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 احملاضرة األوىل:
 .: الصحافة التلفزيونيةاحملور الثاين 
ادل دةد   مسدور  اإلما ييد ت علد  لدي  وسديةيا  واسديا  تطدرراا والبصدية  السدعيي  اإلعدمم أدوات تطدررتسبهيد:       

 1924 عد م اإليسد ن إىل حيد ة الولفزةدرن دخدل فعند  تقد:مه   الدي اإلعمميد  ادلضد مٌن مسدور  عل  بل وحسب

 البشية  إليه وصلت ال ياليلعي  الوق:م مع تطرراا ازدادت الوراصل واإلعمم  رل ل يف يرعي  يقل  البشية  شه:ت

 .واألسية واجملوعع الفيد عل  أتثًنه  ابدلق بل وازداد احل ضي  عصيان يف

 له ؼلصصرن مش ه:ةه ال ةن من ادلمةٌن دبئ ت القين ه ا هن ة  يف األهم الي دلي  الظ هية ةشال الولفزةرن 
 بيصدي " عدي  قد: عشدي الثد من القدين وإذا كد ن اجلع عيد   أو الفيدةد  تصديف مم يف الابدًن وبودثثًن  أوقد مم  ميظدم

الولفزةدرن"  عصدي" هدر اليدرم عصديان فدنن  "الصن عي  الثررة "بيصي عشي والو سع  "النرر إىل الظلع ت من االيوق ل
  ب:ون من زع. 

 يف ةيوعد: حيد  شدثانا  وأعلهد  اإلعمميد  األجهدزة مدن أقدر  فهر اليشيةن القين ميجزة حبق ةيورب الولفزةرن 
 مشدرق  بطيةقد  األحد:اث عدي  إىل ةدددي الد ي األمدي واحليكد   والصدرت والصدررة الالع  عل  للجع هًن سل طبوه

 دايرهدم دلشد ه:ة ومغ درة ممبسهم ارت:اء إىل حب ج  الن س ةي: فلم  مبسط  ج اب  صرر يف الثق ف  وادلييف  وتق:مي

 .يرمه غيف  يف ك ن وإن له ةيوق م  وةسعع ادليء ةش ه: صغًن زر عل  الضغط فبعجيد مسيحي   أو فيلم

 .مدخل مفاهيمي ملاهية التلفزيون
  :تعريف التلفزيون -أوال



مييب   واخولف يف قبرل ه ا الوييةب  ف لبيض ةوقبله والبيض TELEVISIONالولفزةرن كلع  التيني       
  .اآلخي ةييهب  "تلف ز

الاهيابئي  وهي  الصررة والصرت يف وقت واح: بطيق ال:فعوةيي  يف ادلرسرع  اإلعممي   "وسيل  يقل      
توارن من مقطيٌن األول و  ."أهم الرس ئل السعيي  البصية  لمتص ل ابجلع هًن عن طيةق ب  بيامج ميين 

TELE وتيين عن بي: والث ينVISION الولفزةرن تيين "اليؤة  عن بي: وتيين اليؤة  أي أن كلع."  
ج ب االيوب    من أهم وس ئل االتص ل اجلع هًنة  ادلي صية  حي  ةوفرق عليه  بق:رته عل وةيورب الولفزةرن      

فهر غلعع بٌن مزااي اليادةر من حي  الصرت  ومزااي السينع  من حي  الصررة واللرن  ومزااي   وش:ة الوثثًن
 .ادلسيح من حي  احليك  الي تضفي احليرة  عل  ادلش ه: الي ةييضه  الولفزةرن

 ادلوحيك  من الن حي  اليلعي  أبيه طيةق  إرس ل واسوقب ل الصررة ادليئي تعريف النظام التلفزيوين وؽلان     
 .والصرت ادلص حب ذل  عن طيةق مرج ت كهيومغن طيسي 

 :األنظمة التلفزيونية -اثنيا-
 م  س رت إليهس رت ال:ول ادلخولف  يف تنظيم الولفزةرن  من الن حي  اإلدارة  وادل لي  عل   -1 

 اع  ومي بنف  الوطرر. وق: اعوع:ت تلك ال:ول أح: النظ مٌن  إدارة الشيك ت اخل ص ذاإل

 أو اإلدارة اليمسي  أو النظ م ادلخولط
 ةقرم النظ م الولفزةرين يف الرالايت ادلوح:ة عل  أس س أن الشيك ت اخل ص  ت:ةي  وتغطي -2.

 لل:ول  من رق ب  سر  إعط ء اإلج زات ورخصيفق م  براسط  اإلعمانت الوج رة  ولي  

 .احملط ت من الن حي  الفني . وةنطبق ه ا األمي عل  دول أميةا  المتيني 
 هن ك بيض ال:ول الي اعوع:ت اإلدارة اليمسي  للولفزةرن وهي ال:ول الي اعوع:ت غ لب  عل  -3.

 براسط  اليسرم الي تفيضه النظ م اإلذاعي اليمسي  وتغطي ه   ال:ول مص رةف الولفزةرن  

 عل  أجهزته  أو الضيائب اجلعيكي  الي توق ض ه  عن: اسوًناد ه   األجهزة  وهن ك دول 

 الربامج فثدخلت وإيو جرأت أن ه   اليسرم والضيائب ال تفي يف س: مص رةف الولفزةرن 

  .اإلعمن الوج ري يف زلط م  اليمسي 
زلط ت  ظ م الولفزةرين ادلخولط كع  هر كن:ا والي ابن  فنىل ج يبهن ك بيض ال:ول الي أخ ت ابلن -4

اخل ص  الي ت:ةيه  شيك ت  الولفزةرن اليمسي  الي ذبًنه  أو تشي  عليه  ال:ول  مب شية تقرم زلط ت الولفزةرن
 .الوج رة  تغطي مص رةفه  عن طيةق اإلعمانترة   و  ومدسس ت ذب



 احملاضرة الثانية:
  .عن نشأة التلفزيوننبذة اترخيية  
  :من الناحية التقنية -أوال  

أزم ن موب ةن    ؽلان القرل إن فاية الولفزةرن ق: ج لت خبي ل الاثًنةن يف أضل ء موفيق  من الي مل  وك لك يف     
 وابليغم من أن ه   الفاية ظلت عن: البيض رليد أُمني  أو خي ل علعي  إال أن

  .عل  ربقيقه  يف الراقعالبيض اآلخي اسوط ع أن ةيعل 

يسوطيع رب:ة: شخص بيينه برصفه سلرتعا  ذل ا  أسهم الي:ة: من اليلع ء يف اخرتاع وتطرةي الولفزةرن  وال      
اجله ز  فلق: أصبح وجرد الولفزةرن شلانا  يف القين الو سع عشي  حينع  تيّلم الن س كيفي  إرس ل إش رات االتص ل 

  .طيسي   وهر م  عي  ابالتص ل المسلاي ج ت الاهيومغنخمل اذلراء برس ط  ادلر 

 ومن احملطات األكثر أمهية يف اتريخ اخرتاع التلفزيون نذكر:    

اخرتع األدل ين برل جرتليب يبيار  جه ز مسح اسوط ع أن ةيسل الصرر دلس ف ت قصًنة  وك ن يظ مه  1884
 ةيعل آليا  ولي  إلارتوييا   كع  هر احل ل اآلن. 

