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 :مقدمة

متسارعة، عمى المستكل الككني، كذلؾ بفعؿ ثكرة ’ شاممة’عرؼ العالـ تحكالت كاسحة
االتصاالت كانفجار المعمكمات كغيرىا مف التقنيات العالية كالكسائط المركبة التي تنتج 

دارة اإلعماؿ كاألمكاؿ بسرعة فائقة، تجسدت ىذه التقنيات في  نقؿ المعمكمات كالبيانات كا 
 .الحكاسب كالشبكات االلكتركنية كاألنظمة الرقمية كاالبتكارات األخرل المتناىية التطكر

بؿ تعداه كمست حدكده جميع المياديف مف  فاإلبداع التكنكلكجي لـ يصؿ إلى ىذا كحسب
النشاط االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي فقد استطاعت تحقيؽ االتصاؿ السريع بيف سكاف 
العالـ المتباعد اإلطراؼ بشكؿ غير مسبكؽ فأصبح بإمكاف البشر اإلطبلع عمى ما يحدث 

 .خارج الحدكد القكمية

كمف تمؾ التطكرات التكنكلكجية كاالبتكارات في مجاؿ االتصاؿ التي حدثت خبلؿ الربع 
األخير مف القرف العشريف، كالتي شممت ثكرة المعمكمات كاالتصاالت، ثكرة كسائؿ االتصاؿ 
الحديثة المتمثمة في التكنكلكجيا الحديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ التي بدأت  باالتصاالت السمكية  

كالبلسمكية كانتيت باألقمار الصناعية كاأللياؼ البصرية، إضافة إلى ثكرة الحاسبات 
 .االلكتركنية كامتزجت بكسائؿ االتصاؿ كاندمجت معيا كاالنترنت أحسف مثاؿ عمى ذلؾ

أصبح العالـ يشيد اليـك ثكرة في التقنيات كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ كالذم يشمؿ كسائميا 
المتعددة السمعية السمعية البصرية كالمكتكبة كالتي تساعد عمى رقي كتنمية الفرد كالمجتمع 

في جميع مجاالت الحياة كنظرا لتشعب الدراسات كالبحكث الخاصة لكسائؿ اإلعبلـ مف 
حيث مكادىا كجميكرىا تعتبر اإلذاعة مف أىـ ىذه الكسائؿ حيث استطاعت ىذه األخيرة اف 

تستحكذ عمى اىتماـ العديد مف الجماىير بفضؿ خصائصيا التي جعمتيا أداة فعالة 
 .لممساىمة في تككيف جماىير عريضة لكؿ مستكيات

كفي خصـ التطكر اإلعبلمي اليائؿ كالتزايد السكاني الكبير أصبح إنشاء اإلذاعات المحمية 
أكثر مف ضركرة في مختمؼ إنحاء العالـ حيث كجدت اإلذاعة المحمية لتمبل التغيرات 

المكجكدة في شبكة االتصالية عبر العالـ كراء الكصكؿ إلى أبعد النقط كالحفاظ عمى العادات 
 .كالتقاليد نظرا لككف كؿ منطقة ليا خصكصياتيا كظركفيا  متطمباتو الخاصة



لقد تـ تقسيـ ىذه الدراسة إلى ثبلث جكانب، الجانب المنيجي الذم تناكلت فيو إشكالية 
البحث المتمثمة في مدل تطبيؽ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ الحديثة في اإلذاعة الجزائر مف 
غميزاف أما الجانب النظرم تـ تقسيمو إلى فصميف حيث شمؿ الفصؿ األكؿ ماىية اإلذاعة 
كاإلذاعة المحمية كأىـ مميزات كؿ كاحدة منيما أما الفصؿ الثاني فيو استخداـ تكنكلكجيا 

كفيما يخص الجانب التطبيقي فيك عبارة عف . اإلعبلـ     كاالتصاؿ الحديثة في اإلذاعة
دراسة ميدانية يقـك بيا الباحث لمتعرؼ عمى مدل تطابؽ الدراسة النظرية مع الكاقع كالدراسة 

 .أجريت باإلذاعة الجزائر مف غميزاف
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  :تحديد اإلشكالية 
لقد أصبح التطكر التكنكلكجي عنصرا مف العناصر األساسية الداخمية في تطكير عممية 

اإلتصاؿ الجماىيرم، كبصفة خاصة مف خبلؿ الكسائؿ المسمكعة، المرئية بيف مصادر مف 
الجانب كالجميكر المتمقي المضمكف اإلعبلمي الذم تبثو الكسائؿ الحديثة لئلعبلـ كاإلتصاؿ 

مف جانب إلى أخر، فإذا كانت التكنكلكجيا الحديثة مؤثر مف مؤثرات الحديثة الداخمة في 
عممية اإلنتاج فيي أيضا طرفا مؤثرا في عممية البث كاإلنتشار كتحسينيا كسرعة تحقيقيا 

كالتغمب عمى العكائؽ التي كانت تعرقميا كأيضا مؤثرا في عممية التعرض لمرسائؿ التي تبثيا 
. الكسائؿ الحديثة لئلتصاؿ 

 كحتى المرحمة 15إف التقدـ اليائؿ الذم أحرزتو كسائؿ مند إختراع آلة الطباعة في القرف 
الراىنة لو إنعكاسات عميقة في إتساع نشاط كسائؿ اإلتصاؿ مف حيث الكـ كالتنكع ككصكليا 
إلى مجمكعة سكانية متنكعة، كقد إمتددت كسائؿ اإلتصاؿ الجماىيرم إلى المناطؽ النائية 

مف الكطف كلـ تعد مقتصرة عمى السكاف مما أدل إلى حدكث تحكؿ أساسي في طبيعة 
الكضائؼ كاألدكار التي تقدـ بيا كسائؿ اإلتصاؿ، فباإلضافة إلى أف تكنكلكجيا اإلتصاؿ 
الحديثة ليا دكرىا الفعاؿ في تسيير المؤسسات كالمساعدة عمى تنظيـ إطارىا اإلدارم، إذ 
تعتبر مف األدكات اإلستراتيجية في العمؿ اإلذاعي بصفة عامة كاإلذاعات المحمية بصفة 

خاصة، ألنيا تعتبر شبكة، إتصاؿ كتقارب كدكرىا األكؿ كاألخير في الخدمة العمكمية لدلؾ 
عة مف الكسائؿ كالتقنيات الحديثة التي تضمف تحسيف كرفع مستكل كلى مجـل إفيي تسع

: ا المنطمؽ نطرح اإلشكاؿ اآلتي ذخدماتيا كمف ق
. مامدل تطبيؽ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ الحديثة في إذاعة غميزاف ؟

 :  تحديد المفاهيم
: كيقـك البحث عمى  جممة مف المفاىيـ 

 .التكنكلكجيا 
يعني مصطمح التكنكلكجيا إستعماؿ الكمبيكتر كاألجيزة الحديثة ، كىده النظرة : إصطبلحا 

المحدكدة الرؤية فالكمبيكتر نتيجة مف النتائج التكنكلكجيا، بينما التكنكلكجيا ىي طريقة 
لمتفكير في إستخداـ المعارؼ كالمعمكمات، تيدؼ الكصكؿ إلى نتائج إلشباع حاجات الناس 



كزيادة قدراتيـ لدا التكنكلكجيا تعني اإلستخداـ األمثؿ لممعرفة كتطبيقيا كتطكيعيا لخدمة 
 .1اإلنساف كرفيياتو 

التطبيؽ النظامي لممعرفة العممية أك أية معرفة أخرل ألجؿ "كيعرفيا غالبارت عمى أنيا 
 . 2تحقيؽ المياـ عممية 

:  التعريف اإلجرائي
ىي التمؾ التقنية الحديثة كالمتطكرة التي تشمؿ األجيزة كالكسائؿ التي تستعمميا المؤسسة : 

مف أجؿ إيصاؿ المعمكمات كالبيانات لمعماؿ كالزبائف ككدا إعبلميـ داخؿ المؤسسة 
. معمكمات مف خبلؿ الكسائؿ الحديثة ذات التقنية  العالية ؿبالمستجدات كا

. اإلعالم / 2
يعني تزكيد الناس باألخبار الصحيحة، كالمعمكمات الدقيقة، كالحقائؽ الثابثة  : إصطالحا

كالتي تساعدىـ عمى تككيف الرأم الصائب في كاقعة أك مشكمة كيعبر تعبيرا مكضكعيا عف 
تجياتيـ كميكليـ   .3عقمية الجماىير كا 

اإلذاعة )يعتبر اإلعبلـ مؤسسة عمكمية تتككف مف عدة كسائؿ إعبلمية  : التعريف اإلجرائي
، ييتـ بقضايا كشؤكف الناس كذلؾ بنقؿ األخبار الصحيحة كالسميمة (...، التمفزيكف 

. لمجميكر المتمقي 
 :اإلتصال 
أم  (  communis) مشتقة مف أصميا البلتيني communication  : إصطالحا 

(common)  رسالة ) كمعناىا المشترؾ، فعندما نقـك بعممية اإلتصاؿ فنحف نحاكؿ أف نقيـ
مشتركة مع شخص أك جماعة، فعندما نقـك  بعممية اإلتصاؿ فنحف نحاكؿ أف نشترؾ معا 

   .4في المعمكمات كأفكار كمكاقؼ محددة 
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 :التعريف اإلجرائي
بيف األطراؼ كيؤدم غمى التفاىـ بيف ىديف  (المعاني  )اإلتصاؿ ىك نقؿ األفكار كالمشاعر 

الشخصيف، كيتمؾ ىدا اإلتصاؿ بطريقة مباشرة أك غير مباشر، كييدؼ إلى تغيير السمكؾ 
. اإلنساني 

: 1التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واإلتصال / 4
 ىي تمؾ التكنكلكجيات التي تستفيد مف اإلبتكارات في ميداف العمـ كالتقنية، ليدا :إصطالحا 

سنكات ستصبح التكنكلكجيات كالتي تتعمؽ بشبكة  فإف ميمة الحداثة تبقى مؤقتة فبعد
..... األنترنيت كاليندسة المعمكماتية كالعمؿ التعاكني عف بعد كاإلدراة اإللكتركنية كغيرىا 

 .عبارة عف أمكر عادية 

يقصد بالتكنكلكجيا الحديثة لئلعبلـ كاإلتصاؿ مجمكعة مف التقنيات أك : 2التعريؼ اإلجرائي 
األدكات الحديثة المستخدمة في تشغيؿ كنقؿ كتخزيف المعمكمات كالتي تعتمد عمييا اإلذاعة 
المحمية في تسيير كأداء عمميا بالطريقة أفضؿ مف أجؿ تنظيـ جيد كربع الكقت كتتمثؿ في 

. األنترنيت كأجيزة الفاكس، كغيرىا مف المعدات التي تستخدـ في اإلتصاالت 
: الفرضيات 

. إذاعة غميزاف تستعمؿ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ الحديثة -
. تحقؽ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ الحديثة تطكرات مستمرة في اإلنتاج اإلذاعي 

 .تمقى المؤسسة بعض الصعكبات تعيؽ مسارىا الميني 
: التساؤالت 

مادكر تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ الحديثة في اإلذاعة ؟ 
ىؿ تعتمد إذاعة غميزاف تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ الحديثة في سير عمميا كمادكرىا في 

 تنظيـ العمؿ اإلذاعي 
   ىناؾ أسباب تكمف خمؼ أم باحث عممي تدفع الباحث : أسباب إختيار الموضوع

اسباب : ا المكضكع نتيجة لعدة سباب منيا ذلدراستيا، كلقد كقع إختيارم البحث في ق
: مكضكعية تتمثؿ في 

                                                             

  252 ، ص 2002 ، اإلسكندرية ، دار ادلعرفة اجلامعية ، بدون طبعة ، (تكنولوجيا المعلومات  )اإلتصال واإلعالم سامية زلمد جابر ونعمات أمحد عثمان ، 1
 



 .األىمية الكبرل التي تحظى بيا المكضكع في العصر الراىف - 1
  .ىؿ اإلذاعة المحمية تكاكب التطكر التكنكلكجي الحديث- 2

: أسباب ذاتية 
. الرغبة في معرفة طبيعة عمؿ إذاعة الجزائر مف غميزاف 

. بالتعرؼ عمى كسائؿ التقنية الحديثة المستخدمة بإذاعة الجزائر مف غميزاف 
.   دكر كأىمية التكنكلكجيا الحديثة في تنظيـ كتسيير المؤسسة 

تكمف أىمية المكضكع في األىمية القصكل لتكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ   : أهمية الموضوع
الحديثة في المجتمع بصفة عامة كالمؤسسة بصفة خاصة، حيث اصبحت التكنكلجيا اإلعبلـ 
كاإلتصاؿ الحديثة تمعب دكرا ىاما في تصكير ىذه األخيرة مف خبلؿ تقميص الكقت كالسرعة 
في نقؿ المعمكمة ككسب المزيد مف الجاميير المستمعيف بالنسبة لئلذاعة لذلؾ نجدىا تسعى 
إلى إستخداـ ىذه التكنكلكجيات، كىذا ماجعمنا نيتـ بدراسة ىذا المكضكع محاكليف معرفة إف 

 .كانت إذاعة الجزائر مف غميزاف تطبؽ تكنكلجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ الحديثة أـ ال 
 : أهداف الموضوع

بعد إظيار األسباب التي دفعتنا إلى إختيار المكضكع فإنو مف المنظقي أف ىناؾ مجمكعة 
مف األىداؼ المحددة التي كاف ليا إرتباط كثيؽ بالمكضكع، كسنحاكؿ الكصكؿ إلييا مف 

: خبلؿ ىذه الدراسة كمف اىميا 
التعرؼ عمى طرؽ العمؿ اإلذاعة باستعماؿ التكنكلكجيا اإلتصاؿ الحديثة باإلضافة إلى 

. معرفة مدل أىمية تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ الحديثة في اإلذاعة المحمية 
كمدل فاعميتيا في تحسيف خدماتيا كزيادة عمى ذلؾ التعرؼ عمى تاريخ دخكؿ ىذه الكسائؿ 
الحديثة في اإلذاعة كمزاياىا كعيكبيا بالنسبة لمعماؿ باإلضافة إلى التعرؼ عمى إتجاىات 

 .القائميف عمى العمؿ اإلذاعي تحتكم ىذه التكنكلجيات الحديثة 
  : الدراسات السابقة

إف الدراسات السابقة تعد خطكة ىامة في البحث العممي الذم يعده الباحث حكؿ ام مشكمة 
 :كمف أىـ الدراسات التي سبقت ىده الدراسة مايمي

بعنكاف دكر اإلذاعة الجزائرية في معالجة قضايا المجتمع الجزائرم التحقيؽ  : الدراسة األولى
اإلذاعي نمكدجا، دراسة ميدانية بالقناة األكلى الكطنية في إطار معالجتيا لرسالة ماجستير 



، تيدؼ الدراسة إلى تبياف دكر اإلذاعة 2008-2007مف إعداد الطالبة أمينة دالية سنة 
تحقيقات التي تذاع  فييا كالتي في النياية تمثؿ رسالة إتصالية كمدل إنشغاليا اؿمف خبلؿ 

بإىتمامات المستمعيف كمف أىـ اليداؼ الفرعية معرفة عكامؿ التحقيؽ اإلذاعي بالقناة األكلى 
ككذا معرفة المصادر التي يعتمد عمييا الصحفي المكمؼ بالتحقيقات ، كمعرفة مصادر 

معمكمات المحقؽ، كتتمحكر إشكاليتيا حكؿ معرفة قضايا التي يتناكليا التحقيؽ اإلذاعي في 
القناة األكلى، كما اعتمدت عمى عدة فرضيات أكليا يتناكؿ التحقيؽ اإلذاعي في القناة 

ىماؿ الثركة الزراعية، ككقع إختيارىا عمى عينة تمثمت في مجمكعة  األكلى قضايا التحضر كا 
اإلذاعة، مستخدمة  في مجمكعة مف الصحفييف الذيف يقكمكف بالتحقيقات اليكمية الميدانية في

 .المنيج التاريخي كمنيج المسح اإلجتماعي مستعممة أداة المقابمة لجمع المعمكمات 
كمف اىـ النتائج التي تكصمت إلييا ىناؾ مجمكعة ضغكطات تكاجو الصحفي المحقؽ سكاء 

داخؿ اإلذاعة أك خارجيا في زمف الديمقراطية كحرية التعبير في الجزائر قد يككف لو أثر 
 .كبير عمى مردكدية اإلنتاج اإلذاعي عمكما 

 :الدراسة الثانية 
تحت عنكاف التكنكلكجيا اإلتصاؿ في التسعينات التطكرات كالتاثيرات اإلتصالية، قاـ بيا 

،رصد في مختمؼ التأثيرات الرئيسية ليذه التطكرات 1994محمكد عالـ الديف في عاـ 
الراىنة في تكنكلكجيا اإلتصاؿ عمى اإلتصاؿ الجماىيرم كعممية عمكما كخاصة عمى 

 .الكسائؿ اإلعبلمية كعمى الجميكر 
: كنتج عف دراستو مايمي 

التأثير في تكنكلكجيا اإلتصاؿ الجماىيرم كبكجو خاص عمى كسائمو كعميو عممية مستمرة 
متصمة ذات أطراؼ متعددة، كيمكف رصد بعض التاثيرات التي أحدثتيا التطكرات الراىنة في 
تكنكلكجيا اإلتصاؿ عمى كسائؿ اإلتصاؿ عمى كسائؿ اإلتصاؿ الجماىيرم كعمى الجميكر 

: 1في الجكانب التالية 
: التأثيرات اإلتصالية عمى كسائؿ اإلتصاؿ 

. إف تكنكلكجيا اإلتصاؿ الجديدة لـ تمغي كسائؿ اإلتصاؿ القديمة كلكف طكرتيا بشكؿ أحسف 
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عمى الرغـ مف أف الكسائؿ اإلتصالية التي افرزتيا تكنكلكجيا اإلتصاؿ الراىنة تكاد تتشابو في 
التفاعمية، البلجماىيرية : عدد مف سمات مع الكسائؿ التقميدية إال انيا ليا سمات مميزة مثؿ 

..... كغيرىا 
دراسة ” بعنكاف استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ في اإلنتاج اإلذاعي كالتمفزيكني  : الدراسة الثالثة

، اجريت ىذه 2005قاـ بيا عبد الباسط محمد عبد الكىاب في عاـ . تطبيقية كميدانية
الدراسة عمى فئتي العامميف في اإلذاعة كالتمفزيكف اليميني كقد أقر أفراد العينة بأف استخداـ 

. تكنكلكجيا االتصاؿ لو دكر في التأثير عمى اإلنتاج اإلذاعي كالتمفزيكني كتحسينو 
 في تطكير NTICتحت عنكاف دكر التكنكلكجيا الحديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ : الدراسة الرابعة 

 .المجتمع في ظؿ السبر نطيقا
، 2008 –2007في إطار تحضيرىا لرسالة ماجستير مف إعداد الطالبة مبلؿ نصيرة سنة 

تيدؼ مف كراء ىذه الدراسة إلى كشؼ النقاب عف التفاعؿ بيف تطكر التكنكلكجيات مف جية 
كتطكر المجتمع مف جية أخرل باإلضافة إلى إستجبلء مدل التغيير الحاصؿ كدلؾ مف 
خبلؿ كصؼ ما ىك إتصاؿ ك ما ىك تحكـ، سكاء بالنسبة لؤلفراد اك بالنسبة لممؤسسات 
كالحككمات مف خبلؿ كصؼ لمسمككيات الجديدة التي إنتشرت بشكؿ كبير، ككدا كصؼ 

يجابيات ىدا اإلنتشار مف خبلؿ التطرؽ إلى الجريمة السبر نطقية كاألمف  كصؼ سمبيات كا 
السبر نطيقي كتتمحكر إشكاليتيا حكؿ معرفة ام مدل أثرت تكنكلكجيا اإلتصاؿ عمى .

