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   اإلعالم التربوي و تأثیره على التنشئة االجتماعیة للطفل الجزائري عنوان المداخلة :
  

 عالم التربوي في التنشئة االجتماعیة للطفل الجزائريعلى أهم تأثیرات اإلف لى التعر إسعت هذه الدراسة  الملخص :

لإلعالم ، توصلنا إلى أن بوي و إعالم الطفل الدراسات و البحوث المتعلقة باإلعالم التر ، إذ بعد تحلیل مجمل 

، تتمظهر في  التربوي الموجه لفئة األطفال تأثیرات متعددة و مختلفة في التنشئة اإلجتماعیة للطفل الجزائري

  .سلوكیاته المختلفة التي یمارسها في األوساط اإلجتماعیة المتواجد بها

  عالمي.، علم االجتماع اإل التنشئة االجتماعیةالطفل ، ،  التربويم ، التربیة ، االعالاإلعالم  الكلمات المفتاحیة :
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 مقدمة : 

إن لإلعالم دورًا إیجابیًا في عملیة التربیة، فالتربیة اإلعالمیة هي التي تعني بإعداد اإلعالمیین ألداء العملیة 

ة بین اإلعالمیین والتربویین، وذلك التربویة. ویتطلب ذلك تنسیق مع قیم وأهداف المجتمع وتحقیق المشاركة الفعال

من أجل توفیر حاجات األفراد، وذلك لما لوسائل اإلعالم المختلفة دورًا في عملیة التنشئة االجتماعیة اإلعالمیة 

ألنها تقوم بنشر المعلومات واألفكار في كافة المجاالت التي تناسب اتجاهات األفراد وحاجاتهم النفسیة والمعرفیة، 

  القیم والمعتقدات وتعدیلها حسب التوافق مع المواقف الجدیدة. وتعزیز من 

ان التنشئة االجتماعیة تعد من أخطر العملیات االجتماعیة شأنًا في حیاة األبناء ألنها الدعامة التي ترتكز علیها 

متوقع منهم في مقومات شخصیاتهم فهي تنقل األوامر والقواعد المثالیة للضبط االجتماعي الى األبناء وتعلمهم ما 

المواقف االجتماعیة المختلفة وتشكل عالقاتهم االجتماعیة وتحقق النظام فیها ، كما انها تخلق فیها نماذج 

الشخصیة المستقرة التي تحافظ على توازن المجتمع وعدم تعرضه للتفكك والتصدع الذي یربك بناءه االجتماعي 

  .)1(والحضاري

ة تفاعلیة لكون األبناء والوالدین یتفاعلون مع بعضهم البعض ونظرًا الن هذا ان عملیة التنشئة االجتماعیة عملی

الوسط التفاعلي تسوده مجموعة من القیم والعادات والتقالید فتتبلور من خالله القواعد االجتماعیة وتكون هذه القواعد 

  .)2(ملزمة یرتضیها الجمیع ویلتزمون بها

لمهمة والبارزة في الوقت الحاضر لما لها من دور في تثقیف النشء على القیم تعتبر التربیة اإلعالمیة من القضایا ا

واالتجاهات اإلیجابیة والمقدرة على التعایش مع اآلخرین ومتطلبات العصر الحدیث وآلیات التعامل مع التكنولوجیا 

تعكس صورة المجتمع وقیمه والعولمة. كما أن وسائل اإلعالم یفترض أن تمثل المجتمع تمثیًال حقیقیًا فتكون مرآة 

  وآراءه وأفكاره وعاداته وتقالیده.

المختلفة في عملیة التنشئة االجتماعیة فهي تقوم بنشر المعلومات المتنوعة في كافة التربوي تؤثر وسائل اإلعالم 

ى المعرفة المجاالت والتي تناسب كل االتجاهات واألفكار وكذلك إشباع الحاجات النفسیة لدى الفرد مثل الحاجة إل

والمعلومات والتسلیة واألخبار والثقافة العامة ودعم االتجاهات النفسیة وتعزیز القیم والمعتقدات أو تعدیلها والتوافق 

  ).2002مع المواقف الجدیدة (محمد، وآخرون،

یته و لإلعالم دور بارز وفعال في عملیة التنشئة االجتماعیة لما یملك من خصائص تعزز من دوره، منها جاذب

التي تثیر اهتمامات النشء، وتمأل جانبًا كبیرًا من وقت فراغهم، خاصة وأنها تعكس الثقافة العامة للمجتمع، 