 .ليارتويناطّرر األميةاي فيلر ف ريزورث يظ م مسح  م1922

يظ م تلفزةرين ةيعل ابألشي  ربت احلعياء  اللوق ط الصرر يف  اساولن:ياخرتع جرن بًند وهر مهن:س  م1926
 الظمم. 

روسي فمدؽلًن  أصلزلط  يف اترةخ تطرةي اخرتاع الولفزةرن عل  ة: الي مل األميةاي من  أهمشال  1923
ُزُورةاٌن عن:م  صلح يف ابوا ر آل  الوصرةي الولفزةريي  ادلخزِّي  )اإلةاريرسارب( وك لك صع م الصررة 
)الاينسارب( ادلسوخ:م يف اجهزة االسوقب ل الولفزةريي . وك ن اإلةاريرسارب أول صع م آل  تصرةي تلفزةرين 

 من سب للب . 

بي: ع:ة ذب رب من ب  إش رات   John Logie Bairdد" "جرن لرجي بًن  االساولن:يصلح  1927
كيلرمرت  وذلك ابسوخ:ام خط ه تف بٌن م:ةني لن:ن   077تلفزةريي  ق درة عل  عبرر مس ف ت طرةل   حرايل 

 وگمسگر.



م ابواي األميةاي فيلر فيايسرورث جه زاا لوقطيع الصرر إىل خطرط مسوقيع  صغًنة  وأمس   "اؽليج 1927
وهر ال ي مه: فيلي ا لصن ع    فيرزر""وبي:ه  بي مٌن  صنع جه زاا إلع دة دمج تلك اخلطرط ومس    "دةساورر

 أةض ادلخرتعٌن للولفزةرن  أشوهي  أوائلفيايسرورث ال ي ةيورب من  أنومن ادلف رق ت   .الولفزةرن بشاله احل يل
 بوح ةي  من خطررة ه   الرسيل  ووج: فيه  "وحش  ميعب ". 

 ان جرن بًند أبول ب  تلفزةرين عرب احمليط األطلسي من لن:ن إىل م:ةن  ييرةررك.سب 1928

 سبان زورةاٌن من اصل ز أول يظ م تلفزةرين ععلي إلارتوين موا مل.  م1929

. ويف السويني ت NTSC  ومسي يظ م 3591ظهي أول يظ م ععلي للولفزةرن ادللرن يف الرالايت ادلوح:ة ع م 
رن أكثي سيع ؛ إبدخ ل الولفزةرن ادللرن يف ع:ة دول بنظ مٌن عل  ابل وسيا م  وب:أت هيئ  أصبح تطرر الولفزة

  .م عل  القن ة الث يي 3511اإلذاع  الربةط يي  الب  ادللرن ادلنوظم يف ع م 

م  ولق: جيلت األقع ر الصن عي  الب  3519أُطلق أول قعي صن عي لمتص الت الوج رة  يف ع م  
 الولفزةرين ع دلي النط ق وذب وز اليرائق اجلغيافي  واحل:ود السي سي . 

الصن عي  للقنرات الولفزةريي  اخ  وقو  ليصبح منوشيا يف الي مل وك يت الب:اة   األقع رولان الب  عرب  
والنقل لبيض الفي لي ت ادلهع  مب شية عل  اذلراء  ومع  اإلخب ريوفيع  ةويلق ابلوب دل  وأورواب أميةا ة يف زلصرر 

 كثًن من ال:ول يف الي مل ق: دخلت عصي الب  الولفزةرين الفض ئي.  أصبحتالوسيين ت  أوائلميور الرقت وحبلرل 

م ادلنزيل. وسبان كثًن من ادلش ه:ةن من وخمل الثع ييني ت أصبحت أجهزة الفي:ةر مو ح  لمسوخ:ا 
اسوئج ر أو شياء أفمم س بق  الوسجيل  وسبويرا دبش ه:م  يف من زذلم. ويف الثع ييني ت أةضا  ازداد اسوخ:ام 

 األقع ر الصن عي  يف يقل الربامج الولفزةريي  دلشرتكي قنرات الولفزةرن ابلا بل . 

فزةريي   ادلنبيث  من األقع ر الصن عي  ابسوخ:ام هرائي كبًن وةسوقبل بيض ادلش ه:ةن اإلش رات الول 
ةسع  الطبق  ول لك ابو:أت بيض النظم الابلي  يف خلط إش رم  لوعنع م لاي األطب ق من اسوقب ل بيارلهم 
دون دفع رسرم االشرتاك. وتيطي شيك ت الولفزةرن الابلي للعشرتكٌن ال ةن ل:ةهم أطب ق االسوقب ل أجهزةا  

 .سىن ذلم اسوقب ل الربامجليو

وقني  ف  ثررة اتص لي  كبًنة يف ع مل الولفزةرن  3557وشال االيوق ل إىل الولفزةرن اليقعي مع ب:اة  الي م  



عل  ربرةل اإلش رة ادليئي  من شاله  األصلي الوعثيلي إىل الشال اليقعي  وق: ربرلت   تيوع: الولفزةرن اليقعي 
  .ن  أواخي القين اليشيةن إىل الب  الولفزةرين اليقعي عن طيةق األقع ر الصن عي كثًن من قنرات الولفزةرن وم

جردة وفي لي   أكثيومل ةا: ه ا النظ م من االيوش ر يف الاثًن من دول الي مل حىت ظهيت تقني  ج:ة:ة  
مل والوف صيل ال:قيق  (  حي  توعيز الصررة يف الولفزةرن ع يل ال:ق   برضرح ادلي HDوهي الولفزةرن ع يل ال:ق  )

 أجهزة أنكع     الش ش  خطرط ع:د زايدة فيه  حىت يف ح ل  تابًنه  عل  ش ش  كبًنة دبس ح  احل ئط  بسبب
االسوقب ل بنظ م ع يل ال:ق  تيي: إيو ج الصرت رقعيا   أي شفية ع:دة   تض هي جردة الصرت فيه  صرت 

ذي الرضرح الي يل يف الي ابن   ع م  أخيبويبًن  أورن ع يل ال:ق  ولق: ب:أ إرس ل زل:ود للولفزة  .األقياص ادل:رل 
بي: عق: من الزمن يف  إالم. ومل ةشه: ه ا النظ م ايوش را يف بقي  الي مل عل  مسور  القنرات الولفزةريي  3595

  السنرات األوىل من القين الراح: واليشيةن. 

