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 ملخص البحث

يُعددالقرنددلحلقر ددلعشليقرعصددليتلورددللقري ددطولقرلنيدد لي  ددطول ن  ددل ل

يم هللقريلفزيطحل.لينال ملقسيغالللمزقيللقريلفزيدطحليد لقال رلللبيخيلفلقشكلرهلل

قريعلدد ملرلرددغلوليقرك،ددلولالسددلبنلليولر ددللاليبددلرلنملمددتل  ددطولق يددل لقر،ددلقم ل

قريلفزيط  ةلقريعل ي ةلي لقركث للمتلقرايلل.لقاللقحلقالهييلملبهكذقل طعلمتلقر،لقم ل

ردداويوليقر،ددلقم ليدد لقرن ددطق لقريلفزيط  ددةلقرعلب ددةلرددمليل ددذل ردد ، ل.ليبن دد لق

قريعل ي ةلرمل  للقراوملقركلي لك ل كطحلبلقم لذق ل أث للجيله لشل سهملي لولل

مصددلكللقريعلدد مل.لي لحددةلم ددطلقالم ددةل.لبهدداىل  سدد تلمسدديط لقرصدد،ل لن ددلل

قرييعليدد تلمددتلقر ددطقو لقرعلي ددةليقرردد  ةليقالنيرددلعيةلييكط ددطقلو لحددلليلولددةل

ل:لرلي ي ةلقالجييلو ةلرذقلهاىلقر، ثلقرى

 قريعلىلقرىلعيولقريلفزيطحلي لمعلرجةلمصكلةلقالم ةل. -

يقريعددلىلقرددىلندداوالقال ددلق لرل،ددلقم لقريلفزيط  ددةلري ددطلقالم ددةليدد لوددثل -

 قالم  تلريعلملقرنلقءاليقركيلبةل.

ينال مل  ل للو  ي تلمتلقر،لقم لقريلفزيط  ةلقريطجهةلريعل ملقالم  تلهيدللبل دلم ل

يبل لم ل)له للرليعليةل(لق يل لولقند ل.ليندال طحدلل)لقنلألي علم(لق يل لمغلب ل

للقر، ثلقرىلواعلمتلقر يلئ لأهيهل:

 سهملقراويولقريلفزيط  ةلقريعل ي ةلريكلي ةلقالم ةلي ل صللقرطو لقرثنلي ل -1

 يقرطط  ليقالجييلو ل.ليبيلليي لسبليقهاقىلقري ي ةلرل،لالقري ي لرل،ل لم ل.ل

ييضديتليندلق لمي طودةل(ليد لودثلليسهملقراوولقريعل ي لقري طعل)لقردذش -2

 قرص،ل لولىلقريعلملقكثللمتلقراوولقرينل اشل.

 نلةلقراوملقريلعشليقريع طشلال يل لقراويولقريلفزيط  ةلقريعل ي ةل -3

 نلةلقريغ  ةلقالوالم ةليقريليي لرهذقلقر طعلمتلقر،لقم ل. -4

يجبلقحليخيلفلقسدلط لق دلق لقرداوولقريعل يد لقريلفزيدط  لودتلقرداوول -5

 شلي لقرياوسةل.لالحلقسلط لقرينايملرليلفزيطحليخيلفلوتلقرطقنعل.قرينل ا

ل

ل
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Abstract : 

Twentieth century is considered to be the age of digital 

development and the development of the communication 

techniques in all its forms including television. The 

advantage of using T.V in learning children and adults has 

been taken Previously and lately. Despite the development 

of producing educational T.V programs in most countries, 

but the interest in such programs did not take its chance. The 

educational lessons and programs were not fully supported 

in order to be the effective popular programs in resolving the 

problems of education, especially the problem of  ignorance. 

The reason is to improve the level of education, health and 

economic for the uneducated young people in order to make 

them effective social members, therefore this study aims at: 

- Identifying the role of television in solving the problem of 

ignorance. 

- Identifying the ability of the directing the T.V programs for 

the problem of ignorance in provoking the ignorant to learn 

reading and writing. 

Two samples of T.V programs for solving the problem of 

ignorance, namely; the Moroccan production T.V program 

"Iqraa wa Ta'alam"  and the Iraqi production T.V program 

"Haya Lil Ma'rifa",  were analyzed.  

The researchers concluded the following points: 

1- The educational T.V program lessons against ignorance 

helps in spreading the cultural and national and social 

awareness that corresponds with the aims of the country that 

produces such programs. 
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2-The variant educational lesson, that includes various 

items, provoke the young people to learn more than in the 

traditional lesson.ل

3- The shortage of the concrete and spiritual support for 

producing the educational T.V programs.ل

4- The shortage of the media and advertisement coverage of 

the this type of program.ل

5-Th style of directing the educational T.V program lessons 

must differ from that of the traditional lesson in the school 

because dealing with topics on T.V differs from reality.     

 
 مشكلة البحث :

ان اغلب دول العالم المتقدم . وكذلك الدول النامية اعتمدد  وشكدكل كشيد         
على تقنيا  االتصال في تنفيذ خططها التنمويدة . و اصدش   الكريد  مدن الددول 
تهتم شاالنسان كر وة وطنية . اكر  من اعتمادهدا علدى الدنفط او المعدادن الرميندة 

اد شعددد  الددددول وتقددددمها الموجدددودة فدددي شددداطن اال   . ونت ددد  ان ا تصددد
التكنلوجي مرل سويس ا والدنما ك يفوق ا تصاد الدول الع شيدة المنتجدة للدنفط . 
لذا  ه  االهتمام شالتنمية الشك ية لتطوي   د ا  االنسان العقلية و مها اتد  فدي 
العمل . من اجل ت سين و زيدادة االنتدا. . وكدذلك تطدوي  الوا دت اال تصداد  و 

ي الف اد المجتمت . وفي  ل هذا التطو  الس يت في عص  االجتماعي و الص 
( سدنة . ومداهو الوا دت العلمدي و  04 -51المعلوما  اين نجد الكداب الع شدي  

اال تصاد  و الص ي و السياسي الذ  يعيك  . لقد ارشت  الد اسا  العلميدة . و 
الدى  إ صاءا  المن ما  الدولية ان نسشة الكشاب الع شي غي  المتعلمدين تصدل

% ا  اليع فون الق اءة و الكتاشة , اما االمية ال ضا ية فهي اخطد  لكدون 51
الكشاب يع فون الق اءة والكتاشة . لكنهم يجهلون التعامل مدت التقنيدا  ال ديردة . 
ولدديل لددديهم تواصددل مددت النتاجددا  العلميددة و الفك يددة فددي الدددول المتقدمددة .... 

الشدد امو و الخطددط لم ددو االميددة شددين وسددع  الكريدد  مددن الدددول الع شيددة اعددداد 
الكشاب . واعتماد اسداليب لدم ت قدق اهددافها ل دد االن .ومدن شدين هدذب االسداليب 
الدددد ول التعليميدددة التلفزيونيدددة الموجهدددة الدددى كددد ي ة االميدددين . ن ددد ا  لددددو  
التلفزيون المهم في نقل الصو ة والصو  شأسلوب مكوق وامكانيت  فدي تق يدب 

عن ط يق المونتا. .  ومن ختل اطدت  الشا دع علدى عيندة الكلما  واعادتها 
من هذب الش امو . وجدد ان اغلشهدا لدم تعتمدد التقنيدا  ال ديردة ووسداال االتصدال 
المتقدمة في ايصال ال سالة التعليمية الى ك ي ة االميدين .ويد و ولشد  كد ام   

سدديت ان اجهددزة االعددتم تسدداهم فددي كميددة ونددو  المعلومددا  , وتسدداعد علددى تو
االفاق وخلق التقمص الوجدداني , وهدي تدتمكن مدن ت كيدز االنتشداب علدى  ضدايا 
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ي والكخصدددي      عطيدددة خليدددل , معيندددة ومدددن  فدددت مسدددتوو الطمدددو  القدددوم
( ويمكدن االعتمدداد علدى التلفزيددون واالنت نيد  لكونهمددا وسداال  خيصددة 2452

 مددا هددو وموجدودة فددي كددل مكدان . لددذا ي دداول هدذا الش ددع االجاشددة عدن السدد ال 
 الدو  الذ  يمكن ان ي دي  التلفزيون في معالجة مككلة االمية ( .

