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املعلم دليل

W�bI*«

لتوفير سلطة ميلك إيجابية  أداة  اإلعالم أن فلسطني  في بيرزيت بجامعة االعالم تطوير مركز يعتقد
التغيير. وإحداث املعلومات

اإلعالمية األمية وأن محو للدميقراطية، األساس حجر هما املستقل واإلعالم التعبير أن حرية بقوة ويؤمن
ومهارات اإلعالم حول والسهل امللهم الدليل هذا بإنتاج قام لذا املتمكن، الفاعل ضرورية للمواطن مهارة
خاص، بشكل أميته ومحو عام بشكل اإلعالم حول مهمة مفاهيم خالله من وعالج اإلعالم، أمية محو

هي: مهمة محاور وتناول
ا؟ مهّمً أمًرا اإلعالم أمية محو يعتبر ملاذا

اإلعالم؟ يصنع كيف
نقدي؟ بشكل وتقوميه حتليل اإلعالم ميكن  كيف

اخلاصة؟ اإلعالمية رسائلهم يخلقوا أن واملراهقني لألطفال ميكن  كيف

ÆÆÆÆÆÊuJ¹ Ê√ v�≈ qO�b�« «c¼ ·bN¹
الزمنية  واملدة طلبتك، تناسب التي واألنشطة استخدام املادة أن تختار طريقة كمعلم ميكنك بحيث ∫UÎ�d�
اإلعالمي الدليل ولكن  دراسي، موضوع  أي في اإلعالمية األمية  مبحو القيام ميكن إذ  أيًضا،

والفنون. االجتماعية العلوم مع أفضل بطريقة ينسجم
أمية  حملو النظرية واملفاهيم العملية األنشطة جتمع بني وأوراق عمل أنشطة على املادة حتتوي ∫UÒOKL�

للطالب/ـة. جديدة مفاهيم تقدمي فاعليته عند ثبتت الدمج وهذا اإلعالم،

øWO�öŽù« WO�_« u×� ÂuNH� U�
الرسائل وتبادل وتقومي وحتليل، استخدام، على "القدرة هو: اإلعالم أمية حملو الشائعة من التعريفات
يركز أوسع تعريًفا واملربون اإلعالميون احملترفون يستخدم احلاضر الوقت في ولكن ا، جّدً متعددة بأشكال

في املجتمعات. والدميقراطية الصاحلة املواطنة أهميته لتفعيل على
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ø Âö�ù« U�

¨ ö�*«Ë ¨V�J�« sLC�� ¨Âö�û� ÎU ÎF�«Ë U ÎÎÎH�dF� Âb���� qO�b�« «c� w�
 U�ö�ù«Ë ¨ U�uK�«Ë ¨u�bOH�«Ë Âö�_«Ë  ¨“UHK��«Ë  ¨ŸU�c*«Ë ¨n�B�«Ë
 öO����«Ë ¨ U�Ëb*«Ë¨d�uO�LJ�«»UF�√Ë ¨vIO�u*«Ë¨WOzU�b�« qzU�d�«Ë

ÆwFL��*« Âö�ù«Ë

ørOKF²�« w� ÂöŽù« WO�√ u×� v�≈ ÃU²×½ «–U*

باإلعالم، عالم مشبع في يكبرون أطفال مع تتعامل فإنك والعشرين، الواحد في القرن يعيش كمعلم
األخبار نشرات أو اللوحات، أو الشاشات، عبر: سواء اإلعالمية الرسائل من لوابل ا يوميٍّ ويتعرضون
يشعرون إنهم يكبرونهم سنًا، ممن إعالمي أكبر بذكاء يتمتع جيل إلى أيًضًا طلبتك وينتمي واإلعالنات،

لها. أسرع تعلًمًا احلديثة، وهم التقنيات مع باالرتياح

للعالم الناس وفهم رأي تشكيل  في اإلعالم يلعبه  الذي الكبير  املركزي الدور أحد على يخفى وال
حديثة ومعلومات اتصال شبكات ويوفر التمكني، على يساعد ًا ترفيهّيً أن يكون ميكن إذ حولهم، من
عرضة أكثر أنهم إال عنها، الكثير السن صغار معرفة من بالرغم ولكن البصر، بلمح وأفالًما وموسيقى
أن ميكن التي العدائية الدعايات الى إضافة والنكبات، العنف حول اإلخبارية التقارير جراء لتأثيرها،

التحليل. مهارات ميتلك ال الذي والفتى أو مخيفة للطفل مشتتة تكون
مهارات تطوير على ولطلبتك لك  عونًا الدليل هذا وسيكون كمعلم، لك  مدخًالً يشكل سبق ما كل
املضحكة احلقائق باإلعالم، إن مليء عالم النمو في فرصهم في من ستزيد والتي اإلعالم، أمية محو
في املجتمع، اإلعالم لدور أفضل فهم نحو طلبتك توجيه في ستساعدك التطبيق سهلة الصفية واألنشطة
مناهجهم على وسينعكس ذلك إعالم، مستهلكي كونهم ستفيدهم نقدية وحتليلية مهارات تطوير وفي

أيًضا. الدراسية

سلبية البعض يعتبرها قد التي الرسائل حماية صغار السن من في يكمن الدليل ال من هذا الغرض إن
جزًءا يكونوا أن من بدًال أنفسهم، على االعتماد ميكنهم ونعلمهم بحيث نعدهم أن نريد بل خاطئة، أو
التحليل على  القدرة ولديهم لإلعالم فاعلني مستهلكني سيصبحون خداعه، يسهل جمهور سلبي من

بأنفسهم. القرارات واتخاذ واالختيار
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 «—UN*« wM³¹ ÂöŽù« WO�√ u×� rOKFð
يتضمن: وهذا املنهاج، مواد في التفوق طلبتك من متكن وفنية حتليلية مهارات اإلعالم يبني أمية محو تعليم إن

املالحظة æ
الناقد التفكير æ

االتصال æ
اإلبداع æ

تفهم وتبني وجهات النظر æ

املادة تقدمي من فبدًال جديد، أي موضوع نحو االهتمام يثير أن شأنه من الصف غرفة في اإلعالم استخدام وسائل إن
مدخًال أو قصيًرا، فيديو كليب جريدة، مقاًالً من تستخدم أن حاول كتاب، من فصل أو محاضرة شكل على اجلديدة

مختلفة. إعالمية مصادر باستخدام املوضوع حول أولي ببحث القيام طلبتك إلى اطلب انترنت، مدونة إلى
احلياة في للتطبيق قابل املدرسة في يتعلمونه ما أن كيف الطلبة يعلم الصف غرفة األخبار إلى إحضار إن

العملية.

الساسية املرحلة من بدءًا األطفال يتدرب أن "يجب
ملساعدتهم اإلعالمية محو األمية على فصاعدًا،
التي يستقبلونها من وحتليل الرسائل فهم على
نقادًا يصبحون  بحيث واإلعالنات،  البرامج

وعيًا. أكثر إعالم ومستهلكي
5O�U�BK� w*UF�« œU%ô«

*****
تداعيات لها األطفال بها يصور اإلعالم التي الطريقة "إن
مما والطفولة، األطفال املجتمع من مواقف على عميقة
الصور حتى البالغون، يسلكها التي الطريقة على يؤثر
تؤثر العنف صور خصوصًا أنفسهم األطفال التي يراها

احلياة" في أدوارهم حول توقعاتهم على
–UI�≈ n�U%® d�dI� ¢Âö�ù«  UO�ö�√ ¨‰UH�_«¢
Æ©‰UH�_«

مساعدة إلى يهدف اإلعالم أمية محو "تعليم
التعبير تطوير عادات البحث ومهارات على الطلبة
ناقدين ذوي مفكرين يصبحوا كي التي يحتاجونها

اليوم". عالم في فاعلني تواصل فعال ومواطنني
 U�ôu�« ¨WO�ö�ù« WO�_« u; WOM�u�« W�UIM�«
WO�dO�_« …b��*«

****
املعاصرة الرئيسة األدوات إحدى اإلعالم أمية يعد محو "
اإلعالمي التدفق لفهم املواطن يحتاجها مهارات توفر التي
واملعلومات اجلديد، اإلعالم وخاصة الهائل، اليومي
هذه التكنولوجية احلديثة، االتصال وسائل عبر املنتشرة
إلى وحتولها التقليدية القيم صياغة تعيد اإلمكانات

والثقافة". واملجتمع لفهم احلياة معاصرة وسائل
…b��*« 3_«≠5O�b*« œU%« ¨Ãd�� ¨—uO� „—U�
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qHD�« ‚uIŠË ÊU�½ù« ‚uIŠ ∫ÂöŽù«

للمواطنني احلق في احلصول على املعلومات وحرية التعبير عن الرأي، كما هو منصوص في إعالن األمم 
املتحدة حلقوق اإلنسان، ويعتبر األطفال بشكل خاص،غير محصنني وحقهم في احلماية منصوص عليه 

في اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل.

اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن األمم املتحدة على أن من حق األطفال( أقل من 18 عاما)  تنص 
االتصال، واملشاركة واحلصول على املعلومات، أما بالنسبة للمبادئ املتعلقة بوسائل اإلعالم فقد جرى 

التركيز عليها وميكن تلخيصها على النحو اآلتي:

 dO�� È–Q� V����« v�≈ ÍœR� b� Ë√ dD�K� qHD�« ÷dF� b� WO�ö�ù« WODG��« ∫W¹UL(« æ
 wG�M�Ë ¨ÎU Î�Ëœ rN��«d� Âd�% Ê√Ë ¨w�ö�√ qJA� ‰UH�_« d�uB� r�� Ê√ V�O� ¨t�FL��

Æt�√d� ÂUL��ô« —UN�≈Ë qHDK� ŸUL��ô« 5O�U�B�« vK�
 ¨WOIOI�   U�uKF�  vK�  ‰uB(«  ‰UH�_«  lOL�  o�  s�  ∫ U�uKF*UÐ  œËe²�«  oŠ  æ

ÆvMF�  «–Ë W�O��
 V�� ¨UNM� ÊËd�F� dE�  UN�Ë rN� ÊuJ� Ê√ o(« ¨5F�UOK� UL� ‰UH�ú� ∫W�—UA*«  æ
 ∫dO�F��«  W�d� qLA�Ë ¨Âö�ù« qzU�Ë w� WOK�UH�  W�—UA*« vK� rN��Ë rN� ÕUL��«
 ¡«u� ¨œËb(« bF�√ v�≈ —UJ�_«Ë  U�uKF*« ‰UJ�√ lOL� ‰U�I��«Ë ‰U�—≈ ¨Y���« W�d�
 WKO�Ë W�√ ‰ö� s� Â√ WOM� WFD� qJ� vK� Â√ ¨W�u�D� Â√ W�u�J� Â√ W�uH� X�U�√

ÆUN�Ë—U��� WO�ö�≈
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dD)« …dz«œ w� W�U×B�« W¹dŠ

بقاع كثيرة في املنال بعيدة أنها ما زالت إال الصحافة على حرية نص اإلنسان إعالن حقوق أن من بالرغم
التعذيب أو أو السجن للتهديد وآخرون يتعرضون الصحافيني، من يقتل املئات عام كل ففي العالم، من

عملهم. بسبب
فحسب، األفراد حلقوق ا خرًقً ال تشكل كونها مسؤولة، غير املمارسات هذه "أن املتحدة األمم أكدت لقد
عن اجلمهور، واملوثوقة املعلومات الدقيقة متنع تدفق ألنها والدميقراطية، اجليدة باحلوكمة تضر ألنها بل
في اإلعالم إمكانيات من زاد االتصاالت معلومات تكنولوجيا في الكبير التقدم فإن كل حال وعلى
احلصول على من مكنهم األمر الذي أكثر، وأماكن الناس، من أكبر عدد إلى الرقابة والوصول جتنب

آرائهم. عن والتعبير املعلومات
هي ما واملستقلة احلرة أهمية الصحافة حول والتوعية اإلعالمية، األمية محو االهتمام بتعليم زيادة إن

الصحيح. في االجتاه أخرى مهمة خطوة إال

øÊU��ù« ‚uI� WO�UH�«Ë Êö�≈ w�  œ—Ë w��« rN�uI� Êu�dF� q� © 1
s� Â«d��ô« vIK� WO�UH�ô« w�  œ—Ë w��« rN�uI� Ê√ ÊËbI�F� q� © 2

øW�U�B�«Ë W�Ëb�« q��
øt�O�B� sJ1 nO�Ë ¨rN�√d� ¨QD)« s�Q� ¨ô »«u'« ÊU� «–≈ © 3

r�œUI��U� ¨≠«–U*≠d�U�*U� W�uH�� W�U�B�« WMN� ÊuJ� Ê√ sJ1 © 4
øU�d�U�� r�— WMN*« Ác� iF��« —U��� ≠

ø ÎULN� UÎ�O� UN�O�öI��«Ë W�U�B�« W�d� d��F� «–U* © 5

Ÿu{u� Í√ w� ÂöŽù« WO�√ u×� rOKFð

الكافي، والوقت املصادر ظل ندرة وفي املتنوعة، املدرسية املناهج لتلبية حاجات اليوم املعلمون يناضل
نسجه ميكن اإلعالم أمية محو ولكن لبرنامجهم، جديدة  مواضيع  بزيادة يرغبون ال املربني معظم فإن

دراسي. موضوع أي في والنمو التعلم على الطلبة قدرة لزيادة التعليمية العملية في بسهولة

ÆÆÆÆp��K� l� g�U�
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األخبار استخدام إمكانية لتوضيح املوضوع، واألنشطة، مرتبة حسب األفكار لبعض أمثلة بوضع قمنا لقد
ميكن والتي املادة هذه في محددة أنشطة ستجد العادي، درسك في االنترنت أو  املذاعة  أو املطبوعة

الطريقة. بنفس منها االستفادة

W??GK�« »œ√Ë …¡«d??I�«

مقاالت، و/أو  عبر قراءة واالستماع، االستيعابية القراءة مهارات على يتدربوا أن طلبتك إلى اطلب æ
متلفزة. أخبار نشرات مشاهدة

 
طلبتك  "قصة إخبارية ساخنة"، ودع اختر  æ
في لها اإلعالمية  التغطية بني يقارنون
أن كيف سيكتشفون متعددة، وسائل
عدة. بطرق تروى أن الواحدة ميكن القصة

العربية  اللغة في حصة طلبتك إلى اطلب  æ
املدرسة في أجنبية أخرى تدرس لغة أي أو
القصص في عبارات أو كلمات عن البحث

قوائم. ووضعها في املطبوعة اإلخبارية

وأن  اإلخبارية، مواقع االنترنت من أو املطبوعة، الصحافة من وأشكال صور قص طلبتك إلى اطلب æ
الصور. في الواردة األوضاع أو حول الناس ساخرة أو خيالية يكتبوا أخبارًا

الصحيح،  بالشكل ترتيبها إعادة إلى الطلبة واخلطها واطلب مجالت، قصص أخبار، قصاصات خذ æ
الروائية. مهاراتهم لتطوير

قصة  تكون قد معاصرة- إعالمية رسالة شكل على معني حول موضوع تقارير يكتبوا أن إليهم اطلب æ
انترنت. مدونة إلى مدخًال تسجيًال أو إخبارية،
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UOłu�uMJ²�«Ë ÂuKF�«

معلومات إليجاد األخبار نشرات استخدم 
أو ظواهر علمية وتكنولوجية، علماء حول
قصص أو مقاالت كتابة الطلبة إلى واطلب
اكتشاف أو  محدد، عالم  حول إخبارية 
مصادر مثل تكنولوجي حتد أو علمي، 
االنفلونزا، وباء تهديد للطاقة، بديلة

احلراري. االحتباس

أجهزة  مثل كرميات التجميل، منتجات، إعالنات لعدة في علمية عن حقوق البحث طلبتك إلى اطلب æ
الصيادلة. ومستحضرات االنترنت

