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 : مقدمة
، ولوجية الراىنة في جميع المجاالتيعيش العالـ اليـو ثورة معموماتية ىائمة أفرزتيا التطورات التكن

وىذا ما سيؿ عممية جمع المعمومات و معالجتيا واختزانيا وبثيا إلى جميور المستفيديف باستعماؿ 
بحت المعمومة بمثابة الرىاف األكبر لممنظمات الحديثة سواءا كانت وسائؿ وتقنيات حديثة ، وأص

مؤسسات األعماؿ أو المؤسسات غير اليادفة لمربح لفرض وجودىا والتغمب عمى المنافسة الخارجية 
 وخمؽ مزايا تنافسية ، بؿ أصبحنا في عالـٍ األقوى فيو لمف يممؾ المعمومة.

لمنتجة ليا والتكنولوجيا التي تحكـ تدفقيا أو ما ُيطمؽ عمييا وُتقاس جودة المعمومات بجودة الوسائؿ ا
 إسـ "تكنولوجيا المعمومات واإلتصاؿ".

ولقد أتاحت التكنولوجيا الحديثة ظيور خدمات متنوعة لؤلفراد والجماعات في مجاؿ المعمومات 
تكنولوجيا ، ومما ال شؾ فيو أف ظيور خدمات جديدة في مجاؿ اإلعبلـوالترفيو ، وأدى ىذا إلى 

، وسوؼ تنشط عبلـ واإلتصاؿالجديدة اليـو تغير بسرعة مف طريقة إستقبالنا واستخدامنا لوسائؿ اإل
حياتنا وتقدـ لنا بدائؿ متنوعة لئلختيار مف بينيا ، بما يخدـ ميولنا ورغباتنا ويشبعيا ، وسوؼ تزداد 

لحصوؿ عمى المعمومات إلى أسموب المعمومات المتاحة لنا ، وعندىا ينتقؿ التحدي لمبشر مف كيفية ا
 استخداـ تمؾ المعمومات.

يصاليا المعمومات، و ُتعتبر وسائؿ اإلعبلـ مف بيف المؤسسات التي ُتعنى ِبنشر  سواء الجماىير إلى وا 
وسائؿ تكنولوجية مثؿ الحواسيب واألقمار الصناعية  باستعماؿ قراء، أو مشاىديف أو مستمعيف أكانوا

  وغيرىا مف تكنولوجيا التخزيف واإلسترجاع و تكنولوجيا االتصاؿ. و أجيزة الميكروويؼ
وىذا ما حاولت معرفتو في ىذه الدراسة عف استخدامات تكنولوجيا المعمومات في وسائؿ اإلعبلـ 

عمى القائـ  قمت بعمؿ دراسة تطبيقية الجزائرية وأثر ذلؾ االستخداـ عمى اإلنتاج اإلعبلمي، حيث
 لؾ.باإلتصاؿ إلستكشاؼ ذ
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 مشكمة الدراسة وحدودىا:
إذاعة مستغانـ  تكمف مشكمة ىذه الدراسة في "استعماؿ تكنولوجيا المعمومات في وسائؿ اإلعبلـ:

 الجيوية نموذج"، وذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى:
ومدى مواكبتيا لمتطورات الحاصمة،  إستخداـ التكنولوجيات الحديثة في المؤسسات اإلعبلمية

سواء كاف مخرجًا أـ ُمعًدا سسة عمى تنظيـ دورات تكوينية لمقائـ باإلتصاؿ ومعرفة حرص المؤ 
وحرص ىذا األخير عمى حضوره لمندوات والمؤتمرات واألياـ الدراسية في مجاؿ  أـ منشًطا
تأثير تمؾ التكنولوجيا اإلعبلمية الحديثة، وما أضفتو عمى العمؿ اإلعبلمي مف وكذا اإلعبلـ. 

، وقياس المعمومات وشبكات اإلنترنيت  المونتاج والتخزيف واسترجاعخدمات ىائمة في عمؿ 
مدى تأثيرىا عميو ومدى استفادتو منيا، وانعكاس ذلؾ عمى المضموف المقدـ لمجميور بأسموب 

 أدؽ وأشمؿ، ومعرفة اتجاىو نحوىا، ، وأىـ مشاكمو ومعوقات استخداـ التكنولوجيا اإلعبلمية.
وسائل اإلعالم في تكنولوجيا المعمومات   استخداممدى ا م" :ويمكف تمخيص المشكمة في

 ؟الجزائرية
 التساؤالت الفرعية:

 :التساؤالت الفرعية التالية المشكمةىذه ويندرج تحت 
 ىؿ يتـ تكويف اإلعبلمييف لتدريبيـ عمى استعماؿ التكنولوجيات الحديثة؟ -
ستغانـ لمتكنولوجيات ما مدى مواكبة التكنولوجيا المستعممة في اإلذاعة المحمية لم -

 الحديثة؟
 ما ىو مستوى استخداـ القائـ باإلتصاؿ ليذه التكنولوجيا؟ -

 فرضيات الدراسة:
لقد قمت بطرح عدة فرضيات إلختبار صحتيا أو خطئيا مف خبلؿ ىذه الدراسة الميدانية، 

 بجانب التساؤالت السابقة، ومف ىذه الفرضيات:
تكنولوجية حديثة مما يسمح لمستعمميا  دات وتجييزاتمع تتوفر المؤسسة عمى :األولىالفرضية 

بأداء عممو في أحسف الظروؼ وتخطي كؿ العقبات التي كانت تواجيو عند استعمالو لموسائؿ 
  التقميدية ، وكذا تحسيف المردود اإلعبلمي كًما ونوًعا ، وضماف جودة المنتوج المقدـ لمجميور.
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لمؤسسة اإلذاعية مف دورات تكوينية تحسف مياراتيـ في يستفيد العامموف في ا :الثانية الفرضية
التعامؿ مع التقنيات الحديثة في مجاؿ اإلعبلـ وتساىـ في صقؿ مواىبيـ وتزيد مف إبداعاتيـ  
وذلؾ ألف قطاع اإلعبلـ واإلتصاؿ يتطمب مسايرة المستجدات التكنولوجية والتحكـ األفضؿ في 

خبلؿ المعرفة الدقيقة بما ينتجو العقؿ البشري مف آالت  ىذه التقنيات ، وال يتأّتى ذلؾ إال مف
ومعدات وكذا برمجيات، و أف يكوف المستعمؿ عمى دراية كافية بطرؽ التعامؿ مع ىذه 

، و تتولد ىذه المعرفة مف خبلؿ تكويف وتدريب العامميف عمى ىذه التقنيات، خاصة نولوجياالتك
 لرقمي.   ونحف نعيش تحديات عظمى لمولوج إلى العالـ ا

بحكـ ميداف عممو والقطاع الذي ينتمي إليو، يمتمؾ القائـ باإلعبلـ دراية كافية  :الثالثةالفرضية 
وخبرة مسبقة تمكنو مف التحكـ في الوسائؿ التكنولوجية المستعممة في عممو، وىذا ينعكس 

 باإليجاب عمى المردود اإلعبلمي و عمى المؤسسة التي ينتمي إلييا.  
 راسة:أىمية الد

وترجع أىمية ىذه الدراسة إلى أنيا واحدة مف الدراسات التي تناولت وبشكؿ مباشر استخداـ 
ومعرفة تكنولوجيا المعمومات في اإلنتاج اإلذاعي، بغية التوصؿ إلى أحكاـ عممية بشأنيا، ، 

ة إىتماـ المؤسسة باستحداث تكنولوجيات حديث، و موقؼ القائـ باإلتصاؿ مف ىذه التكنولوجيا
 وتكويف وتدريب عماليا عمى استخداميا.

  أىداف الدراسة:
تتجمى أىداؼ البحث في التعرؼ عمى واقع استخداـ تكنولوجيا المعمومات في وسائؿ اإلعبلـ 

نظًرا لما تكتسيو مف أىمية بالغة، الجزائرية، ودور ىذه التكنولوجيا في تحسيف المردود اإلعبلمي 
 إلعبلميـ بكؿ جديد يخص ىذه التكنولوجيا. عمى استخداميا،وكذا تدريب وتكويف اإلعبلمييف 

 أسباب اختيار الموضوع:
لعؿ السب الذي أدى بي إلى اختيار ىذا الموضوع ىو إليامي  األسباب الذاتية: -أ

بالتكنولوجيات الحديثة والتعرؼ عمى جديد ما ينتجو العقؿ اإلنساني مف آالت وأجيزة تساعد 
ية، أما السبب الثاني ىو ميولي إلى كؿ ما ىو سمعي بصري، وبما أف اإلنساف في حياتو اليوم
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اإلذاعة المحمية واحدة مف بيف المؤسسات التي تستخدـ ىذه التكنولوجيا فّضمت أف أجري عمييا 
 الدراسة.

إلكتساء الموضوع نوع مف الحداثة ألننا نشيد يومًيا ثورات تكنولوجية  األسباب الموضوعية: -ب
 -خاصة في تخصص اإلعبلـ واإلتصاؿ-أف أغمب الدراسات التي اطمعت عمييا  متبلحقة، كما

  وليس تكنولوجيا المعمومات.تتناوؿ تكنولوجيا اإلعبلـ واإلتصاؿ 
 المنيج المتبع في البحث:

 ويعني مجموعة مف القواعد العامة التي يضعيا الباحث بقصد الوصوؿ إلى الحقيقة في العمـ،
المتبع لمكشؼ عف ىذه الدراسة بواسطة استخداـ مجموعة مف القواعد،  ويعرؼ عمى أنو "الطريؽ

 1والتي ترتبط أساًسا بتجميع البيانات وتحميميا، حتى تساىـ في التوصؿ إلى نتائج ممموسة"
والمناىج أو طرؽ البحث عف الحقيقة تختمؼ باختبلؼ المواضيع، وليذا توجد عدة أنواع مف 

كاؿ المطروح والتساؤالت والفرضيات فإننا وجدنا في األنسب تطبيؽ المناىج العممية، وتبًعا لئلش
وصفي التحميمي، فاستخدمنا المنيج الوصفي في الفصميف النظرييف، أما التحميمي المنيج ال

في تحميؿ البيانات، وذلؾ عف طريؽ  ممتو في الفصؿ التطبيقي والذي يعتبر األفضؿعفاست
وزعت عمى المبحوثيف إما مباشرة أو بإرساليا عف طريؽ استخداـ إستمارات اإلستبياف، والتي 

 البريد اإللكتروني.
وقد استيدفُت في استخداـ ىذا النوع مف البحوث لمتعرؼ عمى عدة أوجو ترتبط بيذا البحث 

تجاىات القائميف معرفة مدى استخداـ التكنولوجيات الحديثة في اإلذاعة المحمية و منيا:  ا 
استعدادىـ ـ بالحاجة إلييا، و ، ومدى إحساسيدريبيـ عميياتو يا باالتصاؿ نحو استخدام

 إلستخداميا في مجاالت أعماليـ المختمفة.
 
 
 
 

                                                 
 287. ص1995. أساليب توثيؽ البحوث العممية . الجزائر :المكتبة األكاديمية، اليادي محمد، محمد 1
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 مجتمع البحث:
لتحديد عينة البحث عمينا أوال تحديد مجتمع البحث والذي يتكوف مف اإلعبلمييف باإلذاعة 

وذلؾ ألنيـ معنيوف المحمية لمستغانـ بمختمؼ تخصصاتيـ دوف مراعاة اختصاصاتيـ في العمؿ 
يعة عمميـ، وقد بمغ مجتمع البحث واحد وثبلثوف في اإلذاعة نظًرا لطب بالجانب التكنولوجي

 فردأ. (31)
 عينة البحث:

ضفاء أكثر وإل باإلذاعة مجموعة مف اإلعبلمييف مجتمع البحث كاف كما سمؼ الذكر فإف 
سيًما عاداًل، نسبة إلى عدد كؿ مصداقية لمبحث حاولت تقسيـ عدد المبحوثيف عمى العينات تق

مؿ( مف صحفييف منشطيف، تقنييف أومخرجيف، فئة منيـ )الفئة تكوف حسب اإلختصاص في الع
 محرريف، مراسميف، إدارييف.منتجيف أو 

وكانت طريقة اختيار العينة عشوائية نظًرا ألف كؿ مجتمع البحث معني بالتكنولوجيا الحديثة 
 ـ.لممعمومات عمى اختبلؼ أطيافي

بمغ أفراده فردا مف مجتمع البحث الذي ي (23ثبلثة وعشروف)عدد أفراد العينة بمغ  لئلشارة فإف
وذلؾ  مف مجتمع البحث %74.19العينة تمثؿ  إف نسبةفرًدا، وبالتالي ف (31واحد وثبلثوف )

 حسب العممية الحسابية التالية:
 .x 100البحث( نسبة العينة = )عدد األفراد المبحوثيف/ عدد أفراد مجتمع 

 .x100  =74.19%( 23/31أي: نسبة العينة = ) 
 كيفية تقسيم البحث: 

 فصوؿ: (04أربع )ُقسـ البحث إلى 
، وىي الخطة المرسومة أو الطريؽ الذي سرت عميو اإلطار المنيجي لمدراسة الفصؿ األوؿ:

 .إلعداد ىذا البحث
ى عموميات حوؿ تكنولوجيا ، تطرقت فيو إلالفصؿ الثاني: تكنولوجيا عصر المعمومات

 .المعمومات
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، وتطرقت فيو إلى تأثير ىذه الفصؿ الثالث: تكنولوجيا المعمومات الحديثة في وسائؿ اإلعبلـ
   التكنولوجيا عمى وسائؿ اإلعبلـ بما في ذلؾ اإلذاعة والتمفزيوف.

ـ ىياكميا : فُخصص لمجانب التطبيقي وىو تعريؼ شامؿ إلذاعة مستغانـ وأىرابعأما الفصؿ ال
المادية والبشرية استعاًنا بالمقاببلت التي ُأجريت مع بعض اإلعبلمييف، وصؼ لمتكنولوجيا 

 .لُمحصؿ عمييا عف طريؽ اإلستبيافالمستخدمة في اإلذاعة  مع تحميؿ لمبيانات ا
وفي األخير خاتمة تناولت فييا خبلصة عامة حوؿ البحث مع اإلجابة عمى التساؤالت 

 المطروحة.
 ت جمع البيانات:أدوا

لقد استعنُت بعدة أدوات لجمع البيانات واإللماـ بكؿ ما ىو كائف في اإلذاعة، وأىـ ىذه 
 األدوات:

وذلؾ مف خبلؿ اإلطبلع عمى مختمؼ مصالح وىياكؿ المؤسسة  المالحظة بالمشاركة: .1
  .والتعرؼ عف كثب عمى التكنولوجيا المستخدمة في المؤسسة مف أجيزة وبرمجيات

 سؤاالً  (17سبعة عشر )مجموعة مف األسئمة حاولُت تدوينيا في استمارة، عددىا  بيان:اإلست .2
بما  محاور 04مقسمة إلى جمعت بيف ما ىي مفتوحة ونصؼ مفتوحة واألخرى مغمقة، 

 البحث: فرضياتيخدـ 
 .صية تتعمؽ بالمبحوثبيانات الشخصية ؛ وىي معمومات شخ: الالمحور األوؿ

اإلعبلمييف في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات؛ ويتضمف أسئمة تتعمؽ  تكويفالمحور الثاني: 
 بالتكويف في المؤسسة.

المحور الثالث؛ تكنولوجيا المعمومات في اإلذاعة؛ ويتضمف أسئمة حوؿ التكنولوجيا المستعممة 
 في المؤسسة.

وجيا التي المحور الرابع؛ القائـ باإلتصاؿ وتكنولوجيا المعمومات؛ ويتضمف أسئمة حوؿ التكنول
 يستخدميا اإلعبلمي في عممو باإلضافة إلى مدى تحكمو في ىذه التكنولوجيا. 
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ثبلثة وعشروف نسخة مف اإلستبياف إال أني حصمُت عمى ( 30ثبلثيف ) تـ توزيع لئلشارة فقد
 نسخة ُمجاب عنيا. (23)

 البحث الوثائقي:
 الدراسات السابقة: -أ

دراستيا تأثير تكنولوجيا اإلتصاؿ الحديثة عمى اإلنتاج بوخاري فتيحة التي تناولت في  -أواًل 
، تطرقت الباحثة 2013سنة لماستر ااإلذاعي: إذاعة غميزاف نموذًجا في رسالتيا لنيؿ شيادة 

إلى طبيعة اإلتصاؿ داخؿ المؤسسة وتأثير تكنولوجيا اإلتصاؿ الحديثة وفاعميتيا عمى 
تكويف العنصر البشري في مجاؿ التكنولوجيا، المضموف وعمى الجميور، ولكنيا لـ تتطرؽ إلى 

 رغـ أف تكويف العماؿ أمر ىاـ وضروري إلعبلميـ بما ىو جديد، والتحكـ في ىذه التكنولوجيا.
لنيؿ شيادة الماستر لسنة أما قادري كنزة مف جامعة مستغانـ فتطرقت في رسالتيا  -ثانًيا

اإلعبلمي )دراسة مسحية لعينة مف  بعنواف "تأثير التكنولوجيا الحديثة عمى العمؿ 2013
فركزت في دراستيا عمى األنترنيت وتأثيرىا عمى اإلعبلـ، كما حصرت أداة جمع اإلعبلمييف( 

البيانات عمى الحاسوب واألنترنيت والياتؼ، وفي الحقيقة ىذه الوسائؿ تعتبر جزًءا فقط مف 
ائؿ األخرى كاألقمار الصناعية التكنولوجيا الحديثة لئلعبلـ واإلتصاؿ، دوف المجوء إلى الوس

 وسائط التخزيف واإلسترجاع األكثر حداثة.و 
 مصادر البحث: -ب

بغية اإللماـ بالموضوع مف مختمؼ جوانبو، تمت مراجعة بعض الوثائؽ عمى اختبلؼ أشكاليا 
مف كتب ودوريات ومواقع الواب التي تناولت التكنولوجيا الحديثة في وسائؿ اإلعبلـ، إذ أف 

والقواميس ال يمكف ألي باحث اإلستغناء عنيا وإلضفاء طابع الحداثة في بحثي ىذا الكتب 
 إستعنت بمواقع الواب التي تزود الميتميف بيذا المجاؿ بكؿ جديد.

 لمبحث: المكانية والزمانيةالحدود 
بدراسة نظرا لطبيعة المؤسسة اإلذاعية في استخداميا لتكنولوجيا المعمومات، ارتأيت أف أقـو 

الدراسة مف منتصؼ شير فيفري إلى نياية شير  ، وقد امتدتلئلذاعة المحمية لمستغانـيدانية م
   . 2016أفريؿ لسنة 
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 الصعوبات المواجية في البحث:
كأي باحث في صدد تحضير بحثو، صادفتني بعض الصعوبات أثناء إنجاز ىذا العمؿ والتي 

 أختصرىا في:
ثبلثة  استممتالتي وزعت باإلذاعة المحمية، فقد  ت االستبيانا تمكني مف استبلـ جميععدـ  (1

موزعة، وذلؾ لعدـ تمكني مف لقاء  (استمارة31ابؿ واحد وثبلثوف)مق استمارة (23وعشروف )
، رغـ أني راسمت بعضيـ عف طريؽ البريد اإللكتروني لكف ال جدوى مف جميع المبحوثيف

 .ذلؾ
ض صور لبعض األجيزة والبرمجيات القوانيف الصارمة داخؿ اإلذاعة حالت دوف أخذ بع (2

 .المستعممة في المؤسسة بالرغـ مف تأكيدي ليـ أنيا لف ُتستعمؿ إال ألغراض البحث العممي
موضوع بحثي ىذا يميؿ نوًعا ما إلى تخصص اإلعبلـ واالتصاؿ مما تطّمب مني االستعانة  (3

  .بمصادر في ىذا التخصص
 المفاىيم المستعممة في الدراسة:

 جيا التكنولو  - .0
وىػي مشػتقة  Technoالتي تتركػب مػف مقطعػيف، األوؿ:  Technologyىي تعريؼ لكممة لغة: 

، وىػي مػأخوذة Logy ، وتعني الحرفة أو الصػنعة أو الفػف، والثػانيTechnoمف الكممة اليونانية 
      1، والتي تعني عمـ أو دراسة.Logosمف الكممة اليونانية 

ومػف ثػـ  Techniqueمشتؽ مف المفػردة  Technologyمة ويرى البعض أف الجزء األوؿ مف كم
يترجميا إلى العربية إلى تقنية أو تقنيات، ويعبر عنيا البعض بمفظ تقانة أو تقانات، وىػي تعنػي 
العمـ التطبيقي، أو الطريقة الفنية لتحقيؽ غرض معيف، أو جماع الوسائؿ المستخدمة لتوفير كؿ 

 2.ـىو ضروري لمعيشة الناس ورفاىيتيما 
 تكنولوجيا المعمومات : .3

تمؾ التعريفات التي تنص لقد تعددت التعريفات التي تخص تكنولوجيا المعمومات ، مف بيف 
ىي البحث عف أفضؿ الوسائؿ  Information Technologyتكنولوجيا المعمومات عمى أف "

                                                 
 331. ص.2003عامر ابراىيـ، قندليجي. المعجـ الموسوعي لتكنولوجيا المعمومات واألنترنيت. عماف: دار المسيرة،  1
 331. المرجع نفسو. ص.ابراىيـ، قندليجيعامر  2
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" و ىناؾ ا متاحة لطالبييا بسرعة و فاعميةلتسييؿ الحصوؿ عمى المعمومات وتبادليا وجعمي
تقنية ليست مجرد أساليب و آالت تعريؼ آخر فيو معطيات جديدة ، إذ يشير إلى أف " ال

عمميات و أدوات و برامج و معدات يمكف شراؤىا أو مبادلتيا و يسيؿ عمى مف تصؿ إليو أف و 
يستوعبيا بسرعة ، إنيا أيضًا موقؼ نفسي و تعبير عف موىبة خبلقة و قدرة عمى تنظيـ 

حيث يكف اإلنتفاع بيا ، وىي تشتمؿ في مفيوميا الكامؿ عمى الطرؽ التي يصنع بيا المعرفة ب
لمتغمب عمى جوانب قصوره  اإلنساف ما يريد ، إذ يحدد إحتياجاتو مف المعرفة و يييئ أدواتو

  1"الطبيعي
في حيف أف مف ىناؾ مف يعرؼ تكنولوجيا المعمومات فيقوؿ : " المقصود بتقنيات المعمومات 

عمومات مف أدوات و أجيزة ا استخدمو وما يمكف أف يستخدمو اإلنساف في معالجة المكؿ م
. أضؼ و البث و التنظيـ و اإلسترجاع " ، وتشمؿ المعالجة ، التسجيؿ و اإلستنساخمعداتو 

معمومات ، يزاد عمى إلى ما سبؽ ىناؾ بعض التعريفات جاءت لتعطي بعض أنواع تكنولوجيا ال
المعمومات " تعني  ات التي يجب أف تؤدييا . إذ نّصت عمى أف تكنولوجياالواجبذلؾ المياـ و 

المعّدات و المواد التي تستخدـ في عمميات خزف المعمومات و استرجاعيا تمؾ األجيزة و 
تشمؿ الحاسب و المصّغرات و األجيزة المستخدمة في إنتاجيا و الوسائؿ لجتيا و بثيا و ومعا

الممغنطة و البرمجيات و أقراص الميزر و أجيزة اإلتصاالت السمعية و البصرية و األقراص 
 .2وغيرىا مف التقنيات التي تستخدـ في ىذا المجاؿ

عرؼ تكنولوجيا المعمومات بأنيا المعمومات فيجـ الموسوعي لمصطمحات المكتبات و أّما المع
وتجييزىا،  لحصوؿ عمى المعمومات الصوتية ، والمصّورة ، والرقمية ، والتي في نص مدّوف،ا"

لكترونية الحاسبة واإلّتصالية عف ذلؾ باستخداـ توليفة مف المعواختزانيا، وبّثيا و  ّدات الميكروا 
 3"ُبعد

                                                 
 .92ص .1996. القاىرة: عصمت لمنشر والتوزيع،تقنية المعمومات ومكتبة المستقبؿ محمود اليوش.، أبو بكر 1
بديع القاسـ. مصادر المعمومات في مجاؿ اإلعبلـ واإلتصاؿ الجماىيري. الكويت: شركة المكتبات ، ،جرجيس، جاسـ محمد 2

  .245ص.1989الكويتية،
 .573.ص1998سيد حسب اهلل. المعجـ الموسوعي لمصطمحات المكتبات والمعمومات. الرياض :دار المّريخ، ، الشامي ، أحمد محمد 3
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بأنيا "مجاالت فتعّرؼ تكنولوجيا المعمومات   "UNESCO"في حيف أف منظمة اليونيسكو 
معالجة تناوؿ و  ب اإلدارية المستخدمة فياألسالياليندسية و التكنولوجية و المعرفة العممية و 

مشاركتيا في األمور األجيزة مع اإلنساف و . إنيا تفاعؿ الحاسبات اآللية و المعمومات وتطبيقاتيا
 1"اإلقتصاديةو  اإلجتماعية

                                                 
 .17.ص1989]د.ف[،  . تكنولوجيا المعمومات. عماف:يونس ، عبد الرزاؽ1
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 عصر المعمومات: تكنولوجيا ثانيالفصل ال
 تمييد:

وأبرز ىذه  شيدت اآلونة األخيرة تطورات سريعة وغير مسبوقة في كافة مناحي الحياة،
التطورات والتي مّيزت وقتنا الحالي ىي الديناميكية التي عرفيا المجاؿ التكنولوجي خاصة تمؾ 
المتعمقة بمعالجة المعمومات ومعالجتيا واختزانيا وتجييزىا وبثيا أو ما ُيعرؼ بتكنولوجيا 

األنشطة والتي مف المعمومات، واإلعتماد المتزايد والمكّثؼ نحو استعماليا وتوظيفيا بقوة في كؿ 
 المتوقع أف تفرض سيطرتيا لعقود الحقة.

