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بعد أن اكتملت فصول املذكرة جند أنفسنا ملزمني من باب االعرتاف باجلميل بواجب شكر النعمة لنتقدم 

  .بالثناء الطيب والشكر اجلزيل ملن كان السبب يف إخراج هذا العمل وعلى هذه الصورة

، إذ تكرم باملوافقة على موضوع الرسالة وحتمل أعباء اإلشراف على "العماري"ص بالذكر األستاذ احملرتم وخن

  .الكرام علوم اإلعالم واالتصالضل أساتذة قسم املذكرة، حيث كان لنا خري أستاذ وموجه، مث ال ننسى ف

أو من بعيد إلجناز هذا العمل، كما نوجه خالص شكرنا وعظيم امتناننا لكل يد امتدت لتساعدنا من قريب 

  .راجني من املوىل عز وجل أن يثبت اجلميع خبري ما عنده من اجر وعطاء جزيل إنه مسيع جميب

  

  

  

 

 

  



 

 

 إهداء
حبا واعترافا أهدي ثمرة جهدي إلى التي ال تكفي الكلمات لمجاملتها وال حتى العبارات لوصفها، 

  .حياتي لخدمتهما لما وفيت حقهاومهما عملت في دنياي إلرضائها وسعيت في 

إلى أسمى معنى في الوجود، إلى بهجة القلب، وهبة الرحمان،إلى أمي، ثم أمي، ثم أمي، أطال اهللا 

  .في عمرها

  .إليك أبي...إلى الذي وهب لي حياته وأنار لي دربي 

  

  ...إلى من تقاسمت معهم دفئ العائلة إخوتي

اإلعالم واالتصال والزمالء في المشوار الجامعي، وإلى كل إلى كل األساتذة الكرام في قسم علوم 

  .من أعاننا على إخراج هذا البحث في صورته التي هو عليها اآلن

إلى كل الذين أحاطونا بالعون
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  :مقدمــــــــة 

مشل يرتبط لفظ التكنولوجيا غالبا بلفظ التطور التقين لوسائل اإلعالم و االتصال و من هذا التقارب الذي 

وتطورت كأفكار علمية و سرعان ما , التسميات نشأت تكنولوجيات العالم و االتصال اجلماهريية احلديثة 

هذه األخرية اليت تتأثر ,ستتبلور يف شكل أدوات و وسائل تطرح للتجريب فالتعميم يف األوساط اجلماهريية 

  .ا بشكل مباشر أو غري مباشر

ظهرت االنرتنيت السلكية و الالسلكية و ,علومات و تكنولوجيا االتصال و كنتائج عن امتزاج تكنولوجيا امل

مل تعد  –اليت التزال إىل اليوم ختضع للتطوير و التعديل بشكل يوحي لنا بأا تقنية قابلة للصقل و التجديد 

أن تكون بل تطالب اليوم ب) العودة إليها وقت احلاجة(أو ألزماين ) احلاسوب مثال( حبيسة احليز املكاين 

  .كما تأيت يف قوالب شىت ال تزال تبهر كل متتبعيها يف العامل , الرفيق الدائم للمستخدم أينما كان 

و احلقيقة أن إتاحة فرصة اإلحبار عرب االنرتنت بأكرب سرعة وبأقل كلفة و جهد فضال عن باقي اخلدمات  

ت بالشيء اجلديد متاما يف العديد من الدول ليس, املطورة اليت تقدمها تقنية اجليل الثالث للهاتف احملمول 

لكنها ,) اجليل السادس( وصوال إىل) اجليل الرابع(إىل ) اجليل الثالث(اإلفريقية و املغاربية اليت ارتقت بتقنية 

وبذلك القت تكنولوجيا , كذلك يف اجلزائر اليت اقتحمت مؤخرا عامل تكنولوجيات االتصال من أوسع أبوابه 

  .للهواتف احملمولة يف اجلزائر االهتمام الالزم بفضل الصخب اإلعالمي الذي أثري حوهلا اجليل الثالث 

تأيت تكنولوجيا اجليل الثالث ,وكما لكل تكنولوجيا حظها من التنويه و النقد من طرف مستخدميها     

د يف جمال و مضيفة اجلدي, ذات القيمة املضافة هي األخرى مطورة عديد اخلدمات االتصالية السابقة 

السرعة واألداء و كذا اإلحبار يف عامل االنرتنت ورغم حداثة التجربة يف اجلزائر جند باملقابل عديد اآلراء ذا 
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و بني من , بني أراء من يتفاءل بدخول هذه التكنولوجيا إىل احلياة اليومية و العملية للجزائريني , اخلصوص 

الوصول إىل أكرب شرائح من اتمع كما قد يتساءل البعض عن يرى أا فضال عن جميئها متأخرة تعجز عن 

جدواها أو يفرغها البعض األخر من حمتواها مربرا ذلك باملقابل املادي لالستفادة من التقنية عكس االنرتنت 

  .السلكية العادية 

احملمولة اال زيادة  و ال يفسر ارتفاع حجم اإلقبال على اقتناء اهلواتف النقالة بكل أنواعها و كذا احلواسيب

خاصة مع ظهور الربط الالسلكي للولوج , اهتمام اجلمهور يف اجلزائر بتكنولوجيا وسائل اإلعالم و االتصال 

وهذا ما تصبو إليه تقنية اجليل الثالث اليت حتقق امتيازا على نفس , إىل االنرتنت  وخمتلف قواعد البيانات 

  .احلامل 

 :الشأن إلجراء هذه الدراسة و باالعتماد على اخلطة اآلتية ومن هنا انتابنا الفضول ذا 

يف اجلانب النظري للدراسة نتعرض من خالله يف الفصل األول حتت عنوان تكنولوجيا اإلعالم و االتصال 

احلديثة حيث نتعرف يف املبحث األول على ماهية التكنولوجيا الرقمية و التكنولوجيا االلكرتونية و يف 

اإلنرتنت و اهلاتف , احلواسيب اآللية :الثاين نتعرض لبعض أهم هذه التكنولوجيا احلديثة و هي املبحث 

مث التعريج على أهم ميزات هذه التكنولوجيات السابقة و أمهيتها يف املبحث الثالث مث يف املبحث ‘النقال 

  .ستهاالرابع نتعرض ملفهوم مجهور وسائل اإلعالم و االتصال احلديثة و تطورات درا

بدءا بالتعرف على , أما الفصل الثاين من اجلانب النظري للدراسة فنسلط فيه الضوء على موضوع البحث  

ماهية تكنولوجيا اجليل الثالث للهاتف النقال يف املبحث األول من خالل معاجلة املوضوع من جانب الفكرة 

قنية اجليل الثالث و معايريها لنذكر بعدها و املنشأ التطور أما يف املبحث الثاين فنتطرق إىل أنظمة عمل ت

مزايا و عيوب استخدام تكنولوجيا اجليل الثالث يف املبحث الثالث كما نتجه حنو التخصيص يف املبحث 



 ����ــــــــــــــــــــــــــ�

 

 ج 

 

الرابع عندما نتكلم عن واقع التزود خبدمة اجليل الثالث يف اجلزائر و نتطرق لذكر  شبكات التزود ذه التقنية 

  ).ي اهلاتف النقال و اإلنرتنت متعامل( يف اجلزائر 

ونقوم  بعرض نتائج الدراسة املتوصل إليها عن طريق أدوات البحث املنهجية يف الفصل الثالث املدرج   

  .وخنتم خبامتة عامة للبحث , بعد التحليل الكمي و الكيفي هلل , ضمن اجلانب التطبيقي للدراسة 
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  :إشكالية الدراسة  -1

يشهد العامل اليوم تطورات هامة يف شىت ااالت منها حقل وسائل االتصال و اإلعالم الذي يزدهر بوترية    

وهذه التطورات تتواىل موسعة اهلوة بني عامل الشمال املصدر ألحدث التكنولوجيات يف شىت , جد متسارعة 

ورات ولو يف شكلها الظاهري بعيدا عن و بني عامل اجلنوب الذي جيد نفسه مضطرا ملواكبة التط, ااالت 

  .تقوية بناه القاعدية اليت هي األساس املتني لكل ضة  و استقرار من أي نوع 

ويف اجلزائر اليت أرادت مسايرة الركب التكنولوجي ، وسائل اإلعالم طاقتها أشهرا قليلة قبل إطالق تقنية   

لها التحفيزية للزبائن احملتملني على أهم الدوافع و اجليل الثالث للهواتف احملمولة مركزة يف عرض رسائ

احلاجات النفسية و االجتماعية وكذا االقتصادية اليت ميكن أن حيققها استخدامهم لتكنولوجيا اجليل الثالث 

  .للهاتف احملمول 

من ومن هنا جاءت حماولة البحث للكشف عن واقع استخدام اجلمهور يف اجلزائر لتقنية اجليل الثالث    

عدمه ،فإذا كانت هذه التقنية قد سامهت فعال يف تلبية حاجات اجلمهور و اشباعام جتدنا نطرح السؤال 

  :احملوري التايل 

  ماهو واقع استخدام الطلبة اجلامعيني لتكنولوجيا اجليل الثالث ي اجلزائر؟

  :وتتفرع منه التساؤالت التالية 

  تصال احلديثة و ماهي أمهيتها ؟ماهي أهم وسائل تكنولوجيا االعالم و اال_ 

  ماهي أهم اخلدمات اليت توفرها شبكات التزود باإلنرتنت وخدمة اجليل الثالث يف اجلزائر ؟_ 
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ماهي أهم االشباعات اليت تقدمها تقنية اجليل الثالث ملستخدميها الطلبة اجلامعيني يف اجلزائر و ما أهم _ 

  النقائص املسجلة ؟

  ق اليت تواجه هذه التقنية اجليدة ماهي الصعوبات و عوائ_ 
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  :تحديد المفاهيم و المصطلحات 1-

  :مفهوم االستخدام و اإلشباع  -أ

ميكن استخالص مفهوم االستخدام و الرضا عن وسائل اإلعالم و االتصال عرب تتبع أهم املراحل اليت مير ا 

ومعاينة مدى حتقيقه الهتماماته اخلاصة، من خالل  بدءا من اهتمام املتلقي مبحتوى رسالة إعالمية معينة ،

ذلك أن أي فرد لديه جمموعة "النتيجة املتمثلة يف تبين مضمون الوسيلة اإلعالمية لتحقيقه اإلشباع املفرتض ،

  1."من الدوافع و احلاجات جتعله يستجيب للرسالة مؤيدا هلا ، إذا ماجاءت ملبية هلذه الدوافع و احلاجات

مصطنع وليس " بناء اجتماعي"، فهو عبارة عن (.....)ر مفهوم االستعماالت مفهوما معقدا ميكن اعتبا"

الشراء ،االستهالك، التعبري عن طلب " (التبين "عن مادة طبيعية لغوية ، إذ يرتاوح تعريفه بني قطب جمرد 

  . 2"االستخدام"و قطب التملك ، مرورا بقطب ) اجتماعي مقابل عرض صناعي 

وى النظري تتم دراسة دوافع و حاجات اجلمهور كنموذج للتأثري املتواضع لوسائل اإلعالم و وعلى املست

اإلتصال ، حيث جيري التساؤل عن األثر الذي حتدثه وسائل اإلعالم يف املتلقني ، ومدى إرضاء املضمون 

  .الذي تقدمه حلاجام النفسية و االجتماعية و املعرفية

ترفيهيا أي أنه يستهدف إرضاء حاجة التسلية و الرتفيه لدى اجلمهور و لكن فبعض هذه املضامني قد يكون 

حيث يرى "يتقع أن حتدث الوسيلة اإلعالمية أثرها يف املتلقي حىت ولو مل يكن تأثري يستهدف التغيري ، 

 3."ا االجتاهالبعض األخر أن املواد الرتفيهية من النادر أن تغري اجتاها إال أا تستطيع أن تعدل قليال يف هذ

                                                           
1
  .61،ص1993ا	��ب،��ر،،�	م درا�� ا����ور �� 
	وث ا���م���د �د ا	���د، 

2
�و�و��� ا��د�دة ����م و ا����ل ���ل د	و، � دارا$��ق،-ا���!�� ت-ا����وم:(NICT/NTIC)ا��

  .99،ص2010،ا�ردن،�ا	����
3
،دار ا	�%ر�� 'أ��د ط"%ت ا	�#�#:،�ر، ا����ل ا����ھ�ري و ا�����% ا��!��رو�"��م و�!رز وآ�رون 

  .267،ص2005ا	)��%��،��ر،
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يهدف املستخدم ملضامني وسائل اإلعالم و اإلتصال من وراء تعرضه هلا ، إىل إشباع : التعريف اإلجرائي

حاجاته و رغباته النفسية أو االجتماعية أو غريمها، حيث يأيت رضاه عن الوسيلة اإلعالمية بعد استخدامها 

  .أو التعرض للرسائل اليت تعرضها 

  : امفهوم التكنولوجي -ب

مركب من مقطعني (مقابل يف اللغة العربية، فهو " تكنولوجيا"جيمع أغلب الباحثني على أنه ليس للفظ   

" صناعة يدوية"أو " الفن"وتعين يف اللغة اليونانية ) Techno(، (Technology)" التكنولوجيا"

املعرفة النظامية يف فنون  علم صناعة"وينتج عن تركيب املقطعني معىن " . نظرية"أو " علم"وتعين ) Logy(و

  4".الصناعة أو العلم التطبيق

من خالل هذا التعريف جند أن التكنولوجيا قد تكون مجلة معارف ذهنية حبتة، أوصناعة يدوية مبنية على   

فهي كمصطلح حديث ، لكنها  . املعارف الذهنية و ترتجم يف شكل الوسائل التكنولوجية املستخدمة 

دم منذ وجود اإلنسان وسعيه لتيسري حياته بتطوير السبل الكفيلة بذلك مثل األدوات كتطبيق ضاربة يف الق

اليت استخدمها ،واستفادته من الطبيعة احمليطة وصوال إىل بناء عالقاته مع األفراد و اتمعات القريبة منه، 

به فانه يستخدم فعندما يعمل اإلنسان على حتقيق اجناز معني دف بسط سلطته على البيئة احمليطة "

جمموعة من املعارف و املهارات أي أسسا تكنولوجية، ويستعني مبجموعة أدوات تكنولوجية وهكذا نقول عنه 

  5".أنه يستخدم التكنولوجيا

 

                                                           
4
  .20ص.ا��ر�% ا���
ق���ل د	و، 

5
�و�و�� ���د ا	*�د �د ا	*(م، �وا������ ا�زرا��� �� ا�وطن ا�!ر
� ، �(�(� ���م ا��!ر��، : ا�	د�)� �ا��

�ون و ا$داب�  . 55،ص1982،ا	�و�ت،��را�را���(س ا�وط�� �().��� و ا�
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  :ــ التعريف اإلجرائي

 التكنولوجيا فكرة ووسيلة فهي يف شقها املعنوي مجلة أفكار منطقية التطبيق ترتكز على أسس علمية غالبا،  

كربامج احلواسيب و تطبيقاا ، وهي نسقها املادي الوسيلة املطورة عن سابقتها ممثلة يف الكيان املادي  

مهام كاألجهزة و الوسائل ، وأيا كان الغرض الذي صممت ألجله فهي تستهدف سد النقص يف أداء 

  عجزت عنها الوسائل السابقة 

  :ميكن رصد أهم مقومات التكنولوجيا احلديثة يف

 .نظام حديث للتعليم )1

 .البحث العلمي القادر على االبتكار و التجديد و على تشخيص املشاكل و إجياد احللول هلا )2

  .نظام كفء لنقل املعلومات )3

إن التكنولوجيا بأنواعها وخنص بذكر تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت، قد كانت و التزال معيارا أساسيا   

الذي يشري إىل شكل من أشكال التنمية اإلجتماعية و "معلومات جمتمع"للحكم على جمتمع ما أنه 

االقتصادية ، يؤدي فيه امتالك و ختزين و تشغيل و تقييم ونشر املعلومات إىل توليد أفكار جديدة و متطورة 

وإشباع احتياجات األفراد و املؤسسات يف (....) من املعرفة ،اليت ميكن استخدامها لبنا السياسات 

   6.اتمع

فهو اتمع الذي يطبق فيه التعريف السابق من خالل استخدام أحدث الرسائل التكنولوجية لإلعالم   

واإلتصال كاإلنرتنت ،احلواسيب و احلواسيب و اهلواتف النقالة، أو ممارسة أنشطة ذات عالقة باملعلوماتية 

                                                           
ل و ا���م �� ا���� ا����� �� ��� ارا�� ���� ا����ل، 6�����ا���� ،����، ا��ار ا������ ا���

  .177،ص2005ا���ھ�ة،
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أما "مجهور الوسيلة املستخدم هلا  فيه املعلومة و الوسائل اليت تصل إىل"تسلعن"وهو أيضا اتمع الذي 

  7"اتمع الفاعل فهو الذي تستأثر فيه خدمات املعلومات بأكرب نصيب من الوقت و الطاقة و القوة البشرية

  :8"ويليام مارتن"ومن بني مالمح جمتمع املعلومات اليت يذكرها   

  .ــ تعدد مصادر املعلومات و تشعب موضوعاا  

  .ــ حاجة الفرد إىل املعلومة بسرعة و مشولية أيا كان احليز املكاين الذي يتموقع فيه  

ــ تطور هائل يف جمال ختزين املعلومات من حواسيب الصمامات إىل حواسيب الرتانزسرت مث السليكون إىل   

  د.األقراص، مث األقمار الصناعية فاأللياف البصرية ،مث شبكات املعلومات الدولية

  (...).ــ حتول املعلومة إىل منتج و سلعة  

التبعية للغرب يف اال "كما يرجع البعض أحد أسباب التخلف العريب يف جمال تكنولوجيا املعلومات إىل    

وهلذا تتجلى أمهية اإلسراع يف إنشاء بىن  قاعدية ذه البلدان من أجل مواكبة التطورات  9".التكنولوجي 

ملا ال حماولة إتاحة فرص اإلبداع أمام األدمغة احمللية و الوطنية ،وتشجيعهم على نيل احلاصلة يف اال، و 

  .براءة اإلخرتاع، وال خيفى ما اإلجراء من نتائج مبهرة تقلص بالتأكيد نفقات استرياد التقنيات الباهظة

 

 

 

                                                           
7  ،
ت'&%� "$# "��� ا�!� ��!�� ا�"#���$�%� �"��%#�  .278،ص2006،دار ا���ھ+، ا*ردن ،ا�%'&"�ت ا
ت ���(ا)�ھ� .�-ي، 8��!��.ت ��'ع ا�%�!"� ��,�ق:��%�* ا����ت و ا��!�� ا�"#���$��س ا�2$ذ إ�/ "3 

  44،ص2009،دار ا�%��2ء ا�$-ر��،د�0/،ا��(ا)�ي
9  ،
  .296،ص5627ا���#*  '&%� "$# "��� ا�!� 
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  :3G)(مفهوم تكنولوجيا الجيل الثالث  – ج

  3G   هي تقنية اجليل الثالث للهاتف النقال ، وتسميتها تعين أيضا اجليل الثالث للتكنولوجيا املتنقلة.  

بسرعة عالية ،كما أا مواكبة ) Wireless LAN(وهي تتيح تدفق البيانات عرب االنرتنت الالسلكية   

  ).يديويةف(خلدمة الوسائط املتعددة إضافة إىل إمكانية إجراء مكاملات هاتفي مرئية 

 Mobile(أما اإلسم التقين لشبكة اجليل   الثالث  للهاتف  النقال فهو   

télécommunication-2000 ( أو اختصار)MT-2000( فالفرق أن اإلنرتنت اليت توفرها،

و السلكية أيضا، بينما االنرتنت السلكية العادية ) MOBILE(هذه التقنية هي انرتنت حممولة للتجوال 

)ADSL (ثابتة مثال)FIX(كما ترمز هذه التقنية بـــ()،كما ترمز هذه التقنية بـــ،)3G (اختصارا لـــ)3rd 

génération.(  

تتيح هذه اخلدمة فرصة احلصول على االنرتنت املتنقلة عرب اهلواتف الذكية و اللوحات   

ن مقدم اخلدمة يف نطاق ،إضافة إىل توفرها يف شكل مودم للحواسيب العادية و احملمولة م.....اإللكرتونية

  .بثها عن طريق اإلشرتاك، فهي مبثابة وسيط يوفر الصوت و النص يف نفس الوقت 

تعين كما سبق خدمة جيل اهلاتف النقال اجلديد و ليس اجليل الثالث لالنرتنت )3G(والتسمية احلقيقية للــ  

 International(االت الدولية ، ويتم إطالق هذا النوع من اخلدمات وفق معايري حيددها احتاد اإلتص

Télécommunication Union (املرمز بـ)ITU ( ومقره جبنيف السويسرية ، الذي يشرف على

وضع معايري خاصة باستخدامات الفاكس، اهلاتف و الراديو وكذا خدمات اإلتصال على املستوى الدويل،  

  .كما يويل عنايته بإجراء الدراسات يف جمال اإلتصاالت
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  :يف اإلجرائيالتعر ــ 

تقنية اجليل الثالث للهاتف النقال تكنولوجيا ذات ميزات مضافة جديدة ، تعد تطويرا للمعايري اليت تتبنها    

شركات تصنيع اهلاتف النقال و األجهزة احملمولة يف العامل ،وختتلف هواتف هذا اجليل عن هواتف اجليل 

ت ، إجراء املكلمات املرئية و العديد من التطبيقات اهلامة األول و الثاين ، لكوا تتيح الوصول إىل االنرتن

  .األخرى

  :الدراسة اإلستطالعية  -3

يعد البحث اإلستطالعي لبنة أساسية يف بداية البحث العلمي ،وهو مبثابة رؤية عامة ملختلف جوانب    

د املنهج الضروري الظاهرة حمل البحث تساعد الباحث على ضبط إشكالية البحث و تساؤالته، وحىت حتدي

  .و األدوات البحثية الالزمة جلميع البيانات و املعلومات

وبعد حتديد العناصر املنهجية السابقة، مع التعريج و اإلطالع على أهم مضامني اإلعالم اإللكرتوين حول   

املوضوع، قمنا بالبحث اإلستطالعي باإلستعانة خصوصا بأدايت املقابلة الشخصية و املالحظة امليدانية 

إىل عينة من ) ارة استبيان أوليةاستم(، و توجهنا مبجموعة أسئلة خمتصرة وشاملة )املالحظة باملشاركة(

مبستغامن من ) املستجوبني مكونة من عشرة طلبة ختصص إعالم و اتصال جبامعة عبد احلميد بن باديس 

أجل الوصول إىل الشكل النهائي إلستمارة االستبيان وقد كانت النتائج متباينة بني التوقعات و الواقع و 

، وأهم احلاجات اليت ترضيها هذه )3G(باستخدام تكنولوجيا حمفزة على البحث يف واقع اهتمام الطلبة 

 .التقنية يف حالة استخدامها مع إعادة ضبط بعض اخلطوات املنهجية
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  :المقاربة النظرية للدراسة  -4

إن الفروض اليت يفرتضها الباحث انطالقا من تساؤالت عقلية ، واليت تقوم بربط عدد من املتغريات و حبث   

ببية فيما بينها أو دراستها وصفا و كما ، تؤسس لقيام النظرية املبنية على أسس منهجية و العالقات الس

  .منطقية قابلة للبحث و التطبيق

حيث تساعد الباحث على "وانطالقا من أمهية النظرية يف تنظيم مسار البحث و متغريات الظاهرة املعاجلة   

."تنظيم الوقائع و بناء الفرضيات و الوصول إىل نتائج، حىت و إن كانت هذه النظرية حمدودة أو غري دقيقة 

1  

لتالية و اليت رأينا أا ختدم هذه الدراسة واليت وعليه ألزمتنا طبيعة الدراسة و منهجها باستخدام النظريات ا  

تعد من بني أهم نظريات اإلعالم واإلتصال ، كما تدرس الروافد النابعة من ذات االني مبا فيها الوسائل 

وعلى املستوى النظري فان هذه التطورات تطرح العديد من : "التكنولوجية  ـــ رغم أننا نوافق الطرح القائل 

ت منها ما يتعلق بضرورة إعادة النظر يف نظريات االتصال التقليدية و تساؤالا يف ظل بيئة اإلشكاليا

اتصالية تفاعلية تسمح للمتلقي باملشاركة و التحكم يف مضامني الرسائل االتصالية بل و صناعتها بنفسه 

 2."وفق احتياجاته

 

  

                                                           
1 ،
درا<� �"�اB �"7�ل �A@"� ا��$�ات ا��3�"� ا�?��"� �!/ :ا<%��ك ا���اھ; �!��رة ا�%!2(8�7"� ���56 أ�3

ب ا��اد،ا��"ر،B"�رة DE ��اھ��� H�، ��. �$2،�7$�'�� 8ا �،ر�����23،ص2007-2006ا:'��7ع،'��&� ا�.  
ل و ا���م ،����� ���� '�=�، �&��ت أ"�� .;��ن  2��ت((ا.��!�� ا�"#���$��،دار ا��&��6 ا����&�� ))

،���،2003  
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 :نظريات التأثير المتواضع  - أ

الرسالة اإلعالمية أيا كانت من تبديل أو تعديل أو تغيري أو حىت تثبيت يف ما ميكن أن حتدثه : التأثري"

  1".آراء اجلمهور أو مواقفه أو سلوكياته على املدى القصري أو املتوسط أو البعيد

، وقد حاولت هذه النظرية )1950- 1965(فظهرت نظرية التأثري املتواضع سنوات السبعينات   

  .يت أغفلتها النظريات السابقة التعرض لدراسة بعض اجلوانب ال

 :نظرية اإلسخدامات و اإلشباع -

اليت ترضيها وسائل أجهزة اإلعالم " الرغبات"و"احلاجات"يف إطار هذه النظرية جيري البحث عن "

وحياول هذا البحث  2(....)".،وعما حيصل عليه املتلقي من الثواب يف لقاء تعرضه لتلك األجهزة 

لدى مستعمليها من مجهور هذه التقنية ،والتوصل إىل ما ) 3G(ية دراسة ظاهرة استخدام تقن

أثبتته الدراسات السابقة حول استخدامات اجلمهور لوسائل اإلعالم و االتصال ،ومن بني ما 

أكدته الدور البارز ألداء الوسيلة اإلعالمية ووظيفتها أو تأثريها على املتلقي سواء أكان فردا أو 

  :يأيت يف أحد الصور اآلتية اتمع ككل ، ميكن أن

  .ــ تلقي األخبار و املعلومات

  .ــ إشباع فضول اجلمهور و حب اإلطالع لديه

  .ــ اختيار مناذج لإلقتداء ا

  ).العزلة اإلجتماعية( ــ اهلروب من الواقع 

                                                           
ع ا�����.�� ا��"��ن .8ي 1�%#�  68،ص2010،ا��ار ا��7-�!�� ���0،?-�<،،د��ة إ�/ ��� �!� ا
ر<��A@"� أ"�� A6ق،  2��� H"اھ���7��8 : ا�����B ا���م ا�%!2(8��7 �!/ دوا�* ا�@ I"��%� �"2Jدرا<� و

�� ا��(ا)�J، ر���� ��'��7$ 6
 ����D و����� ا��7=�� ا������ و ا������B ،2$� ا��7=�� ا������، '��&� ا��
  .36،ص2001ا��8ا �،
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الشبكة عرب (ــ خلق جسور للتواصل الثقايف واحلضاري مع ماليني البشر بإزاحة احلواجز اجلغرافية

  ).العاملية

  ).رجع الصدى(ــ سرعة استجابة املتلقي للمضامني اإلعالمية والرد عليها 

  

وعلى ضوء ما سبق ،ميكن أن نالحظ ــ نظريا ــ أن مستخدم تكنولوجية اجليل الثالث جيد ضالعته    

اليت يف هذا اإلستخدام ،سواء يف اجلانب اإلعالمي أو الرتفيهي أو غري ذلك من االحتياجات 

يف (تسدها هذه التقنية على غرار باقي الوسائل التكنولوجية ،خاصة و أنه يدفع مقابال ماديا 

أكرب رمبا من نظريه فيما تعلق بوسائل اإلعالم واإلتصال األخرى كالصحيفة ) استعمال اهلاتف

  1.التلفزيون و الراديو

تميز ا دراسات اجلمهور فيسميها كما تتنوع و تتعدد تسميات ه النظرية بسبب األمهية اليت ت     

وقد ظهرت  ألول " منظور"ويطلق عليا آخرون " مدخل"والبعض اآلخر يسميها " منوذج"البعض 

حيوي " كاتز وبلومر" تأليف " استخدام وسائل االتصال اجلماهريي "مرة بطريقة كاملة يف كتاب 

 2".رد من التعرض إليها إىل جانب آخرالوظائف اليت تقوم ا وسائل اإلعالم و حمتواها و دوافع الف

 

 

  

  

                                                           
��ن ��ا�M ا�%!2(8�نا�&�ا�M ا��8L"� ا�%!2(8�7"� وأ@�ھ .�$E ا���دي،  1O� D"!P%E �L �!/ 7,� ا���� ا��8

���� ا��7=�� ا������ و ا������B،�&�� ا��7=�� ا����� و ا������B،'��&� ا��(ا)�ي� 
،ر���� ��'6 ��7$
  .65،ص2008-2007ا��8ا �ن

  66،ص ا���#* ا�6�;.�$E ا���دي ، 2
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 :نظرية التأثير التكنولوجيب ــ 

بعد أن استحوذت دراسات تأثري املضمون اإلعالمي على اهتمام أغلب الباحثني و اإلعالميني ،برزت 

اإلعالمية كعنصر جد هام هو اآلخر ضمن العملية االتصالية األخرى و اليت تستحق إجراء " الوسيلة"

  "بأي وسيلة؟: امليدانية انطالقا من السؤال البحوث 

، من خالل "مارشال ماك لوهان"وقد بدأت دراسات وساءل اإلتصال اجلماهريية على يد الكندي 

فهم "، وكتاب 1962سنة "  غوتنربغ" جمرة"حديثه عن تأثري وسائل اإلعالم العامة يف كتب أمهها 

  .1964سنة " وسائل اإلتصاالت العامة

كان يف األول اتصال : اإلتصال قد مر منذ بدايته التارخيية على مراحل ثالثة "أن " لوهان ماك"يرى   

  .شفوي قبلي مث تطور إىل اتصال سطري فردي مث رجع يف وقتنا هذا اتصال شفوي قبلي أو عاملي 

خرى ، كما أن لقد آتاحت اإلنرتنت ملستخدميها ميزة التفاعلية اليت طاملا افتقدا الوسائل اإلتصالية األ 

،قد فتح باب البحث و النقاش حول عناصر " الوسيلة "اجتاه تركيز املختصني يف اال اإلعالمي حنو 

العملية اإلتصالية األخرى و اليت ال تقل أمهية عن احملتوى و املضمون اإلعالمي ،على غرار القائم 

مارشال (و )Harold Inisأنيس  هارولد(ان الفرضية اليت يطورها "باإلتصال و اجلمهور املتلقي ،

هي أن وسيلة اإلتصال حبد ذاا هلا تأثري جذري على طرق ) Marshall Mc Luhanماك لوهان 

بقدوم جمتمع عاملي خيضع لسيطرة وسائل االتصال " ماك لوهان"تفكرينا و إحساسنا وتصرفنا ،ويشري 

  1."االتصال التفاعلية ومازالت وجهة النظر هذه موضوع جدال و حبث يف جمال

                                                           
ا��(ا)�ي ��R Hل درا<� #���ر H� ��B ا����Q ا���م ا��8�L �� ا�%!2(8�ن ا�8واوي أ"�� ا����ي، 1

،��3Gة ��'��7$ 6
 ����D و ����� ا��7=�� ا������ و ا������B ،�6ع ا:.Aم ا<%'��"� و.�8 ا��6"!� درا<�

 و ا��7=-ي،'��&� ا��8ا �،B104،ص2008-2007ا����.  




