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  سجدة للخالق األعلى، رب العرش العظيم
  "الحمد هللا الذي هدانا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا"و

  :د أن أخص بهعرفاين أو شكري و 
  احملرتم الذي وثق يب وحرص على معونيت يف هذا العمل العلمي املتواضع

  ".حسين قـادري: "األستاذ الدكتورمؤطري 
  :الطاقم الفين والتقين لإلذاعة احمللية لوالية جيجل وعلى رأسهم          

  " عبد الحق فكرون: "املدير
  المناقشة بإذن اهللاأعضاء اللجنة العلمية  

  ولكل الذين أسهموا من قريـب أو بعيـد يف إمتام حبثي العلمي املتواضع         
  بــارك اهللا فيكــم جميعــا
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  اإلهــــــــداء
  

ً  ...........بعمر اهللا أطال والدي الحقّة لألبوة رمزًا كان من إلى  إكراما
  

 اعترافـا................اهللا حفظها والدتي حنانها بفيض غمرتني من إلى
  

 فخرا.....................وأختي أخي ليلي ظلمة في النور أسرجوا من إلى
  

 اعتزازاً ........حاضري ومستقبلي زوجي رفيق مودة، يكبرني من إلى
  

  تقديرا  .................إلى من تشرفت بنسبهم عائلتي وعائلة زوجي وهاب
  

 .وزمالئي صديقـاتي للحظات ولو الحياة بهم جمعتني من إلى
  

  .العلمي مشواري عصارة أهدي
                                                             

   رضــا نــوال                                                                   
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  اإلعالم وتكنولوجيا االتصال الحديثة: تخصص

  

  

  :استمارة مقابلة  بحث بعنوان 

  ميةـــــــــع إخراج البرامج التفاعلية في اإلذاعة الرقــــــــــــواق

      -  وذجاـــــأنميجل ــــــة جــــــــــإذاع -

في إطار إعداد مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير، نرجو منكم اإلجابة على األسئلة التالية بكل 

تم اختيارك لإلجابة عن هذه األسئلة بصفتك قائما على البرامج التفاعلية بإذاعة جيجل . موضوعية

  .المحلية

  :رافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإش         :                                        إعداد الطالبــة  

  حـــسيـن قـــــادري . د.أوال                                          ــــــــا نــــــرض       

  
  

  2011/2012: الجامــــــــعية السنة                                 
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  محايد  معارض  موافق  العبارة  الرقم
تنـــــي مخـــــرج برنامجـــــك   1

لوســــــــــــــــائط التفاعــــــــــــــــل 
  الحديثة

      

ـــــوفر وســـــائط  2 التفاعـــــل  ت
        الحديثة بشكل كاف

تشجع اإلدارة اسـتخدام   3
الوســـــــــــــائط التفاعليـــــــــــــة 

  الحديثة

      

تناســــــــب وســــــــائط التفاعــــــــل   4
        واحتياجات جمهور البرنامج
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ــــة   الوســــائط التفاعليــــة الحديث

  بفعالية كبيرة 

      



Equipements Radio Jijel : 

 

    La radio régionale de Jijel est une radio qui a diffusé ses programmes 
en numérique dès son inauguration c’est une radio entièrement 
numérique, elle se compose de : 

 

      *Un (01) studio de diffusion. 

      *Un (01) studio d’enregistrement. 

      *Une (01) cellule de montage - mixage.  

      *Stations de travail installés dans : 

 Salle de rédaction. 
 Salle d’Internet. 
 Salle de production. 

      *Une salle d’archivage muni d’un serveur. 

      *Salle de TDA. 

      *Un lot de matériel de reportage.  

 

        

 

  



1 Studio de diffusion : 

 

    

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Le studio de diffusion se compose de deux salles : une cabine speaker, 
et une régie technique séparées par deux vitres et liées par un SAS. 



 

    2-1-1- La régie technique :  

   

    C’est une cabine du technicien et du réalisateur, qui comprend : 

     *Une console de mixage numérique : DHD 2200 D plus un PC de 
configuration. 

     *Deux (02) PC de diffusion.  

     *Un insert téléphonique à 6 lignes (de marque Telos). 

     *Un ensemble d’écoute stéréophonique. 

     *Un système de signalisation. 

     *Un lecteur de compact disque (Denon). 

     *Deux onduleurs 

     *Un magnétophone à bande (Studer). 

     *Un démodulateur 

     *Un microphone d’ordre. 

 

2 Studio d’enregistrement : 

 

     

 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Un studio d'enregistrement est un local équipé afin de réaliser des 
enregistrements. Il comporte comme le studio de diffusion deux 
pièces liée par un SAS: une dans laquelle on capte le son à enregistrer 
(cabine des speakers), et une autre où l'on manipule, et enregistre les 
émissions en différer appelée régie technique.  

        

  2-1 La régie technique : 

 



    Le studio d’enregistrement de la radio régionale de jijel comprend les 
équipements suivants : 

 

       *Un pupitre de mixage numérique ON AIR 2000. 

       *Un PC d’acquisition/montage. 

       *Un ensemble d’écoute stéréophonique. 

       *Un lecteur de compact disque (Denon). 

       *Magnétophone à bande A807 (Studer). 

       *Un onduleur. 

 3- Cellule de montage/mixage : 

 

    C’est une salle ou les journalistes 
peuvent monter et mixer leurs fichiers 
sonores. 

Elle se compose de : 

    *Une console de mixage (Sound craft). 

    *Un (01) PC d’acquisition/montage. 

    *Un (01) onduleur. 

    *Un magnétophone à bande A807. 

    Le PC d’acquisition/montage est équipé par de logiciel de montage tel 
que : Wavelab. 

 

4- Stations de travail : 

 



    Parmi les nombreux domaines d'application où les ordinateurs ont 
apporter un réel progrès, avec un travail rapide et précis, le 
montage/mixage audio qui se fait en utilisant des logiciels spécifiques car 
l’introduction des PCs dans les radios a simplifié beaucoup de difficulté.  

  Les stations de travail, sont destinés aux journalistes, animateurs, 
réalisateurs et cachetiers  pour effectuer le montage (mixage) rapide et 
précis de leurs émissions. 

   

Les logiciels les plus utilisés dans la radio régionale de Jijel sont le Wavelab 
et virtuel DJ 

     

   1- Virtuel DJ : 

 

    C’est le logiciel utilisé dans le studio de diffusion, il se caractérise par : 

       *variation du gain. 

        *lecture, enregistrement, possibilité d’utiliser 14 pistes a la fois. 

           * L’option di KARAOK (éliminer le mixage : séparer la parole de la 
musique). 

 

    2- Le Wavelab : 

 

    WaveLab est un logiciel d'édition conçu pour le mastering et les 
opérations de restauration. Son fonctionnement intuitif en fait l'outil 
parfait pour le journaliste, animateur, réalisateur et cachetier pour le 
traitement de toutes les émissions, pubs, jingles, sonores. Il est 
indispensable dans toutes les stations de travail. 

Parmi ses nombreuses fonctionnalités on peut citer les plus utilisés : 



- Montage des sonores et émissions 

- Mixage (Par exemple ajouter des fonds musicaux à des enregistrements) 

- Changement de gain 

- Fondu entrée/sortie 

- Ajouter des effets tel que l’echo, noise gate, Eq-1,NaturelVerb..etc   

- Enregistrement des émissions, musique et chansons 

    

5- La salle d’archivage : 

 

    La salle d’archivage contient  un serveur (Fujitsu siemens) d’une grande 
capacité destiné pour stockage de tous les programmes diffusés à travers 
la radio régionale de Jijel. Ces émissions sont gravées et archivées sur CD. 

 

 6-La salle TDA : 

 

    C’est une salle  réservée  pour  la télédiffusion  algérienne, elle  
contient : 

  

- Une  armoire  appelée VSAT  la diffusion  par  satellite sur la fréquence 
94.8. Cette armoire  rassemble  un amplificateur,  modulateur, encodeur, 
un deuxième  amplificateur. 

 

- Un Emetteur pour la diffusion local (Jijel et ses environ) sur la fréquence 
89.4. 

 



- L’onduleur assure l’alimentation en cas de coupure de courant. 

 

2-9-Lot de reportage : 

     

a- Des enregistreurs NAGRA : 

 

    Ils sont Destiné aux journalistes, l’ARES-M est de la taille d'un téléphone 
portable et utilise les dernières technologies informatiques et de 
téléphonie mobile. Le haut degré de miniaturisation a permis d’y intégrer 
tous les outils nécessaires au travail des journalistes, notamment un 
éditeur. 

 

    L’ARES- M est également équipé d’un micro professionnel, d’un port 
USB, d’une mémoire interne de 1 GB, le tout fonctionnant sur deux 
simples piles « AA » qui  donnent à l’appareil une autonomie de 10 
heures. Elle contient une entrée/sortie en ligne. 

   

    Le transfert des enregistrements depuis la carte mémoire s’effectue 
grâce à un port USB, qui fonctionne sous PC et MAC ; le format des 
fichiers MPEG ou PCM est compatible avec les logiciels de montage 
installé sur Pc.  

 

    b- Les enregistreurs Olympus : 

 

    Ces modèles possèdent une qualité d'enregistrement remarquable, la 
lecture de fichiers MP3 et WMA, posdcats, et livres audio. Dédiés aux 
professionnels en déplacement ou au bureau. 



 

 

    Exemple : 

 

    Olympus WS311 MP3 : Enregistreur lecteur MP3, transfert USB direct, il 
est caractérisé par : 

     Stockage des données via USB, transfert direct rapide et simple 
• 6 modes d’enregistrement 
• 5 dossiers, jusqu’à 199 messages par dossier 
• Fonction réduction des bruits  
 

    La période d’enregistrement dépend de la qualité des piles utilisées.  

 

    c- L’enregistreur AMD MARANTZ: 

 

    C’est l’outil le plus fiable pour l’enregistrement, il a des entrées/sorties 
analogique et numérique, un microphone classique son alimentation est  
fournit en utilisant un chargeur.    

 

    d- L’enregistreur analogique NAGRA : 

 

    La NAGRA analogique est un enregistreur à bande, le traitement et le 
transfert de la matière brute se fait en utilisant un magnétophone à 
bande : le A807. 

 

 

 



  

 

   



إذاعـة  –واقع إخـراج البـرامج التفاعليـة فـي اإلذاعـة الرقميـة البحثية واملوسومة بعنـوان  الدراسة تسعى           
عــن مســتوى اخلدمــة التفاعليــة املقدمــة عــرب هــذه البنيــة اإلعالميــة بــالرتكيز  التعــرف إىل -جــاجيجــل المحليــة أنموذ

هـدفت  وقـد. الـربامج  اإلذاعيـة ذات الطبيعـة التشـاركية واحلواريـةعلـى أمنـاط الوسـائط الرقميـة املتبنـاة خـالل إخـراج 

  :الدراسة إىل حتديد

  التفاعلية على إخراج برامج إذاعة جيجل اخلصائص االجتماعية واملهنية للقائم.  
  وسائط احلديثةلالربامج التفاعلية بإذاعة جيجل ل إخراج  مدى إدراك القائم على.  
   ج الربامج التفاعلية بإذاعة جيجلمعدل استخدام الوسائط التفاعلية الرقمية خالل عملية إخرا. 

 24عـددها الـيت بلـغ  بإعـداد اسـتمارة مقابلـة مشلـت عينـة الدراسـة  الباحثـة قامـت الدراسـة، أهداف ولتحقيق     
العـادي مـن الشـبكة املوسـم  خـالل اجلزائريـة لواليـة جيجـل  اإلذاعـة مؤسسـة يف العـاملني مجيـع الدراسـة جمتمـع مـن

ا 2012-2011الرباجمية للعام   .م  من القائمني على إعداد وتقدمي وإخراج الربامج التفاعلية 

  :أمهها كان النتائج من جمموعة إىل الدراسة توصلت وقد

 رص القـائمون خـالل إخـراج ال تتجاوز اخلدمة التفاعليـة عـرب إذاعـة جيجـل املسـتوى التقليـدي حيـث حيـ
ـــين أبســـط براجمهـــا التشـــاركية علـــى  ـــت  تب ـــة ويف مقـــدمتها وســـيلة اهلـــاتف الثاب كشـــكل الوســـائط التفاعلي

ا إذاعة مرقمنة بشكل تام  .إخراجي ثابت  رغم كو

  ـــديات واملواقـــع  اإلدراك  الرقمـــياخنفـــاض معـــدل ـــى غـــرار املـــدونات واملنت ـــا اخلـــدمات الشـــبكية عل ملزاي
  .ى الربامج التفاعلية بإذاعة جيجلعموما لدى القائم عل االجتماعية 

  للقائم على الربامج التفاعلية بإذاعة جيجل فإن هذا األخري ينتمي إىل  االستعمال الرقميقياسا مبعدل
عـرب الفضـاء الشـبكي  الرقمـي  الفئة التناظرية اليت تفضل تكريس اخلدمة التقليدية على حساب التواجـد

ــة مــع اجلمهــور املســتمع واالســتفادة مــن خد ــه التواصــلية الفاعلــة يف تعزيــز مبــدأ التفاعلي ــالرغم مــن  مات ب
 .انتماء العينة إىل فئة الشباب 

 

   



        L’étude de recherche proposée sur la réalité de réalisation des  programmes  
d’interactivité au niveau de la radio numérique –le  cas de la radio jijel–  réponds  
objectivement la question posée sur le processus de la réalisation de ces programmes 
radiophoniques interactifs à l’air numérique . Cette analyse débute par une phase 
descriptive au cours de laquelle plusieurs services  de diffusions de radios numériques 
sont citées ainsi que les aspects et dimensions technologiques d’interactivité  
radiophonique . L’analyse se poursuit par l’examen, à partir d’un questionnaire 
d’interview correspond au méthode d’étude de cas choisi ,concernant  un  échantillon  
de  24 éléments chargé de réalisation et d’animation des programmes interactifs au 
niveau de radio Jijel durant la saison 2011-2012 ;  qui tente  de faire apparaître :  
 les Caractéristiques sociaux – professionnelles d’émetteurs chargés de 

réalisation des programmes interactifs de radio jijel.  
 La perception numérique  d’échantillon d’étude choisie . 
 L’usage numérique des nouveaux espaces interactifs de technologie. 

    
En conclusion , l’étude  résulte  le suivant : 

 L’outil téléphonique est le moyen interactif  le plus étulisé en matière de 
réalisation des programmes  d’interactivité au niveau de la radio numérique de  
jijel . 

 les usages de services Internet équivalents, comme les courriers électroniques, 
les réseaux sociaux, les forums, les blogs…  restent timides au niveau de radio 
jijel. 

 L’émetteur chargé d’animation et de réalisation des programmes  d’interactivité 
au niveau de la radio numérique de  jijel  classé à la phase analogue dont la 
plupart de ces membre  jeunes d’échantillon sont des êtres nom numériques. 

  

 

  

 

 

 

  



  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  مقدمــة  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



اإلعالميـة بالدرجـة األوىل علـى عنصـر التفاعليـة كسـمة اخلدمـة يعتمد النجاح اليـوم ،يف جمـال          
الــــيت تتزايــــد يومــــا بعـــد يــــوم مــــع مجلــــة التقنيــــات  للتطــــوراتأساســـية مميــــزة لإلعــــالم املعاصــــر ،واملواكـــب 

والوســـائل التكنولوجيـــة املتســـارعة الظهـــور واالنتشـــار،وعليه فقـــد  وجـــب علـــى وســـائل اإلعـــالم عمومـــا 
أن تربز مكان تواجدها يف ظل البيئة الرقمية اليت يتوقـف معيـار الوجـود  وعلى اإلذاعة املسموعة واحمللية

قمي النظام معجم تقسيم  يف ظلها على احلضور الرقمي حسب ّ  اخنراط التقسيم هذا يفيدحيث  ،الر
قمـي جتعـل الوجـود والتواصـل واإلنتـاج للتفكـري جديـدة منظومـة يف العـامل ّ ة الر ّ  للوجـود األوىل اخلاصـي

ّ  بشـكل ر موضـوع  فضـال عـن كـون  .عـام ّ ة التقنيـة تطـو ّ  يطـرح  واالتصـال اإلعـالم جمـال يف الوسـائطي
ة قضايا اليوم ّ ة معرفي هـاك رتدو  حادّ ـة اآلفـاق فهـم حـول ّل ّ  أفـرزه الـذي بكـاملر  اإلعالمـي للواقـع احلقيقي

ـة بيئـة ظهـور ّ ـع جديـدة عاملي ة تتمتّ ّ وعليـه يتخـذ موضـوع دراسـة أسـاليب .للمعلومـاتة فائقـ تـدفق بقـو
 اخلدمــة القــائمني علــى إخــراج املــادة اإلذاعيــة وفــق الــنمط التفــاعلي أمهيــة كــربى تنبــع عــن أمهيــة مســايرة

ا ويف  لبيئــة التقانيـةاإلذاعيـة يف الــزمن الرقمــي ملســتحدثات ا والعمــل علــى االســتغالل األمثــل خلصوصــيا
ـــا الوســـائط االتصـــالية احلديثـــة  دون غريهـــا مـــن املبتكـــرات  التفاعليـــة اخلـــدماتمقـــدمتها  ـــز  الـــيت تتمي

ــدف االتصـالية و  ات مــا بــ يف ســياقالتصــال إىل تعزيــز مبــدأ املشـاركة اإلعالميــة لطــريف اباألســاس الــيت 
  .و التشاركي أيصطلح عليه باإلعالم التفاعلي 

ـــا        واقـــع إخـــراج البـــرامج التفاعليـــة فـــي اإلذاعـــة "موضـــوع الدراســـة املوســـومة بعنـــوان وقـــد عاجلن
مع دراسة ميدانية إلذاعة جيجل احمللية وفق بناء منهجي احتـوى أهـم اخلطـوات املنهجيـة الـيت " الرقمية

يف الفصـل األول للدراســة كفصـل متهيــدي التزمتهـا الباحثـة خــالل تنـاول موضـوع البحــث جـاءت واردة 
 إىل جانــب القســم  تضــمن اهــم املنطلقــات املنهجيــة املعتمــدة يف اختيــار وبنــاء موضــوع البحــث املقــدم 

 البث اإلذاعـي الرقمـي  وخيـارات التكنولوجيـة التفاعليـةبالذي يوازي  الفصل الثاين املعنون  النظري
 نظريـة انتشـار المبتكـرات وهـيداخل النظرية ول منها باملتضمن  ثالثة مباحث أساسية تعلق األوقد 

Innovations diffusion  ة التكنولوجيــــــــةيــــــــنظريــــــــة الحتمو Technological 

Determinisme الـيت اسـتندت الدراسـة إليهـا يف تفسـري النتـائج املتوصـل إليهـا أمـا املبحـث الثـاين و
ليــتم خاللــه حتديــد مفهــوم البــث اإلذاعــي الرقمــي وأهــم  تطــور البــث اإلذاعــي الرقمــي :فجــاء بعنــوان 

التفاعليــة اإلذاعيــة  به خصائصــه وكــذا بعــض أوجــه أمناطــه التقنيــة أمــا يف املبحــث الثالــث فقــد عنونــا



اإلذاعيــة كمفهــوم يتجــه وخصصــناه عــرب مطالــب ثالثــة للحــديث عــن التفاعليــة  وأبعادهــا التكنولوجيــة
إىل جانــــب الرتكيـــز علـــى أهـــم أبعــــاد التكنولوجيـــة وأشـــكال جتســـيدها عــــرب حنـــو التخصـــص اإلعالمـــي 

وقد احتوى ثالثة التطبيقي  القسم كما اشتملت الدراسة على.املؤسسات اإلعالمية اإلذاعية األرضية 
مباحـــث ،إذ جـــاء كفصـــل ثالـــث ليـــربز اإلجـــراءات املنهجيـــة للدراســـة امليدانيـــة املتعلقـــة أساســـا بتحديـــد 
جمتمــع الدراســة وطريقــة اختيــار العينــة إىل جانــب حتديــد مــنهج البحــث وأدوات مجــع ومعاجلــة البيانــات 

الثـاين لتوضـيح عـرب ثالثـة مطالـب و علـى  احملصل عليها يف املبحث األول منه ، ليتم ختصـيص املبحـث
ـــةالرتتيـــب ،  ـــة والمهني ـــة إخـــراج لـــى للقـــائم ع الخصـــائص االجتماعي ـــرامج التفاعلي مســـتوى  ،  الب

 يـدام الرقمــــدل االستخــــمعـــ وأيضـــا  الوســـائط التكنولوجيـــة التفاعليـــةاإلدراك الرقمـــي لخـــدمات 
لنخـــتم البحـــث بالنتـــائج  املستخلصـــة بعـــد . ليـــةعج التفاخـــالل إخـــراج البـــرام للخـــدمات التفاعليـــة 

معاجلـــة البيانـــات املســـتقاة ميـــدانيا  إىل جانـــب جممـــوع التوصـــيات واالقرتاحـــات املمكنـــة لتفعيـــل عمليـــة 
والـيت جــاء  إخـراج الـربامج اإلذاعيـة يف اإلذاعـة املرقمنــة وفـق مـا يقتضـيه منطـق اإلعــالم التفـاعلي الرقمـي

لفصـــل األخـــري للدراســـة الـــذي يوضـــح ســـريورة إخـــراج الـــربامج استعراضــها خـــالل املبحـــث الثالـــث مـــن ا
   . التفاعلية عرب إذاعة جيجل 
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  :أهمية الدراسة أوال ،

مؤسسـة تصـور  اليـوم ميكـن ال أنـه يف اإلذاعـة اجلزائريـة ،  يف التفاعليـة موضـوع دراسـة أمهيـة تـربز   
 مسـتوى علـى سواء وهذا املختلفة، مجاهريها مع التفاعلية من أدىن حد بدوناليوم ،عصرية  إذاعية

الـذي تلعـب فيـه الوسـائط التكنولوجيـة الـدور احملـوري يف  يثاحلـد أو التقليـدي، شـكلها يف التفاعليـة
 واخلاص العام حديث اليوم أصبحت التفاعلية فإن أخرى جهة ومن واصليةتعزيز أشكال اخلدمة الت

اقتصـر النظـر فيهـا علـى   وقـد بلغـت مسـتوى الظـاهرة اإلعالميـة  بعـد أن جتاهلهـا ميكـن وال اتقريبـ
فضال عن األمهيـة  .األكادمييني   الباحثني طرف من هالائسو أساس ميزة لصيقة بالتكنولوجيا احلديثة و 

اجلمهــور والوســيلة اإلذاعيــة  والــيت يصــبو إليهــا القــائمني علــى املرتتبــة عــن حالــة العطــاء واالســتجابة بــني 
مبــدأ التــزاوج بــني تكنولوجيــا االتصــال  -اهليئــات اإلذاعيــة ،يف ظــل معطيــات البيئــة الرقميــة والــيت مييزهــا 

حيث  أصبح من الضـروري إجيـاد آليـات عمليـة جـادة لتفعيـل –التقليدية وجهاز الكومبيوتر و شبكاته 
املطعمـــة بأســـلوب " األرضـــية "رباجميـــة ذات الطـــابع التفـــاعلي عـــرب احملطـــات اإلذاعيـــة اخلدمـــة ال مظـــاهر

، كإســرتاتيجية وطنيــة خــالل السـنوات األخــرية  مت تعميمــه التقنيـة الرقميــة يف جمــال البــث اإلذاعـي الــذي
  .للرقي باإلعالم اإلذاعي اجلزائري على سبيل احلصر 

  : أسباب اختيار الموضوعثانيا، 
أســـباب اختيـــار موضـــوع هـــذه الدراســـة واملتمثلـــة يف رصـــد واقـــع عمليـــة اإلخـــراج  املتعلقـــة وعـــن   

بالربامج اإلذاعية ذات الطـابع التفـاعلي عـرب حمطـة اإلذاعـة األرضـية الرقميـة ،فقـد تـأتى األمـر بعـد مجلـة 
حمللية، والـيت  من التخمينات والقراءات اإلعالمية وكذا الزيارات االستطالعية لبعض اإلذاعات الرقمية  ا

 : كانت حافزا النتقاء هذا املوضوع وفقا لألسباب اليت نوردها كالتايل

  : األسباب الموضوعية -أ     
  : وقد تعلقت األسباب املوضوعية النتقاء موضوع الدراسة فيما يلي

  تقدمي دراسة علمية يف جمـال اإلخـراج اإلذاعـي واالسـتفادة مـن نتـائج الدراسـات املتوصـل إليهـا
  .  طرف الباحثني من

  اإلسـرتاتيجية الوطنيـة لتعمـيم اخلدمـة اإلذاعيـة مـن جهـة استقراء واقـع اإلخـراج الرباجمـي يف ظـل
  .من جهة أخرى  احملطات اإلذاعية احمللية لكافة التقنية الرقمية  وتطعيم أسلوب

 مقابل ندرة األحباث امليدانية حوله فيما وصلنا  جدة املوضوع. 
 وترية الرقمنة بسبب اإلعالم وسائل يف التفاعلية من املزيد حنو اجلديد االجتاه ظهور. 



  : األسباب الذاتية -ب
 مستقبالو  حاضرا التطلع إىل التخصص يف جمال اإلعالم اإلذاعي  التفاعلي.  
   قلــــة الدراســــات احملليــــة والــــيت تناولــــت املوضــــوع ومنــــه حتقيــــق الســــبق يف تنــــاول هــــذه الدراســــة

  .العلميلبحثنا   كإشكالية
  الشـغف الكبـري مبجـال اخلدمــة اإلذاعيـة ذات الطـابع التفـاعلي والــذي نأمـل لبلـوغ ممارسـته يومــا

  .ما وفق معايري منهجية هادفة حنو التطوير واإلبداع 
  :  الدراسات السابقةثالثا، 

لبحث العلمي ألن العلم يتناىف ومبدأ القطيعة اإلبستيمولوجية ويستند  ملبدأ الرتاكمية كسمة متيز ا     
حرصنا من خالل مراجعتنا لنتائج الدراسات املتقاطعة مـع دراسـتنا عنـد متغـري التفاعليـة وأشـكاهلا  قدف،

التكنولوجيــا احلديثــة يف اإلنتـاج اإلعالمــي ســواء اإلذاعـي أو التلفزيــوين منــه، احلديثـة ومــدى اسـتخدامها 
ذاعــة يف إلواقــع اخلدمــة التفاعليــة مبؤسســة ا الدراســة احلاليــة والراميــة إىل اســتقراء أهــدافيف بنــاء وذلــك 

تبـــين اخلـــدمات التفاعليـــة الـــيت متنحهـــا الوســـائط الرقميـــة احلديثـــة للقـــائمني علـــى عوامـــل الـــزمن الرقمـــي و 
التكميليـة للخدمـة الشـبكية فضـاءات الالتفاعـل مـع اجلمهـور مـن خـالل  الربامج التفاعليـة وتطـوير مبـدأ

األهـم فـاملهم و  علـى مبـدأراسـات التاليـة وعلـى الرتتيـب التـايل بنـاءا ونـورد الد.. اإلعالمية الكالسيكية
 .حسب معيار مشوليتها للمتغريات البحثية وأمهيتها ملوضوع الدراسة 

 

  الدراسات العربية:  

  اإلذاعـة فـي التفاعليـة، بعنـوان  2007فـي سـنة  بـومعيزة والسـعيد زعمـوم خالـددراسـة: 
 ).العربية  الدول إذاعات إتحاد :تونس (ووسائلها، أشكالها

 التقليديـة ألشـكاهلا عـرضو  وأبعادهـا، التفاعليـة مفـاهيم ختلـفمل الدراسـة هـذه رصـدجـاء      
 وتطرقـت التكنولـوجي، التطـور ظـل يف لتحقيقهـا املسـتخدمة الوسـائل بـذلك واكتشـفت واحلديثـة،

 العالقـة تبيـان إىل الدراسـة هـذه توصـلتقـد  و .واحلديثـة القدميـة مظاهرهـا مـل والتفصـيل بالشرح
 والتفاعليـة جهـة، مـن التقليديـة اإلعـالم بوسـائل ارتبطـت قدميـة اتصـالية كممارسـة التفاعليـة بـني

ا تكنولوجية كتقنية  الوسائط واستخدامات االنرتنت وخصوصا احلديثة، التكنولوجية التطورات أفرز
 .اإلعالم جمال يف املتعددة



اســتطاعت دراســتنا أن تســتند إىل اإلطــار النظــري و نتــائج الدراســة املقدمــة مــن اجــل االنطــالق يف     
البحـث عـن أهـم املظـاهر واألشـكال التكميليــة للخدمـة التفاعليـة عـرب حمطـات اإلذاعـة الرقميــة دون أن 

كــأهم ميــزة ، يقتصــر ذلــك علــى اإلذاعــة الشــبكية و أشــكال إخــراج املواقــع اإلنرتنتيــة إلذاعــات الــواب
ـــا هـــذه الدراســـة وحاولـــت دراســـتنا أن جتعـــل هلـــا امتـــدادا علميـــا مـــن خـــالل اســـتطالع واقـــع  اتســـمت 

  .اإلخراج للربامج التفاعلية عرب احملطة اإلذاعية األرضية املرقمنة
  معهـــــد الصـــــحافة وعلـــــوم ثريـــــا السنوســـــي ، االتصـــــال التفـــــاعلي والشـــــباب  فـــــي تـــــونس ،

  (*)2010،تونس أفريل األخبار
ــــائج  اتصــــايلفهــــوم التفاعــــل يف ســــياق مل قــــدمت هــــذه الدراســــة توضــــيحا      مســــتندة يف ذلــــك إىل نت

التفاعليـــة الــــيت  أمبـــد، إىل جانـــب حتديـــد ركــــائز االجتمــــاعيس فالدراســـات البحثيـــة يف جمــــال علـــم الـــن
ا اجتهادات الفاعلني مبجال التنظـري لعلـوم االتصـال  راسـة املـدخل النظـري للد خـاللو لـتخلص ، أظهر

، )اإلعـالم التفـاعلي(بات يصطلح عليه يف ظل البيئة الرقميـة ب املقدمة إىل وضع تعريف توضيحيي ملا
ما الشق التطبيقـي فقـد خصـص لتحديـد االسـتعماالت الشـباب التونسـي لالتصـال التفـاعلي يف جمـال أ

الباحثــة بتصــميم اســتمارة حيــث قامــت عــرب الفضــاءات التفاعليــة اإلنرتنتيــة، التــزود باخلدمــة اإلخباريــة 
استبيان خمتصر حاولت من خالله رصد معدل  اإلطالع الرقمي على األحداث اآلنية وكذا مستويات 

شــاب وشــابة مــن طــالب 100ت الرقميــة عنــد أفــراد العينــة الــيت بلــغ عــددها الالتفاعليــة يف االســتعما
  .سنة  35-20م مابني عمارهأمعهد الصحافة باملرحلتني الثانية والثالثة والذين يرتاوح 

، بينمـا ته املرتفعـةنسـبفـراد العينـة أخصوصـيات االسـتعمال الرقمـي عنـد  حولالدراسة  أكدتوقد      
كثــر مــن الثقــة العاليــة أفــراد العينــة ومصــادر اإلعــالم اإللكــرتوين باحلــذر أحــددت الدراســة العالقــة بــني 

، مههــا اإلطــالعأحاجــات اتصــالية معرفيــة  ىل جانــب كــون العالقــة نفعيــة مرتبطــة بإشــباعإواملصــداقية ، 
الستسـقاء األخبـار اآلنيـة  أوليـاها كون املصـدر اإللكـرتوين مصـدرا مكمـال ال سكدت الدراسة نفأفيما 

يت وعي أفراد العينة بفرص التفاعل واملشاركة الـ تأكيد، وعلى الرغم من ذلك فقد توصلت الباحثة إىل 
ر االكتفــاء بــدور التلقــي الفضــويل دون االرتقــاء إىل مرتبــة الشــريك أمأنــ ريمتنحهـا املصــادر اإللكرتونيــة غــ

  .الفعلي غلب بصفة كبرية 

                                                             
مبعهد الصحافة وعلوم األخبار  2010املنظم شهر افريل من العام " الشباب واالتصال والميديا" ملتقىخالل أشغال هذه الدراسة  وردت   (*)

  االتصالووحدة البحث تكنولوجيا  بتونس مبشاركة مؤسسة كونراد ادناور



بـالرغم مــن أن العينــة كانـت حمــدودة جــدا إال أن الدراسـة اســتطاعت أن توجــه حبثنـا حنــو مفــاهيم تتعلــق 
ــا   أساســا خبصــائص املتلقــي خــالل الــزمن امليــدياتيكي الرقمــي وهــو البعــد الــذي تتســم بــه الدراســة كو

تنطلــق مــن اعتبــار أن مجهــور اإلذاعــة احلــايل نشــط ومتقبــل ومــتعطش لفــرص التفاعــل والــيت يتعــني علــى 
القــائم علــى إخــراج الــربامج التفاعليــة توفريهــا واســتغالهلا عــرب بــرامج اإلذاعــة لتحقيــق التكــافؤ يف عمليــة 

  .مج اإلذاعية التبادل املعلومايت حول القضايا املطروحة للنقاش وأخرى اخلاصة بالربا
  عبــد الباســط محمــد عبــد الوهــاب ، اســتخدام تكنولوجيــا االتصــاالت فــي اإلنتــاج اإلذاعــي

  م2003والتلفزيوني اليمني ، رسالة لنيل شهادة دكتوراه ، 
تناولــت الدراســة التطبيقيــة موضــوع اســتخدام تكنولوجيــا االتصــاالت يف اإلنتــاج اإلذاعــي والتلفزيــوين    

اإلذاعة والتلفزيون اليمين وساءا كـان ام الباحث بالقائم على االتصال مبؤسسيت اليمين حيث جاء اهتم
بغــرض التعــرف علــى اجتاهاتــه حنــو  خمرجــا أم معــدا أم مقــدما أم مــديرا يرعــى عمليــة االنتــاج اإلعالمــي ،

رة يف استخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة يف العمـل اإلعالمـي وكـذا العوامـل املهنيـة و االجتماعيـة املـؤث
بـاملوازاة مـع مـنهج دراسـة  املسح الشامل  منهج ذلك ، حيث حرص على توزيع استمارة استبيان وفق 

وقد توصل الباحـث إىل  من اإلذاعة  64فردا من القناة الفضائية و  181على عينة قدرت باحلالة ،
م  2002-2001خــالل  موســم  جمموعــة مــن النتــائج الــيت شخصــت وضــع املؤسســتني اإلعالميتــني 

بضـرورة دراســة أثـر الوســائل التفاعليـة علــى وســائل  علميـة منهــا مـا يقضــيفضـال عــن تقـدمي اقرتاحــات ،
االتصــال اجلماهرييــة والتقليديــة وهــو املقــرتح الــذي انطلقــت منــه دراســتنا لالســتطالع بدايــة علــى واقــع 

باألخـــذ بعـــني  زائريـــةمبؤسســـة اإلذاعـــة اجلتوظيـــف التكنولوجيـــا الرقميـــة خـــالل إخـــراج الـــربامج التفاعليـــة 
ا حمطة إذاعة جيجـل عينـة الدراسـة إىل جانـب اخلصـائص السوسـيو  االعتبار املعايري التقنية اليت تتميز 

  .دميوغرافية للطاقم اإلذاعي املشرف على براجمها التفاعلية-
  مؤسسـة : لبنى عبد اله العالوين، تكنولوجيا االتصال وعالقتها بأداء المؤسسات اإلعالمية

  .2005ذاعة والتلفزيون أنموذجا ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،اإل
اقرتبــت هــذه الدراســة املســحية ملؤسســة اإلذاعــة والتلفزيــون األردنيــة لدراســة تــأثري عمليــة اســتخدام     

 علــى للتعــرفســعت الوســائط التكنولوجيــة علــى أداء املؤسســتني اإلعالميتــني املــذكورتني، حيــث 
ا االتصال تكنولوجيا استخدام  اإلذاعة مؤسسة على بالرتكيز اإلعالمية املؤسسات أداء على وتطبيقا

 تكنولوجيـا اسـتخدام دىمبـ املتعلقـة األسـئلةأربـع مـن  عـن اإلجابـة كمـا حاولـت .األردنيـة والتلفزيـون
 نشـطةأل الدراسـة عينـة أفـراد تقيـيم مسـتوى اوكـذ  األردنيـة والتلفزيـون اإلذاعـة مؤسسـة يف االتصـال



 عينة أفراد تقديرات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد هلو  ،االتصال تكنولوجيا باستخدام ئهاوأدا
ً  األردنيـة والتلفزيـون اإلذاعـة مؤسسـة وأداء االتصـال تكنولوجيـا اسـتخدام مـدى حـول الدراسـة  وفقـا

 واملسـمى واخلـربة، العلمـي، واملؤهـل والعمـر، االجتمـاعي، النـوع(ب املتمثلـة الدميوغرافيـة للخصـائص
 وأداء أنشـطة علـى االتصـال تكنولوجيـا السـتخدام إحصـائية داللـة ذو أثـر يوجـد هـلو  ؟)الـوظيفي
ً  األردنية، والتلفزيون اإلذاعة مؤسسة  واختـاذ والتقـومي، واملتابعـة والتنظـيم، التخطـيط،(ت مبجـاال متمـثال
  ؟ )األداء وكفاءة واإلنتاجية، البشرية، واملوارد القرار،

نتائج ذات داللة إحصائية معـربة  تعلقـت أساسـا بضـرورة االهتمـام باسـتخدام تكنولوجيـا  علىلتتوصل 
االتصال احلديث يف جمال اخلدمة اإلعالمية فضال عن االهتمام بتدريب وتأهيـل  العـاملني باملؤسسـتني 

  .على استخدام التقنيات التكنولوجية احلديثة لرفع مستوى أدائها املهين
  مـذكرة لنيـل ، التفاعلية في التلفزيون الجزائـري البـرامج الموضـوعاتية نموذجـا ،فضيلة تومي

  ).2008-2007شهادة الماجستير 
خـالل اجلزائـري  للتلفزيـون املوضـوعاتية الـربامج يف التفاعليـة املظـاهر توقفـت هـذه الدراسـة عنـد     

توضـح حـدود اسـتخدام التلفزيـون  ئج وقـد توصـلت إىل نتـا م  2007/2008 لسـنة الشبكة الرباجمية
اجلزائري ألشـكال التفاعليـة  عـرب براجمهـا  والـيت وصـفتها بالتقليديـة جـدا والبعيـدة عـن مظاهرهـا احلديثـة 

تتعــدى حــدود مــا  أن اخلدمــة التفاعليــة عــربه ال قياســا مبــا هــو معمــول بــه باملؤسســات التلفزيونيــة الغربيــة
 األسـتوديو يف املباشـر واالتصـال والفـاكس واهلـاتف الربيدية الرسائلتوفره الوسائل التقليدية على غرار 

 العنـوان إظهـار لـىع وعلـى قلتهـا الـربامج بعضبينمـا تظـل  اعتمـاد القـائمني للوسـائل احلديثـة بـ
 مـن التكنولـوجي التطـور يسـايرون معـديها أن علـى يـدل مـا ـا، لالتصـال الشاشـة علـى االلكرتوين

 مـع حقيقيـة تفاعليـة حتقيـق منطلـق مـن لـيس ولكـن التبـاهي، حـىت ورمبـا واملوضـة التقليـد بـاب
 الـيت التفاعليـة أوجـه كـل يوظـف ال اجلزائـري التلفزيـون أنوقد جـاء التأكيـد أساسـا علـى  .مجهورهم

 يفسـر وقـد .أكثـر التقليديـة الطـرق وفق يعمل فهو الرقمية، الثورة وحتديدا االنرتنت، شبكة تتيحها
تمـع تطـور مسـتوى إىل وكـذلك االستحداث، وإدخال التكنولوجية التطورات مبقاومة هذا  بشـكل ا
  .حتديدا املشاهد واجلمهور عام

 الدراسات الغربية(*): 

                                                             
  :وردت هذه الدراسات الغربية باملرجع التايل   (*)

  .31-30،ص ص )2009دار فكر وفن ، : القاهرة(، ثورة تكنولوجية جديدة يف نظم احلاسبات واالتصاالت: اإلعالم التفاعلي حسنني شفيق ، 
  



 2000(   دراسة سالي ماكمالنSALLY MC MALAN , (   
تناولــت بالرصــد والتحليــل النمــاذج املختلفــة لالتصــال التفــاعلي وتوصــلت مــن خالهلــا إىل اقــرتاح        

اجتــــاه االتصــــال وســــيطرة : منــــوذج ذي أربعــــة أجــــزاء للتفاعليــــة معتمــــدة يف ذلــــك بعــــدين رئيســــيني مهــــا 
ملواقـع الصـحية املستقبل على العملية االتصالية ، وحاولت الدراسة تطبيق هذا النموذج على عدد مـن ا

 107املتاحة على الشبكة العنكبوتية ،وذلك من خالل حمرك حبث ياهو وبلغ حجم العينـة العشـوائية 
مـــن املواقــــع املتخصصــــة يف جمــــال الصــــحة طبقـــت عليهــــا مقــــاييس إدراك التفاعليــــة واألدوات التفاعليــــة 

  . املتاحة على كل موقع 
  1995دراسة نيوهاجن وآخرون   

تناولــت الدراســة التفاعليــة مــن زاويــة إدراك املتلقــي للتفاعليــة مــن خــالل دراســة اجلمهــور لتفاعليــة الربيــد 
" إن يب ســــي "اإللكـــرتوين ومتثــــل جمتمـــع الدراســــة يف الربيــــد اإللكـــرتوين الــــذي يرســــله  مشـــاهدو حمطــــة 

املتحكمـة يف إدراكـه  األمريكية ، جيث ركزت الدراسـة علـى حبـث املتغـريات النفسـية للمتلقـي باعتبارهـا
األمريكيـة كـان يعكـس   NBCللتفاعلية وتوصلت الدراسـة إىل أن الربيـد اإللكـرتوين املرسـل إىل حمطـة 

 .إحساس املرسل بعمق العالقة بينه وبني القائم باالتصال ، مما جعل االتصال أكثر تفاعلية وجدوى 
  2000تانجيف شولتتز (دراسة (  
التفاعل بوسائل اإلعالم ومواقع الدردشة اإللكرتونيـة والربيـد اإللكـرتوين  حبث خالهلا عالقة مفهوم     

وتوصلت الدراسة إىل أن االتصال من خالل وسائل اإلعالم التقليدية يفتقد عنصـر التفاعـل مقرنـة مـع 
اإلنرتنت واليت توفر  مساحة عريضة من حرية النقاش وتبـادل الـرأي مـن خـالل مواقـع الدردشـة واملواقـع 

ارية اليت تضم مجاعات متنوعة من األفراد من خمتلف أحناء العامل ، ممـا أتـاح للجمهـور أداة إعالميـة احلو 
  .إلكرتونية مستقلة متاما عن املؤسسات اإلعالمية املعروفة 

 :اإلشكاليةرابعا، 
إىل اعتبـــار أن مجيـــع وســـائل اإلعـــالم التقليديـــة متـــر حاليـــا مبرحلـــة تغـــري " فيـــدلر" الباحـــث  يـــذهب    

مدخلــه النظــري " فيــدلر" جــدري تتفــق مــع التطــورات الــيت أنتجــت وســائل جديــدة كليــة ، حيــث يبــين
إيفـــرت روجـــرز "لفهـــم التغـــري ومســـتوياته تبنيـــه باســـتقراء النمـــوذج الكالســـيكي لتبـــين املســـتحدثات ل 

أن األفكـار اجلديـدة تأخـذ حـوايل ثالثـة عقـود كاملـة حـىت تنتشـر إىل : " تقولاليت" بول سافو"ورؤى "
تمــع واألفــراد  أن عمليــة تغيــري جــدري تــتم للوســائل التقليديــة يطلــق عليهــا :"، ويقــول فيــدلر "ثقافــة ا

بنفســــه يف بدايــــة التســــعينات " فيــــدلر"، وهــــو مصــــطلح حنتــــه ) Médiamorphosis(: تعبــــري ال 



التحــــول الكامــــل الــــذي جيــــري لوســــائل االتصــــال ، الــــذي فرضــــته التفــــاعالت املعقــــدة للداللــــة علــــى 
   (*).للحاجات األساسية والضغوط السياسية واالجتماعية واالبتكارات التكنولوجية 

 وسـائط تـاريخ أن علـى التأكيـد ولإلذاعـة اإلعـالم لوسـائط الراهنـة التحـوالت مقاربـة تقتضـيو      
 لـن واالتصـال للمعلومـات احلديثـة التكنولوجيـات أن ذلـك القطيعـة منطـق وفـق يشـتغل ال اإلعـالم

 التلفزيـون ومشـاهدة الصـحف قـراءة عـن النـاس يكـف لـن إذ الكالسيكية اإلعالمية الوسائط تلغي
 إذ اهلجانـة بطـابع الراهنـة التواصـلية البيئـة بالتـايل تتسـم و .الكتـب وقـراءة اإلذاعـة إىل واالسـتماع

 ،وفـق  معقـد (Médiasphère)وإعالمـي تواصـلي جمـال واجلديـد، داخـل القـدمي فيهـا يتعـايش
تصـالية أمنـاط ّ  ،وجديـدة وزمـن جديـد  قدميـة إعالميـة ووسـائط خمتلفـة ّا ـة الوسـائط زمـن هـو ّ  اإلعالمي

ة ّ ّ  على أنه امليدياتيكي الزمن عبد اهللا الزين الحيدري ، ويعرف واالتصالي قـه الذي الزمن هو  هفيـ حنقّ
ة صـالتنا ّ  زمنـا يكـون أن يعـدو وال نياجتمـاعي أفـرادا بوصـفنا واالتصـال اإلعـالم وسـائل مـع املسـتمر

ا ّ  معىن .واالتصال اإلعالم تقنيات على والتفاعل، والتواصل والتفكري اإلنتاج يف العتمادنا، وسائطي
ّ  أنّ  ذلـك ـطح علـى تطفـو جديـدة تقنيـة كـل ّ ل ال الس د تشـّك ّ ـة(إضـافة جمـر ّ  سـابقة بـل تقنيـة إىل)نوعي

ّ  وتسـكنها السـابقة التقنيـة يف مبقتضـاه تسـتحكم دجمـا حتـدث ـأة األمـر آخـر يف لتظـل ّ ا مهي  بـذا
  .الحقة أخرى تقنية مع للتآلف

 واملتقدمة املختلفة بأشكاله اإلنرتنت ىعل والتلفزيوين اإلذاعي البث أن  الصادق الحمامييؤكد و   
 أو الرقمـي أو التنـاظري األرضـي األخرى ،كالبـث الكالسيكية البث أشكال يعوض لن تكنولوجيا
ـا اإلذاعـي للبـث الرقميـة التقنيـات فتحـت فلقـد.الفضـائي  احملطـات أعـداد ازديـاد أمـام كـربى آفاقً
 عمليـات علـى تشـوش الـيت املوجـات تتـداخل ال كمـا الصـوتية، النقـاوة وحتسـني العاملـة، اإلذاعيـة

 حيتـاج ال ذلـك مـن واألهـم الرقميـة، الشـبكة عـرب تبـث الـيت اإلذاعيـة الـربامج موجـات مـع البـث
 عليهـا يتعرفـون مـإ بل اإلذاعية، احملطات تردد أو املوجات أرقام معرفة ضرورة إىل الصوت عشاق

 رأي ففـي.اجلديـد   الرقمـي  الراديـو جهـاز يف توضـع صـغرية، شاشـةٍ  علـى تعـرض صـورةٍ  خالل من
 حيـث السـتينيات عقد خالل "ماكلوهان" عايشها اليت الفرتة التطور هذا يعكس الباحثني، بعض

                                                             
  : ستة مبادئ أساسية لعملية التغيري اجلدري وهي ك" فيدلر" هدديستند البحث املقدم يف طرحه إىل ما ح(*)

ات السائدة تعايش وتطور مشرتك لألشكال اإلعالمية القدمية واجلديدة  ،تغري جذري متدرج لألشكال اإلعالمية من القدمية إىل اجلديدة  ،انتشار السم
يف بيئات متغرية  وظهور االستحقاقات واحلاجات املوضوعية  يف األشكال اإلعالمية املختلفة بني بعضها البعض  ،بقاء أشكال إعالمية ومؤسسات

   .لتبين أجهزة اإلعالم اجلديدة 
 



 لسـنوات االتصـال تكنولوجيـات تتجـه حـني يف والوحـدة، الـدمج حنـو تتجه االتصال وسائل كانت
   .تفتتا أكثر وجعلها اجلماهري جتزئة من املزيد حنو التسعينيات

 سـتقدمه الـذي احملتـوى إعـداد يف يكمـن الـذي التحـدي مواجهة عليها مفروض اليوم اإلذاعةف     
 املتعـددة للوسـائط اجلديـدة واالسـتخدامات يتماشـى جتعلـه وكيـف التكنولـوجي، التطـور هلـذا وفقـا

تعتـرب عمليـة و .الشـكل ـذا وجـدت أن يسبق مل حقيقية بتفاعلية يسمح والذي الرقمية، والشبكات
املخـرج القائـد املكلـف  اإلخراج الرباجمي اإلذاعية كسريورة اتصالية يتخد فيها القـائم علـى االتصـال دور

مبهمــة إظهــار الربنــامج وفــق الصــيغة الفنيــة والتصــور املخطــط لــه والــذي تتضــمنته بطاقــة التقطيــع التقــين 
للربنــامج كمضــمون اتصــايل، يهــدف باألســاس إىل حتقيـــق التــأثري علــى اجلمهــور املســتهدف واحلصـــول 

  .حملدد سلفاعلى رجع الصدى املدعم الستمرار النشاط داخل النسق االتصايل ا
 حيـث بلغتـه الـذي والتطـور احملليـة اإلذاعـات ظهـور اإلذاعـة، تـاريخ يف البـارزة املعـامل بـني مـنو      

 وسـيلة فهـي وبالتـايل املـواطنني، بـني فيمـا االتصـال علـى يشـجع أفقـي إذاعـي بـث علـى اعتمـدت
 أساسـا وتتطـرق احملليـة احليـاة حـول املواضـيع تـدور حيـث االجتمـاعي، االتصايل والتفاعل للمشاركة

 اإلذاعـات مـن التفاعليـة إىل أقـرب جيعلهـا مـا وهـذا والصـحة،اخل، كـالتعليم االجتماعيـة املسائل إىل
تقـدم فهـي املاضـي، يف عليـه كانـت ملـا متامـا مغـايرة أصـبحت اليـوم إذاعـة أن واملالحـظ .الوطنيـة ُ ◌ 

 والكابـل السـاتل وإذاعـة الصـوتية واإلذاعـة املعطيـات وإذاعـة الرقميـة كاإلذاعـة متنوعـة أشـكال وفـق
 .االستماع وأساليب اإلذاعة الربامج واستخدامات أمناط جتديد إىل أدى هذا وكل االنرتنت، وإذاعة
 املتنوعـة املعطيـات الصـوت إىل أنضـاف وإمنـا فقـط، بالصـوت مقرونـا يعـد مل اإلذاعـة فشـكل وعليه

 يف ذلـك أثـر وبالتـايل، .وتفاعليـا فردانيـا االسـتهالك وأصـبح الفيـديو، وصـور الثابتـة والنصـوص
   .فأكثر أكثر متشظيا وصار ملحوظ، بشكل اجلمهور

اإلذاعــة احملليــة تعتــرب مــن أكثــر أشـــكال عنــدما ذهــب إىل اعتبــار أن  الســعيد بــومعيزةوهــو مــا يــربزه   
ناحيــة اإلذاعــات قربــا مــن اجلمهــور مبفهومــه التقليــدي وبالتــايل فهــي مرشــحة للتفاعــل االجتمــاعي مــن 

هـذه املهمـة  (1).ومن ناحية ثانية إذا ما تـوفرت هلـا التكنولوجيـا تسـتطيع أن تكـون تفاعليـة عـن جـدارة 
املهنيـــة املســؤولية  بعـــض جوانــبتقــع عليــه ، كفاعـــل رئيســي  الــيت يــربز فيهــا دور خمـــرج الــربامج اإلذاعيــة

اجلانـــب التنفيـــذي لعمليـــة إنتـــاج الـــربامج اإلذاعيـــة الـــذي أصـــبح يشـــتمل إىل جانـــب كيفيـــات املتعلقـــة ب
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إىل جانـــب ،  (2)اســـتخدام وتوظيـــف العناصـــر املاديـــة والبشـــرية واملاليـــة الـــيت حيتاجهـــا الربنـــامج اإلذاعـــي
ــــا االتصــــال واإلعــــالم، كــــأدوات لتحقيــــق  التف ــــا ثــــورة تكنولوجي ــــة العناصــــر التكنولوجيــــة الــــيت أفرز اعلي

ــــدأ  أهــــدافوهــــي العناصــــر الــــيت تســــمح للمخــــرج بــــإبراز . اإلذاعيــــة  براجمــــه اإلذاعيــــة املرتكــــزة علــــى مب
التشــاركية، وترتقــي إىل مســتوى الضــرورة احلتميــة يف اعتمادهــا مــن طــرف القــائم علــى هــذه النوعيــة مــن 

بـني املرسـل واملسـتقبل  فلقد وفرت تقنيات املعلومات اجلديدة فرصة التفاعل والتواصـل املباشـر. الربامج 
، يف العمليـة إلعالميـة بعـد أن كانـت العالقــة بـني الطـرفني تقـوم علــى اإلرسـال والتلقـي باجتـاه واحــد يف 