لقد كاف إلقحاـ تكنولوجيا المعمومات لحياتنا آثار عميقة سواء عمى المستوى الكمي أو الجزئي، 
حيث أدت إلى ما ُيعرؼ بعصر اإلنتاج الكبلسيكية المعروفة، وتكنولوجيا المعمومات سبلًحا 

 استراتيجًيا.

رض عمى المجتمعات تحديات جديدة تختمؼ شكبل ومحتوى عف الفترات ىذا الوضع الجديد ف
السابقة، ومؤسسات الخدمات كغيرىا مف مؤسسات األعماؿ تأثرت وبقوة مف التغيير المستمر 

 والتطور الدائب شمؿ كؿ عناصرىا.

، والمؤسسات اإلعبلمية باعتبارىا نظاـ مفتوح تنشأ بينو وبيف البيئة المحيطة عبلقات تبادلية
حيث يصبح لعوامؿ البيئة وما يحدث بيا مف تغيرات تأثيًرا عمى سموؾ المنظمة وعمى آدائيا، 
حيث يتعّيف عمييا تحسيف ىذا اآلداء بما يتوافؽ مع ىذه التغيرات، ما أدى إلى إنعكاس التقنيات 

عدد الجديدة التي أفرزتيا التكنولوجيا بصفة إيجابية عمى العالـ عامة، واألعماؿ خاصة، وتت
صور التكنولوجيا الجديدة ذات التأثير في مختمؼ قطاعات األعماؿ، األمر الذي يجعؿ قضية 
اختيار التكنولوجيا المناسبة واستثمار إمكاناتيا وتفعيؿ تطبيقاتيا مف أىـ وأخطر التحديات التي 

ة والتي مف تواجو اإلدارة الحديثة، تسعى ىذه األخيرة إلى تجميع المعمومات، ومف حاجاتيا الُممحّ 
خبلليا يمكف خمؽ قاعدة تنافسية تسمح لممؤسسة بالبقاء واإلستمرار وبالتالي تجد نفسيا ممزمة 

 بمتابعة نفس المستجّدات.  
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  :عموميات حول تكنولوجيا المعموماتـ  .1
 :Information Technologyمفيوم تكنولوجيا المعمومات  .1.1

لكترونيات لقد توسع تعريؼ مصطمح تكنولوجيا المعمومات ليشم ؿ: الحاسوب واإلتصاالت وا 
كؿ التقنيات المتطورة  قصود بتكنولوجيا المعمومات: وىيالمستفيد ، ويوضح التعريؼ اآلتي الم

التي تستخدـ في تحويؿ البيانات بمختمؼ أشكاليا إلى المعمومات بمختمؼ أنواعيا التي تستخدـ 
 1مف قبؿ المستفيديف منيا في مجاالت الحياة كافة.

اؾ تعريؼ آخر ىو: تكنولوجيا المعمومات ىي الوسائؿ مف أجيزة وبرامج كي تسيؿ نقؿ وىن
المعمومات وتبادليا داخؿ المؤسسة، أو بيف المؤسسات المختمفة شامبل ذلؾ جمع المعمومات 

 2وتخزينيا ومقارنتيا وتحميميا، والتخطيط لسيولة إستخداميا في الوقت المناسب.
ممي اليـو ىما عصب تطور البشرية ورقييا، توسع إمكانياتيا وطاقاتيا ، فالتكنولوجيا والتقدـ الع

ولقد انعكست مختمؼ النتاجات التقنية العالية السريعة عمى المجتمع العالمي ككؿ ، كعامؿ 
أساس في حركة البشر خبلؿ القرف الحالي ، وقد أصبح اإلنساف يعيش عمى أوتار حركة ىذا 

 تواترة.التقدـ وتقنياتو وأنغامو الم
ىذا وقد استفاد اإلنساف مف تكنولوجيا المعمومات في مجاالت كثيرة ، في اإلقتصاد وفي التربية 

التي ساعدت اإلنساف  باآلالتوالتعميـ ، والطب واإلعبلـ وغيرىا ، وكما جاءت الثورة الصناعية 
آلالت بحيث عمى تقميؿ جيده العضمي في األعماؿ الصناعية المختمفة وقد طور اإلنساف تمؾ ا

أصبح إنتاج السمع أيا كانت يعتمد عمى اآلالت الصناعية الضخمة التي أنتجت في العصر 
 3الصناعي ومازالت تنتج إلى اآلف.

ولكف تعامؿ اإلنساف مع اآللة أراح عضبلتو ولكف عقمو مازاؿ متعًبا كي ال تخطئ اآللة فيو 
تساعد ىذا العقؿ أو تحؿ بديبًل عنو يديرىا بعقمو ، وجاءت بعد ذلؾ تكنولوجيا المعمومات ل

األنظمة الخبيرة، ومف المعروؼ أف التكنولوجيا المعموماتية نوع مف  – االصطناعيالذكاء 
                                                 

  10. ص.2000. تكنولوجيا المعمومات. ]د.ـ[: دار المناىج، السممى،عبلء عبد الرزاؽ  1
دارة المعموماتيونس، زيزع 2  76ص. .1994بنغازي: جامعة قاريونس، . . التقنية وا 
 11. ص.مرجع سبؽ ذكره. تكنولوجيا المعمومات. السممى،عبلء عبد الرزاؽ  3
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المعرفة ومف الممكف اكتسابيا ونقميا وتطويرىا وتطبيقيا بوساطة الفنييف والمتدربيف المؤىميف 
مكا نية نقميا إلى العالـ العربي قد أحدث لذلؾ في المنظمات والمؤسسات والشركات والييئات ، وا 

   1الكثير في ىذا المجاؿ ، ومعظـ الدوؿ العربية اليـو تولي ىذه التكنولوجيا أىمية خاصة.
تصالية(: 1-2  2العالقة بين تكنولوجيا اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات )المعموا 

متوازية مع ثورة  وجياف لعممة واحدة عمى أساس أف ثورة اإلتصاالت جاءت يقاؿ أنيما
تكنولوجيا المعمومات التي كانت نتيجة لتفجر المعمومات وتضاعؼ اإلنتاج الفكري في مختمؼ 
المجاالت ، وظيور الحاجة إلى تحقيؽ أقصى سيطرة ممكنة عمى فيض المعمومات المتدفؽ 

تاحتو لمباحثيف والميتميف ، ومتخذي القرارات في أسرع وقت وبأقؿ جيد عف طريؽ استح داث وا 
اساليب جديدة في تنظيـ المعمومات ، تعتمد بالدرجة األولى عمى الكومبيوتر واستخداـ تكنولوجيا 
اإلتصاالت لمساندة مؤسسات المعمومات ودفع خدماتيا لتصؿ عبر القارات . والواقع أف تعريؼ 

ناء تكنولوجيا المعمومات ينطوي عمى معنى ىذا التزاوج  إذ ينص في إحدى صيغو عمى أنو إقت
كانت مطبوعة أـ  مختمؼ صورىا ، وأوعية حفظيا سواءواختزاف لممعمومات ، وتجييزىا في 

مصورة أـ مسموعة أـ مرئية أـ ممغنطة أـ معالجة بالميزر ، وبثيا باستخداـ توليفة مف 
المعمومات اإللكترونية ووسائؿ أجيزة اإلتصاالت عف بعد، في حيف أف تكنولوجيا اإلتصاالت 

لتقنيات ، أو األدوات والوسائؿ أو النظـ المختمفة التي يتـ توظفيا لمعالجة ىي مجموع ا
المضموف ، أو المحتوى الذي يراد توصيمو مف خبلؿ عممية اإلتصاؿ الجماىيري أو الشخصي 
والتي يتـ مف خبلليا جمع المعمومات والبيانات المسموعة أو المكتوبة ، أو المصورة ، أو 

، أو المسموعة المرئية أو المطبوعة أو الرقمية مف خبلؿ الحاسبات  المصورة ، أو المرسومة
اإللكترونية ثـ تخزيف ىذه البيانات والمعمومات ثـ استرجاعيا في الوقت المناسب ثـ عممية نشر 

                                                 
 اليمف:فية اليمنية. واقع المؤسسات الصحفي عصر تكنولوجيا المعمومات مع دراسة ل اإلعبلمية، فيصؿ عمي. المؤسسات المخبلفي ، فرحاف 1

 ص268    26-25..ص2005المكتب الجامعي الحديث،
 247. ص.2000لقاىرة: مطابع األىراـ، . الصحافة في عصر المعمومات: األساسيات والمستحدثات. اعمـ الديفد، مو مح  2
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ىذه المواد اإلتصالية ، أو الرسائؿ أو المضاميف مسموعة أو مسموعة مرئية أو مطبوعة أو 
 ى مكاف آخر وتبادليا.رقمية ونقميا مف مكاف إل

وىكذا فإنو ال يمكف الفصؿ بيف تكنولوجيا المعمومات وتكنولوجيا اإلتصاالت فقد جمع بينيما  
بكات اإلتصاؿ مع شبكات النظاـ الرقمي الذي تطورت إليو نظـ اإلتصاؿ فترابطت ش

ت ، وىو ما نممسو واضًحا في حياتنا اليومية مف التواصؿ بالفاكس عبر شبكاالمعمومات
التيميفوف ، وفي بعض األحياف مروًرا بشبكات أقمار اإلتصاالت وما تتبعو عمى شاشات 
التمفزيوف مف معمومات تأتي مف الداخؿ ، وقد تأتي مف أي مكاف في العالـ أيًضا وبذلؾ إنتيى 
عيد إستقبلؿ نظـ المعمومات عف نظـ اإلتصاالت ، وتطور كؿ منيا في طريؽ كما كاف الحاؿ 

 computer)ودخمنا عصًرا جديًدا لممعمومات واإلتصاؿ يسمونو اآلف  في الماضي

communication) Com – Com.
1
     

  
 منظومة تكنولوجيا المعمومات: - 2

وىي منظمة متكاممة تعمؿ مكوناتيا لتنتج المعمومة أو تحتوييا، أو تعمؿ عمى تنقيحيا وتدقيقيا 
بعناصر داخمية وخارجية وبنى تحتية مكونة وتنظيميا، ىذا وقد ارتبطت ىذه التكنولوجيا 

 منظومة متكاممة وعديدة.
 العناصر الداخمية لمنظومة تكنولوجيا المعمومات: 2-1
ويمثؿ الكومبيوتر المتكامؿ )الشاشة، القرص الصمب، لوحة  :Hardwareالمكونات المادية  -أ

 (....المفاتيح، مكبر صوت، فأرة ، ماسح ضوئي، طابعة، موديـ
 ىي التي تمثؿ الخواص الممموسة لمواد الكتابة. Hardwareدات الحاسوبية والمع

نما ذىنية معنوية: وتشمؿ برامج الحاسوب مثؿ : Software البرمجيات -ب وىي ليست مادية وا 
، وىناؾ إمكانية تغيير وغيرىا مف األنظمة والبرامج Windowsبرنامج نوافذ وىو نظاـ تشغيؿ 

                                                 
1
 .85. صمرجع سبؽ ذكرهفيصؿ عمي .  ، المخبلفي، فرحاف 
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زالتيا وا ستبداليا في أي وقت وىذا يجعؿ الحاسوب تحت سيطرة المستخدـ دائما ىذه البرامج وا 
 1بحسب البرامج التي يرغب فييا.

 2وىي: Softwareوىناؾ ثبلث وظائؼ ميمة تؤدييا البرمجيات 
 :Operating Systemsأواًل: نظام التشغيل 

سواًء أكانت وىو عبارة عف قائمة مف التعميمات تسمح لمستخدـ الحاسب بالتحكـ في الذاكرة 
، وكذلؾ التحكـ في الطباعة واألدوات Floppyأو أقراص مرنة  CDعمى شكؿ أقراص صمبة 

أخرى، وىناؾ أكثر  Softwareاألخرى، ويسمح نظاـ تشغيؿ الحاسب بالتوافؽ مع أية برامج 
مف نظاـ تشغيؿ متاح لمحاسب، ويختار المستخدـ نوع النظاـ الذي يحتاجو بحسب نوع المياـ 

 يتوقع أف يؤدييا الحاسوب.التي 
 :Application programsثانًيا: البرامج التطبيقية 

ومعناىا إعطاء تعميمات لمحاسب لكي يؤدي ميمة محددة بدقة بالغة، ويتـ تخزيف البرامج 
 التطبيقية عمى أشرطة مغناطيسية أو أقراص صمبة أو أقراص لينة.

 :User Defined Programsثالثًا: برامج المستخدم 
إذا كانت البرامج التطبيقية الجاىزة ال تؤدي الوظيفة المطموبة في نوع معيف مف الحاسبات ففي 
ىذه الحالة يقـو المستخدـ بكتابة البرنامج التطبيقي الذي يتبلءـ مع نظاـ تشغيؿ الحاسب أحياًنا 

، ووقت يتـ ذلؾ بسيولة، وفي أحياًنا أخرى يحتاج إتماـ ذلؾ إلى جيد عدد كبر مف األفراد
طويؿ مف الزمف، وتتاح البرامج التطبيقية بمغات برامجية عديدة، ولكؿ لغة برامجية سماتيا 
الخاصة التي تجعميا مفيدة في كتابة أنواع معينة مف البرامج التطبيقية، ومف أمثمة لغات 

 .Visuel Basic, MATLAB, Pascal, Accessالبرمجة التطبيقية الشائعة 

 
 :Communication اإلتصاالت -ج

وليا دور كبير داخؿ منظومة تكنولوجيا المعمومات فيي موازية ليا ومكممة في الوقت نفسو، 
وقد ارتقت اإلتصاالت مف أف تكوف مكمبل لتكنولوجيا المعمومات إلى دور الشريؾ الكامؿ وقد 

                                                 
 85. ص.2001: مطابع دار السياسة، لمعمومات. الكويتنبيؿ، عمي. الثقافة العربية وعصر ا 1
 225-224 .. ص1999دار الفكر المعاصر،  جرجيس، صباح محمد كمو. مقدمة في عمـ المكتبات والمعمومات. صنعاء: ،جاسـ محمد 2
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نقؿ حولتيا شبكة األنترنيت، وطريؽ معموماتيا السريعة مف مجرد وسيمة إتصاؿ غمى وسيمة ل
 1منتجات صناعة الثقافة.

 المعمومات: بيئة تكنولوجيا -2-2
 مجتمع المعمومات: .1.2.2

ينطمؽ إسـ مجتمع المعمومات مف الظروؼ التي وفرتيا نواة المعمومات، وتكنولوجيا المعمومات، 
وتكنولوجيا اإلتصاالت وىو أساًسا يربطيا بالمعمومات، ولكف المعمومات المكننة المرتبطة 

رفة العممية والتكنولوجية، وكما يرى البعض أف المعمومات ُتعد أىـ سمعة في مجتمع بالمع
المعمومات، فيي تشكؿ أكثر مف نصؼ الناتج القومي اإلجمالي في الواليات المتحدة 

 2األمريكية.
وقد ظير مجتمع المعمومات في التسعينات مف القرف العشريف، بوصفيو نتيجة مباشرة لثورة 

 .المعمومات اإلتصاالت و
 3سمات مجتمع المعمومات:

 اإلنفجار المعرفي والمعموماتي. -
 زيادة أىمية المعمومات كونيا المحرؾ األساسي لمجاالت البحث، اإلقتصاد والمعرفة. -
 بروز اقتصاد المعمومات صناعة وتسويًقا. -
متحدة، مف اليد العاممة في قطاع المعمومات بالدوؿ الرائدة مثؿ الواليات ال 10/7اشتغاؿ  -

 الياباف، كوريا الجنوبية، وبعض دوؿ اإلتحاد األوروبي.
 تكنولوجيا المعمومات وتيسيرىا إلنتاج وتوزيع المعمومات المختمفة بشكؿ كبير وسريع. -
ظيور المعمومات الرقمية الذي غّير مفيـو إنتاج المعمومات مف تأليؼ، طبع، نشر  -

 وتسويؽ.
 يديولوجية والفكرية.وحّطـ الحواجز المكانية والّرقابة اإل -

                                                 
 .84سبؽ ذكره. ص رجعم . الثقافة العربية وعصر المعمومات،عمي، نبيؿ 1
 310 .. ص2002ماـ متفرقات الزمف واإليديولوجيات والتنمية. دمشؽ: دار الفكر، العرب أ .الرفاعي ، عبد المجيد 2
تكنولوجيا المعمومات وتطبيقاتيا في مجاؿ األرشيؼ: أرشيؼ والية قسنطينة نموذًجا . مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجستر  .بوسمغوف ،إبراىيـ 3

 .42ص .2009. جامعة قسنطينة: في عمـ المكتبات
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 مظاىر مجتمع المعمومات:

 :1الحكومة اإللكترونية .أ 

الحكومة اإللكترونية مف حيث مفيوميا، ىي البيئة التي تحقؽ فييا خدمات المواطنيف 
واستعبلماتيـ وتتحقؽ فييا ألنشطة الحكومية لمدائرة المعنية مف دوائر الحكومة بذاتيا أو فيما 

 خداـ شبكات المعمومات واإلتصاؿ عف بعد.بيف الدوائر المختمفة باست

ذا كانت بعض المفاىيـ لمحكومة اإللكترونية تقـو عمى أساس تجميع الخدمات في موضع  وا 
واحد، فإف مفاىيـ أخرى تناقض ىذه الفكرة، إذ ال يرى البعض حاجة النتياج مسمؾ التجميع، 

معمؿ الحكومي اإللكتروني، بؿ يمكف أف يتحقؽ اإلنجاز أفضؿ إف تـ إنشاء أكثر مف مركز ل
وىذا مف جديد يعيد التساؤؿ حوؿ النظاميف المركزي والبلمركزي وأييما أفضؿ في الواقع 

 التطبيقي.

في محاولة لتصور محتوى الحكومة اإللكترونية، يمكف الدخوؿ إلى أحد مواقع الحكومات 
نية، أو ال تزاؿ و اإللكتر اإللكترونية الغربية التي أعمنت عف إنجاز العمؿ عمى بناء الحكومة 

تطور نشاطيا لبموغ ىذا اليدؼ، ومثاؿ ذلؾ موقع الحكومة اإللكترونية األمريكية الفدرالي 
www.firstgov.gov  إذ يجد الزائر موقًعا بسيطا مف حيث مظيره، يوفر مدخؿ عمى

التشريعية والقضائية، ومف خبلليا تتوفر مداخؿ عمى السمطات الثبلث في الدولة، التنفيذية و 
كافة المؤسسات والييئات التي تتبع كؿ سمطة، وتتوفر أيًضا مداخؿ عمى ىيئات ومنظمات 
الحكومات المحمية التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبكؿ سيولة تجد أف ثمة خدمات متكاممة تتـ 

واألحواؿ الشخصية وشؤوف اليجرة وفي  االجتماعي إلكترونًيا في حقؿ الرعاية الصحية والضماف
 ...إلخواالستثمارحقؿ الضرائب واألعماؿ 

                                                 
1
 . الحكومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اإللكترونيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  مفيوميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ونطاقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وعناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا.]عمى الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط[. متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى:عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب ،يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونس 

http://www.arablaw.org/E<Government1.htm> .  27/03/2016تاريخ التصفح 

 

http://www.firstgov.gov/
http://www.firstgov.gov/
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وثمة وسائؿ لمدفع عمى الخط لدى الجيات المتعيف الوفاء ليا بالرسـو أو بمبالغ معينة لقاء 
خدمات، وىي وسائؿ دفع متبادلة وتفاعمية، كما تتيح الحصوؿ عمى أي نموذج ورقي حكومي 

عادة إرسالو، وتوفر إمكانية البحث عبر محرؾ بحث بصورة رقم ية عمى الخط وتتبعو رقمًيا وا 
عمبلؽ يوصؿ لمنتائج المطموبة حتى في حاالت الخطأ الناجـ عف التيجئة أو غيره، إضافة إلى 

 دليؿ مفيرس لغير الراغبيف باستعماؿ تقنية البحث.