 ���را�ـــــــــــــ��� ا����� ا��

  

16 

 

فالوسيلة هي ا أداة كبرية للتأثري ، فالرسالة ليست إال الوسيلة أو بعبارة أوضح ، فالوسيلة عندما "  

هذا ما تؤكده  1"تكون جديدة هي الرسالة ،هي اليت تأثر يف اتمع و جتعله يسلك سلوكا جديد 

  .هذا االستخدام احلتمية التكنولوجية الىت ترى الفرد املستخدم للوسيلة جمربا على

   )Diffusion Innoovation Theory: نظرية انتشار المبتكرات -ج

حتاول نظرية انتشار املبتكرات تقدمي تفسري سوسيولوجي لكيفية انتشار األفكار و املنتجات اجلديدة "  

إىل أن عملييت "(...) روجرز.م.ا"ويذهب صاحبها .و لكيفية تبنيها من طرف األفراد و اتمعات

يشرياىل أمهية االتصال يف مرتبطتان الرتباط الفرد باجلماعة كما ) الفردي(والتبين ) اإلجتماعي(االنتشار 

  : عملية التغري االجتماعي ، باعتباره أحد العناصر األساسية األربعة املكونة لعملية االنتشار واملتمثلة يف 

قادة ..... اجلريان ،األقارب:اجلماهريية و الشخصية (،قنوات االتصال )أو الفكرة اجلديدة ( االبتكار

، أما عملية التبين فيقسمها جمازا )الرتكيبة االجتماعية(ق االجتماعي ،الوقت الالزم لالنتشار ،النس)الرأي

  :إىل مخس مراحل 

الشعور بالفكرة، االهتمام ا، تقييمها ، جتريبها مث تبنيها ، أما الرفض فقد يكون يف أي مرحلة من 

  ثالثة األخريةاملراحل ال

  

                                                           
ل زھ�� ا"�ادن 1���  78،ص��2001&��،ا��8ا �،،د�-ان ا��!�-.�ت ا��،��DR ��!�م ا���م وا
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تتساءل حول الطريقة اليت تؤثر ا وسائل االتصال "كما تسمى هذه النظرية بنظرية التقبل و مفادها أا 1

وقد تزعم )." مثل تقبل املزارعني ملنتوجات جديدة  وآالت جديدة ( 2على ترويج و تقبل بعض املتغريات 

  .الستينات سنوات ) Evret Rogersافريت روجرز ( افريت روجرز ( هذا التيار 

لعرض بعض القنوات يف } منشور{تعريفا لالبتكار بأنه " افريت روجرز"يف سنوات الستينات ،حدد "   

 3".مدة ، وسط أعضاء النسق اإلجتماعي

 4"كما يقسم صاحب النظرية نسب تبين ابتكار جديد أو فكرة ما على النحو التايل 

  

     

                                                           
  .63،صا���#* ا�6�;I�56 د�-، 1
  .105، صا���#* ا�6�;ا�8واوي أ"�� ا����ي ، 2

3 Armand et Michèle Mattelart ,Histoire des théiories de la communication ,3é ,La 
découvert ,paris,2004,p88. 

  .64،ص ا���#* ا�6�;I�56 د�-، 4
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 عملية إسقاط األحكام النظرية على التطبيق يف امليدان،ومعرفة واقع ختدمنا املقرتبات النظرية السابقة يف      

 - نسبيا–استعمال اجلمهور من طلبة اجلامعة لتقنية اجليل الثالث للهاتف النقال ، كوا تعد ابتكارا حديثا 

  .هاو ما يلي) 5G(و اجليل اخلامس ) 4G(يف جمال اإلتصاالت الالسلكية إضافة إىل تقنيات اجليل الرابع 

فقد يكون الدافع القتناء التقنية تقليدا للمظاهر السارية يف النسق االجتماعي ،أو انطالقا من حوافز       

شخصية سامهت يف إجيادها مواد و مضامني وسائل اإلعالم على اختالفها ،من هنا نستنتج أن اإلستخدام 

رقى إىل مستوى حاجات األفراد املستخدم األوىل إشباع حاجة فحري إذا ذه التقنية أن ت:حيتمل نتيجتني 

للوسيلة اإلعالمية ،كما حيتمل نتيجة اإلعراض عن تبين نفس الوسيلة بعد جتريبها إذا وجد تناقضا بني ما 

تصوره املضامني اإلعالمية وبني التقنية على أرض الواقع ،ففي هذه احلالة ميكنه رفض تبين الفكرة اليت أتت 

لعكس فمعناه اقتناع نفس املستخدم ذا االبتكار بعد جتربته و تقييمه وال شك أنه ا التقنية ،وان حدث ا

إذا كان حمتما علينا "يف إطار تواصله مع الغري يف أوقات خمتلفة سيجذب اهتمامهم بالتقنية متعمدا أو ال ،

اقع أن التكنولوجيا عند التفكري يف دور الفرد يف االبتكار التكنولوجي أن نستعرض األفراد يف اتمع ،وو 

  1."تتفاعل مع الناس على حنو مجعي و هذا ما ميكن الربهنة عليه بوسائل عدة

ومن هنا ميكن القول أن هذه التقنية كاخرتاع جديد قد صارت حمل انتشار لدى األفراد و اتمعات      

  2."يطهانتاج اجتماعي ال توجد مبعزل عن حم"خاصة وأن أحد أبعاد التكنولوجيا هو كوا 

  

  

  

                                                           
1  �?�" #$" �%&'،
  61،صا���#* ا�6�;ا�!� 
  23،صا���#* ا�6�;I�56 د�-، 2
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  :أسباب اختيار الموضوع  -5

  :أسباب ذاتية . أ

دافع الفضول الشخصي لسري أغوار هذه التكنولوجيا، والتأكد مما أوردته الضجة اإلعالمية حول جناعتها  - 

  .يف اجلزائر بدليل إقبال كل شرائح اتمع عليها ،وخاصة الشباب، أرباب العمل و املهنيني ملزاياها العديدة

  .التعرف على مزايا هذه التقنية و مواطن استغالهلا من طرف املستخدمني  - 

  .التعرف على أهم النقائص اليت تشوب استخدام هذه التقنية - 

  :أسباب موضوعية. ب

يطمح هذا البحث إىل تسليط الضوء على إحدى أهم التكنولوجيات احلديثة لإلتصال ،أين ستسهم    

، ويف جعل ) العزلة اإلجتماعية(احملمولة يف تكريس التواصل اإلنساين أو العكس تقنية اجليل الثالث للهواتف 

جديد األحداث يف متناول اجلمهور املستخدم للتقنية، هدا األخري الذي يبقى مستفيدا من نتاج التنافس بني  

  . كربى شركات تصنيع اهلواتف احملمولة ، الربجميات و شبكات اإلتصاالت و غريها يف كل العامل

نظرا إلنتماء اجلزائر ملصاف الدول النامية ،فان مساحها لتكنولوجية اجليل الثالث بدخول جمال اإلتصاالت   

يف اجلزائر ،يعد حدثا بارزا قابال للتنويه و املناقشة ، حول إمكانية حتقيق هذه التقنية لألهداف املرجوة وراء 

 .تأخري احلصول عليها 

  :أهداف وأهمية الدراسة.6

هدف هذا البحث أساسا إىل تعميق املعرفة و الدراية ذه التقنية ، حيث تعد تقنية اجليل الثالث للهواتف ي  

احملمولة وما يليه ، موضوعا خصبا للمناقشة و اخلوض يف كل ما من شأنه اإلحاطة جبوانب  هذه الوسيلة 
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لدراسات حول الوسائل اإلعالمية و اإلتصالية املطورة، وهذه األمهية نفسها اليت نوليها لكل البحوث و ا

  .اإلتصالية  السابقة، كلما تعلق األمر بظهور تقنيات جديدة ومدى انتشار استخدامها 

من 3Gــ املقارنة بني استخدام االنرتنت السلكية و االنرتنت الالسلكية اليت توفرها شبكة اجليل الثالث 

  .ة اليت ينتمون إليها طرف املستخدمني مبختلف الشرائح و الفئات اإلجتماعي

  .ــ إفادة الطلبة مبرجع يدرس املوضوع متاشيا و اإلرهاصات األوىل إلطالق هذه التقنية يف اجلزائر 

  :نوع الدراسة ومنهجها . 7

يندرج هذا البحث ضمن الدراسات الوصفية الشائعة كثريا يف علوم اإلعالم و اإلتصال ، وقد اعتمدنا فيه   

  :على 

ألن الغرض من البحث هو وصف األمناط السلوكية للجمهور كالتوجهات و  : سحي الوصفياملنهج املــ 

  .الدوافع و احلاجات وغريها ، مث البحث يف خلفياا و خمتلف نواحيها 

املنهج الوصفي يهدف إىل تقدمي خصائص موضوع حمدد، من خالل مجع البيانات و تصنيفها و "كما أن    

ص و حتليل النتائج والكشف عن جوانب الظاهرة والعالقة بني عناصرها من تسجيلها وتفسريها واستخال

  1"جهة ،وبينها وبني الظواهر األخرى اليت تعاجلها وسائل اإلعالم  اجلماهريي يف شىت ااالت 

أسلوب من أساليب التحليل املرتكز على معلومات كايف و دقيقة عن ظاهرة أو موضوع حمدد، ومن "وهو 

و فرتات زمنية معينة، للحصول على نتائج عملية مت تفسريها بطريقة موضوعية ، و مبا ينسجم خالل فرتة أ

  .1"مع املعطيات الفعلية للظاهرة

                                                           
1 ،
�ر�� ،��.ت ا�&P�ث ا����"� ا����"�.�� ا���J ا���� K�:ا ،Lا���� 
-2008، ا���7K ا����&

  .180،ص2009
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وعن مراحل هذا املنهج فهما مرحلتان أساسيتان مها مرحلة اإلستطالع واليت دف لتكوين إطار واضح  

  .ملشكلة البحث و مرحلة الوصف املوضوعي اليت متثل مجيع العمليات اليت دف للوصول إىل النتائج

  :أما عن مزايا هذا املنهج فهي 

  .موضوع البحث  أن هذا املنهج يوفر بيانات مفصلة للظاهرة أو-أ

أن هذا املنهج يوفر تفسريا واقعيا للعوامل املرتبطة بالظاهرة أو موضوع البحث واليت تساعد على التنبؤ -ب

  2."املستقبلي للظاهرة 

وتأيت أمهية املنهج املستخدم للدراسة يف كونه يشكل ركيزة أساسية إليضاح سبيل البحث ، وكذا تسليط   

إلحاطة بنواحي الظاهرة املدروسة ،والفهم الدقيق هلا للبث يف دراستها و الضوء أمام ناظري الباحث ل

معاجلتها بعمق ، وهذا ما سيتم الوصول إليه بإسقاط التعاريف السابقة على الظاهرة اليت ندرسها ، حيث 

، نضع تصورا للوضع الراهن من خالل معرفة واقع تكنولوجيا اجليل الثالث للهواتف احملمولة يف اجلزائر 

وحجم اإلقبال اجلماهريي عليها،وبالتايل حتديد العالقة بني هذه التكنولوجيا واجتاهات اجلمهور ومدى 

  .إحقاقها حلاجام املختلفة

  

  

   

                                                                                                                                                                             
1
 ا�دار��ا�.وا�د وا��را	ل و ا��ط
�.�ت، �(�� ا����5د وا�!(وم :������ ا�
	ث ا�!(�� ���د ��دات و أ�رون، 

  .47،ص1997،ا	)��%� ا�رد+��،
2 ،
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�(�B�  .66،ص2008،دار ا�����،ا*ردن،SPSSا




 ���را�ـــــــــــــ��� ا����� ا��

  

22 

 

  :أدوات جمع البيانات. 8

تكمل اآلداة املنهجية املستخدمة يف البحث وظيفة املنهج املتبع، واليت بواسطتها يتم جتميع البيانات و 

هي الوسيلة اليت جيمع ا الباحث بياناته ، وتتحكم "من أجل حتقيق نتائج البحث، فأداة البحث  املعلومات

  1."فرضية البحث يف إختيار هذه األدوات

  :وعلى هذا فقد إستعنا يف حبثنا هذا باألدوات املنهجية اآلتية   

  :أداة المالحظة الميدانية.أ

ومعايشة جمتمع البحث املدروس، مث تدوين املالحظات الضرورية يف اليت تلزم الباحث بالنزول إىل امليدان 

ورغم أهلية هذه اآلداة إال أن النتائج املتحصل عليها تبقى غريقابلة للتعميم لعدة أسباب . شكل نتائج عامة

  .، لذا وجب أن ندعمها بأدوات حبثية أخرى

وهي اليت يشرتك فيها القائم   Participant Observationأو املعايشة : "المالحظة بالمشاركة-

باملالحظة مع األفراد أو املبحوثني يف مواقف املالحظة ويتفاعل معهم، للوصول إىل تفسريات صادقة 

  2."ألسباب السلوك، من خالل معايشة نفس املواقف أو املناقشة وتبادل اآلراء

  :أداة المقابلة -ب

ادثة بني الباحث وشخص أو أشخاص آخرين دف الوصول إىل حقيقة أو موقف حم:"وتعرف املقابلة بأا 

معني لتحقيق أهداف الدراسة، ومن األهداف األساسية للمقابلة احلصول على البيانات اليت يريدها الباحث 

  1."والتعرف على مالمح أو مشاعر املبحوثني يف مواقف معينة

                                                           
�5 ا�$�8�V و���<%5 ا��!�"�ر'� و"�� ا��و��ري، 1">،دار ا�%�K ا�&UP ا��!�� أ<

  .306،ص2000،ا��&��N،د�0/
  .250،صا���#* ا�6�;���� .�� ا�����، 2
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  :أداة اإلستبيان  -ج

هو تلك القائمة من األسئلة اليت حيضرها الباحث بعناية يف تعبريها عن املوضوع املبحوث يف إطار "اإلستبيان 

اخلطة املوضوعة ،لتقدم إىل املبحوث،من أجل احلصول على إجابات تتضمن امللومات والبيانات املطلوبة 

."ها من جوانبها املختلفة لتوضيح الظاهرة املدروسة، وتعريف

                                                                                                                                                                             
  .517،ص ا���#* ا�6�;���� .���ات وآ�Oون، 1




 ���را�ـــــــــــــ��� ا����� ا��

  

24 

 

1  

ويستخدم اإلستبيان جلمع املعلومات بشأن معتقدات ورغبات املستجيبني وكذلك احلقائق اليت هم على "ــ    

علم ا، وهلذا نستخدم االستبيانات بشكل رئيسي يف جمال الدراسات اليت دف إىل إستكشاف حقائق 

   2."ول األفرادعن املمارسات احلالية، واستطالعات الرأي مي

  .اإلستبار ، اإلستفتاء و اإلستقاء : وهو يعرف يف األوساط البحثية أمسا أخرى    

  :العينة ومجتمع البحث -9

جمموعة من الوحدات ختضع للدراسة التحليلية أو امليدانية ،وجيب أن تكون ممثلة متثيال "ــ تعرف العينة بأا 

  3."تعميم نتائجها عليهصادقا متكافئامع اتمع األصلي وميكن 

  :وهذا ما يتفق معه التعريف التايل    

والعينة هي جزء من اتمع ، أو هي عدد من احلاالت اليت تؤخذ من اتمع األصلي ، وجتمع منها " ــ 

وذه الطريقة فإنه ميكن دراسة الكل عن طريق دراسة . البيانات بقصد دراسة خصائص اتمع األصلي

  4."أن تكون العينة ممثلة للمجتمع املأخوذة منه اجلزء، بشرط

تتمثل يف عدد من طلبة علوم اإلعالم واإلتصال جبامعة مستغامن ، وقد اخرتنا " قصدية"وعلى هذا فعينة حبثنا 

هذه الفئة من اتمع بإعتبارها تعىن بالتكنولوجيا تبعا ملؤثرات عديدة ،وكذا نظرا ملستواها التعليمي وحاجتها 

                                                           
11  ،
لأ"�� =# �������،د�-ان ا��!�-.�ت ا����&��، 4، ط�$ھM ا�&UP ا��!�� �� �!�م ا���م وا

  .220،ص2010ا��8ا �،
677"� �$��"� ا�&UP ا��!�� �� ا��!�م.�-د .�� هللا ا�&$�Kي، 2�  .172، ص2008،دار ا�8��7، د�0/، 3،طا
3 ،
��S #= >�-�5زي،.�� هللا .��� ا�����"$���� و�%#�0-رات '��T 2، طأ<!�ب ا�&UP ا�،

  .159،ص1994،)ن.م.د(�2ر،
  .168،صا���#* ا�6�;.�-د .�� هللا ا�&$�Kي،  4
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ذه الوسائل لتداول املعلومات و اإلتصاالت ، كما نرى أا أكثر متثيال للمجتمع األصلي نظرا إىل ه

  .إلختالف أسباب إستخدام أفراد العينة لإلنرتنت وخمتلف الوسائط اإلتصالية احلديثة

 العينة اليت العينة الغرضية ،العمدية أو العينة النمطية، وهي أمساء تشري كلها إىل" وتدعى العينة القصدية ــ 

يقوم الباحث بإختيار مفرداا بطريقة حتكمية ال جمال فيها للصدفة ، بل يقوم هو شخصيا بإقتناء املفردات 

املثلة أكثر من غريها ملا يبحث عنه من معلومات و بيانات ، إلدراكه السابق تمع البحث و العناصر 

   1."املهمة فيه

   Sample Judgment (Purposive):ذات  غرض "كمة ــ كما تسمى هذه العينة بالعينة احمل

وهي عينات غري احتمالية يتم فيها اختيار املفردات حسب صفات معينة ختدم غرضا معينا   

Appropriat  characteristie of the sample membres     اوتتميز بإعتدال نفقا

  2(...)."التنبؤ واستخدامها معتدل و يستفاد منها يف بعض األنواع من عمليات

وعليه متثلت عينة الدراسة ــ كما سبق ــ يف عدد من طلبة اإلعالم واإلتصال جبامعة مستغامن وقد جاء اختيار 

هذه العينة نظرا لإلرتباط الوثيق بني التخصص وموضوع الظاهرة اليت حنن بصدد معاجلتها وعليه فهذه العينة 

كانوا من مستخدمي ون من طلبة اجلامعة سواء  من اتمع تتوافر فيها خصائص اتمع األصلي املفرتض املك

.التقنية أو ال

                                                           
1  ، 
  .198-197، صا���#* ا�6�;أ"�� =# ����
2  ، 
B��  .172-171،ص  ا���#* ا�6�;���-د ا����?
 ،دMل ا�
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  :تمهيد

تطورت وسائل االتصاالت و تكنولوجيات اإلعالم و اتسع استخدامها ليشمل خمتلف    

بل و ‘ الفئات االجتماعية على اختالف مستوياا االجتماعية و االقتصادية و الثقافية 

أين تتواىل ‘صارت اإلحاطة بآخر صيحات اإلنتاج يف هذا اال مطلبا ملحا يف هذا العصر

" املخرتعني "و تظهر اختالالت التطور جمددا بني ‘جية يف شىت ااالت االخرتاعات التكنولو 

  .أوما يسمى أيضا بالفجوة الرقمية ‘ " املستوردين للتكنولوجيا "و

جممل املعارف و اخليارات و املهارات " إذا كانت تكنولوجيا االتصاالت تعرف على أا    

دية و التنظيمية اإلدارية املستخدمة يف مجع املرتاكمة و املتاحة و األدوات و الوسائل املا

و هي نسبية بطبيعتها و ترتبط أشد االرتباط بدرجة [...]املعلومات و معاجلتها و إنتاجها

و ما قد يعد حديثا يف جمتمع ما قد يعد تقليديا يف جمتمع آخر   ‘تطور كل جمتمع 

كاجلزائر مثال ، هو حديث فاحلديث عن زوال الصحافة املكتوبة يف بعض الدول النامية  1".

عن "الصحافة اإللكرتونية "مبكر جدا يف ظل نقص استخدام البديل األساسي هلذه الصحافة 

وحىت رغم كثافة هذا االستخدام فال ميكن اجلزم بارتفاع نسبة مقروئية املواد ‘ طريق اإلنرتنت 

مع وجود البديل على األقل ليس  –اإلعالمية اإللكرتونية من طرف أغلب شرائح اتمع 

،هذا دون اخلوض يف موضوع عدم توازن املستوى التعليمي و عدم التمكن من  –الورقي 

  .بعض التكنولوجيات و لو كانت بسيطة االستخدام

هناك "و عن حداثة تكنولوجيات وسائل اإلعالم و االتصال يرى الدكتور فضيل دليو أن    

اليت تشمل الوسائل ما قبل ) TIC(ال تكنولوجيات  اإلعالم و االتص" من يفرق بني 

" التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم و االتصال " ، وبني ...صحف ، جمالت : اإللكرتونية 

)NTIC ( اليت ختص الوسائل اإللكرتونية ) 2...) "راديو ، تلفزيون ،إنرتنت  

                                                           
  34- 33، ص ا��ر�% ا���
قھ+د "وي،  1
 30، صا��ر�% ا���
ق���ل د	و ،  2
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 عرفت البشرية منذ منتصف القرن العشرين  مرحلة جديدة يف تطور وسائل اإلعالم و(

عصر " ون بــ االتصال  اإللكرتونية ، و الذي يصفه الباحثان سرج برو  و فيليب بروت

  االتصاالت املتعددة

، فكما لكل عصر تكنولوجياه اخلاصة ، فإن تقنيات هذا العصر توحد كل  سابقاا و  1).االجتاهات 

ل أحناء العامل يدركون بال و القائمون باالتصال يف ك‘ "وسائل امللتيميديا "تدجمها على نفس الوسيط 

  .شك التأثري الكبري الذي حتدثه هذه الوسائل الرقمية و اإللكرتونية احلديثة 

  

ومل يكن اإلعالم الرقمي أو الشبكي إال وليد االهتمام البالغ باالستطالع توجيهات  مجهور املتلقني     

فع مستوى تكوينه  وتأهيله للتمكن من للمضامني اإلعالمية ، و كنتيجة حتمية ألزم القائم باالتصال بر 

مواكبة التطورات احلاصلة يف جمال ختصصه،  ومل يعد يفكر يف كيفية بث الرسالة و املضمون اإلعالمي 

فحسب ، بل تعداه األمر إىل إيالء إهتمام خاص بالشكل الذي ستبدو عليه هذه الرسالة و يأيت هذا  

  .يف مستوى املنافسة  كله مع توافر عنصري السرعة و السبق للبقاء

  

كاال ‘ أما تطبيقات هذه التكنولوجيات فتعدت اال اإلعالمي وصوال إىل جماالت هامة أخرى

وهذا إن دل على شيء فهو ‘.... االجتماعي و اإلعالمي جمددا ‘  السياسي ‘ االقتصادي‘ التعليمي

خاصة و أن ‘ شطتهم اليومية زيادة حجم اعتماد املستخدمني على هذه التقنيات حىت يف أبسط أن

و ‘متابعة استخدام معطيات العصر من وسائل و أجهزة و مبتكرات "تكنولوجيا االتصال دف إىل 

2[...].تطبيق استخداماا احلديثة و االستفادة منها يف شىت مناحي احلياة اإلنسانية 
  

  

  

                                                           
 .33، ص��2003ھ���/ و���.�/، دار ھو��، ا	)زا.ر، : ����% ا���م وا��!(و��ت���د 	%��ب،  1
�و�و��� ا ���لأ*��ء �*�ن ���ظ،  2�: ا���م ا�����(� �� ��ر ا���7ء ا����رو�� ا��!(و���� وا�ر�5�:  �

communication Interactive Technologie I nternet-Cyber Space-Digital، ،  "+#ر	%ر��� 	دار ا	ا
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  1."وناا لتنتج املعلومة و تدقق فيها وتنظمهاوهي املنظومة اليت تتكامل مك: " منظومة تكنولوجيا املعلومات 

  :و اليت تتكون من أهم العناصر الداخلية و العناصر اخلارجية نوردها كالتايل 
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  عناصر منظومة تكنولوجيا املعلومات و مكوناا األساسية:  01شكل رقم 

  : وميكن إمجال األسس التقنية للتكنولوجيات اجلديدة لإلعالم و االتصال يف الشكل التايل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .أهم األسس التقنية لتكنولوجيات  اإلعالم و االتصال اجلديدة : 02الشكل رقم 

  

 

)"���ت ��!�� ا�


 ر�2

�ظ�ي? 