والثقافات الفرعیة للفئات االجتماعیة المختلفة، وتحیط الناس علمًا بموضوعات وأفكار ووقائع وأخبار ومعلومات 

جذب الجمهور إلى أنماط سلوكیة مرغوب فیها، وتحقق له ومعارف في جمیع جوانب الحیاة. باإلضافة إلى أنها ت

المتعة بوسائل متنوعة على مدار الساعة بما یشبع حاجاته. لقد استطاع اإلعالم أن یغزو البیت والشارع والمدرسة 

ذا لم یواجه ذلك بعملیة تربویة منظمة تواكب هذا التطور المذهل، فسوف یؤدي إلى  ویحدث تغیرًا كبیرًا في القیم، وإ

  ).  2007التخبط والعشوائیة بل والضیاع في العملیة التربویة (الخطیب،

                                                             
البیـاتي، عــالء الـدین جاســم (د)، مالمـح التنشــئة االجتماعیـة للطفــل فـي الخلــیج العربـي ، بحــث منشـور فــي مجلـة العلــوم االجتماعیــة  )1(

  .12-11، ص 1979ثالث ، طبعت بمطابع العمال المركزیة ، العراقیة ، تصدرها الجمعیة العراقیة للعلوم االجتماعیة ، العدد ال
)2(   Parsons talcott, The social system, New York, 1967, pp.295-300. 



  

ومن هنا جاءت هذه الورقة لتعالج قضیة التربیة ودورها في عملیة التربیة اإلعالمیة للطالب المدرسي وتبرز دور 

  إلیها الورقة. اإلعالم على اعتبار أنه أداة التغییر في المستقبل، وذلك من خالل المحاور التي تتطرت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

  إشكالیة الدراسة :أوال : 

  إشكالیة الدراسة : -1

االعالم التربوي هو مصطلح جدید الظهور نسبیا ، فقد ظهر في أواخر السبعینیات عندما إستخدمته المنظمة الدولیة 

نظم المعلومات التربویة ، و أسالیب توثیقها للتربیة و الثقافة و العلوم ، للداللة على التطور الذي طرأ على 

رجب ( 1977وتصنیفها و االفادة منها ، و ذلك أثناء إنعقاد الدورة السادسة و الثالثین للمؤتمر الدولي للتربیة عام 

  )19، ص  1989، 

 األفرادتوى لى مسله العدید من االهداف و الوظائف التي یعمل على تحقیقها عیجد أن التربوي  لإلعالمو الناظر 

المجتمعات عن طریق التثقیف االجتماعي و االخالقي و التربوي  لتنمیة اإلستراتیجیةهو أحد الدعائم والجماعات ، ف

و التوجیه و االرشاد فتزید معرفة الفرد بالحیاة و مجاالتها المتعددة و المتباینة و یتعمق فهمه لما یدور حوله من 

و متزنة تسهم في اداء الواجبات م یصبح الفرد ذو شخصیة متكاملة احداث و فعالیات ، و بفضل االعال

  المسؤولیات بالصورة المجتمعیة المطلوبة .و 

وتعتبر وسائل اإلعالم التربوي على اختالفها وسیط تربوي قوي، لما لها من أثر فاعل وحساس في بلورة االرآء 

إلى جانب یة، وبالتالي فعلیها واجبات تربویة في المجتمع والتوجهات لألفراد، وتشكیل الثقافة العامة والقیم المجتمع

داف العامة للتربیة في المجتمع تحقیق األهنحو السعي ، و ذلك من خالل مؤسسات التنشئة االجتماعیة المختلفة 

  ، مما یحقق تأثیر إیجابي في تشكیل النظام الثقافي المتكامل في المجتمع. االلتزام بالقیم االخالقیةو 

علیها ، فیجب عداد أجیال الیوم للغد إتنشئة و  في یتهامسؤولكمؤسسة إجتماعیة فهي تكمن أن المدرسة  و بما

مما االعالم كنولوجیا طور تخاصة في ظل تإحكام السیطرة على أدوات ووسائل المعرفة و المعلومات المتعددة 

ع و االخذ بما یفید من المعرفة هذا الوضیعظم دور االعالم التربوي للعمل في مساعدة الناشئة على التأقلم مع 

على المدرسة ان تجعل و مفیدین النفسهم و الوطانهم ، كما یجب  المعلومة المتدفقة لیصبحوا مواطنین صالحینو 

مساعدة التالمیذ و أبناء في العملیة التعلیمیة التعلمیة ، قصد من انشطة و فعالیات االعالم التربوي وسائل أساسیة 

