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  : املقدمة

يتميز Ɲصوȍية معينة ترǨȭ أثارها  Ûبصرية- Ƨعية Ûالتلفزيون بوȍفه وسيلة اتصال 
   .الواضحة علɂ نوعية املادة الƔ يقدمهاÛ وعلȕ ɂريقة تقدƇ هȻǾ املادة

 ǄاƘثȭ أنه استعار Ǵحيȍو ÛيƘأن التلفزيون هو أحدث وسائل االتصال اجلماه Ǵحيȍ
رعان ما استطاț أن ƹتلȬ لغة تعبƘية ǹاȍة بهÛ فتمكن أن من وسائل إعالمية أǹرÛɁ لكنه س
هȻǾ الوسيلةÛ عرفǨ التطور التكنولوجي  )1(.تصال ƤاهƘيةايوȕد نفسه ǖȭوسȜ وأهم وسلة 

țاهرة تكنولوجيةبشكل متسارș ان التلفزيونȭ اǽوإ ÛÛ ǨكنƢ يثƜ ) سي Ÿ ŸB B C (  عام
جتريƑ عامليÛ فǚن الواليات املتحدة األمريكية هي من إجراǒ أول جتربة إرسال تلفزيوين  1936
 Ɣائيا الŒ منه منتجا Ǩجعل)Produit fini(Û  االنتخابات ȫنفسه يف معتر ȏكن من فرƢ

 ƙجرت ب Ɣالرئاسية ال) ǨفلȁروRoosevelt وويكي  Wiki 2(1940عام( ȻǾتتمكن ه Ɓو Û
علɂ  وربية إال بعد مȒي عشر سنواتÛاأل نالبلدااجلديدة من الوȍول إىل  اɋعالميةالوسيلة 

والقناة التلفزيونية الثانية   1951عام )TF1( 1.إȣ.سبيل املثال șهرت القناة التلفزيونية األوىل ت
Ɣ لÛ أما يف العاƁ العرŸ فقد șهر التلفزيون متǹǖرا باستثناǒ اجلزائر ام1953عام  )Ant2( 2أن ت 
 ǨانȭȄسيǖمن ت ǨكنƢ Ûلفرنسا 1956عام  مستعمرة فرنسية Ȝبتلفزيون اجلزائر التاب ɂما يسم.  

وتوسȜ اɋرسال التلفزيوين بȚهور عدة شبكات جهوية ودولية ȭشبكة أوروفزيون 
Eurovision وشبكة انترفزيون ÛIntervision  سيافزيونǓ وشبكةAsiavision               
والربامج التلفزيونية اƪاȋ بدول  باراألǹيعد النȚام الدوƃ لتبادل :" Eurovision  أوروفزيون

  ."من قبل اƠاد اǽɋاعات األوربية 1954عام  أنشÛǜ وقد )سابقا(أوروبا الغربية 

هو النȚام الدوƃ لتبادل األǹبار والربامج التلفزيونية اƪاIntervision  : ȋوشبكة األنترفزيون 
هو النȚام الدوƃ لتبادل  Asiavisionوشبكة Ǔسيافزيون . )3()سابقا(بدول أوربا الشرقية 

                                                 
، واالتصالائري، أطروحة دآتوراه في علوم اإلعالم زعموم مهدي، برامج األطفال في التلفزيون الجز -)1(

  .42، ص 2004-2005: السنة الدراسية 
  .504 ، ص2004، الجزائر، المجلس األعلى للغة العربية، 1محمود إبراقن، المبرق، ط -)2(
  .388و  276محمود إبراقن، نفس المرجع السابق، ص -)3(
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فالثورة التكنولوجية يف السنوات األƘǹة ƧحǨ  .األǹبار والربامج التلفزيونية اƪاȋ بدول Ǔسيا
  .بتطوير املمارسة اɋعالمية

  ɂهور ما يسمș بعد Ɂية قصوƵللتلفزيون أ Ǵبȍاية القرن العشرين أŒ ويف
عن بعد  االتصاالتتمثلة أساسا يف وامل Ûواالتصالالتكنولوجيات اجلديدة لإلعالم 

TélécommunicationÛ  والسمعي البصريAudiovisuelÛ  واملعلوماتيةInformatiqueÛ  Ɣال
أن وأضحɂ من الȒروري علȭ ɂل املǘسسات السمعية البصرية  .أقامǨ رواجا سعيدا فيما بينها

ي إىل فقدان Ƨعة هȻǾ تبƖ هȻǾ التكنولوجية اجلديدةÛ ألن عدم مسايرة هǾا التطور قد يǘدت
  .املǘسسات وبالتاƃ فقدان Ƥهورها

البصري سوقا مفتوحة تبحث عن التحرر من ضغوȓ -وقد أȍبǴ قطاț السمعي
البصريÛ  -الƔ ال تريد أن يفلǨ من أيديها التحكم يف األǹبار واملنتوج السمعي ÛاƩكومات

ȭما . ث وإعداد الربامجوقد Ź توșيȤ هȻǾ التكنولوجيات يف عدة مستويات ȭعملية الب
 ƙب Ȼأشد ɂعل Ȅالتناف Ǵبȍوأ Ûعدد القنوات التلفزيونية ȤاعȒتȤتلƯ  ربȭالقنوات لشد أ ȻǾه

  .ن املشاهدينÛ وبالتاƃ املعلنƙعدد م

التلفزيون اجلزائري ȭان منȁ Ǿمن ȕويل يعمل بوسائل تقنية متواضعة إƁ ǽ يدǹل 
 ير الǾي يسمǴ بالعرȏ الفوري للصور واألȍواتوهو التصو 1984التصوير بالفيديو إال عام 

Ȍيث ال يستدعي التمحيƜ ا الفيديوƘامȭ تلتقطها Ɣال )Développement (Ɲ اƘالكام ȣال
  .ملم اƪاȋ بالتلفزيون ǽ16ي مقاȃ  السينمائية

البصريƱ Ûد أن التلفزيون اجلزائري يسعɂ إىل  - ويف șل التغƘات اجلديدة Ŏال السمعي
ة مȜ هȻǾ املعطياتÛ وǽلȬ باقتنائه بعȐ هȻǾ التكنولوجيات ألجل Ơسƙ األداǹ ǒاȍة املساير

أȍبǹ Ǵصبا حيث بǚمكان أي فرد أو مشاهد اجلزائر أن مشاهدة برامج القنوات األجنبية يف 
 ÛوهǾا ما حدث يف اجلزائر Ûة أو العربية عن ȕريق اƬوائي املقعرجنبيجزائري أن يلتقȔ الربامج األ

لتدارȫ النقȌ يف إنتاج الربامج من جهةǹ ǨÛ  Ûطوة التلفزيون اجلزائري يف هǾا امليدانلǾا أت
Ɂرǹوالتحكم يف التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واالتصال من جهة أ.  
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والتلفزيون اجلزائري ȭغȻƘ من القنوات التلفزيونية األجنبيةÛ وǹاȍة العربية منها دǹل 
وات األƘǹة بشكل تدرƶي ملواجهة املنافسة الشديدة الناجتة تكنولوجيا االتصال الرقمية يف السن

  .عن الكم اƬائل للقنوات الفȒائية األجنبية والعربية

فدراستنا هاته جتعلنا نتوقȤ علƯ ɂتلȤ التكنولوجيات اجلديدة الƔ يتمتŏ Ȝا التلفزيون 
 ةالتكنولوجيالل هȻǾ استغ Ż Û مدɁاجلزائري حالياÛ وما هي االستثمارات اƩالية يف هǾا امليدان

   .يف تطوير الربامج التلفزيونية
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   : إشكالية الǶǤث

ما مدɁ استفادة التلفزيون : من هǾا املنȚور ƹكننا ȕرǳ إشكالية Ɯثنا بالصيغة اɇتية 
اجلزائري من التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصالÛ لتسهيل العملية االتصالية داǹل الوȕن 

  Ý  وǹارجه

Ǿا تتلخȌ مشكلة البحث يف Ơديد مدɁ استفادة التلفزيون اجلزائري من وهك
ومدɁ انعكاǽ ȃلȬ علɂ إعداد وإƱاÛ  ȁالتكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال من جهة

Ɂرǹالربامج التلفزيونية من جهة أ ȤتلƯ.  

  : الفرعية اɇتية تالتساǗالوƹكن ȍياȡة مشكلة البحث علɂ شكل 

بصفة  يون اجلزائري فكرة االستثمار يف ميدان تكنولوجيا االتصال الرقميةȭيȤ تبƖ التلفز - 1
 Ý ةȍاǹ بصفة عامة  واالتصالإلعالم لوالتكنولوجيات اجلديدةÝ.  

أم هو جمرد تقليد أعمɂ للقنوات  حيةهل ƹكن اعتبار ǽلȬ االستثمار ǹاضعا لدراسة  - 2
Ýاألجنبية 

بشكل  واالتصاللوجيات اجلديدة لإلعالم هل استطاț التلفزيون اجلزائري أن يوȤș التكنو - 3
ب ǽلȬ عدداǄ حمترما من Û عسɂ أن يستقطاǄيسمǴ بǚعداد برامج جديدة شكال ومȒمون

 Ý املشاهدين
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ǢøǮøدøøøøǭةال 
  

 5

  : الفرضيات

  :انطالقا من ȕرǳ إشكالية البحث وƠديد املشكلةƹ Ûكن ȍياȡة بعȐ الفرضيات ȭما يلي

 للتكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال من شǖنهعملية إدǹال التلفزيون اجلزائري  - 1
  .إحداث تغيƘات جوهرية يف الصوت والصورة

ȭبƘا للحصول علȍ ɂور Ƥيلة تلعب التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال دورا  - 2
 .وأȍوات نقية

تساهم التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال يف إبراȁ أحسن ملȒمون ƯتلȤ الربامج  - 3
 .تجةاملن

  

  :ƵǕية الدراسة 

لتكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال موضوț جدير بالبحثǹ Ûاȍة بعد التطورات ا - 1
Ƙبȭو țهي مستمرة بشكل متسار Ɣوال Ûا امليدانǾلة يف هȍاƩالتكنولوجية ا.  

2 -  ÛȜتمŎللوسائل اجلديدة لإلعالم واالتصال يف ا Ȝالواس ȫبواالستهالȍحأ Ǩ ȬلǾب ȻǾه
  .نولوجيات سلعة ǽات مداǹيل ȭبƘةالتك

البصريةÛ والƔ أحدثǨ قفزة ȭبƘة يف  -أƵية هȻǾ التكنولوجيات علɂ الوسائل السمعية  - 3
  .تطوير الصوت والصورة واɋضاǒة واالفتراضية

البث الكبƘ واملتواȍل للقنوات التلفزيونية العربية واألجنبيةÛ واملنافسة الشديدة يف إنتاج  - 4
التلفزيونية بشƓ أنواعهاÛ جعل التلفزيون اجلزائري Ʒاول أن يصل إىل هǾا املستوÛɁ الربامج 

Û ابتداǒ برقمنة وسائل البثÛǎ اƩديثة البصرية-باستثمارات ȭبƘة يف الوسائل السمعية
Ż . جديد لقناة التلفزيون اجلزائري) Habillage(والبحث عن تلبيÛ  Ȅوالروبورتاج والترȭيب

  .برامج تتشابه مȜ ما ينتج يف القنوات العربيةحماولة إنتاج 
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فȍǖبحǨ الرقمنة شيǞاǄ يفرȏ نفسه علɂ التلفزيون اجلزائري للبحث عن مكانته داǹل وǹارج 
  .الوȕن

حماولة Ơديد هȻǾ املكانة من ǹالل استثمارات التلفزيون اجلزائريÛ ومن ǹالل إنتاج  - 4
  .الربامج

لفزيون اجلزائري مȜ هȻǾ التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم معرفة مدɁ تǖقلم املهنيƙ يف الت - 5
  .واالتصال

  

 țاب اختيار املوضوǤسǕ:  

 țتيارنا لدراسة التكنولوجيات اجلديدة يف التلفزيون اجلزائري ملوضوǹتقنيات استخدام إن ا
من ة االتصال اƩديثة يف التغطية اɋعالمية للتلفزيون اجلزائري للدورة الرياضية العربية العاشر

  : ȭ ÛانǨ نتيجة دوافȜ موضوعيةƹ Ûكن تلخيصها فيا ميلي )08/10/2004إىل  24/09/2004(

قلة الدراسة العلمية املتعلقة ƞوضوț التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصالÛ جتعل البحث  - 1
țية املوضوƵǖمقارنة ب Ǆا امليدان قليالǾيف ه.  

  .ن ǹالله دراسة التغƘات يف هǾا امليدانǓنية املوضوƩ țداثته والƲ Ɣاول م - 2

معرفة مدɁ حȒور التلفزيون اجلزائري يف هǾا امليدانÛ وهل وجد فعالǄ مكانة له يف هǾا  - 3
  .الزǹم من البث التلفزيوين العاملي

اȕɋالț علɂ واقȜ التلفزيون حالياǄ من حيث االستثمارات يف ميدان التكنولوجيات اجلديدة  - 4
  .اللإلعالم واالتص

معرفة مدɁ استفادة التلفزيون اجلزائري من الرقمنةÛ وهل انعكǽ ȄلȬ علɂ نوعية الربامج  - 5
  ....التلفزيونية املقدمة من حيث الصوت والصورة والديكور واɋضاǒة 

مدɁ استفادة املهنيƙ للتلفزيون اجلزائري من هȻǾ التكنولوجيا اجلديدةÛ وǽلȬ من ǹالل  - 6
  ....التكوينÛ التربصات 
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معرفة هل استثمارات التلفزيون ȭانǨ حتمية فرضها الواقÛȜ من ǹالل املنافسة مȜ القنوات  - 7
  .عمɂاألجنبية والعربيةÛ والبحث عن Ƥهور التلفزيونÛ أم هو نتيجة تقليد أ

  

  :حتديد املصطلǶات 

              عدÛ يسمǴ ببث الصورة املتحرȭة هو نȚام اتصال عن ب:  Télévisionتلفزيون 
)Images Animées ( ɂعل Ûأو يف حمالت عامة Ûمőيستقبلها اجلمهور يف بيو Ɣقة الȕالنا

  .ǖثƘاǄ يف اجلماهƘوتعد التلفزة أȭثر الوسائل اɋعالمية واالتصالية ت. شاشات أجهزة مرئية

 Ʉث التلفزي السلكǤالTélévision par Câble :  ي يبث براجمه عنǾام التلفزيوين الȚهو الن
Û ويتǖلFibre optique( Ȥأو ليفة ضوئية  Câble Coaxial –السلȬ حموري (ȕريق السلكي 

  :النȚام التلفزي السلكي من التجهيزات اɇتية 

  .مرȭز البث واالستقبال - 1

2 - ȭز الربجمةمر.  

  .ȡرفة االستغالل - 3

هي الغرفة التقنية الƔ تشرȣ علɂ استديو البث التلفزيÛ ويعمل بداǹلها  : ȡRégieرȥة املراقǤة 
 ȋاملزج : ثالثة أشخا Ɨوف ÛƗواملخرج الف ÛاملخرجMixeur.  

 Ʉصري  -السمعǤالAudio- visuel :  ال السمعيŎيتجسد ا–  ǒالبصري بالنسبة لعلما
أي بتقابل مȜ : يةÛ يف ȭل وسائل اɋعالم واالتصال الƔ تستعƙ بالصور السمعية والبصرية الترب

  .Médias imprimésوسائل االتصال املطبوعة 

هي جمموț األنȚمة الƔ تقوم ببث واستقبال  : Télécommunicationاالتصاالت عن بعد 
نȚمة عدة دعامات أو وسائلÛ اɋشارات اƩاملة ملختلȤ الرسائل عن بعدÛ وتستخدم هȻǾ األ

 Ondesأو موجات ȭهربائية ال سلكية  ƜCâbleيث ƹكن أن تكون سلكية 

radioélectriques يسيةȕهرومغناȭ أو موجات ÛOndes électromagnétiques.  
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العلم الǾي يعاž بعقالنية املعلوماتÛ بوȍفها دعامة اتصالية  : Informatiqueاملعلوماتية 
  .التقنيةÛ االقتصادية واالجتماعية: ية يف ƯتلȤ اŎاالت للمعرفة اɋنسان

  املنȚمة الدولية ألقمار االتصاالت: يعƗ هǾا التعبIntelsat :  Ƙاȹتلسات 
 International Telecommunication Satellite Consortium -   

   Organisation Internationale de Télécommunication par satellites -  
شبكة األنترنيǨ بوȍفها شبكة اتصال ơتزل الوقǨ واملسافات وهي الInternet :  Ɣرȹيت ȹǕت

اŎتمȜ االتصاƃ العاملي الǾي  Mondialisationستجسد ǹالل األلفية الثالثةÛ يف إȕار العوملة 
القرية الصغƘة الƔ يعرȣ بعȒها "سيصبǴ بوجمبه العاƁ ليȄ فقȔ قرية مترامية األȕراÛȣ بل 

  .-ȭما قال ǽلȬ مارشال ماȭلوهان - " بعȐ اǹɇرال

 ɄرقمNumérique  : املعلومات ȤتلƯ Ƙام تشفȚهو نDonnées d’information يف شكل Û
  .حروȣ أو أرقام

  .Analogiqueتقابل التكنولوجيا الرقمية التكنولوجيا التماثلية 
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  : مناǰȽ الǶǤث 

دة لإلعالم واالتصالÛ واستخدام التكنولوجيات اجلدي عنɋعطاȍ ǒورة ȭلية وواضحة 
تقنيات االتصال اجلديدة يف التلفزيون اجلزائري وتوșيفها يف عملية إنتاج الربامج التلفزيون 

  .بشكل جيد من حيث الصوت والصورةÛ اقتǨȒ دراستنا هȻǾ استخدام املنهج الوȍفي

دراسةÛ فاملنهج الوȍفي يهدȣ إىل إعطاȍ ǒورة ȭلية عن الȚاهرة وموضوț البحث وال
. ȭما يهدȣ أيȒا إىل التعرȣ علȭ ɂينونتهاÛ حيث يقوم الوȤȍ بدراسة الȚواهر اŎهولة

تستهدȣ "وǹطوة البحوث الوȍفية . )Ý)1 ماǽا هناȫ: فالوȤȍ هو جرد يبحث عن سǘال 
تصوير وƠليل وتقوǹ ƇصائȌ معينة أو موقȤ معيņن تغلب عليه ȍفة التحديث ودراسة اƩقائق 

لقة بطبيعة șاهرة أو جمموعة من الناÛȃ أو جمموعة من األوضاÛț وǽلŏ Ȭدȣ الراهنة املتع
  .)2(اƩصول علɂ معلومات ȭافية وحقيقة دون دǹول يف أسباŏا والتحكم فيها

  

  :Ǖدوات الǶǤث 

 ȣألهدا ǄراȚن Ûدوات البحثǖȭ املقابلة واالستبيان ɂالرسالة عل ȻǾه ȁاƱنعتمد يف إ
   .الدراسةÛ واملنهج املستعمل

واملقابلة هي أسلوب أساسي من أساليب ȜƤ البيانات واملعلوماتÛ لدراسة املوضوعات 
 Ȥيوس ȧولقد عرفها فارو Ûا إىل : "املختلفةƵفيه أحد ȣيهد ƙشخص ƙاتصال مواجهي ب

التعرȣ علɂ بيانات من الطرȣ اǹɇر يف موضوț حمددÛ أو عن ȕريق رأيهÛ أو الكشȤ عن 
تقداته عن ȕريق تبادل اƩديث معهÛ ومن ǎŻ فاملقابلة هي سلوȫ لفȚي اجتاهاته الفكريةÛ ومع

  ".وعملية من عمليات التفاعل االجتماعي

وهناȫ عدة أنواț من املقابلة الفرديةÛ اجلماعية ومقابلة النخبةÛ واملقابلة املتخصصةÛ واملقابلة 
  .املقننةÛ والغƘ مقننة

                                                 
  .64، ص 1997ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  المنهجية في التحليل السياسي،محمد شلبي،  -)1(
، عالم الكتاب بيروت، 2، بحوث اإلعالم، ط دراسات في مناهج البحث العلمي/ سمير محمد حسين، -)2(

  .131، ص 1995
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مسǖلة األشخاȋ املبحوثƙ فردياǄ قصد اƩصول  واملقابلة ǾȭلȬ أداة Ɯث مباشرة تستخدم يف
علɂ معلومات ȭيفية ǽات عالقة باستكشاȣ العلل العميقةÛ لدɁ األفراد أو ǽات العالقة 
 ȫسلو Ɂمستو ɂة علȭاألسباب املشتر ɂالة الفردية لكل مقابلة علƩالل اǹ من ȣبالتعر

ƙ1(املبحوث( .  

 Ûترنا املقابلة املوجهة أو املقننةǹاألفراد ولقد ا Ȝيب جلميȭالتر Ȅلة بنفǞتوجه فيها األس Ɣال
املفحوÛƙȍ حƓ نتمكم من ȜƤ املعلومات واɇراǒ حول موضوț الدراسة دون أن Ƴرج 

țاملستجوب عن املوضو ȣالطر.  

أما األداة الثانية الƔ يتم توșيفها يف هǾا البحث هي االستبيانÛ وهو عبارة عن جمموعة من 
ƘȒƠها انطالقاǄ من املنهجية املقترحةÛ وهǾا للحصول علɂ إجابة تتȒمن األسǞلة الƔ يتم 

țبكل جوانب املوضو Ȥوالتعري Ûالبيانات واملعلومات املطلوبة.  

 Ûواالستبيان هو أداة من أدوات البحث األساسية الشائعة االستعمال يف علوم االعالم واالتصال
تطيȜ الباحث مالحȚتها له بنفسه يف اŎال حيث يستخدم يف اƩصول علɂ معلومات دقيقة ال يس

  .املبحوثÛ لكوŒا معلومات ال ƹلكها إالȍ ǎاحبها املǘهل قبل ȻƘȡ البوŏ ǳا

واالستبيان يف تصميمه أقرب إىل الدليل املرشد املتȒمن لسلسلة أسǞلةÛ والƔ تقدم من املبحوث 
د البحث عنهÛ ويف شكل وفق تصور معÛƙ وحمدد املوضوعات قصد اƩصول علɂ ما هو بصد

  .)2(معلومات لكيفية تعبņر عن مواقȤ وǓراǒ املبحوثƙ من قȒية معينة

األسǞلة الƔ توجه إىل املهنيƙ  شكلواالستبيان عادة يوȤș يف اȕɋار امليداينÛ وǽلȬ يف 
)ƙرجƯ Ûƙتقني Ûƙحفيȍ (... بالتقنيات اجلديدة ǒالǘقلم هǖت Ɂومد Ûمارسة املهنةƞ ةȍاƪا
  . إلعالم واالتصالل
  

  

  

                                                 
، ديوان المطبوعات الجامعية، مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصالأحمد بن مرصلي،  -)1(

  .214ص  ،2003الجزائر، 
  .221-220، ص ذآره قبأحمد بن مرصلي، مرجع س -)2(
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  : عينة الدراسة 

ƹثل هنا جمتمȜ البحث الǾي نقوم بدراسته هو املهنيƙ من ȍحفيƯ Ûƙرجƙ وتقنيƙ يف 
التلفزيون اجلزائريÛ للحصول منهم علɂ أجوبة عن األسǞلة املطروحة للوȍول إىل املعلومات 

  .واƩقائق الƔ تفي بالغرȏ النهائي للدراسة

 Ûثنا يتعلق بالتكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال يف التلفزيون اجلزائريƜ țوموضو
  .وتوșيȤ هȻǾ التقنيات يف العمل التلفزيوينÛ استلزم أن نقوم بتحديد العينة بدقة

ونعǾŏ Ɨا النوț أي العينة . التلفزيون اجلزائري مهنييǾƬا الغرÛȏ قمنا باǹتيار عينة قصدية من 
Û االǹتيار العمدي والتحكميÛ أي االǹتيار املقصود من جانب الباحث لعدد من القصدية

ويرɁ الباحث أŒا Ƣثل اŎتمȜ األȍلي Ƣثيالȍ ǄحيحاÛǄ وǽلȬ يف االقتصار علɂ . وحدات املعاينة
  .العينة العمدية أو التحكمية فقÛȔ وتفيد هȻǾ الطريقة يف الدراسات التحليلية

  

  :ȍعوبات الدراسة 

بƙ الصعوبات هو نقȌ املراجȜ باللغة العربيةư Ûا دفȜ بالباحث أن يقوم بعملية الترƤةÛ  من -
Ǆويالȕ وقتا Ǩلفȭ Ɣال.  

نيÛƙ وامتناț البعȐ علɂ إجراǒ عدم احترام مواعيد إجراǒ املقابالت مȜ املسǘولƙ وامله -
  .املقابالت معهم
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  التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال: الفصل األول 
  

  االتصاالت عن بعد :املǶǤث األول

ȭانǨ هȻǾ الفكرة تتȒمن Û 1964فكرته عن القرية الكونية عام  ماكلوȽانعندما قدم 
ņستع Ɣشبكة االتصاالت عن بعد وال ɂله من أجل إتاحة املعلومات لكل الشعوب علȭ Ɓم العا

ȏاألر ȻǾالنمو لعصر املعلومات االلكتروين بشبكاته  ...)1(ه Ǩالوق Ȭلǽ Ǿمن Ɓوقد شهد العا
Ǩاألنترنȭ املعلوماتية العمالقة املعقدةÛ مدار الساعة ɂمل علƠ Ɣميات هائلة من  والȭ

  .املعلومات

وتطورت الشبكات املعلوماتية مȜ تطور تكنولوجيات االتصاالت حƓ عاد من املمكن أن نطلق 
  .Ʃاƃ بالقرية الكونية املعلوماتيةعلɂ عصرنا ا

  .)2(علɂ التحول إىل املعلوماتية ȭمصدر أساسي لقوة األمم Toffler توȥلرولقد أȭد 

I(- اجلديد للمعلومات واالتصاالت Ʉام العاملȚالن :  

ņام يف حماولة العديد من الدȚا النǾول مواجهة املشكالت املرتبطة باالستعمار تكمن فكرة ه
 źاملعلوما)information impérialisme()3(.  

ويدعو النȚام العاملي اجلديد للمعلومات واالتصاالت إىل إجراǒ تغيƘات هيكلية يف 
  .االتصال علɂ املستوɁ العاملي وȍوال إىل عدالة أȭثر لتبادل املعلومات

ت اجلديدةÛ يف التكنولوجيا تتحكم وȭثƘا ما رددت الدņول النامية بǖن الدņول املتطورة
وأنه البد ȻǾƬ الدņول أي  Ûستعمار باحتكارها لشبكة االتصال عن بعداحتفǨȚ بنوț من اال لǾا

النامية أن يكون Ƭا نوț من هǾا التحكم علɂ اجلوانب التكنولوجية واɋدارية لتدفق املعلومات 
  .علɂ املستوɁ العاملي

                                                 
  .88ص ، 1998، القاهرة النشر،ودار قباء للطباعة  ،اإلعالم الديني احمد بدر، -)1(
  .88 ص نفس المرجع السابق، -)2(
  .89نفس المرجع السابق، ص  -)3(
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نȚام العاملي هو املصدر املفتاحي لل Mackbride ReportÛماكƎايد  تقريرويعترب 
  .1980وهو الǾي رعته هيǞة اليونسكو الدوليةÛوȍدر عامņ .اجلديد لالتصاالت واملعلومات

 Ǩبȭوا Ɣادة الƩاملناقشات ا Ǩانȭ ايدولقدƎعنه من وثيقة   تقرير ماك ȐخƢ وماÛ
 النȚام العاملي اجلديدÛمن بƙ الدوافȜ الƔ أدت  إىل انسحاب الواليات املتحدة األمريكية من

 ņة اليونسكو عامǞم1984هي.  

اتسȜ نطاȧ االتصاالت يف العاƁ بسرعة لدرجة أنة ƹكن وƴ Ȥȍوها ليȭ Ȅثروة بل 
أي إرسال أو بث أو استقبال لإلشارات "يوȤȍ املفهوم العاملي لالتصاالت علɂ أنه .ȭانفجار

املرئيات أو أي وللكتابة واألȍوات أو التغƘات من أي ȕبيعة عن ȕريق األسالȫ أو الراديو أو 
Ɂرǹيسية أȕهرومغناȭ مةȚأن Û ȣالتلغرا ɂعل Ɂرǹاأل ǒاألشيا ƙفهي تشمل من ب Ȭلǽ ɂوعل

 ƙويل املعلومات بƠوÛوإرسال املواد املطبوعة أو املكتوبة سلكيا أو بالراديو Ȅوالتلفون والتلك
  . )1("أجهزة الكمبيوتر وإǽاعة الراديو والتلفزيون

موț األنȚمة الƔ تقوم ببث واستقبال اɋشارات اƩاملة ملختلȤ جم:"واالتصاالت عن بعد هي
و تستخدم هȻǾ األنȚمة عدة دعامات أو وسائل Ɯيث ƹكن أن تكون سلكية .الرسائل عن بعد

)câble(  هربائية السلكيةȭ أو موجات)ondes radioélectriques ( أو موجات
   .)ȭ)ondes électromagnétiques()2هرومغناȕيسية 

رɁ االتصاالت الالسلكية عرب اƬواǒ وعرب الكابالت األرضيةÛوȭابالت اǂيÛȔوعن جت
ȕريق األقمار الصناعيةÛ وتستخدم يف األȡلب األمم للرسائل الشخصية ودور األعمالÛ فالتلفون 
مثال يربȔ بƤ ƙيȜ األممÛ والكابل واستخدام األنسجة البحرية وأشعة الليزر ȁاد من عدد 

Ƭاملكاملات اƁاتفية يف العاÛ  ثر منȭتبث معلومات ورسائل أ Ɣاألقمار الصناعية ال ȬلǾȭو
ǽاته يف حد  هǾا األƘǹأȍبǴ  والتلفون Ż من ǹالل ȁواج الكمبيوتر بالتلفزيون Üالكابالت

   .وسيلة إعالمية

                                                 
ص  ،1984القاهرة،  مكتبة الوعي العربي، ،وسائل اإلعالم مشال تكال، :ترجمةاجي وآخرون،  وارن ك -)1(

654.  
  .681ص  ،2004 الجزائر، س األعلى للغة العربية،لمنشورات المج ،المبرق محمود إبراقن، -)2(
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 ǒأجزا ȜيƤ Ȕترب ȬلǾوبÛمليار عملية يف الثانية ȁاƱإ ɂإن أجهزة الكمبيوتر قادرة عل
Ɓ بتدفق املعلومات اɋلكترونية الƹ Ɣكن ơزينها وƠليلها وإعادة بثها يف هيǞات شفهية العا

  .)1(ومرئية 

وتوجد أنȚمة لالتصاالت عرب األقمار الصناعيةÛو بدأت أقمار أنتلسات الصناعية  
 ņ1965عملها يف عامÛ ندي والباسيفيكيƬلنطي واȕيطات األǂا ȧا أقمار يف املدار فوƬ.  

يف عامņ  أسسها ȭبƘة رȭة أقمار االتصاالت الصناعية وهي شرȭة ǹاņȍة Ơقق أرباحاǄوش
   .وتدير القطاț األمريكي ألنȚمة األقمار Ûالكونغرȃ األمريكي  1962

Ȭر انترسبوتنيǹɇام العاملي اȚوالنÛ  ņعام Ȅسǖاد  1971تƠɋا ƙوجب اتفاقية بƞ
تستخدمه ƤيȜ الدņولÛ وƷتوي علɂ  ا ومنغولياÛودول أوربا الشرقية وȭوب ÛالسوفيƔ سابقا

ساعة علɂ هيǞة قوȃ عاƃ فوȧ نصȤ  12أقمار ȍناعية تدور حول الكرة األرضية ȭل 
ƃالشما. Ȭللرسائل الصادرة من إنتلسات وانترسبوتني Ǩوالبث العاملي املتواقÜ  صولƩكن اƹ

  .عليها بربȔ الشبكات األرضية القومية واɋقليمية

Ûوتتطلب أجهزة ) واȓ 50- 20(األقمار الصناعية األوىل ȭانǨ ضعيفة جدا إن قوة 
فقد șهرت يف ) واȓ 200(أما األقمار الصناعية القوية . استقبال ǽات هوائيات عريȒة جدا

  ).سم  90- 60(الثمانينات لتجعل إشارőا قابلة لالستقبال من ȕرȣ هوائيات ȍغƘة 

 Ɨالتطور التق Ȝرب من القن(ومȭالبث الرقميعدد أ Ûوات (... Ɂوضرورة اجلدو
 ,Astra) :واȓ 100- 50(االقتصادية أدت إىل șهور جيل من األقمار الصناعية متوسطة القوة 

Eutelsat, Telecom 2...)2(   

أما بالنسبة لالستخدام اǽɋاعي Ż التلفزيوين لألقمارÛ فقد بدأ يف وقǨ مبكرÛ واȭب 
Ż توالǨ األƜاث عن إمكانية  ƔÛ نشطǨ يف الستيناتاستعمال األقمار الصناعية نفسها ال

 ...استخدام هȻǾ األقمار يف أȡراȏ متعددةÛ ومنها التعليمية واالقتصادية والعسكرية والتجارية

                                                 
  .654ص  نفس المرجع السابق، خرون،اجي وآوارن ك  -)1(
  .106، ص 2003معة منتوري، قسنطينة، الجزائر، ، جامدخل إلى االتصال الجماهيريفضيل دليو،  -)2(



  لالتكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصا                                  :                الفصǨ األول  
 

 17

ولكن هȻǾ األƜاث Ɓ تكن حمصورة هȻǾ املرة يف اƠɋاد السوفيƔ السابق والواليات املتحدة 
ȭما شارǨȭ يف  ÛيابانÛ الصÛƙ اƬندÛ فرنساÛ أملانياÛ اƱلترااألمريكيةÛ بل تعدőا إىل ȭنداÛ ال

وجلنته اƪاȍة بƜǖاث  "اŎلȄ الدوƃ لالƠادات الدولية"هȻǾ األƜاث هيǞات دولية  مثل 
وقد أفǨȒ مǹǘرا اجلهود املشترȭة ألمريكاÛ روسياÛ "... . اƠاد الراديو الدوƃ"الفȒاÛǒ و

  .)station international()1(بناǒ حمطة فȒائية دولية با الغربية إىل العمل علɂ وأور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .107فضيل دليو، مرجع سبق ذآره، ص  -)1(
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  : الǤصري -السمعɄ: املǶǤث الثاين

   :السـينـما 

البصريةÛ  -السينما يعتربها مفكرو وعلماǒ اɋعالم واالتصال فاƠة الوسائل السمعية
ȥان دربيȬ  واŎرب فكتب الرسام و ȍانȜ األفالم. وهǾا بعد سيطرة ȕويلة للوسائل املطبوعة

أن Ƴترț لغة تصويرية Ƙȡ ... من األمور األساسية أن Ƴترț لغة عاملية جديدة: "قائال
  . )1(..."شفهية

البصرية يف -استخدام األجهزة السمعيةȥان دارȫ ما بالنسبة للنتيجة الطبيعيةÛ فيقترǳ أ
ساحة "ƴ ǳوǽجية تسمǹɂدمة مثل هȻǾ اللغةÛ وتطوير معدات ƪلق ȍور جديدةÛ وإƶاد مسار

شريȔ "و" سينما روǳ الشعب"و" سينما اجلدار"Û لتȒم هȻǾ العروȏ املوȍوفة بŒǖا "السينما
  ".مكتبات الصورة"و" أبناǒ األحالم

جوهرية ألن املبدأ الǾي يبƗ عليه نȚريته قدƇ قدم الصورة املتحرȭة  ȥان دربيȬفنȚرية 
املدافعون عنه أن الصورة املتحرȭة ȭانǨ عبارة وارسوȻ ففي التاريǸ املبكر للفيلم عرǽ .ư ȣاőا

ال يزال Ƙȡ مفهوم بوضوÛǳ وأن "ȥان دربيȬ عن لغةÛ يف حƙ أن تدفق الصورة الǾي وȍفه 
Ȥلǔبة يف السالم والتȡتبادل عاملي...الر ȃأسا ɂسنة علƩالنوايا ا Ȭوتبادل الصور  ...وتشاب

 ȥان دربيȬفبالرȡم من أن اقتراǳ وإعالن . )2("فكل ǽلȬ قدƇ قدم رجل القبيلة...واألفكار
  .فǚن لغة الفيلم السينمائي تساعد علɂ عبور اƬوة بƙ الناȃ يف ƯتلȤ الشعوب. يبدو مثاليا

 ņاية عامŒ ة يفȭور متحرȍ ȏريق عرȕ امتة عنȍ Ȝبداية الفن الساب Ǩانȭ1895 
Ȅالسين. بباري ȏلة للعرǓ هور أولș بعد سنة تقريبا من Ȭلǽاألول . مائيو ȏا العرǾان هȭو

.  lumièreلوميƘعبارة عن شريȔ سينمائي دام حواƃ ثالث دقائق قام به املخترعان األǹوان 

                                                 
، ص 1984مشال تكالن، مكتبة الوعي العربي، القاهرة، : ، ترجمةوسائل اإلعالماجي وآخرون، . وارن -)1(

361.  
  .361وارن اجي و آخرون، مرجع سبق ذآره، ص  -)2(
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ǎŹ وقد  ȏم أوربية قبل أن يعرȍعادية جمهزة بشاشة يف عدة عوا ǳا الفيلم يف مسارǾه ȏعر
   .يف أمريكا

ȏلة العرǓلة التصوير وǓ ƙسƠ عملية Ǩتوال ŻÛ شهدت بعد فتر Ɣال ȻǾة االنبهار ه
  .بعد ǽلÛȬ بدأ تفوȧ السينما األمريكية وال يزال حƓ اɇن. فرنسيةالسيطرة ال

ولكن السينما șلȍ Ǩامتة وƘȡ ملونةÛ حيث اقتصرت ȭلمات أفالمها علɂ العناوين 
  : املطبوعة Ż علɂ التعليق أو الشرǳ املكتوبƙ و ملدة ȕويلة

   ȕقة أول جريدة سينمائية نا: 1921

  )1( .أول تسجيل لفيلم ملون: 1926

ƙات املمثلȭتطورت تقنيات الفيلم السينمائي و االبتعاد عن جمرد تسجيل حر Ż .  

بدأ الفيلم السينمائي باستخدام رȍيد الفنون املسرحية واƪزان اƬائل للنصوȋ األدبية 
ات املسرÛǳ حيث بدأ بتنصيب أما تقنيات تصويرȻ فكانǨ يف بداية األمر متǖثرة بتقني.  العاملية

ǳشبة املسرǹ ȧم فوŒǖȭون وȭيتحر ƙثلư ا ثابتة أمامƘامȭ . ņعام Ɠقام املخرج  1903ح
أول فيلم بكامƘا متحرȭةÛ وǽلȬ القتناعه بǖن بتصوير » – ǕE.Porterدوين بورتر "األمريكي 

لنوعي الǾي أحدثه الفنان Ż تالȻ التطوير ا. Ʃجم اللقطة السينمائية تǖثƘ بالȠ علɂ اجلمهور
Û عندما ȍور فيلمه األول مستعمال الكامƘا 1915عامȡGriffith.W-"  ņريفث .و.د"األمريكي 

ȭما استخدم أحجام اللقطة التصويرية املختلفة ومن  .ويف أواǹر حرȭة متتابعة Ûاستعماال حرا
" املونتاج السينمائي" ȁوايا متعددة يف إيصال بعȐ اللقطات لتغيƘ املدلولÛ فاƠا بǾلȬ عهد

يف أمريكا "أŸ السينما"وƁ يكتفي هǾا املخرج امللقب بø  .الǾي ما ȁال مستعمال حƓ اɇن
ƶعل بطله يتخبȔ يف  ÛبǾلÛȬ حيث ابتكر يف فيلمه األول ȕريقة التشويق املستمر للمشاهد

صوير واألسلوب الǾي ومن هنا بدأ االهتمام البالȠ بتقنيات الت Ûمشاȭل ليتم إنقاȻǽ يف النهاية

                                                 
  .83 ، ص2003، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، ل الجماهيريمدخل إلى االتصافضيل دليو،  -)1(
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فȚهرت األفالم اǹɋبارية Ż األفالم  ...متاț اجلمهور والتǖثƘ عليهإتعاž به املواضيȜ بغية 
  )ȍ)technicolor, vista vision, projections,…  ()1احبتها تطورات تقنية جديدة  Ûالروائية

. هما الشيوعيما أهم الفنون الƔ تستعŏ ƙا الدولة يف نشر مǾهبȍبحǨ السينألقد 
 Ûالسوفياتية" الربافدا"وهناș ȫهر ما يسمɂ باجلريدة السينمائية الȭ ƔانǨ تعترب ملحقا لصحيفة 
روبا وأمريكا ونما يف أيويف هȻǾ الفترة أي بƙ اƩربƙ العامليتÛƙ بدأت املنافسة الشديدة بƙ الس
كم يف أǽواȧ الناȃ لتفرȏ هȻǾ األƘǹة سيطرőا منǽ ǾلȬ اƙƩ حƓ أȍبحǨ توجه وتتح

  .انطالقا من هوليوود

الفيلم هو الفن الوحيد ƛانب " :بقوله" روƦان"ويالحȘ ناقد الفيلم السينمائي 
والفيلم ȭاألوبرا ƹكن  )2("املوسيقɂ املتوفرة يف العاȭ Ɓله يف اƩال Ƣاما ȭما ȍنȜ أول مرة

 Ȝالتمت Ûوفمان بقولهبهȭ Ȉالنقطة انتشارا " :ويناق Ǩما يف أفالم ملليسȭ علومات أو التفاهم
ن ȭانǨ هȻǾ األفالم Ƭا فائدة إو USIA(Û(م األمريكية أو وȭالة اɋعال) UNISCO(اليونسكو 
عام  إنتاج" األوناȇ تطƘ"ففي فيلم روسي بعنوان  Û)3("العاȕفيةعالقة الأما النقطة يف  ȭÜما يبدو

لحب والȒياț عن الفترة من عام Û وهو عبارة عن دراما رومانسية للحياة واملوت ل1957
ويتفاعل مȜ عǾاŏم يف اƩرب  ÛمȜ الصغار اɋنسانحيث يتعاȤȕ  1945إىل عام  1941

ورȡبتهم يف السالم والعودة إىل أوȕاŒمÛ فقد اندمج املشاهد يف عالقة تعاȕفية مȜ شخصيات 
  .هǾا الفيلم

ȁتو țاتسا Ɠوح Ûالية يف أمريكاƩاألفالم األمريكية يف شعبية األفالم األجنبية ا Ȝي
ة للغة الناȕقة ŏا لواألƵية القلي Ûاألسواȧ األجنبية يثبǨ الدور الǾي لعبته عناȍر الفيلم املرئية

له عنوان ويعدÛ ņالفيلم للتوȁيȜ يف سوȧ أجنبية ȭجهاȁ اتصالÛ ويف اƩقيقة عندما يعدņالفيلم 
  .د فيهفرعي فǚن العنوان قد يعرب أȭثر من ثلث اƩوار املوجو

أǹرجǹ Ǩصيصا لوȭالة اɋعالم األمريكية الƔ  1964عام " سنوات الȒوǒ"أما أفالم 
تقريبا من الفيلم ال  40%تصور الدور األقل الǾي تلعبه اللغة الشفهية يف الفيلم السينمائيÛ وأن 

                                                 
  .84فضيل دليو، مرجع سبق ذآره، ص  -)1(
  . 362، ص ، مرجع سبق ذآرهأجي وآخرون. وارن ك -)2(
  .362ورن ك، أجي وآخرون، مرجع سابق ذآره، ص  -)3(
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مثال ȭوسيلة لدعم الثقة بǖن عمل  "جلون ȭينيدي"يستخدم اƩوارÛ وأǹرج الفيلم تكرƹا 
من أجل التحالȤ والتقدمÛ  مشاهدلفيلم اويعرȏ . بعد موتهيدي الǾي بدأȻ قد يستمر ȭين

Û 1964عام " يوم الطبول"واƩقوȧ املدنية وبعثات السالم مȜ مناșر جلناȁة ȭينيدي هǾا يف فيلم 
بل ترافقها األȍوات الطبيعيةÛ ويعد هǾا لفيلم دعاية  Ûبها ȭالماحومناșر اجلناȁة هȻǾ ال يص

Ɓ يبتكر مثلها من قبلقوية .  

