




التعلیم واإلعالم أصال عملیة تفاھم ، وعملیة التفاھم ھي العملیة االجتماعیة   
الواسعة التي تبنى علیھا المجتمعات ، إذ ال یمكن أن یعیش فرد معزوال دون 

.  أن یتفاھم مع من معھ بشأن ھذا العمل ویتعاطف معھ فیھ 

أن اإلعالم یقدم خدمة إخباریة ھدفھا : یتضح  المنطلق الفكريمن ھذا    
.التبصیر والتنویر واإلقناع ، لتحقیق التكیف والتفاھم المشترك بین األفراد 

أما التعلیم فإنھ یھدف إلى استمرار التراث العلمي واالجتماعي واألدبي  أما التعلیم فإنھ یھدف إلى استمرار التراث العلمي واالجتماعي واألدبي  
. والحضاري لألجیال المتعاقبة ، وتنمیة مھاراتھم وقدراتھم العقلیة والبدنیة 

إن اإلعالم والتربیة دعامتان یجب أن نجند لھما كل الوسائل  یتضحمن ھنا  
التي تخطط لھا الدولة ، ومن أجل توجیھ األجیال الناشئة والمتعاقبة التوجیھ 

العلمي السلیم للسلوك االجتماعي الذي نرتضیھ ألبنائنا ومجتمعنا ، مستفیدین 
.  في ذلك من الروابط الوثیقة التي تجمع اإلعالم بالتعلیم 



مھما اختلفت األقوال ، وتباینت اآلراء حول مفھوم اإلعالم 
، ومھما جاءت تقسیماتھ واتجاھاتھ فإنھا في مجموعھا 

ھو اإلعالم تلتقي في أن 

. اتصال بین طرفین  . اتصال بین طرفین 

إیصال معنى ، أو قضیة أو فكرة للعلم بھا ، واتخاذ موقف 
.تجاھھا 

المفھوم العلمي لإلعالم عموما ـ الیوم ـ قد اتسع حتى  
كل أسلوب من أسالیب جمع ونقل المعلومات واألفكار شمل 

، طالما أحدث ذلك تفاعال ومشاركة من طرف آخر مستقبل 
.



 

  "علم وفن في آن واحد " اإلعالم  

لھ أسسھ ومنطلق فكري ،  علمفھو 
ألنھ یستند إلى مناھج البحث العلمي 

.في إطاره النظري والتطبیقي .في إطاره النظري والتطبیقي 

ألنھ یھدف إلى التعبیر عن  فنوھو  
األفكار وتجسیدھا في صور بالغیة 

وفنیة متنوعة بحسب المواھب 
.والقدرات اإلبداعیة لرجل اإلعالم 



نجاح الرسالة اإلعالمیة یتوقف على عدد من الشروط  

  إذ أن عملیة اإلعالم  :وضوح الرسالة اإلعالمیة
مشاركة وتفاھم أي أنھا عملیة تناغم بین المرسل 

والمستقبل ، والتشویش أو التداخل قد تقف عائقا دون فھم 
احتواء الرسالة : الرسالة ، ومن أسباب ذلك التشویش 

على ألفاظ غیر معروفة أو كانت سرعة المتحدث غیر 
...  مالئمة ، أو الطباعة ردیئة ، أو الصوت ضعیفا 

   حیث تؤثر تأثیرا كبیرا  :الظروف المحیطة بالرسالة
على مدى تقبل الرسالة اإلعالمیة أو رفضھا ؛ ذلك ألن 

نفسیة المستقبل وطریقة تربیتھ ، ودرجة ثقافتھ تؤثر على 
.كیفیة استجابتھ لھا 

  إذ یعتمد مدى النجاح على  :القیم والمبادئ االجتماعیة
درجة تأثر المستقبل بالقیم السائدة في المجتمع ، واندماجھ 