المجتمعات المعاصرة ؟ كفيما يتمثؿ ىذا التأثير اساسا ؟ 
مستخدمة المنيج الكصفي التحميمي الذم رأتو مناسبا لمثؿ ىذه الدراسات استعممت أداة 

مف خبلؿ تسجيميا في عدة مكاقع  (مشاركة  )المبلحظة التي كانت في أغمب األحياف 
. عربية كأجنبية 

، كىذا التغيير حصؿ بفعؿ  كمف أبرز النتائج التي تكصمت إلييا أف العالـ كمو تغير اليـك
التطكر التكنكلكجي، فيذا األخير قد غير البنية المعرفية لدل األفراد حتى فيـ يرتد المدراس 

يكما، فما بالؾ بمف نعامؿ بشكؿ مباشر مع ىذه التكنكلكجيات كاف السمككات الجديدة فرضت 
تسير  عمينا نفسيا، لكي نبلحظيا عمى أألقؿ، كلكننا حاكلنا تصنيفيا ككصفيا بناءا عمى ما

مكانات  . لنا مف كسائؿ كمصادر كا 
-IIيعتبر المنيج الحجر األساسي في تنظيـ أفكار الباحث في جميع :منهجية البحث 



الدراسات اإلعبلمية، كذلؾ لمتحكـ في المكضكع كالكصكؿ إلى نتائج منطقية، فالمنيج يعرؼ 
عمى أنو الطريؽ إلى معرفة عممية كالكشؼ عف الدراسة بكاسطة إستخداـ مجمكعة مف قكانيف 

كالقكاعد التي ترتبط أساس بتجميع البيانات كتحميميا حتى تساىـ في الكصكؿ إلى نتائج 
مممكسة، كقبؿ التطرؽ غمى المنيج المستخدـ ال بد مف اإلشارة إلى أف لكؿ منيج شركط 

كمتطمبات كقدرات محدكدة في البحث ، تفرض عمى الباحث إتباعيا في الحاالت معينة، كما 
نما طبيعة المكضكع ىي التي  أف عممية إختيار الباحث لمنيج بحث ال يتـ بطريقة عشكائية كا 

. خرآتفرض عمى الباحث تفضيؿ منيج عمى 
كفرضت طبيعة مكضكعي إستخداـ المنيج الكصفي كالذم يقـك بدراسة ما ىك مكجكد حاليا 

 .1كييدؼ إلى شرح كتحميؿ البيانات

كيعتمد ىذا المنيج عمى عدة أساليب في دراسة الظاىرة، كأقصد دراسة حالة العمؿ اإلذاعي 
. في ظؿ تكنكلكجيا اإلتصاؿ الحديثة

 مف الطبيعي أف لمبحث مجمكعة أدكات كعمى الباحث االعتماد عمى أداة :أدوات البحث 
معينة كالتي يراىا مناسبة لمكضكع البحث، لقد إستعممت في بحثي ىذا أداتيف مف أجؿ جمع 

المعمكمات كبيانات كىما المبلحظة كالمقابمة بإعتبارىما أداتيف مف اجؿ الجمع المعمكمات 
ىي : كبيانات كىما المبلحظة كالمقابمة باعتبارىما أداتاف مناسبتاف لمكضكع البحث، فالمقابمة
تفاعؿ بيف الباحث كالمبحكث في شكؿ خطاب لفظي، كىي مجمكعة مف األسئمة التي 

يكجييا الباحث لممبحكث كالغرض منيا الكصكؿ إلى بعض المعطيات كالبيانات كالمعمكمات 
كما تعدت تقنية مف التقنيات خطكات البحث العممي تستعمؿ كجيا لكجو دكف كجكد كسيط 

إستخدمت في ىذه الدراسة تقنية المقابمة كذلؾ . 2تككف في ميداف إجراء البحث العممي 
إلستكماؿ بعض البيانات الكاردة في اإلطار النظرم كالتطبيقي مف حيث اإلمكانيات 

. كالظركؼ التقنية لئلنتاج كاإلرساؿ كتطكراتيا 
المبلحظة يقصد بيا المشاىدة الدقيقة لمظاىرة تمثؿ جزء جكىريا لممنيج العممي، تعتمد عمى 

 استعنت بالمبلحظة كتقنية في ميداف البحث 3الحكاس كالعقؿ، إلدراؾ العبلقات بيف الظكاىر
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المتمثؿ في إذاعة الجزائر مف غميزاف مف أجؿ مشاىدة كمبلحظة العمؿ داخؿ اإلذاعة ككذا 
تسجيؿ جميع المبلحظات التي مف خبلليا يتـ جمع البيانات كالمعمكمات ذات صمة بالعمؿ 

. اإلذاعي 
:  مجتمع البحث -

يشمؿ جميع عناصر كمفردات المشكمة أك ظاىرة المدركسة كيتـ مف خبللو إختيار عينة 
 .1الدراسة 

كيتمثؿ مجتمع البحث في المكضكع المراد دراستو في الجميكر الداخمي إلذاعة الجزائر مف 
. غميزاف ككنو يخدـ بصفة كبيرة المكضكع 

: التعريؼ اإلجرائي لمجتمع البحث 
يشمؿ جميع العامميف في إذاعة الجزائر مف غميزاف باختبلؼ مستكياتيـ كأجناسيـ كتفاكت 

 .اعمارىـ 
ىي طريؽ مف طرؽ البحث كجمع المعمكمات ، فتؤخد عينة مف مجمكع ما  : عينة البحث-

لئلنتقاؿ مف الجزء إلى الكؿ، اك لمتكصؿ  إلى  لمحكـ  عمى المجتمع في ضكء بعض األفراد 
، فيي ضرب مف اإلستقراء، كليست العينة إال مثاال أك مجمكعة أمثمة يستخمص منيا أحكاـ 

فييا قدر إحتماؿ، كيمكف اإلستعانة، بيا في بعض اإلجراءات العممية أك اإلستنتاجات 
يستعمؿ في ىذا المنيج في البحكث اإلحصائية ككؿ قيمتو في تحديد  النظرية ككثيرا ما

ختيار العينة المبلئمة .  2الغرض منو كا 
 مكظفيف 10كتمثمت العينة اك كقع إختيارم عمييا في مكظفي إذاعة غميزاف، كانتقيت 

 .صحفييف ككاف إختيارىا قصديا 
 :  الخمفية النظرية

لقد ارتكزت في ىذا اإلطار عمى نظرية الحتمية التكنكلكجية لماؾ لكىاف الذم أطمؽ مصطمح 
، كيعني قياـ كسائؿ اإلتصاؿ الحديثة بكسر الحكاجز بيف  village globalالقرية الككنية 

الشعكب العالـ لتصبح  الكرة األرضية قرية صغيرة،النظرة تعكس تجارب البشر مع كسائؿ 
 اإل تصاؿ  لفاإل عتماد عؿ. االتصاؿ كعبر التاريخ كتأثير ىذه االتجارب في المجتمع تقافتة
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الشفكم الذم يسيطر عمى حاسة السمع، الى اف تـ اختراع الطباعة فظيرت الصحافة 
فتحكلت األصكات إلى حركؼ ككاف ليا أثر في . المطبكعة ك الكتاب كإمتداد لحاسة البصر

إنتشار التعميـ كالتقميص األمية، كأصبحت حاسة البصر حاسة مسيطرة في حصكؿ الناس 
نتشار  عمى المعمكمات، كساىـ الكتاب في التعميـ العاـ بالمجتمعات كتشكيؿ الثقافة كا 

الذم أكجدت  المعمكمات كما اثرت كسائؿ األخرل عمى المجتمعات البشرية كالترانزستكر
. تصكرات جديدة لمبشر أماكف نائية كالتمفزيكف الذم اثر عمى أبعاد الشعكر كأنماط اإلدراؾ

: كتقـك نظرية ماؾ لكىاف عمى عدة فرضيات
ىي مضمكف : ىي الكسيمة،الكممة المكتكبة ىي مضمكف المطبكعات، كالمطبكعات 1الرسالة 

التمغراؼ كالفاكس كالكبلـ ىك مضمكف عممية التفكير كيرل ماؾ لكىاف أف الكسائؿ التي 
:  عرفيا اإلنساف تنقسـ إلى نكعيف 

الراديك كالسينما ك الفتكغرافيا ليا كضكح عالي كتفصيبلت كثير فبل : الكسائؿ الساخنة مثؿ 
. تترؾ الكثير لممتمقي كي يكمميا فيي تتطمب المشاركة ضئيمة منو 

الياتؼ، التمفزيكف الرسـك المتحركة ليا كضكح منخفض حيث نقدـ : الكسائؿ الباردة مثؿ 
. معمكمات قميمة تتطمب مف المتمقي قدرا عاليا مف المشاركة 

:  النظرية أبعاد
إف النظرية التي جاء بيا ماؾ اكىاف تتحدل كسائؿ االتصاؿ كمشاكميا االجتماعية ك تأخذ 

اإلنساف في المجتمع فئلنساف ىك المحكر كاألساس كالمقصكد في جميع  بعيف االعتبار
التحكالت كالتغيرات لذا يعتبر ماؾ لكىاف الكسائؿ كيفما كاف نكعيا نابعة عف اإلنساف كفي 

كالكسائؿ التي إكتشفيا اإلنساف تكاد تككف كميا في  ميداف اإلتصاؿ كىذا طبيعي . خدمتو 
إذا اعتبرنا اف اإلنساف إجتماعي بالطبع فإنو دائما بحاجة لئلتصاؿ بغيره كنكعية اإلتصاؿ 

. تتغير كتتجد عندما تتجدد الكسمية 
إف عالمنا ” كبفضؿ ىده الكسائؿ أصبح العالـ ينكمش كيتقمص إلى درجة أنو يصبح قرية 

 .1” ليس ىك إال قرية 
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-III حدود البحث :
: اإلطار المكاني لمدراسة 

. تمركزت الدراسة في كالية غميزاف،كسممت صحفي إذاعة الجزائر مف غميزاف الجيكية 
: اإلطار الزماني 

 مام مزدكجة بيف الفترة الصباحية 27 مام إلى 04استغرقت الدراسة مدة زمنية امتدت مف 
. كالمسائية 

. استغرقت اإلجابات ىذا الكقت الطكيؿ بسبب ضغكط العمؿ،كضيؽ كقت الصحفييف 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



إف التطكر التكنكلكجي الذم عرفو العالـ في النصؼ الثاني مف القرف الماضي : تمهيد 
 ككسائميا كتقديـ محطتيا عمى مستكل كؿ دكلة قد نتج عف إمكاناتيايمكف اإلذاعة مف تطكر 

ىذا الكضكح في خمؽ المنافسة فيما بينيا بخمؽ التمايز مف خبلؿ اإلعداد كالتقديـ كالبرامج 
الخاصة بكؿ محطة، فظير اليـك التخصص حسب نكعية البرامج لتميد إلى ظيكر فكرة 

إنشاء اإلذاعات الجيكية ثـ أصبح التخصص أكثر لتظير محطات إذاعية متخصصة في 
البث المحمي، حسب المساحة المغطاة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:  مفهوم اإلذاعة : المبحث األول 
  تعريف اإلذاعة: المطمب األول 

” ذياعانا ” كذيكعو كشيخكخو ك ” ذيكعا ”ك ”يذيع ”  كالخبر الشيءكممة اإلذاعة مف ذاع 
ـ خبره تيستطيع ؾ  مف الأكمف ال يكثـ السر “ بالكسر”  كانتشر كالمذياع فالشيء: محركة 

فؤلف األسرار ” كيقاؿ  : أكلياءكالجمع المذاييع  كمنو قكؿ عمي رضي اهلل عنو في صفة 
كبو فسر ”  كأظيره أك نادل بو في الناس أشفاهمذياع كلؤلسباب مضياع كأذاع سره كبو 

. الزجاج
ذا” :قكلو تعالى   بو في كنادكاضيرك أأم ”  بو أذاعكه جاءىـ أمر مف األمف أك الخكؼ كا 

. الناس
 بكاسطة استقباليا ك التمفزيكف بقصد اإلذاعةكيقصد باإلذاعة إرساؿ برامج :  اصطالحا

جميكر عاـ متميزة بدلؾ عف إرساؿ البلسمكية المعينة المكجية لمحطات خاصة تستقبميا 
معارؼ البريطانية نجد كصفا لئلذاعة بأنيا النشر المنظـ أك اإلذاعة لئلمتاع اؿكفي دائرة 

entertaimmentك كاإلعبلـ قinformation  ف كاحد آ في الستقباليا كالتثقيؼ كغيرىا
. بكاسطة جميكر متناثر يتككف مف أفراد كجماعات بأجيزة استقباؿ مناسبة 

 أك نشر االنتشار أم (ذيعاؿ)كذلؾ في المغة العربية كردت إشارة إلى كممة إذاعة كىي تعني 
. كغير معركؼ أكاإلعبلف ما كاف خافيا 

فالذياع أف يشيع األمر كأذاعت باألمر إذا أفشيتو كأظيرتو كأذاع الخبر أم فشا كانتشر أك 
. فشا ك ظير 

فيي المصدر " إذاعة " التعريؼ المغكم الذم استحدثو مجمع المغة العربية في مصر الكممة 
. مف أذاع كىي نشر األخبار كغيرىا بكاسطة الجياز البلسمكي كالمذياع ىك آلة اإلذاعة 

كيمكف تعريؼ اإلذاعة أيضا بأنيا االنتشار المنظـ كالمقصكد بكاسطة الراديك لمكاد إخبارية 
كتعميمية كتجارية كغيرىا مف البرامج لتمتقط في كقت كاحدة بكاسطة المستمعيف المنشريف في 

. شيء أنحاء العالـ الفردم كجماعات باستخداـ أجيزة االستقباؿ المناسبة 
اإلذاعة تعد أكسع اإلعبلـ إنتشارا كأكثرىا شعبية كجميكرىا ىك الجميكر العاـ بجميع 

مستكياتو، فتستطيع الكصكؿ إليو مخترقا جميع الحكاجز األمية كالعقبات الجغرافية كالقيكد 
السياسية التي تمنع بعض الكسائؿ األخرل مف الكصكؿ إلى مجتمعتيا كما إنيا التحتاج إلى 



التمثيمية : إتصالية مختمفة مثؿ” تفرغ تاـ كتتخد اإلذاعة لمكصكؿ إلى جميكرنا أشكاال 
 . 1كالربكرتاج اإلذاعي كاإلعبلف كاألغنية

كباستعماؿ المكسيقى كالمؤثرات الصكتية يمكف تييئة دىف الجميكر المتمقي لتمقي الرسالة 
اإلعبلمية كخمؽ جك نفسي المناسب لتقبؿ الفكرة كاالقتناع بيا، إال أنو يغيب عف الذىف أف 

إقتراب اليـك تختمؼ مف حيث مناسبتيا المكضكعات المختمفة، فما يصبح إذاعتو في الصباح 
ال يصح في المساء، كيبلحظ إلى الجانب دلؾ أف تكمفتيا أعمى منيا في حالة الصحؼ أك 

. المجبلت كأقؿ مف السينما كالتمفزيكف 
عادة إذاعتيا أكثر مف مرة، فتكتسب في كؿ مرة  كتمتاز الكممة المذاعة بإمكاف تسجيمتيا كا 

بث اإلىتماـ بالمسائؿ العامة كفي سرعة تجميع  قكة إضافية، فضبل عف قدرتيا عمى
 .2الجماىير حكؿ رأم معيف كخاصة أكقات األزمات 

: نشأة اإلذاعة : المطمب الثاني 
 قي صكرة تجارب ال سمكية ليكاة البلسمكي، ككاف عددىـ 1919بدأت اإلذاعة منذ عاـ 

 كنظرا إلرتفاع  1كبير قبؿ الحرب العالمية األكلى كانحصرت تجاربيـ في التمفكف البلسمكي 
كممة مد األسبلؾ التميفكنية لمسافات بعيدة ثـ تطكرت ىده الفكرة ببطء إلى العمؿ عمى 

  كمع قرب نياية القرف التاسع عشر كانت  arial telegrafyإستخداـ التمغراؼ اليكائي 
الفكرة قد سيطرت عمى العديد مف العمماء كالمجربيف إلى أف التكصؿ العالـ اإليطالي الشاب 

 . 1896إلى تحقيؽ ىذه الفكرة عمميا عاـ ”  gugliem marconi”جكجميممك مارككني  ” 
كانت اإلشارات التي أبتكرىا مارككني تتـ اإلتصاؿ عبر مسافات قصيرة في إيطاليا، كفي 

   أصبح لدل مارككني القدرة عمى إرساؿ اإلشارات البلسمكية عبر القناة1899عاـ 
 في john flming” جكف فميمينغ ”  نجح العالـ اإلنجميزم 1901اإلنجميزية، كفي عاـ 

 كفي عاـ ،إختراع الصماـ الثنائي الذم يحكؿ التردادت الصكتية إلى الترددات الكيربائية
 إختراع الصماـ المفرغ lee de forestلي دم فكرست ”  إستطاع العالـ اإلمريكي 1906

nacumtube  3 ككاف ليذيف اإلختراعيف داللة كبيرة في تطكر اإلذاعة المسمكعة  .
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-1914 ) إستخداـ اإلذاعة البلسمكية ألغراض شعبية خبلؿ حرب العالمية األكلى ألقد بد
كقد أدل اإلستخداـ العسكرم لئلذاعة البلسمكية إلى تحسيف معدات األجيزة ، كتـ  ( 1918

تدريب اآلالؼ العالميف عمى إستخداـ اإلشارات البلسمكية، ككاف ىؤالء الرجاؿ العسكريكف 
. ىـ طميعة العمؿ اإلذاعي بعد عكدتيـ إلى الحياة المدنية 

كلدلؾ يمكف القكؿ باف البلسمكي ىك األب الحقيقي لئلذاعة كأنو يمثؿ اإلرىاصات األكلى 
.  1لئلذاعة 

ق ذكبعد إنتياء الحرب العالمية األكلى ظيرت نكادم تيتـ، بالخدمات اإلذاعية، كبدأ تطكير ق
. الخدمات في ببلد عديدة 