الدرس  يكون حني مثال: وسائل اإلعالم، تبث في التي املنشورة أو الطقس وتقارير خرائط استخدم æ
موضوع استخدم املثال، أو سبيل على املتوقعة احلرارة درجات فرنسا، جد أو الصني أو عن مصر،

أسبوعي. أو يومي أساس على فلسطني العليا والدنيا في درجات احلرارة إليجاد الطقس

 UO{U¹d�«

وأرقام، حقائق، على  ترتكز بيانية رسومات بعمل  الطلبة كلف
معلومات يختارون ودعهم اهتماماته، حسب كل إخبارية، وإحصائيات
إلى األعمال من االنترنت- أو املطبوعة الصحف في دوائر  عدة من

الصحة والسفر. الرياضة أو

مثل:  بهم، خاصة بيانية يضعوا رسومات وأن الصحف، في جديدة متوافرة طرقًا يختبروا طلبتك دع  æ
أسعار الزمن، تغّير من أسبوعني احلرارة الكبرى والصغرى خالل حيث درجات من بيانيًا مدينتك ل مثِّ

الخ. محددة... فترة خالل واملواد الغذائية مثال) (املواصالت البترول مشتقات

األطالس  أو اخلرائط، األرضية، الكرة مجسم  باستخدام قد æ
أحداث وأماكن وقوع الوطن بني حساب املسافة االنترنت، املطبوعة أو

األخبار. في وردت ما



املعلم دليل

نقل،  وسيلة أو محدد جهاز بيع سعر ما معدل مثًال، مصنفة، معدالت إعالنات حساب طلبتك كلف æ
محدد؟ حي في ما بيت استئجار أجرة معدل أو

WOŽUL²łô« ÂuKF�«

ورد ذكرها في  التي املناطق والدول املدن، بتعيني اجلغرافية مادة في مهاراتهم طلبتك يشحذوا دع æ
االنترنت. على أطلس على أو مجسم كرة أرضية خارطة، على األخبار، نشرات

أسماء  (ذكرهم أن حديثة عنها أخبار أية عن البحث طلبتك كلف منطقة محددة، تدرس تاريخ حني æ
تغيرت). تكون قد واملدن الدول بعض

مميزة  ومقاالت إخبارية، مواد عن طلبتك البحث أجنبي، وكلف لدراسة بلد كمدخل ا عاملّيً خبًرا استخدم æ
واألكل. التقاليد واللغة إلى الثقافة من شيء بكل املنطقة/الدولة: تتعلق حول

املبكر،  الزواج مثل ا، حالّيً حوله اجلدل يثار نهج أو في موضوع، اإلعالم دور حول نقاش حلقة نظم æ
لالهتمام. مثير محلي موضوع أي أو الفلسطينية، االنتخابات

نقاش محلي  أو حدث التقارير حول يرد في ما ومجاالت ومناقشة صحة تقييم إلى طلبتك اطلب æ
فلسطني، في مثل عمالة األطفال السن، صغار بحياة عالقة له موضوًعا تختار أن حاول عاملي، أو

املدارس. من األطفال تسرب
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W³KD�« l� qLF�« VO�UÝ√ w� W�bI�

u×� qO�œ Â«b�²Ýô WOKLŽ U ÎŽbšË « Î—UJ�√ b& ·uÝ qBH�« «c¼ w�
ÆnB�« W�dž w� ÂöŽù« WO�√

ÃUNM*« l� ÂöŽù« WO�√ u×� Z�bð nO� « ÎbOł rKFð p½√ b�R*« s�
sLC²ð wN� ¨X�u�« ‰«uÞ p� U Î½uŽ UM×zUB½ ÊuJð Ê√ q�Q½Ë ¨wÝ—b*«

ÆWŠd� …dJ²³� ‚dDÐ ZzU²M�« rOOIðË WDA½_« …œUOI� « Î—UJ�√

الفصل: هذا يتضمن

WDA�_« …œUO�
rOOI��« VO�U�√

WDA½_« …œUO� ‰uŠ `zUB½
واملعلومات، اجلديدة املعارف باستيعاب الطلبة فرص تزداد مستويات، عدة على التعلم عملية باجناز

ومتأصلة. عميقة معرفة تقدمي في اخلبرات، وخلق العقل، تعلم كيفية حتدي ويساهم

األنشطة  قيادة حول املشورة وبتقدمي املتنوعة، التعليمية األساليب بعض قمنا بتجميع السياق، هذا وفي
أو عن بديًال األساليب هذه تستخدم وعمًقا، وميكن أن أكثر متعة التعلم يجعل والفتية مما األطفال مع

تقليدية. أكثر تعليم وسائل مع بالتزامن
وأحياًنا مشجًعا، تكون أن الضروري من أنه األنشطة تقود عندما  أو مدرب كمعلم تتذكر أن يجب
لنفسك ا، وأال تسمح موضوعّيً تكون أن عليك يتوجب كما كبيًرا، اهتماًما الطلبة وأن تولي ا استفزازّيً

التعليقات. تقدم أو األسئلة تطرح عندما بالتدخل وقناعاتك وقيمك وآلرائك
"صحيحة" أو إجابات وليس هناك آرائه، عن التعبير في احلق لكل شخص أن تعرف أن املسلمات ومن

وأفكار اآلخرين. آلراء املشاركني جميع تفهم من التأكد عليك ينبغي ولكن "خاطئة"

‰Ë_« qBH�«
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∫WDA�_« …œUO� w� ÕU�MK� `zUB�
مختصرة. وتعليقات واضحة تعليمات إعطاء •

ألن بتركيز، لبعضهم البعض لالستماع الطلبة وتوجيه االستماع على القدرة امتالك •
اجلسد. ولغة ونبرة الصوت من املهم اإلملام بالكلمات

ال ولكن احلرية، من قدر ممكن بأكبر والتحدث بالكالم والتفكير للطلبة السماح •
مساره. عن كثيًرا احلديث والنقاش خرج إذا األصلي املوضوع تتجاهل

ذلك. على منهم إجبار أي دون للمشاركة، لكل طالب/ـة الفرصة إعطاء •
الطلبة. خاللها دمج من التي حتاول الوسائل والقضايا وتلك بها النشاطات التي تقدم تنويع الطرق •

مع للمشاركة الفرصة اجلميع تعطي -كقائد- وان وملتزًما في املجموعة مركًزا كل فرد بقاء من التأكد •
بذلك. القيام يريدون كانوا إذا املجموعة

األنشطة. وتقييم للمتابعة الوقت وحتديد اخلطط وضع •

Ÿ«bÐù« Y( wHB�« ÀUŁ_« l¹“uð …œUŽ≈
للتحضير الدراسية الفصول  في الصفي األثاث توزيع إعادة وهي  الفكرة هذه تكون أن املمكن من

األحيان ضرورية. في بعض تكون جيدة، وقد فكرة لألنشطة
يحتاجون  فإنهم محصورة، أو صغيرة مجموعات في العمل الطلبة على ينبغي عندما املثال، سبيل على
األثاث في ترتيب أعد دائرة، أو املقاعد في اجلوانب ورتب إلى األدراج سحب حاول املساحة. من املزيد إلى
يجعل به التحكم بإمكانية يسمح الذي فاملكان سهولة، أكثر اجلماعية املناقشات جلعل صغيرة مجموعات

سهولة. أكثر بينهم االتصال مفتوحة ويجعل عقولهم على يحافظوا فيه أن الطلبة على السهل من

eO�d²Ð ŸUL²Ýô«
االستماع يحتاج الناجح، حيث الصحافي متيز التي األساسية املهارات إحدى أهم االستماع حسن يعتبر
من تشجع بدورها والتي اإليجابية اجلسد لغة والتفاعل عبر البصري، استخدام االتصال الى بتركيز
األسئلة من العديد تكوين على الصحفي يساعد مما واالنفتاح أكثر، احلديث على املقابلة معه ُجترى

الضيف. حديث من التقطها التي
باستخدام ذلك يظهروا بأن بعضهم البعض، وذكرهم ُتشجع الطلبة على اإلصغاء بتركيز إلى أن يجب

يتكلم. الذي نحو الشخص قليًال أو امليل بالرأس واإلمياء البصري االتصال خالل من اجلسد لغة
الطلبة جتميع هي ذلك لتحقيق السهلة وإحدى الطرق لآلخرين، االستماع على القدرة ا التدرب على عملّيً املمكن من
طالب/ـةة فيتحدث معينة، لردود أفعال وفقا والتحدث باالستماع األدوار بتبادل التمرن منهم تطلب وأن أزواج في
فليكن الرد اآلن ولكن ة الَكرَّ أعد ثانًيا، سلبية. بكلمات املقابل/ة يجيبه/ها الطالب/ـة/ة بينما دقائق لعدة واحدة
والسلبي اإليجابي الرد أثّر وكيف املقابل الطرف في الطالب/ـةة شعرت كيف ناقش ثم وتشجيعية، بكلمات إيجابية

التواصل. على



املعلم دليل

 UŽuL−� v�≈ W³KD�« rO�Ið
لتقييم تستخدم التي التقييم أدوات أو (Media Sharp) أدوات مجموعة في النشاطات معظم يتطلب
مجموعات في األقل على الوقت بعض الطلبة يعمل وأن والثانوية العليا األساسية املرحلة في طلبة املدارس

الطلبة. معظم يحبه ال ولكن ا مهّمً يكون أن ميكن مجموعات أصغر الطلبة إلى أصغر، ولكن تقسيم
اآلخرين، بعض الطلبة ما يتم إغفال أصدقائهم، وغالًبا مع أفضل جتميعهم يتم أن الطلبة يطلب ميكن أن اذ
املهمة التي بني على التركيز تساعد الطلبة على الدراسية في الفصول بيئة عمل خلق املهم من فإن ذلك، ومع
جميع مع التعاون يتعلموا أن الطلبة على فيجب املجموعة، إليهم في ضمهم مت فيمن التفكير من بدًال أيديهم

رفاقهم. أفضل يكونوا أن بالضرورة ليس أناس من فريق في والعمل البشر أنواع

°—dI¹ k(« Ÿœ
قمنا بتجميع ولذلك، املجموعات، تقسيم قرار للحظ نترك أن األفضل من أن تبني التجربة خالل من

عشوائي. وبشكل بسرعة الصف تقسيم بكيفية تتعلق التي النصائح بعض
كما  الصف، األصدقاء في من املزيد على التعرف من متكينهم املتعلقة بالطلبة اجللية الفوائد إحدى 
يؤدي حيث العمل اجلاد، طريق في الوقوف إلى متيل التي السلوكية األمناط عن يخرجوا أيًضا أن ميكنهم
واملضايقة االستقواء من يخلو  أفضل جو خلق إلى البعض  بعضهم مع للعمل الطلبة  من املزيد تعلم

الطلبة. بيئة في دائم بشكل موجودة أن تكون  بالضرورة ليست وهذه واالستفزاز،

 UŽuL−*« “d�
على أنها غالًبا إليها حيث ينظر القرار، التخاذ للحظ لترك املجال جيدة وسيلة املجموعات "فرز" يعتبر

للطلبة. عادلة �p�– qL∫طريقة WOHO�
خمس إلى تقسيمهم اختيار إن املثال، سبيل فعلى إليها، الطلبة تقسيم تريد التي املجموعات عدد قرر .1

وخمسة. واحد بني تتراوح التي املنفصلة األرقام كل يعطيك مجموعات
يكون  حتى الرقم تقول عندما طالب/ـة كل إلى ذاته الوقت في واشر بالعد (1-2-3-4-5 ) 2. قم
الطلبة الذين منها. وسينتهي جزًءا سيكونون التي أي اجلماعة الذي حصلوا عليه بالرقم علم على الطلبة

املجموعة ذاتها. في املطاف نهاية الرقم في نفس يحملون

VFK�« ‚«—Ë√
اللعب أوراق استخدام نفس أرقام ميكنك حيث اللعب ورق هو حتتاجه ما كل إن

طلبة. هناك كان طاملا األوراق علبة من
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 ∫p�– qLŽ WOHO�
1. افرز البطاقات املناسبة لشكل التجمع الذي تريد القيام به. فإذا كنت، على سبيل املثال، تريد أن 
تقسم الصف إلى أربع مجموعات، فإنه ميكنك احلصول على عدد متساو من األنواع األربعة ألوراق 

اللعب . وثمة خيار آخر وهو اختيار نوعني فقط.
 وعلى سبيل املثال: السماح للطلبة الذين يحصلون على نفس الرقم باالنضمام إلى املجموعة ذاتها.

ا  2. سلم الكروت للطلبة وأولئك الذين يحصلون على نفس البدائل اللونية من النوعني ينضمون تلقائّيً
إلى املجموعة ذاتها.

 UŽuL−� w� qLF�«
 q×M�« U¹öš ÂUE½

واالستماع  التعاون  على  الطلبة  قدرة  تقوية  إلى  النشاط  هذا  يهدف 
وتعلم حل الواجبات مًعا،  كما يدرب الطلبة على إبراز أنفسهم وإيصال 
أصواتهم وتبادل معارفهم وأفكارهم، مما يساعد أيضا املجموعة على 

التعرف على بعضهم البعض بصورة أفضل. 
يعتبر تكوين خاليا النحل نهًجا مفيًدا في كثير من احلاالت املختلفة وفي جميع املجاالت، 
على  الناس  من  املزيد  يساعد  املجموعة ألنه  داخل  الدميقراطية  يعزز  أن  النهج  لهذا  وميكن 
إيصال أصواتهم، حيث يجد معظم الناس أن من األسهل تبادل اآلراء واألفكار في مجموعات 

صغيرة حيث ميكن أن يصبحوا أكثر مشاركة وأن يحدثوا فرًقا.
نظرهم حول  أو وجهات  أفكاًرا قصصية  الطلبة  بأن يطرح  ترغب  املثال، عندما  على سبيل 

كيفية تصوير وسائل اإلعالم لألطفال في فلسطني، فإنه ميكنك استخدام هذا التوجه.

1. قسم الطلبة إلى مجموعات مكونة من أربعة إلى ستة مشاركني.
2. امنح املجموعات مهمات ليتم حلها أو مناقشتها.

3. حدد الوقت املطلوب لتنهي املجموعات مهماتها خالله، ثم ابدأ بتكليفها بالعمل.
4. تفقد املجموعات بينما هي منغمسة في العمل، لضمان عدم توقفها، ولتوضيح ما ال تفهمه املجموعة.

5. عندما تنتهي املجموعات من عملها، ينبغي على شخص ما من كل مجموعة أن يقدم تقريًرا 
للصف حول ما خرجت به املجموعة من خالصات.