.فیھا 







دواعي االتجاه نحو 
   التدریس الفعال

مخرجات التعلیم العام 
لیست في المستوى 
المأمول من امتالكھا

.للمھارات  

الـــــــرؤیة 
تقدیم تعلیم ذو جودة عالیة في  

بیئة تربویة مشوقة ومبدعة، 
على أحدث التقنیات یرتكز

.التدریسیة والتعلیمیة

.للمھارات  
أي بمعنى ضعف عام 
رغم الجھود المبذولة 

من قبل المعلمین 
وإدارات المدارس 

.والدولة 



وسیلة  التدریس" 
اتصال تربوي 
ھادف تخطط 

وتوجھ من قبل 
المعلم لتحقیق 
أھداف التعلم أھداف التعلم 

فالتدریس مجموعة متكاملة " والتعلیم لدى المتعلم
من األفراد والمعدات 

واإلجراءات السلوكیة التي 
تشترك جمیعاً في إنجاز ما یلزم 

.  لتحقیق أغراض التدریس



من فعل والفعل كنایة عن كل عمل  :الفعال   
.متعمد ، وغیر متعمد 

أي العمل بأقصى الجھود للوصول  والفعال مصدر
إلى تحقیق الھدف عن طریق بلوغ المخرجات 

.المرجوة وتقویمھا بمعاییر وأسس البلوغ 

“الفعال "  
.ما یحدث أثراً : فلسفیاً 

صفة للمادة شدیدة: كیمیائیاً 
.التفاعل                



القدرات المھنیة التي یحتاجھا المعلم الفعال
إن الرغبة في التعلم تدفع )تطویر الذات (  الرغبة في التعلیم  •

.المعلم إلى االستزادة بكل ما یستجد في مجال تخصصھ 

أي أن یخطط المعلم األھداف وأغراض التعلیم  :التخطیط الفعال •
وذلك لتحقیقھا وأن یطلع طالبھ علیھا وإشراكھم في اختیار 

.األھداف والعمل معھم لتحقیقھا بمشاركتھم 

.أي أن یظھر كفاءتھ في تعاملھ مع طالبھ  :التعامل مع الطالب •

إن الرغبة في التعلم تدفع )تطویر الذات (  الرغبة في التعلیم  •
.المعلم إلى االستزادة بكل ما یستجد في مجال تخصصھ 

أي أن یخطط المعلم األھداف وأغراض التعلیم  :التخطیط الفعال •
وذلك لتحقیقھا وأن یطلع طالبھ علیھا وإشراكھم في اختیار 

.األھداف والعمل معھم لتحقیقھا بمشاركتھم 

.أي أن یظھر كفاءتھ في تعاملھ مع طالبھ  :التعامل مع الطالب • .أي أن یظھر كفاءتھ في تعاملھ مع طالبھ  :التعامل مع الطالب •

أي فرض أدوار أو مھارات إلدارة التعلیم بحیث  :إدارة التعلیم •
من أین وكیف "تعمل ھذه المھارات على تدریب المتعلم على 

.إلكسابھ مھارات التعلیم الذاتي " یحصل على المعلومات 

أي على المعلم الفعال أن یعي  :العمل بفاعلیة مع المجتمع المحلي •
طبیعة البیئة التي یعمل بھا والمشاكل التي تعاني منھا البیئة أو 

.المجتمع المحلي 

.أي أن یظھر كفاءتھ في تعاملھ مع طالبھ  :التعامل مع الطالب •

أي فرض أدوار أو مھارات إلدارة التعلیم بحیث  :إدارة التعلیم •
من أین وكیف "تعمل ھذه المھارات على تدریب المتعلم على 

.إلكسابھ مھارات التعلیم الذاتي " یحصل على المعلومات 

أي على المعلم الفعال أن یعي  :العمل بفاعلیة مع المجتمع المحلي •
طبیعة البیئة التي یعمل بھا والمشاكل التي تعاني منھا البیئة أو 

.المجتمع المحلي 



. الناقداألسلوب العلمي في التفكیرتدریب الطالب على  1.

.المنظمة  اسلوب الحوار والمناقشةتدریب الطالب على  2.

.متعلقة بالتجربة  مھارات علمیةاكتساب الطالب  3. .متعلقة بالتجربة  مھارات علمیةاكتساب الطالب  3.

.العلمیة  اسلوب كتابة التقاریرتعلم الطالب  4.

.  وبیان وجھ النظر لآلخرین  مھارة االتصالتكوین  5.