ككاف األلماف كالكنديكف قد سبقك العالـ في إستخداـ اإلذاعة ككسيمة إتصاؿ شعبية مند عاـ 
 تـ تبعتيا الكاليات المتحدة األمريكية بإفتتاح أكؿ محطة إذاعية منتظمة في مدينة 1919

  kDkAباسـ 1920 أغسطس مف عاـ 31األمريكية في ” ميتشجاف ” بكالية “ بتسبيرج”
التي تعتبر أكؿ إذاعة منتظمة في العالـ، كخبلؿ العشرينيات بمغ عدد الدكؿ التي تستخدـ 

اإلذاعات المنتظمة نحك أربعيف دكلة، ككانت بريطانيا مف أكائؿ الدكؿ األكركبية التي تنشئ 
 1922  عاـ  BBC، كتبلىا إنشاء ىيئة اإلذاعة البريطانيا 1920محطة إذاعية مند مايك 

 حتى كانت ىناؾ محطة إذاعية  كاحدة عمى األقؿ في كؿ دكلة مف 1924كما إنقضت سنة 
محطة إذاعية، كفي عاـ 600دكؿ العالـ المتقدـ، كفي السنة التالية أصبح في العالـ نحك 

قفز عدد 1960 ازداد عدد المحطات اإلذاعية إلى أكثر مف الضعؼ بقميؿ، كفي عاـ 1935
. المحطات اإلذاعية عمى مستكل العالـ ليصؿ إلى سبعة أالؼ كخمسمائة محطة إذاعية
كعمى مستكل العربي بدأت اإلذاعة في كقت غير متأخر نسبيا عف دكؿ العالـ المتقدـ 

، كتكالى ظيكرىا في 1925ككانت مصر أكؿ دكلة عربية التي عرفت اإلذاعة كذلؾ عاـ 
جميع أنحاء الكطف العربي، كتنامت تدريجيا قدرات اإلذاعة في الدكؿ العربية حيث كصمت 

  .2عمى خارج حدكد الدكؿ العربية مف خبلؿ اإلذاعات الدكلية المكجية
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. أهمية اإلذاعة : المطمب الثالث 
: ىناؾ إىتماـ كبير باإلذاعات لمعديد مف األسباب منيا 

تمعب دكرا كبير في حياة قادة الرأم حتى في الريؼ كبيف العماؿ في مختمؼ المجتمعات 
. المحمية الصغيرة 

إكساب الطفؿ الكثير مف القيـ كالتقاليد المرغكبة كما يصاحبيا مف تعديؿ في السمكؾ كذلؾ 
عف طريؽ تجاكب الطفؿ مع األحداث ال سيما عندما يجب أف يشارؾ األبطاؿ في قيميـ 

 . 1كمثميـ
تحقيؽ السبؽ الصحفي كتكفير عنصر الحالية في بث األخبار كالمعمكمات فاإلرساؿ - 

مكجكد عمى مدار اليـك يستطيع  مف خبللو اإلنساف الحصكؿ عمى األخبار في أسرع كقت 
 .ممكف 

أنيا المصدر الرئيسي لؤلخبار سكاء في الدكؿ المتقدمة أك السائرة في طريؽ النمك خاصة - 
 .عند كقكع األحداث 

تؤثر اإلذاعة تأثيرا كبيرا في المستمع كبشكؿ صحيح ألف العبلقة األلفة يبنيما تفتح عالما - 
 .خاصا بو كسط الزحاـ ، فالمستمع يشعر ككأف الراديك  يتحدث إليو فقط 

كما يعكس أىمية الراديك انو اصبح جزءا ىاما الزما بيف أجيزة كؿ بيت تقريبا كيقبؿ المستمع 
إليو في أم مكاف سكاء في المنزؿ أك المراكز اإلجتماعية أك في السيارة، المكتب، أثناء 

 .العمؿ أك النادم 

الكممة المذاعة ليا تأثير خطير فيي تدكر حكؿ العالـ سبع مرات في الثانية الكاحدة مما - 
 . 2يجعميا أكثر فاعمية فيي تعد مف أقكل الكسائؿ مف أقكل الكسائؿ في التأثير الجماىير

أصبح الراديك سبلحا مف اسمحة الحرب النفسية كأداة رئيسية في العبلقات الدكلية كخاصة 
. عند حدكث األزمات كالمشكبلت السياسية في العالـ 

أنيت اإلذاعة عزلة المكاطنيف كخففت مف اإلحتكار اإلعبلمي ككفرت لمجماىير كجيات - 
نظر مختمفة عما ىك معتادكف عميو تجاه القضايا الدكلية   

نظرا لقمة التكاليؼ إعداد البرامج اإلذاعية إستطاعت دكؿ صغيرة أف تعرض عمى العالـ - 
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   .1ثقافتيا كحضارتيا كتبثيا لمدكؿ الكبرل
 خصائص اإلذاعة : المطمب الرابع 

لكؿ كسيمة إتصالية بعض الخصائص التي تميزىا عف : خصائص اإلذاعة ككسيمة إعبلمية 
ستعماالت قد ال تتكفر  غيرىا، مما يجعميا تخدـ الجميكر بطريقة مختمفة، كتحقؽ إشباعيا كا 

كتنكع البرامج اإلذاعية كتباينيا  . 2في سكاىا، كتمتاز اإلذاعة بمخاطبتيا لحاسة السمع 
. يجعؿ مما تقدمو مادة  ال يمؿ المستمع منيا 

كيعد الراديك الكسيمة األكثر إنتشارا كأقدرىا عمى إجتياز المسافات كالكصكؿ إلى األعماؽ 
. الريؼ كالبكادم، الصحراء، بسيكلة كبأقؿ النفقات مقارنة بغيره مف الكسائؿ اإللكتركنية 

تخطييا حكاجز المستمع كالفقر، كاإلعاقة ” ىناؾ ميزة أخرل ىي أف اإلذاعة كسيمة يسيؿ 
يستطيع البث اإلذاعي اف  . 3” البدنية كالبصرية، كتحيطيا الحدكد السياسية كالجغرافية 

يصؿ إلى جماعات خاصة مثؿ كبار السف، كاألطفاؿ، ك األقؿ تعميما ك األمييف، كبعض 
الحرفييف حتى أثناء أدائيـ لعمميـ كسائقي السيارات ليساىـ بذلؾ في تنشيط الخياؿ عند 
جميكر المستمعيف مستثمرا كافة مفردات عنصر الصكت كما يمكننا القكؿ اف تجربة 

غير المرئية،يمكف اف يفسح مجاؿ الخياؿ كصكرا اكتر إتقانا كحيكية مف تمؾ التي .اإلستماع
يمكف اف يفسح مجاؿ الخياؿ كالصكر أكتر إتقانا كحيكية مف تمؾ التي يمكف اف تقدميا 

الكسائؿ المرئية ، ألف المشيد بمثابة تجميد لخياؿ المشاىد ألنة يفرض عميو شكبل،كصكر 
معينة تمثؿ كاقعا معينا مف كجية نظر الفرد ىك المؤلؼ أك المخرج مثبل بينما الراديك كجياز 
ناقؿ لمبرامج اإلذاعية المسمكعة يحرر الخياؿ كيطمؽ لو العناف ببل قيكد أك حدكد كما يمنح 

الكاتب حرية كاممة لبلنتقاؿ الزماني كالمكاني، كيمتاز بخاصية القدرة عمى اإلقناع كفقا 
لطبيعة كسمات الكممة المسمكعة مف حيث الكضكح كالبساطة كالحيكية، كأنيا مفيكمة 

. كمباشرة 
فاإلذاعة ككسيمة مف كسائؿ األعبلـ ليا قدرة خارقة في التأثير التعادليا اال قدر الثأثير 

المباشر، التأثير الشخصي الذم ىك نتيجة اإلتصاؿ بيف الشخصيف أك أكثر مباشرة، ككثير 
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ما يصبح جياز الراديك عند المستمع بمثابة صديؽ شخصي أك رفيؽ، كيتحكؿ ىدا الجياز 
 . 1إلى شخصية متجسدة تريحو أحيانا، كتثيره أحيانا أخرل 

كبيذه الخصائص تجمع ىذه الكسيمة عدة مميزات أىميا ما يحقؽ مصطمح الجامعة 
. 2الشعبية

عتماد اإلذاعة عمى ميزة المشاركة، كألنيا تستيدؼ أ م ما تستعممو مف الناحية األسمكب كا 
شريحة كاسعة مف الجميكر غير متجانس كبذلؾ نبلحظ أنو بعد دخكؿ النظـ الرقمية لئلذاعة 

.  سكؼ يكثر عدد المحطات اإلذاعة كيككف اإلختيار ذاتي لمجميكر بتخصص كبير 
 :خصائص اإلذاعة كوسيمة اعالنية -2

تتكفر في اإلذاعة ميزات تختص بيا عف باقي الكسائؿ اإلعبلنية  التي تقـك ببث أنكاع 
 ما يعرؼ في ببلد المغرب اإلشيار مف بيف أكإعبلنية مختمفة بينيا اإلعبلف التجارم 

: الخصائص المكجكدة في اإلذاعة ككسيمة اعبلنية نجد 
 تككف كثيرة ،كغيرة محدكدة بؿ مكجزة أف كممات اإلعبلف ال ينبغي أف أم :التركيز-1

كمحدكدة  التراكيب كبدكف ام حشك فائض كال مكجب لو ،ألف المستمع قد يمؿ الكبلـ الكثير 
 قد ال يستطيع معرفة األىداؼ المطمكبة بشكؿ أكالذم اليحدد األغراض بصكرة دقيقة 

. كاضح
 مختمؼ فئات المجتمع ذات إلى اإلعبلف اإلذاعي دك جميكر كاسع ينتمي أف :السهولة -2

 يككف مفيكما كما أفالمستكيات الثقافية ،المتفاكتة تفاكتا كبيرا لذا فاف النص اإلعبلني يجب 
 اإلعبلف آك التذكرالمستمع عمى   يخمك مف التعبيرات المعقدة التي قد تجبرأف يجب إف

الؾ سكؼ يفكت عميو بقية اإلعبلف، فطبيعة اإلعبلف اإلذاعي تختمؼ عف ذ أفف إذتفكير 
مراجعة بعض أك  يراجع مثبل القراءة بذائية أف المستمع ال يستطيع أفاإلعبلف الصحفي في 
. المكاضيع التي فاتتو

: الخطابية - 3
 خاص يساعد عمى مكسيقيإف كممات كتقارير اإلعبلف اإلذاعي تتطمب أف يككف ليا رنيف 
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 كبذلؾ تعتبر مف أبسط 1إثارة إعجاب المستمع بمكسقية التعابير كجماليا كتجعمو يتذكرىا 
كأسيؿ الكسائؿ اإلعبلنية، ألنيا كسيمة مباشرة كسريعة لتكصيؿ أك نقؿ الرسائؿ اإلعبلنية 

. إلستخدامو في المحاالت الصغيرة إلنخفاض تكمفتو 
   .2كما يمكف اإلستماع لئلعبلف مف خبلؿ الراديك حتى أثناء قيادة السيارات

كسيكلة كصكلو لطبلب المدارس كالجامعات ك األكالد صغار السف خاصة في حالة أستخداـ 
. قى مالمكس

كتقنيا تعرؼ ااإلذاعة المحمية في ضكء البث منخفض قدرة إلى منطقة سكانية متجانسة، 
كربما تشير إلى مشاركة جميكر المجتمع المحمي في إنتاج البرامج أكثر مف مشاركتيـ في 

. السياسة كالتخطيط 
كىناؾ تعريفات أخرل تصنؼ الكضائؼ تؤكد عمى أىداؼ جكىرية التي تقـك بيا اإلذاعة 

ا النكع مف ذالمحمية، كمف تمؾ التعريفات ما قدمو اإلتحاد العالمي لئلذاعة المحمية بكصؼ ق
الذم تخدمو كما تساىـ في تنمية  اإلذاعات بأنيا تستجيب إلحتياجات المجتمع المحمي

 .محاكلة تحقيؽ الديمقراطية اإلتصاؿ
 . اإلذاعة المحمية: المبحث الثاني 
: تعريف اإلذاعة المحمية : المطمب األول 

كىك ذلؾ المكاف الذم يحؿ فيو، فالمحمية ىي المسائؿ الخصكصية : مأخكدة مف محؿ : لغة
المرتبطة بجية محددة في البمد كمفيكميا مقترف بالمفيـك الذم يحدد التقسيـ اإلدارم في 

. الببلد اك الكالية 
ىتمامتو : ا إصطالح ىي كسيمة إعبلمية مرتبطة أساسا بمجتمع خاص لو إرتباطاتو كا 

المختمفة كلو تقاليده  كعاداتو كقيمو المشتركة أـ عف تعريؼ الباحثيف اإلذاعة المحمية فقد 
تنكعت كتعددت باختبلؼ كتعدد كجيات النظر ليؤالء الباحثيف كالدراسيف كعرفتيا منى 
الحديدم كسمكل إماـ عمي أف ىذه الكسيمة جياز إعبلمي تخدـ مجتمعا محميا محدكد 

. 3كمتناسقا مف الناحية الجغرافية كاإلجتماعية كاإلقتصادية 
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اإلذاعة المحمية ككسيمة إتصاؿ جماىيرم مرتبطة أساسا بمجتمع خاص محدد المعالـ أك - 
الظركؼ كتككف ىده اإلذاعة في مجاليـ الطبيعي لمتعبير عف مصالحيـ كتعكس فيميـ 

. كتراثيـ كأدكاقيـ كأفكارىـ 
يؤكد عمى دلؾ الطاىر بف خمؼ اهلل الذم يرل أف اإلذاعة المحمية جياز إعبلمي يخدـ - 

ف الدكر التي تمعبو اإلذاعات المحمية أخد في النمك مع تحكؿ مكاضيع  مجتمعا محميا كا 
 . 1 اإلىتماـ بالتنمية إلى نشاط محمي 

ف إختمفت مف باحث آلخر تشترؾ في التعريؼ الكظيفي ليده الكسيمة  كتبقى ىده التعريفات كا 
مف خبلؿ أنيا كسيمة سمعية تصؿ رسالتيا إلى قطب كاحد مشترؾ في بعض السمات 

. كالخصائص  العامة المتعمقة أساس بالبيئة اإلقتصادية ككذا الثقافية المتميزة 
:  نشأة  اإلذاعة المحمية:المطمب الثاني 

، ترتب عنيا ظيكر التعددية اإلعبلمية، أصبحث السمطة تنظر 1988بعد أحداث أكتكبر 
 خبلؿ 1989إلى المجتمع الجزائرم مف منطمؽ تعدد األفكار كاألراء كىذا مأكده دستكر 

الخاص بجانب اإلعبلـ، الشيئ الذم جعمو يخرج مف دائرة  ( 40-39-36-35 )المكاد 
اإلحتكار حيث شيدت الصحافة المكتكبة زيادة العناكيف، كما عرؼ القطاع السمعي إقامة 

شبكة عمبلقة متعددة في إقامة محطات إذاعية محمية في عدة كاليات مف الكطف بعدما كاف 
القناة الثانية باألمازيغية كاإلعبلـ يقتصر عمى القنكات الكطنية، األكلى تبث برامجيا بالعربية 

كالثالثة بالفرنسية كالرابعة التي تمزج اإلسبانية كاإلنجميزية في فترات بث محددة، في حيف 
كاف المكاطف في المناطؽ النائية مف الكطف يعاني مف التيميش، لكف بعد صدكر قانكف 

 أكد عمى حؽ المكاطف في اإلعبلـ كىدا يعني عدـ إقتصار اإلعبلـ مف 1990اإلعبلـ 
خبلؿ أجيزتو عمى نخبة معينة بؿ تعدل ذلؾ ليصبح إعبلما جماىيريا يستيدؼ كؿ 
المكاطنيف، كىكذ أصبح مف الضركرم فتح إذاعات محمية تتكجو بالدرجة األكلى إلى 

 في إقامة عدة 1991المجتمع المحمي كبالتالي شرعت المؤسسة الكطنية لئلذاعة سنة
محطات إذاعية تيدؼ إلى فؾ العزلة اإلعبلمية إعطاء األكلكية إلبراز الثقافة الشعبية 

كالمحمية كربط مختمؼ المناطؽ بالتراب الكطني ببعضيا البعض ككانت البداية بإذاعة القرأف 
. الكريـ 
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 :  خصائص اإلذاعة المحمية: المطمب الثالث 
حتبللو مكانا بارزا بيف كسائؿ اإلعبلـ األخرل، كخاصة في  إكتسب الراديك أىمية كبيرة كا 
الدكؿ النامية التي تنتشر فييا األمية بشكؿ كبير كىذا ماجعؿ لمراديك الفضؿ الكبير في 

تخطي ىدا الحاجز كأصبح ىدا الجياز الذم يسمس كيمتع، كالرفيؽ ك الصديؽ الذم يؤنسنا 
ق الكسيمة تنفرد عف األجيزة ذكيبلزمنا في أم كقت كفي أم مكاف، كىذا ما جعؿ ق

ا كانت اإلذاعات المحمية عمى كجو الخصكص تختمؼ بإختبلؼ ذالجماىيرية األخرل فإ
المناطؽ المتكاجدة فييا، كباختبلؼ البرامج ككذا مضمكف كخصكصيات الجميكر 

 ، إال أنيا تبقى تشترؾ في جممة مف الخصائص كحسب عبد الدائـ عمر حسف ؼالمستيد

: فإنيا تتمثؿ فيما يمي 
 ىي كسيمة سمعية ترتكز عمى حاسة السمع مف خبلؿ األذف كىذا مايجعؿ :التنبيه السمعي 

الصكت فييا منبيا يشير إستجابتنا عند سماع الرسالة اإلعبلمية، كليذا يصنؼ الراديك 
. ضمف الكسائؿ الساخنة ألنو يتعامؿ مع حاسة كاحدة كىي السمع 

 يصؼ عبد الدائـ حسف الراديك بأنو كسيمة عمياء أك كسيمة غير مرئية يخاطب :المخيالية  
 يخمؽ مسرحا لخياؿ المستمع يتجاكز أفالمستمع دكف أف يراه أك يحدد مكانو، كما يستطيع 

. كؿ ماسبؽ أف يراه أك يعرفو أك يحتفظ بو في مخيمتو  
 ليس مف الضركرم أف يككف مستمع الراديك متعمما فيك يخاطب األمي، المتعمـ، :الشمولية 

  .الشاب كالطفؿ كالمرأة كالرجؿ، فيك يتخطى حاجز األمية كما يتخطى حاجز المكاف كالزماف
 الراديك لو قدرة كبيرة عمى اإلقناع ألف لو عبلقة بيف المذيع كالمستمع عبلقة :اإلقناعية 

شخص، مما يجعؿ مسار التأثير المباشر فيك يخاطب المستمع شخصية، فقد أظيرت 
التجارب أف الراديك أكثر فاعمية مف كسيمة المطبكعة كأنو كمما ازداد الطابع الشخصي 

.  لمكسيمة زادت قدرتيا عمى اإلقناع
 اإلذاعة المحمية محدكدة المساحة، أم خاصة بجميكر منطقة  معينة، لذا نجد :اإلقميمية 

الكثير مف اإلذاعات المحمية تنتسب في تسميتيا إلى تمؾ المنطقة التي تبث برامجيا أك أم 
. خاصية تميز ىذه المنطقة

