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 : مقدمة
 .تلعب البرامج اإلعالمية دورا أساسيا في ترسيخ قيم المواطنة والنهوض بها

موجهة  مذكرةما خطوات تحرير كيف يمكن اقتراح برامج إعالمية ؟ و  وفما مفهوم برنامج إعالمي، و ماهي أنواعه ؟ 

 ؟للمسؤولين 

I. معنى برنامج إعالمي و أنواعه : 

 : برنامج إعالميمفهوم  .1
المستفيدين منه في التفاعل مع مشاكل  إشراكساهم في ي تحسيسيالبرنامج اإلعالمي فعل تواصلي و 

دورا أساسيا في ترسيخ قيم المواطنة والنهوض بها  عبيل ، و بالتالي فهومجتمعهم و المساهمة في التغلب عليها

 .خاصة إذا تمتع اإلعالم بالحرية

البرنامج اإلعالمي ضمن عالقة تواصلية تربط بين المرسل ) معد البرنامج ( و مرسل إليه ) الجمهور  و يدخل

 المستهدف ( و مادة التواصل ) الرسالة ( و قناة االتصال.

 :تتنوع البرامج اإلعالمية  .2
 تتنوع البرامج اإلعالمية من حيث الشكل و المضمون :

اإلعالم السمعي الموجه و تتنوع البرامج اإلعالمية بين اإلعالم المكتوب الموجه للقراء، من حيث الشكل :   .أ

 .اإلعالم المرئي الموجه للمشاهدين للمستمعين، و

.ب من حيث المضمون أو الوظيفة : 

 تتجلى في نقل األخبار والمستجدات محليا ووطنيا ودوليا. : ظيفة إخباريةو 

سلوكات المواطنين بهدف تبني موقف  إعداد برامج للتأثير في عقليات و : تحسيسية ظيفة توجيهية وو 

 محددة تعكس المواطنة سلوكا وثقافة.

و القيام بإنجازات تتم مع أصحاب القرار للتأثير عليهم قصد تبني مواقف أ : تفاوضية و  ظيفة ترافعيةو 

 .لصالح المواطن

 

II. خطوات إعداد برنامج إعالمي للنهوض بقيم المواطنة : 
 يقوم إعداد برنامج إعالمي على تتبع الخطوات التالية:

جمع المادة العلمية المرتبطة به، مع  تحديد موضوع مرتبط بمجال المواطنة وإبراز أهميته، و  مرحلة التصور: -أ

 األهداف المتوخاة منه. تحديد الفئات المستهدفة، و

متجانس  مقتضب، و تحويلها محتوى واضح و بناء اإلرسالية اعتمادا على المادة العلمية و  : مرحلة التخطيط -ب

توزيع  ب أو مسموع أو مرئي( مع مراعاة المدة الزمنية المخصصة للبرنامج، ومع نوع اإلعالم المنجز )مكتو

 .أخيرا اعتماد أسلوب تقويم يسمح باقتراح تعديالت لتطوير البرنامج األدوار على فريق العمل حسب المؤهالت، و

III. منهجية كتابة مذكرة مبررة بحجج : 
ن تقترح عليهم بعض البرامج اإلعالمية الهادفة إلى النهوض بقيم يمكن توجيه مذكرات لبعض المسؤولي

 : الجانب الجوهري في المذكرة يمكن التمييز بين الجانب الشكلي و و المواطنة. 

تتضمن كل مذكرة تاريخ ومكان كتابتها مع تحديد الجهة المرِسلة والجهة المرَسلة إليها   : الجانب الشكلي -أ

 وموضوع المذكرة.

تحديد مضمون الموضوع أو االقتراح )مقال مكتوب أو برنامج مسموع أو مرئي( من خالل    : الجوهري الجانب -ب

إقناع المسؤولين  تفسير حججه للدفاع عن االقتراح و شرح و إبراز أهميته ودوره في النهوض بقيم المواطنة، و

 تنتهي المذكرة بالشكر و را، وتأثي البراهين األكثر إقناعا و ضرورة إنجازه، مع التركيز على الحجج و بأهمية و

   .التوقيع

 : خاتمة 
حقوق اإلنسان مرتبط بمدى مساهمة  ترسيخ مبادئ الديموقراطية و إن النهوض بقيم المواطنة و

المتعلمين لها داخل المؤسسات  بمدى استيعاب الناشئة و مؤسسات الدولة في التعريف بها، و المجتمع المدني و

 التعليمية.

 

 

 : ث اإلمام علي اإلعداديةالمؤسسة 

 رشيد لعتيكاألستاذ : 
 

 

 

 

 

نقترح برامج إعالمية تتوخى النهوض 

 بقيم المواطنة

 : مفاهيم و مصطلحات
 .قيم المواطنة -