اخرتاع الكتابـة مث الطباعـة فـاإلذاعتني املسـموعة واملرئيـة ، وكـان رد فعـل إىل األغلب منذ عصر التدوين 
 كتوبـة أو االتصـاالت اهلاتفيـة ، لكـن اسـتخدام اهلـاتفمن اجلمهور  يأت متـأخرا بطيئـا عـرب الرسـائل امل

اإلنرتنـــت يف الســنوات القليلــة املاضــية فتحــت قنـــوات شــبكة والشــبكات الرقميــة ، وبــاألخص  احملمــول
 كمــا. (1)التواصـل واحلـوار والتفاعــل بـني أهــم عنصـرين يف العمليــة االتصـال ، ومهــا املرسـل واملسـتقبل

 شـكل يف اإلذاعيـة تضـعه احملطـة الـذي اإللكـرتوين الربيـد اسـتخدام مـن املستمع التكنولوجيا مكنت
 أو آرائهـم إبـداء قصـد وذلـك الـربامج، املشـرفني علـى أو برباجمهـا أو ـا، لالتصـال إلكـرتوين عنـوان

م م تسـجيل أو مقرتحـا  السـريعة للمراسـلة املوظـف اإللكـرتوين الربيـد يعتـرب فهنـا أحيانـا، طلبـا
 حجـم قيـاس خـالل مـن التفاعليـة درجـة قيـاس وميكـن التفاعليـة حتقيـق أدوات مـن أداة واملباشـرة،

 والـيت اخلـط علـى النقـاش منتـديات أيضـا تسـتخدم كمـا الربنـامج، يصـل الـذي اإللكـرتوين الربيـد
 املـدونات خدمـة اخلـدمات هـذه إىل وتضـيف اإلذاعية، احملطة برامج مضامني ختص مواضيع تناقش

 جديـد شـكل وهـذا الطلـب حتـت الشـبكة علـى بصـري مسعـي مصـدر تعد واليت البصرية السمعية
  .اإلذاعية احملطات من

قمـ الوجـودألن و       ّ ةي الر ّ يف ظـل البيئـة املعاصـرة والـيت  عـام بشـكل للوجـود األوىل أصـبح اخلاصـي
تتحدد مبتغريات التكنولوجيا الرقمية احلديثة فقد أصبح أمر بلوغهـا ضـرورة حتميـة يتعـني علـى الفـاعلني 
اإلعالميــني عمومـــا إدراك جوانبهـــا التقنيــة إدراكـــا تكنولوجيـــا هادفـــا إىل حتقيــق  فـــن االســـتعمال  الـــذي 

 L’art de faire des مــا يـدعوه بو ) Michel de Certeau( ميشـال دوسـترو اصـطلحه

usages ، منـذ بدايـة ســنوات الثمانينيـات عنــدما شـرع يف رســم مالمـح مقاربتـه االســتعماالتية   

Approche des usages  الـــيت تؤكـــد أن الفـــرد لـــه قـــدرات خارقـــة يف ابتكـــار طـــرق جديـــدة و
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ا العـادة أو املعتـاد هـذه الرؤيـة الـيت  ،L’inventure du quotidien ومستحدثة وغري منتظرة يصنع 
ميكــن جتســيدها حقيقــة يف جمــال اخلدمــة اإلعالميــة ومــن طــرف القــائم علــى املضــامني االتصــالية احللقيــة 
مبفهومهــا الـــدميوقراطي الـــذي يتســع لدرجـــة اخلـــروج عــن نطـــاق املضـــمون اإلعالمــي احملـــدد اجتـــاه مســـار 

ة ثــمبــدأ التفاعليــة بفضـل التقنيــات احلدي فيـه تــدعميف ظــل الســياق الـذي يأدوار أطرافـه،  ةعمليتـه واملثبتــ
عـل العالقـة جيأصبحت إمكانية رجع الصدى فوريـة وسـهلة اإلجنـاز وهـو مـا  ثلإلعالم واالتصال ، حي

خــالل   الســويل هارولــدالــذي اقرتحــه   فهي ختتلــف عــن النمــوذج،كــرب تعقيــداأعمقــا و  الدائريــة أكثــر
أصـبحت ال تقتصـر فحسـب علـى إعطـاء رأيـه حـول مـا قـرأ ومـا ألن مهمة املستقبل أواخر األربعينيات 

وهـــو مــا جيعلنـــا نتحـــدث ...مســع وإمنـــا أصــبح بإمكانـــه أيضــا تقـــدمي وتعـــديل وحــذف وإضـــافة تفاصــيل 
ضمن سريورة العملية اإلعالمية املطعمـة باخلدمـة الرقميـة والـيت تقـرتب  جبدارة عن فاعلية املتقبل وجناعته

االتصال احللقي املبين أساسا على التشارك والتبـادل بـني طـريف العمليـة يف  أكثر فأكثر حنو جتسيد مبدأ
 عالقــــة الشــــراكة بــــني خمتلــــف األطــــراف املســــامهة يف العمليــــة االتصــــالية جترنــــا،و  ســــياق تفــــاعلي حمــــظ 

للتســـاؤل عـــن دور القـــائم علـــى االتصـــال بصـــفته  يف حبثنـــا قائمـــا علـــى إخـــراج الـــربامج  اإلذاعيـــة  الـــيت 
ــ ال أمــام متلقيهــا مـن اجلمهــور لالتصــال والتواصــل و احلـوار واملناقشــة حــول املواضــيع املختلفــة  تفسـح ا

ــــا الــــيت -يف ظــــل معطيــــات البيئــــة  االتصــــالية التكنولوجيــــة  ويف إطــــار حتديــــد مســــتويات إدراكــــه ملتغريا
ا مزايا عديدة ، كما يصبح حري بنـا التقصـي عـن واقـع عمليـة إخـراج الـربام ج اإلذاعيـة بتحمل يف طيا

التفاعليـــة مبؤسســـة اإلذاعـــة اجلزائريـــة احملليـــة املرقمنـــة  وهـــل فعـــال يكمـــن احلـــديث عـــن  اســـتمرار مفهـــوم 
فاعـــل مســـتقبل نشـــط و ي كللمتلقـــ املســـتحدثفهـــوم املرســـل النشـــط والفاعـــل واملتفاعـــل وقـــد أصـــبح امل

ه كرسـت  مفهومـا جديـدا اسـتطاعت أن . Récepteur Actant Actif et Interactifتفاعـل مو 
واسـتنادا .وحتاول إثباته الدراسـات واألحبـاث العلميـة العربيـة  فلسفة التقنيات احلديثة لإلعالم واالتصال

اإلذاعيـــة  مــا هـــو واقــع إخـــراج البــرامج عـــن العلميــة  اإلجابــة  تقـــدمي الدراســةهــذه  ملــا ســبق حتـــاول 
    ؟  ةالمرقمنإذاعة جيجل محطة التفاعلية المقدمة عبر 

  :فروض الدراسةخامسا، 
والـــيت قـــد ال ينطلـــق الباحـــث يف الوصـــفية – االســـتطالعيةتنـــدرج الدراســـة املقدمـــة يف إطـــار الدراســـات 

أو حــل  ســريفالــرأي القائــل بــأن الفــرض العلمــي تنتفــق مــع  أننــامــن فرضــيات حمــددة ســلفا غــري  إطارهــا
وال تثبـت .فهـو جمـرد ختمـني ذي قيمـة تفسـريية ضـئيلة  للمشكلة اليت يدرسها الباحث ومؤقت  حمتمل 

   :وعلى هذا األساس حناول االنطالق من الفرضية العامة التنبؤية التالية  .صحته إال بالتحقق واإلثبات



عبـــر إذاعـــة جيجـــل إيجابـــا بالطبيعـــة الرقميـــة للبـــث  لبـــرامج التفاعليـــةي لخراجـــاإلشـــكل اليتـــأثر  
  : ونتوقع إجابتها من خالل الفرضني اخلاصني التايل ذكرمها .اإلذاعي 

  اهتمامــا بالخــدمات التفاعليــة  المرقمنــةيــولي القــائمون علــى إخــراج بــرامج إذاعــة جيجــل
  .عبر الوسائط الرقمية 

  إخـــراج أنمـــاط اإلخـــراج اإلذاعـــي  يحـــدد مســـتوى اإلدراك الرقمـــي للخـــدمات التفاعليـــة
   .لبرامج التفاعليةل

 
 

  : أهداف الدراسةسادسا، 
وألن اهلدف من البحث هو تصـريح عـن غايـة لإلجابـة عـن سـؤال البحـث الـذي يسـتلزم القيـام         

 : فإنه قد مت حتديد أهداف الدراسة يف النقاط التالية ،بتحقيق إمربيقي
  املهـارات االتصـالية التكنولوجيـة لـدى القـائم علـى الـربامج ذات الطـابع التفـاعلي بإذاعـة  معرفة

 .جيجل واجتاهاته حنو اخلدمات التفاعلية اليت متنحها الوسائط الرقمية 
 على ظروف إنتاج وإخراج الـربامج التفاعليـة عـرب إذاعـة جيجـل احملليـة ، وكـذا العوامـل  اإلطالع

 .تدريبية املؤثرة يف ذلك املهنية واإلدارية وال
 أشــكال اخلــدمات التفاعليــة املعتمــدة خــالل إخــراج بــرامج إذاعــة جيجــل ذات  الوقــوف عنــد

 .الطابع التفاعلي
  حتديد مستوى اخلدمة التفاعلية املقدمة عرب برامج إذاعة جيجل احمللية.  
  ملشاكل اليت  قد تواجـه القـائمني خـالل عمليـة إخـراج خبصوص احماولة إجياد حلول واقرتاحات

  . الربامج التفاعلية يف إذاعة جيجل  
 : حدود الدراسةسابعا، 
  المكاني للدراسةالمجال : 

إلجراء الدراسة امليدانية  "إذاعة جيجل المحلية"وفقا لالختيار الذي وقع على مؤسسة 
دف مجع معلومات إىل والية باتنة للبحث، فقد ترتب عنه التنقل من  والية جيجل ومقر اإلذاعة 

  .حول املوضوع



يعود اختيارنا إلذاعة جيجل احمللية دون غريها من اإلذاعات احمللية بعد دراسة استطالعية    
يف شكل تربص ميداين ترتب عنه اكتشاف خصوصية هذه اإلذاعة املتمثلة  2009أفريل كانت يف 

بعض اإلذاعات اليت سنحت الفرصة لنا بالتنقل إليها،  يف العمل اإلعالمي التفاعلي على خالف
 .إضافة إىل كون إذاعة جيجل مرقمنة بشكل تام األمر الذي حفزنا الختيارها

 
  

 الزمني للدراسة المجال : 

، بعد عملية حتديد املوضوع 2012مارس 20 و 2011سبتمرب25أجريت هذه الدراسة ما بني 
الرتبص واليت تناسب حبثنا واحلصول على املوافقة بإجراء الرتبص واختيار للمؤسسة اإلعالمية إلجراء 

ألقسام اإلذاعة  ،25/09/2011جبولة استطالعية استغرقت يوما واحد هو مبدئياقمنا إذ ، امليداين
والتعرف على حيثيات العمل اإلذاعي خاصة بقسم اإلنتاج وكذلك متابعة حلقة من حلقات برنامج 

، واالستماع إىل نصائح وتوجيهات املخرج املكلف بإخراج حلقات الرتبص "أشرعة ومرافئ"الرتبص 
اية شهر واليت استمرت  وقد سجلنا عديد املالحظات اليت تفيد البحث خالل هذا اليوم إىل غاية 

 04قائما على الربامج التفاعلية و 24ديسمرب لننطلق بعدها يف إجراء سلسلة املقابالت اليت ضمنت 
  .مقابالت أخرى مع مدير احملطة ورؤساء األقسام التقنية ، األخبار واإلنتاج 

  المجال البشري للدراسة:  
تفاعليــة بإذاعــة جيجــل احملليــة بنــاءا علــى الــربامج ال(*)ضــمت الدراســة املقدمــة مجيــع القــائمني 

  : وأمههاعلى جمموعة من املعايري اليت تبنتها الباحثة يف إطار اختيارها للربامج التفاعلية 
  أن يكون الربنامج اإلذاعي يبث على اهلواء مباشرة.  
 ان يعتمد الربنامج اإلذاعي مبدأ احلوار والنقاش على املباشر.   

  :ثامنا، مفاهيم الدراسة 
 يعتــرب حتديــد املفــاهيم واملصــطلحات العلميــة أمــرا البــد منــه يف الدراســات والبحــوث العلميــة ويرجــع   

تمـــــع  الدراســــــة ذلـــــك إىل أن املفـــــاهيم تتعـــــدد يف البحـــــوث االجتماعيـــــة واإلعالميـــــة والنفســـــية تبعـــــا 
   :ةويف دراستنا هذه سنتطرق إىل املفاهيم التالي .وخصائصها 
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  .03رقم وردت أسماء القائمین وبرامجھم التفاعلیة اإلذاعیة بالملحق   (*)



  

  :اإلخراج اإلذاعي/1

  (1).اإلخراج من الفعل  أخرج و أخرج الشيء أي أبرزه  : التعريف اللغوي -أ

مصطلح دارج استعماله مبجال   Réalisationاإلخراج أي :التعريف االصطالحي -ب
السمعي البصري أي بوسيلة السينما والتلفزيون أكثر من اإلذاعة وهو عمل يبدأ بتصور الفكرة ليتم يف 
ضوئها إعداد السيناريو ووضع احلوار وحترير التقطيع التقين ، كما يشتمل متابعة عمليات التوليف واملزج 

   (2).مطابقة للسيناريو ونص التسلسل احلواري اخلاصة مبختلف اللقطات واملشاهد حىت تكون

فنقصد به يف حبثنا كافة اإلجراءات الفنية والتقنية املعتمدة يف حتقيق احلوار  التعريف اإلجرائي -ج 
والتواصل عرب الفضاء الرباجمي اإلذاعي بالرتكيز على الوسائط التكنولوجية املتبناة يف إبراز الصيغة 

   .ركية لإلذاعة جيجل املرقمنةالتفاعلية للربامج التشا

  : التفاعلية/ 2

التفاعلية من الفعل تفاعل يتفاعل تفاعال، الرجالن أو الشيئان أي مبعىن أثر : التعريف اللغوي -أ
  .  (3)كل واحد يف اآلخر، والتفاعل هو تأثري متبادل بني مادتني أو أكثر

فيه املرسل واملستقبل أن يتبادال التفاعلية هي املدى الذي ميكن : التعريف االصطالحي -ب
  .(4)االستجابة للرسالة االتصالية اليت يرسلها كل من املرسل واملستقبل

التفاعلية هي مشاركة املستقبل للمرسل رسالته للتعبري عن رأيه وإثراء رسالة : التعريف اإلجرائي - ج
دف املشاركة يف إعداد هذه الرسالة اال ا يف حبثناالعملية االتصالية حبواراته  تفاعل : تصالية، ونعين 

التفاعلية اليت تفتح فرصة املشاركة إلبداء اآلراء والنقاش  مع براجمهامجهور مستمعي إذاعة جيجل 
  . عرب براجمها ذات الطابع التفاعلي وطرح االنشغاالت واالقرتاحات

                                                             
  .158، ص )1997دار املشرق ، الطبعة الثانية ،: بريوت (، منجد الطالب (1)
  .582، ص)2007ثالة،الطبعة الثانية ،: اجلزائر (، ملربقحممود إبراقن، ا  (2)
  .144، ص )1984دار املشرق، الطبعة الرابعة، : بريوت( املنجد اإلعدادي، ( (3)

  748.، ص )2003دار الفجر للنشر والتوزيع،  :القاهرة(، املوسوعة اإلعالمية، حجابحممد منري  (4)



  :البرامج التفاعلية/2

  (1)امليزانية ، الالئحة ، املنهاجالربنامج مفرد برامج ومعناه : التعريف اللغوي -أ

فالربنامج عبارة عن املضمون الذي تقدمه للجمهور حمطة إذاعية أو   :التعريف االصطالحي -ب
والربنامج التفاعلي مصطلح لصيق باملواد اليت . (2)تلفزيونية ،بغرض اإلعالم أو التثقيف أو التسلية
مام املستخدم يف االنتقال بني فقرات الربنامج و حىت تقدمها شبكة اإلنرتنت نتيجة اخليارات املمنوحة أ

فنقصد : التعريف اإلجرائي -ج. االختيار وغالبا اإلضافة من خالل الرد والتعليق واالستفسار 
بالربنامج اإلذاعي التفاعلي جمموع الفقرات املكونة للربنامج الذي يبث خالل زمن حمدد ويتم فيه 

كون اجلمهور على درجة من التكافؤ مع القائم باالتصال وأكثر أحيانا اعتماد مبدأ احلوار والنقاش و ي
  . لتعزيز حلقية التواصل والتفاعل عرب الوسائط املتاحة لتحقيق املشاركة حول املواضيع املطروحة

  :اإلذاعة الرقمية/ 3

قد جاء ف إجرائياخالل الطرح النظري للدراسة أما  اصطالحياجاء تناولنا بالتفصيل هلذا املفهوم 
تبنينا للمفهوم على اعتبار أن اإلذاعة الرقمية هي كل إذاعة تستغل يف إرسال بثها للموجات الصوتية 

واحد لتحويل اإلشارة الصوتية من الطبيعة –التكنولوجيا الرقمية اليت تعمل وفق النظام الثنائي صفر 
  .ساهلا وفق الصيغة  التناظرية التماثليةالكهربائية مث إىل الرقمية ذات اجلودة الفائقة النوعية بدال من إر 

  

  :صعوبات الدراسة تاسعا، 

من بني أبرز الصعوبات اليت حالت دون متكننا من التقدم أكثر خالل إجناز املذكرة، التعاون      
احملدود جدا للقائمني على الربامج التفاعلية بإذاعة جيجل فضال عن الرتدد احملسوس لدى العينة 

احلصول على  حيث وجدث الباحثة صعوبة كبرية يف ، عل تساؤالت املقابالت  خبصوص اإلجابة
وهو األمر يف ظل االحتقان املعلومايت الذي ساد طوال مدة إجناز الدراسة التطبيقية  البيانات املطلوبة 

  .الذي عزز من إصرارنا على مواصلة البحث وفق ما تقتضيه أخالقيات البحث العلمي
                                                             

  .31ص مرجع سابق،، منجد الطالب ( (1)
  .556حممود إبراقن، مرجع سابق،ص  ( (2)



 
 
  
  
  
  

  

  المداخل النظرية للدراسة: الثانيالفصل  
  
  

  .نظرية انتشار وتبني المستحدثات :المبحــث األول       
  .نظرية الحتمية التكنولوجية  : المبحـث الثـاني       

  
   

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  



  
 تطبيقهـا يـتم الـيت التجريديـة واملفـاهيم القواعـد مـن جمموعـة عـن عبـارة عـام بشكل نظرية أي تعد       
 لتلخيص العامل يف األحداث بعض لربط جتريدية وسيلة احلقيقي،وهي العامل من جزئية على

تشـري إىل الرتاكمـات النظريـة الـيت تسـاعد " فهـي النظريـة االتصـالية، أمـا  األمـور جـوهر واسـتخالص
 تتناسب أن ما ظاهرة دراسة على لتطبيقها نظرية اختيار عند وجيب.(1) "على فهم العملية االتصالية 

 كيفية على متفق واحدة إعالمية نظرية توجد تكاد منها،وال االستفادة تتم ،حىت الدراسة موضوع مع
  وتأثريه اإلعالم عمل كيفية عن تصورات تقدم اليت النظريات من عدد توجد الباحثني،وإمنا بني عملها

 تشـرح ،كمـا اإلعـالم جمـال يف العلمـي البحـث توجيـه علـى النظريـات هـذه تسـاعد ثانيـة جهـة ومـن   
 بـل اإلعالميـة الرسـائل أو الوسـائل اجتـاه نفسـه اجلمهـور أو اجلمهـور يف تـأثري مـن حتدثـه مـا النظريـة
 عـن تصـورات النظريـة تقـدم ،كمـا مسـتقبال حيدث أن ميكن عما تصور تقدمي إىل ذلك أحيانا تتجاوز

تنـدرج الدراسـة املقدمـة ضـمن البحـوث عليهـا، و  اإلعـالم وسـائل وتـأثري احملتملـة االجتماعيـة املتغـريات
 املتعلقـة بالقــائم باالتصــال كــأبرز طــرف يف العمليــة االتصــالية عمومــا واإلعالميــة علــى وجــه التحديــد 

 طرحـت أن منـذ ،وذلـك واالتصـال اإلعـالم علـوم أدبيـات يف مهمـا جانبـا الوسـيلة دراسـات كمـا متثـل
  . دونه االتصال يتم ال أساسي مكون الوسيلة أن لالتصال األوىل الكالسيكية النماذج

 نظريـة انتشـار المبتكـرات: هـي  داخل نظريـة ومبـ باالسـتعانة ةالباحثـ قامـت الدراسـة هـذه فـيف    
وذلك بغـرض الوصـول إىل حتديـد مسـتوى تبـين القـائم علـى بـرامج إذاعـة جيجـل ذات الطـابع التفـاعلي 

و كـذا املراحـل الـيت  لفضاءات الوسائط التكنولوجية التفاعلية خالل عمليـة إخـراج هـذه الـربامج النوعيـة
ا التفاعليـة مـن طـرف القـائم  ا عملية تبـين املسـتحدثات التكنولوجيـة وخـدما علـى إخـراج الـربامج تتم 

تفسـري األمهيـة  ـدف  نظريـة الحتميـة التكنولوجيـةكمـا جـاء توظيـف ،التفاعلية بإذاعة جيجل احمللية 
وســـائط التفاعـــل والتواصـــل الـــيت  وكـــذلكالــيت متيـــز الوســـيلة اإلعالميـــة الكالســـيكية يف الـــزمن الرقمـــي ، 

   .امج اإلذاعية التفاعلية متنحها التكنولوجيا الرقمية احلديثة وأثرها على فعالية الرب 
  

  

  المبتكرات  نظرية انتشار:المطلب األول                           
                                                             

لة العربية للعلوم االنسانية، ،العدد :جامعة الكويت ( ، الدراسات اإلعالميةقصور النظرية يف حممد بن سعود البشر ،   (1)   .10ص) 83،2003ا



 Innovationsنظرية انتشار املستحدثات أو ما تسمى ايضا تنسب نظرية انتشار املبتكرات        

diffusion  روجــرز وشــوميكرإىل البــاحثني )Rogers & Shoamaker( حيــث يؤكــدان مــن ،
خــالل منوذجهمــا النظــري فكــرة توضــح عمليــة انتشــار املســتحدثات داخــل النظــام االجتمــاعي ، حيــث 

أن إىل ن ويـــذهب الباحثـــا.شـــار الرســـائل االتصـــالية وتأثريهـــايعـــد هـــذا االجتهـــاد إســـهاما كبـــريا لفهـــم انت
ـا انتشار املبتكرات يتم حني تنتشر فكرة أو شيء معني من نقطة األصل إىل املناطق اجلغرافي ة احمليطة 

 .(1)  أو من شخص آلخر خالل منطقة واحدة 
ففكــرة .واالبتكــار هــو أي فكــرة جديــدة ، أو أســلوب ، أو منــط جديــد يــتم اســتخدامه يف احليــاة      

اهلاتف احملمول ، كل ذلك يعتـرب :إدخال أساليب جديدة يف الزراعة أو استحداث وسيلة اتصالية مثل 
 قبل، من الفرد يدركها يكن مل جديدة فكرة من انطالقا املستحدثة األفكار تنتجوأيضا .(2)ابتكارا 

 التغـري أسـاس ميثـل إليـه بالنسـبة جديـدا موضـوعا املسـتحدثة األفكـار وتطـور نشـر أن روجـرز ويـرى
  (3).املستحدثات هذه جتاه الفرد فعل ردود كانت مهما ، االجتماعي

 ،صاحب هذه النظرية أن نظرية انتشار املستحدثات تعتمـد علـى أسـس اتصـالية )Rogers(يرى كما
فانتشار املستحدثات مـن األفكـار والتكنولوجيـا بـني األفـراد يـتم مـن خـالل احلمـالت اإلعالميـة إضـافة 

نشـر هـذه األفكـار واملسـتحدثات ، وصـحيح أن تطبيـق هـذه  يسـاهم يف الـذي الشخصيإىل االتصال 
تمعـــات الريفيـــة ال ســـيما بداي النظريـــة يف ـــدف تقيـــيم وتطـــوير اخلـــدمات مبتـــه ارتـــبط با جـــال الزراعـــة 

، أي أن هذه النظريـة حظيـت    الواليات املتحدة األمريكية الزراعية وتطوير سبل االتصال باملزارعني يف
   .(4) ريكاىف أمباهتمام العديد من الدراسات والتطبيقات البحثية ىف جمال اإلعالم 

ـا  روجرزيعرف كما  العمليـة العقليـة الـيت ميـر خالهلـا : "عملية تبين املستحدثات بوجه عـام بأ
وقد جـاء  "الفرد من وقت مساعه أو علمه بالفكرة أو االبتكار حىت ينتهي به األمر إىل أن يتبناها 

لعناصـر عمليـة تـدفق املعلومـات اخلاصـة باالبتكـار مـن منـوذج  روجـرز و شـوميكراقتباس الباحثـان 
      .دفيد بيرلو

                                                             
  .255،ص )1998املصرية اللبنانية ،  الدار :القاهرة(، االتصال ونظرياته املعاصرة حسن عماد مكاوي ، ليلى حسني السيد ،   (1)
  .، نفس الصفحة سابقالرجع امل  (2)

  .47،ص ) 2007، التوزيع و للنشر الفكر دار :مصر(، اإللكرتونية الصحافة ، أمني الواحد عبد رضا(3) 
(4 ) Thomas w. Valente & Johns Hopkins, Diffusion of innovations and policy Decision making, (Journal of 
Communication, Vol. 43. Winter 1993), P30  
 



 منتظمـة عمليـة يعـد الـذي االجتمـاعي التغـري علـى املسـتحدثة األفكـار ينوتبـ نشـر يعتمـدو    
تمع يف الفرد وظائف تغيري يف مباشرة بطريقة تساهم  (1):مراحل بثالثة العملية هذه ومتر ، ا

تمع يف جديدة أشياء بظهور املرحلة هذه تتميز : األولى المرحلة -  اتصال وسائل تشمل قد ا
 . عامة بصفة الرقمية االتصال ووسائل ، االنرتنيت مثل خمتلفة
 يف "تاملسـتحدثا " اجلديـدة األشـياء هـذه انتشـار بدايـة املرحلـة هذه وتعرف : الثانية المرحلة -

تمع أفراد إدراك وبداية االجتماعي، الوسط  . األشياء هلذه ا
 األمـر ويتعلـق ، االجتماعيـة التغـريات حـدوث املرحلـة هـذه خـالل يتحـدد : الثالثـة المرحلـة -

تمـع أفـراد قابليـة مبـدى  تكـون الـيت االجتمـاعي التغـري ، نتـائج يـربوز وذلـك املسـتحدثات هلـذه ا
 النتـائج وكـذا ، عدمـه مـن االجتمـاعي البنـاء يف اجلديـد إدراك علـى تعتمـد أي ظـاهرة أو كامنـة

تمع أفراد قابلية عن تنجم اليت الوظيفية غري أو الوظيفية  إىل باإلضافة للمستحدث، رفضهم أو ا
                                                                                                                             . مباشرة غري أو مباشرة تكون واليت االجتماعي التغري عن تعرب اليت االستجابة نتائج

املبتكـرات ، يف  ويفرتض النموذج أن قنوات وسائل اإلعالم تكـون أكثـر فعاليـة يف زيـادة املعرفـة حـول  
ويـرى   .حني تكون قنوات االتصال الشخصي أكثر فعالية يف تشكيل املواقف حول االبتكـار اجلديـد 

ـا ليسـت  الباحثان أن ليست كل األفكار اجلديدة واملستحدثات متكافئة من حيث أوجه انتشارها كو
ة يف اخلصــــائص والصــــفات ، وقــــد عــــرض  ئص الــــيت مت قائمــــة مــــن اخلصــــا روجــــرز وشــــوميكرمتشــــا

الزراعـــة ، الطـــب ، والتعلـــيم والتســـويق وغريهـــا وتشـــمل : اســـتنباطها مـــن دراســـات عديـــدة يف ميـــادين 
   :(1)مايلي
 الميزة النسبية (*) :Relative Advantage  

ـــا    درجــــة تفوقهــــا علـــى غريهــــا مــــن : "  يعـــرف روجــــرز الفكــــرة احلديثـــة أو األســــلوب املســــتحدث بأ
ــا "األفكــار أو األســاليب الســابقة  ، ويقصــد بــامليزة النســبية عــادة مــدى الفائــدة االقتصــادية الــيت تعــود 

 .على الشخص الذي يتبىن الفكرة أو األسلوب اجلديد
                                                             
(1) ) JEAN MEUNIER - PIERRE, Introduction aux théories de la communication , ( Bruxelles:  BOEK 
Université,2éme édition, 2004),  P 92. 
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   :جاءت الخصائص مذكورة أیضا بالمرجع التالي   (*)
 Pascal Chabaud , Medias pouvoirs et société , ellipses , 2dition marketing, S.A 2002 P 55g 

  
  



 المالئمة :  
ا   م اخلاصة بذلك : "يقصد    " .درجة التوافق الفكرة مع القيم السائدة لدى من يتبنوها ، وجتار

هذا التوافق من شانه أن يزود من يتبىن الفكرة بقسط أكرب من الطمأنينة واألمان ، كما انه جيعل تلك 
 اليت للحاجات همتمالء ومدى للمستحدث الفرد بإدراك وتتعلق .الفكرة أسهل فهما بالنسبة له 

 اليت السابقة واألفكار اخلربات مع املستحدث انسجام درجة قياس إىل إضافة حتقيقها، إىل يسعى
 مع املستحدثات توافق عدم حالة يف أنه إىل الباحثون يشري الصدد هذا ويف الفرد، ا يتمتع

تمع أفراد لدى وسهال واسعا رواحا تلقي أن ميكن ال ، السابقة واملعتقدات األفكار  ويف ، ا
  (2).االجتماعية القيم منظومة تغيري األمر يتطلب احلالة هذه
 درجة التعقيد  :  

ا    ،وقد لوحظ أن بعض األفكار "درجة الصعوبة النسبية للفكرة على الفهم واالستخدام : "يقصد 
درجة القبول املستحدثة أكثر وضوحا وأيسر استعماال من بعض األفكار األخرى ،وان هذا يرتبط ب

تمع هلا وانتشارها بينهم   لدى سواء بالتعقيد املستحدثة األفكار انتشار عملية تتسم و.أفراد ا
 ، املستحدث انتشار صعوبة أو سهولة يف العامل هذا ويتحكم نفسه، املستحدث أو ، املستخدم

 أسرع استخدامها كان كلما ، ومثرية سهلة املستحدث وإدراك فهم عملية كانت كلما حبيث
 استخدام أن حيث التعليمي واملستوى السن مبتغريات التعقيد عنصر ويرتبط. صحيح والعكس

 الفرد بقدرات االستيعاب سرعة تتعلق كما ، أخرى إىل عمرية فئة من يتباين الوسائط الرقمية 
ا اليت باملتغريات وإملامه إطالعه وسعة والثقافية التعليمية    .احلديثة التكنولوجيا أفرز
 (1)القابلية للتقسيم و التجزئة :  

بعــض األفكــار واألســاليب املســتحدثة ميكــن تقســيمها وجتربتهــا جمــزأة ، وكلمــا جنــح الفــرد يف جتربــة جــزء 
وقــد .وبعــض األفكــار واألســاليب األخــرى تكــون غــري قابلــة للتجزئــة . ينتقــل بســهولة إىل أجــزاء تاليــة 

واألســاليب املســتحدثة الـــيت ميكــن جتربتهــا جمــزاة تكــون علــى العمـــوم أن األفكــار " روجــرز "اســتخلص 
تمعات من األفكار واألساليب اليت ال ميكن جتزئتها   .أسرع يف التبين لألفراد وا

 قابلية التداول :  

                                                             
(2) PASCAL Chabaud , Op , Cit , P 57 . 
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ا  وقـد لـوحظ أنـه كلمـا  ". سهولة نشر وتداول الفكرة أو األساليب املستحدثة بني األفـراد : " يقصد 
ائج املرتتبــة علــى تبــين الفكــرة واضــحة جليــة للعيــان ، كلمــا كــان قبــول اآلخــرين وتبنــيهم هلــا كانــت النتــ

  .سهال ميسورا 
ـا روجرز وحيدد          من جهة أخرى مراحل عملية تبـين األفكـار واألسـاليب احلديثـة حيـث يقـول أ

  : (2)متر خبمس مراحل رئيسية حسب الرتتيب التايل
 Awarness stage :بالفكرة مرحلة الوعي أوال ،

يف هــذه املرحلــة يســمع الفــرد  أو يعلــم بــالفكرة اجلديــدة ألول مــرة ، وال يســتطيع أحــد اجلــزم مبــا إذا  
ــا  كـان هــذا الــوعي يـأيت عفويــا أو مقصــودا ويتفــق العلمـاء علــى أن أمهيــة هـذه املرحلــة ترتكــز يف كو

قيـاس درجـة  مفتاح الطريق إىل سلسلة املراحل التالية يف عملية التبين حيث ستحرص الدراسة علـى
وعـــي أفـــراد العينـــة مـــن القـــائمني علـــى إخـــراج الـــربامج التفاعليـــة  باخلـــدمات التفاعليـــة الـــيت متنحهـــا 

واهلـاتف النقــال مــن ) الــواب( الوسـائط التكنولوجيــة الرقميـة علــى غـرار الشــبكة العامليــة للمعلومـات 
  . خالل جمموعة األسئلة اليت تضمنها منشور أسئلة املقابلة 

  
  
  

 Intrest stage : مرحلة االهتمامثانيا، 
يف هـــذه املرحلـــة يتولـــد لـــدى الفـــرد رغبـــة يف التعـــرف علـــى وقـــائع الفكـــرة ، والســـعي إىل مزيـــد مـــن     

ا ، ويصبح الفرد أكثر ارتباطـا مـن الناحيـة النفسـية بـالفكرة أو االبتكـار عنـه يف املرحلـة  املعلومات بشأ
  .السابقة ، ولذلك فإن سلوكه يصبح هادفا بشكل قاطع 

م القــائمني علــى إخــراج الــربامج التفاعليــة بإذاعــة جيجــل بالوســائط الرقميــة حيــث حاولنــا حتســس اهتمــا
ــدف غلــى معرفــة درجــة االعتمــاد علــى بعــض اخلــدمات  احلديثــة مــن خــالل التوجــه إىل العينــة بأســئلة 
التفاعليـــة الـــيت توفرهـــا املســـتحدثات التكنولوجيـــة الشـــبكية كالربيـــد اإللكـــرتوين واملنـــديات النقـــاش وكـــذا 

  توصل االجتماعي وخدمة الربيد الفوري وأخرى  شبكات ال
  Evaluation stage: مرحلة التقييمثالثا،        
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يف هذه املرحلة يزن الفرد ما جتمع لديـه مـن معرفـة ومعلومـات عـن الفكـرة املسـتحدثة أو االبتكـار، يف           
، وينتهــي بــه األمـــر إىل أن  ضــوء موقفــه وســلوكه واألحــوال الســائدة يف احلاضــر ، ومــا يتوقعــه مســتقبال

  يقرر إما رفض الفكرة أو إخضاعها للتجريب العملي 
  Trial  stage    :مرحلة التجريب  رابعا، 

علــى ســبيل التجربــة  –كلمــا كــان ذلــك ممكنــا –يســتخدم الفــرد الفكــرة املســتحدثة علــى نطــاق ضــيق  
ا فإنه يقـرر أن يتبناهـا ويطبقهـا علـى   ا يف نطاق ظروفه اخلاصة ، فإذا ما اقتنع  بفائد لكي حيدد فائد

  . أما إذا مل يقتنع جبدواها فإنه يقرر رفضها.نطاق واسع 
  Adoption stage: مرحلة التبنيخامسا ، 

انتهـى إىل قـرار بتبـين الفكـرة املسـتحدثة بعـد ان تتميز هذه املرحلة بالثبـات النسـيب ، فـالفرد قـد 
  .اقتنع جبدواها وفوائدها 

        
  
  
  
  
 : نذكر املستحدثات استخدام إىل بالفرد تدفع اليت األسباب بني منو 

 : االستخدام على القدرة في الثقة *
 اسـتخدام علـى بالقـدرة املتعلـق اجلانـب يف خاصـة املسـتحدثات تبـين علـى الفـرد ثقـة تـؤثرإذ  

 االهتمـام مبـرحليت العامـل هـذا ويتعلـق ، االسـتخدام عمليـة بعـد اإلشـباع وحتقيـق ، املسـتحدث
 . املستحدث مع التالؤم على قدرته مدى حول تساؤل حالة يف الفرد يكون أين ، والتقييم

 : الوقتية الدوافع *
تمـع، يف تظهـر الـيت اجلديـدة األشـياء تبـين يف كبـرية بنسـبة النفسـي العامـل يسـاهم   احليـاة أو ا

 . اجلديدة واملواقف واآلراء كاألفكار معنوية سلعا أو ، مادية سلعا تكون قد واليت العامة،
تمعات داخل جليا ذلك ويبدو  الكرتونيـة ومـواد انرتنيـت مـن ، التكنولـوجي للغزو تعرضت اليت ا

 ).املضغوطة األقراص ، احملمول الكومبيوتر النقال، اهلاتف(



 العمل ومكان األسرة من انطالقا الوسائل هذه استخدم من أول يكون أن إىل الفرد يسعى حيث
تمع إىل  أخرى مستحدثات عن للبحث جديدة بادرة رمزية قيمة ميثل الذي التبين هذا وميثل ، ا

 .تطورا أكثر
 : والمعتقدات القيم *

 معيـاراال متثـل كمـا ، وكهلسـ خالهلـا مـن يقـاس الـيت املقـاييس أهـم الفـرد ومعتقـدات قـيم تشـكل
تمـع يف األفـراد سلوكيات لدراسة تمـع، يف املسـتحدثات انتشـار يف الفرديـة القـيم وتـتحكم ، ا  ا
 حائـل إىل تتحـول وقـد ، انتشاره وسرعة املستحدث لظهور مساعدا عامال تكون أن ميكن حيث

 اجلانـب هـذا تناولت اليت الدراسات خمتلف أثبتت وقد املستحدثات تطور وجه يف يقف عائق أو
 املعايري تتضمن حبيث واحلداثة، التقليد بني منوذجي مقياس يف تندرج االجتماعية القيم منظومة أن

تمعـات ـا تتصـف أصـبحت والـيت والتجديـد والتطـور بـالتغري تـرتبط جديـدة مفـاهيم احلديثـة  ا
 عـن فضـال ، احلديثـة التكنولوجيـا مـع التعامـل يف اإلجيابيـة مـن نـوع إىل يـدفع مـا وهـو ، احلديثـة
تمع إىل اجلديدة أألفكار ودخول اخلارجي احمليط على االنفتاح سهولة   . ا

ضـــوء  تعتـــرب نظريـــة انتشـــار املســـتحدثات تبـــىن األفـــراد للجديـــد مـــن األفكـــار والتكنولوجيـــا يفكمـــا 
تمــع ، تــأثري األســرة، وتــأثري مجاعــات  جمموعــة مــن العوامــل أمههــا العوامــل االجتماعيــة وتشــمل نــوع ا

ــــأثري الســــن  يفاألصــــدقاء والعضــــوية  ــــة وتشــــمل ت ــــات أو املنظمــــات ، والعوامــــل الدميوغرافي إحــــدى اهليئ
واالجتاهــات علــى عمليــة ، والعوامــل الثقافيــة وتشــمل تــأثري القــيم  االقتصــاديوالتعلــيم والنــوع واملســتوى 

ــــــين ، وعوامــــــل أخــــــرى تتصــــــل خبصــــــائص الفكــــــرة أو املســــــتحدث وتشــــــمل التكلفــــــة االقتصــــــادية  التب
  . )1(مساته من حيث البساطة والتعقيد ، وقابلية املستحدث للتجريبو للمستحدث، 

وقـــــد جـــــاء اعتمادـنــــا هلـــــذا املـــــدخل النظـــــري يف ســـــياق  معرفـــــة معـــــدل انتشـــــار املســـــتحدثات         
كنولوجيــة التفاعليــة واحملــددة  خبــدمات الوســائط الرقميــة احلديثــة  كاهلــاتف احملمــول وشــبكة اإلنرتنــت الت

ا التفاعلية على غرار الشبكات االجتماعية للتواصل ، منتـديات النقـاش االفرتاضـية وخـدمات  وفضاءا
النظـــام اإلعالمـــي احلــوار التفـــاعلي والتواصـــل عـــرب املـــدونات النصـــية والصــوتية وأخـــرى ، بإحـــدى فـــروع 

اجلزائـري و املتمثــل مبؤسسـة اإلذاعــة  مــن واليـة جيجــل كنمـوذج توضــيحي وألجــل تسـليط الضــوء علــى 
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عملية تبين بعض اخلدمات التفاعلية للوسائط االتصالية احلديثة من طـرف الفـاعلني مـن القـائمني علـى 
توى التبين املوجود وأمناطـه إىل إعداد وإخراج الربامج اإلذاعية مبحطة جيجل احمللية فضال عن قياس مس

  . جانب حتديد العوامل املتحكمة يف درجة التبين املوجودة لدى أفراد عينة الدراسة 
  

             
  
  
  
  
  
  

  ةنظرية الحتمـية التكنولوجــي:المطلب الثاني  
Technological Determinism 

من منطلق ما أكدتـه الدراسـات والبحـوث   احلتمية التكنولوجية نظرية دخل مل نايندرج اعتماد          
حـول االجتــاه العلمـي الــذي اشـتغل رواده علــى تبيــان العالقـة املوجــودة بـني مــا يصـطلح عليــه تكنولوجيــا 

تمـــــع، والــــيت تنســـــب إىل كـــــل مـــــن   communication thecnologiesاالتصــــال      حتديـــــدا و ا
Harold Inns, Walter Ong   و , Marshall McLuhan ا األخــري الــذي اســتطاع توضــيح هــذ

الفكـرة احملوريـة هلــذه املدرسـة العلميــة أكثـر  فــربزت إسـهاماته التحليليـة بصــورة جليـة حــول مبـدأ احلتميــة 
  .التكنولوجية 

إذ يعــزى عمومــا هلــذه املدرســة العلميــة فضــل التحليــل الكمــي والكيفــي لعالقــة تكنولوجيــا االتصــال     
تمع حيــث ينظــر علماؤهــا إىل تمــع كنتــاج لعمليــات إنتــاج وختــزين وتشــكيل ومتثيــل املعلومــات ،  بــا ا

تمـــع  واألهـــم مـــن ذلـــك أن هـــذه املدرســـة تـــربط بـــني تطـــور منـــط تكنولوجيـــا االتصـــال الســـائدة ومنـــط ا
فالكتابـة كـنمط لالتصـال أوجـدت جمتمعـا خيتلـف يف أسـلوب تفكـريه ورؤيتـه للحيـاة عـن ذلــك .السـائد 

تمع الذي عاش يف ظل االتصال الشفهي ، بل أن الكتابة على احلجر والنحت على املعابد وغريهـا  ا



تمـــع املعاصـــر  وكـــان .مـــن األســـاليب التقليديـــة لالتصـــال قـــد أوجـــدت جمتمعـــات ختتلـــف كليـــة عـــن ا
تمع    .(1)أسلوب االتصال من وجهة نظر هذه املدرسة العلمية هو العامل احلاكم ملستوى تطور ا

طلــق نتفـق واالجتــاه العلمـي الســابق يف أن تكنولوجيـا االتصــال احلديثـة اســتطاعت أن ومـن هـذا املن     
تفـرز متغــريات جديــدة ختتلـف متامــا عمــا كـان موجــودا ســابقا، غــري أننـا قــد خنتلــف مـع وجهــة نظــر هــذا 
ـــــدائل  ا علـــــى إزاحـــــة الب ـــــدة قـــــدر االجتـــــاه الـــــذي يؤكـــــد أن الســـــمة املميـــــزة لتكنولوجيـــــا االتصـــــال اجلدي

  .(2)وجية السابقة عليها من امليدان ، مبا ميكنها من تدمري ما هو متاح من تكنولوجيا قدمية التكنول
ــــذي يدعمــــه الباحــــث  عنــــدما شــــرع يف احلــــديث ومنــــذ ســــنوات  فيــــدلرونســــتند يف ذلــــك إىل الــــرأي ال

التســعينيات عــن عمليــة التغــري اجلــذري الــيت تــتم لوســائل اإلعــالم التقليدية،كوســائط تكنولوجيــة ســابقة 
وأمنـــاط اتصـــالية مجاهرييــــة أوجـــدت جمتمعــــات إعالميـــة اصـــطلح عليهــــا خـــالل أدبيــــات علـــوم اإلعــــالم 

امـــل احلاصــــل والــــذي حيـــدده وفــــق مخســــة ، للداللـــة علــــى التحــــول الك"اجلمهــــور:" واالتصـــال تســــمية 
ذري اجلــتغــري وثانيهــا ال شــرتك لألشــكال اإلعالميـة القدميــة واجلديــدة،املتطــور التعــايش و المبـادىء أوهلــا  

انتشـــــار الســـــمات الســـــائدة يف أمـــــا ثالثـــــا ف تـــــدرج لألشـــــكال اإلعالميـــــة مـــــن القدميـــــة إىل اجلديـــــدة  ،امل
بقــاء أشــكال إعالميــة ومؤسســات يف بيئــات ورابعــا  عض،األشــكال اإلعالميــة املختلفــة بــني بعضــها الــب

  .ظهور االستحقاقات واحلاجات املوضوعية لتبين أجهزة اإلعالم اجلديدة أخريا متغرية  و 

 ،وذلـك واالتصـال اإلعـالم علـوم أدبيـات يف مهمـا جانبـا متثـل "التكنولوجيـا – الوسـيلة" دراسـةف    
 االتصـال يـتم ال أساسـي مكـون "الوسـيلة "أن لالتصـال األويل الكالسـيكية النمـاذج طرحـت أن منـذ
 علـى التـأثري يف بالوسـيلة اخلاصـة ماتالسـ مـع تتفاعـل الرسـالة أن االتصـال علمـاء ، واعتـربـادو 

حيـث   األفـراد علـى الوسـيلة بتـأثري تنبئـوا الـذين األوائـل البـاحثني مـن "ماكلوهان مارشال" املتلقي،وكان
ـــا الوســـائل إلأن مضـــمون وســـائل ا كلوهـــانما يقـــول  عـــالم ال ميكـــن النظـــر إليـــه مســـتقال عـــن تكنولوجي

ـا املؤسسـات اإلعالميـة املوضـوعات ، واجلمهـور الـذي توجـه .اإلعالميـة نفسـها  فالكيفيـة الـيت تعـرض 
  .(1)له رسالتها ، يؤثران على ما تقوله تلك الوسائل 

" مارشـال ماكلوهـان"ه التصنيف الذي اعتمـد وحنرص على توظيف املدخل التكنولوجي من منطلق   
لوســائل اإلعـــالم ضـــمن صـــنفي البــارد والســـاخن علـــى اعتبـــار أن درجـــة التفاعــل ومـــا يرتتـــب عنهـــا مـــن 

ولعـــل . مشـــاركة للجمهـــور يف إمتـــام الرســـالة االتصـــالية هـــي احملـــدد النهـــائي لتصـــنيف الوســـيلة اإلعالميـــة
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أربعـــني عامـــا، مـــا تـــزال حـــىت اليـــوم أكثـــر أزيـــد مـــن قبـــل حنـــو  الـــيت ظهـــرت جيـــةو احلتميـــة التكنولنظريـــة 
من منطلق تأكيدها علـى  النظريات اإلعالمية انتشاراً ووضوحًا يف الربط بني الرسالة والوسيلة اإلعالمية

أمهيــة الوســـيلة االتصــالية ودورهـــا املــؤثر والرئيســـي يف عمليـــة االتصــال اجلماهرييـــة، والتأكيــد علـــى أمهيـــة 
عبــارة عــن تصــورات  حيــث تعــد نظريــة احلتميــة التكنولوجيــة حتديــد نوعيــة االتصــال وتأثريه،الوســيلة يف 

تمعـــات احلديثــــة وتعتمـــد هـــذه النظريــــة علـــى ثالثــــة  ـــا علــــى ا نظريـــة لتطـــوير وســــائل االتصـــال وتأثريا
   : (2) افرتاضات أساسية هي

    وسائل االتصال هي امتداد لحواس اإلنسان :أوال 
   الوسيلة هي الرسالة  : ثانيا 

   وسائل االتصال الباردة والساخنة: ثالثا

ويوضـــح أن ) الوســـيلة هـــي الرســـالةأن (إىل اعتبـــار  ماكلوهـــانأمـــا عـــن ملخـــص النظريـــة فيـــذهب      
مضــمون وســائل األعــالم ال ميكــن النظــر إليــة مســتقالً عــن تقنيــات الوســائل اإلعالميــة فاملوضــوعات، 

ا، يؤثران على ما تقوله تواجلمهور اليت توجه له  عالم اليت لك الوسائل، ولكن طبيعة وسائل اإلمضمو
تمعـات أكثـر مــا يشـكلها مضـمون االتصـال ـا اإلنسـان تشـكل ا ويبـني ماكلوهـان أن وســائل  يتصـل 

تمـــــع وكيــــف يعـــــاجل  تمــــع أو يضــــطر إىل اســـــتخدامها ســــتحدد طبيعــــة ا األعــــالم الــــيت يســـــتخدمها ا
ــا النــاس امتــداد لإلنســان، تشــكل ظروفــًا وتــؤثر علــى ا هــيمشــاكله، وأي وســيلة،  لطريقــة الــيت يفكــر 

   .(1)  ون وفقا هلاملويع

وسائل االتصال هي امتـداد لحـواس  :" الذي ينص على أنيف سياق الفرض األول من النظرية و      
أن النـــاس يتكيفـــون مـــع ظـــروف البيئـــة يف كـــل عصـــر مـــن ) مارشـــال ماكلوهـــان (ى أر وقـــد ، "اإلنســـان

فطريقــة عــرض  .خــالل اســتخدام حــواس معينــة ذات صــلة وثيقــة بنــوع الوســيلة االتصــالية املســتخدمة 
وســــائل االتصــــال للموضــــوعات ، وطبيعــــة اجلمهــــور الــــذي يتوجــــه إليــــه ، تــــؤثران علــــى مضــــمون تلــــك 

تمعـات أكثـر ممـا . الوسائل  وطبيعة وسائل االتصـال الـيت تسـود يف فـرتة مـن الفـرتات هـي الـيت تكـون ا
ــــــةاحلتميــــــة التك(فيمــــــا يســــــميه ) ماكلوهــــــان(يكــــــون مضــــــمون الرســــــائل االتصــــــالية ، ويعتقــــــد  ) نولوجي

Technological determinism  أن املخرتعـات التكنولوجيـة املهمـة هـي الـيت تـؤثر علـى تكـوين
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(1)  Jerome agel ,marshal McLuhan :the medium is the message; an inventory of effect,(U.S.A: gingko 
press,1967),p10 



تمعـــات  كلوهـــان أن التحـــول األساســـي يف االتصـــال التكنولـــوجي جيعـــل التحـــوالت ا يـــري مكمـــا   .ا
. أيضــًا الكــربى تبــدأ لــدى الشــعوب ، لــيس فقــط يف التنظــيم االجتمــاعي ، وإمنــا يف احلــواس اإلنســانية 

وبــدون فهــم األســلوب الــذي تعمــل مبقتضــاه وســائل اإلعــالم ، لــن نســتطيع فهــم التغــريات االجتماعيــة 
تمعات ، فأي وسيلة جديدة هي امتداد لإلنسـان، تـؤثر علـى طريقـة تفكـريه  والثقافية اليت تطرأ على ا

حلاســـبة تـــوفر اجلهـــد العقلـــي متـــد أعيننـــا وامليكرفـــون ميـــد أمساعنـــا ، واآلالت اTV وســـلوكه ، فكـــامريا الــــ 
 .(1)وتؤدي إىل امتداد الوعي 

، أو مــا يســميه اإلدراك الحســي ن وســائل االتصــال غــريت يف توزيــع ىل أماكلوهــان إ يــذهبو 
امتداد أي حاسة يعدل مـن طريقـة تفكرينـا وتصـرفاتنا ، وأن " نسب استخدام الحواس" :)ماكلوهان(

الصـدد سـنحرص خـالل دراســتنا علـى تبيـان مسـتوى إدراك الفــرد ويف هــذا . وإدراكنـا للعـامل مـن حولنـا 
القــائم علــى إعــداد الصــيغة الشــكلية النهائيــة للربنــامج اإلذاعــي التفــاعلي والــيت تتحــدد مبرحلــة اإلخــراج 
الفــين ، للوســائط التكنولوجيــة الرقميــة ويف مقــدمتها وســيلة اإلنرتنــت  وكيــف عــدل هــذا الوســيط الــذي 

اإلعالميـــة اجلديـــدة مـــن تصـــورات املخـــرج اإلذاعـــي للربنـــامج التفــــاعلي  بـــات يصـــنف ضـــمن الوســـائط
وإدراكه  خليارات التكنولوجيـة الرقميـة الشـبكية مـن جهـة و اسـتيعابه الحتياجـات اجلمهـور املسـتمع يف 

  .الزمن الرقمي والذي يتوجه إليه من خالل هذه النوعية من الربامج  من جهة أخرى 

 "       الشـهرية بالعبـارة اإلجنليزيـة، ن الوسـيلة هـي الرسـالةأئـل بـاالقأما ووفقا للفرض الثاين    
the medium is the message  "، ا هــو املهــم مبعـين أن أي طبيعـة كـل وســيلة ، ولـيس مضـمو

تمعـــات أن الرســـالة األساســـية يف التلفزيـــون هـــو الـــــ ) ماكلوهــــان(يـــري فكمـــا  .األســـاس يف تشـــكيل ا
 TV ، األساســية يف الكتــاب هــي املطبــوع ، فاملضــمون غــري مهــم وأن املهــم هـــو  أن الرســالة ونفســه

وعليــه يصــبح أمـــر االهتمــام بطبيعــة الوســيط الـــذي يقــدم مــن خاللـــه .  (2) الوســيلة الــيت تنقــل احملتـــوى
املضمون اإلعالمي يف بالغ األمهية فتقدمي الربنـامج اإلذاعـي التفـاعلي مـثال قـد ال يصـبح ملضـمونه قيمـة 
م الــيت  حقيقيــة إذا مــا مل متــنح الفرصــة أمــام اجلمهــور لالتصــال عــرب وســائط التواصــل إليصــال مشــاركا

أ التفاعــل الــذي يقــوم عليــه الربنــامج باألســاس ، وقــد يتجــرد مــن قيمتــه أكثــر إذا قــام تضـمن حتقيــق مبــد
خمــرج الربنــامج  بإقصــاء بعــض فضــاء التفاعــل أمــام اجلمهــور أو املفاضــلة مــا بينهــا وتــرجيح الكفــة حنــو 
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 الوسائط التقليدية على حساب الوسائط التكنولوجية املسـتحدثة الـيت ينظـر إليهـا  ماكلوهـان يف سـياق
مدخل االجتاه العلمي املنسوب يف غالـب املراجـع إليـه ،علـى أن أمـر اعتمادهـا بـات حتميـة تكنولوجيـة 

وفعاليتهــــا الوظيفيـــة يف ســـياق مــــا يصـــطلح عليـــه بــــالزمن ) اإلذاعـــة(يلزمهـــا نشـــاط املؤسســــة اإلعالميـــة 
ا عرب الفضاء الشبكي    .امليدياتيكي و الذي يقومه معدل حضور  الفاعلني 

ا يف توصـيل ) ماكلوهان(ح ويقرت     ا مسئول عن نواحي القصور فيها و عن مقدر أن بناء الوسيلة ذا
ويبـدو ذلـك جليـا . املضمون ، إذ يرى أن هناك ، وسيلة أفضل من وسيلة أخـرى يف إثـارة جتربـة معينـة 

ذاعيـة حـول إذا ما أخدنا موضوع البحث مثاال لفهم الفكرة املقرتحة ،جند أن تفاعل مجهـور الـربامج اإل
واملفتوحـــة أمـــام مشـــاركات  ةاملواضـــيع احلياتيـــة الـــيت تطرحهـــا الـــربامج  اإلذاعيـــة ذات الصـــيغة والتشـــاركي

مجهــور املســتمعني عــرب وســيلة معينــة قـــد يكــون أفضــل مــن أخــرى ،ملــا قـــد تتــوفر عليــه كــل وســيلة مـــن 
ينمـا يبقـى اجلـزء األكـرب خصائص جتعلها األفضل يف إثارة نقاش وتواصل شرائح مجهور هذه الربامج ، ب

ههنا يقع علـى عـاتق القـائم باالتصـال أو املخـرج املنفـد حتديـدا ،الـذي يتعـني عليـه مـنح فرصـة التواصـل 
عرب عديد الوسائط مع احلرص على تبين الوسائط التكنولوجية احلديثة من باب ما يقتضيه هذا االجتـاه 

ر التقـين بالنسـبة للبنيـات اإلعالميـة عمومـا و في ظل التحدي الذي يفرضه العصر الرقمي والتطو العملي
  .احملطات اإلذاعية التقليدية على وجه اخلصوص 

تفيئتهـا وفـق  متـتوحسب الفرض األخـري لنظريـة احلتميـة التكنولوجيـة فـإن وسـائل االتصـال  قـد        
وقـد ابتكـرت .التفاعـل درجـة علـى يعتمـد الفـرق أن ماكلوهـان يـرىإذ  ميكـانيزمي البـارد والسـاخن  ،

لوصــف بنــاء الوســيلة االتصــالية ، أو التجربــة الــيت يــتم نقلهــا، وكلمــة " الســاخن"و"البــارد"مصــطلحات 
 الوسـطف. (1)يف املاضـي " ساخن"تستخدم يف وقتنا احلاضر لتعين ما ألفنا أن نطلق عليه كلمة " بارد"

 مسـتوى يتطلـب البـارد نيمعـ بوسـط املتعلقـة الوسـط ،بينمـا التفاعـل من أدىن مستوى يتطلب الساخن
هي الوسيلة اليت ال حتافظ املدخل التكنولوجي أصبحت الوسيلة الساخنة وفق كما ، التفاعل من عاليا

تســتخدم  وســيلة ســاخنة الراديــو ويتفــق بــذلك علــى أن  الصــحيفة و علــى اســتخدام التــوازن يف احلــواس 
 وسـطا اإلذاعـة  جيعـل الـذي املعيـار هـذا إن وحاسـة واحـدة ال حتتـاج سـوى لقـدر بسـيط مـن اخليـال 

تقـدم  كمـا  .مسـتخدميها بـني والتفاعـل املشـاركة منخفضـة مـن درجـة تسـتدعىجيعلهـا   ، جـدا سـاخنا
ً (املعين  درجة عاليـة مـن الفرديـة وحتتـوي علـى الرتفعة و املدرجة وضوحها فضال عن وجاهزاً ، ) مصطنعا

هــــي الــــيت حتــــافظ علــــى التــــوازن وتثــــري خيــــال الفــــرد  ف أمــــا الوســــيلة البــــاردة  .قــــدر كبــــري مــــن املعلومــــات 
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ـــا  درجـــة وضـــوحها وتكـــون   باســـتمرار كـــالتلفزيون والســـينما  تنقـــل معلومـــات قليلـــة  منخفضـــة كمـــا أ
وبــذلك فهــي تتطلــب درجــة عاليــة مــن  ((1)تــاج إىل جهــد مــن جانــب اجلمهــور الســتكمال التجربــة وحت

   .املشاركة والتفاعل بني مستخدميها 

الرسـائل اإلذاعيـة كتجربـة سـاخنة الفرض الثالث مـن النظريـة التكنولوجيـة تصـنف  وحسب     
ة مـــن جانـــب تكــون درجـــة وضـــوحها مرتفعـــة فهـــي علـــى درجـــة مــن الفرديـــة وال حتتـــاج إىل مســـامهة كبـــري 

تقدمـــه اإلذاعـــة ضـــئيال  مســـامهة اجلمهـــور يف إكمـــال مـــا اة حيـــث يصـــبح خالهلـــاملتلقـــي لتكملـــة التجربـــ
ظـــــر يف هـــــذا الطـــــرح ومنـــــه الفـــــرض أصـــــبحت ضـــــرورة حتتمهـــــا املســـــتجدات يف عـــــامل  ولعـــــل إعـــــادة الن.