من ǹالل اƩوار أو الرواية أو العنوان الفرعي فǚن الفيلم يعطي رسالة توȍل الرسالة إǽا ȭانǨ و
. للمخيلة أن تنشد ȍورة عقلية لترافق الكلماتمرئية يف الوقǽ ǨاتهÛ وعلǽ ɂلȬ ال حاجة 

ȭ وفيلم به ثالثة ÛاŒهنه فكرة وبرهاǽ ويف ǳيف املسر ȫلمات فاملشاهد يترȭ Ȝلمات أو أرب
وȍانعو اɋعالنات التجارية التلفزيونية يعرفون  .قيلǾƜ Ǩر شديد قد تساوي عشر Ǔالȭ ȣلمة

  .ǽلȬ جيدا

السينمائي الȒخم أȍبǴ يستعƙ بالكمبيوتر ومǘثراته املرئية والصوتية وقدراته  واɋنتاج
دودةÛ واɋمكانات املالية باɋضافة إىل إمكانات التجميل الغƘ حم   1969الترȭيبية منǾ عام 

Û وسيقÛɂ التمثيلȭ Ûتابة السيناريووالبشرية اƬائلة لتنفيǾ التǖليȤ واǹɋراجÛ التصويرÛ امل
جعل هǾا تدفق اɋنتاج األمريكي يدǹل بقوة إىل أروبا ودول اجلنوبÛ ... الديكورÛ الترȭيب

  .والوقوȣ أمامه أمر مستحيل

  : وـراديـال

والكابل والالسلكي من اǹتراعات القرن التاسȜ عشرÛ أسرعȭ Ǩان التلغراȣ والتلفون 
السينما منافسا رين ومطابȜ الصحÛȤ وأȍبǴ فيلم إرسال الرسائل إىل حمرري الصحȤ املنتȚمن 

ألنه استطاț أن يعرȏ أمام النȚارة يف دور السينما ȍورة مرئية Ʃادثة مثƘة مثل مباراة 
 ƙدارت ب Ɣمة الȭاملال"Ǩوريȭ "جائزة عام " نر سيمونزفيت"و ɂللحصول عل Ȥفيƪن اȁللو

1897 )1(Û  

                                                 
  .244 ص ، ورن ك، أجي وآخرون، مرجع سبق ذآره -)1(
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قصƘ وضǹ Ȝرباǒ األفالم أنباǒ  وبعد وقǨ. أول حادثة إǹبارية يراها الناȃ علɂ فيلم Ǩوȭان
واستطاț الفيلم . اتياألحداث معا يف شريȔ أنباǒ أعترب جزư ǒا تعرضه دور السينما يف العشرين

  .أن Ʒمل أنباǒ للجمهور مباشرة

ǽاته سرت األنباǒ عرب اƬواǒ عن ȕريق ويف الوقÛ  Ǩعدالتلفزيون فيما ب وهو الشيǒ الǾي فعله
  .سحر الراديو

الǾي " ƃ دي فوريه"دȭتور الترجȜ أو إǽاعة لألنباǒ يف الواليات املتحدة األمريكية إىل 
عة الصوت ưكنةÛ وȭانǨ اƪطوة الثانية األنبوبة املفرȡة للهواǒ الƔ جعلǨ إǽا 1906اǹترț عام 
 ȣوري"بعد تلغراȭعشر "مار Ȝنوفمرب من عام  7ويف . الالسلكي يف التسعينات من القرن التاس

 "هاي بريدج"التجريبية يف " دي فوريه"سلكا ǂطة " جريدة نيويورȫ أمريكان"مدت  1916
 țاستطا Ȭلǽ ɂعل Ûȫا" أب الراديو"بنيويور Ȑإىل بع ȜيǾللراديو نتيجة أن ي ƙواة املتحمسƬ

ومثل الصحȤ األمريكية وƘȡها الƔ ضللتها األرقام . ملنصب الرئاسة" ويلسون هيوȁ"انتخابات 
سيكون الرئيȄ " تشارلȄ ايفانز هيوȁ"إǽاعته بǖن " دي فوريه"ة االنتخاباتÛ أɂŒ لاألوىل يف لي

  .القادم للواليات املتحدة األمريكية

أثناǒ ية لالسلكي والراديو سرعان ما دعǨ اƩاجة العسكرية إليها إن املصادر اƬندس
 ɂإىل الراديو عل țإمكانية االستما ȃالنا Ȑبع Ɂرأ Ǩالوق Ȭلǽ Ɠوح Ûرب العاملية األوىلƩا

 ɂيدع Ȍان شخȭو Ûȧنطا Ȝأوس"ȣبدأ عمله عامال " ديفيد سارنو Ûابن مهاجر روسي
ȍناعية ȭبƘة لالتصاالت والصناعات  بالسلكي مارȭوينÛ وعندما وجدت ثالث شرȭات

وستنجهاوÛȃ وجنرال إليكتريÛȬ الشرȭة األمريكية للتلفون والتلغراȣ من (هي والكهربائية 
وأȍبǴ سارنوȣ ) أرسي إيه(وȭونǨ شرȭة الراديو األمريكية  1919حقوȧ االǹتراț يف عام 

  .Û1970 واستمر نشاȕه حƓ عام اƬا ئيسوأȍبǴ ر) Ǔرسي إيه(شعلة 

ȭ من ȃان مهند)ȃوتراد"هو ) وستنجهاوȭ Ȭرأي " فران Ǩأول من قدم أول دليل يثب
"ȣاعة الراديو" سارنوǽقد يستمعون إىل إ ȃتع أن النا ɂيف ملوسيق ȣيف عام ) بيتسربج(ز

علɂ أن تفتǴ حمطة ) وستنجهاوÛ)ȃ ونبه إىل بيȜ أجهزة مصنوعة من الكريستالÛ وحث 1919
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ǖȭ Ûول إǽاعة جتارية ȭاملة )1( 1920نوفمرب عام  02يوم يف ) ȭKDKAي دي ȭيه (إǽاعة 
 Ǩوحصل ÛقيقةƩأقرب إىل ا Ǩانȭأرقام نتائج لالنتخابات و ɂواشتمل الربنامج عل Ûمتخصصة

ǳƘالنتيجة النهائية لالنتخابات من مكتب يريد بتيب ɂطة علǂا.  

عاملية الƔ بدأت واجه الراديو بكل إمكاناته Ơديات األȁمات الدبلوماسية واƩرب ال
  .1938بȒم هتلر للنمساÛ وإنǾارȻ  لتشيكوسلوفاȭيا عام 

ووسائلها  بدأت شبكات الراديو تغطي أȁمة ميونيǸ ووسعǨ من نشراőا اǹɋباريةȭما 
  .الفنية أثناǒ اƩرب العاملية الثانية

باǒ وȭاالت األنبدأت أنباǒ الشبكة اǽɋاعية تنمو ƞستوɁ متواضȜ بعد قطȜ أǹبار ȭما 
موșفƙ يف مكاتبها بلندن وباريȄ وجنيȤ ملƢǘر نزț ) أن Ÿ سي(Û وعينǨ 1933عنها يف عام 

   .ولغزو اليابان للصÛ ƙالسالÛǳ ويف شنغهاي

استمȜ األمريكيون إىل إǽاعات األنباǒ من أربȜ عشر مدينة أوروبية يف أثناǒ فترة أȁمة 
Ǹميوني-  Ȅي قدمه الرئيǾا من الدعم الǒادو"ابتداȄيا يوم "ارد بنيȭتشيكوسلوفا Ȅرئي Û10 

وȭانǨ التغطية . للعاƁ بعد ǽلȬ بيومƙ من نورمربج" أدولȤ هتلر"وƠديات  1938سبتمرب 
 48إǽاعة ǹاȍة باألȁمة استغرقǨ ما يقرب من  417الȭ ƔرسǨ ) سي Ÿ أȃ(مكثفة لشبكة 

  .)2(  وقǨ وǹǓربƙنشرة أȍدرت  135ساعة بث علɂ اƬواǒ منها 

من جمموț  2,8%) أن Ÿ سي(ȭرسǨ  1937التهافǨ علɂ األنباǒ بال حدود ففي عام  ȭان
من وقǨ شبكاőا  26,9%ارتفȜ الرقم إىل  1944الساعات براجمها لنشرات األǹبارÛ ويف عام 

  .)3(لبث األǹبار الرياضية 

نها العاƁ العرÛŸ وبعد اƩرب العاملية الثانية عمǨ اǂطات اǽɋاعية العديد من بلدان العاÛƁ وم
رات الفردية لبعȐ املهندسƙ العرب ومرورا بالقوɁ االستعمارية املبادبعȐ لȬ من ȭǽان و

  .اǂتلة الƔ أوجدőا أساسا ƪدمة تواجدها
                                                 

  .245، ص ذآره ون، مرجع سبقورن ك، أجي وآخر -)1(
  .255ص، ورن ك، أجي وآخرون، مرجع سبق ذآره  -)2(
  .255ص، ورن ك، أجي وآخرون، مرجع سبق ذآره  -)3(
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ية سǽاعة املصدر األساسي لإلعالم والسلم األول يف اƩروب النفعامة تعترب اɋوبصفة 
ي الǾي șهر يف اɋرسال حيث أȍبحǨ اǽɋاعة تستعمل ǹاȍة بعد التطور التكنولوج Ûوالباردة

 ÛةƘأجهزة االستقبواملوجات املتوسطة والقص ȬلǾȭا ȧنا وحجما وأدȁأقل و Ǩبحȍأ Ɣل ال
  . ȍوتا

Ǿشارة أن العامل األساسي الɋوجتدر اɋقيق مكانتها هو عامل الترفيهي ساعد اƠ ɂاعة علǽÛ 
التلفزيون بشبكاته العاملية ȭوسيلة اتصال  رȡم șهورو ÛالǾي ȭان علɂ حساب املادة اǹɋبارية

Ƙثǖية بالغة التƘاهƤ Ǩالȁ ما Ûرب العاملية الثانيةƩبعد ا Û مȡر Ûاعة تلعب دورا معترباǽɋا
 ɂرأ علȕ يǾيف السبعينات بالتطور ال Ǩاستعان Ȭلǽ وألجل Ûاملنافسة الشديدة للتلفزيون

قصƘة املدɁ وبعيدة املدɁ الƔ تنقل اɋرسال املوجة اƩاملة للصوت يف االتصاالت الالسلكية 
  .عرب األقمار الصناعية

  : ونـلفزيـالت

بصرية تعتمد أساسا علɂ الصورةÛ ويعمل نȚام -التلفزيون ȭوسيلة اتصال Ƨعية
واستقبال الصورة والصوت من مكان إىل أǹر بواسطة املوجات  بǚرسالالتلفزيون 

  .واألقمار الصناعية ƞحطاته األرضية) لياȣ البصريةاأل(الكهرومغناȕيسية والكابالت 

 Ǩاعة التلفزيون يف الواليات املتحدة األمريكية يف العشرينات واستخدمǽبدأت جتارب إ
... جتارب التلفزيون األوىل قرȍا فاحصا ميكانيكياÛ فشل يف فحȍ Ȍورة بسرعة ȭافية

جلهاȁ " فالدȁ Ƙƹورفيكن"بȚهور اǹتراț الدȭتور  1923وجاǒت نقطة التحول يف عام 
ȕ Ż Ûور هǾا اجلهاȁ عاƁ من )نوț من Ǔالت التصوير يستخدم يف التلفزة(األيقونوسكوب 

  ).يهاǓرسي (شرȭة 

 ɂجتارب عل ȫهنا Ǩانȭإ Ɂا أدư Ûرسال الصور بالالسلكي يف العشرينات
)ȃاسوشيتدبر ( ه 1935للصورة الالسلكية يف عامƧا ƙوأرسل أحد الباحث Û)فǓƘ ( ةȭمن شر

. 1927دائرة مغلقة من واشنطن إىل نيويورȫ يف عام  التلغراȣ والتلفون ȍورة تلفزيونية ǽات
التابعة جلنرال إليكتريȬ جتارب اɋرسال ) دبليوجي واي(ويف السنة املوالية بدأت حمطة 
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بƘ ورأɁ عدد ȭ .أȍبحǨ أول حمطة تقدم برامج تلفزيونية منتȚمة 1939التلفزيوينÛ ويف عام 
ƃالدو ȫنيويور ȏالسنة يف معر Ȭألول مرة يف تل ȃمن النا.  

ستطȜ التلفزيون عد اƩرب العاملية الثانيةƁ Û يولكن بسبب النقȌ الȚاهر يف املعدات ب
انا بƙ وسائل اɋعالمÛ ويف هȻǾ السنة ȁاد عدد كÛ ويتخǾ لنفسه م1948أن يتقدم إال بعد سنة 

  .من املدن الƔ تستخدم التلفزيون

ǹ للتلفزيون ƑهǾالعصر ال ǒالشبكات 1953إىل  1952عامي  اللجا ƙومن ب Û) Ÿ أن
 52ويف هȻǾ الفترة أي سنة  Ûوقد Ơسن إرساƬا من الراديو إىل التلفزيون) سي Ÿ أȃ(و) سي

ǎهر التلفزيون امللș تشفها األمريكيȭاألمريكية وا ȧون يف السو"ȫابر " جول مارƯ يف) Ÿ سي
 ȃǓCBS (بداية و Ɠح ƙتتعد يف بلدان أروبا قنات Ɓ بينما Ûتعددت القنوات التلفزيونية

  .الستينات

Ż عم اɋرسال  1970من البيوت األمريكية عام  90%دعمǨ أجهزة االستقبال 
Ɓم بلدان العاȚالبلد. التلفزيوين مع ɂيعد حكرا عل Ɓت عدة وǖحيث أنش Ȕان الشمالية فق
  : اشبكات جهوية ودولية أƵه

  .حمطةÛ1000 وترتبŏ Ȕا أȭثر من "EUROVISION" "أوروفزيون"الشبكة األوروبية  -

وȭانǨ ترتبȔ بƙ سبȜ دول " INTERVISION" انتر فزيون"شبكة أروبا الشرقية سابقا  -
  .من أروبا الشرقية

أنشőǖا اليابان تربȔ البالد الواقعة بȕ ƙوȭيو " ASIAVISION"شبكة Ǔسيا فزيون  -
  .يشوȭارات

تȒاǒلǨ فعاليتها Ƥيعا نتيجة املنافسة القوية للشبكات والقنوات اƪاȍة العاملية واملرتبطة ولقد 
 ,cnn, NHK, Skynews, canal+, Ant): برجال أعمال أȡنياǒ أو شرȭات عاملية مثل

Aljazeera ()1(.  

                                                 
  .100، ص 2003 ،، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائراالتصال الجماهيريفضيل دليو،  -)1(
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 إنتاجهالتلفزيون بزيادة مطردة ألجهزة االستقبال Ǿȭلȭ Ȭمية  االنتشارواتسعǨ رقعة 
الƔ ساǨƵ يف تطويرÛȻ من أقمار ȍناعية  ةالتكنولوجيوإرسالهÛ وȁاد هǾا بفȒل االǹتراعات 

ǹاȍة التقنية اجلديدة وهي الرقمية بǖجياƬا الƔ فتحǨ عاملا ȭبƘا  Ûوȭمبيوتر Ûوȭابالت
   .للتلفزيونÛ ومن ƣة ȁادت أƜاث االتصال اجلماهƘي حول هȻǾ الوسيلة اƬامة
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Ǥث الثالثاملǶ : املعلوماتية   

سبات االلكترونية امن حياة اɋنسان اليومÛ فاƩ يتجزأإن اɋعالم اƃɇ أȍبǴ جزǒ ال 
  .اƩديثة ةالتكنولوجيتشكل اليوم لب الثورة 

والكمبيوتر هو جهاȭ . ȁلمة اƱليزية مشتقة من الفعل Ʒسب أو يعد :"هي إن ȭلمة ȭمبيوتر
ت منطقية دقيقة وسريعة وǽلȬ باǹتزان معلومات يغǾي ŏا يعمل الكترونيا ɋجراǒ عمليا

 Ûلياǹزنة داƯ يفية تتحكم فيها برامجșاسوب وحدة وƩر أن اǹǓ Ɩعƞ ÛاجةƩويقدمها عند ا
دون تدǹل  Ûوعمليات منطقيةبية جوهرية وساوƢتاȁ هȻǾ الوحدة الوșيفية بقدرőا علɂ أداǒ ح

  .)Computer")1املصطلǴ االƱليزي  Ordinateurويعادل املصطلǴ الفرنسي  .اɋنسان

  Hardware(Û(وأǹرɁ مادية ȍلبة ) Software(ويتكون الكمبيوتر من جتهيزات فكرية برجمية 
وإǽا ȭان يف بداياته األوىل يقتصر استعماله علɂ اƩكومات واملǘسسات الȒخمة نȚرا لتكلفته 

لناȃ بعدما ȍغر حجمه وقلǨ تكلفته املرتفعةÛ فقد أȍبǴ منǾ الثمانينات يف متناول عامة ا
  .وتعددت استعماالته

  

  : وقد تطور اƩاسب اɋلكتروين ǹالل تطورȻ التارƸي بعدة مراحل

- ȫاǾنǓ ان يدورȭ يǾال țصم الصراǹ اسبات يف األربعينات يفƩهر اجليل األول من اș  يف
ميكانيكية - لكترواƩاسبات اɋ: ت الرقميةابƴ ƙوǽجƙ من اƩاسب) 1930-1950(سنوات 

واƩاسبات االلكترونيةÛ والǾي حسم بعدها لصاſ هȻǾ األƘǹة نتيجة سرعتها وتكيفها الالحق 
ȋمعاجلة النصو Ȝم.  

Û 1940عام " Complex calculator"أول جهاȁ إلكترو ميكانيكي " بل"أنتجƯ Ǩابر 
 ȁجها Ȼتال"Ascc " ƙبالتعاون بIBM  وHarvard  تروين كسب إلأما أول حا .1944عام

"ENIAC) "Electronic Numirical Integrator And Computer(. 

                                                 
  .489، ص 2004، بية، الجزائر، منشورات المجلس األعلى للغة العرالمبرقمحمود ابراقن،  -)1(
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يف  أنتجÛǨ وŹ تسويقه جتارياÛ ومعروȣ أن هȻǾ األجهزةÛ الƔ 1946فقد اǹترț عام 
Û وتفتقد لوحدة Ơكم داǹلية )0 -1(إȕار عسكريȭ ÛانǨ تعتمد علɂ النȚام الرقمي الثنائي 

  .)1( ون معاجلة النصوȋوتقتصر علɂ العمليات اƩسابية د

șهر اجليل الثالث من اƩسابات االلكترونية ǹالل السبعينات بعدما استخدمǨ الدوائر 
وبعد تطويȜ املواد فوȧ املوȍلة  Intergrated circuits(Û(االلكترونية املتكاملة 

)Supraconductor(وأ Û راريةƩالت اȍاملوا Ȼشبا)Seniconductor(بتفعيل مردو Ɂا أدư Û دية
  .هȻǾ اƩسابات

Ż جاǒ اجليل الرابȜ الǾي șهر يف بداية الثمانيناتÛ وƹثل اƩاسب الشخصي  
)Personal Computer( حاسبات Ȝم Ȕوسهولة التشغيل وقابلية الرب Ûبصغر حجمه Ȝويتمت Û

Ȅȭالتلفزيون والفا ÛȤاتƬمثل ا Ɂرǹأو رسائل اتصال أ Ɂرǹأ.  

  .أجياال أǹرɁ متطورة ومتخصصة جǨوأنتبعد ǽلȬ تطورت ȍناعة اƩاسبات 

ويستخدم الكمبيوتر ȭوسيلة للشبكات املعلوماتية يف جمال االتصال الشخصي 
لكترونيةȭ Ûمعاجلة الكلمات والنصوÛȋ النشر ن التطبيقات االواجلماهƘي من ǹالل العديد م

 Ƒشاشة املراقبة قبل الطباعة علواملكت ɂوالرسوم عل ȋجي للكلمات والنصوǽالنمو Ûȧالور ɂ
  .ǾȭلȬ تصميم الرسوم وƠسƙ أدائها

 ȬلǾȭة وسرعة فائقةƘبȭ واستقبال الرسائل بكمية Ȝيȁالربيد االلكتروين لتو.  

داǹل املǘسسات أو بينها " (ترانǨنواال االنترنǨ"االتصال والدردشة عرب شبكات املعلومات 
  .العامليةŻ االنترنǨ ) وبƙ حميطها اƪارجي

نماÛ التلفزيون ȭما يالتشغيل لربامج وسائل االتصال اجلماهƘي األǹرÛɁ السأعمال الترȭيب و
ƙسƠ واسيب العمالقة يفƩتستعمل ا  :  

  .Ơديد موقȜ ومسار وحجم وȕبيعة الثروات الباȕنية -

                                                 
  .116، ص 2003 ،، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائرمدخل االتصال الجماهيريفضيل دليو،  -)1(
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  .دقة توقعات الرȍد اجلوي -

    )1(...دقة وسرعة اƱاȁ معȚم البحوث العلمية يف اŎال الصحفيÛ البيǞي -

   الǤȊكة العنكǤوتية: ȹترȹتاال

تعترب وسيلة فاعلة يف املمارسة االتصالية الǾي بفȒل اƩاسبات اɇلية أو الكمبيوتر  
 Ǩة بواسطة شبكة االنترنȍاǹتتيحها املعلوماتية بعد املزاوالعاملية و Ɣائلة الƬمكانات اɋة لوا

  .ة والالسلكية عن بعدالبصرية واالتصاالت السلكي -ا وبƙ وسائل اɋعالم السمعيةهبين

وهي شبكة " Inter Connected Netward"ويعƗ مصطلǴ االنترنǨ باللغة االƱليزية 
فيما بينها لتسمRéseaux Informatiques  Ǵتقوم علɂ ربȔ عدة شبكات معلوماتية 

Ȑهم البعȒبالتجاور فيما بينهم وتبادل معلومات بع ÛƁالعا ǒل أرجاȭ يف Ûفيها ƙȭللمشتر.  

الصناعةÛ :( علومات العاملية يف ميادينملǾلƢ Ȭكنهم من النفاǽ إىل ƯتلȤ بنوȫ اوهي ب
  ....)التجارةÛ األسواȧ املاليةÛ الصحةÛ الصحافة

 Ɣواجز الƩا ȤتلƯ Ȝواملسافات وتساهم يف رف Ǩتزل الوقơ ا أحدث وسيلة اتصالŒإ
مستوɁ األفراد أم علɂ مستوɁ  اƩر للمعلومات إرساال واستقباالÛ سواǒ علƠɂول دون املرور 

  .)2(املǘسسات أو اƬيǞات

حƙ أنشǖت دائرة الدفاț التابعة للبنتاȡون شبكة  1969Ûوتعود جǾور االنترنǨ إىل سنة 
 ɂتدع" ǨاألربانيArpanet"Û  جومƬ ريبها يف حالة تعرضهاơ كنƹ وهي شبكة معلوماتية ال
Ż إىل مǘسسات مدنية ȭالوȁارات  ÛكريةŹ توسيعها إىل مǘسسات شبه عس ƣةومن . نووي

 ƙوهي الفترة املمتدة ب Û1988و  1980والسفارات Û حيث ǒالشبكة إىل العلما ȻǾه Ǩسلم
ƙوالفنان ƙندسيƬا ÛƙالباحثÛ  اجلامعات واملعاهد بشبكة Ûز البحثȭمرا ȤتلƯ Ȕالل ربǹ من

  .Internet"نترنǨ أȍبحƠ Ǩمل اسم اال

                                                 
  .119، ص ذآره فضيل دليو، مرجع سبق -)1(
، مجلة اللغة العربية، العدد السابع، الجزائر، دراسة اتصالية ومصطلحية: االنترنتبراقن، إمحمود  -)2(

  .300ص  ،2002خریف 
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ية وتربية وتعليمÛ للة إعالم واتصال ومال وأعمالÛ وترفيه وتسنترنǨ وسيوتعترب اال 
Ƙا وسيلة للدعاية والدعوة والتبشȒ1(وتعترب أي( .  

ويف بداية التسعينياتÛ نتج عن التطور املǾهل الǾي شهدȻ جمال املعلوماتية 
informatique   هور حواسيب شخصيةșPC (personal computers)  أو)micro- 

ordinateurs(Û  االتصالية املتعددة Ȕجمهزة بالوسائmultimedia  Ûسعار معقولةǖومتداولة ب
وهكǾا تطورت شبكة . نترنǨاألفراد علɂ االشتراȫ يف شبكة االاألمر الǾي شجȜ الكثƘ من 

 Ǩمناالنترن Ȝشبكة جتريبية إىل شبكة يف متناول اجلمي.  

 Computer ناȫفƘم ȭمبيوتر Ǔندوستري Ǔمل"قامŏ Ǩا مǘسسة  ةوحسب دراس

Industrie Almanac.  

. )2(مليون مشتر1999Û 259 ȫبلȠ عدد املشترƙȭ يف شبكة االنترنǨ مŒ Ȝاية عام 
دولةÛ  186: ب 1996وƝصوȋ عدد الدول املرتبطة باالنترنǨ فǚنه يقدر إىل ȡاية شهر أوت 

 ǒبقا Ȝس 51مǓ źمها من قارȚيدولة معȔفريقيا بدون أي ربɋا و.  

رة إىل أن الواليات املتحدة األمريكيةȭ ÛنداÛ أسترالياÛ وȭل دول أروبا اجتدر اɋش
 ǒان) البوسنة(باستثناȭبالشبكة Ȕترتب Ǩ.  

Û وعلɂ إثر حماولة االنقالب الروسي 1991نترنǨ نȭǾر بǖنه يف عام من استخدامات اال
Ƙǹ بفȒل Ƣ Ûكن هǾا األ)الƔ تعطلǨ أثناǒها ȭل شبكات االتصال اƪارجي(بوريȄ يلتسن 

  .)3(ربية غتصرƷات مهمة إىل وسائل اɋعالم ال وإعطاǒاالنترنÛǨ من االتصال بالعاƁ اƪارجي 

إن شبكة االنترنÛǨ بوȍفها وسيلة اتصال ơتزل الوقǨ واملسافات هي الƔ ستجسد 
 العاملي الǾي يصبǴ االتصاƃاŎتمǹMondialisation  Ȝالل األلفية الثالثة يف إȕار العوملة 

                                                 
، أطروحة دآتوراه دولة في علوم اإلعالم واالتصال، مجتمع اإلعالم والمعلوماتمحمد لعقاب،  -)1(

  .382، ص 2000/2001
  .301، ص مرجع سبق ذآره، دراسة اتصالية ومصطلحية: االنترنتمحمود ابراقن،  -)2(
 .301 ، صنفسهمرجع المحمود ابراقن،  -)3(
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القرية الصغƘة الƔ يعرƞ" ȣوجبه  العاƁ ليȄ قرية ȍغƘة فقȔ واحدة مترامية األȕراȣ بل 
  .)1(بعȒها البعȐ األǹرȭ Ɂما قال مارشال ماȭلوهان 

  : وتتميز شبكة االنترنǨ باƪصائȌ اɇتية

ƶعل عدم ليȄ ملكا ألي جهة األمر الǾي  réseau ouvertشبكة مفتوحة  هي عبارة عن -
مǘسسة واحدة من جهةÛ وƶنب يف يد  centralisation des donnéesاملعطيات Ƣرȭز 

Ɂرǹان من جهة أȭ الشبكة من قبل أي ɂالسيطرة عل.  

أبعد نقطة يف الكرة األرضية لتغطي بǾلƯ ȬتلȤ إىل قدرة شبكة االنترنǨ علɂ الوȍول  -
  .Mondialisation de l’Informationاملناȕق اجلغرافية وتفسǴ اŎال أمام عوملة املعلومات 

-  ƙƩول املعلومات يف اȍمن حدوثها (ضمان وȁ أي يفTemps Réel.  

- Ȑهم البعȒبع ƙفيها من تبادل املعلومات ب ƙȭاملشتر Ǩكن شبكة االنترنƢÛ  و ما هوƲ ɂعل
ي ألن تدفق املعلومات ال يتم من املرسل يف اجتاȻ املتلق vidéotexÛفيديوتيكȄ "سائد يف جتربة 

  .)2(فحسبÛ بل يتم ǾȭلȬ من املتلقي إىل املرسل 

 -Microsoft:" مثل  TéléphonieتسمǴ شبكة االنترنǨ بفعل الربجميات اƪاȍة باملهاتفة  -

net meeting"Û ةȭبنقل املعطيات الصوتية والصور املتحرÛ  ȫكن ألي مشترƹ الةƩا ȻǾويف ه
 Ǩمن التحدث ومشاهدة املراسل "يف االنترنCorrespondant  يف أي نقطة Ȕƪا ɂاملوجود عل
Ɓة مثل)3("من العاȍاǹ اƘامȭ العملية استخدام ȻǾوتتطلب ه Û : يككامȭ Ȅونيكتكȭ

connectix quick cam الربجمية Ȭتل Ȝتتالئم م.  

يعد االتصال عن ȕريق شبكة االنترنÛǨ اتصاال شخصيا يسمǴ للفرد الواحد باالتصال  -
 Ûاألفراد Ȥختلƞ مباشرةƁالعا ǒاƲأ Ɠيف . ويف ش Ǩاالنترن ȜȒكن لنا أن نƹ رȚا املنǾمن ه

                                                 
(1)- Mc LUHAN Marchalle, Pour Comprendre les Médias, éd. Mame/ Serial, 
Coll. Points, Paris, 1977, p 404. 

  .306 صمرجع سبق ذآره، ، دراسة اتصالية ومصطلحية: االنترنتبراقن، إمحمود  -)2(
(3)- Rudolph Marck Torben et BEYER Arne, Trucs, Astuces et Secrets Internet, 
traduit par WOLF pierre M, SERRI laurence, 1ère éd- ed Micro application, Paris, 
1997, p 691. 
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الƔ تتمثل يف  moyens de communication de masseÛمقابل وسائل االتصال اجلماهƘي 
 ÛالفيديوÛǳاملسر Ûالسينما Ûالتلفزيون Ûاعةǽɋا Ûالصحافة املكتوبة Ûتيةɇاالوسائل التقليدية اƀ )1(.  

 Ǩدمات ولشبكة االنترنǹ ر منهاȭǾن :   

بروتوȭول نقل النȌ الفائق اǂتوɁ "علȡ ɂرار  FTPبروتوكول ȹقل امللفات "خدمات 
"TTP:// ) فحاتȍ ي يقوم بنقلǾالشبكة العنكبوتية العاملية "الwww  شاشة ɂلعرضها عل

بروتوȭول "Ǩ يźǖ يف مقدمتها يتوجد ȕرȧ أǹرɁ للدǹول يف شبة االنترنو Û)جهاȁ اƩاسوب
   ."امللفات نقل

FTP:// :ي يعد الطريقة األوىل املستخدمة من قبل مستعملي االنترنǾيال ƙلتبادل امللفات ب Ǩ
Ȑهم البعȒبع.   

أن الربوتوȭول الǾي يسمǴ باƩصول علɂ أي ملȤ مهما ȭان نوعه بفȒل االستعانة بربجمة 
  .Archieقائمة العناوين بروتوȭول نقل امللفات "

 ÛǨيƹكن االشتراȫ يف شبكة االنترن : Electronic mail (e- mail): اإللكتروين الƎيد
وهو الربيد الǾي يسمcourrier électronique  Ǵلالستفادة فقȔ من ǹدمات الربيد االلكتروين 

   .بتبادل الرسائل االلكترونية بȭ ƙل املشترÛƙȭ مهما ȭانǨ املسافة اجلغرافية الƔ تفصل بينهم

ملستعملي االنترنǨ التبادل اليومي لألǹبار ومناقشة  Usenetيوȁنات "ة تȒم شبك :النقاȇ اƩر
   .ƯتلȤ املوضوعات

Û أȍبǴ من الصعب وضȜ قائمة niewsgirips "فرȧ نقاȇ"إŒا الشبكة الƔ تȒم عدة 
لكن ƹكن تصنيȤ . وافية Ƭا ألŒا موجودة يف ƯتلȤ أرجاǒ العاÛƁ بشكل يكاد يكون فوضويا

"ȇالنقا ȧية لشبكة امل" فرƧنات"سجلة يف القوائم الرȁيو " ɂتدع Ɂربȭ جمموعات Ȝإىل سب" Ƞبي
وجتدر اɋشارةÛ إىل ȭل أن جمموعة من هȻǾ اŎموعات متخصصة يف  Big seven" سيفن

فȒاǒات "وهي بǾلȬ تعد ). ƀا...ثقافيةÛ فنيةÛ علميةÛ سياسيةÛ اقتصادية(موضوعات حمددة 

                                                 
  .307 صمرجع سبق ذآره، ، دراسة اتصالية ومصطلحية: االنترنتبراقن، إمحمود  -)1(
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ÛǨ يه لكل مشترȫ يف شبكة االنترنƹكن من ǹالل إforum de discussion  ǽ" حرة للمناقشة
   .من املشارȭة يف نقاȇ أي موضوț يهمه

وهي التجارة الƔ تسمǴ للمنتخبƙ بعرcommerce électronique  ȏ: التǲارة اإللكتروȹية
Ǩم عرب شبكة االنترنőائعهم. منتجاȒلترويج ب Ȝال الواسŎا اŏحاȍتوفر أل Ɣوهي التجارة ال 

  .ȭما تسمǴ بتخفيȐ أسعار املعامالت اƩاليةÛ يف التجارة العاملية

 téléالعالج الطƑ عن بعد ȭTélé enseignement Ûما هناȫ التعليم عن بعد

médecine Û لǾȭȬ  السياحة عن بعدȭ Ǩتقدمها شبكة االنترن Ɂرǹدمات أǹtélé 

tourisme العمل عن بعد Ûtélé travail.   

Û الربيد ǹFTPدمات بروتوȭول نقل امللفات (األوىل  Ɲالȣ اƪدمات الثالث
تعد التجارة االلكترونيةÛ التعليم عن بعدÛ العالج الطƑ عن بعدÛ  .)االلكتروينÛ والنقاȇ اƩر

الƔ تدعɂ الشبكة العنكبوتية " واب"ǹدمات تقدمها منȚومة السياحة عن بعد والعمل عن بعد 
  -.موȃ املربȧ للدȭتور حممد ابراقنراجȜ هǾا املصطلǴ يف قا-  wwwالعاملية 

يتمثل يف جعل حيث  Société d’Informationومن هنا يربȁ هدȣ جمتمȜ املعلومات  
 Ûول إىل مصادر العلم واملعرفةȍل فرد يتمكن من الوȭ اǾل Ûبدورها ɂمة اليونسكو تسعȚن منǚف

وفق ما أȍبlibre circulation de l’information  Ǵ" التداول اƩر للمعلومات"إىل ضمان 
  ".L’accès universel à l’information" الدولية للمعلومات اɋتاحة:"يسمɂ اليوم ب
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   االتصال الرقمية تتكنولوجيا: ثاين الفصل ال

  :  Analogiqueتكنولوجية االتصال التماǭلية : املǶǤث األول

التلفزيون يعتمد علɂ الصوت والصورةÛ هȻǾ الصورة تتكون من جمموعة مرسومة من 
 Ûإلكتروين țالشاشة بواسطة شعا ɂهر علȚت ÛوئيةȒال ȓادت النقاȁ ȓاد عدد النقاȁ لماȭو

 Ûالصورة الفنية الثابتة ȣالǹ ɂعل Ûألن الصورة يف التلفزيون ÛǴحيȍ Ȅالصورة وضوحا والعك
ņإلكتروين ناعم يف تكو Ȕل مشȒة بفƧالرا ȓتفصل بقدر تزايد عدد النقا Ûمستمرين Ƙن وتغ
 يف 225وروŸ و سطرا يف النموǽج األ 625(معلوم أن عدد األسطر بنقاȕها الȒوئية و. جدا

Ʒددان نوعية ودقة ) ȍورة يف الثانية 25( Û ونسبة تكرارات الصور)النموǽج األمريكي
  .Anologiqueي لهǾا يف النȚام التماث )1(الصورة

 AnalojفالنȚام التماثلي يعمل علƠ ɂويل اɋشارة الصوتية إىل إشارة ȭهربائية مناșرة 
 țفالشدة الصوت يف االرتفاƳواالȏ.   

ولعل أهم األƜاث والدراسات الƔ ساعدت . قرن من الزمان يفهǾا النȚام يعمل أȭثر و
الǾي اǹترP.Nipkov(  țبول نيبكوȣ (علș ɂهور وتطور التلفزيون هي أعمال العاƁ األملاين 

أن  اي ƹر من ǹالƬالǾ لترȭيب الصورةƹ Ûكن للȒوǒ) ثقوبا لولبية(أسطوانة مثقوبة  1884عام 
يا إىل عناȍر ǹطية تكون يف جمموعها ȍورة من الصورȕ Ż Ûور ئسام املصورة ȭهربايقسم األج

Û لكنه Ɓ 1890عام  "ȣنبيكو"مبدأ ) Ch. F. Jenkinsتشارلزȣ جنكƕ (الباحث األمريكي 
ثباتات حيث قدم اɋ 1925حƓ عام ) مارȭوين(يتمكن من ترƤة أƜاثه وأفكار ȻƘȡ من أمثال 

   .)2(ة البث التلفزيوينامليكانيكية علɂ قدر

اشرة بƙ واليƔ نيويورȫ ل لربنامج تلفزيوين علɂ اƬواǒ مباأول إرس 1927 سنة يف
 Û1929-1931وتعد فترة وواشنطن  țترǹثابة نقلة نوعية للتلفزيون عندما اƞ) ƙوريكȁ Ƙƹفالد
Zworikin( أنبوب الصورة املستقبل Ûام االلكتروينȚالن ɂمعتمدا عل Û)Picture Tube(   أو

                                                 
  .96 ، صمرجع سبق ذآره، وفضيل دلي -)1(
  .98 ص ،فضيل دليو، نفس المرجع -)2(



  Ǩيةجيا ولتكنو                                                           :  ثانيالالفصǮǡاالتصال الر  
  

 36

)Kinescope ( ا التحليليƘأنبوب الكام Ż Ûلفا لألسطوانة املثقوبةǹ)Iconoscope ( ثر منȭأ
400  ȣتشاȭا Ȝر األربعينات مǹر يف أواǹǓ تبعه تطور نوعي ÛȔǹ)ي يتميز )أرثيكونǾال Û

ǒوȒمية أقل من الȭ ɂاجته العلمية علƜ.   