  -أهمية الش ع : تكمن اهمية الش ع شما يأتي :
اعتمدداد وسدديلة تعليميددة فيهددا التكددويق و االرددا ة وتزيددد الدافعيددة لدددو المددتعلم  -5

 الكساب مها ا  الق اءة والكتاشة .
االسددتفادة مددن تقنيددا  التلفزيددون ة شيمكددن ان يفيددد معددد  شدد امو م ددو االميدد -2
 الصو ة و الصو  ( في ايصال المعلومة شككل اس   .  
ان كلفة الش نامو  التلفزيون تكون ا دل  ياسدا شال واتدب والمخصصدا  التدي  -5

 تص ف في م اكز تعليم الكشا  
يمكن ان يفيد المكتشة إذ يككل اضافة مع فية في االستفادة منهدا فدي معالجدة  -0

 لة االمية في الوطن الع شي .مكك
                                           

 -يهدف الش ع ال الي التع ف الى : اهداف البحث :
 دو  التلفزيون في معالجة مككلة االمية .  -5
هل المعالجدة االخ اجيدة للشد امو التلفزيونيدة لم دو االميدة  داد ة علدى  دع  -2

 اشة االميين لتعلم الق أة والكت
 

 يت دد الش ع ال الي شما يأتي : – حدود البحث
ال د المكاني : الش امو التلفزيونيدة الخاصدة شم دو االميدة وهدي   ا د أ واتعلدم ( 

 انتا. مغ شي وش نامو   هيا للمع فة ( انتا. ع ا ي .
ال د الزماني : الد ول التعليمية التلفزيونية الخاصدة شم دو االميدة فدي القندوا  

 ( .2451 -2441التلفزيونية الع شية للفت ة من  
 ال د الموضوعي : و يفة التلفزيون التعليمية والتنموية .

 
 تحديد المصطلحات : 
فدي المدادة  5885( لسدنة 515االمي : لقدد عد ف  دانون م دو االميدة   دم     -

االولددى فقدد ة  .( االمددي شمددا يددأتي :   كددل ع ا ددي تجدداوز الخامسددة عكدد  مددن 
, ولم يتعد الخامسة واال شعين من عم ب , ولدم يكدن منت مدا شدأ  مد سدة عم ب 

او دا  علددم , ولددم يصددل الددى المسددتوو الددو يفي     وز اة الت شيددة الع ا يددة , 
515 ,5885 ) 

تعليم الكشا  : يقصد شتعليم الكشا  في المنطقة الع شية   التعليم االكداديمي , او  -
 –ذ  يقدم للدا سين الكشدا  الدذين م يد  اميدتهم على اصح تقدي  التعليم العام ال

شقصددد ال صددول علددى كددهادا  د اسددية اعلددى , تتدديح لهددم  –كد اسددة مسددااية 
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مواصلة التعليم الن امي , او ال صول على و ااف واعمال مفضلة او الترقيف 
 ( 5861, 245العلمي الذ  ي تقي شكخصية االنسان      م مود  مش , 

 
 الفصل الثاني

 ر النظرياالطا
 المبحث االول _ اثر االمية على التنمية البشرية .

فددي منتصددف القدد ن الماضددي  هدد  االهتمددام شمكددكلة االميددة فددي الددوطن         
الع شي وسدا ع  العديدد مدن الددول الع شيدة الدى اعدداد الخطدط وانكداء م اكدز 

  الجهدداز الع شددي لم ددو  5888لم ددو االميددة . وانكددأ  الجامعددة الع شيددة عددام 
القضاء على االمية االمية وتعليم الكشا    الذ  يهدف الى شذل الجهود في سشيل 

, وتأر   شد امو م دو االميدة شدال  وف  اال تصدادية والسياسدية لدشع  الددول 
الع شيددة .  فالعقشددا  ال ايسددية التددي ت ددول دون تسدد يت التقدددم فددي  فددت المعدددل 
العالمي لمع فة الق اة والكتاشة هي االوضا  اال تصادية فدي مع دم الشلددان ذا  

 اءة والكتاشة والعوامدل االجتماعيدة التدي تع  دل المعدال  المنخفضة لمع فة الق
في غالشية الشلدان سشيل المكا كة التعليمية من جانب النساء والفتيا     فدا وق 

( فشال غم من الفت ة الزمنية التي شدأ  شهدا هدذب الشد امو اال 2448, 61عشدة , 
لم  يددع ان نسددشة االميددة فددي الددوطن الع شددي مازالدد  كشيدد ة  ياسددا  الددى دول العددا
مليدون  84تكي  اال صاءا  الدى ان عددد االميدين فدي الددول الع شيدة ش ددود   

% من عدد السكان . والزال هناك الكريد  مدن   االميدين 51مواطن ا   والي 
المقلعين  وهم االكخاص الذين ال يملكون القد ة على كتاشدة خطاشدا  او او اق 

تم اضافتهم الى العدد السداشق  ( واذا2451دون مساعدة (   اسامة علي السيد , 
 ( ماة مليون امي .544فست تفت النسشة الى  

وتكر  نسشة االميدين فدي   الصدومال , ومو يتانيدا , والديمن , وجيشدوتي ,       
والمغددد ب , والسدددودان( ويكدددون عدددددها شكدددكل متوسدددط فدددي   جدددز  القمددد  , 

الى ان   هنداك والجزاا  , ومص  , والع اق , وسو يا (. وتكي  اال صاءا  
هددي  طدد    2451سددشت دول ع شيددة  ددد تددتخلص تمامددا مددن االميددة ش لددول عددام 

وفلسددطين والش دد ين والكويدد  واال دن وعمددان والسددعودية      ج يدددة الكدد ق 
 (2451االوسط, , 

وشعد ان سدع  شعد  الددول الع شيدة وشكدكل جداد للدتخلص مدن االميدة .         
 ان المتغيددد ا  السياسدددية  واالمنيدددة  مردددل العددد اق ومصددد  وسدددو يا وتدددونل اال

واال تصددادية اردد   شكددكل خطيدد  علددى خطددط التنميددة والقضدداء علددى االميددة . 
فالع اق ت    مدن االميدة فدي الرمانيندا  مدن القد ن الماضدي . اال ان ال صدا  

ادو الدى  2445اال تصاد  الذ  ف ضت  االمم المت دة . وا تتل العد اق عدام 
ة للدولة ومنها  طا  التعليم سواء للصغا  او الكشا  . وانتك  انهيا  الشنى الت تي

الفق  والجهدل واالمد ا  . شسدشب فقددان الكريد  مدن الندال لو داافهم ومصداد  
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 ز هم .وتهجي  الكري  من مدنهم و د اهم . اضداف الدى االوضدا  االمنيدة غيد  
لخشددز المسددتق ة جعلدد   الدولددة والمددواطنين يفكدد ون  شاالمددان وال صددول علددى ا

 شل ان يفك وا شال صول على التعليم .. وهناك اسشاب اخ و اد  الدى صدعوشة 
القضددداء علدددى االميدددة . وهدددي تسددد ب الكريددد  مدددن طلشدددة المددددا ل االشتداايدددة  
والمتوسددطة . واالنقطددا  عددن الد اسددة والتوجدد  للعمددل مددن اجددل اعانددة نفسدد  او 

مد سددي . وهددي عاالتد  . وهندداك  دداه ة اخدد و ال تقددل خطدو ة عددن التسدد ب ال
الشطالة . اذ يوجد االف الخ يجين من الد اسدة الجامعيدة دون ان ي صدلوا علدى 
ف ص عمل تتتام وتخصصاتهم . مما  لدل مدن دافعيدة الدتعلم سدواء للصدغا  او 

 الكشا  .
وشال غم من هدذا اال انندا نت د  ان جميدت دسداتي  الددول الع شيدة ت دع          

للتعليم االلزامي لكنها غي  مفعلدة اذ يمكدن ان ت قدق على التعلم . وهناك  وانين 
نتااو ملموسة واهتم  العديد من الدول الع شيدة فدي العقددين الماضديين شالتنميدة 
الشك ية . التي اذا طشق  شككل علمي مد ول   فأنها ت قق العدالدة االجتماعيدة 
ت . وت    النال مدن الفقد  والجهدل والمد   , وتخلصدهم مدن ال  مدان شجميد

اكددكال  , وتوسددت   يدداتهم وخيددا اتهم , واطددتق طا دداتهم المنتجددة المشدعددة , 
وتمكنهم مدن المكدا كة فدي عمليدة التنميدة واالنددما. فيهدا وادا تهدا عدن ط يدق 

 ( 2451المكا كة في ال كم والمس ولية               عماد الدين ا مد , 
الع شدي يجدب ان يكدون  ومن اجل النهو  شالتنمية الشك ية فدي الدوطن         

العمل في م و ين شالنسشة للتعليم االول يهدف للقضاء على االمية االشجديدة ا  
تعلدددم القددد أة وكتاشدددة ال ددد وف والكلمدددا  وال سددداب .والرددداني معالجدددة االميدددة 
ال ضا ية التي تهدف الى اكساب المتعلمدين والخد يجين مدن المعاهدد والكليدا  

قد اتست مفهوم االمية ليكمل فضت عدن اجدادة مها ا  في تخصصاتهم .       ل
الق اءة والكتاشة و واعدد ال سداب االساسدية , م دو االميدة الو يفيدة والرقافيدة  , 
كما ان القفدزة التدي ت ققد  فدي مجدال تقنيدة ال اسدوب االلكت وندي والمعلومدا  
 واالتصاال  شعامة تجعل من االمي ليل هو الذ  ال يق أ وال يكتب, وانما الذ 
لم يتعلم كيف يتعلم الجديد , وكيف يصنف ويعيدد تصدنيف المعلومدا  , وي كدم 

