ اٌثؽٛز  ٚاٌذساعاخ اٌؼشت١ح – اٌما٘شج ظّٛٙس٠ح ِصش اٌؼشت١ح. أ د  .عٛصاْ اٌمٍ – ٟٕ١وٍ١ح اإلػالَ ظاِؼح ػ ٓ١شّظ اٌما٘شج ظّٛٙس٠ح ِصش اٌؼشت١ح. أ د .ػثذ اٌّاٌه تٓ اٌغ١ر – ٟلغُ ػٍُ اٌّىرثاخ ظاِؼح لغٕطٕ١ح اٌعّٛٙس٠ح اٌعضائش٠ح اٌذّٛ٠لشاط١ح اٌشؼث١ح. -د  .ظّاي تٓ صسٚق – لغُ اإلػالَ ظاِؼح عى١ىذج اٌعّٛٙس٠ح اٌعضائش٠ح اٌذّٛ٠لشاط١ح اٌشؼث١ح.

انشغاؿ ىذه الدراسة وأيضا الردود التي حممتيا االستمارات التجريبية ,قمنا بالتعديبلت البلزمة لتتخذ
االستمارة شكميا النيائي.
و تـ مف خبلؿ استخداـ أسموب  ;Test Re-testإعادة تطبيؽ عشرة في المائة مف صحائؼ
االستقصاء بعد أسبوعيف مف انتياء العمؿ الميداني ,حيث وزعت عمى أفراد العينة وتـ حساب
معامؿ الثبات حيث بمغ  0.8وىي قيمة ثبات عالية في مثؿ ىذا النوع مف األبحاث.

د  -المعالجة اإلحصائية لمبيانات:
بعد االنتياء مف جمع بيانات الدراسة الميدانية ,تـ ترميز البيانات وادخاليا إلى الحاسب اآللي ,ثـ
معالجتيا وتحميميا إحصائياً باستخداـ برنامج "الحزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية " SPSS.
Statistical Package for Social Science
وتـ المجوء إلى المعامبلت واالختبارات التالية في تحميؿ بيانات الدراسة:
 - 1التك اررات البسيطة والنسب المئوية.
 - 2اختبار كا Chi Square Test ²لدراسة الداللة اإلحصائية لمعبلقة بيف متغيريف مف المتغيرات
االسمية .Nominal
 - 3معامؿ التوافؽ  Contingency Coefficientالذي يقيس شدة العبلقة بيف متغيريف إسمييف في
جدوؿ أكثر مف  2×2واعتبرت العبلقة ضعيفة إذا كانت قيمة المعامؿ أقؿ مف  0.30و متوسطة إذا
تراوحت بيف  0.30و  0.50وقوية إذا زادت عف . 0.50

 – 4معامؿ فاي  : Phiلقياس قوة أو شدة العبلقة بيف متغيريف ,واستخدـ في حالة كوف الجدوؿ
اإلحصائي لبيانات المتغيريف رباعياً "  2عمود ×  2صؼ ".
 - 5معامؿ ارتباط بيرسوف  Pearson Correlation Coefficientلدراسة شدة واتجاه العبلقة
االرتباطية بيف متغيريف مف نوع الفئة أو النسبة  Interval Or Ratioوقد اعتبرت العبلقة ضعيفة إذا
كانت قيمة المعامؿ اقؿ مف  0.30ومتوسطة إذا تراوحت بيف  0.30و  0.50و قوية إذا زادت عف
. 0.50

 - 4مجتمع الدراسة وعينتيا
مجتمع الدراسة ىو جميع القائميف باالتصاؿ ضمف المؤسسة اإلعبلمية – إذاعة تبسة – و ذلكـ وفؽ
دراسات الحالة " المتعمقة بالقائـ باالتصاؿ ".
عينة الدراسة :العامميف في مجاؿ اإلنتاج اإلعبلمي في إذاعة تبسة وىـ :المخرجوف وفنيو المونتاج,
ومعدو البرامج ومحررو األخبار ,ومقدمو البرامج ومذيعو نشرات األخبار ,واإلداريوف .ونظ اًر لصغر حجـ
العينة فقد شممتيـ الدراسة جميعاً بنظاـ المسح الشامل لمعرفة كافة الجوانب الخاصة باستخداـ تكنولوجيا
االتصاؿ الجديدة واتجاىاتيـ حوليا.
و في مكا يأتي توصيؼ العينة تفصيميا.

الجدول رقم (  ) 01يبين توزيع العينة وفق متغير النوع والخصائص السوسيوديموغرافية
المختمفة.
توزيع العينة وفق متغير النوع والخصائص السوسيوديموغرافية المختمفة
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المجموع

نستخمص مف بيانات الجدوؿ السابؽ توزيع متنوع لعينة الدراسة كاآلتي:

 1توزيع عينة الدراسة طبقاً لمنوع:
بمغ عدد االناث  15مفردة أي بنسبة  % 37.5مقابؿ  25مفردة لمذكور أي بنسبة  %62.5مف عينة
الدراسة ,و المبلحظ أف عدد الذكور داخؿ ىذه العينة أكبر مف عدد اإلناث فييا  ,و يعكس ىذا التفاوت
طبيعة العمؿ اإلعبلمي داخؿ المنظومات السمعية البصرية في الجزائر ,و المتسـ غالبا بالصفة الذكورية,
و ذلؾ تماشيا مع نتائج دراسة أجرتيا االمـ المتحدة سنة  2007عمى  10دوؿ إفريقية مف بينيا الجزائر و
ذلكـ حسب النسب التالية: 

شكل ( )1-5تطور نسب النساء العاملٌن بقطاعى اإلذاعة والتلفزٌون
خالل الفترة ()2557 -1995
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 .2توزيع عينة الدراسة حسب متغيري السن و النوع:
 الفئة العمرية مف  : 29 - 20بمغت نسبة اإلناث فييا  % 12.5و نسبة الذكور . %15 الفئة العمرية مف  : 39 – 30بمغت نسبة اإلناث فييا  % 7.5و نسبة الذكور . %20 الفئة العمرية مف  : 49 –40بمغت نسبة اإلناث فييا  % 12.5و نسبة الذكور . %17.5 الفئة العمرية أكثر مف  50سنة  :بمغت نسبة اإلناث فييا  % 5و نسبة الذكور . %10نسبة اإلناث ارتباطا بالفئة العمرية لـ تشكؿ أي تغير عمى المستوى الرقمي  ,إذ ال تزاؿ الفروؽ
واضحة عمى كؿ الفئات مما يدعـ التفسير السابؽ المتعمؽ بعدـ انخراط المرأة بشكؿ كامؿ داخؿ العمؿ
اإلعبلمي و مؤسساتو في الجزائر.

.3توزيع عينة الدراسة في ضوء متغيري المستوى التعميمي والنوع:
توزعت عينة الدراسة بيف مستويات تعميمية متنوعة ,وتأتي في مقدمة الترتيب نسبة الشباب مف
لدييـ مستوى تعميـ جامعي بنسبة  ,% 52.5و نسبة اإلناث فييا تعادؿ  % 20و الذكور
نسبتيـ تعادؿ  . % 32.5تمييا نسبة الشباب الذيف تابعوا دراساتيـ الثانوية فقط بنسبة  ,℅45و نسبة
اإلناث فييا  % 17.5و الذكور نسبتيـ تعادؿ  .% 27.5تمييا نسبة الذيف استفادوا مف متابعة دراساتيـ
العميا و ذلكـ بنسبة  % 2.5ىي نسبة الذكور أما عف اإلناث فبل وجود ألي أرقاـ داللية سوى اؿ . % 0

 . 4توزيع عينة الدراسة في ضوء متغيري مجال التخصص و النوع :
كاف لتخصص األدب العربي النسبة المئوية األعمى بيف بقيف التخصصات و ذلكـ بواقع  %30مف
إجمالي مفردات العينة لئلناث نسبة  % 12.5و لمذكور نسبة  . % 17.5تبلىا تخصص االعبلـ بنسبة

 % 10بالمناصفة بيف اإلناث و الذكور .ثـ أصحاب التخصص التقني بنسبة  % 17.5كميا لمذكور  .و
بعدىا تخصص اإلدارة بنسبة  % 3 , % 6إناث و  % 3ذكور .و أخي ار تخصص اإلعبلـ اآللي بنسبة
 % 5 , % 12.5منيا لئلناث و  % 7.5لمذكور .
و األرقاـ تعكس التخصصات المطموبة أكثر مف غيرىا لمعمؿ داخؿ أسوار اإلذاعة  ,مع تفضيؿ جزئي
لتخصصي األدب العربي و اإلعبلـ العتبارات أدائية .

 .5توزيع عينة الدراسة في ضوء متغيري المسمى الوظيفي و النوع: 
نسبة المقدميف حسب عينة الدراسة ىي  % 27.5مقسمة بيف  %12.5إناث و  % 15ذكور ,أما
المعدوف فراوحت نسبتيـ حسب عينة الدراسة  % 22.5لواقع  % 12.5إناث و  % 10ذكور  ,و مف
ثمت الموظفوف اإلداريوف بنسبة  % 15بالتساوي بيف اإلناث و الذكور ,و بعدىا نسبة التقنييف المعادلة ؿ
 % 12.5كميا ذكور  ,و نسبة المخرجيف  %5 , % 10إناث
و  % 5ذكور و بعدىا نسبة مديرو االنتاج بواقع  % 5كميا ذكور  ,و اخي ار نسبة رؤساء التحرير 7.5
 %ذكور كميا.
و المبلحظ ضمف ىذه األرقاـ ارتفاع نسبة اإلناث في بعض الوظائؼ عمى غرار اإلعداد و اإلدارة  ,بينما
تغيب فئة اإلناث تماما عف بعض التخصصات األخرى مثؿ إدارة اإلنتاج و رئاسة التحرير و األعماؿ
التقنية المختمفة .ىذا يوضح الحواجز التي ال تزاؿ في مواجية امتياف المرأة لمعمؿ اإلعبلمي عمى غرار
التصنيفات الوظيفية المحددة .

اعرفاد اٌثاؼس ِٓ اٌرماس٠ش اٌشعّ١ح ٌٍّعٍظ االلرصاد ٚ ٞاالظرّاػٌ ٟألُِ اٌّرؽذج ذؽد سلُ (  ) E / 2/PC/ 2010/06.CNػٕذ لشاءذٗ ٌث١أاخ
اٌعذاٚي اٌّ١ذأ١ح ٌذساعرٗ.

 - 5الحدود المكانية و الزمانية لمدراسة :
تنطمؽ جميع البحوث األكاديمية مف رؤى واقعية لحقيقة إمكاناتيا المادية و الزمانية و المنيجية ,و
التي تشكؿ حدودا مضبوطة عمميا ليا في سعييا لكشؼ الحقيقة حوؿ موضوع ما.
و الدراسة ىذه ترسـ لنفسيا الحدود المكانية و الزمانية وفقا لممعطيات التالية:
 أجريت الدراسة في إطار جغرافي محدد متمثبل بوالية تبسة ,و التي تقع االذاعة ضمف مجالياالجغرافي.
 مؤسسة إعبلمية واحدة كانت مجاؿ بحث الدارس و تحديدا إذاعة تبسة. قاـ الباحث بتجريب االستمارة عمى عدد مف أفراد العينة كما سبؽ اإلشارة إلى ذلؾ ,و ذلكـ بتاريخ ,2011/01/17بينما تـ التوزيع النيائي لبلستمارة و إعادتيا في الفترة الممتدة بيف
 2011/02/30و  ,2011/03/30و قد استمر الباحث في تحميؿ البيانات بداية مف تاريخ
 2011/04/02إلى غاية .2011/05/19

 - 6مفاىيم الدراسة :
تكنولوجيات االتصال الحديثة :
ىي "أي آلة أو تقنية أو وسيمة خاصة تعمؿ عمى إنتاج أو تخزيف أو استرجاع او استقباؿ أو عرض
المعمومات".و يرمي بيا الباحث عمى كؿ ما تـ إدخالو مف أجيزة إعبلمية حديثة داخؿ المنظومة اإلذاعية
إلذاعة تبسة مف ميكروفونات سمكية و السمكية و أسطوانات و أجيزة إرساؿ رقمية و مؤثرات صوتية و
مكسرات الصوت و أجيزة الكمبيوتر و خدمة االنترنت بكؿ تفرعاتيا التقنية.

)1

مورٌس أٔعشط  ،يشخغ ساتق ،ص.96

القائم باالتصال:
ىو الشخص الذي يقوـ باالتصاؿ أي إرساؿ المعاني و األفكار إلى اآلخريف سواء بطريؽ مباشر
أو مف خبلؿ وسيمة تعينو عمى ذلؾ ,ومف ثـ فيو الخطيب و المدرس و المذيع و الكاتب في الصحيفة و
مؤلؼ الكتاب.
و يرمي الباحث بو إلى ذلؾ الذي يعمؿ ضمف كادر اإلذاعة " مجتمع الدراسة " في إنتاج مضموف ما
يقدـ لمجميور سواء أكاف مذيعا أـ مقدـ أخبار أـ برامج أو مخرجا أو فنيا لممونتاج أو معدا أو محر ار أو
مدي ار إلحدى وحدات اإلذاعة.

اإلذاعة :
تعرؼ اإلذاعة بأنيا االنتشار المنظـ والمقصود بواسطة الراديو لمواد إخبارية وثقافية وتعميمة وتجارية
وغيرىا مف البرامج ,ليمتقطيا في وقت واحد المستمعوف المنتشروف في شتى أنحاء العالـ -فرادى
وجماعات -باستخداـ أجيزة االستقباؿ المناسبة.
و يرمي الباحث بيا كونيا ىي اإلذاعة المحمية التي تخاطب مجتمعاً متناسقاً مف النواحي الثقافية
واالجتماعية بحيث يشكؿ ىذا المجتمع بيئة متجانسة إلى حد كبير ,وخطابيا موجو إلى أفراد ىذا المجتمع
والذيف قد يكونوف سكاف قرية واحدة او مجموعة قرى متقاربة أو مدينة صغيرة وقد يكوف خطاب اإلذاعة
المحمية موجياً إلى سكاف مدينة واحدة كبيرة .يضاؼ ليا ما تتيحو التقنيات الحديثة لبلتصاؿ مف ذيوع
وطني و عالمي

اإلنتاج :
)2

ِؽّذ ػٍِ ٟؽّذ ،ػهى االخرًاع وانًُھح انؼهًٌ ،القاھرة ،دار المعرفة الجامعٌة ، 1986،ص .475

ىي " عممية تنظيـ العمؿ في الفيمـ أو البرنامج أو التمثيمية  ,و تنسيؽ العمؿ بيف العناصر الفنية المختمفة
و المشاركة في التنفيذ مف حجز المعدات و إقامة المناظر و اختيار المواقع و الحصوؿ عمى التصريحات
و مراقبة عمميات التحضير و التصوير و تحقيؽ مطالب المخرج سواء داخؿ االستديو أو خارجو و
تسييؿ كؿ المعوقات و الصعوبات في حدود الميزانية المقررة"
و يرمي الباحث بو كؿ عمميات إنتاج المحتويات اإلذاعية التي يتـ إرساليا عمى الجميور.

الفصل الثاني  :الدراسات السابقة
المبحث األول -الدراسات العربية.

المبحث الثاني  -الدراسات األجنبية.
المبحث الثالث – نقد الدراسات السابقة.

الفصل الثاني :الدراسات السابقة

المبحث األول  -الدراسات العربية :
الدراسة األولى  :أجرى الدراسة عادل عبد الرزاق عام  1999عن أثر التكنولوجيا عمى
القائمين باالتصال في االقسام الخارجية بالصحف المصرية .
ىدفت دراستو غمى التعرؼ عمى طبيعة التكنولوجيا الحديثة و مدى االستفادة منيا ,كما تركز الدراسة عمى
معرفة أثر التكنولوجيا عمى أداء القائميف باالتصاؿ في الصحؼ القومية مصرية و لخص الباحث أىدافو
فيما يمي :
التعرؼ عمى ماىية التكنولوجيا االتصالية داخؿ األقساـ الخارجية في الصحؼ المصرية ,متضمنا التعرؼ
عمى األجيزة الجديدة التي يستفيد منيا القائموف باالتصاؿ في تمؾ االقساـ و معرفة الدورات التدريبية التي
التحقوا بيا  .و تعد دراستو مف الدراسات االستطبلعية الوصفية مستعينا باستمارة االستبياف و المقابمة و
المبلحظة العممية كأدوات لجمع البيانات ,و توصؿ إلى:
 تعمـ القائموف باالتصاؿ في الصحؼ القومية المصرية استخداـ التكنولوجيات الحديثة عف طريؽزمبلئيـ.
 نسبة قميمة مف القائميف باالتصاؿ استفادوا مف الدورات التدريبية عمى التكنولوجيات الحديثة.الدراسة الثانية  :سوزان يوسف احمد القميني".تأثير استخدام االقمار الصناعية عمى مضمون
نشرات األخبار "رسالة ماجستير( .القاىرة :قسم االذاعة والتميفزيون كمية االعالم جامعة
القاىرة.)1986،

تتكون ىذه الرسالة من ثمانية فصول ىي:
االطار المنيجي لمدراسة ,األقمار الصناعية :نشأتيا ,تطورىا واستخداماتيا ,التبادؿ االخباري .نشأتو
وتطوره ومشاكمو ,االخبار في التميفزيوف المصري واستخداـ األقمار الصناعية في الخدمة االخبارية,
الخطوات المنيجية لمدراسة التحميمية ,تحميؿ مضموف رسالتي القمر الصناعي ,تحميؿ مضموف نشرتي
األخبار عمى القناة االولى ,تحميؿ مضموف برنامج "العالـ بيف يديؾ".
أجرت الباحثة دراسة استطبلعية تحميمية واستخدمت منيج المسح بالعينة وذلؾ في الفترة مف اوؿ اكتوبر
1984حتى اخرمارس 1985واستخدمت اسموب العينة العشوائية المنتظمة في تحميؿ مضموف رسالتي
القمر الصناعي المتاف يستقبميما التميفزيوف المصري يوميا خبلؿ اياـ العينة بواقع  50رسالة اخبارية ,أما
في عينة النشرات االخبارية فقد اعتمدت الباحثة عمى اسموب العينة العشوائية المنتظمة وشممت الدراسة
نشرتي اخبار السادسة والتاسعة مساءا التي تقدـ عمى القناة االولى بواقع  50نشرة اخبارية ,اما بالنسبة
لعينة البرامج االخبارية فتـ تحميؿ مضموف برنامج العالـ بيف يديؾ وقد شممت الدراسة جميع حمقاتو ()25
حمقة مف خبلؿ االسبوع الصناعي.
نتائج الدراسة:
.1تبيف مف الدراسة أف االخبار السياسية تأتي في المركز األوؿ بيف موضوعات األخبار الواردة عمى
رسائؿ القمر الصناعي ,تمييا في األىمية االخبار الرياضية التي جاءت في المركز الثاني مف بيف
موضوعات األخبار الواردة عمى رسائؿ القمر الصناعي.
. 2جاءت األخبار الدينية في المركز قبؿ األخير مف بيف موضوعات األخبار الواردة عمى رسائؿ القمر
الصناعي.

 -3أف أخبار دوؿ أوروبا الغربية تأتي في المركز األوؿ مف بيف اخبار الدوؿ والمنظمات التي تتناوليا
رسائؿ القمر الصناعي تمتيا في المركز الثاني أخبار الواليات المتحدة االمريكية.
 -4ضعؼ االىتماـ بأخبار جميورية مصر العربية في رسائؿ القمر الصناعي حيث جاءت
أخبارىا في المراكز االخيرة مف بيف اخبار الدوؿ والمنظمات التي تناولتيا رسائؿ القمر الصناعي.
 -5جاء اعتماد برنامج "العالـ بيف يديؾ" عمى المادة المصورة الواردة بالقمر الصناعي خبلؿ عاـ 1984
في المركز األوؿ بنسبة  %36,7مف اجمالي زمف المادة المصورة الواردة عمى القمر الصناعي في
برنامج "العالـ بيف يديؾ".
الدراسة الثالثة  :أجرى الدراسة بطرس حالق في عام  1996و ذلك عن تأثير تكنولوجيا
االتصال الحديثة عمى الجوانب التنظيمية في المؤسسات اإلعالمية.
تنتمي دراستو إلى الدراسات الوصفية إذ قامت عمى منيج مسح أساليب الممارسة اإلعبلمية لموحدات
االنتاجية التي تضميا المطابع في مؤسسة األىراـ و نتج عف دراستو :
 - 1أف عوامؿ نجاح أي مؤسسة ىو وجود ىيكؿ عمالة متوازف و متوائـ مع طبيعة نشاطيا اإلنتاجي .
 – 2يؤدي التطور التقني إلى تحقيؽ مزايا اقتصادية عديدة.
 – 3وجود مشاكؿ عند اختيار العماؿ الجدد المؤىميف لمعمؿ وفؽ منظومة تقنية حديثة .
 – 4ىجرة العمالة المدربة غمى الوسائؿ اإلعبلمية المنافسة أو إلى الخارج.

الدراسة الرابعة :أجرى الدراسة عدنان الحسيني عام  1998و ذلك عن واقع استخدام
االنترنت في العالم العربي.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع استخداـ االنترنت في العالـ العربي  ,إذ كاف مجتمع دراستو مف
الدوؿ العربية و ىي مصر األردف السعودية عماف اإلمارات قطر البحريف الكويت ,وأجرى الدراسة عمى
 380م بحوثا مف تمؾ الدوؿ و توصؿ إلى أف عدد المتصفحيف لمواقع الصحؼ العربية ىو %34.5
مقابؿ  %71لبلتصاؿ بالبريد االلكتروني و  %62قصد التعمـ االلكتروني و  %42مف اجمب التسمية.
الدراسة الخامسة  :أجرى الدراسة محمود عمم الدين عام  1994حول " تكنولوجيات اإليصال
في التسعينات  :التطورات الراىنة و التأثيرات االتصالية".
بحث فييا أبرز التأثيرات المتعمقة بالتقنيات الحديثة لتكنولوجيا االتصاؿ عمى كؿ مف القائـ باالتصاؿ و
الجميور عمى السواء .معتمدا في ذلؾ المنيج المسحي .و نتجت عف دراستو :
لمتطورات الراىنة في تكنولوجبيا االتصاؿ تأثير عمى نوعية االتصاؿ الجماىيري و بوجو خاص عمى
وسائمو و عميو كعممية مستمرة متصمة ذات أطراؼ متعددة  ,و يمكف رصد بعض التأثيرات عمى وسائؿ
االتصاؿ و عمى الجماىير مف خبلؿ
 1التأثيرات االتصالية عمى وسائؿ اإلعبلـ .
 - 2التأثيرات عمى المتمقيف.
 – 3التأثيرات الخاصة لتكنولوجيات االتصاؿ الحديثة.

الدراسة السادسة  :وليد فتح اهلل مصطفى بركات".دور الراديو في معالجة القضايا والمشكالت
السموكية في المجتمع المصري"رسالة ماجستير( .القاىرة:قسم االذاعة والتميفزيون كمية االعالم
جامعة القاىرة.)1996،
تتكون ىذه الرسالة من عشرة فصول ىم:
مشكمة البحث ومنيجو ,الراديو واىميتو كوسيمة اتصاؿ ,السموؾ االنساني :تعريفو وانواعو والعوامؿ
المؤثرة عميو ,المرأة ودورىا في االسرة والمجتمع ,قضايا الدراسة ,برامج المرأة في الراديو المصري :تعريفيا
والتعرض ليا ,االجراءات المنيجية لمدراسة ,نتائج الدراسة ,االجراءات المنيجية لمدراسة ,نتائج الدراسة.
اجرى الباحث دراسة تحميمية ميدانية لدور برامج المرأة في الراديو في معالجة القضايا السموكية في
المجتمع المصري واستخدـ المنيج المسحي حيث حمؿ مضموف  6برامج اذاعية عمى مدى ستة اشير
ودرس داخؿ مضمونيا المقدـ ثبلث قضايا ىي :ترشيد االستيبلؾ ,والمشكمة السكانية ,وتشجيع المنتجات
الوطنية ,اما بالنسبة لمدراسة الميدانية فقد كانت العينة عشوائية عف مدى تعرض النساء في مصر لبرامج
المرأة االذاعية واثر الراديو كوسيمة اتصاؿ في تعديؿ سموكيات المواطنيف ,واعتمد عمى العينة العمدية في
دراسة القائميف باالتصاؿ فقد اختار  18مفردة منيـ  9مقدميف و 9معديف.
نتائج الدراسة:
.1حصمت خدمة البرنامج العاـ عمى المركز االوؿ بيف جميع الخدمات االذاعية موضع التحميؿ
مف حيث الزمف االجمالي بنسبة  %68,26مف اجمالي عدد ساعات عينة الدراسة ,بينما جاءت خدمة
القراف الكريـ في المركز الرابع بنسبة .%4,79

.2حصمت القضايا الثبلث التي تركز عمييا الدراسة التحميمية عمى مراكز متأخرة نسبيا مقارنة بغيرىا مف
الموضوعات ,فجاءت قضية ترشيد االستيبلؾ في المركز العشريف بنسبة %1,04مف اجمالي عدد
الفقرات االذاعية موضع التحميؿ وجاء موضوع المشكمة السكانية

في المركز السادس بنسبة

 ,% 1,99وقضية تشجيع المنتجات الوطنية في المركز الرابع والعشريف واالخير بنسبة  %0,14مف
اجمالي عدد الفقرات االذاعية التي شمميا تحميؿ المضموف.
 -3خصصت كؿ مف برامج :لمنساء فقط ,ومع الستات ,والى ست الدار عددا ال يتجاوز ثبلث فقرات
اذاعية عمى مدى اشير التحميؿ الستة لمعالجة قضية ترشيد االستيبلؾ.
 -4تعرضت غالبية الفقرات االذاعية المقدمة عف قضية ترشيد االستيبلؾ لمقضية مف مدخميا االقتصادي
بنسبة  %61,54بينما جاء المدخؿ الديني في المركز الثاني بنسبة .%15,38
 -5حصمت االسرة عمى المركز االوؿ كجميور مستيدؼ مف الحمقات المعادة يوـ الجمعة مف برنامج
"الى ربات البيوت "بنسبة  %84,12كما حصؿ الحديث المباشر والحوار االذاعي عمى المركز االوؿ مف
حيث االشكاؿ االذاعية ,وكذلؾ الميجة التي تجمع بيف الفصحى والعامية مف حيث المستويات المغوية
المستخدـ.
الدراسة السابعة  :براىيم سعيد ابراىيم عبد الكريم ".دور اذاعة وسط الدلتا في خدمة المجتمع
المحمي "رسالة ماجستير( .القاىرة :قسم االذاعة والتميفزيون كمية االعالم جامعة القاىرة. )1999،
تتكون ىذه الرسالة من تسعة فصول ىي:
االطار المنيجي لمدراسة ,االذاعة المركزية والتنمية ,نماذج مف االذاعات المركزية االجنبية ,تجربة
االذاعات المركزية في مصر ,اذاعة وسط الدلتا ..اىدافيا وتنظيميا ,الخطوات المنيجية لمدراسة التحميمية

لعينة برامج اذاعة وسط الدلتا ,دور اذاعة وسط الدلتا في خدمة المجتمع المحمي مف واقع الدراسة
التحميمية ,الخطوات المنيجية لمدراسة الميدانية التي اجريت عمى عينة مف الجميور المستيدؼ إلذاعة
وسط الدلتا ,دور اذاعة وسط الدلتا في خدمة المجتمع المحمي مف واقع الدراسة الميدانية عمى عينة مف
الجميور المستيدؼ ليافي محافظة كفر الشيخ.
اجرى الباحث دراسة تحميمية ميدانية واستخدـ المنيج المسحي ومنيج الدراسات االرتباطية واعتمد في
تحميؿ المضموف عمى اختيار عينة عشوائية منتظمة مف جميع برامج اذاعة وسط الدلتا التي قدمت عمى
مدى دورة يوليو اغسطس سبتمبر 1985اما بالنسبة لمدراسة الميدانية فقد تـ سحب عينة طبقية عشوائية
ممثمة قواميا  400مفردة مف الجميور المستيدؼ إلذاعة وسط الدلتا في محافظة كفر الشيخ.
نتائج الدراسة:
. 1اف جميور المنطقة المحمية جميور مستمع جيد لئلذاعة بوجو عاـ وإلذاعة وسط الدلتا بوجو خاص فقد
بمغ معدؿ االستماع لبلذاعة.%79,18
.2خموالخريطة البرامجية ليذه االذاعة مف الدراما االذاعية وىي رغبة جماىيرية سبؽ المطالبة بيافي بحث
االذاعة المحمية لمحافظة الغربية الذي سبؽ انشاء ىذة المحطة.
 -3عدـ تقديـ ىذه االذاعة لبرامج محو االمية بشقييا االبجدي والوظيفي بالرغـ مف انيا حاجة ومطمب
جماىيري.
 -4خمو الخريطة البرامجية مف برنامج قانوني يحقؽ رغبة الجميور المحمي في مساىمة ىذه االذاعة مف
خبللو في حؿ كثير مف المشكبلت المتعمقة بالمنازعات القانونية داخؿ المجتمع المحمي.
 -5تقديـ مجموعة مف البرامج السياسية التي تستيدؼ توسيع دائرة اىتماـ المستمع المحمي بالشئوف

السياسية واطبلعو عمى الموضوعات ذات االىمية القومية السياسية.
الدراسة الثامنة  :سيير سيد احمد محمد جاد " البرامج الثقافية فى االذاعة المسموعة "رسالة
ماجستير(.القاىرة :قسم االذاعة والتميفزيون كمية االعالم جامعة القاىرة)1998 ،
تتكون ىذه الرسالة من تسعة فصول:
ماىية البرامج الثقافية ,المعايير االذاعية لمبرامج الثقافية ,البرامج الثقافية فى البرنامج العاـ ,البرامج
الثقافية في صوت العرب ,التكامؿ بيف االذاعة واجيزة الثقافة ,االدب والبرامج الثقافية,
البرامج الثقافية وتبسيط العموـ ,منيج البحث ونتائج التحميؿ.
اجرى الباحث دراسة مقارنة استخدـ منيج تحميؿ المضموف معتمدا عمى عينة مف البرامج الثقافية التي
قدمتيا اذاعتا البرنامج العاـ وصوت العرب خبل الدورة البرامجية ابريؿ يونيو .1978
نتائج الدراسة:
 -1أف البرامج الثقافية في االذاعة تتكامؿ مع وسائؿ الثقافة والفنوف وتروج ليا مثؿ (الصحافة –والكتب
–المسرح –السينما) مف خبلؿ برامج تخصص ليذا الغرض.
-2

المغة في البرامج الثقافية في صوت العرب ىي العربية الفصحى بينما في اذاعة البرنامج العاـ
العامية احيانا.

-3

نسبة البرامج الثقافية في البرنامج العاـ وصوت العرب اقؿ بالمقارنة مع البرامج الترفييية والبرامج
اإلعبلمية والسياسية.

-4

أف البرامج الثقافية في البرنامج العاـ وصوت العرب تحقؽ التكامؿ بيف المحمية والقومية.

-5

اف البرامج الثقافية تقابؿ مختمؼ االذواؽ والميوؿ والتخصصات.
الدراسة العاشرة  :محمد عبد اهلل الحويثى "دور اذاعة صنعاء في نشر بعض المفاىيم
السياسية بعد ثورة "1962رسالة ماجستير( .القاىرة :قسم االذاعة والتميفزيون كمية االعالم جامعة
القاىرة. )1992،

تتكون ىذه الرسالة من سبعة فصول:
·

الظروؼ االجتماعية والسياسية واالقتصادية والوضع اإلعبلمي والثقافي في اليمف قبؿ الثورة,
اذاعة صنعاء قبؿ الثورة ,اذاعة صنعاء بعد الثورة ,ممكية الراديو والوعى السياسي قبؿ الثورة وبعدىا,
مصادر التوعية السياسية قبؿ الثورة وبعدىا ,دور اذاعة صنعاء في نشر الوعى السياسي قبؿ الثورة
وبعدىا . ,فاعمية اذاعة صنعاء في مساندة الثورة .
اجرى الباحث دراسة ميدانية واستخدـ فييا المنيج المسحي عمى عينة طبقية عشوائية قواميا
2000حالة.

نتائج الدراسة:
 .1تشير النتائج الى اف ممكية اجيزة الراديو قبؿ الثورة كانت  %18وذات عبلقة طردية مع المستوى
التعميمي اما الممكية بعد الثورة .%81
 .2تشير النتائج اف نسبة % 2مف مجتمع الدراسة ىـ الذيف كانوا يفيموف تمؾ المفاىيـ (الحياد اإليجابي
 الديمقراطية  -الحرية) واف نسبة %3ال يمكنيـ فيـ ىذه المفاىيـ مع مبل حظة اف ىذا المجتمع ىومجتمع العاصمة .
 .3توضح النتائج اف العبلقة بيف ممكية الراديو والوعى السياسي لـ تكف متناسبة في فترة ما قبؿ الثورة

حيث كاف الفارؽ كبير بيف نسبة الممكية ونسبة مف لدييـ وعى سياسي.
 .4انحصرت مصادر الوعى السياسي قبؿ الثورة فى االذاعات غير اذاعة صنعاء ثـ الجرائد والمجبلت
ومصادر اخرى كالنقاش مع االصدقاء.
الدراسة الحادية عشر  :انيام الدسوقى احمد سمطان "بناء االتصال فى القرية المصرية
"رسالة ماجستير( .القاىرة :قسم االذاعة والتميفزيون كمية االعالم جامعة القاىرة. )1993،
اجرى الباحث دراسة ميدانية واستخدـ فييا المنيج اإلحصائي واعتمد عمى عينة طبقية عشوائية
وتتكون ىذه الرسالة من  4فصول:
مشكمة البحث وأىدافو وأىميتو ومنيجو .بنية البيئة القروية وبناء االتصاؿ في القرية .وصؼ القرية
ووصؼ نظاـ االتصاؿ بيا .نتائج الدراسة الميدانية .نتائج الدراسة.
.1

بالنسبة لوسائؿ االعبلـ المسموعة والمرئية.

أ – الراديو
.1

بمغت نسبة ممكية اجيزة الراديو في العينة  81,6%ويستمع اليو .78%

.2

يشكؿ دور كبير في توصيؿ المعمومات الى القروييف وفى حثيـ فى تطبيؽ تمؾ المعمومات.

.3

يحتؿ المرتبة االولى بيف وسائؿ االتصاؿ لمعرفة اخبار الدنيا لدى القروييف.

.4

يحتؿ المرتبة االولى كمصدر مف مصادر السمع عف التطعيـ وعف فرص العمؿ بالخارج وعف
قانوف االحواؿ الشخصية .

ب – التميفزيون

.1

بمغت نسبة ممكية التميفزيوف 50,5%وىى اقؿ كثي ار مف نسبة ممكية الراديو.

.2

يحتؿ المرتبة الثانية بعد الراديو لمعرفة اخبار الدنيا .

.3

يحتؿ المرتبة الثانية في معرفة االسعار الجديدة والسمع عف التضخـ وقانوف االحواؿ الشخصية.

ج – السينما :ظير مف الدراسة انخفاض نسبة التردد عمى السينما بسبب :
.1

ارتفاع التكمفة المادية.

.2

عدـ انتشار دور العرض السنيمائية في الريؼ.

.3

السينما المتنقمة ال يوجد ليا اثر بالقرية.

د – المجبلت.
 .1نسبة القراءة 14,1%وقادة الرأي والطبعييف الرسمييف اكثر الفئات قراءة المجبلت ال تعالج مشاكؿ
القروييف الف أوجو االستفادة معرفة االخبار التسمية شغؿ وقت الفراغ.
.2

وسائؿ االعبلـ المقروءة :الجرائد :بمغت نسبة االمية 70%مع انخفاض نسبة قراءة الصحؼ
حيث بمغت .23%

 قادة الرأي الرسمييف والطبعييف اكثر قراءة لمجرائد. كمما زاد المستوى التعميمي زادت نسبة القراءة.الدراسة الثانية عشر  :صابر حمد جابر حماد" .أثر المعالجة اإلعالمية لقضايا الوطن العربي
السياسية في إذاعتي صوت العرب وىيئة اإلذاعة البريطانية عمى اتجاىات الجميور العربي "رسالة
ماجستير( .القاىرة :قسم اإلذاعة والتميفزيون كمية االعالم جامعة القاىرة.)2007 ،

تتكون ىذه الرسالة من ستة فصول ىي:
الدراسات السابقة واالطار المنيجي والنظري لمدراسة ,الوضع السياسي الراىف في المنطقة العربية,
االذاعات الموجية ودورىا في القضايا السياسية ,نتائج الدراسة التحميمية لنشرات األخبار والبرامج
اإلخبارية في إذاعتي صوت العرب وىيئة اإلذاعة البريطانية وخصائص القائـ باالتصاؿ ,نتائج الدراسة
الميدانية ,العبلقة بيف المتغيرات واختبار الفروض.
اجرى الباحث دراسة تحميميو وميدانيو استخدـ فييا المنيج االستنباطي وتـ اختيار عينو مف النشرات
والبرامج اإلخبارية السياسية لمده زمنيو قواميا ثبلثة أشير مف أوؿ شير مايو  2004الى نياية شير
يوليو في نفس العاـ وقد تـ اختيار النشرة الرئيسية المسائية في كمتا االذاعتيف الرتفاع نسبة االستماع ليا
ىذا (بالنسبة لمدراسة التحميمية ) ,أما عينة الدراسة الميدانية قواميا  400مفرده ويمثموف الجنسيف ذكور
وعددىـ  250مف حجـ العينة مقابؿ  150مفرده اناث.
نتائج الدراسة-:
.1

وجد أف االذاعات اإلخبارية الموجية تحظى بنسبة استماع عالية مف الجميور عينة الدراسة.

.2

االذاعتيف محؿ الدراسة ليما معا جميور مشترؾ تصؿ نسبتو الى .%49.8

.3

الراديو مازاؿ يحظى بنسبة استماع عالية وىو مازاؿ موجودا فى منافسو بينو وبيف وسائؿ االعبلـ
األخرى.

.4

جميور اذاعة البى بي سي يتعرض أكثر لبلستماع لمراديو مف جميور اذاعة صوت العرب.

.5

نسبة االستماع عند الذكور أعمى مف معدالتيا عند االناث.

.6

توجد فروؽ ذات داللو إحصائية بيف مستمعي صوت العرب واؿ BBCودرجة معرفتيـ بالقضية
الفمسطينية.
الدراسة الثالثة عشر  :امنيو محمد صفوت الغنام " .تأثير مستحدثات االتصال عمى استخدامات

الجميور المصري لمراديو "رسالة ماجستير( .القاىرة :قسم اإلذاعة والتميفزيون كمية االعالم جامعة
القاىرة.)2006 ،
تتكون ىذه الرسالة من خمسة فصول ىي:
االطار المنيجي لمدراسة ,تكنولوجيا االتصاؿ وتطور الراديو ,النتائج العامة لمدراسة الميدانية عمى
الجميور ,نتائج الدراسة الميدانية الخاصة بالقائـ باالتصاؿ ,ممخص البحث وأىـ النتائج.
أجرت الباحثة دراسة ميدانيو استخدمت فييا منيج المسح واعتمدت عمى عينو عشوائية تضـ  400مفرده
ممثمو لمفئو العمرية ( 60-15سنو) مف الجميور العاـ بواقع  133مفرده لكؿ مف محافظتي القاىرة
والمنيا عمى حده و 134مفرده ممثمو لمحافظة المنوفية وكذلؾ عينو مف القائميف باالتصاؿ عددىـ 50
قائما ما بيف مذيعيف ومقدمي برامج وغيره ونوع ىذه العينة عمديو.
نتائج الدراسة-:
 .1نسبة الحاصميف عمى مؤىؿ جامعي لتصؿ الى  %62.3جامعي و %19.7ما بيف دراسات عميا
وديبمومات بينما انخفضت نسبة غير المؤىميف عمميا.
 .2جاءت نسبة االستماع لمراديو لمدة ساعو في الترتيب األوؿ وفى المرتبة األخيرة جاء االستماع ألكثر
مف ثبلث ساعات وىذا ما تؤكده طبيعة الراديو كونو وسيمو صوتيو فقط مما يسيؿ االنصراؼ عنو.

.3

التميفزيوف مف أكثر األجيزة التي يمتمكيا المبحثيف وكاف أقميا ىو الدش والتميفوف المحموؿ في
المرتبة الرابعة.

.4

احتمت قناة الجزيرة الترتيب األوؿ بالنسبة لبلعتماد عمى الوسيمة وقت األزمات.

.5

لـ توجد عبلقو دالو بيف النوع واالستماع الى الراديو حيث كانت نسبة استماع االناث  %70في
مقابؿ  %70.5لمذكور.
الدراسة الرابعة عشر  :رغدة محمد عيسى "العوامل المؤثرة عمى القيادات االعالمية النسائية

باتحاد االذاعة والتميفزيون المصري وانعكاسيا عمى التخطيط اإلعالمي "رسالة ماجستير( .القاىرة:
قسم االذاعة والتميفزيون كمية االعالم جامعة القاىرة.)2005 ،
تتكون ىذه الرسالة من ستة فصول:
االطار المنيجي لمدراسة,
القائـ باالتصاؿ في ضوء نظرية حارس البوابة,
واقع المرأة العممة في المجتمع المصري :الوضع الراىف والتحديات,
واقع عمؿ المرأة المصرية في وسائؿ االعبلـ,
االدارة والتخطيط داخؿ اتحاد االذاعة والتميفزيوف المصري,
نتائج الدراسة الميدانية لمعوامؿ المؤثرة عمى القيادات االعبلمية النسائية في اتحاد االذاعة والتميفزيوف
المصري وانعكاساتيا عمى التخطيط اإلعبلمي.
اجرى الباحث دراسة تحميمية مستخدما منيج المسح عمى عينة عشوائية طبقية متناسبة قواميا 115

مفردة.
نتائج الدراسة:
 .1نسبة 6و % 35مف مفردات العينة قد التحقف بالعمؿ في اتحاد االذاعة والتميفزيوف مف خبلؿ المسابقة
وىو مؤشر عمى انتفاء مبدأ المحسوبية في االلتحاؽ بالعمؿ.
5 .2و % 96مف مفردات العينة اخترف العمؿ في المجاؿ اإلعبلمي ال نو يتبلءـ مع مواىبيف وىو
مؤشر اف العمؿ اإلعبلمي مف الميف غير الروتينية.
3 .3و %71مف مفردات العينة يعممف في منصبيـ الحالي منذ خمس سنوات الى عشر سنوات في
مقابؿ  4و %17مف العينة منذ اقؿ مف خمس سنوات.
 .4تشير ايضا ىذه النتيجة أف عمؽ الخبرة في العمؿ القيادي في اتحاد االذاعة والتميفزيوف مف اىـ
العوامؿ التي كانت سبب وراء وصوؿ القيادات االعبلمية النسائية لممنصب القيادي وجاء التدريب
المستمر في المرتبة الثانية  %87ثـ الخبرة في العمؿ 9و.%67
.5

3و %83ال يشعرف بالرضا في االداء في العمؿ بينما 7و %25مف المبحوثات ال يشعرف بالرضا
في أدائيف لمعمؿ.
الدراسة الخامسة عشر  :نرمين سيد حنفي "اثر استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى انماط

االتصال االسرى "رسالة ماجستير(.القاىرة :قسم االذاعة والتميفزيون كمية االعالم جامعة القاىرة،
. )2003
تتكون ىذه الرسالة من اربع فصول:

مشكمة الدراسة ومنيجيا,
مدخؿ االستخدامات واإلشاعات ونموذج انماط االتصاؿ االسرى وتطبيقاتيا,
االسرة وتكنولوجيا االتصاؿ,
االتصاؿ الوسيط عبر الحاسب بيف النظرية والتطبيؽ,
اجراءات الدراسة المسحية عمى عينة مف مستخدمي االنترنت مف االسر المصرية المقيمة بالقاىرة الكبرى
ونتائجيا.
أجرى الباحث دراسة مسحية مقارنة مستخدما المنيج التحميمي لعينة مف االسر المصرية التي يستخدـ احد
ابنائيا عمى االقؿ االنت رنت والتي ال يستخدـ أي مف ابنائيا االنترنت معتمدا عمى عينة عمدية قواميا
350أسرة.
نتائج الدراسة:
 .1تركزت معظـ عينة االبناء مستخدمي االنترنت في فئة االستخداـ المتوسط بنسبة 6و 45%مف
إجمالي عينة المستخدميف يمييا االستخداـ الضعيؼ  36%والكثيؼ  4و .18%
 -2استخداـ االنترنت بيدؼ جمع المعمومات والتثقيؼ ومراقبة البيئة في الترتيب االوؿ يميو الدوافع
النفعية كالمشاركة في المناقشات ومساعدة االخريف واتخاذ الق اررات.
 .3يرى معظـ المبحوثيف أف الحميمية ىي سمة متوسطة الشدة لمتفاعؿ عبر االنترنت.
 .4تمثمت أكثر االماكف التي يتردد عمييا االبناء الستخداـ اإلنترنت ىي خارج المنزؿ في مقاىي
االنترنت.

 .5ساد النمط المحايد بيف معظـ أسر مستخدمي االنترنت محؿ الدراسة يميو النمط النقاشى واخي ار
التوافقي.
 .6يعد الذكور أكثر ترددا عمى االنترنت مف االناث.
الدراسة السادسة عشر  :عمى عبد السالم محمد الربيعي" .برامج األطفال في اإلذاعة المرئية
الميبية "رسالة ماجستير( .القاىرة :قسم اإلذاعة كمية االعالم جامعة القاىرة.)1994 ،
تتكون ىذه الرسالة من ستة فصول ىي-:
االطار المنيجي لمبحث ,عبلقة الطفؿ بالتميفزيوف ,نشأة التميفزيوف في ليبيا وتطوره ,الخطوات المنيجية
لمدراسة التحميمية ,نتائج الدراسة التحميمية,
الخاتمة والتوصيات.
أجرى الباحث دراسة تحميميو واستخدـ أداة تحميؿ المضموف لمحصوؿ عمى بيانات ومعمومات عف الظاىرة
موضوع البحث ,كما اعتمد الباحث عمى اسموب العينة العشوائية المنتظمة وذلؾ باستخداـ االسموب
الصناعية وتـ اختيار العينة مف دورتيف اذاعيتيف متواصمتيف مده كؿ واحده ثبلثة أشير األولى بدأت مف
أوؿ يناير  1993الى نياية مارس والثانية بدأت في أوؿ ابريؿ الى نياية يونيو  1993بالنسبة لمقناه
الرئيسية.
نتائج الدراسة-:
.1

التميفزيوف مازاؿ يحظى بأىمية خاصو لدى األطفاؿ مقارنة بوسائؿ االعبلـ واألنشطة االخرى
المختمفة باعتباره وسيمو اساسيو لمترفيو.

 .2ىذا التعرض لبرامج التميفزيوف قد يترؾ اث ار ايجابيا ويساىـ في إحداث تغييرات مرغوبو في سموؾ
الطفؿ وقد يكوف لو تأثير سمبى عمى نموه الفكري واكتسابو لقيـ دخيمو قد ال تتمشى مع قيـ المجتمع
السائدة.
 .3لـ يوؿ المسؤولوف في التميفزيوف الميبي اىتماما يذكر بتأىيؿ العامميف في برامج االطفاؿ ,كما أف
أغمبيـ غير متفرغ لمعمؿ اإلنتاجي ويتولى مياـ اداريو وفنيو اخرى.
 .4كما اف التميفزيوف الميبي لـ يجر أي استطبلع لآلراء االطفاؿ واولياء امورىـ حوؿ ما يقدـ ليـ مف
برامج ونوع البرامج التي يفضمونيا ومراعاة ذلؾ عند التخطيط لئلنتاج برامج جديده.
ميؿ البرامج الى الجمع بيف الترفيو والتعميـ وىو توجو إيجابي يجعؿ الطفؿ يتعمـ مف خبلؿ برامج الترفيو,
وبذلؾ تسيـ ىذه البرامج في تربيتو واشباع حاجاتو المعرفية والميارية.
الدراسة السابعة عشر  :ىالو كمال احمد نوفل " .البرامج السياحية في االذاعة المسموعة"
رسالة ماجستير( .القاىرة :قسم االذاعة والتميفزيون كمية االعالم جامعة القاىرة. )1992،
تتكون ىذه الرسالة من ثمانية فصول ىي:
السياحة بوصفيا وسيمة لمتنمية و السياحة في جميورية مصر العربية ,االعبلـ السياحي ومقومات
نجاحو ,الراديو بوصفو وسيمة لئلعبلـ السياحي ,البرامج السياحية مف حيث الشكؿ ,محتوى البرامج
السياحية باإلذاعة المصرية المسموعة ,نتائج الدراسة الخاصة بالقائـ باالتصاؿ في البرامج السياحية ,الرد
عمى التساؤالت ومناقشة النتائج.
اجرت الباحثة دراسة تحميمية ميدانية واستخدمت المنيج المسحي واالستنباطي وقد اعتمدت عمى البرامج
السياحية وعددىـ 16برنامج المقدمة في اذاعات البرنامج العاـ –الشرؽ االوسط-صوت العرب-القراف

الكريـ-وادي النيؿ-الشباب والرياضة-القاىرة الكبرى-البرنامج االوروبي المحمي وذلؾ في الفترة مف اوؿ
اكتوبر حتى اخرديسمبر1990باستخداـ اسموب الحصر الشامؿ ,أما بالنسبة لمدراسة الميدانية فقد
اعتمدت الباحثة عمى اسموب الحصر الشامؿ لكؿ القائميف باالتصاؿ في البرامج السياحية مف مذيعيف
ومعديف ومخرجيف وبمغ عددىـ  30مبحوث 17 ,ذكور و 13اناث.
نتائج الدراسة:
. 1اكثر الفترات اليومية التي يتـ تقديـ برامج سياحية فييا ىي فترة ما بعد الظير بنسبة %50مف اجمالي
برامج عينة الدراسة يمييا فترة المساء بنسبة  %33,9اما الفترة الصباحية فبل تقدـ فييا اي برامج سياحية.
.2تتعدد االدارات التي تخضع ليا البرامج السياحية في الخدمات االذاعية في مجاؿ الدراسة وتنوعيا.
 -3اوضحت نتائج الدراسة اف اكثر أساليب تقديـ البرامج السياحية ىو اعتمادىا عمى المذيعة الواحدة
يمييا المذيعة وضيؼ او اكثر وىذه النتيجة تختمؼ مع نتائج الدراسة الميدانية التي اوضحت تفوؽ
الذكور عمى االناث في تقديـ البرامج ( 17ذكور و 13اناث) وتفسير ذلؾ اف الدراسة التحميمية
اقتصرت عمى تحميؿ المقدـ فقط والتي اظيرت تفوؽ االناث في تقديـ ىذه البرامج اما الدراسة
الميدانية فقد شممت المعد والمخرج والمقدـ.
 -4اكثر الجوانب التي ركزت عمييا البرامج السياحية حوؿ موضوع اقتصاديات السياحة ىي التكاليؼ
واالعتمادات المالية لممشروعات ( 41معمومة) ,يمييا المقابؿ المادي لمخدمات السياحية (33
معمومة) ,بينما اوضحت نتائج التحميؿ اف اكثر الموضوعات كانت حوؿ االماكف السياحية (122
معمومة) .

الدراسة الثامنة عشر  :محمد محمد احمد يس ".دور االذاعة الصوتية في التنمية الثقافية"
رسالة ماجستير( .القاىرة :قسم االذاعة والتميفزيون كمية االعالم جامعة القاىرة.)1991،
تتكون ىذه الرسالة من خمسة فصول ىي:
الثقافة ,الدور الثقافي لوسائؿ االعبلـ ومسئوليتيا في تحقيؽ التنمية الثقافية ,الراديو والتنمية الثقافية,
نتائج الدراسة التحميمية ,نتائج الدراسة التحميمية الخاصة بفئات الشكؿ ..كيؼ قيؿ؟.
اجرى الباحث دراسة تحميمية واستخدـ المنيج المسحي اما بالنسبة لمعينة فقد اعتمد عمى تحميؿ مضموف
البرامج الثقافية المقدمة مف اذاعة الشباب والرياضة خبلؿ دورتيف اذاعيتيف متتاليتيف مف اوؿ
اكتوبر1987حتى مارس1988والبرامج كميا كانت واحدة اال أنو في الدورة الثانية تـ اضافة برنامج
(حضارة كانت منارة) وقد استخدـ الباحث اكثر مف اسموب في تحديد عينة الدراسة نظ ار لتنوع البرامج
الثقافية فالبرامج االسبوعية تـ تسجيؿ جميع حمقاتيا المذاعةوبمغت341حمقة وايضا برنامجيف يتـ اذاعتيما
مرتاف في االسبوع اما البرامج اليومية تـ اختيارىـ باتباع الطريقة العشوائية المنتظمة.
نتائج الدراسة:
.1توزعت البرامج الثقافية التي تقدميا اذاعة الشباب عمى اياـ االسبوع المختمفة توزيعا متوازنا الى حد ما,
عدى يوـ الخميس الذي ترتفع فيو الى اقصاىا والثبلثاء حيث تنخفض ألدنى معدالتيا.
. 2ارتفاع نصيب برامج الثقافة العامة والبرامج الثقافية العممية الى الثمث تقريبا لكؿ منيما وخصصت بقية
ال مساحة الزمنية لبرامج الثقافة الفنية واالدبية التي احتمت الترتيب االخير مف حيث نسبة مساحاتيا
الزمنية الى اجمالي الوقت المخصص لمبرامج الثقافية بشكؿ عاـ.

 -3وجود انخفاض ممحوظ في نسبة المعمومات التي وردت عف طريؽ الضيوؼ وجميور المستمعيف رغـ
ما تمثمو المعمومات التي يعرفيا الضيوؼ مف أىمية ومصداقية لدى المستمع.
الدراسة التاسعة عشر  :ىويدا سيد مصطفى ".القيم التي تعكسيا اعالنات الشبكة التجارية في
االذاعة المصرية وارتباطيا بخطة التنمية الحالية" رسالة ماجستير( .القاىرة :قسم االذاعة
والتميفزيون كمية االعالم جامعة القاىرة. )1998،
تتكون ىذه الرسالة من خمسة فصول ىي :االطار المنيجي لمدراسة ,سمات االعبلف في االنظمة
االذاعية المختمفة ,االعبلف في االذاعة المصرية :نشأتو وتطوره ,االعبلف في الشبكة التجارية -اذاعة
الشرؽ االوسط-نشأتو وتطوره وسماتو المميزة ,نتائج الدراسة التحميمية لعينة مف اعبلنات الشبكة التجارية
اجرى الباحث دراسة تحميمية واستخدـ المناىج المسحي ودراسة
العبلقات المتبادلة والتاريخي واعتمد عمى عينة االعبلنات المقدمة مف خبلؿ الشبكة التجارية في الفترة
مف اوؿ يوليو حتى نياية ديسمبر 1986وذلؾ باستخداـ اسموب الحصر الشامؿ عمى مدى ستة اشير
لكافة االعبلنات التي تـ تقديميا خبلؿ الفترة الصباحية والمسائية وقد شمؿ ذلؾ تحميؿ مضموف إلعبلنات
السمع والخدمات والتوعية والقيـ المتضمنة في االعبلنات ووظائفو والقوالب الفنية والمغة المستخدمة
واالوتار وفئة المستيدفيف...الخ .نتائج الدراسة.1 :احتمت االعبلنات نسبة مف ساعات االرساؿ بمغت
 %2.63وىو اتجاه ايجابي يعكس عدـ سيطرة المضموف التجاري عمى المواد االذاعية المقدمة كما
يعكس سمات خاصة لمخدمة التجارية في ظؿ نظاـ اذاعي حكومي او رسمي.
.2ركزت االعبلنات الخدمية عمى مجاالت ذات اىمية خاصة كخدمات التاميف واالدخار وىوما يدعـ
االتجاه الذي استيدفتو خطة التنمية
 -3اىتماـ االعبلنات بالمغة العربية الفصحى البسيطة او الدارجة في االعبلنات يعكس االىتماـ بالقاعدة

العريضة وبالفئات المختمفة مف الجماىير التي تتوجو الييا الرسالة االعبلنية.
 -4تركيز المضموف السمعي المقدـ عمى سمع االستيبلؾ سواء الغذائية او غير الغذائية يسيـ في تعميؽ
االنماط االستيبلكية غير الرشيدة بالتركيز عمى السمع الكمالية او الترفييية.
 -5لـ توجو االعبلنات االىتماـ الكافي لبعض مجاالت القيـ الميمة والسيما القيـ العممية والمعرفية حيث
لـ تزد نسبة ورودىا في االعبلنات عف %3,19وذلؾ بالرغـ مف االىمية الخاصة ليذا المجاؿ القيمي
ودوره في تشكيؿ الوعي وتطوير االنماط الفكرية.
الدراسة العشرون محمد طارق صالح الدين سيد عبد القادر "دور اتحاد اذاعات الدول العربية في
خدمة التدريب اإلذاعي " رسالة ماجستير( .القاىرة :قسم االذاعة والتميفزيون كمية االعالم جامعة
القاىرة.)1998 ،
تتكون ىذه الرسالة من سبعة فصول:
·

مشكمة البحث ومنيجو ,التدريب اإلذاعي مفيومو واسسو واوضاعو الراىنة في الدوؿ العربية,

·

االوضاع الراىنة لمتدريب اإلذاعي في الدوؿ العربية ,النتائج العمة لمجيود التدريبية التي قاـ
اتحاد اذاعات الدوؿ العربية في مجاؿ التدريب اإلذاعي ,الحمقات الدراسية وورش العمؿ ,الدورات
والبرامج التدريبية ,نتائج الدراسة واىـ التوصيات.

أجرى الباحث دراسة استكشافية وصفية مستخدما المنيج التاريخي حوؿ التدريب اإلذاعي باتحاد اذاعات
الدوؿ العربية .منيج المسح عف طريؽ مسح اساليب الممارسة عف اتجاه وسائؿ االعبلـ واجيزتو
المسموعة والمرئية فى التدريب واالشتراؾ فى الدورات والحمقات التدريبية والدراسية .واعتمد عمى
عينة عشوائية قواميا خمس حمقات تدريبية.

نتائج الدراسة:
 .1بمغ إجمالي الحمقات الدراسية وورش العمؿ خبل فترة الدراسة اف حمقة دراسية شاركت
فييا206اذاعة عربية بمتوسط  6و 6اذاعة وبمتوسط7و8يوـ لكؿ حمقة دراسية أو ورشة عمؿ.
.2

أىتـ اتحاد اذاعت الدوؿ العربية بإقامة الحمقات الدراسية وورش العمؿ واقاـ 12ورشة عمؿ
وحمقة دراسية.

 .3شارؾ اتحاد االذاعات العربية ومف خبلؿ االذاعات العربية في 18دورة تحت رعاية العديد مف
الييئات االذاعية والتميفزيونية االجنبية التي تربطيا اتفاقيات تعاوف.
 .4اسفر اىتماـ اتحاد اذاعات الدوؿ العربية بالتدريب اإلذاعي عف انشاء مركز ييتـ بالتدريب اإلذاعي
بصفة رئيسية كالمركز العربي لمتدريب اإلذاعي بدمشؽ.
الدراسة الحادية والعشرون  :سميمان رزق «.ترشيد برامج األطفال في اإلذاعة المسموعة كأداة
لتثقيف الطفل المصري» رسالة دكتوراه( .القاىرة :قسم اإلذاعـة كـمية اإلعالم جامعة القاىرة. )1994 ،
تتكون ىذه الرسالة من سبعة فصول ىي:
مشكمة البحث ومنيجو ,خصائص مرحمة الطفولة واحتياجاتيا اإلنسانية ,الدور الثقافي لبرامج األطفاؿ
في اإلذاعة المسموعة ,عادات االستماع لبرامج األطفاؿ في اإلذاعة المسموعة ,برامج األطفاؿ:
مضمونيا ,أساليبيا الفنية ,جميورىا المستيدؼ ,دورىا في إشباع الحاجات اإلنسانية لمطفؿ ,القوى العاممة
في برامج األطفاؿ واألسموب األمثؿ لبلرتقاء بمستوى األداء ,الخبلصة واالقتراحات.

أجرت الباحثة دراسة وصفية باالعتماد عمى منيج المسح عمى عينة لتحميؿ المضموف ,وتـ اختيار فترة 6
شيور متصمة كعينة لدراسة مضموف برامج األطفاؿ وىي الفترة المنحصرة مف أوؿ يناير إلى نياية يونيو
 1982لتحميؿ مضموف برامج األطفاؿ مف البرنامج العاـ والشرؽ األوسط واذاعة الشعب.
أىم نتائج البحث-:
.1

ارتفاع نسبة األطفاؿ الذيف ال يستمعوف لبرامج األطفاؿ. )%75.6( .

.2

ارتفاع نسبة االستماع في المناطؽ الحضرية بالقياس إلى الريفية.

.3

انخفاض نسبة المواظبة عمى االستماع لبرامج األطفاؿ سواء بصفة دائمة أو خبلؿ العطبلت
الصيفية.

 .4تزايد نسبة المواظبة عمى االستماع لبرامج األطفاؿ في العطبلت األسبوعية ( )%35.9مع تركز
معظـ ىذه النسبة في المدى العمري مف  9إلى  12سنة.
اتجاه األطفاؿ في المناطؽ الريفية إلى المواظبة عمى االستماع أياـ العطبلت األسبوعية)%12.3( .
الدراسة الثانية و العشرون  :شاىيناز محمود بسيونى ’’ .أىداف اإلذاعات المصرية الموجية
وتأثيراتيا اإلعالمية‘‘ رسالة دكتوراه( .القاىرة :قسم اإلذاعة والتميفزيون كمية اإلعالم جامعة القاىرة،
. )1996
تتكون ىذه الرسالة من سبعة فصول ىي:
.1

مشكمة البحث ومنيجو,

.2

اإلذاعات الدولية :أىميتيا – تأثيرىا والعوامؿ التي تتحكـ فييا,

.3

نماذج لئلذاعات الدولية الموجية إلفريقيا,

.4

دراسة تحميمية لمحتوى البرنامجيف السواحيمى واألميرى الموجييف مف إذاعة القاىرة إلى شرقي
أفريقيا عاـ ,1984

.5

دراسة تحميمية لمحتوى خطابات مستمعي البرنامجيف السواحيمى واألميرى الموجييف مف إذاعة
القاىرة عاـ ,1984

.6

دراسة ميدانية عمى مستمعي البرنامج السواحيمى الموجو لشرقي أفريقيا مف إذاعة القاىرة,

.7

النتائج والتوصيات.

أجرت الباحثة دراسة تحميمية وأخري ميدانية مف خبلؿ منيج المسح ,واعتمدت الباحثة في الدراسة
التحميمية عمي تحميؿ مضموف الخدمتيف السواحيمية واألميرية في الفترة مف اوؿ يناير 1984إلى نياية
ديسمبر ,1984وتحميؿ محتوى خطابات المستمعيف لمبرنامجيف خبلؿ نفس الفترة ,كما اعتمدت الباحثة
في الدراسة الميدانية عمي عينة عشوائية بسيطة قواميا 200مبحوث.
أىم نتائج الدراسة:
 .1تبيف أف البرنامج السواحيمى ركز في عاـ  1984عمى معالجة الموضوعات الدينية بالدرجة األولى
تمييا الموضوعات االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
.2

تبيف أف مشاركة جميور المستمعيف في البرنامجيف السواحيمى واألميرى تعد مشاركة بسيطة.

.3

اتضح أف القضية الفمسطينية تأتى فى مقدمة الموضوعات التي تناولتيا النشرات اإلخبارية في
البرنامج السواحيمى.

 .4تبيف مف تحميؿ الخطابات أف معظـ الخطابات الواردة تأتى مف تنزانيا بنسبة  %96.3مف إجمالي
الخطابات الواردة ,وأىـ مقترحات تطوير الخدمة تتركز في تعديؿ موعد اإلرساؿ ثـ زيادة فترة
اإلرساؿ.
.5

جاءت األغاني في مقدمة األفضميات لعينة الدراسة ثـ جاءت البرامج الدينية في المركز الثاني.

.6

جاءت ىيئة اإلذاعة البريطانية في مقدمة اإلذاعات الدولية المفضمة لدى أفراد عينة الدراسة.

.7

جاء في مقدمة أسباب االستماع لئلذاعات الدولية التعرؼ عمى األخبار الصحيحة مف مصادر
مختمفة غير المصادر المحمية.
الدراسة الثالثة و العشرون  :فريدة اسماعيل عرمان « .تطوير أساليب اإلنتاج الفني في

التميفزيون المصري في ضوء الدراسة المقارنة بالتميفزيون البريطاني» رسالة دكتوراه( .القاىرة :قسم
اإلذاعة والتميفزيون كمية اإلعالم جامعة القاىرة. )1996 ،
تتكون ىذه الرسالة من خمسة فصول ىي:
اإلطار المنيجي لمدراسة ,نظاـ العمؿ واإلنتاج في التميفزيوف المصري ,أىمية عنصر التكمفة
والعنصر البشري ,نوعيات اإلنتاج في التميفزيوف المصري (دراسة تطبيقية لعاـ  ,)83-82إرضاء
التميفزيوف المصري لمجميور.
أجرت الباحثة دراسة وصفية مقارنة بيف التميفزيوف المصري والتميفزيوف البريطاني.
أىم نتائج البحث-:

 .1إعػادة النظر ممياً في وضع بعض القيادات الحالية واختيار الخبرات القادرة عمى تقييـ العمؿ الفني
والمالي واإلداري مع وضع ضوابط اختيارىـ بصفة عامة والقيادات الفنية بصفة خاصة.
.2

تعديؿ نظاـ إنتاج التميفزيوف وفقاً لبلحتياجات وليس وفقاً لتصنيؼ البرامج.

.3

وضع سياسة برامجية لممستقبؿ.

 .4البعد عف استخداـ المغة الركيكة واأللفاظ الخارجة ,ومف استخداـ مختمؼ أنواع العجز اإلنساني إلثارة
الضحؾ ,ومف تقديـ كؿ ما يثير التمميحات الجنسية او الحركات الغامضة ,وعف إثارة الفكاىة حوؿ
التفرقة اإلنسانية أو العنصرية.
.5

تخطيط البرامج لممستقبؿ.

.6

تحديد كيفية شغؿ الوقت في التميفزيوف.

.7

تنفيذ خطة عمؿ إنتاجية مقترحة.

.8

عمؿ شكؿ جديد لمعمؿ التميفزيوني المصري.

المبحث الثاني – الدراسات األجنبية :
الدراسة األولى  :أجرى الدراسة  Kim Smithكيم سميث في عام  2001و كان موضوعيا "
آثار االتصاالت عمى االقتصاد و التنمية السياسية  :تحميل لفترات زمنية.
قامت الدراسة بتحميؿ تأثيرات وسائؿ اإلعبلـ و االتصاؿ في فترات زمنية معينة عمى التنمية السياسية و
االقتصادية ؿ  107دوؿ بيف  1965و .1996
و قد توصمت الدراسة إلى أف التنمية اإلعبلمية إذا ما تـ قياسيا بأعداد الصحؼ و أجيزة المذياع و
التمفاز لكؿ ألؼ نسمة فقد تظير العبلئؽ بيف االقتصاد و التنمية و التقنيات الحديثة.
و أسفرت نتائج الدراسة إلى أف الدور الرئيس الذي لعبتو وسائؿ االتصاؿ يدفع الدوؿ المتأخرة عمى طريؽ
النمو.
الدراسة الثانية :أجرى الدراسة  Mark Tremayneمارك ترماني في عام 2001

و كان

موضوعيا " البرامج اإلذاعية عمى الشبكة من النصح إلى االستشارة.
ىدفت الدراسة غمى الكشؼ عف نماذج المحادثات لوسائؿ االتصاؿ ,و قد طرح تساؤال وفرضيف لمكشؼ
عف ذلؾ .و كاف تساؤلو الرئيس البحث عف دليؿ الحركة نحو التشاور و نماذج المحادثة لوسائؿ االتصاؿ
كما اقترحيا برودريك فان كام  .و طرح الفرضيف التالييف:
 – 1استخداـ النشر الفعاؿ عمى أجيزة البث عمى مواقع الشبكات سوؼ يزيد بمرور الوقت.
 – 2االستخداـ المفرط لربط الوسائؿ اإلعبلمية بأجيزة البث اإلخباري سوؼ يزداد بمرور الوقت.

الدراسة الثالثة  :أجرى الدراسة  FREDERIC DOREAUفريريك دورو عام
 2006و كان موضوعيا " تأثير التكنولوجيا الجديدة لالتصال عمى المؤسسات الصحفية ".
ىد فت الدراسة لتحديد العبلقة بيف المستجدات التقنية و العمؿ االعبلمي  ,و قد تناولت الدراسة
بالبحث الصحافة االلكترونية في فرنسا  ,و عمى عينة قدرىا  10صحؼ وطنية عمى الشبكة في
مدة  4اشير .و قد توصمت الدراسة لمجموعة ىامة مف النتائج ابرزىا.
 عدـ قدرة المؤسسات االعبلمية في فرنسا عمى مواكبة التطور السريع في تقنيات االتصاؿ الحديثة.
 عدـ حصوؿ العامميف ضمف المجاؿ االعبلمي الصحفي عمى الشبكة عمى التدريب الكافي عمىاستخداـ التقنيات الجديدة .
الدراسة الرابعة  :أجرى الدراسة الباحثان Sami Rejeb et Ann C. Séror
سامي رجب و آن س سيرور عام  2007تحت عنوان " اثر انتقال الجديد في تكنولوجيا االتصال
داخل الصحف من الشمال إلى الجنوب " .و تمحورت الدراسة حوؿ الكشؼ إحصائيا عف االمكانات
التقنية التي تتوجو كؿ عاـ نحو المؤسسات الصحفية في جنوب الكرة االرضية و مدى التغير
الحاصؿ ضمف ىذه المؤسسات عمى أصعد العمميات االدارية و المضاميف االعبلمية.
و قد توقفت الدراسة عند نتيجتيف رئيستيف :
 تستورد دوؿ العالـ الثالث تجييزات تقنية نوعية و كمية ىائمة كؿ عاـ و بمبالغ مبالغ فييا. ال يتـ استخداـ اكثر مف  2/4مف إجمالي التقنيات االتصالية المستوردة مف الشماؿ المتقدـ .الدراسة الخامسة  :أجرى الدراسة األكاديمية الدولية لمفنون الرقمية والعموم
»«IADASبعنوان " مستقبل استخدام االنترنت في المؤسسات االعالمية " عام  .2011و

تحدثت الدراسة عف تبدؿ عادات استخداـ االنترنت مف طرؼ الصحفييف في االعواـ اؿ 10
المقبمة  ,في توجو واضح صوب االعتماد شبو الكمي عمى التقارير و المواضيع و المراسبلت
االلكترونية عمى حساب بقية مصادر المعمومات التقميدية .و نتائج الدراسة أىميا ما يمي :
 تغير اساليب البحث و االستقصاء الصحفي في السنوات المقبمة.زيادة التفاعمية بيف العامميف ضمف المجاالت االعبلمية المختمفة ضمف منيج انتفاعي جديد.
 ارتفاع المستويات المطموبة لبللتحاؽ بالعمؿ الصحفي * تقنيا * عمى حساب الدراسة االعبلميةاالكاديمية.
الدراسة السادسة  :أجرت الدراسة  PILAR ARAMBURUZABALAبيالر
أرامبيريزاباال عام  2009تحت عنوان " االنتاج االعالمي عبر الشبكة – دراسة تحميمية " .وكاف
موضوع ىذه الدراسة ممتفا حوؿ التغيرات المتبلحقة التي الزمت العمؿ االعبلمي وفؽ التطور التقني
لوسائؿ االتصاؿ ,و قد شددت الدراسة عمى اف القائميف باالتصاؿ داخؿ المؤسسات االعبلمية في
الدوؿ الغربية يتميزوف بقابمية عالية لمتعمـ فيما تعمؽ بالدورات التدريبية التي تنظميا ليـ مؤسساتيـ
االـ ,فيما برز في الدراسة التأثيرات الخاصة لشبكة االنترنت عمى عمؿ الصحفييف أثناء القياـ
بالعمميات االنتاجية المختمفة و ذلؾ مف تسريع لوتيرة االنتاج و كثافة عالية في كـ البيانات المعالجة
يوميا.
الدراسة السابعة  :اجرى الدراسة

 MARIUS NGUEMAماريوس نجيما عام

 2008تحت عنوان " التعمم عبر الراديو " و تحمؿ الدراسة فرضيف رئيسيف ىما:
 يممؾ الراديو خصائص تقنية تؤىمو لمعب دور ىاـ عمى صعيد العمميات التعممية. -يؤثر التشويش الميكانيكي عمى القدرة االستيعابية لممتعمميف.

و جاءت نتائج الدراسة عمى نفس مستوى فرضييا إذ ثبت صحتيما معا  ,مما يدعو لمحاولة االنتفاع
االقصى مف القدرات اليائمة لمراديو في المجاؿ التعميمي مع المجوء كمما امكف غمى الصيغ الرقمية
بدؿ الثنائية ضمانا لجودة المنتج قصد تحقيؽ االىداؼ المسطرة بشكؿ متكامؿ.
الدراسة الثامنة  :اجرى الدراسة  Bernard Clistبرنارد كميست عام  2010تحت
عنوان " تكنولوجيا االتصال الحديثة و تأثيراتيا المجتمعية " و قدمت الدراسة لؤلعراض العامة التي
أصبحت تظير عمى المجتمع مع تزايد استخداـ الوسائط االتصالية الجديدة و توصمت الدراسة
لمجموعة مف النتائج اىميا :
 تفتت الوشائج االسرة ىو بداية لمتوجو صوب مزيد مف التفاعؿ مع وسائؿ االتصاؿ الحديثة. أمراض العصر كاإلدماف عمى المشاىدة أو المعب عبر الشبكة يؤدي حتما لمتأخر المدرسيبالنسبة لؤلطفاؿ و المراىقيف.
 تساعد وسائؿ االتصاؿ كالياتؼ ..الويب كاـ و الجوالت االفتراضية عمى تقميص حجـ دقائؽالمشي اليومية لمفرد مما يسبب امراضا متعمقة بالعظاـ و البصر و العضبلت.
الدراسة التاسعة  :اجرى الدراسة  Habert Christopheىابرت كريستوف عام
 2011تحت عنوان " االنعكاسات المباشرة لتقنيات االتصال الحديثة عمى تعمم المغات االجنبية
عبر وسائل االعالم المحمية " و قد تبيف لمباحث العبلقة االيجابية بيف كؿ مف متغيري الد ارسة –
تعمـ المغات االجنبية و وسائؿ االتصاؿ المحمية .و تدعـ الدراسة بمجموعة مف النتائج :
يعتب ر الراديو و التمفزيوف و الصحؼ التي يتـ االنتفاع بيا جيويا  ,مف افضؿ وسائؿ االتصاؿ قدرة
عمى تعميـ المغات االجنبية عمى حساب المؤسسات االعبلمية الضخمة ذوات النشر العالمي .
تزداد قابمية افراد عينة الدراسة لمتعمـ عبر الوسائؿ المحمية و عف طريؽ االفراد المألوفيف اكثر مف

غيرىا.
الدراسة العاشرة  :اجرى الدراسة  Gutierrez Marieجيتيريز ماري عام 2011
تحت عنوان " حقوق المجتمع في عصر التقنيات الحديثة لوسائل االتصال " و اىـ ما ورد في
الدراسة ىذيف التساؤليف:
 ىؿ ىناؾ كادر قانوني واضح ينظـ العبلقة بيف وسائؿ االتصاؿ الحديثة و المستخدميف؟ إلى أي مدى يمكف الوثوؽ بتفاصيؿ الخصوصية في العصر الرقمي؟و كانت االجابة عنيما كما يأتي:
-

ال وجود لمؤسسات أو ىيئات عمومية أو خاصة تعمؿ عمى تنظيـ العبلقة بيف الوسائط الجديدة
و مستخدمييا عمى االقؿ في أوربا.

 يحمؿ كؿ موقع عمى شبكة االنترنت تفاصيؿ خصوصية منفردة ,أي أنو ال يوجد عمى االطبلؽإجماع حوؿ كافة متعمقات الخصوصية لممستخدميف.
-

الدراسة الحادية عشر :اجرى الدراسة  Thierry Libaertتييري ليبايرت عام  2010تحت
عنوان " الراديو الفضائي – تحديات تقنية – " و حاوؿ الباحث استشراؼ العقبات التقنية التي
تحوؿ دوف التحوؿ الكامؿ صوب الراديو الفضائي في دوؿ العالـ الثالث .كما كشفت الدراسة
اليوة السحيقة بيف كؿ مف الوسائؿ التقنية المستخدمة في وسائؿ االعبلـ المسموعة في أوربا و
نظيرتيا في كؿ مف آسيا و إفريقيا ,عمى أف الدراسة كشفت أيضا أف أبرز المشكبلت أماـ
اإلعبلـ المحمي في الدوؿ النامية في سعيو نحو أتمتة مؤسساتو.

و تساءؿ الباحث عف طبيعة البرامج التي يتـ استخداميا أثناء العمؿ االذاعي  ,فكشفت دراستو عف
بوف شاسع يفصؿ ما يتـ االستعانة بو في الدوؿ المتطورة مثؿ البرامج التفاعمية و البرامج المشتركة و

البرامج التطورية ’ عمى خبلؼ توقؼ االذاعات بالدوؿ النامية عند أبسط البرامج مثؿ تمؾ المكتبية أو
التواصمية فقط.
الدراسة الثانية عشر  :أجرت الدراسة الباحثة Murielle-Isabelle CAHEN
ميريا إيزابيل كاىين عام  2011تحت عنوان " دور إذاعة االنترنت في تطوير المؤسسات
الصحفية في كندا " و تساءلت الباحثة عف :
 أسباب العزوؼ عف متابعة برامج إذاعة االنترنت. أسباب عدـ التخصص في االذاعات الكندية .و كانت نتائج الدراسة كما يمي :
تحافظ االذاعات التقميدية في كندا عمى مستمعييا بشكؿ كبير لمغاية بفضؿ األلفة عبر السنوات بينيـ
و إذاعاتيـ  ,األمر الذي انعكس سمبا عمى متابعة االذاعات عبر الخط .
 نسبة المستمعيف القميمة -مقارنة مع نظيراتيا في امريكا مثبل – شكؿ عائقا اماـ امتداد المؤسساتاإلذاعية في كندا افقيا نحو التخصص .
الدراسة الثالثة عشر  :اجرت الدراسة الباحثة  Angie Lewisأنجي لويس ،تحت
عنوان " االتجاىات الحديثة في االنتاج االعالمي " عام  2011و تحدثت الدراسة عف التقنيات
الجديدة التي يتـ االستعانة بيا أثناء القياـ بالتحضير أو اإلنتاج االعبلمي في جميع مراحمو .و قد
كشفت الدراسة عف وسائؿ تقنية عديدة يتـ االستعانة بيا بعد سنة  2010احدثت ثورة حقيقية عمى
كافة اصعد العمميات االنتاجية  ,حيث تـ تقميص الزمف الخاص بالتحضير لمبرامج و الحصص
المختمفة إلى النصؼ في غضوف  6اشير فقط و ىذا الرقـ يعد ىائبل في عالـ الصناعة االعبلمية ,

أضؼ إلى ذلؾ كؿ العائدات المادية الضخمة التي اصبحت مف نصيب المؤسسات االعبلمية التي
تخصص مف وقتيا و جيدىا القميؿ في سبيؿ التطوير البرامجي .
الدراسة الرابعة عشر  :أجرت الدراسة الباحثة  Emma Bloomfieldإيما بموومفيمد
تحت عنوان

" التدريب االعالمي عمى التقنيات الجديدة " عام  , 2011حيث تناولت الباحثة

بالدرس أبرز االستراتيجيات التدريبية لممؤسسات اإلعبلمية األسترالية بيف عامي  2010و 2011
فيما أختص بجديد البرمجيات المساىمة في تطوير االنتاج االعبلمي بيا ,و قد ظير ضمف نتائج
الدراسة :
 يحظى المتخصصوف التقنيوف ضمف المؤسسات االعبلمية االسترالية بتدريب مستمر عمى مدارالسنة ضمف استراتيجيات واضحة مسبقة االعداد مف طرؼ تمكـ المؤسسات.
 يتـ التخطيط لمدورات التدريبية و التكوينية عمى رأس كؿ سنة مف طرؼ مجموعة متخصصة مفالعامميف في مجاالت تطوير القدرات و تحسينيا.
الدراسة الخامسة عشر  :أجرى الدراسة الباحث  ANDROW MACANRYأندرو ماكانري
تحت عنوان " البرامج العممية في إذاعة أمريكا الدولية" عام  2011و قد استعاف الباحث بمدخميف
نظرييف عمى درجة عالية مف االىمية ,و ىما االستخدامات و اإلشاعات و الغرس الثقافي ,المذاف وضحا
اآلثار المعرفية و السموكية عمى مجموعة مكونة مف  4000مفردة ىي عينة الدراسة الميدانية .كما مكنت
خبرة الباحث في مجاؿ إنتاج البرامج االذاعية بالكشؼ عف التحديات التي تقؼ عقبات كأداء اماـ فرص
إنتاج البرامج العممية في االذاعة و نتائج الدراسة كما يمي :
 تشكؿ نسبة  53بالمئة مف عينة الدراسة معارفيا العممية العامة مف خبلؿ متابعة البرامج العمميةعبر إذاعة امريكا.

 يتوجو اكثر مف  65بالمئة مف عينة الدراسة صوب البرامج العممية عبر مختمؼ وسائؿ االعبلـاالمريكية  ,بعد تحفيزىـ مف طرؼ إذاعة أمريكا الدولية.
 تحتاج عمميات إنتاج البرامج اإلذاعية العممية في أمريكا غمى مزيد مف االحترافية في تبسيطالعموـ و تفتيت الجميور.
الدراسة السادسة عشر  :أجرى الدراسة الباحث  Jacques Magnanجاك
ماجنان تحت عنوان " مصادر االخبار عبر االقمار الصناعية في االذاعات الدولية " عام  2011و
قد برر الباحث اختياره لموضوع دراستو كوف التأثيرات المتبلحقة لتكنولوجيا االتصاؿ الحديثة ليا
عميؽ األثر عمى مستوى نوع و كـ البيانات المتحصؿ عمييا أثناء العمؿ االذاعي .وفي بحث استمر
ألكثر مف  4سنوات وصؿ الدارس لمنتائج التالية:
 يستقي أغمب العامميف عمى البرامج في االذاعات األوربية الدولية  88 -بالمئة منيم  -أىـالمعمومات العامة المتعمقة باألحداث الجارية عف طريؽ أدوات االتصاؿ المربوطة بشكؿ كامؿ أو
جزئي باألقمار الصناعية .
 تعمؿ األقمار الصناعية عمى ضماف الربط الكامؿ و المتكامؿ لوسائؿ االعبلـ بعضيا ببعضيااآلخر قصد توحيد الجيود مف أجؿ ضماف انسياب المعمومات بشكؿ مستمر عبر اوعية االتصاؿ
المختمفة.
الدراسة السابعة عشر  :أجرت الدراسة الباحثة  July Hofmanجولي ىوفمان
تحت عنوان " التخطيط الزمات البث المباشر لإلذاعات الدولية " عام  2011و قد كشفت الدراسة
النقاب عف ابرز المشكبلت التقنية التي قد تواجو العمؿ االذاعي في البيئة الرقمية الحديثة ,و الميزات
التنظيمية التي يقدميا العصر الرقمي ليذه المشكبلت .كما تقدـ الباحثة نتائج بحثيا الميداني بإذاعات

مونت كارلو ،دوشتي فيميو و بي بي سي عمى النحو التالي:
 تتميز اإلذاعات الدولية بكادر تقني عمى درجة عالية مف التدريب و التكويف ,ما يضمف نوعا مفاإلتزاف في متابعة العمميات اإلنتاجية داخؿ أسوار ىذه المؤسسات.
 تتوزع المياـ بشكؿ أفقي و عمودي داخؿ الييكؿ التنظيمي لئلذاعات الدولية مما يدفع لبلبتكاريةو إبداء اآلراء و اقتراح الحموؿ لممشكبلت المواجية كؿ حيف.
 ال تعطى االولوية ألصحاب الدرجات اإلدارية العميا في المؤسسات اإلذاعية الدولية عند اتخاذالق اررات السريعة بشاف البث المباشر فييا ,بؿ يعود القوؿ الفصؿ فييا لمعامميف المباشريف عمى
البرامج و الحصص و النشرات  ,ما يقمؿ مف االحتكاؾ الزائد عف حده بيف الموظفيف.
الدراسة الثامنة عشر  :أجرى الدراسة الباحث  Don Crowtherدان كراوثر تحت
عنوان " مؤسسات معالجة المعمومات الصحفية في القرن الحادي و العشرين " عام  2011و قد
أجرى الدراسة عمى أكثر مف  25مؤسسة إعبلمية متخصصة في مجاالت استقاء البيانات و
معالجتيا لصالح المؤسسات الصحفية في الدوؿ الغربية ,منطمقا ما السؤاؿ الرئيس التالي:
ما ىي العوامؿ التقنية المؤثرة عمى العمؿ التنظيمي و التزويدي لمؤسسات معالجة البيانات؟.
و حصؿ الباحث عمى االجابات التالية:
 لـ يعد كـ البيانات المتحصؿ عمييا يوميا مصدر مشاكؿ بالنسبة لمراكز معالجة البيانات بفضؿاالقراص الصمبة العمبلقة التي تمتمكيا.
 يقع التنافس التقني بيف المؤسسات المعالجاتية لمبيانات في أمر السرعة في القياـ بالعمؿالمطموب.
 -التكويف و التدريب عامبلف ال يمكف إغفاليما أثناء التعامؿ مع المؤسسات اإلعبلمية بصفة

عامة ,و مؤسسات معالجة البيانات بصفة خاصة.
الدراسة التاسعة عشر  :أجرت الدراسة الباحثة Elizabeth Cochrane
 Menckenمانشين إليزابيث كوشران تحت عنوان " انتاج نشرات االخبار في اذاعة سويس ار
روموند " عام  2011و قد دشنت الباحثة متف دراستيا بفصؿ نظري عاـ عف االنتاج االذاعي
لمنشرات االخبارية ثـ فصؿ عف تاريخ بداية دخوؿ التقنيات الحديثة إلذاعة سويس ار و مف ثمت أجابت
كما يمي عف تساؤالت الدراسة:
 تعتبر نشرات األخبار مف بيف أكثر المضاميف اإلعبلمية قابمية لمتمؼ  ,ما يستدعي رعاية خاصةبيا فيما أختص بسرعة اإلنتاج و الميونة و المرونة التي تتيح التغيير و التطوير كمما كاف لؤلمر
مف ضرورة.
 تتـ عممية إنتاج نشرات االخبار بإذاعة سويس ار روموند وفؽ المعايير التقنية العالية ,ما يستجيبو التحديات المعاصرة مف التنافسية و الحرفية العالية و السبؽ الصحفي.
-

كاف لمعناصر االنتاجية الثبلث  - :االمكانات التقنية – االمكانات البشرية – االمكانات
التنظيمية  , -كاف ليا عظيـ األثر عمى الشكؿ و المضموف الذي تظير بو نشرات سويس ار
روموند االخبارية.
الدراسة العشرون  :أجرى الدراسة الباحث  Jack J Raliteجاك ج راليت تحت

عنوان " عالقة اإلعالم الجديد بتطوير برامج االذاعة الصوتية " عام  , 2011و في الدراسة حصر
لئلمكانات التقنية و الترويجية التي يضمنيا االعبلـ الجديد بكؿ وسائمو خاصة شبكاتو االجتماعية
لمبرامج االذاعية ,حيث تساءؿ الباحث عف ما يمكف اف يحدث إعبلميا و تقنيا في حالة تزاوج االعبلـ
التقميدي بالجديد .و قد كانت نتائج الدراسة كما يمي :

 ي ضمف اإلعبلـ الجديد منابر تفاعمية اكثر لممتمقيف المذيف يتحولوف بمرور الوقت إلى مشاركيففعمييف في عمميات االنتقاء و التنظيـ المتعمقة بمحتويات البرامج االذاعية.
 تسمح الخصائص التقنية مثؿ – المشاركة – الشات – إرساؿ طمبات العضوية  -تسمح بتوسععرضي كبير لقاعدة المتابعيف لمبرامج االذاعية.
 تسمح الخصائص التقنية مثؿ – المشاركة – الشات – إرساؿ طمبات العضوية  -تسمح بتوسععالمي لممتعرضيف إلعبلنات و برامج االذاعة.