حيث ƢكنǨ بريطانيا وأملانيا من تغطية أربȜ  1939أما البث التلفزيوين املنتȚم ȭان سنة 
  .ساعات يومية للبث

جاǒت اƩرب العاملية الثانية لتȜȒ حدا مǘقتا لتطور التلفزيون وتفسǴ اŎال للواليات   
املتحدة األمريكية البعيدة عن هȻǾ اƩربÛ لتواȍل التطور الكبƘ للتلفزيونÛ وȭانǨ قد بدأت 

ولكن االنتشار ات املتحدة األمريكية يف نفȄ الفترة تقريباÛ اǽɋاعات التلفزيونية بالوالي
اجلماهƘي ألجهزة التلفزيون هناƁ ȫ يتم إال بعد ما ƧحǨ جلنة االتصاالت الفيدرالية األمريكية 
باستخدام التلفزيون يف املناȁلÛ ومǽ ȜلȬ فǚن اɋرسال الواسȜ للتلفزيون Ɓ يبدأ إال يف 

ألمريكي جول مارȫ اșهرت الشاشة امللونة يف السوȧ األمريكية   1952ففي عام  .اƪمسينات
روبا حƓ بداية ويف بلدان أ تتطورÛ وتعددت القنوات التلفزيونيةÛ بينما C.B.S( Ɓيف Ưابر 
  .الستينات

لǽ Ȭ."شهدت السبعينات من القرن العشرين تطورا ملحوșا Ʋو Ơقيق التلفزيون العاملي  
م أƲاǒ العاÛƁ وارتباȓ هȻǾ الشبكات Ȓاملوجودة يف مع اɋقليميةألن الشبكات التلفزيونية 

 Ɣية الƩدولة مشاهدة الربامج ا ƙثر من ستȭثر من بليون مشاهد يف أȭأل Ǵيتي Ȑها ببعȒبع
   .)1("يف وقǨ واحد املناȕقتǾاț من مناȕق أǹرɁ بعيدة أو الƔ تǾاț يف معȚم 

ونية األمريكية تشكو من أن إشارőا ȭان هǾا بعد أن بدأت بعȐ اǂطات التلفزي
سنوات اƪمسينات من مواجهة منافسة اƪدمات التلفزيونية اǂليةÛ وǽلȬ بسبب يف التلفزيونية 

األǹبار لربامج تلفزيونية ǹاȍة ŏاÛ مثل األفالم السينمائيةCABLES ( Û(تقدƇ شرȭات ȭابل 
رالية علɂ اعتبار شرȭات الكابل حمطات Û وافقǨ جلنة االتصاالت الفيد1965ففي عام ...اǂلية

تلفزيونية حمليةÛ وǽلȬ لتشجيȜ تقدƇ اƪدمات اǂليةÛ وȭان حمȚورا علɂ شرȭات الكابل أن 

                                                 
  .185ص ، 1998القاهرة،  ،ء للطباعةا، دار قباإلعالم الدوليأحمد بدر،  -)1(
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من أماȭن بعيدةÛ إǽا ȭان هǾا  Ƣد نشاȕها إىل مسافات بعيدةÛ أو أن تستورد الربامج التلفزيونية
  . سيǘدي إىل إƩاȧ الȒرر ƞحطة تلفزيونية حملية

Û بدأت جلنة االتصاالت الفيدرالية يف إعادة تنȚيم ȍناعة الكابلÛ حيث 1972ويف عام   
نتاج ǹǚففǨ من قواعد استƘاد اɋشارات التلفزيونيةÛ وهǾا يتطلب أن تقوم شرȭات الكابل ب

ȭميات متميزة من الربامج اƪاȍة ŏاÛ ويف هǾا العام ƧحǨ جلنة االتصاالت الفيدرالية ألول 
ȭلفة تغطية امليل مرة لشرȭ واألحداث الرياضية إال أن Ûات الكابل أن تقدم األفالم السينمائية

 ƙما ب ǳة تتراوƥالكابل يف املدن املزد ȓطوƝ دوالر أمريكي  90إىل  75الواحد ȤألÛ)1( Ɠح
șلǨ نȚم الكابل تسƘ علɂ نفȄ النمȔ الرائد الǾي șهر أواǹر األربعينيات1975Û  Ûعام 

ȭ Ûما بلȠ عدد Ǿ%12ا العام نسبة املناȁل األمريكية املشترȭة يف ǹدمة الكابل وبلغǨ يف ه
 ȕ ÛبقǨ جلنة االتصاالت الفيدرالية سياسة1980عام  ويف. شرȭة 3500الشرȭات أȭثر من 

Û علɂ شرȭات الكابلÛ وبالتاŹ ƃ إسقاƤ ȓيȜ القيود السابقةÛ وأدǽ ɁلȬ إىل ƴو مطرد جديدة
وهكǾا تطورت تكنولوجيا الكابل يف الواليات . اليات املتحدة األمريكيةƪدمة الكابل يف الو

األربعينات من وسائل بسيطة لتحسƙ استقبال اƪدمات التلفزيونية  املتحدة األمريكية منǾ أواǹر
ÛوتتيǴ االتصال يف ةيف املناȕق اǂلية املعزولةÛ إىل أن أȍبحǨ توفر عشرات القنوات التلفزيوني

ǹاȍة لتقدƇ الكابل وسيلة بÛ وأȍبǴ االتصال ةن ȕريق الربȔ باƩاسبات االلكترونياالجتاهƙ ع
  .ات املعلوماتاألفالم الرياضةÛ وǹدم

أما يف أروبا فǚن تطور ǹدمات الكابل ȭان ببǒȔ شديد نتيجة ǹشية اƩكومات   
ț من التحكم املباشر يف وسيلة التلفزيونÛ واƪوȣ من حدوث نوعلɂ األوربية من التخلي 

  .التشويȈ يف ǹدمات التلفزيون

قد تصل إىل مائة قناة الƔ استخدام الكابل يعمل علƠ ɂقيق تعدد القنوات التلفزيونية إن 
يصل إىل استقبال حواƃ ألFibre Optique ( Ȥ(تلفزيونيةÛ واستخدام ȭابل األلياȣ الȒوئية 

  .قناة تلفزيونية

                                                 
، ، الدار المصریة اللبنانية1.، طلوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلوماتوتكنحسن عماد مكاوي،  -)1(

  .133 ، ص1993القاهرة، 
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  : ية وهيويتم تشغيل نȚام الكابل بثالث مكونات أساس

- ȁام االمتياȚنÛ ة الكȭشر ƙاوهو التعاقد ب Ƈة تقدȍة فرȭالشر ǴنƢ Ɣبل والسلطات ال
  .ǹدمات الكابلÛ وهي امتياȁات لفترة ȁمنية حمددة قابلة للتجديد

-  Ȕحيث تلتق Ûات الكابلȭارج شرǹ يتم إنتاجها Ɣام إمداد الربامج الȚن ȫهنا ȻǾه
طات عديدةÛ سواȭ ǒانǨ حملية أو دولية عرب األقمار من حم شرȭات إشارات تلفزيونيةال

 Ûجتلب املشاهدين Ɣالربامج ال ɂيز علȭويتم التر Ûها عرب األقمار والصناعيةȕيتم التقا Ɣال
   .الصناعية عن ȕريق هوائيات استقبال ضخمة لدɁ شرȭات الكابل

  Œǚف Ûɂاستقبال املتلق ȁاوقبل أن تصل إشارة الكابل إىل جها ƞ رƢ Ûراحل التنقية
  .والتعديل

  : استخدام نȚام الكابل يساهم يف أن

 24التلفزيونية والƔ تبث ملدة  ات براجمية متنوعة بتعدد القنواتالتلفزيون الكابلي يقدم ǹدم -
  .ساعة يوميا

- Ȝاملستهدفة لترويج السل Ƙإىل اجلماه ƙول املعلنȍإمكانية و.  

  . الربامج وإجراǒ استطالعات الرأي حول قȒايا معينةإمكانية إتاحة الفرȍة للمشارƙȭ يف -

  .إتاحة فرȍة للربامج التعليمية للطالب -

  ...تقدƇ عددا من اƪدماتÛ التعامل مȜ البنوÛȫ الشراÛǒ اƪدمات الطبية -

  .إتاحة فرȍة اǹتيار بدائل ȭثƘة من القنوات التلفزيونية -

  : Ʊد ففي النȚام التماثلي

فǚن الصوت يتم التعبƘ عنه ) Analoj Audio(علɂ نȚام الصوت التماثلي إǽا أǾǹنا مثال 
  :بǚشارة ȭهربائيةÛ هȻǾ اɋشارة الكهربائية تتناسب وتتناșر مȭ Ȝل من
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  .ة من السماعاتيرجاشدة املوجات امليكانيكية سواǒ الداǹلية إىل امليكروفون أو اƪ -أ

  .للشريȔ أو الداǹل إىل اƬيد من الشريȔ شدة اŎال املغناȕيسي سواǒ اƪارج من اƬيد - ب

  : أثناǒ التسجيل: مثال

  .ȭلما ȁادت شدة الصوت املراد تسجيله

  .ȭلما ȁادت شدة اɋشارة الكهربائية اƪارجة من امليكروفون

Ȕادثة جلزئيات الشريƩادت شدة املغنطة اȁ لماȭ.  

تناșرية أو Ƣاثلية حيث تتناșر شدة وǾƬا يقال لإلشارة الكهربائية املعربة عن الصوت أŒا إشارة 
  )1(.اɋشارة الكهربائية مȜ شدة ما تعرب عنه

 Ʉلǭام الصوت التماȚȹ عيوب)Analoj Audio:(  

Ȝالتعامل م ǒبد Ǿام الصوت التماثلي منȚهر نș  وقد Ûهربائي إلكتروينȭ الصوت بشكل
الƔ شهدها العاƁ وبسبب بدأ العمل Ǿŏا النȚام يقل بصورة دراماتيكية بسبب الثورة الرقمية 

   : عيوبه والƔ أبرȁها

ƹكن تعريȤ الشوشرة علɂ أŒا إشارة Ƙȡ مرȡوب فيها تȒاȣ :  شدة التǭǖر بالȊوشرة1- 
Playback( Û(أو أثناǒ إعادة السماț ) Recording(وتدمج مȜ اɋشارة األȍلية أثناǒ التسجيل 

  .وبالتاƃ تقلل جودőا فتغƘ حمتواها وتشوȻ شكلها

  

  

  

  
                                                 

تصدرها إتحتد اإلذاعة والتلفزیون،  ،178محمد سالمة، تسجيل الصوت الرقمي، مجلة الفن اإلذاعي، العدد  )1(
  .100، ص 2005مصر، افریل 
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 Ȭلǽ Ǵيوض ƃا الرسم التاǾ1(ه(  

  
  

  

  

  

  

   باȔƪ املتقطȜواɋشارة املشوهة  سوداɋشارة األȍلية باللون األ

اŎاالت املغناȕيسية الƔ تتواجد  بالقرب من فتحة اƬيد واملسببة للشوشرة Ƭا مصادر عديدة 
  تنتج كي الشرȕةÛ وبعȐ الشوشرةال سل -الراديو والتلفزيون -منها حمطات اǂمول

  .من الدوائر اɋلكترونية الصوتية ǽاőا

  :بالعوامل اخلارجية التǭǖرشدة  - 2

  Ûريةșشارة الكهربائية التناɋادث يف اƩا Ȼتسبب التشو Ɣالشوشرة وحدها هي ال Ǩليس
سواǒ بفعل  Ûففقد Ʒدث هǾا التشوȻ نتيجة فقد املادة الƔ تغطي الشريƩ Ȕساسيتها املغناȕيسية

  .عوامل اجلوية أو التهالȬ لكثرة االستخدامالزمن أو ال
  

3 - Ǹة النسǲتيȹ قد اجلودةȥ :  

ƃاملتتا Ǹادث يف جودة املادة املسجلة نتيجة النسƩدار اƲهي اال Ɂرǹأما املشكلة األ...  

  .عند التسجيل ألول مرةÛ يتم تسجيل املادة باɋضافة إىل شوشرة واحدة

  .لكونه مسجل عليه املادة وشوشرة واحدة فقMaster(Û Ȕ(يقال ǾƬا الشريȔ أنه املاستر 

                                                 
  .101ص ،نفس المرجع محمد سالمة، -)1(
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ƶب Ơويل اŎال املغناȕيسي املسجل ) Master(اɇن نريد عمل نسǸ من هǾا الشريȔ املاستر 
Ơويل هǾا التيار الكهربائي إىل  Ż... علɂ هǾا الشريȔ إىل تيار ȭهربائي بواسطة هيد القراǒة

لألسȤ ...ة شريǹ Ȕام بواسطة هيد التسجيلجمال مغناȕيسي مرة أǹرɁ واستخدامه مȜ مغنط
أي أن النسخة ... أثناǒ القراǒة وشوشرة أǹرɁ أثناǒ التسجيل) Noise(يتم التقاȓ شوشرة 

  .)Noise 3(األوىل سوƠ ȣتوي علɂ مادة وثالث شوشرات 

إǽا استخدمǨ النسخة األوىل لعمل نسخة ثانيةÛ فسوƠ ȣتوي هȻǾ النسخة الثانية علɂ مادة 
يسبب االƲدار  شوشرة عند ل مرة تسجيل ưا 2مرات شوشرةÛ وهكǾا يȒاȣ  5افة إىل باɋض

  .سǸ من نسخةنيف اجلودة عند ال

4 - Ʉتاج اخلطȹاملو :   

 ÛامȚا النǾيف ه Ɂرǹبكرات املادة مسجلةمشكلة أ ɂعل ȣويل ملفوȕ Ȕشري ɂعل.  

وير هȻǾ البكرات حƓ نصل إليه إǽا أردنا الǾهاب إىل جزǒ معƙ يف املادة املسجلة ال بد من تد
  .ونكشفه Ƭيد القراǒة

  .ȭلما ȭان اجلزǒ املراد أبعد ȭلما انتȚرنا وقتا أȕول للوȍول إليه

ȁمن الوȍول إىل املادة يعتمد علɂ مكاŒا علɂ الشريȔ ويتناسب معه تناسبا ȕرديا  أي أن
  ..إىل اجلزǒ املراد وقȕ Ǩويل يȜȒ أثناǒ املونتاج يف انتȚار دورن البكرات لنصل.. ǹطيا
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   : تكنولوجيا االتصال الرقمية: املǶǤث الثاين

ن السبعيناتÛ وإرسال امزايا التطور التكنولوجي إبأهم يعد البث التلفزيوين املباشر أحد 
ȕريق األقمار الصناعية يصل إىل املستقبلƙ حيثما ȭانواȕ Ûاملا هم  الربامج التلفزيونية املباشرة عن

نطاȧ املناȕق املستهدفةÛ وأقمار البث املباشر Ƣتاȁ علɂ أقمار التوȁيȜ الƠ Ɣتاج إىل حمطات يف 
  اد بثها من جديدÛ وهي Ƣثل رقابةأرضية تستقبل الربامج من األقمار الصناعيةŻ Û يع

  )1(علɂ الربامج  -أي هȻǾ اǂطات األرضية -

األمريكية يف الثمانيناتÛ أما ت املتحدة استخدام البث املباشر بشكل واسȜ يف الوالياǎŹ و   
  يف

قمر الصناعي األوروŸ ليف أواǹر الثمانينات حيث أȕلق اكان استخدام البث املباشر روبا فوأ
)ASTRA ( توبر  1988يف ديسمربȭويف أ Ûȟسمبورȭلدولة لو Ȝلق القمر  1994التابȕأ

 اعية إىل املشاهدفزيونية واǽɋالǾي يǘمن النقل املباشر للربامج التل) ASTRA 1D(الصناعي 
  .)2( تمعƙ يف ȭافة أƲاǒ القارة األوروبيةواملس

 الستخدامه ƠÛاد السوفياź سابقايف اال 1953Ûاألقمار الصناعية عام  علɂبدأت األƜاث   
سǤوتنيȬ "يف استقبل الربامج التلفزيونيةÛ وƢكن االƠاد السوفياź من إȕالȧ القمر الصناعي 

الǾي ȭان نقطة انطالȧ لكشȤ الطاقات يف الغطاǒ اƪارجي والسباȧ السوفياź "رقم واحد
لغزو الفȒاÛǒ بعدها رفعǨ الواليات املتحدة األمريكية التحدي الفȒائي اجلديدÛ  ياألمريك

يف Œاية ) Explorer(فǨ جهودها يف جمال البحوث االتصاليةÛ وإȕالȧ أول قمر ȍناعي ثفك
رب لتستغل يف ȭالتنافȄ وتواىل إرسال األقمار الصناعية بوتƘة أبعدها اشتد . 1958جانفي 

                                                 
مصر،  نتاج البرامج في الرادیو والتلفزیون، دار الفكر العربي،، إولوجيا االتصالتكنعبد المجيد شكري،  -)1(

  25 ص
  .54 ص، 1999ئر، ، دار هومة، الجزامجتمع االعالم والمعلوماتمحمد لعقاب،  -)2(
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أȡراȏ شƓ إىل حد Ơقيق البث املباشر إىل املناȁل يف منتصȤ الثمانينات Ż توفƘ اƪدمات 
Ǩاالنترن ÛȄالفك Ûالنقل ȤاتƬيف ا ƙȭ1(الشخصية للمشتر(.  

  

 ȬوتنيǤتر سȹكة اǤش)Intersputnik( :  

 1968الǾي تǖسȄ عام  Intersputnik(Û(انتر سبوتنيƱ  Ȭد  من بƙ شبكة االتصال
ابعيةÛ أي بȕǚالȧ جمموعة من األقمار Ƙȡ إىل استعمال األقمار الصناعية التتيعتمد نȚامه و

  : ساسا من قمرين سوفياتيƙشبكة أالاملتزامنة مȜ دورة الكرة األرضيةÛ وتتكون 

 ا فوȧ اǂيȔ األȕلسي واǹɇر فوȧثابÛǨ أحدƵيقعان علɂ املدار ال) ستار أربعة وƦسةستاسيو(
  .هǾا اŎتمȜ تقهقر أمام التفوȧ التقŎ ƗمȜ إنتلسات اǂيȔ اƬنديÛ لكن

   :)Intelsat: اȹتلسات(املنȚمة الدولية الفȒائية 

بواشنطنÛ وقد Û1973 وǹرجǨ إىل حيز التنفيǾ عام 1971تǖسسǨ هȻǾ املنȚمة عام 
ȍناعية موجودة يف ثالثة جمموعات تعمل علɂ توȍيل الشارات علɂ اعتمدت علƣ ɂانية أقمار 

مائة وƦسƙ حمطة أرضية موجودةÛ يف ƣانƙ دولةÛ وتتكون اŎموعة األوىل من أربعة أقمار 
ȍناعية فوȧ اǂيȔ األȕلسيÛ واŎموعة الثانية من قمرين فوȧ اǂيȔ اƬاديÛ وجمموعة ثالثة 

  )2(.حƓ تتمكن من تغطية معȚم الكرة األرضية ȧÛ اǂيȔ اƬنديƠتوي علɂ قمرين ȍناعيƙ فو

  : أجيال هȻǾ األقمار الصناعية مصنفة إىل Ʀسة

ستقبال الشارات بƙ عمل ملدة ƣانية عشر شهرا يف إرسال وا"ات األول لسوهو انت: جليل األول
الǾي أرسل فوȧ اǂيȔ  "انتلسات الثاين"Ż جاǒ  .حدة األمريكية وفرنسا واƱلتراالواليات املت

  .اƬادي يربȔ أمريكا الشمالية بǔسيا وأوروبا

  

                                                 
  .105 ، صمرجع سبق ذآرهفضيل دليو،  -)1(
  .108 ص ،ذآره فضيل دليو، مرجع سبق -)2(
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 Ûاجليل الثالث من أقمار أنتلسات Ż رب حيثȭبطاقة أ Ȝاليتمتƽ ل الكرة  لتغطيةȭ
ويف . ليزيد ن قدرته علɂ نقل املعلومات Ż1980-1971 تالȻ اجليل الرابȜ بƙ سنƔ . األرضية

  .وهو يȒم ستة أقمار ȍناعية أȭثر تطورا Ûعدلأȕلق اجليل اƪامȄ امل 1981عام 

حيث يزيد من  يواالنتقال من جيل ǹɇر هو ƞثابة التطور يف اجلمال التقƗ والتكنولوج
  .قدرة البث وƠسȁ ƙيادة التيارات التلفزيونية

Ɂرǹجممعات أ ȫما هناȭÛ أ ȜمŎأو تلسات و Ÿرو)Eutelsat ( عام Ȅبباري Ȼمقر
املǘسسة "ȭما أن للدول العربية جممعا يدعÛ  ɂين أȭرب جممȜ بعد إنتلساتحيث يعترب ثا 1977

حيث يغطي العاƬ)Arabsat ( Ɓا قمرا ȍناعيا وهو عربسات " العربية لالتصاالت الفȒائية
  .ويتمتȜ بǚمكانية البث ملدة ستة عشر ساعة يف اليوم اƪليجالعرŸ من اǂيȔ إىل 

املشرȣ " االƠاد املاƃ الدوƃ"و" انتلسات"نȚمة والدول العربية شارǨȭ يف تǖسيȄ م
من إƤاƃ رأȃ املال حيث حصلǨ علɂ مقعد واحد مثلتها  1,72%وقد بلغǨ أسهمها . عليها
  .اجلزائر ملدة ȕويلةفيه 

وǾȭلT.V à la carte(Û  Ȭ(وتستعمل األقمار الصناعية يف اɋرسال التلفزيوين املباشر 
  .نتاجي ǹǓر وتوȁيعها علɂ املشاهدينإلربامج من مرȭز ȭنقل ا Ûاالستعمال الكالسيكي

أي أنه يتم نقل اɋشارات التلفزيونية عرب األقمار الصناعية لثالث استعماالتÛ نقل الربامج من 
نتاج ويوȁعها بدورȻ علɂ املشاهدينŻ Û إنقل الربامج إىل مرȭز ونتاجي إىل ǹǓر إمرȭز 

Ȕاستعمال البث املباشر دون وسائ.  

لɂ الراديو بعدما أȍبǴ شبه ينطبق ع. ǒ الǾي ينطبق علɂ الصورة أي التلفزيونوالشي
  .رقميا

يف شكل  données d’informationوالرقمية هو نȚام تشفƯ ƘتلȤ املعلومات  
 Ûأو أرقام ȣالرقمي حرو ȁواجلهاdigital الكمية املقاسة يف شكل أرق ƙي يبǾال ȁم اهو اجلها

الƔ تبƙ الوقǨ من ǹالل أرقام  montre à affichage digitalنوț رقمي  Ûالساعة: مثل
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هو الǾي يعادل التعبƘ الفرنسي  digitalضوئية مطبوعةÛ ومن هنا فǚن التعبƘ اƱɋليزي 
)numérique.(  

مثل  numériqueأو  digitauxجات من نوț رقمي تنجمال تكنولوجيا االتصالÛ تعد املويف 
  .)produits analogiques)1لتماثلية االنترنات نقائȌ للمنتجات ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
  .216 ص، مرجع سبق ذآره، المبرقمحمود إبراقن،  -)1(
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  مزايا تكنولوجية االتصال الرقمية ȽǕم: لثاملǶǤث الثا

                االتصال اجلديدة أدت إىل وجود تلفزيون عاƃ اجلودةبفȒل تكنولوجيا      
)Higt Definition Television( ثل جودة السينماƹ يǾوال Û35 لمȭ.  

البث املباشر يǘدي إىل االستغناǒ عن اǂطات األرضية باهȚة التكاليÛȤ  واستمرار هǾا النوț من
  .وتوفر الطاقة

وهي  )fibre optique(ومن التقنيات اجلديدة للبث التلفزيوين Ʊد األلياȣ الȒوئية  
ȭان استخدام هȻǾ األلياȣ يف البداية  .يوȁ ȓجاجيةǹعبارة عن توجيه للȒوǒ من ǹالل 

توجيه نقطة ضوǒ قوية Ʋو املعدةÛ وتقوم ألياȣ أǹرɁ من التقاȓ الȒوǒ  لألȡراȏ الطبيةÛ مثل
  .)1(املنعكȄ حيث يتمكن الطبيب من فحȌ نسيج املعدة 

Û من ȕرȣ املهندسƙ 1966ويعود أول تاريǸ لإلرسال باأللياȣ البصرية إىل عام 
 ÛƙليزيƱاوو"االȭ شارل) "charles kao- georges(و Û"مانȭجورج هو) "Hockman( Û

عيدة علɂ شكل ƹكنها أن توȍل البث إىل مناȕق ب وتوȍل فيه الباحثان إىل أن األلياȣ البصرية
   .موجات ضوئيةÛ وهǾا ما أدɁ إىل تطوير تقنية البث عن ȕريق األلياȣ البصرية

 ȜوترجƁوئية إىل العاȒال ȣلمة األلياȭ  اباينȭ)kapany(  يف Ƙا التعبǾه Ȝحيث وض
فن اɋرشاد الفعال للȒوǒ يف مناȕق "سميةÛ وهو يعرȣ األلياȣ الȒوئية بŒǖا ȭتاب يف نفȄ الت

مسارات حمددة  لقوة البنفسجية والȒوǒ املرئيÛ وǨƠ اƩمراǒ اللطيȤ عرب ألياȣ شفافة ǹال
   .)2("مسبقا

    ǒوȒم االتصال حيث تستخدم دعامة الȚوئية يف نȒال ȣكن استخدام األلياƹو)Light 

Beam(  حاملȭ املعلومات يف شفرة يتم Ȝوبعد وض Ûام إرسال الراديوȚاملة يف نƩمثل املوجة ا
يتم من ǹالل استخدام  أȭثر أساليب تشغيل املوجات الȒوئية نتاج املوجة املشكلةÛ ولعلإ

 ȣيقاɋالتشغيل أو ا)On/Off( لكي تعرب عن البيانات الرقمية Ûعتامɋأو ا ȧشراɋوبسبب أو ا Û
                                                 

الدار المصریة : القاهرة  ،1ط ،لوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلوماتوتكنحسن عماد مكاوي،  -)1(
  .133 ص، 1993 اللبنانية،

  .06 ص ،مرجع سبق ذآره، مجتمع اإلعالم والمعلوماتمحمد لعقاب،  -)2(
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دا للȒوƹ Ûǒكن التعامل مȭ Ȝميات ضخمة جدا من املعلوماتÛ وƹكن أن تصل التردد العاƃ ج
ويتم نقل الصفحة املطبوعة علɂ اɇلة الكاتبة  .)1(مليون نبȒة يف الثانية 1,7قدرة النبȒات إىل 
 ƃالل حواǹ استخدام الليزر  14من Ǵويتي ÛȔرمز يف املتوس Ȥأل)Laser ( ثر من بليونȭنقل أ
مليون رمز يف  Û560 وƠمل وȍالت األلياȣ الȒوئية الشاسعة االستخدام حواƃ رمز يف الثانية

  .)2(ستخدام التجارياالالثانيةÛ وƠمل بعȐ األلياȣ أȭثر من بليون رمز يف الثانية يف حالة 

   : التكنولوجية الرقمية

يف ȭبƘة عرفǨ بالرقمية أو الرقمنةÛ حيث تقوم وسائل  يف السنوات األƘǹة șهرت ثورة 
ة بالتناșريةȭ ÛانǨ تنقل اɋشارات اجوهرها علɂ تقنية الترقيمÛ ففي األجهزة التقليدية املسم

جرɁ ترميز  يف ȍورة موجات ȭهربائية متصلةÛ لكن مȜ تقنية الترقيم... اǽɋاعية والتلفزيونية
 ȻǾشارات اهɋ فر مثل متواليات عديدةȍ Ɣجموعƞ ام ثنائيȚثلة يف نư الباȡ اőاǽ هي
  .)3(وواحد

 Ǩبالبي ȣوهو ما يعر)Bits ( ةƘبȭ نتقال بسرعةɋكنها اƹو Ûن أو لون أو حجمȁا وƬ Ȅلي
هي حالة وجود Ƣثل حسب ơزينها أو نقلهاÛ فقد ) Bits( يǨجداÛ تصل إىل سرعة الȒوÛǒ والب

/ داǹل أسفلÛ أو/ ǹطÛǖ أو أعلǹ /ɂاملةÛ أو ȍحيƢ /Ǵثل حالة ȭينونة الدارة الكهربائية عاملة
Ȑأو أبي Ûارجǹ / ȣالعر Ɂوألسباب عملية فقد جر Ûواحدا أو أسود Ǩثل البيƢ أن ɂعل

  .)ȍ)4فرا

وƹكن تعريȤ الرقمية بŒǖا تقنية تسمǴ بتحويل أو Ƣثيل الصور اɋلكترونية بǖرقام مشفرة 
تسمǴ بǖداǒ عدد ȭبƘ من العمليات الرياضية الȒرورية من أجل اƩصول علǓ ɂثار ǹاȍة 

   .تطبيقات التفاعليةبال

                                                 
  .06 ص ،محمد لعقاب، نفس المرجع -)1(
  .136 حسن عماد مكاوي، مرجع سبق ذآره، ص -)2(
ثورة جديدة في نظام  -رقميةلالتكنولوجية اسمير إبراهيم شاهين، : نيكوالس بيروبورت، ترجمة -)3(

  . 23 ، ص2001، دار الفكر العربي، مصر 1 ط، الحسابات واالتصاالت
  .24 ص ،سمير إبراهيم شاهين، مرجع سبق ذآره: نيكوالس بيروبورت، ترجمة -)4(
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ومن ǹصائȌ الرقمنة أŒا انعكسǨ علɂ التلفزيون الرقمي حيث أȍبǴ له رهانات ȭبƘة  
الربامج جغرافياÛ مȜ نوعية بث وǹدمة عالية  يلتقدƹه ألȭرب عدد من املشارÛƙȭ وموȁع

  .اجلودة

ȻǾ التكنولوجيا رÛȏ وهغǨ يǖتيان ȭɋمال هǾا اليفالتفاعلية واالتصال بقوة عالية باالنترن  
  .الرقمية Ƭا قدرة عالية ملقاومة ƯتلȤ املعوقات اجلغرافية واملناǹية

ويتسم نȚام االتصال الرقمي بالعديد من املزايا مقارنة بنȚام االتصال التماثلي وȭǽرȻ حسن 
  : تكنولوجيا االتصال اƩديثة يف عصر املعلومات: عماد مكاوي يف ȭتابه

 عمل نȚام اɋرسال بشكل مستقل عن نȚام االستقبالÛ ويǘديي يل التماثليف حالة االتصا •

إىل وجود قدر عال من التشويÛȈ حيث تǘثر șروȣ البيǞة وأحوال الطقȄ علɂ اɋشارة 
من بداية ) الشبكة الرقمية(التماثليةÛ وعلɂ العكȄ من ǽلȬ يتخǾ االتصال الرقمي شكل 

  .ل واالستقبال عملية واحدة متكاملةاɋرسال إىل منفǾ االستقبالÛ وتكون مراحل اɋرسا

 نقل املعلومات إىل املسافات بعيدة من ǹالل استعمالبيتفوȧ النȚام االتصاƃ الرقمي  •
وȍالت األلياȣ الȒوئية الƠ ƔافȘ علɂ قوة االتصال من البداية إىل النهاية عكȄ االتصال 

 .التماثلي الǾي يȒعȭ Ȥلما ȕالǨ املسافة

 قدر عال من الȭǾاǒ حيث ƹكن للنȚام الرقمي أن يراقب تغيƘتتسم الشبكة الرقمية ب •

 :لرقمي يفابصفة مستمرةÛ ويصحǴ مسارهاÛ ويتسم ȭǽاǒ النȚام   )Channel(أوضاț القناة 

حيث تتجه قنوات اɋرسال األȍلية إىل إحداث ) Ơ)Equalizationقيق التوافق الصوź : أوال
أن يǘثر هǾا التشويȈ يف نȚام التشكيل باالتساÛț أو  الرقميةÛ وƹكن لإلشارةƠريȤ أو تشويه 

يǘدي إىل بعȐ التغيƘ يف شكل املوجه املرسلةÛ وقد يǘدي ǽلȬ إىل التداǹل بƙ النبȒات 
Ȭلǽو Ûواتȍاأل ƙم بȡأو التنا źقيق التوافق الصوƠ املشكلة يف ȻǾƬ لƩكن اƹو Ûمن  الرقمية

ȃالل قياǹ التسويق يف القناة بص Ȍصائǹ وتكون  عملية Ûم(فة مستمرةȡيث ) التناƜ حساسة
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تسمǴ بترȭيب الشبكة الرقمية علȕ ɂبق ضخم يتيǴ توفƘ قناة إرسال رقمية متماسكة من 
  .البداية إىل النهاية بدون حاجة إىل قياȃ حجم التشويȈ وحماولة عالجه

به أداة إƹ ǽكن استخدام أداة معينة تش) Echo Control(التحكم يف الصدǭ : Ɂاȹيا
)Equalization(Û  تقوم بتɋي تستغرقه خزين اللغة املرسلة إىل حمطات اǾال Ǩوالوق Ûرسال

ȣالنهائي املستهد ȣيصل االتصال إىل الطر Ɠالرحلة ح.  

 .)Ǿȭ)FlexibilitéلȬ تتسم الشبكة الرقمية باملرونة  •

 ت يف شكلنقل البيانايǾȭلȬ يتسم النȚام الرقمي بالشمولية حيث يسمǴ هǾا النȚام  •

نصوȋ وȍوت وȍورة ورسومÛ بقدر عال من الدقةȭ Ûما ƹكن أن ينقل هǾا النȚام العديد 
 .يف وقǨ واحد) Multiplexed(من اǂادثات أو األȍوات املرȭبة 

 أيȒا لالتصال الرقمي ميزة أǹرɁ وهي Ơقيق تǖمƙ االتصالÛ حيث سبق استخدام النȚام •
يانات السرية للحكومات قبل أن يصبǴ هǾا النوț الرقمي لألȡراȏ العسكريةÛ ونقل الب

 Ûالتجاري Ɂاملستو ɂام يف شبكات ومن االتصاالت متاحا علȚا النǾا هȒيستخدم أي
  .البنوÛȫ وƘȡها

شبكات يف الوواألقمار الصناعية  )Câble(ج إىل النȚام الرقمي بداية يف الكابل لوفالو -
 Signal aux(ارة البث ضد التشويȈ شيسمƞ Ǵقارنة ȭبƘة ɋحيث األرضية  اƬرتزية

perturbations(Ǿȭ Ûȗملحو Ȍنق Ȭل  Ż Ûعدد القنوات țوارتفا Ûالبث Ȥيف تكالي
  .)Haute définition()1(عاƃ اجلودة 

  

  

  

  

  

                                                 
(1)- Daniel Boudet, Télévision Numérique et Haute Définition, rapport établi à la 
demande du Premier Ministre Français, Octobre 2004. 
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I -  Ȅاخلم ǳالرسائل املفتاLes cinq messages clés:  

" ǓرتǓ ƘندريȄ"راسة يف د :املدفوعات املسخرة للربامج ال تتطور مقارنة ƞداǹيل التلفزيون - 1
 1996و  1992ما بƙ . فȜتترƁ داǹيل التلفزيون املستمرة يف الربامج منسبة  روباوأيف  هأن

  .58%إىل  59% حيث تراجعǨ النسبة نوعا ما من 

هȻǾ الȚاهرة قادت إىل : املنافسة قادت إىل املدفوعات الكبƘة لشراǒ الربامج مقارنة باɋنتاج - 2
شراǒ الربامج عوȏ لالرقمنة وȭلفǨ مبالȭ ȠبƘة  Radiodiffuseurs(Û(دǹول سوȧ البث 

  .)األفالمÛ حقوȧ بث املقابالت الرياضة(اɋنتاج ǹاȍة من الواليات املتحدة األمريكية 

روباÛ وأȍبǴ دور التلفزيون التماثلي حمددÛ ودǹول التلفزيون الرقمي تطور سوقه يف أ - 3
ر يف التلفزيون الرقمي موجه وأȍبǴ االستثما .جديدةفالتلفزيون الرقمي أȍبحǨ له مداǹيل 

  .نتاج برامج جديدةإىل إ

  .الربامجÛ وموȁعي الربامج يصلون إىل املشاهد ƞتابعةالتلفزيون الرقمي يسمǴ للمشاهد  - 4

من الربامج للمشاهدÛ وبسهولة ȭبƘة  اȭǄبƘ اتقدم عرضأŒا جية الرقمية مزايا تكنولوومن 
Ȝي يريد مشاهدتهاملشاهد ال يستطيǾول إىل الربامج الȍو.  

 Radiodiffuseurs(De la première(ويف الوقǨ موȁعي التلفزيون التماثلي  - 5

génération- de la télévision analogique Û Ûيل مستقرةǹمدا ɂمدفوعات ومتوقفون عل
إǽا Ɓ  جعل هنا ǹطر حقيقي يف اȕɋار التشريعيما يف إنتاج الربامجÛ هǾا ȭبƘة موجهة 

) Radiodiffuseurs de la première génération( التلفزيون التماثليمنتجو ب ييستج
حقوȧ البث الرياضية علɂ اƩصول يستطيعوا  حƓللدǹول إىل سوȧ الرقمنة واستغالل براجمهم 

  .اوالسينما توȡرا في
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Ʉاألرض Ʉالتلفزيون الرقمLa télévision numérique terrestre   :  

 Ûتلفزيونية ǹدمة ȕ33ريق الشبكات اƬرتزية من  يسمǴ بالبث عن جديد تكنولوجي هو تقدم 
  ).Multimédias(ويفتǴ دǹول سهل وبسيȔ إىل عاƁ اƪدمات امللتيميديا 

 .)1(وهǾا الولوج إىل هȻǾ اƪدمات يتم عن ȕريق اƬوائيات الفردية واجلماعية املوجودة

ينÛ الثاوهو جيل الرقمي  MPEG2مȜ  2001له عام رقمي األرضي بدأ التسريǴ لوالتلفزيون ا
  .Mbit/s 18 bandeبشريHD ( Ȕ(وهǾا النوț يسمǴ بالبث العاƃ اجلودة 

األرضي يصادȣ مشاȭل ȭبƘة مقارنة بالكابل ) TV HD(التلفزيون العاƃ اجلودة  لوإرسا
)CABLE( Ûوشبكات  باألقمار ÛالصناعيةADSL  . ن ت Ǩفال)TNT (قن ȏوات يقدم عرو

وبالتاƃ هǾا اƬدȣ يتطلب أن Ʒصل املشاهد ) Analogique(مثلما ȭان البث التماثلي . جمانية
إǽا ȭانǨ قناة تلفزيونية تبث  فمثال. )Décodeur(وهي  Ûقاȓ هǾا البثلتاة ǹاȍة بلعلɂ وسي

املشاهد ƶب أن تنطبق علɂ  لدDécodeurs( Ɂ(فوسائل االلتقاǹMPEG-4HD  ȓاȍة بنȚام 
  )2(نȚامهǾا ال

  ȓووسائل االلتقا)Décodeurs ( اجلودة ƃلعاHD  ومشاهدة ȓا القدرة بالتقاƬ
ȓوسائل االلتقا ȜيƤ ɂوالربامج عالية اجلودة عل ȌصƩاÛ وإن Ɠان حȭ كن  املشاهدƹ ال

يستفيد من مشاهدة نوعية الصورة والصوت  نجهاȁ تلفاȁ عاƃ اجلودةÛ لكن يف الوقǨ نفسه ل
  .عالية اجلودة

  

                                                 
(1)- http://www.premier-ministre.gour.fr/img/pdf/rapport-boudet2.pdf. 
Daniel Boudet, télévision numérique et haute définition, rapport établi à la demande 
du premier ministre français, octobre 2004. 
(2)-http://www.tdf.fr/article/archive/1574/   
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  )Haute définition)1جدول توضيɄǶ لتاريǸ تطور عاƃ اجلودة 

 

 .بداية البث امللون يف الواليات املتحدة األمريكية  :- 1954

  ).SECAM(التقدƇ الرƧي لنȚام سيكام : 1959 -

 )TVHD(بداية البث يف اليابان حول التلفزيون عاƃ اجلودة : 1964 -

 )625i50,4/3 Mono(األلوان يف فرنسا ب) SECAM(بداية بث سيكام : -1967

  التجارب اليابانية األوىل حول عاƃ اجلودة التماثلي باألرقام الصناعية: -1979

 )  625i50,16/9 ,stério)D2-MAG(اعتمد االƠاد األورŸ نȚام : 1985 -

 فرنȬ فرنسي 000 30يف فرنسا بسعر  D2-MAC Récepteurبداية بيȜ مستقبل : 1988 -

  .الرقمي اɋنتاجمتخصصة يف  MPEGوǾȭلȬ نشǖة جمموعة  أورو اليومÛ 6000أي ما يقابل       

  )125oi/50) HD-MAC  90 cm, 16/9e,تقدƇ مستقبالت: 1989 -

 DVBنشǖة جمموعة : للجمهور العريȐ يف اليابان HAتسويق مستقبالت : 1990 -

- 1991 : ȏتعليمة أروبية تفرLe D2- MAC ريق القمر الȕ 1995صناعي بداية من سنة عن   

  HDساعات يوميا من اƩصȌ نوț  8تبث  Hi-visionالقناة اليبانية              

 .عن ȕريق القمر الصناعي                  

                                 سيفيل : والعرȏ العاملي ل) Albertville(تفيل األلعاب األوملبية يف Ǔلرب : 1992 -
             )Séville(   امȚوتبث يف ن ǨعرضHD-MAC   

- 1993 : ɂالتخلي النهائي علHD-MAC         ƙمنتج Ȝاألرب ƙب ƙاديƠاال Ȝووق  

                ƙاألمريكيHD.L الرقمي املوحد ȃلتحديد املقيا.  