 ∫p�– qLŽ WOHO�
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wM¼c�« nBF�«
والتوصل إلى ما حول موضوع بحرية الطلبة على التفكير قدرة إلى تعزيز الذهني يهدف العصف

إبداعية. حلول
يتيح ما، وهذا نشاط يتباطأ عندما كفاصل النشاط أو بشرح للبدء جيدة الطريقة هذه  وتعتبر
فرصة يوفر محدد، ما موضوع املجموعة حول متتلكها التي واملعارف واألفكار اآلراء لتحديد الفرصة
معها، معه أو كل طالب/ـة يحملها التي واخلبرات اآلراء واملعارف أكبر خللق التعاون بني مختلف

واآلراء. األفكار لطرح الكاملة احلرية املجموعة متنح أن ميكن ذلك الى إضافة
خاصة ورشة عمل ملوضوع خطة وضع تود عندما الطريقة هذه استخدام ميكنك املثال، سبيل فعلى

املقابلة. ليتم طرحها في بأسئلة إلى اخلروج الطلبة يحتاج عندما أو بك

∫p�– qLŽ WOHO�
الذهني. الذي ستطرحه ليثار حوله العصف املوضوع هو وما ستفعل ماذا اشرح لطلبتك .1

أو خطية. شفهية وآراء للخروج مبقترحات الطلبة ادع .2
لكي يراها عليها حتصل حاملا اإلعالنات على لوحة كبيرة، أو ورقة على الطلبة اكتب اقتراحات .3

اجلميع.
أوضح صورة على للحصول املقترحات تصنفوا أن والطلبة أنت تستطيع األفكار، تدفق يقل حاملا .4

املجموعة. إليه توصلت ملا
من املقترحات أكثر أو لواحد بالتصويت للطلبة اسمح مقترح، هو استخالص ذلك من الهدف كان إذا .5

ا. جّدً جيدة يعتبرونها التي
وتطويرها. األصوات من عدد أكبر على حصلت التي املقترحات على الطلبة العمل يستطيع .6

d�cð
Í_ “u−¹ ôË ¢QDš¢ Ë√ ¢ÎUÐ«u�¢ vŽb¹ ¡wý błu¹ ô ¨wM¼c�« nBF�« ¡UMŁ√
 UŠd²I*« lOLł ÊuJð ¨—UJ�_« ÕdÞ ¡UMŁ√Ë ¨ UŠd²I*« vKŽ UÎ³KÝ oOKF²�« h�ý
—UJ�_« s� sJ2 œbŽ d³�√ ÕdÞ vKŽ W³KD�« lO−Að pOKŽ V−¹Ë …«ËU�*« Âb� vKŽ
b� —UJ�_« iFÐ Ê√ s� ržd�« vKŽ WI³�� ◊Ëdý ÊËœ dOJH²K� W�dH�« `O²¹ U�

ÆWOKLŽ dOž Ëb³ð
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d�cð

‰b'« Ø WO�UL'«  U�UIM�«

كبيرة. في مجموعات تبادل الرأي الطلبة على تعزيز قدرات اجلماعية إلى تهدف املناقشات

الفهم سوء اخلطيرة و/أو اآلراء واحلقائق للرد على جيدة وسيلة اجلماعية تعتبر املناقشات
بناءة. مناقشة في للمشاركة التمرين الطلبة الفرصة هذا ويعطي املجموعة. داخل

الرجل لصورة اإلعالم وسائل كيفية رسم حول نقاش للطلبة بتنظيم اسمح املثال، على سبيل
والفتيان بوسائل األطفال تأثر كيفية مناقشة أو نفسه، الطالب/ـة واقع مع يتناسب مبا واملرأة
ما إذا أو للذات أقل احتراًما متنحهم كانت اإلعالنات البراقة إذا ما دراسة مثًال: اإلعالم،
أن ميكنهم بأنه يشعرون الشباب  جتعل الناجحة النشاطات عن الصحفية التقارير  كانت

االجتماعية. القضايا في اندماجهم خالل من فرًقا يحدثوا

qJAÐ iF³�«  rNCFÐ W�dF�Ë WA�UM*«  s� ÷dG�«  rN� WŽuL−LK� W³�M�UÐ rN*« s� Ê≈
ÆtK� nB�« ÂU�√ rN�H½√ sŽdO³F²K� WŽU−A�« «uJK²LO� ¨W¹UHJ�« tO� U0 bOł

 —UJ�_«Ë  W¾ÞU)«  rO¼UH*«  Íb% ‰ËUŠ p�– s� ÎôbÐË ¨`zUBM�«Ë kŽ«u*« ¡UI�SÐ √b³ð  ô
q� `³B¹ YO×Ð rNMOÐ uł oK) W�ËU×� w� WK¾Ý_« ÕdÞ ‰öš s� W³KD�« 5Ð W�«bN�«

Ædšü« qš«œ w� U* Èb� rNM�
W³KD�« Ÿb� ¨¡«—ü« s� WM¹U³²� WŽuL−� „UM¼ X½U� «–≈ Ë√ —UJ�_« s� b¹bF�« WŽuL−*« Èb� ÊU� «–≈

Æ UŽuL−*« tO�≈ XK�uð ULŽ p�– bFÐ nAJK� ©qŠUM*« ÂUE½® ÎôË√ rNMOÐ ULO� ÊuŁb×²¹
√b³ð Ê√ q³� 5łË“ 5łË“ Y¹b(« w� «u�d²A¹ rNŽb� ¨¡ËbN�« W¹Už w� WŽuL−*« Ác¼ X½U� «–≈

ÆWŽuL−*«
 ¨V−¹ UL� —u�_« d& r� «–≈Ë ¨WA�UM*«Ë ‰«b'« v�≈ rNF�œ«Ë W¹“«eH²Ý« d¦�√ p²K¾Ý√ qFł«

Æ¡ËbN�« «c¼ v�≈ WŽuL−*« l�bð w²�« »U³Ý_UÐ dJH½ Ê√ V−¹
w� V³��« ÊuJOÝ UN²�QÝ w²�« WK¾Ý_« Ë√ WA�UM*« Ë√Ø”—b�« s� ÷dGK� W³KD�« rN� ÂbŽ Ê≈

ÆrNO�≈ W³�M�UÐ `{«Ë dOž Ë√ UÎO�Uš ÊU� U� rN� `{Ë√Ë nK)« v�≈ ÎöOK� bŽ ÆrN²L�

∫p�– qLŽ WOHO�
ما. ادعاًء أو افترض سؤاًال اطرح .1

لتوضيح وسؤالهم األمثلة إعطاء خالل من أفكارهم ترديد على بالكالم والرد وشجعهم للطلبة اسمح .2
ثابتة. بحقائق الكاذبة االدعاءات الرد على لك وللطلبة وميكن معينة، لفكرة وصولهم كيفية

النفاد. على املناقشة عندما توشك أفكار الطلبة اخرج من .3

«–U*
Âb�²�ð

 UA�UM*«
øWOŽUL'«
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 rOOI²�« VO�UÝ√

كما تسير األنشطة نتيجة أن من والتأكد الطلبة أحرزه التقدم من نوع أي ملعرفة استخدام التقييم يكون
مقرًرا. كان

الشباب في ومساعدة تعلموه ما حتليل على الطلبة لتشجيع وسيلة التقييم أيًضا يكون أن ميكن كما
معني. ملوضوع والوصول إلى فهم أعمق التعبير

واملوقف. الصف يالئم ما منها اختر ألساليب التقييم، اقتراحات عدة هنا نقدم وفيما يلي

¨UÎÒ¹uHý p�«RÝ  vKŽ œd�« Ë√  rNðUÐUł≈ WÐU²�  q³� dOJH²K�  WE( W³KD�« jŽ√ •
WÐU−²Ý« ÊuJK²1 s¹c�« W³KD�« vKŽ —UB²�ô« ÍœUH²� W�Uš WOL¼√ d�_« «cN�Ë

ÆWŽuL−*« d�UMŽ WOI³Ð W½—UI� «ÎdO¦� ÊuLKJ²¹Ë WF¹dÝ
w� tOKŽ  eO�d²�« v�« dDCð UÎ¾Oý `³B¹ ô v²Š WFÐU²*« X�Ë V�Š« •

ÆW¹UNM�«

»UI¦�« œ«uŽ√ Â«b�²ÝUÐ rOOI²�«
واملشاركة صوته، لرفع املجموعة في فرد لتشجيع كل ممتعة طريقة الثقاب أعواد باستخدام التقييم إن

أجواًء ايجابية. وتخلق إثارة وفيها النشاط، لتقييم سهلة طريقة أنها بأفكاره، كما
سيدير حيث مشتعًال الثقاب عود دام ما احلديث، طالب/ـة يستطيع أن كل الفكرة على هذه وتقوم
يطفئون الشعلة ورمبا أفكارهم لعرض يسارعون وقت ممكن، فيما ألطول ليحترق حول نفسه العود األطفال

يقولونه. شيء لديهم يكن لم إذا

الثقاب علبة ∫ œ«u*«
∫p�– qLŽ WOHO�

الكراسي. على أو األرض على دائرة في مًعا املجموعة جتلس
حديث نشاط حول أفكاره املجموعة يشارك -كمعلم- أن وتطلب إليه الثقاب املجموعة علبة فرد من ميسك

بالكالم. زميله دور يحني العود يحترق وعندما باحلديث، ويبدأ الطالب/ـة العود وعندها يشعل الطرح
بسرعة وجعل التفكير عليهم ولذلك يتعني مشتعًال، الثقاب عود ظل طاملا باحلديث شخص لكل ُيسمح

اإلمكان. واضحة وفعالة قدر جملهم

rOOI��« ¡«d�ù Ÿb�Ë `zUB�

d�cð
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l�d� rOOI�
للمعلمني الطريقة وسيلة جيدة هذه تعتبر حيث تقييم سريع إجراء الدرس نهاية بضع دقائق في خالل ميكن

األنشطة. ومعرفة نتيجة الطلبة من رد سريع على للحصول

∫p�– qLŽ WOHO�
احلصول ما تريد حول والتأكيدات اجلمل سلسلة من تقرأ الطرف، ثم ويغضون املقاعد إلى ينظر الطلبة

املوافقة. أيديهم داللة وتسألهم أن يرفعوا من تغذية راجعة عليه
يلي: ما املثال، سبيل على وتشمل التأكيدات،

جديدة. في طرق أفكر نشاط اليوم جعلني •
للتعبير عن نفسي. أتيحت لي الفرصة •

النقاشات. خلوض من الوقت يكفي هناك ما كان •
التمارين. حل خالل فوجئت •

ممتًعا. اليوم نشاط كان •
لالهتمام. مثيًرا اليوم نشاط كان •

W¹dz«œ WIKŠ Ê Òu�
الصف. بقية للحديث مع الطلبة جلميع الوقت التقييم من النوع هذا يتيح

∫p�– qLŽ WOHO�
احترام ترسيخ املهم من ألن يتحدث، الذي الشخص مقاطعة من الالئق الصف أنه ليس عمم مالحظة على
حتدد أن اجليد من يكون احلاالت قد وفي بعض في احللقة، اآلخرين املتحدثني دور بينما يأتي املتحدث،

األفكار. لتبادل فرصة على بحيث يحصل اجلميع ا أعلى للكالم حّدً شخص لكل

أميركا (سكان احلمر الهنود بني مضى قائًما فيما كان تقليد عريق التمرين هذا إن طلبة الصف أبلغ .1
الذي للشخص فقط وسيسمح الدائرية احللقة في اجلالسني األشخاص  على  الريشة وستدور األصليني)
آخر. شخص إلى الريشة بتمرير يقوم حتى الشخص لهذا االستماع اآلخرين على ويتوجب بالكالم يحملها

على  اجلميع ويصبح بالضرورة، بني املجموعة والتراتبية املوجودة الهرمي التسلسل األسلوب يختفي بهذا
مناسبة. أخرى أي أداة أو الريشة استخدام تتم مقاطعة املتحدث، وميكنك وال قدم املساواة،

الكراسي. على أو األرض على دائرة أنفسهم في يرتبوا أن طلبتك الى اطلب .2
الطلبة سيتكلم أحد مرة كل وفي احللقة األشخاص في بني تدور املستخدمة األخرى األداة أو الريشة 3. دع
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يكون لكي يرام؟ ما على يكن الذي لم وما اجليد "ما هذا السؤال: يجيب على منهم أن واحد وعلى كل
خالل النهار. مت اكتسابها التي اجلديدة حول األفكار على انعكاسات بإمكانك االنفتاح

wzUNM�« rOOI��«

للتفكير. للطلبة يعطي الوقت كما املجموعة أفكار جلمع جيدة وسيلة هو املفتوح النموذج إن

∫p�– qLŽ WOHO�
النماذج  ثم اجمع - ( لتعبئة النموذج 20-15 دقيقة سيحتاج الطلبة من ) - تقييم منوذج الطلبة سلم
ما األسئلة التالية: عن الطلبة وأجب أفكار جميع على االطالع بعد وسجل انطباعاتك بدقة واقرأها
املقبلة املرة في مختلف بشكل تفعله أن تريد الذي ما الطلبة؟ أحبه الذي ماذا جيد؟ بشكل جرى الذي
عندما قرأت كمدرس فاجأك الذي ما الطلبة؟ من مجموعة مع اإلعالمية األمية على محو تعمل عندما

انطباعات الطلبة؟

هو بذلك للقيام وقت وأفضل فكرة جيدة، تقييمها بعد على استنتاجاتك الطلبة يكون اطالع ما وغالبا
الطلبة. إلى النماذج إعادة أثناء

tLOK��Ë t��U�D� Ã–u/ s� W���

wzUNM�« rOOI²�«
االسم 

 التاريخ 

اإلعالمية؟ األمية محو على العمل وجدت كيف

اإلعالمية؟ األمية تعلمته عن محو أهم شيء ما

أسعدك أكثر؟ ماذا الذي

أقل؟ بسعادة أشعرك الذي ما

عنه؟ املزيد بتعلم ترغب الذي ما الشيء

تعلمته؟ مما أثار دهشتك ما أكثر ما
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∫W¹W³KD�« qLF�« ‚«—Ë√ W�bI�

وسائل اإلعالم في الذي تلعبه في الدور والتأمل والتقييم على التحري، األوراق الطلبة هذه تساعد سوف
املعلومات عملهم، وجمع تنظيم على لهم األوراق سيكونان عوًنا هذه ووضوح سهولة أن شك حياتهم، وال

وعرضها.

ينبغي أو ميكن وأخرى الصف، غرفة في ينجز فبعضها يجب أن طلبتك، على ووزعها العمل أوراق انسخ
كاف. بوضوح شرحه مت وهذا الدليل، من بأنشطة محددة مرتبطة والبعض بيتي، كواجب تعطى أن

∫qBH�« «c¼ w� WMLC²*« qLF�« ‚«—Ë√

الذي يصنع األخبار؟  من

عن قرب  ألق نظرة

؟ واإلناث  الذكور

مضادة إعالنات  صمم

نستخدمه؟ اإلعالم الذي كم  ما

كلمة ألف تساوي  الصورة

w½U¦�« qBH�«

»öD�« qLŽ ‚«—Ë√



املعلم دليل

ø —U��_« lMB� Íc�« s�

األخبار نشرة لتحليل الطلبة دفع هو األخبار؟" يصنع الذي "من املعنونة العمل ورقة من الغرض إن
األخبار. تهيمن على التي النظر وجهات مختلف الكتشاف التلفزيونية

∫œ«u*«
الطالب/ـة دليل في كتاب األخبار؟" واملتوافرة يصنع الذي "من الطلبةية املعنونة العمل ورقة

p�– qFH½ nO�
األوضاع حول النشرة اإلخبارية إلى البيت لتعبئتها بينما يشاهدون العمل أخذ ورقة الطلبة اطلب من .1

الفضائية. القنوات إحدى على الفلسطينية األراضي في
إلى قسمهم الطلبة مألوا النماذج، جميع املقبلة وعندما يكون املرة في الصف جتتمعون في وعندما .2
في نتائجهم وتقييم إليهم مناقشة وحتليل واطلب إليه توصلوا لهم بتقاسم ما واسمح صغيرة، مجموعات

كمرشد: أدناه األسئلة مستخدًما مجموعات،

WA�UMLK� WK¾Ý√
البشرية لعامي -2007 التنمية لتقرير سن 15 عاًما (وفقا دون هم الفلسطينيني السكان ٪ من 46 æ

من يقرب على ما والشباب األطفال حصل وهل احلقيقة؟ هذه تعكس األخبار أن هل تعتقد .(2008
اإلعالمية؟ التغطية نصف

اجلرائم  ومرتكبي واخلبراء الضحايا ما دور اإلخبارية؟ العناوين مختلف في الشباب لعبه الذي الدور ما æ

اإلطالق؟ على ذلك من لشيء التطرق يتم لم أم املارة؟ أو
وحلياتك  الفلسطينيني الشبان حلياة احلقيقية الصورة عام بشكل الشباب لعبه الذي الدور يعكس هل æ

أصدقائك؟ وحياة
الصورة  تلك ينبغي تغيير هل أم عادلة؟ جيد وبطريقة بوضع األخبار في الشباب يظهر أو يصور هل æ