الشروط والمواصفات التي تجعل من التدریس فعاال

أن یرتبط ارتباطا •
مباشراً بالھدف 

.المطروح

أن تجعل  •
الطالب 
إیجابیا 

ومشاركا فعاال 
في الموقف في الموقف 
التعلیمي  أن یكون •

الطالب قادرا 
على النقد 
والتحلیل 
والتركیب 
.  واالستنتاج 

أن تثیر الدافعیة •
والتشویق واالنتباه 

. عند الطالب 

http://www.khayma.com/education-technology/images/earth.gif
http://www.khayma.com/education-technology/images/earth.gif
http://www.khayma.com/education-technology/images/earth.gif
http://www.khayma.com/education-technology/images/earth.gif
http://www.khayma.com/education-technology/images/earth.gif


الشروط والمواصفات التي تجعل من التدریس فعاال

أن ال یكون الطالب •
في موقف المتلقي ، 
بل في موقف یعطي 

رأیھ بكل صراحة 
.ووضوح دون إكراه

أن تكون •
مناسبة لمستوى 
الطالب العقلي 

.والتحصیلي 
.ووضوح دون إكراه

.والتحصیلي 

أن تنمي عند الطالب شخصیة متكاملة عقلیا 
واجتماعیا وحسیا وحركیا أن تتصف 
المعلومات التي یحصل علیھا الطالب 
.بالدیمومة فترة طویلة دون نسیانھا 
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أبعاد التدریس الفعال

وھي تعتمد على وھي تعتمد على     اإلثارة الفكریةاإلثارة الفكریة: : البعد األول البعد األول 
::مھارة المعلم وتتمثل في مھارة المعلم وتتمثل في 
مع المتعلمین عند شرح مع المتعلمین عند شرح   وضوح االتصال الكالميوضوح االتصال الكالمي

..المادة العلمیة المادة العلمیة 
على المتعلمین ویتولد على المتعلمین ویتولد   االنفعالي اإلیجابياالنفعالي اإلیجابيأثر المعلم أثر المعلم 

..ھذا من طریقة عرض المادة العلمیة ھذا من طریقة عرض المادة العلمیة 

  البعد الثاني الصلة اإلیجابیة بین المعلم وطالبھالبعد الثاني الصلة اإلیجابیة بین المعلم وطالبھ
البد أن یعمل المعلم على تحسین مھارة االتصال مع طالبھ وذلك البد أن یعمل المعلم على تحسین مھارة االتصال مع طالبھ وذلك 
لزیادة دافعیتھم للتعلم ویمكن أن یتحقق ذلك بإحدى الطریقتین لزیادة دافعیتھم للتعلم ویمكن أن یتحقق ذلك بإحدى الطریقتین 

::التالیتین التالیتین 
.   .   تجنب استثارة العواطف السلبیة مثل القلق الزائد أو الغضبتجنب استثارة العواطف السلبیة مثل القلق الزائد أو الغضب1.1.

  ..تطویر عواطف إیجابیة مثل احترامھم وإثابة أدائھم الجیدتطویر عواطف إیجابیة مثل احترامھم وإثابة أدائھم الجید2.2.



أوسع مدى من كلمة  " التربیة " ھناك إجماع بین التربویین على أن كلمة
وأكثر داللھ على ما یتصل بالسلوك وتقویمھ ، في حین تنحصر " التعلیم " 

على عالقة محدودة بین طرفین بھدف إیصال قدر معین من " تعلیم " كلمة 
.المعلومات أو المھارات 

وعلى ھذا یمكن القول بأن التعلیم نمط مؤسسي من أنماط التربیة یتم داخل وعلى ھذا یمكن القول بأن التعلیم نمط مؤسسي من أنماط التربیة یتم داخل 
مؤسسات رسمیة ، تتخذ من ھذه العملیة رسالة أساسیة لھا ، ویتخذ منھا 

.المجتمع وسائل ذات رسائل تكفل لھ إعداد النشء وفق ما یرید 

بینما تتم التربیة داخل تلك المؤسسات وخارجھا ؛ فاألسرة ، واألندیة ،  
وغیرھا مؤسسات اجتماعیة لھا .......... ووسائل اإلعالم ، والمساجد 

وظائفھا الخاصة ، ومنھا یكتسب الفرد كثیرا من مكونات شخصیتھ وثقافتھ 
.بوعي أم بدون وعي 



اإلعــالم التعلیم
.  تغییر سلوك الجماھیر   .تغییر سلوك الطالب إلى األفضل

المواطنون كلھم في . غیر متجانس 
.المجتمع أو جزء منھ 

فالطالب في مراحل . یمتاز بالتجانس
  التعلیم متجانسون من حیث السن والزمن

جمھور اإلعالم فحر طلیق الطالب في أي مرحلة لیس أحرارا مقید ، 
 في اختیار المادة التي یدرسونھا