العصر خصوًصا في المجاؿ  إف التقدـ العممي الذي يشيده ىذا التعميم اإللكتروني: .ب 
اإللكتروني، وما تتبعو مف تنمية معموماتية قد أثر عمى كافة مناحي الحياة، وغّير كثيًرا 
مف أنماط الحياة وأساليبيا، ولـ يكف قطاع التعميـ استثناًءا مف ذلؾ، إذ تأثرت العممية 

لكتروني، الذي التعميمية بالتقنية شيئا فشيئا وصوال إلى ما أصطمح عميو بالتعميـ اإل
 أصبح حتمية يتـ مف خبلليا استشراؼ المستقبؿ.

وُيعّرؼ التعميـ اإللكتروني عمى أنو طريقة التعميـ والتعمـ باستخداـ الوسائط اإللكترونية في 
يصاؿ المعمومات بيف المعمـ والمتعمـ مثؿ الحواسيب والشبكات.  عممية نقؿ وا 

والمكتبات اإللكترونية في عرض ومناقشة والوسائط مثؿ الصوت والصورة، والرسومات، 
مى ما يسّمى بالفصوؿ اإلفتراضية التي تتـ فييا العممية ومات داخؿ القاعات، وقد يتعّداه عالمعم

 التعميمية مف خبلؿ تقنيات الشبكات والفيديو وغيرىا، وىو ما ُيعرؼ اصطبلًحا بالتعميـ عف ُبعد.

عميـ عف ُبعد، ويمكف تعريفو بأنو طريقة لمتعميـ فالتعميـ اإللكتروني ىو شكؿ مف أشكاؿ الت
باستخداـ آليات االتصاؿ الحديثة كالحاسب والشبكات والوسائط المتعددة وبوابات األنترنيت مف 
أجؿ إيصاؿ المعمومات لممتعمميف بأسرع وقت وأقؿ تكمفة، وبصورة تمكف مف إدارة العممية 

 1يف.التعميمية وضبطيا وقياس وتقييـ أداء المتعمم

                                                 
 321 .. صسبؽ ذكره مرجع .الرفاعي ، عبد المجيد 1
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الصحة اإللكترونية تصؼ كيفية االستفادة مف تقنية المعمومات  :1الصحة اإللكترونية .ج 
واالتصاالت الرقمية واألنترنيت في األغراض الصحية وتيتـ باستخداـ أحدث أساليب 
دارة المعمومات  دارية لتخزيف واسترجاع وا  تقنية المعمومات المبنية عمى أسس طبيعية وا 

قيؽ أىداؼ عدة منيا زيادة الجودة في تقديـ الرعاية الصحية في القطاع الصحي لتح
 واختصار الوقت والتكمفة لتقديميا.

ذا أردت التفصيؿ في المفيـو فدعني أقوؿ بأف  والصحة اإللكترونية مف المفاىيـ الحديثة وا 
المعموماتية الصحية عمـ تقني اجتماعي عممي متطور يعتمد عمى تقنية المعمومات واالتصاالت 

دارة المعمومات في  ويتميز ببحثو عف الكيفية المثمى لجمع وتخزيف واسترجاع وتحميؿ وا 
المجاالت الصحية المختمفة. إضافة إلى ذلؾ فالمعموماتية الصحية، عمـ يستخدـ أحدث أساليب 
دارية تطبيقية متطورة لتقديـ المعمومة الصحيحة في  تقنية المعموماتية المبنية عمى أسس طبية وا 

تخاذ القرارات الصائبة متبلزمة مع الوق ت المناسب ولمشخص المناسب إليجاد الحموؿ المناسبة وا 
 تقديـ الجودة الصحية الفائقة  لبلرتقاء بالخدمة الصحية لممجتمع.

النشر اإللكتروني تقنية جديدة لنقؿ المعرفة عبر قنوات االتصاؿ النشر اإللكتروني:  .د 
واألنترنيت أو عبر الوسائط المتعددة  الحديثة كشبكات المعمومات المختمفة

(Multimedia)  .ذات الكثافة التخزينية العالية 

ويعرؼ النشر اإللكتروني عمى أنو "عممية إصدار عمؿ مكتوب بالوسائؿ اإللكترونية )وخاصة 
الحاسب( سواء مباشرة أو مف خبلؿ شبكات االتصاالت، أو ىو مجموعة مف العمميات بمساعدة 

ف طريقيا إيجاد وتجميع وتشكيؿ واختزاف وتحديث المحتوى المعموماتي مف أجؿ الحاسب يتـ ع
 بثو".

                                                 
 ص.383.  1987الرياض : دار المريخ،  . بدر. التنظيـ الوطني لممعمومات ،أحمد 1
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ويتميز النشر اإللكتروني بكوف جميع مراحمو تتـ بواسطة الحاسبات والوسائط اإللكترونية بدًءا 
مرحمة النسخ  مف عممية الجمع والتخزيف ثـ إنتاج النسخة األصمية إلكترونُيا إلى أف نصؿ إلى

 ط اإللكترونية كاألقراص الميزرية أو البث مف خبلؿ شبكات المعمومات.يع عمى الوسائوالتوز 

 أف نعرؼ النشر اإللكتروني مف خبلؿ طرؽ البث التي يعتمد عمييا: ويمكف كذلؾ

والذي يتـ مف خبلؿ شبكة المعمومات  (En ligne)النشر اإللكتروني عمى الخط  -
 واألنترنيت.

أوعية المعمومات اإللكترونية ويمثؿ  (Hors ligne) طالنشر اإللكتروني خارج الخ -
 .(CD-ROM, DVD-ROM)كاألقراص مف نوع 

 :1المكتبات الرقمية .ه 

المكتبات الرقمية ىي تمؾ المكتبات التي يتكوف رصيدىا مف المصادر اإللكترونية الرقمية أي 
نقاط الوصوؿ  تمؾ المكتبات التي تتوفر عمى معمومات رقمية مختزنة وتتوفر عمى مداخؿ أو

إلى تمؾ المعمومات مف خبلؿ شبكات المعمومات المختمفة أو عبر شبكة األنترنيت العالمية، 
 وتوجد العديد مف التسميات لداللة عمى ىذا النوع الجديد مف المكتبات.

ويعمد العديد مف المتخصصيف في عمـ المكتبات والمعمومات إلى استعماؿ مصطمحات مرتبطة 
 مات واالتصاؿ واإلعبلـ اآللي لوصفيا أو لتسميتيا وىي:بتقنيات المعمو 

 المكتبة اإللكترونية: وىي تسمية تربط المكتبة بمفيـو اإللكترونيؾ. -
 المكتبة االفتراضية: تسمية تربط المكتبة بالمفيـو العالـ اإلفتراضي. -
 مكتبة المستقبؿ: مكتبة مرتبطة بالتطورات التكنولوجية المستقبمية. -
 جدراف: وىي مكتبة بدوف حدود.مكتبة بدوف  -

                                                 
 113. ص.1996تقنية المعمومات ومكتبة المستقبؿ. القاىرة: عصمت لمنشر والتوزيع، محمود اليوش. ،أبو بكر 1
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: المكتبة التي تحتوي عمى مصادر  (Hybrid Library)المكتبة المييبرة أو الميجنة  -
 معمومات ورقية وال ورقية أي تجمع بينيما.

ولقد ظيرت المكتبة الرقمية في ظؿ التطورات التكنولوجية الحديثة والنمو السريع في إنتاج 
أو ما يمكف تسميتو بالنشر اإللكتروني، فأصبحت ىذه المكتبات مصادر المعمومات اإللكترونية 

بمثابة واجيات لمتخاطب متعددة األشكاؿ لموصوؿ إلى مصادر المعمومات وذلؾ باستعماؿ 
الحواسيب وباالستفادة مف الطرؽ السريعة لممعمومات التي توفرىا شبكات المعمومات المختمفة 

 وشبكة األنترنيت العالمية.
مكتبات الرقمية المستفيديف مف الحصوؿ عمى كـ ىائؿ مف المعمومات عبر أوعية وُتمّكف ال

إلكترونية متنوعة وذات قدرة فائقة في حمؿ بيانات ومعمومات مختمفة تجمع بيف النص والصورة 
 والصوت وىذا ما لـ يكف متوفًرا في شتى أنواع المكتبات التي سبقت المكتبة الرقمية.

ر المعمومات ىو عصر يتميز بتحقيؽ تطور كبير في تقنيات إف ما ُيعرؼ اليـو بعص
المعمومات، فبعدما كانت الجيود مركزة عؿ تطوير صناعة ونشر الكتاب المطبوع عبر العالـ 
لكونو المصدر األساسي لتزويد مختمؼ المؤسسات التوثيقية جاء عنصر إنفجار المعمومات، 

مكانية تنظيمو فبدأ التفكير في كيفيات وسبؿ السيطرة عمى ىذ ا الكـ اليائؿ مف اإلنتاج الفكري وا 
وتخزينو وتوظيفو بالكيفية المبلئمة، فتطورت تقنية المعمومات وظيرت المصغرات الفيميمية 
والمواد السمعية البصرية كما ظيرت حديثًا المختزنات اإللكترونية )األقراص المرنة، األقراص 

نيات االتصاالت ساىـ في إنشاء شبكات المعمومات الضوئية بمختمؼ أشكاليا( كما أف تطور تق
المحمية واإلقميمية والعالمية وأدى التفاعؿ فيما بينيا إلى إحداث أكبر ثورة معموماتية في تاريخ 
 ثالبشرية متمثمة في شبكة األنترنيت األمر الذي سيؿ مواجية ظاىرة، انفجار المعمومات حي

نية متابعة المعمومات والتحكـ في اإلنتاج الفكري وفرت ىذه الشروط والعوامؿ مجتمعة إمكا
 1العالمي الذي أصبح مستحيبل باألنظمة التقميدية السابقة.

                                                 
 114مرجع سبؽ ذكره. ص. محمود اليوش ،أبو بكر 1
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األرشيؼ حارس أميف عمى ممتمكات األمـ، وليس لدى األمـ  :1األرشيف اإللكتروني .و 
أغمى مف تاريخيا الموجود في الوثائؽ والمستندات التي توثؽ األحداث والمواقؼ، 

 في خزائف تعتبر جسًرا لمتواصؿ بيف األجياؿ.لتحفظو 
األرشيؼ يحفظ ذاكرة الحضارة وبيذه الذاكرة تتعرض األجياؿ الجديدة إلى حضارة األجداد. 
ومواد األرشيفات المكتوبة أو المصورة ذاكرة اجتماعية وتراث بشري يزود المجتمع بالمعمومات 

 تؤدي إلى التطور وبموجبيا يتصرؼ الساسة.التي وفقيا تؤخذ القرارات وتتفاعؿ األحداث التي 
واألرشيؼ يؤدي خدمات جميمة تيـ كبار رجاؿ الدولة ويعتبر حارًسا مخمًصا عمى الوثائؽ 

 الخاصة بممكية وحقوؽ الدولة.
ومع االىتماـ بالتاريخ ووثائقو وتزايد الرغبة في الحفاظ عمى الوثائؽ شيدت عممية األرشفة 

األخيرة اعتمد عمى االستفادة مف التقنيات الحديثة التي وصمت إلى  تطوًرا ممحوًظا في العقود
حد األرشفة اإللكترونية. وألف الدوؿ العربية ذات تاريخ عريؽ وتضـ بيف حدودىا عشرات 
المبلييف مف الوثائؽ الميمة، فاالىتماـ باألرشفة يعتبر استراتيجية ضرورية ال بد مف انتياجيا 

 لؾ لمواجية تحديات مجتمع المعمومات.        حفاظا عمى ىذا اإلرث، وكذ
 

 :2السياسة .2.2.2
عبلقة السياسة بالتكنولوجيا عبلقة مضطردة وتزداد باتساع المعرفة وزيادتيا، وىذه العبلقة 
عبلقة تأثر وتأثير فالدوؿ األكثر تقدًما التي ليا باع طويؿ في صناعة التكنولوجيا المعموماتية 

ردة ليذه التكنولوجيا، ومف ثـ يكوف التأثير عمى ىذه الدوؿ المستوردة تؤثر في الدوؿ المستو 
تأثيًرا سمبًيا إلى حد كبير، يبدأ باإلنبيار بيذه التكنولوجيا وينتيي بالدخوؿ في مشكمة التحديث 
والتطوير، وال يأتي ذلؾ إال ومعو مف المؤثرات الشيء الكثير كالتأثير الثقافي، وذلؾ ما نبلحظو 

ة أكبر دولة مصنعة ومصدرة لتكنولوجيا المعمومات، فيي تصدر قيمتيا وثقافتيا مع عمى سياس
ىذه التقنيات الحديثة، وسيطرتيا عمى شبكة األنترنيت والقنوات الفضائية واألقمار الصناعية 

                                                 
.  1988، ة المستنصريةبغداد: الجامع .فاضؿ السمّرائي . التقنيات و األجيزة الحديثة في مراكز المعمومات ،إيماف، قنديمجي ،عامر إبراىيـ 1

  .343ص
 312. ص. سبؽ ذكره مرجععبد المجيد،  الرفاعي.  2
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سيؿ عمييا نشر قيمتيا بر ىذه التقنيات، وتسعى كثير مف دوؿ العالـ إلى أف يكوف ليا دور في 
يجاد مبلكات مؤىمة وقادرة عمى توطيف تكن ولوجيا المعمومات عندىا، وتعمؿ عمى تدريب وا 

اإلسياـ بما تحتاجو مف معرفة ومف تغير تكنولوجي كي تدخؿ ما يسمى بعصر المعمومات، ىذا 
 العصر الناتج عف ثورة المعمومات، وثورة تكنولوجيا المعمومات، وثورة اإلتصاالت.

ت في إفراز ما يسمى بالحكومة اإللكترونية، كما ساعدت عمى وقد أسمت تكنولوجيا المعموما
خمؽ ترتيبات جديدة لمسمطة وأسيمت في تغيير طبيعة السمطة في المؤسسات، ونوعية آلية 
العمؿ ومكننة القرار وصناعتو، وىذا يوضح أف التطوير في التكنولوجيا والعمـ ىو المممح الجديد 

قاتو التكنولوجية ىو أمر سياسًيا وليس عممًيا، ومف ىنا في السياسة، واليدؼ مف العمـ بتطبي
نتفيـ ونعي تسابؽ الحكومات في العالـ المتقدـ إلى إدخاؿ المزيد مف التقنية المتطورة في مجاؿ 

 1المعمومات واإلتصاالت إلى نظـ وآليات عمميا.
 

 اإلقتصاد: .3.2.2
لعالـ، وتتعدد أدوار المعمومة في أصبحت المعمومة سمعة إقتصادية، وليا سوقيا الرائج في ا

اإلقتصاد فيي سمعة وخدمة ومورد إقتصادي، ويؤدي اإلستثمار مف قبؿ الحكومة والقطاع 
الخاص في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات دوًرا ميمًّا في إقتصاد المعرفة، ونحف نعيش في عصر 

يقة الداعـ الحقيقي لكؿ المعمومات التي تشكؿ المعرفة اإلقتصادية جزًءا ميمًّا منو، وىي حق
التطورات التي نعيشيا، فيي قائمة عمى اإلستثمار في ىذا المجاؿ بشكؿ أكثر، وبوقت أقؿ 

 2بسبب السرعة التي تمّيز بيا عصرنا.
 ثورة المعمومات أو المعموماتية: .3

يمو يعيش اليـو أحداث الثورة المعموماتية وثورة اإلتصاؿ، وفي ذلؾ يقوؿ )ألفف توفمر( في تحم
، قوة والثروة تعتمداف عمى المعرفةلنمط السمطة و القوة في المقبمة مف األياـ التي أصبحت بيا ال

                                                 
 .86سابؽ، ص رجع. معمي، نبيؿ 1
 .225ص . 1996عماف: دار زىراف، .المعمومات اإلدارية الحاسوبية الصّباغ . مبادئ  ،عمار ،الصّباح ،عبد الرحماف 2
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ف المعرفة نفسيا أيًضا أىـ مقومات القوة  ، بؿ إنياليست المصدر الوحيد لمسمطة فحسب وا 
تصاؿ ، وىو يوضح لماذا أخذت المعركة الدائرة مف أجؿ التحكـ في المعرفة ووسائؿ اإلوالثروة

 تشتد اآلف وتحتدـ في جميع أنحاء العالـ.

لقد جاءت ثورة المعمومات لتضيؼ إلى عقؿ اإلنساف قدرات ىائمة ، كما أضافت الثورة 
الصناعية السابقة إلى عضبلتو قوة إضافية ، ومع التطور التكنولوجي أصبحت المعرفة العممية 

عناصر اإلنتاج و أقدرىا ىي براءات  والتنظيمية ىي المكوف الرئيس لمثورة العممية ، فأغمى
 اإلختراع و أساليب البحث والتطوير.

وال تقتصر ثورة المعمومات عمى التطور الذي طرأ عمى تقنية المعمومات ، التي يمعب الحاسوب 
واألدوات المساعدة لو الدور الرئيس فييا ، فاقترف بيا التطور المصاحب في تقنية اإلتصاؿ 

(communication Technology)  والتسمية األدؽ لوصؼ التطور المعموماتي، ىو مصطمح
تصالية  ألف التطور الحاصؿ في تكنولوجيا اإلتصاؿ المعمومات  " compunctions"المعموا 

جعؿ مف الصعب الفصؿ بينيما ، فقد جمعيا النظاـ الرقمي ، وبذلؾ انتيى عيد استقبلؿ نظـ 
د لممعمومات واإلتصاؿ يسمى المعمومات عف نظـ اإلتصاؿ ، ودخمنا في عي

(Communication computer)  وليذا فإف كمية المعمومات التي أنتجت في السنوات األخيرة
مف القرف العشريف ، أكثر مف تمؾ التي أنتجت في خمسة آالؼ سنة مضت، وأف تطبيقات 

ت جديدة ( كؿ سنة وتتضاعؼ باستمرار. وظيرت تقنيا%14العمـ وتكنولوجيا المعمومات تزيد )
، ىي جاءت مف صمب تقنيات المعموماتإلنتاج الثقافة ، حيث تسيطر الثقافة اإللكترونية ، و 

 وأنتجت منتجات ثقافية جديدة مثؿ الصحؼ اإللكترونية والكتاب اإللكتروني.

ينظر إلى ثورة المعمومات عمى أنيا مجموعة متغيرات أحدثتيا تقنية المعمومات ، وأىـ  -2
يا ، والتي ال يمكف تقنيات اإلتصاؿ الحديثة ، وأجيزة الحاسوب التي تقـو بمعالجتمتغيريف فييا: 
 1، ألف أساسيما تواصؿ العمـ والمعرفة.الفصؿ بينيما

                                                 
 226-225ص . بؽ ذكرهمرجع سالصّباغ .  ،عمار ،الصّباح ،عبد الرحماف 1
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وترتبط العولمة اإلعبلمية بثورة المعمومات ، بؿ ىي الوجو اآلخر ليا ، وليذا أصبح لثورة 
وصورة الحياة وأنماطيا إلى مختمؼ إلى  المعمومات دور كبير في الترويج لؤلفكار و المذاىب

 1مختمؼ أنحاء العالـ وفي زمف قياسي وبنفقات وجيود ضئيمة.

والعولمة اإلعبلمية يسير معا جنًبا ، أو يتكامؿ معيا التطور اليائؿ في تقنية المعمومات أو ما 
قاتيا حجر يسمى بثورة المعمومات ، التي تشكؿ شبكة اإلتصاؿ و الحواسيب اإللكترونية وتطبي

األساس فييا ، وىي التي ساىمت في بروز ظاىرة العولمة ، وتدفع العالـ إلى عولمة مختمؼ 
مظاىر الحياة اإلنسانية ، الثقافية ، القيـ اإلجتماعية ، وسائؿ اإلعبلـ ، فضبل عف دورىا في 

 تطوير الصناعة.

دعائـ العولمة والترويج  وتوضح خريطة المعمومات حقيقة الدور الذي يقـو بو اإلتصاؿ إلرساؿ
( مميوف 45( مميوف جياز حاسوب ، منيا )200إليديولوجيتيا ، إذ تشير الخارطة إلى وجود )

 جياز مرتبطة بشبكة المعمومات الدولية اإلنترنيت.

وىناؾ صراع وتنافس حاد بيف شركات اإلتصاؿ األمريكية و اليابانية و األوروبية التي تسعى 
اممة مف شركات اإلتصاؿ و المعمومات ذات المستوى العالمي. فضبل إلى خمؽ مجموعات متك

يا ، التي استطاعت أف تظير ذلؾ التقارب بيف تكنولوج(CD)عف  دور األسطوانات المدمجة 
، وتبرز خطورة ذلؾ التأثير اإلتصالي والنجاح الذي تحقؽ في المعمومات والوسائط اإلعبلمية

 حواسيب والوسائط اإلعبلمية المرئية.اختراؽ التقارب التكنولوجي بيف ال

ال ، أعمى الدوؿ والمنظماتوقد أفرزت متغيرات تكنولوجيا المعمومات مصدًرا جديًدا لو تأثيره 
، وعمى ضوء ذلؾ اد المعرفةيتزداد قيمة المعمومة بازد بيذا، و 2وىو المعرفة وامتبلؾ المعمومة

، لتقميدي والشامؿ المتعارؼ عميوالمعنى احروًبا عسكرية ب يستل ىا حالًيادالتي نشيفالحروب 
، كما أف الحروب القادمة لف تكوف قاصرة معمومات وتقنية إنتاجيا وتشكيميابقدر ما ىي حروب 

                                                 
 345 -344، نفس المصدر السابؽ، ص. فاضؿ السمّرائي ،إيماف، قنديمجي ،عامر إبراىيـ 1
بؿ وأصبحت منتوًجا رائًجا ، لفرض وجودىا و التغمب عمى المنافسة الخارجية تعتبر المعمومة بمثابة السبلح القوي في يد الدوؿ والمنظمات 2

 تصاد المعرفة" أو "سوؽ المعمومات". في عصر صار يعرؼ ما يسمى بػ "إق
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دية عمبلقة ال عمى الدوؿ، التي سيتضاءؿ دورىا السابؽ، بؿ ستكوف بيف مؤسسات إقتصا
مية لمثورة ىذا اإلنتقاؿ نتيجة حت ، ىي الثورة المعموماتية المعاصرة. ويعدتعرؼ حدودا ومراكز
إحدى قوى اإلنتاج الرئيسية فييا، بؿ إحدى سماتيا  ، التي ُيعد العمـالعممية والتكنولوجية

، وأصبحت المعمومات مف حيث إنتاجيا وتداوليا وسرعة ىذا التداوؿ إحدى السمات الرئيسة
 المميزة لممجتمعات التكنولوجية المعاصرة.