   ي تشكیل شخصیاتهم و متطلبات مجتمعاتهم .المستقبل ف

ي یتمثل في معرفة مدى تأثیر اإلعالم التربوي ال رئیستسعى هذه الدراسة لإلجابة على سؤ  أسئلة الدراسة : -2

جابة على هذا السؤال تم طرح مجموعة الجتماعیة للطفل الجزائري ، و لإلالتنشئة ا في عملیةووسائله المتعددة 

  :أسئلة فرعیة هي 

  االعالم التربوي ؟ مفهوم: ما  1س

  وسائل االعالم التربوي في تنشئة الطفل الجزائري ؟ دور: ما  2س

  : ماهي وسائل االعالم التربوي االكثر تأثیرا في عملیة التنشئة االجتماعیة للطفل الجزائري ؟ 3س

  لطفل الجزائري ؟: ما هي مجاالت مساهمة وسائل االعالم التربوي  في التنشئة االجتماعیة ل 4س

 ؟التنشئة االجتماعیة  مؤسساتلكیف یسهم اإلعالم التربوي في تفعیل الدور التربوي :  5س

  

  



  

  أهداف الدراسة : -3

  االعالم التربوي في التنشئة االجتماعیة للطفل الجزائري تأثیر تسعى الدراسة الحالیة الى التعرف على 

  مدارس االبتدائیة التعرف على واقع االعالم التربوي في ال - *

  الكشف على أهم وسائل االعالم التربوي  - *

  التعرف على قدرة وسائل االعالم التربوي على تنشئة الطفل الجزائري تنشئة سلیمة - *

تقدیم جملة من المقترحات یمكن ان تساهم في تطویر البرامج التعلیمیة لالعالم التربوي الموجهة للطفل  - *

  الجزائري .

  دراسة : أهمیة ال -4

  االسهام في تفعیل دور االعالم التربوي ووسائله  في تنشئة الطفل الجزائري - *

  تتناول أنشطة االعالم التربوي في المدارس االبتدائیة . - *

هم في تطویر العملیات التربویة اسول االعالم التربوي ووسائله مما تیمكن ان توفر هذه الدراسة خلفیة نظریة ح - *

  في المجتمع . 

  مفاهیم الدراسة : -5

، فیقال أعلمه العربیة هو االشهار و االعالن و االخبار بالشیئ أو عن الشیئ اإلعالم في اللغة  :اإلعالم  - *

كافة أوجه النشاط االتصالیة التي تستهدف تزوید یشیر إلى هو فصطالح االمعناه في أما خبر أي أطلعه علیه. بال

الصحیحة والمعلومات السلیمة عن القضایا والموضوعات والمشكالت ومجریات الجمهور بكافة الحقائق واألخبار 

األمور بطریقة موضوعیة وبدون تخویف ، بما یؤدي إلى إیجاد أكبر درجة ممكنه من المعرفة والوعي واإلدراك 

ة الصحیحة عن واإلحاطة الشاملة لدى فئات جمهور المتلقین للمادة اإلعالمیة بكافة الحقائق والمعلومات الموضوعی

القضایا والموضوعات ، وبما یسهم في تنویر الرأي العام وتكوین الرأي الصائب لدى الجمهور في الوقائع 

  ). 2005والموضوعات والمشكالت المثارة والمطروحة (محمود،

(المنقري  تربويعالم التربوي بأنه إستثمار وسائط االعالم و تقنیاته لخدمة االداء الإلیعرف ااإلعالم التربوي :  - *

  . )7، ص  2002، 

یعرف بأنه المحاولة الجادة لالستفادة من تقنیات االتصال و علومه من أجل تحقیق أهداف التربیة من غیر تفریط 

   )11، ص  1992البدر ، (في جدیة التربیة و أصالتها ، أو االفراط في سیطرة فنون االتصال و إثارته علیها 

ه عملیة استخدام االنشطة االعالمیة في المدارس من خالل الطالب تحت إشراف یعرف االعالم التربوي بأن

اخصائي االعالم التربوي في تقدیم رسائل اعالمیة ذات اهداف تربویة العداد الجمهور المدرسي ، و بخاصة 

توفیر الطالب معرفیا و اجتماعیا ووجدانیا و مهاریا ، و ذلك من خالل مضمون هذه الوسائل االعالمیة مع 

االمكانات الالزمة كافة ، على اساس تخطیط مسبق النواع االنشطة المستخدمة في كل مرحلة تعلیمیة (أحمد ، 