- 1994 : Ȅمقايي ȫاشتراHD تو Ûǒاأللعاب األوملبية شتا ǒوالياباين أثنا Ÿحيد  األور  MPEG2    وبداية بث   

                                                 
(1)- Daniel Boudet, Télévision Numérique et Haute Définition, rapport établie à la 
demande du Premier Ministre Français, octobre 2004 
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  ).Direct TV(التلفزيون الرقمي عن ȕريق القمر الصناعي يف الواليات املتحدة األمريكية             

  .يف فرنسا )Câble(بداية رقمنة الكابل : 1996 -

  مدن رئيسية  10علHD  ɂقناة تبث براجمها 40: يف أمريكا MPEG-2علHD  ɂاملصادقة علɂ بث :  1998 -

  .دوالر700بلDécodeur HD  Ƞيف الواليات املتحدةÛ والثمن األوƃ جلهاȁ ديكودور              

  .يف الواليات املتحدة األمريكية 50%علɂ املوجات اƬرتزية برفȜ إىل  HDحجم الربامج يف : 2002 -

  .يف األسبوHD țامج ساعة من بر 20يف أستراليا Ɯجم ) TNT(انطالȧ التلفزيون الرقمي األرضي : 2003 -

  .)Astra(عل القمر الصناعي استرا  1080بث قناة أورو : 2004 -

  

 

 Ǵيسم Ȭلǽ نǚف ÛȐهور عريƤ ة الرقمية اجلديدة حيث يصل التلفزيون إىلǞالبي ȻǾيف ه
جلميȜ الناȭ Ûȃما يسمǴ بǚدراج التكنولوجيات الرقمية الƔ ) جمتمȜ املعلومات(بفتǴ أبواب 

وسيȜ عرȏ الربامجƠ Ûسƙ نوعية الصوت والصورةÛ وتشجيȜ اƩرȭيةÛ تسمǴ ليȄ فقȔ لت
  .لكن أيȒا إدǹال التفاعلÛ وجتعل املشاهد السلƑ مشاهدا نشيطا

فالتلفزيون الرقمي ال ƹكن إال أن يǘدي إىل تغƘات وƠوالت يف العرȏ السمعي 
țدي إىل تطوير عادات االستماǘي ȃا األساǾه ɂوعل Ûيفاȭما وȭ املنتجات  البصري ȫواستهال

وللتلفزيون العمومي وفقا ȻǾƬ النȚرية دور مهم ƞقاربته الكيفية للربامج علɂ . السمعية البصرية
  .التلفزيون من جهةÛ ومن جهة أǹرɁ تدعيم اɋنتاج الوÛƗȕ اجلهوي واǂلي

والتلفزيون العمومي الǾي ال يهدȣ إىل الربǴ مثل التلفزيون التجاري لȒمان أموال  
ƙƵما يعرضه لتلبية وبطريقة جيدة الطموحات االجتماعي .املسا Ȝم Ȥوالثقافية  ةعليه أن يتكي

Ƙل اجلماهȭ1(لكل اجلمهور و(.   

                                                 
: البصریة -لية لوسائل اإلعالم السمعيةجون نوبل دیي، التلفزیون العمومي في عهد الرقمي، الندوة الدو -)1(

  .69 ، ص2002عوامل للحوار والسالم في عرض البحر األبيض المتوسط، أفریل 
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 ȧالطر ȬلǾȭو Ûا املتفرج إىل الربامجŏ يصل Ɣال ȧريا الطرǾج Ƙوالتلفزيون الرقمي يغ
  .الƔ يصل ŏا ưولوا الربامج إىل املشاهد

ǓرثƸ Û" Ƙلفها التلفزيون الرقمي حسب دراسة أنمكنة الƹ Ɣكن من بƙ النتائج امل
حƓ تصبǴ قنوات جديدة تثƘ اɋشهارEPG ( Û(أن دليل الربامج اɋلكترونية " ندرسونأ

املباشرة للمستهلكÛƙ بعد ǽلȬ هǾا الدليل يوțȁ املال علư ɂولو اƩصȌ وعلɂ  االشتراȭات
  .القنوات يف شكل مساƵات يف الربامج

ففي البلدان الصغƘةÛ السوȧ قد  ơÛتلȤ حسب البلدان) EPG(فطريقة Ƣويل الدليل اɋلكتروين 
ويف هȻǾ . املمولة من ȕرȣ املشترEPG ƙȭنسبة ȍغƘة من بتكون ȭ Ƙȡافية لتدعيمها 

  .ƹكن أن تكون من نسب اɋشهار EPGاألسواȧ ال

قȔ العالقة بƙ املتفرجÛƙ القنوات قد يغƘون ليȄ ف EPGمهما ȭان السيناريو املقصود فǚن 
  .والربامجÛ ولكن حƓ العالقة بƙ العائدات واملصاريȤ املخصصة للربامج

  .عبارة عن وسائل جديدة ملȌ العائدات وتنقȌ اجلزǒ املوجه لتمويل الربامج EPGفال

 وهǾا قد يǘدي إىل. قد يكون له أثر علɂ مستوɁ إدǹال الربامج إىل السوøEPG ȧ وșهور ال
وهǾا يعƗ التفريق بƙ التمويل واǂتوɁ واستغالل . النهاية ǹدمات البث اǽɋاعي التقليدي

ǹاƩ ȋماية األرباǳ الƔ يتحصلون   EPGيريد املمولون ǹلق  EPGونȚرا لدور ال. الشبكة
  .عليها بفȒل حمتوياőم
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  ولوج التلفزة اجلزائرية إىل التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال : الفصل الثالث
  

يشهد العاƁ اليوم ثورة تكنولوجية الƔ حولǨ اȒƩارة الصناعية الكالسيكية إىل  
 Ǩأعط Ɣال Ûوهو انقالب تبدو دالئله يف البلدان املتقدمة Ûعالم واملعرفةɋا ɂارة قائمة علȒح

ņȍاǹ يةƵأ Ûولņالد ƙدود بƩواجز واƩسرت اȭ Ɣالثورة التكنولوجية ال ȻǾƬ ةƘبȭ ة وعناية
وقلصǨ املسافات الȭ ƔانǨ تقȤ من قبل حجرة عثرة لتقارب وتواȍل اŎتمȜ الدوƃ املعاȍر 

من ǹالل األقمار الصناعية  كبƘيف شƓ اŎاالتÛ ومن بƙ هȻǾ اŎاالت هو البث التلفزيوين ال
حǨ هȻǾ األƘǹة قنوات وبرامج أȭثر تنوعاÛ وهوائيات استقبال أȍغر حجماÛ وأقل حيث أتا

ƃالدو ȜتمŎافة دول اȭ Ɂمكان بث واستقبال برامج تلفزيونية لدɋبا Ǵبȍǖف Ûناƣ . Ǩفانطلق
وها هو الوȕن العرÛŸ . القنوات الفȒائية العربية للتكيȤ مȜ إفراȁات ومستجدات التكنولوجيا

فلقد أدرȫ . متزايد الستغالل مزايا تكنولوجيا األقمار الصناعية يف البث التلفزييشهد تنامي 
العاƁ العرŸ فجǖة وبشكل حمسوȃ قدرة التلفزيون العابر للحدودÛ وعلɂ استقطاب اهتمام 

ويبدو أن البالد العربية قد اǹتارت . الناÛȃ وعلɂ اɋسهام يف توجيه األحداث لوجهة حمدودة
  .ثر والتنوț اللǾين ƹيزان الربامج علɂ مستوɁ القنوات األجنبيةأن تواجه التكا

يسعɂ بدورȻ لتحقيق الغاية يف استقطاب  Û حيثوالتلفزيون اجلزائري أحد هȻǾ التلفزيونات
املشاهد داǹليا وǹارجيا وهǾا من ǹالل السعي Ʋو التنوț يف الربامج وإدǹال التكنولوجيات 

  . يالبصر -السمعياجلديدة يف ميدان 

ومن ǹالل هǾا الفصل Ʋاول تسليȔ الȒوǒ علɂ جتهيزات التلفزيون بالتقنيات اجلديدة ǹاņȍة 
   .الرقميةÛ واستثماراته يف هȻǾ التكنولوجيات
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االȹتقال الصعب من تكنولوجيا االتصال التماǭلية إىل تكنولوجيا االتصال : املǶǤث األول
  الرقمية

لعربية واɋفريقية الƔ عرفǨ التلفزيونÛ فقد șهرت التلفزة تعترب اجلزائر من أوىل البلدان ا
Û وƁ تبدأ يف البث إال يف ديسمرب من نفȄ السنةƞ Ûحطة إرسال 1956اجلزائرية يف أواǹر سنة 

 Ȅسيǖله املستعمر الفرنسي بعد تǹفالتلفزيون اجلزائري أد ÛȄسسة األم بباريǘفرنسية تابعة للم
ǖت ɂتكون دعما للبث حمطات الراديو أي عمل عل Ûمةȍحمطة التلفزيون باجلزائر العا Ȅسي

Ɯيث  RTFاǽɋاعي الفرنسي باجلزائرÛ حيث ȭانǨ فرعا مكمال لإلǽاعة والتلفزيون الفرنسية 
Û لǾلȬ أجنبياǄ معȚم الربامج املǾاعة ǓنǾاȫ هي أجنبية املصدرÛ وحƓ مȚهر شبكة البث ȭان

  .االستعمارية ȭانǨ التلفزة مصممة ƪدمة نوايا السياسة

őدȣ من وراǒ إدǹال هǾا اجلهاȁ اƩساÛȃ إىل نشر ثقافة  ȭانǨ أما اɋدارة الفرنسية
ƞحطƔ وهاÛ انطالقا من مرȭز البث يف فرنساÛ مرورا باǂطة املرȭزية بالعاȍمةÛ يساƬيمنة وتكر

Ûر يف"قسنطينة ووهرانȒƠو Ûاملستعمر Ȅملقايي ȜȒơ الربامج املقدمة Ǩانȭ فرنسا وهي  يومها
  .)1("موجهة أȍال للمعمرين وتلبية حاجاőم اɋعالمية

ȭانǨ معȚم الربامج املǾاعة ǓنǾاȫ أجنبية املصدر من ǹالل ما Ơمله من ثقافة وأحكام 
Û وőدȣ أيȒا ملنȜ بروȁ أي هيكل من )2(ولغة فرنسيةÛ فهي ƪدمة نوايا السياسة االستعمارية

 ſعالم لصاɋل االتصال أو اȭالثهيا ɂعل ǒاȒالق ƃوبالتا Ûƙرة اجلزائرية يف مهدهاواجلزائريÛ 
  .واالستجابة من جهة أǹرƩ Ɂاجات الفرنسيƙ الثقافية والفنية

وملواجهة ǽلȬ أسسǨ اƬيǞات القيادية للثورة أجهزة إعالم أǾǹت مƕلتها يف إستراتيجية 
ر أǹبار ȭفاǳ الشعب الشرǳ لقȒية االستقاللÛ وǽلȬ بصفتها مǘسسات رئيسية مكلفة بنش

ȍوت "اجلزائري ǨƠ راية التحرير الوÛƗȕ وبتحريȬ مشاعر الرأي العامÛņ فجاǒت إǽاعة 

                                                 
 عية، الجزائر،محمد قدوش، دیوان المطبوعات الجام: ، ترجمةتاريخ اإلذاعة والتلفزةحدادن، إزهير  -)1(

  . 26، ص 1984
  .31 ، ص1985، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، التلفزيون الجزائريعبد الحميد حفري،  -)2(
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ǖȭداة فعالة لتجنيد الرأي العامņ الوƗȕ والدوÛƃ إǽ  )1(1956الƔ تǖسسǨ يف أواǹر " اجلزائر
ثورة ȭانƠ ǨمȄ القوات اǂاربة وترفȜ معنويات الشعبÛ وتكثر من ȍفوȣ أȍدقاǒ ال

  ...بǚعطاǒ أǹبار عن القمȜ االستعماري وưارسة التعǾيب Ûاجلزائرية

" ȁيتوين"و" يلغواȕ"ضمن هǾا اȕɋار عمل ưثلون عن اجلبهة التحرير الوƗȕ أمثال 
ƃسطرها " وشاندر Ɣالل االستراجية الǹ ان"منȒوقسم "عبان رم ǒالة أنباȭو Ȅسيǖيف ت Û

أجل تبليȠ الرسالة والتعريȤ بالثورة اجلزائرية بƱǚاǹ  ȁاȋ بالسينما حيث عمل ȭل هǘالǒ من
 Ɓوبثها إىل العا Ûثرة عن معاناة الشعبǘومشاهد م Ûوتصوير أحداثها Ûاألفالم عن الثورة Ȑبع

  .ǹالل املƢǘرات والندوات الدولية

أȭتوبر من نفÛ28  Ȅ وتسترجȜ اǽɋاعة والتلفزة يف 1962جويلية  5تستقل اجلزائر يف  
بعد رحيل الفرنسيÛƙ الǾين اعتقدوا بعدم قدرة اŎموعة القليلة من اȕɋارات والتقنيƙ السنة 

  .اجلزائريƙ من مواȍلة تسيƘها وبث براجمهاÛ وباألȌǹ النشرة اǹɋبارية

لكن التحدي ȭان أقوÛɁ فباشر هǘالǒ بالقسȔ القليل من التجربة الƔ اȭتسبوها من 
ƙحيث  -عملهم إىل جانب الفرنسي ƙاملعرفة من التقني Ȭمنهم بسرقة تل Ȑالبع ȣيعتر
من أداǒ مهمتهم وتواȍل البث دون تسجيل أي انقطاÛț  –الفرنسيƙ يف اǽɋاعة والتلفزة

فتمكن اجلزائريون يف نفȄ اليوم من متابعة نشرة الثامنة ǨƠ راية االستقالل واŎسدة يف العلم 
  .)2(يونالوƗȕ الǾي نصب فوȧ مبƖ اǽɋاعة والتلفز

أسسǨ اǽɋاعة والتلفزيون اجلزائريÛ وȭانǨ تلȬ إشارة  1963يف الفاتǴ من أوت  
االنطالȧ ملشروț واسȜ النطاȧ يف جمال االتصالÛ وتطلب هǾا من الدولة ǓنǾاȫ وضȜ ثالث 

Û )73-70الرباعي األول (و ) 69-67الثالثي ( Ưططات ǹاņȍة بتجهيز اǽɋاعة والتلفزة وهي
وŹ . مليون دينار ǹاņȍة بالتجهيز Û310 وهǾا بتوفƘ أȭثر من )77-74اين الرباعي الث(و

Û 1963التوșيȤ املاƃ بتطوير الشبكتƙ الوȕنيتƙ لإلǽاعة والتلفزيون ȭتتمة ملشروț سنة 
ȭيلومترŏ Ûدȣ إيصال  4000 واƪاȋ بعملية تغطية ƽال الوȕن ȭله بواسطة قناة هرتزية ȕوƬا

                                                 
  .4 ، ص2002، جویلية 137، مجلة الشاشة، العدد سنة تلفزيون 40سهيلة تاتي،  -)1(
  .4سهيلة تاتي، مرجع سبق ذآره، ص -)2(



 Ǩالتكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال        :    الثالثالفص Ǻالتلفزة الجزائرية إل Ƨولو  
  

 59

وقد Ƥ . ǎŹهور املناȕق الشمالية ƞا يف ǽلȬ املناȕق اجلبلية شديدة الوعورة برامج التلفزة إىل ȭل
Û بعد أن ȭان V.H.Fتوحيد البث لعامة سكان الشمال عرب سبعة مراȭز إرسال  1970يف سنة 

سكان املناȕق الشرقية والغربية يلتقطون برامج منتجة حمليا يف وحدź اɋنتاج التابعتƙ لقسنطينة 
 .ووهران

 هȻǾ الفترة بدأت مǘسسة اǽɋاعة والتلفزة وإدارة الربيد املواȍالت الدǹول يف ويف
 Ȝويلة مȕ ول إىل استعمال القمر الصناعي ) تلساتنا(مفاوضاتȍالله الوǹ من ǨكنƢ

لتغطية مناȕق اجلنوبÛ الƔ أȍبحǨ هي األǹرɁ تتلقȍ ɂور الربنامج الوƗȕ ) تدمسا(
هودات من حيث التقنيةÛ حيث أƱز هناÛ ȫ وتواȍلǨ اǒ1977Ŏ من سنة اǄحمطة ابتد 14بواسطة 

 Ɓوالعا Ÿن العرȕول األوىل يف الوņالد ƙاجلزائر من ب Ǩانȭو Ûاألفالم Ȑبتحمي ȋاǹ ربƯ
الثالث الƔ انتقلǨ بصفة Œائية يف بث برامج باألبيȐ واألسود وƠويلها إىل برامج ملونة وȭان 

  .)ǽ1979)1لȬ سنة 

انفصلǨ اǽɋاعة عن التلفزيون ضمن عملية إعادة اƬيكلة للمǘسسات  1986ويف سنة 
  .Ƭا نȚامها الداǹلي الǾي يسƘها ÛالوȕنيةÛ وأȍبحȭ Ǩل واحدة مستقلة وقائمة بǾاőا

Û تǖسسǨ املǘسسة العمومية 1986جويلية  01املǘرǷ يف  86-147وƞوجب املرسوم 
Ƭا شخصية معنوية واستقالل  E.P.I.CللتلفزيونÛ وهي مǘسسة ǽات ȕابȍ Ȝناعي وجتاري 
(*ماÛƃ تعمل ǨƠ وȍاية وȁارة االتصال والثقافة 

2
Û وƢارȃ احتكار البث علɂ الربامج )

التلفزيونية يف ȭل التراب الوÛƗȕ مهمتها إعالم املشاهد واملساƵة يف تربيتهÛ والترفيه عنه بǚنتاج  
 -السمعيأجهزőا التقنية وتسيƘ أرشيفها برامج منوعةÛ إضافة إىل ȍيانة وتطوير وسائلهاÛ و

  .البصري

وهكǾا تواȍلǨ مسƘة التلفزيون باƩرȋ علɂ مواȭبة التطورات السريعة واملتواȍلة يف 
جمال االǹتراعات واالبتكارات التكنولوجية اƪاȍة بعاƁ االتصالÛ ليبدأ مشوار جديد للتلفزيون 

                                                 
  .5 ص سهيلة تاتي، مرجع سبق ذآره، -)1(
ایة وزارة الثقافة واالتصال على التلفزیون صوریة أو هي حبر على ورق، ألنه في واقع األمر ال وص -)*(

  .یوجد أي دخل أو وصایة ال من بعيد وال عن قریب لوزارة االتصال على التلفزیون
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لياȣ البصرية وƘȡها من التحوالت الكربɁ الƔ يف ȁمن النȚام الرقمي والقنوات الفȒائية واأل
  .البصري - السمعييشهدها ميدان 

ومǘسسة التلفزيون العمومية بدأت تبحث عن مكان Ƭا يف هǾا الزǹم اɋعالمي املتنامي 
 Ûارجية سابقاƪوهي مديرية العالقات ا Ûت مديرية التعاون والعالقات العامةǖنشǖف Ûواملتكاثر

Û مهمتها التكفل بالسƘ اƩسن للعالقات اƪارجية للسمعي البصريÛ 1991امņ بالقرار الصادر ع
وإيصال ȍورة اجلزائر من ǹالل إنتاج براجمها للعاƁ اƪارجيÛ ويف الوقǽ Ǩاته احتكاȭها 

  .البصري - السمعيواȕالعها الدائم علɂ ما بلغته دول العاƁ من تقدم يف جمال 

: ديد من املنȒمات واالƠادات  املهنية والدولية مثلوانȒمǨ التلفزة اجلزائرية إىل الع
URTWA, ASBU, URTI, .C.M.C.A, ONV, COOPEAM. 

عندما رǹصƬ Ǩا اƩكومة ƞمارسة ȭ1991ما استقلǨ التلفزة اجلزائرية باɋشهار بعد 
النشاȕات التجارية اƪاȍة ŏا داǹليا وǹارجياÛ وأوȭلǨ املهمة للمديرية التجارية للقيام 

وإȡرائهم ƞدɁ أƵية الدعاية  Ûتكوين ثقافة إشهارية لدɁ أرباب املǘسسات العامة واƪاȍةول
التجارية ƞنتجاőمƘȡ Û أن هȻǾ املهمة ȭانǨ جد ȍعبةÛ بسبب تبعية الوسائل التقنية املخصصة 
 Ûا ما عرقل عمل املديريةǾوه Ûكلȭ سسةǘشهارية لوسائل املɋات اȒعالنات والومɋا ȁاƱɋ

ال ƢلȬ اƩرية الكاملة للتحكم يف وسائلها اƪاȍةÛ إىل جانب معاناőا من نقȌ معترب يف  فهي
  .اȕɋارات املختصة يف ميدان اɋشهار

فǽǚا ȭان التلفزيون اجلزائري Ʒاول أن ينتقل من النȚام التماثلي إىل النȚام الرقميÛ فهو 
Û مقارنة البصري -السمعيال يتماشɂ دون توضيǴ لرǗية جادة يف هǾا اŎال الǾي هو جم

 ɂطǹ فاملغرب مثال نشاهد أنه Ûا امليدانǾول املتطورة يف هņال نقول الد Ɠبالدول العربية ح
أو (الƔ تتȒمن عدة قنوات تلفزيونية  ǹbouquetطوة ȭبƘة يف هǾا امليدان حيث وضȜ باقة

 )1(démolateurs" ة التعديلمزيل"Û ففي نȚام استقبال الربامجÛ بواسطة األجهزة الرقمية )إǽاعية
فهناȫ عدة ملفات ملشاريȜ قنوات . 2005يف جوان  Ƚhot-birdوت بارد علɂ القمر الصناعي 

لالستثمار يف هǾا  HACA csa marocainتلفزيونية وإǽاعية وضعǨ علɂ مستوɁ مكاتب 

                                                 
  .101، ص مرجع سبق ذآره، المبرقمحمود إبراقن،  -)1(
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ɂ اƩكومة Ơتكر يف حƙ اƩكومة اجلزائرية تبعد االنفتاǳ يف هǾا امليدانÛ وبǾلȬ تبق. )1(امليدان
  .هǾا امليدان لوحدها

وقȒية اƪدمة العمومية يف التلفزيون الƔ تبقɂ مطروحةȭ ÛيȤ يقدم التلفزيون اجلزائري 
ة علɂ النشاȓ الرئاسي بفكمƘا التلفزيون الوحيدة يف اجلزائر منص. اƪدمة العمومية ويف أي ثوب

ي يفرȏ علɂ التلفزيون التغطية اليومية اǒ حمدد الǾوهي بالتاƃ تسƘ وفق دفتر أعب. واƩكومي
 øإىل ال Ûبار الرئيسيةǹتصل نشرة األ ȬلǾوب Ûإىل ساعة  45للحكومة Ɂرǹويف أحيان أ Ûدقيقة

  .)2( قنوات أǹرɁمشاهدة أو الساعة والنصư ÛȤا ƶعل املشاهدÛ ينتقل إىل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

1-Maamar farah, Maroc ; Le boom audio-visuel, journal liberté, N 4518, mercredi 
12 octobre 2005, P 07.  
(2)- A. G, ENTV, l’autre approche du service public, le soir d’Algérie, N° 4070, 
Mardi 04 mai 2004, p 5. 
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   تصال الرقميةاال اƟهيز التلفزيون اجلزائري بتكنولوجي: املǶǤث الثاين

ņتعر ȣا شبكة إرسال تلفزيوين والŒǖرتزية بƬيتم بواسشبكة ا Ûاعيǽها نقل الصورة تطإ
Ǔنيا وبطريقة مباشرةÛ وبسرعة الȒوǒ إىل ƯتلȤ ) ستوديوهاتاال(والصوت إىل مصدر ȍدورها 

 Ȝل بثها إىل املستمȍلتوا Ɨȕاعي والتلفزي املنتشرة عرب التراب الوǽɋز البث اȭواملشاهد يف مرا
 Ɣل االجتاهات والȭ الثابتة يف ǒوȒة سرعة الȍاƝ اǾنتاج وهɋز اȭدورها من مراȍ Ǩوق Ȅنف

  .تتمتŏ Ȝا اɋشارة التلفزية واǽɋاعية

لترددات العالية جدا واملقاسة اهȻǾ الشبكة تستعمل ما يسمɂ باƩزم اƬرتزية ǽات 
  .(GIGAHERTZ)بوحدة اجليكاهرتز 

Û فوحدت الربنامج الوƗȕ الǾي أȍبǴ يبث يف 1970تزية القدƹة سنة دشنǨ الشبكة اƬر
  .مثل قسنطينة ووهران Ʊد أن ȭان جهويا Û حيثوقǨ واحد علɂ مستوȭ Ɂل الوȕن

(+) والتقنية املستعملة هي تقنية الشبكة العادية التماثلية وهي استمرارية اɋشارة بداللة الزمن 
  .يف تلȬ الفترة حƓ اɇنحيث ȭانǨ هȻǾ التقنية هي السائدة 

 Ȼواالجتا Ƙيف األفق إشارات التغي ǳأنه يف بداية الثمانينات بدأت تلو Ƙȡ رǹǓ Ɓو عاƲ
 ɂاجلديد يسم Ɓا العاǾه Ûيف جمال االتصاالت السلكية والالسلكية ƙعجيب Ǆأحدث ثورة وانقالبا

الصوت ( جتربة اɋشارة الرقمنة أو ترقيم الصورة والصوتÛÛ وتتمثل هȻǾ العملية أساساǄ يف
Ɂحد ɂل علȭ وترددات عالية ) والصورة Ǆة جداƘغȍ بداللة الزمن إىل جزئيات Ǆبدال

)Echantillonnage ( Ûشارةɋا Ɂحتوƞ ȃاجلزئيات دون املسا ȻǾل هȭ إىل أن نصل إىل جرد
 Ȕفق ƙاثن ƙنرقمها برقم Ȭلǽ بعد Ż)0Û1 (العملي ɂل منهما قيمة معينة وتسمȭ ثلƹ øة ب

Codage)1(.   

                                                 
  .30، ص 2002، جویلية 137، مجلة الشاشة، العدد سنة تلفزيون 40 عمار بقباني، -)1(
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 وتصƹثالن معلومات معينةÛ ومن هنا جاǒت الرقمنة أو ترقيم الصورة وال) 0Û1(فالرقمان 
)NIS) (Numérisation du son et de l’image ( عبȍشارة إىل أن ترقيم الصورة أɋا Ȝم

  .وأعقد من ترقيم الصوت

Ơتم اقتناǒ لسوȧ الدوليةÛ  األجهزةÛ وارتفاȍ țيانتها وندرة قطȡ Ȝيارها يف اقادم تفتȚهر 
  .فزي اجلزائريأجهزة رقمية حديثة ملǘسسات البث اǽɋاعي والتل

يف وضȜ أجهزة إرسال  țاليابانية العامليةÛ وشر) NEC(فǚن بداية االǹتيار علɂ شرȭة 
ƹكنه أن يرسل ) FH. Porteur(رسل أو حامل مرسل أي مفكل Û 1994واستقبال Ǔين سنة 
  .واحد نȍوتاǄ مرافقاƯ ǄتلفاǄ يف Ư16 Ǔتلفة و ) قنوات( مج تلفزيةويستقبل أربعة برا

ا حاملÛŏ ƙ يوحد )TDA(ويف اجلزائر وعلɂ مستوɁ مǘسسة البث اǽɋاعي والتلفزي 
ƙرئيسيÛ  ز النودالȭمر)Nodal ( سسة التلفزة العموميةǘيف م)ENTV( Ûيȕر احتياǹǓوÛ 

  .جتاȻ الشرȧ والغربروراƞ Ǆرȭز النودال الرئيسي ببوȁريعة بام

فقد ǹصƬ Ȍا حامالنÛ ) اǂطات اجلهوية(وفيما ȌƸ املبادالت واملراسالت اجلهوية 
 ɂل منهما علȭ تويƷ يȕر احتياǹɇا رئيسي واƵل مرسل له  16قنوات و  4أحدȭ ÛǄوتاȍ

  .حسب املسافة وȕبيعة اجلهة املرسل باجتاهها) 1w Û2w(واȓ  2واȓ إىل  1مكرب ȕاقوي من 

أي البعد بƙ (من ǹصائȌ التقنية الرقمية أن مداها قصƘ باملقارنة مȜ التماثلية و
ƙطتǂا (ư ا لتقريبǾوه Ǆإىل املوجودة حاليا ȣاȒت Ǆرباȡو Ǆز جديدة شرقاȭمرا ǒا استلزم بنا

  .املسافة بƙ املرȭزين

ري من فزيون اجلزائلأن ينتقل الت Ûويف هǾا الصدد بات من األمر الǾي ال رجعة عنه
النȚام التماثلي إىل النȚام الرقميÛ الǾي يعترب من أǹطر التحديات الƔ يستوجب عليه رفعها 
 Ż Ûدمته العموميةǹعالمية وɋبة التحوالت التكنولوجية والقيام برسالته اȭموا ɂلتعزيز قدرته عل

هدداǄ بفقدان ضمان اجلودة العالية للصوت والصورة واملȒمونÛ ألن التلفزيون اجلزائري أȍبǴ م
ƤهورȻ نȚراǄ لتكاثر وتعدد القنوات العربية واألجنبية واستخدامها ألحدث التقنيات بǚنتاج 

  .راضيةتيدة من حيث استعمال الصوت والصورة والديكور واɋفجبرامج متنوعةÛ و
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بǖحدث ) 1(من هنا دǹل التلفزيون عاƁ الرقمنة بداية بتجهيز استديو البث رقم 
ÛServeur Video, Pupitre d’image Û من بينها )SONYعالمة ȍوين (ة الوسائل الرقمي

 Ûومبيوترȭ أجهزة ÛاتƘامȭ....Station Graphique .. øمليار  30وقدرت ميزانيتها ب
  .سنتيم

 ƙمرحلت ɂعل Ǩانȭ واستراتيجية التلفزيون اجلزائري :  

بث اƪاȋ بالفȒائية الثالثة برقمنة استديو ال Ź2001 االنطالȧ فيها عام : املرحلة األوىل 
ديوهات وفعكفǨ علɂ رقمنة االست Û2004-2003 أما سنة 2002عربساتŻ Û النودال عام 

 وحافلتƙ متنقلتƙ لتغطية النقȌ ومȒاعفة ƙتيبةÛ واملتنقلة فيهاÛ وفيها Ź اقتناǒ حقتالثاب
  .اƪدمات

ها تورقمن  L’automatisation des newsوهي  2004ابتداǒ من جوان : املرحلة الثاȹية 
 Ȥمباشرة رقمنة البث واألرشي Ż Ûبار مرحلة جديدة من العملǹل قسم األǹيد ƃوبالتا

  .والربجمة

من بث براجمها علɂ الرقميÛ  2003يف ماي  ȭCanal Algérieما شرعǨ قناة اجلزائر 
 .53ناة استقبال هȻǾ الربامج علɂ الق INC Numéricableحيث أȍبǴ بǚمكان املشترƙȭ يف 

وبǾلȬ تكون قد ) نويÛź Û يف(فربامج قناة اجلزائر سبق وأن تواجدت علɂ الكابل من ǹالل 
  .وسعǨ دائرة استقباƬا من ȕرȣ اجلمهور اƪارجي

 Ȑبطريقة عشوائية حسب بع ņǨƢ Ûديثة واملتمثلة يف الرقمنةƩالتقنيات ا ȻǾلكن ه
سيق ما بƯ ƙتلȤ األجهزة املتعلقة الصحفيةÛ حيث يȚهر من ǹالل عدم التناالستجوابات 

بǚنتاج الصورة وبثهاÛ استديو مرقمن وȭامƘات Ƙȡ مرقمنةǖȭ Ûن شيǞاƁ Ǆ يكنÛ التلفزيون 
مدير قناة " حممد عوادي"مرقمن ومǘسسة البث اǽɋاعي والتلفزي Ƙȡ مرقمن ȭلياÛǄ فحسب 
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(*املعرفة
1

د وسائل اɋنتاجÛ فالقرارات ȭانǨ فروȏ يبدأ برقمنة وسائل البث ȭلياǄ قبل جتديامل: ")
  .)2("فردية يف هǾا الشǖن ما أدɁ إىل عدم الوȍول إىل نتائج ملموسة يف هǾا الشǖن

وية باملرȭزية عن ȕريق تقنية فيما يتعلق بعملية اɋرسالÛ فقد Ź ربȭ Ȕل اǂطات اجله
الƔ تسهل عملية اɋرسالǾȭ ÛلȬ ربȔ اǂطات بشبكات ) الفيربوبتيȬ(رقمنة حديثة 

عن ȕريق  1994االنترنÛǨ وȭانǨ سباقة يف االشتراȫ يف شبكة االنترنÛǨ وȭان ǽلȬ عام 
CERIST سنوات أي عام Ȝوبعد أرب Û1998بالتلفزيون Ǩأول شبكة لالنترن ǒإنشا ǎŹ Û 

Û وشبكة املǘسسة داǹلياȭ ÛǄتوȁيȜ األجورÛ تبادل )Arpanet(وتتكون من شبكة داǹلية 
Ǆلياǹل وتبادل الربيد داȭياƬا ȤتلƯ ƙواالتصال ب Ûاألقسام املختلفة ƙاملعلومات ب.  

صال بالوسȔ تÛ وهي الشبكة الƔ استعملǨ من أجل اال)Internet(الشبكة اƪارجية 
الǾي باستطاعة أي شخȌ ) الواب( ǽلȬ موقȜ التلفزيون علɂ اƪارجي للمǘسسةƞ Ûا يف

وعن  .الولوج إليه ملعرفة الربنامج اليومي أو إرسال بريد التكروين إىل املǘسسة أو ȕلب ǹدمات
باالنترنÛǨ فتم تزويد قاعات ) جزئيا(ȕريق هȻǾ الشبكةŹ Û تزويد مرافق املǘسسة ومكاتبها 

 Ǩدمة االنترنƝ اȒق(التحرير أي ȌصƩرير اƠ قاعة Ûالقسم الرياضي Ûبارǹرير األƠ اعة
  ).اƪاȍة

والدافȜ الǾي أدɁ إىل Ơديث هȻǾ األƘǹة هو حاجة التلفزيون ȭغȻƘ من التلفزيونات 
لȚهور علɂ شبكة االنترنȭ ÛǨي ال يبقɂ مكتوȣ األيدي االعاملية فرȏ نفسه أو علɂ األقل 

Ɣويف شأمام الرهانات التكنولوجية اجلديدة ال Ûلتقدم ومسايرة الثورة التقنية Ǆمعيارا Ǩبحȍر ه أ
عي فيها عملية بداية البث عرب وقد رÛł انطلقǨ أشغال الشبكة اجلديدةÛ 2000فيفري عام 

االنترنǨ للتلفزيون اجلزائري والƠ Ɣتاج إىل إمكانات تقنية ضخمةÛ ويف هǾا الشǖن Ź تزويد 
Ûبتجهيزات حديثة ƃɇعالم اɋمصلحة ا  øوابق التلفزيون بȕ لȭ من تزويد Ǩņ300مكن  Ǿǹǖم

Û ويوفر هǾين اجلهاȁين )HUB(لالنترنƜ ÛǨيث هȻǾ املǾǹǔ علȭ ɂل ȕابق عن ȕريق جهاȁي 
 Ûلالنترنǹ Ǩاȍة به" ǹزانة الوȍل والتوȁيȜ"مǾǹǖ انترنÛǨ وǾŏا يكون ȭل ȕابق له  24

                                                 
  .فة، قناة متخصصة جدیدة في الثقافة والمعارف، وهي على وشك االنطالق في البثقناة المعر -(*)

على  08/12/2005یوم . محمد عوادي، مدیر األخبار السابق ومدیر قناة المعرفة حاليامقابلة مع السيد،  -)2(
  .بمقر التلفزیون الجزائري 14الساعة 
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قاعات الطابقÛ الشيǒ الǾي تȒمن التوȁيȜ املتساوي واملȒمون علɂ مستوȭ Ɂل مكاتب و
  .يقلل حالة اɋعطابÛ ويسهل عملية انتȚام املعلومات وسرعة تدفقها

ومȜ انطالȧ عمل الشبكة اجلديدةÛ أجريǨ عدة توسيعات سواǒ علɂ مستوɁ هيكل 
 Ǿالناف Ȕالشري Ȝأو من ناحية توسي Ǆلياǹالشبكة دا)Bandes passante ( ɂبالتلفزيون عل ȋاƪا

Ǩاالنترن Ɂها  مستوƵأ Ûا لعدة معوقاتŒمكا ǳأن عملية البث ال تزال تراو ǎإال :  

 * ÛƘجم الكبƩات اǽ يبثها التلفزيون Ɣوال Ûواتȍور أو أȍ شكل ɂتعترب املعلومات املنقولة عل
  .ȍورة يرافقها ȍوت 24ففي ȭل ثانية يتم بث 

Û فهي ȍwww.entv.dzورة التلفزيون اجلزائري من ǹالل موقعه علɂ الواب املتمثل يف * 
  .متواضعة مقارنة ƞوقȜ اǽɋاعة الوȕنيةÛ واملواقȜ العاملية املشاŏة

 * Ûا بالعمل الصحفيƬ يف جماالت ال عالقة ƙمن قبل الصحفي Ǩلالنترن ǜاالستغالل السي
  .واستغالƬا ألȡراȏ شخصية) ȭ)Chatاǂادثة عن بعد 

 *Țتن ǒسوƙالصحفي ƙب Ǩيم استغالل االنترن.  

 *źمصدر معلوماȭ Ǩيف استغالل شبكة االنترن ƙالصحفي Ȥضع.  

لكن من املȭǘد أن التلفزيون اجلزائري بصدد االنتقال ȭلياǄ من النȚام التماثلي إىل النȚام   
رفعها لتعزيز قدراته علɂ مواȭبة الرقميÛ الǾي يعترب من أǹطر التحديات الƔ يستوجب 

التحوالت التكنولوجيةÛ والقيام برسالته اɋعالميةÛ وǹدمته العمومية علɂ أȭمل وجهÛ ولتعزيز 
اجلزائري بǚحداث ǹطوات مردودية وضمان اجلودة العالية للصوت والصورةÛ قام التلفزيون 

  .الرقميةبǖحدث الوسائل  Ȼهامة يف هǾا اŎال من ǹالل جتهيز
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إىل  1962افلة الفيديو املتنقلة يف التلفزيون اجلزائري منǾ واجلدول اźɇ يبƙ تطور تقنيات ح 
  .)ȡ2004)1اية 

  ȹوț حاȥلة الفيديو املتنقلة  السنة

1962  
بǖربȭ ȜامƘات تبث  Thomsonاǽɋاعة والتلفزيون الفرنسية ترǨȭ حافلة من نوț تومسون 

  باألبيȐ واألسود 

  ) Un Car Anglais(مرتƙ أبيȐ وأسود ȭ 2بø  الصنȜ حافلة الفيديو املتنقلة إƱليزية  1965

1971  
ȭامƘا + باربȭ ȜامƘات  Allemand (BOSH FERNSEH(اقتناǒ أول حافلة فيديو ملون 

  ) Portable 1ère génération 1(حممولة 

  .ǓVB2000 2 machineلتƙ  2و  VTRحافلة فيديو   1971

1974   ƙحافلت ǒاقتناRCA ةمن الواليات املتحدة األمريكي.  

1974  

 ƙحافلت ǒاقتناBOSH FERNSEH  ƙتƘلة واحدة + بكامǓ)machine VTR AVR2000( Û
وأحد هȻǾ اƩافلتƙ جددت ȭليا  1986يف سنة ) SONY(جددت بكامƘات من نوț سوين 

   .2003يف عام  VTR ½ Pouce 02+ بتجهيزات رقمية بǖربȭ ȜامƘات 

1975  ǒحافلة فيديو بالتصوير البطي ǒاقتنا )Car ralenti.(   

1978  
بǖجهزة من نوƝ1995  țمȭ ȄامƘاتÛ جددت يف عام  BOSH FERNSEHاقتناǒ حافلة 

   ).THOMSON(تومسون 

                                                 
على  2005نوفمبر  12لفرعية للفيدیو المتنقل، یوم السب مقابلة مع محمد بایت، مسؤول تقني بالمدیریة ا - )1( 

  .الساعة العاشرة صباحًا
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1990  
Ƙات وǓلة ȭتابة اجلنƘيȬ ماƝȭمTHOMSON ( Ȅ(اقتناǒ حافلتƙ من نوț تومسون 

)Synthétiseur d’écriture (03 VTR.  

2004  
 ƙحافلت ǒرفة مرا+ اقتناȡ قبة متنقلة)Régies mobiles ( اتƘامȭ Ȝربǖب + ȬيƘلة اجلنǓ +

Palette graphique رقمية .  

باألقمار الصناعية وهو الربD.S.N.G  Ȕاجلزائري باثنƙ بŹ ø جتهيز الفيديو ȭما  
غرفتƙ بو )*()SD(Ǿȭ ÛلȬ اقتناǒ حافلتƙ رقميتƙ من نوț )باǂطة املرȭزية(باجلزائر العاȍمة 

ǾȭلȬ اقتناSD(Û  ǒ(رقميتƙ من نوRégies mobiles numériques  țاقبة متنقلتƙ للمر
Û وأيȒا SD( Ź(أيȒا ثالث ȡرȣ مراقبة لالستديو رقمية من نوț  2003التلفزيون يف سنة 
  وȡرفة تقنية يتم فيها جتميƯ ȜتلSD(Û Ȥ(رقمي من نوCentre Nodal  țاقتناǒ مرȭز نودال 
  .لفزيونية املرȭزيةالت األǹبار والربامج

 ɂعادة بثها علɋ ز التلفزيون نفسه أمȭاستديوهات مر ɂيعها علȁالتعديالت إما لتو ȻǾه Ȝوجتم
 Terminauxبوȍفها ȕرفيات ( Centre émetteurs TVاƬواǒ يف اجتاȻ مراȭز البث التلفزيوين 

 Ȕأو حمطات ربEmetteurs – relais واتȍالصور واأل Ȭعادة تلǚجهوية تقوم ب  Ɩيتس Ɠح
 Récepteurs faisceau(استقباƬا من قبل حمطات استقبال حملية ǽات حزمة هرتزية رقمية 

hertzien numérique()1(.  