المبحث الثالث  -نقد الدراسات السابقة :
نقد الدراسات العربية:
استطاعت الدراسات العربية في مجاالت – اإلذاعة – تكنولوجيا االتصاؿ – اإلنتاج
االعبلمي – استطاعت كميا أف تغذي بدف ىذه الدراسة بأساليب متجددة في طرح القضايا المتعمقة
بالتحديات التقنية أماـ القائـ باالتصاؿ في محاوالتو الجادة إلنتاج إعبلمي أكثر حرفية داخؿ اإلذاعة
 .غير أف الباحث سجؿ مجموعة مف النقائص و الميمبلت مف المواضيع عف كؿ الدراسات العربية
السابقة ,و سجميا في النقاط التالية:
 تحدث مفارقة غريبة في الدراسات العربية ,إذ كمما تقادمت كمما زاد اىتماميا بالجديد مف التقنياتو الوسائؿ االتصالية ,عكس الدراسات الحديثة نسبيا  -القميمة كما أيضا – و التي ال تجعؿ مف

ىكذا نوع مف الدراسات مجاال الىتماماتيا البحثية.
-

تندر دراسات الحالة ضمف مجموع الدراسات السابقة العربية حوؿ موضوع بحثنا ,و التوجو
البحثي الذي ال تخطئو عيف الدراس ىو الدراسات المسحية ,و الميدانية المتعمقة بالجميور.

 ال تفتح الدراسات السابقة العربية – غالبا – مجاالت بحثية جديدة ضمف مقترحاتيا و توصياتيا,بؿ تتوقؼ عند سرد نتائجيا في معزؿ عف مستقبؿ البحث العممي ضمف تخصصاتيا.
 لـ يتـ النظر ضمف الدراسات السابقة العربية لتكنولوجيا االتصاؿ مف خبلؿ منظور عالمي ,بؿ تـاالقتصار عمى توصيؼ التوجيات العامة لمموجودات منيا داخؿ مباني المؤسسات االعبلمية
المحمية لكؿ دولة عربية عمى حدى.

نقد الدراسات االجنبية :
يعتبر االنتقاء ضمف مجموعة ىائمة مف الدراسات السابقة األجنبية تحديا أكاديميا واجيو
الباحث عمى مدار أشير مف التتبع و الترجمة و التحقؽ .و قد تـ تسجيؿ ما يمي :
 تتميز الدراسات األ جنبية المجاورة لموضوع بحثنا بإتباعيا منيجا يسجؿ غيابو التاـ في الدراساتالعربية السابقة ,إنو المنيج االستشرافي ,و الذي يعد التعقيد المنيجي لو أحد أبرز أسباب عدـ
ظيوره عند الباحثيف العرب.
 تدمج الدراسات السابقة األجنبية أكثر مف مدخؿ نظري في بحوثيا ,األمر الذي يساىـ في فيـأكثر اتساعا لمظواىر قصد الدرس.
 تشكؿ دراسات المؤسسات اإلعبلمية  -الصحفية – عمى وجو الخصوص أحد أىـ الروافدالموضوعاتية التي تمقى كثير االىتماـ مف طرؼ الباحثيف في الغرب.
 -تشكؿ تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة بكؿ مفرزاتيا التقنية و النفسية و االجتماعية اليـ األكبر

لمباحثيف الغربييف في السنوات العشر الماضية ,األمر الذي يجدد ضرورة االىتماـ أيضا بيا عند
الباحث العربي.
 في دراسة سابقة واحدة ,انخرط الباحث األجنبي في إشكالية التبعية التكنولوجية بيف الشماؿ والجنوب مع عدـ إيماؿ كفة الحؽ صوب أحد طرفي النزاع التقني.
 يتخطى البحث في الدراسات األجنبية حدود وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية متعديا نحو بقيةالمؤسسات المسؤولة عف إنتاج البيانات و المعمومات في رؤية شاممة لخطوات التحضير لئلفادة
مف كؿ معمومة .

الفصل الثالث  :تكنولوجيا االتصال الحديثة
المبحث األول  :وسائل االتصال الحديثة :المسائل النظرية.
المبحث الثاني  :وسائل االتصال الحديثة  :المسائل التطبيقية.

تمييد :
إف العالـ اليوـ – بسبب تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة – يعيش مرحمة جديدة مف مراحؿ تطوره
اال تصالي ,و ىذه المرحمة بدأت في منتصؼ الثمانينيات مف القرف الماضي و مازالت مستمرة حتى اآلف,
و تتميز بسمة أساسية و ىي المزج بيف أكثر مف تكنولوجيا اتصالية تمثميا أكثر مف وسيمة ,لتحقيؽ
اليدؼ النيائي و ىو توصيؿ الرسالة االتصالية .و نظ ار لؤلىمية المتزايدة لتكنولوجيا االتصاؿ الحديثة في
المجتمع المعاصر نجد اف العوامؿ التكنولوجية تؤثر بشكؿ واضح عمى عممية انتاج الرسالة االعبلمية
التي تقوـ بيا الوسيمة الجما ىيرية .و تتميز التكنولوجيا االتصالية الحديثة بتعاقبيا السريع و تجددىا و
تطورىا المستمر و شموليا كافة جوانب الصناعة االعبلمية ,خاصة بعد اندماجيا مع تكنولوجيا
المعمومات و التي تغير العالـ المعاصر و تقذؼ بو صوب الكونية و العالمية.
في ىذا الفصؿ ,تتـ عممية اإلحاطة بأىـ ىذه التقنيات المؤثرة مباشرة عمى العمؿ اإلنتاجي اإلعبلمي
عامة و اإلذاعي خاصة.

المبحث األول  :وسائل االتصال الحديثة :المسائل النظرية.
 -1تعريفات تكنولوجيا االتصال الحديثة:
تتعدد التعاريؼ المقدمة لتكنولوجيا االتصاؿ الحديثة تبعا لممرتكزات النظرية أو التطبيقية التي
انطمؽ منيا الميتموف بيذا الشأف ,غير أف االتفاؽ حوؿ مجموعة مف السمات أو الوظائؼ أو حتى
التأثيرات المحددة ليا سيؿ مف عممية استنباط مفاىيـ قريبة تبيف ماىية تكنولوجيا االتصاؿ.
ليس ىناؾ تعريؼ محدد لعبارة « تكنولوجيا االتصال الحديثة» N.C.T. New Communication
 Technologyرغـ ذيوع استخداميا ,غير أف مدلوليا أصبح ينصب عمى الوسائؿ اإللكترونية
المستخدمة في اإلنتاج والتسجيؿ الكيرومغنطيسي (الكاسيت الصوتي والفيديو) واسطوانات الميزر ,والبث
اإلذاعي والتمفزيوني ,الذي تُِّوج باستخداـ الشبكات الفضائية ,وشبكات الميكروويؼ المعتمدة عمى الترددات
عالية القدرة VHFوفائقة القدرة  ، UHFوالشبكات األرضية التي تستخدـ األلياؼ الضوئية O.F.ذات
الكفاءة العالية في حمؿ العديد مف البرامج التمفزيونية واإلذاعية والمعمومات ,ىذا باإلضافة إلى استخداـ
الحاسوب(الكومبيوتر) وما يتصؿ بو مف تقنيات.2
عمى أف كممة «حديثة» في تعريؼ تكنولوجيا االتصاؿ ,تحمؿ قد ار كبي اًر مف النسبية ,فيي تتوقؼ في
الدرجة األولى عمى مدى تطور المجتمع وأخذه باألساليب الحديثة في اإلنتاج.
فما يعتبر مف التقنيات التقميدية في المجتمعات المتقدمة ,قد يعتبر حديثاً في مجتمعات أقؿ تقدماً .كما أف
النسبية تمتد إلى المرحمة الزمنية مف مراحؿ تطور المجتمع .فما يعتبر حديثاً اليوـ ,سوؼ يصبح تقميديا
في مرحمة تاريخية تالية ,كما يتوقؼ األمر كذلؾ عمى التقدـ الصناعي في إنتاج تكنولوجيا االتصاؿ ,وىو

2

محمد تيمور و محمود عمـ الديف ,المعمومات و تكنولوجيا االتصال ( ,القاىرة  :دار الفجرلمنشر و التوزيع  2002 ,ـ).ص.17,

تقدـ يسير بسرعة كبيرة ,فقد تتوقؼ الصناعة في مرحمة معينة بحكـ التطور ,عف إنتاج بعض
التكنولوجيات االتصالية التي كانت سائدة في ىذه المرحمة ,وتقدـ بدائميا األكثر تطو اًر ,وتترؾ األولى
لمزواؿ ,بحكـ عدـ توفر مستمزمات تشغيميا.
و تعرؼ تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة أكاديميا بأنيا " القطع الحرفية و الخدمية التي تعمؿ عمى نقؿ و
استقباؿ و تخزيف و معالجة و نشر المعمومات بوسائؿ الكترونية

3

وىي أيضا" مجمؿ المعارؼ والخبرات المتراكمة والمتاحة واألدوات والوسائؿ المادية في جميع المعمومات
وانتاجيا وتخزينيا واسترجاعيا ونشرىا وتبادليا أي توصيميا إلي األفراد والمجتمعات".4
ُيعرفيا بروكتر وآخروف  " Procter & Othersبأنيا العمـ والنشاط في تخزيف واسترجاع ومعالجة وبث
المعمومات باستخداـ أجيزة الكمبيوتر " ,كما يعرفيا معيد تكنولوجيا المعمومات بأنيا " عمـ تجميع
وتصنيؼ ومعالجة ونقؿ البيانات "

.5

ويعرفيا سويممر بأنيا" الوسائؿ المختمفة لمحصوؿ عمى المعمومات واختزانيا ونقميا باستخداـ الحاسبات
ُ
Computers

واالتصاالت

Telecommunications

واإللكترونيات

المصغرة

Micro-

 ," Electronicويعرفيا رولي  Rowleyبأنيا " جمع وتخزيف ومعالجػة وبث واستخداـ المعمومػػات وال
يقتصر ذلؾ عمى التجييزات الماديػػة  Hardwareأو البرامج  Softwareولكف ينصرؼ كذلؾ إلي

3

فاروق سٌد حسٌن تكنولوجٌا شبكات الحاسبات اآللٌة( ،القاھرة :ھال للنشر والتوزٌع  )،4222ص 325،

ِ 4ؽّذ فرؽ ٟانًؼهوياخ وذكُونوخَا انًؼهوياخ ،ػٍ ٝأػراب لشْ ظذ٠ذ (اٌما٘شج ِ :ىرثح اٌذاس اٌؼشت١ح ٌٍىراب )4227،ص 44
5محمد تيمور و محمود عمـ الديف ،يشخغ ساتق ،ص 67 ،

أىمية دور اإلنساف وغاياتو التي يرجوىا مف تطبيؽ واستخداـ تمؾ التكنولوجيات والقيـ والمبادئ التي يمجا
إلييا لتحقيؽ خياراتو " .

6

- 2ثورة االتصال و تطور وسائمو
مقدمة :
االتصاؿ ىو محور الخبرة اإلنسانية ,واالتصاؿ يعني تبادؿ األفكار والمعمومات التي تتضمف
الكممات والصور والرسوـ المختمفة ,ويحدث االتصاؿ لجميع األفراد في كؿ األوقات .وقد أصبح االتصاؿ
اليوـ أكثر تعقيدا عف ذي قبؿ ,وحيف ال نمارس االتصاؿ بشكؿ شخصي ونكوف في حاجة إلى االقتراب
مف المعمومات ,فالمسافات الطويمة التي تفصؿ بيف الشعوب ,وحاجة اإلنساف إلى تسجيؿ أعداد ال حصر
ليا مف األفكار ,وظيور التفجر غير المسبوؽ في تدفؽ المعمومات ,كؿ ىذه العوامؿ تمعب دو ار أساسيا
في تطوير حاجتنا نحو تكنولوجيا االتصاؿ ,فالتكنولوجيا تسمح بتزويدنا بالعديد مف المعارؼ اإلنسانية مف
خبلؿ إمكانيات غير محدودة في التعامؿ مع المعمومات ,وتوظيؼ إمكانيات التكنولوجيا ,لخدمة البشر
باعتبارىـ منتجيف ومستيمكيف ليذه التكنولوجيا ,وباعتبارىا تشكؿ جزءا ال غنى عنو في تسيير الحياة
اليومية ,حيث تستخدـ االتصاؿ في كؿ أبعاد الحياة االجتماعية ,وعمى جميع المستويات.
ويعتمد المجتمع المنظـ عمى االتصاؿ مف كؿ األنواع ,ومع تطور الوسائؿ اإللكترونية
واستخداميا في المعالجة الرقمية لمبيانات ,أصبحت ظاىرة االتصاؿ عف بعد شديدة األىمية في إدارة
شؤوف المجتمعات الحديثة المتقدمة.

ِ6ؽّذ فرؽ ،ٟيشخغ ساتق ،ص58 ،

تطور وسائل االتصال :
يتميز اإلنساف عف الكائنات األخرى بقدرتو عمى التعبير عف أفكاره وتعتبر ىذه القدرة منذ
العصور األولى في تاريخ البشرية ,عندما ابتكر اإلنساف وسائؿ إلكترونية يتصؿ بواسطتيا اآلخريف .كاف
ظيور التجمعات البشرية نتيجة لبداية عممية التفاىـ اإلنساني باستخداـ اإلشارات وقد تبع ذلؾ عمى جانب
كبير مف األىمية في ارتقاء ىذا التفاىـ حينما بدأ اإلنساف في استخداـ المغة.كما استطاع اإلنساف أف
يتكمـ ,تحققت الثورة األولى في مجاؿ اإلنساف ,إذ مف الممكف ألوؿ مرة أف تجمع البشرية ػ عف طريؽ
الكبلـ ػ حصيمة ابتكاراتيا واكتشافاتيا.
أما ثورة االتصاؿ الثانية فقد حدثت عندما اخترع السومريون أقدـ طريقة لمكتابة لـ وىي الطريقة
السومرية ,واستطاعوا الكتابة عمى الطيف الميف ,وذلؾ منذ  3600سنة قبؿ الميبلد ,وقد حفظت ىذه
األلواح الطينية الفكر السياسي واالجتماعي والفمسفي في مراحمو األولى,لكف الكتابة وحدىا لـ تكف كافية
لحؿ مشكبلت االتصاؿ ,7فقد كانت الكتب البدائية باىظة الثمف ,وكانت حك ار عمى مجاؿ الديف ,وأبناء
الطبقة الغنية .استغرؽ عصر الحديث والكتابة معظـ التاريخ البشري ,وكانت السمة الرئيسية لمعصر ىي
الفردية االتصالية سواء في مرحمة الحديث أو حتى بعد اختراع ....وظمت الفردية ىي طابع االتصاؿ عبر
ىذا العصر الطويؿ.واقترنت ثورة االتصاؿ الثالثة بظيور الطباعة في منصؼ القرف الخامس عشر ,ويتفؽ
معظـ المؤرخيف عمى أف " يوحنا جوتنبيرج " ىو أوؿ مف فكر في اختراع الطباعة بالحروؼ المعدنية
المنفصمة ,وذلؾ حوالي سنة .1436
وخبلؿ القرف التاسع عشر بدأت معالـ ثورة االتصاؿ الرابعة التي اكتمؿ نموىا في النصؼ األوؿ
مف القرف العشريف ,فقد شيد القرف التاسع عشر ظيور عدد كبير مف وسائؿ االتصاؿ استجابة لعبلج
1 Glenn G.Sparks, Media Effects Research ,(Canada : Wadsworth, Thomson learning,2002),p58

المشكبلت الناجمة عف الثورة الصناعية فقد أدى التوسع في التصنيع إلى زيادة الطمب عمى المواد الخاـ,
وكذلؾ التوسع في فتح أسواؽ جديدة خارج الحدود ,كما برزت الحاجة إلى استكشاؼ أساليب سريعة
لتبادؿ المعمومات التجارية ,وبالتالي أصبحت األساليب التقميدية لبلتصاؿ ال تمبي التطورات الضخمة التي
يشيدىا المجتمع الصناعي ,وقد بذلت محاوالت عديدة الستغبلؿ الطاقة الكيربائية.
ففي عاـ  1824اكتشؼ العالـ اإلنجميزي " وليم سترجون "  Sturgon,الموجات
الكيرومغناطسية ,واستطاع " صمويل مورس "  Morseاختراع التمغراؼ في عاـ  ,1937وابتكر طريقة
لمكتابة تعتمد عمى " النقط والشرط "  ,Dots & Dashesوقد تـ مد خطوط التمغراؼ السمكية عبر كؿ
أوروبا وأمريكا واليند خبلؿ القرف التاسع عشر.

8

وفي عاـ  1876استطاع " جراىام بل " أف يخترع التميفوف لنقؿ الصوت اآلدمي إلى مسافات
بعدية مستخدما نفس تكنولوجيا التمغراؼ ,أي سرياف التيار الكيربائي في األسبلؾ النحاسية مستبدال
بمطرقة التمغراؼ شريحة رقيقة مف المعدف تيتز حيف تصطدـ بيا الموجات الصوتية ,وتحوؿ الصوت إلى
تيار كيربائي يسري في األسبلؾ وتقوـ سماعة التميفوف بتحويؿ ىذه الذبذبات الكيربية إلى إشارات صوتية
تحاكي الصوت األصمي.
في عاـ  1877اخترع " توماسإديسون" Edisonجياز الفونوغراؼ  ,Phonographeثـ
تمكف العالـ األلماني " إميل برلنجر" Berlingerفي عاـ 1887مف ابتكار " القرص المسطح " Flat
 Discالذي يستخدـ في تسجيؿ الصوت ...تسويؽ آلة الفونوغراؼ منذ عاـ  1890كوسيمة شعبية
McQuail, Denis and Windahl . Sevrn , Communication Models for Study Mass Communication, (London :

8

Longman,1993) p 73.

جذابة لتقديـ األماكف العامة 1895 .شاىد الجميور الفرنسي أوؿ العروض السينمائية ,ثـ أصبحت
السينما ناطقة في عاـ .1968العالـ اإليطالي األصمي " جوجميممو ماركوني "  Marconiمف اختراع
البلسمكي في عاـ  1896وكانت تمؾ المرة األولى التي ينتقؿ فييا الصوت بعيدة نسبيا بدوف استخداـ
األسبلؾ.واأللماف والكنديوف أوؿ مف بدأ في توجيو خدمات الراديو المنتظمة منذ عاـ تبعتيا الواليات
المتحدة األمريكية في عاـ .1920

9

بدأت تجارب التميفزيوف في الواليات المتحدة منذ أواخر العشرينيات كما سبقيا مف دراسات
وتجارب عممية في مجاؿ الكيرباء والتصوير ,واالتصاالت السمكية والبلسمكية .يوليو  1941بدأت
خدمات التميفزيوف التجاري في الواليات المتحدة وفي عاـ  1942بمغ عدد محطات التمفزيوف األمريكية
عشر محطات التميفزيوف األمريكية عشر محطات تجارية.
اكتسبت وسائؿ االتصاؿ الجماىيري أىمية كبيرة في القرف العشريف ,وخاصة اإللكترونية باعتبارىا
قنوات أساسية لممعمومات واألخبار والترفيو ,وأصبحت براءة الزبوف تعكس قيـ المجتمع وثقافتو وأساليب
معيشة أفراده ,وعكست برامج الراديو اىتمامات الناس وقضاياىـ األساسية ,وقدمت األفبلـ السينمائية واقع
المجتمع وطموحاتو وخياالتو ,وساعدت اإلعبلنات في تمبية حاجات الناس إلى السمع والخدمات وعبرت
التسجيبلت الموسيقية عف التحرر العاطفي واالسترخاء والتفكير وأصبحت وسائؿ االتصاؿ اإللكترونية ػ
وفؽ ىذا المفيوـ ػ ىذه النافذة السحرية التي نرى فييا أنفسنا وعالمنا.
 - 3الثورة الخامسة لالتصال :

9

عماد مكاوي حسف ,تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعمومات  ،ط ( 2القاىرة:الدار المصرية المبنانية 1997 ,ـ) ,ص .96

يشيد النصؼ الثاني مف القرف العشريف مف أشكاؿ التكنولوجيا ما يتضاءؿ أمامو كؿ ما تحقؽ في
عدة قروف سابقة ,ولعؿ مف أبرز مظاىر التكنولوجيا ذلؾ االندماج الذي حدث بيف ظاىرتي تفجر
المعمومات وثورة االتصاؿ ,ويتمثؿ المظير البارز لتفجر المعمومات في استخداـ الحاسب اإللكتروني في
تخزيف واسترجاع خبلصة ما أنتجو الفكر البشري ,في أقؿ حيز متاح ,وأسرع وقت ممكف ,أما ثورة
االتصاؿ الخامسة فقد تجسدت في استخداـ األقمار الصناعية ونقؿ األنباء والبيانات والصور عير الدوؿ
والقارات بطريقة فورية.
وقد ظير في السنوات األخيرة ابتكارات عددية طورت صناعة االتصاالت السمكية
والبلسمكية.وحدثت ىذه التطورات نتيجة طمب المستيمكيف مف جانب ,ودفع التكنولوجيا مف جانب آخر,
وقد تحدد طمب المستيمكيف مف خبلؿ ما يمي :
 الرغبة في الحصوؿ عمى أكبر قدر ممكف مف المعمومات ,بشكؿ فوري نتيجة عوامؿ
المنافسة وفي السوؽ الرأسمالي.
 الحاجة إلى توفير قنوات لبلتصاؿ الفوري مع الوحدات التابعة لمركز العمؿ في أماكف
جغرافية بعيدة.
 الرغبة في الحصوؿ عمى خدمات سريعة مثؿ شراء السمع والبضائع ,والتعامؿ مع البنوؾ
ودفع الفواتير الضرورية.
 الرغبة في التعرؼ عمى نظـ البيئة ومراقبة تغيراتيا ,والتحكـ في الجوانب األمنية.
 التحقؽ مف وجود االعتمادات المالية ,والتحكـ في استخداـ الميزانيات إلدارة المشروعات
 االنتشار الواسع لمخدمات التميفزيونية وتعدد أشكاليا مثؿ التمفزيوف عاؿ الدقة التفاعمي,
والتوسع في حجـ شاشة االستقباؿ.

 الرغبة في نقؿ الرسائؿ بسرعة تواكب سرعة حركة المجتمع باستخداـ وسائؿ جديدة مثؿ
10

البريد اإللكتروني ,وتخزيف الصورة ,والفاكس.

ومف ناحية أخرى أتاحت التكنولوجيا الجديدة الخدمات التالية لتمبية حاجة المستفيد:
أوال :
ظيور الحاسب الشخصي والتوسع في استخدامو ,ويتيح ىذا الحاسب قائمة ميمة مف الخدمات
والمعمومات غير المحدودة سواء لبلستخداـ الشخصي ,أو إما االستفادة مف المعمومات التي تقدميا
بنوؾ المعمومات  Data Banksمف خط مربط بخط تميفوني مع ىذه البنوؾ ,ويتيح الحاسب
الشخصي توفير خدمات عديدة منيا :

11

 الحصوؿ عمى خدمات متخصصة مف المعمومات واجراء العمميات الحسابية الميمة.
 تقديـ إرشادات عف شراء السمع والبضائع واتاحة الخدمات.
 تسييؿ خدمات الشراء مف خبلؿ توفير الفيارس التي يصاحبيا الصور والرسوـ التوضيحية,
واصدار التعميمات ,ودفع النقود.
 لوحة تقاويـ  Calendersلؤلحداث المحمية ومعروضات المتاحؼ وغيرىا.
 تنظيـ فيارس لؤلخبار والمعمومات ومعالجة الكممات.
 إعداد قوائـ بالمعمومات العامة آلتي يحتاجيا الفرد أو األسرة.
 تقديـ خدمات عامة مثؿ الطباعة والرسوـ وألعاب الفيديو.

10

أبو أصبع صالح ,االتصال الجماىيري(,عماف :دار الشروؽ لمنشر والتوزيع 1999 ,ـ ),ص67 ,
11

Frederic Fappani, Ed.., « Aujourd’hui les Nouvelles technologies de l’information et de la Communication
(NTIC) débarquent sur l’Europe donc chez nous », Numéro 485, 6 mai 1999,p58.

ويمكف استرجاع المعمومات آلتي يتـ تخزينيا في الحاسب الشخصي في أي وقت مما يوفر الوقت
والجيد كما يمكف استخداـ الحاسب كوسيمة ترفييية ,ويمكف ربطو بأجيزة الراديو والتميفزيوف.
ثانيا :
أدى امتزاج وسائؿ االتصاؿ السمكية والبلسمكية مع تكنولوجيا الحاسب اإللكتروني إلى خمؽ عصر
جديد لمنشر اإللكتروني ,حيث يتـ طباعة الكممات عمى شاشة التميفزيوف ,أو منفذ العرض
 Terminalالمتصؿ بالحاسب اإللكتروني لكي يتسممو المستيمؾ في منزلو أو مكتبو ,حيث يقترب
مستخدمو النصوص اإللكترونية مف المعمومات بالكمية والنوعية التي يرغبوف فييا ,وفي األوقات التي
تناسبيـ ,وقد تطورت نظـ االتصاؿ المباشر بقواعد البيانات On- Line Data Basesكصناعة
تدر عدة مبلييف مف الدوالرات سنويا ,وتوجد ىذه الصناعة في أماكف عديدة مف العالـ ,حيث يوجد
حاليا أكثر مف  2800قاعدة بيانات عامة حوؿ العالـ ,فضبل عف عدد ال حصر لو مف قواعد
البيانات الخاصة.12
ثالثا :
ظيور التكنولوجيا الجديدة في مجاؿ الخدمة التميفزيونية مثؿ خدمات التميفزيوف التفاعمي عف طريؽ
الكابؿ ,والذي يتيح االتصاؿ ذو االتجاىيف ,ويقدـ خدمات عديدة مثؿ التعامؿ مع البنوؾ ,وشراء
السمع وتمقي الخدمات ,وخاصة الخدمات األمنية والرعاية الطبية .ويتيح التميفزيوف الكابمي نحو مائة
قناة تميفزيونية ,كذلؾ يقدـ التميفزيوف منخفض القوة  ,LPTVخدمات الجريدة اإللكترونية الخاصة
بالمنطقة المحمية أو الحي السكني ,ويتيح لمجماعات الصغيرة أف تناقش الموضوعات المشتركة عمى

12

Union Internationale des Télécommunications (UIT), Rapports 2001 et 2002,p 308.

مستوى الحي أو المنطقة الصغيرة مثؿ قضايا المدارس والرياضة والسمع والخدمات ,كذلؾ حققت
خدمات اإلذاعة المباشرة عبر األقمار الصناعية  Direct Broadcasting Satellitesقد ار
ىائبل مف المعمومات والترفيو لمعظـ المنازؿ مباشرة ,وحدثت تطورات ضخمة في جودة الصورة
التميفزيونية مف يعرؼ بالتمفزيوف عاؿ الدقة  ،High Definition TVوىو نظاـ يزيد عدد الخطوط
األفقية لمصورة التميفزيونية مف  525خطأ في النظاـ األمريكي ,و 625مف النظاـ األوروبي ,إلى
 1125خطا أػفقيا في النظاـ البياني الجديد ,كما أف التكنولوجيا اتساع نسبة الطوؿ إلى العرض في
شاشة التميفزيوف مف  4:3في النظاـ التقميدي إلى  5:3وكذلؾ تكبير حجـ الشاشة إلى نحو خمسة
أضعاؼ حجميا التقميدي مع الحفاظ عمى جودة الصورة .13
رابعا:
ظيور العديد مف خدمات االتصاؿ الجديدة مثؿ الفيديو تكس  Vidio- tecxtتميكست ,والبريد
اإللكتروني  ,Electronic Mailواألقراص المدمجة الصغيرة  Compact Disksالتي يمكف أف
تخزف محتويات مكتبة عمبلقة عمى مكتب صغير  ,Desktopوكذلؾ المصغرات ,Microforms
وتطوير الميكروويف  ,Microwave Linksونظاـ الميزر  Laser Systemالذي ينبض 22
بميوف نبضة في الثانية عف طريؽ األلياؼ الضوئية  ,Fiber Opticsمما يسمح لنا بأف نرسؿ عشر
قوائـ كاممة مف الموسوعة البريطانية كممة بكممة عبر خيط زجاجي رقيؽ  Wispفي الثانية الواحدة .
وتتطور إشارات نقؿ " األلياؼ الضوئية " بسرعة كبيرة ,وسيكوف تصنيع ىذه األلياؼ أقؿ كمفة في
المستقبؿ عند مقارنتيا بسرعة النحاس التقميدية ,ويحمؿ الخيط الضوئي الواحد حوالي  672محادثة
13

D. Akst et M.Jensen, « Africa goes Online » juin 2011 http ://digitaldividenetwork.org
/stories/index.

تمفزيونية,

كما يضـ الكابؿ الواحد اثني عشر خيطا مف ىذه الخيوط الضوئية,

ويتوقع....اإللكترونية.ويتوقع أحد الخبراء أف يقمؿ استخداـ األلياؼ الضوئية مف نسبة الخطأ الضئيؿ
في أجيزة الحاسبات اإللكترونية ,كما يؤدي استخداـ األلياؼ الضوئية إلى زيادة معدؿ سرعة أداء
الحاسبات اإللكترونية بواقع عشرة أضعاؼ الوضع الحالي ,ومف المتوقع أف تزيد األلياؼ الضوئية مف
قدرتنا عمى نقؿ المعمومات مف موقع آلخر بسرعة أكبر كثي ار حموؿ عاـ  2015بحيث يمكف نقؿ 30
جزءا مف الموسوعة البريطانية في جزء واحد مف الثانية.14
خامسا :
ىناؾ أيضا اختراعات جديدة يبدو أنيا ستغير مف شكؿ التسمية المنزلية بشكؿ أكبر مف االنقبلب
الذي حدث نتيجة االنتقاؿ مف الفونوغراؼ إلى الراديو في النصؼ األوؿ مف القرف العشريف ,ومف
أمثمة ذلؾ التوسع في إنتاج أجيزة الفيديو كاسيت المنزلي ,وأشرطة وأقراص الفيديو

Vidoe

 Gamesبشكؿ كبير بعد ربطيا بالحاسب اإللكتروني ,ومف المتوقع أيضا التوسع في إنتاج الكتب
المصغرة  Micro booksالتي يتـ تسجيميا عمى رقائؽ صغيرة Micro chipsويمكف أف تتاح
بأسعار رخيصة لمغاية كما يمكف عرض ىذه الكتب المصغرة عمى شاشة التميفزيوف مما يتيح طفرة في
معدؿ قراءة الكتب وتداوليا .15
 - 4خصائص تكنولوجيا االتصال الحديثة
أ  -التفاعمية :Interactivity
14

CNUCED (2010) ; Rapport sur le commerce électronique et le développement, 2010.publication des Nations
Unies, Genève,p 703.
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BRETON Philippe : 'La société de l'information: De l'utopie au désenchantement: La société de
l'information: État des lieux', Revue européenne des sciences sociales 40(123), p35—39, 2002.

مف ابرز صفاتيا ىي تبادؿ األدوار بيف المرسؿ والمستقبؿ  ,أي إف ىناؾ أدوا ار مشتركػة
بينيما في العممية االتصالية ويطم ػ ػػؽ عمى القائميف باالتصاؿ لفظ مشاركيف بدال مف مصادر  ,ومف ذلؾ
نجد استعماؿ مصطمحات جديدة في عممية االتصاؿ مثؿ الممارسة الثنائية  ,التبادؿ  ,التحكـ  ,ومثػاؿ عمى
ذلػؾ استعماؿ نظاـ ( فيديوتيكست ) الذي يتيح تفاعبلً واضحاً بيف المرسؿ والمستقبؿ  ,وىذا النظاـ يعد
واحداًمف أنظمة النصوص المتمفزة.
ب  -تحديد المستفيد the determination of the beneficiary :
وتعني ىذه السمة إف المعمومات التي تتبادؿ سوؼ تكوف محددة الغرض  ,إي إف ىناؾ درجة مف
التحكـ في معرفة المستفيد الحقيقي مف معمومات معينة دوف غيرىا  ,وىذه السمة أفرزتيا تكنولوجيا
االتصاالت المتمثمة بإحدى أنظمة البريد االليكتروني أال وىي ( الرزـ البريدية الخادمة ) التي تتيح لممشترؾ
بيا مجاالً واسعاً لمتحكـ بكمية المعمومات المرغوبة و نوعيتيا  ,ويقوـ بيذه الخدمة شخص يدعى ( المنسؽ
) الذي يقوـ بترتيب ىذه العممية عف طريؽ معرفة رغبات المستفيديف وحاجاتيـ مف المعمومات وتجييزىـ بيا
عف طريؽ ( صناديؽ البريد االليكترونية ) الخاص بكؿ مشترؾ لقاء اشتراؾ شيري أو سنوي يدفع لقاء ىذه
الخدمات.16
ج  -الالتزامنية : asynchronization
وتبرز أىمية ىذه السمة كونيا تسمح بإمكانية تراسؿ المعمومات بيف أطراؼ العممية االتصالية مف
دوف شرط تواجدىا في وقت إرساليا ,وىذا يعني إف ىناؾ إمكانية لخزف المعمومات المرسمة عند استقباليا
في الجياز و استعماليا وقت الحاجة  ,فمثبلً في أنظمة البريد االليكتروني ترسؿ المعمومات مف منتجييا إلى
المستفيد منيا في إي وقت.
د  -قابمية التحرك أو الحركية : Mobility

16ػٍُ اٌذِ ،ٓ٠ؽّٛد ،ذكُونوخَا انًؼهوياخ و صُاػح االذصال اندًاهَشً (،اٌما٘شج :داس اٌؼشت ،)1990،ٟص .99

وتسمح ىذه السمة في بث المعمومات واستقباليا مف إي مكاف آخر أثناء حركة منتجو مستقبؿ
المعمومات وذلؾ باستخداـ عدد مف األجيزة المختمفة مثؿ التمفزيوف النقاؿ وىاتؼ السيارة والتمفاز المدمج في
ساعة اليد  ,وجياز الفاكس الذي يمكف استعمالو في السيارة وكذلؾ الحاسوب االليكتروني النقاؿ
ه  -قابمية التحويل Convertibility:
وىي إمكانية نقؿ المعمومات مف وعاء آلخر باستعماؿ تقنيات تسمح بتحويؿ األوعية الورقية إلى
مصغرات فممية وبالعكس  ,كذلؾ إمكانية تحويؿ المعمومات المسجمة عمى المصغرات الفيممية إلى األوعية
الممغنطة أو الميزرية  ,وكذلؾ إمكانية تحويؿ النصوص مف لغة إلى أخرى أو ما يسمى بنظاـ الترجمة
اآللية.
و  -قابمية التوصيلConnectivity:
ىذه السمة تتمثؿ بإمكانية استعماؿ األجيزة المصنعة مف قبؿ الشركات المختمفة التي تحكميا
معايير معينة في توحيد صناعة األجزاء المختمفة ليذه األجيزة مما يتيح إمكانية تناقؿ المعمومات بيف
المستفيديف وبغض النظر عف الشركات المصنعة لؤلجيزة المختمؼ.17
ز  -الشيوع واالنتشارUbiquity:
وتعني االنتشار المنيجي لوسائؿ االتصاؿ حوؿ العالـ وفي الطبقات المختمفة لممجتمع  ,إذ كمما
تظير وسيمة لتناقؿ المعمومات تعد في البداية ترفاً  ,ولكنيا في النياية تصبح بعد حيف تقميدية يمكف
استعماليا مف فئات وطبقا تمختمفة في المجتمع مثؿ استعماؿ التمفوف وأجيزة الفاكس وغيرىا مف التقنيات.
ح  -العالمية أو الكونية Globalization :
وتعني إمكانية تناقؿ المعمومات بيف المستفيديف عمى مستوى العالـ  ,وذلؾ لتوافر كميات

 17اٌٙعشع ، ٟعؼذ ِؽّذ ،االذصاالخ و انًؼهوياخ و انرطثَقاخ انركُونوخَح ( اإلعىٕذس٠ح :داس اٌصمافح اٌؼٍّ١ح ، ،) 2001،ص .201

ونوعيات مف التقنيات التي تسمح بذلؾ وىذه السمة مف السعة في تناقؿ المعمومات بيف البشر تضفي الكثير
مف المميزات عمى التواصؿ العممي و التقني وفي تناقؿ الخبرات بينيـ وبالتالي يكوف التواصؿ عالمياً.
ط  -الالجماىيرية :Demassification
وتعنى أف الرسالة االتصالية مف الممكف أف تتوجو إلى فرد واحد أو إلى جماعة معينة ,وليس إلى
جماىير ضخمة كما كاف في الماضي ,وتعنى أيضا درجة تحكـ في نظاـ االتصاؿ بحيث تصؿ الرسالة
مباشرة مف منتج الرسالة إلى مستيمكيا .
إف النمط والشكؿ اإلنتاجي العاـ والمسيطر الذي كاف يميز التطورات التكنولوجية السابقة ىو ظيور
مراكز توزيع عمى نطاؽ واسع مف مصادر مركزية محددة إلى أعداد مف الجماىير ال ترتبط بوحدة زمانيو
ومكانية ,بينما النمط الحالي لبلتصاؿ الجماىيري في إطار تكنولوجيا االتصاؿ الراىنة يتميز بالتوجو إلى
جماىير قميمة محددة جغرافيا مف خبلؿ مراكز إقميمية مختمفة توازف بيف المراكز واألطراؼ
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 ,أي أف نمط

اإلعبلف اآلف قد أصبح يميؿ إلى اإلقميمية ويقضى عمى سيادة المركز في عممية التدفؽ اإلعبلمي فمثبل
توجد اآلف في مصر شبكة مف اإلذاعات والقنوات التميفزيونية اإلقميمية إلى جانب الخدمات اإلذاعية
والتميفزيونية المركزية التي تغطى كؿ أنحاء الببلد.

 - 5بيئة االتصال اليوم :
التكنولوجيا ليست خي ار خاصا ,كما أنيا ليست ش ار صرفا ,وعادة ما تجمع كؿ تكنولوجيا بيف ما
ىو إيجابي ,وما ىو سمبي ,وال شؾ أف تكنولوجيا االتصاؿ الجديدة تسد نقصا في التكنولوجيا

18عاٌُِ ،ؽّذ صاٌػ ،انؼصش انشقًٌ و ثوسج انًؼهوياخ ،دساسح ػهي َظى انًؼهوياخ و ذحذٍث انًدرًغ (،اٌما٘شج:ػ ٓ١اٌذساعاخ ٚ
اٌثؽٛز )2002،ص .69

القديمة ,وتفجر أفاقا جديدة ,ولكنيا ال تجعمنا نتخمى عف التكنولوجيا القديمة ,وانما يحدث عادة قدر
مف التوافؽ بيف القديـ والجديد لصالح خدمة البشر ,والتكامؿ ال يحدث بيف التكنولوجيا القديمة
والحديثة فقط ,وانما يحدث بيف التكنولوجيا والعقؿ البشري ,فدور التكنولوجيا وقيمتيا يحددىما المجتمع
وتؤثر فييما البيئة.
وال جداؿ في أف التكنولوجيا الجديدة تغير بسرعة مف طريقة استقبالنا واستيبلكنا لوسائؿ
االتصاؿ الجماىيري ,حيث يقودنا ىذه التكنولوجيا نحو المزيد مف التخصص والفردية ,وسوؼ نشرح
ذلؾ بالتفصيؿ في الجزء األخير مف ىذا الكتاب ,ولكف يجب أف ندرؾ أـ كؿ وسائؿ التكنولوجيا
الجديدة التي تؤثر في بعضيا البعض ,كما أف ىذه التكنولوجيا ترتبط بالعامؿ االقتصادي إلى حد
بعيد ,وفي جميع األحواؿ فإف ىذه الوسائؿ الجديدة تنشط حياتنا ,وتتيح لنا بدائؿ عديدة لبلختيار مف
بينيا ,ولكف بشرط أف نحافظ عمى سيطرة ىذه الوسائؿ بدال مف أف تتحكـ فينا ىذه الوسائؿ الجديدة.
وقد تطورت وسائؿ التكنولوجيا الجديدة مف خبلؿ التفاعؿ بيف حاجة المستيمكيف لخدمات جديدة
ف وىو ما يعرؼ " بجذب السوؽ "Market Pullواستجابة المنتج الذي يتيح تمؾ الخدمات ,وىو ما
يعرؼ " بدفع التكنولوجيا"  Technology Pushبمعنى توفير الوسائؿ التي تمبي حاجات ممحة.
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تمثؿ "جذب السوؽ " Market Pullفي المنظمات التي تعمؿ في ظروؼ اقتصادية تستند إلى
المنافسة الحرة ,وتكوف ىذه المنظمات في حاجة مستمرة لتوظيؼ فعالياتيا ,وتحسيف منتجاتيا ,فمف
خبلؿ الجمع بيف الحاسبات اإللكترونية وبنوؾ المعمومات تستطيع وسائؿ االتصاؿ السمكية والبلسمكية
أف تنقؿ المعمومات إلى أي مكاف لتيسير اتخاذ الق اررات المناسبة ,وتمبية حاجة السوؽ في أسرع وقت
ممكف ,وتسييؿ أساليب الحصوؿ عمى المعمومات ,وتخزينيا ,واسترجاعيا.مثؿ " دفع التكنولوجيا "
 19وٍ١ش فشأه  ،صوش٠ا ،ؼغاَ اٌذ ،ٓ٠ثوسج االَفويَذٍا  :ثوسج انًؼهوياخ و كَف ذغَش ذكُونوخَا انًؼهوياخ حَاذُا ( ،اٌى٠ٛد :ػاٌُ اٌّؼشفح،
 )2000ص .97

 Tecgnology Puchفي إتاحة فرص جديدة لتطوير االتصاالت السمكية والبلسمكية ,وتسييؿ
خدماتيا بما يمبي حاجة المجتمع.20وىكذا إتاحة التكنولوجيا المتقدمة بتطوير وسائؿ االتصاؿ لتمبية
حاجات ساكنة ,أو خدمات جديدة ,وبالتالي تحرؾ السوؽ ,ويمكف أف ينعكس ذلؾ في زيادة الطمب
عمى الوسائؿ الموجودة ,ويؤدي إلى تحسيف الخدمات ,أو يخمؽ الحاجة إلى طمب الوسائؿ الجديدة
التي تقدـ خدمات يصعب توفيرىا مف خبلؿ الوسائؿ الحديثة.
رغـ أف االتصاالت السمكية والبلسمكية  Telecommunicationsتعد مف أبرز ظواىر القرف
العشريف ونتج عنيا سوؽ اتصالية ضخمة في كؿ أنحاء العالـ ,إال أف الجدير بالمبلحظة أف موارد
االتصاالتػ سواء الجديدة أو التقميدية ػ ليست موزعة بعدالة عمى أجزاء العالـ ,حيث يبلحظ في بيئة
االتصاؿ والمعمومات فحاليا يوجد في دوؿ العالـ حوالي "بميوف " جياز استقباؿ راديو ,ونصؼ بميوف
جياز استقباؿ تميفزيوف ,ومثميا مف أجيزة الياتؼ ,والمبلحظ أف خمسة أسداس ىذه األجيزة يوجد في
الدوؿ الصناعية المتقدمة ,ويوجد نصؼ ىذه األعداد في أمريكا الشمالية وحدىا ,ويتمتع المواطنوف
في أمريكا الشمالية بأجيزة اتصاؿ سمكية وال سمكية تعادؿ عشريف ضعفا مف األجيزة المتاحة
لممواطنيف في الدوؿ النامية ,وحوالي ثبلثة أضعاؼ األجيزة المتاحة لممواطنيف في الدوؿ المتقدمة
األخرى. 21
وتشير اإلحصاءات الحديثة لمنظمة اليونسكو (جواف)2011
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إلى أف الدوؿ الصناعية المتقدمة

تسيطر عمى  % 92مف الطيؼ البلسمكي ومف المدار الذي تطبؽ إليو األقمار الصناعية ,وأف ىذه
الدوؿ تممؾ  %98مف إمكانات الحاسب اإللكتروني ,بينما  %70مف سكاف العالـ يقطنوف في آسيا
20

PELACHAUD, Guy. L'Information spécialisée à l'heure de l'écrit informatisé. Schéma et Schématisation,
2008, n° 36, pp. 50-56

 ،21يشخغ ساتق ،ص  98وٍ١ش فشأه  ،صوش٠ا ،ؼغاَ اٌذ. ٓ٠
http://www.uis.unesco.org/ScienceTechnology/Pages/default.aspx
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وافريقيا وأمريكا البلتينية ال يممكوف سوى  %40مف الصحؼ الصادرة في العالـ ,و %22فقط مف
عدد النسخ المتداولة ,كذلؾ يوجد في أمريكا الشمالية  %48مف أجيزة الراديو ,وفي أوروبا ,%32
وفي آسيا  %12وفي أمريكا البلتينية  ,%5وتصؿ النسبة في قارة إفريقيا إلى  %3فقط.23
ولعؿ النموذج الصارخ اليوـ لمفجوة اليائمة بيف الدوؿ الصناعية المتقدمة والدوؿ النامية يوجد في
قارة آسيا ,ففي حيف ال يزيد عدد سكاف الياباف عف  %5مف سكاف القارة ,إال أنيا تحصؿ عمى نسبة
 %66مف توزيع الصحؼ ,و %46مف أجيزة استقباؿ الراديو ,و %63مف أجيزة التميفزيوف ,و%98
مف أجيزة الياتؼ. 24
وىناؾ مظير آخر لمخاطر الثورة التكنولوجية في مجاؿ المعمومات عمى البناء السياسي داخؿ
الدوؿ المتقدمة ذاتيا ,ثـ عمى العبلقة بيف الدوؿ وغيرىا مف الدوؿ فقد تضخمت إمكانات المؤسسات
الخاصة ال عاممة في مجاؿ إنتاج المعمومات والدوؿ المتقدمة ,وأصبح ليا نفوذ كبير عمى صنع القرار
عمى المستوى الدولي ,وخاصة بالنسبة لممؤسسات ذات النشاطات الدولية ,أو المؤسسات المتعددة
الجنسيات وىو األمر الذي ييدد ديمقراطية االتصاؿ ,ويعكس اختبلال واضحا في توزيع موارد
االتصاؿ والمعمومات.
يعتمد المجتمع المنظـ عمى االتصاؿ مف كؿ األنواع ,ومع تطور الوسائؿ الصوتية في
المجتمعات الحديثة واستخداميا في المعالجة الرقمية لمبيانات ,أصبحت االتصاؿ عف بعد شديدة
األىمية.25
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LE MEUR, André. L'Electrification du signe et l'accès à l'information. Pour un continuum d'outils :
banque de données, hypertexte, langage d'auteur. Thèse de doctorat de l'Université de Nancy II, Spécialité
Informatique. Centre de Recherche en Informatique de Nancy,p.248.2001
24

 25اٌؼم١ذِٕ ،صٛس ،اإلَرشَد اسرثًاس انًسرقثم ( ،اٌش٠اضِ :ىرثح اٌٍّه فٙذ )1996 ،ص .126

لكف تمييز تطور االتصاؿ مف خبلؿ خمس ثورات أساسية ف تتمثؿ الثورة في تكور المغة ,والثورة
الثانية في تدويف المغة ,واقترنت الثورة الثالثة باختراع في منتصؼ القرف الخامس عشر ,وبدأت معالـ
ثورة االتصاؿ الرابعة في القرف السادس عشر مف خبلؿ اكتشاؼ الكيرباء ,والموجات
الكيرومغناطسية ,والتمغراؼ ,و التصوير الضوئي ,والفونوغراؼ ,والسينما ,ثـ ظيور الراديو
والتميفزيوف في األوؿ مف القرف العشريف .
أما ثورة االتصاؿ الخامسة فقد أتاحتيا التكنولوجيا في النصؼ الثاني مف القرف العشريف مف
خبلؿ اندماج ظاىرة تفجر المعمومات وتطور وسائؿ االتصاؿ وتعدد أساليبو ,وقد تمثؿ المظير البارز
لتفجر المعمومات في استخداـ الحاسب اإللكتروني في تخزيف واسترجاع خبلصة ما أنتجو الفكر
البشري ,في حيز صغير لمغاية ,وبسرعة ىائمة ,كما تمثمت ثورة االتصاؿ الخامسة في استخداـ
األقمار الصناعية لنقؿ البيانات والصور والرسوـ والصوت عبر الدوؿ والقارات بطريقة فورية.26
كذلؾ أتاحت التكنولوجيا الجديدة ظيور خدمات عديدة ومتنوعة لتمبية حاجات األفراد إلى
المعمومات والترفيو مثؿ الحاسبات الشخصية المتنقمة ,واألقمار الصناعية واالتصاؿ الكابمي,
والميكروويؼ ,األلياؼ الضوئية ,واالتصاالت الرقمية ,وأدى ذلؾ إلى ظيور خدمات االتصاؿ الجديدة
مثؿ التميفزيوف الكابمي ,والتمفزيوف منخفض القوة ,والفيديو كاسيت ,الفيديوديسؾ ,والفيديتكس,
والتميتكست ,واالتصاؿ المباشر بقواعد البيانات ,وعقد المؤتمرات عف بعد ,البريد اإللكتروني ,غير أف
بيئة االتصاؿ اليوـ تتسـ بعدـ التوازف في امتبلؾ ىذه التكنولوجيا وتشغيميا فيما بيف الدوؿ الصناعة
المتقدمة ,والدوؿ النامية.27

 26اٌخٛس٘ ،ٞأ ٟشؽادج ،ذكُونوخَا انًؼهوياخ ػهي أػراب انقشٌ انواحذ و انؼششٍٍ ( ،دِشكِ :شوض اٌشضا )1998 ،ص .164

27أبو أصبع صالح ,االتصال الجماىيري ,مرجع سابؽ ,ص .98

تقديم :
قدـ الباحث في ما يأتي أبرز التكنولوجيات االتصالية الواقعة عمى رأس العمميات االنتاجية
االعبلمية عامة و اإلذاعية بشكؿ خاص ,و قد الحظ الباحث الشح الكبير ليذه البيانات و المعمومات في
األدبيات العربية ,لذا غدى مف الواجب العممي و األكاديمي و خدمة لمتراكمية المعرفية – التي يؤمف بيا
الباحث بشكؿ كامؿ – صار لزاما إدراجيا كاممة مترجمة مف عدد كبير جدا مف الكتب و الدراسات
العممية الغربية .و يرمي الباحث أف تكوف إضافة يسعد بتقديميا لموسط األكاديمي الجزائري و العربي
تذليبل لصعوبات الترجمة المضنية.

المبحث الثاني  :وسائل االتصال الحديثة  :المسائل التطبيقية.
 - 1الحاسب اآللي :
أ  -تعريف الحاسب اآللي ( : ) computer
الحاسب اآللي  computerىو جياز يقوـ بمعالجة البيانات بسرعة ودقة عالية ,و في توافؽ مع
مجموعة تعميمات مزود بيا مسبقًا .ويشار لتمؾ المجموعة مف التعميمات كبرنامج حاسب آلي
 .computer programوبعبارة أخرى ,يقوـ الحاسب اآللي بمعالجة بيانات مدخمة processing
 input dataفي توافؽ مع برنامج سبؽ تزويده بو لكي يقوـ بإخراج بيانات مطموبة .output data
ويشار أيضا لمخرجات الحاسب اآللي كبيانات ذات معنى أو كمعمومات  .informationويقوـ كاتبو
برامج الحاسبات  programmersبكتابة ىذه البرامج مستخدميف لغات لكتابة برامج الحاسبات مثؿ
 BASICو COBOLوPascalو FORTRANو Cو C++و.29Java28
أ  - 1مميزات الحاسب اآللي :
 – 1السرعة اليائمة في معالجة البيانات.
 – 2القدرة التخزينية العالية لمبيانات.
 – 3الدقة في معالجة البيانات.
 – 4تعدد االستخدامات.30

 1اٌٙادِ ،ٞؽّذ ِؽّذ ،ذكُونوخَا انًؼهوياخ و أساسَاخ اسرشخاع انًؼهوياخ ( ،اٌما٘شج :داس اٌصمافح اٌؼٍّ١ح )2003 ،ص 137.
 2اٌٙادِ ،ٞؽّذ ِؽّذ ،ذكُونوخَا انًؼهوياخ و ذطثَقاذھا ( ،اٌما٘شج  :داس اٌششٚق )1989 ،ص 199.

أ  - 2مثمث المعالجة اإللكترونية لمبيانات Electronic DataProcessing triangle :
عمـ الكمبيوتر مثمو مثؿ معظـ العموـ التي نعرفيا ىو عمـ ذو ثبلث محاور كاآلتي :
 –1اإلنساف .
 – 2المعدات واألجيزة المكونة لمحاسوب نفسو .
 – 3البرامج المستخدمة لبلستفادة مف الكمبيوتر.31
يطمؽ عمى اإلنساف في عمـ الكمبيوتر مصطمح ( العنصر البشري ) أو People ware
و العنصر البشري يقصد بو أي شخص ميتـ بيذا العمـ سواء كاف مستخدماً لمحاسوب
أو مستفيداً منو أو كاف أحد مصنعيو أو مطوريو وغيرىا ممف يعمموف في ىذا المجاؿ .
أيضاً تسمى المعدات واألجيزة المكونة لمحاسوب بمصطمح ( الكيان المادي )
أو  Hardwareوىي عبارة عف كافة األجيزة المستخدمة في مجاؿ الكمبيوتر بدوف استثناء وبالطبع فإف
ىذه األجيزة في زيادة مستمرة وفي تطور مستمر وسميت بالكياف المادي ألنيا أجيزة ممموسة أي مادية
محسوسة .
كما يطمؽ عمى البرامج التي تستخدـ مف خبلؿ الكمبيوتر المصطمح ( الكيان المعنوي )
أو  Softwareوىي عبارة عف برامج معينة تخزف أو توضع في وسائؿ تخزيف خاصة كي يمكف
استخداميا مف قبؿ الكمبيوتر نفسو وألف ىذه البرامج ىي عبارة عف شفرات خاصة يفيميا الكمبيوتر وليس

http://wehda.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=8412290482005121.
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شيئا محسوساً فقد سميت بالكياف المعنوي. 32
مف العناصر الثبلثة السابقة نشأ ما يسمى بمثمث المعالجة اإللكترونية لمبيانات الذي سيدرج فيما يمي:
أ  - 3المعالجة :
المعالجة بصفة عامة ىي تحويؿ شيء ما مف صورتو الطبيعية إلى صورة أخرى تعبر عف نتيجة ما
يمكف االستفادة منيا فمعالجة الحديد الخاـ يمكف أف تعطينا أشكاؿ عديدة مف معدات حديدية ومعالجة
ثمار التفاح قد تعطينا عصير تفاح ومعالجة بعض األرقاـ قد تعطينا إجمالي المصروفات أو الربح وىكذا
 .أي أف عممية المعالجة ىي تحويؿ أي شيء مف شكمو الخاـ إلى شكؿ جديد يستفاد منو في حياتنا
بشكؿ عاـ .
أ  - 4المعالجة اإللكترونية :
المعالجة اإللكترونية ىي معالجة ليست يدوية كما أنيا ليست ميكانيكية وال ح اررية  ,أي أف المعالجة
اإللكترونية بكؿ بساطة ىي عبارة عف معالجة بواسطة أجيزة إلكترونية وىذه األجيزة يقصد بيا الكمبيوتر
ألنو مكوف مف عدة أجيزة تعمؿ كميا بواسطة شرائح إلكترونية وىذه الشرائح اإللكترونية ىي المتحكـ في
كؿ عمميات المعالجة وبالتالي فيي معالجة إلكترونية. 33
أ  - 1 4البيانات :
يتبادر إلى الذىف عادة أف البيانات ىي عبارة عف األرقاـ أو الحروؼ األبجدية التي نعرفيا مشكمة بطريقة
ما لمتعبير عف بيانات شخص أو مبنى أو مدينة  ..الخ  ,وفي الواقع أف ىذا التصور ىو جزء مف الحقيقة
أو جزء م ف الصواب فالبيانات في الواقع ىي عبارة عف أي شيء يمكف التعبير عنو بشكؿ عاـ فصوت

www.wisegeek.com/what-is-a-computer.htm.
 33س ،ٌٟٚظ١ٕ١فش ،ذش ،اٌؼىشش ،ٟػثذ اٌشؼّاْ ،أعظ ذمٕ١ح اٌّؼٍِٛاخ ( د َ ْ:د د ْ  )1993،ص ،.158
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اإلنساف بيانات و ضغط دمو بيانات و قوة الرياح بيانات و كثافة الضباب بيانات و األلحاف الموسيقية
بيانات و الضحؾ بيانات والكذب بيانات  ..الخ.34

أ  - 2 4المعالجة اإللكترونية لمبيانات :
عرفنا أف البيانات ىي ( أي شيء يمكف التعبير عنو ) ومف ىذا التعريؼ يمكف القوؿ أف نطمؽ عمى
مثمث المعالجة اإللكترونية لمبيانات اسـ ( مثمث المعالجة اإللكترونية ألي شيء يمكف التعبير عنو ) و
مف ىذه التسمية يمكننا استنتاج حقيقة وقاعدة ىامة جداً تتعمؽ بالكمبيوتر وىي أنو جياز إلكتروني يمكنو
معالجة أي شيء يمكف التعبير عنو ,فأف يكوف لدى اإلنساف جياز إلكتروني يمكنو معالجة أي شيء
يمكف التعبير عنو فإف ذلؾ يعني أف ىذا الجياز لف يتوقؼ عند حد.
عمـ الكمبيوتر ىو عمـ يدرس قياـ جياز إلكتروني بمعالجة البيانات ( أي شيء يمكف التعبير عنو )
معالجة إلكترونية ويتكوف ىذا العمـ مف ثبلثة محاور ىي: 35
– العنصر البشري .People ware
 الكيان المادي . HardwareJay Black and Jenaings Brgart , Introduction to Media Communication 5th

34

Edition (United States of America –Hill,1998
35

جبلؿ سكيؾ لبنى ,استخدام التكنولوجيا الرقمية في النشرة" ،نشرة األخبار الرئيسية في التمفزيون الجزائري نموذجا" ،رسالة ماجستير غير

منشورة(,الجزائر  :كمية العموـ السياسية اإلعبلـ  ,جامعة الجزائر 2008 ,ـ ) ص .109

 الكيان المعنوي . Softwareويرمز إلى ىذه المحاور الثبلثة بمثمث يسمى مثمث المعالجة اإللكترونية لمبيانات .
اآلف سنمقي الضوء عمى الكيفية التي تتـ بيا عمميات المعالجة اإللكترونية لمبيانات خبلؿ دراسة فكرة عمؿ
الكمبيوتر.

ب  -فكرة عمل الكمبيوتر:
تتمخص فكرة عمؿ الكمبيوتر في كونو جياز لديو القدرة عمى المعالجة وذلؾ مف خبلؿ أحد الشرائح
اإللكترونية التي حاوؿ صانعييا أف يقمدوا فييا عمؿ الدماغ البشري وكيفية معالجتو ألمور الدنيا بشكؿ
عاـ ومف ىنا يمكف إثبات أف الكمبيوتر لو القدرة عمى معالجة أي شيء .
كوف الكمبيوتر لديو ىذه القدرة عمى معالجة األشياء فإف ىذا بالطبع ال يكفي فيو يضؿ قاص اًر عمى القياـ
بأي شيء دوف أف يتـ تمقينو بطريقة المعالجة  ,أي أف الكمبيوتري عجز عف إتماـ عممية جمع رقميف
طالما لـ نقوـ نحف بتزويده بخطوات عممية الجمع  .فيو جياز يمكنو أف يقوـ بأي عمؿ بشرط أف نقوـ
نحف بتعميمو كيؼ يقوـ بيذا العمؿ .
العنصر البشري العامؿ في مجاؿ الكمبيوتر والمتخصصوف في عمـ البرمجة ىـ الذي يكتبوف لمحاسوب
خ طوات حؿ مسألة ما أو طريقة معالجة عممية معينة وذلؾ مف خبلؿ برامج يقوـ بقراءتيا الكمبيوتر
وتطبيؽ ما كتب فييا بإتقاف  .مف ذلؾ يمكننا أف نقوؿ أف الكمبيوتري مكنو القياـ بالمعالجة ولكف بشرط
وجود خطوات المعالجة أي وجود برنامج المعالجة وىذا البرنامج ىو عبارة عف خطوات متسمسمة كتبت
بأسموب يفيمو الكمبيوتر و زود بيا الكمبيوتر بطريقة ما كي يقوـ بتطبيقيا كمما دعت الحاجة .أي أنو

يجب تزويد الكمبيوتر بالبرامج كي يمكنو القياـ بالمعالجة وىذا يؤكد الحقيقة التي سبؽ وأف تناولناىا وىي
أف عمـ الكمبيوتر عبارة عف ثبلثة أضمع يجب أف تمتقي حتى تكوف مثمث المعالجة اإللكترونية لمبيانات ,
حيث تمثؿ البرامج أحد أضمع ىذا المثمث وقد أشرنا إليو بالكياف المعنوي . Software
ج  -أنواع الحاسبات اآللية

36

:

الحاسبات اآللية منذ أف ظيرت عمى حيز الوجود وحتى اآلف مرت بالعديد مف المراحؿ و التطورات التي
أنتجت لنا العديد مف أنواع الحاسبات اآللية وقد قاـ العمماء في ىذا المجاؿ بتصنيؼ الحاسبات اآللية
بعدة طرؽ فمنيا مف صنفيا حسب الحجـ واإلمكانيات و منيـ مف صنفيا حسب طريقة عمميا ومنيـ مف
صنفيا حسب الغرض المصنوعة مف أجمو وفيما يمي سنتناوؿ أىـ ىذه التصنيفات وىو التصنيؼ حسب
حجـ الحاسبات اآللية و إمكانياتيا وقدراتيا في المعالجة.37
ج  – 1الحاسب اآللي الممتاز : Super Computer
ىذا الحاسب اآللي ىو حاسب آلي عمبلؽ ذو إمكانيات ىائمة جداً يستخدـ لمعالجة كـ ىائؿ جداً مف
البيانات ولو القدرة عمى تخزيف كـ ىائؿ جداً مف البيانات و المعمومات والبرامج وىو ال يصمح لبلستخداـ
الشخصي أو عمى مستوى مؤسسة محدودة إنما يستخدـ عمى نطاؽ دولي حيث يمكنو ربط شبكة حاسبات
آلية كبيرة جداً عمى نطاؽ واسع جداً حيث تتدفؽ إليو البيانات مف عدد كبير جداً مف الحاسبات اآللية
ليقوـ بمعالجتيا و الحصوؿ عمى نتائ ج المعالجة وتخزيف ما يمزـ منيا كي تصبح جاىزة ألي حاسب آلي
أخر مرتبط معو ويحتاج الحصوؿ عمى ىذه المعمومات.38

 1تم االتفاق على أن ٌسمى الكومبٌوتر  Computerبالكمبٌوتر وھذه الكلمة ھً كلمة حدٌثة فً اللغة العربٌة حٌث ٌسمى الكومبٌوتر فً بعض
الكتب العربٌة بالحاسب اآللً وكال االسمٌن صحٌح .
 37ػٍُ اٌذِ ،ٓ٠ؽّٛد ،ذكُونوخَا انًؼهوياخ و صُاػح االذصال اندًاهَشً ،يشخغ ساتق،ص .108
 38اٌٙعشع ، ٟعؼذ ِؽّذ ،االذصاالخ و انًؼهوياخ و انرطثَقاخ انركُونوخَح  ،يشخغ ساتق ،ص .139

ج  – 2الحاسب اآللي الكبير  : Mainframeويسمى الحاسب اآللي المركزي حيث يستخدـ لربط شبكة
مف الحاسبات اآللية عمى نطاؽ واسع قد يكوف عمى مستوى مدينة كاممة أو شركة كبيرة وبو إمكانيات
ىائمة إال أنيا ال تصؿ إلى مستوى إمكانيات الحاسب اآللي الممتاز.
ج  – 3الحاسب اآللي المتوسط : Minicomputer
ىو حاسب آلي ذو إمكانيات تؤىمو لخدمة شبكة مف الحاسبات اآللية عمى نطاؽ مؤسسة أو شركة صغيرة
حيث يقوـ بمعالجة بيانات ىذه المؤسسة وتخزينيا و تمبية احتياجات الحاسبات اآللية المرتبطة بو داخؿ
ىذه المؤسسة .
ج  – 4الحاسب اآللي الصغير : Microcomputer
الحاسبات اآللية الصغير ليا عدة أشكاؿ ىي :

ج  –41الكمبيوتر الشخصي : Personal Computer
أشيرىا عمى اإلطبلؽ وىو الكمبيوتر الذي
نتعامؿ معو اآلف بشكؿ واسع وىو ينتشر بشكؿ كبير جداً وذلؾ لرخص سعره أوالً ولكونو في تطور
مستمر و يعتبر ذو إمكانيات ىائمة جداً عمى النطاؽ الشخصي.39
ج 4ب – الكمبيوتر المحمول : Portable Computer

 1ذطٛس اٌىّثٛ١ذش اٌشخص ٟتشىً وث١ش  ٚذطٛس اٌثشِع١اخ اٌخاصح تٗ أدخ إٌ ٝػذَ اال٘رّاَ تاألٔٛاع األخش ِٓ ٜاٌؽٛاع١ة ٌذسظح ّ٠ىٓ اٌمٛي
أْ ِؼظُ ذٍه األٔٛاع ِٓ اٌؽٛاع١ة أٚشىد ػٍ ٝاالٔمشاض ٘ ،زا إْ ٌُ ذٕمشض تؼذ ؼ١س ٕ٠صة اال٘رّاَ فؼٍ١ا ً ػٍ ٝاٌىّثٛ١ذش اٌشخصٚ ٟأ٠ضاً
اٌىّثٛ١ذش اٌّؽّٛي ٔ ٌُٚؼذ ٔغّغ تاٌىّثٛ١ذش اٌّشوض ٞأ ٚاٌّرٛعظ ٚال ؼر ٝاٌّّراص أ ٚإٌّضٌ ٟفمذ ؼً ِؽٍٙا اٌىّثٛ١ذش اٌشخص ٟتؼذ أْ ٚصً إٌٝ
ِٛصفاخ ذضا٘ ٟف ٟاإلِىأ١اخ وً أٔٛاع اٌؽٛاع١ة اٌّغرخذِح ف ٟاٌؼاٌُ .

يطمؽ عمى الكمبيوتر المحموؿ اسـ Lap Top
ىو يشبو إلى حد كبير الكمبيوتر الشخصي
إال أنو صغير الحجـ يمكف حممو كحقيبة مستندات
ويزود ببطارية يمكف شحنيا كي يمكف استخدامو
في أي مكاف وفي أي وقت وىو يناسب ىؤالء الذيف يتنقموف باستمرار وتتطمب طبيعة عمميـ السفر مف
مكاف آلخر  ,كرجاؿ األعماؿ والصحفييف وغيرىـ .
ج 4جـ -الكمبيوتر المنزلي Home Computer
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:

ىو حاسوب يستخدـ عمى نطاؽ المنزؿ حيث يستخدمو األطفاؿ لمتعود عمى الكمبيوتر واالستفادة منو في
جوانب خاصة بيـ مثؿ التعميـ والترفيو وىو بالطبع أقؿ إمكانيات مف الكمبيوتر الشخصي.
يتكون نظام الحاسب من :
( )1األجيزة (  ) Hardwareوىى المكونات المادية التي يتكوف منيا الحاسب.
( )2البرامج (  ) Softwareوىى مجموعة التعميمات واألوامر التي تستخدـ لمحصوؿ عمى النتائج
المطموبة مف الحاسب.
الكيان المادي لمحاسب اآللي:
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()Hardware

ىو المكونات التي يتكوف منيا الكمبيوتر الشخصي و ىي عبارة عف مجموعة مف المعدات و األجيزة
تكوف معاً الكمبيوتر الشخصي ويمكف تقسيـ ىذه المكونات إلى أربعة مجموعات كاآلتي:

40فاسٚق ع١ذ ؼغ ٓ١ذكُونوخَا شثكاخ انحاسثاخ اُنَح ،يشخغ ساتق ،ص .361
ِ41ؽّذ صاٌػ اٌؽٕاٚ ٞٚآخشَ ،ْٚظى وذكُونوخَا انًؼهوياخ فٌ األػًال فٌ ػصش انركُونوخَا( ،اٌذاس اٌعاِؼ١حِ ،صش )2004 ،ص ص-296
.298

 – 1وحدة المعالجة المركزية . CentralProcessing Unit
 – 2وحدات إدخال . Input Units
 – 3وحدات إخراج . OutputUnits
 - 4وحدات تخزين . Storage Units
أوالً  :وحدة المعالجة المركزية : Central Processing Unit
وحدة المعالجة المركزية  CPUىي بمثابة دماغ الكمبيوتر الذي يمكنو مف إجراء كافة األعماؿ التي
تطمب منو ولوالىا ألصبح الكمبيوتر بدوف فائدة أو باألحرى لـ يكف ىناؾ شئ أسمو حاسوب  ,فوحدة
المعالجة المركزية تقوـ بكافة عمميات المعالجة التي يوكؿ إلى الكمبيوتر إنجازىا .وكما ذكرنا سابقاً أف
الكم بيوتر قادر عمى معالجة أي شيء حيث يستمد ىذه الميزة مف وحدة المعالجة المركزية التي يعتمد
عمييا الكمبيوتر بشكؿ أساسي وتنقسـ وحدة المعالجة المركزية إلى ثبلثة وحدات فرعية ىي :
 – 1وحدة الحساب والمنطؽ :42Arithmetic and Logic Unit
ىذه الوحدة الداخمية الخاصة بوحدة المعالجة المركزية مسئولة عن إجراء كافة العمميات الحسابية
والمنطقية داخل الكمبيوتر حيث تقوم بعمميات الجمع والطرح والقسمة والضرب كما تقوم بمقارنة
الكميات لمعرفة نتيجة المقارنات المنطقية وىي :
( أكبر من و أصغر من و يساوي وال يساوي ) ومشتقات ىذه المقارنات وبما أن كافة عمميات المعالجة
تنحصر في نوعين من العمميات فإما أن تكون حسابية أو أن تكون منطقية أو كمييما معاً فإن ىذه
وحدة الحساب والمنطق  ALUقادرة عمى معالجة أي مسألة يطمب منيا معالجتيا.
 – 2وحدة التحكم : Control Unit

.42اٌشافؼِٕ ٟصٛس ،يًهكح انؼهى وانركُونوخَا( ،ظّٛٙس٠ح ِصش اٌؼشت١ح ،ا٠رشان ٌٍٕشش ،)2000 ،ص87

ىي وحدة خاصة بالتحكـ في عمميات المعالجة مف ناحية التوقيت المناسب و الترتيب المناسب فيي تعمؿ
عمى تنظيـ عمميات المعالجة وفقاً لمبرنامج المستخدـ وذلؾ لضماف نجاح عممية المعالجة بكفاءة وسرعة
.43
 – 3الذاكرة الرئيسية : Main Memory
وتسمى أيضاً الذاكرة الداخمية Internal Memoryألنيا إحدى مكونات وحدة المعالجة المركزية وىي
تعبر عف ذاكرة الكمبيوتر الخاصة ألنيا تعتبر ذاكرة المعالجة وىي تنقسـ إلى قسميف :
ا – ذاكرة : RAM
تعني ذاكرة التبادؿ العشوائي  Random Access Memoryوىي عبارة مساحة عمؿ فارغة توضع
فييا (تحمؿ بيا) البيانات والبرامج المراد معالجتيا ولوالىا لما أمكف لممعالج الدقيؽ أف يستقبؿ أي بيانات
أو أف يتـ العمؿ عمى أي برنامج ألف كؿ حرؼ يتـ إدخالو إلى الكمبيوتر أو أي برنامج يتـ تشغيمو يجب
أف يكوف في مكاف متاح لممعالج كي يستطيع الوصوؿ إليو بسرعة وسيولة وىذا المكاف ىو ذاكرة
.44RAM
لكوف ذاكرة  RAMتستقبؿ البيانات والبرامج المختمفة بشكؿ مستمر حتى يمكف لممعالج العمؿ عمييا فإنو
يجب أف تكوف قابمة لممسح والكتابة مف جديد وليذا فيي ذاكرة متطايرة أي مؤقتة وتفقد ما عمييا مف
بيانات باستبداؿ البيانات التي ال حاجة لممعالج بيا ببيانات أخرى جديدة تحتاجيا عمميات المعالجة مع
مبلحظة أنيا تستوعب بيانات و برامج بالقدر الذي تتيحو سعتيا وبالطبع كمما زادت سعة ىذه الذاكرة كمما
كاف لممعالج فرصة أكبر في التعامؿ مع بيانات وبرامج أكثر وتفقد ذاكرة  RAMكؿ ما عمييا بمجرد
إطفاء الجياز أو انقطاع التيار الكيربائي عنو ألف البيانات التي عمييا تتمثؿ عمى ىيئة شحنات كيربائية
داخؿ دوائر متكاممة  ICsوبالطبع تتبلشى ىذه الشحنات بعد انقطاع التيار عنيا .
43عامر إبراهيم قنديلجي ،إميان فاضل السمرائي ،تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها(،األردن،الوراق،)2002، ،ط ،1ص.160
44اٌشافؼِٕ ٟصٛس ،يًهكح انؼهى وانركُونوخَا ِ ،شظغ عاتك ،ص .89

ب – ذاكرة : ROM
ىي عبارة عف شريحة إلكترونية  Chipتطبع (تخزف) عمييا برامج ىامة جداً بالنسبة لمحاسوب وىي عبارة
عف برامج تعبر عف خطوات ثابتة ومعينة يقوـ بيا الكمبيوتر مف تمقاء نفسو في وقت معيف يتناسب مع
الغرض المعد مف أجمو ىذا البرنامج .وألف ىذه البرامج ثابتة وال تتغير وال يمكف لممستخدـ أف يعدؿ ما
فييا فإف المصطمح  ROMيعني  ReadOnly Memoryأي ذاكرة القراءة فقط.45
البرامج التي توجد في ذاكرة  ROMتضعيا الشركة المصنعة ليا حسب ما تراه مناسباً لوحدة المعالجة
المركزية وىذه البرامج تمكف الكمبيوتر مف القياـ بالخطوات األساسية لعممو كجياز قادر عمى المعالجة
ومف ثـ يستمد الكمبيوتر قدرتو عمى معالجة أي شيء مف خبلؿ البرامج التي يتـ استخداميا مف قبؿ
المستخدـ .46
ثانياً  :وحدات اإلدخاؿ :47Input Units
وحدات اإلدخاؿ ىي عبارة عف أجيزة أو وسائؿ تستخدـ إلدخاؿ البيانات إلى الكمبيوتر وبما أف البيانات
ىي أي شيء يمكف التعبير عنو فإف ىذا يعني أف وسائؿ اإلدخاؿ ستكوف متعددة و متجددة دوماً حتى
يمكف إدخاؿ كؿ ما نود إدخالو لمحاسوب ومف أشير وسائؿ إدخاؿ البيانات لمحاسوب ما يمي :
 – 1لوحة المفاتيح : Keyboard
ىي عبارة عف لوحة توجد عمييا مفاتيح أو أزرار يمكف الضغط عمييا إلدخاؿ األحرؼ األبجدية و األرقاـ
والرموز الحسابية والمنطقية و الرموز الخاصة كما يوجد عمييا العديد مف المفاتيح المستخدمة ألداء عدة
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J. Salz and E. Zehavi, “Decoding under integer metrics constraints,” IEEE Trans. Commun., vol. 43, ,
Feb./Mar./Apr. 2010. pp. 307–317
46اٌّؤعغح اٌؼاِح ٌٍرؼٍ ُ١اٌفٕٚ ٟاٌرذس٠ة اٌّ ،ٟٕٙأساسَاخ َظى انرشغَم ( ،د َ ْ ،اإلداسج اٌؼاِح ٌرصّٚ ُ١ذط٠ٛش إٌّا٘ط ،دػُ فٕ ،ٟد ط ْ)
ص.24
ِ 47شاد سا٠ظ ،ذكُونوخَح انًؼهوياخ ػهي انًواسد انثششٍحفٌ انًؤسسح( ،سعاٌح ِاظغر١ش ف ٟػٍ َٛاٌرغ١١ش فشع إداسج األػّاي ،ظاِؼح
اٌعضائش2006)/2005ص.29

عمميات عمى الكمبيوتر مثؿ مفاتيح الوظائؼ أو مفاتيح التحكـ أو مفاتيح الحركة أي االنتقاؿ أو مفاتيح
المسح وغيرىا .48
 – 2الفأر : Mouse
ىو جياز صغير يشبو الفأر ولذلؾ يسمى بالفأر أو الفأر اإللكتروني وفكرة عممو تتمخص في كونو يحتوي
عمى كرة تكوف مبلمسة لمسطح الذي يوضع عميو الفأر وعند تحريؾ ىذا األخير تتحرؾ معو الكرة ليتولد
نتيجة لذلؾ إحداثيات ثبلثية األبعاد تتحكـ في حركة مؤشر الفأر عمى الشاشة وذلؾ حتى يمكف وضع ىذا
المؤشر عمى مكاف ما عمى البرنامج الذي يظير عمى الشاشة وبالتالي يمكف اختياره بنقر أحد أزرار الفأر
 ,حيث يحتوي الفأر عمى عادة عمى زريف وأحياناً يحتوي عمى ثبلثة أزرار  .أكثر األزرار استخداماً ىو
الزر األيسر لمفأر حيث يتـ النقر عميو في معظـ عمميات االختيار التي تتـ بالفأر و يبقى استخداـ الزر
األيمف ألداء بعض العمميات الخاصة .الفأر الحديث يحتوي عمى عجمة التصفح Scroll wheelتقع بيف
زري الفأر حيث يمكف تدويرىا لتصفح المستند أو الممؼ الحالي وغالباً ما تستخدـ لمتصفح صفحات
اإلنترنت.49
 – 3الماسحة : Scanner
ىذا الجياز يشبو آلة تصوير المستندات حيث توضع بو صورة ما أو مستند ما حيث يقوـ بمسح الصورة
أو المستند ضوئية لتنتقؿ الصورة أو المستند كما ىو إلى الكمبيوتر و بالتالي يمكف تخزينيا أو التعامؿ
معيا بأي شكؿ مف األشكاؿ كإعادة طباعتيا أو تنسيقيا أو إدخاؿ تأثيرات عمييا وغير ذلؾ .
 – 4القط الصوت : Microphone

48إبراهيم خبيت،تكنولوجيا ونظم المعلومات في المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة،علىاخلطhttp://bbekhti.online.fr/trv_pdf/TIC.pdf,29/04/2011,09:54
٘49شاَ تٓ ػثذ هللا ػثاط ،انًكرثاخ فٌ ػصش االَرشَد ذحذٍاخ ويواخھاخِ( ،عٍح اٌؼشت١ح  ،3000اٌؼذد اٌصأ )2001،ٟص ص.298-296:

ىو عبارة عف القط صوت يستخدـ لنقؿ صوت المستخدـ أو الصوت الناتج عف البيئة المحيطة إلى داخؿ
الكمبيوتر وذلؾ كي يمكف إرسالو إلى جياز حاسوب آخر أو إلمكانية تسجيمو كممؼ صوتي أو غير ذلؾ
مف العمميات التي يمكف إجراءىا عمى الموجة الصوتية المدخمة مف خبلؿ القط الصوت. 50
 – 5كامي ار الفيديو : Video Camera
الكامي ار كما نعرف ىي جياز يمتقط الحركة من خالل عدسة التصوير الخاصة بالكامي ار وبالتالي يمكن
إدخال ىذه المقطات المتحركة عمى ىيئة ممف حركة أو ممف فيديو كما نسميو وعندىا يمكن التعامل
مع ىذا الممف داخل الكمبيوتر بأي شكل من األشكال الخاصة بالتعامل مع الممفات الحركية .
 – 6الكامي ار الرقمية : Digital Camera
ىذه الكامي ار تختمف عن الكامي ار السابقة في كونيا تمتقط صو ارً جامدة إال أنيا تشتير بدقة وضوح
عالية جداً وبالتالي فإنو يمكن التقاط الصور بيا ثم نقل ىذه الصور إلى الكمبيوتر وبالتالي فإن ىذه
الطريقة تعتبر طريقة مختصرة لنقل الصور كما أن ىذا النوع من الكاميرات ال يحتاج إلى أفالم وال إلى
تحميض لألفالم وما شابو.51
 – 7القمم الضوئي : Light pen
ىو عبارة عف قمـ خاص يعمؿ باألشعة الضوئية يمكنؾ استخدامو لمكتابة عمى شاشة الكمبيوتر أو عمى
شاشة خاصة بو وذلؾ إلدخاؿ رسـ ما أو كتابة ما أو تصميـ معيف أو شرح أو تعميؽ أو ما شابو  .ىذه
أىـ وحدات اإلدخاؿ المستخدمة مع الكمبيوتر حالياً ومف الجدير ذكره أف ىذه الوحدات توصؿ كميا
بالكمبيوتر عف طريؽ وصبلت خاصة سنتناوليا بالشرح الحقاً.52

50جبلؿ سكيؾ لبنى ,استخدام التكنولوجيا الرقمية في النشرة" ،نشرة األخبار الرئيسية فيالتمفزيون الجزائري نموذجا ,مرجع سابؽ ,ص .129
ِ51شاد سا٠ظ ،ذكُونوخَح انًؼهوياخ ػهي انًواسد انثششٍحفٌ انًؤسسحِ ،شظغ عاتك ،ص .76

52عبد اجمليد ميالد ،المعلوماتية وشبكات االتصال الحديثة ( ،د م ن ،سنباكت ،د س ن) ص. 161

أيضاً يجب التنويو إلى أن ىذه الوحدات تنقل كافة أنواع البيانات التي غالباً ما نحتاجيا فيي تنقل
األحرف واألرقام والرموز واالختيارات والصور والمستندات و الصوت والحركة وأيضاً التعميقات المكتوبة
يدوياً وبالتالي فإن معظم أنواع البيانات التي نتعامل معيا يمكننا إدخاليا بواسطة ىذه الوحدات .
ثالثاً  :وحدات اإلخراج : Output Units
وحدات اإلحراج ىي وحدات تستخدم إلخراج المعمومات  Informationفي صورتيا بعد المعالجة أي
أن وحدات اإلخراج تخرج نتائج المعالجة بالصورة المطموبة وأىم ىذه الوحدات ىي:
 - 1الشاشة : Monitor
ىي أشير وحدات اإلخراج عمى اإلطبلؽ وىي مرافقة ألي حاسوب وذلؾ كي يمكف رؤية البرامج والبيانات
المدخمة وأيضاً النتائج التي تعتبر نتيجة لممعالجة وليذا فإف الشاشة تمعب دوريف ىاميف جداً  ,األوؿ أثناء
اإلدخاؿ حيث يمكف رؤية المدخبلف أثناء إدخاليا كما يمكف رؤية البرنامج المستخدـ أثناء استخدامو
والدور الثاني ىو عرض النتائج والمخرجات قبؿ اعتمادىا. 53
 - 2الطابعة : Printer
ىي جياز يستخدـ لطباعة أي معمومات أو نتائج عمى الورؽ وبما أف معظـ النتائج التي نحصؿ عمييا
نرغب في رؤيتيا مطبوعة عمى الورؽ فإف الطابعة تعتبر مف األجيزة اليامة المستخدمة في عمميات
اإلخراج .54
 - 3مكبرات الصوت : Speakers
مكب ارت الصوت ىي أجيزة تنقؿ الصوت مف داخؿ الكمبيوتر وتضخمو و تكبره حتى نسمعو
بشكؿ واضح وىذه األجيزة ىي مثؿ مكبرات الصوت المستخدمة مع الراديو و المسجبلت و أجيزة
53

J. Du and B. Vucetic, “Trellis coded 16-QAM for fading channels,” Euro. Trans. Telecommun., vol. 4, no. 3,
, May–June 1992. pp. 335–342.
54

عبد النبي عبد الفتاح ,تكنولوجيا االتصال بين النظرية والتطبيق(.القاىرة :دار الفكر العربي 0331 ,ـ).ص .93

العرض المرئي وىي ىامة جداً ىذه األياـ حيث أصبح الكمبيوتر ينوب عف جميع األجيزة الصوتية
وعندىا يصبح مف الضروري استخداـ مكبرات الصوت .
 – 4الراسمة :55Plotter
جياز الراسمة أو جياز الرسـ البياني كما يحمو لمبعض تسميتو ىو جياز يشبو الطابعة إال أنو كبير
الحجـ بشكؿ يؤىمو الطباعة ( الرسـ ) عمى ورؽ بأحجاـ كبيرة وىو يستخدـ لرسـ الخرائط والتصميمات
اليندسية الكبيرة والمخططات العامة مثؿ مخططات المدف أو المصانع أو المواقع وغيرىا .ويتميز ىذا
الجياز بكونو يرسـ بدقة رسـ متناىية وبمقاييس رسـ ىندسية حيث يتحكـ في عدة أقبلـ ذات كؿ منيا ذو
سمؾ خط معيف لتحديد مقاييس الرسـ بشكؿ دقيؽ .
56

رابعاً  :وحدات التخزين Storage Units

:

وحدات التخزين ىي وسائل خاصة تستخدم لتخزين البيانات والمعمومات والبرامج الخاصة بالكمبيوتر
وىي ميمة جداً كونيا الوسيمة الوحيدة الحتواء البرامج وبالطبع وكما عرفنا لوال البرامج لما استطاع
الكمبيوتر فعل شيء وبالتالي فإن وحدات التخزين سيتم تخزين البرامج عمييا حيث يمكن لمحاسوب
تشغيميا كما أن وحدات التخزين سيتم استخداميا لتخزين البيانات المدخمة إلى الكمبيوتر وأيضاً تخزين
المعمومات والنتائج التي حصمنا عمييا بعد عممية معالجة البيانات المدخمة.
وحدات التخزيف مرت ىي األخرى بمراحؿ عديدة و تطورت بشكؿ طردي مع تطور الكمبيوتر حتى
أصبحت اليوـ بشكميا الحالي تتماشى بشكؿ جيد مع إمكانيات الكمبيوتر وقدراتو واف كاف ينتظر الكثير
مف التطور واالبتكار في ىذا الجانب المتعمؽ بوحدات التخزيف وفيما يمي توضيح ألىـ و أشير وحدات
التخزيف الخاصة بالكمبيوتر:
55
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 - 1األشرطة المغناطيسية : Magnetic tapes
األشرطة المغناطيسية ىي وحدات تخزيف قديمة وال تستخدـ حالياً إال ناد اًر وفي مجاالت محدودة جداً إال
أنو

أحببت

أف

أذكرىا

لمجرد

العمـ

بالشيء

ولتوضيح

نقطة

تتعمؽ

بأسموب

التعامؿ مع وحدات التخزيف الخاصة بالحاسوب .األشرطة المغناطيسية المستخدمة مع الكمبيوتر ىي
شبييو باألشرطة المغناطيسية المستخدمة مع المسجبلت والتي نسمييا كاسيت أو شريط تسجيؿ
 ,57Cassetteونحف نعرؼ أف ىذا الشريط ال يمكف االنتقاؿ مف خبللو مف موضع إلى موضع آخر إال
بشكؿ مرتب و بتسمسؿ أي يجب المرور عمى المقطع األوؿ قبؿ أف نصؿ إلى الثاني وىكذا  .وىذا
األسموب في التعامؿ مع بيانات الشريط يعتبر أسموب بطيء وال يتماشى مع سرعة الكمبيوتر وليذا السبب
أصبح استخداـ األشرطة المغناطيسية مع الكمبيوتر أم اًر غير مجدي وليذا السبب استبعدت ( تقريباً )
األشرطة المغناطيسية عف عالـ الحاسوب.
 – 2األقراص المغناطيسية : Magnetic Disks
األقراص المغناطيسية تعتبر مف أىـ وأشير وسائؿ التخزيف المستخدمة مع الكمبيوتر وذلؾ لكونيا تمبي
جميع احتياجات المستخدـ وتوفر لو وسط تخزيني مناسب لكؿ التطبيقات .حيث أف الكمبيوتر يتعامؿ مع
محتويات األقراص المغناطيسية بشكؿ مباشر وليس بشكؿ متسمسؿ أو مرتب كما في األشرطة
المغناطيسية فالقرص المغناطيسي عبارة عف شريحة دائرية تتوزع عمييا البيانات ويمكف الوصوؿ إلى أي
منيا بشكؿ مباشر وبالطبع بسرعة كبيرة مقارنة باألشرطة المغناطيسية.
األقراص المغناطيسية مع الكمبيوتر نوعاف :58
ا – األقراص المغناطيسية المرنة : Floppy Disks
57

عماد مكاوي حسف ,تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعمومات  ,ط ( 9القاىرة:الدار المصرية المبنانية 0331 ,ـ) .ص .992
58

Pascal Froissart&Hélène Cardy,. « SIC : cartographie d’une discipline ». In Stéphane Olivesi. Sciences de
l‟information et de la communication. Objets, savoirs, discipline. Grenoble : PUG. p, 2006 p 259-278

وىي أقراص صغيرة تستخدم لنقل البرامج والممفات من جياز آلخر و يمكن تسميتيا باألقراص
المغناطيسية المتنقمة ألنو يمكن نقميا بين األجيزة وبذلك تتيح تبادل المستندات والممفات بين
المستخدمين وغير ذلك.59
األقراص المغناطيسية المرنة ذات سعة محدودة ولكنيا تؤدي األغراض المعدة مف أجميا وىي التعامؿ مع
برامج صغيرة أو مع ممفات محدودة والى ىذا اليوـ تعتبر األقراص المرنة ذات أىمية كبيرة إذا ما نظرنا
إلييا مف زاوية أنيا الوحيدة التي يمكف نقؿ ممفات قميمة وذات أحجاـ صغيرة بواسطتيا مف جياز آلخر
كما أنيا إلى اآلف تعتبر الحؿ األمثؿ في تشغيؿ الكمبيوتر عف طريقيا في حالة إجراء عمميات الصيانة
أو القياـ باإلعدادات األولية لمحاسوب .األقراص المرنة عبارة عف شريحة دائرية ببلستيكية (مرنة) يطمى
وجيييا بمادة قابمة لممغنطة  ,عادة ما تكوف أكسيد الحديد وذلؾ كي تتمكف رؤوس القراءة والكتابة المثبتة
بمشغبلت األقراص المرنة الكتابة والقراءة عمى ومف الشريحة المغناطيسية.60
األقراص المغناطيسية المرنة ذات أحجاـ مختمفة إال أف الحجـ المستخدـ حالياً بخبلؼ غيره ىو الحجـ ذو
 3.5بوصة وىذا الرقـ يشير إلى قطر الشريحة المغناطيسية الدائرية .
ال ننسى أنو تستخدـ أجيزة لتشغيؿ األقراص المغناطيسية المرنة تسمى مشغبلت األقراص المرنة Disk
 Driveوىي تحتوي القرص المرف لتتمكف مف إدارة شريحتو ليتسمؿ رأسي القراءة والكتابة إلى وجيي
الشريحة المغناطيسية المرنة مف خبلؿ فتحة خاصة في غبلؼ القرص الببلستيكي تكوف مغطاة قبؿ
دخوؿ القرص إلي المشغؿ بقطعة حديدية منزلقة مركبة لحماية الفتحة مف أي أجساـ دخيمة تتخمؿ إلى
الشريحة المغناطيسية أثناء وجود القرص خارج المشغؿ.61

D. Akst et M.Jensen,Op.Cit,p.154.
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August E. Grant&Jennifer H. Meadows,Communication Technology Update and Fundamentals: 12th
Edition, Technology Futures, Inc.2011,p 299.

