
 9112-11-5| تأريخ اإلصدار:  بعاث والنشر العلمي | اإلصدار السالألبحالمجلة األكاديمية 

  

 

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                1  

ISSN: 2706-6495 

 

 

 

 

 

 

 

 

وسائل االعالم السودانية )  االتصال لتكنولوجياالتطورات التاريخية 

 ( نموذجا  

 ماهر عبد هللا البوشي/ عداد إ

  سودان ال/   جامعة السودان المفتوحة 

    _b85@gmail.commaher: ailEm 

   

 

 المستخلص

شهد في فترة قصيرة تحوال حاسما بفضل التطورات التكنولوجية التي يقوم عليها حيث أصبح يشكل  االتصاالتقطاع 

المعرفة، الذي يعتمد على المعلومة وطرق إيصالها في أقصر  اقتصادالجديد أو  باالقتصادالبنية التحتية لما يعرف اليوم 

فاالتصالوقت وبأقل تكاليف.   وي بداخلها عمليات فرعية أو أوجه نشاط متنوعة قد الرئيسية التي تنط يمثل العملية 

. وسنذكر في هذا البحث التطورات التاريخية في وسائل االتصال بأخذ بعين االعتبار التطور  تختلف من حيث أهدافها

 الحاصل في وسائل االعالم واالتصال السودانية .

 وسائل االتصال ، االعالم ، التواصل ، االعالم السوداني الكلمات المفتاحية: 

 

 

  

 

 

http://www.ajrsp.com/
mailto:maher_b85@gmail.com


 9112-11-5| تأريخ اإلصدار:  بعاث والنشر العلمي | اإلصدار السالألبحالمجلة األكاديمية 

  

 

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                2  

ISSN: 2706-6495 

 

 

 

Historical developments in communication technology 

 (Sudanese media as a model) 

By: Maher Baloshi 
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Abstract:  

In a short time, the telecommunications sector has undergone a decisive transformation 

thanks to the technological developments that underpin it. Communication is the main 

process within which various sub-processes or activities involve different objectives. We 

will mention in this paper historical developments in the means of communication taking 

into account the development in the Sudanese media and communication. 

Keywords: 

Media, communication, communication, Sudanese media  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 9112-11-5| تأريخ اإلصدار:  بعاث والنشر العلمي | اإلصدار السالألبحالمجلة األكاديمية 

  

 

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                3  

ISSN: 2706-6495 

 

 المقدمة:

عة بين أحدثت القطي التي واالتصاليشهد التاريخ بأن البشرية مرت بعدة ثورات وآخرها هي ثورة تكنولوجيا المعلومات    

ونتيجة لهذه التطورات تزايد الطلب على هذه تكنولوجيا، وبالتالي أصبحت  كل ما هو قديم وأصبح جديد اليوم قديم الغد.

 لواالتصاهذه األخيرة هي مورد أكثر أهمية بالمقارنة بالموارد الكالسيكية، مما أصبح االهتمام بتكنولوجيا المعلومات 

 ية.ته األساسية هي المعلوماتنقطة القوة والتميز في عصر سم باعتبارهاالمستوفية الشروط المشغل الشاغل ألي مؤسسة 

فنجد أنه شهد في فترة قصيرة تحوال حاسما بفضل التطورات التكنولوجية التي  االتصاالتوإذا نظرنا أيضا إلى قطاع    

على  المعرفة، الذي يعتمد اقتصادالجديد أو  باالقتصاديقوم عليها حيث أصبح يشكل البنية التحتية لما يعرف اليوم 

الرئيسية التي تنطوي بداخلها عمليات  يمثل العملية فاالتصالالمعلومة وطرق إيصالها في أقصر وقت وبأقل تكاليف.  

إال أن المتغير  ...(فرعية أو أوجه نشاط متنوعة قد تختلف من حيث أهدافها )اإلعالم بأنواعه، الدعاية، الدعوة، اإلعالن

يربطها هو كونها عمليات اتصالية تستخدم فنون االتصال ووسائله وتكنولوجياته في تحقيق أهدافها، من الرئيسي الذي 

 خالل توصيل رسائلها االتصالية المتضمنة معلومات مقصودة.

 مشكلة البحث:

، الجديد، ونظًرا للجدل الواسع القائم اإليصالتتمثل مشكلة البحث في ارتباط فئات عريضة من المستخدمين بوسائل  

سنتعرف على التطور التاريخي لوسائل االتصال، وسنسلط الضوء على المجاالت التي يبرز فيها كل نوع من وسائل 

 االتصال الحديثة، وسبل توظيفه إيجابي ًا.