خصية لمعامميف، معمومات دوًرا مؤثًرا في اإلسراع بعممية تفكيؾ الميارات الشوتمعب تكنولوجيا ال
، كما تنحاز التكنولوجيا ضت بعض فرص العمؿ في ىذا المجاؿ، إذ أنيا خفّ في مجاؿ اإلتصاؿ

 إلى صؼ المصنعيف والمصدريف ليا عمى حساب المستقبميف والمستخدميف ليا.

جميع المعمومات وتحولت إلى قوة في المراكز السياسية ، وتكاثرت مراكز تومعالجتيا وتصنيفيا
، بيف مف يسيطر عمى المعمومات في اد التقابؿ بيف المراكز واألطراؼ، وازدالكبرى في العالـ

عض معموماتيا عف ، وأصبحت األطراؼ تأخذ بوبيف موضوع المعمومات في األطراؼالمركز 
التي تبث مف خبلؿ القنوات الفضائية  ، كما ىو الحاؿ مع بعض األخبارنفسيا مف المركز

 العربية.

سة أف اإلنتقاؿ مف المجتمع الصناعي إلى مجتمع المعمومات في الواقع ثورة كبرى في السيا
، تحتاج إلى سياسات مترابطة تستند في صياغتيا إلى رؤية واإلقتصاد واإلجتماع والثقافة

ىي في حاجة إلى إرادة سياسية حاسمة ،  إستراتيجية بصيرة بآفاؽ التطور اإلنساني ، وقبؿ ذلؾ
تصمـ عمى الرغـ مف كؿ العقبات عمى عبور الجسر المفتوح مف مجتمع الصناعة إلى مجتمع 

، ونشر المعرفة إلى احتكار إلى تجارة ، والمعرفة إلى إقتصادالمعمومات ، وتحولت المعمومات 
ـ متاًحا لمجميع إنما لمف لديو القدرة ليا مف الشركات الكبرى ألجيزة المعمومات ، ولـ يُعد العم

عمى شراء المعمومات واإلشتراؾ في شبكاتيا ، وتحولت السيطرة المعموماتية إلى سيطرة 
 1إقتصادية تتنافس الشركات العمبلقة فيما بينيا عمى تصنيعيا.

                                                 
 346عامر إبراىيـ، قنديمجي، إيماف، فاضؿ السمّرائي، نفس المصدر السابؽ، ص.  1
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ظمة وظاىرة التخطي المعموماتي لمحدود القومية ، أو الثقافة عابرة القومية ، تعكس سياسة من
يحؿ فييا بدرجات متفاوتة وفي سياقات مختمفة تنظيـ الشعوب في مجموعات أفقية ، محؿ 

  . تنظيميا في مجموعة وطنية ، بمعنى دفع الشعوب لئلرتباط
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 خالصة:

تكنولوجيا أحدث مف خبلؿ ما ورد في ىذا الفصؿ يمكف استنتاج أف المجتمعات التي تمتمؾ 
ُيطمؽ عمييا مصطمح "المجتمعات الراقية"، نظًرا  في مختمؼ ُأطر الحياة فياالمعمومات وتوظ

بير يتمثؿ في ، خاصة ونحف نعيش اليـو تحدي كلتأثير ىذه الوسيمة عمى مختمؼ النواحي
؛ ىذا المسعى الذي تراىف تجسيد الحكومة اإللكترونية التحوؿ إلى الرقمنة، ويتجمى ذلؾ في

 .وض بمستوى الخدمات التي تقدميا مختمؼ القطاعات والمصالحعميو الجزائر اليـو بشدة لمني

ولعؿ قطاع اإلعبلـ واإلتصاؿ قد استفاد كثيًرا مف ىذا المشروع مف خبلؿ تجييز القطاع 
، لما ليذه الوسائؿ مف تأثير عمى المردود والجميور عمى بمختمؼ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة

 وسائؿ والتحوؿ إلى ما يسمى بػ"اإلذاعة الرقمية".حد سواء، ويعكؼ القطاع إلى عصرنة ال
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 تمييد:

مما ال شؾ فيو أف وسائؿ اإلعبلـ قد استفادت كثيًرا مف تكنولوجيا المعمومات الحديثة سواًء 
تعمؽ األمر بتكنولوجيا التخزيف واإلسترجاع كتكنولوجيا المصغرات الفيممية وتكنولوجيا الحاسوب 

ؾ وقواعد البيانات واألقراص المضغوطة، أـ بتكنولوجيا اإلتصاؿ كالياتؼ واأللياؼ وبنو 
 البصرية واألقمار الصناعية، وأجيزة الميكروويؼ والبريد اإللكتروني واألنترنيت وغيرىا. 

في عممية اإلنتاج  التي تدخؿ أساًسالتكنولوجيا الحديثة مؤثًرا مف المؤثرات الحديثة افإذا كانت 
(Le Production) ( فيي أيًضا طرؼ مؤثر في عممية البث واالنتشارLa Diffusion ) أي

فيما يتعمؽ بإمكانيات تطوير عممية البث واالنتشار وتحسينيا وسرعة تحقيقيا، والتغمب عمى 
العوائؽ التي كانت تعرقميا، وأيًضا مؤثًرا في عممية التعرض، أي كيفية تعرض المتمقي لمرسائؿ 

، وجاء ىذا الفصؿ لمتعريؼ بأىمية تكنولوجيا ي تبثيا الوسائؿ الحديثة لبلتصاؿالمختمفة الت
المعمومات في وسائؿ اإلعبلـ، وأثرىا عمى بيئة العمؿ، مع التمميح إلى عيوب بعض أنواع ىذه 

 التكنولوجيا.  
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 1اإلذاعة الرقمية: .1

اإلرساؿ اإلذاعي  أداءحّسف مف عمى جياز الراديو و  (Digital)لقد دخمت تقنيات البث الرقمي 
بإيصاؿ كممات األثير نقية مسموعة ، وبأقؿ كمفة ، وتقنية البث الرقمي العالمي تعتمد عمى قياـ 
ذا  اإلذاعة بتحديد رقـ إرساؿ معيف يتمكف مف إرساؿ إشارات األقمار الصناعية بكؿ سيولة ، وا 

وجيا الحديثة قد وفرت خدمات ممتازة كاف المستمعوف يعتمدوف عمى الموجة القصيرة فإف التكنول
التي تمغي التخبط بيف الموجات التقميدية غير  (CD) وذلؾ بفضؿ األسطوانات المدمجة

المسموعة بشكؿ جيد ، وكذلؾ فإف المستمع سيتمكف مف اختيار المغة التي يريدىا ضمف 
ة الجديدة بواسطة مجموعة المغات الحية التي تبث منيا شبكات اإلذاعة المسموعة، وىذه الخدم

الراديو الرقمي سيكوف ليا أثرىا الكبير ألنيا ستغطي كافة أنحاء العالـ وستحقؽ لممستمعيف في 
 العالـ فرصة تستفيد منيا الدوؿ الفقيرة مف الناس التي ال تقرأ وال تكتب.

فالبث الرقمي مثبل سيجعؿ التردد الذي كاف يخصص لبث برنامج إذاعي واحد قادر عمى 
عدة برامج إذاعية مع تراسؿ المعطيات في شكؿ نصوص وصور ثابتة وتتيح ىذه  اباستيع

التطورات التقنية مف إمكانات في مجاؿ اإلذاعات التعميمية الموجية إلى المناطؽ الريفية النائية 
النصوص والرسـو عف طريؽ  الستقباؿالتي يكفي أف تكوف المدرسة فييا مجيزة بوسيمة 

 اإلذاعة.

رامج البث الصوتي الرقمي سيكوف بمقدوره تغطية عشرات القنوات الصوتية ذات كما أكف ب
الجودة العالية مع الخدمات التابعة ألجيزة استقباؿ راديوية زىيدة الثمف حيث أصبح ذلؾ ممكنا 

 تكنولوجيا فضائية جديدة. انبعاثبسبب 

 "الداب" د ىو الػإف ىذا التحسيف لنوعية النقؿ اإلذاعي صار ممكنا بفضؿ نظاـ بث جدي
(DAB)

2
المطور منذ منتصؼ الثمانينات مف قبؿ المركز المشترؾ لدراسات البث الياتفي  
، وصناعي فيمبس وطومسوف وتمفونكف،  IRT والمعيد األلماني (CCET) الياتفية واالتصاالت

                                                 
   138. ص 2004عماف: دار أسامة لمنشر،  . تكنولوجيا وسائؿ اإلتصاؿ الجماىيري: مدخؿ إلى اإلتصاؿ وتقنياتو الحديثة.ميالياش، مجد  1
  ( DAB : Digital Audio Broadasting) تي الرقمي: نظاـ البث الصو الداب 2
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وف وباريس، ينبغي أف يك (Rennes)1 الجاري اختياره حالًيا في ريف (DAB) أف نظاـ "الداب"
  (Eureka) 147 قولبة أوروبية في نطاؽ مشروع اوريكا موضع

 :2وفيما يمي اإلبتكارات الحاصمة عمى اإلذاعة الرقمية

عمى الصعيد التقني يقـو "الداب" عمى ابتكاريف كبيريف:  (musicam)الضغط موزيكاـ  -1
 Coded Or) (COFM) نموذج ضغط لمصوت الرقمي وطريقة جديدة لمبث اإلذاعي موزيكاـ،

Theogonal Freq Uenced Data Multipliexed) إف مركز (CCEET) وفيميبس قاما 
يسمح بخفض المكانة التي تشغميا إشارة صوتية رقمية ، ثماني  بتطوير رئيسي لموزيكاـ الذي

، lookbitls" وىكذا نحصؿ عمى صوت مف نوعية أسطوانة مندمجة بمنسوب8مرات "أي عامؿ 

 تقميدية. راديو لحجـ قناةأي مطابؽ لحجـ مساِو 

يقـو موزيكاـ أساًسا عمى دراسة قدرات األذف البشرية باختصار ال يتعرؼ الدماغ إلى كؿ 
محتوى قطعة موسيقة، لكنو يتعرؼ فقط إلى بعض الوتائر الضرورية. وتالًيا تكمف الفكرة في 

لما يعادليا مف  ذبذبة فرعية، المطابقة 32اإلنطبلؽ مجددا حتى اإلشارة السمعية ذات الػ 
الموجات المحددة جّدا. كما تكمف في إزالة كؿ األصوات التي لف تسمعيا األذف البشرية بعد 

مف المعطيات  %16ضغط اإلشارة الباقية وفًقا لمتقنيات الراىنة، يكوف اإلمكاف عدـ نقؿ سوى 
 دوف ىبوط نوعية الموسيقى.

جدىا أيًضا في األسطوانة المدمجة وفي ىذه الطريقة ال تجد مصادرىا في الداب وحسب، بؿ ت
 وسجؿ فيميبس الرقمي الجديد. DCCالػ 

وىو تقنية إذاعية قواميا تنظيـ اإلشارة  COFDM Le اإلبتكار الثاني  COFDMالنقؿ -2
اإلذاعية في عدة باقات مف المعطيات اإلعبلميائية "تنقؿ المعمومة الواحدة بباقات مختمفة"، ثـ 

                                                 
1 Rennes مدينة تقع غرب فرنسا 
   139. ص السابؽ نفس المرجعمجد، الياشمي.  2
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عمى عدة حامبلت فرعية مف الموجة عينيا، يحمؿ جياز اإلستقباؿ ُترسؿ ىذه الباقات 
 المعمومات الممتقطة، يزيؿ العبلمات الزائدة، ويكوف إشارة كاممة.

الفائدة الكبرى: ىي مقاومة ممتازة لمتشويشات واألصداء واإلنعكاسات وسوى ذلؾ مف المظاىر 
 تكوف حتى الرعية بعيدة عف بعضيا، و التي تقمؽ اإلذاعييف، عممًيا توضع الزوائد في حامبلت ف

 إمكانات تحطميا مًعا.مع ضئيمة جًدا 

يمكف إتبلؼ حاممة فرعية، والمتمقي سيجد المعمومة سميمة في حاممة فرعية أخرى لـ تتعرض 
 لمتغير، قد يكوف مف الصعب جدًّا، تقنًيا القياـ بعممية كيذه عمى نمط تناظري.

 ظاـ، فضبًل عف نوعية الصوت لنظاـ "داب" ثبلث فوائد:وتكمف فوائد ىذا الن DAB نظاـ -3

بإمكاف إذاعة إمتبلؾ مجاؿ جغرافي ال حدود لموجة واحدة، ىذه السيولة مستحيمة في نظاـ  -أ
عممًيا تتداخؿ أجيزة البث العاممة عمى موجة واحدة، تنحؿ اإلشارة، بداًل .  « FM » "أؼ أـ"

قة، ال بد لكؿ األجيزة التي تغطي المناطؽ المجاورة مف تقويتيا، فإذا غّطى جياز إرساؿ منط
مجبرة عمى استثمار عشرات  FMػلػفي اإلنتظاـ عمى موجات بث أخرى، لذا تكوف إذاعات ا

 الموجات المحمية.

ال أىمية لتشويش بعض الحامبلت الفرعية، فمف الممكف  –بما أف الداب يتكيؼ مع التداخبلت 
مى الموجة عينيا، أف استقباؿ اإلشارة عينيا عدة مرات، تكييؼ كؿ أجيزة البث المحمية ع

بعضيا صادر عف جياز البث األقرب، والبعض اآلخر مف مناطؽ مجاورة، ىو بالعكس عبلمة 
ثقة، ألف مخاطر فقداف باقة معمومات تتضاءؿ عينًيا، لـ يعد سائؽ السيارة مجبًرا عمى البحث 

د ينبغي إلذاعة وطنية أف تقدـ مائة موجة عف محطتو، كمما خرج مف منطقة موجة، ولـ يعُ 
 1مختمفة.

                                                 
   140-139السابؽ . ص رجعمجد، الياشمي. نفس الم 1
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أف الثقة بنظاـ داب تسمح مف جية باستعماؿ أجيزة بث ذات قوة أدنى بعشر مرات مف  -ب
ومف جية ثانية تسمح بشغؿ أفضؿ لمطيؼ، وذلؾ ،  FM المستعممة ألجؿ إذاعة قوة األجيزة

بيف محطتيف متجاورتيف، والحاؿ  مف خبلؿ الحد مف سعة األشرطة الغير مستعممة، الفاصمة
، وتالًيا  يمكف اإلرساؿ في كتمة معينة مف الموجات، عمى األقؿ، بضعفي المحطات العاممة اليـو
يكوف التشويش الرىيب لشريط موجة اإلذاعة، قد خّفض نصؼ تخفيض، وىذا يسمح لتحسيف 

نشاء  محطة جديدة. فخامة اإلستماع ، وتوسيع الرقعة الجغرافية لممحطات القائمة وا 

زد عمى ذلؾ أف في اإلمكاف استعماؿ قسـ صغير مف القناؿ الرقمية ال لنقؿ األصوات، بؿ  -ج
 .(Teletext) لنقؿ المعطيات مف طراز النص البعيد

المحطة ، وعف مراجع  اسـىذا ُيمّكف تجييز اإلذاعات بشاشة صغيرة ، يمكنيا اإلعبلف عف 
 إلخ.... األسطوانة التي ستذاع ، ورقـ ىاتؼ،

إف الثورة الجديدة في مجاؿ تكنولوجيا اإلذاعة الرقمية تحقؽ ثورة تقنية في تحسيف جودة الصوت 
المسموع عمى كافة األصعدة ىذا مف جية، ومف جية أخرى فإف التطورات السريعة التي 

مف تشيدىا تكنولوجيا اإلتصاؿ والمستحدثات التي بدأت تفرزىا التقنيات الرقمية جعمت الكثير 
فؽ الشركات العاممة في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات إلى استحداث األجيزة الراديوية الحديثة و 

أجيزة غاية في الروعة والتصميـ، فقد  ابتكرتات، إذ متطمبات العصر وبأحدث التصميم
أستخدـ الراديو ضمف تقنيات الياتؼ الخموي أو بث البرامج اإلذاعية عف طريؽ شبكة تراسؿ 

 ت )األنترنيت( وغيرىا.المعموما

 :في وسائل اإلعالم األنترنيت .2

 :1األنترنيت كمصدر لألخبار. 1.2

في أوائؿ التسعينات مف القرف العشريف، بدأت تكنولوجيات إلكترونية حديثة تدخؿ إلى 
المؤسسات اإلعبلمية لتحؿ محؿ األساليب التقميدية في اإلنتاج اإلعبلمي، والصحفي بمراحمو 

                                                 
 92. ص 1997 األىراـ،: القاىرة. الصحافة صناعة ومستقبؿ األنترنيت شبكة. الديف عمـ، محمود 1
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ا مف مرحمة جمع المعمومات والمادة الصحفية مف مصادرىا المختمفة عبر المختمفة بدءً 
المندوبيف، والمراسميف، ووكاالت األنباء وشبكات المعمومات واألنترنيت ونقميا إلى مقر المؤسسة 
اإلعبلمية عبر البريد اإللكتروني، واألقمار الصناعية وشبكة األنترنيت في أسرع وقت ممكف ثـ 

عمى صفحات الجريدة باستخداـ أنظمة النشر اإللكتروني وقد ازدادت الحاجة  تحريرىا ونشرىا
 إلى ىذه التكنولوجيات ألسباب عديدة منيا:

عنصر أو عامؿ الوقت الذي يفرض عمى الصحفي التحرؾ السريع الفعاؿ والحركة الدائبة  -1
فسة المؤسسات الدائمة، أي تحقيؽ السبؽ الصحفي أو سباؽ المحظة بحثًا عف األخبار ومنا

 اإلعبلمية األخرى.

أف تكاليؼ إرساؿ المراسميف أو المندوبيف الخصوصييف إلى شتى أنحاء العالـ قد فاؽ طاقة  -2
معظـ الصحؼ المجوء إلى شبكات المعمومات واألنترنيت ووكاالت األنباء لمدىا بجانب كبير 

 مف مادتيا اإلخبارية نظًرا لحاجة األحداث.

واألحداث الجساـ خاصة في مناطؽ الحروب والصراعات مثؿ منطقة تعاظـ األخبار  -3
الشرؽ األوسط التي أصبحت مسرًحا لؤلحداث وشغمت مساحات كبيرة مف وسائؿ اإلعبلـ 

 المحمية والدولية والعالمية.

مف ىذا المنطمؽ، أدركت الصحافة أف يكوف ليا موضع قدـ عمى شبكة األنترنيت منذ البداية 
تفاع المتزايد في أعداد مستخدمي الشبكة واألرباح الكبيرة لئلعبلنات والتجارة وخاصة بعد اإلر 
 عبر األنترنيت.

 مجاالت اإلستفادة من األنترنيت:. 2.2

أتاحت شبكة األنترنيت لمصحؼ مجموعة مف الخدمات الجديدة التي أحدثت ثورة في مجاؿ 
 1العمؿ الصحفي عمى أكثر مف مستوى وذلؾ مف خبلؿ:

                                                 
 .93. ص مرجع سبؽ ذكره عمـ الديف. ،حمودم  1
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وذلؾ مف خبلؿ المواقع اإلخبارية الكثيرة  فادة مف شبكة األنترنيت كمصدر لممعموماتاإلست -1
ثبلث آالؼ والعديدة سواًءا لمصحؼ والمجبلت العربية، والعالمية والمحمية والتي تجاوزت الػ

صحيفة، وكذلؾ النشرات، إلى جانب مواقع وكاالت األنباء، وقواعد البيانات،  (3000)
التمفزيوف التي تقدـ خدمات معموماتية عمى الشبكة معظميا تفاعمي، ومواقع ومحطات اإلذاعة و 

 بعض الييئات الرسمية الحكومية.

اإلستفادة منيا كمصدر إلستكماؿ المعمومات والتفاصيؿ والخمفيات عف األحداث الميمة  -2
 وذلؾ بعد ربطيا بقسـ المعمومات فقط، بؿ بصالة التحرير أو مف خبلؿ إنشاء قسـ خاص

 باألنترنيت.

واإلستفادة مف اإلنترنيت في عممية التغطية الصحفية والتحرير ىي إستكماؿ لتيار الصحافة 
المستعينة بالحاسبات اإللكترونية، فقد ساعدت الحاسبات اإللكترونية عممية التحرير الصحفي 

تحريرية  وطّورتيا في عممية جمع المعمومات و تحميميا وتفسيرىا وفي استنباط وسائؿ وأشكاؿ
جديدة وتبمور ذلؾ في ظيور ما أطمؽ عميو تيار الصحافة المستعينة بالحاسبات اإللكترونية، 
وىي الصحافة التي تعتمد في تغطيتيا الصحفية وأسموب تحريرىا عمى المصادر المعتمدة عمى 

ترنيت الحاسبات اإللكترونية وتطبيقاتيا المختمفة وقد تكوف تمؾ المصادر فورية مثؿ شبكة األن
وقواعد البيانات التجارية المباشرة، أو غير فورية مثؿ قواعد البيانات غير المباشرة مثؿ 

 .CDالموجودة عمى األقراص المدمجة 

 :1ولتيار الصحافة المستعينة بالحاسبات اإللكترونية أربعة أشكاؿ رئيسية ىي

ة، وذلؾ مف خبلؿ توظيؼ الشكؿ األوؿ ىو: التغطية الصحفية المستعينة بالحاسبات اإللكتروني
ة الموجودة في قواعد الحاسبات اإللكترونية، وبرامجيا في التحميؿ الكمي لمبيانات الضخم

 في بناء مجموعات وتحميميا رقمًيا.البيانات أو 

                                                 
   145مجد، الياشمي. نفس المرجع السابؽ . ص 1
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الشكؿ الثاني: البحث المستعيف بالحاسبات اإللكترونية، مف خبلؿ اإلستعانة بقواعد البيانات 
 وية عف الموضوعات الصحفية والتي تضـ تقارير، مقاالت، دراسات،...التي تزود ببيانات ثان

الشكؿ الثالث: البحث المرجعي المستعيف بالحاسبات اإللكترونية وىي كتب مرجعية مثؿ 
القواميس المغوية واألدلة والقواميس المتخصصة كالجغرافية وقواميس الشخصيات وتكوف عمى 

 نيت أو عمى األقراص المدمجة.شكؿ مراجع افتراضية توجد عمى األنتر 

لمعالـ  االفتراضيةالشكؿ الرابع: المقاءات المستعينة بالحاسبات اإللكترونية وتستغؿ المجتمعات 
 السمكي المرتبط مف خبلؿ الشبكات والبريد اإللكتروني وجماعات المناقشة.

