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 نشأة وتطور التلفزيون 

 شخص تحديد نستطيع وال التلفزيون، وتطوير اختراع في العلماء من العديد أسهم
 القرن في ممكًنا التلفزيون وجود أصبح فلقد الجهاز، لهذا مخترًعا بوصفه بعينه
 بوساطة الهواء خالل االتصال إشارات إرسال كيفية الناس تعّلم حينما عشر، التاسع

  .الالسلكي باالتصال عرف ما وهو الكهرومغناطيسية، الموجات

 من المتحركة الصور لنقل األبحاث إجراء على تنصب األولى المحاوالت وكانت
 وكان. االستقبال ومحطات اإلرسال محطة بين الناقلة األسالك تمديدات خالل

 نبكو بول األلماني العالم نجاح هو االتجاه هذا في التفكير لتحريك الرئيسي العنصر
(Paul Nipkow )الصورة مسح طريق عن الصورة تجزئة في م1884 عام في 

 من تتجه ثقوب عدة مثقوبة أسطوانة بواسطة ميكانيكيًا، مستمر لولبي بشكل تدريجياً 
 دورة الصورة فوق االسطوانة تدور وعندما األسطوانة وسط إلى الخارجي الطرف
 تلك نقل وعند الصورة في الموجودة الخطوط جميع بمسح قامت قد تكون كاملة

 ومضات شكل على الصورة، تشكيل إعادة يمكن الثقوب عن الصادرة الومضات
 لسقوط حساسة كيميائية بمواد ومطلية الهواء من مفرغة زجاجية أنبوبة في كهربائية

 . عليها اإللكترونات

  الكهربائية األشعة أنابيب خالل من تحقيقها أمكن التي األشكال جودة تطور ومع
 العالم تمكن.  1904 عام منذ الكهربائية الفيزياء أبحاث في واسع بشكل عرفت التي

 من 1923 عام في( V. Zworykin) زوريكن فالديمير المولد الروسي األمريكي
 ليعاد ونقلها إلكترونياً  الضوئية الصورة تجزئة يستطيع كاميرا ألنبوب اختراع تسجيل

عادة استقبالها  من باالستفادة قام أن  بيرد جون البريطاني العالم يلبث ولم. بنائها وا 
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 لندن في ناجحة شهيرة تجربة في الصور لنقل عملي نظام أول وتقديم االختراع ذلك
 .م1926 عام في

 القومية واإلذاعة إس بي سي وشركتا بريطانيا، في البريطانية اإلذاعة هيئة كانت
 وبدأت.  العالم في األولى التلفزيوني البث تجارب في الرائدة هي المتحدة بالواليات

 بالبث وذلك م،1936 عام منتظم تلفزيوني بث أول  BBC البريطانية اإلذاعة هيئة
 تقدم التي التلفزيون مؤسسات أولى أيضاً  وتعتبر. لندن في ألكسندرا، قصر من

 .المغلقة اإلستوديوهات خارج من الحي والبث التصوير

 اإلذاعة شركة تمتلك والتي أمريكا السلكي شركة وضعت نفسه، العام وفي 
 محطة وبدأت. نيويورك بمدينة منزالً  150 في استقبال أجهزة ـ سي بي إن القومية
. المنازل لهذه تجريبي  تلفزيوني بث أول القومية اإلذاعة لشركة التابعة نيويورك
 . المتحركة للرسوم برنامًجا برامجها أول وكان

 الواليات في منتظم تلفزيوني بث أول الشركة بدأت م1939 عام حلول ومع 
 األراضي كامل التلفزيوني البث غّطى ،1951 عام وبحلول األمريكية، المتحدة

 .   واألمريكية البريطانية

 طريق عن الثانية العالمية الحرب بعد التلفزيون شهده الذي التطور ادراك ويمكن
 في جهاز، ماليين( 5) عددها بلغ 1950 عام ففي اجهزته، عدد في الهائل النمو
 السوفيتي االتحاد هي فقط بلدان اربعة في موجوداً  التلفزيوني البث كان الذي الوقت

 التلفزيون انتشر ذلك بعد فرنسا، وكذلك وانكلترا االمريكية المتحدة والواليات( سابقاً )
 مليون( 250) عددها بلغ حيث مرات،( 5) اجهزته كمية وتضاعفت بلداً ( 130) في