ب – األقراص المغناطيسية الصمبة Hard Disks :
القرص الصمب عبارة عن وحدة متكاممة تتكون من مجموعة شرائح مغناطيسية دائرية تصنع من مادة
معدنية (صمبة) وأيضاً كما في األقراص المغناطيسية المرنة تطمى الشرائح بمادة قابمة لممغنطة كي
يمكن الكتابة والقراءة عمى ومن الشرائح بواسطة رؤوس الكتابة والقراءة التي تتخمل ىذه الشرائح لتصل
إلى أي نقطة عمييا أثناء دوران الشرائح مع بعضيا بواسطة محرك خاصة بوحدة القرص المغناطيسي
الصمب ويغمف كل ذلك بغالف معدني متين لحماية محتويات القرص الداخمية التي يراعى أن تكون في
وسط مالئم عادة ما يكون ىذا الوسط غاز خامل لمنع حدوث أي عارض غير متوقع.62
تثبت وحدة القرص المغناطيسي الصمب داخؿ صندوؽ الكمبيوتر بحيث يصبح مرافؽ دائـ لمحاسوب
ويعتبر وسيمة تخزيف متوفرة طواؿ فترة استخداـ الكمبيوتر وليذا يسمى أحياناً بالقرص الثابت Fixed
 Diskوليذا السبب يعتبر القرص المغناطيسي الصمب مف أىـ وحدات التخزيف عمى اإلطبلؽ بدوف
اإلشارة إلى كونو ذو سعة تخزيف ىائمة كما يمتاز القرص الصمب بسرعة تبادؿ معمومات كبيرة بينو وبيف
وحدات الحاسوب.
 – 3األقراص المدمجة : Compact Disk
األقراص المدمجة أو الػ  CDsىي عبارة عف شرائح دائرية مصنوعة مف مادة شبيية بالزجاج  ,بحيث
تستخدـ أشعة الميزر لمقراءة أو الكتابة عمى القرص المدمج وألف أشعة الميزر أدؽ بكثير مف رؤوس القراءة
والكتابة المستخدمة في األقراص المغناطيسية المرنة فإف سعة القرص المدمج تعتبر كبيرة جداً قياساً
باألقراص المرنة. 63
ومتطور لوحدات التخزين ،فيي سريعة وذات سعة عالية إال أنو
ا
األقراص المدمجة تعتبر اتجاه حديثا
والى اآلن يعتبر أسموب الكتابة عمييا صعب ما حيث أن الكتابة عمييا تحتاج إلى مشغالت خاصة أما
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المشغالت التقميدية المستخدمة مع األقراص المدمجة فيي مشغالت لمقراءة فقط وتسمى CD-ROM
 Driveحيث تعتبر األقراص المدمجة أقراص لمقراءة فقط أي  ROMولمكتابة عمييا نحتاج كما قمنا
مشغالت لمكتابة تسمى  CD-RW Driveأي  Read and Writeمع مالحظة أنو وبعد الكتابة عمى
القرص المدمج ال يمكن عندئذ مسحو والكتابة عميو مرة أخرى مع أنو تم صنع بعض األنواع من
األقراص المدمجة يمكن الكتابة عمييا ثم إعادة مسحيا والكتابة عمييا مرة أخرى ولكن بتجربة ىذه
العممية سترى أنيا مضيعة لموقت ليس إال .64
خالصة القول عن األقراص المدمجة ىو أن معظميا تستخدم لمقراءة فقط أي تخزن عمييا البرامج وما
شابو حيث تصبح وسط تخزيني ناقل ليذه البرامج وىي متفوقة جداً في ىذه الناحية مع التذكير أن
لمكتابة عمييا يمزم استخدام مشغل أقراص مدمجة خاص بالكتابة والقراءة معاً مع مالحظة أن ىذا النوع
من المشغالت ال يتوفر في كل حاسوب ويمزم إضافتو إذا لزم األمر .
 – 4القمم التخزيني :Pen Drive
ويسمى أيضاً  Flash Diskأو ناقل البيانات  DataTravelerوىو مشغل صغير يشبو القمم يوصل
عن طريق منفذ من نوع  USBوتتراوح سعتو ما بين  MB 128و  GB 100وىي يمتاز بكونو ال
يحتاج إلى تعريف أو برامج معينة لتشغيمو و يمكن التخزين عميو و المسح منو بسيولة كما لو كنت
تتعامل مع قرص مرن أو قرص صمب تماماً .65

 - 2االنترنت :
أ  -نشأة اإلنترنت :

64

Michael R. Ogden& Heather HalterUnderstanding Communication Technologies, Bound Soft Cover, june
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كانت النشأة سنة  1969ـ في الواليات المتحدة األمريكية ,عندما قرر مجموعة مف العمماء إقامة نظاـ
حاسوبي داخؿ و ازرة الدفاع األمريكية لتمكيف العسكرييف مف متابعة عمؿ الحكومة ومف تطوير خدماتيـ
ونشاطاتيـ العسكرية ,ومف تحسب نشوب الحرب النووية  ,وال سيما عند ظيور التيديدات النووية
,والحرب الباردة بيف أمريكا واالتحاد السوفيتي.
أشرف عمى المشروع وكالة ( Advanced Research Projects Agency( ARPAفي قسم
الدفاع في الواليات المتحدة األمريكية بالتعاون مع بعض المتعاقدين و الجامعات و أُطمق عمييا في
البداية اسم.66ARPANETوبعد ذلؾ أنشأت مؤسسة العمـ القومية األمريكية شبكتيا ليستفيد منيا
الباحثوف في نشر التخصصات العممية  ,ومنذ ذلؾ الوقت بدأ االىتماـ يتزايد بشكؿ سريع بشبكة اإلنترنت
ليتجاوز االىتماـ العسكري إلى اىتماـ الصحافة واإلعبلـ.
انتقمت ARPANETبسرعة مف مشروع بحث إلى وسيمة اتصاؿ و استخدمت في خدمات البريد
اإللكتروني و مجموعات المناقشة و تبادؿ الممفات .ازداد حجـ الشبكة تدريجياً و في عاـ  1979ولد ت
الػ ( Usenetو ىي عبارة عف شبكة كبيرة مف مجموعات المناقشة) و أخذ عدد الجامعات الموصولة
باإلنترنت يزداد تدريجياً.
بدأت شبكات أُخرى بالظيور تدريجياُ مثؿ  BITNETو  ,CSNETلكنيا عانت مف مشكمة االتصاؿ مع
بعضيا فمـ يكف مف الممكف تبادؿ المعمومات بيف ىذه الشبكات المختمفة الستخداميا طرؽ مختمفة في
االتصاؿ .67و في عاـ  1983تـ تطوير نظاـ تخاطب قياسي ىو  TCP/IPو بدأت جميع الشبكات
المنفصمة استخدامو مما أدى إلى تشكيؿ شبكة كبيرة نتيجة التصاؿ ىذه الشبكات مع و ظيرت اإلنترنت.
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في البدايات كاف ىناؾ ثبلث طرؽ لمحصوؿ عمى المعمومات مف الشبكة .طريقتاف مف ىذه الطرؽ كانتا
تُستخدماف لمبحث عف ممفات محددة مف مجموعة الممفات المتواجدة عمى كومبيوتر واحد و ىما Archie
و  WAISأما الطريقة الثالثةGopherفكانت تُستخدـ لئلبحار عبر الممفات باستخداـ نظاـ القوائـ و
لكنيا ال تؤمف خدمة البحث عف الممفات.68
مف أجؿ البحث عف الممفات تـ تطوير بنية معطيات أُطمؽ عمييا اسـ(Very Easy ( VERONICA
 Rodent Oriented Net-Wide Index toComputerized Archivesو التي أصبحت
بالتعاوف مع  Gopherمف أنجح وسائؿ استخداـ اإلنترنت.في ىذا الوقت كاف مستخدمي اإلنترنت مف
خبراء الكومبيوتر بسبب اعتمادىا عمى النصوص في عرض المعمومات و لـ يكف ينتشر استخداميا في
المنازؿ .
جاءت فكرة الػ  WWWمف المخبر األوربي لفيزياء الجسيمات ( The69European ( CERN
 Laboratory for Particle Physicsو الذي كاف بحاجة إلى وسيمة سيمة لمتابعة الوثائؽ و
المعمومات المتوفرة لدييـ حتى يمكف الوصوؿ إلييا و تحديثيا.
و ُيعتبر السيد  Tim BernersLeeالذي كانت لديو خبرة سابقة بالنصوص المتشعبة  hypertextىو
مخترع الػ  Webو تـ تطبيؽ المشروع عاـ .1992
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تـ تطوير العديد مف الطرؽ الستعراض وثائؽ الػ WWWكاف أنجحيا برنامج  Mosaicالذي طوره السيد
 Marc Andersenمف (

NCSA (National Centerfor Supercomputing

 Applicationsو الذي كاف الخطوة التي أوصمت اإلنترنت إلى ما ىي عميو.

ب – ماىية اإلنترنت:
وفيما يمي تعريؼ لمختصرات اإلنترنت :
* /اإلنترنت(:)Internetىي المنظومة العالمية التي ترُبط مجموعة مف الكمبيوترات بشبكة واحدة.
إنترنت باإلنجميزية  : Internetتتكوف مفinterالتي يعني "بيف" و كممة netالتي تعني "شبكة" ,أي
"الشبكة البينية" و االسـ داللة عمى بنية إنترنت باعتبارىا "شبكة ما بيف الشبكات" أو شبكة مف شبكات"
(باإلنجميزية ): a network of networksأو (باإلنجميزية)  : interconnected networksو
مع ىذا فقد شاعت خطأ في وسائؿ اإلعبلـ العربية تسمية "الشبكة الدولية لممعمومات" ظنا أف
المقطعinterفي االسـ ىو اختصار كممة " "internationalالتي تعني "دولي".70
اء كانت نصية أو
* /البريد اإللكتروني(:)Electronic Mailىو تبادؿ الرسائؿ عبر الشبكة سو ً
مصحوبة بعناصر متعددة الوسائط(مثؿ الصوت ,الصورة ,الفيديو…الخ)

71

* /مجموعات األخبار( :)Usenet( )News Groupوىي األماكف التي يجتمع فييا الناس لتبادؿ
اآلراء واألفكار أو تعميؽ اإلعبلنات العامة أو البحث عف المساعدة في موضوع معيف.

70حسين ،فاروق سيد ،مرجع سابق،ص.97.
71
كرم شلبً ،معجم المصطلحات اإلعالمٌة ،ط ( ،7القاھرة  :دار الشروق 7999 ،م ).ص.022 ،

* /القوائم البريدية (:)Mailing Listقائمة بعناويف بريد إلكتروني بغرض تحويؿ الرسائؿ إلى مجموعة
مف األشخاص.72
* /الويب أو : wwwفي المغة اإلنجميزية يطمؽ عمى الشبكة العالمية العنكبوتية مسمى( World Wide
 )Webوتختصر كػ( )WWWو  W3وبصفة عامة يطمؽ عمييا ( )The Webوتعني الشبكة العالمية.
وىي نظاـ مف مستندات النص التشعبي ()hypertextالمترابطة الواردة عمى شبكة اإلنترنت .ومع
متصفح الويب ,73يمكف لممرء أف يعرض صفحات الويب التي قد تحتوي عمى النصوص والصور,
والفيديو ,والوسائط المتعددة األخرى والتنقؿ بينيا باستخداـ االرتباط التشعبي ( .)hyperlinksوباستخداـ
المفاىيـ مف نظـ النص التشعبي ()hypertextالسابقة والقديمة نوعا ما ,الفيزيائي اإلنكميزي تيم بيرنرز
لي ,الذي يعمؿ اآلف مدي ار لبلتحاد شبكة ويب العالمية ,كتب اقتراحا في مارس  1989عمى ما يمكف أف
تصبح عميو في نياية المطاؼ شبكة ويب العالمية( .)Worldwide webوانو في وقت الحؽ انضـ
البمجيكي روبرت كايمي عالـ الكمبيوتر لو ,وكبلىما كانوا يعمموف في سيرف ( )CERNفي جنيؼ,
سويسرا .وفي عاـ  ,1990اقترحوا استخداـ "النص التشعبي (]...[)hypertextلمربط وتوصيؿ
المعمومات مف مختمؼ األنواع عمى شكؿ شبكة مف الفروع ()nodesالتي تمكف المستخدـ مف التصفح
كما يشاء" ,والتي نشرت عمى شبكة اإلنترنت في ديسمبر كانوف األوؿ.74
"الشبكة العنكبوتية العالمية ( )W3تـ تطويرىا لتكوف مجموعة مف المعارؼ البشرية ,والذي مف شأنو أف
يسمح المتعاونيف معيا في مواقع نائية وبعيدة لتبادؿ األفكار بيف بعضيـ البعض وجميع جوانب المشروع
المشترؾ" .75واذا كاف ىناؾ اثنيف مف المشاريع التي كانت مستقمة عند تكوينيا ,بدال مف أف يكوف ىناؾ
72أالْ وٕد  ،ثوسج انًؼهوياخ و اسرخذاو انحاسثاخ  (،ذٔٛظ ،داس اٌششاد  ،)1981 ،ص.134 ،
73إٌّظّح اٌؼشت١ح ٌٍرشت١ح  ٚاٌصمافح  ٚاٌؼٍ ، َٛاإلػالو انؼشتٌ حاضشا و يسرقثال  (،ذٔٛظ ،ط  ).2006, 10ص .148
74
Pierre Musso.Télécommunications et philosophie des réseaux. 1998.p,258.
75
G. J. Foschini, “Layered space-time architecture for wireless communi- cation in a fading environment when
using multiple-element antennas,” AT&T-Bell Labs., Tech. Memo., Apr. 2002.p 73.

شخصية محورية مركزية إلجراء التغييرات ,الييئتيف مف المعمومات يمكف أف تشكؿ وتكوف في قطعة
واحدة متماسكة لمعمؿ.
ج  -المستمزمات التقنية لمربط مع االنترنت :
تستخدـ االنترنت خطوط شبكة الياتؼ المحمية و الدولية و كذا األقمار الصناعية ,كبنية
) (serversتحتية لعمميا ,ولغرض تبادؿ البيانات والمعمومات بيف مختمؼ المزودات
واألجيزة المتصمة بيا ,والشيء المفيد اليوـ أنيا صارت تستخدـ إلجراءات االتصاالت
الياتفية الدولية وارساؿ واستقباؿ الرسائؿ ,ثمف المكالمات الوطنية " المحمية " وأصبحت أكثر
انتشار ومعتدلة تكاليؼ االستخداـ ,سوؼ تصبح أكثر عمومية ولكي يتـ االرتباط
واالتصاؿ بالشبكة ,فأف الشخص بحاجة إلى احتياجات ومتطمبات لمدخوؿ إلى مواقع االنترنت قصد
الحصوؿ عمى الوسيمة المناسبة والقادرة عمى اإليصاؿ دوف عوائؽ ومشكبلت فنية ,وتتطمب عممية الربط
باإلنترنت76.المعدات و األجيزة:
ج  – 1جياز الحاسوب ) ( Computer

77

:

الذي يتميز بالمواصفات التالية:

1

C. E. Shannon, “Communication in the presence of noise,” Proc. IRE, vol. 37, no. 1, , Jan. 1949. Proc. IEEE,
vol. 86, Feb. 1998. pp. 447–457.
77
نووواع عبوود الوورازق عسووكر .استتتخدام الجمرتتور فتتً دولتتة اإلمتتارات العربٌتتة المتحتتدة للقنتتوات اإلخبارٌتتة العربٌتة وتأثٌرهتتا علتتى اتجاهتتاترم نحتتو
القضاٌا العربٌة رسالة ماجستٌر( .القاھرة :قسم اإلذاعة والتلٌفزٌون كلٌة اإلعالم جامعة القاھرة 060 )0229 ،ص.

حاسوب مف أي طراز بذاكرة ال تقؿ عف  2ميغابايت قرص صمب توجد فيو مساحة كافية الستيعاب
برامج االتصاؿ و األدوات لبلتصاؿ مع أكثر مف نظاـ ,والممفات الواردة مف البريد اإللكتروني ,وذلؾ لدعـ
الصور  Super VGAدعـ لمصور الممونة عالية الدقة بوجود بطاقة و األلواف.
ج  – 2أجيزة طرفية شاشة االستقبال
معدات و وسائط متعددة  :مثؿ بطاقة الصوت والسماعات و جياز الميكروفوف لدعـ االتصاالت
الياتفية و المحدثات الصوتية و المرئية.
ج  - 3جياز معدل  : Modemداخمي أو خارجي
ووظيفتو تحويؿ إشارات الكمبيوتر الرقمية إلى إشارات جيبية ,تنتقؿ عبر الياتؼ و تقوـ بتعديؿ ىذه
عبر الياتؼ و

اإلشارات لتبلئـ طبيعة الوسط المحمولة في و
أيضا
تستقبؿ اإلشارات المرسمة ليا نفس الطريقة مف أجيزة أخرى وتقوـ

بتحويؿ مرة أخرى إلى إشارات رقمية

يفيميا الكمبيوتر.78
ج  – 4خط ىاتفيTéléphone :
و ىو خط الياتؼ العادي حيث يتـ استخداـ أسبلؾ لبلتصاؿ بالشبكة الياتفية العامة التي تغطي معظـ
المناطؽ .و ما يعززىا مف نظـ األقمار الصناعية و الكاببلت البحرية.
ج  – 5البرمجيات و األدواتSoftwars and tools:

79

78

“Digital communication over ﬁxed time-continuous channels with memory, with special application to
telephone channels,” MIT Res. Lab. Electron., Tech. Rept. 430 (MIT Lincoln Lab. T.R. 2007),p 366.
79
J. L. Holsinger, Op.Cit,p.230.

باإلضافة إلى األجيزة المذكورة سابقا ,تحتاج عممية االتصاؿ باألنترنت إلى برامج لمقياـ بالعممية و تييئة
التوافقية بالبروتوكوالت المتعارؼ عمييا بيف الحاسوب الشخصي (بالبيت,أو مؤسسة,أو نادي األنترنت)
وجياز موفر الخدمة و شبكة األنترنت.
ج  –6برنامج االتصاالت و برنامج تشغيل الشبكة :system net work operating
وىي مجموعة مف البرامج التي تحكـ عمؿ شبكة الكمبيوتر و تنظـ تبادؿ المعمومات عبر
الوحدات المختمفة و ىي تعرفعنا و ينكؿ األجيزة في الشبكة مما في ذلؾ,مف وحدات طرفية
متصمة بيا مثؿ الطابعات و وحدات التخزيف العالية القدرة وترسؿ وتستقبؿ منو اإلشارات وتنظـ
مسار األوامر في األسبلؾ بحيث ال يحدث خمط بيف األوامر و ال تضيع المعمومات المرسمة و
أيضا تتخاطب مع أنظمة التشغيؿ الموجودة عمى األجيزة األخرى لتنفد األوامر المرسمة إلييا مف
أجيزة أخرى تتبادؿ معيا المعمومات و مف أشير نضـ تشغيؿ شبكات الكمبيوتر أنظمة وغيرىا.
.80IBM, APPLE TALK Novel Net Ware WINDOWS
ج  – 7معامالت االتصاالت :
إذ يتطمب االتصاؿ بالحاسوب الرئيسي لؤلنترنت مف المستخدـ أف يكوف عارفا بكيفية تركيب و ضبط
برنامج االتصاؿ بو وتكوف ميمة مدير النظاـ في ىذه الحالة تزويد المستخدـ ببعض المعمومات ,وضوابط
التحكـ في سرياف المعمومات وجمعيا 81.وىي عبارة عف أدوات تستطيع الحواسيب إرساؿ المعمومات فيما
بينيا و ذلؾ يجب ضبط ىذه المعامبلت بصورة صحيحة باإلضافة إلى ىذا تتطمب عممية االرتباط كذلؾ:

 80اٌٙعشع ، ٟعؼذ ِؽّذ ،يشخغ ساتق ،ص .37
81عماد مكاوي حسف ،يشخغ ساتق ،ص .102

ج  -8االشتراك في االنترنت :
ويتـ باختيار أحد مزودي الخدمة و توقيع عقد حساب االشتراؾ مع الشبكة و ذلؾ لمعرفة جية تقديـ
الخدمات االتصاؿ في البمد التي يقيـ بيا المشترؾ ,كذلؾ معرفة الخدمات التي توفرىا ىذه الجية.82
ج  – 9الحصول عمى اسم الدخول إلى النظام):(login name
إذ يتعيف عمى مدير النظاـ أف يخصص لممستخدـ إسما لمدخوؿ إلى الشبكة و يستخدـ ىذا االسـ في
إمكانية تعرؼ حاسوب الشبكة أو حاسوب مزود الخدمة عمى المستخدـ حتى يسمح لو بالدخوؿ إلى
الشبكة ,و يجب كتابة اسـ الدخوؿ حسب الصيغة المتفؽ عمييا.83

ج  -10كممة السر :pass word
إذ ال يحتاج المستخدـ فقط تعريؼ نفسو إلى الحاسوب الرئيسي لمشبكة ,بؿ يجب أيضا التأكد عمى أنو
ىو الشخص المخوؿ بالدخوؿ إلييا و ذلؾ بكتابة كممة السر الخاصة بو وىذه األخيرة عبارة عف كممة أو
مجموعة مف الرموز و أو الحروؼ تخصص لكؿ مستخدـ يفترض أف ال يعرفيا أحد غيره و يفضؿ تغيير
السر ىذه مف حيف إلى أخر حتى ال يستطيع أحد التعرؼ عمييا و استخداميا .و بعد كؿ ىذا يتحقؽ
االتصاؿ و الربط بالشبكة و يمكف القوؿ أف استخداـ االنترنت يرتبط بعوامؿ عديدة أىميا :توفر

82

V. K. N. Lau and S. V. Maric, “Adaptive channel coding for Rayleigh fading channels-feedback of channel
states,” submitted for publication. “Variable rate adaptive channel coding for coherent and noncoherent
Rayleigh fading channel,” in Proc. Cryptography andCoding, 6th IMA Int. Conf. (Cirencester, U.K., Dec.
2006), pp. 180–191.
83
SIMONDON Gilbert : Du mode d'existence des objets techniques, Paris, Aubier Montaigne , 2001.p.256.

التكنولوجيا الداخمية و ىي الحواسيب الشخصية و محطات التشغيؿ لممواصبلت و خدمة الممفات ,و
الموديمات.84

– 2خدمات شبكة االنترنت:
إف شبكة المعمومات العالمية تعرض العديد مف الخدمات في مختمؼ المياديف و االختصاصات تتمثؿ
أىميا في :
أ – شبكة خدمة ترابط التغطية  wwwأو خدمة :web
ىي نظاـ نصوص 3 wأوthe webأو ,wwwوتعتبر شبكة الويب العالمية مف أحدث خدمات االنترنت
حيث يتـ  HyperTextتشعبية بواسطتيا إظيار النص المكتوب و المختمفة كما يمكف أف تتضمف بيف
صفحاتيا مناظر مرسومة و ممفات صوتية و ممفات سينمائية.85
ويقوـ مبدأ ىذه الشبكة عمى أساس خيار المستفيد ألحد الموضوعات التي تيمو و مف ثـ
استعراض المعمومات ذات العبلقة وتعد شبكة نسيج العنكبوت العالمية سيمة االستخداـ إلى حد كبير بؿ
ربما أسيؿ خدمات شبكة االنترنت ,و يتطمب ىذا النظاـ برامج خاصة لئلبحار منيا برنامج
Seopenetوبرنامج Internet explorerوالوصوؿ إلى فيرس المعمومات باإلضافة إلى محركات
بحث مساعدة.86
ب  -خدمة البريد اإللكتروني : E-mail

84عامر إبراىيـ قنديمجي ,إيماف فاضؿ السمرائي ,مرجع سابق ,ص .148
85

WOLTON Dominique : Internet et après ? Une théorie critique des nouveaux média, Flammarion, coll.

Champs, 2005.
BALPE, Jean-Pierre. Hyperdocuments, hypertextes, hypermédias.Paris, Eyrolles, 2009.p.453.

86

يعد األكثر استخداما مف قبؿ الرواد حيث وصؿ عدد مستخدميو سنة  1996إلى حوالي
 20مميوف مستخدـ عبر أنحاء العالـ و وصؿ عددىـ عاـ  2001إلى  827مميوف مستخدـ.87
البريد اإللكتروني نوع سريع جدا مف أنواع االتصاؿ إذ يمكنو إرساؿ الرسائؿ و استقباليا
إلكترونيا و التبادؿ البلمتزامف و السريع لممعمومات.
ج – خدمة بروتوكول ناقل الممفات ( file Transfer Protocol ) : ftp
المعمومات مف عدة مواقع بعد تحميميا عمى الحاسوب الشخصي في شكؿ ممفات و وثائؽ
معموماتية نصية فبفضميا نستطيع نقؿ أي ممؼ أو برنامج بواسطة االنترنت مف تمؾ الممفات .اإللكترونية
المنتشرة في أرجائو او يتعرؼ باسـ مواقع نقؿ الممفات88..كما يسمح بروتوكوؿ  ftpبالحصوؿ عمى
األدوات الضرورية الستغبلؿ الموارد المقترحة لعرض الصور viewerلمختمؼ األصوات أو التطبيقات .
Player
يشير المصطمح إلى أي برنامج أو بروتوكوؿ يستخدـ أي مف أجيزة الكمبيوتر الضخمة mainform
ببعضيا البعض و ىو بروتوكوؿ يسمح باالطبلع و نقؿ الممفات المحتوية عمى

د – خدمة المنتديات اإللكترونية E-forums de discussion:
87

Michael. Emanuel Goldberg, Electronic Document Retrieval, and Vannevar Bush's Memex. Journal of the
American Society for Information Science, mai 2011, n° 43 (4), pp. 284-294

 1بنحمر و شحسٌبة ،نوٌواتز وبٌدة،استخدام المكتبٌٌن لشبكة األنترنت فً المكتبات .مذكرة لٌسانس :علم المكتبات جامعة منتوري قسنطٌنة2002 ،
ص25.26

وتسمى أيضا بجماعة األخبار أو المؤتمرات اإللكترونية و تسمح لممشاركيف بتبادؿ المعمومات حوؿ
مواضيع مختمفة و تبادؿ الرسائؿ المكتوبة الصوتية ,ويتـ تقديـ ىذه الخدمات عبر بروتوكوؿ لمحوار
المباشر ( Internet Relay Chat ) IRCباالستعانة ببروتوكوؿ
اخترع سنة  .891992ويسمح بالحوار الفردي أو الجماعي بطريقة تفاعمية عبر الصوت
والصورة.
ه – خدمة الربط عن بعد :TELNET

90

ىذه الخدمة تقدـ رابطا عف بعد بيف الحواسيب الضخمة بحيث تجعؿ مف الممكف استخداـ البرامج
الجاىزة لمحواسيب األجنبية  ,بؿ وتجعميا كما لو أنيا موجودة داخؿ الحواسيب الشخصية  ,بحيث ال
يعرؼ المستفيد أثناء االتصاؿ عمى أي حاسوب و يعمؿ ويسير وفؽ مبدأ مخدـ الزبائف الذي يضع
الزبوف و الحاسوب عند البرنامج Telnetالمرغوب ,أما عناوينيا فتتكوف مف خبلؿ نقاط سبلسؿ مف
األرقاـ مقسمة إلى أقساـ يحددىا الحاسب بدقة فائقة و تمكف أيضا مف االطبلع عمى فيارس
المكتبات عبر األنترنت.
و – خدمة المجموعات اإلخبارية : News group
ىي مجموعات النقاش اإللكتروني ,مف خبلليا يستطيع مستخدموا ألنترنت تجميع كؿ
ما ىو جديد بشأف أحد الموضوعات و مناقشتيا و تبادؿ اآلراء حوليا ,كما يستطيعونيـ

89

COTTE, Dominique. Questions sur le multimédia. Documentaliste - Sciences de l'information, avril-juillet
2002, vol. 29, n° 4-5, p. 175-181
 1الشربجً ،نجوى،االنترنت و المكتبة(،رسالة المكتبة ،دم ،دن ( 1997 ،ص .57.58

أنفسيما الستفسار عف أية نقطة قد تكوف غامضة عمييـ في الموضوع المطروح ,أو اإلجابة عف أحد
التساؤالت المطروحة أو االكتفاء بمجرد االطبلع عمى المادة المعروضة و قراءتيا.91
المجموعات اإلخبارية ىي مجموعة المناقشات الجامعية و المقاالت و الرسائؿ العامة
التي يدفع بيا األفراد و الجماعات و المؤسسات إلى الشبكة األنترنت كوسيمة لمنشر عمى بعض أو
كؿ المشتركيف  ,و منيا المجموعات المتصمة اتصاال غير مباشر.92
ز  -خدمة غوفر Gopher :
"غوفر" ىو برنامج لتسييؿ عمميات التخاطب والبحث عف المعمومات طرحتو جامعة مينسوتا عاـ
1991ـ  ,وقد أصبحت خدمة " غوفر" أداة مستخدمة عمى نطاؽ واسع في إنترنت  ,إذ يستطيع المستفيد
مف خبلليا القياـ باستعراض المعمومات دوف أف يتوجب عميو أف يحدد سمفاً أيف توجد ىذه المعمومات.93
تسمح خدمة"غوفر " بالبحث في قوائـ مصادر المعمومات و تساعد في إرساؿ المعمومات التي يختارىا
المستخدـ  ,وتعد الخدمة مف أكثر قوائـ االستعراض شمولية وتكامبلً  ,إذ تسمح بالنفاذ إلى برامج أخرى
محتواة ضمف ) (FTPو ). 94(Telnet
عندما نستخدـ "غوفر" ننتقؿ عبر إنترنت كمما انتقمنا مف خطوة إلى أخرى في عمؽ قائمة استعراض
"غوفر"  ,ونستطيع النفاذ إلى قوائـ المكتبات ,والى الممفات ,والى قواعد البيانات المختمفة ,فإف اراد مثبل
المستفيد أف يبحث عف قصيدة لشاعره المفضؿ ,يمكنو البحث أوالً في قسـ  :مؤلفوف و كتب Authors
& Booksكما يمكنو البحث ضمف بند الشعر.poetry
WOLTON Dominique ,Op.Cit,p,146.
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DORION Martin : 'Internet, outil de développement social?', Cahiers de géographie du Québec 47, 2003. pp
277—292,
NYCE, James, KAHN, Paul. Innovation, Pragmaticism, and Technological Continuity Gopher : Vannevar
Bush's Memex. Journal of the American Society for Information Science, mai 1999, n° 40 (3), pp. 214-221
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J. Salz and E. Zehavi, Op.Cit,p,264.
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وىنا كبرمجيات مساعدة لمبحث ضمف فضاء "غوفر"  ,وىي برمجيات Jugheadو ,Veronicaحيث
تساعد Jugheadفي البحث عف عناويف األدلة فقط.95
 - 3سمات األنترنت :
وال شؾ في أف لئلنترنت سمات عديدة مف بينيا تجاوز الحدود ,وسرعة التفاعؿ مع الرؤى األخرى
واالطبلع عمييا ,وانخفاض تكمفة التعاطي مع عدة وسائؿ إعبلـ مختمفة عف طريقيا ..إلخ ,إال أف ثمة
خصائص ال يمكف ألية وسيمة أخرى أف تشاركيا فييا .وكاف اليدؼ األوؿ الممقى عمى عاتؽ الكوادر
الفنية بالشبكة ىو إدراؾ خصوصية الوسيمة والتعاطي مع المحتوى في ضوء ىذه الخصوصية .وفي ىذا
اإلطار برزت مجموعة مف الخصائص التي حرصنا عمى تقصييا في عرض المحتوى .ومف ىذه
الخصائص ما يمي:96
أ – التفاعمية:
فمف أىـ خصائص ىذه الوسيمة أنيا تتسـ بطابع التفاعؿ الذي يمكف أف يربط المستخدـ User
بمنتج المحتوى ومحرره ,بما يجعؿ ثمة نوع مف التواصؿ الذي يجعؿ الزائر موجيا لممادة التحريرية ومعمقا
عمييا ومناقشا ليا وال يقؼ فقط موقؼ المتمقي السمبي مف ىذا المحتوى .ولعؿ ذلؾ ما تجمى في عدة أمور
تطبيقية أىميا إيبلء االىتماـ الكافي الىتمامات المستخدـ ومشاكمو الحقيقية; ومف ثـ تطوير آلية الوقوؼ
عمى ما يريده الجميور باتجاه تمبية االحتياجات الحقيقية اإلنمائية ليذا الجميور ومعالجة مشكبلت حياتو,
باإلضافة لخمؽ مساحة تواصؿ ما بيف منتج المحتوى ومستيمكو عبر قنوات مثؿ البريد المتخصص
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اع م  .ع  .ت  .ث  .ع  ،.الموسوعة الصحفٌة العربٌة(،د ع ن ،الجزء الثانً ،مصر ،السودان ،الصوماع ،تونس )1991 ،ص . 624
96

FLICHY Patrice : L'imaginaire d'Internet, Paris, La Découverte , 2001.p 36.

لمصفحات ,وبريد عموـ الموقع  ,WebMasterوساحات الحوار  ,97Discussion Boardsباإلضافة
لما اعتمدت عميو الشبكة مف وسائؿ مباشرة لمعرفة اتجاىات الزوار حياؿ الموقع ومضمونو وشكمو مف
آليات االستبيانات الدورية .وكؿ تمؾ االعتبارات كانت تستخدـ كؿ عاـ في التخطيط لمعاـ الذي يميو ,وىو
ما جعؿ عممية إنتاج المحتوى عممية جدلية بيف منتج المحتوى ومستقبمو أو متمقيو.98
ب – الوسائط المتعددة:
اإلنترنت في أحد أىـ خصائصيا تعبير عف تجمع كؿ الوسائط االتصالية واإلعبلمية المختمفة في
أداة جديدة وفريدة في خصائصيا ,حيث يمكف في ىذا الصدد أف نقرف المعمومة النصية التي نرى أنو البد
مف إنتاجيا خصيصا لمواجية حدث ما أو قضية ما; مع إمكاف تدعيميا بممؼ صوتي أو ممؼ فيديو أو
ممؼ توضيحي فبلشي ,فضبل عف الحدود غير المتناىية في التعامؿ مع الصورة بتقنياتيا المينية
اإلعبلمية المختمفة.99
ج – القدرة التخزينية العالية:
تتميز اإلنترنت عما عداىا مف وسائط اإلعبلـ بالقدرة العالية عمى تخزيف المحتوى وأرشفتو في
الوقت الذي يمكف فيو التعاطي مع المادة التي سبؽ إنتاجيا باعتبارىا تمثؿ عمقا استراتيجيا معموماتيا
لمزائر الذي لـ نكف نكتفي حياؿ تعاطينا مع األحداث التي تيمو عبر تغطية ىذه األحداث فقط ,بؿ نزوده
بقاعدة معموماتية وتحميمية متكاممة حوؿ تمؾ األحداث تربطو بما أنتجتو قريحة الخبراء فيما يتعمؽ
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FLICHY Patrice, Op.Cit,p,360.
GRAS Alain et MARICOT Caroline (dir.) : Technologies du quotidien. La complainte du progrès ; Paris :
Autrement, 1992.pp,108-111.
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99

LABORDE Aurélie : « Internet: oubli de l'intermédiaire technique et avènement d'un monde nouveau. Mise
en perspective des discours contemporains sur l'Internet au regard des discours sur les techniques de
communication à distance du XIXème siècle », Communication(Montréal), Nota bene,22,2003,125-144.

بالمحتوى موضوع المعالجة; مع االستعانة في ىذا الصدد بآلية االرتباط التشعبي  Hyper Linkingالتي
تتيحيا ىذه الوسيمة.100
د – قدرة الزائر عمى االختيار من بين بدائل بالغة الضخامة:
فاإلنترنت في أحد تعريفاتيا المحدودة الداللة ىي تجمع عدد ضخـ جدا مف المواقع التي تقدـ
كافة أنواع وأشكاؿ المحتوى ,وىذا ما يمثؿ تحد بالغ األىمية .فما لـ تكف الشبكة قادرة عمى تقديـ محتوى
يتسـ بالتميز والصدقية واستيعاب األطروحات األخرى وااللتزاـ في نفس الوقت بغاية الموقع; فإف النتيجة
الحتمية لف تكوف سوى ضغطة زر مف قبؿ المستخدـ تنقمو مف الشبكة إلى غيرىا مف المواقع .وليذا
تحرى فريؽ العمؿ في الشبكة مواصفات مف قبيؿ المصداقية واإلبيار والتفاعمية واستيعاب األطروحات
األخرى والتجديد في العرض والتجديد في األفكار بما يخرج بالشبكة عف اإلطار الوعظي لصالح أفؽ أكثر
رحابة تتيحو األبعاد اإلعبلمية لئلنترنت.101
المعروؼ أف سنة واحدة مف عمر شبكة اإلنترنت تساوي  4سنوات مف العمر الزمني األرضي
لغيرىا مف وسائؿ اإلعبلـ .والمقصود بيذا أف اإلنترنت تتطور بسرعة كبيرة ,وال يمر شير أو بضعة
أشير إال ويحدث تطور نوعي في طريقة عمؿ ىذه الشبكة العنكبوتية جنبا إلى جنب مع التطورات الكمية
البسيطة المتراكمة المرتبطة بيا .وخبلؿ عقديف مف استخداـ ىذه الشبكة لغير األغراض العسكرية تطورت
اإلنترنت تطو ار كبيرا .ومنذ تمؾ المحظة التاريخية التي دخمت فييا اإلنترنت عالـ البث المتاح لمجميع مف
بوابة مؤتمر "العالـ يريد أف يتواصؿ" الذي عقد في العاصمة األمريكية واشنطف في  ,1972102وبدأ
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LABORDE Aurélie : « Du télégraphe optique à l’internet : « oubli » de l’intermédiaire technique et

avènement d’un monde nouveau », Revue Communication, Québec, 2003.p,207.
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MUSSO Pierre : Critique des réseaux, Paris, P.U.F. , 2003.

The world wants to connect ,international con,w,un,usa,1972.

102

العمؿ عمى تطوير تقنية تسمح باالستخداـ التجاري ليذه الشبكة ,ومنذ ذلؾ الحيف تواصؿ اإلعبلـ كحقؿ
معرفي واجتماع ي مع اإلنترنت ليكوف أحد أىـ العموـ اإلنسانية التي تتأثر بو وتدفعو فعالياتيا اإلنسانية
قدما .وتتالت القفزات والثورات ليحدث ذلؾ التأثير المستداـ لتغيرات اإلنترنت عمى وضع وسائؿ اإلعبلـ
ومستقبمياتيا الفنية واالقتصادية.
أ – التطورات:
أ  – 1ما بعد التفاعمية:
مف أىـ التطورات النوعية التي شيدتيا اإلنترنت حالة ما بعد التفاعمية أو ,Post Interactivity
وىو مفيوـ اصطبلحي يصؼ مجمؿ تمؾ المراحؿ الجديدة التي ولجت إلييا شبكة اإلنترنت منذ عاـ
103

 ;2006اعتمادا عمى ما أضافتو إلييا تقنيات  Web 2.0و3.0

 ,Webواف كانت إرىاصاتيا قد

بدأت تتبمور مع بداية األلفية الثالثة .والمصطمح يعني تجاوز تمؾ المرحمة "التفاعمية" مف مراحؿ اإلنترنت
التي قامت عمى عبلقة محدودة ما بيف منتج المحتوى ومستيمكو باتجاه مرحمة جديدة أمكف فييا لكؿ
متصفحي اإلنترنت أف يكونوا بمثابة مرسمي المادة اإلعبلمية ومستقبمييا في آف ,أي أف اإلنترنت كوسيمة
إعبلمية صارت تعبير عف تدفؽ المحتوى اإلعبلمي في اتجاىيف أو أنو أصبح تدفؽ متعدد االتجاىات
 Many to Manyبعدما كاف الغالب عمييا تدفؽ المحتوى في اتجاه واحد .One to Many
تمؾ الحالة التي تجاوزت التفاعمية لصالح المشاركة المباشرة مف متصفحي اإلنترنت في إنتاج
وتقديـ محتوى ىذه الشبكة العنكبوتية ىي ما سنعرفو اليوـ وتاريخيا باسـ "اإلنترنت ما بعد التفاعمية".
ويتأسس ىذا المصطمح عمى مجموعة مف التطورات في البنية التحتية.
أ 2االنفوميديا والتقارب اإلعالمي:
٘103شتشخ ِاسوٛص ،ذشظّح ظٛسض طشات١ش ،ٟاإلَساٌ رو انثؼذ انواحذ( ِٕشٛساخ داس ا٢داب ،ت١شٚخ ،)1973 ،ص .105

ومف أىـ ظواىر التطور في البنية التحتية لئلنترنت اليوـ ما يطمؽ عميو الخبراء اسـ االنفوميديا
والتقارب اإلعبلمي :قواـ المرحمة التي نعيشيا اليوـ مف مراحؿ الظاىرة اإلعبلمية أنو لـ تعد ثمة فوارؽ
بيف وسائؿ اإلعبلـ ووسائؿ االتصاؿ .ولـ يعد ثمة انفصاؿ بيف وسائؿ االتصاؿ .وبالنظر إلى التميفزيوف
نجده يستخدـ لمدردشة واالتصاؿ ,وىو ما يعرؼ بالتميفزيوف التفاعمي .وبالعكس صار الياتؼ يستخدـ
كوسيمة إعبلمية عبر رسائؿ المالتيميديا وخدمة التميفزيوف الجواؿ الذي غزت تطبيقاتو العالـ .غير أف ذلؾ
رىف بالجيؿ الثالث مف أجيزة الياتؼ النقاؿ .104كما أف الحاسوب اليوـ يتصؿ بمنتيى اليسر بالتميفزيوف
والراديو والياتؼ النقاؿ واإلنترنت .والتميفزيوف بو إمكانات التواصؿ مع اإلنترنت ,ويمكف تبلقي الناس عبره
مع بعضيـ حتى لو كاف بعضيـ يستخدـ اإلنترنت ,أو يستخدـ الياتؼ النقاؿ لمدردشة النصية .كما يمكف
تزويده بخواص الشبكات البلسمكية المحدودة المغمقة ,وبضغطة زر مف حاسوبؾ يمكنؾ االتصاؿ بأي
حاسوب أو جياز اتصاؿ أو تميفزيوف موجود عمى سطح الكوكب ضمف خدمة دولية مضمونة بضوابط
جودة .كما صار باإلمكاف أف يغطي أي مراسؿ حدث ما ثـ يرسمو إلى موقعو عمى اإلنترنت مباشرة طالما
توفرت التجييزات لذلؾ.

أ  3الجيل الثاني لإلنترنت :Web 2.0
يشير مصطمح Web 2.0لجيؿ ثاف متصور مف المجتمعات المبنية عمى أساس الويب وخدمات
االستضافة المرتبطة بيا ,باإلضافة إلى مواقع التشبيؾ االجتماعي ومواقع الويكي (أسموب ويكي لقواعد
بيانات إدارة المحتوى) وقواعد بيانات الفيرسة اإلليكترونية .105Folksonomies

٘104شتشخ شٍ١ش ،ذشظّح ،ػثذ اٌغالَ سضٛاْ ،انًرالػثوٌ تانؼقول(اٌى٠ٛد  . ٚ . َ ،ز  .ف  .أ) ص .86
ROBERT Pascal : «Qu'est-ce qu'une technologie intellectuelle ?», Communication et Langages , 2011,p 123.
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وال تقوـ فمسفة  Web 2.0فقط عمى اعتبار أف اإلنترنت ىي منصة نشر وتشبيؾ في األساس
وليس مستودع نشر فقط ,بؿ يجاور ذلؾ عدة مكونات أخرى لرؤية  Web 2.0أىميا أف البيانات ىي
التي تقود عممية التجديد وبناء قالب المنصة الجديدة; في الوقت الذي يممؾ فييا المستخدـ البيانات
ويتحكـ بيا ,كما أف االبتكار والتجديد داخؿ كؿ حزمة نظـ والمواقع العاممة بيا ينجـ عف نوع مف التشارؾ
المقصود بيف مجموعة كبيرة مف مطوريف البرامج المنتشريف في أنحاء العالـ مع اتساميـ بدرجة عالية مف
االستقبللية في عمميـ بدوف تبعية مؤسسية .ويرتبط بيذا النموذج مف نماذج العمؿ وجود مفيوـ مبسط
لممشروعات االقتصادية Business Models

106

التي تموؿ ىذه الحركة; وتقوـ تمؾ المشروعات عمى

أساس االستفادة مف المحتوى أو مف الخدمات التي تحمميا المواقع .كما أف ىذه المواقع تعتمد عمى
مجموعة مف البرامج تزود بيا زوار الموقع باعتبارىا دوما النسخة المبدئية والتي تظؿ مبدئية ميما
تطورت; وىو ما يعني أف مستخدمي ىذه المواقع لف يجدوا حاجة لشراء أي برنامج وال تكبد عناء البحث
عف مفاتيح مزورة لو .كما أف البرامج التي تستخدـ في ىذا الصدد تجد ربحيا مف خبلؿ اتساع نطاؽ العمـ
بيا خارج الدائرة الفردية (المنظمات االقتصادية والطوعية والحكومية).107
ولعؿ ما سبؽ مف تطور قد أضاؼ لمموقع تعزي از قويا لخاصية الديمقراطية التي تتيح لمتمقي أي
محتوى بالتعاطي معو إيجابيا وليس فقط تمقيو ,عف طريؽ التعقيب عميو أو نقده مف خبلؿ استخداـ نص
أو بأي مف الوسائط المتعددة ,أو حتى برابط معيف يوضع تحت تصرفو.
أ  4الجيل الثالث لإلنترنت :Web 3.0
أف مصطمح  Web 3.0الذي يتداولو المعنيوف بتطور البنية التحتية لئلنترنت يطمؽ لتوصيؼ
تطور مختمؼ حياؿ استخداـ الويب والتفاعؿ في إطارىا عمى أصعدة مختمفة ,عمى رأسيا عممية تحويؿ
ِ106شاد سا٠ظ ،يشخغ ساتق ،ص .89
ROBERT Pascal, Op.Cit,p,501.
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 WWWإلى قاعدة بيانات ىائمة ,وتمؾ ليست سوى خطوة باتجاه تعظيـ قدرة التطبيقات الحاسوبية
المختمفة ومنتجات الذكاء الصناعي عمى الوصوؿ لممحتوى بالغ الوفرة عمى اإلنترنت ,والذي تصؿ وفرتو
لدرجة السيولة التي تعوؽ سيولة الوصوؿ لمحتوى ذي خصائص نوعية .ىذا باإلضافة لما في ذلؾ مف
إمكانات تسويقية عالية.108
إف الشبكة العنكبوتية تضـ اليوـ قد ار مف المعمومات والبيانات تجاوز في حجمو إمكانية القياس
بالميجابايت أو الجيجابايت ليقدر بمقياس التيرابايت ,وىو ما جعؿ المعمومات النفيسة تختبئ بتشفيرىا
ولغاتيا المتباينة عف حواسيب مستخدمي الشبكة .وتقوـ  Web 3.0بتغيير ىذه الحقيقة ,حيث إف المواقع
الكبرى لف تكوف إال تمؾ المواقع التي تقدـ خدمات الويب ,وستكوف قادرة عمى استخبلص المعمومات
الثمينة المختبئة داخؿ الشبكة العنكبوتية ونشرىا عمى العالـ .109وكما يرى البعض فإف  Web 3.0ىي
إنترنت خدمات المحتوى وتنظيمو أكثر منيا إنترنت بث المحتوى.
أ - 5تكنولوجيا المواقع ثالثية األبعاد:
تكاثرت المواقع التي تعتمد البيئة التقنية ثبلثية األبعاد; متأثرة باتجاه جديد لموجود االفتراضي
أليمت أكثر مف جية لمعمؿ في مجاؿ المواقع المتخيمة ثبلثية األبعاد ,منيا

Second

LifeوDisney's Toontownوغيرىا الكثير مف المواقع .وىي ظاىرة تنمو باطراد .110ويعد موقع
 Second Lifeأبرز المواقع المعبرة عف ىذه الموجة ,وىو ما يبرر الحديث عنو بصورة تعتبره أنموذجا
لذلؾ العالـ المتنامي.
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ويعمؿ موقع  - Second Lifeوأمثالو مف المواقع التخيمية  -عف طريؽ تمؾ البرامج التي
تسمى برامج وكيمة  Client Programsيتـ تنصيبيا في أجيزة الحاسوب; فتتيح لمستخدمو دخوؿ ىذا
العالـ ,ومف ثـ اختيار شكؿ إنساني كامؿ  Avatarيعبر عنو أو عف أحبلمو; ليبدأ بعدىا في ممارسة
النشاط االجتماعي (إعبلمي – سياسي – ثقافي – اقتصادي ..إلخ) الذي مف أجمو دخؿ ىذا العالـ ,ويقيـ
شبكة عبلقات اجتماعية جديدة قد تحاكي أو تخالؼ شبكة عبلقاتو في العالـ الحقيقي .ويوجد بيذا الموقع
عممة افتراضية تمسى "دوالر ليندوف" ,ويمكف مقايضتيا بكؿ العمبلت العالمية مف األسواؽ المختمفة
وبخاصة في األسواؽ األمريكية واألوربية التي يمثؿ سكانيا الغالبية الساحقة مف المشتركيف في Second
 Lifeوالمقيميف بو .كما شيد األسبوع األخير مف أكتوبر  2007,شيد شراء شبكة  CNNمكتبا ليا ىناؾ
ينتظر افتتاحو بحموؿ الخامس مف نوفمبر .1112007
ووفقا إلحصاء موقع  ;Second Lifeفإف إجمالي المقيميف بعالـ  Second Lifeبمغ في 31
أكتوبر  ,2007حوالي  10مميوف و 600ألؼ مقيما ,يتواجد منيـ عمى مدار الساعة ما متوسطو 8000
مقيما ,و بمغ سنة" 33 "2011مميوف مشترؾ.112
أما حجـ التعامبلت اآلنية في ىذا الموقع حوالي  3,567,766,213دوال ار ليندونيا ,113وقد صار
ليذه العممة بورصة خاصة عمى الموقع تتيح البيع والشراء .وىو ما يعكس حجـ اإلقباؿ عمى ىذا الموقع
وحجـ الجدية التي يتمتع بيا حضوره اقتصاديا.

 - 3االنترنت في الجزائر:
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سعت الجزائر إلى االستفادة مف خدمات شبكة اإلنترنت والتقنيات المرتبطة بيا ,مف خبلؿ
ارتباطيا بشبكة اإلنترنت في شير مارس مف عاـ  ,1994عف طريؽ مركز البحث واإلعبلـ العممي
والتقني ) ,114 (CERISTالذي أنشئ في شير مارس سنة  1986مف قبؿ و ازرة التعميـ العالي والبحث
العممي ,وكاف مف ميامو األساسية أنداؾ ,ىو العمؿ عمى إقامة شبكة وطنية وربطيا بشبكات إقميمية
ودولية.
عرفت الجزائر منذ سنة  1994تقدما ممحوظا في مجاؿ االىتماـ واالشتراؾ والتعامؿ مع اإلنترنت ,ففي
نفس السنة ,كانت الجزائر مرتبطة باإلنترنت عف طريؽ إيطاليا ,تقدر سرعة االرتباط بػ  9600حرؼ
ثنائي في الثانية  ,Ko9.6وىي سرعة جد ضعيفة ,وقد تـ ذلؾ في إطار مشروع تعاوف مع منظمة
اليونسكو ,بيدؼ إقامة شبكة معموماتية في إفريقيا ,تسمى بػ ) ,115(RINAFوتكوف الجزائر ىي النقطة
المحورية

في

لمشبكة

شماؿ

إفريقيا.

في سنة  ,1996وصمت سرعة الخط إلى  64ألؼ حرؼ في الثانية ,يمر عف طريؽ العاصمة الفرنسية
باريس ; وتـ في نياية  ,1998ربط الجزائر بواشنطف عف طريؽ القمر الصناعي بقدرة  01ميغابايت في
الثانية) , (Méga Bytesوفي شير مارس  ,1999أصبحت قدرة اإلنترنت في الجزائر بقوة  2ميغابايت
في الثانية ,وتـ إنشاء أكثر مف  30خطا ىاتفيا جديدا مف خبلؿ نقاط الوصوؿ التابعة لممركز والمتواجدة
عبر مختمؼ واليات الوطف (الجزائر العاصمة ,سطيؼ ,ورقمة ,وىراف ,تممساف )…,والمربوطة بنقطة
خروج

وحيدة

ىي

الجزائر

العاصمة.

قدر عدد الييئات المشتركة في اإلنترنت سنة  ,1996أي بعد سنتيف مف دخوؿ اإلنترنت إلى الجزائر

 7نورة بن بوزٌد ،البارابول و الطفل فً الجزائر :دراسة نظرٌة ومٌدانٌة ،رسالة ماجستٌر ،معهد علوماإلعالم واالتصاع  ،جامعة
الجزائر..1994،ص124
115

SAVOY, Jacques. Les Sources des hypertextes : une bibliographie commentée. Technique et Science
Informatiques, 2000, vol. 9, n° 6, pp. 516-524

بحوالي  130ىيئة ,وفي سنة  ,1999قدر عدد الييئات المشتركة في الشبكة بػ  800ىيئة ,منيا 100
في القطاع الجامعي 50 ,في القطاع الطبي 500 ,في القطاع االقتصادي و 150في القطاعات األخرى,
وفي نفس السنة أي  ,1999كاف لمركز البحث في األعبلـ العممي والتقني حوالي  3500مشترؾ,116
وألف ىناؾ تبايف كبير بيف عدد المشتركيف ومستعممي اإلنترنت في الجزائر نظ ار النخفاض نسبة االشتراؾ
الفردي بالمقارنة مع نسبة اشتراؾ الييئات (مقاىي اإلنترنت ,ميدياتيؾ ,مؤسسات ,)…,بسبب ارتفاع تكمفة
الربط بالشبكة ,فإنو يمكف تقدير أف ىناؾ حوالي  180ألؼ مستعمؿ لئلنترنت ,حوالي  50مستعمؿ لكؿ
اشتراؾ ,يمثؿ ىذا العدد نسبة أكبر بقميؿ مف  01في األلؼ مف عدد مستعممي اإلنترنت في العالـ.117
بعد إصدار المرسوـ التنفيذي رقـ  257-98بتاريخ  25أوت  ,118 1998والمعدؿ بمرسوـ تنفيذي
آخر يحمؿ رقـ 307-2000بتاريخ  14أكتوبر  ,1192000الذي يحدد شروط وكيفيات وضع واستغبلؿ
خدمة اإلنترنت ,ظير مزودوف جدد خواص وعمومييف إلى جانب مركز البحث في اإلعبلـ العممي
والتقني ,مما زاد في عدد مستخدمي الشبكة ,وقد وصؿ عدد الرخص الممنوحة إلى الخواص عبر القطر
الجزائري إلى  65رخصة حتى نياية  ;120 2001إف وجود ىذه المؤسسات في سوؽ اإلنترنت سوؼ
يحسف مف خدمات الوصوؿ إلى الشبكة ,ويساىـ في تقديـ أسعار تنافسية لبلشتراؾ بخدمات اإلنترنت ;
لكف في حقيقة األمر أف جؿ الخواص المرخص ليـ باستغبلؿ اإلنترنت لـ ينشطوا بعد ,لسبب أو آلخر;
وفي وقت الحؽ ستنشئ و ازرة البريد والمواصبلت شبكتيف عف طريؽ الساتؿ : Vsat Immarsatىذا
األخير يدور عمى محور إفريقيا ,جزء مف أوربا ,الشرؽ األوسط و أمريكا مما يسمح بتقوية ربط المواقع
والمشتركيف

بشبكة

اإلنترنت.

116ذقشٍش حول اإلراػح و انرهفضج اندضائشٍح( ،اٌعضائشٚ ،صاسج االذصاي ).2000 ،ص .234
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إف زيادة عدد ىذه المؤسسات وحده دوف تطوير البنية التحتية لبلتصاالت ,التي تعد أم ار ضروريا لتحسيف
خدمات الوصوؿ إلى اإلنترنت ,لف يأتي بالفائدة المرجوة منيا ,حيث تـ إحصاء حوالي  1.4مميوف خط
ىاتفي في الجزائر ,أي بمعدؿ خط لكؿ  25فرد ,وىو جد بعيد عف المعدؿ العالمي (خط لكؿ  6أفراد),
مف بيف ىذه الخطوط المتوفرة ىناؾ  300ألؼ إلى  400ألؼ خط عاطؿ.121
الجزائر اآلف في مرحمة لتدارؾ تأخرىا ,فالجية الوصية و ازرة البريد والمواصبلت وفرت خط اتصاؿ
أساسي لئلنترنت) , (backboneمف األلياؼ الضوئية قدرتو  34ميغابايت/ثا قابؿ لمتوسعة لغاية 144
ميغابايت/ثا ,لتمكف موزعي خدمات اإلنترنت ) (providersوبعض مؤسسات االتصاؿ مف االرتباط
بالشبكة الدولية عمى وجو أحسف ,فإدارة البريد والمواصبلت ,شرعت في إقامة شبكة لتقديـ خدمات
اإلنترنت كموزع لممؤسسات واألفراد ,بحيث تستيدؼ شبكتيا كؿ واليات الوطف ,122قدرتيا تفوؽ 10.000
خط ,ويتوقع أف يكوف ليا  100.000مشترؾ ; ىذه الشبكة تتميز بضميا لمختمؼ الخدمات التي يوفرىا
الويب باإلضافة لمخدمات التي تتطمبيا التجارة اإللكترونية ; وقد تـ بالفعؿ تشييد شبكة البريد
والمواصبلت ,وىي جاىزة لبلستغبلؿ ,دوف كممة مرور ,ودوف اشتراؾ أو التزاـ ,فالتكمفة تحسب أتوماتيكيا
مع تسعيرة الياتؼ ويمكف االطبلع عمى ىذا بالموقع , : http://www.djaweb.dzلكف التسعيرة ال
تزاؿ مرتفعة جدا مقارنة بموزع آخر.123
نفس الطريؽ سمكو مركز البحث واإلعبلـ العممي والتقني عف طريؽ تقوية بنيتو التحيتة ,حيث بدأ في
مشروع يربطو بموزعو في الواليات المتحدة بخط سعتو تصؿ إلى  30ميغا بايث /الثانية ,وزودت
المشتركيف العواـ بأكثر مف  20نقطة وصوؿ لئلنترنت ,و 43خط متخصص لقطاع التعميـ العالي
والييئات البحثية ,و 48خط متخصص لبقية القطاعات األخرى مف بينيا الموزعيف الخواص ; ويصؿ
121
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عدد خطوط الياتؼ المستخدمة في الولوج إلى الشبكة بػ  2000خط ,124وحسب مصادر المركز فإف عدد
المستخدميف في سنة  ,2001بمغ  250.000مستخدـ ,منيـ  20.000مشترؾ ; وقد حضَّر المركز
نفسو لخوض غمار التجارة اإللكترونية مف خبلؿ تنمية البرامج ,وبناء المواقع التجارية ,أي تحضير البنية
التحتية ليذا النوع مف التجارة ; ونذكر بأف ىذا المركز ىو الذي يشرؼ عمى إدارة وتسيير النطاؽ.dz.
يساىـ مركز البحث واإلعبلـ العممي والتقني ,بكؿ ثقمو في تنمية شبكة اإلنترنت ,في بداية سنة 2001
انطمؽ المركز وبإيعاز مف الو ازرة الوصية ,في تشييد شبكة عممية عمى المستوى الوطني ,يتـ الولوج إلييا
مف خبلؿ الشبكة الدولية لممعمومات ,ويطمؽ عمى الشبكة اسـ الشبكة األكاديمية لمبحث ,125 ARNىدفيا
ربط جميع الجامعات الجزائرية ,وتزويدىا بحاسبات موزعة ) (serveursالحتواء موقع الويب ,بحيث
يشتمؿ كؿ موقع عمى األبحاث العممية والمذكرات وما يتاح لدى المؤسسة الجامعية مف دوريات وكتب
ومجبلت عممية ,أي تشكيؿ مكتبة افتراضية ,بقصد تبادؿ المعمومات بيف الجامعات والييئات والمراكز
البحثية بالوطف ,إضافة لبلستعانة بيذه الشبكة في تقديـ الدروس عف بعد )(télé-enseignement
 ;126وقد ركز المركز عمى مساىمة مشاركة الجامعات والييئات والمراكز البحثية في بناء الشبكة
األكاديمية لمبحث ,ولذلؾ عمد إلقامة دورات تدريبية لتكويف المكونيف بمساىمة ىيئات مف خارج الوطف
لئلسراع في عممية التنفيذ.
أصبحت اإلنترنت مبلزمة لجميع األنشطة التجارية الدولية ,بفضؿ االتصاؿ المباشر مع العمبلء
والشركاء ,الشيء الذي يفرض عمى البنوؾ الجزائرية ديناميكية أكبر في مجاؿ المنافسة ,باالعتماد عمى
المعرفة بتكنولوجيات التسويؽ عبر اإلنترنت (بواسطة الشبكات) ,إذ أف ىذه الطريقة في تقديـ الخدمة
ىي ,أوال :
ٛٔ124سج تٓ تٛص٠ذ ،يشخغ ساتق ،ص .95
N. Ryad, "Fin du monopole sur le téléphone, Internet et les télécommunications : le privé entre en ligne",
Quotidien Liberté, N° 2209, Mardi 18 Janvier 2000, P1
125
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فرصة تسويقية تسمح بإنشاء عبلقة جوارية تمكف مف الوصوؿ إلى عميؿ لـ يكف باالستطاعة
الوصوؿ إليو فيما سبؽ ,ثانيا:
ىي فرصة تجارية تمكف المؤسسات البنكية مف البروز بإعطائيا قيمة لشبكاتيا التجارية.
يعيش النظاـ المصرفي الجزائري مشاكؿ عديدة ومعقدة تظير أثناء تقديمو لخدماتو ,بحيث تقؼ عائقا أماـ
تطوره وحاج از في وجو االستثمار ,نظ ار لمدور البارز الذي يمعبو ىذا القطاع في حمقة التنمية االقتصادية,
وتتعمؽ ىذه المشاكؿ عادة بالكفاءة والسرعة في األداء ,حتى واف تعمؽ األمر بالعمؿ عمى المستوى
المحمي ,ىذا في ظؿ غياب شبكات محمية تربط مختمؼ الييئات المالية وتنسؽ العمؿ بينيا ,إف ىذه
الحالة تفرض إيجاد حموؿ جديدة مف شأنيا تقديـ خدمات أحسف وأسرع مثؿ النقود اإللكترونية التي تسيؿ
التسديد

عمميات

أو

الدفع

عبر

المباشر

اإلنترنت.

بادرت بعض المؤسسات بتطوير شبكات إلكترونية لمدفع والتسديد ,منتشرة في نقاط محدودة مف التراب
الوطني ,لكف عدـ القدرة عمى التحكـ فييا وتسييرىا ,جعؿ بعضيا تتوقؼ عف تقديـ خدماتيا ,بسبب
اعتماد ىذه المؤسسات عمى حموؿ وأنظمة مستوردة ,غير متوافقة وخصائص السوؽ الجزائرية ,لكف وجود
الطمب متزايد عمى ىذه الخدمات مثؿ التسديد والدفع ببطاقات المعامبلت المالية ,شجع بعض المؤسسات
عمى مواصمة تقديميا ,مثؿ  :بطاقة الدفع المقدـ لخدمات الياتؼ وبطاقة السحب مف الصرافات اآللية
لمؤسسة البريد والمواصبلت ,البطاقات البنكية لمسحب والدفع (القرض الشعبي الجزائري ,بنؾ الجزائر
الخارجي,

بنؾ

الفبلحة

والتنمية

الريفية,

الصندوؽ

الوطني

لمتوفير

واالحتياط).

تعتبر البطاقات المالية المتوفرة حاليا في المؤسسات المالية الحكومية ,غير كافية لمتعامؿ عمى المستوى
الدولي ,لكنيا فاتحة لبلنطبلؽ في التجارة اإللكترونية في ببلدنا ,فبالرغـ بأنو بإمكاف بنؾ الفبلحة والتنمية
الريفية مثبل ,أف يجعؿ مف بطاقتو المالية دولية الدفع ,عف طريؽ التعامؿ مع الييئات المالية الدولية مثؿ
في از أو ماستركارد ,كما ىو الحاؿ في بنؾ الخميفة

( بنؾ خاص) ,*127الذي أصدر بطاقات مالية دولية بالتعاوف مع ماستركارد ,و بإمكاف متعامميو
استخداميا في التسديد في التعامبلت الوطنية والدولية ; إذف ,سبلسة العمؿ ما بيف البنوؾ ال تتحقؽ فعبلً,
إال بإنشاء شبكة لنقؿ المعطيات عمى مستوى عاؿ ,ولقد شرعت الجزائر في إنجاز المرحمة األخيرة مف
مشروع شبكة ما بيف البنوؾ المتخصصة ) , (RISوقد جاء ىذا المشروع كثمرة اتفاؽ بيف و ازرة المالية
وو ازرة البريد والمواصبلت ,ليسمح بربط جميع البنوؾ ببعضيا البعض ,مف أجؿ إنشاء وسائؿ دفع جديدة
واستعماؿ النقود اإللكترونية وجعؿ االتصاؿ بيف البنوؾ يتـ في زمف حقيقي ,وىو ما يعتبر إعادة ىيكمة
وتطوير لقطاع البنوؾ ,128وقد كمفت بيذا المشروع شركتيف :
األولى برتغالية ,أوكمت ليا ميمة دراسة المشروع وتقييـ احتياجات القطاع المعني ,أما الثانية فيي
ىولندية

مكمفة

المساعدةالتقنية;المشروع

بميمة

يقوـ

أربع

عمى

مراحؿ:

المرحمة األولى  :تتـ فييا دراسة االحتياجات المتعمقة بالخدمات ذات القيمة المضافة ,كما ىو الحاؿ في
البنوؾ

المتطورة

في

العالـ,

ىذه

المرحمة

أنجزت

في

جانفي

.2000

المرحمة الثانية  :تستوجب اختبار ذو طابع تكنولوجي وتقني لمشبكة ,حيث يتـ اختيار نظاـ سيؿ وبسيط
وبأقؿ تكمفة يدعى) , (Wireless Fixed Accessوقد تـ اختبار العممية بنجاح بيف المدف الثبلث
الجزائر

العاصمة,

البميدة

وتيزي

وزو.

المرحمة الثالثة  :وضع مخطط اإلنجاز وتكمفة المشروع لتعميميا في باقي واليات الوطف.
المرحمة الرابعة  :تعتمد عمى تنظيـ وتكويف المستخدميف (موظفي البنوؾ) حيث سيتـ تكويف حوالي
 3400عوف لمدة اثنى عشرة ( )12شيرا ,ابتداء مف شير ماي  ,2000كما ستقوـ و ازرتي العدؿ والمالية
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Haddad Said, "Transmission de données dans la banque : Le RIS en chantier",Convergence (La revue de
la BEA), N° 3, Décembre 1999, P21.
* ٚاظٗ تٕه اٌخٍ١فح صؼٛتاخ ذغذ٠ذ٠ح ضخّح ِرىأج ػٍ ٝػذَ اٌمذسج ػٍ ٝذٛظ١ف اِٛاي اٌّذخش ٓ٠اٌصغاس داخً اٌعضائش  ٚخاسظٙا ،غ١ش اْ
اٌّؽمم ٓ١وشفٛا ذالػثاخ وث١شج ظشخ ػذدا وث١شا ِٓ وثاس اٌّٛظف ٚ ٓ١اٌّالن إٌ ٝاٌؼذاٌح ٚ ،اٌزٛ٠ٚ ٓ٠اظ ْٛٙشالش ٓ١ذّٙح ِٓ تٕٙ١ا االفالط
االؼر١اٌٚ ٟذشى ً١ػصاتح ٌصٛص١ح ٚاخرالط االِٛاي ٚاعرغالي اٌصمح ٚذض٠ٚش اٌّغرٕذاخ ٚاعرخذاَ ِغرٕذاخ ِضٚسج ٚاٌفغاد.
 128تخر ٟإتشا٘ ،ُ١االَرشَد فٌ اندضائشِ ،عٍح اٌثاؼس ،ػذد  .2002 ،01ص .8

بتكويف كبار موظفييا في مياديف التسيير المالي والبنكي ,129وسيتـ توسيع الشبكة مستقببل إلى خدمات
التأميف,

والجمارؾ.

الضرائب

ستغطي ىذه الشبكة كؿ التراب الوطني بحوالي  1000موقع لمربط ,مجموع ىذه المواقع يتميز بتمركز
قوي في المراكز السكنية ,ويتـ التقسيـ بإنشاء مراكز جيوية ومركز وطني لمتسيير ,حيث يعتبر ىذا
األخير وحدة اإلدارة والقيادة ليذه الشبكة ,130فقد تمت ىندسة ىذه الشبكة بشكؿ يضمف األمف في تدفؽ
المعمومات عبر المحطات القاعدية المنتشرة عبر التراب الوطني ,كما نجد أف عقد الربط (Les
 ,nœudsعبارة عف أنظمة ذكية تستعمؿ تقنيات عالية تمكنيا مف تجاوز جميع العقبات.
تقدمت و ازرة البريد والمواصبلت الجزائرية (عمى نفس المنواؿ مف أجؿ التحسيف) ,بمناقصة وطنية-
دولية( )22تحمؿ رقـ  ,2001/41نشرت بتاريخ  01أوت ) ,2001(23تخص تقديـ حموؿ ومعدات
تدعـ

مالية

السحب

محميا

والدفع

وخارجيا,

وتتشكؿ

مف:131

نظاـ اإلدارة والتسيير (معدات وبرامج  :تخص السحب واالطبلع عمى الرصيد المتبقي وامكانية طمبدفتر الصكوؾ ,والقياـ بالتحويبلت النقدية بيف البنوؾ ,ويشمؿ أيضا استخداـ البطاقات المالية الدولية
في از

كبطاقة
200.000

-بطاقة

بنكية

مزودة

بشريحةpuce).

à

(cartes

 - 500محطة دفع آمنة ,تنصب في واجية وكاالت البريد ,ليتمكف الزبوف مف التسديد عف بعد ,وعف
طريؽ اإلنترنت تحضي ار لمدخوؿ إلى عالـ التجارة اإللكترونية ; ويمكف الوصوؿ ليذه المحطات عف طريؽ
الحاسبات

الشخصية

الموصولة

بالياتؼ

أو

عف

طريؽ

الياتؼ

النقاؿGSM.
129

E. Lindskog, A. Ahl´ en, and M. Sternad, “Spatio-temporal equalization for multipath environments in
mobile radio applications,Algeria” in Proc. IEEE 45th Vehicular Technology Conf. (Chicago, IL, July 2001),
pp. 399–403
130
D. Akst et M.Jensen,Op.Cit,p.231.
131
http://www.webreview.dz/rubrique.php3?id_rubrique=13 Centre de Recherche et d'Information
Scientifique et Technique/khôl- ssss+learn.,,j8ù§ù%M. http /?fc=reseaux. #sclient=psy-%D8%
l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=d606c2912345cdd5&biw=1600&bih=695ab&hl=fr&source=hp&q=%D8.%A7.

- 100موزع آلي لؤلوراؽ النقدية تنصب في واجية وكاالت البريد ,تربط مباشرة مع الشبكة المالية
(انترنات) ; البطاقة التي تنتمي لمؤسسات مالية أخرى يسمح ليـ فقط بالسحب دوف بقية
ا
الداخمية
العمميات المالية.

نقدـ اإلحصائيات التالية لموقوؼ عمى حجـ المتردديف عمى خدمات األنترنت في إفريقيا و العالـ
.العربي و الجزائر حسب أجد االرقاـ و احدثيا
Internet Usage Statistics for Africa

( Africa Internet Usage and Population Stats132 )
INTERNET USERS AND POPULATION STATISTICS FOR AFRICA
Pop.
AFRICA

Population

% Internet Users,

REGION

(2011 Est.)

of

Latest Data

World
Total
for 1,037,524,058
Africa
Rest of
World

5,892,531,096

WORL
D 6,930,055,154
TOTAL

132

15.0
%

85.0
%
100.0
%

118,609,620

1,976,396,385

2,095,006,005

http://www.internetworldstats.com/stats1.htm.31 march 2011.

Penetration
(%
Population)

11.4 %

33.5 %

30.2 %

Use Users
Growth

%

(2000-

of

2011) World

2,527.4
%

5.7 %

454.4

94.3

%

%

480.4 100.0
%

%

.133موقع الجزائر ضمن البمدان اإلفريقية االكثر استخداما لألنترنت

ALGERIA
DZ - 34,994,937 population (2011) - Country Area: 2,381,741 sq km
Capital city: Algiers - population 2,159,051 (2008)
4,700,000 internet users on June 30/2011, 13.4% of the population, per ITU.
2,293,560 Facebook users June 30/11, 6.6% penetration rate.134
133

http://www.internetworldstats.com/africa.htm#dz.

Algerian Internet Usage and Population Growth:
النمو السكاني و استخدام االنترنت في الجزائر
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Usage Source

% Pen.

Population

Users

YEAR

ITU

0.2 %

31,795,500

50,000

2000

ITU

5.8 %

33,033,546

1,920,000

2005

ITU

7.3 %

33,506,567

2,460,000

2007

ITU

10.4 %

33,769,669

3,500,000

2008

ITU

12.0 %

34,178,188

4,100,000

2009

ITU

13.6 %

34,586,184

4,700,000

2011

تعكس اإلحصاءات السابؽ اإلشارة إلييا نسبة مستخدمي االنترنت مف القارة االفريقية و التي ال
تتعدى  ℅5.7مف إجمالي المستخدميف عبر العالـ ,و ذلؾ بناءا عمى آخر اإلحصاءات العالمية .كما
تقدر نسبة النمو السنوي لعدد المستخدميف ألنظمة االنترنت في إفريقيا  ℅2.527كؿ سنة ,في حيف
يشيد العالـ معدال ىائبل لمنمو فيما تعمؽ باستخداـ االنترنت يصؿ في أقصاه إلى  ,454.4 %و البوف
واضح .

http://go.hrw.com/atlas/norm_htm/algeria.htm.
http://www.internetworldstats.com/af/dz.htm.

134
135

إف العدد اإلجمالي لكافة مستخدمي االنترنت في إفريقيا يعادؿ  118.609.620مميوف مستخدـ مف
إجمالي اكثر مف مميار نسمة يقطنوف القارة السمراء ,و إف عممنا اف المستخدـ الفعمي لؤلنترنت يجب أف
يسجؿ حضو ار فاعبل عمى الشبكة لمدة  15دقيقة يوميا خبلؿ سنة عمى االقؿ سنعرؼ اف المئة مميوف
مستخدـ إفريقي لئلنترنت ىـ اقؿ فعميا بكثير.

 – 4ألقمار الصناعية :
أ – أقمار االتصاالت
تحتؿ أقمار االتصاالت المرتبة األولى فيعدد األقمار الصناعية ,التي أُطمقت حتى  .1362011/7/23فقد
أُطمؽ منيا ,حتى اآلف 1252 ,قم اًر.