واألدب  منيا في إعداد الصفحات التي تضـ مواد صحفية متخصصة كالرياضة االستفادة -3
 والفف والمرأة واإلقتصاد حتى صفحات التسمية والفكاىة والكممات المتقاطعة.

 التعرؼ عمى الكتب واإلصدارات الجديدة مف خبلؿ المكتبات ونوافذ عرض الكتب وبيعيا. -4

 :1وذلؾ مف خبلؿ اتصاؿشبكة األنترنيت كوسيمة  -5

راسميف يتـ عبرىا مف خبلؿ البريد خارجية بالمندوبيف والم اتصاؿمنيا كوسيمة  االستفادة
بمصادر الصحيفة المختمفة  واالتصاؿاإللكتروني تمقي رسائميـ المكتوبة والمرسومة والمصورة 

التحريرية مع فريؽ المراسميف  االجتماعاتوتمقي موادىـ الصحفية، كما يمكف عبرىا عقد 
في إجراء األحاديث عف ُبعد مع المحمييف والخارجييف يومًيا، كما يمكف لممحرريف اإلفادة منيا 

 االتصاؿمختمؼ الشخصيات في مختمؼ ببلد العالـ مف خبلؿ البريد اإللكتروني وكذلؾ 
 بمختمؼ الجيات الرسمية والخاصة.

الداخمية لممؤسسة مع ربطو بشبكة األنترنيت  لبلتصاؿمف تقنية األنترنيت كنظاـ  االستفادة  -6
 وقسـ األخبار.خاصة في أقساـ المعمومات الصحفية 

                                                 
 30..ص 2000. الصحافة واألنترنيت. القاىرة: العربي لمنشر، بخيت ،السيد  1
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التفاعمي مع الجميور وتوسيع فرص  لبلتصاؿالمستوى الثالث: شبكة األنترنيت كوسيمة 
مع الجميور عبر البريد اإللكتروني  االتصاؿالمشاركة لقّراء الصحيفة مف خبلؿ توفير قنوات 

 وصواًل إلى األنظمة التفاعمية الكاممة.

الجريدة  الصحفي مف خبلؿ إصدار نسخ مف المستوى الرابع: شبكة األنترنيت كوسيط لمنشر
تًا أو متحرًكا، قد تكوف الجريدة نفسيا أو ممخًصا ليا، وقواعد لمبيانات، نفسيا، قد تكوف نًصا ثاب

وأرشيؼ الصحيفة، وأعدادىا السابقة، أو إصدار مجبلت أو جرائد كاممة مف األلؼ لمياء عمى 
 األنترنيت.

وسيط إعبلني يضيؼ دخبل جديًدا إلى المؤسسة مف خبلؿ المستوى الخامس: شبكة األنترنيت ك
 نشر إعبلف عمى موقع المؤسسة أو إصداراتيا الصحفية المباشرة.

المستوى السادس: شبكة األنترنيت كأداة لتسويؽ خدمات المؤسسة مف خبلؿ إنشاء موقع أو 
نجازاتيا ويحدثيا بشكؿ مستمر.أكثر ليا يقدـ معمومات أساسي  ة عنيا وعف تاريخيا وتطورىا وا 

منيا في تقديـ خدمات معموماتية مف خبلؿ تحوؿ المؤسسة الصحفية  االستفادةالمستوى السابع: 
صدار الصحؼ والنشرات  إلى مزود بخدماتيا إلى أي مشترؾ، وتقديـ خدمات تصميـ المواقّع، وا 

 عمييا لحساب الغير.

 1األنترنيت في مجال الصحافة: استخدام مشاكل. 3.2

تسمح لؤلفكار والمعتقدات المتطرفة سواء كانت دينية أو سياسية، أو عنصرية، وميما  -1 
كانت رديئة، أف تدخؿ إلى الشبكة، وتستفيد مف خدماتيا، وسبؿ وضع ضوابط ليا تبدوا ميمة 

بر ىذه الوسيمة الجديدة، والتي ال صعبة، خاصة وأف أًيا كاف يستطيع تعميـ أفكاره والدعوة ليا ع
 يمكنو التعبير عنيا في وسائؿ اإلعبلـ التقميدية.

                                                 
 85 – 84.. ص2008. التوثيؽ اإلعبلمي وتكنولوجيا المعمومات. القاىرة: دار المعرفة الجامعية، ، خوخةأشرؼ فيمي  1
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سيولة استغبلؿ خدماتيا، في العمؿ الدعائي أو التخريبي أو البلأخبلقي، ليذا نجد أف  -2
معظـ ما تتضمنو مف معمومات )حالًيا(، يتـ إعداده وفؽ نظرة الجيات المسيطرة عمى 

ة عموًما وأمريكا تحديًدا، وبكؿ سمبياتيا ومواقفيا العدائية المعروفة مف الشعوب التكنولوجيا الغربي
 النامية ومنيا العربية.

إمكانية دخوؿ المتطفميف والمجرميف مف أصحاب األغراض السيئة إلى ممفات المصاريؼ،  -3
منية لمتبلعب والتحريؼ باألرصدة، كما يمكف اختراؽ شبكات المعمومات الخاصة بالجيات األ

 عمى أسرارىا. واالطبلعوالوطنية في البمداف األخرى، 

في تدفؽ األنباء وحرية المعمومات  ت مف حالة اختبلؿ التوازف الحاصؿزادت األنترني -4
في  لًيا، أي أنيا زادت األغنياء غنىوالييمنة الدولية لئلعبلـ، ولـ يعد التعامؿ معيا تعامبًل تباد

 ء فقًرا في تخمفيـ المعموماتي.تفوقيـ التكنولوجي، والفقرا

عدـ كفاية أمف المعمومات المنتشرة باألنترنيت، مع إمكانية إختراقيا، لذا تزايدت األصوات  -5
عالمًيا، لممطالبة بوضع مرشحات لممعمومات المتاحة فييا، وخصوًصا في المجاالت الفكرية 

 والسياسية واألخبلقية.

عربية حالًيا، فيجب أف تخضع كؿ البرامج العالمية إلى صعوبة تبادؿ المعمومات بالمغة ال -6
 نفس الصيغة، مف حيث التعريب والترجمة في مجاؿ المعموماتية.

يمكف أف تضعؼ األنظمة الحاكمة في دوؿ العالـ، وقد فّسر ذلؾ المفكر األمريكي مف  -7
ئج ثورة أصؿ ياباني )فرنسيس(، مف خبلؿ تسرب معمومات سرية عنيـ، وىذا مف أبرز نتا

 اإلتصاالت الحديثة.

زادت األنترنيت مف اتساع حجـ اليوة الحاصمة بيف البمداف المتقدمة والدوؿ النامية، ويجب  -8
أف يكوف دخوؿ العرب إلييا دخوال إيجابًيا، وليس مجرد متمقيف لمعمومات قد تكوف مغرضة أو 

 مزيفة، ويقبموف عمييا مف دوف معرفة أبعادىا.
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ترنيت مف قبؿ البعض، في بث مواد تشجع عمى العنؼ واإلجراـ والجنس أستخدمت األن -9
 . 1ومضايقة النساء، والقرصنة، وتسرب المعمومات الشخصية

 تأثير التكنولوجيات الجديدة عمى اإلذاعة والتمفزيون: .3

 اإلذاعة: .1.3

وتنوع مع التطور الذي صاحب اإلرساؿ اإلذاعي وتعدد محطات إرسالو في جميع أنحاء العالـ 
أجيزة إستقباؿ تردداتو صاحب ذلؾ التطور أيًضا تقنيات حديثة خاصة مع ظيور وسائؿ 
تستطيع توصيؿ تردداتو إلى المستمعيف ومف ذلؾ الراديو الرقمي، فيو يتيح لممستمعيف صوتًا 
في نقاء البمور، ونوعية صوت القرص المدمج تماًما دوف تدخؿ مف أي إعبلنات تجارية مزعجة 

يستفيد الجميور مف ىذه الخدمة ما عميو إال أف يوصؿ صندوؽ تجميع بمخرج كابؿ ، ولكي 
 التمفزيوف الخاص بيـ.

وىذه الخدمة تقدـ ليـ بجانب الصوت اختيار نوع الموسيقى التي يفضمونيا. وفي السنوات 
رفو، القميمة القادمة ستحؿ تكنولوجيا اإلذاعة الرقمية مكاف الراديو التناظري القديـ الذي نع

وستصبح مشاكؿ التشويش التي تسببيا األنفاؽ والتداخبلت األخرى مف أحداث الماضي. فقد 
صار حالًيا متاًحا لمفرد اف يحمؿ راديو صغير جّدا متعدد الوظائؼ فيو يستقبؿ بو البث 
اإلذاعي عبر األقمار الصناعية مباشرة، ويمكف تشغيمو بواسطة بطارية أو بالتيار الكيربائي 

سي أو الطاقة الشمسية محتوًيا عمى شاشة بمورية صغيرة حيث سيضاىي مف حيث جودة الرئي
 .CD. وسينافس في النقاء الصوتي األسطوانات المدمجة  « FM » البث موجات الػ "أؼ أـ"

البث اإلذاعي الرقمي عف طريؽ إرساؿ اإلشارات اإلذاعية مف خبلؿ طبؽ إرساؿ  ـويعمؿ نظا
بت في المدار الجغرافي ويقـو القمر الصناعي بإعادة اإلرساؿ صغير إلى قمر صناعي ثا

لحديثة امباشرة إلى مبلييف األجيزة الترانزستور المحمولة. وأخيًرا فإف التكنولوجيا اإلعبلمية 
تمكف الناس مف التحكـ في الراديو مثؿ التمفزيوف تماًما سيكوف الراديو التفاعمي ىو اآلخر جزًءا 

                                                 
 87. ص.نفس المرجع السابؽأشرؼ فيمي، خوخة. التوثيؽ اإلعبلمي وتكنولوجيا المعمومات.  1
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التفاعمي الجديد. فقد غّير تبني البث الرقمي طريقة عمؿ الصحفييف  مف خدمات التمفزيوف
باإلذاعة بشكؿ جذري ذلؾ ألنو أصبح بإمكاف الصحفييف والمنتجيف والمنشطيف والتقنييف أف 
يعمموا بالتوازي عمى نفس الوثيقة لينتجوا صيغ تركيب متنوعة معدة لبرامج مختمفة وىو ما يمكف 

بشكؿ بارز فضبًل عف تحرير المقاالت التقميدية أصبح بإمكاف  مف ربح الوقت والمردودية
الصحفييف اليـو أف يشرعوا مباشرة في صناعة مواد سمعية ويحصموا عمى أصوات مف الخادـ 
المركزي لئلذاعة ويجمعوىا ويرّكبوا بأنفسيـ روبورتاجاتيـ إنطبلًقا مف حواسيبيـ في قاعة 

وقت يسمح لئلذاعة بأف تكوف أكثر سرعة في تعاطييا مع التحرير وىو ما يشكؿ ربًحا ميمًّا لم
 . 1الحدث

تستخدـ الكومبيوترات حالًيا في التمفزيونات لتحوليا ألجيزة ذكية وعندما يصبح  :التمفزيون .2.3
التمفزيوف ذكًيا سيزداد شبيا وبدرجة كبيرة مف الكومبيوتر الشخصي وسيتاح لمناس تحرير 

رساليا عبره بالب ريد اإللكتروني والفاكسات وباإلمكاف التوصؿ لشبكات المعمومات وفي رسائميـ وا 
النياية ستختفي الحدود بيف الكومبيوتر الشخصي والتمفزيوني. فقد اعتاد الناس عمى عمى 
التمفزيوف بما ىو عميو اآلف ومف الصعب تخيمو غير ذلؾ، رغـ أف تمفزيوف اليـو أخذ في 

تمفزيوف التفاعمي الذي يصحبنا نحو آفاؽ نتخّطى فييا مجّرد التحوؿ بسرعة نحو تمفزيوف الغد ال
مشاىدة برامج تـ إعدادىا مف قبؿ حسب خطة زمنية إلى اختيار ما نشاىده ونتفاعؿ معو حسب 
رغباتنا. وسيكوف في المقدور تعديؿ جدوؿ مواعيد الرامج كي يتبلءـ مع مواعيدنا وأذواقنا 

 الشخصية.

الحديثة في مجاؿ التمفزيوف ما يسمى بالتكنولوجيا الرقمية والتي تتيح كما قّدمت لنا التكنولوجيا 
لنا مجاالت أوسع وأكثر ابتكارا لئلنتاج التمفزيوني فبواسطة التكنولوجيا الرقمية يتـ تحويؿ 
معمومات الصورة التمفزيونية إلى مجموعة مف األرقاـ الثنائية وبتحويؿ ذلؾ يتحقؽ لنا زيادة سعة 

مكانية التعامؿ مع المعمومات بدرجة عالية مف الذاكرة والحف اظ عمى المعمومات مف أي تمؼ وا 

                                                 
وداد، سميشي .الصحفيوف الجزائريوف ومصادر المعمومات اإللكترونية: دراسة مقارنة بيف القطاع السمعي والسمعي البصري والمكتوب. مذكرة  1

   2010اؿ: جامعة قسنطينة،مكممة لنيؿ شيادة ماجستر في عموـ اإلعبلـ واإلتص
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الكفاءة مع إمكانية التحكـ في الصورة مف حيث التكبير أو التصغير أو أي جزء فييا بأي سرعة 
 .1وبأي حجـ مطموب وفي أي اتجاه

عمى شاشة التمفزيوف  ومف األشياء الجديدة في عالـ التمفزيوف أنو باإلمكاف استقباؿ األنترنيت
بدوف تزويدىا بأي جياز خارجي وكؿ ما يحتاجو و توصيؿ التمفزيوف بخط تميفوف أرضي أو 
محموؿ وعند شراء التمفزيوف يمكف أف تتحصؿ عمى لوحة مفاتيح تتصؿ بالتمفزيوف السمكًيا 

ايت لتخزيف ميڤاب 8وذلؾ باستخداـ خاصية التحكـ عف بعد كما أف التمفزيوف مزود بذاكرة سعتيا 
رسائؿ البريد اإللكتروني وبعض المعمومات التي قد تيـ المستخدـ وقد مّكنت مف ذلؾ بعض 
الشركات اآلسيوية. وقد يختفي التمفزيوف التقميدي الحالي كما توّقع الخبير اإلعبلمي العربي 

ّكف المشاىد حمدي قنديؿ بعد عشريف عاًما مف ويحؿ مكانو الكومبيوتر وتقنياتو المتعددة التي تم
 مف اختيار ما يريده في الوقت الذي يحب.

فنجد مثبًل التمفزيوف التفاعمي، فائؽ الوضوح مع ظيور شاشات العرض التمفزيونية الجديدة 
كشاشة الببلزما، شاشة الكريستاؿ، شاشة األبعاد الثبلثة، فبما أف بعض األجيزة التمفزيونية 

 وصميا بشبكات حواسيب وقواعد بيانات. بإمكانيا تمقي خدمات عبر التمتكست يمكف

لقد أفرزت تكنولوجيات اإلتصاؿ تأثيرات بارزة عمى العممية اإلخبارية برّمتيا ومّست مختمؼ 
جوانبيا بدًءا مف جمع المعمومات وتغطيتيا إلى معالجتيا وعرضيا عمى الجميور وىذا التأثير 

رض والتقديـ تتطور بشكؿ سريع وممفت يبلحظو حتى المشاىد العادي إذا ما انفّكت أساليب الع
لئلنتباه خاصة فيما يتعمؽ بالنشرات اإلخبارية. فالصورة كما يرى البعض "ال تقدـ الواقع بحقيقتو 
لكنيا شاىد عمى ىذا الواقع وىي ليست الحقيقة ولكنيا تمثؿ جزءا أساسيا مف ىذه الحقيقة" فقد 

األفبلـ بدال مف شرائط الفيديو وكانت األفبلـ  كانت العمميات اإلخبارية في السابؽ تتـ بواسطة
مكمفة نظرا لعدـ إمكانية استخداميا لمرة ثانية إلى جانب ضرورة إعادة األفبلـ إلى المحطة 
لتحميضيا وكاف ذلؾ يقمص مف وقت التغطية ويؤجؿ تجميع األخبار. إال أف استخداـ شرائط 

                                                 
 63نفس المرجع السابؽ ص.وداد، سميشي . 1
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ف العديد مف المحطات التمفزيونية قد توّقفت الفيديو الحقا مّكف مف تجاوز ىذه األزمة ويبدو أ
عف استخداـ األفبلـ كمية في عممية التغطية اإلخبارية لصالح كاميرا التصوير اإللكترونية 

 وىناؾ أنواع مف ىذه الكاميرات:

 كاميرا استوديوىات األخبار -1

 كاميرا التصوير الخارجي -2

 ف الكاميرات الفيممية في عممية تغطية األخبار.كاميرا جمع األخبار اإللكترونية إذ حّمت مكا -3

وحتى في مجاؿ التحرير مّكنت التكنولوجيات الحديثة مف التغمب عمى الصعوبات التي ظّمت 
قاعات التحرير تواجييا منذ مّدة، فاستخداـ الكومبيوتر اليـو واستخداـ التجميع اإللكتروني 

ؿ مساعدة العناصر المرئية. فمقّدـ النشرة يساعد عمى تحرير نشرة إخبارية جيدة وواضحة بفض
تقّمصت متاعبو بفعؿ استفادة استوديوىات األخبار بمعّدات في مجاؿ التقديـ وفي مقّدمتيا جياز 

Téléprompteur  الذي يساعد المذيع عمى قراءة النص اإلخباري وتحوؿ بفعمو إلى مذيع ربط
ا باقي الصحفييف المشاركيف فييا مف قاعة بيف مختمؼ أجزاء النشرة التي يتولى قراءة تقاريرى

التحرير أو مف أماكف التغطية إضافة إلى الديكور اإلفتراضي والعناصر المرئية والصور 
التوضيحية التي سيمت مف مياـ المذيع. فيمكف القوؿ أف التكنولوجيات المرئية الجديدة قد أّدت 

الفاعمة في تقديـ النشرة وأصبحت الحاجة  عمى مستوى تقديـ األخبار إلى تعدد القوى العاممة أو
إلى مخرج األخبار والمنسؽ التقني أمر في منتيى األىمية وظيرت تخصصات جديدة في مينة 

الذي يقـو  JRI أو le Journaliste d’Image Reporteurالعمؿ الصحفي اإلخباري مثؿ 
 .1بإنجاز التحقيقات التمفزيونية بصفة فردية ودوف اإلعتماد عمى أحد

فبالنسبة إلى اإلذاعة والتمفزيوف فقد سمح البث والضغط الرقمييف بالحد مف تكاليؼ نقؿ 
 Digitalالمعمومات وتوفير باقات برامج ذات قيمة مضافة. كما وّفر البث اإلذاعي الرقمي 

                                                 
. استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ في اإلنتاج اإلذاعي والتمفزي: دراسة تطبيقية وميدانية. اليمف: المكتب الجامعي محمد عبد الوىاب، عبد الباسط 1

 243. ص. 2005الحديث، 
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Audio Brodcasting (DAB) : لممستمعيف جودة صوتية ومناًخا مريًحا غير مسبوقيف وال
 تنقؿ في السيارة.سيما أثناء ال

وتنقؿ اإلشارة اإلذاعية الرقمية أيًضا معمومات جديدة مكتوبة أو مصّورة إضافة إلى خدمات 
أخرى وطبًعا فإف ذلؾ يتطّمب نماذج جديدة مف أجيزة اإلستقباؿ لئلستفادة مف ىذه اإلشارة 

 الصوتية المطّورة.

رتفاع الذي شيدتو خبلؿ وقد بدأت أسعار ىذا الصنؼ مف األجيزة في اإلنخفاض بعد اإل
التسعينات وقد أدى بث البرامج اإلذاعية والتمفزية عمى األنترنيت )بحثًا عف تحسيف نوعية 
الصوت والصورة( إلى تحطيـ حدود البث اليرتزي بؿ حتى الفضائي. وىكذا أصبح اآلف كؿ 

د البث اإلذاعي مبحر قادًرا عمى أف تكوف لو إذاعتو أو تمفزيونو الخاص عمى الشبكة وقد تولّ 
عمى األنترنيت المعتمد عمى تخزيف محتويات إذاعية وسمعية مختارة قصد تمّكف المستمع 

وقد تبّنت المحطات اإلذاعية المحترفة  MP3والمشاىد مف اإلطبلع عمييا الحًقا وفؽ صيغة 
 ىذا الشكؿ الجديد مف البث الذي يمكف مف تخزيف البرامج واإلستماع إلييا حسب الرغبة.

وساىـ التمفزيوف األرضي الرقمي في تخفيض تكاليؼ البث التمفزي اليرتزي األرضي ما يعادؿ 
ثماف مّرات حسب نسبة الضغط المعتمد مما مكف مف تجاوز الحدود الطبيعية والذبذبات وتوفير 
باقات مف البرامج المشّفرة وغير المشّفرة. وبالنسبة إلى التمفزيوف المحموؿ عمى اليواتؼ 

بفضؿ التحالؼ الذي أقيـ  2005ولة فإف التجارب األولى قد بدأت في فرنسا في أكتوبر المحم
ويتمّكف المشتركوف مف استقباؿ برامج  Nokiaو  +Canalو  Tower Castبيف كؿ مف 

إضافة إلى برامج تفاعمية ودليؿ لمبرامج وخدمات  Canal Satelliteثبلث عشر قناة مف باقة 
  1فيديو حسب الطمب.

 

                                                 
1
ر المعمومات اإللكترونية: دراسة مقارنة بيف القطاع السمعي والسمعي البصري والمكتوب. مذكرة الصحفيوف الجزائريوف ومصادوداد، سميشي . 

   2010،: جامعة قسنطينةمكممة لنيؿ شيادة ماجستر في عموـ اإلعبلـ واإلتصاؿ
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      نولوجيا المعمومات ودورىا في وسائل اإلعالم:تك .4

 :تكنولوجيا المعمومات ودورىا في تحسين اإلنتاج اإلذاعي. 1.4

ال شؾ أف التكنولوجيا اإلعبلمية أحدثت تحسنا كبيرا وممموسا في اإلنتاج اإلذاعي، وخاصة بعد 
كبيرة في أرجاء  دخوؿ اإلرساؿ اإلذاعي مجاؿ األقمار الصناعية، فأصبح يصؿ إلى أعداد

مختمفة مف العالـ وبوضوح تاـ، متغمًبا عمى التشويش والضوضاء، وأصبح ما ُيعرؼ ىناؾ 
باإلذاعات الدولية، بعد أف كانت محطات محمية أو وطنية، وبفضؿ تطوير إمكانات الموجات 
ي المتوسطة والقصيرة أصبحت ُتسمع في أماكف أبعد مف حدودىا تمؾ، ولكف التطور التكنولوج

أضاؼ إلييا بدرجة ما ُبعًدا دولًيا، وبفضؿ األقمار الصناعية قّدمت اإلذاعة مف خبلليا برامجيا 
 مباشرة لممستمعيف في منازليـ، متضمنة كّما كبيًرا مف المعمومات وبرامج الترفيو.

