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 وتُضحي مـن إلى الشخصية الوحيدة في هذا العالم التي تحبني          
أنـارت دربـي    إلى مـن ، قابل لكل هذا الحببدون إنتظار م ل إسعاديأج

 .نباإليما بالحنان وأدفئت قلبي
 الحبيبةأمي  

 زهور قلبي وثروتي ودافع قوتي في الحياةإلى  
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فـإن   ".ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس"اهللا عليه وسلم  صلِّفمن باب قول المصطفى 
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علـى تعليمـي    أثـرت  التي توجيهاتها من التي استفدتوفاء الدسوقي، / د.أومعلمتي الفاضلة 
 توحافظرعتني التفاؤل والمضي إلى األمام، إلى من أما من علمتني  .وكثيرا وشخصيتي كثيرا
/ د.أأستاذتي ومعلمتي وأمي الفاضلة  إلى، الطريق تعندما ضلل يجانبإلى  تعلي، إلى من وقف

 .عمري ورفاقي في الحياة الدراسية والعملية أصدقاءإلى  .أمل أنور
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 اكثير أفتقدككما عدلي رضا، / د.أ، إلى معلمي حي منك أوعظ اليوم أراك ولكنا حي ناصحتني

 .سراج علي/دأستاذي ومعلمي 

.يا لوجهه الكريم وأن يتقبله منمن اهللا أن يجعل هذا العمل خالص رجوأ يالنهاية فأن يف
  إال باهللا يوما توفيق

 أحمد جمال حسن 
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 مقدمة

يبدوا التاريخ الذي نحيا غير التاريخ الذي نعلم ونفهم، وما أبعد الصورة فـي عالمنـا   
عاصر والذي تقوده ثورة المعلومات واالتصاالت، عن عالم سابق شهد الثورة الصناعية قبل الم

 ن كـان يالقرن العشرنهاية ب .مئات السين، أو عالم أسبق شهد الثورة الزراعية قبل أالف السنين
هالتـأثيرات السـلبية    اإلعالمية التـي تناولـت   من األبحاث والدراسات ا ليس بالقليلناك عدد

لمضامين وسائل اإلعالم على النشء والشباب؛ تحديدا مضامين كل من القنـوات التلفزيونيـة   
صورة اإلباحية، الالعنف، : الفضائية وشبكة اإلنترنت، واتخذت هذه المضامين عدة أشكال، منها

غير ذلك من الموضوعات التي و جتمع وبعض األقليات واألجناس،نمطية عن بعض فئات المال
فاختيـار  . الجمهـور ا من وقت ا كبيرجزء وسائل اإلعالم قتطع فيهاتستهوي الباحثين في بالد ت

عها لسببينارجمكن إهذه الموضوعات ي: 

 لوسائل اإلعالمالسلبي  ثيرلتفشي مظاهر التأالتعبير عن استيائهم واستهجانهم  :أولهما 
خاصة النشء والشباب، ويرجع ذلك الهتمام القـائمين   ؛تمعلمجملحوظ على سلوك أفراد ا بشكل

 التـي  هذه الوظيفةعلى إدارة وسائل اإلعالم بالوظيفة الترفيهية على حساب الوظائف األخرى، 
ـ محـور  –اومسـتوياته  اأشكالهبكافة  – اإلعالمية الضارة المضامين اتخذت من ا فـي  ا رئيس

بينمـا السـبب   . وهم يظنون أنه عامل جذب للجمهور والمعلنِ معا التي تخدمها، موضوعاتها
لم تعرف بالدهـم  التي  ،يتحدد في حداثة ظاهرة التأثيرات السلبية على الباحثين العرب :الثاني

 .مستوى التدني األخالقي المنتشر اآلن

، فالزيـادة  األن مجتمعنـا عاشة فـي  م صبح حقيقةتمعات الغربية ألمجعن ا كُتبما ف
 كشـكل مـن أشـكال االنحـالل     اجتماعي فسادأدى إلى  استخدام وسائل اإلعالمالمفرطة في 

البحث عـن   في يتنافسوني، بل أصبح المستخدمون القيمرا من مظاهر التراجع ومظهاألخالقي 
د أثبتت التجربة يوما بعد آخـر، مـدى   فق .أشكال جديدة للفساد األخالقي والمساعدة في نشرها

قُدرة اإلعالم المغرض على فرض الصور النمطية، وتزييف الحقائق، وإشاعة األساطير، فضالً 
 .عن عدم امتالكه القيم التي تبني المجتمعات

ومطرقة المصداقية، سواء عبر الفضـائح   بين سندان التوجيهوأصبح اإلعالم أخيرا  
تابعي األحداث العربية التـي  خيبة آلمال مالم اإلعالمية، أو ردة الفعل المالتي تهز مؤسسات الع

انتشار الفضائيات والقنوات الخاصة، وموجه الصـحافة  لدان المنطقة؛ وذلك بعد حركت وجه ب
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قدمةم
ألوان من الصحافة واإلعالم الذي يهتم بالفرقعات اإلعالمية  ، وانتشارالخاصة في العالم العربي

ضخيم، على حساب الموضوعية والحقيقية، وفي كثير من األحيان يكـون لوقـائع   واإلثارة والت
غير مثبتة باألدلة، أو حتى لقضايا ليست لها أهمية، وهو ما يثير أسئلة مهمة وضرورية عـن  
حقيقة مثل هذه الممارسات اإلعالمية وكونها تقوم بدور تخريبي وتدميري للوعي وللعقل بـدالً  

هم عن اختالق القصص والفضائح والتُ أن تقوم به في بناء هذا الوعي، فضالًمن الدور الواجب 
  .مما ال أصل له على أرض الواقع

وضعت وسائل اإلعالم في إعتبارها منذ سـنوات عـدة سـابقة أن     لو قدأيضا ماذا 
ية، يفسد القيم االجتماع؛ ولكن اإلعالم المجتمع بجميع مؤسساته يعمل على بناء المواطن الصالح

ـ دوره التربوية والتعليمية، كذلك ماذا لو أدت المؤسسات وينتهك حقوق األفراد فـي دعـم    ام
 Grunwald“ جرانوالدرسميا بإصدار إعالن جرانوالد  –ومساندة التربية اإلعالمية منذ نشاتها 

Declaration, 1982” ،جتمع من التعامل الواعي مع وسائل اإلعالمل ، وتحليومكنت أفراد الم
فإذا كان التضليل والتزييف يقع على عاتق المؤسسة . ونقد مضامينها بل إنتاجها وتشاركها أيضا

. اإلعالمية، فالتمكين وتنمية الوعي اإلعالمي يقع على عاتق المؤسسة التربوية

على الفرد والمجتمع، اقتصاديا تأثيرا  جتمعالم قوى مؤسساتأالمؤسسة اإلعالمية تُعد ف
واجتماعيا، وهو ما يحتم عليها أن تكون متفقة مع القواعـد والمعـايير األخالقيـة، وأن     وثقافيا

ينعكس ذلك فيما تُقدمه من مضامين، وفي حالة عدم إمكانية ذلك فإن الحل المجـدي يمكـن أن   
المؤسسـات الرسـمية وغيـر     دور تفعيل وضرورةيكون في تنمية وتعميم التربية اإلعالمية، 

 .واعية إعالمية تربية تحقيق الرسمية في

وبالرغم من وجود اختالفات بين دول العالم من حيث انتشار تكنولوجيا االتصـال، إال  
أنه يمكن التأكيد على أن هناك تزايد مستمر في تعرض معظم الجمهور لكم هائل من المضامين 

لمفاهيم الـزمن   إدراكية اتتغيرإلى  اإلعالمية التي تُبث من مصادر إعالمية متعددة، مما أدى
ـ والمساحة والحدود، حتى أصبح الجمهور يعـيش لـيس فـي قريـة عالميـة       ا لوصـف  وفقً

“McLuhan” نصرمبل في قرية عالمية إلكترونيـة يسـتطيع فيهـا    ؛ خالل ستينيات القرن الم
 .من خالل ضغطة زر واحدة البعض ببعضهماألفراد االتصال 
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الخارج من قوتها في الداخل، وتُعد القدرة على حماية قيم وعقول  فقوة المجتمعات في
أفرادها في هذا العصر التكنولوجي المعرفي الفياض أهم معالم القوة في الـداخل، فقـد فقـدت    

ـ  فقـدت الدول قُدرتها على السيطرة الكاملة للبث المباشر، كما  ـ ع اهدرتقُ  بـث لل التصـدي  ىل
األجنبي بعد أن ساعدت شبكة اإلنترنـت علـى الغـزو     قافيالث واالكتساح ،الخارجي اإلعالمي

ـًا للصـوت  و. الثقافي وتهديد كثير من الثقافات الوطنية أحدثت تكنولوجيا اليوم انصهارا مروع
والصورة، فأصبح من الصعب التفريق بين الوهم والواقع، وبين الحقيقة والخيال، وبين ما هـو  

 .ميزةاإلعالمية الم التربيةناء أسس بأخالقي وما هو غير ذلك، فغابتُ 

 ممـا  ،والحدود األدوار في واضطراب وتشابك تداخل وترتب على هذا الواقع الجديد 
 أو الـدول  بـين  العالقات فيوترسيخ منطق االلتزام والمسئولية سواء  تأكيد ضرورة معه تعين
 علـى  ارشحم تلقيينفأصبح من الضروري أن يضع الم. ونفسه الفرد وبين جتمعه،وم الفرد بين
، بل أصبح األقوالو المشاهد فيغربل يسمعوا ويشاهدوه، ما كل نقيلي أعينهم، علىهم وأخر آذان

قيموا أن اضروريناقـد  إلى قارئ من لهمعقحواسهم ويتحول  مداخل كل على الحراسة أكشاك ي 
 شك في إليه واصغي بل نية سنوح استسالم في شيء أي إلى واستمعي أالّ اضروري باتمبدع، و
 .بوتحس وارتياب

 والمؤسسات المنظماتبشكل خاص، و الناميةو بشكل عام جتمعاتالمبالتالي أصبحت 
 طاقاتالتصدي لهذه المضامين الضارة التي من شأنها استنزاف  بضرورة ملزمة التربوية

الل زيادة وعيهم هم، وذلك من خعقولل اإلعالمي الواعي للتغلغل التصديالنشء والشباب، و
وفهمهم لوسائل اإلعالم، هذا األمر غير قاصر فقط على النشء والشباب؛ بل يمتد ليشمل الفئات 
المجتمعية األخرى كالوالدين، والمعلمين، وصناع السياسات والقرارات التعليمية واإلعالمية، 

 .وأيضا العاملين في وسائل اإلعالم

المواتيـة لمعالجـة الكثيـر مـن      الفرص من يرةكب مساحةأعطت  اإلعالمية التربيةف 
 الحضـارية،  :األمية ةلشككم المتعلمين اهمن عانيي التي واالجتماعية والثقافية النفسيةالمشكالت 

مع اآلخـرين، وعـدم    االتصال بفعل تنشأ التي تاالتوتر ىعل عالوة السياسية،و التكنولوجية،و
 .اهوغير يةلالمح في قاواالستغر والتحيز األلفة
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والسـعي   مناهج التعلـيم فـي اإلعـالم   ضرورة اإلسراع على تغيير  يتبين مما سبق  
وتزويدها بأنشطة تعليمية، وتقويمية قائمة على المعرفـة  لتضمين مفهوم التربية اإلعالمية بها، 

 المـتعلم فهذه المناهج المطورة تجعـل  . اإلعالمية، والمهارات الخاصة بها، واالتجاهات نحوها
حـدود  ، إعالم تعـدى  شاءيختار منه ما يإعالم شخصي اإلعالم الذي أصبح  انًا يتعامل معإنس

إمكانات تصور العقل البشري، بحيث ال يقلل انتماؤه إلى عصره انتماءه إلى وطنـه، وبيئتـه،   
ا ربي بداخلهم القيم التي سوف ينتقوقدم ألبنائنا تربية إعالمية لكي نُلهذا يجب علينا أن نُ؛ وثقافته

  .على أساسها إعالمهم القادم

اإلعالمية هو تحصين لهم من االختـراق   التربيةصبح امتالك أبنائنا لكفايات ومن ثم ي
فكرة، وناقـدة،  ، فاألمم ال تقوم إال بعقول موالعربية الثقافي، والمحافظة على هويتهم اإلسالمية

اإلعالمية من خـالل   التربيةات ومبدعة، ومعلمين يسهمون في بناء هذه العقول باكتسابهم كفاي
ثقف مبدع صـحيح العقيـدة،   رسالة صادقة وجادة، يهدف كل معلم من ورائها إلى بناء جيل م

  .ومتين الخلق، ومتفتح على الثقافات األخرى

رؤية بسيطة عن التربية اإلعالمية كما أراها وأريدها  في هذا الكتاب الصغير ستجدون
وهي رؤية مكونة من خالل قراءة فـي ملفـات   ا على تحقيقهاوأسعى إليها، كما سأعمل جاهد ،

الدعوة إلى تطبيق التربية اإلعالمية في المؤسسات التعليميـة واإلعالميـة، تطبيـق التربيـة     
  .اإلعالمية لجميع فئات المجتمع

كما أن هذا الكتاب ال يحمل بين طيات صفحاته كل ما يـرتبط بالتربيـة اإلعالميـة،    
ة بسيطة تحتاج إلى مزيد من الصفحات والكُتب والدراسات، فالمبدأ أنه لـيس  ولكنه لبنه صغير

بالكافي أن نشعر بالحاجة إلى أن نتعام، ولكن األهم هو أن نشعر بأننا بحاجة إلى أن نتعلم كيف 
  .نتعلم

 

  ..واهللا من وراء القصد 
 

  أحمد جمال حسن
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 مصادر اإلستدالل بالحاجة إلى التربية اإلعالمية

 ًقضايا التربية اإلعالميـة واتجاهاتهـا    -أوال
 الحديثة

 ًتوصيات المؤتمرات -ثانيا  
 أقوال إعالمية مأثورة -ثالثًا 
 االحظة البحثية -رابعالم 

 الفصل األول
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ـًا م ، وأصبحتاإلعالمية التربية إلى الحاجة ظهرت ـًا  مطلب المواطنـة   لتنميـة لحـ
ألنها تحتـوي   .ضور الوطنينع الحساهمة النشطة الشاملة في ص، والمالمسئولة الفعالة الواعية

 بنـاء  من قيلتالم مكني الذي الناقد، واإلبداعي، والعلمي :على مجموعة من المهارات؛ كالتفكير
 .أحكام مستقلة عن المضامين اإلعالمية وإنتاجها

 مطالبة بمتابعة سلوكيات الطالب داخل المؤسسة التعليميـة  كما أن التربية اإلعالمية 
التأكيـد  االجتماعية، وذلك من خالل  للمسئولية عده مظاهر سلوكيةوهي بذلك تنُمي  ،وخارجها

العلـم   طالـب  سلوكيات ىعل المحافظةو ا،هومعنا اهبمبنا المؤسسة التعليمية ىعلعلى الحفاظ 
واحترام المعلم، وحب الوالدين، والرغبة الُملحة فـي العلـم،    الكريمة، باألخالق يلالتح: ومنها

 شـين، م هـو  ما كل عن عدوالب ،النظافةوحبه لزمالئه، ووالئه لوطنه، والحفاظ على النظام، و
 .البيئة ىعل المحافظةو والمجتمع، باألسرة االرتباطخير، وفي ال التعاونو

  :حددت اليونسكو أسباب احلاجة للتربية اإلعالمية، كما يأيتوقد 
   ا مع ما يتعرض له المتلقون من تنـوعالتدفق اإلعالمي الهائل الذي يعيشه العالم حالي

.خاصةً الشباب بما له من تأثير على الحياة االجتماعية للشباب
 لم بل يجب االعتراف بأنها تُ اإلعالمكتفاء بإدانة وسائل مكن اإليعد من الما شكل جزء

مكن أن تُمن مكونات الحياة الحديثة، وي  شـاركة  مثل أحد المكونات التي تعمل علـى تنميـة الم
جتمعاإليجابية ألفراد الم.

 و ما يعوق إعـداد  ناك بعض االختالفات بين المنظومة التعليمية والحياة الواقعية، وهه
.الشباب باألسلوب السليم للدخول للحياة العملية

مصادرة اسـتداللية   كتاب الحالي فيوضح الحاجة إلى التربية اإلعالمية من خاللأما ال
 :ويمكن توضيح ذلك بشئ من التفصيل فيما يلي عدة للحاجة إلى التربية اإلعالمية،

  :اإلعالميةاحلاجة إىل التربية مصادر اإلستدالل على 
مكن توضيحها ي ،عدة من مصادر أساسية اإلستدالل بالحاجة إلى التربية اإلعالميةنبع  

 :اآلتيعلى النحو 
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  :قضايا التربية اإلعالمية واجتاهاا احلديثة -أوالً
االتجاهات الحديثـة فـي مجـال     ىالتعرف عل تتبين الحاجة إلى التربية اإلعالمية من خالل   

-٧٥٣، ٢٠٠٧( عبد الرحيم درويشحددها  مية من خالل مناقشة تسع قضايا رئيسيةالتربية اإلعال
  :تتمل فيما يلي )٧٨٣
 أي أن التربية اإلعالميـة تـم   ؛ اختالف تعريفات التربية اإلعالمية -القضية األولي

ختلفة، حيث تختلف تعريفات التربية اإلعالمية طبقا الخـتالف الزوايـا التـي    تعريفها بطرق م
 .صطلح مما يعكس قضية هامة تتعلق بماهية التربية اإلعالميةنها الباحثون إلي هذا المينظر م

 يوجد جدال كبير بين الباحثين تجاه تحيـد   حيثُ تحديد المصطلحات؛ -القضية الثانية
صطلح التربية اإلعالمية، فهناك من يستخدم مصـطلح م “Media Literacy”    وهنـاك مـن

عبران عن مفهوم صطلحين يأن الم ىوهناك من ير، ”Media Education“ يستخدم مصطلح
صـطلح شـامل   بأنه هناك فرق بين المصطلحين، وهناك من توصل لم ىواحد، وهناك من ير

صطلحين السابقين متمثل فييجمع بين الم “Media Literacy Education”. 

 ند أجمع الباحثولق ؛تحديد المهارات األساسية في التربية اإلعالمية -القضية الثالثة 
شـاهدة  عنـد م  عد من المهارات األساسية للتربية اإلعالميـة، خاصـةً  ي الناقدأن التفكير  ىعل

 .التلفزيون

 يوجد خالف بين البـاحثين  ؛ تحديد كيفية تدريس التربية اإلعالمية -القضية الرابعة
دمج داخل سـياق  أنها تُ، أم كمادة مستقلةبشأن ما إذا كان من األفضل تدريس التربية اإلعالمية 

أنه من األفضل تدريس التربية اإلعالمية كمادة مستقلة واقترح الباحث المواد الموجودة بالفعل، 
 .في كل مراحل التعليم

 يوجد جـدال بـين    ة تطبيق مناهج التربية اإلعالمية؛تحديد كيفي -القضية الخامسة
عالمية في التعليم قبل الجامعي فقط، أم الباحثين بشأن ما إذا كان من األفضل تدريس التربية اإل

من األفضل أن تدرس كافة مراحل التعليم، وتقترح هذه الدراسـة أن يمتـد تـدريس التربيـة     
اإلعالمية في كافة المراحل التعليمية وليست فقط وإنما أيضا تمتد إلي خارج المنظومة التعليمية 

 .وذلك من خالل األسرة ومؤسسات المجتمع المدني

 يوجد جدال بما إذا كان الغرض من التربية  الحماية مقابل التمكين؛ -ة السادسةالقضي
من اآلثار السلبية لوسائل اإلعالم أم أن الغرض تمكينهم مـن   النشء والشباباإلعالمية حماية 

التعامل مع وسائل اإلعالم في هذا العصر، وتقترح الدراسـة بأنـة يجـب تمكـين الطـالب      
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قرارات الصحيحة بشأن التعرض لوسائل اإلعالم وكيفية التعامـل مـع   وتشجيعهم علي اتخاذ ال
 .المضمون السلبي بشكل نشط

 القضية السابعة- ؛شاركة وسائل اإلعالم في التربية اإلعالميةم أن  ىناك مـن يـر  ه
برامج التربية اإلعالمية ال يجب أن تشارك فيها مؤسسات وسائل اإلعالم بالتمويل وهناك مـن  

 .يسمح بذلك

 مـن   ؛التركيز علي نصوص الثقافة الشعبية في التربية اإلعالمية -القضية الثامنة
في منازلهم والتـي   المتعلمين يومياالتركيز علي المواد اإلعالمية التي يتعرض لها  الضروري

ـ  ىمثل لديهم الثقافة الشعبية عند تدريبهم علتُ سـاعد  يوف مهارات التربية اإلعالمية ألن هذا س
 .ن المدرسة إلي البيت أيضاالتربية اإلعالمية م تمهارا نقل ىعل

 من  ؛واضحة ةربط التربية اإلعالمية بأجندة سياسية أو أيديولوجي -القضية التاسعة
أن ال ترتبط برامج التربية اإلعالمية بأجندة سياسية أو اجتماعية محددة، وإنما يجب  الضروري

مهارات التفكير النقدية عند تحليل مضامين وسائل  أن تكون غاية في حد ذاتها تهدف إلي تنمية
 .اإلعالم

  .سيتم التطرق لجميع هذه القضايا وأكثر بشئ من التفصيل في صفحات الكتاب القادمة

  :توصيات املؤمترات -اًثاني
المفوضـية  و اليونسـكو، : وعلى قمتهـا  اهتمت كثير من المنظمات الدولية  

وجامعـة   ،وسـيجيب  ،وااليسيسكو ،واتحاد الحضارات ،ومجلس االتحاد األوروبي ،األوروبية
وغيرهـا مـن    ،ومؤسسة نورديكوم الدولية لرعاية األطفال والشباب واإلعـالم  ،الدول العربية

فنظمـت  اإلعالمية،  التربيةختلف دول العالم بشأن مل الفوريبالدعوة لتقديم الدعم  ،المؤسسات
ن الماضي والحالي مجموعة مـن المـؤتمرات   عديد من الدول خالل السنوات الماضية من القر

أوصت عديد من واالجتماعات وورش العمل حول موضوع التربية اإلعالمية نظريا ومنهجيا، و
اإلعالميـة   التربيةمن خالل إدراج  على ضرورة إكساب مهارات التربية اإلعالمية المؤتمرات

 مكنهـا مـن تفـادي سـلبيات    ناشئة بما ي، ومد األجيال الالمختلفة السليمة في المناهج الدراسية
على ضرورة تطوير مفهوم التربيـة اإلعالميـة ليتسـع    كما أوصت اإلعالم،  مضامين وسائل

سيتم التطرق لهذة النقطة وأكثر بشئ من التفصـيل فـي صـفحات     ،ستجدات الحديثةلميشمل ال
  .الكتاب القادمة
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 :أقوال إعالمية مأثورة -ثالثًا
قوال المأثورة التي جعلت من التربية اإلعالمية حاجة ملحـة فـي   هناك العديد من األ 

 :عصرنا الحالة، يمكن سرد بعضها على الحو التالي
 يالرأ تهيئة يف جنودك ؛"كيف تصنع مذبحة ناجحة"من مقاله ، عالء األسواني. د 

 والمناصب األموال مقابل هؤالء، األمن مالءع من واإلعالميين الصحفيين عشرات هم العام
 وسائل لديهم، إرضائك أجل من شىء أى عمل عن يتورعون ال منك عليها يحصلون التى

 أخبار نشر إلى، المصطنعة القراء ورسائل شاهدينالم داخالتم من ابدء؛ فعالة كلها متنوعة
 سيكون .كامل بوقار األكاذيب يرددون استراتيجيين بخبراء االستعانة إلى، وقائع واختالق كاذبة

 سيظلون لكنهم.. . الواقع عن وأبعدها األكاذيب أغرب اختالق اإلعالميين هؤالء باستطاعة
 .النهاية يف يصدقوها حتى الناس على يرددونها

 ؛ "الشؤون المعنوية وميثاق شرف اإلعالم"من مقاله مصطفى النجار، . دثورة  نذم
 بعد بالفزع الناس أصابت ةإعالمي يتدن بموجة المصريون فوجئ الخامس والعشرين من يناير

 الفحش أنواع كل مارسوني الذين األشخاص بعض استضافة الفضائيات من عدد أدمن أن
 اإلعالميين بعض مارس بل هذا على األمر يقتصر لم. الجميع تجاه واألخالقية اللفظية والبذاءة
اتحريض رأى صاحب لكل والشيطنة الكراهية خطابات وتبنوا اسافر صارتو ختلف،م 

 اإلعالم لوزارة دور على اليوم راهني أحد ال. ريعم مهنى سقوط يف المرحلة عنوان االستباحة
 .بالسلب مصر ستقبلم على سيؤثر الذى السقوط هذا من مصر إنقاذ يف يالمدن جتمعالم وال

 والناشط السياسي  أستاذ اللغويات في معهد ماساشوستس للتقنية،  ناعوم تشومسكي
 اللقاءات من اكبير اعدد األمريكية اإلعالمية القنوات بثت العراق ىعل الحرب قبل ؛واإلعالمي

 هذه من إثنان فقط، العراق ىعل الحرب فكرة ناقشوني وعسكريين وإعالميين سياسيين مع
 تؤيد شخصيات مع كان لقاء ثالثمائة عن يزيد وما الحرب ترفض شخصيات مع تكان اللقاءات
 أن إال الحرب، يرفضون كانوا الذين واإلعالميين والسياسيين براءالخُ كثرة من الرغمب الحرب،

؛ الحرب تؤيد الناس كل أن األمريكي للمواطن الصورة لتخرج تم الفلترة أشكال من شكل
 .كلية رأيهم يغيروا أو رأيهم عن التعبير في الحرب يرفضون من يتردد بالتالي

 ؛  ي التقارير اإلخباريةعضو هيئة الصدق و الدقة ف، سيث أكرماناخطً ناكه اعام 
 ادور تلعب بأن تحدةالم الواليات طالبةم ىعل يقوم أمريكا في ىالكبر اإلعالم قنوات ختلفم في
 أو CNN فتخرج مجازرهم من بواحدة اإلسرائيليون يقوم بالتالي ؛الفلسطينية القضية في
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MSNBC الخبر لتذيع على سبيل المثال عقبوي الواليات علي إن: قائالً آخره في يعذالم 
 .فلسطين في يحدث ما حيال بدور تقوم أن المتحدة

 فهو األمريكي اإلعالم بها يتمتع التي بالحرية الشعور هو ؛األول: تأثيران لها العبارة
 هو الثاني؛ والتأثير. خوف بدون الفلسطينية القضية تجاه حيادهم ىعل السياسيين أو الرئيس يلوم
 أن مع، الحياد جانب ىعل وتقف الفلسطينية القضية في تتدخل ال أمريكا بأن اإليحاء هو حاألفد

 والعسكري المادي الدعم أشكال بكافة أمريكا تقوم بينما ؛أمريكي بسالح يقتلون الفلسطينيين
 .ألسرائيل والسياسي

 مرحلة في الحظت لقد؛ جورج أورويل تنقل ال الصحف أن حياتي من بكرةم حدث أي اأبد 
 ."فعال حدث كما

  تكن لم إنمالكوم إكس؛ أولئك وتحب.. . المقهورين تكره ستجعلك الصحف فإن.. احذر 
 .القهر يمارسون الذين

  في األساسية النقاط ضمن منلجورج أورويل؛ ١٩٨٤محمد عادل، الكالم عن رواية 
 ممن اأحد ألن ،اوحيد نفسه يجد فإنه ،حوله يحدث ما يرفض بدأ حين البطل أن القصة
 أساسي تأثير اأيض هذا .القطيع هذا عن الخارج الوحيد وهو، األفكار نفس يشاركه ال حوله
 يبثه الذي للتفكير العام الخط ىعل خرجت إن أنك فكرة.. احديثً اإلعالم تأثيرات من

 اثيرك تتردد بالتالي ؛اإلعالم ينقله ال اآلخر الجانب ألن، وحيد بأنك ستشعر فإنك اإلعالم
 .أجله من العمل و عنه والدفاع رأيك عن التعبير في

  فهو.. للقهر أداة هو البشر عقول تضليل إنباولو فرير؛ تسعى التي األدوات إحدى مثلي 
 .الخاصة ألهدافها الجماهير تطويع إلى خاللها من خبةالنُ

  كريس هدجز؛كيهل والحقيقة الخديعة بين يفرق أن يستطيع ال الذي جتمعالم ... 
 عظم ما يصلنا عن طريق شبكات  العاب السيرك السياسي؛: مصطفى محمود، كتاب. دم

ضباب  األخبار أكاذيب ومعلومات معدة سلفًا لتوزع على الشعب المرسوم له أن يعيش في
 .ال يعرف رأسه من رجليه... 

  ه والحسدالنقد وسيلة لإلصالح وتعديل المسار، وليس وسيلة لتفريغ شحنات الكرمهذبون؛. 
  مرر لك ما يريد هو أن تراه، وليس الحقيقة التي تُريدهامهذبون؛اإلعالم ي. 
  نتشرة، تتشابه على مهذبون؛في لجة التزييف اإلعالمي للحقائق، ومع األمية اإلعالمية الم

الكثير من الناس األمور، فيميلون للصمت من منطلق الصـمت وقـت الفـتن، فأحـذروا     
 .تخوينهم
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  عارض له يذكرني بإقصائية اإلعالم التقليدي القـديم،  مهذبون؛تعامل فصيل مع الفصيل الم
 .بأن الرسالة أحادية االتجاه، والمتلقي ليس له حق في شئ

  اإلعالم هو صورة األمة الناطقة بوعيها وحضارتها، فال تجعلوا الصورة زائفـة  مهذبون؛
 .فنضيع بين األمم

  مستقبلهم؛ بدالً من إفناء يجب علينا التفكير الدائمهذبون؛م في طُرق تنمية قدرات األطفال و
 .حياتهم فيما يعود بالضرر البالغ عليهم، من خالل متابعة وسائل اإلعالم

  ولكن بحرص... من يمتلك اإلعالم يمتلك العالم، فشاهد وأستمع واقرأ كما تشاء مهذبون؛ 
 .فال تجعلهم يتحكون بك

  فة ونقل األخبار والمعلومـات وليسـت وسـائل لتزييـف     وسائل اإلعالم للمعرمهذبون؛
فلزاما علينا في ظل اللغط اإلعالمي أن نتمسك بالمعرفة اإلعالمية البسيطة التـي  . الحقائق

 .تجعلنا بعيدا عن منطقة الخطر اإلعالمي

  لكن أحيانًا ال ينجح في ذلك... من يمتلك اإلعالم يصنع الحدث مهذبون؛. 

ؤسسة مهذبون قامت بتقدمي فقرة من خالل مواقع الشبكات االجتماعية اجلدير بالذكر أن م
بعنوان مهذبون والوعي اإلعالمي، ولذلك مت إستعراض عددا مما قامت بنشره مبا خيدم املوضـوع  

  .وبيان احلاجة إىل التربية اإلعالمية يف وقتنا احلايل

املُالحظة البحثية -ارابع:  
اإلطالع علـى األدبيـات والدراسـات السـابقة      ن خاللم تبلورت المالحظة البحثية    

المنظمات والمؤسسات حول العالم بترسيخ مفهوم التربية  األهمية الكبرى التي توليهاو، المرتبطة
كل ذلـك  . التقدم الهائل في مجال االتصال واإلعالمواإلنفالت اإلعالمي المتنامي، واإلعالمية، 

 .في وقتنا هذاملحة ة ضرورية جعل الحاجة إلى التربية اإلعالم

واألمل كل األمل، أن يحظى مجال التربية اإلعالمية باهتمام من قبل المعلمين والمتعلمين، 
األباء واألبناء، وسائل اإلعالم والعاملين بها، صناع القرارات التعليمية واإلعالمية في عالمنـا  

تحول هذا الكتاب مع مـا سـبقه مـن    اإلسالمي والعربي عامةً ومصرنا الحبيبة خاصةً، وأن ي
أدبيات وأبحاث ودراسات مرتبطة إلى أدوات إلدخال التربية اإلعالمية إلى المؤسسات الرسمية 

    .المؤسسات التعليمية واإلعالميةوإلى وغير الرسمية، 



 هيةالرتبية اإلعالمية، املفهوم واملا

 التربية اإلعالمية، مدخل مفاهيمي
 ًتحرير المفهوم وتطوره الزمني -أوال 
 التعريفات الصادرة عن مؤسسات ومنظمات
 التعريفات الصادرة عن باحثين 
 الرؤية التقليدية لمفهوم التربية اإلعالمية
 الرؤية الحديثة لمفهوم التربية اإلعالمي  
 اإشكالية العالقة بين التربية واإلعالم -ثاني
 التربية اإلعالمية كشكل من أشكال التربية  
 تداخل المفهوم مع مفاهيم أخرى ذات  -ثالثًا

عالقة

 التطور التاريخي للتربية اإلعالمية
 ًالتربية اإلعالمية؛ بين النشأة والتطور -أوال 
 االمؤتمرات الدولية الخاصـة ببلـورة    -ثاني

 مفهوم التربية اإلعالمية
 مستويات التربية اإلعالمية -ثالثًا 

 الثانيالفصل 
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اإلعالم في العصر الحاضر بشكل متسارع، وتطور تبعـا لـذلك الفهـم     مفهومتطور 
لطريقة عمل اإلعالم، وكيف يتعامل الناس مع وسائل اإلعالم، وللتربيـة اإلعالميـة تعريفـات    

ي أنها تلك التربيـة التـي   متعددة ذات مضمون متشابه ورؤية واحدة إجماالً، فهي جميعا تتفق ف
دمة ستخالمالمصطلحات تعددت تُقدم للفرد معرفة كيفية التعامل الواعي مع وسائل اإلعالم، وقد 

محمـد  ، فقد أشار مع وسائل اإلعالممجال اكتساب الوعي والمهارات الالزمة للتعامل للإلشارة 
اق المقدمة للمـؤتمر الـدولي   أن هذا التداخل ظهر واضحا في األور )١٠٤، ٢٠١٢(عبد الحميد 

أشار  م، بالرغم من اإلشارة إلى ذلك من قبل؛ حيث٢٠٠٧ُاألول للتربية اإلعالمية بالرياض عام 
م إلى أن هناك الكثير من النقـاش حـول   ١٩٩٠تقرير المؤتمر الدولي الثاني بجامعة تولز عام 

.المفهوم الصحيح

مهارات القدرة على الوصول إلـى الرسـائل    ماإلعالمية إطارا عاما يض تربيةال دتُعو
. اإلعالمية، وتحليلها، وتقويمها، وإنتاجها في كافة أشكالها المطبوعة، والمرئيـة، والمسـموعة  

فـي القـرن الحـادي     – ضمن مداخل كثيـرة  –مكن اعتماده مدخالً تربويا ي باإلضافة إلى أنها
الـوعي اإلعالمـي؛ أي    لى مجال اكتسابستخدمة لإلشارة إصطلحات الموتتعدد الم .والعشرين
الثقافة اإلعالميـة، المعرفـة اإلعالميـة، التعلـيم     : ، ومنهاوسائل اإلعالمالتعامل مع مهارات 

 .، التوعية اإلعالميةاإلعالمي، التربية اإلعالمية، محو األمية اإلعالمية

:التربية اإلعالمية، مدخل مفاهيمي .١
اإلعالمية الهيكل البنائي الذي ينمو ويتطـور فـي   تُشكل منظومة المفاهيم التربوية و 

إطاره علم التربية اإلعالمية، وتترابط تلك المفاهيم داخل اإلطار البحثي الشامل لعلـم التربيـة   
اإلعالمية عبر عالقات االستدالل المنطقي المعتمدة في األساس على المنهج االستقرائي الـذي  

ظرية إلى الفروض أو األفكار التي تُطرح للتفسـير، ثُـم   ينطلق من المالحظات أو المعطيات الن
يتحقق تجريبيا أو إمبيريقيا أو بالتحليل النظري من صحة األطروحـات، ومـن ثُـم تأسـيس     

 .مستويات أعلى من المفاهيم واألفكار يندرج أسفلها المزيد من عناصر المجال

اإلعالمية كمجال بيني يتقـاطع   نشأ مفهوم التربيةوحدة بناء المعرفة، وقد  ؛المفهوم هوف  
، إضافة إلى ما تشمله تلك ، والمعلوماتيةواإلعالم ، واالتصال،التربية: ، أهمهامع عدة مجاالت
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، فالمدرسة كمؤسسة تربوية اجتماعيـة تعنـى   المجاالت من وسائل تُكنولوجية ووسائط متعددة
تغيرات العصر بالشكل الذي يهدف للبتربية األفراد في إطار مجتمـع  تكيف اإليجابي بين قيم الم

وثوابته وثقافته من جهة وبين ضرورة االنفتاح على اآلخر من جهة أخرى، واإلعالم بوصـفه  
عد ، والتكنولوجيا التي تُواحد الوسيلة األقوى في القرن الحادي والعشرين للتأثير والترفيه في آن

  .بكل تفاصيله ومجاالته العصرسمة 

  :بعض النقاط الرئيسية، أمهها ل واضح علىهذا التقاطع أثر بشك  
 وتطوره الزمني تحرير المفهوم. 
 إشكالية العالقة بين التربية واإلعالم. 
 مع مفاهيم أخرى ذات عالقة المفهوم تداخل. 

  .وفيما يلي شرح لهذه النقاط بشئ من التفصيل  

  :حترير املفهوم وتطوره الزمين -أوالً
ختلفـة  الم المفـاهيم ا من ال التربية اإلعالمية عددفي مج ين والمتخصصينيجد الباحث  

و لمفهوم التربية اإلعالمية، اترادفالتي يتم تقديمها للقارئ كمتلـك المفـاهيم   سمياتتختلف م 
ـ  تلك افيه التي سيتمطبيعة الوسيلة، والمكان ستهدف، حسب الجمهور الم ـ التوعية، وأيض ا ا وفقً

للسياق المومع . د لهدفها، ومضمونهاحدحيط بها، والمتعدسـميات ذات العالقـة    دالمفاهيم والم
صطلحاتها، وسماتها؛ إال أنها مترادفـات تُشـير فـي    بالتربية اإلعالمية، وكفايتها، ومع تنوع م

كـان  لذا  ناك فروق بين تلك المفاهيم والمسميات،ومع ذلك ه، مضمون ومعنى واحدلجوهرها 
به بينه وبين مفاهيم أخرى ذات عالقةبشكل دقيق وبيان الفرق  المفهوم هم تحرير هذامن الم.  

 نيصطلحناك مهإذا كان من الصعب تحديد معنى للتربية اإلعالمية كمصطلح، إال أن ف  
 ،ما في األدبيات والبحوث األجنبية التي تبحث في التربية اإلعالميـة يتكرر استخدامه ،نيأساسي
ا فـي أوروبـا،   األكثر استخدام انصطلحالم :موه ؛والتربية اإلعالمية التعليم اإلعالمي :وهما

 :وهـو  ؛، أو المعرفية اإلعالميـة محو األمية اإلعالميةو. ”Media Education“ ترجمة عن
ترجمة عنواستراليا والدول األخرى الرائدة في هذا المجال ا في كندا وأمريكااألكثر استخدام ، 

“Media Literacy” سـماح الدسـوقي،   (المضـمون  المعنى ومترادفان يشيران لنفس ، وهما
ـ   صـطلح يشيع استخدام مأما في األدبيات واألبحاث العربية فُ .)١٢، ٢٠٠٨  ،ةالتربيـة اإلعالمي
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 Media“ صـطلح األول كترجمـة حرفيـة للم  الـوعي اإلعالمـي    وأ ،والثقافة اإلعالميـة أ

Education”، صطلح الثـاني وترجمة ضمنية للم “Media Literacy”     باعتبـار أن محـو
شكل ثقافة إعالميةاألمية اإلعالمية ي.  

يعد المصطلح األساسـي   ”Media Literacy“أن )٤٦، ٢٠٠٩(إبتسام الجندي وترى     
والشامل مقارنةً بالمصطلحات األخرى، فالبعض يرون أنها مهارة، وآخـرون يرونهـا معرفـة    

للعالم، وقد تكون هذه االختالفات بـين البـاحثين فـي     مكتسبة، والبعض اآلخر يرونها منظورا
وسببا أخر . )Livingstone, 2007(اختالف التعريفات  ىرؤيتهم للتربية اإلعالمية سببا يؤدي إل

للتربيـة   الجمعية الوطنية للتربيـة اإلعالميـة فتضـع مصـطلح    أما  .ألهمية التربية اإلعالمية
ويعد هذا  ،”Media Literacy Education“ بقيين، وهويجمع بين المصطلحين السا اإلعالمية

عد جزءصطلح أعم وأشمل ألن تعليم اإلعالم يا من التربية اإلعالميةالما أساسي.  

كما تهدف التربية اإلعالمية إلى تكوين وعي نحو وسائل اإلعالم؛ خاصـةً الحديثـة       
 ”Media and Information Literacy“مصطلح التربية اإلعالمية والمعلوماتية منها، فظهر 
 New Media Literacy“ التربيـة اإلعالميـة فـي زمـن اإلعـالم الجديـد       أو مصـطلح 

Education” نهـذا واإلعالم، واالتصال، والتربية، والمعلوماتية، : من تالحم كل من ينالناتج 
تي تُتيح للمواطنين ال) المعرفة، المهارات، المواقف(إلى الكفاءات األساسية  انيشيرالمصطلحان 

 الناقـد التعامل مع وسائل اإلعالم ومصادر المعلومات األخرى على نحو فعال، وتطوير التفكير 
 تكـوين  ؛ أيومهارات التعلم مدى الحياة في سبيل تنشئة اجتماعية تجعل منهم مواطنين فـاعلين 

تكنولوجيا المعلومات واالتصال معـا للوصـول إلـى    الناقد والمبدع لستخدام االب مهارات تسمح
  .م إعادة صياغتها وإنتاجها مرة أخرى بطريقة إبداعية مسئولةثُ مختلفةاإلعالمية ال المضامين

    جسـد وهفـي   ناك العديد من صور المفاهيم األساسية للتربية اإلعالمية، الكثير منها م
، وظهر جليا العديد من التعريفـات  اعمليا هناك تداخل كبير بينهالوثائق المنهجية حول العالم، و

 األدبيـات ومراجعة  االستطالعيةالقراءات الزمني للمفهوم؛ وذلك من خالل  التي أبرزت التطور
والعربية المتفاوتة في دالالتها، سواء كانت تلك التعريفات صادرة أ منها الغربية المرتبطة سواء

. تخصصين في هذا المجالاحثين ومعن مؤسسات أو منظمات، أو تلك التعريفات الصادرة عن ب
  .وفيما يلي سرد لهذه التعريفات بشئ من التفصيل
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 التعريفات الصادرة عن مؤسسات ومنظمات:  
ـ العديد من التعريفات الخاصة بمجال التربية اإلعالميـة الصـادرة    هناك ن مؤسسـات  م

  .ومنظمات، فيما يلي عرض ألبرزها، وذلك حسب التسلسل الزمني لها

ــادر بــن الشــيخعأورد    ــيلم تعريــف  )٢٢، ٢٠٠٥( بــد الق ــدولي للف ــس ال المجل
م للتربيــة ١٩٧٣عــام  ”IFTC: International Film and TV Council“والتلفزيـون 

دراسة وتدريس وسائل االتصال واإلعالم الحديثة باعتبارها جزا مـن حقـل   ": اإلعالمية، بأنها
خالفًا الستعماله وتوظيفه كوسيط مساعد معرفي له خصوصيته على المستوى النظري والعملي 

ويالحظ أن اجلزء االول من التعريـف اخلـاص بدراسـة     ".في الرياضيات والعلوم والجغرافيا
وتدريس وسائل االتصال واإلعالم أقرب ما يكون إىل مفهوم اإلعالم التعليمي، أما اجلزء األخري 

أقرب ما يكـون إىل   والعلوم واجلغرافيااستعماله وتوظيفه كوسيط مساعد يف الرياضيات اخلاص ب
 .مفهوم اإلعالم التربوي

م الذي ١٩٧٩تم استكماله في ملتقى خبراء اليونسكو في باريس عام  والتعريف السابق
كل طرق الدراسة والـتعلُم والتـدريس لكـل    : أنتهى إلى تبني مفهوم التربية اإلعالمية ليغطي

م األساسي، التعليم الثانوي، التعليم الجامعي، التعليم مـدى  التعلي(التعليمية  المستويات والمراحل
وفي كل الظروف، التاريخ، االبتكار، اإلبداع، االستخدام وتقـويم اإلعـالم كممارسـة    ) الحياة

وتقنيات، التأثيرات االجتماعية، مضامين وسائل اإلعالم، المشاركة، والتكيف، وإدراكهم حـول  
  .(Uuisco, 1984, 8)االقتراب من هذه الوسائل دور وسائل اإلعالم اإلبداعية و

التربيـة اإلعالميـة،    ”Grunwald Declaration, 1982“ جرانوالد وعرف إعالن  
تؤسس لفهم نقدي لظاهرة االتصال ووسائله لدى األفراد، باعتبار أن التربية اإلعالميـة  : "بأنها

وبالتالي رفع كفاءة  ؛الوعي النقدي تعليم المعارف والمهارات والسلوكيات التي تُدعم وتُشجع نمو
  ".مستخدمي وسائل اإلعالم

  :منها، (Buckingham, 2001, 3) وقد مشل هذا التعريف بعض املفاهيم األساسية
  مـن أجـل    –التقليدية والجديـدة  –شمل مفهوم التربية اإلعالمية كافة وسائل اإلعالم

 .فقط التقليديةهوم قاصرا على الوسائل وضع مفهوم أشمل للتربية اإلعالمية، حتى ال يكون المف
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    تهدف التربية اإلعالمية إلى تدريس طبيعة وسائل اإلعالم وليس التـدريس باسـتخدام
 .وسائل اإلعالم، ومن ثم ال يجب أن نخلط بين التربية اإلعالمية وبين تقنية التعليم

 شاركة الفعالةالمسئولة، حتى يتمكن  تهدف التربية اإلعالمية على تنمية الفهم الناقد والم
من تفسير الرسائل اإلعالمية بصورة سليمة ومن ثم إطالق أحكام سـليمة وفقًـا لهـذه     األفراد

 .الرسائل

عالجة المقدرة على القراءة وم": أنهابم التربية اإلعالمية، ١٩٩٠ توماس تقرير عرفو  
أما المـؤتمر   .)٨، ٢٠٠٧ حسن عايل،( "جتمعالم فيشاركة بشكل كامل تتم الم لكيالمعلومات، 

ـ  " :أنهام عرفها على ١٩٩٢القومي للتربية اإلعالمية بالواليات المتحدة األمريكية  درة تنميـة قُ
 تعـددة عبـر   الفرد على الوصول للرسائل اإلعالمية وتحليلها وتقويمها، وإنتاجها ألغـراض م

في المؤتمر من خـالل   وقد اتفق المشاركون .(Silverblatt, 2001, 9)" مختلف وسائل اإلعالم
 A report of the National Leadership Conference on“التقرير الختـامي للمـؤتمر  

Media literacy” قُدرة المواطن على الدخول للمعلومـات، وتحليلهـا، وإنتاجهـا    : "على أنها
، إذا يحمل هـذ التعريـف وعـدا لألفـراد بقيـادتهم لحيـاة أكثـر خبـرة         "ألغراض محددة

(Aufderheid, 1992, 6).  

ويعد هذا التعريف هو األكثر تداوالً وقبوالً في الدراسات التربويـة، والـذي تعتمـده    
األنظمة التربوية المهتمة بالتربية اإلعالمية في تطبيقاتها المختلفة حسـب رؤيـة كـل نظـام     

ر أساسي كعنص مع إضافة عنصر اإلنتاج هدف احلماية وهدف التمكنيوإمكاناته، فقد جمع بين 
ويتفق الكثير من الرواد والباحثين على أن هذا التعريف يؤكد على أن المتلقي  .للتربية اإلعالمية

 مهـارات ضمن مهارات التعلـيم التقليديـة و  يكون فيه متعلما وعامالً، وهو يت "مستخدم نشط"
  .العليا التفكير

القـدرة  " :بأنها ،”Aspen Institute, 1993“ معهد أسبن التربية اإلعالمية يعرفو    
 "على الوصول بشكل استراتيجي إلي الرسائل اإلعالمية، وتحليلها ونقلها بصيغ عديدة ومتنوعـة 

(Hobbs, 1998).  ن فيستخدم على نطاق واسع، فوظيفة التربية اإلعالمية تكموهو التعريف الم
عرفها المجلـس  يو .(Antonio, 2013, 4) تعلُم المهارات العملية لكيفية قراءة الرسائل اإلعالمية

القـدرة علـى االختيـار،    : "، بأنهاتحدة األمريكيةالقومي لوسائل اإلعالم الالسلكية بالواليات الم
والقـدرة علـى السـؤال،     –يف سياق املضمون والشكل والتأثري والصناعة واإلنتـاج  –والفهم 
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العميـق لوسـائل اإلعـالم التـي     والتقويم، واإلعداد، واإلنتاج واالستجابة القائمة على التفكير 
اإلعالمية هي تعرض واعٍ ويقظ لوسائل اإلعالم، وحكم قائم  التربيةأن  وهو ما يؤكد". نستهلكها

  .(Silverblatt, 1995) على التأمل وعمق التفكير

التربية الناتجة عـن  " :بأنها، )٨٩، ١٩٩٩( الخليج لدولالعربي  التربية مكتب ويعرفها    
 التعامـل " :بأنهايعرف التربية اإلعالمية،  )١، ١٩٩٩( فيينا مؤتمرأما ". اإلعالماستخدام وسائط 

 أفـراد  مكِّـن تُ ة، فهيختلفالم واالتصال المعلومات تقنيات قدمهاتُ التي اإلعالم وسائل جميع مع
الفهم اكتساب من معـجتالم مالمفـي  سـتخدم تُ لوسائل االتصال اإلعالمي التي تقد جـتمعهم، م 

 االتصال في اإلعالم وسائل استخدام في المهارات واكتساب بها، تعمل التي الطريقة فهم وكذلك
  ".باآلخرين

  :جتمع لآليتتضمن تعلم أفراد املُمن خالل هذا التعريف، جند أن التربية اإلعالمية 
 كيفية تحليل وتقديم انعكاس آلرائهم النقدية؛ وكذلك إنتاج النصوص اإلعالمية. 
  على مصادر النصوص اإلعالمية والمقاصد السياسية واالجتماعيـة والتجاريـة   التعرف

 .والثقافية منها، وكذلك السياق الذي وردت فيه
 فهم وتفسير الرسائل والقيم التي تُقدم من خالل وسائل اإلعالم . 
     ناسبة للتعبير عن رسائلهم الخاصة أو قصصـهم بمـا يكفـلاختيار وسائل اإلعالم الم

 .جمهور المستهدفوصولها لل
 الوصول إلى وسائل اإلعالم أو المطالبة بالوصول إليها بهدف التلقي أو اإلنتاج .  

 مصـادر  علـى  التعرف" :بأنهاالتربية اإلعالمية،  )٢-١، ٢٠٠٢(أشبيلية  ندوة وعرفت  
؛ فيه تَرِد الذي والسياق والثقافية والتجارية واالجتماعية السياسية وأهدافها ،اإلعالمية النصوص

 اإلعالمية ائلـالرس سيرـوتف مواد،ـال هذه اجـوإنت اإلعالمية، للموادالناقد  التحليل يشمل ذلك
 ووسـائله  اإلعـالم  عـن  والتعلُّم بالتعليم يرتبط المفهوم هذا أن، إضافة إلى تحتويها التي والقيم

وليس ختلفةالم يـف يتضـح أن   من هذا التعر". اإلعالم وسائل طريق عن تعليمية عملية جردم
ـا وغري رمسييتطلب اإلعالمية  التربيةتفعيل  ـًا رمسي   .تعليم

 (CML: Center of Media Literacy, 2003)ويعرفها مركز التربية اإلعالميـة    
المقدرة على تفسير وبناء المعنى الشخصي مـن الرسـائل   : "بأنهابالواليات المتحدة األمريكية، 
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تيار وتوجيه األسئلة والوعي بما يجري حول الفرد بدالً مـن أن  اإلعالمية، والمقدرة على االخ
 NAMLE: National)أما المنظمة الدولية للتربية اإلعالمية ". يكون سلبيا ومعرضا لالختراق

Association for Media Literacy Education, 2006)  القـدرة علـى   ": تُعرفها، بأنهـا
مثِّل رد فعل تداخلة بطبيعتها، وهى تُختلفة مرق ممات بطُوتقييم وتوصيل المعلوالمعرفة وتحليل 

  ."حيط بناتُ التيعقّدة اإللكترونية واإلعالمية للبيئة الم ودافعي طبيعي

: ، بأنهاالتربية اإلعالمية NMC: New Media Consortium, 2006ويعرف   
" والرقمية والبصرية توبةوالمك الشفهية الثقافة فيها تتداخل التي والمهارات القدرات مجموعة"

(Henry et al, 2006, 19).  كمافيالتربية التي ": ، بأنها)٢٠٠٧(دليل الثقافة اإلعالمية ها عر
كيفية قراءة الرسائل اإلعالمية، وتحليلها، وتقييمها، وإبداعها بمجموعة  الطالبم تهدف إلى تعلُ

: ، بأنها)٢٠٠٧(ربية اإلعالمية بالرياض المؤتمر الدولي األول للتوعرفها  ."متنوعة من األشكال
عملية ذات طابع تمكيني تفاعلي، تُمكن النشء من تنمية مهارات التعامل لفهم الثقافة اإلعالمية "

التي تُحيط بهم مما ينعكس على حسن االنتقاء والتعامل مع وسائل اإلعالم وأيضا المشاركة فيها 
  ".بصورة فاعلة

مية للمدرسين والطلبة والوالدين والمحترفين، الذي وضعته وأوضح دليل التربية اإلعال
وأن . عملية تعليم وتعلُم عن وسائل اإلعالم :هي ،م أن التربية اإلعالمية٢٠٠٦اليونسكو عام 

  .المعرفة اإلعالمية هي النتاج لهذا التعليم والتعلم

تربيـة  ": بأنهـا  التربية اإلعالمية، )٢٠٠٧(مؤتمر التربية اإلعالمية بالكويت ويعرف   
تختص بتقديم إطار علمي، وأصول تدريس منهجية للثقافة اإلعالمية التي تُساهم في بناء مواطن 
القرن الحادي والعشرين، فهي تعني بتنمية أساليب التفكير الناقد وتنمية مهـارات المـتعلم فـي    

باإلضافة إلى تدريبـه  البحث والتحقق والتحليل والتقويم لكل ما يعرض عبر الوسائل اإلعالمية، 
 ."على مهارات التواصل كالتعبير واإلنتاج باستخدام فنون وأدوات وسائط اإلعـالم المتنوعـة  

باإلضـافة إلـى    ،جتمععلى تعميق الفهم العام لدور وسائل اإلعالم في الم يعملوذلك التعريف 
وتوافر القـدرة علـى    إمداد المواطن بالمهارات األساسية الالزمة لتحقيق الفهم الكامل للحقائق

: التربيـة اإلعالميـة، بأنهـا    من ثم تُوصفو ،)Toman & Joltz, 2006( التعبير عن الذات
التربية التي يصبح بموجبها الفرد على درجة من الثقافة اإلعالمية، ومن ثم يصبح قادرا علـى  "

  .)Media Literacy Week, 2009(" الفهم الناقد لطبيعة وأساليب وتأثير الرسائل اإلعالمية



  

  
  - ٢٢ -  

 التربية اإلعالمية؛ املفهوم واملاهية

التربيـة اإلعالميـة،    )Euro Media Literacy, 2009( االتحاد األوروبـي وعرف   
القدرة على الوصول إلى وسائل اإلعالم والفهم والتقييم الناقـد للمضـامين اإلعالميـة،    : "بأنها

  ."باإلضافة إلى القدرة على إنتاج مجموعة متنوعة من الرسائل في العديد من السياقات

  :، وهيةمن هذا التعريف، أنه يقوم على عناصر ثالث نستنبط
 وسائل اإلعالم والمضامين اإلعالمية :الوصول إلى. 
 القدرة على فهم الرسائل اإلعالمية والوعي بتأثيرات وسائل اإلعالم: المدخل النقدي. 
 القدرة على االتصال أو مهارات اإلنتاج اإلعالمي: اإلنتاج الخالق. 

 Perez Totneroتعريـف أخـر أورده   في لتربية اإلعالمية كو اوعرفت منظمة اليونس

الجهود التربوية والتعليمية لتطوير بعض المعارف والمهارات المرتبطـة  : "، بأنها(75 ,2010)
االتحـاد   يعرفو .يالحظ أن هذا التعريف أقرب ما يكون إىل اإلعالم التربوي". بوسائل اإلعالم

المعرفـة  " :بأنهـا  ،التربية اإلعالميـة  (IFLA, 2011) اتالدولي لجمعيات ومؤسسات المكتب
والسلوكيات ومجموعة المهارات الالزمة للوصول إلى المعلومات، وكيفيـة تحليلهـا ونقـدها    

 ."وترتيبها بعد الحصول عليها، وكيفية استخدامها بصورة أخالقية

  باحثني عنالتعريفات الصادرة: 
لمؤسسات والمنظمات؛ صاغ العديد من البـاحثون  بناءا على التعريفات التي وضعتها ا    

والمتخصصون بعض من التعريفات الخاصة بموضوع التربية اإلعالمية، تُعبر كل منهـا عـن   
 :من أهم هذه التعريفات وذلك حسب التسلسل الزمني، ما يليوتوجه واهتمام واضعه، 

ميع الجهود واألنشطة ج": للتربية اإلعالمية، بأنها )١٠، ١٩٩٠(إسماعيل دياب تعريف     
التي تبثها وسائل اإلعالم، والتي تُساعد  –خاصة الرسائل اإلعالمية –اإلعالمية الواعية والهادفة 

الروحيـة، والعقليـة،   : على بناء اإلنسان المسلم وإعداده من جميع النواحي، ومنهـا النـواحي  
سئوليته وأداء رسالة مجتمعـه  واألخالقية، واالجتماعية، واالقتصادية؛ ليتمكن من حسن إدراك م

يالحظ على هذا التعريف أنه يقترب من ". اإلسالمي وأفراده، والتي كلفه بها اهللا سبحانه وتعـالى 
  .مفهوم الرسالة اإلعالمية التربوية
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ومن التعريفات المبكرة والدقيقة والمركزة للتربية اإلعالميـة التعريـف الـذي أوردة    
Silverblatt (1995, 8)، وجـاء فيـه أن التربيـة     أحد الرواد األوائل في هـذا المجـال   وهو

الوعي بتأثير وسائل اإلعالم على الفرد والمجتمـع وفهـم عمليـة االتصـال     ": ، هياإلعالمية
الجماهيري وتطوير إستراتيجيات تُمكننا من تحليل ومناقشة الرسائل اإلعالمية وتنمية االستمتاع 

التربيـة  ) ٤٥٦، ١٩٩٥(علي فلبمـان  ويعرف  ".وسائل اإلعالم الجمالي والفهم والتقدير لمضمون
العملية التي يمكن بها توظيف وسائل اإلعالم المختلفة؛ السـتغالل البـرامج   ": اإلعالمية، بأنها

اإلعالمية كأسلوب جديد في بث مضمون تربوي تعليمي، يتيح تقديم المعلومات باختالف أنواعها 
عليها بطريقة منظمة وميسرة، تُلبي حاجات األفراد والمجتمـع   وأشكالها ومصادرها، والحصول

يالحظ على هذا التعريف أنه أقرب ما يكـون إىل مفهـوم اإلعـالم    ". من المعارف والخبرات
  .التعليمي

الواجبـات  " :بأنهـا  ،)١٩٩٥(محمد منير  وفي تعريف بسيط للتربية اإلعالمية، يعرفها
على هذا التعريف أنه أقرب ما يكـون إىل مفهـوم اإلعـالم     يالحظ". التربوية لوسائل اإلعالم

تعليم فنـون اإلعـالم   ": التربية اإلعالمية، بأنها )٢٣، ١٩٩٥(محمد عبد الحميد وعرف . التربوي
معرفة كيف تعمل وسائل ":، بأنهاPaul Messaris (1998)ويعرفها  ".الب المؤسسة التعليميةلطُ

الحظ أن التعريفات السابقة أقتصرت على تعليم وي. (Rubin, 1998, 3-4)" اإلعالم في المجتمع
  .اإلعالم

التربية اإلعالمية،  Justin Lewis & Sut Jhally (1998, 109-120)ويعرف كل من     
فهم العوامل الثقافية واالقتصادية والسياسية والتكنولوجية المؤثرة في إنتاج وتوزيع وإبداع " :بأنها

تعلـيم  " :فيعرف التربية اإلعالمية، بأنهـا ، Mc Brian (1999, 33)أما . "رسائل وسائل اإلعالم
وتزويدهم باإلمكانـات التخـاذ خيـارات     الطالب كيفية تقويم الصورة اإلعالمية التي تُحيط بهم

إعطـاء  ": ، بأنها)٧٥، ١٩٩٩(اللقاني والجمل ويعرفها كل من ". مسئولة عن ما يسمعونه ويرونه
عارف والمفاهيم والمهارات الخاصة بالتعامل مع اإلعالم وكيفيـة االسـتفادة   الطالب قدرا من الم

  ". من المعارف المتوفرة فيه

الفهـم التحليلـي   " :التربية اإلعالميـة، أنهـا   James Brown (2001, 681)ويعرف     
اليـة  االنعكاسي التأملي لما تُقدمه وسائل اإلعالم المختلفة، بما في ذلك األفالم ومكوناتهـا الجم 
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والسياق االقتصادي واالجتماعي للمضمون اإلعالمي، والقدرة على التفاعل مع وسائل اإلعـالم  
 Abdullahويعرف  ".إلعداد منتجات مسموعة ومرئية، والتمكن من التأثير على صناع القرار

قـدي،  اكتساب القُدرة على الفهـم الن : "بأنها تعريف أكثر تفصيالً،التربية اإلعالمية في  (2001)
والسؤال والتقويم لكيفية عمل وسائل اإلعالم وإنتاجها للمعنى، وكيف يتم تنظيمها، وكيف تعـدل  

وهـو مـا   ". وتبني الحقيقة، وكيف تؤثر في حياتنا، وربما تتضمن القدرة على اإلنتاج اإلعالمي
  .يشري لعناصر وأهداف التربية اإلعالمية بشكل أكثر تفصيالً

التربية اإلعالميـة،   Terikwal & Michael Gamble (2002, 59)ويعرف كل من 
القدرة على أن نُفسر بوعي كامل وانتباه المعاني والتأثيرات اإليجابية والسـلبية لرسـائل   ": بأنها

التربيـة اإلعالميـة بمفهومهـا     فقد عرف ،Wilson (2002)أما  ".وسائل اإلعالم التي تواجهنا
ويعرفهـا   ".يقرأ ويكتب ويفسر رسائل اإلعـالم المتنوعـة  تمكين الفرد من أن : "البسيط، بأنها

Henry (2003, 127)، تعددة األشكال من : "بأنهاالقدرة على الوصول وتحليل وسائل االتصال الم
وسائل مقروءة ومكتوبة وتمكين الشخص من التفكير النقدي حول ما نرى ونسمع ونقـرأ فـي   

ن والسينما واإلعالنات، وكذلك تعليم الفرد كيفيـة  الكتب والصحف والمجالت واإلذاعة والتلفزيو
  ".إنشاء الرسائل باستخدام الوسائل المطبوعة والسمعية والمرئية والوسائط المتعددة

 )٣٢-٢١، ٢٠٠٣(عبد اللطيف حمزة، ومحمد عبد الحميد، وأمال سعد : ويضع كل من    
المؤسسات التعليمية، وتنمية الحـس  تعليم فنون اإلعالم في : "أنهاللتربية اإلعالمية على  تعريف

اإلعالمي لدى الطالب فى مراحله المتقدمة بما يؤدى إلى تكوين حس نقدي سليم يجعله يسـتطيع  
لتربيـة  ا )٣٢، ٢٠٠٤( السـمرى  اهللا هبـة تُعـرف  كما  ".اختيار الرسائل اإلتصالية بفهم ووعى

عالم المختلفة، وكيف تُنَظم، وكيف قُدرة الطفل على فهم كيف تعمل وسائل اإل" :أنها، باإلعالمية
يتم إعداد المادة التي تُقدم من خاللها، وكيف يتم استخدامها بحكمة؛ أي كيف يمكن لنا أن نخلـق  
من األطفال مفكرين ناقدين ومنتجين ومبدعين للعديد مـن الرسـائل التـي تسـتخدم الصـوت      

  ".والصورة واللغة

تمكـين  ": التربية اإلعالمية، بأنها Strasburger& Wilson (2004)ويعرف كل من     
الفرد من أن يقرأ ويكتُب ويفسر رسائل اإلعالم وينتُج معنى، وكيف يتم تنظيمها، وكيف تُعـدل  

وتُعرفهـا   ".وتبنى الحقيقة، وكيف تؤثر في حياتنا، وربما تتضمن القدرة على اإلنتاج اإلعالمـي 
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لطالب المؤسسات التعليمية مع مالحظة أنها فنون االتصال ": بأنها ،)١٠٧، ٢٠٠٤(حنان يوسف 
نشاط حر ال يعتمد على حصة دراسية، وله منهج ونشاط يمارس في مؤسسات تعليمية؛ ويمكـن  

صحافة، وإذاعة مدرسية، ومسـرح مدرسـي،   : أن يندرج تحت مسمى تربية إعالمية، كل من
الحـظ  وي". ات، معارضالمحاضرات، ندوات، مناظر: وأنشطة خاصة باالتصال المباشر، مثل

  .أن ذلك التعريف يتداخل مع مفهوم اإلعالم املدرسي

شكل من أشكال التعليم ": التربية اإلعالمية، بأنها )١٢٢، ٢٠٠٥(عبد اهللا الزلب ويعرف 
واكتساب المهارات، يهدف إلى إكساب الطلبة حسا نقديا بشأن كل إنتاج إعالمي قد يعترضـهم،  

التدفق الهائل من الرسائل اإلعالمية يوميا وتمكينهم من االختيار المتميـز   وكيفية التعامل مع هذا
تكوين القُدرة علـى قـراءة االتصـال    " :بأنها ،Me Dermott (2005, 85)ويعرفها  ."والمالئم

وتحليله وتقويمه وإنتاجه، فالوعي اإلعالمي ال يقتصر على جانب التلقي والنقد فقط؛ بل يجب أن 
شاركة الواعية والهادفة إلنتاج المحتوي اإلعالمييتعدى إلى الم."  