 ومراحل تطوره وأنواعه. أما بخصوص التساؤالت التي يجيب عنها البحث عن وسائل االتصال: فماهية وسائل االتصال

 أهمية البحث:

 التعرف على مفهوم وسائل االتصال. -

 التعرف على مراحل تطورها. -

 التعرف على أنواعها وأهميتها. -

 اإلعالم السوداني وسائل االتصال و نشأة وتطورالتعرف على   -

 مصطلحات البحث:

 االتصال:

خاللها المتصل بنقل معلومات أو رسائل إلى المتصل به من االتصال ضد االنقطاع. وهو عملية أحادية الطرف. يقوم من 

 .أجل تحقيق هدف ما، وذلك بواسطة لغة مشتركة بينهما، ال يتحقق االتصال من دون توفرها
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 التواصل:

والتواصل  .التواصل ضد االنقاع أيضا، وهو عملية ثنائية، يقوم كل طرف فيها بنقل معلومات أو رسائل للطرف اآلخر

 .ة عن عالقة تقام في األساس من أجل إنشاء ارتباط سواء بين األشخاص أو األشياءبذلك عبار

 .كما يمكننا القول بأن التواصل هو وسيلة يتم استخدامها بغرض نقل وتبادل المعلومات بين جهتي اتصال أو أكثر

 الحديثة: االتصالوسائل 

الحديثة هي الوسائل التي من خاللها يتمكن اإلنسان للتواصل مع العالم بأكمله، حيث أصبحت من أهم  االتصالتُعد وسائل  

عنها، كما أن هذه الوسائل سهلة على اإلنسان الحياة، ألنها تقرب  االستغناءالضروريات التي ال يمكن العيش بدونها أو 

 الحديثة. االتصالسائل الحديثة يوضح أهمية و االتصالبين المسافات وتعريف وسائل 

 الدراسات السابقة:

من  ماجستيرم وهي رسالة 1991 -1991( السودانيةوسائل اإلعالم  تطوير)شبكة المعلومات ودورها في  -1

استخدم الباحث  للباحث أشرف قرشي وتعتبر هذه الدراسة دراسة وصفية حيث اإلسالميةجامعة امدرمان 

المنهج الوصفي وطرقه المختلفة واعتمد كذلك علي المنهج التاريخي واستخدامه في متابعة مواقع وسائل 

اإلعالم علي شبكة اإلنترنت في محاولة للمزاوجة بين األساليب المختلفة لضمان الوصول إلي نتائج علي 

 تساؤالت البحث. 

 ا:توصلت الدراسة على عدد من النتائج أهمه 

  مؤسسات المعلومات ومصادرها لالتصال والتشارك في الخدمات  نبيالربط  عمليةأتاحت المعلومات

 .للمستفيدين وإتاحتها

  وصالت ال تمديدمتمثلة في قطاع االتصاالت عبر  تحتيةإلى بنية  الحديثةتحتاج شبكات المعلومات

 )األلياف الضوئية( واألقمار الصناعية وشبكات الهاتف. الحديثة

  لم تستفد وسائل اإلعالم السودانية من الكم المعلوماتي الذي توفره اإلنترنت حيث ال تتاح الفرص

للمحررين في هذه الوسائل بصورة واسعة للتعامل مع الشبكة كمصدر للمعلومات لموادهم التحريرية 

 من أخبار وتحقيقات وغيرها.

 ي قد تطرأ على األجهزة.عدم توفر الكوادر الفنية لمعالجة المشكالت الفنية الت 

اإلعالن عبر الوسائط المتعددة بالمواقع اإللكترونية، بالتطبيق على اإلعالنات في موقع سودانيز اون الين ) -2

منهج  .مان اإلسالمية للباحث أنس أحمد عبد المجيددوهي رسالة ماجستير من جامعة أم ر .(م2001

صفية والتى تستهدف تصوير وتحليل وتقويم خصائص تُعتبر هذه الدراسة من نوع البحوث الو : الدراسة

معينة أو موقف معين يُقلب عليه صفة التحديد أو دراسة الحقائق المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو 

 مجموعة من المواقف بهدف الحصول على معلومات كافية ودقيقة عنها ،
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إلعالنات المنشورة فى موقع سودانيز اون وعليه فقد استهدفت هذه الدراسة الوصول إلى وصف كامل ودقيق لل 

الين خالل سته أشهر وهى الفترة المحددة للبحث و أستخدم الباحث فيها كذلك منهج التحليل الذى يُعتبر من أهم 

المناهج المستخدمة في البحوث الوصفية و أستخدم اسلوب تحليل المضمون لإلعالنات المنشورة في الموقع 

 . خالل فترة الدراسة

 م النتائج التي توصلت إليها الدراسة:أه

 .معلنو الخدمات هم األكثر استخداماً لموقع سودانيز اون الين في نشر إعالناتهم 

 وعاطفية ألنها أكثر تأثيراً  االستماالت المستخدمة في إعالنات الموقع هي عبارة عن استماالت عقلية

 الجمهور. على

 من أهم مكونات  معظم إعالنات الموقع تستخدم النصوص والرسوم بإعتبارها مكونين وعنصرين

 وعناصر اإلعالن.

 فئات الجمهور من نساء  الجمهور المستهدف بإعالنات الموقع هو جمهور عام وذلك نسبة تشمل جميع

 وأطفال ورجال.