ىي اإلذاعة التي تقـك عمى ديناميكية أك حركية النشاط، بمعنى أف العامميف :الديناميكية 
ؾ مثؿ اإلذاعات كالكسائؿ األخرل كىـ في ذؿفييا ينتقمكف بسرعة إلى مكاقع الحدث مثميا في 



. دكرة مستمرة لمحصكؿ عمى األحداث كاألخبار المحمية 
 كاف الفرد مف قبؿ ينتقي كيبحث عف أخبار مجتمعو المحمي في إذاعات :ة اإلتصال لسهو

أخرل كطنية كانت أك دكلية بكجكد اإلذاعات المحمية تغير الكضع فقد كفرت لو الكثير مف 
 . 1العناء ، كقدمت لو المعارؼ كالمعمكمات التي يبحث عنيا داخؿ كطنو كخارج حدكد ببلده

 منيا أنيا  peter m. lwisىناؾ خصائص أخرل اإلذاعة المحمية أشار إلييا بتر لكيس 
بيف ”تغطي مناطؽ صغيرة بالمقارنة بالكسائؿ الجماىيرية األخرل كأنيا تتضمف تفاعبل 

المرسؿ كالمستقبؿ كعادة ما تككف مستقمة في بعض النكاحي كأف ال تككف جزءا مف المؤسسة 
القكمية كما تتضمف تقسيما لممياـ اإلتصالية بيف المتخصصيف كغير متخصصيف إضافة 

  .إلى ككنيا تتضمف درجات مختمفة مف نفاد الجميكر كمشاركتو كاإلدارة الذاتية
: 1أهداف اإلذاعة المحمية : المطمب الرابع  

إف تأسيس إذاعة محمية يتطمب كضع  خطة مدركسة تأخذ بعيف اإلعتبار ثقافة كعادات 
كتقاليد المنطقة التي حرمت مف الكسائؿ، اإلعبلمية التي تساىـ بشكؿ كبير في نقؿ 

إنشغاالت كىمـك تمؾ المنطقة، لدلؾ تـ تأسيس اإلذاعة المحمية في الجزائر كىي تسعى إلى 
:  تحقيؽ عدة أىداؼ منيا 

السير عمى تمبية شبكة البرامج كاإلحتياجات الفعمية لممستمعيف الذيف تصميـ برامج - 1
اإلذاعة، تتعمؽ بالمضمكف كالمغة حيث يجب أف تتبلءـ شبكة البرامج مع ما يحتاجو 

   .المستمع كبمغتو المحمية كاإلحاطة بالمعمكمات الصادقة
. تنكير الرأم العاـ الكطني بإطبلعيـ عمى األنباء الداخمية كالخارجية - 2
. تنمية الكعي كنشر الثقافة، كتشجيع مختمؼ الفنكف كتركيج ليا - 3
. محاكلة إحياء تراث المحمي كالتركيج كالمحافظة عميو - 4
. تحقيؽ التفاعؿ في عممية اإلتصاؿ الجماعي - 5
خراجو غمى دائرة الضكء في - 6 بقائو حيا في أدىاف المستمعيف كا  بعث الحيكية في التراث كا 

. صكرة كاضحة 
خدمة التنمية المحمية كخاصة اف قضية التنمية إستحكدث عمى عقكؿ كأقبلـ المفكريف - 7
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. كالباحثيف لدفع عممية التنمية كتحقيؽ الرفاىية لممجتمع المحمي 
   .خدمة المجتمع المحمي كتمبية رغباتو - 8
تغطية األحداث المحمية كتقديـ الخدمات المختمفة لممجتمع بمختمؼ شرائحو عف طريؽ - 9

مشاركتيـ كممارستيـ  بحؽ اإلتصاؿ الذم يعتبر في الكقت الحاضر حقا مف حقكؽ 
. اإلنساف

المساىمة في شغؿ أكقات الفراغ بالمسرحيات كالركيات الفكاىية أك المسبلسبلت - 10
. الرياضية كالمنكعات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



:  خالصة 
لقد استطاعت اإلذاعة بصفة عامة كاإلذاعة المحمية بصفة خاصة الكصكؿ إلى جميع 

الجماىير بجميع مستكياتيـ مخترقة  حكاجز األمية كالعقبات الجغرافية كالقيكد السياسية التي 
تمنع بعض الكسائؿ األخرل مف الكصكؿ إلى مجتمعتيا، كما شاركت اإلذاعة بنظرياتيا 

.  ككسائميا المختمفة بقصد أك بغير قصد في تصادـ الحضارت المختمفة 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



:  تمهيد 
لقد شيد العالـ في السنكات األخيرة عصر جديد يدعى عصر تكنكلكجيا اإلتصاؿ الحديثة 

التي أصبحت اإلدارة الحديثة بصفة عامة كاإلذاعة بصفة خاصة تستخدميا حتى تتمكف مف 
نقؿ خدماتيا كتقديـ معمكماتيا بسرعة فائقة كلمدخكؿ في عالـ المنافسة مع مختمؼ الكسائؿ 

.اإلعبلمية األخرل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. تكنولوجيا اإلتصال الحديثة : المبحث األول 
 : المطمب األول مفهوم تكنولجيا اإلتصال الحديثة ونشأتها

يقصد بتكنكلكجيا اإلتصاؿ تمؾ التطكرات التكنكلكجيا في مجاالت اإلتصاالت التي حدثت 
ة كاإلنتشار كالتأثيرات الممتدة رعخبلؿ الربع األخير مف القرف العشريف، كالتي اتسمت بالس

مف الرسالة إلى الكسيمة إلى الجماىير داخؿ المجتمع الكاحد كبيف المجتمعات كىكذا فقد 
فتحت تكنكلكجيا اإلتصاالت مجبلت متعددة كجديدة أماـ التحكالت اإلجتماعية كاإلقتصادية 
كغيرىا، بالرغـ مف أف ىذه التحكالت تتركز بدرجة كبيرة في المجتمعات المتقدمة، إال أنيا 

تنتقؿ تدريجيا إلى المناطؽ األخرل مف العالـ، كالتي بدأت تكيؼ نفسيا مع أحداث التطكرات 
 كيؤكد عمى .في تكنكلكجيا اإلتصاالت عف بعد كتكنكلكجيا المسمكعة كالمرئية كالمطبكعة

خؿ العبلقات اذلؾ ما أشارات إليو اليكنيسكك بأف الثكرة التكنكلكجيا الحالية التي انبثقت مف تد
بيف كسائؿ اإلعبلـ المسمكعة كالمرئية كالمعمكماتية كاإلتصاؿ عبر الحدكد كقد حكلت نظـ 

  .1اإلتصاؿ 

كلقد عرفيا ركبف عمى أنيا مجمكعة التقنيات أك األدكات أك الكسائؿ أك النظـ المختمفة التي 
يتـ تكضيفيا لمعالجة المضمكف أك المحتكل الذم يراد تكصيمو مف خبلؿ عممية اإلتصاؿ 
الجماىيرم أك الشخصي أك التنظيمي أك الجمعي أك الكسطي أك المصكرة أك المرسكمة أك 

 ثـ تخزيف ىده (سبات اإللكتركنية امف خبلؿ الح )المسمكعة المرئية أك المطبكعة أك الرقمية 
ق المكاد اإلتصالية اك  ذالبيانات أك المعمكمات ثـ إسترجاعيا في الكقت المناسب ثـ نشر ق

مسمكعة أك مسمكعة مرئية أك مطبكعة، أك رقمية كنقميا مف مكاف اؿف مالرسائؿ أك المضاـ
خر كتبادليا كقد تككف تمؾ التقنيات آلية أك إلكتركنية أك كيربائية حسب مرحمة التطكر آإلى 

  .2التاريخي لكسائؿ اإلتصاؿ كالمجاالت التي يشمميا ىدا التطكر

فالتكنكلكجيا تسمح بتزكيدنا بالعديد مف المعارؼ اإلنسانية مف خبلؿ إمكانيات غير محدكدة 
في التعامؿ مع المعمكمات كتكظيؼ إمكانيات التكنكلكجيا لخدمة البشر باعتبارىـ منتجيف 

ق التكنكلكجيا، باعتبارىا تشكؿ جزء ال غنى عنو في تسيير الحياة اليكمية، ذكمستيمكيف لو
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 حيث تستخدـ تكنكلكجيا اإلتصاؿ في كؿ أبعاد الحياة اإلجتماعية كعمى جميع المستكيات 
  :تاريخ تكنولوجيا اإلتصال 

مند أف خمؽ اهلل اإلنساف كاف ال بد لو مف كسائؿ يعبر بيا عف أفكاره كمطالبو فبدأ بالحديث 
. كاإلشارة كمف ثـ الكتابة 

كلكي ينقؿ اإلنساف خبراتو لؤلخريف كيتـ التكاصؿ معيـ فقد إبتكر حينيا كسائؿ بدائية 
فاستخدـ صكرتو ثـ يد في الكتابة كالرسـ في اإلشارة بيا ذلؾ لكي يكصؿ مراده لؤلخريف  

بمرحمة المغة المنطكقة  " دنيباؿ بيؿ " ككانت تمؾ ىي الثكرة األكلى في مجاؿ اإلتصاؿ سماه 
SPEECH 1 حتى كصمت أخيرا تمؾ الرمكز كاإلشارات كالكتابات الحركؼ اليجائية منظمة 

كسماىا  2كلكال حركؼ الكتابة ىذه لضمت خالبية العظمى مف السكاف العالـ تعاني مف األمية
   WRITINGبمرحمة المغة المكتكبة " دانياؿ بيؿ "

إستطاع اإلنساف بيا أف يحفظ ما ابتكره عبر الزماف  كيكزعيا عبر المكاف في سجبلت مادية 
ككانت أكثر فاعمية مف الحديث كالكبلـ كتعد ىذه الثكرة الثانية في مجاؿ اإلتصاؿ ككانت 

ف كاف نقميا عبر المكاف غير ميسكر  أقرب كسيمة حينيا األحجار كالعظاـ كالخشب كا 
فاستطاع اإلنساف بيذه الكسائؿ أف يعبر عف المكاف رغـ بدائيتيا، ثـ تطكر األمر إلكتشافو 
كرؽ البردم فسيؿ عميو حممو كظؿ العقؿ البشرم يتطمع لممزيد مف التطكر حتى كصؿ بو 

 تقريبا كسيمت تمؾ الكسيمة سبؿ المعرفة 15ذلؾ اإلختراع الطباعة في منتصؼ القرف 
لئلنساف كبفضميا انتشرت الصحؼ في العالـ كتعد ىذه الثكرة الثالثة في مجاؿ اإلتصاؿ 
اإلنساني كميدت ىذه الكسيمة أيضا إلى ميبلد كسائؿ األخرل تعتمد عمى غالبيتيا عمى 
" كجكد أشياء مصاحبة ليا يستطيع مف خبلليا نقؿ رسائمو المبسطة لؤلخريف كالتي سماىا 

. بمرحمة ككانت ىذه الكسائؿ أكثر قدرة لئلتصاؿ السمكية كالبلسمكية " دانياؿ بيؿ 
TELECOMUNICATION  ف كانت  ككانت ىذه الكسائؿ أكثر قدرة عمى تمبية حاجاتو كا 

تتطمب كجكد خط الرؤية بيف المرسؿ كالمستقبؿ، فقد ظير التمغراؼ كأداة إتصاؿ عبر 
أف يخترع التميفكف لنقؿ " جراىيـ بيؿ "   إستطاع 1876شبكات مف األسبلؾ ففي عاـ 
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ف تصؿ أطراؼ نائية بكاسطة البرؽ كالياتؼ  أ كأمكف مف خبلليا1الصكت إلى مسافات بعيدة
د فجر الثكرة الرابعة  يعكالمذياع ك ظيكرىا 

 ثـ إستخدمت تكنكلكجيا أخرل كىي الكاميرا خاصة في  2في مجاؿ اإلتصاؿ فقد رأم النكر
مجاؿ السينما ثـ تبلىا محاكلة اإلتصاؿ عف طريؽ الجياز البلسمكي فكانت اإلذاعة كأىـ ما 

يميزىا ىك السرعة ال يكجد ما يعيقيا عف المستقبميف ليا،كنتيجة لذلؾ ظيرت أكؿ محطة 
 في أمريكا الذم كاف نجاحيا دافعا إلنشاء محطات 1920 عاـ   KDKAأخرل لمراديك في

بذلؾ اإلنساف " ثـ تـ التكاصؿ إلى إختراع أشرطة كاسيت المسمكعة كالمرئية مسيبل  3العالـ 
التكاصؿ مع األخريف كاستأثر الراديك إىتماـ العائبلت في العديد مف دكؿ العالـ في ساعات 

المساء مف الثمثينات حتى منتصؼ السبعينات كمازاؿ مستأثر بذلؾ اإلىتماـ في أماكف 
متعددة كلكف أقؿ مما كاف في الماضي كذلؾ لكجكد منافسيف لو كالتمفزيكف فبعد الحرب 

العالمية الثانية شيدت التكنكلكجيا التمفزيكف تحسنا في تقديـ صكر أكثر دقة ككضكحا كحتى 
يكمنا ىذاال يزاؿ منافسا قكيا لغيره مف الكسائؿ اإلعبلمية األخرل، كال شؾ أف مف أىـ 

إختراعات القرف العشريف إخترع الحاسب اإللكتركني في األربعينات مف ىذا القرف عمى يد 
ثـ أخيرا ما أحدثتو األقمار الصناعية مف إمكانية " كلياـ شككمي " ك" فكدنيكماف" العامميف 

لى أم مكاف في العالـ   كتعد 4نقؿ الحدث لحظة كقكعو عمى شاشة التمفزيكف مف أم مكاف كا 
ىرك مقدارا ممحكظة عمى ظىذه الثكرة الخامسة في مجاؿ اإلتصاؿ فالناس في كؿ عصر قد أ

األخد بتكنكلكجيا عصرىـ كطبقكىا بطرؽ عصرية تناسب حؿ مشكبلت حياتيـ العممية كلعؿ 
 االتصاؿأبرز مظاىر تمؾ الثكرة اإلتصالية يتمثؿ في إنتشار األنترنيت فقد أجمع عمماء 

  فمف الكاضح أف العمـ 5كالمعمكمات أف إنجازىا يعتبر أىـ إنجاز في أكاخر القرف العشريف 
كالتكنكلكجيا كانا في العصكر السابقة يسيراف بخطى بطيئة نسبيا فإف تطكرىما كخاصة بعد 

 شكؿ قفازات متبلحقة، األمر الذم يممؾ درجة عالية مف يأخذالحرب العالمية الثانية بدأ 
 ىذا التدفؽ اليائؿ مف إنجازات العمـ كاستيعابالثقافة، يشعر بصعكبة متزايدة في مبلحقة 

                                                             
 . 96 ، ص 1998، 1 ،  مصر ، الدرا ادلصرية اللبنانية ، طاإلتصال ونظرياته المعاصرة ، حسن عماد ليلى حسني السيد- 1
 . 41، ص 1985 ، مصر ، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ، إتصالت الفضاءمحدي قنديل ، -2
  39-13، ص ص 1987العريب ،  مصر ، دار الفكرمقدمة في دراسة وأساليب اإلتصال ، محدي حسن زلمود ، -3
 . 202 ، ص 1994، 2 بريوت ، دار اجليل ، ط،(عربية – اإلنجليزية  )معجم المصطلحات اإلعالمية زلمد كرم شبلي ، -4
 . 57محدي حسن  ، مرجع سابق ، ص -5



 اإلنساف عف طريؽ إختراع ىذه الكسائؿ الفنية كتحسينيا كزيادة استطاعكقد  1كالتكنكلكجيا
كمحكر ىذه الثكرة ...... عددىا أف يحرر عممية اإلتصاؿ مف القيكد كالزماف كالمكاف 

كنكلكجيا المعمكمات التي يعتمد عمى مزيج بيف كؿ األدكات أك تاإلتصالية التطكر الراىف في 
: الكسائط أكاألجيزة كاألنظمة الفنية التالية 

 سبات اإللكتركنية                   االح
 اإلتصاالت السمكية كالبلسمكية 

 شبكة الميكركفكف 
 األقمار الصناعية 
 األلياؼ الضكئية 

 أشعة الميزر 
  (الميكركفيممي  )التصكير المصغر 

 الجمع التصكيرم لمحركؼ 
:  خصائص تكنولوجيا اإلتصال الحديثة : المطمب الثاني 

إف كؿ شيئ لو خاصية كسمة تميزه عف غيره مف األشياء كبيا يعرؼ دكف غيره كىكذا 
بالنسبة لتكنكلكجيا اإلتصاؿ الحديثة كما قدمتو لنا مف خدمات جميمة كليا أيضا خصائص 

: كسمات تعرؼ بيا كأبرز ىذه الخصائص تظير فيما يمي 
ىناؾ سمسمة مف األفعاؿ اإلتصالية التي يستطيع الفرد أف يأخد فييا مكقع :  ليةعالتفا

لؾ المستقبؿ، ذشخص كيقـك بأفعالو اإلتصالية، فالمرسؿ يستقبؿ كيرسؿ في نفس الكقت كؾ
كيطمؽ عمى القائميف باإلتصاؿ لفظ المشاركيف بدال مف مصادر، كمثاؿ عمى ذلؾ التفاعمية 
في بعض أنظمة النصكص المتمفزة فقد أكرد الباحثكف في ىذا المكضكع بعض الكسائؿ التي 
يكجد فييا تفاعؿ بيف المستخدـ كالمرسؿ ذلؾ مثؿ التمفكف كالتمفزيكف التفاعمي أك مؤتمرات 
عف بعد كالكمبيكتر الشخصي الذم يستخدـ في إتصاؿ الجميكر في تبادؿ المعمكمات مع 

األخبار كأصبح  كالمرسؿ كنتج عف ىذا التفاعؿ إنحصار تحكـ الدكلة في مصادر المعمكمات 
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مكانيتو  الفرد مسؤكال مسؤكلية كاممة في إختيار معمكماتو كبرامجو كذلؾ كفؽ إتجاىاتو كا 
  1كقدرتو اإلدراكية
كيعني أف الرسالة اإلتصالية مف الممكف أف تتكجو إلى فرد كاحد أك إلى : الالجماهيرية 

جماعات معينة كليس إلى جماىير ضخمة كما كاف في الماضي كتعني أيضا درجة التحكـ 
 .في نظاـ اإلتصاؿ بحيث تصؿ الرسالة مباشرة مف منتج الرسالة إلى مستيمكيا 

" مارشاؿ ماكمكىاف " التي زعـ " القرية العالمية " كىناؾ دالئؿ عديدة تشير إلى أف مفيـك 
تحقيقيا بسبب تطكر كسائؿ اإلتصاؿ الجماىيرم في الستينيات قد تحكؿ إلى مرأة أالؼ مف 

المقطاعات الصغيرة كالمنعزلة بسبب التكجو الفردم لكسائؿ اإلتصاؿ، كميميا لتشتيت 
الجماىير الضخمة إلى شظايا كيعمؽ بعض الباحثيف عمى ىذا اإلتجاه بأف كسائؿ اإلعبلـ لـ 