وتشير إحدى الدراسات إلى أف حجـ السوؽ التجارية ألقمار

االتصاالت ,حتى عاـ , 2020يراوح بيف  95و 115مميار دوالر .ومف المتوقع إطبلؽ  1890قم اًر
خبلؿ تمؾ الفترة .137
ومف مياـ أقمار االتصاالت إعادة إرساؿ المكالمات التميفونية والبرامج التميفزيونية واإلذاعية حوؿ
العالـ,ونقؿ الخرائط والصور والمخططات ,عبر المحيطات .ويمكف عممياً إرساؿ كتب كاممة ,في دقائؽ
معدودة .وفي السبعينيات ,بدأ استخداميا في عقد المؤتمرات عمى اليواء مباشرة ,بيف مجموعة مف
األشخاص ,يوجد كؿ منيـ في أحد أركاف الكرة األرضية ,ولكف يبدو ليـ ولممشاىد أنيـ في قاعة واحدة,
حيػة ومباشرة.
إضافة إلى نقؿ المباريات الرياضية والدورات األوليمبية و األحداث الميمة ّ
وتتميز االتصاالت بواسطة األقمار الصناعية بالمرونة وسرعة اإلنشاء ,وسعة االستيعاب
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– ITU (International Telecommunication Union) (2005), WSIS Outcome Documents: Geneva 2003
Tunis 2005, http://www.itu.int/wsis/outcome/booklet.pdf.

 ,وكفاءة اإلرساؿ و االستقباؿ عمى مسافات تقاس بآالؼ األمياؿ ,إضافة إلى انخفاض النفقات.
أ  1النشأة:
في خمسينيات القرف العشريف ,بدأ تطوير أقمار االتصاالت استجابةً لتزايد الطمب عمى اتصاالت أفضؿ
مف تمؾ ُّ
التطورات والتوسع السريع في النظـ
النظـ األرضية االعتيادية .وقد نجمت ىذه الطمبات بسبب
ُّ
الياتفية وزيادة محطات التمفاز واإلذاعة .وقد أطمقت الواليات المتحدة األمريكية عاـ 1960ـ ,قمر
ٍ
وبعدئذ ,كانت أقمار االتصاالت تحوي مرسبلت مستجيبة
الصَّدى ,وىو بالوف معدني كاف يعكس اإلشارة.
وضع في مدار تزامني
مثؿ تمستار وريالي .وفي عاـ 1963ـ ,أُ ْ
طمؽ قمر سينكوم  2وىو َّأوؿ قمر ُي َ
َّ
المبكر.
أيضا الطائر
بالنسبة لؤلرض .وكاف انتمسات  1أوؿ قمر عالمي لغرض االتصاالت وكاف يسمى ً
وقد أطمقت الواليات المتحدة االنتمسات  1ثـ وضعتو فوؽ المحيط األطمسي عاـ 1965ـ لنقؿ اإلشارات
الياتفية والتمفازية بيف أمريكا الشمالية وأوروبا.138
أساسيا مف االتصاالت العالمية;
وفي ثمانينيات القرف العشريف الميبلدي أصبحت أقمار االتصاالت جزًءا
ً
إذ تطورت أقمار كبيرة وتحسنت النظـ الكيربائية وصمـ الميندسوف محطات أرضية أصغر ذات ىوائيات
يمكف وضعيا عمى أسطح البنايات الستقباؿ البث المباشر.
ووضعت كؿ األقمار التجارية التي أطمقت عقب الطائر المبكر في مدارات تزامنية بالنسبة
لؤلرض .وساعد التقدـ الكبير في أجيزة الحواسيب واليواتؼ النقالة واالتصاالت الرقمية في
إحياء الرغبة التجارية لمعمؿ بأنظمة أقمار االتصاالت ذات المرسبلت المستجيبة.
138

R. D. Koilpillai, S. Chennakeshu, and R. L. Toy, “Low complexity equalizers for the U.S. digital cellular
systems,” in Proc. PIMRC‟92(Boston, MA, Oct. 19–21, 1992), pp. 744–747.

أ 2منظومـة االتصاالت الفضائية:139
تتكوف مف عنصريف رئيسييف ,ىما القمر الصناعي ,والمحطات األرضية .وتتمخص فكرة االتصاؿ عبر
يمتقطيا,ويكبرىا ,ثـ يعيد
الفضاء ,في أف المحطة األرضية تُرسؿ إشاراتيا إلى القمر الصناعي ,الذي
ّ
إرساليا إلى محطات االستقباؿ األرضية .وبذلؾ ,فإف قمر االتصاالت ,مف حيث فكرة عمموَ ,ي ْستخدـ
كماً ىائبلً مف
الموجات متناىية القصر" الميكروويؼ ," " "Microwavesالتي يمكنيا أف تحمؿ ّ
المعمومات ,ولكنيا تسريفي خطوط مستقيمة .ولذا ,فإف التغمب عمى كروية األرض ,يجعؿ مف المحتوـ
وضع محطات إعادة اإلرساؿ عمى مسافات ال تزيد عمى  50كـ مف بعضيا بعضاً .وىو أمر يمكف تنفيذه
ػ إلى ٍّ
حد ما ػ عمى األرض ,بينما يتعذر تحقيقو فالمحيطات.

139

LYNDA GAULIER , le Journalisme électronique : l’influence de l’internet sur la pratique du
journalisme , Mémoire de maîtrise , université de Haute Bretagne , Juin 1009.P 78.

منظومة االتصال الفضائٌة
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العنصر األول  :قمر االتصاالت
ُيسمى العنصر الرئيسي في القمر ,المستجيب ) (Transponder.ويشمؿ أجيزة استقباؿ ,وأجيزة معالجة
المعمومات ,ومكبرات عالية القدرة لتكبير اإلشارات المرسمة مف األرض ,وأجيزة اإلرساؿ التي تُعيد بث
صمـ حسب الترددات المختمفة ,وبما يتفؽ
ىذه اإلشارات ,ثـ مجموعة ىوائيات اإلرساؿ واالستقباؿ ,التي تُ ّ
مع منطقة االستقباؿ .وتُغذى مجموعة المستجيب بالطاقة بواسطة الخبليا الشمسية ,التي تكوف ,عادة ,في
شكؿ أجنحة لمقمر .كما توجد في القمر بطاريات إلمداده بالطاقة البلزمة,عندما تحتجب عنو أشعة
الشمس .141وىناؾ طرؽ متعددة لبلتصاؿ بواسطة القمر الصناعي ,مف أىميا:

http://www.sat-tel.com/home.htm
 141عؼذ ٌث١ة ،انؼشب و أقًاس انثث انرهفضٍوٌَ انًثاشش  ،عٍغٍح تؽٛز  ٚدساعاخ ذٍفض١ٔٛ٠ح (،اٌما٘شج ،اٌؼذد  )1990 ،144ص .44
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طريقة" , "FDMA" " Frequency Division Multiple Accessالتي تخصص ترددات
معينة لكؿ مستخدـ عمى حدة.



وطريقة "  " Time Division Multiple Access" " TDMAالتي تُمكف كؿ مشترؾ مف
استخداـ جميع ترددات القمر ,لفترة زمنية قصيرة محددة ,تُْرسؿ خبلليا اإلشارات في دفعات
قصيرة ,تُقاس بأجزاء مف ألؼ مف الثانية ,في تتابع تُحدده محطة مركزية.142

العنصر الثاني :المحطات األرضية
وىي العنصر الرئيسي الثاني في منظومة االتصاؿ الفضائية .وتنقسـ ,وظيفياً ,إلى نوعيف ,ىما محطات
اإلرساؿ و االستقباؿ ,ومحطات التحكـ.
 - 1محطات اإلرسال و االستقبال:
محممة بالمحادثات الياتفية والبرامج اإلذاعية والتميفزيونية والصور والخرائط و
تَبث اإلشارات إلى القمرّ ,
البيانات الرقمية إلخ .143كما تستقبؿ كؿ ىذه اإلشارات مف القمر ومف المحطات األرضية األخرى ,ليس
مباشرة ,وانما مف طريؽ قمرىا الصناعي .وتؤدي مجموعة اليوائي كمتا الميمتَْيف معاً :اإلرساؿ
واالستقباؿ .وتتكوف محطة اإلرساؿ واالستقباؿ ,بصفة عامة ,مف ىوائي عمى شكؿ قطع مكافئ
,ي َكّبر
) ""Parabolaطبؽ)ُ ,ي َكّبر اإلشارة ببؤرة الجيازػ كما تفعؿ المرآة المقعرة ػ ومحوؿ" ُ "Converter
اإلشارات ذات التردد العالي ,ويحوليا إلى ترددات منخفضة ,ثـ كابؿ محوري يمرر ىذه اإلشارات إلى
يوجو اليوائي األرضي بدقة نحو القمر الصناعي ,توجيياً ال يتجاوز الخطأ
جياز االستقباؿ .ويجب أف ّ
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ROCHE, L. et GRANGE, T. Innovation et technologie: créativité, imagination et culture technique,
Editions Maxima, 1999.p66.
SCARDIGLI Victor : Les sens de la technique, PUF, Paris, 1992.p 259
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فيو جزءاً ضئيبلً مف الدرجة ,حتى يمكف تركيز الموجات متناىية الدقة ,التي تحمؿ اإلشارة ,في بؤرة
الجياز  .وىناؾ العديد مف المحطات األرضية ,التي تُستخدـ في االستقباؿ فقط ,مثؿ محطات التميفزيوف
المنزلية,وتسمى  TV. Receive - Only TVROوالمعروؼ أنو كمما ازدادت قدرة اإلرساؿ لمقمر
ص ُغر قطر ىوائي االستقباؿ المستخدـ .ويمكف ,حالياً ,استقباؿ البث مف األقمار الحديثة
الصناعيَ ,
بيوائيات ,يراوح قطرىا بيف  60و 80سـ فقط.144
 – 2محطات التحكم:
وظيفتيا متابعة موقؼ القمر الصناعي متابعةً مستمرة ,وضبط أجيزتو ,وتصحيح مداره حوؿ األرض,
أداء صحيحاً.145
والتأكد مف أداء ميامو ً
أ - 4مدارات أقماراالتصاالت:
حتى وقت قريب ,كانت غالبية أقمار االتصاالت الغربية ,تُحمّؽ في مدار مرتفع ,يسمى" :المدار الجغرافي
الثابت" أو "المتزامف" .بينما كانت جميع األقمار السوفيتية  /الروسية) تقريباً) ,تُحمّؽ عمى مدارات قريبة
مف األرض.146
أ ( - 1 4المدار الجغرافي الثابت)"Geostationary Orbit "GEO
ىو مدار دائري في مستوى خط االستواء,ويبعد عف األرض مسافة  35 786كـ ,أي ما يساوي خمسة
الزِاوّية" نفسيا
أضعاؼ قطر الكرة األرضية .وتسبح فيو األقمار بسرعة  11 160كـ/ساعة ,وىي "السرعة ّ

J. Du and B. Vucetic, Op.Cit,p.103.
Pascal Froissart&Hélène Cardy, Op.Cit,p.45.
http://wehda.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=8412290482005288.

144
145

146

لدوراف األرض حوؿ محورىا .ومف ثـ ,فإف القمر يظؿ ثابتاً نسبياً فوؽ بقعة بعينيا مف األرض بصفة
مستمرة .لذا ,فإف ىوائي المحطة األرضية الذي ُي ْرِسؿ إلى القمر ,أو َي ْستقَبؿ منو ,يظؿ ,رغـ ثباتو ,موجياً
بصفة مستمرة نحو القمر .ويدور القمر حوؿ محوره بمعدؿ 30لفة في الدقيقة ,محققاً بذلؾ االتزاف
أما ىوائيات القمر ,فقد ُجيزت بطريقة خاصة ,تظؿ بموجبيا
المطموب أثناء حركتو اليائمة السرعةّ .
متجية صوب المحطات األرضية .ويسمى ىذا المدار ,أحياناً ,المدار الجغرافي المتزامف
"Geosynchronous Orbit".ويستطيع القمر ,مف ىذا االرتفاع ,تغطية مساحة شاسعة .والواقع أف
ثبلثة أقمار فقط ,يمكنيا ,مف ىذا المدار,تغطية سطح الكرة األرضية كمو

147

 .ومع ذلؾ ,فيناؾ شبكات

اتصاؿ فضائية ,تشمؿ حتى  15قم اًر عمى ىذا المدار ,وذلؾ تمبيةً لمحاجات المختمفة لمئات اآلالؼ مف
المشتركيف .واألقمار التي تطمؽ إلى ىذا المدار ػوالتي تسمى ,أحياناً ,باألقمار المتزامنة ػ تكوف ,عادة,
كبيرة الحجـ,وقد يزيد وزنيا عمى سبعة أطناف ,مثؿ القمر "لي سات ػ  ,"5الذي تستخدمو القوات البحرية
األمريكية ( 7711كيموجراماً) ,وتحتاج إلى قواذؼ قوية لوضعيا في مدارىا ,مثؿ صواريخ "إيرياف"
الفرنسية" , "ARIANEو"تيتاف " " "TITANو"أطمس " " "ATLASاألمريكييف ,و"إنرجيا " "ENRGIA
و"بروتوف" " "BROTONالروسييف,و"لونج مارش " " "LONG MARCHالصيني ,إضافة إلى مكوؾ
الفضاء األمريكي .وقد أطمؽ إلى ىذا المدار ,حتى اآلف 442 ,قم ارً  ,تطورت أعمارىا حتى وصمت إلى
 15عاماً ,ومنيا أقمار عربسات.148

147عماد مكاوي حسف ,تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعمومات ،مرجع سابق ،ص .33
148
– ITU (International Telecommunication Union) (2005), WSIS Outcome Documents: Geneva 2003
Tunis 2005, http://www.itu.int/wsis/outcome/booklet.pdf.

) أ 2 - 4المدارات القريبة مـن األرض"Low Earth Orbits" "LEO "(149
ثـ ,فإف ُبعدىا عف األرض غير ثابت .ويحدد
تكوف ىذه المدارات ,في العادة ,بيضوية الشكؿ .ومف ّ
ارتفاع المدار بنقطتيف ,ىما" :الحضيض"  ," "Perigeeوىي أقرب نقطة إلى األرض ,و"األوج "
"  ,"Apogeeوىي أبعد نقطة عنيا .وقد تفصؿ بينيما مسافات شاسعة .وقد كاف ارتفاع نقطة
الحضيض ,ألوؿ قمر اتصاالت سوفيتي 640 ,كـ ,بينما كانت نقطة األوج بالنسبة إليو تبعد عف األرض
مسافة  38 600كـ .150وتدور أغمب األقمار في ىذه المدار اتبسرعة  28 800كـ/ساعة ,وتُكمؿ دورة
كاممة حوؿ األرض في حوالي ساعة و نصؼ .وقد أطمؽ منيا ,حتى اآلف ,إلى ىذا المدار  792قم اًر
.ويصؿ عمر أقمار االتصاالت ,التي توضع في المدارات القريبة أربعة أعواـ .واالتجاه السائد ,حالياً ,في
يبة,لم ْركزة شبكات تحتوي كؿ
الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا ,ىو التوسع في استخداـ المدارات القر َ
منيا عمى أعداد كبيرة مف األقمار .وىناؾ خمس شبكات يجري العمؿ عمى تنفيذىا في الوقت الحالي,
بموجب ىذه الفكرة,وتتضمف مجتمعة  162قم اًر .وىي شبكة"جموباؿ ستػار  ," "Global Starوشبكة
"إيكو"  ," "ECHOوشبكة" أوديسي" ," "ODYSSEYوشبكة "أوربكوـ"  ," "ORBCOMMوشبكة
"إيريديوـ" " "IRIDIUM.
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149

M. L. Honig, U. Madhow, and S. Verd´ u, “Blind adaptive interference suppression for near-far resistance
CDMA,” in Proc. IEEE Global Telecommunications Conf. (San Francisco, CA, 1994), pp. 379–384.
150

SERFATY Viviane : 'De la répulsion à la fascination: l'Internet et les représentations des NTIC', Anglais de
spécialité(27-30), 231—241, 2000.
Le Très grand livre ouvert du savoir : l'hypertexte. Dossiers de l'Audiovisuel, 1992, p. 13-26
http://www.itso.int/dyn4000/itso/tpl1_itso.cfm?location=&id=1&link_src=HPL&lang=english
* لذِد ٘زٖ اإلؼصائ١اخ ضّٓ ػذد وث١ش ِٓ اٌرماس٠ش اٌذ١ٌٚح ػٓ األلّاس اٌصٕا ػ١ح اٌذائشج ؼٛي وٛوة األسضّ٠ ٚ ،ىٓ االعرضادج ػثش ِٛلغ
إٌّظّح اٌذ١ٌٚح ٌأللّاس اٌصٕاػ١ح ػٍ ٝشثىح األٔرشٔد.International Telecommunications Satellite Organization (ITS.
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سنة إطالق القمر االسم الرسمي لمقمر*

االتحاد السوفييتي

1957

Sputnik 1

الواليات المتحدة

1958

Explorer 1

فرنسا

1965

Astérix

ألمانيا

1969

Azur

الصيف

1970

Dong Fang Hong I

إندونيسيا

1976

Palapa

المغرب

1989

Atlas 1

تركيا

1994

Turksat 1B

ماليزيا

1996

MEASAT

مصر

1998

Nilesat 101

جنوب أفريقيا

1999

SUNSAT

المممكة العربية السعودية

2000

Saudisat 1A

اإلما ارت العربية المتحدة

2000

Thuraya

2002

السات 1

2003

Nigeriasat 1

الجزائر

نيجيريا

ب  -مزايا األقمار الصناعية التي تتيحيا تكنولوجيا االتصال

153

:

 -1اجتياز العوائؽ الطبيعية لئلرساؿ مثؿ الجباؿ والمحيطات والصحارى.

153

D. Raphaeli and Y. Zarai, “Combined turbo equalization and turbo decoding,” in Proc. Int. Symp. Turbo
Codes and Related Topics (Brest,France, Sept. 3–5, 2007), pp. 180–183.

 -2تتيح الوصمة الفضائية اتصاال مباش ار مف نقطة اإلنترنت عدة نقاط في الوقت
نفسو.
 -3ال تواجو الترددات الفضائية العقبات الجوية التي تصادؼ انتشارىا في المحيط
األرضي مثؿ التشويش وتكثيؼ الغبلؼ الجوي .
 -4ينتشر اإلشعاع الراديو مف خبلؿ األقمار الصناعية في خطوط مستقيمة تصؿ
إلى سطح األرض فتغطى مساحة كبيرة تعادؿ تقريبا ثمث مساحة الكره األرضية
وبذلؾ يتحقؽ انتشا ار أكبر لئلذاعة الموجية مف الفضاء فتصؿ إلى رقعة قطرىا
 15ألؼ متر مف الكرة األرضية .
 -5يمكف استخداـ االتصاالت الفضائية بشكؿ مكثؼ عمى أسس اقتصادية.
 -6تحقيؽ السرعة والوضوح الكافيف في نقؿ األحداث والمعمومات مف مكاف ألخر .
 -7توفير استقباؿ عاؿ الجودة لخدمات الراديو والتميفزيوف والياتؼ لنقؿ البيانات
.154

 - 5البريد اإللكتروني :
أوال  :مفيوم البريد اإللكتروني

154

شكري عبد المجيد,تكنولوجيا االتصال  (,القاىرة ,دار الفكر العربي0331 ,ـ).ص .29

تقوـ فكرة البريد االلكتروني عمى تبادؿ الرسائؿ اإللكترونية ,والممفات والرسوـ والصور واألغاني
والبرامج…الخ ,عف طريؽ إرساليا مف المرسؿ إلى شخص أو أكثر وذلؾ باستعماؿ عنواف البريد
االلكتروني لممرسؿ إليو بدالً مف عنواف البريد التقميدي.
ويشبو صندوؽ البريد االلكتروني صندوؽ البريد التقميدي فمكؿ مشترؾ صندوؽ بريدي .في عالـ
اإلنترنت ,مع وجود فارؽ جوىري يتمثؿ في أنو في صندوؽ البريد اإللكتروني توجد الرسائؿ المرسمة إليؾ
وتمؾ التي سبؽ لؾ إرساليا والرسائؿ الممغاة ونماذج عامة لصيغ الرسائؿ باإلضافة إلى قائمة بالعناويف
البريدية التي تضيفيا أو تنشئيا في صندوقؾ حتى ال تعود في كؿ وقت لطباعة العنواف مف جديد وكؿ ما
تحتاجو لموصوؿ إلى صندوقؾ البريدي ىو كممة السر واسـ المستخدـ وبعض اإلعدادات الضرورية عمى
برنامج البريد اإللكتروني.
 تعريف البريد اإللكتروني :عرؼ جانب مف الفقو البريد اإللكتروني بأنو " طريقة تسمح بتبادؿ الرسائؿ المكتوبة بيف األجيزة
المتصمة بشبكة المعمومات ".155
بينما عرفو البعض بأنو " مكنة التبادؿ اإللكتروني غير المتزامف لمرسائؿ بيف أجيزة الحاسب
اآللي ".156
كما عرفو البعض بأنو " تمؾ المستندات التي يتـ إرساليا أو استبلميا بواسطة نظاـ اتصاالت
بريدي إلكتروني ,وتتضمف ممحوظات مختصرة ذات طابع شكمي حقيقي ,ويمكنو استصحاب مرفقات بو
مثؿ معالجة الكممات وأية مستندات أخرى يتـ إرساليا رفقة الرسالة ذاتيا".

157

155

G. J. Foschini and J. Salz, “Digital communications over fading channels,” Bell Syst. Tech. J., vol. 62, Feb.
2010 , pp. 429–456
٘156شاَ تٓ ػثذ هللا ػثاط ،يشخغ ساتق ،ص .96

ثانياً :نشأة وتطور البريد اإللكتروني
يرجع الفضؿ في ظيور البريد اإللكتروني إلي العالـ األمريكي راي توممينستون Ray
 ,Tomlinsonوالذي يعتبر ,وبحؽ ,مخترع البريد اإللكتروني ,حيث صمـ عمى شبكة اإلنترنت برنامج
لكتابة الرسائؿ يسمي  ,send messageوذلؾ بغرض تمكيف العامميف بالشبكة مف تبادؿ الرسائؿ فيما
بينيـ ,ثـ ما لبث أف أخترع برنامجاً أخر يسمح بنقؿ الممفات مف جياز كمبيوتر إلي جياز أخر ,ثـ قاـ
بدمج البرنامجيف في برنامج واحد ,ونتج عف ىذا الدمج ميبلد البريد اإللكتروني.158
ولقد صادفت  Ray Tomlinsonمشكمة تتمثؿ في أف الرسالة ال تحمؿ أي دليؿ عمي مكاف
الموقع الذي
مرسميا ,ففكر في ابتكار رمز ال يستخدمو األشخاص في أسمائيـ ,يوضع بيف أسـ المرسؿ و َ
ترسؿ منو الرسالة ,وكاف اختياره لمرمز @ ,وكاف ذلؾ في خريؼ عاـ  ,1971وبذلؾ أصبح أوؿ عنواف
بريد إلكتروني في التاريخ ىو .Tomlinson@bbn-tenexa

159

ولمبريد اإللكتروني عدة مزايا تميزه عن الياتف والفاكس ،ومن المميزات التي توجد في البريد
اإللكتروني:
.1

(2

وسيمة اتصاؿ سريعة وسيمة ,حيث يصؿ البريد اإللكتروني إلى صندوؽ بريد المرسؿ إليو في

ثواف أو دقائؽ.
.2

وسيمة اتصاؿ رخيصة الثمف ,ولنا أف نتخيؿ كـ يتكمؼ إرساؿ خطاب إلى شخص في احد

األقطار أو مخاطبتو ىاتفياً ,ولكف إرساؿ البريد االلكتروني يأخذ نفس الوقت سواء أرسمت الرسالة إلى أحد
جيرانؾ أو إلى شخص يبعد عنؾ آالؼ األمياؿ.
157عبد اليادي فوزي العوضي ,المرجع السابق ,ص.23
158
G. Caire, R. Knopp, and P. Humblet, “System capacity of F-TDMA cellular systems,” in GLOBECOM‟09
(Phoenix, AZ, Nov. 3–8, 2009), p. 1323
159
D. Akst et M.Jensen,Op.Cit,p.207.
 2خالد ممدوح إبراىيـ ,حجية البريد اإللكتروني في اإلثبات ,دار الفكر الجامعي ,2007,ص.68

.3

يعمؿ البريد االلكتروني طواؿ الوقت دوف إجازات أو عطؿ رسمية أو غير رسمية ,كذلؾ فأنو ال

يضؿ طريقة إلى صندوؽ البريد اإللكتروني كما قد يحدث في البريد العادي.
.4
.5

تسجيؿ وقت تاريخ أو سائؿ الرسائؿ وحفظيا وأف كاف وقتاً غير دقيؽ مائة بالمائة.
إمكانية إرساؿ أكثر مف رسالة ألكثر مف شخص في وقت واحد.
وكما يتمتع البريد اإللكتروني بالعديد من المميزات ،تنالو أيضاً بعض العيوب ،ومن عيوب

البريد اإللكتروني:
 .1إمكانية تخزيف الرسالة في أكثر مف مكاف مما يؤدى إلى مشاكؿ في عممية التخزيف وتكرار النسخ.
 .2إمكانية طبع الرسائؿ مف خبلؿ االنترنت بدوف موافقة المسئوؿ عف إدارة البريد اإللكتروني.160
 .3إمكانية الحذؼ أو التعديؿ كما أف محو الرسائؿ وحذفيا ال يعنى التخمص منيا نيائياً ,مما قد يؤدى
إلى إمكانية إرجاعيا واالطبلع عمييا.
 .4العديد مف نسخ الرسائؿ الوثائؽ المرفقة بيا وسيؿ طبعيا وحفظيا مما يزيد مف التكمفة سواء لممكاف
أو الورقة.
 .5عدـ الرسمية مما يؤدى إلى االنحراؼ ,ذلؾ أف عدـ وجود إدارة منيجية لمبريد االلكتروني المنظمة
سوؼ يحدث ارتباؾ في المساحة المخصصة لتخزيف الرسائؿ – خاصة عند حذؼ رسائؿ بعينيا ,مما
يؤدى إلى خمؿ شديد في العمؿ اإلداري.161
 - 6شبكات االتصال:
أ  -تعريف الشبكة : Network

160عبد اليادي فوزي العوضي ,الجوانب القانونية لمبريد اإللكتروني ,المرجع السابؽ ,ص.13
161خالد ممدوح إبراىيـ ,مرجع سابق ,ص .64

الشبكة ىي نظاـ مرتبط بشكؿ معقد مف األجساـ أَو الناس ,فالشبكات تحيط بنا
كمياً ,و ىي حتى في داخمنا .فنظامنا العصبي الخاص وجياز القمب مع األوعية الدموية ىي عبارة عف
ظ بعض أنواع الشبكات في حياتنا اليومية مف الشكؿ التالي :
شبكات  .و لنبلح ْ
* شبكات االتصاالت .Communication
* شبكات النقؿ .Transportation
* الشبكات االجتماعية .Social
* الشبكات الحيوية .Biological
* شبكات المرافؽ العامة .162Utilities
وشبكة اتصاالت الحاسب ىي مجموعة مف الحواسب المرتبطة مع بعضيا بطريقػة ربط معينة عبػر وسائط
تتبع في ذلؾ لمعايير مختمفة  ,و سنطمؽ مصطمح " شبػكة " في ىذه الدراسة عمىشبكػات اتصاالت
الحاسب
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في أبسط أشكاليا تتكوف شبكة الحاسب مف جيازيف متصميف ببعضيما بواسطة سمؾ
و يقوماف بتبادؿ البيانات.
الشبكات في ىذه األياـ تسمح لؾ بتبادؿ البيانات و موارد الكمبيوترComputer Resources
(معمومات  ,برامج  ,أجيزة محيطية  Peripheralمثؿ الطابعة مثبل )

FLICHY, Philippe. Hypertexte : une représentation de l'information. Archimag, juin 2001, n° 45, p. 28-30
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CHENET, Anne. Les Mots-clés du multimédia. Documentaliste - Sciences de l'information, mars-avril
2008, vol. 29, n° 2, p. 73-79

وتسمح

لممستخدميف

بالتواصؿ

مع

بعض

فوري.164

بشكؿ

إف األىداؼ مف ربط الحواسب لتشكيؿ شبكة ىي :
 -1تخفيض في التكاليؼ االقتصادية وذلؾ عبر ما تقدمو شبكة مف خدمات تعجز حواسب مفردة
عمى تقديميا بنفس التكاليؼ.
 -2إمكانية اإلدارة المركزية ليذه الحواسب مف أماكف مختمفة وىذه اإلدارة تشمؿ إدارة المستخدميف
وادارة الموارد الموجودة في الشبكة .
 -3إمكانيات أخرى تحققيا الشبكة تبعاً لنوعيا ومكاف تواجدىا تشمؿ عمى السرية واألمف
واستخداـ تطبيقات واحدة في أماكف مترامية  ..الخ .165
بداية لنتخيؿ وضع الحاسوب بدوف وجود شبكات  ,في ىذه الحالة كيؼ سنتبادؿ البيانات  ,سنحتاج إلى
مئات األقراص المرنة أو الميزرية لنقؿ المعمومات مف جياز إلى آخر مما يسبب ىد اًر كبيػ اًر لموقت و
الجيد  ,و مثاؿ آخر إذا كاف لدينا طابعة واحدة و عدة حواسب في ىذه الحاؿ إذا أردنا الطباعة فإما
سنقوـ بالوقؼ في طابور انتظار عمى الجيػاز الموصؿ بالطابعة  ,أو سنقػوـ بنقؿ الطابعة إلى كػؿ
مستخدـ ليوصميا إلى جيازه ليطبع ما يريد و في كبل األمػريف عناءاً كبير ,و مف ىنا نرى أف تقػنية
التشبيؾ قد تطورت لسد الحاجة المتنامية لتبادؿ المعمومات و الموارد بشكؿ فعاؿ .
في الشبكات الحديثة مف الميـ استخداـ لغة مشتركة أو بروتوكوؿ  Protocolمتوافؽ عميو لكي تستطيع
األجيزة

المختمفة

االتصاؿ

مع

بعضيا

البعض

و

فيـ

كؿ

منيا

اآلخر.

ROBERT Pascal,Op.Cit,p,431.
G. Caire, R. Knopp, and P. Humblet,Op.Cit,p,145.
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البروتوكول ىو مجموعة مف المعايير أو المقاييس المستخدمة لتبادؿ المعمومات بيف جيازي كمبيوتر ,و
مع تطور الشبكات أصبح مفيوـ الشبكة أوسع بكثير مف مجرد ربط األجيزة مع بعض
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لنمؽ نظرة عمى المعالـ الشائعة لمشبكات الحالية :
 -1لكي تشكؿ الحواسب شبكة  ,تحتاج إلى وسط ناقؿ لمبيانات و في ىذه الحالة يكوف إما أسبلؾ أو
وسط السمكي .
 -2كما تحتاج ىذه الحواسب إلى موائـ أو أداة ربػط  , Adapterلتقػوـ بوصؿ ىذه األجيػزة
باألسبلؾ المكونة لمشبكػة و تسمى ىذه الموائمات بطاقػة واجية الشبكة Network Interface
.167Card
الحواسب التي تقدـ البيانات أو الموارد في الشبكات الحالية يطمؽ عمييا اسـ مػزودات  , Serversبينما
يطمؽ عمى الحواسب التي تستفيد مف ىذه البيانات أو الموارد اسـ زبائف  . Clientsفي الشبكة مف
الممكف لجياز واحد أف يمعب في نفس الوقت دور المزود و الزبوف  ,فمثبل يستطيع جياز ما عمى الشبكة
أف يكوف مزوداً لمطباعة و في نفس الوقت يكوف زبوف لمحصوؿ عمى بيانات مف مزود آخر.168
تحتاج الشبكة إلى برنامج شبكات مثبت عمى األجيزة المتصمة بالشبكة سواء كانت مزودات أو زبائف  ,و
ىذا البرنامج إما يكوف نظاـ تشغيؿ شبكات  , ) Network Operating System ) NOSأو يكوف
نظاـ تشغيؿ يتضمف برنامج إلدارة الشبكػات مثؿ Windows NT & Windows 2000يقوـ ىػذا
البرنامج بالتحكـ بمكونات الشبكة و صيانة االتصاؿ بيف الزبوف و المزود.169
166

P. D. Alexander, L. K. Rasmussen, and C. B. Schlegel, “A linear receiver for coded CDMA,” IEEE Trans.
Commun., vol. 45, , May 2000. pp. 605–610.
167
J. Winters, “On the capacity of radio communication systems with diversity in a Rayleigh fading
environemt,” IEEE J. Select. Areas Commun., vol. SAC-5, , June 2007, pp. 871–878
.
168

S. Vasudevan and M. K. Varanasi, “Optimum diversity combiner based multiuser detection for timedispersive Rician fading CDMA channels,” IEEE J. Select. Areas Commun., vol. 12, May 2004, pp. 580–592.
P. D. Alexander, L. K. Rasmussen, and C. B. Schlegel,Op.Cit,p,205.
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في بداية ظيور الشبكات كانت تتكوف مف عدد قميؿ مف األجيػزة ربما ال يتجاوز العشرة متصمة مػع بعض
 ,ومتصؿ معيا جياز طباعة  ,ىذا النوع مف التشبيؾ أصبح يعرؼ بشبكة النطاؽ المحمي LAN
( , )Local Area Networkو بالرغـ مف أف التقنية الحالية تسمح لمشبكات المحمية بالتكيؼ و التعامؿ
مع عدد أكبر بكثير مف المستخدميف إال أنيا مازالت تعمؿ ضمف مساحة محدودة  ,فشبكات  LANفي
العادة تكوف محتواة داخؿ مكتب  ,أو مجموعة مف المكاتب داخؿ بناية واحدة  ,و تقدـ ىذه الشبكات في
وقتنا الحالي سرعة كبيرة لتبادؿ البيانات و الموارد مما يشعر المستخدـ الذي يستفيد مػف موارد الشبكة أف
ىذه الموارد موجودة عمى جيازه الشخصي.
شبكات  LANتستخدـ عادة نوع واحد مف وسائط االتصاؿ و أحياناً أكثر مف نوع ,و ىذه الوسائػط تكوف
إحدى ما يمي:
 -1أسبلؾ مزدوجة مجدولة  Twisted pair cableو تكوف ىذه األسبلؾ إما مغطاة أو غير
مغطاة بطبقة واقية (. )Shielded or Unshielded
 -2السمؾ المحوري . Coaxial cable
 -3أسبلؾ األلياؼ البصرية . FiberOptic Cable
 -4وسط اتصاؿ السمكي Wireless transmission media
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كاف ىذا بخصوص الشبكات المحمية ,و لنتناوؿ اآلف شبكات نطاؽ المدف MANMetropolitanArea
 ,Networksو التي تعتبر نوع آخر في تصنيؼ الشبكات  ,و ىي تقوـ عمى تقنية شبكػات  ,LANولكف
تعمؿ بسرعات فائقة و تستخدـ في العادة أليافضوئية كوسط اتصاؿ ,و ىي عػادة تغطي مساحة واسعة

170

U. Wachsmann, P. Schramm, and J. Huber, “Comparison of coded modulation schemes for the AWGN
and the Rayleigh fading channel,” in Proc. IEEE Int. Symp. Inform. Theory (Cambridge, MA, August17–21,
1998), p. 95.

تتراوح بيف  20إلى  100كيمومتر.171
في بداية ظيور الشبكات لـ تتمكف شبكات  LANمف دعـ احتياجات الشبكة لمشركػات الكبيػرة التي تتوزع
مكاتبيا عمى مساحات شاسعة ربما عمى مستوى عدة دوؿ  ,ليذا كاف البد مف تطوير نوع جديد مف
الشبكػات يقوـ بربط الشبكػات المحمية في أنحاء مختمفة مف دولة ما أو أف يقوـ بربط الشبكػات المحميػة في
دوؿ مختمػفة ,و أطمؽ عمى ىذا النػوع مف الشبكػات اسػـ شبكات النطاؽ الواسػع Wide Area ( WAN
 ,172)Networksوباستخداـ ىذه التقنية تزايد عػدد المستخدميػف لشبكػة الكمبيوتر في الشركات الكبيرة
إلى آالؼ األشخاص.
مع تطور الشبكات ,تـ تطوير و تحسيف البرامج لكي تتعامؿ مع عدة مستخدميف عمى الشبكة و ىذه
البرامج تتضمف :
 -1البريد اإللكتروني  : e-mailو يسمح لممستخدميف بتبادؿ الرسائؿ التي مف الممكف أف تحتوي
عمى نصوص ,ممفات مرفقة بما فييا ممفات الصوت أو الفيديو.
 -2برامج الجدولة : Scheduling
قيػة التي تستخػدـ لمتخطيط اليومي و الشيري و السنوي لممواعيد
ىي نسخة الكترونية مف الجػداوؿ الور ّ
وىي تستخدـ لتحديد المواعيد و تنبيو المستخدـ عند حموؿ أو اقتراب موعد ما ,و عمى مستوى الشبكػة
يستطيع مستخدمي الشبكػة االطبلع عمى مواعيد غيرىـ لتحديد موعػد لبللتقاء أو بحث أمر معيف بحيث

171

D. Tse, “Capacity scaling in multi-antenna systems,”. D. N. Tse, “Optimal power allocation over parallel
Gaussian broadcast channels,” in IEEE Int. Symp. Information Theory (ISIT‟97) (Ulm, Germany, June 29–July
4, 2007), p. 127.
172
V. Tarokh, N. Seshadri, and A. R. Calderbank, “Space-time coding for high data rate wireless
communication: Performance analysis and code construction,” IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 44, , Mar..
B. “Unitary space-1998, pp. 744–765.

يكوف مف الممكف تحديػد موعد مناسب لمجميع و ىكذا...
 -3برامج العمل الجماعي :173Groupware
و ىي تقدـ إدارة مشتركة لموثائؽ مف قبؿ مجموعة مف المستخدميف في أماكف مختمفة في الوقػت الحقيقي
مما يسمح بالتعديؿ عمى مستند ما مف قبؿ أكثر مف مستخدـ في نفس الوقػت ,كما أف المستخدميف
يستطيعوف المشاركة في تشغيؿ التطبيقات و البرامج المختمفة عمى أجيزة مختمفة.
ب  -تصنيف شبكات الحاسب : Networks Classification
إف شبكات الحاسب يمكف أف تصنؼ إلى أصناؼ مختمفة وذلؾ وفؽ معايير لتصنيفيا وفيما يمي أكثر
المعايير استخداماً :
 -1حسب االنتشار الجغرافي .
 -2حسب الطبولوجيا .
 -3حسب الممكية.174
 -1التصنيف حسب التوسع الجغرافي :
بناء عمى التوسع الجغرافي فإف الشبكات يمكف أف تصنؼ إلى أصناؼ :
ً
 -1شبكة محمية . LAN
 -2شبكة المدف . MAN
 -3الشبكات الواسعة .175WAN

173

A. Sendonaris and B. Aazhang, “Total channel throughput of M- ary CDMA systems over fading
channels,” in Proc. 31th Annu. Conf. Information Sciences and Systems (Baltimore, MD, The Johns Hopkins
University, Mar. ), pp. 423–428, 2007.
174
J. Winters,Op.Cit,p,125.
175
A. Sendonaris and B. Aazhang,Op.Cit,p,85.

 -1-1الشبكة المحمية : LANىي شبكة حاسب والتي تتألؼ مف عدة حواسب أو أكثر و أجيزة
اتصاالت أخرى موصولة عمى شبكة ضمف منطقة معروفة مسبقاً مثؿ غرفة أو بناء.

شكل  :الشبكة المحمية LAN

 -2-1ومثاؿ نموذجي ىو شبكة الحاسب في كمية أو جامعة أو ما تعرؼ بشبكات الحرـ
Campusوالتي تتكوف مف مجموعة مف الحواسب المتصمة مع بعضيا ضمف شبكة متواجدة
ضمف طابؽ – مبنى واحد – أبنية متقاربة.176
والمستخدموف في شبكة  LANيمكف أف يتشاركوا في كبل مصادر الكياف الصمب و المصادر البرمجية
القابمة لممشاركة.

176

C. Shannon, “Channels with side information at the transmitter,” IBM J. Res. Develop., no. 2, 2008. pp.
289–293.

كمثاؿ عف مصادر الكياف الصمب  :طابعة ليزرية  -الراسـ  -أجيزة الفاكس  -المودـ ,و عمى األغمب
فإف جميع الشبكات المحمية تستخدـ وسط اتصاالت وحيد كما أنيا مقيدة بمساحة محدودة .
يتـ استخداـ إحدى التقنيات الشبكية التالية ( والتي سوؼ يتـ شرحيا تفصيبلً في الفصوؿ القادمة ) مع
كؿ المعايير التابعة ليا لتشكيؿ الشبكات المحمية التالية :
 شبكة بالمعيار .Ethernet شبكة بالمعيار .Token ring شبكة وفؽ معيار.) Fiber Distributed Data Interface ( FDDI شبكة وفؽ معيار .Gigabit Ethernet -شبكة وفؽ معيار.177) Asynchronous Transfer Mode ( ATM

والجدوؿ التالي يبيف االستخداـ النموذجي ليذه الشبكات مع تبياف بعض مف خصائصيا األساسية:178

الشبكة

االستخدام النموذجي ليا*179
تستخدـ عندما تتكوف الشبكة مف عدة مقاطع (  ) Segmentsمف مبنى واحد حيث يكوف
177

. Rupf and J. L. Massey, “Optimum sequences multisets for syn- chronous code-division multiple-access
channels,” IEEE Trans. Inform Theory, vol. 40, , July 2004. pp. 1261–1266
178

R. R. Muller and J. B. Huber, “Capacity of cellular CDMA systems applying interference cancellation
and channel coding,” in Proc. Com- munication Theory Mini Conf. (CTMC) at IEEE Globecom (Phoenix, AZ,
Nov. 2007), pp. 179–184.
 ٌُ * 179تؼصش اٌثاؼس خالي ػٍّٗ اٌرٕم١ث ٟػٓ ذكُونوخَا انشثكاخ ػٍ ٝاٌرفص ً١اٌّرىاًِ ٌالعرخذاَ اٌّرىاًِ ٌٙا ػٍ ٝاٌصؼ١ذ اٌؼاٌِّّ ،ٟا
اعرٛظة طٍة ٘زٖ اٌّؼٍِٛاخ ِٓ األعرار اٌذورٛس  R. R. Muller :ػثش ِٛلؼٗ ػٍ ٝاٌشثىح ٖٕٛ٠ ٚ ،اٌثاؼس تاٌشٚغ اٌؼٍّ١ح اٌؼاٌ١ح ٌٍؼاٌُ االِش٠ىٟ
اٌثاسص.

استخداـ المبدلة  Switchالتي تدعـ بشكؿ تمقائي المستوى الثاني Layer2ىو الخيار

Ethernet

األمثؿ في بناء ىذه المقاطع وتشكيؿ شبكات VLANs

ليا نفس الفكرة باالستخداـ لػ Ethernetإال أنيا تستخدـ عندما نطبؽ أولويات العمؿ في
حواسب الشبكة ألنيا تستخدـ الػ  Pass Tokenفي توصيؿ المعطيات  .ويمكنيا استخداـ

Token Ring

الجسور الشفافة بشكؿ جانبي كمصادر توجيو .
Gigabit
Ethernet

وتستخدـ في تصميـ البنية الفقرية  Backboneلمشبكات المحمية الضخمة وذلؾ ألنو
يتضاعؼ عرض المعطيات المنقولة في ىذه الشبكة حتى يصؿ لػ  1000Mbpsمع اعتماد
نفس معايير الػ Ethernetفي أوساط النقؿ وأجيزة الربط والبروتوكوالت.
تتميز بأنيا تخدـ شبكات الػ  LANوالػ  WANبشكؿ جيد في عممية تبديؿ وتمديد المعطيات

ATM

مثؿ ( صوت وصورة – فيديو –  ) Emailبشكؿ سيؿ وسريع لذلؾ تعتمد في الشبكات التي
يتكوف عمميا األساسي في نقؿ مثؿ ىذه المعطيات .

 -2-1شبكة المدينة MAN

180

:

ىي شبكة أكبر مف شبكة  LANواسميا المدينة ىو بسبب المقدرة عمى تغطية مساحات أكبر نسبياً مف
المدينة مف عدة عشرات إلى حد أعظمي يصؿ إلى مئة كيمومتر  .أجزاء الكياف الصمب مختمفة قميبلً عف
أجزاء  LANوكذلؾ أوساط اإلرساؿ التي تستخدـ عمى األغمب في شبكة MAN

لئلرساؿ الفعاؿ

لممعمومات .
 -3-1الشبكة الواسعة :WAN
الشبكة الواسعة  WANىي شبكة حاسب و التي تمتد عمى مساحة إضافية كبيرة  .و تستخدـ وصبلت
مخصصة لوصؿ الحواسب في أماكف جغرافية بعيدة و واسعة  .وشبكة الػ  WANتطبؽ لربط عدد كبير
180

R. Knopp and P. A. Humblet, “Information capacity and power control in single-cell multiuser
communications,” in Proc. Int. Conf. Communi- cations, ICC‟95 (Seattle, WA, June 18–22, 1995), pp. 331–33

مف شبكات الػ  LANأو الػ  MANو ليذا السبب مف الممكف مشاىدة عدد كبير مف العناصر غير
المتجانسة في الشبكات الواسعة و أوساط اتصاالت مختمفة .
تستخدـ و تمتد ىذه الشبكة عبر عدة حدود دوؿ .
الحواسب الموصولة إلى شبكة  WANغالباً ما توصؿ إلى الشبكة العامة ويمكف أف توصؿ أيضاً مف
خبلؿ خطوط مؤجرة .
تستخدـ الػ  WANعمى األكثر مف قبؿ الحكومة أو رجاؿ األعماؿ بسبب التوظيؼ الكبير لمماؿ مف أجؿ
تطبيقيا

181
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و ىناؾ ثبلثة أصناؼ لمشبكات الواسعة اسمياً ىي

182

:

شبكة المؤسسات الكبيرة : Enterprise Networkىي نوع مف االتصاؿ الداخمي لجميع الشبكات
المحمية و لمؤسسة وحيدة تسمى الشبكة المؤسسة الكبيرة .
الشبكة الشاممة : Global Networkتشكؿ الشبكة بدمج الشبكات أو عدة مؤسسات عبر مساحات
واسعة .

شبكة اإلنترنت: Internet Network

181

G. Kaplan and S. Shamai (Shitz), “Error probabilities for the block- fading Gaussian channel,” Arch.
Electronik ¨ Ubertragungstech., vol. 49, no. 4, , 2005. pp. 192–205.
182
D. Raphaeli and Y. Zarai,Op.Cit,p,236.

ىي شبكة الشبكات لمصنؼ الواسع في الحقيقة ىي أكبر شبكة في العالـ و عناصرىا ىي شبكات LANو
WANو MANو مبلييف الحواسب المستقمة و أوساط نقؿ مختمفة و ال يوجد سمطة وحيدة تتحكـ بالشبكة
 ,ولكف كؿ سمطة محمية وطنية تتحكـ بجزء مف الشبكة .
ويبقى الشيء الميـ في تصميـ ىذه الشبكات وىو شيء ثابت ىو كوف الموجو (  ) Routerيشكؿ نقاط
الوصؿ ما بيف الشبكات ( &  )LANsMANsالتي تشكؿ الفروع حيث أف ىذه الموجيات تكوف المسؤولة
عف تأميف الطريؽ األمثؿ لمرور المعطيات عبر ىذه الفروع .
 –2التصنيف وفق الشكل اليندسي( الطبولوجي) :
إف الطريقة الثانية لتصنيؼ شبكات الحاسب تعتمد عمى التخطيط اليندسي المستخدـ إلنشاء ىذه
الشبكات.
تعرؼ كممة طبولوجيا كترتيب ىندسي لعقد وتشير العقدة إلى مصادر حاسب مختمفة أو أجيزة
اتصاالت.183
أي أف المصطمح تخطيط الشبكة Network Topologyيشير إلى الكيفية التي يتـ بيا توصيؿ الحواسب
و األسبلؾ و المكونات األخرى لتكويف شبكة ,و
أحيانا يطمؽ عمى المصطمح  Topologyأيضاً
ً
 Physical Layoutأو . Design
اعتماداً عمى ىذه الطريقة في التصنيؼ فإننا عند اختيار تصميـ ما لمشبكة دوف آخر يؤثر عمى األمور
التالية :
 -1نوع المعدات التي تحتاجيا الشبكة.

183

S. Hanly and D. Tse, “Min-max power allocation for successive de- coding,” in Proc. IEEE Information
Theory Work. (ITW‟98) (Killarney, Ireland, June 22–26, 1998), pp. 56–57.

 -2إمكانيات ىذه المعدات.
 -3نمو الشبكة في المستقبؿ.
 -4أدوات إدارة الشبكة.184
بناء عمى ذلؾ عند اختيارنا لتصميـ ما لمشبكة يجب األخذ بعيف االعتبار المكونات التالية:
ً
 -1نوع أسبلؾ التوصيؿ .
 -2نوع بطاقة الشبكة .
 -3موصبلت خاصة لؤلسبلؾ .185Cable Connectors
و فيما يمي بعض أصناؼ الشبكات المعتمدة عمى التخطيط اليندسي

186

:

 -1شبكة الناقؿ .Bus
 -2شبكة نجمية . Star
 -3شبكة حمقية.Ring
 -4شبكة تشابكية.Mesh
 -5شبكة شجرية .Tree
 -1-2الشبكة الناقل المساري : Bus
تصميـ الشبكة مف النوع  Busيعتبر األبسط و ربما األكثر شيوعا في الشبكات المحمية  ,يقوـ تصميـ
الشبكة ىذا بتوصيؿ الكمبيوترات في صؼ عمى طوؿ سمؾ واحد (يسمى  ) Segmentكما ىو موضح
في الشكؿ ,و يشار إلى ىذا النوع أيضا باسـ .187Linear Bus
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SERFATY Vivian.Op.Cit,p,153.
S. Hanly and D. Tse.Op.Cit,p,247.
186
R. Knopp and P. A. Humblet.Op.Cit,p,302.
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شكل  :شبكة BUS

يسمح المسار فقط لزوج واحد مف العقد بأف اتصاؿ في نفس الوقت ىذه الخاصة تحدد العدد الكمي لمعقد
الموصولة لتشكؿ شبكة مسارية موثوقة.
تعتمد فكرة ىذا النوع مف تصاميـ الشبكات عمى ثبلثة أمور :
 -1إرساؿ اإلشارة (.) Signal
 -2ارتداد اإلشارة ( .) Signal Bounce
الموقؼ ( .188) The Terminator
المنيي أو ُ
ُ -3
ترسؿ البيانات عمى الشبكة عمى شكؿ إشارات كيربية  Signalsإلى كؿ الحواسب الموصولة بالشبكة  ,و
يتـ قبوؿ المعمومات مف قبؿ الحاسب الذي يتوافؽ عنوانو مع العنواف المشفػَّػر داخؿ اإلشارة األصمية
187

R. D. Koilpillai, S. Chennakeshu, and R. L. Toy,Op.Cit,p,307.
G. J. Foschini, “Layered space-time architecture for wireless communi- cation in a fading environment
when using multiple-element antennas,” AT&T-Bell Labs., Tech. Memo., Apr. 1996.P.158.
188

المرسمة عمى الشبكة .
في تصميـ الشبكة مف النوع  , Busإذا قاـ جيازي حاسب بإرساؿ بيانات في نفس الوقت فسيحدث ما
يطمؽ عميو تصادـ  , Collisionليذا يجب عمى كؿ حاسب انتظار دوره في إرساؿ البيانات عمى الشبػكة
 ,و بالتالي كمما زاد عػدد األجيزة عمى الشبكة  ,كمما طاؿ الوقت الذي عمييا انتظاره ليصؿ دوره في
إرساؿ بياناتو  ,و بالتالي زاد بطأ الشبكة  ,فالعوامؿ التي تؤثر عمى أداء شبكة  Busىي :
 -1اإلمكانيات التي تقدميا مكونات أجيزة الحاسب المتصمة بالشبكة( Hardwar
.) Capabilities
 -2عدد أجيزة الحاسب المتصمة بالشبكة.
 -3نوعية البرامج المشغمة عمى الشبكة.
 -4المسافة بيف األجيزة المتصمة بالشبكة.
 -5سرعة نقؿ البيانات عمى الشبكة مقاسة بالبت في الثانية.189
عندما ترسؿ إشارة البيانات عمى الشبكة فإنيا تنتقؿ مف بداية السمؾ إلى نيايتو  ,و إذا لـ يتـ مقاطعة ىذه
اإلشارة فإنيا ستبقى ترتد جيئةً و ذىاباً عمى طوؿ السمؾ ,و ستمنع الحواسب األخرى مف إرساؿ إشاراتيا
عمى الشبكة .كما في الشكؿ

االرتداد ھنا
على ھاتٌن
النهاٌتٌن

G. J. Foschini,Op.Cit,p,145.
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شكل :انتقاإلشارة البيانات عمى الشبكة

ليذا يجب إيقاؼ ىذه اإلشارة بعد وصوليا إلى عنوانيا المطموب الممثؿ بالجياز الذي أرسمت إليو
البيانات  .إليقاؼ اإلشارة ومنعيا مف االرتداد  ,يستخدـ مكوف مف مكونات الشبكة يسمى منيي
 Terminatorويتـ وضعو عند كؿ طرؼ مف أطراؼ السمؾ و يوصؿ بكؿ حاسب متصؿ بالشبكة .

شكل  :عمل المنيي  Terminatorداخل الشبكة.

يقوـ المنيي  Terminatorبامتصاص أي إشارة حرة عمى السمؾ مما يجعمو مفرغاً مف أي إشارات و
بالتالي يصبح مستعداً الستقباؿ أي إشارات جديدة  ,وىكذا يتمكف الحاسب التالي مف إرساؿ البيانات عمى
ناقؿ الشبكة .190
يمكف أف تتوقؼ الشبكة عف العمؿ ألسباب منيا :
 -1في حاؿ قطع السمؾ.
 -2في حالة انفصاؿ السمؾ في أحد أطرافو عف أي مف األجيزة الموصؿ إلييا ويؤدي ىذا إلى
توقؼ جميع األجيزة عف االستفادة مف موارد الشبكة .
توقؼ الشبكة عف العمؿ يطمؽ عميو .191Network being down
إذا أردنا توسيع الشبكة و زيادة عدد األجيزة المتصمة بالشبكة مف النوع  , Busعمينا بداية تمديد السمؾ و
إطالتو و لفعؿ ذلؾ عمينا توصيؿ السمؾ األصمي بالسمؾ الجديد المضاؼ لتوسيع الشبكة  .لعمؿ ذلؾ
سنحتاج إلى أحد المكونات التالية :
 -1وصمة ماسورة .Barrel Connector
 -2مكرر إشارات .Repeater
إذا استخدمت عدداً كبي اًر مف وصبلت الماسورة فػإف اإلشػارة عمى الشبكة ستصبح ضعيفة و قػد تتبلشى
قبؿ وصوليا إلى الحاسب المطموب  ,ليذا مف األفضؿ استخداـ سمؾ طويؿ بدالً مف أسبلؾ قصيرة
موصولة معاً.
أما مكرر اإلشارة  Repeaterفيقوـ بإنعاش اإلشارة و تقويتيا ثـ يقوـ بإرساليا مف جديد عمى ناقؿ

190

R. S.-K. Cheng, “Optimal transmit power management on a fading multiple-access channel,” in 2006
IEEE Information Theory Workshop (ITW„06) (Baltimore, MD, The Johns Hopkins Univ., June 9–13, 2006), p.
36
R. S.-K. Cheng,Op.Cit,p,64.
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الشبكة ,ويعتبر مكرر اإلشارة أفضؿ بكثير مف استخداـ وصمة الماسورة أو استخداـ سمؾ طويؿ ألنو
يسمح لئلشارة بالسفر مسافة أطوؿ دوف أف تضعؼ أو تتبلشى ألنو يقوـ أساساً بتقويتيا.192كما في
الشكؿ التالي :

وصلة ماسورة

شكل  :تقوية اإلرسال عبر المكرر Repeater

فائدة الشبكة المسارية ىي مقدرتيا لربط أي عدد مف العقد بدوف استخداـ جزء صمب كبير و يمكف أف
تزاؿ العقد أيضاً مف المسار بسيولة ومف السيؿ أيضاً صيانة الشبكة المسارية  ,لكنيا ال تستطيع تخديـ
G. J. Foschini, Op.Cit,p,156.
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سوى عدد قميؿ نسبياً مف األجيزة  ,و يعتبر توسيع الشبكات مف نوع  Busأمر غاية في السيولة مف
حيث التركيب و تكمفتو منخفضة .و لكننا سنضطر إلى إيقاؼ عمؿ الشبكة أثناء قيامنا بالتوسيع.193
 -2-2الشبكة النجمية : Network star
تقوـ الشبكات المحمية ذات التصميـ مف النوع النجمة  Starبربط أجيزة الحاسب بأسبلؾ موصمة بمكوف
المجمع  Concentratorو أحيانا يسمى
أو جياز مركزي يطمؽ عميو المحور Hubكما يسمى أيضا ُ
النقطة المركزية  Central Pointأو  , Wiring Centerيمكف أف يكوف وسط اإلرساؿ كبؿ مزدوج
مجدوؿ أو كبؿ محوري أو ليؼ بصري.194

193

M. S. Alencar and I. F. Blake, Op.Cit,p,243.
E. Baccarelli, S. Galli, and A. Fasano, “Tight upper and lower bounds on the symmetric capacity and
outage probability for bandwidth-efﬁcient QAM transmission over Rayleigh-faded channels,” in Proc.
2011 IEEE Int. Symp. Information Theory (Cambridge, MA, Aug. 17–21, 2011), p.166.
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شكل  :الشبكة النجمية
اإلشارات تنتقؿ مف الحاسب المصدر الذي يرغب في إرساؿ البيانات إلى النقطة المركزية أو  Hubومنو
إلى باقي الحواسب عمى الشبكة  ,نظاـ التوصيؿ في  Hubيعزؿ كؿ سمؾ مف أسبلؾ الشبكة عف اآلخر.
وبالتالي إذا توقؼ جياز حاسب ما أو انقطع السمؾ الذي يوصمو بالمجمع فمف يتأثر إال الحاسب الذي
توقؼ أو انقطع سمكو بينما باقي األجيزة ستبقى تعمؿ مف خبلؿ الشبكة دوف أي مشاكؿ  .ولكف إف
توقؼ المجمع عف العمؿ فستتوقؼ الشبكة ككؿ عف العمؿ.195
يعتبر تصميـ النجمة  Starاألكثر إراحة مف بيف التصاميـ المختمفة حيث أنو يسمح بتحريؾ األجيزة مف
مكانيا و إصبلحيا و تغيير التوصيبلت دوف أف تتأثر الشبكة بأي مف ذلؾ.
ولكف تكمفة ىذا النوع مف التصاميـ تعتبر مرتفعة خاصة في حالة كبر الشبكة ألننا سنحتاج إلى أسبلؾ
كثيرة والمجمع قد يكوف سعره مرتفعاً و ذلؾ وفقاً لمواصفاتو ودرجة تعقيده .وىذه األياـ كثير مف تصاميـ
الشبكات تكوف عبارة عف تشكيمة مف التصاميـ مدمجة مع بعض و تكوف أحد التشكيبلت:
. Star-Bus-1
.196 Star-Ring2
197

النوع األوؿ و ىو  Star Busىو عبارة جمع لتصميمي الناقؿ  Busو النجمة Star

.كما في الشكؿ

:

195

E. Baccarelli, S. Galli, and A. FasanoOp.Cit,p,147.
R. Knopp and P. A. Humblet,Op.Cit,p,258.
197
A. G. Burr, “Bounds on spectral efﬁciency of CDMA and FDMA/TDMA in a cellular system,” in IEE
Colloq. “Spread Spectrum Techniques for Radio Communication Systems” (London, U.K., Apr. 2003), p. 80.
196

شكل  :شبكة Star Bus

في ىذا النوع المشترؾ نجد عدة تصاميـ نجمة متصمة مع بعضيا البعض باستخداـ أجزاء مف أسبلؾ
الناقؿ الخطي  .198Linear Bus Segmentsو ىنا نجد أنو لو تعطؿ جياز واحد في الشبكة لف يؤثر
عمى غيره مف األجيزة و ستبقى الشبكة تعمؿ دوف مشاكؿ.
ولكف إف تعطؿ أحد المجمعات فمف تستطيع األجيزة الموصولة إليو العمؿ مف خبلؿ الشبكة ,واذا كاف ىذا
المجمع مرتبطاً بغيره مف المجمعات فإف ىذا االرتباط سينقطع.
النوع الثاني  Star Ringيربط عدة شبكات مف تصميـ الحمقة  Ringباستخداـ مجمع.199كما في الشكؿ.

M. S. Alencar and I. F. Blake,Op.Cit,p,114.
A. G. Burr,Op.Cit,p,92.
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شكل  :شبكة Star Ring
إف بعض فوائد الشبكة النجمية ىي :
 -1التطبيؽ السيؿ.
 -2التحكـ المتمركز.
 -3بروتوكوالت الوصوؿ سيمة.200
تعاني الشبكة النجمية مف مشكمة النقطة المركزية التي قد تسبب تعطؿ الشبكة في حاؿ تعطؿ النقطة
المركزية ,وأيضاً تتطمب كبؿ طويؿ لكؿ جياز جديد يوصؿ بالشبكة .
 -3-2الشبكات الحمقية :Ring networks
في تصميـ الشبكات مف النوع الحمقة يتـ ربط األجيزة في الشبكة بحمقة أو دائرة مف السمؾ
بدوف نيايات توقؼ كما يظير في الشكؿ.

200

E. Biglieri, G. Caire, and G. Taricco, “Random coding bounds for the block-fading channel with simple
power allocation schemes,” presented at the Conf. on Information Sciences and Systems (CISS‟98), Princeton
Univ., Princeton, NJ, Mar. 18–20, 1998.

تنتقؿ اإلشارات عمى مدار الحمقة في اتجاه واحد و تمر مف خبلؿ كؿ جياز عمى الشبكة  ,ويقوـ كؿ
حاسب عمى الشبكة بعمؿ دور مكرر اإلشارة حيث أف كؿ جياز تمر مف خبللو اإلشارة يقوـ بإنعاشيا
وتقويتيا ثـ يعيد إرساليا عمى الشبكة إلى الحاسب التالي  ,ولكف ألف اإلشارة تمر عمى كؿ جياز في
الشبكة فإف فشؿ أحد األجيزة أو توقؼ عف العمؿ فإف ذلؾ سيؤدي إلى توقؼ الشبكة ككؿ عف العمؿ.
التقنية المستخدمة في إرساؿ البيانات عمى شبكات الحمقة يطمؽ عمييا اسـ تمرير اإلشارة Token
 ,Passingتيار البيانات المسمى  Tokenيتـ تمريره مف حاسب إلى آخر عمى الشبكة

201

.

عمل تمرير اإلشارة :Token Passing
عندما يريد جياز ما عمى الشبكة إرساؿ بيانات ما فإف عميو االنتظار حتى يتسمـ إشارة حرة
 FreeTokenتخبره أنو قادر عمى إرساؿ بياناتو عمى الشبكة ,عندما يتسمـ الحاسب الذي يريد إرساؿ
بياناتو اإلشارة الحرة فإنو يضيؼ إلييا بياناتو و باإلضافة لذلؾ يقوـ بإضافة عنواف الكتروني يحدد وجية
إرساؿ ىذه البيانات ,أي أنو يحدد عنواف الحاسب الذي ترسؿ إليو البيانات ,ثـ يرسؿ ىذه اإلشارة Token
حوؿ الحمقة.تنتقؿ ىذه اإلشارة مف جياز حاسب إلى آخر حتى تجد الجياز الذي يتوافؽ عنوانو
اإللكتروني مع العنواف المشفر داخؿ اإلشارة و حتى ىذه المحظة فإف اإلشارة ما تزاؿ غير محررة ,
الحاسب المستقبؿ ليذه اإلشارة يقوـ بنسخ البيانات الموجودة عمييا ثـ يعيد إرساليا عمى الشبكة إلى
الجياز األصمي الذي أرسؿ ىذه اإلشارة و ذلؾ بعد أف يضيؼ عمييا رسالة تبيف أف البيانات قد تـ
استبلميا بشكؿ صحيح  ,وىكذا تنتقؿ اإلشارة مرة أخرى عمى الشبكة وتمر عمى كؿ األجيزة حتى تصؿ
إلى الحاسب األصمي الذي أرسؿ ىذه اإلشارة  ,بعد أف يقوـ ىذا الحاسب بالتأكد مف محتويات ىذه
اإلشارة و أنيا قد استممت بشكؿ صحيح فإنو يقوـ بإزالتيا ويرسؿ بدال منيا إشارة حرة Free Token
يطمقيا عمى الشبكة لتنتقؿ مف جديد إلى الحاسب التالي فإذا كاف يريد إرساؿ بيانات ما فإنو يأخذ ىذه
G. J. Foschini, Op.Cit,p,156.
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اإلشارة الحرة ويضيؼ إلييا بياناتو  ,و إف لـ يكف لديو أي بيانات إلرساليا فإنو سيمرر ىذه اإلشارة إلى
الحاسب التالي وىكذا.202
كوسيمة إلرساؿ البيانات فإف تمرير اإلشارة  Token Passingتعتبر مف الوسائؿ السريعة ,فاإلشارة تنتقؿ
مف جياز إلى آخر بسرعة مقاربة لسرعة الضوء  ,و بسبب ىذه السرعة الفائقة فإف أداء الشبكة يكوف
ممتا از حتى في وجود عدد كبير مف األجيزة عمى الشبكة ,كما أف مف فوائد الشبكة الحمقية ىي:
* قصر كبميا و ذلؾ مناسب لتطبيؽ األلياؼ البصرية .
* و مرونتو ليتضمف عقد جديدة (توسيع الشبكة) .203
ولكف تبقى مشكمة مثؿ ما ىو عميو في شبكات  , Busأنو عند تطوير الشبكة يجب إيقاؼ عمميا أثناء
عممية التطوير  ,أما مشكمة توقؼ الشبكة عف العمؿ بسبب عطؿ أحد األجيزة فقد تـ حمػّيا باستخداـ
المعيار .Token Ring
حيث أنو في تقنية  Token Ringيتـ التأكد مف سبلمة الحاسب و جاىزيتو قبؿ إرساؿ اإلشارة إليو و
ذلؾ لتفادي انقطاع المسار الحمقي ,و يتـ ذلؾ باستخداـ جياز مركزي يقوـ بعمميات التأكد.
تـ اقتراح الػ  Token Ringمف قبؿ شركة  IBMوتمت الموافقة عميو مف قبؿ  IEEEكإحدى معايير
شبكة .LAN
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W. C. Dam, D. P. Taylor, and L. Zhi-Quan, “Computational cutoff rate of BDPSK signaling over
–correlated Rayleigh fading IEEE,” in 2005 Int. Symp. Information Theory (Whistler, BC, Canada, Sept. 17
22, 2005), p. 152.
203
E. Lindskog, A. Ahl´ en, and M. Sternad,Op.Cit,p,143.
204
W. C. Dam, D. P. Taylor, and L. Zhi-Quan,Op.Cit,p,86.

شكل  :تمرير اإلشارة Token Passing

مالحظة  :يمكف صنع حمقة فيزيائية مضاعفة لزيادة وثوقية الشبكة الحمقية  .كما في الشكؿ السابؽ
 -4-2الشبكات التشابكية :Mesh

205

ىذا النوع مف الشبكات قميؿ االستعماؿ بؿ ناد اًر ما يتـ إنشاؤىا بشكؿ عممي  ,و ذلؾ بسبب كمفتيا العالية
والتي تعود إلى كثرة التوصيبلت المطموبة.
يكمف سر الوثوقية العالية في أف انييار أي كبؿ سيتبعو عدة طرؽ احتياطية بديمة ,إذف ىذه الشبكات
توفر إمكانية تفادي الخطأ بشكؿ كبير .

205

J. A. Gubner and B. L. Hughes, “Nonconvexity of the capacity region of the multiple-access arbitrarily
varying subjected to constrains,” IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 41, Jan. 2004. pp. 3–13.

تستعمؿ ىذه الشبكات عادة في الربط بيف أنواع أخرى مف الشبكات المحمية لنحصؿ عمى الشبكات
. اليجينة
:

206

206

و شكؿ الشبكات التشابكية تكوف كما يظير في الصور التالية

P. Jung, P. Walter, and A. Dteil, “Advantages of CDMA and spread spectrum techniques over FDMA and
TDMA in cellular mobile radio applications,” IEEE Trans. Veh. Technol., vol. 42, Aug.2007pp. 357–364.

شكل  :الشبكات التشابكية
 -5-2الشبكة الشجرية :Tree
و ىي شكؿ آخر مف الشبكة المسارية.
مخدـ قوي أو حاسب مركزي و يسمى
حيث توصؿ عدة عقد بشكؿ ىرمي وعقدة الجذر يمكف أف تكوف ّ
عادة الرأس كما في الشكؿ :
الشبكات عمى شكؿ شجرة مناسبة لممؤسسات و التي يكوف فييا رؤساء المكاتب يتواصموف مع مكاتب
إقميمية ( بنفس المنطقة ) و المكاتب المحمية تتصؿ مع مكاتب بعيدة و إنشاء شبكة بنفس المنطقة .
فوائد الشبكة الشجرية ىي تسييؿ التوسع و تحديد و عزؿ العقد التي تـ فييا العطؿ و تعاني أيضاً مف
مشكمة االعتماد بشكؿ كبير لمشبكة عمى عقدة الجذر.207
 -3التصنيف حسب الممكية :
تصنؼ الشبكات حسب الممكية إلى ثبلثة أصناؼ :
 -1شبكاتعامة .General network
 -2شبكاتخاصة.Special network

E. Lindskog, A. Ahl´ en, and M. Sternad,Op.Cit,p,166.

207

 -3شبكات ذات القمة المضافة .Additional network
 -1-3الشبكات العامة :208
وىي شبكة االتصاؿ ذات المجاؿ واسع والتي تعود ممكيتيا إلى شركات حكومية غالباً ( وأحياناً خاصة )
كشبكة االتصاؿ الياتفي .
في الشبكات العامة تعرفة المشتركيف تحدد بمقدار زمف ربط المشتركيف مع الشبكة وعرض حزمة
المعطيات المرسمة و المستقبمة  .و كؿ مف الشبكات العامة والخاصة تستخدـ بروتوكوالت قياسية.
 -2-3الشبكات الخاصة :
ىذا النوع مف الشبكات يتـ تصميمو و صيانتو و استخدامو مف قبؿ مؤسسة وحيدة  .تجييزات االتصاؿ
المستخدمة في الشبكات الخاصة يتـ شراؤىا أو استئجارىا مف شركة الياتؼ العامة أو مف أي شركة
خاصة أخرى  .الشبكة الخاصة تكوف غالية الثمف إلى حد كبير و تعطي وثوقية عالية و سرية و إمكانية
التحكـ بسرياف المعطيات  .المؤسسة التي تنشئ الشبكة الخاصة عمييا أف تصوف و تدير الشبكة بشكؿ
كامؿ و مستخدمو الشبكة الخاصة تكوف كمفتيـ مف حيث الميارة و األداء عالية أكثر مف الشبكة
العامة.209

 -3-3الشبكات ذات القيمة المضافة :
208

R. Knopp and P. A. Humblet, “Information capacity and power control in single-cell multiuser
–communications,” in Proc. Int. Conf. Communi- cations, ICC‟05 (Seattle, WA, June 18–22, 2005), pp. 331
332.

P. Jung, P. Walter, and A. Dteil.Op.Cit,p,184.

209

ىي شبكة عامة مصممة ومصانة مف قبؿ المالؾ بواسطة مؤسسة وحيدة و التي تعطي لمؤسسات أخرى
و العديد مف المشتركيف اآلخريف حؽ االرتباط مع تجييزاتو تحت صفة األجرة أو االستئجار و الميزة
الرئيسية لممستخدميف ىي القيمة المضافة لمشركة األساسية المالكة و الشركة الفرعية التي تمنحيـ حؽ
الوصوؿ .وميزتيا التوفير في الزمف والكمفة لمشركات الفرعية في تصميـ وصيانة شبكاتيـ و أغمب
المشتركيف في شبكات المناطؽ الواسعة يستخدموف طريقة القيمة المضافة.210
 -1-1-4الكابالت : Cables
لنبدأ أوالً بأنماط اإلرساؿ عبر األوساط المتعددة  ,ىناؾ طريقتاف إلرساؿ اإلشارة عبر السمؾ ىما:
 -1إرساؿ النطاؽ األساسي .Baseband
 -2إرساؿ النطاؽ الواسع .211Broadband
أنظمة النطاق األساسي Baseband systemsتستخدـ اإلرساؿ الرقمي لئلشارة بواسطة تردد واحد
فقط ,حيث أف اإلشارة الرقمية تستخدـ كامؿ سعة نطاؽ البث  , Bandwidthو تعتبر شبكات إثرنت
أوضح مثاؿ عمى استخداـ إرساؿ .Baseband
باستخداـ ىذه التقنية في البث يستطيع أي جياز عمى الشبكػة إرساؿ اإلشارات في اتجاىيف  ,وبعض
األجيزة تستطيع إرساؿ و استقباؿ اإلشارة في نفس الوقت.
إذا كاف طوؿ السمؾ كبي اًر ىناؾ احتماؿ لحصوؿ تخميد  attenuationلئلشارة المرسمة مما يسبػب
صعوبة في التعرؼ عمى محتواىا ,ليذا تستخدـ شبكات  Basebandمكررات إشارة  Repeatersو
التي تتسمـ اإلشارة و تقوييا ثـ تعيد إرساليا.212
210

R. Knopp and P. A. Humblet.Op.Cit,p,122.
M. Moher, “An iterative multiuser decoder for Newr-capacity commu- nications,” IEEE Trans. Commun.,
vol. 46, pp. 870–880, July 2009.
211

M. Moher.Op.Cit,p,204.

212

أما أنظمة النطاق الواسع  Broadband systemsفتستخدـ اإلرساؿ التماثمي لئلشارة  Analogمع
مدى أوسع مف الترددات  ,مما يسمح ألكثر مف إشارة أف تستخدـ نفس السمؾ في نفس الوقت.213
كما أف تدفؽ اإلشارات في أنظمة  Broadbandيتـ في اتجاه واحد فقط  unidirectionalو لكف لحؿ
ىذه المشكمة تستخدـ إحدى الطريقتيف التاليتيف :
 -1استخداـ سمؾ ثنائي  dual-cableفيكوف كؿ جياز موصؿ بسمكيف واحد لئلرساؿ و اآلخر
لبلستقباؿ.214
-2

استخداـ سمؾ واحد مع تقسيـ سعة النطاؽ إلى قسميف  , midsplitبحيث يتوفر قناتيف و كؿ
قناة تستخدـ تردد مختمؼ  ,وتكوف واحػدة لئلرسػاؿ و األخرى لبلستقباؿ .

213

P. Jung, P. Walter, and A. DteilOp.Cit,p,342.
T. Ohtsuki, “Cutoff rate performance for space diversity systems in Rayleigh fading channels without
CSI,” in 2007 IEEE 6th Int. Conf. Universal Personal Communications Rec. (San Diego, CA,FEB. 12–16,
2007), pp. 396–400
214

شكل  :السمك الثنائي dual-cable

تستخدـ أنظمة  Broadbandأجيزة خاصة لتقوية اإلشارة التماثمية تسمى مقويات .amplifiers
إذا كانت سعة النطاؽ كبيرة فإنو مف الممكف استخداـ عدة أنظمة بث تماثمي مثؿ اإلرساؿ في شبكات
الحاسب و شبكات التمفاز  Cable TVباستخداـ نفس السمؾ.كما في الشكؿ.215

P. Jung, P. Walter, and A. Dteil,Op.Cit,p,207.

215

. األسالك المقوية: شكل

:  أنواع الكابالت-1-1-1-4
:ىناك ثالث أنواع رئيسية من األسالك ىي
.Coaxial Cable  األسبلؾ المحورية-1
.Twisted Pair  األسبلؾ ذات األزواج المجدولة-2
.Fiber216Optic  األلياؼ البصرية-3
: و تتمايز الكاببلت فيما بينيا بعدة مميزات منيا
. Cable cost  تكمفة الكابؿ
. Usable cable length  الطوؿ القابؿ لبلستعماؿ
. Transmission rate  معدؿ النقؿ
. Flexibility  المرونة في التعامؿ
. Susceptibility interference  قابمية التداخؿ
.217Preferred uses  االستعماالت المفضمة
:Coaxial Cable  األسالك المحورية-2-1-1-4

216

U. Wachsmann, P. Schramm, and J. Huber,Op.Cit,p,148.
V. Tarokh, N. Seshadri, and A. R. Calderbank, “Space-time coding for high data rate wireless
communication: Performance analysis and code construction,” IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 44,Mar.
2008. pp. 744–765,
217

تتكوف األسبلؾ المحورية في أبسط صورىا مف التالي:
 -1محور مف النحاس الصمب محاط بمادة عازلة .
 -2ضفائر معدنية لمحماية .
 -3غطاء خارجي مصنوع مف المطاط أو الببلستيؾ أو التفموف .218 Teflon

شكل  :األسالك المحوريةCoaxial Cable

تقوـ الضفائر ( الشبكة ) المعدنية بحماية المحور مف تأثير التداخؿ الكيرومغناطيسي  EMIو اإلشارات
التي تتسرب مف األسبلؾ المجاورة أو ما يسمى . Crosstalk
إضافة لذلؾ تستخدـ بعض األسبلؾ المحورية طبقة أو طبقتيف مف القصدير كحماية إضافية.219

P. Jung, P. Walter, and A. Dteil,Op.Cit,p,211.
U. Wachsmann, P. Schramm, and J. Huber,Op.Cit,p,154.

218
219

ىناك نوعان من األسالك المحورية:
 -1السمؾ المحوري الرقيؽ .Thin
 -2السمؾ المحوري الثخيف .Thick
النوع األوؿ ىو سمؾ مرف رقيؽ يصؿ قطرىإلى  0.6سـ و يستخدـ عادة في شبكات 10Base2و يوصؿ
مباشرة إلى بطاقة الشبكة.
أما النوع الثاني فيو سمؾ ثخيف متصمب و غير مرف و يصؿ قطره إلى  1.2سـ و يستخدـ عادة في
شبكات  10Base5و ألنو أثخف مف النوع األوؿ فإنو يستطيع الوصوؿ إلى مسافات أبعد دوف توىيف

( تخميد ) لئلشارة  ,فبينما ال يصؿ السمؾ األوؿ ألكثر مف  185متر يصؿ السمؾ الثخيف إلى 500
متر.220

G. J. Foschini, Op.Cit,p,223.

220

شكل  :أنواع األسالك المحورية

ىناؾ مواصفات كيربائية خاصة لؤلسبلؾ المحورية تتضمف :
 50 -1أوـ  RG-8و ( RG-11لمسمؾ الثخيف).
 50 -2أوـ  RG-58لمسمؾ الرقيؽ.
 75 -3أوـ  RG-59و يستخدـ لسمؾ التمفاز.
 93 -4أوـ  RG-62و تستخدـ لمواصفات شبكات .221ARC net
تستخدـ األسبلؾ المحورية مشابؾ أو وصبلت خاصة لوصؿ األسبلؾ معا و وشبؾ األجيزة معيا ,تسمى
ىذه المشابؾ  , )British Naval Connectors ( BNCتتضمف عائمة مشابؾ  BNCالمكونات
التالية:
. BNC cable connector -1
. BNC T connector -2
. BNC barrel connector -3

V. Tarokh, N. Seshadri, and A. R. Calderbank, , Op.Cit,p,277.

221

 .222 BNC terminator-4كما في الشكؿ جانباً :
تصنؼ األسبلؾ المحورية إلى صنفيف وفقا لتركيب غبلفيا الخارجي و طبيعة المكاف الذي ستركب فيو و
ىذاف الصنفاف ىما:
.) Poly-Vinyl Chloride ) PVC -1
.Plenum -2
النوع األوؿ  PVCمرف و ممكف استخدامو في األماكف المفتوحة أو المعرضة لتيوية جيدة  ,ولكف نظ اًر
المحبذ استخدامو في
ألنو قد تنبعث منو روائح سامة في حالة حدوث حريؽ فإف ىذا النوع مف غير
ّ
األماكف المغمقة أو سيئة التيوية.
أما النوع الثاني  plenumفيو مصنوع مف مواد مضادة لمحريؽ  ,وىي تسمى بيذا االسـ نسبة لممكاف
الذي تركب فيو  plenumو ىو الفراغ الذي يفصؿ بيف السقؼ و أرضية الطابؽ الذي فوقو و تكوف
مخصصة لتدوير اليواء البارد أو الدافئ عبر المبنى  ,وىذه األماكف تكوف حساسة جداً في حالة حدوث
حرائؽ فمو افترضنا أف األسبلؾ الممػددة ىناؾ غير مضادة لمحريؽ فإف الغازات السامة ستنتشر عبر
البناء

223

.

يعتبر النوع plenumأقؿ مرونة و أكثر تكمفة مف .PVC
تستخدـ األسبلؾ المحورية عادة لؤلمور التالية:
 -1نقؿ الصوت والصورة و البيانات.

222

E. Lindskog, A. Ahl´ en, and M. Sternad,Op.Cit,p,174.
S. H. Tseng and V. K. Prabhu, “Channel capacity of optimum diversity combining and equalization with
QAM modulation in cellular and PCS radio channel,” in 19TH Conf. Universal Personal Communications
(Ottawa, Ont., Canada, FRB. 12–15, 2009), pp. 647–652
223

 -2إيصاؿ البيانات لمسافات أبعد مما تستطيعو األسبلؾ المجدولة.
 -3توفر أمف معقوؿ لمبيانات.224
 -3-1-1-4األسالك المزدوجة المجدولة :Twisted Pair Cables
تتكوف األسبلؾ ذات األزواج المجدولة في أبسط صورىا مف زوج مف أسبلؾ نحاسية معزولة و ممتفة
حوؿ بعضيا البعض  ,حيث يعمؿ ىذا االلػتفاؼ عمى تقػميؿ تأثير التداخؿ الكيرومغناطيسي شيئا ما.
تنقسـ األسبلؾ ذات األزواج المجدولة إلى نوعيف ىما:
 -1غير المحمية  )Unshielded Twisted Pair ) UTPو يتكوف مف أسبلؾ ممتوية داخؿ
غطاء ببلستيكي بسيط ,و يستخدـ ىذا النوع في شبكات .225Base10T
أنظرالشكؿ الموالي :

224

S. H. Tseng and V. K. Prabhu,Op.Cit,p,104.
Winters, “On the capacity of radio communication systems with diversity in a Rayleigh fading
environemt,” IEEE J. Select. Areas Commun., vol. SAC-5, June 2011.pp. 871–872
225

.226)shielded Twisted Pair ) STP محمية-2
: أنظر الشكؿ

The Electronic ( EIA/TIA قامت جمعية الصناعات اإللكترونية و جمعية صناعات االتصاؿ
Industries

Association
:

226

227

and

the

Telecommunications

Industries

 إلى خمس فئات وفقا لمغاية مف استخدامياUTP ) بتقسيـAssociation

Winters,“On the capacity of radio communication systems with diversity in a Rayleigh
fadingenvironemtpp. 871–872.
227
M. C. Reed, C. B Schlegel, P. Alexander, and J. Asenstorfer, “Iterative. multi-user detection for DS-CDMA
with FEC,” in Proc. Int. Symp. Turbo Codes and Related Topics. The Electronic Industries Association and the
Telecommunications Industries Association (Brest, France, Sept. 3–5, 2010), pp. 162–165

 Category -1الفئة األولى و تستخدـ لنقؿ الصوت فقط و ال تستطيع نقؿ البيانات.
 Category -2الفئة الثانية و تستخدـ لنقؿ البيانات بسرعة  4ميغابت في الثانية.
 Category -3الفئة الثالثة و تستخدـ لنقؿ البيانات بسرعة  10ميغابت في الثانية.
 Category -4الفئة الرابعة و تستخدـ لنقؿ البيانات بسرعة 16ميغابت في الثانية.
 Category -5الفئة الخامسة و تستخدـ لنقؿ البيانات بسرعة  100ميغابت في الثانية.
تعتبر  UTPعرضة لمتداخؿ الكيرومغناطيسي و البيانات بسرعة  100ميغابت في الثانية.
تداخؿ اإلشارات المجاورة .

.

شكل  :تداخل اإلشارات المجاورة

ولحؿ ىذه المشكمة تستخدـ الحماية  ,Shieldingو مف ىنا ظيرت األسبلؾ ذات األزواج المجدولة
المحمية  )STP( Shielded-twisted pairو التي يكوف فييا كؿ زوج مف األسبلؾ ذات األزواج
المجدولة محمية بطبقة مف القصدير ثـ بغبلؼ ببلستيكي خارجي.228
و تتفوؽ  STPعمى  UTPفي أمريف:
 -1أقؿ عرضة لمتداخؿ الكيرومغناطيسي.
 -2تستطيع دعـ اإلرساؿ لمسافات أبعد.
بث أكبر.
 -3في بعض الظروؼ توفر سرعات ّ
تستخدـ األسبلؾ ذات األزواج المجدولة  TPعادة في الحاالت التالية:

M.C.Reed, C. B Schlegel, P. Alexander, and J. Asenstorfer,Op.Cit,p,127.

