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وصف المادة:
يساهم هذا المساق في تمكين الطالب من استخدام معارفه ومهارته التواصلية في العمل
التنموي من خالل أدوات وآليات االتصال التنموي  ،سواء على المستوى المحلي او العالمي .
كما توضح هذه المادة أهمية االتصال في العملية التنموية على كافة المستويات  ،فهي بمثابة
اآلليات التي يتم من خاللها تيسير العمليات التنموية  .وتتناول المادة دور االتصال في العملية
التنموية ،وذلك من خالل التعرف على استراتيجيات التنمية ومدى استخدامها لالتصال
ونظرياته في التأثير على المجتمع  ،والتعرف على بعض تجارب اإلعالم التنموي ومعرفة
وظائف واستخدامات وتأثيرات وسائل اإلعالم في التنمية المستدامة وطرق إعداد الحمالت
اإلعالمية ومواثيق ووثائق التنمية العربية والعالمية .
أهداف المادة:
 .1توضيح مفهوم االتصال التنموي والتعرف على دوره واستخداماته في التنمية
المستدامة في المجتمعات العربية.
 .2تنمية قدرات ومهارات الطلبة في مجاالت االتصال التنموي.
 . .3فهم العالقة بين وسائل االتصال الجماهيري ودورها التنموي في خطط
واستراتيجيات التنمية المستدامة في المجتمع و كيفية التفاعل بينهما.
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 .4تحقيق القدرة التحليلية و االستنتاجية و النقدية تجاه دور وسائل االتصال الجماهيري
في التنمية المستدامة.
 .5التعرف على الطرق الفعالة في إعداد وتنفيذ الحمالت االتصالية التنموية
 .6تمكين الطلبة من تطبيق مهاراتهم في االتصال التنموي لخدمة المشاريع التنموية
المختلفة.
مكونات المادة:
 .2الموقع االلكتروني لمنصة تيمز لمساق المادة
 .0الكتب المقررة:
أ.
ب.
ج.
د.

كافي،مصطفى ،اإلعالم والتنمية  ،عمان ،دار وائل للنشر 0202 ،
الدليمي ،عبد الرزاق،نظريات االتصال في القررن الحرادي والعشرريع ،عمران ،دار
وائل للنشر 0202،
الحماد ،خلف،وسائل اإلعرالم ومنظمرات الممتمرع المردني ،عمران  ،وزارة ال قافرة
والفنون0202،
"االتصال والتنمية المستدامة في الوطع العربي""" ,صالح أبو أصبع ,دار
البركة للنشر والتوزيع ،عمان ط.2002 ، 1.

ه" .االتصال واإلعالم في الممتمعات المعاصرة" ,صالح أبو أصبع ,دار البركة
للنشر والتوزيع ،عمان ط.2010 ، 6.
 .1المواد المساندة:
أ.
ب.
ج.
د.

العروض التقديمية االلكترونية الخاصة بالمادة .
الممموعات الدراسية المغلقة للمادة على الفيسبوك والواتسب
قناة يوتيوب خاصة لخدمة الطلبة في الممال.
(أشرطة فيديو ،أشرطة صوتية) :أشرطة صوتية وفيديو مباشرة من اإلنترنت
لمصادر مختلفة وتعلن في حينها.

ه .وثائق التنمية العربية والعالمية مثل:األجندة الوطنية األردنية ‘ إعالن الحق في
التنمية ‘االعالن العربي للتنميةالمستدامة‘ االعالن االسالمي للتنمية المستدامة ‘
الحق في التنمية ‘تقارير التنمية العربية
و .زيارات لمؤسسات تنموية
ز .القراءات اإلضافية (الكتب ،الدوريات ...الخ  :ذات صلة بوسائل االتصال
الجماهيري استخداماتها في التنمية المستدامة وستحدد في حينه لكل طالب من
خالل القائمة أدناه.
أساليب التدريس:
 استخدام العروض االلكترونية وعروض الفيديوهات ذات العالقة استخدام أسلوب العصف الذهني والحوار لخدمة أهداف المساقد.أماني جرار
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 استخدام ممموعات الفيسبوك الدراسية المغلقة للمادة وآلية المنصة العلمية المعتمدة عبربرنامج مايكروسوف تيمز للمادة .
 دراسة و تحليل مصادر من وسائل االتصال الجماهيري لتطبيق ما يدرس نظريا على ارضالواقع بحيث يتم فهم دور االتصال الجماهيري في التأثير أو في عكس اتجاه الرأي العام تجاه
ظروفه الثقافية و بيئته المحيطة.