 

 االطار النظري

 تكنولوجيا االتصال:

يمكن القول إن تكنولوجيا االتصال هي مجموع التقنيات أو األدوات أو الوسائل أو النظم المختلفة التي يتم توظيفها لمعالجة 

المضمون أو المحتوى الذي يراد توصيله من خالل عملية االتصال الجماهيري أو الشخصي أو التنظيمي، و التي يتم من 

موعة أو المكتوبة أو المصورة أو المرئية أو الرقمية من خالل الحاسبات خاللها جمع المعلومات و البيانات المس

االلكترونية ثم تخزين هذه البيانات و المعلومات، ثم استرجاعها في الوقت المناسب، ثم عملية نشر هذه المواد االتصالية 

ى مكان آخر، و تبادلها، و قد تكون أو الرسائل أو المضامين مسموعة أو مرئية أو مطبوعة أو رقمية، و نقلها من مكان إل

هذه التقنيات يدوية أو آلية أو الكترونية أو كهربائية حسب مرحلة التطور التاريخي لوسائل االتصال و المجاالت التي 

 يشملها هذا التطور.

 لتكنولوجيا االتصال: التطورات التاريخية

نقل األخبار من شخص إلى آخر" والكالم هو الوسيلة كان االتصال في المرحلة البدائية من التاريخ عبارة عن "   

المالئمة لذلك، ثم استعمل الفرد عالمات وقع اإلتفاق عليها مسبقا كإشعال النار، الصوت، الدق لإلشعار بالخطر أو الفرح، 

ن جاءت ألكن هذه الوسائل مرتبطة بحاسة البصر أو السمع ولم تغير كثيرا من نوعية االتصال الذي يبقي شخصيا إلى 

 مرحلة االكتشافات التي أصبح االتصال فيها جماعيا، حيث ظهرت فيها الكتابة ثم الورق ثم الطباعة. 
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وبعدها جاءت مرحلة العصر الحديث الذي تطورت فيه تقنية الطباعة واستعملت وسائل أخرى أكثر سرعة لنقل 

يختي، ) المعلومات وحفظها ثم نقلها عبر الشبكات. المعلومات كالراديو، التلفاز والهاتف ثم ظهر الحاسب اآللي لتسجيل

5002) 

ويمكن تقسيم تطور الحضارة اإلنسانية من خالل منظور اتصالي وذلك من خالل اكتشاف األدوات والوسائل التي توسع 

قدرات اإلنسان الحسية على توصيل أفكاره لآلخرين. وهناك أكثر من رؤية في تقسيم المراحل التي مرت بها تكنولوجيا 

 أن البشرية، حتى منتصف السبعينات، قد مرت بأربع مراحل: االتصال عبر العصور المختلفة. فمرشالماكلوهان يرى

 المرحلة الشفوية، مرحلة الكتابة، مرحلة الطباعة، المرحلة االلكترونية.

 المرحلة األولى: المرحلة الشفاهية 

هي مرحلة ما قبل التعلم وكانت وسيلة االتصال الرئيسية فيها الكلمة المنطوقة، والحاسة األساسية هي حاسة السمع. 

وكانت الكلمات ال تشير إلى أشياء بل هي أشياء. وكانت ذاكرة اإلنسان قوية جدا، والصور الذهنية التي تصاحب أفكاره 

 صوت. سمعية، فهو يستخدم كل حواسه ولكن في حدود ال

 المرحلة الثانية: مرحلة الكتابة 

فة الدوام على ص وأضفت الكتابةكانت الكتابة هي الوسيلة األساسية للتعبير وأصبحت حاسة البصر هي الحاسة الرئيسية 

الكلمة المنطوقة، وحافظت على أهم رسائل الجماعة مما كفل لها الوجود المستمر، وظهرت الكتب المنسوخة ومهنة 

 دور حفظ الكتب، وازدهر الخبر المخطوط كوسيلة إعالمية وشكلت عمليات بيعه تجارة مزدهرة. الوراقة، و

 المرحلة الثالثة: مرحلة الطباعة

جود أ وبكميات وبشكل مقروءوفيها عرف اإلنسان الطباعة أي تجسيد المخطوطات في شكل مادي يتم استنساخه يدويا 

الطباعة إلى الفنيقيين الذين كان لهم أيضا فضل اختراع الورق، وقد بدأت نسبيا على المخطوط، ويعود السبق في معرفة 

الطباعة على قوالب خشبية ثم الفخار، حتى اخترع يوحنا جوتنبورغ الحروف الطباعية المتحركة المسبوكة من المعدن 

 م وبعدها انتشرت الطباعة في أوروبا ومنها إلى العالم كله.1441عام 

 رحلة اإللكترونيةالمرحلة الرابعة: الم

 بتجارب واكتشافات واختراعات وقد بدأتوقتنا الحاضر،  وتستمر إلىبدأت من منتصف القرن التاسع عشر  وهي مرحلة

في االتصاالت السلكية والالسلكية، واستمرت باالستقرار واالنتشار لألجهزة االتصالية الجماهيرية التي تشكل لب الثورة 