طة وهران SD (ǂ(من نوȭRégie numérique  țما ǎŹ اقتناȡ ǒرفة مراقبة رقمية 
يȒا جمموعة ȭبƘة من ȭما اقتنا التلفزيون أ. اجلهوية وأيȒا ȡرفة أǹرǂ Ɂطة قسنطينة اجلهوية

  . Sonyمن نوț الرقمية الكامƘات 

 Ûمن جيل واحد Ǩة من التجهيزات ليسƘموعة الكبŎا ȻǾه ǒلكن املشكل هو أن اقتنا
Ɯيث جتد ơتلȤ عن بعȒها البعȐ ففي ȭل عملية يقوم ŏا التلفزيون يف شراǒ هȻǾ التجهيزات 

بطاȭام وهو ƢاثليةSP  ÛالكامƘا : لكامƘات الصحفيƙ و التقنيƙ يعملون بǖربعة أنواț من ا
                                                 

)*(- )SD( هو یجل رقمي جاء باعده جيل آخر هو ،)HD .(  
  . 131، ص مرجع سبق ذآره، المبرقحمود ابراقن، م -)1(
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وهو  DV Camجيل ǹǓر رقمي و وهي  MPEGIMXوهي رقمية و  SXوȭامƘا بطاȭام 
  .نوǹǓ țر

 Ûيبȭلة الترǓ ȌƸ ة فيماȍاƪيتطلب جتهيزاته ا țل نوȭوƃالعمل  وبالتا ɂثر علǘت
Ɠح ÛƗر يفقد قيمة الصورة والص أن املهǹɇ țويل الصور من نوƠ وت اجليدينƃا  وبالتاŒفقدا

  .للجيل اƩقيقي الǾي وضعǨ له

يف اقتنائها  اɋستراتيجيةهي  ماهȻǾ األجهزةÛ ووشراǒ باقتناǒ  وهنا يدǹل عامل من قيوم
Ý استراتيجية يف البحث عن الصوت والصورة اجليدين Ǆفعال ȫهل هنا Ý   

والصورةÛ وهǾا ما نالحȘ  جلودة من حيث الصوتقية انفقد القيمة اƩقيبهȻǾ الطريقة ف
  .Ȼ من ǹالل املقابالت الƔ أجريتها مȜ بعȐ املسǘولƙ والتقنيƙ واملخرجƙ يف التلفزيون

Ǿȭلȕ Ȭرǳ مشكل التكوين يف التلفزيون اجلزائري Ɯدة يف استعمال هȻǾ األجهزة 
اجلديدة سواǒ علɂ مستوɁ الكامƘات أو ǹاليا الترȭيب أو استعمال أجهزة الترȭيب 

  ).Virtuel(الفتراضي ا
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استثمارات التلفزيون اجلزائري يف ƭال التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم : املǶǤث الثالث
  واالتصال 

 ȧالسو Ȕدفعهإن وجود التلفزيون اجلزائري يف حمي Ûالسمعية البصرية  ȏإىل أن يفر
دائم للوسائل ȭاملƢǘر ال"ǹالل انȒمامه إىل عدة منȚمات دولية وجهوية  نوǽلȬ م Ûنفسه

Ȕاملتوس Ȑالبحر األبي ȏوƩ السمعية البصرية" ÛCOPEAM  اعات العربǽاد إƠأو ا
"ASBU "ǎما وقȭ ÛهاƘȡو ȋواƪا ƙاملنتج ƙعدة اتفاقيات ب ɂالتلفزيون اجلزائري عل Ȝ

Û وهي ǹطوة إƶابية Ʋو انفتاǳ التلفزيون اجلزائري علɂ البصري -السمعياجلزائريƙ يف جمال 
 البصري - السمعيȭما دǹل أيȒا يف اتفاȧ مȜ مراȭز تكوين أجنبية ȭاملعهد . ȧ الوȕنيةالسو

 Ûسبانياǚر بǹǓ ز تكوينȭومر Ûقناة والفرنسي ȜمFrance 2  ا منǾهيل وهǖربات وتǹ تسابȭال
  .)ǹ)1الل إرسال بعثات يف دورات تدريبية

بعد  ستثمار يف اƬياȭلعرȣ التلفزيون اجلزائري تطوراǄ ن حيث اال 2000سنة  ابتداăǒ من
  : اجلزائري ȭالتاƃ ام أȭثر من عشر سنوات وȭان الربنامج االستثماري للتلفزيون ȡياب د

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .17، ص 2003ماي ، 137ة الصغيرة، العدد شمجلة الشا -)1(
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  .2000العام 

  : Û وفيها )Û035 Û252 Û2 Û751 Û5 ND )N° 084/E 66: العملية رقم * 

  .للقناة الثالثة) Régie(اقتناǒ وجتهيزات االستديو والبث  -

-  øمقدر ب Ƞدج 45.005,00 :املبل.  

-  Ǹ2000: جوان : التاري.  

  .وهي عملية حمققة

  : Û وفيها )Û035 262 Û2 Û751 Û5 ND )N° 081/E 63: العملية رقم * 

  .اقتناǒ جتهيزات ولواȁم من أجل إقامة شبكƔ انترنǨ وإنترانات -

-  øقدر ب Ƞدج 30.064,000: املبل.  

-  Ǹاملشر1998ديسمرب : التاري ǒاȒإم ņوتنم Û يف ț2000/11/08و.  

  : وفيها ) Û035 Û262 Û8 Û751 Û7 ND )N° 086/E 21: العملية رقم * 

  .تدعيم املرȭز اƬاتفي بتجهيزات حديثة -

-  øقدر ب Ƞدج 22.099.000: املبل.  

-  Ǹ2000ديسمرب  05: التاري.  

  .عملية حمققة
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 2001العام 

  : Û وفيها )Û035 Û262 Û8 Û751 ÛND )N° 090/E 36: العملية رقم * 

  .اجلزائرÛ وهرانÛ قسنطينةÛ ورقلة: جتديد جتهيزات التربيد لكل من  -

-  øقدر ب Ƞدج 177.810.000: املبل.  

-  Ǹرام: التاري ȃ2001.  

  : Û وفيها )Û035 Û262 Û8 Û751 Û5 ND )N° 089/E 69: العملية رقم * 

  .باجلزائر العاȍمة) Nodal(جتديد مرȭز النودال  -

  .دج 144.261.000ر بø املبلȠ قد -

-  Ǹ2001سبتمرب : التاري.  

  : Û وفيها )Û035 Û262 Û751 Û5 .ND )N° 88/E 38: العملية رقم * 

  .جتديد مرȭز الطاقة اƪاȋ باجلزائر العاȍمة -

-  øقدر ب Ƞدج 80.000,00: املبل.  

-  Ǹتوبر : التاريȭ2001أ.  

  : Û وفيها )Û035 Û262 Û2 Û751 Û5 .ND )N° 097/E 70: العملية رقم * 

  .البصري -السمعياقتناǒ عتاد وأجهزة لإلنتاج  -

- øقدر ب Ƞدج 90.600,00: املبل.  

-  Ǹ2001نوفمرب : التاري.  
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  2002العام 

  : Û وفيها)Û035 Û262 Û2 Û751 Û5 .ND )N° 099/E 80: العملية رقم * 

  ).Régies de Diffusion(ديو البث للمحطة اجلهوية بوهران تجتديد اس -

-  øاملقدر ب Ƞدج 216.000,000: املبل.  

-  Ǹ2002ديسمرب  11: التاري.  

  : Û وفيها )Û035 Û262 Û2 Û751 Û5 .ND )N° 100/E 81: العملية رقم * 

  .موجهة لقناة اجلزائر) Régie de diffusion(اقتناǒ استديو اɋنتاج  -

-  øمقدر ب Ƞدج 230.000,000: املبل.  

-  Ǹ2002رب ديسم 11: التاري.  

  : Û وفيها )Û035 Û262 Û2 Û751 Û5 .ND )N° 101/E 78: العملية رقم * 

-  ǒا و  12اقتناƘامȭ12  نتاجɋوحدة ما بعد ا)post-production.(  

-  øقدر ب Ƞدج 298.078,000: املبل.  

-  Ǹتوبر  20: التاريȭ2002أ.  

  : فيها Û و)Û035 Û262 Û2 Û751 Û5 .ND )N° 109/E 82: العملية رقم * 

  ).Reportage Vidéo(اقتناǒ وحدتƙ متنقلتƙ لفيديو الروبورتاج  -

-  øقدر ب Ƞدج 1.400.000.000: املبل.  

-  Ǹ2002ديسمرب  11: التاري.  

  .استديو بث متنقل ȭ02ما Ź اقتناǒ حافلتƙ متنقلتƙ و 
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  : Û وفيها )Û035 Û262 Û2 Û861 Û5 .ND )N° 103/E2 103/E 17: العملية رقم * 

  ).Plate-forme rédactionnelle Multimédia(اقتناǒ أرضية متعددة الوسائȔ للتحرير  -

-  øقدر ب Ƞدج 78.950.000: املبل.  

-  Ǹ2002نوفمرب  12: التاري.  

-  ț2003نوفمرب  30أبرم يف : املشرو.  

  : Û وفيها )Û035 Û262 Û2 Û751 Û5 .ND )N° 104/E 85: العملية رقم * 

  .للجزائر العاȍمة 1يو رقم جتديد استد -

-  øقدر ب Ƞدج 255.000,000: املبل.  

-  Ǹ2003نوفمرب  17التاري.  

  .2003ديسمرب  15املشروț أبرم يف  -

  :Û وفيها )Û035 Û262 Û2 Û751 Û5 .ND )N° 106/E 83: العملية رقم  *

-  ƙحمطت ǒاقتناfly-away SNG )Satellite news governing.(  

- øقدر ب Ƞدج 50.000,000:  املبل.  

-  Ǹ2003أفريل  15: التاري.  

  

  : E/170: العملية رقم * 

  .اقتناǒ جتهيزات ȍوتية وǾȭا اɋضاǒة للمحطة اجلهوية بوهران -

-  øقدر ب Ƞدج 100.000,000: ملبل.  

-  Ǹ2002فيفري  18: التاري.  
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 2003العام 

  : وفيها Û035 Û262 Û3 Û861 Û5 .ND )N° 108/E( Û 18: العملية رقم * 

  .ديد نȚام اɋعالم اƃɇ لألǹبارجت -

-  øقدر ب Ƞدج 690.000,000: املبل.  

-  Ǹ2003نوفمرب  24: التاري.  

  : Û وفيها E/109: العملية رقم * 

: أربȜ وحدات ما بعد اɋنتاجÛ املبلȠ قدر ب04 ( ø(ȭامƘات و) 08(اقتناƣ ǒانية  -
  .دج 150.000,000

-  Ǹ2003جانفي  06: التاري.  

   :Û وفيها E/110: العملية رقم * 

  ).Régie d’information d’Alger(جتديد استديو األǹبار للجزائر  -

-  øقدر ب Ƞدج 220.000.000: املبل.  

-  Ǹ2003جانفي  06: التاري.  
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 2004العام 

  :Û وفيها E/111العملية رقم * 

-  ǒوحدة  12اقتناENG )Electrice new gathering( و Û12 نتاج وحɋدة ما بعد ا)Post-

production.(  

-  øقدر ب Ƞدج 310.000,000: املبل.  

  :Û وفيها E/112: العملية رقم * 

  .جتديد استديو حمطة قسنطينة -

-  øقدر ب Ƞدج 230.000,000: املبل.  

  :Û وفيها E/113: العملية رقم * 

  .ȍيانة اƬياȭل -

-  øقدر ب Ƞدج 100.000,000: املبل.  

ɋا Ƞلربنامج سنة املبل ƃاƤ2004  øدج 640.000,000: يقدر ب.  

  

أربعة : يرتفȜ إىل ) 2003-2000(يف التلفزيون اجلزائري ما بƙ جمموț االستثمارات اǂققة 
  :ماليƘ وتسعة مائة وثالثة ماليƙ ومائتƙ وسبعة وƣانون دينار جزائري 

  .دج 4.903.278.000,00

  

 10( 1999/1990سنوات مقارنة مȜ إƱاȁات سنوات  4( 2003/2000تطور االستثمارات 
  .317%الǾي رافقه ارتفاț معدل يقدر بø ) سنوات
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   :مالحȚة 

 2000بالنسبة لسنة  1999إىل ȡاية سنة  1990الشيǒ الǾي نالحȚه إǽا قمنا ƞقارنة ما بƙ سنة 
   :نالحȘ ما يلي  2003لغاية سنة 

عملية بø  17جلزائري يف جمموț أن نسبة االستثمار الǾي حققه التلفزيون ا
  .دجÛ وهي مدة عشر سنوات1.175.178.000,00

: عملية بø 19الǾي حققه التلفزيون اجلزائري يف جمموț أما نسبة االستثمار 
  .دج 4.903.278.000,00

   ƙما ب Ǩاالستثمارات ارتفع ƃعدل 1990-1999مقارنة بنسبة  2000-2003وبالتاƞو Û
  .317%إىل عشر سنواتÛ فǚنه يصل 
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   :)1(يوضǽ ǴلȬ  التاƃ الشكل
  

4903278

1175178

1990-1999 2000-2003

  
  

  

  التلفزيون اجلزائري  تطور االستثمارات يف

  )2003/2000(حسب سنوات 

عام 2000

عام 2001

عام 2002 عادي

لي ي كم ت عام 2002 

يم ي ق ت ل عد ا ب  2003 
برمجة ل وا

  
  

                                                 
، وثيقة مأخوذة من مدیریة الدراسات 2003-2000الرباعي لسنوات معلومات مأخوذة من التقریر  -)1(

  .والتجهيزات بالمؤسسة العمومية للتلفزیون
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أللعاب الرياضية العربية واإلعالم واالتصال لالتكنولوجيات اجلديدة  :الفصل األول
  العاشرة

   القسم الرياضɄ للتلفزيون اجلزائري: املǶǤث األول

بǚنشاǒ حمطة  Ûلفرنسي ليثبǨ أقدامه هو قيامهامن األشياǒ الƔ قام ŏا االستعمار   
دعما للسياسة لتابعة لفرنسا حƓ تكون ا 1956ديسمرب  ȍ24مة يف اباجلزائر العتلفزيونية 
من بƙ األحد حيث ȭان التلفزيون الفرنسي بباريȄ يبث أحد عشر ساعة  Ûاالستيطانية

   .وثالثƙ ساعة املقدمة أسبوعا علɂ شاشات اجلزائر

عامة ينتهجها االستعمار من هȻǾ سياسة إعالمية  :"بقوله"يفرياƩميد ف"ويعلق عبد 
 به لشخصيةلافته القوميةÛ ومن Ż سȕريق سلب الشعب اǂتل لثقعن أجل تدعيم احتالله 

  .)1("عليه وعلƘǹ ɂاته السيطرةحƓ يقȜ لقمة يف يدÛȻوتيسƘ له  الوȕنية 

والتلفزيون اجلزائري التابȜ لفرنسا يف عهد االحتالل اهتم بالرياضة قصد تلبية راȡبات 
 Ǩاألقلية الفرنسية حيث قامȌبار  إدارة التلفزيون بتخصيǹيقومون بنقل أ ƙفرنسي ƙحافيȍ

يف التلفزيون Ɓ تتاƬ ǳا  لنسبة لألقلية اجلزائرية العاملةعلɂ الشاشةÛ أما بااألنشطة الرياضية 
ساعد الثورة  للجمهور اجلزائريÛ لكن بعد أن اشتدņالفرȍة لتغطية نفȄ النشاȕات الرياضية 

ة امليزان وإعطاǒ الفرȍة للصحافيƙ فȭاجلزائريةÛ قامǨ إدارة حمطة التلفزيون بتعديل 
أوȭلƬ Ǩم تغطية األنشطة الرياضية دراية تامة ملبادǛ الرياضة  اجلزائريÛƙ واللǾين ȭان لديهم

ƙانب الفرنسيƛ.   

الوالدة األولية للقسم الرياضي Ɯيث عينǨ إدارة التلفزيون  1957وƹكن اعتبار سنة 
Ǔ ȫاǾعلي بابا عمر سعيد"السيد ن "ǘمسǄبالقسم الرياضي  وال ƙالعامل ƙالرياضي ƙعن الصحافي

                                           
، 1985كتاب، الجزائر، ، واقع وآفاق، المؤسسة الوطنية للالتلفزيون الجزائريالحميد حيفري، عبد  -)1(

  .29ص
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هǾا " حممد اجليالƃ"و" حممد ȁيتوين"معلق رياضي و Ûالعاȍميأمثال املرحوم نصر الدين 
   .)1(األƘǹ أȍبǴ فيما بعد مدير العالقات اƪارجية يف التلفزيون اجلزائري

ȭ Ûرة السلةÛ السباحةȭ Ûرة القدم: علɂ الشاشة الȭ ƔانǨ تنقل تأما فيما ȌƸ الرياضا
بعد املالȭمةÛ ألعاب القوÛɁ والȭ ƔانǨ تقدم يف حصة اŎلة الرياضية أو يف حصة مباشرة 

ǒنشرة الثامنة مسا.  

حممد :" مثل وǹاȍة اجلزائريƙ منهم ǓنǾاȫوȭانǨ هناȍ ȫعوبات تعرقل ȍحفي الرياضة 
   : فهي" يالȁƃيتوينÛ حممد اجل

- Ȓمكانات والوسائل الɋقلة اɁرǹوتغطية األنشطة الرياضية األ Ûا  رورية لنقل املقابالتńرȚن
ƙالحتكارها من جانب الفرنسي.  

-  ƙاجلزائري ƙالصحافي ȣتصر ǨƠ را الحتكارها من قلة الوسائل واألجهزة املوضوعةȒن
ƙجانب الفرنسي.   

  .لصحافيƙ الفرنسيƙليف تغطية األنشطة الرياضية عطاǒ األولوية إ -

الفيلم حيث تكمن الصعوبة يف شرȕة رداǒة أو الراجȜ إىل  Ûتاج أو الترȭيبȍعوبة املون -
   .الترȭيب الƔ تستغرȧ وقتا ȕويال عملية

-  ƙالعامل ƙة عدد الصحفيǎيف القسم الرياضيقل.  

ȍعوبة لȬ بالتنȚيم وǾȭبعد االستقالل واجه القسم الرياضي ǓنǾاȍ ȫعوبات تتعلق  
ملسƘة بعد مغادرة أȡلبية الفرنسيƙ العاملƙ بالقسم وجود أشخاȋ قادرين علɂ مواȍلة ا

الȚرƁ ȣ يكن مناسبا ƶɋاد هǘالǒ األشخاÛȋ بقɂ نفȄ الصحافيƙ الرياضيÛ وƞا أن 
الǾي عمل ȭرئيƠ Ȅرير األǹبار يف اǽɋاعة " نصر الدين العاȍمي" :الرياضيƙ اجلزائريƙ مثل

الǾي ȭان يعمل يف القسم الرياضي باǽɋاعة  "ةوعدي بن يوسŻ"Ȥ " حممد ȁيتوين"والتلفزيون و

                                           
على الساعة الثانية زواًال بمقر جریدة  2005/12/24مقابلة مع السيد بن یوسف وعدیة، یوم السبت  -)1(

  .planète sportبالنت سبور 
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 "عبد القادر ƥاين" ǹ Ż1966لǎفه سنة  Ûول القسم الرياضيمسǘ "عبد اǃ بن ƸلȤ"و
ǘمسȭ انتقل Ż اعة والتلفزيونǽɋوعدية"ول للقسم الرياضي يف ا Ȥعبد القادر  "بن يوس Ȝم
   .فزيون يف فترة الستينياتالتلإىل ƥاين 

ȭنقȌ الصحافيƙ نقȌ يف ȭل ة مشاحفي يف القسم الرياضي يعيȈ عدالعمل الصȭان  
بالعمل وعدم توفر مكتب ǹاȋ الرياضية املختلفة الفردية لتغطية النشاȕات  األجهزة
  .الصحفي

 ƬاǾ ȋشخاǖااعبدا "أمثال دعم القسم الرياضي بȁلرȧ واويȁ " فا يفșان موȭ يǾال
وهو " طفɂ هيمورمص"رياضيÜ ولتعليق اليف ا فعمل ȭصحفي .والرياضة وȁارة الشباب

 Ȥșمةموȭيف التلفزيون وبطل سابق يف املالÛ روالة"وȁ Ȥاعة والتلفزيون" شريǽɋيف  .يف ا
   .العربية ةǒات يف اللغنسية وهǾا لعدم وجود ȭفاهȻǾ الفترة ȭانǨ الربامج الرياضية بالفر

 يعربون أنفسهم يونالربامج الصحافويف بداية السبعينيات ȕلبǨ السلطة بتعريب  
 Ûنفسهمǖالفترة يقول بن يب ȻǾوعديةيف ه Ȥبتعريب نفسي يف بداية السبعينيات " :وس Ǩقم
Ûا  بنفسيńرȚنÛز التعريبȭان املدير العام للتلفزيون  لعدم وجود مراȭيتوين"وȁ مسعودي" 

 اɋعالمير يساعدين ووȁللتلفزيون ȭÛان  العامة مستشار لدɁ املديرية"اȃ مدين حو"رƥة اǃ و
يف الربامج للتلفزيون إىل أين وȍل التعريب ل املدير العام حيث سƷ "ǖيبن "ǓنǾاȭ ȫان 
  : اŸإƴ ƶوǽجفǖعطاÛ  Ȼالتلفزيونية

  ."ئريون اجلزاها هو بن يوسȤ وعدية مثال لعملية التعريب يف التلفزي

الفترة  لنقȌ يف هǹǓȻǾر من الصحافيƙ وهǾا لȭما انȚم إىل القسم الرياضي عدد 
دريȄ إÛ و1976سنة "بشƘي حمرŻ "ȁ إىل القسم "Ʃبيب بن علي " 1974حيث انȚم سنة 

املدير العام " لغواȕي"الرياضي ǓنǾاȫ هو وȭان من أعطɂ أƵية للقسم .1979 دقيق سنة
  .سائل التقنية ودعمه ƞكتب ǹاÛ ȋو اللإلǽاعة والتلفزيون حيث 

عبارة فكان قبل قرار إعادة اƬيكلة ة اɋدارية Ûأما عن حالة القسم الرياضي من الناحي
جانفي 1يف بعد șهور قرار إعادة اƬيكلة ǹبارÛ لكن للرياضة تابعة مباشرة ملديرية األعن دائرة 
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بن يوسȤ "له رئيƠ Ȅرير يتمثل ǓنǾاȫ يف شخȌ بǾاته اÛأȍبǴ القسم الرياضي قائم1987
  ."وعدية

القرار Ɓ يƛ źǖديدÛ فالقسم الرياضيƁ Û  :"هǾا القرار عن "بن يوسȤ وعدية"ل يقو
 Ûبارǹيستقل عن مديرية األ ÛاƬ بقي تابعا ǽإ Ȅيف نف Ȕوبقي يتخب Ǩانȭ Ɣل الȭاملشا

ǨƠ تصرȣ القسم الرياضي موجودة من قبلÛ مثل عدم وجود إمكانات ووسائل موضوعة 
  .)1("حƓ يتسƖ له القيام بالدور املنوȓ له

حيث القسم الرياضي تتمثل يف العالقات الداǹلية و اƪارجية أما عن ȕريقة العمل ب
Û الƔ تعطي Ƭا مهمة تغطية )قسنطينةÛ وهرانÛ بشارÛ ورقلة( داǹليا Ʊد اǂطات اجلهوية

  .لرياضية يف املناȕق الغربية والشرقيةÛ واجلنوبيةالنشاȕات واملنافسات ا

رقة تقنيةÛ مهمتها اɋرسال املباشر فيكون النقل التلفزيوين مباشراÛ فǚن هناȫ وعندما 
Û أما إǽا "مباشرة من املالعب" حصة"أو " األسبوț الرياضي"علɂ شاشة التلفزيون يف حصة 

سواǒ عن  إىل مكان املنافسة لتسجيل الصور امللتقطةȭان النقل Ƙȡ مباشرÛ فينتقل ȍحفيوها 
Ż Û يسجل لصحايف الصور املناسبةƸتار اȕريق الفيلم أو الفيديوÛ وبعد العودة إىل األستوديو 

اǂطة املرȭزيةÛ وتسجل من أحد التقنيƙ علɂ شريȔ التعليق عليهاÛ لترسل املادة جاهزة إىل 
  .القسم الرياضي الفقرة يف إحدɁ الربامج الƔ ينتجهالتربمج هȭǨ  ȻǾاسي

يف  سيقمȜ الفيدراليات واالƠاديات الوȕنية ŏدȣ التنȭما أن للقسم الرياضي عالقات 
 Ûالعمل العمل Ȥارجي فيصنƪالصعيد ا ɂأما عل Ȝاألوروفزيون وم Ȝلتبادل م Ÿز العرȭاملر
   .ASBUدول العربية لبƙ ااألǹبار 

Û )بلجيكا( عالقة دائمة مȜ األوروفزيون الǾي يوجد مقرȻ بربوȭسلفللقسم الرياضي  
ات و النشاȕات الرياضية يف عرب األقمار الصناعية ƞختلȤ املنافسهǾا األƘǹ بتزويد  ويقوم

                                           
بالنت "على الساعة الثانية زواال، بمقر جریدة  2005/12/24ف وعدیة، یوممقابلة مع السيد بن یوس -)1(

  .planete sport" سبور
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م من أجل تسجيلها واǹتيار اللقطات الرياضية الő Ɣم اجلمهور اجلزائريÛ وتقدساعات حمددة 
Ɂالرياضية يف إحد ȌصƩا țالل األسبوǹ تقدم Ɣال.   

 Ƹ يقوم أما فيما ÛامةƬأو املنافسات الدولية ا Ûرة القدمȭ املقابالت الرياضية يف Ȍ
قبل أشهر حمددةÛ ليختار القسم الرياضي  بǚرسال برنامج هȻǾ التȚاهراتمكتب األوروفزيون 
   .علƣ ɂن املقابلةعلɂ شاشة التلفزيونÛ ويتم ǽلȬ بعد التفاوȏ أƵهاÛ من أجل نقلها 

بƙ الدņول العربيةÛ عن ȕريق ȭما للقسم الرياضي عالقة باملرȭز العرŸ لتبادل األǹبار  
األحداث الرياضية الƔ جترɁ زويد القسم الرياضي ƞختلȤ عربسات حيث يقوم هǾا املرȭز بت

 Ÿالتراب العر ɂيف ساعات حمددةعل Ȭلǽو.   

الرياضي بالتلفزيون اجلزائري عرȣ تطورا من فترة فنستنتج من هǾا أن القسم 
من منافسات  وǽلȬ بعد إعادة تنȚيمهÛ وتفتحه علɂ ما ƶري يف العاƁاالستقالل إىل يومنا هǾا 

ومȜ التلفزيونات واملنȚمات  الفيدرالياتمȜ رياضية ǹاņȍة بǚبرامه عدة اتفاقيات  ونشاȕات
   .الدولية
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  إȹتاج الƎامǰ الرياضية يف التلفزة اجلزائرية: املǶǤث الثاين

   Ûوبرامج رياضية Ȍعدة حص ȁالقسم الرياضي بالتلفزة اجلزائرية برو ȣمنها ما عر
Û "اŎلة الرياضية"ها ما șهر واǹتفي ȭحصة ومن" هدȣ وأهداȣ"بقي جمرد مشروȭ țحصة 

األسبوț "وهناȫ بعȐ اƩصȌ استطاعǨ أن تستمر يف النشاȓ لفترة ȕويلة ȭحصة 
مالعب " وحصة" مباشرة من املالعب"وحصة " وحصة أرقام وتعاليق رياضية" الرياضي
Ɓالعا."  

  :فاƩصة الƔ بقيǨ جمرد مشروț هي

من املقرر أن تبدأ يف البث بعد األلعاب اɋفريقية  ȭاننصȤ شهريةȽ " Ûدف وȽǕداف"حصة  
țجمرد مشرو Ǩلكنها بقي Ûوهي حصة ثقافية رياضية وترفيهيةالسابعة عشر Û.  

  : حمتوي اƩصة ȭما يلي

ǒية املأحسن  حيث تقوم باستدعاņمنافسة ود ǒوإجرا ÛƙتلفƯ ƙرين لفريقȍبغية ناȣتشاȭا 
  .فريقه املفȒل ȒƜور حكمسات فومنا ȭل  مناȍر ملقابالت  مدɁ متابعة

  :وهي تتكون من ستة أرȭان

 .هدفها تعريȤ وتƘȭǾ الشباب بǖجماد املاضي: واحة الǾاȭرة - 1

2 - ȧاالتفا ȓنقا: ƙلقطت ƙمعرفة أوجه التشابه ب. 

 .بنفȄ اƩرȣ العبنافسƙ باǹتيار حرȣ وإƶاد اسم مطالبة امل: اƩرȣ اƬجائية - 3

4 - ȣدƬعن: ا ȣدƬلقطة ا Ƈر  يتم تقدȍريق الصورة ومطالبة مناȕ عرفةƞ ل الفريقȭ
ȣدƬمسجل ا. 

من مقابالت Ưتلفة عن ȕريق ج بƙ لقطات Ưتلفة زهي حماولة امل: اƩصةة مصيد - 5
 .الترȭيبÛ ويطلب من ȭل مناȍر الكشȤ عن موقȜ الترȭيب
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Û ويطلب من املتنافسƙ تقدƇ مثال قرار حكم: يتم بث ȍور عن بعȐ اللقطات: ملاǽا - 6
 .اب هǾا القرارأسب

وهي حصة أسبوعية ȭانǨ تبث عادة يوم االثنƙ بعد " اجلملة الرياضية"حصة      
املختلفة حيث ترȭز اهتمامها علɂ الرياضات الغƘ نشرة األǹبارő Ûتم ببعȐ األنشطة الرياضية 

ةÛ والنشاȕات الرياضية عرب الواليات أو البلديات وǾȭا النشاȕات الرياضية املدرسيمعروفة 
  .هدȣ اƩصة هو تطوير الثقافة الرياضية اجلماهƘية

 ƙصة مابƩا ȧا الصحفي  30-20تستغرńيقدمها أحيان Ûوعدية"دقيقة Ȥا "بن يوسŒأ Ƙȡ Û
ǎŹ برجمة اƩصة يوم اƪميƜ1981  Ȅجة ȭثرة الربامج الرياضيةÛ ويف سنة  1980انقطعǨ سنة 

وقد عرفǨ اƩصة عدة مشاȭل . 1985 علɂ الساعة اƪامسة مساÛǒ واستمرت إىل ȡاية
ŏا إىل  أدɁالرياضية الوȕنية ưا لفيدراليات لربنامج اعرقلǨ نشاȕهاÛ منها الوȍول املتǹǖر 

țلتعود يفاالنقطا Û  1987ديسمرب Û لكنهاǨعن البث يف بداية سنوات التسعينات انقطع.  

مابƙ الساعة وهي حصة أسبوعية ȭانǨ تبث يوم اجلمعة " األسǤوț الرياضɄ"حصة 
وهي تتكون من فقرات . للفقرات املربجمةÛ وقد يتغƘ هǾا التوقيǨ تبعا الثانية والساعة اƪامسة

  .مدة أسبوȭ țامل تتوقȤ علɂ النشاȕات الƔ يقوم بتحƘȒها الصحفيون

حيث يرȭز علɂ النقل يǾǹǖ القسȔ األȭرب من الربنامج ومنș Ǿهور اƩصة ونشاȭ ȓرة القدم 
ɋ املقابالتاملباشر Ɂباق. حد ɂرة القدم علȭ سبب سيطرة Ȝي الفقراتويرج  ɂعل ƙالقائم

  :  إىلالقسم الرياضي بالتلفزة اجلزائرية 

Û للقسم الرياضيعدم قيام االƠاديات الرياضية األǹرɁ بدورهاÛ فهي ال تبعث بربناجمها  -
كان علɂ القسم الرياضي برنامج االƠاديات فلكن ȭان من املفروȏ أن ال ينتȚر 

  .اضيȜوالصحفيƙ البحث عن امل

ياضية والقسم الرياضي عدم وجود التنسيق بƙ الصحافة املكتوبة املهتمة بالنشاȕات الر -
 .بالتلفزيون
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للمنافسة عدم Ơكم االƠاديات يف الربامجÛ وانعدام االتفاȧ النهائي علɂ الزمان واملكان  -
 .الرياضية

" أرقام وتعاليق رياضية" التحقيقات عكȄ حصة  علÛɂ بدأت تعتمد اƩصة 1989ويف سنة
 Ûȣور ضيوȒƜ وارƩالتحليل وا ɂحفية حيث تعتمد علȍ ريق القيام باستجواباتȕ أو عن

 Ûƙولǘاملس Ȑبع Ȝحول م ǳصة مائدة مستديرة أو حوار مفتوƩمن اȒاألحيان تت Ȑويف بع
țحدث األسبو.  

أو لبث اƩصةÛ فعند برجمة مائدة مستديرة يǘثر عل الوقǨ املخصȌ وهǾا التغيƘ يف الفقرات 
 Ûƙمع țإىل حوارا مفتوحا حول موضو Ȍوقد تتقل Ûتصل مدة البث إىل ثالث ساعات
  .ساعتƙ يف ȡياب مثل هȻǾ الفقرات

Ʃا Ƞل سنة دقيقة  43 ساعة96إىل  1983جم الساعي للحصة سنةوبلȍإىل  1987بينما و
  .دقيقة 42ساعة و143

  :"يق رياضيةǕرقام وتعال" حصة  -

يف  ا Û وŹ بث أول حصة 1984Ƭسنةقتراǳ بن يوسȤ وعدية اȭانǨ هȻǾ اƩصة من     
3  ȃ1984مار ȏتقوم باستعرا ǽإ Ûجمرد فقرة من فقرات اجلريدة املصورة Ǩانȭ يف البداية Û

Ơويل يف مدة ȁمنية ال تتعدي اƪمȄ دقائقÛ لكن عرفǨ تغƘات جǾرية بعد  النتائج باألرقام
  : Û وهǾا التغيș Ƙهر علɂ عدة مستويات)1(سم الرياضي وفصله عن اجلريدة املصورةالق

-  Ɂمستو ɂعل Ǩبحȍيث أƜ النتائج باألرقام الفقرات ȏاستعرا ɂصة ال تقتصر علƩبل ا
  .م بتقدƇ بعȐ النشاȕات ملختلȤ األنشطة الرياضيةتقو

-  Ǩانȭ حيث Ɨالزم Ɂاملستو ɂصة يف بداية مشوارها علƩتستغاɂقصǖȭ دقائق ȄƦ ȧر 
 Ûسنةحد Ǿ1987لكن من  Ǩبحȍاملةأȭ األحيان إىل ساعة Ȑوقتا يصل يف بع ȧتستغر.  

                                           
بمقر جریدة  ، على الساعة الثانية زواًال2005/12/24 مقابلة مع السيد بن یوسف وعدیة، یوم السبت -)1(
  .planète soort" بالنت سبور"
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ɂصة علƩز اȭرة القدم ما  وترȭ اتȕعدانشا Ȑفريقية املناسبات بعɋالبطولة ا ǒجراǚȭ Û لكرة
  .حيث ȭانǨ األولوية لكرة اليد باعتبارها حدث الساعة 1989يد مثال سنةلا

 ƘȒƠ اعي حيثويتمƤ صة عملƩيف إعدادهاي فقرات ا ȫشتر Ûƙجمموعة من الصحفي  ǒبد
 Ȝتيار املواضيǹوترتيبها حسب أباƙرياضي مع ȓحفي بتغطية نشاȍ لȭ ما يقومȭ ÛيتهاƵ.  

 Ȝة فتقƘولية الكبǘأما عن املسƙأعمال الصحفي ɂعل ȣي يشرǾال Ȕعاتق املنش ɂعل.  

  : "مǤاشرة من الالعب"حصة  -

نصȁ ȤواالÛ والصة أسبوعية تبث عادة يوم اƪميȄ علɂ الساعة الثانية وهي ح 
 Ûƙا ساعتőمد ȧرة القدم يوتستغرȭ ȓبنشا Ƙلنقل املباشر حيث تقوم باتوىل االهتمام الكب
باɋضافة إىل تقدƇ بعȐ التحقيقات القصƘة ما بƙ لة الوȕنيةɋ ÛحدɁ مقابالت البطو

Ûƙȕيقوم املنشالشو Ƙǹجرتويف األ Ɣاملقابالت ال Ȥالنتائج باألرقام ملختل ȏبعر Ȕ.  

   : "مالعب العاƁ"حصة  -

وهو ȍحايف  "حفيȘ دراجي"هي حصة أسبوعية تبث مساǒ يوم االثنÛƙ وهنا يعترب 
ƞ ÛشروŒ1988 țاية ه ȍاحب فكرة مالعب العاÛƁ والƔ جاŏ ǒا أنومسǘول القسم الرياضي 

بعد التغيŻ  Ƙ. حيث قدمها إىل مديرية األǹبارÛ فقوبلǨ بالرفȐ" العاƁ الرياضي" ǨƠ عنوان 
وتقدم بهÛ ووافقÛ Ǩ أعاد حفيȘ دراجي املشروȕ 1990 țرأ يف مديرية األǹبار سنةالǾي 

  "العاƁ الرياضي" عوȏ " مالعب العاǨƠ"Ɓ اسم  عليها املديرية ولكن بتغيƘ عنوان اƩصة

هي  "مالعب العاƁ"ويقول أن حصة  مرȏ هǾا الكالايع "بن يوسȤ وعدية"لكن 
 Ûفكرة ألحد Ǩالربامج املقترحة يف شبكة القسم حصة للقسم الرياضي وليس ƙوهي من ب

هي من إعداد  –فاƩصة يقول بن يوسȤ وعدية "Û أن ȭالم دراجي هو مغالطةالرياضي و
يب بن Ʃب" دقيقةÛ وقدمها الصحفي  52واستغرقǨ  1990/09/17 القسم الرياضي بثǨ يوم

روبية لكرة القدمÛ والبطوالت األ: تطرȧ فيها إىل ƯتلȤ النشاȕات الرياضية الدولية منها" علي
  .وƯتلȤ الرياضات Ɓ للدراجات الناريةاألعاب القوÛɁ بطولة الع
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 "Ɓدراجي تنشيطها" لكن مالعب العا Șأن توىل حفي Ǿرة القدم منȭ ȓ1("يطغي عليها نشا(.  

  : "املرمɂ من"حصة  -

تبث يوم اجلمعة منتصȤ النهارÛ ونشاȕها " حسان جابر"دقيقةÛ ينشطها 26هي حصة من 
  .حول ȭرة القدميدور ȭله 

  : اتضحصة كل الريا -

تبث علɂ الساعة السادسة " بشƘي حمرȁ"وهي حصة تستغرȧ مدőا ساعة ينشطها 
   .والنصȤ مساő ǒتم بالنشاȕات الرياضية ما عدا ȭرة القدم

يف املرمɂ وحصة (اƩصتÛ  ƙ عوضǨ هات2006/2005ƙلرباجمية ملوسم يف الشبكة ا 
Ɯيث أȍبحǨ يف املرمơ ɂتȌ بنشاȕات ȭرة حصة أرقام وتعاليق رياضية  )ȭل الرياضات

ơتȌ بالنشاȕات الرياضية األǹرɁ بعدما ȭانǨ جممعة يف حصة ياضات رالقدمÛ وحصة ȭل ال
  .وهي أرقام وتعاليق رياضية واحدة

   ":ة األوروبيةلسهرا"حصة  -

 Șحفي Ȕتكرها املنشƷ اليل حول املقابالت األوروبيةعن دراجي  وهي عبارةƠتعاليق و 
ƙأوربيت ƙوتربمج مقابلة أو مقابلت.  

  ":من املالعب"حصة  -

Û وهي نقل مباشر Ʃدث رياضي ȡالبńا تستغرȧ مدőا ساعتƙ ونصȤ" حسان جابر" ينشطها 
  .ما تكون ȭرة القدم

  

  

                                           
سا  14على الساعة  2006/3/14محمد بلعيد مخرج بالقسم الریاضي، یوم الثالثاء : مقابلة مع السيد -)1(

   .يربمقر التلفزیون الجزائ
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  : Țةمالح 

أي أǹبار يف التلفزيون اجلزائرية هي برامج إǹبارية الشيǒ املالحȘ يف الربامج الرياضية  
يعتمد فيها علɂ وȭاالت األنباǒ و األوروفزيون حيث توجد عالقة دائمة للقسم  Ûرياضية

كتب األوروفزيونÛ باعتبار أن التلفزيون اجلزائري عȒو دائم يف هǾا املكتبÛ ممȜ الرياضي 
يقوم مكتب األوروفزيون املتواجد بربوȭسل عاȍمة بلجيكا بǚرسال ȍور ملختلƜ Ȥيث 

 ȤتلƯ عرب Ɂجتر Ɣات الرياضية الȕالنشاƁالعا ǒاƲأ.  

ألن اɋعداد يعƗ االهتمام وبالتاƃ ال يوجد معد باملعƖ اƩقيقي ألي حصة رياضية "
 Ûيف التلفزيون اجلزائري Ȕلǹ ȫوهنا Ûǒبكل شي Ȑبحيث يقوم بع ƙكتابة إعداد الصحفي

من اƪارجÛ واملعلومات من وȭاالت هǾا ȍ ƘȡحيǴ ألن الصور تǖتينا حصة رياضية معيņنةÛ و
 ǒيقوم الصحفياألنبا ƃوبالتا  Ûالصور ȻǾة تعاليق هǒبقرا ȧالفر ƙلق نتائج بƳ ن الƲ ȬلǾȭ

 Ûات رياضيةȕوال نربمج نشا Ûتينا من الفيديرالياالرياضيةǖدها من فالربجمة تȍوالنتائج نر Ûت
 Ûالنتائجاملالعب ɂن نقوم بالتصوير ونعطي أرقاما وتعاليق علƲالرياضية يف . و ȌصƩفا

 Ûل موسم التلفزيون اجلزائري هي جمرد أفكار نتشاور عليها يف قاعة التحرير الرياضيةȭ ويف
يف اƩصȌ  ويف األƘǹ أقول ال يوجد معد. نقوم بتغيƘ بعȐ الربامج أو نعدل يف بعȒها

  .)1(- حسب رأي حممد بلعيد Ưرج تلفزيوين - "الرياضية

  

             

  

  

  
  

                                           
على الساعة الثانية  2006/03/14محمد بلعيد، مخرج بالقسم الریاضي، یوم الثالثاء: مع السيدمقابلة ) 1(

  .زواال، بمقر التلفزیون الجزائري
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  العربية العاشرة حدǫ رياضɄ متميزالدورة الرياضية : املǶǤث الثالث

Û جاǒت 2004/10/08إىل  20040/09/24من يوم العاشرة  العربية إن الدورة الرياضية  
والسياسي عن ȕريق القمم والندوات تقرارها األمƗ بǚبراȁ اسإستراجتية الدولة اجلزائرية رȡبة يف 

Û واملهرجان 2004والقمة العربية سنة 1999اɋفريقية املنعقدة يف أواǹر سنة الدولية ȭالقمة 
 Ÿإضافة إىل امللتقيات الدولية 2001لشباب سنةلالعر.   