228

 -1ميزانية محدودة لمشبكة.
 -2ىناؾ حاجة لتوفير سيولة و بساطة في التركيب.
تستخدـ األسبلؾ ذات األزواج المجدولة مشابؾ مف نوع RJ-45المبينة بالشكؿ جانباً:229

شكل  :األسالك ذات األزواج المجدولة
 -4-1-1-4كابالت األلياف البصرية :Fiber Cables230Optic
تتكوف أسبلؾ األلياؼ البصرية مف أسطوانة رقيقة جداً مف الزجاج أو الببلستيؾ بػثخانة الشعرة تسمى
النواة  Coreو تُكسى ىذه النواة بطبقة مف الزجاج تكوف مصممة لعكس الضوء عمييا  ,و مف ثـ تغطى
مقواة  Kevlarو التي بدورىا تكوف محمية بغطاء خارجي مف الببلستيؾ.
بطبقة ّ
229

. H. Tseng and V. K. Prabhu,Op.Cit,p,88.
. Divsalar and M. K. Simon, “The design and performance of trellis coded MPSK for fading:
Performance criteria,” IEEE Trans Commun., vol. 36., Sept. 2008, pp 1004–1005.
.
230

:كما في الشكؿ

Fiber Cables231Optic  كابالت األلياف البصرية: شكل

231

. Divsalar and M. K. Simon, “The design and performance of trellis coded MPSK for fading:
Performance criteria,” IEEE Trans Commun., vol. 36., Sept. 2008, pp 1004–1005.
.

و حيث أف كؿ نواة  Coreال تستطيع نقؿ الضوء أو اإلشارة إال في اتجاه واحد فقط فإنو ال بد مف
استخداـ سمكيف مف األلياؼ البصرية واحد لئلرساؿ و الثاني لبلستقباؿ.
توفر أسبلؾ األلياؼ البصرية المزايا التالية:
 -1منيعة ضد التداخؿ الكيرومغناطيسي و التداخؿ مف األسبلؾ المجاورة.
 -2معدالت التخميد منخفضة جدا.
 -3سرعة إرساؿ بيانات مرتفعة جدا بدأت بػ  100ميغا بت في الثانية و قد وصمت حاليا إلى
 200000ميغا بت في الثانية.
 -4في األلياؼ البصرية يتـ تحويؿ البيانات الرقمية إلى نبضات مف الضوء  ,و حيث أنو ال يمر
بيذه األلياؼ أي إشارات كيربية فإف مستوى األمف الذي تقدمو ضد التنصت يكوف مرتفعاً.232
أما العيب الرئيسي ليذه األسبلؾ فيو نابع مف طبيعتيا  ,فتركيب ىذه األسبلؾ و صيانتيا أمر غاية في
الصعوبة فأي كسر أو انحناء سيؤدي إلى عطبيا .
تعتبر األلياؼ البصرية ذات النواة المصنوعة مف الببلستيؾ أسيؿ تركيباً و أقؿ عرضة لمكسر  ,ولكنيا ال
تستطيع حمؿ نبضات الضوء مسافات شاسعة كتمؾ المزودة بتصميـ زجاجي.
و األلياؼ البصرية بشكؿ عاـ تكمفتيا مرتفعة كثي ار قياساً باألسبلؾ النحاسية.233
و مف غير المحبذ استخداـ األلياؼ البصرية في الحاالت التالية:
 -1ميزانية محدودة.
 -2عدـ توفر الخبرة الكافية لتركيبيا.234

Michael R. Ogden& Heather Halter,Op.Cit,p,241.

232

J. Salz and E. Zehavi,Op.Cit,p,157.
M.C.Reed, C. B Schlegel, P. Alexander, and J. Asenstorfer,Op.Cit,p,129.
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و تتميز كاببلت األلياؼ البصرية بأف ليا واجيات اتصاؿ  Interfacesمختمفة و متنوعة بشكؿ كبير .
ولؤللياؼ البصرية األنواع التالية
*
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:

الميؼ الضوئي وحيد النمط أو وحيد الزاوية Fiber Optic Cable Single

 Modeوفيو يستخدـ الميؼ الضوئي كقناة واحدة وترسؿ اإلشارة بزاوية انعكاس واحدة.
*

الميؼ الضوئي متعدد النمط ومتعدد الزواياFiber Optic Cable :

 Multimodeوفيو يستخدـ الميؼ الضوئي كعدة أقنية .
*

الميؼ

الضوئي

متعدد

النمط

ذو

معامؿ

انعكاس

متدرج:

 Fiber Optic Cable Multimode Graded Indexوفيو يستخدـ الميؼ
الضوئي كعدة أقنية .

شكل  :الميف الضوئي وحيد النمط أو وحيد الزاوية Fiber Optic Cable Single
 " Modeأبرز أنواع األلياف "
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A. Hiroike, F. Adachi, and N. Nakajima, “Combined effects of phase sweeping transmitter diversity and
channel coding,” IEEE Trans. Veh. Technol., vol. 41May.2002. pp. 170–172.

.وعند استخداـ الميؼ البصري كوسيمة نقؿ ال بد مف استخداـ المرسبلت والمستقببلت المناسبة
: Transmitters ) المرسالت1
. LED ( Light Emitting Diode )  ديود ضوئي.ILD ( Injection Laser Diode)  ديود الحقف الميزري: Receivers ) المستقبالت2
.PIN  ديود ضوئي نوع.
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APD  ديود ضوئي نوع-

والجدول التالي يبين التوافق بين الميف البصري مع المعايير الدولية

المعيار

المسافة

سرعة النقل

10 Base FL

2Km

10Mbps

10 Base FB

2Km

10Mbps

10 Base FX

2.5Km

100-1000Mbps

A. Johansson and A. Svensson, “Multistage interference cancellation in multi-rate DS/CDMA systems,”
in Proc. PIMRC‟07 (Toronto, Ont., Canada, Sept. 2007), pp. 965–967.
237
F. Ling and J. G. Proakis, ”Nonstationary learning characteristics of least squares adaptive estimation
algorithm,” in Proc. Int. Conf. Acoustics, Speech and Signal Processing (San Diego, CA, Mar. 2008), pp. 371–
374.

الفصل الرابع  :اإلنتاج االذاعي و اإلذاعة الجزائرية
المبحث األول  :البث اإلذاعي  :المتطمبات  ،األنظمة
و مجاالت االستخدام.

المبحث الثاني  :اإلذاعة

الجزائرية.

مقدمة :
يحتؿ البث اإلذاعي مكانة متميزة في ما يسمى وسائط االتصاؿ بالجميور

Mass

 .Communicationsفيو اوؿ نمط بث إلكتروني واسع النطاؽ و آلي االتصاؿ في العالـ
و معو اضحى االنساف شاىدا عمى عصره ,فكؿ رسالة صوتية تبث مف أي مكاف في العالـ يمكف
سماعيا في أي مكاف و في المحظة ذاتيا .و قد قضى البث اإلذاعي عند ظيوره عمى االحتكار الذي
كانت تمارسو الكتابة  ,و دخؿ منافسا لمكتاب و لمصحيفة  ,و عمى أف التمفزيوف قد انتزع منو الصدارة
فإف الكمفة المنخفضة ألجيزة االستقباؿ و التطور المستمر فييا حافظت عمى انتشاره .و قد أدى البث
اإلذاعي دو ار أساسيا في نشر الثقافة الموسيقية و التقريب بيف الشعوب و إنجاز خطوات عمى طريؽ
تحقيؽ الحمـ القديـ لئلنسانية و ىو إلغاء المسافات أو جعؿ العالـ قرية صغيرة.

البث اإلذاعي  :المتطمبات  ،األنظمة  ،و مجاالت االستخدام.
 - 1أشكال البث اإلذاعي اإللكتروني:
تمر مف طريؽ موجات الراديو مف خبلؿ مراحؿ
يتحقؽ اإلرساؿ واالستقباؿ في كؿ أنواع االتصاالت التي ّ
ثبلث تعد باكورة العمميات اإلنتاجية في الحقؿ اإلذاعي ,ىي:
أ .تكويف إشارات االتصاؿ وتحويميا إلى موجات إذاعية.
ب .إرساؿ الموجات اإلذاعية الحاممة لممعمومات الصوتية أو غيرىا.
ِ
فيمو
ج .استقباؿ تمؾ الموجات وتحويميا إلى شكؿ يمكف ْ

238

ث البرامج اإلذاعية :
أ  -كيفيةُ َب ّ
محطات البث اإلذاعي ىي أماكف بثّو وتكوف عادة في ٍ
مباف تضـ مكاتب عديدة أكثرىا أىمية مركز األستوديو
المكوف مف جزئيف منفصمَيف :أحدىما غرفة
المغمَّؽ بمواد عازلة تمنع تسرب األصوات والضجيج الخارجي و َّ
البث ,ويفصؿ
المراقبة والتحكـ واآلخر قاعة األستوديو الرئيسية .تحتوي غرفة المراقبة والتحكـ عمى أجيزة ّ
حائط بينيا وبيف قاعة التسجيؿ الرئيسية فيو نافذة كبيرة تتيح لمعامميف في الغرفتَيف رؤية بعضيـ بعضاً ,كما
يوجد فييا لوحة تح ّكـ تشمؿ مجموعة مف األجيزة التي تنظـ األصوات ويمكف لبعض األنشطة اإلذاعية مثؿ
البث الموسيقي المسجؿ أف تجري في غرفة التحكـ أو في قاعة األستوديو الرئيسية.239
ّ
ب  -وضع البرنامج عمى اليواء:
البث ,ويمكف المذيع نفسو في
يتضمف أعماالً مثؿ :كتابة النص واعبلف البرامج وقراءتيا والتحكـ في أجيزة ّ
المحطات الصغيرة أف يكتب البرامج ويعمنيا ويقدـ الموسيقى المسجمة ويشغؿ أجيزة التحكـ .بينما يكوف األمر

238

BRETON Philippe et PROULX Serge : L'Explosion de la communication: lanaissance d'une nouvelle
idéologie, Paris, La Découverte5 EM Edition , 2009 p.128.
239عماد مكاوي حسف ,تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة في عصر المعمومات ,مرجع سابق ،ص.98

مختمفاً في المحطات الكبيرة حيث يتوافر العامموف الذيف ُي ِع ُّدوف البرامج بما في ذلؾ كتابة األخبار والمنوعات
المختمفة وبذلؾ ,يتسنى لممذيع قراءتيا أو التعميؽ عمييا مف دوف نص مكتوب.
أصبحت العديد مف محطات اإلذاعة تعمؿ بطريقة آلية بعد انتشار الحواسيب و اضطبلعيا بالعديد مف المياـ,
كتشغيؿ األجيزة ,وتسجيؿ البرامج ,وارساؿ لوائح االستحقاقات إلى المعمنيف ,وفي بعض األحياف تشغيؿ لوحة
التحكـ.240
وتحسف نوعية البرامج ,ففي أوروبا وأمريكا الشمالية عمى سبيؿ المثاؿ ,يستخدـ
وتوفر األنظمة الماؿ والوقت
ّ
العديد مف المحطات اإلذاعية نظاماً رقمياً تُبث بمقتضاه البرامج والمواد اإلخبارية المسجمة مسبقاً مف أقراص
مدمجة عوضاً عف األشرطة مما ينتج نوعية جيدة مف األصوات.241
وكاف استخداـ األقراص المدمجة في بث الموسيقى متاحاً وواسع االنتشار لسنوات عديدة ولكف استخداـ التقنية
الرقمية وبرامج األحداث الجارية ىو حديث إلى ٍّ
تغير في طريقة إعداد البرامج ,فقد يشتمؿ
حد ما وأدى إلى ّ
برنامج يتناوؿ أحدث ما توصؿ إليو عمـ الطب عمى سبيؿ المثاؿ عمى عشر مقاببلت تسجؿ في أوقات
منفصمة وفي أماكف مختمفة عمى شريط ,وبعد ذلؾ تحرر رقمياً عمى شاشة حاسوب عوضاً عف الطريقة
التقميدية التي تنطوي عمى قطع الشريط بشفرة وتضاؼ التعميقات والموسيقى وتوضع في قرص مدمج بغرض
البث.
ّ
وال تستخدـ األشرطة في المقاببلت الياتفية وعوضاً عف ذلؾ يمكف تسجيؿ المقابمة مباشرة عمى الحاسوب
ويمكف رؤيتيا عمى الشاشة مع الصوت ,يمكف بعد ذلؾ تحريرىا عمى الشاشة ثـ تنقؿ إلى قرص مدمج بيدؼ
البث مف دوف فقداف جودة الصوت.
ّ
واعداد بعض المناىج اإلذاعية مثؿ األعماؿ التمثيمية أو المسمسبلت المأسوية يكوف عادة أصعب مف إعداد
ِ240ؽّٛد ف ،ّٟٙانصوخ و انصوسج (، ،اٌما٘شجِ،ىرثح إٌٙضح اٌّصش٠ح د ط ْ د د ْ ) .ص .154

241جبار العبيدي ,اإلعالم اإلذاعي و التمفزيوني ،أسس ومبادئ اإلخراج (,صنعاء ,مركز عبادي لمدراسات و النشر.) 1994,ص .764

يؤدوف
البرامج الموسيقية إذ ُي ِع ّد الكتّاب نصوصيـ الفكاىية والمأسوية ثـ يقود المخرج الممثميف والممثبلت الذيف ّ
أدوارىـ أماـ الجماىير (الميكروفونات) .وقد ِّ
يقدـ أحد المذيعيف مقدمة البرنامج ونيايتو ويضيؼ إليو خبراء
دوي الرعد وصرير األبواب وصييؿ الخيوؿ وغيرىا وتعزؼ ِفرؽ
الصوت المؤثرات الصوتية المختمفة مثؿ ّ
موسيقية مقطوعات تُنقؿ مباشرة إلى المستمعيف بشكؿ مباشرَّ .242
ويقدـ بعض العروض اإلذاعية في قاعات
تسجيؿ تشبو المسرح أماـ الجميور ,إال أف البرامج اإلذاعية في الوقت الراىف ,ال تستدعي ىذا التنوع في
طرائؽ اإلنتاج نظ اًر إلى االىتماـ بالموسيقى والمقاببلت اإلذاعية واألخبار المتنوعة .

ج  -من الموجات الصوتية إلى تمك الكيربائية:
يتكوف البرنامج اإلذاعي مف أحاديث وموسيقى وغير ذلؾ مف أصوات ,وىذه في مجموعيا يمكف أف تُنقؿ حية
ث األصوات الحية مباشرة في الوقت نفسو الذي تُنتج فيو وتشمؿ
عمى اليواء أو تُسجَّؿ لتذاع فيما بعد و تَُب ّ
أحاديث المذيعيف ,كما تشمؿ أصواتاً مف أماكف بعيدة ,مثؿ التعميقات عمى مباريات كرة القدـ والمسابقات ,أو
المقاببلت ,وتقارير األخبار ,التي تنقؿ إلى قاعة األستوديو بوساطة الياتؼ ,أو مف قاعات أستوديو بعيدة.
ث مباشرة وانما تخزف عمى شريط مغناطيسي إلذاعتيا الحقاً كما ىو حاؿ معظـ
بينما األصوات المسجمة ال تَُب ّ
اإلعبلنات والموسيقى.243
فيـ الصوت وماىيتو وتتكوف كؿ األصوات مف اىت اززات فصوت شخص
فيـ آلية ّ
البث اإلذاعي عمى ْ
ويعتمد ْ
عبر
ما مثبلً يتكوف مف اىت اززات اليواء الناجمة عف اىتزاز الحباؿ الصوتية ليذا الشخص .وينتقؿ الصوت ْ
اليواء عمى شكؿ موجات تدعى الموجات الصوتية وبوصوليا إلى األذف البشرية يمكف سماع الصوت األصمي
المحدث ليا.
ِ
ويحوؿ
كوف البرنامج أثناء البث اإلذاعي
ّ
يمتقط الم ْجيار (الميكروفوف) الحديث واألصوات الحية األخرى التي تُ ّ
242

ETHIS Emmanuel : 'Les nouveaux pièges а souris ou l'impensé culturel des nouvelles technologies de
l'information et de la communication', Degrés(Bruxelles)25ed,1997.p.92-93
243
الفٌكونت فٌلٌب دي ترازي ،تارٌخ الصحافة العربٌة( ،بٌروت ،دار صادر ،الطبعة العشرون )0221،ص. 694 ،

موجاتيا الصوتية إلى اىت اززات كيربائية تمثّؿ تمؾ الموجات .ثـ تضخـ االىت اززات الكيربائية وتستخدـ في
تكوف البث اإلذاعي .وتتولّى أجيزة اإلرساؿ بطريقة مماثمة تحويؿ
المرسؿ إلنتاج موجات اإلذاعة التي ِّ
األصوات المسجمة إلى موجات إذاعة.244

د  -من الموجات الكيربائية إلى تمك اإلذاعية:
عبر أسبلؾ إلى لوحة التحكـ التي تحتوي عمى العديد مف المفاتيح
تنتقؿ الموجات الكيربائية الممثمة لؤلصوات ْ
والمؤشرات فيتحكـ فييا أحد الفنييف ,بتغيير ِّ
حدة كؿ صوت وقد يمزج بعضيا ببعض ثـ تنتقؿ ىذه الموجات
الكيربائية مف لوحة التحكـ إلى المرسؿ.

ه  -إرسال موجات اإلذاعة:
يوجد المرسؿ في بعض المحطات اإلذاعية في الغرفة نفسيا التي تحتوي عمى لوحة التحكـ التي تنتقؿ منيا
عبر أسبلؾ ,وفي محطات أخرى يكوف المرسؿ بعيداً نسبياً عف المحطة في مكاف
الموجات الكيربائية إليو ْ
عبر اليواء) ,حيث تُرسؿ إليو الموجات
قريب مف ىوائي اإلرساؿ (الجياز الذي يرسؿ الموجات اإلذاعية ْ
الكيربائية بوساطة حزمة خاصة مف موجات اإلذاعة أو عبر أسبلؾ.245
سمى الموجات الحاممة ثـ
البث وينتج كذلؾ موجات اإلذاعة التي تُ َّ
ِّ
يقوي المرسؿ الموجات الكيربائية التي تمثّؿ ّ
سمى التضميف ,والموجة الناتجة ىي اإلشارة اإلذاعية التي تحمؿ البرنامج إلى الجياز
يضميا في عممية تُ َّ
اإلذاعي.
يرسؿ المرسؿ إشارة اإلذاعة إلى اليوائي الذي يرسميا بدوره عمى اليواء في شكؿ موجات إذاعية .وتضع العديد
مف المحطات ىوائياتيا عمى أبراج في أماكف عالية أو مكشوفة بعيدة عف المباني التي قد تمنع انتشار
الموجات .أما المحطات الصغيرة فتضع ىوائياتيا في أعمى مبنى المحطة أو بالقرب منيا.246
244ؼغٓ ػّاد ِىا ٚ ٞٚػادي ػثذ اٌغفٛس ،اإلراػح فٌ انقشٌ انحادً و انؼششوٌ( ،اٌما٘شج ،اٌذاس اٌّصش٠ح اٌٍثٕأ١ح،) 2008 ،ص .116
245ؼغٓ ػّاد ِىا ٚ ٞٚػادي ػثذ اٌغفٛسَ ،فس انًشخغ ،ص .128
246سل١ح ِصطف ٝواًَِ،ظاو ػانًٌ خذٍذ نهثث انصوذٌِ ،عٍح اٌفٓ االراػ( ،ٟاٌما٘شج ،اذؽاد اإلراػح  ٚاٌرٍفض ،ْٛ٠اٌؼذدٕ٠ ،162ا٠ش.)2001ص
.211

 2أنواع الموجات المرسمة:ث برامج اإلذاعة بطريقتَيف تعتمداف عمى كيفية ضـ الموجة الحاممة واشارة البرنامج; وىما :تضميف االتساع
تَُب ّ
تغيرات
 ,AMوتضميف التردد  FM.وفي تضميف االتساع ,يتغير اتساع ( قوة ) الموجة الحاممة ,بحسب ّ
الموجات الكيربائية اآلتية مف األستوديو .ويستخدـ البث بطريقة تضميف االتساع  AMعادة ,نطاقات الموجات
الطويمة والمتوسطة والقصيرة .وفي طريقة تضميف التردد , FMيبقى اتساع الموجة الحاممة ثابتاً; ولكف
تغير ُّ
تردد الموجة الحاممة (عدد اىت اززات الموجة ,في الثانية الواحدة);
الموجات الكيربائية اآلتية مف األستوديو ّ
والبث بيذه الطريقة يستخدـ موجات أقصر مف تمؾ المستخدمة في الطريقة األولى.247
نوعيف مف موجات اإلذاعة :أرضية وسماوية ,تنتشر الموجات األرضية انتشا اًر أفقياً متبعة تعرج
يرسؿ اليوائي َ
سطح األرض لمسافة قصيرة نسبياً .بينما تنتشر الموجات السماوية في اتجاه الفضاء وبوصوليا إلى طبقة
البث اإلذاعي إلى أماكف بعيدة جداً عف ىوائي
الغبلؼ األيوني فإنيا تنعكس في اتجاه األرض ما يتيح وصوؿ ّ
اإلرساؿ .ويعكس الغبلؼ األيوني موجات اإلذاعة المتوسطةخبلؿ الميؿ عكساً أوضح ما يجعؿ التقاط محطات
إذاعية بعيدة تستخدـ ىذا المجاؿ الترددي أوضح في الميؿ منو أثناء النيار.
وترسؿ ىوائيات األنظمة المعتمدة عمى تقنية تضميف التردد FMموجات تسير في االتجاه نفسو الخاص
بتضميف االتساع ; AMإال أف الموجات المتجية نحو الفضاء ال تنعكس إلى األرض عند وصوليا إليو; وانما
سمى بخط النظر ما
عبر ما ُي َّ
عبر طبقة الغبلؼ الجوي .أما الموجات أفقية االنتشار فتسير ْ
تتابع انتشارىا فيوْ ,
يعني أنو ال يمكف التقاطيا في مكاف أبعد مف األفؽ الذي ُيرى مف اليوائي .ويمكف التقاط موجات تضميف
االتساع مف مسافات أبعد نظ اًر إلى انعكاسيا عند اصطداميا بطبقة الغبلؼ األيوني ,عائدة إلى األرض.248
وعمى الرغـ مف أف موجات تضميف ُّ
التردد ىي ذات مدى محدد; إال أنيا تتميز بأف إرساليا ال يتأثر بالتشويش,
مقارنة بموجات تضميف االتساع .فمعظـ إشارات التشويش ىي إشارات تضميف اتساع بينما ُى ِندست دوائر
ِ247ؽّٛد ف ،ّٟٙيشخغ ساتق ،ص .142
248ػثذ اٌّع١ذ شىش ،ٞانفٍ اإلراػٌ و ذحذٍاخ ذكُونوخَا قشٌ خذٍذ ،أسس َظشٍح و ذطثَقَح( ،اٌما٘شج ،اٌؼشتٌٍٕ ٟشش  ٚاٌرٛص٠غ ،)1999
ص.234

التردد ىندسة تجعميا ال تتأثر بتمؾ اإلشارات .ويتصؼ إرساؿ تضميف التردد , FMبشدة نقائو
استقباؿ تضميف ّ
ومحاكاة أصواتو األصوات الطبيعية .ويستخدـ إرساؿ تضميف االتساع الموجات متوسطة الطوؿ التي يراوح
نطاؽ تردداتيا بيف  525و 1605كيموىرتز .وبسبب العدد اليائؿ لمحطات اإلرساؿ فقد يستخدـ كؿ مرسؿ
بث
حزمة ضيقة ذات ترددات تراوح نطاقاتيا بيف  8و 10كيموىرتز .وال تستطيع مرسبلت تضميف االتساع ّ
إشا ارت سمعية عالية النقاء ألنيا تحتاج إلى عرض نطاؽ ال يق ّؿ عف  20ألؼ كيموىرتز; فضبلً عف أف ّأياً
منيا ال تستطيع نقؿ أصوات ذات ترددات أعمى مف  8كيموىرتز.249
وتستخدـ المرسبلت العاممة بتضميف التردد نطاقات ترددية واسعة تراوح تردداتيا بيف  88و 108ميجاىرتز.
تبث تمؾ المحطات برامجياعمى ترددات تقع بيف  65.8و 72ميجاىرتز وبذلؾ ,يستطيع
وفي بعض الدوؿّ ,
كؿ مرسؿ تضميف ُّ
تردد أف ِّ
يشغؿ نطاقاً ترددياً عريضاً يكفي إلرساؿ الطيؼ الصوتي بكمالو أي الترددات
السمعية حتى  20ألؼ ىرتز ومف ثَـ فإف األصوات الناجمة تكوف عالية الجودة.
ومنذ مطمع تسعينيات القرف العشريفَّ ,
البث السمعي الرقمي .وفي عاـ 1995
تبنى عدد مف الدوؿ تقنية تسمى ّ
البث السمعي الرقمي.
أصبحت ىيئة اإلذاعة البريطانية ىي أوؿ محطة إذاعية تقدـ الخدمة اإلذاعية باستخداـ ّ
وقد وجيت ىذه الخدمة إلى منطقة محدودة حوؿ لندف ووصمت إلى  %20فقط مف سكاف بريطانيا.250
البث السمعي الرقمي عف إشارة ٍّ
البث اإلذاعي
كؿ مف تضميف االتساع وتضميف التردد .ففي ّ
وتختمؼ إشارة ّ
البث السمعي الرقمي فتستخدـ
التقميدي أو القياسي َّ
تحمؿ كؿ خدمة إذاعية عمى الترددات الخاصة بيا .أما في ّ
كتمة واحدة مف الترددات تسمى المضاعؼ في حمؿ عدد مف الخدمات .وفي المممكة المتحدة ,خصصت
الحكومة سبعة مضاعفات عمى الطيؼ اإلذاعي  217.5ػ  230ميجاىرتز ,الستخداـ ىيئة اإلذاعة البريطانية
والمحطات اإلذاعية المستقمة القومية والمحمية .كما اتجو عدد مف الدوؿ األوروبية ,كذلؾ ,إلى تخصيص
مضاعفات لئلرساؿ بالبث السمعي الرقمي.
Hollingsworth,M,How to get into Television, Radio,and New Media,continuum, London,2003.p 247.
BRETON Philippe et PROULX Serge,Op.Cit,p.175.

249
250

البث السمعي الرقمي بالجمع بيف تقنيتَيف :األولى ,ىي تسجيؿ الصوت رقمياً (أي في شكؿ سمسمة مف
ويعمؿ ّ
الوحدات واألصفار) ,عوضاً عف اإلشارة التقميدية; ما يتيح استخراجاً دقيقاً لمصوت ,مف دوف فقداف جودة
النوعية .والثانية ,ىي ضغط البيانات .وحتى وقت قريب ,كاف ترقيـ الصوت يتطمب نطاقاً واسعاً مف الطيؼ
البث غير عممي ,ولكف التقدـ التقني أدى إلى تطوير نظاـ يجدد فقط أجزاء اإلشارة التي
اإلذاعي; ما جعؿ ّ
تعرضت لمتغيير بعد إرساليا ما أتاح التخمص مف المعمومات غير الضرورية والذي أدى بدوره إلى تقميؿ كمية
251

لمبث.
المعمومات الرقمية المطموبة ّ

البث السمعي الرقمي إمكانية االستقباؿ الجيد لئلشارات المرقمة في كؿ المناطؽ بما فييا تمؾ
ويضمف ّ
المعرضة لمتداخؿ مثؿ أجزاء المدف ذات األبنية العالية وأنفاؽ الطرؽ والسكؾ الحديدية  .وتستخدـ ىذه العممية
عبلقة رياضية دقيقة لتجزئة اإلشارة الرقمية بيف  1.356تردداً حامبلً مختمفاً في فترات زمنية مختمفة ,ويتطمب
ترتيب الترددات الحاممة وتوزيع مكونات اإلشارة عمييا دقة عالية ,ويستطيع جياز االستقباؿ التوليؼ بيف
مكونات اإلشارة وتخزيف اإلشارة األصمية في كؿ الظروؼ بما في ذلؾ تمؾ التي يتأثر االستقباؿ فييا
بالتداخؿ
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.

بالبث السمعي الرقمي عرض نطاؽ كمي قدره 1.356ميجاىرتز ,مما يوفر سعة قدرىا 1.5
وإلشارة اإلرساؿ
ّ
البث
ميجابيت لكؿ ثانية (البيت وحدة ,تمثّؿ الرقـ الثنائي ,وتساوي فيو  1أو صف اًر) .ويتكوف مضاعؼ ّ
السمعي الرقمي مف مميونيف و 300ألؼ بيت ,تستخدـ في حمؿ أصوات وبيانات وتكافؤ مبني داخمياً ,أو نظاـ
لتصحيح أخطاء اإلرساؿ; مما يتيح مرونة عالية في اإلرساؿ .ويمكف زيادة السعة ,إلعطاء نوعية صوت جيدة
لقطعة موسيقية عمى سبيؿ المثاؿ .وعوضاً عف ذلؾ ,قد تستخدـ البيتات في الحصوؿ عمى خدمات إضافية,
البث الحي لمادة إخبارية أو حدث رياضي مف دوف اإلخبلؿ بالبرمجة العادية .253ويجري اآلف تطوير
مثؿ ّ
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Wzkster,F ,The press in developing countries,Radio stations,Sudney,Australia,Sydney University
Press.2002,PP 266-267.
252ػٍِ ٝؽّذ شّ ،ٛذكُونوخَا انفضاء و أقًاس االذصال( ،االعىٕذس٠حِ،ىرثح االشؼاع اٌفٕ،) 2002 ٟص .149
ِ253ؽّذ ِشػ ،ٟاألشكال اإلراػَح انًرقذيح ػهي انصؼَذ انذونٌِ ،عٍح اٌفٓ اإلراػ( ،ٟاٌما٘شج ،اذؽاد االراػح  ٚاٌرٍفض ،ْٛ٠اٌؼذد ٕ٠ ،162ا٠ش
 ،)2001ص ص .101.103

البث السمعي الرقمي الستخدامو في تطبيقات أخرى مثؿ نظُـ توجيو السيارات ,واألجيزة اإلذاعية الموصمة
ّ
بالبث بتضميف
لمبث السمعي الرقمي عدد مف االمتيازات ,مقارناً
ّ
بالحواسيب ,وعرض الخرائط والصور و ّ
التردد ,وتضميف االتساع .وأىـ ىذه االمتيازات ,ىو نقاء الصوت ,مقارناً بالفرؽ بيف التسجيبلت الطويمة األمد,
بالبث
البث بتضميف التردد ,ىو أوضح; ألنو أق ّؿ عرضة لمتداخؿ ,مقارناً
ّ
واألقراص المدمجة .وكما أف ّ
البث السمعي الرقمي ,كذلؾ ,أكثر وضوحاً ,لمسبب نفسو .ويعوؽ ارتداد اإلشارات,
بتضميف االتساع ,فإف ّ
اآلتية مف المرسبلت ,عف األجساـ الصمبة ,مثؿ األبنية واألشجار والجباؿ ػ استقباؿ تضميف التردد; ولكف نظاـ
البث السمعي الرقمي ,يستطيع استقباؿ مثؿ ىذه اإلشارات المعكوسة ,بوضوح.254
ّ
البث السمعي الرقمي ,كذلؾ ,أنو يتطمب شبكة ُّ
تردد واحدة ,لتوفير تغطية واسعة; بينما يتطمب
ومف ميزات ّ
البث .ويعني استخداـ التردد الواحد ,أف أجيزة الراديو ال تحتاج إلى
البث بتضميف التردد ,جزءاً كبي اًر مف طيؼ ّ
ّ
إعادة توليؼ ,عند االنتقاؿ مف محطة إلى أخرى ,والتي تحدث ,عادة ,في حالة تضميف التردد.
البث السمعي الرقمي ,في تسعينيات القرف العشريف ,حيف أجريت أولى
بدأ عدد مف الدوؿ األوروبية مشروعات ّ
لمبث السمعي
التجارب ,في استوكيولـ ,في السويد ,في مارس  .1992وفي كندا ,بدأ أوؿ تشغيؿ تجاري ّ
الرقمي ,عاـ  ,1996كما تقرر أف يكتمؿ إدخاؿ ىذا النظاـ ,في معظـ الدوؿ األوروبية ,عاـ  .1997وتجرى
البث ,كذلؾ ,في الصيف وأستراليا وكوريا الجنوبية .وبحسب التقديرات ,سيتمكف نحو %80
التجارب عمى ذلؾ ّ
255

البث السمعي الرقمي ,بحموؿ عاـ .2015
مف سكاف أوروبا ,مف استقباؿ ّ

وأىـ عيوب البث السمعي الرقمي ,ىو أف المرسبلت الحالية ,ستتطمب إعادة تركيب ,لمواكبتو; وأف أجيزة
الراديو الحالية ,لف يكوف في مقدورىا استقبالو .وفي منتصؼ تسعينيات القرف العشريف ,بدأت الشركات الكبرى,
البث السمعي الرقمي.256
في أوروبا والياباف ,إنتاج راديوىات ,يمكنيا استقباؿ ّ
و  -قدرة اإلرسال وتردُّده:
254سل١ح ِصطف ٝواًِ.يشخغ ساتق.211 ،
Chantler,P,I, & P, Stewart,Basic Radio Journalism,London,Foscal Press,p,334.
256256
Wzkster,F ,Op.Cit,p.275.
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البث اإلذاعي بقدرة المرسؿ .وتمتمؾ محطات تضميف االتساع القوية ,قدرة ,تعادؿ  50ألؼ
يتأثر مدى انتشار ّ
واط; ما ُي ِّ
مكف مف التقاطيا ,عمى مسافات بعيدة جداً ,وبخاصة أثناء الميؿ ,حينما تكوف الموجات السماوية
فاعمة; فيمكف االستماع ,مثبلً ,إلى المحطات البالغة قدرتيا  50ألؼ واط ,عمى مسافة ,تصؿ إلى 1600كـ,
أثناء الميؿ .وىناؾ بعض محطات تضميف االتساع ,البالغة قدرتيا منخفضة ( 250واط) ,مخصصة لخدمة
بمدة أو بمدتَيف صغيرتَيف .وتراوح قدرة محطات تضميف التردد ,بيف  100و 100ألؼ واط ,تصؿ إلى مسافة,
تراوح بيف  25و100كـ .أما المحطات غير التجارية منيا ,فقدرتيا منخفضة ,تقارب  10واط ,وال تتعدى
مسافتيا بضعة كيمومترات.257
وتبث كؿ إذاعة عمى قناة ,أو تردد مخصص ليا ,مما يقمؿ مف تداخؿ اإلذاعات .ويقاس التردد بوحدة ,تُ ْدعى
ّ
اليرتز ,تمثؿ عدد االىت اززات ,في الثانية الواحدة .ويعادؿ الكيموىرتز ألؼ ىرتز ,بينما يعادؿ الميجاىرتز مميوف
وتبث محطات تضميف االتساع عمى ترددات ,تراوح بيف  525و 1605كيموىرتز (موجات متوسطة).
ىرتز.
ّ
وفي أوروبا ,يراوح ىذا النطاؽ بيف 150و 285كيموىرتز (موجات طويمة) .وىناؾ العديد مف المحطات ,التي
ترسؿ بثّيا في نطاؽ الموجات القصيرة ,وبترددات ,تراوح بيف  1.5و 30ميجاىرتز.258
وينتقؿ البرنامج المنقوؿ بموجات اإلذاعة ,بسرعة الضوء ,أي 299 792كـ/ث; بينما تنتقؿ الموجات الصوتية
نفسيا ,في اليواء ,بسرعة 300ـ/ث .ويؤدي التفاوت ,في سرعتَييما ,إلى مفارقات غريبة; فالمستمعوف
ث ,مباشرة ,مف
لئلذاعة ,في الساحؿ الغربي لمواليات المتحدة األمريكية ,يمكنيـ سماع مقطوعة موسيقية ,تَُب ّ
قاعة عمى ساحميا الشرقيْ ,قبؿ المشاىديف ,الموجوديف في الصؼ األخير مف القاعة.259

ستَقبل البرامج اإلذاعية:
ز  -كيف تُ ْ
J. L. Holsinger, Op.Cit,p.237.
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258عامر إبراىيـ قنديمجي ,إيماف فاضؿ السمرائي ,مرجع سابق ,ص .134
J. L. Holsinger,Op.Cit,p.239.
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البث بإحدى طريقتَيف :تضميف االتساع أو تضميف التردد ,أو
َّ
تزود أجيزة االستقباؿ بما يم ّكنيا مف التقاط ّ
أي منيما .وتوفر أجيزة االستقباؿ متعددة
بكمتييما معاً; ما يتيح لممستمع أف يحرؾ مؤشر الجياز ,الختيار ٍّ
النطاقات ,إمكانية استقباؿ نطاقات أخرى ,مثؿ الموجات القصيرة ,واالتصاالت الجوية والبحرية.
وتعمؿ أجيزة المذياع بالقدرة الكيربائية المنماوالية ,أو بالبطاريات الجافة; إضافة إلى نوع ثالث ,شاع في
260

سمى اإلذاعة البمورية ,ويعمؿ بوساطة قدرة الموجات اإلذاعية الممتقطة.
وي َّ
بدايات ّ
البث اإلذاعيُ ,
ويتكوف الجياز اإلذاعي ,العامؿ بالقدرة الكيربائية ,مف أربعة جزاء رئيسية:
ِ
المضخمات,الم ْجيار مكبر الصوت .
اليوائي ,الموالؼ,
ز  .1اليوائي:

البث اإلذاعي ,ويمررىا إلى الجياز .وقد يكوف كمّو داخؿ الجياز; أو يكوف جزٌء منو
سمؾ فمزي ,يمتقط موجات ّ
داخمو والجزء اآلخر خارجو ,كما ىو حاؿ جياز السيارة .ويتكوف اليوائي ,في معظـ مستقببلت الموجات ,الطويمة
ص ْدـ موجة إذاعية اليوائي,
والمتوسطة ,مف ممؼ موضوع حوؿ قضيب مف أداة مغناطيسية ,تسمى الفريت .وعند َ
تولد تيارات كيربائية ضعيفة جداً .وبسبب استقباؿ اليوائي لمعديد مف المحطات ,في وقت واحد ,يجب عمى
المستمع أف يولؼ المستقبؿ عمى محطة معينة.261

ز  . 2الموالف:
ىو الجزء الذي يم ّكف الجياز ,مف تحسس ترددات معينة .ويوضح ناخب متصؿ بالموالؼ ,ترددات ,أو قنوات

V. K. N. Lau and S. V. Maric, Op.Cit,p.123.
261صاتش عٍّ١اْ ػغشاْ ،االذداهاخ انؼانًَح انحذٍثح فٌ اسرخذاو االراػح انصوذَح فٌ انروػَح انشٍفَح ،اٌّعٍح اٌّصش٠ح ٌثؽٛز االػالَ،
(اٌما٘شج ،وٍ١ح االػالَ ،ظاِؼح اٌما٘شج ،اٌؼذد اٌغاتغٕ٠ ،ا٠ش، )2002ٛ١ٌٛ٠/ص .267
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تبث عمى ُّ
تردد ,قدره
المحطات المولفة فيو; فمتوليؼ الجياز ,لبلستماع إلى محطة اإلذاعة البريطانية ,مثبلً ,التي ّ
 684كيموىرتز ,يجب اختيار الرقـ  684عمى مجاؿ الموالؼ.
ويسمى قمب الموالؼ أو مؤشر االختيار المكثؼ المتغير ,ويتكوف مف مجموعتَيف متداخمتَيف ,مف ألواح شبو دائرية,
إحداىما ثابتة ,بينما تتحرؾ األخرى ,عند تحريؾ مفتاح التوليؼ .وينتج ىذا التحرؾ تغييرات في دوائر جياز
المذياع ,تجعمو حساساً إزاء الترددات المختمفة.262
ز  . 3المضخمات:
وىي تضخـ إشارة البرامج ,المستقبمة بوساطة الموالؼ .والمضخمات في المذياع العادي ,أجزاء مف دائرة ,تسمى
الدائرة المغايرة الفوقية .وأىـ أجزاء تمؾ الدائرة ,اآلف ,ىي الترانزستورات والدوائر المتكاممة .وكاف معظـ األجيزة
اإلذاعية ,المصممة قبؿ عاـ  ,1960تستخدـ صمامات ,تسمى الصمامات المفرغة.
وتتكوف الدائرة المغايرة الفوقية ,مف أربعة أجزاء رئيسية ,ىي :المحوؿ ,مضخـ التردد المتوسط , IFالكاشؼ,
البث المستقبمة الضعيفة ,إلى إشارة ذات ُّ
تردد
مضخـ التردد السمعي  AF.ويتولى
المحوؿ ,أوالً ,تحويؿ إشارات ّ
ّ
َّ
تضخـ اإلشارة ,بتمريرىا ضمف مرحمة تضخيـ التردد المتوسط ,المكونة مف مضخـ
أق ّؿ ,يسمى التردد المتوسط .ثـ
عبر دائرة الكاشؼ ,الذي يحذؼ الموجة الحاممة ,مبقياً
واحد ,أو عدة مضخمات  IF.وتمر اإلشارات ,بعد ذلؾْ ,
عمى التردد السمعي ,الذي يمثؿ البرنامج المذاع .وأخي اًر ,يعمؿ مضخـ التردد السمعي عمى تضخيـ اإلشارة ,ثـ
يرسميا إلى ِ
الم ْجيار.263

حِ .
الم ْجيار مكبر الصوت :
يحوؿ المجيار اإلشارة الكيربائية إلى شكميا األصمي ,أي الترددات السمعية .ويتكوف مف جزَءيف أساسيَّيف ,ىما:
ّ
المغناطيس الدائـ; وممؼ مف األسبلؾ ,يسمى ممؼ الصوت ,يرتبط ببوؽ ,يصنع مف الورؽ المقوى .وتمر اإلشارة
ِ262ؽّذ ِشػ ،ٟيشخغ ساتق ،ص .148
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السمعية ,اآلتية مف المضخـ األخير ,خبلؿ الممؼ وتمغنطو ,فيتحرؾ في مجاؿ المغناطيس الدائـ; ما يجعؿ البوؽ
ييتز ,نتيجة تواتر اإلشارة الصوتية ,المارة في الممؼ ,فيولّد اىت اززه موجات صوتية ,تشبو تمؾ التي ُبثَّت مف خبلؿ
المجيار ,منتجاً الصوت األصمي.264

المجسم الستريو:
ط  -مستقبالت الصوت
ّ
يستطيع ىذا النوع مف المستقببلت ,استقباؿ البرامج ,المذاعة بطريقة الصوت المجسـ ,التي يحتاج تحققيا إلى
ثبلثة مجاىير أو أكثر ,تجعؿ األصوات تبدو لممستمع ,وكأنو في مسرح أو قاعة كبيرة ,تذاع فييا الموسيقى .ومثؿ
أُ َذني اإلنساف" ,تميز" المجاىير بيف األصوات ,الصادرة عف األماكف المختمفة مف المسرح; وتستخدـ تقنية ,تدعى
مجياريف ,عمى األقؿ :أحدىما,
التجميع ,إلرساؿ الصوت المجسـ ,باستخداـ مرسؿ واحد .ويحتوي المستقبؿ عمى
َ
خاص باألصوات المنبعثة مف جية اليميف; واآلخر ,خاص باألصوات اآلتية مف جية اليسار .ولضماف جودة
مكانييما ,حتى
الصوت ,يوضع المجياراف خارج المذياع ,عمى مسافة محددة منو; ما يتيح لممستمع التحكـ في َ
يحصؿ عمى نسخة مطابقة لمصوت األصمي.265

ي  -إذاعة الموجات القصيرة :
البث اإلذاعي ضمف نطاؽ الموجات القصيرة التي تراوح تردداتيا بيف  1.5و30
تعمؿ العديد مف محطات ّ
ِّ
فيسمى مثبلًنطاؽ التردد  17.7ػ 17.9
ميجاىرتز.
لمبث اإلذاعي; َّ
ويحدد طوؿ الموجة المجاالت الترددية ّ
البث ىي النطاقات ,13 ,11
ميجاىرتز ,النطاؽ 16ـ .والنطاقات األخرى التي تستخدـ الموجات القصيرة في ّ
49 ,41 ,31 ,25 ,19ـ .وفي المناطؽ المدارية تستخدـ النطاقات 120 ,90 ,75 ,60ـ في البث اإلذاعي
بينما تخصص الترددات الباقية ليواة اإلذاعة ,وأنظمة االتصاالت العسكرية والمبلحة البحرية والفضائية وخدمات
يحدث في طبقة الغبلؼ األيوني (طبقة في الجو ,تعكس الموجات اإلذاعية) يمكف
التمكس .بسبب االنعكاس ,الذي ُ
264عامر إبراىيـ قنديمجي ,إيماف فاضؿ السمرائي ,مرجع سابق ,ص .137
265

Given,J, tuning off the television:broadcasting's uncertain future,1st Ed, Australia, ,Sedney, UNSW Press
Book,p 247.

الترددات القصيرة االنتقاؿ إلى مسافات بعيدة بؿ يمكف القوؿ إنيا ىي الطريقة الوحيدة لبلتصاؿ اتفي األماكف غير
266

المأىولة بالسكاف مف الكرة األرضية.

البث بالموجات القصيرة :
كّ -
بث إذاعي ,تعمؿ عمى الترددات القصيرة .وتختمؼ برامجيا عف
يشغؿ أكثر مف ثمانيف بمداً في العالـ ,محطات ّ
تمؾ التي تبثّيا المحطات المخصصة لممستمعيف المحمييف; إذ توجَّو األولى إلى مستمعيف بعيديف جداً; وتكوف
برامجيا بمغة البمد الوطنية ,خدمة لمواطنيو ,الذيف يعيشوف خارجو ,أو يعمموف عمى متف السفف التجارية.267
البث
وتوجَّو البرامج ,التي تستخدـ لغات أخرى ,إلى أقطار معينة .فييئة اإلذاعة البريطانية ,مثبلً ,ال تقتصر عمى ّ
تتعداىا إلى لغات أخرى ,كالروسية ,والعربية ,والفرنسية ,واأللمانية.
بالمغة اإلنجميزية ,بؿ ّ
ويبث معظـ محطات الموجات القصيرة ,عمى العديد مف الترددات ,والعديد مف النطاقات الترددية ,في وقت واحد;
ّ
لكي تضمف استقباالً مؤكداً لمستمعييا ,في أنحاء العالـ كافة; فيستطيع المستمع في أوروبا ,عمى سبيؿ المثاؿ,
ومساء عمى النطاؽ 31ـ.
التقاط محطة أمريكية قصيرة الموجة التقاطاً واضحاً ,صباحاً ,عمى النطاؽ 19ـ,
ً
وتتكوف برامج الموجات القصيرة ,مف األخبار ,العالمية والوطنية ,والتعميقات والمقاببلت والبرامج الثقافية,
تبث محطة
والمنوعات األخرى .كما تشمؿ ,في بعض األحياف ,األغراض التعميمية ,مثؿ تعميـ المغة اإلنجميزية .ال ّ
الموجات القصيرة كثي اًر مف البرامج الموسيقية; نظ اًر إلى تأثّر االستقباؿ بالتداخبلت والظروؼ الجوية ,ما يفقده
نقاءه.
وتُستخدـ الموجات القصيرة ,كذلؾ ,في أغراض الدعاية السياسية; ومصداؽ ذلؾ ,ما حدث خبلؿ فترة الحرب
الباردة ,حيف عمد بعض الحكومات ,في أوروبا الشرقية ,بخاصة الدوؿ التي تسيطر عمى إذاعاتيا إلى التشويش
عمى الدوؿ الغربية.268
266ؼغٓ ػّاد ِىا ٚ ٞٚػادي ػثذ اٌغفٛس ،يشخغ ساتق ،ص .131
267صاتش عٍّ١اْ ػغشاْ،يشخغ ساتق ،ص .211
268
VEFLEUR, ML-& EE.DENNIS,Understanding Mass Communication,Boston ,Houghton Miffin Campany,
Vol 11, p 401.

ل  -مستقبالت الموجات القصيرة:
لمعديد مف أجيزة االستقباؿ نطاؽ واحد ,أو عدة نطاقات ,مف الموجات القصيرة; إضافة إلى نطاؽ تضميف التردد
,ونطاؽ الموجة المتوسطة لتضميف االتساع .وألف الموجات ,العاممة في نطاقات الموجات القصيرة ,ىي مكتظة,
فإف عممية الموالفة ,الستقباؿ ُّ
تردد معيف ,تكوف صعبة جداً; إذ تكوف ترددات الموجات القصيرة متقاربة تقارباً,
يجعؿ الفاصؿ بيف تردد وآخر  5كيموىرتز فقط; ما يؤدي ,في كثير مف األحياف ,إلى سماع محطتَيف ,في آف
يندس مستقببلت لمموجات القصيرة ,تدعى بالمستقببلت االتصالية ,ذات حساسية
واحد .ولمتغمب عمى ذلؾ ,تُ َ
أعمىِّ ,
تمكف المستمع مف انتقاء محطات ضعيفة ,متجاورة عمى مفتاح االنتخاب.269
ويم ّكف بعض أجيزة االستقباؿ المتطورة ,المستمع ,مف التحكـ في االختيار ,أو في عرض النطاؽ; فزيادة عرض
النطاؽ ,تُحسِّف استقباؿ الصوت ,إال أنيا تجعؿ الفصؿ بيف محطة وأخرى ,أكثر صعوبة .وتشمؿ مستقببلت
الموجات القصيرة ,عمى جياز لضبط الموالفة الدقيقة (وىو قابض ,يسمح بالموالفة ,عمى مدى ُّ
تردد ضيؽ) ,يسمح
زود بعض مستقببلت الموجات القصيرة ,بمقياس شدة اإلشارة ,أو مؤشر
وي َّ
بموالفة أكثر سيولة لمحطات ّ
البثُ .
الموالفة; وبدائرةِّ ,
تبدد ,أو تقمّؿ مف التشويش الناتج مف التداخؿ.
وتستخدـ مستقببلت الموجات القصيرة سمكاً ,أو ىوائياً ,عمى ىيئة قضيب ,يوضع خارج الجياز ,حيث ال تستطيع
البث بالموجات القصيرة.270
ىوائيات الفريت ,الموضوعة داخؿ مستقببلت الموجات ,الطويمة والمتوسطة ػ التقاط ّ
وتزود ىذه األجيزة ,آلياً ,بموحة إدخاؿ رقمية ,شبيية بتمؾ
وثمة مستقببلت ,ذات قدرة عمى الموالفة بشكؿ رقميَّ .
الخاصة بأجيزة الياتؼ ,ذات المفاتيح المرقمة; وما عمى المستمع ,إال إدخاؿ رقـ ,يمثّؿ التردد المراد االستماع
إليو ,فيظير ىذا الرقـ عمى شاشة إظيار صغيرة ,مصنوعة مف بمور سائؿ .ويمكف تخزيف عدد مف الترددات ,في
أي منيا ,بالضغط عمى رقـ; ففي إمكانؾ ,عمى سبيؿ المثاؿ ,تخزيف
ذاكرة جياز االستقباؿ ,يمكف استدعاء ٍّ

ِ269ؽّذ ِشػ ،ٟيشخغ ساتق ،ص .154
VEFLEUR, ML-& EE.DENNIS Op.Cit,p.402.

270

الترددات ,في نطاؽ ترددات مختمفة لممحطة نفسيا ,واختيار نطاؽ الموجة األفضؿ استقباالً لتمؾ المحطة.
ويعتمد استقباؿ الموجات القصيرة ,عمى عدة عوامؿ ,تتعمؽ بالغبلؼ األيوني .فالموجات الطويمة ,تنعكس انعكاساً
أفضؿ ,أثناء الميؿ; بينما تنتقؿ الموجات األقصر ( 10ػ20ـ) إلى مسافات أبعد ,خبلؿ النيار .ويفسر ذلؾ قدرة
عمى استقباؿ المحطات البعيدة ,خبلؿ أوقات محددة مف اليوـ.271
يؤدي النشاط الشمسي دو اًر ميماً ,في االستقباؿ بعيد المدى .فخبلؿ فترة األنشطة الشمسية العظمى ,يعكس
الغبلؼ األيوني الموجات بشكؿ أفضؿ ,ويزداد عدد المحطات البعيدة ,الممكف استقباليا .ولكف العواصؼ
المغناطيسية ,الناجمة عف الوىج الشمسي ,تؤثّر في ذلؾ ,فيجب ,أحياناً ,استقباؿ الموجات القصيرة كمياً.

م  -خدمات البث اإلذاعي :
البث ,في كافة أرجاء العالـ.
البث اإلذاعي دو اًر ميماً ,في تييئة فرص العمؿ ,آلالؼ العامميف في محطات ّ
يؤدي ّ
فالمحطات اإلذاعية وشبكاتيا ,تحتاج إلى مخططي برامج ومذيعيف ومحرريف واخبارييف وفنييف وعماؿ صيانة; كما
مسوقي اإلعبلنات التجارية ,الذيف ينظموف األعماؿ التجارية ,مثؿ
تحتاج إلى كتّاب نصوص; إضافة إلى ّ
المحاسبة والعبلقات العامة ,وغيرىا.
ويتخصص موظفو المحطات الكبيرة ,أو الشبكات ,عادة ,في أحد المجاالت األربعة التالية :البرمجة ,اليندسة,
المبيعات ,اإلدارة العامة .وتساعد اإلعبلنات التجارية عمى تسويؽ العديد مف المنتجات ,بدءاً مف الغذاء وانتياء
بالسيا ارت .وتحصؿ األغاني المذاعة والموسيقى ,عمى شعبية كبيرة ,تؤثّر في مبيعات تسجيبلتيا تأثي اًر فاعبلً.
ويباع المبلييف مف أجيزة المذياع في أنحاء العالـ ,كؿ عاـ.272

ن  -المحطات والشبكات:
وتموليا الحكومة; ولكنيا قد تتمقى إعبلنات ,كذلؾ .واإلذاعة
المحطات اإلذاعية نوعاف :إذاعة الخدمة العامةّ ,
271

Given,J, Op.Cit,p.249.
Czech,E S,Studio and Operation Facilities,In R L, Hilliard; Radio Broadcasting , An Introduction to The
Sound Medium,N Y , Hasting House Publishing, p365.
272

وتموؿ بعض الدوؿ ,كذلؾ ,محطات
التجارية ,وتمتمكيا الشركات الخاصة ,التي تحقؽ األرباح مف اإلعبلناتّ .
البث اإلذاعي ,مف
إذاعية غير ربحية ,توجَّو ,عادة ,إلى األقميات ,أو ذوي االىتمامات الخاصة .ويختمؼ تنظيـ ّ
بمد إلى آخر .ففي الواليات المتحدة األمريكية ,عمى سبيؿ المثاؿ ,أكثر مف  10آالؼ محطة تجارية ,ذات ممكية
خاصة .كما يوجد في أستراليا ونيوزيمندا وبريطانيا ,وأغمب الدوؿ األوروبية ,محطات ,تجارية وغير تجارية .وال
273

يوجد في بعض الدوؿ ,مثؿ اليند وماليزيا ,محطات تجارية.

تموليا الحكومة الفيدرالية; والمحطات
يتخذ النظاـ اإلذاعي ,في أستراليا ,ثبلثة أُطُر :المحطات الوطنية ,التي ّ
تموليا شركات ذات طابع غير تجاري; والمحطات التجارية .ويفوؽ عدد المحطات التجارية 130
العامة ,التي ّ
البث الخاصة ,التي تشغؿ العديد مف المحطات,
محطة; وعدد المحطات العامة  32محطة ,إضافة إلى خدمة ّ
الخاصة بالجنسيات واألعراؽ المختمفة ,وتقدـ خدماتيا بنحو  45لغة.
وىيئة اإلذاعة البريطانية ,ىي المنظمة اإلذاعية القومية الرئيسية ,في بريطانيا .وىي غير تجارية .وليا خمس
محطات قومية; إضافة إلى المحطات اإلقميمية ,مثؿ إذاعة السايمرو ,الخاصة بمنطقة ويمز; وأكثر مف  50محطة
بث البرامج
محمية .وىذه المحطات ,يمكف أف تُوصؿ بالمحطة القومية ,بوساطة شبكات; فيصبح في اإلمكاف ّ
القومية مف محطات محمية .ويوجد في بريطانيا أكثر مف  180محطة تجارية ,قومية ومحمية.274
واالستماع إلى اإلذاعة في معظـ أنحاء آسيا وأفريقيا ,يختمؼ في أمريكا وأوروبا وأستراليا .ففي اليند ,عمى سبيؿ
وتعرؼ أساليب الزراعة المتطور ػ كثير مف
المثاؿ ,حيث اإلذاعة وسيمة ميمة ,في مجاالت متعددة ,مثؿ التعميـّ ,
وتبث
المواطنيف ,ال يمتمكوف أجيزة مذياع; وانما يستعيضوف عنيا باالستماع إلى اإلذاعات ,في األماكف العامة.
ّ
إذاعة كؿ اليند بستيف لغة وليجة.
وتضمف محطات اإلذاعة التجارية برامجيا اإلعبلنات التجارية ,الخاصة بالمعمنيف ,الذيف يودوف الوصوؿ
ِّ

VEFLEUR, ML-& EE.DENNIS Op.Cit,p.403.
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S. Zhou, S. Mei, and Y. Yao, “Multi-carrier transmission combating slow fading using turbo code,” in
Proc Int. Symp. Turbo Codes and Related Topic (Brest, France, Sept. 3–5, 2007), pp. 151–153.

بمنتجاتيـ إلى أكبر عدد مف المستمعيف ,الذيف كمما ازدادت أعدادىـ ,ازدادت رسوـ اإلعبلنات .ويعقد بعض
المحطات التجارية ,اتفاقيات عمؿ مع الشبكات الوطنية ,أو شبكات الخدمة عمى المستوى القومي ,التي ِّ
تقدـ إلييا
بعض البرامج المحمية ,مثؿ نشرات األخبار.275
البث دو اًر شديد األىمية ,في المجتمعات المحمية ,حيث تعمف ,مثبلً ,مواعيد المناسبات
وتكتسب محطات ّ
واألحداث ,ذات الصفة الخاصة; كما تفتح المجاؿ أماـ المستمعيف ,لمناقشة البرامج ,مف خبلؿ االتصاؿ الياتفي
المباشر .ويمكف المستمعيف ,في المناطؽ الحضرية ,متابعة النشرات ,الخاصة بحركة السير وتغييرات نظاـ
المرور .
لمبث اإلذاعي :
س -التنظيم الحكومي ّ
تنظـ الدولة استخداـ موجات اإلذاعة بعدة وسائؿ ولعدة أسباب مثؿ وضع نظاـ لمستخدمي القنوات اإلذاعية; ولوال
ذلؾ لتداخمت اإلشارات اإلذاعية ,فحالت دوف وضوح االتصاؿ المطموب .وينظـ العديد مف الحكومات استخداـ
بث
البث اإلذاعي ألسباب أخرى; فبعضيا تستخدـ اإلذاعة في الترويج ألفكارىا وسياساتيا والحيمولة دوف ّ
موجات ّ
األفكار المعارضة.
موؿ مف طريؽ الرسوـ المحصمة مف مالكي أجيزة التميفزيوف .وتعيف
وىيئة اإلذاعة البريطانية ىيئة غير تجارية تُ ّ
البث المستقمة  -الييئة اإلذاعية المستقمة  -الشركات التي تشغؿ المحطات التجارية وتشرؼ عمى البرامج;
ىيئة ّ
إضافة إلى مراقبة اإلعبلنات .وتراقب البرامج الييئة الخاصة بالمواصفات والمعايير التي تنظر كذلؾ في شكاوى
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المستمعيف مف إذاعة برامج العنؼ والجنس مثبلً.

دخؿ مف إعطاء
وىيئة اإلذاعة األيرلندية مسؤولة عف ّ
البث اإلذاعي في جميورية أيرلندا حيث تحصؿ عمى ْ
عيف الحكومة تسعة أعضاء في الييئة مف بينيـ المدير العاـ.
التراخيص واإلعبلنات .وتُ ّ
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بث جديدة لمحطات
وتدار اإلذاعة الوطنية في أستراليا بوساطة ىيئة اإلذاعة األسترالية وتمنح اإلذاعة تراخيص ّ
عامة وتجارية; وكذلؾ تجدد التراخيص القديمة وتراقب البرامج اإلذاعية .
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وىيئة اإلذاعة في نيوزيمندا ىيئة عامة تتحكـ في إدارة كؿ مف الشبكات التجارية وغير التجارية.

وتبث ىيئة إذاعة جنوب إفريقيا أكثر مف  20خدمة إذاعية خمس منيا عمى المستوى القومي ويعيف رئيس الدولة
ّ
أعضاء الييئةبينما يتولى إدارة العماؿ اليومية المدير العاـ ولجنة اإلدارة.
البث اإلذاعي .بيد أف بعض الدوؿ ,تمنح محطات اإلذاعة الحريات نفسيا,
وتتحكـ حكومات العديد مف الدوؿ في ّ
البث; بينما تضع الحكومات الشمولية
بحرية كبيرة في ّ
التي تمنحيا مواطنييا .ويسمح معظـ الدوؿ الديموقراطية ُ
البث اإلذاعي ,ألغراض سياسية ,بؿ استخدـ بعضيا ,خبلؿ التاريخ المعاصر ,اإلذاعة كوسيمة
قواعد صارمة عمى ّ
البث الدعائي ,لزيادة شعبية القائد النازي ,أدولؼ
سياسية .ففي عاـ  ,1930وضعت اإلذاعة األلمانية ,في خدمة ّ
ىتمر .واستخدمت ,بالطريقة نفسيا ,مف ِقَبؿ الحكومات الشيوعية ,لتقديـ نظرة غير موضوعية إلى ما يجري في
العالـ .فاإلذاعات في تمؾ الدوؿ ,لـ تكف حرة في أف تخطط وتقدـ البرامج اإلذاعية; لكنيا بدأت تحظى بدرجة مف
الحرية ,خاصة بعد اإلصبلحات الديموقراطية ,التي شيدتيا في نياية الثمانينيات ومطمع التسعينيات مف القرف
العشريف.278
 :2استخدامات اإلذاعة الثابتة :
البث اإلذاعي الجزء األكبر مف االتصاالت ,التي تُجرى مف طريؽ الراديو ,مما يتيح لممستمعيف استقباؿ
يحتؿ ّ
برامجو المتنوعة األغراض ,واليادفة إلى المتعة والمعرفة .كما تُستخدـ موجات اإلذاعة في العديد مف التطبيقات
البث اإلذاعي ,ومعظـ
األخرى ,مثؿ االتصاالت ذات
االتجاىيف التي يجري فييا إرساؿ الرسائؿ واستقباليا .وفي ّ
َ
االتصاالت ذات االتجاىيف ,تَنقؿ الموجات اإلذاعية الصوت والموسيقى; ولكنيا تنقؿ ,في األنواع األخرى مف
S. Zhou, S. Mei, and Y. Yao, Op.Cit,p.155.
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االستخدامات ,إشارات أخرى ,مثؿ الحزـ اإلذاعية ,المستخدمة في أنظمة المبلحة ,واشارات التحكـ عف بعد.
البث اإلذاعي:
أّ -
بث إذاعي واحدة ,عمى األقؿ ,في كؿ بمد مف بمداف العالـ.
البث .وتوجد محطة ّ
البث اإلذاعي عف محطات ّ
ينشأ ّ
وفي بعض الدوؿ العربية ,لـ يقتصر البث اإلذاعي عمى العواصـ العربية ,بؿ تعداىا إلى المدف الرئيسية األخرى.
ويفوؽ العدد الكمي لمحطات البث اإلذاعي ,في العالـ 25 ,ألؼ محطة ,منيا نحو  10آالؼ محطة في الواليات
المتحدة األمريكية وحدىا ,وىو عدد ال يوجد مثمو في دولة أخرى.279
البث اإلذاعي :
ب -مدى ّ
يمتمؾ الناس ,في العالـ ,أكثر مف بميوني مذياع ,بمتوسط جياز واحد لكؿ ثبلثة أشخاص .وفي الواليات المتحدة
األمريكية 534 ,مميوف جياز ,وىو أكبر عدد مف األجيزة في قطر واحد .وفي الصيف نحو  219مميوف جياز,
أي بمعدؿ  18جيا اًز لكؿ مائة مواطف .أما في بريطانيا ,فيبمغ عدد أجيزة الراديو  66مميوناً ,أي بمعدؿ 114
جيا اًز لكؿ مائة نسمة.
والسبب الرئيسي النتشار األجيزة اإلذاعية الواسع ,يرجع إلى كونيا محمولة ,ويمكف ن ْقميا مف مكاف إلى آخر ,في
سيولة .وبعضيا كبيرة ,تعمؿ بالكيرباء ,وىي تُحفظ ,عادة ,في المنازؿ ,حيث تتاح الكيرباء .ولكف مبلييف األجيزة
صغيرة الحجـ ,وتشغؿ بالبطاريات الجافة .وبعضيا يمكف حمميا في الجيوب ,ويمكف استعماليا في أي مكاف
تقريباً ,مثؿ المناماواؿ والحدائؽ والشواطئ والرحبلت وأماكف النزىة .كما تستخدـ أجيزة المذياع عمى نطاؽ واسع,
في وسائؿ النقؿ ,متيحة االستماع إلييا ,في أي وقت.
وتُ َع ّد األجيزة المحمولة وسيمة مبلئمة ,لمبمداف أو المناطؽ ,التي تتوافر فييا الطاقة الكيربائية .ولكف العديد مف
المناطؽ ,تفتقر إلى الكيرباء; كما أف استخداـ األجيزة العاممة بالبطارية محدود ,في العديد مف الدوؿ ,وذلؾ
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لصعوبة الحصوؿ عمى البطاريات ,أو لغبلء ثمنيا.
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وفي عاـ  ,1995صمـ المخترع البريطاني ,تريفور بيميس ,مراعياً العوامؿ اآلنؼ ذكرىا ػ جيا اًز إذاعياً يعمؿ آلياً,
لمساعدة المجتمعات اإلفريقية البعيدة ,عمى استقباؿ نشرات برامج مكافحة اإليدز اإلذاعية .ويفيد مف ىذا الجياز,
كذلؾ ,القاطنوف في األماكف البعيدة; إذ يم ّكنيـ التقاط أحدث المعمومات ,عف الفيضانات والمجاعات واألوبئة.
وقد ُىندست األجيزة اآللية ,أساساً ,لتباع إلى وكاالت اإلغاثة ,الستخداميا في توزيع المواد في الدوؿ النامية;
ولكنيا تباع ,اآلف ,كذلؾ ,في الدوؿ الصناعية .ويزف الجياز اآللي 2.6كجـ; ويمده بالقدرة مولد داخمي صغير,
يدار بنابض ممتو ,طولو نحو  9أمتار ,ينتج ,عندما يكوف ممفوفاً كمو 30 ,دقيقة مف التشغيؿ .ويمقى الجياز قبوالً,
ألنو ال يعمؿ بالكيرباء أو البطاريات.281
ج  -أنواع البرامج اإلذاعية:
تختمؼ البرامج اإلذاعية ,مف بمد إلى آخر ,ولكنيا ,تتفؽ في توفير التسمية والمعرفة .ويراعي العديد مف البمداف ,أف
تكوف برامج المنوعات نسبة  %90منيا; أما الباقي فيخصَّص لممواد الثقافية بكؿ وجوىيا .وتحظى البرامج الدينية,
ّ
في اإلذاعات العربية ,بنسبة كبيرة مف برامجيا المختمفة; وىي تتضمف تبلوة القرآف الكريـ وتفسيره ,وشؤوناً إسبلمية
ث في خبلليا ,أو خارج أوقاتيا ,في المحطات التجارية.
متنوعة .وتمثّؿ اإلعبلنات جزءاً مف البرامج المذاعة; إذ تَُب ّ
تنوه
أما المحطات غير التجارية ,مثؿ ىيئة اإلذاعة البريطانية ,فبل ّ
تبث أي نوع مف اإلعبلنات ,عدا تمؾ التي ّ
ببرامجيا.
تيـ ذوي األىواء المختمفة ,كالموسيقى الصاخبة,
ويحاوؿ معظـ اإلذاعات اجتذاب المستمعيف ,بوساطة برامجّ ,
مثبلً ,لممراىقيف ,واألخبار العممية لممثقفيف.
وتَ ِشيع الموسيقى المسجمة ,في برامج التسمية والترويح والمنوعات .ومعظـ اإلذاعات المتخصصة بيا ,تذيع نوعاً
معيناً منيا ,مثؿ موسيقى البوب ,أو الموسيقى اليادئة ,أو موسيقى الجاز ,أو الموسيقى الشعبية .كما يذيع بعض
المحطات األخرى ,أنواعاً مختمفة مف الموسيقى ,مف دوف أف تختص بيا.
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ويسيـ المذيعوف ,الذيف يقدموف الموسيقى ,ويعمقوف عمييا ,في اجتذاب المستمعيف .ولذلؾ ,فإف معظـ المحطات
اإلذاعية ,تسعى إلى توظيؼ ُمعمقيف متميزيف ,ذوي أساليب شيقة.282
وال تقتصر البرامج المسمية عمى الموسيقى ,بؿ تتعداىا إلى الفكاىة ,والتمثيميات ذات الحمقات ,والمسرحيات التي
تنقؿ نقبلً مباش اًر ,أو المسجَّمة; وبعض التمثيميات ,تكتب لمبث اإلذاعي فقط.
وتقدـ البرامج الخاصة بالمعمومات ,األخبار واألحداث العالمية ,والمقاببلت اإلذاعية; وتنقؿ المباريات الرياضية
نقبلً مباش اًر.
ث نشرات األخبار في أوقات محددة ,بمعدؿ ساعة ,أو نصؼ ساعة في بعض المحطات .كما تقدـ المحطات
وتَُب ّ
اإلذاعية تغطيات مباشرة لؤلحداث الخاصة ,مثؿ االنتخابات العامة ,أو افتتاح المجالس التشريعية .وتعنى
المحطات بنشرات األحواؿ الجوية ,وحركة المرور ,وسوؽ البورصة ,وأخبار الزراعة .وييتـ جزء آخر مف البرامج
بأحداث المجتمع ,وأنشطة السكاف ,وخدمات الدولة .ويوجد عدد قميؿ مف اإلذاعات ,التي تختص بتقديـ األخبار
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فقط .وفي بعض الدوؿ ,تنقؿ المحطات اإلذاعية جمسات المجالس التشريعية نقبلً مباش اًر.

أما المقاببلت اإلذاعية ,فتقدـ مناقشات حوؿ موضوعات متعددة ,تغطي النواحي المختمفة لمحياة .وكؿ برنامج مف
ىذا النوعِّ ,
يقدمو مذيع أو مذيعة ,تدير المقابمة ,وتَ ْح ُكميا .وتتفاوت موضوعات ىذه المقاببلت ,بيف الموضوعات
السياسية الجارية ,مثؿ معالجة االنتخابات ,وقضايا الدولة التي تيـ المواطنيف; والموضوعات االجتماعية ,مثؿ
ويتاح لممستمعيف المشاركة ,في العديد منيا
الجريمة ,أو التموث ,أو الفقر ,أو العنصرية ,أو التمييز بيف
الجنسيفُ .
َ
عبر ىواتؼ اإلذاعة ,بطرح أسئمتيـ ,أو إبداء وجيات نظرىـ.
في النقاشْ ,
وتحظى البرامج الرياضية ,مثؿ نظيرتيا اإلخبارية ,باىتماـ خاص; إذ يحاوؿ المعمّقوف الرياضيوف ن ْقؿ األحداث
يسمى
الرياضية المميزة ,وال سيما مباريات كرة القدـ وكرة المضرب والكريكت ,فتنقميا نقبلً مباش اًر; وىو ما َّ
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التعميقات ,أو عمى األقؿ تنقؿ نتائجيا لممستمعيف.284
وتتنافس المحطات اإلذاعية في اجتذاب المستمعيف ,فيذيع معظميا برامج ,تحقؽ رغبات فئة معينة منيـ;
تبث موسيقى البوب ,مثبلً ,والتي تحاوؿ اجتذاب المراىقيف وصغار السف .
كالمحطات التي ّ
االتجاىين:
د  -االتصاالت ذات
َ
يمقى ىذا النوع مف االتصاالت إقباالً متزايداً; ألنو يوفر سرعة االتصاؿ بيف مكاف وآخر ,كمما دعت الحاجة إلى
ذلؾ .وىو يستخدـ في مجاالت :السبلمة العامة ,الصناعة ,األمف القومي ,االتصاالت الخاصة.

د  - 1في السالمة العامة:
يستخدـ رجاؿ الشرطة موجات اإلذاعة لمنع الجريمة ,ولمقبض عمى الخارجيف عمى القانوف .كما يستخدميا رجاؿ
تزود سياراتيـ بأجيزة اتصاؿ صغيرة الحجـ ,ومحمولة ,تدعى المتحدث
اإلطفاء ,إلخماد الحرائؽ ومنع انتشارىا; إذ َّ
بمقار قياداتيـ ,لتمقّي تعميماتيـ; إضافة إلى االتصاؿ فيما بينيـ.
السيار -توكي وكي  -ػ  ,تمكنيـ مف االتصاؿ ّ
وتزود الطائرات والسفف بأجيزة اتصاؿ ,لتنظيـ عمميا ,وتسييؿ عمميات اإلنقاذ.
َّ
وتستخدـ ِفرؽ إسعاؼ خاصة الموجات اإلذاعية ,لممساعدة عمى إنقاذ األرواح ,بعد وصوليا إلى منطقة الحادث;
عبر أجيزة اتصاؿ موجودة في سياراتيـ ,حالة المرضى إلى األطباء ,الموجوديف في
فينقؿ المسعفوفْ ,
المستشفيات ,الستفتائيـ في اإلسعافات األولية المبلئمة.285
د  . - 2في الصناعة :
بد منيا في وسائؿ النقؿ ,مف سيارات األجرة إلى الطائرات; إذ
أصبحت االتصاالت ذات
االتجاىيف وسيمة ,ال ّ
َ
يتمقى سائقو سيارات األجرة ,التعميمات حوؿ أماكف وجود الركاب; بينما يتمقى طيارو الطائرات تعميمات اليبوط أو
284ؼغٓ ػّاد ِىا ٚ ٞٚػادي ػثذ اٌغفٛس،انًشخغ َفسه ،ص.73
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تزود وسائؿ النقؿ األخرى ,مثؿ السفف والقطارات والشاحنات,
اإلقبلع ,بوساطة أجيزة تعمؿ بموجات اإلذاعة .كما ّ
بأجيزة اتصاؿ مماثمة.
ويوفر استخداـ اإلذاعة الجيد والوقت والماؿ ,في العديد مف المرافؽ الصناعية .فعماؿ البناء ,يستخدموف أجيزة
االتصاؿ ,لمخاطبة زمبلئيـ ,الذيف يعمموف في األبنية العالية ,كناطحات السحاب .ويتمقى الفبلحوف ,والعامموف في
عبر أجيزتيـ.286
الغابات ,المعمومات التي يحتاجوف إليياْ ,
د  - 3في األمن القومي :
تؤدي األجيزة اإلذاعية دو اًر ميماً ,في ربط وحدات الدفاع ,الموجودة في أماكف متعددة ,بعضيا ببعض .وتعتمد
االتجاىيف ,اعتماداً متزايداً ,ليتمكف
وسائؿ الدفاع المسمحة ,بكؿ فروعيا ,عمى أجيزة االتصاؿ اإلذاعية ,ذات
َ
رجاليا مف تبادؿ المعمومات ,والتنسيؽ فيما بينيا .ويستخدـ العسكريوف اإلذاعة ,في الطائرات والدبابات والسفف; إذ
إنيا تم ّكف مراكز االتصاالت الكبيرة ,وأجيزة المتحدث السيار مف االتصاؿ المستمر بيف الوحدات العسكرية
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د  - 4في االتصاالت الخاصة :
يتمقى العديد مف ىواة تشغيؿ أجيزة الراديو ,اتصاالت بعيدة المدى ,بوساطة أجيزتيـ .ويستخدـ األطفاؿ ,في
لعبيـ ,أجيزة متحدث سيار قصيرة المدى .كما يستخدـ العديد مف الناس أجيزة اتصاؿ إذاعية ,في سياراتيـ
ويدعى ىذا النوع مف الراديو ,الذي يشغؿ لؤلغراض الخاصة ػ موجة اإلذاعة الخاصة .وقد
الخاصة ,أو سفنيـ ُ .
مكف تطوير اإلذاعة الخموية ,في الثمانينيات مف القرف العشريف ,مف استخداـ اليواتؼ المحمولة في كؿ مكاف,
وكذلؾ استخداـ اليواتؼ المثبتة في السيارات.288
د  - 5استخدامات أخرى :
إضافة إلى األصوات البشرية ,تستطيع موجات الراديو نقؿ معمومات ,تشمؿ إرساؿ أنواع عديدة مف اإلشارات
واستقباليا; ما يتيح تشغيؿ أجيزة ِ
المبلحة ,ووسائؿ التحكـ مف بعد ,وأجيزة نقؿ البيانات ,إضافة إلى العديد مف
286ؼغٓ ػّاد ِىا ،ٞٚإَراج انثشايح نهشادٍو :انُظشٍح و انرطثَقِ ،شظغ عاتك ،ص .177
VEFLEUR, ML-& EE.DENNIS Op.Cit,p.403.
288
Head, S,W,Op.Cit,p.634.
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االستخدامات الخاصة األخرى.
دِ .-
المالحة :
تتولى موجات اإلذاعة ن ْقؿ إشارات ِمبلحية خاصة ,تساعد الطياريف عمى البقاء ضمف خطوط السير المرسومة
ليـ .ولدى العديد مف السفف أجيزة خاصة ,تحدد مسارىا ,بمساعدة إشارات مبلحية ُمرسمة مف السواحؿ .كما تعتمد
أمنيا .واضافة إلى ذلؾ يستخدـ رواد الفضاء
الطائرات والسفف عمى الرادار ,وىو ْ
وجو خاص مف اإلذاعة ,لتحقيؽ ْ
أجيزة ِمبلحة ,بمساعدة موجات اإلذاعة ,لقيادة سفنيـ في االتجاه المرسمة إليو.289

د  6التحكم عن بعد :
يستخدـ ىذا النظاـ في توجيو الطائرات ,التي تسير مف دوف طيار .ويمكف ,كذلؾ ,استخداـ النبائط المتحكـ فييا,
في قيادة عربات القطار ,أو فتح األبواب واغبلقيا ,أو تشغيؿ اآلالت.
د  .- 7ن ْقل البيانات  :تستطيع األجيزة ,التي تعمؿ بموجات اإلذاعة ,ن ْقؿ كمية كبيرة مف المعمومات ,وبسرعة
جيازيف إلكترونيَّيف; كما في حالة إرساؿ معمومات ,مف جيازي كمبيوتر.290
عالية ,بيف
َ
ه  -الحزم الترددية المستخدمة في البث اإلذاعي
إف اليدؼ مف شبكة البث اإلذاعي ىو توفير تغطية لمنطقة معينة باستخداـ عدد معيف مف
ِ
المرسبلت ,وتوفير إمكانيات االستقباؿ ذاتيا في أي نقطة مف تمؾ المنطقة.
ػتخدمت أُول ػػى محط ػػات الب ػػث اإلذاع ػػي األمػ ػواج الطويم ػػة (الكيمومتري ػػة) وم ػػا تػ ػزاؿ بع ػػض
اس ػ َ
المحطػػات تسػػتخدـ ىػػذه األم ػواج ,لكػػف الد ارسػػات حػػوؿ انتشػػار األم ػواج أدت إلػػى اسػػتخداـ األم ػواج

Bellamy,A, and Hanewicz, C,Op.Cit,p.639.
Czech,E S,Op.Cit,p.373.
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المتوسطة (اليكتومترية) ومػف ثػـ األمػواج القصػيرة (الديكامتريػة) ,إلػى جانػب األمػواج ذات التػرددات
العالي ػػة ج ػػداً (المتري ػػة) واألمػ ػواج ذات الت ػػرددات ف ػػوؽ العالي ػػة (الديس ػػيمترية) .ويتعم ػػؽ اختي ػػار ط ػػوؿ
الموجة بالجزء المخصص مف الطيؼ وبالميمة المطموبة مػف المرسػؿ إذ إف مميػزات انتشػار الموجػة
الكيرراديويػػة تتغيػػر بداللػػة التػػردد (أو طػػوؿ الموجػػة) ,فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ تُسػػتخدـ األم ػواج القصػػيرة
لتغطية مناطؽ استقباؿ بعيدة عف الم ِ
رسبلت.291
ُ
صصػػت بموجػػب اتفاقي ػػات دوليػػة أج ػزاء م ػػف طيػػؼ التػػرددات الراديوي ػػة لمبػػث اإلذاعػػي .فف ػػي
وقػػد ُخ ِّ
الواليات المتحدة مثبلً يوجد أكثر مف  4400محطة تشغؿ حزمة البػث المعياريػة عمػى التػرددات المتوسػطة
والتعػػديؿ المطػػالي  (AM) Amplitude modulationوالمقسػػمة إلػػى  107أقنيػػة وتمتػػد مػػف  535إلػػى
 1605كيموىرتز ,ولكؿ قناة عرض حزمة  10كيموىرتز .كما يوجد نحو  3300محطة عاممة عمػى 100
قناة في حزمة البث عمى الترددات العالية جداً والتعديؿ الترددي  (FM) Frequency Modulationالتي
تمتػد مػف  88إلػػى  108ميغػاىرتز ,وكػػؿ تمػؾ المحطػػات مرخصػة لتقػػديـ خػدمات ضػػمف الواليػات المتحػػدة.
واضافة إلى ذلػؾ توجػد بعػض المحطػات العاممػة عمػى األمػواج القصػيرة التػي تمتػد مػف  5.95إلػى 26.1
ميغاىرتز والتي توفر تغطية خدمة دولية .وفي أوربة وآسيا تُستخدـ أيضػاً حزمػة التػرددات المنخفضػة التػي
تمتد مف  150إلى  290كيموىرتز .والى جانب ىذه الحزـ الترددية تَستخدـ أنظمة البث اإلذاعي الفضائي
المباش ػػر الح ػػزـ الترددي ػػة المكروي ػػة كالحزم ػػة  Lح ػػوؿ الت ػػردد  1.5غيغ ػػاىرتز ,والحزم ػػة  Cح ػػوؿ الت ػػردد 4
غيغاىرتز والحزمة  Kuحوؿ التردد  12غيغاىرتز.
الم ِ
رسالت
ُ

Czech,E S,Op.Cit,p.374
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توفر وسائط بث البرامج إشارة كيربائية منخفضة التردد (موافقة لمصوت) وبعرض حزمة يراوح بيف
ِ
المرسؿ في استخداـ ىذه اإلشارة لتعديؿ موجة
 5و 15كيموىرتز طبقاً لمنظاـ المستخدـ .ويتمثؿ دور
كيرواديوية مميزة بترددىا (التردد الحامؿ( ,ثـ في إشعاع تمؾ الموجة بوساطة اليوائي .وال يمكف الفصؿ

بيف المرسؿ واليوائي ,إذ إف استطاعة األوؿ ومخطط إشعاع الثاني يحدداف معاً ,وتبعاً لشروط االنتشار,
المنطقة التي يغطييا المرسؿ.
تختمؼ بنية المرسؿ باختبلؼ طريقة التعديؿ المستخدمة .ومع ىذا فيوجد في جميع المرسبلت
وحدات رئيسية مشتركة كالميتز المحمي الذي يزود باإلشارة الجيبية الحاممة ,ومضخمات االستطاعة التي
تقدـ لئلشارة المرسمة االستطاعة البلزمة لبلنتشار ,وىوائي اإلرساؿ.
يبين الشكل  1مخططاً صندوقياً مبسطاً لمرسؿ يعمؿ عمى نمط التعديؿ المطالي.
أما الشكل  2فيبيف مخططاً صندوقياً مبسطاً لمرسؿ يعمؿ عمى نمط التعديؿ الترددي.
وتتطمب المرسبلت توفير تغذية كيربائية عالية لتشغيؿ الصمامات ,إلى جانب أنظمة أمف
صناعي ,وأنظمة عدـ انقطاع الطاقة الكيربائية.
وتُستخدـ األمواج القصيرة في البث اإلذاعي خصيصاً لتوفير تغطية انتقائية لممناطؽ البعيدة مف
سطح الكرة األرضية .ومف ثَـ فإف أنظمة اليوائيات تكوف أكثر تعقيداً في ىذه الحالة ,إذ تستخدـ تقنية
األمواج الموجية .وبمقدور محطة واحدة مف ىذا النوع البث الموجو بعشرات المغات في اليوـ الواحد إلى
القارات الخمس .ويتعمؽ اختيار ساعات البث والتردد المستخدـ بأحواؿ االنتشار.