التكنولوجيــا االتصــالية يف عالقتهــا باخلدمــة اإلذاعيــة وطبيعــة مضــامينها فــالربامج اإلذاعيــة التفاعليـــة يف 
مقدمــة األمثلـــة التوضـــيحية لعـــدم جناعـــة الطـــرح الســابق الـــذي يلغـــي دور املتلقـــي يف اســـتكمال التجربـــة 

عية يف الوقت الذي استطاع مجهـور هـذه الـربامج اإلذاعيـة حتديـدا أن يرتقـي عـن مسـتوى السـكون اإلذا
وبلـوغ مسـتويات أرقـى تقـرتب حنـو " couch potato ":الـذي نسـب لـه لسـنوات عديـدة وفـق تسـمية 

كمفهـوم أفرزتـه  Récepteur Actant Actif et Interactifتفاعـل املسـتقبل النشـط والفاعـل واملمفهـوم 
هــو مــا يــدعونا .مســتجدات البيئــة التكنولوجيــة يف الــزمن الرقمــي الــذي تتصــدر مساتــه خاصــية التفاعليــة 

إىل احلــديث وبكــل موضــوعية علميــة عــن فاعليــة اجلمهــور املتلقــي كطــرف رئــيس يف العمليــة االتصــالية 
الوســيلة اإلذاعيــة عمومــا وحمــرك فاعــل يف حتقيــق مبــدأ الــربامج التشــاركية احلواريــة ومنــه إىل تعزيــز سياســة 

دف إىل أن تكون أقرب ما يكون  مجهورها املتلقي ضمن سـريورة االتصـال احللقـي املتكـافئ  علىاليت 
يتفق مع املفهوم اإلنساين لالتصال الـذي جيعـل  الفرص يف الطرح والنقاش واحلوار وإبداء الرأي ،والذي

إىل جانــب ،نقــال مــن طــرف إىل آخــرمــن عمليــة االتصــال تفــاعال بــني أطــراف متكافئــة أكثــر مــن كونــه 
  .التجسيد الفعلي ملبدأ دميقراطية االتصال 

 ألثـار السـيكولوجية أو االجتماعيـة للجوانـب حتلـيال يقـدم مل لوهـانماك أن مـن الـرغم علـى إن      
 اإلنسـان،وكما يف الفسـيولوجية ـالتأثريا مهمـة جوانـب عـن كشـف أنه ،إال كرتونيةاإلل األوساط هذه
 سـتكون االليكرتونيـة الشـبكات أن ،تصـور البشـرية للحـواس امتـداد هـي االتصـال وسـائل كـل اعتـرب
 "ماكلوهـان" حـدس يف سـابقة معلوماتيـة لفتـة هـذه ،و لإلنسـان املركـزي العصـيب للنظـام امتـداد مبثابـة
 .األبواب بداية التسعينيات  على االنرتنيت كانت عندما
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 مـن منطـا علينـا وتفـرض النفسـي حميطنـا يف تعـديال ،حتـدث ماكلوهـان نظـر وسـيلة،يف كـلو         
 يف بأنه املعاصر اإلنسان ماكلوهان وصف وقد ندركها نكاد ال بكيفية يراقبنا الذي التفكري و التصور

 صـوت حـديثا أعـادت الـيت االتصـالية لألمنـاط السـريع التغيـري مـع التكيـف علـى قـادر غـري صـدمة حالـة
 ويقـول العامليـة، القريـة أو القبليـة الوحـدة يشـبه ما إىل عاملنا وحولت التلفزيون وصورته اإلذاعة اإلنسان

 مـرات عـدة التـاريخ غـرب تغريت الوسيلة هذه وأن وسيلة بواسطة الناس إىل يصل احملتوى أن لوهانماك
 كبـري اثـر هلـا وكـان إال الوسـائل تغـريت وكلمـا. اخل...، ،التلفـزة ،الراديـو ،الصـحافة،الطبـاع  اللسـان–

تمع على  كبرية أداة إذا فالوسيلة الرسالة حمتوى نع بغض النظر السلوك يف جذرية تغيريات ووقعت ا
 ،هـي الرسـالة هـي جديـدة تكـون عنـدما ،فالوسـيلة أوضـح بعبارة أو الوسيلة إال ليست فالرسالة للتأثري

تمع  يف تؤثر اليت     .(1) جديدا سلوكا يسلك وجتعله ا
 للفضاء كامتداد"، متثل أصبحت االنرتنيت أن يف فيكمن النظرية هلذه االجتماعي اجلانب أما    

 البـث بـني احلـدود  جـوهره يف يقـوم الـذي اجلديـد التواصـلي النمـوذج داخلـه يتشـكل الـذي ، العمـومي
 يف ممـثال اجلديـد التواصـلي النمـوذج ،ويقـوم وتلقيهـا اإلعالميـة اخلطـب إنتـاج بـني ،أي والتلقـي

 أحـد احلـوار فضـاءات ومتثـل... العمـومي التواصـل يف املشـاركة يف الدميقراطيـة منطـق علـى "االنترنيت"
الفضـاءات   إىل نتطـرق جعلنـا مـا بالـذات ،وهـذا الشـبكة علـى االليكـرتوين اإلعـالم خصـائص أهـم

 االجتماعيـة احلتميـة نظريـة يف االجتمـاعي التقـين بعـدها يف االنرتنيـتالتفاعليـة الـيت متنحهـا شـبكة 
  .ماكلوهان لمارشال

   
  
  
  
  
  
  
  

             
                                                             

  . 78، ص) 2،2002، ط  اجلامعية املطبوعات ديوان :اجلزائر(، واالتصال اإلعالم لعلوم مدخل، احدادن زهري(1)  
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يقـــدم الفصـــل الثالـــث مـــن القســـم النظـــري للدراســـة والـــذي عنونـــاه بالبـــث اإلذاعـــي وخيـــارات        
التكنولوجيـة التفاعليــة جمموعــة مـن املعطيــات املســتقاة مـن الدراســات والبحــوث املشـتغلة يف جمــال البــث 

م البـــث اإلذاعـــي اإلذاعــي خـــالل الـــزمن الرقمـــي خــالل املبحـــث األول حيـــث جـــاء استخالصــنا  ملفهـــو 
الرقمـي وخصائصــه التقنيــة فضــال عــن األمنــاط الرقميــة هلــذا النــوع مــن البــث ،والــيت توســع لــدى املســتمع 

حيـــث ينطلـــق . ذاعـــة مـــن جهـــة أخـــرى مــع بـــرامج اإل دائــرة اختيـــار منـــط االســـتماع مـــن جهـــة والتفاعـــل
ديــد املفهــوم الــذي بــات لصــيقا املبحــث الثــاين املتعلــق بالتفاعليــة اإلذاعيــة وأبعادهــا التكنولوجيــة  مــن حت

بتكنولوجيـات االتصـال احلديثـة إىل جانــب األبعـاد املختلفـة لـه املظــاهر االتصـالية احلديثـة ويف مقــدمتها 
ا يف جمــال تعزيــز تفاعليــة املســتمع مــع القــائمني علــى الــربامج اإلذاعيــة  خـدمات البــث الشــبكي وإضــافا

  .املستهدفة له 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تطور البث اإلذاعي الرقمي : المبحــث األول                   



تعد اإلذاعة الصوتية، الثورة الرابعة يف عامل االتصال بعـد ثـورات سـابقة هلـا واخرتاعـات عديـدة،          
كانــت مبثابــة املقدمــة الفعليــة الصــحيحة لظهورهــا وقـــد مجعــت بــني هــذه التطــورات يف جوانــب وســـيلة 

  .   املتعددةالراديو 
فاإلذاعــة املســموعة نتــاج جهــود العديــد مــن العلمــاء والفنيــني بدايــة مــن اخــرتاع التلغــراف علــى يــد     

م، مــرورا إىل اكتشــاف 1787ســنة " جــراهم بــل"م، واهلــاتف علــى يــد 1735عــام " صــامويل مــورس"
 أن متكــن م، إىل1765عــام " جــيمس ماكســويل"الكهرومغناطيســية وكــذا  املوجــات القصــرية علــى يــد 

م مـن اكتشـاف الراديـو لكـن اإلذاعـة الصـوتية مل تصـبح حقيقـة واقعـة 1896عام " جوجليمو ماركوين"
ال، وقد تبعتها كـل مـن 1920إال يف عام  ا يف هذا ا ، وتعترب الواليات املتحدة أول دولة جتري جتار

ول العربيــة اإلذاعــة وكانــت أول بريطانيــا وفرنســا وأملانيــا وغريهــا مــن الــدول، وغــري بعيــد عنهــا عرفــت الــد
  .(1)   م ليتواىل انتشارها بباقي الدول العربية والعامل1925حمطة إذاعية عربية مبصر العام 

ـــا  غـــري أن  الســـنوات األخـــرية املاضـــية شـــهدت نشـــاطا واســـعا يف جمـــال معاجلـــة اإلشـــارة املســـموعة رقمي
ـا وكذلك تنوعت وتطـورت أسـاليب ختزينهـا ومـن مث االرتقـاء جبو  وعليـه فقـد تطلـب  فهـم عمليـة  (2)د

تقنية البث الرقمي يف جمال اإلذاعة يف إطار التطورات التكنولوجية اليت حلقت بوسائل االتصال عمومـا 
فهــم تطــور آليــات التفاعــل مــع مجهــور وســـائل اإلعــالم واحلــرص بصــفة مســتمرة علــى تقــدمي خـــدمات 

 . (3)   إعالمية متميزة
  
  
 
  
  
  
 

 مفهوم البث اإلذاعي الرقمي: المطلب األول

                                                             
(1) ) Brian Winston ,Media technology and society: a history from the telegraph to the internet,(London, 
routledge ,1988) , p 67. 

  .117، ص ) 2009،السنة  02العدد ،اإلذاعات العربية جملة : تونس ( ، تطور تكنولوجيا رقمنة  اإلشارة املسموعةرقية مصطفى كامل ، (2)  
  . 51، مرجع سابق ، ص  اإلذاعات الرقمية عرب األقمار الصناعيةحسن عماد مكاوي ،  (3)



 Digital Audio(يعــــــــرف البــــــــث اإلذاعــــــــي الرقمــــــــي يف اللغــــــــة اإلجنليزيــــــــة ب         

Broadcasting( ـــــــة أحـــــــرف متفـــــــق عليهـــــــا هـــــــي DAB"  (1)"،وخيتصـــــــر بثالث
، يعتمـــــــد باألســـــــاس  

متـنح التكنولوجيا احلديثة اليت متنح حتسـنا و نقـاوة يف الصـوت بدرجـة صـوت األقـراص املضـغوطة ، كمـا 
التقنية اجلديدة للبث اإلذاعي فرصة نقل وبث النصوص واملعلومـات اخلدماتيـة فضـال عـن تلـك املتعلقـة 

وهــي اخلدمــة اإلذاعيــة الــيت متــنح الفرصــة للمســتمعني باســتثمار االســتماع .. مبضــامني الــربامج اإلذاعيــة
      . (2)وفق النمط الرقمي

ي بواســطة ائـتالف مـن اإلذاعــات واملطـورين ، وهـو النــوع وقـد مت تطـوير البــث اإلذاعـي الرقمـ           
املطبـق يف عــدد كبــري مــن البلــدان باســتثناء الواليـات املتحــدة ، وميكــن لراديــو الرقمــي اعتمــاد تكنولوجيــا 

وقد كان تعبري البث اإلذاعي الرقمي يسـتخدم لإلشـارة إىل تكنولوجيـا البـث .. النقل بالبث  والبايت  
ــــار إيروكــــا اإلذاعــــي الرقمــــي وإىل ــــة اخلاصــــة بــــه خصوصــــا معي ــــذه  147 املعــــايري التكنولوجي اخلــــاص 

التكنولوجيــا وقــد مت االتفــاق علــى توحيــد قيــاس البــث اإلذاعــي الرقمــي بواســطة منتــدى البــث اإلذاعــي 
بلدا ماعدا الواليات املتحـدة  30الذي ميثل أكثر من   www.worlddab.or (3) : الرقمي العاملي 

،   (4)فقـــد اختـــارت جلنـــة االتصـــاالت األمريكيـــة نظامـــا يطلـــق عليـــه راديـــو أتـــش دي أو نظـــام أي بـــوك
 مشـروع البـث الصــويت الرقمـي املعـروف بتسـمية و . كمعيـار خـاص يـتم تطبيقـه يف الواليـات املتحـدة 

 باسـتخدام التشـكيل بتكنولوجيـا الرقميـة الصـوتية اإلشـارة لبـث صـمم أورويب نظـام وه147 إيروكـا
 :أي (COFDM)ب   يعرف فيما احلاملة من الرتددات العديد

Coded – Orthogonal – Frequency  بـاحليز الـرتددى املعـروف احليـز يف النظـام هـذا يعمـل 
ً  العالية الرتددات من حيز الثالث الفرعي ً  يعمل كماميغاهرتز،   240إىل  174 جدا  يف احليز أيضا
يف املدى املمتد مـن  L– Band)وأيضا يف احليز    " Band III VHF "،  باسم املعروف الرتددى

 الصوت جودة تقارب جبودة رقمية صوتية خدمة النظام يوفرحيث . ميغاهرتز1492إىل    1452
 Bit) إىل  الرقميـة اإلشـارة نبضـات معـدل فيهـا يصـل الـيت املضـغوطة األقـراص علـى املسـجل

Rate)256.إىلKbpsيطلـق أجــزاء إىل املتـاح الــرتددى احليــز يقسـم النظــام هـذا ىف 
 خدمة يتيح اجلزء وهذا ،لكل جزء  1.5 ، وبعرض Multiplexesأو  Frequency Blocksاعليه

                                                             
  :ميكن الرجوع خبصوص تاريخ البث اإلذاعي الرقمي إىل     (1) 

Wolfgang Hoeg, Thomas Lauterbach,Digital Audio Broadcasting :principales and applications of digital 
radio,(England: 2nd  ED, Wiley, 2003 )   
(2) Paul Chanter, Peter Stewart , Basic Radio Journalism ,( Lordan hill  ,Focal Press, 2003), PP 5-7. 

  .43، ص )م2009السنة  02اإلذاعات العربية ، العدد جملة : تونس( ، واخليارات التكنولوجية.. إذاعة اليوم والغد عباس صادق ، (3) 
  .97،ص )  2008، السنة189جملة الفن اإلذاعي ، العدد : القاهرة ( ، البث اإلذاعي فائق الوضوح، عبدهمحمد   (4)



جبودة نقـاوة صـوت األقـراص  ميغاهرتز و 256حىت يصل نبضات مبعدل قنوات خلمس رقمية صوتية
  .املضغوطة 

 الرقمـي الصـويت للبـث نظـام عـن للبحث م 1987 سنة يف  هذا املشروع عن اإلعالن وقد مت    
 املنطقـة يف WARC-92 1452 - الـرتددى  احليـز ختصـيص مت وقـد والفضـائي األرضـي بشـقيه

 (1) .الدويل االحتاد تقسيم حسب آسيا وغرب وأوروبا  األوىل    إفريقيا
والـــيت تعتمـــد علـــى نقـــل مـــوارد االتصـــال وقـــد ظهـــرت تكنولوجيـــة الرقميـــة خـــالل عقـــد الثمانينـــات     

باســتخدام األســلوب الرقمــي، هــذا األســلوب الــذي يســتمد أصــوله مــن اســتخدام اإلشــارات التلغرافيــة 
إىل حــالتني مهــا التشــغيل واإليقــاف، ويــتم " رقمــي"حيــث تشــري كلمــة . (2)بطريقــة التشــغيل واإليقــاف

يل واإليقــاف وتتخــذ كــل احلــروف والرمــوز سلســلة مــن إشــارات التشــغ التعبــري عــن املعلومــات يف شــكل 
ويطلــق علــى كــل زوج مــن األرقــام " الواحــد والصــفر"واألرقــام والصــور والرســوم واألصــوات شــكل أرقــام 

ففــي النظــام الرقمــي تأخــذ املعلومــة شــكل سلســلة مكونــة مــن  .مبعــىن حــرف أو رمــز كــودي Biteاســم 
ويســـمح هـــذا النظـــام بإضـــافة  (3)ي الكهربـــائرقمـــي الواحـــد والصـــفر تـــرتبط مبـــرور أو عـــدم مـــرور التيـــار 
  .إشارات لنقل معلومات إضافية خمصصة لتصحيح األخطاء

وعمليـــة رقمنـــة الصـــوت هـــي عمليـــة بســـيطة، فهـــي يف الواقـــع جمـــرد حتويـــل إشـــارة كهربائيـــة إىل  
امللفات بيانات حاسوبية، ويقوم امليكرفـون يف هـذه احلالـة بتحويـل موجـات صـوت الشـخص إىل إشـارة  

ربائية تعرف باإلشارة الصوتية التناظريـة، يـتم بعـد تسـيري اإلشـارة الصـوتية إىل منافـذ تـدخل الصـوت كه
يف بطاقـة الصـوت الرقمـي، وميكــن احلصـول علـى أي وســيلة تسـتطيع إخـراج إشــارة صـوتية تناظريـة مثــل 

  .(1)مسجل أشرطة أو الراديو
ا تغذي إىل املغري التنـاظري إىل الرقمـي الـذي يقـوم بتحويـل      حاملا تصبح اإلشارة داخل البطاقة فإ

النبضات الكهربائية أو املوجات يف اإلشارة الصوتية التناظرية إىل شكل رقمي تقرييب لتلـك املوجـة وهـو 

                                                             
  84-83، ص ص) 2006، السنة 183دد جملة الفن اإلذاعي،الع:القاهرة (،والطيف الرتددي..اإلذاعة الصوتية الرقمية رقية مصطفى كامل ،  (1)
  .18، ص  )2004دار الفجر للنشر والتوزيع، : القاهرة(، املعجم اإلعالميحممد منري،   (2)

(3)  Claude- Jean Berteano, Medias : introduction à la presse, La Radio et la télévision, (Paris, Ellipses édition 
marketing, 1995), P 108. 
 
(1) Michael. M.A. Mirabito & Barbara .L.Mongenstern, the new communications technologies :application 
,policyand impact, (U.S.A M, 5th ed,focal press,2004),P 18. 
 
 



ات العاليـة االسـتبانة، ما يسمى بالعينة، معدل أخذ العينات أو السرعة هي عامل يف عمليـة أخـذ العينـ
  .  (2)فكلما كان معدل أخذ العينات أسرع كلما ارتفعت نقاوة الصوت يف العينة

لقــد بــدأت الدراســات اخلاصــة برتميــز الصــوت مــع بدايــة الســبعينيات ومشلــت كمــا هــائال مــن األحبــاث  
ـال آالف مـن أوراق البحـث  التطبيـق مـع وكانـت بدايـة . على مدى سنوات طويلـة ونشـرت يف هـذا ا

،اليت متكنـت مـن تصـوير نظـام ضـغط رقمـي إلشـارة الصـوت عـرف ب ) BBC(هيئة اإلذاعة الربيطانية 
 :NICAM   كيلـو هرتـز ومبعـدل نبضـات   15إلرسال إشـارة صوتيــة جمسـمة بعـرض نطـاق صــويت قـدره

جلـوريثم عـرف كيلو بايتاما األوروبيون فقد اعتمدوا نظاما آخر للبث الصويت الرقمي يقوم علـى ا  728
    MUSICAM   (3): ب 

غـــري أن البـــث اإلذاعـــي الرقمـــي يتطلـــب القيـــام بالعديـــد مـــن التغـــريات اجلوهريـــة بطريقـــة إرســـال 
  .واستقبال اإلشارات واألنظمة املتعددة اليت تسعى لتحقيق ذلك مازالت قيد التطوير
تخدام طـرق متنوعـة إضافة لذلك فإن هيئة البحوث اإلذاعية تدرس اآلن املوضوع من زاويـة اسـ

ذا اخلصوص منهـا مقـرتح توزيـع أراضـي  إلرسال اإلشارات السمعية الرقمية، وقد اقرتحت عدة أنظمة 
لإلشـارة يقتضـي اسـتخدام جـزء مـن طبـق الـرتددات الـيت تسـتخدم يف اخلـدمات اإلذاعيـة حاليـا، التوزيــع 

باختصـــار حتديـــد نظـــام يكـــون بواســـطة األقمـــار الصـــناعية واســـتخدام بعضـــا مـــن األســـلوبني الســـابقني و 
  (4). منسقا مع أنظمة البث اإلذاعي احلالية

 
  يـي الرقمـخصائص البث اإلذاع: المطلب الثاني 

م املتعلقـــة بتطويـــع خصـــائص اإلشـــارة املرســـلة ألجـــل أن تتوافـــق مـــع لقـــد  بـــىن البـــاحثون دراســـا
خصـــائص الـــدن ، بتقليـــل البيانـــات اإلضـــافية غـــري الضـــرورية ، بـــالرجوع إىل دراســـات التحلـــل النفســـي 

وقـد أفـادت هـذه   Psycho Acoustics: خلصـائص االسـتقبال لـألذن البشـرية الـذي يعـرف ب 
  .(1)تكنولوجيا البث اإلذاعي الرقمي وكذلك يف جمال إنتاج وختزين الصوت الرقمي النتائج يف جمال

حيــث تتــيح تكنولوجيــا البــث اإلذاعــي الرقمــي إرســال عــدة قنــوات صــوتية يف حزمــة صــغرية مــن 
مبعىن آخر فإن هـذه التكنولوجيـا تشـغل مسـاحة أصـغر .الرتددات وتستقبل براجمه بواسطة هوائي صغري 
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  .118 -117،مرجع سابق ،ص ص  تطور تكنولوجيا رقمنة اإلشارة املسموعةرقية مصطفى كامل ،   (1) 



ميغــاهرتز يف  09جنــد أن ســبع قنــوات تناظريــة ميكــن أن تشــغل حــوايل : بيل املثــال مــن الطيــف علــى ســ
ا تشغل حبد أقصى    .(2)ميغاهرتز 1.5حني أن نفس القنوات فيما لو حتولت إىل البث الرقمي فإ

الـذي ال يـزال معمـوال -غري أن اسـتخدام النظـام الرقمـي يف البـث اإلذاعـي مقارنـة بالنظـام التمـاثلي    
  :(3) يتيح العديد من املزايا خنلص إىل أمهها فيما يلي -بعض اإلذاعات من دول العامل الثالث به يف
    Digital network "الشبكة الرقمية"يتخذ االتصال الرقمي شكل  :أوال

مــن بدايــة اإلرســال اإلذاعــي إىل منفــذ االســتقبال، وتكــون مراحــل اإلرســال واالســتقبال والقنــاة 
متكاملـــة، وميكـــن الـــتحكم يف عناصـــر النظـــام يف دائـــرة رقميـــة موحـــدة، ممـــا جيعـــل قــــدر عمليـــة واحـــدة 

التشـــويش ضـــعيفا جـــدا، فالشـــبكة الرقميـــة جتســـد نظامـــا مـــن املعاجلـــات نقـــوم بتوجيـــه احملتـــوى األصـــلي 
  .والتحكم يف عملية اإلرسال والقناة وفك كود الوسائل على مراحل خمتلفة دون تداخل فيما بينها

  سم نظام االتصال الرقمي بالنشاط والقوةيت :ثانيا
إذ يتفـــوق االتصـــال الرقمـــي علـــى االتصـــال التمـــاثلي يف وصـــل االتصـــال رغـــم الظـــروف البيئيـــة 
الصــعبة كــذلك يف نقــل املعلومــات إىل مســافات بعيــدة مــن خــالل اســتخدام وصــالت األليــاف البصــرية 

تكمـن قـوة االتصـال الرقمـي وفعاليتـه مـن  كمـا. اليت حتافظ علـى قـوة االتصـال منـذ البدايـة حـىت النهايـة
مقاومـة التشـويش، مقاومـة التـداخل يف احلـديث، وتصـحيح األخطـاء إلكرتونيـا : خالل عدة أبعـاد مثـل

  .واحلفاظ على قوة اإلشارة على طول خط االتصال
  (1)تتميز الشبكة الرقمية بقدر عال من الذكاء :ثالثا

غـري أوضـاع القنـاة بصـفة مسـتمرة ويصـحح مسـارها لقد مت تصميم النظام الرقمـي لكـي يراقـب ت
  : من خالل عاملني

  Equalization تحقيق التوافق الصوتي أو التناغم بين األصوات -أ
هـو حـل ملشـكلة التشــويش يف نظـام التشـكيل باالتســاع " التنـاغم التــوافقي"فـالتوافق الصـويت أو 

AM  الذي يؤدي إىل بعض التغيـري يف املوجـة املرسـلة وكـذا احلـل ملشـكل التـداخل بـني النبضـات الرقميـة
  وللتغيري الذي 
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  . املرجع السابق ، نفس الصفحة  (1)



ميس القناة خاصة ما تعلق بالقنوات اإلذاعية، حيث يسـمح التنـاغم التـوافقي بقيـاس التشـويش 
الرقميـة علـى طبـق ضـخم يف القناة باستمرار يف شكل املوجـة املسـتقبلية ولتجنبـه يكفـي تركيـب الشـبكة 

  .يتيح توفري قناة إرسال رقمية متماسكة من البداية إىل النهاية
  Echo control: التحكم في الصدى -ب

يعتـرب الصـدى انعكاســا الرتـداد اإلشـارة يف جهــاز اإلرسـال إىل نفـس اجلهــاز يف حالـة االتصــال 
اإلرسال والوقت املستغرق لتلك الرحلة الرقمي ميكن استخدام أداة تقوم بتخزين اللغة املرسلة إىل حمطة 

  .حىت يصل إىل الطرف النهائي املستهدف وبالتايل تفادي حدوث الصدى
  تتسم الشبكة الرقمية بالمرونة: رابعا

حيــث خيضــع النظــام الرقمــي للــتحكم مــن جانــب الــربامج باحلاســوب اإللكــرتوين الــذي يســمح 
  .بتحقيق قدر عال من جودة االستخدام

  االتصال الرقمي بالشمول يتميز: خامسا
حيــث يســمح النظــام الرقمــي علــى عكــس النظــام التمــاثلي عــادة مــن نقــل البيانــات يف شــكل أصــوات، 
بقــدر عــال مــن الدقــة ويــتم االتصــال عــن طريــق اســتخدام اإلشــارات الرقميــة، إضــافة إىل إمكانيــة نقــل 

  . (1)ذاتهالشبكة الرقمية للعديد من احملادثات أو األصوات املركبة يف الوقت 
ا نظام البث الرقمي ،يتيح استخدامه يف اإلذاعة املزايا التالية    :ويف ضوء املزايا العديدة اليت يتمتع 

  حتسني ظروف استقبال املواد و اخلدمات اإلذاعية شديدة اجلودة يف املنازل والسيارات وأمـاكن
  .التجمعات واملناطق النائية 

  خـــالل قـــدرة القنـــوات القمريـــة علـــى محـــل عـــدد كبـــري مـــن إتاحـــة خـــدمات إذاعيـــة كبـــرية ة مـــن
  .القنوات اإلذاعية اليت تييح للجمهور اختيار ما يناسبه من بدائل عديدة 

  الوصــول إىل منــاطق جغرافيــة  شاســعة يف التغطيــة اإلذاعيــة مثــل املنــاطق احملرومــة مــن خــدمات
  . ((1)رافية احملطات  اإلذاعية األرضية حيث يتم التغلب على العوائق الطبوغ

  تزاـيـد عــدد احملطــات اإلذاعيــة الــيت تعتمــد علــى هــذه التقنيــة بشــكل مســتمر ، كمــا يتــيح هــذا
النظــام إمكانيــة بــث اإلذاعــات املشــفرة علــى غــرار التلفزيــون املشــفر وحتتــاج تقنيــة البــث الرقمــي 

ا    .غلى أجهزة استقبال إذاعية تستطيع استقبال إشارا
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اديو الرقمي من التخلص مـن مشـاكل التـداخل الصـويت املتمثلـة يف ويسمح استخدام  جهاز الر    
الفحيح والبهتـان  الـيت تفسـد البـث اإلذاعـي وهـي حالـة مـن احلـاالت الرئيسـية الـيت متيـز البـث التمـاثلي 

كمـــا  يســـمح ذات النظـــام ببـــث .فـــالراديو الرقمـــي جمهـــز مبعاجلـــات ترشـــح التـــداخل وتصـــحح األخطـــاء
مقارنــــة بإذاعــــات األف أم باإلضــــافة إىل احملتــــوى املبثــــوث فــــإن نفــــس أفضــــل ضــــمن الطيــــف اإلذاعــــي 

ا انطالقـا مـن شاشـة  الطيف حيمل بيانات إضافية يف شكل نصوص ورمبا رسومات غرافيك ميكن قراء
شـبيه بـذلك املوجـود  E.P.Gجهاز الراديو الرقمي ، حيث حتمل هذه البيانات دليل برنـامج إلكـرتوين 

يف أجهزة االلتقاط التلفزيونية من األقمـار الصـناعية ورمبـا حتمـل هـذه البيانـات معلومـات إضـافية أخـرى 
مثل نتائج  املباريات والدليل الثقايف وحركة البورصة يف بلد ما وهـذا حيقـق حالـة االرتقـاء بالبـث الرقمـي 

ال أمام اإلذاعات لكي تستفيد من آ          .(1)ليات التفاعلية كما يفسح ا
ورغـــم املزايـــا املتعـــددة الناجتـــة عـــن اســـتخدام تكنولوجيـــا البـــث الرقمـــي يف اإلرســـال اإلذاعـــي إال أن 
ــــدة  هنــــاك عــــدة حتــــديات تقلــــل مــــن االنتشــــار الســــريع هلــــذه التقنيــــة رغــــم أمهيتهــــا يف حتقيــــق مزايــــا عدي

زة اإلرسـال اإلذاعـي الـيت تعمـل بالنظـام للمستمعني ولع أهم هذه التحديات ترتبط بارتفـاع تكلفـة أجهـ
الرقمي أو ما يقصد بـه البنيـة التحتيـة لإلذاعـة الرقميـة إضـافة إىل ارتفـاع كلفـة أجهـزة االسـتقبال الالزمـة 
الســتقبال تقنيــة البــث الرقمــي علــى األقــل يف  الوقــت احلاضــر وال ســيما يف الــدول الناميــة ورمبــا تشــهد 

دف االستفادة القصوى من تكنولوجيـا البـث الرقمـي السنوات القليلة القادمة حلوال  هلذه املشكالت 
  . (2)يف العمل اإلذاعي 

  .البث اإلذاعي الرقميخيارات : المطلب الثالث           
احملـض  التكنولـوجي املسـتوى الـرئيس يف جمـال اخلدمـة اإلذاعيـة وعلـى التحـول أن القـول ميكـن        

 البـث جديـدة أمنـاط ظهـور يف يتجسـد والـذي التلقـي وأشـكال البـث تقنيـات بتنـوع يتعلـق اليـوم،
    .التناظري للبث الكالسيكي إضافة اإلذاعي

، إىل رصـد االنعكاسـات التكنولوجيـة علـى اإلذاعـة املسـموعة  حسن عماد مكاويحيث يذهب     
، الرقمـي األرضــينيـة ، الراديـو قنـوات اإلذاعــة عـرب الفضـائيات التلفزيو :يف أربعـة جوانـب تضـم كـال مـن 

  .(3)الراديو الرقمي الفضائي وكذا أجهزة االستقبال اإلذاعي احلديثة 
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  .52، مرجع سابق ،ص  اإلذاعة الرقمية عرب األقمار الصناعيةعماد مكاوي ،حسن  (2)
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ــا اإلذاعــة املســموعة مــن  الســعيد بــومعيزةأمــا     ، فقــد بســط األشــكال اجلديــدة الــيت باتــت تظهــر 
نظــام املعطيــات اإلذاعيــة ، نظــام إذاعــة الســاتل والكابــل ، نظــام : خــالل أربعــة أنظمــة  اشــتملت علــى 

 .    (4)اإلذاعة السمعية الرقمية وإذاعة اإلنرتنت

  :فضائيالبث اإلذاعي ال ،أوال
 digital: يصــطلح علــى هــذه اخلدمــة الرقميــة مــن البــث اإلذاعــي  باللغــة اإلجنليزيــة تســمية          

audio radio service   ويرمــز هلــا بــاحلرف الــثالث(DARS)    (1) ، أي الراديــو بواســطة األقمــار
يعد البث  اإلذاعي الفضائي ثورة يف عامل الراديو ، حيـث تنقلـه مـن النظـام القـدمي  واملوجـة و  .ةالصناعي

، ممـــا )األقمـــار الصـــناعية( املتوســطة  والقصـــرية إىل عصـــر الفضــاء وتربطـــه بتكنولوجيـــا االتصـــال احلديثــة
ر الصـناعي دون اللجـوء يعتمـد علـى االسـتقبال املباشـر مـن القمـ حيـثيشكل بعثا جديدا جلهاز الراديو 

 .دودة األثر احملالتكاليف و  و عايلالتوتر اإلذاعية ذات ال إىل احملطات
هــو راديــو رقمــي يســـتقبل " راديــو االشــرتاك"أو "راديــو األقمــار الصــناعية " والراديــو الفضــائي أو      

ـــا واســـعا ال يقـــارن معهـــا البـــث  إشـــارات البـــث مـــن األقمـــار الصـــناعية الـــيت تغطـــي جمـــاال أرضـــيا جغرافي
طيتهـا إذ يسـتطيع املسـتمع متابعـة إشـارات البـث يف جمـال تغ. اإلذاعي األرضي بأي حال من األحوال 

بصرف النظر عن املوقع إال إذا كان هناك عائقا مثل النفـاق والبنايـات الـيت حتـول دون وصـول موجـات 
وتــتلخص فكرتــه يف تصــنيع جهــاز اســتقبال راديــو ، جمهــز بوحــدة االســتقبال اإلشــارة مــن . (2)الراديــو 

ـا القمر الصناعي مباشرة ، متاما مثل اليت تستقبل اإلرسال التلفزيوين ، باستثن ا أكثـر بسـاطة ، أل اء أ
  .(3)معدة الستقبال الصوت ذو النطاق الرتددي الضيق باملقارنة بالنظام املستخدم يف البث التلفزيوين 

 مشـفرة غـري أو مشـفرة إتاحـة أو إرسـال أو إذاعـة الفضـائي علـى أسـاس أنـه كـل البث ويعرف      
 أي مـن كتابـات أو إلشـارات أو هلـا آخـر متثيـل أي أو معا وأصوات لصور أو لصور أو ألصوات

 بـأن يسـمح مبـا الصـناعية األقمـار عـرب وذلـك اخلاصـة، املراسـالت بطـابع تتصـف ال كانـت نـوع
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(1) David E.Reese,Lynne S.Gross,radio production worktext: studio and equipment, (Elsivier:focal 
press,2006),p212. 

  .45-44ص ص  ، مرجع سابق ، عباس صادق (2)
  

  .194، ص)2009دار فكر وفن ، : القاهرة(  ، ثورة تكنولوجية جديدة يف نظم احلايبات واالتصاالت: اإلعالم التفاعلي حسنني شفيق ،   (3)



 فيهـا ميكـن الـيت احلـاالت ذلـك يف مبـا معينـة أفـراد أو فئـات اجلمهـور أو معهـا يتفاعـل أو يسـتقبلها
  .(4)  استقباله ومكان اإلرسال وقت منهم بنفسه الواحد خيتار أن اجلمهور منألفراد 

 أو طبيعـي شـخص كـل ـا ويقصـد اإلذاعـة هيئـة علـى كـل  الفضـائي البث كما تطلق تسمية هيئة
 الفضائي اإلذاعي البحث أعمال من عمل أي عن مسؤولة تكون أو ا يناط جهة أي أو معنوي

 مببـادرة يـتم والذي إنشائه لقانون وطبقا املبادئ هلذه طبقا تكوينه شروط يستوىف والذي والتلفزيوين
 بقصـد أعمـال مـن يسـبقها مـا أو الفضـائي البـث أعمـال مـن عمـل أي مسـؤوليته وعلـى منـه

 أو ختـزين أو شـراء أو إنتـاج أو جتميـع مـن للبث السابقة األعمال املفهوم هذا يف يدخلكما .البث
 للملكيـةاملنظمة  التشريعات مبوجب احلماية حمل احلقوق عليها تقع مواد أي أو البث مواد جدولة
  .(1) ا املتصلة واحلقوق الفكرية

ويعمل نظام البث اإلذاعي الرقمي املباشر، عن طريق إرسال اإلشـارة اإلذاعيـة مـن خـالل طبـق 
إىل قمر صناعي ثابت يف املدار اجلغـرايف، ويعيـد القمـر الصـناعي مباشـرة إرسـال  VSATإرسال صغري 

، وتعــين إعــادة إرســال الربنــامج )الراديــو الفضــائي(اإلشــارات إىل املاليــني مــن أجهــزة االســتقبال النقالــة 
 14اإلذاعـي مـن قبـل القمــر الصـناعي توسـيعا كبــري للمنطقـة الـيت تغطيهـا حمطــة اإلذاعـة، حيـث تغطــي 

ليــون كــم مربــع لكــل قنــاة إرســال، فيمــا تعطــي يف الوقــت نفســه إشــارة عاليــة النوعيــة، تــرتاوح مــا بــني م
إىل نوعيــة متاثــل صــوت األســطوانة املدجمــة ســي دي، كمــا ال  AMنوعيــة أفضــل مــن البــث علــى موجــة 

عـن  حيتاج التقاط إشارات القمر الصناعي إىل أطباق أرضية، بل هناك هوائيات صغرية ال تزيـد حجمـا
بطاقـــة التعـــارف العاديـــة، مثبتـــة يف كـــل جهـــاز راديـــو تلـــتقط اإلشـــارة مباشـــرة، وحيمـــل كـــل مـــن األقمـــار 

    (2) .الصناعية ثالث حزم موجهة، ومتثل كل منها املساحة اليت تغطيها قناة إرسال واحدة
شـهر     XM Satellite Radioبـدأ البـث اإلذاعـي الفضـائي الرمسـي، بواسـطة شـركة تـدعى          

ا مـــن واشـــنطون غلـــى قمـــرين صـــناعيني ومنهـــا إىل حمطـــات  2001ســبتمرب مـــن العـــام  مـــن اســـتوديوها
قنلـة موسـيقية 70تبـث هـذه الشـركة .التقوية الرضية وأجهزة االستقبال يف سائر أحناء الواليات املتحـدة 

، لتليهــا ) منوعــات –أطفاليــة –حواريــة –ترفيهيــة –علميــة  –رياضــية –إخباريــة (غــري موســيقية  30و
م مــن مدينــة  2002والــيت بــدأت شــهر يوليــو مــن العــام التــايل   Sirius Satellite Radioشــركة 
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(2) Michael. M.A. Mirabito & Barbara .L.Mongenstern, ibid, p 65. 



قنـاة موسـيقية  60نيويورك إىل ثالثـة أقمـار صـناعية ومنهـا إىل حمطـات التقويـة األرضـية لتضـمن وصـول 
  .قناة منوعة إىل كل أحناء الواليات األمريكية املتحدة 40ع م

  80م مقابـــل دفـــع أكثـــر مـــن 1992وكانـــت الشـــركتان قـــد حصـــلتا علـــى الرتخـــيص منـــذ العـــام      
طيفـا  FCCمليون دوالر أمريكي للرخصة الواحدة وقد حددت هيئـة االتصـاالت الفيدراليـة املعرفـة ب 

جيغــاهرتز  أمــا يف الشــرق الوســط فقــد بــرزت ســوى شــركة  2.3بــرتدد مقــداره  sيف نطــاق املعــروف ب
World Space   ومقرهـــا واشـــنطون حيـــث تعمـــل يف النطـــاقL  إىل  1467علـــى الـــرتددات مـــن

  .  (1)قناة إذاعية يف أقمار ثالثة 150ميغاهرتز وتقدم أكثر من  1492
 1991خـالل العـام  iBiquity Digitalيف مقابل هذا النوع من البث اإلذاعـي فقـد قـدمت شـركة     

ــدف منافســة البــث اإلذاعــي عــرب األقمــار الصــناعية ، وقــد اصــطلح  منطــا متطــورا مــن اخلدمــة اإلذاعيــة 
خــالل العــام  االتصــاالت الفيدراليــة ومت املوافقــة عليهــا مــن طــرف هيئــة HD radio(2) عيــه تســمية ال

عــن منطــه املتعلــق بــالتلفزيون  كونــه ال يتوقــف علــى الدقــة  HD radioوختتلــف معــىن ال  2002
 hybridالعاليـــــــة كمـــــــا تـــــــوحي التســـــــمية االصـــــــطالحية بقـــــــدر مـــــــا يقــــــــوم علـــــــى مبـــــــدأ  ال

digital/analog. . وقد مثل مشروع صناعة الراديو الفضائي يف بداية التسـعينيات التطـور األخـري
انتقالــه مــن مرحلــة الصــمامات الثالثيــة إىل الرتانزســتور، ودخــول تكنولوجيــا الــدجيتال، وقــد كانــت بعــد 

فكــرة هــذا الراديــو هــي احتوائــه علــى هــوائي فــائق احلساســية يســتطيع االســتقبال مــن األقمــار الصــناعية 
   (3)..مباشرة ، ولكن توقف هذا املشروع ، ألن اإلنرتنت أتت مبا هو أفضل 

  :اإلذاعي الرقمي الشبكي  البث،ثانيا 
 حتريريـة تطبيقـات أمناطـا السـتحداث رحبـا جمـاال اإلعـالم للوسـائ بالنسـبة اإلنرتنـت يشـكل      
 احلـراك أبعـاد مـن بعـدا اإلنرتنـت تـأثريات تشـكل كمـا .اجلمهـور مـع العالقـات مـن جديـدة وأمنـاط
 بـل اإلعالميـة للوسـائط احملضـة التقنية األبعاد على احلراك هذا واليقتصر .اإلعالم لوسائط الشامل

ـذا .التارخييـة خصوصـيتها عليهـا تأسسـت  الـيت النمـاذج إىل أي هويتهـا إىل ميتـد  فـإن املعـىن و
 اإلذاعـة بطبيعـة ولكـن فحسـبوإرسـاهلا  بثهـا تكنولوجيـات بتنـوع تتعلـق ال اإلذاعـة حتـوالت
     .(1)نفسها
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(2) Josef Turow, media today :an introduction to mass communication,( London : routledge , 3rd ed ,2009),p457. 
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ً  فقلبتـه اإلذاعـي البـث عـامل اإلنرتنـت تكنولوجيا أصابتلقد  ف      ً  عقـب علـى رأسـا  فعلـت مثلمـا
 إذاعيـة حمطـة لكـي يـتم إنشـاء كـان ، ببعيـد لـيس وقـت فمنـذ  .األخـرى األنشـطة مـن الكثـري يف
 باقي على تؤثر وال تتداخل ال كي معينة موجه على اإلذاعة  لتعمل رمسي تصريح إىل تاج األمرحي

و  اإلرسـال قـوة حتـدد املاديـة حسـب اإلمكانيـات وعلـى .اجلغـرايف احليـز يف  نفـس العاملـة احملطـات
 بضـعة األمـر ايـة يف  يكـون وقـد،لإلذاعـة اجلديـدة  واالنتشـار التغطيـة مـدى حيـدد بـدوره الـذي 

  .كيلومرتات
ً  تؤثر حمطات الفهي  أمر مغاير .. اإلنرتنت شبكة على اإلذاعية احملطاتغري ان     أي على مطلقا

 .مؤسسة أو هيئة أي من أو رقابة تصريح دون العامل يف مكان أي إىل وتصل أخرى إذاعية حمطة
سـتكون ضـرورية بـل  .. الـثمن باهظـةال فنيـةال وال التجهيـزات فخـملا املبـىن املاديـة وال التكلفـة فـال 

 جيـدة مبنزلـك ووصـلة منعـزل ركـن يف يوضـع معقولـة بإمكانيـات كومبيـوتر زجهـايكفـي فقـط تـوفر 
هـذا اخليـار الـذي يتسـم باخلصوصـية الشخصـية  (2) . عامليـة إذاعيـة حملطـة مالـك وتصـبح باإلنرتنـت

مقابـل الســهولة الفنيـة يف التجســيد ملخــص فكـرة الــنب اإلذاعـي عــرب الشــبكة العنكبوتيـة أو مــا اصــطلح 
 . عليه براديو اإلنرتنت 

 البث يتسمو )streaming(التسييلب خاصية يعرف البث اإلذاعي الرقمي عرب شبكة اإلنرتنت و   
 بـرامج مـع املوقـع علـى املذاعـة الـربامج وبتطـابق واملتواصـل واحلـي املباشـر بطابعـه ،التسـييل بواسـطة

 ميكـن ال كمـا .واحـد كوسـيط،الصوت علـى يعتمـد إذ  .تفـاعلي غـري احملطـة الكالسـيكية وبطابعـه
  .  جالربنام تلقي زمن اختيار للمستخدم

 التكنولوجيـات من اإلنرتنت شبكة على والصورة للصوت Streaming)(التدفق  عملية وتعد     
ا احلديثـة م يف إرسـال 1990حيـث اسـتفادت منهـا املئـات مـن احملطـات اإلذاعيـة أواخـر العـام  ،جـدً

ا علــى اخلــط للتحــول اخلدمــة اإلذاعيـــة اجلديــدة إىل أكثــر التطبيقــات الشــعبية ، حيــث أكـــدت  إشــارا
   (http://www.accustreamresearch.com)وعـرب موقعهـا  Accustream iMediaأحبـاث 

تضاعف الطلب على اخلدمـة اجلديـدة اإلذاعيـة واملضـامني  الـيت متنحهـا املؤسسـات باعتمـاد تكنولوجيـا 
  . (1) التسييل يف اإلرسال
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(1) ) August E. Grant Jennifer H. Meadows,Technology Update ,(Elsevier  , 9th Edition, focal press; 2004) ,p226. 
 