( وخاصدددة 5862, 84علدددى مددددو صددد تها او  صدددو ها (   علدددي نصدددا  , 
التقنيا  ال ديرة ووساال االتصدال والمع فدة ال  ميدة , والشيادة الصد ية الخاليدة 

يمكن ت ققها عن من التلوع , وال  يا  والديمق اطية . وشالنسشة لهذب االهداف 
ط يق دو ا  التعليم المستم  . وتوضت ككد وط للتعيدين فدي ا  و يفدة . كدي 
يكدون الكدداب  دداد ا  علددى ادا ة العمددل شكددكل جيدد . ومددن رددم ي قددق لدد  ال فاهيددة 

 والنجا .
اما شالنسشة لتمية االشجدية فهي اصعب لكون اغلدب هدذب الفادة تتد او            

وغدداليشيتهم مددن النسدداء .  يددع تكددي  ا صدداءا   ( سددنة01_51اعمددا هم شددين  
% 21المن ما  الدولية الى ان  نسشة االمية شين الذكو  في الدول الع شية هي 
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شدان  2455% و د افاد تق ي  ال صد العدالمي للتعلديم فدي سدنة 08وشين االناع 
مليدون طفدل ,  8,566عدد االطفال غيد  الملت قدين شدالتعليم فدي الدشتد الع شيدة 

ان شع  االطفال يه شون من التعليم ختل الم  لة الد اسية االولدى وتشلد   كما
 (2451%    ويكشيديا , 54نسشتهم في شع  الدول 

وان هذب الفاة من االميين تعاني من صعوشا  تمنعهم من التعلم وا ياندأ          
 تقلل من الدافعية للتعلم اهمها : 

جددا  فدي المنداطق ال يفيدة وان العدادا  ان الكري  من االنداع االميدا  متوا -5
 والتقاليد في اغلب هذب المناطق التكجت الم أة على التعليم .

الخجل والخوف, فالشع  يكع  اند  اصدشح كشيد  . واند  يكدع  شالخجدل فدي  -2
                                                                                         الة الفكل او عدم المقد ة على م اكاة الد ول التعليمية . 

 لة الدعم الماد  والمعنو  للمعلمين والمتعلمين . ويفت   ان ت ددد الدولدة  -5
مكافددأ  تكددجيع  للخدد يجين مددن مدددا ل م ددو االميددة سددواء شالم تددب . اوعنددد 

 التعيين وتفضيلهم في ف ص العمل
  التواكددب عصدد  السدد عة ضددعف اعددداد المفدد دا  التعليميددة التددي اصددش   -0

 والمعلوماتية 
ضدددعف الدعايدددة واالعدددتن واسدددتعمال التقنيدددا  ال ديردددة مردددل التلفزيدددون   -1

واالنت نيدد  . لت فيددز االميددين للددتعلم والدددخول فددي   كددة التنميددة االجتماعيددة 
 والشك ية . 

( ماة مليون ع شي غيد  544ان هذب االسشاب وغي ها جعل  اكر  من          
ية علددددى مواكشددددة متطلشددددا  العصدددد  . وهددددذا هددددد  للطا ددددا  الشكدددد   دددداد ين

ااقدا خطيد ا فدي (   ويكدكل ع2454.      ش نامو االمدم المت ددة , واال تصادية
الن مقيال الدول المتقدمدة فدي مجدال التنميدة الشكد ية ي كدد  .تنفيذ خطط التنمية

يسددتطت  الدذ  علدى ان المدتعلم هدو الدذ  يدتمكن مدن زيدادة دخلد  الفد د  , وهدو
. كما ان  نداجح فدي تنفيدذ المهدام الموكلدة اليد  شاتقدان و ت سين ص ت  وتعزيزها

اشدا  . و متفهم للمتغي ا  السياسية و اال تصادية . و شالتدالي يفكد  فدي ال لدول 
العلمية و المنطقية من اجل خدمدة شلددب و كدعش      و ال يكدون ف يسدة للجهدل و 

 و التدمي  . شدل ان ينشني و يعم (.التخلف الذ  يقود الشع  للتخ يب 
و ختصددددة القددددول ان الدددددول الع شيددددة اذا  أ اد  النمددددو و االزدهددددا  و        

مواكشددة العددالم المتقدددم , عليهددا أن تعتمددد سياسددة تعليميددة فيهددا  داردد  مددن  يددع 
المناهو و تقنيدا  التعلديم و ط اادق التد يسدي ,واالسدترما  فدي التعلديم والش دع 

يادة الميزانية المخصصة للتعليم , وشناء المدا ل ال ديرة سواء في العلمي . وز
المدن او ال يف واعداد معلمين يمتلكون مها ا  وكفاءا  عالية في التد يل , 
معالجة  االمية شككل جد  تساهم في  كافة م سسا  الدول التعليمية و السياسية 

اجددل اعددداد و تنميددة و االعتميددة . اضددافة الددى م سسددا  المجتمددت المدددني مددن 
الف د من جميت الجوانب ال ياتية و يكون عضوا نافعا في المجتمت . و دد ارشتد  
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شع  الد اسا    ان ك ي ة من االطفال الذين الت قدوا شالمددا ل االشتداايدة او 
ششدد امو م ددو االميددة و ققددوا كدد وط مع فددة القدد أة والكتاشددة , مهددددون داامددا 

الددى االميددة نتيجددة لضددعف تعلدديمهم مددن نا يددة ,  شلفقدددان هددذب المع فددة والعددودة
والنهددم السددشاب مختلفددة ال يما سددون القدد اءة والكتاشددة وال سدداب فددي  يدداتهم 

(  وال شد مدن زجهدم فدي اعمدال تسدهم فدي 2441, 85العملية(.  م يا زيتون , 
تنمية  د اتهم العلمية والمها ية . الن تد كهم شدت فد ص عمدل يكدكل عااقدا فدي 

مت اذ اكد  الكري  من الد اسا  اال تصادية   اهميدة التعلديم فدي شنداء تقدم المجت
القد ا  الشك ية  اذ ا تل التعليم النسشة الكش و مدن االسدشاب التدي  ققد  النمدو 

(  5881, 580اال تصدداد  فددي الددشتد الغنيددة والمتقدمددة(   اسددماعيل صددش   , 
لكددشاب مددن تطددوي  لددذا يتطلددب مددن الدددول اعددداد خطددط لمددا شعددد االميددة تمكددن ا

 دددد اتهم العلميدددة والمهدددا ا  العمليدددة التدددي تسدددهم فدددي االشددددا   فدددي مجددداال  
تخصصهم . و ت قق لهم هذب القد ا  نمو في الددخل و فدي العلدم و فدي الدوعي 

 الص ي.
  

 المبحث الثاني : 
يعد التلفزيون كتاب مفتدو  . إذ تتضدمن   -التعلم في الش امو التلفزيونية :       

الشد امو المقدمدة افكدا  ومعلومدا  جديددة تقددم شاسدلوب فندي مكدوق . وتصددنف 
هذب الش امو الى د امية واخشا يدة وتعليميدة و ياضدية ودينيدة ومنوعدة وشد امو 

 امو التعليميدة المقدمدة لكد ي ة اطفال وغي ها . والذ  يهمنا في هذا الش ع الشد
االميددين . و ددد تكددون هددذب الشدد امو د ول تعليميددة او تمريليددا  ت مددل مضددامين 
تعليميددة مخصصدد  لتميددين او اغدداني او العدداب ومسدداشقا , ويعتشدد  التلفزيددون 
الوسدديلة االتصددالية االكردد    شددا للنددال, فالشددع التلفزيددوني  خدديص واالجهددزة 

لشيدد  وامدداكن العمددل وامدداكن ال ا ددة . ويشددع علددى متدوف ة فددي كددل مكددان مرددل ا
مدا  اليوم و تى اذا لم يتمكن المكاهد مدن متاشعدة الشد امو التلفزيونيدة فشأمكاند  
 االستفادة من التسجيت  للش نامو سواء على االك ط  او اال  اص المدمجة . 

 وللتلفزيون مميزا  يمكن استرما ها في التعليم وهي .
ة اهتمام المتعلمين , وت كيدز انتشداههم ن دو الموضدو  ن د ا _يسهم في ارا 5  

لما يتميز ش  االش نامو التلفزيوني من وسداال تكدويق واردا ة تعتمدد علدى التندو  
 في اللقطا  وزوايا التصوي  والم ر ا  الموسيقية والصو ية 

_ شالن   لتمكانيا  المتطدو ة فدي التصدوي  وتق يدب االكدياء او تكشي هدا او 2
ماد م ر ا  شص ية تساهم شتوضيح ادق التفاصديل . فدأن المكداهد للش ندامو اعت

التلفزيوني يتلقدى المعلومدة شسدهولة وكأند  جدالل فدي مقدمدة الطلشدة فدي الصدف 
 الد اسي .
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_ يستعين الش نامو التعليمي شالعديد من الوساال التعليمية مرل عد   االفدتم 5
وم الراشتددة والمت  كددة وغي هددا مددن او التمريليددا  التعليميددة . فضددت  عددن ال سدد

 الوساال التعليمية 
_ يعمل على توفي  الو   والجهدد للمعلدم لت سدين العمليدة التعليميدة . إذ يقدوم 0

شأعددداد الددد ل شكددكل وافددي وشأمكاندد  ال ددذف واالضددافة ن دد ا لمددا يتميددز شدد  
 الش نامو من ختل المونتا. للفلم التعليمي وكذلك للد ل التعليمي .

