
 

 راق ــــــــة العــــــــــــــوريـــــــــــــــجمه               

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

ــــــــــجامع                  ة االنبار ـــــــــــــــــــ

 م االعالمــــقس - ة االدابــــــــــكلي        

   

التلفزيونية و مفهوم التقنيات االذاعية  
رة االولىضالمحا  

 

 

 م 2020             مدرس املادة: عيل جامل الكبييس

 

  التقنيات االذاعية والتلفزيونية



Page 1 of 7 
 

 مقدمة :

على مستوى تقنيات اإلنتاج شهد بداية القرن الواحد والعشرون ثورة تكنولوجية إعالمية رقمية 

اإلذاعي والتلفزيوني مما وسع دائرة من يتعاملون مع هذه الوسائل بشكل كبير وخاصة بعد 

انخفاض أسعار أجهزة استقبال والحاسب اآللي مما دفع العديد من الدول والمؤسسات الحكومية 

 .فزيونية متخصصةواألهلية واألحزاب والحركات إلى إنشاء محطات إذاعية وقنوات فضائية تل

وتوظيف اإلذاعة والتلفزيون للتكنولوجيا الرقمية وعملية اندماجهما مع الحاسوب وشبكة اإلنترنت 

واالتصاالت والهواتف الذكية المحمولة سوف يؤدي إلى إلغاء الحدود الفاصلة بينهما لتصبح شاشة 

إلذاعة أوجدت لها مواقع واحدة، السيما أن أعداد كبيرة من شبكات وقنوات التلفزيون ومحطات ا

على االنترنت ،وفي الوقت ذاته بدأت تظهر على الشبكة أعداد متزايدة من القادمين الجدد لمجال 

التي   البث اإلذاعي والتلفزيوني الرقمي عبر األقمار الصناعية وشبكة اإلنترنت فائق السرعة

 . زيون والتفاعل معهاساهمت في تصفح مواقع الشبكة النسيجية خالل متابعة برامج التلف
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 مستويات التطور ألتاريخي لظاهرة االتصال 

مرت بمراحل تاريخية متتابعة إن الذي يتتبع التطور ألتاريخي لظاهرة االتصال ، يجد انها 

 -ومتواصلة يمكن ايجازها باالتي :

 -المرحلة االولى :

بح جماعياً ثم تطور ليصممممميمكن تسمممممميتها بالمرحلة البدائية ، أذ بدأ االتصمممممال فيها فرديا 

مقروءة غممايتهمما اإلقنمما ،  رسممممممممالممة في اللغممة هي الخطبممةعنممدممما ظهرت الخطممابممة، و

فهو القائم بعملية الخطابة وإلقاء الخطبة، فيكون الخطيب من يقوم بالخطابة  الخطيب أما

بأنّها  الخطابة رعّرففأرسطو إلقنا  الناس بفكرة معينة أو رأي واستمالتهم والتأثير فيهم

قوة تنطوي على إقنا  الناس ما أمكن في كّل أنوا  األمور. والخطابة هي نوٌ  من أنوا  

المحادثات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالجمهور الذي يسمممممعها، والذي يتأثر بها، لذلن كان 

تأثير عليهم  ها: خفّن مخاطبة الجماهير لل بة هو أن ها للخطا فات وأشمممممممل من أكمل التعري

تأكدت وظيفة هذا النو  من االتصممممال بنشممممأة المسممممرف وتطور وظائفه  ثم مالتهم(،واسممممت

 . واستقرار تقاليده

 

 

 

 

 

 

 الخطابة : احدى وسائل االتصال الشائعة في العصور القديمة  
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  -المرحلة الثانية :

التطور من االتصمممال المباشمممر الى االتصمممال الغير مباشمممر الذي حصمممل بفضمممل اخترا  

وتطور منظوماتها البنائية ورموزها الداللية ومعانيها التي سمممممحت للفرد بالتعبير الكتابة 

 عن تأمالته وتسجيل انفعاالته ، واوجد القدرة على نقلها الى مكان اخر .