ث أņȍرت رياضية Ɯيوالدورة الرياضية العربية العاشرةȭ ÛانǨ إرادة سياسية أȭثر منها 
Û لكنها Ɓ تكن مستعدة الحتȒاŒا بشكل يسمǴ 2003اجلزائر علɂ استȒافة هȻǾ الدورة سنة 

Û فتم تǖجيلها إىل العام املواÛƃ وقد ȭانǨ مصر قد عربت عن عدم وجود مناǷ مالئم بنجاحها
 Ûمة للدورة ايف اجلزائرȚمن اللجنة العليا املن Ǩفطلب Ûالدورة ȻǾان هȒن رةشاعلعربية الالحتǖب Û

 Ûاملصري Ȥاملوق Ǩلكن اجلزائر عارض Ûمها يف مصرȚا أي تنŒاȒاحت ɂرت علņȍالدورة وأ
لنجاحهاÛ وعربت عن تǖجيل  الرياضيةÛ وأن توفر ȭل اɋمكانات املادية و البشرية الȒرورية

دورة ليȄ لعدم وجود استقرار أمÛƗ وإƴا لتحƘȒ لبعȐ املرافق الرياضية الȒرورية هȻǾ ال
ņȍاǹ الرياضية țالدورة تصل إىل ة أن األنوا ȻǾƬ32 ا جƘȒƠ ا يتطلبư țيدانو.  

فكانǨ  اɋرادة سياسية للجزائر أȭثر مها رياضيةÛ ومنها ȕلبǨ السلطات يف اجلزائر 
 Ƙتوف Ûالدورة ǳاƱɋ Ûمكانات املادية والبشريةɋل اȭ ة التلفزيونȍاǹعالمية وɋومنها ا
   .اجلزائري

ǖجيل أثر علɂ اجلانب الرياضيÛ فاƪطاب السياسي Ż التǖجيل أثر علɂ الت لكن هǾا"
ƙقيقية للرياضيƩة اȭفلم يعطي املشار Ûالعرب متواضعة ƙة للرياضيȭاملشار Ǩانȭ ƃوبتا Û

الرȁنامة  علɂ الكافية بالنسبة للدول املشارȭةÛ فالتǖجيل الǾي جرɁ أثر ȻǾƬ األلعاب األƵية
يف هȻǾ الدورةÛ Û وبالتاƁ ƃ يسمحوا ƞشارȭة أحسن الرياضيƙ ارȭةالرياضية للبلدان املش
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 Ȭلǽاأللعاب لوȭ يةƵثر أȭملنافسات دولية أ ƘȒة ةاألوملبيلتحȭاملشار Ǩانȭ ƃوبالتا Û
  .)1("الرياضية يف هȻǾ الدورة عادية

 32 الƔ وȍلǨ إىل) disciplines et activités(وقد توȁعǨ األنواț الرياضية والفعاليات 
املتواجدة يف اجلزائر العاȍمة والبليدةÛ باɋضافة إىل بعȐ األنشطة نوعا علƯ ɂتلȤ املنشǔت 

  .علمية موȁعة علɂ اجلزائر العاȍمةÛ البليدةÛ عنابةÛ وهرانالثقافية وال

وهǾا العدد الكبƘ من األنشطةÛ يتطلب إمكانات مادية وبشرية ȭبƘة بالنسبة للتلفزيون 
Û يتطلب ليȄ فقȔ التنȚيم بتغطيتها بشكل متميزǹ Ûاȍة وأن Ʊاǳ الدورةوم اجلزائري حƓ يق

 ȏة فرȍاǹ ÛاȒعالمية هي املهمة أيɋولكن التغطية ا Ûةȭقامة اجليدة للوفود املشارɋوا Ûكمǂا
اجلزائر لنفسها باستȒافة هȻǾ الدورةư Ûا ƶعل الدول ǹاȍة املشارȭة يف الدورة تتابȜ هǾا 

بشكل جيدŻ Û وجود قنوات عربية متخصصة يف الرياضة تتابȜ العمل اƩدث الرياضي 
  .اɋعالمي التلفزيوين اجلزائري يف تغطية هȻǾ الدورة

وهǾا ما دفȜ باملسǘولƙ اجلزائريƙ بǚعطاǒ الȒوǒ األȒǹر Ʊɋاǳ هȻǾ الدورةÛ وقد قام 
ارȭة ȍحفيƙ من قسم بتغطية هȻǾ األلعاب الرياضية القسم الرياضي بالتلفزيون اجلزائر وƞش

ƙالرياضي ƙاملوجود يف الصحفي Ȍيف التغطية الرياضية لتفادي النق Ûبارǹاأل .  

يف التلفزيون اجلزائري ȭالرقمنة ȭما تزامن هǾا اƩدث الرياضي بوجود تقنيات جديدة 
الصور  Modulationعلɂ مستوɁ مرȭز النودال وهو الغرفة التقنية يتم فيها جتميȜ تعديالت 

Û وجتمȜ هȻǾ التعديالت )األرضية(ȍوات القادمةÛ من ƯتلȤ اǂطات التلفزيونية اƬرتزية واأل
 ɂيعها علȁاإما لتو Ȼيف اجتا ǒواƬا ɂعادة بثها علɋ ز التلفزيون نفسه أمȭز ستوديوهات مرȭمرا
أو حمطات ربTerminaux  Ȕبوȍفها ȕرفيات ( Centre émetteurs TVالبث التلفزيوين 

Emetteurs- relais  ا منƬاستقبا Ɩيتس Ɠوات حȍالصور واأل Ȭعادة بث تلǚجهوية تقوم ب

                                           
، على الساعة الثانية 2006/03/14مقابلة مع السيد محمد بلعيد مخرج بالقسم الریاضي، یوم الثالثاء  -)1(

  .زواال، بمقر التلفزیون الجزائري
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 récepteurs faisceau hertzienقبل حمطات استقبال حملية ǽات حزمة هرتزية رقمية 

numérique ()1(.  

الغرȣ التقنية الƔ تشرȣ علɂ استديو البث التلفزيوينǾȭRégies  Ûلȡ Ȭرȣ املراقبة 
وأيȒا  )Mixeur -)2 جاملخرجÛ واملخرج الفÛƗ وفƗ املز: خاÛȋ وهم عمل بداǹلها أشوي

 țوحافالت الفيديو املتنقل من نو Ûات التصويرƘامȭ ة منƘبȭ جمموعةSD-  وهي تقنية
استعملǨ هȻǾ التقنية اƩديثة يف تغطية الدورة الرياضية العربية العاشرةÛ لكنها Ɓ  دوق. رقمية

التغطية  التماثلية األǹرɁ نȚراƩ Ǆجم قد استعملǨ الوسائلتكن ȭافية لتغطية اƩدث بل 
  .املتواجدة علɂ مستوɁ اجلزائر العاȍمةÛ البليدةÛ وهرانÛ عنابة

Û حيث وضȜ "حممد بلعيد"وȭان املشرȣ علɂ اǹɋراج يف هȻǾ الدورة العاشرةÛ السيد 
هو مرȭز  Û فكان"حممد بوضياȣ"استديو مرȭزي ƞلعب Ʀسة جويلية باملرȭب الرياضي 

  .Plateaux généralالتنسيق العام 

 țز حافلة الفيديو املتنقلة رقمية من نوȭا املرǾوقد استعمل يف هSD وهي حافلة Û
  .جديدة مزودة بتقنية  رقمية حديثةÛ وƶ Ɓد التقنيون ȍعوبة يف التحكم يف هȻǾ الوسائل

 ƃالتاȭ عةȁمو Ûدث الرياضيƩالوسائل التقنية لتغطية ا Ǩانȭو:   

1 -  ǳا رقمية 12: حفل االفتتاƘامȭ.  

  .ȭامƘات رقمية 10: حفل االǹتتام  - 2

  .ȭامƘات رقمية وƢاثلية 6: السباحة  - 3

  .ȭامƘات رقمية وƢاثلية 5: املالȭمة  - 4

5 -  źاثلية 5: الكاراƢات رقمية وƘامȭ .  

                                           
  131، ص مرجع سبق ذآرهالمبرق، ابراقن، محمود  -)1(
، 14h، على الساعة 14/03/2006مقابلة مع السيد محمد بلعيد، مخرج بالقسم الریاضي، یوم الثالثاء  -)2(

  .بمقر التلفزیون الجزائري
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  .ȭامƘات رقمية وƢاثلية ȭ :5رة الطائرة  - 6

  .Ƙات رقمية وƢاثليةȭام ȭ :5رة السلة  - 7

  .ȭامƘات رقمية وƢاثلية 5: اجليدو  - 8

9 -  Ɂاثلية 10: ألعاب القوƢات رقمية وƘامȭ.  

 ȄمƝ Ɂرǹاثلية يف وهران وأƢ اتƘامȭ ȄمƝ ضافة إىل وجود حافلة فيديو متنقلةɋبا
  .ȭامƘات يف عنابة

 ÛةƘاملتنقلة الصغ ȧتغطيتها بالفر ǨƢ Ɂرǹوالرياضات األENGتصو Û ȬلǾȭيبا وȭوتر Ǆيرا
   .ȭH.FامƘا واحدة من نوț البث املباشر عن ȕريق 

 5وȭل الرياضات يف هȻǾ الدورة ترسل تغطيتها إىل مرȭز النودال املتواجد ƞلعب 
ث هȻǾ التغطية إىل مقر التلفزيون Û ومنه تبع"حممد بوضياȣ"جويلية باملرȭب الرياضي 

تنوț رياضيÛ وحسب الربنامج املسطر من قاعة  كللبثها حسب األƵية ل ENTVاجلزائري
 Ɣر مباشر عرب األقمار الصناعية بالنسبة للبلدان الǹǓ بث ȫهنا ȬلǾȭ Ûرير القسم الرياضيƠ

ȻǾشارة يف هɋا اƬ األقمار الصناعية Les pays preneurs des signaux ا حسبǾوه Û
هȻǾ املنافسات يف اليوم متنوț الطلب من ȕرȣ هȻǾ البلدان وحسب الربنامج لكل يومÛ وبث 

Ǆوحسب الطلب دائما.   

 ƙما ب Ǩلȍو ÛدثƩا اǾ450إىل  400وبالنسبة للوسائل البشرية التقنية يف ه  ÛƗتق
Û جويلية 5أما اجلانب الصحفيÛ فكان عمله بقاعة Ơرير وضعǨ  علɂ مستوɁ ملعب 

ȭن Ưصصة ƪاليا ومكتب ǹاȋ باملسǘولÛƙ ومساحة ȭبƘة Ưصصة باستديو وأربعة أما
  .الترȭيب

 ƙان عدد الصحفيȭو 24و Ûحفيȍ10 و ƙرجƯ6 ǨسكريبÛ يف  2و ƙتصƯ
   .)1(شيȤراأل

                                           
  . بمقر التلفزیون الجزائري 14، على الساعة 4/03/2006ضي، یوم الثالثاء مقابلة مع السيد بلعيد الریا -)1(



 Ǩرةإلالتكنولوجيات الجديدة ل :  ولاألالفصǁاǖية الƛرǖية الǉاب الرياǖعالم واالتصال واألل  
 

 96

تعد املستوɁ العادي ال من سخرة لتغطية اƩدثÛ إالǎ أن Ɓ تلكن ȭل هȻǾ الوسائل امل
Û بغȐ املشارȭة الȭ ƔانǨ متواضعة بالنسبة للوفود املشارȭة وال من حيث التغطية اɋعالمية

يراȻ املسǘول علɂ اǹɋراج التقƗ يف هȻǾ الدورة الرياضية أنه النȚر علɂ حفل االفتتاǳ الǾي 
حفل يف املستوÛɁ أما بالنسبة لأللعاب فكانǨ عادية من حيث التغطية اɋعالمية ومن حيث 

   .املنافسةÛ ففي أحيان ȭثƘة تكون املنافسة ưلة

رة Ɓ يالحȘ فيها شيǞا جديداǄ رȡم استعمال بعȐ وتغطية الدورة الرياضية العربية العاش
الوسائل التقنية اƩديثةÛ وهǾا يرجȜ إىل عدم االستعمال األمثل واجليد ȻǾƬ الوسائلÛ وهǾا 

   .يهاتكوين واƪربة يف التحكم فال Ȍبدورة يرجȜ إىل نق

وبالتاƃ ال  ǾȭلȬ اƪلȔ بƙ الوسائل التقنية اƩديثة الرقمية والوسائل القدƹة والتماثلية
 ÛǄلياȭ إىل عدم رقمنة التلفزيون Ȼبدور Ȝا يرجǾوه Ûر جديدا من حيث الصوت والصورةȚننت

Û لعدد هائل من اȭتسابهƜيث ماȁال التلفزيون يستعمل الوسائل التقنية القدƹة التماثلية رȡم 
 Ȝيرج Ȼي بدورǾوال Ûالوسائل ȻǾمشكل التحكم يف ه Ż ÛديثةƩىل انعدام إالوسائل الرقمية ا

   .التكوين املستمر
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لكن جتدر اɋشارة إىل أن القسم الرياضي يف التلفزيون اجلزائري هو أول من بدأ 
 Ûا القسمǾيف ه Ǩل لالنترنȍاالستعمال املتوا ȬلǾȭ Ûباستعمال الوسائل الرقمية يف التلفزيون

Ǿȭ ÛلȬ يف االنترنǨ سهولة اƩصول علɂ )وعاملية عربية(األحداث الرياضية وهǾا نȚرا لكثرة 
ǾȭلȬ . نتائج الدورات الرياضيةÛ ومعلومات حول مشاهƘ الرياضيƙ يف شƓ األنواț الرياضية

وانتقاǒ األǹبار عن ȕريق الربيد االلكتروين  Û)1(االƠاديات Ƭا مواقȜ علɂ شبكة االنترنǨمعȚم 
  .قسم الرياضي مȜ الالعبƙ الدوليƙ مثالǄانطالقاǄ من العالقات الشخصية لصحفي ال

املشرفون علɂ القسم الرياضي إالǎ أن املبادرة يف مشكل التكوين ȭما يراȻ يبقɂ لكن 
  .)2(التحكم يف هȻǾ التقنيات اجلديدة تبقɂ جمرد مبادرة ǽاتية

  

  

  

  

  

  

                                           
 16h30، على الساعة 14/03/2006مقابلة السيد محمد توزالين، صحفي بالقسم الریاضي، یوم الثالثاء  -)1(

  .بقاعة التحریر، التلفزیون الجزائري
بمقر التلفزیون  14، على الساعة 14/03/2006مقابلة مع بلعيد، مخرج بالقسم الریاضي، یوم الثالثاء   -)2(

  .الجزائري
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  اجلزائري تلفزيوينامها يف العمل الهسإومدى الرقمية تكنولوجيا االتصال :  لفصل الثاينا
  

  مقدمة منهǲية 
يتناول هǾا الفصل اجلانب التطبيقي من البحثÛ إǽ سنتطرȧ من ǹالله إىل Ơليل بيانات        

مبحوث  100ا الدراسة امليدانيةÛ باالستناد إىل استمارات البحث الƔ وȁعǨ علɂ عينة قوامه
ưثلƙ يف مهنيي التلفزيون اجلزائريÛ حيث نقوم بتبويب إجابات املبحوثƙ يف شكل بيانات 

  .للتعليق عليهاÛ بغية الوȍول إىل االستنتاجات العامة الƔ جتيب عن تساǗالت الدراسة
 نلجǖ يÛرتكنولوجيا االتصال الرقمية ومدɁ إسهامها يف العمل التلفزيوين اجلزائ لدراسة         

أساسيƙ يعاȭ žل مطلب جانبا معينا من الدراسة  طلبȕƙوال مباحث هǾا الفصلÛ إىل اعتماد م
 حسب العينةÛ بالتحليل األوƃ لبيانات االستمارة االستبيانية األول Û يف املطلبنقوم :امليدانية

تغƘات الدراسة ولكن حسب م ÛÛ بتحليل Ơليل بيانات االستمارة نفسهاالثاين يف املطلب نقومو
واملديريات الƔ تتǖلȤ منها املǘسسة التلفزيونية ) فما فو35/50(Û 50 ȧ( Û)25/35(السن (

   ).التقنية/ اɋنتاج/ األǹبار(اجلزائرية 
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  تلفزيوين اجلزائري التكنولوجيا الرقمية والتماǭلية يف العمل ال: املǶǤث األول 
  حسب العينة  لǤياȹات االستمارة االستǤياȹية التǶليل األوƃ: املطلب األول 

  
  : 1 جدول رقم

   Ý اɋعالميالرقمية تساعد علɂ العمل  اɋعالمهل تكنولوجيا 
  

 اɋجابات
  %النسبة  العدد  العينة

  %100  100  نعم

  %00  00  ال

  %00  00  دون إجابة

țموŎ100  100  ا% 
  
  
  

 ǴȒأن نسبة  يت ÛȻورة أعالȭǾالل البيانات املǹ يرون أن %100من ƙمن املبحوث 
Ûعالميɋالعمل ا ɂعالم الرقمية تساعد علɋراج  تكنولوجيا اǹɋا من حيث اǾوالصورة وه

ǒراǓ يدȭǖحسب ت Ûكن تصور عمل إع والصوتƹ فال Ûƙياب املبحوثȡ المي تلفزيوين يف
 ƙيف ح Ûالتكنولوجيات ȻǾد الهȭǘت øعالم  00%نسبة املقدرة بɋعن أن تكنولوجيا ا

الرقمية ال تساعد علɂ العمل اɋعالمي ما Ɓ  تالȁمها تربصات ميدانية لإلȕارات 
ƙوالصحفيǄمنعدما ȻدƱ يǾال ǒا الشيǾوه Û  نسجل Ƙǹويف األ Ûيف التلفزيون اجلزائري

Ǿا األساƹ ȃكن القول ǾȭلƁ Ȭ جتب عن السǘال نȚراǄ لعدم درايتهم بǾلƬ ÛȬ 00%نسبة 
  .أن التكنولوجيا الرقمية تساعد وبشكل ȭبƘ علɂ العمل التلفزيوين
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  2 جدول رقم

  تغطي عجز التكنولوجيا التماثليةÝهل فعال التكنولوجيا الرقمية 
  

 اɋجابات
  %النسبة  العدد  العينة

  %84  84  نعم

  %06  06  ال

  %10  10  ن إجابةدو

țموŎ100  100  ا%  
  

 حوثƙ يرون أن التكنولوجيا الرقميةبأن األȡلبية الساحقة من املتȭǘد نتائج هǾا اجلدول  
Û وهǾا بعد تعدد الربامج 84%تغطي العجز الوارد يف التكنولوجيا التماثليةÛ وǽلȬ بنسبة 

نولوجيا املستعملة يف القنوات واƩصȌ التلفزيونيةÛ أȍبǴ من الȒروري التǖقلم مȜ هȻǾ التك
Û وȡياب هȻǾ التكنولوجيا يعƗ العودة إىل العمل بالوسائل التقليدية الƔ ال تساير ةاألجنبي

 Ɠح Ûمن التربصات Ȥون أنه من واجب التلفزة اجلزائرية التكثيǘي ƙفاملبحوث Ûمتطلبات العصر
Ûة والتقليد للقنوات األجنبيةǒالردا Ǹيف ف ȓالسقو Ɂيتفاد  øالنسبة املقدرة ب Ǩ06%وبقي  Ɂتر

أن التكنولوجيا الرقمية تبقɂ مبتورة وناقصة إǽا Ɓ تالȁمها تربصات وتكوينات يف امليدانǾƬ Ûا 
األساƶ ȃب أن يتحقق هǾا الشرȓ التمثل يف التكوين حƓ يكون هناȫ تغطية العجز الوارد يف 

ƞا ردون اɋجابة عن السǘالÛ  10%قدرة بø لتكنولوجيا التماثليةÛ ويف األƘǹ بقيǨ النسبة املا
هǾا يعود لصعوبة السǘالÛ أو عدم دراية املبحوثǾŏ ƙا املوضوǾƬ Ûțا األمر ƹكن القول أن 

  .ات يف امليدانرقمية تبقɂ عقيمة ما Ɓ تدعم بتربصالتكنولوجيا ال
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  3: جدول رقم
   مزايا التكنولوجيا الرقمية

  

   اتاɋجاب                              
  %النسبة  العدد  العينة

  %25  100  االفتراضية

  %25  100  نوعية الصورة والصوت

ȁاƱواال Ɨ25  100  السرعة يف العمل امله%  

  % 25  100  اɋضاǒة والديكور

  %00  00  دون إجابة
țموŎ100  400  ا% 

  

من املبحوثƙ يرون أن مزايا  %25أن نسب  جلدول أعالȻتوضǴ البيانات الواردة يف ا     
Û وهي تقنية جديدة تستعمل ǹاȍة يف السمعي البصري االفتراضيةالتكنولوجيا الرقمية تكمن يف 

Û نفƜ Ȅيث تستطيȜ من ǹالƬا أن توȤș حيل ǹاȍة وƴاǽج Ưتلفة يف الصور والديكور
عامل السرعة يف العامل  Ʊد Ûيف حÛƙ %25 بنسبة النسبة ملسناها عند نوعية الصورة والصوت

Ɨالف ȁاƱɋوا Ɨي املهȒقدرت نسبة  %25بنسبة  ح Ƙǹة  %25يف األǒلإلضا Ɂرǹاأل
 أمعن اɋجابةÛ هǾا رƞا راجȜ لصعوبة السǘال  % 00والديكورÛ وامتنعǨ النسبة املقدرة ب

   .ليسوا علɂ دراية Ǿŏا املفهوم
 ƙأن املبحوث ÛȘاملالح ǒوالشي  Ûا هو وارد يف االستمارةƞ تفواȭفا Ȕي إجابة دون أن هفق

ن مزايا هȻǾ التكنولوجيا Ưتلفة ومتنوعة ǚيقدموا مزايا أǹرȻǾƬ Ɂ التكنولوجيا وعلɂ العموم ف
   .أƵها ما ȭǽر يف االستمارة
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  حتليل بياȹات االستمارة االستǤياȹية حسب متƘȢ الدراسة : املطلب الثاين 
  : 1جدول رقم 
  ية وأƵيتها يف اɋعالم اɋعالمي التلفزيوين Ýهل املبحوثون علɂ دراية بتكنولوجيا االتصال الرقم

  

  Ƙاتاملتغ 
  اتاɋجاب

25 -35  35 -50  50 ȧفما فو  
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %48  24  %40  20 %70  35  نعم

  %00  00  %28  14  %10  05  ال

  %52  26  %32  16  %20  10  دون إجابة

țموŎ100  50  %100  50  %100  50  ا%  
 

Ʉالسن ما يل ƘȢحسب مت ȻعالǕ ات اجلدولȹبيا ƘȊت :   
  ƙأعمارهم ب ǳين تتراوǾال ƙسنة يرون أن تكنولوجيا  30سنة إىل  25من جانب املهني

أما الǾين يرون عكǽ ȄلÛ  Ȭ%70وǽلȬ بنسبة  Ûاɋعالم الرقمية Ƭا أƵية يف العمل اɋعالمي
 øنسبة  %10فتقدر نسبتهم ب Ǩبقي Ƙǹيف األ Ûوالتكوين Ȍالترب Ȍبنق Ȭلǽ  وهم يربرون

  .من املهنيƶ Ɓ ƙيبو عن هǾا السǘال 20%
 ƙأعمارهم ما ب ǳين تتراوǾال ƙن تكنولوجيا  50و  35أما من جانب املهنيǚسنة ف

Ûعالميɋية يف العمل اƵا أƬ عالم الرقميةɋراج والصاǹɋهامن حيث اƘȡا ما  وت وǾوه
أن هȻǾ التكنولوجيا ال أƵية Ƭا يف  %28يف حƙ تȭǘد نسبة   %40تȭǘدȻ النسبة املقدرة ب 
دون اɋجابة  Û32% ويف األƘǹ بقيǨ نسبة تقدƇ إجابة مقنعة يف ǽلȬالعمل اɋعالمي دون أن 

هȻǾ أن  ترɁ % 48عن هǾا السǘالÛ أما فيما يتعلق بالسن ما فوȧ اƪمسÛƙ فǚن نسبة 
ترɁ  %00التكنولوجيا Ƭا تǖثƘ إƶاŸ وǽات أƵية علɂ العمل اɋعالميÛ والنسبة املقدرة ب 

من املهنيƶ Ɓ ƙيبوا عن هǾا السǘالÛ لكن حسب ما هو  % 52عكǽ ȄلÛȬ يف حƙ نسبة 
صور ƹكن ت وارد يف االستمارة فǚن هȻǾ التكنولوجيا Ƭا تǖثƘ إƶاŸ علɂ العمل اɋعالميÛ وال

  .عمل إعالمي يف ȡياب التكنولوجيا مهما ȭان شكلها
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  : 2جدول رقم 

  التلفزيوين Ý ن علɂ دراية بتكنولوجيا االتصال الرقمية وأƵيتها يف العمل اɋعالميهل املبحوثو
Ƙاتاملتغ 

  

  اɋجابات

  املديريات
  التقنية  اɋنتاج  األǹبار

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
  %32  16  %80  40 %68  34  منع

  %40  20  %02  01  %12  06  ال

  %28  14  %08  04  %20  10  دون إجابة

țموŎ100  50  %100  50  %100  50  ا%  
   

إن فǞة املهنيƙ حسب اجلدول أعالȻ املتعلق باملديرياتÛ يرون أن هȻǾ التكنولوجيا Ƭا 
 %8واɋنتاج بø  %68األǹبار قدرت نسبتها بø قسم أƵية قصوɁ يف العمل اɋعالميÛ ف

وهي نسبة مرتفعة مقارنة ƞا ƱدȻ يف االǹتيار الثاينÛ حيث هناȫ نسبة أȭدت  ø 32%والتقنية ب
والتقنية   % 2واɋنتاج ب  % 12بǖن هȻǾ التكنولوجيا ال أƵية Ƭا ففي قسم األǹبار قدرت ب 

رات استرجعǨ دون أن تكون أجوبة مقنعة يف ǽلÛȬ لإلشارة فمȚهر االستما وهǾا % 40ب 
țا املوضوǾŏ دراية ɂال أم ليسوا علǘا لصعوبة السƞا رǾهÛة دون إجابةȡفار.  

فتكنولوجيا اɋعالم الرقمية Ƭا أƵية قصوɁ يف العمل اɋعالمي سيما العمل التلفزيوين 
واɋنتاج  % 20متنعǨ النسبة املقدرة يف األǹبار ب يف األƘǹ إ. ومȜ تعدد القنوات التلفزيونية

يف اɋجابةÛ وهǾا رƞا لصعوبة السǘال أم أن املبحوثƙ ليسوا علɂ   %28والتقنية ب  % 8 ب
țا املوضوǾŏ دراية. 
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  : 3جدول رقم 
  ن علɂ دراية بالتكنولوجيا الرقميةÛ ومدɁ تغطيتها للعجزوهل املبحوث

Ý الوارد يف التكنولوجيا التماثلية  
  

 املتغƘات
  اتاɋجاب

  فوȧ افم 50  35-50  25-35
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %40  20  %22  11  %28 14  نعم

  %24  12  %68  34  %52  26  ال

  %36  18  %08  04  %20  10  دون إجابة

țموŎ100  50  %100  50  %100  50  ا%  
  

  ƙة العمرية بǞالسن أن الف Ƙحسب متغ Ȼالبيانات الواردة يف اجلدول أعال Ƙ25تش – 

35 Ɂتر Ûأن تغطي العجز الوارد يف التكنولوجيا التماثلية  سنة Ǩأن التكنولوجيا الرقمية استطاع
سنة  50سنةÛ يف األƘǹ الفǞة فوȧ  50-35بƙ الفǞة العمرية بƙ  %22و %28وǽلȬ بنسبة 
حيث يرɁ حممد بلعيد  وهي نسبة مرتفعة جدا أȭدőا الفǞات العمريةÛ % 40بلغǨ نسبتها 

بالتلفزيون اجلزائري أÛ التلفزيون ƹلȬ وسائل تقنية متطورة ƞقدورية  Ưرج بالقسم الرياضي
تغطية ȭل األحداث الرياضية املختلفةÛ فالتلفزيون استطاț حȭ Ɠراǒ ما يسمɂ باألقمار 
الصناعيةÛ فيȒيȤ أن الربامج الرياضية هي الƔ بدأت يستعمل الوسائل الرقمية ȭحفالت 

الصحفيƙ يف التلفزيون اجلزائري هو التكوين الǾي بقي بعيد فييبقɂ املشكل الǾي  )1("التنقل
والƔ " املنالÛ فال يستطيȜ الصحفي أن Ʒقق تقدما يف الربامج ما Ɓ يكن متحكم يف التكنولوجيا

 ƙفنجد ب ÛȬلǽ Ȅعك Ɂ52 :ب نسبةتقدر السنة  50سنة إىل  25تر %   ƙة األوىل بǞيف الف
35-50  Ƞ24ونسبة  %68سنة تبل %   ȧة ما فوǞسنة 50بالنسبة لف.  

  
  

                                                 
، بمقر التلفزیون 14/03/2006 لریاضي، أجریت بتاریخمحمد بلعيد مخرج بالقسم االسيد مقابلة مع  -)1(

  . الجزائري
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 % 8سنة Ɓ جتب عن السǘالÛ  35 -سنة 25يف الفǞات العمرية بƙ  % 20وتبقɂ نسبة  

ƹكن القول أن  ȃبالنسبة للفǞة فوȧ اƪمسƙ سنةǾƬ Ûا األسا  %36سنة و 50-35بالنسبة للفǞة 
Ûاالستمارات  التكنولوجيا الرقمية تغطي العجز الوارد يف التكنولوجيا الرقمية ȻǾأن ه Ȥسǘوامل

  .وردت إجابات دون التعليل والتعليق عنها
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   : 4اجلدول رقم 
هل املبحوثون علɂ دراية بالتكنولوجيا الرقمية ومدɁ تغطيتها للعجز الوارد يف التكنولوجيا 

  Ýالتماثلية
 املتغƘات       

  

  اɋجابات

  املديريات
  تقنيةال  اɋنتاج  األǹبار

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
  %90  45  %44  22  %80  40  نعم 

  %06  03  %32  16  %20  10  ال

  %04  02  %24  12  %00  00  دون إجابة 

țموŎ100  50  %100  50  %100  50  ا%  
  

  : توضǴ بيانات هǾا اجلدول حسب متغƘ املديرات ما يلي 
لرقمية تغطي العجز الوارد يف التكنولوجيا املبحوثƙ يȭǘدون علɂ أن التكنولوجيا ا

 øحيث قدرت النسبة ب Ûبارǹيف مديرية األ ǒا سواǾوه Ûنتاج  44و 80%التماثليةɋديرية اƞ
بالنسبة للمديرة التقنيةÛ ويرون عكȄ هǾا أي التكنولوجيا الرقمية ال تغطي العجز الوارد  90و

يف  06%يف اɋنتاج و  32%األǹبار و  من مديرية 20%يف التماثليةÛ وهǾا ما أȭدته نسبة 
من مديرية األǹبار Ɓ  00%املديرية الفنيةÛ وهǾا اجلواب Ɓ يكن عليه أي تعليقÛ وبقيǨ نسبة 

فيقول عبد اǃ درار من املديرية التقنيةÛ  02%من مديرية اɋنتاج و  12%جتب عن السǘالÛ و
دة وسائل تقنية رقمية ȭحافلƙ جمهزة أن املǘسسة اقتنǨ ع"مدير تقƗ بالتلفزيون اجلزائري 

Û فحسب )1("أǹرɁ رقمية تمليار دج إىل جانب استوديوها 140بǖستوديو متنقل قدر مبلغها 
Ǔراǒ املهنيÛƙ فǚن التكنولوجيا الرقمية تغطي فعال العجز الوارد يف التماثليةÛ لكن تبقȡ ɂائبا يف 

لم مȜ هȻǾ التكنولوجيا والƔ تنعكȄ سلبا التلفزيونÛ وهȻǾ املشاȭل ȁادت من التǹǖر يف التǖق
  . علɂ نوعية الربامج املقدمة

  
                                                 

على  07/02/2006مقابلة مع عبد اهللا درار، مدیر تقني بالتلفزیون الجزائري، أجریت المقابلة بتاریخ  -)1(
  .بمقر التلفزیون 1400الساعة 
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  : 5جدول رقم 
  Ý مدɁ دراية املبحوثƞ ƙزايا التكنولوجيا الرقمية

  

املتغƘات               
  ɋجابات ا

35-25 50-35 50 ȧفما فو  
  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار

 %21,16  40 %30,61  60 %30,72  51  االفتراضية 

 %11,11  21 %40,81  80 %40,96  68  نوعية الصوت والصورة 

 Ɨالسرعة يف العمل امله
 ȁاƱɋ32,80  62 %10,20  20 %08,43  14  وا% 

 %26,45  50 %13,26  26 %06,62  11  اɋضاǒة والديكور 

 %08,46  16 %05,10  10 %13,26  22  دون إجابة 

țموŎ100  189  %100  196  %100  166  ا%  
   
  

من ǹالل هǾا اجلدول املتعلق ƞزايا التكنولوجيا الرقميةÛ ضمن هȻǾ املزايا نȭǾر  
بالنسبة  30,61%سنة و  25-35للفǞة العمرية ما بƙ  30,72%االفتراضيةÛ الƔ حȒيǨ بنسبة 

 ƙة العمرية ما بǞ21,16%سنة و  35-50للف  ȧة العمرية فوǞد. سنة 50بالنسبة للفƱ ماȭ  عامل
بالنسبة للفǞة العمرية ما بǹǓ%40,96  ƙر يتمثل يف نوعية الصورة والصوت الƔ حȒيǨ بنسبة 

للفǞة الƔ  11,11%سنةÛ وعبņرت ما يقارب بنسبة  35-50بالنسبة للفǞة  40,81%سنة و 30-25
هƗ سنةÛ باɋضافة إىل هǾاÛ هناȫ مزايا أǹرɁ تتمثل يف السرعة يف العمل امل 50تفوȧ أعمارهم 

 35إىل  25من مهƗ التلفزيون الƔ تتراوǳ أعمارهم بƙ  8,43%واƱɋاÛȁ فقد أدلǨ نسبة 
للفǞة الƔ تفوȧ  32,80%سنةÛ و  50إىل  35الƔ تتراوǳ أعمارهم ما بƙ  14,20%سنةÛ و 

عن رأيها حول  6,62سنةÛ عالوة علɂ هǾا تعرب الفǞة األوىل بنسبها املقدرة بø  50أعمارهم 
يف األƘǹ امتنعǨ . 26,45%والفǞة الثالثة  13,26اɋضاǒة والديكورÛ وبالنسبة للفǞة الثنية  عامل

 øجابة و  13,26النسبة املقدرة بɋة األوىل عن اǞة الثانية و  5,10%من الفǞمن  08,46%من الف
 Ûțا املوضوǾŏ ƙال أو عدم دراية املبحوثǘا لصعوبة السƞجابة رɋة الثالثة عن اǞفحسب الف



 Ǩالثانيالفص  : ǻالتلفزيوني الجزائر ǨǮǖها في الǭإسها ǹدǭية وǮǡتكنولوجيا االتصال الر  
 
 

 110

زايا ماعدا الواردة يف االستمارةÛ اɋجابات الواردة يف االستمارةÛ فǚن املهƁ Ɨ يقترǳ أي م
أن رȡم الرقمية فاƩفاȗ علɂ األرشيȤ واجبÛ فهȻǾ " فتصنيȤ قناة املعرفة حممد عوادن

التكنولوجيا اجلديدة تقدم ما يسمɂ بالسرعة يف الربامج والبث وǽلȬ علɂ نطاȧ واسÛȜ فيقول 
ن قناة اجلديدة املعرفة مرقمة علɂ مستوɁ اجلزائر العاȍمةÛ فالتكلفة أفȒل يف األقمار الصناعية إ

  )1("والبث الرقمي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
الساعة على  28/12/2005مقابلة مع محمد عوادي، مدیر قناة المعرفة الجدیدة، أجریت المقابلة بتاریخ  -)1(

  .بمقر التلفزیون 15:30
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  : 6اجلدول رقم 
  مدɁ دراية املبحوثƞ ƙزايا التكنولوجيا الرقمية

      Ƙاتاملتغ 
  

  اɋجابات

  املديريات
35-25 50-35 50 ȧفما فو  

  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة ارالتكر
 %18,27  36 %14,63  24 %25,37  51  االفتراضية 

 %13,70  27 %18,29  30 %29,85  60  نوعية الصورة والصوت 

 Ɨالسرعة يف العمل امله
 ȁاƱɋ43,65  86 %36,58  60 %16,91  34  وا% 

 %21,31  42 %26,82  44 %11,94  24  اɋضاǒة والديكور 

 %12,18  24 %03,65  06 %15,92  32  بة دون إجا

țموŎ100  197  %100  164  %100  201  ا%  
  

من ǹالل هǾا اجلدول املتعلق ƞزايا التكنولوجيا الرقمية حسب متغƘ املديراتÛ نȭǾر  
 14,63%و  Ûسنة 35إىل  25للفǞة العمرية ما بƙ  25,37%االفتراضية الƔ حȒيǨ بنسبة 

سنةÛ  50إىل  35سنةÛ وبالنسبة للفǞة ما بƙ  50سنة إىل  35بƙ بالنسبة للفǞة العمرية ما 
 ȧة العمرية فوǞسنة 50وبالنسبة للفÛ  بنسبة ǨيȒ18,27%ح.  