القدرة علـى تفسـير وخلـق    ": التربية اإلعالمية، بأنها ،Thoman (2007(وترى  
ـ   والمعاني من آالف الرسائل التي نتلقاها كرموز مرئية أو لفظية كل يوم من التلفزيون والرادي

ضا القدرة على االختيار واالنتقاء من هذه والكمبيوتر والجرائد والمجالت واإلعالنات، وتعني أي
الرسائل والقدرة على أن تكون واعيا بما يدور حولك وأال تكون سلبيا أو عرضة للتأثر برسـائل  

  ".وسائل اإلعالم

القـدرة علـى الحكـم علـى     " :التربية اإلعالمية، بأنها )٢٠٠٧(سعيد حارب  ويعرف    
والجماعة مـن المصـادر اإلعالميـة وتُشـكل معتقـداتهم      المضامين الثقافية التي يتلقاها الفرد 

وتصوراتهم ومفاهيمهم وقيمهم التي تؤثر في تكوين سلوكياتهم وعـاداتهم وتقاليـدهم وأنمـاط    
تعليم وسائل اإلعالم وأساليبها ": بأنها ،التربية اإلعالمية )٢٠٠٨( الحيزان محمدويعرف ". حياتهم

الحظ أن ذلك التعريف يتداخل مـع مفهـوم تعلـيم    وي. "من أجل توظيفها في المجال التربوي
  .اإلعالم واإلعالم التعليمي

األسلوب الذي ": فيعرف التربية اإلعالمية، بأنها، José Manuel (2008, 103(أما     
يستخدم لتوضيح مهارات وقدرات الطلبة التي تتطلب الوعي بالتعليم المتطور في مجال بيئة 

ويعرف  ".ل التعليم اإللكتروني والوسائط المتعددة في مجتمع المعلوماتاالتصاالت الحديثة مث
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 التعامل على تدريبهمو الطالب تعليم إلى تهدف عملية: "التربية اإلعالمية، بأنها )٢٠٠٨(أبو فودة 
 اآلثار من تفادةـواالس السلبية، اآلثار وتجنب واإلدراك، تقاءـاالن يـف المـاإلع محتوى مع

 منطق عن اترفعو إيجابية أكثر ويكون بالتكنولوجيا، االنبهار من الفرد يتحرر بحيث ،اإليجابية
  ".اإلعالمية العملية نتجاتم انتقاء في وليةئومس اوعي وأكثر السهولة،

إكساب الطالب المعارف واالتجاهـات  " :أنها، ب)١٢، ٢٠٠٨(سماح الدسوقي وتُعرفها     
من القدرة على الدخول واالستخدام الجيـد لوسـائل اإلعـالم     والمهارات اإلعالمية التي تُمكنهم

المختلفة، والفهم للرسائل اإلعالمية وتحليلها وتقويمها وإنتاجها بمختلف أشكالها، بهدف تنشـئتهم  
  ".كمواطنين إيجابيين ونشطين وناقدين في تعاملهم مع اإلعالم بمختلف وسائله

التربيـة   Brook Erin Duffy& Joseph Turow (2008, 42)ويعرف كـل مـن   
مجموعة من وجهات النظر التي نستخدمها بنشاط للكشف عـن أنفسـنا إلـى    ": بأنها اإلعالمية،

وسائل اإلعالم لتفسير معنى الرسائل التي نستقبلها، ويمكن أن نبني وجهات نظرنا مـن ُأسـس   
مهارتنا التـي تتبـع    معرفية، وللقيام بذلك يجب أن نكون بحاجة إلى أدوات ومواد خام أال وهي

ويقصد باالستخدام الفعال أن نكـون علـى درايـة كاملـة      ".وسائل اإلعالم المعروضة علينا
بالرسائل اإلعالمية والتفاعل معها، وهناك اجتاه أساسي للتربية اإلعالمية متمثل يف انتقاد وسـائل  

جة أن تكون أكثر حرصا ووعيـا  اإلعالم والتركيز على آثاره السلبية، فإا تشري إىل أن الناس حبا
 .بوسائل اإلعالم

القدرة على تقيـيم قـوة   ": التربية اإلعالمية، بأنها )١٧٩، ٢٠٠٨(عصام جابر ويعرف     
المرئيات والمؤثرات الصوتية والرسائل واستخدام تلك القوة لمواجهة وتحويل الرسائل الرقميـة  

 Carlsson, et alويعرفها  ".بصيغ جديدة ومن ثم االتصال بشكل مؤهل لنشرها وإعادة تكييفها

التوظيف األمثل لوسائل االتصال الجماهيري في إنجاز األهداف التعليميـة  : "، بأنها(181 ,2008)
المحددة بواسطة التعليم، ومن أهدافها المشاركة في نشر القيم وتعاليمها، ودعم تـراث التعلـيم   

  .مفهوم اإلعالم التعليمي واإلعالم التربوي الحظ أن ذلك التعريف يتداخل معوي". ونشره

إعـداد اإلعالميـين   : "أن التربية اإلعالمية، هي )٢٣، ٢٠٠٩(عبد الجبار دولة ويرى     
الحظ أن ذلك التعريف يتداخل مع مفهوم تعليم اإلعـالم واإلعـالم   وي". ألداء العملية التربوية
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العملية التي يتم مـن  : "يعرفونها، بأنها )١١، ٢٠٠٩(إيناس حويل ورباح عبد الجليل أما  .التربوي
ثها وسائل خاللها تنمية قُدرة الطالب على فهم وتحليل واستخدام وتقييم الرسائل اإلعالمية التي تب

المقروءة، والمسموعة، والمرئية، والرقمية، وكذلك قدرتهم على إنتـاج  : اإلعالم المختلفة، ومنها
  ".بهموإبداع الرسائل اإلعالمية الخاصة 

عملية تمكين القُدرة لدى المتعلم على قـراءة  : "بأنها ،)٢٠٠٩(طالل بن عقيل ويعرفها     
 ".الرسالة اإلعالمية وتحليلها وتقويمها والمشاركة في إنتاجها في ضوء منظومة القيم السـالمية 

ابية فـي  تربية الطالب على اإليج" :بأنها ،التربية اإلعالمية )١٤، ٢٠٠٩(هناء العمودي وتعرف 
تلقي المادة اإلعالمية، بحيث يكون قادرا على االستفادة العلمية من الوسائل اإلعالميـة وعلـى   
إبداء وجهة نظره في المواضيع المطروحة عبرها، وتكوين رؤية ناقدة لديه لمـا يعـرض فـي    

دم العلم الوسائل اإلعالمية بطريقة موضوعية، وتشجيعه على المساهمة اإلعالمية البناءة بما يخ
  ".والمجتمع

كل " :أنهاالتربية اإلعالمية ب ،)٩، ٢٠٠٩(، وعلياء يحيى ليلى رشادكما تُعرف كل من     
ما تبثه وسائل اإلعالم الملتزمة، تسعى للقيام بوظائف التربيـة فـي   ختلفة من رسائل إعالمية م

بحيث  ؛جتمع، من نقل للتراث الثقافي، وغرس لمشاعر االنتماء للوطنالمختلف فئـات  تتمكن م
جتمع من إدراك المفاهيم، واكتساب المهارات، والتزود بالخبرات، وتنمية االتجاهات، وتعديل الم

مهـارة  : "مفهوما بسيطًا للتربية اإلعالميـة، وهـو   )٩، ٢٠١٠(الشميمري  فهدويضع  ."السلوك
  ".التعامل مع اإلعالم

القدرة على إدراك ": اإلعالمية، بأنهافتُعرف التربية  )٧٣، ٢٠١١(رشا عبد اللطيف أما 
وتحليل الرسالة اإلعالمية بشكل نقدي، وتفسير ما تحتويه من قيم ومعـاني، والتعـرف علـى    
مصادر معلومات هذه الرسالة اإلعالمية، ومعرفة أهدافها السياسـية واالجتماعيـة والتجاريـة    

إلى التفاعل معها وعـدم التعـرض لهـا    والثقافية، وكيف يتم معالجتها فنيا أو جماليا، باإلضافة 
سلبيا، ومعرفة تأثيراتها على الفرد والمجتمع، ومعرفة ماهية وأيدلوجية والسياسة التـي تقـوم   

  ".عليها المؤسسات اإلعالمية

العملية التي تهدف لتعليم الطـالب  : "بأنها ،)٢٠، ٢٠١١(إسماعيل عبد الفتاح ويعرفها     
توى اإلعالم في االنتقاء واإلدراك وتجنب اآلثار السلبية واالستفادة وتدريبهم على التعامل مع مح
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من اإليجابيات؛ بحيث يتحرر الفرد من االنبهار بالتكنولوجيا ويكون أكثر وعيا ومسـؤولية فـي   
التربية التـي تـوفر   : "بأنها ،)٢٠١١(هناء عبده، وآخرون عرفها وتُ ".انتقاء المنتجات اإلعالمية

  ".نقد وتقويم وبناء االتجاهات نحو وسائل اإلعالم للنشء القدرة على

بالشكل الـذي   المتعلمبناء الفكر االتصالي لدى  -األول: وذلك يتحقق من خالل هدفين    
يجعله مدركًا بجوانب العملية االتصالية، وهي مهارة القراءة واالستماع ثم الكتابة ثـم الحـوار،   

 أمـا . م العملية االتصالية التي يشارك فيها أو يالحظهاعلى أولى مراحل تقيي المتعلموبذلك يقف 
متمثل في بناء الفكر النقدي للعملية اإلعالمية، باعتبـاره القاعـدة األساسـية للتعامـل      -الثاني

اإليجابي مع وسائل اإلعالم ومحتواها، ومن خالل الفكر الناقد يمكن امتالك أدوات االنتقـاء أو  
   .يجابية وتجنب التأثيرات السلبية لوسائل اإلعالماالختيار ثم االستفادة اإل

عملية تهدف إلـى تعلـيم   : "التربية اإلعالمية، بأنها )٢٥، ٢٠١١(ماجدة السيد  وتُعرف    
الطالب وتدريبهم على التعامل مع محتوى اإلعالم بانتقاء اآلثار السلبية وتجنبها، واإلفـادة مـن   

ويعـرف   ".ئولية في انتقاء منتجات العملية اإلعالميـة اآلثار اإليجابية، وجعلهم أكثر وعيا ومس
الجهود المخططـة  ": التربية اإلعالمية في تعريف آخر له، بأنها )١١٨، ٢٠١٢(محمد عبد الحميد 

للمؤسسات التربوية والتعليمية الرسمية وغير الرسمية، التي تهدف إلى تمكين األفراد من وسائل 
قها االتصالية عليها، من خالل تنميـة المعـارف والمهـارات    اإلعالم ومنتجاتها، وممارسة حقو

الخاصة باختيار الوسائل، والتحليل الناقد للرسائل، والمشاركة اإلبداعيـة فـي إنتـاج الرمـوز     
والمعاني، لبناء المواطن الصالح الذي يسهم في نمـو المجتمـع واسـتقراره، وثبـات النظـام      

  ".ألخالقية والمشاركة الديمقراطيةاالجتماعي، ودعم المعايير الثقافية وا

اإلجراءات والعمليات التي تهـدف إلـى   " :أنهاب ،)١١، ٢٠١٢(خالد المطيري ويعرفها     
تنمية قُدرة األفراد على تحليل وسائل اإلعالم ونقدها، الختيار ما يتفق مع حاجتهم بالتحليل الناقد 

ويعـرف   ".يسهم في نمو المجتمع وتطـوره للرسائل المتلقاه، والمشاركة الفاعلة في إنتاجها بما 
James Potter (2013, 13)  المنظور الذي من خالله نُعرض أنفسـنا  ": التربية اإلعالمية، بأنها

لوسائل اإلعالم، كي نُفسر معاني الرسائل التي نتعرض لها، وذلك لبنـاء المعرفـة باسـتخدام    
دوات، أما المواد الخام فتتمثل في المعلومات األدوات والمواد الخام، وتُعد مهارتنا بمثابة هذه األ

  ".التي نحصل عليها من خالل وسائل اإلعالم والعالم الحقيقي
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 عمـل  آلليـة  الجمهور فهم": التربية اإلعالمية، بأنها )٢٠١٣(صدقي موسى ويعرف     
". جابيـة وإي حكيمة بصورة اإلعالم استخدام وطريقة حياتنا، على بها يؤثر التي والكيفية اإلعالم

تعلم فنون االتصال والتـدريب  ": التربية اإلعالمية، بأنها )٦٤، ٢٠١٣(شريفة رحمة اهللا وتُعرف 
على المهارات االتصالية بهدف بناء فكر ناقد للمضامين اإلعالمية التي نتعرض لهـا، والعمـل   

الطالب علـى   تدريب": عرف التربية اإلعالمية، بأنهافي )٢١، ٢٠١٣(العويفي أما  ".علي تطويرها
الفهم والمشاركة والنقد البناء للوسائل اإلعالمية المختلفة وتربيته على االستفادة منها وتحصـينه  

  ".من سلبياتها بطريقة مقبولة

الطريقة التي تُساعدنا علـى  ": التربية اإلعالمية، بأنها )٨، ٢٠١٤(أسماء بكر  عرفوتُ
الحكم الذاتي بشأن الرسائل اإلعالميـة وتحصـين   حسن استخدام مهارات التفكير الناقد وتكوين 
التربيـة   )٩، ٢٠١٤(قمـراء السـبيعي   وتُعـرف   .النشء من الرسائل السلبية لوسائل اإلعـالم 

المفاهيم والمهارات المناسبة لطالبات المرحلة الثانية التي تُمكنهم من تكـوين  : " اإلعالمية، بأنها
ل اإلعالميـة المسـموعة والمقـروءة؛ كاألخبـار،     الرؤية الناقدة لديهن في مضـامين الرسـائ  

والمعارف، والخبرات، واآلراء، والتجارب، ومشاهد الفيديو، والمقاطع الصوتية المتداولة مـن  
  ."قوم بموضوعية ودون تحيزميز، وتُحلل، وتستنتج، وتُفسر، وتُفتُخاللها، بحيث تستمتع وتقرأ 

قُدرة األفراد على االستخدام الواعي لوسائل ": بأنها ،)١٨، ٢٠١٥(أحمد جمال ويعرفها  
اإلعالم، من فهم وتحليل ونقد وتقييم وتقويم المضامين اإلعالمية بأشكالها المتنوعة، والمسـاهمة  
في تطوير إدراكهم ومشاركتهم في إنتاج مضامين إعالميـة مسـئولة وتخزينهـا، واالرتقـاء     

بيئـة اإلعالميـة المعقـدة، والمسـتحدثات     باهتماماتهم، وهي تُمثل رد فعل طبيعي ودافعـي لل 
  ".التكنولوجية التي تحيط بهم

وإجماالً فقد ركزت تعريفات التربية اإلعالمية على مهارات التعرض النقدية لوسـائل      
اإلعالم، وأن أهم مهارتها تشمل الفهم التحليلي والتأملي لوسائل اإلعـالم، كمـا تشـمل فهـم     

هم أبنية المؤسسات اإلعالمية، والسياق االقتصـادي واالجتمـاعي   المكونات الفنية والجمالية، وف
لها، والقدرة على التفاعل مع وسائل اإلعالم في إعداد مواد مسموعة ومرئية، والتـأثير علـى   

مفهـوم   كما يتضح أن. )١٨٩، ٢٠٠٦عبدالرحيم درويش، (متخذي القرارات في وسائل اإلعالم 
 فالتربيـة وريا في العمل التربوي والتعليمي واإلعالمـي،  التربية اإلعالمية أصبح راسخًا وضر

طبقه في يومه فقط إنما في غده ستمر ومتواصل مع الفرد طوال حياته ال يتعليم م"اإلعالمية هي 
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ا، وهي ليست قاصرة على عمر محدد، أو طبقة دون األخرى، أو بلد معـين، وال تبـدأ أو   أيض
جتمع ال تتوقف عند نقطـة  رة لكل سن ولكل فرد ولكل مستمفهي م. تتوقف عند مرحلة دراسية

ممكن القول عندهحددة يفهو تعليم يبدأ من الصغر ويطبـق  . اا إن الشخص اكتمل تعليمه إعالمي
باستمرار حيث يمن تكوين اإلنسان مع تزايد نموه اصبح جزء (Potter, 2001, 7).  

زمة للحياة العامـة وليسـت خاصـة    المهارات التربية اإلعالمية أن  مما سبق يتضح    
؛ لذلك فهـي  ستخدمة في وسائل اإلعالممتطورة بتطور التقنية الم، وأن مهاراتها بالحياة العلمية

جتمع اليـوم بكـل   إحدى مهارات القرن الحادي والعشرين المطلوبة للنجاح والتعايش في متُعد 
ا من استعرا .ستقبل بكل تغيراتهتحدياته والمض التعريفات السابقة التقارب فيما بينها؛ ويتبني أيض

  :حيث تتمحور هذه التعريفات حول جمموعة من العناصر، يمكن حتديدها فيما يلي

  للتعامل الواعي مع وسائل اإلعالمأن التربية اإلعالمية عملية موجهة ومقصودة. 

   ستمرة وتراكمية تشمل جميع المراحل العمرية للفرد، بل وتشـملجميـع  أنها عملية م
 .الفئات المجتمعية

 األول معرفي؛ ويضم معارف  -البناء التكاملي – تتكون التربية اإلعالمية من شقين ،
تربوية وإعالمية، والثاني مهاري؛ كإكساب األفراد عدد من المهارات كالوصـول للمضـامين   

 .هم وتطويرهماإلعالمية وتحليلها وإنتاجها وتشاركها، ويمكن أن يكتسب األفراد الشقين وتنميت

 اأن التربية اإلعالمية تسعى إلكساب األفراد السلوك الواعي إعالمي. 

يمكن القول أن هناك رؤيتين بعد استعراض التعريفات الخاصة بالتربية اإلعالمية،     
  :لمفهوم التربية اإلعالمية، األولى تقليدية، واألخرى حديثة، يتم استعراضهم على النحو التالي

 ليدية ملفهوم التربية اإلعالميةالرؤية التق:  
ناك تفاوت شاسع بـين  ه بعد استعراض التعريفات الخاصة بالتربية اإلعالمية، نجد ان  

فـي   والدراسات مضامينها، ربما يعود ذلك إلى حداثة األبحاث مدلوالت تلك التعريفات وتباين
خله في كثير مـن مجـاالت   ، واتساع هذا المفهوم، وتداخاصةً العربية مجال التربية اإلعالمية

األنشطة والعالقات اإلنسانية، وتباين وجهات نظر ومذاهب الباحثين فيه، ومن ذلك يتضح بـأن  
لذلك جاءت بعـض التعريفـات    تخصصين،باإلجماع بين الم ىمفهوم التربية اإلعالمية لم يحظ

ـ  ىتداخلة مع مفاهيم آخرم لـك التـداخالت   ت ىذات عالقة بمجال التربية واإلعالم، وغلبت عل
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فتعددت التعريفات التي تناولت التربية . النظرة التقليدية بين اإلعالم بوسائله مع التربية وأهدافها
ما أورده عبد القـادر بـن   : اإلعالمية في ضوء الرؤية التقليدية للمفهوم، منها على سبيل المثال

، الخلـيج العربـي   لدول بيةالتر مكتب، وتعريف اإلعالمية لتربيةُمنظمة اليونسكو ل الشيخ عن
  .منير محمدوتعريف 

  :ويالحظ أن التعريفات ذات الطابع التقليدي، تتميز مبا يلي
  شـابهة، ومنهـا  التداخل بين مفهوم التربية اإلعالمية وبعض المفـاهيم الاإلعـالم  : م

اإلعـالم  ، اإلعالم التعليمي، التقنيات التربوية، التربية التي تُحدثها وسـائل اإلعـالم،   التربوي
 .المدرسي

    طلق عليـة اإلعـالمتركيز التعريفات التقليدية على التعليم بواسطة اإلعالم، وهو ما ي
 .التعليمي

   لي؛ بل تُركز علـىتلقي لإلعالم ودورة التفاعباشرة على المغياب التركيز بصورة م
 .التقنيات الوظيفية التي تؤديها المؤسسات التربوية أو اإلعالمية

 اقتصرمن القضايا التالية قضية واحدةالتعريفات التقليدية على  عظمت م: 

 التربية أو التعليم من وسائل اإلعالم. 

 التربية بواسطة وسائل اإلعالم أو توظيف وسائل اإلعالم في التربية. 

 الوظيفة التربوية لإلعالميين وإعدادهم لها. 
 مصدر التربية اإلعالمية من خالل أنشطة اإلعالم المدرسي. 

من  المتلقي/  كل هذه القضايا ملحة ومهمة، ولكنها ال تُشير صراحةً إلى موقف المتعلم  
تلك الوسائل اإلعالمية ومضامينها وتمكينه من التعامل الواعي مع اإلعالم، إضافة إلى مواكبـة  

و التسارع المعرفي اإلعالمي واالستفادة من إيجابيته وتالفي سلبياته داخل المؤسسة التربويـة أ 
  .خارجها وهو ما لم تلتفت إلية المفاهيم السابقة بشكل مباشر

 الرؤية احلديثة ملفهوم التربية اإلعالمية: 

في ظل المتغيرات المعاصرة والمتسارعة في مجال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، كان   
يقة إلى مفهـوم  البد من مفهوم للتربية اإلعالمية يساير هذه التغيرات ويتجاوز تلك المفاهيم الض

أوسع وأشمل، يستوعب ما سبق ويركز على المتلقي للرسالة اإلعالمية، وموقفه من المضامين 
ـ . لمحملة بقيم وأيدلوجيات مرسـليها التي تحملها وتنقلها وسائل اإلعالم، وا اءات تعريفـات  فج
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 ىالسيطرة علتسارعه في الجانب اإلعالمي التي أفقدت التربية مواكبة لتلك التطورات الم ىأخر
منهجية التعامل  ىفجاءت تلك التعريفات الحديثة لتدعو إل  -عتقدكما كان ي -اإلعالم ووسائله 

د من محاوال االستفادة منه والوصايا علية التي لم تع الواعي مع اإلعالم ومضامينه ووسائله بدالً
ضوء الرؤيـة الحديثـة   ومن أبرز تعريفات التربية اإلعالمية في  .ذات قيمة في الوقت الراهن

للمفهوم، وهى األكثر شموالً ووضوحا، وتحديدا لمعنى التربيـة اإلعالميـة بدقـة، ومبادئهـا     
 Silveblatt, Turow, Mc) :األساسية، باإلضافة إلى عناصرها ومجاالتها، تعريف كل مـن 

Dermott, Potter).  

ويمكن حتديد هيم التقليدية، بهذا عالجت المفاهيم الحديثة للتربية اإلعالمية قصور المفا  
  :خصائص املفهوم احلديث للتربية اإلعالمية يف ضوء التعريفات السابقة، وذلك فيما يأيت

 تلقي وإعداده للتعامل مع اإلعالم والتقنية بشتى وسائلها ومضامينهاالتركيز على الم. 
 هاإنها قضية تربوية تتولى المؤسسة التربوية بكافة فروعها بناءها ورعايت. 

     التعامل مع التربية اإلعالمية على أنها عملية تعليم وتدريب بشـأن اإلعـالم ولـيس
 .بواسطته كما هو الشأن في المفاهيم التقليدية

 المفهوم الحديث يستشرف المستقبل ويعبـر   لتلقي عد المناسب له، وهو مـا يإلعداد الم
الـذي يتجـاوز الـدور التقليـدي     ناسب مهارات القرن الحادي والعشـرين  عنه بمنحى تعليم ي

تعلممارسات التعليمية والتربوية إلى دور أكبر للمحدد مـا يريـد   للمنتج متلقي نشطًا، ي؛ حيث ي
 .ويستطيع التوصل له

 من أبرزها ما يلي ،تحديد المفهوم الحديث للمهارات الالزمة للتعامل مع اإلعالم: 

  اإلعالمية المضامينالقدرة على تحليل. 

 سن االنتقاء واالختيارح. 

 الوصول إلى المعلومة. 

 ستقلة عن المحتوى اإلعالميبناء أحكام م. 

 شاركة في إنتاج المضامين اإلعالميةالم. 
 الوعي اإلعالمي. 
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تطرق إلى المعياريـة  إلعالمية لم تيتضح مما سبق أن الرؤية الحديثة لمفهوم التربية ا  
االنتقاء واالختيار واتخاذ القرارات الناجمة عن  التي تتم في ضوئها عملية تحديد الموقف وحسن

هذه المعيارية تُعد بمثابة المنظومة القيمية لشخصـية  واستخدام مهارات القراءة والنقد والتحليل، 
المتلقي، ولعل هذا االختالف يرجع إلى القيم في الفلسفة الغربية التي ينتمـي إليهـا أصـحاب    

. لغربية ذات الهيمنة التي تُعد هي المحرك لإلعالم ومضامينهالتعريفات، والموقف األقوى للقيم ا
لكن األمر في المجتمعات اإلسالمية والعربية يختلف؛ إذ تُمثل القيم من منظور إسالمي كمعيار 
ومحك يشرع استخدام تلك المهارات والوسائل، كما تُمثل الحصن الواقي ضد المضامين السلبية 

تي تُهدد بشكل أو بآخر أصول وثوابـت اإلسـالم وثقافتـه وهويـة     لوسائل اإلعالم ووسائله ال
  .المسلمين

وقد حددت بعض األدبيات والدراسات املُرتبطة ثالث خطوات لترسيخ مفهوم التربية   
  :اإلعالمية، وهي كاآليت

 الخطوة األولى: نتجاتها؛ حيـث تُمكـن   توضيح أهمية وسائل اإلعالم والحماية من م
ار الواعي وتقليل الوقت الذي يقضيه أمام شاشات التلفزيون والفيديو واأللعاب المتلقي من االختي

 .اإللكترونية أو وسائل اإلعالم المقروءة

 عرض لهم وطـرح األسـئلة    :الخطوة الثانيةحددة، كالنظرة الناقدة لما يتعلم مهارة م
 .رسائل اإلعالمية بنفسهواالستفسارات عن الشكل والكيفية، فضالً عن تعلم الفرد كيفية إنتاج ال

 الذهاب إلى ما وراء الشكل الستكشاف أعمق القضايا؛ أي من الـذي   :الخطوة الثالثة
يقدم لنا المعرفة؟، وألي غرض؟، ومن المستفيد؟، ومن الخاسر؟، ومن الذي يقرر؟؛ أي وجود 

فـي المعنـى   نظرة تحليلية اجتماعية وسياسية واقتصادية، وكذلك التعرف على كيفية االختالف 
 حـرك  الذي يتكون لدى كل فرد حول ما تُقدمة وسائل اإلعالم، وكيف تكون وسائل اإلعـالم م

 .لالقتصاد واالستهالك العالمي

  :العالقة بني التربية واإلعالم إشكالية -ثانيا
    ا، بين النظـامين  تشهد معظم الما، معلنًا أو خفيا مكشوفًا أو مستترجتمعات اليوم تنافس

خطيرة فـي عقـل الفـرد وطـرق      ربوي واإلعالمي، ونتج عن هذا التنافس ميالد تناقضاتالت
نضبط، وعلى قيم تمثلة في المحتوى الدراسي المفالنظام التربوي يقوم على قيم النظام الم .تفكيره
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تمثلة في التعلم الذاتي وتفريد التعلـيم، بينمـا يسـتند النظـام     التنافس في التحصيل واالنجاز الم
اإلعالمي إلى االتصال الجماهيري الذي يهتم بالجديد دون التأمل في محتـواه، وبالموضـوعات   

متعة التي يسهل فهمهـا  المتنوعة دون التركيز على تخصص بعينه، وتقديم البرامج الترفيهية الم
بغض النظر عن ركاكة األساليب أو تفاهة المن ظهر التناقض بين النظاميفردات اللغوية، وهذا ي

  .التربوي واإلعالمي

ع من أن لها وظيفـة تربويـة   تنبالتي اإلعالم ووالتربية التي تربط بين  وثيقةالصلة فال    
صبح شترك يحتاج إلى كثير من اإلصالح والجهد ليالم اإلعالمي تعليمية حيث أن العمل التربوي

ميـدان التربيـة   في إمكانه، إظهار مباديء التربية وقيمها بصورتها الصـحيحة، والنهـوض ب  
سـاعد علـى اتخـاذ    شجع التعلم واكتساب المعارف والحصول على معلومات تُفهو ي، والتعليم

علمـين  القرارات واالرتقاء بالسلوك الفردي والجماعي وإسهام هذه الوظيفة في بناء شخصية الم
كإحدى الشرائح المى أدوارهم تعرضة لمضامين وسائل اإلعالم وانعكاسات ذلك علستهدفة أو الم

بـل  ، الدور التربوي للمؤسسات التعليميةفاإلعالم يستطيع أن يكمل  .في تنشئة األجيال وتربيتهم
وقد تكون الساعد األيمن للتربويين في حل هذه القضايا ولكن إلى حد مـا هنـاك عزلـة بـين     

سان وصياغة ساهم في تشكيل بناء اإلنالتربويين واإلعالميين على الرغم من أن وسائل اإلعالم تُ
  .جحةفكره وتوجيهه الوجهة السليمة في حال توفر القيادة اإلعالمية النا

، ما البوابتان اللتان تلج الثقافة من خاللهما إلى الفرد في أي مجتمعالتربية واإلعالم هف  
 communication“ التربية في جوهرها هي عمليـة اتصـال  ف، فالتربية وثيقة الصلة بالثقافة

process” ،ًىعل واإلعالم كذلك؛ عالوة هـذه   جتمع ويسعي لخدمته،أن كالهما يتعامل مع الم
الخدمة يجتمـع  مكن تحقيقها عندما يسير اإلعالم والتربية في تآزر وتعاون في إطار قيــم الم

سـاعدة  تهدف إلـى م  "التربية"وأهدافه، غير أن أهم أوجه الخالف بين التربية واإلعالم هو أن 
جتمع، في حين أن مكنهـم من اكتساب العضوية النافعة ألنفسهم وللمى النمو بشكل ياألفراد عل

أصبحوا قادرين أنهم و حقق لهم النموا ما يتفاعل مع األفراد على اعتبار أنهم قد تُغالب "اإلعالم"
 قدم لهم بعض التوجيه والتثقيف، ويغمرهم ببرامج الترفيـه، والتسـلية،  ولية، فيئعلى تحمل المس

والدعاية، واإلعالنات، هذا باإلضافة إلى تغاضي اإلعالميين عن تطبيق مفهوم التغذية الراجعة 
ختلفةمن خالل الرسائل اإلعالمية لوسائل اإلعالم الم.  
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احلصول على بيانات خاصة بشخص أو حبـدث  "إما  "اإلفادة باألحداث"اإلعالم إما ف
الشخص املعين املبادئ والعادات اليت تنـتج   يكتسبالطريقة اليت بواسطتها "أما التربية فهي  "ما

أن العملية التربويـة  كما العملية اإلعالمية في بعض جوانبها عملية تربوية، ف ."عينةعنها عقلية م
في بعض جوانبها عملية إعالمية، فالتربية عملية تأثير وتفاعل وتوجيه األفراد نحو النمو بشكل 

في حين يقوم اإلعالم بتوجيه األفراد عن طريـق   ،مة لنفسهايتماشى مع الخط الذي ارتضته األ
تزويدهم بالمعلومات والحقائق واألخبار لمساعدتهم على تكوين رأي معينـة أو  حدد في واقعة م

حلّق جناحا طائر ال تُ :ابأنه ،"اإلعالم والتربيةالعالقة بني "شبه خبراء التربية ، وقد شكلة محددةم
  .لم المعرفة إال بهما معافي عواأمة من األمم 

 التربية واإلعالم ختلفة حول ما إذا كانت العالقة بينأثيرت نقاشات ممن هذا المنطلق؛   
 لكنـه ، حول عالقة التربية باإلعالمن ذلك الجدل بالجديد ولم يكُ قائمة على التكامل أم التناقض،

إلى التأثير  ما يسعىأن كل منه من مرغوبال ،بظهور التقنيات االتصالية واإلعالمية الجديدةاشتد 
 فعنـدما إال أن اختالف الغايات أدى لتعميق اإلشـكالية بينهمـا،    ؛على األفراد لتشكيل قناعاتهم

عظـم  م-يسـتمر اإلعـالم فـي     ،واألخـالق  ،واإلنتاج ،والعمل ،العلمو ،لقيماالتربية  تؤسس
  .به التربية ؛ أي يهدم ما تقومدعم قيم الترفيه واالستمتاعي -مضامينه

كن حتديد أوجه عالقة التربيـة  أمهية اإلعالم وحيويته يف اال التربوي، ميولكي تتضح 
  :على النحو األيت ،)٢٠١٣مجيب عبداهللا، ( باإلعالم

 وظائف كل من  العالقة التشاركية بينتتضح  :العالقة التشاركية بين اإلعالم والتربية
قوالت الشائعة بعد ثورة المعلومات واالتصاالت وعولمـة  من خالل تأمل الم؛ التربية واإلعالم

الفضاء، والتي تخلص إلى أن األجيال الجديدة صناعة إعالمية وأن سلوكيات النـاس السياسـية   
واالستهالكية واالجتماعية، تحددها وتتحكم بها وسائل اإلعالم، مما يعني أن الحقل الذي تعمـل  

الهادف إلى بناء اإلنسان وإعادة صياغة سلوكه وتشـكيل  التربوي  الحقلفيه وسائل اإلعالم هو 
 .الوعي االجتماعي بما يخدم أهداف صاحب الرسالة

 التربية واإلعالم عنصران: ثقافيان مشتركة، تالزمان ومتفاعالن يلتقيان على أرضية م
أن مكن معها القول بأن العملية اإلعالمية في بعض جوانبها هي عملية تربويـة، كمـا   لدرجة ي

هي تلك العملية  خاصالعملية التربوية في بعض جوانبها هي عملية إعالمية، فالتربية بمعناها ال
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الحياة  عامالقصدية التي يتم عن طريقها توجيه األفراد اإلنسانيين لتحقيق نموهم، وهي بمعناها ال
اإلنسـانيين  بكل ما تشتمل عليه من خبرات وعالقات، واإلعالم في أساسه عملية توجيه األفراد 

سـاعدهم  من خالل تزويدهم باألخبار الصحيحة، والمعلومات السليمة، والحقائق المؤكدة التي تُ
 .في تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع، أو مشكلة من المشاكل

 عندما يتحدث الباحثون عن أوجه االختالف  :العالقة التعارضية بين اإلعالم والتربية
ة واإلعالم، فهم في الغالب يقصدون وسائل اإلعالم التقليدية، أو البرامج بين طبيعة أدوار التربي

اسـتخدام وسـائل   فـيمكن   .اإلعالمية الجاهزة للبث أو النشر أو برامج وسائل اإلعالم العامة
أو ،عظم أهداف التربيةاإلعالم لتحقيق من أوجه التعارض، هي نتيجة لمعين، قارنة واقع إعالم م

عبر عنها عادة أنها سالح ذو حدين بطبيعة العملية اإلعالمية بالضرورة رتبطةوليست مالتي ي. 

 لم تتبلور صورة تهديد وسائل اإلعالم، لدور  :العالقة التنافسية بين التربية واإلعالم
ظهور الثورة التكنولوجية المعلوماتيـة وكـان   إال بعد  في ممارسة التربية، المؤسسات التعليمية

منه التربويون، هو عدم انسجام بعض السياسات اإلعالميـة مـع السياسـات     غاية ما يتوجس
التربوية في إطار البلد الواحد المغلق، وكانت إمكانية مإال أن  ؛تاحة وسهلةعالجة هذا التناقض م

نترنـت والهـاتف   عاصفة عولمة الفضاء المفتوح والقنوات الفضائية عابرة القارات وعـالم اإل 
خلقـت مخـاوف    ؛نترنـت الجديدة في تخزين وتصفح الصور والفيديو واإل ووظائفه المحمول

وضاعفت التحديات أمام وظيفة المدرسة، وساهمت في تهميش دورها في التأثير وتكـاد   ،جديدة
باشرة أمام تحدي الصراع من أجل البقاءتسلبها وظيفتها بصورة كلية يجعلها م. 

ودرجـة  التربية واإلعـالم،   العالقة بينحدد طبيعة ظهرت عدد من االتجاهات تُكما   
 محمـود فرحـات   :كـل مـن   هاذكر مااالجتاهات هذه  ومن أهمتأثير كل منهما على اآلخر، 

  :وهي، )٢٠١١( وإسماعيل عبد الفتاح ،)٢٠٠٨( وعقيل محمود ،)١٩٩٤(

 يرى أصحابه بـأن المدرسـة فقـدت تأثيرهـا علـى األفـراد        :االتجاه الراديكالي
شكل القوة األعمق للتأثير والتعليم والتوجيه، ومـن  تُاإلعالم مضامين وسائل ن والمجتمعات، وأ

ثم يدم عبر وسائل اإلعالم قًَِنادي أصحاب هذا االتجاه بإلغاء المدرسة واالستعانة بنظام تعليمي ي
 .منها بدالً
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 ن البيئة المدرسـية باسـتيعاب   ييرى أصحابه ضرورة تطوير وتحس :تقدماالتجاه الم
عد التعلـيم  ستخدمة في وسائل اإلعالم واالستفادة منها في تحقيق أهدافها، وينيات الحديثة المالتق

ا الذي يسد نقص الجتاههلذا ا مهموتأيت التربية اإلعالمية كرافدُ ، المفتوح أحد تطبيقات هذا االتجاه
اإلعـالم ومواجهـة    اإلجيايب مع وسائل التعاملبشكل عام تستطيع من خالهلا  ،يف البيئة التربوية

 .مضامينها

 يدعو للتكامل والتعاون والتنسيق بين جهود المدرسة واإلعـالم مـن    :عتدلاالتجاه الم
ما في بناء شخصية الفردأجل تربية أفضل واستكمال النقص في دور كل منه. 

 التربية اإلعالمية كشكل من أشكال التربية:  
. للتربية اإلعالمية مع تطـور أهـدافها   الممارسات التربويةو رق التدريساختلفت طُ  

اإلطار التربوي فـي شـكل    -في السنوات األولى–فعلى سبيل المثال، أخذت التربية اإلعالمية 
كما شهدت السـنوات  . للمتعلمينالسرد المقنع، ثم حاول المعلمون تحسين أذواق وسائل اإلعالم 

عكس على اساليب التدريس المخلفـة فـي   األخيرة تغيرات في وسائل اإلعالم المتنوعة والتي تن
 -مناقشـات  –وسائل اإلعالم، كالراديو والتلفزيون، فهي تحول التربية اإلعالمية من الهرميـة  

  .في الوقت الحاضر حواري بينهمابين العملم والمتعلم إلى شكل 

نهـا  عن اآلثار المترتبة من خالل تعريفة للتربية اإلعالمية على أ ”Hobbs“فما كتبه   
عة من األشكال، وهذا يعنـي أنهـا   ودرة على تحليل وتقييم وإيصال الرسائل في مجموعة متنالقُ

. عملية التعلم والتوسع في مفهوم النص ليشمل كل أنواع الرسائل التي يتضمنها هذا التعريـف 
جتمعـات  اآلثار لها أثر في الفروق الدقيقة بين البيئات االجتماعية المختلفة، سواء كانت م وتلك

صناعية أو مجتمعات مشبعة بوسائل اإلعالم أو مجتمعات ريفية زراعية أو حتى المجتمعـات  
فعملية نشر التربية اإلعالمية، وطرح جميع القضايا اإلعالمية التي تمـس جميـع    .الديمقراطية

  .شعوب العالم، وضرورة توعية المواطنين بآثار وسائل اإلعالم في البلدان النامية

ونشر الوعي في حاالت  يعطي اهتماما الختالف الثقافات،ا يؤكد أهمية التعليم الذي هذ
  .التفريق وعدم المساواة بين الجنسين، أو الفروق العرقية والطبقية بين الشعوب والمجتمعات
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  :تداخل املفهوم مع مفاهيم أخرى ذات عالقة -ثالثًا
    صـطلح التربيـة اإلعالميـة     تضمنت أدبيات التربية اإلعالمية تعريفات متعـددة لم

لولـوج فـي   ل، تقود صاحبها التربية اإلعالميةلكتابة حول مفهوم ، فاوالمصطلحات المرتبطة به
وتشاطره مهامه، وتتطابق بعضها معه في الرسالة والغاية،  هالمفاهيم التي تتداخل معمن محيط 

جملهـا  وهي في م ،)، المعلوماتيةاالتصال م،اإلعال التربية، التعليم،(برز هذه المفاهيم أولعل من 
جتمع وعقيدته ووعيه الثقافي واالجتماعي وممارسته القيميـة،  الم ،تقف علي أرضية واحدة هي

وباإلنسان تترجم رسالتها وتحقق  ،اا ومجتمعتحقيقه اإلنسان فرد ىإل ىسعيوتستهدف لتحقيق ما 
  .غاياتها

مي في ظل المعلوماتية إلى وجود عدةَّ مفـاهيم  أدى تالحم الحقل التربوي واإلعالقد ف
  :اآلتيمتقاربة مع بعضها البعض، يمكن توضيحها من خالل الشكل 

  
  ةالعالقة بين التربية واإلعالم والمعلوماتي) ١(شكل 
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نشأ كمجال بيني يتقاطع مع عدة  مفهوم التربية اإلعالميةمن الشكل السابق يتضح أن   
ع إلى ظُهور مفاهيم عديدة، يمكن استعراضها مع بيان الفـرق بينهـا   أدى ذلك التقاط، مجاالت

  :وبين مفهوم التربية اإلعالمية، على النحو اآلتي

وبعـض   ”Media Literacy“ التربيـة اإلعالميـة  بدايةً يجب أن نُفرق بين مفهوم   
ـ  المفـاهيم  هذه أكثراألخرى القريبة؛ ويعد  مالمفاهي لتربـوي ا اإلعـالم هـو مفهـوم    االتباس 

“Information Education” .اإلعالم التربويف ماصطلح جديد ا، ظهـر فـي أواخـر    نسبي
للداللـة علـى    "اليونسـكو " نظمة الدولية للتربية والثقافة والعلومات عندما استخدمته الميالسبعين

منهـا،  ظم المعلومات التربوية، وأساليب توثيقها، وتصنيفها، واإلفـادة  التطور الذي طرأ على نُ
  .م١٩٧٧وذلك أثناء انعقاد الدورة السادسة والثالثين للمؤتمر الدولي للتربية عام 

 الدراسـات  إلـى  ينتمـي  التربوي اإلعالم أن إلى )١٢، ١٩٩٦(ثروت كامل  أشارفقد   
كل ما يتعلق بدراسة وسائل  الدراسات اإلعالميةيشمل مفهوم و .”Media Studies“ اإلعالمية

ألخ، كما يركز المفهوم على كيفية اكتساب المعرفـة اإلدراكيـة   ... وتطور، اإلعالم من نشأة، 
أقـرب   اإلعالم التربويإلى أن  )٩، ١٩٨٩(مصطفى رجب أشار  حين في .حول أجهزة اإلعالم

 يطـرح  التربـوي  اإلعـالم  ألن ذلك؛ تحديدا فلسفة التربية، التربية صولُأ مجال إلى يكون ما
 لوسائل اإلعالمية الرسائل محتوى تجاه التربوي االلتزام زاوية من ربيةوالت اإلعالم بين العالقة
  :اآلتيةوذلك لالعتبارات  .اإلعالم

 كم على محتوى الرسائل اإلعالمية لوسائل اإلعالم من خالل المعايير التربوية، إن الح
 .من مهام التربويين

 إلعالم في ضوء الفلسـفة  عالجة التربوية لمحتوى الرسائل اإلعالمية في وسائل اإن الم
التربوية للمخطيء وقـد  تخصصة، وليس اجتهادات إعالمية قد تُجتمع تتطلب خبرات تربوية م

 . صيبتُ

  باإلعالم هي عالقة الصفة النسبية بالموصـوف، وليسـت    اإلعالم التربويإن عالقة
 .عالما ينتسب إلى اإلم التربوي فرععالقة الفرع باألصل، وبالتالي ال يعتبراإلعال

  هي كل مجاالت التربية م التربوياإلعالإن مجاالتنحصرة فـي المجـال   ، وليست م
التعليمي فقط، وعليه فال يا من فروع اإلعالممكن اعتبار اإلعالم التربوي فرع. 



  

  
  - ٤٠ -  

 التربية اإلعالمية؛ املفهوم واملاهية

  موجودة ضمن الهـياكل التنظيميـة لـوزارات التربيـة     اإلعالم التربـويإن دوائر
  .صص اإلعالم التربوي يدرس في كليات التربية النوعيةوالتعليم أوالمعارف، كما أن تخ

بالرغم من هذا؛ إال أنه ما يزال هناك الكثير من التداخل والخلط بينهما مع أنهما   
تستهدف تربية النشء على التعامل الواعي مع وسائل  فالتربية اإلعالميةيختلفان في الغاية، 

يستهدف التربية بواسطة  اإلعالم التربوين أن اإلعالم، أي محو األمية اإلعالمية، في حي
وقد  .)٧٧، ٢٠٠٥، عبد الوهاب بوخنوقة( وسائل اإلعالم كوسائل للتعليم والتنشئة االجتماعية

 وبيانات معلومات نشرو إعداد" في نحصرةمال التربوي اإلعالم وظيفه التربوية اللوائح تحدد
   ".وغيرها تربوية قضية أو التربوي النظام عن

  ٩، ١٩٩٥(محمد منير ضيفوي( ادور علـى   لإلعالم التربويمن خالل تعريفه  اتوعوي
، ويعتمـد  "التربويـة  األهـداف  تحقيق أجل من وإعالمية تربوية مؤسسة من درتص رسالة" أنه

اإلعالم التربوي على استخدام األنشطة اإلعالمية في المدارس من صحافة وإذاعـة مدرسـية   
وتعليمية واجتماعية بوجه عام، في حين أن التربية اإلعالمية تعتمد على  لتحقيق أهداف تربوية

تنشيط وتفعيل قُدرة الجمهور في اإلدراك والتحليل والنقد واالنتقاء بصورة فعالة مـع اإلعـالم   
مما سبق يتضح أن مفهوم اإلعالم  .)١٨-١٧، ٢٠٠٥طارق محمد، (وقنواته ورسائله بطريقة ذكية 

زاله يف األنشطة املدرسية من صحافة وإذاعة مدرسية، وأن هذا يعد جزًءا مـن  التربوي قد مت اخت
  .اإلعالم التربوي ويطلق عليه اإلعالم املدرسي

وية وعلى رأسهم التعلـيم  يشمل األنشطة اإلعالمية للمؤسسات الترب فاإلعالم التربوي
؛ اإلعالم التربويفإذا كـان   ؛اإلعالم التربويأعم وأشمل من  التربية اإلعالميةكما أن  واإلعالم،

هو نشر بيانات أو معلومات عن النظام التربوي بجانب استخدام الوسائل اإلعالمية في العمليـة  
  .؛ هي الجهود المبذولة التي تعمل على تُحقيق أهداف التربيةفالتربية اإلعالميةالتعليمية، 

م، عنـدما  ٢٠٠٢عام في  ”Fedorov“ذلك ما أكده أستاذ التربية اإلعالمية الروسي   
التربيـة اإلعالميـة   قام بعمل دراسة مسحية تُركز على المناهج النظرية؛ وذلك للتمييـز بـين   

) ١٠( مـن  من خبراء التربية واإلعالم خبيرا) ٢٦( ، وقد شملت عينة الدراسةواإلعالم التربوي
  :وتوصلت الدراسة إىل أندول مختلفة، 
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 ركز على الطالب اإلعالم التربويي. 

 جتمـع    اإلعالم التربويمارسات التربوية التي تسعى إلى تمكين أفـراد المعد من المي
للمشاركة في استخدام وسائل اإلعالم المدرسية لتطوير وتحرير أنفسهم والمجتمع، فضالً عـن  

 .إضفاء الطابع الديمقراطي للعملية االتصالية في المدرسة

 نظمـة     هي النتيجة المرجو ت التربية اإلعالميةحقيقها من اإلعـالم التربـوي وفـق م
 critical media“ اإلعالميـة النقديـة  التربية ونتج عن تلك النتيجة ما يطلق علية . اليونسكو

literacy” ،مصطلح يستخدم للداللة على المهارات السليمة للتعامل مع وسائل اإلعالم هو. 

 ـ  تُساعد على تنمية مهارات اإلنتاج ا التربية اإلعالمية درة إلعالمي للفرد وتُزيد مـن قُ
سـلبيان   الفرد بالتمتع، والفهم، والنقد لمضامين وسائل اإلعالم؛ مما يجعل الفرد فعاالً، ولـيس 

فيصبح المتلقي قادرا على فهم السياق االجتماعي السياسي، والحياة بمسـئولية فـي المجتمـع    
(Tessa, 2005, 8-15). 

 حديعد أ أنه حيثُ املدرسي اإلعالم لمفهوم تطرقنا ثيرالك عند ثيحد الذي للبسنظرا و
 في التربوي اإلعالم لوظائف تحقيقه خالل من أهدافه تحقيق ىعل القائم التربوي اإلعالم فروع

 الفروق أن نجد ثم ومن ،الجامعي التعليم ىحت االبتدائية المرحلة من السليمة التربوية المؤسسات
 اإلعالمأن  توضح جزئية فروق ولكنها جذرية ليست لمدرسيا ونظيرة التربوي اإلعالم بين

  .منه فرع ولكنه التربوي ذاته ليس املدرسي

 من ،”Media School“اإلعالم املدرسي و التربية اإلعالميةبين  عالقةال تحددتبينما 
 في، بالكل الجزء عالقة؛ العالقة تكون أن مكنالم من إذ ،اإلعالمية لتربيةا تدريس مداخل خالل
 مكني ال ولكنه اإلعالمية، لتربيةل منهج لبناء مكنةالم المداخل إطار في األنشطة هذه إدماج حالة
 الطلبة تعليم في تنحصر ال اإلعالمية التربية وظيفة ألن تكامالً؛م أو اكافي مدخال يكون أن

 أكثر وظائف الميةاإلع التربية؛ بل تشمل تعليما إعالمياألن هذا يعد  اإلعالمية الفنون بعض
امقًع ،تعلم تمكين :منها وإثراءالفلسفية خلفياتها وتحليل اإلعالمية، الرسائل قراءة من الم 

 التفكير ملكات وتنمية ختلفة،الم اإلعالم وسائل أيديولوجيا سيطرة من المتعلم وتحرير ونقدها،
 اأساسي اجزء العالم دول ظمعم في اإلعالمية التربية صارت الوظائف تلك نطلقممن . الناقد
  .)Mary, 1993( حر ترفيهي نشاط مجرد وليست المدرسي، التعليم من
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ومع تطور البيئة التعليمية اإلعالمية وانتشار أقسام وكليات اإلعالم ظهر لدينا مفهوم 
اآلليات : "بأنه Buckingham (2004, 5)، ويعرفه ”Media Education“ التعليم اإلعالمي

ات التطبيقية التي يتم من خاللها تدريس مقررات نظامية للطالب في المراحل التعليمية والممارس
  ".المختلفة لتنمية وعيهم بدور وتأثيرات وسائل اإلعالم عليهم وعلى المجتمع

، نجد التربية اإلعالميةأحد آليات تنفيذ إستراتيجيات  يعد التعليم اإلعالميففي حين أن     
يقصـد بـه    التعليم اإلعالميمية تهتم بتدريس ما يتعلق باإلعالم وتعلمه، أما أن التربية اإلعال

يشترك في  التربية اإلعالميةكما أن . )١٣٠، ٢٠١٢محمد عبد الحميد، ( تدريس اإلعالم كعلم فقط
تنفيذها كل من األسرة والمدرسة ووسائل اإلعالم ومؤسسات المجتمع المـدني، فـي حـين أن    

  .تنفذه المؤسسات التعليمية فقط سواء كانت مؤسسات رسمية أو غير رسمية التعليم اإلعالمي

وهي مؤسسة أقامتها األمم المتحـدة   –للتربية اإلعالمية  ”Mentor“ وميزت مؤسسة
لقة النقاش التي نظمتها حوتم اإلعالن عن هذه المؤسسة في ، )اليونسكو(للتربية والثقافة والعلوم 

بـين   –تحظى بدعم ورعاية منظمات أوربية أخـرى ، م٢٠٠٤يو يونسكو في برشلونة في ماال
يشير إلى المهارات والكفايات المطلـوب   التعليم اإلعالميالمصطلحين وأوضحت أن مصطلح 
جتمع المعلومـاتي والتـي تتسـم    الجديدة للم يةبيئة االتصالالتطويرها بوعي واستقاللية لتناسب 

ستمرة، بين الـتعلم   التربية اإلعالميةئط، وأن تعددة الوسابكونها رقمية وعالمية ومهي عملية م
  .(Mentor, 2010, 9) اإلعالمي هو نتيجة لتلك العملية

)  ٢٦، ٢٠١٥( أحمـد جمـال   مفهوم يراه ”Education Media“ اإلعالم التعليميأما     
 )٨، ١٩٨٩(مصطفى رجب بأنه استخدام وسائل اإلعالم في خدمة العملية التعليمية، ويؤكد ذلك 

في الصحف والمجالت التي تصدر متجهة إلي المعلمين والطالب حيث ذكر أنه مفهوم ينحصر 
. وغيرهم من عناصر العملية التعليمية، مضافًا إلي ذلك البرامج التعليمية المسموعة والمرئيـة 

 وليس ،لمختلفةا وسائله وبواسطة اإلعالم عن موالتعلُ بالتعليم اإلعالمية التربية مفهوميرتبط بينما 
اإلعالم وسائل طريق عن تعليمية عملية جردم.  

م إشارة مركزة ٢٠٠٢وقد تضمنت توصيات مؤتمر اليونسكو المنعقد في أشبيليا عام      
إلى التعليم بواسطة اإلعالم وعن وسائل اإلعـالم،   التربية اإلعالميةتُشير  حيثُإلى هذا الفرق، 
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والواقـع أن دخـول    .إلى التعليم من خالل وسائل اإلعـالم بعد أن كانت في وقت سابق تُشير 
باإلضـافة إلـى دروس   ، للمدرسة غالبا ما يعنى اندماجه فـي مـواد عديـدة    اإلعالم التعليمي

  .ونشاطات في تحليل اإلعالم وعملية إنتاجه

يتمثل  اإلعالم التربوي: ، في أناإلعالم التعليميو اإلعالم التربويالفرق بين ويتضح   
إنتاج وتسجيل األفكار واآلراء والنظريات والحقائق واألنظمـة واإلحصـاءات واألنشـطة    في 

المتصلة بالنظم التعليمية، والمرتبطة بالنُظم االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي تسـهم فـي   
فة ، فينحصر في البرامج التعليمية المسموعة والمرئية، إضااإلعالم التعليميتحسين التربية، أما 

  .)٢٠٠٨أحمد إسماعيل، (إلى الصحف والمجالت 

 ,Media Educator” )MEME“ معلم اإلعالمأدى كل ما سبق إلى ظهور مفهوم   

، وهو الذي يقوم بتعليم اإلعالم داخل المؤسسات التعليمية وخارجها، ويتداخل مصـطلح  )2013
  .تعلُم وتعليم األولفي أن يقوم األخير ب معلم اإلعالممع مصطلح  التربية اإلعالمية

 اإلعالم من طورةم سخةنُ ليست اإلعالمية التربية أن ؛)٢٠١٣( جيب عبد اهللاموقد أكد   
أو  لإلعالم املدرسـي كما أنها ليست مصطلحا مرادفًا  عنه، بديالً وال منه، اتفريع وال ،التربوي

وتمكين  للتحصين ؛الحديثة يةاإلعالم التطورات فرضتها جديدة، تربيةٌ ولكنها، اإلعالم التعليمي
 باستمرار،المتعلم من التعلم المستمر من خالل التعامل المستمر مع مصادر المعلومات المتدفقة 

 فهي ا،محض اإعالمي اتعليم ليست اإلعالمية التربيةكما أن ، والسياسية االجتماعية للحياة وتأهيله
 التعليم مهارات وتنمية ،فكير الناقد وتحصين الطلبةلتنمية الت اجتماعية، تربوية منهجية ذلك قبل

  .الذات عن للتعبير التواصلية والمهارات الذاتي

 الفرق بين الثقافة التربوية والثقافة اإلعالميـة، فالثقافـة  تلك المفاهيم السابقة أرتبطت ب  
ثقافـة  لقد ارتبطـت ا و وصلت إليه البشرية من تقدم فكري، هي المعبر الحقيقي عما بوجه عام

مكن أن نفهـم ثقافـة أي   كما ال ي ،تطور مع الحياة اإلنسانية اا متالزمبالوجود اإلنساني ارتباطً
مالثقافة التربوية واإلعالمية المضامين الثقافية التي يتلقاهـا   وتُمثل .جتمع ذاتهجتمع إال بفهم الم

شكل معتقداتهم يوكالهما  انيا،ث المصادر اإلعالميةأوالً، والفرد والجماعة من المصادر التربوية 
  .وتصوراتهم ومفاهيمهم وقيمهم التي تؤثر في تكوين سلوكهم وعاداتهم وتقاليدهم وأنماط حياتهم
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المضامين الثقافية التي يتلقاها الفرد والجماعة من المصادر "في  التربويةالثقافة وتتمثل   
م التي تؤثر في تكوين سلوكهم وعادتهم التربوية وتُشكل معتقداتهم وتصوراتهم ومفاهيمهم وقيمه

المضامين التي يتلقاها الفـرد والجماعـة   : "، فهيالثقافة اإلعالميةأما ". وتقاليدهم وأنماط حياتهم
من المصادر اإلعالمية وتُشكل معتقداتهم وتصوراتهم ومفاهيمهم وقيمهم التي تؤثر في تكـوين  

 التربية اإلعالميـة تعني و .)٤، ٢٠٠٧د عبد اهللا، سعي(سلوكهم وعادتهم وتقاليدهم وأنماط حياتهم 
سـاعدنا  التـي تُ ؛ الثقافة اإلعالميةالتي تُمكن األفراد من امتالك أدوات  تاإلستراتيجيامجموعة 

بنى من خالل مـا تبثـه وسـائل    على التكيف والمشاركة بفاعلية مع الواقع االجتماعي الذي ي
  .اإلعالم من مضامين مختلفة

؛ هـي  الثقافة اإلعالميةيتسم باإلمداد والشمول؛ فـإن   التربية اإلعالميةفهوم فإذا كان م  
الدراسـات اإلعالميـة   و التربية اإلعالميةالنتيجة المقصودة واألثر الحادث من دراسة كل من 

(Worsnop, 1999). الثقافة اإلعالميـة بين  )٢٢١ -٢١٩، ٢٠١٠(عبد الناصر فخرو  وقد ربط 
لتربوية يعد من أهم األهداف ا هوأن الثقافة اإلعالميةهدف إكساب عندما حدد  ؛التربية اإلعالميةو

الثقافـة  في السياق التربوي والمعلوماتي المعاصر، وأن مفهوم  خاصةًفي مراحل التعليم العام 
تهم األفراد كافـة بمـا    الثقافة اإلعالميةف، التربية اإلعالميةرادف وقريب من مفهوم م اإلعالمية

، وحينما تنتقل إلى السياق المدرسي وواقع العملية التعليميـة  لمتعلمين بالمؤسسات التعليميةافيهم 
  .التربية اإلعالميةيصح أن نطلق عليها 

كدراسات حديثة تسعى إلـى خلـق    الدراسات اإلعالميةتنتمي إلى  فالتربية اإلعالمية  
التحليل : تشتمالن علىت اإلعالمية الدراساو الثقافة اإلعالمية ويتضح أن. جمهور واعٍ إعالميا

فتشمل عمليتي التحليل الناقـد واإلنتـاج اإلبـداعي     التربية اإلعالميةالناقد لوسائل اإلعالم، أما 
علـى   التربية اإلعالميةكما تُركز  .(Fedorov, 2008)المسئول للرسائل اإلعالمية ومشاركتها 

عالمية المختلفة من خالل النقـد العملـي   تطوير المواقف والمهارات األساسية حول الوسائط اإل
  .لها، والوعي بأدوار المؤسسات اإلعالمية المتعددة من النواحي الثقافية واالجتماعية والسياسية

، كمـا يمكـن أن   التربية اإلعالميـة أقل معيارية من  الدراسات اإلعالميةيالحظ أن و    
، هذا بجانب االرتباط بعمليـة اإلتقـان   مأجهزة اإلعالتتضمن منهجا وصفيا أقرب ما يكون من 
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؛ فيعد المنهج التربوي هو األساس نحو تكـوين  التربية اإلعالميةالعملي من وسائل اإلعالم، أما 
على مدى قدرة الفرد  للثقافة اإلعالميةتُركز الوظيفة األساسية و .رؤية شاملة للرسالة اإلعالمية

تُنقل إليهم من خالل وسـائط اإلعـالم المختلفـة،     على تحليل الرموز السمعية والبصرية التي
إضافة إلى توافر المهارات والخبرات لديهم التي تُمكنهم من االستفادة بصورة إبداعية من تلـك  
الوسائط، ثم كنتيجة التربية اإلعالمية تتكون لديهم الُقدرة بشكل كاف في تقييم وترجمة وإنتـاج  

  .)١٥-١٤، ٢٠٠٨عصام جابر، ( نصوصا إعالمية جديدة

جتمع المعلومات، فهي تشمل في جوهرهـا  نتيجة لتطور م اإلعالمية التربية جاءت فقد
ـًا  م الثقافة اإلعالميةكل أنواع الوعي والثقافة الرقمية والبصرية، وتعتبر  أو  ”product“نتجـ

ـًا   اإلعالمية ربيةالت، كما تؤكد ”process“مثل عملية اإلعالمية تُ التربية، بينما ”output“ناتج
  :على أن األفراد يتعلمون

 التحليل والتأمل الناقد وبناء النصوص اإلعالمية. 

 والوصول إليها تحديد مصادر النصوص والرسائل اإلعالمية. 
 مغزى الرسائل وسياقها. 

 تضمنة فيهاتفسير الرسائل والقيم الم. 

 إنتاج الرسائل بطريقة إبداعية مسئولة. 

 مكنها التعبير عن رسائلهم ونشرهااختيار الوسيلة التي ي. 

، أن الفـرد المـتعلم   الثقافة اإلعالميةو التربية اإلعالميةمما سبق يتضح أن الفرق بين   
للتربية اإلعالمية يمتلك الثقافة اإلعالمية، أما الفرد الـذي يمتلـك الثقافـة اإلعالميـة لـيس      

 اإلعالمية محصلة للتربية اإلعالميـة،  ؛ أي أن الثقافةبالضرورى يكون متعلم للتربية اإلعالمية
اكما التربية اإلعالمية تعليم مقصودا وموجه  ا وغيـر  أما الثقافة اإلعالمية تعليم غير مقصـود

اإلبتكارية : كما أن عملية إنتاج الفرد المتعلم للتربية اإلعالمية يقترن بعدة شروط، منها. موجها
تصر على قدرة الفرد على القراءة والكتابـة فقـط، فهنـاك    فالثقافة اإلعالمية ال تقوالمسئولية، 

مجموعة من المهارات التي البد من اكتسابها حتى تُمكن الفـرد مـن المشـاركة فـي الحيـاة      
فالتربية معرفه وسولوك وآداب، الثقافة منتج أوسع  .االجتماعية والثقافية والسياسية المحيطة به

  .ومظله أعلى
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؛ وهـي  التربية املعلوماتيـة بلتربوي والمعلوماتي إلى ما يعرف تالحم الحقلين ا وأدى  
التعامل مع أجهزة المعلومات واالتصال واإلعالم لرفع كفـاءة الوصـول للمعلومـات    بمعنية 

، التربية التكنولوجيـة  :، وينتج عن ذلك المفهوم بعض المفاهيم األخرى، من أهمهاواسترجاعها
عبد الـرحيم درويـش    ويرى .تربية بواسطة وسائل اإلعالمالأو ما يسمى  ،تكنولوجيا التعليمو
التعلـيم اخلـاص بوسـائل    أفضل من مصطلحات  التربية اإلعالميةأن مصطلح  )١٨٥، ٢٠٠٦(

عملية مستمرة تقوم بها األسرة أساسـا   التربية اإلعالمية، ألن املعرفة بوسائل اإلعالمأو  اإلعالم
 ،١٩٩٩ حمـدي نرجس وقد أوردت  .مهتمة في المجتمعثم المدرسة وبعض الجمعيات األخرى ال

فـي مفهـوم    هوتبلـور ، في العقود األخيـرة  التربية بواسطة وسائل اإلعالم تطور مفهوم )٧٠
صـاحبة  ا بمفهوم الوسائل التعليميـة الم الذي كان في مراحله األولى مرتبطً ،تكنولوجيا التربية

  :ر بالمراحل اآلتيةوقد مر التطو للموقف التعليمي بغرض اإليضاح،

 اارتبطت التسمية في هذه المرحلة بالحواس وأهمها حاست :الوسائل السمعية البصرية 
 .السمع والبصر على افتراض أن الوسائل إما سمعية أو بصرية أو سمعية بصرية

 في هذه المرحلة أراد المعلمون توسيع مدلول الوسائل ولكنهم فـي   :عينـة الوسائل الم
زلوا هذه الوسائل في مجرد اإلعانة وفي التسمية إشارة إلى ثانويتهـا وإمكانيـة   واقع األمر اخت
 .االستغناء عنها

 وسائل االتصال: تبلور هذه المفهوم بعد شعور الم جـرد وسـائط   علم أنه والوسـيلة م
 .تعلم والمادة العلمية وقناة االتصالعلم والممي يشمل المفي موقف اتصالي تعلُ ةاتصالي

 ُظممدخل الن: تكاملة ال في هذه المرحلة تحولت وسائط التعليم إلى جزء من منظومة م
تقتصر على وسائط المواد واألجهزة بل تشمل اإلستراتيجية التنظيمية للتـدريس مـن مرحلـة    

التصميم إلى مرحلة التنفيذ والتقويم والمختلف جوانبها البشرية وغير البشريةتابعة بم. 

  الوسائل التعليميـة مفهوم أن  )٥، ١٩٨٧(حسين الطوبجي يؤكد  على هذا التطور بناء 
وجميع وسائل االتصال واإلعالم الفرديـة   وسائط التعليم السمعية والبصرية أتسع ليشمل جميع

من منظومة تكنولوجيا التعليم، ويندرج في ذلك استخدام وسائل اإلعالم  اًجزءبعدّها  والجماعية
  .ةوجميع برامج القنوات التعليمي
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اإلعـالم   :كل من ا عنتختلف كثير التربية بواسطة وسائل اإلعالممما سبق يتضح أن   
، ألن التربيـة بواسـطة   اإلعالم التربوي، فهي ال تندرج في مفهـوم  التربية اإلعالميةو التربوي

هو إعالم يتنـاول قضـايا   اإلعالم التربوي وسائل اإلعالم هي تربية تستخدم أدوات اإلعالم، و
التي تعتمد  اإلعالمية التربيةا عن كثير التربية بواسطة وسائل اإلعالمكما يختلف مفهوم ية، الترب

 فالتربية اإلعالمية. ا تضاديةموقد تكون العالقة بينهمنهجها،  على وسائل اإلعالم في على التربية
فتنطلق  اإلعالمالتربية بواسطة وسائل تنطلق من الحقل التربوي بأدوات التربية نحو اإلعالم، أما 

  .من الحقل اإلعالمي؛ ليمارس أدوار تربوية تعليمية

    الحظ تركيزها الشديد على دمج وبالرجوع إلى أدبيات اإلصالحات التربوية الحديثة، ي
فـي   ”Information and Communication Technology“تقنية المعلومات واالتصـال  

فهي إصالحات تربوية موجهة  علم ومناهج وإدارة؛ لذاتعليم وت :العملية التعليمية بجميع مكوناتها
قصد بالتقنية هنا العتـاد  وال يTechnology-Oriented Educational Reform” .“بالتقنية 

واألدوات واألجهزة والشبكات والبرامج وغيرها من متطلبات البنية التقنية التي تُمثل ضـرورة  
لمتعلمين لعالم مختلف موجه بالتقنية ويتميـز بشـفافية   حتمية لتحقيق عملية الدمج؛ وإنما تهيئة ا

ثقافية واجتماعية، وتنافس اقتصادي وحضاري، أدى إلى ظهور مجموعة مـن المفـاهيم التـي    
 –بإيجاز  –، ويمكن عرضها)Oxstrand, 2009(، قام بتحديدها اإلعالمية التربيةترتبط بمفهوم 

  :فيما يأتي

إلى بعض المهارات  هذا المفهوم شيريInformation literacy”، “ الثقافة املعلوماتية  
الفنية الالزمة للتعامل مع تقنيات عصر المعلومات وهذه المهارات تتعلق بالتعامل السـليم مـع   

المعلومات المطلوبـة، والقـدرة    على ، والتعرفالمصادر اإللكترونية للمعلومات مثل اإلنترنت
واالنفجـار   ،خدام الفعـال للمعلومـات كنتـاج للتطـور    واالست ها،وتقييم يها،على الحصول عل

عاصرالمعلوماتي الم (American library association, 1989).  كتسـب  ويستطيعالفرد الم
  :أن ،الثقافة املعلوماتيةلمفهوم 

 حددةيستخدم المعلومات بفاعلية وكفاءة لتحقيق أهداف م. 

 رارات منطقيةمشكالت واتخاذ قيستخدم المصادر التقنية لحل ال. 

 حددةالئمتها إلنجاز مهام معلى م ناءيختار مصادر معلوماتية وابتكاريه تقنية ب.  
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 المـتعلم التي يتم من خاللها معرفـة مـدى إكسـاب    عدة معايير،  وللثقافة املعلوماتية  
للـتعلم   يـة الثقافـة املعلومات معايير م، ويبين الجدول التالي لمهارات الثقافة المعلوماتية في التعلُ

  .(Information Power, 1998) المدرسي
  

  )١(جدول 
  معايير الثقافة المعلوماتية للتعلم المدرسي 

  تعلماملاملعيار الذي ينبغي توافره لدى       اال
  
١  

  

  

الثقافة 
  املعلوماتية

  .ثقف معلوماتيا يصل إلى المعلومات بكفاءة وفاعليةالم المتعلم ):١(معيار
  .ا يقوم المعلومات تقويما ناقدا ومتمكنًامعلوماتيثقف الم المتعلم): ٢(معيار
  .معلوماتيا يستخدم المعلومات بدقة وإبداعثقف الم المتعلم ):٣(معيار

  
  
٢  

 
 

 

استقاللية 
  املتعلم

معلوماتيا والـذي يتـابع   ثقف الم المتعلممستقالً، هو  الذي يعد متعلما المتعلم ):٤(معيار
  .لمعلومات المتعلقة باالهتمامات الشخصيةا

معلوماتيا والـذي يقـدر   ثقف الم المتعلم، هو مستقالً الذي يعد متعلما المتعلم ):٥(معيار
  .األدبيات التعليمية والصور أالبتكاريه األخرى من المعلومات

معلوماتيا والذي يجاهـد  ف ثقالم المتعلم، هو مستقالً الذي يعد متعلما المتعلم ):٦(معيار
  .للتميز في الحصول على المعلومات وتوليد المعرفة

  
  

  
٣  

  
  

املسئولية 
  االجتماعية

ثقـف  الم المـتعلم جتمع هو للتعلم المدرسي وللم ساهم إيجابياالذي ي المتعلم ):٧(معيـار
ا الذي يقر بأهمية المعلومات للمجتمع المعاصرمعلوماتي.  

ثقـف  الم المـتعلم جتمع هو للتعلم المدرسي وللم الذي يساهم إيجابيا متعلمال ):٨(معيـار
  .بالنسبة للمعلومات وتقنية المعلومات معلوماتيا الذي يمارس سلوكيا أخالقيا

ثقـف  الم المـتعلم جتمع هو للتعلم المدرسي وللم الذي يساهم إيجابيا المتعلم ):٩(معيـار
        .بفاعلية في العمل لجماعي لمتابعة المعلومات وتوليدهامعلوماتيا الذي يشارك 

مـن   الثقافة املعلوماتيـة و التربية اإلعالميةالعالقة بين  )٢٠٠٧(بدر الصالح وقد حدد 
  :فئاتها الرئيسة، وهي كما يليخالل بعض من المفاهيم و

بالنسبة للفـرد   - التفكير اإلبداعي إلنتاج مواد إعالمية أصيلة: ويشمل ،التفكري الناقد  
). إضافة هادفـة لمجـال ثقـافي معـين    (، والمستوى الثقافي على المستوى الشخصي - نفسه

وتوظيف مهارات التفكير العليا مثل التحليل والمقارنة واالستنتاج والتفسير والتقويم والدمج عند 
 .ية محددةوإصدار األحكام حول الثقة والمصداقية لمصادر إعالم. تناول قضايا إعالمية معينة
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استخدام تقنيات االتصال من بعـد فـي التعـاون والنشـر     : ويشمل ،الفعال االتصال  
والتفاعل مع األقران والخبراء وأفرادا آخرين في مجـال القضـايا اإلعالميـة ذات االهتمـام     

واستخدام أنواعا متعددة من التقنيات ووسائل االتصال لنقـل المعلومـات واألفكـار    . الشخصي
  .بالتحليل أو النقد حول محتوى إعالمي لجمهور محدد الخاصة

 وسـائل  وبمـا يحويـه مـن    ،اإلعالمية التربية بمفهوميرتبط مفهوم  ،الثقافة البصرية
ختلفـة مـن   واألشكال الموشبكة اإلنترنت،  ،والمطبوعات ،والسينما التلفزيون، :مثلإعالمية، 

    .الوسائل الرقمية

  :أن الثقافة البصرية، الفرد املُكتسب ملفهومويستطيع 
 فسر العالقحلل الرسائل اإلعالمية البصرية، ويحدد مكوناتها، ويبين تلك المكونات ةي.  
 عينة بصيغة بصريةعبر عن وجهة نظره حول قضية مي. 

 كم حول مصداقيتهاقوم مغزى الرسائل اإلعالمية البصرية وإصدار الحي. 

مواقـع ومصـادر    تحديـد : ت المعلومات فـي استخدام تقنيا: وتشمل ،الثقافة التقنية  
معلوماتية حول القضايا اإلعالمية والوصول إليها، وتحليل المحتوى اإلعالمي وتقويمه، وتكوين 
وجهات نظر معينة حول محتوى إعالمي معين، ومعالجة البيانات في قضايا إعالميـة معينـة   

 .وعرض النتائج

ع واالختالف الثقـافي علـى المسـتويات    فهم وتقدير التنو: ويشمل ،التفاعل الشبكي  
المشاركة في مجتمعات افتراضية وتحليل واحترام وجهات النظـر  والمحلية والعربية والعالمية، 

المتعددة حول قضايا ثقافية أو اجتماعية، والعمل كعضو في فريق واكتساب المعرفة والمساهمة 
  .   حقيق أهداف مشتركةفي توليدها من خالل التفاعل اإليجابي مع أعضاءه لت

تابعة االهتمامات الشخصـية  استخدام تقنيات المعلومات في م: ويشمل ،الذايتالتوجيه   
حول القضايا المختلفة، وتحديد أهداف واضحة لالهتمامات الخاصـة وإدارة الوقـت والجهـود    

مهـارات إنتـاج    وتقويم فاعلية وكفاءة اإلنجاز، واستخدام األدوات اإلنتاجية التقنية في تطـوير 
 .  محتوى إعالمي بصيغ مبتكرة
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فهم القضايا األخالقيـة  : ويشمل ،لتقنيات املعلومات واالجتماعي االخالقىاالستخدام   
رتبطة باستخدام تقنيات المعلومات في تحليل المحتوى اإلعالمي ونقـده  والثقافية واالجتماعية الم

مسـئوالً فـي التعامـل مـع القضـايا       خداماتخدام تقنيات المعلومات استوتكوينه ونشره، واس
اإلعالمية، وتطوير اتجاهات إيجابية نحو استخدام تقنيات المعلومات في التعامل مـع القضـايا   

اتجاه مستحدث في أسس ومبادئ نظريـة المسـئولية   ينطلق هذا المفهوم تحديدا من  .اإلعالمية
مع مهارات التربية اإلعالمية التي ينبغي  االجتماعية، حيث يضيف جانبا جديدا للنظرية يتماشي

، ”Montgomery“ أن يزود بها الجمهور، وتم اكتشاف هذا البعد على يد الباحث األمريكـي 
ويرتكز هذا البعد على أن نظرية المسئولية االجتماعية ال يجب أن تقوم فقـط علـى مسـئولية    

يتمثل النصف اآلخـر فـي مسـئولية    وسائل اإلعالم تجاه المجتمع، فهذا يعد نصف النظرية، و
الجمهور عن نفسه تجاه ما يشاهده أو يسمعه أو يقرأه، على اعتبار أن المسئولية االجتماعيـة ال  
تهدف فقط إلى المحافظة على قيم المجتمع وخصوصيته، والدقـة والموضـوعية عنـد تقـديم     

ي أن يفكر بشكل ناقد فـي  المعلومات في وسائل اإلعالم فقط؛، وإنما تشمل مسئولية الجمهور ف
المضامين اإلعالمية التي يستقبلها، وأن ال يقبلها كقاعدة مسلم بها، فعليه إدراك وتحليل الرسالة 
اإلعالمية نقديا، ودراسة ما تطرحه وسائل اإلعالم من قضايا وأفكار، ومدى توافقها واختالفهـا  

   .(Montgomery, 1966, 190-212) مع أفكاره ومعتقداته ومصالحة

 Information“ الطالقـة املعلوماتيـة   صـطلح ماسـتخدام  بدأ في اآلونة األخيرة و  

fluency”ل ؛يحل محل مصطلح الثقافة المعلوماتية؛ نظرصطلح الثقافةا ألن م “literacy”    قـد
يجرد عدم الجهل بهذه المهارات، وهو نوع من الجوانب السلبيةشير إلى م، صطلح الطالقة أما م
ويعـد مفهـوم    .يجابية لدى الفرد لمحاولة تنمية كفايات إدارة المعلوماتشير إلى القدرات اإلفي

 بالثقافة املعلوماتيـة رتبطة عاصرة الممن المفاهيم المDigital Citizenship”، “ املواطنة الرقمية
بالتقنيـات  تعلقـة  الموضوعات اإلنسانية والثقافيـة واالجتماعيـة الم   المتعلمينوتعني أن يفهم 

 تعلقـة بهـا  وبالممارسات األخالقية والقانونيـة الم (California Emerging Technology 

Fundm, 2008, 23).  

 :أن الفرد املُكتسب ملفهوم املواطنة الرقميةويستطيع 
 ومسئول ،وقانوني ،منآبأسلوب  هاويستخدم دافع عن التقنيات والمعلوماتي. 

 يإا بين اتجاهواإلنتاجية ،لدعم التعلم ؛تخدام التقنيةا نحو اسيجابي. 
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 يإا ظهر اتجاهئا نحو المسيجابيولية الذاتية عن التعستمرلم الم. 

 ظهر مهارات القيادة تجاه المواطنة الرقميةي. 