 بداية البث املنتظم -اثنيا

يت هيئ  اإلذاع  الربةط يي  يف بيةط يي   وشيكو  سي يب إس واإلذاع  القرمي  ابلرالايت ادلوح:ة هي ك  
أول ب  تلفزةرين   BBCاليائ:ة يف ذب رب الب  الولفزةرين األوىل يف الي مل.  وب:أت هيئ  اإلذاع  الربةط يي  

م  وذلك ابلب  من قصي ألاسن:را  يف لن:ن. وتيورب أةض ا أوىل مدسس ت الولفزةرن الي تق:م 3511منوظم ع م 
 .ادلغلق  تاإلسوردةره الوصرةي والب  احلي من خ رج 

ويف الي م يفسه  وضيت شيك  السلاي أميةا  والي سبولك شيك  اإلذاع  القرمي  إن يب سي د أجهزة  
منزالا دب:ةن  ييرةررك. وب:أت زلط  ييرةررك الو بي  لشيك  اإلذاع  القرمي  أول ب  تلفزةرين   397اسوقب ل يف 

 . ذبيةيب ذل   ادلن زل. وك ن أول بيارله  بيانرلا  لليسرم ادلوحيك 

م ب:أت الشيك  أول ب  تلفزةرين منوظم يف الرالايت ادلوح:ة األميةاي   وحبلرل 3515ومع حلرل ع م  
 م  غّط  الب  الولفزةرين ك مل األراضي الربةط يي  واألميةاي .   3593ع م 

ويف اخلعسيني ت ح:ثت زايدة ه ئل  يف اسوخ:ام الولفزةرن بظهرر قنرات ج:ة:ة ععرمي  وذب رة  يف  
 ي كي هن  بيض البل:ان عل  سبيل ادلث ل ال احلصي أعله   أنوؽلان   ال:ول الغيبي 

 الو رةخ ال:ول 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A


 1939 أدل يي 

 1939 فييس 

 1939 الي ابن

 1958 الصٌن

 1939 اإلرب د السرفيي

 :التلفزيون يف العامل العريب-اثلثا 

بدددد  تلفزةددددرين يف منوصددددف اخلعسددددين ت مددددن القددددين ادلنصدددديم يف ادلغدددديب واليددددياق  أولشدددده:ت ادلنطقدددد  الييبيدددد        
قنرامدد  الولفزةرييدد  ابسددوثن ء دول اخللدديج الددي  أيشددثتواجلزائددي  ومددع هن ةدد  السددوين ت ك يددت ميظددم الدد:ول الييبيدد  قدد: 

 .3591لرطين فيه  ع م أتخي دخرل الب  الولفزةرين فيه  حىت ب:اة  السبيين ت ومررةو يي  الي ظهي الولفزةرن ا

ك يددت جددل الولفزةدددرانت الييبيدد  حارميددد  عندد: أتسيسددده    وشدده:ت ب:اةددد  الوسدديين ت مدددن القددين ادل ضدددي  
 دخرل الي:ة: من القنرات الييبي  ذبيب  الب  الفض ئي عرب األقع ر الصن عي .

 الي م ال:ول  رقم

 1954 ادلغيب 1

 1956 اليياق واجلزائي  2

 1959 لبن ن  3

 1960 سرراي ومصي  4

 1961 الارةت  5

 1963  السردان  6

 1964 ع:ن -اليعن  7

 1965 السيردة   8

 1968 األردن  9

 1970 قطي  10



 1973 البحيةن  11

 1974 عع ن وفلسطٌن 12

 1975 صني ء  -اليعن  13

 1974  ابرظيب -اإلم رات الييبي  ادلوح:ة   14

 1982 مررةو يي   15

  
 

الييبيد   فهدي قند ة إم يب سدي  ابللغد  لند:ن مدن تبد  مشدفية وغدًن خ صد  عيبيد  فضد ئي  قند ة أمد  أول  
(mbc  اخوص ر السم ميكز تلفزةرن الشديق األوسدط )سديردةرن   أععد لم وؽلولاهد  رجد ل 3553عد م  أتسسدت

قنددرات  9عن تبدد  مددن إةط ليدد  توضدد ARTم  ظهدديت شددبا  تلفزةرييدد  ج:ةدد:ة ابسددم 3551ويف السددن  الو ليدد  
 .الييبي  احمللي  القنرات من وك يت ه   القنرات أكثي تطررا  K موخصص 

 دالن طقد  ابللغد  الييبيد  قد: ذبد وز الد أوأم  واقع احل ل اليرم في كي أن عد:د قندرات الولفزةدرن الفضد ئي  الييبيد   
م  فضدم 1737 ئي  الييبيد  ليد م ال:ول الييبي  حرل القنرات الفض إذاع تقن ة  وفق  ألح:ث تقيةي الرب د  011

والددي عدد دة مدد  ال زبولددف كثددًنا عددن البدد  الفضدد ئي يف عدد:د زلدد:ود مددن الدد:ول حيدد  اسددوغنت  األرضددي عددن القنددرات 
 اغلب ال:ول الييبي  عن الب  األرضي.

وبفضدددل الوطدددرر الوانرلدددرجي اذل ئدددل يف هددد ا اجملددد ل يشدددثت يف ادلنطقددد  الييبيددد  صدددن ع  موخصصددد  يف رلددد ل  
الد:ول  أوائدلالولفزةرن واتسع االسوثع ر يف ه ا القط ع خمل اليق: ادل ضي بصرر  م هل   وتي: صبهررة  مصدي مدن 

دخلدت ادلن فسد  وذبد وزت اليائد: ادلصديي يف  أخدي الدي ازدهدي فيهد  اليعدل الولفزةدرين كصدن ع  تبيوهد  بيد: ذلدك دول 
م عندد:م  3559يف أبيةدل  بدد:أتوهد   الصدن ع   قطددي. وأخدًنا واإلمد راتهد ا اجملد ل  مثددل لبند ن وادلغديب والسدديردة  

أطلقت مصي أول قعي صن عي خ ص هب   انةل س ت  فثصبحت ب لك أول دول  عيبيد  سبولدك قعدياا مسدوقم  وقد: 
يف  إليهدد القنددرات ادلوخصصدد  وجدد ب اسددوثع رات عيبيدد  ه مدد   إطددمقهدد ا اجملدد ل الورسددع يف  ذلدد  االسددوثع ر يف أاتح

   ه ا القط ع.

 :احملاضرة الثالثة

 أمهية التلفزيون، ووظائفه، وخصائصه ومميزاته  



 :أمهية التلفزيون-أوال

 مدددن اسدددوقط ب ادلولقدددٌن مدددع الوطدددرر اليلعدددي والوقدددين أصدددبح البددد  الولفزةدددرين هدددر الددد ي انل قددد:را ع ليددد ايددده  -     

 وأسدددددديهم لسدددددد ع ت طرةلدددددد  أمدددددد م الش شدددددد   دلدددددد  ؽلولادددددده مددددددن خ صددددددي  اإلهبدددددد ر والوددددددثثًن السدددددديةع والفيدددددد ل  فدددددد دلولقي

 ذلدددددددد   الرسدددددددديل  ةسددددددددوقبل اليسدددددددد ل  عددددددددرب ح سددددددددوٌن موادددددددد ملوٌن علدددددددد  البصددددددددي والسددددددددعع  ألن اإلرسدددددددد ل الولفزةددددددددرين

 يكددددددد  القرةددددددد  واحليددددددد   ومسدددددددوخ:م  إضددددددد ءةمادددددددرن مدددددددن مدددددددزةح مدددددددن ععليددددددد ت عدددددددي  صدددددددررة شلزوجددددددد  أبلدددددددران واحل

 تسددددددددد ع: علددددددددد  ترضددددددددديح ادلشددددددددد ه: وادليلرمددددددددد ت  إضددددددددد ف  إىل ععليددددددددد  احليكددددددددد  وادلددددددددددثيات الصدددددددددرتي  وادلرسددددددددديق 