 د��0م ا��3ز�ن
������ ا�7

 ا������

 د��0م ا�ر��ل
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 ا*'�8ة ا����-��



-�-'�� ا:.Aم و اM?��ل ا����;�ا�K?                                             ا*ول I�%   

31 

 

حتتاج التكنولوجيا عموما و تكنولوجيا املعلومات خصوصا إىل توافر عدة عناصر و ترابطها للحكم عليها بأا          

قودنا للحديث جمددا عن منظومة متكاملة ، ويعد عنصر االقتصاد أحد هذه العناصر إن مل يكن أمهها على اإلطالق ، مما ي

  .أسباب الفجوة الرقمية بني بلدان الشمال و اجلنوب 

  

فاألعمال اإللكرتونية العربية ال تزال متأخرة كثريا عن الوثرية املتسارعة اليت تسري ا باقي البلدان النامية كبلد اهلند         

املية يف معظم خصائصها ، غري أا ختتلف عنها كثريا يف ال ختتلف األعمال اإللكرتونية الع" فضال عن الدول املتطورة ، 

، وأما العوامل اليت تعيق انتشار األعمال اإللكرتونية [...]  متواضعا مستوى انتشارها ويف جمملها الذي ال يزال 

1. "فهي كثرية و أمهها ضعف مستوى التقدم التكنولوجي و تدين معدالت النمو االقتصادي 
  

غض النظر عن التأثريات النامجة عن استخدام هذه التكنولوجيات من طرف اتمعات ، هذا دون أن ت    

وقد أصبح لتكنولوجيا اإلعالم و املعلومات دور كبري يف إحداث تغيريات فكرية و إيديولوجية عرب تناقل و "

  2.  "و السلبية تصدير املعلومات املتمثلة يف األخبار و األفكار و الثقافات املختلفة االجيابية منها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، دار وا.ل 	"+#ر 2،ط����ر ا��ز�9 ا���و�.� �
ر ا ��ر�ت: رو��ا���و�ق ا�����و*ف أ��د أ�و �4رة،  1

 .46، ص2007وا	�وز�2، ا�ردن،
�و�و��� ا�و��0ط ا���!ددة�*+�ن #!�ق  2�، )ن.م.د(، )press( ، دار �رس �� ا����ل ا����� و ا ��ر�ت: ، �

 .178،ص2007
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  ماهية  تكنولوجيا اإلعالم و االتصال  الحديثة: المبحث األول 

 التكنولوجيا الرئيسة و التكنولوجيا اإللكترونية:  1

  

و  )التلغراف(أى اخرتاع اإللكرتونات سيطرة وسائل اتصال القرن التاسع عشر كاهلاتف و الربق الكهربائي 

عربها إرسال الرسائل باستعمال الكوابل النحاسية ، قبل االنتقال إىل االعتماد على الفاكس ، اليت كان يتم 

الراديو و األقمار الصناعية يف إجراء االتصاالت و إرسال الرسائل اإللكرتونية بسرعة أكرب ، ليليها اخرتاع 

من الزجاج أو  اليت تتكون من أسطوانة رقيقة جدا) Optic Fiber Cables(األلياف البصرية الزجاجية 

وتكسى هذه النواة بطبقة من الزجاج تكون مصممة  Coreالبالستيك  بثخانة الشعرة تسمى النواة  

و اليت بدورها تكون حممية بغطاء خارجي من    kevlarومن مث تغطى بطبقة مقواة ‘لعكس الضوء عليها 

  .ثاين لالستقبال وجيب استخدام سلكني من هذه األلياف األول لإلرسال و ال 1البالستيك 

  :وتتمتع األلياف الضوئية بامليزات اآلتية 

  .جودة البيانات أو املعطيات اليت تنقل باستخدام الكوابل الليفية البصرية  -

عوضا عن االستعانة يف ذلك ] 1و 0[تسجيل املعطيات رقميا باستعمال سلسلة من الرتميز  -

 .بالطيف الراديوي

كما توفر ، ضغط البيانات مما يوفر مساحات أوسع  للتخزين أتاح بث االتصاالت رقميا إمكانية -

 :األلياف البصرية املزايا التالية

 منيعة ضد التداخل الكهرومغناطيسي و التداخل من األسالك ااورة .1

ميجابايت يف الثانية  وقد وصلت حاليا إىل  100سرعة إرسال بيانات مرتفعة جدا بدأت ب  .2

 . ميجابايت يف الثانية  200000

  

 

                                                           
�و�و��� ، 	�ث �د  ا	*��ر ا	���*' ،���د ا	+%��+�  1����
��ت ا�	��و
  :ا���� ت و ا�:

COMMUNICATION  &COMPUTER  NETWORKSTECHNOLOGY‘  2وز��	"+#ر و ا	دار إ�راء 
 .297،ص 2009،ا�ردن ،
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يف األلياف البصرية  يتم حتويل البيانات الرقمية إىل نبضات من الضوء وحيث أن ال مير ذه  - 1

  1".األلياف أي إشارات كهربائية فإن مستوى  األمن الذي تقدمه ضد التنصت يكون مرتفعا 

  

 : الرقمنة -

عملية حتويل البيانات إىل شكل رقمي بواسطة : " إىل أا   Dégitizationيشري مصطلح الرقمنة 

  [...].الكمبيوتر يف نظم املعلومات 

  

إىل شكل    analog materialعملية حتويل املواد التناظرية : ويعرفها أمحد حممد الشامي بأا 

 وخصوصا  للتخزين و االستخدام يف   digital  . ;i.e electronicإلكرتوين يعين رقمي 

  2 ."الكمبيوتر 

  

أين ترمز ].1و  0[حيث تتحول اإلشارات الرقمية يف البث الرقمي إىل ترميز رقمي مكون من 

وهي تعكس مرور ) 1(و أحاد ) 0(، تتكون من أصفار )  Bits(املعلومات يف شكل أرقام ثنائية أو 

صوت مثل املكاملات اهلاتفية ، (فيتم حتويل البيانات و املعطيات   3."أو عدم مرور التيار الكهربائي 

يف البث الرقمي من شكلها املادي إىل معطيات مشفرة مضغوطة بواسطة جهاز ) صورة  مثل نص

املسح الضوئي ، مث عرضها يف شكل إلكرتوين ، كما حتتل أصغر مساحة يف سعة ختزين  احلاسب اآليل 

املتلقي من فهم احملتوى بعد فك التشفري ، أما يف البث التناظري فتمثل ، هذا األخري الذي ميكن 

البيانات يف شكل إشارات متصلة للبيانات أي باعتماد نظام احملاكاة و قد أدت عدة أسباب إىل توايل 

  :حماوالت اخرتاع بديل النظام التناظري منها 

  

 .التشويش احلاصل على مستوى أنظمة اإلرسال  -

 .اإلشارات الكهربائية املتماثلة تداخل  -

                                                           
 .، ا	�و�2 +!*/ا��ر�% ا���
ق	�ث �د ا	*��ر ا	���*'، ���د ا	%��+�،  1
�� �� ) ا��	�وى ا�ر�5�(ا�ر���5 أ*��� ���د ط�� ���س، ا	���+�ت  2
ا����ود��ت ا�ر���5 �(> :

��ء..ا�
ر����ت،  ا����وم: ا ��ر�ت،ا��زء ا1ول
، ا	#ر�� ا	%ر��� ا	���دة 	"�*و�ق وا	�ور�دات، ا �داع ا�ر�5�..ا�
 .46،ص2013ا	��ھرة، 

 ، صا��ر�% ا���
ق���ل  د	و،  3
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، الذي ختزن فيه املعلومات وتنقل   Digital Worldتعين عامل األرقام " و عليه فالتقنية الرقمية 

و هي لغة اآلن املعتمدة للحاسبات ) 1و 0(يف هيئة سالسل مكونة من رقمي الصفر و الواحد 

  :كما ميكن توضيح الفرق األساسي بني النظامني التناظري و الرقمي  من خالل الرسم التوضيحي التايل   1 ". الرقمية.

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  2اإلشارات الرقمية :  )3(شكل رقم 

                                                           
�و�و��� ا ���ل#ر�ف درو�ش ا	��ن،  1�، ا	دار ا	��ر�� 2،ط �������ا���3طر وا��	د��ت وا��4)�رات ا: �

 .223، ص2005ا	"�+�+��، ��ر 
��ت ا��	(�� وا ��ر�تو	�د *(��، �د ا	!��ح ا	����' ، 2
، ا	#ر�� ا	%ر��� ا	���دة 	"�*و�ق وا	�ور�دات، ا�:

 .20، ص��2007ر، 

  

  intensity 
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   1اإلشارات التماثلية: )4(شكل رقم 

الذي يشري ‘  )"new media"(يتحدث اجلميع اليوم عن بروز اإلعالم االفرتاضي أو اإلعالم اجلديد 

  .2[...]عموما إىل اجلمع بني تكنولوجيات االتصال والبث اجلديدة و التقليدية مع الكمبيوتر وشبكاته 

أو مجهورهم ، إضافة إىل )  اإلعالميني(وما يوفره من خدمات النشر االلكرتوين سواء ألصحاب املهنة 

العودة و التصحيح و حتديث امليزات األخرى مثل التفاعلية و ال حمدودية مساحة النشر فضال عن إمكانية 

احلالة، و اليت أسهمت كلها يف تقليل اجلهد و التكلفة من جهة، و يف رفع مستوى التعليم و اإلحاطة جبديد 

  .التكنولوجيا يف جمال الذي يتخصص فيه الفرد املستخدم من جهة أخرى 

مية مثل مواقع الويب ، والفيديو العتماده على التكنولوجيا الرق" كما يعرف اإلعالم الرقمي ذا املصطلح   

، و هو  3)".الكرتونيا(والصوت و النصوص ، و اليت نقوم بنقل كافة املعلومات و الصور و الصوت رقميا 

اإلعالم الذي مكن املستخدم املتلقي للمضمون اإلعالمي ، من أن يكون عنصرا فاعال و مؤثرا يف العملية 

  4".التفاعل وبني املستخدم و الوسيلة  حيقق درجة عالية من"االتصالية ، ألنه 

                                                           
 .، ا	�و�2 +!*/ا��ر�% ا���
قو	�د *(��، �د ا	!��ح ا	����' ،  1
 .35، صا���
ق ا��ر�%���ل د	و،  2
�"�ل #�را،  3 '"��ت ا��وا�ل ا�������: ا���م ا��د�د
 .54، ص2013، دار أ*��� 	"+#ر وا	�وز�2، ��ن  :
 .31، ص2006ا	�#رق ا	����'، : ، دار أ*���ا��!�م ا��������د )��ل ا	!�ر،  4

  

  intensity 
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  :نشأة تكنولوجيات اإلعالم و االتصال الحديثة و تطورها : 2

  : احلواسيب اآللية  – 1

  )اإلنرتنت(الشبكة العاملية  - 2

  اهلاتف النقال  - 3

  

 : الحواسيب اآللية  -1

  إلجنليزية    إشتقت كلمت احلاسب اآليل من لفض الفعل يف اللغة ا: ماهية احلاسب اآليل – 1

)to comput  ( ويقابله معىن حيسب يف اللغة العربية ومنه جاء املصطلح معربا ،.  

  

أو جهاز إلكرتوين يقوم بإدخال البيانات ومعاجلتها و ) مكون مادي (احلاسوب اآليل عبارة عن آلة 

الطابعة و ، مثل عتاد ) امللحقات(تعديلها و إخراجها ، باالستعانة ببعض األجهزة املوصولة 

الربجميات الالزمة للتشغيل ، ويتعامل جهاز الكمبيوتر مع كم هائل من املعلومات و املعطيات و 

اإلحصائيات الرياضية يف زمن قياسي و بدقة متناهية ، تسهل ملستخدميه تسيري شؤون حيام 

  .اليومية و العملية 

  

يف عامل االتصاالت واملعلومات، فقد  قفزة نوعية) جهاز الكمبيوتر (أحدث اخرتاع احلاسوب اآليل 

حتققت ميزات السرعة و الدقة لنظم املعلومات اليت يتم تداوهلا ، وقد أمكن بفضل هذا اجلهاز عدم 

القلق بشأن الكم اهلائل للبيانات و املعطيات اليت يتم ختزينها حىت بدون االستعانة بوسائط التخزين 

ب نفسه مبا حيرر مساحات يف الذاكرة األم من ناحية ، اخلارجية ، و أمكن ضغطها يف جهاز احلاس

  .و ضمان األداء الفعال و السريع للجهاز من ناحية أخرى
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  هذا و قد تضاعفت أمهية اجلهاز اآليل بتتايل االخرتاعات اإللكرتونية و األجهزة االتصالية ،

يعرف امتزاج تورين :" و احدث امتزاجها و اندماجها يف ما مسية بثورة االتصاالت و املعلومات 

االتصاالت واملعلومات بأنه تطبيق منظم للمعرفة العلمية ألداء مهام عملية للبشر و جمتمعام  ،و 

هي احلصول أو اكتساب أو معاجلة و ختزين و نشر املعلومات الرقمية و النصية و الالسلكية و 

صال السلكية و الالسلكية و الصوتية من خالل جمموعة من األجهزة اإللكرتونية و أجهزة االت

  .1الكمبيوتر

  

يوافقنا الرأي عندما يتم إسقاط أنظمة تأليف الوسائط املتعددة يف أجهزة " شفيق " و لعل الدكتور 

حيث و من أجل إنتاج وسائط متعددة ‘  الكمبيوتر على احلواسيب الشخصية و اهلواتف النقالة  

  :االعتبار ناجحة البد من أخذ العناصر التالية بعني 

  

أساليب / السمات الفردية و االجتماعية /الفئات : اجلمهور املستهدف)1

  ...............................التعليم

توقعات اجلمهور / أهداف املربمج املسطرة :أهداف الربامج )2

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

معلومات أو بيانات أو ما يقدمه للملتقى من :حمتويات الربنامج)3

  .................................تطبيقات

  2.أي ردود فعل اجلمهور املستخدم إزاء األجهزة:درجة التفاعلية)4

  

                                                           
 .13ص ا��ر�% ا���
ق،أ*�� �*�ن ���ظ،  1
 .131-130ص، ا��ر�% ا���
ق�*+�ن #!�ق،  2
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و هي نفس ااالت اليت تتواجد فيها ‘ميكن استخدام الوسائط املتعددة يف جماالت علمية عدة " 

  :احلاسبات الشخصية 

  

  .االتصاالت -

  .معاجلة النصوص -

  .التصحيح اهلندسي -

  .التعليم -

  .التسلية -

  .احملاكاة -

  

1". و غري ذلك من ااالت و خاصة اال اإلعالمي 
  

مفادها دمج عديد الوسائل يف وسيط واحد أي ) multimédia" (الوسائط املتعددة" حيث أن حقيقة 

وقد بدأ هذا التوحيد "  تصغري، تعويضها بدعامة اتصالية واحدة ، توجد كل ميزاا السابقة مع االجتاه حنو ال

و اإلدماج ضمن وحدة احلاسوب الذي أضيفت إىل وظائفه األساسية إمكانية قراءة األقراص املضغوطة ، 

، مث بدأ  هذا اإلدماج ينتقل تدرجييا إىل ....تأدية وظيفة  اهلاتف والفاكس ، االتصال بشبكة اإلنرتنت 

  2". ف و اهلاتف اخللوي متعدد الوظائفالوسائل األخرى كالتلفزيون متعدد الوظائ

  

  :أجيال الحاسب اآللي -2

  

إن تشبيه املراحل العديدة املتتالية لتطور جهاز احلاسب اآليل بالثورة ال يأيت من العدم ،فالعودة إىل البدايات 

األوىل لنشأة اجلهاز يف صورته األولية جيعلنا نقف عن كثب على حجم التطور املذهل الذي خصص هلذا 

لتحول من الصمامات املفرغة  إىل الرتانزيستور و ا(و فيزيائية ) احلجم(اجلهاز اإللكرتوين من عدة نواح تركيبية 

                                                           
 .158، صا��ر�% ا���
ق+!س  1
 .81، صا��ر�% ا���
ق���ل د	و،  2
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ومن ناحية الربجمية ، مع العلم  أن أغلب املصادر تشري إىل أن هذه ) شرائح السيلكون و األلياف الضوئية 

االخرتاعات كان مصدرها األول نتائج البحوث و التجارب لعلماء، اختصاصيني وحىت هواة من كربيات 

  .اجلامعات الغربية 

  

 ):1956-1946(ئص الجيل األول للحاسب اآللي خصا  - أ

 

املفرغة ، ومنها الصمامات اإللكرتونية اليت تنقل اإلشارات ) األنابيب( استخدمت فيه الصمامات  -

الكهربائية داخل الدوائر الكهربائية عرب الغازات أو الفراغات ، لكن هذه الصمامات احتاجت إىل 

 .اسوبالتربيد املتواصل للحفاظ على أداء احل

 

 .متيزت حواسيب هذا اجليل بأداء جد بطيء، فضال على تكلفتها الباهظة و حجمها الكبري جدا  -

  

 

، وميكن أن تشغل )طنا مرتيا 30(كانت اآلالت احلاسبة تزن ما يقارب ) 1946(حىت العام  -

ت مت.عند التشغيل ) كيلو واط   100(مساحة غرفة أو خمربا كامال فضال عن استهالك ما يزيد عن 

جوزيف ماري "، " بليز باسكال" االستفادة من التجارب الرائدة للعلماء يف هذا اال أمثال

، وغريهم ، حيث مل تكن أغلب " فانفر بوش "، " هريمان هولريث "، "تشارلز بابيدج "، " جاكار

 .بدايات  حبوثهم و جتارم لتحسني جهاز الكمبيوتر إىل نقاط انتهاء جتارب السابقني 

  

 .ساطة برامج ولغة التشغيل ب -

 

 )1964 -1960(خصائص الجيل الثاني للحاسب اآللي   - ب
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 .اخرتاع الرتانزيستور كبدليل على الصمامات املفرغة  -

 .بداية االجتاه حنو تصغري حجم اجلهاز احلاسب ، مبا جيعله يستهلك اقل وقت وطاقة للتشغيل  -

 .استخدمت حواسيب هذا اجليل يف اإلحصاء السكاين  -

 .زيادة سعة التخزين للجهاز، باستعمال األجهزة املمغنطة  -

 .تطوير لغات الربجمة و املعاجلات  -

يعد استخدام هذه احلواسيب حكرا على االختصاصيني و املهتمني فقط بااللكرتونيات نظرا لثمنها  -

 الباهظ

  ) .1974 -1965(خصائص الجيل الثالث للحاسب اآللي  –ج 

  

 .ونية املتكونة من آالف الرتانزستورات على رقاقات السيلكون استخدام الدوائر اإللكرت  -

زادت احتماالت طول العمر للحاسب اآليل بفضل التحسني و التطوير احلاصل على مستوى   -

 .تسيري الطاقة 

  .التوسع يف استخدام األقراص املمغنطة و أجهزة القراءة الضوئية كوسائط للتخزين  -
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  ): 1995 – 1974(ب اآللي خصائص الجيل الرابع للمحاس-د

  

اليت تعمل بواسطة قطعة صغرية من أشباه " استخدمت فيها الدوائر اإللكرتونية املتكاملة  -

مثن نصف بوصة مربعة  –اليت تبلغ مساحتها   –بالشرحية الدقيقة    –املوصالت احلرارية تسمى  

زت كمبيوترات هذا اجليل مع صف من الرتانزستورات الدقيقة مطبوعة أو حمفورة عليها ،  و متي

  )1(" . بالسرعة مع الصغر يف احلجم

و كتلك اليت كانت تنتجها ) pc(و املعروفة أيضا بتسمية  ) Apple(مثل احلواسيب الشهرية 

 ).IBM(شركة 

  .تعدد لغات الربجمة  -

بفضل أسعارها الرمزية و , صارت حواسيب هذا اجليل يف متناول األفراد و املؤسسات  -

 .استخدامها من الناحية التقنية سهولة 

من أجل جعلها أكثر كفاءة يف ‘ استمرت وسائط التخزين هي األخرى يف التطور  -

 .التخزين و مرونة عند اسرتجاعها و التعديل يف البيانات اليت حتتويها

 

 ):إلى اليوم  – 1995(خصائص الجيل الخامس للحاسب اآللي  –و  -

 

ة املستخدم الرسومية منذ التسعينات ،  و ما حتتويه من بدء تزويد احلواسيب بتقنية واجه -

أيقونات يكفي نسخها على سطح املكتب و ضغط زر الفأرة مرتني للوصول إليها و 

استخدامها ،  كما كانت خلفية سطح املكتب بيضاء و الرموز و كذا األيقونات 

أين توفر لنا هذه باللونني األبيض و األسود ،  مث استمرت يف التطور إيل غاية اليوم 

 .اآلالت صورا و نصوصا عالية الدقة و التشبع اللوين 
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مواصلة الشركات املتخصصة يف إنتاج احلواسيب يف عملية تقليص أحجام احلواسيب  -

 .اآللية مبقابل زيادة سرعة أدائها و حفاظها على الطاقة 

  

 

 ،)للتدوين فقط(اللكرتونية حواسيب اليد أو املفكرة  ا: ظهور أنواع أخرى للحواسيب الشخصية  -

  )........   .lap top(احلواسيب احملمولة            

 

زيادة كمية ونوعية يف عدد الشركات املصنعة للحواسيب اآللية،  أو ملحقاا من عتاد أو برجميات  -

.  ..... 

 

سواء بإنتاجها تشهد برامج و أنظمة التشغيل و التطبيقات هي األخرى على اختالفها منو متزايدا ،  -

 .من طرف الشركات  املتخصصة أو تقليدها 

  

  :أنواع الحواسيب اآللية   - 3

 

تستخدم يف املكاتب و املؤسسات إلجناز : احلواسيب ذات احلجم الكبري و املتوسط و الصغري  – 1.3

  .املهام املكتبية وغريها 

  

ارها املعقولة و استخدامها يف و تتميز بأسع) P.C(الكمبيوتر الشخصي : احلواسيب الصغرية  -2.3

  .املكاتب و املنزل 
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يستطيع املستخدم نقلها معه أثناء التجول ، تؤدي مهام : احلواسب احملمولة أو حواسب اجليب  -3.3

  .عديدة منها حترير النصوص ، الصور و الفيديو ، ميكن اعتبارها مفكرة جيب

  ):االنترنيت ( ثانيا 

 :مفهوم تكنولوجيا المعلومات  -1

جمموعة من العناصر و القدرات اليت تستخدم يف مجع البيانات و املعلومات وختزينها و نشرها " هي  -

باستخدام تكنولوجيا احلاسبات و االتصاالت بسرعة عالية و كفاءة إلحداث شيء مفيد يساعد 

  1" . على تطور اتمعات

  :مفهوم اإلنترنت-2

ثوريت املعلومات و اإلتصال استعماال على مدى أزيد من تعد اإلنرتنت إحدى أشهر تطبيقات إندماج    

ثالثة عقود كاملة من الزمن ، و رغم ذلك الزلنا جند ان إشكالية اإلتفاق على مفهوم مصطلح معني تتكرر  

كثريا يف جمال اإلعالم و اإلتصال ، و األمر سيان مع مفهوم اإلنرتنت الذي يتغري من جمال إىل آخر ، و من 

و يف اآليت مثال ال : ر فقد يعرفها اإلعالمي خالفا لتعريف السياسي أو اإلقتصادي مثالشخص إىل آ خ

  :حصر لتلك اإلختالفات بني الكتاب و اإلعالميني العرب

  ":انترنت"اإلختالف حول الترجمة الحقيقية لمصطلح -أ

كان موقع اهلمزة فيه،رغم أن أيا  "اإلنرتنت"بديال عن لفظ "الشبكة العاملية"يفضل الكثريون املصطلح العريب   

املصطلح يلقي أحيانا صعوبة يف اإلندماج ضمن املنظومة اللغوية العربية ، لكن تكراره سيولد التعود عليه مثله 

  ".احلاسب اآليل"أو "احلاسوب"الذي عرب إىل "الكمبيوتر"متاما مصطلح 

ألن "الشبكة الدولية للمعلومات" إىل)اإلنرتنت(و باملقابل نصادف من يرفض ترمجة املصطلح السابق    

مما جيعل اإلنرتنت "علمي"اليت تعين ) international(قد يعد تفسريا خاطئا لكلمة )inter(اللفظ

  .ملكية تديرها احلكومات و خاضعة للتقسيم السياسي الدويل، لكنها يف احلقيقة عكس ذلك

                                                           
 .67، صا��ر�% ا���
قھ+د "وي ،  1
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هي إختصار الكلمة   internet"إنرتنت"كلمة :و عكس التعريف السابق يرى التعريف التايل أن    

و معناها شبكة املعلومات العاملية اليت يتم فيها ربط جمموعة   international networkاإلجنليزية 

  1]".[..شبكات مع بعضها البعض يف العديد من الدول عن طريق اهلاتف و االقمار الصناعية 

  هل اإلنترنت إحدى الطرق السريعة للمعلومات ؟-ب

قد يرى البعض أن اإلنرتنت تعد إحدى الطرق السريعة للمعلومات ، لكنها يف احلقيقة جزء من الكل و    

يعرفها البعض اآلخر بأا الطريق السريع للمعلومات ، لكن الصحيح أن خط "ليست الكل الشامل ، حيث 

  .البنية التحتية للمعلومات الوطنية و اليت تعرب اإلنرتنت جزءا املعلومات السريع هو 

    

                                                           
، ����� ا	�)��2 ا	%ر�'، �.د�� إ�> ا ��ر�ت��	= ���د *%�دة، ���د ���ود ا	را��+'، (ء "' ��دان،  1

 .9، ص2010ا�ردن،  -��ن
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منها، كشبكات اهلاتف و األقمار الصناعية والتلفزيون و غريها من التقنيات اليت تسمح بإرسال و استالم 

  1الصوت و الصورة معا 

  

  2" [...] " ع للمعلوماتصورة من صور الطريق السري: "و لعل هذا ما يوافق التعريف التايل لالنرتنت بأا

وعموما مهما اختلفت التعريفات، يتفق اجلميع على مبادئ عمل االنرتنت و مزاياها كما تطلق عليها عدة 

  .الشبكة العنكبوتية و الشبكة املرتابطة للشبكات : تسميات منها 

  

ال ، وسائل االتص  computersحاسبات  -  informationمعلومات : و تتكون االنرتنت من "

communication  -  و بروتوكوالت و نظامprotocols     -  شبكة االنرتنتinternet. "3  

  

، اليت تستخدمها املؤسسات و الشركات لتسهيل " األنرتانت " و لالنرتنت نسخة مصغرة عنها تتمثل يف 

" خدم يفأداء و تسيري مهام داخل املؤسسة ، ولضمان سرية االتصاالت  بني العاملني فيها ، و تست

ونفس الربوتوكوالت و برامج التشغيل و التطبيقات اليت تستخدم مع   (HTML)لغة " األنرتانت 

االنرتنت ، و اليوم بفضل التطورات املدخلة على االنرتنت ميكن االستغناء عن املودم لالستفادة منها ، 

  .شكل مطردبفضل الشبكات الالسلكية كما يزداد عدد مستخدميها يف كل أحناء العامل ب

  

  

  

                                                           
،د�وان ا	�ط�و�ت ا	)��%��، ا	)زا.ر، ا�وظ�0ف، ا�����ل، ا1دوار:  ���ل�ؤ���ت ا���م وا)��ل ا	%�!�،  1

 .177، ص2010
�و�و��� و إد�و�و������د ا	#ط�ح،  2�، دار درا��ت �� ا�و��0ل وا�ر��0ل: ���75 ا���م �� ز�ن ا�!و��� 
�ن �

 .117، ص2006ا	?دى، �ن �"�"�، ا	)زا.ر، 
 .178، صا��ر�% ا���
ق�*+�ن #!�ق،  3
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  :التصميم التقني لالنترنت  -1

  

ببعضها البعض لتكون الشبكات الواسعة   LANعن طريق ربط الشبكات احمللية "نتجت االنرتنت 

WAN  و بربط الشبكات الواسعة مع بعضها مث تغطية العامل بأكمله لتتكون اكرب شركة اتصاالت حول

   1".العامل وهي شبكة االنرتنت 

  

ومع التغريات املختلفة  الطارئة على مستوى نشاطات األفراد و اتمعات يف التنقالت اليومية مع احلاجة إىل خدمات    

االنرتنت ، فضال عن الزيادة املطردة يف عدد مستخدمي األجهزة احملمولة خالل تنقالم ،استحدث نوع جديد من 

باستعمال وسط السلكي مثل ذبذبة إرسال "يسمح باالتصال باالنرتنيتالشبكات  االتصالية الالسلكية احمللية ، الذي 

)RF RADIO FREQUENCY(   أو اتصال باستخدام األشعة حتت احلمراء)IR IN  FRARED (

كما 2(".بدال من الكابالت و هذا يسمح للمستخدمني أن يكونوا على اتصال بالشبكة دون االرتباط فيزيائيا بني أجهزم 

التوضيحي التايل شبكات البث و االتصال لإلنرتنت و اليت ميكن تغطيتها بفضل خمتلف تقنيات التوصيل السابق يبني الرسم 

  .ذكرها 

  

  

  

  

  

 

3.بعض أنواع شبكات االنرتنت حسب نطاقها الرتددي :  05شكل رقم 
  

                                                           
 .9،صا��ر�% ا���
ق��	= ���د *%�دة ، ���د ���ود ا	را��+'، (ء "' ��دان ،  1
 .347، صا��ر�% ا���
قو	�د *(��، �د ا	!��ح ا	����'،  2
3 Wirelesstutorial:WI-FI ,3G,4G,WHITE SPACES AND BEYOND,(PDF)  

  WWW.OCTOSCOP.COM        : ���ح "@ ا	را�ط 

GSM.CDMA 

.LIMTS 

.3GPP 

TVWS. 