" كسائؿ الجماىير الصغيرة " بؿ أصبحت " جماىيرية " تعد 
كتساىـ كسائؿ اإلتصاؿ سكاء المطبكعة أك المرئية أك المسمكعة بدكر حاسـ يتمثؿ في 

الحرص عمى تيميش الجماىير مف خبلؿ تدفؽ األحادم لممعمكمات كاألراء كاألفكار كتكريس 
   2.سمبية المتمقيف منـ خبلؿ غياب الحكار كأسمكب إتصالي 

ستقباليا في كقت  : asynchranization ج الالنزامنية كتعني إمكانية إرساؿ الرسائؿ كا 
مناسب لمفرد المستخدـ كال تتطمب مف كؿ المشتركيف اف يستخدـ كالنظاـ في الكقت نفسو، 
 أمفمثبل في نظـ البريد اإللكتركني ترسؿ الرسالة مباشرة مف منتج الرسالة إلى مستقبميا في 

. كقت دكف الحاجة لتكاجد المستقبؿ 
ىناؾ رسائؿ إتصالية كثيرة يمكف لمستخدمييا اإلستفادة منيا :  الحركية أوقابمية التحرك  (د 

تمفكف النقاؿ، تمفكف السيارة، تمفكف المدرج في :  مكاف اثناء حركتو مثؿأمفي اإلتصاؿ مف 
ساعة اليد كىناؾ آلة التصكير المستندات كجياز فيديك يكضع في الجيب كجياز فاكسميؿ 

.  3لي آيكضع في السيارة كحاسب نقاؿ ك
 عمى نقؿ المعمكمات مف كسيط ألخر كىي قدرة كسائؿ convertibilityقابمية التحكؿ

اإلتصاؿ عمى نقؿ المعمكمات مف كسيط ألخر كتقنيات التي يمكنيا تحكيؿ الرسالة 
المسمكعة إلى رسالة مطبكعة كالعكس، كىي في طريقيا لتحقيؽ نظاـ لمترجمة اآللية كقد 
ظيرت مقدماتو في النظاـ لمترجمة اآللية باإلضافة إلى ظيكر مقدماتو في نظاـ ميتشيؿ 

الفرنسي فالحدكد أك الفركؽ التي، كانت تميز كسائؿ اإلتصاؿ الجماىيرية عف بعضيا قد زاؿ  



  .بعضيا كبعضيا اآلخر في طريقة لمزكاؿ
كتعني إمكانية تكصيؿ األجيزة اإلتصالية  CONNECTIVITY:  قابمية التوصيل -(و

.  الكبرل مف أجيزة أخرل بغض النظر عف الشركة الصانعة ليا أك بمد الدم يتـ فيو صنع
 المنيجي لنظاـ اإلتصاؿ حكؿ   كيعني بو اإلنتشار:UBIQUITé الشيوع واإلنتشار -(ف

العالـ في داخؿ كؿ طبقة مف طبقات المجتمع، ال ليككف حركا عمى الطبقة الترية فقط ك إنما 
ليشمؿ كؿ الفئات المجتمع كذلؾ يأتي بعدـ األثرياء لتمؾ النظـ الجديدة لكي تشمؿ القادريف 
عمى إستخداميا، فقد ذىب عصر اإلنعزاؿ زمف لـ يتقف فنكف العصر الجديدة كسيتحكـ عمى 

. نفسو باإلنقراض بالمعنى التاريخي لمكممة
 :globalisation ) )التدويل أو الكونية والعالمية - ج

التطكر المتسارع في ىذه التكنكلكجيا في إتجاه اختصار عامؿ المسافة كالزمف ىذا التطكر 
بمغ مف األىمية في الحقب األخيرة إلى حد أف أطمؽ بعض عمى  الكرة األرضية التي تعيش 

عمييا كصؼ القرية العالمية، كناية عف القدرة اليائمة التي تتيحيا التكنكلكجيا اإلتصاؿ 
الحديثة في مجاؿ نقؿ كتبادؿ المعمكمات بيف مختمؼ أجزاء العالـ ألف كالمحظة، إنو بكجكد 

رض كاحدة ىك الباعث األكؿ لمتجمع بؿ األكسائؿ اإلعبلـ كاإلتصاؿ لـ يعد التفاعؿ عمى 
أصبح التفاعؿ يتـ عبر تكنكلكجيا ككسائط المعمكمات كاإلعبلـ متخطيا الحدكد الجغرافية 

. 1عابرا فكؽ الحدكد الكطنية 
تكنكلكجيا اإلتصاؿ كبالذات المتقدمة منيا تتسـ الكثافة  : التعقيد وكثافة اإلستخدام- د

إستخداـ رأس الماؿ كالتعقيد الشديد كارتفاع التكمفة، كىي لكؿ ذلؾ نأخد صبغة إحتكارية، 
. 2حيث تتركز عادة في ايدم بناء القكة كالنفكد السائد في المجتمع 

إف صناعة ىذه التكنكلكجيا، تتسـ بالتركيز الشديد : اإلحتكارية وسيطرة قمة قميمة عميها- ه
حاليا في عدد محدكد مف الدكؿ الصناعية الكبرل، كمف الشركات العالمية متعددة الجنسيات، 

كيؤدم ىذا التركيز إلى السيطرة المطمقة ليذه الشركات اإلحتكارية، ليس فقط عمى عممية 
نقؿ كتسكيؽ ىذه التكنكلكجيا في الدكؿ األقؿ تقدما كلكف أيضا في التأثير عمى طريقة إدارتيا  
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كاستخداميا بؿ كصيانتيا في أحياف كثيرة في ىذه الدكؿ، مما يعزز مف إحكاـ قبضة 

المجتمعات المصنعة ليذه التكنكلكجيا عمى الدكؿ المستكردة ليا كترسيخ التبعية ثانية لؤلكلى 
   .1في المجاؿ الثقافي

حيث تتسـ كسائؿ اإلتصاؿ الحديثة بسيكلة كبساطة التشغيؿ نمكدج ، : سهولة إستخدام- و
 2 ذلؾ الجياز الفيديك، كجياز الفاكس، كأجيزة الكمبيكتر، األنترنت

. وسائل اإلتصال الحديثة : المطمب الثالث 
:  سكؼ نتطرؽ في ىذا الجزء إلى كسائؿ اإلتصاؿ الحديثة التي تنقسـ إلى قسميف 

  1التفاعمية كتعتمد عمى النشر اإللكتركني كالمتمفز كالفيديك ديسؾ كآلة التسجيؿ المكسيقية 

:  ماهية النشر اإللكتروني : أوال 
ىك نكع مف النشر ييدؼ إلحبلؿ المادة التي تنتج إلكتركنيا كتعرض عمى الشاشة التمفزبكف 

 أك نياية عرض الضكئي محؿ المادة التي تنشر سكاء في decoderبجياز خاص محمكؿ 
شكؿ مطبكعات كرقية أك ركسمات غير قنكات إلكتركنية مثؿ الراديك كالتمفزيكف العاـ 

كالخاص المتصمة بالكابؿ كخطكط الياتؼ كلمنشر اإللكتركني مجمكعة طرؽ بيا يتـ تكزيع 
. بياناتو 

 كتشمؿ نظـ التميتكست كالكاببلت المخصصة  intercativ – nonطريقة اإلرساؿ المنفرد 
. لئلتصاالت 

 كتشمؿ نظـ فيديك تكست ، كخط اإلتصاؿ المباشر  interactiveطريقة اإلرساؿ المزدكج 
كىذه التقنيات مف النشر تعتمد عمى معظـ مككنات تكنكلكجيا المعمكمات كالحسابات .

  2اإللكتركنية كاإلتصاالت السمكية كالبلسمكية كأشعة الميزر األقمار الصناعية
: وسائل اإلتصال الحديثة الغير التفاعمية : ثانيا 

   3كقد قسمت ىنا إلى فيديك كاست ككذلؾ آلة تسجيؿ المكسيقى 
أتاح الفيديك بزيادة في إستخداـ  أجيزة التمفزيكف كأصبح المشاىد يستطيع : الفيديو كاست 
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. أف يتحكـ كيشاىد ما يتكقؼ عمى رغباتو كيمبي حاجتو 
مركرا بأسطكانة الكاست التي تـ إختراعيا عاـ 1980بداية بآلة التصكير التي صنعت عاـ 

نتياء بالكسائؿ اإللكتركنية كمف ثـ األقراص الضكئية ذات سعة ميكلة كالتي تعتمد 1897  كا 
. عمى التكنكلكجيا الرقمية 

:  الشبكات األرضية واأللياف البصرية 
  :الكابالت األرضية :أوال 

عندما نتحدث عف الشبكات األرضية نقصد بيا شبكات المكجات المتناىية في صغر 
الميكرككيؼ أك الكببلت األرضية أك البحرية سكاء النحاسية منيا أك نمؾ التي تستعمؿ فييا 

   .1األلياؼ الضكئية كالمقصكد أيضا شبكات اإلتصاؿ بصفة عامة

ىي كسيمة يتـ مف خبلليا نقؿ المعمكمات الضكئية كالمرئية كالنصكص باألسمكب : ماهيتها 
التماثمي كالرقمي أليا عبر أسبلؾ معزكلة عف بعضيا البعض بصكرة متكازنة كلكف تكضع 
في غبلؼ كاحد مف الببلستيؾ كيتـ تدكليا بيف المستفيديف منيا بكاسطة أجيزة الحسابات 

: اآللية ويجد منها عدة أنواع 
بيف مزدكجة كىي األكثر إستخداما كتصؿ سرعتيا في نقؿ البيانات لعشر مبلييف ميغا بث ما

. في الثانية 
محكرية ظيرت في أكاخر الستينات حيث تصؿ سرعتيا المائتيف مميكف ميغا بث في الثانية 

. الكاحدة 
 بميك في 1.6كاببلت األياؼ الضكئية التي تنقؿ بيانات عبر ألياؼ مف الزجاج بسرعة تصؿ 

  .2الثانية الكاحدة 

، يعمؿ بنظاـ المغة اإللكتركنية 1979يعمؿ باشعة الميزر التي ظيرت عاـ  : الفيديو ديسك
 . 1981ظيرت عاـ 

يقـك عمى نقؿ كتكصيؿ المعمكمات كاألخبار غمى داخؿ المنازؿ كيقـك  : الفيديو تكست
المشترؾ باستدعاء األخبار المطمكبة مف خبلؿ أنظمة بالضرب عمى لكحة المفاتيح تظير 

. الصفحات المطمكبة المطبكعة عمى الشاشة فكرا 
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يعد مف أكثر األنظمة إنتشارا في العالـ فقد حقؽ شعبية كبيرة نظرا لقدرتو  : االوديو سكت
. عمى تحقيؽ قدر كبير مف إسترجاع أية معمكمات كقت ما يريد 

ىي جياز يدكر بنفس سرعة األرض كتركب عميو محطتا اإلرساؿ : األقمار الصناعية 
كاإلستقباؿ كتستقبؿ البرامج المرسمة مف محطات التمفزيكنية األرضية األخرل ترسميا  إلى أم 

 .1محطة إستقباؿ األفراد عمى مساحات كبيرة مف سطح الكرة األرضية 

 يمكننا القكؿ أف مجتماعتنا ما قبؿ  storage media تكنولوجيا وسائط التخزين / 4
التعمـ كانت تحتفظ بمضمكف الثقافي في ذاكرة األجياؿ متعاقبة كلكف تغير أسمكب تخزيف 
المعرفة حيثما أصبحت المعمكمات تخزف عف طريؽ الحركؼ اليجائية كذلؾ في الجمكد أك 

الحجار أك األكراؽ كتكسعت تمؾ العممية بعد إكتشاؼ مطبعة يكحنا جكنتبركغ قدـ العمـ 
لمبشرية عدة كسائط لتخزيف بياناتو كمعمكماتو كالرجكع إلييا كقتما يريد سكاء كانت كسائط 
بيانية مكتكبة أك مسمكعة أك مرئية كتتفكت قدرات تمؾ الكسائط مف حيث السعة كسيكلة 

. اإلستخداـ كالسرعة كالتكمفة 
:  تكنولوجيا اإلتصال عبر الميكروويف : ثانيا 

م أيعد اإلعتماد عمى كصبلت الميكرككيؼ في ظؿ المنافسة لمكصكؿ إلى الجماىير في 
مكاف يتكاجد فيو لتقدـ لو بيسر كسيكلة خدمات متعددة لكي يصؿ البث لؤلماكف البعيدة 

كالنائية أك لتدعيـ نظاـ الكاببلت خاصة في األماكف التي يصعب إضافة خدمات فييا سكاء 
. تحت األرض أك فكقيا كتحقيؽ اإلتصاؿ بكاسطة األقمار الصناعية كغير دلؾ 

: الخصائص األساسية لمميكروويف 
. يستخدـ لممسافات األكثر مف عشركف كيمك متر 

كيمك متر طبؽ إلنبطاح األرض  50تككف المسافة بيف البرجيف حكالي 
  steel tower محمكلة عمى األبراج مف الرصاص  parabolicتككف أطباؽ ىكائيات 

 قدما   12اليككف كبيرا حيث يككف قطر اليكائي اقؿ مف قدميف إلى نحك 
تسافر في .  في نقؿ البيانات frequency modulation( FM)يستخدـ اسمكب التردد 

خطكط مستقيمة كىمية يحيث يرل كؿ منيما األخرل كال تنعكس مف خبلؿ طبقة اإليكنسفير 
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 تتركاح المسافة بيف كؿ محطة تقكية كاخرل  1كما ىك الحاؿ في المكجات الراديك التقميدية 
ميبل كيتكقؼ دلؾ عمى قكة الترددات المستخدمة كأحكاؿ الطقس المتكقعة التي 30إلى 20مف 

   .قد تعيؽ ترددات إشارة الميكرككيؼ 
 : إستخداماته 

 .يستخدـ في تسييؿ اإلتصاؿ بيف مكاتب السنتراؿ الياتفي لشركات اليكاتؼ  
يستخدـ في تشغيؿ العديد مف محطات الراديك التي تعمؿ عمى الترددات مختمفة القكة مما 

يسمح ليا بتقديـ عدد ضخـ مف القنكات اإلذاعية منطقة جغرافية كاحدة كبدكف تدخؿ بيف تمؾ 
. المكجات 

 .يستخدـ أيضا في إعادة اإلشارات التمفزيكنية لكية تصؿ إلى المناطؽ النائية - 
يستخدـ في أإلستديكىات التمفزيكنية لتدعيـ مركر اإلشارات مف تمؾ اإلستديكىات إلى نقاط 

التغدية الرئيسية لؤلقمار الصناعية كيمكف القكؿ بأنيا كؿ ماقدمتو لنا التكنكلكجيا الحديثة مف 
كسائؿ متطكر سكاء كانت أقمار صناعية أك كابؿ محكرم أك ألياؼ ضكئية أك ميكرككيؼ 

 .2كما يقكمكف بو مف حمؿ بيانات كالمعمكمات كالصكر كالرسـك كالمكسيقى لنا 
سنتناكؿ ىنا اىـ ماقدمتو لنا خدمة األنترنت التي بيا استطاع اإلنساف أف يبحر : األنترنت 

إلى عكالـ عدة مف مراكز كشبكات عممية كأخده منيا ما يتناسب مع ميكلو كرغباتو كيشبع 
 .حاجاتو 

 :  إنجميزية األصؿ مككنة مف كممتيف ىما  internet كممة :لغة : ماهية األنترنت  
 تعني شبكة فقد أخد  net work كتعني ربط أكثر مف شيئ ككممة  interconectionكممة 

لؾ معنى كممة أنترانت ىك الشبكات المترابطة مع بذ ك Netكمف الثانيinter مف األكائؿ
  .3بعضيا البعض

يعرؼ عمى أنيا نظاـ شامؿ المعمكمات ترتبط عناصرىا إرتباطا منطقيا بكاسطة : إصطمحا 
ك عف طريؽ اإلجراءات أ  internet protocolالمكحد المكجكد  عنكاف العنكاف الكاحد

ك عف أ فييا ك يسمح باجراء اإلتصاالت بيف ىذه العناصر عف طريؽ المراسيـ ةالمكجكد
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 كىي بذلؾ ينتج ك تقدـ مستكل عالي مف IPطريؽ المراسيـ األخرل القابمة لمتطبيؽ في 
 .1الخدمات سكاء بطريقة فردية اك جماعية عف طريؽ كسائؿ اإلتصاؿ المتكفرة لدل شبكة 

 :  يتـ اإلستخداـ لشبكة األنترنت بكاسطة اربع طرؽ :إستخدامتها 
 يقتصر ىذا النكع عمى الجامعات كالشركات الكبرل أك يتاح مف :اإلتصال الدائم المباشر 
 .خبلؿ مقدمي األنترنت 

 كىذا النكع يقدـ خدمة ممتازة، بشرط أف المكدـ المستخدـ :اإلتصال المباشر عند الطمب 
 .2فائؽ السرعة 

 كباستخداـ ىدا األسمكب يتـ الربط بأحد مقدمي الخدمة كبكاسطتو :اإلتصال الطرفي الهاتفي 
 .يتـ إستخداـ كافة اإلنترنت كجميع أدكاتيا كبرامجيا 

ستقباؿ البريد إللكتركني فقط كىك :اإلتصال البريدي فقط   كيمكف مف خبللو إرساؿ كا 
األرخص مف كؿ أنكاع اإلتصاؿ باألنترنت كذلؾ مف حيث قيمة اإلشتراؾ كأخيرا أصبحت 

   .3ىذه الخدمة تقدـ مجانا لكؿ مف أراد اإلشتراؾ
 :كتقدـ شبكات المعمكمات األنترنت مجمكعة مف الخدمات أىميا 

. إرساؿ كتمقي الرسائؿ اإللكتركنية 
 تبادؿ الممفات بيف أجيزة الكمبيكتر - 
   .4البحث عف المعمكمات- 

م إنتشرت فيو األنترنت إنتشارا كبيرا في نياية التسعينيات ذ في الكقت اؿ internetاألنترنت 
كعرفت الشبكات المعمكماتية تطكرا مذىبل، الح في األفؽ ميبلد شبكة جديدة تسمى شبكة 
األنترنت، كبذا إستخداـ ىذه الشبكة الجديدة عمى نطاؽ كاسع كأصبحت بالنسبة لعديد مف 

 .الشركات المحكر كالعمكد الفقرم لسير العمؿ داخميا 
كالمقصكد باألنترنت ىي الشبكة الداخمية التي التتعدل حدكد الشركة الكاحدة، كىي مبنية 

ف كاف مقصكرا عمى عمميات اإلتصاالت بيف  عمى نفس النظاـ البريد اإللكتركني المعركؼ كا 
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أفراد الشركة سكاء كانك في المبنى نفسو أك بمدة  أخرل كببساطة ىي بنية تحتية تكنكلكجية 
  fire wallsتستخدـ بركتكككالت مف األمف كالحماية بحيث ال يسمح بالكصكؿ إلييا، إال 

السرية تسمى الجدراف النارية  لممستخدميف المخكليف فقط كاألنترنت كسيمة فعالة جدا ألدارة 
تزكيد طاقميا : كتبادؿ المعمكمات داخؿ المؤسسات كتستخد المؤسسات األنترنت مف أجؿ