ومل   ادلولقدي ومشد عي ادلص حب  وغًنه  من فني ت موي:دة وموطررة؛ تيعل عل  اجل ب والوشرةق ل:رج  امومك روح
    الرسددددددددددديل  الددددددددددي ابتدددددددددددت أهددددددددددم الرسددددددددددد ئل اإلعمميددددددددددد  دونةيدددددددددد: ؼللدددددددددددر بيددددددددددت مدددددددددددن جهدددددددددد ز الولفزةدددددددددددرن  هدددددددددد

   أو الرتفيهدددددي اإلخبددددد ريمنددددد زع والدددددي مددددد  ايفدددددك أتثًنهددددد  ةدددددنيا  علددددد  اإليسددددد يي  صبيددددد ء  أكددددد ن علددددد  الصددددديي: 

 أو الوثقيفدددددددددي  وكددددددددد لك اليايضدددددددددي  واالقوصددددددددد دي  واالجوعددددددددد عي. ابخوصددددددددد ر مل ةيددددددددد: أحددددددددد: ؽلانددددددددده أن ةوصدددددددددرر

 وأصدددددددبحال منددددددد  بفضدددددددل هددددددد   الرسددددددديل  ةشددددددد ه: األحددددددد:اث مب شدددددددية علددددددد احليددددددد ة دون تلفزةدددددددرن الددددددد ي قّددددددديب 

 اذلددددددراء يف أي بقيدددددد  يف اليدددددد مل  ابسددددددوخ:ام األقعدددددد ر الصددددددن عي . وفددددددوح انفدددددد ة كبددددددًنة علدددددد  اليدددددد مل وعلدددددد  ثق فدددددد ت

 علددددددد  حددددددد: تيبدددددددًن–الشددددددديرب أبكعلهددددددد   وهبددددددد ا ةادددددددرن الولفزةدددددددرن  كعددددددد  أسدددددددلفن   جيدددددددل اليددددددد مل "قيةددددددد  كرييددددددد " 

  .وأعدددددددددددددددددد د الصددددددددددددددددددررة لواددددددددددددددددددرن اللغدددددددددددددددددد  األس سددددددددددددددددددي  يف اخلطدددددددددددددددددد ب اإلعممددددددددددددددددددي  -م رشدددددددددددددددددد ل م كلرهدددددددددددددددددد ن

 فددددددد لولفزةرن كرسددددددديل  اتصددددددد ل صب هًنةددددددد  مل ةيددددددد: رلددددددديد أداة لنقدددددددل األخبددددددد ر ادلصدددددددررة  مسدددددددجل  أو مب شدددددددية  -    

 عددددددرب األقعدددددد ر الصددددددن عي  بددددددل أصددددددبحت توعيددددددز بقدددددد:رة خ رقدددددد  علدددددد  اإلقندددددد ع والوددددددثثًن والسدددددديطية  لقدددددد: أصددددددبحت

 االتصددددددد ل... فددددددد لثررات وااليقدددددددمابت تقدددددددرم اليدددددددرم ابالسدددددددويمء علددددددد  مقددددددديات الولفزةدددددددرنرمدددددددز السدددددددلط  وعصدددددددي 

 بدددددد:ال مددددددن القصددددددرر الي سددددددي . فددددددم ترجدددددد: سددددددلط  سي سددددددي   أو اقوصدددددد دة   أو دةنيدددددد  ال ربلددددددم ابلسدددددديطية عليهدددددد  

 ألهنددددددد  سبادددددددن ببسددددددد ط  مدددددددن هيالددددددد  خيددددددد ل الفدددددددديد واجلع عددددددد  والدددددددوحام يف الددددددديأي اليددددددد م  إىل جيدددددددل "م رشدددددددد ل

 أهدددددددددم مدددددددددن مضدددددددددعرهن "  ف لنددددددددد س سيشددددددددد ه:ون الولفزةدددددددددرن مهعددددددددد  -كدددددددددثداة–لرهددددددددد ن" ةدددددددددي  أن الولفزةدددددددددرن ما

 ك يدددددت الدددددربامج )ادل اعددددد ( حبادددددم أيددددده ةفدددددي  سددددديطيته علددددد  البشدددددي" . الددددد ةن ةفضدددددلريه علددددد  الثمجددددد  والغسددددد ل 

 مددددددددثم. وهدددددددد ا مدددددددد  أثبوودددددددده دراسدددددددد  أجياهددددددددد  "  .ج.كدددددددد زاير " و"ج.أوليددددددددف" كدددددددد ن مددددددددن بددددددددٌن يو ئجهددددددددد   أن

 جلعهدددددددرر الفييسدددددددي يف ب:اةددددددد  السدددددددويني ت عنددددددد:م  ةيدددددددي  الولفزةدددددددرن مددددددد  ال ةيجبددددددده  فدددددددنن أربيدددددددٌن ابدلئددددددد  مدددددددنهما

 ةودددددد بيرن ادلشدددددد ه:ة  وأن يفدددددد  اجلعهددددددرر إن ّخددددددًن بددددددٌن حيم يدددددده مددددددن ثمثدددددد  أشددددددي ء  أةهدددددد  تنقصدددددده أكثي ك يددددددت

  وحققددددددددددددت دراسدددددددددددد11%والغسدددددددددددد ل   22%الثمجدددددددددددد   99%إج بودددددددددددده علدددددددددددد  الوددددددددددددرايل  الولفزةددددددددددددرن بنسددددددددددددب   



 أميةايددددددددد  أجياهددددددددد  " ج.سدددددددددويني" يفددددددددد  النوددددددددد ئج يف الفدددددددددرتة ذامددددددددد  يف سدددددددددرب وطدددددددددين آلراء ادلشددددددددد ه:ةن أجددددددددديي يف

 شخصددددددددد  )أكدددددددددرب أو1118علددددددددد  9191أميةاددددددددد . كعددددددددد  ان دراسددددددددد  أخدددددددددي  أجيةدددددددددت حددددددددد:ةث  يف اسدددددددددب يي  ) (

 ربٌنسددددددن ( أكدددددد:ت أن الولفزةددددددرن هددددددر الرسدددددديل  األكثددددددي أتثددددددًنا  فهعدددددد  وتسددددددلي   يف رأي ادلسددددددوج19ةسددددد وي مددددددن 

   .من كل من اليادةر  اليرمي ت  اجملمت الي م  وادلوخصص 

 وأمددددددددددددددددددددددد  فيعددددددددددددددددددددددد  ؼلدددددددددددددددددددددددص الدددددددددددددددددددددددربامج فللحصدددددددددددددددددددددددص الرتفيهيددددددددددددددددددددددد  حصددددددددددددددددددددددد  األسددددددددددددددددددددددد: )حبدددددددددددددددددددددددرايل -     

 ف لرتبرةدددددد 99مث اإلخب رةدددددد  ) ( 19%( ) مددددددن رلعددددددرع الددددددربامج( تليهدددددد  الثق فيدددددد  دبين هدددددد  الراسددددددع%91

 .  الربامج تب  بيع ة  إشه رة من 81%فقط لان 99وأخًنا اإلشه ر )  %12( )

   :وظائفالتلفزيون-اثنيا-

 :ليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن الرظدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ئف الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي ةضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددطلع هبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  الولفزةددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرن هددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي   