امكان الشع التلفزيوني ان يصل الى االماكن النااية والشعيدة والتي يصدعب _ ش1
فيها افتتا  م اكز لم و االمية كما ان التلفزيون شأمكان  نقدل الو داات واال دداع 
مشاكدد ة دون تددداخي  مردددل المددد تم ا  والندددوا  واالنكدددطة ال ياضدددية والفنيدددة 

 ( 2454وغي ها                 خضي  عشال , 
وتشقى هناك مككلة يمكن ان تواج  المتعلمين من خدتل التلفزيدون وهدي .       

فقدان جو المكا كة شين الطلشة والمعلم كما ي صدل فدي الدد ل العداد  . وعددم 
وجود امكانية للمنا كة وتوجي  االسالة ارناء الع   التلفزيوني . وللتغلب علدى 

 اص مدمجة تتضمن الشد امو هذب المككلة يمكن تزويد المتعلمين شاك طة او ا 
التلفزيونية لم و االميدة . ويسدتعين الطلشدة شعدواالهم او المعلمدين فدي منداطقهم . 
ويكونددوا مطددالشين شهددا فددي االمت انددا  النهاايددة . وت تسددب لهددم د جددا  فددي 

 المفاضلة والنجا  .
ومرال على ذلك  يدام  وزا ة االو داف والكد ون االسدتمية فدي المغد ب         

  تعميم هذب الش امو التلفزيونية . والمق  ا  المطشوعدة علدى المسداجد       الى
. يددع يقددوم  جددال الدددين وشعدد  المعلمددين شمسدداعدة االميددين فددي تعلددم القدد أة 

 ( 2451والكتاشة وال ساب عن ط يق هذب الش امو (   الش امو التلفزيونية , 
نددامو التعليمددي . فكمددا وهندداك وسدداال اخدد و تكددجت الطلشددة لمتاشعددة الش         

تعمددل شعدد  القنددوا  الفضددااية فددي التدد ويو لددشع  شدد امو المنوعددا  . التددي 
يتاشعهددا االف الكددشاب فشأمكددان المسدد ولين علددى الشدد امو التعليميددة ان يضددعوا 

 ال وافز والهدايا للمكا كين ومتاشعين للش نامو التعليمي 
 

 انتاج الدروس والبرامج التعليمية :
أن انتا. الش نامو التعليمي من افكا  ومعدا  تقنية ال يختلف كري ا عن          

انتا. الش امو غي  التعليمية . لكدن تشقدى مهدا ا  المعدد والمخد . هدي االسدال 
في نجا  الش نامو او فكدل  . فدالكري  مدن الدد ول  والشد امو التعليميدة المقدمدة 

الزالد  تعتمدد الط يقدة التقليديدة . وهدي  اليا من كاكا  التلفزيونا  الع شية . 
و ددوف المعلددم امددام الطلشددة فددي  اعددة الددد ل ويعتمددد فددي الكدد   والكتاشددة علددى 
السشو ة او كاكة تلفزيونية ت هد  عليهدا ال د وف واال  دام ويطلدب المعلدم مدن 

(  04طلشددة نطددق وكتاشددة هددذب ال دد وف و ددد يسددتغ ق و دد  الددد ل ش دددود   
الو   يسشب الملل للمكداهد مدن خدتل كاكدة التلفزيدون . وهذا    ا شعين د يقة .
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وشالنسشة الى اللجان التي تقوم الش امو التعليميدة تكدون مدن المكد فين الت شدويين 
وال يكددددون هندددداك  أ   اسددددم لمخدددد . الش نددددامو وجدددد   م دددداوال  لددددشع  
الم سسا  الفنية في انتا. الد ول لتعليم االطفدال . تعتمدد علدى الصدو  الراشتدة 

لمت  كة لل د وف واالكدكال وكدذلك تعتمدد علدى التمريدل والغنداء والموسديقى وا
من اجل ايصال المعلومة شككل مكوق ي فز المتعلمين لمتاشعة الش نامو ويمكدن 

 ان نوضح خطوا  اعداد الش نامو التعليمي شاالتي 
_ م  لة االعداد : على معد الد ل او الش نامو التلفزيوني التعليمي ان ي دد 5
هداف الش نامو  سدب الفادة العم يدة و اجدا  المتعلمدين . واختيدا  المواضديت أ

الصددال ة للعدد   التلفزيددوني وت ويلهددا مددن كددكلها المعتمددد فددي المدددا ل الددى 
الككل الذ  يتناسب مدت تقنيدا  التلفزيدون , ا  يعتمدد سدينا يو يتضدمن فقد ا  

ان يمتلدك المعدد او  الش نامو والم توو التعليمدي واسدلوب التقدديم . شمعندى اخد 
 الم لف مها ا  كتاشة السينا يو . 

_ م  لددة التصددوي : فددي هددذب الم  لددة يتفددق المعددد او المخدد . علددى امدداكن 2
التصددوي  سددواء داخددل االسددتوديو او خا جدد  . وت ضددي  الددديكو  واالكسسددوا  
المناسددب . فضددت  عددن المدد ر ا  الصددوتية والصددو ية وي دددد المخدد . وكاتددب 

وايدا التصدوي  وا جدام اللقطدا  . الن لهدذب الزوايدا واال جدام فواادد السينا يو ز
ودالال   مزية وكما مشدين.  تعد ف اللقطدا  السدينمااية المختلفدة شكميدة المدادة 

 الداخلة ضمن اطا  الكاكة . وتقسم اللقطا  الى سشت انوا  اساسية هي : 
التاسيسدية .  يدع  اللقطة الشعيدة جدا : تصو  من مسافة شعيدة وتسدمى اللقطدة -

تسددتخدم لت ديددد المكددان الددذ  تدددو  فيدد  اال ددداع وعددادة تسددتخدم فددي االفددتم 
 التا يخية وال  شية 

اللقطددة الشعيدددة : وتكددمل جسددم االنسددان والمكددان الددذ  يت دد ك فيدد  وتنسددق  -2
 االكياء واالكخاص في فضاء مو د . 

اعدا . و ددد اللقطددة المتوسددطة : تضددم الكددخص مددن ال كشدد  او الخصدد  فصدد -5
تكتمل على كخص او كخصدين وا ياندا رتردة . وتفيدد فدي االنتقدال مدن اللقطدة 

 العامة الى الكشي ة 
اللقطددة الكتفيددة : تكددتمل عددادة علددى كخصددين ا دددهما يعطددي  هدد ب  لددة  -0

التصوي  ويكاهد جزايا . واالخ  يواج   لة التصوي  . تفيد هذب اللقطة كتشدديل 
 سية وكط يقة لتوكيد سيط ة كخص على اخ  . اللقطة الرنااية القيا

اللقطة الكشي ة : ت ه  القليل من المكدان . وت كدز علدى كدي صدغي  نسدشيا .  -1
توضددح تعدداشي  الوجدد  واالنفعدداال  وت فددت اهميددة االكددياء وتددو ي فددي الغالددب 

 شمغزو  مز  
اللقطة الكشي ة جددا :  ت هد  عيندي الكدخص او فمد  شددال مدن وجهد  . او ت كدز 

 على كيء مهم مرل مفتا  او ن ا ة .. الخ .
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وهددي عددادة تنويددت للقطددة الشعيدددة ,  –اللقطددة ذا  الشعددد الشدد    العميددق  -8
وت تو  على عددد مدن المسدافا  الش  يدة ومصدو ة شدالعمق , وفااددتها ال فدا  

 ( 5865,  26-20على و دة الفضاء         لو  د  جانتي  , 
ان هذب اللقطا  يمكن استخدامها في جميت الشد امو التلفزيونيدة والمخد .        

الجيد يستطيت استخدامها  سب و اافها شهدف ايصال الفك ة الى المتلقي شكدكل 
 شسيط ومكوق .