HO2.22 

REGIONAL 

METRO. 

HO2.10  

WIMAX 

PERSONAL 

HO2.15.3 

HO2.11 

WI.PI 

WAN 

MAN 

LAN 

RAN 
RAN 
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 SERVICES DIGITAL  INTEGRATED: (شبكات الخدمات الرقمية المتكاملة

NETWORK  (.  

دمج العديد من الشبكات لتقدم خدمات متنوعة ،وهذا النوع من الشبكات يتيح تبادل املعلومات بني وحدات  تتمثل يف

  .اإلتصال عرب خطوط االتصال املختلفة 

و هي سبكة تنقل اإلشارات رقميا بيم األجهزة ، و توفر " : ISDNوهناك من يسميها الربوتوكول    

  .ات اهلاتف و أجهزة املودم هذه الشبكة سرعة و كفاءة أكرب من شبك

تستطيع هذه الشبكة نقل الصوت و الصور و الفيديو و البيانات يف وقت واحد و ذلك بإنشاء عدة نوات 

لفرتة حمددة من الزمن و يتم االنتقال من   ISDNعرب األسالك و يسمحلكل قناة بأن تستخدم اتصال 

    1".طوال الوقت  قناة إىل أخرى بشكل جيعل كل قناة تبدو و كأا نشطة

  :طرق االتصال باإلنترنت-4

  :يتم الربط باإلنرتنت باستعمال عدة طرق منها "

  :اإلتصال عن طريق خط الهاتف العادي -1  

و هي من أقدم الطرق استخداما يف االتصال باإلنرتنت و تقوم على استخدام خط اهلاتف العادي و مودم   

كيلوبايت يف الثانية إال أن هذه السرعة تعترب بطيئة   56و قد ظهرت أجهزة مودم تدعم سرعات بلغت 

يدفع باملستخدمني مقارنة خبدمات الوب اليت أصبحت غنية بالصور و االصوات و مقاطع الفيديو مما 

  .إلختيار خدمة ذات حزمة أوسع 

 ISDN (INTEGRATED SERVICES(االتصال عن طريق خط -2  

DIGITAL NETWORK  :  

تعين الشبكة الرقمية للخدمات املتكاملة و فيها يتم االتصال عن طريق خط هاتف ذو خواص رقمية و مودم 

  .يت يف الثانية كيلوبا  128رقمي و يتيح هذا النظام سرعة اتصال تل 

                                                           
��ت ز��د �د ا	�ر�م ا	���' وآ�رون،  1
��ت ا ���ل ا��	(��(ھ�د�� ا�:
:(networks local  

area)LANS ( ،ر1ج��Aر���، دار ا .370، ص2010ا�ردن، -،��ن ا	%"�' 	"+#ر وا	�وز�2 ، ط 
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  ):ADSL(االتصال عن طريق خط المشترك الرقمي -3 

تعمل عن طريق فصل خط اهلاتف إىل جمالني ااذبذبة  ، جمال للصوت و جمال للمعلومات و ترتاوح سرعة   

ميغابايت يف الثانية و تستخدم فيها أجهزة مودم خاصة و  1كيلوبايت يف الثانية إىل   256النقل فيها من 

اشرتاك يف شركة اهلاتف ، تتميز هذه الطريقة بإمكانية استقبال و إجراء مكاملات هاتفية يف نفس تتطلب 

  .الوقت الذي يتم فيه االتصال باإلنرتنت 

 :االتصال عن طريق األقمار الصناعية  -4

ي متثل هذه الطريقة مستقبل االتصال باالنرتنت حيث أا سريعة جدا ورخيصة وميكن للقمر الصناع    

ميغابايت  2كيلوبايت إىل   400نقل ملفات البيانات و ملفات الصوت و الصورة بسرعات ترتاوح بني 

  1"يف الثانية

  :خصائص اإلنترنيت  -5

، مما يرتك املتلقي يف [...]تتميز اإلنرتنت باستخدام الوسائط املتعددة اليت تستحوذ على احلواس " - 

  2". حالة إشباع قوية حلواسه كلها

 .خدمات الوسائط املتعددة والقدرة على إدراج التشعبات و االرتباطات النصية و الوسائطيةإتاحة  -

 .حرية واسعة للنشر و اإلحبار بال رقيب -

ال تزامنية و ال مركزية اإلنرتنت، فهي غري مملوكة ألحد و املستخدم وحده من يتحكم يف إنتقاء  -

 .املادة اليت حيتاجها و يف الوقت الذي يناسبه

 اإلنرتنيت ميزة التفاعلية تتيح -

-  

  تطبيقات و خدمات اإلنترنت  -6

  

  )E MAIL(البريد اإللكتروني / 6-1

                                                           
 .270ص، ا��ر�% ا���
ق	�ث �د ا	*��ر ا	���*'، ���د ا	+%��+�،  1
ا�ردن، -، إ�راء 	"+#ر وا	�وز�2 ، ��ن6ي ، طا��د3ل �� ا ���ل ا����ھ�ر���ن *"���ن �و*@،  2

 .141،ص2009
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الصور و الفيديو  بسرعة ‘البيانات و املعطيات ‘ الذي يفيد يف تبادل الرسائل اإللكرتونية ، املعلومات       

  …)YAHOO(و)GMAIL(،عرب 

  محركات البحث /6-2

  :لتسهيل عملية البحث يف اإلنرتنت مثل) متصفح اإلنرتنت( برامج متخصصة تدعى   

 )Google (و)Explorer....( 

  :موقع التواصل االجتماعي /3.6

تستحوذ هذه اخلدمة على أغلب وقت مستخدمي اإلنرتنت ، و تعد متنفسا حقيقيا إلبداء اآلراء و لو    

 خيفى الدور األساسي الذي أدته و ال تزال إبان ثورات الربيع بانتحال الشخصيات أو تزييفها ، كما ال

، فكما قدتكون هذه املواقع التواصلية بني ماليني "تداعيات ظهور صحافة املواطن "العريب حتت مسمى 

حيث أصبح الفضاء اإللكرتوين ساحة كاملة "املستخدمني حول العامل متنفسا بناءا قد تكون أيضا العكس ، 

 1".يف نفس الوقت أداة للتعبري و اإلحتجاج بل و للتنسيق يف التحرك و تنظيم اإلحتجاجات  للحوار ، و

  :النشر اإللكتروني /5.6

ساعدت اإلنرتنت عرب إتاحتها فرصة النشر الرقمي العاملني يف ازدهار مهنة الصحافة بأنواعها حيث أسهم 

حتيينها ،و أصبح التفكري يف إنشاء مؤسسات  يف زيادة سرعة بث األخبار و املعلومات فضال عن حتديثها و

إعالمية غري مستحيل يف ظل الفضاء اإللكرتوين ، الذي يقدم تسهيالت عدة على رأسها قلة التكلفة و 

اجلهد املقدمني نظري التفاعل مع املستخدمني و القائمني باإلتصال من جهة ، و بني الصحفيني و منافسيهم 

  .خرىيف اال اإلعالمي من جهة أ

كما أزال النشر اإللكرتوين مشكلة القلق بشأن اإلخراج النهائي للصحافة أو كيفية عرضها ، أين يتيح     

إمكانية تعديلها بإستخدام احلاسب و اختيار القوالب اليت يراها املخرج مناسبة و جاذبة إلهتمام 

                                                           
 درا�� ��دا���:ا��ز�رة ا�3
�ر�� 1	داث ا�ر
�% ا�!ر
� �	��� ا��واطن و دورھ� �� �2ط�� ���رة ���ر��� ،  1

��� و ا������(م و ا���Aل ، )��%� ����� ،�!��� �ن أ���ذة �(�� ا�!(وم ا�2Aوم ا"أطرو�� ��*�ر ، 4*م 
 .44،ص  2014 -،  2013ا	�*�"� ، ا	)زا.ر ، 
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اإللكرتوين و اليت يزداد عددها يوميا  املستخدمني و القراء ، و تعد املدونات اإللكرتونية إحدى أشكال النشر

  .عي األخرى و كذلك متتبعوها بسبب املضامني اليت تقدمها 

  :التسلية و الترفيه/6.6

  .تتيح اإلنرتنت فرصة مشاركة األلعاب و مواد الرتفيه مع مستخدمني آخرين أينما كانوا   

 :خدمة على الخط /7.6

اليت توفرها شبكة من احلواسيب العاملية مبقابل مادي ، و تضم خدمات غري متوفرة على النت كاأللعاب    

و غريها ، و يقبل على هذه اخلدمة املستخدمون العاديون  )E-MAIL(، التطبيقات و عناوين هامة عرب 

  .اخلدمة أو أصحاب املؤسسات التجارية لعرض إنتاجهم يف مساحات إعالنية توفرها ذات 

أهم اخلدمات اليت تقدمها شبكة اإلنرتنت و "  ROTHENBERG" "أمجل روثنربغ "و عموما    

  :هي 

  ) ELECTRONIC MAIL(الربيد اإللكرتوين  - 

  ).FTP(خدمة نقل امللفات  - 

  ). NEWS GROUP(خدمة اموعات  - 

  ).MAILING LIST(خدمة القوائم الربيدية  - 

  ).INTENET ROLAY CHAT(خدمة احملادثة  - 

  ).wais(خدمة البحث بإستخدام  - 

 ).GOPHER(خدمة البحث يف القوائم  - 

  ).WWW(خدمة الشبكة العنكبوتية  - 
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 TELE CONFERENCING.(1(خدمة مؤمترات احلاسوب  - 

  .الهاتف النقال :ثالثا

إن مل تكن جد ضرورية  حيدث أن ننسى بعض األوراق الثبوتية بعد مغادرة املنزل لكننا ال نعود الستعادا   

، لكن األمر يتغري إذا نسينا اهلاتف النقال حىت و لو مل حنتجه لذلك اليوم ، هنا تتجلى أمهية هذه الوسيلة 

االتصالية يف احلياة اليومية ملستخدمها و درجة االعتماد عليها يف إجناز الكثري من األعمال أو حىت اعتباره 

  .وسيلة ترفيهية حبىت 

  

  

اجلوال ، املتحرك و هاتف اجليب احملمول ، و تتعدد :اإلنرتنت للهاتف النقال عدة تسميات منها و مثل    

، كما يعد مبثابة مفكرة ) SMS(و النصية الرقمية ) االتصاالت(استخداماته بني تبادل امللفات الصوتية 

أن امليزات املضافة هلذه شخصية حلفظ البيانات الشخصية كدليل اهلاتف ، جدول املواعيد و املهام ، غري 

الشركات املنتجة هلذه اهلواتف ، نوع اهلاتف النقال :الوسيلة ختتلف من هاتف آلخر تبعا لعدة اعتبارات منها 

  ...).عادي ، ذكي ، (أو اجلبل الذي ينتمي إليه 

  

  :تعريف الهاتف النقال -1

ريق شبكة أبراج موزعة يف منطقة هو أحد وسائل االعالم اجلديد ووسائل االتصال ،الالسلكي عن ط"   

  2".1947معينة ، و بدىء استعماله عام 

و تؤدي حمطات التقوية دورا هاما يف عملية استقبال و بث االتصاالت ضمن النطاق اجلغرايف احملدد ، و    

على مستوى سوق اهلاتف النقال ، تستقطب عدة شركات أجنبية اهتمام املستخدمني ملنتجاا يف جمال 

تصاالت ، و هي نفسها املؤسسات اليت تتحكم يف سوق اإللكرتونيات منذ سنوات على غرار شركة اال

                                                           
 .179، ص ا��ر�% ا���
ق)��ل ا	%�!�،  1
�"�ل #�رة،  2 '" .84، صا��ر�% ا���
ق



-�-'�� ا:.Aم و اM?��ل ا����;�ا�K?                                             ا*ول I�%   

52 

 

"APPLE " و"S3 " و غريمها من الشركات اليت تتنافس يف إصدار أحدث تكنولوجيات اهلاتف النقال

جتماعية ، بإدخال ميزات مضافة جديدة ، كما تتعدد استخدامات اهلاتف يف شىت ااالت االقتصادية ، اال

  .أخل....العسكرسة و الطبية 

  : أهمية استخدام الهاتف النقال -2

و احلديثة أيضا تركز كثريا على عنصر )نسبة إىل زمن ظهورها (إن كانت أغلب التكنولوجيات التقليدية    

هام يف  املرسل يف العملية االتصالية ، فإن اهلاتف النقال بأنواعه قد مهد الطريق لربوز املستقبل كعنصر

  .منظومة االتصال و االعالم ، و بفضل اهلاتف توسع استخدام الغنرتنت بشكل هائل 

اليت ظلت ختضع هلا وسائط االتصال يف أن حيظى اهلاتف "التصغري و التقليص"كلما أسهمت عملية     

و احملمولة و االستغناء عن أغلب خدمات احلواسيب العمالقة  –اليوم  –باهتمام متزايد ، بدليل أنه ميكن 

تعويضها باهلاتف النقال أو اللوح اإللكرتوين يف خمتلف التنقالت ، بفضل إمكانية العمل على التطبيقات 

احململة و أداء املهام و منها إجناز األعمال املكتبية مبرونة و سرعة ، مع البقاء على اطالع بكل جديد يهم 

يساهم يف نقل األخبار و األحداث اليومية ساعة " املستخدم ، فبفضل اهلاتف أصبح بإمكان مستخدمه أن

  1[...]"بساعة و بثها عرب و سائل اإلعالم كالفضائيات 

  

 SAMSUNG GALAXY<و من بني أنوع اهلواتف الذكية األكثر شهرة و استخداما و تداوال   

 ،)BLACK BERRY ( ،IPHONE< عن شركة"APPLE)"HTC M7 ( ،

)GOOGLE MOTOROLA X PHONE ( ،LG SMART PHONE    ،

 .و غريها 

 

 

  

                                                           
�"�ل #�رة،  1 '" .85، صا��ر�% ا���
ق
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بعض من أشهر اهلواتف الذكية األكثر استخداما و املطابقة لنظام : 06

ألجيال اهلاتف النقال احلديثة اليت تتيح الربط باإلنرتنيت وميزات مضافة أخرى
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06الشكل الرقم 

)UMTS(   ألجيال اهلاتف النقال احلديثة اليت تتيح الربط باإلنرتنيت وميزات مضافة أخرى
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  :إيجابياته مزايا استخدام الهاتف النقال و -3

تتحول هذه الوسيلة من جمرد وسيلة ترفيهية إىل القيام مبهام احلواسيب العمالقة يف ظرف ثوان      -

 .معدودة ،بسبب تزويد اهلاتف النقال بربجميات جد متطورة تعتمد على ركائز الذكاء االصطناعي 

  

جعل اهلاتف النقال حال و "الوسائط املتعددة "إدماج اخلدمات االتصالية و االعالمية ضمن    - 

أساسيا ملشكلة محل احلواسيب و التنقل ا ، حيث يؤدي مهام عديدة ياستخدام نفس تطبيقات 

  .....معاجل النصوص ، معاجل الصور و الفيديو : و برجميات احلواسيب 

  

، و إمكانية االتصال باإلنرتنت ضمن نطاق جغرايف ) GPS(تتميز اهلواتف مبيزة حتديد املوقع  -

) WI MAX(أو ) WIFI(طبق فيه خدمات اإلنرتنت السلكية  أو الالسلكية عن طريق ال ت

يف ظل ) م50(، و أن تغطي مساحة ) ثا/ميغابايت  70(اليت ميكن أن تصل قدرة إرساهلا إىل 

 .االتصال الالسلكي 

  

إللكرتونية يتيح اهلاتف النقال كبري احلجم أو جهاز اللوح اإللكرتوين قراءة الكتب و املعطيات ا -

بشكل أكثر راحة حلواس املستخدم ، بفضل توفر إمكانية التحكم يف طريقة عرض النصوص و 

 .املعلومات مبا يناسبه 

  

اليوم بإمكان املستخدمني يف بعض الدول املتطورة تسديد فواتريهم أو مثن مشرتيام بواسطة    -

 .اهلاتف النقال 

  

  :عيوب و سلبيات استخدام الهاتف النقال -4

  :ميكن أن نوجز أخطار إدمان اإلستعمال املستمر للهاتف النقال يف التايل 

رغم أن البث يف إنتاج اهلاتف النقال من طرف الشركات املعنية خيضع :المخاطر الصحية  -

لتوصيات منظمة الصحة العاملية و اللجنة الدولية للحماية من اإلشعاع ، حرصا على سالمة األفراد 

، إال أن استخدامه بطريقة خاطئة مضر أكثر منه مفيد ، بسبب استحواذه على )ةالبيئ(و الطبيعة 
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حيز كبري من وقت املستخدمني و خاصة منهم املدمنني على نوع معني من تطبيقات األلعاب و 

  اإلنرتنت ، 

  

ويزداد خطر حدوث الضرر  الصحي خاصة لدى األطفال و الراشدين ، بل إن األطباء و املختصني يف  

على مستوى الصدغ و األذن " األورام السرطانية "ال حيذرون من إمكانية تسبب نفس اجلهاز يف حدوث ا

على املدى الطويل مما قد يؤثر على وظائف الدماغ ، وهذا مثال فقط من مجلة التأثريات السلبية على صحة 

  .املستخدم البيولوجية 

  

ل داخل الطائرات أثناء الرحالت ، نظرا للتشويش الذي متنع أغلب شركات الطريان استعمال اهلاتف احملمو 

ميكن أن يتسبب فيه هذا اجلهاز على أجهزة و أنظمة املالحة اجلوية و األجهزة اإللكرتونية عموما ، رغم أن 

هناك مساع حثيثة ومطبقة فعال يف بعض شركات الطريان ، حيث تسمح باستخدام اهلاتف اجلوال حىت أثناء 

  السفر
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  :أهمية التكنولوجيا الحديثة لإلعالم و االتصال:  المبحث الثالث

ال يقتصر استعمال التكنولوجيات احلديثة لإلعالم و االتصال على جمال دون آخر ، فاحلاجة إىل          

تقنيني يف املعلوماتية أصبح أكثر من ضرورة يف عصر اآللة و التقنية ، الذي يسعى إىل ختفيف التكلفة و 

  :هد و الوقت مقابل زيادة اإلنتاج يف شىت امليادين اليت نورد منها النماذج التالية مثاال ال حصرااجل

تكنولوجيا املعلومات و االتصال توظف العديد من املهن و التخصصات، حيث أصبحت هذه األخرية 

لتفاعل مع مطلبا ملحا لتجميع اإلحصائيات ة تسيري املؤسسات على اختالفها فضال عن االتصال و ا

 .الزبائن و العمالء

بروز أشكال جديدة لإلعالم السيربوين  ، أصبح فيه اجلمهور املتلقي للمضامني اإلعالمية مرسال هلا من 

 .عموما " النشر االلكرتوين " و "املدونات " خالل 

ل يف احلقل تستفيد وسائل اإلعالم السمعية البصرية من إسهامات التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم و االتصا

اإلعالمي ، بفضل توفريها آلنية و حتيني األخبار و التحديث املستمر هلا ،مبا جيعل متتبعي هذه الوسائل على 

يف هذه الوسائل نتاجا لتأثريات الثورة "خرب عاجل"اطالع دائم مبجريات األحداث ، كما تعد خدمة 

 .املعلوماتية

ا من األجهزة احملمولة كجهاز اهلاتف الذكي ، اللوحات أمكن اليوم الوصول إىل شبكة اإلنرتنت انطالق

 .اإللكرتونية و احلاسب الشخصي ، باستعمال تقنيات االتصال الالسلكية

ليس وحد امليدان  اإلعالمي من يستفيد من تكنولوجيا املعلومات ، فحاليا حتتاج أغلب امليادين العلمية منها 

أجل جمرد مواكبة التطورات احلاصلة وحسب ، بل  يتعلق األمر  و الصناعية إىل هذه التكنولوجيا ، ليس من

وذلك "حباجة اتمع إىل توفري إنتاج خيضع للمقاييس احلديثة موازاة مع تقليص لوقت و الكلفة و اهود ،

فضال عن حتسني اإلنتاج الناتج عن أي . ملا ثبت من أثر التقدم التكنولوجي يف توفري اجلهد و الوقت و املال

  1.[...]."عمل تنموي مدعوم بتكنولوجيا املعلومات 

                                                           
�"� و أ@�ھ �� ا�%$�"� ا�&,��8 "و"�� .�� ا�&�ل ،  1��!�� ا�"#���$���7ى "-ارات ا�%����O "-ل ا�7��� ا�����0  ، " �، E�. �7ح�

 Y=ا��ا:  

]http://www.hewaraat.com/forum/memer.php.[ 
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وسائل اإلنتاج للحفاظ على عالقاا بالزبائن " أمتتة " تراهن العديد من شركات التصنيع يف العامل على مبدأ 

و العمالء ، ومن بني هذه التقنيات تكنولوجيا املعلومات مما يوضح أمهية املعلوماتية يف دعم املشاريع التنموية 

  .مل تقل أا تعد حجر األساس يف جناحها و إبقاء املؤسسات يف مضمار املنافسة يف عصرنا احلايل  إن

لتكنولوجيا ) CXO(بديب اإلماراتية ، و اليت عقدت ا قمة ) value labs(وكمثال نذكر شركة 

لتقيم حنن نسعى جاهدين : "، حيث يقول الرئيس التنفيذي للشركة ) 24/03/2015(املعلومات يوم 

أفضل احللول لعمالئنا للحفاظ على قدرم التنافسية ، ومحاية أنفسهم من اختالل الفوضى الرقمية ، و 

أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي يف حتصني شركام من خالل استخدام التقنيات املتقدمة يف جمال حتليل 

تصال املتحركة و السحابة اإللكرتونية و البيانات و التجارة اإللكرتونية و األمن الرقمي ، إىل جانب تقنية اال

  IOT" .1الــ 

أمدت تكنولوجيا املعلومات املشرعني و احملامني و األفراد ببعض األمور األخالقية "يف اجلانب القانوين 

اجلديدة اليت تسلط األضواء على امللكية و تضم امللكية الفكرية املنتجات امللموسة وغري امللموسة للعقل 

وهنا جيري احلديث عن حقوق امللكية الفكرية و حقوق املؤلفني يف البالد العربية ، حيث 2.]."[..البشري 

 3."عدم وجود صناعة عربية للربجميات وعدم االهتمام بالتشريعات اخلاصة حبماية امللكية الذهنية "يعاب 
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  جمهور وسائل اإلعالم و االتصال الحديثة :  رابعالمبحث ال

  وسائل اإلعالم و االتصال الحديثةمفهوم جمهور :  1

مل يتبلور املفهوم احلقيقي جلمهور الوسائل اإلعالمية و االتصالية احلديثة إال  يف السنوات : تعريف اجلمهور 

األخرية وعرب مراحل متباينة ، تبعا لفواصل الزمنية بني ظهور وسيلة إعالمية ما و انتشارها  وما تضفيه من 

 .خصائص على مستعمليها 

. ميثل اجلمهور كيانا اجتماعيا  قد ال ترتبط بني أفراده إال صلة التعرض إىل وسائل االتصال اجلماهريية " 

فقد يشمل اجلمهور فئات متباينة املستويات يف املعيشة و الثقافة و الثروة إال أن ما يضفي عليه صفة 

  1. "ريية اجلمهور مسألة االحتكاك بوسيلة او أكثر من وسائل االتصال اجلماه

كما يعد مجهور وسائل اإلعالم و االتصال احلديثة ، تلك اجلماعات من اتمع أو أفراده ممن يعدون متلقني 

ملضامني وسيلة إعالمية معينة و لن هذا العصر احلديث هو عصر اإللكرتونيات بامتياز ، فقد متكنت 

اليت يستهويها اإلقبال على التكنولوجيات الوسائل و التقنيات احلديثة من تشكيل مفاهيم أخرى للجماهري 

  .اجلديدة 

بقدر ما تكون ظاهرة انتشار وسيلة إعالمية جديدة ملتقى للنقاش حول خدماا و اجلديد الذي تأيت به 

بقدر ما تتجلى التخوفات ، أوال خبصوص إمكانية قضاء التقنية احلديثة على سابقاا ، وثانيا ما يتعلق  

  لة الستخدامها من طرف اجلمهور خصوصا يف بيئات و ظروف معينة بالتأثريات احملتم

حيث ومبجرد بروز وسيلة ما و استخدامها يدور احلديث حول مدى استعدادها الستقطاب و جذب 

هي جمموعة القوى و العوامل اليت جتعل الفرد و اجلماعة " مستخدميها وفق سيكولوجية اإلتصال اليت 
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لعملية االتصالية ،  ليس الغراض آنية أو سطحية أو مرحلية ، بل لتحقيق رغبة حيرصون على املشاركة  يف ا

1." موجودة عند الفرد أو اجلماعة وهذا ما يطلق عليه بالدوافع
  

  

  : أهمية الجمهور في المنظومة االتصالية:  2

 "لقد اعرتفت . ال إن االهتمام باجلمهور يف عملية االتصال اجلماهريي ، وليد للتوجه النظري يف هذا ا

  2[...]." النظرية اإلعالمية مؤخرا بالدور  احليوي الذي يلعبه اجلمهور يف العملية االتصالية 

فالقول إن النظرية اإلعالمية مل تم باجلمهور يف املنظومة االتصالية إال مؤخرا يف حمله ، فلطاملا كان الرتكيز 

وهذا التغري اجلذري أسهمت فيه الوسائل التكنولوجية قائما على عنصري الوسيلة و القائم باالتصال ، 

االتصالية احلديثة أميا إسهام ، فليس من السهل العودة عشرات السنني إىل اخللف  التنبؤ بيوم يصبح فيه 

  .املتلقي للمضامني اإلعالمية متحكما فيها بل مرسال 

يف فضاء العمومي ، ليس فقط ألنه  لقد أتاحت اإلنرتنت ملستخدميها فرصة التعبري عما ال ميكنه قوله

سيظهر هويته فحسب ، بل ألنه أيضا قد ال جيد الشواهد اليت تدعم رأيه و توجهه حول قضية معينة ، و 

العكس صحيح مع اإلنرتنت الذي ميكنه من إرفاق كالمه املكتوب أو املسموع مبجموعة الوسائط املتعددة  

رية و ال حمدودية مساحة  النشر، يتلقى الردود و التفاعالت كاألدلة ، وفضال  عن اإلدالء برأيه بكل ح