لكترونية. االمرحلة االتصاالت السلكية والالسلكية أو االنفجار االتصالية أو مرحلة الدوائر  االتصالية اآلن ويطلق عليها

 (5002)شاذلي، 

ويمكن القول إن هذه المرحلة قد أحدثت ثورة في نظم االتصال وحولت العالم إلى قرية عالمية إلكترونية يعرف الفرد فيها 

 .الكلمة كل ما يحدث فور وقوعهبالصوت والصورة و
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 مفهوم اإلتصال:

ي، )ربح مصطلح اإلتصال في اللغة العربية كما تشير المعاجم يعني الوصول إلى الشيء أو بلوغه واإلنتهاء إليه   

 أي عام commouبمعنى  communisمشتقة من األصل الالتيني  communications. إن كلمة إتصاالت (5002

 .(5001)دليو،  يشيعأي يذيع أو communicareوفعلها  (6991)غريب، 

يعرفه الطنوبي بأنه "ظاهرة اجتماعية تتم غالبا بين طرفين لتحقيق هدف أو أكثر منهما بصورة شخصية أو غير شخصية 

 .(5002)فرج،  وفي اإلتجاهات متضادة بما يحقق تفاهم متبادل بينهما ويتم ذلك من خالل عملية إتصالية"

أحد األطراف بتحويل أفكار ومعلومات معينة إلى رسالة شفهية أو مكتوبة، اإلتصال هو: "عملية مستمرة تتضمن قيام 

 .(5002)ماهر،  تنقل من خالل وسيله إتصال إلى الطرف اآلخر"

)الموسي، وعرف امبري واولت واجي اإلتصال بأنه: "فن نقل المعلومات واألفكار والمواقف من شخص إلى آخر". 

5009) 

ومن مرسل إلى المستقبل -منبه –: "بأنه العملية التي يتم من خاللها إرسال رسالة معينة ويمكن تعريف اإلتصال 

 .(5002)عبيدات، مستهدف، باستخدام أكثر من أسلوب ومن خالل وسائل اتصالية محددة" 

 

 :اإلعالم السوداني وسائل االتصال و نشأة وتطور

تحتل وسائل اإلعالم مكانة متميزة انطالقا من طبيعة وظائفها وتأثيرها على الرأي العام، حيث تعتمد دول عالم اليوم على  

ثالث أركان رئيسة في بنائها أال وهي )السياسة واالقتصاد واإلعالم(، وتلعب وسائل اإلعالم، سواء كانت مسموعة أو 

ات دوراً هاما ورئيساً في بناء القناعات واالتجاهات والمعتقدات عند الفرد مقروءة أو مرئية، عبر ما تقدمه من معلوم

والمجتمع، ويرى القائمون على مؤسسات اإلنتاج اإلعالمي أن وسيلة اإلعالم اليوم هي وسيلة فعالة إليجاد أرضية خصبة 

لى القطاع والذي أصبح له القدرة عللتأثير وللتعبير عن الرأي، فنجد اليوم دوالً ومؤسسات تتنافس بشراسة لريادة هذا 

 التحكم في عقول البشر وتوجهاتهم، 

وفي الغالب تسعى الحكومات لتقديم وظائف اإلعالم األساسية وهي: اإلعالم أو األخبار، التعليم، التثقيف، الترفيه، ويمكن 

ا يان ال تهدف لتحقيق الربح، إنمأن تضاف إليها في بعض الخدمات وظيفة اإلعالن، والخدمة الحكومية في الكثير من األح

يكون هدفها األساسي هو تحقيق هذه الوظائف التي تعمل على تنمية المجتمع وإعالم الجماهير بكل الجهود والخدمات 

العامة التي تسعى الدولة لتحقيقها خدمة لمواطنيها، وقد تتشابه الطرق واألساليب التي تحصل من خاللها وسائل اإلعالم 

لكن تغطية هذا الحدث، والتعامل معه هي التي تتفاوت من إذاعة إلى أخرى من صحيفة إلى أخرى، وهذا هو على الحدث، 

 .المحك في التميز واالختالف بين خدمة وأخرى
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وعلى صعيد اإلعالم السوداني، فقد تأثر في نشأته بعالقته بالسلطة وهو ما انعكس على عالقته بالجمهور وعلى أدائه، 

يات التي تواجه اإلعالم السوداني تفرض البحث عن حلول أو بدائل، ويمكن دراسة واقع اإلعالم السوداني والتزال التحد

 :على النحو التالي

 :نشأة وتطور اإلعالم السودانياوالً:  

عندما تأسست أول صحيفة سودانية، وهي صحيفة  1901تعود البداية الحقيقية لتاريخ اإلعالم السوداني إلى عام 

، ونشرت باللغة اإلنجليزية ثم باللغة العربية، واستخدمت األحزاب السياسية منذ االستقالل في عام ”ان الحديثالسود“

وسائل اإلعالم كقنوات لنشر المعلومات والحصول على الدعم السياسي خالل فترات الحكم المدني أو العسكري،  1911

