
 اآلداب كلٌة/ تكرٌت جامعة

 األولى المرحلة/  االعالم لسم

 المسائٌة/ الصباحٌة الدراسة

 االعالم وسائل تارٌخ: المادة اسم

 المشهدانً سلمان سعد الدكتور األستاذ: المادة اعداد

 لبٌب سفٌان منى. م.م: المادة مدرس

 الثانً. الثامنة للكورس المحاضرة ،9191-9102 الدراسً للعام

  

 البدايات األولى لإلذاعة في العالم: بعنوان المحاضرة                                      

 مجال فً كبٌرة علمٌة ثورة ٌُعد   الذي المصٌرة الموجة اكتشاف مع العالم فً اإلذاعة تارٌخ ٌبدأ

 العالٌة الذبذبات ذات بالموجة أٌضا   تعرف وهً بعٌدة مسافات إلى الوصول استطاعت ألنها االتصاالت

 لعالم العلمٌة بالتجارب استكملت والتً العلماء من عدد إلى المصٌرة الموجة اكتشاف أهمٌة وترجع. 

.   م0681 عام الكهرومغناطسٌة الموجات وجود اثبت الذي( ماكسوٌل كالرن) اإلنكلٌزي الطبٌعٌات

 العالم عن فضال   الالسلكً مجال فً نبغوا الذٌن أحد( جاكسون هنري) البرٌطانً العالم كان فمد كذلن

 وٌتابع آنذان الالسلكٌة بالتجارب مولعا   كان الذي ماركونً جولٌلمو واالٌطالً بوبوف الكسندر الروسً

 تلن وأثناء وتطبٌمٌ ا، علمٌا استغاللها الى وٌسعى تظهر التً  االكتشافات وكل العلمٌة الجهود بشغف

 منزله فً معمل بإنشاء فمام(  هٌرتز)لـ العلمٌة الجهود نتائج عن نُشر منشور بحث ماركونً حفز الفترة

 التجارب تلن وتوجت الكهرومغناطٌسٌة للموجات العلمً االستخدام على تجاربه لٌجري( م0621) عام

.  مترٌن كٌلو مسافة والى بالالسلكً لصٌرة رسالة أول إرسال من تمكن حٌث م0621 عام بالنجاح

 ولم اٌطالٌا أهملته ان بعد 0628 عام فً وذلن الرادٌو لجهاز اختراعه سجل من أول ماركونً وكان

 .   الكافً االهتمام تعره

 تم حٌن عشر التاسع المرن مع انتشارا   سجل الذي التلغراف هو الرادٌو لبل اختراع أهم ان           

 فً والثانً كون وولٌم وٌتستون تشارلز مع برٌطانٌا فً األول مكانٌن فً واحد اكتشاف عن اإلعالن

 لٌد بمٌت التً(  والشرطة النمطة)  التلغراف اشارات بتصمٌمه المعروف مورس صاموئٌل مع أمرٌكا

 وإشارات المدارٌة األلمار ٌستخدم الذي العالمً االتصال نظام دخل حٌن 0222 عام حتى االستخدام

 . الرادٌو



 تحمٌك من( فٌسندن رٌجنالد) األمرٌكً العالم تمكن العلمٌة الجهود من الرصٌد هذا على واعتمادا    

 فً ألامها التً المحطة من إنسان صوت بإذاعة 0211 سنة الالسلكً طرٌك عن الكالم بإرسال النجاح

 الصوت ٌنمل ان من 0218 سنة فً استطاع حتى العلمٌة جهوده العالم هذا ،وواصل   ماساشوستس

 سواحل أمام األطلنطً المحٌط فً سفنهم على البحارة وتجمع بعٌدة مسافات الى والموسٌمى البشري

 وأكثر لها النهاٌة إشارات بإذاعة ٌسمح حٌث أعده الذي الجهاز  من ، الٌه ٌستمعون المتحدة الوالٌات

 للرادٌو استمبال جهاز صنع وأمكن والعة حمٌمة( الرادٌوي التلفون) علٌه أطلك ما أصبح وهكذا تعمٌدا  

 على أطلك الذي( فورست دي لً) األمرٌكً المخترع ،وكان البلوري الجهاز وهو للغاٌة رخٌص

 بوسعه كان الذي اإللكترونً الصوت مكبر فً األساسً العنصر وهو صمام اي( اودٌون) اسم اختراعه

 الكرة أنحاء الى البشري الصوت بنمل سمح تطوره وبعد الرادٌو إشارات واستمبال وإذاعة تكبٌر