 حيدددددددد  تظهددددددددي الرقدددددددد ئع واألحدددددددد:اث علدددددددد  .التلفزيووووووووون أحوووووووود أهووووووووم وأكموووووووول وسووووووووائل االتصووووووووال-  

 الش شدددددد  علدددددد  شددددددال مشدددددد ه:  باددددددل مدددددد  تضددددددعنوه مددددددن مدددددددثيات صددددددرتي  )تصددددددفيق  ضددددددج   صددددددرت األمددددددراج 

 االيفجدددددددددد ر  صددددددددددرت احمليكدددددددددد ت والينفدددددددددد ت..ا ( وكدددددددددد لك  إذا م كدددددددددد ن ذلددددددددددك ضدددددددددديوراي  مددددددددددن كددددددددددممصددددددددددرت 

 وحددددددددد:ة  ومرسددددددددديق . مث هنددددددددد ك قضدددددددددي  اللدددددددددرن. إن يقدددددددددل األحددددددددد:اث مدددددددددن خدددددددددمل الش شددددددددد  وعلددددددددد  عاددددددددد 

 أي يقددددددددل األحدددددددد:اث يف الصدددددددح ف  واإلذاعدددددددد   هددددددددر أقددددددديب الطدددددددديق لنقددددددددل "األصدددددددل" أي لنقددددددددل احلدددددددد:ث احلدددددددي 

    بددددددل هددددددر أةضدددددد   وبطبييودددددده الطيةقدددددد  األكعددددددل واأل ددددددل. وفضددددددم عددددددن ذلددددددك الولفزةددددددرن لددددددي  فقددددددط مرضددددددرعي

 فددددددنن ال اتيدددددد   مددددددن وجهدددددد  يظددددددي ادلشدددددد ه:  تاددددددرن هندددددد  أكثددددددي مصدددددد:اقي   وغلددددددب علدددددد  الصددددددحفي الولفزةددددددرين  أن

 .ةددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد:رك جيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد:ا هددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   احلقيقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   وأن ةوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد كيه  دائعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 الولفزةددددددددددرن مددددددددددن خددددددددددملةقددددددددددرم  .التلفزيووووووووووون وسوووووووووويلة نشوووووووووويطة ومتنوعووووووووووة للتعليوووووووووو  والتحليوووووووووول-   

 ربليددددددددل وشدددددددديح الوطددددددددررات اليئيسددددددددي  يف احليدددددددد ة الي مدددددددد   ومددددددددن خددددددددمل مو بيدددددددد  القددددددددر  احمليكدددددددد  وال:افيدددددددد  ذلدددددددد  

 الوطدددددددددررات واليعليددددددددد ت  ومدددددددددن خدددددددددمل كشدددددددددف اليمقددددددددد ت السدددددددددببي  بدددددددددٌن الرقددددددددد ئع والظدددددددددراهي  يقدددددددددرل  ةقدددددددددرم

أوال وقبدل كدل  لدك ابعوبد ر أن الولفزةدرنالولفزةرن من خدمل ذلدك بغدزو رلد الت مونرعد  مدن الرجدرد االجوعد عي  وذ
   .وسدددددددددددددددددددددددددديل  لل:ع ةدددددددددددددددددددددددددد  علدددددددددددددددددددددددددد  الصدددددددددددددددددددددددددديي:ةن احمللددددددددددددددددددددددددددي واليدددددددددددددددددددددددددد دلي شدددددددددددددددددددددددددديء

 أضددددددددددح  اإلعدددددددددمم يف عصددددددددديان احلددددددددد يل ح جددددددددد  إيسددددددددد يي  ال غدددددددددىن عنهدددددددددد  :الوظيفوووووووووة اإلعالميوووووووووة-    

 علددددددددد  اعوبددددددددد ر أيددددددددده ععليددددددددد "  صبدددددددددع ومي جلددددددددد  ويشدددددددددي األيبددددددددد ء والبيددددددددد انت والصدددددددددرر واحلقددددددددد ئق واليسددددددددد ئل واآلراء



 والويليقدددددد ت ادلطلربدددددد  مددددددن أجددددددل فهددددددم الظدددددديو  الشخصددددددي  والبيئيدددددد  والقرميدددددد  وال:وليدددددد  والوصددددددي  ذب ههدددددد  عددددددن

  .علم ومييف   والرصرل إىل وضع ميّ  كن من ازب ذ القيارات السليع 

 والولفزةددددددرن ةنقددددددل للعشدددددد ه: ادليلرمدددددد ت ادلخولفدددددد  ال سدددددديع  النفييدددددد  منهدددددد   وادليتبطدددددد  بظدددددديو  احليدددددد ة اليرميدددددد     

 مثددددددل  األخبدددددد ر االقوصددددددد دة   والسي سددددددي   واالجوع عيددددددد   واليلعيدددددد   وهددددددر مددددددد  ةسددددددعح للفددددددديد بوج:ةدددددد: أفاددددددد ر  

 ومي رفددددده  ومدددددن شبددددد  ةصدددددبح أكثدددددي ارتب طددددد  دبجوعيددددده الدددددد ي ةنوعدددددي إليددددده مدددددن خدددددمل مييفددددد  صبيدددددع األشدددددي ء الددددددي

 األخبدددددد ر وايسددددددي بربدددددد:ث حرلدددددده  ويف هدددددد ا الصدددددد:د ةقددددددرل "هندددددديي ك سددددددًنو "" إن الولفزةددددددرن لدددددده دور يف يقددددددل 

 ".األيبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ء وادليلرمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ت ال مثيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده

 إن الولفزةدددددددددرن  وهدددددددددر ػلعدددددددددل هددددددددد ا السددددددددديل ادلوددددددددد:فق مدددددددددن ادليلرمددددددددد ت عدددددددددن :الوظيفوووووووووة التثقيفيوووووووووة - 

 اليددددددددد مل إىل بيدددددددددرت صبهدددددددددرر  ةرميددددددددد   وابسدددددددددوعيار  ودون ايقطددددددددد ع  وةفيدددددددددل ذلدددددددددك وفدددددددددق خطددددددددد  م:روسددددددددد   فنيددددددددده

 للوطددددددرر الودددددد رؼلي  كعدددددد  ةيبطدددددده )وةشدددددديكه( ابألحدددددد:اث البدددددد رزةةشدددددديك )ةددددددررط( ادلشدددددد ه: وةيبطدددددده ابلسددددددي ق اليدددددد م 

 اليلعيددددددد  والوقنيددددددد   وابلثدددددددررة الوانرلرجيددددددد . وبددددددد لك ةقدددددددرم الولفزةدددددددرن أبكثدددددددي الرظددددددد ئف أعليددددددد  يف اجملددددددد ل الثقددددددد يف

 .والويليعي  وةقرم ب:ور واح:ة من أهم الرس ئل لنشي اليلم يف أوس ط اجلع هًن

الولفزةرن وسيل  تيبرة  وتيليعي  ق ئع  ب ام   حي  أيده أظهدي قد:رة وفي ليد  يف  ةي: :الوظيفة الرتبوية والتعليمية - 
 تاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرةن

 االذب هدددددددددد ت  وتيلدددددددددديم مددددددددددراد ال:راسدددددددددد   وتلقددددددددددٌن ادلهدددددددددد رات ادلخولفدددددددددد  يف تدددددددددد:رةب ادليلعددددددددددٌن ويقددددددددددل ادليدددددددددد ر 

 يف تيلددددديمللومميددددد   فهدددددر هبددددد ا ةددددد:عم ادلنهددددد ج ال:راسدددددي دبددددد  ةييضددددده مدددددن ذبددددد رب علعيددددد   وهدددددر وسددددديل  انجحددددد  

عددي  وتقدد:مي ال:راسدد ت الو رؼليدد  واجلغيافيدد  برسدد ئل  .اللغدد  ابجلعددع بددٌن صددرت الالعدد   وصددررة حيوفهدد  ادللفرظدد 
 تيوعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد: الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد:ةارر وادلمبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  واحلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرار الوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد رؼلي

تقد:مي أس سدي ت وقراعد: اليلدرم الوطبيقيد  بشدال دةند مياي  ةيدي  الوجيبد  اليلعيد  .وتيطي ظل ذج للبيئ ت اجلغيافي 
 صدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددررة موحيكددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

مو بيدد  األحدد:اث اليلعيدد   أكثددي مددن الاوددب الددي ال تسددوطيع أن ذبدد ري .أصددلي  وصددرات طبيييدد  وتغيددًناتُ  مشدد ه:ة
 الوغدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددًنات الط رئددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   فطب عوهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 مالف   وتغيًنه  السنري ابهظ الوا ليف.

 الجوع عيدددددددددددددددد  وتغيًن السددددددددددددددددلركافدددددددددددددددد لولفزةرن هبدددددددددددددددد ا أصددددددددددددددددبح مسدددددددددددددددد ع:ا ه مدددددددددددددددد  دلدسسدددددددددددددددد ت الونشددددددددددددددددئ       



 .الجوع عي  أليه ةيتبط ابحلي ة البيئي   فياسب ادلش ه: ادلراقف والقيم والوق لي: وادلي ةًناالجوع عي ا

ةوفددق علعدد ء االجوعدد ع وعلعدد ء الددنف  االجوعدد عي علدد  أن الولفزةددرن ةليددب دورا :الجتماعيووة والنفسوويةاالوظيفووة -
 مهعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  وأس سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  يف

 االجوعدددددد عي  أليدددددده ةدددددديتبط ابحليدددددد ة البيئيدددددد   فياسددددددب ادلشدددددد ه: ادلراقددددددفالونشددددددئ  االجوع عيدددددد   وتغيددددددًن السددددددلرك 

مث إن ععليد  اكوسد ب ادلراقدف وادلهد رات ععليد  مسدوعية  وهدي إىل حد: بييد:   والقديم والوق ليد: وادليد ةًن االجوع عيد 
 غددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددًن إرادةدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  وتضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعامّ 

 لدددددددنف  والوقليددددددد:  ومدددددددنالبددددددد طين  واإلدراك ادلهدددددددين  كعددددددد  ةشدددددددعل الدددددددويلم عدددددددن طيةدددددددق مط بقددددددد  ا اإلحسددددددد سمدددددددن 

 هدددددددد ا الطيةددددددددق ةاوسددددددددب ادلشدددددددد ه: مبدددددددد دئ وقدددددددديم وسددددددددلرك ت ج:ةدددددددد:ة تضدددددددد   إىل مب دئدددددددده وقيعدددددددده وسددددددددلرك ته

 يف يظدددددددددية ادلشددددددددد ه: إىل القددددددددديم-يف هددددددددد ا اإلطددددددددد ر-السددددددددد بق   إن الوحدددددددددرل الشددددددددديرري الددددددددد ي ػل:ثددددددددده الولفزةدددددددددرن

 تددددددياكم الوددددددثثًنات وتادددددديار اآلراءوادلبدددددد دئ وادلع رسدددددد ت...ال ػلدددددد:ث يف بيهدددددد  ومنيدددددد  قصددددددًنة  وإظلدددددد  مددددددن خددددددمل 

 وادلع رسددددددد ت مدددددددن بددددددديانمج آلخدددددددي. وةيعدددددددق الولفزةدددددددرن االيوعددددددد ء االجوعددددددد عي بدددددددٌن ادلشددددددد ه:ةن ورلدددددددوعيهم الددددددد ةن

   .ةييشرن فيه  كع  ةنعي احلرار االجوع عي ال ي ت وب من خمله الفرارق االجوع عي 

 :الوظيفوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة الرتفي يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة-

     ألهندددددددددد  تشدددددددددد ركه  يف غ ايمدددددددددد   وهددددددددددي وظيفدددددددددد  تثقيفيددددددددددد إن هدددددددددد   الرظيفدددددددددد  ال تقددددددددددل أعليدددددددددد  عددددددددددن سدددددددددد بق م

 وتيليعيددددددد  وتيبرةددددددد  وإعمميددددددد  يف آن واحددددددد:  ولادددددددن يف ق لدددددددب طيةدددددددف ومسدددددددورت وغدددددددًن مب شدددددددي ولدددددددي  صدددددددحيح 

 أن مددددددددراد الرتفيدددددددده ال تنطددددددددري علدددددددد  أةدددددددد  قيعدددددددد  اجوع عيدددددددد  أو سي سددددددددي  أو تيبرةدددددددد  تيليعيدددددددد   وابدلق بددددددددل ف لرتفيدددددددده

 وادلبددددددد دئ ال ةيددددددد: تيفيهددددددد   بدددددددل أصدددددددبح ليبددددددد  ابدلشددددددد عي واألح سدددددددي   وضددددددديابالددددددد ي ؼلددددددديج علددددددد  يطددددددد ق القددددددديم 

 .للقيم وادلب دئ واألخمق  وخيوج  عن دائية البن ء والوج:ة: إىل دائية اذل:م وادلغ لط  واللهرادلعقرت

 احملاضرة الرابعة:

 :خصائص ومميزات التلفزيون

 اخلصائص: -أوال      

 إعمميدددددددددددد  ذات خصرصددددددددددددي ت تانرلرجيدددددددددددد  موعيددددددددددددزة  شددددددددددددقت طيةقهدددددددددددد ةيوددددددددددددرب الولفزةددددددددددددرن كثحدددددددددددد:ث وسدددددددددددديل  

 بسددددددددديع   اعوعددددددددد:ت يف بددددددددد:اايم  علددددددددد  الصدددددددددح ف   والسدددددددددينع   واإلذاعددددددددد   وادلسددددددددديح  واسدددددددددوي رت الاثدددددددددًن مدددددددددن



 أدوات وأيددددددراع وتقنيددددددد ت وردبددددددد  خصددددددد ئص وسددددددد ئل تيبًنهددددددد  ولانهددددددد  وبسددددددديع  أةضددددددد  واعوعددددددد دا علددددددد  ال:راسددددددد ت

 أن تاشددددددددف هرةوهدددددددد  وأن ترجدددددددد: لغوهدددددددد  اخل صدددددددد   وابلودددددددد يل أن سبولددددددددك النظيةدددددددد  واخلددددددددربة اليلعيدددددددد   اسددددددددوط عت

 :وؽلان رب:ة: خص ئصه من خمل الين صي اآلتي   خص ئصه  ووس ئله  الويبًنة 

 ال ومسد ت ولده خصد ئص مييند  بديامج بد  طيةدق عدن ابجلعد هًن لمتصد ل بصدية  مسييد  وسديل  الولفزةدرن 
  .أخي  إعممي  وسيل  يف صل:ه 

  ةفدي  ابجلسد: ادلوحد: الصدرت فب سدوخ:اموالصدرر   اجلسد:  الصدرت توعحدرر حدرل الولفزةدرن يف الثق فد 

  .ادل دة  رك ئزه  أح: ؽلثل الولفزةريي  الثق ف  يف ف جلس: ادلش ه:  أتثًن  عل  الولفزةرن
  ال اكية يف ومف عيله  البصي والسعع ح سي اسوخ:ام عل  الفيد رلرباا الا مل احلضرر إلزامي  

 للعش ه: النفسي  الياح  وترفًن احل:ث وآيي  اليي  واإلاثرة وةوعيز جب ذبي  عقلي جه: أي ةوطلب ال. 