ع التلفزيون لسيطرتها الكاملة، وأصبح التلفزيون هو الناطق وسائل اإلعالم السودانية من سيطرة الحكومة، وخض وعانت

 باسمها

وقد ارتبطت نشأة اإلعالم السوداني في كل مراحله بالسلطة السياسية، فإما أن يكون جزءا منها أو خاضعاً لرقابتها، 

ية ذلك هم النخبة السياس فالتطور التاريخي ألجهزة الخطاب اإلعالمي ارتبطت دائما بجهاز الدولة، والمستفيد األكبر من

بحكم ارتباط اإلعالم وتطوره بها، وقد امتازت هذه العالقة أحياناً بالشد والجذب مما أثر سلبا على أداء اإلعالم ألدواره 

الريادية، وبات دور اإلعالم السوداني قاصراً على االهتمام بقضايا الوطن والمواطنين، فعندما يتناول الشأن العام يكون 

سطحياً، ال يتعمق وال يعبر إال عن رؤية الناشر، حزباً كان أو فرداً، ولم يعد لدى الكوادر اإلعالمية الدراية الكافية  تناوله

 والقدرة على تناول الشأن العام

، هو البداية الحقيقية لنشأة الصحافة في السودان رغم وجود بعض المطبوعات التي ال يمكن أن نطلق 1901ويعتبر عام 

عليها مصطلح صحيفة، بالمعنى المتعارف عليه، حيث صدرت في هذا العام صحيفة السودان الحديث عن دار المقطم، 

ة، وكانت صلتها بالحكومة االستعمارية قوية، وكانت تؤيد وكانت صحيفة شبه رسمية وثيقة الصلة بالدوائر الحكومي

سياسة الحكومة تأييداً مطلقاً، وخصصت لها أعمدة للمدح، وخاصة مدح اللورد كرومر واإلشادة به، وخالل الفترة من 

من القرن العشرين وحتى إعالن االستقالل، صدر ما يزيد عن السبعين صحيفة، ولعل السبب في ذلك  الخمسينياتبداية 

يعود إلى أن الصحافة أصبحت منبراً سياسياً لكفاح الحركة الوطنية التي مهدت الستقالل السودان، وبعد االستقالل 

 الرقيب، النداء، الزمان. صدرت العديد من الصحف الجديدة، وأهمها: أخبار الخرطوم، صوت الشعب،

قامت الحكومة العسكرية بإيقاف الصحف إيقافاً  1911نوفمبر  11وعقب إطاحة الجنرال عبود بالحكومة الحزبية في  

لتكون لسان الحكومة، وبعد تنحي الجنرال عبود عن السلطة، صدرت العديد من ” الثورة“تاماً، حتى تم إصدار صحيفة 

 .ر األسبوع، آخر لحظة، األضواءالصحف الجديدة، مثل: أخبا

( قام الجنرال جعفر محمد 1911 – 1919وخالل فترة الحكومة االنتقالية التي أعقبت الحكم العسكري لجعفر نميري )

، أوقفت الصحف 1919يونيو  10، وبعد استيالء حركة اإلنقاذ العسكرية على السلطة في 1910نميري بتأميم الصحافة 

السلطة أصدر عمر البشير قوانين تحظر جميع الصحف، وشهدت هذه الفترة هجرة  م من توليهالحزبية، ومنذ أول يو

جماعية للصحفيين السودانيين، وفر معظم الصحفيين من البالد إلى دول الخليج وأوروبا والواليات المتحدة األميركية، 
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رخص لها، وعلى الرغم من ذلك، وتدريجيا، سمحت الحكومة بالصحف، وبدأت السلطات السماح بالنشر للصحف الم

ظلت الرقابة المباشرة وغير المباشرة للحكومة على الصحف السودانية، وخالل هذه المرحلة، اقتصرت أنشطة وسائل 

اإلعالم على منطقة الشمال قبل استقالل جنوب السودان، وتركزت اإلذاعات والصحف والمجالت وقنوات التلفزيون 

، وكان من أهم هذه الصحف: السودان الحديث، 1991عديد من الصحف الجديدة عام وصدرت ال .جميعها في الشمال

 اإلنقاذ الوطني، النصر، 

 :: التطور في بيئة اإلنترنت وأثرها على المجال اإلعالميثانياً 

داني، سووفي ظل هذا السياق السياسي واإلعالمي، فقدت وسائل اإلعالم السودانية الكثير من مصداقيتها لدى الجمهور ال

وخاصة لدى الشباب الذي أقبل على استخدام االنترنت ومطالعة الصحافة الرقمية، التي أصبحت تلعب دورا رئيسيا في 

تشكيل الرأي العام السوداني في ظل ضعف وسائل اإلعالم التقليدية التي تنشر ما تشاء وتحجب ما تشاء، وتعبر عن وجهة 

 .نظر السلطة أكثر من المواطن

ضعف البنية األساسية لإلنترنت، زاد استخدام الشباب السوداني لهذه الوسائل الحديثة، في ظل قلق متزايد لدى وبرغم 