 



فراديـو اإلنرتنـت هـو عبـارة عـن بـرامج صـوتية يــتم بثهـا عـرب توصـيالت اإلنرتنـت وهـو نظـام ال يشــبه     
طريقـة البـث التقليديـة عـرب الفضـاء بواسـطة اإلشـعاعات الكهرومغناطيسـية أو مـا يسـمى أيضـا موجـات 

ا كمـا  كما هو خدمة إذاعية تبث عن طريق الشبكة وميكن ألي مشرتك يف االنرتنت القيام.  الراديو
 إنتاج ليعىن Webcasting مصطلح  يستخدمبينما .ميكن االستماع ألي حمطة موجودة على البث 

 حبيـث اإلنرتنـت شـبكة عـرب مرئيـة وأخـرى مسـموعة وملفـات نصـوص مـن املكونـة الوثـائق وإرسـال
   .ويسر بسهولة تناوهلا مث ومن تصفحها ميكن

عـــام  كــارل مــالمودبواســـطة  internet talk radioوقــد مت تطــوير أوىل إذاعــات اإلنرتنـــت وهــي 
 mbone ip، وقـــد اســـتخدمت اإلذاعـــة الناشـــئة تكنولوجيـــا أيضـــا وقتهـــا يطلـــق عليهـــا 1993

multicast  backbone    the internet  بـدأ أول بـث راديـو انرتنـت  1995ويف فرباير من عام
كـان يبـث براجمـه املوسـيقية لفـرق مسـتقلة وقـد أنشـأه نورمـان   radio hkعلـى مـدار السـاعة وهـو راديـو 

قبــــل هـــذه اخلدمــــة أعلنـــت حمطــــة . هاجـــار مـــن معمــــل نيوميـــديا  وهــــي شـــركة إعالنــــات يف كاليفورنيـــا 
wxyc  انطالقها على الشبكة وقد تواىل انطالق اإلذاعـات  1994نوفمرب  7وهي راديو أف أم يف

املتحـــدة مث اوربـــا والـــيت بـــدا فيهــا راديـــو فريجـــني مـــن بريطانيـــا يف  مــن النـــوعني مبـــرور الوقـــت يف الواليــات
   guy w.giouliouعلـى مـدار اليـوم ، مث تالحـق تطـور املبـادرات الفرديـة فقـد أطلـق  1996مـارس 

خدمة براجمية كاملة باسم راديـو مبـب وراديـو الود ليـتم شـراؤها يف مـا بعـد بواسـطة مؤسسـة  1996يف 
  . (1)ة وقتها ميوزيك بصفق مالية ضخم

 مواقـع علـى  podcasting آليـة خـالل مـن البـث الصـويت  اإلنرتنـت مواقـع علـى تطـور كمـا    
  ام بـي ثـرينوع  من صوتية ملفات شكل يف اإلذاعية تنزيل الربامج للمستخدم حيث ميكن الوب

ـا خـالل مـن أو الكمبيـوتر مـن انطالقـا وتشـغيلها وختزينهـا  عاليـة جبـودة قـراءة و  أجهـزة علـى خز
   .بالشبكة االرتباط دون إليها واالستماع

 كمـا .للصـوت RSS تقنيـة وفـق امللفـات بتنزيـل تسـمح الـيت Podcasting لـل التقنيـة امليزات ومن
 متثلو  خاصة برجميات استخدام خالل من وذلك املوقع إىل الوصول دون من الصوتية تقنية تشتغل
 .  (2)اإلذاعية وأشهرها املواقع itunes آلية بطريقة زيلنالت بعملية استخداما األكثر الربجمية

إن حتميــل احملتــوى اآليل هــو شــكل مــن البــث اإلذاعــي عــن طريــق اإلنرتنيــت وهــو توليــف مــن         
يشــري إىل جهــاز حتميــل املعطيـات مــن اإلنرتنيــت واالســتماع إليهـا بصــفة حممولــة، ومــن  (Ipod)كلمـة 
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األخري، يف الواقع، ال حيتاج إىل اسـتعمال جهـاز حتميـل املعطيـات، ويسـمح وهذا . حتميل احملتوى اآليل
املشرتك أن يتلقى آليـا آخـر حلقـة مـن برناجمـه املختـار مبجـرد ) املستمع(حتميل احملتوى اآليل للمستعمل 

االت الـيت  توفره يف اإلذاعة على اخلط، ويتم االشرتاك لتحميل احملتوى اآليل على غرار ما حيدث يف ا
يتحصــل عليهــا املشــرتك كــل أســبوع مــثال، والفــرق هــو أن األول قــد يكــون جمانيــا أو مقابــل الــدفع، مث 

األغـاين، حصـص احلـوارات، الشـعر، احملاضـرات، : مثـل(يضع املشرتك قائمة موسيقية أو ملفات مسعيـة 
  .، وهذه القائمة ميكن أن يتحصل عليها مستعملون آخرون)إخل...

حتميــل احملتــوى اآليل ينبغــي أن يكــون املســتعمل متصــال باإلنرتنيــت وأن حيتــوي  ولكــي يــتم االشــرتاك يف
حاسـوبه علـى برجميـة التحميـل الــيت هـي جمانيـة يف معظـم األحيــان وتسـمح الربجميـة برصـد أي جديــد يف 

كمــا يســتطيع املســتمع أن يشــرتي األغنيــة أو األلبــوم يف .حلقــات الــربامج اإلذاعيــة ويــتم التحميــل اآليل
وبعـــض املواقـــع تســـمح للمســـتعمل بإنشـــاء حمطـــة إذاعيـــة شخصـــية، ميكـــن ختصيصـــها باختيـــار . احلـــني

 . (3)الفنانني وأنواع املوسيقى اليت يريد االستماع إليها
 املنتشـرة الصـوتية امللفـات وبـني اإلنرتنـت شـبكة علـى اإلذاعـى البـث بـني اخللـط جيـب عـدم و    

 احلصـول جيـب بـل موقعهـا مـن مباشـرة مساعهـا ميكـن ال امللفات هذه .عدة مواقع ىف على الشبكة
 مساعهـا ميكـن اكتماهلـا وبعـد الكومبيـوتر  جهـاز ىف الصـلب القـرص ىف عليهـا وختزينهـا

(Download) الـذي وإنزاهلـا  ً  Windows Media Player التشـغيل نظـام مـع يـأيت متضـمنا
  Windows.مثل برنامج باستخدام

والـذي يطلـق عليـه أيضـا البـري   peer to peerوجبانـب نظـام البـث بواسـطة تكنولوجيـا النـد للنـد     
كاستينغ ، يوجد نوعان من طرق البث اإلذاعي أحـدمها البـث املتـدفق والنـوع الثـاين البودكاسـتينغ وهـو 

  .طريقة مستحدثة تنتشر بسرعة حاليا يف شبكة اإلنرتنت 
 ال Streaming Audio املتدفق الصوت تقنية عن نتحدث فإننا اإلنرتنت راديو حالة ىف أما    
 يـأيت مـا ولكـن لعبها يتم حىت جهازك يف الصلب القرص يف وختزينها البيانات كامل وصول ننتظر

ـاين اإلنرتنـت سـرعة وألن.انتظـار دون بـأول أوالً  لعبـه يـتم صـوتية بيانـات مـن  ملالحقـة تكفـى ال ا
 ولكنها  FM املتدفق الصوت جودة أن جند الواحدة الثانية يف نقلها املراد الصوتية املعلومات كمية
 .اإلذاعية ملفات جودة عن تقل MP حمطات على الصوت جلودة مقاربة جبودة تظل
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تتـيح هـذه امليـزة اللصـيقة  حيـث  (Interactivity)اإلنرتنـت التفاعليـة  راديـو مميـزات أكـرب مـن     
مايريـده  انتقـاء أو املباشـر البـث مسـاع بـني لالختيـار املواقـع ،بعـض بتكنولوجيـات االتصـال الرقميـة 

 . مسجلة أغنيات أو برامج من املستخدم 
 يعتقـد كمـا حمضـا تكنولوجيـا إفـرازا ليسـت اإلنرتنـت تشـكيلها يف تساهم اليت اجلديدة فاإلذاعة    

  يـهف يتحمـل منفـتح إعالمـي منـوذج علـى أساسـا يقـوم اإلذاعـة مـن جديـدا صـنفا هـي بـل الـبعض
وهـو املبـدأ الـذي تنطلـق منـه  .(1)العـام النقـاش إدارة علـى يقـوم الوسـاطة من جديدا شكال الصحفي

الدراســـة املقدمـــة والـــيت حتـــاول إبـــراز اإلمتـــداد التكنولـــوجي لإلذاعـــة التقليديـــة ونقصـــد اخلدمـــة اإلذاعيـــة 
املقدمة انطالقا من احملطات األرضية، واألثر اإلجيايب الذي يعكسه االستعمال الرقمـي للتقنيـة الشـبكية 

ا التفاعلية يف تفعيل دور احملطة  .اإلذاعية خالل الزمن الرقمي واحلضور الشبكي  وفضاءا

           

  

  

  

  

  

  

  .التفاعلية اإلذاعية وأبعادها التكنولوجية: المبحث الثاني               
تعــد التفاعليــة مســة االتصــال يف عصــر التطــور التكنولــوجي وهــي التواصــل بــني املرســل واملتلقــي 
الــذي يكــون متبــادال إذ أن املتلقــي يتلقــى الرســالة ويتفاعــل معهــا ويرســل بــدوره تغذيــة راجعــة للمرســل 

. الــذي يتفاعــل مــع هــذه التغذيــة الراجعـــة، وحيــدث تعــديالت أو إضــافات أو يقــدم توضــيحات معينـــة
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فاالتصـــــال ال يعـــــين بالضـــــرورة التفاعليـــــة، إال إذا كـــــان يضـــــمن عمليـــــة التبـــــادل واملشـــــاركة بـــــني املرســـــل 
وميكن التمييز بني نوعني أساسـيني مـن التفاعليـة، التفاعليـة  .واملستقبل، أي أن الرسالة تكون باجتاهني

م احلـوارات واللقـاءات املباشرة واليت تكون يف نفس الزمان ولـيس بالضـرورة نفـس املكـان وهـذا باسـتخدا
املباشــــرة أو باســــتخدام وســــائل تقنيــــة كاهلــــاتف، الثابــــت أو النقــــال، الرســــائل اإللكرتونيــــة أو القصــــرية 

أمــا التفاعليــة األخــرى فهــي غــري مباشــرة والــيت ال تســتوجب اآلنيــة وتكــون باســتخدام الربيــد . والفــاكس
  .(1)التقليدي أو اللقاءات غري املباشر أو الدراسات املسحية

 اإلذاعة األرضـية املطعمـة بالتقنيـة الرقميـة  وواقـع إخراجهـا الـذي يف التفاعلية عن الربامج وللحديث 
حتديـد طـرق وأسـاليب إخـراج الـربامج التفاعليـة يف اإلذاعـة األرضـية  سـنحاول أوال دراسـتنا، حمـور هـو

لتفاعليـة اإلذاعيـة ، والـيت متنحهـا  اإلذاعــة مـن خـالل تسـليط الضـوء علـى اجلوانـب الشـكلية ل. الرقميـة 
التقليديـــة يف الـــزمن الرقمـــي ألجـــل االرتقـــاء بـــدور اجلمهـــور الـــذي تتوجـــه إليـــه إىل مســـتوى اإلشـــراك يف 

الرتكيز بعدها على إبراز إمكانيات وسيلة اإلذاعية التقنية والفنيـة املسـتخدمة  اخلدمة اإلعالمية  ،ليأيت 
للمتلقني، و تأثريها على مهام القائمني علـى  االتصالية الدوافع مية وكذاألجل إشباع احلاجات اإلعال

ـــا، إىل جانــب حتديــد  إنتــاج يف وفــرص املشــاركة الــربامج التفاعليــة  أوجــه االســتفادة مــن  مضمو
التكنولوجيا الرقميـة خـالل إعـداد وإخـراج وبـث الـربامج اإلذاعيـة يف إطـار   اخلدمـة اإلعالميـة التفاعليـة 

ذه األخــــرية الــــيت حنــــاول مــــن خــــالل املطلــــب األول التوقــــف عنــــد أهــــم التعريفــــات الــــيت توصــــلت هــــ.. 
الدراسـات الســابقة إليهــا كمــا ســنتطرق وبــالرتكيز علـى اجلوانــب التكنولوجيــة واإلعالميــة خــالل املطلــب 
 الثاين املخصص للحديث عن أبعاد التفاعلية اإلذاعية ، أمـا املطلـب الثالـث فقـد خصـص لتوقـف عنـد

  . مظاهر التفاعلية اإلذاعية وتأثري خدمات اإلنرتنت واهلاتف النقال عليها 
  

  مفهوم التفاعليـة اإلذاعيــة: المطلب األول             
ـدف       تعترب التفاعليـة اإلذاعيـة إحـدى الوسـائط األساسـية املسـتخدمة يف عمليـة التواصـل بـامللتقى 

الربامج اإلذاعيـة، وخلـق فضـاءات حـوار للمهتمـني بالقضـايا اإلذاعيـة حتقيق مشاركة الفعلية والفعالة يف 
حيــث ال ميكــن تصــور تطــور وســائل اإلعــالم اجلماهرييــة، ضــمن فضــاء العوملــة، مــن دون إتاحــة قنــوات 
التفاعــل والتواصــل واحلــوار وحريــة التعبــري واملشــاركة الفعليــة للجمهــور يف إثــراء بــرامج ومضــامني القنــوات 

  .اإلذاعية
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تفاعليـــة اإلذاعيــــة شـــكل مــــن أشـــكال التفاعليــــة اإلعالميـــة، إذ أن خمتلــــف الـــربامج اإلذاعيــــة وال
تســـتخدم وبنســـب خمتلفـــة التفاعليـــة املباشـــرة وغـــري املباشـــرة خصوصـــا أن اإلذاعـــة متثـــل وســـيلة إعالميـــة 
ـا حتــاول أن تلـيب رغبـات املسـتمع وتطــرح قضـاياه بشـكل مباشـر، كمــا أن  مجاهرييـة ذات خصوصـية أل

لتفاعلية اإلذاعية تضمن نوعا من املشاركة يف اختيار مضمون ما تبثه احملطة اإلذاعية، إضافة إىل ذلـك ا
  .  (1)شعور املستمع بفورية اإلذاعة وتلقائيتها

لقــد ســاعد تطــور تكنولوجيــات االتصــال علــى تطــور مفهــوم التفاعليــة، تكنولوجيــات االتصــال 
يشــــري بوجــــه عــــام إىل عمليــــات االتصــــاالت الــــيت تتخــــذ  الــــيت اكتســــبت مســــة التفاعــــل التبــــاديل والــــذي

خصــائص االتصــاالت بــني األشــخاص، ففــي االتصــاالت الشخصــية يشــرتك املرســل واملســتقبل يف أداء 
دور رجـــل اإلعـــالم واالتصـــال بالتنـــاوب ويســـتقبل كـــل شـــريك التغذيـــة املرتـــدة فـــورا، وبصـــورة كاملـــة يف 

اإللكرتونيـة التقليديـة ليسـت ذات تفاعـل تبـاديل ألن  شكل رسـائل شـفهية والواقـع أن وسـائل االتصـال
تـــــدفق االتصـــــاالت ذات االجتـــــاه الواحـــــد ال تســـــمح ألعضـــــاء اجلمهـــــور بالتقـــــدمي أو لرجـــــال اإلعـــــالم 

   (2).باستقبال التغذية املرتدة فورا
 منهـا مثـة .التحـوالت هـذه مـع متفاوتـة وبـدرجات خمتلفـة بإشـكال اإلعالميـة املؤسسـات وتتفاعـل
 آليـات كإحـدى وأدواتـه اإلنرتنـت خـالق بشـكل واسـتثمرت اجلديـد احلـراك هـذا علـى انفتحـت
 كوسـيلة اإلنرتنـت املؤسسـات هذه استثمرت كما .واقتصاديا وبراجميا تكنولوجيا الشامل التحديث
 اجلمهـور أضـحى حـىت العديـدة التفاعليـة آلليـات توظيفهـا خـالل مـن اجلمهـور مـع العالقـة لتجديد

  .(1)وأفكاره بآرائه يساهم نشط كمتلق اإلعالمية العملية يف رئيسا طرفا
مركبة مـن كلمتـني يف أصـلها ال " interactivité":وتشري كلمة  التفاعلية وفق اللغة الفرنسية 

وتفيــــد  "Activus" وتعـــين بــــني أو يف مـــا بـــني، ومــــن الكلمـــة" Inter" الالتيـــين ،مـــن الكلمــــة الســـابقة
مــن الالتينيــة،  L’interactivitéوعليــه، عنــدما يــرتجم مصــطلح التفاعليــة . املمارســة يف مقابــل النظريــة

، أي تبــــادل وتفاعــــل بــــني شخصــــني إذ نفهــــم أن جــــوهر مصــــطلح "ممارســــة بــــني اثنــــني"فيكـــون معنــــاه 
التفاعليــة يكمــن يف التبــادل والتفاعــل، حــوار بــني اثنــني أي اتصــال يف وضــعية الوجــه لوجــه وعليــه فهــي 

   .(2)ممارسة اتصالية قدمية
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على الدرجة اليت يكون فيها املشاركني يف عملية االتصـال تـأثري علـى "كما تطلق مسة التفاعلية 
أدوار اآلخرين وباستطاعتهم تبادهلا ويطلق على ممارستهم املمارسـة املتبادلـة أو التفاعليـة، وهـي تفاعليـة 

) ب(يأخـذ فيهـا موقـع الشـخص أن ) أ(مبعنيني هناك سلسلة من األفعال االتصالية اليت يستطيع الفرد 
ويقــــوم بأفعالــــه االتصــــالية املرســــل يســــتقبل ويرســــل يف الوقــــت نفســــه، وكــــذلك املســــتقبل ويطلــــق علــــى 

بــدال مــن مصــادر وبــذلك تــدخل مصــطلحات جديــدة يف عمليــة " مشــاركني"القــائمني باالتصــال لفــظ 
    .(3)املمارسة الثنائية، التبادل، التحكم واملشاركني: االتصال مثل

ا  التفاعلية عن لعياضي الدين نصر قولوي  العالقـة من خاص شكل عن للداللة ابتكر مفهوم أ
 فعـال عنصـر إيل والسـليب السـاكن املشـاهد حتويـل إيل ويهـدف واملشـاهد، البصـري السـمعي بـني

 علـى يـدل أصـبح املفهـوم، هلـذا واملتعـدد التـدرجيي االسـتخدام لكن الربجمة يف يؤثر بشكل ونشيط،
  .   (4)حتدث مل أو الصدى رجع أحدثت سواء الرسالة، يف املتلقي مشاركة أنواع كل

ـا  يشـري للتفاعليـة آخـر تعريـف وهنـاك  أن الفـرد يسـتطيع الـيت االتصـالية األفعـال سلسـلة مـن إىل أ
 نفسـه الوقـت يف ويرسـل يسـتقبل فاملرسـل االتصـالية، بأفعالـه ويقـوم الشـخص موقـع فيهـا يأخـذ

   .مشاركني لفظ باالتصال على القائمني ويطلق املستقبل، وكذلك
 املسـتخدم بـني تفاعـل فيهـا يوجـد الـيت الوسـائل بعـض املوضـوع هـذا يف البـاحثون عـدد وقـد      

 يف يسـتخدم الـذي الشخصـي التفـاعلي والكمبيـوتر والتلفزيـون اهلـاتف املثـال سـبيل علـى واملرسـل،
 الـيت الوسـائل اإلعالميـة مـن ذلـك وغـري والفيديوتكسـت، االلكـرتوين الربيـد وكـذلك االتصـال

 مـن خاصـية التفاعليـة لكـون باإلضـافة .مـع املرسـل املعلومـات تبـادل يف اجلمهـور يسـتخدمها
 .املتعددة الوسائط وحتديدا املعلومات تكنولوجيا خصائص
املتعددة، فاعترب حـديث العهـد وقد ارتبط مفهوم التفاعلية يف استعماالته باإلشارة إىل الوسائط       

نســبيا ووليــد العالقــات بــني النــاس واآلالت، وأصــبح متــداوال وشــائعا يف األوســاط األكادمييــة والصــناعة 
والصـــحافة مـــع بدايـــة التســـعينات مـــن القـــرن املاضـــي جـــراء نقطـــة االلتقـــاء الـــيت مجعـــت بـــني املعلوماتيـــة 

ـــا، حيـــث صـــار ينظـــر إىل املتلقـــي   واالتصـــاالت الرقميـــة، وكـــل ذلـــك أدى إىل تغيـــري متثيـــل االتصـــال كلي
كنشــط وفاعــل مثلــه مثــل املرســل، مبعــىن أن تكنولوجيــات االتصــال اجلديــدة أكســبت املتلقــي خاصـــية 

  . (1)االرتكاسية أي بإمكانه إرسال رسالة مركبة إىل املرسل
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 وإذا كـــان اســـتعمال مصـــطلح التفاعليــــة مقرونـــا بالوســـائط املتعـــددة، فــــإن شـــكال مـــن أشــــكال
الرسـائل الـيت كانـت تبعـث إىل القـائم باالتصـال : التفاعلية كان سائدا يف وسائل اإلعالم التقليديـة مثـل

  .(2)سواء يف اجلريدة أو اإلذاعة أو التلفزيون واملكاملات اهلاتفية أو احلضور يف األستوديو
والـيت تكـون  امنيـة أو التز  وميكـن التمييـز بـني نـوعني أساسـيني مـن التفاعليـة، التفاعليـة املباشـرة 

يف نفـــــس الزمـــــان ولـــــيس بالضـــــرورة نفـــــس املكـــــان وهـــــذا باســـــتخدام احلـــــوارات واللقـــــاءات املباشـــــرة أو 
أمــا . باســتخدام وســائل تقنيــة كاهلــاتف، الثابــت أو النقــال، الرســائل اإللكرتونيــة أو القصــرية والفــاكس

ب اآلنيــة وتكــون باســتخدام الربيــد التفاعليــة األخــرى فهــي غــري مباشــرة أي الالتزامنيــة  والــيت ال تســتوج
  . (3)التقليدي أو اللقاءات غري املباشر أو الدراسات املسحية

ـــــت تكنولوجيـــــات االتصـــــال الرقميـــــة  ـــــزمن املاضـــــي، أمكن لكـــــن يف الوقـــــت احلاضـــــر عكـــــس ال
 االســتقبال الفــوري لــردود املتلقــني الــيت تتنــوع بــني مــا يفكــرون فيــه ومــا يشــعرون بــه وأحيانــا كثــرية التعبــري

سـيطرة متبادلــة علـى تــدفق "عمـا يريدونـه، والــيت تعـود إىل املصــدر فيصـبح يعــين التفاعـل التبـاديل بــذلك 
  .(1)"حمتويات وسائل االتصال

فـالتطورات والتحــوالت جعلــت مــن مفهــوم التفاعليـة مرتبطــا أكثــر فــأكثر بالنظريــات احلديثــة يف 
مــن يقــول؟ مــاذا؟ بــأي وســيلة؟ ملــن؟  :1948لعــام  "الســويل"االتصــال الــيت أعــادت النظــر يف منــوذج 

أي تـدفق االتصـال يف  –وبأي تأثري؟ والذي كان يفـرتض أن الرسـالة تنتقـل مـن مرسـل إىل متلـق سـليب 
  . (2) اجتاه واحد

عــام  "وينــر"لقــد بــدأ االهتمــام بدراســة التفاعليــة يف جمــال االتصــال اجلمــاهريي، حينمــا أضــاف 
هــو أول مــن اســتخدم لفــظ  "ولبــور شــرام"وكــان ، "شــانون وويفــر"رجــع الصــدى إىل منــوذج  1948

حينمــا أكــد علــى  1994واملنشــور عــام  "عمليــة االتصــال الجمــاهير، وتأثيراتهــا"التفاعليــة يف كتابــه 
ضـــرورة أن يشـــرتك املرســـل واملســـتقبل يف جمـــال يـــتم توصـــيل نـــوعني مـــن رجـــع الصـــدى مهـــا رســـالة مـــن 

ـا، وهــذا هـو معـىن التفاعليــة يف ظـل االتصــال املسـتقبل إىل املرسـل ورســالة مـن امل سـتقبل إىل ذاتــه أو ذا
  .تعد بديال عن رجع الصدى "شرام"التقليدي، فالتفاعلية عند 
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 تـدفق ومنـوذج السـحرية الطلقـة بنظريـة بدايـة املختلفـة، التقليديـة االتصـال دراسـات وكانـت   
 Westley بنمـوذج مـرورا two-step flow of communication عـرب مـرحليتني املعلومـات

and Maclean منـوذج إىل ووصـوال( Shannon and Weaver )  ، معظمهـا يف أكـدت قـد 
 الـيت التقليديـة، اإلعـالم وسـائل يف الصـدى رجـع أمهيـة علـى البوابـة حبـراس اخلاصـني ومفاهيمهمـا

 .(3)واحد اجتاه ذات كانت
واألنرتنيــــــت واهليربميــــــديا )Video-Texte(ومــــــع ظهــــــور تكنولوجيــــــا الكومبيــــــوتر والفيــــــديو تكســــــت  

(Hypermedia) وغريهـا مــن التطــورات الــيت طــرأت علـى تكنولوجيــا االتصــال ازداد االهتمــام بدراســة
التفاعليـــة وبـــدأت تضـــاف إليهـــا أبعـــاد جديـــدة تتجـــاوز معرفـــة رجـــع الصـــدى عـــن طريـــق بريـــد القـــراء أو 
االتصــــال التلفــــوين   باملرســــل وبــــدأ االهتمــــام بدراســــة التفاعليــــة بوصــــفها إحــــدى مســــات تكنولوجيــــات 

منـــاهج البحـــوث فـــي "وآخـــرون يف كتـــاب بعنـــوان  "وليمـــز"يثـــة حينمـــا أشـــار إىل ذلـــك االتصـــال احلد
ــذا املوضــوع تلــك الــيت قــدمها " وســائل االتصــال الحديثــة ــتم  عــام  "Durlak"وكانــت أول دراســة 

مـــن انطالقـــا وعـــرف مـــن خالهلـــا التفاعليـــة  "دراســـة التفاعليـــة فـــي وســـائل اإلعـــالم"بعنـــوان  1987
ركز على العتاد التقين الواجب توافره لتحقيق التفاعلية ويتمثل هذا العتاد التقين  وجهة نظر تقنية حيث

  .يف ثراء التحكم يف وسيلة االتصال قدرة املتلقي على إدراك عملية االتصال عن بعد ويف االستجابة
ــــا التعبـــــري عـــــن مـــــا يبديـــــه 1988عـــــام  "Rafaeli"مث جــــاءت دراســـــة  م لتعـــــرف التفاعليـــــة بأ

ــا االتصــال عــرب نفــس املســتقبل ع ــا بالدرجــة الــيت مت  قــب عمليــة االســتقبال للرســالة ويكــون مرتبطــا 
مل يشــمل علــى رجــع الصــدى الــذي  "رفــائيلي"وســيلة االتصــال، وهــذا يعــين أن مفهــوم التفاعليــة عنــد 

م التلفونيــة وغريهــا مــن أســاليب رجــع الصــدى  ميكــن الوصــول إليــه مــن خــالل بريــد القــراء أو اتصــاال
ا اليت تنقل الرسالةاألخ   .رى لكن تتم عرب وسائل أخرى غري وسيلة االتصال ذا

ــا الدرجــة الــيت يســيطر فيهــا " وليمــز"أيضــا عــرف  1988ويف عــام  وآخــرون التفاعليــة علــى أ
لينكــولن "و  "لويزاهــا"املتلقــي علــى عمليــة االتصــال وتبــادل األدوار مـــع املرســـل بطريقـــة تبادليـــة، أمــا 

ا"Lausa, Ha & Lincoln James" "جيمس  ، فقد قدما تعريفا للتفاعلية على أ
املدى الذي ميكن فيه للمرسـل واملسـتقبل أن يتبـادال االسـتجابة للرسـالة االتصـالية الـيت يرسـلها كـل مـن 

  .(1)املرسل واملستقبل
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يم احلريـــة مـــن بـــني دالالت مفهـــوم التفاعليـــة يف ميـــدان االتصـــال هـــو أنـــه علـــى صـــلة وثيقـــة مبفـــاه     
والدميقراطيــة واملشــاركة واحلــوار، هــذا علــى األقــل علــى مســتوى بعــض اخلطابــات ويف هــذا املنظــور، فــإن 
ــا املســتعمل يف اختيــار مــا يريــد مــن الوســائل مبــا  مفهــوم التفاعليــة يشــري إىل احلريــة الــيت أصــبح يتمتــع 

   .(2)يرغب من احملتويات وبدون قيود الزمن واملكان
ــتم بدراســتها وتبــاين مســتويات ونظــرا حلدا     ثــة الظــاهرة مبفهومهــا احلــايل وتعــدد الفــروع املعرفيــة الــيت 

الرتكيــز وخلفيــة البــاحثني، يســجل غايــات االتفــاق حــول مفهــوم واحــد للتفاعليــة، حيــث تقــدم دراســة 
صـول النـدرة احلـادة يف احل يف سـياقعـن التفاعليـة يف اإلذاعـة خالد زعمـوم والسـعيد بـومعيزة البـاحثني 

ا باللغة العربية، عينة من هذه التعاريف للتفاعلية املتباينة اليت تركـز علـى الوسـيلة أو احملتـوى  على مثيال
  .(1)أو املستعمل أو العالقة بني املرسل واملتلقي

التفاعليــة هــي تعبــري عــن حجــم التبـــادالت يف سلســلة مــا مــن التبــادالت االتصــالية، إذ يكـــون أي " -
  ".مرتبطا مبدى إشارته إىل التبادالت السابقة وحىت تلك اليت قبلها) أو الحقا(ثالث ) رسالة(إرسال 

التفاعلية هي مدى إمكانية املستعملني املشاركني يف تعديل شكل بيئـة وسـاطية وحمتواهـا مـن الـزمن " -
  ".احلقيقي

صـــــال املتعـــــدد التفاعليــــة تعـــــين االتصـــــال يف اجتـــــاهني بـــــني املصــــدر واملتلقـــــي، أو بصـــــفة أوســـــع االت" -
  ".االجتاهات بني أي عدد من املصادر واملتلقني

ــا ميــزة الوســيلة الــيت يكــون فيهــا املســتعمل قــادرا علــى التــأثري يف شــكل أو " - نعــرف التفاعليــة علــى أ
  ".حمتوى عرض وساطي أو جتزئة

ممون إن التفاعليـــة هـــي شـــيء يدرســـه البـــاحثون وإعالنـــات التكنولوجيـــا اجلديـــدة تـــروج هلـــا واملصـــ" -
ـــا، وليســـت شـــيئا يقـــوم بـــه النـــاس عمومـــا فـــإن التعـــاريف الـــيت تعكـــس تنـــوع التخصصـــات  ".خيلقو

واالهتمامـــات املعرفيـــة، متعـــددة األبعـــاد، األمـــر الـــذي جعـــل دراســـة هـــذا املفهـــوم يكـــون وفقـــا ألبعـــاده 
  ...املختلفة مثال، البعد التقين وبعد احملتوى وبعد املتلقي 

عنـدما نعـرف مفهومـا، مـن املهـم أن حتـدد مـا إذا كــان : "ني بقولـهوهـذا مـا أوضـحه أحـد البـاحث
  .(2)"يعين شيئا واحدا، أم جمموعة من األشياء املتعددة
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 املباشـر لتأثريهـا نظـرا لإلنرتنـت أمهيـة األكثـر االسـتخدام متثـل التفاعليـةويؤكـد الصـادق احلمـامي أن 
  :مها فئتني  إىل حسب رأيه التفاعلية تصنيف وميكن، باإلذاعة اجلمهور عالقة على

 املوقـع يف كالبحـث العـرض واجهـة مـع املسـتخدم عالقـة إىل حتيـل تقنيـة تفاعليـة: الفئـة األولـى
  .صديق إىل الصفحة وإرسال الصفحة وطباعة األرشيف يف والبحث اإلنرتنت يف والبحث

 كمنتـديات واملضـمون الصـحفي مـع املسـتخدم عالقـة إىل حتيـل تحريريـة تفاعليـة: و الفئـة الثانيـة
 مـدونات املـدونات وإنشـاء االلكرتونيـة واالسـتفتاءات باألحـداث عالقـة هلـا مواضـيع حـول الدردشـة

 الشـبكات عـرب األصـدقاء مجاعـات إخبـار و املقـاالت علـى التعليقـاتو املستخدمني أو الصحفيني
 .االجتماعية

 واسـع  بشـكل اجلديـدة اجلماعيـة االتصـالية التطبيقـات اإلذاعـات مـن العديـد اسـتثمرتقـد و       
ـال يف التـدوين على املستخدمني وتشجيع التدوين جمتمعات كإنشاء  تتجسـد كمـا . اإلخبـاري ا
م إنشاء من الصحفيني متكني يف التفاعلية م مواقـع داخـل مدونا  التواصـل ـدفوذلـك  مؤسسـا

  .(1)املستمعني مجهور مع
 األبعـاد التكنولوجية التفاعليـة اإلذاعية : المطلـب الثاني      

 
 جديـدة تواصـلية منـاذج بظهـور تتسـم اإلذاعـة داخلهـا تعمـل الـيت التواصـلية البيئـة إن            

 نظـام حيكمها واجلمهور اإلعالمية الوسائط بني ظهورها فالعالقة يف احلديثة التكنولوجيات سامهت
 فيتسـم اإلنرتنـت تشـكيله يف يساهم الذي اجلديد التواصلي فالنموذج،  (2)تالعالقا من خمصوص

 املعلومـات تكنولوجيـات بالتـايل وتسـاهم إذ .والتفـاعلي واجلمعـي و التشـاركي األفقـي بطابعـه
 واالنتقال بينهم فيما بالتواصل الشبكة ملستخدمي يسمح جديد تواصلي منوذج ظهور يف واالتصال

 االلكرتونيـة االسـتفتاءات يف كاملشـاركة خمتلفة أشكال خالل من الباث وضع إىل املتلقي وضع من
 يف واملسـامهة املـدونات كإنشـاء تطـورا أكثـر أشـكال خـالل مـن أو والدردشـة احلـوار ومنتـديات
 web) مـن نـوع وهـو واملضـامني اجلديـدة التواصـلية األشـكال هـذه وتسـاهم .اجلماعيـة املؤلفـات
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media) "  اإلعـالم الـذيوهـو " الـنحن  إعـالم"يسـمى مـا ظهـور يف املسـتخدمون ينتجهـا الـيت 
  .(3) املستخدم إنتاجه يف يشارك
ـــا حــــول التكنولوجيــــات       إن التفاعليـــة مــــن منظـــور البعــــد التكنولــــوجي تـــروج هلــــا الصــــناعة وإعالنا

 مارشــال" اجلديــدة واملصــممون، وكــذلك بعــض البــاحثني الــذين ينطلقــون مــن منطلــق اخلبــري الكنــدي 
الــيت تــرى التفاعليــة كعنصــر يف الوســيط ذاتــه أو املهتمــني " نظريــة الســبرنيتيكا"أو تقليــد "  لوهــانماك

باإلشـــهار والتجـــارة اإللكرتونيــــة أو التعلـــيم، ويركـــز هــــذا البعـــد علـــى اخلصــــائص اجلوهريـــة يف الوســــائط 
لتفاعليـة، فالتفاعليــة مـن هــذا التكنولوجيـة ولــيس علـى احملتــوى أو املسـتعمل أو حــىت العمليـة االتصــالية ا

املنظور تشري إىل املستوى العايل نسـبيا للوسـائط اإللكرتونيـة الشـبكية واإلمكانـات املالئمـة الـيت تسـمح 
  : (1)وتتحدد التفاعلية إذا كان الوسيط اإللكرتوين ب. ا للتبادالت املتعددة االجتاهات

  .جعل االتصال املتعدد االجتاهات ممكنا -1
  .للمشاركني بالتحكم يف الفعل االتصايليسمح  -2
  .يدعم تبادالت األدوار بني املشاركني يف العملية االتصالية -3

  : باإلضافة إىل أن هناك خاصيتني لالتصال املتعددة االجتاهات مها  
  .إمكانية رجع الصدى والسرعة اليت ميكن أن حيدث وفقها رجع الصدى -4
 الوقـــت، فاحملادثـــة اهلاتفيـــة هـــي مثـــال عـــن االتصـــال التـــزامين متطلبـــات رجـــع الصـــدى للتزامنيـــة يف -5

ويتطلـب مــن املرسـل واملتلقــي التواصـل يف نفــس الوقـت، وهــذا عكـس االتصــال الالتـزامين كحــال الربيــد 
  .اإللكرتوين أو استعمال الرد اآليل يف حمادثة اهلاتف

جلوهريــة علــى الســماح التفاعليــة كقيــاس لقــدرة الوســيط ا" جــنس جنســنمــن هــذه الزاويــة يعتــرب 
 "Steuer"يف نفـس االجتـاه ينظـر "للمستعمل مبمارسة تأثري على احملتوى والشكل لالتصـال الوسـاطي

ا  مـدى قـدرة املسـتعملني علـى املشـاركة يف تعـديل الشـكل واحملتـوى لبيئـة وسـاطية "إىل التفاعلية على أ
  .(2)"من الزمن احلقيقي
ـــــــة تتمثـــــــل يف الســـــــرعة والنطـــــــاق واخلارطيـــــــة  ،"Steuer"فحســـــــب  تـــــــربز ثالثـــــــة أبعـــــــاد فرعي

)Mapping( وميثـــل النطـــاق عنـــده عـــدد األفعـــال املمكنـــة يف وقـــت واحـــد، وعليـــه يقـــدر مـــا يكـــون ،
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النطـاق أكـرب، يشـعر املسـتعمل بتفاعليـة أىل يف االتصـال ويف مـا خيـص اخلارطيـة فهـي تعـين قـدرة النظــام 
طية باحلاسـوب بصـفة طبيعيـة وقابلـة للتوقـع، ئلتغريات داخل البيئـة الوسـاعلى رسم خارطة التحكم يف ا

أي أنــه إذا مــا منحـــت اخلارطيــة للمســتعمل، ســـيكون لديــه الــتحكم يف نشـــاطاته االتصــالية مــن البيئـــة 
  .الوساطية باحلاسوب، وبالتايل يستطيع أن يعايش تفاعلية أكرب

مستوى اخلصائص التفاعلية لرتتيبـات وسـيط فهذه النظرة اآللية تصنع نقطة تركيز البحث على 
ـا ختلـط بـني التفاعليـة املدركـة والقابليـة  اتصايل وأثرها على استجابة املستهلك، وعليه، فهي تنتقـد لكو

ضـــــرورة النظـــــر إىل التفاعليــــــة كميـــــزة كامنـــــة يف الوســــــيط،  "Sundar"لالســـــتعمال املدركـــــة، و تصــــــرح 
  .(1)وحسب

ا، وقد اختلف البـاحثون فيهـا بيـنهم حـول طبيعـة ونوعيـة هـذه  وبتعدد أبعاد التفاعلية تتعدد تعريفا
 مفهــوم السداســي للتفاعليــة يعتمــد علــى األبعــاد التاليــة" Heeter"، تبنــت 1989األبعــاد، ففــي عــام 

(2) :  
 .تعدد االختيارات املتاحة -1
 .اجلهد الذي ميارسه املستقبل -2
 .استجابة الوسيلة للمستقبل -3
 .لوسيلة االتصال اإللكرتونية رصد استخدامات املتلقي -4
 .سهولة إضافة معلومات للرسالة االتصالية -5
 .سهولة االتصال الشخصي بني اجلمهور ووسيلة االتصال -6

أن التفاعليــة يف مواقــع اإلنرتنيــت تعتمــد علــى جــوهر األبعــاد  "Messy and Levy"وأكــد كــل مــن 
وغريهــا مــن الوســائل واألدوات ... الوظيفيــة مثــل الــروابط والربيــد اإللكــرتوين واهليربتكســت واهليربميــديا 

  : (3) تسعة أبعاد للتفاعلية وهي "Haeckel"قدم هايكل  1998ويف عام . التفاعلية املختلفة
 .تأثري التفاعل -1
 .ل التفاعلية املتاحةاملداخ -2
 .درجة احلميمية والتقارب -3
 .تردد التبادل -4
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 .درجة التحكم يف الوسيلة -5
 .درجة اإلدراك -6
 .درجة التزامن -7
 .أنواع األدوات واملداخل التفاعلية -8
 .املضمون املتبادل -9

  : (1)فيحددان أبعاد التفاعلية يف اآليت "لويزها ولينكولن جيمس"أما 
 .الرتويج -1
 .الرتابط -2
 .املتعددة االختيارات -3
 .مجع املعلومات -4
 .تبادل األدوار االتصالية -5

  .   مظاهر الخدمة التفاعلية اإلذاعية الحديثة:المطلب الثالث              
منــذ عقـــود مــن الـــزمن قــررت احملطـــات اإلذاعيــة إدخـــال مفهــوم التفاعـــل، الــذي يظهـــر كوســـيلة 

ســتمع فيــه إىل براجمــه املفضــلة، ويعــد جلعــل اجلمهــور املســتمع يشــارك علــى املباشــر مــن املكــان الــذي ي
ــــر اســــتعماال )األرضــــي(اهلــــاتف أحــــد مظــــاهر هــــذا التفاعــــل، إذ كــــان اهلــــاتف ، ومــــازال الوســــيلة األكث

واألســهل، فهــو يعتــرب أعلــى درجــة تفاعليــة ألنــه يســتعمل وفــق األســلوب احلــواري، أي يســمح بــاحلوار 
صـص األلعـاب واحلـوارات مـع الشخصـيات علـى اخلصـوص عنـدما يتعلـق حب. واملبادلة واالتصال الفعـال

العموميـــة أو النجـــوم أو اخلـــرباء يف جمـــال مـــا وســـرب اآلراء خبصـــوص موضـــوع مـــن املواضـــيع يشـــغل بـــال 
  .اجلمهور املستمع

م علـى اإلذاعــة وعليـه يبقـون اجلهــاز  كمـا تكمـن أمهيـة اهلــاتف يف أن النـاس يريـدون مســاع صـو
رار بضــرورة إطفــاء اجلهــاز أو إبعــاده مــن أجــل االســتمتاع شــغاال ويتحــتم علــى املنشــط تنبــيههم باســتم

كمـا تشـري . ويف املكاملات اهلاتفية املسجلة يبقـى املسـتمع يف االسـتماع انتظـار السـماع نفسـه .األفضل
 .(1)الدراسات إىل أن النساء هن أكثر املستمعني استعماال للهاتف
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والتواصل مع براجمها املختلفة وسيما الـربامج ذات وقد منحت احملطات اإلذاعية جلمهورها فرص احلوار 
ا تقنية اهلاتف حيث يعكف القائمون على هذه الربنامج باسـتقبال مكاملـات  الطابع التفاعلي يف بدايا

  .املستمعني للنقاش واحلوار حول القضايا اليت يتم طرحها وفقا ألهداف الربنامج التفاعلي
األرضـــي للتواصـــل واإلفـــادة بـــآراء النقـــاش واحلـــوار ، ملـــنح  حيـــث كانـــت البدايـــة بفـــتح خطـــوط اهلـــاتف

ـــا وانتشـــار تقنيـــة اهلـــاتف اخللـــوي  اإلذاعـــة ملســـتمعيها وســـيطا آخـــر للتواصـــل مـــع براجمهـــا التفاعليـــة تزامن
لتتحول اآلراء واملداخالت عرب املكاملـات اهلاتفيـة ،املطولـة أحيانـا علـى حسـاب زمـن احلصـة وزمـن بقيـة 

أو ما خيتصـر   الرسائل الفوريةن لفرصة التواصل ، إىل رسائل خمتصرة اصطلح عليها املستمعني املنتظري
، حيــرص علــى كتابتهــا وإرســاهلا مجهــور الــربامج اإلذاعيــة علــى أرقــام خاصــة " SMS"بــاألحرف الثالثــة 

تضـــعها احملطـــة يف خـــدمتهم ألجـــل ضـــمان وصـــول اكـــرب عـــدد مـــن املشـــاركات اجلماهرييـــة عـــرب براجمهـــا 
ومنه تسهيل فرصة تواصل العشرات ممن يتعذر عليهم فرصـة االتصـال واملشـاركة عـرب الوسـائط  التفاعلية

  .األخرى املتوفرة عرب احملطة اإلذاعية 
حترص بعض احملطات اإلذاعية على منح مجهور براجمها ذات الطابع التفاعلي فرصة التواصل عـرب و      

ـا وسـيط اهلـاتف النقـال ،بإرسـال جممـوع اإلرسـاليات القصـرية عـرب رقـم  خدمة الربيد الفوري اليت ميتـاز 
خاص خيتلف عن رقم الرباغيث املعروفة وخيتصر يف أرقام ال يتجاوز عددها األربعة أحيانا وهي اخلدمة 

ولعل ابرز أمثلتها  برامج  األلعـاب  والسـابقات . ذات التسعرية احملددة والثابتة واملعلن عن قيمتها غالبا
ا اليت متنح هذه  ا اليت ساعدت القائمني علـى . اخلدمة أمام أعداد اجلمهور املشارك  وهي اخلدمة ذا

  .  الربامج التفاعلية اإلذاعية على رفع معدل املتواصلني مع براجمهم  من املستمعني زمن احلصة 
 حاليــا تكنولوجيـــا  اهلــاتفالرائـــدة يف جمــال اخلدمـــة  اإلعالميــة املؤسســات تســتخدمكمــا       

خاصـة مـا تعلـق  واإلذاعيـة التلفزيونيـة اإلعالميـة لتوزيـع املضـامني جديـد إعالمـي اجلوال،كوسـيط
 لـه بذاتـه مسـتقل إعالميـا وسـيطا اجلـوال اهلـاتف اعتبـار بالتـايل وميكـن .باخلـدمات اإلخباريـة

ـذا،واالقتصـادية  التحريريـة خصوصـياته  اخلـامس اإلعالمـي الوسـيط اجلـوال اهلـاتف ميثـل املعـىن و
 والتلفزيـون اإلذاعـةمث  املكتوبـة الصـحافةب لظهور الوسائط اإلعالميـة بـدءا  التارخيي التسلسل حسب

 كـالنص الوسـائط وتعـدد احملمـول اجلـوال الطـابع اهلـاتف خصوصـيات اإلذاعـة وتسـتثمر .واإلنرتنـت
 تطبيقـات لتـوفري(الشخصــي والطــابع اجلــوال للهــاتف الواســع واالنتشــار والفيــديو والصـورة



متويلهـا خاصـة  مصـادر تنويـع يف تسـاهم  خـدمات والسـتحداث العاجلة األخبار كاخلدمات)حتريرية
  .(1) الرنات ما تعلق باحملطات التجارية اخلاصة على غرار خدمة حتميل

إضـــــافة إىل ،غــــري أن املالحـــــظ ، حاليـــــا أن التكنولوجيـــــا الرقميـــــة املســـــتخدمة يف وســـــائل االتصـــــال     
ــا االتصـاالت األخــرىمفـردات تكنولوجيــا  حتقيـق التفاعليــة مــع اجلمهـور وإتاحــة االتصــال  يف ،وتطبيقا

يف اجتــاهني ممــا أتــاح ســرعة احلصــول علــى ردود أفعــال اجلمــاهري جتــاه كافــة الربنــامج واخلــدمات والقــدرة 
  . (2)على استطالع اآلراء الفورية بشأن القضايا احمللية والوطنية والدولية

 اإلعالميـة الوسـائط يف حمـدودة الـيت كانـت التفاعليـة تعزيـز يف االنرتنـت مسـامهة عـن أمـا    
فقــد تبــدت مــن خــالل  مكانــة املتلقــي الــيت ارتقــت إىل املســتخدم أو املســتعمل حيــث  .الكالســيكية

أصبح هلذا املستعمل عالقة نشطة مع احملطة اإلذاعية على اخلط اليت يستمع إليهـا ويتفاعـل مـع براجمهـا 
الربيـــد اإللكـــرتوين ومنتـــديات النقـــاش واملـــدونات الشخصـــية الســـمعية حيـــث مل يبقـــى   وهـــذا عـــن طريـــق

فرة باإلمكانـات البعض،متعلقـا  يعتقد كما مستوى والتفاعلية ّ  الفـرص تعـين بـل الـربامج النتقـاء املتـو
وتوجيـه القـائم علـى هـذه الـربامج باحملطـة .(1) اإلعالميـة املضـامني إنتـاج يف للمشـاركة للفـرد املتاحـة

اإلذاعيـــة إىل مـــا يتطلبـــه أمـــر إشـــباع احلاجـــات اإلعالميـــة واملعرفيـــة جلمهـــور احملطـــة ، يف إطـــار التجســـيد 
ـا أن يصـبح الفـرد الفعلي ملبدأ  املشـاركة اإلعالميـة الـيت تنضـوي حتـت مبـدأ دميقراطيـة االتصـال، ونعـين 

وليس جمـرد هـدف لـه، فمشـاركة اجلمهـور أفضـل مـن بقائـه جمـرد متلـق  شريكا إجيابيا يف عملية االتصال
سليب خاصة وأن ذلك يتفق مع املفهوم اإلنساين لالتصال الذي جيعل من عملية االتصـال تفـاعال بـني 

  . (2)أطراف متكافئة أكثر من كونه نقال من طرف إىل آخر
 "جوســـيان جــــوي"و" Berrigan"" برايـــان"وإليضـــاح قضـــية املشاركــــة نشيــــر إىل مـــــا اقرتحــــه 

"Josian Jouet"  يف ورقــة العمــل املقدمــة لنــدوة اليونســكو يف بلجــراد الــيت تضــمنت تعريفــا ملفــاهيم
  .النفاذ أو الوصول واملشاركة واإلدارة الذاتية

يضـــمن إمكانيــة أن يصـــبح للجمهــور نظـــام " access"حيــث جـــاء التأكيــد علـــى أن الوصــول 
يتعلـق مبسـتويني مـن االختيـار ورجـع الصـدى، فعلـى مسـتوى االختيـار  االتصال مقصورا عليهم، وذلـك
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يتضـــمن املفهـــوم حـــق الفـــرد يف أدوات االتصـــال واحلـــق يف االســـتماع أو مشـــاهدة الـــربامج الـــيت يرغبهـــا 
وحني حيتاجها كما يتضمن إتاحة مستوى واسع من األدوات واالختيار بدال مما هو مفـروض عليـه مـن 

مثــال علــى ذلــك األدوات املعلوماتيــة والتعليميــة واخلــدمات الرباجميــة البديلــة جانــب مؤسســات اإلنتــاج و 
وعلى مسـتوى رجـع الصـدى فـإن الوصـول يتضـمن أيضـا التفاعـل بـني منـتج الرسـالة ومتلقيهـا واملشـاركة 
املباشــرة للجمهـــور أثنـــاء إرســـال الـــربامج وكـــذلك حـــق التعليــق والنقـــد والبقـــاء علـــى اتصـــال مـــع منتجـــي 

  . (3)سات االتصالومديري مؤس
وميكن أن نلخص أبرز مظاهر التفاعلية اإلذاعيـة الـيت توفرهـا فضـاءات الشـبكة العنكبوتيـة أمـام 
مستخدميها من مجهور اإلذاعة ، حيـث ميكـن أن تنضـوي مجاعـات مسـتخدمي شـبكة اإلنرتنـت حتـت 

ما يتعلـق مظلة مجهور اإلذاعـة العـريض، يف الوقـت الـذي يتعـذر إثبـات صـحة عكـس ذلـك خاصـة عنـد
األمــر جبمهــور حمطــات الــدول العربيــة  غــري املتجانســني مــن حيــث درجــة اإلدراك واالســتخدام الرقمــي 

  :  ومنهاعلى غرار اخلدمات التفاعلية اليت مينحها وسط اإلنرتنت ، 
 خدمة البريد اإللكتروني  )E- mail (  :  

تتمثل يف الربيد  عموما واخلدمة التشاركية اإلذاعية خاصة،  إن إحدى أدوات زيادة التفاعلية
الذي ميكن أن يوظف كقناة سريعة ومباشرة بني الصحفيني واملنتجني يف  E- mail  أواإللكرتوين 

ا، وحىت العاملني، قد تكون  هلم عناوينهم اخلاصة احملطة اإلذاعية اليت تضع عنوانا إلكرتونيا لالتصال 
 تسهيل تستهدف اليت احلديثة التكنولوجية الوسائل من " أنه على يعرف و .براجمهمأو باسم 

 أو صوت أو نصوص شكل يف البيانات هذه تكون أن ميكن و ، الفور على املعلومات تبادل
  استقبال يف اإللكرتوين احلاسب على يعتمد الذي الربيد نظام باستخدام ذلك يتم و رسوم،

  .(1)" بعيدة أماكن من نقلها و وختزينها الرسائل
 اإللكرتونية الرسائل يف التحكم و توجيه و ختزين و لتلقي الكومبيوتر يستخدم نظام " بأنه ويعرف
 ".مكاتبهم أو منازهلم يف  كانوا سواء معها، التخاطب املراد اجلماعات أو األشخاص إىل لتصل