األشكال؟ تطويرها بأي شكل من أو

املناقشة وخالل إليه. توصلت عما وباختصار الصف بتبليغ تقوم مجموعة كل دع املناقشة، بعد .3
الغائبة؟ النظر وما وجهات املهيمنة؟ النظر ما وجهات الطلبة: الصفية، اسأل
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V¦� sŽ …dE½ o�«
أعماق إلى املهارة النظر هذه وتشمل "التفكيك" هي اإلعالمية حملو األمية األساسية املهارات إن إحدى
اإلعالنات، نقصد احلالة هذه في ونحن أعمق، بشكل لفهمها كثب وعن بدقة لتحليلها القطعة اإلعالمية،
والفيلم الهزلية، واملسرحية الصحفية املقالة : النحو هذا على إعالمية قطعة أي حتليل ميكن ولكن

أخرى. إعالمية مادة أية أو الروائي،
من متكننا أسئلة طرح طريق عن اإلعالمية املادة حول األسئلة طرح كيفية تعلم في ذلك ويكمن الهدف من

كلمات. به في تلك الرسائل وما نشعر صياغة
أو  الصحف أكثر في إعالنات كلما صادفت رأسك في األسئلة ابق ثم اإلعالنات تلك إلى ابدأ بالنظر
تصّور املثال: سبيل فعلى واألمناط. الرسائل لبعض تكراًرا بسرعة التلفزيون، وستالحظ شاشات على
غالًبا يصّور الرجال بينما وغير مريحة، طبيعية غير أوضاع تقف في وهي األحيان من كثير املرأة في

األفق. في ويبحثون ما شيء إلى يسعون أنهم على

`O{u�
للطلبة بداية  مبثابة يكونان إعالنني  ونعتبرهما النشاط، هذا لتوضيح إعالنني باختيار
مبا األسئلة اختيار ويتم  جيدة أمثلة إلعطاء جدا واضحًا كالهما يكون أن يجب ولذلك

اإلعالنني. حول األسئلة بعض تضيف بدورك بأس أن وال اإلعالنات، مع يتناسب

م سنقو

في الصورة؟ تراهم الذين األشخاص يفعله الذي ما •
يشاهد؟ الذي ومن النشط؟ هو من •

املسؤول؟ هو من •
ي؟ اجلدِّ هو ومن يبتسم؟ الذي من •
السعيد؟ هو ومن احلزين؟ هو من •
اجلاني؟ هو الضحية؟ ومن هو من •
احلل؟ لديه مشكلة؟ ومن لديه من •

اإلعالم؟ وسائل إلى دفع املال الذي من •
ذلك؟ على املال ينفقون وملاذا •

املستهدف؟ هو من •
هذا االستنتاج؟ إلى قادك الذي الصوت أو أو الصورة النص ما •

الضمنية؟ الرسالة أو املعلن غير النص أو النص الضمني ما •
تقل؟ القصة التي لم ما •

صحية؟ الرسالة هذه تعتبر مدى أي إلى •

 U�ö�ù« v�« W�KD�« dEM� Ê√ bF�
w� ÊuFL��� rNKF�« ¨sFL��
W�uL��  q� ≠   U�uL��
WA�UM* ≠ WF�—√ v�« W�ö� s�
w� U ÎFOL� ÊuIH�� q� ¨ U�U�ù«
dO�H�� WHK��*« ‚dD�« U�Ë øÍ√d�«

øÊö�ù« «c�

“

”
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ÀU�ù«Ë —u�c�«

التي الكتشاف الطريقة للطلبة التوجه في واإلناث" "الذكور املعنونة العمل ورقة إعداد الهدف من يكمن
أحياًنا. لنقل الرسائل النمطية الصور/القوالب اإلعالم وسائل تستخدم بها

∫œ«u*«
دليل الطالب/ـة. في واإلناث املرفقة "الذكور بالطلبة اخلاصة العمل ورقة

ذلك؟ تفعل كيف
الفتيات/النساء صورة نقل كيفية حول نظرهم وجهة إلى استناًدا العمل ورقة تعبئة الطلبة من اطلب .1

اإلعالم. وسائل في والفتيان/الرجال
مجموعات. في أو الصفية إطار املناقشة مع بقية الصف ضمن وجهات النظر تبادل إلى الطلبة اطلب .2

∫WŠd²I� WK¾Ý√
اإلعالم؟ لوسائل طبًقا واإلناث الذكور متيز أنها الطلبة معظم التي يعتقد التقليدية السمات ما •

عائلتك؟ في األشياء فيها جتري هي الكيفية التي هذه وهل حقيقية؟ هذه الصورة هل •
للعالم؟ رؤيتك في اإلعالن واإلعالم يؤثر كيف برأيك، •

 øÀb×OÝ Íc�« U�
إثبات خطئها يتم حتى عندما للجنسني النمطية بالقوالب املتعلقة النظر وجهة مع الطلبة سيتفق ما غالًبا

ا. إحصائّيً
الواقع  يثبت بينما بالعمل، يقوم من أكثر هم الرجال أن حول النمطية الصورة تسود املثال: سبيل على
طلبتك حتدي حاول لذلك الكوكب. هذا به على القيام يتم العمل الذي مجموع ثلثي عن مسؤولة املرأة أن
املختلفة واآلراء السيناريوهات في التفكير إليهم واطلب والفتيان/الرجال، للفتيات/النساء نظرتهم حول

اإلعالم. وسائل في كبير وبشكل الشائعة غير
من الصور غيره أو اجلنس على املبنية النمطية القوالب وحدها تخلق ال اإلعالم وسائل أيًضا أن وتذّكر
إليصال وتعززها النمطية اإلعالم الصور تستخدم وسائل غالًبا ما ولكن في املجتمع، املوجودة النمطية

رسائلها.
الذي وما اإلعالم في وسائل النمطية القوالب لتحدي عمله ميكن اخلروج مبقترحات ملا طلبتك إلى اطلب

احلقيقية. منطقية ومقاربة لواقع احلياة اإلعالم أكثر وسائل جلعل ميكن عمله



املعلم دليل

…œUC�  U�ö�≈ rL�

إلى نقد الطلبة مضادة" إلى دفع إعالنات "صمم املعنونة املرجعية القائمة هذه إعداد من الهدف يكمن
ميكن فإنه يستخدم اإلعالنات، هذا النشاط أن من الرغم اإلعالنات، وعلى في املستخدمة األساليب
اإلخبارية كاملقاالت عليها األفعال ردود وإبداء اإلعالمية الرسائل لتحليل الوسيلة نفس استخدام

التلفزيونية. واإلعالنات

∫œ«u*«

الطالب/ـة. في دليل واملرفقة إعالنات مضادة" "صمم املرجعية املعنونة الطالب/ـة قائمة

أقالم. æ  
  

مقص.  æ  
  

غراء.  æ  

ألوان.  æ  
  

فيها املعلنة والصور لقص اإلعالنات ومجالت صحف  æ  

øp�– qFH½ nO�
بها ميكن التفكير أخرى وأية مصادر والنشرات واملجالت من الصحف جلمع اإلعالنات الطلبة ادع .1

اختيارها. من إعالنية ورسالة اخلاص بها اإلعالن بتصميم الطالب/ـةة وكلف
واللصق القص طريق عن مضاد إعالن الطالب/ـةة تصميم اطلب إلى املرجعية، القائمة إلى بالرجوع .2

أخرى. بطرق والتصميم والكتابة والرسم
طلبة لبقية ويشرحونها  اإلعالنات يعرضون  الطلبة دع اإلعالن، تصميم من االنتهاء يتم عندما .3

الصف.

WŠd²I� WK¾Ý√
إيصالها؟ وهل مت نشرها؟ بتصميمه الطلبة قام الذي اإلعالن يستهدف التي الرسالة ما •

املضادة؟ إعالناتهم عرض الطلبة من يرغب على •



املعلم دليل

øt�b���� Íc�« Âö�ù« r� U�
اإلعالم كم إلى معرفة الطلبة نستخدمه" إلى دفع الذي اإلعالم كم "ما املعنونة العمل ورقة تصميم يهدف
الذي الدور املزيد عن لإلعالم وفهم كطلبة استهالكهم حتليل حجم خالل من بالفعل، يستهلكونه الذي

حياتهم. في اإلعالم تلعبه وسائل

∫œ«u*«
الطالب/ـة. دليل في واملرفقة الذي نستخدمه" اإلعالم كم "ما املعنونة الطالب/ـة عمل ورقة

∫ p�– qFH½ nO�
تعبئتها إليهم تطلب أن ميكنك كما يوم واحد خالل لتعبئتها املنزل إلى العمل ورقة حمل الطلبة إلى اطلب .1
قليًال. تختلف قد النتيجة أن تدرك أن عليك ولكن األسبوع، نهاية عطلة أو يوم املدرسي خالل دوامهم

ذلك خالل العمل ورقة استخدموها في التي اإلعالم وسائل جميع أسماء كتابة بضرورة طلبتك ذكر
من سمعوه من برامج تلفزيونية وما شاهدوه ما على ذلك يشتمل وميكن أن سلًبا، أو إيجاًبا اليوم
قراءة أو الكمبيوتر على والعمل الفيديو وألعاب املدرسية، واجباتهم ينجزون بينما كانوا برامج إذاعية

الشارع. في يرونها التي التجارية واإلعالنات أو اإلعالنات األفالم ومشاهدة والصحف الكتب
الوقت يحني أعطيت لهم، عندها التي النماذج الطلبة مألوا جميع يكون وعندما الصف إلى العودة لدى .2
ميكن ؟ كما لإلعالم مدى استهالكه حول ا رسًما بيانّيً طالب/ـة صمم كل هل إحصاءات. الستخالص

لإلعالم. استهالكه ملعدل ا بيانّيً رسًما أن يصمم للصف أيًضا
مجموعات في النتيجة ملناقشة الطلبة الصف وادع مت تصميمها في التي البيانية الرسوم على نظرة الق .3

البعض. بعضهم مع أو

∫WA�UMLK� WŠd²I� WK¾Ý√
الطلبة؟ تفاجأ هل اإلعالم؟ الستهالك الوقت من ُيخصص كم •

فعلى محدد؟ واحد لسبب غيرها من أكثر من وسائل اإلعالم واحدة وسيلة استخدام الطلبة إلى هل مييل •
صحيح؟ العكس أن أم الصحف من أكثر الفيديو ألعاب يستخدمون هل سبيل املثال،

األخبار؟ يحصل الطلبة على أين من •
بزيارتها؟ الطلبة يقوم التي اإلنترنت أنواع صفحات ما •

الطلبة؟ لتسلية اإلعالم وسائل تقدمه الذي ماذا •
يستهلكونه؟ الذي في اإلعالم خالله عرض وجهات نظر من يتم منط وجود الطلبة يرى هل •

استهالكهم لإلعالم؟ منط تغيير على إجراء أي في الطلبة يرغب هل •



املعلم دليل
هذه التغييرات؟ إلحداث ان يتصرفوا ميكنهم •كيف

أصل  من فقط 2008 يستخدم 67 شخًصا التنمية البشرية لعام اإلمنائي: تقرير املتحدة األمم لبرنامج وفًقا •
لم  وإذا صفك؟ احليثية على حيث هذه من التقرير في ورد ما هل ينطبق فلسطني. في 1000 شبكة اإلنترنت

عامة؟ بصفة السكان وبني بينهم فيما املستخدمني من اكبر عدًدا هناك أن يعتقد الطلبة فلماذا ينطبق،
في الفيديو، ومدة ساعتني أو التلفزيون مشاهدة ا في يومّيً ساعتني مدة العادي الطفل ينفق الغرب، في •
املزيد إنفاق إلى األرقام هذه واحدة، تصل سنة مدار وعلى اإلنترنت، مواقع وزيارة والصحف الكتب قراءة

الفصل الدراسي. في عليه األمر هو اإلعالم أكثر مما وسائل متابعة على الوقت من
مع طلبتك؟  يتفق ذلك كيف إليها، توصلت التي لإلحصاءات ووفًقا واآلن،

 WLK� 1000 ÍËU�� …—uB�«
كيفية الكتشاف الطلبة دفع هو كلمة" تساوي ألف املعنونة "الصورة العمل ورقة إعداد من الغرض إن
الصورة مصداقية تكون ما وغالًبا ملعنى الصورة. الصفحة أسفل املذكورة والتعليقات تغيير العناوين
لتوجيه أيًضا الصور تستخدم أن ميكن أنه يظهر النشاط هذا ولكن القصة احلقيقية، مصداقية  مثل

إعالمية خاصة. رسائل
∫œ«u*«

الطالب/ـة دليل في واملرفقة كلمة" "الصورة تساوي ألف املعنونة الطالب/ـة عمل ورقة •  
أقالم •  
مقص •  
غراء •  

منها قص الصور صحف ومجالت يتم •  

øp�cÐ ÂUOI�« WOHO�
إلى اطلب الطالب/ـة). دليل (املدرجة في يومية وهمية فلسطينية صحيفة األولى من الصفحة أبرز .1
الذي وما حدث عما اإلجابة ومحاولة الصورة ترويها التي القصة وتخيل النظر إلى الصورة الطلبة

سيحدث؟
اطلب ثم أفكارهم بنات جديد من بتعليق اإلتيان املعطاة أو التعليقات أحد اختيار الطلبة اطلب إلى .2

الصحيفة. شراء الناس إلى يدفع عنوان جذاب تأليف إليهم
الصحف عناوين بقراءة الطلبة حيث سيقوم طلبة أربعة إلى ثالثة من مكونة مجموعات قسم الطلبة إلى .3

يلي: ما مناقشة ثم البعض بعضهم أمام عال بصوت عليها والتعليق بتأليفها قاموا التي والتعليقات
تغيير الكلمات؟ مت عندما معنى الصورة تغير كيف •

وملاذا؟ بينها؟ اجلمع أهمية هو كيفية األكثر أن أم الصورة؟ أم التعليق أهمية: األكثر ما •



املعلم دليل

◊UAM�« …b� b�b9
عني امتالك من الطلبة سيمكن مما وصحف حقيقية مجالت من صور باستخدام النشاط متديد فترة ميكن

التلفزيون. وعلى شاشات الصحف في التي يرونها للصور ناقدة
بكتابة للطلبة اسمح فاعلية، ثم الطرق أكثر من احلالية األحداث للصور من كمعلم، اختيارك، ويعتبر
بها الصورة الصحيفة استخدام اختارت التي الطريقة على إطالعهم قبل عليها والتعليقات العناوين

باألصل. مقارنة إليها توصلوا التي النتائج يناقشون دعهم ذلك، وبعد

WA�UMLK� WŠd²I� WK¾Ý√
تغيير الكلمات؟ مت عندما معنى الصورة تغير كيف •

وملاذا؟ بينها؟ اجلمع كيفية هو أهمية األكثر أن أم التعليق أم الصورة؟ أهمية األكثر ما •
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W�bI� ≠W¹W³KD�« WDA½_«

مرحة عملية صفية أنشطة طريق عن أمية اإلعالمي تعليم محو خطوة في خطوة دليلك هذا الفصل هو
هذا املجال. لتطوير مهارات طلبتك في

∫qBH�« «c¼ w� WMLC²*« WDA½_«
اإلعالم. وسائل في اخلط املستقيم والصور النمطية على السير •

اإلعالم؟ وسائل يُرى وُيسمع في من أنا؟ من •
اخلادعة. التجارية اإلعالنات •

الرؤوس. عد •
املقابلة. املالحظات الالزمة خالل أخذ مع ا- انظر ملّيً •

اإلعالن التجاري. هو أيها خمن •
واحلاضر. املاضي في •

النمطية البياني للصور الرسم •

Y�U¦�« qBH�«

W????D??A½_«
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WODLM�« —uB�«Ë Âö�ù« qzU�Ë ∫rOI��*« j)« vK� dO��«
كل يحصل أن ينبغي حيث اآلراء النمطية، لتحدي اخلط املستقيم على بالسير للطلبة ينبغي السماح
هذا على األشياء نرى ملاذا ومعرفة  اآلخرين نظر  وجهات  ومناقشة وحتليل فرصة لعرض على شخص

النحو.