ستخدم لتوصـيف تـدريس   يICT Digital literacy” ،“ الثقافة الرقميةبينما مفهوم   
علم عبر اإلرتبطة بالتالمهارات التقنية الم  نترنت، ويسـتخدم هـذا الم  صـطلح صـطلح مـع م 

“computer literacy” عبر عن القدرة على استخدام التقنيـات الرقميـة وأدوات االتصـال    لي
واالتصال الشبكي من أجل الوصول إلى إدارة وتكامل وتقييم وإنشاء وتوصيل المعلومات بهدف 

 جتمـع المعلومـات   وظيفي فـي م(California Emerging Technology Fund, 2008) .
ترتكزان على اكتساب المهـارات الفنيـة    املعلوماتيةوالثقافة  الثقافة الرقمية ويالحظ أن كل من

“Technical” الضرورية للتعامل مع األدوات والوسائل الرقمية الحديثة.  

شـير إلـى معرفـة    اإلعالميـة تُ  التربيةن أصطلحات من خالل تلك الم ختاما؛ يتبين
شـير إلـى الفهـم الناقـد     تُ -في نفس الوقت- الوسائل اإلعالمية، وهيالعديد من  واستخدام

واألهداف الضمنية لهذه الوسائل اإلعالمية؛ لذا فإن التركيز في طرح هذه الكفاية يجب أن يكون 
  .(Fransman, 2006, 10) في اكتساب المهارات النقدية لها

  :التطور التارخيي للتربية اإلعالمية .٢
التربية اإلعالمية العديد من التطورات سواء على مستوى مفهومها أو أهدافها شهدت     

، فهي ليست بالجديدة بالنسبة للعديد من الدول، بل أصبحت مظهرا من مظـاهر  أو االهتمام بها
التطـور   في مراحـل ومن خالل البحث . التطور في النظام التعليمي الراقي في كثير من الدول

ويمكـن   .سـتقبله لم اواستشراقًعلى حاضر دراسته،  الوقوفتربية اإلعالمية، يمكننا التاريخي لل
  :عل النحو اآلتياستعرض التطور التاريخي للتربية اإلعالمية، 

  :رالتربية اإلعالمية؛ النشأة والتطو -أوالً
م في تحدة األمريكية بموضوع الفيلالواليات المالتربية اإلعالمية؛ عندما اهتمت  نشأت    

مـن القـرن    وفي العشرينياتم، ١٩١١عام  علمي اللغة االنجليزيةم جمعيات من خاللالتدريس 
البرامج اإلذاعية إال أن التدريب في هـذا  و المواد الصحفية ظهرت الرغبة في استخدام الماضي
  .على أقسام اإلعالم ببعض الجامعاتفقط اقتصر ، وان منتشرلم يكُ المجال
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م، ١٩٤٠-١٩٢٠التربية اإلعالمية في أوروبا في الفترة مـا بـين   برزت حركة كما     
حيث جرت أولى محاوالت استغالل هذه الصـناعة   -رائدة صناعة السينما -تحديدا في فرنسا 

أن أول فيلم  Fedorov (2008, 85)وأشار ، )٥٩، ٢٠١٣شريفة رحمة اهللا، (في العملية التعليمية 
م، ذلك أثنـاء  ١٩٢٢تم عرضه عام  المتعلمينحليل والنقد لدى تعليمي يهدف إلى تنمية مهارة الت

 Offices Regionaux du Cinema“التعليمـي   المـؤتمر اإلقليمـي األول ألقسـام الفـيلم    

Educateur”.  

دعـا   ،"تدريب التوعية الناقدة: ةالثقافة والبيئ": كتاب بعنوان نُشرم ١٩٣٣وفي عام     
إلى ضرورة التدريب على تنمية الوعي الناقد، ومـن   ”Leavis & Thompson“ فيه المؤلفان

هنا انتشرت الدعوة إلى التدريب على االستخدام الناقد لوسائل االتصال بالمدارس؛ حيث تضـمن  
الكتاب سلسلة من التمارين الصفية تُطبق في الفصل الدراسي باستخدام بعض المواد الصـحفية  

بـذلك   .)٤٥، ٢٠٠٩، بتسام الجنـدي إ(ذلك الوقت الشعبية واإلعالنات، وهي المواد المتاحة في 
لتدريس وسائل اإلعالم في المدارس، وكان ينظر إلى وسـائل   الكتاب يمثل أول منهجأصبح هذا 

اإلعالم حينها على أنها ذات تأثير مفسد، وأنها وسيلة لعرض الملذات بدالً من القـيم األصـيلة   
مية ووظيفتها حينها، هو تشجيع الطـالب علـى   واآلداب، وعلية كان الهدف من التربية اإلعال

التمييز، والمقاومة، وتنمية الحكم الصحيح والذوق لديهم؛ مـن خـالل اسـتيعابهم لالختالفـات     
األساسية بين القيم الخالدة والثقافة الراقية، وبين الثقافة الوضعية والقيم التجارية لوسائل اإلعـالم  

(Kubey, 2001, 20-21).  

وقامـت   ”BFI“ أسست الحكومة البريطانية معهد الفيلم البريطـاني فسه وفي العام ن    
م أتجه االتحاد ١٩٣٦وبعد ثالثة أعوام تحديدا عام . برعاية العديد من المؤتمرات في هذا المجال

الذي يهدف إلى وجود مشاركة من قبل األطفال والشـباب  " سينما وشباب"السوفيتي إلى مشروع 
  .فالم تُنمي لديهم مهارة التفكير الناقد والتذوق الفنيحول ما يروه فيها من أ

-١٩٥٠بينما دخلت التربية اإلعالمية بشكل جيد الوسط المدرسي في الفترة ما بـين      
 جكندا، فلندا، اسكتلندا، النرويج، أسبانيا، وذلك العتمادهم على المنـت : م لعدة دول، ومنها١٩٨٠

النظر حول تأثيراته الثقافية على قيم األفراد، وظلـت  اإلعالمي األمريكي، الذي تعددت وجهات 
تحدة أمريكا الالتينية، والواليات الم: ممارسة التربية اإلعالمية مجرد مبادرات فردية في كل من

األمريكية، وبعض الدول األوربية؛ حيثُ كان يتم تدريسها بصورة اختيارية أو من خالل بعض 
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ير من الحاالت كانت نتاج جهود فردية من بعـض المعلمـين   النشاطات شبه المدرسية، وفي كث
وبعد التطور الهائل لتكنولوجيا االتصال الرقمية انتقلت التربية اإلعالمية مـن حقـل    .والمربيين

المجتمع المدني إلى الهيئات الرسمية التي بادرت بتخصيص اعتمادات مالية وبـرامج إلنشـاء   
ذا المجال، وتستفيد معظم المدارس في أمريكا الشـمالية  مراكز متخصصة وإجراء بحوث في ه

عبـد الوهـاب   ( الكنديـة  ”McGill University“ ماكجيـل من البرنامج الذي أنجزته جامعة 
  .)٨١، ٢٠٠٥، بوخنوقة

؛ بدأت مرحلة جديدة يمكن أن يطلق عليها مرحلة الدراسات الثقافيـة  اخلمسينياتوفي   
تـم االهتمـام بـإجراء     أسيس الدراسات الثقافية البريطانية؛ حيثُوالفنون الشعبية، وهي بداية ت

، ذلك ”Screen Education“ فكرة التعليم بالشاشة تظهرالدراسات حول الثقافة البريطانية، ف
ـ علمون البريطانيون جمعية تدعيم التعليم عندما شكل الم ، وذلـك  ”SEFT“التلفزيـوني   الفيلمب

ة التامة على اإلعالم، والجمهور الخارجـة عـن السـيطرة، وتـم     تزامنًا مع الهيمنة التلفزيوني
استخدام الوسائل السمعية والبصرية في الفصول الدراسية المدرسية من قبل المعلمين الفرنسيين 

  .(Fedorov, 2008, 85)م ١٩٥٢وذلك عام 

ـ جارتها كنـدا ب مقارنةًتحدة األمريكية كانت بدايات متواضعة لواليات الما وفي   ث ، حي
في  صحفيةالبرامج ال تدخلُأ م١٩٥٨عام وفي . درس دورات عن السينما في المدارس الثانويةتُ

تحـت  األمريكية المدارس الثانوية ب ”Newspaper in the Class Room“الفصول الدراسية 
٩٥٠٠(حف وانضم لهذا البرنامج رعاية جمعية ناشري الص (علم من أصل إجماليم )ألفًا  )٣٤

امليون  )٥( وغطىتعلمم.  

؛ اهتمت منظمة اليونسكو بدراسة دور وسائل اإلعالم في التطور الستينياتوفي   
 ,Divina)االجتماعي وإيجاد إستراتيجية للتعامل مع وسائل اإلعالم بما يحقق الهدف منها 

طبقت  ، كماكلية )٢٠٠(درس في تُ والتلفزيونمقررات في فن اإلذاعة ظهرتُ ف، (115 ,2006
علمين الستخدام الفيلم في التدريس، في تشجيعها للمارة التعليم الفرنسية نظرية الجماليات وز

تعلمين في صناعة األفالموإشراك الم (Victor, 2002, 334).  رفَ حينهافهموع شاهدالم /
 انطباعات أي تلّقيه قبل العقل به قصدويTabula Rasa”، “أملس  لوحعلى أنه  المتقي

 من وسائل اإلعالم الجماهيري، القوية الرسائل لكتابة واالستعداد الفراغ من حالة أي ؛خارجية
 اعيةـاالجت والقيم جتمعوالم األطفال حمايةل وذلك ،التطعيم هي التعليمية األجندة كانت وعليه
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 اإلعالم بين التمييز ُمتمثلة في األدوات وكانت ،الفاسدة اإلعالمية لئـالرسا جاوزاتـت من
وأصبح . )٣، ١٩٩٠إليزابيث ثومان، ( الجيد لإلعالم الجمالي والتقدير الفاسد، واإلعالم يدالج

ااصطالح التعليم بالشاشة سائد قبة الستينيات على المستوى العالميفي ح. 

ارتبطت  ”Authors Cinematography“للمؤلف  تأثير نظرية الفن السينمائينظرا ل  
نظِّـر  رغـم أن أفكـار الم   ،بدراسة وسائل اإلعالم كثقافة شـعبية  اإلعالمية البريطانية التربية

إال لعبت دورا هاما في التأثير على الثقافة اإلعالمية البريطانية  ”Mcluhan“اإلعالمي الكندي 
بهـدف   .أن النظرية التي هيمنت على الثقافة اإلعالمية البريطانية في الستينيات كانت الجماليات

  :وهي كالتالي ،)٤٩، ٢٠١٣، تب التربية العربي لدول الخليجمك(تحقيق األهداف 

 تعة بالسينما والتلفزيون لدى األطفالزيادة الفهم والم. 
 تعليم األطفال تفرد الشخصية في المجتمع اإلنساني. 
 تحصين األطفال من االستغالل التجاري وما شابه. 
 تشجيع التعبير عن الذات من خالل الشاشة. 

تينيات بدأت الدعوة تُروج ألهمية تدريس اإلعالم ليس في الجامعـات  أواخر الس وفي  
عـام  الصـادر   ”The Newsom Report“فقط وإنما في المدارس أيضا، وهو ما يتضح في 

م عن المجلس االستشاري المركزي للتعليم في العاصمة البريطانية، والـذي يعـد مـن    ١٩٦٣
ة اإلعالمية وتعليمها في المدارس كمشروع لحمايـة  المحاوالت الُمبكرة لالعتراف بأهمية التربي

سماح محمد، (األطفال وتدريبهم على النظرة الناقدة والفاحصة لما يبث من خالل وسائل اإلعالم 
٧، ٢٠١٠(.  

علـى   اعتمدواالتربية اإلعالمية، قد علمي ملم ظهرت جمعيات كندية ١٩٦٨عام وفي     
لكن بصـورة عامـة    .ية كما هو الحال في الدول األخرىاإلعالم التربيةالنظريات الجمالية في 

التربيةتمدت اع تعلمينعلمين على اإلعالمية األميركية على الفيلم وإشراف المفـي إخـراج    الم
ـ   ن هـذه  أفالم قصيرة مع التركيز على الجماليات ولغة الفيلم وطرق التصوير، مع ذلك لـم تكُ

جادة لتطبيـق النظريـات الجماليـة     سينمائيةيرت أفالم ختقررات إلزامية في المدارس، وقد اُالم
  .وتنمية األخالق وتحصينهم ضده ،ورفض الفن الرديء ،تقدير الفن الراقي المتعلمينتعليم ل
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مما سبق يتضح أن؛ التربية اإلعالمية واصلت دورها بأن تكون وقائية؛ مـن خـالل       
الجيد والسيئ فـي المضـامين اإلعالميـة    تشجيع الطالب وتنمية القدرة لديهم على التمييز بين 

العصـر الـذهبي لنظريـات    بمثابـة   السـتينيات كما تُعد فترة  ،(Kubey, 2001, 21)المختلفة 
للتربية اإلعالمية األمريكية خاصة التعليم الجامعي؛ حيث ُأدمجت مقـررات التربيـة    الجماليات

تب التربية العربي لـدول الخلـيج،   مك(اإلعالمية في منهج تدريس األدب بالجامعات األمريكية 
٥١، ٢٠١٣(.  

اإلعالمية ووضـعتها علـى    للتربية الترويج نظمة اليونسكوم بدأت ؛السبعينياتوفي     
، وبدأت بتصميم نموذج للمنهج العام للمشتغلين بتعليم وسائل اإلعالم في المدارس قائمة أولوياتها

اهج وزارة التعلـيم الفرنسـية، حتـى أصـبحت     الثانوية، وتم إدراج التربية اإلعالمية ضمن من
 ,Victor)تكنولوجيا اإلعالم واالتصال جزءا أساسيا من المنهج القومي في المدارس الثانويـة  

ـ  . (334 ,2002 فـي عـام    ةوتم تقديم التربية اإلعالمية في المناهج الدراسية االبتدائيـة الفنلندي
ولكن ليست كوسائل اإلعالم والتعلـيم التـي   م، ١٩٧٧م، وإلى المدارس الثانوية في عام ١٩٧٠

  .نعرفها اآلن

 Len“فظهرت نظرية الشاشة، من خالل كتابـات أحـد رواد التربيـة اإلعالميـة         

Masterman”تـدريس  "كتاب  -م، والثاني١٩٨٠عام  "التعليم عن التلفزيون"كتاب " -، أولهما
لتسـاؤالت اللغويـة، والعقيـدة،    الجوانب الرئيسـية با فيها  م، والذي ربط١٩٨٥عام " اإلعالم
وكان الكشف عن طبيعة النصوص اإلعالمية، هو الهدف األساسي للتربية اإلعالميـة   .والتمثيل

في تلك المرحلة؛ وذلك لبيان كيفية عمل وسائل اإلعالم، وتعزيز األفكار الخاصـة بالجامعـات   
الميلية ذات الدقة والموضـوعية،  رق التحلجتمع؛ ذلك من خالل التشجيع على الطُهيمنة داخل الم

على أن يكون التحليل مقرونًا بالدراسة التفصيلية القتصاديات وسائل اإلعالم؛ وكان ذلك يتم من 
على تنحي مصالحهم وميولهم الذاتية جانبا، والدخول في أشـكال التحليـل    المتعلمينخالل حث 

إلعـالم، وبالتـالي تحريـر    المنهجي الذي من شأنه أن يكشف عن األهداف الخفيـة لوسـائل ا  
  .ألنفسهم من نفوذها المتعلمين

من هم المستفيدين من المواد اإلعالمية؟، وما هـي  : وأصبحت أسئلة هذا المنهج هي
 ,Kubey, 2001)أهميتها بالنسبة لهم؟، ولماذا هي مهمة؟، وما هي معايير الحكم على أهميتها؟ 

االتصـال  عالمية التي ُأطلق عليها مصطلح اإلم ظهر االهتمام بالمبادرات ١٩٧٣أما عام  .(24
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أو التربية اإلعالمية بواسـطة المجلـس الـدولي للفـيلم     ؛ ”Educommunication“ التربوي
  .”IFTC: International Film and TV Council“  والتلفزيون

 ، وفقًا إلعالن جرانوالداإلعالمية التربية م ميالد١٩٨٢ عام شهدفقد ؛ الثمانينياتوفي   
“Grunwald Declaration”،   فبدأ النظر إلى التربية اإلعالمية على أنها تعليم بشأن اإلعـالم

 إلـى  حـاد ال جماليال رأيال وتعزيز تغذية نوتكنولوجيا وسائل اإلعالم الحديثة، فتطور العقل م
 ءالـنش  إعدادفطالبت اليونسكو بضرورة . )٣، ١٩٩٠إليزابيث ثومان، ( الناقدة المعلومات يةتغذ

، ٢٠١٢محمد عبـد الحميـد،   (رئية المو والمسموعة المكتوبة الرسائل بقوة يتميز عالم في للحياة
  .م١٩٨٠ عام والجدير بالذكر أن تعليم وسائل اإلعالم كان إلزاميا في السويد منذ. )١٠٤

 ،"التربية اإلعالميـة "م أصدرت منظمة اليونسكو أيضا كتاب بعنوان ١٩٨٤وفي عام   
من أوائل اإلصدارات في هذا المجال، رغم انتشار المصطلح في كثير مـن الـدول،    والذي يعد

صطلح لتشمل محو األمية أوروبا، ثم اتسعت ماهية هذا الم انجلترا، استراليا، دول شمال: منهاو
المرئية والسمعية والحاسوبية والمعلوماتية والشبكة العنكبوتية، إضافة إلـى امـتالك منظومـة    

  .(Potter, 2001)اص والمشاركة االيجابية مع وسائل اإلعالم المتعددة قواعد التو

وفي كوريا الجنوبية نشأت وتطورت التربية اإلعالمية بطريقة مستقلة وفريـدة مـن   
 منتصـف طلقت فـي  نوعها في ذلك الوقت، وذلك من خالل حركة مشاهدي التلفزيون، التي ُأ

بدأ المعلمـون فـي تـدريس     الثمانينياتوفي أواخر  م،١٩٨٦في إبريل عام ات تحديدا يالثمانين
التربية اإلعالمية، وإن كان ذلك بشكل رئيسي غير منتظم، من خالل أنشـطة إضـافية غيـر    

ـ  اإلعالمية التربية بدأت فقد، )٣، ١٩٩٠(إليزابيث ثومان وحسب تقرير . منهجية كـأداة  اأساس 
، وهو مـا يعـرف بنمـوذج الحمايـة     اإلعالمية للرسائل السلبية اآلثار من المواطنين لحماية

“Protectionist Approach”، الجماهيري االتصال وسائل أصبحت وعندما الثقافة من جزء 
قادرا على تحليل وتفسير  الفرد صبحيل اإلعالمية التربية إلى النظرةمعها  اتسعت للفرد، اليومية

  .”Critical Autonomy“ النشط المتلقي، وهو ما يعرف بنموذج يسمعه أو شاهدهي ما ونقد

 اسـتهالك  تحويـل متمثل فـي   اإلعالمية التربية هدف صبحي المنظور هذا خالل من  
النقـدي حـول    الوعي تكوين على األفراد ساعدةمو ،نشطة ناقدة عملية إلى اإلعالمية الرسائل
بدر ( فيه يشونـيع ذيال عـالواق حول النظر وجهات بناء في دورها وفهم ،الرسائل تلكطبيعة 
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 بصفة كالسـيكية، حيـثُ  واُستُخدم مفهوم التربية اإلعالمية في ذلك الوقت  ،)٣، ٢٠٠٧الصالح، 
  .كان االتصال الجماهيري مستندا على علم ُأصول التربية، وذلك ما يوضحه الشكل التالي

  
  العالقة الكالسيكية للتربية اإلعالمية) ٢(شكل 

؛ نتيجة التطـور فـي تكنولوجيـا    للمعاني انتجم أصبح الجمهور، التسعينياتأما في     
 ذات معـاني  وإنتـاج  يةاإلعالم رسائلال عالجةم منالجمهور  تمكينوأصبح  ،اإلعالم واالتصال

  .)٣، ١٩٩٠إليزابيث ثومان، (ية هو الهدف التعليمي والمجتمع الشخصية بالنواحي صلة

 التربيـة  إلدخـال  مكسيكو نيو في إلعالميةا التربية مشروع انطلقم ١٩٩٣ عام فىو    
وبعيدا عن المواعظ والمواقف تجاه هذا النهج الـذي أهـتم   الثانوي،  التعليم منهج في اإلعالمية

، فتم تقديم مشروع القانون الدنماركي باالعتراف بتعليم وسـائل اإلعـالم   المتعلمبالتركيز على 
 دخلـت وفي نفـس العـام    .م١٩٩٤؛ ذلك في عام واعتباره جزءا ال يتجزأ من التعليم المدرسي

 من ١٠٠ دعا الذي هارفارد معهد مثل اإلعالمية التربية مجالفي  اأيض العالي التعليم مؤسسات
 .اإلعالمية التربية مفاهيم لتكامل خطط وتطوير منهج لتصميم واإلعالم والبحث التربية رجال

قامت اللجنـة  معلومات واالتصاالت، فكنولوجيا ال؛ تم إدماج تالتسعينياتنتصف موفي   
نظمة اليونسكو ضمن برنامج نشر التربية اإلعالمية وسـمي  بية بتمويل مشروع بقيادة مواألور

، ”Minetor Association“بمشروع  المنيتور، والذي تحول فيما بعد إلى منظمة المنيتـور  
وية يمتلكون الموارد والمهـارات  ويهدف هذا الُمشروع إلى توفير وإعداد معلمين للمرحلة الثان

وتذكر كل . قدمة لهممفهم المواد اإلعالمية ال المتعلميناألساسية لتدريس اإلعالم، حتى يستطيع 
أنه في تلك الفترة كان التحول نحو التمكـين؛ أي التشـديد    ،Cyndy & Faith (2004, 3)من 
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وضعت جامعة هـونج كـونج    م١٩٩٦وفي عام . على التفكير الناقد ومهارات اإلنتاج اإلبداعي
  .الدراسات العليا للمتعلمين بمرحلةالتربية اإلعالمية كمادة اختيارية 

؛ حدث تغير تدريجي في مفهوم التربيـة اإلعالميـة، فتحـول    القرن العشريننهاية ب  
االتصال الجماهيري التقليدي إلى تناول المعلومات الحديثة وتقنيات االتصال المعاصرة، فانصب 

تركيز على الوسائط الُمتعددة الرقمية، حيث أكدت النظرة المعاصرة على ضـرورة أن تهـتم   ال
التربية اإلعالمية بتحليل األدوات واالستراتيجيات والبرامج اإلعالمية مـن خـالل التطبيقـات    

  .)١٣، ٢٠٠٨عصام جابر، (التربوية، وذلك ما يوضحه الشكل التالي 

  
  لعالقة التربية اإلعالمية بالسياقات النظرية والعمليةوجهة النظر المعاصرة ) ٣(شكل 

انتشر مفهوم التربية اإلعالمية في الدول األوربيـة   ؛القرن الواحد والعشرينفي بداية   
والواليات المتحدة األمريكية إلى درجة واسعة، وتم دعمها ببحوث ونظريات وأدوات تعليميـة  

م تم عقـد  ٢٠٠٤-٢٠٠٢وخالل عامي . )٦٠، ٢٠١٣شريفة رحمة اهللا، (وإعالمية قائمة بذاتها 
دورات تدريبية تجريبية على محو األمية اإلعالمية للمعلمين في مدرسة جاكرتا وكانت تحظـى  
بدعم منظمة اليونسكو لها، وكانت تهدف إلى تنمية مهارة التعامل الواعي مع وسـائل اإلعـالم   

  .(Hendriyani, 2011, 2)مل المدرسي المسموعة والمقروءة والمرئية وذلك خارج ساعات الع

م وضعت هونج كونج التربية اإلعالمية كمـادة اختياريـة لطـالب    ٢٠٠٣وفي عام   
الماجستير، ومنذ ذلك الوقت بدأ نمو التربية اإلعالمية في هونج كـونج ملحوظًـا، وأصـبحت    

 منظمة اليونسكوقامت  م٢٠٠٦عام  وفي. التربية اإلعالمية أحد عوامل إصالح العملية التعليمية
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 Media Education Akit of Teacher, Students, parents and“: صدر كتاب بعنوانبإ

Professional”    تضمنت فصوله تعريفات للتربية اإلعالمية قامت علـى تحديـد األهـداف ،
، والمشـاركة النشـطة  ، الخاصة بالمعلمين والمتعلمين، التي تستهدف تطوير اإلدراك النقـدي  

وال شك في أن وسائل اإلعالم تُساعدنا علـى فهـم    ع، ر القدرات الخاصة بالنقد واإلبداوتطوي
ـ بينما مـا   مل القُدرة على التحليل واإلنتاج؛العالم ومكانتنا فيه، وأن التربية اإلعالمية تش زال ت

من دول العالم النامي في وضع اعدد ا في  ،هذا المجالب تأخرميافريقيا وآسأويبدو هذا واضح.  

نقل الهدف من دائرة اإلعالم التربوي إلى التربية اإلعالمية  يتضح من ذلك بأن تطور  
ـتعلم ستمر الذي يؤهـل  دائرة التربية اإلعالمية التي تستند على فلسفة التعليم المإلصـدار   الم

ستقلة خارج أسوار المدرسة ويحثه على اإلنتاج الذي يعبر عن ذاتهاألحكام الذاتية الم.  

هناك مجموعة مـن   ساندة ودعم وتطوير التربية اإلعالمية في المستقبلكيفية من وع  
 How to Develop Media Literacy)التوصيات لدعم ومساندة مستقبل التربية اإلعالميـة  

in the future, 2005) ،يليما  تشتمل على: 

 ناك العديد يجب أن تكون التربية اإلعالمية حركة ذات أساس قوي، فيجب أن يكون ه
ناصرين لها من أجل نشرها وتعميمهامن الم. 

 ُا لبرامج التربية اإلعالمية مـن خـالل   يجب أن تا واضحعطي السلطات التعليمية تأييد
وضع مناهج دراسية خاصة بها، وتوفير كُتيبات ومواد مسموعة ومرئية وكافة المواد الالزمـة  

 .لتدريس التربية اإلعالمية
 علميندربين على تدريس التربية اإلعالمية  توفير المتعلمينالمللم. 
   جتمـععلمين والوالدين ووسائل اإلعالم ومؤسسات المتحقيق التكامل والتعاون بين الم

 .المدني في نشر الوعي بالتربية اإلعالمية
    تخصصة في التربية اإلعالمية لبحث إمكانيـة نشـرهاعقد ورش عمل ومؤتمرات م

 .وتطبيقها

التربية اإلعالمية يتطلب مسئولية مشتركة من قبل مؤسسات المجتمـع   ساندةمو دعمف    
وتُعد مسئولية نشر مفهوم التربيـة اإلعالميـة   . )٢٠٠٨بدر بن أحمد، (الرسمية وغير الرسمية 

مشتركة بين الجميع من تربويين وإعالميين ومؤسسات المجتمع المدني للتوعية بهذا المفهوم أوالً 
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ناك العديد من عناصر دعم التربية وه .)٥٣، ٢٠٠٧فهد العسكر، (مبادرة لنشره وتفعيله ومن ثم ال
–يمكن اإلشارة إليهـا   ،دراستها في )١٧١-١٤٤، ٢٠١١(رشا عبد اللطيف  هاقد أوردتإلعالمية، ا

  :فيما يلي -بإيجاز

 تنشـة  تُعد األسرة من أهـم عناصـر ال   :األسرة؛ ومسئوليتها يف دعم التربية اإلعالمية
االجتماعية، كما تُعد من أهم المؤسسات التربوية التي يعهد إليها المجتمع بالحفاظ على هويتـه  

، لذا نؤكد على أن األسـرة  )٢، ٢٠٠٧فتحية القرشي، (وضبط سلوكيات أفراده لتأمين استقراره 
اليد وتعـاليم  هي اللبنه األولى في حياة الطفل فهي التي تغرس فيه األخالق والقيم والعادات والتق

الدين الصحيحة، لذا يجب على األسرة أن تقوم بتعزيز السلوك الالعدواني هذا من جهة ومـن  
فزيون وذلك لإلجابـة  شاهدة التلألطفالهم ومشاركتهم أثناء مأخرى متابعة البرامج المقدمة  جهة

على استفساراتهم وتحقيق أعلى استفادة م٢٠٠٦امي، محمد الش(شاهدة مكنة من عملية الم(. 

تربية األبناء بشكل عام، فأنها تتحمل بشكل كبيـر   يمن أهمية دور األسرة ف وإنطالقًا  
سس ومهارات التربية اإلعالمية لديهم، وهذا مـا أكدتـه   مسئولية تربية أبنائهم إعالميا ودعم ُأ

دور  ، حيث أكـدت علـى أهميـة   )٣، ٢٠٠٣(من ميثاق حقوق الطفل في اإلسالم الثالثة المادة 
األسرة فى تربية أبنائهم إعالميا، وحمايتهم من التأثيرات اإلعالمية السلبية، علـى اعتبـار أن   
األسرة هى الرقيب والمربي األول ألبنائهم عند تعاملهم مع وسائل اإلعالم من خالل التوجيـه  

  .واإلرشاد والرقابة والمتابعة

معيـات والقـوانين الحكوميـة،    والج المؤسسات التعليميةفدوراألسرة أكبر من دور   
مكنهما من السيطرة على األبناء فيما يتعلق بعادات استخدامهم لوسـائل  موقع قوة تُ يفالوالدان ف

ربية اإلعالميـة  شير أغلب الدراسات إلى أن التوتُ، )٢١٣، ٢٠٠٦، عبد الرحيم درويش( اإلعالم
مسئولية دعمها بين األطفال على  للقي بعبأ تحمالتجريب، مما ي مرحلة يف زال كمجال جديد ما

الوالدين الذين أعتبرتهم العديد من البحوث العلمية القادر الوحيد على حماية األطفال من مخاطر 
وسائل اإلعالم، لذا اهتمت دول أوربا الغربية بتأهيل الوالدين للقيام بهذا الدور وذلك من خـالل  

جتمع مية يتم نشرها من خالل مؤسسات المتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية وإنتاج مواد تعلي
  .)٢٥، ٢٠٠٤، هبه السمري( المدني
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 المؤسسـات التعليميـة   إن  :؛ ومسئوليتها يف دعم التربية اإلعالميةاملؤسسات التعليمية
ال يقتصر دورها على التلقين العلمي فقط، بل يمتد دورهـا إلـى تنميـة     )المدرسة، والجامعة(

على حسـن اسـتخدام وسـائل     المتعلمينمن خالل تدريب وتعليم مهارات الطالب اإلعالمية، 
بوعي، وفي نفس الوقت التنبيه إلى أخطار ما تُقدمه هـذه   ااإلعالم وكيفية التعامل مع مضامينه

ل مسئولية إيجاد تربية جديدة تتواكب مع العصـر  ظم التربوية تحمالوسائل، حيث يجب على النُ
رد من االنبهار بالتكنولوجيا وجعله أكثر إيجابية، وأكثـر وعيـا   الف يكون عمادها النقد، وتحرير

  .)٢٠، ٢٠٠٣، أمال سعد(تعامله مع وسائل اإلعالم  يومسئولية ف

 ال يختلف أثنـين علـى أهميـة     :وسائل اإلعالم؛ ومسئوليتها يف دعم التربية اإلعالمية
رأي العـام ووضـع أجنـدة    الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم في تغيير االتجاهات وتشكيل ال

ستحدثة بـين  الجمهور، فهي محرك اجتماعي فاعل، باإلضافة إلى قدرتها على نشر األفكار الم
أفراد الجمهور، لذا فأن لوسائل اإلعالم القدرة على تبني مفهوم التربية اإلعالمية كمفهوم جديد، 

مـا تسـتهدف التربيـة     وكثيرا ،)٨، ٢٠٠٧فاطمة فيصل، (ونشره ودعمه وإقناع الجمهور به 
ساهموا بفاعلية في تحقيق فاعلية وسائل اإلعالم بشأن قضـايا  اإلعالمية إعداد اإلعالميين كي ي

مجتمع، ومع التسليم بتعدد أبعاد التربية اإلعالمية، فأن أحد مخرجاتهـا الهامـة أن   عينة في الم
يمتلـك اإلعالميـون المعرفـة    سلوك الجمهور، فالبد أن  ييمتلك اإلعالميون مقومات التأثير ف

عالقـة   يوالمهارات واالتجاهات والقيم التي يتمكنون بواسطتها من التأثير اإليجابي الملموس ف
الناس بوسائل اإلعالم، بحيث يكون لدى الجمهور الحس االنتقائي السليم، لذلك البد أن يحرص 

الجمهور من التمييز بـين   القائمون باالتصال على أن يمتلك جمهورهم رؤية نقدية حتى يتمكن
  .الغث والسمين لما يتلقاه من وسائل اإلعالم

 علـى  ط تُعد جماعات الضـغ  :مجاعات الضغط؛ ومسئوليتها يف دعم التربية اإلعالمية
وسائل اإلعالم هامة جدا في أي مجتمع، حيث يكون لها دور هام في تقليـل سـلبيات وسـائل    

لبي لمضامين وسائل اإلعالم، وتوجد العديد من جماعات اإلعالم، وتساهم في تقليل المحتوى الس
الضغط على وسائل اإلعالم في الدول المتقدمة، وبالفعل نجحت هذه الجماعـات مـن خـالل    
الحمالت التي تقوم بها في إلزام وسائل اإلعالم وصانعي السياسات اإلعالمية بمبادئ المسئولية 

 .(Turow, 2001, 40-41) اإلجتماعية فيما يقدموه من مضامين للجمهور
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فجماعات الضغط على وسائل اإلعالم لها دور هام جدا في مناصـرة ودعـم جهـود      
التربية اإلعالمية في أي مجتمع، فمن خالل جماعات الضغط، والحركـات المناديـة بتوعيـة    

اإلعالمية أن الجمهور بترشيد استهالكه وإيجابية تفاعله مع الوسيلة اإلعالمية، كما يمكن للتربية 
المدرسـة، وسـائل   األسرة، : تسطع للنور، وأن تنتشر بين جميع أفراد وفئات الجمهور، ومنها

-Bob Mc Cannon, 2006, 362)جميع مؤسسات المجتمع سواء الرسمية أو المدنية اإلعالم، و

366).  

  :املؤمترات الدولية اخلاصة ببلورة مفهوم التربية اإلعالمية -ثانيا
ألحداث العالمية على الرغم من عدم كفايتها في تنميـة الـوعي بشـأن دور    أسهمت ا    

مكن القول أن التطـور   ،ا وحديثا وتنمية الفهم بدور المعلومات واالتصالوسائل اإلعالم قديموي
المعرفي والتكنولوجي والتطورات االقتصادية الوطنية والعالمية، رافقه اهتمام ما بالتربيـة  تزايد

بذلك حرصت العديد من دول العالم على االهتمـام بالتربيـة اإلعالميـة، والعنايـة      اإلعالمية،
بتدريسها في مراحل العملية التعليمية المختلفة، وإعداد خطط وبرامج متخصصة فـي التربيـة   

  .اإلعالمية

، تحدةالم الواليات في اإلعالمية للتربية روجتُ التي الجمعيات من العديد تظهر     
في  اإلعالمية ربيةـالت ياتـاستراتيج زكمر أنجلوس، لوس في اإلعالمية التربية زكمر :مـنها
 بالتربية طالبينـالم المواطنين زكمر ماديسون، في القومي اإلعالمي المجلس فرانسيسكو، سان

 اليونسكو،: ، وعلى قمتهانظمات الدوليةكثير من المالاهتمت كما  .اروليناك نورث في اإلعالمية
 ،وسيجيب ،وااليسيسكو ،واتحاد الحضارات ،ومجلس االتحاد األوروبي ،وضية األوروبيةالمفو

وغيرها  ،ومؤسسة نورديكوم الدولية لرعاية األطفال والشباب واإلعالم ،وجامعة الدول العربية
فنظمت اإلعالمية،  التربيةختلف دول العالم بشأن مل الفوريبالدعوة لتقديم الدعم  ،من المؤسسات

د من الدول خالل السنوات الماضية من القرن الماضي والحالي مجموعة من المؤتمرات عدي
عديد الأوصت واالجتماعات وورش العمل حول موضوع التربية اإلعالمية نظريا ومنهجيا، كما 

 التربيةمن خالل إدراج ، وذلك على ضرورة إكساب مهارات التربية اإلعالمية من المؤتمرات
مكنها من تفادي ، ومد األجيال الناشئة بما يالمختلفة يمة في المناهج الدراسيةاإلعالمية السل

على ضرورة تطوير مفهوم التربية اإلعالمية كما أوصت اإلعالم،  مضامين وسائل سلبيات
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ويتم استعراض أهم هذه المؤتمرات فيما يلي، وذلك حسب ، ستجدات الحديثةلميشمل اليتسع ل
  :التسلسل الزمني

م، خرج الخبراء بتوصـيات  ١٩٧٩المنعقد في باريس عام  ملتقى خرباء اليونسكوي فف  
رق الدراسـة والـتعلم والتـدريس لكـل     تتبنى مفهوم أوسع للتربية اإلعالمية؛ لتشمل جميع طُ

: المستويات والمراحل التعليمية، وفي كل الظروف، وتقويم العمليـة اإلعالميـة، مـن حيـث    
ختلفـة،    مارسة، والتقنيات، والمالتأثيرات االجتماعية، والمضامين الصادرة عـن الوسـائل الم

  .)٢٠١٢محمد عبد الحميد، (والمشاركة فيها والتكيف معها، وإدراك دور وسائلها في اإلبداع 

 The“ بإصدار إعالن جرانوالدفعليا  بدأت الدعوة العالمية بشأن التربية اإلعالميةبينما   

International Symposium on Media Education at Grunewald, 1982”    بشـأن
الفدرالية باإلجماع بواسطة ممثلي تسـعة   التربية اإلعالمية في مدينة جرانوالد بجمهورية ألمانيا

عشر دولة؛ وذلك خالل الندوة العالمية لليونسكو، وأشار اإلعالن إلى ضرورة قبول االختـراق  
وأكد  .األحكام باإلدانة، وإدراك دور اإلعالم في التنمية اإلعالمي كحقيقة ماثلة بديالً عن إصدار

على أن أنظمة التعليم النظامية وغير النظامية ال تقوم بالترويج للثقافة اإلعالمية ممـا   اإلعالن
، كما طالبت بضرورة إعداد النشء أدى لوجود فجوة بين الخبرات التربوية وبين الحياة الواقعية

وة الرسائل المصورة والمكتوبة والمسموعة، حتـى يسـتطيع مواجهـة    للحياة في عالم يتميز بق
عاملته لوسائل اإلعالماآلثار السلبية لوسائل اإلعالم، فيتكون مفهوم المواطن المسئول في م.  

  :وقد دعا اإلعالن يف النهاية إىل  
  تى بدءاً من مرحلة الروضة وح اإلعالميةالبدء في إعداد وتوفير الدعم لبرامج التربية

 .المستوى الجامعي

    إعداد البرامج التدريبية للمعلمين والمشتغلين في هذا المجال من أجل زيـادة فهمهـم
 .وتدريبهم على أساليب التدريس المالئمة اإلعالمومعارفهم حول وسائل 

  اإلعالميةتشجيع األنشطة والبحوث الخاصة بتطوير مجال الثقافة. 

 ي تهدف لتدعيم التعاون الـدولي فـي مجـال    العمل على تشجيع أنشطة اليونسكو الت
 .اإلعالميةالترويج للثقافة 
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تطوير التربية اإلعالمية ": مؤتمر في باريس بعنوانم عقدت اليونسكو ١٩٨٩وفي عام   
؛ بهدف دعم وتطوير الوعي االنتقادي في التفاعل مع الرسائل اإلعالميـة المتلقـاه،   "االنتقادية

الدفاع عن حقوقهم في التفاعل الواعي مع المضامين اإلعالميـة  وتعليم جمهور وسائل اإلعالم 
، وفي نفس العام تبنى المجلس األوروبي التربية اإلعالمية من خـالل  )٢، ٢٠٠٣ندوة أسبانيا، (

  ."حتد للسياسات التربوية: مجتمع املعلومات": وثيقة اسطنبول تحت عنوان

 University“ عة تولوز الفرنسـية المؤتمر الدولي لجامم عقد ١٩٩٠وفي يوليو عام   

of Toulouse”ا   ١٨٠، حيث اجتمع "االجتاهات احلديثة يف التربية اإلعالمية": ، بعنوانمنـدوب
دولة من معلمي ومختصي التربية اإلعالمية، برعاية اليونسكو ومعهد األفالم البريطانية  ٤٠من 

، والوقوف على تطور التعليم في ، للتباحث حول مستقبل التربية اإلعالمية”CLEMI“ومركز 
صطلحات التربية وقد وضع المؤتمر التعريف األساسي لممجال اإلعالم، وطبيعة ذلك التطور، 

  صـطلحات  اإلعالمية والتوعية اإلعالمية والثقافة اإلعالمية، وأشار المؤتمر إلـى أن أكثـر الم
اإلعالمية التربيةا هو شيوع “Media Literacy”األفراد علـى قـراءة وفهـم     درةبمعنى قُ ؛

المعلومات المتاحة من أجل المشاركة في المالتربيةصطلح جتمع، كما أن م  اإلعالمية يشمل كال
من المعرفة الدقيقة ببناء الم جتمـع  جتمع، والنظام االقتصادي ووظائف وسائل اإلعالم فـي الم

فهم المضامين اإليديولوجية في رسائل باإلضافة إلى المهارات التحليلية الالزمة لفهم جماليات و
 .وسائل اإلعالم

ضرورة العمل على إعداد النشء لخدمة مجتمعـاتهم،   ؛ومن أبرز توصيات هذا املؤمتر    
، ليكون األفراد قادرين على المشاركة الفاعلـة  ”Preparation“وذلك باالهتمام بمفهوم اإلعداد 

اء بالرؤية الناقدة للمحتوى اإلعالمي، ومن ثم تقـديم  في مجتمعاتهم، من خالل االختيار أو االنتق
كما أشار املؤمتر إىل  ،رؤى خاصة بكل فرد تظهر قدراته اإلبداعية في التعامل مع وسائل اإلعالم

  :وهي ،يف أي من البلدان اإلعالميةالعناصر املطلوبة لتطوير التربية 

 إلقليمي من خالل السلطات وضع المعايير اإلرشادية للمناهج على المستوى القومي وا
 .المسئولة عن العملية التربوية
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 علمين على المستوى الجامعي وليس من خـالل الـدرجات   إعداد البرامج التدريبية للم
اإلعالميةتخصصة في الدراسات العلمية المصـات  ، ولكن من خالل درجات جامعية في تخص

تخصصةالتربية تشمل دراسات إعالمية م. 

  تقديم الدعمتخصصـة،   للمعلمين المسئولين من خالل البرامج التربوية والـدورات الم
 .حتى يتمكن المعلمون من تنمية مهاراتهم في هذا المجال

 الكتابة واالختبار ونشر الكتب وخطـط  : توفير الموارد التربوية الالزمة للتدريس، مثل
 .اإلعالميةالالزمة لتدريس التربية  –الدروس واألنشطة والفيديو 

عالمي للتربية اإلعالميـة فـي   مؤتمر  م بتنظيم١٩٩٠عام  جامعة أونتاريودعت بينما   
يمكن تحديـد الهويـة األفريقيـة    و .م١٩٩٢جامعة جولف، كذلك تم عقد مؤتمر أخر في عامة 

في جنوب أفريقيا، تـم عقـد   ف. بالعولمة االتصالية للتربية اإلعالمية وإرجاعها للعصر المرتبط
تزايد على التربية اإلعالميـة  ، فقد تطور الطلب الم األول لإلعالم والتربية والتعليماملؤمتر الوطين

م، وكانـت المنـاهج الدراسـية    ١٩٩٤من تفكيك الفصل العنصري وانتخابات ديمقراطية عام 
م، ألن هذه المناهج تسعى جاهدة لتعكس قـيم  ١٩٩٧الوطنية الجديدة في مراحل الكتابة منذ عام 

جتمع الديمقراطي ومبادئ الم(Wikipedia, Media literacy).  

 ,Aufderheid, 1992)م ١٩٩٢بأمريكا عـام   املؤمتر القومي للتربية اإلعالميةتال ذلك   

مكانة ": بفرنسا بعنوان ”Chaumont“ مؤتمر شومونم عقد ١٩٩٣وبعد عام؛ تحديدا عام  .(6
م ١٩٩٥، وفي عـام  " مخططات الدراسةالبصرية يف –التربية على التعامل مع الوسائل السمعية 

 The National“تحت رعاية المجلس الوطني لالتصـال واإلعـالم    مؤمتر كاليفورنياتم عقد 

Telemedia Council”  ختص في التربية اإلعالمية  ٣٠٠الذي ضم أكثر منعبد الوهـاب  (م
  .)٨٢، ٢٠٠٥بوخنوقة، 

جانـب مدرسـة    من مية اإلعالميةعقد مؤمتر حمو األ. م٢٠٠٥مايو  ٢٥-٢٣وفي عام   
لملحة للتربية اإلعالميـة  وقد اقترح المؤتمر الحاجة ا ،االتصاالت في جامعة مارموا باسطنبول

لتربية اإلعالمية في عقد مؤتمر وطنـي عـن التربيـة    وبدأ المجتمع الكوري ا. خاصةً لألطفال
املين النشـطاء واألكـاديميين   جل توفير منتدى للمعلمين والعأم، من ١٩٩٧اإلعالمية في عام 

  .لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا
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على دعـم   لليونسكو املؤمتر العام التاسع والعشرينم وأفق ١٩٩٩-١٩٩٨وفي عامي   
التربية اإلعالمية من خالل توفير مختلف الوسائل واإلجراءات لدعمها، ويؤكد ذلك ما قامت به 

: م بعنوان١٩٩٩مساوية لليونسكو بتنظيم مؤتمر فيينا عام اللجنة التحضيرية واللجنة الوطنية الن
 UNESCO, Vienna “ Educating for“ "التعليم من أجل عصر اإلعالم والتقنية الرقمية"

The Media and Digital Age, 1999” وقد أشار دولة،  ٣٣باحثًا يمثلون  ٤١، الذي حضره
، وقـد  اإلعالميـة  التربيةر تولوز بشأن ، ومؤتمجرانوالدالحاضرون إلى أهمية كل من إعالن 

تطلعت نتائج المؤتمر إلى أن التربية اإلعالمية نشاط أكثر ارتباطًا بالسياق العام لكل المجتمـع،  
؛ أي تمكين الجمهور من فهم الرسائل اإلعالمية ”Empowerment“واالهتمام بمفهوم التمكن 

ية اإلعالميةناسبة بواسطة التربوإنتاجها واختيار الوسائل الم.  

تمت إعداد خطة عمل لدول اليونسكو األعضـاء فـي    ؛بناًء على توصيات هذا املؤمتر  
وتم التأكيد علـى أن   م تخص الشباب،والعمل على إيجاد وسائل إعال اإلعالميةبرنامج التربية 

اإلعالمية تعتبر جزءا من حق كل مواطن في كل بلد من بلدان العالم، وذلـك لضـمان    التربية
حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات، هذا باإلضافة إلى أنه ال غنى عنه لبناء ديمقراطية 

ا على دور اليونسكو في إعداد البحوث في مجـال التربيـة    ،ستقرة ثابتةمكما أكد المؤتمر أيض
ل باإلضافة لتسهيل التالقي الفكري والتبادل الثقافي والتـدريبي بـين تجـارب الـدو     اإلعالمية

، وإضافة إلى ذلك أن تقـوم  اإلعالميةالمختلفة، بجانب توفير الشراكة والتمويل لبرامج التربية 
  .اإلعالميةاليونسكو بإنشاء مركز دولي للتبادل في مجال الثقافة 

النـدوة   ةم بمدينـة إشـبيلي  ٢٠٠٢فبراير عام  ١٦-١٥وعقدت في أسبانيا تحديدا في   
 Youth Media“ "التربيـة اإلعالميـة للشـباب   ": نـوان الخاصة بالتربيـة اإلعالميـة؛ بع  

Education, Seville, 2002”قدت هذه و ؛األنـدلس والمؤسسـة    تلفزيونباستضافة  الندوةع
ـًا عن  ٢٣تمت دعوة والتربوي،  للتلفزيونالدولية  النقاشـة،  دولة شاركت في الحلقة  ١٤مندوب
مام بالتعريف العملي للتربية اإلعالمية، والذي لتأكيد مبادئ مؤتمر فيينا وتوصياته، واالهتوذلك 

أهمية التعرف على مصادر النصوص اإلعالمية وأهدافها بالنسبة للجمهور باإلضافة ينُص على 
، ومتابعة تقييم مضمون دورات التربية اإلعالمية، لتحليل وتفسير وتحليل الرسائل بصورة نقدية
ية من خالل النُظم التعليميـة والتربويـة الرسـمية    وتمثل هدف الندوة في تفعيل التربية اإلعالم

نـدوة  (وغير الرسمية لتمكين الشباب من التحليل النقدي للمواد اإلعالمية وتفسيرها وإنتاجهـا  
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سنة في التربية  ١٨–١٢وأكدت الندوة على إعطاء األولوية للشباب في سن  ،)٢، ٢٠٠٣أسبانيا، 
تطلبـات النمـو   نتيجـة م  ١٢–٥ألطفال من سـن  باإلضافة إلعداد برامج خاصة با اإلعالمية

واالرتقاء الحالية، وذلك للعمل على اكتساب المعارف، والتمييز بين الواقـع والخيـال، وبنـاء    
  .الهوية وتنمية الوعي لدى المواطنين

  :وقد أوصى املشاركون يف الندوة مبا يأيت  
 ج ومتخذي القراراالهتمام بإعداد خطط البحوث والبرامج الموجهة لمنتجي البرام. 

 علمين والممارسين والعاملين في الجمعيات األهليةتدريب الم. 

  مع المدارس والجمعيات األهلية وغيرها من المؤسسات الفاعلة فـي   اإلعالميةالشراكة
 .المجتمع

 إنشاء مواقع إلكترونية لربط الممارسين بالجمهور العام. 

 ع المدني من اآلباء والمعلمين والجمعيات تقوية وتعزيز مجال العمل للفاعلين في المجتم
 .والشباب األهلية

ناك نشاط محدد خاص بالتربية اإلعالمية قبل ورشـة  لم يكن ه املستوى العريبوعلى   
بهدف تعريف العاملين في مجال اإلعـالم   تونسم في ٢٠٠٢العمل التي نظمتها اليونسكو عام 

وفـي   .)٦٠٦، ٢٠٠٩إيناس إبراهيم، ورباح رمزي، ( والتربية والتعليم بمبادئ التربية اإلعالمية
ـ   باليونـان  ”Thessaloniki“ حلقة عمل بنسيا لوينكيم تم إجراء ٢٠٠٣عام  وذج لعمـل نم

إقليمي لبلدان البحر المتوسط، حيث قام األخصائيون بوضع تفاصيل منهج التربيـة اإلعالميـة   
  .بآخذين بعين االعتبار دور اإلعالم في حياة النشء والشبا

وإدارة االتصال والتعليم بجامعـة برشـلونة   م قامت منظمة اليونسكو ٢٠٠٤وفي عام    
بتنظيم ورشة عمل عن التربية اإلعالمية بالتعاون مع االتحاد األوربي وجاهة شيلي الكاثوليكية، 

 دمج مفهوم التربية اإلعالميـة : تم خاللها وضع األهداف االستراتيجية للتربية اإلعالمية، ومنها
في مختلف المستويات الدراسية، من خالل الوسائط المتنوعة الرسمية وغير الرسمية، والـوعي  
بأهمية احتياج التربية اإلعالمية الستراتيجيات اتصال أكثر تنوعا، بما في ذلـك نشـر أفضـل    
المماراسات لبرامج التأثير الصوتي والمرئي والحمالت الجامهيرية، إلى جانب ترويج لقواعـد  
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عاملين بالتعليم والتدريب وأخصائي االتصال وتوفير مواد تدريس ودعم للتربيـة اإلعالميـة،   ال
  . )٦٧-٦٦، ٢٠١٣شريفة رحمة اهللا، (والتي يمكن أن تستخدم في السياقين األقليمي والدولي 

الباهيـة ذات  : التربية ووسائل االتصـال ": بعنوان )٢، ٢٠٠٥(بيان مدريد كما صدر 
نظمات االجتماعيـة وجمعيـات   حيث مثل هذا البيان الهيئات والمؤسسات والم ؛"الرياح اخلمسة

 ختصين في التربية واالتصال بهـدف معلمين المجتمع المدني واآلباء واألمهات والمكافحـة  الم
وعلـى الصـعيد    .األمية اإلعالمية وحماية النشء والشباب من اآلثار السلبية لوسائل اإلعـالم 

 .م٢٠٠٥في عام  إعالن اإلسكندرية بشأن الثقافة املعلوماتية والتعلم املُستمر ؛ كانأيضا العربي
) م٢٠٠٥–٢٠٠٣( جتمـع المعلومـات  القمة الدولية حـول م وتمت صياغة إطار العمل خالل 

  .م٢٠٠٥وميثاق حماية وترويج تنوع التعبير الثقافي في عام 

ـ أو ما يعـرف   اجتماع باريسعقد م ٢٠٠٧تال ذلك عام    : بعنـوان  دة بـاريس بأجن
ــة " ــة العام ــة اإلعالمي ــا عشــرة للتربي  Paris Agenda or 12“ "التوصــيات االثنت

Recommendations for Media Education, 2007” ـ ؛ وذلك ا بعد خمسة وعشرين عام
تطلبات وعلى تنامي الحاجة لم دجرانوالوقد أعاد التأكيد على أهمية إعالن جرانوالد، من إعالن 
من خالل مبـادرة قامـت بهـا اللجنـة      -يامتداد وسائل اإلعالم في العصر الحال اإلعالن مع

الفرنسية لليونسكو ووزارة التربية الفرنسية، الذي هدف إلى متابعة التقدم الذي تحقق والعقبـات  
التي واجهت تطوير التربية اإلعالمية، وصياغة توصيات تهتم بالتربية اإلعالمية، والعمل على 

للتربية اإلعالمية في البيئات السياسية واالجتماعية كمبادرات إيجابية تـؤدي إلـى    إيجاد مكان
  .تطور تكنولوجيا االتصال والمعلومات

عقد االجتماع بحضور الخبراء وواضعي السياسات التربوية والبـاحثين وممثلـي   وتم   
عامة الدولية مـن  وطالب املشاركون بضرورة التعبئة ال. الجمعيات األهلية على المستوى الدولي

  :أجل تطبيق التوصيات املقترحة يف األجندة، وهي على النحو اآليت

 على كافة المستويات التربوية، تشمل اإلعالميةتكاملة للتربية إعداد برامج م:  
  اإلعالميةوضع تعريف جامع للتربية. 
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  قـوق  والتنـوع الثقـافي واحتـرام ح    اإلعالميةالعمل على تدعيم الروابط بين التربية
 .اإلنسان

 تحديد المهارات األساسية ونظام التقييم. 

 علمين والعمل على رفع الوعي بين الجهات الشريكة المعنية فـي المجـال   تدريب الم
  :من خالل ،االجتماعي

  اإلعالميةتضمين مهارات التربية علمينفي المهارات التدريبية األساسية للم. 
 الئمةإعداد وتطوير مداخل تربوية م. 
 تعبئة العامة لكافة الجهات الشريكة المعنية بالنظام التعليميال. 
 التعبئة العامة لكافة الجهات الشريكة المعنية في اإلطار االجتماعي. 
  ستمر اإلعالميةوضع التربيةضمن إطار التعليم الم. 

 البحوث وأسلوب نشرها:  
  في المستوى الجامعي اإلعالميةالعمل على تطوير بحوث التربية. 
 إنختلفةشاء شبكات وآليات تبادل األبحاث بين الجهات الم. 

 من خاللتدعيم التعاون الدولي ،:  
  العمل على تنظيم وتفعيل التبادل الدولي للخبرات والبرامج من خالل المؤسسات الدولية

 .مثل اليونسكو واالتحاد األوروبي
  اإلعالميةالعمل على رفع وعي القيادات السياسية بدور التربية. 

دراسة آلية تعميم مفهوم التربية اإلعالمية في المؤسسات التعليمية لعدد من الدول وتم   
-٦، ٢٠٠٧( املؤمتر الدويل األول للتربية اإلعالمية بالريـاض العربية والقارة األسيوية؛ وذلك في 

ة، المنظمة الدولية للتربية اإلعالمية، واليونسكو، وجامعـة برشـلون  : بالتعاون مع كل من ،)٣٦
ومركز مزار لألبحاث، ومركز العاصمة الدولي لتنظيم المؤتمرات، وكان من أهـم توصـيات   

فاعتمـاد التربيـة   . المؤتمر اعتماد التربية اإلعالمية كمقرر للتدريس في مراحل التعليم العالي
مكنهم من حماية أنفسهم مـن تـأثيرات   اإلعالمية كمقرر للتدريس في مراحل التعليم العالي قد ي

المضامين اإلعالمية السلبية، والتفاعل مع تأثيراتها اإليجابية واالستجابة لها، إذ تُشكل وسـائل  
ا للمؤسسـات التربويـة   اإلعالم الحديثة أحد عناصر التنشئة االجتماعية؛ بل أصبحت ما قوينافس
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انة الثقافة في وظائفها الثقافية واالجتماعية، ودورها في تماسك أو تفكك النسيج االجتماعي وصي
  .والهوية في ضوء منظومة القيم الثقافية واألخالقية التي تتضمنها رسائلها اإلعالمية

لنـدن، وهـونج    اإلعالمية التربيةنتدى البحثي الدويل حول املُم أقيم ٢٠٠٨وفي عام   
فـي نيجيريـا    اإلعالميـة  التربيـة املؤمتر اإلفريقي األول حول وفي نفس العام تم أفتتاح  ،كونج

)Torrent, 2009(.  إصدار الميثاق األوربـي وتم (Euro Media Literacy, 2009)   بشـأن
المبـادئ السـبعة    اإلعالمية للتربيةامليثاق األورويب وقد تضمن ، م٢٠٠٩عام  التربية اإلعالمية

  :اآلتية

 المضـامين   االستخدام الفاعل للتقنيات الخاصة بوسائل االتصال من أجل الوصول إلى
 .جتمعالتي تقوم بإشباع احتياجات الفرد والمو هاونشر هاواسترجاع هاوتخزين اإلعالمية

  رغـم   اإلعالمإمكانية الوصول والقيام باختيارات سليمة بشأن أنماط ومضامين وسائل
 .اختالف الثقافات أو المؤسسات التي ينتمي إليها الفرد

 فهم كيف ولماذا يتم إنتاج مضمون إعالمي معين. 
 اإلعالمي لألساليب واللغة والمواثيق التي تستخدمها وسائل التحليل النقد. 
  هاوتوصيل للتعبير عن المعلومات واألفكار اإلعالماالستخدام اإلبداعي لوسائل. 
  مثـل  والتي قد تُ اإلعالمتحديد وتجنب أية صعوبات خاصة بمضمون وخدمات وسائل

 .ىخطورة أو أذ
  اإلعالماالستخدام الفاعل لوسائل حقوق الفرد في الديمقراطيـة والمسـئولية    مارسةلم

 .المدنية

م أيضا قامت اليونسكو بإصدار تقريرها الذي يشـير إلـى األهتمـام    ٢٠٠٩وفي عام   
م ٢٠١١وقد استضافت جامعة أوتونوما األسبانية عـام  المتزايد بالتربية اإلعالمية حول العالم، 

بمدينة برشولنة، برعاية كل من منظمـة   المياملؤمتر الدويل حول اإلعالم والتربية والوعي اإلع
ن وقد تناول المؤتمر العالقـة بـي   ات،اليونسكو والمفوضية األوربية في إطار تحالف الحضار

وإمكانية تسخير ادوات االتصال في تعزيز الـوعي اإلعالمـي    التعليم واإلعالم والتكنولوجيا،
توفير مسـاحة  : وتمثلت أهداف المؤتمر في ى المشاركة الفاعلة في المجتمع،لتشجيع األفراد عل

لتبادل األفكار والخبرات في مجال التربية اإلعالمية، وتكثيف التعاون في مجال تعزيز الـوعي  
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اإلعالمي بين الجامعات ووسائل اإلعالم والمجتمعات المدنية على مستوى العالم؛ لنشر المعرفة 
  .)٢٠١١لة األنباء الكويتية، وكا(وتعزيز مفهوم المواطنة المسئولة والنقدية 

الضوء على التجربة المغربية فـي إدمـاج القـيم     )٢٠٠٧(الصمدي وسلطت دراسة 
اإلعالمية في المناهج التعليمية وأثر ذلك في ترشيد السلوك اإلعالمي للناشئة، وأكـدت وجـود   

مـن  يم في الفترة ُأقكما  .وحدة متكاملة للتربية اإلعالمية في مناهج التربية اإلسالمية بالمغرب
التربية على وسائل اإلعالم وتكنولوجيـا  "نتدى الدويل األول حول املُ م٢٠١١يونيو  ١٧ – ١٥

بمدينة فاس المغربية، بالتعاون بـين منظمتـي اليونسـكو، وااليسيسـكو،      "املعلومات احلديثة
ل اإلعـالم  ، وتم نقاش كيفية محو األمية اإلعالمية والتعامل الواعي مع وسـائ ومنظمات أخرى

مـي والـوعي   وتم في هذا المؤتمر بالربط بـين الـوعي اإلعال  . وتكنولوجيا االتصال الحديثة
وجميـع   والمتعلمينين المفهومين في منهج تعليمي موجه إلى المعلمين المعلوماتي، وتوحيد هذا

ويعد هـذا   ،فئات المجتمع؛ لمواجهة التحديات اإلعالمية وبناء المجتمعات القائمة على المعرفة
النهج أحد العناصر االستراتيجية الشاملة التي تهدف إلى تثقيف المجتمعات بأساسيات المعلومات 
واإلعالم، وتطوير التعاون الدولي الخاص بالتربية اإلعالمية والمعلوماتيـة، وتأسـيس مركـز    

ة األمـم المتحـدة،   دولي لتبادل المعلومات بشان التربية اإلعالمية والمعلوماتية بالتعاون مع هئي
  .)٢٠١١مجلة تواصل، (وإنشاء بنك للمعلومات خاص بالمنهج 

بعنوان التربية اإلعالمية إعالن موسكو بعد مؤتمر دولي صدر م ٢٠١٢يونيو  ٢٨وفي   
وفي األردن عـام   .دولة ٤٠مشاركًا من  ١٣٠، والذي حضره واملعلوماتية يف مجتمعات املعرفة

للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مـع مكتـب اليونسـكو     ة األردنيةاللجنة الوطنيقامت م ٢٠١٢
إدخال مفهوم الثقافة اإلعالمية "بعمان ومركز اإلعالميات العربيات بتنفيذ المشروع االستكشافي 

  .لتعزيز بيئة تسودها حرية التعبير "يف املدارس األردنية

والـذي شـدد علـى     ماتيـة خرباء اإلعالم واملعلومؤتمر م عقد ٢٠١٣وفي قطر عام   
ضرورة تطوير مفهوم التربية اإلعالمية ليتسع المستجدات التكنولوجية الحديثة، ويشمل سلبيات 

تعزيز فهـم مفهـوم التربيـة    : وأكد إعالن الدوحة على. ما يترتب على المعلومات المغلوطة
اإلعالمية لدى الفاعلين السياسيين والمؤسسات األخرى يشكل تحديضـرورة تطبيـق   و ،اا كبير
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وضـع بـرامج   جميع الدول، وبرامج تعليم التربية اإلعالمية في الجامعات ووكاالت األنباء في 
  .شاملة من الناحية االجتماعية للتربية اإلعالمية لضعاف البصر وذوي االحتياجات الخاصة

 "MILID  "الثقافة اإلعالمية و املعلوماتية واحلوار بـني الثقافـات  " أسبوع وفي إطار  
وسائل اإلعالم وثقافـة  " :المؤتمر الدولي التاسع عشر لكلية اإلعالم حولأقامت جامعة القاهرة 

المنظمـة الدوليـة   و ،)إسـبانيا (جامعة برشلونة وتنما وكلية اإلعالم  بالتعاون مع  "الدميقراطية
يـة  نظمـات الدول االتصال والتعـاون بـين الم   تعزيز يستهدف كحدث دولي، للتربية اإلعالمية

الحكومية، والجامعات، ووسائل اإلعـالم، ومجموعـات البحـث     غير والجمعيات والمنظمات
علمين والطالب من جميع أنحاء العالم، والمتخصصين في مجال الثقافة اإلعالمية والباحثين والم

  .والمعلوماتية و حوار الثقافات

 اإلعالمية للثقافة اإلقليمى مللتقىا" :م، كل من٢٠١٥وأقيم مؤخرا تحديدا إبريل   
بمقر جامعة الدول العربية، تحت رعاية وزارة التعليم العالي،  ،“العريب العامل يف واملعلوماتية

ت جامعة األهرام الكندية كما نظم. وبالتعاون مع الجامعة الدول العربية ووزارة التربية والتعليم
 "الرقمي العصر يف العقول غزو هةمواج يف اإلعالمية التربية": بعنوان الرابع السنوي المؤتمر
 اإلعالمية للتربية الدولية نظمةوالم العربية الدول وجامعة اليونسكو نظمةم مع بالتعاون

فضالً  ،أجنبية دول ٧و  عربية دولة١٧باحثًا وأكاديميا من  ٨٠، بحضور أكثر من والمعلوماتية
مكتب (االعالم باليونسكو  تخصصة يمثلونعن عدد من الخبراء الدوليين في عدة لجان م

ذلك  ؛مريكيةتحدة األنيجيريا والواليات المسبانيا والبرازيل والمكسيك وأا ووكندا وفرنس) القاهرة
  .لتبادل خبراتهم وتجاربهم الخاصة بالثقافة اإلعالمية والمعلوماتية في النظام التعليمي

  :التايل النحو على التوصيات وكانت
 والقائمني واجلديدة التقليدية اعالماإل وسائل يف عالمينياإل ىلإ موجهة توصيات – أوالً

  :عالماإل صناعة على
 االمية ومحو االعالمية التربية مفاهيم ادماج تكفل تربوية عالميةإ ستراتيجيةإ صياغة 

 األساسية المرحلة من التعليمية المراحل كل فى التعليم ومناهج االعالمية البرامج يف المعلوماتية
 .والتقييم والنقد الفرز متطلبات من تتضمنه بما الجامعية المرحلة وحتى
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 من فريق يصنع واالخالقية المهنية المعايير يتضمن عالميينلإل ارشادي دليل عدادإ 
 .كاديميينأاال االعالميين وبعض الممارسين عالمييناإل

 النقدية تهمقدرا لتطوير والمعلوماتية االعالمية التربية مهارات عالمييناإل إكساب 
 دةتعدم تخصصية تدريبية ودورات ستديرةم وموائد عمل ورشة عقد خالل من بداعيةواإل

 .المستويات

 ذاعاتإ ومديري صحف رؤساء من االعالم وسائل مسئولي مع والتنسيق التعاون 
 الجمهور تأهيل التربوي هدفها يكون نتظمةم برامج أو مساحات تخصيص يف للبدء وقنوات
 هذه وادماج والمعلومات االعالمية التربية مهارات على وتدريبه المشاهد أو المستمع أو القارئ
 من محدودة لقطاعات الموجهة االخرى االعالمية المواد بعض ضمن والمهارات المفاهيم

 ما مع والناقد الواعي التعامل يف ساعدهمي مما ، الشباب ، األمهات األطفال، مثل الجمهور
 .الوسائل هذه عمل إسلوب وفهم عالمية،إ ومضامين رسائل من االعالم وسائل قدمهتُ

 صياغة إلى خباريةاإل والمواقع االجتماعي التواصل شبكات عبر المتفاعلين دعوة 
 الشبكات هذه عبر بثه يتم ما على والمداخالت للتعقيبات تنظيمية ضوابط تتضمن سلوك مدونات
 بالحض يتعلق وما اآلخرين وحقوق الخاصة والحياة البشر كرامة واحترام العام بالذوق خاصة

 مداخالت أو تعليقات الية التلقائى الحذف يتم أن على اإلرهاب، أو العنف أو الكراهية على
  .الصفحات هذه دمنأ مهمة هذه تكون أن على نسانية،اإل المبادئ هذه تنتهك

التعليمية السياسات عن واملسئولني التربويني إىل موجهة توصيات – اثاني:  
 الالزمة التكنولوجية البنية وتوفير والمعلوماتية االعالمية للتربية ستراتيجيةإ صياغة 

 حساسهمإ وتدعيم ناقشتهام يف واآلمهات اآلباء شاركةم تتضمن أن على، المعلمين وتدريب
 .االستراتيجية هذه تفعيل تجاه بالمسئولية

 التعليمية السياسات صناع دعوة الخاصة البدائل دراسة إلى المناهج يف تخصصينوالم 
 التعليم مراحل ختلفم يف الدراسية المناهج يف والمعلوماتية االعالمية الثقافة موضوعات بدمج
 يكون أن على ومتطلباتها مرحلة كل لمستوى اوفقً الجامعية المرحلة إلى األساسية المرحلة من

 . والمعلوماتية االعالمية التربية راتمها على الطالب التدريب على يركز اعلمي المقرر
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 من سواء التعليمية العملية يف النظر العادة الجادة الجهود لمواصلة التربويين دعوة 
 جتمعم بناء يف االسهام بهدف التعليمية البيئة أو والتدريس التعليم طرق أو المناهج حيث

 .والمعلومات الاالتص تكنولوجيا ثورة من ثورة من االستفادة وتعظيم المعرفة

  :االعالمية احلدث ومراكز االكادميية اجلهات إىل موجهة توصيات – اثالثً
 إلى والمعلوماتية االعالمية التربية ودراسات بحوث يف الكيفية باألساليب االهتمام 

  .والمصداقية الدقة من مزيد لتحقيق الكمية األساليب جانب
 تهتم عالميةإ مراصد نشاءإب االهتمام من قدمتُ يالت االعالمية للمواد والتقييم ابعةتبالم 

 على ضغط أسلوب مثللتُ نتائجها عالنإو وجديدة، تقليدية ختلفةالم االعالم وسائل خالل
  .مارساتهام لضبط االعالمية المؤسسات

 عالمياإل العمل ضبط يف ساعدتُ سلوبيةأ دلةأو عالمياإل لالدءا ادلةأ بصياغة االهتمام 
  .واالخالقية المهنية رللمعايي اوفقً

موجهة توصيات - ارابع الوطنية السياسات ورامسى شرعنيللم:  
 التشريعات تتضمن نأ ضرورة تجاه اإلعالميين مسئوليات اإلعالمى للعمل نظمةالم 

 التهوين أو التهويل وتجنب المعلومات وتوثيق والتوازن بالدقة يتعلق ما خاصةً، المهنية المعايير
 والمتعارف الدولية المهنية المعايير من ذلك يف ألستنادةاو وغيرها األخبار تلوين أو والتزييف

  .عليها
 ما اإلعالم تشريعات تتضمن بأن اإلهتمام شبكة عبر الجديدة اإلعالم وسائل عمل نظمي 

 يضمن وذلك .عليها تتفق أخالقية و مهنية معايير وفق للعمل الوسائل هذه لدفع اإلنترنت،
 الصحف مثل(  الشبكة هذه عبر يالمهن اإلعالمى العمل يمارسون لمن العمل اناتوضم الحماية

  .وغيرهما اإلخبارية والمواقع اإللكترونية
 واإلعالم المعرفة مبدأ لتحقيق وتبادلها المعلومات تداول حرية قانون اردإص سرعة 

  .منعها أو المعلومات حجب وعدم والموثقة والدقيقة الصحيحة المعلومات على واإلعتماد

  
  
  



   

 
  

 التربية اإلعالمية؛ املفهوم واملاهية

- ٧٥ -  

  :مستويات التربية اإلعالمية -ثالثًا
بلدان العالم إلى أربعة مستويات تبعا لمراعاة كـل   )٥، ١٩٩٠(إليزابيث ثومان قسمت   

منها لمقومات التربية اإلعالمية؛ وذلك في تقريرها المقدم في مؤتمر االتجاهات الحديثـة فـي   
  :التربية اإلعالمية، وهي كما يلي

  الدول التي وضعتُ أسـس التربيـة    :رسوخ ونظامية في التربية اإلعالميةدول بها
اإلعالمية وموجهاتها العامة ومناهجها، وأعدت المعلمين ودربتهم لـتعلم التربيـة اإلعالميـة،    

بريطانيا، واسكتلندا، وكنـدا،  : ووفرت المصادر التربوية لتعليم التربية اإلعالمية، ومن أمثلتها
 .وأغلب دول أوروبا

 الدول التي توجد بهاُ أسس التربية اإلعالمية  :دول بها التربية اإلعالمية غيرُ منتظمة
وموجهاتها للمنهج، ولكن لم تتوفر مواد التدريس ولم يتم إنتاجها بعد، أو يوجد بها معلمون لكن 

بـين،  إيطاليـا، وايرلنـدا، والهنـد، والفل   : ال يتوفر بها اإلطار المنهجي للتدريس، ومن أمثلتها
 .وأستراليا

 االدول التي حـدثت بهـا    :دول وجدت بها احتياجات وليدة للتربية اإلعالمية مؤخر
بعض التغيرات السياسية واالجتماعية كالرقابة والسيطرة على اإلعالم، ذلك أوجـد االحتيـاج   

ذج لبنـان كنمـو  ف .دول الُكتلة الشرقية، ودول الشرق األوسط: للتربية اإلعالمية، ومن أمثلتها
ضـمن مـادة    "التربية اإلعالميـة "للدول العربية؛ تقوم بتدريس خمس حصص للطالب بعنوان 

، كما تُقـدم لطـالب   )اإلعدادي(ول المتوسط التربية الوطنية والتنشئة االجتماعية في الصف األ
 ."اإلعالم والرأي العام"ع حصص ضمن المادة نفسها بعنوان بالصف الثالث الثانوي أر

 يتم فيهـا تقـديم التربيـة     :التربية اإلعالمية خارج النظام المدرسـي  دول توجد بها
اإلعالمية من خالل بعض الجهود لملء الفراغ في برامج الشباب والجماعات غيـر الحكوميـة   

 .أمريكا ودول العالم الثالث: ودور العبادة، والجماعات النسائية، ومن أمثلتها

 رخيي لنشأة مفهوم التربية اإلعالمية وانتشـاره التاوميكن تلخيص احلقب الزمنية للتطور   
  .بشكل أكثر تفصيالً من خالل اجلدول التايل
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 )٢(جدول 

  هوانتشار التطور التاريخي لنشأة مفهوم التربية اإلعالمية

 مفهوم الرتبية اإلعالمية  الوسيلة  احلقبة الزمنية
ظهور املفهوم حىت 

  بداية الستينيات

  

 –الكتابـة   –القـراءة  (لترجمة التقليدية لمحو األميـة  مفهوم قائم علي ا  الصحافة
  .ويستخدم للتعبير عن التدريس التقليدي) الفهم

الستينيات وجزء من 
 السينما  السبعينيات

والمرتبط بوسائل اإلعالم والتـي   ةظهر مفهوم محو األمية السمع بصري
التي كـان  تمثلت في األفالم السينمائية مع التركيز على الصور وتتابعها، 

لها بريق في جذب انتباه الُمدرسين في أوروبا لوقاية الطلبة من أثاراهـا  
  .في المدارس" نادي الفيلم"السلبية، لذا انتشر مفهوم نشاط 

 وبداية اتيالسبعين
  اتيالثمانين

التلفزيون
تحول االهتمام نحو التلفزيون، وأصبح مفهوم التربية اإلعالمية أكثر نقدا، 

ك إلى مفاهيم المدرسة الفرنسية الناقدة، وذلك بسبب شدة القلق ويميل ذل
  . من تأثيرات بعض المضامين التلفزيونية كالمواد الُمثيرة جنسيا والعنف

. شهدت اهتماما بالفيديو في كل من فرنسا وإيطاليا وأسبانيا  الفيديو  فرتة الثمانينيات

نهاية الثمانينيات 
ئياتالفضا  وبداية التسعينيات

في هذه الفترة ظهرت القنوات التليفزيونية الخاصـة، وتحـول مفهـوم    
التربية اإلعالمية إلى التركيز على المضامين التلفزيونية وتأثيراتها مثـل  

  .تأثير اإلعالنات، وتوطدت العالقة بين المدارس ووسائل اإلعالم

اإلنرتنت  منتصف التسعينيات

انتشـر مفهـوم   بالمجتمع الرقمي، فظهرت الوسائل الرقمية وما يسمى 
مما آثر بشكل واضح على نظام االتصال، وبدأ االهتمـام   التثقيف الرقمي

بدراسة تأثير استخدام الوسائل الجديدة علي زيادة الفجوة بين الجنسين، 
  .وارتبط هذا المفهوم أيضا بمفهوم إدارة الوسائل الرقمية الحديثة

بداية القرن الواحد 
  والعشرين

اإلعالم 
اجلديد

في هذه الفترة تالشت الحواجز بين الوسائل التقليدية والرقمية، فانتشـر  
المفهوم بشكل أوسع، وهو نتاج المزج بين الثقافة السـمعية والبصـرية   

ال جديدة من االتصال والوسـائط  والتثقيف الرقمي، خاصة مع ظهور أشك
ـ   تعددة وتقنيات الهواتف المحمولة، والتي أدت إلمال ين ذابـة الفـوارق ب

  .ختلفةمأشكال االتصال اإللكترونية ال



 حمددات الرتبية اإلعالمية

  أهمية التربية اإلعالمية
   مبررات أهمية التربية اإلعالمية في عصـر

المعلوماتية
  أهداف التربية اإلعالمية

 من الفرد المتُعلم للتربية  السلوكيات المتوقعة
اإلعالمية

 عناصر التربية اإلعالمية
 المبادئ التأسيسية للتربية اإلعالمية

 معايير التربية اإلعالمية
 اعتبارات جدلية بشان التربية اإلعالمية

 اُألسس المنهجية للتربية اإلعالمية
 وظائف التربية اإلعالمية

 ميةدوافع التربية اإلعال
 افتراضات التربية اإلعالمية
 مقومات التربية اإلعالمية
 مجاالت التربية اإلعالمية

 الموجهات العملية للتربية اإلعالمية
وسائل اإلعالم كمصدر للتربية اإلعالمية

 خصائص التربية اإلعالمية
  كفايات التربية اإلعالمية

 الثالثالفصل 
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 ددات الرتبية اإلعالميةحم

، التـي  لتربية اإلعالميـة ا -األسس النظرية - محددات سيتناول هذا الفصل عددا من 
داخـل المؤسسـة التعليميـة أو    تُشكّل أطرا تطبيقيه لعمليات التربية اإلعالمية المختلفة، سواء 

 :ة إلى تلك األسس بشٍئ من التفصيل فيما يليمكن اإلشارويخارجها، 

  :مهية التربية اإلعالميةأ .١
 ناك شبه إتفاق وثمة اعتراف بخطورة الدور التي تقـوم بـه تكنولوجيـا اإلعـالم     ه

فكـرين  ، كما يرى العديد من الم)٢، ٢٠٠٧حسن بن عايل، (واالتصال في تشكيل عقول األفراد 
لماء أن البشرية تُعاني من مخاض عسـير وهـي علـى أعتـاب عصـر جديـد زاخـر        والع
اقضات، عصر يلهث فيه قادمة ليلحق سابقه، عصر يجاور ما بين أقصى درجات التقـدم  بالمتن

وأقصى مظاهر التخلف ويجمع ما بين أعلى درجات التسامح وأعنف درجات التعصب، عصـر  
حمـدي  (يشعر الناس فيه أنهم جوعى للحكمة والمعرفة وهم في بحور المعلومـات والبيانـات   

ي إيجاد جيل جديد؛ جيل تحرر من كل شئ سـوى إشـباع   عصر ساهم ف .)١٥١، ٢٠٠٤حسن، 
، ١٩٩٤صـالح جـوهر،   (رغباته، حتى لو كان هذا خرق لألعراف والقيم المقبولة اجتماعيـا  

١٥٠(. 