 بالممخصات كالتقارير اليكمية 
 .تشغيؿ قاعدة البيانات إدارة المشركع - 

 .تقديـ المعمكمات عف السياسات كاإلجراءات الخاصة بالشركة 
  .1مراقبة طمبيات الزبائف- 

  اإلكسترانتextranet  :  ىي إنتاج لتزاكج كبل مف األنترنت ، كاألنترنت كتعني خمؽ
عبلقة جديدة بيف المؤسسات كبيف عمبلئيا كشاركتيا كيمكف إعتبار اإلكسترانت حمقة تكاصؿ 
بيف األنترنت العامة كاألنترنت الخاصة، كبما اف األنترنت تقـك بتزكيد العامميف في داخؿ   

حتياجات المستفديف إنت تصمـ لتمبية االمؤسسة بإحتياجتيـ مف معمكمات، فإف شبكة اإلكستر
خارج المؤسسة مف المكرديف كعمبلء، كتستخدـ في شبكة اإلكسترانت تقنيات الحماية، 

، ألف الشبكة غير مكجية لمجميكر العاـ كما ىك الحاؿ في ركيتطمب دخكؿ إلييا كممة مرك
شبكة األنترنت كمف الناحية العاممية تحدد الشركة األفراد الديف يسمح ليـ بالدخكؿ إلى شبكة 

  .  2كنكع الدخزؿ المسمكح بو 

 . إلذاعةاير تكنولوجيا اإلتصال في تأث: المبحث الثاني 
: ثير تكنولوجيا اإلتصال عمى الجمهور أت: المطمب األول 

:  مما الشؾ فيو أف لتكنكلكجيا اإلتصاؿ تاثير كبير عمى الجميكر كذلؾ في عدة جكانب ىي
 الفرد حيث أصبح بإمكاف المشاىد أماـتعدد قنكات اإلتصاؿ كالبرامج المسمكعة المرئية 

اإلستماع لمئات القنكات بدكف أف يكمفو ذلؾ أم عناء مادم أك معنكم يحرؾ ذلؾ بالرمكت 
كنتركؿ كيستطيع أيضا أف يستمع لممئات مف البرمج فمف المتكقع كفقا لرؤية المدير السابؽ 

.  قناة ستككف خبلؿ العشرية القادمة3500لمحطة استر الفضائية األكركبية اف حكالي 
مكانية تحكـ  إتساـ ىده التكنكلكجيا اإلتصالية الجديدة بالتفاعؿ بيف المرسؿ كالمستقبؿ كا 
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المستقبؿ في العممية اإلتصالية كىدا  يعطي لممستقبؿ السيطرة أكبر عمى عممية اإلتصاؿ 
مما يساعد عمى التكييؼ مع الكـ اليائؿ مف المعمكمات كالسيطرة عمييا مف حيث الكـ 

. كالكيؼ مف خبلؿ االختيار كاالنتقاء 
كنتيجة لتمؾ اإلنتقائية، فإنو مف المتكقع أف يؤدم ذلؾ عمى المدل الطكيؿ إلى عزؿ أفراد 

الجميكر ألنفسيـ مف المعمكمات التي قد يجدكنيا غير متفقة مع إدراكيـ أك مخالفة لميكليـ 
كرغباتيـ بزيادة عممية اإلدراؾ اإلنتقائي كالتعرض اإلنتقائي قد يتطكر األمر إلى القضاء 

 .عمى الشكؿ الحاد مف المنافسة اإلعبلمية المفيدة التي يحتاجيا المجتمع 
إف التطكرات الراىنة في تكنكلكجية اإلتصاؿ كاف ليا تأثير عمى عادات استخداـ الجميكر 

 .                                                      1لكسائؿ اإلتصاؿ 
إف اإلنساف  قد تحرر ألكؿ مرة بفضؿ التكنكلكجيا الراىنة مف قيكد الحجـ حيث أصبح بكيكع 

كقد أصبح ...... التربميكف مف الثانية .الحاسبات اإللكتركنية مثؿ حساب العامؿ الكاحد عمى
ممكنا اصطناع العكالـ ال يكجد ليا في الكاقع كأصبح بكسع الحسابات اإللكتركنية مخاطبة 

 كؿ حكاس اإلنساف 
 reality virtual  2كىكذا يطمؽ عمييا مسمى الحقيقة الكىمية 

 التكنكلكجية اإلعبلمية أتاحتيا فرص جديدة ليعبر الناس عف ذهكمف التأثيرات اإليجابية لو
أرائيـ مثؿ ما أتاحتو فرص جديدة ليعبر الناس عف أرائيـ مثؿ ما اتاحتو األقمار الصناعية 
مف إمكانية إجراء حكار بيف عدد مف المشاركيف فيو رغـ بعد المسافة  بينو كحرية اإلختيار 

 . ىذه التي اتاحتيا التكنكلكجيا لممستخدـ لـ ينعكس تأثيرىا 
نما إنعكس عمييا أيضا بمفيـك فردم ، فقد أصبح كؿ  عمى األسرة بمفيـك إجتماعي فقط، كا 

فرد في األسرة يممؾ حرية اإلنفراد عف إختيار ما يناسب منو إىتماماتو كىدا يعني دعـ 
الفردية في السمكؾ اإلتصالي كبعضيـ يرل اف ليذه التكنكلكجيا تأثير عمى العمالة كعمى 

إقتصاديات اإلنتاج حيث يصاحبيا عادة زيادة في رأس الماؿ اإلستثمارم مقابؿ كمفة 
   .3التشغيؿ

 كمف التأثيرات السمبية لتكنكلكجيا اإلتصاؿ 
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حدكث الفجكة المعرفية بيف الدكؿ المالكة ليده التكنكلكجيا كالدكؿ المستكردة ليا مثمما يحدث 
اليـك بيف الدكؿ األكركبية الدكؿ العربية  

إندماج تكنكلكجيا اإلتصاؿ كاإلعبلـ كالمعمكمات في منظكمة كاحدة ىك أحد األدكات -
. الرئيسية لمعكلمة الراىنة ، بأبعادىا اإلقتصادية كالسياسية ةالثقافية 

إف خطكرة تكنكلكجيا اإلتصاؿ كاإلعبلـ الحديثة تتجسد مف خبلؿ تفكيؾ الثقافات كالغزك -
فساد الثقافات الكطنية، ك مسائؿ اليكية الثقافية، كالثابت أف  الثقافي كالتمكيث الثقافي كا 

تكنكلكجيا اإلتصاؿ الحديثة ىي نتاج ثقافي غربي ظيرت لتمبي حاجات مكضكعية لصيقة 
. ببنياف كثقافة ىذه المجتمعات 

شاعة قيـ اإلستيبلؾ الغربي،  لقد عممت تكنكلكجيا اإلتصاؿ كاإلعبلـ الحديثة عمى تكريس كا 
كترسيخ قيـ اإلمتثالية كالقضاء عمى التنكع – كفرض النمكدج الثقافي األكركبي األمريكي 

. الثقافي لممجتمع، كىذا ما تسعى إليو كؿ مف اإلمبراطكريات الكبرل 
التأثيرات الصحية لتكنكلكجيا اإلتصاؿ كاإلعبلـ الحديثة عمى الجانب البيكلكجي كالفيزيكلكجي 

: كالنفسي لؤلفراد، فالعديد مف األمراض كاف سببيا اإلستخداـ المفرط ليذه التكنكلكجيا مثؿ 
  1إلخ...... الصداع ، اإلكتئاب ، العزلة، ضعؼ البصر، اإلرىاؽ 

تأثيرىا عمى الفرد المتعامؿ معيا فمع المداكلة عمييا قد تقؿ خبرة الفرد المشتركة بيف -
. األزكاج أك بينيـ كبيف أبناءىـ  فيؤدم ذلؾ إلى عدـ التفاىـ كاإلشتراؾ في القيـ 

كذلؾ ليا تأثيرات سمبية أنيا زادت األغنياء تفكقا في مجاؿ التقنيات الحديثة كالفقراء تخمفا في 
مجاؿ المعمكمات كالتقنيات الحديثة كبذلؾ كانت األرجحية لؤلغنياء في ىدا الميداف مما جعؿ 

. نشاطيـ كمعمكماتيـ أكثر إنتشارا كركاجا في العالـ
  .تساعد التكنكلكجيا الحديثة عمى ىجرة السكاف مف الريؼ إلى المدف في دكؿ العالـ الثالث-

إف التطكرات الراىنة في تكنكلكجيا اإلتصاؿ خاصة مجاؿ اإلرساؿ كاإلستقباؿ التمفزيكني كاف 
. ليا أثرىا عمى بعض الكسائؿ األخرل كالسينما كالصحافة 

 .ساىمة التكنكلكجيا اإلتصالية الراىنة في رفع مستكل جكدة المتبع اإلعبلمي النيائي 
 التأثيرات عمى الجميكر 

 . تعدد قنكات اإلتصاؿ المتاحة عمى الفرد  (أ
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إف التطكرات الراىنة في تكنكلكجيا اإلتصاؿ كاف ليا تأثير عمى عادات إستخداـ  (ب
 .الجميكر لكسائؿ اإلتصاؿ 

إف اإلنساف قد تحرر ألكؿ مرة بفضؿ التكنكلكجيا الراىنة مف قيكد حجـ الرسالة بحيث  (ج
  .1يمكنو أف يختار مف المضمكف المقدـ ما يريد كفي الكقت الذم يريد

 كذلؾ عف تأثير تكنكلكجيا اإلتصاؿ 1996قاـ بيا بطرس حبلؽ في عاـ  : الدراسة الثالثة
ممارسة نشاطيا كالمشكبلت الخاصة : عمى الجكانب التنظيمة في المؤسسات اإلعبلمية 

 .2لكحدات المطابع في مؤسسات األىراـ 
مف عكامؿ نجاح أم مؤسسة كىك كجكد ىيكؿ عمالة متكاز كمتكائـ مع : كنتج عف دراستو 

طبيعة نشاطيا اإلنتاجي، فالعبرة في حسف التكزيع كرشد التكجيو كيصعب تحقيؽ ىدا التكازف 
. دكف التخطيط الفعاؿ لمقكة العاممة عمى مستكل المؤسسة ككؿ 

:   تحقيؽ مزايا إقتصادية تتمثؿ في إلى التطكر التكنكلكجي أدل أف أيضاإتضح 
زيادة إنتاج العامؿ 

تخفيض كقت التشغيؿ  
تخفيض تكمفة اإلنتاج كزيادة الطاقة اإلنتاجية  

أثبتت الدراسة أف ىناؾ مشاكؿ كاجيت مؤسسة األىراـ أثناء تطبيقيا فعبل لمنظاـ الجديد 
:  بمطابعيا كقد تمثمت ىذه المشاكؿ في ما يمي 

 مشاكؿ إختبار ك تدريب عماؿ جدد لمعمؿ عمى األجيزة الحديثة 
 . مشاكؿ اإلستفادة مف العمالة المديرية عمى األجيزة القديمة لمعمؿ عمى األجيزة الحديثة

ىجرة العمالة الفنية بعد ترتيبيا إلى الخارج أك القطاع الخاص نتيجة إلشيار ىذه التقنيات 
 .ليا 

تأثير تكنولوجيا اإلتصال عمى المضمون  : المطمب الثاني 
رغـ إستيراد الدكؿ النامية لمتقنيات الحديثة التي قد تتفؽ أك ال تتفؽ مع إمكانياتيا كحاجاتيا، 
كلكنيا تتفؽ أماـ عائؽ أخر كىك لب برامج كمكاد لتمبلء خارطة إرساليا مما يعكد سمبا عمى 
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الجماىير المستقبمة لتمؾ المكاد األجنبية التي تختمؼ إختبلفا تاما عف عادات كقيـ كثقافات 
تمؾ الدكؿ مما ييدد ىكياتيا الثقافية، كمف دلؾ برمجيات الكمبيكتر كالمكاد المرسمة مف تمؾ 
المكاد المستكردة بكاسطة القمر الصناعي إلى المشاىديف مباشرة، كفي ىدا فقداف القدرة عمى 

. اإلبداع الذاتي كبالتالي اإلستسبلـ لآلخريف 
ال يقؿ إحتياج الكطف العربي عف تمؾ الدكؿ المتقدمة فإحتياجات المحطات التمفزيكنية  ك

 سنكم بكصفيا متكسطا عاما، كىذه اإلحتياجات تفكؽ 150000العربية لمبرامج التقؿ عف 
القدرات المالية كالفنية كاإلدارية المتاحة حاليا لئلنتاج البرامجي في العالـ العربي، كفي ىذا 

جتماعي ييدد البناء الثقافي كاإلجتماعي لمعالـ الثالث  . يكجد تأثير ثقافي كا 
فالمقدرة عمى زيادة المنتجات بإطراء مع تدخبلت العالـ تتبع مف إدخاؿ نظاـ اآلالت 

األكتكماتيكية كالكفاءة في مكاقع العمؿ ليس أخرىا الجيكد التي تبذليا القكل العاممة التي تتـ 
.  1بكجكد التدريب 
 تأثير تكنولوجيا اإلتصال عمى التقنيات التقميدية : المطمب الثالث 

إف التقنيات اإلعبلمية الحديثة ليا أثر مممكس عمى التقنيات اإلعبلمية التقميدية حيث عممت 
نتشار  عمى تطكرىا كلـ تعمؿ عمى إلغائيا، كقد غير ذلؾ التأثير بسرعة كبيرة كجكده كا 
كتطكير بعض التقنيات، فمـ تعرؼ أنيا ىي تمؾ التقنية كأف ذلؾ األثر ناجـ عنيا فمثبل 

ة تختفي أك تتبلشى اماـ زحؼ التمفزيكف، كلكف بفضؿ ادأكسيمة الراديك التقميدية المتكاضعة ؾ
التقنيات الرقمية  الفضائية الحديثة عممت عمى إستمراره في حيز الكجكد مساىما ببرامجو 
كأخباره التي كثيرا ماساعدتيـ، كقد إتجيت محطات الراديك نحك إستخداـ نظاـ التشغيؿ 

 كمف المعركؼ أف إستخداـ AM في اإلرساؿ اإلذاعي بدال مف نظاـ التشغيؿ FMبالتردد 
 تقمص مف إشباع النظاؽ الجغرافي لمحطات الراديك، كبالتالي يزداد التكجو نحك FMترددات 

مخاطبة أعداد قميمة مف الجماىير ذات الخصائص المتشابية، كتمر خدمات الراديك التقميدية 
 powerحاليا بمرحمة تحكؿ نحك اإلسراع في إستخداـ محطات الراديك منخفضة القكة 

sation كليس ........... كالتي تخاطب عدد محدكد مف األفراد أك الجماعات الصغيرة ،
مف المتكقع حدكث تغيرات في طبيعة الحجات الجديدة، كاإلتصاؿ ذك اإلتجاىيف كخدمة 

المناطؽ المحمية باإلضافة إلى ذلؾ تأثير تغير الفيمـ السينمائي خاصة بعد ظيكر الصكت 
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.  1ككذلؾ المكف كما تغير التمفزيكف بعد ظيكر كاميرات الفيديك المحمكلة 
كبعد تصغير الكثير مف المعدات البلزمة لمعممية اإلنتاجية كتطكيرىا فقد كاف في السبعينات 
كسيمة إتصاؿ محمية في الغالب ككاف جميكرىا ضخما إلى حد بعيد،أما اليـك فإف التمفزيكف 
يتجو ليصبح دكلي بفضؿ تكنكلكجيا البث الجديدة التي تفرض الزيادة في عدد جميكره، لكف 

جميكره العريض أصبح يتعرض لمتجزئة في أرجاء العالـ كأصبح مثؿ الراديك في إلتقاط 
  1اإلرساؿ اإللكتركني الذم يعرؼ الحدكد السياسية أك الجغرافية

ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لتكنكلكجيا الكمبيكتر كاإلتصاؿ فبل شؾ أف ىناؾ عبلقة بينيما يسكدىا 
طابع تبادؿ المنافع ففي الحيف الذم تديف فيو تكنكلكجيا اإلتصاالت  لمكمبيكتر كاإللكتركنيات 
الدقيقة بإرتقائيا التكنكلكجي، يديف الكمبيكتر لتكنكلكجيا اإلتصاؿ بدكره الخطير الذم يمعبو 

حاليا عمى مستكل العالـ، كالدم يشير إلى نقطة في المستقبؿ، فمقد حررت إتصاالت 
الكمبيكتر مف سجف المعامؿ ك الكصبلت الكمية لتخرج بو إلى الشارع كالمتجر كالكرشة 

كالمنزؿ ، كما تنتشر خدماتو عبر القارات كالبحار كالفضاء الخارجي زيادة عمى دلؾ حساب 
 realنسبة اإلتصاؿ الياتفي فقد تغير الحاؿ بعدما كاف اإلتصاؿ يعمؿ في الكقت الحقيقي 

time كالطرؼ الذم يتـ نداؤه يمتقط السماعة لتبدأ المحادثة في كقتيا الحقيقي كخاصة بعد 
إستخداـ الكمبيكترات في أنظمة الياتؼ كي تبطؿ الحاجة إلى محادثات الكقت الحقيقي،  
فإذا كاف الشخص غير مكجكد في مكتبو مثبل فيمكننا عمى األقؿ ترؾ رسالة صكتية لو، 

 call كاإلنتظاـ speed dialing كأصبحت لخدمات الياتؼ مزايا عدة مثؿ الياتؼ السريع 
holding  تحكيؿ المكالمات   for warding  جراء مصفكفة مكالمات اآلخريف   كا 

bewildering ككؿ دلؾ بفضؿ الكمبيكترات بؿ كصؿ إلى أنو بإمكاف كؿ مف المتصؿ 
. 2كالمتصؿ بو مف رؤية بعضيما البعض كيتبادالف الصكر 
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:  خالصة 
التمفزيكف، : بالرغـ ما أفرزتو تكنكلكجيا اإلتصاؿ الحديثة مف كسائط جديدة لئلتصاؿ مثؿ 

اإلتصاؿ المباشر بقكاعد كشبكات المعمكمات كخدمات األنترنت التفاعمية، إال أف  كالفيديك، ك
ىده الكسائؿ لـ تستطع القضاء عمى اإلذاعة ككسيمة إتصاؿ جماىيرية تحظى بالمصداقية 

كالتأثير الفعاؿ، فالراديك لـ يستطع إنياء عصر الصحافة المطبكعة التي الزالت تحتفظ 
. بمصداقيتيا كدالالتيا 

ىماؿ الدكر الذم تمعبو تكنكلكجيا اإلتصاؿ الحديثة في كسائؿ اإلعبلـ مكما ال يمكف تناس  كا 
. المختمفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 تعتبر الدراسة الميدانية معيار الحقيقة في البحكث، فيي الكسيمة اليادفة إلى التحقؽ :تمهيد 
مف صدؽ الفرد مف عدمو، أك كجكد عبلقة بيف متغيريف مف عدميا ظف كتتحقؽ الدراسة 
الميدانية بنزكؿ الباحث إلى الميداف مستعينا بمجمكعة مف التقنيات كالكسائؿ التي يختارىا 
انطبلقا مف ما يتناسب كطبيعة مكضكع دراستيا، فيقـك بجمع المعطيات كالبيانات البلزمة 