 -المرحلة الثالثة :

تمثل هذه المرحلة تطور جديد تمثل بتحول االتصممال غير المباشممر الى اتصممال متعدد من 

ذلن بفضل اخترا  الكتابة التي ادت الى انتشار الرسائل والصور على حيث المستقبل ، و

نطاق واسممع بين أوسمماط الجماهير الشممعبية ، ومما سمماعد في نجاف هذا التطور وانتشمماره 

اتسمممما  دائرة التعليم وانتشممممارة بين شممممرائح اجتماعية واسممممعة ، فقد أثرت الطباعة على 

 وظهور الصحف بشكلها الحديث ألول مرة . التعليم وانعكس التعليم على تطور الطباعة

  -المرحلة الرابعة :

اتسمت هذه المرحلة بظهور االعالم الجماهيري الذي تحقق بفظل ثورة علمية وثقافية 

 متعددة األبعاد . شملت الميادين االجتماعية والثقافية والفنية.
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 قصة اختراع االذاعة الصوتية وتطورها التقني :

 

بأنها عملية نقل الصمموت من المرسممل الى المسممتقبل بعد تحويلة الى  -: اإلذاعة الصوووتيةتعرف 

موجات كهرومغناطسممية تنتقل عبر االثير لتسممتقبل من اجهزة االسممتقبال خخ الراديو (( التي تعيد 

تحويل الموجات الكهرومغناطيسممممية الى موجات صمممموتية مرة ثانية ، ويعمل المظخم في اجهزة 

 على تظخيم الصوت لكي يصل مسموعا الى اذن المستقبل.االستقبال 

 

وهنا يمكن القول إن االذاعة المسمممموعة تعتمد على عنصمممر الصممموت باعتبارها المادة االسممماسمممية 

 لبرامجها ، سواء كانت كلمة منطوقة أو لحناا مغنى أو معزوفة موسيقية أو مؤثراً صوتياً.

تشممممماره يعتمدان على تقينات اإلذاعة ومقدار وتأسممممميسممممماً على ذلن فان دقة الصممممموت ومديات ان

تطورها ، وهنا يمكن القول إن اكتشمماف تقنيات اإلذاعة ابتدأت من اوربا وبأكثر من بلد اوربي ، 

ومما يلفت النظر إن وسمممائلها واسمممالبيها تطورت بسمممرعة فائقة مع مطلع القرن العشمممرين ، وان 

ن متصوراً وانه قد مر بمراحل تطورية يمكن انتشارها كان اسر  مما كاتطور تقنيات اإلذاعة و

 -ايجاز اهمها باألتي :
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  -المرحلة االولى:

صوتية اإلذاعية : شاف الموجات ال إن اخترا  اإلذاعة جاء نتيجة لجهود العديد  مرحلة اكت

من العلماء والباحثين في تخصممصممات مختلفة من مختلف انحاء العالم ،  وتطورت االذاعة نتيجة 

ألبحاث ودراسمممات عديدة شمممملت علوم الطبيعة والبصمممريات والريازممميات والفزياء، وبخاصمممة 

الصممموتية والتلغراف، وتوصمممل أبحاث الضممموا والكهرباء، فتم التوصمممل الى اكتشممماف الموجات 

 العلماء الى طريقة تحويل الصوت الى موجات كهرومغناطيسية .

ني االيطالي وبيرد االنكليزي من نتائج  كورتم ذلن االكتشمممممماف الحيوي بعد اسممممممتفاد كل من ما

العممديممد من االبحمماث الفرنسمممممميممة وااليطمماليممة والروسمممممميممة واأللمممانيممة ألكتشمممممممماف الموجممات 

م ، ثم اثبت العالم كالرك ماكسممممممويل وجود خذه 1865نظرياً وعلمياً عام الكهرومغناطيسممممممية 

 .الموجات وأكد قدرتها على نقل الصوت من مكان الى اخر

بعد ذلن تمكن العام االلماني خهنري رو دلف هيرتز ( من ايجاد وحدة قياس للموجات الصمممموتية 

 م .1888في عام  بالهيرتزتم تحديدها 

ن هذه االكتشممممممافات المتعلقة بالصمممممموت واسممممممتخداماته ووحدات قياس وقد اسممممممتفاد ماركو ني م

الموجات الصمممممموتية ليقوم باجراء العديد من التطبيقات العلمية ثم تحول الى صممممممناعة االجهزة 

م ليسجل براءة اختراعه 1896المتعلقة بهذه االكتشافات ورحل بها من ايطاليا الى بريطانيا عام 

سيس شر سمه ، وكان الهدف هناك ، قام بعد ذلن بتأ سماها با سلكية والالسلكية  كة االتصاالت ال

من انشمممممماء هذه الشممممممركة تقديم خدمة جديدة لتبادل البرقيات السمممممملكيا في وقت لم تكن اإلذاعة 

 الصوتية ببال احد.