  .خبصوص ما نشره ، من هنا يصبح اجلمهور مرسال للمضامني اإلعالمية أكثر منه متلق هلا 

  

  تطور دراسات الجمهور :  3

طاملا أوىل اجلمهور أمهية خاصة يف دراسات تأثريات وسائل اإلعالم و االتصال على املتلقني ، بل أكثر من 

ذلك تعددت املداخل اليت تناقش هذه التوجهات العنصر املتلقي يف العملية االتصالية ، فنجد مدخل 

                                                           
1 .���198د )��ل ا	!�ر، ا	�ر)2 ا	*��ق، ص   
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كذا الزخم الذي تكتسيه التأثريات و املدخل السلوكي مثاال ، وهذا إمنا يدل على تشعب و اختالف و 

  .دراسات اجلمهور خاصة ي الوقت احلايل 

  

  : ويتمثل ذلك الدور احليوي للجمهور النشط يف ثالث جماالت "

 .اختيار التعرض للرسائل االتصالية بناء على ما يرغب يف حتقيقه من إمتاع و إشباعات - 

القيم و االجتاهات االجتماعية و  تطويع تكنولوجيا االتصال و املعلومات خلدمة الثقافة احمللية أو - 

 .السياسية لألفراد

 1." تفسري الرسائل االتصالية و الثقافية بشكل يعزز اهلوية احمللية  - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 185أ*�� �*�ن ���ظ، ا	�ر)2 ا	*��ق، ص 1
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  :ملخص الفصل 

إن احلديث عن الفوائد اجلليلة اليت أفرزها اندماج ثوريت املعلومات و االتصاالت مع االجتاه حنو تصغري 

السطح مع ظهور تكنولوجيات حديثة ختدم ميدان اإلعالم و االتصال، فمفاهيم هذه املعدات ، يربز إىل 

التكنولوجيات احلديثة تنطلق من حداثة اخرتاعها و انتشارها وليس قياسا بالزمن الذي ظهرت فيه ، 

لفوائد فاحلواسيب اآللية و اهلواتف النقالة و اإلنرتنت قد حققت قفزة حقيقية يف عامل ال يفتأ يقارن بني ا

  .اليت جينيها من استخدامه لتقنيات ما مقابل مضاعفة نفس الفوائد باكتشاف اجلديد منها و األحداث

  

كما أن تطور وسائل اإلعالم و تعداد استخداماا لدى اتمع ، قد أكسب عنصر اجلمهور املتلقي أمهية 

م تتوجه إليه مبضامينها و حمتوياا ، و خاصة يف بناء العملية االتصالية ، حيث أن وسائل االتصال و اإلعال

انطالقا من هذه األمهية اعتنت الدراسات اإلنسانية و االجتماعية منذ بروز فرع علوم اإلعالم و االتصال 

  .قائما بذاته ومتشعبا إىل الدرجة اليت أهلته أن يكون فرعا و ختصصا ضمن ختصصات السيسيولوجيا العامة 

مهور اختصاصيون وتعقد من أجل تفعيل دور اتمع وواقعه إزاء التطورات و اليوم أصبح لدراسات اجل

التكنولوجية ، املؤمترات و املنتديات، مما يؤكد جمددا أمهية عنصر املتلقي يف سريورة الرسالة اإلعالمية إن مل 

  .نقل أنه صار املتحكم األول يف هذه العملية االتصالية بفضل التكنولوجيات اجلديدة
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  :  تمهيد

قبل عقد من الزمن أو أكثر بقليل ، مل يأخذ احلديث عن اهلواتف احملمولة جمراه كما اليوم ، بل مل بكن 

الكثافة أيضا ، و إن وجد فهو حمصور بفئة اجتماعية بعينها ، كما مل تتعد استخدام اهلاتف احملمول بنفس 

خدماته تبادل االتصاالت أو الرسائل اهلاتفية وبعض التطبيقات البسيطة األخرى ، بيد أن سعي الشركات 

ات الكربى يف إطار تنافسها الدائم يف جمال تصنيع اإللكرتونيات و احلواسيب و اهلواتف ودعم املشاريع ذ

العالقة مبجال االتصاالت و املعلوماتية أتى بنتائج باهرة يف جمال توسيع استخدامات االنرتنت لتغطي ماليني 

البشر عرب العامل ، ليس انطالقا من حواسيبهم املكتبية فحسب ، بل يتمكن هؤالء املستخدمون من الربط 

حلديث عن التطور امللحوظ لتطبيقات باإلنرتنت يف أي مكان عمومي غري املنزل أو العمل ، هذا دون ا

اهلاتف و التحسينات املدخلة عليها مبا يواكب احلياة العصرية للمستخدم و متطلبات احلياة اليومية و املهنية 

.  

 

تعد تقنية اجليل الثالث للهاتف احملمول إحدى التكنولوجيات املؤسسة و املصممة وفق معايري احتاد 

 أو )FPLMTS(بــ ) م1992(، اليت كان يسمى منذ سنة ) IMT-2000(املواصالت العاملية

)Future Public Land Mobile Télécommunication Systems(. 

ويأيت اجليل الثالث للهاتف النقال جبملة من اخلدمات تتفوق على نظرياا يف اجليل األول والثاين للهاتف  

ومداها الرتددي تسمح باالتصال الالسلكي واسع كّما و نوّعا ، وهذه التقنية بفضل فعاليتها الطيفية 

  .النطاق، نقل البيانات وتلقيها فضال عن إجراء املكاملات اهلاتفية و تبادل الرسائل العادية و اإللكرتونية 
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كما ميكن إطالق تسمية اإلنرتنت فائق السرعة على إنرتنت اجليل الثالث ،انطالقا من استخدام املودم يف 

  .ة احلواسيب اآللي

  

فتوفري الربط اإلنرتنت الالسلكي للمستخدمني يعد من أهم خدمات اجليل الثالث املقدمة للمستخدمني ، 

ففضال عن كوا السلكية حترر املستخدم من القيود املكانية ، يستفيد هذا األخري من سرعة ربط بالنت 

  قرب مراكزودقة عالية للمضامني اليت يتلقاها كلما كان يف األوساط احلضرية أو 
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اخلدمة ، وحىت يف املناطق اخلارجية اليت يقلص فيها نطاق تردد اخلدمة تقريبا ، ميكن االستفادة من خدمات  

  .النت و اخلدمات األخرى ولو بسرعة و آمان أقل

كمية املعلومات اليت ميكنها التدفق " على أنه ) Bandwidth  Limit(ويعّرف عرض النطاق الرتددي 

الشبكة يف فرتة زمنية معينة ويعد عرض النطاق الرتددي عنصرا أساسيا يف حتليل أداء الشبكة ، خالل اتصال 

  1."و تصميم شبكات جديدة ، وفهم اإلنرتنت

  

تعد نتاج عمل جدي وطويل املسرية من أجل إعداد نظام مرن للنفاذ إىل شبكة اإلنرتنت ،    )3G(فتقنية الــ

الذي يهدف إىل تويف خدمات مبستويات أعلى   )IMT -2000(دولية أفرز نظام االتصاالت املتنقلة ال

  .من سابقاا يف األنظمة األخرى 

  

، إىل توفري تغطية عاملية عن طريق متكني األجهزة  2000 –ويسعى نظام االتصاالت املتنقلة الدولية " 

صغري و " ز اتصال جييبجها" وفكرة إعداد . الطرفية املتنقلة من التجول دون قيد بني شبكات متعددة 

وعالوة على ذلك ، .  2000 –خفيف و مالئم هي جزء أساسي من  نظام االتصاالت الدولية املتنقلة 

تستهدف املعايري العاملية للنظام دعم جمموعة شديدة التنوع من املنتجات الطرفية ، إبتداءا من الوحدات 

  2." ددة الوسائط الرسائل البسيطة إىل األجهزة الطرفية املكتبية املتع

  

                                                           
1 ��ت ا�	��و
��	�ث �د ا	*��ر ا	���*'،���د ا	%��+�،  
�و�و��� ا ��� ت وا�:��:  & Computer 

Networks Communicatio Technology.147ردن، 2009،ص�  ، دار إ�راء 	"+#ر وا	�وز�2، ا
2 ��ت ا ���لرأ�ت +��ل "وه، 
.99،ص2007ا�ردن ، -، ����� ا	�)��2 ا	%ر�' 	"+#ر وا	�وز�2 ، ��ن:  



-�-'�� ا�ــــ K?                                                 
6
 ا��8ا �) 3G(ا�%�I ا�;��  

66 

 

  :الفكرة و المنشأ و التطور: األول  بحثالم

  

-W(كان اليابان صاحب أول مشروع لتقنية اجليل الثالث ، بفضل تطويره لنظام االتصاالت الالسلكية

CDMA ( الذي يتيح النفاذ إىل اإلنرتنت ، أين بدأت شركة)NTT  Do Co Mo(   مبحاولة

،وقد كانت تسميتها األوىل  2001البث يف تشغيل شبكة اجليل الثالث للهاتف النقال يف شهر ماي 

)Frontier Of Mobile Multimedia Access (  ، أو حمدودية الوصول مللتيميديا اجلوال

بر من نفس و اطلقت اخلدمة يف شهر أكتو ) ITU(وحتقق هلا ذلك بعد موافقة االحتاد الدويل لالتصاالت 

 Freedom Of Mobile(السنة بدءا بعينة جتريبية من املستخدمني ،وتغريت تسميتها إىل 

Multimedia Access ( أو حرية الوصول للملتميديا املتنقلة.  

  

و رغم شكاوي العينة اإلختبارية من قصر عمر بطارية اهلواتف املستخدمة خصيصا هلذه التقنية أو اختالالت 

  .انطالقا من مدينيت طوكيو و يوكوهاما  2001إال أن املشروع قدر له النجاح يف أكتوبر  تغطية الشبكة ،

  

ومثل مجيع الصناعات ، تركزت جتربة هذه التقنية بداية يف كربى املدن اليابانية خصوصا خالل السنتني 

وفق املواصفات  األوليتني إلطالق اخلدمة ، وسعت الشركة بعدها إىل حتديث مواصفات شبكة اجليل الثالث

، و االستمرار يف إنتاج هواتف مكيفة لالستفادة ) UMTS(العاملية أو أنظمة ومعايري االتصاالت الدولية 

  .من هذه التقنية كما ارتفع عدد مستخدميها يف ظرف زمين قياسي 
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بداية العام انتشر استخدام التقنية بعدها بشكل تدرجيي ، و انطلقت يف أوروبا خدمة اجليل الثالث هلاتف 

، واتسعت لتشمل العديد من البلدان الغربية مع زيادة عدد املقبلني على تقنية اجليل الثالث واخنفاض 2003

  .عدد مستخدمي اجليل الثاين 

، وشركة  2006باملغرب اية شهر مارس " وانا"أما انتشار هذه التقنية يف مشال إفريقيا فقد دشنته شركة 

أيضا ، ومل تعرف اجلزائر  2006ر اليت بدأت فيها اخلدمة  منذ أواسط العام اتصاالت املغرب ، مث مص

.2013إدخال هذه التكنولوجيا إال يف أواخر سنة   

  

و اليوم تستمر شبكة اجليل الثالث يف الرتقي من خالل األنظمة و املعايري إلرضاء أكرب عدد من مستخدمي 

مثل ) 3G(ف قد قدمت قبلها خدمات مشاة خلدمات هذه الشبكة ، رغم أن شبكة اجليل الثاين و النص

، وبقي الطلب ملحا على توفري اخلدمات الالسلكية لالتصال ) GPRS(املكاملات املرئية وخدمة 

  .باإلنرتنت و االستفادة من أنظمة املالحة و حتديد املواقع 

  

جيب أن تقوم عليها شبكة الشروط و املواصفات اليت ) ITU(و بعد أن حدد االحتاد الدويل للمواصالت 

بتعريف نظام ) PP3G(اجليل الثالث للهاتف النقال ، قامت منظمة مشروع شراكة اجليل الثالث 

)UMTS ( املتوافق و معايري)ITU) . ( 02-أنظر امللحق رقم-(  

خبدماا أهم ما حفز القائمني على هذه الصناعات على تطوير شبكات  )GPRS(كما تعد تقنية الــ

نظاما عامليا لالتصاالت الالسلكية ) GSM(، ويعد نظام الــ) UMTS(إىل شبكات ) GSM(الــ
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متوافقة مع الشبكة ) SIM(انطالقا من أي مكان توافر فيه نظام اخلدمة عن طريق استعمال اهلاتف وشرحية 

  .اليت تقدم هذه اخلدمة 

  

لتغطية ) WLAN(من شبكات ، فهذه األخرية حتتاج إىل سعة كبرية ) UMTS(أما بالنسبة لشبكات 

) UMTS(احتياجات املستخدمني خاصة يف حالة تزايد الطلب و كثافته ، أي ببساطة يقدم نظام الــ

  .خدمات كبرية للجيل الثالث للهاتف النقال 

  

وقد ظل اعتماد بعض الدول األوربية على هذا النظام سنوات قبل أن تصل إليها تكنولوجيا اجليل الثالث 

  .اليت سبقتها إليها اليابان و بعض دول جنوب شرق آسيا األخرى  للهاتف ، و

  

حترز تقدما ملحوظا يف جمال االخرتاعات احلديثة اخلاصة   )NTT DoCoMo(وال تزال شركة 

  .خبدمات اهلاتف النقال ، منها ابتكار تقنيات للدفع باستخدام اهلواتف اجلوالة 
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  :ومعاييرها )  3G(أنظمة عمل تكنولوجيا : الثاني  بحث الم

  

الذي يضع شروطا ) ITU(على جمموعة من انظمة ومعايري احتاد االتصاالت الدولية ) 3G(بنيت تقنية 

معينة أمام الشركات القائمة بالتصنيع و االبتكار يف هذا اال ، حىت ترقى اخلدمة إىل ما جيب أن تكون 

  .عليه وفق املواصفات املوضوعة 

  

أهم معايري تقنية اجليل الثالث للهاتف النقال ، الذي مل يبلغ أنظمة ومعايري  أحد) UMTS(ويعد نظام 

األحجيال السابقة بقجر ما كا ن تطريا و خلصائصها التقنية ،حيث تنص معابرب احتاد االتصاالت الدويل 

  ).ثا/ميغا 14.4(على ان يصل مقدار حتويل ليلنات يف اجليل الثالث إىل 

  

: ، مثل اهلواتف الذكية) GSM(تدعم أيضا نظام ) UMTS(اتف ومع العلم  أن اغلب هو 

)Nokia ,LG ,HTC ? Huawei ,Condor , Black Berry, Apple, 

Samsung, Sony(  

  

يف الدول االوربية ، غري ) W-CDMA(و ) FOMA(أيضا باسم ) UMTS(كما يعرف نظام 

  : يف التايل ) UMTS(ختتلف عن حمطات ) FOMA(أن حمطات الـــ

 .البنية املعيارية للقوائم و عملية الشحن  -
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 .أو ما يسمى احملفظة اإللكرتونية  )I - Keitai(أو ) Osaifu(ميزات يابانية خاصة مثل وضع  -

من أجل شبكات ) ميغاهريتز  800(على تردد  )Band VI(الدعم  املتعدد و الذي يتضمن  -

 .يف النماذج اجلديدة ) FOMA(الــ

باستثناء ) GSM/EDGE(عمليات األوضاع املزدوجة مع شبكات   )FOMA(ال تدعم الــ -

 .بعض النماذج و اليت توصف باجلناح العاملي 

ميثل اجلدول التايل أهم املعايري اليت تقوم عليها التقنيات احلديثة ألجيال اهلاتف النقال و اإلنرتنت املتنقلة 

 - 03-أنظر الملحق رقم :  )ITU(وهذه األنظمة ختضع ملصادقة االحتاد الدويل لالتصاالت 

  اجليل الثالث  اجليل الثاين  اجليل األول  اجليل صفر

PTT NMT  GSM  EDGE (EGPRS)  

MTS  
AMPS / TACS/  

IDEN  W-CDMA  
ETACS  

IMTS  HICAP  D-AMPS  UMTS-TDD  

AMTS CDPD CDMA ONE  TD- CDMA  

OLT  MOBITEX  PDC  1xEV-DO  

MTD  

DATA TAC  

CSD  TD-SDMA  

Auto tel / palm  PHS  GAN  

ARP  

HSCSD  HSPA  

WIDEN  HSPA+  

CDMA 2000  HSOPA  

 )3G(معايري أجيال اهلاتف النقال وصوال إىل اجليل الثالث :  )02(جدول رقم 
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 ):IEEE-(شبكة  -

-(تعرف شبكة  IEEE أجهزة مونتاج و ختزين "على أا منفذ ناقل للبيانات تستخدم عادة يف ) 

 الفيديو و يف األنظمة الصناعية ."1 أنظر الملحق رقم – 04 –

يف اجليل الثاين و ) CDMA(وكمثال عن تطور معايري االتصاالت اجلوالة ، نورد املعايري التالية ، نظام 

يف اجليل الثالث كما    )+HSPA(املطور إىل ) HSPA(ونظام ) W-CDMA(الذي طور إىل 

  :يوضحه اجلدول السابق 

  

 : يتيح هذا النظام إمكانية الوصول إىل اخلدمات التالية ) : CDMA(نظام  - 1

 .الوصول إىل اخلدمات الالسلكية عريضة النطاق و ما توفره من معلومات و بيانات  -

 .الربط باإلنرتنت  -

إمكانية التواصل عرب الربيد اإللكرتوين أيا كان نوعه ، وعقد االجتماعات املرئية أو الفيديوية من  -

 .يتواجد يف املستخدم ألي مكان 

يعد هذا النظام تطويرا للسابق ، حيث يقم نفس اخلدمات ولكن ) : W-CDMA(نظام  - 2

بسرعة أكرب لنقل البيانات و االتصال باإلنرتنت ، وهذا بفضل التحسني احلاصل ملستويات الرتدد 

) كيلوبايت  384(، مقابل ) ميغاهريتز 5(املذياعي ، ففي االتصال ميكن أن يصل هذا الرتدد إىل 

 .لنقل امللفات ، كما تقدم املعايري األخرى نفس اخلدمات مع تغيريات تشمل السرعة و السعة 

، الذي يتيح سرعة وسعة نقل بيانات  ) 3.5G(أو اجليل الثالث و النصف ): HSPA(نظام  - 3

 .كبرية 

                                                           
 .349،ص، ا��ر�% ا���
قز��د �د ا	�ر�م ا	���' وآ�رون 1
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نقل  وتتيح هذه التقنية سرعة) G 3.75(اجليل الثالث و النصف املطور ) : +HSPA(نظام  - 4

  ورغم هذا ال يزال الطلب ملحا بسبب تزايد عدد).ثا/ميغابايت  21.6(بيانات تصل إىل 

 

مستخدمي الوسائط احملمولة ، مما يتطلب زيادة سعة البيانات املتوفرة على النطاق العريض لشبكات  

  .اخلدمات اهلاتف النقال ،مبا يلي االحتياجات إىل االتصال باإلنرتنت بدون الضغط على مراكز هذه 
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  :)3G(مزايا وعيوب استخدام : الثالث  مبحث ال

  

 : )3G(مزايا استخدام تكنولوجيا / أوال 

على غرار التكنولوجيات احلديثة و التقليدية ، يدور احلديث عن اجلديد الذي تقدمه التقنيات احلديثة يف 

احململة عموما تأيت بباقة من اخلدمات إرهاصات ظهورها ، وتقنية اجليل الثالث للهاتف النقال و الوسائط 

ملستخدميها ، اليت تتوافر بسرعة وسعة أكرب من نظريا يف اجليل الثاين ، و أحيانا ميكن أن تؤدي سرعة ودقة 

، ومن أهم اخلدمات ) 3.5G(أو ) +3G(إىل الــ) 3G(انتقال البيانات عرب هذه التقنية إىل ترقي الـ 

  :مايلي  املقدمة جلمهور هذه التقنية

مودم ، شرحية هاتف نقال ، : ميكن ملستخدم هذه التقنية االستفادة منها يف أشكاهلا العديدة  -

، الربط الالسلكي يف املنطقة اليت ) USB(مفتاح اإلنرتنت و االتصال اخلارجي باستخدام منفذ 

 :تغطيها اخلدمة 

 :MODEMاملودم   -  أ

لتحقيق ) املودم (ويستخدم لربط احلواسب أو الشبكات فيما بينها باستخدام أسالك اهلاتف 

مأخوذ من كلمتني مها "االتصال يف هذه الشبكة االتصالية ، واسم املودم  Modulator و      

Demodulator. " 

:مبدأ عمل املودم   

 .إىل إشارات متاثليةعند اجلهاز املرسل يقوم املودم بتحويل إشارات احلاسب الرقمية  -

 .تنتقل هذه اإلشارات التماثلية عرب خطوط  اهلاتف  -
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عند اجلهاز املستقبل يقوم املودم بعملية عكسية فيحول اإلشارات التماثلية إىل إشارات رقمية  -

  يفهمها احلاسب
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:وتنقسم املودمات إىل قسمني   

1 - Internal    داخلي و يركب داخل جهاز احلاسب. 

2 - External  ي و يتصل مع احلاسب باستخدام سلك تسلسلي خارجRS-232  .1 

  

 

رقمية لذا فهي ال تستطيع التفاهم مع املودمات التماثلية ، كما تستخدم  ISDNوتعد مودمات 

  .الكوابل النحاسية للربط يف هذه الشبكات مما يسهم يف رفع تكلفتها املادية 

  

  

  :املنفذ التسلسلي العام  USB PORT  -ب 

 "USB  و اختصار هUniversal serial bus  نستطيع من  1996، مت إطالقه يف عام ،

ربط احلاسب بأي نوع من التجهيزات اخلارجية القرص الصلب املتحرك  USB PORTخالل 

 Mbps 12و هو يقوم بتبادل املعلومات بسرعة ... و الطابعة و الفأرة و املاسحة الضوئية ) اخلارجي(

 " .2  

  

  

  :  )SIM(شرحية  –ج 

، حيث تعد ) subsciber identtification module(لالختصار ) SIM(تعود تسمية 

شرائح اجليل الثالث للهاتف النقال من بني أهم وسائط الربط ذه اخلدمة ، نظرا ألسعارها التنافسية 

  .باملقارنة مع الوسائط األخرى 

                                                           
 .182،صا��ر�% ا���
ق	�ث �د ا	*��ر ا	���*'، ���د ا	%��+�،  1
 .327، صا��ر�% ا���
قز��د �د ا	�ر�م ا	���' وآ�رون،  2



-�-'�� ا�ــــ K?                                                 
6
 ا��8ا �) 3G(ا�%�I ا�;��  

76 

 

القرصنة اإللكرتونية عموما و قرصنة يعتقد بعض اخلرباء أن تقنية اجليل الثالث قد تقلل من  -

  .الربجميات وتقليدها خصوصا 

  

االتصال املرئي أو املكاملات الفيديوية وعقد االجتماعات و املؤمترات املرئية ، مما يوفر مرونة و  -

سهولة األداء الوظيفي للمهام ، خصوصا ملستخدميها من أصحاب املهن املختلفة و أصحاب 

 .يف القطاع اإلعالمي  املشاريع وكذا العاملني

االتصال باإلنرتنت ال سلكيا و بسرعة أكرب من الربط باإلنرتنت الثابت السلكي ، فإن كانت  -

خدمات املكاملات املرئية قد توفرت سابقا يف اجليل الثاين للهاتف النقال ، فإن الفضل يف الوصول 

 املعهود إىل اإلنرتنت انطالقا من اجلهاز احملمول وبدون الربط الالسلكي

 )Wifi/Wi Max(  يعود إىل اجليل الثالث وما يليه باعتماد " ويب اجلوال "، أو ما يسمى ،

  .معايري جديدة جد متطورة 

أي توافر هذه ) صورة ، نص ، صوت وفيديو (تقدم هذه لتقنية خدمة الرسائل املتعددة الوسائط  -

 .اخلدمة على نفس احلامل 

، الذي يعد ميزة جد هامة  )GPS(من نظام حتديد املواقع يستفيد مستخدم هذه القنية أيضا  -

خاصة أثناء تنقالت املستخدم ، حتديد أهم املرافق اخلدماتية اليت قد حيتاجها سائقو املركبات على 

الطريق فضال عن االنتباه ألهم االجتاهات و املسالك يف املنطقة اليت يغطيها املدى الرتددي للتقنية 

. 