 .لتغطية المكضكع مف كؿ جكانبو، كمف ثـ تحميميا بالطريقة المناسبة 
كفي ىذا اإلطار سنتعرض إلى دراسة ميدانية لمؤسسة إذاعة غميزاف حتى يتـ التعرؼ عمى 

. كاقع إستخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة كمدل فاعميتيا في العمؿ اإلذاعي 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: بطاقة فنية إلذاعة غميزان
إذاعة الجزائر مف غيمزاف أىـ جياز إعبلمي في كالية غميزاف ، تابعة لمؤسسة اإلذاعة 

  .الكطنية
كىي مؤسسة عمكمية تحت كصاية كزارة إتصاؿ تضطمع بمياـ رئيسية يحددىا دفتر شركط 
بمكجبو تتابع في كسائطيا اإلتصالية النشاطات الرسمية لمؤسسات الدكؿ بالتبميغ كالبث كفؽ 
ما يقتضيو الصالح العاـ لمببلد كما تضظمع بميمة التكجيو كاإلعبلـ الجيكارم باإلضافة إلى 

. التثقيؼ كالترفيو 
، كىي تضـ فريؽ عمؿ متكامؿ 2006 جكيمية 5بدأ أكؿ بث إلذاعة غميزاف يـك األربعاء 

. مف صحفييف ، منشطيف ، تقنييف ، إدارييف، سائقيف كأعكاف أمف 
المؤسسة ذات طابع صناعي كتجارم، تممؾ الشخصية المعنكية، كتأخد اإلدارة العامة 

. لمؤسسة اإلذاعة الكطنية عمى عاتقيا مسؤكلية تسييرىا كتحديد ميزانيتيا 
تغطي إذاعة الجزائر مف غيمزاف كامؿ تراب الكالية باإلضافة إلى معظـ الكاليات المجاكرة 

 فيي AB3كعبر الشبكة العنكبكتية في جميع أنحاء العاـ ككذلؾ عبر الساتؿ نايؿ سات 
تتطمع مف أجؿ الكصكؿ بأىدافيا اإلجتماعية كالثقافية كالتربكية إلى تحقيؽ اإلعبلـ الجكارم 
إذ تتركز إىتماماتيا كإذاعة محمية البرامج المتنكعة ذات البعد الكطني كالمحمي، كتقدميا 

. كفؽ شبكة برامج مدركسة كثرية لمستمعييا 
تعتبر إذاعة الجزائر مف غميزاف مف بيف المحطات اإلذاعية المحمية في الجزائر، حيث يرجع 

 إنطبلقا مف مقرىا الكائف بحي 2006 جكيمية 05أكؿ بث إذاعي ليا إلى يـك األربعاء 
 12 ساعات يكميا ليصؿ اليـك إلى 08كبمعدؿ – دار الثقافة لغميزاف – إسماعيؿ مصطفى 

. دقيقة 30ساعة ك 
كبيذا تعتبر إذاعة غميزاف الجيكية منبرا رائد يؤثث كيثرم المشيد السمعي بالجزائر  

شيدت إذاعة الجزائر مف غميزاف قفزة نكعية في عبلقتيا بمستمعييا مدشنة بذلؾ إنطبلقة 
حترافية سكاء فيما يتعمؽ بإعداد مختمؼ الفقرات كالبرامج  العمؿ اإلذاعي بشكؿ أكثر مينية كا 
نشغاالت الرأم العاـ المحمي كالجيكم أك فيما يتعمؽ بمكاكبة  التي تبلمس ىمـك المكاطنيف كا 
تكنكلكجيا التسجيؿ كالبث اإلذاعي حيث يصؿ صكت إذاعة غميزاف إلى عمـك المستمعيف 

اكثر كضكحا مف خبلؿ إعتمادىا حاليا عمى تقنيات النظاـ النصؼ الرقمي كالبث عمى مكجة 



 RADIO RELIZANE.NET  باإلضافة إلى البث عمى شبكة األنترنت  FM90.8التردد 
   .  أفقي 23700قكة الترميز  /11059 عبر التردد  AB3كأيضا عبر الساتؿ نايؿ سات  .

:  تناكب عمى غدارة كتسيير إذاعة الجزائر مف غميزاف كؿ مف السادة 
  .2007 مارس 17 جكيمية إلى غاية 16السيد حساني اليكارم مف 
 2007 جكيمية 24لى غاية إ 2007 مارس 18السيد ناصر كقبلؿ مف 

  2011 جكاف 28لى غاية إ 2007 جكيمية 24السيد نصر الديف بمكد مف 
 . إلى يكمنا ىدا 2011 جكاف 28السيدة تركية باربارة مف 

:  مهرجانات وجوائز 
الميكركفكف "الجائزة األكلى في الميرجاف الكطني لئلنتاج اإلذاعي : جائزة أحسف منشط 

 مميكة بمحاج جمكؿ :  لممنشطة 2007الطبعة األكلى ، أحسف منشط جانفي " الذىبي
الميكركفكف " الجائزة األكلى في الميرجاف الكطني لمئلنتاج اإلذاعي : جائزة أحسف مخرج 

  لمسيد لكناكؿ دكادم 2008أحسف مخرج جانفي " الذىبي
الطبعة " الميكركفكف الذىبي" الميرجاف الكطني لئلنتاج اإلذاعي : ترشيح أحسف صحفي 

 . ترشيح الصحفية سميرة عبد الرزاؽ لجائزة أحسف إنتاج إخبارم 2009الثالثة جانفي 
الطبعة "الميكركفكف الذىبي" الميرجاف الكطني لمئلنتاج اإلذاعي : جائزة أحسف برنامج 

 . الجائزة األكلى ألحسف برنامج تفاعمي لممنتج الدكتكر الخديـ 2010الرابعة فيفرم 
: التطور الفني 

: تطور ساعات اإلرسال اإلذاعي 
 (16:00إلى 08:00 )ساعات 8 بدأ اإلرساؿ اإلذاعي بػ2006 جكيمية 05في 

 ( 18:00إلى 06:00 ) الساعة12 زادات ساعات البث إلى 2007في نكفمبر  
 (22:00إلى06:00 ) ساعة 16 كصؿ الحجـ الساعي إلى 2008في سبتمبر 
 ( 19:30إلى 06:40 )دقيقة 20 ساعة ك 13 تطكر حجـ البث إلى 2008في أكتكبر 

 شرعت في البث كفؽ برنامج مكحد لئلذاعات المحمية مف 2011ك إبتداءا مف شير سبتمبر 
مساءا ليتكاصؿ بعدىا متابعة برامج إذاعة القناة 19:30صباحا غمى غاية 07:15الساعة 

 .األكلى كالقناة القرآف الكريـ خارج ساعات بث المحطة 
 



 
 اطمقت إذاعة الجزائر مف غميزاف مكقعيا اإللكتركني :موقع اإلذاعة عمى شبكة األنترنت 

   عمى الشبكة العالمية األنترنت ليصؿ صكتيا إلى جميع أنحاء العالـ عبر مكقعو 
WWW.RADIO RELIZENE.NET  الذم يكقع معمكمات ميمة في اإلدارة كطريقة 

سيرىا كعمميا اإلعبلمي اليادؼ كخدمات إعبلمية مختمفة باإلضافة لبثيؿ المباشر، كما 
يمكف لجميع المستمعيف معرفة كاإلطبلع عمى البرامج كالحصص  كالتكاصؿ مع معدىا 

دارم اإلذاعة باإلضافة إلى التعرؼ عمى مدينة غميزاف . كمذيعي كصحفي كا 
:  تطور العتاد واألجهزة 

مف أجؿ السير الحسف لمعمؿ اإلذاعي يتكفر باإلذاعة أستكديك لمبث المباشر كأخر لئلنتاج 
كيشرؼ عمى التركيب طاقـ تقني كمعدم الحصص كصحفيف إد يتـ بإستعماؿ أحدث تقنيات 
اإلعبلـ اآللي كالبرمجيات، كما تتكفر اإلذاعة عمى شبكة داخمية تربط بيف مختمؼ األقساـ 

بنظاـ التدقيؽ   (األنترنت  )كأستديكىات اإلذاعة، كىذه الشبكة مكصكلة بالشبكة العالمية 
 سيارات لنقؿ الصحفييف لتككف بذلؾ في عيف 02 كما تتكفر اإلذاعة عمى ADSLالسريع 

  .الحدث كالجاىزية لمكاكبة أىـ األخبار كالفاعاليات 
  إذاعة الجزائر مف غميزاف ىي إذاعة محمية فتحت أبكابيا في جكاف :الهيكل التنظيمي 

:  بطاقـ شاب تضـ عدة أقساـ 2006
مككف مف صحفييف ميمتيـ تغطية األحداث كالكقائع عمى المستكل المحمي  : قسم األخبار

 . كتقديميا عمى شكؿ مكاجيز كنشرات أخبار 
يضـ منشطيف كمخرجيف مكمفيف بتقديـ فترات التنشيطية، إنتاج الحصص  : قسم اإلنتاج

كالبرامج اإلذاعية مسجمة كمباشرة إلى جانب إختيار الكصبلت الغنائية حسب أذكاؽ 
 .المستمعيف باإلضافة إلى تصميـ الكمضات اإلشيارية 

يضـ ىدا القسـ تقنيف مختصيف في اليندسة الصكتية، يسيركف عمى  : المصمحة التقنية
كصكؿ الصكت إلى المستمع بشكؿ جيد كيعتبر التقني عمكد اإلذاعة ألنو ييتـ بكؿ األمكر 

 .التقنية مف أجؿ ضماف البث 
 تتكفؿ باألمكر اإلدارية كالتنسيؽ بيف األقساـ  : اإلدارة والمالية

 

http://www.radio/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 الييكؿ التنظيمي إلذاعة الجزائر مف غميزاف
 

 
 
 
 
 

 المديرة

 اإلنتاج 

ذكور(05)  

نالصحفيي التقنية  

 ذكور (02)

إناث (05)  

عوان النظافةأ  

ذكور(03)السائقين   

( 05)أعوان أمن 

ركوذ  

ذكر (01)اإلشهار   

رذك (01)اإلدارة   

 اإلدارة والمالية

 مكلف باألرشيف 

مخرجين  (02)  

مخرجات  (03)  

منشطات (03)  

منشطين (02)  

 ذكر                              (01     )

02 

 أنثى        (01         ) 



: تحميل المقابمة 
جدول السمات العامة  

الخبرة  المينة  المستكل  الجنس  المبحكث  
شيادة ليسانس في االعبلـ ذكر    1

. كاالتصاؿ
سنكات 8صحفي 

شيادة ليسانس في االعبلـ ذكر  2
اآللي  

سنكات 5صحفي 

شيادة ليسانس في عمـ ذكر  3
. االجتماع االتصاؿ 

سنكات 5صحفي 

شيادة ليسانس في عمـك ذكر  4
. االعبلـ كاالتصاؿ 

سنكات 6صحفي 

شيادة ليسانس في عمـك ذكر  5
. االعبلـ كاالتصاؿ 

سنكات 7صحفي 

شيادة ليسانس في العمـك ذكر  6
. السياسية 

سنكات 7صحفي 

شيادة ليسانس في عمـك أنثى  7
. االعبلـ كاالتصاؿ 

سنكات  6صحفي 

شيادة ليسانس في عمـك أنثى   8
. االعبلـ كاالتصاؿ 

سنكات 5صحفي 

شيادة ليسانس في عمـك أنثى   9
. االعبلـ كاالتصاؿ 

سنكات 5صحفي 

شيادة ليسانس في عمـك أنثى   10
. االعبلـ كاالتصاؿ 

سنكات 7صحفي 

 
 



 صحفييف ذككر ،كباقي الصحفييف إناث 10 مف 6يتضح مف خبلؿ الجدكؿ  أعبله أف نسبة 
،كأف معظميـ مؤىميف أكاديميا كما يمفت االنتباه بأف المكظفيف بإذاعة الجزائر مف غميزاف ال 

يعممكف جميعيـ حسب شياداتيـ التعميمية ،فيناؾ مف لديو شيادة في العمـك السياسية 
كيمارس مينة صحفي ،بحيث اكتسبكا ىؤالء الخبرة داخؿ المؤسسة مثميـ مثؿ جميع 

.  سنكات 8 إلى 5الصحفييف ،كالتي تراكحت ما بيف 
طبيعة االتصال داخل إذاعة الجزائر من غميزان  :المحور األول -

كيؼ يتـ االتصاؿ بيف مختمؼ أقساـ المؤسسة كجميكرىا الداخمي ؟  :بالنسبة لمسؤال األول
إف االتصاؿ بيف مختمؼ أقساـ المؤسسة كجميكرىا الداخمي يتـ عف طريؽ االنترنت 

االتصاؿ يتـ عف طريؽ االنترنت :"قائبل  (1)كاالنترانت ،كىذا ما أكده المبحكث رقـ 
،كىناؾ مف المبحكثيف ما أقر بأف االتصاؿ يتـ عبر الياتؼ كالجمسات كاالتصاؿ "كاالنترانت 

جمسات  الذم صرح بأف االتصاؿ يتـ عبر الياتؼ، (2)الشخصي نستشيد بالمبحكث رقـ 
 ىي التي تحدد الجمسات اإلدارةكاالتصاؿ الشخصي يكميا عف طريؽ تداكؿ المعمكمات،

أف اإلتصاؿ يككف مف خبلؿ اإلعبلنات  (5)كأضاؼ المبحكث رقـ  حسب الظركؼ،
تعمـ المكظفيف بأف ىناؾ اجتماع سيتـ في تكقيت محدد باإلضافة إلى االتصاؿ  المكثقة،
جراءات كقكاعد  االتصاؿ غير الرسمي، الرسمي، فاالتصاؿ الرسمي يسير كفؽ أساليب كا 

 قانكنية، :كتتصؼ االتصاالت الرسمية عادة بما يمي رسمية كتسكية كضعية العامميف،
ال يتـ داخؿ المؤسسة فقط بؿ  :أما االتصاؿ غير الرسمي تتعمؽ بالعمؿ مباشرة، مكتكبة،

كيجب  يتعداه إلى خارج المؤسسة مف خبلؿ االتصاالت الشخصية كالمقاءات غير الرسمية،
عمى االدارة استغبلؿ االتصاؿ غير الرسمي ايجابا كعدـ السماح لو بالتأثير عمى المؤسسة 

بأف االتصاؿ يتـ الرسمي كاالتصاؿ غير الرسمي بيف  (8)كىذا ما أكدتو المبحكثة رقـ 
 .(المكظفيف 

كيؼ تقـك مؤسستكـ بإعبلـ جميكرىا الداخمي بمختمؼ قراراتيا ؟  :بالنسبة لمسؤال الثاني
تعتمد االذاعة في اعبلـ جميكرىا الداخمي بمختمؼ قراراتيا عمى شبكة محمية تتمثؿ في 

 كاالنترانت التي ىي عبارة عف بنية تحتية تكنكلكجية تستخدـ e-mailاالنترنت عف طريؽ
 السرية fire w allsإال  بركتكككالت مف األمف كالحماية بحيث ال يسمح بالكصكؿ إلييا،

كاألنترانت كسيمة فعالة جدا إلدارة  تسمى الجدارة النارية لممستخدميف المخكليف فقط،



الذم أقر بأف إعبلـ المؤسسة  (1)كىذا ما أثبتو لنا المبحكث رقـ  اإلذاعة، المعمكمات داخؿ
 serveurشبكة محمية فييا جياز مربكط فيما بينيـ "لجميكرىا الداخمي بقراراتيا يتـ عبر 
كما يتـ كذلؾ مف خبلؿ عقد  "(1)،األستديك رقـ  اإلنتاجكمقسمة إلى ثبلثة في قسـ االخبار،

عبلنات تتككف بيف المديرة كمنسقي األقساـ كىذا ما صرح بو  جمسات كاجتماعات كا 
يككف عف طريؽ عقد جمسات :"الذم قاؿ  (5)كنستشيد بالمبحكث رقـ (6،5،4)المبحكثيف 

عبلنات تذكر منسقي األقساـ الذيف في  رمضانية، عمؿ ،شبكة صيفية، جمسات،اجتماعات كا 
عمى أف المؤسسة تقـك باإلعبلـ  (10)،كأكدت المبحكثة رقـ "عطؿ لحضكر االجتماع 

اجتماع عاـ كيككف بناءا عمى تعميمات "جميكرىا الداخمي بمختمؼ قراراتيا يتـ بكاسطة 
 "المديرة 

ما ىي الكسائؿ الحديثة التي تعتمدكنيا أثناء تداكلكـ لممعمكمات ؟  :بالنسبة لمسؤال الثالث
مما ال شؾ فيو اليـك أف المؤسسة ميما كاف نكعيا كخاصة المؤسسات اإلعبلمية منيا تستند 

كذلؾ بفضؿ ما تقـك بو  عمى مجمكعة مف الكسائؿ الحديثة لتسيير كتقديـ األحسف لجميكرىا،
كما تساعد المكظفيف  مف أدكار رفيعة فيي تقمص الكقت كالفاعمية كالفكرية في نقؿ المعمكمة،

مكاقع  االنترنت، كمف أبرز الكسائؿ الحديثة لبلتصاؿ نجد الياتؼ، عمى أداء عمميـ،
 األقمار الصناعية، ،الفاكس المسجبلت،....face book، twiter م اعالتكاصؿ االجتـ

بأف  الذم قاؿ، (3)نستشيد بالمبحكث رقـ   مبحكثيف،10 مف 6نسبة  كىذا ما أجمع عميو،
األقمار  االنترنت، أجيزة الكمبيكتر، الياتؼ،:"الكسائؿ الحديثة الخاصة باإلذاعة ىي 

 لممكنتاج ،كسائؿ معمكماتية لمحفظ ،سيارة حديثة فييا dj mediaالبرمجيات، الصناعية،
-eمكاقع التكاصؿ االجتماعي :"ما يمي  (8)كأضافت المبحكثة رقـ "أجيزة تسجيؿ متطكرة 

mail .face book .twiter"  زيادة عمى ذلؾ فيناؾ كسائؿ حديثة أخرل يستعممكنيا،
مسجبلت :ذاعة الجزائر مف غميزاف أثناء تداكليـ لممعمكمات تتمثؿ فيما يأتي إمكظفي 

الصكت بمعنى األجيزة التي يتـ بيا تسجيؿ المقاببلت التي يقـك بيا الصحفييف حكؿ 
باالضافة إلى تركيب الصكت ،كاالنترانت كىذا ما صرح بو  مكضكع أك حادثة معينة،

مسجبلت :" ىي اإلذاعةبأف الكسائؿ الحديثة المعتمد عمييا في (10 ،6)المبحكثيف رقـ 
 ". تستخدمكىاالصكت ،تركيب الصكت كاالنترانت ثاني 

