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 .الثانً للكورس التاسعة  المحاضرة ،9191-9102 الدراسً للعام

 الصحافة على وتأثيرها اإلذاعة والدة: بعنوان المحاضرة                                      

 واحد فارس ٌكون ٌكاد اإلعالمً المشهد فً كان العشرٌن المرن من العشرٌنٌات فً اإلذاعة بدأت حٌنما

 خبرات خالله اكتسبت الزمن من لرن ٌزٌد ما الحدٌثة بداٌتها على مضى لد كان حٌث.  الصحافة هو

 فً اختراعها تم التً الطباعة آالت على طرأت التً التطور من أفادت كما ، نفسها تطور الن أهلتها

 الذي التطور من أٌضا   أفادت كما ، جوتنبرغ األلمانً ٌد على الخامس المرن من مبكر ولت فً أوربا

 أول 0299 عام نٌبس نٌسفور جوزٌف الفرنسً الكٌمٌائً أنجز منذ الفوتوغرافً التصوٌر على طرأ

 عرفت لد اإلذاعة فجر فً الصحافة وكانت.  تصوٌر آلة فً للضوء سطح بتعرٌض ضوئٌة صورة

 .  المتحدة والوالٌات أوربا من كل فً الٌومٌة اإلصدارات

 المضمون حٌث ومن.  الفوتوغرافٌة والصور واألعمدة العناوٌن هنان كانت الشكل حٌث من 

 وعلى.  الصحافة كتب والى  التجاري واإلعالن والشعر المصٌرة والمصة والممال الخبر هنان كان

 .  الممام فً سمعً فن هً التً الموسٌمى هنان كانت ، الفنٌة الساحة

 نظر.  المستمعٌن لجمهور تمدمها التً األمور عن تبحث ان علٌها كان اإلذاعة ولدت عندما 

 اإلذاعة تصبح ال لماذا.  عنه ٌؤخذ ان ٌمكن نموذجا   الصحافة إال ٌجدوا فلم حولهم األوائل اإلذاعٌون

 حٌنما.  مصنوعة كانت وان الصحافة من جدٌد صنف نشأ ، كان ولد ؟ الصحافة أشكال من شكال  

 من العظمى الغالبٌة إلى مكانها أخبار تصل ان لبل وإذاعتها المكتوبة الصحافة من األخبار التبست

 الوالٌات فً اإلذاعة ظلت ولد اإلذاعة فً األولى المادة كانت األخبار ان ذلن معنى( .  01)  الناس

 هذه ان الصحافة أدركت حٌن 0299 عام حتى الصحافة على األخبار على الحصول فً تعتمد المتحدة

 انصراف من وحروف ، ولذلن ، لها جدٌدا   تهدٌدا   ٌشكل منافسا   أصبحت الجدٌدة اإللكترونٌة الوسٌلة

 عن البحث إلى باإلذاعة حدا مما ، منها األخبار استماء من اإلذاعة منع الصحافة لررت عنها المراء



 الدولٌة األخبار خدمة ووكالة ٌوناٌتدبرس األنباء وكالة وافمت ، 0291 عام نهاٌة وفً.  أخرى مصادر

 ولت ٌمضً ٌكد ولم.  لإلذاعة اإلخبارٌة خدماتها األخبار خدمة تبٌع ان على االسٌوشٌتدبرس ووكالة ،

 التارٌخٌة األحداث خالل خاصة والمعلومات لألخبار مهما مصدرا   نفسها اإلذاعة أصبحت حتى طوٌل

 الحرب خالل لألخبار كمصدر أوجها بلغت التً ، اإلذاعة عن تأخذ التً هً الصحافة وباتت.  المهمة

 بٌوت فً المعٌشة غرف إلى أوربا فً الدائر المتال أخبار اإلذاعٌة التمارٌر نملت حتى ، الثانٌة العالمٌة