و الرتفيه تقدم تقنية اجليل الثالث للهاتف النقال باقة من اخلدمات الرتفيهية يف جانب التسلية  -

ملستخدميها ، انطالقا من الربط باإلنرتنت الالسلكية ، وما تتيحه من عناصر التفاعلية و 

املشاركات على اخلط ، كما متكنه األجهزة احملمولة على غرار اهلاتف النقال ، احلاسب اآليل 
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وح اإللكرتوين من التنبه ألهم املهام ادولة أو اليت يستفيد منها بالدفع املسبق ملعرفة احملمول و الل

 .أهم األخبار و األحداث اجلارية 

ستسهم هذه التقنية أيضا يف تسهيل عمليات تسديد الفواتري ، و إجراء العمليات التجارية أو  -

 .للولوج إىل اإلنرتنت رد التسوق اإللكرتوين 

للمؤسسات متكن مستخدمو التقنية من التعامل و التفاعل املباشر مع زبائنهم ، أو سهولة  بالنسبة -

  إرسال الوثائق و تداوهلا بشكل آمن ، وكذلك احلال يف اال الطيب ، أين يلتقي املرضى 

ي مع بأطبائهم عن طريق املكاملات املرئية مما يريح هؤالء عناء التنقل إىل املستشفيات و اللقاء الشخص

  .خاصة يف حاالت الطوارئ" التطبيب عن بعد "األطباء و تسجل العديد من الدول نتائج مبهرة لــ 

  

 ) :3G(عيوب استخدام تكنولوجيا / ثانيا 

  

رغم متتع تقنية اجليل الثالث بالعديد من املزايا املذكورة سابقا ، بيد أنه تسجل عليها بعض النقائص سواء 

  .استخدامها من طرف املشرتك وكذا توظيفها من طرف مقدم اخلدمة  التقنية حبد ذاا أو يف

  

  :وعليه ميكن أن جنمل اجلوانب السلبية هلذه التقنية و استخدامها يف التايل 

  

  ):3G(من جانب الزبائن المستخدمين لتقنية /أ        
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 .االتصال باإلنرتنتيشتكي أغلب زبائن هذه التقنية من ارتفاع تكلفة استخدامها ، خصوصا عند  -

 

غالء أسعار األجهزة املكيفة أو املتوافقة مع هذه اخلدمة ، كاهلاتف النقال الذكي ، احلاسوب  -

 .الشخصي و اللوح اإللكرتوين 

 

نقص تغطية اخلدمة حىت يف املنطقة الواحدة اليت تطلق فيها خدمات هذه التقنية ، موازاة مع تقلص  -

 .هاتف النقال فيه أيضا خدمات اجليل الثاين لل

 

 

  ) : 3G(من جانب مقدم خدمة / ب

 

جيد مقدم اخلدمة هو اآلخر صعوبة يف تنصيب البىن التحتية الالزمة لتوفري التقنية ، لكون الرتددات  -

املذياعية املستخدمة يف تقنيات اجليل الثاين ال تعد كلها متوافقة مع تقنية  اجليل الثالث ، وما 

عالية قد ال يسددها االستثمار لبضع سنوات يف هذه التقنية يف  يتطلبه ذلك من وقت و تكلفة

  السوق الذي تطرح فيه 
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يضطر أغلب مزودي اخلدمة عند شروعهم يف إطالقهم اخلدمة إىل تغيري أرقام الشرائح ملستخدمي  -

أو إىل دمج رقم اخلدمة اجلديد مع ،  انطالقا من اهلاتف النقال أو اللوح اإللكرتوين) 3G(تقنية 

 .لرقم األصلي للمشرتكا

 

يرى بعض مزودي اخلدمات أن هناك نوع من التمييز يف منح الدعم احلكومي لبعض مقدمي خدمة  -

)3G (  دون غريهم يف املنطقة أو البلد الواحد ، فضال عن إعطاء صالحيات اختيار الواليات اليت

 .تشملها تغطية اخلدمة
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  :في الجزائر  )3G(شبكات التزود بخدمة : بحث الرابعالم

  

كان إطالق خدمات تكنولوجيا اجليل الثالث للهاتف النقال يف اجلزائر جتريبيا يف بدايته قبل اإلطالق الفعلي 

) 3G(للتقنية ، حيث برزت إىل السطح بعض املشاكل التقنية و القانونية و أمهها تلك املتعلقة بأرقام شرائح 

اضطر املستخدم إىل استبداهلا أو اقتناء شرحية جديدة لدخول نطاق اخلدمة ، ما أوضحت اجلديدة ، اليت 

اجليل " إما اقرتاح شرحية : سلطة الضبط خبصوص تسويق اجليل الثالث بأن املتعاملني ميلكون اختيارين 

بشكل جيد  مع شرحية جديدة ، و اليت تعمل" 2اجليل "،أو أنه يتم استبدال شرحية " رقم جديد+ الثالث 

  "  .2للجيل "مع الرقم القدمي 

 

وسنعرض يف هذا املبحث اهم املتعاملني من مقدمي خدمة اجليل الثالث للنقال يف اجلزائر ، ويعق مقدم 

بانه الشركة اليت يقوم املستخدم باالشرتاك لديها ) Internet Service Provider(خدمة اإلنرتنت 

  :للحصول على ربط باإلنرتنت

 ):Mobilis(موبيليس المتعامل -1

 :لالتصاالت بالجزائر"  موبيليس"التعريف بشركة / أوال 

 

إحدى فروع الشركة الوطنية التصاالت اجلزائر الناشطة يف جمال خدمات " موبيليس"تعد شركة 

اهلاتف النقال ، وقد صنفتها سلطة الضبط للربيد و املواصالت السلكية و الالسلكية يف املرتبة 
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" موبيليس و الكل يتكلم "ل تقدمي خدمة اجليل الثالث للهاتف النقال حتت شعار األوىل يف جما

: كما تتيح للمشرتكني يف خدماا موقعها االلكرتوين  www.3g.dz 

 ثانيا / إطالق خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال :

 

تكنولوجيا اجليل الثالث بعد حصوهلا على الرخصة يف املوعد مع إطالق " موبيليس "كانت مؤسسة 

ومت التوضيح "وفق ما تضمنه دفرت الشروط و األعباء لسلطة الضبط للربيد و املواصالت اجلزائرية ، 

الثانية بفصل / ميغاواط  63أن املوقع األول للجيل الثالث ذو التدفق العايل جدا ميكن أن يبلغ 

(احلاملة الثالثة  C-HSDPA3( ميكنها أن تزيد من سرعة االستخدام للربط  اليت

(التنازيل Down Link (إضافة إىل تكنولوجيا % 50إىل غاية )   Up Link املتعدد الدعائم ) 

(و احملسنة  Gue-Mc %.100اليت تسمح برفع سرعة الربط املتصاعد إىل )    

 

تغطي شبكتها من السكان يف القطر اجلزائري ، و حاليا % 99أكثر من " موبيليس"تغطي شبكة 

وصوال إىل والية متنراست اجلنوبية ، وهذا يف إطار ) والية  35(للجيل الثالث للهاتف النقال 

التزامات ذات املتعامل جتاه سلطة الضبط للربيد و املواصالت السلكية و الالسلكية ، الذي يصنف 

(هذه الشركة األوىل وطنيا يف جمال التغطية بشبكة  3G ل انقضاء سنة يف كل الواليات قب) 

، و حاليا تستفيد الواليات اليت تشملها اخلدمة يف السنة الثانية من تغطية اجليل الثاين  2015

.انطالقا من اهلواتف احملمولة   
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 19(وتتوزع الوكاالت التجارية األساسية لتقدمي خدمات هذا املتعامل للمشرتكني على ما يزيد عن 

.ة املعتمدة إضافة إىل الوكاالت التجاري) والية   

ويقم هذا املتعامل يف إطار خدمة اجليل الثالث للنقال خدمات إنرتنت عالية التدفق ، مثل 

االتصاالت املرئية ، مشاهدة البث التلفزي احلي و الفيديو ، حتميل البيانات و املعطيات و 

ت ممثلة يف التطبيقات أو تنزيلها ، حيث يستفيد من هذه اخلدمات األفراد اخلواص وكذا اهليئا

املؤسسات و الشركات على اختالفها ، و اليت ميكن أن تستقطب اهتمامها امليزات املضافة هلذه 

.التقنية اجلديدة يف اجلزائر   

 "  في مجال االتصال و االنترنت :Mobilis ثالثا / أهم عروض "موبيليس 

 

، تقدم هذه املؤسسة منذ  يف إطار منافستها للمتعاملني اآلخرين يف السوق اجلزائري لالتصاالت

:بدء مهامها رمسيا العديد من اخلدمات يف جمال االتصاالت اهلاتفية أو الربط باإلنرتنت   

 ."Naghmati Mobilis"عرض خدمة نغمة االنتظار  -

 .انطالقا من اهلاتف النقال" Racidiرصيدي "عرض خدمة كشف احلساب الربيدي اجلاري  -

- )Pack Mobile ) : ( رصيد أويل مهدى الستخدام اإلنرتنت+ سيم  شرحية+ هاتف.( 

 Mobile Navigui(، و عرض ) Mobiconnecte 2G(عرض  -

Free/Internet( 

 .إىل اإلنرتنت  –أينما كان  –ليصل املستخدم ) : Darynet Internet(عرض خدمة  -

والية بالوطن إىل غاية  35مليون جزائري موزعني على  21.7ألكثر من ) ++3G(توفر شبكة  -

 ).06و الملحق رقم  05أنظر الملحق رقم ( . 2015شهر فيفري 
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اإلنرتنت ) . GPRS/EDGE(من تغطية ) 3G(تستفيد الواليات احملرومة حاليا من خدمة  -

 .- حسب املتعامل  - )ثا/ميغابيت 42(النقال بسرعة تدفق تصل 

 ).2014شهر نوفمرب (بوالية املسيلة ) 3G(دخول خدمة اجليل الثالث للهاتف  -

 .إلطالق هواتف ذكية لفئة ذوي اإلعاقة الذهنية " موبيليس "ضر املتعامل حي -
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 ):Djezzy(المتعامل جيزي  -2

 

 أوال / التعريف بشركة "جيزي " لالتصاالت بالجزائر :

 

(تعد شركة  Djezzy جمموعة االتصاالت الشهرية " فيمبلكوم الروسية "باجلزائر احد أهم فروع ) 

خبدمة اجليل الثاين ، كما  2001دخلت خدمة االتصاالت يف اجلزائر ألول مرة شهر جويلية 

اكتسبت رخصة إطالق اجليل الثالث للهاتف النقال الكثري يف اجلزائر، يف إطار الشروط اليت 

يوفر النزاهة و الشفافية يف إعطاء مجيع املتعاملني نفس احلظوظ عند  حددا سلطة الضبط ومبا

 ).(3Gإطالق خدمة 

وبعد مساع حثيثة من طرف اجلزائري الذي استند على حق الشفعة الذي تنص عليه بعض أحكام 

، توصلت الشركة الروسية النروجيية فيمبلكوم و الطرف اجلزائري إىل  2009قانون املالية التكميلي 

فاق يضمن استمرارية نشاط متعامل اهلاتف النقال ، مع استفادته من رخصة خاصة باجليل ات

سنة و بالتايل أصبحت شركة جيزي لالتصاالت تتمتع بأصول  15الثالث للهاتف النقال ملدة 

.جزائرية حمددة   

 

 ثانيا / إطالق تكنولوجيا الجيل الثالث للهاتف:

 

عيش "حب شعار مثلما كان مقررا ، دخل املتعامل صا la vie سوق املنافسة إلطالق خدمة " 

اجليل الثالث للهاتف النقال يف اجلزائر وفق ما ينص عليه دفرت الشروط ، رغم بعض الصعوبات 
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املادية اليت واجهت املؤسسة يف اجلزائر ، و باملقابل جتد الشركة نفسها يف ظل املنافسة مع املتعاملني 

ة على متابعة تطورها و نشاطها لزيادة استثماراا يف جمال االتصال يف السوق اجلزائري نفسه ، جمرب 

.و تكنولوجياته   

و حبصول هذا املتعامل على رخصة اجليل الثالث للنقال سيكون بصدد تغطية مجيع واليات الوطن 

يف ظرف ست سنوات و على % 80بنسبة تزيد عن ) غرب  –شرق (مبا فيها الطريق السيار 

.مراحل حمددة   

 

 

 

 " في مجال االتصاالت :Djezzyثالثا / أهم عروض "جيزي 

 

 ...جيزي كارت، جيزي امتياز: عروض خمتلفة و مكيفة من شرائح جيزي  -

 ".جيزي"خدمات رنات االنتظار لـــ  -

للوصول إىل اإلنرتنت انطالقا من احلاسوب ) USB(يف شكل منفذ ) 3G(عرض أول مودم  -

 .املكتيب أو احملمول 

عن إمكانية الدخول جمانا إىل اإلنرتنت ) 3G Djezzy(البعض من مستخدمي يتحدث  -

 ) .Psiphon(باستعمال شرحية مقدم هذه اخلدمة ، وهذا عن طريق برنامج 

  

 :وطنيا ) Djezzyجيزي (نشاطات المتعامل / رابعا
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جوائز نوعية مسابقة يف تطبيقات اهلاتف النقال املفتوحة للمؤسسات مقابل " جيزي "يطلق املتعامل  -

مقدمة للمؤسسات الناشئة ، وتتعلق هذه التطبيقات مبواضيع األلعاب ، الصحة ، التعليم ، وسائل 

 .اإلعالم و تطبيقات خاصة باملؤسسات

على غرار متعاملي االتصاالت األخرى ، يرعى هذا املتعامل العديد من األنشطة الرياضية حمليا  -

 .ووطنيا و دوليا 
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 ):Nedjma Ooredoo(دو المتعامل أوري -3

  

  :التعريف بالمؤسسة /أوال

إحدى شركات االتصاالت اخلاصة يف اجلزائر ، مقرها الرئيسي باجلزائر العاصمة و تغطي " أوريدو"تعد شركة 

موقع تقين عرب الوطن ، كما أن هناك  3000والية ، حيث متتلك فضاءات تابعة هلا تقدر بــ  48شبكتها 

تابع هلا لتوفري خدماا للعمالء و الزبائن ، كما " أوريدو "فضاء  270بيع وكذا ألف نقطة  50أزيد من 

تعد أحد املتعاملني البارزين يف ميدان االتصاالت باجلزائر ، اليت تسهر على تقدمي اجلديد يف جمال صناعة 

  .اهلاتف النقال مبا يواكب التطورات احلاصلة يف اال يف الدول األخرى 

  

سابقا ، مبوجب رخصة استغالل اهلاتف النقال يف اجلزائر ، حتصلت عليها " جنمة "لشركة تأسست هذه ا

 421، مقابل عرضها املايل املقدر بــ " 2003ديسمرب  02بتاريخ " " الوطنية تيليكوم "الشركة الكويتية 

قدم اجلديد يف لت"  جنمة"مت إطالق املتعامل التجاري املسمى ) 2004أوت  25(مليون دوالر ، و بتاريخ 

صناعة اهلاتف النقال و خمتلف املنتجات و تكنولوجيا االتصال مثل الوسائط املتعددة و الوسائط السمعية 

  .البصرية 
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 :إطالق تكنولوجيا الجيل الثالث للهاتف/ ثانيا 

  

اجلديدة يف اجلزائر على محالت الرتويج و التعريف ذه اخلدمة " جنمة أوريدو"اعتمد متعامل اهلاتف النقال 

أياما قبل إطالقها ، من خالل ملتقيات يف بعض من أهم واليات الوطن لاللتقاء بالعمالء و الزبائن وشرح 

  .مزايا هذه التكنولوجيا ومستقبل استخدامها يف اجلزائر 

  

التكنولوجيات وال شك أن هذه العروض قد أتت بثمارها ، بدليل تزايد عدد الزبائن املستخدمني ملختلف 

احلديثة على غرار اللوحات االلكرتونية ، اهلواتف الذكية وزيادة مطردة يف عدد مستخدمي احلاسوب 

  الشخصي أيضا ، كل هذا من أجل ضمان الوصول إىل أكرب عدد من شرائح

لدى األفراد الولوج إىل اإلنرتنت املتنقلة انطالقا من خمتلف الدعائم و الوسائط سواء " دمقرطة"اتمع وكذا 

  .أو املؤسسات 

خدمة اجليل الثالث مبدئيا بعشرة واليات من الوطن يف انتظار التعميم على  " جنمة أوريدو "وقد أطلقت 

، ويستفيد الزبائن من اإلنرتنت املتنقلة مقابل أرصة مكيفة  13/12/2013كامل تراب الوطن، من تاريخ 

شهرية وصيغة االشرتاك الدام و املكثف ، باستعمال خمتلف الصيغة اليومية ، الصيغة ال: حسب االحتياجات 

الوسائط و الدعائم الالزمة و املناسبة خلدمة اجليل الثالث مثل اهلاتف النقال ، احلواسيب الشخصية 

أو مفتاح اإلنرتنت، من أجل االستفادة من خدمات ) USIM(اللوحات اإللكرتونية باستعمال شرحية 

 .ات وسائط امللتيميديا املكاملات املرئية و خدم
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ال يزال هذا " OOREDOO"إىل اهلوية التجارية اجلديدة " NEDJMA"وحىت بعد االنتقال من 

: وكذا موقعه على اإلنرتنت " أوريدو حنبها وحنب يل حيبها "املتعامل حيافظ على شعار 

 www.ooredoo.dz/3g  بائن و خمتلف الشركاء للتواصل مع الز.  

  

  

  :  في مجال االتصاالت"  ooredooنجمة " أهم عروض / ثاثا 

  :عروض اإلنرتنت  

زهز عرض تروجيي للخواص و املؤسسات  pack N’ternet (2012(إطالق عرض  -

  .لالستفادة من خدمات اإلنرتنت 

- )ooredoo ( اجلزائرية بشبكة " غرداية"من سكان والية %  75يغطي)3G++.( 

و إجناح الشبكة اجلديدة ) G2 ooredoo(إطالق عدة محالت تروجيية لتعزيز شبكة  -

)3G++ ( أدي "حتت شعارle réseau اللي تستاهلوا." 

بعدة صيغ للدفع باقتناء أرصدة جزافية او صيغ ) 3G(عرض خاص بالوصول إىل اإلنرتنت  -

 .09لحق رقم أنظر الم. شهرية وفق ما يتناسب و طلبات الزبائن و احتياجام 
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) 3G(خمتلفة الصيغ و الصالحيات للوصول إىل إنرتنت اجليل الثالث   )forfait(عروض  -

 .انطالقا من اهلاتف النقال 

، لتطوير املؤسسات على ) 2014سبتمرب (شهر ) Ocloud Solution(عرض  -

، ) Web(اإلنرتنت باستخدام حلول و برجميات حوسبة عالية األداء بغرض إناء مواقع 

تنظيم االجتماعات و إدارا و برامج محاية احلاسوب من   )E-mail( لتواصل عرب ا

التهديد اخلارجي للبيانات و الربيد اإللكرتوين ، مما يسهل على مستخدميها تسيري مهام 

 .مؤسسام اليومية 

  :عروض أخرى 

على ملساعدة الزبائن " Filtriفيلرتي "خدمة  2012لالتصاالت سنة " جنمة "أطلقت  -

 .التخلص من املكاملات اهلاتفية غري املرغوبة ، يتم هذا مبقابل رصيد جزايف شهري 

) 2014مارس (لالتصاالت يف شهر " جنمة"مسايرة للجديد التكنولوجي ، طرحت مؤسسة  -

أو عن طريق بطاقات التعبئة ) e Storm(خدمات جمانية لتعبئة الرصيد ودفع إلكرتونيا 

)CIB.( 

، ملكافأة الزبائن بالعديد من اهلدايا نظري وفائهم ) 2014أفريل (شهر   )ومجن(إطالق برنامج  -

 .للمتعامل 

 ).2014ماي (يف  )La Star Hala(عرض  -

خدمة حصرية جمانية لتعبئة الرصيد عرب ) Ooredoo(أطلقت )  2015جانفي (و يف  -

 ) .BNP Paribas(املوزعات اإللكرتونية باستخدام البطاقة البنكية 
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خدمة إرسال رقم الزبون اجلديد لكل املتصلني به على الرقم القدمي أو " أوريدو "يعرض  -

  .املستبدل 

  :وطنيا ) Ooredoo(نشاطات المتعامل / رابعا 

 : إعالميا -

أو جنمة اإلعالم ، " جائزة ميديا ستار"احلضور القوي يف امليدان اإلعالمي اجلزائري بإنشاء و تطوير 

املتخصصة يف التيليكوم وكذا املواضيع االقتصادية املختلفة بأقالم رجاالت لتشجيع الكتابات الصحفية 

 .و صحفيات اإلعالم بالبالد

 : رياضيا -

دعم بعض املنتخبات الرياضية احمللية و الوطنية خصوصا كرة القدم ممثلة يف هيئة االحتادية اجلزائرية لكرة  

 .فل الرياضية العربية و العاملية القدم ،ودعم املنتخب الوطين معنويا و ماديا يف احملا

 : اقتصاديا -

بالشراكة مع الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية و املتوسطة ، "  ستارت - إ" إطالق برنامج  

 ".صنع يف اجلزائر " لتشجيع عالمة 

 2014اجلزائر املرتبة االوىل إفريقيا فيما خيص توفري تدفق عال خالل عام " أوريدو "احتلت  -

  .الثانية / ميغابايت  63در بــ مق

 : )Algérie télécom(شركة اتصاالت اجلزائر   - 4

  : التعريف باملؤسسة  / أوال 
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،  2003مؤسسة عمومية جزائرية تأسست عام ) " Algérie télécom(تعد شركة اتصاالت اجلزائر 

االتصاالت الفضائية ، و قد تنشط يف جمال اهلاتف الثابت و النقال موبيليس، وخدمات اإلنرتنت جواب و 

احملدد للقواعد العامة للربيد و املواصالت  ) 2000أوت  05(املؤرخ يف  2000/03تأسست وفق قانون 

، و الذي ينص  2001مارس  01بتاريخ )  CNPE(، فضال عن قرار الس الوطين ملسامهات الدولة 

  ".اجلزائر   على إنشاء مؤسسة عمومية اقتصادية أطلق عليها اسم اتصاالت

و ميكن للمستخدمني االتصال و التفاعل عن " اتصاالت اجلزائر و كيلكم األفضل"و نشطت حتت شعار 

 www.algerietelecom.dz : طريق املوقع 

 

 

 

 

 

  

  

  .يوضح فروع جممع اتصاالت اجلزائر لالتصاالت و اإلنرتنت :  07شكل رقم 

  

  

 

  �روع ���% ا��� ت ا��زا0ر

�رع ا3���3ت 
 "�و��"�س" ا	?��!�� 

�رع ا���3ت 
ا	)زا.ر 	E+�ر+ت 

 ")واب"

�رع ا���3ت 
ا	)زا.ر ا	!��.�� 

 "ا	*��ل"
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  :إطالق تكنولوجيا الجيل الثالث للهاتف / ثانيا 

، باجلانب املتعلق  2003االتصالية رمسيا منذ سنة اهتمت مؤسسة اتصاالت اجلزائر منذ البث يف مهامها 

بإطالق خدمات اإلنرتنت و تعميمها يف مجيع واليات الوطن ، وقد مت هلا ذلك لكن ولو مع وجود العديد 

  .من النقائص 

  

  :في مجال اإلنترنت" اتصاالت الجزائر "أهم عروض / ثالثا 

  

 1600(ابتداءا من  ) Mbps 8إىل  1(إنرتنت غري حمدود من ) idoom Adsl(عرض  -

 ).شهر/دج

يف مدينة اجلزائر العاصمة و ضواحيها ، أين سيتمكن زبائن هذا ) Wici(إطالق الويفي العمومي "  -

 .املتعامل من االستفادة من اإلحبار يف عامل اإلنرتنت يف خمتلف األماكن العمومية 

عة تدفق بيانات تصل إىل حدود بسر ) 4G(بطاقة تعبئة جديدة للحصول على اجليل الرابع للهاتف  -

 . 08و الملحق رقم  07أنظر الملحق رقم ) . ميغا أوكيت  500(

 4G)E5172AS-22 LTEو يف جمال استخدامات االنرتنت دائما ، أطلقت ذات املؤسسة مودم  -

CPE(  لألفراد ، لالستفادة من سرعة تدفق اإلنرتنت و جودة املعطيات.  
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  ديثة المتاحة للمستخدمين في الجزائر خدمات اإلنترنت الجوالة الح

  

كان دخول تكنولوجيا اجليل الثالث للهاتف النقال فال خري على قطاع االتصاالت عموما و االتصال 

بالنت خصوصا ، أين انتعشت خدمات هذا القطاع يف ظل املنافسة بني متعاملي اهلاتف النقال و 

  .التالية عن حال اإلنرتنت الالسلكية يف  اجلزائر الثابت يف اجلزائر ، حيث ميكن أن نورد األمثلة 

  

إمكانية االتصال باإلنرتنت  يف حافالت النقل باجلزائر العاصمة باستخدام كلمة السر  -

)WIFIETUSA22100 ( موبيليس " ، وهذا ما مت مبوجب اتفاقية مع شركة "

لالتصاالت باجلزائر ، حيث ستسمح هذه اخلدمة اجلديدة ملستعملي احلافالت من اإلحبار 

عرب حمركات البحث و الشبكات االجتماعية ، وجاء القرار بالتعاون بني مؤسسيت النقل 

 .10نظر الملحق رقم أ.  احلضري وشبه احلضري انطالقا من اجلزائر العاصمة 

توفر شركة اتاالت اجلزائر منذ سنوات عديدة خدمة الربط باإلنرتنت السلكية ، وهي اليوم يف  -

خضم التطورات السريعة تواكب جمريات العصر يف اال اإللكرتوين ، كما أا الشركة 

 ".اجليل الرابع للهاتف" الوحيدة اليت تقدم خدمة 

املي االتصاالت يف اجلزائر ، يف رفع مستوى التحدي أمام هذه تساهم املنافسة بني أهم متع -

 .الشركات التجارية لكسب رضا القاعدة الشعبية من اجلمهور اجلزائري املستخدم للتقنية 

غري انه ميكننا تسجيل مجلة من النقائص حول تقدمي خدمات االنرتنت بنوعيها السلكي و  -

قد تعودا على  ) ADSL(املستخدمني إلنرتنت الالسلكي يف اجلزائر ، فبالرغم من أن 
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خمتلف الصعوبات اليت تتعلق بانقطاعات اإلنرتنت املتكررة و عدم إجياد اآلذان الصاغية حلل 

  .املشاكل التقنية 
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مل يسلم استخدام التكنولوجيا احلديثة للجيل الثالث للهاتف النقال من النقد حىت من طرف املستخدمني 

قيام جبولة سطحية لتعليقات املستخدمني هلذه التقنية يف اجلزائر يف مواقع التواصل ذام ، فبمجرد ال

االجتماعي أو املواقع الرمسية ملتعاملي اهلاتف النقال يف اجلزائر ، نقف على حجم نتائج إطالق اخلدمة يف 

تلك املتعلقة بالبىن  اجلزائر ، رغم أن بعض املشاكل خارجة عن سيطرة املتعاملني مقدمي اخلدمة ، لعل أمهها

  :القاعدية الضرورية جدا لتوفري هذه التقنية ، فضال عن مشاكل و شكاوي أخرى منها 

  

توقف بعض اخلدمات مثل خدمة اإلنرتنت اانية و غري احملدودة أياما بعد اشرتاك الزبون  -

 .فيها 

دية االشرتاك يف خدمة يطالب الكثري من الزبائن متعاملي اهلاتف انقال يف اجلزائر بإلغاء حمدو  -

 ) .3G(اجليل الثالث للهاتف النقال 

لذا فهذه املعطيات تربر نوعا ما صعوبة استغناء املستخدم لإلنرتنت عن طريق الربط السلكي  -

  .بالشبكة العاملية لالتصاالت و املعلومات 
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 .متكني اكرب عدد من شرائح اتمع اللبناين من خدمات االتصال اخللوي  -

 .للوصول إىل اجليل الرابع من خدمات اهلاتف اجلوال  –تقنيا  –لطريق متهيد ا -

 .إمتام مشاريع الدخول إىل خدمات احلزم العريضة و التوصيل باأللياف البصرية  -

خلق فرص العمل احمللية و االسهام يف التنمية االقتصادية يف جمال التكنولوجيا و الرقمنة لبلد  -

. 