 : استنتاج لممحور األول



 الجزائر مف غميزاف تسعى كغيرىا مف إذاعةمف خبلؿ إجابة المبحكثيف الحظنا أف 
المؤسسات عف طريؽ عممية االتصاؿ إلى أداء كظائفيا كتحقيؽ أىدافيا المتمثمة في نقؿ 

المعمكمات كاألفكار كاالنطباعات كاألراء بيف طرفيف أك أكثر بطريقة مباشرة أك غير مباشرة 
 face:باستخداـ كسيمة أك عدة كسائؿ كالياتؼ ،االنترنت ،مكاقع التكاصؿ االجتماعي مثؿ 

book  .
إذاعة غميزان وتكنولوجيا االتصال الحديثة  :المحور الثاني 

ما مفيكمؾ لتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة   :بالنسبة لمسؤال األول
تعتبر تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة ضركرية داخؿ المؤسسة كال سيما المؤسسات االعبلمية 

،فيي مجمكعة الكسائؿ كالتقنيات كاألدكات التي يتـ تكظيفيا داخؿ اإلذاعة لمعالجة 
لمجميكر المستعيف  المضمكف أك المحتكل الذم يراد تكصيمو مف خبلؿ عممية االتصاؿ،

ؿ عمى جمب المعمكمة كنقميا بسرعة كمعالجة عـت سكاء كاف بكاسطة الياتؼ أك االنترنت،
كىذا ما أكده لنا  كما تسيؿ ميمة الصحفي أثناء قيامو بالعمؿ، المعمكمة كتركيبيا الكتركنيا،

عمى أف تكنكلكجيا االتصاؿ  (3) كنستشيد بإجابة المبحكث رقـ 10 مف 4المبحكثيف بنسبة 
 مف حيث جمع المادة اإلذاعيالحديثة ىي جممة الكسائؿ الحديثة التي تسيؿ عمينا العمؿ 

 عف طريؽ المسجبلت الحديثة التي تتميز بمميزات تعطييا الفاعمية مثبل مف حيث اإلعبلمية
يمكف ستحدث عف البرامج التي تستخدميا في عممية  السيكلة ،جكدة الصكت، طاقة العمؿ،

عمى أف  (9)كىي في تطكر مستمر،كما أضافت المبحكثة رقـ  التركيب كالبث االلكتركنية،
ىي الكسائؿ الحديثة التي سيمت في استقباؿ المعمكمة ،كجمبيا "تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة 

الدقة في  أضحت ضركرية ليذا الكقت كلئلذاعة ،ربح الكقت، كتكصيميا لممستمعيف،
فتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة قمصت المسافات كألغت الحدكد الجغرافية "السرعة  المعمكمة،

مف  3كىذا ماٌ ر بو نسبة  كخمقت ما يسمى باالتصاؿ عف بعد، كأصبح العالـ قرية صغيرة،
تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة ىي كؿ "الذم عرؼ  (6)مبحكثيف كنستشيد بالمبحكث رقـ  10

تمكف مف  ما يتعمؽ بالتكنكلكجيا لخدمة كتطكير اإلعبلـ كاالتصاؿ فقاربت المسافات،
االتصاؿ عف بعد كتجعؿ العالـ قرية صغيرة ،ىناؾ العمـ الحديث مف الكسائؿ الرقمية 

أف  (7)الذم يساىـ في تطكير االعبلـ إلخ جانب ذلؾ أضافت المبحكثة رقـ  كالحديثة،



السبؽ  التكنكلكجيا الحديثة ىي مف بيف الكسائؿ التي سيمت السرعة في استقباؿ المعمكمة،"
". التكاصؿ مع المؤسسات األخرل كتقترب المعمكمة  اختصار المسافة، السيكلة، الصحفي،

بمعنى أف لمتكنكلكجيا الحديثة دكر في خمؽ المنافسة بيف المؤسسات اإلعبلمية مف حيث 
كما تساىـ في تبادؿ المعمكمات بيف  كصكؿ المعمكمة كالسعي لمحصكؿ عمى المرتبة األكلى،

 .مختمؼ المؤسسات 
كيؼ يتـ التعامؿ مع الكسائؿ التكنكلكجية االتصالية الحديثة ؟  :بالنسبة لمسؤال الثاني

 عمى أنيـ يتعاممكف مع الكسائؿ التكنكلكجيا الحديثة 10 مف 10لقد أجمع المبحكثيف بنسبة 
 دكف المجكء أك االستعانة األخيرةكأصبح كؿ صحفي يقـك باستعماؿ ىذه  بصفة عادية،

في حالة القياـ بتركيب المعمكمات بعد جمعيا كانتقائيا كتسجيميا كتخزينيا في  فمثبل بالتقني،
نظاـ معمكمات معيف ثـ تحريرىا كبعدىا يتـ بثيا لمجميكر المستمعيف ،كؿ ىذه المراحؿ بات 

.  بنفسو كبسرعة كبيرة اإلنتاجيقـك بيا الصحفي،في األخبار أك صحفي في 
 ؟ككيؼ ذلؾ ؟ اإلذاعي اإلنتاجىؿ ليذه التكنكلكجيا تأثير عمى  :بالنسبة لمسؤال الثالث

 سكاء اإلذاعي اإلنتاجإف استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في العمؿ االذاعي تؤثر عمى 
سكاء  ،اإلذاعيةكالمساىمة في تقميص الكقت مف أجؿ انتاج مختمؼ البرامج  باإليجاب،

الخ  ...ثقافية  اجتماعية، اقتصادية، برامج سياسية،
 كذلؾ عبر كسيمة اتصالية عالمية اإلذاعةكتمكف الجميكر المتكاجد بالخارج بالخارج بسماع 

كأضحت  زيادة عمى ذلؾ تسيؿ المياـ لدل العامميف باإلذاعة، المتمثمة في االنترنت،
 مبحكثيف كنأخذ عمى سبيؿ 10 مف 6ضركرية في كؿ المؤسسات كىذا ما أثبتو لنا نسبة 

ليا تأثير ايجابي يتـ التعامؿ معيا بحيطة :"الذم قاؿ بأف  ،(3)المثاؿ اجابة المبحكث رقـ 
 عبر اإلذاعةفي الخارج يسمع  :كحذر كال يترؾ المجاؿ لمكقكع في حالة عطب مثبل

الجديد حبكا كالقديـ :مبلحظة  كفي أغمب األحياف ال نستغني عف الكسائؿ القديمة، االنترنت،
فمف سمبيات تكنكلكجيا  ،كمما ال شؾ فيو أف لكؿ شيء ايجابياتو كسمبياتو،"ال تفرط فيو 

االتصاؿ الحديثة العزلة كالفردانية ،االفراط في استخداـ التكنكلكجيا ككثرة المعمكمة تقتؿ 
 زيادة عمى ذلؾ تحدث القمؽ، باإلضافة إلى أف االتصاؿ االفتراضي ييدد الحقيقة، المعمكمة،

كمف ايجابياتيا االختصار في الكقت كالمركنة في نقؿ  كاالتكالية، االمراض المزمنة،
( 9) مبحكثيف إلبراز ذلؾ نستشيد بالمبحكثة رقـ 10 مف 5المعمكمة كىذا ما أدلى بو نسبة 



ليا " :قائمة يجابي كسمبي في نفس الكقت، إإلثبات أف لتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة تأثير
 سمبياتيا، المركنة، االختصار، السرعة في نقؿ المعمكمة كاالستفادة منيا، تأثير باإليجاب،

 قمة االبداع، القضاء عمى االجتياد، التماثمية كانت متعبة كلكنيا فف كالرقمية تنقص التركيز،
لكف تبقى ضركرية  االفراط فييا، تعطينا معمكمة خاطئة كيبقى الصح عنده،"االنترنت مثبل 

". في العمؿ االذاعي 
 .ال أنيا تبقى ضركرية في العمؿ االذاعي إف سمبيات التكنكلكجيا ـفبالرغـ 

: استنتاج لممحور الثاني 
نستخمص مف خبلؿ اجابات المبحكثيف أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عمى اختبلؼ أنكاعيا 

كما ليا دكر فعاؿ كميـ داخؿ  لكف ايجابياتيا أكثر مف سمبياتيا، ليا تأثير ايجابي كسمبي،
اذاعة الجزائر مف غميزاف فيي تختصر الكقت كالتعب كتسييؿ عمؿ المكظفيف ككذلؾ تحسف 

. مف أداء االنتاج االذاعي الذم مف خبللو يضمف استمرارية كبقاء المؤسسة االذاعية 
العراقيل والحمول  :المحور الثالث 

ىؿ تكاجيكف صعكبة أثناء استعماؿ التكنكلكجيا الحديثة في العمؿ ؟  :بالنسبة لمسؤال األول
تؤثر عمى السير العادم كالحسف   لتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة صعكبات كعراقيؿ،أف

 المستعممة سكاء تعمؽ األجيزةذلؾ بحدكث عطب تقني عمى مستكل  ،اإلذاعيةلممؤسسة 
أك تركيبيا أك نقميا فمثبل عندما  ،اإلعبلميةاألمر باألجيزة التي يتـ بكاسطتيا جمع المادة 

لذلؾ يتكجب عمى   اآللي كفجأة تنقطع الشبكة،اإلعبلـتككف المعمكمة محفكظة في جياز 
كأف تقـك بحفظ المعمكمات في أجيزة  الصحفي أخذ الحيطة كالحذر في مثؿ ىذه الحاالت،

المذاف اتفقكا عمى أنيـ يجيدكف صعكبة (2 ،1 )كىذا ما تبيف لنا مف خبلؿ المبحكثيف  خرل،أ
أثناء استعماؿ التكنكلكجيا الحديثة في العمؿ مصرحيف عمى أنيـ يجيدكف صعكبة أثناء 

نمقك صعكبة عندما الشبكة "استعماؿ التكنكلكجيا الحديثة في العمؿ مصرحيف عمى أنيـ 
réseau   يحبس يدخؿ دكر التقني كعندهSERVEUR كالـز تككف المادة في فبلش ديسؾ 

كىنا يدخؿ دكر التقني بحكـ تخصصو بأنو األقدر "أك أم جياز آخر باش نتفادا كالعراقيؿ 
كأقر باقي المبحكثيف بأنو ال تكجد صعكبة عمى  العطب، كاألجدر عمى تدبر األمر كتصميح 

لكف يقكمكا بتككيف عمى جميع التقنيات أك  االطبلؽ أثناء استعماؿ التكنكلكجيا الحديثة،
األجيزة الحديثة ،سكاء تككيف خارج المؤسسة أك داخميا،فالممارسة اليكمية عمى ىذه األجيزة 



مبينا  (6)كالعقكد عمييا يمنع تمؾ الصعكبات أك العراقيؿ كإلثبات ذلؾ نستشيد بالمبحكث رقـ 
ال يكجد صعكبة أثناء استعمالي لمتكنكلكجيا كالتكنكلكجيا كجدت حتى ال تككف ىناؾ :"لنا بأنو 

". صعكبة كيككف تككيف عمى ىذه األجيزة نكرماؿ 
ما نكعية ىذه الصعكبات كالعراقيؿ ؟ :بالنسبة لمسؤال الثاني 

إذاعة الجزائر مف  أك صحفي، تختمؼ نكعية الصعكبات كالعراقيؿ التي يتمقكنيا مكظفي،-
كذلؾ حسب طبيعة العمؿ الذم يشغمو كؿ  غميزاف أثناء استعماليـ لمتكنكلكجيا الحديثة،

 يجد صعكبة في تركيب االخبار األخبارالصحفي في تحرير  :فمثبل ،اإلذاعةصحفي داخؿ 
أك  فعندما يقـك بتككيف عمى التقنيات الحديثة يسيؿ األمر، يجد صعكبة في تركيب االخبار،

عف طريؽ االتصاؿ المباشر كالدائـ مع أصحاب االختصاص المكجكديف باالذاعة ،كمع 
فمثبل  االشخاص الذيف لدييـ معرفة كافية عمى كيفية العمؿ بتمؾ التكنكلكجيات الحديثة،

في حدكث عطب أك خمؿ تقني في األجيزة المعتمدة أك  تككف غالبية الصعكبات كالعراقيؿ،"
نستعيف بالمبحكث رقـ   مف المبحكثيف،10 مف10المستعممة في اإلذاعة ،كىذا ما أكده نسبة 

تككف في غالب االحياف عطب تقني ككي "الذم أظير لنا أف الصعكبات كالعراقيؿ  (8)
 :الـز تككف المعمكمات مكجكدة بجياز آخر مثؿ  نحبسكا،réseauينقطع 
ىي الـز   أك ال مبيس كننقؿ المعمكمة كتكصؿ لمجميكر ببل ما يحس،OLIMPUSجياز

". أخذ الحيطة كالحذر مع ىذه التكنكلكجيا فقط
السبؿ المعتمدة لتخطي العراقيؿ ؟  :بالنسبة لمسؤال الثالث

فبالرغـ مف الصعكبات كالعراقيؿ التي تكاجييا المؤسسات  مف البدييي أف لكؿ مشكمة حؿ،-
فنحف كأشخاص طبيعييف نتخطى تمؾ العراقيؿ كالصعكبات التي تكاجينا في  أك االشخاص،

كفي نفس الكقت التفكير العقبلني إليجاد الحؿ المناسب لمخركج منيا  حياتنا اليكمية بالصبر،
،ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لممؤسسة حيث يقـك العامميف داخميا بعقد جمسات كاجتماعات برئاسة 

المديرة التي يتـ مف خبلليا تبادؿ اآلراء كتقديـ اقتراحات لمخركج في النياية بحؿ مناسب 
كتسير   بشكؿ أك لتفادييا كعدـ الكقكع فييا مرة أخرل،اإلذاعةكناجح لتخطي تمؾ الصعكبات 

.  بشكؿ عادم كىذا ما اتفؽ عميو جميع المبحكثيف اإلذاعة
 
 



: استنتاج لممحور الثالث 
إف أغمب المبحكثيف اتفقكا عمى أنو ال تكجد صعكبة أثناء استعماؿ تكنكلكجيا االتصاؿ 

الحديثة في العمؿ باعتبار أف التكنكلكجيا كجدت حتى ال تككف ىناؾ صعكبات كعراقيؿ تعيؽ 
فيي سيمة االستعماؿ ،كىذا ال ينفي أف المبحكثيف قالكا بأنيـ يجيدكف  ،اإلذاعةالعمؿ داخؿ 

( . 1)صعكبة أثناء استعماؿ التكنكلكجيا الحديثة نأخذ عمى سبيؿ المثاؿ المبحكث رقـ 
: عرض نتائج الدراسة 

: مف خبلؿ الدراسة الميدانية التي قمت بيا تكصمت إلى النتائج التالية 
 ،طبيعة كظيفة المبحكثيف 39 -29معظـ المبحكثيف ينتمكف إلى الفئة العمرية ما بيف 

 الجزائر مف غميزاف تسعى كغيرىا مف المؤسسات األخرل إذاعةصحفييف،تكصمت إلى أف 
عف طريؽ عممية االتصاؿ إلى أداء كظائفيا كبمكغ أىدافيا المتجسدة في نقؿ المعمكمات 

كاألفكار كاالنطباعات كاآلراء بيف شخصيف أك أكثر بطريقة مباشرة أك غير مباشرة باستخداـ 
  إلى االنترانت كاإلكسترانت، إضافةاالنترنت بكؿ فكائدىا، كسيمة أك عدة كسائؿ كالياتؼ،

 الجزائر مف غميزاف تعتمد أكثر عمييا في إذاعةكفيما يخص تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة نجد 
 مف خبلؿ المساىمة في اإلذاعي اإلنتاجالعمؿ كذلؾ لمتأثيرات االيجابية التي تحدثيا عمى 

كتحقيؽ أعمى  كاختصار الكقت كتكفير الجيد، تسييؿ عمؿ مستخدمييا كتنظيمو بدقة،
كرغـ ما  ،اإلذاعيةكما تعتبر مؤشر يضمف استمرارية كبقاء المؤسسة  مستكل مف األداء،

 الجزائر مف غميزاف إذاعةيتمقكنو مف صعكبات كعراقيؿ بسيطة تعيقيـ عف أداء عمميـ داخؿ 
مف مشاكؿ تقنية أك غير ذلؾ محاكليف تجاكزىا كالمساىمة في حميا إال أف مزاياىا غطت 

. سمبياتيا 
لنخمص في األخير إلى تحقؽ الفرضيتيف األكلى كالثانية ، 

 . كاالتصاؿ الحديثة اإلعبلـ غميزاف تستعمؿ تكنكلكجيا إذاعة
.  كاالتصاؿ الحديثة تطكرات مستمرة في أداء المنظمة اإلعبلـتحقؽ تكنكلكجيا 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 



 خاتمة 
عرؼ العقد األخير مف القرف العشريف كبدايات القرف الحادم كالعشريف تقدما مذىبل في 

 كاالتصاؿ الحديثة خاصة،بحيث أصبحت ضركرة اإلعبلـمجاؿ التكنكلكجيا عامة كتكنكلكجيا 
يعتمد عمييا الفرد في التعامؿ مع غيره،كمازاؿ ينمك ىذا التطكر كيتسارع بخطى كاسعة 

كسريعة نتج عنيا العديد مف آليات التصنيع كالمزيد مف الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة التي 
أصبحت تعرؼ في العصر الراىف بعصر االتصاالت كاالنفجار المعرفي،لتغزك ىذه 

 كلعبت دكرا معتبرا في تسييؿ الحياة اإلنسانيالتكنكلكجيا الحديثة جميع مجاالت النشاط 
،كقد اجتاحت ىذه التكنكلكجيا عالـ األعماؿ كبمغت فكائدىا كمميزاتيا كؿ تفاصيمو اإلنسانية

لتتبناىا معظـ المؤسسات لتسيير كتسيير عمميا  كاصمة إلى أداء العامميف داخؿ المؤسسة،
لتحذك حذك الخبرة المينية  تكفيرا لمكقت كالجيد كالتكاليؼ، ،كاألتقفكتقديـ األفضؿ كاألجكد 

كتتجاكز عند البعض ،كاستبدلت الساعات الطكيمة مف العمؿ كالجيد دقائؽ كثكاني قميمة تربط 
المكظفيف مع بعضيـ البعض أك أقساـ المؤسسة أك حتى المؤسسة مع مؤسسات أخرل 

لتحقيؽ ما يحتاجكنو مف اتصاؿ كنقؿ لممعمكمات بأعمى الطرؽ كالتقنيات ،باستخداـ االنترنت 
أك االنترانت أك االكسترانت ،لتتنافس المؤسسات كتسعى المتبلؾ مثؿ ىذه الكسائؿ في 

كمكاكبة التطكرات الراىنة مف  لتحقيؽ أىدافيا بأقؿ التكاليؼ مف جية، أقساميا كمصالحيا،
ليؤكد كؿ ىذا المكانة الكبيرة التي صنعتيا ىذه التكنكلكجيا لنفسيا مبرىنة عمى  جية أخرل،

الدكر الفعاؿ الذم ينجـ عف استعماليا في كقت كجيز ،كدكر في تحسيف أداء العمؿ 
. ككسب أك جمب عدد كبير مف الجميكر المستمعيف  ،اإلذاعي
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