  )48، ص  2004



كما یعرف بأنه عملیة توجیه الطالب من خالل رسالة اعالمیة تنقلها وسائل االعالم المدرسي تحت إشراف 

بي و تنمیة الوعي و االداراك لدیهم ، و إكسابهم مهارات النقد االخصائي االعالمي بغرض تنویر الرأي العام الطال

  )25، ص  2004و االنتقاء لما یتعرضون له من معلومات (الكفراوي ، و التحلیل ، 

التنشئة االجتماعیة في اللغة العربیة مصدر مأخوذ من الفعل نشأ أي ربى و شب ، أي  التنشئة االجتماعیة : - *

لغ االدراك . و نشأ تنشئة أي رباه ، و بهذا فإن معنى التنشئة االجتماعیة لغویا هي تلك إرتفع عن حد الصبا و ب

إذ العملیة التي یشب فیها الطفل و یتربى من خالل إندماجه االجتماعي مع الجماعة أو المجتمع الذي ینتمي إلیه 

لطفل ، ترجمة إبراهیم حافظ و أولسن ویالرد ، تطویر نمو ا(تكون هناك عملیة نمو و عملیة أنتماء و تدامج 

  )،ص  1962آخرون ، دار عالم الكتب ، القاهرة ، 

العملیة التي تتشكل خاللها معاییر الفرد ومهاراته ودوافعه إصطالحا فهي تشیر الى ف التنشئة االجتماعیة یتعر  اما 

لدوره الراهن أو المستقبل في واتجاهاته وسلوكه لكي تتوافق وتتفق مع تلك التي یعدها المجتمع مرغوبة ومستحسنة 

  . )207، ص  1985العیسوي ، ( المجتمع

كلمة الطفل في اللغة هي من الفعل الثالثي طفل، و الطفل هو النبات الرخص الناعم ، و الجمع : الطفل  - *

   )ص (طفال، و طفول و الطفل و الطفلل الصغیران .و الصبي یدعى طفال حین یسقط من بطن أمه الى أن یحتلم

و الطفل في االصطالح هو اللبنة االولى في المجتمع إن أحسن وضعها بشكل سلیم ، كان البناء العام مستقیما 

تعد مرحلة الطفولة من أهم المراحل التي یمر بها ، كما  )129، ص  2017منیرة ،  (مهما أرتفع و تعاظم 

و اخذ المالمح الخاصة بها و تعد مرحلة یة الطفل بالتشكیل صاالنسان في حیاته ، النها مرحلة تبدأ معها شخ

المعرفة و المعلومات و المهارات من الوالدین و االسرة منذ  الطفولة الفترة الزمنیة التي یبدا معها الطفل باكتساب

  ..) 9، ص  2012حارث ،  (تقریبا  14الوالدة الى غایة سن 

سنة و یخضعون لتقالید االسرة و  16حت سن و یحدد أخرون ان المقصود بشریحة االطفال االفراد من یقعون ت

و تقوم قنوات التنشئة االجتماعیة المختلفة و في مقدمتها االسرة اعرافها منذ الوالدة و حتى دخولهم مرحلة المراهقة 

 2012حارث ،  (بنقل التراث الیهم في عملیة تعلیم مستمرة و طویلة بما یصف امتثالهم العراف المجتمع و تقالیده 

  ..) 9، ص 

) : إلى أن مفهوم التربیة اإلعالمیة قد ظهر في أواخر الستینات، إال أن 2007أشار( یحي, التربیة االعالمیة : - *

فهم هذا المصطلح تطور بدرجة كبیرة حیث ركز الخبراء على إمكانیات استخدام أدوات االتصال لتحقیق منافع 

ر إلى التربیة اإلعالمیة على أنها تعلیم بشأن اإلعالم، وبشأن ملموسة، كوسیلة تعلیمیة. وبحلول السبعینات بدأ ینظ

تكنولوجیا وسائل اإلعالم الحدیثة، وبشأن التعبیر عن الذات بوصفه جانبًا من المعرفة اإلنسانیة األساسیة. وكثیرًا ما 

من المخاطر التي  كان ینظر إلى التربیة اإلعالمیة على أنها مشروع دفاع یتمثل هدفه في حمایة األطفال والشباب

استحدثها وسائل اإلعالم، وانصب التركیز على كشف الرسائل المزیفة والقیم غیر المالئمة وتشجیع الطلبة على 

رفضها وتجاوزها. وقد أخذت التربیة اإلعالمیة صوب إتباع نهج ذي طابع تمكیني حیث یهدف إلى إعداد الشباب 