الحكومة السودانية من تزايد تأثيرها على الرأي العام، وفقا لما ذكره المركز الوطني للمعلومات، فإن اشتراكات اإلنترنت 

، وزاد عدد مقاهي 2001ألف في عام  100إلى  2001عام ألف في  10من  2001الخاصة قد ازدادت في عام 

 اإلنترنت أكثر من الضعف في الفترة نفسها، لكن نسبة استخدام االنترنت ظلت األعلى في الخرطوم

مليون مستخدم، بينما كان عددهم حتى نهاية عام  11حوالي  2011وقد وصل عدد مستخدمي اإلنترنت حتى نوفمبر 

، بينما 2012مليون مستخدم في عام  1من نسبة السكان. حوالي  ٪22تخدم ويشكلون حوالي مليون مس 1حوالي  2011

ألف مستخدم فقط. وتشير التقارير إلى تزايد إقبال السودانيين على استخدام تطبيق  10يقدرون بـ  2000كانوا في عام 

ى تطبيق واتساب، حيث يفضل زاد التفاعل عل 2011عاما(. وفي  21-11انستغرام، خصوصاً بين فئة االعمار )

السودانيون استخدام واتساب على فيسبوك، ويأتي بعده تطبيق االنستغرام ثم تويتر ثم يوتيوب. وحاز تطبيق واتساب لدى 

على أعلى نســـبة تـــفـــاعل وجاء بعده موقع فيســبوك ثم االنستغرام ثم  2011-2014المستخدمين السودانيين في الفترة 

 .وأخيراً موقع يوتيوبموقع تويتر 

ويعتبر موقع فيسبوك من أهم مواقع التواصل االجتماعي تفاعالً وذلك من إجمالي المشاركين في االستبيان الذي أجرته 

مليون مستخدم، وجاء موقع تويتر في  4شبكة مدونون سودانيون بال حدود، حيث وصل عدد السودانيين على الموقع 

شخص  200. ومن بين كل ٪21اصل االجتماعي التي حازت على اهتمام السودانيين بنسبة المركز الثالث بين مواقع التو

شخصا مشتركون على موقع تويتر. وكان اليوتيوب هو الموقع الثاني األكثر تفاعالً بين السودانيين بنسبة  10كان هنالك 

ترك، وتتنوع القنوات بين القوالب ألف مش 10مليون مشاهدة وقرابة  2، حيث وصلت أعلى نسبة مشاهدات للقنوات 41٪

الكوميدية الساخرة والدرامية والتقنية والمتنوعة، وشهد تطبيق االنستغرام تفاعالً كبيراً من قبل السودانيين في األعوام 

 200عاما( والمعروف عالمياً أن االنستغرام يحظى بحوالي  21-11خصوصاً من قبل الفئة العمرية ) 2014-2011

 .ألف مستخدم بنسبة تفاعل يومية عالية 90، أما في السودان فقد تخطت بعض الحسابات حاجز الـ مليون مستخدم
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وفي هذا السياق، يمكن أن نستنتج أنه في ظل السيطرة الحكومية على وسائل اإلعالم التقليدي، وزيادة إقبال الجمهور 

ها وسيلة مناسبة للحصول على المعلومات، فإن السوداني على استخدام االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي باعتبار

للرقابة  وسائل اإلعالم الرقمية قد باتت األكثر تأثيراً في تشكيل الرأي العام السوداني مقارنة بالوسائل التقليدية التي تخضع

اجهتها الحازمة من جانب حكومة السودانية، وهذا يعني أن اإلعالم السوداني يواجه تحديات جديدة قد يعجز عن مو

 .واالستمرار في منافسة هذه الوسائل الجديدة

 

 :االتصالتكنولوجيا أنواع 

لقد شهد العالم في السنوات األخيرة تطورا مذهال في وسائل وتكنولوجيا االتصـاالت وأصـبح مــن الصــعب متابعــة 

كس والفيـديو الـذي تطـور إلـى الفيـديو تكـس المخترعــات الجديــدة فــي هذا المجــال، لقــد تطــور الهــاتف إلــى الــتل

ودخلنـا عصـر األقمـار الصـناعية وعصـر االنترنـت والبريد اإللكتروني وال يزال التطور مستمرا في مجال تكنولوجيا 

 االتصاالت بشكل جعـل العـالم قرية صغيرة.