طرق التدريس:
محاضرات ،مجموعات نقاش ،مجموعات تدريس ،حل مسائل ،مناظرات ،وغيرها
نتاجات التعلم:
 المعرفة العلمية والفهم
 ،Knowledge and Understanding وتزويد الطالب القدرة على فهم مكونات البيئة
االتصالية ومعرفة العوامل المؤثرة فيها ،من أجل فاعلية أكثر للتواصل مع المجتمع الذي يعيش
فيه.
 المهارات العقلية (القدرة على التفكير والتحليل)
مهررارات اإلدراك ومحاكرراة األفكررار  Cognitive skillsبعددد االنتهدداء مددن دراسددة المددادة سدديتمكن
الطالب من إدراك أهمية االتصال وطرق استخدامه بشكل فعال في التنمية المستدامة في المجتمعدات
العربية.
 مهارات التواصل (الشخصية واألكاديمية)
 مهارات االتصال والتواصل األكاديمي  -مع المصادر واألشخاص Communication skills
وتهدف إلى تنمية مهارات االتصال والتواصل األكاديمي وغير األكاديمي (Practical
)and/ or Professional Skills (Transferable Skills
 المهارات المكتسبة مع الممارسة العملية
 تنمية المهارات التالية:
أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.

التفكير الناقد
اإلقناع
التواصل اللفظي والكتابي
فهم العملية االتصالية ومكوناتها وخصائصها وتاثيراتها
القدرة على التحليل للمحتوى
معرفة طرق التأثير وسائل اإلعالم في المجتمع لخدمة التنمية المستدامة في الوطن
العربي والعالم .

أدوات التقييم:
 تقارير قصيرة و /أو عروض و /أو مشاريع بحثية قصيرة
 تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع بحثية.
 امتحانات قصيرة.
 واجبات (تحدد أثناء الفصل).
 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير(يتم االتفاق عليها مع الطلبة)
 امتحانات فصلية ونهائية (حسب التقويم الجامعي)
د.أماني جرار
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توزيع العالمات
أدوات التقييم

العالمة

االمتحان األول
االمتحان ال اني
االمتحان النهائي
التقارير /المشاريع البح ية /االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/
المشاريع
الممموع

20
20
40
20
100

التوثيق واألمانة األكاديمية:
 أسلوب التوثيق (مع أم لة توضيحية)
إكساب الطالب وتعليمه وتدريبه على أسلوب التوثيق مع مراعاة األمانة العلمية في كتابة التقدارير
والبحوث واالقتباس وتوثيقها علميا ً .
 دور اإلتصال واإلعالم في التنمية الشاملة ،بحث نظري وميداني ،د .اسكندر
الديك ،د .محمد مصطفى األسعد ،الطبعة األولى ،المؤسسة الجامعية للدراسات
والنشر والتوزيع ،بيروت.1223 ،
 الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة ،المجلد األول – مقدمة
عامة ،األكاديمية العربية للعلوم EOLSS ،ناشرون واليونسكو  -الطبعة
االولى 1421هـ  2006 -م.