وقد أتاحت ىذه التكنولوجيا لمراديو جودة صوتية فائقة ومجاالت واسعة ومساحات شاسعة مف 
ـ يصؿ إلييا بوضوح وسيولة وُيسر، وأصبح ممكًنا اآلف إطبلؽ أقمار صناعية ال عبلقة العال

ليا بالقنوات التمفزيونية، فيي تختص بالقنوات الصوتية )أي بمحطات الراديو أو اإلذاعات 
 المسموعة وحدىا(

أف ومف التحسينات أيًضا ما ُأدخؿ مف تقنيات أخرى طّورت مف التقنيات السابقة، ومف ذلؾ 
 التسجيؿ لممواد اإلعبلمية أصبح ُيسجؿ عمى أسطوانات عادية، ومف ثـ عمى أشرطة كاسيت.

وكذلؾ ما ُيسمى بنظاـ التسجيؿ واإلستماع  « Stéréo »ومف التحسينات إدخاؿ نظاـ "الستيريو" 
الرباعي، الذي يساعد عمى تطوير عمميات تسجيؿ الدراما اإلذاعية التي يمكف اآلف تسجيميا 

عيا بواسطة صوت مجسـ وكأنو منبعث مف جيتيف أو أكثر، ومف ذلؾ أيًضا البرامج التي وسما
ترتبط بو ارتباطا مباشًرا كمناقشة قضية ما لشخصية ىامة تتطمب رأي الجميور أو سماع 

 .1استفساراتو أو مشاركتو في الحوار والمناقشة

                                                 
 251. . صنفس المرجع السابؽ. ، محمد عبد الوىاب عبد الباسط  1
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 :1اإلعالمي عملال التكنولوجيا ودورىا في تحسين. 2.4

د ينكر الدور الذي لعبتو التقنيات اإلعبلمية الحديثة في نقؿ اإلنتاج مف الركود إلى السعة ال أح
، ومف المحمية إلى العالمية، فإلى الحداثة والجذب والتأثير، وطالت إيجابيات ىذه واالنتشار

 التكنولوجيا كبل مف المرسؿ والمستقبؿ، وغّيرت أشياء وأصبحت معظـ األمور ُتقاس بما تممكو
الدوؿ واألفراد مف تقنيات حديثة قادرة عمى تغيير مجريات األحداث بدًءا مف الكومبيوتر ووسائط 
التخزيف ومرورا باألقمار الصناعية ونياية بالتميفونات المحمولة التي تحتوي عمى كؿ التقنيات 

نيت، اإلعبلمية مف إرساؿ واستقباؿ لجميع البيانات المتحرؾ منيا والمكتوب، وكذلؾ األنتر 
ىي مصدر الشفافية الجغرافية، والتي جعمتنا ال نشعر بالفرؽ بيف مف  االتصاالت"فتكنولوجيا 

يحاورنا ومف لو القدرة عمى أف يحاورنا عبر آالؼ أو مبلييف األمياؿ، والمقصود بتحسيف 
مف  اإلنتاج اإلعبلمي ىو أف يكوف ىذا التحسيف فّعاال وشامبًل لعناصر اإلنتاج اإلعبلمي، بدًءا

رساليا إلى الجيور أًيا كاف بسرعة فائقة،  اختيار الفكرة وتقديميا في أي قالب إعبلمي وتنقيتيا وا 
بيار متناىية الجودة تقدميا تمؾ التقنيات الحديثة لكي يضمف  ودقة عالية، وبعمميات جذب وا 

 المرسؿ تحقيؽ ىدفيا المنشود ومتماشية مع الصالح العاـ.

عبر تقنيات حديثة بدًءا مف أخذىا مف عدة مصادر كمراكز المعمومات أو وىذه الفكرة التي تقّدـ 
مف أسطوانات ودسكات بواسطة جياز الكومبيوتر وما تتضمنو مف بيانات ومعمومات وعمؿ 
ديكورات مختمفة مناسبة لممناظر والمشاىد التي ُتقدَّـ، وتحسينيا بالخمفيات والمؤثرات والصور 

قدَّمة، ثـ تمر بعد تصديرىا بأحدث الكاميرات الرقمية عمى أشرطة المصاحبة ليذه الفكرة المُ 
رقمية أيًضا عبر أجيزة رقمية عالية الدقة لممونتاج مع إضافة بقية المضاميف وما تحتاجو مف 
موسيقى ومناظر وجماليات لكي توصميا إلى الكماؿ، وعبر األقمار الصناعية وبواسطة أجيزة 

ة معينة مف الجميور الذي ُحدد سابًقا في أي مكاف يتواجد فيو، اإلرساؿ األرضية توصؿ إلى فئ
فالتقنيات اإلعبلمية الحديثة قد ساىمت إلى جانب دورىا في تسييؿ العممية اإلنتاجية وتسريعيا، 

                                                 
 .110 ،  ص2000 .ورة : دار الوفاء لمطباعة والنشرالمنص ميـ: خطوة خطوة.لمتعزاىر إسماعيؿ. اإلنترنيت  ،الغريب  1
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في رفع مستوى جودة المنتج اإلعبلمي النيائي مف خبلؿ ما تتسـ بو مف مرونة وسرعة وقدرة 
 إنتاجية عالية.

عًدا جديًدا لمنشاط اإلعبلمي وأحاطت اإلنساف مف كؿ جانب بالعديد مف روافد كما أضافت بُ 
الفكر ومصادر المعرفة، والوصوؿ إلى مبلييف الناس في المحظة الواحدة، حتى تحّوؿ العالـ إلى 
قرية إلكترونية، وغدت الدنيا كميا في متناوؿ بصر اإلنساف وسمعو، كما يتوقع معظـ العمماء 

نتاجيا.الباحثيف أف   تتسـ برامج تكنولوجيا المعمومات اآللية باإلبداع واإلبتكارية في تصميميا وا 

وىذه التكنولوجيا اإلعبلمية الحديثة بعد استخداميا في مختمؼ عناصر اإلنتاج اإلعبلمي قد 
 سارت في اتجاىيف أساسييف:

عف ىذا اإلتجاه أوليما: تطوير تكنولوجيا اإلتصاالت المسموعة والمرئية والمطبوعة، نتج 
 أساليب ووسائؿ إتصاؿ جديدة، وىي األقمار الصناعية والكاببلت الضوئية والصوتية والفيديو.

 ثانييما: تطوير مجاؿ المعمومات.

 :1التخزين وسائطفي تحسين  . تكنولوجيا المعمومات ودورىا3.4

ا المواد سواء كانت برامجية بداية مف األفبلـ السنيمائية المختمفة التي كانت ُتسجَّؿ وُتخزَّف عميي
أـ درامية والتي كانت تحتاج إلى تحميض، مروًرا باألشرطة التمفزيونية المختمفة والتي ال تحتاج 
ذاعتيا أكثر مف  إلى تحميض، فقد مّكنت المستخدـ ليا مف إعادة التسجيؿ عمييا عدة مّرات وا 

بأحجاميا المختمفة، وىي   VHSػي إتش إس ڤمائة مّرة، سواء كانت يوماتيؾ أـ بيتكاـ أـ 
تماثمية، حتى ظيرت الشرائط الرقمية ذات األحجاـ المختمفة، وكذلؾ ظيور الكومبيوتر وما تبعو 
مف أسطوانات سواء كانت ضوئية أـ مغناطيسية، وديسكات ممغنطة، وذات سعات كبيرة، 

 خراج لممعمومات.وأحجاـ مختمفة، والتي تمتاز بإعادة استعماليا، وسرعتيا في اإلدخاؿ واإل

                                                 
 .117ص   .نفس المرجع السابؽالغريب، زاىر إسماعيؿ.     1
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وكذلؾ ظيور أجيزة تخزيف رقمية تستخدـ أسطوانات مغناطيسية ثابتة أو غير ثابتة أو 
أسطوانات ضوئية، وتمتاز عف غيرىا بالبحث العشوائي، وكذلؾ السرعة في عمؿ عدة نسخ مف 
عادة التسجيؿ عمييا، وكذلؾ مع  المواد األصمية قبؿ بدأ المونتاج، وكذلؾ إمكانية مسحيا وا 

ساعة، أي بمعدؿ   (40000أربعوف ألؼ )استخداميا لفترات طويمة في المغناطيسية ألكثر مف 
سنيف وستة أشير، واألسطوانة الضوئية مف الممكف استعماليا أكثر مف مميوف مرة ( 09تسعة )

عادة تسجيؿ.  تسجيؿ وا 

جّدا وذلؾ  وكذلؾ ظيور األسطوانات المضغوطة والتي توّصمت إلى تخزيف سعة بيانات عالية
بزيادة كثافة التجويفات عمى سطحيا لتسمح بمساحة أكبر لمتخزيف وىي األسطوانة "دي في دي" 

DVD .والتي شّكمت ثورة جديدة في أشكاؿ عرض الفيديو المنزلي ، 

وتمتاز بصغر حجميا، ووضوح الصورة بدرجة مضاىاتيا لمواقع، ووجود عدة مجاري لمصوت 
لسرعة لمعرض عادية وسريعة وبطيئة، وثابتة، واإلستطاعة في مشاىدة فييا، وعدة زوايا، وتنوع ا

 مى التحكـ فييا عف طريؽ التشفير.الجزء المطموب بدوف تركيب، والقدرة ع
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 خالصة:

تحواًل كبيًرا بفضؿ الوسائؿ التكنولوجية التي ُأدخمت إلييا،  تشيد وسائؿ اإلعبلـ مع مرور الوقت
عمى نوعية خدماتيا ومردودىا، فكما  أف لمتكنولوجيا محاسف تؤثر عمى  ر بصفة قويةىذا ما أثّ 

ف يتحسالوسائط التخزيف التقميدية و  تطويراإلنتاج اإلعبلمي والعمؿ الصحفي وكانت سبًبا في 
ما ليا مف عوامؿ أثرت سمًبا عمييا، ما جعميا أماـ تحدي كبير خاصة بعدما بقدر   ،مف جودتيا

مجاؿ الصحافة، وأصبحت فضاء مفتوح لكؿ مف ىّب ودّب لينشر ما  استعممت األنترنيت في
يخطر ببالو مف معتقدات وأفكار تحرض عمى العنؼ والتمييز في ظؿ غياب أنظمة وقوانيف 

تنظـ ىذا النوع مف الصحافة. 
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 الفصل الثالث: دراسة ميدانية
 مقدمة:

تصالية بالجزائر منذ استرجاع السيادة عمى مؤسسة لعؿ أبرز مشيد تطور المسيرة اإلعبلمية واإل
ـ ىو اإلرتقاء واإلنتقاؿ بالخدمة اإلعبلمية  1962اإلذاعة والتمفزيوف في الثامف والعشريف أكتوبر

مف المستوى المركزي إلى الخدمة اإلعبلمية المحمية أو باألحرى الجوارية وذلؾ في سياؽ 
والخدمات مف المواطف فكانت تجربة إنشاء اإلذاعات الخطة العامة المعروفة بتقريب اإلدارة 

المحمية تجسيدًا ليذا اليدؼ، والخطوة عمى حداثتيا وتواضعيا حققت نسبة البأس بيا مف 
النجاحات عمى أصعدة مختمفة غير أف التجربة في حد ذاتيا ما تزاؿ في طور النشأة تحتاج مف 

 ـو الخدمات اإلعبلمية مف جية ثانية.حيف آلخر إلى دعـ مادي مف جية ورؤية عصرية لمفي
العدد الحالي مف اإلذاعات المحمية رصيد مقبوؿ جدًا يكاد يستوعب مساحة جغرافية وبشرية 
معتبرة وطنيًا ويحقؽ األىداؼ المنتظرة عمى المدييف المتوسط والبعيد إذا ما توفرت الوسائؿ 

ذا ما تييأت الظروؼ لتخطي الصعاب والع قبات بشيء مف طوؿ النفس الضرورية لذلؾ، وا 
 والرؤية المستقبمية الناضجة.

ويتناوؿ ىذا الفصؿ عينة مف اإلذاعات المحمية والمتمثمة في محطة مستغانـ المحمية بغرض 
 التعرؼ عمى استخداـ تكنولوجيا المعمومات بيا. 

I.  مستغانم الجيويةبطاقة فنية عن إذاعة: 
 :1لمحة تاريخية عن إذاعة مستغانم الجيوية .1
 1424ذو الحجة  18ـ الموافؽ ؿ 2004فيفري  10أسست إذاعة مستغانـ الجيوية يـو ت

ىجري، وقد قاـ بتدشينيا الرئيس عبد العزيز بوتفميقة عمى إثر الزيارة التي قادتو إلى الوالية، 
وكانت تحمؿ أنذاؾ إسـ "إذاعة الظيرة" نسبة إلى جباؿ الظيرة التي تمتد مف مستغانـ غربًا إلى 

غميزاف جنوبًا وشمؼ شرقًا، ليتـ بعدىا تغيير إسميا مف "إذاعة الظيرة" إلى "إذاعة  والية
مستغانـ" ، شأنيا شاف اإلذاعات المحمية األخرى كإذاعة وىراف التي كانت تسمى "الباىية"، 
ذاعة معسكر التي كانت تسمى "إذاعة بني شقراف" وغيرىا. وقد تـ تغيير ىذه التسميات وتبنِّي  وا 

                                                 
 بمقر اإلذاعة 15:30عمى الساعة  2016أفريؿ  06في مقابمة ُأجريت مع رئيس قسـ األخبار "مولود باعمي" يـو    1
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لوالية تفاديًا لتأسيس الجيوية كنعرة عصبية ال تخدـ الوحدة الوطنية التي نص عمييا إسـ ا
الدستور الجزائري، وأيضًا بناءًا عمى شكاوي المواطنيف بمختمؼ الواليات عمى أف األسامي 
 السالفة الذكر تخدـ وتروج لمنطقة معينة دوف األخرى. تفاديًا ليذه الحساسيات التي ال شؾ

 .1يًا وتتعارض مع اليدؼ الذي ُوجدت مف أجمو اإلذاعات المحميةتتنامى يوم
يقع مقر اإلذاعة بوسط مدينة مستغانـ بالحي المسمى "المطمر" وأماـ معمـ معروؼ ىو ضريح 

 الولي الصالح" سيدي عبد اهلل الخطابي" وزاوية "سيدي محمد بف تكوؾ السنوسي".
وائؿ التي انطمقت ببث رقمي عبر وسائؿ رقمية تعتبر إذاعة مستغانـ الجيوية مف اإلذاعات األ

ساعات يوميًا عمى الموجتيف القصيرتيف  (4أربع )%، وكبداية بدأ بثيا عمى مدار 100بنسبة 
100.1FM  107.2وFM 09:00ساعات مف  (08ثماني )، لُيمدد البث بعدىا بسنة إلى 

ساعة مف  (12إثنا عشر )ى أيف ُمدد البث إل 2006مساءًا. إلى غاية سنة 17:00صباحًا إلى 
سبعة عشر تواصؿ البث إلى غاية  2008مساءًا ثـ في عاـ  19:00صباحًا إلى  07:00

 فيفري. 10ساعة إبتداءًا مف تاريخ  (17)
ترميز  11059عمى التردد  AB3ىذا وتضمف اإلذاعة بث برامجيا عبر القمر الصناعي 

 نترنيت في الموقع اإللكتروني.إستقطاب أفقي. كما تضمف البث عبر شبكة األ 23704
يسير عمى اإلذاعة طاقـ شاب حريص عمى آداء العمؿ اإلعبلمي بأتـ شكؿ ووفقًا الحتياجات 

عامبًل يؤدوف دورىـ بشكؿ متناسؽ،  (50خمسوف )ومتطمبات مستمعييا، بحيث تضـ 
 ومتقاسميف في األدوار.

 
 
 
 
 
 

                                                 
 بمقر اإلذاعة. 14:00. عمى الساعة 2016 أفريؿ 06ابر عبد القادر" يـو في مقابمة ُأجريت مع المنشط "ع 1
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 الييكل التنظيمي إلذاعة مستغانم الجيوية: .2
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 1ج البث العاممة:أموا
 أجيزة بث : 04تبث اإلذاعة برامجيا عف طريؽ 

  جياز بث رئيسي والمتواجد ِبػ "جبؿ الّديس" بمنطقة "الحشـ" التابعة لبمدية "صيادة"، بقوة
. وىو يغطي وسط 104.0FMكيمواط(، وىو يبث عمى الموجة القصيرة  2.5بث )

 ا.مدينة مستغانـ باإلضافة إلى المناطؽ المجاورة لي
 ( وىو يبث 100جياز إعادة البث والمتواجد بالجية الجنوبية لمستغانـ، بقوة بث ،)واط

، وىو يغطي مناطؽ بوقيرات ، ماسرة، سيرات، 101.1FMعمى الموجة القصيرة 
 والمناطؽ المجاورة.

 ( 100جياز إعادة البث والمتواجد ِبػ"غابة الشواشي" ببمدية سيدي عمي، بقوة بث ،)واط
، وىو يغطي دائرتي سيدي عمي، سيدي 93.3FMى الموجة القصيرة وىو يبث عم

 لخضر.
 ( ويبث  100جياز إعادة البث والمتواجد ِبػ"جبؿ األسد" بطريؽ وىراف، بقوة بث ،)واط

مف مدينة  11، وىو يغطي الطريؽ الوطني رقـ 96.8FMعمى الموجة القصيرة 
 استيدية إلى المناطؽ الشرقية لوىراف.

 
 www.radiomostaganem.net:2روني إلذاعة مستغانم : الموقع اإللكت .3

المواقع اإلذاعية عمى المستوى بيف يعتبر الموقع اإللكتروني إلذاعة مستغانـ الجيوية واحد مف 
عديدة إذاعة محمية منيا ووطنية ودولية، إذ يقدـ الموقع خدمات  55الوطني البالغ عددىا 

 والتعريؼ بيا. تتعمؽ بأخبار التنمية المحمية بالوالية 
شيًرا  12وكانت بدايتو عبارة عف مرحمة تجريبية فقط ، دامت  2007ُأطمؽ الموقع في سنة 

 (.COM.)وكاف الموقع يحمؿ نطاؽ 

                                                 
 بمقر اإلذاعة.  10:00عمى الساعة  2016 مارس 26يـو  "عباس محمد" مخرجفي مقابمة ُاجريت مع ال 1
 اإلذاعة. بمقر 10:00عمى الساعة  2016 مارس 23يوـ "محمد أمين مرشوق"  ومؤسس الموقع في مقابمة ُأجريت مع اإلعبلمي 2
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بمناسبة إطفاء اإلذاعة لشمعتيا الرابعة، وقد قاـ  2008فيفري  10ُأسس الموقع رسمًيا يـو 
لدّي الفرصة في إجراء معو مقابمة ػ وىو بتصميمو الصحفي "محمد أميف مرشوؽ"، ػ الذي كانت 

 الذي يشرؼ عميو حالًيا ويسير عمى تحديثو وتزويده بالمادة اإلعبلمية دورًيا.
( أجاب المتحدث "محمد net.إلى ) (com. )وعف سؤالي عف سبب تغيير نطاؽ الموقع مف 

وأف النطاؽ  يخدـ المواقع التجارية أكثر منيا اإلعبلمية (com.)أميف مرشوؽ" بأف نطاؽ 
(.net.ىو األنسب لممواقع اإلعبلمية ) 

فبالرغـ مف أف موظؼ واحد فقط ال يكفي إلدارة موقع إلكتروني إلذاعة ألنو يتطمب الكثير مف 
الجيد والحرص عمى تحديث المعمومات ومعايشة الحدث في المكاف والزماف المحدديف ألف 

ا عند عامة الناس وبالتالي تتبلشى قيمتيا، إال المعمومة اإلخبارية تموت بانقضاء زمنيا وتداولي
أنو في موقع إذاعة مستغانـ نبلحظ العكس؛ شخص واحد فقط يشرؼ عمى الموقع، والنتيجة 
موقع مف أحسف المواقع اإلذاعية. باإلضافة إلى ذلؾ فيو يشرؼ عمى موقع إذاعة غميزاف 

 الجيوية.
 1أىم الخدمات التي يقدميا الموقع:

خدمات عديدة منيا ما يتعمؽ باإلذاعة ومنيا ما يتعمؽ بالوالية ومنيا ما ىي وطنية يقدـ الموقع 
 ودولية والتي نوجزىا في النقاط التالية:

 الحرص عمى تزويد المتصفح لمموقع باألخبار خاصة ما تعمؽ بالمحمية منيا. (1
ذاعة مستغانـ  (2 الترويج لبعض الحمبلت التي تقـو بيا اإلذاعة بصفة عامة وا 

 وجو الخصوص.عمى 
التواصؿ مع المستمع وخاصة الذي ال تصمو أمواج البث عف طريؽ الراديو،  (3

 عمى غرار الجالية الجزائرية المتواجدة بالخارج وباألخص الجالية المستغانمية.
 التفاعؿ مع الحصص اإلذاعية عبر شبكات التواصؿ اإلجتماعي. (4
، وذلؾ لمف إعادة اإلستماع لبعض الحصص عبر الموقع )حصص مؤرشفة( (5

 تعذر عميو اإلستماع إلييا وقت بثيا.
                                                 

 نفس المقابمة السابقة 1
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رابط يسمح مف خبللو اإلستماع إلى البث الحي إلذاعة مستغانـ، وىو يشمؿ  (6
أيًضا روابط أخرى ُتمكِّف المتصفح لمموقع مف اإلستماع لكؿ اإلذاعات الجزائرية والتي 

 إذاعة. 55عددىا 
تغانـ وتاريخيا ومعالميا رابط يسمح بالتعرؼ أكثر عمى معمومات عف والية مس (7

 األثرية والسياحية وعادات وتقاليد أىميا.
يشتمؿ الموقع عمى شريط أخبار متحرؾ، تماًما كالذي نجده في القنوات  (8

اإلخبارية التمفزيونية، مدّعـ بصور متحركة تعكس الخبر، كما يشتمؿ أيًضا عمى روابط 
 يا.أخرى تِمج بالمتصفح إلى المعمومة المراد الوصوؿ إلي

يتوفر الموقع عمى رابط يسمح بتصفح كؿ الصحؼ الوطنية، ىذا باإلضافة إلى  (9
 خدمات أخرى.  
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II. بيانتحميل بيانات اإلست: 
وتفريغيا توصمنا إلى وضع الجداوؿ التي سنعرضيا مع التعقيب عمييا  االستبياناتبعد تجميع 

 حسب ترتيب األسئمة في المحاور األربعة.