و  -المستقبالت وتطورىا
ِ
المرسمة في
يعد المستقبِؿ أكثر األجزاء حرجاً في نظاـ البث اإلذاعي ,فمع وجود آالؼ المحطات
العالـ العاممة عمى أنماط متنوعة كالبث اإلذاعي  AMوالبث اإلذاعي  FMوالبث التمفزيوني وأنظمة

االتصاالت الراديوية العسكرية منيا والمدنية ,وعمى حزـ ترددية متنوعة ,وبمستويات استطاعة إرساؿ
عديدة ,فإف المستقبِؿ يواجو ميمتو في انتقاء اإلشارة المطموبة ورفض كؿ اإلشارات األُخرى.
ومما الشؾ فيو أف التطور المذىؿ في اإللكترونيات كاستبداؿ الترانزيستوراتباألنابيب اإللكترونية,
وتقانات الدارات التكاممية وغيرىا ,قد أسيـ في تحسيف أداء المستقببلت وفي خفض حجميا ووزنيا
وكمفتيا ,إلى جانب التطورات المذىمة التي رافقت الثورة الرقمية والتي تسمح اليوـ بالحصوؿ عمى أداء
متميز جداً وجودة صوت تضاىي جودة األقراص الميزرية.
ولعؿ أكثر البنيات شيوعاً في المستقببلت ىي المسماة المستقبؿ السوبرىيتروديني
 .superheterodyneويبين الشكل  3المخطط الصندوقي المبسط ليذا النوع مف المستقببلت ,وفيو
المستقبمة عبر اليوائي التي تمزج بالخرج الجيبي لميتز محمي .ويكوف خرج
يجرى تضخيـ أولي لئلشارة
َ
ويحافظ دوماً عمى تردد الفرؽ ذاتو
دارة المازج عادة مولفاً عمى الفرؽ بيف ترددي الميتز واإلشارة الداخمةُ ,
الذي يسمى التردد الوسيط  ,intermediateويطمؽ عمى الدارات التي تضخـ ىذا التردد اسـ مضخمات
التردد الوسيط .ومف ثَـ تُرسؿ اإلشارة إلى كاشؼ التعديؿ لمحصوؿ عمى اإلشارة بالحزمة القاعدية التي
ض َّخـ بوساطة مضخـ ترددات صوتية  (AF) Audio frequencyلمحصوؿ عمى مستوى الخرج
تُ َ
المطموب.

 - 3مجاالت عمل اإلذاعة:
كاف مف أسباب شعبية اإلذاعة الثابتة في البداية ىو السماح لؤلف ارد بتوزيع برامجيـ الشخصية التي
يعدونيا بأنفسيـ ,ومما ال شؾ فيو إنو إحساس مدىش أف يشعر المرء بأنو محطة إذاعية ,لكف وظائؼ
اإلذاعة الثابتة اتسعت وامتدت لتشمؿ العديد مف االستخدامات واألغراض منيا:


وسيمة لؤلفراد والمؤسسات لتحاشي أو تجنب الييئات التشريعية والقانونية



وسيمة لوكاالت األنباء لتوزيع الصوت أو الفيديو كإضافة إلى خدماتيـ اإلخبارية النصية الحالية.



وسيمة تعميمية حيث مف الممكف استخداـ البث الثابت في إذاعة دروس في تعميـ المغات وفي
النصؼ الثاني مف عاـ  2005تـ تدريس دورة تدريبية في االتصاالت في جامعة غرب أستراليا
باستخداـ تقنية البث الثابت .وفي  21فبراير  2006شارؾ عمماء كبار في منتدى البث الثابت
األوؿ في جامعة كامبريدج .



السياسة ,حيث أقامت عدة أحزاب سياسية كبرى في الواليات المتحدة مواقع خاصة بيا لتبث
أفكارىا وتحشد مؤيدييا.



الديف ,وظير مصطمح البث الديني  Godcastingوالذي تستخدمو العديد مف الكنائس
والمجموعات الدينية في بث الحكـ والمواعظ المسيحية الكاثوليكية.



اإلباحية :فكما استخدـ البث الثابت في نشر الديف استخدمتو شركات األفبلـ والصور اإلباحية في
نشر الجديد لدييا.292



األغراض السياحية والجوالت الصوتية غير الرسمية في المتاحؼ وىو ما يعرؼ باسـ
 musecastوكذلؾ الجوالت الصوتية السياحية أو التاريخية الثقافية الرسمية لممدف والعواصـ

http://www.caret.cam.ac.uk.
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الحضرية الكبرى وكذلؾ في التواصؿ مف الفضاء حيث زعـ رائد الفضاء األمريكي ستيؼ
روبنسوف بأنو صاحب أوؿ بث ثابت مف الفضاء خبلؿ ميمة مكوؾ الفضاء ديسكفري في 7
أغسطس .2005


األفبلـ الوثائقية التميفزيونية ,حيث قاـ أحد كتاب الخياؿ العممي بإنشاء تعميقات صوتية لكؿ حمقة
جديدة مف مسمسؿ حرب النجوـ في المجرة.293



الرياضة :في عاـ  ,2005تـ تدشيف العديد مف مواقع البث الثابت لمعديد مف الفرؽ الرياضية
الكبرى ,لتزويد الجماىير بمعمومات عف نوادييـ الرياضية المفضمة.



تنبييات المؤتمرات والندوات :في معارض تكنولوجيا المعمومات واألجيزة اإللكترونية ,تستخدـ
مواقع البث الثابت لتنبيو الحاضريف لجداوؿ أعماؿ المؤتمرات والندوات والمنتديات مع التغذية
اليومية.



التظاىر :حيث قاـ أكثر مف  5500موظؼ مفصوؿ مف ىيئة اإلذاعة الكندية بممارسة عمميـ
مف خبلؿ البث الثابت طواؿ شيري أغسطس وسبتمبر .2005



وسائط الشباب :أصبح البث الثابت وسيمة لمؤسسات وسائط الشباب ,مثؿ راديو الشباب لنشر
موضوعات الشباب عمى نطاؽ واسع.
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الصحؼ والمجبلت :تستخدـ الصحؼ والمجبلت البث الثابت لبث المحتوى الصوتي لبعض
المقاالت المطبوعة وزيادة أعداد الزائريف لمواقعيا ويعتقد أف صحيفة يوميات فرانسيسكو ىي أوؿ
صحيفة يومية كبرى تبدأ خدمة البث الثابت باستخداـ موقع خارجي في فبراير .2005



مختصر الدوريات األكاديمية :فقد استخدمت جمعية طب الرعاية الحرجة البث الثابت إلببلغ
األطباء بمختصر المقاالت اليامة وكذلؾ بالمقاءات المختمفة.295
http://www.scifi.com/battlestar/downloads/podcast.
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المكتبات العامة ىي األخرى بدأت تستخدـ البث الثابت في إذاعة المطبوعات المحمية غير
المحمية بحقوؽ النسخ والنشر ,وذلؾ لتوصيؿ المعرفة المنطوقة لممكفوفيف أو ضعاؼ البصر.



تطبيؽ القانوف ,فإدارة الشرطة بشيكاغو أنشأت موقعا لمبث الثابت المجاني يتضمف مقاطع فيديو
مف مجمة األخبار األسبوعية مدتيا نصؼ ساعة ,التي تبثيا عمى التميفزيوف المحمي ,والتي توثؽ
قصص نجاح تعاوف الشرطة مع المجتمع.



استبداؿ البث الصوتي الموسيقي الحي ,حيث يتطمب البث المباشر لحفؿ موسيقى عمى سبيؿ
المثاؿ تنسيقا كبي ار بيف اآلالت والميندسيف ,وعمى العكس مف ذلؾ يتيح البث الثابت القدرة عمى
بث الحفبلت في أي وقت مع تقميؿ التعقيد وتخفيؼ المجيود المبذوؿ.



أصبحت مواقع البث الثابت وسيمة ممتازة لعشاؽ األفبلـ لكي يدلو بتعميقاتيـ الصوتية عمى
أفبلميـ المفضمة.

296

 1 . 3أنظمة البث اإلذاعي الرقمية
تتجو األنظمة الحديثة نحو تمبية الطمب المتزايد عالمياً عمى توفير بث إذاعي بجودة تضاىي جودة
األقراص الميزرية سواء كاف المستقبِؿ ثابتاً أو محموالً أو متنقبلً .وقد سمحت التطورات التقنية في
ترميز المنبع والقناة ,وفي التعديؿ ,وفي معالجة اإلشارة الرقمية ,بتحقيؽ أنظمة بث صوتية رقمية
أرضية وفضائية .ومف ىذه األنظمة نظاـ البث الصوتي الرقمي  Aالمعياري (DAB) Digital
http://spoilerspodcast.com
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 Audio Broadcastingالذي يوفر بثاً رقمياً متعدد الخدمات عالي الجودة ,وىو مصمـ لمعمؿ في
أي حزمة ترددية في مجاؿ الترددات العالية جداً وفوؽ العالية .ويقدـ ىذا النظاـ إضافة إلى البرامج
الصوتية وامكانية التشفير ,خدمات معطياتية مرتبطة أو مستقمة.
وقد استخدمت ,عمى سبيؿ المثاؿ ,شركة ورلدسبيس  World Spaceىذا النظاـ لتوفير بث إذاعي
رقمي فضائي بجودة عالية جداً عبر ثبلثة سواتؿ أحدىا يغطي القارة اإلفريقية والدوؿ العربية.

 - 4المشـــــــــــــــــــــــــاريع الدوليـــــــــــــــــــــــــة لمبـــــــــــــــــــــــــث الصـــــــــــــــــــــــــوتي الرقمـــــــــــــــــــــــــي :
بػػدأ تطػػوير البػػث الصػػوتي الرقمػػي ( )DABخػػبلؿ أواخػػر  1980فػػي مشػػروع االتحػػاد األوروبػػي التػػي
تػػدعميا  147يوريكػػا  ,ويقصػػد أصػػبل إلعطػػاء صػػناعة اإللكترونيػػات األوروبيػػة مي ػزة تنافسػػية مػػف خػػبلؿ
استخداـ التكنولوجيػا الرقميػة فػي الراديػو (اكػس  ; 2003 ,روديػف  .)2006 ,عنػدما تػـ تقػديميا ألوؿ مػرة
 DABفػي عػاـ  , 1995كػاف ىنػاؾ توقعػات متفائمػة وربمػػا حتميػة أف الػرئيس الجديػد نظػاـ الراديػو الرقميػػة
ستحؿ محؿ راديو  FMالتمثيمي في مرحمة انتقالية قصيرة نسبيا وعمػى نحػو سػمس مػف البػث التنػاظري إلػى
البػث الصػوتي الرقمػي (  Mykk ; 1995 ,Kozamernikنػف  ; 1995 ,أوليػري  .)1993 ,فػي نكسػة
جػػاء أوؿ فػػي  , s1990عنػػدما قػػررت الواليػػات المتحػػدة واليابػػاف لتطػػوير أنظمػػة اإلذاعػػة الرقميػػة منفصػػمة
لحمايػة الصػناعات الوطنيػة الخاصػة بيػـ (عػبلء  Fossiو  , )2003 ,Stavitskyوخسػر  DABفرصػة

اف تص ػػبح حق ػػا لنظ ػػاـ ع ػػالمي الرقم ػػي الرادي ػػو .وم ػػع ذل ػػؾ  ,ب ػػدعـ م ػػف المنظم ػػة  DABال ػػدولي واالتح ػػاد
اإلذاعػػي األوروبػػي ( , )EBUواعتمػػد عمػػى نطػػاؽ واسػػع فػػي أوروبػػا ونيائيػػا فػػي  28بمػػدا فػػي جميػػع أنحػػاء
العالـ في غضوف  10عاما مف عرضو ( DABالعالمية  .297)2005 ,ولكػف حتػى فػي تمػؾ البمػداف حيػث
تػػـ تنفيػػذ  , DABكػػاف معػػدؿ اعتمػػاد نظػػاـ راديػػو جديػػدة منخفضػػة  :لػػـ تكػػف ميتمػػة فػػي شػراء المسػػتيمكيف
جديػػدة  ,أجي ػزة االسػػتقباؿ الرقميػػة مكمفػػة نوعػػا مػػا وبشػػغؼ كمػػا ىػػو متوقػػع  ,والمرحمػػة المبك ػرة مػػف منحنػػى
الكبلسػيكية نشػػرىا عمػػى شػػكؿ  ( Sوكػاف روجػػرز  )2003 ,أقػػؿ بكثيػػر ممػػا كػاف متوقعػػا حػػاد .عمػػى الػػرغـ
مف وعود مف الميزات الجديدة  ,مزيدا مف الخيارات وأفضؿ صوت ( - CDالجودة)  ,وكانت فوائد الراديو
 DABعمىرادي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو  FMليسػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت واضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحة الػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى الجمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع (اكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػس .)2003 ,
التصميـ األساسي ليتناسب بشػكؿ أفضػؿ مػع  DABكبيػرة  ,وأنظمػة البػث وطنيػة وأنيػا كانػت أكثػر نجاحػا
في البمداف التي تتسـ المنظمات العامة خدمة الراديو (ىندي  ; 2000 ,روديف  .)1999 ,ومع ذلؾ  ,لـ
يكف ىذا ىو الحاؿ دائما .وفقا لدراساتنا لتطوير اإلذاعة الرقمية في أوروبا وكندا  ,وكاف نجاح متنوعة مف
 DABتعتمػػد إلػػى حػػد كبيػػر عمػػى القػ اررات السياسػػية المختمفػػة التػػي قطعتيػػا الحكومػػات الوطنيػػة والمػػذيعيف.
حيث يبػدو أف الحكومػة وىيئػة االذاعػة الخدمػة العامػة عمػى حػد سػواء ارتكبػت فػي  , DABكمػا ىػو الحػاؿ
في المممكة المتحدة والدنمارؾ  ,فقد كاف مف الممكف أيضا أف سحب القطاع التجاري في الراديو مع وجود
حوافز اقتصادية أو التنظيـ أو كمييما .فقػط فػي ىػذه الظػروؼ لديػو اىتمػاـ المسػتيمكيف فػي اإلذاعػة DAB
نموا إيجابيا .ىذا ىو السػبب فػي أف المممكػة المتحػدة والػدنمارؾ مػف بػيف الػدوؿ القميمػة جػدا فػي العػالـ التػي
نجحػػت نسػػبيا فػػي إدخػػاؿ  .DABمػػف ناحيػػة أخػػرى  ,فػػي فنمنػػدا وكنػػدا  ,وكػػاف مػػا ال يقػػؿ عػػف واحػػد مػػف
الشروط المذكورة أعبله والتي تفتقر منذ فترة طويمة محاوالت لتنفيذ  DABقد تحولػت الػى الفشػؿ .فػي كنػدا
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 ,لػػـ تعػػد تعتبػػر  DABبوصػػفو النظػػاـ الوحيػػد لئلذاعػػة الرقميػػة  ,فػػي حػػيف كانػػت فنمنػػدا أوؿ بمػػد فػػي العػػالـ
ليغمػػؽ تمامػػا أسػػفؿ شػػبكتيا  DABفػػي عػػاـ  .2005لػػنفس األسػػباب  ,لػػـ تكػػف منظومػػة  DABفػػي شػػكميا
األصمي الذي اعتمد في ايرلندا بحموؿ عاـ  2005باسػتثناء  use1التجريبيػة بدقػة (اكػس  ,عػبلء Fossi
,وJauertش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو;2008,أوني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ.)2007,
عمػى الػرغـ مػف الػدعـ فػػي وقػت مبكػر وآمػاؿ كبيػرة لمنجػػاح الػدولي (روديػف  )2006 ,فػي ممارسػة االتحػػاد
األوروبػي لػـ يكػف نشػطا جػدا أو سػخاء فػي دعػـ تطػوير  DABأو الراديػو الرقمػي ( .)2003 ,Lembke
جيػػاز الراديػػو  ,مػػع أصػػغر األس ػواؽ الدعايػػة وىياكػػؿ وطنيػػة أكثػػر تعقيػػدا  ,كمػػا لػػـ يمعػػب دو ار ىامػػا فػػي
سياسات االتحاد األوروبي والتمفزيوف  ,والقضايا المتعمقة الرقمنة لـ تكف استثناء مف ىذه القاعػدة .298فمػف
توضػػيحية تمامػػا أنػػو عنػػدما لجنػػة االتحػػاد األوروبػػي أخي ػ ار أصػػبح ميتمػػا العقبػػات التػػي تحػػوؿ دوف تطػػوير
اإلذاعػػة الرقميػػة  ,وتػػدرج فػػي الد ارسػػة فػػي أكبػػر تقريػػر عػػف الح ػواجز األوروبيػػة عمػػى الطريػػؽ إلػػى مجتمػػع
المعمومػ ػػات (كػ ػػوربف  .)2006 ,وفقػ ػػا لمنتػ ػػائج  ,وتتعمػ ػػؽ معظػ ػػـ الح ػ ػواجز ؿ DABاإلذاعػ ػػة إلػ ػػى القضػ ػػايا
التجاريػػة  ,وكػػذلؾ لمقػػانوف والتكنولوجيػػا ( Goldhammerوفيػػر  .; 2006 ,سػػكريف دايجسػػت وآخػػروف ,
,2007ص.)135-130
عمػػى الػػرغـ مػػف أف األسػػباب األساسػػية لػػبطء اعتمػػاد معػػدؿ والنجػػاح المحػػدود الػػذي حققتػػو  DABقػػد تكػػوف
أكثر االجتماعية والسياسية واالقتصادية مف التكنولوجية مباشرة  ,وخبلؿ السنوات اؿ  10الماضية خسرت
 DABليس فقط قدرتيا التنافسية ونظاـ الراديو الرقمي الوحيد المتػاح  ,ولكػف كػاف كمػا غػادر وراء تػدريجيا
في التطوير التكنولوجي  ,وخاصة في ترميز الصوت والقدرة عمى الوسائط المتعددة .كما ذكر آنفا  ,سػبؽ
لمتكنولوجيػػات البديمػػة ألواخػػر  s radio21990الرقميػػة وضػػعت  ,ولػػيس فقػػط فػػي  Japan3و, US4
ولكف أيضا في أوروبا .ألنو كاف يقصد أف يكوف  DABمستقبؿ البػث اإلذاعػي  , FMنظػاـ آخػر  ,رقمػي
298فشأغٛا ٌغٍٔ ،ٟمٛال ِاواس٠ض ،ذشظّح ،فؤاد شا٘(ٓ١وسائم االذصال انًرؼذدج يهرًََذٍا ، ،عٍغٍح :ػٍ َٛذمٕ١ح ،ت١شٚخ ،ػ٠ٛذاخ ٌٍٕشش ٚاٌطثاػح،
د ط ْ ) ص.132

راديػو مونػدياؿ ( , DRM) 5وضػعت أصػبل لمنقمػة الرقميػة فػي البػث اإلذاعػي  .AMومػع ذلػؾ  ,فػي عػػاـ
 , 2005والمنتػدى العػالمي لػؿ DAB DRMكونسػورتيوـ إقامػة مشػروع لتعزيػز  DRMلموجػة  FMأيضػا
(  .299)2005 ,DRM +) (Halletبعػد مقدمػػة مػػف برنػامج الصػػوت  firstيتػدفقوف فػػي عػػاـ , 1995
اص ػػبحت االنترن ػػت أيض ػػا منبػ ػ ار جدي ػػدا إليص ػػاؿ الص ػػوت الرقم ػػي م ػػع ق ػػدرات الوس ػػائط المتع ػػددة التفاعمي ػػة
(

 .)2002 ,Priestmanف ػػي العديػػد م ػػف البمػػداف األوروبي ػػة  ,أدى الرقمنػػة التدريجي ػػة لمتمفزيػػوف أيض ػػا

خػػدمات اإلذاعػػة الرقميػػة إلػػى أجي ػزة التمفزيػػوف الرقميػػة الجديػػدة  , networks6بينمػػا فػػي الوقػػت نفسػػو فػػي
الواليات المتحدة وقد تـ إدخاؿ نموذج جديد مػف الراديػو الرقميػة كمػا  XMالػببلد واذاعػة سػيريوس السػواتؿ.
عػػبلوة عمػػى ذلػػؾ  ,قػػد سػػمط الضػػوء عمػػى التطػػور الس ػريع فػػي التقنيػػات النقالػػة مػػؤخ ار اثنػػيف مػػف اتجاىػػات
جديػػدة ومختمفػػة تمامػػا عػػف وسػػائؿ اإلع ػبلـ واإلذاعػػة الرقميػػة السػػمعية .300أوال  ,باإلضػػافة إلػػى المكالمػػات
الياتفيػػة العاديػػة  ,الجيػػؿ الجديػػد  technologies7اليػػاتؼ المحمػػوؿ ىػػي أيضػػا قػػادرة عمػػى تقػػديـ اإلذاعػػة
الرقمية والوسائط المتعددة .ثانيا  ,لقد تـ تطوير الوسائط المتعددة الرقمية الجديدة وخاصة بالنسبة لؤلنظمة
اإلذاعة الصوتية اإلنترنت النقالة  use.8أيضا تصبح تدريجيا أكثر قدرة عمػى الحركػة  ,وذلػؾ بفضػؿ كػؿ
مف التكنولوجيا الجديدة واألجيزة مثؿ االنترنت البلسمكية المنتشرة  systems9ومشغبلت  MP3المحمولة
 ,فضبل عف االبتكارات الجديدة وبػرامج البرمجػة مثػؿ البػث (بيػري  .)2006 ,بيػذه الطريقػة  ,وىنػاؾ اآلف
مجموعة واسعة مف كػبل بديمػة منافسػة وخيػارات تكنولوجيػة متكاممػة لتقػديـ وسػائؿ االعػبلـ السػمعية الرقميػة
(راجع موالف  .)2005 ,البعض التشابو مع أنظمػة البػث اإلذاعػي التنػاظري  ,والػبعض اآلخػر لمطعػف فػي
فكرة الراديو والمتوسطة فقط  anأذني أو حتى مفيوـ البث مع تقاليدىا خطي اإلنتاج واالستقباؿ  ,والتييي
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ج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزء ال يتجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ أز ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي التعري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ التقمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدي لمرادي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو.
نظػ ار إلدخػاؿ ىػذه البديمػػة ونظػـ فػي معظػػـ الحػاالت أكثػر كفػاءة  ,ىػػو اآلف  10عامػا  DABالنظػاـ القػػديـ
مػع نظػاـ الصػوت الخػػاص األصػمي الترميػز ( MPEGطبقػػة الصػوت الثػاني) تعتبػػر عمػى نطػاؽ واسػػع أف
تكػػوف غيػػر فعالػػة وقديمػػة .مػػع ترميػػز الصػػوت أكثػػر كفػػاءة  ,فمػػف الممكػػف لتقػػديـ أعمػػى جػػودة الصػػوت مػػع
انخفػػاض معػػدالت بػػت  ,أو عمػػى حػػد س ػواء  ,المزيػػد مػػف الخػػدمات فػػي نفػػس المقػػدار مػػف عػػرض النطػػاؽ
التػػرددي .فػػي عػػاـ  , 2005أصػػبحت أسػػتراليا أوؿ دولػػة فػػي العػػالـ أف يقػػرر أنػػو سػػينفذ  DABفقػػط عنػػدما
تدمج نظاـ الصوت أكثر كفاءة الترميز (  )2005 ,Coonanمثػؿ  , MPEG - 4AACدعمػت بالفعػؿ
مػػف قبػػؿ العديػػد مػػف المعػػايير األخػػرى البػػث الرقمػػي .فػػي أكتػػوبر  , 2006قػػررت  DABالمنتػػدى العػػالمي
لبلعتمػاد سػعادة  MPEG - 4 AAC - V2ترميػز الصػوت كمعيػار  DABإضػافية  ,ودعػا + DAB
(روس  .)2006 ,فػػي الوقػػت نفسػػو  ,غيػػرت  DABالمنتػػدى العػػالمي اسػػمو إلػػى المنتػػدى العػػالمي .DMB
 DMBلتق ػػؼ عم ػػى اإلذاع ػػة الرقمي ػػة متع ػػددة الوس ػػائط  ,وال ػػذي ى ػػو ف ػػي األص ػػؿ عم ػػى أس ػػاس نظ ػػاـ الب ػػث
االذاعي الرقمي لمتمفزيوف واإلذاعة المحمولة متعددة الوسائط .عمى الرغـ مف أف سبب رسمي لتغيير اسمو
لتجنػػب االرتبػػاؾ واالفت ارضػػات إلػػى أف المنظمػػة تمثػػؿ الصػػوت فقػػط الرقمػػي ( DMBالعالميػػة , )2006 ,
فإنػػو يشػػير أيضػػا بوضػػوح نيايػػة حقبػػة بالنسػػبة لممعيػػار  DABاألصػػمي .301يوجػػد اآلف أي سػػبب ألي بمػػد
دوف توفير  DABالحالية سوؼ تستخدـ اإلصدار األصمي مػف  .DABومػع ذلػؾ  + DAB ,ليسػت سػوى
نسػػخة جديػػدة مػػف البػػث االذاعػػي الرقمػػي  ,وىنػػاؾ اآلف أيضػػا نظػػاـ الوسػػائط المتعػػددة مػػع دعػػـ لبروتوكػػوؿ
اإلنترن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت (. )DAB-IP
حتى اآلف  ,وقد تـ الراديو وسيمة محددة بوضوح مػع وظػائؼ معينػة أنشػئت االجتماعيػة والثقافيػة وشػبكات
تسميـ متميزة .ويستند أيضا إلى الرؤية األصمية لمستقبؿ اإلذاعة الرقمية عمى افتراض أنػو لػف يكػوف ىنػاؾ
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جديػػد منصػػة رقميػػة مخصصػػة لئلذاعػػة مػػع بعػػض الميػزات اإلضػػافية  ,ولكػػف عمػػى المػػدييف المتوسػػط ككػػؿ
ستبقى في األساس نفسو .فمف الواضح اآلف أنو كاف مبسطا جدا وىذه الرؤية المتفائمة  :عمػى العكػس مػف
ذلػػؾ  ,الرقمنػػة تحػػدت تقاليػػد الراديػػو .انتشػػار وسػػائؿ اإلعػػبلـ المسػػموعة الحػػالي عمػػى منصػػات مختمفػػة ,
وتعدد الخيارات المتاحة إليصاؿ الراديو
ىي  ,مػف منظػور الراديػو التقميديػة  ,ومربكػا والتخريبيػة .باإلضػافة إلػى ذلػؾ  ,لػـ يكػف ىنػاؾ اتفػاؽ عػالمي
في أوروبا أو أي مكاف آخر حوؿ كيفية الراديو أو الخدمات مثؿ ذلؾ  ,ينبغي أف يتـ تسميميا فػي العصػر
الرقمػي .مػف ناحيػة  ,يبػدو أف اإلذاعػة كوسػيمة متميػزة فػي حػد ذاتػو سػيكوف فػي خطػر التمػزؽ إلػى خػػدمات
إضػػافية لغي ػره مػػف أشػػكاؿ الوسػػائط الرقميػػة وبيػػذه الطريقػػة تواجػػو خطػػر االنق ػراض التػػدريجي  ,ومػػف ناحيػػة
أخػػرى  ,فػػإف تسػػمؿ مثػػؿ الراديػػو ويمكػػف أف ينظػػر إليػػو مػػف الناحيػػة العمميػػة كػػؿ الخػػدمات فػػي منصػػة تسػػميـ
الجديػػدة باعتبارىػػا دلػػيبل عمػػى وجػػود قػػدرة "الفيروسػػات مثػػؿ" تحػػوؿ ودلػػيبل عمػػى حيويػػة مػػف وسػػائؿ اإلعػػبلـ
اإلذاعيػػة متعػػدد األشػػكاؿ302.وبالتػػالي ىنػػاؾ أسػػباب وجييػػة لبلعتقػػاد بػػأف  10سػػنوات المقبمػػة سػػيكوف مػػف
الميـ لمغاية أو حتى تػاريخي لوسػائؿ اإلعػبلـ اإلذاعيػة .وفقػا لبلتحػاد األوروبػي  ,ينبغػي عمػى جميػع البػث
التمفزيػػوني الرقمػػي فػػي أوروبػػا بحمػػوؿ عػػاـ  2012أف (االتحػػاد األوروبػػي  ; 2005 ,ىيػػدجز ; 2005 ,
صحيفة انترناشػيوناؿ ىي ارلػد تريبيػوف  )2005 ,وعمػى الػرغـ مػف أنػو مػف غيػر المػرجح أف مكمفػة  ,موجػود
فػػي كػػؿ مكػػاف وشػػعبية وزيػػر الخارجيػػة اإلذاعػػة أف تختفػػي بػػيف عشػػية وضػػحاىا  ,كػػاف ىنػػاؾ أيضػػا بعػػض
المناقشػات فػي المسػتقبؿ اغػػبلؽ االذاعػة التناظريػة مػػف أجػؿ تحريػر المزيػد مػػف الطيػؼ السػتخداـ آخػػر.303
فػػي بريطانيػػا  ,وتغمغػػؿ الراديػػو  DABمرتفعػػة نسػػبيا  ,ومكتػػب االتصػػاالت (اوفكػػوـ) وقػػد اقتػػرح أنػػو "فػػي
مرحمة ما خبلؿ  15-10سنة القادمة قد تأتي ىناؾ نقطة حيث أف الغالبية العظمى مػف االسػتماع الراديػو

302فشأغ١ظ تاي ،ظ١شاس سا١ّ٠شِ ،ٞشظغ عاتك ،ص .243
BERTRAND Jean-Claude, Médias: introduction à la presse, la radio, et la télévision, 2ème éd, Paris, Ed.
Ellipses Marketing, 1999,p 345.
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عبر المنصات الرقمية وربما يكوف ىناؾ قدر أكبر مف القيمة لممستيمكيف فػي اسػتخداـ الطيػؼ بانػد VHF
الثاني [ ]FMألمور أخرى  ,بدال مف البث المتزامف الخدمات المتاحة أيضا عمى التكنولوجيا الرقمية ".

 - 5تكنولوجيا اإلنتاج اإلذاعية المتقدمة :
يقصد بتقنية اإلنتاج/اإلذاعة توزيع ممفات الصوت أو الفيديو ,مثؿ البرامج اإلذاعية أو األغاني المصورة عبر
اإلنترنت باستخداـ تقنيتي تجميع المحتوى  RSSوسجبلت الويب بحيث يمكف االستماع إلييا عمى األجيزة
المحمولة أو النقالة ,وأجيزة الكمبيوتر الشخصية .ومصطمح  podcastأو البث الثابت مثؿ مصطمح الراديو يشير
إلى المحتوى المنقوؿ ووسيط النقؿ ,وربما تتيح مواقع اإلذاعة الشخصية وصبلت لمتنزيؿ المباشر لمممفات ,ولكف
خدمة االشتراؾ في الموقع بحيث يتـ إرساؿ وصبلت لمممفات الصوتية الجديدة التي تـ تحميميا عمى الموقع ىي ما
يميز البث الشخصي عف التنزيؿ البسيط المباشر أو البث المتتابع الفوري.
نظ ار لحداثة ىذه التقنية ,توجد عدة مصطمحات لترجمة اسميا بالمغة اإلنجميزية  Podcastingفالبعض يطمؽ
عمييا التدويف الصوتي ألنيا أشبو بمدونات الويب (سجبلت الويب  ,weblogsانظر مجمة لغة العصر شير
نوفمبر وديسمبر  )2005والبعض اآلخر يطمؽ عمييا اإلذاعة الشخصية ,وقمة قميمة آثرت السبلمة فترجمتيا
صوتيا أي تكتب المصطمح بالحروؼ العربية ىكذا "بودكاستنج" .ولكف بعد فيـ المصطمح جيدا ,نجد أف ال يوجد
عنصر شخصي في الموضوع ,فربما تكوف الجية المنتجة شركة أو ىيئة أو و ازرة ,بالطبع ىناؾ عدد كبير مف
المستخدميف األفراد الذيف يبثوف محتواىـ الشخصي عف طريؽ ىذه التقنية ,ولكنيا ليست القاعدة .إضافة إلى ذلؾ
أف ىذه التقنية تتميز عف راديو اإلنترنت والراديو التقميدي بأنو ثابت أي يمكنؾ سماع أي برنامج في أي وقت مف
خبلؿ وصمة تنزيؿ مباشرة ,بخبلؼ محطات الراديو التي تبث محتواىا بشكؿ متتابع غير قابؿ لمحفظ أو
االسترجاع.

في الغالب تعرض مواقع اإلذاعة الثابتة نوعا واحدا مف البرامج مع إصدار حمقات جديدة مف ىذا البرنامج إما
بشكؿ عشوائي أو بشكؿ منتظـ سواء يوميا أو أسبوعيا ,أو غير ذلؾ ,وىناؾ شبكات بث ثابت تقدـ عدة عروض
وبرامج عمى نفس االشتراؾ .السمة الجوىرية التي تميز تقنية اإلذاعة الثابتة ىي إنشاء محتوى سواء كاف صوتيا أو
مرئيا لجميور أو متمقي يرغب في سماعو وقتما يشاء وأينما يشاء وكيفما يشاء.

 - 6إشكالية المصطمحات اإلذاعية :
اشتؽ مصطمح  podcastingفي عاـ  2004مف خبلؿ الدمج بيف كممتيف  iPodوىو جياز شركة أبؿ
الشيير لتشغيؿ ممفات الصوت والموسيقى وكممة  broadcastingومعناىا البث أو اإلذاعة .واذا كاف
المصطمح في بدايتو كاف يشير إلى بث ممفات الصوت فقط ,لكف بمرور الوقت أصبح ينطبؽ عمى ممفات
الصوت والفيديو معا ,واف كاف يحمو لمبعض ابتكار مصطمحات اخرى مثؿ  vodcastingأو
.304videocasting
تقترف تقنية البث الثابت بتقنية تجميع المحتوى  RSSوالتي ترسؿ إخطارات إلى المشتركيف تتضمف
وصبلت بممفات الصوت/الفيديو الجديدة التي تـ نشرىا عمى موقع البث الثابت ,ال يتطمب البث الثابت أو
استقبالو جياز  iPodأو أي مشغؿ محموؿ آخر بعينو ,كما ال يتضمف البث اي إطبلؽ لئلشارات عبر
اليواء ,فاإلنترنت ىي الوسيط األساسي والوحيد ,وكاف سبب التسمية ىو شيرة جياز  iPodالطاغية
كأفضؿ المشغبلت الصوت الرقمية المحمولة مبيعا وتسويقا .305أعمف قاموس أكسفورد األمريكي الجديد
اف كممة  podcastingىي كممة عاـ  ,2005وعرؼ المصطمح بأنو التسجيؿ الرقمي لبث صوتي أو
برنامج مشابو ,واتاحتو عمى اإلنترنت لمتنزيؿ إلى مشغؿ صوتي شخصي" ,وظيرت تفسيرات كثيرة لمقطع
 PODفي أوؿ الكممة لبلبتعاد عف العنصرية والنسب إلى شركة معينة ,فالبعض فسرىا بأنيا الخيار
BRANDEIS Pierre,LEROY François, Le Dictionnaire de l'Informatique-Microsoft, Paris,Ed.Dunod, 2002,p398.
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الشخصي الرقمي  Personal Option Digitalوالبعض اآلخر أوليا بالبث الشخصي حسب الطمب
 "Personal On Demandوبعض الشركات المنافسة لشركة أبؿ اقترحت بدائؿ أخرى مثؿ Zencast
أو  rsscastingأو  webcastingأو  ,audiobloggingوربما يكوف األخير موفقا إلى حد كبير ,نظ ار
لمتشابو الكبير بيف المدونات الشخصية ومواقع البث الثابت ,حتى أف الكثيروف يترجمونيا بالتدويف
الصوتي ,كما ذكرنا في البداية.306

 - 7مستقبل البث الثابت
تحاوؿ العديد مف الشركات اآلف تحويمو إلى نشاط تجاري مربح ,فبعض مواقع تجميع روابط ووصبلت
البث الثابت مثؿ  PodcastAlley.comو Podcast.netبدأت تضمف صفحاتيا ومواقعيا إعبلنات
تجارية لتجني إيرادات الشعبية الكبيرة لمثؿ ىذه المواقع ,بدأت شبكة البث الثابت في أستراليا تعرض
إعبلنات تجارية وعروض رعاية أثناء إذاعة البث الثابت ,وبعض شبكات التميفزيوف تحاوؿ المحاؽ بيذا
السباؽ ,فقد بدأت الراديو القومي وىيئة اإلذاعة الكندية وىيئة اإلذاعة البريطانية في بث بعض برامجيا
عبر قنوات البث الثابت ,وقامت شركات مثؿ جنراؿ موتورز الشييرة لمسيارات بإنشاء مواقع لمبث الثابت
لجذب العمبلء ,كما قامت العديد مف الشركات بتصنيع أجيزة مبتكرة لتحسيف خبرة البث الثابت لدى
العمبلء والمستيمكيف حيث تعتزـ شركة أديو األمريكية بيع نظاـ يقوـ بإنشاء قوائـ تشغيؿ مخصصة
لممفات البث الثابت ,والتي يمكف تنزيميا فيما بعد إلى أجيزة مشغبلت الصوت ,وقامت شركة جريفيف
بتصنيع جياز يسمى  Radio Sharkيمكف برمجتو لتسجيؿ الموسيقى وبرامج الراديو وتحويميا إلى
ممفات  mp3لتشغيميا الحقا.307

G. J. Foschini, Op.Cit,p,178.
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يرى بعض الخبراء أف البث الثابت ما زاؿ أمامو طريؽ طويؿ قبؿ أف يصؿ إلى الجماىير العريضة,
ويرى آخروف أ نو سيصبح في نفس شعبية سجبلت الويب ,والتي زادت مف مجرد بعض مئات في نياية
التسعينات إلى أكثر مف  7مميوف في الوقت الحالي.
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المبحث الثاني  :اإلذاعة الجزائرية :
مدخل :
اإلذاعة ىي وسيمة لتحقيؽ االتصاؿ بيف أفراد المجتمع الواحد أو بيف المجتمعات المتعددة ,و التي تضمف
عممية نقؿ الوعي اليادفة و المقصودة التي تتعمؽ بالحياة الشاممة ألفراد المجتمع  ,كما تنشر اإلذاعة
المعمومات وطنيا  ,قوميا و دوليا.
و يمكف أف نستنتج مف الواقع أف اإلذاعة ىي وسيمة اتصاؿ مرتبطة باألنواع النظرية الفكرية و التنظيـ
السياسي السائديف في ىذا البمد أو ذلؾ.

 - 1المؤسسة العمومية لإلذاعة المسموعة" " EPRS

أ  -التطور التاريخي لممؤسسة العمومية لإلذاعة المسموعة" EPRS " :
المؤسسة العمومية لئلذاعة المسموعة ,ىي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري خاضعة
اصطبلحا باإلذاعة الجزائرية و تتمتع بالشخصية المعنوية مف القانوف
لوصاية و ازرة االتصاؿ ,و تعرؼ
ً
العاـ و االستقبلؿ المالي و استقبللية التسيير ,و تمارس مياميا في إطار الخدمة العمومية كونيا إذاعة
مسموعة وفقا لمقتضيات دفتر الشروط العاـ.
و تعود نشأة اإلذاعة إلى سنة 1929مف طرؼ االحتبلؿ الفرنسي بغية خدمة حاجيات األقمية األوربية
المتواجدة في المناطؽ الساحمية ,في حيف أف مقرىا قد تـ تحويمو إلى باريس سنة .1959
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و لمجابية المستعمر ,ظيرت إذاعة " صوت الجزائر " في أواخر  1956استجابة لنداء  01نوفمبر
 1954حيث أصبحت أداة فعالة لتجنيد الرأي العاـ الوطني و الدولي.
و في  28أكتوبر سنة  1962قاـ كؿ مف اإلطارات و التقنييف الجزائرييف بتحقيؽ سير اإلذاعة باعتبارىا
أداة مف أدوات السيادة في حيف كانت اإلطارات الفرنسية تظف أف ذىابيـ سيتسبب في عرقمتيـ لمدة
طويمة.
و في  01أوت  1963أسست اإلذاعة و التمفزة الجزائريةRTAأما في سنة  1982أصبح مف الممكف
اعتبار اإلذاعة و التمفزة الجزائرية ,أنيا دخمت دخوال صحيحا إلى عالـ االتصاؿ بتجييزىا بأحدث التقنيات
و بمشاركتيا في تجارب رائدة.310
و بموجب المرسوـ رقـ  , )1(146-86أنشأت المؤسسة الوطنية لئلذاعة المسموعة  ,بعدما انقسمت
اإلذاعة و التمفزة الجزائرية إلى أربع مؤسسات مستقمة و ىي:
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ٔ 310صش اٌذ ٓ٠اٌؼ١اض"، ٟوسائم االذصال اندًاهَشً وانًدرًغ" آساء وسؤى ِ ،عّٛػح دساعاخ ظّؼٙا ٚذشظّٙا اٌّؤٌف (،داس اٌمصثح ٌٍٕشش
– اٌعضائش ) َ1999ص .26

المؤسسة الوطنية لئلذاعة المسموعة.المؤسسة الوطنية لمتمفزة.مؤسسة البث اإلذاعي.المؤسسة الوطنية لئلنتاج السمعي البصري.بعدىا جاء المرسوـ التنفيذي رقـ )2(102-91المتضمف تحويؿ المؤسسة الوطنية لئلذاعة المسموعة إلى
مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري  ,تسمى المؤسسة العمومية لئلذاعة المسموعة ", "EPRS
تتمتع بالشخصية المعنوية و استقبللية التسيير كما تخضع لوصاية يعينيا رئيس الحكومة.311

ب  -اإلطـار القانـوني لـ" EPRS " :
خضعت مؤسسة اإلذاعة و التمفزيوف الجزائري "  "RTAمباشرة بعد االستقبلؿ لمتسيير االشتراكي متَّبعة
سياسية ال مركزية البرامج و في إطار اإلصبلحات االقتصادية التي شيدتيا الجزائر سنة , 1986
تحولت اإلذاعة إلى مؤسسة مستقمة التسيير يحكميا القانوف الخاص  ,منبثقا عف اإلذاعػة و التمفزة
الجزائرية  ,و طبقا لممرسوـ رقـ  186/86المتضمف إنشاء " مؤسسة اإلذاعة الوطنية" األمر الذي لـ
312

ينضح في قانوف اإلعبلـ .1982

أما في سنة  , 1991فقد تحولت مؤسسة اإلذاعة الوطنية إلى مؤسسة ذات طابع صناعػي و تجاري
تسمى المؤسسة العمومية لئلذاعة المسموعة " تتمتع بالشخصية المعنوية مف القانوف العػاـ و باستقبللية
التػسيير و تخضع لقواعد القانوف العاـ في عبلقتيا مع الدولة  ,و تمارس المؤسسة ميمتياكإذاعة مسموعة
وفقا لمقتضيات دفتر الشروط العاـ ,كما تكوف المؤسسة في نشاطيا حسب الحالة ,محاسبة عمومية و
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Brahim Brahimi : la liberté de l’information à travers les deux codes de la presse (1982-1990) en Algérie
In : l‟information au Maghreb : ouvrage collectif Tunisie 1992. p : 182.
٠312ؼرثش لأ 1982 ْٛاٌخاص تاإلػالَ أ ٚلأ ْٛؼم١مٌ ٟإلػالَ ف ٟاٌعضائشٚ .راخ اٌشٟء ٠ماي تإٌغثح ٌمأ 1975 ْٛف ٟذٔٛظ.

محاسبة تجارية و ىذا بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  ,313(3) 102-91و تتميز اإلذاعة الجزائرية
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كييئة عمومية ذات طابع صناعي و تجاريEPICبخصائص عديدة مف الناحية القانونية أىميا

:

إلى جانب نشاطات الخدمات العمومية المقدمة مف طرؼ المؤسسة تقوـ بنشاطات أخرى تيدؼ مفخبلليا إلى تحقيؽ الربح.
ال تعتمد اإلذاعة الجزائرية في تمويؿ نفقاتيا عمى ميزانية الدولة و إنما تعتمد عمى اإليرادات المحققة مفنشاطاتيا التجارية في تمويؿ نفقاتيا.
تخضع اإلذاعة الجزائرية لقانوف مختمط بيف العاـ و الخاص ,و ىذا حسب طبيعة النشاط المعني ,فييتخضع لمقانوف العاـ في عبلقاتيا مع الدولة ,حيث يطبؽ قانوف الصفحات العمومية عند إبراميا لعقود مع
األشخاص المعنوية العامة ,و بالتالي تكوف ليا محاسبة عمومية في ىذا المجاؿ ,كذلؾ بالنسبة لممنازعات
في اإلطار العاـ حيث يطبؽ القانوف اإلداري  ,أما بالنسبة لمقانوف الخاص فاإلذاعة الجزائرية تخضع لو
في عبلقاتيا مع األشخاص المعنوية أو األشخاص المادية ,حيث تكوف ليا محاسبة تجارية و ليس
عمومية في ىذا اإلطار كما أف عبلقات العمؿ بالمؤسسة تخضع لقانوف العمؿ و ليس لقانوف الوظيؼ
العمومي.

ج  -اإلطـار التنظـيمي لـ" EPRS " :
تعرؼ اإلذاعة المسموعة الجزائرية التنظيـ الداخمي الذي نص عميو القرار الوزاري رقػـ )1( 98-60
الصادر عف و ازرة االتصاؿ و المؤرخ في  26أفريؿ  ,1998و قد جاء ىذا التنظيـ الداخمي بمنيجية
جديدة في ىيكمة المؤسسة العمومية لئلذاعة المسموعة "  , " EPRSمعتمدا عمى مبدأ التخصص حسب
طبيعة العمؿ  ,فبعدما كانت القنوات اإلذاعية مستقمة عف بعضيا البعض في مجاؿ اإلنتاج  ,األخبار ,
2 Histoire de la presse Algérienne, Loi sur l’information de 1989: le «conservatisme» du FLN ,la Nouvelle
République, n°4013 du mardi 3 mai 2011, p.3
٘ ٚ 3زا تؼذ ذٛفش ششٚط أخش ٜالػرثاس اٌؼمذ صفمح ػّ١ِٛح  ،اٌّشع َٛاٌرٕف١ز ٞسلُ  ، 434/91اٌّشع َٛاٌرٕف١ز54 / 96 ٞ
اٌّؼذي  ٚاٌّرُّ.

البث  ,التسيير  , ...و لكؿ منيا مدير عمى رأس المديرية ينظـ شؤونيا  ,مديرية القناة األولى  ,مديرية
القناة الثانية  , ...أصبحت اليوـ توجد مديرية واحدة تتكفؿ باإلنتاج و مديرية واحدة تتكفؿ باألخبار و
مديرية أخرى لمبث ...و ليذا أصبح مثبل إعداد الجرائد اإلخبارية تحت وصاية مدير األخبار لكف لكؿ
قناة رئيس تحريرىا و فريقيا الصحفي الخاص  ,و نفس الشيء بالنسبة لئلنتاج الذي يشرؼ عميو مدير
اإلنتاج.315

ج - 1التنظيم الداخمي لإلذاعة:
يمكف تمييز ثبلث وحدات أساسية يقوـ عمييا الييكؿ التنظيمي لئلذاعة
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 :المديرية العامة  ,المديريات

التقنية و اإلدارية و المحطات الجيوية.
حيث تشرؼ عمى تسيير المؤسسة العمومية لئلذاعة المسموعة"  "EPRSمديرية عامة عمى رأسيا مدير
عاـ يعيف بموجب مرسوـ رئاسي  ,ثـ نجد األمانة العامة مكمفة تحت وصاية المدير العاـ بتنسيؽ الشؤوف
اإلدارية و التقنية لممؤسسة العمومية لئلذاعة المسموعة " , "EPRSو تتبع المديرية العامة مباشرة وحدات
إدارية أخرى و ىي:
مركز استماع و استغبلؿ البرامج.الوكالة اإلشيارية.الضبط العاـ.دائرة النظافة و األمف.أما بقية المديريات و التي يبمغ عددىا سبعة مديريات تتكفؿ بكؿ جوانب التسيير و تحقيؽ البث اإلذاعي
إداريا و تقنيا  ,األخبار  ,اإلنتاج  ,المالية ...الخ.317
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Zoubir chaouche : l’évolution des médias en Algérie in information au Maghreb : CERES production
,1992 p,123-130
316
Annuaire de l‟Afrique du Nord : 2000- p : 533-534اٌمأ ْٛسلُ  07-90 :تراس٠خ  3أتش 1990 ً٠اٌّرؼٍك تاإلػالَ
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l’information au Maghreb CERES Production Collection enjeu Algérie: 1992,p 142.

إضافة لممديريات و المديرية العامة نجد المحطات الجيوية  ,و فيما يمي نتطرؽ بإيجاز لكؿ مديرية عمى
حدى:
مديرية األخبار  :تتمثؿ ميمتيا في إنتاج و توزيع كؿ البرامج اإلخبارية عمى المستوى المحمػػي والجيوي و كذا بإعداد األخبار اليومية.
مديرية اإلنتـاج  :و ىي مكمفة بإنتاج الحصص و البرامج اإلذاعية و التي تدعـ بيا شبكة البثاإلذاعي لكؿ قناة.
مديرية البـث  :و ىي مكمفة بالسير عمى تحقيؽ البث اإلذاعي لكؿ الشبكات اإلذاعية لمختمؼ القنواتو المحطات المحمية.
مديرية المصـالح التقنية  :مكمفة بتسيير و استغبلؿ و صيانة العتاد التقني الثابت و المتنقؿ  ,الموجوإلنتاج و توزيع البرامج اإلذاعية.
مديرية إدارة الوسائـل  :مكمفة بتسيير و تطوير الموارد البشرية و المالية و المادية لممؤسسة.مديرية الدراسـات و التطوير  :مكمفة بالقياـ بالبحوث و إيجاد و تحقيؽ الظروؼ المؤدية لرفع مستوىالتنظيـ و األداء لممؤسسة.
مديرية الشـراكة و التعاون الدولـي  :مكمفة بتسيير و متابعة و تنسيؽ كؿ ما يتعمؽ باالتفاقيات التيتبرميا المؤسسة.318
و منو يمكف القوؿ أف التنظيـ الداخمي لممؤسسة العمومية لئلذاعة المسموعة وضع عمى أساس وظيفي ,
ألف أنشطة قنواتيا الوطنية و الموضوعاتية تتـ في نفس مقر اإلذاعة الوطنية مف إنتػاج و بث ...الخ,و
لممراقبة و ضماف التنسيؽ ما بيف القنوات و الوظائؼ كاف مف األفضؿ توكيؿ كؿ مديرية بوظيفة معينة,
لذلؾ فالتنظيـ بالوظائؼ يتبلءـ مع طبيعة نشاط المؤسسة العمومية لئلذاعة المسموعة .
318
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و نجد أف التنظيـ بالوظائؼ يبلئمو ىيكؿ تنظيمي رأسي و يتفرع حسب التخصص في الوظائؼ حتى
أسفؿ اليرـ و ىذا ما اتبعتو المؤسسة العمومية في ىيكميا التنظيمي .319
ج  – 2القنوات اإلذاعيــة:
تضمف اإلذاعة البث اإلذاعي بثبلث قنوات وطنية عامة ,قناة دولية و تسعة عشر محطة جيوية و ثبلث
قنوات موضوعاتية.
القنـوات الوطنية  :و ىي ثبلث قنوات:القناة األولى :و ىي قناة ناطقة بالغة العربية ,برامجيا متنوعة و مختمفة تبث  24/ 24سا و تغطي كؿ
ربوع الوطف  ,المغرب العربي ,حوض البحر المتوسط و جنوب أوربا.
القناة الثانية  :و ىي قناة ناطقة باألمازيغية ,تبث  19سا يوميا مف الساعة السادسة صبػاحا (06 .00
سا ) إلى الواحدة (  01 . 00سػا ) صباحا و تغطي برامجيا شماؿ الببلد.
القناة الثالثـة  :و ىي قناة ناطقة بالمغة الفرنسية ,تبث برامجيا عمى مدار  20سا يوميا  ,مف السادسة
صباحا (  06 . 00سا ) إلى الساعة الثانية صباحا(  02 . 00سػا ) ,تغطي برامجيا شماؿ الببلد ,
حوض البحر األبيض المتوسط و أىـ المحطات في جنوب الببلد.
القناة الدوليـة  :و ىي قناة ناطقة بالمغة اإلنجميزية و اإلسبانية ,برامجيا موجية نحو الخارج تبث لمدةساعتيف يوميا عمى نفس تواتر القناة الثالثة و التي تتوقؼ برامجيا مف( 17. 00سا) إلى( 18 .00سا )
لتسمح ببث البرامج بالمغة اإلنجميزية ثـ توقؼ برامجيا مف (  18 . 00سا ) إلى (  19 . 00سػا )
لتسمح ببث البرامج بالمغة اإلسبانية.320
القنوات الموضوعاتيػة  (Radio Thématique ) :و ىي قنوات مخصصة لموضوع معيف كالقرآف319
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الكريـ  ,الثقافة  ,الموسيقى.
إذاعة القرآن الكـريم  :و ىي إذاعة دينية تبث برامجيا عمى مدار أربع ساعات يوميا مف ( 05 .00سػا )
إلى (  06 . 00سػا ) صباحا و مف (  10 . 00سػا ) إلى (  13 . 00سػا ) صباحا  ,و يصؿ أقصى
بث برامجيا إلى مناطؽ تبعد بحوالي 200كمـ عف العاصمة.
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اإلذاعة الثقافية  :و ىي محطة إذاعية تيتـ بتنمية ثقافة مستمعييا تبث برامجيا عمى مػدار ساعتيف و
مساءا  ,و يصؿ أقصى بث برامجيا عمى
نصؼ يوميا  ,مف ( . 17 00سػا ) عمى (  20 . 30سػا )
ً
مناطؽ تبعد بحوالي  200كمـ عف العاصمة.
إذاعة البيجة  :و ىي محطة إذاعية موسيقية  ,برامجيا تيتـ بكؿ ما يتعمؽ بالموسيقى و الفف داخميػا و
خارجيا  ,تبث برامجيا عمى مدار العشريف ساعة (  20سا ) يوميا ,ابتداءا مف الساعة ( 06 . 00سػا)
إلى ( 02. 00سػا)  ,و تبث برامجيا عبر الساتيميت لتغطي شماؿ الببلد و حوض البحر األبيض
المتوسط.
المحطات الجيوية  :و ىي محطات إذاعية منتشرة في كامؿ أرجاء الوطف  ,منظمة في شكؿمندوبيات جيوية.
المندوبية الجيوية لموسط  :و تضـ إذاعة متيجة ( الجزائر ) و إذاعة الصوماـ ( بجاية).
مندوبية الشمال الشرقي  :و تضـ إذاعة تبسػة,إذاعة سيرتا ( قسنطينة )  ,األوراس ( باتنة )  ,إذاعة
اليضػاب ( سطيؼ )  ,إذاعة عنابػة.
مندوبية الشمال الغربي  :و تضـ إذاعة الباىية وىراف  ,إذاعة تممساف  ,و إذاعة تيارت التي أنجزت
مؤخ ار.
مندوبية الجنوب الشرقي  :و تضـ إذاعة األىقار بتمنراست  ,و الطاسيمي و إذاعة سوؼ بالوادي  ,و
http://www.ministerecommunication.gov.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=41
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.

السيوب األغواط و إذاعة أدرار.
مندوبية الجنوب الغربـي  :و تضـ إذاعة الواحات بورقمة  ,و إذاعة الساورة ببشار  ,و تـ إنجاز مؤخ ار
إذاعة بسكرة  ,نعامة  ,تندوؼ  ,أما إذاعة غرداية و شمؼ فيي قيد اإلنجاز.
و المندوبية ىي التي تنظـ نشاط اإلذاعات الخاصة بجية معينة مف الوطف ,و تتولى تجسيد البرامج
المعتمدة في مجاؿ الحصص اإلذاعية في إطار المخطط الجيوي و تحرير األخبار و اإلنتاج.322
أما المحطة المحمية موجات بثيا تغطي جزء معيف مف الوطف كوالية مثبل مف واليات الوطف و تتولى
تطبيؽ و بث برامج اإلذاعة المسطرة في إطار المخطط المحمي و في مجاؿ البث اإلشياري فإف المندوبية
الجيوية تقوـ بمراقبة السير الحسف لتنفيذ الحمبلت اإلشيارية و بثيا عمى مستوى المحطات المحمية.
و تساعد المحطات المحمية البث اإلشياري في توصيؿ الرسائؿ االشيارية إلى مناطؽ معينة مف جيات
الوطف بالمغة و الميجة و العادات التي تعرفيا تمؾ المناطؽ.
ج  – 4ميام المؤسسة العمومية لإلذاعة المسموعة" EPRS " :
نصت المادة  6مف المرسوـ التنفيذي رقـ  ) 1( 102 – 91عمى مياـ المؤسسة كما يمي:
اإلعبلـ عف طريؽ بث و نقؿ كؿ التحقيقات و الحصص و البرامج اإلذاعية المتعمقة بالحياة الوطنيةأو الجيوية أو المحمية أو الدولية.
ضماف التعددية وفقا لؤلحكاـ الدستورية و النصوص البلحقة ليا.الوفاء في حدود إمكانياتيا باحتياجات التربية و الترفيو و الثقافة لمختمؼ الفئات االجتماعية قصد إنياءمعارفيا و تطوير المبادرة لدى المواطنيف.
المساىمة في تنمية إنتاج األعماؿ الفكرية و بثيا.http://www.arabency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=657&vid=7

تشجيع التواصؿ االجتماعي في السياؽ التعددي و المساىمة بجميع السبؿ والوسائؿ في توسيعالتواصؿ.
الدفاع عف المغة الوطنية و تطويرىا و النيوض بيا.تطوير الثقافة الوطنية بجميع مكوناتيا و تنوعاتيا و ترقيتيا.القياـ بحفظ المحفوظات اإلذاعية.القياـ باستغبلؿ وسائميا اإلنتاجية و صيانتيا و تنميتيا  ,و التكيؼ مع تطور التقنيات والتكنولوجيات.المساعدة في تكويف مستخدمييا و تحسيف مستواىـ.و منو يمكف القوؿ أف الميمة األصمية لئلذاعة ىو " الخدمة العمومية " عف طريؽ اإلعػبلـ و التربية ,
التثقيؼ و الترفيو  ,لكف لئلذاعة مصالح تجارية كإنتاج و تسويؽ األشرطة و األسطونات الموسيقية ,بيع
خدمات أستوديو التسجيؿ الصوتي ,بيع المساحات االشيارية عمى أمواج قنواتيا المختمفة.
انطبلقا مف البيانات المقدمة مف طرؼ و ازرة االتصاؿ بتاريخ  2011 / 07/ 22تحصؿ الباحث و بطمب
منو ,عمى الوثيقة التأريخية لئلذاعة المسموعة في الجزائر دونما أف يكوف ليا ترميز واضح يتيح تيميشيا,
األمر الذي استدعى إدراج الوثيقة كاممة مع اإلشارة إلى الموقع اإللكتروني لو ازرة االتصاؿ أيف وضعت
نفس البيانات عمى الشبكة العالمية لممعمومات.

 – 2األطر العامة لعمل اإلذاعة في الجزائر :
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أ  -النصوص التنظيمية:
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=http://www.ministerecommunication.gov.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid
43 le 22 /07/2011.

مرسوـ تنفيذي رقـ  146-86المؤرخ في أوؿ جويمية سنة  1986المتضمف إنشاء المؤسسة
الوطنية لئلذاعة المسموعة..
مرسوـ تنفيذي رقـ  102-91المؤرخ في 20أفريؿ سنة  1991يحوؿ المؤسسة الوطنية
اإلذاعة المسموعة الى مؤسسة عمومية لئلذاعة المسموعة.
مرسوـ تنفيذي رقـ  103- 91المؤرخ في  20أفريؿ سنة  1991المتضمف دفتر الشروط
العاـ.
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ب -الصـفة القـانونية:مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري(EPIC) .
العـنوان:المديرية العامة ,21 .شارع الشيداء الجزائر العاصمة.
الشـبكة 3 :قنوات وطنية:
القناة األولى  :الحجـ الساعي (  24سا 24 /سا ) لغة البث :العربية
القناة الثانية  :الحجـ الساعي (  24سا 24 /سا ) لغة البث :األمازيغية
القناة الثالثة  :الحجـ الساعي (  24سا 24 /سا ) لغة البث :الفرنسية
القناة الدولية  :الحجـ الساعي (  12سا 24 /سا ) لغة البث :العربية ,الفرنسية و
اإلسبانية.

324عمي كريمي ,تطور التشريع اإلعالمي في الدول المغاربية (,المغرب ,المركز المغربي لمدراسات واألبحاث في حقوؽ اإلنساف واإلعبلـ,
)2010ص 312

 38إذاعة محمية موزعة عبر مقر كؿ والية.
 02إذاعة موضوعاتية ,القرآف الكريـ - ,الثقافة
بدء الخدمة لإلذاعات المحمية خالل الفترة 1998-1991
تاريخ بدء الخدمة

الموقع

الرقـ

1991/04/20

بشار

1

1991/05/08

متيجة

2

1991/11/05

ورقمة

3

1991/11/05

األغواط

4

1992/04/16

تمنراست

5

1992/10/01

البيجة

6

1992/10/10

سطيؼ

7

1992/10/07

تممساف

8

1994/12/29

باتنة

9

1995/01/26

وىراف

10

1995/02/02

قسنطينة

11

1995/04/04

تبسة

12

1996/06/04

أدرار

13

1996/08/19

بجاية

14

1996/11/21

الوادي

15

1997/01/13

عنابة

16

1997/01/27

إليزي

17

1998/10/27

تيارت

18

النصوص التنظيمية:


مرسوـ تنفيذي رقـ  148-86المؤرخ في أوؿ جويمية سنة  1986المتضمف إنشاء المؤسسة
الوطنية لمبث اإلذاعي والتمفزي.



مرسوـ تنفيذي رقـ  98-91المؤرخ في 20أفريؿ سنة  1991يحوؿ المؤسسة الوطنية لمبث
اإلذاعي والتمفزي إلى مؤسسة عمومية لمبث اإلذاعي والتمفزي.



مرسوـ تنفيذي رقـ  99-91المؤرخ في  20أفريؿ سنة  1991المتضمف دفتر الشروط العاـ.

الصفة القانونية:مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري(EPIC) .
العنوان :المديرية العامة .طريؽ بيناـ ,بوزريعة الجزائر..
الشـبكة:


المديرية الجيوية لموسط " برج البحري" الج ازئر.



المديرية الجيوية لمشرؽ,قسنطينة.



المديرية الجيوية لمغرب ,سيدي بمعباس.



المديرية الجيوية لمجنوب الشرقي ,ورقمة.



المديرية الجيوية لمجنوب الغربي ,بشار.
تؤمف المؤسسة العمومية لمبث اإلذاعي و التمفزي )  ( TDAنقؿ و بث البرامج اإلذاعية و
التمفزيونية عمى المستوى الوطني و نحو الخارج .

تؤ ّمف انطبلقا مف مؤسسات البث التمفزي )  ( EPTVو البث اإلذاعي( EPRS).
ىذه الميمة َ
انطبلقا مف ىذا ,تُسيِّر  TDAشبكات البث التالية:
1الشبكة األرضية لمتمفزيوف ,مؤلفة مف أجيزة بث و إعادة البث.2شبكة أرضية لمبث اإلذاعي المسموع ,تتألؼ مف أجيزة بث و إعادة بث عمى األمواج الطويمة والمتوسطة و الترددية-3 .شبكة إرساؿ عبر الساتؿ و تجييزاتيا المحيطة )  ( TVROو VSAT

–Iالشبكة الوطنية لمبث التمفزيون:
شمال البالد :يحتوي عمى شبكة رئيسية مف  11محطة بػ  10كيمو واط  ,و شبكة ثانوية مف 09
محطات بػ 2كيمو واط و  400جياز إعادة بث تمفزي المتصاص مناطؽ الظؿ.

جنوب البالد :يحتوي عمى نحو خمسيف محطة باستطاعة ضعيفة تتراوح بيف  100واط و  1كيمو
واط.
تغطى محطات الجنوب بالساتؿ  NSS7عمى الحزمة  KUعبر شبكة محطات االستقباؿ التمفزي
الحصرية ) (TVROو بالساتؿ  AB3منذ .2007/12/14
شبكة راديو عمى األمواج المتوسطة) , (OMالطويمة )  ( GOو الترددية( FM ). تتكوف شبكة البث عبر الساتؿ مف الحوامؿ التالية:

الساتؿ عربسات و يبث برامج تمفزيوف الجزائرية الثالثة , A3القناة اإلذاعية األولى و
اإلذاعة الدولية.



الساتؿ نيمسات و يبث برامج تمفزيوف الجزائرية الثالثة , A3القنوات اإلذاعية  1,2,3و
اإلذاعة الدولية.



الساتؿ أوتمسات )  ( Hotbirdالذي يبث برامج كناؿ ألجيري  ,القنوات اإلذاعية  1,2و
.3



الساتؿ أتمنتؾ بيرد  ,3الذي يبث برامج تمفزيوف كناؿ ألجيري ,الجزائرية الثالثة , A3
القناة األرضية ,القنوات اإلذاعية  , 1,2,3الدولية و القرآف الكريـ.



الساتؿ  NSS7عمى الحزمة  KUيستعمؿ كمزود ) (Feedلجميع القنوات اإلذاعية و
التمفزيونية و عمى الحزمة  Cمف أجؿ تغطية مناطؽ إفريقيا.

الساتؿ جاالكسي مف أجؿ تغطية أمريكا الشمالية( أمريكا و كندا ) بالقنوات كناؿ ألجيري ,القناة  1و القناة

الدولية.325
 - 3إذاعة تبسة:
انطمؽ بث إذاعة تبسة الجيوية في  04أفريؿ  1995ضمف شبكة اإلذاعات الجيوية في إطار مشروع
ضخـ لئلذاعات الجزائرية إلقامة إذاعة جيوية عبر الواليات الثماني واألربعيف لمببلد ,وتعد إذاعة تبسة
مف بواكير تجسيد ىذا المشروع ضمف منظومة اإلذاعة الجزائرية ولبناء صرح اإلعبلـ اإلذاعي العمومي.
تبث إذاعة تبسة برامجيا عمى موجتي  : FM Mhz87.9و  Mhz 106.0عمى رقعة تصؿ إلى 200
كمـ ,حيث تغطي عبلوة عمى والية تبسة ,واليات خنشمة ,أـ البواقي وسوؽ أىراس وبعض مناطؽ الشقيقة
تونس.
و قد تطور الحجـ الساعي مف أربعة ساعات يوميا إلى  18ساعة ,حيث تـ االنتقاؿ مف أربع ساعات إلى
ثماني ساعات ابتداء مف  1997/07/05ثـ إلى  12ساعة ابتداءا مف  2006/06/15والى  18ساعة
ابتداءا مف .2006/09/26
وتتنوع الشبكة البرامجية إلذاعة تبسة الجيوية بيف إخبارية ,وتربوية وثقافية ومنوعات ,.مواكبة في محتواىا
حركة التنمية عبر الوالية عاكسة نبض المجتمع بمختمؼ انشغاالتو وقطاعاتو مف خبلؿ عمؿ إعبلمي
جواري متعدد األبعاد ومتنوع الموضوعات.326
تممؾ إذاعة تبسة موقعا ليا عمى الشبكة العنكبوتية لممعمومات,
325أرٙد اٌث١أاخ اٌّمذِح ِٓ طشف ٚصاسج االذصاي ػٓ اإلراػح  ٚاٌرٍفض ْٛ٠اٌعضائش.ٞ
www.tebessazina.forumalgerie.net/t7-topic.
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 ,http://www.tebessa-radio.comغبر أف الموقع يعتبر األضعؼ بيف مثيبلتيا مف اإلذاعات
المحمية عبر الوطف ,إذ ال يحوي أي معمومات متعمقة بماضي اإلذاعة أو حاضرىا ,مع غياب تاـ
لمخارطة البرامجية  ,عمى أف األمر سببو –انطبلقا مف المبلحظة العممية لمباحث  -أف تحديث الموقع ال
يتـ بطريقة متتالية بؿ يخضع لكثير مف الترتيبات البيروقراطية التي تمنع المستمعيف مف اإلفادة مف
خدمات اإلذاعة عبر االنترنت.

نطاق التردد
طول الموجة باألمتار  -التردد  -كيموىرتز
الموجات الطويمة  2000إلى  150 1060إلى 280
الموجات المتوسطة  571إلى  525187إلى 1605
الموجات القصيرة في النطاق االستوائي
نطاؽ 120ـ 0.130إلى  0.2300120إلى 2498
نطاؽ  90ـ 93.7إلى  88.32002إلى 3400
نطاؽ  75ـ 76.9إلى  3900 75إلى 4000
نطاؽ 60ـ 2.63إلى  3.475059إلى 5060
نطاق الموجات
نطاق الموجات القصيرة:
نطاؽ  49ـ 50.3إلى  48.59504إلى 6200
نطاؽ  41ـ 42.3إلى  41.71001إلى 7300

نطاؽ  31ـ 31.6إلى  30.95007إلى 9775
نطاؽ  25ـ 25.6إلى  25.117001إلى 11975
نطاؽ  19ـ 19.9إلى  19.151004إلى 15450
نطاؽ  16ـ 16.9إلى  16.177006إلى 17900
نطاؽ  13ـ 14.0إلى  13.214508إلى 21750
نطاؽ  11ـ 7.11إلى  5.2560011إلى 26100

الفصل الخامس :نتائج الدراسة الميدانية
المبحث األول  :التكنولوجيات االتصالية الحديثة داخل اإلذاعة و مدى
التحكم فييا
المبحث الثاني  :استخدام القائم باالتصال لمتكنولوجيا االتصالية الحديثة
في االنتاج االذاعي
المبحث الثالث  :دور تكنولوجيا االتصال الحديثة في تطوير االنتاج
االذاعي
المبحث الرابع  :البرامج التدريبية و اقتراحات القائم باالتصال تقنيا

المبحث الخامس  :نتائج اختبارات الفروض

الفصل الخامس :نتائج الدراسة الميدانية.

تمييد:
يتضمف ىذا الفصؿ نتائج الدراسة الميدانية الخاصة باستخداـ القائـ باالتصاؿ بإذاعة تبسة لتكنولوجيا
االتصاؿ الحديثة  ,مف خبلؿ االعتماد عمى التك اررات والنسب المئوية لؤلسئمة الواردة في استمارة البحث
والتي أجريت عمى عينة حجميا  40مبحوث يمثموف حص ار شامبل لجميع العامميف بإذاعة تبسة الجيوية
وفيما يمي نتائج الدراسة الميدانية .

عرض و تحميل و تفسير نتائج الدراسة الميدانية

المبحث االول  :التكنولوجيات االتصالية الحديثة داخل اإلذاعة و مدى التحكم فييا.
الجدول رقم ( ) 02
 . 1توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري النوع و حجم استخدام األنترنت
النوع

حجم
االستخدام

إناث

المجموع

ذكور

ك

℅

ك

℅

ك

℅

نصف
ساعة

4

10

0

0

4

10

ساعة

2

5

6

15

8

20

ساعتٌن

4

10

5

12.5

9

22.5

ثالث
ساعات

7

17.5

7

17.5

14

35

أكثر من
أربع
ساعات

المجموع

2

5

3

7.5

5

12.5

15

47.5

25

52.5

40

100

قٌمة كا ²المحسوبة 13131 ꞊

المحسوبة ꞊درجة الحرٌة 6 ꞊

مستوى المعنوٌة 13225 ꞊

مف خبلؿ بيانات الجدوؿ السابؽ يتبيف أف االستخداـ الطاغي بيف عينة الدراسة مف القائميف
باالتصاؿ بإذاعة تبسة ,يكوف لساعتيف و لثبلث ساعات يوميا و ذلكـ بواقع نسبة متساوية بيف اإلناث و
الذكور ,بواقع  ℅ 17.5لكمييما فيما اختص بثبلث ساعات مف االستخداـ يوميا .أما ساعتيف مف
اإلبحار ففي المرتبة الثانية نجدىا بواقع  ℅10لئلناث و  ℅12.5عند الذكور ,و ذلؾ في عدـ التقاء
لمنسب في صالح الذكور مف القائميف عمى االتصاؿ في إذاعة تبسة .و األرقاـ تدؿ عمى اعتداؿ المتابعة
اليومية لؤلنترنت مف طرؼ عينة الدراسة حيث تبرز بقية االرقاـ اتزاف اإلبحار عمى األنترنت إلى أكثر
مف أربع ساعات يوميا في حدود ℅5بالنسبة لئلناث و  ℅ 7.5لمذكور .و الرقـ الداؿ مئويا ىو عدـ
استخداـ الذكور لؤلنترنت في مستوياتيا الدنيا تماما و وجود نسبة  ℅ 10مف اإلناث في نفس الخانة.
و اتضح مف خبلؿ اختبار " كا "²عدـ وجود عبلقة ارتباط بيف متغيري النوع و حجـ استخداـ األنترنت
عند عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة  0.030و ىي أقؿ
مف كا ²الجدولية بدرجتي حرية عند مستوى معنوية  0.862و ىو مستوى غير داؿ إحصائيا مما يشير
إلى عدـ وجود عبلقة دالة إحصائيا بيف المتغيريف ,حيث قد تبدو النسب الجدولية متباينة غير أف
المجاميع و االحتساب اإلحصائي يبيف خمو العبلقة مف االرتباط الداؿ.
إف عدـ وجود العبلقة اإلحصائية بيف حجـ االستخداـ لؤلنترنت بيف الفئتيف يفسر بكوف العمؿ اإلعبلمي
ضمف القائميف باالتصاؿ يفرض عمى جميع فئات العينة التعامؿ المباشر مع ىذه التقنية االتصالية و ذلؾ
بمعدالت متقاربة يوميا بحسب ما تفرضو مقتضيات العمؿ االعبلمي .كما أف ىذه النتائج التحميمية تتفؽ
مع دراسة االذاعة الوطنية الجزائرية  2011بعنواف أرقاـ استخداـ االنترنت في الجزائر.327

327

تقارٌر اإلذاعة الوطنٌة الجزائرٌة  ،أرقام استخدام االنترنت فً الجزائر ،ماي.0277

الجدول رقم  . 3توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري المستوى التعميمي و حجم
استخدام األنترنتالجدول رقم ( ) 03

النوع

ثانوي

ك

جامعً

℅

ك

دراسات علٌا

℅

ك

℅

المجموع

ك

℅

حجم
االستخدام
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قٌمة كا ²المحسوبة  63322 ꞊المحسوبة ꞊درجة الحرٌة 5 ꞊

مستوى المعنوٌة 13211 ꞊

بيانات الجدوؿ تبيف ارتفاع عدد الجامعييف مف عينة الدراسة ممف يستخدموف االنترنت بأحجاـ تتراوح بيف
الساعتيف إلى ثبلث ساعات يوميا - ℅ 37.5 .و ىي نسبة غير مدرجة جدوليا – و ذلكـ بالمقارنة مع
بقية المستويات التعميمية  ℅ 25و . ℅ 7.5
و يتضح مف خبلؿ بيانات الجدوؿ السابؽ و بتطبيؽ اختبار كا ²عدـ وجود عبلقة بيف متغيري المستوى
التعميمي و حجـ استخداـ األنترنت بالنسبة لعينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ داخؿ اإلذاعة المحمية
تبسة .حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة  , 1.385بدرجتي حرية و عند مستوى معنوية  ,0.500و ىو
مستوى غير داؿ إحصائيا ,مما يثبت عدـ وجود عبلقة دالة إحصائيا بيف المتغيريف.
نسب الجدوؿ المئوية ال تغدو كونيا تعبير صريح عمى التوجو – النسبي – عند أصحاب الشيادات
العممية األ عمى صوب البحث ضمف منظومة الشبكة العالمية في إثبات لنتائج دراسةالدكتور بختي إبراىيم
جامعة ورقمة ,و التي أكدت عمى نسب جد مقاربة لنسب الجدوؿ السابؽ.328
المبلحظ أيضا مف خبلؿ تحميؿ نتائج ىذا الجدوؿ ,عدـ اعتماد الفئة ذات التعميـ الثانوي مف عينة الدراسة
عمى األنترنت بشكؿ كبير ,األمر الذي يكوف مرده إلى عدـ اإللماـ بأساليب و طرؽ البحث و العمؿ و
االستفادة مف ىذه الوسيمة االتصالية العالمية .و يمكف القوؿ أف ىذا القصور سينعكس سمبا ال محالة عمى
أداء القائـ باالتصاؿ لميامو اإلعبلمية و اإلنتاجية ,مع عدـ إغفاؿ الجو العاـ لمعمؿ اإلعبلمي المعاصر
المتسـ بخصائص عولمة المضاميف و الوسائؿ و ما تفرضو مف تحديات تقنية أدائية ال مفر منيا إف أراد
القائـ باالتصاؿ بأي مؤسسة إعبلمية عبر العالـ مجارات التطور و التسارع المتبلحؽ لمتقنية و المحتوى
عمى قدـ المساواة.

 1بختي إبراىيـ,االنترنت في الجزائر ,منشورات الجامعة( ,جامعة ورقمة .)2010

الجدول رقم  . 4توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري النوع و وسائل االتصال الداخمي.
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قٌمة كا ²المحسوبة  0.105꞊المحسوبة ꞊درجة الحرٌة 5 ꞊

مستوى المعنوٌة 131494 ꞊

الجدوؿ السابؽ يبرز البعد التقميدي لبلتصاؿ الداخمي ضمف المؤسسة االعبلمية – إذاعة تبسة – و بيف
العامميف بيا – القائموف بالدراسة عينة البحث  -و ذلؾ باستخداـ االتصاؿ الشفيي بنسبة  ℅ 42.5و

ىي اكبر النسب ,و المراسبلت اإلدارية بواقع . ℅ 27.5بينما يتـ استخداـ نظاـ األنترنيت فقط بنسبة
 ℅30مف عينة البحث  .بينما ال يتـ تماما استخداـ االنترنت في عمميات التواصؿ الداخمي رغـ كؿ ما
توفره مف إمكانات باىرة تواصميا .النوع لـ يشكؿ فارقا كبي ار في شكؿ االتصاؿ المستخدـ  ,حيث بقت
النسب غير عالية عند احد الطرفيف – فقط باعتبار زيادة عدد الذكور عمى عدد اإلناث في عينة البحث
الشاممة .
كما يتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و باختبار تطبيؽ كا ²عدـ وجود عبلقة بيف متغير النوع و متغير
شكؿ وسيمة االتصاؿ الداخمي ,حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة  0.105و ىي اقؿ مف كا ²الجدولية ,و
بدرجتي حرية  ,2و عند مستوى معنوية  0.0949و ىو مستوى غير داؿ إحصائيا ,مما يشير غمى عدـ
وجود عبلقة دالة إحصائيا بيف متغيري الدراسة  ,حيث أف اإلناث و الذكور يتعرضوف بنسب متقاربة
جدوليا و إحصائيا.
و إف القراءة المتمعنة في بيانات الجدوؿ تعطي افضمية غير نوعية لفائدة الذكور عمى حساب اإلناث
بالواقع النسبي ,إذ لـ تتخطى اإلناث – و ال في اي شكؿ اتصالي – الذكور مما يتفؽ مع دراسة عادؿ
عبد الرزاؽ عف أثر التكنولوجيا عمى القائميف باالتصاؿ في االقساـ الخارجية بالصحؼ المصرية ,329و
التي تبرز ايضا توجيا اكبر لمذكور مف القائميف باالتصاؿ عمى التواصؿ داخؿ المؤسسات االعبلمية
باالستعانة باألشكاؿ التقميدية.

329عادلعبد الرزاؽ ,أثر التكنولوجيا عمى القائمين باالتصال في االقسام الخارجية بالصحف المصرية( رسالة دكتوراه ,جامعة القاىرة ,ج ـ ع
.)1990

الجدول رقم  . 5توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري المستوى التعميمي و وسائل
االتصال

الداخمي.
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مستوى المعنوٌة 1311 ꞊

يبيف الجدوؿ السابؽ نسبة مرتفعة لئلعبلمييف الجامعييف في استخداميـ لبلتصاؿ الشخصي و المعامبلت
االدارية بواقع  ℅27.5و  ℅25عمى التوالي ,بينما يقؼ أصحاب المستوى الثانوي عند أعتاب ℅12.5
لممراسبلت االدارية و  ℅ 5لبلتصاؿ الشخصي  ,و ذلؾ في غياب تاـ لذوي الشيادات العميا في
االتصاؿ الشخصي و فقط  ℅5عند استخداـ المراسبلت االدارية.
و تظير التكنولوجيا الحديثة لبلتصاؿ بنسب قريبة مف الضعيؼ بواقع  ℅2.5لذوي الشيادات العميا و
 ℅7.5لمثانوييف و  ℅12.5لمجامعييف مف عينة الدراسة.
و يتضح مف خبلؿ بيانات الجدوؿ السابؽ و بتطبيؽ اختبار كا ²وجود عبلقة بيف متغيري المستوى
التعميمي و شكؿ وسيمة االتصاؿ المستخدمة داخميا في إذاعة تبسة ,حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة
 37.400بدرجتي حرية  4عند مستوى معنوية  0.000و ىو مستوى داؿ إحصائيا  ,مما يشير إلى
وجود عبلقة دالة إحصائيا بيف المتغيريف ,أي أف متغير المستوى التعميمي يؤثر عمى شكؿ وسيمة
االتصاؿ الداخمي عند القائـ باالتصاؿ بإذاعة تبسة و إف كانت تمؾ العبلقة ضعيفة بمعامؿ توافؽ
.0.292
تتـ عمميات التواصؿ الداخمي ضمف منظومات العمؿ االعبلمي االذاعي بواسطة الوسائؿ االتصالية
التقميدية غالبا ,و األمر يرجع لمتعود و التطبع عمى استخداـ ىذه الوسائؿ فيما تعمؽ باالتصاؿ بيف زمبلء
العمؿ .غير أف ىناؾ نسبة معقولة تمثؿ ربع المبحوثيف تقريبا ,تؤكد عمى استخداـ وسيمة األنترانت مف
أجؿ االتصاؿ الداخمي .و يمكف أف يزيد المستوى التعميمي المرتفع – غالبا – مف معدالت استخداـ
المستحدثات التقنية فيما خص التواصؿ الداخمي بيف عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة,
وىي النتيجة التي يمكف تعميميا عمى بقية المؤسسات االعبلمية عبر الوطف خاصة بعد االستعانة
ببيانات و نتائج الجداوؿ التحميمية القادمة.

الجدول رقم  6توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري النوع و المغة المستخدمة في
البحث عمى االنترنت.
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قٌمة كا ²المحسوبة 13192꞊
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مستوى المعنوٌة 13422 ꞊

تبيف البيانات المدرجة عمى الجدوؿ السابؽ اف المغة العربية ىي المغة األكثر استخداما عند
البحث عمى األنترنت بواقع رقمي ىو  ℅55مف مجموع عينة الدراسة ℅30 ,إناث و  ℅25ذكور .ثـ
تأتي المغة الفرنسية في المرتبة الثانية بواقع رقمي ىو  ℅25مف مجموع عينة الد ارسة ℅5 ,إناث و

 ℅20ذكور .ثـ في المرتبة الثالثة المغة اإلنجميزية كمغة بحث عمى االنترنت بواقع رقمي ىو ℅20مف
إجمالي عينة الدراسة ℅2.5 ,إناث و  ℅17.5ذكور.
و في قراءة لبيانات ىذا الجدوؿ يتبيف أف المعمومات التي يقصدىا القائـ باالتصاؿ في شبكة األنترنت ىي
معمومات م عربة تقيو نصب الترجمة مف المغات االخرى  ,و ىي غالبا معمومات خبرية أو مساندة عند
اإلعداد لمبرامج .فيما تبقى نسبة الباحثيف عبر الشبكة بالمغة الفرنسية في تقدير متوسط ,و األمر عائد
إلى مجموعة مف المتكونيف بالمغة الفرنسية ال يزالوف في مناصب تعتبر مناصب لحراس البوابة في
المؤسسات االعبلمية الجزائرية عامة ,و إذاعة تبسة خاصة.
أما البيانات المتعمقة بالمغة اإلنجميزية كمغة بحث عمى الشبكة فقد جاءت مفاجأة شيئا ما ,إذ شكمت نسبة
 ℅20مف إجمالي عينة الدراسة بواقع  ℅2.5إناث و  ℅17.5ذكور ,و ىي أرقاـ لصالح الذكور الذيف
يتقنوف المغة االنجميزية و يتعامموف بيا ضمف مقتضيات بحوثيـ اليومية.
كما يتـ تسجيؿ غياب أي لغة أخرى ضمف المغات المستخدمة عند البحث عبر شبكة االنترنت ,و األمر
راجع لعدـ إتقاف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة ألي لغة غير العربية و الفرنسية و اإلنجميزية كحد
أقصى.
ويكوف مف المفيد ضمف مقتضيات العمؿ اإلعبلمي المعاصر ,شمؿ القائميف باالتصاؿ بكامؿ المؤسسات
اإلعبلمية وطنيا بعدد غير قميؿ مف الدورات التدريبية و التعميمية لمغات االجنبية ,لما يوفره األمر مف
كفاءة عالية عمى مستوى استقصاء المعمومة و تحميميا ,و ذلؾ لضماف تغطية متكاممة لمواجبات
اإلعبلمية المختمفة.

توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري المستوى التعميمي و المغة المستخدمة في البحث
عمى االنترنت.
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قٌمة كا ²المحسوبة 19.019꞊لمحسوبة ꞊درجة الحرٌة 9꞊
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عند قراءة بيانات الجدوؿ السابؽ يتبيف بقاء المغة العربية في طميعة المغات المستخدمة أثناء البحث
عبر األنترنت – و ذلؾ تناغما مع بيانات الجدوؿ المتعمؽ بالمغة المستخدمة عبر الشبكة و النوع – و
ىي نسبة  ℅50مف إجمالي عينة البحث و الدراسة بيامش  ,℅5بواقع  ℅35ثانوي و  ℅15جامعي
و  ℅00دراسات عميا .فيما كانت نسب مف يستخدموف المغة الفرنسية كمغة بحث عند اإلبحار عمى شبكة
االنترنت في حدود  ℅35مف إجمالي عينة الدراسة بواقع  ℅10ثانوي و  ℅25ذكور ,بينما كشفت
بيانات الجدوؿ عف نسبة  ℅15مف إجمالي عينة الدراسة ممف يستخدموف المغة اإلنجميزية كمغة بحث
عمى األنترنت بواقع  ℅12.5جامعي و  ℅2.5دراسات عميا.
و مف خبلؿ بيانات الجدوؿ السابؽ يظير البوف بيف مختمؼ المستويات التعميمية فيما اختص بالمغة
المستخدمة عند البحث عمى الشبكة ,و ىذا الجدوؿ عمى درجة عالية مف األىمية إذ يقعد القواعد عند
الحديث عف التأثير العميؽ لمدراسة األكاديمية عمى المستويات المغوية و القدرة عمى الوصوؿ إلى مصادر
المعمومات المتاحة عبر شبكة االنترنت.
و مف خبلؿ بيانات الجدوؿ السابؽ و بتطبيؽ اختبار كا ²يتضح وجدود عبلقة بيف متغيري المغة
المستخدمة عند البحث عمى الشبكة و المستوى التعميمي عند القائميف باالتصاؿ – عند عينة الدراسة –
حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة  19.019بدرجة حرية  4عند مستوى المعنوية 00.00و ىو مستوى داؿ
إحصائيا مما يشير إلى وجود عبلقة دالة إحصائيا بيف المتغيريف ,أي أف المستوى التعميمي يؤثر عمى
المغة المستخدمة عند البحث عمى شبكة االنترنت و إف كانت تمؾ العبلقة ضعيفة بيف المتغيريف حيث
بمغت قيمة معامؿ التوافؽ .0.213

وتشكؿ ىذه االرقاـ – و باالتكاء عمى أرقاـ الجدوؿ الذي سبؽ – رؤية أوضح لئلمكانات التي يمكف أف
ت توفر عمييا الكوادر اإلعبلمية عالية التعميـ ,و التي تيسر طبيعة تكوينيا االكاديمي مف عمميات البحث
عبر الشبكة دوف أف تكوف المغة عائقا و حائبل دوف ذلؾ.

الجدول رقم 8توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري النوع و استخدام خدمة البريد
االلكتروني.
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قٌمة كا ²المحسوبة 3.790꞊
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مستوى المعنوٌة 13621 ꞊

ىذه البيانات تعبر عف امتبلؾ القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة حسابات بريدية إلكترونيو و حقيقة مدى
استخداميـ ليا ,و قد جاءت النسب  ℅92.5لممستخدميف و  ℅7.5لغير المستخدميف و بواقع ℅37.5
إناث و  ℅62.5ذكور.
و تتفؽ ىذه األرقاـ مع نظيراتيا في دراسة الدكتور صادق الحمامي و آخرون بعنوان االنترنت و االذاعة
و التمفزيون
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أيف تـ التشديد رقميا عمى االستخداـ الكثيؼ لمعامميف في المجاالت االعبلمية االذاعية و

التمفزيونية لمتقنيات الحديثة لبلتصاؿ و منيا الحسابات البريدية االلكترونية.
مف خبلؿ بيانات الجدوؿ السابؽ و بتطبيؽ اختبار كا ²نقؼ عمى عدـ وجود عبلقة بيف متغيري النوع و
استخداـ البريد االلكتروني كوسيمة لمتواصؿ .حيث بمغت قيـ كا ²المحسوبة  3.790و ىي قيـ أقؿ مف كا²
الجدولية بدرجتي حرية  1و عند مستويات معنوية أكبر مف الصفر و ىي مستويات غير دالة إحصائيا
مما يشير إلى عدـ وجود عبلقة دالة إحصائيا بيف المتغيريف.
و تمح ىذه النتائج عمى ضرورة اإلسراع بتطبيؽ دراسات ميدانية أخرى ,تعني تطبيقيا بحقيقة االستخداـ
األمثؿ ليذه التقنيات االتصالية مف طرؼ القائميف باالتصاؿ بكؿ المؤسسات اإلعبلمية في الج ازئر ,عمى
أف تكوف حدود الدراسة تجريبيا متبعة نفس المنيج المسحي و مف ثمة التجريبي ,و ذلؾ لتقديـ أرقاـ ذات
دالالت عند محاولة الوقوؼ عمى مكمف العطب و أساليب إصبلحو.

توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري المستوى التعميمي و استخدام البريد اإللكتروني.
330صادؽ الحمامي و آخروف ,االنترنت و االذاعة و التمفزيون( ،تونس د م ن .)2004 ،

الجدول رقم ( )09

المستوى
التعلٌمً

ثانوي

ك

جامعً

℅

ك

دراسات علٌا

℅

ك

℅

المجموع

ك

℅

استخدام
البرٌد
اإللكترونً
االستخدام

15

12.5

21

52.5

1

2.5

37

92.5

عدم
االستخدام

3

7.5

0

0

0

0

3

7.5

المجموع

18

20

21

52.5

1

2.5

40

100

قٌمة كا ²المحسوبة 63254 ꞊

لمحسوبة ꞊درجة الحرٌة 6 ꞊

مستوى المعنوٌة 13116 ꞊

معامل التوافق 13565꞊

بيانات الجدوؿ السابؽ تشير إلى ارتفاع لنسبة المستخدميف لمبريد االلكتروني مف فئة الجامعييف مف
القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة بنسبة  ℅52.5مف مجموع المبحوثيف مف عينة الدراسة ,و نسبة ℅20
مف المتحصميف عمى الشيادات الثانوية و نسبة  ℅2.5مف الدراسات العميا – و ىي نسبة ℅100
بالنسبة لمعدد االصمي ليـ ضمف العينة . -

و ىذه االرقاـ تترجـ غمبة ذوي الشيادات الجامعية العميا و المتوسطة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة
عند استخداميـ لمبريد االلكتروني ,كأحد المؤشرات الرئيسية لمدى استخداـ التقنيات االتصالية الحديثة ,مع
انخفاض محسوس عند ذوي الشيادات الثانوية الذيف يستخدموف البريد اإللكتروني بشكؿ متوسط لمغاية.
ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا ²وجود عبلقة بيف متغيري المستوى
التعميمي و استخداـ البريد االلكتروني عند عينة الدراسة حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة 1.529بدرجة حرية
 1عند مستوى معنوية  00.01و ىو مستوى داؿ إحصائيا مما يشير الى وجود عبلقة دالة إحصائيا بيف
المتغيريف.
ىذه النتائج المعالجة إحصائيا و توفر قد ار كافيا مف البيانات التي تؤكد عمى االختبلؼ الشاسع بيف
امتبلؾ المبحوثيف مف القائميف باالتصاؿ عمى حسابات بريدية إلكترونية ,و مدى اإلفادة منيا .األمر الذي
يقدـ لمتأكد مف الحجـ الذي يتـ بموجبو التعامؿ مع التقنيات االتصالية الجديدة ,و إف كانت العينة قيد
الدرس ىي عينة نخبوية.

توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري النوع و اسباب عدم استخدام البريد االلكتروني.

الجدول رقم ( ) 10
إناث

النوع

ك

ذكور

℅

ك

المجموع

℅

ك

℅

أسباب
عدم االستخدام
الأجيداستعماليذىالخدمة

0

0

0

0

0

0

اليفيدنيفيمجااللعمل.

2

5

0

0

2

5

أفضالستعمالتقنياتأخرى

1

2.5

0

0

1

2.5

اليوجدلديبريدإلكتروني

0

0

0

0

0

0

االجمالي

3

7.5

0

0

3

7.5

قٌمة كا ²المحسوبة 663522 ꞊

المحسوبة ꞊درجة الحرٌة 6 ꞊

مستوى المعنوٌة 13159꞊

تبيف ىذه البيانات أف عينة الدراسة ممف ال يستخدموف البريد االلكتروني ىـ بالكامؿ مف اإلناث بواقع
 ℅ 7.5و ىي نسبة  ℅100ممف ال يستخدموف البريد االلكتروني و بنسبة  ℅5لعدـ االستفادة منو أثناء
القياـ بالعمؿ ,و نسبة  ℅2.5لتفضيؿ استخداـ تقنيات أخرى لبلتصاؿ .فيما كانت نسبة الذكور . ℅0

ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا ²وجود عبلقة بيف متغيري النوع و
عدـ استخداـ البريد االلكتروني  ,حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة  11.258بدرجة حرية  1و مستوى معنوية
 0.024و ىو مستوى داؿ إحصائيا.
عدـ استخداـ ا لبريد اإللكتروني مف طرؼ فئة اإلناث مف إجمالي عينة الدراسة ,يرددنو إلى عدـ
االستفادة مف ىذه التقنية ضمف مقتضيات العمؿ اإلعبلمي ليف ,و ىذا خطأ تقني و إنتاجي و اتصالي
كبير ,يقؼ حجر عثرة أماـ القائـ باالتصاؿ لتقديـ اداء أفضؿ.
و يرد ىذا التغاضي عف استخداـ البريد اإللكتروني لدى ىذه الفئة إلى الجيؿ باألدوار التي يمكف أف
تضطمع بيا الوسائؿ التقنية لبلتصاؿ في مجاؿ تيسير و تسريع وتيرة العمؿ ,باإلضافة إلى عدـ توجيو
المسؤوليف المباشريف عمى القائـ باالتصاؿ بيذه المؤسسة اإلعبلمية الوطنية أي نوع مف أنواع التنبيو أو
التنويو بضرورة العمؿ وفؽ مستجدات العصر ,االمر الذي تفرضو طبيعة العمؿ اإلعبلمي بالذات عميـ.

توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري المستوى التعميمي و أسباب عدم استخدام البريد
االلكتروني.
الجدول رقم ( ) 11
المستوى التعلٌمً

جامعً

ثانوي

℅

ك

ك

دراسات علٌا

℅

ك

℅

المجموع

ك

℅

أسباب عدم االستخدام
الأجيداستعماليذىالخدمة

5

5

5

5

0

0

5

5

اليفيدنيفيمجااللعمل.

2

5

5

5

0

5

2

5

أفضالستعمالتقنياتأخرى
1

2.5

5

5

5

5

1

2.5

اليوجدلديبريدإلكتروني

0

0

0

0

0

0

0

0

االجمالي

3

7.5

5

5

5

5

3

7.5

قٌمة كا ²المحسوبة 623626 ꞊

لمحسوبة ꞊درجة الحرٌة 6 ꞊
معامل التوافق 13563꞊

مستوى المعنوٌة 13115 ꞊

بيانات الجدوؿ السابؽ توضح اف كؿ عينة الدراسة ممف ال يستخدموف البريد اإللكتروني ىـ ذوو التعميـ
الثانوي بنسبة  - ℅7.5أي  ℅100ممف ال يستخدموف ىذه الخدمة -
و يتوزعوف بنسبة  ℅5مف إجمالي عينة الدراسة  ℅75 -ممف ال يستخدموف ىذه الخدمة – لصالح
عدـ اإلفادة مف البريد اإللكتروني أثناء القياـ بالعمؿ و نسبة  ℅2.5مف إجمالي عينة الدراسة ℅25 -
ممف ال يستخدموف خدمة البريد االلكتروني لصالح تفضيؿ استخداـ تقنيات اخرى لمتواصؿ .
ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا ²وجود عبلقة بيف متغيري النوع و عدـ
استخداـ البريد االلكتروني  ,حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة  17.161بدرجة حرية  1و مستوى معنوية
 0.002و ىو مستوى داؿ إحصائيا.
فئة المستوى التعميمي الثانوي مف إجمالي عينة الدراسة مف غير مستخدمي تقنية البريد اإللكتروني ىي
بالكامؿ لصالح المستوى الثانوي ,وىذه النتيجة ال تخرج عف إطار الجداوؿ السابقة و التي حددت و بشكؿ
داؿ إحصائيا تمكـ العبلقة بيف متغير المستوى التعميمي األقؿ و االتجاه نحو التقنيات االتصالية الحديثة.
و ىذه النتائج التحميمية تفرض عدـ إغفاؿ ىذه العبلقة ,و بالتالي التركيز عمى ىذه الفئة عند إجراء
التدريبات العممية عمى الوسائط االتصالية ضمف مقتضيات العمؿ اإلعبلمي اإلنتاجي باإلذاعة ,حتى ال يتـ
الوقوع في إشكاؿ تبايف االتجاىات و اإلمكانات االستخداماتية لمتقنيات االتصالية بيف القائميف باالتصاؿ
بشكؿ عاـ ضمف نفس اإلطار اإلداري و العممي.

المبحث الثاني :استخدام القائم باالتصال لمتكنولوجيا االتصالية الحديثة

في االنتاج االذاعي.
توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري النوع و األشكال التفاعمية المستخدمة عبر الشبكة.
الجدول رقم ( ) 12

النوع

إناث

ك

ذكور

℅

ك

المجموع

℅

ك

℅

قٌمة
كا*²

مستوى
المعنوٌة

قٌمة فاي

2꞊

-

-

االشكال التفاعلٌة
Chat rooms

15

37.5

22

55

37

92.5

0.004

0.951

-

messenger

9

22.5

17

42.5

26

65

0.070

0.792

-

Email

12

30

25

62.5

37

92.5

0.003

0.916

-

Facebook
twitter

15

37.5

25

62.5

40

100

0.214

0.643

-

إجمالً االجابات

51

-

85

-

140

-

-

بيانات الجدوؿ السابؽ توضح نسب متباينة بيف عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ داخؿ إذاعة تبسة
و استخداميـ لمختمؼ األشكاؿ التفاعمية التي تتيحيا االنترنت ,حيث اف نسبة مف يستعمموف خدمة اؿ
 Chat roomsىي  ℅92.5إجماال  ,مقسمة بيف  ℅37.5إناث و  ℅55ذكور .كما تشكؿ نسبة

استعماؿ خدمة اؿ  ℅65 messengerإجماال  ,مقسمة غمى  ℅22.5إناث و  ℅42.5ذكور .و نسبة
استخداـ اؿ Emailىي  ℅92.5بينيا  ℅30إناث و  ℅62.5ذكور .فيما جاءت نسبة استخداـ المواقع
االجتماعية مثؿ اؿ  Facebookو ℅100 twitterمف عينة الدراسة ℅37.5 ,لصالح اإلناث و
 ℅62.5لصالح الذكور.
ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا ²عدـ وجود عبلقة بيف متغيري
النوع واألشكاؿ التفاعمية المستخدمة عبر الشبكة.
حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع باؿ  0.004 Chat roomsبدرجة حرية  2و
مستوى معنوية  0.951و ىو مستوى غير داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى عدـ وجدود عبلقة دالة إحصائيا
بيف المتغيريف قيد الدراسة.
و بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع باؿ  0.070messengerبدرجة حرية  2و مستوى
معنوية  0.792و ىو مستوى غير داؿ احصائيا  ,مما يدؿ عمى عدـ وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف
المتغيريف.
كما بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع باؿ  0.003 Emailو بدرجة حرية  2و مستوى
معنوية  0.913و ىو مستوى غير داؿ احصائيا  ,مما يدؿ عمى عدـ وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف
المتغيريف.
بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع باؿ  0.214 Facebook twitterو بدرجة حرية  2و
مستوى معنوية  0.643و ىو مستوى غير داؿ احصائيا  ,مما يدؿ عمى عدـ وجدود عبلقة دالة إحصائيا
بيف المتغيريف.

و يتضح كذلؾ تحميميا أف كامؿ عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ في إذاعة تبسة يستخدموف المواقع
االجتماعية او ما يعرؼ بوسائط اإلعبلـ الجديد و التشبيؾ  ,تدؿ ىذه النسبة المرتفعة عمى االىمية البالغة
التي اضطمعت بيا ىذه المواقع االجتماعية مؤخ ار  ,و ىذه النتيجة تتفؽ مع االحصاءات االخيرة الصادرة
عف المركز االمريكي لئلحصاء و التقييـ عف نسبة مستخدمي المواقع االجتماعية في الوطف العربي.
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توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري المستوى التعميمي و األشكال التفاعمية المستخدمة عبر
الشبكة.
الجدول رقم ( ) 13

المستوى
التعلٌمً

جامعً

ثانوي

دراسات علٌا

المجموع

꞊1

-

-

0.967

-

-

0.130

ك

℅

ك

℅

ك

℅

ك

Chat
rooms

11

27.5

20

50

0

0

31

0.068 77.5

messenger

8

20

18

45

0

0

26

65

2.851

0.240

Email

12

30

21

52.5

1

2.5

34

85

6.742

0.034

األشكال
التفاعلٌة

℅

قٌمة
كا*²

مستوى
المعنوٌة

قٌمة
فاي

The American center for statistics and evaluation, social networking in the arabic area in
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www.Acse.org/arabic stats.

Facebook
twitter

17

42.5

21

52.5

1

2.5

38

90

إجمالً االجابات

48

-

80

-

2

-

129

-

1.691

0.429

-

يتضح مف خبلؿ بيانات الجدوؿ السابؽ اف نسبة مستخدمي اؿ  Chat roomsىي ℅ 77.5
مقسمة عمى عينة الدراسة كمات يمي:
 ℅27.5ثاني  ℅50 ,جامعي ,مع عدـ ظيور أصحاب الدراسات العميا.
نسبة مستخدمي اؿ  messengerىي ℅65مقسمة عمى عينة الدراسة كمات يمي:
 ℅ 20ثانوي  ℅45 ,جامعي مع عدـ ظيور أصحاب الدراسات العميا.
نسبة مستخدمي اؿ  Emailىي ℅85مقسمة عمى عينة الدراسة كمات يمي:
 ℅42.5ثانوي ℅52.5 ,جامعي و  ℅ 2.5دراسات عميا.
ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا ²وجود عبلقة بيف متغيري المستوى
واألشكاؿ التفاعمية المستخدمة عبر الشبكة.
حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي باؿ  0.068 Chat roomsبدرجة
حرية  1و مستوى معنوية  0.967و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا
بيف المتغيريف قيد الدراسة.
و بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي باؿ  2.851messengerبدرجة حرية1
و مستوى معنوية  0.240و ىو مستوى داؿ احصائيا  ,مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف
المتغيريف.

كما بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي باؿ  6.742Emailو بدرجة حرية  1و
مستوى معنوية  0.034و ىو مستوى داؿ احصائيا  ,مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف
المتغيريف.
بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي باؿ  1.691Facebook twitterو بدرجة
حرية  1و مستوى معنوية 0.429و ىو مستوى داؿ احصائيا  ,مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا
بيف المتغيريف.
و تشير البيانات عمى الجدوؿ السابؽ إلى اف فئة الجامعييف مف عينة الدراسة عف القائميف باالتصاؿ
بإذاعة تبسة ىـ الفئة االكثر إقباال عمى مختمؼ األشكاؿ التفاعمية التي تتيحيا شبكة االنترنت ,و ذلؾ
بارتفاع واضح في كؿ االشكاؿ التفاعمية عمى حساب بقية الشرائح التعميمية.
و يمكف ربط ىذه النتائج بتفتح الجامعييف عمى الجديد عبر الشبكة بما يقدـ مف تحديات تقنية و معرفية
و اخرى ترفييية ,و النتائج ايضا تقدـ تفصيبل عف البرامج و االشكاؿ التي تأخذ القسط الوافر مف وقت و
اىتماـ عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ.

توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري النوع و مصادر معمومات القائم باالتصال.
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النوع

إناث

ك

ذكور

℅

ك

المجموع

℅

ك

℅

قٌمة
كا*²

مستوى
المعنوٌة

قٌمة
فاي

2꞊

-

-

مصادر
المعلومات
الصحافة
اإللكترونٌة

11

27.5

19

47.5

30

75

0.001

0.982

-

مواقع
الوٌب

15

32.5

22

55

34.5

92.5

0.000

0.983

-

وكاالت
األنباء
على
الشبكة

3

الخبراء و
المختصون
عبر
الراتف

6

7.5

15

10

9

25

22.5

13

15

32.5

37.5

وسائط
اإلعالم
الجدٌد

2

5

17

42.5

19

47.5

إجمالً
اإلجابات

37

-

77

-

112.5

-

0.026

0.017

-

0.872

0.896

-

-

-

-

يظير مف خبلؿ بيانات الجدوؿ السابؽ تباينا واضحا عمى مستوى النسب المئوية المتعمقة بالمصادر
التي يستقى منيا القائموف باالتصاؿ بإذاعة تبسة معموماتيـ المتعمقة اساسا بعمميـ االعبلمي ,حيث يستقي
 ℅75مف عينة الدراسة معموماتيـ مف الصحافة االلكترونية بواقع  ℅27.5اناث و  ℅47.5ذكور .أما

عف مواقع الويب كمصادر لمعمومات القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة فكانت النسبة  ℅92.5مف إجمالي
عينة الدراسة بواقع  ℅32.5إناث و  ℅55ذكور.
نسبة  ℅32.5ىي المتعمقة بمف يحصموف عمى معموماتيـ مف عينة الدراسة عف طريؽ وكاالت االنباء
عمى شبكة االنترنت ,وذلؾ بواقع  ℅7.5إناث و  ℅25ذكور.
و كانت نسبة القائميف باالتصاؿ مف ممف يتحصموف عمى معموماتيـ عف طريؽ الخبراء و المختصيف
عبر الياتؼ ىي  ℅37.5مف إجمالي عينة الدراسة ,مقسمة غمى  ℅15إناث و  ℅22.5ذكور.
و اخي ار نسبة مف يحصموف عمى المعمومات باالستعانة بوسائط االعبلـ الجديد  ℅47.5مف إجمالي
عينة الدراسة ℅5 ,إناث و  ℅42.5ذكور.
ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا ²وجود عبلقة بيف متغيري النوع
واألشكاؿ التفاعمية المستخدمة عبر الشبكة.
حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع بالصحافة اإللكترونية  0.001بدرجة حرية  2و
مستوى معنوية  0.982و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف
المتغيريف قيد الدراسة.
و بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع بمواقع الويب 0.000بدرجة حرية  2و مستوى معنوية
 0.983و ىو مستوى غير داؿ احصائيا  ,مما يدؿ عمى عدـ وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف المتغيريف.
كما بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع وكاالت االنباء عمى الشبكة  0.026و بدرجة حرية 2
و مستوى معنوية  0.872و ىو مستوى داؿ احصائيا  ,مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف
المتغيريف.

بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع بالخبراء و المختصيف عبر الياتؼ  0.017و بدرجة حرية
 2و مستوى معنوية  0.896و ىو مستوى داؿ احصائيا  ,مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف
المتغيريف.
البيانات في الجدوؿ السابؽ توضح تفوؽ الذكور عمى االناث في ما تعمؽ بالمصادر االلكترونية
لمحصوؿ عمى المعمومات بالنسبة لعينة ىذه الدراسة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة .إذ تستقي نسبة
عالية مف الذكور معموماتيـ الرئيسية ضمف مجاؿ عمميـ االعبلمي مف خبلؿ وسائؿ رقمية تحولت الى
مصادر لممعمومات عمى درجة عالية مف االىمية بالنسبة ليـ ,مع محافظة االناث عمى نسبة متوسطة مف
مستخدمي الوسائط االلكترونية لمحصوؿ عمى المعمومات ضمف مقتضيات عمميف االعبلمي ,و تفضيؿ
الوسائؿ التقميدية و وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية و وسائؿ االتصاؿ الشخصي كمصادر أصمية لمعموماتيف.

توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري المستوى التعميمي و مصادر معمومات القائم
باالتصال.
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المستوى
التعلٌمً

ثانوي

جامعً

ك

℅

الصحافة
اإللكترونٌة

7

17.5

13

مواقع
الوٌب

11

22.5

23

وكاالت
األنباء
على
الشبكة

3

الخبراء و
المختصون
عبر
الراتف

3

مصادر
المعلومات

7.5

7.5

ك

17

11

دراسات علٌا

℅

ك

المجموع

℅

2꞊

27.5

1

2.5

21

47.5

0.042

0.838

-

57.5

1

2.5

35

82.5

0.094

0.759

-

27.5

1

1

ك

مستوى
المعنوٌة

-

42.5

℅

قٌمة
كا*²

قٌمة
فاي

2.5

2.5

21

15

52.5

37.5

وسائط
اإلعالم
الجدٌد

3

7.5

16

40

1

2.5

20

55

إجمالً
اإلجابات

27

-

80

-

5

-

112

-

0.017

0.005

-

-

0.896

0.949

-

-

-

-

-

البيانات في الجدوؿ السابؽ المتعمقة باستخداـ مختمؼ المستويات التعميمية لمصادر المعمومات الرقمية
تقدـ النسب التالية :

 ℅47.5مف عينة الدراسة يستخدموف الصحافة اإللكترونية كمصدر إلكتروني لممعمومات بواقع ,
 ℅17.5ثانوي ℅27.5 ,جامعي و  ℅2.5دراسات عميا.
 ℅82.5مف عينة الدراسة يستخدموف مواقع الويب كمصدر إلكتروني لممعمومات بواقع ℅22.5 ,
ثانوي ℅57.5 ,جامعي و  ℅2.5دراسات عميا
 ℅52.5مف عينة الدراسة يستخدموف وكاالت األنباء عمى الشبكة كمصدر إلكتروني لممعمومات بواقع
 ℅7.5ثانوي ℅42.5 ,جامعي و  ℅2.5دراسات عميا.
 ℅37.5مف عينة الدراسة يستخدموف الخبراء و المختصوف عبر الياتؼ كمصدر إلكتروني لممعمومات
بواقع  ℅7.5ثانوي ℅27.5 ,جامعي و  ℅2.5دراسات عميا.
 ℅50مف عينة الدراسة يستخدموف وسائط اإلعبلـ الجديد كمصدر إلكتروني لممعمومات بواقع ℅7.5
ثانوي ℅40 ,جامعي و  ℅2.5دراسات عميا.
ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا ²وجود عبلقة بيف متغيري النوع
واألشكاؿ التفاعمية المستخدمة عبر الشبكة.
حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي بالصحافة اإللكترونية  0.042بدرجة
حرية  2و مستوى معنوية  0.838و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا
بيف المتغيريف قيد الدراسة.
و بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي بمواقع الويب 0.094بدرجة حرية  2و
مستوى معنوية  0.759و ىو مستوى داؿ احصائيا  ,مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف
المتغيريف.

كما بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي وكاالت االنباء عمى الشبكة  0.017و
بدرجة حرية  2و مستوى معنوية  0.896و ىو مستوى داؿ احصائيا  ,مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة
إحصائيا بيف المتغيريف.
بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي بالخبراء و المختصيف عبر الياتؼ  0.005و
بدرجة حرية  2و مستوى معنوية  0.949و ىو مستوى داؿ احصائيا  ,مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة
إحصائيا بيف المتغيريف.
نتائج ىذه البيانات تؤكد االرتباط اإلحصائي بيف متغير المستوى التعميمي نوع مصدر المعمومات الرقمي
بالنسبة لمقائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة ,و بشكؿ كبير يتـ ارتباطيـ المعموماتي بالصحافة اإللكترونية و
مواقع الويب .و يشكؿ ذوو الشيادات العميا النسبة األعمى ضمف استخداـ الجديد مف التقنيات و اإلبحار في
األنترنت و امتبلؾ البريد اإللكتروني ,وغيرىا مف المؤشرات الدالة عمى تفوؽ ىذه الفئة ذات المستوى
التعميمي العالي في المجاؿ التقني * انظر تحميؿ و تفسير الجداوؿ السابقة .

توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري النوع
و مدة اعداد النشرات االخبارية.
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النوع

إناث

المجموع

ذكور

مدة اإلعداد

ك

℅

ك

℅

ك

℅

 6ساعة

7

17.5

20

50

27

67.5

 5ساعات

5

12.5

2

5

7

17.5

 3ساعات

2

5

3

7.5

5

12.5

اكثر من  3ساعات

1

2.5

0

0

1

2.5

االجمالي

15

37.5

25

62.5

40

100

قٌمة كا ²المحسوبة 13112꞊

المحسوبة ꞊درجة الحرٌة 6꞊

مستوى المعنوٌة 13432꞊

يتضح مف خبلؿ بيانات الجدوؿ السابؽ أف نسبة  ℅67.5مف إجمالي عينة الدراسة المتعمقة بالقائميف
باالتصاؿ  ,يقضوف ساعة واحدة كمدة لئلعداد لنشرات االخبار و ذلؾ بواقع  ℅17.5إناث و ℅50

ذكور .بينما تقضي  ℅17.5مف إجمالي عينة الدراسة ساعتيف في عمميات اإلعداد لمنشرات االخبارية بواقع
 ℅12.5لئلناث و  ℅ 5لمذكور.
و يقضي  ℅12.5مف إجمالي عينة الدراسة ثبلث ساعات في اعداد النشرات االخبارية بواقع  ℅5اناث
و  ℅7.5ذكور .و تقضي  ℅2.5مف االناث مف إجمالي عينة الدراسة أكثر مف ثبلث ساعات عند
االعداد لنشرات االخبار بينما تنعدـ النسبة عند الذكور مف عينة الدراسة.
ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا²عدـ وجود عبلقة بيف متغيري النوع و
مدة اعداد النشرات اإلخبارية  ,إال اف التحميؿ الجزئي لبيانات الجدوؿ يوضح ظيور عبلقة ارتباط دالة
إحصائيا بيف متغيري النوع و مدة االعداد لمنشرات اإلخبارية و ذلؾ بفارؽ الداللة المئوية بيف  50و . 17
العبلقة االرتباطية بيف المتغيريف دالة إحصائيا و إف كاف االرتباط ضعيفا ,و ىو يدؿ عمى اف النوع ال
يشكؿ لوحده عنص ار مؤث ار في المدة الزمنية التي يقضييا القائـ باالتصاؿ بإذاعة تبسة عند االعداد لمنشرات
االخبارية.

توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري المستوى التعميمي
و مدة اعداد النشرات االخبارية.
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المستوى التعلٌمً

ثانوي

ك

جامعً

℅

ك

دراسات علٌا

℅

ك

℅

المجموع

ك

℅

مدة اإلعداد

 6ساعة

5

12.5

21

52.5

1

2.5

27

67.5

 5ساعات

5

12.5

2

5

0

0

7

17.5

 3ساعات

4

10

1

2.5

0

0

5

12.5

اكثر من  3ساعات

1

2.5

0

0

0

0

1

2.5

االجمالي

15

37.5

24

60

1

2.5

40

100

قٌمة كا ²المحسوبة 0.210꞊درجة الحرٌة 6꞊

مستوى المعنوٌة 0.900꞊

مف خبلؿ بيانات الجدوؿ السابؽ تبرز نسبة  ℅67.5مف إجمالي عينة الدراسة ممف يقضوف ساعة
واحدة عند إعدادىـ النشرات اإلخبارية ,بواقع  ℅12.5لمفئة ذات التعميـ الثانوي و  ℅52.5لفئة التعميـ

الجامعي و  ℅2.5لمدراسات العميا .بينما تقضي نسبة  ℅17.5مف إجمالي عينة الدراسة ساعتيف في
االعداد لمنشرات االخبارية بواقع  ℅12.5ثانوي و  ℅5مستوى جامعي.يقضي  ℅12.5مف إجمالي عينة
الدراسة ثبلث ساعات مف اإلعداد لنشرات االخبار بواقع  ℅10ألصحاب المستوى الثانوي و  ℅2.5لمتعميـ
العالي .بينما تقؼ نسبة مف يقضوف أكثر مف ثبلث ساعات عند اإلعداد لمنشرات اإلخبارية عند حد ℅2.5
كميا لذوي التعميـ الثانوي.
ىذا الجدوؿ ,يحدد بشكؿ دقيؽ حقيقة استخداـ التقنيات الجديدة لبلتصاؿ عند القياـ باإلنتاج اإلذاعي,
حيث يزيد الوقت المحدد لئلعداد لنشرات االخبار بإذاعة تبسة كمما نقصت االستعانة بالوسائؿ التقنية
الحديثة لئلعداد و البرامج الكمبيوترية التي تختزؿ كثي ار مف الوقت.
و الواضح مف خبلؿ الجدوؿ و بياناتو المختمفة و ارتباط المستوى التعميمي بالمدة التي يقضييا القائموف
باالتصاؿ بإذاعة تبسة في إعداد النشرات اإلخبارية و بالتالي حجـ استخدامو لمتقنيات االتصالية و
اإلعبلمية الحديثة مثمما تبيف المعامبلت االحصائية المستخدمة.
ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا ²وجود عبلقة بيف متغيري المستوى
التعميمي و مدة اعداد النشرات االخبارية.
حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي و مدة اعداد النشرات االخبارية
 0.210بدرجة حرية  1و مستوى معنوية  0.900و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود
عبلقة دالة إحصائيا بيف المتغيريف قيد الدراسة.

توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري النوع و البرامج المستخدمة في العمل االعالمي اليومي.
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النوع

إناث

ك

ذكور

℅

ك

قٌمة
كا*²

المجموع

ك

℅

1꞊

℅

مستوى
المعنوٌة

-

قٌمة
فاي

-

البرامج
المستخدمة
Creator +
Studio

3

7.5

8

20

11

27.5

0.005

0.942

-

RadioBOSS

7

15

11

27.5

18

42.5

0.049

0.825

-

Radio Net

2

5

0

0

2

5

0.018

0.872

-

AudioTime
Scheduled

2

5

2

5

4

10

0.877

0.645

-

Simplex

6

12.5

2

5

8

17.5

-

-

-

إجمالً
اإلجابات

20

-

23

-

43

-

بيانات الجدوؿ السابؽ تبيف أف  ℅27.5مف إجمالي عينة الدراسة تستخدـ برنامج Creator +
 Studioو ذلؾ بواقع  ℅7.5إناث و  ℅20ذكور ,و تستخدـ نسبة  ℅42.5مف إجمالي عينة الدراسة
برنامج  RadioBOSSبواقع  ℅15إناث و  ℅27.5ذكور.

أما عف برنامج  Radio Netفتستخدمو نسبة  ℅5مف عينة الدراسة جميعيـ مف اإلناث ,و تستخدـ
نسبة  ℅10برنامج  AudioTime Scheduledبواقع  ℅5إناث و  ℅5ذكور ,بينما يستخدـ ما نسبتو
 ℅17.5برنامج  Simplexو ذلؾ بواقع  ℅12.5إناث و  ℅5ذكور.
ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا ²وجود عبلقة بيف متغيري النوع و
البرامج اإلذاعية المستخدمة مف طرؼ القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة .
حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع و  0.005 Creator + Studioبدرجة حرية  1و
مستوى معنوية  0.942و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف
المتغيريف قيد الدراسة.
كما بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع و  0.049 RadioBOSSبدرجة حرية  1و
مستوى معنوية  0.825و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف
المتغيريف قيد الدراسة.
كما بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع و  0.018 Radio Netبدرجة حرية  1و مستوى
معنوية  0.872و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف المتغيريف .
و بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع و  0.877 AudioTime Scheduledبدرجة حرية
 1و مستوى معنوية  0.645و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف
المتغيريف قيد الدراسة.
يظير مف تحميؿ كؿ ما سبؽ و باعتماد الربط بيف أبرز البرامج المستخدمة ضمف العمؿ اإلعبلمي
اإلذاعي عادة و مدى استخداـ عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة ليا أف نسبة عالية لمغاية

مف عينة الدراسة ال تستخدـ تمكـ البرامج ضمف مقتضيات عمميا باإلذاعة ,و ىذه النتائج ال يتـ تفسيرىا إال
بالغياب الكبير لمتدريب االعبلمي لحراس البوابة و لمقائميف عمى البرامج االذاعية.
و يحدد االرتباط االحصائي بيف النوع و استخداـ برامج العمؿ االعبلمي كميا – عدى برنامج
 –Simplexيحدد خطورة عدـ االعتناء بفئة اإلناث ضمف عينة الدراسة منـ العامميف بالمجاؿ االعبلمي
بإذاعة تبسة فيما تعمؽ بالتمييف و التدريب عمى المقتضيات العامة لمعمؿ االعبلمي االذاعي ,ما يشكؿ
فجوة غير قابمة لمتبرير بيف الذكور و االناث ضمف نفس المؤسسة االعبلمية و ذلؾ تماشيا مع نتائج دراسة
أجرتيا االمـ المتحدة سنة  2007عمى  10دوؿ إفريقية مف بينيا

الجزائر332*.

ىذه االستنتاجات ال يمكف أف تفسر في معزؿ عف بقية الجداوؿ التي سوؼ تبيف حقيقة مدى خضوع
عينة ال دراسة لمتدريب المتواصؿ ,و يتراءى رقميا الربط بيف مستوى االداء االعبلمي بصفة عامة و النسب
المئوية المنخفضة المتعمقة بيذا الجدوؿ المفصمي في الدراسة ىذه.

332

تفاصيؿ الدراسة عمى موقعhttp://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=22251 :

توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري المستوى التعميمي و البرامج المستخدمة في
العمل االعالمي اليومي.
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المستوى
التعلٌمً

البرامج
المستخدمة

ثانوي

ك

جامعً

℅

ك

دراسات علٌا

℅

℅

ك

المجموع

℅

ك

قٌمة
كا*²

2꞊

مستوى
المعنوٌة

-

قٌمة
فاي

-

Creator +
0

0

10

25

1

2.5

11

27.5

6.114

0.046

0.124

RadioBOSS

2

5

15

30

1

2.5

18

42.5

0.215

0.898

-

Radio Net

0

0

2

5

0

0

2

5

-

-

-

Studio

AudioTime
0

0

3

7.5

1

2.5

4

10

0.877

0.645

-

Simplex

0

0

7

15

1

2.5

8

17.5

-

-

-

إجمالً اإلجابات

2

-

37

-

4

10

43

-

Scheduled

تبيف بيانات الجدوؿ السابؽ نسبة مجامعية محددة ب  ℅27.5مف إجمالي عينة الدراسة ممف
يستخدموف برنامج  Creator + Studioمجزئة إلى  ℅25لمجامعييف منيـ و نسبة  ℅2.5لذوي الدراسات
العميا مع تسجيؿ غياب كمي لفئة الثانوييف عند استخداميـ ليذا البرنامج.

و تظير نسبة  ℅42.5كنسبة إجمالية بالنسبة لعينة الدراسة ممف يستخدموف برنامج RadioBOSS
بواقع  ℅5ألصحاب الشيادات الثانوية و نسبة  ℅30لذوي المستوى الجامعي و نسبة  ℅2.5بالنسبة
لمدراسات العميا.
و برنامج  Radio Netيتـ استخدامو بنسبة  ℅5عند عينة الدراسة بالكامؿ مف طرؼ أصحاب المستوى
الجامعي فقط .
ويتـ استخداـ برنامج  AudioTime Scheduledمف طرؼ  ℅10مف عينة الدراسة بواقع ℅7.5
لمجامعييف و  ℅2.5بالنسبة لمستوى الدراسات العميا في غياب تاـ لذوي الشيادات الثانوية تماما .بينما
تأتي نسبة  ℅17.5لمتعبير عف مجموع مستخدمي برنامج  Simplexمف مجموع عينة الدراسة و ذلؾ بواقع
 ℅15لمجامعييف و  ℅2.5دراسات عميا و  ℅00لمثانوييف.
ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا ²وجود عبلقة بيف متغيري المستوى
التعميمي و البرامج اإلذاعية المستخدمة مف طرؼ القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة .
حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي و 6.114 Creator + Studio
بدرجة حرية  2و مستوى معنوية  0.046كما ظيرت قيمة فاي بمستوى  0.124و ىو مستوى داؿ
إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف المتغيريف قيد الدراسة.
كما بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي و  0.877 RadioBossبدرجة حرية 2
و مستوى معنوية  0.898و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف
المتغيريف .

و بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي و 0.877 AudioTime Scheduled
بدرجة حرية  2و مستوى معنوية  0.645و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة
إحصائيا بيف المتغيريف قيد الدراسة.
تحميؿ النتائج اإلحصائية يقدـ نتائج عف اقتراف استخداـ معظـ البرامج االذاعية مف طرؼ فئة ذوي
الشيادات الجامعية عمى حساب بقية الفئات التي سجمت غيابا ناضحا عمى جميع المستويات البرامجية.
البيانات عمى الجدوؿ و بعدىا التحميؿ االحصائي أيضا يقدماف لضرورة إعادة النظر في المؤىبلت المطموبة
عند االلتحاؽ بالمؤسسات االعبلمية عامة و االذاعية بصفة أخص ,إذ ال مندوحة يجب أخذ المستوى
التعميمي بعيف االعتبار عند التخطيط لمبرامج التوظيفية ضمف ىذه المؤسسات  ,ىذا و يجب االشارة في ىذا
الصدد إلى أف البرامج المطموب االجابة عف استخداميا مف عدمو مف طرؼ عينة الدراسة ىي أبرز البرامج
التي يعمؿ عمييا يوميا المشتغموف باإلذاعات عمى اختبلفيا ,و النتائج التي تبرز استبعاد فئة كاممة مف
االستخداـ ىي نتائج جد ىامة عند القياـ بقراءة الوضع الراىف أو استشراؼ المستقبؿ.

توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري النوع و استخدام برامج االنتاج اإلذاعي.
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النوع

إناث

ك

ذكور

℅

ك

المجموع

℅

ك

℅

قٌمة
كا*²

مستوى
المعنوٌة

قٌمة
فاي

1꞊

-

-

استخدام برامج
االنتاج االذاعً

FL Studio v6

3

7.5

20

50

23

57.5

0.049

0.896

-

Producer Edition
Virtual DJ Studio
cool edit pro
Mixage/DJ/Edition.
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5

12.5

17

42.5

22

55

0.055

0.856

-

5

12.5

15

37.5

20

50

0.047

0.947

-

11

27.5

24

60

35

87.5

1.985

0.866

-

24

-

76

-

110

-

الجدوؿ السابؽ يقدـ لنسبة إجمالية تقدر ب  ℅57.5مف إجمالي عينة الدراسة ممف يستخدموف البرنامج

االنتاجي  FL Studio v6 Producer Editionو ذلؾ بواقع  ℅7.5مف اإلناث و  ℅50مف الذكور.
أما البرنامج اإلنتاجي  Virtual DJ Studioفيتـ استخدامو بما نسبتو  ℅55مف إجمالي عينة الدراسة
بواقع  ℅12.5مف اإلناث و  ℅42.5مف الذكور .يقوـ  ℅50مف عينة الدراسة باستخداـ البرنامج

اإلنتاجي  cool edit proبواقع  ℅12.5مف اإلناث و  ℅37.5مف الذكور .اما البرنامج اإلنتاجي
 Mixage/DJ/Editionفيتـ استخدامو مف طرؼ  ℅87.5مف إجمالي عينة الدراية بواقع  ℅27.5مف
اإلناث و  ℅60مف الذكور.
ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا ²وجود عبلقة بيف متغيري النوع و
البرامج اإلنتاجية اإلذاعية المستخدمة مف طرؼ القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة .
حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع و 0.049FL Studio v6 Producer Edition
بدرجة حرية  2و مستوى معنوية  0.896و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة
إحصائيا بيف المتغيريف قيد الدراسة.
و بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع و  0.055 Virtual DJ Studioبدرجة حرية  2و
مستوى معنوية  0.825و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف
المتغيريف.
بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع و  0.047cool edit proبدرجة حرية  2و مستوى
معنوية  0.947و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف المتغيريف .
و بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع و  0.985Mixage/DJ/Edition.بدرجة حرية  2و
مستوى معنوية  0.866و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف
المتغيريف.
بالربط مع نتائج الجدوؿ السابؽ فإف ىذه النتائج تعتبر منطقية و صحيحة رياضيا ,إذ ال يزاؿ االتجاه
صوب ذكورية استخداـ البرامج المساعدة عمى العمؿ اإلعبلمي قائما ,و يجب التنويو كما في السابؽ إلى

اىمية ىذه البرامج ضمف مقتضيات اإلنتاج اإلذاعي باعتبارىا تقنيات اتصالية و معموماتية مفتاحية لضماف
إنتاج برامجي متكامؿ ,كما اف النسب التي تقدميا إجابات فئة الذكور مف عينة الدراسة ال تعتبر بما كاف
نسب جيدة ,إذ تبقى دوف المطموب كي تتـ عممية إنتاج المضاميف اإلذاعية في جو مف استخداـ تكنولوجيا
االتصاؿ الجديدة.

توزيع عينة الد ارسة عمى ضوء متغيري المستوى التعميمي و استخدام برامج االنتاج

اإلذاعي.
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5
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2
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9

1
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0.105 57.5
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تبيف بيانات الجدوؿ السابؽ اف النسبة الكمية الستخداـ البرنامج اإلنتاجي FL Studio v6 Producer
 Editionضمف عينة الدراسة تقدر ب  ℅57.5بواقع  ℅7.5لذوي المستوى الثانوي و  ℅47.5لذوي
المستوى الجامعي و نسبة  ℅2.5مف ذوي مستوى الدراسات العميا.
أما البرنامج االنتاجي  Virtual DJ Studioفكانت النسبة الكمية تقدر ب  ℅55مف إجمالي عينة
الدراسة مقسمة إلى  ℅12.5لمقائميف باالتصاؿ مف المستوى الثانوي ,و نسبة  ℅40مف الجامعييف و نسبة
 ℅2.5دراسات عميا .
و يستخدـ  ℅50مف إجمالي عينة الدراسة البرنامج االذاعي  cool edit proبواقع  ℅5مستوى ثانوي
و  ℅42.5مستوى جامعي و نسبة  ℅2.5مستوى دراسات عميا.
أما البرنامج االنتاجي  Mixage/DJ/Editionفيستخدمو  ℅75مف إجمالي عينة الدراسة بواقع
 ℅22.5مستوى ثانوي مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة ,و نسبة  ℅52.5مستوى جامعي و نسبة
 ℅2.5مستوى دراسات عميا.
ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا ²وجود عبلقة بيف متغيري المستوى
التعميمي و البرامج االنتاجية اإلذاعية المستخدمة مف طرؼ القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة .
حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي و FL Studio v6 Producer
 0.105 Editionبدرجة حرية  2و مستوى معنوية  0.900كما ظيرت قيمة فاي بمستوى  0.144و ىو
مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف المتغيريف.

كما بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي و  0.009 Virtual DJ Studioبدرجة
حرية  2و مستوى معنوية  0.805و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا
بيف المتغيريف .
و بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي و  0.008 cool edit proبدرجة حرية
 2و مستوى معنوية  0.814و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف
المتغيريف.
بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي و  0.977Mixage/DJ/Editionبدرجة
حرية  2و مستوى معنوية  0.743و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا
بيف المتغيريف.
تحميميا ,ال تختمؼ نتائج ىذا الجدوؿ عف الجدوليف المذاف سبقاه مف حيث ىيمنة فئة المستوى الجامعي
مف عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة عمى استخداـ التقنيات و البرامج االنتاجية في تأكيد
عمى االمكانات التقنية التي تمتمكيا ىذه الفئة – دوف إغفاؿ فئة مستوى الدراسات العميا كذلؾ .-
يظير االرتباط االحصائي بيف المتغيريف برابط كبير يجمب االنتباه إلى إعادة التأكيد عمى ما سبؽ
االشارة إليو ضمف التحميبلت المتعمقة بالجداوؿ السابقة و التي تنوه إلى أىمية اعتماد المستوى التعميمي
العالي عند طمب توظيؼ العامميف بالمؤسسات االعبلمية المختمفة ,و الجداوؿ و بياناتيا باإلضافة إلى
العمميات التحميمية تؤكد ما نذىب إليو بيذا الصدد.

توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري النوع و تقييم استخدام وسائل االتصال اإللكترونية.
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النوع

إناث

ك

ذكور

℅

ك

المجموع

℅

ك

℅

تقٌٌم االستخدام
ممتاز

2

5

8

20

10

25

جيد

12

35

10

25

22

55

متوسط

1

2.5

7

17.5

8

20

ضعيف

0

0

0

0

0

0

االجمالي

15

37.5

25

62.5

40

100
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تبيف بيانات الجدوؿ السابؽ نسبة كمية تقدر ب  ℅25مف إجمالي عينة الدراسة مف الذيف يقدموف إجابة
ممتاز عمى تقييـ مستوى استخداـ وسائؿ االتصاؿ الحديثة بواقع  ℅5لئلناث و  ℅20إناث .بينما يجيب
 ℅55مف عينة الدراسة الكمية ب جيد عف نفس السؤاؿ و ذلؾ بواقع  ℅30إناث و  ℅25ذكور.

اإلجابة ب ضعيؼ عمى تقييـ استخداـ الوسائؿ االتصالية ضمف مقتضيات العمؿ االعبلمي عند عينة
الدراسة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة ىي  ℅20بواقع  ℅2.5إناث و  ℅17.5ذكور ,بينما لـ يقدـ
اي مف المبحوثيف إجابة عف التقييـ الضعيؼ الستخداـ وسائؿ االتصاؿ الحديثة.
ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا²عدـ وجود عبلقة بيف متغيري النوع و
تقييـ استخداـ وسائؿ االتصاؿ الحديثة مف طرؼ القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة .
حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة  0.045بدرجة حرية  2و مستوى معنوية  0.978و ىو مستوى غير
داؿ إحصائيا.
إذف ,يعتقد أكثر مف نصؼ إجمالي عينة الدراسة بأف الوسائؿ االتصالية الحديثة داخؿ مبنى إذاعة تبسة
تستخدـ استخداما جيدا بؿ و ممتا از بالنسبة ؿ ℅25منيـ  ,ىذا ويسجؿ عدـ إدراج اي إجابة تقيـ ىذا
االستخداـ بكونو استخداما ضعيفا.
ىذه القراءات التحميمية و بربطيا بنتائج و تحميبلت الجداوؿ السابقة ,تقدـ لمتناقض الذي يقع فيو
المبحوثوف عند اإلجابة عف درجة استخداـ الوسائؿ االتصالية الجديدة ,فيعطوف انطباعا بالقدرة عمى
استخداميا بطريقة مثمى مف جية ,و مف جية اخرى يقؼ نفس المبحوثيف عاجزيف عف اإلجابة عف األسئمة
المعارفية و التطبيقية المتعمقة بأىـ الوسائؿ و التطبيقات البرامجية المستخدمة ضمف مقتضيات العمؿ
االعبلمي.
و بالتالي يمكف القوؿ اف أسئمة االستمارة استطاعت اف تكشؼ عدـ االرتباط ضمف إجابات المبحوثيف,
االمر الذي سوؼ يتـ تفسيره ضمف نتائج الدراسة النيائية بشكؿ مفصؿ.

توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري المستوى التعميمي و تقييم استخدام وسائل االتصال
اإللكترونية.
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4
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35

6

15

0
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5

5

5
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1
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6
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0

0

0

0

0

0

0
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1
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 إجمالي االجابات ب ممتاز  ℅35بواقع  ℅ 10مستوى ثانوي ℅25 ,مستوى جامعي. إجمالي االجابات ب جيد  ℅50بواقع  ℅35مستوى ثانوي ℅15 ,مستوى جامعي. إجمالي اإلجابات ب متوسط  ℅15بواقع  ℅12.5مستوى جامعي و  ℅2.5مستوى دراساتعميا
 كما نسجؿ نسبة صفرية لئلجابة ب ضعيؼ عند جميع المستويات التعميمية.ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا ²وجود عبلقة بيف متغيري المستوى
التعميمي و تقييـ استخداـ وسائؿ االتصاؿ الحديثة مف طرؼ القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة .
حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة  19.019بدرجة حرية  4و مستوى معنوية  0.001و معامؿ توافؽ بمغ
0.213و ىو مستوى داؿ إحصائيا.
إف العبلقة االرتباطية بيف المستوى التعميمي و طبيعة تقييـ القائميف باالتصاؿ لمدى استخداـ الوسائؿ
االتصالية الحديثة ضمف عمميـ االعبلمي ,يمكف تفسيرىا انطبلقا بيانات الجداوؿ السابقة المتعمقة بالمعارؼ
التقنية العامة ليـ و التي تبيف انزياحا عاما نحو غمبة أرقاـ و نسب مستوى التعميـ الجامعي عمى غيره مف
المستويات االخرى.
نتائج و تحميبلت ىذ الجدوؿ تتفؽ تماما مع نتائج و تحميبلت دراسة  Brunt Houstonبرانت ىوستف,
بعنواف التدريب االعبلمي لصحفيي االذاعات البريطانية عمى الوسائؿ االتصالية الجديدة  , 333*2011و
التي أكدت عمى تأثير المستوى التعميمي دالليا إحصائيا عمى مستوى االجابات المتعمقة بالمكاسب المحصمة
عبر االستخداـ اليومي لموسائؿ االتصالية الحديثة باإلذاعات البريطانية.

333

http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/101799/Training-Journalists-to-Use-Technological-

Tools-in-Reporting.aspx.

توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري النوع و وسائل االتصال المتوفرة
باإلذاعة.
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السابؽ تقدـ
نسبة
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ك

℅

ك

℅

ك

℅

وسائل
االتصال المتوفرة
الراتف

15

37.5

25

62.5

40

100

الراتف المحمول

15

37.5

25

62.5

40

100

الكمبٌوتر
الشخصً

15

37.5

25

62.5

40

100

الدراسة مف

الفاكس

9

22.5

20

50

29

72.5

القائميف

التلكس

5

12.5

17

42.5

22

55

باالتصاؿ

االنترانٌت

2

5

16

40

18

45

يقولوف

االنترنت

10

25

25

62.5

35

87.5

اإلجمالً

71

-

153

-

224

-
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عينة

بوجود
وسيمة
الياتؼ
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ضمف الوسائؿ االتصالية باإلذاعة و ذلؾ بواقع  ℅37.5إناث و  ℅62.5ذكور و ىي النسب الكاممة
لمفئتيف.
نسبة  ℅100مف إجمالي عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ يقولوف بوجود وسيمة الياتؼ المحموؿ
ضمف الوسائؿ االتصالية باإلذاعة و ذلؾ بواقع  ℅37.5إناث و  ℅62.5ذكور و ىي النسب الكاممة
لمفئتيف.
نسبة  ℅100مف إجمالي عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ يقولوف بوجود وسيمة الكمبيوتر الشخصي
ضمف الوسائؿ االتصالية باإلذاعة و ذلؾ بواقع  ℅37.5إناث و  ℅62.5ذكور و ىي النسب الكاممة
لمفئتيف.
نسبة  ℅72.5مف إجمالي عينة الدراسة يقولوف بتوفر وسيمة الفاكس داخؿ أسوار االذاعة بواقع
 ℅22.5إناث و  ℅50ذكور .أما وسيمة التمكس فيؤكد  ℅55مف إجمالي عينة الدراسة عمى توفره
باإلذاعة بواقع  ℅12.5إناث و  ℅42.5ذكور.
أكد  ℅45مف إجمالي عينة الدراسة توفر اإلذاعة عمى اإلنترانت و ذلؾ بواقع  ℅5إناث و ℅40
ذكور ,فيما أقر  ℅87.5مف إجمالي عينة الدراسة توفر اإلذاعة عمى االنترنت كوسيمة اتصاؿ حديثة بواقع
 ℅25إناث و  ℅62.5ذكور.
ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا²عدـ وجود عبلقة بيف متغيري النوع و
وسائؿ االتصاؿ الحديثة المتوفرة باإلذاعة.
حيث بمغت قيمة كا²المحسوبة  0.006و ىي أقؿ مف قيمة كا ²الجدولية بدرجتي حرية  1و مستوى
معنوية  0.938و ىو مستوى غير داؿ إحصائيا.

يظير مف خبلؿ تحميؿ البيانات السابقة اف نسبة عالية جدا مف عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ
بإذاعة تبسة و مف الفئتيف – إناث و ذكور – يؤكدوف عمى توفر ىذه المؤسسة االعبلمية عمى عدد رئيسي
مف الوسائؿ االتصالية الحديثة ,و ىي الياتؼ و الياتؼ المحموؿ و الكمبيوتر و االنترنت ,غير أف ىذه
النسبة تصبح أقؿ بكثير مع بعض الوسائؿ االتصالية الحديثة االخرى مثؿ التمكس و اإلنترانت ,لتدؿ ىذه
النسب عمى أف نسبة عالية مف عينة الدراسة – دوف ارتباط بيف النوع و المتغير الثاني  -ال تدؾ إدراكا
كامبل الوسائؿ االتصالية الحديثة التي تتوفر االذاعة عمييا ,و يمكف إرجاع السبب في ىذا الجيؿ بالوسائؿ
ال تقنية مف طرؼ القائميف باالتصاؿ إلى عدـ االستخداـ ليذه الوسائؿ  ,و ىو االمر الذي سوؼ نقدـ لو
ضمف تحميؿ الجداوؿ السابقة.
و تجدر االشارة في ىذا المقاـ ,عمى اتقاؼ تحميؿ و تفسير الجدوؿ المتعمؽ بتعرؼ عينة الدراسة مف
القائميف باالتصاؿ عمى أىـ الوسائؿ التقنية التي تتوفر عمييا االذاعة مع دراسة عادؿ عبد الرزاؽ عاـ
 1999عف أثر التكنولوجيا عمى القائميف باالتصاؿ في االقساـ الخارجية بالصحؼ

المصرية334

 .و التي

أكدت كذلؾ عمى عدـ العمـ بأىـ الوسائؿ التقنية داخؿ المنظومة االعبلمية المتخصصة لمصحؼ  ,مما
يبرز أىمية االستخداـ مف أجؿ الوقوؼ عمى المستجدات ضكف المؤسسات االعبلمية المختمفة.

334عادؿ عبد الرزاؽ ,أثر التكنولوجيا عمى القائمين باالتصال في االقسام الخارجية بالصحفالمصرية ,رسالة دكتوراه (القاىرة وٍ١ح
االػالَ).1990 ،

توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري المستوى التعميمي و وسائل االتصال المتوفرة باإلذاعة.
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مف خبلؿ بيانات الجدوؿ السابؽ يتضح اف نسبة  ℅100مف عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ
بإذاعة تبسة يؤكدوف عمى توفر مؤسستيـ االعبلمية عمى وسيمة الياتؼ بواقع  ℅45مستوى ثانوي و
 ℅52.5مستوى جامعي ونسبة  ℅2.5مستوى دراسات عميا.
و تؤكد نسبة  ℅100مف عينة الدراسة االجمالية توفر االذاعة عمى وسيمة الياتؼ المحموؿ أيضا بواقع
 ℅45مستوى ثانوي و  ℅52.5مستوى جامعي ونسبة  ℅2.5مستوى دراسات عميا.
و تؤكد نسبة  ℅100مف عينة الدراسة االجمالية توفر االذاعة عمى وسيمة الكمبيوتر الشخصي كذلؾ
بواقع  ℅45مستوى ثانوي و  ℅52.5مستوى جامعي ونسبة  ℅2.5مستوى دراسات عميا.
بينما يقوؿ  ℅72.5مف إجمالي عينة الدراسة بتوفر االذاعة عمى وسيمة الفاكس ,وذلؾ بواقع ℅15
مستوى ثانوي و  ℅55مستوى جامعي ,فيما كانت نسبة مستوى الدراسات العميا .℅2.5
وسيمة التمكس أكد  ℅55مف إجمالي عينة الدراسة توفر االذاعة عمييا بواقع  ℅7.5مستوى ثانوي و
 ℅47.5مستوى جامعي و نسبة  ℅2.5مستوى دراسا عميا.
ويرى  ℅45مف إجمالي عينة الدراسة توفر االذاعة عمى وسيمة اإلنترنيت بواقع  ℅5مستوى ثانوي و
 ℅37.5مستوى جامعي و نسبة  ℅2.5مستوى دراسا عميا.
و فيما يخص وسيمة االنترنت ,فإف نسبة  ℅℅87.5مف إجمالي عينة الدراسة تؤكد توفر االذاعة عمييا
بواقع  ℅27.5مستوى ثانوي و  ℅57.5مستوى جامعي و نسبة  ℅2.5مستوى دراسا عميا.
ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا ²وجود عبلقة بيف متغيري المستوى
التعميمي و وسائؿ االتصاؿ الحديثة المتوفرة باإلذاعة.

حيث بمغت قيمة كا²المحسوبة  3.701و ىي أكبر مف قيمة كا ²الجدولية ,بدرجتي حرية  1و مستوى
معنوية  0.448و ىو مستوى داؿ إحصائيا.

أي أف المستوى التعميمي يؤثر في حجـ اإلحاطة العامة بالوسائؿ االتصالية الحديثة داخؿ عينة الدراسة
مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة ,و تكوف العبلقة االرتباطية – إحصائيا  -قوية خاصة فيما تعمؽ
ببعض الوسائؿ االتصالية الدقيقة ذات االستخداـ المحدود في العمميات االنتاجية االعبلمية.
نتائج ىذا التحميؿ الجدولي تتفؽ مع نتائج دراسة  FREDERIC DOREAUفريريؾ دورو عاـ 2006
و كاف موضوعيا " تأثير التكنولوجيا الجديدة لبلتصاؿ عمى المؤسسات الصحفية ".335و التي تؤكد كذلؾ
عمى العبلقة المتينة – إحصائيا – بيف متغيري المستوى التعميمي و االحاطة بالتقنيات االتصالية داخؿ
المنظومات االعبلمية المختمفة.

FREDERIC DOREAU, the influence of the new technologies of communication on the journalistic field,

335

in IEEE Global Communications Conf. (GLOBECOM‘96), Nov. 18–22, 2006, pp. 92–96.

البحث الثالث  :دور تكنولوجيا االتصال الحديثة في تطوير االنتاج االذاعي
توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري النوع و إسيام التقنيات الحديثة لالتصال في
تطوير االنتاج االذاعي.
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2

5

7
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2
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2

5
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0.564
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5
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2

5

7
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-

-
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إجمالً
اإلجابات

14

-

23

-

37

-

بيانات الجدوؿ السابؽ توضح اف نسبة  ℅27.5مف إجمالي عينة الدراسة أجابوا كوف التقنيات
االتصالية الحديثة تساىـ في اختصار الوقت ضمف مقتضيات االنتاج اإلذاعي ,و النسبة السابقة تقسـ بواقع
 ℅7.5إناث و  ℅20ذكور.
و قد اجابت نسبة  ℅22.5مف إجمالي عينة الدراسة عمى السؤاؿ السابؽ بتقميؿ الجيد ,و ذلؾ بواقع
 ℅5إناث و  ℅17.5ذكور .بينما كانت اإلجابة بإضفاء الحرفية تشكؿ  ℅15مف إجمالي عينة الدراسة
مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة  .,وذلؾ بواقع  ℅5إناث و  ℅10ذكور.
تسييؿ االتصاؿ الداخمي كانت نسبة مف قدموه كإجابة ىي  ℅10مف إجمالي عينة الدراسة و بواقع 5
℅ لكؿ مف اإلناث و الذكور .فيما أجالت نسبة  ℅17.5بأف التقنيات الحديثة لبلتصاؿ تساىـ ضمف
مقتضيات االنتاج االذاعي بزيادة التفاعمية ,و ذلؾ بواقع  ℅12.5لئلناث و  ℅5لمذكور منيـ.
ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا ²وجود عبلقة بيف متغيري النوع و
إسياـ التقنيات الحديثة لبلتصاؿ في تطوير االنتاج االذاعي.
حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع و اختصار الوقت 8.561بدرجة حرية  2و مستوى
معنوية  0.014بينما بمغت قيمة فاي  0.146و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة
إحصائيا بيف المتغيريف قيد الدراسة.
كما بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع و تقميؿ الجيد  0.214بدرجة حرية  2و مستوى
معنوية  0.825و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف المتغيريف قيد
الدراسة.

كما بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع و إضفاء الحرفية  0.302بدرجة حرية  2و مستوى
معنوية  0.872و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف المتغيريف .
و بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع و زيادة التفاعمية  0.877بدرجة حرية  2و مستوى
معنوية  0.564و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف المتغيريف قيد
الدراسة.
مف خبلؿ بيانات الجدوؿ السابؽ يتضح حصر إجابات المبحوثيف مف عينة الدراسة مف القائميف
باالتصاؿ بإذاعة تبسة في مجموعة محددة مف االجابات ,و التي تراوحت بيف اختصار الوقت و ربح الجيد
و زيادة التفاعمية و غيرىا مف االسيامات التي يراىا القائـ باالتصاؿ و التي تقدميا التقنيات االتصالية
الحديثة لتطوير االنتاج االذاعي .كما ال يمكف أف نغفؿ الدالالت االحصائية الفارقة بيف فئة اإلناث و
الذكور ضمف االجابات المختمفة المقدمة لمتساؤؿ السابؽ ,و التي تتجو إلى داللة إحصائية واضحة لصالح
الذكور عمى حساب االناث مف عينة الدراسة ,و االمر عائد إلىالحجـ القميؿ مف االناث البلتي يتابعف
التقنيات الحديثة و تبعاتيا عمى مقتضيات العمؿ االنتاجي ,تماشيا مع نتائج عدد كبير مف الجداوؿ السابقة.
و يمكف قراءة ىذه االجابات كونيا فعبل ىي العناصر التي استفاد منيا القائـ باالتصاؿ عند عمميات
االنتاج االعبلمي لممحتويات االعبلمية المختمفة ,أي أف المبحوثيف قد استشفوا حقيقة الدور الذي يمكف اف
تضطمع بو الوسائؿ التقنية االتصالية المختمفة في تطوير العمؿ االنتاجي .و يمكف ربط نتائج ىذا الجدوؿ
مع نتائج دراسةPILAR ARAMBURUZABALAبيبلر أرامبيريزاباال عاـ  2009تحت عنواف " االنتاج
االعبلمي عبر الشبكة – دراسة تحميمية "
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و التي تؤكد بدورىا عمى مجاالت مقاربة تماما لتمكـ التي عبر

عنيا القائموف باالتصاؿ بإذاعة تبسة قيد الدراسة.
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PILAR ARAMBURUZABALA,the medea production via network ” Electron. Lett., vol. 32, no. 13.

توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري المستوى التعميمي و إسيام التقنيات الحديثة
لالتصال في تطوير االنتاج االذاعي.
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إجمالً
اإلجابات

-

بيانات الجدوؿ السابؽ تبيف ما بمي مف نسب مئوية :
 ℅32.5مف إجمالي عينة الدراسة يقدموف إجابة اختصار الوقت ,و ذلؾ بواقع  ℅5تعميـ ثانوي,
 ℅25تعميـ جامعي و  ℅2.5دراسات عميا.

, June 20, 2009.

 ℅42.5مف إجمالي عينة الدراسة يقدموف إجابة تقميؿ الجيد ,و ذلؾ بواقع  ℅5تعميـ ثانوي℅37.5 ,
تعميـ جامعي و  ℅0دراسات عميا.
 ℅5إلجابة إضفاء الحرفية ,كميا لصالح المبحوثيف مف ذوي المستوى الجامعي.
تسييؿ االتصاؿ الداخمي بنسبة  ℅7.5كميا لصالح المبحوثيف مف عينة الدراسة المتحصميف عمى
المستوى الجامعي تعميميا.
نسبة  ℅17.5مف إجمالي عينة الدراسة إلجابة زيادة التفاعمية و ذلؾ بواقع النسبة الكاممة – ℅17.5
 لذوي المستوى الجامعي مف عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة.ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا ²وجود عبلقة بيف متغيري المستوى
التعميمي و البرامج االنتاجية اإلذاعية المستخدمة مف طرؼ القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة .
حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي و اختصار الوقت  20.797بدرجة
حرية  2و مستوى معنوية  00.00و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا
بيف المتغيريف.
كما بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي و تقميؿ الجيد  6.144بدرجة حرية  2و
مستوى معنوية  0.042و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف
المتغيريف.
المستوى الجامعي ضمف عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة ليـ الغمبة إحصائيا ضمف
اإلجابات المقدمة لتفسير العبلقة بف التقنيات الحديثة و تطوير االنتاج اإلذاعي ,إذ تقؼ النسب المئوية
لصالح ىذه الفئة و التي تقدـ مجموعة كبيرة مف االجابات المختمفة عف العبلقة السابؽ االشارة إلييا.

و عبلقة المستوى التعميمي بمدى اسياـ التقنيات االتصالية في االنتاج االذاعي ىو امتداد لسابؽ نتائج
الجداوؿ التي تحدثت إحصائيا عف العبلقة القوية بيف المستوى التعميمي و معظـ متعمقات التقنيات
االتصالية الحديثة المعارفية و التطبيقية منيا .و يمكف أيضا ربط نتائج ىذا الجدولبدراسة الباحثة
 Murielle-Isabelle CAHENميريا إيزابيل كاىين عاـ  2011تحت عنواف " دور إذاعة االنترنت
في تطوير المؤسسات الصحفية في كندا "
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و التي لـ تخفي شدة ىذه العبلقة ضمف نتائج بحثيا النيائية.

توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري النوع
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Murielle-Isabelle CAHEN,The impact of the net radio stations on the devlopement of the journalistic
work in Canada, CSELT Tech. Repts., vol. 16, , Feb. 2011.

.Air-DDO

و مجال استخدام برنامج de Nétia
الجدول رقم ( ) 27
النوع

هدف البرنامج

التواصل
المستمر مع

إناث

المجموع

ذكور

ك

℅

ك

℅

ك

℅

2

5

3

7.5

5

12.5

العاملٌن
دمج صوت
المقدم مع
المؤثرات

7

17.5

1

2.5

8

20

الصوتٌة
المساندة
القطع و

1

2.5

20

50

21

52.5

حفظ الملفات
الصوتٌة كبٌرة
الحجم

5
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1
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6
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اللصق

قٌمة كا ²المحسوبة 613223꞊

المحسوبة ꞊درجة الحرٌة 6꞊

مستوى المعنوٌة 13133꞊

بيانات الجدوؿ السابؽ تبيف أف نسبة  ℅12.5مف اجمالي عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة
تبسة يحددوف مجاؿ عمؿ برنامج  Air-DDO de Nétiaبكونو قصد التواصؿ المستمر مع العامميف ,و
ذلؾ بواقع  ℅5إناث و  ℅7.5ذكور .بينما يجيب  ℅20مف إجمالي عينة الدراسة بكوف البرنامج يعمؿ
عمى دمج صوت المقدـ مع المؤثرات الصوتية المساندة و ذلؾ بواقع  ℅17.5إناث و  2.5ذكور .
وظيفة القطع و المصؽ تحددىا نسبة  ℅52.5مف إجمالي عينة الدراسة بواقع  ℅2.5إناث و ℅50
ذكور .فيما تجيب نسبة  ℅15مف إجمالي عينة الدراسة بكوف برنامج Air-DDO d Nétiaيستخدـ لحفظ
الممفات الصوتية كبيرة الحجـ و ذلؾ بواقع  ℅12.5إناث و  ℅2.5ذكور.
ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا ²وجود عبلقة بيف متغيري النوع و
المعرفة بمجاؿ استخداـ برنامج  , Air-DDO de Nétiaحيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة  10.663بدرجة
حرية  1و مستوى معنوية  0.033و ىو مستوى داؿ إحصائيا.
بداية ,نشير إلى اف البرنامج المقصود بالسؤاؿ  Air-DDO de Nétiaىو برنامج إعداد إذاعي عبر
االنترنت ,و قد أراد الباحث التأكد مف المكتسبات المعرفية لمقائـ باالتصاؿ بإذاعة تبسة فيما تعمؽ بالوسائؿ
التقنية و اإلتصالية الحديثة المستخدمة عند العمؿ عمى االنتاج االذاعي.
نتائج ىذا الجدوؿ مف إجابات المبحوثيف تؤكد عمى جيؿ عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ باذاعة
تبسة ببرنامج  ,Air-DDO de Nétiaبؿ محاولة نسبة  ℅100مف عينة الدراسة تقديـ أي إجابة مف بيف
المقترحات المقدمة ضمف بدائؿ االجابات ,و ذلؾ دوف إرادة و ال مبحوث واحد عدـ االجابة عف السؤاؿ
نظ ار لعدـ المعرفة المسبقة بو.
و يمكف أف نستشؼ مف بيانات ىذا الجدوؿ تحميميا ,أف كامؿ عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة
تبسة تعاني – و بشكؿ كبير – مف فقر معرفي عمى مستوى الوسائؿ و التقنيات المساعدة عمى إتماـ العمؿ

اإلذاعي’ إذ تتـ العمميات االنتاجية بأسموب روتيني و بطريقة تقميدية ال مجاؿ فييا لئلبداع أو إبراز
المواىب و القدرات.
كما نشير إلى العبلقة الضعيفة بيف المتغيريف و التي تظير عند االجابة الثالثة بشكؿ أكبر قميبل ,غير
انيا تحاؿ إلى الصفر كميا نظ ار لطبيعة السؤاؿ المعرفي و شكؿ االجابات المغموطة أصبل.

توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري المستوى التعميمي
و مجال استخدام برنامج Air-DDO de Nétia
الجدول رقم ( ) 28
بيانات الجدوؿ السابؽ تبيف أف النسبة الكمية مف إجمالي عينة الدراسة التي أجابت كوف برنامج Air-
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قٌمة كا ²المحسوبة 9.447꞊درجة الحرٌة 6꞊

مستوى المعنوٌة 13122꞊

 DDO de Nétiaيتـ استخدامو مف أجؿ التواصؿ المستمر بيف العامميف ىي نسبة  ℅67.5بواقع
 ℅12.5مستوى ثانوي و نسبة  ℅52.5مستوى جامعي و نسبة  ℅2.5مستوى دراسات عميا.
دمج صوت المقدـ مع المؤثرات الصوتية المساندة كانت نسبة االجابة عنيا مف اجمالي عينة الدراسة
ىي  ℅2.5كميا كانت مف طرؼ عينة الدراسة مف وي المستوى الثانوي تعميميا.
نسبة  ℅12.5مف إجمالي عينة الدراسة قدمت إجابة القطع و المصؽ و ذلؾ بواقع  ℅10لممستوى
الثانوي مف العينة و نسبة  ℅2.5لممستوى الجامعي منيـ.
أجابت نسبة  ℅17.5مف إجمالي عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة عمى كوف برنامج
 Air-DDO de Nétiaيتـ االستعانة بو مف أجؿ حفظ الممفات الصوتية كبيرة الحجـ و ذلؾ بواقع
 ℅12.5لذوي المستوى الثانوي و  ℅5لذوي المستوى الجامعي مف عينة الدراسة.
ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا ²وجود عبلقة بيف متغيري المستوى
التعميمي و المعرفة بمجاؿ استخداـ برنامج  , Air-DDO de Nétiaحيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة
 9.447بدرجة حرية  1و مستوى معنوية  0.057و ىو مستوى داؿ إحصائيا.
و مف نفس المنطمؽ التحميمي لمجدوؿ السابؽ ,يمكف التأكيد حسابيا و إحصائيا عمى عدـ معرفة عينة
الدراسة بواحد مف أىـ برامج اإلعداد اإلذاعي عبر الشبكة عمى مستوى العالـ ,فيجيب المبحوثوف إجابات
خبط عشواء فقط لكي ال تتـ معاممتيـ عمى أساس عدـ القدرة عمى التعرؼ عمى البرامج الرئيسية في العمؿ
االذاعي ,ناىيؾ عف استخداميا.
و سيتـ التفصيؿ في ىذه النقطة المفصمية ايضا في الدراسة مع اإلشارة إلى دالالتيا المؤثرة مباشرة عمى
العمؿ االنتاجي اإلذاعي و كؿ ذلؾ في نتائج الدراسة النيائية.

و الجمي الواضح أف عددا كبي ار مف عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة قد أجابوا مباشرة
عمى االقتراح األوؿ ,لذا بدت النسبة فيو عالية تقارب ثبلثة أرباع عددىـ اإلجمالي ,مع بقاء فئة المبحوثيف
مف المستوى الجامعي في أعمى النسب التي تعطي دالالت إحصائية عمى االرتباط بيف اإلجابات و
المستويات التعممية المختمفة .و كما في الجدوؿ السابؽ ال يقدـ أي اعتبار لتمكـ الدالالت اإلحصائية تماشيا
مع طبيعة السؤاؿ و أسموب اإلجابة.

المبحث الرابع  :البرامج التدرٌبٌة و اقتراحات القائم باالتصال تقنٌا.
توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري النوع و البرامج التدريبية المحصمة.
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بيانات الجدوؿ السابؽ تبيف أف نسبة  ℅27.5مف إجمالي عينة الدراسة قد خضعوا لتدريب عمى برنامج
 Creator + Studioو ذلؾ بواقع  ℅7.5إناث و  ℅20ذكور.
سجؿ  ℅42.5مف إجمالي عينة الدراسة انيـ قد تحصموا خاضوا تجربة التدريب عمى برنامج Radio
 BOSSبواقع  ℅15لفئة اإلناث و  ℅27.5لمذكور.
نسبة  ℅5مف إجمالي عينة الدراسة خضعوا لتدريب عمى برنامج  Radio Netو كؿ النسبة ممثمة في
فئة اإلناث لوحدىـ .
 , Audio Time Scheduledخضع ليذا البرنامج تدريبا ما نسبتو  ℅10مف إجمالي عينة الدراسة و
ذلؾ بواقع  ℅5لفئة اإلناث و  ℅5لفئة الذكور.
 ℅17.5ىي نسبة إجمالي عينة الدراسة ممف خضعوا تدريبيا لبرنامج  Simplexو ذلؾ بواقع ℅12.5
لفئة اإلناث و نسبة  ℅5لفئة الذكور.
مف بيف عينة الدراسة خضعت نسبة  ℅57.5مف إجمالي عينة الدراسة لمتدريب لبرنامج FL Studio
 v6 Producer Editionو ذلؾ بواقع  ℅7.5لفئة اإلناث و  ℅50لفئة الذكور.

 Virtual DJ Studioخضع لمتدريب فيو ما نسبتو  ℅55مف إجمالي عينة الدراسة و ذلكـ بواقع
 ℅12.5إناث و  ℅42.5لفئة الذكور.
 ℅50مف إجمالي عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة قد خضعوا لمتدريب ضمف برنامج
 cool edit proو بنسبة  ℅12.5لفئة اإلناث و  ℅37.5لفئة الذكور.
حصؿ  ℅87.5مف إجمالي عينة الدراسة لتدريب عمى برنامج  Mixage/DJ/Editionو ذلكـ بنسبة
 ℅27.5لفئة اإلناث و  ℅60لفئة الذكور.
ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا ²وجود عبلقة بيف متغيري النوع و
التدريب عمى البرامج اإلذاعية المستخدمة مف طرؼ القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة .
حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع و  0.168 Creator + Studioبدرجة حرية  1و
مستوى معنوية  0.682و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف
المتغيريف قيد الدراسة.
كما بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع و  0.099 RadioBOSSبدرجة حرية  1و مستوى
معنوية  0.753و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف المتغيريف قيد
الدراسة.
قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع و Radio Netبمغت  0.080بدرجة حرية  1و مستوى معنوية
 0.777و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف المتغيريف .

و بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع و  0.004 AudioTime Scheduledبدرجة حرية 1
و مستوى معنوية  0.958و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف
المتغيريف قيد الدراسة.
بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع و برنامج  0.007Simplexبدرجة حرية  1و مستوى
معنوية  0.933و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف المتغيريف قيد
الدراسة.
كما بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع و 0.141 FL Studio v6 Producer Edition
بدرجة حرية  1و مستوى معنوية  0.707و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة
إحصائيا بيف المتغيريف قيد الدراسة.
قيمة كا ²المحسوبة بمغت بالنسبة لعبلقة النوع و  0.259Virtual DJ Studioبدرجة حرية  1و مستوى
معنوية  0.611و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف المتغيريف .
و بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع و  0.016cool edit proبدرجة حرية  1و مستوى
معنوية  0.900و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف المتغيريف قيد
الدراسة.
بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع و  0.003 Mixage/DJ/Editionبدرجة حرية  1و
مستوى معنوية  0.958و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف
المتغيريف قيد الدراسة.

نبلحظ مف خبلؿ التوضيح السابؽ عبر النسب المئوية و التحميؿ اإلحصائي المتخصص أف نسبة
 ℅39.16مف إجمالي عينة الدراسة قد خضعوا و لو لدورة تدريبية واحدة عمى أحد البرامج الموضوعة
ضمف االقتراحات – عمى أساس المعارؼ التقنية السابؽ اإلشارة إلييا في الجداوؿ الماضية  -و الرقـ الذي
نتحدث عنو رقـ فوؽ المتوسط نسبيا ,غير انو دوف المطموب إذا اخذنا بعيف االعتبار خصائص العينة فيما
تعمؽ بكونيا عينة نخبوية و قائمة عمى االتصاؿ و اإلنتاج داخؿ اإلذاعة.
مع تسجيؿ االتفاؽ الرقمي و التحميمي بيف بيانات و تحميبلت ىذا الجدوؿ مع دراسة الباحثة Emma
 Bloomfieldإيما بموومفيمد تحت عنواف " التدريب االعبلمي عمى التقنيات الجديدة  "338عاـ  ,2011و
التي اكدت عمى ارتباط متغير النوع بمتغير التدريب اإلعبلمي لمقائميف باالتصاؿ داخؿ المنظومات
اإلعبلمية المختمفة.

Emma Bloomfield ,Medea training on the new technologies Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall ch. 3,2011,
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 ℅27.5مف إجمالي عينة الدراسة ممف تدربوا عمى برنامج  Creator + Studioمجزئة إلى ℅25
لمجامعييف و نسبة  ℅2.5لذوي الدراسات العميا مع تسجيؿ غياب كمي لفئة الثانوييف عند استخداميـ
ليذا البرنامج.
و تظير نسبة  ℅40كنسبة إجمالية بالنسبة لعينة الدراسة ممف تدربوا عمى برنامج  RadioBOSSبواقع
 ℅5ألصحاب الشيادات الثانوية و نسبة  ℅30لذوي المستوى الجامعي و نسبة  ℅2.5بالنسبة لمدراسات
العميا.
و برنامج Radio Netتدربت عميو نسبة ℅5مف عينة الدراسة و ىي بالكامؿ مف طرؼ أصحاب
المستوى الجامعي فقط .
تـ التدرب عمى برنامج  AudioTime Scheduledمف طرؼ  ℅10مف عينة الدراسة بواقع ℅7.5
لمجامعييف و  ℅2.5بالنسبة لمستوى الدراسات العميا في غياب تاـ لذوي الشيادات الثانوية تماما .بينما
تأتي نسبة  ℅20لمتعبير عف مجموع مستخدمي برنامج  Simplexمف مجموع عينة الدراسة و ذلؾ بواقع
 ℅17.5لمجامعييف و  ℅2.5دراسات عميا و  ℅00لمثانوييف.

 ℅57.5مف إجمالي عينة الدراسة ممف تدربوا عمى برنامج

Si FL Studio v6 Producer

Editionمجزئة إلى  ℅47.5لمجامعييف منيـ و نسبة  ℅2.5لذوي الدراسات العميا مع نسبة℅7.5
ثانوييف
و تظير نسبة  ℅57.5كنسبة إجمالية بالنسبة لعينة الدراسة ممف تدربوا عمى برنامج Virtual DJ
 Studioبواقع  ℅12.5ألصحاب الشيادات الثانوية و نسبة  ℅35لذوي المستوى الجامعي و نسبة
 ℅2.5بالنسبة لمدراسات العميا.
و برنامج cool edit proتدربت عميو نسبة ℅50مف عينة الدراسة بواقع  ℅37.5لفئة المستوى
الجامعي و نسبة  ℅2.5لفئة مستوى الدراسات العميا و نسبة  ℅10لفئة المستوى الثانوي مف عينة الدراسة
مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة.
تـ التدرب عمى برنامج  Mixage/DJ/Editionمف طرؼ  ℅10مف عينة الدراسة بواقع ℅7.5
لمجامعييف و  ℅2.5بالنسبة لمستوى الدراسات العميا في غياب تاـ لذوي الشيادات الثانوية تماما.
ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا ²وجود عبلقة بيف متغيري المستوى
التعميمي و البرامج التدريبية المحصمة مف طرؼ القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة .
حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي و 0.045 Creator + Studio
بدرجة حرية  2و مستوى معنوية  0.933و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة
إحصائيا بيف المتغيريف قيد الدراسة.