م خالل محاولة 1901ندما تمكن ماركوني من نقل اشارات التلغراف الالسلكية بنجاف عام وع

الصوتية عبر مسافة زادت على األلفي ميل ، اقتنع بعدها إنه باالمكان نقل نقل الموجات 

 الصوت إلى كافة انحاء العالم .
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 المرحلة الثانية :

 اختراع الإلذاعة وتطور تفنياتها :

م باكتشمممماف الموجات الكهرومغناطيسممممية ، إال إن 1896إن قصممممة اكتشمممماف االذاعة بدأت عام 

م ، حيث 1906عة الصممممموتية كوسممممميلة اتصمممممال جماهيري كان عام التاريخ الحقيقي لميالد االذا

(( من جامعة بسمممتن برج ، من نقل الصممموت  Fessendon فيسممميندونتمكن العالم االمريكي خخ

البشري والموسيقى إلى مسافات بعيدة بلغت مئات األميال اثناء احتفاالت رأس السنة الميالدية ، 

تجمع البحارة على سمممممفنهم في عرض البحر انذاك اذ اسمممممتبشمممممر الناس خيراً بذلن االكتشممممماف و

 ليستمعوا الى الموسيقى.

ميالد اول اذاعة صوتية على المستوى الجماهيري ، ومنذ ذلن الوقت م 1906وبذلن سجل عام 

بدأت اإلذاعة تاخذ دوراً جماهرياً، وتعاظم االهتمام في تطوير تقنياتها لخدمة المجتمعات على 

 اختالف مذاهبها.

االذاعة حقيقة واقعة اليمكن تجاهلها بعد انشا اول اذاعة عامة سميت م اصبحت 1914وفي عام 

(( ، غطى اسالها بلجيكا وشمال فرنسا ، كانت برامجها عبارة  Lakenen Blhique باذاعة خخ

احاديث وموسيقى ، استمرت بالبث ثمانية اشهر فقط ، اذا توقفت بعد قيام الحرب العالمية االولى 

وأثناء الحرب أعيدت المحطة لتسممممممتأنف نشممممممماطاتها الحربية من خالل تقديم برامج دعائية  ،

 ومعلومات مخابراتية واتصاالت برية وبحرية وجوية .
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 المرحلة الثالثة :

 تطور التقنيات االذاعية في مرحلة مابعد الحرب العالمية األولى :

اهمية االذاعة الصمممممموتية ومدى الحاجة اليها على الرغم من إن الحرب العالمية االولى اظهرت 

في السمممملم والحرب ، إال ان نهاية الحرب العالمية االولى شممممهدت ركوداً ونشمممماطات محدودة في 

ميدان تطور التقنيات االذاعية ،اذا ظهرت اول اذاعية صمممموتية في الوالت المتحدة االمريكية في 

دعاية ونقل انتخابات الرئاسممممية (( اسممممتخدمت في الK-D-K-Aم سممممميت بمحطة خخ1921عام 

االمريكية ، اذ اسممتمع الناس الى نتائج االنتخابات على الهواء بصممورة مباشممرة . وفظال عن ذلن 

تمكن الفرنسمممممميون من انتاج اول جهاز اسممممممتقبال خخراديو(( في العالم ذاتة ، خضممممممعت بعد ذلن 

زة االرسممال واالسممتقبال في االذاعة الصمموتية الى سمملسمملة من التطورات التقنية على مسممتوى اجه

 اكثر من بلد اوربي وبخاصة بريطانيا وفرنسا وايطاليا وروسيا واليابان ...الخ .

الوطن  هو ثاني محطة اذاعية ُسِمع صوتها في إذاعة بغداد أو راديو بغدادفكانت اما في العراق 

ُتسمممممممم ى في  ، وكانت 1936يوليو1  حيث افتتحت رسمممممممميا بتاري  إذاعة القاهرة بعد العربي

 ) محطة بغداد لإلذاعة الالسلكية )األربعينات أواخر

 

 

 

 

 

 