 ول: معمومات شخصية عن المبحوثين:المحور األ 

 توزيع اإلجابات حسب الجنس: -1

 %النسبة المئوٌة  التكرار الجنس

 %60.86 14 ذكر

 %39.14 9 أنثى

 100% 23 المجموع

 -01جدوؿ رقـ -

61%

39%

ذكر

أنث 

 
 بين توزيع اإلجابات حسب الجنسرة نسبية تدائ 01شكل رقم: 

توزيع مجتمع البحث حسب الجنس. حيث تجاوزت فئة الذكور بقميؿ فئة  01يبيف الجدوؿ رقـ 
 اإلناث مما يدؿ عمى أف العمؿ اإلعبلمي ال ينحصر عمى جنس معيف.
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 توزيع اإلجابات حسب الفئة العمرية:

 %النسبة المئوية  التكرار الفئة العمرية

 %00 00 سنة 30إلى  20من 
 %56.52 13 سنة 40إلى  30من 
 %43.48 10 سنة 50إلى  40من 
 %0 0 سنة 60إلى  50من 
 %0 0 سنة فما فوق 60

 100% 23 المجموع
 -02جدوؿ رقـ -

0%

57%

43%

0% 0%

سنة   إل     من 

سنة   إل     من 

سنة   إل     من 

سنة   إل     من 

سنة فما فوق   

 

 بين توزيع اإلجابات حسب الفئة العمرية:دائرة نسبية  ت 02شكل رقم: 

سنة بنسبة  40إلى  30فإف غالبية المبحوثيف يتراوح سنيـ بيف  02حسب الجدوؿ رقـ 
ولـ نسجؿ وال مفردة  %10سنة بنسبة  50إلى  40أما البقية فيتراوح سنيـ ما بيف  56.52%

سنة فما فوؽ إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى أف الطاقـ  50سنة وال مف  30لى  20مف 
 اإلعبلمي بالمؤسسة اإلذاعية ذو فئة شبانية.
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 توزيع اإلجابات حسب الدخل الفردي:

 %النسبة المئوٌة  تكرارال الدخل الفردي

  %00 0 ضعٌف

  %92.17 21 متوسط

  %00 0 جٌد

  %7.83 2 بدون إجابة

  %100 23 المجموع

 -3جدوؿ رقـ -

0%

91%

0%
9%

ضعي 

متوسط

جيد

بدون إجابة

 
 بين توزيع اإلجابات حسب الدخل الفرديدائرة نسبية ت  -03 -رقم شكل

المبحوثيف بحيث تصدرت اإلجابات بػ يوضح نسبة الدخؿ الفردي لدى فئات  3الجدوؿ رقـ 
وىذا قد ينعكس عمى مستوى إستخداـ ىذه الفئة   %92.17تكرار أي بنسبة  21"متوسط" 

لمتكنولوجيا الحديثة ألف الموظؼ الذي يممؾ دخؿ متوسط ال يمكنو المشاركة في دورات تكوينية 
 عف طريؽ اإلشتراؾ.

 ولـ نسجؿ وال إجابة عمى الخيار "ضعيؼ".

 ُتركت مفردتيف بدوف إجابة وذلؾ إلحتماليف إثنيف:فيما 
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أوليما: دخميما جيد ما أدى بيما لعدـ تصريحيما بالدخؿ إعتقاًدا منيما أف زمبلؤىما سيتمكنوف 
مف معرفتيما نظًرا لقمتيما. وبالتالي خوفيما مف عواقب تصريحيما في األسئمة األخرى والتي قد 

 تكوف سرية )سر المينة(.

 ًرا لتردد المبحوثاف المعنياف عمى تقييـ مستوى دخميما وال يعرؼ في أي خانة ىو.ثانًيا: نظ

 توزيع اإلجابات حسب المستوى الدراسي:

 %النسبة المئوٌة  التكرار المستوى الدراسً

 0% 0 ثانوي

 %78.26 18 جامعً

 8.69% 2 دراسات علٌا

 13.05% 3 بدون إجابة

 100% 23 المجموع

 -04جدول رقم -

0%

78%

9%

13%

ثانوي

جامعي

دراسات عليا

بدون إجابة

 
 بين المستوى الدراسي لإلعالمييننسبية ت دائرة -04-رقم شكل 

المستوى الدراسي لئلعبلمييف بحيث بمغت نسبة اإلعبلمييف ذو المستوى  04يبيف الجدوؿ 
، وىذا دليؿ عمى أف %13.05أما ذوي الدراسات العميا فمـ تبمغ النسبة إال  %8.69الجامعي 
تكرارات بدوف  03لمبحوثيف ذو مستوى جامعي أقؿ مف الدراسات العميا. فيما سجمنا غالبية ا

 ، مما أثار تساؤلي عف عدـ اإلجابة عمى السؤاؿ.%13.05إجابة أي بنسبة 
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 توزيع اإلجابات حسب المنصب المشغول:

 %النسبة المئوٌة  تالتكرارا المنصب المشغول

 %30.43 7 صحفً، منشط

 %21.73 5 تقنً، مخرج

 %26.08 6 إداري

 %8.69 2 منتج، محرر

 13.07% 3 مراسل

 %100 23 المجموع

 -05جدول رقم -

 1يبيف الجدوؿ التالي عينات المبحوثيف حسب طبيعة العمؿ المشغوؿ

30%

22%

26%

9%

13%

صحفي  منشط

تقني  مخر 

إداري

منت   محرر

مراسل

 
 بين المنصب المشغول لعينات الدراسةدائرة نسبية ت  -05-شكل رقم 

، ثـ يمييـ بعد ذلؾ فئة %30.43انوا صحفييف منشطيف بنسبة غالبية المبحوثيف ك
، والمراسموف %21.73، وبعدىا التقنيوف والمخرجوف بنسبة %26.08اإلدارييف بنسبة 

                                                 
 وف حصص...إلخ ِعد  ىناؾ إنسجاـ وتقاسـ في األدوار بحيث أف المنشطيف أحياًنا ينوبوف عف المخرجيف، والمخرجيف وميندسي الصوت يُ  1
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، أما النسبة األخيرة كانت مف نصيب المنتجوف المحرروف والمقدرة بػ %13.07بنسبة 
 بتكراريف إثنيف. 8.69%

 ين في مجال تكنولوجيا المعموماتالمحور الثاني: تكوين اإلعالمي

توزيع اإلجابات حسب تنظيـ المؤسسة لمدورات التكوينية في مجاؿ تكنولوجيا  -أ
 المعمومات

 %النسبة المئوٌة  اتالتكرار تنظٌم المؤسسة للدورات التكوٌنٌة

 نعم
طبٌعة هذه 

 الدورات

 00 نظرية

 00 تطبيقية 82.60%

 19 نظرية وتطبيقية

 %17.40 4 / / ال

 100% 23 / / المجموع

 -06جدول رقم -

83%

17%

نعم

 

 

 بين إجابات المبحوثين حول تنظيم المؤسسة لمدورات التكوينيةنسبية ت دائرة -06-رقم شكل 

يبيف الجدوؿ إجابات المبحوثيف حوؿ تنظيـ المؤسسة لدورات تكوينية حوؿ التكنولوجيات الحديثة 
منيـ باإلجابة بػ"نعـ"، وحوؿ طبيعة ىذه الدورات أجاب كؿ  %82.60د أجمع لممعمومات وق
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المبحوثيف الذيف كانت إجابتيـ بػ"نعـ" بأنيا دورات نظرية وتطبيقية، وىذا دليؿ عمى أف مؤسسة 
 اإلذاعة الوطنية حريصة عمى تكويف عماليا بما يتماشى مع المستجدات التكنولوجية الحديثة.

مف المبحوثيف أجاب بػ"ال" ربما لعدـ عممو بيذه الدورات أو أنو إعتقد أني  %17.40فيما سجمنا 
كنت أقصد بػ"المؤسسة" اإلذاعة المحمية )ألف الدورات ُتبرمج مف المؤسسة األـ أي مؤسسة 

 اإلذاعة الوطنية الكائف مقرىا بالعاصمة، كوف اإلذاعة المحمية ال تتمتع باإلستقبلؿ المالي(. 

 .نعم"(ابة حسب مدى اإلستفادة من ىذه الدورات )بالنسبة لممبحوثين الذي أجابوا بـ"توزيع اإلج -ب

مدى اإلستفادة من هذه 

 الدورات
 %النسبة المئوٌة التكرارات

 %21.05 4 جٌدة

 %78.95 15 إلى حد ما

 %.00 0 ال استفادة

 100% 19 المجموع

 -07جدول رقم -

21%

79%

0%

التكرارات

جيدة

إل  حد ما

  استفادة

 

 بين مدى إستفادة اإلعالميين من الدورات التكوينيةدائرة نسبية ت -07- رقمشكل 
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مف بيف المبحوثيف الذيف أجابوا بػ"نعـ" كانت  %21.05مف خبلؿ الجدوؿ أعبله تبيف أف 
كانت إستفادتيـ متوسطة، فيما لـ  %78.95إستفادتيـ جيدة أما غالبيتيـ والمقدرة نسبتيـ بػ"

دة". وىذا ما يدؿ عمى أف لمدورات التكوينية دور في تحسيف قدرات نسجؿ أي إجابة بػ"ال إستفا
 الفرد عمى تحكمو لمتكنولوجيات الحديثة.

توزيع اإلجابة حسب حضور القائم باإلتصال لمندوات والمؤتمرات واأليام الدراسية التي تجرى حول  -
 تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال:

للندوات  باالتصالحضور القائم 

 ت واألٌام الدراسٌةوالمؤتمرا
 %النسبة المئوٌة  التكرارات

 %34.79 8 نعم

 %47.82 11 أحٌاًنا

 %13.05 3 ال

 %4.34 1 ال إجابة

 %100 23 انًدًىع

 -08جدول رقم -

35%

48%

13%
4%

نعم

أحياًنا

 

  إجابة

 
بين مدى حضور القائم باإلتصال لمندوات والمؤتمرات واأليام دائرة نسبية ت  -08-رقم  شكل

 دراسيةال
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كاف اليدؼ مف ىذا السؤاؿ معرفة مواظبة القائـ باإلتصاؿ عمى حضوره لمندوات واألياـ الدراسية 
مف المبحوثيف  % 34.79والمؤتمرات حوؿ تكنولوجيا اإلعبلـ واإلتصاؿ ، وقد تبّيف أف 

يحضروف ىذه الندوات بصفة دائمة، فيما األقمية منيـ غير مواظبيف عمى الحضور إذ ُتقّدر 
 " أما الباقي فبل يحظروف إطبلًقا.%13.05سبتيـ بػ"ن

 المحور الثالث: تكنولوجيا المعمومات في اإلذاعة  

 توزيع اإلجابات حول تقييم التكنولوجيا المستعممة في المؤسسة

تقٌٌم التكنولوجٌا المستعملة 

 فً المؤسسة
 %النسبة المئوٌة  التكرارات

 73.91 % 17 نعم

 26.09 % 06 نوًعا ما

 00 % 00 ال

 100 % 23 المجموع

 - 09جدول رقم -

37%

13%

0%

50%
نعم

نوًعا ما

 

المجمو 

 

مدى مواكبة التكنولوجيا المستعممة في اإلذاعة لمتكنولوجيات  نسبية تبين دائرة -09-رقم شكل 
 الحديثة
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 توزيع اإلجابات حول إدخال تقنيات جديدة لممؤسسة اإلذاعية:

إدخال التقنٌات الحدٌثة 

 ة اإلذاعٌةللمؤسس
 النسبة المئوٌة التكرارات

  % 011 62 نعم

 % 11 11 ال

 % 100 62 المجموع

 – 10جدول رقم -
 

100%

0%

نعم

 

 

 مثل مدى إدخال تقنيات حديثة لإلذاعةنسبية ت دائرة -10-رقم شكل 

طريؽ أكد المبحوثيف بصفة كمية عمى أف المؤسسة تعمؿ عمى عصرنة قطاعيا وذلؾ عف 
 إدخاؿ تقنيات حديثة لتحسيف المردود اإلعبلمي.
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 توزيع اإلجابات حسب سبب إدخال ىذه التكنولوجيا:

 النسبة المئوٌة التكرارات سبب إدخال التكنولوجٌا

 % 95.65 22 نتٌجة اإلحساس بالحاجة الماسة إلٌها

 % 00 00 نتٌجة قرار إداري ومن دون الرجوع إلٌنا

 % 00 00 نتقلًٌدا لآلخرٌ

 % 00 00 بعد مرحلة تجرٌبٌة كافٌة

 % 00 00 دوافع أخرى

  %4.35 01 ال إجابة

 % 100 23 المجموع

 – 11جدول رقم -
 

96%

0%

0% 0%

0%
4%

نتيجة ا حسا  بالحاجة الماسة إليها

نتيجة قرار إداري ومن دون الرجو  إلينا

تقليًدا ل خرين

بعد مرحلة تجريبية كافية

دوافع أخر 

  إجابة

 
 سبب إدخال ىذه التكنولوجيادائرة نسبية تبين  -11-شكل رقم 

ذاعة كاف نتيجة اإلحساس بالحاجة يؤكد الجدوؿ أعبله أف سبب إدخاؿ التكنولوجيا الحديثة لئل
الماسة إلييا، نظًرا ألف طبيعة العمؿ اإلعبلمي يتطمب ىذا، وتجمى ذلؾ مف خبلؿ إجابة 

 فيما ُتركت إستمارة واحدة بدوف إجابة. % 95.65المبحوثيف عمى ىذا الخيار بنسبة  
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 توزيع اإلجابات حسب الوسائل والتجييزات المستعممة في اإلذاعة:

 %النسبة المئوٌة  التكرارات المستعملة الوسائل

 % 91.30 21 رقمٌة

 % 00 00 تماثلٌة )تناظرٌة(

 % 8.7 2 رقمٌة وتماثلٌة

 % 100 23 المجموع

 – 12جدول رقم -
 

91%

0%
9%

رقمية

 تناظرية تماثلية 

رقمية وتماثلية

 
 بين نوعية الوسائل والتجييزات المستعممة في اإلذاعةنسبية ت دائرة -12-رقم شكل 

عمى الخيار "رقمية" أي جميـ قد أكدوا عمى أف الوسائؿ  %91.30وثيف بػنسبة أجاب المبح
والتجييزات المستعممة في مؤسسة اإلذاعة المحمية رقمية، إال تكراريف فقط والذيف أجابوا بػ"رقمية 

المونتاج )بأخذهى بعين اإلعتبار نبعض أجهشة انقزاءة في طاونت  % 8.7وتماثمية" أي بنسبة 
Table de montage  والتي باإلضافة إلى توفرىا عمى قارئ األقراص المضغوطةlecteur 

de CD  "وقارئ األقراص "يو آس بيlecteur USB  فيي تتوفر أيًضا عمى قارئ أشرطة
 .والتي تعتبر تماثمية( Lecteur de cassette a bandeالكاسيت الممغنطة 
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جراء الحوار:توزيع اإلجابات حسب الوسائل المستخدمة في المراس  الت اإلخبارية وا 

 )ىذا السؤاؿ يضـ العديد مف األجوبة(

الوسائل المستخدمة فً المراسالت اإلخبارٌة وإجراء 

 الحوار
 %النسبة المئوٌة  التكرارات

   % 26.16 28 مسجالت

 % 28.03 30 مكالمات هاتفٌة

 % 19.62 21 برٌد إلكترونً

 % 16.82 18 االجتماعًشبكات التواصل 

  9.37 % 10 أقمار صناعٌة

 % 00 00 وسائل أخرى

 % 100 / المجموع

 – 13جدول رقم -

26%

28%
20%

17%

9%

0%

مسج ت

مكالمات هاتفية

بريد إلكتروني

شبكات التواصل ا جتماعي

أقمار صناعية

وسا ل أخر 

 
بين الوسائل المستخدمة في المراسالت اإلخبارية و إجراء الحوار عن نسبية ت دائرة -13-رقم شكل 
 بعد

جراء  يفضؿ اإلعبلميوف استخداـ المكالمات الياتفية بنسبة كبيرة في المراسبلت اإلخبارية وا 
، وىذا راجع لسيولة التواصؿ واآلنية في توصيؿ % 28.03الحوار عف ُبعد إذ بمغت النسبة 

، أما خدمة البريد %26.16المعمومة،  في حيف بمغ إستخداميـ لممسجبلت الرقمية بنسبة 
رساؿ الممفات ، بالرغـ مف أنو ُيعتبر األنسب إل%19.62اإللكتروني بمغت نسبة اإلستخداـ 

، والتي تستعمؿ في %16.82بمختمؼ أشكاليا، تمييا شبكات التواصؿ اإلجتماعي بنسبة 
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، %9.37الحصص التفاعمية مع المستمعيف، ىذا وقد بمغ إستخداميـ لؤلقمار الصناعية 
لمتذكير فإف خدمة األقمار الصناعية تستعمؿ فقط في حاؿ البث المشترؾ بيف المحطات 

 ة جسور مثبل(. المختمفة )كحص

 عممية تخزين المادة اإلعالمية: توزيع اإلجابات حسب الوسائط اإللكترونية المستخدمة في

 % النسبة المئوٌة التكرارات وسائط التخزٌن

 % 6.18 6 أشرطة كاسٌت

 % 10.30 10 أقراص مرنة

 % 13.40 13 أقراص مضغوطة

 % 18.55 18 فالش دٌسك

 % 15.45 15 بطاقات الذاكرة

 % 23.72 23 ذاكرة الحاسوب 

 % 12.38 12 أقراص صلبة خارجٌة

 % 00 00 وسائط أخرى

 % 100 / المجموع

 – 14جدول رقم -

6%
10%

13%

19%
16%

24%

12%

0%

أشرطة كاسيت

أقراص مرنة

أقراص مضغوطة

ف   ديسك

بطاقات الذاكرة

  ذاكرة الحاسو 

أقراص صلبة خارجية

وسا ط أخر 

بين الوسائط اإللكترونية المستخدمة في عممية تسجيل المادة نسبية ت دائرة -14-رقم شكل 
 اإلعالمية
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عبلميوف يفضموف تخزيف المادة اإلعبلمية في ذاكرة الحاسوب مف خبلؿ الجدوؿ يتبيف أف اإل
، وىي أكبر نسبة مسجمة مقارنة بالوسائط األخرى، تمييا أقراص الفبلش ديسؾ %23.72بنسبة 
، %13.40، واألقراص المضغوطة بنسبة %15.45، وبطاقات الذاكرة بنسبة %18.55بنسبة 

لؤلقراص المرنة أما النسبة الباقية  %10.30، ثـ %12.38واألقراص الصمبة الخارجية بنسبة 
 فكانت ألشرطة الكاسيت. %6.18والمقدرة بػ 

 المحور الرابع: القائم باالتصال وتكنولوجيا المعمومات:
 توزيع اإلجابات حسب مستوى استخدام القائم باالتصال لمتكنولوجيات الحديثة:

مستوى استخدام القائم باالتصال 

 للتكنولوجٌات الحدٌثة

 %النسبة المئوٌة  التكرارات

 00 00 ضعٌف

 21.73 5 متوسط

 78.27 18 قوي

 100 23 المجموع

 -15جدول رقم -

0%

22%

78%

ضعي 

متوسط

قوي

 
 بين مستوى استخدام القائم باإلتصال لمتكنولوجيات الحديثةنسبية ت دائرة -15-رقم شكل 

ولوجيا الحديثة بصفة قوية، ذلؾ ما يبينو غالبية اإلعبلميوف لدييـ قدرة عمى التحكـ في التكن
، أما القمة منيـ فمستوى استخداميـ ليا متوسط وذلؾ %78.27الجدوؿ أعبله وىذا بنسبة 
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، ولـ نسجؿ وال تكرار عمى الخيار ضعيؼ، ما يشير إلى أف العمؿ اإلعبلمي %21.73بنسبة 
 يتطمب معرفة إستخداـ التكنولوجيا الحديثة.

ب كيفية استخدام القائم باالتصال لمتكنولوجيا الحديثة )أجيزة وبرمجيات( في توزيع اإلجابات حس
 مجال عممو:

 %النسبة المئوٌة  اتالتكرار كٌفٌة اإلستخدام

 37.84 14 االستعانة بزمالء العمل

 5.40 2 االستعانة بخبراء من خارج العمل

 5.40 2 دون االستعانة بأحد

المرفقة بتلك األجهزة االستعانة باألدلة والكتالوجات 

 والبرامج
7 18.92 

 32.44 12 اإلستعانة باألنترنٌت

  37 100 

 – 16جدول رقم -

38%

5%
5%19%

33%

ا ستعانة بزم ء العمل

ا ستعانة بخبراء من خار  العمل

دون ا ستعانة بأحد

ا ستعانة باألدلة والكتالوجات المرفقة 
بتلك األجهزة والبرام 

ا ستعانة باألنترنيت

 
 بين كيفية استخدام القائم باإلتصال لمتكنولوجيا الحديثةنسبية ت  دائرة -16-رقم شكل 

يا الحديثة، ففي الوقت الذي نجد فيو يوضح الجدوؿ السابؽ كيفية إستعماؿ المبحوثيف لمتكنولوج
، تستعيف الفئة األخرى باألنترنيت %37.84أف غالبيتيـ يستعينوف بزمبلئيـ في العمؿ بنسبة 
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منيـ فيستعينوف باألدلة والكتالوجات المرفقة بتمؾ  %18.92، أما %32.44وذلؾ بنسبة 
إلستعانة بخبراء مف خارج العمؿ األجيزة والبرامج، أما النسبة المتبقية فموزعة بالتناصؼ بيف ا

 دوف اإلستعانة بأحد. و 

 عرض مؤشرات األسئمة المفتوحة:

 الكممات الدالة المؤشرات المحور

القائـ باإلتصاؿ 
وتكنولوجيا 
 المعمومات

الخدمات التي تقدميا تكنولوجيا 
 المعمومات في العمؿ اإلعبلمي

 اآلنية –السرعة -
المعمومات الجديدة في ميداف -

 فةالصحا
 تسييؿ الميمة-
 ربح الوقت والجيد-
 تسييؿ الوصوؿ إلى المعمومة-
 تطوير المعارؼ-
 تترؾ لؾ مجاؿ اإلختيار-

الصعوبات والمشاكؿ التي تواجو 
القائـ باإلتصاؿ في استعماؿ 

 تكنولوجيا المعمومات

فقداف المعمومات عند انقطاع -
 التيار الكيربائي

 تخزيف غير مضموف-
 صيانة ضعيفة-

 عممةالمغة المست
 قمة المعمومات عف البرامج

 ضعؼ تدفؽ األنترنيت
إعادة إستغبلؿ المادة دوف مراعاة 

 حقوؽ الممكية
 

 يبين عرض مؤشرات اإلجابات المفتوحة -17-جدول رقم 
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 تحميل بيانات األسئمة المفتوحة:

مف خبلؿ الجدوؿ نجد أف مف أىـ الخدمات التي تقدميا تكنولوجيا المعمومات الحديثة ىي 
السرعة في معالجة و نقؿ المعمومات واآلنية أي مسايرة الحدث لحظة وقوعو كما توفر 
لمستعمميا المعمومات الجديدة في ميداف الصحافة، وتسيؿ مف ميمة اإلعبلمي بالنظر إلى 

ربح الوقت والجيد وتقميص التكاليؼ، وما  الوسائؿ الخفيفة وسيولة حمميا، باإلضافة إلى
عف طريؽ استعماؿ شبكات اإلتصاؿ المختمفة مف صوؿ إلى المعمومة توفره مف تيسير الو 

أنترنيت وأنترانات. واإلسياـ في تطوير و رفع قدرات الشخص المعرفية، ىذا باإلضافة إلى أنيا 
 تترؾ لؾ مجاؿ إختيار األفضؿ منيا.