∫p�– qLŽ WOHO�
بسهولة. وجة نظرهم عن خالله من يعبرون موقًفا الطلبة يتبنى أن ميكن النشاط هذا في

غرفة الصف. أرضية طول على مؤقت خط رسم خالل من لهذا النشاط َر ُحتَضِّ أن تستطيع

∫p�– qFHð nO�
طويل. خط لتشكيل بعضها البعض قطع ورق إلى جانب استخدم شريًطا الصًقا لتثبيت

نهاية اخلط، الطالب/ـةة على وقفت فإذا اخلط، على خالل مكان وقوفهم من آرائهم عن الطلبة ويعبر
"ال"، اخلط، فهذا يعني من اآلخر اجلانب على وقفت إذا 100 %"، أما موافق أنا "نعم"، يعني فهذا
يقرأها اجلملة التي على مقدار موافقته اخلط على موقع الطالب/ـةة ويبني غير موافق". بالتأكيد أنا

املعلم.
الطلبة يفهم  لكي والواضحة البسيطة اجلمل  ببعض  يبدأ  أن النشاط يقود الذي الشخص ويستطيع
أفضل الفراولة البوظة بطعم مذاق أو مخيًفا، يكون عندما جيًدا املدرسة مدير يبدو سوف مثًال: الطريقة،

احلقيقي. بالنشاط الشروع ميكن وبعد ذلك بطعم الشوكوالتة، البوظة من
           

عال. بصوت اجلملة اقرأ .1
املوافقة كانت سواء اجلملة اخلط وفقا ملدى املوافقة مع على مواقعهم يأخذوا أن الطلبة إلى اطلب .2 

كبيرة. أم قليلة
حتديًدا؟ اخلط من ذلك اجلزء على الوقوف اختاروا يفكروا ملاذا أن من الطلبة اطلب .3

موقعه. يغير أن من يريد هناك كان إذا فيما اسألهم اختيارهم لتلك املواقع، أسباب الطلبة يشرح أن بعد .4
تفكيرهم؟. يغيرون جعلهم الذي ما فاسألهم ذلك، حدث وإذا
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©Èdš√ ÎöLł nOCð Ê√ p½UJ�SÐ® WODLM�« —uB�«Ë ÂöŽù« ‰uŠ WŠd²I� qLł
التلفاز،  الصحف، (املجالت، اإلعالم وسائل في يشاهدونه أو يسمعونه مبا والشباب األطفال يتأثر æ

والسينما).
في احلياة  املوجودة النماذج صحيحة وتقارب والنساء اإلعالم للفتيات وسائل تعرضها الصور التي æ

اليومية.
في احلياة  املوجودة النماذج صحيحة وتقارب والرجال للفتيان اإلعالم  وسائل تعرضها التي الصور  æ

اليومية.
جديدة. أشياء فرصة لتعلم يعطي جيدة الكمبيوتر بطريقة استخدام æ

على التلفاز. قصة حقيقية ترى دائًما سوف æ

هناك صحف تكذب. æ

تكذب. الصورة ال æ

اإلعالم. وسائل أبطاًال في األطفال ما يظهر غالًبا æ

اإلسرائيلية. اإلعالم وسائل من أجدر بالثقة هي الفلسطينية اإلعالم وسائل æ

فلسطني. تلفزيون من يثق بالقنوات الفضائية أكثر الفلسطيني املشاهد æ

على التلفاز. الرجال رياضة مشاهدة املتعة ملن إنه æ

في املخيمات الفلسطينية. صورة حقيقية وكاملة للحياة اإلعالم عادة وسائل تعطي æ

اإلسرائيليني جنود. معظم æ

شهداء. معظم الفلسطينيني æ

املستوى. بنفس غالًبا والبالغون الفتيان يفكر ال æ

املستوى. بنفس غالًبا والبالغون الفتيان يفكر æ

سبيل على واستفزازية. عنًفا أكثر أو ميكن أن تكون أقل والتي بك اخلاصة اجلمل إضافة تستطيع طبعا
ميكنهم ال "األوالد أو يؤثر، ال / التعليمية العملية على يؤثر "اجلدار التالية: اجلمل طرح ميكنك املثال،

املنزل". تنظيف
التغذية وتعتبر املطروحة، اآلراء من ممكن عدد أكبر مناقشة خالل من املتابعة ينبغي أنه دائًما لنتذكر

النشاط. لهذا واملفتاح األساس النشاط لهذا الراجعة
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øÂö�ù« qzU�Ë w� Ôl ÓL Ú�Ô�Ë ÈdÔ� Ús Ó� ≠U�√ Ús�Ó

األغلبية ُميّثلون ال اإلعالم وسائل بأن الناس الذين تعرضهم الطلبة سيكتشف النشاط، هذا خالل من
العاديني الناس على الصعب من وفي الواقع يبدو احلقيقية، احلياة في الناس الذين يعيشون من الساحقة

اإلعالم. وسائل في يشبهونهم أناس إيجاد

∫œ«u*«
كبيرة، ورقة بالرجال، وأخرى بالنساء متخصصة  مجالت اليوميِة، والصحف املجالِت من  مجموعة

وصمغ. مقص،

øp�– qFH½ nO�
وجتميعها. واملجالت، الصحف من البارزة والعناوين املقاالت بقص الطلبة النشاط، يقوم هذا في

مجموعات. في أو منفرد بشكل يعملون الطلبة دع

لتصبح ورقتني. الورقة اطو ثم كبيرة، واحدة ورقة مجموعة ليكن لكل .1
الورقة، من هذا اجلزء وعلى اإلعالم؟" أجهزِة يُرى وُيْسَمُع في "َمْن أكتب رأسها وعلى الورقة على نصف .2

اإلعالم. وسائل في عادة يظهرون والذين اجلنسني "إعالميني" من صور الطلبة يضع
أن على الطلبة الورقة، من اجلزء أنا؟"، وعلى هذا رأسها اكتب "من وعلى اآلخر الورقة نصف 3. وعلى

يشبهونهم. ألشخاص "عاديني"، صوًرا يجدوا

توضيح



املعلم دليل

h�Ë ¨WOMOD�KH�«  ö−*«Ë n×B�« s� —uB�« lOL−²Ð r�
ÆW�—u�« vKŽ UNIB�«Ë —uB�«

r²š« rŁ ÁuFM� Íc�« sH�« iF³�« rNCFÐ ÊËdÔ¹ W³KD�« Ÿœ
ÆZzU²M�« qOK% ‰öš s� WOH� WA�UM0 ◊UAM�«

ø—uB�« pKð q¦9  s� øÂöŽù« qzUÝË w� lL�½Ë Èd½ s�
øÊuKFH¹ «–U�Ë ¨rN�UJý√Ë øW¹dLF�«  U¾H�« Í√Ë

œU−¹≈  ÊU� q¼  ø¢5¹œUŽ¢ ’U�ý_ « Î—u� W³KD�« błË q¼
ø«–U*Ë ø ÎöNÝ Â√ UÎ³F� «Îd�√ ¢5¹œUŽ¢ ’U�ý_ —u�

øÊuN³A¹ s�Ë ø«–U*Ë ø«ËdNE¹ Ê√ W³KD�«  b¹d¹ s� q¦�
tłË u¼ UL� ¨p�c� d�_«  sJ¹ r�  «–≈ ø…—uB�« fH½ w¼ q¼

ø·ö²šô«
—u� œU−¹≈  W³KD�« lD²�¹ r� ’U�ý_ —u� Í√ „UM¼ q¼
”UM�« q¦LÔ²� UN{dŽ r²¹ Ê«  V−¹ w²�«Ë ø‚öÞù« vKŽ rN�
w� Ë√ WÝ—b*« w� Âu¹  q� W³KD�« rNÐ  wI²K¹ s¹c�« 5¹œUF�«

Æ…bK³�« ¡U×½√ w� Ë√ XO³�«

`O{u�



املعلم دليل

W�œU)« W�—U���«  U�ö�ù«
النشاط، وفي هذا نفسه، الوقت في يبثها التي الرسائل كل وحتليل التلفزيون مشاهدة السهل من ليس
املنتجون. التي يستخدمها احليل حتديد وسيحاولون جتارية إعالنات بعني ناقدة ثالثة الطلبة سيشاهد

∫œ«u*«
اخلادعة" التجارية "اإلعالنات العمل ورقة

øp�– qFH½ nO�
اخلمس اخلدع لهم واشرح الطلبة اخلادعة" إلى التجارية "اإلعالنات املعنونة ورقة العمل بتسليم قم .1

استخدامها. مت أخرى حيل أية االنتباه إليها والتفكير في إليهم املستخدمة، واطلب العامة

∫wK¹ U� W�b�²�*« qO(« qLAðË
لعب تسويق عند اإلعالنات به تقوم ما وهو للتلف»: قابل و«غير يصدق» «ال مثل كلمات 1. استخدام
يشعر بعواطف املشاهد وجتعل أبًدا، تتلف وال تنكسر ال وكأنها اإلعالنات تظهرها حيث األطفال
يؤدي أنه تسويقه على يتم حيث أنواع الشامبو، التي تسوق في اإلعالنات الشيء وذات إيجابية،

املشاهد. إعجاب ويثير جميًال الشعر ويجعل للشعر، باهرة نتائج الى
براًقا ومليًئا باحليوية!  شعًرا النجمة (م) دائًما من شعر الشعر "س" شامبو املثال: يجعل سبيل على

يريد مبا تشعر جتعلك أن بعواطفك، وحتاول التجارية اإلعالنات تلعب ما غالًبا بالعواطف: اللعب .2
جيدة بصحة عائالت فيها تظهر بالطعام دائًما املتعلقة التجارية في اإلعالنات مثًال: اإلعالن، مخرج

طيبة. بشهية ويتناولون الطعام مًعا وسعيدة
وغيرها. والعصير الغازية واملشروبات األجبان إعالنات راقب املثال: سبيل على

 
التجارية باستخدام اإلعالنات تقوم األحيان في أغلب لألطفال والفتيان: "مثالية" صور استخدام .3
مالبس أفضل ويرتدون أجمل يكونون ودائًما اجلمهور املستهدف، من قليًال أكبر ومراهقني أطفال

العاديني. والفتيان األطفال من أناقة وأكثر
بأفضل في اإلعالنات التجارية املنتجات تعرض دائًما ممكنة: إضاءة أفضل ظل في املنتج 4. عرض
املفروشات، إعالنات راقب املثال: سبيل على االنتباه، جلذب ممتازة ظل إضاءة وفي وضعية وحال،

والستائر. املركزية، والتدفئة واملكيفات،
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إلقناعنا والسينما الرياضة اإلعالنات التجارية باالستعانة بنجوم تقوم أكثر: وأموال المعة أسماء .5
التجارية. املنتجات بشراء

وتعبئة التلفزيون على  الظهيرة برامج فترة خالل إعالنات جتارية ثالثة الطلبة مشاهدة إلى اطلب .2
أيام. بضعة غضون في إليها توصلوا التي النتائج إحضار إليهم واطلب النماذج،

الصف. في الطلبة يحضرها التي النتائج ناقش .3

تعبئتها: لتتم نسخ منه عدة وتصور صفحة واحدة على النموذج يوضع

. التلفزيوني البرنامج
البث. وقت

التجاري. املنتج

W�b�²�*« Ÿb)«
للتلف». قابل «وغير «مدهش»، مثل: كلمات æ

بالعواطف.  æ اللعب
والفتيان.  لألطفال "مثالية" صور استخدام æ

ممكنة. أفضل إضاءة ظل عرض املنتج في æ

أكثر. على أموال للحصول الالمعة األسماء إلى اللجوء æ

أخرى. خدع æ

للمنتج؟ عكس اإلعالن صورة منصفة هل

التجاري؟ يقله املنتج لم الذي ما
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اإلعالم. في وسائل مرئي غير أو مرئًيا يعتبر الذي من ملعرفة فعالة الرؤوس وسيلة عد فكرة تعتبر

∫œ«u*«
أسبوعني. أسبوع أو جمعت خالل التي الصحف

øp�– qFH½ nO�
التخمني. الطلبة إلى اطلب .1

النساء؟ عدد يبلغ الصحف؟ وكم في الصور املعروضة من يبلغ عدد الرجال كم •  
البالغني؟ عدد يبلغ وكم الصور؟ تلك في األطفال واملراهقني عدد يبلغ كم •  

لهم أن تبني بعد "بعد الرؤوس" طلبتك وكلف بتقاسمها اثنني لكل اسمح أو جريدة طالب/ـةة كل أعط .2
التالية: األسئلة على واإلجابة صورة، كل في األشخاص تتمثل بإحصاء التي مهمتهم

البالغني؟ صور وكم عدد حتتوي على أطفال؟ التي الصور عدد بلغ كم •  
األوالد/الرجال؟ عدد النساء وكم يبلغ الفتيات/ عدد كم •  

X�u�« `LÝ «–≈ ÁcOHMð r²¹ ¨oŠô ◊UA½
ُنشرت صورهم؟ الذين اخلاصة االحتياجات ذوي من األشخاص عدد كم •  

يفعلونه؟ ما بني هناك فروق وهل املختلفة؟ الفئات الذي تفعله ما •  
املنشورة؟ لتوضيح املقالة اختيارهم مت أنه تعتقد ملاذا •  

احلل؟ لديه ومن مشكلة؟ لديه من •  
أم النساء؟ الرجال األطفال؟ أم البالغون في املقاالت؟ رأيه عن الذي يعرب من •  

النتائج تأثير كيفية مناقشة من خالل للنشاط ا حّدً وضع إليها، النتائج التي توصلوا بتبادل للطلبة اسمح
العمر  يبلغ من الشعب الفلسطيني %46 من بأن تذكرهم ميكنك أن كما للعالم. الطلبة رؤية على طريقة
النساء/الفتيات  عدد يبلغ وحيث اليها؟ توصلوا التي النتيجة على هذا ينعكس هل أقل. أو 15 عاًما

النتائج؟ على أيًضا هذا ينعكس هل السكان-، -نصف

‰uÞ√ …d²H� ◊UAM�« b¹b9
كيفية استبعاد وسائل عن درس تلقني في وفعاًال الطلبة مستوى على ا هذا النشاط شعبّيً يكون ما كثيًرا
خالل النشاط من هذا توسيع نطاق وبسهولة تغطيتها، ولذلك ميكنك من السكان من كبيرًةً فئات اإلعالم

للبحث عنها. للطلبة األخرى املتغيرات من املزيد إضافة
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من االشخاص عدد كم العاديني؟، املواطنني عدد كم الفلسطينية، في الصحف الرؤوس يعدون الطلبة دع •
املخيمات؟ أبناء عدد كم الريفية؟، املناطق

U ÎÒOK� dE�«

قدراتهم االستماع بتركيز ويطورون مهارات الطلبة ميارس ناحية، مزدوج: فمن هدف ذا النشاط هذا يعتبر
سيتمكن الطلبة االستدراكية، املناقشة في ولكن بسرعة، الكلمات وانتقاء على االختزال الشخصية
من املقابلة اجلزء ذلك في أو املوضوع صلب في يجعلها مما املقابالت إجراء فهم آلليات بلورة أيًضا من

التلفزيونية.
املقابلة). خالل الالزمة املالحظات أخذ (يجب

∫œ«u*«
ودفتر أو ورقة. قلم الى  يحتاج كل طالب/ـة

øp�– qFH½ nO�
تفصيًال  20 من إدراج وتأكد جيًدا تعرفه ما موضوًعا واصًفا قصير حديث بإعداد كمعلم تقوم أنت .1
يكون وقد جيدة معرفة ممن تعرفه أو شخًصا مكاًنا املوضوع يكون وقد األقل، على املوضوع هذا حول
الكبير نظرية االنفجار من بدًءا أي شيء املوضوع يكون فقد محدًدا، موضوًعا أو طفولتك حدًثا من

إلى الدراجات. وصوًال
إليهم تتحدث بينما املالحظات إليهم أخذ واطلب أيديهم في مالحظاتهم دفاتر حاملني يقفون الطلبة دع .2
تذكر تساعدهم على املمكن أن من كلمات وكتابة االختزال على وشجعهم الصفحة إلى دون النظر