حقوق الطبع والملكية
إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها.
تمنب السرقة االدبية
االبتعاد عن السطو األكاديمي Plagiarism

توزيع مواضيع المادة على أسابيع الفصل الدراسي
األسبوع
)(1

() 0
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المواضيع األساسية
والمساندة التي ستغطى
الفصل األول:
 مفاهيم االتصال مفرررررررررراهيم التنميرررررررررررةواسررررررررررررتراتيمياتها  /د.
حيدر إبراهيم
الباب ال اني الفصل
األول :إستراتيمية
التنمية في العالم
العربي /د .يوسف صايغ
استراتيمية التنمية
 -67-55صفحة

الواجبات الدراسية
والتقارير وأوقات تسليمها
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)(3

الباب األول الفصل
الخامس :نحو نهج
عربي جديد للتنمية /
د.صالح ()57-12
 الباب ال الث
الفصل األول:
 وظائف االتصال
وواستخداماته .
تأثيرات وسائل
االتصال-217-215 .
217-257

)(5

البرررراب ال الررررث الفصررررل
الخرررررررررامس :إشررررررررركالية
اإلعرررررررررالم والتنميرررررررررة/
المنظمة العربية للتربيرة
وال قافررة والعلرروم- 025
012
الفصررل ال رراني :االتصررال
ودوره المفقررررررررود فرررررررري
التنميررررررررررة الشرررررررررراملة /
د.صالح أبوأصبع
الفصرررل الرابرررع :نمررروذج
االنرررررررررردماج التبررررررررررادلي
لالتصررررررررال التنمرررررررروي/
د.صرررررررررالح أبوأصررررررررربع
022-251
الفصرررل الرابرررع :نمررروذج
االنرررررررررردماج التبررررررررررادلي
لالتصررررررررال التنمرررررررروي/
د.صالح أبوأصبع
البررررراب ال ررررراني الفصرررررل
ال الرررررررث:دور األجنررررررردة
الوطنيرررة األردنيرررة فررري
التنمية -اللمنرة الوطنيرة
لألجنررررردة الوطنيرررررة -55
222
البررررراب الرابرررررع الفصرررررل
األول؛ اإلعالن اإلسالمي
للتنمية المستدامة

)(4

)(6
االمتحان األول

)(7

)(8

)(9

)(10

)(11
االمتحان ال اني
د.أماني جرار

البررررراب ال ررررراني الفصرررررل
الخرررررررررامس :اإلعرررررررررالن
العربررررررررررررررررري عرررررررررررررررررع
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التنميرررررررة/مملس وزرا
شررررررررررررر ون التنميرررررررررررررة
والتخطيط العرب
الفصرررررررررل السرررررررررادس :
)(12
االصررررطياد فرررري اإلعررررالم
نمرررررررروذج مقترررررررررح /
د.صالح أبوأصبع
اعررررررداد خطررررررة لحملررررررة
)(13
تنموية
مراجعررة لوثررائق التنميررة
)(14
الدولية
عرض التقارير وخطط
)(15
نموذج امتحان (اختياري) الحمالت اإلعالمية
التنموية
 مراجعة
)(16
مواقع
االمتحان النهائي
االتصال
واالعالم
التنموي
المختلفة
 مراجعات
عامة
للمادة-
التحضررررررررير لالمتحرررررررران
النهائي.
الوقت المتوقع لدراسة المادة
معدل ما يحتاج إليه الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة.
سياسة الدوام (المواظبة)
ال يسمح للطالب بالتييب أكثر من ( )%15من مجموع الساعات المقررة للمدادة .وإذا غداب الطالدب أكثدر مدن
( )%15من مجموع الساعات المقررة للمدادة دون عدذر مرضدي أو قهدري يقبلده عميدد الكليدة ،يحدرم
من التقدم لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة(صفراً) ،أمدا إذا كدان الييداب بسدبب المدرض
او لعذر قهري يقبله عميد الكلية التي تطرح المادة  ،يعتبر منسحبا ً من تلك المادة وتطبدق عليدة أحكدام
االنسحاب.
المراجـع :
الكتب:
يمكن الرجوع في الموضوعات المذكورة أعاله إلى الكتـــــــــــب والدوريات
التالية:
 كافي،مصطفى ،اإلعالم والتنمية  ،عمان ،دار وائل للنشر 0202 ،
د.أماني جرار
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الدليمي ،عبد الرزاق،نظريات االتصال في القرن الحادي والعشرريع ،عمران ،دار
وائل للنشر 0202،
الحماد ،خلف،وسائل اإلعالم ومنظمات الممتمرع المردني ،عمران  ،وزارة ال قافرة
والفنون0202،
وثائق االتصال التنموي المعتمدة عالميا
األجندة الوطنية  ،2015-2006األردن الذي نريد ،المجلد األول ،دائرة
المطبوعات والنشر.2465/10/2005 ،
اإلعالم والتنمية ،د .محمد سيد محمد ،دار الفكر العربي ،الطبعة الرابعة،
القاهرة .1211
أي مستقبل للبلدان المتنامية في ضوء التحوالت التي تترتب عن
العولمة؟،أكاديمية المملكة الميربية ،سلسلة "الدورات"/14-12 ،نوفمبر
 ،2001،مطبعة المعارف الجديدة – الرباط ()2002
البيئة وقضايا التنمية والتصنيع ،دراسات حول الواقع البيئي في الوطن العربي،
تأليف د .أسامة الخولي ،سبتمبر .2002
التنمية حرية  ،مؤسسات حرة وغنسان متحرر من الجهل والمرض والفقر،
تأليف امارتيا صن ،ترجمة شوقي جالل ،مايو .2004
خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية  ،وزارة التخطيط والتعاون الدولي،
.2006-2004