ا أما فيما يخص الصعوبات والمشاكؿ التي تواجو القائـ باإلتصاؿ في استعماؿ تكنولوجي
المعمومات فُحصرت إجابات المبحوثيف في فقداف وضياع المعمومات وبالتالي تخزيف غير 
مضموف خاصة عند انقطاع التيار الكيربائي، وما ينجـ عنيا مف تمؼ سواء في األجيزة أو 
البرمجيات. في ظؿ ضعؼ الصيانة، أما المشكؿ اآلخر فيتمثؿ في العائؽ المغوي، خاصة 

ال تدعـ المغتيف العربية أو الفرنسية، بالموازاة مع قمة المعمومات عف ىذه عندما تكوف البرامج 
التكنولوجيا، أما المشكؿ الذي ال زاؿ يعاني منو غالبية اإلعبلمييف في الجزائر ىو ضعؼ تدفؽ 
األنترنيت مما يجعؿ إرساؿ ممفات كبيرة الحجـ مستعصية لمغاية. ىذا باإلضافة إلى ظاىرة 

 نية و وعدـ احتراـ حقوؽ المؤلؼ مف خبلؿ إعادة استنساخ المادة اإلعبلمية.القرصنة اإللكترو 
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 :النتائج المتوصل إلييا

 بعد تفريغ البيانات وتحميميا توصمنا إلى النتائج التالية:

غالبية اإلعبلمييف باإلذاعة المحمية لمستغانـ ذكور، ومف فئات شبانية، ما يسمح ليـ  -1
 يما يخص تكنولوجيا المعمومات، عكس فئة الكيوؿ.بمسايرة المستجدات ف

جؿ اإلعبلمييف إف لـ نقؿ كميـ ذو دخؿ متوسط، وىذا ما يعّزز فرضية وفرتيـ لبعض  -2
 الوسائؿ التكنولوجية في بيوتيـ.

تمثؿ نسبة اإلعبلمييف الجامعييف األكبر، وىذا يحقؽ ليـ مكسب إضافي في المياديف  -3
 التكنولوجية. 

 ـ صحفييف منشطيف، ولكف ىذا لـ يمنعيـ مف العمؿ بالوسائؿ التكنولوجية الحديثة.غالبتي -4

يتفؽ أكثر المبحوثيف عمى أف مؤسسة اإلذاعة الوطنية تنظـ دورات تكوينية في مجاؿ  -5
التكنولوجيا الحديثة لممعمومات واإلتصاؿ وأف ىذه الدورات تكوف نظرية وتطبيقية، وأغمبية 

ضروا ىذه الدورات كانت إستفادتيـ ال بأس بيا. ما يعزز قدراتيـ المعرفية اإلعبلمييف الذيف ح
 وتنمية مياراتيـ أكثر. 

أغمبيـ يحظروف الندوات والمؤتمرات واألياـ الدراسية حوؿ تكنولوجيا اإلعبلـ واإلتصاؿ،    -7
 ما يساىـ في تجديد أفكارىـ ورصيدىـ المعرفي.

التكنولوجيا المستعممة في اإلذاعة المحمية تواكب  وافؽ الكثير مف المبحوثيف عمى أف -8
 التكنولوجيات الحديثة، ما يضمف جودة المضموف المقدـ لمجميور.

كؿ اإلعبلميف وافقوا عمى أنو تـ إدخاؿ تقنيات حديثة إلى اإلذاعة المحمية، كما أف  -9
 اإلحساس بالحاجة الماسة ليا دفعت بالمؤسسة إلى إدخاؿ ىذه التكنولوجيات.

 تستعمؿ المؤسسة وسائؿ وتجييزات رقمية، وىذا لتتماشى مع فكرة رقمنة اإلذاعة. -10
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ال يعتمد المبحوثيف عمى خدمات البريد اإللكتروني بصفة كبيرة بالرغـ مف أنو األفضؿ  -11
 في عممية تبادؿ البيانات بمختمؼ أشكاليا، وامتيازه باآلنية.

فيستعمموف ذاكرة الحاسوب بنسبة كبيرة، وذلؾ  فيا يخص وسائط التخزيف اإللكترونية -12
إلمكانية ربطو بقواعد البيانات التي تسيؿ عممية استرجاع البيانات، ىذا ما عمؿ إلى تحويؿ 
أرشيؼ اإلذاعة سواء كاف سمعي أـ سمعي بصري )المادة اإلعبلمية( مف أرشيؼ عمى الرفوؼ 

قة تيسر مف الوصوؿ إلى المعمومات إلى أرشيؼ في قاعدة بيانات عمى الحاسوب، ىذه الطري
 وتقمص مف المساحة التي كاف يشغميا األرشيؼ الموجود عمى الرفوؼ.

التحكـ في التكنولوجيا الجديدة لئلعبلـ واإلتصاؿ أمر في غاية األىمية وبدونو ال يمكف  -13
في لذلؾ نجد أف كؿ المبحوثيف يتحكموف  -كما ُتسمى -ألي شخص الولوج إلى مينة المتاعب

ىذه التكنولوجيا بنسب متفاوتة، ويتـ تبادؿ معارفيـ وخبراتيـ داخؿ أو خارج المؤسسة أو 
 اإلستعانة بطرؽ مختمفة لتنمية مياراتيـ.

التكنولوجيا الجديدة لممعمومات ال يمكف اإلستغناء عنيا في مجبلت شتى لمحياة نظًرا  -14
 لمخدمات الجميمة التي تقدميا ومف أىميا:

نية في اآلداء، فبعد أف كاف اإلعبلمي يستغرؽ وقًتا طويبل وعناًءا كبيًرا في السرعة واآل -
نتاج وتخزيف وبث المضموف اإلعبلمي نتيجة الستعمالو الوسائؿ  جمع ومعالجة وا 

 التقميدية، أصبح اآلف بمقدوره تحقيؽ ذلؾ في ظرؼ وجيز.
صحافة عف طريؽ توفير أىـ المستجدات والمعمومات واألخبار الجديدة في ميداف ال -

مواقع األنترنيت وشبكات التواصؿ اإلجتماعي وغيرىا مف الوسائؿ التي توفر خدمة 
 األخبار اآلنية والحصرية.

تسييؿ الوصوؿ لممعمومات ومشاركتيا، فبإمكاف العديد مف المستعمميف مثبل تصفح   -
 جريدة إلكترونية مف أي مكاف وفي وقت واحد.

ت فاألنترنيت عمى سبيؿ المثاؿ مصدر مف مصادر تطوير المعارؼ وتنمية الميارا -
 التعمـ.
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 توفر لمستعمميا فرصة اإلختيار بما يتماشى مع أذواقو و رغباتو. -
فاإلضافة إلى ىذه المزايا والخدمات إال أنيا ال تخمو مف النقائص والصعوبات والتي  -15

 نوجزىا في النقاط التالية:

تيار الكيربائي أو عند وجود مشاكؿ في نظـ خطر فقداف المعمومة خاصة عند إنقطاع ال -
 التشغيؿ أو تيديد الفيروسات.

 ىشاشة وسائط التخزيف الحديثة وقصر مدة حياتيا بالمقارنة مع نظيراتيا التقميدية. -
 500حساسية الوسائؿ الحديثة لمصدمات، فبإمكاف قرص صمب خارجي يحتوي عمى  -

رض أف يفقد كؿ ىذه المعمومات أو ػابايت مف المعمومات بمجرد سقوطو عمى األڤجيػ
 يصبح غير قابؿ لمقراءة.

ف وجدت فبالمغات األخرى غير العربية أو الفرنسية. -  قمة المعمومات عف البرامج وا 
 التدفؽ البطيئ لؤلنترنيت وما ينجـ عنو مف إىدار في الوقت. -
ضافة مشكؿ أمف المعمومات الرقمية، وما إلى ذلؾ مف ظاىرة القرصنة واإلختراؽ، باإل -

 إلى اإلستغبلؿ غير القانوني لممواد المسجمة.
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 :مطابقتيا عدم من البحث نتائج مع الفرضيات تطابق
 وتواكب حديثة تكنولوجية وتجييزات معّدات عمى تتوفر المؤسسة أف مفادىا :األولى الفرضية

 :إلى األساسية ائجالنت خمصت وقد األجنبية، اإلذاعات ُكبريات في المستعممة التكنولوجيا
 تواكب المحمية اإلذاعة في المستعممة التكنولوجيا أف عمى وافقوا اإلعبلمييف جؿ إف -

 .الحديثة التكنولوجيات
 .المحمية اإلذاعة إلى حديثة تقنيات إدخاؿ تـ أنو عمى وافقوا اإلعبلمييف كؿ -
 .رقمية وتجييزات وسائؿ المؤسسة تستعمؿ -

 كمي، بشكؿ محققة لىاألو  الفرضية تكوف وبيذا
 مياراتيـ تحسف تكوينية دورات مف يستفيدوف المؤسسة في العامموف أف مفادىا :الثانية الفرضية

 مف وتزيد مواىبيـ صقؿ في وتساىـ اإلعبلـ، مجاؿ في الحديثة التقنيات مع التعامؿ في
 :أف نجد عمييا الُمحصؿ النتائج إلى وبالنظر إبداعاتيـ،

 مجاؿ في تكوينية دورات تنظـ الوطنية اإلذاعة مؤسسة أف عمى فالمبحوثي أغمب وافؽ
 أف كما والتطبيقي، النظري بيف ما توافؽ كانت الدورات ىذه أف حيث الحديثة، التكنولوجيا
 اإلعبلـ تكنولوجيا حوؿ الدراسية واألياـ والمؤتمرات لمندوات بحضورىـ معارفيـ يدّعموف بعضيـ

 .واإلتصاؿ
  .نسبي بشكؿ تحققت قد الثانية ةالفرضي تكوف وبيذا

 تكنولوجيا في التحكـ مف تمكنو كافية دراية يمتمؾ باإلتصاؿ القائـ أف مفادىا :الثالثة الفرضية
 وبالرجوع. تقدميا التي لمخدمات نظًرا عنيا اإلستغناء يمكف ال التكنولوجيا ىذه وأف المعمومات

 :أف نجد عمييا المتحّصؿ النتائج إلى
  متفاوتة، بنسب و متوسطة، بصفة الحديثة المعمومات تكنولوجيا في يتحكموف  ثيفالمبحو  أغمب
 الخدمات خبلؿ مف الخدمات جودة في وتساىـ اإلعبلمي ميمة مف تسيؿ التكنولوجيا ىذه وأف
 .تقدميا التي

 .نسبًيا محققة األخرى ىي الفرضية ىذه بأف القوؿ يمكف وبالتالي
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 دانية:النتيجة العامة لمدراسة المي
، ىذا قطاع اإلعبلـ واإلتصاؿلقد ثبتت فرضية إىتماـ الدولة بتعميـ تكنولوجيا المعمومات عبر 

باعتبار الصحافة السمطة قطاع، مدى الدور الذي يمعبو ىذا الإف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى 
يز . ىذا ما زاد عزيمة السمطات بتعز والرأي العاـ الرابعة، مف حيث التأثير عمى الجميور

 مؤسسة اإلذاعة والتمفزيوف بأحدث تكنولوجيا المعمومات.
وفي دراستنا ىذه تبيف أف إذاعة مستغانـ تسعى جاىدة لمواكبة ىذه التكنولوجيات، وذلؾ باقتناء 

مف شبكة الحواسيب وأجيزة ميكروويؼ وأحدث أجيزة وبرامج المونتاج  أجيزة وعتاد حديث
، ولكف ال يجب الوقوؼ إلى ىذا الحد فقط بؿ يجب اوالبث، وتدريب العامميف عمى استعمالي

التخطيط مستقببًل لمنافسة المؤسسات اإلعبلمية الكبرى، خاصة مع فتح مجاؿ السمعي البصري 
  لمخواص، ىذه المنافسة قد تؤثر عمييا لما ُيشيد ليا مف استقطابيا لمجميور.
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 خاتمة

دؼ إلى تحسيف آداء خدماتيا وزيادة مردوديتيا، لكف إدخاؿ إف إستخداـ التكنولوجيا في أي منظمة يي
ويد عاممة مؤىمة، وتدريب وتكويف ىذه اليد ىذه التكنولوجيا يتطمب إستراتيجية ُمحكمة، وتخطيط بّناء، 

 العاممة عمى استخداميا.
 ة.إلذاعإف مشكمة البحث لدينا كانت تتمثؿ في التساؤؿ حوؿ استخداـ تكنولوجيا المعمومات في ا

فأما عف التساؤؿ األوؿ فكاف ييدؼ إلى التعرؼ عمى مدى تكويف اإلعبلمييف في مجاؿ تكنولوجيا 
، وقد تبيف مف خبلؿ نتائج البحث أف اإلعبلمييف يستفيدوف مف الدورات التكوينية و األياـ المعمومات

كالجامعة خرى الدراسية والندوات سواًءا التي تنظميا المؤسسة أو المنظمة مف طرؼ المؤسسات األ
 مثبًل.

التساؤؿ الثاني كاف مفاده معرفة مدى مواكبة التكنولوجيا المستخدمة في اإلذاعة  لمتكنولوجيات 
الحديثة، نتائج الدراسة أثبتت فعبًل بأف مؤسسة اإلذاعة تحرص عمى مواكبة التكنولوجيات الحديثة، 

 لسمطات كثيًرا.وىذا مظير مف مظاىر عصرنة قطاع اإلتصاؿ الذي تراىف عميو ا
أما التساؤؿ الثالث كاف يستيدؼ القائـ باإلتصاؿ مف حيث مستوى استخدامو ليذه التكنولوجيات، وقد 
أثبتت النتائج أف جؿ اإلعبلميوف باإلذاعة ذو مستوى البأس بو مف حيث استخداميـ لمتكنولوجيا 

 الحديثة وتحكميـ فييا.
مستغانـ تسعى إلى اإلرتقاء بمستوى خدماتيا وتقديـ ما مف وبذلؾ يمكف إستنتاج أف اإلذاعة المحمية 

ىو أفضؿ لمجميور المستغانمي بصفة خاصة والجزائري بصفة عامة، عف طريؽ إستخداـ أحدث 
التكنولوجيات والحرص عمى مسايرتيا. لكف ال يمكف إسقاط ذلؾ عمى كؿ اإلذاعات المحمية المتواجدة 

 دراسة مقارنة. والية ألف ذلؾ يحتاج إلى 48عمى مستوى 
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 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
 

 

 عهى انًكتباث وانًعهىياث شعبت

 وانتىثيق انحذيثت انسنت انثانيت ياستز تخصص نظى انًعهىياث انتكنىنىجيت

 إستمارة معمومات
 في إطار تحضيري لمذكرة ماستر والموسومة بػ:

 تكنولوجيا المعمومات في وسائل اإلعالم استخدام
 "اإذاعة مستغانم الجيوية نموذجً "

 

اإلستمارة كأداة لجمع البيانات . فالرجاء منكـ اإلجابة عمييا  أضع بيف أيديكـ ىذه
 ( داخؿ المربع المناسب.xبكؿ موضوعية ، وذلؾ بوضع عبلمة )

 وأنتـ مشكوروف عمى تعاونكـ.

 من إعداد الطالب:                                                                         

 سماعي بف ذىيبة 
 2015/2016جامعية:السنة ال

 :تحت إشراف األستاذة

 أ. سبايز . و 

 كهيت انعهىو اإلجتًاعيت

 
 

 قسى انعهىو اإلنسانيت

10يهحق رقى   



 

 

I. المحور األول: بيانات شخصية 
 أنثى ذكر                الجنس: -1

  الفئة العمرية: -2

                  سنة             50إلى  40مف                             سنة 40إلى  30سنة                مف  30إلى  20مف 
 سنة فما فوؽ 60        سنة          60إلى  50مف 

 جيدمتوسط                  ضعيؼ                                           الدخل الفردي: -3

 جامعي                         دراسات عميا  وي                      ثان         :المستوى الدراسي -4

 إداري                                                                                                                                    تقني ، مخرج                    :        صحفي ،  منشط  المنصب المشغول -5

 يزاسم ينتج ويحزر                                      

II. ن في مجال تكنولوجيا المعموماتالمحور الثاني: تكوين اإلعالميي 
 ىل تنظم مؤسستكم دورات تكوينية في مجال تكنولوجيا المعمومات: -1

 نعـ                                                                    ال
 إذا كانت اإلجابة بـ"نعم" كيف تكون ىذه الدورات: -

 طبيقية                          نظري وتطبيقينظرية                              ت
 مدى اإلستفادة من ىذه الدورات: -

 جيدة                                   إلى حد ما                                 ال إستفادة        

 :واإلتصال ماإلعال تكنولوجيا حول تجرى التي الدراسية واأليام والمؤتمرات تحضر الندوات ىل -2

 ال     أحياًنا                                                                         نعـ        

III. المحور الثالث: تكنولوجيا المعمومات في اإلذاعة 
 هل تعتقد أن التكنولوجٌا المستخدمة فً مؤسستكم اإلذاعٌة تواكب التكنولوجٌات الحدٌثة: -1

 نوًعا ما                                                           نعم         



 

 

 ال                 نعـ             ىل تم إدخال تقنيات حديثة إلى مؤسستكم اإلذاعية:         -2

 إذا كان الجواب بـ "نعم" ما الدافع الذي أدى إلى إدخال ىذه التكنولوجيا:

 نتيجة قرار إداري ومف دوف الرجوع إلينا ا                       حساس بالحاجة الماسة إليينتيجة اإل       

 بعد مرحمة تجريبية كافية                           تقميًدا لآلخريف                           

دوافع أخرى: 
............................................................................................ 

 تعتمد اإلذاعة عمى وسائل ومعدات: -3

 رقمية وتماثمية    رقمية                                 تماثمية )تناظرية(                               

 ىل تعتمدون في المراسالت اإلخبارية و إجراء الحوار عمى : -4

 شبكات التواصؿ اإلجتماعي      أقمار صناعية ات ىاتفية      البريد اإللكتروني     مسجبلت     مكالم 

وسائؿ أخرى:     
............................................................................................. 

 ة اإلعالمية:ما ىي أنواع الحوامل اإللكترونية المستخدمة في عممية تخزين الماد -5

 أشرطة كاسيت          أقراص مرنة             أقراص مضغوطة              فبلش ديسؾ
 ةخارجي ةص صمباقر أبطاقات الذاكرة         ذاكرات الحاسوب       
 ..................................................................................... حوامؿ أخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

IV. المحور الرابع: القائم باإلتصال و تكنولوجيا المعمومات 
 ما ىو مستوى استخدامك لمتكنولوجيات الحديثة  :.1

 ضعيؼ                                 متوسط                                      قوي        
 

 ث ( فً يدال عًهك ؟ :كٍف تستخذو انتكنىنىخٍا انحذٌثت ) أخهسة و بريدٍا.3

 دوف اإلستعانة بأحد  بخبراء مف خارج العمؿ          ستعانة اإلستعانة بزمبلء العمؿ          اإل     

 اإلستعانة باألنترنيت   األجيزة و البرامج           اإلستعانة باألدلة و الكتالوجات المرفقة بتمؾ     

 

 تكنولوجيا المعمومات في مجال عممك: ىا ىي الخدمات التي تقدميا لك -2

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

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

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

 ما ىي الصعوبات والمشاكل التي تواجيك في استعمال تكنولوجيا المعمومات: -4
................................................................................................... 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 برنايح يىنتاج انصىث: 13يهحق رقى 
 

 

 

 

 

 

 

 
 نتسدٍم انحصص وأرشفتها و عًهٍاث انًىنتاج DIGIMEDIAبرنايح : 12يهحق رقى 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 يبنى إراعت يستغانى اندهىٌت :10يهحق رقى    AB3خهاز انبث إنى انقًر انصناعً   :14يهحق رقى  
 
 

  
 Microwave)انًٍكرووٌف (ألستىدٌى إنى خهاز انبث انرئٍسً أخهسة تستعًم نهبث ين ا: 12يهحق رقى 

 

 
 



 

 

 واجية الموقع اإللكتروني إلذاعة مستغانم :07ممحق رقم  
 
 



 

 

 الممخص:
في شتى القطاعات، وسبب استخداميا في أي منظمة تعرؼ تكنولوجيا المعمومات تطور سريًعا 

الخدمات واإلرتقاء بيا إلى  سواء كانت ربحية أـ غير ىادفة لمربح ىو التحسيف مف نوعية
 مستوى تطمعات الجميور.

 
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى استخدامات تكنولوجيا المعمومات في وسائؿ اإلعبلـ 
الجزائرية مف حيث وجودىا في المؤسسة، وكذا تدريب القائميف باإلعبلـ وكؿ الفاعميف داخؿ 

 .، ومدى استعدادىـ لياالمؤسسة عمى استخداميا
ليذا حاولنا معرفة رأي اإلعبلمييف في إذاعة مستغانـ حوؿ تكنولوجيا المعمومات المستخدمة و 

في مؤسستيـ، ورصد إتجاىاتيـ نحوىا ومدى تدريبيـ عمييا، وذلؾ إلبراز دور ىذه التكنولوجيا 
جاح أي وسيمة في تحسيف المنتوج وزيادة مردوديتو، واستقطاب أكبر شريحة مف الجميور، ألف ن

  ىا.جميور ـ مرىوف بعدد إعبل
 

 

Summary: 

IT (Information’s Technology) is witnessing develops rapidly in various sectors, 

and the reason for use in any organization, whether profit or non-profit is the 

improvement of the quality of services and to upgrade them to the level of the 

aspirations of the public. 

This study aims to identify the uses of information technology in the Algerian 

media in terms of its presence in the enterprise, as well as the training of the media 

and all actors within the organization to use it, and their willingness to them. 

That is why we tried to find out the opinion of journalists at Radio Mostaganem 

about the information technology used in their organization, and to monitor 

attitudes towards it and the extent of training them, so as to highlight the role of 

this technology to improve the product and increase the performance of the system, 

and to attract a larger audience, because the success of any media outlet depends 

on the number of audience. 
 الكممات المفتاحية:
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