 

 Telex ()المبرقةالتلكس  :التلكس

لتلكس نظام لنقل الرسائل باسـتخدام جهـاز يسـمى المبرقـة وقـد كانـت المبرقـة أول جهـاز تم استخدامه في إرسال ا 

الرسائل بالكهرباء ومعظم رسائل البرق كان يتم إرسالها في وقـت مـن األوقات بتخصيص شفرة معينة لكل حرف عن 

الخاصــة بالشــفرة إلــى نبضــات  (- --)لــنقط )...( والشــرطات طريق مفتـاح المبرقـة ثـم تقـوم المبرقـة بتحويـل ا

)عليان وعبد الدبس، . مورس( )شفرةوتعرف الشفرة الخاصة بالمبرقة  أسالك البرق كهربائيــة وٕارســالها عبــر

6999) 

  :Télétex النصوص عن بعد( )تبادلالتليتكس 

التليتكس حالة متقدمة على نظام المبرقة أو الـتلكس وتطـوير لهـا حيـت أن يعد نظام تبادل النصوص عن بعد أو ما يسمى 

التليـتكس يجمـع بـين عمـل الـتلكس االعتيـادي وعمـل نظـام معالجـة النصـوص الـذي يعمـل بواسـطة اآللـة الكاتبـة 

المطبوعة وبذلك يمكن إعداد نص كامـل  اإللكترونيـة والشاشـة المرئيـة المثبـة فيهـا مع وجود إمكانية لتخزين المعلومات

لمعنيـة امـن المعلومـات بواسـطة اآللـة الكاتبـة ثـم قراءتـه علـى الشاشـة وتعديلـه قبـل ارسـاله إلـى المسـتقبل أو الجهـات 

وحدة  إلى (Mémoire) وهـذا يعنـي أن تبـادل الرسـائل والمعلومـات يكـون الكترونيـا مـن وحـدة الذاكرة فـي أي وقـت.

  .ذاكرة ثانية أو أكثر وعبر شبكة االتصاالت
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 :الهاتف وبنوك االتصال المتلفزة

 :(Téléphone) الهاتف وخطوطه

درجـة انـه مـن  يعـد الهــاتف مــن أهــم وســائل االتصــال الصـوتي ومــن أقــدمها وأكثرهــا انتشــار بــين النــاس

أو مؤسسـة التمتلـك خطـا هاتفيـا وخاصـة فـي المجتمعـات الغنية والمتقدمـة والهـاتف لـيس أداة  النـادر أن تجـد بيتنـا

يصـال الخـدمات للكثيـر مـن فـي اإلنتاجيـة والتسـويق وإ للتواصـل بـين األفـراد والجماعـات ولكنهـا أداة تلعـب دورهـا 

بـين المراسـل والمسـتقبل عنـد مزاولـة عمليـة االتصـال ، وقـد غيـر مباشـر  المؤسسـات وينظـر إليـه كقنـاة اتصـال

أو  Photophone تطـور الهـاتف فـي حجمـــــــه وشــــــــكله ومزايــــــــاه وٕامكاناتــــــــه عـــــــدة مــــــــرات

بسـرعة هائلـة والجهـاز مـزود  الـذي يسـتطيع نقـل الصـورة مـع الصـوتVidéophoneالهــــــــاتف الفيــــــــديو 

بـذاكرة تؤهله لخزن الصور واسترجاعها عند الحاجة ومشاهدتها على الشاشة أو طباعتها على الورق وينتشر حالياً 

  .الهاتف النقال بشكل واسع بين الناس

 :بنوك االتصال المتلفزة 

ال الحديثة ( من تقنيات االتص)الفيديوتكسـتو تكـس أو تعـد بنـوك االتصـال المتلفـزة أو مـايطلق عليهـا مصـطلح الفيـدي 

المستخدمة في نقل الرسائل والمعلومات بـين األفـراد والمؤسسـات وهـي حالـة متطـورة السـتخدام واسـتثمار جهـاز 

ست على انه ويعرف الفيديوتك .التلفزيـون العـادي عـن طريـق إضـافة محطـات وقنوات جديدة إلى جانب قنواته االعتيادية

التلفزيون عن طريق ضغط مفتاح معين ملحق بجهاز  وسيلة لعرض الكلمات واألرقام والصور والرموز على شاشة

 .(6999)عليان وعبد الدبس، التلفزيون 

Vidéo data  الهاتفي( )الناسخالفاكسيميلي milé Fax  الصناعيةواألقمار:  

 :الهاتفي( )الناسخالفاكس 

الفـاكس عبـارة عـن جهـاز يقـوم ببـث الرسـائل والنصـوص والصـور والوثـائق المكتوبـة عبـر خطـوط الهـاتف العـادي  

ولهـذا فهـو يشـبه آلـة التصـوير الصـغيرة غيـر أنهـا مـزودة بهـاتف أو متصلة به وإلرسال الوثيقة أو الرسالة بالفاكس ما 

از ثم يـدير رقـم هـاتف جهـاز فـاكس المرسـل أليه وبمجرد أن يفتح الخط أو يتم على المرسل إال أن يضعها في الجه

االتصال تتحرك الفاحصــة اإللكترونيــة فــي جهــاز اإلرســال وتتحــول الصــفحة المرســلة إلــى مجموعــة مــن 

ـاكس المسـتقبل الـذي يعيـد اإلشـارات اإلشـارات الكهربائيـة الرقميـة التـي تنتقـل عبـر خـط الهـاتف إلـى جهـاز ف

 .الكهربائيـة الرقميـة مـرة أخـرى إلـى صـورة مـن الوثيقـة األصـلية ثـم يطبـع نسـخة طبق األصل منها