 اإليس ن وعي إىل والنف ذ اإلقن ع والوف عل مسولزم ت كل ةوعلك.  

 اليقليد  اليعليد ت مدن الاثدًن وةثدًن الموعدي ادلابدرت يف تنفدي  علد  وةسد ع: ادلويبد  األعصد ب ؼلد:ر 

 الوب هي. واخلي ل وروح الرهم مثل والمشيررة  الشيررة 

 :يظدياا النقد: أو الوعحديص أو عند: ادليلرمد  للرقدر  الرقدت لده ةدرتك وال مييند  إػلد ءات عند: اليقدل غلعد 

   .عل  ادلش ه: ادلنه ل  والصرر ادليلرم ت من اجل ر  للسيل

 بدٌن تقد رب وتفد هم وسديل  غليلده شلد  كرييد  إعمميد  بوغطيد  ةقدرم ميػلد   تثقيفيد  تيفيهيد  وسديل  الولفزةدرن 

 .الشيرب

 وإةد:ةرلرجي  إرادة حسدب تغيًنهد  تد:رغليا  أو اجملوعدع يف السد ئ:ة والوق ليد: وادليد ةًن القديم تيسيخ يف ةس هم 

   .ادليسل  اجله 

 ةوب ه  هب .  أو ادلش ه: ةقل:ه  ج هزة  سلركي  قرالب تق:مي طيةق عن السلركي ت ادلوي:دة تشايل 

 الفئد ت كدل وإىل والييقيد  واالجوع عيد  الويليعيد  اخللفيد ت سلولدف إىل ةورجده أليده الطبقيد  احلراجز ربطيم 

 يف ةوّجلد  عد م حد  إىل السدا ن وتوحدرل صبيع عل  يفسه  تفي  الي الاول  ثق ف  ةنشي فهر اليعية  
 .اليعلي السلرك

 هدر ةّبثده كدل مد  لدي  أن إال وادليلرمد ت  ادليد ر  واكوسد ب للوثقيدف أس سديا  مصد:راا الولفزةدرن ك ن إذا 

  .م:لرالت وأبي د ذل  مددجل  مييف  الولفزةريي  ادلييف  إذ أن احمل ة:ة  اجمليدة احلقيق 

 اجلهد  أن تربزهد  تيةد: الدي فهي ابألصدل احلقيقد  ادلرضرعي   احلقيق  أهن  عل  ابلصررةع:م االطل:اع  غلب 



 مشده: تضدخيم واللقطد ت والدزوااي  ادلشد ه: ف خويد ر احلقيقد   أيده علد   تصدرر  أن تيةد: مد  أو ادليسدل 

   .ميين  أببي د إة:ةرلرجي  ةوم ذلك كل الصررة  وخلفي ت الرتكيز يق ط آخي  وتصغًن

  الصررة الولفزةريي  سبولك ادلق:رة عل  اسوحض ر الغ ئب وتغييب احل ضي بصررة مثًنة لل:هش   وان الصررة
ال  أوالي مل تصرره  ك مًنا الولفزةرن  ف ألح:اثدل  تظهي  الا مًنا   إالتا د تسوخلف الراقع   فم وجرد 

  ي  مش ه:ي الولفزةرن.منسي  غًن مرجردة ابلنسب  لغ لب أح:اثتية: تصرةيه  وبثه  هي 

  :إجيابيات التلفزيون وسلبياته -اثنيا 

  :اإلجيابيات -  1

 والسلرك ت يف  إن ق:رة الولفزةرن عل  ادلزج بٌن الصررة والصرت  أمان من تق:مي ادليلرم ت واألفا ر
لغ  ع دلي  وأهن   صررة حي  واقيي  قيةب  من ادلش ه:  وتي: الصررة احلي  أحسن الرس ئل إقن ع   خ ص 
األفا ر  والقيم  تفهعه  كل الشيرب  وق: س ع: ه ا عل  ترسيع رقي  االتص ل والوخ طب  وتب دل

 االجوع عي . كع  ؽلو ز بونرع أس ليب عي  بيارله الي تثًن اهوع م مش ه:ةه وهر

 .وسيل  ج مي   ترفيت ذل  خمص  إما انت وس ئل اإلعمم صبييه 

 يف يضج شخصي  وتنرع ميرل األفياد ورغب مم من خمل م  تييضه بيارلهللولفزةرن آاثر  اإلغل بي   

 من ميلرم ت وخربات وخمص  ذب رب اآلخيةن يف ك ف  اجمل الت  وذلك دب  تضفيه ه   ادليلرم ت

 واخلربات إىل شخصي  األطف ل خصرص   والاب ر بشال ع م من ماوسب ت فني  وثق في  وعلعي 

 ي االيفي يل واليقلي والي طفي  وظلر الق:رات ال اتي . كع  أيه ةزة: يفتس ع: عل  النعر الشخص

 تنرع ادليرالت واليغب ت الشخصي  دب  ةُطلع عليه مش ه:ةن من رغب ت وميرالت وذب رب وخربات
إن ق:رة الولفزةرن دب  ل:ةه من ط ق ت فني  وجهرد بشية  وآلي   .موي:دة فني  وصيغ أبشا ل اآلخيةن

 ي  موطررة عل وتقني ت علع

 ربرةل اجمليدات إىل زلسرس ت ذبيله يف سّلم الرس ئل اإلعممي  اذل م  يف تيسًن الفهم واالسويي ب

 خ ص  ابلنسب  لألطف ل ال ةن تنقصهم الق:رة الا مل  عل  فهم بيض ادلي ين اجمليدة بسبب م 

 ويي هب  كع  هر األميةيرزهم من ظلر عقلي وجسعي وايفي يل وخربات وق:رات تدهلهم لفهعه  واس

 عن: الاب ر. 