 أكثر وهو احلواسيب مستخدمي بني تدور اليت املباشرة االتصاالت " ب كذلك يعرفكما (2)
 و املستخدمني، آالف أو واحد، مبستخدم االتصال إمكانية يتيح إذ ، استعماال األنرتنيت أدوات
 الطرق باتصاالت مقارنة مالية، تكلفة بأقل و ، ممكن وقت أقل يف ذلك
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 اليت األمهية نالحظ التعاريف هذه خالل ومن "(3) العادي الربيد و كاهلواتف األخرى التقليدية
  إلكرتونية اتصال وسيلة إىل حتول الذي و البشري، التواصل يف اإللكرتوين الربيد خدمة تكتسيها
 . رائدة و حقيقيةتفاعلية 

  
وعليه ميكن أن يبدي املستمعون آراء حول الربامج اإلذاعيـة أو يطرحـوا أسـئلة حمـددة للحصـول 

إضــافية حــول موضــوع معــني، ورمبــا يقــدمون طلبــات علــى مزيــد مــن املعلومــات وقــد يقــدمون معلومــات 
لكــــن  .واقرتاحــــات خبصــــوص حصــــص جديــــدة أو يســــامهون يف نقــــاش حــــول قضــــية مطروحــــة للنقــــاش

ــا املســتمعون ودرجــة  بالنســبة هلــذه النقطــة فنحتــاج إىل معرفــة حجــم الرســائل اإللكرتونيــة الــيت يبعــث 
 . ي حنكم على أن هناك تفاعلية أم الأخذها بعني االعتبار من طرف املهنيني يف اإلذاعة، لك

ـــا يكمـــن عائقـــان أساســـيان أوال، أن مهنيـــي اإلذاعـــة مرتبطـــون جبـــداول زمنيـــة : ويف الواقـــع، وهن
مقيدة هلم، وبالتايل، رمبا ال جيدون الوقت الكايف لقراءة كل الرسائل من ناحيـة، ومـن ناحيـة ثانيـة حـىت 

ا دائما بعني اال ا قد ال يأخذو عتبار، لكن هذا ال ينفي أن االستجابة للربيـد اإللكـرتوين عندما يقرؤو
قــد تــتم بصــفة مباشــرة، أي التطـــرق إليهــا يف البــث املباشــر أو بصــفة غـــري مباشــرة عنــدما يــؤدي الربيـــد 
اإللكرتوين إىل تعديل يف احملتـوى، وحيـدث هـذا عنـدما يكـون الربيـد اإللكـرتوين ينطـوي علـى انتقـاد بنـاء 

وطلبـــات معقولـــة، أخـــريا، ميكـــن أن تكـــون الرســـائل اإللكرتونيـــة تفتقـــد إىل اللياقـــة أو اقرتاحـــات عمليـــة 
  .األدبية أو األسلوب، وبالتايل يغض الطرف عنها

مـن . كما ميكن أن يوظف الربيد اإللكرتوين يف املسـوح أو التصـويت أو لفائـدة التسـويق التجـاري       
رتوين من املصـادر أو مـن منظمـات أهليـة أو مجاعـات جهة أخرى قد تتلقى احملطة اإلذاعية الربيد اإللك

  .ضاغطة وهنا قد يستحث بعض االستجابة
وعليــه، فــإن هــذا املظهــر مــن التفاعليــة قــد يشــكل جمــرد اســتجابة غــري مشخصــة ولــيس تفاعليــة 

ما ال ميكن أن نتحدث عن التفاعلية   .  (1)حقيقية تفرتض التبادل والتفاعل، ففي غيا
 منتديات النقاش )FORUMS( :  

                                                             
 ،)2005احلديث، اجلامعي املكتب :مصر( ، التلفزيوين و اإلذاعي اإلنتاج يف االتصال تكنولوجيا استخدامات ، الوهاب عبد الباسط عبد (3) 

  187 ص
  .48خالد زعموم ، مرجع سابق  ، ص   (1)
  



وهـي خدمـة تفاعليـة ،  FORUMS يصـطلح علـى هـذه اخلدمـة التفاعليـة يف اللغـة اإلجنليزيـة تسـمية  
توفرهــا شـــبكة اإلنرتنــت أمـــام مســتعمليها ، حيـــث تعــد أكثـــر اخلــدمات التواصـــلية اســتقرار مـــن جممـــوع 

كة العامليــة ذو الصــلة الوثيقــة بتطبيقــات الشــب اإلعــالم الجديــدبــات يطلــق عليــه بوســائل  خــدمات مــا
بـني  هبإجرائـ" الفـوروم"علـى مبـدأ النقـاش الـذي يسـمح تصـميم  منتديات النتو تعتمد .للمعلومات 

إلـيهم بنـاء علـى  افرتاضي حتدد هوية أفراده التسميات املنسوبةشبكي مستخدمي االنرتنت ضمن عامل 
اجلمـــاعي  فيشـــكله  االتصـــال اإلنســـاينمنـــط مبســـتوى  هقـــيتمـــدة لتحقعوالصـــور امل حتديـــدهم اخلـــاص هلـــا

    . احلقيقي
كميـزة إضـافية للشـبكة ، تسـمح بـإجراء   تمت إنشاء منتديات النقـاش عـرب مواقـع شـبكة اإلنرتنـقد و     

رومــات  و نقاشـات حيـة وتقـدمي اقرتاحـات بشــأن مواضـيع النقـاش وكـذا تبــادل األخبـار ، وتعمـل هـذه الف
وفـق خاصـية التحـديث مــن طـرف مسـري املوقـع الــذي ميـنح خدمـة النقـاش علــى اخلـط الـذي ال يتــدخل 

خيتلـف متامـا عـن   "الفـوروم الشـبكي"متاما يف توجيه خط النقاش وهي امليزة األساسية  اليت جتعـل مـن 
                          . (1)المدونة اإللكترونية

حيـث online forums  ذاعيـة منتـديات للنقـاش علـى اخلـط تنشـئ العديـد مـن احملطـات اإل
لكـــن قــــد يــــتم النقـــاش يف مــــا بــــني . يســـتطيع املســــتمعون مناقشـــة مضــــامني الــــربامج ومواضـــيع األخبــــار

ـــم ال  املســتمعني وحـــدهم أساســا، ورمبـــا ال يـــزور مهنيــو اإلذاعـــة هــذه املواقـــع نظـــرا لضــيق وقـــتهم أو أل
ا اهتماما، ولعل أكثر ما  حيدث هو أن يسجل القائمون على هذه املواقع ما يرد فيها من أفكـار يعريو

ومواضيع، مث إن مهمة املسـؤولني علـى املواقـع حمصـورة أساسـا يف مسـائل تقنيـة كمراقبـة احملتـوى لكـي ال 
وغالبـا مـا يكـون هـؤالء التقنيـون . خترتق القوانني، وقرارات خاصة باملواضيع اليت ينبغي تقدميها وحسـب

  .عن الصحفيني واملنتجني، مما جيعل فرصة هؤالء يف االطالع على حمتوى النقاش نادرة منفصلني
لكــن تزيــد منتــديات النقــاش مــن االتصــال مــن مــا بــني املســتمعني بفضــل رجــع الصــدى، وهــي 

ــا هلــا مواضــيع حمــددة للنقــاش ولــو أنــه قــد يهــيمن عليهــا مســتمعون . تتميــز عــن حجــرات الدردشــة بكو
وقـــد يتــدخل فيهـــا الـــدوغمائيون واملتطرفــون، وتكـــون منتــديات النقـــاش تفاعليـــة علــى حســـاب آخــرين، 

النقــاش واحلـديث عنهـا يف بــراجمهم وحصصـهم أو عقـد مــؤمترات  أكثـر عنـدما يتــدخل فيهـا املهنيـون يف 
  .صحفية مع املستمعني، فهذا يشجع مستمعني آخرين لاللتحاق مبنتديات النقاش
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لـــى مواقـــع اإلنرتنيـــت تـــنم ســـواء بصـــفة فوريـــة وعلـــى املباشـــر وجتـــدر اإلشـــارة إىل أن الدردشـــة ع
، ويف بعــــض )قبــــل احلصـــة أو بعـــدها(، أو بصـــفة مســـتقلة )املنشـــط يـــذكر حمتـــوى احلــــوار أو الدردشـــة(

    .(1)األحيان خارج مراقبة احملطة
 المدونات الشخصية )Blogs(   : 

وتشــــري كلمــــة  )blogs(كلمـــة  يصـــطلح يف اللغــــة اإلجنليزيــــة علـــى املدونــــة اإللكرتونيــــة                 
على الشـبكة حيـث يـتم إدراجهـا  بمفكرة يوميةواليت ميكن ترمجتها " ويب لوغ "املختزلة لعبارة " بلوغ"

ة لتظهـر علـى بواسطة برامج بسيطة تسـمح بطبـع نـص علـى احلاسـوب وإرسـاله فـور ا االتصـال بالشـبك
م وتنســب إىل دايــف 1994حيــث ظهــرت أول مفكــرة مــن هــذا الصــنف شــهر اكتــوبر . املوقــع املعــين

أمـــا مصـــطلح . (2)" مـــانيال"وينـــر مـــربمج احـــد الـــربامج اإللكرتونيـــة األكثـــر شـــيوعا ومطـــورة حتـــت اســـم 
فضـاءات  فقد مت اسـتحداثه يف أدبيـات الوسـائط التكنولوجيـة للداللـة علـى مسـتخدمي blogerبلوغر 

  .التدوين الشبكي 
، هــي أنـواع فبعضــها مبثابـة سلســلة "كسـجل ألي عمــل يـؤدى علــى الشـبكة) "blogs(كلمـة و 

من املفكرة الشخصية، والبعض اآلخر ميثل جمموعة من الوصالت مبواقع أخرى، ومنها ما هو أكـادميي 
  .تقريبا، والكثري منها جمرد صخب

الذي تقلص فيه مجهور وسائل اإلعالم اإلخباريـة، ولقد ظهرت املدونات الشخصية يف الوقت 
على سبيل املثال عندما ضـرب التسـونامي إندونيسـيا التفـت الكثـري مـن النـاس إىل املـدونات الشخصـية 

وهنـاك مـدونات شخصـية حيررهـا صـحافيون حمرتفـون، ولكـن األغلبيـة منهـا .  من أجل استيفاء األخبـار
ـــاء األحـــداث  حيررهـــا النـــاس الـــذين دافعهـــم الوحيـــد هـــو م اليوميـــة وجتـــربتهم الذاتيـــة، فأثن تقاســـم حيـــا

ــــذين هلــــ خلويــــة أو حواســــب حممولــــة أو أي نــــوع مــــن وســــائل  م هواتــــفالكــــربى أو الكــــوارث، جنــــد ال
التشبيك يقومون بتقاسم جتربـة مـا يشـاهدون مـع أنـاس آخـرين ويف بعـض األحيـان بسـرعة تفـوق سـرعة 

  .التأكد من صحة األخبار املنظمات اإلعالمية، اليت يتوجب عليها
 التواصـلي النمـوذج تعـاظم علـى داللـة األكثـر ،bloggingظـاهرة التـدوين اإللكـرتوين  وتعـد    

لشـبكة  املسـتخدمون ميارسـه تواصـليا شـكال أضـحت الـيت املـدونات  متثلـه الـدميقراطي و اجلديـد
 االنتقـال عمليـة املدونـة وختتـزل  .السـواء حـد علـى واإلعالميـة والسياسـية الثقافية اإلنرتنت والنخب
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أن   الصـادق الحمـامييوضـح و  .واملشـاركة اإلنتـاج ثقافـة إىل واالسـتهالك التلقـي ثقافـة مـن هـذه
 ينـافس اإلعـالم مـن جديـدا نوعـا يعتربهـا مـن مثـة أن حـىت اإلعـالم مبسـألة وطيـدة عالقة للمدونات

 التحاليـل وحـىت واآلراء املعلومـات ببـث لألفـراد تسـمح املـدونات أن ذلـك .الكالسـيكي اإلعـالم
 تبثـه ملـا نقديـة قـراءة فيـه تتأسس جماال املدونات تشكل كما .خمتصني مبدونات األمر يتعلق عندما

  .(1)الكالسيكياإلعالم  وسائط
ذات تـأثري معتـرب يف السـنوات األخـرية املـدونات الشخصـية أصـبحت  أما خالد زعموم فيذهب إىل أن 

الكثري من البلدان خاصة املتقدمة تكنولوجيا، مثل الواليـات املتحـدة، وهـي تسـتعمل على الصحافة يف 
  . (2)سواء كتسريبات أو كتحد للصحافة السائدة بصفة مباشرة

أحــــد أبــــاطرة ) Rupert Murdoch(تظهــــر أمهيــــة املــــدونات الشخصــــية مــــن خــــالل إعــــالن كمــــا 
تمعـــات اإلعالميـــة، يف أحـــد االجتماعـــات عـــن نيـــة يف دمـــ ــــه علـــى ا ــــات الشخصيــــة يف شركت ـج املدون

   (3).(News Limited Websites)الشبكـة 

مــن هــذه اخلدمــة األنرتنتيــة خدمــة أخــرى تشــرتك معهــا مــن حيــث املبــدأ التــدويين  وهــو مــا  وتقــرتب    
، يرتكـز  Le microblogيعـرف باملدونـة املختصـرة أو القصـرية أي مـا يصـطلح عليـه باللغـة الفرنسـية  

حرفـا علـى 140إىل  هذا النمط من التدوين على كتابة إرساليات قصرية تصل معدل أحرفها  اإلمجايل 
ـــــــع اإللكـــــــرتوين  plate- forme  التـــــــويثر أقصـــــــى تقـــــــدير و تـــــــأيت  قاعـــــــدة  ـــــــيت يوفرهـــــــا املوق ال

:(www.twitter.com)  خدمـــة التـــدوين املختصـــر إىل جانـــب أخـــرى تـــذكر مثـــل مقدمـــة أشـــكال  :
www.spoink.com(Spoink  (www.jaiku.com)iku Ja كمـا يعتـرب التـويرت يف الوقـت ذاتـه ،

وســـيلة للتواصـــل املباشـــر والـــيت تســـمح بإرســـال واســـتقبال رســـائل قصـــرية وحمـــددة يطلـــق عليهـــا تســـمية  
"tweets " حيــث ميكــن االســتفادة مــن هــذه اخلدمــة   وفـق ملنطــق أدبيــات تكنولوجيــا االتصــال احلديثــة

 BlackBerry إىل جانـب اإلنرتنــت كاهلـاتف النقــال أو مـا يعــرف ب أخــرىوفـق وســائط تكنولوجيـة 
   TweetDeck.(1): وكذا التطبيقات املكتبية املتخصصة ويصطلح عليها 

 المدونات الشخصية السمعية :  

                                                             
 .40-30الصادق احلمامي ، مرجع سابق ، ص ص  (1)

 .50صمرجع سابق،  خالد زعموم  (2)
  .املرجع سابق ،  نفس الصفحة  (3)

(1) Hiarry wellhaff, guide social media( paris :ecco ,welcom ,2009), p36. 
 



والنصـــوص وإمنـــا اآلن، هنـــاك مواقـــع إن املـــدونات الشخصـــية ال تنحصـــر يف تقاســـم الكلمـــات 
، مبـــا فيهـــا رســـائل هاتفيـــة، وأصــــوات files Audio املـــدونات الشخصـــية الـــيت تتقاســـم ملفـــات مسعيـــة

) Audioblogging(وموســــيقى وفيــــديو، وعليــــه، مت حنــــت مصــــطلح املــــدونات الشخصــــية الســــمعية 
لوصف شكل جديد من احملطات اإلذاعية، وهي مصدر مسعي على الشبكة حتت الطلب، وحىت اسـم 

)Dj ( مت تعويضه باسم)Webjay( وهو الشخص الذي خيتار امللفات السمعية لكي يتم تقامسها.  
بــدأت احملطــات  2004، وابتــداءا مــن 2001ولقــد ظهــرت تكنولوجيــة حتميــل احملتــوى اآليل يف 

س مســألة حتميــل احملتــوى اآليل كطريقــة مالئمــة لتقــدمي براجمهــا وخاصــة األخبــار واحلــوارات اإلذاعيــة تــدر 
اليت ال تطرح مشكل حقوق التأليف، وسرعان ما أصبحت ممارسة شائعات يف إذاعات الشـبكة لكثـري 

بـــدأ اجتـــاه عكســـي، أي مـــن حتميـــل احملتـــوى اآليل إىل اإلذاعـــة، وأصـــبح  2005ويف عـــام . مـــن البلـــدان
ل مصدر حمتوى للمحطـات اإلذاعيـة، فهنـاك حمطـات إذاعيـة متواضـعة تعتمـد كليـا علـى املسـتمعني األو 

م    (2).الذين يبعثون مبحتويا
) Podcasting(فاملدونات الشخصـية السـمعية أنشـأت شـكال جديـدا مـن اإلذاعـة، ومث حنـث       

مسعيـــة إىل مواقـــع علـــى لوصـــف عمليـــة اســـتعمال مـــدونات شخصـــية مسعيـــة صـــاحلة إلرســـاهلا كملفـــات 
وهكذا يستطيع املستمع حتميل ملفات مسعية عديـدة ومتنوعـة ومساعهـا يف أي مكـان بواسـطة . الشبكة

  ).Ipod(ما يسمى 
إىل نقـــــل ملفـــــات مسعيـــــة إىل أي جهـــــاز مسعـــــي رقمـــــي أو أي   Podcastingمصـــــطلح ال ويشـــــري   

هز لتحميل ملفات مسعية ومتكني  ) Podcasting(االستماع إليهـا، إذا حاسوب أو اهلاتف اخللوي ا
هو أي تركيب مسعي مت صنعه وجعله متاحا لتقاسم اإلنرتنيت باسـتعمال املـدونات الشخصـية السـمعية 
وأشــكال اتصــال إنرتنيــت أخــرى ميكــن للمســتعملني أن يســجلوا أو يشــرتكوا يف عديــد مواقــع املــدونات 

  الشخصية السمعية، ويتلقون بسرعة 
لمـــون عمـــا هـــو موجـــود مـــن مـــدونات مسعيـــة شخصـــية، وعمليـــة االشـــرتاك تســـمى ملفـــات مسعيـــة أو يع

وبالتـــــايل يصـــــبح كـــــل مســـــتعمل منظمـــــا إلذاعتـــــه ) Syndication" (أو احتـــــاد"االنضـــــمام إىل نقابـــــة 
املــدونات الشخصــية الســمعية متنوعــة وهامــة، وتشــمل " احتــاد"الشخصــية، وجمموعــة املواقــع الــيت تقــدم 

ــــة الرئيســــ ــــات املتحــــدة تقــــدم خدمــــة إذاعــــة الســــاتل املؤسســــات اإلذاعي قنــــاة ) Sirius(ية، ففــــي الوالي
  (1).املدونات الشخصية السمعية

                                                             
  .50خالد زعموم، مرجع سابق، ص  (2)
  . 52املرجع السابق، ص  (1)



  Les:خامسا ، الشبكات االجتماعية  
عــن خدمــة أخــرى  réseaux sociauxيعــرب مصــطلح الشــبكات االجتماعيــة املــرتجم لعبــارة         

النــت فضــاءا افرتاضــيا  توفرهــا شــبكة اإلنرتنــت أمــام مســتخدميها حيــث متثــل الشــبكة االجتماعيــة  عــرب
متجانسني فكريا يسمح هلم بالتواصل  بطرق متعددة سواء مـن خـالل الربيـد اإللكـرتوين أو  يضم أفرادا

  . احملادثات املتزامنة وكذلك تبادل املعلومات الشخصية فيما بينهم 
 :األنرتنيت صحافة " مؤمتر يف أمحد موسى األمني حممد الدكتور قدمه الذي التعريف يعترب  

 من الويب مواقع يتناول حيث ، دراستنا ملوضوع األقرب الشارقة، جبامعة " التحديات و الواقع
 إليها الوصول يتم خادم  حاسوب جهاز يف خمزنة تواصلية رسائل هي " إعالمية نظر وجهة

 موقع يتخذ و HTMLالويب، شبكة متصفحات إحدى وعرب األنرتنيت شبكة إىل بالولوج
 بينها التنقل يتم و هلا واجهة املرتابط الفائق النص بلغة مكتوبة وثائق أو صفحات شكل الويب

 وتقدم تفاعلية، أو عادية وصالت الرئيسية الصفحة من تتخذ HOME PAGE بواسطة
MULTIMEDIA أو .... فيديو ، صورة، ، نص ، منفرد شكل يف التواصلية الرسائل 

  .(2)املتلقي مع التفاعل و التواصل تعزيز إىل دف خدمات الويب مواقع تقدم ما وغالبا متعدد
لدى مستخدمي اإلنرتنت ، فحسب  يعد كل من موقعي الفايسبوك ومايسبيس األكثر شيوعا و      

، فــــإن موقــــع التواصــــل  2009املنشــــورة شــــهر جويليــــة مــــن العــــام  ComScoreمــــا أكدتــــه دراســــة 
 . Myspaceو  Beboاالجتمــاعي الفايســبوك هــو األكثــر شــعبية يف العــامل يليــه يف املرتبــة الثانيــة موقــع 

على شكل جتمع طاليب خـاص ليتطـور  2004حيث ظهر املوقع االجتماعي الفايسبوك خالل العام 
  (1).املؤسسات املوزعني عرب العامل أمجع بعد ذلك ويوحد ماليني األفراد و 

جمموعــة مــن التــدابري ألجــل   م 2009عــرب دليلهــا املنشــور خــالل العــام "  Wellcom" وتقــرتح وكالــة 
   (2)تفعيل املواقع االجتماعية وجذب أعداد كبرية من  اإلنرتنتيني حنوها

واالتصــــال علــــى مســــتوى البنيــــات باختصــــار فقــــد أفــــرزت عمليــــة اعتمــــاد تكنولوجيــــا املعلومــــات      
،حالــــة نظــــام حيــــاول روادهــــا مــــن املتخصصــــني يف  الرائــــدة علــــى األقــــل يف جماهلــــا اإلعالميــــة واالتصــــالية

الســمو إىل إحــداث عــامل تفــاعلي ومــنح فــرص وإتاحــة املضــامني  امــن خالهلــو سوســيولوجيا اإلعــالم ، 

                                                             
 ص ،) 2005الشارقة، جامعة األنرتنيت، صحافة مؤمتر( ،العريب اإللكرتوين اإلعالم يف املتعددة الوسائط توظيف ، أمحد موسى األمني حممد (2) 

02.  
(1) Hiarry wellhaff,  ibid ,p44. 
(2)   ibid, p46 



عامل تفاعلي ينتهي يف حـدوده دور اجلمهـور املكتوبة والسمعية املرئية لكل الفئات االجتماعية ، وخلق 
واستنادا هلذا الطرح النظري تـايت الدراسـة التطبيقيـة  لبحثنـا ، للتـأين عنـد القـائم باالتصـال  . (3)السليب

عــرب أحــد املؤسســات اإلذاعيــة اجلزائريــة الــيت اســتفادت مــن املوجــة التقنيــة الرقميــة منــذ انطالقــة اخلدمــة 
ـا يف الفـاتح مـن نـوفمرب مـن العـام  ة التفاعليـة وكـذا م ، حتسـس واقـع اخلدمـة اإلذاعيـ2006اإلعالمية 

ــا التكنولوجيــة وطبيعــة التعــاطي مــع الفضــاءات الــيت توفرهــا الوســائط االتصــالية  احلديثــة بغــرص  إمكانا
ـــا عـــرب حمطـــة جيجـــل اإلذاعيـــة عينـــة الدراســـة واملقـــرتن  الوصـــول إىل حتديـــد مســـتوى التفاعليـــة املعمـــول 

ملفهـوم افعـالم التفـاعلي وخصوصـياته الـيت  أساسا باملستوى اإلدراكي واالستعمااليت للقائم على براجمهـا
تســعى إىل جتــاوز الــنمط اخلطــي يف تقــدمي احملتــوى اإلعالمــي ومنــه االرتقــاء بــدور اجلمهــور مــن مســتوى 
الكمـــون إىل الفعاليـــة والنشـــاط يف تعزيـــر حلقـــة  النشـــاط اإلعالمـــي يف صـــيغته التفاعليـــة املرتكـــزة علـــى 

  .  الوسائطية الرقمية 

 

 

 
 

 

  

  
 

  
  
  
  
 
 

                                                             
 . 451، ص )  2009منشورات جامعة البحرين، : البحرين ( ، النظام والفوضى: اإلعالم اجلديد عبد اهللا الزين احليدري ،  (3)
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 :الفصل الرابع  
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سيرورة إخراج البرامج التفـاعلية بإذاعة                       
  جيجل المرقمنة

  
  

  .اإلجراءات  المنهجية للدراسة الميدانية: ث األولـالمبح
  .عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية  : المبحث الثاني

  .مناقشة النتائج وتوصيات الدراسة: ثـث الثالـالمبح              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



للحـديث عـن سـريورة العمـل اإلخراجـي مـن القسـم التطبيـق للدراسـة   ينـدرج حمتـوى الفصـل الرابـع       
للــربامج التفاعليــة عــرب البنيــة اإلعالميــة اإلذاعيــة املرقمنــة عمومــا  لواليــة جيجــل مــن خــالل الرتكيــز علــى 
اخلصائص املهنية والشخصية وعالقتها مبسـتوى اإلدراك الرقمـي للفـاعلني مبجـال تقـدمي وإخـراج الـربامج 
 اإلذاعيـــة التفاعليـــة  ، فضـــال عـــن توضـــيح جمموعـــة املؤشـــرات الدالـــة عـــن هـــذا اإلدراك الواجـــب قياســـه

اءات العـامل ستخدام الرقمي للخدمات التفاعلية ويف مقـدمتها فضـخالل هذا البحث ملعرفة مستوى اال
  .الشبكي 

ول مــن ردت باملبحــث األو أجــراءات املنهجيــة الــيت إلديــد احتات امليدانيــة بعــد يت هــذه اخلطــو أوتــ        
دوات مجـــع أتبـــع يف حتقيـــق األهـــداف وكـــذا هج املهـــذا الفصـــل واملتعلقـــة مبجتمـــع وعينـــة الدراســـة ، املـــن
ت واالقرتاحـات النتائج وتقدمي جمموع التوصـيقشة اوعرض البيانات احملصل عليها من امليدان ، ليتم منا

   .من هذا الفصل األخري خالل املبحث

   



 

  تحديد مجتمع البحث وعينة الدراسة: األول  طلبالم                                      

  :أوال، مجتمع البحث     
البحـــــوث اإلنســــــانية مرحلـــــة حتديــــــد جمتمـــــع البحــــــث، مـــــن أهــــــم املراحـــــل املنهجيــــــة يف تعـــــد         

واالجتماعية، واليت تتطلب الدقـة البالغـة الواجـب توفرهـا يف الباحـث، وملعرفـة جمتمـع البحـث جيـب أوال 
وما حيتويه من مفردات إىل جانب التعرف على تكوينـه الـداخلي  حتديد حجم جمتمع البحث األصلي"

هـــي موزعـــة يف شـــكل فئـــات تعرفـــا دقيقـــا يشـــمل طبيعـــة وحداتـــه، هـــل هـــي متجانســـة أم متباينـــة؟ هـــل 
   (1)وطبقات أو غري ذلك؟

وبنـــاءا علـــى مـــا تقـــدم فـــإن البحـــث قـــد اشـــتغل علـــى موضـــوع اإلذاعـــات احملليـــة اجلزائريـــة املرقمنـــة       
كمجتمــع أصــلي للدراســة ،وانطالقــا مــن درايتنــا العلميــة والعمليــة مبكونــات املنظومــة اإلذاعيــة اجلزائريــة 

ة فقــد مت حتديــد جمتمــع البحــث الــذي يبحــث حــول موضــوع اإلخــراج عمومــا وخصائصــها الفنيــة والتقنيــ
تمـع األصـلي فقـد جـاء حتديـدنا إلذاعـة  الفين والتقين للربامج التفاعلية يف اإلذاعة الرقمية ونظرا لكـرب ا
جيجل احمللية كوحدة فرعية لتحقيـق أهـداف الدراسـة املقدمـة وفقـا لالعتبـارات املوضـوعية التـايل ذكرمهـا 

:  
  تصــنف إذاعــة جيجــل ضــمن خانــة اإلذاعــات احملليــة ذات اإلرســال الرقمــي منــذ انطالقــة البــث

  (*).م 2006األثريي يف الفاتح من شهر نوفمرب العام 
  تغلب على  بـرامج إذاعـة جيجـل احملليـة الصـيغة التفاعليـة يف طـرح مواضـيع الـربامج االجتماعيـة

 (*).والثقافية والسياسية عموما 
 ـــــة ـــــداين  إملـــــام الباحث ـــــرتبص املي خبصـــــائص جمتمـــــع الدراســـــة املختـــــار بعـــــد أن حضـــــينا بفرصـــــة ال

واالشتغال على تقدمي أهم برنامج تفاعلي عرب الشبكة الرباجمية إلذاعة جيجل الذي ميتد عمره 
أشـرعة و " منذ انطالقة البث عرب موجات احملطة املـذكورة ، واملسـتمر ليومنـا هـذا حتـت عنـوان 

املوضـــوعات االجتماعيـــة وفـــق أســـلوب النقـــاش واحلـــوار األثـــريي مـــع  والـــذي يعـــاجل" مرافـــىء 
 .مجهور املستمعني 

                                                             
(1) 

46ص)2009،عمان،دار الصفاء لنشر والتوزيع( ،النظرية والتطبيق:مناهج وأساليب البحث العلمي رحبي مصطفى عليان، عثمان حممد غنيم ،
  

  .انظر ملحق الوسائل التقنية إلذاعة جيجل احمللية   (*)
  .انظر ملحق الشبكة الرباجمية إلذاعة جيجل    (*)



  القــرب اجلغــرايف ومنــه إمكانيــة التنقــل املســتمر إلجــراء الدراســة امليدانيــة عــرب إذاعــة جيجل،كــان
 .أيضا من العوامل املوضوعية احملفزة على اختيار العينة فجراء دراسة احلالة املذكورة 

  
   :ية حول إذاعة جيجل المحليةبطاقة فن* 

، على الساعة السابعة م2006يوم الفاتح نوفمرب  FMانطلق البث بإذاعة جيجل احمللية على موجة الـ 
ساعة بشبكة براجمية متنوعة تراعي خصوصية املنطقة  12على امتداد   95.4او  94.8صباحا عرب املوجتني 

جوان  16ساعة منذ  18السياسية، لريتفع معدل بثها الساعي إىل االجتماعية واالقتصادية والثقافية وحىت 
 2008ساعة منذ شهر فيفري  16وذلك من الساعة السادسة إىل غاية منتصف الليل، مث تقلص إىل  2007

  .*ليال مع إذاعة القرآن الكرمي 11حيث يتم الربط عند الساعة 
 MK 12735كن التقاط البث عرب الرتدد صباحا، حيث مي 06:40بداية البث احلايل يكون اعتبار من 

NSS7  غربا° 22باستقطاب أفقي قدره.  

السطارة   103: العوانة وزيامة منصورية  92.2سيدي معروف   95.4امليلية   94.8: جيجل
89.7 وغبالة  

  : أما البث احلي على شبكة اإلنرتنيت فيكون على املوقع التايل
www. Radio-jijel.dz على  اإلخوة خشاشنة جيجل وبريدها العادي: إذاعة جيجل فهو، أما عن عنوان

  .جيجل رئيسيةة الضابالق 48.ب.ص: العنوان
  
  
  
  
  
  : الهيكل التنظيمي إلذاعة جيجل المحلية* 

قسم : موزعني عرب األقسام التالية) موظفني(عامال  41تتكون إذاعة جيجل من طاقم فين مشكل من 
 15تقنيني،  5إداريني،  10األخبار، قسم اإلنتاج، القسم الرياضي، الدائرة والتقنية، اإلدارة واملالية، مبعدل 

  *:صحافيني والذين يتوزعون حسب ما يبينه املخطط التايل 5خمرجني إىل جانب مساعدة إنتاج و 6منشطني و

                                                             
  .  2011أكتوبر .25مقابلة مع السيد، بالل بوجعدار، مسؤول قسم اإلنتاج بإذاعة جيجل،  -  *
  . 2011أكتوبر 25بإذاعة جيجل احمللية، القسم اإلداريخالفة سليمة، مسؤولة  :مقابلة مع السيدة -  *



  
   
  
  
    
   
  
  
  
ا يتوىل مراقبة : المدير -1 يأيت أعلى اهليكل التنظيمي إلذاعة جيجل احمللية وهو املسؤول عن إدارة العمل 

  .ومتابعة األعمال
  .هو املسؤول عن عملية إنتاج الربامج واإلشهارات وكل ما يتم يف إذاعة جيجل احمللية :مسؤول قسم اإلنتاج -2
ر األخبار وإعدادها مبساعدة صحفيني آخرين يساعدونه يف إعدادها مسؤول عن حتري :مسؤول قسم األخبار -3

  .وبثها على اجلمهور
مسؤول عن حترير األخبار الرياضية وإعدادها مبساعدة صحفيني آخرين يساعدونه  :مسؤول القسم الرياضي -4

  .يف إعداده وتقدمي برامج رياضية
  .يهتم باجلانب التقين: مسؤول المصلحة التقنية -5
  .تعىن باجلانب اإلداري من استقبال الفاكسات وإرساهلا وإبرام العقود اإلدارية وتوقيعها: اإلدارة والمالية -6
  

  : ثانيا، عينة الدراسة
تمـع يف    وتناسبا مع موضوع الدراسة فإن األمـر اقتضـى منـا اختيـار العينـة القصـدية وهـي عينـة متثـل ا

اجلانــــب الــــذي يتناولــــه البحــــث وكثــــريا مــــا تســــتخدم طريقــــة املعاجلــــة القصــــدية فيمــــا يســــمى باألحبــــاث 
ة ســريعة عــن االســتطالعية كمــا يف حالــة معرفــة تكــاليف عمليــة معاينــة وعنــد حماولــة معرفــة فكــرة تقريبيــ

ا على العينة الحميد عبد محمد ويعرف. مشكلنا  الـيت املفـردات مـن حمـدود عـدد عـن عبـارة " أ
 ، املطلوبـة األوليـة البيانـات التعامـل هـذا خـالل من يسجل و منهجيا الباحث معها يتعامل سوف

 مـن يوصـف الـيت والسـمات اخلصـائص يف البحـث تمـع ممـثال يكـون أن العـدد هـذا يف ويشـرتط

 المدیــر

دائرة ال
 التقنیة

القسم  قسم اإلنتاج قسم األخبار
 الریاضي

اإلدارة 
 والمالیة

مسؤول 
  التقني
 تقنیون

  رئیس تحریر

 صحافیون

مسؤول 
  اإلنتاج

  منشطون

  رئیس القسم

 صحافیون

  قسم اإلشھار 
  أعوان األمن 

 سائقون 



تمـع هـذا خالهلـا ـا فيعرفهـا العمديـة العينـة ،أمـا (1)  ا  بطريقـة العينـة مفـردات اختيـار هـي "بأ
 أهـداف خيـدم املفـردات مبـا يف تتـوفر خصـائص أو مسـات من مناسبا الباحث يراه ملا طبقا عمدية،
   "(2)البحث

مفـردة مـن جمتمـع الدراسـة جـاء حتديـدها مـن  24وقد جاء اختيار الباحثة لعينـة قصـدية اشـتملت علـى 
منطلــق تعــداد املشــرفني الفنيــني علــى إعــداد وتقــدمي الــربامج التفاعليــة عــرب البنيــة اإلذاعيــة لواليــة جيجــل 

   .(*)احمللية 
  

  

  

 

 

  ج الدراسةـــــــــــــــــــمنه: الثاني  طلبالم                  

تندرج الدراسة املقرتحة ضمن حقل األحباث االستطالعية الوصفية من حيـث هـي حماولـة منهجيـة      
التفاعليــة حيــث ستســمح الدراســـة  الصــبغةللكشــف عــن واقــع عمليــة اإلخــراج اإلذاعــي للــربامج ذات 

يـة عـرب على مهارات القائمني على هذه الـربامج النوعيـة الـيت تتضـمنها اخلارطـة الرباجم باإلطالعامليدانية 
ــا ، يف  ا وخمرجا موامسهــا املتعــددة ، وحتديــد العوامــل املتحكمــة بعمليــة اإلخــراج الرباجمــي وكــذا مــدخال

مبـــدأ  املقدمـــةحيـــث تعتمـــد الدراســـة البحثيـــة ، مؤقتـــة مقرتحـــة إىل حـــني التحقـــق منهـــا  إجابـــات إطـــار
  . هدف البحث  التحليل املنهجي استنادا ملا مت رصده من بيانات ومعلومات حول املوضوع

                                                             

   133ص ، م 1993عامل الكتب ، :القاهرة ( ، اإلعالم حبوث يف اجلمهور دراسات ، احلميد عبدحممد (1)  

  .141املرجع السابق ، ص  (2)

 .مت إدراج خصائص العنية بالفصل الرابع للدراسة  (*)



الدراســات والبحـــوث يف العلـــوم اإلنســـانية تعتمـــد علـــى مجلـــة مـــن املنـــاهج العلميـــة ويتعـــني  وألن
ويف غالـب األحيــان طبيعـة البحــث هــو ،علـى كــل باحـث أن يوضــح املـنهج الــذي اعتمــد عليـه يف حبثــه 

ادنــا علــى وعليـه فقــد جـاء اعتم. الـذي يفــرض علـى الباحــث نــوع املـنهج الــذي سـيوظفه خــالل دراســته
  .املنهج املسحي ألنه األنسب لطبيعة حبثنا

ا ، يعرفـه  بأنـه  جمـال زكـيواملنهج عموما هو األسلوب العلمي املتبع يف تقصي احلقائق وبيانا
الوســـيلة الـــيت ميكننـــا عـــن طريقهـــا الوصـــول إىل احلقيقـــة أو جمموعـــة مـــن احلقـــائق يف أي موقـــف مـــن : " 

املواقف وحماولة اختيار ها للتأكد من صالحيتها يف مواقـف أخـرى وتعميمهـا لنصـل إىل مـا نطلـق عليـه 
 .(1)"اصطالح نظرية و هي هدف كل حبث علمي 

لطريـق املـؤدي إىل الكشـف عـن احلقيقـة يف العلـوم بواسـطة طائفـة ا" فـريى انـه  عبد الـرحمن بـدويأما 
يمن على سري العقل وحتديد عمليا ته حىت يصل إىل نتيجة ومعلومة   .(2)"من القواعد العامة 

ظــل معطيــات يف وصــف ومســايرة التغــريات والتطــورات احلاصــلة يف جمــال البــث اإلذاعــي وبغــرض      
عـالم إلال عـن التتبـع العلمـي لتطـور مفهـوم التفاعليـة عـرب أدبيـات علـوم افضـ، البيئة التكنولوجية الرقميـة

على اعتبـار أنـه ينطلـق أساسـا مـن جمموعـة  المنهج الوصفيفقد اعتمدنا يف دراستنا النظرية واالتصال 
مـن األسـئلة الـيت تتعلـق بتحديـد الوضـع احلـايل للظـاهرة إىل جانـب العالقـات احملـددة والظـواهر األخــرى 

و الــذي يف الشــق امليــداين للبحــث ،  مــنهج دراســة الحالــةلاســتخدامنا  ، زيــادة علــىج املتوقعــة والنتــائ
علـــى العينـــة كـــأداة أساســـية مـــن أدوات البحـــث العلمـــي كونـــه مبثابـــة الطريقـــة املثلـــى ،يعتمـــد باألســـاس 

حمطـة جيجـل للحصول على املعلومات الشاملة عن أساليب اإلخراج املعتمدة يف الربامج التفاعلية عـرب 
خاصـــة وأن هـــذا املــنهج يهـــتم بدراســـة الوحـــدات االجتماعيــة ســـواء كانـــت وحـــدات .اإلذاعيــة واملرقمنـــة

صــغرية أو وحــدات كبــرية وقــد تكــون الوحــدة الصــغرية جــزءا مــن حالــة يف إحــدى الدراســات فــإن كــان 
ـــة بينمـــا يصـــبح أفـــر  اد هـــذه املوضـــوع دراســـة املؤسســـات االجتماعيـــة مـــثال فـــإن كـــل مؤسســـة تعتـــرب حال

وعليـــه فـــنحن نعتـــرب ان إذاعـــة . (1)املؤسســة جمـــرد مواقـــف أو أجـــزاء أو عوامـــل تـــدخل يف تكـــوين احلالـــة
جيجل  كمؤسسة إذاعية جزئية من املنظومة اإلذاعية الكليـة اجلزائريـة ، اختـذنا العـاملني عـرب هـذه البنيـة 
                                                             

يد ابراهيم ،  (1)   . 58، ص)2000عمان ، مؤسسة الوراق ، (،  أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل اجلامعيةمروان عبد ا
  .املرجع السابق ، نفس الصفحة  (2)

  .133املرجع السابق ، ص  ( (1)



خـراج كعوامـل فاعلـة يف تكـوين احلالـة اإلعالمية من القائمني على الربامج التفاعلية يف جمال التقدمي واإل
 .املدروسة وفقا ملبدأ دراسة احلالة املعتمد 

دراسـة احلالـة علـى مجـع بيانـات ومعلومـات كثـرية وشـاملة عـن حالـة فرديـة أوعـدد مـن مـنهج يقوم و     
دف الوصول إىل فهـم أعمـق لظـاهرة املدروسـة ومايشـبهها مـن ظـواهر حيـث جتمـع البيانـات  احلاالت 

وضع احلايل للحالة املدروسة كذلك عن ماضيها وعالقتها من اجـل فهـم أعمـق أفضـل للمجتمـع عن ال
املقابلـــة الشخصـــية ، : يـــتم مجـــع البانـــات يف مثـــل هـــذا األســـلوب بوســـائل متعـــددة منهـــا .الـــذي متثلـــه 

ســتبيان مــع ان مثــل هــذا األســلوب يــؤدي إىل كشــف الكثــري مــن احلقــائق اخلــرى واملعلومــات الدقيقــة إلا
لـــى مجيـــع احلـــاالت األخـــرى إال يف حالـــة ان يـــتم التوصـــل علـــى نفـــس النتـــائج مـــن عـــدد كـــاف مـــن ع

تمع  تمع فعندئد ميكن تعميم النتائج على باقي افراد ا   .احلاالت املماثلة  ومن نفس ا

  الجة البياناتـأدوات جمع ومع: الثالث طلبالم
  :أدوات جمع البياناتأوال ،

امليدانيــة أساســا،  القيــام بوضــع  فــرض  –تتطلــب  البحــوث العلميــة يف جمــال العلــوم اإلنســانية   
تمـــع  عينــة البحـــث ، وكــذا التأكـــد مــن صـــحته بواســـطة  مســتوحي مـــن قــراءات ســـابقة ومالحظــات ا

لبحـــث امــن منطلـــق طبيعــة موضــوع الدراســة تطلـــب علينــا االعتمــاد علــى أدوات النــزول إىل امليــدان ،ف
ــــدف الوصـــول إىل نتـــائج دقيقــــة واحملـــددة  باملالحظـــة العلميــــة وأداة املقابلـــة املنهجيـــة  ي العلمـــ وهـــذا 

  :وموضوعية وهي
كأداة مبدئية دفعتنا إىل مالحظـة اإلشـكال املطـروح وقد جاء استخدامنا هلا    : المالحظة العلمية. 1

ـــذا املوضـــوع املتمثـــل يف   ـــربا"واالهتمـــام  وهـــذا بعـــض أن ". اإلذاعـــة الرقميـــة مج التفاعليـــة يفإخـــراج ال
خـالل " أشـرعة ومرافـئ"حضينا بفرصة تنشـيط الربنـامج التفـاعلي الرئيسـي باحملطـة اإلذاعيـة واملوسـوم ب

تـدوين العديـد مـن املالحظـات م وقـد ترتـب عـن ذلـك 2009-2008الشبكة الرباجمية العادية للموسـم 
 بــن أحمـدقـد اســتندنا يف ذلـك إىل تعريــف و .علــى أساسـها أهــداف هـذه الدراسـة البحثيــة نـابنيالـيت 

ـا (1) :"العلميـة لمالحظـةل مرسـلي  املتميـز إطارهـا يف كثـب عـن الدراسـة حمـل الظـاهرة مشـاهدة بأ

                                                             

  (1) أمحد بن مرسلي ، مناهج البحث العلمي يف علوم اإلعالم و االتصال ، ( اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية ، 2003)، ص 203.



 عمليـة وهـي املبحوثني، وتفاعالت تصرفات مراقبة من الباحث يتمكن حيث الطبيعية، ظروفها ووفق
 مشـاهدة يف ينحصـر وهـدفها املتبـع، املـنهج إطـار يف للبحـث املرسـومة اخلطـة وفـق تسـري مقصـودة

ا ها،عرفيف موريس أنجرسأما  ".للدراسة اجلوانب اخلاضعة  عـادة تسـتعمل للتقصـي، مباشـرة تقنية بأ
 املواقـف فهـم أجـل مـن كيفيـة معلومـات أخـذ ـدف مباشـرة بصـفة مـا جمموعـة مشـاهدة يف

وهــو االســتخدام الــذي مســح لنــا يف التقــدم أكثــر عــرب مراحــل البحــث العلمــي حــول    .(2)والســلوكات
املشــكل احملــدد واملتعلــق بــالربامج التفاعليــة عــرب إذاعــة جيجــل احملليــة و كيفيــات إخراجهــا بــالرتكيز علــى 
ا أمنــاط الوســائط املتــوفرة لتحقيــق مبــدأ التواصــل والتفاعــل مــع اجلمهــور كــأبرز املظــاهر الــيت تتوقــف عليهــ

  . العملية اإلخراجية باملؤسسة اإلذاعية   
 
جمموعـة أعمـال "مبفهومهـا العـام تعـين  ، املقابلـة Robert Kahn  روبرت كـاهنيعـرف  :المقابلة . 2

الشخصي وأوجه نشاطه اليت يكون فيها شخص يف مركز الطالب ملعلومات يف شخص آخـر  االتصال
أمـا املقابلـة يف " . واملـزود لتلـك املعلومـات للشـخص األولويكون هذا الشخص اخلـري يف مركـز املعطـي 

ـــا يف نظـــر روبـــرت كـــاهن والـــيت تعـــين الـــنمط أو األســـلوب املتخصـــص لالتصـــال " مفهومهـــا اخلـــاص فإ
 كمـا يعرفهـا  أجنـرس مـوريس  . (3)"الشخصـي والتفاعـل اللفظـي الـذي جيـري لتحقيـق غـرض خـاص

Maurice Angers ا  األشـخاص حسـب واملقابلـة مسـألة يف تستخدم مباشرة حبث أداة ": على أ
 بأخـذ تسـمح موجهـة نصـف بطريقـة مجاعـات مسـألة احلـاالت بعـض ويف منعزلـة بكيفيـة املبحـوثني
  ".(4)املبحوثني على بعمق التعرف دف كيفية معلومات

  ،التطبيقي اجلانب يف خاصة وبصفة الدراسة هذه يف أساسيا عنصرا األداة هذه تشكل   
 باعتماد األداة املنهجية املسماة يف قالبها املعروف باملقابلة الفردية واليت خصصنا أسئلتها قمنا حيث 
 االتصـال و لإلعـالم احلديثـة التكنولوجيـات وضـع مسؤويل األقسام اإلذاعية حـول بعض ستجوابال

م   .(*) التكنولوجيات هذه مع وتفاعل اإلذاعيني مبؤسسا
 غـري احملادثـات أسـلوب تعتمـد والـيت املتعمقـة املقابلـة لـة اجلماعيـة وفـق منـطكما مت إسـتخدامنا للمقاب

يف سـياق املناقشـة اجلماعيـة مـع  سـلفا ومعـدة حمـددة أسـئلة حتكمهـا ال الـيت احملادثـات  أي املخططـة
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  .مقابالت فردية مع كل من مدير احملطة ،مسئول  قسم اإلنتاج ، مسئول قسم األخبار و مسئول الدائرة التقنية  04مت إجراء (*)



والـــيت مجعتنـــا بغـــالبيتهم خـــالل حضـــور الـــربامج التفاعليـــة ومتابعـــة  القــائمني علـــى بـــرامج إذاعـــة جيجـــل 
جــاء اعتمادنــا  للمقابلــة الشخصــية كتقنيــة البــد مــن اســتخدامها  وقــد . (*)ســريورة إخراجهــا اإلذاعــي 

ضـــمن مـــنهج دراســـة احلالـــة للحصـــول علـــى التوضـــيحات والتفصـــيالت الالزمـــة حـــول إخـــراج الـــربامج 
  ..ذاعي الرقمية واستوجب األمر تطبيقها مع مدير احملطة  التفاعلية عرب خدمة البث اإل

 علـى احلصـول إىل يهـدف دراسـتنا مـع يتوافـق الـذي املقـابالت مـن النـوع هـذا أن ونالحـظ     
 ظاهرة اليت تعرفها التطورات أهم على الوقوف أجل من األقسام رؤساء أو التحرير رؤساء إجابات
  .منها  ربامج التفاعلية وخاصة التفاعليةاحلديثة يف إنتاج وإخراج الالتكنولوجيا الرقمية  استخدام

 

  :ثانيا ، أساليب عرض و معالجة البيانات 
 الجداول التكرارية: 

 مركبـة علـى شـكل جـداول تكراريـةاملسـتقاة مـن امليـدان  متغـريات الدراسـة جـاء عرضـنا لبيانـات
  . تضمنت أكثر من متغري

  النسب المئوية:   
 المرجح الحسابي الوسط :Weighted Mean 

 ، ترجيحات أو ، أوزن تسمى نسبية أمهية املتغري قيم من قيمة لكل يكون األحيان بعض يف      
 الوسط عن املعربة القيمة تكون ، احلسايب الوسط حساب عند االعتبار يف األوزان هذه أخذ وعدم

 بتطبيق حيسب . املرجح غري احلسايب الوسط من دقة أكثر املرجح الوسط وهذا .دقيقة غري احلسايب
  (1التالية  املعادلة

  
  

 وقد جاء حساب املتوسط احلسايب املرجح خالل معاجلة البيانات املستقاة من األسئلة       
املطروحة خبصوص تقييم العينة ملستوى أمهية اخلدمات التفاعلية احلديثة ، وكذلك بشأن أمهية 

اخلدمات املذكورة ،إىل جانب تقييم عينة الدراسة ملستوى اإلخراج التقين التدريب التكنولوجي على 
للربامج التفاعلية عرب إذاعة جيجل احمللية ، حيث حتدد قيمة املتوسط احلسايب املرجح احملسوب درجة 

  .ميل الفقرات سواء حنو اإلجيابية أو السلبية
                                                             

  مقابلة ضمت معدي ومقدمي  وخمرجي الربامج التفاعلية بإذاعة اجلزائر من  جيجل   24مت إجراء (*)



 
 مقياس ليكرت  :(Likert Scale)  

 وزن أعلـى  خـالل مـن والناجتـة مـن يتـوزع الـذي التدريج، ليكرت ثالثي مقياس استخدامجاء 
 والـذي املقيـاس يف وزن أقـل إىل ،(موافـق) اإلجابـة حقـل لتمثـل  3 الدرجة أعطيت حيث له،

 واختبار الدراسة أسئلة عن اإلجابة لغرض (معارض) اإلجابة حقل لتمثل واحدة درجة أعطي
ا  لقيـاس كمعيـار درجـات، 3 أصـل مـن 2البـالغ االختبـار معيـار الباحثـة واعتمـدت .فرضـيا

ً  24 عددهم البالغ الدراسة عينة أفراد استجابات خالل من الدرجة وتقييم  مت وموظفةً، موظفا
ريـة مـن جيجـل مـن ئاجلزا اإلذاعـة مؤسسـة مبـوظفي املتمثـل الدراسـة جمتمـع مـن عمـديا اختيارهم

 . القائمني على تقدمي وإخراج الربامج التفاعلية
 

 

 

 

   



  
بعدما تناولنا اجلانب النظري ملوضوع دراستنا، نأيت إىل مرحلـة حتليـل البيانـات واملعطيـات الـيت ف         

قمنا جبمعها من امليدان، وبعد عملية التفريغ والتبويب ووضعها يف شـكل جـداول تسـاعدنا علـى حتليـل 
علــى تســاؤالت البحــث والتســاؤل وتفســري البيانــات والوصــول إىل أهــداف البحــث مــن خــالل اإلجابــة 

وذلك بالعناية بدراسة املهارات االتصالية الرقمية واليت يتـوفر عليهـا القـائمني علـى براجمهـا   .الرئيسي له
ذات الصـــبغة التفاعليـــة وكـــذا رصـــد درجـــة اإلدراك الرقمـــي خلـــدمات الوســـائط التكنولوجيـــة التفاعليـــة ، 

 مبجـــال اخلدمـــة اإلذاعيـــة عـــرب حمطـــة جيجـــل لعمليـــة تبـــين ومســـتوى األمهيـــة الـــيت يوليهـــا هـــؤالء الفـــاعلني
الفضـــاءات التواصـــلية الرقميـــة كفـــرص للحـــوار والتفاعـــل مـــع مجهـــور بـــرامج إذاعـــة جيجـــل ذات الطـــابع 

 اإلذاعة الصوتية منطا مميزا للعالقة االتصالية بني القائم باالتصال واجلمهور الـذي تبـدأكون   .التفاعلي
ـــا عرفـــت علـــى مـــر األزمـــة منـــه وتنتهـــي إليـــه ، ففـــي ع ديـــد املـــرات، كـــان الـــبعض يـــتكهن بزواهلـــا غـــري أ