وال تكتمل و ااف هذب اللقطا  اال من ختل عت تها شزوايا التصوي  ويقصد  -
 ب الكامي ا الى الموضو  الذ  يج   تصوي ب شالزواية    الخط الذ  تن   عش

,  556... ا  زواية الكامي ا تجاب الموضو  الذ  يصو ب    ديز موندد ديفدز, 
2441 ) 

 ولهذب الزوايا و ااف فنية وجمالية ي ددها جانيتي  وكما مشين : -
وتكون على نفل خدط ن د  المكداهد   الكدامي ا  –زاوية مستوو الن     –   -

 المصو  وتكون على  دم المساواة شين المكاهد والموضو  المصو  ( والجسم 
تكون الكدامي ا أعلدى  لديت فدوق مسدتوو الن د  واالجسدام  –الزاوية الم تفعة  -

المصو ة تكون في االسفل وتولد كعو  لدو المتلقي شضعف االكياء المصدو ة 
لموضدو  مدن الننا   الكامي ا( اعلى منها زاويدة عدين الطداا  : عنددما يصدو  ا

االعلى مشاك ة ا  شككل عمود  فوق الجسم المصدو  . وفااددتها انهدا تقددم لندا 
 مو عا الهيا مسيط ا تشدو في  الكخصيا  مس و ة وتافهة .

الكامي ا تكون في خدط ا دل مدن مسدتوو الن د  وهدي تزيدد  –الزاوية الواطاة  -
 هد .من اهمية الموضو  المصو  وتخلق ا ساسا شالهيمنة على المكا

وتسمى ايضا الزواية المنخفضة وت ه  فيها الكخصدية  –زاوية عين السمكة  -
شطوليددة وكددامخة النهددا م تفعددة واعلددى مددن المكدداهد  الكددامي ا (     لددو  د  

(  تسددتخدم هددذب الزوايددا فددي االعمددال الد اميددة . ولكددن شعدد  58-55جددانتي , 
ا  ونداد ا مدا تسدتعمل المخ جين شدأو يو فونها في الش امو ال ياضية والمنوعد

في الد ول التعليمية . شال غم من وجود شع  المواضيت فدي الدد ل التعليمدي 
 ت تا. الى التنويت في اللقطا  وفي زوايا التصوي  .

ال تقدددل اهميدددة الصدددو  عدددن الصدددو ة فدددي الشددد امو التلفزيونيدددة ,  –الصدددو  
علومددا  وخاصددة فددي الددد ول التعليميددة . الن الغايددة مددن الددد ل ايصددال الم

والمفاهيم عن ط يق ال وا  او التعليق , ويقسم الك يط الصوتي الى _ ال وا  
, الموسدديقى , المدد ر ا  الصددوتية , والصددم  . وفددي الددد ول التعليميددة يكددون 
االعتماد علدى التعليدق مدن  شدل المدد ل, وهندا يجدب ان يمتلدك المعلدق مهدا   

ونطق ال  وف شككل سليم  عالية في الصو  وااللقاء سواء في المدو الصوتي
خالي من العيوب ولد   دد ة شدالتلوين الصدوتي شكدكل يسدهم فدي ايصدال االفكدا  
والمفاهيم والككف عن المعاني التي تهدف الى ت سيخها في عقدول المتعلمدين . 
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ان الددد ل التعليمددي يسددعى لت قيددق اهددداف عامددة وخاصددة مددن اجددل اكسدداب 
 على ت ويلها الى سلوك .المتعلمين يكونون فيها مها ا   اد ين 

وشامكددان المخدد . تو يددف شددا ي عناصدد  الصددو  مرددل الموسدديقى والمدد ر ا  
الصددوتية والصددم  , ضددمن فقدد ا  الددد ل التعليمددي شهدددف خلددق تعدداطف شددين 
الكلمددة المنطو ددة ومعناهددا ال مددز  والجمددالي الددذ  تعشدد  عندد  الموسدديقى . مددن 

سديقى فدي الصدو ة ان تمدا ل ختل التعشي  عن المكان والزمدان . ويمكدن للمو
مهمددة د اميددة عندددما تكددون علددى صددلة وريقددة شالصددو ة والشياددة التددي تمرلهددا   

 ( 5888, 15 صوفيا ليسا, 
ويفضل في انتا. الد ول التلفزيونية التعليمية التنويت في فق ا  الد ل         

مددن اجددل االرددا ة والتكددويق, فشاالضددافة الددى التعليددق مددن  شددل المددد ل يمكددن 
اسددتعمال االفددتم والتمريليددا  التددي لهددا عت ددة شموضددو  الددد ل وكددذلك يمكددن 
اسددتخدام الموسدديقى والمدد ر ا  الصددوتية واالغدداني المناسددشة التددي تقدد ب فكدد ة 
الددد ل للطلشددة . علمددا ان فاددة االميددين هددم فددي م  لددة الكددشاب وي تدداجون الددى 

كل علمدددي المددد   واالنطدددتق والمغدددام ة ويمكدددن اسدددتخدام هدددذب الوسددداال شكددد
ومد ول شهدف ت سيخ الفك ة والمعلومة لديهم ... وفي  دال ا شدالهم علدى هدذب 
الددد ول . وتقددشلهم لتفكددا  الجديدددة فشاالمكددان تعددديل سددلوكهم شكددكل يسددهم فددي 
الشناء االجتماعي ويمكن اعتمادهم في خطط التنمية المستقشلية . شددل ان يكوندوا 

مكددن االسددتفادة مددن طا دداتهم ال فددي عالددة علددى المجتمددت . وعناصدد  معطلددة ال ي
 ال اض  وال في المستقشل .

المونتددا.   التوليددف ( وهددي م  لددة تكليددل الجهددود لمخدد . العمددل الفنددي         
والوصددول الددى مددنح   يتدد  النهاايددة , ومنهددا الددى المتفدد . , والكلمددة شاالصددل 

غيدد   ف نسدية ويعندي شهددا التجميدت وهدو فددن اختيدا  وت تيدب اللقطددا  فدي نسدقها
المكهد وللمونتا. دو  مهم في مدنح الموضدو  عددة دالال  و دد ة علدى تغييد  
المعنى من ختل معالجدة تتضدمن مكوندا  الصدو ة مدن تكدوين واضداءة ولدون 
 ان د اية المخ . شتقنيا  المونتا. تمن   القد ة على مواجهة المكدكت  التدي 

ارندداء التصددوي      ددد تنكددا نتيجددة اليددة  دد وف , و تددى االخطدداء التددي ت دددع 
 (  2448,  56 منى الصشان , 

وتت دد تقنيا  المونتا. الفنية شمجموعة من الو ااف تتمردل فدي عمليدة ,        
اختيا  وت تيب المكاهد واللقطا  التي تمن ها اشعادا د امية , نتج  مدن خدتل 
المونتا. عشد  جدوه  فكد   وتقندي يتمردل فدي  دذف وتصد يح واضدافة صدو  

وفتت  وم ر ا  تقنية متعددة , كما يساهم المونتا. شالت كم في ايقا  واصوا  
العمل سواء كان شطيء او س يت , وهناك و دااف اخد و للمونتدا. مردل تغييد  
المن دد  وال ددذف واالضددما  ا  اختيددا  اللقطددا  المناسددشة والمطلوشددة لت قيددق 

نتشداب المكداهد االر  المطلوب ايصال  . وكدذلك المسداهمة الفعالدة فدي كدد جدذب ا
 من ختل منح العمل س دي  تتميز شاالنتقااية واالندما. 
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 م ك ا  االطا  الن    
مدو تطداشق الم تدوو التعليمدي للدد ول المخصصدة لم دو االميدة . مدت  -5

 االهداف التي ت قق التنمية والمها ا  العلمية واالجتماعية واال تصادية .
  وزوايا التصدوي  مدن اجدل  د ة المخ . التلفزيوني في تو يف اللقطا -2

 ايصال المعنى الى المتف . .
 ددد ة المخدد . علددى اسددتعمال تقنيددا  المونتددا. مددن اجددل ايجدداد ايقددا    -5

 مناسب للد ل يهدف الى االرا ة والتكويق وايصال االفكا  .
المها ا  التي يمتلكها المعلق   المد ل ( فدي الصدو  وااللقداء و د تد   -0

ي  عن االنفعاال  واال اسيل التي تجدذب المتفد . على التلوين الصوتي والتعش
 للعمل .