  :ق يف العرا)  3G(تقنية الـ  - 2

إلطالق خدمة اجليل الثالث " زين العراق"استعدت شركات اهلاتف النقال العراقية و على راسها  شركة 

لكونه يعد نقلة نوعية يف عامل اخلدمات و خصوصا يف جمال ) 2015(للهاتف النقال مطلع السنة اجلارية 

  .الربط باإلنرتنت و االتصال

  

 ):3G(ة وغابت تقنية الــيف فلسطني احملتلة ، حّضرت اهلواتف الذكي - 3

إن كانت تقنية اجليل الثالث تواجه بعض املشاكل التقنية حىت يف البلدان اآلمنة اقتصاديا و سياسيا فم بالك 

  ".فلسطني" بوضعها يف بلد غري مستقر مثل 

  

يف بعض املناطق احملتلة ، جيد مستخدمو هذه التقنية ) اجليل الثالث( بسبب عدم توفر شبكة ثري جي 

انفسهم بعيدين عن التطورات التكنولوجية احلاصلة يف منطقة الشرق األوسط ، أين تستعد بعض شركات 

، )اجليل الرابع (االتصاالت إلطالق اجليل املقبل من خدمات اجليل الثالث للهواتف النقالة ، مثل شبكة 
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مليا أو تدميها مقابل أسعار وها بسبب احتكار االحتالل  اإلسرائيلي خلدمات هذه التكنولوجيا الرائجة عا

  .أقل ما يقال عنها أا خيالية 
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 :يف اجلزائر ) 3G(تقنية الــ - 4

بعد هذه النظرة اخلاطفة على جوانب من واقع استخدام تكنولوجيا اجليل الثالث يف بعض دول الشرق 

عموما ، فبالنسبة األوسط  ، ميكننا تقييم وضع هذه التقنية يف اجلزائر بأنه يف مستوى متوسط أو مستقر 

على أا  –حىت يف بعض الدول الغربية  –لتكلفة االشرتاك جيمع أغلب املستخدمني يف العديد من الدول 

باهظة جدا خصوصا يف بداية إطالقها ، لكن هذا  حال الكثري من التقنيات اليت حتتاج إىل موارد مالية 

أن قطاع اإلعالم و االتصال بوسائله  ضخمة و هامة لالستثمار  يف بدايات انتشارها ، خصوصا و

  .التكنولوجية يبقى جتاريا و رحبيا 

من جهة ثانية يطرح مشكل تعميم اخلدمة على كل أحناء البالد واستفادة اجلميع منها دون متييز،وهو عائد 

بىن  أساسا إىل مدى كفاءة و قدرة العاملني يف القطاع من متعاملي اهلاتف النقال و اإلنرتنت على إنشاء

قاعدية قوية تؤمن هلا خدماا يف هذا اال على املدى البعيد ، خصوصا و أن إنشاء مراكز و بىن حتتية 

لتوفري خدمة اجليل الثالث للنقال يعين االستعداد مستقبال إلطالق خدمات أكثر تطورا كتقنية اجليل الرابع 

اخلدمة يف حالة استقرار املنشآت القاعدية هلذا وما يليه ، مما يعين ختفيف األعباء وحماولة توسيع نطاقات 

  النوع من الصناعات
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  : ملخص الفصل

  

استأثرت اليابان بريادة تطوير قطاع صناعات اهلاتف النقال بعدما أت احتكار الدول األوربية و األمريكية 

كما نالحظ أن دائما ألهم االخرتاعات و الصناعات املتطورة خصوصا يف ميدان اإلعالم و االتصال ،  

خدمات تقنية اجليل الثالث للهاتف النقال قد ارتبطت كثريا باإلنرتنت إىل درجة تكاد تنسى معها امليزات 

املضافة األخرى للهاتف داخل نطاق هذه اخلدمة ، على غرار التمتع باملكاملات املرئية واالستفادة من أنظمة 

  .حتديد املواقع مثال 

  

غرار العديد من البلدان العربية و الغربية مبواكبة ركب التكنولوجيا اجلوالة العاملية وهو وقد عنيت اجلزائر على 

لكون هذه التكنولوجيا استدعت ضرورة إعادة التفكري يف مدى   -نسبيا –ما حتقق هلا ولو بعد زمن طويل 

ة تشييدها يف حالة العكس ، متانة البىن القاعدية املعدة لالتصاالت الكابلية السلكية و غري السلكية أو إعاد

يف اجلزائر بواقع نفس التقنية يف بلدان أخرى ، تتجلى لنا مالمح نفس ) 3G(فإذا قورن بني واقع تقنية 

و املتعلقة أساسا بالتدابري التقنية املخصصة ) النت / اهلاتف(الصعوبات اليت يواجهها متعاملو االتصاالت 

  .إلطالق هذه التقنية 

  

مهية البىن التحتية يف إبراز مدى اهتمام البالد باقتصادها يف جمال االتصال جيب أن يؤخذ إن احلديث عن أ

على حممل اجلد ، خاصة و أن االستخدام الواسع و املتعدد لإلنرتنت قد أتى بالعديد من املصطلحات و 

  انبثق عن التطور اهلائل الذي " املدينة اإللكرتونية "املفاهيم اليت تشكل مظهرا عاما لظاهرة ما ، مثل مفهوم 
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ن: ا��&UP ا�ول"&%>�  ا�%D"!P ا���� و ا��"�2 �$%)M ا

)X ا�6�<"�): 01(#�ول ر�3 �Tا� YL�8 - �2دات�� �"� �"$� ا��را<�@�

  النسبة المئوية  التكرار  المستويات  المتغير

  الجنس

  37.5  30  ذكر

  62.5  50  أنثى

  100  80  المجموع

  السن

)18 -23(  54  67.5  

)24 -30(  18  22.5  

  10  8  )فأكثر- 30(

  100  80  المجموع

  المستوى الدراسي

  36.2  29  السنة الثانية ليسانس

  22.2  18  السنة الثالثة ليسانس

  12.5  10  1ماستر 

  28.5  23  2ماستر 

  100  80  المجموع

  التخصص

  65.2  45  إتصال

  43.7  35  صحافة مكتوبة

  100  80  المجموع
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  يبني مدى استخدام أفراد العينة لإلنرتنت): 02(جدول رقم

  النسبة املئوية  التكرار  اإلجابة

  75  60  نعم

  7.5  6  ال

  17.5  14  أحيانا

  100  80  المجموع

  

  يوضح مدى استخدام أفراد العينة لألنترنت): 02(شكل رقم 

  

  

يف  %92.5يبني اجلدول السابق نسب استخدام أفراد العينة األنرتنت، حيث تصل نسبة املستخدمني إىل   

  .%7.5حني بلغت نسبة من ال يستخدموا من نفس العينة إىل 

75,00%

7,50%

17,50%

�!م

 

��أ	��
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تبني املعطيات السابقة أن أغلب أفراد العينة من طلبة اإلعالم واإلتصال من مستخدمي اإلنرتنت،نظرا  

ملكانة اإلنرتنت اهلامة بني وسائل اإلعالم و اإلتصال األخرى، حيث حيتاجها أغلب الطلبة يف إجناز 

لف مواقع التواصل البحوث، الولوج إىل مصادر املعلومات، حتميل التطبيقات أو الدردشة عرب خمت

  .اإلجتماعي

  يبني نوع اجلهاز املعتمد إلستخدام اإلنرتنت من طرف أفراد العينة) : 03(جدول رقم

  النسبة املئوية  التكرار  اإلجابة

  13.10  13  الكمبيوتر العادي

  24.2  24  الكمبيوتر احملمول

  37.3  37  اهلاتف النقال

  25.2  25  اللوحة اإللكرتونية

  0  0  غري ذلك

  100  99  المجموع

  يبني نوع اجلهاز املعتمد إلستخدام اإلنرتنت من طرف أفراد العينة): 03(شكل رقم

  

13,10%

24,20%

37,30%

25,20%

0%

Ventes

ا	����و�ر ا	%�دي

ا	����و�ر ا	���ول

ا	?��ف ا	+��ل

ا	"و�� اA	��رو+��

�Hر ذ	ك
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أعاله نوع اجلهاز الذي يستخدمه أفراد عينة الدراسة للوصول إىل ) 03(يبني لنا اجلدول والشكل رقم   

،يليه اللوحة %37.30اإلنرتنت، حيث تتصدر األجهزة احملمولة التصنيف، بدءا باهلاتف النقال بنسبة 

قل الكمبيوتر العادي ،وبنسبة أ %24.20،يليه الكمبيوتر احملمول بنسبة  %25.20اإللكرتونية بنسبة 

املرتبة األخرية ) غري ذلك(، وإحتل اخليار %13.1حيث بلغت نسبة استخدامه من طرف نفس العينة 

  .حيث مل جيب أفراد العينة بوجود وسائط أخرى يستخدموا لإلتصال باإلنرتنت

ونستنتج من هذه املعطيات أن األجهزة النقالة أو احملمولة تلقى رواجا كبريا لدى الطلبة،نظرا ملزاياها     

العديدة وأمهها سهولة نقلها والوصول إىل خمتلف التطبيقات اليت حيتاجها الطالب يف دراسته فضال عن 

اسوب املكتيب املتوفر يف مقاهي االنرتنت كما ال يزال كما ال يزال احلاسوب اآليل أو احل. االتصال باالنرتنت

  .اجلامعية املخصصة للطلبة يستقطب عددا كبريا من مجهور الطلبة املستخدمني

  يبني املدة اليت يقضيها أفراد العينة يف استخدام االنرتنت): 04(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  59.4  44  سا 3......... سا  1

  29.7  22  سا 7 .........سا  4

  10.8  8  فأكثر......... سا  8

  100  74  المجمــــــــــوع
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  يوضح املدة اليت يقضيها أفراد العينة يف استخدام اإلنرتنت): 04(شكل رقم

  

   

) 3إىل 1(نالحظ من خالل حتليل النتائج السابقة أن أغلب أفراد العينة يستخدمون االنرتنت مبعدل   

، %29.7ساعات بنسبة ) 7إىل4(، يليها استخدام النت ملدة ترتاوح بني %59.4ساعات يوميا بنسبة 

ما ميكن أن  ، وهذا%10.8ساعات فأكثر بنسبة  8يف حني يستخدم البعض من أفراد العينة النت ملدة 

  .نفسره بأن االنرتنت تشغل حيزا هاما من وقت الطالب اجلامعي مهما تعددت أغراض استخدامها

 

 

 

 

 

 

59,4

29,7

10,8

1 �* ........3�*

4 �* ........7�*

���Iر........ *� 8
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  يبني عالقة اجلنس مبدة استخدام أفراد العينة لالنرتنت): 05(جدول رقم 

  المتغير

  

  

  اإلجابة

    الجنس

  أنثى  ذكر  المجموع

  

  التكرار

  

% 

  

  التكرار

  

%  

  

  التكرار

  

%  

  

  سا3........ سا 1

  

19  

  

25.6  

  

25  

  

33.7  

  

44  

  

59.4  

  

  سا7........ سا 4

  

7  

  

9.4  

  

15  

  

20.2  

  

22  

  

29.7  

  

  فأكثر........ سا 8

  

4  

  

5.4  

  

4  

  

5.4  

  

8  

  

10.8  

  

  المجموع

  

30  

  

10.5  

  

44  

  

59.4  

  

74  

  

100  
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  يوضح عالقة الجنس بمدة استخدام أفراد العينة لالنترنت): 05(شكل رقم

  

  

تبني لنا املعطيات السابقة املدة اليت يقضيها أفراد العينة يف استخدام االنرتنت، حيث تتأثر هذه النسب     

بعدد اإلناث الذي يفوق عدد الطلبة الذكور من جمموع املبحوثني الذين يستخدمون االنرتنت الذين عددهم 

 1(ن نسبة الذكور الذين يقضون مدةومن هنا نالحظ أ) مفردة80(من مفردات العينة الكلية ) مفردة74(

 4(ويقضي البعض من أفراد العينة وقته يف استخدام االنرتنت طوال   %63.3ساعات يوميا هي ) 3إىل 

   %23.3ساعات بنسبة ) 7إىل 

  .ساعات يوميا 8عند من يستخدمون النت ملدة تتجاوز  %13.3وتقل النسبة لتنزل إىل نسبة 

نرتنت من طرف الطالبات اإلناث من أفراد العينة املدروسة فتتمثل يف نسبة أما بالنسبة الستخدام اال    

ساعات يوميا،وتنخفض نسبة هذا االستخدام موازاة ) 3إىل  1(الستخدام االنرتنت بدءا من   56.81%

ساعات يوميا ) 7إىل  4(عند من يقضني وقتا من  %34.09مع ارتفاع مدته، حيث أن نسبته تصل إىل 

 8عند إستخدام االنرتنت ملدة  %9.09النت، لتعاود النسبة اإلخنفاض وصوال إىل حدود  يف استخدام

  .ساعات فأكثر

33,70%

25,60%

20,20%

9,40%

5,40% 5,40%

أ+�@ ذ�ر

1 �� ........3��

4 �� ........7��

4�)ر........ �� 8�
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نستنتج أن هناك تقاربا يف نتائج استخدام االنرتنت بني اجلنسني ملدة معينة، ونالحظ أن أغلب أفراد      

نت ملدة تتجاوز األربع ساعات إال ال يستخدمون االنرت ) طلبة اإلعالم و اإلتصال(العينة من طالب اجلامعة 

نادرا، كما أن أفراد العينة قد قاموا باإلجابة على أسئلة االستبيان وفقا للظروف احمليطة املتمثلة يف مزاولة 

الدراسة، لذا من احملتمل جدا أن ترتفع نسب مدة استخدام االنرتنت يف ظروف أخرى خارج أوقات الدراسة 

  .األسبوعية و املومسيةمثل أوقات الفراغ أو العطل 
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  يبني أهم خدمات االنرتنت اليت يستخدمها أفراد العينة ): 06(جدول رقم

  

  اإلجابة

  

  التكرار

  

  النسبة المئوية

  

  تنزيل التطبيقات

  

16  

  

17.2  

  

  حتميل البيانات

  

12  

  

12.9  

  

  مواقع التواصل االجتماعي

  

49  

  

52.6  

  

  متابعة األخبار

  

16  

  

17.2  

  

  ذلك غري

  

0  

  

0  

  

  المجموع

  

93  

  

100  
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  يوضح أهم خدمات االنرتنت اليت يستخدمها أفراد العينة): 06(شكل رقم 

  

  

تبني لنا املعطيات السابقة أن مواقع التواصل اإلجتماعي تستقطب أكرب عدد من مستخدمي االنرتنت     

من أفراد العينة املبحوثني املوزعة بني الطلبة الذكور و اإلناث، حيث بلغت نسبة استعمال االنرتنت يف 

عة األخبار وتنزيل خمتلف ، يف حني أن استغالل النت يف متاب %52.6استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي 

ومل  %12.9لكل منهما كما كانت نسبة حتميل البيانات  %17.2التطبيقات تلتقي نسبتيهما عند  

  .يسجل املبحوثني خيارات أخرى جتذم الستخدام االنرتنت غري السالفة الذكر

 احلاجات االتصالية عرب ميكننا املقارنة بني أعلى نسبة من اإلشباع الذي حتققه االنرتنت و املتمثل يف    

معلومات، (مواقع التواصل االجتماعي، مع أدىن نسبة واملتمثلة يف حتميل و تنزيل البيانات على اختالفها 

والذي يتمثل يف احلاجات الرتفيهية ، مبقابل أدىن نسبة للحاجات املعرفية واليت ....) موسيقى،صور،فيديو 

عتها عرب االنرتنت، حيث أن أغلب أفراد العينة ال جتذم القوالب ميكن متثيلها خبيار تلقي األخبار ومتاب

 .الرقمية و االلكرتونية للمعلومات و األخبار مقارنة بوسائل اإلعالم و االتصال األخرى

 

17,20%

12,90%

52,60%

17,20%

0%

�+ز�ل ا	�ط����ت

����ل ا	���+�ت

'���(Aوا�ل ا�	وا24 ا�

���ر�����%� ا

�Hر ذ	ك
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  يبني عالقة اجلنس باستخدام أفراد العينة خلدمات االنرتنت): 07(جدول رقم

  املتغري

  

  

  

  اإلجابة

    اجلنس

  أنثى  ذكر  اموع

  %  التكرار  %  التكرار %  التكرار

  تنزيل التطبيقات

  

7  7.5  9  9.6  16  17.2  

  12.9  12  8.6  8  4.3  4  حتميل البيانات

  52.6  49  33.3  31  19.3  18  مواقع التواصل االجتماعي

  17.2  16  9.6  9  7.5  7  متابعة اإلخبار

  0  0  0  0  0  0  غري ذلك

  100  93  61.2  57  38.7  36  اموع

  

  يوضح عالقة اجلنس باستخدام أفراد العينة خلدمات االنرتنت): 07(شكل رقم
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نالحظ من املعطيات السابقة التقارب الكبري يف نسب استخدام االنرتنت للتواصل االجتماعي مع اآلخرين   

  .بني كال اجلنسني

،  %50يستخدم الذكور من أفراد العينة املدروسة االنرتنت للتواصل عرب املواقع االجتماعية بنسبة      

حبوث،دراسات،دروس (تستخدم هذه الوسيلة لتحميل أو تنزيل خمتلف البيانات  %11.11ومنهم نسبة 

ات وبغرض متابعة ، يف وقت تتساوى فيه نسبة من يستخدمون االنرتنت لغرض تنزيل خمتلف التطبيق...)

  .لكل منهما %19.44األخبار أين بلغت نسبة 

أما خبصوص اإلناث من عينة البحث، بلغت نسبة من يستخدمن االنرتنت يف التواصل االجتماعي     

، وهو نفس األمر املالحظ يف استخدامات أفراد العينة الذكور لذات الغرض ، واملالحظة  54.38%

اإلناث من العينة لإلنرتنت بغرض حتميل البيانات ومتابعة األخبار بنسبة  نفسها نسجلها خبصوص استخدام

  .لكل منهما  15.78%

7,50%

4,30%

19,30%

7,50%

0%

9,60% 8,60%

33,30%

9,60%

0
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

�+ز�ل ا	�ط����ت ����ل ا	���+�ت �وا24 ا	�وا�ل 
'���(Aا

���ر�����%� ا �Hر ذ	ك

ذ�ر

<(�أ
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وجتدر اإلشارة إىل أن أفراد العينة مل يضيفوا اختيارات استخدام أخرى غري اليت أدرجت ضمن استمارة   

 .األسئلة 

  من طرف أفراد عينة الدراسةيوضح أهم اإلشباعات اليت يرضيها استخدام االنرتنت ): 08(جدول رقم

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  12.7  12  االتصال فقط

  23.4  22  التسلية و الرتفيه

  21.2  20  التعليم واإلعالم

  42.5  40  الكل

  100  94  المجموع

  

  يوضح أهم اإلشباعات اليت يرضيها استخدام االنرتنت من طرف أفراد عينة الدراسة): 08(شكل رقم

  

12,7

23,4

21,2

42,5

ا���Aل ��ط

ا	�*"�� و ا	�ر��/

(مA%"�م وا�	ا

ا	�ل



U�Wا� D�2ا�%'&"�� �!�را<�                                                        ا� Q7  ا��

115 

 

يرون أن االنرتنت  %42.5نالحظ بعد استقراء املعطيات السابقة، أن أغلب أفراد العينة بنسبة بلغت   

تشبع كل حاجام ورغبام الرتفيهية،االتصالية و اإلعالمية، ومن نفس العينة بلغت نسبة من يستخدموها 

اع االنرتنت حلاجام إىل ،وبلغت نسبة من اختاروا إشب %23.4لغرض التسلية والرتويح عن النفس فقط 

، يف وقت وصلت فيه نسبة من تشبع هذه الوسيلة اإلعالمية  %21.2املعرفة ومتابعة األخبار فقط 

  . %12.7واالتصالية حاجام إىل التواصل مع الغري 

  يبني مدى استخدام تكنولوجيا اجليل الثالث من طرف أفراد العينة):09(جدل رق

  

  

  

  

  

  يوضح مدى استخدام تكنولوجيا اجليل الثالث من طرف أفراد العينة ):09(شكل رقم

  

  

  املئويةالنسبة   التكرار  اإلجابة

  51.2  41  نعم

  16.25  13  ال

  32.5  26  أحيانا

  100  80  المجموع

51,20%

16,25%

32,50% +%م

3

أ���+�



U�Wا� D�2ا�%'&"�� �!�را<�                                                        ا� Q7  ا��

116 

 

من  %51.7بلغت نسبة أفراد العينة من مستخدمي تكنولوجيا اجليل الثالث للهاتف النقال يف اجلزائر    

من الطلبة أفراد العينة ممن ال يستخدموا، وجند  %16.25اموع الكلي لعدد أفراد العينة، مقابل نسبة 

  .من الطلبة أفراد العينة ممن يستخدمون التقنية أحيانا %32.50نسبة 

أن هذه التقنية ال تزال غري متداولة بشكل كثيف رغم مرور أكثر " ال"ونستنتج من معطيات اإلجابة بــ    

  .من عامني على إنطالق خدماا رمسيا يف اجلزائر

، على أن تقنية اجليل الثالث تعرف إقباال نسبيا من "نعم"يف وقت ميكننا أيضا أن نفسر نسبة اإلجابة بـ   

عة خصوصا أفراد العينة ، وهذا ملزاياها العديدة و ما توفره من حرية اإلحبار يف عامل االنرتنت طرف طلبة اجلام

  .يف أي وقت و مكان يشمله نطاق اخلدمة 

  يبني عالقة اجلنس مبدى استخدام أفراد العينة لتكنولوجيا اجليل الثالث):10(جدول رقم

  املتغري

  

  

  اإلجابــــــة

    اجلنـــــــــس

  أنثــــــــى  ذكــــــــــــر  ــــــوعامــــ

  %  التكرار  %  التكرار %  التكرار

  62.5  50  60  30  66.66  20  نعم

  22.5  18  30  15  10  3  ال

  15  12  10  5  23.33  7  أحيانا
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  يوضح عالقة اجلنس مبدى استخدام أفراد العينة لتكنولوجيا اجليل الثالث ):10(شكل رقم

 

تفيدنا هذه املعطيات يف استقراء واقع استخدام تكنولوجيا اجليل الثالث للنقال من طرف كال اجلنسني من    

ممن أجابوا بأم يستخدمون هذه التقنية، مقابل  %66.66أفراد العينة، حيث يتفوق الطلبة الذكور بنسبة 

ئة نظرا لعدة أسباب ،يف حني من نفس الف) 3G(ممن أجابوا بعدم استخدامهم لتقنية %10نسبة بلغت 

  .عند فئة الذكور من عينة البحث %23.33بلغت نسبة من أجابوا بإستخدام التقنية أحيانا 

مقابل نسبة بلغت  %60أما بالنسبة لإلناث فقد بلغت نسبة من أجنب بكون يستخدمن هذه التقنية    

من فئات العينة اإلناث  %10جند نسبة من الالئي ال يستخدمن هذه التقنية يف نفس الفئة يف حني  30%

  .يستخدمن التقنية أحيانا

ملزاياها العديدة ليست حكرا على فئة ) 3G(وبعد املالحظة جند أن ظاهرة استخدام التقنية احلديثة 

اجتماعية بعينها، بل تتسع خدماا و ميزاا لتليب أغلب احتياجات كال اجلنسني خصوصا وأن اخلدمات 

 ".التجوال"تتيحها هذه التكنولوجيا ال ختتلف عن خدمات االنرتنت كثريا إال يف ميزة اجلديدة اليت 

  

                                                                                                                                                                                

66,66%

10%

23,33%

60,00%

30%

10%

�!م  ��أ	��

ذ�ر

<(�أ
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 )3G(جيا الـــيبني عالقة السن مبدى استخدام أفراد العينة لتكنولو  ):11(جدول رقم

  المتغير

  

  

  

  اإلجابة

    الســــــــــــــــــن

  فأكثر - 30(  )30- 24(  )23- 18(  المجموع

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

  53.75  43  2.5  2  13.75  11  37.5  30  نعم

  13.75  11  3.75  3  2.5  2  7.5  6  ال

  32.5  26  3.75  3  6.25  5  22.5  18  أحيانا

  100  80  10  8  22.5  18  67.5  54  المجموع

  

  )3G(يوضح عالقة السن مبدى استخدام أفراد العينة لتكنولوجيا الــ): 11(شكل رقم

  

  

37,50%

13,75%

2,50%

7,50%

2,50% 3,75%

22,50%

6,25%
3,75%

(18-23) (24-30) )���Iر-30(

+%م

3

أ���+�
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جند من خالل عملية استقراء املعطيات يف اجلدول أعاله ، أن أعلى نسبة من أفراد العينة ممن أجابوا   

، ويف نفس الفئة بلغت نسبة من نفوا  %37.50بنسبة ) 23- 18(قد تركزت عند الفئة العمرية " نعم"ب

  .%2.50، يف حني بلغت نسبة من يستخدموا أحيانا %7.50استخدامهم هلذه التقنية 

 %13.75سنة فقد أجابت نسبة منهم تقدر بــ) 30- 24(أما بالنسبة ألفراد العينة ممن يبلغون من العمر  

يف حني بلغت نسبة من " ال"ممن أجابوا بــ %2.50،مقابل نسبة بلغت )3G(، بأم يستخدمون تقنية الــ

  . %6.25يستخدموا أحيانا 

، مقابل نسبة "نعم"ممن أجابوا بـ %2.50فسجلت نسبة ) سنة فأكثر30(أما يف الفئة العمرية األخرية من   

  . %3.75ملن أجابوا بعدم استخدام التقنية يف حني بلغت نسبة من يستخدموا أحيانا نسبة  3.75%

تنتج من هذه القراءة يف املعطيات السابقة أن ظاهرة استخدام تكنولوجيا اجليل الثالث للنقال لدى أفراد نس  

العينة من الطلبة اجلامعيني، ترتكز كثريا لدى الفئة العمرية الشبانية، فهذه التقنية تستقطب هذه الفئة من 

  .كانت أكثر تدعيما خلدماا املتنوعة  اتمع، كوا مل تلغ أبدا مميزات االنرتنت العادية بقدر ما

غري أننا الحظنا التقارب الشديد بني نسب اإلجابات لدى أفراد العينة جبميع مسام الفردية واإلجتماعية،   

وألن الغرض من هذه الدراسة هو البحث عن واقع استخدام هذه التقنية من طرف الطالب اجلامعي من 

أسباب عزوف أفراد العينة عن استخدام هذه التقنية بقدر ما يهمنا معرفة عدمه، فإنه من املهم جدا معرفة 

  .أسباب إستخدامها أيضا
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  )G3(يبني أسباب عدم استخدام أفراد العينة لتكنولوجيا اجليل الثالث 

  النسبة المئوية  التكرار

3  7.6  

12  30.7  

21  53.8  

3  7.6  

39  100  

  يوضح أسباب عدم استخدام أفراد العينة لتكنولوجيا اجليل الثالث

  

نستقرئ اجلدول التايل واملعطيات املرفقة من أجل معرفة أسباب عدم إقبال بعض أفراد العينة على 

إستخدام تقنية اجليل الثالث، حيث نسجل أن نسبة من ال يستخدمون التقنية و اليعرفون ماهيتها أو مل 

53,80%

7,60%
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يبني أسباب عدم استخدام أفراد العينة لتكنولوجيا اجليل الثالث  ):

التكرار  اإلجابة

3G( 3(عدم معرفة ماهية تكنولوجيا 

12  اخلدمة بواليتناعدم توفري تغطية 

21  عدم امتالك جهاز متوافق مع التقنية

3  عدم اإلقتناع مبستوى أداء التقنية

39  المجموع

  

يوضح أسباب عدم استخدام أفراد العينة لتكنولوجيا اجليل الثالث

نستقرئ اجلدول التايل واملعطيات املرفقة من أجل معرفة أسباب عدم إقبال بعض أفراد العينة على 

إستخدام تقنية اجليل الثالث، حيث نسجل أن نسبة من ال يستخدمون التقنية و اليعرفون ماهيتها أو مل 

7,60%

30,70%

%

Ventes

�و�و��� ��3Gدم �!ر�� ��ھ�� �

���دم �و��ر �2ط�� ا�3د�� 
و ��

�دم ا���ك ���ز ��وا�ق �% 
���ا��.

����دم ا��5��ع 
���وى أداء ا��.

U�Wا� D�2ا�                                                        

 

):12(جدول رقم

عدم امتالك جهاز متوافق مع التقنية

يوضح أسباب عدم استخدام أفراد العينة لتكنولوجيا اجليل الثالث):12(شكل رقم

  

نستقرئ اجلدول التايل واملعطيات املرفقة من أجل معرفة أسباب عدم إقبال بعض أفراد العينة على     

إستخدام تقنية اجليل الثالث، حيث نسجل أن نسبة من ال يستخدمون التقنية و اليعرفون ماهيتها أو مل 

�و�و��� ��دم �!ر�� ��ھ�� �

���دم �و��ر �2ط�� ا�3د�� 
و ��

�دم ا���ك ���ز ��وا�ق �% 
���ا��.

����دم ا��5��ع 
���وى أداء ا��.
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يف حني أكد البعض عدم توفر هذه اخلدمة باملنطقة اليت  %7.60يسمعوا ا من قبل بلغت نسبتهم 

، كما برر أفراد العينة من غري مستخدمي هذه التقنية السبب بعدم  %30.70يقطنون ا و بلغت نسبتهم 

عند من ال يستخدموا  %7.6، كما سجلنا نسبة  %53.80امتالك جهاز يتوافق مع اخلدمة بنسبة 

  .على أرض الواقع إنطالقا من آراء غريهم بعد جتربتهابسبب عدم اقتناعهم بأدائها 

بسبب عدم توفر اخلدمة باملنطقة اليت يأيت منها ) 3G(ولكن بالنظر إىل التربير املتعلق بعدم استخدام     

أفراد العينة ممن ال يستخدموا، فإنه ميكننا التنبؤ بأن نتائج اإلجابات كانت ستختلف يف هذه احلالة  ، 

حاالت عدم االقتناع بأداء هذه التقنية جند اجلمهور مضطرا لتجربتها و إستخدامها من أجل فحىت يف 

 .تقييمها، إذا توفرت الشبكة مبحل إقامتهم
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  يبني عالقة اجلنس بأسباب عدم أستخدام أفراد العينة لتكنولوجيا اجليل الثالث):13(شكل رقم

  المتغير

  

  

  

  

  

  

  

  

  اإلجابة

  المجمـــــوع  الجنس

  مفردة 39من   أنثى  ذكر
 80من 

  مفردة

  %  %  التكرار  %  التكرار %  التكرار

عدم معرفة ماهية تكنولوجيا 

)3G(  
0  0  0  0  0  0  0  

عدم توفر تغطية اخلدمة 

  بواليتنا
2  2.5  3  3.7  8  20.51  10  

عدم امتالك جهاز متوافق مع 

  التقنية
2  2.5  11  

13.

7  
13  33.33  16.25  

  22.5  46.15  18  20  16  6.2  5عدم اإلقتناع مبستوى أداء 
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  التقنية

  30  11.2  9  المجموع
37.