  االنتقاء والتعامل معها والمشاركة فیها بصورة فعالة.  لفهم الثقافة اإلعالمیة التي تحیط بهم وحسن

والتربیة اإلعالمیة هي عملیة توظیف وسائل االتصال بطریقة مثلى من أجل تحقیق األهداف التربویة المرسومة     

نما في السیاسة التعلیمیة والسیاسة اإلعالمیة للدولة. ولذا ال بد أال یقتصر تأثیرها على الطلبة في المدرسة،  وإ



لى التأثیر في كافة أفراد المجتمع.  یتعدى ذلك إلى التأثیر في اآلباء واألمهات واألخوة واألخوات داخل األسرة، وإ

  ) 2003(شحاته,

نتاجه. (McDeromtt,2007)ویعرف      . التربیة اإلعالمیة بأنها تكوین القدرة على قراءة االتصال وتحلیله وإ

جانب التلقي والنقد فقط بل یجب أن یتعدى ذلك إلى المشاركة الواعیة والهادفة فالوعي اإلعالمي ال یقتصر على 

. إلى أن التربیة اإلعالمیة تشمل القدرة على الوصول  (Hopps,1998)إلنتاج المحتوى اإلعالمي. ویشیر هوبس 

یصالها.    للمعلومات والقدرة على تحلیل الرسائل وتقویمها وإ

. إلى أن التربیة اإلعالمیة تشمل على التفكیر الناقد الذي یمكن من (Silverblatt,2001)ویشیر سلفربالت     

  بناء أحكام مستقلة عن المحتوى اإلعالمي. 

 20-18عرف مؤتمر (التربیة من أجل عصر اإلعالم والتقنیة الرقمیة) الذي عقد في ( فینا في الفترة ما بین      

تربیة التي تختص في التعامل مع كل وسائل اإلعالم االتصالي، وتشتمل ) التربیة اإلعالمیة بأنها : ال1999ابریل 

الكلمات والعبارات والصوت والصورة الساكنة، والمتحركة، التي یتم تقدیمها عن طریق أي نوع من أنواع التقنیات . 

التصالیة وأن الهدف من التربیة اإلعالمیة هو تمكن أفراد المجتمع من الوصول إلى فهم لوسائل اإلعالم ا

لمجتمعهم، والطریقة التي تعمل بها هذه الوسائل، ومن ثم تمكینهم من اكتساب المهارات في التعامل مع اآلخرین 

  ).1999(مؤتمر فینا  ,

  تفعیل مؤسسات التنشئة االجتماعیة للطفل: كیف یسهم اإلعالم التربوي في اثانی

 أعضاء أو جماعة حسب أنموذج تنظیمي محددالمؤسسة هي: كیان یقوم على مبدأ تنظیم معظم نشاط     

  )؛ ألداء نوع من المهام أو الوظائف.5م، ص 2003(عواوده، 

وتتفاوت المؤسسات في ارتباطها بالوظیفة التربویة، المتمثلة في إعداد الشخصیة اإلنسانیة، وبلورة الوعي    

  الحضاري في األمة المسلمة؛ إذ 

؛ لكونها محضنا طبیعیا للفرد من مولده حتى وفاته، وتتلقى بقیة الطفل الجزائري  لتنشئة األسرة المؤسسة الرئیسة تعد

في المؤسسات األخرى،  عملیات التنشئة االجتماعیةالمؤسسات الفرد من بین یدیها. وفي ظل ذلك البعد تبدأ 

  كالمسجد، والمدرسة، والجامعة، ومؤسسات اإلعالم، وما إلى ذلك. 

  لتنشئة االجتماعیة للطفل الجزائريكمؤسسة ل ألسرةابوي في تفعیل دور :  أثر اإلعالم التر أوال

للطفل فتعمل على إشباع حاجاته ، و رغباته و قیمه و  االجتماعیة للتنشئة األولى األساسیة الوحدة تعتبر األسرة 

ه ومهاراته ومیوله ، ویكتسب عن طریق التفاعل معها الكثیر من معارفوعیه بالحاضر و الحفاظ على هویته الثقافیة 

الجماعة التي یرتبط فیها بأوثق العالقات، وتقوم بتشكیل سلوك الفرد في  فهي وقیمه وعواطفه واتجاهاته في الحیاة، 

  ).38م، ص 2010) (العظامات، 497م، ص 1979جمیع مراحل حیاته، ویجد فیها أمنه وسكینته (الشیباني، 

لتقوم بدورها في التنشئة االجتماعیة التي توجه الوظیفة التربویة لألسرة أحد العوامل المهمة  التربويویعد اإلعالم 

لالطفال ، و هذا الدور یزداد أهمیة و تأثیرا بإنتشار وسائل االعالم التربوي و تطورها التقني و اخترافها لجهات 

  الحیاة المختلفة ، و قبولها الفاعل بین االفراد خاصة االطفال .