شكالت، وأتضح للجميع درجة الفسـاد  العالم ملئ بالصراعات والتداخالت والمأصبح ف 
ها، ونظرا للعولمة التي تمر بها الرسائل في وسائل اإلعالم بحسب نوعية الوسيلة والقائمين علي

إلى الثورة  سر، إضافةًاإلعالمية؛ وكذلك سهولة الوصول للشبكة المعلوماتية واستخدامها بكل ي
فتراضي وسهولة التواصل مع أي فرد في أي مكان بالعـالم،  الهائلة في مجال إنتاج الفضاء اإل

ضرورة وجود حد لتـأثيرات مضـامين وسـائل    كل هذا الواقع المحيط بنا والذي نعيشه أدى ل
 .(Silverstone, 2007, 174-175)اإلعالم 

من جميع الوسائل اإلعالمية  -فأصبحنا نجد أنفسنا محاصرين بواسطة رسائل موجهة  
تُشكل اآلراء والمعارف لدينا حول الشئون العامة؛ بل والخاصة  -عياممنفرد أو بشكل ج بشكل

الثقافات والتصادم الحادث بين اإلعالم الجديد والتقليدي، وتصارع رأس أيضا، ومع التقارب في 
كل هذا جعل مـن   المال حول السلطة والسيطرة على الجمهور من خالل قوة المنتج اإلعالمي،

جميع أفـراد وفئـات المجتمـع؛ وذلـك     التربية اإلعالمية أهمية ضرورية ويجب غرسها لدى 
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الميةحمددات التربية اإلع
ساهمة في الحوار العام على للمساعد في تطوير مهاراتهم اإلعالميـة لحمايـة   فعال، كما تُ نحو

  .(Johanna. 2009, 3-4)أنفسهم من كل األضرار والمخاطر المحيطة بهم 

الفوضى السائدة في المجال اإلعالمي الخارجي ومع التنافس والصراع بـين أنمـاط   ف
السـلوك  تنـامي  علـى   اإلعالملوسائل الثقافة الوطنية والثقافات األجنبية ظهر التأثير الواضح 

المبشـكليه   وظهـر التـأثير  ، النشء والشـباب نف والعدوان، والسيما لدى نحرف، وجرائم الع
وأضـحت   ،على كثير من المفاهيم والقيم والعادات، وعلى الهويـة الثقافيـة  اإليجابي والسلبي 
إعالميـة   تربيةمن  نالمتعلميأكثر من غيرها من المؤسسات لتمكين  طالبةمالمؤسسة التربوية 
 .عقالنية واعية ناقدة

دراسة العالقة المؤكدة بين  ٣٥٠٠أثبتت العديد من الدراسات التي تُقدر بأكثر من فقد   
العا   نف ووسائل اإلعالم والسلوك العنيف، فالتعرض للمضامين اإلعالمية العنيفة تُشـكل خطـر

عقود، ويعد السبيل الـذي يسـتطيع   نف يستمر لعدة ، فالتعرض للعالنشء والشبابعلى صحة 
ومضامينها متمثـل فـي التربيـة     مواجهة اآلثار السلبية الناجمة عن التعرض لوسائل اإلعالم

: ، هـو غرض التربية اإلعالميـة األساسـي  عندما ذكر أن  ”Potter“ذلك ويؤكد . اإلعالمية
  .(Douglass and Jeffshare, 2007, 2)على وسائل اإلعالم  التحكُمالمساعدة في 

وعلى صعيد المؤتمرات التي أقُيمت بشأن التربية اإلعالمية، نجد أن مؤتمر فينا عام  
م أكد على أهمية التربية اإلعالمية باعتبارها جزء من حق كل مواطن لضـمان حريـة   ١٩٩٩

أما نـدوة أشـبيلية عـام    . التعبير، والوصول للمعلومات، وإرساء قواعد الديمقراطية المستقرة
أكدت على أهمية التربية اإلعالمية؛ ألنها تُمكن الجمهور من اختيار الوسائل اإلعالمية م ٢٠٠٢

ناسبة والجيدة مع إمكانية تكوين آراء نقدية حول المضامين اإلعالميةالم. 

ـ  ”McLuhan“ويرى   ؤثرة فـي تشـكيل   أن وسائل اإلعالم تُعد من أهم العوامل الم
ة الضبط االجتماعي، وال سيما مائدة النظام السياسي، وفـي  الحضارات اإلنسانية، وضبط عملي

ظل كل هذه العوامل تظهر األهمية القصوى للتربية اإلعالمية للحفاظ علـى هويتنـا الثقافيـة    
 .)٢٠٠٧عصمت سويدان، (والعربية واإلسالمية في مواجهة الغزو الثقافي األجنبي 
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التطـور اإلعالمـي، والثـراء    ديد في الش يدلتعقبا فالمجتمعات العالمية يتسم حاضرها 
 ، ومختلفةشديدة التباين إعالمية لمصادر –حاليا- األفراد يتعرضحيث لبيئة المعلوماتية؛ البالغ ل

بالتالي يتزايـد   ؛نترنتالمؤسسات اإلعالمية، اإل، المكتبات، مصادر المعرفة :، منهالمعلوماتا
مدى دقة وأصالة هذه المعلومـات ومـدى    عنالتساؤل  ، ويجبض الفرد للمعلومات الخامتعر

 The Association of College and Research) اد عليهــاـــــصــالحية االعتم

Libraries, 2000, 2). 

رص الطالب في الـتعلم  في تعزيز فُ ،المعلوماتيةالتربية اإلعالمية وسهم اكساب يكما  
زيادة المعارف، وتوجيـه  إلى مات تقنيات المعلووسائل اإلعالم، و حيث يؤدي استخدام ،الذاتي

ي الذات التعلمتدعيم يتم تنورة، وتنمية التفكير الناقد، ومن ثم األسئلة الم(The Association of 

College and Research Libraries, 2000, 5) . نأهمية التربية اإلعالمية في تيسـير  فتكم
فهم الكيفيـة التـي يشـكل اإلعـالم     وصول األفراد إلى المهارات والخبرات التي يحتاجونها ل

إدراكهم، وتهيئتهم للمجتمعات افتراضية ضمن أخالقيات شاركة كصانعي إعالم ومشاركين في م
.)Jinkins, et al, 2006(المجتمع وضوابط حرية الكلمة 

 مربرات أمهية التربية اإلعالمية يف عصر املعلوماتية:  
عدة مبررات قد دعا إليها التربـويين؛ وذلـك    لاإلعالمية من خال التربيةأهمية تكُمن  

ويمكن سـرد  العتمادها في مواجهة متغيرات العصر كجزء ال يتجزأ من دورهم في المجتمع، 
  :تلك املربرات على النحو اآليت

  االتصالية الخريطة شهدت: واالتصال اإلعالم لوسائل التكنولوجي التطورالتكيف مع 
 مرـق أول وضع ندماـع الستينيات نتصفم نذفم ومتسارعة، هائلة وإعالمية تكنولوجية قفزات

 تكنولوجيا فأصبحت ،الثالثة األلفية في والدخولاألرض  من قريب مدار في لالتصاالت صناعي
 تعني والمعلومات االتصال تكنولوجيا، فالعصرية الحياة مظاهر لكل االزمم اعنصر االتصال

شريف ( والالسلكيةالسلكية  والتكنولوجيا الكمبيوتر كنولوجيات بين االندماج على ترتب ما كل
 .)١٠٣-١٠٢، ٢٠٠٠درويش، 
 الصحافة مثل الحديثة اإلعالمية الوسائل من العديد ظهور إلىأدى هذا االندماج  

 أن كما يالحظ .اإلنترنت براديو عرفي ما أو الرقمي والراديو الكابلي والتلفزيون اإللكترونية،
 عليها يقع وسيلة كل أصبحت بل التقليدية، الوسائل انتهاء إلى يؤدلم  الحديثة سائلالو انتشار
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في ظل االنتشار الكبير لوسائل اإلعالم  جديدة أدوار عن والبحث، جماهيرها مع التواصل عبء

 الصادق عبد(اهتمامه وميوله  مئتالوتعدد االختيارات بين الجمهور النتقاء الوسيلة المناسبة التي 
 جتمعالم من لالنتقال الطريق والمعلومات االتصال تكنولوجيا مهدتوقد  .)١١٥، ٢٠١٣، حسن

 الفوارق إزالة على عملتو ،)١٢٨، ٢٠٠٠، عصام سليمان(ي المعلومات جتمعمال إلى الصناعي
 ،)١٢٨، ٢٠٠٠، ار أي( ختلفةالم اإلعالم وسائل بين فصلت طالما التي االتصالية األدوات بين
 .الحياة أوجه من العديد في نوعية تغييرات الماضية القليلة السنوات في تأحدثو

تميزت هذه الحقبة الزمنية بكثرة اإلنجازات العلمية وتنوعها في كافة ميادين الحيـاة،  و 
نرجس (فتبوأت تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات مرتبة الصدارة في قوائم المخترعات الحديثة 

لن يقاس التميز الطبقي واالجتماعي بين األفراد على أساس المنصـب   حيث. )١، ٢٠٠٢حمدي، 
أو الثروة أو المال أو األصل االجتماعي، بل سيقاس على أساس المعرفة والثقافـة وتوظيـف   

جتمعه، ولن يقاس مدى تقدم الدول علـى أسـاس   الفرد لمعلوماته وثقافته في االرتقاء بنفسه وم
بالتـالي  ؛ ك معيار أخر جديد هو إجمالي ناتجها المعلوماتي القوميناناتجها القومي بل سيكون ه

بهـاء  (ملة هذا العصر وثروته ومجـاالت اسـتثماره   عInformative” “أصبحت المعلوماتية 
 .)٥، ١٩٩٧، شاهين

 الخاصـية هي  والالسلكية السلكية االتصاالت تكنولوجيا مع اإلعالم تكنولوجيا ارتباطف 
 شـبكة المعلومـات  التي أدت إلى ظهور  ،اإلعالم واالتصال الحديثة اتتكنولوجي في األساسية
، التي تحولت إلى ظاهرة اجتماعية وثقافية، تحـوي بـداخلها الكثيـر مـن     )اإلنترنت(الدولية 

، عبد اهللا بن عبد العزيز(األضرار العقائدية واألخالقية والنفسية والسلوكية والصحية والتعليمية 
١٥٠، ٢٠٠٧(. 

والمعلومات،  تالتكنولوجية وما تبعتها من تطورات في كافة مجاالت االتصاالفالثورة 
بالتالي باتـت اإلشـكالية التـي تواجـه      ؛ترتب عليها تفاعل الجمهور مع المضامين اإلعالمية

المهتمين بالشأن االجتماعي والتربوي تتمثل في كيفية التعامل مع هذا الواقع الجديد، وأن تقـوم  
وية بدورها في تمكين النشء والشباب من تربية إعالمية عقالنية واعية ناقـدة  المؤسسات الترب

وتسهم التربية اإلعالمية في تزويد ، )٢٧٥، ٢٠١٠، ماجدة لطفي( ،)٩، ٢٠٠٧، محمد بن شحات (
األفراد ببعض المهارات واإلمكانات التي تُحقق لهم االستفادة القصوى مـن هـذه المعطيـات    
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ية اإلعالمية تُعلم الطالب الجامعي كيفية إثارة األسئلة لديه عند تلقيه الرسائل التكنولوجية، فالترب
  .)١٠٦، ٢٠١٣، عبد المجيد بن سلمي(اإلعالمية، بحيث يتوقف عندها ويتأملها 

 رص التي تُتيحها وسائل اإلعالمفُتعظيم االستفادة من ال :نـاك  في الوقت الحاضر ه
رص، حيث وجـد أن  فُادة مما تمنحه وسائل اإلعالم من ستفاتجاه في التربية اإلعالمية نحو اال

وسائل اإلعالم يمكن أن تعمل على إتاحة فُرصة هائلة في العملية التعليمية، والعمل على تشجيع 
شاركة المؤسسات التربوية األخرى في التوعية والتثقيف وإحداث األفراد للتعبير عن آرائهم، وم

 .)٦٢٣-٦٢٢، ٢٠٠٩، اح رمزي إيناس إبراهيم، رب(التنمية 

 شير الواقع إلى استغالل التقدم في وسائل اإلعالم  :مواجهة مخاطر العولمة اإلعالميةي
العولمة، والتربية اإلعالمية ضرورة لمواجهة مخاطرها من خالل دورها في  في تحقيق أهداف

فالعولمة اإلعالمية أبرزت  .تعزيز الهوية الثقافية وترسيخ العقيدة وإعداد الفرد لفهم وتقبل اآلخر
 – )٣٧٣، ٢٠٠٥، الخـوري  نسـيم ( الدور المستقبلي لإلعالم واالتصال كما أكدت على التفاعل

قائم علـى  المستمر اليتم التعديل والتطوير  مع المضامين اإلعالمية القوية؛ حيثُ -تأثرا وتأثيرا
نف والعـدوان واإلثـارة التـي    لعالوعي والعلم والمعرفة بالوسائل والرسائل، خاصةً مضامين ا

دون تفاعل أو تحليـل ناقـد    ةاعتاد الجمهور على مشاهدتها بدرجة كبيرة من السلبية والالمباال
لها، كما تُثير معظم مضامين وسائل اإلعالم المشاكل الموجودة في المجتمع دون تقديم حلـول  

يجب على الجمهور عدم األخـذ   عملية للجمهور؛ مما يعزل الجمهور عن واقعه ومجتمعه، لذا
بالحلول المقًَِدمة منِ قبل وسائل اإلعالم للمشاكل االجتماعية كأمر مسلم به، وعلية البحث عـن  

 المواطنـة  تنشـئة  علـى  اإلعالميـة  التربية شجعتُكما . حلول هذه المشاكل من واقع مجتمعه
 مـع  تسـقة م وهـي  الواقعية لحياةبا الدراسي المنهج وربط الجماعي، والعمل ،المسئولة الفعالة

 .(Wikipedia, 2013, Media Literacy) العليا تفكيرـال هاراتـم لتنمية التوجه

 ختلف أشكالها هي الوسـائل  : الحفاظ على الهوية الثقافيةأصبحت وسائل اإلعالم بم
الفتاكـة،  ن السـموم  متنا بوابل مالتي استخدمها رواد الغزو الفكري والثقافي المعاصر لرمي ُأ

ة الغربي ن المضامين اإلعالمية والثقافية المزيًنة لالستهالك والمجملة بنمط الحياويمكن القول بأ
نتجه الغرب والتي تعمل على إفساد الثقافـة الوطنيـة   هي من أسوء ما يباتجاه البلدان النامية، 

 .ضائع والسلعتستهلك أكثر ما يمكن من الب تيةوتهميشها وتسريب وإشاعة أنماط حيا
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علـى   -األمريكية خاصـة  –ففي الوقت الحاضر تعمل المضامين اإلعالمية الغربية  

رات أساسـية فـي   ث هذا االختراق والتغلغل تغيحدكل وسائل االتصال الجماهيري، وي اختراق
ويولدحيط الثقافي إذا ينقل الم نف والوحشـية والقتـل والجـنس،    مفاهيم ومواقف، كالترويج للع
والشعور بالعظمة الذاتية وقتل اإلحساس بالجماعية، وإلغاء العقل فـي   ،غامرة الفرديةمجيد الموت

.)٨-٧، ٢٠٠٩، عبد المهيمن الديرشوي( فهم األشياء والعالقات واألحداث

فالتربية اإلعالمية ذات أهمية قصوى في ظل انفتاح ثقافي عبر الفضائيات واإلنترنـت   
هوية الثقافية للجمهور في المجتمعات العربية واإلسـالمية، ومواجهـة   متمثلة في الحفاظ على ال

فمهارات . )٢، ٢٠٠٧،  عصمت سويدان(الثقافة الغربية التي تؤدي إلى التغريب والغزو الفكري 
فيد مـن  وانتقاء المحسن اختيار الوسائل اإلعالمية،  قادرين على التربية اإلعالمية تجعل األفراد

.امل معها بوعي يحفظ عليهم هويتهم وانتماءهم وثقافتهمالمضامين، والتع

 اإلعالم  أصبحت وسائل :ديستوبيا اإلعالمفيحدث الحالي،  عصرالفجعة في ديستوبيا م
قائمة على الحرمان وال قيمـة وال   ؛ مضامينريات فيها وال عدالةال ح بمضامينها التي اصطدام

عالم ببث مواد غير مسئولة في ظل الحريـة التـي   فقيام وسائل اإل، حرمة للحياة البشرية فيها
تحظى بها األنظمة اإلعالمية في الفترة الحالية، وعدم فهم المجتمع للدور الخطير الذي يمكن أن 

، تجعـل التربيـة اإلعالميـة    البصريةتقوم به وسائل اإلعالم في تنشئة أفراده، وانتشار الثقافة 
.ضرورة لحياتنا اليومية

 ما لم إذ اإلعالم :التربوي اإلعالم غير يجب أن نُطلـق عليـه  تربوية بصبغة صبغي ، 
جتمـع  م نجوم اإلعـالم والم ه والفناننين العبي الكرةفيه  أصبح الذيفي الوقت ، فجديدا ىمسم

من لغة القرآن إلـى اللغـة    اإلعالموهم القدوة، وفي الوقت التي انحدرت فيه اللغة في وسائل 
ل مـا هـو غربـي دون تنقيـة أو     كُ ي الوقت التي تنقل فيه وسائل اإلعالمالعامية الرديئة، وف

في حقيقة األمر ليس لهذا المفهـوم أي سـابقة   ، فغير تربوي افهذا قد قادنا إلي إعالم ؛تصحيح
فـي حـدود علـم    -لتعريفة أو ذكره في األدبيات أو الدراسات أو الوسائط المعرفية األخـرى 

تهميش لمعايير التربية في توظيف وسائل اإلعالم لصياغة ": أنه ، ويمكن تعريفة على-الباحث
فكل هذا قد جعل من التربية اإلعالمية أهمية  ".رسائله وتقديمها للجمهور بطريقة غير تربوية

   .ضرورية
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عـض  ب Elizabeth Thoman & Tessa Jolls (2008, 12)وتضـيف كـل مـن     
مكن سردها على النحو اآليت، برراتالماليت ي:  
 مقراطيةتاألفراد بحاجة إلى مهارات ثالث ليصـبحوا   :أثير اإلعالم في العمليات الدي

التفكيـر الناقـد، والتعبيـر عـن الـذات،      : مواطنين مشاركين في الديمقراطية، وهي مهارات
شاركة الفعالة؛ وتقوم التربية اإلعالمية بغرس تلك المهارات بداخلهم؛ حيث تُمكنهم من الفهم والم
.مساهمة في النقاش العام، كما تُمكنهم من اتخاذ القرارات الديمقراطية الواعيةوال

  جتمع بهـاع المعدل التعرض لمضامين وسائل اإلعالم، وتشبالتلفزيـون،  : ارتفاع م
ض الفـرد  عرِوالكمبيوتر واإلنترنت، جميعها تُ حف، والسينما، والهاتف النقال،والراديو، والص

من الرسائل اإلعالمية التي كان يتعرض لها من سبقونا فـي عـام    العديدلى في اليوم الواحد إ
واحد؛ لذلك فأن التربية اإلعالمية تزود األفراد بالمهارات التـي يحتاجهـا لمواجهـة الكثافـة     

 اإلنترنـت  شـبكة  مرع من واحدال العام: فعلى سبيل المثال .اإلعالمية في جميع نواحي حياته
فاإلنترنـت   ،التقليدية اإلعالم وسائل من لغيرها األرضي الزمني مرالع من أربعة أعوام تساوى
 )٣٨( إلـى  الراديو حتاجبينما ي ستخدمم مليون )٥٠( خمسة أعوام فقط للوصول إلى إلىيحتاج 

١٧(إلى  األرضي التليفزيون حتاجوي ،اعام( إلى  يالكابل تليفزيونال حتاجوي، اعام)؛أعوام) ١٠ 
، ٢٠٠٩، أشرف جالل  ( أعوام) ١٠( من أقل يف ستخدمم مليون) ٥٠٠( إلى تاإلنترن وصلت بل
بهذا يرى المتخوفين من اإلنترنت بأنه سينافس الوسائل اإلعالمية األخرى، مما يؤدي إلـى  . )٧

اني  (القضاء على وسائل اإلعالم التقليدية مع مـرور الوقـت    ر الرحب . )١٥٣-١٥٢، ٢٠١٢، عبي
 .تربية اإلعالمية في عصر المعلوماتيةوهذا يؤكد على أهمية ال

 عتقدات والتصورات والمواقفقُدرة وساذلك من خـالل   :ئل اإلعالم على تشكيل الم
 الخبرات التي تعمل وسائل اإلعالم على تكوينها، والتي ال يمكن تحديد نوعها ومـداها؛ لـذلك  

 .اعلى فهم هذه التأثيرات، وعدم الخضوع له التربية اإلعالميةتُساعد 

 ستمرجتمع، والحاجة إلى تعليم وتعلم محيـث أن تجهيـز    :األهمية المعلوماتية للم
مه إنتاجية، هذا من جهة، ومن جهة أخـرى  المعلومات والخدمات المعلوماتية أصبح قلب أي ُأ

التحـدي بـين األصـوات المسـتقلة واآلراء     الناتج من  نموا في الصراعات اإلعالمية العالمية
ماهيـة  : التربية اإلعالمية يمكنها أن تُساعد أفراد المجتمع بمختلف فئاته على تفهـم المتنوعة، و

 .ف يمكن إيجاد معلومات بديلة عنها؟يكو المصادر المعلوماتية؟، وهي تعمل لخدمة من؟،
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أن التربية اإلعالمية تُشجع الجمهور على التوقف  )٢، ٢٠٠٦(راشد بن حسين ويوضح  

عالمية لتحليلها وتحديد هدفها ولمن موجهة؟، ولماذا صيغت فـي إطـار   عند ورود الرسائل اإل
حاسـبة     ،عين؟، وما هي الحقائق الموجودة فيها أو المفقودة فيها؟مكما تُمكن الجمهـور مـن م

المسئولين عن القضايا والموضوعات التي تهم الرأي العام وذلك من خالل مهـارات التفكيـر   
. (CML, 2011)اإلعالمية لديهم  الناقد التي تُنميها التربية

، بعض املُربرات اليت تبني أمهية التربية اإلعالمية Carlsson et al (2008, 37)وأضاف  
 :وذلك كما يلي

 جتمعا من مظاهر الحضارة والثقافة في المبدالً من إدانة قوة  :وسائل اإلعالم مظهر
شكل عنصرا هاما من عناصر الحضـارة  وتأثير وسائل اإلعالم فمن األفضل االعتراف بأنها تُ

والثقافة؛ حيث تقوم التربية اإلعالمية بتوجيه تلك الوسائل نحو تشجيع المواطنين الفاعلين فـي  
.المجتمع

 ا ما تُباعـد   إن :التُباعد بين األنظمة التربوية واإلعالميةوجود االختالفات التي غالب
لم المحيط بالطالب؛ أدى إلى رداءة وضعف إعدادهم بين األنظمة التربوية واإلعالمية؛ بل والعا

لحياة الجيل المعاصر التي تتسم بالمعلوماتية، والتربية اإلعالمية تقـوم بالمقاربـة بـين هـذه     
 .االختالفات

شجع علـى  تُ :التربية اإلعالمية، ومنها أن مبررات أخرى )Davis, 1992(ويضيف  
شـجع حركـة اإلصـالح    قنيات الحديثة في التعلم، وتُالتأمل بالقيم الشخصية، وتتضمن دمج الت

 .شجع الحوار خارجهاشجع الحوار في قاعات الدراسة الذي بدوره يتُوالتربوي، 

 عظم المبررات التي أثيرت ذات أهمية عامة للتربية اإلعالميـة، مما سبق يتضح أن م 
فهد الشميمري، (ية والتربوية التعليملتربية اإلعالمية األهمية لذلك يمكن إضافة بعض المبررات 

:ومن أمهها ما يلي، )٢٨-٢٧، ٢٠١٠
 تتمتع التربية اإلعالمية بعدة خصائص من شأنها تعزيز الدافعية  :تعزيز الدافعية للتعلم

للمتعلم، وذلك بسبب خصوصية موضوعها ومجالها، فهي تبحث في شـئ محسـوس يتصـل    
ثارة انتباهه وتحفيزه الكتشاف هذا المجال ومعرفة مباشرة بحياة المتعلم اليومية، فيكون أدعى إل

.أسراره
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 ـتعلم فـي    :وضوح نتائج التعلمإن وضوح نتائج التعلم بشكل بارز على شخصية الم
مكن بسهولة أن يالحظ على الحياة اليومية تُزيد الدافعية لديه وبذل الجهد، ألن الوعي اإلعالمي ي

درته على حل مسائل الرياضيات المعقدة؛ وذلـك  الف قُشخصية اإلنسان في الحياة اليومية، بخ
 .على سبيل المثال

 ـتعلم مهـارات    على اك إن التربية اإلعالمية تُساعد: مهارات التفكير العلياسـاب الم
مجـال  يعد اإلعالم  مجال التفكير العليا وتنميتها، أو على األقل إحساسه وشعوره بأهميتها، ألن

 .لتفكير العلياخصب جدا لتفعيل مهارات ا

 إن التربية اإلعالمية تُقدم صورة شاملة عـن  : تعزيز الثقة بالنفس والروح اإليجابية
البيئة اإلعالمية، وتكشف له الكثير من أسرار صناعة اإلعالم طبقًا لمبادئ التربية اإلعالميـة،  

ذا بدوره يؤدي وتُساعد على تمكين المتعلم من استخدام أدوات ومهارات التعامل مع اإلعالم، وه
 .إلى تعزيز ثقة المتعلم، وامتالكه الروح اإليجابية للقيام بسلوك إيجابي

 إن التربيـة اإلعالميـة تضـع البـذرة     : التعلم الذاتي والتعلم التواصلي مدى الحياة
األساسية، والخطوة األولى التي تُتيح للمتعلم مواصلة التعلم في هذا المجال بصفة ذاتية، ضـمن  

 .التعلم الذاتي، والتعلم مدى الحياةمنهجيات 

 ا مـن    :واقعية هذا المجال والحاجة إليها كبيـرإن التعامل مع اإلعالم يستغرق جزء
حياة اإلنسان في العالم المعاصر، ويرافقه طوال حياته، وهذا يثير لدى المتعلم الشعور بأهميـة  

 .عالميةامتالكه لمهارة التعامل مع اإلعالم من خالل التربية اإل

ومن ضمن المبررات أيضا أن التربية اإلعالمية تُشجع على تنشئة المواطنة المسئولة،  
إلـى جانـب ذلـك تشـمل التربيـة      . والعمل الجماعي، وربط المنهج الدراسي بالحياة الواقعية

تمكـين  : ، ومنها(CML Center For Media Literacy, 2003)اإلعالمية عددا من الفوائد 
ستهلكًا حكيما للرسائل اإلعالمية، وزيادة قدراته على االتصال والتعبير، أن يصبح م من الطالب

شبعة بالرسائل اإلعالمية وتوفير فرصة لدمج المناهج الدراسية، وتمكينه من التعامل مع ثقافة م
. وبناء مهارات المواطنة المطلوبة للمشاركة في الحوار العام
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ئل اإلعالم وتكنولوجيا االتصال على الجمهور تُزيـد  كل هذه المبررات لخطورة وسا  
من أهمية التربية اإلعالمية في الوقت الحالي، باإلضافة ألهمية التعرض للمضامين اإلعالميـة  
المفيدة، فنشر التربية اإلعالمية في المجتمع كحائط صد يحمي المجتمع من التأثيرات الضـارة  

لجمهور على تحليـل المضـامين اإلعالميـة وفهمهـا     لبعض وسائل اإلعالم، وتنمية قدرات ا
فالتربية اإلعالمية أصبحت ضرورة ملحة للتعامل مع هـذا   .(Hobbs, 1998, 56-57)وإنتاجها 

الواقع الجديد؛ حيث تفوقت وسائل اإلعالم على الحروب في تأثيرها على الرأي العـام، ألنهـا   
  .ن قوة تأثيرية عالية على الجمهورتوصلت إلى مستوى غسيل األدمغة نظرا لما تملكه م

وهذه المخاطر والتطورات فرضت على المؤسسات التربوية واالجتماعية البحث عـن    
الطرق والوسائل المناسبة للتعامل مع هذا الواقع الجديد نظريا وتطبيقيا من خالل تنمية مهارات 

لناقد لديهم تجاه ما يطـرح فـي   النشء والشباب في التعامل مع وسائل اإلعالم، وتنمية التفكير ا
هذه الوسائل، كما تُمثل أهمية خاصة للنشء والشباب التي تُنمي قُدراتهم الذهنية على االختيـار  

فكثـرة  وتشـاركها  شاركة في إنتاجهـا واالستيعاب والفهم والتحليل للمواد اإلعالمية؛ بل والم ،
تُلزم المجتمع والمهتمـين بتربيـة الـنشء    البدائل االتصالية والتقنية العالية في شبكة اإلنترنت 

، عبد الـرحيم درويـش  ( والشباب إعالميا لفهم الرسائل اإلعالمية والتفاعل معها بشكل إيجابي
١٨٧، ٢٠٠٦(.  

فالتربية اإلعالمية تُحاول توجيه اإلعالم للوجهة التربوية االيجابية والبناءة، من خالل   
مباشر لمواجهة قوة وسائل اإلعالم، فهنـاك ارتبـاط    توجيه سلوك الفرد بشكل مباشر أو غير

وثيق بين حقوق المواطنة ومعايير التربية اإلعالمية، فإن أبرز حقوق المواطنة تتمثل في تسليح 
السلبية والضارة، فضالً عـن   االمواطن بالثقافة التي تحميه من ابتزاز وسائل اإلعالم وتأثيراته

تنوعة للمعلومات وعدم االعتماد على مصدر واحد صادر متشجيع المواطن على الوصول إلى م
(Considine, 2011) .  

كما تنطلق التربية اإلعالمية من الناحية االجتماعية من قاعدة هامة متمثلة في الـربط    
بين الممارسات غير المسئولة للوسائل اإلعالمية بالمجتمع وبين تعظيم الوعي لدى الرأي العـام   

ـ باآلثار النات  ةجة عن تلك الممارسات، فضالً عن تزويده بالمعارف والمهارات اإلعالمية الالزم
العام تفاعالً ايجابيا مع وسائل اإلعالم بما يمكنه من االستفادة من وظائفهـا   يالتي تضمن للرأ

كما تُمكن الفـرد  . (Johan, 2011, Online)المرغوبة وتجنب آثارها االجتماعية غير المرغوبة 
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، وقيمة المهنية، ومعرفـة  ةتعامل الجيد مع وسائل اإلعالم، وفهم أبعاد اإلعالم األيديولوجيمن ال
كيف ينبغي لإلعالم أن يؤدي رسالته، ومتى يكون اإلعالم راقيا ومتى يكون دون ذلك، ومن ثم 
تمكينهم من الضغط على اإلعالم لالستثمار في المعلومة، والدقة المهنية بـدالً مـن االبتـذال    

  .)Online، ٢٠٠٦، عمار بكار(الزيف و

جعـل  : في ضوء ما سبق يتضح أن األهمية األساسية للتربية اإلعالمية، تتمثـل فـي    
الجمهور واعيا باألداء اإلعالمي، إيجابي مشارك في إنتاج مضامين إبداعية إعالمية مسـئولة،  

العمليـة، وقـادر علـى     فعال في عملية االتصال اإلعالمي، غير خاضع للتأثيرات السلبية لهذه
اختيار الوسائل اإلعالمية ومضامينها، وتكوين رؤيـة ناقـدة وإدراك مـا تحملـه المضـامين      

  .اإلعالمية

، قـام  فوائد كثرية عائدة من تعلم الفرد للتربيـة اإلعالميـة  وليس ذلك فحسب فهناك 
  :كاآلتيمن خالل عدة نقاط، وهي   Missa (2013, 36)بتحديدها 

 حماية حقوق اإلنسان والحريات، وتعمل على تمكين جميع المـواطنين  تُعزز احترام و
 .من اتخاذ قرارات مستنيرة حول وسائل اإلعالم

  ا شامالً لجميع المواطنين لمواجهة التحديات الجديدة، والمخاطر، والتهديداتتوفر إطار
جميـع مجـاالت    والفرص المواتية؛ ونظرا للتأثير الكبير لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال علـى 

 .الشخصية، واالجتماعية، والمهنية، واالقتصادية، والسياسية: الحياة، منها

     تُساعد في رفع مستوى الوعي والفهم المعرفي؛ وذلك فيما يتعلـق بوظـائف وسـائل
اإلعالم، ومقدمي المعلومات بالمجتمعات الديمقراطية، وتوفر لهـم التفـاهم حـول الشـروط     

 .لمهام بفاعلية ومسئوليةالمطلوبة ألداء تلك ا

 الكفـاءات األساسـية الالزمـة للوصـول إلـى      : تُساعد في إكساب الجمهور كل من
المعلومات ومضامين وسائل اإلعالم، تقييم أداء وسائل اإلعالم ومقدمي المعلومات في ضـوء  

 .الوظائف المتوقعة، إنشاء وتبادل المعرفة بفاعلية أخالقية
 على المستويات المؤسسية والفردية تُساعد على تعزيز الكفاءات. 

  علمينقدمة من قبل المتعلمينتُحسن عملية التعليم والتعلم المسـاعدتهم   للممن خالل م
 (Jeffery, 2012, 114)على أن يصبحوا مستقلين، ومنتقدين وأكثر فاعلية بالمعرفة اإلبداعيـة  
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التحليـل والنقـد للمضـامين     ولتكون حائط الصد المنيع لتوعية الجمهور وجعله قـادر علـى  
 .اإلعالمية

  :التربية اإلعالميةأهداف  .٢
الوعي الناقد فحسب، بـل تكـوين    إن الغرض األساسي للتربية اإلعالمية ليس تكوين 

كم الذاتي المستقل بشأن مضامين وسائل اإلعالم المختلفة؛ بمعنى تعلُم عملية تكوين األحكـام  حال
ك الدراسة ويواجه وسائل اإلعالم طيلـة حياتـه   وم به بعد أن يترالذاتية عما يمكن للفرد أن يق
(Masterman, 1989, 59) ،   وبهذا يتعلق جوهر التربية اإلعالمية بوقاية األطفال ضـد اآلثـار

السلبية الناتجة عن تعرضهم لوسائل اإلعالم، وهذا عن طريق إرشادهم إلـى االنتقائيـة فـي    
يم درويـش الرح عبد( "التي تحكم عمل وسائل اإلعالم حددات األساسيةالتعرض، وإدراك الم ،

٢٠٩، ٢٠٠٦(.  

كما أنها ال تهدف فقط للنظر إلى وسائل اإلعالم من منظور واحد، وإنما تُشـجع وجهـات   
، فجوهرها يتمثل في وقاية الـنشء والشـباب مـن    (Brereton, 2001, 108)النظر المختلفة 

سائل اإلعالم، وهذا عن طريق إرشادهم إلى االنتقائيـة  التأثيرات السلبية الناتجة من تعرضهم لو
في التعرض للمضامين اإلعالمية، وإدراك المحددات األساسية التي تحكـم وسـائل اإلعـالم    

 :فـي اختزال الهدف من التربية اإلعالمية،  ”Percival“وحاول  .)٧٤، ٢٠١٣مجيب عبد اهللا، (
 ؛ملساعدم على تطوير قدرام الذاتية بةلة للطلنشر تعريف اإلعالم للواقع، وتقومي أدوات شام"
  .)١٣٦، ٢٠٠٩طالل الخيري، ( "ولنيئيصبحوا أشخاصاً كباراً ناضجني مسل

بإضـافة القـيم    )٧٦، ٢٠٠٩( الجبار دولـة  عبد طالبوعلى الصعيد اإلسالمي والعربي،  
ضاف إلـى  أن يب )١٣٦، ٢٠٠٩( طالل الخيري ونادى، اإلعالميةاإلسالمية ضمن أهداف التربية 
جتمعات اإلسالمية، تنمية القيم اإلسالمية، وتحقيـق االعتـزاز   أهداف التربية اإلعالمية في الم

 )٢٠١٣(جيب عبد اهللا م كما يرى .بالعقيدة وتنمية روح التسامح والتعايش اإليجابي مع اآلخرين
، ولكنها فبقية األهدا ليست مجرد هدف يجب إضافته شأنه شأن اإلسالمية أن التربية اإلعالمية

جتمع اإلسالمي تحكم جميع األهداف وال تتجـاور  فلسفة كامنة في جوهر التربية العامة في الم
  .اإضافي أو بعدها هدفًا معها
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جعـل األفـراد   " :للتربية اإلعالمية فـي  الهدف الرئيس Massey (2001, 68(ويحدد   
لمعنى بدالً من أن يكونوا كقطع الشـطرنج  وفي إيجاد ا ،مشاركين نشطين في عملية االتصال

صبحوا مـواطنين مسـئولين، ذوي معرفـة فـي     ؛ أي تمكينهم بأن ي"في يد القائمين باالتصال
استهالكهم لوسائل اإلعالم، ويتضمن هذا الهدف العديد من األهداف التي يؤكد عليها الكثير من 

وهي أهداف مترابطة ومتتالية، قد  ،ميخرجات مرغوبة للتعلم اإلعالباحثي التربية اإلعالمية كم
  :وهي كما يلي ،Potter (2003, 135(حددها 

 تعددةهدف التربية اإلعالمية األول يتمثل في قيـادة  : زيادة الفهم لجوانب اإلعالم الم
األفراد لفهم أكثر عمقًا لإلعالم ورسائله اإلعالمية المعرفية والوجدانية والفنية واألخالقيـة؛ أي  

بهم لفهم التراكيب اإلعالمية وتأثيراتها وقدراتها وأشكالها وفنياتها وأبعادهـا الجماليـة،    الدخول
ا على رؤية  وما تتضمنه من سياقات وما تحمله من معانظاهرة وكامنة حيث يكون الفرد قادر

عطاة بمنظور أكبر وأوسع يحمل الكثير من تفاصيلها وخفاياهـا، ويكـون   الرسالة اإلعالمية الم
كثر إدراكًا لمستويات المعنى الظاهر والكامن مما يثري ويزيد الفهم عبر تنمية التفكير والتحليل أ

 .)Wilson, 2002, 96(  الناقد حيث يمكِّنهم من اكتشاف القيم الكامنة في اإلعالم

 ُختلفةزيادة التحكاألفـراد ذوي  : م على عملية تفسير الرسائل اإلعالمية بأشكالها الم
على فهم الرسـائل   تحكُمهمزيد من على صنع واختيار المعنى مما ي اإلعالمية أكثر قُدرةً التربية

اإلعالمية التي تخضع لتفسيرات القائم باالتصال، وتفسيرها من أبعاد متعددة مما يمـد المتلقـي   
ـ    ه باختيارات عديدة لمعانيها وينمي قُدرته على فرز تلك االختيارات وتقريـر قبولـه أو رفض

لمحتوى الرسالة اإلعالمية، واختيار المعنى األكثر مناسبة وفائدة، ويؤدي هـذا بالتـالي إلـى    
السيطرة والتحكم في فكره وسلوكه دون أن يكون مقيدا أو محصورا في قبول ما يقدمه صـانع  

ـ   اإلعالم من أفكار وتفسيرات ومعان ة، ظاهرة دون إدراك لألبعاد الخفية في الرسـالة اإلعالمي
وبذلك ال يصبح اإلعالم المتحكم في متلقي المضامين، فإذا تم التحكُم فإنه يمكن المتلقـي مـن   

 .(Yates, 2001, 8)م الذاتي الناقد في عالقته بوسائل اإلعالم الحكُ

 م مع الفهم األعمق لإلعالم والتحكُ: تعزيز وزيادة التقدير السليم للمضامين اإلعالمية
له وتفسيره يأتي التقييم للعمل المقدم ككل مظهر وجوهر، وذلك من خـالل  األكبر في التعرض 

من المالمح واألبعاد فـي  من تقدير الكثير  الفردالعديد من الطُرق، فمع التعليم والتدريب يتمكن 
وبالتالي يغفل عنها في حكمه علـى الرسـالة   ، قدم التي يأخذها غيره كأمور مسلم بهامالعمل ال
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إلى التقدير واالستحسان لـبعض المضـامين ونبـذ     الفردلكن التربية اإلعالمية تقود  ،المقدمة
فاألفراد ذوي التربية اإلعالميـة أكثـر مالحظـة    . ورفض البعض األخر أو التقليل من قيمتها

مة وفنياتها وتأثيراتها، فيتمكنوا من إدراك الجيد والحقدلعناصر المضامين اإلعالمية المن فيها س
وإدراك العناصر السيئة التي تُقلل من قيمة المضامين فينصرفون عنها ليصـل  ، يستمتعوا بهاو

 .الفرد إلى تقدير الرسالة ككل على أساس سليم وموضوعي

 معرفة األفـراد باألبعـاد    :تعليم األفراد تقييم وتقويم المضامين اإلعالمية وإنتاجها
ما يتعرضون له وتعلمهـم تحليـل ونقـد المضـامين     المختلفة لإلعالم وتنمية قُدراتهم للحكم في

م العديد مـن  اإلعالمية، يمكنهم من تعلُم كيفية إنتاج المضامين ومشاركتها، وهو ما يتطلب تعلُ
المهارات ليتمكن الفرد من بناء وإنتاج مضامين إعالمية، فالهدف اإلنتاجي هنا هـدفًا تعليميـا   

ق بتمكُين الفرد من التعبير عن ذاته وتوصيل ما يريد قولـه  وليس هدفًا تُجاريا، بالتالي فهو يتحق
 .في إطار وشكل إعالمي مناسب لآلخرين

الفرد من مستهلك لوسائل اإلعالم إلى منتج مبتكر لرسـائله ومسـئول   تحويل فعملية   
ا ، فإذا كان الفرد صغير السن يطلق على هـذ اإلعالمية للتربيةهو أحد االتجاهات الرئيسة  عنها

بما يمكِّـنهم مـن االتصـال     "مارسة الصغار للعمل اإلنتاجيالتربية اإلعالمية عبر م"الهدف 
عبرين عن آرائهم قادرين على نقلها وتوصيلها لآلخرين، وهـذا هـو   والتواصل مع اآلخرين م

، والذي داخل المؤسسة التعليمية وخارجها التوجه الذي يرى أهمية تنمية مجال اإلنتاج اإلعالمي
إذاعيـة وتلفزيونيـة   تسع مجاالته لكل أشكال الرسائل اإلعالمية من إنتاج صـحف وبـرامج   ت

  .(British Film Institute, 2004)باالضافة إلى اإلنتاج الرقمي عبر شبكة اإلنترنت 

فالتربية اإلعالمية تهدف إلى تبصير الرأي العام والجماهير بمخرجات وسائل اإلعالم،     
، وال يقف األمر عند حدود (Davis, 1992, 137)يراتها على الفرد والمجتمع وآليات عملها، وتأث

هذه األهداف، ولكن هذه األهداف يمكن أن تتطور أو تتغير بتطور العمليات اإلعالمية ووسائلها، 
واتجاهاتها في عالقتها بالسياقات التي تعمل في إطارها، كـذلك عالقتهـا بـالنُظم االجتماعيـة     

دم الحـادث فـي مسـتوى    وسائل، وبتطور مستويات تحقيق هذه األهداف، والتقُوجمهور هذه ال
الوعي والثقافة اإلعالمية التي حققتها التربية اإلعالمية مع المواطنين والمجتمع، مـع مراعـاة   
حقوق الفئات المهمشة والشرائح الضعيفة اقتصاديا واجتماعيا وذوي االحتياجات الخاصـة فـي   

  .)١٢٤، ٢٠١٢، محمد عبد الحميد(وتحقيقها  رسم هذه األهداف
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من أهداف التربية اإلعالمية ومبادئها، التـى   اطرح عدد قد )٣، ١٩٩٩( ينايف مؤتمروكان 
  :هيو ،إلى تحقيقها من خالل تعليم أفراد المجتمع السعيينبغي 

 التعريف بمصادر النصوص اإلعالمية ومقاصدها. 
 تحمله مضامينها من قيم فهم الرسائل اإلعالمية وتفسيرها وما. 
 التحليل وتقديم اآلراء النقدية للمضامين اإلعالمية. 
 اختيار وسائل اإلعالم المستهدفناسبة للتعبير عن الرأي وتوصيل الرسائل للجمهور الم. 
 طالبة بذلك بهدف التلقي واإلنتاجالتواصل مع اإلعالم أو الم. 

األهـداف   (Alicelee, 2013, 96) سـكو وثيقة املعلومات األساسية لليونكما طرحت     
  :لتحقيقها، وهي التربية اإلعالميةالتي تسعى 

 فهم دور ومهام وسائل اإلعالم. 
 فهم األوضاع التي تجعل وسائل اإلعالم تقوم بوظائفها. 
 التحليل الناقد لمضامين وسائل اإلعالم وتقيمها. 
 ن الحضارات والثقافاتشاركة الديمقراطية والحوار بياستخدام وسائل اإلعالم للم. 
 إنتاج الجمهور لمضامين وسائل اإلعالم.  

م عدة ٢٠٠٧في ندوتها الخاصة بالتربية اإلعالمية عام  املفوضية األوروبيةحددت كما   
  :، وهي(Tibor, 2011, 113)أهداف 

  ا، وسائل اإلعالم نحوالشعور بالراحةللترفيـه   لهـا واستغالل أفضل اإلمكانيات  جميع
 .لى الثقافةوالحصول ع

  المضامين اإلعالميةوجود منهج ناقد لجودة ودقة. 
 االستخدام األخالقي لوسائل اإلعالم. 
 فهم اقتصاد وسائل اإلعالم والفرق بين التعددية وملكية وسائل اإلعالم. 
 فهم قضايا حقوق المؤلف والتي تُعد ضرورة خاصةً لجيل الشباب.  

األهداف الرئيسية للتربية اإلعالمية، والتي  Carlsson et al (2008, 50-51)وقد أورد     
  :م، والتي تم حديدها، كما يلي٢٠٠٧عام  مؤمتر باريستم تحديدها في 

 إعطاء مدخالً لالستفادة من جميع أنواع وسائل اإلعالم. 
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    تطوير مهارات التحليل الناقد للمضامين اإلعالمية، سواء كانت إخباريـة أو ترفيهيـة؛
 .الشخصية كمستخدمين نشطين األفرادوذلك لتعزيز قُدرات 

 تشجيع اإلنتاج واإلبداع والتفاعل في جميع ميادين االتصال اإلعالمي. 

 علم للتربية اإلعالمية السلوكيات املتوقعةمن الفرد املت : 
لوك شارب، وبولين سنتر في مركـز الدراسـات    مشروع اإلعالمية عن التربيةنقل دليل 

  : وهيبعضا من السلوكيات التي تُعد أهدافًا للتربية اإلعالمية،  ،سواإلعالمية في لوس أنجل

 وسائل اإلعالم بحكمة وفعالية استخدام. 
 عند تقييم الرسائل اإلعالمية الناقدفي التفكير  التشارك. 
 التحقُق ختلفةمن مصداقية المعلومة من مصادر م. 
 ل الفهمف علة ،لطة الصور المرئيةسية قراءاتهاكيف والتعر. 
 االختالف في وجهات النظرالعالم، وتقدير  التنوع الثقافي الموجود في إدراك. 
 النفسعن  التعبير ختلفة من وسائل اإلعالمبوضوح وإبداع باستخدام أشكال م. 
 إدراك عتقدات، والمواقف، والقيم، وأنماط السلوك، والعملية تأثير وسائل اإلعالم على الم

 .الديمقراطية

  :إلعالميةالتربية ا عناصر .٣
ـ التربية اإلعالمية تتكون السابق ذكرها؛ أن  من التعريفات يتبين      ةيمن عناصر رئيس

التحليل، والتقييم، واإلنتاج، واإلبداع، وتعني تلك العناصر بالنهوض وتنمية الجوانب : منهاعدة، 
وتُعطـي   ،الشخصية المتمثلة في الوعي والتفكير الناقد والقدرة على المشكالت بشـكل إبـداعي  

، وهناك عدة عناصـر للتربيـة   لتربية اإلعالميةشاملة لمفهوم ارؤية عناصر التربية اإلعالمية 
يجمع عليها الباحثون والمتخصصون في هذا المجال وإن أضاف عليها الـبعض  اإلعالمية، يكاد 
 Silverblatt (1995, 2-3), Turowقام بتحديدها كل مـن  وتلك العناصر التي عناصر أخرى، 

  :، وهي كاآلتي(26-30 ,2003)

 جتمعالـنشء   إن اإلنسان اليوم خاصةً :الوعي بتأثير وسائل اإلعالم على الفرد والم
والشباب يعيش في بيئة غنية ومشبعة بوسائل اإلعالم، ويتعامل ويتفاعل مع العديد من الرسائل 
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ـ  ؛اإلعالمية بوعي أو بدون وعي ان وإدراكـه لذاتـه   بالتالي فهي تُوثر في طريقة تفكير اإلنس
واآلخرين والعالم، وتؤثر في قيمه واتجاهاته وأحكامه وسلوكه، فيعتمد على ما ينشر ويبث ليمده 

عاصر، وهو مـا  تغلغلة في المجتمع المفوسائل اإلعالم قوة نافذة وم. بفهم واضح ألحداث العالم
تأثيراته المحتملـة عليـه   يفسر ضرورة أن يعي ويدرك كل من النشء والشباب دور اإلعالم و

أول خطـوة   م فيها بشكل أفضل وقيادتها، فتلكجتمع؛ ليتمكن من ضبط تأثيراته والتحكُوعلى الم
بالتالي يتمكنوا من إصدار أحكام واتخاذ قرارات واعية تظهر باستجابة  نحو المعرفة اإلعالمية؛

تلقاهصحيحة نحو المعلومات الم. 

 إن اإلعالم ما هو إال عملية اتصال جماهيري تتكون  :فهم عملية االتصال الجماهيري
ـًا، وفهم هذه العملية يتطلب معرفة بقواعـدها وعناصـرها، لهـذا     من عدة عناصر تتفاعل مع
فالتربية اإلعالمية تتطلب فهم تلك العناصر والعالقات بينها، فمعرفـة كيفيـة إنتـاج الرسـائل     

ن يصبح مشاركًا نشـطًا فـي عمليـة االتصـال،     اإلعالمية ونقلها وتفسيرها تُمكن الفرد من أ
وكمراقب وراصد لهذه العملية، وكلما أصبح أكثر مشاركة في عمليـة االتصـال الجمـاهيري    

 .زادت إمكانية تشكيله لخبراته اإلعالمية وقلت إمكانية أن تُشكله هي

  ن يتطلب تكـوي  :يةاإلعالمالمضامين تحليل ومناقشة مكن من تُتطوير إستراتيجيات
خطيط واإلعداد الجيـد واإلنتـاج   الرسائل اإلعالمية الكثير من الجهد والعمل والمال من أجل الت

تميز لها، فالجمهور يتم دراسته، وتتحدد مالمح االتصال، ويتم تقويم المحتوى عـدة مـرات   مال
لة لتحقيق أقصى كفاءة وفاعلية ممكنة لعملية االتصال، فليس من المقبـول أن تُسـتهلك الرسـا   

علنـون  فهو طريق ساذج لالستجابة للمحتوى اإلعالمـي وإن كـان الم  . وتُفَسر قيمتها الظاهرة
وأصحاب المصالح يفضلون هذه االستجابة المحقَّقةَ ألغراضهم، فامتالك إسـتراتيجية لتحليـل   

يزود درة على مناقشة مصداقية وقيمة الرسالة قُمن خالل فهمٍ أدوات تكوينها، والرسائل اإلعالم 
ستهلك لمضمون الرسـالة  ماهر والكامن في الرسالة ويجعل الالمتلقي برؤية أوضح للمعنى الظ

أكثر تأمالً وفاعلية وتمييزا لإلعالم، وهذه اإلستراتيجيات يحتاج إليها الفرد كأساس يؤسس عليه 
 .تفكيره وإدراكه للمحتوى اإلعالمي

 الوعي بأن المضمون اإلعالمي يمرؤية األفراد ب دـ م إن  :وثقـافتهم  همتبصرة ألنفس
فعند النظر للرسائل المقدمة في مختلـف  . ما هي إال رواة للثقافة في وقتنا الحالي اإلعالموسائل 

رتبطة بثقافة هذه الدولـة  مالعديد من اإلشارات والدالئل ال وسائل اإلعالم بدولة ما يمكن حصد
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التفكير، والتسلية، والمخاوف، واالتجاهات، : ومنها ،ةوسمات أفرادها، ذلك بفحص القيم المقدم
واألكاذيب، والحقائق، واألساطير، وغيرها، كما أن وسائل اإلعالم يمكنها أن تُشكَّل فهم النشء 
لنفسه ولآلخرين، ورؤيته لثقافته وللثقافات األخرى، فمعرفة ثقافة المجتمع يساعد على فهم مـا  

 .يقدمه في رسائله اإلعالمية

  إن فهم  :االستمتاع الجمالي وفهم وتقدير مضامين وسائل اإلعالمتنمية القُدرة على
فليس . وسائل اإلعالم قدمه يعني النقد والتشكيك في كل ما تُوتحليل ونقد المضامين اإلعالمية ال

حقق سعادة ومـًا ويحمل بين طياته بذور الشر، فهناك الجيد الذي ي تعة كل ما يقدمه اإلعالم سيئ
ستهلكًا مِا لوسائل اإلعالم؛هائلة، وكلما كان الفرد مدركًا وواعي عـزز   كان بإمكانه أن يثـري وي

اإلعالم، فاالستمتاع والفهم والتقـدير للمحتـوى   وسائل ه مع تعاملُ أثناءجوانب المتعة والتسلية 
تـالي اسـتنتاج   اإلعالمي يتضمن قُدرته على استعمال مداخل عديدة للمحتوى اإلعالمـي، وبال 

مستويات عديدة من المعنى، وهكذا يسيطر على صنع المعنى فيحقق االستمتاع والتقـدير لمـا   
فالتربية اإلعالمية ال تُقلل من استمتاع الفرد بالبرامج الجديدة، كما أنها ال تعنـي الشـك   . قدمي

لجوانب الفسـاد والخلـل    واالرتياب فيما يقدم والتوجه دائما نحو التأثيرات الضارة والنظر فقط
دراسة الشعر والقصص يزيد من الفهم والتقدير لها، ونفـس الشـيء   على ذلك،  الثقافي، ومثال

قادرا على االستمتاع بعروض وسائل  الفرديكون  يمكن أن يحدث مع المضامين اإلعالمية حيثُ
 .اإلعالم بدرجات مختلفة ومشاركًا نشطًا في عملية صنع المعنى

 إن التفكير الناقد جزء من التربية اإلعالميـة ومعيـار رئيسـي لهـا،      :كير الناقدالتف
تيح تنمية المهارات الالزمـة  ومقدمه اإلعالم بأسلوب سهل وإيجابي يمارسة التفكير الناقد فيما ي

لسؤال والبحث عـن  ا الفردفيتعلم . وإنتاجها كأدوات للدخول لوسائل اإلعالم وتحليل مضامينها
التفكير في كيفية استخدام وسائل اإلعالم، وكيفية تلقي رسائله،  ، فيكتشف المعاني ويتعلمإجابات

كما أنه من خالل التفكير الناقد تتم مناقشة القضايا والموضوعات التي تُثيرها وسـائل اإلعـالم   
مو الشخصي بالن عالم المشبع باإلعالم، ويسمح لهمنها على ال للفرد منافذ ينظُروتؤثر فيها فيتيح 

وتَبنَّي اتجاها ثقافيا ناقدا مستقالً، ويضع إستراتجيات للتفاعل والحركة التي تزداد ضرورتها في 
 .ظل ثقافة قد تتسم بالجمود

 إن التربيـة   :درة على إنتاج مضامين إعالمية إبداعية فعالة؛ مـؤثرة مسـئولة  قُال
 لتشـمل للمحتوى اإلعالمي لكنها تمتد  اإلعالمية ال تنحصر مهمتها ومفهومها على الفهم الجيد
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ت اإلنتـاج  مهـارا  فالمتعلم للتربية اإلعالمية يجب أن ينمـي استعماله بكفاءة، وبناءا على ذلك 
ومن ثم إعداد رسائل إعالميـة   واالتصال التي تسمح له بالتعبير الناجح عن وجهة نظره وآرائه

حتوى في أي شكل من أشكاله أكثر صـعوبة  جديدة مؤثرة مسئولة، ويجب التأكيد على إنتاج الم
هم في الملمح األول له، لكن بنظرة أعمـق وأبعـد   من استهالكه، وقد يبدو هذا العنصر غير م

تتضح أهميته؛ حيث تمتد مهاراته لكثير من المواقف التي يواجهها النشء والشباب في حياتـه،  
وعالقاتهم، وألعـابهم، وأفعـالهم،   فهم بالضرورة سيواجهون الكثير من المواقف في دراستهم، 

درة قُابة ممارسة وتطبيق للنظرية، فالوأقوالهم، التي تتطلب هذه المهارات، وهذا العنصر هو بمث
مارسة العمليـة للتربيـة   للعملية اإلعالمية بعناصرها وتأثيراتها، فالم على اإلنتاج تُزيد من فهمه

 .أكثر عمقًا وتعلُم اإلعالمية تُساهم بشكل فعال في تعليم

 نتجي المضامين اإلعالميةإن إصدار أحكام عـن األداء  : فهم االلتزامات األخالقية لم
اإلعالمي يتطلب الكثير من المعلومات والتي يجب أن تتضمن الضغوط التـي تتعـرض لهـا    

ويجب إدراك القواعد الرسمية وغير الرسمية التي تحكُم العمل ، وسائل اإلعالم والقائمين عليها
، فالكثير ممـا يقدمـه   والقانونيةوهو ما يتضمن معرفة نسبية بااللتزامات األخالقية ، إلعالميا

كما أن الكثيـر  ، اإلعالم قد يكون غير أخالقي لكنه من الناحية القانونية ليس عليه أي اعتراض
ألقل ابالظاهر منها على   –بدرجة ما –من الضغوط قد تُقيد العمل اإلعالمي مما يفرض اإللمام 

 .م الصائب عليهالفهم أكثر وعيا بما يقدم في وسائل اإلعالم والحكُ

 :املبادئ التأسيسية للتربية اإلعالمية .٤
لقد أضحى الناس اليوم في عالم تأتيهم المعلومات على مدار الساعة بجميـع الصـيغ     

أو نقلوها مـن  فكر بها، وهي معلومات تحمل قيم واتجاهات أولئك الذين أعدوها التي يمكن أن نُ
ن  .عينةمصادر أخرى لتحقيق أهداف مفي وجود هـذا الكـم الهائـل مـن     والخطورة ال تكم

د المعلومات، وإنما سهولة وإمكانية الوصول إليها من قبل األفراد ومن جميع األعمار؛ لذا لم يع
 ، والللخصوصية مكان في عالم المعلومات المفتوح فال الجهات الرسمية تستطيع الـتحكم بهـا  

، فاإلشكالية الضخمة التـي يواجهـا   لألفرادالكبار يمكنهم توجيهها زمانًا أو مكانًا، كما أو كيفًا 
سـتقبل  المهتمون بالشأن االجتماعي والتربوي تتمثل في كيفية التعامل مع هذا الواقع الجديد والم

ن في التربيـة اإلعالميـة   ويرى الكثيرون إن أهم مداخل التعامل مع تلك اإلشكالية يكم .القريب
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(CML, 2003), (Wikimedia, 2006), (Freed, 2003)،   لحـة  وهم يعتبرونهـا ضـرورة م
  .للتعامل مع هذا الواقع الجديد وفقًا للمبادئ التأسيسية للتربية اإلعالمية

وتُعد المبـادئ التـي    ،من باحث إلي أخرفتختلف المبادئ التأسيسية للتربية اإلعالمية   
 :، وهي كاآليتامشوالً ووضوح كثرهى األ Turow (2009, 27-30)حددها 

 أي أن جمهور وسـائل  : المواد التي تُقدمها وسائل اإلعالم يتم بناؤها -المبدأ األول
هـو   اإلعالم يجب أن يكون على وعي بأن ما يقرأه ويسمعه ويشاهده عبر وسائل اإلعالم ليس

 .وجهات نظر القائمين باالتصال لواقع من خاللالواقع، وإنما هو إعادة خلق ل

 المضامين اإلعالمية يتم إنتاجها وتوزيعها من خالل بيئـة تُجاريـة    -المبدأ الثاني
يجب أن نعي أن المضامين اإلعالمية تنتجها مؤسسات لها سياسة تُجارية وتحتـاج  : واقتصادية

 .الجمهورإلى تحقيق أرباح من خالل اإلعالنات، لذا فأنها تقوم بجذب أكبر عدد من 

 يجب أن نعي : المضامين اإلعالمية يتم إنتاجها من خالل بيئة سياسية -المبدأ الثالث
أن المضامين اإلعالمية تنتجها مؤسسات إعالمية خاضعة لقرارات وتنظيمات وقيـود تضـعها   

 .المضامين اإلعالميةالحكومة عليها مما يؤثر على طريقة معالجة 

 ختلفة عبر وسائل اإلعالمالمضامين اإلعال -المبدأ الرابعيجـب  : مية تُقدم بأشكال م
م بأشكال ما أو أن نعي أن المضامين اإلعالمية تُقدتنوعة عبر وسائل اإلعالم سواء كانت أخبار

إعالنات أو دراما، وعلى الجمهور أن يدرك الفروق بين هذه األشكال، باإلضافة إلـى معرفـة   
 .ل اإلعالم، أي طبيعتهاالفروق بين كل وسيلة وأخرى من وسائ

 تؤ: المبدأ الخامسأي : جتمعه وواقعهثر المضامين اإلعالمية على إدراك الجمهور لم
درك واقعه ومجتمعه من خالل ما تُقدمه وسائل اإلعالم، وأكبر مثال على ذلك أن الجمهور قد ي

الكثيـر مـن    هـا التي يتأثر بو ،النمطية لبعض األفراد أو الشعوب في وسائل اإلعالم ةالصور
 .األفراد المتلقيين

 تلقي إيجابي للمضامين اإلعالمية: المبدأ السادسأي أن الجمهور يجب : الجمهور م
أن يكون إيجابيا أثناء تلقيه للمضامين اإلعالمية من خالل تفاعله مع هـذه المضـامين، وعـدم    
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د أو تغيير هذه المضامين إذا ليل أو نقم له على أنه أمر مسلم به دون تحموافقته على كل ما يقد
  .كانت سيئة

، ويالحـظ أن هـذه   املاضـية  السنوات خالل انوعي اتطور اإلنترنت حمتوى شهدفقد 
املبادئ ال تتوافق مع ذلك احملتوى، وأا أقرب ما يكون ملضامني وسائل اإلعالم التقليدية، وأـا  

، (UGC)الصادرة عـن اجلمهـور    قد أغفلت معظمها مضامني اإلعالم اجلديد؛ أي املضامني
فأغلبها معرب عن الواقع، ويتم إنتاجها وتوزيعها من خالل بيئة جمانية، كما يتم إنتاجها من خـالل  

  .بيئة غري سياسية إىل حد ما

من أحدث المفاهيم المرتبطة بصـحافة اإلعـالم    الجمهور عن الصادريعد المحتوى و    
 المحتـوى  يقابـل  والـذي  حترف،م غير شخص بإعدادهيقوم  المحتوى هو الذى ذاوهالجديد، 
ك كما أنه يملُ التقليدية، اإلعالم وسائل في الذي يعمل حترفالم اإلعالمي يصنعه الذي اإلعالمي

 أخـرى،  دون مجتمعيـة  فئة ، كما أنه ليس قاصرا علىواسع بشكل تداوله ويتم أهمية مجتمعية
 فـي  بكثير أكثرواسعة  آفاق أخذت عالمية ظاهرة هي لب ،بعينها بتكنولوجياأيضا  قاصرا وليس
  .)Online، ٢٠١١عمار بكار، ( العربي العالم في اآلن عليه مما يالغربالعالم 

 إنتـاج اتصـالي، و  نشـاط ي، وجتمعم بناء، ودائمفعال  نشاط يف ينخرطون فاألفراد
 إلـى  يعـود  فالمحتوى، التقليدي اإلعالم جمهور من انشاطً أكثر هم ستخدمونالم إذنإبداعي؛ 

 الدائم للنشاط انظر، مجموعة إلى مجموعة من باالتصال يسمح الذى لإلنترنت ةالالمركزي هيكل
مجموعة إلى فرد من فهو التقليدي الجماهيري االتصال أما ستخدمينللم (Christian, 2009, 

ر والتعليق عليهـا  فتحول المستخدمون إلى مشاركين في صناعة ونشر المعلومات واألخبا. (82
  .)٥، ٢٠١١أس زرزر، (وتحليلها على نطاق جماهيري 

؛ إذ أن شبكة اإلنترنت مضامين فقط ابه تتسمسمة  عدي لم ليالتفاع الطابع ؛الحقيقةف    
 من عالية عدالتم حققتفقد  ،أيضا كبير حد إلى ليةتفاع أصبحت واإلذاعية التلفزيونية القنوات
 الذي العصر هو الحالي العصر أن أدركت والتي لمضامينها، تعرضينوالم المستخدمين جانب
 يتلقى األولى اإلعالم وسائل ظهور نذم ظل الذي ،للمتلقي اإلعالمي االعتبار رد فيه ينبغي