كما بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي و  0.001 RadioBossبدرجة حرية 2
و مستوى معنوية  0.801و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف
المتغيريف .
و بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي و 0.006Radio Netبدرجة حرية  2و
مستوى معنوية  0.938و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف
المتغيريف قيد الدراسة.
حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي و AudioTime Scheduled
 0.012بدرجة حرية  2و مستوى معنوية  0.913و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة
دالة إحصائيا بيف المتغيريف قيد الدراسة.
كما بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي و  0.014 Simplexبدرجة حرية  2و
مستوى معنوية  0.904و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف
المتغيريف .
و بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي و FL Studio v6 Producer
 0.007Editionبدرجة حرية  2و مستوى معنوية  0.933و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى
وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف المتغيريف قيد الدراسة.
حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي و  0.251DJ Studioبدرجة حرية 2
و مستوى معنوية  0.616و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف
المتغيريف قيد الدراسة.

كما بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي و  0.004 cool edit proبدرجة حرية
 2و مستوى معنوية  0.951و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف
المتغيريف .
و بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي و  0.080Mixage/DJ/Editionبدرجة
حرية  2و مستوى معنوية  0.777و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا
بيف المتغيريف قيد الدراسة.
تحميميا ,يمكف تفسير االتجاه الغالب لصالح فئة الجامعييف مف العينة اإلجمالية فيما تعمؽ بالدورات
التدريبية التي خضعوا ليا بكوف ىذه الفئة ىي االكثر ارتباطا بالجديد مف التقنيات و الوسائؿ اإلتصالية
الحديثة عف غيرىا مف الفئات ,و ىو األمر الناضح مف خبلؿ تحميبلت الجداوؿ السابقة كميا.
كما يمكف مبلحظة أف برامج  Radio Netو  AudioTime Scheduledو  ,Simplexىي مف أقؿ
البرامج التي خضع المبحوثوف مف عينة الدراسة لمتدريب حوليا ,و يمكف تسجيؿ أف البرامج السابؽ ذكرىا
مف البرامج اإلنتاجية اإلذاعية األكثر تعقيدا و صعوبة ,كما أنيا تعد المرحمة النيائية مف مراحؿ إعداد
العامميف في المجاؿ اإلنتاجي اإلذاعي ,إذ ال بد مف توفر كثير مف المعارؼ التقنية القاعدية لدى المترشح
قصد العمؿ عمييا ,وىي السمات التي نسجؿ غيابيا لدى نسبة ليست بالقميمة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة
تبسة.

توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري النوع و البرنامج السنوي لمدورات التدريبية.
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قٌمة كا ²المحسوبة 13632 ꞊

درجة الحرٌة 5 ꞊

مستوى المعنوٌة 13432 ꞊

في قراءة لبيانات ىذا الجدوؿ نبلحظ ارتفاعا كبي ار لمنسبة الكمية مف إجمالي عينة الدراسة مف القائميف
باالتصاؿ بإذاعة تبسة ممف أجابوا بوجود برنامج سنوي لمدورات التدريبية ,و النسبة ىي  ℅92.5بواقع
 ℅35لفئة اإلناث و  ℅57.5لفئة الذكور.
بينما أجابت نسبة  ℅7.5مف إجمالي عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة أنو ال وجود
لبرنامج سنوي لمدورات التدريبية بالمؤسسة اإلعبلمية ,و ذلؾ بواقع  ℅2.5إناث و  ℅5ذكور.
ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا²عدـ وجود عبلقة بيف متغيري النوع و
البرامج التدريبية باإلذاعة.

حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع بالبرامج التدريبية  0.135بدرجة حرية  2و مستوى
معنوية  0.935و ىو مستوى غير داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى عدـ وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف
المتغيريف.
وتبيف األرقاـ المدرجة عمى الجدوؿ بعد تحميميا أف معظـ القائميف باالتصاؿ داخؿ أسوار ىذه المؤسسة
اإلعبلمية يعمموف بوجود برنامج سنوي لمدورات التدريبية بإذاعة تبسة .قراءة نتائج ىذا الجوؿ بالتوازي مع
بيانات الجداوؿ السابقة يؤكد عمى فكرة عدـ انخراط عينة الدراسة ضمف البرامج التدريبية التي توفرىا
اإلذاعة ,و ذلؾ رغـ معرفتيـ المسبقة بتوفرىا ,و تعود األسباب إلى نفس تحميبلت كثير مف الجداوؿ
السابقة ,و التي تشير كميا إلى االتجاه السمبي لمقائـ باالتصاؿ تجاه الوسائؿ االتصالية الحديثة ,و بالتالي
عدـ رغبتو في تعمـ أبجدياتيا ,في سعي قوي لمتغيير تدفعو العوامؿ الداخمية لو ,339دوف الحصوؿ عمى
فروؽ دالة إحصائيا بيف النوعيف – اإلناث و الذكور –

339بف زروؽ جمااؿ  ",دور االتصال التنظيمي في إنجاح التغيير داخل المنشاة "  ,مجمة العموـ االجتماعية و اإلنسانية ,المركز الجامعي الشيخ
العربي تبسي ,تبسة ,العدد التجريبي ,افريؿ , 2006ص ص.258-257 :

توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري المستوى التعميمي و البرنامج السنوي لمدورات
التدريبية.
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بيانات الجدوؿ السابؽ توضح نسبة إجمالية لئلجابة األولى بنسبة  ℅92.5مف إجمالي عينة الدراسة و
ذلؾ بواقع  ℅35مستوى ثانوي و  ℅55مستوى جامعي و  ℅2.5مستوى الدراسات العميا.

بينما كانت النسبة الكمية لصالح االجابة الثانية ىي  ℅7.5مقسمة بيف  ℅5لممستوى الثانوي و ℅2.5
لممستوى الجامعي بيف عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة.
ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا²عدـ وجود عبلقة بيف متغيري المستوى
التعميمي و البرامج التدريبية باإلذاعة.
حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي بالبرامج التدريبية  0.006بدرجة حرية
 2و مستوى معنوية  0.938و ىو مستوى غير داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى عدـ وجدود عبلقة دالة
إحصائيا بيف المتغيريف.
إف ارتفاع عدد ذوي المستوى الجامعي ضمف إجمالي عينة الدراسة ىو العامؿ الذي أماؿ الكفة لصالح
فئة المستوى الجامعي في بيانات ىذا الجدوؿ ,و غير ذلؾ فبيانات ىذا الجدوؿ تتفؽ تماما مع ما ذىب
الباحث إليو حوؿ عدـ االختبلؼ اإلحصائي حوؿ المعرفة السابقة بوجود الدورات التدريبية المختمفة ضمف
استراتيجيات عمؿ اإلذاعة.

توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري النوع و نقص التجرٌزات التقنٌة.
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تبيف بيانات ىذ الجوؿ كوف  ℅62.5مف إجمالي عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة
يجيبوف بوجود نقص عمى مستوى التجييزات التقنية باإلذاعة ,و ذلؾ بواقع  ℅12.5لفئة اإلناث و نسبة
 ℅50لصالح فئة الذكور.

بينما كانت نسبة  ℅37.5مف إجمالي عينة الدراسة معبرة عف المذيف اجابوا بعدـ وجود نقص في
التجييزات التقنية لممؤسسة اإلعبلمية ,إذاعة تبسة ,و ذلؾ بواقع نسبة  ℅25لصالح فئة اإلناث و نسبة
 ℅12.5لصالح فئة الذكور.
ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا ²وجود عبلقة بيف متغيري النوع و
نقص التجييزات التقنية.
حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع بنقص التجييزات التقنية  19.248بدرجة حرية  2و
مستوى معنوية  0.000و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف
المتغيريف.
يظير أف فئة الذكور ىي األكثر شعو ار بغياب التقنيات و الوسائؿ االتصالية الحديثة بمبنى إذاعة تبسة
عف فئة اإلناث ,إذ تعد فئة الذكور االكثر استخداما لمتقنيات االتصالية الحديثة دالليا.
بينما نسجؿ نسبة منخفضة مف إجمالي عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة ممف ال
يسجموف اي نقاط حوؿ غياب التقنيات االتصالية الحديثة ,و يمكف تبرير مواقفيـ مف خبلؿ الرجوع إلى
تحميبلت و تفسيرات الجداوؿ السابقة المتعمقة أساسا باستخداـ التقنيات االتصالية الحديثة مف طرؼ كؿ فئة
مف إجمالي عينة الدراسة.

توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري المستوى التعميمي و نقص التجرٌزات التقنٌة.
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في قراءة لبيانات ىذا الجوؿ يتضح أف نسبة  ℅62.5مف إجمالي عينة الدراسة قد أجابوا بوجود نقص
عمى مستوى الوسائؿ و التجييزات التقنية ضمف مجاؿ عمميـ ,و ذلؾ بواقع  ℅20لممستوى الثانوي مف

عينة الدراسة ,نسبة  ℅40مف ذوي المستوى الجامعي مف إجمالي عينة الدراسة ,و نسبة  ℅2.5دراسات
عميا.
بينما قدمت نسبة  ℅37.5مف إجمالي عينة الدراسة نفيا لعدـ توفر التجييزات التقنية الكافية بإذاعة
تبسة ذلؾ بواقع  ℅15لمقائميف باالتصاؿ مف عينة الدراسة مف فئة المستوى التعميمي الثانوي ,و نسبة
 ℅22.5مف ذوي المستوى التعميمي الجامعي.
ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا ²وجود عبلقة بيف متغيري المستوى
التعميمي و نقص التجييزات التقنية.
حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي بنقص التجييزات التقنية  9.915بدرجة
حرية  2و مستوى معنوية  0.007و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا
بيف المتغيريف.
التحميؿ اإلحصائي يبيف غمبة فئة المستوى الجامعي مف أفراد العينة مف القائميف باالتصاؿ و الذيف
يؤكدوف عمى وجود نقص عمى مستوى الوسائؿ التقنية عمى مستوى اذاعة تبسة ,األمر الذي يفسر انطبلقا
مف تحميبلت الجداوؿ المتعمقة أساسا باستخداـ التقنيات االتصالية الجديدة مف طرؼ فئة المستوى التعميمي
الجامعي ,و التي تؤكد جميعيا عمى كوف ىذه الفئة ىي االكثر استخداما لمتقنيات االتصالية الحديثة ,و
بالتالي يمكف أف تكوف ىي األكثر مبلحظة لعدـ توفر اإلذاعة عمى الوسائؿ التقنية المناسبة.

توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري النوع و تأثير نقص التجرٌزات التقنٌة عمى
اإلنتاج اإلذاعي.
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مستوى المعنوٌة 1.116 ꞊

بيانات الجدوؿ السابؽ تبيف أف نسبة القائميف باالتصاؿ الذيف يؤكدوف عمى تأثر عمميـ اإلنتاج بالنقص
المسجؿ عمى مستوى التجييزات التقنية ىي نسبة  - ℅52.5عائدة إلى مجموع المجيبيف بنعـ في السؤاؿ
السابؽ – و ذلؾ بواقع  ℅7.5إناث و  ℅45ذكور.
بينما أجاب  - ℅10عائدة إلى مجموع المجيبيف بنعـ في السؤاؿ السابؽ – كوف ذلؾ النقص عمى
مستوى الوسائؿ التقنية ال يشكؿ عائقا اما القياـ بالعمميات اإلنتاجية المختمفة ,و ذلؾ بواقع  ℅5إناث و
 ℅5ذكور.
ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا ²وجود عبلقة بيف متغيري النوع و تأثير
نقص التجييزات التقنية.
حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع و تأثير بنقص التجييزات التقنية  36.016بدرجة
حرية  2و مستوى معنوية  0.001و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا
بيف المتغيريف.
ىذه النسب المرتفعة لعينة الدراسة ممف أجابوا مسبقا عمى غياب التقنيات االتصالية ضمف مجاال ت
عمميـ اإلعبلمي و المذيف يعتبروف غياب تمكـ التقنيات احد العوائؽ التي تقؼ اما إنجاز أعماليـ اإلنتاجية
ضمف مقتضيات عمميـ كقائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة  ,ىي ترجمة واقعية لبلىتماـ الكبير الذي توليو ىذه
الفئة لمتقنيات االتصالية.
فيما تكوف فئة الذكور ىي األكثر تأث ار بغياب التقنيات االتصالية الحديثة في المجاالت اإلنتاجية
المختمفة ,في سياؽ عاـ لغمبة ىذه الفئة في متعمقات التكنولوجيا االتصالية عمى العموـ ,فإف فئة اإلناث

تبرز و بتفوؽ واضح إلى عدـ التأثر الكبير الذي يفرضو غياب التقنيات االتصالية عمى عمميـ االعبلمي
عامة و االنتاجي خاصة.

توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري المستوى التعميمي و تأثير نقص التجرٌزات
التقنٌة عمى اإلنتاج اإلذاعي.

ثانوي

المستوى
التعلٌمً

ك

جامعً

℅

ك

دراسات علٌا

℅

ك

℅

المجموع

ك

℅

تأثير
العوائق
التقنية
نعم

4

10

14

35

1

2.5

19

47.5

ال

4

10

2

5

0

0

6

15

المجموع

8

20

16

40

1

2.5

25

62.5

قٌمة كا ²المحسوبة  613322꞊درجة الحرٌة 5 ꞊

الجدول رقم ( ) 37

مستوى المعنوٌة 13159 ꞊

تبيف بيانات الجدوؿ السابؽ أف نسبة مف يؤكدوف عمى تأثر عمميـ اإلنتاجي بالنقص المسجؿ عمى
مستوى التجييزات التقنية مف إجمالي عينة الدراسة ىي نسبة  ℅47.5مقسمة إلى  ℅10لمتعميـ الثانوي و
 ℅35لممستوى الجامعي و  ℅2.5لمستوى الدراسات العميا .بينما كانت نسبة مف يؤكدوف عمى عدـ تأثر
عمميـ اإلنتاجي بالنقص المسجؿ عمى مستوى التجييزات التقنية مف إجمالي عينة الدراسة ىي  ℅15بواقع
 ℅10مستوى ثانوي و  ℅5مستوى جامعي.
ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا ²وجود عبلقة بيف متغيري المستوى
التعميمي و تأثير نقص التجييزات التقنية.
حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي و تأثير بنقص التجييزات التقنية
 10.356بدرجة حرية  2و مستوى معنوية  0.024و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود
عبلقة دالة إحصائيا بيف المتغيريف.
تتقدـ نسب القائميف باالتصاؿ مف ذوي المستوى الجامعي نسب مف يؤكدوف عمى تأثير الغياب المبلحظ
عمى مستوى التقنيات االتصالية عمى مجريات العمميات اإلنتاجية بصفة عامة ,غير أف ىذه النسب ال يمكف
تأكيد نتائجيا إال بالعودة لمجموع نتائج و تحميبلت الجداوؿ السابقة ,المتعمقة أساسا بتفوؽ القائميف عمى
االتصاؿ مف فئة المستوى التعميمي الجامعي مف إجمالي عينة الدراسة فيما تعمؽ باستخداـ جديد الوسائؿ
االتصالية.
تمكـ النتائج تؤكد إحصائيا و دالليا التفوؽ الذي يمكف أف يستشؼ مف العبلئؽ الرابطة بيف مختمؼ
الخصائص السوسيوديموغرافية و متغيرات الدارسة.

توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري النوع و امتالك اقتراحات لرفع مستوى القائم
باالتصال تكنولوجيا.
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بيانات الجدوؿ السابؽ تظير أف نسبة  ℅87.5مف إجمالي عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة
تبسة يممكوف اقتراحات قصد رفع مستوى القائميف باالتصاؿ في التعامؿ مع التقنيات االتصالية الحديثة ,و
ذلؾ بواقع  ℅27.5لصالح اإلناث و  ℅60ذكور.
و تبيف بيانات الجدوؿ أف نسبة  ℅12.5مف إجمالي عينة الدراسة ال يممكوف أي اقتراحات قصد رفع
مستوى القائميف باالتصاؿ في التعامؿ مع التقنيات االتصالية الحديثة.
ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا ²عدـ وجود عبلقة بيف متغيري المستوى
التعميمي و امتبلؾ اقتراحات قصد رفع مستوى القائميف باالتصاؿ في التعامؿ مع التقنيات االتصالية
الحديثة.
حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع و امتبلؾ اقتراحات قصد رفع مستوى القائميف
باالتصاؿ في التعامؿ مع التقنيات االتصالية الحديثة  0.046 ,بدرجة حرية  2و مستوى معنوية  0.830و
ىو مستوى غير داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى عدـ وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف المتغيريف.

توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري المستوى التعميمي و امتالك اقتراحات لرفع مستوى
القائم باالتصال تقنيا.
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المستوى
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امتالكاالقتراحات
نعم

14

35

20

50

1

2.5

35

87.5

ال

4

10

1

2.5

0

0

5

12.5

المجموع

8

20

16

40

1

2.5

25

62.5

قٌمة كا ²المحسوبة  ꞊ 15.356درجة الحرٌة ꞊ 2

مستوى المعنوٌة ꞊ 5.524

معامل التوافق ꞊ 5.222

بيانات الجدوؿ السابؽ تبيف اف نسبة  ℅87.5مف إجمالي عينة الدراسة يمتمكوف اقتراحات متعمقة برفع
مستوى القائميف باالتصاؿ في التعامؿ مع التقنيات االتصالية الحديثة ,و ذلؾ بواقع  ℅35لممفردات ذوات
المستوى الثانوي ,و نسبة  ℅50مستوى جامعي و  ℅2.5لمستوى الدراسات العميا.

بينما تشكؿ نسبة ℅12.5من إجمالً عٌنة الدراسة نسبة مفردات عٌنة الدراسة ممن ال ٌمتلكون
اقتراحات متعمقة برفع مستوى القائميف باالتصاؿ في التعامؿ مع التقنيات االتصالية الحديثة ,و ذلؾ بواقع
 ℅10مستوى تعميـ ثانوي ,ونسبة  ℅2.5لممستوى الجامعي مف إجمالي عينة الدراسة.
ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا²وجود عبلقة بيف متغيري المستوى
التعميمي و امتبلؾ اقتراحات قصد رفع مستوى القائميف باالتصاؿ في التعامؿ مع التقنيات االتصالية
الحديثة.
حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي و امتبلؾ اقتراحات قصد رفع مستوى
القائميف باالتصاؿ في التعامؿ مع التقنيات االتصالية الحديثة  10.356 ,بدرجة حرية  2و مستوى
معنوية 0.024و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف المتغيريف .أي
أف متغير المستوى التعميمي يؤثر عمى امتبلؾ اقتراحات قصد رفع مستوى القائميف باالتصاؿ في التعامؿ
مع التقنيات االتصالية الحديثة و إف كانت ىذه العبلقة ضعيفة بيف المتغيريف حيث بمغت قيمة معامؿ
التوافؽ .0.213
و ىذا ما يدعـ التفسير الذي يقوؿ بارتفاع معدالت المجيبيف باإليجاب فيما تعمؽ بالمبادرة و تقديـ
االقتراحات و البدائؿ لكافة المشاكؿ التي يتـ التعامؿ معيا يوميا ضمف مقتضيات العمؿ اإلعبلمي عامة و
اإلنتاجي خاصة بإذاعة تبسة ,و التي يشكؿ المستوى التعميمي العالي فييا متغي ار عمى غاية مف األىمية,
إف تعمؽ االمر بارتباطو ببقية المتغيرات السابؽ االشارة الييا.

توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري النوع و االقتراحات لرفع مستوى القائم
باالتصال تقنيا.
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2
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27.5
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-

توفٌر وسائل
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9
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-

التحفٌز المادي

10
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0.040
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-
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اإلجابات
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-
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-
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-

-

بيانات الجدوؿ ىذا تبيف أف نسبة  ℅87.5مف إجمالي عينة الدراسة يقدموف اقتراح – التدريب المستمر
– مف اجؿ رفع مستوى القائـ باالتصاؿ تقنيا و ذلؾ بواقع  ℅27.5لفئة االناث و نسبة  ℅55لفئة الذكور.

بينما قدمت نسبة  ℅75مف إجمالي عينة الدراسة القتراح – توفير وسائؿ االتصاؿ الحديثة – و ذلؾ
بواقع  ℅22.5إناث و  ℅52.5ذكور.
ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا ²عدـ وجود عبلقة بيف متغيري النوع و
االقتراحات المقدمة قصد رفع مستوى القائميف باالتصاؿ في التعامؿ مع التقنيات االتصالية الحديثة.
حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع و اقتراح التدريب المستمر 0.006 ,بدرجة حرية 2
و مستوى معنوية  0.938و ىو مستوى غير داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى عدـ وجدود عبلقة دالة إحصائيا
بيف المتغيريف.
حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع و اقتراح توفير وسائؿ االتصاؿ الحديثة0.046 ,
بدرجة حرية  2و مستوىمعنوية  0.830و ىو مستوى غير داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى عدـ وجدود عبلقة
دالة إحصائيا بيف المتغيريف.
حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة النوع و اقتراح التحفيز المادي 0.040 ,بدرجة حرية  2و
مستوى معنوية  0.799و ىو مستوى غير داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف
المتغيريف.
تحميؿ بيانات الجدوؿ السابؽ إحصائيا ,تبيف اف متغير النوع ال يؤثر تأثي ار محسوبا عمى شكؿ االقتراح
المقدـ مف اجؿ تطوير العبلقة الرابطة بيف القائـ باالتصاؿ بالمؤسسات االعبلمية المختمفة و التكنولوجيا
االتصالية الحديثة.
يمكف أف يستشؼ مف ىذا الجدوؿ أيضا ,أف نسب مرتفعة لمغاية مف إجمالي عينة الدراسة مف القائميف
باالتصاؿ بإذاعة تبسة قدمت اقتراح التدريب المستمر عمى البرامج و الوسائؿ و التقنيات الجديدة و ذلؾ

مف أجؿ رفع مستوى القائـ باالتصاؿ في الجانب التقني ,و يحيؿ ىذا االقتراح الى وعي القائميف عمى
االتصاؿ بإذاعة تبسة باألىمية الكبيرة لمتدريب المتواصؿ إف تعمؽ األمر بالتكنولوجيا االتصالية بصفة
عامة ,كما يمكف اف نستشؼ كذلؾ اف نسبة عالية مف إجمالي عينة الدراسة ليست مع التوجو العاـ الذي
تفرضو اإلذاعة بعدـ إيفاد متدربيف عمى جديد الوسائؿ و البرامج و التقنيات.
قدمت عينة الدراسة و بنسبة كبيرة اقتراح توفير وسائؿ االتصاؿ الحديثة و ذلؾ مف أجؿ رفع مستوى
القائـ باالتصاؿ في الجانب التقني ,و بربط إجابات المبحوثيف بالجداوؿ السابقة المتعمقة بتوفر التقنيات
االتصالية مف عدميا باإلذاعة ,يمكف أف نكشؼ الغياب الذي يسجمو العامموف عمى القطاع اإلنتاجي و
اإلعبلمي بإذاعة تبسة عمى مستوى توفر االجيزة االتصالية الجديدة ,كما يمكف مف خبلؿ الربط مع نفس
نتائج الجداوؿ السابقة أف نعرؼ أسباب عزوؼ نسبة عالية مف إجمالي عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ
عف العمؿ وفؽ المستجدات التقنية الحديثة فيما تعمؽ باإلنتاج االذاعي ,وىي اسباب متعمقة بعدـ توفر البنى
التكنولوجية األساسية ضمف المنظومات االعبلمية في الجزائر.
التحفيز المادي واحد مف االقتراحات التي قدمت بشكؿ كبير مف طرؼ عينة الدراسة ممف يممكوف
اقتراحات تطويرية لمعبلقة بيف القائميف باالتصاؿ باإلذاعة و التقنيات االتصالية الحديثة.
و تعبر ىذه النتائج عمى عدـ الرضى الذي يسجمو القائـ باالتصاؿ فيما اختص بتساوي مف يعمؿ عمى
التقنيات الحديثة مع مف ال يستخدميا ضمف مقتضيات عممو االعبلمي و االنتاجي.
إذ ال تتـ معاممة القائـ باالتصاؿ ممف يستخدموف التقنيات االتصالية الجديدة معاممة خاصة  ,خاصة
عمى الصعيد المادي ,إذ ال فرؽ بيف الفئتيف ,االمر الذي يدفع إلى البلمباالة و قتؿ روح المبادرة و االبداع.

يمكف اإلشارة إلى اف ىذه النتائج تؤكد ما توصمت إليو دراسة عادل عبد الرزاق عن أثر التكنولوجيا عمى
القائمين باالتصال في االقسام الخارجية بالصحف المصرية
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توزيع عينة الدراسة عمى ضوء متغيري المستوى التعميمي و االقتراحات لرفع مستوى

القائم باالتصال تقنيا.
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345عادلعبد الرزاؽ ,أثر التكنولوجيا عمى القائمين باالتصال في االقسام الخارجية بالصحف المصرية( رسالة دكتوراه ,جامعة القاىرة ,ج ـ ع
.)1990

بيانات الجدوؿ السابؽ تبيف اف نسبة  ℅87.5مف إجمالي عينة

الدراسة يقدموف اقتراح التدريب

المستمر ,مف اجؿ رفع مستوى القائـ باالتصاؿ تقنيا .و تمكـ النسبة تتشكؿ بواقع  ℅35مستوى تعميمي
ثانوي ,و نسبة  ℅50مستوى تعميمي جامعي ,و نسبة  ℅2.5لمدراسات العميا.
نسبة  ℅75مف إجمالي عينة الدراسة يقدموف اقتراح توفير الوسائؿ االتصالية الحدية ,مف اجؿ رفع
مستوى القائـ باالتصاؿ تقنيا .و تمكـ النسبة تتشكؿ بواقع  ℅25فئة المستوى التعميمي الثانوي ,نسبة
 ℅37.5فئة المستوى التعميمي الجامعي و نسبة  ℅2.5فئة الدراسات العميا.
قدمت نسبة  ℅72.5مف إجمالي عينة الدراسة يقدموف اقتراح التحفيز المادي ,مف أجؿ رفع مستوى
القائـ باالتصاؿ تقنيا .و تمكـ النسبة تتشكؿ بواقع  ℅27.5فئة المستوى التعميمي الثانوي ,نسبة ℅42.5
فئة المستوى التعميمي الجامعي و نسبة  ℅2.5فئة الدراسات العميا.
ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ و بياناتو مع تطبيؽ اختبار كا²وجود عبلقة بيف متغيري المستوى
التعميمي و االقتراحات المقدمة قصد رفع مستوى القائميف باالتصاؿ في التعامؿ مع التقنيات االتصالية
الحديثة.
حيث بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي و اقتراح التدريب المستمر2.968 ,
بدرجة حرية  2و مستوى معنوية  0.227و ىو مستوى داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى وجدود عبلقة دالة
إحصائيا بيف المتغيريف.
بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي و اقتراح توفير وسائؿ االتصاؿ الحديثة,
 0.068بدرجة حرية  2و مستوى معنوية  0.967و ىو مستوى غير داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى عدـ
وجدود عبلقة دالة إحصائيا بيف المتغيريف.

و بمغت قيمة كا ²المحسوبة بالنسبة لعبلقة المستوى التعميمي و اقتراح التحفيز المادي 0.060 ,بدرجة
حرية  2و مستوى معنوية  0.897و ىو مستوى غير داؿ إحصائيا .مما يدؿ عمى عدـ وجدود عبلقة دالة
إحصائيا بيف المتغيريف.
فقط عند تقديـ االقتراح االوؿ المتعمؽ بالتدريب المستمر  ,ظيرت العبلقة المحسوبة احصائيا بيف
متغيري الدراسة ,عدى ذلؾ  ,لـ يتـ تسجيؿ الداللة االحصائية عند أي إجابة في عبلقتيا بمتغير المستوى
التعميمي لعينة الدراسة.
و يمكف أف نستنتج مف البيانات الجدولية و تحميميا إحصائيا ,أف غالبية المبحوثيف مف القائميف
باالتصاؿ بإذاعة تبسة يتبنوف إعداد برنامج شامؿ لمتدريب المستمر عمى التقنيات االتصالية الجديدة ,لكف
مع مقارنة بيانات ىذا الجدوؿ بنظيرتيا المتعمقة بحصوؿ القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة عينة الدراسة عمى
دورات تدريبية ,نستشؼ التناقض الذي وقعت فيو مفردات عينة الدراسة .إذ ال يعقؿ أف يكوف االتجاه العاـ
ليـ عدـ التدرب عمى جديد الوسائؿ و التقنيات االتصالية مف جية ,و مف جية أخرى يقوموف بتقديـ اقتراح
وجوب توفير دورات تدريبية ليـ ضمف نفس السياؽ.
تبحث نسبة عالية مف إجمالي عينة الدراسة – حوالي  - ℅72تبحث عف توفير الوسائؿ االتصالية
الحديثة ضمانا لرفع مستوى القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة تقنيا ,و تشير ىذه النتائج إلى المعرفة المسبقة
بالغاية المرجوة مف توفر الوسائؿ الحديثة مف أجؿ رفع مستوى اإلنتاج االذاعي.
غير أف المبحوثيف مف القائميف باالتصاؿ يكونوف قد اضطربوا عند تقديـ االقتراحات المتعمقة بالتطوير
الميني و عبلقتيو بتطور االنتاج اإلذاعي ,إذ لـ تقدـ نفس النسبة لعدـ رضاىا عف حجـ الوسائؿ المتوفرة
باإلذاعة ,ليشكؿ االمر تناقضا تقنيا جديدا يضاؼ غمى كؿ ما سبؽ تحميمو و تفسيره.

و عف االقتراح الثالث و األخير ,فقد اتفقت نسبة عالية مف اجمالي عينة الدراسة عمى ضرورة التحفيز
المادي لمقائميف باالتصاؿ و ذلكـ قصد التفريؽ بيف العامميف بالتكنولوجيات االتصالية الحديثة انتاجيا ,و
غيرىـ مف غير العامميف بيا .إذ نسجؿ عدـ تفضيؿ المبحوثيف لمتحفيز المعنوي أو الترقية الوظيفية أو
الشيادات االدارية ,بؿ توقفت عينة الدراسة عند العائد المادي المنتظر مف التعامؿ مع التقنيات و الوسائؿ
االتصالية الحديثة.
و يعود األمر إلى عدـ إحاطة القائميف باالتصاؿ بفوائد التعامؿ بالتقنيات االتصالية الجديدة عمى
الصعيد االنتاجي االعبلمي الميني ,و تفضيؿ العوائد المادية المباشرة عمى الفوائد السابؽ االشارة إلييا
ضمف التحميبلت و التفسيرات المتعمقة بالجداوؿ و بياناتيا.

نتائج اختبارات الفروض :
لقد سعت الدراسة إلى اختبار فرضيف مف خبلؿ المجاؿ الميداني.
الفرض األول :
 - 1توجد عالقة ذات داللة إحصائيا بين كل من الخصائص السوسيوديموغرافية لمقائم باالتصال و
بين زيادة و نقصان حجم استخدام التقنيات الحديثة في عمميات اإلنتاج اإلذاعي.
باستخداـ معامؿ بيرسون لدراسة العبلقة بيف متغيري الخصائص السوسيوديموغرافية و زيادة و نقصاف
حجـ استخداـ التقنيات الحديثة في عمميات اإلنتاج اإلذاعي ,ظير وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا
بيف ىذيف المتغيريف عمى النحو اآلتي:
 توجد عبلقة ارتباطية طردية قوية بيف نوع القائـ باالتصاؿ و زيادة و نقصاف حجـ استخداـالتقنيات الحديثة في عمميات اإلنتاج اإلذاعي ,حيث بمغت قيمة معامؿ بيرسون  0.775عند
مستوى معنوية داؿ احصائيا يساوي .00.00
 توجد عبلقة ارتباطية طردية قوية بيف المستوى التعميمي لمقائـ باالتصاؿ و زيادة و نقصاف حجـاستخداـ التقنيات الحديثة في عمميات اإلنتاج اإلذاعي ,حيث بمغت قيمة معامؿ بيرسون
 0.678عند مستوى معنوية داؿ احصائيا يساوي .00.00
و نخمص مف ذلؾ إلى ثبوت صحة الفرض األوؿ المتعمؽ بوجود عبلقة ذات داللة إحصائيا بيف كؿ
مف الخصائص السوسيوديموغرافية لمقائـ باالتصاؿ و بيف زيادة و نقصاف حجـ استخداـ التقنيات
الحديثة في عمميات اإلنتاج اإلذاعي.

الفرض الثاني :
 - 2توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائيا بين زيادة استخدام التكنولوجيات االتصالية الحديثة
ضمن مقتضيات العمل اإلذاعي و ارتفاع مستوى االنتاج اإلعالمي.
باستخداـ معامؿ بيرسوف لدراسة العبلقة بيف متغيري زيادة استخداـ التكنولوجيات االتصالية الحديثة
ضمف مقتضيات العمؿ اإلذاعي و ارتفاع مستوى االنتاج اإلعبلمي ,ظير وجود عبلقة ارتباطية دالة
إحصائيا بيف ىذيف المتغيريف عمى النحو اآلتي:
 توجد عبلقة ارتباطية متوسطة القوة بيف متغيري زيادة استخداـ التكنولوجيات االتصالية الحديثةضمف مقتضيات العمؿ اإلذاعي و ارتفاع مستوى االنتاج اإلعبلمي ,حيث بمغت قيمة معامؿ
بيرسون  0.599عند مستوى معنوية داؿ احصائيا يساوي .00.00
و نخمص مف ذلؾ إلى ثبوت صحة الفرض االوؿ المتعمؽ بوجود عبلقة ذات داللة إحصائيا بيف كؿ
مف متغيري زيادة استخداـ التكنولوجيات االتصالية الحديثة ضمف مقتضيات العمؿ اإلذاعي و ارتفاع
مستوى االنتاج اإلعبلمي.

النتائج العامة :
خمصت الدراسة إلى عدة نتائج ابرزىا :
التكنولوجيات االتصالية و مدى التحكم فييا :
 تتوفر إذاعة تبسة عمى مجموعة مف الوسائؿ التقنية االتصالية الحديثة و التػي يػتـ اسػتخداميا فػيأطوار االنتاج االعبلمي كافة ,ىػذه الوسػائؿ االتصػالية الحديثػة عبػرت نسػبة عاليػة و مػف إجمػالي
عينػػة الد ارسػػة مػػف القػػائميف باالتصػػاؿ بإذاعػػة تبسػػة عمػػى عػػدـ رضػػاىـ عػػف مسػػتويييا النػػوعي و
الكمػػي ,وذلػػؾ فػػي إشػػارة مباشػرة إلػػى عػػدـ كفايػػة التكنولوجيػػا االتصػػالية الحديثػػة داخػػؿ إذاعػػة تبسػػة
عمى صعيد العمؿ االعبلمي بيا.
 غياب عدد مف الوسائؿ التكنولوجية الحديثة عف مقتضيات العمؿ االعبلمي بإذاعة تبسة و التػيتممػػؾ أىميػػة بالغػػة عمػػى أصػػعد العمميػػات اإلنتاجيػػة بيػػذه المؤسسػػة ,و أبػػرز الوسػػائؿ الغائبػػة تمكػػـ
المتعمق ػػة بحف ػػظ البيان ػػات و المعموم ػػات ذوات االحج ػػاـ الكبيػ ػرة ,األنت ارن ػػت ,مح ػػددات الػ ػربط عب ػػر
األقمػػار الصػػناعية...و غيرىػػا مػػف التقنيػػات المسػػاعدة عمػػى ظيػػور االنتػػاج االذاعػػي بشػػكؿ أكثػػر
حرفية.
 تستخدـ نسبة عالية مف مفردات عينة الدراسة مف القائميف باالتصػاؿ االنترنػت بمعػدالت متوسػطةتتراوح بيف الساعتيف و الثبلث ساعات يوميا مف داخؿ مبنى اإلذاعة ,و ال يتـ تسجيؿ فروؽ بػيف
اإلناث و الذكور فيما تعمؽ بحجـ استخداـ االنترنت .غير اف المستوى التعميمي يظير فروقا كبيرة
فػػي االسػػتخداـ بػػيف إجمػػالي عينػػة الد ارسػػة ,و النتيجػػة العامػػة ىنػػا أف اصػػحاب المسػػتوى التعميمػػي
الج ػػامعي – الع ػػالي – يس ػػتخدموف االنترن ػػت بكثاف ػػة أعم ػػى م ػػف غي ػػرىـ م ػػف أص ػػحاب المس ػػتويات
التعميمية االدنى مرتكزيف عمى الخمفية االكاديمية و االستعدادات المعرفية ليـ.

 كشػػفت الد ارسػػة أف المغػػة األكثػػر اسػػتخداما أثنػػاء البحػػث عبػػر الشػػبكة مػػف طػػرؼ عينػػة الد ارسػػة مػػنـالقػائميف باالتصػاؿ بإذاعػػة تبسػة ىػػي المغػة العربيػػة ,و جػاءت المغػػة الفرنسػية فػػي المرتبػة الثانيػػة و
تمتيػػا المغػػة االنجميزيػػة عنػػد البحػػث ,و ىػػذه النتػػائج تعكػػس المسػػتويات المغويػػة و التعميميػػة لعينػػة
الد ارسػة و المتراوحػة بػػيف النسػب المعطػاة فػػي الجػدوؿ المتعمػػؽ بيػا ,و التػي تبػػرز تفػوؽ الجػػامعييف
عمى غيرىـ مف الفئات التعممية االخرى  ,مع عدـ ظيور الفوارؽ النوعية.
 أسػػفرت الد ارسػػة عمػػى أف نسػػبة عاليػػة لمغايػػة م ػػف اجمػػالي عينػػة الد ارسػػة مػػف القػػائميف باالتص ػػاؿبإذاعػػة تبسػػة يممكػػوف حسػػابات بريديػػة الكترونيػػة ,و ذلػػؾ بفػوارؽ بسػػيطة بػػيف الػػذكور و االنػػاث .و
يحػػدث أف يكػػوف المسػػتوى التعميمػػي العػػالي عػػامبل غايػػة فػػي األىميػػة عنػػد حسػػاب الفػػروؽ بػػيف مػػف
يممكوف مػف ال يممكػوف حسػابات بريديػة الكترونيػة مػف اجمػالي عينػة الد ارسػة .و ىػذه النتيجػة تتفػؽ
مػػع عػػدد مػػف الد ارسػػات السػػابقة و التػػي ت ػػـ االشػػارة الييػػا عنػػد تحميػػؿ و تفسػػير الجػػدوؿ المتعم ػػؽ
بالمتغير قيد الدرس – امتبلؾ حساب بريدي الكتروني . -
 -و كشفت الدراسة أف إجابات عينة البحث ممػف ال يممكػوف حسػابات بريديػة الكترونيػة تراوحػت بػيف

التالي;ال يوجد لدي بريد إلكتروني ،أفضل استعمال تقنيات أخرى و ال يفيـدني فـي مجـال العمـل.
و ىػػي إجابػػات تعبػػر عػػف غيػػاب الػػوعي الكػػافي لػػدى ىػػذه الفئػػة نسػػبيا – و إف كانػػت صػػغيرة –
بػػاألدوار التػػي يمكػػف اف تضػػطمع بيػػا الوسػػائؿ التقنيػػة فػػي تيسػػير العمميػػات االنتاجيػػة داخػػؿ العمػػؿ
االعبلم ػػي االذاع ػػي ,االم ػػر ال ػػذي ي ػػنعكس س ػػمبا عم ػػى مجم ػػؿ أداءات عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف الق ػػائميف
باالتصاؿ بإذاعة تبسة.
 كشػػفت الد ارسػػة أف مػػا تزيػػد نسػػبتو عػػف  ℅50مػػف إجمػػالي عينػػة الد ارسػػة مػػف القػػائميف باالتصػػاؿبإذاعػ ػػة تبسػ ػػة يسػ ػػتخدموف الوسػ ػػائؿ االتصػ ػػالية التقميديػ ػػة بػ ػػدال عػ ػػف التكنولوجيػ ػػا االتصػ ػػالية لمقيػ ػػاـ
بالتواصؿ فيما بينيـ داخؿ مبنػى اإلذاعػة ,فػي حػيف أف نسػبة مػف يسػتخدموف – االنت ارنػت – عمػى

سبيؿ المثاؿ ال يتعدوف نسبة  ℅30مف إجمػالي عينػة الد ارسػة بالنسػبة لئلنػاث و لمػذكور ,و نسػبة
 ℅22.5بالنسبة لفئات المسػتويات التعميميػة المختمفػة مجتمعػة .و تظيػر النتػائج ىػذه عػدـ تغمغػؿ
الوسائؿ و التقنيات االتصالية الحديثة ضمف المنظومة االدارية إلذاعة تبسة ,االمػر الػذي انعكػس
عمى الشكؿ االتصالي األكثر تفضيبل لدي عينة الدراسة .
استخدام القائم باالتصال لمتكنولوجيا االتصالية الحديثة في االنتاج االذاعي:
توصمت الدراسة إلى نتيجة مفادىا أف االشكاؿ التفاعمية التي تستخدميا نسبة عالية مف إجمالي عينة
الدراسة أثناء قياميا بعمميا باإلذاعة ىي :
 E-mailالبريد اإللكتروني.
 Chat roomsالمشاركة في غرؼ الحوار.
 Massengerخدمة المراسؿ.
 facebook.. twitterالمواقع االجتماعية.
تدؿ ىذه النسبة المرتفعة عمى األىمية البالغة التي اضطمعت بيا ىذه المواقع االجتماعية مؤخرا ,و
ىذه النتيجة تتفؽ مع اإلحصاءات األخيرة الصادرة عف المركز األمريكي لئلحصاء و التقييـ عف نسبة
مستخدمي المواقع االجتماعية في الوطف العربي.
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بالمقارنة مع االعبلـ الجديد ووسائمو ,و التي صار ليا دور تمعبو إنتاجيا عمى الصعيد االعبلمي.

346المركز االمريكي لإلحصاء و التقييم عن نسبة مستخدمي المواقع االجتماعية في الوطن العربي.

و يجب اإلشارة إلى أف النوع لـ يشكؿ عامؿ فرؽ ذو داللة إحصائيا في ىذا المقاـ ,غير أف فئة المستوى
التعميمي التزاؿ تمارس تأثيرىا البالغ عمى كؿ متعمقات التقنيات االتصالية الحديثة و استخداماتيا عند عينة
الدراسة.
مف بيف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ,عدـ إلماـ عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة
تبسة بعدد كبير مف البرامج االنتاجية اليامة في الحقؿ االذاعي ,إذ سجمت نسبة أقؿ مف  ℅ 20فيما
اختص بالعمؿ عمى برامج  AudioTime Scheduled،Simplexوكذلؾ برنامج  ,Radio Netو
ىي نسبة مرتفعة لمغاية ,كوف البرامج السابؽ االشارة إلييا تعد مف بيف أبرز البرامج االنتاجية اإلذاعية عبر
العالـ ,و عدـ القدرة عمى العمؿ عمييا يعد قصو ار واضحا مف طرؼ عينة الدراسة و التي يفترض كونيا
قائمة باالتصاؿ باإلذاعة ,يفترض أف تمـ بكافة جوانب عمؿ ىذه البرامج االنتاجية .كما يمكف التنويو بعدـ
بروز فروؽ دالة بيف اإلناث و الذكور ,فيما يكوف االرتباط ضعيفا بيف المستوى التعميمي و العمؿ عمى
البرامج االنتاجية السابؽ اإلشارة الييا.
مف بيف نتا ئج الدراسة الميدانية تعدد مصادر المعمومات عند عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ بيف
المصادر الحديثة ,و أثبتت نتائج الدراسة زيادة نسبة االعتماد عمى وسائط اإلعبلـ الجديد و الخبراء و
المختصوف عبر الياتؼ ,وكاالت األنباء عمى الشبكة و مواقع الويب ثـ الصحافة اإللكترونية .البيانات في
الجدوؿ السابؽ توضح تفوؽ الذكور عمى اإلناث في ما تعمؽ بالمصادر االلكترونية لمحصوؿ عمى
المعمومات بالنسبة لعينة ىذه الدراسة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة .إذ تستقي نسبة عالية مف الذكور
معموماتيـ الرئيسية ضمف مجاؿ عمميـ االعبلمي مف خبلؿ وسائؿ رقمية تحولت الى مصادر لممعمومات
عمى درجة عالية مف االىمية بالنسبة ليـ ,مع محافظة االناث عمى نسبة متوسطة مف مستخدمي الوسائط

االلكترونية لمحصوؿ عمى المعمومات ضمف مقتضيات عمميف االعبلمي ,و تفضيؿ الوسائؿ التقميدية و
وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية و وسائؿ االتصاؿ الشخصي كمصادر أصمية لمعموماتيف.
كما أف ىذه الدراسة تؤكد االرتباط اإلحصائي بيف متغير المستوى التعميمي نوع مصدر المعمومات
الرقمي بالنسبة لمقائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة ,و بشكؿ كبير يتـ ارتباطيـ المعموماتي بالصحافة
اإللكترونية و مواقع الويب .و يشكؿ ذوو الشيادات العميا النسبة األعمى ضمف استخداـ الجديد مف التقنيات
و اإلبحار في األنترنت و امتبلؾ البريد اإللكتروني ,وغيرىا مف المؤشرات الدالة عمى تفوؽ ىذه الفئة ذات
المستوى التعميمي العالي في المجاؿ التقني .
كشفت الدراسة أف نسبة عالية مف إجمالي عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة ,يقيموف
استخداـ وسائؿ االتصاؿ اإللكترونية في مؤسستيـ اإلعبلمية بكونو استخداما جيدا و بواقع  ,℅55بينما
تتراوح النسب بيف  ℅20و  ℅25بالنسبة لتقييـ ممتاز و متوسط عمى التوالي ,و كؿ ذلؾ دوف مبلحظة
فروؽ دالة احصائيا بيف متغير النوع و التقييـ .فيما كانت فئة المستوى التعميمي الجامعي االكثر اشارة إلى
اف تقييميـ الستخداـ وسائؿ االتصاؿ اإللكترونية في مؤسستيـ اإلعبلمية ىو تقييـ جيد ,مع وجود عبلقة
متوسطة القوة بيف المستوى التعميمي و متغير تقييـ وسائؿ االتصاؿ واستخدامو باإلذاعة.
دور تكنولوجيا االتصال الحديثة في تطوير االنتاج االذاعي :
قدمت نسبة ℅27.5مف إجمالي عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة إجابة اختصار الوقت
عف سؤاؿ دور تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة في تحسيف االنتاج اإلذاعي و ىي المرتبة االولى بيف إجابات
المبحوثيف ,بينما كانت إجابة تقميؿ الجيد ىي  ℅22.5مف إجمالي عينة الدراسة ,بينما تراوحت بقية النسب
بيف  ℅15بالنسبة إلجابة إضفاء الحرفية و  ℅10إلجابة تسييؿ االتصاؿ الداخمي و  ℅17.5إلجابة
زيادة التفاعمية.

كما يجب اف نسجؿ وجود عبلقة بيف متغيري النوع و إسياـ التقنيات الحديثة لبلتصاؿ في تطوير االنتاج
االذاعي.
يتضح حصر إجابات المبحوثيف مف عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة في مجموعة
محددة مف االجابات ,و التي تراوحت بيف اختصار الوقت و ربح الجيد و زيادة التفاعمية و غيرىا مف
االسيامات التي يراىا القائـ باالتصاؿ و التي تقدميا التقنيات االتصالية الحديثة لتطوير االنتاج االذاعي.
كما ال يمكف أف نغفؿ الدالالت االحصائية الفارقة بيف فئة اإلناث و الذكور ضمف االجابات المختمفة
المقدمة لمتساؤؿ السابؽ ,و التي تتجو إلى داللة إحصائية واضحة لصالح الذكور عمى حساب االناث مف
عينة الدراسة ,و األمر عائد إلى الحجـ القميؿ مف االناث البلتي يتابعف التقنيات الحديثة و تبعاتيا عمى
مقتضيات العمؿ االنتاجي ,تماشيا مع نتائج عدد كبير مف الجداوؿ السابقة.
و يمكف قراءة ىذه االجابات كونيا فعبل ىي العناصر التي استفاد منيا القائـ باالتصاؿ عند عمميات
االنتاج االعبلمي لممحتويات االعبلمية المختمفة ,أي أف المبحوثيف قد استشفوا حقيقة الدور الذي يمكف اف
تضطمع بو الوسائؿ التقنية االتصالية المختمفة في تطوير العمؿ االنتاجي.
توصمت الدراسة إلى الى النتائج التالية فيما تعمؽ بمتغيري المستوى التعميمي و دور التكنولوجيا
االتصالية في تحسيف اإلنتاج االذاعي :
℅32.5مف إجمالي عينة الدراسة يقدموف إجابة اختصار الوقت ,و ذلؾ بواقع ℅5تعميـ ثانوي℅25 ,
تعميـ جامعي و ℅2.5دراسات عميا.
℅42.5مف إجمالي عينة الدراسة يقدموف إجابة تقميؿ الجيد ,و ذلؾ بواقع ℅5تعميـ ثانوي,
℅37.5تعميـ جامعيو ℅0دراسات عميا.

℅5إلجابة إضفاء الحرفية ,كميا لصالح المبحوثيف مف ذوي المستوى الجامعي.
تسييؿ االتصاؿ الداخمي بنسبة  ℅7.5كميا لصالح المبحوثيف مف عينة الدراسة المتحصميف عمى
المستوى الجامعي تعميميا.
نسبة  ℅17.5مف إجمالي عينة الدراسة إلجابة زيادة التفاعمية و ذلؾ بواقع النسبة الكاممة – ℅17.5
 لذوي المستوى الجامعي مف عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة.كسفت الدراسة أ ف المستوى الجامعي ضمف عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة ليـ الغبمة
إحصائيا ضمف اإلجابات المقدمة لتفسير العبلقة بف التقنيات الحديثة و تطوير االنتاج اإلذاعي ,إذ تقؼ
النسب المئوية لصالح ىذه الفئة و التي تقدـ مجموعة كبيرة مف االجابات المختمفة عف العبلقة السابؽ
االشارة إلييا.
كشفت الدراسة اف كؿ عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة قد قدموا مجاؿ عمؿ برنامج
 Air-DDO de Nétiaو ذلؾ بإجابات مختمفة ,تراوحت بيف حفظ الممفات الصوتية كبيرة الحجـ و دمج
صوت المقدـ مع المؤثرات الصوتية المساندة ثـ القطع و المصؽ فالتواصؿ المستمر مع العامميف ,حسب
النسب  ℅℅52.512.5℅℅1520عمى التوالي.
و تقدـ الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف متغيري النوع و مجاؿ عمؿ برنامج Air-
 DDO de Nétiaلصالح الذكور.
و تبيف الدراسة العبلقة القوية بيف متغيري المستوى التعميمي و مجاؿ عمؿ برنامج Air-DDO de
 .Nétiaإذا اتت النسب كما يمي:

النسبة الكمية مف إجمالي عينة الدراسة التي أجابت كوف برنامج  Air-DDO de Nétiaيتـ استخدامو
مف أجؿ التواصؿ المستمر بيف العامميف ىي نسبة ℅67.5بواقع ℅12.5مستو ىثانوي ونسبة ℅52.5
مستوى جامعي و نسبة  ℅2.5مستوى دراسات عميا.
دمج صوت المقدـ مع المؤثرات الصوتية المساندة كانت نسبة االجابة عنيا مف اجمالي عينة الدراسة
ىي  ℅2.5كميا كانت مف طرؼ عينة الدراسة مف المستوى الثانوي تعميميا.
نسبة ℅12.5مف إجمالي عينةا لدراسة قدمت إجابة القطع و المصؽ و ذلؾ بواقع  ℅10لممستوى
الثانوي مف العينة و نسبة  ℅2.5لممستوى الجامعي منيـ.
أجابت نسبة ℅17.5مف إجمالي عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة عمى كوف برنامج
 Air-DDO de Nétiaيتـ االستعانة بو مف أجؿ حفظ الممفات الصوتية كبيرة الحجـ و ذلؾ بواقع
 ℅12.5لذوي المستوى الثانوي و  ℅5لذوي المستوى الجامعي مف عينة الدراسة.
إجابات المبحوثيف تؤكد عمى جيؿ عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة ببرنامج Air-DDO
 ,de Nétiaبؿ محاولة نسبة  ℅100مف عينة الدراسة تقديـ أي إجابة مف بيف المقترحات المقدمة ضمف
بدائؿ االجابات ,و ذلؾ دوف إرادة و ال مبحوث واحد عدـ االجابة عف السؤاؿ نظ ار لعدـ المعرفة المسبقة
بو.
و يمكف أف نستشؼ تحميميا ,أف كامؿ عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة تعاني – و
بشكؿ كبير – مف فقر معرفي عمى مستوى الوسائؿ و التقنيات المساعدة عمى إتماـ العمؿ اإلذاعي’ إذ تتـ
العمميات االنتاجية بأسموب روتيني و بطريقة تقميدية ال مجاؿ فييا لئلبداع أو إبراز المواىب و القدرات.

كما نشير إلى العبلقة الضعيفة بيف المتغيريف و التي تظير عند االجابة الثالثة بشكؿ أكبر قميبل ,غير
انيا تحاؿ إلى الصفر كميا نظ ار لطبيعة السؤاؿ المعرفي و شكؿ االجابات المغموطة أصبل.
توصمت الدراسة إلى اف نسبة  ℅67.5مف إجمالي عينة الدراسة يقضوف ساعة واحدة عند اإلعداد
لمنشرات االخبارية االذاعية ,و نسبة يقضوف مدة ساعتيف لئلعداد لمنشرات االخبارية االذاعية ىي
 ,℅17.5و تأتي نسبة ℅12.5لتعبر عف الذيف يقضوف مدة ثبلث ساعات عند االعداد لمنشرات االخبارية
اإلذاعية ,و نسبة مف يقضوف أكثر مف ثبلث ساعات عند االعداد لمنشرات االخبارية االذاعية ىي نسبة
 ℅2.5مف إجمالي عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة .و توصمت الدراسة الى عدـ وجود
عبلقة ارتباطية دالة احصائيا بيف متغيري النوع و مدة االعداد لمنشرات االخبارية.
يتضح مف خبلؿ الدراسة و بشكؿ دقيؽ ,حقيقة استخداـ التقنيات الجديدة لبلتصاؿ عند القياـ باإلنتاج
اإلذاعي ,حيث يزيد الوقت المحدد لئلعداد لنشرات االخبار بإذاعة تبسة كمما نقصت االستعانة بالوسائؿ
التقنية الحديثة لئلعداد و البرامج الكمبيوترية التي تختزؿ كثي ار مف الوقت.
و الواضح مف خبلؿ الجدوؿ و بياناتو المختمفة و ارتباط المستوى التعميمي بالمدة التي يقضييا القائموف
باالتصاؿ بإذاعة تبسة في إعداد النشرات اإلخبارية و بالتالي حجـ استخدامو لمتقنيات االتصالية و
اإلعبلمية الحديثة مثمما تبيف المعامبلت االحصائية المستخدمة.
كشفت الدراسة ارتفاع نسبة المبحوثيف عينة الدراسة ممف يؤكدوف عمى نقص الوسائؿ التكنولوجية
االتصالية بإذاعة تبسة و ذبؾ بنسبة  ℅62.5مف إجمالي عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ ,بينما تؤكد
نسبة  ℅37.5توفر االذاعة عمى تمكـ الوسائؿ ,و ذلؾ بواقع و ذلؾ بواقع  ℅12.5لفئة اإلناث و نسبة
 ℅50لصالح فئة الذكور بالنسبة لئلجابة االولي ,و  ℅12.5لفئة اإلناث و نسبة  ℅50لصالح فئة
الذكور بالنسبة لئلجابة الثانية.

التحميؿ اإلحصائي يبيف غمبة فئتي الذكور و المستوى الجامعي مف أفراد العينة مف القائميف باالتصاؿ و
الذيف يؤكدوف عمى وجود نقص عمى مستوى الوسائؿ التقنية عمى مستوى اذاعة تبسة ,األمر الذي يفسر
انطبلقا مف تحميبلت الجداوؿ المتعمقة أساسا باستخداـ التقنيات االتصالية الجديدة مف طرؼ فئتي الذكور و
المستوى التعميمي الجامعي ,و التي تؤكد جميعيا عمى كوف ىذه الفئات ىي األكثر استخداما لمتقنيات
االتصالية الحديثة ,و بالتالي يمكف أف تكوف ىي األكثر مبلحظة لعدـ توفر اإلذاعة عمى الوسائؿ التقنية
المناسبة.
أسفرت الدراسة فيما تعمؽ بتأثير نقص التجييزات التقنية عمى مقتضيات العمؿ االنتاجي باإلذاعة ,عمى
أف نسبة عالية مف المبحوثيف الذيف سبؽ و أجابوا باإليجاب عف نقص الوسائؿ التقنية االتصالية باإلذاعة,
قد أكدوا عمى تأثير نقص تمكـ الوسائؿ االتصالية الحديثة عمى العمؿ االنتاجي باإلذاعة ,بينما لـ تعدو نسبة
مف لـ يشيروا إلى تأثر العمؿ االنتاجي بنقص الوسائؿ االتصالية الحديثة باإلذاعة نسبة  . ℅10أما فيما
تعمؽ بمتغير المستوى التعميمي ,فإف نسبة مف يؤكدوف عمى تأثر عمميـ اإلنتاجي بالنقص المسجؿ عمى
مستوى التجييزات التقنية مف إجمالي عينة الدراسة ىي نسبة  ℅47.5مقسمة إلى  ℅10لمتعميـ الثانوي و
 ℅35لممستوى الجامعي و  ℅2.5لمستوى الدراسات العميا .بينما كانت نسبة مف يؤكدوف عمى عدـ تأثر
عمميـ اإلنتاجي بالنقص المسجؿ عمى مستوى التجييزات التقنية مف إجمالي عينة الدراسة ىي  ℅15بواقع
 ℅10مستوى ثانوي و  ℅5مستوى جامعي.

البرامج التدريبية و اقتراحات القائم باالتصال تقنيا.

كشفت الدراسة الميدانية عدـ اتفاؽ نسبي بيف عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة فيما
اختص بالبرامج و التقنيات االتصالية المحصمة ضمف البرامج التدريبية ,حيث جاءت النسبة اإلجمالية لكافة
البرامج اإلنتاجية ضمف العمؿ اإلذاعي و التي خضع ليا المبحوثوف بالتدريب  ℅39.16مف إجمالي عينة
الدراسة  .و ذلؾ مع التأكيد عمى وجود عبلقة بيف متغيري النوع و التدريب عمى البرامج اإلذاعية المستخدمة
مف طرؼ القائميف باالتصاؿ بإذاعة تبسة.
لقد أظيرت الدراسة عبلقة دالة إحصائيا عمى غاية االىمية ,تربط بيف متغيري المستوى التعميمي و
البرامج التقنية المتدرب عمييا مف طرؼ عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ ,حيث لـ تتخطى نسبة فئة
المستوى التعميمي الثانوي ممف تحصموا عمى دورة تدريبية واحدة عمى التقنيات االتصالية الحديثة نسبة
 ℅5.83مف إجما لي عينة الدراسة ,و ىي نسبة قميمة لمغاية بالنظر لممسميات الوظيفية لعينة الدراسة ,و
ارتباطيا بالتكنولوجيا االتصالية الحديثة ضمف مقتضيات عمميا االنتاجي اإلذاعي.
تحميميا ,يمكف تفسير االتجاه الغالب لصالح فئة الجامعييف مف العينة اإلجمالية فيما تعمؽ بالدورات
الت دريبية التي خضعوا ليا بكوف ىذه الفئة ىي األكثر ارتباطا بالجديد مف التقنيات و الوسائؿ االتصالية
الحديثة عف غيرىا مف الفئات ,و ىو األمر الناضح مف خبلؿ تحميبلت الجداوؿ السابقة كميا.
كما يمكف مبلحظة أف برامج  Radio Netو  AudioTime Scheduledو  ,Simplexىي مف أقؿ
البرامج التي خضع المبحوثوف مف عينة الدراسة لمتدريب حوليا ,و يمكف تسجيؿ أف البرامج السابؽ ذكرىا
مف البرامج اإلنتاجية اإلذاعية األكثر تعقيدا و صعوبة ,كما أنيا تعد المرحمة النيائية مف مراحؿ إعداد
العامميف في المجاؿ اإلنتاجي اإلذاعي ,إذ ال بد مف توفر كثير مف المعارؼ التقنية القاعدية لدى المترشح
قصد العمؿ عمييا ,وىي السمات التي نسجؿ غيابيا لدى نسبة ليست بالقميمة مف القائميف باالتصاؿ بإذاعة
تبسة.

توصمت الدراسة إلى نتيجة مفادىا أف نسبة القائميف باالتصاؿ عينة الدراسة الذيف يؤكدوف عمى توفر
إذاعة تبسة عمى برنامج سنوي لمدورات التدريبية عمى الجديد مف التقنيات االتصالية ىي نسبة  ℅92.5مف
إجمالي عينة الدراسة ,و نسبة  ℅7.5ال يؤيدوف ىذا الطرح .و النسب السابقة فارقة إذ تبيف عدـ جيؿ
عينة الدراس بالبرامج التدريبية التي تقدميا اإلذاعة ,دوف دالالت احصائية ضمف متغير النوع – إناث و
ذكور . -
نسبة ذوي المستوى الجامعي ممف يؤكدوف عمى معرفتيـ بوجود برنامج سنوي لمتدريب داخؿ اإلذاعة
تراوح نسبة  ℅55مف اجمالي عينة الدراسة ,غير بعيد عف بقية المستويات التعميمية االخرى.
الدراسة كشفت في نفس االطار أف معظـ القائميف باالتصاؿ داخؿ اسوار المؤسسة اإلعبلمية  -إذاعة
تبسة  -يعمموف بوجود برنامج سنوي لدورات التدريبية بإذاعة تبسة .مع التأكيد عمى فكرة عدـ انخراط عينة
الدراسة ضمف البرامج التدريبية التي توفرىا اإلذاعة ,و ذلؾ رغـ معرفتيـ المسبقة بتوفرىا ,و تعود االسباب
إلى تحميبلت كثير مف األرقاـ السابقة ,و التي تشير كميا إلى االتجاه السمبي لمقائـ باالتصاؿ تجاه الوسائؿ
االتصالية الحديثة ,و بالتالي عدـ رغبتو في تعمـ أبجدياتيا ,دوف الحصوؿ عمى فروؽ دالة إحصائيا بيف
النوع – اإلناث و الذكور – و المستوى التعميمي – ثانوي  ,جامعي و دراسات عميا . -
كشفت الدراسة أف مف يممكوف اقتراحات بشأف رفع مستوى القائميف باإليصاؿ في التعامؿ مع التقنيات
االتصالية الحديثة يشكموف نسبة ℅87.5

مقابؿ ℅12.5

مف إجمالي عينة الدراسة مف القائميف

باالتصاؿ بإذاعة تبسة ممف ال يممكوف أية اقتراحات .مع تسجيؿ عدـ وجود عبلقة ارتباطية بيف النوع
وامتبلؾ االقتراحات.
أما فيما تعمؽ بمتغير المستوى التعميمي و عبلقتو بامتبلؾ اقتراحات قصد رفع مستوى القائميف باالتصاؿ
في التعامؿ مع التقنيات االتصالية الحديثة ,فقد كانت لصالح ذوي المستوى التعميمي الجامعي بواقع ℅50

مف إجمالي عينة الدراسة ,و نسبة  ℅35لممستوى التعميمي الثانوي .مع تسجيؿ عبلقة ارتباطية دالة
إحصائيا بيف المتغيريف.
و تربط ىذه النتائج بيف المستوى التعميمي المرتفع و الرغبة في االدالء باقتراحات قد تؤدي لرفع مستوى
القائـ باالتصاؿ في التعامؿ مع الوسائؿ االتصالية الحديثة و ذلؾ تماشا مع النتائج السابقة و التي تؤكد في
مجمميا عمى االرتباط الواضح بيف المستوى التعميمي و تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة.
أسفرت الدراسة عمى أف اقتراح التدريب المستمر جاء في المرتبة االولى بواقع  ℅87.5مف إجمالي عينة
الدراسة ممف يمتمكوف اقتراحات خاصة برفع مستوى القائميف باالتصاؿ في التعامؿ مع التقنيات االتصالية
الحديثة .فيما جاء اقتراح توفير وسائؿ االتصاؿ الحديثة في المرتبة الثانية بواقع  ℅75ثـ اقتراح توفير
وسائؿ االتصاؿ الحديثة في المرتبة الثالثة بنسبة  ℅72بالنسبة لمف يمتمكوف اقتراحات خاصة برفع مستوى
القائميف باالتصاؿ في التعامؿ مع التقنيات االتصالية الحديثة مف إجمالي عينة الدراسة مف القائميف
باالتصاؿ بإذاعة تبسة .مع تسجيؿ غياب العبلقة االرتباطية الدالة احصائيا بيف كتغيري النوع و االقتراحات
الخاصة برفع مستوى القائميف باالتصاؿ في التعامؿ مع التقنيات االتصالية الحديثة.
الدراسة كشفت نفس الترتيب النسبي السابؽ فيما تعمؽ بعبلقة المستوى التعميمي برفع مستوى القائميف
باالتصاؿ في التعامؿ مع التقنيات االتصالية الحديثة ,و ذلؾ بمجموع إجابات يقدر ب  90إجابة و بواقع 3
إجابات مف طرؼ ذوي مستوى الدراسات العميا ,و  52إجابة مف طرؼ ذوي المستوى الجامعي و  35إجابة
مف أصحاب المستوى التعميمي الثانوي .مع تسجيؿ عبلقة دالة إحصائيا بيف المتغيريف لصالح فئة المستوى
التعميمي الجامعي.
مكنت تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة مف تحقيؽ جممة مف الفوائد التي انعكست عمى مجريات اإلنتاج
اإلذاعي كشفت عنيا المبلحظة العممية ,و أبرز تمؾ الفوائد :

 الكتابة و التركيب عمى الحاسوب. إمكانية أرشفة المعمومات و استرجاعيا عند الحاجة. المراجعة اآللية لمتحرير و التركيب. التزود بالبيانات و المعمومات و الصور عمى الخط. إمكانية التواصؿ مع الرؤساء المباشريف و الزمبلء إلكترونيا.كما كاف ليا مف اإليجابيات الكثير فيما تعمؽ بعمؿ القائـ باالتصاؿ مف – السرعة – الدقة – الحرفية –
الكفاءة و اإلبداع . -
غيرت التكنولوجيا االتص الية الحديثة في األعماؿ و القوالب الفنية اإلخبارية و البرامجية باإلذاعة ,تناوال و
إعدادا و تراسبل ,بحيث استقادة المنظومة االنتاجية االذاعية مف المصادر المعموماتية الحديثة مثؿ
االنترنت و اإلشراؾ في مصادر األخبار الوطنية و اإلقميمية و الدولية ,مدمجة جميعيا في نظاـ ENPS
" النظاـ اإللكتروني لتحرير و معالجة االخبار.
كما تبيف مف خبلؿ أطوار المبلحظة العممية و المقاببلت االستقصائية استفادة اإلذاعة مف نظاـ الميكساج
و التركيب العالمي  NEWS BASEالذي طورتو وكالة االنباء العالمية . ASSOCIATED PRESS

توصيات الدراسة :
تقدـ ىذه الدراسة باعتبارىا جيدا عمميا تكامميا ,مجموعة مف التوصيات العامة عمى مستوييف رئيسيف
يتمحوراف حوؿ القائـ باالتصاؿ مف جية ,و العمميات اإلنتاجية اإلذاعية مف جية ثانية ,عمى أف يقدـ
الباحث لمجاالت دراسية فتحت الطريؽ ليا ىذه الدراسة العممية .
توصيات متعمقة بالقائم باالتصال :إتكاءا عمى نتائج الدراسة الميدانية.
 – 1اعتبار المستويات التعميمية األعمى و األقرب لمتخصصات اإلعبلمية ,أوؿ المحكات لمتوظيؼ
ضمف مقتضيات العمؿ اإلذاعي.
 - 2إخضاع القائميف باالتصاؿ بإذاعات الدولة المحمية أو الوطنية لبرامج تدريبية متواصمة عمى
تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة.
 – 3إحاطة فئة اإلناث مف القائميف باالتصاؿ باإلذاعات الوطنية بكثير االىتماـ فيما تعمؽ بتكوينيا و
تشكيؿ اتجاىات إيجابية تجاه التكنولوجيا االتصالية الحديثة.
 – 4إلزاـ مجموع القائميف باالتصاؿ باإلذاعات الوطنية عمى التعامؿ مع التقنيات االتصالية الحديثة
حسب درجة توفرىا.
 – 5اعتماد المداخؿ التحفيزية عند التعامؿ مع القائميف باالتصاؿ في تعامميـ مع تكنولوجيا االتصاؿ
الحديثة - ,التحفيز المادي و الوظيفي . -
 – 6قياس رجع صدى القائميف باالتصاؿ و السعي خمؼ االستفادة القصوى مف اقتراحاتيـ عند صياغة
البرامج التدريبية أو عند القياـ بالعمميات اإلقتنائية لمتكنولوجيا االتصالية الحديثة.

توصيات متعمقة بالعمميات اإلنتاجية اإلذاعية :بناءا عمى نتائج الدراسة الميدانية.
 – 1يجب أف تقوـ المؤسسات اإلذاعية عبر الوطف بعمميات تجديد كامؿ لمقتنياتيا التكنولوجية
االتصالية ,خدمة لمجاالت اإلنتاج اإلعبلمي المختمفة.
 – 2تحديد برنامج سنوي متكامؿ لتدريب القائميف باالتصاؿ عمى التكنولوجيات االتصالية الحديثة وفؽ
االحتياجات اإلنتاجية المتعددة.
 – 3اعتماد برامج إنتاجية أكثر حرفية ,تماشيا مع التطورات المتسارعة عمى صعيد التكنولوجيات
الحديثة.
 – 4اإلسياـ بنشر الثقافة التواصمية التقنية ,مف خبلؿ اعتماد االجتماعات عبر الشبكة و التراسؿ
البريدي االلكتروني و غيرىا مف أشكاؿ االتصاؿ الحديث.
 – 5إشراؾ القائ ميف باالتصاؿ باإلذاعات الوطنية ضمف كؿ البرامج و االستراتيجيات المتعمقة بعمميـ
اإلنتاجي ,و السعي لزيادة التفاعمية و االتصاؿ الداخمي قدر المستطاع .
توصيات متعمقة بالمجاالت الدراسية المستقبمية :تفتح الدراسة ىذه المجاؿ لدراسات مستقبمية يقترح
الباحث منيا :
 – 1دراسة العوامؿ المينية المؤثرة عمى أداء القائـ باالتصاؿ باإلذاعات الجزائرية لميامو اإلعبلمية.
 – 2دراسة االستخدامات و اإلشاعات المتحققة عف استخداـ القائميف باالتصاؿ باإلذاعات الجزائرية
لمتكنولوجيا االتصالية الحديثة.

 - 3القياـ بدراسة عف اتجاىات القائميف باالتصاؿ باإلذاعات الوطنية و المحمية تجاه التكنولوجيا
الحديثة لبلتصاؿ و عبلقة ذلؾ بالمنتوج اإلعبلمي المستخمص.
 – 4القياـ بدراسات مسحية عبر كامؿ المؤسسات اإلذاعات الجزائرية لمكشؼ عف مكامف القصور
المادي و الفكري و التطبيقي تعامبل مع التقنيات االتصالية الحديثة.

الخاتمة

الخاتمة
يعد االستجبلب التكنولوجي أحد أبرز العناصر الفاعمة عند الحديث عف أتمتة المؤسسات اإلذاعية
الجزائرية ,بما يوفره مف بنى تحتية تتماشى طردا مع التطورات المتبلحقة عمى صعيد الوسائؿ االتصالية
الحديثة ,غير أف االكتفاء بتوفير تمكـ الوسائؿ ال يضع حدا لمشاكؿ إستخداماتية تواجو القائـ باالتصاؿ
ضمف مقتضيات عممو اإلعبلمي اإلنتاجي .إذ تبرز تعقيدات متعمقة بمدى االستعداد الكافي لدى حراس
البوابة اإلعبلمية لمتعامؿ اإليجابي مع الوسائؿ التقنية الحديثة ,باإلضافة إلى توفر البرامج التدريبية
المتكاممة لضماف االستفادة القصوى مف جديد التقنيات االتصالية.
و قد جاءت ىذه الدراسة – ضمف ما جاءت بو – لتحديد المياـ الممقاة عمى عواتؽ العامميف عمى العمؿ
اإلنتاجي اإلذاعي باختبلؼ صبلحياتيـ ,و كشفت عف ضرورة التزاـ المسؤوليف اإلدارييف ضمف المؤسسات
اإلعبلمية اإلذاعية بضماف الحد األدنى مف البنى التحتية االتصالية وفؽ مستحدثات التكنولوجيا المتجددة.
عمى أف الدراسة تبيف بشكؿ واضح عدـ قدرة القائـ باالتصاؿ ضمف المؤسسات اإلعبلمية في الجزائر –
إذاعة تبسة أنموذجا عنيا – عدـ قدرتو عمى التعامؿ مع جديد الوسائؿ و التقنيات االتصالية ,مما انعكس
سمبا عمى طبيعة المنتوج اإلذاعي الذي غدى يوسـ بضعؼ الشكؿ و المحتوى مف طرؼ المستمعيف ,ىؤالء
الذيف ال يمكف التعامؿ معيـ وفؽ أبجديات العمؿ اإلعبلمي التقميدي بؿ وجب إشراكيـ ضمف العممية
االتصالية الحديثة و التي يتماىى فييا المرسؿ مع المستقبؿ.
ال بديؿ عف االستثمار في رأس الماؿ البشري عند البحث عف توطيف التكنولوجيا االتصالية الحديثة في
الوسط اإلعبلمي ,بما يخدـ االنخراط الكامؿ في التعامؿ مع مقتضياتيا ,مف االتجاه االيجابي نحوىا مرو ار
بالقدرة المعرفية عمى التعامؿ بيا ووصوال إلى االستفادة مف البرامج التدريبية الدورية عمى جديدىا ,ىذا ما
توصمت الدراسة إليو عبر شقيا التطبيقي ,في تأكيد عمى ضرورة وضع األطر السميمة عند انتقاء العامميف

باإلذاعات خصوصا و العمؿ اإلعبلمي عموما ,في سعي الستقداـ الكفاءات القادرة عمى التفاعؿ مع
التكنولوجيا االتصالية الجديدة مف منطمقات أكاديمية صارمة.
تؤكد الدراسة عمى أف اإلنتاج اإلذاعي المبني عمى التكنولوجيا االتصالية الحديثة ىو نتاج منطقي لمبرامج
و االستراتيجيات الواضحة المعالـ و التي يسير القائـ باالتصاؿ بالتعاوف مع اإلداري عمى صياغة أبرز
معالميا ,عمى أف غياب أحد عنصري العممية اإلنتاجية البشرية يؤدي إلى تشوىات بنيوية و موضوعاتية
عمى مستوى الخطط ,و التي يصبح مف الصعب فرض محتوياتيا عمى العامميف في المجاؿ اإلنتاجي
بالمؤسسات اإلذاعية ,ىذا مف جية ,و مف جية ثانية ,نستخمص مف الدراسة ىذه أيضا أف العوامؿ
السوسيوديموغرافية تفرض منطقيا عمى القائـ باالتصاؿ بإذاعة تبسة أنموذجا عف بقية المؤسسات اإلعبلمية
الجزائرية ,فيما أختص باالختبلفات الناضحة بيف الذكور و اإلناث عمى سبيؿ المثاؿ في اتجاىاتيـ العامة و
المتخصصة نحو التكنولوجيا االتصالية الحديثة و المرتبطة مباشرة بالعمؿ اإلنتاجي ,األمر الذي يحتـ تبني
ب ارمج تستند عمى نتائج البحوث األكاديمية عند التعامؿ مع القائـ باالتصاؿ ,وفؽ مبدأ احتراـ الخصوصيات
التي تفرضيا االختبلفات الحاصمة بيف العامميف و جديد التقنيات االتصالية.
ىذه الدراسة ىي باكورة اجتيادات عممية يأمؿ الباحث ليا أف تستمر وفؽ االقتراحات التي جاء بيا أو
التي سبقيا إليو زمبلؤه مف البحاثة ضمف تخصص تكنولوجيا االتصاؿ و اإلعبلـ الحديثة ,و ذلؾ في دعوة
لتضافر الجيود العممية الرامية جميعيا لتبياف مكامف الضعؼ في تعامؿ القائميف باالتصاؿ ضمف
المؤسسات اإلعبلمية مع جديد التكنولوجيا االتصالية الحديثة و تأثير ذلكـ الوىف عمى مناحي اإلنتاج
اإلعبلمي كافة ,و السعي لتقوية أسسو ,و التي يؤكد الباحث عمى لزوميا في إطار التنافس الذي مف
الممكف أف تفرضو التوجيات الجديدة لمدولة الجزائرية في فتح المجاؿ السمعي البصري و إف كاف جزئيا.

و إف الساعي لمحفاظ عمى مكانتو أو لتبوئ مكانة الئقة في أثير اإلعبلـ الوطني ,عميو التقيد ببرامج
عممية تفتح المجاؿ أماـ القائـ باالتصاؿ لمزيد مف التفاعؿ مع مقومات العصر الرقمي و مزيد مف اإلبداع
اإلنتاجي اإلذاعي.
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المالحق

جامعة الحاج لخضر باتنة
كمية الحقوق
قسم عموم اإلعالم و االتصال

استمارة ميدانية في إطار إعداد مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في عموم
اإلعالم و االتصال بعنوان

استخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة يف اإلنتاج اإلذاعي
دراسة على القائم باالتصال بإذاعة – تبسة –

إعداد الطالب :

إشراف الدكتور:

جمال بن زروق.

ىارون منصر.

بيانات ىذه االستمارة سرية و ال تستخدم إال ألغراض البحث العممي.

العام الجامعي .2012/2011

عزيزتي اإلعالمية ،عزيزي اإلعالمي :
يسعدني أنا الطالب ىاروف منصر و ضمف مقتضيات رسالة الماجستير التي أعكؼ عمى إنجازىا تحت
عنواف " استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في اإلنتاج اإلذاعي – دراسة عمى القائم باالتصال بإذاعة
تبسة " أف أطمب تعاونكـ في اإلجابة عمى أسئمة االستمارة بطريقة مباشرة و دقيقة قصد الوصوؿ إلى
نتائج موضوعية.
و إني لشاكر لكم طيب تعاونكم.
مالحظات ىامة :
عزيزتي اإلعالمية ،عزيزي اإلعالمي:

 ال توجد إجابات صحيحة و أخرى خاطئة ,الرجاء اإلجابة بصراحة عف حقيقة الواقع اإلعبلميالذي تعيشونو.
 ضع عبلمة ( × ) أماـ اإلجابة المختارة. نقصد باإلنتاج اإلذاعي " ,عممية تنظيـ العمؿ في الفيمـ أو البرنامج أو التمثيمية  ,و تنسيؽالعمؿ بيف العناصر الفنية المختمفة و المشاركة في التنفيذ مف حجز المعدات و إقامة المناظر و
اختيار المواقع و الحصوؿ عمى التصريحات و مراقبة عمميات التحضير و التصوير و تحقيؽ
مطالب المخرج سواء داخؿ األستديو أو خارجو و تسييؿ كؿ المعوقات و الصعوبات في حدود
الميزانية المقررة ".
 نقصد تكنولوجيات االتصال الحديثة " ,أي آلة أو تقنية أو وسيمة خاصة تعمؿ عمى إنتاج أوتخزيف أو استرجاع أو استقباؿ أو عرض المعمومات ".

المحور األول  :بيانات شخصية.

-1الجنس:
ذكر

ذكر

-2السف:
مف  20سنة –  29سنة

أنثى

أنثى

مف  30سنة –  39سنة

مف  40سنة –  49سنة

أكثرمف  50سنة

 - 3المستوى التعميمي :

ثانوي

جامعي

دراسات عميا

أخرى تذكر...................................................

 - 9مجاع التخصص :

إدارة
إعالم

أدب إعالم آلً
تخصص تقنً

 - 2المسمى الوظٌفً:

رئيس تحرير

مدير إنتاج

مخرج

معد

تقنً

مدير

مقدـ

أخرى تذكر ..................................................

المحور الثاني  :التكنولوجيات االتصالية الحديثة داخل اإلذاعة و مدى التحكم فييا.

 – 6ىؿ تستخدـ االنترنيت؟

نعـ

ال

أحيانا

 – 7ماىي المغات التي تستعمميا أثناء البحث في االنترنيت؟

المغة العربية

المغة الفرنسية

المغة اإلنجميزية

لغات أخرى حدد...............................

 – 8ىؿ تستعمؿ خدمة البريد اإللكتروني لمتواصؿ مع زمبلءؾ في مبنى اإلذاعة؟

نعـ

ال

إذا كانت اإلجابة ببل
 - 9لماذا؟

ال أجيد استعماؿ ىذه الخدمة

ال يفيدني في مجاؿ العمؿ
.
أفضؿ استعماؿ تقنيات أخرى

ال يوجد لدي بريد إلكتروني

 – 10ما ىو معدؿ استخدامؾ لئلنترنتت يوميا داخؿ مبنى اإلذاعة ؟

نصؼ ساعة

ساعتيف

ساعة واحدة

 03ساعات

أكثر مف أربع ساعات

المحور الثالث  :استخدام القائم باالتصال لمتكنولوجيا االتصالية الحديثة في االنتاج االذاعي

 – 11ماىي األشكاؿ التفاعمية التي تستعمميا أثناء دخولؾ عمى االنترنيت أثناء عممؾ؟

 E-mailالبريداإللكتروني

 Chaat roomsالمشاركة في غرؼ الحوار

 Massengerخدمة المراسؿ

المواقع اإلجتماعية facebbo. twitter

 – 12ماىي المصادر التي تتحصؿ منيا عمى المعمومات؟

الصحافة اإللكترونية

مواقع الويب

الخبراء و المختصوف

وكاالت األنباء

الميداف

أخرى تذكر
 - 13ضع عبلمة × أماـ البرامج التي تستخدميا أثناء عممؾ باإلذاعة :

StudioRadioBOSS

Radio Net

AudioTime Scheduled

Creator +

Simplex

-14دوافع استخدامؾ لمصادر المعمومات اإللكترونية؟

دوافع مينية

التسمية و الترفيو

دوافع نفعية و معرفية

اليروب مف الروتيف

 – 15كيؼ تقيـ استخداـ مصادر المعمومات اإللكترونية في مؤسستكـ اإلعبلمية؟

جيد

فوؽ المتوسط

متوسط

ضعيؼ

المحور الرابع  :دور تكنولوجيا االتصال الحديثة في تطوير اإلنتاج اإلذاعي

 - 16مف وجية نظركـ  :كيؼ تسيـ التقنيات الحديثة لبلتصاؿ في تطوير اإلنتاج اإلذاعي؟
....................................................................................................:
.............................................................

 - 62عبر أي وسٌلة تتم عملٌات االتصاع داخع اإلذاعة ؟

االتصاع الشفهً

األنترانت

المراسالت اإلدارٌة

ا

االنترنت

 - 62ما ھً البرامج التً تملكون شهادات تثبت إتقانكم لها ؟

األوفٌس

Producer Edition

FL Studio v6

cool edit proVirtual DJ Studio

Mixage/DJ/Edition.
 -64أثناء القٌام بالعملٌة اإلنتاجٌة داخع اإلذاعة ٌستعمع برنامج  Softpicks Netمن أجع :

التواصع المستمر مع العاملٌن.

دمج صوت المقدم مع المؤثرات الصوتٌة المساندة.

القطع و اللصق.

حفظ الملفات الصوتٌة كبٌرة الحجم.

المحور الخامس :البرامج التدرٌبٌة و اقتراحات القائم باالتصاع تقنٌا

 – 51ما ھً البرامج اإلنتاجٌة التً تحصلتم على تدرٌب علٌها؟
......................................................................................

....................................................................................................................
....

 – 56ھع تسعون لتطوٌر قدراتكم على التعامع مع التقنٌات االتصالٌة الحدٌثة :

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة بال
 - 55لماذا ؟
.......................................................................................

 - 53ھع تملك إذاعة تبسة برنامجا سنوٌا للدورات التدرٌبٌة  :نعم ال

 - 59ما ھو الدور الذي ٌمكن أن تضطلع به التقنٌات االتصالٌة الجدٌدة ضمن عملٌات اإلنتاج بإذاعة
تبسة
....................................................................................................................
......................................................................

مع عميق االمتنان لتعاونكم.