مؤسسة إجتماعیة من مؤسسات التنشئة االجتماعیة ، فإن له دور في غرس التربوي ووسائله  و بإعتبار أن االعالم

  :، تسهم في تحقیق ما یلي تربویةالقیم االجتماعیة و صقل الشخصیة و تحدید المعاییر الثقافیة ، كما أن له وظیفة 



العربیة بطالقة، بعیدا عن الضعف أو . تربیة الجانب اللغوي عند أطفالها من خالل تدریبهم على التحدث باللغة 1

  اإلحراج.

. مراعاة أساس التدرج في تشكیل سلوك أفرادها، وتخلیصهم من السلوك غیر المرغوب فیه، وذلك من خالل 2

  مراعاة األسرة لسمة التكامل بین القدرات العقلیة والجسمیة، في ضوء نمو أفرادها عبر المراحل العمریة المختلفة.

  أفرادها بسلوكهم وفق المبادئ اإلسالمیة، وتربیتهم على تقدیم التضحیات في سبیل تحقیقها. . ضبط شخصیات3

. إن تعمل األسرة على إشاعة روح الفكر األولوي بین أفرادها، وذلك بطرح القضایا والموضوعات التي تتطلب 4

  تفكیرًا أولویًا، یتدربون على حسن التعامل معه.

من خالل احترام إنسانیتهم، وتحمیلهم مهام تنسجم وقدراتهم، وتربیتهم على الثقة  . تحقیق الذات لدى أفرادها5

  باإلسالم عقیدة وشریعة.

تاحة  قدر 6 . أن تعمل األسرة على احترام إرادة كل فرد من أفرادها، وعدم حملهم على األفعال باإلكراه واإلجبار، وإ

  اور داخل األسرة المسلمة.كاٍف من حریة الرأي، والتعبیر عنه في ضوء أساس التش

  المسجد كمؤسسة للتنشئة االجتماعیة للطفل الجزائري:  أثر اإلعالم التربوي في تفعیل دور اثانی

إن تأریخ المسجد مرتبط بالدین الحنیف واستجابة الناس له، وهو في حقیقته كیان قائم بذاته، له وظائف متعددة من 

عائریة المخصوصة، المتمثلة في الصالة، إال أن ارتباطه بهذه العبادة ال ینقص أخصها وأكثرها التصاقا به: العبادة الش

  من وظائفه األخرى االجتماعیة والتربویة، وما إلى ذلك.

وتتمثل الوظیفة التربویة للمسجد في إعداد المسلم: اعتقادیًا، ونفسیًا، وفكریًا، واجتماعیًا، من خالل خطابه الدعوي 

  وأنشطته المختلفة.

مسجد في اإلسالم من أهم الدعائم التي قام علیها تكوین الفرد المسلم، وبناء المجتمع المسلم، ما زال المسجد من الو 

خراج األمة اإلسالمیة الراقیة في حاضر المسلمین، وسیبقى  أقوى األركان األساسیة في تكوین الفرد والجماعة، وإ

  ).37ص ،م1988كذلك في مجتمعهم إن شاء اهللا تعالى (الوشلي، 

ویسهم اإلعالم المستمد من التربیة اإلسالمیة في توجیه أنشطة المسجد وخطاباته، لتحقیق الوظیفة التربویة من 

  خالل ما یأتي:

أن یكون خطاب المسجد بلغة عربیة فصیحة سهلة میسرة الفهم على جمیع الناس، مما یحقق تعزیز الثقة بلغة  - 1

  نب اللغوي لدى األفراد.مصادر التشریع اإلسالمي وبناء الجا

  أن ینطلق خطاب المسجد من واقع المسلمین، فیشخص حالهم، ویوقظ الهمم الالزمة للخروج من أزماتهم. - 2

في ضوء العدالة وتكافؤ الفرص التربویة، یأخذ جمیع أفراد الجیل حظهم من الرعایة التربویة من قبل المسجد،  - 3

  من فئات اجتماعیة، بحیث تخصص الحلقات العلمیة واألقسام المكانیة لكل فئة.نساًء ورجاًال وأطفاًال، وما إلى ذلك 

  كمؤسسة للتنشئة االجتماعیة للطفل الجزائري المدرسة: أثر اإلعالم التربوي في تفعیل دور اثالث

ذلك، مما إن المؤسسات التعلیمیة هي المؤسسات القائمة بأعباء العملیة التعلیمیة، نظامًا وخططًا ومناهج، وغیر  

  یسهم في قیام العملیة التربویة.