 29,85%الƔ حȒيǨ بنسبة  ȭÛما Ʊد عامل ǹǓر يتمثل يف نوعية الصورة والصوت
 ƙة بǞوعربت ما يقارب بنسبة  50إىل  35بالنسبة للف Û13,70%سنة  Ɣة الǞأعمارهم للف ȧتفو

50 Ûنسبة  سنة Ǩفقد أدل ÛȁاƱɋوا Ɨعامل السرعة يف العمل امله ȫا هناǾضافة إىل هɋبا
%16,91  ƙأعمارهم ب ǳتتراو Ɣالتلفزيون ال Ɨو  30سنة إىل  25من مه Û36,58%سنة  Ɣوال

 ƙأعمارهم ب ǳد  50سنة إىل  35تتراوƱ Ƙǹويف األ Ûثر من  43,65%سنةȭة أǞس 50للف Ûنة
للفǞة  15,92%للفǞة الثالثةȭ Ûما Ʊد نسبة  11,94%هǾا وƱد عامل اɋضاǒة والديكور بنسبة 

فيمكن  بالنسبة للفǞة الثالثةÛ 12,18% و ÛللفǞة الثانية Ɓ%03,65 جتب عن السǘالÛ و  Ûاألوىل
   .أن نقول ȭل هȻǾ العوامل متكاملة ومتجانسة فيما بينها
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  : 7اجلدول رقم 
  بƙ السمعي البصري واملعلوماتية  ة املبحوثƙ بالعالقةمدɁ دراي

        Ƙاتاملتغ 
  اباتاɋج

35-25 50-35 50 ȧفما فو  
  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار

  %42  21  %52  26  %70  35  نعم 

  %26  13  %44  22  %30  15  ال

  %32  16  %04  02  %00  00  دون إجابة 

țموŎ100  50  %100  50  %100  50  ا%  
  

   ƙة العمرية األوىل بǞأن الف Ûالسن Ƙحسب متغ Ȼالبيانات الواردة يف اجلدول أعال Ƙتش
حول السǘال املتعلق بالسمعي البصري واملعلوماتيةÛ و  70%سنة عربت بنبȜ نسبة  35إىل  25
بǖن ليÛ  Ȅ أما الƔ تر42Ɂ%سنة بنسبة  50والفǞة الثالثة فوȧ  52%سنة بنسبة  50إىل  35

 øالسمعي البصري واملعلوماتية فقدر ب ƙعالقة ب ȫة األوىل و  30%هناǞة الثانية و  44%للفǞللف
 32%للفǞة الثانية و  04%من الفǞة األوىلÛ و  00%للفǞة الثالثةÛ يف األƘǹ بقيǨ نسبة  %26

  .ɁللفǞة الثالثة دون اɋجابة عن السǘالÛ رƞا هǾا لصعوبة السǘال أو عوامل أǹر
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  الǤصري  -التكنولوجيا الرقمية وعالقتها بالسمعɄ: املǶǤث الثاين 
 التǶليل األوƃ لǤياȹات االستمارة االستǤياȹية حسب العينة : املطلب األول 

 
  : 1جدول رقم 

 ƙدراية املبحوث Ɂاالتصاالت عن بعدبمد Ȥتعري   
 اتاɋجاب

  العينة
 % النسبة  التكرار

ئل االتصالية ȭاƬاتȤ والتلغراÛȣ الفاÛȄȭ هي ȭل الوسا
Ǩ02  02  االنترن%  

Ȅȭوالفا ȤاتƬوا ȣ01  01  التلغرا%  

  %01  01  ربȔ االتصال البعيد يصبǴ قريب

  %01  01  التلغراÛȣ الراديوÛ األقمار الصناعية

  %95  95  دون إجابة

țموŎ100  100  ا%  
  

     Ư تعريفات ȫأن هنا Ûا اجلدولǾالل هǹ من ƙاالتصاالت عن بعديتب Ǵتلفة ملصطلÛ 
Télécommunication Û النسبة املقدرة Ɂفتر ø2ب%Û ل  تأن االتصاالȭ عن بعد هي

هي   ø 1%وترɁ النسبة املقدرة ب ȭÛاƬاتȤ والتلفزيون والفاÛȄȭ االنترنÛ Ǩالوسائل االتصالية
 ÛترǾȭ Ɂلø 1%  Ȭة التلغراȣ واƬاتȤ والفاÛȄȭ نفȄ النسبة املقدرة بنȒمتȭل الوسائل امل

األقمار .....فǚن هǾا املصطلǴ يشمل التلغراÛȣ الراديو Û%1ربȔ االتصال البعيد يصبǴ قريب و
وهي نسبة ȭبƘة جدا Ǿŏا املصطلǴ الشائȜ يف  % ø95الصناعيةÛ وبقيǨ النسبة املقدرة ب

فيما  Û حيث هناȫ من  استمارات أرجعǨ فارȡة Ɓ يكتب عنها أي جوايالتكنولوجيا اƩديثة
ȭل الوسائل التقنية  هي يتعلق Ǿŏا املفهومǾƬ Ûا األمر ƹكن القول أن االتصاالت عن بعد

  .السمعية البصرية
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  : 2دول رقم اجل

  البصري واملعلوماتية - العالقة بƙ السمعي
 اتاɋجاب

  %النسبة  العدد  العينة 

  %94  94  نعم

  %02  02  ال

  %04  04  دون إجابة

țموŎ100  100  ا%  
  

ترɁ أن هناȫ عالقة  املبحوثƙتكشȤ لنا بيانات هǾا اجلدولÛ أن األȡلبية الساحقة من 
Û  فال ƹكن تصور أي عمل Ƨعي بصري %94بƙ السمعي البصري واملعلوماتيةÛ وǽلȬ بنسبة 

بدون أن تكون هناȫ تقنية نسميها باملعلوماتيةÛ فحسب ما أȭدȻ مهƗ التلفزيونÛ فان معȚم 
Ɣالتربصات ال  Źو Ûƃɇعالم اɋية املعلوماتية واƵأ ɂعل Ƙد الكثȭǘا امليدان يǾيف ه Ǩأجري

يف حƙ تبقɂ النسبة األǹرɁ الƔ ترɁ بŒǖا  .1992إدǹال املعلوماتية للتلفزيون اجلزائري يف سنة 
فحسب أراǒ بعȐ املبحوثÛƙ فǚنه من املستحيل تصور Ƨعي  % 2توجد أي عالقة تقدر ب ال

اب املعلوماتيةÛ حيث يرون أن التلفزيون اجلزائري يستعمل املعلوماتية منǾ بدايتهÛ بصري يف ȡي
 ɂوتبق Ûالوسيلة ȻǾتطور وتقدم يف ه ȫ04املقدرة ب  ةالنسبلكن هنا %  Ûالǘجتب عن الس Ɓ

 .هǾا السǘال رȡم سهولة
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  : 3 جدول رقم

  مقارنة بالتماثليةالتعامل يف الوسائل الرقمية  ةمدɁ دراية املبحوثƙ بصعوب
  

 اɋجابات
  العينة

  %النسبة  العدد

  %80  80  نعم

  %12  12  ال

  %08  08  دون إجابة

țموŎ100  100  ا%  
  

Ȼالل اجلدول أعالǹ من ƙتبÛ  عوبات  % 80أن نسبةȍ ȫيرون أن هنا ƙمن املبحوث
لتربÛȌ ألن هناȫ من بابنقȌ وسائل الرقمية مقارنة بالتماثليةǹ Ûاȍة فيما يتعلق الالتعامل يف 

هو  نȚرا لغياب هǾا العنصر املهمÛ فحسب ماƩد الساعةÛ  تستغلوƁ  وسائل رقمية Ɓ تستعمل
ن التلفزيون اجلزائري ƹلȬ تقنية رقمية لكن قليلة االستعمال لو ال ǚوارد يف إجابات املبحوثÛƙ ف

من املبحوثø 12%  ƙملقدرة بعن ȕريق التكنولوجيا التماثليةÛ بقيǨ النسبة ا اȟتغطية هǾا الفر
نقȌ يف وإن ȭانǨ فهي قليلةÛ ألن هناÛ  ȫترɁ أننا Ɓ نواجه أي ȍعوبات يف هǾا اŎال

 ÛȌد املبحوثالتربȭǘي ȃا األساǾƬمن التربصو Ȥضرورة التكثي ɂيف  ات والتكنولوجيان عل
استغالل هȻǾ هǾا اŎال لتغطية ما يسمɂ بالعجز الǾي تكتنفه التماثلية وǾȭلȬ حƓ يتم 

 ȓا الشرǾفانعدام ه Ûروري والفعال التكنولوجياȒلباقي القنوات األجنبية ال ال ɂتقليد أعم ɂيبق
  .ÛƘȡ80% يف األƘǹ بقيǨ النسبة املقدرة ب 

 
Ɓ جتب عن السǘال رȡم الدور الǾي Ơمله هȻǾ الوسيلة واالستعمال املفرƬ ȓا يف ȭل 

  .اƀ...الفها ƧعيةÛ بصريةÛ مكتوبةاملǘسسات اɋعالمية الوȕنية علɂ اǹت
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  حتليل بياȹات االستمارة االستǤياȹية حسب متƘȢ الدراسة: الثاين املطلب 
  : 1اجلدول رقم 

ƙدراية املبحوث Ɂاالتصاالت عن بعد مد Ǵفهوم مصطلƞ   
Ƙاتاملتغ 

  اɋجابات
25-35  35-50  50 ȧفما فو  
  لنسبةا التكرار  النسبةالتكرار   النسبة التكرار

- Ûȣالتلغرا ÛȄالتلك ÛȤاتƬتتقنن ا
االنترنÛǨ اɋعالم اÛƃɇ املواȍالت 

  السلكية والالسلكية
16  66.66%24  53.33%20  58.82%

%91.17  14%46.66  21%33.33  08  دون إجابة

țموŎ100  34 %100  45 %100  24  ا% 
  
  

ت عن بعد اƬاتÛȤ تشƘ البيانات الواردة يف اجلدول أعالȻ أن مصطلǴ االتصاال
Û االنترنÛǨ واɋعالم اÛƃɇ االتصاالت السلكية والالسلكية وǽلȣ ȬالتلكÛȄ التلغرا

 % 53.33سنة تعرب بنسبة  50إىل  35سنة و 35إىل  25وهǾا للفǞة العمرية  %  66.66بنسبة

  .للفǞة ما فوȧ اƪمسƙ سنة %58.82و
 %46.66لفǞة العمرية األوىل و    %33.33أما الǾين امتنعوا عن اɋجابة تقدر النسبة  

للفǞة العمرية الثالثةǾƬ Ûا األساƹ ȃكن القول أن هǾا املصطلǴ  %91.17للفǞة العمرية الثانية و 
  .ȍعب حسب مهنيي التلفزيون
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   : 2اجلدول رقم 
  مدɁ دراية املبحوثƞ ƙفهوم مصطلǴ االتصاالت عن بعد

 املتغƘات      
  اɋجابات

  اتاملديري
  التقنية  اɋنتاج  األǹبار

  النسبة التكرارات  النسبة التكرارات  النسبة التكرارات
 Ûاالتصاالت السلكية والالسلكية

 ÛǨاالنترن Ûȣالتلغرا ÛȤاتƬا
  اƀ...الفيديو

32  72.72% 10  20% 20  51.28% 

 %48.71  19 %80  40 %27.27  12  دون إجابة

țموŎ100  39 %100  50 %100  44  ا% 
  

 % 72.72شƘ البيانات الواردة يف اجلدول أعالȻ أن حسب متغƘ املديريات أن نسبة ت

عن بعد هي االتصاالت السلكية والالسلكيةÛ اƬاتȤ والتلغراÛȣ االنترنÛǨ  تيرون أن االتصاال
عند  %51.28عند مديرية اɋنتاج وتبقɂ نسبة  % 20الفيديوÛ وهǾا عند مديرية األǹبارÛ و

  .نيةاملديرية التق
 % 80عند املصلحة األوىل و  % 27.27أما الǾين ƶ Ɓيبوا عن السǘال تقدر النسبة ب 

  .عند املصلحة الثالثة % 48.71عند املصلحة لثانية و 
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  : 3اجلدول رقم 
  البصري واملعلوماتية -مدɁ دراية املبحوثƙ بالعالقة املوجودة بƙ السمعي

Ƙاتاملتغ 
  

  اتاɋجاب

  املديريات
  التقنية  اɋنتاج  األǹبار

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
 %70  35 %44  22 %60  30  نعم

 %08  04 %10  05 %04  02  ال

 %22  11 %46  23 %36  18  دون إجابة

țموŎ100  50 %100  50 %100  50  ا% 

  
ن من مصلحة األǹبار تȭǘد أ % 60تفيد اɋحصائيات الواردة يف اجلدول أعالȻ أن 

 Ûالسمعي البصري واملعلوماتية ƙعالقة ب ȫنتاج و  % 44هناɋللمصلحة  % 70ملصلحة ا
للمصلحة  % 10للمصلحة األوىل و  % 04التقنيةÛ أما الǾين يرون العكȄ فتقدر النسبة ب 

ة الثالثة دون اɋجابة عن السǘالÛ فالعالقة للمصلح  %  22للمصلحة الثالثة و  %  08الثانية و 
ة بƙ املعلوماتية والسمعي البصري هي عالقة وȕيدةÛ فتدǹل هȻǾ الوسائل ضمن املوجود

  .التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واالتصال
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  : 4اجلدول رقم 
  البصري واملعلوماتية -مدɁ دراية املبحوثƙ بالعالقة املوجودة بƙ السمعي

  

Ƙاتاملتغ 
  اتاɋجاب

25-35  35-50  50 ȧفما فو  
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  نسبةال  العدد

 %60  30 %40  20 %70  35  نعم

 %20  10 %22  11 %02  01  ال

 %20  10 %38  19 %28  14  دون إجابة

țموŎ100  50 %100  50 %100  50  ا% 
  
  

بالنسبة للفǞة العمرية بƙ  % 70تفيد اɋحصائيات الواردة حسب متغƘ السنÛ أن نسبة  
 40قة بƙ السمعي البصري واملعلوماتيةÛ نفȄ النسبة تقدر ب سنة ترɁ أن هناȫ عال 35و 25

  .للفǞة الثالثة% 60للفǞة الثانية و  %
 % 20للفǞة الثانية و %22للفǞة األوىل و % 2أما الǾين يرون العكÛȄ فتقدر النسبة ب

 øال تقدر بǘجتب عن الس Ɓ Ɣأما ال Ûة الثالثةǞة األوىل و  %28للفǞة الثاني  %38للفǞللف Ûة
وجهƙ لعملة " دوالȭروا"للفǞة الثالثةÛ فعالقة السمعي البصري باملعلوماتية ȭما يقول  %20و

  .واحدة
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  : 5جدول رقم 

  قارنة بالتماثلية Ýالوسائل الرقمية ممȜ التعامل  ةن علɂ دراية بصعوبوهل املبحوث
Ƙاتاملتغ 

  اɋجابات
25-35 35-30 50 ȧفما فو  

  النسبة  العدد  النسبة  ددالع  النسبة  العدد
 %62  31 %48  24 %88  44  نعم

 %34  17 %40  20 %08  04  ال

 %04  02 %12  06 %04  02  دون إجابة

țموŎ100  50 %100  50 %100  50  ا% 
  

تȭǖد اɋحصائيات الواردة يف اجلدول أن هناȍ ȫعوبات مهنية للتعامل مȜ الوسائل 
 62للفǞة الثانية و % 48للفǞة العمرية األوىلÛ و  %88الرقمية مقارنة بالتماثليةÛ فنجد نسبة 

Û واملالحȘ أن هȻǾ النسب ȭبƘة جداÛ للفǞة الثالثةÛ وينحصر ǽلȬ يف التربȌ بالدرجة األوىل%
 % 34للفǞة الثانية و % 40للفǞة األوىل و %8أما بالنسبة للǾين يرون العكÛȄ فتقدر النسبة ب

للفǞة  %12للفǞة األوىل و  %4السǘال فتقدر النسبة ب  للفǞة الثالثةÛ أما الǾين ƶ Ɓيبوا عن
  .للفǞة الثالثة% 4الثانية و

فيقول مدير القناة أن اƪطǖ األساسي الǾي قمنا به ȭمسǞولƙ هو القيام بشراǒ تقنيات 
 Ǿالتسعينات من Ǿمن Ǩارتكب Ɣال ǒطاǹاأل Ȅوهي نف Ûلكن لن تستغل ولن تستعمل Ûوجتهيزات

  .)1(يتوقيƯ Ȥرب التجمع
  
  
  
  
  

                                                 
على الساعة الثانية بعد الزوال  28/12/2005مقابلة مع عوادي محمد، مدیر قناة المعرفة الجدیدة، بتاریخ  -)1(

  .بمقر التلفزیون
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  : 6اجلدول رقم 
  Ý الوسائل الرقمية مقارنة بالتماثلية مȜالتعامل  ةعلɂ دراية بصعوب هل املبحوثون

Ƙاتاملتغ 
  

  اɋجابات

  املديريات
  التقنية  اɋنتاج  األǹبار

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
 %80  40 %60  30 %50  25  نعم

 %02  01 %32  16  %30  15  ال

 %08  04 %08  04 %20  10  إجابةدون 

țموŎ100  50 %100  50 %100  50  ا% 

  
املبحوثƙ يواجهون من   %50بالنسبة ملتغƘ املديرياتÛ فنرɁ الفǞة يف مديرية األǹبار أن 

والتكوينÛ  مقارنة بالتماثليةÛ وǹاȍة التربȌلتعامل بالوسائل الرقمية ȍعوبات مهنية ا
 ȭ Ƙȡافية مقارنة Ɯجم الربامج والقنواتȭ Ûما نسجلوإن ȭانǨ موجودة فهي  Ûوالرسكلة

يف املصلحة التقنيةÛ أما الǾين يرون العكȄ فتقدر نسبتهم ب  %80يف مصلحة اɋنتاج و  60%
للمصلحة الثالثة ألŒم ال يزالون  %02للمصلحة الثانية و %32للمصلحة األوىل و  30%

 Ûجابة فقدرت النسبة ب يستعملون الوسائل التماثليةɋين امتنعوا عن اǾ30أما بالنسبة لل% 
قليلة امتنعǨ  ةوهي نسب. للمصلحة الثالثة % 08للمصلحة الثانية و   %08 للمصلحة األوىل و
  .بنعم والباɋجابة عن اɋجابة مقارنة 
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  : 7اجلدول رقم 
ومدɁ  ون اجلزائري ȻǾŏ التكنولوجيا اجلديدةعلɂ دراية بتجهيز التلفزي نهل املبحوثو

  سها إƶابا علɂ الربامج املقدمة Ýانعكا
Ƙاتاملتغ 

  اɋجابات
25-35  35-50  50 ȧفما فو  
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %60  30 %80  40 %76  38  نعم

 %28  14 %14  07 %20  10  ال

 %12  06 %06  03 %04  02  دون إجابة

țموŎ100  50 %100  50 %100  50  ا% 
  
  

  ƙة العمرية بǞالسن أن الف Ƙحسب متغ Ȼالبيانات الواردة يف اجلدول أعال Ƙإىل  25تش
35  ɂعل Ÿاƶإ ȃا انعكاƬ ديثةƩالتكنولوجيا ا ȻǾŏ أن جتهيز التلفزيون اجلزائري Ɂسنة تر

 للفǞة ما فوȧ % 60و %80سنة تقدر ب 50و  35بƙ أما  %76الربامج املقدمةÛ وǽلȬ بنسبة 

 % Ʊ20دȻ للǾين يرون أن جتهيز التلفزيون ال تنعكȄ علɂ الربامج املقدمةÛ  والعكȄسنة  50
 4عن السǘال فتقدر ب  للفǞة الثالثةÛ أما الǾين ƶ Ɓرب % 28للفǞة الثانية و % 14لفǞة األوىل و 

  .للفǞة الثالثة %12 للفǞة الثانية و % 6وللفǞة األوىل  %
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  الƎامǰ التلفزيوȹية املنتǲة وȥق التكنولوجيا الرقمية : املǶǤث الثالث 
  التǶليل األوƃ لǤياȹات االستمارة االستǤياȹية حسب العينة : املطلب األول 

  
  : 1جدول رقم 

  علɂ الربامج املقدمةƵǖية التكنولوجيا الرقمية مدɁ دراية املبحوثƙ ب
  

 اباتاɋج
  %النسبة  العدد  العينة

  %87  87  نعم

  %01  01  ال

  %12  12  دون إجابة

țموŎ100  100  ا%  
  

من املبحوثƙ ترɁ  % 87املقدرة بويتبƙ من ǹالل اجلدول أعالÛȻ أن النسبة الكبƘة 
 Ûالل الصورة والصوتǹ من Ȭلǽو Ûالربامج املقدمة ɂديثة علƩالتكنولوجيا ا ȃانعكا ȫأن هنا

وهǾا حسب ما هو وارد يف إجابات املبحوثÛƙ لكن ترɁ النسبة األǹرÛ  ɁوǾȭلȬ االفتراضية
يون التلفز Ý ألن اأن هȻǾ التكنولوجيا ال تنعكȄ علɂ الربامج املقدمة ملاø 01% ǽاملقدرة ب

اجلزائري ال يزال يعمل بالتكنولوجيا التماثليةÛ فنشاهد برامج مثلها مثل الȭ ƔانǨ من قبل يف 
أم ليسوا  ةبوصعلارƞا  ƁÛ جتب عن السǘال Û12% بقيǨ النسبة املقدرة ب سنوات الثمانينات

Ƭ ديثةƩكن القول أن التكنولوجيا اƹ ȃا األساǾƬ Ûțا املوضوǾŏ دراية ɂعل Ÿاƶإ ȃا انعكا
  . االفتراضية ǾȭلȬ علɂ الربامج املقدمة من حيث السرعةÛ الصوتÛ الصورة
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  : 2جدول رقم 
الرياضي يف التلفزيون القسم قسم األǹبار وƵǖية الرقمية يف ن علɂ دراية بوهل املبحوث

  Ýاجلزائري
  

 اɋجابات
  %النسبة  العدد  العينة

  %90  90  نعم

  %02  02  ال

  %08  08  بةدون إجا

țموŎ100  100  ا%  
  
  

علɂ دراية هم من املبحوثƙ  % 90تشƘ البيانات الواردة يف اجلدول أعالÛȻ أن نسبة 
قسم األǹبار والرياضي التلفزيون اجلزائريÛ حيث بعدما ȭان التعامل بƙ  يفƛديد الرقمية 

قÛ أȍبǴ اليوم التعامل املباشر وبواسطة الوثائ االتصالالصحفي ورئيȄ التحرير يتم عن ȕريق 
 أستوديوأفȒل ưا ȭان عليهÛ وباستعمال  والصوتعن ȕريق اɋعالم اÛƃɇ ويتم نقل الصورة 

ن اǂطة املرȭزية للبثÛ وهǾا حسب ما هو وارد يف إجابات عومن نقطة بعيدة  متنقل
قسم  يفأن املبحوثƙ ليسوا علɂ دراية ƛديد الرقمية  %2املبحوثÛƙ يف حƙ تȭǘد نسبة 

Ɓ جتب عن  % 08لتلفزيون اجلزائريÛ يف األƘǹ تبقɂ النسبة املقدرة ب لاألǹبار والرياضي 
  .السǘال
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  : 3جدول رقم 
   جيال الرقميةاألمدɁ دراية املبحوثƙ ب

  

 اتاɋجاب
  %النسبة  العدد  العينة

 %14  14  نعم

  %64  64  ال

  %22  22  دون إجابة

țموŎ100  100  ا%  
  

 علملبيانات الواردة يف اجلدول أعالÛȻ أن نسبة قليلة من املبحوثƙ الƔ علɂ تȭǘد ا
   : وتتمثل هȻǾ األجيال يف Û%14بǖجيال الرقمنة واملقدرة ب 

MPEG ƙيف جيل ÛMPEG (1) و ÛMPEG (2).   
بǖجيال  علممن املبحوثƙ ليسǨ علɂ  % 64يف حƙ تبقɂ النسبة الكبƘة واملقدرة ب

يبدو ȍعبÛ لكن  األجوبة الواردة يف استمارات املبحوثÛƙ فǚن هǾا السǘالفحسب  Ûالرقمنة
 øهناȫ تناقÛȐ فكيȤ يتعامل مȜ هȻǾ الوسائل وال يعرȣ أنواعهاÛ وتبقɂ النسبة املقدرة ب

   .Ɓ جتب عن هǾا السǘال 22%
فكيȤ يتعامل هǾا املهƗ مȜ هȻǾ الوسائل وال يعلم بǖجيال الرقمنةÛ سيما الǾين  
   .Ɓ جتب عن السǘال 22%ون باملصلحة التقنية للتلفزيونÛ وتبقɂ النسبة املقدرة بø يشتغل
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  حتليل بياȹات االستمارة االستǤياȹية حسب املتƘȢ : املطلب الثاين 
  

  : 1اجلدول رقم 
ن علɂ دراية بتجهيز التلفزيون اجلزائري ȻǾŏ التكنولوجيا اƩديثة ومدɁ وهل املبحوث

  ƶابا علɂ الربامج املقدمة Ý اőا إانعكاس
Ƙاتاملتغ 

 
  اɋجابة

  املديريات
  التقنية  اɋنتاج  األǹبار

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
 %38  19 %64  32 %80  40  نعم

 %20  10 %16  08 %12  06  ال

 %42  21 %20  10 %04  02  دون إجابة

țموŎ100  50 %100  50 %100  50  ا% 
  

من املبحوثƙ يرون أن التلفزيون  % 80الواردة يف اجلدول أعالȻ أن  تشƘ البيانات
 %12اجلزائري والتكنولوجيا اجلديدة Ƭا انعكاȃ علɂ الربامج املقدمةÛ يف حƙ تȭǘد نسبة 

 Ûدون إجابة عن هǾا السǘال وȭل هȻǾ اɋجابات ȭانǨ لقسم األǹبار % 4العكȄ من ǽلȬ و
اȫ عدم النسق بƯ ƙتلȤ األجهزة املستعملة بǚنتاج الصور وبثها إن هن" :فيقول مدير قناة املعرفة

ضعيفة أن املفروȏ يكون البث قبل أن يكون جتديد وسائل اɋنتاجÛ فالقرارات فردية يف هǾا 
Û وملسنا يف مديرية اɋنتاج نفȄ النسب )ư")1ا يǘدي عدم إسهام اɇالت يف هǾا الشǖن Ûالشǖن

Ʃ فكان اجلواب بنعم Ûتقريباƃ64 وا %Û  16وبال %Û  واملصلحة التقنية % 20ودون إجابة Û
  .دون إجابة% 42بال  % Ǿȭ38% Û20لȬ بنعم 

  
  
  

                                                 
على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر  28/12/2005مقابل مع عوادي محمد، مدیر قناة المعرفة، بتاریخ  -)1(

  .التلفزیون
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  : 2اجلدول رقم 
م الرياضي واجلديد الǾي جلبته لقسم األǹبار والقس Ûةيعلɂ دراية بالرقم هل املبحوثون

 Ý يف التلفزيون اجلزائري  
Ƙاتاملتغ 

  اɋجابات
  فوȧفما  50  35-50  25-35
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %58  29 %50  25 %30  15  نعم

 %04  02 %14  07 %18  09  ال

 %38  19 %36  18 %52  26  دون إجابة

țموŎ100  50 %100  50 %100  50  ا% 
  

تتراوǳ أعمارهم الǾين من املبحوثƙ  % 30 ةتوضǴ البيانات الواردة يف اجلدول أن نسب
 ƙسنة 35إىل  25بÛ بار وǹجديد لقسم األ Ǩيف  يالرياضالقسم يرون أن الرقمنة جلب

 %58فما فوȧ يعربون بنسبة  50سنة و 50و 35 بƙمن لفǞة العمرية من ا % 50و  .التلفزيون
 14سنة  50إىل  35سنة و 35إىل  25من املبحوثǽ ƙوي الفǞة العمرية  %18والعكȄ يرون أن 

 35إىل  25بƙ  ما فǞة هكǾا نرƁ .Ɂ جتب عن السǘال %50من الفǞة العمرية فوȧ  %38و  %
 نسبة سنة تȭǘد علɂ 50وفوȧ . % 36سنة  50 إىل 35وبƁÛ  ƙ جتب عن السǘال % 52سنة 

38%.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 Ǩالثانيالفص  : ǻالتلفزيوني الجزائر ǨǮǖها في الǭإسها ǹدǭية وǮǡتكنولوجيا االتصال الر  
 
 

 128

  : 3اجلدول رقم 
شǖنه تقدƇ برامج من مدɁ دراية املبحوثƙ بتعميم التكنولوجيا الرقمية يف التلفزيون اجلزائري 

  .األجنبية تهادفة يف املستوɁ أم أن هȻǾ التكنولوجيا جمرد تقليد للتلفزيونا تلفزيونية
Ƙاتاملتغ 

  اتاɋجاب
25-35  35-50  50 ȧفما فو  
  النسبة التكرار النسبة التكرار  النسبة  التكرار

أن تعميم التكنولوجيا الرقمية يف -
التلفزيون اجلزائري ƹكن أن تقدم 

ǽا برامج تلفزيونية يف املستوɁ إ
 والȁمها استغلǨ أحسن االستغالل

التكوين والتربȌ وإال تبقɂ جمرد تقليد 
 Ɂرǹللقنوات التلفزيونية األ ɂأعم

  األجنبية

69  61.06% 20  50% 11  23.40%

%76.59  36 %50  20 %38.93  44  دون إجابة

țموŎ100  47%100  40 %100  113   ا% 
  

أن الرقمية يف التلفزيون اجلزائري ƹكن جممل اɋحصائيات تشƘ أن تعميم التكنولوجيا   
تقدم برامج تلفزيونية يف املستوÛɁ إǽا استغلǨ أحسن االستغاللÛ سيما التكوين والتربȌ وإال 

وهǾا ما عربت عنه الفǞة العمرية . تبقɂ جمرد تقليد أعمɂ للقنوات التلفزيونية األǹرɁ األجنبية
 ƙة العمر % 50و % 61.06سنة  35إىل  25بǞللف ƙسنة 50 – 35ية بÛ 23.40و  ȧة ما فوǞللف
  .سنة 50

  %76.59و ÛللفǞة العمرية الثانية %50و Ûمن الفǞة العمرية األوىل %38.94وتبقɂ نسبة    

  .للفǞة العمرية الثالثة دون إجابة عن السǘال
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  : 4اجلدول رقم 
شǖنه تقدƇ برامج جلزائري من ن امدɁ دراية املبحوثƙ بتعميم التكنولوجيا الرقمية يف التلفزيو

  .تلفزيونية هادفة يف املستوɁ أم أن هȻǾ التكنولوجيا جمرد تقليد للتلفزيونات األجنبية
Ƙاتاملتغ 

  اتاɋجاب
  التقنية  اɋنتاج  األǹبار
  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار

أن تعميم التكنولوجيا الرقمية يف التلفزيون 
يف  ةأن تقدم برامج تلفزيوني اجلزائري ƹكن

املستوÛɁ إǽا استغلǨ أحسن االستغالل 
Ȍسيما التكوين والتربÛ  جمرد ɂوإال تبق

األǹرɁ  ةتقليد أعمɂ للقنوات التلفزيوني
  األجنبية

20  21.27%60  80% 20  64.51%

%35.48  11 %20  15%78.72  74  دون إجابة

țموŎ100  31%100  75 %100  94  ا% 
  

  ɋا Ƙأن تعميم التكنولوجيا الرقمية يف التلفزيون تش Ȼحصائيات الواردة يف اجلدول أعال
برامج تلفزيونية يف املستوɁ إǽا استغلǨ أحسن االستغاللÛ سيما التكوين  تقدƇ اجلزائري ƹكن

والتربȌ وإال تبقɂ جمرد تقليد أعمɂ للقنوات التلفزيونية األǹرɁ وهǾا ما عربت عنه املصلحة 
  .التقنية املديرية %64.51لإلنتاج و %80و  21,27%باألǹبار التلفزيونية اجلزائري بنسبةاملتعلقة 
 %20للمصلحة األوىل و ø 78.72%أما الǾين ƶ Ɓيبوا عن السǘال تقدر النسبة ب   

ال  ǾƬا األساƹ ȃكن القول أن هȻǾ التكنولوجيا. للمصلحة الثالثة % 35.48للمصلحة الثانية و 
  .  ǽا Ɓ تالȁمها تربصات يف امليدانÛ وتستغل أحسن استغاللقصة إنا جتلب جديد
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  األلعاب الرياضية العربية العاشرة من خالل التلفزيون اجلزائري :  الفصل الثالث
  تȢطية التلفزيون اجلزائري لɊلعاب الرياضية العربية العاشرة : املǶǤث األول 
  حتليل بياȹات االستمارة االستǤياȹية حسب العينة : املطلب األول 

  

   : 1جدول رقم 
  .دɁ دراية املبحوثƙ بتقدƇ التلفزيون لأللعاب الرياضية العربية يف ثوب تكنولوجي جديدم

  
 اɋجابات

  العينة
  %النسبة  العدد

  %60  60  نعم

  %20  20  ال

  %20  20  دون إجابة

țموŎ100  100  ا%  

  
زيون من املبحوثƙ يرون أن التلف  %60تشƘ البيانات الواردة يف اجلدول أعالÛȻ أن نسبة 

اجلزائري قدم األلعاب الرياضية العربية يف ثوب تكنولوجي جديدÛ حيث استعملȭ Ǩل األجهزة 
التلفزيون اجلزائري جلمهورȻ  هǽات النوعية املتطورة وهǾا لتغطية هǾا اƩدث املتميزȭ Ûما قدم

 Ȼدȭا ما أǾوه ÛɁرǹالتلفزيونات األ Ɠح Ȅأن يناف țوحاول بقدر املستطا Ûمن حمترمȁ يف
ترɁ بǖن  % 20العديد من الصحفيƙ الǾين قمنا باستجواŏمÛ وبقيǨ النسبة املقدرة ب 

التلفزيون اجلزائري Ɓ يقدم األلعاب الرياضية العربية يف ثوب جديد مقارنة مȜ التلفزيونات 
األǹرÛɁ علɂ أساȃ مدة البث ونوعية الصورة والصوتÛ وȭيفية نقل هǾا اƩدثÛ وتبقɂ نسبة 

20 % Ɓ ȬلǾȭالǘجتب عن الس .  
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  : 2جدول رقم 

  .مدɁ دراية املبحوثƙ لتغطية التلفزيون لأللعاب الرياضية العربية العاشرة يف مستوɁ اƩدث
  

 اتاɋجاب
  %النسبة  العدد  العينة

  %92  92  نعم

  %12  12  ال

  %02  02  دون إجابة

țموŎ100  100  ا%  

  
املبحوثƙ يرون بǖن التلفزيون  من % 92يتبƙ من ǹالل اجلدول أعالÛȻ أن نسبة 

اجلزائري ȡطɂ األلعاب الرياضية العربية العاشرة بصورة ȭاملة وموضوعية ƞعƖ أنه ȭان يف 
Û فكان يف مستوɁ التلفزيونات حدث أو لقطةمستوɁ اƩدثÛ أي Ɓ يتخلȤ عن ȭل 

ƪمهنيو التلفزيون أن يكتسبوا ا țاستطا Ûدث الرياضيƩا اǾالل هǹ ومن ÛɁرǹربة والتجربة األ
من  % 12وبكل سهولةÛ بقيǨ نسبة مستقبال الƔ تǘهلهم أن يتعاملوا مȜ هȻǾ األحداث 

 ȬلǾȭو Ûحسبهم إىل نسبة استعمال الوسائل الرقمية Ȝا راجǾوه ÛȬلǽ Ȅيرون عك ƙاملبحوث
نقȌ التكوين والتربȌ يف هǾا اŎالǾƬ Ûا من الصعب اƩديث عن التغطية الكاملة والشاملة 

Ƭ نسبة Ƙǹيف األ Ǩبقي Ûدث الرياضيƩا اǾ2 % الǘا السǾجتب عن ه Ɓ.  
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  : 3  جدول رقم
  .تطرȧ أȍحاب املهنة علɂ هǾا اƩدث الرياضي املتميز

 

 اɋجابات
 %النسبة  العدد  العينة

حدث رياضي ال بȃǖ بهÛ ونتمƖ أن تكون يف  -
  01%  01  .مثل هȻǾ األحداث

تطعنا من ǹالله أن حدث رياضي عاديÛ اس -
  01%  01  .من بعȐ اƪربات اجلديدة نستفيد

مثله مثل األحداث الرياضية األǹرÛɁ التلفزيون  -
Ȭلǽ يف Ȼأن يفرضه وجود ț06%  06  .اجلزائري استطا  

  01%  01  .حدث ال بȃǖ به -

-  țدث املتميز استطاƩا اǾالل هǹ من
  01%  01  .الصحفيون االستفادة من ǹالل هȻǾ التجربة

  01%  01  .حث رياضي جديد -

بفȒل هȻǾ األحداث تكتسب اجلزائر اƪربة يف  -
Ȭلǽ.  01  %01  

االرجتالية وعدم التجهيز اجليد يǘثر علɂ العمل  -
Ɨ01%  01  .امله  

  87%  87  دون إجابة

țموŎ100  100  ا% 

 
 Ûتميزنستنتج من ǹالل إجابات املبحوثƙ حول السǘال املتعلق Ǿŏا اƩدث الرياضي امل

اȍةÛ فهناȫ من يعتربȻ حدث رياضي ال بȃǖ بهÛ اȭ ƪل مهƗ ينȚر إىل هǾا اƩدث بنȚرتهأن 
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ستطعنا اȫ من يرɁ بǖنه حدث رياضي عاديÛ إونتمƖ أن تكون مثل هȻǾ األحداثÛ يف حƙ هن
 ÛɁرǹاألحداث الرياضية األ Ȅويعترب نفسه نف Ûربات اجلديدةƪا Ȑالله أن تستفيد من بعǹ من

لفزيون اجلزائري استطاț أن يفرȏ وجودȻ يف ǽلÛȬ ومن ǹالله استطاț الصحفيون والت
نوț من االرجتالية  فيه االستفادة من هȻǾ التجربة الرياضية اجليدةÛ يف األƘǹ يرون هǾا اƩدث

 وعدم التجهيز اجليد والǾي يǘثر بطبيعة اƩال علɂ العمل املهȭ ÛƗل هȻǾ اɇراǒ حȒيǨ بنسبة

  .من املبحوثƶ Ɓ ƙبوا عن هǾا السǘال87%  سبةبقيǨ ن %13
وǾƬا األساƹ ȃكن القول أن هǾا اƩدث الرياضي عادي استطاț الصحفيون اجلزائريƙ أن 

  .يكتسبوا التجربة واƪربةÛ والتعامل مȜ هȻǾ األحداث بسهولة
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  املتƘȢ  حتليل بياȹات االستمارة االستǤياȹية حسب: املطلب الثاين 

  

  
  : 1اجلدول رقم 

ية العربية يف ثوب تكنولوجي مدɁ دراية املبحوثƙ بتقدƇ التلفزيون اجلزائري األلعاب الرياض
  جديد

Ƙاتاملتغ 
  اتاɋجاب

25-35  35-50  50 ȧفما فو  
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %88  44 %84  42 %68  34  نعم

 %08  04 %12  06 %24  12  ال

  %04  02 %04  02 %08  04  ن إجابةدو

țموŎ100  50 %100  50 %100  50  ا% 
  
  

سنة أن التلفزيون  35إىل  25من الفǞة العمرية بƙ  % 68تȭǘد النسبة املقدرة ب   
اجلزائري قدم األلعاب الرياضية العربية يف ثوب تكنولوجي جديدÛ نفȄ الشيǒ بالنسبة للفǞة 

 ƙفنسب 50إىل  35العمرية ب Û88 و % 84ة سنة%   ȧة ما فوǞين يرون  50للفǾأما ال Ûسنة
بالنسبة للفǞة   %12 وÛ 35إىل   25بƙ بالنسبة للفǞة العمرية ما  % 24العكÛȄ فتقدر النسبة ب 

 ƙأما  سنة 50إىل  35ب ȧة ما فوǞيبوا 08% تقدر النسبة ب سنة  50بالنسبة لفƶ Ɓ ينǾأما ال
 øجابة فقدرت بɋة  % 8عن اǞة الثانية و  %4األوىل و للفǞة الثالثة%  4للفǞللف.   
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  : 2اجلدول رقم 
مدɁ دراية املبحوثƙ بتقدƇ التلفزيون اجلزائري األلعاب الرياضية العربية يف ثوب تكنولوجي 

  .جديد
Ƙاتاملتغ 

 
  اɋجابات

  املديريات
  التقنية  اɋنتاج  األǹبار

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
 %80  40 %72  36 %76  38  نعم

 %16  08 %26  13 %10  05  ال

 %04  02 %02  01 %14  07  دون إجابة

țموŎ100  50 %100 50 %100 50  ا% 
  

    

األǹبار ترɁ أن  مديريةمن  % 76تفيد املعلومات الواردة يف اجلدول أعالÛȻ أن نسبة    
ربية يف ثوب تكنولوجي جديدÛ نفȄ النسبة املقدرة التلفزيون اجلزائري قدم األلعاب الرياضية الع

التقنيةÛ العكȄ وجدناȻ عند قسم  املديريةيف  % 80اɋنتاج و  ملسناها عند مديرية %  72ب 
  .التقنية املديريةيف  % 16اɋنتاج و  املديرية يف % 26 و  %10األǹبار بنسبة 

Û لإلنتاج %2ألǹبار و مديرية ا % 14أما بالنسبة للǾين امتنعوا عن اɋجابة تقدر نسبتهم ب 
  . املديرية التقنية %4 وبنسبة

  .وجممل القول أن التلفزيون اجلزائري قدم األلعاب الرياضية العربية يف ثوب تكنولوجي جديد
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  : 3اجلدول رقم 
 Ɂدث الرياضي املتميزاهتمام مدƩا اǾƬ ƙاملبحوث  

Ƙاتاملتغ 
  

  اتاɋجاب
25-35  35-50  50 ȧفما فو  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
 %86  43 %82  41 %90  45  نعم 

 %08  04 %16  08 %06  03  ال

 %06  03 %02  01 %04  02  دون إجابة

țموŎ100  50 %100  50 %100  50  ا% 
  

 25أن الفǞة العمرية بÛ  ƙتشƘ البيانات الواردة يف اجلدول أعالȻ حسب متغƘ السن  
 Û%82سنة نسبتها املقدرة بø  50إىل  35وسنة تȭǘد أن هǾا اƩدث الرياضي متميزÛ  35إىل 
للفǞة العمرية  % 6سنةÛ أما الǾين يرون العكȄ فتبلȠ النسبة ب  50للفǞة ما فوȧ   %86و

يف حƙ الǾين Ɓ يدل بǚجاباőم  للفǞة العمرية الثالثةÛ % 8و ÛللفǞة العمرية الثانية %16األوىل و
Ƞة العمرية األوىل %4النسبة  تبلǞللفÛ ة العمرية الثانية % 2وǞللفÛ 6و %  Ûة العمرية الثالثةǞللف

  .ǾƬا األساƹ ȃكن القول أن هناȫ اهتمام املبحوثǾƬ ƙا اƩدث الرياضي املتميز
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  : 4اجلدول رقم 
Ɂدث الرياضي املتميز اهتمام مدƩا اǾŏ ƙاملبحوث.  

Ƙاتاملتغ 
  
  

  اتاɋجاب

  املديريات
  التقنية  اɋنتاج  األǹبار

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار
 %82  41 %84  42 %88  44  نعم

 %20  10 %16  08 %06  03  ال

 %18  09 %00  00 %06  03  دون إجابة

țموŎ100  50 %100  50 %100  50  ا% 
  
  

بنسبتها املقدرة وياتÛ فتȭǘد مديرية األǹبار نفȄ املعلومات ملسناها عند متغƘ املدير  
أن هǾا اƩدث متميز وال يعترب ȭبقية األحداث الرياضية األǹرÛɁ وتعرب مديرية Û  % 88ب 

 82و Ûأن هǾا اƩدث يعترب ȭبقية األǹبار الرياضية األǹرÛɁ % 84اɋنتاج نسبتها املقدرة ب 

  .ة التقنيةبالنسبة للمديري %
من مديرية األǹبار علɂ اجلواب املتعلق  %6لعكÛȄ فتȭǘد نسبة أما الǾين يرون ا   

ة ملسناها ألحداث الرياضية األǹرɁ ونفȄ النسبباƩدث الرياضي العادي الǾي يعترب ȭبقية ا
  .للمصلحة التقنية % 20و  % 16اɋنتاج واملقدرة ب  مديريةعند 

ديرية للم 00%ة ملديرية األǹبارÛ وÛ بالنسب% 6أما الǾين Ɓ يعربوا عن إجاباőم تقدر النسبة ب 
ǾƬا األساƹ ȃكن القول أن هǾا اƩدث متميز وليȭ Ȅبقية باملديرية التقنية  18%اɋنتاجÛ و 

Ɂرǹاألحداث الرياضية األ.  
  