   ةيورب الولفزةرن وسيل  تقني  موطرر تس ع: عل  مراجه  ادلشامت الويليعي  والرتبرة 

 فهر وسيل  تيبرة  انجح   ووسيط جي: يف مس ع:ة الطمب عل  اكوس ب مه رات علعي  وإب:اعي 

  :السلبيات -2  

قري بٌن أيص ر ظلط احلي ة الي ئلي  الوقلي:ة   مع ب:اايت الولفزةرن وايوش ر  ق م صياع    
 الصن:وق اليجيب" ادلسع  الولفزةرن  فبي: أن ك ن طق  ادلس ء ادلنزيل ةون ه  إىل جلس  ع ئلي "وبينعيوجي

الولفزةرن  تيو  فيه  احلا اي واألخب ر بطيق ضبيعي  توقر  فيه  علزة الرصل بٌن األسية وأجي ذل  ادلخولف  ج ء
كع  أن للولفزةرن أتثًنات سلبي  خ ص  عل  األطف ل  ومن  .   اجللس ت احلعيعي  وةفيقه ليح: من ه

 سل طي إدم ن األطف ل عل  مش ه:ة

 الولفزةرن  سراء الربامج الي م  أو ادلرجه  إليهم  الويي  دلش ه: الينف. وق: ذكيت دراس  يشيت

 االبو:ائيم بينران األطف ل والولفزةرن)مرراي ولرمبررج( أن الطفل عن:م  ةوم ميحل  الويليم 9111ع م  

 مشه: اعو:اء. وةيي 81111مشه: قول أو مرت وأكثي من 11111ةارن ق: ش ه: ضلر 

وعل  زل البيض من ه   ادلش ه: يف بيامج ع م   وبيضه  اآلخي يف أفمم الايترن. ودلش ه: الينف أتثًنات
   :عل  الطفل من بينه  ابخلصرص

 ةصبح الطفل أقل إحس س  ابآلخيةن وآالمهم ومي انمم. 

 - ةصبح الطفل أكثي رهب  وخرف  من اجملوعع ال ي ػليط به  أو الي مل ال ي ةييش فيه. 

  ؽليل الطفل إىل السلرك الي:واين وةصبح أكثي اسوي:اد لوصي  بشال ض ر من شثيه أن 

 وليل من أكثي الوثثًنات السلبي  للوفزةرن عل  األطف ل هر االذب   إىل الينف  حي  ػل ول  ةدذي الغًن
 .الطفل أن ةقل: م  ةش ه:   والوشبه ابلشخصي ت الي تقرم أبعع ل اجليؽل  والينف

 ةش رك الولفزةرن يف تطرةي صف  السلبي   الي ق: تصل إىل درج  الاسل والممب الت بي مل -

  تددي ب:وره  إىل الشيود ال هين  وق: ةوي:  ذلك إىل اضطياب يف أوق ت الفيا الرقت  والي

 والوسلي  والنرم ويظ م احلي ة اليرمي بصف  ع م . وةي  بيض علع ء النف  أن اليار  الزائ: عل 

 ش ش  الولفزةرن ال ةس ع: عل  إضي   السلرك اجلع عي فحسب  بل ةيعل عل  تنعي  السلرك



 عل  االيسح ب من ع مل الراقع واإلدم ن عل  مش ه:ة بيارله  وق: كوب يف ه االفيدي وةشجع 

 اجمل ل ال:كورر حسن سيف ن  ةقرل " إن الولفزةرن ةشجع السلبي   ألن املَ  ش ه: ال توطلب أي جه:

 وتق:م األفا ر ج هزة وق: ةويرد ادلش ه: عل  ذلان فيوا سل حىت عن رليد الوفاًن أو النق: دل 

 .  ةسعع ةي  أو

 ة:فع الولفزةرن إىل اليزو  عن ادلط لي  والقياءة احلية  ألن اإليس ن ةسلك دائع  الطيةق السهل  -

 ف دلشه: )صررة وصرات وحيك  ( ةقوحم البيرت رغع  عن   بينع  ادلش ه:ون يف ح ل  من االسرتخ ء

  ...والولقي

 ع:ة سل طي  فبي: أن ب:أت عمقوهوابليغم من هيعن  الولفزةرن كرسيل  صب هًني فق: عيفت  -

 ابجلعهرر تضيف يويج  تزاة: وتنرع اليي  الولفزةرين يفسه  فهر ةي ين من  الثع يين ت من سلبي ت

 اسويع ل "جه ز الوحام عن بي: " لق: تسبب ه ا األخًن يف شل رس  ج:ة:ة يف االسوهمك

  ععلي  "ه:م وبن ء" موراصل  للخط بشل  أد  إىلzapping"الولفزةرين  "الوغيًن ادلواير للقنرات  

 الولفزةرين  ومن شب  إىل ع:م اسوقيار ادلش ه:ة وإىل ذبزئ  مون مي  السوهمكه الولفزةرين. ومن جه 

 اثلث  فنن االي:م ج اليقعي دلخولف الرس ئل ق: ةددي إىل زحزح  الولفزةرن من ما يه ف سح  اجمل ل

 . عع بٌن وظ ئف الفي:ةر واحل سرب واذل تف والولفزةرنلرسيل  رقعي  تف علي  مرح:ة تسعح ابجل

 :التلفزيون يف الوقت الراهن-اثلثا 

   سبانت  ذإ سيةي  ك لوطرر ال ي شه:  الولفزةرن  تطررامل تشه: وسيل  من وس ئل اإلعمم اجلع هًنة
أبح:  د أه   الرسيل  ويف ظي  وجيز من االيوش ر واالسوحراذ عل  صب هًن واسي  األمي ال ي 

 خرباء االتص ل إىل وصف ه   احل ل  ابلقرل "  إيه صبهرر مهرل  وهر من حي  حجعه

  ."الالي ومن حي  يسبوه ادلئرة  من السا ن ةي: ظ هية اجوع عي   ال س بق ذل  يف الو رةخ

   : :ة: بيض ممزله يف اجلرايب اآلتيوق: أفيز ه ا الوطرر واقي  إعممي  ج:ة:ا ؽلان رب      

 الوزاة: ادلسوعي ل:ور وس ئل اإلعمم يف حي تن  اليرمي  وخ ص  الولفزةرن. 

 وطرر اذل ئل يف تانرلرجي  االتص ل وادليلرم ت شلثل  عل  اخلصرص يف شبا  االيرتيت ال 

 .وأجهزة اإلعمم اآليل ادلوي:د الرس ئط



  تن مي االسوثع رات يف رل ل االتص ل بشال ال س بق له يف الو رةخ. 

   الورجه ضلر اخلرصص  يف صن ع  االتص ل واخل:م ت اإلعممي  ومنه  اخل:م  الولفزةريي.   

  ق ئع  للعياجع  

 .فضيل دلير  وس ئل االتص ل وتانرلرجي ته  منشررات ج مي  منورري  قسنطين   اجلزائي -

 فضيل دلير  م:خل إىل االتص ل اجلع هًني  سلرب علم اجوع ع االتص ل  ج مي  منورري  -

 . قسنطين   اجلزائي

 منشررات احلليب9أيطران الن شف  الب  الولفزةرين واإلذاعي والب  الفض ئي  ط   -

  .  احلقرقي   بًنوت  لبن ن

 السي: دمحم شيمن  الولفزةرن الويليعي يف عصي األيفرمي:اي  دار الاو ب احل:ة   -

  الق هية.
 )ادلف هيم األس سي  والرظ ئفرحيع  الطيب عيس ين  م:خل إىل اإلعمم واالتص ل  -

 اجل:ة:ة يف عصي اليردل   ج مي  ابتن   اجلزائي  ع مل الاوب احل:ة .ج:ار للاو ب الي دلي 

 .األردن