 المضامين إعداد في الفعالة ساهمتهلم أكبر هامش تخصيصب ذلك سلبي، بشكل المضامين
 مثالً أشخاص يقوم األحيان من كثير ففي لي؛كُ بشكل أو زئيج بشكل سواء ،بأشكالها المختلفة
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 بنشرها، لتقوم تلفزيونية قنوات إلى وإرسالها ختلفةم تقنيات باستعمال األحداث بعض بتصوير
 ،الدول بعض في لها مكاتب فتح من نعتم التي عارضةالم القنوات مع -خاصة– هذا ويحدث
 بلالس حأنج من المواطن الصحفي يجعل مما ين،والصحفي راسلينالم على ضيقتُ والتي

 على دليل أكبر الصين و إيران في حدث فما ؛المعلومات واألخبار الصحفية على للحصول
 اللجوء إلى هذا أدىف واضطهادهم، حترفينالم الصحفيين على ضيقتُ طاتالسلُ أن حيثُ ذلك،

 ملحوظ بشكل تعتمد أصبحت األجنبية ماإلعال وسائل وحتى اإلعالم الجديد وتطبيقاتها، لتقنيات
 األقرب أو األحداث بهذه المعنيين باعتبارهم إعالمية، مواد من المواطنون لها رسلهي ما على
 (Shayne, Chris, 2003, 8). إليها

 :معايري التربية اإلعالمية .٥
  :وهي كاآلتي ،أساسية للتربية اإلعالمية خمس معايير Potter (2003, 2-3) حدد   

 التىأي أنها ال تعتمد عل ؛تصلةربية اإلعالمية سلسلة م ومتساوية بين  واحدةعدالت م
ـ  تباينة من شخص ألخر حسب قُتغيرة ومتصلة منما هي سلسلة مإ ،األفراد إدراك  ىدرتـه عل
 .بشكل ناقد المضامين اإلعالميةوفهم 

 ىالتربية اإلعالمية تحتاج إل ؛ستمرتطوير م  سـتمر مـن  أي أنها تتطلب تطـوير م 
عـين بـل يجـب    ، فالتربية اإلعالمية ال تقف عند حد مىستويات أعللم ىقتير ىالجمهور حت

 .اإلعالمية المضامينتطويرها باستمرار من خالل الوعي والنضج والتفاعلية بإيجابية مع 

 نهـا  إأي  هم؛تفسـيرات  ىسيطرة أكبر عل اء األفرادإعط ىالتربية اإلعالمية تهدف إل
ـ   تحكُـم عطي مما ي ،تفسير الرسائل اإلعالمية بوعي ىعل راداألف ساعدتُ وسـائل   ىأكبـر عل

في تأثيرات وسـائل   هم يتحكموننوايا القائمين باالتصال مما يجعلاألفراد درك يحيث  ؛اإلعالم
 .اإلعالم

 أي أنها تتطلب مهارات ومعلومات  ؛التربية اإلعالمية تتطلب بناء أبنية معرفية قوية
قدمة وسائل اإلعالمما تُ ىكم بوعي علكمقومات للح. 
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 ل وتكامـل أبعـاد   تـداخُ  ىأي أنها تعتمد عل ؛تعددة األبعادالتربية اإلعالمية عملية م
وحددتعددة في إدراك وتحليل الرسالة اإلعالمية، م Potter (2013, 8-10)  أساسـية   أبعادأربعة

 :للتربية اإلعالمية، وهي كاآليت

 عد األخالقيشير: البعد إلى مدى قُدرة الفرد على استنباط القيم األخالقية التـي   يهذا الب
 .تحكُم المضامين اإلعالمية

 عد الجماليعد إلى مدى قُدرة الفرد على إدراك النواحي الفنيـة فـي    :البشير هذا البي
 .المضامين اإلعالمية، والقُدرة على تحري الفرق بين الفن الحقيقي والفن المتكلف

  عدضـه     :العاطفيالبرهـف أثنـاء تعرعد إلى مدى امتالك الفرد لحس مشير هذا البي
 .للمضامين اإلعالمية

 عد المعرفيعد إلى العمليات العقلية التي يجب أن يقوم بها الجمهـور   :البشير هذا البي
 من حيث القُدرة على إدراك المعاني والرموز والدالالت واألساليب اإلقناعيـة التـي تحتويهـا   

 . المضامين اإلعالمية

 :اعتبارات جدلية بشان التربية اإلعالمية .٦
التي يجب مراعاتها عند مناقشـة   جدلية عظيمة بشأن التربية اإلعالميةهناك اعتبارت   

  :كاآلتي، وهي Hobbs (1998, 16-28)، قد حددها وتحليل مبادئ ومعايير التربية اإلعالمية

 كيفية تقييم النصـوص اإلعالميـة    النشءعليم التربية اإلعالمية إلي ت ىيجب أن تسع
لقدمة لهم خاصة اإلعالنات والدراما حتى ال يتم التالعب بهم من قبل القائمين باالتصاالم. 
  بأسـاليب   الطالبإلي توعية  المؤسسات التعليميةيجب أن تهدف التربية اإلعالمية في

خبرة إعالمية، وتزيد من مهـارات   عطيهموتكنيكات ومراحل وتقنيات اإلنتاج اإلعالمي، مما ي
 .لديهم الناقدالتفكير 

 ُركز أنشطة التربية اإلعالمية علي المضامين اإلعالميـة األكثـر شـعبية    يجب أن ت
تمثلة في أفالم العنف واإلثارة واألغاني المصورة والم النشء والشبابواألكثر أفضلية فيما بين 

األطفـال   كثـر تـأثيرا علـى   المضامين هـي األ اعتبار أن هذه  ىوالكارتون واإلعالنات، عل
 .والمراهقين والشباب
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 ُتر االجتمـاعي الـذي ينطلـق مـن األداء     عد التربية اإلعالمية شكل من أشكال التغي
ـ   أنهـا أداة   ىالفردي، كما أنها وسيلة لمقاومة التأثيرات السلبية لوسائل اإلعالم، باإلضـافة إل

 .سئولية تجاه أداة الوسائل اإلعالميةضاغطة لزيادة الرقابة والتنظيم والم

 العديد من  ىيجب أن تنطلق التربية اإلعالمية من البيئات التربوية والتعليمية، وقد ناد
سـرة  اُألميـة مـن خـالل    براء التربية اإلعالمية إلي أنة يجب تنمية مهارات التربية اإلعالخُ

 تكفي، لذا يجب إحداث التكامـل  ، فالمدرسة وحدها ال تكفي، واألسرة وحدها الوالمدرسة معا
 .والتعاون بين المؤسستين حتى تؤتي التربية اإلعالمية ثمارها

 ُيجب أن تدرس التربية اإلعالمية في المدارس في مناهج مستقلة عـن  خصصة لها وم
علمين أوالً علـي كيفيـة تعلـيم    باقي المواد األخرى التي تدرس بالمدرسة، لذا يجب تدريب الم

 .اإلعالمية طلبة علي مهارات التربيةوتدريب ال

 ُيجب أن تنظمات اإلعالمية برامج وأنشطة التربية اإلعالمية، من خالل إعداد دعم الم
من مراعـاة مسـئولياتها االجتماعيـة تجـاه      ت اإلعالمية الخاصة بها انطالقًاالبرامج والحمال

  .جمهورها

 :لتربية اإلعالميةاُألسس املنهجية ل .٧
والتـي قـام    سس المنهجية التي تعتمد عليها التربية اإلعالميـة من اُألمجموعة هناك   
  :من أمهها ما يلي ،)٢٠٠٤(مركز التربية اإلعالمية بوضعها 

 ىتقوم التربية اإلعالمية عل ختلف جوانب الرسالة اإلعالمية سواء العقلية تحليل ونقد م
 .أو العاطفية أو الفنية أو الجمالية أو األخالقية

 إدراك األهداف والحجج اإلقناعية والتكنيكات التي يوظفها  ىتربية اإلعالمية علتقوم ال
عقل الجمهورى للتأثير عل عالجة رسائلةالقائم باالتصال في م، غيـر  قلل مـن التـأثيرات   مما ي

  .مرغوبةال
 منذ الصغر ملكات التفكير الناقـد  أهمية تعاون األسرة مع المدرسة في إكساب الطفل ،

 .التفرقة بين الواقع والخيال لما يتلقوه من مضامين إعالمية ىلوالقدرة ع
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 :التربية اإلعالمية وظائف .٨
بتطـورات الحيـاة    فهوم التربية اإلعالمية وتطوراته وارتباطهلمالتاريخي  خالل التتبعمن 

مكـن تحديـد وظـائف    ي ،ومستجداتها التقنية واالتصالية ومجاالت التربية اإلعالمية ومهاراتها
  :وذلك على النحو التالي ،Senge, et al (2000( ما ذكره :ومنها ،ربية اإلعالميةالت

  األفرادتقوم التربية اإلعالمية بتحويل ستهلكين سلبيين للرسائل اإلعالميـة إلـى   من م
ستهلكين واعيين لوسائل اإلعالم ومنتجين قادرين على التعبير عن أفكارهم بواسـطة وسـائل   م

 .اإلعالم
  لُ األفرادإشراك تقوم علىم بواقع الحياةفي البيئة والحياة الواقعية من خالل ربط التع ،

 .اإلعالمية كبيئة خصبة وغنية للتعلم بالتربيةوربطهم 
  ا للتفكير الن األفرادتُعطيقدامنهج ا من طبيعتالذي يالداخلية  همصبح عندما نجعله جزء

 .مدى الحياة همغريزة متأصلة في
 ُاألفراداد ساعد على إيجت سـتجدات التكنولوجيـا والحيـاة    القادرين على التعامل مع م

 .الناضجة في عصر اإلعالم
 ُتوفر التربية اإلعالمية المجال الحقيقي لعملية التعلإلى جانـب   علمم التي يقف فيها الم

االطلبة ليتعلمون جميعويكون الم ،علم أشبه بالمباشررشد غير الم. 
 للفردمية توفر التربية اإلعال عنـدما   فـالفرد ستمر، إمكانيات خصبة للتعلم الذاتي والم

سـتمرة مـع التـدفق    يتعلم مهارات تحليل الرسالة اإلعالمية يستفيد من هذه المهارة، بصورة م
اإلعالمية في عصر اإلعالم والصورة للمضامينستمر الم. 
  ي والعشـرين، وتـأهيلهم   لتحديات القرن الحـاد  األفرادتقوم التربية اإلعالمية بإعداد
لممارسة المواطنة والممقراطيةشاركة الفاعلة في الحياة الدي . 
  على التفاعل مع التغيرات االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسـية   األفرادتربية

 .والتكنولوجية دون التخلي عن هوياتهم وخصوصياتهم الثقافية
 على تفسير الظواهر ال األفرادساعدة م  شـاركة فـي حـل    حياتيـة واسـتيعابها والم
درات التحليليةشكالت، وعلى امتالك المهارات والقُالم. 
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 األفرادع يتشج عن الخوف واالستسالم أو االنعزال أو  اعلى المواجهة اإليجابية، عوض
الرفض لمهم على الغير أو جرد تبرير المسائل واألمور أو إسقاط التُجرد الرفض أو االكتفاء بم

 .نسب المسألة أو القضية لسبب واحد بعينه دون غيره
 األفرادساعدة م بل التفاعل معها، وأخطارها، على إدراك ظاهرة العولمة وماهيتها وس

سن توظيفها لخدمة الفرد والجماعة، وعالقة العولمة بالثقافةوطرائق تنقيتها وح. 
 فسية والثقافية واالجتماعيـة  كثير من المشكالت النالص من على التخلُ األفرادساعدة م

 .وإعادة فهم األمور بطريقة صحيحة ذات نزعة عصرية
  تقوم التربية اإلعالمية بتعزيز االنتقاء الثقافي الصحيح من البرامج اإلعالمية الترفيهية

 .شكالتمهارات النقد والتحليل وحل الم األفرادوالثقافية، مع العمل على إكساب 
  من المؤث األفرادتحصينعتقدات وبالثقافـة  رات الثقافية والحضارية الضارة بالقيم والم

 .المحلية
  على آليات البحث عن المعلومات وسبل تصنيفها وتنظيمهـا وتحليلهـا    األفرادتدريب

 .والخروج بالنتائج وإصدار األحكام حول هذه النتائج
  موضـوعية،  على التفكير العلمي من خالل تعزيز مفاهيم اإلصغاء وال األفرادتدريب

وتوزيع األدوار، والتشويق، وطرائق الماألفرادثيرة، وإعطاء نافسة والحوار، وطرح األسئلة الم 
الفرصة الكافية للتعبير عن الذات وعن اآلراء الخاصة، وعلى سبل صياغة العبارات واأللفـاظ  

باشرةالدقيقة التي تدل على الموضوع بصورة م. 
 ُتفي األفرادشاركة ساعد على م ختلفة سـواء  تخطيط األنشطة والبرامج اإلعالمية الم

 .بطريقة فردية أم بطريقة جماعية
 توفير تقنيات لاإلورقية والتنوعة لمصادر التعلم مالفهـم   ىعل األفرادساعدة كترونية لم

 .واالستيعاب والتمكن واإلبداع

الحضارية، التعليمية، : كما تسعى التربية اإلعالمية إلنجاز وظائف متعددة، ومنها الوظيفة
  :الدينية، النفسية، األخالقية، ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التالي
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  وظائف التربية اإلعالمية) ٤(شكل 

تُحقق أهدافها، والتـي ال تخـرج عـن    التي  مكن تحديد وظائف التربية اإلعالميةيو  
محمـد   والتعليمية، قد حددهما كل مـن  مهمتين رئيسيتين ترتبطان بواجبات المؤسسات التربوية

  .، فيما يلي)١٩-١٨، ٢٠١٢( سراج علىو  ،)١٢٤، ٢٠١٢( عبد الحميد
 همة األولىتتمثل في تشكيل المعارف والمهارات االتصالية وتنميتها والتي تجعل  :الم

هـا،  جتمع على وعي كامل بالعمليات االتصالية بصفة عامة والعملية اإلعالمية وأطرافأفراد الم
وأهدافها، وسياستها، ولغاتها وعالقتها، وإنتاجها بصفة خاصة، وذلك عـن طريـق مسـاعدة    
الجمهور في التعرف على وسائل اإلعالم وخصائصها واستخداماتها، باإلضافة إلـى وظائفهـا   

 .وأدوارها في المجتمع

 همة الثانيةيـتمكن   تعمل على تنمية التفكير الناقد لدى الصغار والكبار؛ بحيـث  :الم
واهـا وأدواتهـا   الفرد من امتالك أدوات االختيار والتحليل واإلدراك والتمييز بين الوسائل ومحت

تلقين، فالتربية اإلعالمية نشاط اتصالي يساعد على تجنب التأثيرات السـلبية  مفي التأثير على ال
بي واإلعـالم السـلبي،   والضارة واإلفادة من التأثيرات اإليجابية؛ أي التفرقة بين اإلعالم اإليجا

ـ  ول واختيـار الرسـائل اإلعالميـة    وذلك عن طريق مساعدة الجمهور في تنمية مهارة الوص
ناسبة، باإلضافة إلى مساعدتهم على تكوين الحس الناقد لديهم، فيصبح قادرا على نقد ما يقدم مال

  .إليه من مضامين إعالمية

 اإلصالح الحضاري 

   استيعاب الحضـارات
 .المعاصرة

 محو األمية. 

   ســاعدة النظــامم
 .التعليمي

 ساعدة الطالبم. 

   ــاخ ــة المنـ تهئيـ
 .العقائدي

 مكين العقيدةت. 

 نشر الدعوة. 

 رفع معنويات الفرد. 

 تنمية الثقة بالنفس. 

  ــد ــين ضـ التحصـ
 .الشائعات

 تنمية القيم السليمة. 

 تأصيل القيم السليمة. 

  ــيم ــة القـ مواجهـ
 .الفاسدة

 التعليمية األخالقية الدينية النفسية احلضارية

 وظائف الرتبية اإلعالمية
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قدرة على حتليل ونقد وتقومي وبناء االجتاهات فالتربية اإلعالمية توفر للنشء والشباب ال  
  :حنو اإلعالم، وهذا يتحقق من خالل هدفني

 بالشكل الذي يجعله يقف على أولى مراحـل تقيـيم    ،بناء الفكر االتصالي لدى الفرد
 .العملية االتصالية التي يشارك فيها أو يالحظها من خالل اإلعالم العام أو المدرسي

 باعتباره القاعدة األساسية للتعامل االيجـابي مـع   لعملية اإلعالميةبناء الفكر الناقد ل ،
وسائل اإلعالم وما تُقدمه من مضامين، ومن خالل الفكر الناقد يمكن امتالك أدوات االنتقـاء أو  
االختيار، ثم االستفادة االيجابية وتجنب التأثيرات السلبية لما تُقدمه وسائل اإلعالم من مضامين، 

مكن أن نالحظ العالقة الوثيقة بين التربيـة اإلعالميـة   أمل هذه الوظائف والتأمل يومن خالل ت
ة الحديثة ومتطلبات التطوير التربـوي  يوبين اإلصالح التربوي، وأن الكثير من األهداف التعليم

 .تطبيقها، مع إغفال الدور الحيوي للتربية اإلعالمية يصعب

 :التربية اإلعالميةدوافع  .٩
  :وهي كاآلتي ،للتربية اإلعالمية ثالثة دوافع Buckingham (2001, 9-11)حدد   

  بمعنى تزويد وتحصـين الجمهـور بالثقافـة اإلعالميـة والخبـرات      دوافع ثقافية؛
 .االجتماعية التي تحميهم من اآلثار السلبية والضارة لمضامين وسائل اإلعالم

  السـلبية، فيمـا يتعلـق    ذلك لحماية النشء والشباب مـن التـأثيرات   دوافع أخالقية؛
 .بالمضامين الضارة كالعنف التي تَنشُر القيم الهدامة للمجتمع

  ؛ سياسيةدوافع قراطيـة فـي   بمعنى أن أحد أهدف التربية اإلعالمية هو نشـر الديم
  .التفكير وهذا يعني النشر األيدلوجي للديمقراطية

 :التربية اإلعالميةافتراضات  .١٠
، )٤-٣، ١٩٨٢(إعالن جرنوالد التربية اإلعالمية كما بينها يمكن تحديد أهم افتراضات     

 :كما يأتي
 نصر من عناصر الثقافة، وتأثيره في الهوية، ودوره ينبغي االستهانة بدور اإلعالم كع

 .في مشاركة المواطنين بفاعلية في المجتمع
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 ا عندما تتكامل أدوار اآلباء والمعلمون والمختصين التربية اإلعالمية تُصبح أكثر تأثير
 .في اإلعالم وصناع القرار، وذلك إليجاد أكبر قدر من الوعي الناقد لدى األفراد

  تقع على عاتق األسرة والمدرسة مسئولية تعايش األفراد مع عالم به صور وانطباعات
ذهنية سمعية وبصرية شديدة القوة لوسائل اإلعالم، وذلك يحتاج إلى شيء من إعـادة التقيـيم   

 .التعليم، وهو ما يتطلب منهجا وأسلوبا متكامالً لتدريس اللغة واالتصاالت ألولويات
      على األنظمة التعليمية والسياسية تشجيع المواطنين علـى الفهـم الناقـد للمضـامين

 .اإلعالمية

 :، تتمثل فياالفتراضاتعددا من  م١٩٩٩مؤتمر فينا ويضيف 
 مكن تقـديمها عـن   التربية اإلعالمية تختص بالتعامل مع جميع وسائل اإلعالم التي ي

طريق أي نوع من أنواع التقنيات، ليتمكن أفراد المجتمع من فهم وسـائل اإلعـالم، وإكسـاب    
 .المهارات الالزمة الستخدام وسائل اإلعالم للتفاهم مع اآلخرين

       ريـة التعبيـر، والوصـولالتربية اإلعالمية جزء من حق كل مـواطن لضـمان ح
 .ساء قواعد الديمقراطية المستقرةللمعلومات، وإر

عددا من االفتراضـات الخاصـة بالتربيـة    ) ٦٧-٦٦، ٢٠١٣(مجيب عبد اهللا ويضيف   
 :اإلعالمية ، تتمثل في

 أن تأثير وسـائل  حيث  :جتمعاتاإليمان بتعاظم تأثير وسائل اإلعالم على األفراد والم
زاحم التربوي أصبح تأثير وسائل اإلعالم يد محل نقاش، وفي المجال ثاإلعالم على حياتنا لم يع

ثـورة االنفوميـديا،   " بشدة تأثير المدرسة، وقد أحسن توضيح بعض هذا التأثير صاحب كتـاب 
ا حتى أكثر التالميذ حماسة واجتهـاد " حين قال" الوسائط المعلوماتية وكيف تغير عالمنا وحياتك

الطفـة  افة، يحتاج إلى قـدر مـن الم  والذي ترعرع في كنف الدين وعلى درجة عالية من الثق
والمبعاد إلآله حديدة ا ويشرع في قراءته، بينما نجد الوالدين في حاجة إلى حايلة لكي يتناول كتاب

 .)٤٦٣ ،٢٠٠٠ فرانك كليش،( "أوالدهم عن شاشة التلفزيون وألعاب الفيديو

 ُدرة التربية على استعادة محوريتها في صناعة اإلنسان وباإليمان بقجتمـع،  ناء الم
تقوم التربية اإلعالمية بالترجمة العمليـة   :وإعداد الجميع للتعامل اإليجابي مع جميع التطورات

ـ    درة علـى  لهذا المبدأ من خالل تحرير الفرد من سيطرة الرسائل اإلعالمية عليـه ومنحـه القُ
 .لواعي لمضامينهادرة على االختيار الجيد للرسائل اإلعالمية والتحليل اوالقُ ،السيطرة عليها



 

- ١٠٨ - 

الميةحمددات التربية اإلع
  اإليمان أن تنمية الحس النقدي لوسائل اإلعالم و تمكين األجيال من تحليل الرسائل

األول قد أكد تعاظم الـدور   االفتراضإذا كان  :اإلعالمية وإنتاجها، واجب ديني و حق إنساني
اقـد لمـا   التأثيري لوسائل اإلعالم في صناعة حياتنا، فإن امتالك اإلنسان لمهارات الـوعي الن 

حافظة على إنسانية اإلنسان وحريته وحمايتـه مـن   تتضمنه هذه الرسائل هو السبيل الوحيد للم
حافظ عليهـا، مـن   التأثيرات السلبية، وفي ذلك حماية لجميع الكليات األساسية التي جاء الدين لي

 عقل ومال وعرض وغيرها، وألن أمانة التكليف التي عرضها اهللا علـى السـموات واألرض  
رية االختيار، فإن العمل على حماية هذا الحق من أوجـب  وتحملها اإلنسان قائمة على أساس ح

 .الواجبات الدينية

 ايسـتحيل أن   :سـتمر إليمان بأن وظيفة التربية هي إعداد الطالب للحياة والتعلم الم
لتربيـة  تنجح التربية في إنجاز هذا الهدف في عصر اإلعالم، إذا كانت التربيـة تفتقـد إلـى ا   

  .اإلعالمية للتعامل مع وسائل اإلعالم

١١. التربية اإلعالميةقومات م:
 :قومات مطلوبة لتطوير التربية اإلعالمية، وهيعدة م )١٩٩٠(ابيث ثومان زإليحددت  

 ختصةوضع ُأسس المواجهات العامة لمناهجها بواسطة السلطات التعليمية الم. 
 ،علمين على المستوى الجامعيوتأهيلهم لتعليم التربية اإلعالمية؛ تلك التربية  إعداد الم

 .التي يجب دمجها وإدخالها في كل نواحي التعليم الرسمي وغير الرسمي
    علمين والموجهين التربويون والمشرفين االجتماعيون، وتزويـدهم ببـرامجإعداد الم

نقد والوعي اإلعالمي تعليمية، ودورات تدريبية في التربية اإلعالمية؛ لكي يتمكنوا من إدخال ال
 .في عملهم

     توفير كافة المصادر التربوية للتدريس، بما في ذلك الكُتـب، والمراجـع، وصـحف
  .ألخ... النشاط، والمواد المسموعة والمرئية 

 :التربية اإلعالميةجماالت  .١٢
جهـود  عند مراجعة األدابيات والدراسات المرتبطة بمجال التربية اإلعالمية، يالحـظ أن       

مفهـوم   "فـي دراسـتهما   ،)١٠، ٢٠٠٩( ليلى البيطار، وعلياء العساليالباحثتين الفلسطينيتين، 
األساسـية فـي المنهـاج     تب التربية المدنية والتربية الوطنية للمرحلـة التربية اإلعالمية في كُ
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 ادمتوقد اسـتخ . االت التربية اإلعالميةذلت في تحديد مجأهم الجهود العربية التي ب، "الفلسطيني
الباحثتين في هذه الدراسة منهج تحليل المحتوى لموضوع التربية اإلعالمية من حيث مصـادر  

مجاالت، توصلتا إليها من خالل  ةالتربية اإلعالمية في أربع مجاالت اوصنفت. اإلعالم ووظائفه
من صالحيتها وارتباطها بأهداف الدراسة بعـد عرضـها علـى عـدة      اأدبيات البحث، وتأكدت

ما يليك، وهي وإجازتها ينحكمم:  

 يتضمن؛ المجال المعرفي -المجال األول: 
 تنمية التفكير اإلبداعي والناقد. 
 تنمية مهارات النقد والتقويم والتحليل وحل المتغيراتشكالت والربط بين الم . 
 التعبئة لمواجهة األحداث الجارية والطارئة . 
 مع العولمة استيعاب مقتضيات العصر الحديث وآليات التفاعل . 
 تثقيف الناشئة بسبل فهم األمور وتقديرها .  

  يتضمن؛ المجال النفسي -المجال الثاني: 
   الكشف عن الميول واالهتمامات من خالل االندماج في البرامج اإلعالمية . 
 ساهمة في تكوين نماذج قدوة حسنةالم . 
 مساعدة الفرد على مشكالت النفسية والثقافيةعالجة الم. 
 ساعدة الشباب في التصدي للغزو الثقافيم . 
 تعزيز القيم اإلعالمية من الصدق والموضوعية وعدم التحيز وتغليب الصالح العام.  

 يتضمن؛ "المهاري/ األدائي"المجال السلوكي  -المجال الثالث: 
 ُدرة الطالب الستخدام وسائل اإلعالمتعزيز ق. 
 مالسليمة تطلبات المواطنةساعدة الطالب على تحقيق م. 
 ُالإكساب الطالب المهارات االجتماعية والثقافية التي تساعده على االتصال الفع. 
 تمكين الطالب من المهارات الالزمة لمواجهة المواقف. 
 ُادرة الطالب على تنمية قختلفةلتعبير بأشكاله الم.  

 ويتضمنالمجال االجتماعي -المجال الرابع ، :  
 حقوقه وواجباتهساعدة الطالب على إدراكه لم.  
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 معالجة المشكالت االجتماعية والمشاركة الفاعلة في حلهاساعدة الفرد على م. 
 جتمعيةتنمية وعي الطالب بثقافته الم. 
 تغيرات األخرىتمكين الطالب من استيعاب الخصوصيات الثقافية وعالقتها مع الم. 
 ماألفراد والعملجتمع وساعدة الطالب على تكوين اتجاهات إيجابية نحو الم . 
 تعزيز قيمة االنتماء للوطن لدى الطالب. 
 تجانس قائم على مبدأ احترام التعددية والمصلحة العامةتكوين رأي عام م.  

  :وهي ،المجاالت تلكإلى  باإلضافة مجاالت أخرىثالث  )٢٠١٣(مجيب عبد اهللا ويقترح 
  الوجدانيالمجال  -الخامسالمجال : 
 ات الناس في التعامل مـع المضـامين العاطفيـة فـي الرسـائل      الحظ تفاوت خبرمن الم

اإلعالمية، وتحرص بعض وسائل اإلعالم على تضمين رسائل تحذيريـة لألطفـال مـن    
مرعبة مثل صور ضحايا التفجيرات أو ممارسات تعذيب وحشـية  شاهدة بعض الصور الم

 .عاطفية أو جنسيةأو بعض مقاطع العنف التي تبثها جماعات العنف المسلح، أو مناظر 

وتؤكد الدراسات تفاوت خبرات األطفال والكبار العاطفية أثنـاء التعـرض لوسـائل      
األطفال الذين يشاهدون أفالم رعب عنيفة يمرون بخبرة الخوف الشديدة والتي " اإلعالم، وبعض

طفية ستمرة، ويمكن لردود الفعل العاقد تالزمهم لمدة ساعات ويمكن أن تترك مخاوف عاطفية م
أن تكون إيجابية، كاإلحساس بمدى عمق حزن الشخصية على فقدان شـخص محبـوب ممـا    

 ،٢٠٠٦عبـدالرحيم درويـش،   ( "يتطلب درجة عالية من التربية اإلعالمية في المجال العـاطفي 
وفي هذا السياق تجدر اإلشارة إلى خطورة تعرض األطفال دون سن السـابعة لـبعض    .)١٩٢

 .شخصيته على المدى الطويلالمشاهد، وتأثيرها على 

  الجماليالمجال  -السادسالمجال :  
 بتنمية قُ هذا المجال يهتمتعلم على االستمتاع الفنـي بالرسـالة اإلعالميـة وتقـدير     درة الم

مضمونها، وطريقة تقديمها وتركيبها، والبعض يتبادر إلى أذهانهم أن تنمية الحس النقـدي  
ع بالبرامج اإلعالمية، واألصل أن التفسـير النقـدي   قلص من االستمتاللرسائل اإلعالمي ي

االستمتاع ساهم بزيادةي تعمقة والبرامج اإلخباريـة  بالبرامج اإلعالمية الجيدة كالمقاالت الم
فيدة واألفالم الراقيةالم. 
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قدمه وسـائل  والتربية اإلعالمية ال تعني خلق حالة من الشك واالرتياب في جميع ما تُ 
تتوجه إلى التأثيرات الضارة فقط، واقتصار النظر على جوانـب الفسـاد والخلـل    اإلعالم، وال 

ساعد على زيادة االسـتمتاع بالنصـوص الجيـدة    فالدراسة النقدية للشعر والقصص، تُ"الثقافي، 
وتقديرها ونفس الشيء يا علـى  مكن أن يحدث مع النصوص اإلعالمية، حيث يكون الطفل قادر

ـ ا نشطًختلفة، ومشاركًاإلعالم بدرجات ماالستمتاع بعروض وسائل  نع المعنـى ا في عملية ص" 
وهذا المجال يتوافق مع المـداخل الفلسـفية لدراسـة التربيـة      .)٨٠، ٢٠٠٨ ،الدسوقيسماح (

 .اإلعالمية

  األخالقيالمجال  -السابعالمجال :  
 خالقـي فـي   هذا المجال دراسة القيم واألخالق في الرسالة اإلعالمية وتنمية الحس األعي ي

حاول الرسالة اإلعالمية اإلعالء من شأنها، رغم تناقضها مع قيمنا الدينيـة  نقد القيم التي تُ
صور بعض البرامج اللجوء إلى القوة والثقافية، وقد تتناقض مع جميع القيم اإلنسانية، فقد تُ

مة المـال  ريد، وتقوم برامج أخرى بتضخيم قيوالعنف بأنه الخيار الوحيد للوصول إلى ما نُ
وهناك الكثير من  وتعمق قيم النفعية المجردة مقابل التهوين من القيمة األخالقية، في الحياة،

حابـاة  والم ا قيم النفاق والكذبنتهك في اإلعالم السياسي، فتتبدى كثيرالقيم األخالقية التي تُ
قدم بعـض  ناة، وتُقوم بتمويل القمن يأو  رجال المال واألعمال،لكبار الزعماء السياسيين و

القنوات اإلخبارية مساحة كبيرة لألخبار العادية للشخصـيات السياسـية كتلقـي التهـاني     
علـى   قدمات األخبار وواجهـات الصـحف،  والمباركات ونحوها وتتصدر هذه األخبار م

.سة على الصعيد الوطني واإلنسانيأخبار حيوية وحساحساب 

خالقية الحرة، التأسيس لمعايير أخالقية في تقييم ومن أهم واجبات التربية اإلعالمية األ
هذه الرسائل والحكم عليها، وسيؤدي نجاح التربية اإلعالمية في هذه الوظيفـة إلـى تشـكيل    

 .جماعات ضغط تساعد على تعديل السياسات اإلعالمية

 :لتربية اإلعالميةل املوجهات العملية .١٣
مية بوجه خاص التوجه نحو الطرق يجب على التربية بوجه عام وعلى التربية اإلعال 

العملية أكثر من أي وقت مضى؛ ذلك من خالل تعليمها التعامل مع الوقـت فهمـا وتحلـيالً،    
وحرصها على إكساب المهارات وطُرق حل المشكالت، باإلضافة إلى تدريب الذهن على إيجاد 
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علـى بعـض    )٢٠٠٢(ندوة أشـبيليا  وقد تضمنت توصيات . الحلول الممكنة، واختيار أفضلها
  :الموجهات العملية إلرساء مفهوم التربية اإلعالمية، متمثله فيما يلي

 ربط مفهوم التربية اإلعالمية بالتعليم والتعلم بشأن اإلعالم، وبواسطة وسائله. 
      تأكيد التربية اإلعالمية على التعامل الواعي مع وسـائل اإلعـالم والتحليـل النقـدي

 .نتاجها بمسئوليةلمضامينها واإلبداعي في إ
 تفعيل التربية اإلعالمية وإحداثها عن طريق األنظمة التربوية الرسمية وغير الرسمية. 
 ختلفة، والتي تضمجتمع، والدينية : مراعاة المسئولية االجتماعية بأبعادها المالذات، والم

 .واألخالقية، والوطنية، واإلعالمية على نحو متوازن
  التربية اإلعالمية للنشء والشباب والتي تمتد اعمارهم ما بين إعطاء األولوية في تعليم
) ١٢:  ٥(عام، كما ينبغي األخذ في االعتبار األطفال والتي تمتد أعمارهم ما بـين  ) ١٨:  ١٢(

 .عام

عدة موجهات عملية إلرسـاء مفهـوم التربيـة     )١٩٨٢(إعالن جرانوالد كما يضيف 
 :اإلعالمية، متمثله فيما يلي

  تكاملة للتربية اإلعالمية من مرحلة مـا قبـل المدرسـة    التأكيدعلى أهمية البرامج الم
وحتى مستوى المرحلة الجامعية، باإلضافة إلى نُظم تعليم الكبـار، بغيـة تطـوير المعـارف     
والمهارات والسلوكيات التي تُدعم الوعي الناقد لدى مستخدمي وسائل اإلعالم، والبد أن نضيف 

العاملين بوسائل اإلعالم، والقائمين على العملية التعليمية، وذلك لرفـع  : من إلى هذه الفئات، كل
كفاءتهم العملية، وذلك من خالل التأكيد على ضرورة وضع برامج ودورات تدريبية متطـورة  
للمعلمين والعاملين في المجال التربوي، لزيادة معارفهم وفهمهـم لإلعـالم، وتـدريبهم علـى     

 .المتعلمين غير المنظمة في مجال اإلعالماالستفادة من معارف 
    أن تشتمل البرامج على تحليل ونقد المضامين اإلعالمية، وكيفية االسـتخدام الـواعي

للوسائل اإلعالمية، والتعبير اإلبداعي المسئول من خاللها، وتشارك المـواطنين فـي القنـوات    
 .اإلعالمية المتاحة

 ة اإلعالمية في مجاالت علم الـنفس، وعلـم   تشجيع البحوث واألنشطة لتطوير التربي
 .االجتماع، وعلوم االتصاالت، وعلم اإلدارة، وغيرها من العلوم
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 :وسائل اإلعالم كمصدر للتربية اإلعالمية .١٤
ال تختلف مصادر التربية اإلعالمية عن مصادر التربية بشكل عام، فوسائل اإلعـالم    

 بل أصبحت هذه الوسائل مصـدرا  ؛تحديد اتجاهاتهمن أكثر وسائل التأثير في الرأي العام و تُعد
متد تأثيرها إلى معظم أفراد المجتمع من خالل اأساسيا للثقافة العامة لكافة فئات المجتمع، حيث 

ما تُقدمه من محتوى يحمل مضامين متعددة تلقي قبوالً لدى هذه الفئات، فبين بـرامج موجهـة   
لشأن السياسي واالقتصادي والرياضي والفني، تتوزع المادة لألطفال واألسرة إلى برامج تُعني با

اإلعالمية التي تبثها القنوات الفضائية بكل ما تحمله من مضامين، بل بـدأت بعـض وسـائل    
اإلعالم في التحول إلى إعالم متخصص في مجال محدد، فهناك قنـوات فضـائية مخصصـة    

 كقناة الصحة والجمـال  ، وثالثة للصحةوأخرى لألسرة ،”MBC3“مثال على ذلك قناة  لألطفال
ورابعة للبيئة، كما اتجهت قنوات أخرى لالهتمام بالثقافة سواء كان ذلك بتخصيص برامج ثقافية 
على خارطتها اإلعالمية أو أن يكون محتوى القناة الفضائية ثقافيا بحتًا، وما يقال في القنـوات  

أما اإلعالم التقني كشبكة اإلنترنـت والوسـائط    الفضائية يمكن أن يمتد إلى اإلذاعة والصحافة،
التقنية فقد تجاوز جميع األدوار ليصبح إحدى مصادر التربية اإلعالمية المهمة بما يتميز به من 
تجاوز كافة العوائق سواء كان ذلك في الوقت الذي تُبث فيـه المـادة اإلعالميـة أو مجالهـا     

  .)٧٠-٦٩، ٢٠١٣، التربية العربي لدول الخليج مكتب(الجغرافي أو مجاالت رقابتها ومنعها 
فوسائل اإلعالم التقنية المعاصرة تُشكل أهم التحديات أمام التربية اإلعالمية، فهي بين     

استجابة لمتطلبات هذه الوسائل والقدرة على االستفادة منها، وبين الحد من بعض آثارها السـلبية  
سائل اإلعالم جزء ال يتجزأ من حياة الفرد، فهي تُحـيط  فأصبحت و التي لم تَعد خافية على أحد،

المنـزل، المدرسـة، الجامعـة، وسـائل     : بجيمع حواسة على مدار الساعة، من خالل كل من
  .ألخ.... المواصالت، الطرق 

والصحف المطبوعة تظهر بكثافة ويقضي الفرد وقت ليس بالقليل  فاإلذاعة والتلفزيون    
عظم الوقت فينقضي أمام تطبيقات اإلعالم الجديد وادواتـه، فالصـحافة   أمام تلك الوسائل، أما م

اإللكترونية ومواقع الشبكات االجتماعية واإلذاعة الرقمية أصبحت جزء ال يتجزأ من حياة كـل  
فرد، فالهاتف النقال واالجهزة اللوحية والكمبيوتر الشخصي أصبحت تحمل بداخلها عالم إعالمي 

  .وقت متنقل في أي مكان وأي
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  :، يمكن تقسيمها إلى قسمينلنشر التربية اإلعالميةعدة  مؤسساتوهناك     
  التربيـة والتعلـيم،   (المؤسسات التربويـة  : ؛ ومنهاةالمؤسسات الرسمي -ألولاالقسم

 .والمؤسسات اإلعالمية) التعليم العالي

 األسـرة، دور العبـادة، منظمـات   : ة؛ ومنهاالرسميغير المؤسسات  -القسم الثاني 
 .المجتمع المدني

 :مؤسسات نشر التربية اإلعالميةوالشكل التالي يوضح 

  

  

  

  

  

  

  

  الحديثة للتربية اإلعالمية المفاهيممؤسسات نشر ) ٥(شكل 

 :لتربية اإلعالميةا خصائص .١٥
تحتاج التربية اإلعالمية إلى االتصاف، وااللتزام بمجموعة من الخصائص التي تُعـين    

 )٣٠٣-٢٩٤، ٢٠٠٤(منال أبو الحسـن  م الواعي لوسائل اإلعالم، وقد حددت الفرد على االستخدا
  :بعض الخصائص، وهي كما يلي

 على دراية بحقيقة الوسائل اإلعالمية مـن   األفرادوهي تعني أن يكون  :خاصية العلم
 .كيفية االستفادة منها، وتدارك مساوئها ،خصائصها، مميزاتها، عيوبها، كيفية استخدامها :حيث

مؤسسات نشر 
التربية 
 اإلعالمية

  

 المدرسة

  

 الجامعة

وسائل 
 اإلعالم

  

 األسرة

دور 
 العبادة

المجتمع 
 المدني
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ومثل هـذه الخاصـية   ، ستخدمينحققها للما تعني العلم بدوافع استخدامها واالشباعات التي تُكم
تحتاج إلى جعـادة إلـى    األفـراد الخوض فيه فيلجأ  ب على الكثيرهد ووقت؛ األمر الذي يصع

ينظروا فيما وراء هذا االستخدام مما يؤدي إلـى   استخدام الوسائل اإلعالمية دون أن يفكروا أو
وعدم االستفادة من إمكانات الوسائل اإلعالمية، ولـذلك فالـذين    قوع في سلبيات االستخدام،الو

 .مع غيرهم يعلمون ال يستوون

 خاصية االنتقاء: األفرادساعدة تعني خاصية االنتقاء م سـن اختيـار الوسـيلة    في ح
ناسبة، والتيالم تحـ قق لهم أكثر من فائدة مادية ومعنوية، وكذلك ح  ار الشـكل الفنـي  سن اختي
المناسب، والمضمون الذي يأهمية هذه الخاصـية فيمـا    وتتضح .مكنحقق لهم أفضل إشباع م
 :يلي

  المتوسـط   الفرد ، فقد تجدلألفرادتعدد وتطور وسائل اإلعالم، واختالف القدرة المادية
 .التليفزيونية صعوبة في استخدام المحطات الفضائية واألقل من المتوسط

 تمثلة في القُـدرة الماديـة، أصـبحت     ويالحظ أنهذه الخاصية في جزئها الثاني والم
 .تتالشى كلما تقدم الزمن فتطورت التكنولوجيا وتعددت وأصبحت متاحة للجميع

 خطورة التعرظـل عـدم    كثف فيض لوسائل إعالم معينة، ومضمون معين بشكل م
جتمع والقيم الدينيـة،  الم راعي قيملتي تُتوفر القيم األخالقية السليمة والرقابة على اإلنتاج، ا

 .والتي تهدف إلى اإلصالح وليس للربح والشهرة والمركز

 تبدو أهمية االنتقاء لما يجوانب أخرى  شاهدة أو حجمها علىمكن أن تؤثر فيه كمية الم
الفـروض والواجبـات    ، كهبوط المستوى التحصيلي، والقلق، وضياعوالشباب النشءلحياة 

 .األساسية

 خاصية التعديل والتصحيح: تعديل وتصحيح الصورة الذهنية، التي تكونهـا  بها  قصدي
والنمـاذج   الحظة الوقـائع اإلعالم لدى الجمهور، وتتكون هذه الصورة الذهنية نتيجة م وسائل

 Modeling“ النمذجـة  وأشكال السلوك التي تعرضها الوسائل اإلعالمية، فالتعلم بالمالحظة أو

or Observational Learning” ُاألنماط السلوكية الجديدة عن طريق  أو م االستجاباتهو تعل
الحظة سلوك اآلخرين أو من خاللم م القائم علـى  الحظة النماذج ويسمى في هذه الحالة التعلُم

  :أهمية هذه الخاصية فيما يلي وتتضح .االقتداء بالنموذج
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 أفكار جديدة وقيم هينتج عن وسائل اإلعالملض اإلنسان استمرار تعر ختلفة وأسـلوب  م
 .أو القيم في الحياة غير الذي اعتاده؛ يؤدي به إلى تبني بعض تلك األفكار

  علـى بعـض المهـن،    -الناميـة خاصـةً  -الدول بعض تركيز وسائل اإلعالم في 
الصورة  والشخصيات، والقضايا التي تخدم استقرار الوضع السياسي، مما يؤدي إلى تشويه

قدمة المعبر وسائل اإلعالم الم مسـتويات  تمييـز  و جتمـع، عبرة عن فئات معينة مـن الم
 .جتمعزء صغير من المعبر عن جاقتصادية واجتماعية تُ

  صـالحة   تشويه صورة بعض المهن والقيم الدينية واالجتماعية وتكوين نماذج غيـر
للتطبيق مما يلتهم اقتـداء نمـاذج   لمحاو من الضغوط النفسية لجمهور الوسيلة، اسبب أنواع

 .غير موجودة في الواقع

 والرذائـل   جتمع، من خالل عرض أصحاب الجرائمتدعيم صورة القيم السلبية في الم
صورة الرذيلة تعددة لتدعيم وتفخيمفي صورة حسنة، وتوضيح وعرض وسائل م. 

 االجتماعي، وتـؤدي   إيجاد صور جديدة لنماذج جديدة، وطمث صور قديمة في الواقع
 .ألجدادهم للصور التي تحمل قدوة النشء والشبابالعملية إلى عدم تقبل  هذه

 توسيع نطاق المالحصانة ضـد   ساعد على تكوينشاركة في استخدام وسائل اإلعالم؛ ي
 .عملية غرس األفكار الشاذة

 بها مكن أن يتعلم منها أو يقتديفتح آفاق جديدة لنماذج واقعية ملموسة للطفل ي. 
 عدم تركيز العين من األشكال الفنية اإلعالمية وبشكلتعرض لشكل م تكرر، فهذا من م

وسائل اإلعالم شابهة لما تعرضهشأنه زيادة درجة التأثير على تكوين قيم م. 

  وتصـحيح   بما يتفق مع ثقافتهم وقيمهم الدينية األصـيلة،  مفاهيملل األفرادتنمية إدراك
الثقافـات يعنـي    عالمية األجنبيـة، فـاختالف  اإل المضامينر من ما يصد خاصةً؛ المفاهيم

 .اختالف المفاهيم

  األفرادضبط استخدام نظم والواعيلوسائل اإلعالم؛ بمعنى االستخدام الم. 

  التناسبخاصية: لوسائل اإلعالم، التي تتفق وتتالءم مـع  األفراداستخدام بها  قصدي :
أهمية هـذه   وتتضح .اإلمكانيات ،تجاهاتاال ،الثقافة ،القيم ،الهدف من االستخدام ،النوع ،السن

 :الخاصية فيما يلي
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 ُالـنشء والشـباب   العقلية وإمكانياتهم، فتعرض النشء والشباب  دراتاالستفادة من ق
 درتهم العقلية ضياع لنعمة وثروة العقل التي أنعمها اهللاووسائل إعالمية أقل من قُلمضامين 

 .علينا

 والمقبلون عليها أكثر األفراد خاصة النشءمع عمر  اختيار القوالب الفنية التي تتناسب 
حاولة االستفادة من التعرض لها أو استخدامهامن غيرها، وم. 

 ساعد تحديد دوافع االستخدام للوسائل من تحقيق األهداف التي يسعى إليهاي ستخدم، الم
 .ومن ثم تحقيق التناسب بين األهداف والوسائل

 تحقيق التناسب بين السن أو امرية وعادات أو أنماط االستخداملمرحلة الع قلل من بما ي
 .أو سلبيات االستخدام سلبيات الوسيلة

  يجـب أن   للوسـيلة واالتجاهـات والقـيم التـي     األفرادتحقيق التناسب بين استخدام
 .يكتسبوها

 والتوقيـت   مرية ومتطلباتهـا وحاجاتهـا،  تحقيق التناسب فيما بين السن والمرحلة الع
 .م الوسائل اإلعالميةالستخدا

  المعرفـي   وإطـارهم  األفـراد أهمية تحقيق التناسب بين المضمون اإلعالمي، وثقافة
  .واالجتماعي

  التوازنخاصية: أو  الوسائل اإلعالمية التي تحقق التوازن النفسـي  استخدامبها  قصدي
. لهـم  لسـلوكي  وا باتفاقها مع القيم واإلطار المعرفـي  لألفرادالوجداني والمعرفي والسلوكي 

  :أهمية هذه الخاصية فيما يلي وتتضح
  زيـادة الـدوافع    يؤدي إلى األفراداستخدام وسائل اإلعالم التي تتناسق وتتفق مع قيم

 .اعينة وهي األكثر اتساقًلوسيلة م لالستخدام
 ُقيمهم بزيادة  ، وتعديل اتجاهاتهم، وتقويةاألفرادساعد هذه الخاصية على تنمية إدراك ت

لتحقيق التوازن والتوافق ساعدهم على ذلك بتوفر الدافعض للوسائل اإلعالمية التي تُالتعر. 

 ُللقيم السـلبية أو االتجاهـات  ت الشـاذة،   ساعد خاصية التوازن على تكوين حاجز واق
األفرادغير من اتجاهات مكن أن تُوالتي ي ختلفةاإليجابية نحو القضايا الم. 

 للمعلومات  درة على االنتقاء من الكم الهائلئل، وتنمية القُسن اختيار الوساتؤدي إلى ح
اما هو أفضل وأصلح وأكثر إشباع. 
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 ُاإلعالم مـن   ا وواقعية لما تعرضه وسائلعلى تكوين صور أكثر اتساقً األفرادساعد ت
 .قضايا أو أفكار أو شخصيات

 ُتنمية القعلوماتشاركة االجتماعية اإليجابية بتوفر كم من المدرة على الم تسقة مـع  الم
 .القيم البيئية واالجتماعية والدينية

  التكاملخاصية: تحقيق التكامل في استخدام وسائل اإلعالم، بحيث يستطيع بها  قصدي
  :أهمية هذه الخاصية فيما يلي وتتضح. االستفادة من وظائف الوسائل وإمكانياتها األفراد
  القـادرة   من استخدام وسائل اإلعـالم استكمال المعلومات وتفسيرها يحتاج إلى مزيد

 .على تعميق الخبر وتوضيحه

 االعتماد على وسيلة إعالمية متخـدم فئـة    عينـة عينة قد يؤثر على تكوين اتجاهات م
جتمع أو سياسة الدولة دون النظر إلى االتجاهات األخرىمعينة من الم. 

 ساعدة األبناء في ترتيب أولوياتهم واهتماماتهم وأفكارهم مالتقليل مـن   عين معبشكل م
عينة في ترتيب هذه األولوياتتأثير وسيلة م. 

 لوسائل الوجدانية التأثيرات من التقليل كثرة عن العاطفي الناتج الفتور يؤدي قدو عينة،م 

 .اآلخرين ساعدةفي م الرغبة نقص إلى والجرائم والقتل العنف مظاهر عرض

 نظرة تكوين ناتجة عن فاعلة اتسلوكي إحداث على التكامل خاصية تُساعد عن تكاملةم 

 .معها والتفاعل األحداث

 :لتربية اإلعالميةا كفايات .١٦
تعني امتالك الفرد لمجموعة من مهارات التفكير التي تتصل مباشـرة بتعاملـه مـع      

وسائل اإلعالم المحتلفة، والتي تتكامل مع معارفه عن هذه الوسائل، واتجاهاته نحوها، وتبـرز  
ويمكن تنمية . (Swan, 1999, 10)الفرد على إعمال العقل فيما يتلقاه عبر وسائل اإلعالم  قُدرة

  :، من خالل الشكل التالي(.Devereaux, n.d)كفايات التربية اإلعالمية 
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  نموذج تنمية كفايات التربية اإلعالمية) ٦(شكل 

  :ويمكن توضيح مكونات الشكل السابق فيما يلي  
 ا على أن يتعرف على قُـدرة وسـائل    عي بوسائل اإلعالم؛الوصبح الفرد قادرحيث ي

 .اإلعالم في حياة األفراد

  ا على الوصول إلـى  القدرة على الوصول إلى وسائل اإلعالم؛صبح الفرد قادروفيه ي
ئل وسائل اإلعالم المختلفة، من اجل نشر الرسائل الخاصة به، وهو ما يؤدي لزيادة الوعي بوسا

 .اإلعالم وأسلوب انتشارها مما يودي لقدرة أعمق على التحليل والفهم

  حيث يتعلم الفرد كيف يتعامل مع ؛ )المدافعة(القدرة على صياغة الرسائل اإلعالمية
وسائل اإلعالم وكيفية استخدامها، وكيفية تشارك الرسائل الهادفة والتي غالبا ما يتم تجاهلها من 

  .قبل المجتمع

 ا علـى تكـوين   ؛ )التلقي النشط(على المدح أو الهجاء  القدرةصبح الفرد قادروفيه ي
اآلراء الخاصة به فيما يتعلق بالتأثيرات اإليجابية والسلبية الناتجة عن وسـائل اإلعـالم، وقـد    

صورة تأييد لوسائل اإلعالم التي تُقدم مضاميين هادفة، أو االعتـراض علـى   : يتمثل ذلك في

 الوعي بوسائل اإلعالم

  

  القدرة على الوصول
  

  الصياغةالقدرة على 
  

  اهلجاء/ املدح القدرة على 
  

  التحليلالقدرة على 
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لتي تُقدم مضاميين غير هادفة، والقدرة على إعداد حمالت للتربيـة اإلعالميـة   وسائل اإلعالم ا
 .تتعلق بمضامين وسائل اإلعالم المختلفة، والقدرة على تغيير الرسائل اإلعالمية غير المرغوبة

  ناقشـة  القدرة على المدح التحليل للرسائل اإلعالمية؛ا على مصبح الفرد قادروفيه ي
ة والمضامين المتعددة للرسائل اإلعالمية، باإلضافة إلى الـوعي بنيـة وسـائل    األنماط المختلف

 .اإلعالم إلقناع المتلقي

ويمكن لعملية إكساب كفايات التربية اإلعالمية أن تسهم في تحقيق الـوعي بالقضـايا     
ادية، الوعي بحقوق اإلنسان وما  تحويه من حقوق سياسية واجتماعية واقتص: المجتمعية، ومنها

الوعي بالشورى، الوعي بالتربية من أجل المواطنة، الوعي بالقانون الدولي اإلنساني، الـوعي  
القانوني، الوعيبحسن استخدام الموارد وتنميتها، الوعي بتاريخ البالد واألمم والنظام السياسـي،  

ـ     ي الوعي السياحس، الوعي بقضية العمل التطوعي، الوعي بقضـية التسـامح، الـوعي البيئ
  .وتحقيقة، الوعي المروري، تحقيق احترام العمل وجودة اإلنتاج، تحقيق ترشيد االستهالك



 البناء التكاملي للرتبية اإلعالمية

  البناء المعرفي المتُنامي للتربية اإلعالمية
 ًـ  -أوال ة بسـياق  المعلومات العامة المرتبط

  الرسالة اإلعالمية
 ــارتبطــة  -ثانيالمعلومــات التفصــيلية الم

  بالرسالة اإلعالمية ذاتها
 البناء المهاري للتربية اإلعالمية

 الواعي السلوك اإعالمي
 قائمة مهارات التربية اإلعالمية

 إستراتيجيات التربية اإلعالمية
 المداخل الفلسفية لدراسة التربية اإلعالمية

 مدخل اعتدال التأثير -المدخل األول 
 مدخل الدراسات الثقافية -المدخل الثاني

اتجاهات تعليم التربية اإلعالمية
المناظرات السبع للتربية اإلعالمية

 نماذج التربية اإلعالمية
 ًالنماذج األساسية -أوال
 االنماذج الفرعية -ثاني 

 المداخل التربوية لتطبيق التربية اإلعالمية
 معوقات تطبيق التربية اإلعالمية

 الرابعالفصل 
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 لرتبية اإلعالميةلي لالبناء التكام

وأهدافها، باإلضافة إلى الوظائف التي تُحقـق   التربية اإلعالميةهمية بعد استعراض أ
ـ " :هذه األهداف التي يمكن تلخيصها في ره وسـائل اإلعـالم   تكوين الوعي النقدي تجاه ما تنشُ

وتكوين الحناك سؤال يطرح نفسه، وهو يتبين". ستقل تجاه الرسائل اإلعالميةكم الذاتي المأن ه :
هبه القرشي واإلجابة تكمن في تصنيف . ؟الجمهور عند تعامله مع وسائل اإلعالمما مسئولية 

 .، وآخر سلبيتفاعل إيجابي: إلى مع وسائل اإلعالم هورالجم لتفاعل )١١، ٢٠٠٧(

كون قادرا يتعامل الجمهور مع الوسيلة اإلعالمية بوعي، وي حيثُ ؛التفاعلي اإليجـابي 
ـ   مـارس ي أن اإلعالمية، باإلضافة إلى المضامينإدراك وتحليل ونقد  ىعل  يالجمهـور دورا ف

اإلعالمية، ويستطيع اتخاذ ردود أفعـال قويـة ضـد المؤسسـة      المضامينتعديل أو صناعة 
ض مصالحة أو قيمهاإلعالمية التي تبث رسائل تعار.  

وسيلة اإلعالمية بشـكل سـلبي بـدون    يخضع الجمهور لتأثير ال حيثُ ؛تفاعل سلبي
 .ممارسة دورا ايجابيا

مما سبق أن هناك بناء تكاملي للتربية اإلعالمية، يمكن توضـيحه خـالل الشـكل     يتضح
 :التالي

 البناء التكاملي للتربية اإلعالمية) ٧(شكل 

البناء  -األول، يتضح مما سبق أن البناء التكاملي للتربية اإلعالمية يتكون من شقين 
البناء المهاري، وسوف نتناول كل منهما بشئ من التفصيل فيما  - الثانيالمعرفي المتنامي، و

 :يلي

  البناء التكاملي
لرتبية اإلعالميةل

اء مهاريبنبناء معريف
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 :لتربية اإلعالميةالبناء املعريف املتنامي ل .١
  ا على استكماالً للخطوات السابقة واعتمادرتبطة مالتـي  راجعة األدبيات والدراسات الم

 ،)Fedorov, 2001(: ومنهـا  ى البناء المعرفي للتربية اإلعالميـة، عل العام هاإطار في تتفق

)Silverblatt, 2001(، ) ،أحمـد جمـال  ( ،)٢٠١٠سماح الدسـوقي،  (، )٢٠١٠فهد الشميمري ،
التربية اإلعالمية تسعى لتمكين الفرد من تكوين منظور إعالمـي يتعـرض   فإذا كانت  ،)٢٠١٥

المنظور الذى ينشأ مما يكونه الفرد مـن بنـاءات    اإلعالمية، ذلكالمضامين  ويفسر من خالله
فالرسالة اإلعالمية مثل كل األشياء لها العديد من الجوانب التي البد من اإللمـام بهـا    .معرفية

؛مكن تكوين منظور منطقي وموضوعي لهاومعرفتها حتى ي بالتالي  ا وعمقًا،أي رؤية أكثر فهم
  .يقوم على معرفة قوية ومتنوعة بدرجة كبيرة فإن امتالك منظور جديد لإلعالم البد أن

التربية اإلعالمية إلى معلومات عن العمليـة اإلعالميـة بجميـع    تتبين حاجة من هنا   
، تلك المعلومـات التـى   )١٧٠، ٢٠١٠سماح الدسوقي، ( جوانبها وعن العالم الواقعي بكل حقائقه

ديدة يمتلـك الفـرد وينمـي تـدريجيا     فعبر طرق ع ؛اإلعالمي والتعلُم ميعملية التعلتقوم عليها 
عبـر   قدمه الرسائل اإلعالمية من معلوماتالمعرفة التي تُصبح أساسات في ضوئها يستقبل ما تُ

 .كون منظوره عنها، ويكتسب المزيد من البناءات المعرفيةيمهارات التربية اإلعالمية ل

مقهـا  ن حيث درجـة ع مثل المكون األول للتربية اإلعالمية، وتختلف مالمعلومات تُف  
ـ  عمـق  وتُ. م الفـرد إعالميـا  وشموليتها وقيمتها، وبقدر هذه الدرجة يتحدد مبدئيا مستوى تعلُ

مكن الفرد من الوصول إليها وامتالكها هو المعلومات هو ما تسعى إلية التربية اإلعالمية ألن تُ
اما يتم بناؤه كمتعامل اإليجابي مع الرسـالة  حيث المعلومات هى من تفتح الباب لل ،تعلم إعالمي

لما تعمقت الرسالة اإلعالمية، فكُ يالبحث الستجالء هذه المعلومات ف ياإلعالمية، وحيث البدء ف
ـ     يالمعلومات زادت إمكانية رؤية وفهم الرسالة بوضوح، والذهاب خلف األشـياء الظـاهرة ف

  .اإلعالمية الرسالة

ة اإلعالمية من معرفة عميقة وواسعة شرط التأكيد على أن ما تتطلبه التربييجب  بدايةً  
ومكون ال يمريـة  ستويات تتحدد وفقًا ألهداف المرحلة مكن اإلخالل به؛ لذلك تتم على عدة مالع

بمعنـى  . المحتلفة التربية اإلعالمية وبرامج تصميم مناهج يستهدفة، وهو ما يظهر فالم والفئة
ا معرفيمع يتالءما آخر فالتربية اإلعالمية تتطلب أساس البيئـة اإلعالميـة    وطبيعـة  تطلباتم
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للتربيـة   تنـامي لبناء المعرفي الموتم تحديد عناصر ا .ناسبةوإعدادها بصورة تربوية م الجديدة،
  :، كما يلياإلعالمية

 العامة المعلومات اإلعالمية الرسالة بسياق رتبطةالم.
 رتبطة التفصيلية المعلوماتاإلعالمية بالرسالة الم.

، تنامي للتربيـة اإلعالميـة  البناء املعريف املُوهناك عدة معايري جيب مراعاا عند حتديد  
 :وهي
 مراعاة تخصتعلمص الم. 
  تجهيزطبقًا إلستراتيجية التعلُم الفردي، مـع  تنامي للتربية اإلعالمية البناء المعرفي الم

 .عرفي والمهاري لهممراعاة الفروق الفردية وخصائص المتعلمين والمستوى الم
  أن يتسمبالحداثة وأن تستوعب التطـورات  تنامي للتربية اإلعالمية البناء المعرفي الم

 .التكنولوجية في مجال اإلعالم واالتصال
 تعلمين من مهارات التعامل الواعي مع وسائل اإلعالمراعاة حاجات ومتطلبات المم. 
 ناء المعرفي للبراعاة الدقة العلمية والسالمة اللغوية مللتربية اإلعالمية تناميالم. 

 :تنامي للتربية اإلعالميةالبناء املعريف املُوفيما يلي شرح لعناصر  
 ًرتبطة بسياق الرسالة اإلعالميةاملعلومات العامة املُ -أوال:  

ختلـف  تتصل باإلعالم بكل جوانبه وعناصره، وم يالمعلومات األساسية العامة التهى  
أساسيا يتم في ضوئه وعليـة اشـتقاق    شكل بناءجتمعية والعالمية، كما تُوف المالقضايا والظر

وعلى ذلك يتسع ليشمل العديد مـن المعلومـات الرئيسـية حـول     . الشق الثاني من المعلومات
 :الموضوعات التالية

 هذا الموضـوع عـن وسـائل     يحيث تدور المعلومات ف :جتمعوسائل اإلعالم والم
ية من حيث تطوراتها وأنواعها وخصائصها وأدوارها ووظائفها مع األخذ فى اإلعالم الجماهير

من فُرص  االعتبار تأثير التطورات التكنولوجية والثقافة اإللكترونية وما أضافته لوسائل اإلعالم
المعلومات حول عالقـة  اإلعالم من فُرص وتحديات، و أيضا المعلومات حول عالقةوتحديات، 
ـ ومؤسساته وأفراده، وعالقة النظام اإلعالمي بالنُ جتمعاإلعالم بالم جتمـع،  الم يظم األخرى ف
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دها تشـه  يجتمع القومي العالمي مع ربط التطور اإلعالمي بالتطورات التوذلك فيما يتعلق بالم
 .بالتالي التطرق لفهم النظام اإلعالمي الدوليالمجاالت اإلنسانية األخرى، 

 عالمية تتطلب بناءات معرفية عن المحتوى اإلعالمـي  التربية اإل :المحتوى اإلعالمي
، إعالنات وأغاني ومنوعـات وتحقيقـات  أخبار ودراما و :، منهاأنواعهبصورة عامة من حيث 

من محتوى تلفزيوني وإذاعي وصحفي حيث تُعرف خصائص وسمات كل نوع وشكل،  وأشكاله
ا المعرفة بقواعد الرسالة اإلعالمية المي يتم اإلنتاج على أساسها وفقًـا لكـل   نظمة لها والتأيض

كما يجب إلقاء الضوء على أخالقيات ومعايير العمل اإلعالمي، وما يحكمـه مـن    ،شكل ونوع
عرفـه الطالـب   نظمة له، وهو ما يجـب أن ي ضوء القوانين والمواثيق الم يحقوق وواجبات ف

ه الخاصةطبقه في تقويم الرسائل وفي إنتاج رسائلُلي. 

 المصناعة اإلع: نا تدور البناءات المعرفية حول تطورات وسائل اإلعالم والظروف ه
التي معها تحول اإلعالم إلى صناعة، واألساس االقتصادي لإلعالم محليا وعالميـا، ومعرفـة   

معرفة  السيقات الهيكلية للصناعات اإلعالمية من نماذج الملكية الخاصة والنظام الحكومي حيثُ
سيطر ويتحكم في اإلعالم وذلك على ، ومن يوالجديدةالم بأنواعها التقليدية ك وسائل اإلعمن يملُ

المستوى القومي والعالمي، ومعرفة أرباح هذه الصناعات اإلعالمية، واألهداف التى تسعى إلى 
 .الجانب االقتصادي بكل جوانبه على العملية اإلعالمية والمحتوى اإلعالمي تتحقيقها، وتأثيرا

 هنا البد من التطرق لهذا الموضوع مـن منظـور واسـع يشـمل      :متأثيرات اإلعال
معلومات حول تأثيرات اإلعالم بتطوراته التكنولوجية الهائلة التى أعطتـه قـوة فـي التـأثير،     

وفرضت على المـ   اجتمع مزيد التـأثيرات   كمن التحديات، كما يجب التطرق لكيفية حـدوث تل
يرات السلبية والتأثيرات اإليجابية، ومعرفة التـأثيرات  معرفة التأث بكافة صورها وأنواعها حيثُ

جتمع بكافـة مؤسسـاته   ة التأثيرات على الفرد وعلى المفالفورية والتأثيرات بعيدة المدى، ومعر
لكنها تشـمل المعرفـة    ،ومعرفة التأثيرات هنا ال تقتصر على الجانب السلوكي فقط وأجهزته،

ظمـه  جتمع وهويته ونُتمتد إلى ثقافة الم بالتاليولوجية، الجوانب الفسيووواالتجاهات والمشاعر 
 .االجتماعية

 العالم الواقعي: نا تضمن المعلومات الواقعية الحقيقية التى تُشير إلى سمات المعرفة ه
: وخصائص العالم التي ليست دائما محل جدال؛ أي ال مجال فيها للتفسير والتأويل الفردي، منها
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حات الدول، أسماء المسئولين السياسيين لبلد ما وغيرهـا، كمـا تشـمل    عدد سكان العالم، مسا
المعرفة أيضا ما يتعلق بثقافة المجتمعات والتاريخ بكل جوانبه السياسية واالقتصادية والثقافيـة،  
والتطورات الحادثة في جميع المجاالت االقتصادية والسياسية والثقافية، كما أنه من المهم اإللمام 

الت اإلنسـانية متضـمنة   ات االجتماعية تلك المتصلة بالفهم المشترك حـول التفـاع  بالمعلوم
األخالقيات داخل الثقافة الواحدة، باإلضافة إلى طريقة ممارسة النـاس ألدوارهـم االجتماعيـة    
كطالب وصديق وعضو في أسرة أو جماعة، وغير ذلك من المعلومات وخبرات يكتسبها الفرد 

عالم الحقيقي من حوله، فكُلما زادت الخبرات والمعلومات المكتسبة والمتعلمـة  من تعامله مع ال
 .يةاإلعالم المضامينكان لدى الفرد أساسا أوسع ينطلق منه ليحلل ويقيم 

رصيدا  الفردأنه البد من التطرق لكل هذه الموضوعات حتى يمتلك  ؛مما سبق يتضح  
 الفردنا أن اجهته للرسائل اإلعالمية فإنه يلزم التأكيد همن هذه المعلومات يكون له أساسا في مو

عليه جزء في معرفة المعلومات بنفسه والبحث عنها ليتمكن من التعامل مـع المحتـوى    اكبير
اإلعالمي وفهمه واكتساب بناءات معرفية جديدة منه، وهو ما يتطلب تدريس أساسيات مجاالت 

بالتـالي يجـب   ه المزيد من البناءات المعرفية، مكونًا بذاتالمعرفة لينطلق الطالب منها بعد ذلك 
ناسـب الفئـات العمريـة    تُ سـتويات م يتدريجيا ف للفردالمعلومات تُعلم  أن التأكيد أيضا على

 .والمجنمعية المختلفة

 اثاراملعلومات التفصيلية املُ -انيتبطة بالرسالة اإلعالمية ذا.  
ستنتج بتطبيق مهارات التربية اإلعالميـة فـي ضـوء    نبثق وتُتلك المعلومات التي ت  

بح هذه المعلومـات  التي سبق تعلُمها لتُص -البناء املعريف للتربية اإلعالمية–مات األساسية المعلو
مارسة لولكن عبر التطبيق و الفرد،جرد معلومات يعرفها ليست متتحـول هـذه   ف ،لمهاراتالم

 ؛عند تعامله مع وسائل اإلعـالم  الفردتفكير  يسخة فصبح كامنة وراالمعلومات إلى معرفة وتُ
. الً بالرسالة والمحتـوى اإلعالمـي  حيث تُصبح المعلومات المطلوبة أكثر تفصيالً وأكثر اتصا

تعددة الجوانب وعند التعرض لها البد من إدراك هذه الجوانب، تلك التـي  فالرسالة اإلعالمية م
  .لمعلومات األساسية السابق ذكرهامن اتستشف من اإلعالم نتيجة لما تم معرفته 

  ا يشمل كل بالتالي فالتربية اإلعالمية تُعد ما عميقًا وواسعتعددة األبعاد ألنها تتطلب فهم
ومن ثم فإنها تتطلب وتعتمد علـى أنـواع مـن     ،جوانب العمل اإلعالمي أو الرسالة اإلعالمية
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بالتالي الشق الثاني من المعلومات خالقية، لمعرفية والوجدانية واألالمعلومات تشمل المعلومات ا
التي تتطلبها التربية اإلعالمية موالتي قد أشـرنا   أبعاد التربية اإلعالميةفي تمثلة تعددة األبعاد م

أساسية  أبعادأربعة في  Potter (2013, 8-10) هاحددإليها سابقًا، وسوف نُسرد تلك األبعاد التي 
  :، فيما يليبشئ من التفصيل

 ا؛ عد المعرفيلبثير الجـدال  ال تُ يشير إلى المعلومات الواقعية والحقيقية الواضحة التي
، ومنهـا  اإلعالميـة  المضامين يحولها، فهي حقائق تتعلق بالبيانات واألسماء وحقائق األشياء ف

و الكاتـب للخبـر أ  ، المراسل ،كاتب العمل الفني، الصحفيمثل، المقدم البرنامج، معد، الم: اسم
عطيه من دالئل العقل لما تُ ين فهذه المعلومات ترتكز وتسكُ. قال، المنتج وهويته، وغير ذلكالم

 .اإلعالمية وتقويمها والحكم عليها ي تحليل الرسائلواستنتاجات ف

 عد الوجدانيعد بالمعلومات التى تُ: البثيـر المشـاعر   خاطب الوجدان وتُيرتبط هذا الب
الميختلف مقدار التـأثر  كما . الخوف، الغضب، الكرهالحب، : ، ومنهاشاعرمللتضمنة ختلفة الم

تُثيرها  يفالبعض حساس جدا لكل أنواع المشاعر الت ،بهذه المعلومات العاطفية من شخص آلخر
. سهل نسـبيا ويـتم إدراكـه بسـهولة    د استقبال وتلقي مثل هذه المشاعر ويع. وسائل اإلعالم

لكن  ،ثيرهاالمشاعر وتُ تلكتستهدف  ية يعرفون بسهولة الرموز التوالمنتجون للرسائل اإلعالمي
هتحتاج إلى مهـارة إنتاجيـة    تلك المشاعر. الحذرالقلق، التوتر، : ، منهاناك مشاعر أكثر دهاء

عالية من كاتب الرسالة، والمخرج، والمقدم لها حتى يتلقيـين؛  مكن نقلها ببراعة إلى جمهور الم
مكن إدراك رموزها ومعرفة مـا تسـتهدفه   م حتى يالها درجة عالية من التعلُكذلك يتطلب استقب

 .المشاعر دون تركها لهذه التأثيرات يبالتالي السيطرة والتحكم ف ؛الرسالة

 الفنيعد الب :هذا  شيريعد إلى المعلومات الفنية والجمالية المتعلقـة بكيفيـة إنتـاج    الب
 معرفيا هذه المعلومات تعطي أساساتلقي، رسالة حتى تصل للمتمر بها ال يالرسالة والعمليات الت

تضـمنة  كم على األعمال المبالتالي الح؛ عناصر العمل اإلعالمي منإلصدار أحكام حول الجيد 
، ضـاءة ، اإلتصـوير ، التحريـر ، الكتابةال :، ومنهاإنتاج الرسالة أو عناصر وفنيات العمل يف
، ئتمييز الجيد من الـرد ساعد على فة تلك المعلومات الفنية يفإدراك ومعر .حركة، الموسيقىال

العين واألذن، وهنا البد من إدراكها عبر سياقها الفني  يع تتصل تلك المعلومات وتكُمن فبوبالط
ا من خالل السياق التركيبي لها بما يوالجمالي وأيضويحدثه من تأثير تلقي من معانٍعطيه للم. 
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 يتض: األخالقيعد البمن معلومات حول القيم واألخالق المجتمـع،  ستمدة من الدين والم
وإدراك ما يتضمنه العمل اإلعالمي من معلومات تتعلق بهذا الجانب، وهو يمد بأساس لصـنع  

م به مـن أفعـال   شخصيات العمل الفني بما تقويتم الحكم على ف ،أحكام حول الصواب والخطأ
ا لتوافقها مع أو سيئة وفقًألخالقي بكونها شخصيات جيدة ضوء البعد ا وتؤديه من سلوكيات في

قدم البرنامج من أفكار البـد مـن   من أخالقيات، وأيضا ما ينقله الكاتب أو م الفردما يتسلح به 
ضوء المبادئ األخالقية التى تترسخ  يالتعرف على ما تحمله من قيم وأخالقيات والحكم عليه ف

ه مـن قـيم   للتعرف على ما تبثُ ، ذلكل عناصر العمل اإلعالميعد يشمل كوهذا الب. لدى الفرد
يضوء ما ترسخ ف يكم عليه فوأخالقيات ثم الح تلقيوعي وروح الم. 