وتتعدد أشكال هذه المؤسسة بتعدد الفئة التي یوجه التعلیم إلیها، فثمة المدرسة، والجامعة، وتتلون هذه المؤسسات 

باعتبارات متعددة خاصة ورسمیة، ذات فلسفة تربویة إسالمیة، أو غیر إسالمیة، أو توفیقیة تستند إلى أكثر من 



لمؤسسة التعلیمیة اإلسالمیة منشأة تقوم على الفلسفة التربویة اإلسالمیة، في وضع نظامها التعلیمي، فلسفة. وا

وخططها، ومناهجها، وتهدف إلى إعداد الجیل المسلم المتسلح بالعلوم المختلفة؛ من أجل عمارة األرض وفق منهج 

  اإلسالم.

علیمیة، إال أن هذه الوظیفة خاصة بالطالب، الذي یخضع إن الوظیفة التربویة، هي الوظیفة الرئیسة للكیانات الت

لخططها ومناهجها وسیاستها، فهي تقوم بإعداد الطالب المسلم ذي الشخصیة السویة، وترفد األمة بالجیل 

المتخصص في كافة مجاالت الحیاة، ویظهر أثر اإلعالم اإلسالمي في بلورة بعض جوانب هذه الوظیفة من خالل 

  الفروع اآلتیة:

  الفرع األول: أثر اإلعالم التربوي اإلسالمي في بناء النظام التعلیمي

النظام التعلیمي هو: مجموع المبادئ والقواعد والتقالید التي تحددها المؤسسة التعلیمیة، وترى ضرورة المحافظة 

ذ أو الموظفین والعاملین، علیها، وااللتزام بها، والتصرف في حدودها من قبل المنتمین إلیها، سواء كانوا من التالمی

وفي ضوء دور اإلعالم التربوي المستمد من التربیة اإلسالمیة، فإن من أهم ما یقوم علیه النظام التعلیمي من 

  ):بتصرف 441-415م، ص1979الشیباني، مبادئ ما یأتي (

رشاده إلى الخالل . انطالقًا من أساس التدرج، یؤمن النظام التعلیمي بضرورة البدء المبكر في توجیه الط1 فل وإ

  واألخالق الحمیدة، وتقدیر الواجب، وتحمل المسؤولیة، إلى غیر ذلك.

. انطالقًا من أساس الرحمة في العملیة التعلیمیة، ال بد من اإلیمان بضرورة جعل العملیة التربویة سارة ومسایرة 2

اجاته األساسیة، وتحقیق ما تصبو إلیه لمستویات نضج التلمیذ، ومتمشیة مع میوله ومساعدة له على إشباع احتی

  نفسه من أهداف وآمال.

. انطالقًا من أساس الضبط والتحدید یقوم النظام التعلیمي على مجموعة من الضوابط، التي تحظى باحترام أفراد 3

ة حفظ العملیة التعلیمیة، وذلك بقیام النظام التعلیمي على اإلیمان بأن أهم عامل في الوسط التعلیمي في عملی

ضفاء صفة اإلحترام والتقدیر على المدرسة، هو (المعلم) الذي یحتك به المتعلم وباتجاهاته  النظام المدرسي وإ

  وعاداته.

. في ضوء أساس العمل بالشورى، ال بد للنظام التعلیمي أن یقوم على اإلیمان بأن تكون أنشطة المدرسة مجهودا 4

  علمون والتالمیذ.تعاونیا، یتعاون فیه مدیر المدرسة، والم

. في ضوء أساس احترام إرادة اإلنسان یقوم النظام التربوي على اإلیمان بأن الغایة من النظام المدرسي أن یصبح 5

الضبط ذاتیا لدى المتعلمین، وینبع من ضمائرهم بدال من أن یكون مفروضا علیهم من الخارج. وذلك بتربیة اإلرادة 

  جعل الفرد یفعل وال یفعل بإرادته.القویة، والوازع الخلقي، الذي ی

 

 

 

 

 

  



  الفرع الثاني: أثر اإلعالم التربوي اإلسالمي في بناء مناهج التعلیم

یراد بمناهج التعلیم: مجموعة القیم، والحقائق، والخبرات، والمعارف، والمهارات، التي تقدمها المؤسسة التربویة إلى 