تفاصيل.
املالحظات. بأخذ الطلبة يقوم بينما للغاية وجيزة كلمة ألق .3

انظر خطابك، ثم تفاصيل جميع تشكيل إعادة ومحاولة مالحظاتهم مراجعة الطلبة إلى واآلن، أطلب .4
على السبورة، على أو الورق على كتابتها خالل من مًعا تذكرها ميكن للمجموعة التفاصيل كم من

املثال. سبيل
املناقشة الصفية. خالل النشاط من اختتم .5
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املالحظات كأي صحفي؟ باالستماع وأخذ قاموا الطلبة عندما شعر مباذا •

تذكرت؟ ماذا •
الشيء؟ هذا تتذكر جعلك الذي ما •

األشياء؟ نفس تذكر اجلميع هل •
في الصحيفة؟ املوضوع هذا تتذكر املعلومات التي جعلتك حول نتعلمه الذي الدرس ما •

منهم اختيارها، تريد التي االقتباسات الختيار الصحافيني "مساعدة" أو وسيلة "خلداع" أي هناك هل •
على أمثلة أية هل تعرف سابق؟ وقت في وجذابة مرحة جمل صياغة عن طريق املثال، على سبيل

الشركات؟ وممثلي والفنانني السياسيني من ذلك

Í—U���« Êö�ù« u� UN�√ sL�

منيل ونحن املال. للحصول على إجنازه يتم عمل الصناعات، هي معظم غرار على التلفزيون، إن صناعة
العكس كان رمبا ولكن اإلعالنات، لنا يجلبون الذين هم التلفزيونية البرامج رعاة االعتقاد بأن إلى عادة
نشاهدها. أن نختار التي العروض خالل من الرعاة املال إلى نحن -املشاهدين- ُنَقًدُم إننا إذ صحيًحا؟
الترفيه أو الصحافي احملتوى بني العالقة ما النظر بعني ناقدة إلى الطالب/ـة سيجرب النشاط، وفي هذا
من اإلعالنات املرجو بالهدف رفع الوعي الى النشاط هذا العروض، ويهدف هذه ترعى التي والشركات

معني. منتج بشراء قيامهم أو املستهدف اجلمهور استهالك وهو

∫œ«u*«
التجاري". اإلعالن هو أيها "خمن املعنونة العمل ورقة •

الطالب/ـة). منزل (في ومشاهديه التلفزيون إلى الوصول إمكانية •

∫p�– qLŽ WOHO�
إجناز  وسيتم طالب/ـة. لكل ¢Í—U−²�« ÊöŽù« u¼ UN¹√ sLš¢ املعنونة العمل ورقة بتسليم ابدأ
التي هي  اجلمهور من فئة أية يحددوا أن الطلبة إلى  اطلب الصف. في العمل ورقة من األول النصف
ستكون يعتقدون أنها التي التجارية األعمال من نوع أي حتديد ثم ومن العروض، شريحة من كل تستهدفها
ونوع اجلمهور املستهدف معرفة وبالتالي، ومن خالل - السلع على أساسها ترويج ليتم اهتمامهم، محط
ما وهذا برنامج؟ كل مع عرضها يتم أن تتوقع التي التجارية ، ما أنواع اإلعالنات - التجاري العمل

ذلك. فعل اختار وملاذا للبرنامج يدفع من بني ما الربط خالل من املال" "اللحاق بقطار أيًضا يسمى
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∫w½U¦�« ¡e'«املتوقع املشتري الفعلي--- التجاري اإلعالن العرض---- وقت ----- البرنامج

النهارية اخلفيفة. البرامج التلفزيونية •
الرياضية. املناسبات •

األطفال. برامج •
الفتيان. برامج •

اإلخبارية. النشرات •

∫ U¾H�« pKð tKL²Að U� W³KDK� `{Ë√ rŁ
النهارية اخلفيفة. البرامج التلفزيونية •  

الرياضية. املناسبات •  
األطفال. برامج •  
الفتيان. برامج •  

اإلخبارية. النشرات •  

ينبغي املختلفة، التلفزيونية البرامج مشاهدة وأثناء البيت، الى العمل أوراق أخذ الطلبة إلى اطلب ثم
العمل. ورقة من تبقى ما وتعبئة التجارية اإلعالنات عليهم التركيز أكثر على

مع إليها توصلوا التي النتائج بتبادل لهم اسمح التالي، اليوم في املدرسة إلى الطلبة يعود وعندما
التالية: عن األسئلة اإلجابة حاول ثم البعض. بعضهم

للبرنامج؟ املناسب التجاري اإلعالن بتخمني قاموا هل •  
البرامج؟ بعض في جتارية معينة إعالنات وضع يتم يعتقدون أنه ملاذا •  

التجاري؟ املضمون إلى البرنامج وصل هذا كيف •  

Í—U���« Êö�ù« sL�

∫ ‰Ë_« ¡e'«
التجارية اإلعالنات املستهدف--- اجلمهور املهتم بالبيع الى التجاري املستهدف---املجال اجلمهور

املتوقعة.
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والعصرية األشياء اجلذابة وتصوراتنا حول وتوجهاتنا ميولنا تغير النشاط كيفية هذا في الطلبة سيتعلم
مر التاريخ. و"الروشة" على

∫œ«u*«
الطلبة إلى اطلب واإلعالنات منها. والصور قص املقاالت ليتم زمنية عقود عدة من وصحف مجالت
املساعدة الكليات  أو واألقارب واألمهات اآلباء إلى بيوتهم، واطلب وفي املدرسة مكتبة في البحث

اإلنترنت. شبكة على القدمية الصور على احلصول ميكن أيًضا. كما

d{U(«Ë w{U*« 5Ð vIOÝu*«
والعشرين احلادي القرن من بدًءا العربي، العالم في والسينما الغناء لنجوم واحلديثة القدمية الصور إلى انظر
"روشني" أنهم على النجوم هؤالء إلى كل ينظر إلى السبعينيات، كان وصوًال التسعينيات رجوعا الى

العربي. العالم أنحاء جميع في الشباب املاليني من يقلدها شعر تسريحات ولديهم املنظر وجميلو

∫g�U½
اليوم؟ حتى املظهر بحسن يتمتعون يزالون ال هل •

اآلن؟ من سنوات عشر ستراهم بعد أنك وكيف تعتقد منهم؟ اآلن حتب من •
الزمن؟ مرور مع ما هو جيد صورة تتغير ملاذا •

غيرك أحد أم ميتلكه هذا القرار متتلك هل ال يبدو كذلك؟ الذي وما جيًدا يبدو الذي ما يقرر من الذي •
كالهما؟ أم

Êu¹eHK²�« vKŽ d{U(«Ë w{U*«
20 عاًما؟  قبل مشاهدتها من الناس متكن التي واحملطات اإلذاعية القنوات التلفزيونية عدد بلغ كم
املجالت من الصعب العثور على كان موجودة ورمبا أو الفضائيات اإلنترنت خدمات تكن لم على األقل،
تلفزيون جهاز بشراء قام أول من جدتك أو جدك كان التجارية، ورمبا احملالت األجنبية في والصحف
أجهزة اإلنترنت وكانت مع التعامل في مبتدئني والداك كان ورمبا فيه؟ سكنوا الذي احلي أو في عائلتك
كان بينما لتحميل صورة، جدا طويل وقت يستغرقك كان فقد بطيئة الوقت فعًال ذلك الكمبيوتر في

خيال علمي. محض اليوم بها القيام ميكنك التي واملوسيقى الفيديو مقاطع حتميل
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∫WA�UM�
ال رمبا تلفزيونية واحدة أو قناة هناك تكون األمر عندما سيكون كيف •

أصًال؟ تلفزيون هناك يكون
العالم احلصول على معلومات عن اعتادوا كيف وأجدادك آباءك اسأل •
عن عالم املعلومات على يعثرون كانوا وكيف صغاًرا؟ كانوا عندما

واملوسيقى؟ واألزياء السياسة
العالم؟ أنحاء جميع في نشرها ليتم وقًتا كانت تستغرق املوضة عن األخبار واملعلومات أن تعتقد هل •

تنتقل حيث االهتمامات بنفس ويتشاركون ذاتها بالطريقة العالم أنحاء جميع في الناس يفكر هل •
وأيسر؟ أسرع بشكل اإلعالم وسائل املعلومات في

WODLM�« —uBK� w�UO��« r�d�«
الناس أنواع النمطية بوضوح البياني للصور الرسم يبني
األحيان أغلب في  اإلعالم  وسائل  في يظهرون الذين 

أبًدا. نراهم والذين ال

∫œ«u*«
. والصحف واإلعالنات، االجتماعية، باحلياة املتخصصة تلك ويفضل املجالت •

مقص. •
شريط الصق. •

∫p�– qLŽ WOHO�
كل في يظهر أن إعالنات، وينبغي او صحف مجالت أو من صور ثالث طالب/ـة قص كل من اطلب
السبورة على ثابت بياني رسم برسم محور باالختيار والقص، تقوم الطلبة يقوم وبينما ما. شخص صورة

خصائص متعددة. األفقي احملور ميثل بينما العدد الرأسي ميثل احملور حيث
اطلب إلى ثم العمودي/ احملور على نحيف / البدانة متوسط / اجلسم: سمني مالمح صورة ابدأ بكتابة

البياني. على الرسم إليه تنتمي الذي املكان في الثالث الصور لتثبيت الصق شريط استخدام الطلبة
اآلخرين االثنني تكون نسبة متثيل بينما ا، جّدً مرتفعة نسبة النحفاء األشخاص ميثل أن ا جّدً املرجح من

إليها. مت التوصل التي النتيجة حول نقاش إلى الطلبة بدفع قم كبير، تأثير ذات غير
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مشتركة؟ أخرى خصائص أية لديهم هل للمؤشرات؟ األشخاص تبعية حدد •  

املجالت؟ في فقط واحًدا من النظرات نوًعا نرى ملاذا •  
احلقيقية؟ احلياة بهذا الشكل في الناس يبدو هل •  

وملاذا؟ سيئة؟ أم جيدة أهي •  

هذه العملية وكرر أخرى محاور ليشتمل على احملور األفقي معالم وغير صورهم إنزال الطلبة إلى اطلب
النتائج. للطلبة للتفكير ومناقشة الوقت وأحت

∫Èdš√  ULÝ vKŽ WK¦�√

- بالغون. كبار - - فتيان أطفال •
نشط جدا. - متحرك خامل - •

نساء. - رجال •
قاتل. - مشاهد - ضحية •
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ولكن محترفني، صحافيني يصبحوا كي  السن صغار تدريب ليس هذه  العمل أوراق من الغرض إن
إعالمية. رسالة أي تقف وراء التي القرارات واتخاذ التقنيات بفهم اخلاص، سيبدأون إعالمهم بصناعة

التحليل، أو ما يتعلق بالنقد، سواء الطلبة مهارات من ستحسن اإلعالمية العمل ورشات في املشاركة إن
أنفسهم. عن للتعبير بأدوات ومتدهم

إعدادها مت التي اإلعالمية املادة تنشر أن وال يشترط تعليمية، أنشطة األساس في هي ورشات العمل
رفاقهم مع النتائج مبشاركة رغبوا أنفسهم، إذا للطلبة يعود في ذلك والقرار من الناس، جمهور كبير على
جديدة رقمية أدوات توافر أن إلى باإلضافة مدرسي، معرض أو مجلة منسوخة خالل من عائالتهم، أو رمبا

مكلفة. وغير سهلة عملية اإلعالمية وتوزيع مادتك نشر جتعل السنوات األخيرة خالل

مكمالت للمنافذ أصبح هناك املواطن"، وقد "إعالم اسم عليه يطلق اإلنترنت من منشورات الكم هذا
تستغرب وال وآراءهم مسموعة، يجعلون أصواتهم مواطنني"، "صحافيني قبل من املتخصصة اإلعالمية

العمل. ورشات في املشاركة بعد العالم هذا من جزًءا طلبتك أصبح إن

°sE� U2 qN�√

أسهل البداية، ولكنها في مرعبة تبدو قد الصف، في مجلة طباعة أو اإلنترنت على مدونة بناء فكرة إن
بالتعبير عن بقوة، ويرغبون مندفعني سيكونون له، يتحمسون عنواًنا وطلبتك أنت اختر بكثير، تبدو مما

لذلك. الفرصة أعطوا طاملا وآرائهم مشاعرهم

lÐ«d�« qBH�«

qLF�«  Uý—Ë qO�œ
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احلال، وبطبيعة مهنة اإلعالم، عمل أخالقية تنظم سلوك قواعد مدونات العالم بلدان من الكثير ميتلك
بينما بها يلتزموا وأن  السلوك قواعد مدونات متاًما يفهموا أن الصحفيني على الصعب من  سيكون

إعالمهم. بصناعة يقومون
يتم  أن من احملتمل إن عمل حيث لورشة باإلعداد قيامك االعتبار عند في تبقيها أن عليك  ولكن
السلوك السويدية قواعد من مدونة مقتطفات بعض يلي وفيما الرد عليها، ينبغي أخالقية مسائل طرح
العالم. أنحاء جميع في الوطنية التوجيهية املبادئ من واحدة تعد والتي والتلفزيون واإلذاعة للصحافة

استخدام  يؤثر كيف الرسالة؟ قوة على للتأثير اإلنتاج استخدمت تقنيات كيف æ
متحركة؟ أشكال أو الصوت الرسم، بدل الصورة

املستخدم،  واللحن حول الكلمات على الرسالة اجلمهور فعل رد يعتمد مدى أي إلى æ
استثناؤه؟ مت وما تضمينه مت املعتمد، ما املصدر

ا؟ مهّمً هذا يبدو استبعد، ملاذا متثيلها، أيها مت أصوات أي æ

احملررون،  املذيعون، كيف يقوم اإلعالم؟ في املشهد" "خلف يعملون الذين أولئك من æ
اإلعالم؟ بتشكيل املالكون.... املنتجون،

واملعلنون واملصالح  املالكون، يؤثر كم آن، في ومربًحا مكلًفا إنتاج اإلعالم يكون قد æ
اإلعالم؟ على التجارية

يفعلوا كي  أن لصناع اإلعالم ميكن ماذا البيع؟ تؤدي إلى اإلثارة أن صحيح هل æ
إنتاجهم؟ يبيعوا
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تقارير موضوعية يتطلبان إعداد فيها اجلمهور املجتمع وثقة في اإلعالم وسائل به تقوم الذي الدور إن •

ودقيقة.
قدر بأكبر واحلقائق املعلومات من بالتحقق قم األخبار: مبصادر يتعلق فيما دقيًقا الصحفي يكون أن •
املشاهد أو  املستمع أو للقارئ واسمح  وقت سابق في  نشرت قد كانت  وإن حتى الدقة، من ممكن

والتعليقات. الوقائع بني التمييز بإمكانية
التمهيدية. والعناوين واألقسام القوانني املكتوبة مشاريع النصوص تدعم أن •يجب

استخدامها يتم ال وأنه صحيحة والتوضيحية البيانية والرسوم الصور أن من تأكد الصور: صحة من تأكد •
بطريقة مضللة.