 . األطلنطً عبر األمرٌكٌٌن

 ، لألخبار إذاعة بسبب للصحافة تهدٌد عنصر أٌضا   بداٌتها فً اإلذاعة شكلت برٌطانٌا وفً 

 الجدٌدة الوسٌلة هذه فً للصحافة مجال ال انه أدركوا حٌنما الصحفٌٌن خواطر هدأت ما سرعان ولكن

 األلدام ثابتة ممروءة اتصال كوسٌلة الصحافة بٌن السلمً التعاٌش من نوع لٌام الممكن من وانه ، الناشئة

 .  لتبمى ولدت أنها حٌنما الشواهد أكدت ، ولٌدة اتصال كوسٌلة اإلذاعة وبٌن

 كان انه بل فراغ من ٌنشا لم ، اإلذاعة ظهور من المكتوبة الصحافة رجال تخوف ان والحمٌمة 

.  التالً الٌوم فً الصحٌفة أنشأتها التً األخبار بإذاعة تسمح التً اإلذاعة بفورٌة تتصل حمٌمة على ٌموم

 من كبٌر كم بإذاعة لها تسمح التً المساحة لٌست اإلذاعة ان الصحفٌٌن روع من هدا الً ولكن.  ولكن

 أي تستوعب ان ٌمكن التً الصفحات لدٌها التً الصحافة بعكس وتختار توجز ان علٌها وان ، األخبار

 وابتكرت ، الوسٌلتٌن من كل تطورت باألمر والمبول التنافس خالل ومن.  ترٌد التً التفاصٌل من حجم

 .  منهما كل وطبٌعة خصائص مع تتفك التً والموالب األشكال من منهما كل

 من اإلذاعات التبست ، المتحدة كالوالٌات تجارٌة مستملة إذاعات فٌها لامت التً البالد وفً 

 المحطات أصحاب هم كانوا الرادٌو أجهزة بٌع محالت أصحاب ان خاصة.  التجاري اإلعالن الصحافة

 فً اإلذاعة بعكس.  اإلعالنات على االعتماد سوى المحطات هذه أمام سبٌل من ٌكن ولم ، اإلذاعٌة

 فً تعتمد وكانت ، التجارٌة اإلعالنات إذاعات عن الزمن من طوٌلة لفترة بنفسها نالت التً برٌطانٌا

 .  التراخٌص رسوم على التموٌل

 مع تتالءم التً الطفٌفة التعدٌالت بعض إدخال بعد المصٌرة المصة اإلذاعة لدمت البداٌة وفً 

 الشعر أن إذ.  المجال هذا فً الصحافة على تفولت لد تكون ولعلها ، الشعر لدمت كما.  المذٌع إلماء

 فً المالئمة الموسٌمى بعض استخدام مع المذٌع أداء وجمال ، السماع على ٌعتمد صوتً فن كالموسٌمى

 .  حسنة فوق حسنا الشعر على ٌضفً الخلفٌة

 كان فمد.  المذٌع هو واحد وشخص المٌكرفون هً اإلذاعة فً األساسٌة الوحدة كانت ولما 

 وكانت.  لٌامها أوائل فً اإلذاعة لدمتها التً اإلذاعٌة األشكال من آخر شكال   هو المباشر الحدٌث



 تتردد ولم.  اإلذاعة مولد عند ومنتشرة جاهزة مادة ، والشعبٌة الكالسٌكٌة ، المختلفة بأنواعها الموسٌمى

 األخبار تمدٌم ٌتخللها الساعة مدار على أساسٌة كمادة واعتمادها استخدامها فً لحظة الولٌدة اإلذاعة

 البسٌطة األشكال هذه على تعتمد اإلذاعة وظلت واإلعالن المصٌرة والمصة والشعر المباشر والحدٌث

 الصورة و اإلذاعً والتحمٌك اإلذاعٌة التمثٌلٌة مثل بها خاصة أشكاال   ابتكرت ان إلى سنوات لعدة

 .وغٌرها الحوارٌة والبرامج الغنائٌة