 :األقمار الصناعية 

  :بشكل عام تصنف االتصاالت إلى نوعين رئيسيين هما 

 سواء أكانت سلكية أو السلكية. األرضية االتصاالت -

 الصناعية األقماراالتصاالت الفضائية التي تتم عن طريق   -
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 شـارات مركبــة فضــائية تــدور حــول الكــرة األرضــية لهــا أجهــزة لنقــل بأنــه:يعــرف القمــر الصــناعي 

ت األرضية( اإلشارا )المحطـاتالراديـو والبـرق والهـاتف والتلفزيـون وترسـل محطـات علـى سـطح األرض 

 (5000)منصور، . إلى القمر الصناعي الـذي يبـث اإلشـارات بعـد ذلـك إلـى محطـات أرضـية أخرى

والصورة والبيانـات  وتسـتخدم األقمـار الصـناعية العديـد مـن الوظـائف واألنشـطة والخـدمات مثـل نقـل الصـوت

الجويـة واالستشعار عن بعد والبث التلفزيوني  واألرصـاد (Teleconferending)والوثـائق والمـؤتمرات البعديـة 

  .(5000)منصور،  والخدمات الهاتفية وغيرها

 

 :االنترنيت 

كة يسـتخدم الشـب دولهـا، إذاالنترنيت عبارة عن شبكة ضخمة من شبكات الحاسوب الممتدة عبر الكرة األرضية بكافـة 

دول العـالم، وهـي اتفاقيـة عمالقـة بـين مليـين الحواسـيب  مليـون مسـتخدم مـن جميـع 400هـذه األيـام أكثـر مـن 

لالرتبـاط مـع بعضـها الـبعض ولهـذا يطلـق عليهـا )شـبكة الشـبكات( وهـي شـبكة عالميـة مفتوحـة تجعـل المشـترك 

 .قـادرا علـى الوصـول إلـى آالف المصادر والخدمات المختلفة في مجال المعلومات

 

  :نيالبريد اإللكترو

رونـي ويشـبه نظـام البريـد اإللكت انتشـارا،ـت وأوسـعها دم التطبيقـات فـي شـبكة االنترنيعـد البريـد اإللكترونـي مـن أقـ

ريــد عـالم البريــد اإللكترونـي هنــاك صـندوق بم صـناديق بريـد لكـل مشـترك ففـي البريـد التقليـدي القـائم علـى اسـتخدا

ـاص لكــل مشـترك والــذي يعــرف بواسطة عنوانه اإللكتروني الفريد. في واقع األمر فان هذا الصندوق اإللكترونــي خ

ـت ناالنتر البريد اإللكترونـي مـا هـو إال المساحة مخصصة ضمن القرص الصلب في أحد الحواسيب المزودة على شبكة

)حسين وآخرون،  .المشترك اإللكترونيـة الـوارد لهـذالصـاحب هـذا الصـندوق تحمـل عنوانـه وتحفـظ فيهـا الرسـائل 

6999) 

 

 الخاتمة

االتصـــال الحديثـــة دورا متكـــامالً مـــن الوظـــائف اإلداريـــة والتعليميـــة كـالتخطيط والتنظـيم  تكنولوجياتتلعـــب 

علـى تـدفق المعلومـات الـذي هـو عنصـر حيـوي فـي العمليـة االتصـالية  التكـوين وغيرهـا...، فهـو ينطـوي والتأهيـل،

ومـن العوامـل األساسـية لتحقيـق التكامـل بـين أجـزاء المنظمـة أن تكــون هنـاك شــبكة لالتصــال ممـا يــؤدي إلـى 

 .دخالت والمخرجات المادية والنوعيةالتحفيــز نحــو العمـل داخلهــا زيــادة التنسيق بين هذه األجزاء وفعالية الم
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إن التطـور السـريع فـي وسـائل وتكنولوجيـات االتصـاالت بأشـكالها المختلفـة جعلـت عمليـة نقـل وتبـادل المعلومـات  

والبيانـات والخبـرات مـن أي مكـان فـي العـالم إلـى مكـان آخـر عمليـة ســهلة وتــتم بســرعة وفعاليــة،وأصــبحت 

التكنولوجيــا الجديــدة وســيلة هامــة لتخفــيض التكــاليف وزيـادة السـرعة فـي معالجـة وتحسـين الجـودة والكفـاءة فـي 

أنشـطة المؤسسـات ويعتبـر الوسـائل اإللكترونية الحديثة التي تشتمل على المحطات الطرفية للحواسيب والناسخ والبريد 

دمة ت مـن أهـم وسـائل االتصـال المستخاإللكترونيـة الحديثـة كاالنترنمتلفـزة والقنـوات اإللكتروني وبنـوك االتصـال ال

وتفوقت في أهميتهـا علـى الوسـائل المكتوبـة مـن كتـب وصـحف ومجـالت ونشـرات ووثائق إدارية ووسائل شفوية 

 .مباشرة كالمحاضرات والوسائل المسموعة والمرئية
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