4  
39  100  48.75  

  

 

  يوضح عالقة اجلنس بأسباب عدم أستخدام أفراد العينة لتكنولوجيا اجليل الثالث ):28(شكل رقم

  

يوضح هذا اجلدول عالقة متغري اجلنس برفض استخدام تكنولوجيا اجليل الثالث من طرف أفراد العينة ،      

  :حيث نسجل

  :يف فئة الذكور من أفراد العينة

تليها %6.2ترتكز أعلى نسبة يف السبب الرابع وهو عدم اإلقتناع مبستواها و أدائها فقد بلغت نسبتهم    

مكيف /لوالية اليت يقطن ا الطالب ، مساوية لنسبة عدم إمتالك جهاز متوافقنسب عدم توفر التغطية يف ا

0%

6,20%

2,50% 2,50%

0%

3,70%

13,70%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

�دم �!ر�� ��ھ�� 
�و�و��� ا���ل ��

ا�)��ث

�دم �و�ر �2ط�� 
��ا�3د�� 
و ��

�دم ا���ك ���ز 
�����وا�ق �% ا��.

�دم ا��5��ع 
���
���وى أداء ا��.

ذ�ر

<(�أ
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، هذا يف حني مل يربر أفراد العينة من الذكور أسباب عدم استخدامهم للتقنية  %2.5مع اخلدمة بلغت 

  .بعدم معرفة ماهيتها 

  :يف فئة اإلناث من أفراد العينة

اإلناث لتقنية اجليل الثالث، حيث ترتفع النسبة لتصل إىل  نفس املالحظات جندها خبصوص أفراد العينة من

عند من ال  %13.7يف السبب املتعلق بعدم اإلقتناع مبستواها و أدائها ،وسجلت النسبة التالية  20%

يف السبب املتعلق بعدم استخدامها لعدم توفر  %3.7ميلكن جهاز متوافق مع اخلدمة ،مقابل نسبة بلغت 

القيمني ا، يف حني مل نسجل شيئ خبصوص عدم معرفة التقنية او عدم السماع ا  التغطية يف الوالية

  .أصال

  

  يبني ماهية املتعامل الذي يستفيد أفراد العينة من خالله من تكنولوجيا اجليل الثالث ):14(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  االجابة

  7.3  3  متعامل جيزي

  60.9  25  متعامل موبيليس

  31.7  13  متعامل جنمة

  0  0  غري ذلك

  100  41  المجموع
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  يوضح ماهية  املتعامل الذي يستفيد أفراد العينة من خالله من تكنولوجيا اجليل الثالث):14(شكل رقم

  

يف اجلزائر يستحوذ على أعلى نسبة اشرتاك من " موبيليس"نالحظ بعد استقرائنا ملعطيات اجلدول أن املتعامل 

بنسبة " جنمة أوريدو"، يليه استخدام نفس التكنولوجيا عن املتعامل  %60.9العينة بنسبة بلغت طرف أفراد 

  . %7.3بنسبة " جيزي"، وبنسبة أقل املتعامل  31.7%

من طرف أكثر من نصف أفراد العينة بالتغطية الواسعة اليت " موبيليس"ميكن تفسري استخدام املتعامل   

  .تعرفها شبكة هذا املتعامل و اخلدمة اجليدة و السريعة اليت تقدمها 

  يبني نوع اجلهاز املكيف الستخدام تقنية اجليل الثالث لدى أفراد العينة):15(جدول رقم

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  8.1  4  الكمبيوتر العادي

  22.4  11  الكمبيوتر المحمول

  51  25  الهاتف النقال

  18.3  9  اللوحة اإللكترونية

7,30%

60,90%

31,70%

0%

��!��ل ��زي

��!��ل �و
�(�س

������!��ل 

�Eر ذ�ك
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  0  0  غير ذلك

  100  49  المجموع

 

  لدى أفراد العينة) 3G(يوضح نوع اجلهاز املكيف الستخدام تقنية ):15(شكل رقم

 

مستوى استخدام الطلبة ملختلف األجهزة املكتبية واحملمولة يوضح اجلدول التنوع املالحظ على      

لإلستفادة من خدمات النطاق الرتددي لتقنية اجليل الثالث للنقال، ويتصدر اهلاتف النقال 

، كما %22.4، يليه اجلهاز احملمول اآلخر احلاسب اآليل بنسبة  %51التصنيف بنسبة بلغت 

،وأخريا يستخدم احلاسوب %18.3العينة بنسبة بلغت يستخدم اللوح اإللكرتوين من طرف أفراد 

  .%8.1بنسبة وصلت إىل ) 3G(املكتيب أيضا لالستفادة من خدمات الــ

 

 

 

8,10%

22,40%

51%

18,30%

0%


�و�ر ا�!�دي��ا�


�و�ر ا��	�ول ��ا�

ا����ف ا��.�ل

���ا�(و	� ا����رو

�Eر ذ�ك
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  )3G(يبني نوع الوسيط املستخدم لوصول أفراد العينة إىل خدمات الـ):16(جدول رقم

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  SIM(  27  65.8(شرحية 

  29.2  12  )فالشقرص (مفتاح إنرتنت

  4.8  2  مودم

  0  0  غري ذلك

  100  41  المجموع

 

  )3G(يوضح نوع الوسيط املستخدم لوصول أفراد العينة إىل خدمات الـ ):16(شكل رقم

  

عن ) SIM(نالحظ من اجلدول أن أكثر من نصف عدد أفراد العينة يستخدمون شرائح     

) مفتاح اإلنرتنت(، ويستعمل الوسيط  %65.8املتعامل مقدم اخلدمة، حيث بلغت نسبتهم 

  . %4.8، يف حني جند نسبة ضئيلة الستخدام املودم بنسبة  %29.2اجلوال بنسبة

65,80%

29,20%

4,80% 0%

SIM(:ر�	�

)5رص ��ش(����ح إ��ر�ت

�ودم

�Eرذ�ك
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للدخول يف نطاق اخلدمة ونتائج ) SIM(نستنتج أن هناك عالقة وثيقة بني استخدام شرائح   

األجهزة األخرى  السؤال السابق الذي حقق فيه اهلاتف النقال أعلى نسبة استخدام من بني كل

  .املكيفة واخلدمة 

  من أفراد العينة)3G(يبني أهم اخلدمات اليت يستفيد منها مستخم الـ):17(جدول رقم

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  20  10  املكاملات املرئية

  40  20  اإلحبار بسهولة

  40  20  سرعة تدفق البيانات

  0  0  غري ذلك

  100  50  المجموع

  

  من أفراد العينة)3G(يوضح أهم اخلدمات اليت يستفيد منها مستخدم الـ):17(رقمشكل 

  

20%

40%

40%

0%

ا�������ت ا��ر��0

ا�
	�ر 
��و��

��ت��
�ر�� �د�ق ا�

�Eر ذ�ك
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تتوزع خدمات اجليل الثالث حسب استخدامها من طرف أفراد العني على نسب متساوية بني من    

يتمتعون مبيزة اإلحبار بسهولة يف عامل اإلنرتنت، واإلستفادة من سرعة تدفق هذه األخرية للوصول إىل أهم 

الستخدام  %20لكل منهما، يف وقت نسجل فيه أقل نسبة تصل إىل %40البيانات و املعطيات بنسبة

حيث ميكن أن نفسرذلك بكون هذه امليزة األخرية . ذات التقنية يف االتصاالت املرئية أو مكاملات الفيديو

تتطلب رسوما إضافية يدفعها املستخدم لقاء االستفادة منها، واألمر نفسه بني املتصل أو مستقبل املكاملة 

  ).صل املرئي اجلوالكل منهما يدفع أعباء مادية لالستفادة من ميزة التوا(

  يبني تقييم أفراد العينة للتكلفة املالية الستخدام تقنية اجليل الثالث):18(جدول رقم

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  7.3  3  منخفضة جدا

  78  32  معقولة

  14  6  مرتفعة جدا

  100  41  المجموع
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  الستخدام تقنية اجليل الثالثيوضح تقييم أفراد العينة للتكلفة املالية ):18(شكل رقم

  

 

أجابوا بأن ) من مستخدمي التقنية(يوضح اجلدول كيف أن أكثر من نصف عدد املبحوثني من أفراد العينة  

تكلفة االشرتاك يف خدمة اجليل الثالث للهاتف باجلزائر تعد معقولة أو يف املتناول، حيث بلغت نسبتهم 

، يف حني يرى البعض    منهم أا جد مرتفعة مقارنة مبستوى أدائها حيث وصلت نسبتهم إىل  78%

، وهناك أيضا من يرى أن هناك عدة أنواع للدفع مكيفة وفق املستوى االقتصادي ملختلف الزبائن  14.6%

  . %7.3نسبة  املشرتكني ، فهي بذلك تعد أسعارا رمزية ويف متناول املستخدم، وقد بلغ هذا االختيار

  عالية)3G(يبني مدى موافقة أفراد العينة على أن سرعة تدفق إنرتنت الـ):19(جدول رقم

  النسبة املئوية  التكرار  اإلجابة

  26.8  11  أوافق

  51.2  21  نوعا ما

  21.9  9  ال أوافق

  100  41  اموع

7,30%

78%

14%

3��7 �دا��

�!.و��

�ر��!� �دا
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  عالية)3G(الـيوضح مدى موافقة أفراد العينة على أن سرعة تدفق إنرتنت ):19(شكل رقم

  

   

ختربنا معطيات اجلدول بأن نصف عدد أفراد العينة من مستخدمي تكنولوجيا اجليل الثالث اجلوالة، يوافقون   

يف حني يوافق أفراد العينة متاما على  %51.2على أن سرعة تدفق إنرتنت هذه الشبكة عالية بنسبة بلغت 

، مقابل نسبة  %26.2جناح أداء اخلدمة فعليا متاما كما خيرب به املتعاملون نظريا، حيث بلغت نسبتهم 

 .ملن ال يوافقون على هذه السرعة للوصول إىل االنرتنت بسهولة ومرونة أكثر  %21.9بلغت 

 

 

 

 

 

26,80%

51,20%

21,90%

أوا�ق

�و�� ��

  أوا�ق



U�Wا� D�2ا�%'&"�� �!�را<�                                                        ا� Q7  ا��

132 

 

  عالية) 3G(وافقة أفراد العينة على أن سرعة تدفق إنرتنت الـيبـيـن عالقة اجلنس مبدى م):20(جدول رقم

  المتغيير

  

  

  

  اإلجابة

  الجنس

  المجموع

  أنثى  ذكر

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

  26.8  11  12.1  5  14.6  6  أوافق

  51.2  21  31.7  13  19.5  8  نوعا ما

  21.9  9  4.8  2  17  7  ال أوافق

  100  41  48.7  20  51.2  21  المجموع

  

  عالية) 3G(يوضح عالقة اجلنس مبدى موافقة أفراد العينة على أن سرعة تدفق إنرتنت الـ):20(شكل رقم
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مبتغري اجلنس لدى أفراد العينة، حيث ) 13(تبني لنا املعطيات السابقة تأثر نتائج اإلجابة على السؤال    

نالحظ أن الذكور الذين يوافقون نوعا ما على أن سرعة تدفق اإلنرتنت عرب هذه الشبكة سريعة قد بلغت 

أداء التقنية يف جمال الربط باإلنرتنت ، تليها نسبة من ال يوافقون متاما أو غري الراضني عن  %19.5نسبتهم 

وتأيت تاليا نسبة املستخدمني الذين يوافقون متاما . مفردة 41من املستخدمني البالغ عددهم  %17ونسبتهم 

 . %14.6على جناح جتربة الربط باالنرتنت بفضل هذه التقنية بنسبة بلغت 

منهن بأن  %31.7أما بالنسبة للطالبات اإلناث من أفراد العينة املدروسة ، فقد عربت األغلبية بنسبة   

يرين أن تدفق اإلنرتنت بفضل هذه التقنية عالية نوعا ما ، يف حني بلغت نسبة من يوافقن على سرعتها 

 .ممن ال يوافن على أن سرعة الربط بالنت عالية %4.8،مقابل نسبة  12.1%

كما نستنتج أن هناك تقاربا يف إجابات املبحوثني من كال اجلنسني ، حيث توافق نسبة قليلة فقط من    

أما من ال يوافقون . جمموع أفراد العينة على أن اجليل الثالث يوفر سرعة ربط عالية مقارنة باإلنرتنت العادية

  .ص واإلختالالت املتعلقة بأداء هذه التقنيةأو يوافقون نوعا ما فقط على هذا، فيمكن  تفسريه جبملة النقائ
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  يبني أهم اإلشباعات اليت حيققها إستخدام تكنولوجيا اجليل الثالث ألفراد العينة):21(جدول رقم

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  36.9  17  االتصاالت

  23.9  11  إجناز البحوث وتلقي األخبار

  10.8  5  األعمال

  28.2  13  الرتفيه

  0  0  غري ذلك

  100  46  المجموع

  

  يوضح أهم اإلشباعات اليت حيققها إستخدام تكنولوجيا اجليل الثالث ألفراد العينة):21(شكل رقم

  

يبني اجلدول أن أكثر اخلدمات اليت تستقطب اجلمهور املستخدم لتقنية اجليل الثالث تسجل نسبا عالية    

يف إشباع احلاجات االتصالية وكذا الرتفيهية، حيث بلغت نسبةإستخدام أفراد العينة هلذه التقنية ألغراض 

36,90%

23,90%

10,80%
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وتلقي األخبار بلغت نسبة  إجناز البحوث %28.2، تليها احلاجات الرتفيهية بنسبة %36.9االتصال 

  .من أفراد العينة %10.8، وتساعد التقنية أصحاب املهن بنسبة 23.9%

  يف اجلزائر) 3G(يبني آراء أفراد العني خبصوص أفضل املزودين خدمة ):22(جدول رقم

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  9.7  4  متعامل جيزي

  60.9  25  متعامل موبيليس

  29.2  12  متعامل جنمة

  0  0  الكل

  0  0  غري ذلك

  100  41  المجموع

  

 يف اجلزائر) 3G(يوضح آراء أفراد العني خبصوص أفضل املزودين خدمة ):22(شكل رقم
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يبني اجلدول كيف ارتبطت آراء إختيار متعامل مزود خبدمة اجليل الثالث للنقال يف اجلزائر بنوع املتعامل   

الذي يستفيد منه املستخدم ومن خدمته املتعلقة باجليل الثالث ،حيث أجاب أكثر من نصف أفراد العينة 

، واملتعامل %29.2بنسبة "يدوجنمة أور "، يليه املتعامل %60.9باختيارهم للمتعامل موبيليس بنسبة 

،  ومل يذكر املبحوثني مؤسسات أخرى أو متعاملني يستفيدون من خدمام %9.7بنسبة " جيزي"األخري 

 ".إتصاالت اجلزائر"لإلنرتنت النقال على غرار مؤسسة 

  يف اجلزائر) 3G(يبني تقييم أفراد العينة ملدى جناح جتربة تكنولوجيا الــ ):23(جدول رقم

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  19.5  8  أوافق

  58.5  24  نوعا ما

  21.9  9  ال أوافق

  100  41  المجموع
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  يف اجلزائر) 3G(يوضح تقييم أفراد العينة ملدى جناح جتربة تكنولوجيا الــ  ):23(شكل رقم

  

يوضح اجلدول واملعطيات املرفقة عنصرا هاما يف حبثنا هذا، حيث نرى تقييم أفراد العينة لتجربة تكنولوجيا    

اجليل الثالث يف اجلزائر، مع العلم أن هذه اإلجابات ختص املستخدمني هلذه التقنية، حيث ترتفع نسبة من 

ال يروا ناجحة، يف حني ترى نسبة ملن  %21.9مقابل نسبة  %58.5يرون أا ناجحة نوعا ما لتبلغ 

من أفراد العينة أن التجربة ناجحة يف اجلزائر رغم بعض الصعوبات واملشاكل اليت تنقص من  19.5%

  .مستوى أدائها وبالتايل رضا اجلمهور املستخدم عنها

  )3G(يبني مدى �سعي أفراد العينة لنشر استخدام تقنية الـ):24(جدول رقم

 

  

  

  

19,50%

58,50%

1,4

أوا�ق

�و�� ��

  أوا�ق

  نسبة المئويةال  التكرار  اإلجابة

  92.6  38  نعم

  7.3  3  ال

  100  41  المجموع
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  )3G(يوضح مدى �سعي أفراد العينة لنشر استخدام تقنية الـ): :24(شكل رقم

  

   

يأيت هذا اجلدول مبعطيات تؤكد آراء اجلمهور املستخدم من أفراد العينة خبصوص جناح التقنية يف إرضاء    

على أم يوصون غريهم من األهل  %92.6مستخدميها، حيث تؤكد أكثر من نصف أفراد العينة بنسبة 

هذا ما نفسره على أنه تقبل ملن ال يفعلون ، و  %7.3أو األصدقاء باقتناء تقنية اجليل الثالث، مقابل نسبة 

 .للتقنية من طرف املستخدم ورضاه عنها رغم النقائص اليت قد تشوش على األداء املتكامل للتقنية
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7,30%
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  يبني أسباب رغبة أفراد العينة يف جتريب وإستخدام تكنولوجيا اجليل الثالث):25(جدول رقم

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  34.1  14  تأثري وسائل اإلعالم

  60.9  25  الدوافع واحلاجات الشخصية

  4.8  2  )التقليد(جماراة الغري

  0  0  غري ذلك

  100  41  المجموع

  

  )3G(يوضح أسباب رغبة أفراد العينة يف جتريب وإستخدام تكنولوجيا الـ ):25(شكل رقم
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بعد استقرائنا ملعطيات هذا اجلدول، جند الدوافع اليت تؤدي باجلمهور من أفراد العني إىل استخدام      

التقنية،وحسب النتائج يرجع البعض من املبحوثني مصدر هذا االستخدام إىل الدوافع والرغبات الشخصية 

ستمر للمضامني اإلعالمية ، مقابل من يرون أن استخدامهم للتقنية أتى بسبب تعرضهم امل%60.9بنسبة 

ملن يرجعون أسباب استخدامهم  %4.8وتنخفض النسبة وصوال إىل  %34.1واإلعالنية عن التقنية بنسبة 

هلذه لتقنية إىل تأثري غريهم على آرائهم أو رد التقليد أو ااراة السطحية هلذا املظهر التكنولوجي اجلديد 

  .يف اجلزائر

لنظريا ) الالسلكية(أفراد العينة خبصوص إمكانية إلغاء اإلنرتنت املتنقلة يبني آراء ):26(جدول رقم

  يف اجلزائر) الثابتة(السلكية

  

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  34.1  14  أوافق

  48.7  20  نوعا ما

  17  7  ال أوافق

  100  41  المجموع
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لنظريا ) لالسلكية(اإلنرتنت املتنقلة يوضح آراء أفراد العينة خبصوص إمكانية إلغاء ): 26(شكل رقم

  يف اجلزائر) الثابتة(السلكية

  

      

يبني اجلدول أن حوايل نصف أفراد العينة يوافقون نوعا ما على إمكانية أن تلغي إنرتنت اجليل الثالث     

نسبتهم  ــ اإلنرتنت العادية السلكية يف اجلزائر حيث بلغت) 3G(كإحدى أهم مظاهر خدمات الـ–للنقال 

ملن يوافقون على هذا الطرح، يف حني يرفض جزء من العينة بنسبة  %34.1، موازاة مع نسبة 48.7%

الفكرة رغم استخدامهم هلذه التقنية، ويرون األمر مستحيال بالنظر إىل عدة معطيات تصب يف صاحل  17%

يب فقط من طرف املستخدم ومل الذي ال يزال قيد التجر ) 3G(اإلنرتنت العادية، لعل أمهها أداء التقنية 

  .يصل بعد إىل مرحلة التبين هلذه التكنولوجيا
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  يف اجلزائر) 3G(يبني تقييم أفراد العينة لتجربة الـ ):27(جدول رقم

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  48.7  20  التجربة غري ناجحة

  41.4  17  التجربة ناجحة نوعا ما

  9.7  4  التجربة ناجحة

  100  41  المجموع

  

  يف اجلزائر) 3G(يوضح تقييم أفراد العينة لتجربة الـ ):27(شكل رقم

  

  

يعد هذا اجلدول قراءة ملخصة ألهم إجابات أفراد العينة ممن يستخدمون تقنية اجليل الثالث وهو      

اد العينة ، أوال السؤال املفتوح الذي استهدفنا من خالله حتديد نظرة تنبؤية ملستقبل التقنية من وجهة نظر أفر 

  .بالنسبة لتقييم التجربة وثانيا ألهم النقائص املطروحة يف رأي املبحوثني

48,70%

41,40%

9,70%
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أن التجربةغري ناجحة ، أما من يرون  %48.7يرى أغلب أفراد العينة من مستخدمي هذه التقنية بنسبة    

مما . %48.7بنسبة ، يف حني يقيمها البعض منهم بغري الناجحة %9.7أا ناجحة فلغت نسبة إجابام 

يعدنا إىل التفسري السابق حول رضا اجلمهور املستخدم عن هذه التقنية، اليت ال تزال يف بدايات إنتشارها يف 

  .اجلزائر

  يف اجلزائر) 3G(يبني أهم النقائص املسجلة من طرف أفراد العينة حول جتربة الـ ):28(جدول رقم

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابـــــــــــــــــــــة

  39  16  عدم املساواة يف تغطية مجيع الواليات

  31.7  13  بطء تدفق اإلنرتنت

  24.3  10  غالء تكلفة اإلشرتاك

  4.8  2  مشاكل مع عمر بطارية األجهزة اإللكرتونية

  100  41  المجموع

  

  يف اجلزائر) 3G(يوضح أهم النقائص املسجلة من طرف أفراد العينة حول جتربة الـ ): ):28(شكل رقم
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يبني اجلدول أهم النقائص اليت أمجلناها انطالقا من آراء أفراد العينة املطروحة يف السؤال األخري املفتوح،    

  .حيث تعد النقائص املسجلة أسبابا حقيقية لعدم رضا املستخدمني ممن يرون التجربة غري ناجحة يف اجلزائر

، تليها النقائص  %39 بث التقنية يف ربوع الوطن بنسبة تعد أوىل النقائص املسجلة عدم العدل يف   

، فيما يعزي البعض هذه النقائص إىل أهم عنصر حسبهم و  %31.7املتعلقة ببطء تدفق االنرتنت بنسبة 

، وأخريا جيد البعض النقائص متمحورة حول املشاكل التقنية   %24.3هو غالء تكلفة اإلشرتاك بنسبة 

  .  %4.8دام التقنية ملدة طويلة بنسبة كعمر البطارية عند استخ
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  نتائج الدراسة: المبحث الثاني

  :نتائج الدراسة

جديد ، يستعمل اإلنرتنت و يستخدمها " جيل إنرتنت جوال"أسهمت تكنولوجيا اجليل الثالث يف بروز    

خالل تنقالته دون احلاجة إىل االرتباط باإلنرتنت السلكية أو مبكان حمدد يصله تردد اإلنرتنت العادية ، 

تصال مكسبا حقيقيا ال حيث يعد اجليل الثالث للهاتف النقال املبين على املواصفات العاملية لال

االتصاالت ،فبالرغم من أن هذه التقنية قد دخلت إىل اجلزائر متأخرة ــ على عكس وسيليت التلفزيون و 

اإلذاعة يف بداية انتشارها ــ إال أا تبحث هلا عن قاعدة شعبية من املستخدمني متاما مثل وسائل اإلعالم 

  .واالتصال األخرى

هذه الدراسة على معرفة أثر استخدام هذه التقنية من طرف الطلبة يف اجلامعة ولقد حرصنا من خالل   

اجلزائرية، من خالل إعداد استمارة االستبيان املوزعة على طلبة علوم اإلعالم  و االتصال جبامعة عبد احلميد 

إنطالقا من  بن باديس مبستغامن كنموذج للمعاينة قابل للتعميم ، وقد حتدد معامل على إشكالية الدراسة

  :إجابات على األسئلة التالية

  هل أنت من مستخدمي تكنولوجيا الجيل الثالث ؟: السؤال السادس

ممن ال يستخدموا ،  %16.25مقابل نسبة  %51.2" نعم"حيث بلغت نسبة أفراد العينة ممن أجابوا بــ 

  .ممن يستخدموا أحيانا %32.5ونسبة 

فقد وجدنا أن هلذه التقنية مجهور اليزال يستخدمها يف إطار التجريب وليس التبين، كما عربت لنا نسبة   

عدم إستخدامها على كون التقنية هذه التزال جمهولة لدى الكثريين فضال عن معرفة مزاياها املضافة إىل عامل 

  .اهلواتف و احلواسيب احملمولة
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  تقدمها لك تكنولوجيا الجيل الثالث؟ماهي أهم خدمة ): 11(السؤال رقم

حيث تفيدنا القراءات يف املعطيات السابقة أن استخدامات هذه التقنية تتفاوت من شخص آلخر وتبعا 

للسمات الشخصية لكل فرد، كما ال تتأثر النتائج املتحصل عليها مبتغريات اجلنس أو السن أو التخصص أو 

جليل الثالث للهاتف النقال يف الوصول إىل أهم البيانات وكذا املستوى الدراسي حيث تستغل تكنولوجيا ا

لكل منهما ، يف وقت نسجل فيه أقل نسبة تصل إىل  % 40خدمات اإلنرتنت و اإلحبار بسهولة بنسبة 

  .الستخدام ذات التقنية يف االتصاالت املرئية أو مكاملات الفيديو % 20

 3Gك بإقتناء تقنية الــ هل توصي معارفك أو غير معارف): 17(السؤال رقم

أفادتنا إجابات املبحوثني عن هذا السؤال يف معرفة مدى رضا اجلمهور املستخدم هلذه التقنية إىل الرجة اليت 

 %92.6يسعى فيها إىل التعريف ا و ترغيب الغري يف جتريبها، حيث أن أكثر من نصف أفراد العينة بنسبة 

ملن ال يفعلون ، وهذا ما نفسره على أنه  %7.3الث ، مقابل نسبة يوصون غريهم بإقتناء تقنية اجليل الث

 .تقبل للتقنية من طرف املستخدم ورضاه عنها

  

  



�ـــــــــــــــ��R  

147 

 

  

  خاتمــــــــــــــــــــــــــــــة

  

أتاحت تكنولوجيا  اجليل الثالث للهاتف النقال خيارات عديدة ملستخدمي اإلنرتنت عموما وللمدمنني    

عليها منهم خصوصا، حيث ميكن اليوم الربط باإلنرتنت بفضل هذه التقنية اليت تسمح باإلحبار احلر يف 

يل الثالث ، فضال عن اخلدمات األخرى كتلك اليت تسهل عقد املؤمترات العامل االفرتاضي كميزة لتقنية اجل

  .العلمية والعملية عرب املكاملات الفديوية

كما تبحث هذه التكنولوجيا هلا عن موطئ قدم ضمن استخدامات اجلمهور املتعدد لوسائل اإلعالم     

واالتصال األخرى يف اجلزائر، أين جندها تواكب العديد من األجهزة األخرى غري احملمولة مثل احلاسوب 

  .املكتيب العادي

اليت تقدمها هذه التقنية خصوصا  بيد أن بعض اإلشكاليات اليت تطرح على مستوى جودة اخلدمات   

) اجلزائر(الربط باإلنرتنت ، جيعل الكثري من املستخدمني هلا يعودون للمقارنة بني واقع هذه التقنية يف بلدهم 

وبني منامذج أخرى أكثر تطورا يف العامل العريب فقط دون الذهاب بعيدا للتعريج على التكنولوجيات األحدث 

خرى، انطالقا من نفس املعايري واألنظمة اليت أسست عليها تكنولوجيا اجليل اليت وصلت إليه الدول األ

  .الثالث للهاتف النقال

غري أنه يف سياق نفس احلديث ينوه مستخدمو هذه التكنولوجيات بأمهية إدخال هذه التقنية ــ اجليل    

 عامل االتصاالت ببلد ما ليس ملواكبة مظاهر التطور السطحية وحسب بل ألن الكثري من الثالث للنقال ــ إىل

امليادين غري ميدان اإلعالم واالتصال تعىن بالتحديث املستمر ملكوناا األساسية يف اإلنتاج والبقاء يف 
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ذي يعد القلب النابض املنافسة ، وهذا ما جيب أن يتوفر أيضا يف قطاع املواصالت وتكنولوجيات اإلعالم ال

الهتمام ا ضمن الصناعات األخرىالقتصاديات البلدان ، ينبغي ا
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