ـــا  اســرتجاع مكانتهـــا مـــن خـــالل التخصــص يف وظـــائف جديـــدة مكملـــة لتلــك الوظـــائف الـــيت تتعهـــد 
  (1).وسائل اإلعالم األخرى

وألن حتليـــل البيانــــات وتفســــريها مرحلــــة هامــــة يف أي حبـــث علمــــي ال ميكــــن االســــتغناء عنهــــا، 
أن التحلـي بـروح التحليــل ال يقتصـر علــى مرحلـة التحليـل والتأويــل فقـط بــل " ريس أجنــرسمـو "فحسـب 

ا متتد لتشمل كل املراحل واخلطوات السابقة هلذه املرحلة ذلك أننـا نقـوم منـذ البدايـة بتجزئـة البحـث  إ
علــــى مراحــــل، كمــــا تقــــوم بتجزئــــة املوضــــوع إىل حــــدوده األساســــية، كمــــا يظهــــر التحلــــي أثنــــاء ترتيــــب 
يئتهـــا وعليـــه يتعلـــق األمـــر باالســـتعداد لتجزئـــة الواقـــع وذلـــك بعـــرض لكـــل املالحظـــات مث  املعطيـــات و
العالقــات النســبية أو التبعيــة املتبادلــة بــني املتغــريات، وبالتــايل ســيكون مــن املمكــن أن نتحقــق إذن مــن 

ــدف اســتخراج النتــائج الدالــة با لنســبة ملشـــكلة هــدف الدراســة مــن خــالل جمموعــة املعطيــات املهيـــأة 
  (2).البحث وبالتايل بلوغ أكثر قدر ممكن من املعاين على أساس ما كنا نبحث عنه منذ البداية

 
  
  

 البرامج التفاعلية إخراج لى للقائم ع الخصائص االجتماعية والمهنية :األول طلبالم        
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بغرض الوقوف عند أهم  السمات االجتماعية واملهنيـة للقـائمني علـى الـربامج التفاعليـة بإذاعـة جيجـل 
حيـث جـاء إدراجهـا  بغية الوصول إىل نتائج سليمة وموضحة، املقابلة احمللية حرصنا على توظيف أداة 
ا بتوزيعـه علــى العينــة املعنــون بالبيانـات الشخصــية ، والـذي قمنــاملقابلـة ضـمن احملــور األول مـن اســتمارة 

وإخـراج الـربامج اإلذاعيـة (*) مياملكلفـني بتقـدمن الناشـطني بأقسـام اإلنتـاج ، األخبـار والقسـم الرياضـي 
وقــد تضــمن هــذا احملــور، أهــم الســمات الشخصــية للمبحــوثني ..ذات الطــابع التفــاعلي بإذاعــة جيجــل 
  :أفراد العينة  واليت تعاجل املتغريات التالية

، الفئة العمرية، المؤهل العلمي،التخصص العلمي ، الخبرة المهنيـة ، المسـمى ماعي النوع االجت
، )02(،)01(ول رقـــــــم اوســـــــيكون ذلـــــــك مبينـــــــا يف اجلـــــــد.  الـــــــوظيفي ، وكـــــــذا الوضـــــــعية المهنيـــــــة

  .على الرتتيب  )09(و )08(، )07(،) 06(، )05(،) 04(،)03(
  

  ):01(الجدول رقم 
  العينةيوضح مواصفات الجنس عند أفراد 

  
  
 
 
 
 

من خالل اجلدول املتعلق مبتغري اجلنس بالنسبة للقائمني على الربامج التفاعلية بإذاعة جيجل، تبني أن 
تفــــوق  فئــــة اإلنــــاث الــــيت بلغــــت نســــبة  %  58.33فــــردا بنســــبة 14فئــــة الــــذكور الــــيت بلــــغ عــــددها 

وتؤكـــد النتـــائج التـــوازن النســـيب يف توزيـــع الفـــاعلني مبجـــال إنتـــاج . أفـــراد 10أي مـــا يعـــادل % 41.66
وإخراج الربامج التفاعلية بإذاعـة جيجـل حسـب متغـري اجلـنس والـيت حتـرص علـى إحداثـه إدارة املؤسسـة 

كما تؤكـــد ،واءســاالجتمــاعيني تقريبــا علــى حــد الني اإلعالميــة مــن خــالل تقــدمي فــرص متكافئــة للنــوع
النتــائج اقتحــام العنصــر النســوي جمــال اخلدمــة اإلذاعيــة إنتاجــا وإخراجــا وعــدم اقتصــارها علــى العنصــر 

                                                             
 حالة قامت الباحثة بضم جمموع الفاعلني مبجال إعداد وتنشيط الربامج التفاعلية بإذاعة جيجل إىل عينة الدراسة اليت جاء عددها حمدودا جدا يف   (*)

  .اقتصارها على املشرفني على مرحلة اإلخراج الفين هلذه الربامج اإلذاعية فقط 

  النسبة المئوية  التكرار  الفئات
  %58.33  14  الذكر
  %41.66  10  األنثى

  % 100  24  المجموع



الذكوري إذ أصبح اليوم  مـن املمكـن احلـديث عـن نسـاء اإلعـالم  بعـد أن سـاد اقتصـارها علـى الرجـال 
  .ملون حتت املظلة اإلعالمية  وفق  تسمية رجال اإلعالم لكل الذين يع

  ):02(الجدول رقم 
  يبين الفئة العمرية ألفراد عينة الدراسة

  
  النسبة المئوية  التكرار  الفئات

 %45.83  11  ]سنة25-30[
  %20.83  05  ]36سنة-31[
  %33.33  08  فما فوق - 37[

  % 100  24  المجموع
 

يتضـح لنـا أن أكـرب فئـة مـن أفـراد العينـة هـي مـن الفئـة األوىل ) 02(من خالل اجلدول رقـم             
 11أي ما يعادل % 45.83سنة وذلك بنسبة  30سنة إىل غاية  25اليت ترتاوح أعمار أفرادها من 

أفـــراد ونســـبة   08فـــوق مبعـــدل  ســـنة فمـــا 37فـــردا، تليهـــا يف املرتبـــة الثانيـــة فئـــة ذوي األعمـــار مـــن 
 36ســنة إىل غايــة  31لتـأيت الفئــة العمريــة الثالثـة يف األخــري الــيت يـرتاوح ســن أفرادهــا مـن % 33.33

حيــث جنــد أن هــذه النتــائج تتطــابق مــع نتــائج .أفــراد  05أي مبعــدل % 20.83ســنة  وذلــك بنســبة 
 نيتهاب اليت تعرفها وسائل اإلعالم اجلزائرية عموما يف العميقة التحوالت عمليةت  أكديتال(1)دراسة ال

  العمرية املرتاوحة ما بني الفئة إىل ينتمون صحفييها أن معظم حيث البشرية
املســـتقاة مـــن امليـــدان فإننـــا نرجـــع األمـــر إىل النشـــأة املبكـــرة حملطـــة  اتنـــابيل، واســـتنادا ل]ســـنة25-30[

اســتقطبت مســابقة التوظيــف فئــة معتــربة مــن خرجيــي اجلامعــة اجلزائريــة واملكللــة  ثجيجــل اإلذاعيــة حيــ
حيــث تعــد إذاعــة جيجــل إذاعــة .م 2005جهــودهم بــالفوز بأغلــب املناصــب املفتوحــة خــالل العــام  

  .الفيت  و حملية فتية قياسا مبدة نشاطها من جهة وباخلصائص العمرية لطاقمها الفين
  ):03(الجدول رقم 

  المسمى الوظيفي ألفراد العينةيوضح 
  

                                                             
دراسة تطبيقية حول استخدام مصادر املعلومات اإللكرتونية  اعاتبواإلشاالستخدامات  :االتصالالتكنولوجيا احلديثة لإلعالم و ،نور الدين هادف  (1)

  .ص ) 2008جامعة يوسف بن خذة، : اجلزائر ( غري منشورة،  يف وسائل اإلعالم ، مذكرة ماجستري
  

  النسبة المئوية  التكرار  الفئات



  
  
  
  
  
  
  

) 03(اجلـــدول رقـــم  مـــن خـــالل          
القـــــــــــــــائمني علـــــــــــــــى  يتبني توزيع الفاعلني 
بإذاعــــــــــــــة جيجــــــــــــــل  الـــــــــربامج التفاعليــــــــــة 

أفـراد مـوزعني بالتسـاوي مـابني ذكـور و  06احمللية حيث يبلغ عدد املخـرجني الفنيـني هلـذه الـربامج اإلذاعيـة 
فــردا مــن  18لكــل فئــة بينمــا يصــل عــدد معــدي ومقــدمي هــذه النوعيــة مــن الــربامج إىل  %12.5إنــاث  وبنســبة 

مقـــدمات أي بنســـبة  06و%50منشـــط ذكـــر ونســـبة  12يتوزعـــون مبعـــدل  %75مـــوع الكلـــي أي بنســـبة ا
25%.  

ة يــذاعاملؤسســة اإلب اإلخــراج اإلذاعــيالــيت تــربز الــنقص امللحــوظ بعــدد الفــاعلني يف جمــال  النتــائجوهــي 
  ..ي الرباجم التقدمي لعدد املعترب من الناشطني مبجال مقابل اعينة الدراسة ، جيجللوالية 
ىل فـاعلني أكثـر مبجـال اإلخـراج إتأيت هـذه النتـائج لتـربز احلاجـة اإلعالميـة ملؤسسـة إذاعـة جيجـل كما 

ا يف  اعتقادنا غري كـاف مقارنـة بعـدد املنشـطني والـذي مـن  اإلذاعي إذ يف يعد عدد املخرجني املتوفر 
جيجـل فضـال عـن عـدم إتاحـة  شأنه أن يؤثر سلبا على مسـتوى األداء املهـين ملخـرج الـربامج عـرب إذاعـة

  ةفرص اإلبداع للمخرجني يف جمال الربامج التفاعلية وأشكال حتقيقها يف إطار اخلدمة اإلعالمية اجلواري
 

 
  ):04(الجدول رقم 

  ألفراد العينة المؤهل العلمييوضح 

  %12.50  %25.00  03  06  ذكر  مخرج

 %12.50  03  أنثى

  %50  %75.00  12  18  ذكر  مقدم

 %25  06  أنثى

  النسبة المئوية  التكرار  الفئات  %100  24  المجموع
  %20.83  05  دبلوم تكوين

  %75.00  18  ليسانس



  
  
  
  
  
  
  

ــــائج اجلــــدول  نالحــــظ أن فئــــة املســــتوى اجلــــامعي أصــــحاب شــــهادة )04(رقــــم انطالقــــا مــــن نت
فـــردا، تليهـــا يف املرتبـــة الثانيـــة فئـــة  18أي مـــا يعادهلـــا %  75الليســـانس  هـــي أعلـــى نســـبة وقـــدرت بــــ 

، يف حـني بلغــت نسـبة حــاملي % 20.83أفــراد أي بنسـبة  05حـاملي الشـهادات التكوينيــة  مبعـدل 
  .أي مبعدل فرد واحد فقط %  4.16شهادة الدراسات العليا سوى 

حيـــث تـــربز النتـــائج احملصـــل عليهـــا حـــرص إدارة املؤسســـة علـــى مـــنح الفرصـــة أكثـــر لصـــحاب 
شــهادات الليســانس العتبــارات مهنيــة، يف الوقــت الــذي حظــي فيــه أصــحاب الشــهادات ممــن التحقــوا 

بذات الفرصة نتيجة ملا يرتتب عن حقوق املنصـب املهـين ال غـري  ، بينمـا تـأيت نتيجـة  باملناصب الرمسية
أصــحاب الدراســات العليــا منخفضــة جــدا لتــربز اهتمــام هــذه الفئــة البعيــد عــن جمــال اإلنتــاج واإلخــراج 

  .ث العلمية والدراسات األكادميية اإلذاعي واقرتابه أكثر من جماالت البحو 
  
  
  
  
  
  
  ):05(الجدول رقم 

  يوضح التخصص العلمي ألفراد العينة

  %04.16  01  دراسات عليا
  % 100  24  المجموع

  النسبة المئوية  التكرار  الفئات
  %50.00  12  إعالم واتصال



 
  
  

 
   
  
  
  
  

أن أفراد العينة مـن الفـاعلني مبجـال إعـداد وتقـدمي وإخـراج الـربامج ) 05(تؤكد نتائج اجلدول رقم       
ــــة ذات الطــــابع التفــــاعلي يتوزعــــون عــــرب ختصصــــات علميــــة متعــــددة تتقــــدمها يف املرتبــــة األوىل  اإلذاعي

فردا يف حني تتوزع باقي أفراد العينة مبعـدل  12أي ما يوازي % 50ختصص االتصال واإلعالم بنسبة 
ــــة و%  20.83أفــــراد ونســــبة  05 ــــة وبنســــبة  03مــــن أصــــحاب الشــــهادات التكويني أفــــراد مــــن العين

، علــــى كــــل مــــن  % 08.33تكــــوينهم بــــالعلوم االقتصــــادية ويف األخــــري فــــردين ونســــبة %   12.50
  .ختصصي  العلوم اإلدارية والقانونية وكذا العلوم السياسية 

حيـــث تـــأيت نتــــائج اجلـــدول لتؤكـــد التنــــوع يف التخصصـــات العلميـــة لــــدى الفـــاعلني بـــالربامج التفاعليــــة   
التنوع املوضوعايت الذي حيـرص عليـه عامل الصدفة إىل جانب احلاجة إىل  والذي قد يربره يف اعتقادنا 

مــن خــربات الفــاعلني  جــل االســتفادة أاج وإخــراج الــربامج التفاعليــة مــن القــائمون علــى انتقــاء طــواقم إنتــ
يـــأيت ختصـــص اإلعـــالم واتصـــال  يف مقدمـــة التخصصـــات نظـــرا ل ،كـــل حســـب جمـــال ختصصـــه العملـــي

  .للطبيعة اإلعالمية ملؤسسة اإلذاعة احمللية لوالية جيجل 
  
  
  
  ):06(الجدول رقم 

  يوضح الخبرة المهنية ألفراد العينة
  

  النسبة املئوية  التكرار  الفئات

  %08.33  02  علوم إدارية وقانونية
  %08.33  02  علوم سياسية

  %12.50  03  علوم اقتصادية
  %20.83  05  شهادة مهنية

مو    % 100  24  عا



  %20.83  05  اقل من سنتني
  %12.50  03  سنوات 4سنتني إىل 
  %66.66  16  سنوات 4أكثر من 

موع   %100  24  ا
  

، أن النســـبة األكـــرب ألفـــراد العينـــة مـــن القـــائمني علـــى الـــربامج )06(بينـــت نتـــائج اجلـــدول رقـــم 
م املهنيـة األربـع سـنوات  مبعـدل %   66.66بالتفاعلية عرب إذاعـة جيجـل واملقـدرة   16تفـوق خـرب

أفـراد  يف  05أي مـا يقابلهـا %  20.83فردا فيما بلغت نسبة ذوي أصحاب اخلـربة أقـل مـن سـنتني 
أفراد فقط من العينة ينتمون إىل فئة أصحاب اخلربة املرتاوحة مابني سـنتني وأربـع سـنوات مـن  03حني 

  .من النسبة الكلية % 12.50العمل بإذاعة جيجل وذلك بنسبة 
ليها انتماء معظم القائمني على الربامج التفاعلية إىل فئة الفاعلني الذين وتبني النتائج املتوصل إ

ـــم اخلدمــــة اإلذاعيـــة خـــالل العــــام  م بينمـــا يــــأيت البقيـــة مـــن القــــائمني ضـــمن جمــــال  2006انطلقـــت 
الفـاعلني امللتحقـني جديـدا باحملطـة اإلذاعيـة وفـق صـيغ عقـود مـا قبـل التشـغيل يف إطـار الربنـامج الــوطين 

  .الشباب لتشغيل 
  
  
  
  
  
  
  

  ):07(الجدول رقم 
  يوضح الوضعية المهنية ألفراد عينة الدراسة

  
  النسبة المئوية  التكرار  الفئات

 %50  14  موظف دائم

  %25  05  موظف متعاقد



 %25  05  متعاون

  % 100  24  المجموع
  

فــردا مــن 14أي مــا يعــادل %  50نســبة ، نستشــف أن )07(اســتنادا إىل نتــائج اجلــدول رقــم 
أفـــراد عينـــة الدراســـة هـــم قـــائمون علـــى الـــربامج التفاعليـــة كمـــوظفني دائمـــني باملؤسســـة اإلذاعيـــة لواليـــة 

مــوع الكلــي  وعلــى التســاوي مبعــدل  وبنســبة   أفــراد 05جيجــل يف حــني تتــوزع  النســبة الباقيــة مــن ا
جـل وفـق صـيغة عقـود على كل مـن الفـاعلني مبجـال إخـراج وتقـدمي الـربامج التفاعليـة بإذاعـة جي% 25

ال      .العمل ما قبل  التشغيل وكذا صيغة املتعاونني مع احملطة من ذوي املهارات املتخصصة يف ا
ــال اإلنتــاج واإلخــراج  حيــث حتــرص احملطــة اإلذاعيــة لواليــة جيجــل علــى مــنح فــرص العمــل با
مـــوع الشـــباب اجلـــامعي املتخـــرج والعاطـــل عـــن العمـــل وهـــي التجربـــة الـــيت تكللـــت بتنصـــيب   اإلذاعـــي 

،كما حترص إذاعة جيجل على التعاون مـع املختصـني مبجـال 2011البعض منهم خالل موسم العام 
لقانونية والعلم النفس والرياضة والطب والعلـوم الشـرعية لتعزيـز مضـامني براجمهـا اإلذاعيـة خاصـة العلوم ا

 .على غرار األساتذة اجلامعيني واإلطارات الفنية املختصة  ،ذات الطابع التفاعلي
 

  
  
  
 
 
  ) :08(الجدول رقم 

  والمهنية الشخصيةتوزيع العينة حسب الخصائص 

 الخصــــــــــــــائص
  شخصيةوالمهنيال

  النسبة المئوية  التكرار  الصفة

  %58.33  14  ذكر  النوع االجتماعي

  %41.66  10  أنثى

  %100  24  المجموع



  %45.83  11  سنة 30-25  الفئة العمرية

  %2083  05  سنة 31-36

  %33.33  08  سنةفمافوق37

  %100  24  المجموع

  %20.83  05  دبلوم تكوين  المؤهل العلمي

  %75.00  18  ليسانس

  %4.16  01  دراسات عليا

  %100  24  المجموع

  %50.00  12  إعالم واتصال  التخصص العلمي

  12.50  03  علوم اقتصادية

  %08.33  02  علوم سياسية

  %08.33  02  علوم قانونية

  %20.83  05  شهادة مهنية

  %100  24  المجموع

  %75.00  14  موظف دائم  الوضعية المهنية

  %25.00  05  موظف متعاقد

  %25.00  05  موظف متعاون

  %100  24  المجموع

  %20.83  05  أقل من سنتين  الخبرة المهنية

  %12.50  03  سنوات 2-4

أكثــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن 
  سنوات4

16  66.66%  

  %100  24  المجموع
  %25.00  06  مخرج  المسمى الوظيفي

  %75.00  18  منشط



  
  
  
  
  
  
 
 

  
  
  
  
  
  ) :09(الجدول رقم 

  العينة حسب متغير السن والمسمى الوظيفيتوزيع جنس  
 
  
  
  
  
  
 
  

الـــــم

  %100  24  المجموع

  موعالمج  منشطين  مخرجين  

25-
  سنة30

31-
  سنة36

فمـــــــــا37
  فوق

25-
  سنة30

31-
  سنة36

  فمافوق37

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  58.34  14  71.42  05  71.42  05  25  01  00  00  50  02  50  1  ذكور

  41.66  10  28.57  02  28.57  02  75  03  00  00  50  02  50  01  إناث

المجمـــو 
  ع

02  100  04  100  00  00  04  100  07  100  07  100  24  100  



  ..الوسائط التكنولوجية التفاعليةمستوى اإلدراك الرقمي لخدمات  :الثاني طلب
  

كـأداة  منهجيـة يف   المالحظـة العلميـةاستنادا ملا مت حتصيله من امليدان من خالل توظيفنـا ألداة        
مجع البيانـات حـول مشـكلة البحـث املقـدم فـإن املعلومـات املسـتقاة انطالقـا مـن بطاقـات مصـممة وفـق 
مقاييس منهجية حاولت يف بداية البحـث قيـاس معـدل اعتمـاد القـائمني علـى الـربامج التفاعليـة بإذاعـة 

ددة إلثـراء أشـكال اخلدمـة التفاعليـة جيجل احمللية لوسائط التكنولوجيا الرقمية والـيت متـنح فضـاءات متعـ
 النقاشــات الجماعيــةأمــام اجلمهــور الــذي تتوجــه إليــه ، فضــال عــن التوضــيحات الــيت مت رصــدها عــرب 

focus groups  اليت مجعتنا بأبرز الفاعلني يف جمال إعداد وإخراج الـربامج ذات الطـابع التفـاعلي عـرب
 مقابلــة ات املقدمــة واملســتقاة حرصــنا علــى توزيــع اســتمارة احملطــة اإلذاعيــة لواليــة جيجــل ، ولتعزيــز البيانــ

موزعني بـني معـدين ومقـدمني وخمـرجني للـربامج حمـور  افرد 24عدد أفرادها  بلغعلى أفراد عينة قصدية 
التكنولوجيـة ألفـراد -املهـارات االتصـالية مستوى من خالل  إدراج أسئلة حقائق تتعلق مبعرفة الدراسة ،

الوسائط  إدراك أفراد العينة خلدمات التفاعل اليت توفرهادرجة د ف القياس  املنهجي لالعينة املختارة 
علــى ســبيل كــل مــن وســيلة اإلنرتنــت وكــذا اهلــاتف النقــال املتعــدد اخلــدمات   الرقميــة واملمثلــة حتديــدا يف 

الرؤيـــة الفكريـــة الـــيت تـــنص علـــى ان الوصـــول إىل فهـــم العمليـــات الســـلوكية ال  مـــن منطلـــقو ، (*)احلصـــر
 أنيتـــأتى إال بعــــد فهــــم العمليــــة الــــيت يقــــوم عليهـــا الســــلوك اإلنســــاين واملمثلــــة يف اإلدراك ذلــــك كــــون ،

ـا العقـل مــن خـالل املعرفـة املختزنــة بتحديـد دالالت ومعـاين املــدركات  هـو اإلدراك العمليـة الـيت يقــوم 
وعلــى هــذا األســاس يصــبح النظــام اإلدراكــي للقــائم علــى الــربامج التفاعليــة حمــددا رئيســيا ، (1)يةاحلســ

ا التفاعليـة سـلوكي اجتـالاحلديثـة و موقفـه التكنولوجية االتصـالية ومؤثرا على عالقته بالوسائط  اه خـدما
والتقـين للربنــامج  ، فسـلوك االسـتخدام الـذي يلجـا إليـه القـائم علـى االتصـال يف سـياق التخطـيط الفـين

اإلذاعي التفاعلي يصبح تابعا لنظام إدراكه للوسائط التفاعلية عموما اليت تسمح له بتصور الفضـاءات 
املمكن من خالهلا دفع املتلقـي حنـو العمليـة التفاعليـة واحلـوار واملشـاركة بربناجمـه الـذي أعـد هلـذا الغـرض 

  .دون سواه 

                                                             
ة االستطالعية وامليدانية اليت متت خالل الرتبص امليداين متت عملية حصر الوسائط الرقمية بناءا على املعطيات املتحصل عليها من خالل الدراس ( (*)

  .الذي منح للباحثة يف إطار إعداد اجلانب التطبيقي ملشروع البحث 
  

  246ص  ، )2004عامل الكتاب ، الطبعة الثانية ، : القاهرة (،،  نظريات اإلعالم واجتاهات التأثريحممد عبد احلميد ،  (1)



تفاعل القائم باالتصال على مستوى قسـم اإلنتـاج بإذاعـة  كما حناول خالل هذا املبحث حتديد درجة
جيجل واملهتم بإعـداد وإخـراج الـربامج التفاعليـة ،مـع خـدمات الوسـائط الرقميـة التفاعليـة والـيت يتحـدد 

م خبصــوص معــىن اإلدراك  1948لعــام ا "كانتريــل"علــى أساســها مســتوى اإلدراك الــذي ناقشــه العــامل 
االجتمـــاعي وعالقتـــه بالســـلوك اإلنســــاين، حيـــث ميكـــن لـــإلدراك غــــري االجتمـــاعي أن يرتقـــي ملســــتوى  
اإلدراك االجتمــــاعي عنــــدما يكــــون هنــــاك تفاعــــل بــــني اإلنســــان واألشــــياء الــــيت يســــتخدمها  مبعــــىن أن 

هلـــذه  الطبيعـــة البنائيـــةس لألشـــياء املدركـــة هـــي األســـاس ولـــي النشـــاط الـــوظيفيأو  الفعاليـــة الوظيفيـــة
، حتـــت الظـــروف واملتغـــريات  "هـــايز"وحيـــدث اإلدراك االجتمـــاعي كمــا ذهـــب إليـــه العــامل . (1)األشــياء

  .(2)االجتماعية اليت تؤثر فيها 
مــن اعتبـــار أن إدراك القــائم علــى إخـــراج الــربامج التفاعليــة لألشـــياء  -ويف ســـياق حبثنــا-حيــث ننطلــق 

ــا الثــورة الرقميــة ، خاصــة وأن  التكنولوجيــة هلــا تــأثري علــى موقفــه اجتــاه هــذه الوســائط التقنيــة الــيت أفرز
، وهـــي  (3)عمليـــة اإلدراك تبـــىن علـــى أســـاس مـــرحلتني مرتابطتـــني ومتتـــاليتني مهـــا اإلحســـاس مث التفســـري

 كمـا.العملية اليت يقوم عليها منو وتكامل  اخلربة السابقة للفـرد نتيجـة إدراكـه ملثـريات وعناصـر جديـدة 
تتوقــف خــربة القــائم علــى الــربامج التفاعليــة حــول املســتحدثات التكنولوجيــة الرقميــة  واملكملــة ألمنــاط 

هلــذه اخلــدمات اجلديــدة والــيت ) اإلدراك الرقمــي(اخلــدمات التواصــلية والتشــاركية التقليديــة علــى معــدل 
  .تتطلب العناية مبعرفة فعاليتها الوظيفية يف جمال إخراج الربامج التفاعلية

 .) 29(وإىل غاية اجلدول رقم  )10(اجلدول رقمانطالقا من وقد خلصنا إىل النتائج املبينة 
  
  
  
  

  ) :10(الجدول رقم 
  شخصي)إيمايل( يوضح معدل امتالك العينة لبريد إلكتروني 

                                                             
  .375، ص )1977 ،الطبعة الثانية،مكتبة الفالح : الكويت(،  حتليل وقياس املتغريات: السلوك اإلنساين سعد عبدالرمحن ،  (1)
  .378املرجع السابق ، ص  (2)
  

  .376املرجع السابق ، ص  (3)
  

  النسبة المئوية  التكرار  الفئات



  
  
  
  
  
  
  

ــــائج اجلــــدول رقــــم        ــــد إلكــــرتوين ) 10(كشــــفت نت ــــوان بري ــــة ال ميتلكــــون عن ــــة أفــــراد العين أن أغلبي
ممثلــة % 16.66ومنهــا  %58.33  العامــةبلغــت النســبة  ثشخصــي عــرب الشــبكة العنكبوتيــة حيــ

مــــن العينــــة ) إنــــاث10ذكــــور و04( فــــردا  14حســــب  مــــا أكــــده  لإلنــــاث %41.66 للــــذكور و
ـــــت نســـــبة    املختـــــارة  ـــــاث 04ذكـــــور و 06(افـــــراد10 مـــــا يعـــــادل أي %   41.66فيمـــــا أعرب  )إن

بينمــا يبقـى إقبــال الــذكور علــى اخلدمــة الربيديــة اإللكرتونيــة .شخصــي امـتالكهم لعنــاوين بريــد إلكــرتوين 
  .يفوق نسبيا اإلناث بفارق بسيط 

القـائمني علـى الـربامج التفاعليـة بإذاعـة جيجـل  األقليـة مـنقناعـة ،النتيجة املتوصل إليهـا  وتعكس      
بأمهيــة التواجــد عــرب الفضــاء الشــبكي مــن خــالل امــتالكهم لعنــاوين بريــد إلكــرتوين تؤكــد تواجــدهم عــرب 

مـن العينـة  % 41.66الفضاء االفرتاضي يف أبسط أشكاله املمكنة يف الوقت الذي فضـلت فيـه نسـبة
ــــد  الغيــــاب بــــديال عــــن تأكيــــد احلضــــور  علــــى الشــــبكة  مــــن خــــالل عــــدم االســــتفادة مــــن خدمــــة الربي

انيـــة والـــيت متنحهـــا مواقـــع اإلنرتنـــت   ,yahoo, hotmailعلـــى غـــرار مواقـــع العديـــدة  اإللكـــرتوين ا

gmail .خبصــوص البشــر خــالل عصــر تكنولوجيــا  (*)ووفقــا للتقســيم الــذي ورد مبعجــم النظــام الرقمــي
للفئــة االتصــال الرقميــة  فــإن مــن القــائمني علــى الــربامج التفاعليــة بإذاعــة جيجــل قــد أكــدوا انتمــاءهم 

ا حضورا متلك ال اليت ، analogiques  Les êtres  التناظرية ّ   .الشبكة على م

  :)11(الجدول 

  التفاعليخاص بالبرنامج بريد إلكتروني  يوضح مدى توفر

                                                             
  .140عبد هللا الزین الحیدري ، مرجع سابق ، ص : نقال عن   (*)

  %24.99  %41.66  06  10  ذكر  نعم
 %16.66  04  أنثى

  %16.66  %58.33  04  14  ذكر  ال
 %41.67  10  أنثى

  % 100  24  المجموع



 

  

  

  

  

  

  

اســــــــــــــــــــــــــــــــــتنادا           
اجلــــــدول  عــــــرب للنتـــائج املبينــــة 

فـــــــــــإن نســـــــــــبة  ) 11(رقــــــــــــــــم 
%  12.5ب  قـــــــــــــــــــدرت

أكـــــدت تـــــوفر  مــــــــــــن العينــــــــــــة 
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص  بريــد إلكـــرتوين 
التفــــــــــــــــــــــــــاعلي  بربناجمهــــــــــــــــــــــــــــا 
والذي مت إنشاؤه خصيصا ألجل منح اجلمهور فرصة التواصـل والتفاعـل مـع  مواضـيع حلقـات الربنـامج 

عن عدم %    87.50فردا أي ما يعادل نسبة   21، يف حني  عرب غالبية أفراد العينة واملقدرين ب 
  . الربيد اإللكرتوين بالربامج التفاعلية املشرفني عليها توفر خدمة التواصل عرب

 الـربامج بعـض أوردت  أن  حيـث (1)فضـيلة تـوميا توصـلت إليـه دراسـة ممـ هذه النتائج تقرتبو       
 غـري ـا، لالتصـال الشاشـة على االلكرتوين العنوان إظهار إىل التفاعلية عرب التلفزيون اجلزائري تلجأ

 واملوضـة التقليـد بـاب مـن التكنولـوجي التطور يسايرونهذه الربامج  معدي ه وحسب الدراسة فإن أن
 .مجهورهم مع ةيحقيق تفاعلية حتقيق منطلق من ليس ولكن التباهي، حىت ورمبا

                                                             
، جامعة يوسف بن خدة: اجلزائر ( ، غري منشورة،  مذكرة ماجستري  منوذجاأالتفاعلية يف التلفزيون اجلزائري الربامج املوضوعاتية فضيلة تومي ،  (1)

2008(.  

  النسبة المئوية  التكرار  الفئات

  %08.33  % 12.50  02  03  ذكر  نعم

  %04.16  01  أنثى

  %50.00  %87.50  12  21  ذكر  ال

  %37.50  09  أنثى

  % 100  24  المجموع



وبالرغم من أن عينة الدراسة يتمي أفرادها عموما إىل فئـة الشـباب إال أننـا مل نتوصـل إىل تأكيـد الطـرح 
أوضـح أن عامـل  يف دراسـته حـول عالقـة الشـباب باإلنرتنـت عنـدما عزي عبد الرحمنتور كافرتضه الد 

الـــذي يتالشـــى مفعـــول تـــأثريه مـــع مـــرور و االنبهـــار يـــتحكم يف اســـتخدام الشـــباب أليـــة وســـيلة جديـــدة 
يف مقابــل .اجتماعيــا د الوقــت ويتحــول بــذلك ســلوك االســتعمال املبــالغ فيــه  إىل وضــعه الطبيعــي واملعتــا

حمطــة جيجــل اإلذاعيــة عــن اســتعمال خدمــة الربيــد  عــزوف غالبيــة القــائمني علــى الــربامج التفاعليــة عــرب
ـــــة الشـــــباب واملفـــــرتض أن تكـــــون  أوىل العناصـــــر  ـــــة العينـــــة إىل فئ ـــــالرغم مـــــن انتمـــــاء أغلبي اإللكـــــرتوين ب

  .(1)االجتماعية األكثر ارتباطا بأية تكنولوجيا جديدة 
  

  ):12(الجدول 
 في البرامج التفاعلية اإليمايل يوضح أهمية تبني خدمة 

  
  املتوسط احلسايب  النسبة املئوية  التكرار  الفئات

    %12.50  03  مهم جدا
  %12.50  03  مهم

  %16.66  04  متوسط األمهية
  %29.16  07  غري مهم

  %29.16  07  غري مهم على اإلطالق
موع  2.50  % 100  24  ا

  
عــن رأي القــائمني علــى الــربامج التفاعليــة بإذاعــة جيجــل خبصــوص ) 12(رقــم كشــفت نتــائج اجلــدول 

األمهية املرتتبة عن تبين خدمة الربيـد اإللكـرتوين خـالل الربنـامج كأحـد اخليـارات املمنوحـة أمـام اجلمهـور 
ـا مـند مـن عينـة الدراسـة افر أ 10املتلقي ألجل املشاركة والتفاعل عرب الربنامج حيث جيد   تتـوزع درجا

ألجـــل تفعيـــل   %16.66ومتوســـط األمهيـــة ب  %12.50مهـــم ب  %12.50بنســـبةمهـــم جـــدا 
الربنــامج يف الوقــت الــذي تنفــي النســبة املتبقيــة  أمهيــة اعتمــاد خدمــة الربيــد اإللكــرتوين كخيــار لتواصــل 

                                                             
، )2006واإلعالم،دائرة الثقافة:الشارقة ( ، بعض االفرتاضات القيمية: اإلنرتنت والشباب عد إىل الفرضية األوىل والسابعة ، عزي عبد الرمحن ،   (1)

  .332-328ص ص 



غـري مهمـة فيمـا عـربت ذات  %29.16حيـث وجـدت اجلمهور مع الربنامج التفـاعلي بإذاعـة جيجـل 
  .لكرتوين خالل إخراج الربامج التفاعلية على اإلطالق العدم أمهية خدمة الربيد انسبة عن ال

أهميـة مصـادر المعلومـات  خبصـوص نور الدين هـادف إليه توصل  مع ماوهي النتائج اليت ال تلتقي 
حيـــث جـــاء التأكيـــد علـــى إحســـاس الصـــحفيني عمومـــا باملؤسســـات اإلعالميـــة اجلزائريـــة  اإللكترونيـــة 

 وخدمة رائدا إلكرتونيا مصدراواعتدادها ك، يف تعزيز العمل اإلعالمي  اإللكرتوين الربيد خدمة بأمهية
إىل جانـب خـدمات أخـرى يتعـني علـيهم االعتمـاد  الصـحفيني تتيحهـا شـبكة اإلنرتنـت أمـام  تفاعليـة

  .عليها لتطوير مستوى األداء املهين  
 أعطيـت حيـث لـه، وزن أعلـى مـن يتـوزع الـذيو  التـدريج، مخاسي الدراسة أداة واعتمادا على       

 واحـدة درجـة أعطـي والـذي املقيـاس يف وزن أقـل إىل ،)مهـم جـدا(اإلجابـة حقـل لتمثـل )5(الدرجـة
الفرضـية  واختبـار الدراسـة أسـئلة عـن اإلجابـة لغـرض) غـري مهـم علـى اإلطـالق (  اإلجابـة حقل لتمثل

 لقيـاس كمعيـار درجـات، )5(أصـل مـن )3(البـالغ االختبـار معيـار الباحثـة واعتمـدت.األوىل والثانيـة
قائمـا علـى الـربامج  24 عـددهم البـالغ الدراسـة عينـة أفـراد اسـتجابات خـالل مـن الدرجـة وتقيـيم

 لواليـة جيجـل اإلذاعـة مؤسسـة مبـوظفي املتمثـل الدراسـة جمتمـع مـن قصـديا  اختيـارهم مت ،التفاعليـة 
ً   .وموظفه موظف  24اإلمجايل  عددهم البالغ و والقائمني على إعداد وإخراج الربامج التفاعلية  علما

 يف الـواردة النتـائج مـن يتضـح  .أوزان املقيـاس متوسـط عـن عبـارة هـو) 3( البـالغ االختبـار معيـار بـأن
إخـراج الـربامج التفاعليـة  أمهية توظيف خدمة الربيـد اإللكـرتوين خـالل  جمال ةفقر  ميل ،)12( اجلدول
 إذاعـة جيجـل احملليـة  ، مؤسسـة يف الدراسـة عينـة أفـراد نظـر وجهـة مـنخنفـاض اال حنـو عـام بشـكل
 درجات،)5( أصل من )3(البالغ االختبار معيار منأقل  وهو ،)2.50(حسايب عام قدره  مبتوسط

 ً  أفراد استجابات إن على ذلك يدل ماك ، الدراسة عينة أفراد إجابات يف معترب تشتت عن معربا
خـالل  E- mail  يفقـرة تبـين خدمـة الربيـد اإللكـرتوين أ حـول نسـبياسـلبية  كانـت الدراسـة  عينـة

ـال احملصـور بـني  إخراج الربامج التفاعلية بإذاعة جيجل حيـث ينتمـي املتوسـط احلسـايب احملسـوب إىل ا
  .على متوسط األمهيةاليت يدل ) 3(الذي يعين عدم أمهية اخلدمة  و ) 2(القيمتني 

  ) :13(الجدول رقم 
  يوضح معدل امتالك صفحة شخصية عبر مواقع التواصل االجتماعي

  النسبة المئوية  التكرار  الفئات
  %16.66  04  نعم



  

  

 

 

عـــددهم أن غالبيـــة أفـــراد عينـــة الدراســـة و املقـــدر ) 13(نالحـــظ مـــن خـــالل نتـــائج اجلـــدول رقـــم       
ال ميلكون صـفحات شخصـية عـرب مواقـع التواصـل االجتمـاعي %  83.33 فردا ومتثلهم نسبة 20ب

% 16.66، بينمـــا بلغـــت نســـبة أصـــحاب الصـــفحات الشخصـــية عـــرب مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي 
  .أفراد من العينة اإلمجالية 05مبعدل 

ادة الشخصـــية مـــن إحـــدى اخلـــدمات تــدل النتـــائج املشـــار إليهـــا إىل تفضـــيل أقليـــة مـــن العينـــة االســـتف و
التواصلية لشبكة الواب إىل جانب خدمة الربيد اإللكرتوين فيما تبقى النسبة األكرب مـن القـائمني علـى 
الــربامج التفاعليــة بإذاعــة جيجــل مصــنفة ضــمن الفئــة التناظريــة الــيت يغيــب حضــورها علــى الشــبكة فيمــا 

هـذا يف الوقـت الـذي يتزايـد فيـه إقبـال املئـات مـن  و.يتعلق خبدمـة التواصـل عـرب الشـبكات االجتماعيـة 
املسـتخدمني لإلنرتنــت علـى التســجيل عــرب صـفحات مواقــع التواصـل االجتمــاعي  حســب مـا دلــت بــه 

  . اإلحصائيات العلمية وتأيت شبكة الفايسبوك يف مقدمة هذه املواقع التفاعلية اإلنرتنتية 

  

 

  ):14(الجدول 

  عبر مواقع التواصل االجتماعي  بالبرنامج التفاعلييوضح مدى توفر صفحة خاصة 

  
  
  
  

  % 83.33  20  ال
  %100  24  المجموع

  النسبةالمئوية  التكرار  الفئات
  % 12.5  03  نعم
  % 87.50  21  ال

  . %100  24  المجموع



  
إىل اخنفــــاض نســــبة تــــوفر الصــــفحات ) 14(ويف ذات الســــياق فقــــد أشــــارت أرقــــام اجلــــدول رقــــم      

مسـتخدمني خلدمــة التواصـل عــرب  03مبعــدل  %12.5اخلاصـة بــالربامج التفاعليـة إلذاعــة جيجـل إىل  
%  87.50املواقع االجتماعية من جمموع أفراد العينة فيما تنعدم وبشكل تام لدى النسـبة املقـدرة ب 

مــــن القــــائمني علــــى الــــربامج ) 12.5%(حيــــث حتــــاول النســــبة القليلــــة .فــــردا  21والبــــالغ عــــددهم ب
برباجمها عرب مواقع التواصل االجتماعي مقابـل جتاهـل التفاعلية بإذاعة جيجل تأكيد حضورها الشبكي 

   .العدد األكرب من القائمني هلذه اخلدمة الرقمية التفاعلية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ):15(الجدول 

  في البرامج التفاعلية لدى عينة الدراسة الشبكات االجتماعيةضح أهمية اعتماد ي

ط المتوســـــــــــــــ  النسبة المئوية  التكرار  الفئات
  الحسابي

    %12.5  03  جدامهم 

  %4.16  01  مهم

  %8.33  02  متوسط األهمية

  %29.16  07  غير مهم



  
  

        
 
 
 
 
 
 
 

مــن عينــة الدراسـة أي مــا يســاوي %  70.83إىل تأكيــد نسـبة ) 15(تشـري نتــائج اجلـدول رقــم      
قائما على الربامج التفاعلية بإذاعة جيجل عـدم ضـرورة اعتمـاد فضـاء املواقـع االجتماعيـة للتواصـل   17

جناعــة اخلدمــة التفاعليــة الــيت %  29.16كخيــار للجمهــور املتفاعــل وبــرامج احملطــة بينمــا تؤكــد نســبة 
ــ 07توقرهــا شــبكة اإلنرتنــت أمــام مســتخدميها مــن مجهــور بــرامج إذاعــة جيجــل وذلــك مبعــد  راد مــن أف

مـوع اإلمجـايل لعينـة الدراسـة  ـا مـن مهـم جــدا د مـن عينـة الدراسـة افـر أ 10حيـث جيـد  .ا تتـوزع درجا
ألجـــل تفعيـــل الربنـــامج يف   %16.66ومتوســـط األمهيـــة ب  %12.50مهـــم ب  %12.50بنســـبة

الوقــت الــذي تنفــي النســبة املتبقيــة  أمهيــة اعتمــاد خدمــة الربيــد اإللكــرتوين كخيــار لتواصــل اجلمهــور مــع 
نســبة عــن غــري مهمــة فيمــا عــربت ذات ال %29.16حيــث وجــدت الربنــامج التفــاعلي بإذاعــة جيجــل 

  .على اإلطالق  لكرتوين خالل إخراج الربامج التفاعليةالعدم أمهية خدمة الربيد ا
مــن خــالل دراســته ألمهيــة  نــور الــدين هــادفحيــث تــأيت هــذه النتــائج لتتنــاىف ومــا توصــل إليــه         

 وعـي اإلعالميـني اجلزائـريني ممـن مشلـتهم الدراسـة املسـحية  مصادر املعلومات اإللكرتونية  وتأكيـده علـى
للحصـول علـى  ا هامـ رقميـامصـدرا واعتبارهـا هـم يف تسـهيل عمل الويـب مواقـع خـدمات سـامهة مب

  ..البيانات ونشر املعلومات واألفكار 
 أعطيـت حيـث لـه، وزن أعلـى من يتوزع الذيو   التدريج مخاسي الدراسة أداة واعتمادا على        
 واحـدة درجـة أعطـي والـذي املقيـاس يف وزن أقـل إىل ،)مهـم جـدا(اإلجابـة حقـل لتمثـل )5(الدرجـة
الفرضـية  واختبـار الدراسـة أسـئلة عـن اإلجابـة لغـرض) غـري مهـم علـى اإلطـالق (  اإلجابـة حقل لتمثل

 لقيـاس كمعيـار درجـات، )5(أصـل مـن )3(البـالغ االختبـار معيـار الباحثـة واعتمـدت .األوىل والثانية 
قائمـا علـى الـربامج  24 عـددهم البـالغ الدراسـة عينـة أفـراد اسـتجابات خـالل مـن الدرجـة وتقيـيم

  %45.83  11  غير مهم على اإلطالق

  2.50  %100  24  المجموع



 لواليـة جيجـل و اإلذاعـة مؤسسـة مبـوظفي املتمثـل الدراسة جمتمع من قصديا  اختيارهم مت ،التفاعلية 
ً  .وموظفـه موظـف  اإلمجـايل 24) عددهم البالغ  عـن عبـارة هـو) 3( البـالغ االختبـار معيـار بـأن علمـا

أمهيـة توظيـف  جمـال ةفقـر  ميـل ،)15( اجلـدول يف الـواردة النتـائج مـن يتضـح .أوزان املقيـاس متوسـط
إخــراج  خـالل   الشــبكات االجتماعيــةخدمـة مواقـع التواصــل االجتمـاعي أو مــا يصـطلح عليهــا أيضـا 

 مؤسسـة يف الدراسـة عينـة أفـراد نظـر وجهـة مـن  االخنفـاض نسـبيا حنـو عـام بشـكلالربامج التفاعلية 
 االختبـار معيـار مـنأكـرب   وهـو ،)2.50(حسـايب عـام قـدره  مبتوسـط إذاعـة جيجـل احملليـة  ،

 كانـت الدراسـة  عينـة أفـراد اسـتجابات إن علـى ذلـك يـدل ، درجـات،) 5( أصـل مـن )3(البـالغ
خـالل إخـراج الـربامج الشـبكات االجتماعيـة  مبواقعهـا التواصـلية  فقـرة تبـين خدمـة  حـول  سـلبية نسـبيا

ـــال احملصـــور  بـــني القيمتـــني التفاعليـــة بإذاعـــة جيجـــل حيـــث ينتمـــي املتوســـط احلســـايب احملســـوب إىل ا
وهـــي  .الـــيت يــدل علــى األمهيــة) 4(الــذي يعــين متوســط األمهيـــة خلدمــة الشــبكات االجتماعيــة  و )3(

ــــة بإذاعــــة جيجــــل ملزايــــا خدمــــة  ــــيت تعكــــس اإلدراك احملــــدود للقــــائمني علــــى الــــربامج التفاعلي النتيجــــة ال
  فاعلي عموماالشبكات االجتماعية ومردودها الفين على العملية اإلخراجية والربنامج الت

  
  
  
  
  
  
 

  ):16(الجدول 
  لدى عينة الدراسة )البلوغ(يوضح أهمية تبني خدمة التدوين اإللكتروني

المتوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط   النسبة المئوية  التكرار  الفئات
  الحسابي

    %   12.50  03  مهم جدا

  %16.66  04  مهم



  %29.16  07  متوسط األهمية

  %25.00  06  غير مهم

  %16.66  04  غير مهم على اإلطالق

  2.83  %100  24  المجموع

  
) % 79.16(والـــيت تبــــني عــــدم اهتمـــام معظــــم أفــــراد العينــــة ) 16(وطبقـــا لنتــــائج اجلــــدول          

ــا كمظهــر هــام لتعزيــز مظــاهر ، Bloggingأي ال  خبدمــة التــدوين  إىل جانــب عــدم االعتــداد 
%  20.83أفـراد مـن العينـة وبنســبة  05التفاعليـة عـرب بـرامج إذاعـة جيجـل يف الوقــت الـذي أعـرب 

عــن أمهيـــة تبــين خدمـــة التــدوين اإللكـــرتوين مـــن طــرفهم ومـــنح اخلدمــة كخيـــار تكنولــوجي تفـــاعلي أمـــام 
  .مجهور برامج إذاعة جيجل احمللية 

ـــائج اجلـــداول رقـــم ت، ) 16(نتـــائج اجلـــدول رقـــم       انتمـــاء معظـــم  ) 14(و) 11(ؤكـــد إىل جانـــب نت
القــائمني علــى الــربامج التفاعليــة بإذاعــة جيجــل إىل الفئــة التناظريــة الــيت ال متتلــك حضــورا علــى الشــبكة 

 التكنولوجيــةاألميــة ورمبــا حلــل مشــكل   ألمنــاط التقليديــة للتفاعليــةا تكــريسالعنكبوتيــة  والــيت تفضــل 
لديها ، مقابـل فئـة قليـة جـدا ممـن تؤكـد النتـائج احملصـل عليهـا أمـر تصـنيفهم ضـمن الفئـة املقابلـة لـألوىل 

 و معجـم النظـام الرقمـي اجلديـد للبشـرحسـب تصـنيف ، Les êtres numériques وهـي الفئـة الرقميـة
حيـث حتـرص هـذه  (1) .الشـبكة على وجودها يف االفرتاضي حضورها من الفعلي حضورها حتقّق اليت

األخــرية بإعطــاء نفــس جديــد لرباجمهــا التفاعليــة يف ظــل التطــور الــذي بلغتــه املنظومــة التواصــلية وحماولــة 
علـــى مســـتوى إخـــراج  الفضـــاء الشـــبكي ســـتحدثاتمو  الوســـائطية الرقميـــة  االســتفادة  مـــن اإلمكانـــات

 يف الـواردة النتـائج مـن يتضـح .جـل الـربامج ذات الطـابع التفـاعلي مبؤسسـة اإلذاعـة احملليـة لواليـة جي
إخراج الربامج التفاعلية  أمهية توظيف خدمة التدوين اإللكرتوين خالل  جمال ةفقر  ميل ،)16(اجلدول
 ،إذاعة جيجل احمللية مؤسسة يف الدراسة عينة أفراد نظر وجهة من نسبيا خنفاضاال حنو عام بشكل
 درجات،)5( أصل من )3(البالغ االختبار معيار منأقل  وهو ،)2.83(حسايب عام قدره  مبتوسط

فقـرة تبـين خدمـة  حـولسـلبية نسـبيا  كانـت الدراسـة  عينـة أفـراد اسـتجابات إن علـى ذلـك يـدل
التفاعليـــة بإذاعـــة جيجـــل حيـــث ينتمـــي املتوســـط احلســــايب  التـــدوين اإللكـــرتوين خـــالل إخـــراج الـــربامج

                                                             
  .140عبد اهللا الزين احليدري ، مرجع سابق ،ص   (1)



ــال احملصــور بــني القيمتــني  الــيت يــدل علــى ) 3(الــذي يعــين عــدم أمهيــة اخلدمــة  و  )2(احملســوب إىل ا
 متوسط األمهية

  ):17(الجدول 

  بالبرنامج التفاعلي  )الفوروم(منتديات النقاشيوضح مدى توفر خدمة 

  

  

  

  

  

 عـــن عــدم تـــوفر خدمـــة ) % 100(كشــف أفـــراد العينـــة عمومــا ،)17(انطالقــا مـــن نتــائج اجلـــدول    
منـتديات النقـاش الــيت متنحهـا وســيلة اإلنرتنـت كفضــاء تواصـلي و تفــاعلي أمـام مســتخدميها مـن البشــر 

 التفاعليـة احملطـة اإلذاعيـة   بـرامجالرقميني وهو الفضاء احلواري  الذي يصلح  كامتداد وسائطي لـدعم  
وفــق منــط البــث اإلذاعــي علــى شــبكة النــت املســتقطبة لفئــات عمريــة خمتلفــة فضــلت التواجــد افرتاضــيا 

  .والتفاعل وفق مقتضيات خدمات العامل  الشبكي االفرتاضي 

 )18(الجدول 

  لدى عينة الدراسة)الفوروم( منتديات النقاش  يوضح أهمية تبني خدمة

المتوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط   النسبة المئوية  التكرار  الفئات
  الحسابي

    % 12.50  03  مهم جدا

  %16.66  04  مهم

  %29.16  07  متوسط األهمية

  النسبة المئوية  التكرار  الفئات
  %00  % 00  00  00  ذكر  نعم

  %00  00  أنثى
  %58.33  %100  14  24  ذكر  ال

  %41.66  10  أنثى
  % 100  24  المجموع



  %25.00  06  غير مهم

  %16.66  04  غير مهم على اإلطالق

  2.83  %100  24  المجموع

  
خبدمــة أكثــر مــن نصــف العينــة عــن اهتمامهــا   تعبــري  والــيت تبــني) 18(وطبقــا لنتــائج اجلــدول          

احلوار والتفاعل عـرب منتـديات النقـاش الرقميـة والـيت تـتم عـرب الفضـاء االفرتاضـي تزامنـا ووقـت احلصـة أو 
أي مــا  % 29.16التزامنيــا  والــيت يغيــب توظيفهــا عــرب بــرامج إذاعــة جيجــل التفاعليــة حيــث  وجــدت