 –الموسديقى  –االغنيدة  -التنويت فدي الفقد ا  الدد ل التعليمدي   ال دوا  -1
التكد ا  ( مدن اجدل ت سديخ المعندى لددو  –الم ر  الشصد    –الم ر  الصوتي 

 المتلقي 
 

 الفصل الثالث
 اجراءات البحث

 اوال : منهج البحث
تددم اعتمدداد المددنهو الوصددفي الت ليلددي , الددذ  يعدد ف ب   وصددف مدداهو         

كاان ويتضمن وصف ال اه ة وت كيشها وعملياتها وال  وف السداادة وتسدجيل 
( اذ يدوف  هدذا  5884, 80ذلك وت ليل  وتفسي ب      اشو طالب م مد سعيد  , 

 المنهو ت ليل العينا  المختا ة للوصول الى اهداف الش ع .
 -ثانيا :مجتمع البحث 

 ام الشا ران شدأج اء د اسدة مسد ية للشد امو التلفزيونيدة الخاصدة شم دو          
مددن خددتل االنت نيدد  . والدددخول علددى  2451لغايددة  2441االميددة لللفتدد ة مددن 

موا ددت القنددوا  التلفزيونيددة الفضددااية ولددم يددتم ال صددول علددى د ول متكاملددة 
ا  ومقدداال  عددن شعدد  الشدد امو التلفزيونيددة خاصددة شم ددو االميددة . وهندداك اخشدد

الخاصددة شمكاف ددة االميددة مرددل ش نددامو   يددا .... نددون ( انتددا. فلسددطيني . لكددن 
لتسف لم يتم ال صول على المنتو التلفزيوني . وهذا ال يعطدي ف صدة لد اسدة 
هذب الش امو وتدم اختيدا  ش ندامجين شكدكل  صدد  همدا ش ندامو   أ د أ واتعلدم ( 

 وش نامو  هيا للمع فة ( انتا. ع ا ي . انتا. مغ شي
 –ثالثا : عينة البحث 

تم اختيا  عينة  صدية . وهي عشدا ة عدن سلسدلة مدن الدد ول التعليميدة         
 ( سنة وهي .04-51خاصة شم و االمية للفاة العم ية من  

ش نددامو   ا دد أ واتعلددم ( انتددا. وزا ة االو دداف والكدد ون االسددتمية فددي  -5
 ( تسعين  لقة تلفزيونية 84ن  المغ ب يتضم
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العد اق يتضدمن  –ش نامو   هيا للمع فة ( انتا. تلفزيون م اف ة ديدالى  -2
 ( رترين  لقة تلفزيونية .54 

 وتم اختيا  العينة لتسشاب االتية :
( سدنة وهدذب 04-51انها تخاطب الفاة العم ية من الكشاب العمدا  مدن   -5

كدي يمكدن اسدترما ها فدي ال قدول التنميدة الفاة هي التي ي يد ان يعالجها الش ع 
 الشك ية . 

صعوشة ال صول على ال لقا  التلفزيونية الكاملة مدن القندوا  الفضدااية  -2
 المنتجة لهذب الد ول .

ان هذب العينة المختا ة تتوف  فيها كد وط الدد ل التعليمدي وتدم ا  ا هدا  -5
 من لجنة خش اء في كت الشلدين .

 لتي صمم  لهذا الش ع . يمكن ت ليلها وفق االداة ا -0
 رابعا : اداة البحث :

لغد   شندداء اداة تسددتعمل فددي ت ليددل الشدد امو التلفزيونيددة الخاصددة شم ددو         
االمية , فقد تم االستفادة من الم ك ا  التي خ . شها االطا  الن د   . وسديتم 

كمدين اعتماد هذب الم ك ا  كأداة لت ليل العيندة شعدد اخدذ موافقدة الخشد اء والم 
 ) . فددي االختصدداص وتعددديل شعدد  الفقدد ا  شمددا يددتتام مددت موضددو  الش ددع

وعلي  سيتم اعتمداد هدذب الم كد ا  شعدد االخدذ شمت  دا  الخشد اء واسدتخدمها 
 في الت ليل لتكون االداة شالككل التالي .

 يتطاشق مضمون الد ل التعليمي مت االهداف التعليمية والتنموية للشلد . -5
يمتلك المخ . مها ا  عاليدة فدي اسدتخدام التقنيدا  التلفزيونيدة اليصدال  -2

 الفك ة 
 يساهم المونتا. في ضشط ايقا  الد ل وخلق االرا ة والتكويق  -5
فق ا  الد ل التعليمية التلفزيوني منوعدة تجمدت شدين   ال دوا  والتمريدل  -0

 والموسيقى والغناء ( 
 خامسا : صدق االداة : 

الشا ردددان اداة الش دددع تدددم ع ضدددها علدددى لجندددة الخشددد اء و شعدددد ان  ددددد       
الم كمين من ذو  االختصاص و الخشد ة فدي المجدال التعليمدي الت شدو  و فدي 
االنتدددددا. التلفزيدددددوني . الشدددددداء  الددددد ا  فدددددي مددددددو تمردددددل تلدددددك الفقددددد ا  و 

                                                           


 رج ةلقرخ،لقءليقري كي تلل

 والءلشلكللم يطعل_لطلقئقل اويسل_لجلمعةلعيلرىل.ل-أ.ع

 جل لليعقشلويطعل_ليسلئللق رللل لفزيط  ل_لجلمعةلعيلرىل.ل-أ.ع

 قركيلبةلرليلفزيطحل_لجلمعةلبغاقعل.لم يطعلقك،لش لقرزب اشل_لل-أ.ع

 يلسللو سىلقر لسلشل_لق لق ل لفزيط  ل_لجلمعةلبغاقعل.ل-أ.ع

لأ.علم يالو،القرج،لول_لمط يل ل لفزيط  ل_لجلمعةلبغاقعل.للللللللللللللللللللللللل

ل
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متءمتها,الهداف الش ع , و  د افض  عملية االستفتاء الى نتااو كما مشدين فدي 
 -تالي :الجدول ال

 

 النسشة الماوية ال يت قق  يت قق المو ف من الفق ا  اسم الخشي    

5- 
2- 
5- 
0- 
1-   

 عتء كاك  م مود  –أ.د 
 جليل ودا   مود  –أ.د 
 م مود اكشاكي الزشيد   –أ.د 
 ياس  عيسى الياس    –أ.د 
 م مد عشد الجشا   –أ.د 

      0  
     1 
     1 
     1 
     1 

    5     
         _ 
     _ 
     _ 
             _ 

    64% 
    544% 
    544% 
    544% 
    544% 

% و شددذلك ت قددق 80, 26و ددد  هدد   نسددشة االتفدداق شددين الخشدد اء ش دددود      

 ,Cooper, 71صدق االداة . و تم  سداب االتفداق شأسدتعمال معادلدة  كدوش (  
 (    أذ ان :     1914

Pa= 
  

     
   * 100 

  يع ان :
Pa  نسشة االتفاق = 

Ag  عدد م ا  االتفاق = 

dg  ) عدد م ا  ال ف    عدم االتفاق = 

 سادسا : و دة الت ليل :
اعتمددد الشا رددان علددى المكددهد واللقطددة كو دددة سدديا ية لت ليددل العينددا  . الن     

المكهد يتضمن الفك ة والم توو واللقطا  هي االككال التدي يعتمددها المخد . 
 اليصال الفك ة .

 
 الفصل الرابع
 تحليل العينات

ا ة العينة االولى : الش نامو التلفزيوني   ا  أ وأتعلم ( مك و  خاص شوز      
 االو اف والك ون االستمية المملكة المغ شية .
 اهداف الش نامو : يهدف الش نامو الى مايلي : 

 يهدف الى تنمية االستقتلية والكعو  شالمس ولية لدو االف اد والجماعا  . -5
 تمكينهم من مواجهة الت وال  اال تصادية . -2
 الجماعة . نك  الرقافة و و  التسامح والشناء وخلق  و  التعاون شين -5
 تعليم الكشا  القيم الدينية والت اع الرقافي والقيم االجتماعية االصلية . -0
 ايجاد الدافعية للتعلم من المهد الى الل د . -1
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كمةا ككرهةا الئةانمين علةى البرنةامج وكمةا  –الصعوبات التي واجهةة البرنةامج 
 مبين .

وجهويدا وا ليميدا عدم اسدتكمال شنداء وتفعيدل ودعدم االجهدزة التنفيذيدة وطنيدا  -5
يجعل الت كم فدي وضدت المخططدا  وتنفيدذها وتقويمهدا . وا ت دام جميدت  شدو  

 المملكة صعب الت قيق .
_ تواضددت اجهددزة الد اسددة والش ددع معلوماتيددا وميدددانيا فددي  يددال واسددترما  2

 م ك ا  تنفيذ االهداف مما يسشب صعوشة التخطيط االستك افي شوا عية 
لقطاعدا  والم سسدا  المتدخلدة الدذ  يجدب ان يكدون _ تواضت التنسيق شين ا5

 مشنيا على التنافسية التكاملية وال كامة الن  ية والميدانية .
_ تواضت المتاشعة االعتمية والتواصل مت م سسا  الدولة شكل تخصصداتها 0

 مما يجعل الش امو م دودة االر  في التعشاة واالستجاشة االجتماعية 
للش ندددامو     وزا ة االو ددداف والكددد ون المغ شيدددة , _  لدددة الددددعم المددداد  1

2451) 
 

 الت ليل :
الم ك  االول _ يتطاشق مضمون الد ل التعليمدي مدت االهدداف التعليميدة       

 والتنموية للشلد :
 كددز ش نددامو  أ دد أ وأتعلددم ( علددى كتاشددة ونطددق  دد وف اللغددة الع شيددة .        