أن المنظور الجيد للعمل اإلعالمي يتطلب بناءات معرفية قوية تلـك   مما سبق يتضح  
 ،سالفة الـذكر المية األربعة أبعاد التربية اإلع البناءات التى لن تقوم إال على معلومات تستوفي

عد دون اآلخر لن يفمـع   ،تيح التواصل إلى فهم سليم للعمـل والحكـم عليـة   فاالقتصار على ب
في العمل، وأخيرا البد من التأكيد  –واإلجادة بالطبع  –المعرفة القوية تنكشف جوانب القصور 

مكن ا والذي ال يتعلم إعالميمعلى ضرورة تكامل شقي المعرفة اإلعالمية في إطار بناء الفرد ال
  .وجوده مع معرفة محدودة وضعيفة

 :لتربية اإلعالميةالبناء املهاري ل .٢
 ،لتربيـة اإلعالميـة  ل تكاملي عد مهارات التربية اإلعالمية بمثابة نُقطة االرتكاز لبناءتُ  

ا العصر، بـات  يوميا في هذالفرد  في ظل الزخم المتواصل من الرسائل اإلعالمية التي يتلقاهاف
 -من التعامل معهـا بصـورة سـليمة     تزود بعدد من المهارات التي تُمكنهمن الضروري أن ي

تكوين الوعي النقدي تجاه ما تنشره وسائل اإلعالم وتكوين الحكم الذاتي المستقل تجاه الرسـائل  
عالميـة  وهو ما تهدف التربية اإلعالمية لتحقيقه، فتجاوزت مهـارات التربيـة اإل   ،-اإلعالمية

حيث تتضـمن  ؛ )القراءة والكتابة واالستماع واملشاهدة( األولية الالزمة لعملية التعلم تالمهارا
مهارات أوسع وأشمل، والتي يمكن توظيفها في معالجة الكم المتوفر من البيانات والمعلومـات  

  .التي تُبثها وسائل اإلعالم المختلفة
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ألفراد للمهـارات التقليديـة، فجميـع هـذه     تلك المهارات ال تلغي ضرورة اكتساب ا  
االتصال و ”Collaboration“التعاون  ا يتم تنميتها من خاللمهارات اجتماعية تقريب المهارات

  :فيما يلي ،Jinkins et al (2006) وقد حدد هذه املهارات ،”Networking“ الشبكي
 القُدرة ؛اللعب تشكالعلى التجريب مع اآلخرين كأسلوب لحل الم. 

 القُدرة ؛األداء على تبني أدوار جديدة من ثقافات مشكالت من وجهات ختلفة، وفهم الم
تعددةنظر م. 

 لعمليات العالم الحقيقي ةدينامكيعلى تفسير وبناء نماذج  القُدرة ؛حاكاةالم. 
 على الفرز الهادف للمحتوى اإلعالمي وإعادة تشكيله القُدرة ؛التخصيص. 
 على تحليل الفرد لبيئته الخاصة وتحويل التركيز عند الحاجة درةالقُ ؛تعددةالمهام الم. 
 درات الذهنيةدعم القُعلى التفاعل الهادف مع األدوات التي تُ القُدرة ؛الشراكة الفكرية. 
 لمعرفة من خالل العمل مع آخرين للوصول إلـى  ل يةحصيلالقُدرة الت ؛الذكاء الجمعي

شتركهدف م. 

 ع القُدرة ؛إصدار األحكامختلفةلى تقويم الثقة والمصداقية لمصادر إعالمية م. 
 اإلبحار عبر وسائل إعالمية ملمعلومات عبر قنوات إعالميـة  ل يةتتبعال القُدرة ؛دةتعد
تعددةم. 

 عن المعلومات ودمجها ونشرها يةالبحث القُدرة ؛التواصل الشبكي. 
 يةلالتنقُ القُدرة ؛التفاوض في موتمحيص واحترام وجهـات   تنوعةجتمعات افتراضية م

تعددةنظر م. 

على أن مهـارات  ، يمكن التأكيد الالزمة لعملية التعلمبعد استعراض المهارات األولية   
ليست واحدة أو متساوية عند كل األشخاص بل متفاوتة ومتباينة من شـخص   التربية اإلعالمية

عند شخص أخر، فالشخص فقد تكون عند شخص عالية وجيدة جدا وقد تكون ضعيفة  ،إلى أخر
الذى يملك مهارات تربية إعالمية عالية يستطيع اكتشاف جوانب الصواب والخطأ ونقاط القـوة  
والضعف في الرسالة اإلعالمية وتكون لدية المقدرة على نقد جميع المضامين اإلعالمية بكفاءة 

ف الباحثين حول الرغم من اختالوب. بخالف الشخص الذى يمتلك مهارات تربية إعالمية ضعيفة
ناك إتفاق بينهما حول مهارات التربية اإلعالميـة  مفهوم التربية اإلعالمية ومعاييرها؛ إال أن ه

العامة، والمتمثلة بشكل رئيسي في عدم قبول الرسالة اإلعالمية كما هـي دون جـدال أو نقـد    
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لـى فهـم السياسـة    هادف أو تفاعلية أو إيجابية من قبل الجمهور، إضافة إلى مقدرة األفراد ع
  .السياسية والتجارية التى تؤثر على قرارات المؤسسات اإلعالمية تاإلعالمية واأليديولوجيا

 :وهي، Francis (1992) ويمكن حتديد ثالث مهارات رئيسية للتربية اإلعالمية  

  ستهلك(التحليلمهارة م:( شارك نشط في الحوار حول معنـى  الما هو مثقف إعالمي
 . إلعالمي، وواعٍ بالعوامل المختلفة المؤثرة في المضامين اإلعالميةالمحتوى ا

  مهارة مستخدم(البحث:( ا باحث نشط في تحديد المصادر اإلعالميـة  المثقف إعالمي
 .المناسبة للحصول على المعلومات والموضوعات ذات االهتمام الشخصي

  نتج(التأثيرمهارة م:( ا هو القادر علالمى تغيير معنى أو تأثير الرسـائل  ثقف إعالمي
 . اإلعالمية

مهارات التربية اإلعالميـة تتمثـل يف   أن  Buckingham (1993,131-132)أكد كما   
  :معرفة اإلجابة على جمموعة من األسئلة، وهي كاآليت

 ًيتتمثل ف ،أسئلة خاصة بالمؤسسة اإلعالمية -أوال :رسل؟ ما هى الرسـالة؟ من الم
 .؟ ما مراحل وعمليات إنتاج الرسالة اإلعالمية؟إرسالهالماذا يتم 

 ما طبيعة المضمون اإلعالمي  :يتتمثل ف ،أسئلة خاصة بالمضمون اإلعالمي -اثاني
ما الفرق بين القوالب ، قدم؟ ما الفرق بين المضامين اإلعالمية المقروءة والسمعية والبصرية؟الم

األخبار؟ أوالدراما أو البرامج  أوختلفة سواء اإلعالنات واألشكال اإلعالمية الم. 

 ًـ  ،أسئلة خاصة بالتكنولوجيا اإلعالمية -اثالث كيـف يـتم إنتـاج هـذه      :يتتمثل ف
 .؟اإلعالمياإلنتاج  يستخدمة فأنواع التكنولوجيا الم التكنولوجيا؟ كيف يتم استخدامها؟ ما

 يـه وسـائل   مـا تعن  ية إدراككيف: يتتمثل ف ،أسئلة خاصة باللغة اإلعالمية –ا رابع
 . اإلعالمية؟ الرسائل يوالدالالت ف المعانيعالج وتصيغ وسائل اإلعالم اإلعالم؟ كيف تُ
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 تلقيمن : يتتمثل ف ،أسئلة خاصة بالجمهور –اخامسالرسالة اإلعالمية؟ ما إحساس  م
 للمضـمون اإلعالمـي؟   واستمالتهمن رسائل؟ كيف يتم جذب الجمهور  يتلقاهالجمهور تجاه ما 

 .ار الجمهور ويستهلك ويستجيب للمضمون اإلعالمي؟كيف يخت

 أسئلة خاصة بالمؤثرات واإلستماالت التى تستخدمها وسائل اإلعالم لجذب  –اسادس
زيفه؟ كيف تسـتخدم وسـائل   هل يعكس المضمون اإلعالمي الواقع أم ي: تتمثل في ،الجمهور

 .شكل مؤثر على الجمهور؟المضامين اإلعالمية ب يف والبصريةاإلعالم المؤثرات السمعية 

ثالث مهارات رئيسية للتربيـة   )٢٠٠٦(مكتب والية يوتا للتربية اإلعالمية وقد أعتمد   
 :، وهي كما يلياإلعالمية

 على علم بأن التربية اإلعالمية مهارة حياتيـة، وهـى    الفرديجب أن يكون  :التوعية
 .ماط الحياة الصحيةجزء ال يتجزأ من المواطنة الحديثة وصنع قرار مستنير وأن

 أن يقوم بتحليل عناصر المضامين اإلعالميـة لفهـم أشـكالها     الفرديستطيع  :التحليل
 .ووظائفها ومحتواها

 لنتائج المرجوة من وسائل اإلعالمأن يقوم بتقييم العناصر وا الفرديستطيع  :التقييم. 

اإلعالمية أثنـاء  بوضع منوذج يوضح مهارات التربية   Potter (2008, 15-23)كما قام     
  :، وهي كاألتيمتتالية ، ويتكون النموذج من ثماني مراحلاملراحل العمرية للفرد

 ؛المرحلة األولى تحدسـاب  تمـر الطفـل، ويـتم فيهـا إك    ث في السنة األولى من ع
ناك آخرين غيرنا يختلفون عنااألساسيات، وتتسم بالمقدرة على إدراك أن ه. 

 ؛المرحلة الثانية مر الطفل، ويتم فيها إكأث تحدساب تثناء السنتين الثانية والثالثة من ع
اللغة، وتتسم بالمقدرة على التوجه إلى وسائل اإلعالم المسـموعة والمرئيـة والتعـرف علـى     

 .شخصيات وسائل اإلعالم المرئية

 ؛المرحلة الثالثة ويتم فيها إكتسـاب السـرد أو   من سن الثالثة إلى الخامسة، ث تحد ،
 .وتتسم بالمقدرة على إدراك أن الواقع يختلف عما تُقدمه وسائل اإلعالم القص،



   

 
  

 التربية اإلعالمية؛ املفهوم واملاهية

- ١٣٣ -  

 ؛المرحلة الرابعة سنوات، ويتم فيها تطوير الشك، وتتسم  ٩:  ٥الفترة من  يفث تحد
 . ي المضمون التليفزيونيبالمقدرة على تحديد ما نحبه وما ال نحبه ف

 ؛المرحلة الخامسة ة قصيرة، ويـتم فيهـا التطـوير    بعد المرحلة السابقة بفترث تحد
 .المكثف وتتسم بالمقدرة على الحصول على المعلومات التي نحتاجها من وسائل اإلعالم

أما المراحل الثالث الباقية تعتبر مراحل متقدمة من التربية اإلعالمية، ألنهـا تتطلـب     
 .تطويرا نشطًا لألبنية المعرفية

 حيث األفراد يفكرون بشـأن   ؛كشاف التجريبيسمى مرحلة االستوتُ ؛المرحلة السادسة
 .تنوع واختالف التجربة اإلنسانية في المضامين اإلعالمية

 ـ   وتُ ؛المرحلة السابعة بـراء  م خُسمى مرحلة التقييم النقدي، وفيها يـرى األفـراد أنه
ويستطيعون نقد وسائل اإلعالم ويبحثون عن الرسائل األفضـل معرفيـا وعاطفيـا وجماليـا     

 .ياوأخالق

 سمى مرحلة المسئولية االجتماعية، وهي مرحلة تتميز أن بعـض  وتُ ؛المرحلة الثامنة
األفراد يكون لديهم تقييم نقدي لكل أنواع الرسائل التى تُقدمها وسائل اإلعالم، كما أنهم يبحثـون  

جتمععن الرسائل األفضل لآلخرين والم. 

عصر الحاضر اختالفًا نوعيـا كبيـرا   المهارات المطلوبة للعمل والحياة في الفاختلفت     
نـادي  لذلك تُ. )Reigeluth,1999(عن المهارات التي كانت مطلوبة في حقبة العصر الصناعي 

اإلصالحات التربوية بما تُسميه بعض األدبيات مهارات األلفية الثالثة أو مهارات عصر المعرفة 
(Trilling & Hood, 1999) . ـ ل مهـارات القـرن الواحـد    وقد أشار تقرير الشراكة من أج

الوصـول إلـى الرسـائل اإلعالميـة،     : والعشرين؛ إلى أن مهارات التربية اإلعالمية تتضمن
وتحليلها، وإدارتها، ودمجها، وتقييمها، وإنتاج المعلومات في مجموعة متنوعـة مـن األشـكال    

 .(Hobbs, 2005, 13)والوسائط اإلعالمية، باإلضافة إلى فهم دور وسائل اإلعالم في المجتمـع  
 (NCREL, 2003) المركـزي  الشـمالي لإلقلـيم   قد صنف المختبر التربويمن ناحية أخرى 

  :مهارات القرن الحادي والعشرين في أربع فئات رئيسية، متمثلة فيما يلي
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 مهارات العصر الرقمي “Digital Age Literacy”:  على استخدام  القُدرةتتمثل في
التصال، والشبكات للوصول إلى المعلومات وإداراتها وتقويمها وإنتاجها التقنية الرقمية وأدوات ا

كما تشمل مهارات الثقافة األساسية والعلمية واالقتصـادية والتقنيـة   . للعمل في مجتمع المعرفة
 .البصرية والمعلوماتية وفهم الثقافات المتعددة والوعي الكوني

 مهارات التفكير اإلبداعي “Inventive Thinking” :     وتشمل مهـارات التكيـف
 .ومهارات التفكير العليا بشأن ما تبثه وسائل اإلعالم والتوجيه الذاتي

 مهارات االتصال الفعال “Effective Communication”: مهارات العمل  وتشمل
 .في فريق والمهارات البين شخصية والمسئولية االجتماعية والشخصية واالتصال التفاعلي

  العاليةة اإلنتاجيمهارات “High Productivity”:     وتشـمل مهـارات التخطـيط
  .واإلدارة والتنظيم واالستخدام الفعال لألدوات التقنية في العالم الواقعي

، الـذي  بعبارة أخرىيمكن توظيف تلك المهارات تقريبا في مجال التربية اإلعالمية، و    
 المـتعلم مهارات التفكير الناقد يستخدمها يختلف هو المحتوى وطبيعة القضايا التي يجري تناولها، ف

شكالت التعلُفي حل مم في مجال دراسي ممكن أن يسـتخدمها عنـد تنـاول محتـوى     عين، كما ي
على امـتالك الكفـاءة    األفرادساعدة م"تعمل مهارات التربية اإلعالمية على كما  .إعالمي معين

ليكون بمقدورهم التحكم بتفسير ما يرون وما  والنظرة النقدية والمعرفة بكل أشكال وسائل اإلعالم
تحقيق ول .)٣٠ ،٢٠٠٨ ثومان،اليزابيث  ( "يسمعون بدالً من السماح لهذه التفسيرات بأن تتحكم بهم

، ”Bloom“ تصنيف بلومتستوعب جميع القدرات المعرفية التي تضمنها  ذلك نحتاج إلى مهارات
وأقرب توصيف لمهارات التربيـة  ، التأليف، والتقييم المعرفة، التحليل، االستيعاب، التطبيق،: وهي

 ,Elizabeth Thoman, Jolls (2008: كل مـن  هو توصيف دراتالقُتلك اإلعالمية الذي يشمل 

 املهاراتويشمل ذلك التوصيف . Potter (1998, 64-81)و  ،Joseph R. (2002, 3)و  ،(60-61
  :اآلتية
 المعرفة مهارة “Access”. 
 التحليل مهارة “Analysis”. 
 مالتقيي مهارة “Evaluation”. 
 االبتكار مهارة “Creation”. 
 شاركة مهارةالم “Participation”. 
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كانت تعنى  مهارات التربية اإلعالمية بتطور األزمنة ووسائل اإلعالم، حيثُوتطورت     
الوسـائل  بمعنى كيفية فك كود هذه  -في الماضي -بكيفية التعامل مع وسائل اإلعالم المطبوعة 

وفهمها، ولكن مع تطور العالم وظهور وسائل االتصال اإللكترونية أصبحت مهـارات التربيـة   
درة على فك رموز وتقييم وتحليل كل أشكال ونصوص وسائل اإلعـالم  اإلعالمية تعنى اآلن القُ

ـ  والقُ كمـا أن   .(Maureen Baron, 2010) ةدرة على إبداع مواد إعالمية مرئيـة وإلكتروني
ت التربية اإلعالمية ال تقف عند حد التفكير الناقد للمضامين اإلعالمية بل إنتاجها بمسئولية مهارا

إبداعية ومشاركتها، وليس ذلك فحسب بل التفكير العلمي في البحث واالستقصاء عن المضامين 
فصـيال  بشكل أكثر ت البناء المهاري للتربية اإلعالمية اإلعالمية وتوثيقها وحفظها، ويمكن تحديد

 :، من خالل الشكل التالي)٤٧-٤٣، ٢٠١٥أحمد جمال، (

  
  مهارات التربية اإلعالمية إلنتاج مواطن فعال) ٨(شكل 
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  وهي القُدرة على الوصـول إلـى الرسـائل    مهارة الوصول إلى الرسائل اإلعالمية؛
خدام وسائل اإلعالمية، من خالل التفكير العلمي في البحث واالستقصاء للرسائل اإلعالمية، باست

 يصـل إلـى الرسـائل   يستطيع الفرد أن عندما اإلعالم وما يرتبط بها من أدوات تكنولوجية، ف
 ،، فسيكون بمقدوره جمع المعلومات المطلوبة والمفيدة وفهم معناهـا بشـكل أفضـل   اإلعالمية

 :وعندئذ يكون قادرا على
 كم كبير من المفردات والرموز وأساليب االتصاللفهم التمييز وال. 
 تطوير استراتيجيات لتحديد مكان المعلومة وسط مجموعة واسعة من المصادر. 
   اختيار مجموعة منوعة من نماذج المعلومات المتصلة بموضوع المهمة التي هم بصـدد

  .تنفيذها

 ايعني قراءتها وتفكيك رموزها سـواء كانـت رمـوز    اإلعالمية؛ لرسالةل الوصولف  
صوتية الموسيقية ونحوها، أو مصورة، ترتبط بحركات الكاميرا كتابية، أو صوتية، كالتأثيرات ال

وزوايا اإلضاءة وغيرها مما يرتبط بالحركة على الشاشة، والرموز من خالل التركيب تتحـول  
إلى نماذج ممكن تمييزها من خالل تفسير طريقة االرتباطات بين الرموز وعندما يتعرف ختلفة ي

ه ويستطيع التمييز بين عدة نماذج في هذه الحالة يكون قـد  الطالب على النموذج ويستوعب معنا
  :وينبثق من تلك املهارة عدة مهارات فرعية، منها .تمكن من الوصول إلى الرسالة

 أي القُدرة على استخدام الوسيلة اإلعالمية وما يرتبط بها من تقنيات؛  مهارة التعرض؛
فهناك التعرض للوسـائل اإلعالميـة    إال أن التعرض ال يقتصر على الوسائل اإللكترونية،

التقليدية من خالل معرفة الفرد لقنواتها وبرامجها ومواعيدها، ولذا فإنه ينبغـي للفـرد أن   
يمتلك المهارة في االنتقاء واالختيار لما يريد أن يتعرض له ويصل إليه من خالل التدريب 

 .والخبرة المكتسبة

 ا فردية تُكون اللغة الخاصة تتضمن المضامين ا مهارة معرفة الرموز؛إلعالمية رموز
بالرسائل الُمقََّدمة، وكل نوع من هذه الرموز يتطلب معرفة خاصة به متضـمنة، وعنـد   
تعرض الفرد للمضامين اإلعالمية فإنه يحتاج إلى معرفة الرموز التى تتضمنها ليسـتطيع  

 .الوصول إلى المعنى المراد من الرسالة

  حددة لتشكل بمعرفمهارة النماذج؛ا وفقًا لقواعد ممكن لإلنسان ان يجمعها معة الموز ي
 .نموذجا يمكن من خاللة أن ينقل لآلخرين ما يريده من معنى
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  بعد معرفة الرموز ينبغي على الفرد أن يفسرها ليصـل إلـى   مهارة توفيق المعنى؛
بمعـان محـددة    معناها، ومن خالل امتالك مهارة توفيق المعنى يمكن ربط رموز معينة

 .)١٨٣-١٨٠، ٢٠١٠، سماح محمد(

  .واستقبالها لرسالة اإلعالميةلوصول المهارات والجدول التالي يوضح مصفوفة   

  )٣(جدول 
  واستقبالها اإلعالمية ئلرساالوصول للمصفوفة مهارات 

  واستقبالها اإلعالمية ئلرساالوصول للمصفوفة مهارات   المهارة

ــالة  ــتقبال الرس اس
  ةاإلعالمي

تحديد احتياجاته وأهدافه قبـل  
  .التعرض لوسائل اإلعالم

تحديد نوعية الرسـائل اإلعالميـة   
  .وفقًا ألهدافه

االنتباه إلـى البيانـات األساسـية    
للرسالة اإلعالمية من حيث اإلعداد 

  .والتقديم
ــات   ــد مكون تحدي

  الرسالة اإلعالمية
تحديد رموز وعناصر الرسالة 

  .اإلعالمية
ين كيفية تقـديم  المقدرة على تخم

وسيلة إعالمية أخرى لنفس رموز 
  .ومكونات الرسالة اإلعالمية

المقــدرة علــى التواصــل لمــدى 
مصداقية القائمين علـى الرسـالة   

  .اإلعالمية
تحديد معاني الرموز 
ــه مــن  ومــا تكون
ــل   ــات داخ ارتباط

  .الرسالة اإلعالمية

استخراج معاني أخـرى مـن   
الرسالة اإلعالميـة بابتكـار   

ــات  وإضــافة رمــوز ومكون
  . أخرى

تعليل أسـباب اخـتالف التغطيـة    
اإلعالمية للموضوع وفقًـا لنـوع   

  .الوسيلة اإلعالمية

تحديد أنسب الوسـائل اإلعالميـة   
  .لتغطية الرسالة اإلعالمية

 
  من إدراك  الفرديتمكن ؛ بمهارة الوصول إلى الرسالةمهارة تحليل الرسائل اإلعالمية؛

ا يكـون  غالب- من الرسالة، والفهم القائم على المعنى الظاهر للرسالة المعاني البسيطة والظاهرة
والغرض من تركيب الرسالة بطريقة معينة، وكيفية  ،لكن تحليل طريقة تركيب الرسالة ،-اخاطًئ

وتحليل الرسائل اإلعالمية، مهارة تنطوي  .اإلعالمية ا أعمق للرسالةاختيار مكوناتها يمنحنا فهم
ناقد؛ وتعني قُدرة الفرد على اختبار تصميم شكل الرسـالة اإلعالميـة وهيكلهـا    على التفكير ال

وتسلسلها بحيث يمكن له أن يستفيد من مختلـف المضـامين الفنيـة واألدبيـة واالجتماعيـة      
هنـاء  (واالقتصادية التي تحتويها، وبالتالي المقدرة على فهم السياق العام للمضامين اإلعالميـة  

 .)٦٠، ٢٠٠٨، محمد
  

فامتالك الفرد لمهارة التحليل تجعله يتعرف على أجزاء الرسـالة وجوانبهـا الداخليـة،    
فيتوقف عن التعامل مع الرسالة اإلعالمية ككيان كلي، وبذلك يتمكن من تقدير قيمتها وفهمهـا  

  :، باإلضافة إلى)١٨٥، ٢٠١٠، سماح محمد(بشكل سليم 
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 بؤ بالنتائجاالستفادة من المعارف والخبرات السابقة للتن. 
  الغرض، والجمهور، ووجهة النظر، والشـكل،   :ومنها: باستخدام مفاهيم الرسائلتفسير

 .والنوع، والشخصيات، والحبكة، والفكرة، والحالة النفسية، والمكان، والسياق
 الـرأى، والسـبب   / التباين، الحقيقـة  / المقارنة : استخدام استراتيجيات تحتوى على /

 .والتسلسلالتأثير، والجدولة 
 

يتضمن التحليل اإلعالمي جمموعة من املفاهيم األساسية، وهي مستوحاه من املبـادئ  كما 
  :األساسية للتربية اإلعالمية، باإلضافة إىل ما يلي

 تلقي والنص والثقافةتفسير المعنى وبناءه يتكون من تفاعل بين الم. 
 لكل وسيلة إعالمية رموزها الخاصة بها. 
 المي في فهم الناس للحياة االجتماعيةدور التعبير اإلع. 

 
 تحليل الرسالةالتربويون أسئلة رئيسية خمس للتربية اإلعالمية تساعد على وقد وضع   
؛ حيث تُمثل النقطة المحورية لتحقيق التربية اإلعالمية للطالب، من خالل ممارساتهم اإلعالمية

أن األسئلة الخمس جاءت مـن   ،Share et-al (2007, 9)ويرى . وتدريبهم على اإلجابة عليها
: مفاهيم التربية اإلعالمية الرئيسية الخمس، والتي يمكن بلورتها في الكلمات المفتاحيـه التاليـة  

  :، ثم قاموا بتحديد األسئلة التالية)التأليف، الشكل، الجمهور، المحتوى، العرض(

 ـ والسؤال هنـا   هذه الرسالة؟ابتداع / الذي قام بإنشاء من بـالمفهوم األول  رتبط م
سـخة  وليسـت نُ  "مركّبـة "ساسيات التربية اإلعالمية الذي يؤكد أن جميع الرسائل اإلعالمية أل

 .حقيقية من الواقع

 ستخدمة لجذب / ما هي األساليب؟انتباهيالتقنيات الشيقة الم ركبة الرسائل اإلعالمية م
كل أشـكال التواصـل   "و. بوعي المشاهدباستخدام تقنيات إعالمية لها قوانينها الخاصة بها، للتالعب 

 .سواء أكانت الصحف أو برامج التسلية التلفزيونية أو أفالم الرعـب لهـا أسـاليبها الخاصـة بهـا     
زيد من وتيرة الخوف، ولقطات الكاميرا القريبة تدل على الحميمية، والعنـاوين  رعبة تُفالموسيقى الم

اللغة  أن والنحو واالستعارة للغة اإلعالمية، وال سيمافهم نظام القواعد ف. العريضة تشير إلى األهمية
الصوتية والمرئية التي يزيـد  مكن أن تصل إلى أبعد مما هو عقالني إلى أعماق صميمنا العاطفي، ي
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ساعدنا ألن نكون أقل عرضـة للتالعـب  من تقديرنا واستمتاعنا بالتجارب اإلعالمية إضافة إلى أنه ي 
 ".واالستغالل

 مكن لختلفةكيف يختلفين فهم هذه الرسالة اإلعالمية بصورة ملفهمي  ألشخاص الم
يالحظ  ختلف فقدختلف مشاربهم يفهمون الرسالة اإلعالمية ذاتها بشكل مفالناس على م أنا لها؟
أخـر   فردذكر أن الرسالة اإلعالمية شبيهة بتجربة أليمة مر بها، ولكن الرسالة نفسها تُ فرد ما

ي حياته، وتتعدد انطباعات الناس حول الرسـالة بتعـدد خبـراتهم وثقافـاتهم     ناسبة سارة فبم
ـ ي، فأنه تنوع استجابات اآلخرين للرسالة الفردومستوياتهم المعرفية، ولو تأمل  درة صبح أكثر قُ

 .على تحليل الرسالة

     الحظة الواردة أو المحذوفـة فـي الرسـالةما هي القيم وأساليب الحياة ونقاط الم
الرسالة اإلعالمية ينطلق من بيئة معرفية، أو أيديولوجية أو سياسية، ويتأثر  إن تقديم ية؟اإلعالم
ركبة، سندرك أن من قام بتركيب الرسـالة سـيقوم   درك أن الرسالة اإلعالمية موعندما نُ بالبيئة

 إليزابيـث ثومـان  ولذلك تؤكد . بإبراز ما يتفق مع قيمه وقناعاته ويحذف ما يتعارض مع ذلك
هـم  ركب فإنها تحمل نصا مبطنًا يبرز المتُ بما أن وسائل اإلعالم" على ذلك بقولها )٣٧، ٢٠٠٨(

 .من األشياء واألشخاص حسب رأي أولئك القائمين على صناعتها على األقل

حتى اإلعالنات التجارية تحكي قصصـا   ،اأيض وسائل اإلعالم رواة للقصصكم تُعد     
. صص شخصيات ومواقع وحبكة ذات بدايـة ووسـط ونهايـة   سريعة وبسيطة وتتطلب هذه الق

ثم مـزج ذلـك مـع األنمـاط الحياتيـة والمواقـف        ،الشخصية وجنسها وعرقهاعمر اختيار ف
والتصرفات المصورة، واختيار الموقع أكان ريفيا أم مدنيا؟ فقيـرا أم ثريـا؟ واألفعـال وردود    

الطرق التي يتم من خاللها غرس القـيم فـي    األفعال التي تقوم بها في الحبكة ما هي إال بعض
 ."العرض التلفزيوني أو الفيلم أو اإلعالن

  حدداتلماذا ُأرسلت هذه الرسالة؟إلى التربية اإلعالمية تمت اإلشارة في م عظم أن م
الرسائل اإلعالمية تهدف إلى كسب المـال أو ممارسـة النفـوذ السياسـي والتـأثير      

 .األيديولوجي
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شكل البتوضيح خطوات التحليل اإلعالمي يف  )٢٦، ٢٠١٠(عبد الحكيم  ساميةقامت و  
  :التحطيطي التايل

  
  
   
  
 

  "بتصرف" خطوات التحليل اإلعالمي) ٩(شكل 
  

  .اإلعالمية ئلرساتحليل المصفوفة مهارات والجدول التالي يوضح 
  )٤(جدول 

  اإلعالمية ئلرساتحليل المصفوفة مهارات 
  اإلعالمية ئلرساليل التحمصفوفة مهارات   المهارة

الفهم الحرفـي  
ــالة  للرســـ
اإلعالميــــة 

  ).االستيعاب(

شرح مدى كفـاءة  
األدلة المستخدمة فى 

  .المادة اإلعالمية

توجيه األسـئلة السـتنباط   
المعلومات المقدمـة فـي   

  .المادة اإلعالمية

ربط األداء اللفظي بـاألداء  
غير اللفظي لمعـد المـادة   

  .اإلعالمية ومقدمها

ــة ــتماع أو  متابع االس
المشـاهدة أو القــراءة  
إلدراك مابين األجـزاء  

  .من عالقات
الفهم التفسيري 
ــالة  للرســـ
اإلعالميــــة 

  ).النقد(

ــادة  ــل المـ تحليـ
اإلعالمية وتقويمها 
فى ضـوء معـايير   

  منهجية

االلتزام باألمانة فى عرض 
وجهة النظـر للموضـوع   
الذى قرأه أو أستمع إليه أو 

  .شاهده

عالميـة  يشتق من المادة اإل
  .وما يتفق أو ينتقض رأيا ما

إعطاء انطباعا مناسـبا  
ــالة   ــمون الرس لمض

ينتقـــد (اإلعالميـــة 
  )بموضوعية

الفهم التطبيقـي  
ــالة  للرســـ
اإلعالميــــة 

  ).التفاعل(

تدوين المالحظـات  
ــا   ــات لم والتعليق
يستمع إليه أو يقرأه 

  . أو يشاهده

طرح أسئلة إبداعية حـول  
  .مضمون الرسالة اإلعالمية

تقديم أحكام حول الموضوع 
الذى تم تقديمه عبر وسائل 
اإلعالم، ويدعم األحكام بأدلة 

  .مقنعة

إضافة أفكـار جديـدة   
للموضوع المقـروء أو  

  .المسموع أو المرئي

 
  كمـه  مهارة نقد الرسائل اإلعالمية؛صدر حمن خالل هذه المهارة يستطيع الفرد أن ي

  .اءاته المعرفية، وهي تعتمد على التفكير الناقدعليها وتقويمها من خالل مقارنتها ببن
    

الرسالة اإلعالمية 
ــرد أو   ــاج ف نت

 .مؤسسة

تكـوين التفاعـل   
ــي   ــين المتلق ب

 .والثقافة والنص

 

الرسالة اإلعالمية 
يتم إنتاجها فـي  

 .سياقات عدة

 

الرسالة اإلعالمية 
تحتوى على عدة 

 .رموز

 

فهم الناس للحياة 
 .االجتماعية

 

 خطوات التحليل اإلعالمي
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التحقُـق مـن المعلومـات    : "التفكير الناقـد بأنـه   )١٩، ١٩٩٢(إبراهيم كرم ويعرف 
، كما أن مهارة التفكيـر  "ومصادرها، والخروج باستنتاجات تتعلق بالحقائق واآلراء المطروحة

نمية لدى كل فرد؛ وذلك بإعداد الخبـرات  الناقد تنطلق من فرضية أنها مهارة قابلة للتطوير والت
" والمهارات الالزمة لتحقيقها، وبتوافر مشرف لديه الخبرة الكافية باستخدام مادة دراسية محـددة 

على أن التفكير الناقد يعد مـن المقومـات األساسـية     Smithويؤكد . )٤١، ٢٠١١، وليد رفيق(
ات، وانتشرت وسائل اإلعالم بشـكل كبيـر،   للمواطنة الفاعلة، ففي هذا العصر اتسعت المعلوم

وكثرت فيه الدعايات والشائعات، فكان البد للفرد أن يكون قادرا على التفكيـر الناقـد؛ لكـي    
فتـدريس  . )٨٢، ٢٠١٢، نادية حسـين (" يستطيع الحكم على مصداقية هذه المعلومات وتصنيفها

بالمشاهدة الناقدة، وهي مجموعة مـن  مهارات التفكير الناقد يؤدي إلى ما أسماه بعض الباحثين 
المهارات العليا التي يتمكن من خاللها المشاهد من النفاذ إلى الطبقـات المتعـددة للمضـامين    

  .)١١، ٢٠٠٧، راشد بن حسين(اإلعالمية، ذلك من أجل الوصول إلى المعاني التي تخدم أهدافه 
  

علـى النحـو    ،Beyer (2002, 17-20)والتفكير الناقد يتطلب مهارات معينة حـددها  
  : التالي
 يالت الحقائق بين التمييز األهـواء  أو اإلدعـاءات  وبين صحتها من التحقق أو إثباتها مكني 

 .الشخصية
 ال غير اإلدعاءات وبين بالموضوع العالقة ذات واألسباب المعلومات بين التمييزبه رتبطةم. 
 برللخ الحقيقية الدقة وتحديد المعلومات مصدر مصداقية مدى تحديد.  
 ةاإلعالمي المضامين يف المزاعم أو الغامضة الحجج أو البراهين على فالتعر.  
 على فالتعر اإلعالمية المضامين يف واألكاذيب غالطاتالم. 

  

أن التفكير الناقد كمفهوم نفسي يتضمن عددا من  )٣٤٥، ٢٠١٢(أحمد الزق وقد أوضح 
ك عديد من التصنيفات لمهارات التفكير الناقد تبعـا لتعـدد   المهارات الفرعية، لذلك نجد ن هنال

 Watson“ل من كُتعريفاته وأطره النظرية المفسره له، لعل من أشهر تلك التصنيفات، تصنيف 

& Glaser” ٢٠٠٨( مفلح دخيل، أوردها مخس مهارات فرعية إىلالتفكري الناقد  اللذان قد صنفا ،

  :وهي ،)٩٢
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  سلمات أوقصد به معرفة الفكر االفتراضات؛معرفة المة أو القضية المراد التحقُـق  وي
معلومات محددة أو عـدم صـدقها،    منها، وذلك من خالل القُدرة على التمييز بين درجة صدق

 .والتمييز بين الحقيقة والرأي، والغرض من المعلومات المعطاه

 حاولة تحد التفسير؛اهرة، وذلك مـن خـالل   يد األسباب الكامنة وراء الظيقُصد به م
تحديد المشكلة، والتعرف على التفسيرات المنطقية، وتقرير ما إذا كانـت التعميمـات والنتـائج    

 .المبنية على معلومات مقبولة أم ال

 عني استخالص مجموعة من الحقائق، وإدراك صحة النتائج أو خطئها في  االستنتاج؛ي
 .ضوء الحقائق المعطاه

 عني الق ؛طاالستنبامكن الحكم في ضوء يدرة على معرفة العالقات بين الوقائع، بحيث ي
 .هذه المعرفة إذا ما كانت نتيجةً ما مشتقة تماما من هذه الوقائع أم ال، بغض النظر عن صحتها

 ستخلصة؛ الحجج تقويمقصد به محاولة إثبات صحة النتائج المي. 
      

تقويم ال ينبغي أن تكون عمليـة  على أن إكساب مهارة ال”William Christ“ ويؤكد 
تعليمية بيروقراطية منحصرة في أعمال وتدريبات وخبرات بعيدة عن حياة األفراد ومجـتمعهم  
واهتماماتهم ومشاعرهم، بل البد أن تتسم هذه المهارة بالمرونة والتكامل مع مختلـف خبـرات   

  .)١٨٨، ٢٠١٠، سماح محمد(" الفرد، وأن ترتبط بحياته وواقعه
  

 يكون في مقـدور  اإلعالمية ونقدها الرسالة تحليل بط مهارة التقويم بالتقييم، فبعدتوتر
على خلفيته المعرفيـة والدينيـة والثقافيـة، وتجاربـه      ا على الرسالة، بناءأن يصدر حكمالفرد 

وتحديد مـدى   وموضوعيا فنياتقييم الرسالة ، نقد الرسائل اإلعالميةمرحلة  في يعيستطوالحياتية 
  :وهذا يتضمن القدرة علىدق الرسالة وجودتها وصلتها بالموضوع؛ ص

 اإلعالمية التذوق واالستمتاع بتفسير الرسائل ختلفةذات األجناس واألشكال الم. 
 على أساس الشكل والمضمون اإلعالمية تقييم جودة الرسائل. 
 مقراطيةتحديد قيمة الرسالة باالعتماد على مبادئ الشخص الجمالية والدينية والدي. 
 الرد شفويا أو طباعة أو إلكترونيا على الرسائل المتنوعة في التعقيد والمضمون.  

كما أن عملية تقويم وتقييم الرسالة اإلعالمية تُحتّم أن يكون لدى المتلقي معايير ثابتـة      
 يمكن من خاللها الحكم على ما يستقبله من رسائل بعد تحليلها إلى مكوناتهـا األساسـية، ومـن   
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الطبيعي أن قُدرة الفرد على التقويم السليم ترتبط بشكل وثيق بوجود معايير على جودتها وثباتها 
  .وهناك نوعان من المعايير يوضحها الجدول اآلتي. )١١، ٢٠٠٧، راشد بن حسين(ودقتها 

  )٥(جدول 
  أهم معايير الرسالة اإلعالمية

  تتعلق بمحتوى الرسالة اإلعالمية معايير  معايير تهتم بالشكل الفني للرسالة اإلعالمية

 من حيث كونها خبر؛ أو رأي : نوعية المضامين اإلعالمية
 .أو حقيقة؛ أم خيال

 هل : حيث يتم طرح األسئلة التالية: مدى الثقة في المصدر
مصدر الخبر محايد؟ هل مصدر الخبر موثوق؟ هل مصدر 

  الرأي مرجع معتمد؟

 قائق العلميةمدى اتفاق المضامين اإلعالمية مع الح. 
     مدى اتفاق الرسائل اإلعالمية مـع معتقـدات مسـلمة

 .وقطعية لدى المتلقي
  ا  –مدى اتفاق الرسالة اإلعالميةمع  –حال كونها رأي

  .قيم المشاهد

 
  بواسطة هذه المهارة يستطيع األفراد التعبيـر عـن   مهارة إنتاج الرسائل اإلعالمية؛

ية وإبداعاتهم الخاصة بهـم، فمهـارة إنتـاج الرسـائل     أفكارهم من خالل إنتاج أعمالهم الفكر
: بأنه )٨١، ٢٠٠٨( مندور عبد السالماإلعالمية لها عالقة وثيقة بالتفكير اإلبداعي، والذي يعرفه 

نشاط ذهني يقوم على قاعدة كبيرة من المعلومات ومهارات التفكير، والعمليات وراء المعرفية، "
واإلبداع األصيل يعني "، "قليدي لمشكلة ما، ويمكن تعلمه وقياسهوينتُج عنه حّل غير مألوف أو ت

، أسـماء زكـي  (" قدرة الفرد على إنتاج أفكار وأشكال فريدة أو صور جديدة ومتميزة ومالئمة
٥٥، ٢٠١١( . 

أن بمقـدورهم   هذا يعنيف، بتشاركها يقوموا أو اإلعالمية الرسائل األفرادعندما يصنع ف
لتحقيق جملة من األغراض،  ؛دام الكلمات واألصوات والصور بشكل فعالكتابة أفكارهم واستخ

وبمقدورهم أيضإلبـداع رسـائلهم وتحريرهـا     ؛ختلفة من تكنولوجيا االتصالا استخدام أنواع م
  .وتوزيعها

  :، ما يلي)٣٨،  ٢٠٠٨(إليزابيث ثومان تحددها قامت التي  ومن تقنيات إبداع الرسائل
  العمليات ومراجعةوتأليف لفكر ل ق العنانإطالاللجوء إلى عمليات. 
 الذهنيالعصف التخطيط و االستفادة من. 
 قواعد استخدام اللغة إتقانال مع ما يتطلبه ذلك من توظيف الكتابة واللغة الشفوية بشكل فع. 
 ابتكار إعداد واختيار الصور بشكل فعختلفةال لتحقيق أهداف م. 
 ناء الرسائلاستخدام تكنولوجيا االتصاالت في ب. 
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 شاركة الرسائل اإلعالميةشاركة الرسائل اإلعالمية لها عالقة وثيقة : مهارة ممهارة م
بالتفكير اإلبداعي والتفكير العلمي، بواسطة هذه المهارة يستطيع الفرد نقل األفكار أو األعمـال  

إلعالم المختلفـة  إلى اآلخرين؛ لمشاركتها معهم والحصول على تفاعلهم، ذلك باستخدام وسائل ا
 مـن  فى عملية مسـتمرة فَهم  فى بناء الرسائلألفراد يشارك ا عندماف. واألدوات المتاحة لديهم

 :شاركة إىلاملُمهارة وحتتاج . تؤدى أحيانًا إلى االتصال، والتعاون والتفاعل المشاركة

 مع اآلخرين التفاعل. 
 ستخدمي التفاعل بينث الوسائل اإلوسائل اإلعالم و مدحعالمية؛ حيث يمكن للتفاعل أن ي

 .بسرعة كبيرة
 لإلنتاج لبناء أفكار أشكال ووسائل تعبير جديدة الستخدام عمل اآلخرين استخدام . 
  مسئولية وأخالقية ذيتفاعل.  

ويجب التأكيد على أن مهارات التربية اإلعالمية المقدمة لألفراد تعمل على إكسـابهم    
من خالل تعزيز قُدراتهم وإمكانياتهم، ال ليصبحوا مسـتهلكين واعـين    السلوك الواعي إعالميا

للرسائل اإلعالمية فحسب، بل منتجين مسئولين ومبدعين لها؛ أي يتأثرون بـوعي ويـؤثرون   
بمهارة، مما يمكّنهم من مشاركتها مع غيرهم والتفاعل فيما بينهم، وهو مـا يعكـس التعامـل    

  .وأدواته المختلفةبإيجابية مع اإلعالم ووسائله 

 فهـد هو نتاج تعلُم مهارات التربية اإلعالمية يوضـحها   ؛اإعالمي الواعي السلوك  
 ،االختيـار  سـن ح :اتمهـار في أربع مهارات رئيسية وهـي   )١٧٢-١٦٤، ٢٠١٠(الشميمري 
 باإلضـافة إلـى   فيهـا،  والتأثير اإلعالمية المضامين صياغة في مشاركةوالُ ،الفعال والتواصل

 اخلمـس  هاراتفاملمهارة تقييم المضامين اإلعالمية، ) ٤٦، ٢٠١٥(أحمد جمال ها، ويضيف إنتاج
الواعي السلوك مثّلت كما يلي وهي ،اإعالمي:  

 مهارة تلقي هو من يقوم باختيار و ؛االختيار سنحبعينهـا،  إعالميـة  وسيلة متابعةالم 
 لدى يبني تعددة،الم وأدبياته ختلفة،الم نبهبجوا اإلعالمي الوعي، فمرئية أو مسموعةً أو مقروءةً

مهارة تلقيالم االختيار، سنح للمضـمون  النـاجح  االنتقائي التعرض قرار اتخاذ على ساعدهوي 
 .معها ويتفاعل بها، ويتأثر تابعها،ي التي اإلعالمية وللوسيلة ناسبه،ي الذي اإلعالمي
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 رد على تقيـيم الرسـائل اإلعالميـة    هي قدرة الف تقييم المضامين اإلعالمية؛ مهارة
 .اإلعالمية ئلرساتقييم المصفوفة مهارات والجدول التالي يوضح . وتقويمها

  )٦(جدول 
  اإلعالمية تقييم الرسائلمصفوفة مهارات 

  اإلعالمية الرسائلتقييم مصفوفة مهارات   المهارة

يقــيم الرســالة  
اإلعالمية فى ضوء 
ــافي   ــار الثق اإلط
واألخالقــــــي 

  .عللمجتم

إبداء الرأي فى بعض العادات والتقاليـد  
السائدة فى مجتمعه من خـالل المـادة   

مـدى التـزام   (اإلعالمية المقدمة لـه  
الشخصيات الواردة فى المادة اإلعالمية 

  ).بأخالقيات مجتمعنا

تبرير تقليد بعض 
الرسائل اإلعالمية 
لثقافة المجتمعات 

  .األخرى

يصـــحح بعـــض 
المفــاهيم الخاطئــة 

ــواردة ــادة  ال بالم
اإلعالميــة مــن  

  .مجتمعنا

استخالص مـن المـادة   
ــض   ــة بعـ اإلعالميـ
المقترحات لعرض ثقافتنا 

  .في المجتمعات األخرى

يقــيم الرســالة  
اإلعالمية فى ضوء 
مدى مساهمتها فى 
الــوعي بالقضــايا 

  .المحلية

يربط بين تقدم المجتمـع والمشـاركة   
المجتمعية من خالل مضـامين المـادة   

  .اإلعالمية

ــن  ــتخلص م يس
المادة اإلعالميـة  
ــوار  ــة الح أهمي
ــع  ــايش م والتع

  .اآلخرين

يصـــحح بعـــض 
المفــاهيم الخاطئــة 
ــادة   ــواردة بالم ال
ــاه   ــة تج اإلعالمي

  القضايا البيئية

إصدار الحكم على بعض 
الشخصيات الواردة فـي  
المادة اإلعالميـة تجـاه   

 –بيئيـة  (بعض القضايا 
  ).أخالقية –دينية 

 
 علـى  مرسـل الُ شـجع تُو ،ةإيجابي تكون التغذية الراجعة قد ال؛الفع التواصل مهارة 

 كـون ت وقـد  طّرد،م بشكل رسلالم سلوك دعموي ويقوي شابهة،م مضامين تقديم في االستمرار
 بـل  منه ويتطلب شابهة،م مضامين توجيه على رسلالم شجعي ال وهو ،هسلبيالتغذية الراجعة 

ـ  الواعي سلوك، فالبإرسالها يقوم التي المضامين محتوى أو شكل تعديل عليه رضويفُ اإعالمي 
 .يتجسد في قدرة المتلقي في التعبير عن رأيه

 حريـة  من جعلت واالتصال اإلعالم تكنولوجيا إن ؛اإلعالمية المضامين إنتاج مهارة 
 اناشـر  صبحي أن نترنتباإل اارتباطً لديه شخص أي بإمكان وأصبح منها، مفر ال حقيقة اإلعالم
رسل وأن اإلعالمي، للمحتوى اوصانعذكرتُ تكاد ال بتكلفة العالم أنحاء جميع إلى رسالته ي. 

 مهارة عامل إن؛ الحوار في شاركةالم اإلعـالم  لوسائل المتسارع والتطور نافسةالم 
اأنماطً تيحي التعقيـب ، فوالجمهـور  اإلعالم وسائل بين بالرأي والمشاركة الحوار شجعتُ ختلفةم 
 علـى  التعليقكتابة  أو الهاتف، عبر الصوتية داخلةالمو والمجالت، الصحف في نشري ما لىع

 شـاركة، الم أنـواع  أوسع من وهو ،المضامين اإلعالمية المقدمة عبر وسائل االتصال الجديدة
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 مداخلةال وأ التعقيب، وأ التعليق، وأ الحوار، وأ السؤال، وأ بالرأي، المشاركةف. اانتشار وأكثرها
 .إليك بالنسبة أهمية مثلتُ التي القضايا في اصةًخ تقدمالم اإلعالمي الوعي على دليل

من خالل ثالث نتائج أساسـية   -ذوي مسئولية اجتماعية -ويصبح الفرد مواطنًا فعاالً   
ها ، قد حددتتشاركيه مقراطيةدي في الفاعلة للمواطنة أساسية مهارة منها تجعل ،للتربية اإلعالمية

  : فيما يلي )٤-٣، ٢٠١٣( ميري عبود

  فكر ناقد؛تعلم ماإلعالم على العمرية الفئات جميع اعتماد يزداد الحالي العصر فيالم 
 أو نمنـع  أن نسـتطيع  ال وعليــه  التواصل، حاجات ولتلبية المعلومات على للحصول الجديد
 فهـؤالء والشـباب،   الـنشء  ىلد الناقد التفكير ربينُ أن نستطيع لكننا اإلعالم، وسائل نحجب

 بحيث ؛الناقد التفكير تربية نحتاج وهنا ولين،سئوم ومربين علمينم األيام من يوم في سيصبحون
 .اإلعالمية التربية من واالنتفاع واالختيار االنتقاء كيفية وايتعلم

  بدع مسئول ومتصل فعال؛تعلم موتحليلهـا  المعلومـات  جمعهي قدرة الفرد على الم 
 الحياة في كبيرة ساهماتم قدمتُ الجهود وهذه اآلخرين، مع النظر وجهات وتشاطر الرأي ءوإبدا

 .المدنية

 تعلم عامل تغير اجتماعيتُ: المّعلـى  للتعـرف  للجمهور فرصة اإلعالمية التربية مقد 
 .السياسية والمشاركة والتواصل اإلعالمي المحتوى بين للتقارب اإلنتاجية فرص

هارات التربية اإلعالمية األساسية والفرعية من خالل قائمة المهارات ويمكن توضيح م  
  :وقد مر بناء القائمة باملراحل التالية )١١٩-١١٧، ٢٠١٥(أحمد جمال التي قام ببنائها 

 الـالزم  التربيـة اإلعالميـة   مهارات تحديد إلى القائمة هدفت؛ القائمة من اهلدف حتديد 
  .بية اإلعالميةلدى الفرد المتعلم للتر توافرها

 تعددت مصادر قائمة البناء المهاري للتربيـة اإلعالميـة، ومنهـا    ،مصادر بناء القائمة :
، (Fedorov, 2001( :المرتبطة، ومنهـا  والدراسات األدبيات بعض على الباحث إطالع

(Silverblatt, 2001(، ) ،٢٠١٣، عبد المجيـد بـن سـلمي   ( ،)٢٠١٠سماح الدسوقي(، 
جمـاالت اإلعـالم    يف جمموعة من اخلرباء بآراء واالستعانة ،)٢٠١٣، ريهام عبد الرازق(
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واإلعالم التربوي واملناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم، ومت إجازـا، ويمكـن   
 :عرضها من خالل اجلدول التايل

  )٧(جدول 
  قائمة البناء المهاري للتربية اإلعالمية 

  م الفرعية وإجراءاتها األساسية املهارات
  اإلعالمية للرسائل الوصول مهارة: أوال

   
  ١  .تحديد احتياجاته وأهدافه قبل التعرض لوسائل اإلعالم

  ٢  .يصل إلى الرسائل اإلعالمية
  ٣  .يستخدم الوسائل اإلعالمية

  ٤  .ينتقي الرسائل اإلعالمية
   

  ٥  .اإلعالمية الرسالة تحديد رموز وعناصر
   

  ٦  .تفسير رموز الرسالة اإلعالمية للوصول إلى معناها
  اإلعالمية الرسالة حتليل مهارة: اثاني

  ٧  .قراءة الرسالة اإلعالمية قراءة جيدة
  ٨  .الداخلية وجوانبها اإلعالمية الرسالة أجزاءتحديد 

  ٩  .واآلراء تمييز بين األخبار
  ١٠  .الطاتوالمغ األخطاءتمييز بين 

  ١١  .تمييز بين الحقيقة والخيال
  ١٢  .استخالص وجهه نظر المرسل

  اإلعالمية الرسالة نقد مهارة: اثالث
   

  ١٣  .تحديد مالك الوسيلة اإلعالمية
  ١٤  .تحديد المسئول عن إدارة الوسيلة اإلعالمية

  ١٥  .تحديد سياسة الوسيلة اإلعالمية
  ١٦  .داقية أو عدم المصداقيةوصف المرسل بالمص

  ١٧  .وتجرده من األهواء الشخصيةوصف المرسل بالخبرة واإلطالع 
  ١٨  .وصف المرسل باألمانة واالستقاللية



  

  
  - ١٤٨ -  

 التربية اإلعالمية؛ املفهوم واملاهية

  م الفرعية وإجراءاتها األساسية املهارات
  ١٩  .تحديد تأثير تقنيات الوسيلة على الرسالة

  ٢٠  .تحديد تأثير المحتوى إذا عرض في وسائل أخرى
  ٢١  .تحديد الجمهور المستهدف من الرسالة
  ٢٢  .تحديد استهداف الرسالة لجمهور معين

  ٢٣  .تحديد هدف المرسل من الرسالة
   

  ٢٤  .رؤية عن الرسالة اإلعالمية يكون اتجاه أو
  ٢٥  .تحديد مدى تأثره كمتلقي للرسالة اإلعالمية

  ٢٦  .تحديد المستفيدين من الرسالة اإلعالمية
  ٢٧  .ةتحديد األهداف التي تحققت من الرسال

  ٢٨  .تحديد ردود فعل الجمهور المستهدف من الرسالة اإلعالمية
   

  ٢٩  .ينتقد الرسالة اإلعالمية نقدا إيجابيا
  ٣٠  .يناقش ويتحاور حول مضمون الرسالة اإلعالمية
  ٣١  .يجد البدائل الالزمة لمضمون الرسالة اإلعالمية

  ٣٢  .يستثمر ايجابيات الرسالة اإلعالمية
  ومشاركتها اإلعالمية الرسائل إنتاج مهارة: ارابع

  ٣٣  .تحديد الجمهور المستهدف من الرسالة اإلعالمية
  ٣٤  .يستخدم اللغة اإلعالمية أو الرموز المرتبطة بنوعية الرسالة اإلعالمية لنقل المعنى

  ٣٥  .يستخدم األدوات والوسائل التكنولوجية إلنتاج الرسالة
  ٣٦  .اإلعالمية بناء على التغذية الراجعة تعديل الرسالة

   
  ٣٧  .ينتُج رسائل إعالمية بطريقة متسلسلة مترابطة، لجذب انتباه واهتمام مستقبل الرسالة

  ٣٨  .يقترح للرسائل اإلعالمية عناوين عديدة غير تقليدية
   

  ٣٩  .ينظُر إلى الرسائل اإلعالمية من زوايا مختلفة
  ٤٠  .بدقة محدد غير بموقف المرتبطة اإلعالمية األفكار من عددينتُج 

   
  ٤١  .ينتُج رسائل إعالمية بطريقة غير مألوفة

   
  ٤٢  .دقيق بشكل ماإعالمية  لفكرة ومتنوعة جديدة تفاصيل يضيف
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  م الفرعية وإجراءاتها األساسية املهارات
  ٤٣  .مكتملة زوايا عدة من التفاصيل كافة يعرف

  ٤٤  .إنتاج الرسالة اإلعالمية بوضوح يدقق في
  ٤٥  .يربط األفكار الواردة في الرسالة اإلعالمية

   
  ٤٦  .المختلفة لألفكار جديدة عناوين ووضع المعلومات ينظم

  ٤٧  .يعطي الموضوع حقه من المعالجة والتعبير
   

  ٤٨  .ميةمعنى الرسالة اإلعال يدرك
  ٤٩  .يقف على نقاط الضعف لمضمون الرسالة اإلعالمية

   
  ٥٠  .الرسائل اإلعالمية غموض لحل التسرع دمع

  ٥١  .سابقة حلول أو مألوفة معلومات خالل من على غموض الرسالة اإلعالمية اإلجابة يحاول
  اإلعالمية الرسائل مشاركة مهارة: اخامس
   

  ٥٢  .يبحث عن المضامين اإلعالمية بجميع أنواعها
  ٥٣  .يصل للمضامين الصحيحة

  ٥٤  .بصيغ عديدة تيصل إلي الملفا
  ٥٥  .يبحث عن بالصور

  ٥٦  .يميز بين المضامين الصحيحة والمضامين غير الصحيحة
  ٥٧  .”Links“ الروابط بين ينتقل

   
  ٥٨  .ية المرتبطة بموضوع الرسالة المنتجةتجميع المعلومات ذات المصداق

  ٥٩  .يستخدم المعلومات ذات المصداقية المرتبطة بموضوع الرسالة المنتجة
   

  ٦٠  .وتخزينها وحفظهايصل إلى المعلومات 
  ٦١  .يرجع إلى المعلومات المخزنة واستخدامها بسهولة ويسر

  ٦٢  .ة ويسريشارك الملفات المخزنة واستخدامها بسهول

خرباء يف اإلعالم واإلعالم التربوي؛ لبيان درجـة  ) ١٠(ومت تطبيق قائمة املهارات على     
أمهية مهارات التربية اإلعالمية بالنسبة لطالب اجلامعة، وذلك وفقًـا لتـدرج ليكـرت ثالثـي     
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ـ وقد اتفق اخلرباء على ). مهمة جداً، مهمة، مهمة نسبيا( االستجابات وهي  األفـراد  م أمهية تعل
  .ملهارات التربية اإلعالمية وتطبيقها أثناء التعامل مع وسائل اإلعالم خاصةً الطالب

  :التربية اإلعالمية إستراتيجيات .٣
  التربيـة  ناسـبة لتفعيـل   تتعدد وجهات النظر حول االسـتراتيجيات أو األسـاليب الم

 التربيـة ب مهـارات  ففي الوقت الذي ينادي فيه البعض بضرورة أن يتعلم الطـال . اإلعالمية
التربية اإلعالمية، وينادي البعض اآلخر بدمج بالتربية اإلعالمية من خالل مادة أو مقرر خاص 

، بينما ينـادي  )Jenkins, et al, 2006(اإلعالمية في المنهج بدالً من تقديمها في مادة منفصلة 
في هـذا   )CML: Center For Media Literacy, 2003(فريق ثالث بتوظيف كال المنهجين 

: أهمهـا  ،اإلعالمية عشر استراتيجيات لتدريس الثقافة اإلعالميـة  التربيةقد حدد مركز السياق 
اإلعالمية، وتوظيف النموذج  التربيةاإلعالمية في المنهج، أو تقديم مقرر كامل في  التربيةدمج 

البيئة اإلعالمية، ، وتدريس مهارات التفكير الناقد، وتحليل )Inquiry Approach(االستقرائي 
كما يقترح المركز استخدام نمـوذج الـتعلم النشـط    . ودراسة وجهات النظر المختلفة، وغيرها

)Active Learning( أو التأمـل  عينة ثم التحليل ثم التعقيبالذي يبدأ بمرحلة الوعي بقضية م 
  .فردوأخيرا االستجابة، ونتاج هذه النشاطات األربعة هو الخبرة التي يكّونها ال

يتميـز   للتربيـة اإلعالميـة   نموذجا (Freed, 2003)وعلى نحو مختلف يقترح فريد 
ميز وسـائل اإلعـالم وتقنيـات    الذي يInteractivity” “ على مفهوم التفاعليةبالتركيز الكبير 

االمعلومات الحديثة؛ فالشبكات الرقمية الممع التوسـع فـي    عاصرة هي كونية الطابع خصوص
 التـي تتـيح لألفـراد االنغمـاس     ”Broadband“ اعلية الكونية واسعة النطـاق الشبكات التف

“Immersion”  لذا فإن مهارات التفكير الناقـد والمهـارات التقنيـة    في بيئات تفاعلية كونية؛
ا هـو الـذي   ليست كافية للبقاء دون فهم طبيعة وقوة التفاعلية نفسها، وأن الفرد المثقف إعالمي

فتـاح  مGlobal Sensibility” “الكوني؛ لذلك يصبح الـوعي الكـوني    عليعترف بعمق التفا
ويقترح لتحقيـق فهـم التفاعـل    . عاصرة تفاعليةاإلعالمية، وهو ما يعني أن الحياة الم التربية

 اإلعالميـة العميقـة  للتربية اإلعالمية المعاصرة نموذجا أطلق عليـة التربيـة   الكوني كأساس 
“Deep Media Literacy”، يتكون من ثالثة مستويات هي:  

 مهارات استخدام تقنيات المعلومات وتصفح الشبكات الرقمية.  
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 مهارات التفكير الناقد لمحتوى الرسائل اإلعالمية. 

 تقدير التفاعلية الكونية. 

  :التربية اإلعالمية وتطبيق تطويرمداخل  .٤
    لية تنظـيم تطبيـق   التي تحكم عم المداخلا من تتضمن أدبيات التربية اإلعالمية عدد

التربية اإلعالمية وتتحدد في ضوئها كافة الجوانب التنفيذيـة لتصـميم موضـوعات التربيـة     
، وقد تناولتهـا عـدد مـن الدراسـات     ومجاالتها ووسائلها وطرق تقييمهااإلعالمية وتطبيقاتها 

  :لىإ المداخلع من الخلط بين التنظير والتطبيق، للذلك يمكن تقسيم هذه واألدبيات بنو

 ًاملداخل الفلسفية -أوال:  
للتمكن من فهم ودراسة التربية اإلعالمية بشكل أكثر عمقًا البد من طرح الرؤى التي     

فهم األساس الفلسفي الذي يتحدد في ضوئه كافة الجوانب المنهجية التـي   خاللتحكمها، ذلك من 
ك عدة مداخل تحكم تنظـيم  ، ويتضح من أدبيات التربية اإلعالمية أن هناالدراسةستتعرض لها 

 مـع التطـور التـاريخي لمفهـوم التربيـة     وقد ظهرت تلك المداخل عملية التربية اإلعالمية، 
الدراسة الحالية ووفقًا لرؤية القائمين عليها، وأهدافهم من نشر هذا المفهوم، وتعرض  اإلعالمية،

اعتدال التأثير، ومـدخل   مدخل: مدخلين يعدان أكثر المداخل رسوخًا ووضوحا في الرؤية وهما
وكٍل له فلسفته، ويجـب   متقدمةوالتقليدية ال ينبثقان من رؤية التعليم ذاتهالدراسات الثقافية، وهما 

التأكيد على أن تطبيق أحد المدخلين دون اآلخر يحكمه بعض األهداف المرتبطة بالسياسة العامة 
ته لدور التربية اإلعالميـة ومناهجهـا،   كل مدخل فلسفته وأهدافه ورؤيفلللدولة وسياسة التعليم، 

شـريفة رحمـة   (، )١٩٣-١٩٢، ٢٠١٠، سماح محمد( ونستعرض فيما يأيت كالً من هذين املدخلني
  :)٧٣-٧٢، ٢٠١٣، اهللا

 مدخل اعتدال التأثري -املدخل األول:  
مثـل منـاهج التربيـة    مدخل التحصين أو الحماية أو التدخل، وهو ي يطلق علية أيضا    

بكرة لالعتراف بأهمية تدريس التربية اإلعالمية فـي  عد أحد المحاوالت المبكرة، ويية الماإلعالم
نذ الستينيات حتى ثمانينيات القرن الماضي ليغلب على منـاهج  المدارس، وقد ساد هذا المدخل م

التربية اإلعالمية الموجودة في ذلك الوقت بالمدارس، واشتقت فكرة هذا المـدخل مـن البحـث    
صاحبها من قلق وإدانة لوسائل اإلعالم، وإلقاء اللـوم  قليدي في تأثيرات وسائل اإلعالم وما يالت
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وأصبح هذا المدخل يمثـل جـزءا مـن بـرامج     ، عليها في العديد من مظاهر الخلل االجتماعي
اليونسكو، ذلك عندما طالبت بضرورة إعادة توجيه النشء والشباب نتيجة قوة الرسائل المكتوبة 

مسموعة والمصورة، وتحديد المهام التي يقوم بها التعليم حتى يسـتطيع أن يـوفر الوسـائل    وال
الضرورية لتحليل المعلومات وتفسيرها بطريقة ناقدة والتي تُبث من خـالل وسـائل اإلعـالم،    

  .به الثقافية لتكنولوجيا االتصالوحتى تُكون لدى الطالب دراية بجوان
  

؛ أن لوسائل اإلعـالم العديـد مـن    أولهما: ن أساسيينعلى افتراضيوهذا المدخل يقوم 
؛ أن التدخل في نظـام  وثانيهماالتأثيرات التي تكون في أغلبها ضارة بالتنشئة السليمة لألطفال، 

  .التعرض يمكن أن يقلل من درجة هذه التأثيرات
  

الهدف مـن  وينظر المدخل لوسائل اإلعالم دائما بمنظور من الشك والريبة فيما تُقدمه و
ورائه، حيث يرى هذا المدخل أن جمهور وسائل اإلعالم عامة والنشء خاصة متلقون سـلبيون  
لما يقدم إليهم، وهم في حاجة إلى حماية في ظل تلقيهم ما يعرض عليهم بتفكير بسيط وأقل عمقًا 

همة المم من كشف ورؤية خدع وخفايا وسائل اإلعالم، لذلك فإن ممكَّنُهعلمين ودورهم فـي  ال ي
ضوء مدخل اعتدال التأثير ينصب في حماية األطفال، وتحذيرهم من شرور وسـائل اإلعـالم   
وبعض مخاطر مضامينها، وجهود المعلم في ضوء هذا المدخل عنصر أساسي، كونه المهـيمن  

عمليـة  على عملية التعليم، والمحرك األول واألخير لكل جوانبها، ونتيجة التغيرات الحادثة في 
التعليم والتعلم، أصبح هناك اعتراف لدى بعض التربويين بأن مدخل الحمايـة ال يصـلح فـي    
ممارسة العملية التعليمية إزاء ما تعرضه وسائل اإلعالم، خاصة عندما يتعلق األمر بالمجـاالت  
التي تُعني بها التربية اإلعالمية بشكل أساسي، وما يتعرض له الطُـالب فـي مجـال ثقـافتهم     

متعتهم الخاصة، فقد يميلون إلى مقاومة أو رفض ما يوجههم به المعلمون، ومن هنا ظهـرت  و
الحاجة إلي معرفة خبرة الشباب إزاء وسائل اإلعالم، بدالً من أن تبدأ العملية بتوجيـه األوامـر   

  .(Buckingham, 1993, 22-28) ,(Divina, 2008, 173) ,(Ferguson, 1999, 257) من المعلم

 مدخل الدراسات الثقافية -ل الثايناملدخ:  
ساد مدخل الدراسات الثقافية حديثًا في مناهج التربية اإلعالمية والذي يتفق مع التربية   

التقدمية التواصلية ويعد تحديا لألوضاع التقليدية للتعليم التي تعلـو بالثقافـة العليـا والمعرفـة     
فالمنظور الفلسفي . اها المعلم لينقلها ويلقنها لطالبهاألكاديمية النظرية البحتة كمعرفة صحيحة يتلق

لهذا المدخل يؤكد على أن الطالب يمتلكون خبرات مع وسائل اإلعالم بما يمثله ذلك من جوانب 
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نتيجـة  " مدخل الشُهرة"، ويسمى هذا المدخل بـ  (Buckingham, 1993, 29)ثقافية شائعة لديهم
ر شُهرة وشعبية لدى الطالب، كما يطلق عليـة أحيانـا   لتركيزه على النصوص اإلعالمية األكث

وفقًا لما يراه الكثير من المعلمين الرافضين له الرتباطه بكثيـر مـن   " مدخل الصفوة أو النخبة"
المخاطر، وتركيزه على الجوانب الثقافية والوجدانية كونه يعد مدخالً غير منتج من وجهة نظـر  

ليدي، وقد مر هذا المدخل بعدة مراحل غيـرت مـن الممارسـات    المتمسكين بالتعليم بشكله التق
  .(Masterman, 1990, 391-392)الخاطئة له واستقرتُ أسسه التي اعتمد عليها فيما بعد 

  

فرواد هذا المدخل لديهم منظور إيجابي ومبهج تجاه وسائل اإلعالم ينبع جزئيـا مـن   
يبهم من ضيق وملل يواجههم في حياتهم قدرتها الظاهرة على أن تخرج الناس من بعض ما يص

فهم يرون أن استعمال الطالب لوسائل اإلعالم والتعرض لما تُقدمه لـه جانـب مـن    . اليومية
السعادة والمتعة ال يمكن إغفاله، وبالتالي يجب االهتمام بالجوانب الوجدانية بجانـب الجوانـب   

تم تقديمه عبر وسائل اإلعالم في إطـار  المعرفية، ومدخل الدراسات الثقافية يقوم على رؤية ما ي
إيجابي بعيدا عن الحكُم علية فقط في حدود النص اإلعالمي، وبالتالي تمتد النظرة إليـه لمجـال   
أوسع يرتبط بالتحليل الناقد له وفهم ما وراءه من قضايا، فهو يسعى لتمكين الطُالب مـن بنـاء   

ف األشكال اإلعالمية حتى السيئ منها، بمعنى معان مختارة منتقاة لحياتهم عبر استهالكهم لمختل
تمكينهم لكي يكونوا مشاهدين وقراء ومستمعين ناقدين واعيين ال يمكن خداعهم للتفكير في شـئ  
هم ال يريدون التفكير فيه، بالتالي تنمية قُدراتهم في أساليب االستقصاء والتحليل والنقد للنصوص 

ل إلى المعاني الحقيقية للرسائل اإلعالمية، باإلضـافة  اإلعالمية ليتمكن معها الطالب من الوصو
إلى إثراء جوانب االستماع والمتعة التي قد يحصلون عليها، فيتعلمون المزيـد مـن المعـارف    

 ,Ferguson) (Masterman, 1990, 391-392)ويصبح باستطاعتهم إنتاج المعرفة الخاصة بهم 

1999, 257) (Buckingham, 1993, 224) (Ladislaus, 2000, 20).  