ا مهمة  %16.66منهم وبنسبة  04أفراد اخلدمة يف مستوى املتوسط من األمهية و  07يعادل  وجد
ا يف غاية األمهية  % 12.50أما نسبة فقد اعتربت اخليار التكنولوجي  %25.00، أما نسبة فقط ممن وجد

عمال اخليــار التكنولــوجي تأيضــا لتعــزز رأي املعارضــني واملتشــائمني مــن اســ %16.66غــي مهــم و جــاءت نســبة 
املتمثل يف الفوروم اإللكرتوين فضاءا مهمـا وضـروري أمـام القـائم باالتصـال ألجـل مـنح خيـارات أوسـع للتفاعـل مـع 

  .الربامج التفاعلية اليت حيرص على إخراجها عرب إذاعة جيجل احمللية 
أمهيـة توظيـف خدمـة الفـوروم  جمـال ةفقـر  ميـل ،)18(اجلـدول يف الـواردة النتـائج مـن يتضـح     

 أفـراد نظـر وجهـة مـنخنفـاض نسـبيا اال حنـو عـام بشـكلإخـراج الـربامج التفاعليـة  اإللكـرتوين خـالل 
 مـنأقـل  وهـو ،)2.83(حسايب عام قدره  مبتوسط إذاعة جيجل احمللية  ، مؤسسة يف الدراسة عينة

  عينـة أفـراد اسـتجابات إن علـى ذلـك يـدل درجـات،) 5( أصـل مـن )3(البـالغ االختبـار معيـار
فقرة تبين خدمـة املنتـديات اإللكرتونيـة للنقـاش خـالل إخـراج الـربامج  حولسلبية نسبيا  كانت الدراسة

ـال احملصـور بـني القيمتـني  ) 2(التفاعلية بإذاعة جيجل حيـث ينتمـي املتوسـط احلسـايب احملسـوب إىل ا
 .متوسط األمهيةاليت يدل على ) 3(الذي يعين عدم أمهية اخلدمة  و 

  ):19(الجدول 

  بالبرنامج التفاعليالبريد الفوري يوضح مدى توفر خدمة 

  النسبة المئوية  التكرار  الفئات
  %00  % 00  00  00  ذكر  نعم

  %00  00  أنثى
  %58.33  %100  14  24  ذكر  ال



  

  

  

 

 

لنتـــــــــــــــائج  وفقـــــــــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــــــــــــم  رق اجلـــــــــدول 

عــن عــدم تــوفر خدمــة الربيــد الفــوري برباجمهــا التفاعليــة ) % 100(العينــة عمومــا كشــف أفــراد )19(
ا امتالك مجيـع أفرادهـا ألجهـزة  املذاعة عرب أمواج حمطة جيجل احمللية يف الوقت الذي أكدت العينة ذا

فرة ونظرا لكـون خدمـة الرسـائل القصـرية متـو . اهلاتف النقال و يف بعض األحيان األجيال املتطورة منها 
 .عرب أبسط أجيال اهلواتف النقالة إال أن أمر اعتمادها غائب بشكل كلي عرب برامج إذاعة جيجل 

  

  

  

  ):20(الجدول                                    

  يوضح أهمية تبني خدمة الرسائل الفورية خالل البرامج التفاعلية لدى عينة الدراسة

  %41.66  10  أنثى
  % 100  24  المجموع

المتوسط   النسبة المئوية  التكرار  الفئات
  الحسابي

    % 100  07  مهم جدا



  
 
 
  
  
  
  
   
  
  
ويف ســـياق قيـــاس درجـــة الـــوعي بأمهيـــة تبـــين خدمـــة الرســـائل الفوريـــة خـــالل الـــربامج التفاعليـــة إلذاعـــة   

تربز رأي األغلبية من أفراد عينة الدراسة واملقدر نسـبتها ب   )20(احمللية فإن نتائج اجلدول رقمجيجل 
واملســاند لفكــرة تبــين خدمــة الرســائل الفوريــة الــيت متنحهــا وســيلة اهلــاتف النقــال مبختلــف %  87.50

كخيـار تكنولـوجي تواصـلي   smsرسـائل ال  مـن أفـراد العينـة اقتنـاعهم بأمهيـة 21أجياهلا حيـث أكـد 
أفـراد  03مبعـدل %   12.50التفاعلية بينما بلغت نسبة املعارضني   هلذا الرأي  أمام مجهور الربامج 

  .فردا  24من جمموع 

حيث تأيت النتائج لتوضح اقتناع القائمني على اخلدمة اإلذاعية التفاعلية يف سياق أن تكون اخلدمـة    
  .على اجلميع وال ترتك ألهواء القائمني عليها  مقرتحة من اإلدارة و مشروطة

أمهيـة توظيـف خدمـة الربيـد الفـوري أو  جمـال ميـل ،)20(ل اجلـدو  يف الـواردة النتـائج مـن يتضـح
 أفـراد نظـر وجهـة مـنخنفـاض اال حنـو عـام بشـكلإخـراج الـربامج التفاعليـة  الرسـائل القصـرية  خـالل 

 مـنأقـل  وهـو ،)2.85(حسايب عام قدره  مبتوسط ، إذاعة جيجل احمللية  مؤسسة يف الدراسة عينة
  عينة أفراد استجابات إن على ذلك يدل درجات، ) 5( أصل من )3(البالغ االختبار معيار

فقــرة تبــين خدمــة التــدوين اإللكــرتوين خــالل إخــراج الــربامج  حــولإجيابيــة نوعــا مــا  كانــت الدراســة
ـال احملصـور بـني القيمتـني   )2(التفاعلية بإذاعة جيجل حيـث ينتمـي املتوسـط احلسـايب احملسـوب إىل ا

 .اليت يدل على متوسط األمهية) 3(الذي يعين عدم أمهية اخلدمة  و 
 

  ):21(الجدول

  % 100  05  مهم

  % 100  04  متوسط األهمية

  % 100  05  غير مهم

  % 100  03  غير مهم على اإلطالق

  3.33  % 100  24  المجموع



 على خدمات اإلنترنت  التفاعليةيوضح تلقي تكوين مهني  قصد التدريب 
 

  النسبة المئوية  التكرار  الفئات
  %29.17  07  نعم

  %70.83  17  ال

  %100  24  المجموع
  
 مهنيا  تكوينا تلقوا وأن سبق إذا ما حول الصحفيني، إجابات القائمني  )21(اجلدولنتائج   ثلمت
ا التفاعليـة خـالل إخـراج  املـتقن االسـتخدام علـى التمـرن قصـد خـدمات اإلنرتنـت ، جمـال يف خلـدما

 أي يتلقـوا مل مـن أفـراد العينـة  %  70.83  نسـبة أن اجلـدول نتـائج وأكـدت .الـربامج اإلذاعيـة  
ـال، هذا يف تكوين خـارج مؤسسـة إذاعـة  خاصـا تكوينـا تلقـوا فقـد مـنهم   % 29.17نسـبة أمـا ا

ـذا يعملـون الـيت جيجـل  التكـوين  مبجـال يهتمـوا مل العينـة أفـراد معظـم أن اسـتخالص ميكـن ـا  و
ملمارسـة املهـام  أساسـي كشـرط حـول خصوصـيات اخلـدمات التفاعليـة الـيت متنحهـا وسـيلة اإلنرتنـت ،

والـذي أضـاف علـى  نـور الـدين هـادفاملتعلقة مبجال اإلخراج اإلذاعي وهو مـا يتطـابق ونتـائج دراسـة 
ا التفاعليـة  بصـفة علـى مـا توصـلنا إليـه  وهـو اكتفـاء اإلعالميـني بالتـدرب  وسـيلة اإلنرتنـت وخـدما

بينمـا ال تعـري إدارة املؤسسـات اإلعالميـة أدىن اهتمـام ملسـتوى .الوقـت مـر علـى عليهـا والتعـود ذاتيـة،
األداء الرقمــي ملوظفيهــا و خاصــة مــا تعلــق بالقــائمني علــى املــواد اإلعالميــة باســتثناء الفنيــني أو التقنيــني 

ملــامهم باملهــارات التقنيــة وبعــض التكنولوجيــة الضــرورية لتأديــة النشــاط الــذين حيــتم ختصصــهم العلمــي إ
  .املهين يف حدوده الضيقة جدا 

أنـــه إذا كـــان مـــن الواضـــح أنـــه ليســـت األدوات  (1)بيـــبحبلقاســـم ويف هـــذا الســـياق يؤكـــد الباحـــث 
ـال ل السـتفادة والتقنيات هي اليت تصنع الصحفي اجليد ، فإنـه ال بـد مـن اكتسـاب مهـارات يف هـدا ا

 .من أفضل اخلدمات اليت توفرها وسائل االتصال للصحفي يف أداء مهامه 
 

  ) :22(الجدول رقم 
  يوضح أهمية التدريب التكنولوجي  لدى القائم على البرامج التفاعلية

                                                             
  .14مرجع سابق ،حبيب بلقاسم ، : نقال عن  (1)
    



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــــائج اجلــــدول  رقــــم       ، عــــن رأي أفــــراد العينــــة خبصــــوص قيمــــة التــــدريب املهــــين علــــى )22(تعــــرب نت
ا اسـتخدام تطبيقـات  التكنولوجيــا التفاعليـة  بغـرض التوظيــف عـرب براجمهـا اإلذاعيــة حيـث أكـد  ضــرور

ــــــة   ــــــراد العين ــــــب أف ــــــدرب علــــــى )  % 29.16(، بينمــــــا وجــــــدت نســــــبة ) % 70.83(أغل امــــــر الت
اســـتخدامها وتوظيفهـــا غـــري ضـــروري ، حيـــث نتقـــاطع يف هـــذه النتيجـــة مـــع مـــا أكدتـــه دراســـة بلقاســـم 
حبيــب خبصــوص إدراكهــم ألمهيــة التــدريب علـــى الوســائط االتصــالية احلديثــة إميانــا جبــدواها يف حتســـن 

ات االتصــالية لــديهم وتطــوير األداء املهــين اإلعالمــي  بينمــا جــاءت نظــرة األقليــة املتشــائمة والــيت املهــار 
يفســرها عــدم اهتمــام املؤسســة بالتــدريب املهــين أصــال فضــال عــن بعــض املمارســات الــيت تطبــق عنــدما 

الغالـب  ضـوعية يفون احرتام للمعايري املو يتعلق األمر بانتقاء اإلعالميني من املؤسسة إلجراء التدريب د
أمهيـة توظيـف خدمـة التـدوين  جمـال ةفقـر  ميـل ،)22( اجلـدول يف الـواردة النتـائج مـن يتضـح .

 عينـة أفـراد نظـر وجهـة مـنخنفـاض اال حنـو عـام بشـكلإخـراج الـربامج التفاعليـة  اإللكـرتوين خـالل 
   وهو ،)4.29(حسايب عام قدره  مبتوسط إذاعة جيجل احمللية  ، مؤسسة يف الدراسة
 أفـراد اسـتجابات إن علـى ذلـك يـدل درجـات،) 5( أصل من )3(البالغ االختبار معيار منأكرب  

فقــرة احلظـي بفرصــة تكـوين مهــين يف جمـال  إخــراج الــربامج  حـولإجيابيــة جــدا  كانـت الدراســة  عينـة
ـــال احملصـــور بـــني القيمتـــني  التفاعليـــة بإذاعـــة جيجـــل حيـــث ينتمـــي املتوســـط احلســـايب احملســـوب إىل ا

  .ةاألمهي اليت يدل على بالغ) 5(الذي يعين أمهية اخلدمة  و )4(

المتوسط   النسبة المئوية  التكرار  الفئات
  الحسابي

    %50.00  12  مهم جدا

  %29.16  07  مهم

  %20.83  05  متوسط األهمية

  %00  00  غير مهم

ـــــــــر مهـــــــــم علـــــــــى  غي
  اإلطالق

00  00%  

  4.29  %100  24  المجموع



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) :23(الجدول رقم 

  للخدمات التفاعلية  حسب متغير الجنس والسنتوزيع  اعتماد  العينة 



 
  

  
  

  
  

         خالل إخراج  للخدمات التفاعلية  يـدام الرقمـدل االستخـمع:  الثالث طلبالم
  ليةــج التفاعـالبرام

سنحاول من خالل املبحث الثالـث الوقـوف عنـد أهـم مظـاهر االسـتخدامات املوظفـة مـن طـرف       
القــائمني علــى الــربامج التفاعليــة بإذاعــة جيجــل خلــدمات الوســائط التكنولوجيــة ذات الطبيعــة التفاعليــة 

، علـــى غـــرار خـــدمات الشـــبكة العنكبوتيـــة املتعـــددة كالربيـــد اإللكـــرتوين ، مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي 

  المجموع  أنثى  ذكر  

  فمافوق37  سنة36-31  سنة30-25  فمافوق37  سنة36-31  سنة25-30

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  البري
  اإللكتروني

01  50  01  50  00  00  01  50  00  00  00  00  03  50  

الشــــــــــــــــــــــــبكات 
  االجتماعية

01  50  01  50  00  00  01  50  00  00  00  00  03  50  

المــــــــــــــــــــــــدونات 
  اإللكترونية

00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  البريد الفوري

10  02  المجموع
0  

02  100  00  00  02  100  00  00  00  00  06  100  



فضـــال عـــن خـــدمات ...جمموعـــات احلـــوار ، فضـــاءات التـــدوين اإللكـــرتوين بنمطيـــه اخلطـــي والصـــويت  
 ..اهلاتف النقال التفاعلية وأبسطها خدمة الرسائل الفورية 

ويرتبط استعمال التكنولوجيا حسب أدبيات الوسـائط احلديثـة مبسـتويني رئيسـيني يتحـددان أساسـا مـن 
ــا الرقميــة حيــث يصــبح آمــر التمييــز بــني خــالل أبعــاد عمليــة الوصــول إىل  التكنولوجيــا احلديثــة وتطبيقا

الوصــول إىل اجلهــاز التكنولــوجي والوصــول إىل حمتــوى الوســيط التكنولــوجي امــر يف غايــة األمهية،فقــدرة  
الفــرد علــى اســتعمال جهــاز الكومبيــوتر مــثال ال تعكــس بالضــرورة  مســتوى قدرتــه علــى   بلــوغ حمتــوى 

ــا )access to the network( شـبكة اإلنرتنـت  وعليـه فـان الوصــول التكنولـوجي أو مــا .يف حـد ذا
 physicalيتوقـــف علـــى بعـــدي الوصـــول إىل التكنولوجيـــا  access technological : يعـــرف ب 

access  يصــطلح عليــه بنظــام  مــن جهــة أخــرى ضـمن مــا   تــوي احملمـن جهــة وبلــوغ مســتوى اسـتخدام
أما أبعاد الوصـول املضـمونايت فيتوقـف علـى نـوعني منـه االجتمـاعي وكـذا  .system access  الوصول
  . social and cognitive accessاملعريف 

ان وســيلة  :"  (Newhagen & Rafaeli, 1996) نيوهــاجن و رافــايليومـن منطلــق مــا توصــل إليـه 
يف الوقـت الـذي ال تقـوم " اإلنرتنت تدفع مبستخدميها حنومعرفة مهام عديدة وحتمسهم لدرجـة النشـاط

، حنــاول ان نتقصــى بعــد أن جــاء توضــيحنا لــبعض أبعــاد مفهــوم  (1)وســائل اإلعــالم اجلماهرييــة بــاألمر
ــــربامج التفاعليــــة بإذاعــــة جيجــــل  االســــتخدام (الت علــــى معــــداإلدراك الرقمــــي للقــــائم علــــى إخــــراج ال

خـالل إخـراج الـربامج اإلذاعيـة ذات الطـابع  الرقميـة التفاعليـة  لبعض خـدمات هـذه الوسـائط )الرقمي
ا التواصــلية يف إخــراج  التفــاعلي وهــل فعــال دفعــت وســيلة إلنرتنــت هــؤالء القــائمني حنــو اعتمــاد  خــدما

ــم إىل مســتوى  الــربامج التفاعليــة عــرب إذاعــة جيجــل وحتمــيس اجلمهــور الــذي يتوجهــون إليــه واإلرتقــاء 
إطـار حتقيـق النشاط بعيدا عن السلبية املتأتية عن االتصال وفق النمط  األحادي اإلجتاه أى العمـل يف 

والرامــي إىل اإلرتقــاء بــاجلمهور إىل   écoute active(1)باإلســتماع اإلجيــايب: مــا  مايصــطلح عليــه 
 املقابلــةوفــق أسـلوب اســتمارة ،  couch potato(2)درجـة املشــارك بـديال عــن كونــه متلقـي ســاكن 

ـــذا املبحـــث عـــرب احملـــور ال واملمتـــدة مـــن  ملقابلـــةا اســـتمارةمـــن   ثالـــثحيـــث مت إدراج األســـئلة املتعلقـــة 

                                                             
(1) Johne Newhagen ,Erik p.Bucy Media Access:social psychological dimensions of new technology use (London 
Mlawrence,2004),p11. 
 

  . 2002- 2001استخدام املصطلح بناءا على الدراسات اإلعالمية املنشورة عن مركز اإلعالم حول وسائل إلعالم ، بروكسل جاء   (1)
 .وردت التسمية باملراجع اإلجنليزية ومت اقتباسها عن ورقة عزي عبد الرمحن حول اإلنرتنت والشباب ، منشورات جامعة الشارقة (2) 



ا باجلـدول ءواملوضـحة نتائجهـا عـرب اجلـداول التاليـة ، بـد )   (وإىل غاية السؤال رقـم )   (السؤال رقم  
  . )36(وصوال غلى اجلدول رقم ) 24(رقم 

  ): 24(الجدول 

  لوسائط التفاعلية الرقميةالعينة ليوضح درجة استخدام 
  
  
  
  
  
 
  

) 24(رقـــــــــــــــــــــــــــم  طبقـــــــا لنتـــــــائج اجلـــــــدول 
عليهــــا خبصــــوص  تشــــري البيانــــات احملصــــل 

ــــــــى القــــــــائم ني عل معـــــــــــــــــــدل اســـــــــــــــــــتخدام 
لوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائط  ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــربامج التفاعلي ال
ا  وفضــــــــــــــــــــــــــــــــــاءا التكنولوجيـــــات احلديثـــــة 

70.83   % التواصــلية حيــث أجــاب 
 04أي مـا يسـاوي %  16.16فرد بأبدا فيما كانت اإلجابة بنادرا بنسـبة  17منهم أي ما يعادل 

يفســر التذبــذب يف االســتخدام باحتمــال و  %. 12.5أفــراد أجــابوا بأحيانــا أي بنســبة  03أفــراد  و 
ول دون وجود عوائق مهنية أو مهاراتية  لـدى القـائمني علـى إخـراج الـربامج التفاعليـة بإذاعـة جيجـل حتـ

 فضـــال عـــن اخنفــض معـــدل الـــوعي الرقمـــي لــدى أغلبيـــة أفـــراد العينــة خبـــدمات الوســـائط احلديثـــة ،ذلــك
 اجلـدول لتتنـاىف بشـكل تـام مـع مـا هـذا جتـأيت نتـائ كمـا . حسب ما دلـت بـه نتـائج املبحـث السـابق 

لإلنرتنـت  ةاليت أثبتت االستخدام املكثف لصـحفيي اإلذاعـ و (1)سمحبيب بلقاتوصلت إليه دراسة  
داخل مقــر العمــل وحــىت خارجــه ،التونســية خــالل الــزمن الرقمــي علــى غــرار اإلذاعــة وخدماتــه املختلفــة

                                                             
  .13سابق ، ص حبيب بلقاسم ، مرجع  (1)

  النسبة المئوية  التكرار  الفئات
  %12.5  03  أحيانا
  %16.16  04  نادرا
  %70.83  17  أبدا

  % 100  24  المجموع



يف الوقـــت الـــذي تؤكـــد فيـــه نتـــائج دراســـتنا اعـــرتاف أفـــراد العينـــة باســـتخدامهم احملتشـــم .% 88بنســـبة 
  .للوسائط التكنولوجية التفاعلية عموما  

 اسـتخدام ، قـال بـانعندما  الدين هادف نور دراسة ليهإما خلص مع  تتفق النتيجة أخرى من جهة
 هـذه إليـه وصـلت الـذي املسـتوى ىلإيـرق  مل اإللكرتونية املعلومات ملصادر اجلزائرية اإلعالم وسائل

فـرغم املؤشــرات الدالـة علــى ارتفـاع معــدالت اإلقبـال علــى اخلـدمات التواصــلية عـرب الوســائط . التقنيـات
الرقمية احلديثة ال يزال الطاقم القائم على إخراج الربامج اإلذاعية ذات الصبغة التفاعلية بإذاعة جيجـل 

  بعيد نسبيا حسب ما مت التوصل إليه عن دائرة الوسائط التفاعلية الرقمية
 

  ):25 (الجدول                                             
  خدمات اإلنترنت التفاعلية الرقميةالعينة  يوضح استخدام 

  
  

 
 

 
 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــائج  نت انطالقـــــــــــا مـــــــــــن     
ــــــــــــــــــــــــــــــدعم  )25(اجلـدول رقــم  تت

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطحية 
نســبة املســتخدمني خلــدمات الشــبكة العنكبوتيــة  فقــد جـاءت االسـتعماالت التفاعليــة عنــد أفــراد العينــة 

مـوزعني بالتســاوي وفــق متغــري  مســتخدمني 04فقـط اي مــا يعــادل %  16.66 التفاعليـة قــد بلغــت
جيجـل امـا البـاقي مـن النسـبة اإلمجاليـة من جمموع القـائمني علـى الـربامج التفاعليـة عـرب إذاعـة  اجلنس ،

  النسبةالمئوية  التكرار  الفئات

  %16.66  02  04  ذكر  نعم

  02  أنثى

  %83.33  12  20  ذكر  ال

  08  أنثى

  % 100  24  المجموع



أكــــدوا عــــدم اســــتخدامهم  إنــــاث ، 08ذكــــر و 12مــــنهم  فــــردا 20مــــا يقابــــل ال%  83.33أي 
  .عموما  لفضاءات اإلنرتنت التفاعلية

فـراد هـذه أغلبيـة أ  إقبـالفبالرغم مـن انتمـاء معظـم أفـراد العينـة إىل الفئـة العمريـة الشـابة إال أن احتمـال 
مل يتحقــق حســب مــا دلــت عليــه النتــائج املدونــة ، (*)%65تبلــغ نســبتها الكليــة أكثــر مــن الفئــة الــيت 

 مصـادر اسـتخدام  أنعلـى  نـور الـدين هـادفوهـو مـا يتنـاىف وتأكيـد دراسـة  ، )25(باجلـدول رقـم 
 منـه أكثر الشابة، العمرية الفئات يرتفع لدى اجلزائريني الصحفيني طرف من اإللكرتونية املعلومات

بـأن غيـاب مـا يعـرف  (1)حيث نوافق يف تفسرينا هلذه النتائج الرأي القائل السن كبار الصحفيني عند
ــــة املهتمــــة بالشــــأن بالتــــدريب اإلعالمــــي  ــــاج وإخــــراج املــــواد عــــرب املؤسســــات العربي للقــــائمني علــــى إنت

اإلعالمـــي ، بـــالرغم مـــن وجـــود هيئـــات متخصصـــة يصـــل مســـتوى خـــدمتها التدريبيـــة إىل درجـــة تقـــدمي 
رات تدريبية إلكرتونية عرب شبكة اإلنرتنت لإلعالميني تركـز خالهلـا علـى آخـر التطـورات احلاصـلة يف دو 

ـــال اإلعالمـــي كتوظيـــف الشـــبكات االجتماعيـــة  ـــا العمليـــة يف ا جمـــال تكنولوجيـــات االتصـــال وتطبيقا
 مسـامهةف.ى وأخـر ...وفهـم واسـتخدام اهلـاتف النقـال وخدمـة الرسـائل الفوريـة دمـج املقـاطع الصـوتية 

 والتفاعلية مؤكدة  الكالسيكية اإلعالمية الوسائط يف حمدودة اليت كانت التفاعلية تعزيز يف االنرتنت
فرة اإلمكانـات الـبعض يعتقـد كمـا ليسـت ّ  للفـرد املتاحـة الفـرص تعـين بـل الـربامج النتقـاء املتـو

 فقـط تسـعى ال يفهـ احلقيقيـة التفاعليـة اإلعالم فوسائل (2).اإلعالمية املضامني إنتاج يف للمشاركة
 علـى العمـل إىل أيضـا التفاعليـة الوسـائل تسـعى بـل . عليـه واحملافظـة اجلمهـور انتبـاه جـذب إىل

ِ  مـن املاليـني أَو اآلالف واجتـذاب العامـة املناقشـات علـى والتحفيـز اسـتثارة  جمتمـع يف سـويا النـاس
   (3)اإلنرتنت على افرتاضي

  :)26(الجدول                                     

  برامج التفاعليةاللبريد اإللكتروني عبر لالعينة يوضح  عادات استخدام 

                                                             
  .املوضح لتوزيع العينة حسب متغري السن) 02(عد إىل نتائج اجلدول رقم   (*)
  
  11املرجع السابق ، ص  (1) 
  .8احلمامي، مرجع سابق ، ص الصادق   (2) 

  .541الصادق رابح ، مرجع سابق ،ص   (3)



 
  
  
  
  
  
  

املبينــــــــــــــــــــــة يف  أظهـــــــــــرت النتـــــــــــائج      
ــــــــــــــــــة ، ) 26(اجلــــــــدول رقــــــــم  أن غالبي

التفاعليــــــــــــــــــــــة  القــــــائمني علــــــى الــــــربامج 
عــرب إذاعــة جيجــل ال مينحــون للجمهــور فرصــة التواصــل عــرب خدمــة الربيــد اإللكــرتوين وهــذا حســب مــا 

قائمـــا علـــى هـــذه الـــربامج ذات  20أي مـــا يـــوازي  % 80دلـــت عليـــه نســـبة اإلجابـــة بأبـــدا والبالغـــة 
باعتمــاد اخلدمــة الربيديــة % 20مــوع اإلمجــايل وبنســبة مــن ا 04الطــابع التفــاعلي  يف مقابــل إجابــة 

اإللكرتونيــة كمظهــر مــن مظــاهر التفاعليــة الــيت تتــيح فرصــة مشــاركة اجلمهــور عربهــا وتواصــل القـــائمني 
والنتـائج املتوصـل . بدورهم معهم ولكن بصفة مؤقتة وليس على طول حلقات بـرامج الشـبكة اإلذاعيـة 

ـــتمكن مـــن مداومـــة  (*)إليهـــا تـــتحكم فيهـــا عوامـــل متعـــددة ـــة الـــيت حتـــول دون ال منهـــا األعطـــاب  التقني
اعتمـــاده خـــالل حلقـــات الـــربامج التفاعليـــة فضـــال عـــن عامـــل امللـــل الـــذي يصـــيب القـــائمني علـــى هـــذه 
النوعية من الربامج نتيجة جتاهل اجلمهور هلذه اخلدمة التفاعلية واإلقبال على غريهـا يف الغالـب مـا عـدا 

مـا يـدفع الكثـري مـنهم عـن اإلقـالع علـى أمـر اسـتخدامها .ونية  احملتشمة جدا بعض املشاركات اإللكرت 
 .واالكتفاء بالوسائط التقليدية وغالبها  وسيلة اهلاتف

  
  

  ):27(الجدول 
  البريد اإللكتروني للبرنامج التفاعلي العينة  يوضح أنماط  استعمال

  
                                                             

واملعاينة  املستمرة لعملية إعداد وإخراج الربامج التفاعلية بإذاعة جيجل خالل يأيت هذا التربير يف سياق ما مت مالحظته خالل الدراسة امليدانية   (*)
  .م  2012-2011الشبكة الرباجمية العادية  ملوسم 

  النسبة املئوية  التكرار  الفئات
  %20  04  أحيانا
  %00  00  نادرا
  %80  20  أبدا

  %100  20  المجموع



  

 

 

 

 

     

دلت إجابات القائمني على الربامج التفاعلية من املستخدمني أحيانا خلدمـة الربيـد اإللكـرتوين خـالل   
م للربيـد اإللكـرتوين غلبـا مـا)27(اجلـدول رقـم إخراجها حسب مـا تشـري إليـه نتـائج   ،  أن اسـتخداما

تكـــــون ألجـــــل اســـــتقبال مشـــــاركات  اجلمهــــــور زمـــــن الربنـــــامج إىل جانـــــب املالحظـــــات واالقرتاحــــــات  
لكـــل منـــط فيمـــا انعــدم اســـتخدام الربيـــد اإللكـــرتوين % 50خبصــوص مواضـــيع احللقـــات وذلـــك مبعــدل 

  .لطرق اإلحصائية اليت متنحها اخلدمة املذكورة وفق ا جرد استطالعات رأي اجلمهورلغرض 

االستخدام الضـيق خلدمـة الربيـد اإللكـرتوين بعض القائمني على الربامج  بإذاعة جيجل ، ويفسر       
ـــعـــرب  ا  يـــة،لالتفاع ربامجال بعـــدم جتـــاوب اجلمهـــور هلـــذه اخلدمـــة واكتفـــاء القلـــة القليلـــة بإرســـال مشـــاركا

ـا فقــط   ألمهيتهــا والــربامج إدراك القــائم علـى هــذه اخلدمــة  اخنفــاض معــدل سـببكمــا نضــيف ،واقرتاحا
املتعلـــق بقيـــاس  )12(و) 11(، )10( وهـــذا اســـتنادا ملـــا مت التوصـــل إليـــه مـــن خـــالل نتـــائج اجلـــداول

  .بادرجة الوعي الرقمي خلدمات الو 

  

  

  ):28(الجدول 

  خاص  الستقبال رسائل الجمهور الفورية يوضح عادات استخدام رقم

  النسبة المئوية  التكرار  الفئات
  %50  04  البرنامجزمن استقبال المشاركات 

  %00  00  جرد استطالعات رأي الجمهور
المالحظــــــــــــــــــــــــات  اســــــــــــــــــــــــتقبال

  قتراحاتواال
04  50%  

  %00  00  أخرى
  %100  08  المجموع

  النسبة المئوية  التكرار  الفئات
  %00  % 00  00  00  ذكر  نعم



 

 

 

 

 

  

امللخصــة إلجابــات القــائمني علــى الــربامج التفاعليــة إلذاعــة ) 28(اجلــدول رقــم ج كشــفت نتــائ       
يســـتخدمون خدمــة الربيـــد الفــوري الـــيت مينحهــا وســـيط اهلـــاتف  ال) %100( جـــل العينــةجيجــل  أن 

م  smsوالــيت تســمح للجمهــور بإرســال رســائل قصــرية أي ال ،اجلــوال حتتــوي علــى آرائهــم ومشــاركا
خبصـــوص مواضـــيع حلقـــات الـــربامج التفاعليـــة الـــيت تقـــدمها إذاعـــة جيجـــل عـــرب شـــبكتها الرباجميـــة علـــى 

فضـال عـن  (*)م بأمهيـة توظيفهـا خـالل إخـراج الـربامج التفاعليـةقناعتهمن  رغم وبال .اختالف موامسها 
مالءمتها إال أن اخلدمـة ومنـذ انطالقـة البـث اإلذاعـي للمحطـة مل تـدخل حيـز التبـين الفعلـي مـن طـرف 
م اعتــادوا تكــريس الــنمط التقليــدي للتفاعــل مــع اجلمهــور مادامــت تــؤدي بــالغرض بينمــا  القــائمني كــو

ي إىل أن أمـر غيـاب خدمـة التواصـل عـرب رقـم خـاص  وثابـت متنحـه شـركة نذهب ويف تقـديرنا الشخصـ
ا االتصـالية عـرب أمـواج املؤسسـة اإلذاعـة ،  حمددة لالتصـاالت الالسـلكية يف إطـار اإلعـالن عـن خـدما

ـال مفتوحـا بينمـا يـرتك جتاهل إدارة املؤسسـة لألمـر بتاتـافضال عن  مـن  ةاخلاصـ ات الفرديـةلالجتهـاد ا
ــــيت تفتقــــد لعامــــل االنتظــــام والتــــواتر يف االســــتخدام كمحــــدد رئيســــي وفقــــا ملفهــــوم  نيطــــرف القــــائم وال

 . La notion d’usageخالل مدخله املعروف ب  سارج لوبرواالستعماالت الذي حتدث عنه 

  ):29(الجدول 

  برامج التفاعليةبالاالجتماعي  مواقع التواصلالعينة ليوضح عادات استخدام 

                                                             
  . 18عد إىل نتائج اجلدول رقم   (*)

  %00  00  أنثى
  %58.33  %100  14  24  ذكر  ال

  %41.66  10  أنثى
  % 100  24  المجموع
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فئة قليلة مـن القـائمني علـى الـربامج التفاعليـة بإذاعـة  أن، ) 29(أظهرت النتائج املبينة يف اجلدول رقم 
يعتمــــدون إحــــدى خــــدمات  شــــبكة   .%12. 50أفــــراد و نســــبة 03جيجــــل  واملقــــدر عــــددهم ب

اإلنرتنــت  و هــي املواقــع االجتماعيــة  ، كفرصــة للتواصــل مــع هــذه النوعيــة مــن الــربامج يف الوقــت يؤكــد 
  .عدم اعتمادها أبدا خالل إخراج براجمهم ذات الطابع التفاعلي %87.50أغلبية أفراد العينة

 عـن وعـي بـريلتعلتواصـل االجتمـاعي املعـربة عـن اسـتخدام مواقـع ال) .%12. 50(حيث تأيت النسبة 
أفرادهــا بأمهيــة التشــبيك وخصوصــيته يف جمــال إخــراج الــربامج التفاعليــة عــرب إذاعــة جيجــل، فيمــا تفســر 

الـــوعي املــنخفض لـــدى أفـــراد العينــة بأمهيـــة اخلدمــة التفاعليـــة الـــيت  مســتوى%87.50النســبة املرتفعـــة 
" و" روجــرز"  جمهم واســتنادا ملــا قدمــه الباحثــانيوفرهــا الفضــاء الشــبكي أمــامهم للفاعــل مــع مجهــور بــرا

لــدى القــائمني  قابليــة التــداولحــول اخلصــائص الــيت تعــزز عمليــة  تبــين املســتحدثات ، فــإن " شـوميكر
علــى الــربامج التفاعليــة ملواقــع التوصــل االجتمــاعي حمــدودة لــديهم انطالقــا مــن شــعورهم بدرجــة التعقيــد 

اخلدمـــة ومنـــه اســـتخدامها يف ظـــل غيـــاب حتقـــق أدىن فائـــدة  مـــا علـــى مســـتوى فهـــم تقنيـــةأأي الصـــعوبة 
وخبصـــوص هـــذا الطـــرح فقـــد أكـــده غالبيـــة الفـــاعلني مبجـــال  .تعـــود علـــيهم جـــراء هـــذا التبـــين  اقتصـــادية

ـــــة اســـــتخدامهم خلدمـــــة املواقـــــع  ـــــر حملدودي اإلعـــــداد واإلخـــــراج الرباجمـــــي بإذاعـــــة جيجـــــل كتعقيـــــب وتربي
  .اإللكرتونية للتواصل االجتماعي 

  
  
  ):30(الجدول 

  عينةلدى ال المعتمدة االجتماعيمواقع التواصل نوع يوضح  

  .%00  00  نادرا
  %87.50  21  أبدا

موع   . %100  24  ا

  النسبة املئوية  التكرار  الفئات
  %100  03  الفايسبوك



  
 
 
 
  
  
 
  

يف سياق ما متليه الضرورة العلمية بوجوب األخذ بعني االعتبـار تـأثري ) 30(رقم تأيت نتائج اجلدول    
 والــيت أبـدت تفاعلهــا مـع خدمــة املواقـع اإللكرتونيــة للتواصـل االجتمــاعي،) % 12.5(النسـبة القليلـة 
ني علـى ئماالقـن موقع الفايسبوك هو املوقع الذي حيظى باهتمام األقلية املستخدمة  مـن للداللة على أ

مــن جهــة واجلمهــور مــن  التفاعليــة  ملواقــع التواصــل االجتمــاعي الــيت توفرهــا الشــبكة العنكبوتيــةالــربامج 
بينما تنعدم نسبة استخدام املواقع األخرى على غرار موقع التويرت حيـث تتطـابق النتيجـة  جهة أخرى ،

احملاولـة تظـل مع مـا توصـلت إليـة اإلحصـائيات الـيت تؤكـد شـعبية موقـع الفايسـبوك بالعـامل أمجـع غـري أن 
  .حمتشمة جدا لدى القائمني على برامج إذاعة جيجل التفاعلية 

وتؤكد نتائج اجلدول السابق ما مت التوصل إليه انطالقا مـن اجلـدول رقـم   الـذي أوضـح إمهـال القـائمني 
و عــدم االعتــداد   المواقــع االجتماعيــة الشــبكيةعلــى إخــراج الــربامج التفاعليــة بإذاعــة جيجــل خلدمــة 

يف تطوير مستوى إخراج براجمها اإلذاعية ومواكبة التطور التكنولوجي ومنه الوصـول  بأمهيتها الوسائطية 
تمــع الــيت تسـتخدم هــذه املواقــع يف التواصــل سـيما لــدى فئــة الشـباب الــذين تتقــدم نســب  إىل شـرائح ا

يــــة أخــــرى حســــب مــــا تــــدل بــــه تواجــــدهم عــــرب فضــــاءات اإلنرتنــــت التواصــــلية أكثــــر مــــن أي فئــــة عمر 
إىل اسـتخدام شـبكة اإلنرتنـت مـن طـرف الشـباب  (1)الدراسات اإلحصائية حيث بلغ معدل الوصـول 

  .%13سنة  إىل  35-16املرتاوح سنهم ما بني 
 

  ):31(الجدول 
  التدوين اإللكتروني العينةاستخدام   ت يوضح عادا

                                                             
(1) http://www.sonlifeafrica.com/article06.htm  ,05/05/2011 .   

  %00  00  التويتر
  %00  00  أخرى

  %100  03  المجموع

  النسبة المئوية  التكرار  الفئات



  

 

  

 

والـــيت تؤكـــد الغيـــاب الشـــبه الكلـــي ملمارســـي خدمـــة التـــدوين  ) 31(اســـتنادا لنتـــائج اجلـــدول رقـــم       
حــــول مواضــــيع وحلقــــات الــــربامج التفاعليــــة الــــيت تتــــوفر عــــرب )  %99(اإللكــــرتوين   ألهــــداف مهنيــــة 

 فقــط الشــبكات  الرباجميــة املومسيــة  إلذاعــة جيجــل احملليــة  مــن أفــراد عينــة الدراســة ماعــدا ممــارس واحــد
وهـي النتــائج الــيت .فـردا  قائمــا علـى  هــذه النوعيـة مــن الربنـامج  اإلذاعيــة  24مـن  جممــوع %)  01(

مـر بالتـدوين الرقمي لدى أفراد عينة الدراسة بإجيابيات اخلدمة سواء مـا تعلـق األيفسرها غياب اإلدراك 
الـــنمط   حـــول مواضـــيع احللقـــات وتلخـــيص اآلراء حـــول مـــا مت إذاعتـــه فضـــال عـــن أو النصـــي  اخلطـــي

الصــويت الــذي يتــيح فرصــة البــث املســتقل ومــنح فــرص ألجــل إســهام اجلمهــور يف مشــاركة القــائم علــى 
ي مقدما أو خمرجـا دوره اإلعالمـي بإتاحـة الفرصـة عـرب الوسـيط التكنولـوجي واالسـتمرار الربنامج التفاعل
نفبالرغم من أن  . يف عملية تبنيه ّ ا تساهم مجاعات تشكيل يف ينجحون ما  غالبانياملدو  يف بتعليقا

م، إثراء نا ّ نني مع تفاعلية عالقات وبناء مدو ّ  من جتعل اليت التبادلية الطبيعية هذه إن .آخرين مدو
نات ّ  مـن جديـدة صيغ وتطوير ، " التشاركي اإلعالم "من جديدة أمناط خللق مالئمة أدوات املدو
، إال أن الفاعلني مبجال إخـراج  (1)التقليدية اإلعالمية الوسائط له أسست الذي اجلماهريي اإلعالم

الـــربامج التفاعليـــة عـــرب إذاعـــة جيجـــل يعرضـــون وبشـــكل كبـــري عـــن  االســـتفادة مـــن خدمـــة التـــدوين أو 
البلــوغني حــول موضــوعات بـــراجمهم اإلذاعيــة ســواء وفـــق الــنمط اخلطــي أو الصـــويت علــى حــد الســـواء، 

ربامج بإذاعـة جيجـل عـن اخلدمـة  والـيت قـد وميكن تفسري ذلك باخللفية املعرفية احملدودة  للقـائم علـى الـ
ال يتجاوز إطار فعاليتها إعداد الصفحات الشخصية وطرح االعتقادات والرؤى املمكنـة حـول مواضـيع 
النقـــاش يف الوقـــت الـــذي أصـــبح هـــذا الـــنمط مــــن خـــدمات البـــث اإلنرتنيـــيت ، شـــكال منافســـا للمــــواد 

فضــال عــن احتمــال غيــاب التــدريب . إلعالميــةاإلعالميــة الــيت حتــرص علــى تقــدميها طــواقم املؤسســات ا

                                                             
  .448سابق ، ص عبد اهللا الزين احليدري ، مرجع   (1)

  %01  01  نعم
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املهــين علــى اســتخدام خدمــة التــدوين اإللكــرتوين ومواجهــة القــائمني العديــد مــن الصــعوبات يف مقابــل 
 .ذلك

 
  ) :32(الجدول رقم 

  يوضح أنماط الوسائط المستخدمة في إخراج برامج إذاعة جيجل التفاعلية
  
  
  
  
  
  
 
 

كشـــــــفت        
الدراســــــــــة  عينـــــــــــــــــــــــــة 
لنتــــــــــــــــــائج  واســـــــــتنادا 
ـــــــــــــــــــــــــــــم  رق اجلــــــــــــدول 

خـالل إخـراج الـربامج )%82.75(أن خدمة التواصل عرب اهلاتف هـو الـنمط األكثـر اعتمـادا ) 32(
ـــا ، فيمـــا تـــأيت احملـــاوالت غـــري  ذات الطـــابع التفاعليـــة بإذاعـــة جيجـــل ومنـــذ انطالقـــة اخلدمـــة اإلذاعيـــة 

قائمني  03وبشهادة %  10.34الدائمة يف اعتماد خدمة الربيد اإللكرتوين يف املرتبة التالية وبنسبة 
اســــتخدامها يف اإلخــــراج وذلــــك بنســــبة  فيمــــا احتلــــت خدمــــة الربيــــد العــــادي املرتبــــة اخلــــرية مــــن حيــــث

املعتمــدة  حيـث تفسـر النتـائج مسـتوى التفاعليــة املمارسـة مـن خـالل أشــكاهلا التقليديـة % . 6.89
 اجلزائري التلفزيون استخدام إثباتحيث خلصت إىل  فضيلة توميوهذا على غرار ما أكدته دراسة 

 الربيديـة الرسـائل يف األخـرية هـذه لوتتمثـ مجهـوره، مـع للتفاعـل أساسـا تقليديـة اتصـال لوسـائل
يف األسـتوديو وهـو احلـال نفسـه الـذي يسـري علـى منوالـه القـائم  املباشـر واالتصـال والفـاكس واهلـاتف

أمـا يف حالـة إذاعـة جيجـل . على إخراج الربامج ذات الطابع التفاعلي بإذاعة جيجل يف الـزمن الرقمـي 
ــــنمط  ــــة  ال تــــزال تســــري وفــــق ال فــــإن عمليــــة اإلخــــراج اإلذاعــــي املتعلقــــة بــــالربامج ذات الطبيعــــة التفاعلي

  النسبة المئوية  التكرار  الفئات
  %6.89  02  العاديالبريد 

  %10.34  03  البريد اإللكتروني
  %0  00  الرسائل الفورية
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التفـــاعلي التقليـــدي الـــذي يعـــد فيـــه وســـيلة اهلـــاتف الركيـــزة األساســـية لضـــمان حتقـــق تفاعـــل ومشـــاركة 
ا    .اجلمهور عرب فضاءا

 
  ) :33(الجدول رقم 

  التفاعلية المفضلة في إخراج برامج إذاعة جيجل يوضح نوع الخدمة
  
  
  
  
  
  
  

فـإن تفضـيل اعتمـاد أفـراد العينـة لوسـيط اهلـاتف  ) 33( انطالقا من النتائج اليت يبينها اجلدول رقم     
، لتليهـــا )%70.58(خـــالل عمليـــة إخـــراج الـــربامج التفاعليـــة بإذاعـــة جيجـــل يـــأيت يف املقدمـــة بنســـبة 

، وأخـريا الربيـد %   23.52الربيد اإللكرتوين ب و% 29.41على التوايل خدمة الربيد الفوري ب
  %... 5.88العادي  ب 

الوســائط احلديثــة الــيت  يف تبــين مفهــوملــدى القــائمني حالــة التــأخر ذه النتــائج لتؤكــد حيــث تــأيت هــ     
كأنمــاط وســائطية  مث التبــين الواســع ألجهــزة اإلعــالم اجلديــدة تقــوم عليهــا البيئــة اإلعالميــة املعاصــرة ،

أنصـار  مـن كون القائمني علـى الـربامج التفاعليـة بإذاعـة جيجـل  وذات طبيعة رقمية، إىل جانب شبكية
مادامـت تـؤدي بـالغرض بغـض النظـر عـن جـودة ونوعيـة  مـن الدرجـة األوىل التفاعلية التقليديةأشكال 

ويف ذات السـياق تؤكـد النتـائج رضـوخه القـائم ...اخلدمة التفاعلية ومدى مواكبتها للتطور التكنولـوجي 
فضـل وسـيلة للتواصـل بغـرض على إخراج الربامج التفاعلية لفئة من مجهور براجمـه الـيت جتـد مـن اهلـاتف أ

حنــو التجديــد الكفيــل بإضــفاء جوانــب التقنيــة االســتماع واإلمســاع بعيــدا عــن حمــاوالت القــائم بــاإلخراج 
،لتفعيــل دور هــذا اجلمهــور واالرتقــاء بــه إىل الرقميــة وتوضــيف علــى أبســط الوســائط الشــبكية احلديثــة 

ــــه خــــدمات الوســــا ــــذي افرزت ــــل النشــــط واملتفاعــــل ال ــــة يف ســــياق التعــــاطي مــــع مســــتوى املتقب ئط احلديث
غم علـىو كما تؤكد النتائج التوصل إليها أنه .. التكنولوجيا احلديثة لإلعالم واالتصال  ّ  وجـود مـن الـر

  النسبة المئوية  التكرار  الفئات
  %5.88  02  البريد العادي

  %23.52  08  البريد اإللكتروني
  %29.41  10  الرسائل الفورية

  %70.58  24  االتصاالت الهاتفية
  %100  34  المجموع



ـة مـن متفاوتة مستويات ّ ـة الثـورة أحـدثتها التفاعلي ّ قمي ّ  كـأبرز التفـاعلي التلفزيـون ظهـور يف متمثّلـة الر
ة ولكنها تفاعلي، وسيط ّ ة، تفاعلي ّ ده الذي الرباجمي السقف حتت تدور نسبي  .باالتصال القائم حيدّ

  
  ):34(الجدول رقم 

  برامج التفاعليةالعينة لمستوى  إخراج اليوضح تقييم 
 

  المجموع  محايد  معارض  موافق  العبارة  الرقم
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

خمـرج برناجمـك   يتبـىن  01
التفــــــــاعلي الوســــــــائط 

  التفاعلية احلديثة

04 
  

16.66  
  

20  83.33  00  00  24  100  

 وســـائط تتــوفر  02
 االتصـال تكنولوجيا

عملكـم  يف احلديثـة
  بشكل كاف

10  41.66  10  41.66  04  16.67  24  100  

اإلدارة  تشـــــجع  03
 علــى بــإذاعتكم 

اســـــــتخدام الوســـــــائط 
 التفاعليــة احلديثـــة

خـــــــــــــــــــالل إخـــــــــــــــــــراج  
  الربامج التفاعلية

12  50.00  09  37.50  03  12.5  24  100  

وســـائط  تتناســـب  04
 املستخدمة التفاعل 

 مـع مؤسسـتكم يف
احتياجــــــــات مجهــــــــور 
برناجمــــــــــك اإلذاعــــــــــي 

  التفاعلي

21  87.5  03  12.5  00  00  24  100  



 بـربامج اإلدارة ـتم  05
 يف املسـتمر التطـوير

املتعلقـــــــــــــة  اجلوانـــــــــــــب
بأشــــــــكال التفاعليـــــــــة 

عــــــرب بــــــرامج املوظفـــــة 
  اإلذاعة

00  00  20  83.33  04  16.66  24  100  

القــــــــــائمني مهــــــــــارات   06
ـــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــربامج  عل

 التفاعليـــة مؤهلـــة
الســــتخدام الوســــائط 
 التفاعليـــــــــــة احلديثــــــــــــة

 بفعالية كبرية
  

11  41.66  09  37.5  04  16.66  24  100  

  144  100  15  100  55  100  74  ـمــوعــا

  
ـــيم الطـــاقم القـــائم علـــى إخـــراج الـــربامج التفاعليـــة بإذاعـــة ) 34(تلخـــص نتـــائج اجلـــدول رقـــم        تقي

جيجــل واملــوزعني عــرب أقســامها لواقــع  إخــراج الــربامج التفاعليــة عــرب حمطــة جيجــل اإلذاعيــة والــيت تعمــل 
م  حيــث   2006وفـق مقــاييس اخلدمـة الرقميــة منـذ تــاريخ انطالقتهـا الرمسيــة خـالل الفــاتح مـن نــوفمرب 

  كشفت العينة وخبصوص،
تبين خمرج هذه النوعية من الربامج خلـدمات   الوسـائط احلديثـة التفاعليـة علـى غـرار خدمـة الربيـد : أوال

عـن عـدم موافقتهـا وهـو مـا ...اإللكرتوين و الرسـائل القصـرية ، املـدونات الصـوتية  واملواقـع االجتماعيـة 
قـــائمني  04يعـــادل  أي مـــا% 16.66مقابـــل موافقـــة %  83.33تـــربره النســـبة املرتفعـــة واملقـــدرة ب

  .(1)فقط 

                                                             
 النتيجة اليت تؤكدها نتائج الباحثة باستخدام تقنية املالحظة العلمية اليت ترتبت عن احلضور الشخصي واملتابعة املمنهجة لبعض الربامج وهي   (1)

  .م  2011 ربنوفم10أكتوبر إىل  25يف املدة املمتدة من  م2012-2011التفاعلية املقدمة خالل الشبكة الرباجمية العادية للموسم 



يف إذاعــة جيجـل وبشـكل كـاف ، حيـث التــزم  احلديثـة االتصـال تكنولوجيــا وسـائط تـوفر :ثانيـا
أفــراد 10عــدم إبــداء رأيهــم فيمــا جــاءت النســبة بالتســاوي بــني املعرضــني واملــوافقني مبعــدل 16.67%

 .% 41.66لكل فئة ونسبة 
خـالل إخـراج  الـربامج التفاعليـة  الوسائط التفاعلية احلديثـةإدارة إذاعة جيجل استخدام  تشجيع :ثالثا

والتزمــــت  %)37.50(موافقتهـــا للــــرأي فيمـــا عارضــــت نســـبة )  %50(اكـــدت غالبيــــة أفـــراد  العينــــة 
 .احلياد خبصوص األمر%) 12.5(النسبة الباقية 

برناجمـك اإلذاعـي احتياجـات مجهـور  إذاعـة جيجـل مـع يف املستخدمة وسائط التفاعل  تناسب :رابعا
مقابــــل معارضــــة % 87.5حيــــث حــــازت العبــــارة علــــى موافقــــة معظــــم أفــــراد العينــــة وبنســــبة  التفــــاعلي
وهــي النتيجــة الــيت تتطــابق مــع مــا توصــلت إليــه دراســة ميدانيــة للباحثــة حــول مجهــور بــرامج % 12.5

أفـراد عينـة الدراسـة املفضـل لـدى -إذاعة جيجل التفاعلية واليت أثبتت االعتماد الكبـري لوسـيط اهلـاتف 
ــا وبنســـبة  -احلاليــة  علــى حســـاب الوســائط األخـــرى % 85يف التفاعــل مـــع مواضــيع الـــربامج وحمتويا

 . (2)املمنوحة وبشكل مؤقت
عـرب املتعلقـة بأشـكال التفاعليـة املوظفـة  اجلوانـب يف املسـتمر التطـوير بـربامج اإلدارة اهتمـام :خامسـا 

ذا اخلصوص فقد عارض أفراد العينة ونسبة  قضية التطـوير املسـتمر % 83.33برامج إذاعة جيجل و
 .احلياد خبصوص األمر بينما انعدمت نسبة املوافقني متاما % 16.66فيما التزمت النسبة الباقية 

 التفاعليـة احلديثـةمهارات القائمني على الربامج التفاعلية ودرجة تأهيلها الستخدام الوسـائط  :سادسا 
قائمـا  11بفعالية كبرية خالل إخراج برامج إذاعـة جيجـل ذات الطـابع التفـاعلي فقـد أعـرب مـا يعـادل 