 صغٌر   جهاز   إلى الرادٌو جهاز وتطور بعٌد حد الى علٌها ٌعتمد الرادٌو جهاز ،وأصبح كافة األرضٌة

 لمنع الالسلكً هواة على حظر فرض م 0202  ولغاٌة الحرب نشوب ،ومنذ حمله ٌمكن وخفٌف

 وأجهزة اإلذاعة حول أبحاثها فً للسٌر المدة هذه الدول واستغلت اإلذاعً اإلرسال فً أجهزتهم استخدام

 .  االستمبال

 أول إنشاء رخصة على األمرٌكٌة وٌستنكهاوس شركة حصلت 0291 سنة من الثانً تشرٌن شهر وفً 

 المحطة هذه افتتحت ولد بنسلفانٌا بوالٌة بترسبرج مدٌنة شرق فً( K.D.K.A)باسم إذاعٌة محطة

 نتائج إعالن وكان(  هاردنج وارٌن)  بها فاز التً األمرٌكٌة الرئاسة انتخابات نتائج بتمدٌم إذاعتها

 اإلذاعة طرٌك عن مباشرة الهواء على ٌذاع خبر أول فكان لإلذاعة هائال   نجاحا   اإلذاعة من االنتخابات

 فً لوٌة ضجة الحدث لذلن كان ولد.  الصحف من صحٌفة أي فً ٌظهر أن لبل الناس إلٌه وٌستمع

 الحمٌمً التارٌخ ومثل األخبار نمل فً الصحافة على لإلذاعة نصر أول سجل ألنه األمرٌكٌة الصحافة

 .الرادٌو طرٌك عن األخبار إلذاعة

 مختلف فً أخرى محطات وتبعتها 0290 عام نٌوٌورن فً منتظمة إذاعات تمدم البث محطات وبدأت 

 الى 0290 عام فً محطة ثالثٌن من وازدادت أمرٌكا فً اإلذاعٌة المحطات كثرت ولد األمرٌكٌة المدن

 0291 سنة ،وفً واجتماعٌة ودٌنٌة وصحفٌة تجارٌة لشركات تابعة 0291 فً إذاعٌة محطة 131

 محطات زٌادة إلى أدى الذي األمر التجاري اإلعالن بنشر المتحدة الوالٌات فً اإلذاعة محطات بدأت

 مشكالت ،وتزاٌدت 0291 سنة جهاز مالٌٌن ثمانٌة عددها بلغ بحٌث االستمبال أجهزة وكذلن اإلرسال

 العدٌد وشاركت بل التردد موجات على نمطة كل احتلت 0291 سنة وبحلول أمرٌكا فً الموجات تداخل

 . واحد بتردد المحطات من



 باإلذاعة والفنٌة التمنٌة الوسائل وبالً والمستمبلة المرسلة األجهزة شمل الذي السرٌع التطور وبعد       

 أنشؤت فرنسا ففً.  المنتظمة اإلذاعٌة المحطات تنشئ األوربٌة الدول بدأت اإلذاعة أهمٌة ظهور وبعد ،

 معها وتزامنت ، برٌطانٌا فً لوٌة إذاعٌة محطة أنشئت نفسه العام وفً ،0299 عام إٌفل برج محطة

 فً إذاعة أكبر بمثابة فكانت كٌلوواط 09 لدرها بموة 0299 عام فً البث بدأت التً موسكو إذاعة

 عام ومصر الجنوبٌة وأمرٌكا أوروبا فً دول عدة ثم 0291 عام ألمانٌا تبعتها ، الولت ذلن فً العالم

 المحطات ومن.   كافة اإلذاعات على الكبٌرة التحسٌنات أدخلت 0211 و 0291 عام وبٌن.  0291

 برٌطانٌا كانت اذ(  BBC)  البرٌطانٌة اإلذاعة هٌئة تبرز العالمٌة اإلذاعات تارٌخ فً المهمة اإلذاعٌة

 كان لها األولى البداٌات ان الى البرٌطانٌة اإلذاعة تارٌخ وبشٌر.  باإلذاعة معرفة العالم دول أوائل من

 البالد حاجة لسد تكفً إذاعٌة محطات 2 وتؤسٌس لندن فً رئٌسة إذاعٌة محطة إنشاء تم عندما 0299