W¹œdH�« WO�uB)« Â«d²Š«
للفرد. اخلاصة احلياة على كانت تعتدي للدعايات إذا في الترويج حذًرا كن •

واحلوادث. لضحايا اجلرائم التقدير من ممكن قدر أكبر دائًما أظهر •
الديني، لألشخاص السياسي، أو االنتماء أو املهنة، أو اجلنسية، أو اجلنس، أو على العرق، تركز ال •

صاحبها. قدر من يحط بشكل ُتفهم أو السياق في مهمة غير اخلصوصيات كانت هذه إذا املعنيني

—uB�« Â«b�²Ý« bMŽ —c(« wšuð
أو إلكتروني خالل جهاز عليها من ملسات بإضافة الصور تشكيل وإعادة مونتاج عمل يتم أال ينبغي •
متت ما اذا ما الصورة دائًما بجانب واذكر للقارئ، اع خدَّ او مضلل نحو على الصورة صياغة عنوان
أرشفة أيًضا عند هذا املونتاج. وينطبق خالل من عليها ملسات إضافة إعادة أو تغييرها منتجتها أو

الصور. هذه

·«dÞ_« W�U� v�≈ ŸUL²Ýô«
االنتقاد في على للرد الفرصة اإلعالمية، املادة خالل من انتقادهم مت للناس الذين الفرصة إعطاء يجب •

كذلك. املعنية األطراف جميع نظر وجهة ذكر إلى والسعي نفسه، الوقت
فإنه وعليه إدانته، تثبت بريًئا حتى جرمية ارتكاب في به مشتبه يعتبر أي - نظر القانون - وفي تذكر أنه •

للقضية. النهائية النتيجة احلصول على عند أو اخلبر التقرير ينبغي كتابة
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WO�öŽù« œ«u*« vKŽ ‰uB(«
بياناتهم. وأين ستنشر كيف ملعرفة معقولة- كانت -إن مقابلتهم الذين متت األشخاص لرغبات االمتثال •

ما حول الشخص فينبغي إبالغ مقابالتهم، يتم استخدام ال الذين للناس اخلاص االعتبار بعض إظهار •
فقط. منها املعلومات الستقاء أو النشر بغرض املقابلة كانت إذا

املقابالت. أو الصور تزيف ال •
املبرر. النشر تقييد أو منع تعتزم التي اخلارجية للضغوط ترضخ ال •

الصور. واستخدام االقتباس قواعد وكذلك والنشر، التأليف االلتزام بحقوق •متابعة

…«uN�«  ö��

ø…«uN�«  ö�� U�
نطلق أن ميكن أخرى وبكلمات أي موضوع، عن للتعبير املطبوعة والرخيصة البسيطة الوسائل إحدى هي
املجالت هذه وتتناول محلية الصنع". "صحيفة أو صغيرة" "مجلة املطبوعات لقب من النوع هذا على
مثل: مبواضيع اخلاصة االهتمامات وصوًال إلى والفنانني ، العظماء الرياضيني من بدًءا املواضيع كافة

واحليوانات املنزلية. النباتات املوسيقى، التزلج، السياسة،
على أغلبها نشر األيام يتم هذه تستهدف الربح وفي كونها ال قليلة بأعداد الهواة مجالت ما تطبع وعادة

املطبوعة. من مجالت الهواة العديد يزال هناك ال ولكن اإلنترنت

ø…«uN�«  ö�� UN�ËUM�� w��« lO{«u*« U�
تصدر التي يراعات مجلة مثل حقيقية ملجالت هواة منشورة ورمبا بأعداد مجالت بأغلفة توضيحها سيتم

الطلبة. عليها «يراعات» ليطلع من أعداد عدة املعلم يحضر تامر. مؤسسة عن

∫q�� ¡w� Í√ v�« …«uN�«  ö�� lO{«u� ‚dD�� Ê√ sJ1
حقوق  حول أو في 10 دقائق، اجلوز كعكة تصنع كيف مثل: والروايات، وصنع األطعمة،  املوسيقى،
ملصقات بإضافة التسلية، ملجرد أن تكون أو الطفل، حقوق املتحدة حول ونشر اتفاقيات األمم الطفل

طبيعية. مناظر صور أو هواة أو لفنانني، ومصورين محترفني إضافية وصور
بدأت إنها القول -وميكن طويلة بالفعل منذ فترة إصدارها مت فقد الهواة جديدة مجالت فكرة تعتبر وال

مثل: امللصقات، الكراسات واملنشورات. مختلفة حتت مسميات ولكن املطبعة- اختراع منذ
املشاركة في مفاتيح ميتلكوا لم الذين األشخاص أصوات إلسماع وسيلة دائًما الهواة كانت مجلة لقد

القائمة. اإلعالم وسائل
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األنشطة ببعض في قاعة الدرس القيام الهواة مجالت صفية حول عمل ورشة إدارة قبل املفيد سيكون من
سبيل فعلى .(Media Sharp) شارب" "امليديا أدوات مجموعة من جزًءا تشكل التي األساسية
والتعليقات على الصور، العناوين وكتابة باملقابالت القيام على الطلبة يتدرب أن املفيد من فإن املثال،
على اإلعالمية األخالقيات على احلرص تأثير لكيفية أساسي فهم لديهم يكون أن أيًضا املهم  ومن

يجب. ال وما نشره يجب ما بخصوص قراراتهم

ønB�« W�U� w� …«uNK� WK�� œ«b�≈ wG�M� «–U*
عملية جزًءا من جلعل الطلبة ا جّدً وسيلة فعالة الصف في قاعة الهواة مجالت حول عمل ورشة عقد يعتبر

توفير: ينبغي ذلك، ولفعل االعالم. إنتاج
الصف. في غرفة عليها العثور ما ميكن البسيطة التي كثيًرا املواد من قليل عدد •

املنزل إحضارها إلى يتم مجلة صغيرة من الذي تعلموه الدرس ملموسة على مادية الطلبة أدلة منح •
األسرة واألصدقاء. أفراد مع وتقاسموها

∫wK� UL� ÊËd�F�Ë ¨W�KD�« rKF�O� ¨ ö�*« Ác� ‰u� qL� W�—Ë ‰ö�

هذه وفي اإلعالم، خالل من اإلنترنت مستخدمي من وغيرهم والكبار، الطلبة اآلخرين، مع التواصل •
املجلة. من نسخ قليلة ومطبوعة احلالة من خالل

قضايا حول آرائهم بهم، وإسماع الهواة اخلاصة مجلة من نشر سيمكنهم مما اإلعالم، إنتاج كيفية •
بها. يهتمون ومواضيع

أخالقياتها. عن فضًال األساسية، املهارات فيها مبا الصحافة، أساسيات •
بهم اخلاصة الكلمات واستخدام الصف، في عليها يحصلون محددة مواضيع حول جديدة معرفة تكوين •

قصيرة. مقاالت في

∫ œ«u*«
التالية فقط: األدوات باستخدام للهواة مجلة عمل ميكن

. أقالم •
ورق. •

تصوير. آلة •
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مقص • ملونة أقالم •

مجالت وصحف • •غراء  
كاميرا • الفنية املواد من وغيرها ملصقات •
طابعة • الكمبيوتر أجهزة •

…«uN�«  ö−� ‰uŠ WO�¹—Uð W;
أولى كانت املذّنب" "مجلة إن كثيرون ويقول .1930 عام العنوان منذ هذا حتت الهواة مجالت ظهرت لقد
األميركية املتحدة في الواليات العلوم قسم مراسالت نادي أصدرها وقد اإلطالق. على املجالت تلك

العلمي. اخليال قصص ملشجعي نادًيا كان والذي
وتزامن  الهواة مجالت في كتب تشبه أشعارهم مثل جاك كروك أميركيون، شعراء نشر 1950 عام وفي

آلة التصوير. اختراع أيًضا مع هذا
بها "قم شعار ورفعوا  أوروبا، في عبثية شبابية حركة  كانت الهواة مجلة استخدموا الذين  أبرز من
يفعل األشياء أن شخص كل يستطيع حيث واملجالت املوسيقى على هذا الشعار مثًال وينطبق بنفسك"،

والثمانينيات. السبعينيات خالل ا ذاتّيً املنشور اإلعالم من موجة التوجه هذا أثار وقد بنفسه،
الصغيرة التي كانوا  للمجالت انتشاًرا العبثية الشبابية احلركة هذه بفضل أنحاء أوروبا جميع وشهدت
وهو واللصق القص في اجلمالية احلركة مبادئ على ذلك في واعتمدوا لهم، خاص  بشكل ينتجونها

الهواة. شيوًعا املرتبط مبجالت األكثر الشكل
السياسية أو االجتماعية آرائهم لتعزيز الهواة مجالت من الناس العديد استخدم عقد التسعينيات وفي

رسالتها. إليصال الهواة مجالت املثال سبيل على النسائية استخدمت احلركة فقد
هذه جعل مما عبر اإلنترنت اإللكترونية الهواة فقد انفجرت مجالت والعشرين، احلادي القرن أما في

العالم. أنحاء جميع في للقراء متاحة املجالت

øp�– qFH½ nO�
الصور، التقاط والكتابة، التفكير أجزاء: ستة ا إلى مبدئّيً الهواة مجالت حول العمل ورشة تقسيم ميكن

والتوزيع. املجلة وعمل النسخ، واملناقشة صفحات إصدار الرسم،

ابحث ثم بسهولة، تنتج صغيرة مجلة أنها على تقدميها للطلبة، وميكنك الهواة مفهوم مجلة بتقدمي ابدأ .1
األمية محو مثل للمجلة، الرئيس املوضوع بشأن كمدرس لك إما اخليار يعود حيث املجلة محتوى في
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جتد أن عليك ينبغي كما مع الطلبة، بالتشارك املوضوع هذا حول قرار اتخاذ ميكنك أو اإلعالمية،
ملجلتك. اسًما

محدد في موضوع للتفكير أزواج في أو أنفسهم مع يجلسوا الطلبة دع املوضوع، حتديد يتم عندما .2
للطلبة ميكن والصحف التي املجالت من عدد احلصول على املفيد يكون من وقد عنه، يكتبوا أن يريدون

أفكارهم. منها يستلهموا أن

املهمة (أو هذه من منهم واحد كل ينتهي وعندما القصة". "تخطيط منوذج بتعبئة يقوموا الطلبة دع .3
مجموعة. لكل الصفحات من عدًدا وخصص الطلبة مع املجلة بتصميم اجنازها)، ستقوم على يشارف
في تتورط رمبا أربع أو إلى املجلة الصفحات في عدد تقسيم يتم يتعني أن ألنه ا مهّمً األمر هذا ويعتبر

مجموعة. اخلاصة بكل الصفحات لتحديد املجالت مخطط إنشاء استخدم صفحات فارغة.
الصفحة األولى. بعمل الطلبة من مجموعة أو لطالب/ـةة تعهد تنس أن ال

قصصهم. كافة مواد ويرسمون الصور ويلتقطون الطلبة يكتبون دع .4

مجلة جيًدا يتفحصوا أن عليهم ذلك، وقبل املجلة، صفحات بإنتاج املواد، سيقوم الطلبة تنتهي عندما .5
الطلبة اإلمكانية الستخدام كان لدى وإذا الصفحات، بها أنتجت الكيفية التي وحتديًدا عن صحيفة أو
صفحة كل في  سيكون الطريقة وبهذه متراصة، أعمدة في املادة طباعة إليهم فاطلب احلاسوب،
حقيقية. باستخدام مبجلة تبدو أشبه املجلة سيجعل مما واحد، من عمود بدًال أعمدة ثالثة أو عمودان
صفحاتهم، أو صفحتهم الذي ستكون عليه التصميم رصاص، سيقرر الطلبة وغراء، وأقالم مقص،
تكون أن يجب التي النص ملقدمة االنتباه الصفحة، إضافة إلى في أعلى ما تكون العناوين فغالًبا

النص. مواصلة قراءة على القارئ وتشجع جاذبية وجرأة أكثر
اسم كاتب فيها يوضع وأماكن الصور، على وتعليقات توضيحية ورسوم صور هناك يكون 6.ويجب أن

للصفحات. املكونة العناصر وجميع املقال واملصور

مجالت نسخ مخطط استخدم حتضيرها للطباعة، يجب حدة، على كل الصفحات ينتهي إعداد عندما .7
يتم عندما صحيح بشكل الصفحات ستخرج الطريقة وبهذه الصفحات، كافة لتنظيم نسخة الهواة

°WK�*« XN��« البعض. بعضها مع وجمعها طيها
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وتقييم ورشة املناقشة تنس وال الصف، في الطلبة جميع على بتوزيعها املجلة، قم يتم إعداد عندما

املجلة. إنتاج
سبيل املثال: إليها على توصلتم التي والنتيجة مراحل إنتاجها حتدثوا عن

املجلة؟ إعداد خالل تعلمته أهم ما ما •
املفضلة؟ وملاذا؟ قصتك ما •

؟ ستدور ماذا فحول أخرى، مجلة سينتج الصف كان إذا •
حقيقة؟ مجلة إنتاجها وإنتاج بني الشبه وجه برأيك، ما •

∫w�U²�« ‰«R��« vKŽ WÐUłù« WA�UM*« qL²Að Ê√ wG³M¹Ë
يقرأها أن ورمبا يجب أخرى؟ صفوف أو طلبة املدير يكون رمبا الصف؟ خارج من املجلة يقرأ يجب أن من •
الشباب يهم الذي ملعرفة ما احلكومة وحتى البلدية ورئيس التشريعي املجلس نواب مثل الساسة احملليون

الفلسطيني؟
بالبريد أو تكتفي ترسلها إليهم؟ رمبا إيصالها وكيفية املجلة توزيع حول التالي السؤال يدور أن وينبغي

يتم توصيلها باليد مباشرة؟ أن أو االليكتروني بالبريد إليهم بإرسالها

ø¡wý q� qFH� dðuO³LJ�« …eNł√ Âb�²�ð ô «–U*
مهني وجميل، تصميم إلنتاج ديزاين" و"إن "أدوبي" مثل التصميم برامج من املمكن استخدام بالطبع،
اإلنتاج عملية في كل طالب/ـة نشًطا كان إذا وفاعلية متعة أن التعليم أكثر تعلمنا التجربة ولكن

لتصميم صفحته. واللصق القص برمتها ويستخدم
الطلبة  منح بل مجلة هواة أفضل ليس لتقدمي النشاط هذا الهدف الرئيس من أن املهم أن نتذكر ومن
تعتبر احملصلة وفي اخلاص، إعالمهم صنع عملية في املشاركة خالل من اإلعالم على للتعرف فرصة

نفسه. النشاط من أهمية أقل النهائية النتيجة
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∫UN²ŽU³Þ r²²� …bŠ«Ë W×H� vKŽ Ã–uLM�« W¾³F²Ð r�

القصة. تخطيط •
األسماء. •

كتابتها؟ تريد التي القصة ما •
القصة؟ تكتب هذه تريد أن وملاذا •

القصة؟ هذه إليصال املقالة أنواع أفضل ما •

مع.... مقابلة إجراء •
التقرير. •

الشخصي. العمود •
إلى خمسة أشخاص. من ثالثة صغير استطالع •

صورة؟ على القائمة القصة •
املتحركة الرسوم كرتون/ •

أخرى... خيارات •
إجراء طريق بجمعها عن ستقوم هل املثال، إليها؟ فعلى سبيل حتتاج التي املعلومات بجمع كيف ستقوم

اإلنترنت؟ شبكة على البحث أم مقابالت

øWBI�« Ác¼ ¡UM³� UN�b�²�²Ý w²�« ¡UM³�«  UM³� U�
كاتب... املكتوب، النص •

مصور... الصور، •
فنان... التوضيحية، الرسوم •

فنان... اجلرافيكية، الرسومات •
كاتب... السريعة، املعلومات، احلقائق حقائق، صناديق •

 ÆÆÆW×H� 20 s� …«uN�«  ö−* wDOD�ð Ã–u/
النوع هذا في املهم من ألن العمل، ورشة من مبكر وقت في الهواة مجلة صفحات التخطيط لعدد يجب
عندما العمل سليًما يخرج عليها بحيث أن يعملوا ميكن التي الصفحات عدد اجلميع يعلم أن من املجالت

املجلة. طباعة أو لتصوير الوقت يحني
وللمجموعة سيوفر لك الهواة الذي مجالت تخطيط منوذج بتعبئة ابدأ األفكار، اجلميع لدى وعندما تتوافر

املقبلة. املراحل فرد وما الذي يجب القيام به في يقوم به كل عما جيدة فكرة
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‰U?????¦�

 صفحة 1                        صفحة 2    
 صفحة 3

وعلي سلمى خالد وأحمد      فلسطني
           

املدير مع التاريخية      مقابلة األحداث سجل الصفحة األمامية      الوقائع/
الصعبة" "املناهج الدراسية كرة القدم" مباريات نحب مشاهدة "ملاذا اإلعالم  عنوان:

…«uN�«  ö−� jOD�ð Ã–u/
 1 رقم الصفحة

رقم 3  الصفحة -- 2 رقم الصفحة
رقم 5  الصفحة -- 4 رقم الصفحة
رقم 7  الصفحة -- 6 رقم الصفحة
رقم 9  الصفحة -- 8 رقم الصفحة

االنتشار) منها يتم االتي الوسط (نقطة رقم 11 الصفحة -- 10 رقم الصفحة
رقم 13  الصفحة -- 12 رقم الصفحة
رقم 15  الصفحة -- 14 رقم الصفحة
رقم 17  الصفحة -- 16 رقم الصفحة
رقم 19  الصفحة -- 18 رقم الصفحة

 20 رقم الصفحة

 W×H� 20 …«uN�«  ö−� jOD�ð Ã–u/
الصحيح في مكانها في الصفحات تخرج لكي  املجلة لتنظيم اتباعها ينبغي التي  الطريقة هي هذه

املجلة.
صفحة 1  -- 20 صفحة األولى، الوجه األمامي:  الورقة
صفحة 19  -- 2 صفحة اخللفي:  الوجه األولى، الورقة
صفحة 3  -- 18 صفحة األمامي:  الوجه الثانية، الورقة

صفحة 17  -- 4 صفحة اخللفي:  الوجه الورقة الثانية،

1

2

4

6

8

10

3

5

7

9

11

1213

1415

1617

1819

20
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صفحة 5  -- 16 صفحة األمامي: الوجه الثالثة، الورقة
صفحة 15  -- 6 صفحة : اخللفي الوجه ، الورقة الثالثة
صفحة 7  -- 14 صفحة األمامي: الوجه الرابعة، الورقة
صفحة 13  -- 8 صفحة اخللفي: الوجه الرابعة، الورقة

صفحة 9  -- 12 صفحة األمامي: الوجه اخلامسة، الورقة
صفحة 11  -- 10 صفحة اخللفي: الوجه اخلامسة، الورقة

° U¼d¹uB²Ð r�
املجلة تناول خياراتها،  ضمن الورق بتصنيف تقوم تصوير ماكنة لديك  كان إذا

منتصفها، انتهى! واكبسها من
فستخرج كل خياراتها، الورق ضمن بتصنيف تقم ال تصوير ماكنة لديك كان إذا
املجلة تناول متتابع، بشكل األوراق وحدها. رتب األربع) املجلة صفحات (من ورقة

املنتصف، واطوها. من واكبسها

∫wFÐU²²�« VOðd²�«
الصفحة) ظهر على صفحة 1 (صفحة 2 وصفحة 19 -- 20 صفحة

صفحة 3  -- 18 صفحة
صفحة 7  -- 14 صفحة
صفحة 9  -- 12 صفحة
صفحة 45 -- 42 صفحة
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åÃuK��«ò Ë√ W�Ëb*« ¡UM�
ومشاعرهم أفكارهم  لنشر والكبار والشباب األطفال قبل من االستخدام سهلة أداة هو «البلوج» املدونة أو

قراءتها. من ومتكني اآلخرين وسعادتهم جناحاتهم ومصادر وهمومهم ورؤاهم، واكتشافاتهم
مبدع عقل هو حتتاجه ما وكل االستعمال وسهلة برمجيات حرة العاملية الشبكة تتيح الوقت احلالي في

باإلنترنت. واالتصال كمبيوتر جهاز إلى الوصول وإمكانية
الصف؟ غرفة البلوجز في أو املدونات ملاذا العمل على

تعلم: من الطلبة سيتمكن املدونات، حول عمل خالل ورشة
خالل املدونة. من اإلنترنت مستخدمي والكبار وغيرهم من اآلخرين الطلبة مع التواصل •

اخلاصة. مدوناتهم نشر من ستمكنهم والتي مباشرة اإلنترنت على املتوافرة استخدام البرمجيات •كيفية
التي تهمهم. القضايا بشأن آرائهم •التعبير عن

التقليدية. املدونة والصحافة بني واالختالف الشبه أوجه •
مقاالت نشر خالل من اخلاصة، بكلماتهم الدراسية  الفصول  في  عليها يحصلون  التي اجلديدة املعرفة تلخيص •

قصيرة.
مقاالتهم. على التعليق اآلخرين من خالل الطلبة التفاعل مع •

øÃuK³�« Ë√ W½Ëb*« U�
U Î³�UžË X½d²½ù« vKŽ dAM¹Ë ¢V¹u�« q−Ý¢?� —UB²š« w¼ ÃuKÐ Ë√ W½Ëb� WLK�

ÆÈu²;« vKŽ oOKF²�«Ë œd�UÐ t�UO� d³Ž ∆—UI�« qŽUHð WO½UJ�≈ sLC²¹ U�
النحو: هذا البلوج على العنكبوتية على الشبكة البلوج برمجيات اكبر مزودي أحد ويعّرف

العاجلة لألخبار ومنفذ متخصص غير وصندوق تعاوني وفضاء يومي ومنبر شخصية "مذكرات هو البلوج
العالم". إلى تقدمها التي ومذكراتك بك من األفكار اخلاصة ومجموعة

f�U)« qBH�«

 U½Ëb*«
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حيث مستمر، على نحو كتابة األشياء خالله موقع إلكتروني تستطيع من هو فالبلوج بسيطة، وبعبارات
وضعه أو عليه التعليق ثم جديد هو قراءة ما الزوار بحيث يستطيع اجلديدة في األعلى األشياء تظهر
التعليقات. بإدراج السماح عدم اخترت إذا أو عدم فعل ذلك بالبريد اإللكتروني؟ إليك إرساله أو كرابط

وبعدة لغات. واألحجام األشكال بكافة اليوم البلوجات من املاليني وهناك
املدونات التسعينيات، أعادت أواخر مثل بلوج "وورد برس" في البرمجيات أول بلوجات إطالق ومنذ
أن من من الناس املاليني ومكنت الصحافة، وهزت السياسة، على وأثرت اإللكترونية الشبكة تشكيل
والصور الكلمات من شيء كل وضع املدونات وتتيح اآلخرين، مع التواصل ُتسمع أصواتهم وأتاحت لهم

الصوت والفيديو. إلى
اإلنترنت. بخدمة متصل كمبيوتر ∫ œ«u*«

∫  U½Ëb*« rKŽ ·UA²�«
جماعات أو فرادى مدونة كل زيارة وميكنهم طالبك، يزورها بأن ترغب املدونات التي من قائمة اختر أوًال:

بزيارتها: قاموا املدونات التي أو املدونة حول التالية األسئلة على اإلجابة إليهم اطلب ثم

املدونة؟ ما •
عن املدونة؟ الذي يكتب من •

الرسائل؟ املدون بها يرسل التي املرات عدد كم •
على تعليقات تطرح أم لتقارير تقدم األخبار؟ على التعليقات أم إخبارية؟ تقارير املدونة هل تعرض •

األفكار الشخصية؟ كتابة أم أخرى؟ قصص
مقنعة؟ حجًجا يقدم هل لبق؟ متحدث املدون هل •

إليه ؟ ينتمي السياسي الذي احلزب املدون أو نظر وجهة حتديد املمكن من هل •
إليها غالًبا؟ املواقع املشار وما أخرى؟ إلكترونية مواقع إلى املدونة تشير هل •

املدونات التي قاموا مختلف حول البعض بعضهم يحدثون الطلبة واترك املدونات نقاًشا حول افتح ثانيا:
األسئلة التالية: على أجوبة إيجاد حاول ذلك وبعد بزيارتها

املدونة؟ ما •
هي؟ فما بالنفي، كان اجلواب إذا الصحافة نفسها؟ هي هل املدونات •

مدوًنا؟ الذي ميكنه أن يكون من •
نعم، اجلواب إذا كان الدميقراطية؟ في تسهم أن وهل ميكن املجتمع؟ على تؤثر املدونات ميكن أن هل •

ذلك؟ يكون فكيف
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∫W½Ëb*« ¡UMÐ
كل إلى وتطلب مجموعات إلى الصف تقسيم تقرر رمبا أو الصف،  جلميع  مدونة  ببناء القيام  ميكن

بها. اخلاصة املدونة تصميم مجموعة
اإللكتروني: املوقع على اإلنترنت شبكة على مجاًنا متوافرة للمدونات برمجيات عدة هناك

العربية  باللغة توافرها استخدام البرمجيات ويسهل املثال، سبيل على www.blogger.com  
من التقني اجلانب على واجلهد الوقت  من الكثير تضع ال أخرى، لغات  وعدة واإلجنليزية والفرنسية

على املضمون. ركز املدونات بل
للمستخدمني الذين عادة تصمم فهي االستخدام سهلة على اإلنترنت املتوافرة البرمجيات تكون ما غالًبا
تشعر بالقلق كنت حتى إذا جتربتها محاولة تخش التقنية، لذلك ال باملعرفة ا جّدً معرفة محدودة ميتلكون

اإللكتروني. الفضاء إلى االنطالق من

∫p²½Ëb� wM³ð nO�
إطاًرا ضع ∫ÎôË√

نفسك: اسأل بطلبتك، معرفتك على وبناًء إطار املدونة، تقرر أن عليك كمعلم،
واحد؟ دراسي لفصل أم واحد؟ ألسبوع ستستمر املدونة؟ إلى متى •

مدونة إنشاء اإلعالمية؟ األمية محو مناقشة في البدء  املدونة؟ من  الرئيس الغرض سيكون ماذا •
وسيلة باعتبارها املدونة ميكنك استخدام رمبا أو التسلية؟ ملجرد مدونة أم تربوية ؟ مدونة سياسية؟
الطالب/ـة مقالة يكتب أن املدرسي الواجب فقد يتطلب وواجباتهم املدرسية، الطلبة تقارير لتقدمي
اآلخرون ما قدمه الطلبة قراءة تلقوه، ثم الذي الدرس األخير خالل تعلموه عّما ملخص تقدمي أو قصيرة

عليه. والتعليق
لك يتسنى حتى املرور بكلمة تكون محمية ينبغي أن مفتوحة للجميع؟ أم املدونة أن تكون ينبغي هل •

يقرؤها؟ فيمن التحكم صفك ولطلبة
يجعلها ما املدونة وهذا متعة من جزء الطلبة، فالتعليق كتابات على بالتعليق للزوار ستسمح هل •

كثب. مراقبتها عن سمحتم بإدراج التعليقات فيجب عليكم للحياة، ولكن إذا تفاعلية وقابلة
األمور. صلب في الطلبة يكون أن يجب ∫UO½UŁ

وكيفية اإلطار مبناقشة وابدأ إلى مجموعات وقسمهم على الطلبة املدونة إطار اطرح أفكارك واعرض •
املثال: سبيل فعلى اخلاصة، تشغيل مدونتكم

الرسائل؟ إرسال لهم يجوز متى •
العمل املدرسي؟ من جزًءا ستكون متى الى أو بالعمل، ستتستمر املدونة متى إلى •



املعلم دليل
بطريقة أم املناقشة الصفية خالل من ذلك هل سيتم بتقييمها: ستقوم وكيف املدونة ستفحص كيف •

أخرى؟
املدونة. بإنشاء وقم اإلنترنت خالل من اخلاصة البرمجيات اختر ∫U¦�UŁ

حساب بتسجيل الطلبة جميع يقوم ثم املدونة، وتصميم اهتماًما بـ"املدونات" إلنشاء األكثر الطلبة أدع
املدونة! إلى املدونة، اذهب إلى الوصول للتمكن من

∫wK¹ U0 W³KD�« dO�cð
املدونة. على يقدمونها أو الوظائف التي للمواد اإلمالئي التدقيق •

على يتركون العمل عندما احلساب من بهم وتسجيل خروجهم املرور اخلاصة كلمات سرية على احلفاظ •
باسمهم. أحد ينشر أن يريدون ال فهم الكمبيوتر

دائًما. وبناءة إيجابية تكون بأن تعليقاتهم على احلفاظ •

W�Ëb*«  UO�ö�√

باملدونني. اخلاصة السلوك اإللكترونية منوذًجا ملدونة قواعد CyberJournalist.net شبكة طرحت لقد
أفضل املمارسات، الختيار للمدونني األمر يترك النهاية وفي األساسية، املبادئ منوذًجا يظهر هذا ويعتبر
 cyberjournalis.net موقع الشبكة: على هذه املبادئ من كاملة األمثلة وتتوافر القائمة بعض هناك

5½Ëb*« ‚öš√ W½Ëb�

∫W�«bF�«Ë W�«eM�«
املعلومات. وترجمة التقارير وإعداد جمع في وعادًال نزيًها املدون أن يكون يجب -

املثال: سبيل على يلي يلتزم املدونون مبا يجب أن -
أكبر على احلصول في احلق له فاجلمهور طاملا كان ذلك ممكًنا، املصادر وإدراج حتديد االنتحال: عدم • 

موثوقة. مصادر من املعلومات من ممكن قدر
حيث األخرى احملتويات وجميع والصور والعناوين الويب سجل مدخالت تفسير يساء ال أنه التأكد من • 

تبسيطها. أو حول األحداث املبالغة في اإلفراط ينبغي ال
موضع شك. في أنها مشكوك بأمرها، ووضح معلومات أية غير الدقيقة أو نشر املعلومات عدم •
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مثل يطرحونها التي والقضايا معلوماتهم مصادر مع باألخالق يتمتعون الذين املدونون يتعامل

االحترام. من عال بقدر البشر مع تعاملهم
أن: على املدونني وينبغي

الفوتوغرافية الصور استخدام أو مقابالت،  بإجراء يقومون عندما احلساسية منتهى في يكونوا •  
حزين. حادث أو مأساة من للمتضررين

السعي أن للبعض، وإدراك راحة عدم أو أذى يسبب قد التقارير وتقدمي املعلومات جمع بأن االعتراف • 
للغطرسة. رخصة جمع املعلومات ليس إلى

من املسؤولني أكثر بهم تتعلق التي املعلومات في التحكم في احلق لديهم العاديني الناس االعتراف بأن  •
بشخص ومرتبط ا جّدً مهم حدث حال وجود في وفقط والنفوذ، إلى القوة يسعون وغيرهم ممن احلكوميني،

اخلاصة. حياته في التدخل تبرير ميكن فإنه عادي
توجيه قبل اجلرائم، وضحايا واملجرمني فيهم املشتبه وحتديد واجلرائم، إزاء األحداث احلذر توخي يجب  •

ا. رسمّيً االتهام

∫ ÎôËR�� s�Ë p�H½ VÝUŠ
يلي: يقوم مبا أن وعليه عال، مسؤولية بحس يتمتع أن املدون على يجب

فوًرا. وتصحيحها باألخطاء االعتراف •
املضمون، للتأثير على ضغوطهم ومقاومة اخلاصة، املصالح وأصحاب للمعلنني التفضيلية املعاملة رفض •

للقراء. كاملة عنه بصورة تكشف فمن الضرورة أن أي استثناء هناك يكون وعندما
هذه مثل عند قبول هذه املصالح عن واكشف ملصاحلها، تقدم املعلومات التي املصادر من حذًرا تكون أن •

املعلومات.
لآلخرين. يحملها املعايير العالية التي التقيد بنفس •
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: البرمجيات مدونة على أمثلة
• Weblogmatrix.org  
• Blogger.com 
• Blog.com 
• Livejournal.com 

املدونات الشبكة: مصادر
• Globalvoicesonline.org/-/world/middle-east-north-africa/palestine/ 
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http∫ØØmodawanatiÆcom ∫w��Ëb�

wwwÆmaktoobblogÆcom ∫»u�J�

wwwÆblogÆaminÆorg ∫5�√

wwwÆblogÆjeeranÆcom ∫Ê«dO�

wwwÆblogspotÆcom ∫ u�� ⁄uK�

 http∫ØØwwwÆmodawwanatÆcom ∫ U�Ëb�

http∫ØØwwwÆtadwenÆcom ∫s�Ëb�

wwwÆpalestineblogsÆorgÆcom ∫5D�K�  U�Ëb�
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