التـزام %16.66ة يبينما فضل النسبة الباق%  37.5ته مقابل معارضة قعن مواف% 41.66وبنسبة 
م و اجليـــــد م خبصـــــوص تقيـــــيم مهـــــارا لتبــــــين اخلـــــدمات املتطـــــورة والـــــيت متنحهـــــا الوســــــائط  اســـــتعدادا

  ..التكنولوجية الرقمية على غرار الشبة العنكبوتية  وجهاز اهلاتف النقال 
ً  ) 34(اجلـدول رقـم  تنـاوليو  ً  عرضـا  ثالثـي الدراسـة أداة مـن عليهـا احلصـول مت الـيت لبيانـاتل وحتلـيال

 وزن أعلـى مـن يتوزع الذيو  Likert Scal   ليكرت مقياس استخدام خالل من والناجتة التدريج،
 أعطـي والـذي املقيـاس يف وزن أقـل إىل موافـق، اإلجابـة حقـل لتمثـل )3(الدرجـة أعطيـت حيـث لـه،

ا واختبـار الدراسـة أسـئلة عـن اإلجابـة لغـرض (معـارض) اإلجابـة حقـل لتمثـل واحـدة درجـة  .فرضـيا
 من الدرجة وتقييم لقياس كمعيار درجات، )3(أصل من )2(البالغ االختبار معيار الباحثة واعتمدت

                                                             
قسم : عنابة (، مذكرة نيل شهادة الليسانس،  الربامج التفاعلية ودورها يف دعم اإلعالم اجلواري ، دراسة ميدانية بإذاعة جيجل احملليةنوال رضا ،   (2)

  .) 2009علوم اإلعالم واالتصال ،  



 اختيـارهم مت ،قائمـا علـى الـربامج التفاعليـة  24 عـددهم البـالغ الدراسـة عينـة أفـراد اسـتجابات خـالل
 اإلمجايل  ) عددهم البالغ لوالية جيجل و اإلذاعة مؤسسة مبوظفي املتمثل الدراسة جمتمع من قصديا 

ً  .وموظفه موظف    .ليكرت مقياس أوزان متوسط عن عبارة هو) 2 ( البالغ االختبار معيار بأن علما
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  ):35(الجدول رقم 

  )34(يوضح عرض التحليلي لبيانات الجدول رقم 
المتوســـــــــــــــــــــــــــط   الفقرات  الرقم

  الحسابي
خمـــرج برناجمـــك التفـــاعلي الوســـائط   يتبـــىن  01

  التفاعلية احلديثة
2.16  

 احلديثـة االتصـال تكنولوجيـا وسـائط تتـوفر  02
  عملكم بشكل كاف يف

2.25  

اسـتخدام  علـى اإلدارة بـإذاعتكم  تشـجع  03
خـــالل إخـــراج   الوســائط التفاعليـــة احلديثــة

  الربامج التفاعلية

2.37  

  2.87 يف املسـتخدمة وسـائط التفاعـل  تتناسـب  04



  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تقيـيم مسـتوى إخـراج  جمـال فقـرات مجيـع ميـل ،)35( اجلـدول يف الـواردة النتـائج مـن يتضـح        
إذاعـة  مؤسسـة يف الدراسـة عينـة أفـراد نظـر وجهـة مـن االرتفـاع حنـو عـام بشـكلالـربامج التفاعليـة 
 (2)  البـالغ االختبـار معيـار مـن أكـرب وهـو ،)2.28(حسايب عام قـدره  مبتوسط جيجل احمللية  ،

ً  درجات،)3(أصل من  النتـائج هـذه وتشري .الدراسة عينة أفراد إجابات يف ضئيل تشتت عن معربا

احتياجـات مجهـور برناجمـك  مـع مؤسسـتكم
  اإلذاعي التفاعلي

 يف املسـتمر التطـوير بـربامج اإلدارة ـتم  05
املتعلقـــة بأشـــكال التفاعليـــة املوظفـــة  اجلوانـــب

  عرب برامج اإلذاعة

1.83  

مهـــــارات القــــــائمني علــــــى الــــــربامج التفاعليــــــة   06
 السـتخدام الوسـائط التفاعليـة احلديثـة مؤهلة

 بفعالية كبرية
  

2.29  

  2.28  املتوسط احلسايب العام



 و ة إذاعـة جيجـل احملليـة ؤسسمب املستخدمة وسائط التفاعل  تناسب  اتفاق أفراد العينة حول   إىل
 .التفاعلي ة ذات الطابع اإلذاعي ها احتياجات مجهور برناجم

ـال، بفقـرات يتعلـق فيمـا أمـا       علـى  تـنص والـيت ) 04(رقـم  الفقـرة بـأن النتـائج أظهـرت فقـد ا
احتياجـات مجهــور برناجمـك اإلذاعــي  مــع مؤسسـتكم يف املســتخدمة وســائط التفاعـل  تناسـب"

 قد ، التفاعلي  يف جـاءت
 األوىل املرتبــة مبتوســــط

قـــــدره  حســـــايب مث) 2.87(
 الفقــرة تلتهــا )03( رقـم

خـالل إخـراج   اسـتخدام الوسـائط التفاعليـة احلديثـة علـى اإلدارة بـإذاعتكم  تشـجع "علـى تـنص والـيت
 والـيت  الفقـرة خبصـوص أمـا ، )2.37(قـدر ب  حسـايب مبتوسـط الثانيـة املرتبـة يف الـربامج التفاعليـة

 الســتخدام الوســائط التفاعليــة احلديثــة مهــارات القــائمني علــى الــربامج التفاعليــة مؤهلــة "علــى تــنص
 جاءت حني يف ،)2.29(بغت نسبته  حسايب مبتوسط (الثالثة املرتبة يف جاءت فقد" بفعالية كبرية

ال فقرات بقية  الرتتيب، على  والسادسة، واخلامسة، الرابعة،) باملراتب ()05(، )01(، )02(  ا
  . إذاعة اجلزائر من جيجل  جيجل  مؤسسة يف الدراسة عينة أفراد نظر وجهة من

) 2( البـالغ االختبـار معيار من أكرب هي السابقة للفقرات احلسايب املتوسط أن إىل النتائج وأشارت
 حول  إجيابية كانت الدراسة  عينة أفراد استجابات إن على ذلك يدل مما درجات،)3(من أصل 

ـال، فقـرات مجيـع  بـني تـراوح قـدتقيـيم  مسـتوى إخـراج الـربامج التفاعليـة إلذاعـة جيجـل   وإن ا
 .الدراسة عينة أفراد نظر وجهة من والقوي املتوسط

  
  
  
  
  
  ):36(الجدول رقم 

 طبيعة صعوبات استخدام الوسائط الحديثة لدى أفراد العينة
 

  النسبة المئوية  التكرار  الفئات



  
  
  
  
  
  

أن تربز بعض الصعوبات اليت تطـرق إليهـا أفـراد عينـة الدراسـة )  36(اجلدول رقم  حتاول نتائج        
مــن العينــة بــأن جتاهــل مجهــور إذاعــة  % 58.53أجــاب عقــب الســؤال املفتــوح الــذي مت طرحــه حيــث 

جيجل لفضاءات التواصل اليت متنحها الوسائط احلديثة ميثل لديهم عقبـة كبـرية حتـول دون الـتمكن مـن 
% 29.26مداومة اعتمادها خالل إخراج الربامج اإلذاعية ذات الصبغة التفاعلية  فيما ذهبـت نسـبة 

ــ ديهم عائقــا دون الــتمكن مــن توظيــف الوســائط إىل أن اجلــو العــام للعمــل باإلذاعــة قــد بــات يشــكل ل
الصــــعوبات يف عوائــــق التنفيــــد التقــــين علــــى الــــدوام نتيجــــة % 12.19احلديثــــة بينمــــا خلصــــت نســــبة 

 ..األعطاب التقنية اليت تلحق خبدمة اإلنرتنت 
حيـث تكشـف نتــائج هـذا  اجلـدول أن تغاضــي  اجلمهـور عــن الوسـائط احلديثـة خــالل عمليـة التواصــل 

مــع بــرامج إذاعـــة جيجــل  يعــد أهـــم املــربرات الــيت يضـــعها القــائمني وراء االســتخدام احملتشـــم والتفاعــل 
عمومــا خلــدمات التواصــل عــرب الوســائط التكنولوجيــة وأبرزهــا خــدمات  شــبكة اإلنرتنــت وهــو التغاضــي 

، حيــث يســمى عنــد مســتوى مجهــور بــرامج  (1)النظــري النتشــار املســتحدثات الــذي يفســره املــدخل 
نتيجـــة  عـــدم حتقـــق املراحـــل األربعـــة املتعلقـــة بـــالوعي بـــالفكرة و " لـــرفضا"جـــل التفاعليـــة ب إذاعـــة جي

االهتمام مث التقييم فالتجريب من قبل اجلمهور املتلقي الذي يبقى يف هذه احلالة بعيـدا عـن دور التقبـل 
على إخراج هذه يف حالة  القائم " عدم االستمرار"ما يتخذ ينللخدمة التكنولوجية التفاعلية ب النشط 

ة الســـابقة الـــذكر وتوقفهـــا عنـــد مســـتوى املرحلـــة عـــالنوعيـــة مـــن الـــربامج نتيجـــة عـــدم حتقـــق  املراحـــل األرب
 .اخلامسة أي التبين دون أمر حدوثها 

 اإلعالميـة التفاعليـة حتقيـق تفسري ذلك أيضا من خالل كون عملية إىل فضيلة توميوتذهب دراسة 
 -سوسـيو حاجـات وجـود مثـل األوىل، بالدرجـة العالقـة هـذه مثـل إنشـاء يف اجلمهـور برغبـة مـرتبط
دون بلوغ ذلك من وجهـة نظـر مسـاندة للقـائم علـى  االتصال وهو األمر الذي حال  إىل تدفع نفسية

                                                             
  .245، مرجع سابق، ص  عد إىل نظرية انتشار املبتكرات، حسن عماد مكاوي ، ليلى حسني السيد (1)   
 

  %12.19  05  عوائق التنفيذ تقنيا
  % 29.26  12  اجلو العام لعمل
  %58.53  24  جتاهل  اجلمهور

  %100  41  المجموع



اإلخراج بإذاعة جيجل ومربرة ألشكال التفاعلية املسـتخدمة واحنصـارها ضـمن دائـرة التفاعليـة التقليديـة 
  .غري ذلك ال 
كمــا جنــد أن غيــاب عامــل االنتظــام يف اســتعمال خــدمات الوســائط احلديثــة التفاعليــة خــالل عمليــة   

ذاعــة جيجــل ومنحهــا أمــام اجلمهــور كقنـوات اتصــالية هادفــة لــدعم مبــدأ احلــوار والنقــاش إإخـراج بــرامج 
مج التفاعليـة والتفاعل حول القضايا اليت تشغلهم ، أبرز العوامل اليت يكمن فيها فشل القائم علـى الـربا

نفســـية لـــدى -سوســـيو    بإذاعـــة جيجـــل يف تبـــين املســـتحدثات التواصـــلية التفاعليـــة وخلـــق حاجـــات 
مجهوره الذي يتوجه إليه وبذلك يصبح احلديث عـن مفهـوم االسـتخدام أقـرب مـا يكـون حنـو السـطحية 

أساسـها احلـذر يف وبعيد نسبيا عن مفهوم التبـين مـا دام عقليـة القـائم علـى هـذه الـربامج بإذاعـة جيجـل 
التعامـــل مـــع الوســـائط التكنولوجيـــة رغـــم النتـــائج العلميـــة املؤكـــدة لنجاعتهـــا يف تعزيـــز أهـــداف املؤسســـة 

  .اإلعالمية عموما واخلدمة اجلوارية على وجه اخلصوص
  
  
  
  
  
  
 

   



مرت دراستنا مبراحل متتالية، من مرحلة مجع املعطيات واملعلومات النظرية عن موضـوع البحـث 
صــول علــى النتــائج امليدانيــة، مث التعليــق والتعليــل عليهــا وتوظيفهــا بغــرض الوصــول إىل األهــداف إىل احل

ـــــات عـــــن تســـــاؤالت إشـــــكالية البحـــــث ـــــيت نرمـــــي إليهـــــا واإلجاب ـــــة  ال وتقـــــدمي بعـــــض التوصـــــيات العملي
    .واالقرتاحات املوضوعية 

 نتائج الدراســــــــة الميدانية :المطلب األول 

عملية االستخدام  املنهجـي ألداة  املقابلـة العلميـة  والتحليـل الكمـي للبيانـات املسـتقاة واستنادا لنتائج 
ا السوسيو   :شخصية كالتايل  -عن العينة اليت جاءت مواصفا

أن فئـــة فــبالنســبة للقــائمني علـــى الــربامج التفاعليــة بإذاعــة جيجل،خبصــوص النــوع االجتمــاعي  .1
تفــوق  فئـــة اإلنــاث الــيت بلغــت نســـبة  %  58.33بنســبةفــردا  14الــذكور الــيت بلــغ عـــددها 

  .أفراد 10أي ما يعادل % 41.66
الـــيت تـــرتاوح  العمريـــةالفئــة معظــم القـــائمني علــى الـــربامج التفاعليـــة بإذاعــة جيجـــل ينتمـــون إىل  .2

 11أي مـا يعـادل % 45.83سنة وذلك بنسبة  30سنة إىل غاية  25أعمار أفرادها من 
أفـراد ونسـبة   08فـوق مبعـدل  سـنة فمـا 37الثانية فئة ذوي األعمـار مـن فردا، تليها يف املرتبة 

ســنة إىل  31لتــأيت الفئــة العمريــة الثالثــة يف األخــري الــيت يــرتاوح ســن أفرادهــا مــن % 33.33
  .أفراد 05أي مبعدل % 20.83سنة  وذلك بنسبة  36غاية 

اعليــة بإذاعــة جيجــل القــائمني علــى الــربامج التف ،ينتمــي أغلــب المســتوى المهنــيو خبصــوص  .3
%  75هــي أعلــى نســبة وقــدرت بـــ و فئــة املســتوى اجلــامعي أصــحاب شــهادة الليســانس  إىل  

 05فــردا، تليهــا يف املرتبــة الثانيــة فئــة حــاملي الشــهادات التكوينيــة  مبعــدل  18أي مــا يعادهلــا 
، يف حــني بلغــت نســبة حــاملي شــهادة الدراســات العليــا ســوى % 20.83أفــراد أي بنســبة 

  .أي مبعدل فرد واحد فقط %  4.16
  

عـرب ن مبجـال إعـداد وتقـدمي وإخـراج الـربامج اإلذاعيـة ذات الطـابع التفـاعلي و الفـاعلكما يتوزع  .4
متعـــددة تتقـــدمها يف املرتبـــة األوىل ختصـــص االتصـــال  تخصصـــات علميـــةعـــرب إذاعـــة جيجـــل 



 05لعينــة مبعــدل فــردا يف حــني تتــوزع بــاقي أفــراد ا 12أي مــا يــوازي % 50واإلعــالم بنســبة 
أفــراد مــن العينــة وبنســبة  03مــن أصــحاب الشــهادات التكوينيــة و%  20.83أفــراد ونســبة 

، على كـل % 08.33تكوينهم بالعلوم االقتصادية ويف األخري فردين ونسبة %   12.50
  .من  ختصصي  العلوم اإلدارية والقانونية وكذا العلوم السياسية

ني علــــى الــــربامج التفاعليــــة عــــرب إذاعــــة جيجــــل واملقــــدرة النســــبة األكــــرب مــــن القــــائمقــــد بلغــــت  .5
فــردا فيمــا بلغــت نســبة  16األربــع ســنوات  مبعــدل  خبــرتهم المهنيــةتفــوق %   66.66ب

 03أفــراد  يف حــني  05أي مــا يقابلهــا %  20.83ذوي أصــحاب اخلــربة أقــل مــن ســنتني 
 سـنتني وأربــع سـنوات مــن أفـراد فقــط مـن العينــة ينتمـون إىل فئــة أصـحاب اخلــربة املرتاوحـة مــابني

  .من النسبة الكلية% 12.50العمل بإذاعة جيجل وذلك بنسبة 
 50نسـبة أن فـ،للقائمني على الربامج التفاعلية بإذاعـة جيجـل  الوضعية المهنيةأما خبصوص  .6

كمـوظفني  هم قائمون على الربامج التفاعليـةفردا من أفراد عينة الدراسة 14أي ما يعادل % 
مـــوع الكلـــي   دائمـــني باملؤسســـة اإلذاعيـــة لواليـــة جيجـــل يف حـــني تتـــوزع  النســـبة الباقيـــة مـــن ا

على كل مـن الفـاعلني مبجـال إخـراج وتقـدمي % 25وبنسبة   أفراد 05وعلى التساوي مبعدل 
 .كمتعاونني   الربامج التفاعلية بإذاعة جيجل وفق صيغة عقود العمل ما قبل  التشغيل وكذا

ألفــراد العينــة ، يبلــغ عــدد املخــرجني الفنيــني لــربامج إذاعــة  بالمســمى الــوظيفيوفيمــا يتعلــق     .7
لكـل فئـة بينمـا  %12.5أفراد موزعني بالتساوي مابني ذكور و إنـاث  وبنسـبة  06جيجل التفاعلية  

مـوع الكلـي أي بنسـبة  18يصل عـدد معـدي ومقـدمي هـذه النوعيـة مـن الـربامج إىل   %75فـردا مـن ا
  .%25مقدمات أي بنسبة  06و%50منشط ذكر ونسبة  12يتوزعون مبعدل 

 النتائج الفرعية :  

I. إخــــراج مــــدى إدراك القــــائم علــــى حملــــور األول مــــن اســــتمارة املقابلــــة حــــول وص اخبصــــ
  : نا إىل التايللفقد توص.. البرامج التفاعلية بإذاعة جيجل لوسائط التفاعل الحديثة

عــرب الشــبكة العنكبوتيــة حـــي  بريــد إلكترونـــي شخصــيأغلبيــة أفــراد العينــة ال ميتلكــون عنــوان  .8
فيمــــا  فـــردا مــــن العينـــة املختـــارة  14حســــب  مـــا أكـــده % 58.33  بلغـــت النســـبة املمثلـــة



افــراد امــتالكهم لعنــاوين بريــد إلكــرتوين خــاص 10مــا يعــادل   %   41.66أعربــت نســبة   
  .م 

مـن العينـة أكـدت تـوفر بريـد إلكـرتوين خـاص بربناجمهـا %  12.5ب  نسبة قليلة جدا قـدرت .9
التفاعلي والذي مت إنشاؤه خصيصا ألجل منح اجلمهور فرصـة التواصـل والتفاعـل مـع  مواضـيع 

فــردا أي مــا يعــادل    21حلقــات الربنــامج ، يف حــني  عــرب غالبيــة أفــراد العينــة واملقــدرين ب 
لتواصـل عـرب الربيـد اإللكـرتوين بـالربامج التفاعليـة عن عـدم تـوفر خدمـة ا%    87.50نسبة  

 .املشرفني عليها 
وخبصوص تقدير الفاعلني مبجال إخراج الربامج التفاعلية بإذاعـة جيجـل ألمهيـة اعتمـاد   .10

ــا مــن مهــم  تتتوزعــخدمــة الربيــد اإللكــرتوين كفضــاء لتفاعــل اجلمهــور مــع بــراجمهم فقــد  درجا
ألجـــــل   %16.66ومتوســـــط األمهيـــــة ب  %12.50مهـــــم ب  %12.50بنســـــبةجــــدا 

تفعيــل الربنـــامج يف الوقـــت الـــذي تنفــي النســـبة املتبقيـــة  أمهيـــة اعتمــاد خدمـــة الربيـــد اإللكـــرتوين  
غـري  %29.16حيث وجـدت كخيار لتواصل اجلمهور مع الربنامج التفاعلي بإذاعة جيجل 

ل إخــراج الــربامج لكــرتوين خــالنســبة عــن عــدم أمهيــة خدمــة الربيــد اإلمهمــة فيمــا عــربت ذات ال
 .التفاعلية على اإلطالق 

 83.33 فــردا ومتــثلهم نســبة 20أن غالبيــة أفــراد عينــة الدراســة و املقــدر عــددهم ب .11
ال ميلكـــــون صـــــفحات شخصـــــية عـــــرب مواقـــــع التواصـــــل االجتمـــــاعي ، بينمـــــا بلغـــــت نســـــبة % 

 05مبعـــدل % 16.66أصـــحاب الصـــفحات الشخصـــية عـــرب مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي 
  . أفراد من العينة اإلمجالية

نســــبة تــــوفر الصــــفحات اخلاصــــة بــــالربامج التفاعليــــة  تضــــويف ذات الســــياق فقــــد اخنف .12
مســـــــتخدمني خلدمـــــــة التواصـــــــل عـــــــرب املواقـــــــع  03مبعـــــــدل  .%12.5إلذاعـــــــة جيجـــــــل إىل  

 87.50االجتماعية من جمموع أفـراد العينـة فيمـا تنعـدم وبشـكل تـام لـدى النسـبة املقـدرة ب 
 .فردا  21والبالغ عددهم ب% 

قائمـا علـى  17من عينة الدراسة أي ما يساوي %  70.83تأكيد نسبة كما جاء  .13
عـدم ضـرورة اعتمـاد فضـاء املواقـع االجتماعيـة للتواصـل كخيـار لالربامج التفاعلية بإذاعة جيجل 

جناعــة اخلدمــة التفاعليــة الــيت %  29.16للجمهــور املتفاعــل وبــرامج احملطــة بينمــا تؤكــد نســبة 



أفـراد  07توقرها شبكة اإلنرتنت أمام مستخدميها من مجهور برامج إذاعة جيجل وذلك مبعد 
موع اإلمجايل لعينة الدراسة    .من ا

خبدمــــة التــــدوين إىل عــــن عــــدم اهتمــــامهم  ) % 79.16(معظــــم أفــــراد العينــــة عــــرب و  .14
ــا كمظهـــر هــام لتعزيـــز مظــاهر التفاعليـــة عــرب بـــرامج إذاعــة جيجـــل يف  جانــب عــدم االعتـــداد 

عـن أمهيـة تبـين خدمـة التـدوين %  20.83أفـراد مـن العينـة وبنسـبة  05الوقت الذي أعرب 
مجهور برامج إذاعـة جيجـل  خيار تكنولوجي تفاعلي أماممن طرفهم ومنح اخلدمة ك اإللكرتوين

  .احمللية
ــــين خدمــــة الرســــائل الفوريــــة خــــالل الــــربامج  .15 ويف ســــياق قيــــاس درجــــة الــــوعي بأمهيــــة تب

التفاعليــة إلذاعــة جيجــل احملليــة فــإن رأي األغلبيــة مــن أفــراد عينــة الدراســة واملقــدر نســبتها ب  
الفوريـــة الـــيت متنحهـــا وســـيلة اهلـــاتف النقـــال واملســـاند لفكـــرة تبـــين خدمـــة الرســـائل % 87.50

كخيـار    smsرسـائل ال  مـن أفـراد العينـة اقتنـاعهم بأمهيـة 21مبختلف أجياهلا حيث أكد 
التفاعليــة بينمــا بلغــت نســبة املعارضــني   هلــذا الــرأي  تكنولــوجي تواصــلي  أمــام مجهــور الــربامج 

  .فردا  24أفراد من جمموع  03مبعدل %   12.50
ـممن أفـراد العينـة  %  70.83  نسبة ت كما أوضح .16  يف تكـوين أي يتلقـوا مل أ

ـال، هـذا خـارج مؤسسـة إذاعـة  خاصـا تكوينـا تلقـوا فقـد مـنهم   % 29.17نسـبة أمـا ا
ـذا يعملـون الـيت جيجـل   مبجـال يهتمـوا مل العينـة أفـراد معظـم أن اسـتخالص ميكـن ـا  و

 أساسي كشرط متنحها وسيلة اإلنرتنت ، التكوين حول خصوصيات اخلدمات التفاعلية اليت
 .ملمارسة املهام املتعلقة مبجال اإلخراج اإلذاعي

، عـــن عـــدم اســـتعماهلم خلدمـــة الفـــوروم )% 100(عـــرب أفـــراد عينـــة الدراســـة وبنســـبة  .17
االشــبكي أي منتــديات النقــاش عــرب الــواب كفضــاء امتــدادي للخدمــة التفاعليــة حــول مواضــيع 

ال للحوار والنقاش واملشاركات اجلماهريية براجمهم اإلذاعية اليت تفت  .ح ا
ويف ســــياق قيــــاس درجــــة وعــــي القــــائم علــــى إخــــراج الــــربامج التفاعليــــة بإذاعــــة جيجــــل  .18

 10باإلضـــافة الـــيت ميكــــن أن يســـتفيد منهــــا انطالقـــا مــــن اعتمـــاد الفــــوروم الشـــبكي فــــإن رأي 
مــوع اإلمجــايل املقــدر ب مهيــة اخلدمــة فيمــا جــاء فاعــل قــد عــربوا عــن عــدم أ 24قــائمني مــن ا

منهم ألمهيتها وقد تدرجت بنسب متفاوتة بني متوسط األمهية ومهم وغاية األمهيـة  14إدراك 
. 



عـن ) % 100(عمومـا  القائمون على الربامج التفاعلية بإذاعـة جيجـل ،كشف كما   .19
عــدم تـــوفر خدمــة الربيـــد الفــوري برباجمهـــا التفاعليــة املذاعـــة عــرب أمـــواج حمطــة جيجـــل احملليـــة يف 

ـــا امـــتالك مجيـــع أفرادهـــا أكـــدتالوقـــت الـــذي  ألجهـــزة اهلـــاتف النقـــال و يف بعـــض  العينـــة ذا
 أجيـالونظرا لكون خدمة الرسائل القصرية متـوفرة عـرب أبسـط . األحيان األجيال املتطورة منها 

 . أمر اعتمادها غائب بشكل كلي عرب برامج إذاعة جيجل  أناهلواتف النقالة إال 
عــــن رأي أفــــراد العينــــة خبصــــوص قيمــــة التــــدريب املهــــين علــــى اســــتخدام تطبيقــــات  أمــــا  .20

ا أغلــب أفــراد  التكنولوجيـا التفاعليــة  بغــرض التوظيــف عـرب براجمهــا اإلذاعيــة حيــث أكـد ضــرور
التـدرب علـى اسـتخدامها  أمـر)  % 29.16(جدت نسـبة ، بينما و ) % 70.83(العينة  

 .وتوظيفها غري ضروري
واســـتنادا ملـــا مت التوصـــل إليـــه بشـــأن مســـتوى إدراك القـــائم علـــى إخـــراج الـــربامج التفاعليـــة      

ويف طليعتهــا الفضــاء الشــبكي  -بإذاعــة جيجــل  للخــدمات التواصــلية عــرب الفضــاءات الرقميــة
املتعـــدد اخلــــدمات علــــى غــــرار مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي واملنتــــديات اإللكرتونيــــة واملــــدونات 

صوتية وأخرى يتعني على القائم باالتصال عرب املؤسسـات اإلعالميـة الرمسيـة إدراكهـا اخلطية وال
إدراكــا رقميــا يعــادل مســتوى االســتخدام الرقمــي الــذي بلغــه اجلمهــور اإلعالمــي  يف احتكاكــه 

  -بالوســائط الرقميــة واندماجــه عــرب فضــاءات العــامل االفرتاضــي  والتعــاطي مــع مــواده االتصــالية
ـــم تتحقـــقالفرضـــية افـــأن  ـــى للدراســـة ل إذا مـــا انطلقنـــا مـــن جمموعـــة  املرتتبـــات املعتمـــدة   ألول

واملتعلــق أساســا بقيــاس مســتوى اإلدراك الرقمــي خلــدمات الــواب التفاعليــة واهلــاتف اجلــوال، يف 
  :اختبار الفرضية األوىل اليت تنص بأنه 

التفاعليــة عبــر  يــولي القــائمون علــى إخــراج بــرامج إذاعــة جيجــل المحليــة اهتمامــا بالخــدمات
 .الوسائط الرقمية 

الوســائط  معــدل اســتخدامباملتعلــق  حبثنــا مقابلــة مــن اســتمارةالثــاين  احملــور مــع مــوازاةو 

ـــة بإذاعـــة جيجـــل ـــرامج التفاعلي ـــة إخـــراج الب ـــة خـــالل عملي قـــد ف،  التفاعليـــة الرقمي

 : الذكر توصلنا إىل النتائج التالية

القـــائميين علـــى البـــرامج  اســـتخداممعـــدل تشـــري البيانـــات احملصـــل عليهـــا خبصـــوص  .21
ـــة ـــة لوســـائط التكنولوجيـــات الحديث ا التواصـــلية  التفاعلي %   70.83 أن نســـبة وفضـــاءا



 16.16أبــدا فيمـا كانـت اإلجابــة بنـادرا بنســبة ال يسـتخدمون فـرد  17مـنهم أي مـا يعــادل 
 %. 12.5أجابوا بأحيانا أي بنسبة فقط أفراد  03أفراد  و  04أي ما يساوي % 

فقــط %  16.66نســبة املســتخدمني خلــدمات الشــبكة العنكبوتيــة التفاعليــة بلغــت  .22
مســتخدمني مـن جممــوع القـائمني علـى الــربامج التفاعليـة عــرب إذاعـة جيجــل  04مـا يعـادل  أي
فـــردا فقـــد أكـــدوا عــــدم  20مــــا يقابـــل ال%  83.33البـــاقي مـــن النســـبة اإلمجاليـــة أي  أمـــا

 .يةاستخدامهم لفضاءات اإلنرتنت التفاعل
غالبيــة القــائمني علــى الــربامج التفاعليــة عــرب إذاعــة جيجــل ال مينحــون للجمهــور فرصــة  .23

التواصـل عـرب خدمـة الربيـد اإللكـرتوين وهـذا حسـب مـا دلـت عليـه نسـبة اإلجابـة بأبـدا والبالغــة 
قائمــا علــى هــذه الــربامج ذات الطــابع التفــاعلي  يف مقابــل إجابــة  20أي مــا يــوازي  % 80
مـــوع اإلمجـــايل وبنســـبة  04 باعتمـــاد اخلدمـــة الربيديـــة اإللكرتونيـــة كمظهـــر مـــن % 20مـــن ا

مظاهر التفاعلية اليت تتيح فرصة مشاركة اجلمهور عربها وتواصل القائمني بدورهم معهم ولكـن 
 ى طول حلقات برامج الشبكة اإلذاعيةبصفة مؤقتة وليس عل

دلــت إجابــات القــائمني علــى الــربامج التفاعليــة مــن املســتخدمني أحيانــا خلدمــة الربيـــد  .24
م للربيد اإللكرتوين غلبا ما تكون ألجـل اسـتقبال  اإللكرتوين خالل إخراجها ،  أن استخداما

خبصـــوص مواضـــيع   مشـــاركات  اجلمهـــور زمـــن الربنـــامج إىل جانـــب املالحظـــات واالقرتاحـــات
جــرد لكــل منــط فيمــا انعــدم اســتخدام الربيــد اإللكــرتوين لغــرض % 50احللقــات وذلــك مبعــدل 

 .وفق الطرق اإلحصائية اليت متنحها اخلدمة املذكورة استطالعات رأي اجلمهور
ــــــربامج التفاعليــــــة إلذاعــــــة جيجــــــل  وفقــــــا  .25 ــــــى ال ــــــات القــــــائمني عل ــــــإن مجــــــيعهم إلجاب   ف
الربيـــد الفـــوري الـــيت مينحهـــا وســـيط اهلـــاتف اجلـــوال  والـــيت  ال يســـتخدمون خدمـــة) 100%(

 .  smsتسمح للجمهور بإرسال رسائل قصرية أي ال
فئـــة قليلــــة مــــن القــــائمني علــــى الـــربامج التفاعليــــة بإذاعــــة جيجــــل  واملقــــدر عــــددهم  إن .26

يعتمـــــدون إحـــــدى خـــــدمات شـــــبكة اإلنرتنـــــت و هـــــي   .%12. 50أفـــــراد و نســـــبة 03ب
، كفرصــة للتواصــل مــع هــذه النوعيــة مــن الــربامج يف الوقــت يؤكــد أغلبيــة   المواقــع االجتماعيــة

 .عدم اعتمادها أبدا خالل إخراج براجمهم ذات الطابع التفاعلي %87.50أفراد العينة
ني مـن القـائم  األقليـة املسـتخدمةموقع الفايسبوك هـو املوقـع الـذي حيظـى باهتمـام يعد  .27

ل االجتمـاعي الـيت توفرهـا الشـبكة العنكبوتيـة  بينمـا تنعـدم على الربامج التفاعلية  ملواقع التواصـ



نسـبة اســتخدام املواقــع األخـرى علــى غــرار موقــع التـويرت حيــث تتطــابق النتيجـة مــع مــا توصــلت 
إلية اإلحصائيات اليت تؤكد شـعبية موقـع الفايسـبوك بالعـامل أمجـع غـري أن احملاولـة تظـل حمتشـمة 

  .   جيجل التفاعلية جدا لدى القائمني على برامج إذاعة 
الغياب الشبه الكلي ملمارسي خدمة التدوين  اإللكرتوين   ألهـداف مهنيـة جاء تأكيد  .28
حول مواضيع وحلقات الربامج التفاعلية اليت تتوفر عرب الشـبكات  الرباجميـة املومسيـة  )  99%(

ن  جممـوع مـ%)  01( إلذاعة جيجل احمللية  من أفراد عينة الدراسة ماعدا ممـارس واحـد فقـط
 .فردا  قائما على  هذه النوعية من الربنامج  اإلذاعية 24

خــــالل )%82.75(خدمـــة التواصــــل عـــرب اهلــــاتف هـــو الـــنمط األكثــــر اعتمـــادا تعـــد  .29
ــا ، فيمــا  إخـراج الــربامج ذات الطــابع التفاعليــة بإذاعـة جيجــل ومنــذ انطالقــة اخلدمـة اإلذاعيــة 
تـــــأيت احملـــــاوالت غـــــري الدائمـــــة يف اعتمـــــاد خدمـــــة الربيـــــد اإللكـــــرتوين يف املرتبـــــة التاليـــــة وبنســـــبة 

 قائمني فيما احتلت خدمة الربيد العادي املرتبـة اخلـرية مـن حيـث 03وبشهادة %  10.34
  .% 6.89استخدامها يف اإلخراج وذلك بنسبة 

وســيط اهلــاتف   اعتمـاد  القــائمون علـى إخــراج الــربامج التفاعليـة بإذاعــة جيجــل  لفضـي .30
يــــــأيت يف املقدمــــــة بنســــــبة حيــــــث خــــــالل عمليــــــة إخــــــراج الــــــربامج التفاعليــــــة بإذاعــــــة جيجــــــل 

الربيــد اإللكــرتوين  و% 29.41، لتليهــا علــى التــوايل خدمــة الربيــد الفــوري ب)70.58%(
 %... 5.88، وأخريا الربيد العادي  ب %   23.52ب
تبـين خمــرج هـذه النوعيــة مـن الــربامج خلـدمات  الوســائط احلديثـة التفاعليــة  أمـا خبصــوص .31

على غرار خدمة الربيد اإللكرتوين و الرسائل القصرية ، املدونات الصوتية  واملواقـع االجتماعيـة 
مقابــــل موافقــــة %  83.33نســــبة مقــــدرة بب مدم مــــوافقتهعــــن عــــفقــــد أكــــد الفــــاعلون ...

  . قائمني فقط 04أي ما يعادل % 16.66
يف إذاعة جيجل وبشـكل كـاف ، التـزم  احلديثة االتصال تكنولوجيا وسائط توفر وعن .32

عــدم إبــداء رأيهــم فيمــا جــاءت النســبة بالتســاوي بــني املعرضــني واملــوافقني مبعــدل  16.67%
  .% 41.66أفراد لكل فئة ونسبة 10

خـالل  إدارة إذاعـة جيجـل اسـتخدام الوسـائط التفاعليـة احلديثـة تشـجيعلـق بتعوفيمـا  .33
موافقتهـا للـرأي فيمـا عارضـت )  %50(غالبيـة أفـراد  العينـة  أكـدتإخراج  الـربامج التفاعليـة 

 .احلياد خبصوص األمر%) 12.5(والتزمت النسبة الباقية %) 37.50(نسبة 



احتياجـات  إذاعـة جيجـل مـع يف املسـتخدمة وسـائط التفاعـل  تناسـبأمـا بشـأن  .34
مقابـل % 87.5موافقـة معظـم أفـراد العينـة وبنسـبة  جـاءت مجهور برناجمك اإلذاعـي التفـاعلي

  .% 12.5معارضة 
املتعلقـة بأشـكال التفاعليـة  اجلوانـب يف املسـتمر التطـوير بـربامج اإلدارة اهتمـام  وعـن .35

% 83.33ـذا اخلصـوص فقـد عـارض أفـراد العينـة ونسـبة عرب برامج إذاعة جيجـل و املوظفة 
احليــاد خبصــوص األمــر بينمــا % 16.66قضــية التطــوير املســتمر فيمــا التزمــت النســبة الباقيــة 

  .انعدمت نسبة املوافقني متاما 
ــــة ودرجــــة تأهيلهــــا الســــتخدام أمــــا خبصــــوص  .36 مهــــارات القــــائمني علــــى الــــربامج التفاعلي

ــــة ــــة احلديث ــــرامج إذاعــــة جيجــــل ذات الطــــابع  الوســــائط التفاعلي ــــرية خــــالل إخــــراج ب ــــة كب بفعالي
تــه مقابــل معارضــة قعــن مواف%  41.66قائمــا وبنســبة  11التفــاعلي فقــد أعــرب مــا يعــادل 

ـــبينمـــا فضـــل النســـبة الباق%  37.5 م و اجليـــدالتـــزام %16.66ة ي  خبصـــوص تقيـــيم مهـــارا
م ط التكنولوجية الرقمية على غرار الشـبة لتبين اخلدمات املتطورة واليت متنحها الوسائ استعدادا

  ..العنكبوتية  وجهاز اهلاتف النقال 
ــــة بإذاعــــة  .37 ويف ذات الســــياق فقــــد جــــاءت توضــــيحات القــــائمني علــــى الــــربامج التفاعلي

بعض الصــعوبات الـيت تطــرق إليهــا أفـراد عينــة الدراســة عقـب الســؤال املفتــوح الــذي مت جيجـل لــ
ـــ % 58.53أجـــاب طرحـــه حيـــث  ـــة ب أن جتاهـــل مجهـــور إذاعـــة جيجـــل لفضـــاءات مـــن العين

 التواصل اليت متنحها الوسائط
واملثـبط لإلبــداع الـذي يتــأتى  إىل أن اجلــو العـام للعمــل% 29.26فيمـا ذهبــت نسـبة  .38

 قد بـات يشـكل لـديهم عائقـا دون الـتمكن مـن و باإلذاعة عن تثمني املبادرة واجلهد اإلضايف 
التقـين  ذالصـعوبات يف عوائـق التنفيـ% 12.19توظيف الوسائط احلديثة بينما خلصت نسـبة 

  .على الدوام نتيجة األعطاب التقنية اليت تلحق خبدمة اإلنرتنت
الــيت مفادهــا أنــه بصــحة الفرضــية الثانيــة للدراســة ســبق مــن النتــائج فإننــا نقــر  وبــالرجوع إىل مــا      

لبـــرامج لإخـــراج أنمـــاط اإلخـــراج اإلذاعـــي  مســـتوى اإلدراك الرقمـــي للخـــدمات التفاعليـــة يحـــدد
حيث جاءت النتائج لتربز النمط التقليدي املتبع يف إخـراج الـربامج التفاعليـة بإذاعـة جيجـل . التفاعلية

مــن خــالل االقتصــار علــى اســتعمال وســيلة اهلــاتف كفضــاء تواصــلي دون غــريه مــن الوســائط التواصــلية 
صـال الرقميـة واعتـذر عـن اسـتخدامها القـائمون علـى الـربامج التفاعلية اليت منحها عصر تكنولوجيـا االت



ذه اإلذاعة احمللية الفتية اليت تسعى لتجسيد السياسة اإلعالمية اجلواريـة بعيـدا عـن جمـاالت االسـتفادة 
من التقانية الوسائطية واخلدمات الشبكية وهو ما قد يربره غياب عامل اإلدراك الرقمـي هلـذه اخلـدمات 

  .املرتتبات العلمية اليت قد تؤكد اختبار الفرضية املنطلق منها سلفا  احلديثة كأهم

  النتيجة النهائية:  
أن القــائمني علــى الــربامج والــيت وردت بالدراســة  االســتنتاجاتانطالقــا مــن جممــوع النتــائج و  نقــر       

خــراج والـيت تتــدرج بــني ممثلـني يف الطــواقم الفنيــة املشـرفة علــى عمليـة اإل التفاعليـة بإذاعــة جيجـل احملليــة 
للوســائط التكنولوجيــة الرقميــة  موضــوع الوراثــة االســتعماالتية بعيــدينمهــام اإلعــداد والتقــدمي والتنســيق ،

 ،جوسـيان جـوي للباحـث   La généalogie d’usage وفق املفهوم الذي جـاءت بـه قاعـدة 
ـــا جمموعـــة العـــادات املتجـــدرة واملتأصـــلة لالســـتعماالت اخلاصـــة بالتقنيـــات  حيـــث حـــدد معناهـــا يف كو

  .ثتها العينة من استعماالت وعادات قدمية لتقنيات اتصالية تقليدية ر احلديثة لالتصال تكون قد و 
ـا أكثـر مـن فبالرغم من أن اإلذاعة الصوتية اليوم ونقصد يف الزمن الرقمـي ، مطالـب الفـاع        لون 

ا  أي وقت مضى بعدم الغفل عن دور الوسائط التكنولوجية الرقمية احلديثـة واحلـرص علـى تبـين خـدما
التواصلية دون أن تبىن مبدأ احلتمية التكنولوجيـة ، فإننـا نـرجح عالقـة العينـة مـع التقنيـات احلديثـة عامـة 

ا التفاعلية على وجه اخلصوص تبقى عالق ائية ويبقـى مـع ذلـك رسـم مالمـح واإلنرتنت وخدما ة غري 
جهاز االستعماالت يف الوقت احلايل أمر مؤقتا ألن اجلهاز الذي حاولنا حتديده هو جهـاز مسـتحدث  
ائيا إال باكتساب عـادات اسـتعماالتية تتأصـل مبـرور الوقـت وتنـتظم  كلية عند أفراد العينة ولن يصقل 

فالعالقـة بـني . مـن وجهـة نظـر علـم اجتمـاع االسـتعماالت وتتواتر، فتصبح مادة معقدة ميكن دراسـتها 
القــائمني علــى الــربامج التفاعليــة إلذاعــة جيجــل والتقنيــات احلديثــة التواصــلية هــي عالقــة ال تــزال حتــاول 
اخلروج من حالة احلـذر والتحاشـي إىل خطـوة أكثـر إجيابيـة يف حماولـة لالنسـجام مـع هـذا املعطـى التقـين 

علـى أن ترتقـي هـذه .لذي معطيات البيئة اإلعالمية يف الزمن الرقمي يف اجلزائراحلديث أو املستحدث ا
االســـتعماالت احملتشـــمة يف املســـتقبل وتنـــتظم مـــع مـــرور الوقـــت لتأخـــذ شـــكلها النهـــائي املفـــروض وفقـــا 
للسياق التكنولوجي الذي تعيشها الـنظم اإلعالميـة ليصـبح معطـى إعالميـا وممارسـة إعالميـة طبيعيـة يف 

  .  قتضيات الثقافة االتصالية الرقمية إطار م
  
  
  



    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االقتراحـات والتوصيـات: المطلب الثاني 
    

بنــاءا علــى نتــائج الدراســة املســحية للقــائمني علــى إعــداد وتقــدمي وإخــراج الــربامج التفاعليــة عــرب        
ـــدف التعـــرف علـــى واقـــع  ـــال اإلاحملطـــة اإلذاعيـــة لواليـــة جيجـــل  خـــراج اإلذاعـــي للـــربامج الـــيت تفـــتح ا

للمسـامهات اجلمهــور بآرائهـا ووجهــات النظـر حــول املواضـيع الــيت تتناوهلـا بــاحلوار والنقـاش وفــق لقاعــدة 
ا  ا ومقرتحا   : امللخصة يف التايل التبادل والتشارك والتفاعل ، تقدم الباحثة توصيا

إلدراك الرقمـي لــدى القــائمني علـى الــربامج التفاعليــة أشـارت نتــائج الدراسـة إىل اخنفــاض معــدل ا     
بإذاعـة جيجـل يف عمومـه واســتنادا للنتـائج املتوصـل إليهــا باالعتمـاد علـى مقيــاس ليكـرت والـيت أكــدت 

مفــردة مت جــرد إجابتهــا انطالقــا مــن بطاقــات  24الســلبية النســبية لــدى عينــة الدراســة البــالغ عــددهم 
النتــائج الــيت جتعــل مــن اإلدارة علــى هــذه املؤسســة اإلعالميــة مطالبــة املقابلــة املصــممة منهجيــا ، وهــي 

أكثـــر بـــاالقرتاب مـــن الفـــاعلني مبجـــال اإلنتـــاج واإلخـــراج اإلذاعـــي وخاصـــة الطـــواقم الفنيـــة علـــى غـــرار 
املخـــرجني واملعــــدين وكـــذا املقــــدمني وحتسيســـهم بأمهيــــة تبـــين  املعطــــي التكنولـــوجي الرقمــــي علـــى غــــرار 

الشبكية وضرورة اعتمادها لتحقيـق األثـر اإلجيـايب يف تفعيـل مبـدأ الـربامج التفاعليـة  اخلدمات التواصلية 
وجتســيد سياســة اإلعــالم اجلــواري الــذي يتعــني أن يكــون أكثــر قربــا مــن اجلمهــور وتعاطيــا مــع مواضــيعه 

  .احلياتية 



حســيس وتوصــي الباحثــة بضــرورة اعتمــاد خطــة تدريبيــة لطــاقم إذاعــة جيجــل تــدور حــول الت         
بأمهيــة تواجــد  القـــائمني علــى الـــربامج اإلذاعيــة عمومـــا والتفاعليــة علـــى وجــه اخلصـــوص عــرب فضـــاءات 
الشبكة العنكبوتية كطرف مبادر للتفاعل واحلوار أمام مجهـور إذاعـة جيجـل الـذي يتسـع ليشـمل فئـات 

تمع وعلى تنوعها  ع الرتكيـز أيضـا علـى مع التنويـه علـى أمهيـة تـزامن عقـد دورات تدريبيـة للعـاملني مـ.ا
ا لإلقـالل مـن العراقيـل الـيت قـد تواجـه  الصيانة الدورية للتقنيات احلديثة والتجديد املعلومايت عرب خدما

  .طريف االتصال خالل تفاعلهما 
ونقـــرتح يف الســـياق ذاتـــه بعـــض األمـــور الـــيت جتعـــل بـــرامج إذاعـــة جيجـــل أكثـــر جتســـيدا ملبـــدأ مشـــاركة   

ا مجاهري الوسائل اإلعالمية الغربية منذ  اجلمهور مشاركة إعالمية ترتقي به من درجة السلبية اليت جتاوز
  :تطعيم اخلدمة بالتقنية الرقمية وذلك فيما تعلق ب

 خدمة متاح استعماهلا باحملطة فيمـا جيـد القـائمون صـعوبة يف تـداوهلا خدمة البريد اإللكتروني ،
اجلمهــور عليهــا ومــن جهتنــا نــرى أن املنطــق يقــود إىل واالنتظــام يف اســتعماهلا حبجــة عــدم إقبــال 

ضرورة التبين واملداومة عليه ونقرتح أن يتم ختصيص قائم لكل برنـامج تفـاعلي  يتحـدد دوره يف 
اسـتقبال الرســائل اإللكرتونيـة احلاملــة ملشـاركات اجلمهــور املسـتمع واملتفاعــل مـع مواضــيع بــرامج 

علمي يستند إىل اإلحصاء والتفيئـة وتقـدمي النسـب إذاعة جيجل من جهة وتقدميها وفق طرح  
كمــا نـذهب إىل اعتبــار هـذه الرســائل .املئويـة املعـربة عــن آراء املسـتمعني املتواصــلني عـرب النـت  

مصــدر أصـــليا ملعرفـــة االحتياجـــات اإلعالميـــة للجمهـــور حيـــث يســـمح هـــذا الفضـــاء التواصـــلي 
ديــــد بعــــض الزوايــــا املمكــــن معاجلــــة ميكــــن مــــن حتباســــتقبال االقرتاحــــات خبصــــوص  املواضــــيع و 

  .املواضيع من خالهلا وغن كانت قد طرحت من قبل بشكل عام 
 كامتــداد تكنولــوجي متنحــه شــبكة اإلنرتنــت أمــام   لفورومــاتأو ا خدمــة المنتــديات الحواريــة

مسـتخدميها وهنــا يتســاوى القــائم باالتصــال مــع أفــراد اجلمهــور املســتمع يف رأيهــا عنــدما يتعلــق 
ــذ ا املعطــى التكنولــوجي احلــديث الــذي يســمح باســتمرار جــو التبــادل والتفاعــل حــول األمــر 

والتأســـيس لثقافـــة احلـــوار والتواصـــل مـــع  -لواليـــة جيجـــل-الـــربامج الـــيت تقـــدمها احملطـــة اإلذاعيـــة
براجمها من طرف خمتلف الشرائح العمرية اليت فضلت التواجد رقميا عـرب فضـاء اإلنرتنـت بـديال 

  .ريعن التواجد التناظ
 ـــــة وعلـــــى اخـــــتالف مواقعهـــــا وبـــــالرغم مـــــن آالف الصـــــفحات  خدمـــــة الشـــــبكات االجتماعي

اإللكرتونية الشخصية واملؤسساتية إال ان إذاعة جيجل وبطاقمهـا الشـاب بعيـدة عـن اسـتخدام 
هـــذه الفضـــاءات علـــى غـــرار الفايســـبوك والتـــويرت ومايســـبس وبيبـــو وأخـــرى وفـــق مفهـــوم الوراثـــة 



وي وإن بدت االجتهادات الفردية لدى بعض أفراد الطـاقم اإلذاعـي  االستعماالتية جلوسيان ج
ـذا الشـأن تبـين اخلدمـة اإلنرتنتيـة  الفيت إال أن مستوى استعماهلا ال يـزال حمتشـما، وحنـن نقـرتح 
لزامــا لكـــل برنــامج تفـــاعلي واالرتقـــاء عــن الوســـيط الوحيــد املعتمـــد وهـــو اهلــاتف واالبتعـــاد عـــن 

بــار اجلمهــور أهــم العوامــل املثــبط لنشــاط القــائم باالتصــال عنــدما احلجــج الــيت تــذهب إىل اعت
يتعلــق األمــر باســتخدامها  كــون اعتمــاد اخلدمــة ومنحهــا فضــاءا تواصــلي أمــام اجلمهــور واجــب 
علــى إلقــاء باالتصــال وحــق اجلمهــور الــذي يكفلــه مبــدأ دميقراطيــة االتصــال وحــق الوصــول إىل 

حيــث جنــد يف اعتمــاد صــفحة إلكرتونيــة علــى مواقــع .ة املعلومــة عــرب الوســائط االتصــالية الرقميــ
الشبكات االجتماعية األكثر شعبية على غرار الفايسـبوك والتـويرت أمـرا ممكـن إجنـازه ومـن شـانه 

  .أن جيعل للربنامج اإلذاعي امتدادا رقميا شبكيا حمفزا لكال طريف العملية االتصالية 
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إذاعـــة جيجـــل  مـــن خـــالل النتـــائج الفرعيـــة الـــيت توصـــلت إليهـــا الدراســـة ميكـــن القـــول أن ، و         

ا اإلطـــار اجلغـــرايف الـــذي أنشـــأت ألجلـــه  اليــــوم   كمؤسســـة إعالميـــة خدماتيـــة يتجـــاوز حـــدود خــــدما
وفرهــا اإلعــالم مــن مســتوى اخلدمــة التفاعليــة الثانيــة علــى األقــل  الــيت يقريبــة مطالبــة أكثــر بــأن تكــون 

 .الشــبكي اليــوم ، والــيت يطمــح املســتمع ســيما املنتمــي الفئــة العمريــة الثانيــة والثالثــة  يف وصــوله معهــا 
تكنولـوجي    ليعـدكت وتفاعليـا، فردانيـا املسـتمعني يف الـزمن الرقمـي  اسـتهالك  أصـبح خاصـة وقـد

 أصـبح احلديثـة اإلذاعـة فجمهـور احلاشـد، اجلمهـور مفهـوم ومـن التقليـدي، اخلطـي االسـتماعملسـتوى 

 أكثـر دوليـة صـارت احملليـة  واإلذاعـة ملموسا، واقعا الطلب حتت الراديو أصبح قد فاليوم أكثر، مشتتا
الوسـائط  طريـق عـن إليهـا االسـتماع وتـوفر خـدمات  املتعـددة، الوسـائط تطبـق اإلذاعة هذه كانت إذا

فضـال عـن تـوفري جمـاالت املشـاركة يف  وغـريه واحلاسـوب النقـال واهلـاتف كـالتلفزيون االتصالية احلديثة ،
إنتاج الربامج اإلذاعيـة علـى غـرار املضـامني القائمـة علـى اخلدمـة التفاعليـة  يف سـياق اإلعـالم التشـاركي 

  . الذي يعتد باجلمهور أو املتلقي طرفا فاعال يف حتقيق استمرارية املضامني اإلذاعية
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