دور اإلتصال واإلعالم في التنمية الشاملة ،بحث نظري وميداني ،د .اسكندر
الديك ،د .محمد مصطفى األسعد ،الطبعة األولى ،المؤسسة الجامعية للدراسات
والنشر والتوزيع ،بيروت.1223 ،
دور اإلعالم في التنمية ،سلسلة دراسات ( ،)314محمد عبد القادر أحمد،
منشورات وزارة الثقافة واإلعالم ،دار الرشيد للنشر  ،العراق .1212
من الحداثة إلى العولمة (ج  ،)1رؤى ووجهات نظر في قضية التطور والتييير
االجتماعي ،تأليف ج .تيمونز روبيرتس وإيمي هايت ،ترجمة سمر الشيشكلي،
نوفمبر .2004
من الحداثة إلى العولمة (ج ،)2رؤى ووجهات نظر في قضية التطور والتييير
االجتماعي ،تأليف ج .تيمونز روبيرتس وإيمي هايت ،ترجمة سمر الشيشكلي،
مراجعة محمود ماجد عمر  ،ديسمبر .2004
الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة ،المجلد األول – مقدمة
عامة ،األكاديمية العربية للعلوم EOLSS ،ناشرون واليونسكو  -الطبعة
االولى 1421هـ  2006 -م.
وسائل اإلعالم وأثرها في المجتمع العربي المعاصر ،المنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم ،تونس .1222
وسائل اإلعالم والتنمية االجتماعية ،د .شاهيناز محمد طلعت  ،الطبعة الثانية ،
مكتبة األنجلو المصرية ،مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي.1216 ،

الممالت العلمية
 الدوريات العلمية ،المتخصصة في اإلعالم واالتصال والتنمية.
يوجد في العالم والوطن العربي مجالت محدودة تعالج قضايا االتصال ومنها :
د.أماني جرار
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.اإلذاعات العربية – اتحاد اإلذاعات العربية – تونس
.اإلعالم العربي – إعالم جامعة الدول العربية – تونس
.الدراسات اإلعالمية – المركز العربي للدارسات اإلسالمية – دمشق
.بحوث االتصال – الجامعة التونسية – تونس
.تلفزيون الخليج – الرياض
.المجلة التونسية لعلوم االتصال – تونس
http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx








http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/N
EWSARABIC/0,,contentMDK:21304988~pagePK:64257043~piPK:4373
76~theSitePK:1052299,00.html
http://www.arab-hdr.org/arabic/contents/index.aspx?rid=5
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/default.aspx
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/News.aspx?ArticleId=59
http://www.un.org/en/development/desa/index.html?utm_source=redirect
&utm_medium=online&utm_campaign=redirect
http://www.un.org/esa/dsd/
http://www.un.org/esa/dsd/resources/res_docucsd_18.shtml
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/download/ar/
:  الزيارات الميدانية
.  تنظيم رحلة ميدانية لزيارة مؤسسة اعالمية تعنى بالعمل التنموي. زيارة معهد االعالم االردني-

أماني جرار.د

