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 البدايات االولى لنشأة التلفزيون في العالم:  (81)رقم المحاضرة 

والصورة يتميز التلفزيون بأنه الوسيلة االتصالية التي تجمع بين كل من الصوت      

المتحركة متعددة األحجام واأللوان، وهو يترجم أبعاد االتصال المرئي لذلك يتميز بمقدرته 

الكبيرة على جذب انتباه الجمهور أكثر من  وسائل االتصال األخرى التي تتعامل مع حاسة 

واحدة
  .

واتضحت أهمية التلفزيون أكثر في عصر األقمار الصناعية وما قدمته من إمكانات 

بث الفضائي من حيث تقديمه للحدث لحظة وقوعه السيما في أوقات الحروب واألزمات لل

ومتابعة آخر مستجداتها
  .
 

ويقوم التلفزيون بادوار عديدة فهو يساهم في رفع المستوى الثقافي للجمهور، من خالل 

ليمي من التثقيف والترشيد ونقل األنماط الصحيحة في الحياة، كما يساهم في رفع المستوى التع

خالل ظهور التلفزيون التعليمي الذي يخصص برامج تعليمية للطلبة؛ اال أن هناك انتقادات 

وجهت للتلفزيون في انه لم يسهم مساهمة فعالة في مجال التنمية في مجتمعات دول العالم 

لقيم  اذ بدال من خلقه الشعور بالمواطنة، قام التلفزيون بالترويج للثقافات الغربية وروج.الثالث

مجتمعاتها الصناعية
   .

غير ان التلفزيون قد وظف جيداً في المجال الدعائي،اذ تشكل المواد 

التلفزيونية اخطر اشكال التاثير بواسطة وسائل االتصال وابلغها اثرا، كما ان خصائصه 

ساعدت في توثيق الصلة بين الجمهور والشخصيات السياسية بشكل يتفوق فيه على االذاعة 

صبح التلفزيون من االسلحة التي تلجأ اليها االحزاب السياسية لكسب ثقة جماهيرها لذلك ا

واصواتهم في االنتخابات
  .
 

إن التلفزيون من حيث طبيعته يشبه اإلذاعة إذ إن الفرق هو انه يلتقط الصورة إلىى جانىب       

بعىد  9191عىام وقىد كىان اختىرال التلفزيىون . الصوت في حين أن الراديو يكتفىي بالصىوت فقىط

أما أول تصميم عملىي للتلفزيىون . اكتشف برزيايوس إمكانية نقل صور بواسطة التيار الكهربائي

. عملية إجىرا  تجىارب إرسىال دوريىة منظمىة مىن محطىة لنىدن 9191الميكانيكي فقد حصل عام 

يطانيىا أخذت الدول تولي اهتمامها بالتجارب العلمية على التلفزيىون وكانىت بر 9191ومنذ العام 

إال أن الواليات المتحدة مىا لبثىت . 9191السباقة في بث البرامج التلفزيونية بصورة منتظمة عام 

وبعد عامين من هذا التاريخ وافقت اللجنة االتحادية المختصىة  9191أن تفوقت عليها وذلك عام 

على استخدام التلفزيون لألغراض التجارية
 
تطىور التلفزيىون وقد أوقفت الحرب العالمية الثانية . 

حيىىث كىىان الىىرأي العىىام فىىي الىىدول المختلفىىة ينتظىىر إنتىىاج األجهىىزة المرسىىلة  9191حتىىى عىىام 

 . والمستقبلة للبد  في البث واالستقبال التلفزيوني



بدأت الواليات المتحدة األمريكية إنتاج األجهزة التلفزيونيىة بشىكل واسىع ومتطىور؛ نظىراً  

أما في الدول األوربية فكان التطور التلفزيوني بطيئاً حتىى أواخىر . إلمكانياتها االقتصادية والفنية

لم تعرف تلك الدول سوى ثالث محطات تلفزيونيىة فىي االتحىاد  9191الخمسينيات، وحتى العام 

بلغ عدد البلدان التي أنشأت محطىات تلفزيونيىة فىي  9111وفي العام . السوفيتي وإنكلترا وفرنسا

سىبعين بلىداً، ثىم ازداد إلىى التسىعين فىي العىام  9111بح العىدد فىي العىام العالم خمسين بلداً، وأص

وقىىد سىىارت الىىدول المختلفىىة فىىي تنظىىيم . حىىوالي مئىىة وعشىىرين بلىىداً  9111ليبلىىغ عىىام  9119

وقىد . التلفزيون، من الناحية اإلداريىة والماليىة علىى مىا سىارت عليىه اإلذاعىة ومىر بىنف  التطىور

إدارة الشىىىركات الخاصىىىة أو اإلدارة الرسىىىمية أو النظىىىام : يناعتمىىىدت تلىىىك الىىىدول احىىىد النظىىىام

ويقوم النظام التلفزيوني في الواليات المتحىدة علىى أسىاس ان الشىركات الخاصىة تىديره . المختلط

وتغطىىي نفقاتهىىا بواسىىطة اإلعالنىىات التجاريىىة ولىىي  للدولىىة مىىن رقابىىة سىىوى إعطىىا  اإلجىىازات 

وهناك بعى  . بق هذا األمر على دول أمريكا الالتينيةوينط. ورخص المحطات من الناحية الفنية

الدول اعتمدت اإلدارة الرسمية للتلفزيون وهىي الىدول التىي اعتمىدت غالبىاً علىى النظىام اإلذاعىي 

وتغطي هذه الدول مصاريف التلفزيىون بواسىطة الرسىوم التىي تفرعىها علىى أجهزتىه، . الرسمي

وهنىىاك دول رأت أن هىىذه . يراد هىىذه األجهىىزةأو الضىىرائب الكمركيىىة التىىي تتقاعىىاها عنىىد اسىىت

الرسوم والضرائب ال تفي في سد مصاريف التلفزيون وإنتاج البرامج فأدخلت اإلعالن التجىاري 

وهناك بع  الدول التي أخىذت بالنظىام التلفزيىوني المخىتلط كمىا فىي كنىدا . في محطاتها الرسمية

تىديرها أو تشىىرف عليهىا الدولىة مباشىىرة  فىللى جانىىب محطىات التلفزيىون الرسىىمية التىي. واليابىان

تقوم محطات التلفزيون الخاصة التي تديرها شركات ومؤسسات تجارية وتغطي مصىاريفها عىن 

 .  طريق اإلعالنات التجارية
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