رق التقویم، التي تضمن تحقیق األهداف التعلیمیة فیهم، المتعلمین، مستخدمة جملة من األسالیب التربویة، وط

المتمثلة في االرتقاء في مجتمعاتهم، وتمكینهم من مجابهة التحدیات الفكریة، والسیاسیة، واالجتماعیة، واالقتصادیة 

  ).434م، ص2005باقتدار، واالستفادة المثلى من الفرص المتاحة لدیهم قدر االستطاعة (سانو، 

تعلیمي یتكون من أربعة عناصر أساسیة، وتعد من مرتكزاته الضروریة، تتمثل تلك العناصر في األهداف فالمنهاج ال

التعلیمیة، والمقررات الدراسیة، وأسالیبها، وطرق التقویم. ولإلعالم اإلسالمي فاعلیة في عناصر المنهاج التعلیمي 

  تتمثل أبرزها في ما یأتي:

  نطلقات مهمة لوضع المنهاج الدراسي. أوًال: أن تكون األسس التشریعیة م

  ویتحقق ذلك من خالل:

. أن تتخذ المناهج التعلیمیة في العالم اإلسالمي من قیم التربیة اإلسالمیة أهدافا ثابتة، تسعى إلى غرسها 1

  وتعمیقها في نفوس الناشئة وتبذل قصارى الجهود لتمثلها والعمل بها في حیاتهم العملیة.

لمناهج التعلیمیة التزام الواقعیة والموضوعیة واالتزان، عند صیاغة هذه األهداف، بحیث یتم . إن على مصممي ا2

  ).447م، ص2005ربطها بالواقع العملي الذي یعیش فیه الناس (سانو،

  . مراعاة عنصر استعدادات الطالب وقدراته في ضوء المرحلة التعلیمیة.3

  صیحة، وذلك بأن تكون لغة المحتوى الدراسي. مراعاة عنصر الحفاظ على اللغة العربیة الف4

  المنهاج للطالب على وجه العموم. على وجه الخصوص، واللغة المستخدمة في تقدیم

  ثانیًا: أن یكون المنهاج في بعض أجزائه انعكاسا للتربیة اإلسالمیة. 

   یسهم اإلعالم اإلسالمي في صیاغة معارف المحتوى، وتطبق الطرق واألسالیب من خالل:

. أن تمثل محتویات المناهج المیدان الذي یتم من خالله ترجمة األهداف المستفادة من التربیة اإلسالمیة وتحویلها 1

  إلى واقع ملموس قابل للتقویم والمقایسة؛ وذلك ألنها في النهایة هي التي تترجم األهداف وتجعلها واقعا ملموسا.

بین العقلي والنقلي، سالمیة ال ترى فصاما بین الدیني والدنیوي، وال . صیاغة محتویات المناهج التعلیمیة صیاغة إ2

ناضجة ناصعة ترى في هذه الثنائیات جماال رؤیة  وال بین الروح والمادة، وال بین عالم الغیب والشهادة، بل تقوم على

 في جمیع مجاالت الحیــاة.التكامل هو الذي یرتقي بعملیة النهوض الحضــاري  وروعة، وتكامال وتساندا وترابطا، وهذا

  ).453م، ص 2005(سانو،

  

  

  

  

  

  

  



  الخاتمة :

التنشئة عملیة في  كبیر دورب یساهم ستطاع أن قد إ اإلعالم التربويمما تقدم یمكن أن نخلص إلى القول بأن 

له أثر كما أن  ،به معرفة أشمل وفهمًا أعمق لعالمه المادي واالجتماعي اكسالجزائري من خالل إ االجتماعیة للطفل

تعلیمي وترفیهي و  بمحتوى تربوي وتثقیفينسانیة نشر المعرفة اإلب ، و ذلكملموس في صناعة التغییر التربوي 

زیادة ، بترسیخ منظومة القیم األخالقیة والمحافظة على الهویة الوطنیة قصد تحقیق األهداف التربویة المجتمعیة ، و 

بما  هموسلوكیات هموقدرات همتجاهاتإاإلسهام في بلورة عن معالجتها ، فضال و درات األطفال على مواجهة مشكالتهم ق

یساعد على تكیفهم مع مقتضیات العصر الحدیث ویزودهم بآلیات التفاعل والتعامل مع التطورات العلمیة 

  . یقامجتمع ارتباطا وثالواالرتباط مع  وطنالاالنتماء إلى  شعور میعزز لدیه ، االمر الذيوالتكنولوجیة 
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