 .  انتشاره بدايات من سنة عشرين بعد وذلك جهاز
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 التلفزيون تطوير تاريخ في الذهبي العصر كانت التي الخمسينيات، حقبة أطلت ثم
رسال تسجيل أجهزة من ومعداته، وبرامجه خدماته وتحسين  وأجهزة التقاط وهوائيات وا 
 التلفزيون وحقق …والصوت الصورة عرض في ودقة وضوح ذات منزلية استقبال
( الخمسينيات مطلع في معقولة وأسعار تجارية بكميات) األسواق إلى النزول ظاهرة

 على والسينما الراديو أقدام تحت من البساط سحب في أخذت كاسحة شعبية واكتسب
  .سواء حد

 وفي ،1953 عام المتحدة الواليات في الملون للتلفزيون عملي نظام أول ظهر
 دول عدة في الملون التلفزيون بإدخال سرعة، أكثر التلفزيون تطور أصبح الستينيات
 في المنتظم الملون البث البريطانية اإلذاعة هيئة وبدأت وسيكام، بال هما بنظامين

  .الثانية القناة على م1966 عام

 بدأ  عربي تلفزيون أول العراق تلفزيون يعتبرف العربي العالم في ظهور التلفزيوناما 
 حين بعام ذلك قبل  القصة وبدأت ،1956 عام يوليو في األول التلفزيوني إرساله

 اإللكترونية لألجهزة تجاري معرض في للمشاركة األلمانية الشركات إحدى حضرت
 األبيض باللونين التلفزيوني للبث جهاز معروضاتها بين أن وصادف بغداد في

 قررت المعرض انتهاء وبعد التصوير بلوازم مجهز صغير إستوديو مع واألسود
 .الملكية العراق حكومة إلى المعروضات تلك إهداء الشركة

 وكانت الجزائر، في تلفزيونية قناة أول ظهرت ديسمبر في وبالتحديد العام نفس فيو 
 الفترة إبان 1956 عام ديسمبر شهر نهاية في الجزائري للتلفزيون بداية أّول

 اهتماماً  استحداثها ويعد الفرنسية المقاييس ضمن تعمل كانت حيث االستعمارية،
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 الكبرى المدن على بثها اقتصر كما آنذاك، بالجزائر المتواجدة الفرنسية بالجالية
   للجزائر

 لكن ،1957 العام في الرسمي التلفزيون لمبنى األساس حجر وضع لبنان وفي
 .1959( مايو) أيار في البث ليبدأ تأخر المشروع إنجاز

 إرسال شبكة لتزويدها أميركا صوت مع اتفاقية مصر وّقعت نفسه العام وفي
 قناة مصر امتلكت 1960( يوليو) وفي اإلعالمية، كوادرها وتدريب تلفزيونية
 أرامكو قنوات بعد العربي العالم مستوى على الرابعة هي القناة أن والالفت تلفزيونية،

  .وبيروت وبغداد

 في كبيرة اتصالية ثورة ،1990 العام بداية مع الرقمي التلفزيون إلى االنتقال وشكل
 شكلها من المرئية اإلشارة تحويل على تعتمد الرقمية التلفزيون فتقنية التلفزيون، عالم

 ومنذ التلفزيون قنوات من كثير تحولت وقد الرقمي، الشكل إلى التمثيلي األصلي
 .الصناعية األقمار طريق عن الرقمي التلفزيوني البث إلى العشرين القرن أواخر

 جديدة تقنية ظهرت حتى العالم دول من الكثير في االنتشار من النظام هذا يكد ولم
 في الصورة تتميز حيث ،(HD) الدقة عالي التلفزيون وهي وفعالية جودة أكثر

 تكبيرها حالة في حتى فيها الدقيقة والتفاصيل المعالم بوضوح الدقة، عالي التلفزيون
 أجهزة أن كما الشاشة، خطوط عدد زيادة بسبب الحائط، بمساحة كبيرة شاشة على

 تضاهي عددية، شفرة أي رقمًيا، الصوت إنتاج تعيد الدقة عالي بنظام االستقبال
 .  المدمجة األقراص صوت فيها الصوت جودة
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 فقد بعض تشبه كلها التليفزيونات كانت 2000 منتصف حتى و الوقت ذلك منذ
 بعض عدا بعد عن للتحكم بجهاز كبير خشبي صندوق عن عبارة كلها كانت

 التليفزيونات ظهرت 2000 الـ في ، واألحجام اإلمكانيات في البسيطة االختالفات
 فيف. توب الالب الحاسبة شاشة من مستوحاه الفكرة كانت ربما المسطحة، بالشاشات

 قد أسعارها أن لدرجة HD الشاشات و المسطحة الشاشات انتشرت ،2006 عام
 .  الجميع متناول في لتصبح بشدة انخفضت

  