  
  
  
  
  
  



 Ǩالثالثالفص  :              ǻالجزائر ǯخالل التلفزيو ǰǭ رةǁاǖية الƛرǖية الǉاب الرياǖاألل  
 
 

 139

  
  

  استǺدام الوسائل الرقمية والتماǭلية يف التلفزيون اجلزائري : املǶǤث الثاين 
  االستمارة االستǤياȹية حسب العينة حتليل بياȹات : املطلب األول 

  
  

  : 1جدول رقم 
التماثلية يف  امدɁ دراية املبحوثƙ بتعميم التقنيات الرقمية أم الȁال يستعمل التكنولوجي

Ǩالوق Ȅنف.  
  

 اتاɋجاب
  %النسبة  العدد  العينة

  01%  01  نعم

  01%  01  ال

  06%  06  دون إجابة

țموŎ100  100  ا% 
  

وهي نسبة ȭبƘة جدا ترɁ أن  96%واردة يف اجلدول أعالÛȻ أن نسبة تشƘ البيانات ال
 اهناȫ تعميم التقنيات الرقميةÛ وال ȁال يستعملون يف نفȄ الوقǨ ما يسمɂ بالتكنولوجي

التماثلية الƔ تبدوا سهلة االستعمال حسب Ǔراǒ املبحوثÛƙ ألن التعامل مȜ هȻǾ الوسيلة ȭان 
الǾي جعل املبحوثƙ  الشيǒ لرقمية الƔ تفتقد إىل التربȌ وهونتيجة التجربةÛ عكȄ التقنية ا

يȭǘدون علɂ واجب املǘسسة تنȚيم تربصات حƓ يتم التعامل بسهولة مȜ هȻǾ الوسيلة 
من املبحوثƙ يرون العكÛȄ أي االستعمال النسƑ والȒعيȻǾƬ Ȥ  00%اجلديدةÛ بقيǨ نسبة 

  .من املبحوثƙ 04%نسبته  هǾا السǘال ما نالتقنيةÛ يف األƁ Ƙǹ جتب ع
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  :  2جدول رقم 

  ÝمدɁ دراية املبحوثƙ بالتقنية الرقمية وهل الȁمتها تربصات وتكوين يف هǾا امليدان 
  

 اɋجابات
  %النسبة  العدد  العينة

 05%  05  نعم

 60%  60  ال

  35%  35  دون إجابة

țموŎ100  100  ا% 
  
  

التقنية الرقمية  نمن املبحوثƙ يرون أ  05%يتبƙ من ǹالل اجلدول أعالȻ أن نسبة 
الȁمتها تربصات يف امليدانÛ لكن حسب هȻǾ النسبة الǞȒيلة فǚن مهƗ التلفزيون ال يزالون 

إǽ يرون أن  Ûمن املبحوثƙ 60%يواجهون ȍعوبات التعامل معهاÛ وهǾا ما أثبتته نسبة 
ɂيبق ƙأجهزة رقمية متطورة يف ح Ɩالتلفزيون اجلزائري اقت  Ȝراج ȣاȭ Ƙȡو Ȍا ناقƬاستعما
وهǾا ما يǘثر سلبا علɂ مردودية  Ûبطبيعة اƩال إىل النقȌ يف التربȌ والتكوين يف هǾا اŎال

اɋنتاج اɋعالمي مقارنة بالتلفزيونات األǹرɁ الƔ تستعمل هȻǾ التقنية بكل سهولة دون عوائق 
  .ا السǘالمن املبحوثƶ Ɓ ƙيبوا عن هǾ 35%وȍعوباتÛ بقيǨ نسبة 
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  : 3جدول رقم 
الرقمية يف التلفزيون اجلزائري من شǖنه تقدƇ  امدɁ دراية املبحوثƙ بتعميم التكنولوجي

   .جمرد تقليد للتلفزيونات األجنبية ابرامج تلفزيونية هادفة يف املستوɁ أم أن هȻǾ التكنولوجي
  

 اتاɋجاب
 %النسبة  العدد                               العينة                                 

-  ɂالتكنولوجيا يف أحسن ما يرام وإال تبق ȻǾب استعمال هƶ
Ƙȡ 12  12  تقليدا ال% 

  %01  01  يتوقȤ علɂ املشرفƙ علɂ الربجمة -

  %08  08  هي جمرد تقليد -

  %01  01  من جهة مهم ومن جهة تقليد -

  %01  01  ية يف االǹتيارهناȫ حر -

- ǳالطمو Ɂبرامج يف املستو Ƈ01  01  تقد%  

  %01  01  برامج جيدة -

  %01  01  إǽا ȭان جديد يف الربجمة -

Ʊد بعȐ  الربامج التلفزيونية تبث مثلها يف القناة العربية  -
  %01  01   األǹرÛɁ لǾلȬ ليȄ هناȫ برامج أǹرɁ يف املستوɁ املطلوب

  %01  01  ات وتكوينات ƶب أن تكون تربص -

  %01  01  نعم برامج هادفة إǽا استعملǨ بطريقة عقالنية  -

  %01  01  باɋضافة إىل الوقƠÛ Ǩسƙ املنتوج التلفزيوين -

  %01  01  يƶب أن يتبȜ اƩدث التكنولوج -

  %01  01  يدǹل ضمن متطلبات العصر -

  %01  01  إǽا ȭانǨ هناȫ مهنية -

  %67  67  دون إجابة

  ț  100  100%اŎمو
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من شǖنه تقدƇ برامج  Ûفيما يتعلق بتعميم التكنولوجيا الرقمية يف التلفزيون اجلزائري
هناȫ تȒارب يف اɇراÛ  ǒتلفزيونية هادفة يف املستوɁ أم أŒا جمرد تقليد للتلفزيونات األجنبية

ȫال فهناǘا السǾحول هÛ التكنولوجي ȻǾأن استعمال ه Ɂأحسن ما يرام امن ير ɂعلÛ  ɂوإال يبق
 Ûالربجمة țيف قطا ƙاملشرف ɂعل Ȭلǽ Ȥويتوق ÛɁرǹللقنوات األجنبية األ ɂجمرد تقليد أعم
 ɂر علȭǾما أسلفنا الȭ Ȭلǽ Ȥويتوق Ûإي برامج جديدة ǳالطمو Ɂبرامج يف املستو Ƈوتقد

   .الربجمة
ة األǹرɁ فيȒيȤ املبحوثÛƙ أن هناȫ برامج تلفزيونية جزائرية تبث مثلها يف القناة العربي

أن انعدام التربȌ يبقɂ  املستوɁ املطلوبÛ ويقول املبحوثونلǾلȬ ليȄ هناȫ برامج أǹرɁ يف 
Û باɋضافة جمرد تقليدÛ وتكون هادفة إǽا استعملǨ بطريقة عقالنيةÛ وƠسƙ املنتوج التلفزيوين

Ǩمهنية إىل الوق Ǩانȭ اǽل ضمن متطلبات العصر إǹويد .  
من املبحوثƙ امتنعوا اɋجابة  67%وبقيǨ نسبة  Û 33%وحȒيǨ هȻǾ التعاريȤ بنسبة

 ɂأحسن ما يرام دليل عل ɂالتقنية عل ȻǾكن القول أن استعمال هƹ ȃا األساǾƬ Ûالǘعن الس
واستعماƬا بطرȧ عقالنية وإال بقي جمرد تقليد أعمɂ للقنوات  Ûاالتحكم يف هȻǾ التكنولوجي

Ɂرǹالتلفزيونية األ.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 Ǩالثالثالفص  :              ǻالجزائر ǯخالل التلفزيو ǰǭ رةǁاǖية الƛرǖية الǉاب الرياǖاألل  
 
 

 143

  
  حتليل بياȹات االستمارة االستǤياȹية حسب املتƘȢ : لثاين ااملطلب 

  
  : 1اجلدول رقم 

  .مدɁ دراية املبحوثƙ بǖجيال الرقمية
Ƙاتاملتغ 

  اتاɋجاب
25-35  35-50  50 ȧفما فو  
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %30  15 %20  10 %16  8  نعم

 %60  30 %66  33 %60  30  ال

 %10  05 %14  07 %24  12  دون إجابة

țموŎ100  50 %100  50 %100  50  ا% 
  

   ƙة العمرية بǞن الفǚف ÛȻ35و  25حسب البيانات الواردة يف اجلدول أعال  Ɂسنة تر
 %60سنةÛ و  35-25بƙ  ةبالنسبة للفǞة العمري % Û20 و لعلɂ دراية ȻǾŏ األجيا % 16أن 

 ƙة العمرية بǞسنة 50-35بالنسبة للفÛ  ل % 30و ȧة ما فوǞسنة 50لف.  
 ƙة العمرية بǞفنجد نسبة  35 – 25أما بالنسبة للف Û60 %  Ûاألجيال ȻǾŏ دراية ɂعل Ǩليس

 35وبƙ   % 24سنةÛ أما الǾين ال ƶيبون عن السǘال تقدر ب 50بالنسبة للفǞة ما فوȧ  % 66و

  .سنة 50بالنسبة للفǞة العمرية ما فوȧ  % 10و Û %14سنة تقدر ب 50و
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  : 2اجلدول رقم 
   جيال الرقميةاألمدɁ دراية املبحوثƙ ب

Ƙاتاملتغ 
  
  

  اɋجابات

  املديريات
  التقنية  اɋنتاج  األǹبار

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
 %30  15 %16  08 %20  10  نعم

 %40  20 %64  32 %50  25  ال

 %30  15 %20  10 %30  15  دون إجابة

țموŎ100  50 %100 50 %100 50  ا% 
  
  

نفȄ الفكرة ملسناها عند فǞة املبحوثƙ حسب متغƘ املديرياتÛ فنجد قسم األǹبار   
  .SX ; IT MيȭǾرون بǖن أجيال الرقمية هي % 20بنسبة  ةاملسجلالنسبة 

من مديرية  % 50بالنسبة ملصلحة التقنيةÛ وتعترب نسبة  % 30 و بالنسبة لقسم اɋنتاج % 16و
املبحوثƙ ليسوا علɂ دراية بǖجيال الرقميةÛ Û من ألوىل لفǞة اتعترب ȭبƘة بالنسبة لوهي األǹبار 

للمصلحة التقنيةÛ أما الǾين Ɓ يدلوا بǚجاباőم حول  من املديرية  %40لقسم اɋنتاج و % 64و
 من املديرية %20اɋنتاجÛ و  من مديرية %20 لقسم األǹبار و % 30 املوضوț فتقدر ب

  .ةالتقني
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  : 3اجلدول رقم 
ستعمل التكنولوجيا التماثلية يف نفȄ تزال تمدɁ دراية املبحوثƙ بتعميم التقنيات الرقمية أم ال 
Ǩالوق   

Ƙاتاملتغ 
  اɋجابات

25-35  35-50  50 ȧفما فو  
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %46  23  %56  28 %60  30  نعم

 %14  07 %16  08 %20  10  ال

 %40  20 %28  14 %20  10  ون إجابةد

țموŎ100  50 %100  50 %100  50  ا% 
  

تȭǘد اɋحصائيات الواردة يف اجلدول أن التلفزيون اجلزائري قام بتعميم التقنيات   
   .للفǞة الثالثة %46و  ÛللفǞة الثانية % 56و  ÛللفǞة األوىل % 60تقدر بنسبة  ةالرقمي

ائري ال يستعمل هȻǾ التقنيات لوحدها بل هناȫ استعمال أما الǾين يرون أن التلفزيون اجلز
للفǞة الثالثةÛ أما % 40و ÛللفǞة الثانية %16و  %20ب  Ûللتكنولوجيا التماثلية وتعرب الفǞة األوىل

للفǞة  % 40و  ÛللفǞة الثانية % Û 28للفǞة األوىل Û% 20الǾين ƶ Ɓيبوا عن السǘال فقدرت ب 
   .الثالثة
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  : 4ل رقم اجلدو

ا التماثلية يف نفȄ ستعمل التكنولوجيتزال ت مدɁ دراية املبحوثƙ بتعميم التقنيات الرقمية أم ال
Ǩالوق  

Ƙاتاملتغ 
 

  اɋجابات

  املديريات
  التقنية  اɋنتاج  األǹبار

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
 %94  47 %84  42  80%  40  نعم

 %04  02 %08  04 %12  06  ال

 %02  01 %08  04 %08  04  دون إجابة

țموŎ100  50 %100  50 %100  50  ا% 
  

بتعميم التقنية الرقمية تشƘ البيانات الواردة يف اجلدول أعالȻ حسب متغƘ املديريات   
حسب مديرية  أم ال تزال تستعمل التقنية التماثلية يف نفȄ الوقÛǨ حسب مديرية األǹبار

حوثƙ يتفقون علɂ مȒمون السǘالÛ نفȄ النسبة سجلناها عند من املب % 80األǹبار أن نسبة 
 ø 12%التقنيةÛ أما الǾين يرون العكȄ فتقدر النسبة ب املديريةبالنسبة  %94مديرية اɋنتاج و
للمديرية الثالثةÛ يف حƙ الǾين ƶ Ɓيبوا علɂ  %  4و Ûللمديرية الثانية %8و Ûللمديرية األوىل

ǾƬا . التقنية املديرية % 2و Ûاملديرية اɋنتاج %8و  Ûديرية األǹبارمل %8 السǘال تقدر النسبة ب
مية ويف نفȄ الوقǨ تستعمل التكنولوجيا األساƹ ȃكن القول أن هناȫ استعمال للتقنيات الرق

   .التماثلية
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  : 5اجلدول رقم 
  .نتربصات وتكوين يف امليداȁمتها تساǗل املبحوثƙ حول التقنية الرقمية إǽا ال

Ƙاتاملتغ 
  اɋجابات

25-35  35-50  50 ȧفما فو  
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %80  40 %68  34 %40  20  نعم

 %08  04 %20  10 %30  15  ال

 %12  06 %12  06 %30  15  دون جواب

țموŎ100  50 %100  50 %100  50  ا% 
  
  

 ة الرقمية الȁمتها تربصات يف امليدانوȍلنا إىل أÛ التقنيبالنسبة للسǘال املتعلق بالرقمنة   
للفǞة العمرية بƙ  % 68و Ûسنة 35إىل  25للفǞة العمرية بƙ  % 40تȭǘد النسبة املقدرة ب 

أما الǾين يرون العكÛȄ فتȭǘد  .سنة 50فȭǖثر للفǞة العمرية أȭثر من  %80و  Ûسنة 35-50
 35للفǞة العمرية بƙ  % 20نة و س 35إىل  25من املبحوثƙ يف الفǞة العمرية بƙ  % 30نسبة 

   .سنة 50للفǞة العمرية فوȧ  % 8سنة و 50إىل 
إىل  35عند الفǞة العمرية بƙ  % 30أما الǾين امتنعوا عن اɋجابة عن السǘال فتقدر ب   

ǾƬا األساƹ ȃكن القول أن التقنية الرقمية  Ûسنة% 50بالنسبة للفǞة ما فوȧ  %12و  Ûسنة 50
   .ولكن ȭ Ƙȡافية الȁمتها تربصات
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  : 6اجلدول رقم 

  .تساǗل املبحوثƙ حول التقنية إǽ الȁمتها تربصات وتكوين يف امليدان
Ƙاتاملتغ 

 
  اتاɋجاب

  املديريات
  التقنية  اɋنتاج  األǹبار

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
 %72  38 %52  26 %64  32  نعم

 %20  10 %20  10 %26  13  ال

 %04  02 %28  14 %10  05  ون إجابةد

țموŎ100  50 %100  50 %100  50  ا% 
  

 %52و  Ûاألǹبار مديرية % 64تشƘ اɋحصائيات الواردة يف اجلدول أعالÛȻ أن نسبة   
التقنيةÛ حول التقنية الرقمية ومدɁ مالȁمتها للتربصات يف  املديرية %72و  Ûاɋنتاج مديرية

   .ها بنعمامليدان وهȻǾ النسب ȭانȭ Ǩل
 مديرية % 20األǹبار و مديرية % 26 أما فيما ȌƸ باللǾين يرون العكÛȄ نسبة  
للمصلحة  % 10التقنيةÛ أما الǾين ƶ Ɓيبوا عن السǘال تقدر النسبة  املديرية%  20اɋنتاج و 
   .التقنية املديرية % 4اɋنتاج و  ديريةمل % 28األǹبار و 

 ȻǾكن القول أن هƹ ȃا األساǾƬ Ûافيةȭ Ƙȡ متها تربصات وتكوينات لكنȁالتقنية الرقمية ال
   .مقارنة بالتقنيات اجلديدة املستعملة الƔ اقتناها التلفزيون اجلزائري
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   :االستنتاجات العامة 

من ǹالل Ɯثنا هǾا يف شقيه النȚري والتطبيقيÛ يتبƙ لنا التطورات اƩاȍلة يف ميدان 
العالم واالتصالÛ جعلǨ التنافȄ يشتد ثلة يف التكنولوجيات اجلديدة لاɋعالم واالتصالÛ واملتم

ņمȭ من حيث إنتاج الربامج Ûلية والعامليةǂالقنوات التلفزيونية ا ƙب Ȝا ما دفǾوه ÛǄا ونوعا
أن Ʒاول جتديد وسائله وأن يتكيȤ مȜ  - والǾي هو حمل دراستنا هȻǾ  -بالتلفزيون اجلزائري 

العصر اɋعالمي اƩاÛƃ وǽلȬ من ǹالل االستثمارات يف ميدان الرقمنةÛ حيث ȭلفته بƙ سنة 
يف االستثمار بÛ ø أȭثر من أربعة مليارات دينار جزائريÛ أي بنسبة ارتفاț 2003و  2000

-2003باɋضافة إىل استثمارات تتعدɁ املبلȠ األولÛ بƙ سنة . 1999-1990مقارنة بسنة  %317
  .البصري للتلفزة الوȕنية وبǖحدث الوسائل الرقمية - Û بتجديد العتاد السمعي2006

ة لكن املالحȘ هو أن هȻǾ االستثمارات وهǾا التجديد  يف األجهزة السمعية البصرية الرقمي
اƩديثةƁ Û يالحȘ يف الواقȜ ال من حيث مȒامƙ الربامج وال من حيث النوعية يف الصوت 

  .والصورة والديكور

فمن ǹالل االستمارة االستبيانيةÛ ومن ǹالل املقابالت الƔ أجريǨ مȜ املهنيƙ يف التلفزيون 
 Ȥعدم التكي Șيالح Ûاجلزائري) ƙاملهني Ȥأي عدم تكي :Ư Ûƙحفيȍ ÛƙتقنيÛƙرج (... Ȝم

  :هȻǾ التكنولوجيا اجلديدة يف السمعي البصريÛ وهǾا راجȜ إىل 

النقȌ الكبƘ يف التكوين علɂ هȻǾ الوسائل اجلديدةÛ وǾȭلȬ نقȌ الرسكلةÛ وبالتاƃ ال ينتȚر  -
Ǆماȭو Ǆبرامج جيدة نوعا Ƈتقد ƙاملهني ǒالǘمن ه.  

جلديدةÛ ال يشرȫ فيه التقنيون املتخصصونÛ بل استراتيجية التلفزيون يف شراǒ واقتناǒ األجهزة ا -
ƃوبالتا Ûǒدارة مهمة الشراɋستراتيجية تتوىل اɋا ȻǾاضع هǹ Ƙȡة ةņلدراسة جدي.  

عند اقتناǒ أجهزة Ƨعية بصرية جديدةÛ ال تستغل أحسن استغاللÛ أو أŒا تستغل بنسبة ضعيفة  -
فقات بالتلفزيون باقتناǒ أجهزة أǹرɁ حديثة مقارنة بطاقتها اƩقيقية حƓ يقوم املشرفون علɂ الص

Ǆلياȭ تستغل Ɓ Ɣال Ûاألجهزة األوىل ɂعل.  
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Û وهȻǾ األجهزة تتطلب أجهزة )HD(إجراȍ ǒفقة القتناǒ أجهزة رقمية حديثة عالية اجلودة  -
لوسائل البث علɂ مستوɁ املǘسسة الوȕنية للبث اǽɋاعي والتلفزي ) ư)HDاثلة عالية اجلودة 

)TDA(Û  الوسائل أي ȻǾه ƒتق Ɓ Ǩالȁما Ɣوال)HD.(   

Û والǾي ƣنه ȡالǾȭ)HD( ǇلȬ بالنسبة للمشاهدƶ Ûب أن يتوفر علɂ جهاȁ تلفاȁ عاƃ اجلودة  -
 50(الǾي يبلƣ Ƞنه ما بƙ  –) Décodeur(ديكودور  -يف السوƶ Ż Ûȧب أن يقتƗ جهاȁ مشفر 

تناول املشاهد اجلزائري البسيȔ هȻǾ اɋمكانية حÛ Ɠ فمƹ Ɠكن أن يكون يف م)1()أورو € 60إىل 
   .يتمكن من مشاهدة برامج تلفزيونية عالية اجلودة

 ƙعالمية للتلفزيون اجلزائري للدورة الرياضية العربية العاشرة بɋبالنسبة للتغطية ا
 .ȭانǨ عادية جداÛǄ حƓ مȜ استعمال الوسائل الرقمية اƩديثة 2004/10/08و  24/09/2004

يالحȘ شيǞاǄ جديداǄ من حيث عملية  مȜ املشرفƙ علɂ هȻǾ التغطيةƁ Ûفمن ǹالل إجرائنا للمقابلة 
اǹɋراج أو الصوت والصورةÛ فكانǨ عادية حƓ مȜ استعمال الوسائل الرقميةǹ Ûاȍة اƩافالت 

دة من التقنيƙ ألن تكوين التقنيƙ علɂ هȻǾ الوسائل ȭان حمدوداÛǄ وبالتاƃ هي إرا. املتنقلة الرقمية
   .يف استعمال هȻǾ الوسائل

-  țا يتطلب لكل نوư Ûرقمية من أجهزة السمعي البصري țد يف التلفزيون اجلزائري عدة أنواƱ
Ɠح Ǆرقميا Ǆواحدا Ǆفكان من األجدر هو استخدام نوعا Ûبالنسبة لعملية البث Ɠة حȍاƪال أجهزته ا 

țنيتطلب عدة أجهزة لكل نوȚا ما الحǾوه Û يف ƙاملهني Ȝم Ǩأجري Ɣالل املقابلة الǹ من Ȼا
   .التلفزيون اجلزائري

  

  

  

  

                                                 
، على 09/12/2005، یوم TDAمحمد محيو، المدیر العام لمرآز البث اإلذاعي والتلفزي : مقالة مع السيد -)1(

  .TDAصباحا بمقر  10الساعة 
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   : اخلامتة 

ȭان لȚهور التلفزيون يف أوائل اƪمسينيات أثرȻ علɂ العالقات الƔ تتعدɁ اƩدود 
األرضية ȭلها بل وفتǴ التلفزيون بالتطورات التكنولوجية اجلديدة قنوات تغطي الكرة ... الوȕنية

باملعلومات والصور واألǹبار وƘȡها من الربامجÛ وارتبȔ هǾا التطور بǖقمار االتصال الصناعية 
Communication Satellite . ة اليونسكوǞدرت هيȍوقد أ ÛǒاȒا عن االتصال يف عصر الفŏتاȭ

  .وȭيفية استخدام األقمار الصناعية يف ǹدمة أȡراȏ االتصال اجلماهƘي

Ǩ التطورات التكنولوجية االلكترونية يف اƩرب العاملية الثانيةÛ علɂ اǹتراț التلفزيون وقد أسهم
الǾي أȍبǴ يف وقǨ قصÛƘ الوسيȔ االلكتروين املسيطر ال علɂ النطاȧ اǂلي الو Ɨȕ فحسبÛ بل 
ية علɂ النطاȧ العامليÛ وǽلȬ ليȄ بالنسبة للربامج الƔ يتم تبادƬا بƙ الدول فحسبÛ بل إمكان

 ǒالبث التلفزيوين ملا وراÛاألقمار الصناعية ȧالȕǚدود بƩا  

أو االتصال Û وأȍبحنا نتحدث منǽ ǾلȬ اƙƩ عن اɋعالم 1962وقد بدأ يف إȕالقها سنة 
 ǒاȒالف Ɓيف عاCommunication in the space age . ل حال عصر التلفزيون يعتربȭ ɂوعل

ا يتوقƬ Ȝا من تǖثƘات حديثة علȭ ɂيفية يةÛ نȚراǄ ملواتصال بالنسبة للتاريǸ االتصاÛƃ ثورة إعالنية
Ȑها ببعȒاتصال الشعوب بع.  

البصري وباملعلوماتية مȜ تطور اɋعالم اƃɇ -وقد ارتبطȭ Ǩل من االتصاالت عن بعد بالسمعي 
Ǩهور االنترنيșو.  

يةÛ ومن ǎƣة șهرت املنافسة ȭما فتحǨ الرقمنة اŎال الواسȜ لبث القنوات التلفزيونية اǂلية والعامل
  .علɂ أشدها بƙ القنوات التلفزيونية اǂلية والعاملية

التلفزيون اجلزائري ȭغȻƘ من القنوات التلفزيونية اجلديدة األجنبيةÛ وǹاȍة  ومن هǾا املنطلقÛ بدأ 
جهة العربيةÛ الدǹول إىل تكنولوجيات االتصال الرقمية يف السنوات األƘǹة بشكل تدرƶي ملوا

 ɂعل Șة يبحث له عن مكانة ليحافƣ ومن Ûاملنافسة الشديدة الناجتة عن القنوات العربية واألجنبية
Ÿهور عرƤ البحث عن Ż Ûيف مرحلة أولية Ûاألقل ɂعل ȻهورƤ . فقام باستثمارات ضخمة يف
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ألبيÛ Ȑ وقنوات حوȏ البحر اTV5ميدان الرقمنةÛ ودǹوله الشراȭة مȜ القنوات األجنبية ȭقناة 
 øب ȣا يعرƞ ÛȔاملتوسC.O.P.E.A.M.  

  .-ȭما رأينا يف Ɯثنا هǾا  - لكن استثماراته ȭانǨ يف حملها حيناÛǄ وƁ تكن يف حǹǓ ƙر 

البصري حمتكراÛǄ أي عدم وجود تعددية يف القنوات التلفزيونية يف  -ولكن مادام جمال السمعي 
دي الستراتيجية التلفزيون اجلزائري Ƙȡ اجلزائرÛ سواǒ عمومية أو ǹاȍةƶ Ûعل النȚر بشكل ج

  .وبالتاƃ ال نصل إىل الغاية اƩقيقيةÛ وهي مكانته بƙ التلفزيونات العربية واألجنبية. مكتمل
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 ǔراجǮة الǮائǡ:  
  

  : العربيةباللȢة املراجع 
- Ûابراقن حممود ȧƎموسوعي لإلعالم واالتاملـ ȃقامو Û فرنسي (صال– Ÿمنشورات )عر Û

 Ûاجلزائر Ûللغة العربية ɂاألعل ȄلŎ2004ا .  

-  ÛƘهȁ مدخل لعلوم اإلعالم واالتصالاحدادن Ûديوان املطبوعات اجلامعية Ûاجلزائر Û1991.  

-  ÛƘهȁ اعة والتلفزةاحدادنǽاإل Ǹتاري Ûاجلزائر Ûديوان املطبوعات اجلامعية Ûȇة حممد قدوƤتر Û
1984 .  

-  Ûيزȭنقوال مار Ûسلسلة وسائل االتصال املتعددة ملتميدياالسلي فرانسوا Ûƙاد شاهǘة فƤتر Û
  .علوم تقنيةÛ عويدات للنشر والطباعة

Û دار قباǒ للطباعة والنشرÛ الدوليةدراسات يف االتصال والدعاية Û اإلعالم الدوÛƃ بدر أƥد -
 Û1998القاهرة.  

-  ÛميدƩبسيوين عبد اǺدليل است Ûتȹترȹكة االǤدام ش Ȝيȁللنشر والتو ǒمكتبة ابن سينا Ûمصر
 Û1996والتصدير.  

-  Ûدƥث يف ابن مرسلي أǶǤال ǰȽإلعالم واالتصالمنا Ûديوان املطبوعات اجلامعية Ûاجلزائر Û
2005 .  

-  ÛميدƩحفري عبد اȧاȥǓالتلفزيون اجلزائري واقع و Ûاجلزائر Ûنية للكتابȕسسة الوǘامل Û
1985 .  

 قسنطينةÛ اجلزائرƯرب علم اجتماț االتصالÛ / Û مدخل إىل االتصال اجلماƘȽيفȒيلÛ ليو د -

2003.   
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-  Ûايرولȭ صريةروالنǤة املكتوبة والسمعية الȥاǶالصÛة مرشلي حممدƤتر Û  ديوان املطبوعات
Û1984 اجلزائر اجلامعية.  

-  Ȥالشري ÛحممودÛيوترǤات الكومǶا موسوعة املصطلȭاملكتبة األ Ûيةƹ1995د.  

-  Ûميد حممدƩعبد ا Ʉث العلمǶǤيف الدراسات اإلعالميةالÛالكتاب Ɓعا Ûالطبعة األوىل Û 
 Û2000 القاهرة .  

  .1995 بƘوتÛ  Û دار اƬدǭÛɁورة املعلومات ووسائل االتصالحممودÛ علم الدين  -

ورة جديدة فيȄ نȚام نيكلوȃ بƘوبورتÛ ترƤةƘƧ Û إبراهيم شاهÛƙ التكنولوجية الرقميةÛ ث -
  Û2001 دار الفكر العرÛŸ مصرÛ 1واالتصاالتȓ Û اƩسابات

-  Ûديثة يف عصر املعلوماتعماد مكاوي حسنƩتكنولوجيا االتصال ا ȓ Û1 الدار املصرية Û
Û1993 القاهرة اللبنانية.  

-  Ûتلعقاب حممدȹترȹاال  Ûورة املعلوماتǭ وعصرÛȜيȁدار هومة للطباعة والنشر والتو  Ûاجلزائر 
1999  .  

-  ÛاعيلƧقالية ا ȣبعادمعراǕاإلعالم حقائق وÛديوان املطبوعات اجلامعية Û Û1999 اجلزائر.  

-  Ûة -التلفزيونالعياضي نصر الدينƭƎالÛارة الثقافةȁمنشورات و ÛɁǗور ǒراǓ املشاهدة Û 
 Û1998 دمشق .  

-  ÛرونǹǓأجي و Ûȫ وسائل اإلعالموارنÛة ميشال تكلةƤتر Û  Ûالقاهرة ÛŸمكتبة الوعي العر
1984.  

-  ÛŸدار الفكر العر Ûإنتاج الربامج يف الراديو والتلفزيون Ûتكنولوجيا االتصال Ûيد شكريŎعبد ا
 Û1995مصرȋ Û25.  
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  :املراجع باللȢة الفرȹسية 
- Bertrand and Jean- Claude, Médias : Introduction à la Presse, la Radio et la 
Télévision, 2 ème éd, Paris, Ellipses Marketing, 1999. 

- Fracis Balle, Médias et sociétés, Presse, édition Cinéma, Radio, Télévision, 
Internet, CD- Rom-DVD, 10 éd, Paris, 2001. 

- Jean Maric Andry et Robedrt Ducos-Ader, Droit de l’information, 2 édition, 
Paris, Dalloz, 1982. 

- Mc Luhan Marchalle, Pour comprendre les médias, éd Mame/ serial, coll 
points, Paris, 1997, p 404. 

- Modeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, 10 éd, , Dalloz,  Paris , 
Juin 1996. 

- Rudolph Mark Torben et Beyer Ame, truc, astuces et secrets Internet, traduit 
par Wolf Pierre, M. Serri Laurance 1éd Micro application, Paris 1997, P 691. 

 

 

  :والدراسات  ألƜـاǫا
ȁعموم مهديÛ برامج األȕفال يف التلفزيون اجلزائريÛ أȕروحة دȭتوراȻ دولة يف علوم اɋعالم  -

 Û2005/2004واالتصال.  

-  Ȝجمتم Ûلعقاب حممد Ûدولة  يف علوم االعالم واالتصال Ȼتوراȭروحة دȕأ Ûعالم واملعلوماتɋا
2001/2000.  

-  ÛȔاملتوس ȣضفا ɂعالمي علɋالتدفق ا Ûديƥ دƥدراسة نشرت يف الندوة الدولية حول (أ :
Û )عوامل للحوار والسالم يف حوȏ البحر األبيȐ املتوسȔ: البصرية  –وسائل اɋعالم السمعية 

   .ȋ Û64-59 2002أفريل  13-14اجلزائر 

البصرية يف  –دافȜ أم حافز لتطور املبادالت السمعية : جون نوبل ديÛƑ التطور التكنولوجي  -
دراسة (رهان دƹقراȕي وثقايفÛ : البحر األبيȐ املتوسÝ Ȕ التلفزيون العمومي يف العصر الرقمي 
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عوامل للحوار والسالم يف حوȏ :  البصرية –نشرت يف الندوة الدولية لوسائل اɋعالم السمعية 
Ȕاملتوس Ȑالبحر األبي( Ûاجلزار Û14-13 أفريل Û2002 ȋ Û76-67.   

-  Ûت حممود ابراقنȹترȹية: االǶجملة اللغة العربية دراسة اتصالية ومصطل Û) ȄلŎجملة يصدرها ا
   .Û2002 ȋ Û337-299 اجلزائرÛ العدد السابǹ  ÛȜريȤ )األعلɂ للغة العربية

دراسة نشرت يف الندوة الدولية (مشروț القرن الواحد والعشرونÛ : ريÛ حمطة االتصال يوفا -
عوامل للحوار والسالم يف حوȏ البحر األبيȐ املتوسÛȔ : حول وسائل اɋعالم السمعية البصرية 

 Û2002أفريل  13-14اجلزائر ȋ Û26-11.  

  
- Djamel Bouddjimi, N ouvelle Téchnologies de l’information et de la 
communication et développement : l’arrivage de l’Algérie à la société de 
l’information, Octobre 2004. 

- Arthur Andersen, L’impact de la télévision numérique sur la fourniture de 
programmes, étude de l’union Européenne de radio- télévision, VER, Octobre, 
1998. 

- C.A. Calliard, La télévision directe par satellites, Colloque de Strasburger, la 
circulation des informations et le droit international éd A Pedone, 1978, p 143. 

- Damiel Boudet et Montplaisir, télévision numérique et haute définition, rapport 
établi à la demande du premier ministre français, octobre 2004. 

- Patrice Flichy, Technologies Finde fe siècle : L’internet et la radios (Revue 
réseaux n° 100) CENT/ Hernies science publicationts, 2000, p 251. 

- Timothy Balding, Liberté de la presse, Forum Mondial des rédacteurs en chef, 
association Mondial des journaux. 

http://www.premier-ministre gour.fr/IMG/pdf/ rapport-boudet2.pdf. 

http://www.tdf/article/archive/1574/. 
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  :اŎالت والدوريات 
Û شرȭة فنون Û3 تونÛȄ العدد )جملة يصدرها اƠاد إǽاعات الدول العربية(ت العربية اǽɋاعا -

 Û2001الرسم والنشر والصحافة.  

Û شرȭة فنون Û1 تونȄ العدد )جملة يصدرها اƠاد إǽاعات الدول العربية(اǽɋاعات العربية  -
 Û2000الرسم والنشر والصحافة.  

Û شرȭة فنون Û4 تونÛȄ العدد )د إǽاعات الدول العربيةجملة يصدرها اƠا(اǽɋاعات العربية  -
 Û1999الرسم والنشر والصحافة.  

Û شرȭة فنون Û4 تونÛȄ العدد )جملة يصدرها اƠاد إǽاعات الدول العربية(اǽɋاعات العربية  -
 Û2001الرسم والنشر والصحافة.  

Û شرȭة فنون 3ونÛȄ العدد Û ت)جملة يصدرها اƠاد إǽاعات الدول العربية(اǽɋاعات العربية  -
 Û2000الرسم والنشر والصحافة.  

Û شرȭة فنون Û2 تونÛȄ العدد )جملة يصدرها اƠاد إǽاعات الدول العربية(اǽɋاعات العربية  -
 Û2003الرسم والنشر والصحافة.  

Û شرȭة فنون Û4 تونȄ العدد )جملة يصدرها اƠاد إǽاعات الدول العربية(اǽɋاعات العربية  -
  .2002سم والنشر والصحافةÛ الر

Û شرȭة فنون Û4 تونÛȄ العدد )جملة يصدرها اƠاد إǽاعات الدول العربية(اǽɋاعات العربية  -
 Û2001الرسم والصحافة.  

Û شرȭة فنون Û3 تونÛȄ العدد )جملة يصدرها اƠاد إǽاعات الدول العربية(اǽɋاعات العربية  -
 Û1999الرسم والنشر والصحافة.  

Û شرȭة فنون Û3 تونÛȄ العدد )جملة يصدرها اƠاد إǽاعات الدول العربية(عات العربية اǽɋا -
 Û2002الرسم والنشر والصحافة.  
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Û تونÛ43 Ȅ تونÛȄ العدد )جملة يصدرها اƠاد إǽاعات الدول العربية(التلفزيونÛ الثقافةÛ اƬوية  -
 Ûاعيةǽوث ودراسات إƜ 1999سلسلة.  

Û شرȭة فنون Û3 تونÛȄ العدد )ة يصدرها اƠاد إǽاعات الدول العربيةجمل(اǽɋاعات العربية  -
 Û2001الرسم والنشر والصحافة.  

Û شرȭة فنون Û1 تونÛȄ العدد )جملة يصدرها اƠاد إǽاعات الدول العربية(اǽɋاعات العربية  -
 Û1999الرسم والنشر والصحافة.  

  .Û2005 أفريلÛ178 Û مصرÛ العدد )عربيةجملة يصدرها اƠاد إǽاعات الدول ال(الفن اǽɋاعي  -

  .Û2005 ديسمرب 6العدد ) جملة تصدرها دولة أملانيا( DeutshlandدوتȈ الند  -

  .Û2003 جانفي 164اجلزائرÛ العدد ) جملة يصدرها التلفزيون اجلزائري(جملة الشاشة الصغƘة  -

  .Û2004 مارȃ 225زائرÛ العدد Û اجل)جملة يصدرها التلفزيون اجلزائري(جملة الشاشة الصغƘة  - 

  .Û2003 ماي Û130 اجلزائرÛ العدد )جملة يصدرها التلفزيون اجلزائري(جملة الشاشة الصغƘة  -

  .Û2002 ماي Û129 اجلزائرÛ العدد )جملة يصدرها التلفزيون اجلزائري(جملة الشاشة الصغƘة  -

  .Û2002 جويلية 137اجلزائرÛ العدد Û )جملة يصدرها التلفزيون اجلزائري(جملة الشاشة الصغƘة  -

  .Û2004 فيفري Û221 اجلزائرÛ العدد )جملة يصدرها التلفزيون اجلزائري(جملة الشاشة الصغƘة  -

  .Û2003 أفريل Û187 اجلزائرÛ العدد )جملة يصدرها التلفزيون اجلزائري(جملة الشاشة الصغƘة  -

  
- Arrêté du 24 janvier 1987 partout organisation interne de l’entreprise nationale 
de télévision (J.O.R.A du 08/04/87), p 366. 

- Décret exécutif n° 91-100 du 20 avril 1991 érigeant l’entreprise nationale de 
télévision en établissement public à caractère industriel et commercial de 
télévision (J.O.R.A. n° 19 du 24 avril 1991), p 513. 

- La convention collective de l’ENTV. 
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  :اجلرائد 
-  źجريدة ليربLiberté العدد Û4012 Û29  2005نوفمرب.  

  .2005نوفمرب  Û29 4564جريدة اƪربÛ العدد  -

  .2005نوفمرب  Û19 4555اƪربÛ العدد جريدة  -

-  źجريدة ليربLiberté العد Û3473م Û ȃ2004ار.  

 źجريدة ليربLiberté العدد Û3472 Û29  2004فيفري.  

  .2004مارÛ4025 Û7  ȃ العدد Le Soirجريدة لسوار  -

  .2004مارÛ24  ȃ 4043جريدة اƪربÛ العدد  -

  .2004ماي  Û10 4075العدد Le Soir Ûجريدة لسوار  -

  .2004ماي  Û19 4083العدد Le Soir Ûجريدة لسوار  -

  .2005ماي  Û4404 Û26 العدد جريدة اƪرب -

  .2005جوان  Û16 4423جريدة اƪربÛ العدد  -

  .2004نوفمرب  Û2 4233جريدة اƪربÛ العدد  -

  .2004ديسمرب  Û5 4259جريدة اƪربÛ العدد  -

-  źجريدة ليربLiberté العدد Û3490 Û21  ȃ2004مار.  

  .2004أفريل  Û1 4049جريدة اƪربÛ العدد  -

- ȕن جريدة الوEl Watan العدد Û4062 Û6  2004أفريل.  

-  źƘجريدة لبLiberté العدد Û3506 Û8  2004أفريل.  

  .2004أفريل  Û7 1044جريدة الشروÛȧ العدد  -



 163

  .2004أفريل  Û10 5057جريدة اƪربÛ العدد  -

  .2004أفريل  Û7 4054جريدة اƪربÛ العدد  -

  .2004 أفريل Û4051 Û10 العدد Le Soirجريدة لسوار  -

  .2004ماي  Û4086 Û4 العدد El Watanجريدة الوȕن  -

  .2004ماي  Û4070 Û4 العدد Le Soirجريدة لسوار  -

  .2004ماي  Û4089 Û8 العدد El Watanجريدة الوȕن  -

  .2004ماي  Û4092 Û11 العدد El Watanجريدة الوȕن  -

  .2004ماي  Û4049 Û13 العدد El Watanجريدة الوȕن  -

  .2005أȭتوبر  Û4518 Û12 العدد Le Soirلسوار جريدة  -

  .2005سبتمرب  Û30-24 من 343جريدة اƪرب األسبوعيÛ العدد  -

  