فلیس منا إال نادرا من ھو مسئول  فلیس منا إال نادرا من ھو مسئول المحاسبة على النتائج ، فالطالب مسئول 
.عن متابعة برنامج أو قراءة مجلة 

المحاسبة على النتائج ، فالطالب مسئول 
عن نجاحھ

الدافع إلى اإلعالم غیر واضح 
الوضوح الفكري المنطقي المالزم 

. للتعلیم 

الدافعیة ؛ إذ أن الدافع إلى التعلیم واضح 
للمتعلم وضوحا منطقیا في كثیر من 

.األحیان وھو النجاح 

ال توجد في اإلعالم باستثناء بعض 
.   الحاالت كما في االتصال المباشر 

وجود صلة مباشرة متبادلة بین المتعلم 
والمعلم وھو التفاعل المباشر





وسائل االتصال من أجل تحقیق استثمار:  اإلعالم التربوي ھو
. للدولةأھداف التربیة في ضوء السیاستین التعلیمیة واإلعالمیة



  مفھوم التربیة اإلعالمیة
 لم یتضح في أذھان المعلمین بالقدر الذي معھ یستطیعون

أن یوجھوا الطالب إلى اختیار وانتقاء المواضیع التي 
.تساعدھم على التعلم داخل المدرسة مستعینین بوسائط أخرى

 المعلم في تدریب طالبھ على إبداء وجھات نظرھم فیما دور
  .یطرحھ اإلعالم  .یطرحھ اإلعالم

  أن للمعلم دور في إبراز دور اإلعالم في تعزیز القیم
السلوكیة وھذا اعتراف من المعلمین بأھمیة اإلعالم وأنھ 

باإلمكان االستفادة منھ في أمور تربویة قد تختص بھا 
.المدرسة أو التعلیم المنظم 



.ـ اإلسھام في تحقیق سیاسة التعلیم 1
.ـ العمل على غرس تعالیم الشریعة اإلسالمیة وبیان سماحة اإلسالم  2

.تنمیة االتجاھات السلوكیة البناءة ، والمثل العلیا في المجتمع ـ 3 .تنمیة االتجاھات السلوكیة البناءة ، والمثل العلیا في المجتمع ـ 3
.مشكالت المجتمع ، والعمل على بث الوعي التربوي تجاھھا ـ تلمس 4
.الدولة تجاه الوطن وأبناءه  ـ التعریف بجھود 5

من الرؤى العلمیة ، ـ متابعة وسائل االتصال الجماھیریة ، واالستفادة6
.والوقوف على مطالب المیدان من خالل ما تبثھ من معلومات 

.ـ القیام بالبحوث وتشجیعھا في جمیع المجاالت التربویة  7



.التربیة والتربویین والطالب ومعاجلتھا إعالمیاـ تبني قضایا ومشكالت 8 
.الوسیلة األساسیة للتربیة والتعلیم ـ إبراز دور المدرسة بوصفھا 9

واالحترام المتبادل بین أعضاء ـ خلق عالقة إیجابیة مبنیة على الثقة 10
.في العمل الجھاز والمجتمع بما یساعد في زیادة العطاء واإلخالص .في العمل الجھاز والمجتمع بما یساعد في زیادة العطاء واإلخالص

المنھج ـ المعلم ـ الطالب ـ: ـ االھتمام بجمیع عناصر العملیة التعلیمیة  11
.المبنى المدرسي ـ ولي األمر 

األخبار ، وتزوید الرأي العام ـ التواصل مع المجتمع من خالل نشر 12
والتربویة التي بالمعلومات الصحیحة عن البرامج والمشروعات التعلیمیة

.تحقق المسئولیة الجماعیة للعمل التربوي 



یقوم بتحقیق إعالما عملیاإن حیاتنا الیوم بحاجة إلى أن نحقق 
: تلك األھداف السامیة ، ویسھم في عملیة التثقیف : تلك األھداف السامیة ، ویسھم في عملیة التثقیف 

ھذا ... االجتماعي ـ التثقیف اإلنساني التثقیف األخالقي ـ التثقیف
.إلى جانب التثقیف التربوي والتعلیمي 

نحتاج إلى إعالم تربوي قادر على االستفادة من وسائل االتصال 
.لخدمة الفعل التربوي الحدیثة ، وتطویعھا

 