  التمكنيمدخل  -الثالثاملدخل:  
 أن كال المدخلين خاطئ وغير مبررا تربويا، خاصةً Ferguson (1999, 257-258) يرى

فمهمـة  . مع التمسك بهدف مقاومة تأثيرات اإلعالم كما هو واضح في مدخل اعتـدال التـأثير  
ئل اإلعالم وليست مهمـة المعلـم   التربية اإلعالمية ليست حماية وإنقاذ الطالب من شرور وسا

تبطين عقول الطالب ببطانة تحفظهم بعيدا عن شرور وسائل اإلعالم، فهي ليست نقـدا وإدانـة   
بدون الفهم، فالنظر دائما للسيئ يقدم نشاطًا مدمرا وهادما، كما أن التربية اإلعالمية ليست مدحا 

م، بالتالي فالخالف الفلسفي بين المدخلين يتضـح  لتجربة الفرد السعيد والسارة مع وسائل اإلعال
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في أن مدخل اعتدال التأثير لديه ميل لرؤية السيئ فقط، ويرى المتبنون له أن لديهم هدفًا أخالقيا 
عالي الدرجة، وأن عليهم حماية عقول الطالب مهما كان الثمن، أما مدخل الدراسـات الثقافيـة   

دوه للربط بين الصغار واالستمتاع بما يتعرضون له فـي  لدية ميل لرؤية الجيد فقط ويسعى مؤي
  .وسائل اإلعالم

ويجب أن ينظر إلى التربية اإلعالمية بمنظور المدخل الشامل الجامع لمميـزات كـال       
  .المدخلين، ويتحقق ذلك بمعالجة أوجه النقد المقدم للمدخلين

 ااملنهجيةاملداخل  -ثاني:  
ضـمن  ا تصميم منهج التربية اإلعالمية وكيفية إدراجه التي يتم من خاللههي المداخل   

محمد عبـد  (، و)٢٠١٠سماح الدسوقي، ( و ،) ٢٠٠٩بدر الصالح، ( : المناهج الدراسية األخرى
  .)٢٠١٢ الحميد،

  املنهج التكاملي للتربية اإلعالمية مدخل -األولاملدخل: 
قصد به تكامل التربيـة  ة يهو منظور تنظيمي للتربية اإلعالمية داخل القاعات الدراسي    

دمج موضوعاتها وأنشطتها وتطبيقاتها ؛ وذلك من خالل اإلعالمية مع المناهج الدراسية األخرى
ا من عناصر كل منهج من المنـاهج  ، بحيث تكون التربية اإلعالمية عنصرخرىمع المناهج األ

أجزاء  ا منط الميداني جزءالعملية والنشا االدراسية ويكون محتوى التربية اإلعالمية وتطبيقاته
اإلعالمية فـي   التربيةعظم ساعات النشاط إلى ، كما يتم توجيه مالمنهج بأسلوب مخطط ومنظم

التصـوير الفوتـوغرافي   : ، ومنهـا ومن خالل الهوايات الشخصـية التقديم والعرض واإلنتاج 
المعلمـون  ، ويتنـاول  وغيرهـا  ،بالصوت والصـورة  برامج الكمبيوتر الخاصة والتلفزيوني،

بحيث تكون ذات معنى فـي   ؛موضوعات التربية اإلعالمية في سياق األحداث والوقائع الجارية
وقد انبثق هذا المدخل من تلك رد عنصر دخيل على المنهج الدراسيجسياق المنهج وليست م ،

ل المبادرات األولية للتربية اإلعالمية التي وجد أنها تبلورت عبر المناهج الدراسية مـن خـال  
متعلقـة بـاإلعالم وربطهـا    علمين متحمسين رأوا أن بإمكانهم طرح كثير من الموضوعات الم

  .بمناهجهم الدراسية

  

  



   

 
  

 التربية اإلعالمية؛ املفهوم واملاهية

- ١٥٥ -  

  املواد الدراسية املتكاملة مع التربية اإلعالمية -الثايناملدخل: 
ـ هي المواد الدراسية التي ي     ة اإلعالميـة وأهـدافها   م إحداث تكامل بينها وبين التربي

طبقه غالبية الدول التي أدرجت التربية الذي تُ المدخلهو  المدخل، وهذا ا بدرجة ماوموضوعاته
 –األداب  –اللغـات  (ك المواد التي تم التكامل معها ، ومن تلاإلعالمية ضمن خططها الدراسية

  .)الدراسات االجتماعية –الفنون 

  تدريس التربية اإلعالمية كمنهج مستقل -الثالثاملدخل: 
ـ ، الذي يالمداخل التطبيقية للتربية اإلعالميةهو أحدث      ا ركز على التحليل واإلنتاج مع

، وهو االتجـاه الـذي   ه وكيفية استقباله واالستجابة لهمن خالل تدريس مهارات اإلعالم وتقنيات
سـتقل  حيث تدعم المنهج الم )١٩٩٠تولوز، (ر طبقه مجموعة المستوى األول في تصنيف مؤتمتُ

مية على المستوى الوطني واإلقليمي ببرامج تدريب المعلمـين علـى المسـتوى    للتربية اإلعال
، إضـافة لـدعم   تخصص محدد في الدراسات اإلعالميـة الجامعي لتعطي شهادة في التربية مع 

علمين ببرامج تنمية مهنية ودورات صيفية تمكنهم من تطوير معارفهم ومهاراتهم فـي هـذا   الم
  .المجال 

هذا االتجاه أنه عامال مشجعا للتعبيـر الشخصـي والحصـانة     وفي حين يرى مؤيدو    
ألكثـر مـن    المتعلمـين الذي قد يدفع ) اإلنتاج(ده معارضوه  لتركيزه على تعليم الثقافية ، ينتق
يحتـاجون  ال  المتعلمين، لكن الدراسات تشير إلى أن جانب النقدي للثقافة الجماهيريةاالنشغال بال

  .بل أنهم بحاجة لترشيد خبراتهم في اإلنتاجمي لمن يعلمهم اإلنتاج اإلعال

  :التربية اإلعالميةاجتاهات تعليم  .٥
التربيـة  اتجاهـات تعلـيم    )١١٦، ٢٠١٣( العربي لـدول الخلـيج  مكتب التربية حدد     

هو استخدام التربية اإلعالمية في العملية التعليميـة   االجتاه األول؛: ؛ على النحو التالياإلعالمية
يقوم على دمج التربية اإلعالميـة فـي المنـاهج أو تقـديمها      االجتاه الثاين؛ياتها، في كافة مستو

ينـادي بتقـديم   االجتاه الثالث؛ كمقررات مستقلة أو اختيارية أو كجزء من النشاطات الالصفية، 
يـة  بث الترب االجتاه الرابع؛التربية اإلعالمية خارج التعليم الرسمي، في األندية ومراكز الترفيه، 

اإلعالمية في آليات وبرامج التعليم من بعد من خالل اإلنترنت والدوائر التلفزيونيـة المغلقـة،   
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تضمين التربية اإلعالمية في برامج التعليم مدى الحيـاة مـن خـالل اإلعـالم      االجتاه اخلامس؛
  .بصورة عامة

  :ناظرات السبع للتربية اإلعالميةاملُ .٦
ت سبع تؤثر بشكل كبير في كيفية تصـميم منـاهج   مناظرا Sonia (2004, 4-5)حدد     

وهذه املُنـاظرات  التربية اإلعالمية، وهي تُعد نقاط خالف في المجتمع حول التربية اإلعالمية، 
  :تدور حول النقاط التالية

 ا من وسائل اإلعالميجب أن يكون الجمهور محمي. 

 ينبغي أن نستخدم النصوص الشعبية في التربية اإلعالمية. 

 ب أن يكون هناك عنصر اإلنتاج في منهج التربية اإلعالميةيج. 

 يجب إدراك األفكار واألنشطة السياسية في منهج التربية اإلعالمية. 

 ينبغي أن يتعلم الطالب التربية اإلعالمية في المراحل الدراسية األولى لهم. 
 دمجة مع المناهج استقلة أو ملحاليةيجب أن تكون التربية اإلعالمية مناهج م. 

 :مناذج التربية اإلعالمية .٧
 ،التي تناولت نماذج التربية اإلعالميـة  المرتبطةاألدبيات والدراسات  بدراسة وتحليل  

. وجد أن هناك نوعين من النماذج التي أعتمدت في بنائها على البناء التكاملي للتربية اإلعالمية
  :ويمكن تقسيم تلك النماذج إىل

مثـل   ،بين الجماليات والثقافة االجتماعيةا النماذج التي جمعت ومنه :مناذج أساسية    
 ، ونماذج دمجت بـين (Baranov, 2002) ، (Penzin, 1987)،(Usov, 1989; 1998) :نموذج

ـ انم، و(Bazalgette, 1989) :مثل نموذج ،المعلومات والتربية األخالقيةوالجماليات  ت ذج جمع
  .(Fedorov, et al, 2001)، (Silverblatt, 2001) :مثل نموذج ،البرجماتيةوالمعلومات  بين

كـل   ومنها نموذج، هي نماذج فرعية قد جمعت بين النماذج االساسية :مناذج فرعية    
  .)٢٠١٥( نموذج أحمد جمال، و)٢٠١٠( الشميمريفهد  :من
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  :وفيما يلي عرض هلذه النماذج بشئ من التفصيل  
  :النماذج األساسية -أوالً

  :النماذج األساسية، وفيما يأتي أكثرها شيوعا توجد العديد من    
 قام هذا النمـوذج   :الجمع بين نماذج الجماليات والثقافة االجتماعية -النموذج األول

ويمكـن  . نظريات الجمال والدراسات الثقافية للتعليم اإلعالمـي على أساسي فكري، جمع بين 
كما يهدف هذا النمـوذج  ، مية واألنديةهذا النموذج في كافة أنواع المؤسسات التعليتطبيق هذا 

 :لتحقيق عدة أهداف، منها

 التذوق الجمالي والبصري والصوتي والعاطفي والفكري تنمية. 
  الرابط–الخالق  –المنطقي –التخيلي(أنواع عديدة من طرق التفكير تنشيط.( 

  عالمياإلدراك والتفكير والتحليل والتفسير والتقييم الجمالي للنص اإلإكساب مهارات. 

  الشفوية وتحليل المعلومات الجديدة والسعي للفنون والنشاط اإلبداعيتحقيق االتصاالت. 

  تعلُم ختلفـة للفنـون   مهارات نقل المعلومات في الفصول واالنطباعات عن الصـور الم
والبيئة بمتعددة الوسـائط ساعدة تقنية المعلومات الم “multimedia”   التربيـة وإدمـاج 

حيـث   ؛وأنشطة أوقات الفراغ للطالب اتخارج المقررلدراسة والمناهج اإلعالمية في ا
كالتايلنشاطات أربعمكن متييز ي ،: 

 تعلم فنون اإلعالم وقواعد عملها في الحياة االجتماعية. 

 البحث عن رسالة في نص إعالمي عبر المكان والزمان في صورة قصة. 
 تفسير وتقيم النتائج والقيم الجمالية للنص. 

  فني إبداعي يقوم به الطالبنشاط.  

عدة أقسام تحتوى على بناء تكاملي للتربية اإلعالمية، وذلـك  ويتكون هذا النموذج من   
  :، وهياألفكار الرئيسة المذكورة أعاله بناء على

  قدمةتعريف ونص إعالمي والمعايير الرئيسة للتقيـيم وعمليـة   : اإلعالمية التربيةفي م
 .تكوين النص اإلعالمي

 ونماذج  ،وسائل اإلعالم ،وسائل تكوين الصور وثقافة: ، منهااإلعالمية التربيةفي اقع الو
 .تنميتها
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  ورسم صور لنماذج وعي اإلنسان وكيف يتصور اإلنسان العالم مـن  تقنيات االتصاالت
 .حوله

  والبيئة وفضاء المعلومات والتفسير من خالل الكلمة والموسيقى والصورةاإلنسان. 

 لقدرات خصائص المجتمع الرقمي وتأثير اإلعالم الحديث واستخدامات ا: ميةاأللفية الرق
  .الكامنة لتقنية االتصاالت

  قام  :تنمية التذوق الجمالي والبصري والصوتي والعاطفي والفكري -الثانيالنموذج
؛ أي الجمع الجماليات بالمعلومات والتربية األخالقيةهذا النموذج على أساسي فكري، جمع بين 

ويمكن تطبيق هذا . النظريات الجمالية واألخالقية للثقافة اإلعالمية دون تحديد نظرية معينةن بي
كما يهـدف هـذا   ، يم اإلضافية والثقافية المتكاملةالنموذج في الجامعات واألندية ومراكز التعل

 :النموذج لتحقيق عدة أهداف، منها

  اتربيةمواطن ملتزم أخالقي. 

  اس نصوص اإلعالم الفني واكتساب التذوق الجمـالي الرفيـع   الشخصية على أستنمية
 .والوعي بالفكر الخيالي وإدراك أن اإلعالم بناء فني وليس انعكاسا للواقع

  الحاجة لدراسة الفنون والقدرة على تفسير النصوص اإلعالمية واالهتمـام بتـاريخ   تفهم
 .اإلعالم

  على تفسير عناصر النصوص اإلعالمية ولغتهاالقُدرة. 

  على المهارات البصرية والتأمل بعد المشاهدةالتدرب. 

  الجماليات الرفيعةالتربية على تذوق. 

  الثقافية للتواصل مع الفن الجاد بدالً من الرخيصالحاجة. 
  للجمهور والقيم والمبادئ الثابتةالتنمية األخالقية. 

 ضـافية ونشـاطات   يدمج التعليم اإلعالمي في المدارس والمناهج الخارجية اإل: التطبيق
  .أوقات الفراغ للطالب من خالل تفسير النصوص اإلعالمية واإلبداع والنشاط الفني

ويتكون هذا النموذج من عدة أقسام حتتوى على بناء تكاملي للتربية اإلعالمية، وذلك   
  :، وهيعلى األفكار الرئيسة املذكورة أعاله بناًء
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  قدمةالفيلم وتاريخ التصوير السـينمائي واإلدراك  في الجماليات ودراسة الفنون خاصة م
 .الجمالي آلي فيلم

  عملية تطبيقية ونظريةمجاالت. 

  المشاكل في البحوث الحديثةتحدى. 

  تحليـل   هذا النمـوذح علـى   ويعمل :جمع المعلومات بالبرجماتية -الثالثالنموذج
ارات االتصالية اإلبداعية، اإلعالمية، والمه بالتربيةوسائل اإلعالم وتنمية المعرفة يللشخصيات ف

والفكر النقدي ومهارات اإلدراك الكاملة والتفسير والتحليـل، وتقيـيم النصـوص اإلعالميـة     
وتؤدى المعرفة المكتسبة إلى مساعدة الفـرد  . والتدرب على التعلم الذاتي باستخدام تقنية اإلعالم

 .الرؤية الناقدة للغة اإلعـالم  على االستخدام األمثل لوسائل اإلعالم بصورة كفؤة والمساهمة في
وعناصـر الفكـر   ، نظرية الثقافة االجتماعيةوقد قام هذا النموذج على أساسي فكري، جمع بين 

وأسـاس النظريـة الثقافيـة     ،واألخالق والدراسات الثقافية والبيئية، ونظرية علم األدلة ،النقدي
يب المهنـي الخـاص بوسـائل    تطوير اإلعالم يلزم ضرورة التـدر  :، يتمثل في أناالجتماعية

جتمع يدرك تصـاعد  الم، ة اإلعالم لنقده والتحدث للجمهورهناك حاجة لتعلم لغ، اإلعالم الجديدة
هذا النمـوذج فـي   ويمكن تطبيق  .وأهمية دو اإلعالم ولذلك من المهم تدريس الثقافة اإلعالمية

كمـا  ، ختلفةلمين والمعاهد المللتعليم ما قبل الجامعي أو في مقررات طويلة ومعاهد تأهيل المع
 :يهدف هذا النموذج لتحقيق عدة أهداف، منها

   التنمية الثقافية االجتماعية للشخصية ومهارات التفكير النقدي.  
   شرح األفكار األساسية للنظريات اإلعالمية.  
   تنمية اإلدراك وتفهم النصوص اإلعالمية.  
   وص اإلعالمية المختلفة والتفكير النقـدي  تنمية مهارات التحليل والتفسير والتقييم للنص

  للجمهور
   تنمية المهارات االتصالية.  
      التدرب على تطبيق المعرفة اإلعالمية الجديدة إلنتاج نصوص إعالمية مـن مختلـف

  .األشكال
   استخدام أسلوب المحاكاة في األدب والمسرح والفن في شرح األفكار. 
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  :الفرعيةالنماذج  -ثانيا
من أبرزها، ما ، قد جمعت بين النماذج االساسية الفرعية والتيمن النماذج  توجد العديد    

  :يلي
 قام هذا النمـوذج علـى    :نموذج فهد الشميمري للتربية اإلعالمية -النموذج األول

 ، وهـو طريقـة مفيـدة   بسط للعالم الحقيقي أو لعملية مامالنظري التمثيل الهو  أساسي فكري،
غمـوض   يح لنا النظر إلى األجزاء الرئيسية بـدون أن يغطيهـا  ت، ألنه وصف واضح يللتفكير

التفصيالت، وهو يلعب دورقدم النموذج وظائف عدة، . في صياغة النظرية فيما بعد اا هامكما ي
، تنظـيم المعلومـات وربطهـا    وهي تتمثل في مقدرة النموذج علـى  الوظيفة التنظيمية، اهمها

، والوظيفـة  النماذج بالوظيفة التنبؤيـة  ، كما تقومالبياناتالتشابه والعالقات بين  وإظهار أوجه
 .، ووظيفة التحكموكذلك وظيفة القياس الموجهة لتشجيع القيام باألبحاث والدراسات،

  .والشكل التايل يوضح منوذج فهد مختصرا  

  
  نموذج فهد مختصرا) ١٠(شكل 

  م هذا النموذج على أساسي قا :نموذج أحمد جمال للتربية اإلعالمية -النموذج الثاني
الجمع بين النماذج األساسية للتربية اإلعالمية بوصفها نقطة ارتكاز لبنـاء النمـاذج    هوفكري، 

الخاصة بمجال التربية اإلعالمية، ونموذج فهد بوصفة نموذج فرعي، كما أعتمد النموذج فـي  
النموذج تطبيق هذا ويمكن  .)ADDIE Model(التصميم التعليمي بنائة وتصميمة على نموذج 

مع أختالف بعض من البناء املعريف واملهاري مع –المؤسسات التعليمية من الروضة للجامعـة  في 
كما يهدف هذا النمـوذج  ، مكن تطبيقة خارج المؤسسات التعليميةوي -اختالف املرحلة العمرية

يف الثقافـة   ةشـارك املُحتديد املهارات الالزمة لتحليل ونقد املضامني اإلعالميـة، وتطـوير   : إىل
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 .ومشـاركتها  مسئولة إنتاج مضامني إعالمية من خاللبث روح املبادرة يف التأثري؛ عرب اإلعالمية 
  :وينبثق من الهدف الرئيس األهداف الفرعية التالية

  بالمفاهيم األساسية للصناعة اإلعالمية األفرادإلمام.  
  األخالقيات اإلعالمية األفرادإكساب.  
  وإنتاجها اإلعالمية المضامين بمهارات التفكير في تلقي داألفرامعرفة.  
  من معرفة طبيعة الوسيلة اإلعالمية األفرادتمكين.  
  وسائل اإلعالم اتتأثيرل األفرادإدراك.  
  بالمفاهيم األساسية للتربية اإلعالمية األفرادتزويد.  
  المتلقيبحقوق وواجبات  األفرادإدراك.  
  لجعلهم األفرادتنمية قدرات تلقيين إيجابيينم.  

  .والشكل التايل يوضح منوذج أمحد مجال  

  
  نموذج أحمد جمال للتربية اإلعالمية) ١١(شكل 
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  :التربية اإلعالميةاملداخل التربوية لتطبيق  .٨
لمؤلفـه   "دليل للمدرسين والطلبة والوالدين والمحترفين: التربية اإلعالمية"تناول كتاب 

، ٢٠٠٨( عـارف أحمـرو  قام بترجمته إلى اللغة العربية الفلسطيني ، والذي مايغز، ودافينا فراو
: وهـى ة أثناء تطبيق البـرامج والنمـاذج،   التربية اإلعالميالمداخل التربوية لتطبيق ، )٤٣-٣٦
الشكل و ،واإلنتاج والمحاكاة، ،اتوالترجم الحاالت، ودراسة ،يالسياق تحليلالو ،يالنص تحليلال

  :التالي يوضح تلك المداخل
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  المداخل التربوية للتربية اإلعالمية) ١٢(شكل 

التربية اإلعالمية بشئ من التفصيل، علـى النحـو   املداخل التربوية لتطبيق ويتم تناول   
  :التايل
 ا، أى تناول المألوف عمقًا؛ حيث يعنى جعل يوفِّر: يتحليل النصالقـد  شـىء  غريب 

بهـا،   تجميعـه  التى يـتم  بإمعان إلى الطريقة ينظروا أن منهم ويطلب العلْم، حقّاألفراديعرفه 
 المرئية النصوص أن األفراد السياق سيدرك وفى هذا. الطريقة بتلك وضعه سبب يف والتفكير

 .األخرى النصوص تُقْرأ كما" قراءتها" المرئية يجب– المسموعة  والنصوص

حددوا قائمة بكل أن ي فراداأل؛ حيث يطلب من "بالتوصيف"عامة  يتحليل النصالويبدأ   
دراسة معنى النص، : ثم ينتقلون إلى المرحلة الثانية وهى. ما يمكن أن يروه ويسمعوه فى النص

 ة اإلعالميةالمداخل التربوية للتربي

 أكثر تحليالً

 أكثر عملية

 الحاالتدراسة التحليل  التحليل النصي

 اإلنتاج المحاكاة الترجمات
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يـؤدى  فالتحليل النصـي   .يمكن تشجيع المبحوثين على إصدار أحكام على النص كَكُّل: وأخيرا
 ختلفـة الم األنـواع : يل المثـال على سب. تصف دقيقة تخصصةم مفردات إلى اكتساب باألفراد
التحليل إلـى   هذا يتحول أالَّ بمكان األهمية فإن من ؛ذلك ومع .اللقطات انتقال أو الكاميرا لزوايا
 بعـد  أيضا يتحليل النصال يكون أن ويجب ،األخرى العمليات مع آلية؛ فيجب أن يتواءم عملية

مكن االستفادة منه إال فى إطار سـياق  يصرف، ال عملى؛ فهو يبدو َأشْبه بتعليم قواعد النحو وال
 . نص حقيقى

 يحلَّل السياق عن طريق إخراج النصوص من السياقات التى تكون  : يتحليل السياقال
مكننا فهـم االرتبـاط بـين    ي" السياق"فيها عادة، أى جعل المألوف غريبا، فمن خالل النظر فى 

 .اإلنتاج والجمهور: ، يتمثالن فيساسيينأنواع معينة من لغة اإلعالم ومفهومين أ

النص عناصر على التركيز األطفال على تشجيع المجال هذا يف فيدومن األسلوب الم 
 عـن  همـة م معلومـات  قـدم أفالم وخواتيمها؛ فهى تُ افتتاحيات عادةً، مثل يتجاهلونها التى قد

 .اإلنتاج عملية يف ختلفةالم معينًا، واألدوار جمهورا استهداف النص

 لـدى  "بيعه"و بالبرنامج التعريف يف فى التليفزيون فتُستعمل العناوين واإلعالنات أما  
الجمهـور،   لدى فى البرنامج" الجذَّابة الجوانب" ألهم دقيقًا ملخّصا تقدم المقصود، وقد الجمهور

 التى يـدور  المعهودة المواضيع واألماكن أو والمشاهد والظروف الشخصيات يشمل قد ما وهو
 عـن  الكثيـر  يكشـف  أن -مـثالً - للموسيقى المفصل يتحليل السياقلل ويمكن .حولها البرنامج

 عـن  النهائيـة  التنويهات تتضمن كما - العنوان ويتضمن جمهورهم، عن المنتجين افتراضات
 وتوزعـه،  البرنـامج  التـى تملـك   عن إعداد النّص، والشركات معلومات -أيضا المشاركين
ال إلى الطرق التى تتعمـد  ويجب تنبيه األطف. اإلنتاج وما إلى ذلك فى عملية ختلفةالم واألدوار
أنشطة التربيـة اإلعالميـة    أن تعمل وال بد. بها إثارة ضجة وجدل كى تبيع منتجاتها الشركات

عالمية، اإل الصناعات وراء التى تقف االقتصادية للدوافع إدراكهم تنمية من األطفال تمكين على
على أن  يتحليل السياقاليعمل كما  .التجارية لألعمال عادةً والخطرة التنافسية للطبيعة وإدراكهم

أن النصوص اإلعالمية ال تظهر ببساطة من مكان مجهول، لكن الترويج والتسويق  الفرددرك ي
 .جانبان لهما أهمية حاسمة فى الوسائل التى تجد النصوص بها الجماهير المطلوبة
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 تعمق في موضوع إعالمي من  :دراسات الحالةيتم تشجيع األفراد على إجراء بحث م
، ويركز أبسط نوع من دراسات الحالة على إنتاج تسويق واستهالك نص محدد، وإلـى  .أختياره

فقد يركز األفراد على إطالق عرض تليفزيـوني   .حد ما يعد هذا امتدادا لمدخل التحليل السياقي
حملة إعالنات، على سبيل المثال؛ قد يجمع الطالب المعلومات من هذا النوع المحـدد  جديد، او 

 .للمضامين اإلعالمية وترتيبها والحديث عنها

النوع الثاني من دراسات الحالة يتضمن بحثًا إعالميا مستعرضا لقضية محددة، علـى    
عـالن، وذلـك باختيـار بعـض     سبيل المثال؛ قد يختار فرد دراسة استخدام الحيوانات في اإل

المضامين اإلعالنية بأختيار أمثلة محددة للدراسة الدقيقة باستخدام الصحافة التُجاريـة، وبحـث   
وقد يختار الطالب التركيز على . استجابة الجمهور ، والتشاور مع جماعات الضغط ذات الصله

ة، فيمكن للفرد دراسة كيـف  االنتخابات أو األحداث الرياضي: التغطية اإلعالمية لحدث ما، مثل
أما النوع الثالث فيتمثل في البحث في جمهور وسائل . توزع األحداث، حسب كل وسيلة إعالمية

 .اإلعالم

 طريقة يف يدقِّقوا أن األفراد التحويلى من يقتضى األسلوب :الترجمات مسـألة  عالجةم 
نةموسيلتين يف عي لدى أو اإلعالم وسائل من ختلفتينم نجمهوري ن،ميقتضـى هـذا   وقد ختلفَي 

 .خيالى واآلخر واقعـى  أحدهما شكلين يف معين موضوع بها التى عولج الكيفية قارنةم دراسة
بطريقة ينظروا أن للطلبة مكنوي ي الت الحالتين، والعناصر يف تتغير التى ال العناصر ينسقة فم

 التى تـم  فى الكيفية لألفراد ق، سينظرالّسيا هذا يوف. ذلك حدوث سبب بيان هو تتغير، واألهم
المـرتبط بعمليـة    العمليوالشق  .األسلوب والشكل يف ختلفةم رقبطُ األفكار تناولخاللها  من

 .تحويل نص من وسيلة إعالمية إلى وسيلة أخرى األفرادالتحويل يتضح فى محاولة 

 ا فى التربية أسلوب: حاكاةالمو. اإلعالمية شائع جداألدوار،  لعب من ربض حاكاةالم
 خياليـة  بطريقـة  يكـن  اإلعالميين، وإن المنتجين فى موضع األفراد وضع على تشتمل يوه

 اإلنتـاج  أدوار قبيل باإلنتاج، من تعلقةالم المسائل عالجةم يعمليا ف مفيدة المحاكاة وتُعد .أساسا
 القيود بين بها اإلعالميون تجونالمن التى يوازن اإلعالمية، والكيفية الصناعات ضمن وعملياته

 تَبلُـغ  بالضرورة إلـى أن  حاكاةالم عمليات تحتاج وال.عملهم يف والمؤسساتية والتقنية المالية
 تليفزيونيـة  معدى برامج بدور يقوموا أن األطفال من يطلب أن مكنذاتها، لذا ي اإلنتاج مرحلة
 . معين جديدة بأسلوب لسلسلة تليفزيون محطة أو مقترحات إلى إذاعة يقدمون
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 تعمل التربية اإلعالمية على الربط بين قراءة وسائل اإلعالم وكتابتها، وتشكِّل : اإلنتاج
 األفراد خاصـة الـنشء  ؛ فقد أثبتت األبحاث الحديثة أن استخدام "الكتابة"عملية اإلنتاج عنصر 

 ولقـد عمـل ظهـور   ". يـة المللغة اإلع"أنماطًا وأساليب إعالمية يدل على مدى الفهم الواضح 
ا المجال، مثـل اسـتخدام الكـاميرات   هذ يهمة فالتكنولوجيا الرقمية على إيجاد فرص جديدة م 

المهـارات   طريـق  عـن  لألفـراد كما يمكن . وبرامج تعديل الصور الرقميالرقمية والتحرير 
اإلعالم التـى   بلُغَة الواعية غير أو -" السلبية" معرفتهم يجعلوا واالستكشاف أن اللعبالتقليدية ك
 لــللتأم جديدة فرصا التقنيات أيضا ذهـه وتوفِّر. وواعية " فاعلة"معرفة  -كمتلقين اكتسبوها
حقيقية،  جماهير من الفعل ردود ومعرفة اإلنترنت، طريق عن اإلنتاجي العمل فتبادل .والتفكير

  . اجد مدروسة بطريقة أنجزوه ما تقييم على األفراد يساعد أن يمكن

 :معوقات تطبيق التربية اإلعالمية .٩
بالرغم من أهمية التربية اإلعالمية للجمهور بشكل عام، والـنشء والشـباب بوجـه      

خاص، إال أنه توجد العديد من المعوقات التي تحول دون تطبيقها بنجـاح وفاعليـة، ويمكـن    
  :إيجازها فيما يلي

 اء داخل المدرسة أو األسـرة، وعـدم   عدم اإليمان الحقيقي بقيمة التربية اإلعالمية سو
قدرة المعلمين على تنظيمها تنظيما منهجيا يؤدي إلى تحقيق أهدافها، والتباين الشديد بين الثقافـة  

 .)٥، ٢٠٠٧، محمد بن شحات( المدرسية والثقافة التي تروجها وسائل اإلعالم

 عظم القائمين على أمور التعليم استخدام وسائل اإلعالم داخل المدرسة، وعدم رفض م
تشجيع المعلمين للطلبة على التفكير الناقد فيما تُقدمه وسائل اإلعالم، وعدم إعطـائهم الفُرصـة   
للتعبير عن وجهات نظرهم لما يشاهدوه ويسمعوه، فما زال المعلمون ينظرون لوسائل اإلعـالم  

ن أن وسائل اإلعـالم  ، في حي)jollen, 2011, 129-130(على أنها قوة مفسدة للشباب واألطفال 
 -بإمكانها أن تُكمل الدور التربوي للمؤسسات التعليمية، فما زالـت العالقـة بـين الطـرفين     

غير تكاملية، مما أثر بالسلب على الطلبة الذين سـريعا مـا تتلقـاهم     -التربويون واإلعالميون
، مما جعـل الطلبـة   وسائل اإلعالم خاصة مواقع الشبكات االجتماعية بعد انتهاء اليوم الدراسي

 يعيشون حالة من االنفصام، مما يؤثر سلبا في عالقتهم بكل من المؤسسة التربوية واإلعالميـة 
 .)٢، ٢٠٠٧، فايزة بنت محمد(
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التربية اإلعالمية؛ املفهوم واملاهية
   علمين بإدخال التربية اإلعالمية ضمن المناهج الدراسية، واعتقادهم بـأنعدم اقتناع الم

، فما زال عـدد  )٧، ٢٠٠٧عبد اهللا، سعيد بن (ية التربية اإلعالمية تُمثل رفاهية وليست لها أهم
، لميـاء توفيـق  (كبير من المعلمين ال يعرفون ماذا تعني التربية اإلعالمية؟ وما هى أسسـها؟  

.، باإلضافة إلى عدم تحمسهم إلضافة مواد أخرى على الجدول الدراسي المتكدس)٣، ٢٠٠٤
 ناهج الدراسية، حيث تُثار العديد وجود معوقات بشأن تضمين التربية اإلعالمية في الم

من اإلشكاليات واألسئلة في هذا الصدد، فهل تُخصص مادة مسـتقلة بمسـمى مـنهج التربيـة     
اإلعالمية؟ أم يتم تضمين التربية اإلعالمية بشكل تكاملي مع المنـاهج القائمـة؟ أم تُخصـص    

مر بحاجة إلى المزيـد مـن   وحدات ضمن المناهج يتم فيها تناول مبادئ التربية اإلعالمية؟ فاأل
إجراء األبحاث والدراسات العلمية لتحديد المدخل المناسب، باإلضافة إلى أن األمر يحتاج إلـى  
إعادة النظر في برامج إعداد المعلمين قبل العمل، وكذلك البرامج التدريبية لهم أثنـاء الخدمـة   

.)٥، ٢٠٠٧، حسن بن عايل(
 ة من حيث جوهرها وأسسها، وشعورهم بأنها مـادة  عدم تفهم الطلبة للتربية اإلعالمي

غير أساسية وغير هامة، لذا يجب على كل من المعلمين والوالدين تنمية وعي النشء والشـباب  
بأهمية التربية اإلعالمية، ودفعهم إلى ممارسة التفكير الناقـد فـي تعـاملهم مـع المضـامين      

. اإلعالمية
 إلعالمية ألبنائهم، في حـين يفتـرض مـنهم أن    عدم إيمان الوالدين بجدوى التربية ا

، خاصة في هذا العصر الذي يتسـم  )Masterman, 1995, 55-57(يمارسوا دورا أكثر فعالية 
اإلعالم واالتصال، حيث الفضائيات التي ليس لها حصر، واإلنترنت  ابثورة هائلة في تكنولوجي

ورة هذه الثورة فـي ظـل غيـاب    الذى صاحبه ظهور مواقع الشبكات االجتماعية، وتزداد خط
القواعد والضوابط التي يجب على الوالدين وضعها ألبنائهم عند تعرضـهم لوسـائل اإلعـالم    

)Victor ,et el 2002, 7(.
    ربيين بالعجز في السيطرة والتأثير على المؤسسـات اإلعالميـةإحساس الكثير من الم

م قُدرتهم على مراقبة هـذه المؤسسـات   التي تُقدم مضامين سيئة وغير مسئولة اجتماعيا، وعد
.وإلزامها بتبني المسئولية االجتماعية لما تُقدمه من مضامين
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  دراسة تحليلية نقدية ألدبيات التربية اإلعالمية
     مجموعة من الدراسات التـي تناولـت التربيـة

 ).٢٠١٥:  ١٩٨٠(اإلعالمية منذ عامي 

االتجاهات العامة للدراسات العلمية التي تناولـت  
 موضوع التربية اإلعالمية

 التربية اإلعالمية في المؤسسات التعليمية 
  مدى الحياة للجميعالتربية اإلعالمية  
   تنمية مهارات تحليل ونقد المضامين اإلعالميـة

  لدى الجمهور
    تنمية مهارات إنتاج مضامين إعالميـة إبداعيـة

مسئولة

 اخلامسالفصل 
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 دراسة حتليلية نقدية ألدبيات الرتبية اإلعالمية

عـدة،   برزت الجهود البحثية في مجال التربية اإلعالمية من خالل باحثين في مجاالت
قدم إضافات نوعيـة فـي اإلجابـة علـى     ، لتُالتربية واالتصال واالجتماع والنفس: منها علوم

واتخذ ذلك االهتمام . مجال اإلعالم التساؤالت والتحديات التي فرضتها التطورات المتالحقة في
– والدوليـة المحلية واإلقليمية  وورش العمل انعقاد المؤتمرات والندوات: مظاهر متعددة، منها

، واتجاه الباحثين والمتخصصين فـي شـتى البلـدان    من التفصيل ءبشيكما أشرنا هلا يف الفصل الثاين 
 .لالهتمام بهذا المجال

بية اإلعالمية واسعة ومتشبعة، فإن المتابع لتلك األدبيات قد وألن أدبيات ودراسات التر
ال يتمكن من فهم اتجاهاتها العامة واستيعاب اإلجابات التفصيلية التي حاولت تقديمها في زوايـا  

بفحص مجموعة من الدراسات التي تناولت التجارب السـابقة   لذلك سعى الكتاب الحاليمتعددة، 
مثل خبرات ية حرصا على االستفادة مما تحويه من معلومات ونتائج تُاإلعالم التربيةفي تدريس 

الدراسـات العربيـة التـي     قلةإلى  أشيرأن  كما أود، دراسات مستقبليةيمكن أن تُسهم في بناء 
ذلك الجزء  تناولت هذا الموضوع واالهتمام الملحوظ بها في الدراسات األجنبية مما يؤكد أهمية

ام والتوسع في دراسـة هـذا   الباحثين إلى االهتم ةدعوبرز الحاجة إليها وت، ومن الكتاب الحالي
 .المجال

هذا الجزء من الكتاب قام على استخدام المنهج الوصفي التحليلي الـذي يهـدف إلـى    
عتمد على المنهج المسحي لرصد التوجهات العامة إلى التحليل والتفسير، كما يالرصد باإلضافة 

مسح التراث العلمي في المكتبة اإلعالميـة  إلعالمية؛ وذلك من خالل بحوث ودراسات التربية ال
العربية، واألجنبية، ودراسات الماجستير والدكتوراه، واألبحاث المنشورة في الدوريات العلميـة  

قدمة في المؤتمرات العلمية والنـدوات وورش العمـل،   مة، والكُتب، واألوراق البحثية الالمحكم
واستخدمت الدراسـة كلمـات   . في شبكة المعلومات والمكتبات اإللكترونيةباإلضافة إلى البحث 

التربيـة  : ومنهـا مفتاحيه مساعدة في الحصول على األدبيات العلمية ذات العالقة بالموضـوع،  
م الوعي اإلعالمي، اإلعالم التربوي، التعليم اإلعالمي، اإلعـال  حمو األمية اإلعالمية، اإلعالمية، الثقافة اإلعالمية،

، Media Education ،Media Literacy املدرسي، تعليم اإلعالم، اإلنتاج اإلعالمي، التفكري الناقـد، 

Media Literacy Education.  
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 :وفيما يلي عرض لهذه الدراسات

  إلى قياس أثر برنامج مقترح في تنميـة   الدراسة سعت ؛)٢٠١٥( أحمد جمالدراسة
 اسـتخدم تـم  و .االجتماعية الشبكات مواقع على اجهاوإنت المواطن صحافة وتحليل نقد مهارات
نقد وتحليل صـحافة المـواطن    مهارات لتحديد التحليلي الوصفي المنهج: هما ،بحثيين منهجيين

 شـبه  والمنهج الدراسة، عينة للطالب إكسابها المراد وإنتاجها على مواقع الشبكات االجتماعية
اسـتخدام وإنتـاج    استبانه في القياس أدوات تمثلتو التجريبية الواحدة، المجموعة ذا التجريبي

نقد وتحليل صحافة المواطن على مواقع الشـبكات االجتماعيـة    تقييم وبطاقة صحافة المواطن،
وتمثلت مادة المعالجة في محاضرات تـم تقـديمها مـن خـالل موقـع       الطالب، أنتجها التي

“Facebook” ـن   :إىل الدراسـة  وخلصت، مواقع الشبكات االجتماعية أحد أنماطكأداء تحس 
الستبانه استخدام وإنتاج صحافة  القبلي بالتطبيق مقارنة البعدي التطبيق في الدراسة عينة طالب

نقـد وتحليـل صـحافة     لمهارات المهاري والجانب ،المواطن على مواقع الشبكات االجتماعية
 والبحـوث  لتوصـيات ا بعـض  تقـديم  وتم المواطن وإنتاجها على مواقع الشبكات االجتماعية،

  .الدراسة نتائج ضوء في المقترحة

  سعت الدراسة للتعرف على مدى إدراك  ؛)٢٠١٥( مازن محمد، وفاطمة نبيلدراسة
نحـو كـل    اتجاههمو التربويلمفهومي التربية اإلعالمية واإلعالم  التربويأخصائيي اإلعالم 

) ١٢٠(د شملت عينـة الدراسـة   ، وتُعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية المسحية، وقمنهما
؛ المصرية) الثانوية –اإلعدادية  – االبتدائية( بالمدارس التربويأخصائيي اإلعالم  أخصائيا من

ومقياسان األول لدراسة مفهوم التربية اإلعالمية واآلخر  ،لباحثان استمارة استبياناكما استخدما 
أن  :إىل الدراسةوخلصت ، نحو كل منهماواتجاه عينة الدراسة  التربويلدراسة مفهوم اإلعالم 

قدمـة  م فيعلى معايير التربية اإلعالمية جاء  المتعلمينأكثر األنشطة اإلعالمية فاعلية لتدريب 
الثانية األنشطة التليفزيونية  المرتبة في، ثم %٥١.٧بنسبة ) اإلذاعة المدرسية(األنشطة اإلذاعية 

ة الثالثة األنشطة الصـحفية  المرتب في، ثم %٢٨.٣بنسبة ) مج اإلخبارية واألفالم الوثائقيةالبرا(
.%١١.٧بنسبة ) الت وصحف الحائط والتصوير الصحفيالجرائد والمج(

  احتياجات تحديد ى إل الدراسة سعت ؛)٢٠١٥( يوشـيدا دراسة المـرحلتين  علمـي م
الوصفي المنهج باحثال واستخدم اإلعالمية، التربية مجال في تدريبية لدورات والثانوية االبتدائية
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المـرحلتين  معلمـي  من معلماً) ٤٩( من الدراسة عينة وتكونت الدراسة، هدف لتحقيق التحليلي
احتياجات وتحديد الدراسة، تابيانً لجمع استبيانً الباحث وأعد ،اليابان دولة في والثانوية االبتدائية

إعـداده  إلـى  إضافةً الحديث، إلعالميةا التربية منهج لتطبيق تدريبية لدورات الحاليين علمينالم
التربيـة  مـنهج  معـايير  ضـوء  في الدراسة لعينة التدريبية االحتياجات قياس يستهدف لمقياس

مجـال  في التدريبية للدورات المعلمين احتياجاتأن  :إىل الدراسةوخلصت  الحديث، اإلعالمية
واأللـواح  الرقميـة،  الكتـب  ماسـتخدا  :أهمها ومن عاٍل، مستوى ذات كانت اإلعالمية التربية

.التعليم في والمعلومات االتصاالت تكنولوجيا دمج وكيفية التفاعلية، والسبورة االلكترونية،

  أثـر نمـوذج التربيـة    التعرف علـى   الدراسة سعت ؛)٢٠١٥( أحمد جمالدراسة
ماعية لدى اإلعالمية المقترح نحو مضامين مواقع الشبكات االجتماعية في تنمية المسئولية االجت

المـنهج الوصـفي، والمـنهج شـبه     : ، واستخدم الباحث منهجين بحثيين، هماطالب الجامعة
طالبا من طالب الفرقة الثانية بقسم اإلعالم التربـوي  ) ٣٢(وقد شملت عينة الدراسة التجريبي، 

بار في اخت: بكلية التربية النوعية جامعة المنيا، واعتمدت الدراسة في جمع البيانات على كل من
التربية اإلعالمية، مقياس المسئولية االجتماعية، استبانه مصداقية مضـامين مواقـع الشـبكات    

 :إىل الدراسةوخلصت ، تحليل ونقد المضامين اإلعالمية وإنتاجهااالجتماعية، بطاقة تقييم 
.بناء نموذج التربية اإلعالمية - ١
.مهارات للتربية اإلعالميةوضع قائمة   - ٢
:دراسة الحالية أثرا كبيرا لنموذج التربية اإلعالمية فيأثبتت نتائج ال - ٣

وجـد فـرق دال   تحصيل الجانب المعرفي لموضوع التربية اإلعالميـة؛ حيـث     -  أ
فـي   الدراسـة بين متوسطي درجات طالب عينة ) ٠.٠١(إحصائيا عند مستوى 

 ذجتعرضهم للنمـو  قبل ختبار التربية اإلعالميةالتطبيق القبلي والتطبيق البعدي ال
.؛ لصالح التطبيق البعديهوبعد

وجـد فـرق دال   تنمية الجانب الوجداني لموضوع المسئولية االجتماعية؛ حيث    - ب
فـي   الدراسـة بين متوسطي درجات طالب عينة ) ٠.٠١(إحصائيا عند مستوى 

تعرضـهم   قبـل  لمقياس المسئولية االجتماعيـة التطبيق القبلي والتطبيق البعدي 
.لتطبيق البعدي؛ لصالح اهوبعد للنموذج

تحصيل الجانب المعرفي المهاري لموضوع مصداقية مضامين مواقع الشـبكات     - ت
بـين متوسـطي   ) ٠.٠١(وجد فرق دال إحصائيا عند مستوى االجتماعية؛ حيث 
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السـتبانه  في التطبيق القبلـي والتطبيـق البعـدي     الدراسةدرجات طالب عينة 
؛ هوبعـد  تعرضـهم للنمـوذج   قبل مصداقية مضامين مواقع الشبكات االجتماعية

 .لصالح التطبيق البعدي

وجـد فـرق دال   تحصيل الجانب المهاري لموضوع التربية اإلعالميـة؛ حيـث     - ث
فـي   الدراسـة بين متوسطي درجات طالب عينة ) ٠.٠١(إحصائيا عند مستوى 

 تعرضهم للنمـوذج  قبل ختبار التربية اإلعالميةالتطبيق القبلي والتطبيق البعدي ال
 .صالح التطبيق البعدي؛ لهوبعد

 مـن  النشء والشبابالتربية اإلعالمية كَحلٍّ لحماية  نموذجتفعيل كما أوصت الدراسة     
التربيـة اإلعالميـة    نموذجتخصيص وقت لتناول ت السلبية لمضامين وسائل اإلعالم، والتأثيرا

 بصـورة أساسـية   مادة التربية اإلعالمية، وتدرس بجميع المراحل الدراسية الرسميالتعليم  يف
والمعلمين وصناع السياسيات التربوية اآلباء واإلعالم التربوي، وتدريب  اإلعالموأقسام بكليات 

تكوين شخصية  يمكن االستفادة بها فعلى كيفية تحويل سلبيات اإلعالم إلى وسائل يواإلعالمية 
  .للنشء والشبابإيجابية 

  لضوء علـى أدبيـات التربيـة    سعت الدراسة لتسليط ا ؛)٢٠١٤( حسن محمددراسة
اإلعالمية من زوايا محددة، تتعلق باالتجاهات العامة لتلك األدبيـات، وكيـف تناولـت تنميـة     

تنتمـي هـذه الدراسـة للدراسـات     ، ومهارات النقد واإلنتاج للرسائل االتصالية لدى الجمهور
لى المنهج المسـحي  وتعتمد ع، الوصفية التي تهدف إلى الرصد باإلضافة إلى التحليل والتفسير

لرصد التوجهات العامة لبحوث ودراسات التربية اإلعالمية، وتسليط الضـوء علـى المالمـح    
واعتمدت الدراسة على مسح التراث العلمي فـي  ، الرئيسية لمقترحات وتوصيات تلك الدراسات

منشورة في المكتبة اإلعالمية العربية، واألجنبية، ودراسات الماجستير والدكتوراه، واألبحاث ال
الدوريات العلمية المحكمة، والكُتب، واألوراق البحثية الُمقدمة في المؤتمرات العلمية والندوات 

وخلصـت  ، وورش العمل، باإلضافة إلى البحث في شبكة المعلومات والمكتبات اإللكترونيـة 
ع التربيـة  وجود اتجاهين رئيسين للدراسات واألدبيات العلمية التي تناولت موضو :إىل الدراسة

اإلعالمية، األول يركز عليها من خالل دور المؤسسات التعليمية والمناهج الدراسية، والثـاني  
ففـي دراسـات   . يستهدف كل أفراد المجتمـع  الذييتناول التربية اإلعالمية بمفهومها األوسع 

ركـزت   المحور األول كان النصيب األوفر للدراسات واألدبيات الصادرة من باحثين تربويين،
على تقديم التصورات والمقترحات الخاصة بإدماج التربية اإلعالمية ضمن المقررات الدراسية 
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في المستويات التعليمية المختلفة، وفي االتجاه الثاني ربطت الدراسات بين التربيـة اإلعالميـة   
المؤسسـات  ومفهومي التعلم بالممارسة والتعليم مدى الحياة، وفصلت في األدوار المطلوبة من 

 .االجتماعية المختلفة؛ خاصة األسرة، والمؤسسات التعليمية واإلعالمية

  التربيـة  مهـارات  تحديـد  سعت الدراسة إلى إلى ؛)٢٠١٤( قمراء السبيعيدراسة 
 اإلعالميـة  التربيـة  مقترحة لتحقيق خطة وتصميم الثانوية، المرحلة لطالبات الالزمة اإلعالمية

 الخبـراء  نظـر  وجهـة  من فاعليتها على والتعرف الرياض، مدينة في يةالثانو المرحلة لطالبات
 وقامت التحليلي، الوصفي المنهج الباحثة استخدمت ، وقدواإلعالم التربية مجالي في والمختصين

 بنائها في مستندةً الثانوية، المرحلة اإلعالمية لطالبات التربية لتحقيق المقترحة بالخطة قائمة ببناء

 التربية بمجال واألدبيات المرتبطة العالمية والمؤتمرات السابقة والبحوث لدراساتمن ا كّل على
ومظاهر  خاص، بشكل الثانوية للمرحلة الالزمة األنشطة وبرامج ومهاراتها عام، بشكل اإلعالمية

 هـات واالتجا اإلعالمية، التربية وأهداف الثالثة، الدراسية بصفوفها الثانوية المرحلة طالبات نمو

 الالزمـة  اإلعالميـة  التربيـة  مهارات تحديد :إىل الدراسةوخلصت  اإلعالمية، للتربية العالمية

 خطـة  تصميم عن الدراسة نتائج كشفت كما مهارة،) ١٧( بلغت حيث الثانوية، المرحلة لطالبات

 اإلعالميـة  التربيـة  ومهارات المقترحة، الخطة أهداف : تضمنت رئيسة محاور) ٨( في مقترحة

 وآليـة  تطبيقها، المراد اإلعالمية التربية أنشطة وبرامج الثانوية، المرحلة لطالبات إكسابها لمرادا

 تنفيـذ  في الثانوية المرحلة معلّمة ودور المقترحة، الخطة دعم في المدرسية اإلدارة ودور التنفيذ،

عن مـدى ارتبـاط   كما كشفت النتائج  .المقترحة الخطة وتقويم تنفيذ وإجراءات المقترحة، الخطة
والمتخصصـين فـي    ءاتربية اإلعالمية من وجهة نظر الخبرالخطة المقترحة بمفهوم ال محاور

 - ١٠٠(مـابين   )مرتبط جداً(مجالي التربية واإلعالم، حيث تراوحت نسبة االستجابات بدرجة 
نوية، محاور الخطة المقترحة لطالبات المرحلة الثا مالئمةيتعلق بمدى  ، أما ما)% ٧٦.٩٢ %

 .)امالئم جد(بدرجة  )% ٦٩.٢٣%  - ١٠٠( فقد تراوحت النسبة مابين

راكة إعالمية مـع اإلعالميـين   شعقد : ، من أبرزهاوأوصت الدراسة بعدة توصيات
العلمية إلعداد برامج التربية اإلعالمية الهادفة، كما أوصـت   والتربويين والمختصين في المواد
ضمن خطط النشاط في مراحـل   ها الالزمة للطالب والطالباتبدمج التربية اإلعالمية ومهارات

 التعليم العام والمرحلة الجامعية، وأوصت أيضاً بعقد اجتماعـات لفريـق مـن المتخصصـين    
التربية والتعليم، اإلعالم، علم النفس، علم : والمتخصصات، بحيث يشمل الفريق على خبراء في
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ثقافـة المجتمـع،   : التربية اإلعالمية، في ضوءبهدف تحديد أهداف  وذلك االجتماع، الشريعة،
ة، واإلفـادة  يرالسعودي في العشر سنوات األخ ت االجتماعية التي تعرض لها المجتمعيراوالتغ

اإلعالمية فـي الميـدان    وطاً في مجال تفعيل التربيةشمن خبرات وتجارب الدول التي قطعت 
  .يالتربو

 دراسةDoaa Mohamed (2014) لمهـارات  مقيـاس  تطويرلى سعت الدراسة إ؛
و .المصـريين  الطـالب  بين المهارات هذه مستويات قياس أجل من اإلخبارية اإلعالمية التربية
اإلخباريـة  اإلعالميـة  التربيـة  مهـارات  مستويات بين العالقة اختبار إلى البحث هدف كذلك

وتركـز  .دالفـر  ىلـد  السياسية المعرفة ومستويات األخبار لمعلومات الفرد عالجةم ومستويات
خالل من لألخبار التعرض على بالتطبيق اإلخبارية اإلعالمية التربية مهارات قياس على الدراسة

معالجـة  نمـوذج  اختبـار  علـى  النظري إطاره في البحث أعتمد . اإللكترونية الصحف قراءة
لمعلومـات  الفـرد  معالجـة  تشمل حيث (Heuristic and systematic model) المعلومات

غيـر  الطريقـة  و العميق والفهم التحليل على تعتمد التي المنهجية الطريقة هما طريقتين ألخبارا
البحـث  استخدم .فيها التعمق دون اإلعالمية للرسائل المبسطة األحكام على تعتمد التي المنهجية

طالبا من طالب عينة البحـث التـي  ) ٢٢(كونة من م عينة على المقياس اختبار في االستقصاء
، ابه العليا والدراسات البكالوريوس بمرحلة األمريكية الجامعة في المصريين الطالب على ركزت

غيـر  األخبار معالجة مستويات بين إحصائياً دالة سلبية عالقة هناكأن  :إىل الدراسةوخلصت 
اإحصائي دالة إيجابية عالقة هناكبينما  ،اإلخبارية اإلعالمية التربية مهارات ومستويات المنهجية

كمـا  . اإلخباريـة  اإلعالمية التربية مهارات ومستويات المنهجية األخبار معالجة مستويات بين
ومتغيـر   السياسـية  المعرفـة  مستويات بين إحصائياً دالة إيجابية عالقة هناكأثبتت الدراسة أن 
أظهرت كما. تالمعلوما دمج معالجة مستويات متغير كذلك و األخبار، علىمستويات االعتماد 

.السابقة المتغيرات بين العالقة إيجابية تتأكد الدراسي المجال متغير بعزل أنه النتائج

  يقوم بـه    الذيلدور لوضع تصور إلى  الدراسة سعت ؛)٢٠١٤(دراسة أسماء بكر
ـ   ، لتربية اإلعالميةلنشر المفاهيم الحديثة  فيأخصائي اإلعالم التربوي   ىوكـذلك التعـرف عل

نشر مفاهيم  فيعن أداء دوره  التربوياإلعالم  أخصائيتعوق  التيالمعوقات  التعرف على أهم
وكذلك التوصل إلي مجموعة من النتائج والتوصيات والمقترحات التي مـن   ،التربية اإلعالمية

وتُعد الدراسة مـن الدراسـات   ، المدرسة فيالممكن أن تساعد على استخدام التربية اإلعالمية 
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، وقد شملت عينة الدراسة مجموعـة  والمسح بالعينة لالمسح الشاملمنهج الوصفية المستخدمة 
ـ  ، وتم تطبيق المدارس اإلعدادية في التربوياإلعالم  أخصائيمن   ىدراسة ميدانية أخـرى عل

طالبا من طـالب المـدارس اإلعداديـة     )٤٠٠(قد شملت  عينة من طالب المرحلة اإلعدادية
أن مفهـوم   :إىل الدراسـة وخلصـت  عاما،  ١٥: ١٢من بمحافظة دمياط مما امتدت أعمارهم 

كما أظهرت النتائج نقص االهتمام بتـدريب   .رسخ بالمدارس اإلعداديةالتربية اإلعالمية غير م
مـن  )  ‰٨٢(أخصائي اإلعالم التربوي على المفاهيم الحديثة في التربية اإلعالمية حيـث أن  

كمـا أظهـر    .ات تدريبية  في التربية اإلعالميـة أفراد العينة أفادوا بأنهم لم يحصلوا على دور
)٢٣‰ (تقف  عف اإلمكانيات المادية بالمدرسة من أهم الصعوبات التيمن أفراد العينة بأن ض

أوضـحت النتـائج أن غالبيـه    وقد  .تطبيق التربية اإلعالمية في المدارس اإلعدادية عائق أمام
 .لتربية اإلعالميةطالب المرحلة اإلعدادية ليس لديهم معلومات عن ا

  2014(دراسة(Primack, Brian A مقارنـة بـين التربيـة     ؛ استهدفت الدراسة
والتعليم المعتاد لمنع استخدام التبغ، من خالل استخدام التجربة العشوائية العنقوديـة،   اإلعالمية

ـ  ين ويـؤثر  وتحديد ما إذا كان منهج التربية اإلعالمية يساعد على مكافحة التدخين لدى المتعلم
طالبا من ) ١١٧٠(تبطة بالتدخين في سن المراهقة، وقد شملت عينة الدراسة على العوامل المر

طُالب المدارس الثانوية، وتم اختيار المتعلمين من خالل الفصول الدراسـية لمـنهج التربيـة    
امج التعليمي أن منهج التربية اإلعالمية أكثر فاعلية من البرن :إىل الدراسةوخلصت اإلعالمية، 

وأن غير المشاركين في التربيـة اإلعالميـة اختلفـت    . في تقليل انتشار التدخين بين المراهقين
 .نظرتهم للتدخين مقارنة مع المشاركين

  فاعلية برنـامج مقتـرح فـي    الدراسة قياس  استهدفت ؛)٢٠١٣(دراسة سراج على
مية في القنـوات التليفزيونية والمواقـع  التربية اإلعالمية لتنمية مهارات تحليل الرسائل اإلعال

المنهج لوصفي التحليلي، والمـنهج  : ، وقد استخدمت الدراسة منهجين بحثيين، وهماااللكترونية
طالبا من طالب الفرقة الثالثـة بكليـة التربيـة    ) ٣٠(شبه التجريبي، وقد شملت عينة الدراسة 

ر التعامل مع اختبا: لجمع البيانات، ومنها النوعية جامعة المنيا، واستخدمت الدراسة عدة أدوات
مقيـاس  ، )الفضائية، والمواقع االلكترونيةبمهارات التعامل مع القنوات (قائمة ، وسائل اإلعالم

يحتوي على مجموعة من العبارات لمعرفة رؤية الطالب حول التربية اإلعالميـة، والرسـائل  
 التـي المعايير السبع  فيالعالقات أن  :ىلإ الدراسةوخلصت ، تعامل معهااإلعالميـة، وطرق ال
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: ، وتتمثل تلـك المعـايير، فـي   تستند عليها الفروض جاءت دالة لصالح المجموعة التجريبية
تطبيق المعـايير  ، تطبيق معايير المحتوى، تحليل الرسالة اإلعالمية ،ةالتربية اإلعالمي إشكاليات
 .نتج السينمائيالم، ةالرسالة اإلعالمي، الوسيلة تأثير، الجمالية

  استهدفت الدراسة قياس أثـر برنـامج تضـمين     ؛)٢٠١٣(دراسة شريفة رحمة اهللا
العربيـة المتحـدة،    تمفهوم التربية اإلعالمية في المناهج الدراسية بمدارس دولـة اإلمـارا  

 الدراسـة  عينـة  ومنهج البحوث الكيفية، وقد شـملت  المسحيالمنهج واعتمدت الدراسة على 
وتكونت أدوات الدراسة  ،من طُالب الصف التاسع بالمدارس الحكومية اإلماراتية طالبا )١٨٧(

عـدم وجـود    :إىل الدراسـة وخلصت ، المقابالت الشخصية المتعمقة واستبيان: هما أداتينمن 
فـي مهـارة اسـتقبال    ) اإلناث/الذكور(بشكل عام بين أفراد عينة الدراسة  اإحصائيدالة فروق 

مما ترتب عليه ضعف مستوى التفكير الناقد لـديهم لمحتويـات الرسـائل    الرسالة اإلعالمية؛ 
بين أفراد  اإحصائيدالة اإلعالمية التي يتعرضون لها عبر وسائل االتصال، وكانت هناك فروق 

طبقًا لمستوى مهارة فهم الرسالة اإلعالمية، مما أثر باإليجـاب  ) اإلناث/الذكور(عينة الدراسة 
 .عينتين لمهارة التفكير الناقد خالل فترة تقديم البرنامج التجريبي لهمعلى مستوى ممارسة ال

  سعت الدراسة إلى إعداد برنامج إلكساب أطفال ؛ )٢٠١٣(دراسة ريهام عبد الرازق
، المصـرية  بـاألفالم  العنف مظاهر إلدراك اإلعالمية التربية مهارات متأخرةالُ الطفولة مرحلة

 أطفـال  من طفالً )٢٣( الدراسة عينة التجريبي، وقد شملته واعتمدت الدراسة على المنهج شب
 قوفر وجود :إىل الدراسةوخلصت ، عاما) ١٢: ٩(؛ أعمارهم ما بين متأخرةالُ الطفولة مرحلة
تطبيق برنامج التربية اإلعالمية  قبلعينة الدراسة  األطفال درجات يمتوسط بين اإحصائيدالة 

وبعده لصالح  اإلعالمية التربية مهارات خالل من المصرية باألفالمإدراك العنف "على مقياس 
 عينـة  اإلناثو الذكورن متوسطي درجات بي اإحصائيدالة  قوفر هناك أيضـا البعدي،  التطبيق
، وذلك اإلعالمية التربية مهارات خالل من المصرية باألفالم العنف إدراك"مقياس على الدراسة

 .الميةاإلع التربية لبرنامج تعرضهم بعد

  2013(دراسة(Hans  ؛ استهدفت الدراسةالطـالب  كسـاب إ مـدى  ف علـى التعر 
وقد شملت عينة الدراسـة   الوصفي، المنهجواعتمدت الدراسة على ، اإلعالمية التربية مهارات

خريجا من خريجي الكليات الخاصة بالتعليم التمهيدي والمتوسـط والعـالي، وتكونـت    ) ٢٧٧(
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 مهارات كفاءة مدى لقياس أسئلة تضمنت األولى االستمارة؛ استمارات أدوات الدراسة من ثالث
مشـاركة طـالب عينـة الدراسـة      تضمنت الثانية واالستمارة الطالب، لدى اإلعالمية التربية

 المشـاركين  يـرى  مـدى  أي إلى توضح أسئلة فتناولت الثالثة االستمارة أما ،الخاصة تجاربهم
أوضـحت   األولى االستمارةأن  :إىل الدراسةوخلصت ، ميةاإلعال التربية مهارات تعليم أهمية

علـى الترتيـب    اكتسابا المهارات أكثر أنو، بكفاءة اإلعالمية التربية مهاراتالطالب  اكتساب
 توظيـف  فـي  الطالب لدى كفاءة ة، وأن هناكالرسال تحليل ،فهم الرسالة المعرفة، :مهارة هي

 التركيز أهمية يعكس مما ؛أخرى وسيلة أي من أكثر نتاإلنتر شبكةب اإلعالمية التربية مهارات
 االسـتمارة  إجابـات  أوضـحت ، واإلعالمية التربية الطالب تعليم خالل األخرىعلى الوسائل 

 التربيـة من خـالل كتابـة عناصـر     الخاصة تجاربهمقاموا بمشاركة  الثانية أن عينة الدراسة
 التربيـة  تعلـيم  أهمية ترىعينة الدراسة  أن لثةالثا االستمارة إجابات أوضحت، كما اإلعالمية
 .اإلعالمية

  دراسةالتربوية تإظهار التطورا ىسعت الدراسة إل ؛)٢٠١٣( اهللا عبد جيبم 
 صطلحاتالم ببعض اإلعالمية التربية وعالقة اإلعالمية، بالتربية عالقتها وتوضيح واإلعالمية،

 اإلعالمية، للتربية النظرية األسس قشت الدراسةكما نا واإلعالمي، التربوي الحقلين في الشائعة
 وآفاقه مشكالته،و باليمن، األساسي التعليم واقع ضاواستعر تطبيقها، في العالمية واالتجاهات
 قدمتكما  اإلعالمية، والتربية اإلعالم بوسائل عالقته وتحديد إصالحه، وبرامج المستقبلية،

 الجمهورية في األساسي التعليم بمرحلة اإلعالمية التربية إلدخال قترحالم تصورها الدراسة
 والتقنيات التفاعلية، بوسائطه الجديد اإلعالم مفهوم تبلور تأكيد :إىل الدراسةوخلصت ، ةاليمني

 أهم وأنها تُعد من المفتوح، الفضاء عصر في الجماهيرية اإلعالم لوسائل المتطورة الرقمية
 سياساتها، تعديل التربية على فرضت التي وماتوالمعل اإلعالم تكنولوجيا في التطورات
 العديد تأكيد بعد التعليم مراحل وجميع األساسي، التعليم في اإلعالمية التربية إلدماج ومناهجها،

 اإلعالمية التربية أن كما أكدت على. المستقبل تربية هي اإلعالمية التربية أن الدراسات، من
 الناقد التفكير لتنمية اجتماعية، تربوية منهجية ذلك بلق فهي ،امحض اإعالمي اتعليم ليست

 الذات، عن للتعبير التواصلية والمهارات الذاتي التعليم مهارات وتنمية ،المتعلمين وتحصين
 اإلعالم عصر في الفاعلة، االجتماعية والمشاركة العصرية ستجداتالم لمواجهة الطلبة؛ وإعداد

 هو التكاملي االندماجي المدخل  أن، كما أكدت على ياتناح تحاصر التي المتجددة وتطوراته
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 مع واتفاقه ،فةالمعر تكامل تحقيق في لدوره اليمن؛ في اإلعالمية للتربية المداخل أفضل
 .اإلضافية الدراسية المقررات أعباء من التخفيف نحو التوجهات

  المعرفية الدراسة للكشف عن الدواعيسعت  ؛)٢٠١٢(دراسة صابر جيدوري 
 اإلعالمية السلبية للعولمة التأثيرات مواجهة من الجامعي الشباب تُمكِّن والقيمية واالجتماعية التي

فقرة  )١٨(من  استبانه الباحث صمم أجل ذلك ، ومنالتدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من
 في هيئة التدريس أعضاء جميع من للدراسة األصلي جتمعالم تكون عة أبعاد وقدبوزعت على أر

ثم ) ٢١٦( عددهم والبالغ الحاسبات وهندسة والعلوم والمجتمع التربية كليات جامعة طيبة من
وخلصت ، ضو هيئة تدريس من الذكور واإلناثع )١٧٤(اختير منهم عينة عشوائية بلغت 

 تمكين دواعي جميع على كبيرة بدرجة عينة الدراسة التدريس هيئة أعضاء موافقة :إىل الدراسة

عد الكمي ة مثل توعية الشباب بالباإلعالمي للعولمة السلبية التأثيرات مواجهة من عيالجام الشباب
والكيفي للعولمة اإلعالمية والتأثير السلبي على االنتماء االجتماعي وقيم المواطنة والتوعية 

 وصياغة تحديد على بالعمل الجامعة تقوم ، واقترح الباحث أناللغة العربيةبمظاهر تهميش 

وضرورة توظيفها  ،واإلعالمي التربوي المجال في المختصين قبل من اإلعالمية للتربية مفهوم
  .العولمة اإلعالمية بأفضل السبل بما يحقق مواجهة تأثير

  التربيـة  واقع معرفة؛ سعت الدراسة إلى )٢٠١٢(دراسة أشجان حامد وخلود أحمد 
الهاشـمية،   األردنيـة في المملكة  الخاصة المدارس طالب لدى بها المؤثرة والعوامل اإلعالمية

 مـن  اطالب) ١٠٠( الوصفي المسحي، وقد شملت عينة الدراسةواعتمدت الدراسة على المنهج 
 االسـتبيان ، واسـتخدمت  عمان العاصمة في الخاصة بالمدارس األساسي العاشر الصف طالب

ـ الطالب باالتجاالتربية اإلعالمية تزود  أن :إىل الدراسةوخلصت كأداة لجمع المعلومات،  ات ه
طالب، وتعمل لل وض بالمستوى التربوي والفكري والحضاري والوجدانيهالبناءة، والن وكيةلالس
 .ونشره ث الثقافي والحضارياى الترلى المحافظة علع

  2012(دراسة(Primack, Brian A  إلى تقيـيم مـدى إمكانيـة    الدراسة  سعت؛
المدرسي مع تحسين المعتقدات المعرفية للمتعلمين  التربية اإلعالمية من الحد من ظاهرة العنف

والسلوكيات المتعلقة باستخدام وسائل اإلعالم، من خالل استخدام المنهج شبه التجريبـي فـي   
وذلك على المعلمين بإحدى مدارس جنوب كاليفورنيـا   ؛م٢٠٠٨ – ٢٠٠٧الفترة ما بين عامي 
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المتعلمين قد أفادوا أن  أن :إىل الدراسةوخلصت ، والتي تُدار من خالل مناهج التربية اإلعالمية
هناك زيادة معرفية للمفاهيم األساسية عن التربية اإلعالمية مع تزايد االهتمام بالتصنيف الذاتي 
للعنف في وسائل اإلعالم، وكذلك هناك اعتقاد قوى من جانب المتعلمـين أن العنـف موجـود    

 .يةاإلعالم المضامين بوفرة في

 2012(ة دراس( Taskın Inan دراسة مستويات محو األميـة   ؛ سعت الدراسة إلى
انخفـاض  : إىل الدراسـة وخلصـت  ، )تركيا(في  لمعلمين المحتملينا في تصورات اإلعالمية

مستويات التربية اإلعالمية بين المعلمين المحتمل تدريسهم للتربية اإلعالمية في عينة الدراسـة  
راسات االجتماعية، واللغة التركية في كليات التربية، فـي العـام   المختارة من طالب أقسام الد

علمي المسـتقبل للتربيـة   من م المتعلمينم، وأكدت الدراسة أن هؤالء ٢٠٠٩-٢٠٠٨الدراسي 
اإلعالمية يجب تأهيلهم ليمتلكوا الكفاءات الالزمة لتدريس التربية اإلعالمية وحددت الدراسـة  

 .إليها) الطلبة المعلمين(حاجة الكفاءات المطلوبة التي لمست 

  دراسةGraber (2012) استهدفت الدراسة التعرف على التربية اإلعالميـة فـي   ؛
، وأوضحت أن األطفال NMLE: New Media Literacy Educationزمن اإلعالم الجديد 

ج والمراهقين اليوم ال يحتاجون مساعدتنا لتعليمهم تشغيل البرامج واألجهزة؛ بل نحن من نحتـا 
، وأنهم يحتاجون إلينا إلعدادهم الستخدام تلك التقنيات الجديدة بمسئولية وبـالتزام  !إليهم في ذلك
األمريكيـة   Waldorf-inspiredتجربة متميزة لمدارس  :وأشارت الدراسة إىل .أخالقي ذاتي

 New Mediaفي تطوير مهارات التربية اإلعالمية فيما يتعلق بوسـائل اإلعـالم الجديـد     

Literacy   من خالل تزويد الطالب منذ السنوات األولى للتعليم األساسي بتجـارب ملموسـة ،
غنية، وأنشطة في التواصل االجتماعي، وأوضحت الدراسة أن مدارس المرحلة المتوسطة هي 
المرحلة المناسبة لتطوير الُقدرات المعرفية للطالب بما يعزز التفكير األخالقـي لـديهم أثنـاء    

 .لوسائل اإلعالم الجديداستخدامهم 

  هدفت الدراسة للتعرف على أبرز المعـارف   ؛)٢٠١٢(دراسة عبد الرحمن العويفي
ة من وجهة نظـر القيـادات   والقيم والمهارات التي يجب أن يتضمنها محتوى التربية اإلعالمي

ـ   ، والتعرف على الصعوبات التي تواجه القيادات التربوية فالتربوية ة ي تحقيـق أهـداف التربي
، طبق الباحث الدراسة على إدارة التربية والتعليم للبنين في مدينـة الريـاض علـى    اإلعالمية

، وقد استخدم الباحث المنهج رة المدرسيةمديري مكاتب التربية ومديري المدارس ومشرفي اإلدا
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مـن مـديري مكاتـب    ) ٨(الوصفي المسحي واالستبانة كأداة للدراسة حيث تم تطبيقها علـى  
فـي مدينـة   من مـديري المـدارس   ) ٥٨(من مشرفي اإلدارة المدرسية و ) ٢٠(و اإلشراف 
أن القادة التربويين يرون أهمية كبيرة ألهداف التربية اإلعالميـة   :إىل الدراسةوخلصت الرياض، 

وأوصى الباحث بإشراك  ،ومعارفها ومهاراتها مثل التفكير الناقد والتعلم الذاتي والعمل الجماعي
ويين في وضع أهداف التربية اإلعالمية وتصميم برامج التربية اإلعالمية بإشـراك  القادة الترب

  .قيادات تربوية متخصصة في مجالي التربية واإلعالم

  طيريإلـى اقتـراح إسـتراتيجية إداريـة      الدراسة هدفت؛ )٢٠١٢(دراسة خالد الم
التربية والتعليم السـعودية  لتوظيف التربية اإلعالمية في ممارسات القيادات التربوية في وزارة 

من خالل الكشف عن واقع ممارسة توظيف التربية اإلعالمية في ممارسات القيادات التربويـة  
في وزارة التربية والتعليم السعودية، وأثر النوع، والمؤهل التعليمي، وسنوات الخبرة، والمركز 

التربية اإلعالمية في ممارسات الوظيفي في تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع ممارسة توظيف 
قيادي وهم جميع القيـادات التربويـة فـي    ) ٢٨٦(القيادات التربوية، وقد شملت عينة الدراسة 

 :إىل الدراسةوخلصت اإلدارة الوسطى في الوزارة، واستخدمت الدراسة استبانه لجمع البيانات، 
بـالوزارة جـاءت بدرجـة     واقع ممارسة توظيف التربية اإلعالمية في ممارسات القيادات أن

متوسطة، كما جاء مجال تعزيز القيم في الممارسات القيادات التربوية في الترتيب األول مـن  
 .حيث الممارسة يليه مجال االستخدام األخالقي للمعلومات

  قتـرح للتربيـة    ؛ سعت الدراسة)٢٠١٢(دراسة مها عبد الفتاحإلى وضع تصور م
وتُعـد   بجمهورية مصر العربية في ضوء بعض الخبرات الدولية، اإلعالمية في التعليم الثانوي

الباحثة في  توقد استخدم ،لمنهج الوصفي التحليليالدراسة من الدراسات الوصفية المستخدمة ل
استطالع رأي للتعرف على واقع التربية اإلعالمية فـي  : جمع البيانات، كل من األدوات اآلتية

لمقابلة الشخصية مع المسئولين والمهتمين باألنشطة المدرسية بعض المدارس الثانوية بأسوان، ا
بالمدرسة وذلك بغرض جمع معلومات عن واقع التربية اإلعالمية ومجاالتهـا ونقـاط القـوة    
والضعف فيها، واستبيان للتعرف على واقع التربية اإلعالمية بالمـدارس الثانويـة المصـرية    

وخلصـت  لنشاطات اإلعالمية بالمدرسة الثانويـة،  وجوانب القوة والضعف في الممارسات وا
هناك اهتمام متزايد بالتربية اإلعالمية يرجع إلـى تعـدد سـلبيات الرسـائل      أن :إىل الدراسة

أن بعض المضامين اإلعالمية تسـهم  : اإلعالمية التي تُهدد مستقبل المتعلمين، والتي تتمثل في
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، مما يؤكد على ضرورة االهتمام بالتربيـة اإلعالميـة   في إضعاف القيم الدينية لدى المتعلمين
للمتعلمين، وأن بعض المضامين تقوم بدورا في تنمية عادات التدخين وإدمان المخدرات لـدى  

أن : كما أن هناك إيجابيات عدة للتربية اإلعالمية بمدارس التعليم الثـانوي، أهمهـا  . المتعلمين
عالمية تسهم بدرجة كبيرة في ترسيخ العقيدة والهويـة الثقافيـة   هناك اتفاقًا على أن التربية اإل

واالنتماء واالعتزاز باللغة العربية وهو من أهم أهداف التعليم بصفة عامة، كمـا أن التربيـة   
والوقائع الحقيقية، وذلـك مـن    اإلعالمية تُساعد المتعلمين على ربط المواد الدراسية باألحداث

عالمية في عملية التعليم التي تُساعد في إكساب المتعلمين لمهـارات  خالل استخدام الوسائل اإل
المعلمين على مهـارات التربيـة    وأن من أهم المعوقات الحاجة إلى تدريب. التربية اإلعالمية

اإلعالمية، وإعادة تنظيم الجدول المدرسي لتوفير الوقت الـالزم لتقـديم التربيـة اإلعالميـة     
  .للمتعلمين

  2011(دراسة (Bazalgette et al إلى الموازنـة بـين ثالثـة     استهدفت الدراسة؛
مبادرات للتربية اإلعالمية لتقييم التربية اإلعالمية في المرحلة االبتدائية في بريطانيا، خلصـت  
المبادرة األولى إلى ضرورة إعادة صياغة نظرية التربية اإلعالمية الموجودة فـي بريطانيـا،   

حية النظرية واستمرارها، وطالبت المبادرة الثالثـة بتطـوير النظريـة    وذهبت الثانية إلى صال
جميع األطفال أن  :إيل الدراسة وخلصت ،القائمة حتى تتمكن من خدمة أهداف التربية المستمرة

من الثالثة والرابعة فما فوق يواجهون أسئلة التربية اإلعالمية المتعلقة بـالجمهور المسـتهدف،   
ة ما قبل المدرسة يتعرضون لرسائل إعالمية من خالل األفالم والبرامج وأن األطفال في مرحل

التلفزيونية التي تزودهم بخبرات غنية يمكن االستفادة منها من خالل التربية اإلعالمية في تنمية 
قدراتهم العقلية ومهارات االستدالل والتنبؤ، وأن األطفال لديهم القدرة على اسـتيعاب التحليـل   

م، وأن التربية اإلعالمية يمكن أن تدرج المستوى التحليلي من الصفوف األولـى،  النقدي لألفال
وإذا نجحت التربية اإلعالمية في تعليم األطفال من سن الخامسـة قـدرات تحليليـة للصـورة     
المتحركة، فإنها ستمهد إلعداد األطفال لمستويات عليا في السنوات الالحقة، وعلى المعلمين أن 

فال قدرات خيالية غير عادية يجب تطويرها وعدم االسـتهانة بهـا واألطفـال    يدركوا أن لألط
 .يتفاعلون مع الصور المتحركة أكثر من تفاعلهم مع النصوص المطبوعة

  2011(دراسة (Lee اختبار مدى فاعلية تعليم التربية اإلعالميـة   الدراسة استهدفت؛
عن اإليجابيات والتحديات الناجمـة   من خالل األجهزة اللوحية في الفصول المدرسية، والكشف
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واستندت الدراسة إلى نظريـة  . عن استخدام وسائل اإلعالم الجديد في مجال التربية اإلعالمية
الختبار المدى في تبني الطالب لهذه الطرق واألساليب  innovation theoryتبني االبتكارات 

ات المعلومات الحديثة فـي مجـال   استخدام تقني أن :إيل الدراسة وخلصت، الجديدة في التعليم
 :تدريس التربية اإلعالمية، له تأثيرات إيجابية وفعالة، ألسباب عديدة، منها

 أنها تُحقق التفاعلية التشاركية.
 الفورية في المناقشة والمشاركات.
 تعة في استخدام وسائط اإلعالم الجديد مثل األجهزة اللوحيةالتسلية والم.
 لية والتحرر في العملية التعليمية من خـالل اسـتخدام تلـك    إحساس الطالب باالستقال

.الوسائل الحديثة
 تنوعة في المنهج الدراسيالمواد اإلعالمية الم.