شداية الكلمة او وسطها او اخ ها . يقف  وكيفية كتاشة ال  ف اينما يقت سواء في
المعلم او المعلمدة امدام مجموعدة مدن المتعلمدين الكشدا    االميدين ( ويشددأ المعلدم 
شاسدتعمال الط يقدة االلقاايدة مسدتعينا شكاكدة تلفزيونيدة كشيد ة . تعد   ال دد ف 
المطلوب تعليم  . رم كيفية استخدام  داخل الكلمة . وتضمن الد ل ع   لفلم 

م مت  كددة   كددا تون ( تدددو  فك تدد  عددن السددوق وعددن اخت يددا  التدداج   سددو
العددادل الددذ  يخدداف ا ويتعامددل شددال ق مددت الزشدداان . وعددن انددوا  الشضدداات 
الموجودة في السوق . وت ه  كلما  ت مل اسدماء هدذب الشضداات . ويكدون لدون 

يم التدي ال  ف المقصود تعلم  يختلف عن شقية ال  وف . ان هدذب االفكدا  والقد
تضددمنها الددد ل التعليمددي , متطاشقددة مددت االهددداف المخصصدد  للش نددامو . وال 

 تختلف عن الخطط التعليمية والتنموية للدولة . 
الم ك  الراني _ يمتلك المخ . مها ا  عالية في استعمال التقنيا  التلفزيونيدة 

 اليصال الفك ة
شيدد ة شكردد ة . وهددذب اعتمددد المخدد . فددي التصددوي  علددى اللقطددا  المتوسددطة والك

اللقطا   ت قق فوااد منها ايجاد عت ة شين اللقطة العامة التدي توضدح المكدان , 
واللقطددة الكشيدد ة التددي ت كددز علددى موضددو  معددين شهدددف تق يشدد  وتوضدديح ادق 
التفاصيل للمتف . . وهنا تم الت كيز علدى المجموعدة داخدل الصدف . والكلمدا  

عتمدداد علددى كاكددة تلفزيونيددة كشيدد ة داخددل وال دد وف التددي يكتشوهددا . كددذلك اال
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الصدف وت هد  عليهدا الكلمدا  والجمدل المطلدوب تعليمهدا . كمدا اسدتعان شدأفتم 
لل سوم المت  كة . شهدف زيادة التكويق ونقل الطلشة الى اجواء خدا . الصدف 
. لكندد  لددم يهددتم شزوايددا التصددوي  والمونتددا. واسددتعمال الموسدديقى والمدد ر ا  

تم التعليمية . وكان شأمكان  تقسيم الدد ل الدى فقد ا  ومكداهد الشص ية . واالف
يسدددتخدم فيهدددا هدددذب التقنيدددا  لت سددديخ االفكدددا  والمعلومدددا  . وزيدددادة التكدددويق 

 والدافعية لمتاشعة الد ل التعليمي .
الم كددد  الرالدددع _ يسدددهم المونتدددا. فدددي ضدددشط ايقدددا  الدددد ل . وخلدددق االردددا ة 

 والتكويق .
المونتا. منها المونتا. الخطي   التتاشعي ( والمونتا. المتواز  هناك انوا  من 

والمونتددا. الددداا   والمونتددا. المتددوالي . ولكددل نددو  و يفتدد  وفواادددب ويمكددن 
استخدام هذب االنوا   سب طشيعة االفكا  المقدمدة . ومهدا ا  كاتدب السدينا يو 

لسددينما تختلددف عددن فددي شندداء اال ددداع والمكدداهد . علمددا ان الكتاشددة للتلفزيددون وا
الكتاشدددة لدددتدب او العلدددوم وغي هدددا مدددن التخصصدددا  . والمت ددد  ان الدددد ل 
التلفزيوني كدان يسدي  شدنفل خطدوا  الدد ل داخدل المد سد  . ولدم ي هد  دو  
متميز للمونتا. في اخ ا. هدذب الدد ول واصدش   طويلد  وايقاعهدا  تيدب ممدا 

 يولد الملل لدو المتف . .
الد ل التعليمي التلفزيوني منوعة تجمت شين   ال دوا   الم ك  ال اشت _ فق ا 

د الددد ل شكددكل مشاكدد  علددى ال ددوا  الغندداء (اعتمدد –الموسدديقى  –التمريددل  –
التعليق ( الذ  يقدم  المعلم او المعلمة . وهذا ال وا   تيب وخالي من التلوين  

مهمة الصوتي واال سال واالنفعاال  . وط يقة التقديم في ا  ش نامو  وا   
جدا . الن المذيت او المعلق هو الذ  يشدع ال يداة والتفاعدل مدت الموضدو  الدذ  
يقدمد  ولتسدف كاند  ط يقدة التقدديم غيدد  فعالدة . كمدا ان الدد ل لدم يقسدم الددى 
فقدد ا  مدددن اجدددل التنويددت . واعتمددداد وسددداال اخدد و للتعلددديم مردددل التمريليدددا  . 

ية   الخددد  التلفزيونيددة ( واالغدداني والموسدديقى التصددوي ية والمدد ر ا  الصددو 
واعتمددد فقددط علددى افددتم ال سددوم المت  كددة  ولددو تددم اعتمدداد هددذب الوسدداال فددأن 
المكاهد سيضدط  لمتاشعدة كافد  المكداهد شلهفدة وتكدويق لكدن  لدة الددعم المداد  

 التي ذك ناها في المعو ا   شما ار  على انتا. هذب الد ول .
 لمع فة ( انتا. تلفزيون ديالى الع اق .ت ليل العينة الرانية : ش نامو   هيا ل

 اهداف البرنامج : يهدف البرنامج الى مايأتي :
تعليم الكشا    االميين ( القيم العلمية واالجتماعيدة واال تصدادية مدن اجدل ان  -5

 يكون الكاب عضو فعال في المجتمت .
 الوصول الى كل ف د   م من التعليم .-2
ن للمنطقدة ال يفيدة والناايدة شسدشب االوضدا   ل مككلة عدم وصول المعلمدي -5

 االمنية والم اف ة على  ياتهم .



545 
 

نك  الرقافة والمعلوما  التي  د م منهدا الكريد  مدن الكدشاب واعددادهم شكدكل -0
 جديد ي هلهم ل ل مكاكلهم شأنفسهم .

 معوقات انتاج البرنامج :
عنيدة شتعلديم  لة الدعم المداد  سدواء مدن الدولدة او الم سسدا  الت شويدة الم  -5

 الكشا .
 لددة التقنيددا  التلفزيونيددة ال ديرددة . لكددون القندداة المنتجددة هددي  ندداة م ليددة  -2

 وامكاناتها م دودة 
 عدم وجود دعم اعتمي يسهم في الت ويو لهكذا نو  من الش امو  -5

 الت ليل : 
الم كددد  االول _ يتطددداشق مضدددمون الدددد ل التعليمدددي مدددت االهدددداف التعليميدددة 

واكد الدستو  الع ا ي على  ق التعليم لجميت اشنداء الكدعب وفدي  والتنموية للشلد
عقد الرمانينيا  من الق ن الماضي تم القضداء علدى االميدة فدي العد اق ,  سدب 

 2445كهادا  المن ما  التاشعدة لتمدم المت ددة لكدن شعدد ا دتتل العد اق عدام 
ال . وتددمي  وتدهو  الوضت االمني في كافة الم اف ا  . وتهجي  متيين العوا

شددأ التوجد  مدن  2452العديد من المدا ل  ه   االمية مدن جديدد .وفدي عدام 
ا تددم الت كيددز علددى تعلدديم الكشددا  جديددد لمعالجددة مكددكلة االميددة فددي العدد اق . لددذ

االميين ( مشادئ الق أة والكتاشة اضافة الى ت سيخ مشادئ الم شة والسدتم ونشدذ  
الوا دد . ومدن هدذب المشدادئ انطلدق الش ندامو  الطاافية والتف  ة شين اشناء الكعب

الكسدداب المتعلمددين  واعددد القدد اءة والكتاشددة . والم اف ددة علددى الو دددة الوطنيددة 
 والسلم االهلي. 

الم ك  الراني : يمتلك المخ . مها ا  عالية فدي اسدتخدام التقنيدا  التلفزيونيدة 
فقد ا  ومكداهد اليصال الفك ة . تم شناء الش نامو شكدكل فندي مدد ول يتضدمن 

منوعة ساهم  في ت قيدق المتعدة والفااددة للدا سدين . فهدو يختلدف عدن الدد ل 
التقليد  في المدا ل ويتضمن مكاهد منوعة تتضمن جميعها فك ة وا دة وهي 
تعليم   ف وادخال  في كلمة رم في جملة . فالد ل التلفزيدوني  هيدا للمع فدة ( 

كددا  مرددل الممرددل لتعلدديم ال دد وف يتضددمن فقدد ا  تشدددأ شددالمعلم الددذ  يدد د    
شاستخدام الوساال التعليمية داخل الصف . و هناك فق ة لل سوم المت  كة  دول 
نفل ال  ف . رم ت ه  كلما  من  صيدة تت دع عن الدوطن او العت دا  شدين 
اف اد االس ة . و يدتم الت كيدز علدى ال د ف المعندي ضدمن كلمدا  القصديدة . و 

ق ة لمكهد تمريلي . و ينتهي الد ل شالعودة الدى المعلدم فق ة اخ و الغنية . و ف
و هو يطلب من الطلشدة ت ضدي  الواجدب الشيتدي الدذ  يتضدمن كتاشدة ال د ف و 
ادخالدد  فددي كلمددا  او جمددل . لقددد و ددف المخدد .   كددا  الكددامي ا و زوايددا 
التصددوي  و المونتددا. شكددكل يتناسددب مددت القدديم الفك يددة و الجماليددة للددد ل . و 

ف التقنيا  التلفزيونية الموجودة في القناة . فقد ار  ذلك على اختيدا  شسشب ضع
الددديكو  واالزيدداء . و لددة انتددا. المكدداهد التمريليددة واالغدداني واالعتمدداد علددى 
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المتوف  فدي اال كديف . وهدذا ارد  علدى االخد ا. مدن  يدع الكدكل والمضدمون 
 للش نامو.