المدرسة مطالب بمتابعة سلوكیات الطالب في داخل اإلعالم التربوي 
..  وفي المجتمع 

محافظتھ ..یؤكد لھم ضرورة الحفاظ على المدرسة بمبناھا ومعناھا  محافظتھ ..یؤكد لھم ضرورة الحفاظ على المدرسة بمبناھا ومعناھا 
على سلوكیاتھ كطالب علم بأن یتحلى باألخالق الكریمة ـ احترامھ 

وحبھ لوالدیھ ـ الرغبة الملحة في العلم ـ حبھ لزمالئھ ـ والئھ ،لمعلمھ
النظام والنظافة ـ البعد عن كل مشین للفرد ـ لوطنھ ـ حفاظھ على

بأسرتھ ـ محافظا على بیئتھ ـ متعاونا في الخیر مع المجتمع ـ مرتبطا
....متصفا بصفات المسلم الكریم والعربي األصیل 



أن یعایش ظروف مجتمعھ الزمنیة والمكانیة ؛ فمن  اإلعالم التربويعلى 
:                                    التي یجب أن یؤكدھا للناس المھمات

یربط التعلیم المفاھیم الحقیقیة للتعلیم ، وأن نقضي على المفھوم الذي یربط التعلیم المفاھیم الحقیقیة للتعلیم ، وأن نقضي على المفھوم الذي
بالوظیفة ، والرغبة في الوظائف البارزة التي یسمیھا البعض الراقیة أو

....العلیا 

وأن ،نرید أن یتعلم األبناء كیف أن الید العاملة ید شریفة بحبھا � تعالى 
یدركوا أن المھن والحرف خیر من البطالة والعوز ، والوطن لن یعتمد 

.أبنائھ دائما على غیر







 .أشعر بأن المعلم متابع لوسائل اإلعالم
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 .تتابع وسائل اإلعالم األنشطة الطالبیة باھتمام
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 .تأثیر المعلم علي قوي حیث جعلني متابع جید لوسائل اإلعالم
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یطلب المعلم منا اختیار موضوع ما یطرح
 .في وسائل اإلعالم ویناقشھ معنا في الصف 
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تأثیر وسائل اإلعالم ممتاز على تنمیة 
.الفكر الطالبي

 موافق

غیر موافق

0

10

20

موافق غیر موافق موافق لحد
ما

ال أعلم

غیر موافق

موافق لحد ما 

ال أعلم



30

40

50

التربیة واإلعالم یسیران في اتجاه 
.واحد لصالح الطالب
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اشعر بأن وسائل اإلعالم لھا أثر فعال
.في رفع المستوى التحصیلي للطالب 
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الفبركة اآلن أھم األمراض المھینة التي یعاني 
منھا اإعالم العربي ، وال سبیل إلحراز أدنى 
تقدم ، في اإلعالم كما في غیره إذا لم نضع 

مسألة الكفاءة المھنیة في المكان الذي تستحقھ 

آراء وأقوال في اإلعالم 

مسألة الكفاءة المھنیة في المكان الذي تستحقھ 
.باعتبارھا ال تقل أھمیة عن قضیة الحریة 

  وحید عبد المجید. د



إن مخالفة الفعل للقول ، وتناقض الممارسات  
مع األفكار ، ھو نوع صریح من الخیانة 

.   للمقوالت واألفكار

آراء وأقوال في اإلعالم 

.   للمقوالت واألفكار

  محمد عمارة. د



من اعتراف المدرسین بإمكانیة اإلفادة من محاوالت وسائل
اإلعالم ، في عرض بعض الموضوعات التعلیمیة 

تلك الموضوعات  بتوجیھ من المعلمیجب أن یختارھا الطالب  •
.   ویتم مناقشتھا في الدرس

لدى الطالب لما  ملكة النقدأن ھذا االنتقاء للمواضیع ینمي •
.  یطرح في اإلعالم

)  1982( دراسة سوشن 

.  یطرح في اإلعالم
اختیاره سوف یختار من بین عدة مواضیع وھو في ھذه الحالة •

بالضعیف وھذا الموضوع بالقوي وأنھ یحكم على ھذا الموضوع
موضع یستحق أن یطرح في الصف أمام أقرانھ الطالب ویكون

.نقاش
وبھذا یكون المعلم قد عمل على تنمیة ملكة النقد والمحاكمة لدى  

.وھذا یتفق مع ما یراه لھالطالب





  