 :    هً المحطات وهذه

 .  0299 الثانً تشرٌن 01 فً تؤسست ولد مانشستر إذاعة محطة .0

 . 0299 الثانً تشرٌن 08 فً تؤسست ولد برمنغهام إذاعة محطة  .9

 .  0299 الثانً تشرٌن 91 فً تؤسست ولد نٌوكاسل اذاعة محطة  .3

 .  0293 شباط 03 فً تؤسست ولد كاردٌف إذاعة محطة  .1

 .  0293 اذار 8 فً تؤسست ولد غالسكو إذاعة محطة  .1

 . 0293 االول تشرٌن 01 فً تؤسست ولد ابردٌن إذاعة محطة  .8

 . 0293 االول تشرٌن 01 فً تؤسست ولد بورتسموث إذاعة محطة  .1

 .  0291 أٌلول 01 فً تؤسست ولد بلفاست إذاعة محطة  .6

 .  0291 تموز 91 فً تؤسست ولد دانفنتري إذاعة محطة  .2

 باسم العالم لتطوٌر األولى العالمٌة الحرب بعد ٌةالثان المحاولة الماضً المرن من الثالثٌنات شهدت ولد

 تولى وعندما.  الشٌوعٌة لألفكار بالتبشٌر تموم الولت ذلن فً السوفٌتٌة الدعاٌة وكانت الجدٌد العهد

 ثم الداخل فً النازٌة لنشر ببرنامج فبدأ للدعاٌة كوسٌلة اإلذاعة استخدم 0233 عام فً الحكم هتلر

 . ولضاٌاه بآرائه للتبشٌر المصٌرة الموجات إلى تحول ما سرعان

 األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً وخاصة العالم أنحاء جمٌع فً اإلذاعٌة المحطات إنشاء تكاثر أن وبعد

 المحطات بٌن التشوٌش إلى أدى مما األثٌر موجات فً التشابن ولع الجنوبٌة أمرٌكا دول وبعض



 الدولٌة المإتمرات ولعمد اإلذاعٌة للموجات المنظمة التشرٌعات لوضع دفع ما وهذا ، المختلفة اإلذاعٌة

 تمنٌا   اإلذاعات تطورت وكلما وحساسا   شائكا   موضوعا   اآلن حتى زالت ما التً التشوٌش مشكالت لحل

 تكاثر عن الناتج الممصود غٌر التشوٌش جانب والى.  وصعوبة وحساسٌة تشابكا   الموضوع زاد وفنٌا  

 التشوٌش هنان العالمٌة اإلذاعٌة المحطات جمٌع تحمل اإلذاعً الحمل استطاعة وعدم اإلذاعٌة الموجات

 اهتمت ولد التصادٌة أو اجتماعٌة أو سٌاسٌة ألسباب اإلذاعة وصول لتمنع الدول به تموم التً الممصود

 الجوهرٌة الحموق من هما بحرٌة عنها والبحث الحمٌمة معرفة أن وألرت األمر بهذا المتحدة األمم

 وان.  ونشرها وتلمٌها المعلومات عن البحث فً وجماعٌة فردٌة بصورة الحك شخص ولكل لإلنسان

 وان الحدود وعبر البالد داخل واألنباء المعلومات تدفك حماٌة إلى تإدي سٌاسة إتباع الحكومات على

)  على تنص والتً اإلنسان لحموق العالمً اإلعالن من 02 المادة ٌخالف إذاعة ضد ممصود تشوٌش أي

 واستمصاء تدخل دون اآلراء اعتناق حرٌة الحك هذا وٌشمل والتعبٌر الرأي حرٌة فً الحك شخص لكل

 .  الجغرافٌة بالحدود التمٌد دون كانت وسٌلة بؤي وإذاعتها وتلمٌها واألفكار األنباء

 :  هما لسمٌن إلى العالم فً اإلذاعٌة األنظمة وتنمسم

 تنظٌم على فٌه للدولة رلابة ال خاصا   نظاما   اإلذاعات هذه وتتبع:  الحرة والتجارٌة الخاصة اإلذاعات. 0

 .  التجارٌة اإلعالنات موازنتها تنظم حٌث التجاري الطابع علٌها وٌغلب اإلذاعة

 إلحدى أو الوزراء لمجلس مباشرة تابعة اإلذاعة وتكون:  والحكومٌة الرسمٌة الوطنٌة اإلذاعات. 9

 العامة اإلدارة جهاز من جزءا   اإلذاعة هذه وتكون الثمافة أو اإلنباء أو األعالم كوزارة الوزارات

 . واإلدارٌة المالٌة الموانٌن جمٌع علٌها وتنطبك