الد ل وخلق االردا ة والتكدويق الم ك  الرالع : يسهم المونتا. في ضشط ايقا  
.شالن   لتنو  الفق ا  والمكاهد في هذا الد ل التعليمدي فدأن امكانيدة اسدتعمال 
المونتا. تكون سهلة وفيها تنويت, لدذا  هد  التندو  فدي االيقدا  واالردا ة وأسدهم 
فدي ايصددال الفكدد ة وخاصدة فددي اسددتعمال المونتددا. الفكد   الددذ  يتضددمن  شددط 

مضدمون معدين فدأن هدذا الد شط يولدد فكد ة جديددة . مردل لقطة مت اخ و ت مدل 
 شط لقطة الطفال يعش ون من االماكن المخصصة للعشو  واللقطة الرانية ل جل 
المدد و  يشتسددم . فددأن الفكدد ة التددي تتولددد شددأن  جددل المدد و   اضددي عددن هدد الء 
االطفال . لذا عندما تم عمل تج شة على عينة من الكشاب االميدين . فدأن اغلدشهم 
اخذ يد دد كلمدا  شعد  االغداني فدي الش ندامو او التمريليدا  وي داول ان يكتدب  

 اككال ال  وف الموجودة في كلما  االغاني .
الم ك  ال اشت : فق ا  الد ل التعليمي التلفزيوني منوعة تجمت شين   ال دوا   
الغندداء ( ان هددذا الش نددامو   هيددا للمع فددة ( يختلددف  –الموسدديقى  –التمريددل  –
ما عن الد ل التقليد  الدذ  يقددم فدي المددا ل . وشدال غم مدن تأكيدد الكريد  تما

مدددن الش دددوع والد اسدددا  علدددى ان يتضدددمن الدددد ل التلفزيدددوني علدددى الدددد اما 
التعليمية واالفتم التعليمية والتقنيا  والمست درا  الت شويدة والوسداال التعليميدة 

لتقنيدا  وتعتمدد علدى مهدا ا  . اال ان الكري  من مدا سنا ما زال  فقي ة شهدذب ا
المعلم الذ  يد ل في الط يقة االلقااية . اما هذا الد ل التلفزيدوني فدأن فق اتد  
منوعدددة تجمدددت المعلدددم والدددد اما التعليميدددة   التمريلددديت  ( واالفدددتم التعليميدددة 
واالغدداني الفلكلو يددة والوطنيددة والت شويددة . اضددافة الددى المدد ر ا  الموسدديقية 

ي تضيف  يم جمالية وفك ية . ومدن المفا  دا  ان شعد  اعضداء والشص ية الت
لجنددة تقددويم الش نددامو اعت ضددوا علددى هددذب الفقدد ا  وي يدددون ان يقدددم الددد ل 
شككل  المع وف في المدا ل . وتم ا نداعهم شعدد جهدد كشيد  شدأن لغدة التلفزيدون 
تعتمد على الصو ة والصو  واالرا ة والتكويق وهي تختلف عن لغة واسلوب 
التددد يل داخددل المد سددة . والمهددم هددو ت قيددق هدددف الددتعلم سددواء شاالسددلوب 

 المد سي او االسلوب التلفزيوني .
 

 النتانج :
تسهم الد ول التلفزيونية التعليمية لمكاف دة االميدة فدي نكد  الدوعي الرقدافي  -5

والددوطني واالجتمدداعي شددين صددفوف المتعلمددين .  يددع ان اهدددافها مسددتمدة مددن 
 نموية للدول المنتجة لهذب الد ول .االهداف الت

 –يساهم الد ل التعليمي المنو    الذ  ي تو  على وساال تعليمية مختلفة  -2
كدع  ( فدي ت سديخ المعلومدا  واالفكدا  اكرد  مدن  –موسيقى  –غناء  –تمريل 

 الد ل العاد  الذ  يعتمد على المعلم فقط وخالي من الوساال التعليمية .
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التعليميدة التلفزيونيدة لمزايدا المونتدا. شأنواعد  المختلفدة فدي افتق   الد ول  -5
 ايصال االفكا  وضشط االيقا  والتكويق .

 لة الدعم الماد  والمعنو  ار  على انتدا. هكدذا ندو  مدن الدد ول . مقا ندة -0
شددالش امو التلفزيونيددة االخدد و التددي اصددش   تملددك جمهددو  كشيدد  شسددشب الدددعم 

 علي  .الماد  الكشي  الذ  ت صل 
التغطية االعتمية والت ويجية لهكدذا ندو  مدن الشد امو التلفزيونيدة . م ددودة -1

 جدا مما ار  على اال شال عليها والتفاعل معها .
هنددداك سدددوء فهدددم للدددد ل التعليمدددي التلفزيدددوني . اذ ان اغلدددب المختصدددين -8

الت شددويين يفضددلون ان يكددون اخدد ا. الددد ل التلفزيددوني مكدداش  للددد ل داخددل 
مد سددة .علمددا ان اللغددة التلفزيونيددة تختلددف فددي االسددلوب وط يقددة التقددديم عددن ال

 الد ل التقليد  داخل المد سة .
 

 التوصيات :
تد يب شع  المختصين الت شويين على مها ا  كتاشة السينا يو والتعد ف  -5 

على تقنيا  التلفزيدون . كدي يكدون شأمكدانهم ت ويدل كدكل الدد ل التقليدد  الدى 
 د ل تلفزيوني تستعمل في  كل تقنيا  التلفزيون .

اعداد مخ جين تلفزيدونيين يمتلكدون مهدا ا  عاليدة كدي يدتم تقدديم الدد ول  -2
 زيونية شأسلوب فني مشد  وم ر  ويمتلك جمهو ا   كشي ا  .التلف
االسددتعانة شخشدد اء فددي التنميددة الشكدد ية . الختيددا  مواضدديت تسددهم فددي تعلدديم -5

الكدشاب القديم التعليميدة واال تصدادية واالجتماعيدة . وتمكيدنهم مدن  دل مكدداكلهم 
 التعليمية والص ية واال تصادية .

 د ول التعليمية شتقنيا  متقدمة .وضت ميزانية عالية النتا. ال-0
 ع الجهدا  ذا  العت دة شتنميدة طا دا  الكدشاب مردل الم سسدا  التعليميدة و 1

من مددا  المجتمددت المدددني و الم سسددا  االعتميددة شدددعم الددد ول التلفزيونيددة 
 التعليمية ماديا ومعنويا . 

 
 المئترحات :

 م ش امو التنمية .اعداد د اسة عن استعمال الش امو  التلفزيونية لدع-5
 .ة الن االنسان ر وة ال تقد  شرمناعداد ش امو تلفزيونية تهتم شالتنمية الشك ي-2
 

 المصادر 
دو  التعليم والت شيدة وتطدو  المع فدة التكنولوجيدة فدي  ا مد , عماد الدين , -5

-22, و  ة عمل , نقاشا  العمال الع ب , دمكق للفت ة ت قيق التنمية الشك ية 
 .1/8/2451, االنت ني  تا يخ الدخول  2448/  0/ 20
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, ت جمدة جعفد  علدي , دا  ال كديد للنكد  ,  فهم السينماجانتي , لو  د  ,  -2
 .5865شغداد , 

, ت جمة  سين  امد , الهيادة   واعد االخ ا. التلفزيونيديفز , ديز موند ,  -5
 .2441المص ية العامة للكتاب , القاه ة , 

,  التعليم في الدوطن الع شدي فدي  دل العولمدة ورقافدة السدوقزيتون, م يا ,  -0
 .2441م كز د اسا  الو دة الع شية شي و  , 

, ت جمدددة غددداز  مندددافيخي ,  جماليدددا  موسددديقى االفدددتمليسدددا , صدددوفيا ,  -1
 .5888منكو ا  وزا ة الرقافة , دمكق , 

تنميددة اعددادة ن دد  وتقددويم فددي ضددوء  –االمكانددا  الع شيددة نصددا  , علددي ,  -8
 .5862, شي و  , م كز د اسا  الو دة الع شية ,  شديلة
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