وأشارت الدراسة إلى مجموعة من التحديات التي تفرضها العملية التعليمية فـي عصـر   
مية والمهـارات المرتبطـة   اإلعالم الجديد، مثل ضرورة إتقان المعلمين لمهارات التربية اإلعال

 .بتقنيات المعلومات

 معـايير التربيـة    للتعرف علـى سعت الدراسة ؛ )٢٠١١( دراسة رشا عبد اللطيف
جتمـع المصـري مـن    التعامل مع المضامين التلفزيونية في الم ، وكيفية تطبيقها عنداإلعالمية

ثيرات السلبية للتلفزيون، والشباب من التأ النشء منظور الخبراء، وذلك لحماية الجمهور خاصةً
وذلك في إطار نظري لنظرية المسئولية االجتماعية، وتندرج الدراسة ضمن البحوث الوصـفية  

ـ  ىالكمية واعتمدت الدراسة عل عينـة مـن    ىمنهج المسح وأجرت الباحثة دراسة ميدانية عل
بـوي واإلعـالم   م التراإلعالم والتربية واإلعـال  براءخُا من خبير) ٢٠٠(براء بلغ حجمها الخُ

اسـتمارة اسـتبيان    ىالنفس واالجتماع، واعتمدت الباحثة في جمعها للبيانات عل المدرسي وعلم
ـ  جميع الخُ أن: إىل الدراسةوخلصت ، بالمقابلة جتمـع  حاجـة الم  ىبراء في العينة وافقـوا عل

ـ إدراك أن وسائل اإلعالم لها تـأثير "جاء معيار  وقد .المصري إلي التربية اإلعالمية ى ات عل
" قدمة المعايير التي يجب أن تستند إليها التربية اإلعالمية، يليـه معيـار  في م" الفرد والمجتمع

إدراك األبعـاد التجاريـة   "ي المرتبة الثانية، يليه معيار ف "وسائل اإلعالم تبثهر النقدي لما التفكي
جـاء  كمـا   .المرتبة الثالثـة في " والسياسية واالجتماعية والثقافية والجمالية للرسالة اإلعالمية 

قدمـة معـايير   فـي م " كأمر مسلم دون التفكير الناقد لهعدم األخذ بما يقدمه التلفزيون "معيار 
عدم "فة، وفي المرتبة الثانية معيار ختلالتربية اإلعالمية في التعامل مع المضامين التلفزيونية الم
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، وفي المرتبة الثالثة معيار "لمعلوماتدر وحيد في الحصول علي االتلفزيون كمص ىاالعتماد عل
ة مهارات التفكير النقـدي  تنمي"جاءت و ".تلفزيونية غير المسئولة اجتماعيامواجهة المضامين ال"

" يلـي ذلـك   %) ٦٨(قدمة األهداف التي تسعي إليها التربية اإلعالمية بنسـبة  في م" للجمهور
مرتبـة الثانيـة بنسـبة    في ال" ائل اإلعالملتأثيرات السلبية لوستحصين النشء والمراهقين من ا

في المرتبـة الثالثـة   " رسالة اإلعالميةعالجة الراعاة المسئولية االجتماعية عند مم"، ثم %)٥٩(
مدي أهمية التفكير النقدي كمعيار وهدف أساسي  ى، وهذه النتيجة تؤكد مره أخر%)٤٦(بنسبة 

 .للتربية اإلعالمية

 جتمع المصري، حيـثُ بيق التربية اإلعالمية في المصعوبة تط كما أوضحت الدراسة
إرهاق الطلبة بالعديـد  "توجد العديد من معوقات نشر ثقافة التربية اإلعالمية بمصر، حيث جاء 

قدمة معوقات نشر الوعي بالتربية في م" ية مما ال يسمح بقبول مادة جديدةمن المقررات الدراس
انخفاض مستوي الوعي بأهميـة التربيـة اإلعالميـة    "جتمع المصري، يلي ذلك اإلعالمية بالم

في المرتبـة  " اإلعالمية ال توجد مناهج دراسية خاصة بالتربية" ، و"جتمع في المرتبة الثانيةللم
قدمة مسئوليات وسـائل اإلعـالم لـدعم    في م" جتمعهربط الجمهور بقضايا م"جاء وقد  .الثالثة

في المرتبة الثانيـة، ثـم كـل مـن     " رتقاء بذوق الجمهوراال"يليه " جتمعالتربية اإلعالمية بالم
في المرتبـة  " االهتمام بالتصنيف التلفزيوني " و" الدراسة الجيدة الحتياجات ورغبات الجمهور"

تمثل في وجود عالقة ارتباطيه دالـة إحصـائية بـين    ثبت صحة الفرض األول الم وقد. الثالثة
تربية اإلعالمية في الثقافة المصرية وبين إتجـاهتهم  وجود مفهوم ال ىاتجاهات الخبراء نحو مد

 .نحو إمكانية نشر ثقافتها في المجتمع المصري

  استهدفت الدراسة الكشف عن مستوى فاعليـة  ؛ )٢٠١١( وآخروندراسة هناء عبده
 المـنهج واعتمدت الدراسة علـى   الدراسي، التحصيل على اإلعالمية التربية في قترحةم وحدة

طالبا من طالب المدرسة الفنيـة الُمتقدمـة بمدينـة    ) ٨٠(شملت عينة الدراسة  ، وقدالتجريبي
، المقترحة الوحدة تدريس في معلملُا دليل :المنصورة، وتكونت أدوات الدراسة من أداتين وهما

 مقترحـة الُ الوحـدة  أن حجم تأثير :وخلصت الدراسة إىل في موضوع التعلم، تحصيليواختبار 
 بالحيـاة  ترتبط الطلبة على إيجابية اتجاهات لتحقيق إضافة ا،كبير كان يالدراس التحصيل على

وأن التربية اإلعالمية تُزيد من دافعية الطالب نحو الدراسة والتعلم الذاتي، وتساعدهم  اليومية،
 .تزودهم بقيم وسلوكيات إيجابية ترتبط بالحياة كمافي تنمية شخصياتهم ومواهبهم، 



 

- ١٨٤ - 

ألدبيات التربية اإلعالمية دراسة حتليلية نقدية

 مسح التـراث العلمـي    إلي الدراسة سعت؛ )٢٠١١(آخرون وليد فتح اهللا و دارسة
والبحثي في مجال التربية اإلعالمية على المستوى العالمي والمحلي على مدى نصف قرن مـن  

وخلصـت  بحثًا،  ٣٤م، وقد بلغت عدد البحوث ٢٠١٠م حتى عام ١٩٦٠الزمن تحديدا من عام 
بتنوع مجاالت التطبيق فشملت محو األمية  أن مفاهيم التربية اإلعالمية قد تنوعت :الدراسة إىل

كمـا  . اإلعالمية والتدريس باستخدام وسائل اإلعالم وتدريب أساليب إنتاج المضمون اإلعالمي
والرضـا عـن    -المواد المخدرة–تنوعت مجاالت التطبيق البحثي ومن بينها مكافحة التدخين 

م باالتصال في الدراسات عينة الدراسـة،  كما بينت الدراسة أنه لم يتم إغفال القائ. صورة الذات
وقد اختلفت الرؤى بين الباحثين فيما يتعلق بربط التربيـة اإلعالميـة بأجنـدة    . وكذلك الخبراء

 .سياسية أو أيدلوجية واضحة، وآخرون يرون أنه يجب عدم ربطها بأي نهج سياسي أو دعائي

 لى وضـع تصـور   سعت الدراسة إ ؛)٢٠١١(إيناس إبراهيم، ورباح رمزي  دارسة
مقترح لدور المدرسة في التربية اإلعالمية في ضوء خبرات بعض الدول، واستخدمت الدراسة 

وضع تصور مقترح لدور المدرسـة  : إيل الدراسة وخلصتالمنهج الوصفي، والمنهج المقارن، 
  .في التربية اإلعالمية

 التربية في رحمقت منهج بناء إلي الدراسة سعت ؛)٢٠١٠( سامية عبد الحكيم دارسة 
 بعض الثانوية المرحلة طالب إلكساب وذلك الشاملة، للجودة القومية المعايير ظل في اإلعالمية
 وسائل مع التعامل وكيفية واإلبداعية النقدية الملكات تطوير في ومساعدتهم اإلعالمية المفاهيم
 الدراسة واعتمدت ميةالك الوصفية البحوث ضمن الدراسة وتندرج المختلفة، الجماهيرية اإلعالم

 من عشوائية عينة ىعل ميدانية دراسة الباحثة وأجرت التجريبيو الوصفي ينالمنهج علي
 بالمدارس الفني التعليم منعاما  )١٧:  ١٥( بين أعمارهم تتراوح الثانوي األول الصف طالب

 أهداف مةقائ منها األدوات من مجموعة ىعل للبيانات جمعها في الباحثة واعتمدت المصرية،
 ومقياس اإلعالمية التربية منهج في التجريبية الوحدة في تحصيلي واختبار قترحالم للمنهج
: إيل الدراسة وخلصت، الشاملة الجودة معايير ظل في اإلعالمية التربية نحو الطالب اتجاه

 في) الدراسة مجموعة( والبعدي القبلي القياس درجات متوسطي بين اإحصائي دالةوجود فروق 
 لصالح الكلية ودرجته) التحليل، التطبيق ،الفهم ،التذكر(  لتحصيليا االختبار مستويات من كل

 الجودة معايير ظل في" اإلعالمية التربية" التجريبية الوحدة تأثير معرفة عنو .البعدي القياس
 التدريس طريقة اختيار مع اإلعالمية التربية المستقل المتغير أن إلي النتائج أشارت الشاملة
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 درجات متوسطي بين اإحصائي دالة فروق توجدكما  .المنهج أهداف تحقيق علي ساعد المناسبة
 اإلعالمية التربية نحو االتجاه مقياس أبعاد كل في"  الدراسة لمجموعة" والبعدي القبلي القياس

 االتجاه اسمقي أبعاد علي المقترحة الوحدة تأثير حجم بحسابو .الشاملة الجودة معايير ظل في
 الوحدة فاعلية إلي يشير وهذا كبير تأثير حجم علي يدل أنه اتضح اإلعالمية التربية نحو

 أهمية إدراك في واضحاً نمواً حقق الوحدة هذه تدريس أن وأثبتت" اإلعالمية التربية" المقترحة
 .الطلبة بمستوي االرتقاء في وأثرها عليتها فا ثبت حيث اإلعالمية التربية

 دراسة Burson, Jordanakathleen (2010)إلى قياس ومقارنة سعت الدراسة  ؛
نحوها، وذلك للمتعلمين  مالمعرفية للتربية اإلعالمية وتأثيرها على المتعلمين واتجاهه معدالتال

ن الصحافة وغير الدارسين للصحافة، وقد استخدمت الدراسة تحليل البيانات الكمية الذين يدرسو
أن المتعلمـين  : إيل الدراسـة  وخلصتع األخذ في االعتبار طُرق العينات، بشكل إلكتروني م

الذين يقوموا بدراسة الصحافة قد حصلوا على معدالت أعلى من المتعلمين الذين ال يدرسـون  
كمـا أن المتعلمـين   . الصحافة، وأن المعرفة العامة للتربية اإلعالمية في العينة كانت منخفضة

 .اإلعالم ألهداف محددة أكثر من المتعلمين الذي ال يدرسون الصحافةللصحافة يستخدمون 

  2010(دراسة(Hans  ؛ استهدفت الدراسةمدى استخدام التربية اإلعالميـة   فالتعر
وتعليمها في المستوى الجامعي، واستخدمت الدراسة في جمع بياناتها على استبيان إلكترونـي،  

أن المتعلمين : إيل الدراسة وخلصتمن طالب الجامعة،  طالبا) ٤٠٩(وقد شملت عينة الدراسة 
الذين حصلوا على دورات التربية اإلعالمية في المدارس الثانوية يستخدمون شـبكة اإلنترنـت   
بكفاءة ولديهم المقدرة على تحليل المضامين المقدمة عبرها أعلى من الذين لم يحصلوا على هذه 

 .الدورات

  2010(دراسة (Alice Y التعرف على تطور التربية اإلعالميـة   هدفت الدراسةاست؛
 على الرغم مـن  أنه: إيل الدراسة وخلصت، ومبررات ظهورها واختالف مفاهيمها وتطبيقاتها

تمثل يشترك شترك في هدف مت، إال أنها من دولة إلى أخرى تعريف التربية اإلعالمية اختالف
ع وسائل اإلعالم بطريقـة ذكيـة   لتعامل معلى ا التدريباإلعالمية والقراءة والكتابة  تعليم في

 الـدول  فـي في العقود األربعة األخيرة  تطورت كثيرا ، وأكدت أن التربية اإلعالميةولةئومس
هونـغ كونـغ    ،مناطق آسيا مثل ظهرت التربية اإلعالمية في في السنوات األخيرةية، والغرب

أهمية لها وصار ل اإلعالم الجديدة، كتسب زخمها مع ظهور وسائ، واوتايوان والصين واليابان
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وأكدت الدراسة أن التربية اإلعالمية سيكون لهـا  . كبرى في التعليم في القرن الواحد والعشرين
مستقبل في عصر االنترنت والتطورات اإلعالمية وأن تغييرات جذرية ستفرض نفسـها علـى   

يم في القرن الجديد، وتوصلت الدراسة التعليم، وتحول التربية اإلعالمية إلى المنهج المعتمد للتعل
إلى اختالف أهداف التربية اإلعالمية من دولة إلى أخرى، فالتربية اإلعالميـة فـي بريطانيـا    
تهدف إلى إيجاد مستخدمين مبدعين وناقدين لوسائل اإلعالم قـادرين علـى التمتـع الـواعي     

تمحور حول بناء الهويـة الثقافيـة   بالرسالة اإلعالمية، وفي كندا فإن أهداف التربية اإلعالمية ت
الكندية، وتهدف التربية اإلعالمية في تايوان إلى التوعية الجيدة للمواطنين، وفي الصين تهـدف  

 الطـالب إلى دراسة المعايير األخالقية في الرسالة اإلعالمية وفي هونغ كونغ تهدف إلى تعليم 
إلى أن منهجيات التربية اإلعالميـة   كيفية التعامل بحكمة مع وسائل اإلعالم، وتخلص الدراسة

تتعدد حسب خصائص كل منطقـة وحسـب السـياق االجتمـاعي واالقتصـادي والسياسـي       
والتكنولوجي والرقابي، وتؤكد الدراسة أن التربية اإلعالمية ذات خصوصية ثقافية وأن علـى  

ة ووضع نظريـات  أساتذة التربية اإلعالمية أن يحاولوا انتهاج أساليب خاصة بالتربية اإلعالمي
 .خاصة وتوظيفها بصورة مستقلة

  2010(دراسة (Chi-Kim Cheung إلى اإلجابة على سـؤالها  استهدفت الدراسة ؛
هل التربية اإلعالمية فعالة في تطوير قدرات التحليل اإلعالمي لطلبة المدارس الثانوية : الرئيس

 الدراسـة  وخلصت، .فعاليتهـا؟ ما العوامل التي تحدد مدى  :كذلك تإذا كانو في هونج كونج؟
الذين شاركوا في برامج التربية اإلعالمية تحسنت مستوياتهم وحصلوا علـى   أن المتعلمين: إيل

التجارية كانوا يظنون أنهم محصنون  اإلعالناتالذين اهتموا بنقد  المتعلميندرجات أعلى، وأن 
التجاري أدركوا أنهم كانوا يجهلون  من تأثيرات اإلعالن، ولكنهم بعد دراستهم التحليلية لإلعالن

الذين يكونـون   المتعلمينالحظت الدراسة أن الكثير من التفاصيل الهامة في تقنيات اإلعالن، و
أكثر هدوء وسلبية في بقية الدروس، كانوا أكثر تفاعالً مع دروس التربية اإلعالمية، وتطورت 

وأكدت نتائج الدراسة صـعوبة االعتقـاد    .أسئلتهم التي كانت سطحية وساذجة إلى أسئلة عميقة
بأن التربية اإلعالمية تؤدي إلى التقليل من الوقت الذي يقضيه الطلبة أمام وسائل اإلعالم، لكنها 

وأكدت الدراسة أنهـا  ، تجزم أن الطلبة أصبحوا أكثر قدرة على انتقاء البرامج اإلعالمية النافعة
ا الطلبة من خالل التربية اإلعالميـة مهـارات   ال تستبعد أن تكون المهارات التي حصل عليه

وقتية وال يستفيد منها الطلبة لوقت أطول وأوصت بإجراء دراسات للتأكد من التـأثير الطويـل   
 .المدى
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  2010(دراسة (Nonthasruang تقيـيم تـأثيرات التربيـة    استهدفت الدراسـة  ؛
) اسـتراليا (المقيمـين فـي   وعدد مـن  ) تايلند(و )استراليا(اإلعالمية على عدة مجموعات في 

لتوضيح أثر االختالفات االجتماعية والثقافية على اسـتيعاب التربيـة    من دول أخرى) تايلند(و
 عامـا،  ٢٥و  ١٨عينة من الشباب تتـراوح أعمـارهم بـين    ، واقتصر البحث على اإلعالمية
كمـا  . هاراتمهاتعلم  وسائل اإلعالم، و اتاستخدامتفاوت في هناك أن  :إيل الدراسة وخلصت

ووجـدت الدراسـة أن المشـاركين    . تفاوتت ردود األفعال عند مختلف المجموعات المشاركة
وفي نفـس  . االستراليين أكثر وعياً بالمضامين اإلعالنية واإلعالمية وقدرة على نقدها وتحليلها

 منطقيـة الالمطالبـات غيـر   "كانوا قادرين على انتقاد الوقت أقل تعرض لشاشات التلفزيون و
لثقافـة  نفس الدرجة من المقاومة  المجموعة التايلندية لم تظهردعاية االستهالكية، وللتسويق وال

ـ  األمعرفـة  االستهالك المتأثرة بالدعاية اإلعالنية، رغم ما كانت تتمتع به من ال  ةفضـل لحقيق
القـيم   أكدت الدراسة تـأثير إنتاج القيم، وو وأشكال التالعب يةصناعة اإلعالن وتقنياته اإلنتاج

فلسـفة االكتفـاء   وترشيد اإلنفاق واستهالك الضـروريات و  التوفيراالجتماعية العامة المتعلقة ب
على التجاوب مع الدعاية اإلعالنية الهادفة إلثـارة رغبـات الشـراء وصـناعة ثقافـة       الذاتي

 ةصـناع كانت قادرة على تقديم تفسير واضح لكيفية االستهالك، ورغم أن المجموعة التايلندية 
ا أيضت ومع ذلك كان الرسالة اإلعالمية تفاصيلوعلى قراءة النصوص  ةقادرو اإلعالن تقنيات

وأعادت الدراسة ذلك إلى الثقافـة   إلعالناتلمباشر النتقاد الفي كثير من األحيان أقل رغبة في ا
 .الحفاظ على االنسجام االجتماعيب المتعلقة في الخطاب االجتماعي التايالندي االجتماعية

 االستكشافية إلى النظـر فـي إمكانيـة     هدفت الدراسة ؛)٢٠١٠(لمياء محمد  دارسة
تدريب أمهات ألطفال ما بين السادسة والتاسعة من العمر علي تطبيق مهارات التربية اإلعالنية 

أجزاء والتي تم تدريسها عبر  ٨وقد التحقت األمهات بدورة مكونة من . مع أطفالهن في المنزل
كان هدفها هو إمدادهن بمهارات ومعلومات تمكنهن من نقد اإلعالنات مع أطفـالهن  اإلنترنت و

بنجاح، وتم استخدام المنهج التجريبي طريقة المجموعة الواحدة وتـم الحصـول علـى عينـة     
وفـي بدايـة   ) عينة تطوعية، عينة سهل المنال، عينة كرة الـثلج (األمهات من الطرق التالية 

اً بالدورة التدريبية إال أن عدد األمهات اآلتي أكمل البرنـامج بالفعـل   أم) ٣٢(البرنامج التحقت 
أن البرنامج قد نجح في خلق جو من الحوار في المنزل  :إيل الدراسة وخلصت أما،) ١٤(كان 

كما أن األمهات قمن بإعالم الباحثة بأن األطفال قـاموا بتطبيـق   . فيما يتعلق بتحليل اإلعالنات
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بقية البرامج وبدون توجيه األم حيث قاموا بتحليل الموسيقي واألصـوات  بعض ما تعلموه علي 
بين نجاح البرنامجوالمؤثرات الصوتية والكلمات المستخدمة مما ي.  

  دراسةSimon & Tracey (2009)الجهـود المبذولـة   إلى تحديد الدراسة  سعت ؛
قد استخدمت الدراسـة  لخفض حاالت القلق عن صورة الشكل والوزن بين الشباب المراهقين، و

طالبا من طالب المدارس الثانويـة،  ) ٣٠٧(برنامج التربية اإلعالمية وقد شملت عينة الدراسة 
برنامج التربية اإلعالمية كان له تأثير  أن: إيل الدراسة وخلصت، عاما) ١٣(متوسط أعمارهم 

لجسم، وخفـض  في خفض القلق وإتباع نظام غذائي، وخفض القلق نحو عدم الرضا عن شكل ا
 .االكتئاب

  دراسةStein & Prewett (2009)هدفت الدراسة إلى التعرف على آراء معلمي  ؛
المواد االجتماعية في المرحلة الثانوية بوالية تكساس بالواليات المتحدة حول إدخـال التربيـة   

 خلصـت و، الستبانة على أفراد عينة الدراسة، حيث تم توزيع ااإلعالمية في مناهجهم الدراسية
ناك ، وأن همية في مناهج المواد االجتماعيةعلمين يرون أهمية التربية اإلعالأن الم: إيل الدراسة

علمين في هذا المجالحاجة ملحة لتدريب وتأهيل المكما ي ،علمين الذين لـديهم اتصـال   مكن للم
ال ن تلك المواقـع  من أوبالرغم ، الموثوقةإلى المواقع  المتعلمينباالنترنت في الفصول توجيه 

، إال أنها توفر وصوال على مواضيع الدراسات االجتماعية ا جاهزة يطبقها المعلمونتمثل خططً
 .سهال لمصادر وسائل اإلعالم الهامة

 علمـات  هدفت الدراسة  ؛)٢٠٠٩(هناء العمودي  دارسةساهمات مإلى معرفة واقع م
نظر الطالبات والمشـرفات التربويـات   الصف األول الثانوي في التربية اإلعالمية من وجهة 

بمدينة مكة المكرمة، وتُعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، وقد شـملت عينـة الدراسـة    
طالبة من طالبات الصف األول الثانوي وتم اختيارهم بطريقـة عشـوائية بسـيطة،    ) ٢٣١١(

مسـاهمة   أن: يلإ الدراسـة  وخلصتمشرفة، ) ١٠٠(باإلضافة إلى عينة من المشرفات بلغت 
مـن  ) متوسطة(من وجهة نظر الطالبات و ) ضعيفة(المعلمات في التربية اإلعالمية كانت بين 

" نترنتاإل"وات الفضائية واستخدامهن لشبكة تابعة الطالبات للقن، كما أن ملمشرفاتوجهة نظر ا
صت الباحثـة  وقد أو). % ٤.٢( ن ألغراض علمية حيث بلغت نسبة استجابتهن للعبارتينلم تكُ
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ب ضروري من متطلبات عصر علمات على تحقيق التربية اإلعالمية كمتطلبضرورة تدريب الم
  .اإلعالم

  2009(دراسة (Webb et al تأثيرات  استهدفت الدراسة الحد من؛نف بوسـائل  الع
 الناقـد التفكيـر   مهـارات يكسب الطالب  من خالل برنامج ،اإلعدادياإلعالم بمدارس التعليم 

، بـالواقع  وسـائل اإلعـالم والعنـف   من خالل عن حقيقة العنف المقدم  معلوماتب ويدهموتذ
 طـالب مـن  طالبا  )٢٦٢( الدراسة عينةالوصفي، وقد شملت واعتمدت الدراسة على المنهج 

كأداة لجمـع   االستبياناألمريكية، واستخدمت الدراسة  لوس أنجلوسمدينة المدارس اإلعدادية ب
 االختبـار  درجـات  متوسـطي  بين اإحصائيدالة  قوفر دووج :الدراسة إىلوخلصت البيانات، 

 .لمجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبيةل

  2009(دراسة (Bannon النقاط بعض تحري استهدفت الدراسة؛ للجـدل  ثيـرة الم 
حاولت الدراسة توضيح العالقة المركبة  كما .دثةستحالم والنظريات اإلعالمية بالتربية الخاصة

 بالتربيـة  تتعلـق  التي المواردو الدراسية المناهج بعض راجعةم بجانب والتطبيق، النظرية بين
الذي  أساسيين، علمينم أربع خالل من صغرمالمنهج الوصفي ال دراسةال ، واستخدمتاإلعالمية

 اإلعالمية التربية برنامج يضع عندما المعلم تواجه التي لتحدياتقام الباحث من خاللهم بوضع ا
المعلمون بحاجة إلـى  : وخلصت الدراسة إىل، التربوية الناحية على انطباعها كيفية ناقش قد و

 بالتربيـة  الخاصة األهداف لتحقيق ؛ وذلكاإلعالمية التربية مناهج في الستخدامها حديثة موارد
 أسـاس  علـى  العملية وتطبيقاته اإلعالمية التربية مناهج بتطويرالمعلمون  قام كما .اإلعالمية

 .الدراسة عينة بين قابالتالم خالل حدث الذي الخبرات تبادل

 قيل طالل بن  دارسةإبراز العالقة بين التربية واإلعالم  الدراسة استهدفت ؛)٢٠٠٩(ع
تربيـة اإلعالميـة   في األدبيات التربوية وفي ضوء مفاهيم التربية اإلسالمية وتوضيح مفهوم ال

بشـقية المـنهج الوصـفي     الوصـفي  المنهجوأهميتها في المرحلة الجامعية، واستخدم الباحث 
، وتمثلت عينة ومنهجية علمية خطوات من عليه يشتمل بماالوثائقي والمنهج الوصفي المسحي 

اجد بهـا  من أساتذة التربية واإلعالم في الجامعات السعودية التي يتو أستاذ) ٢٠٩(الدراسة في 
 التربيـة  واقـع  عنواستخدام الباحث االستبيان في جمع المعلومات  ،تخصصا التربية واإلعالم

إعـداد الطـالب    أهمية: وخلصت الدراسة إىلالجامعي السعودي،  التعليم مرحلة في اإلعالمية
 نوأ .للتعامل مع التحدي اإلعالمي المعاصر، وذلك يتطلب مراجعة المناهج التربوية وتطويرها
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العالقة بين التربية واإلعالم عالقة تكاملية تشاركيه، وهو ما تحقق علي مسـتوي السياسـتين   
 .اإلعالمية والتربوية، أما علي المستوي التطبيقي هناك ضعف فيما بينهم تحتاج إلي إعادة نظر

التربية اإلعالمية ضرورة ملحة إلعداد األجيال في القرن الواحد والعشـرين،   كما أوضحت أن
 وأن .وهي تعني قراءة الرسالة اإلعالمية وتحليلها ونقدها وتقويمها والمشـاركة فـي إنتاجهـا   

التربية اإلعالمية تقوم علي فلسفة التناول الناقد للمضامين اإلعالمية، وهو اتجاه يتكامـل مـع   
 .االتجاه الوقائي وليس بديالً عنه، وضرورة تفعيل التربية اإلعالمية في المرحلة الجامعية

 تصور تقديم إلي الدراسة سعت ؛)٢٠٠٨( محمد سماح دراسة إمـداد  لكيفيـة  قترحم 
واسـتخدمت   ،التعلـيم  نطـاق  في اإلعالمية بالتربية مصر في األساسي التعليم مرحلة طالب

 دواعـي  رصد معها مكني ومنهجية علمية خطوات من عليه يشتمل بما الوصفي المنهجالباحثة 
 التربويـة  الخبـرات  علي والوقوف والتطبيقية النظرية معالمها أهم اءواستقر اإلعالمية التربية
 البيانـات  لجمـع  استبيان صحيفة، واستخدمت الباحثة اإلعالمية التربية مجال في الدول لبعض

 أهمية: وخلصت الدراسة إىلر، مص في األساسي التعليم مرحلة في اإلعالمية التربية واقع عن
 تدرجـة م بطريقة اإلعالمية التربية إدخال يسير أن مكني حتى ائياالبتد األول الصف من البدء
 تتوافق اإلعالمية التربية كما أن .التعليم من متكاملة منظومة على للحصول الطالب يتعلمه فيما
 النقدية المهارات اكتساب ضرورة و المتكاملة المعرفة حيث من الحديثة التربوية االتجاهات مع
.مركزها و التعليمية العملية قلب هو فلالط يكون أن حتمية و

  سعت الدراسة للكشف عن التحديات التي فرضتها  ؛)٢٠٠٨(ة دول الجبار عبددراسة
اإلعالم العربي، باإلضافة إلي الكشف عن صيغ تعامل البث الفضـائي   ىالعولمة اإلعالمية عل

من الـدور التربـوي   مية مع مؤسسات التربية اإلعالمية، وتتبني الدراسة مفهوم التربية اإلعال
التربية اإلعالمية ترتبط بالتعليم والتعلم من اإلعـالم  أن : وخلصت الدراسة إىللوسائل اإلعالم، 

أهميـة التنسـيق بـين    و .جرد عملية تعليم عن طريق وسائل اإلعالمبواسطة وسائله وليست م
. المجتمعالمؤسسات التربوية واإلعالمية لدراسة التأثير اإلعالمي علي الفرد و

 استهدفت ؛)٢٠٠٨( دراسة خالد صالح الدين   حـددات الـوعي   الدراسـة تحليـل م
اتجاهات الرأي العـام المصـري نحـو دور     ىالرأي العام المصري وتأثيره عل ىاإلعالمي لد

وتعتمد الدراسـة علـي منظـور    ، وسائل اإلعالم في بث ونشر الشائعات السلبية في المجتمع
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لذي يركز علي تفعيل وتنمية القدرات النقدية للرأي العام إزاء المضامين المسئولية االجتماعية ا
اإلعالمية، وتندرج الدراسة ضمن البحوث الوصفية الكمية، واعتمدت الدراسـة علـي مـنهج    

 مبحوثًا) ٤٠٠(وائية طبقية قوامها المسح بشقية الوصفي والتحليلي، وتم االعتماد علي عينة عش
: وخلصت الدراسـة إىل  .قاهرة سواء الفقيرة أو المتوسطة أو الراقيةمن مختلف أحياء مدينة ال

ارتفاع وعي الرأي العام المصري بمعايير الوعي اإلعالمي المرتبطة بالممارسات اإلعالميـة  
غير المسئولة المتمثلة في ترويج الشائعات وتعضيد انتشارها في المجتمـع المصـري بنسـبة    

من العينة علـي  %) ٩٤.٣(وافق المبحوثين بنسبة كما  .ينةمن أراء المبحوثين في الع%) ٨٨(
تتيح انتشاراً متزايداً للشـائعات بـدور أكبـر مـن     ) التلفزيون والصحف(أن الوسائل التقليدية 

االنترنت وذلك في ضوء خصوصية المجتمع المصري، مما يدل علي ارتفاع وعي الرأي العام 
يعة الوسيلة اإلعالمية وارتباطها بحجم انتشار المصري بمحددات الوعي اإلعالمي الخاصة بطب

علي أن وسائل اإلعالم تختلف فيما بينها علـي  %) ٨٨.٨(وافق المبحوثين بنسبة  وقد .الشائعة
جود ارتباطات يكما  .مدي قدرتها في تكريس ثقافة الشائعة حسب إمكانياتها اإلبداعية والجمالية

بـين إدراك المبحـوثين لمعـايير الـوعي     ) %٩٥(خطية ذات داللة إحصائية عند درجة ثقة 
، فضالً عـن  )رقمية/ مسموعة/ مرئية/ مطبوعة(اإلعالمي الخاصة بطبيعة الوسيلة اإلعالمية 

العام المصري ألهمية المسـئولية االجتماعيـة    إدراكهم إلمكانياتها األثيرية وبين إدراك الرأي
وجود ارتباطات خطية  إلى إضافةً .لإلعالم في مواجهة الشائعات التي تضر المجتمع المصري

بين إدراك المبحوثين للتحيز اإلعالمي عبر تكريس %) ٩٥(ذات داللة إحصائية عند درجة ثقة 
 .ثقافة الشائعات في المجتمع المصري، وإدراك المبحوثين لخطورة تلك الشائعات

  2008(دراسة (MacDonald سس التربيةُأ كيفية تقديم سعت الدراسة إلى معرفة؛ 
فهي تعمل على توضـح   .مناهج الدراسات االجتماعية الموجودة عالمية التي تم إدخالها علىاإل

عي العلمي لدي الطلبـة، بجانـب   الوعلى  وانعكاسها أنواع األنشطة التعليمية للتربية اإلعالمية
 هجالمـن  الدراسـة ، واستخدمت )، الوجدانيةالمعرفية، المهارية(التربية اإلعالمية  جوانبتحديد 

تعددي األجناس في الصفين الرابع و السادس مـن  عينة الدراسة من طالب موتكونت  الوصفي
ت مـع  مقـابال ، مراقبة مكثفة للفصول أدوات الدراسة تشمل، ومدرستين في المرحلة األساسية

ر طالب الفـرقتين  اأظه: وخلصت الدراسة إىل، ، ومحاضراتاستمارات، والمتعلمينالمعلمين 
الدراسـة تفعيـل    هوفرت هذ كما .و تطبيق أسس التربية اإلعالمية التي تم تدريسها قابلية لفهم

 .لتربية اإلعالمية و شكلت خطوة أولى لتنمية شبكة مرنة و فعالة في هذا المجالل وصفي
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  2008(دراسة (Mihalidis pual معرفيـة كيفيـة جعـل     الدراسة إلى استهدفت؛
تعلمين للتربية اإلعالمية أكثر مستهلكين للمعرفة من وسـائل اإلعـالم،   المشاركة وأن يكونوا م

أن : وخلصت الدراسة إىلطالبا جامعيا من جامعة ماري الن، ) ٢٣٩(وقد شملت عينة الدراسة 
المتعلمين المسجلين في برنامج التربية اإلعالمية نمت قدراتهم علـى الفهـم وتقيـيم وتحليـل     

 .ا أكثر مشاركة ووعي في التعامل مع وسائل اإلعالمكما أنهم أصبحو. الرسائل اإلعالمية

  2008(دراسة (Artin Lahiji سعت الدراسة ؛ساعد الشباب إلى بناء إطار نظري ي
على تقييم مشاركتهم في المستويات المتميزة من التربيـة اإلعالميـة، فيمـا يتعلـق باإلنتـاج      

مشـاركة  أن : وخلصت الدراسـة إىل  ،اإلعالمي واإلبداع النقدي ومهارات التعلم مدى الحيـاة 
سـتهلكين إلـى منتجـين، وأن المهـارات     الشباب في مهارات اإلنتاج اإلعالمي يحولهم من م

واكتسـاب المهـارات    وفر مساحة إبداعية لتعلم التفكير النقدياإلنتاجية في التربية اإلعالمية ت
كدت الدراسـة أهميـة اكتسـاب    اإلبداعية والجمالية في اللمسات الفنية للرسائل اإلعالمية، وأ

ذات القيمة الفكرية واالجتماعية، وأكـدت  ة ويلمعاني األصلمن أجل إنتاج ا المهارات اإلبداعية
أن التربية اإلعالمية تساعد من خالل مهاراتها المختلفة على تعزيز مهارات التعلم مدى الحيـاة  

 The concept ofارسـة  وأشارت الدراسة إلى مفهـوم الـتعلم بالمم   .بصورة عفوية وذكية

“learning by doing”    شاركة الشباب في مهارات اإلنتاج اإلعالمي جزء مـنوأكدت أن م
التربية اإلعالمية وأنها توفر مساحة إبداعية لتعلم التفكير النقدي واكتساب المهارات اإلبداعيـة  

  .والجماعية في اللمسات الفنية للرسائل اإلعالمية

  2008(دراسة (Manalili وصف محتويات التربية اإلعالميـة  إلى سعت الدراسة ؛
وخلصـت  ، في المناهج الدراسية السويدية ومقارنتها بالمناهج المقابلة لها في كندا وبريطانيـا 

 هة نحو هدفموجتؤكد أن التربية اإلعالمية  وثائق المناهج الدراسية السويدية أن: الدراسة إىل
أنو، كنـدا أكثـر شـموال و تفصـيالً    في المملكة المتحدة وئق المناهج ، في حين أن وثاحددم 

ندا مادة وأفردت لها ك ،بتضمين التربية اإلعالمية في معظم المواد الدراسية قامتا بريطانيا وكندا
أما بريطانيا والسويد فإن التربية اإلعالمية فيهما عبارة عـن وحـدات    مستقلة في فنون اللغة،

 .ر المستقلةدراسية محدودة ومفصولة كالجز

  2008(دراسة (Christa Love دراسة مقارنة تأثير أسـاليب   إلىسعت الدراسة ؛
تدريس أنشطة التربية اإلعالمية التحليلية وأنشطة التربية اإلعالمية اإلنتاجية واألنشطة التحليلية 
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واإلنتاجية ومعرفة درجة تأثيرها على تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي ومـواقفهم تجـاه   
الـذين درسـوا األنشـطة التحليليـة      المتعلمينأن  :وخلصت الدراسة إىل، إلعالنات التجاريةا

درة على تمييز وإدراك التقنيات اإلعالميـة فـي اإلعـالن والجمهـور     واإلنتاجية كانوا أكثر قُ
وأكدت الدراسة وجـود   والقيم االجتماعية، والقوالب النمطية في اإلعالنات التجاريةالمستهدف 

 كيفية التعامل معالمناسبة، و صادرتحديد المات عند االشتراك في نشاط التحليل تتمثل في معوق
مناقشة الصور النمطية العنصرية والقيم االجتماعية، معرفة ، وبين اإلعالنات التجارية المنافسة

 الذين شـاركوا األنشـطة   المتعلمينأشارت الدراسة إلى أن في أنشطة اإلنتاج، و المشاركة عند
الذين  المتعلمينالتحليلية أكبر قدرة على اكتشاف الحيل اإلعالنية وأساليب الترويج الدعائي من 

 .شاركوا في األنشطة اإلنتاجية فقط

  2008(دراسة (Shawn Naphtali استهدفت الدراسة التعـرف علـى حـوافز    ؛
ئجهـا المسـتدامة،   المشاركين في برامج التربية اإلعالمية وتأثيرات التربيـة اإلعالميـة ونتا  

أهم الحوافز للمشاركة في مشاريع التربية اإلعالمية، تمحورت حول أن  :وخلصت الدراسة إىل
تعزيـز قـدرات   عليم وتجديد األساليب التربوية والحرص على ممارسة أساليب إبداعية في الت

كمـا  . يةاألفراد ومهاراتهم وتحقيق طموحاتهم اإلعالمية والحصول على حوافز مالية واجتماع
أكثـر تـأثيراً مـن الحـوافز     توصلت الدراسة إلى أن الحوافز الخاصة بتعزيز القدرات كانت 

الخاصة بتحقيق الطموح اإلعالمي والحوافز المالية واالجتماعية، وأن المشاركين كانت لـديهم  
دوافع كبيرة للمشاركة من أجل تعزيز المقاصد التربوية الخاصة بتطبيق التربية اإلعالمية أكثر 

ر لدى الطلبة الذين تعرضوا أكدت الدراسة التأثير الكبين حوافز الحصول على مزايا أخرى، وم
شـاركة  بواقعهم، وتحسنت قدراتهم على الم إلعالمية وأنهم أصبحوا أكثر وعيالبرامج التربية ا

وأكدت أن أهم النتائج المستدامة . االيجابية في قضايا المجتمع واكتسبوا مهارات إعالمية جديدة
لطلبة أدوات التعليم الـذاتي والـتعلم   للتربية اإلعالمية، تتمثل في تعزيز قدرات التمكين ومنح ا

 .المستمر

  سـتقبلية للتربيـة      الدراسة سعت؛ )٢٠٠٨(دراسة عصام جابرإلى تقـديم رؤيـة م
اإلعالمية بمرحلة التعليم قبل الجامعي بمصر في ضوء تحديات الثقافة التشاركية، واسـتخدمت  

طـارا للتربيـة اإلعالميـة    اقتـراح إ  :وخلصت الدراسة إىل الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،
  . بالتعليم قبل الجامعي بمصر
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  اكتسـاب   ىمعرفة مـد  ىإلالدراسة  سعت ؛)٢٠٠٧(دراسة حصة بنت عبد الرحمن
لمهارات التفكير الناقد لما  بالمملكة العربية السعوديةطالبات المرحلة اإلعدادية بصفوفها الثالثة 

مبادئ اإلسالمية، وهذه الدراسة اسـتطالعية  تبثه الفضائيات من مضامين تتعارض مع القيم وال
منهج المسح، واستخدمت االستبيان في جميع البيانات، وطبقت الدراسة  ىوصفية، واعتمدت عل

مرحلة اإلعدادية بصفوفها الثالثـة،  طالبة من طالبات ال) ٢٢٠(عينة عشوائية بلغ حجمها  ىعل
يفضـلن  %) ٩٠(في العينـة بنسـبة   الغالبية العظمي من الطالبات  أن: وخلصت الدراسة إىل

فقط ال يشاهدن المـواد األجنبيـة   %) ١٠(مشاهدة المضامين التلفزيونية األجنبية، في حين أن 
من %) ٩٠(من الطالبات عن مشاهدة البرامج الدينية، و%) ٨٥(الئمتها لهن، كما يعزفنلعدم م

المرحلـة اإلعداديـة مـن     خلو المناهج فيوأن  .الطالبات يعزفن عن مشاهدة البرامج العلمية
أساليب ومهارات التعامل مع وسائل اإلعالم، خاصة المضامين التلفزيونية، وبالتحديـد المـواد   
الترفيهية واألجنبية، مما يساعد علي نمو ملكات التفكير الناقد لدي طلبة هذه المرحلة لما تبثـه  

ف الدراسية، كلمـا ازدادت  لما تدرجت الطالبات بالصفوكُكما أظهرت الدراسة أن  .الفضائيات
شاهدة مضامين تلفيزيونيه ال تمثل واقعهن أو تشبه بيئتهن، مما يكون له تـأثيراً  رغبتهن في م

خلصت الدراسة إلي أن النظام التعليمي في المجتمعات العربية مازال عاجزاً وقد  .سلبياُ عليهن
في اكتساب المهارات  م محصوراكنولوجية، فمازال التعليعن مواكبة المستجدات اإلعالمية والت

التقليدية في القراءة والكتابة، وال يرقي الكتساب مهارات التفكير الناقد لما تبثه وسائل اإلعالم، 
مما يعرض النشء لمخاطر هذه الوسائل، لذلك أوصت الدراسـة بأهميـة تطـوير المنـاهج     

التعامل الواعي والناقد لهذه مكنه من كضرورة حتمية لتطوير إمكانات المواطن السعودي، بما ي
 .الثورة اإلعالمية

  توضيح كيفية بناء منظومة رقابـة  استهدفت الدراسة  ؛)٢٠٠٧(دراسة خالد الصمدي
ذاتية تمكن من االختيار اإليجابي الموزون للمشهد اإلعالمي، ومن امتالك حاسة نقدية للمشـهد  

لضوء على التجربة المغربية، فـي  وسعت الدراسة إلى تحقيق هدفها من خالل تسليط ا .السلبي
وجـود   :وخلصت الدراسة إىل، المقاربات التربوية إلدماج القيم اإلعالمية في المناهج التعليمية

وحدة متكاملة للتربية اإلعالمية في منهاج مادة التربية اإلسالمية في المغـرب، ضـمن تسـع    
ة العقلية والمنهجية، وحدة التربيـة  وحدات هي، وحدة التربية االعتقادية والتعبدية، وحدة التربي

االجتماعية واألسرية، وحدة التربية االقتصادية والمالية، وحدة التربية الحقوقية، وحدة التربيـة  
وحدة التربية الفنية  اإلعالمية والتواصلية، وحدة التربية الصحية والوقائية،وحدة التربية البيئية،
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التربية اإلعالمية والتواصلية من حيـث أهـدافها    وحددت الدراسة محتويات وحدة. والجمالية
باإلضافة إلى إيـراد  سنة دراسية ومحتوياتها الدراسية رتبطة بكلالعامة وأهدافها الخاصة الم ،

درس نموذجي من دروس الوحدة بمختلف خطواته وأنشطته كما وضعه المؤلفون في الكتـاب  
.المدرسي

  معرفـة واقـع دور المدرسـة     إلى سعت الدراسة ؛)٢٠٠٧(دراسة حسين أبو بكر
في التربية اإلعالمية في ضوء وثيقة سياسة التعليم، والكشـف  ) الحكومية والخاصة(السعودية 

عن الصعوبات والتحديات التي تواجه التربية اإلعالمية في هذه المـدارس ومعرفـة التربيـة    
الوصفي التحليلي اعتمـادا  وهي دراسة مكتبية استخدم فيها الباحث المنهج . اإلعالمية المطلوبة

:على المصادر التالية

 موقع وزارة التربية والتعليم السـعودية  - البحوث والدراسات والوثائق والسجالت – 
خبرة الباحث خالل خمسة وعشرون عاماً من التعامل مع قضايا التعلـيم  - إلنترنتا

ن، ين التربـويي العام والبرامج التدريبية ودورات مديري ومديرات المدارس والمشرف
:وخلصت الدراسة إىل، والزيارات الميدانية للمدارس

تعمل  :واقع اإلعالم التربوي الموجه للتعليم العام  في المملكة العربية السعودية 
، على استثمار لعامة للعالقات واإلعالم التربوي، بوزارة التربية والتعليماإلدارة ا

يميـة إلـى   ، وإيصال الرسـالة التعل يةإلعالمية وتوظيفها لخدمة التربالوسائل ا
 .عالم التربوي والعالقـات العامـة  ، وتتبعها إدارتي اإلمجتمع اإلعالم التربوي

: ويقوم اإلعالم التربوي بمهام كثيرة منها
اإلشراف على إصـدار   -اإلشراف على تخطيط البرامج اإلعالمية وتنفيذها  -

، والتنسـيق مـع   للصحف إعداد التوضيحات -األدلة التعريفية واإلعالمية 
قطاعات الوزارة بشأن ما ينشر في الصحافة في كل ماله عالقـة بالتربيـة   

اإلشراف على التعريف بأنشطة لوزارة وأعمالهـا فـي وسـائل     -عليموالت
إعـداد وتقـديم البـرامج     -إصدار النشرات اإلعالميـة -اإلعالم المختلفة 

عليم وما يتصـل بهمـا مـن    اإلذاعية والتلفزيونية ذات الصلة بالتربية والت
تقويم أنشطة اإلعالم التربوي في المدارس ودعمها -لقاءات وآراء وقضايا 

التواصـل مـع التربـويين والمثقفـين      -في المجتمع المحلي وتفعيل دوره
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واإلعالميين الذين يمكن االستفادة من آرائهم ومقترحاتهم لتطـوير العمـل   
المملكة العربية السـعودية، وزارة  ( تنفيذ حمالت التوعية العامة -التربوي 

). التربية والتعليم، اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم التربوي
أمام هيمنة وسيطرة  ااإلعالم التربوي ضعيف جدالتربية اإلعالمية وأن  كما -

ختلفة العربية واألجنبية التي طغت وبغـت وتجـاوزت   الم وسائل اإلعالم
ئل المسـتخدمة فـي المـدارس اإلذاعـة     من أهم الوسا، و الخطوط الحمر

الكتابـة  مثل ) اسلب( وهناك وسائل أخرى مستخدمة. المدرسية، والملصقات
، والجواالت التي تنقل رسائل وصور تنتهك القـيم  على الجدران والكراسي

.التربوية
حيث أن ما - يعة المبنىبط:  ات التي تواجه التربية اإلعالميةومن أهم الصعوب 

مراكـز  - ستأجرمن مباني المدارس على مستوى المملكة م%) ٦٠(من يقارب 
عدم توفر تمويل - ام توفر قوى بشرية مؤهلة إعالميعد- مصادر التعلم محدودة

عـزوف  -عدم توفر مركز مصادر للتعلم في كثير مـن المـدارس   -للمدرسة
بعض المدارس مصـدر   - المعلمين عن استخدام مركز مصادر التعلم إن وجد

عـدم   -عدم وضوح أهمية اإلعالم التربوي لدى المسئولين - ليس جذبطرد و
.الوقت المستنزف لمتابعة األسهم والرياضة -وجود حوافز

التثقيـف  : سهم في عملية التثقيفتربية ت: ل التربية اإلعالمية المطلوبة فيوتتمث 
لتربوي هذا إلى جانب التثقيف ا ،التثقيف اإلنساني ،التثقيف االجتماعي ،األخالقي

الحاجة إلى إعالم تربوي قادر على االستفادة من وسائل االتصـال   -والتعليمي 
ـ ا يكون ما تربويمطلوب إعالم -وتطويعها لخدمة الفعل التربوي الحديثة ، ا عينً

له على سبل ، وداال ت في تقريب المعلومة لذهن الطالبللمعلمين ولآلباء واألمها
إن علـى اإلعـالم   - القيم اإلسالمية النبيلـة ، وتأصيل تحصيل العلم والمعرفة

التربوي أن يللناس المفاهيم أن يؤكد  -جتمعه الزمانية والمكانيةعايش ظروف م
، والرغبة في فهوم الذي يربط التعليم بالوظيفة، والقضاء على المالحقيقية للتعليم

 .يسميها البعض الراقية أو العلياالوظائف البارزة التي 
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واقع التربية اإلعالمية ضعيفًا أمام هيمنة وسيطرة وسـائل  أن : ة إىلوخلصت الدراس
التعليم العام في ضعف االتساق بين مـدخالت   كما تتمثل قضية الكفاءة الداخلية لنظام. اإلعالم

.النظام ومخرجاته

  2006(دراسة (Look Sharpمبادرة في مجال التربية اإلعالمية بكليـة    ؛Ithaca 
راعاتهـا عنـد دمـج    االعتبارات واألسس التي يجب مللتعرف على ت الدراسة سع؛ األمريكية

 أساسي مبدأ عشر اثنتا: وخلصت الدراسة إىلللمتعلمين، التربية اإلعالمية في أي منهج دراسي 
 المتعلمينتدريب : ، ومن أهم هذه المبادئاإلعالمية لتربيةل منهج أييجب مراعاتها عند تصميم 

ييم لما يتلقوه من رسائل إعالميـة،  والتحليل والتق الناقدالحظة العامة والتفكير مهارات الم ىعل
قضايا التي تطرحهـا  إبداء آرائهم ووجهات نظرهم تجاه الموضوعات وال ىعل المتعلمينتشجيع 

توعيـة  من وسائل اإلعالم،  المتعلمينكونها عتقدات الخاطئة التي يتصحيح الم وسائل اإلعالم،
عالجـة الرسـالة   بالتكنيكات والحجج اإلقناعية التي يستخدمها القائمون باالتصال في م المتعلمين

فـي تطـوير شخصـيتهم     بأن التربية اإلعالمية لها دورا إيجابيـا  المتعلمينتوعية اإلعالمية، 
جتمعوالم.

 كما اقترح جمموعة من األساليب يف أي منهج تعليمي، ومنها:  
 تعلمينإلمداد ) منهجية(داة تعليمية استخدام وسائل اإلعالم كأبالمعلومات عن بعض  الم

.الموضوعات
  استخدام وسائل اإلعالم لبناء وممارسة بعض المهارات المنهجية، مثل استخدام وسائل

.اإلعالم المطبوعة لتطبيق مهارات القراءة واالستيعاب
  تعلمين؛استخدام وسائل اإلعالم كأداة تقييميهمادة إعالميـة فـي   من خالل عرض  للم

الحظة هل يستطيع نهاية الدرس، تحتوي على معلومات خاطئة عن موضوع ما، ثم م
.تحديد ما هو الصحيح وما هو الخطأ في تلك الرسائل االتصالية المتعلمين

  تعلميناستخدام وسائل اإلعالم بهدف ربطجتمع، والعمل على تحقيـق تغييـر    المبالم
إمكانية التنسيق والتعاون مع مؤسسات اجتماعية مثـل   إيجابي، من خالل البحث عن

التي يمكن أن تُمكن الطالب من المشـاركة فـي   ) المتاحف، والمكتبات، والمعارض(
.تحليل وإنتاج مواد إعالمية
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  2006(دراسة (Simon et al  التربيـة   مالتعرف على اسـتخدا الدراسة  استهدفت؛
ت الصحية التي تواجه المراهقين ليـتم نشـرها فـي    اإلعالمية كأهم الحلول الخاصة للمشكال

المجتمع عن طريق الوالدين، وهذا من أجل تقليل اإلثـارة الضـارة لوسـائل اإلعـالم علـى      
المراهقين ومن أجل تعزيز التأثيرات اإليجابية لوسائل اإلعالم عليهم، وهذا يعني القُدرة علـى  

وكيفية الحد من  تأثيرها على األفراد والمجتمعات تحليل وتقييم وسائل اإلعالم المختلفة ومعرفة
الوقت الذي يتم قضاؤه مع وسائل اإلعالم مع التركيز على تنمية القُـدرات النقديـة لمـا يـتم     
التعرض له من وسائل اإلعالم مع فهم التطبيقات والتأثيرات الخاصة بوسائل اإلعـالم علـى   

والدين في إيجاد بدائل إيجابية لألطفال ومراقبة أن دور ال :وخلصت الدراسة إىل، أشكال حياتنا
ما يتعرضون له في وسائل اإلعالم أو المشاهدة الجماعية معهم أو بشكل نشط، كمـا ناقشـت   
الدراسة دور األطفال وربطهم ببعض المشكالت الصحية والسلوكية بما يتم التعرض لـه فـي   

ديم توصيات خاصة للمؤسسات التعليميـة  وسائل اإلعالم ودورهم في إرشاد الوالدين، كما تم تق
كما أن  .والدنية واإلعالمية وجماعات الضغط من أجل نشر مفاهيم التربية اإلعالمية ومهاراتها

الدور الكبير التي تقوم به وسائل اإلعالم في حياة المراهقين، وأن التراث العلمي يزخر بـآالف  
إلعالم علـى صـحة المـراهقين وحيـاتهم     الدراسات التي تُركز على الدور السلبي لوسائل ا

، ومع ذلك هناك بعض الدراسات التي تُظهر التأثرات اإليجابية المحـدودة لوسـائل   االجتماعية
  .اإلعالم على المراهقين

  2006(دراسة (Abdel-raheem استهدفت الدراسة فحص كفاءة دروس التربيـة  ؛
) ٢٣٧(الشباب، وقد شملت عينة الدراسة  اإلعالمية في الحد من تدخل وسائل اإلعالم في حياة

أن التعرض لوسائل اإلعالم يـؤدى  : وخلصت الدراسة إىلعاما، ) ١٣(طالبا متوسط أعمارهم 
 .إلى ضغوط اجتماعية وثقافية، كما أن التعرض لها يؤدى إلى االكتئاب

  معرفة  إلى الدراسة سعت؛ )٢٠٠٦(دراسة غادة حسام الدين قتـرح  أثر برنـامج م
حاكتساب طفل مر ىشاهدة الناقدة علللمشاهدة الناقدة، والقـدرة  له التعليم االبتدائي لمهارات الم
ـ   ىعل المـنهج شـبة    ىفهم واستيعاب الرسالة اإلعالمية الموجهة إلية، واعتمدت الدراسـة عل

شـاهدة الناقـدة بعـد    اكتساب األطفال لمهارات الم ى، واستخدمت مقياس لمعرفة مدريبيالتج
اسـتطالع رأي   ىشاهدة الناقدة، كما اعتمدت الدراسة علقترح لمهارات الملبرنامج م تعرضهم
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طفالً ) ٣٠(شملت عينة الدراسة  شاهدتهم التلفزيونية، وقدعينة من اآلباء حول عادات وأنماط م
 .ائي بمدرسة بورسعيد الخاصة للغاتتالميذ الصف الثالث االبتدمن 

شاهدة الناقدة في إكسـاب  قترح لمهارات المرنامج المفاعلية الب: وخلصت الدراسة إىل
األطفال هذه المهارات، والتي تمثلت في فهم عناصر العمل التلفزيـوني البشـرية والماديـة،    

التمييز بين المضمون الواقعي والمضمون الخيالي، وفهم كيفية صناعة اإلعـالن،   ىوالقدرة عل
قنيات الكاميرا والمؤثرات الصوتية، وكيفية تأثيرها ت ىوالكارتون، وأفالم السينما، والتعرف عل

ختلفة وكيفية إعـدادها كـالبرامج   قدم، وتعريف الطفل الفرق بين البرامج المالمضمون الم ىعل
نجحت األطفال في المجموعة التجريبية في تصميم وتنفيذ  كما .اإلخبارية، والثقافية، والمنوعات

صغر باستخدام األبرنامج تلفزيوني مـ  ىتاحة لهم مما يدل علدوات الم دم فاعلية البرنامج الذي قُ
شاهدة الناقدة ضمن مـنهج تربـوي   ماثلة لمهارات المإمكانية إدخال برامج م ىلهم، والتأكيد عل

كمـا أظهـرت    .لتنمية الوعي اإلعالمي بصفة عامة والمشاهدة الناقدة للتلفزيون بصفة خاصة
المجموعة التجريبية في نقد المضمون التلفزيوني السـيئ مـن   ازدياد رغبة األطفال في  النتائج

قدم أشكال مرفوضة مـن األفعـال   شاهدته، وعدم التوحد مع الشخصيات التي تُخالل رفض م
والسلوك، والتعامل مع التلفزيون بإيجابية من خالل مشاهدة البرامج المفيدة، واعتبار التلفزيون 

ات دون االعتماد علية كلية واللجـوء إلـي مصـادر    مساعد تعليمي في الحصول علي المعلوم
ضرورة خلق وعي إعالمي لـديهم   ىاستطالع رأي اآلباء الحاجة إل بين كما .معلوماتية أخري

تمثلة فيشاهدة التلفزيوبكيفية المنية اإليجابية م :أن يشاهدتهم التلفزيونيـة،  قلل اآلباء من حجم م
ناقشة الصغار فيمـا  م ىجميع أفراد األسرة، والحرص عل وتحديد وقت لغلق التلفزيون يلتزم به

اشاهدته سواء أثناء عرض البرنامج أو بعده، وتوفيتم معـن   ير بدائل لقضاء وقت الفراغ بعيد
نمـي  شاهدة الناقدة كجزء من مـنهج ي وأوصت الدراسة بضرورة إدراج برنامج للم .التلفزيون

فيها اآلبـاء واألطفـال    ى، مع تخصيص أوقات يتلقاألطفال في المدارس ىالوعي اإلعالمي لد
ى األطفالتأثيرها عل ىناقشة التجارب التلفزيونية، ومدوالمدرسون لم. 

  سس والمهـارات  اُألمعرفة  إلى الدراسة سعت؛ )٢٠٠٦(دراسة عبد الرحيم درويش
رتكـز بشـكل   ن التربية اإلعالمية تأ: وخلصت الدراسة إىلتي تقوم عليها التربية اإلعالمية، ال

الفهم التحليلـي   :مهارات التعرض النقدي لوسائل اإلعالم وتتمثل أهم مهاراتها في ىأساسي علي
والتأملي لوسائل اإلعالم، وفهم المكونات الفنية أو الجماليـة للمضـمون اإلعالمـي، خاصـة     
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عي المضمون التلفزيوني، وفهم أبنية مؤسسات وسائل اإلعالم، والسياق االقتصـادي واالجتمـا  
التفاعل مع وسائل اإلعالم والمشاركة في إنتاج المضامين اإلعالميـة سـواء    ىلها، والقدرة عل

ن األسـرة  أكمـا   .المرئية أو المسموعة، والتأثير علي متخذي القرارات في وسائل اإلعـالم 
أن تتعاون مـع   ةاألسر ىحرك األساسي للتربية اإلعالمية، لذلك يجب علوالمدرسة يعتبران الم

تحليل وإدراك الرسالة اإلعالميـة، واالنتقـاء االيجـابي     ىمدرسة من أجل تدريب النشء علال
أوصـت   وقـد  .والواعي لما يتعرضون له من مضامين، لالستفادة منها والبعد عن أضرارها

لما لها من عادات وتقاليـد بوضـع    -الدراسة األنظمة اإلعالمية الحالية في المجتمعات العربية
لمواد التلفزيونية حتى يعرف الوالدان طبيعة المادة التي يشاهدها أبناؤهم وهذا ما تصنيف لكافة ا
 .ل المتقدمةيحدث في الدو

  2006(دراسة (Wilksch et al رف علـى فاعليـة دروس   عالت استهدفت الدراسة؛
التربية اإلعالمية في الحد من آثار وسائل اإلعالم على النشء والشباب، وقـد شـملت عينـة    

عاما، واستخدمت الدراسة االستبيان كـاداه لجمـع    ١٣طالبا متوسط أعمارهم ) ٢٣٧(ة الدراس
اإلناث أكثر مـن الـذكور    درجة تأثير وسائل اإلعالم على نأ: وخلصت الدراسة إىل البيانات،

أما نسبة تأثير وسائل اإلعالم على الـذكور بلغـت   %) ٥٤(حيثُ أن نسبة تأثير اإلناث بلغت 
)٤٢.(% 

  2006(دراسة (Wade et al قارنة فاعلية برنـامج   الدراسة سعت؛التربيـة  إلى م
وقد شملت عينـة  الطعام،  باإلعالمية وبرنامج تقدير الذات المصممة للحد من أخطار اضطرا

طالبا تم اختيارهم بالشكل العشوائي وأجري التقييم لمخاطر اضـطراب الطعـام   ) ٧٦(الدراسة 
التربية اإلعالمية وسيلة آمنه للحد من عوامل الخطر  :راسة إىلوخلصت الد ،خالل ثالثة شهور
كما أن مجموعة برنامج التربية اإلعالمية أقل في متوسطات درجات القلق . الضطراب الطعام

 .على الوزن من مجموعة برنامج احترام الذات

   المفاهيم والمهـارات   ىالتعرف عل استهدفت الدراسة ؛)٢٠٠٥(دراسة طارق محمـد
قتـرح لتـدريس   وذلك لتصميم منهج م ؛ناسبة لتالميذ المرحلة اإلعداديةالمية الالزمة والماإلع

فاعليـة هـذا المـنهج     ىمد ىعل لطلبة هذه المرحلة والتعرف أيضا مهارات التربية اإلعالمية
تعلميناستجابة  ىقترح، ومدالممنهجين، األول هو منهج المسح  ىله، واعتمدت الدراسة عل الم
براء التربيـة والتعلـيم   من خُ خبيرا) ٣٠(ى عينة مكونة من ينة، حيث اعتمدت الدراسة علبالع
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واإلعالم التربوي وإعالم الطفل والممارسين للعمل اإلعالمي داخل المدارس، وذلـك لمعرفـة   
المهارات التي ينبغي أن يتضمنها منهج التربية اإلعالمية، واستخدمت الدراسة االسـتبيان فـي   

انات من الخبراء والمنهج الثاني هو المنهج التجريبي، حيث اعتمدت الدراسـة علـي   جمع البي
مجموعتين تجريبية يتم تدريبها علي مهارات التربية اإلعالمية وفق المنهج المقترح مـن قبـل   

تلميذ ) ٣٥(الخبراء، واألخرى ضابطة ال تدرب علي هذه المهارات، وكل مجموعة مكونة من 
 بـراء عينـة  خُمـع  أجن أ: وخلصت الدراسة إىلثاني للمرحلة اإلعدادية، ن الصف الوتلميذة م
رحلـة  خطط له بدقـة لطلبـة الم  أهمية وضرورة التربية اإلعالمية وفق منهج م ىعل الدراسة

مع تـوفير كافـة    للمتعلمينبسط أن يتم تدريس المنهج بشكل م اإلعدادية بصفوفها الثالثة، على
تـب ومراجـع وملصـقات ومدرسـين     وكُ ات إعالمية وتكنولوجياإلمكانات الالزمة من تقنيا

تعلمين باستمرار لمعرفة مـدى تخصصين لتدريس هذا المنهج، وضرورة تقييم ماسـتيعابهم   الم
بـراء مجموعـة مـن    أستخلص الباحث من أراء الخُ كما .واستجابتهم لمنهج التربية اإلعالمية

قترح للتربية اإلعالمية لطلبـة المرحلـة   منهج المالمهارات اإلعالمية التي ينبغي أن يتضمنها ال
استخدام وسائل اإلعالم وتكنولوجيا االتصال بذكاء ووعـي،   ىدرة علالقُ(اإلعدادية وتتمثل في 

التفرقة بين الواقع والخيـال،   ىفيدة لهم، والقدرة علانتقاء المضامين اإلعالمية الم ىوالقدرة عل
 .جتماعية التي يجب أن يقوم بها العمل اإلعالميوالوعي باألخالقيات والواجبات اال

الـوعي اإلعالمـي والمهـارات     ىانخفاض مستو : إىل التجريبية وخلصت الدراسة
مكنهم من التعامل الناقد وااليجابي للرسائل اإلعالمية سـواء فـي   الطلبة والتي تُ ىاإلعالمية لد

بالمجموعة الضـابطة   ريبية مقارنًاتفوقت المجموعة التج وقد .المجموعة الضابطة أو التجريبية
مارسة األنشطة اإلعالمية داخل المدرسة بفاعلية ونجاح سواء من خالل إصدار الصـحف  في م

وقد أرتفـع الـوعي    .أو المجالت أو الملصقات اإلعالمية، أو المشاركة في اإلذاعة المدرسية
ربية اإلعالمية وفـق المـنهج   مهارات الت ىفي المجموعات التجريبية بعد تدريبهم علللمتعلمين 

نقد الرسالة اإلعالميـة، واإلدراك الـواعي السـتخدامات     ىأصبحوا قادرين عل قترح، حيثُالم
اإليجابية منها، والقدرة علي التمييز بين الجيد والرديء فـي   توسائل اإلعالم وتحقيق اإلشباعا

بية اإلعالمية يـتم تدريسـه   أوصت الدراسة بأهمية إدراج منهج للتر وقد .المضامين اإلعالمية
 .لمختلف المراحل التعليمية



  

  
  - ٢٠٢ -  

 ألدبيات التربية اإلعالمية دراسة حتليلية نقدية

  2005(دراسة (Carolan, Constance رأي علـى  التعـرف  استهدفت الدراسة؛ 
من مهارته التـي   االستفادة ىمدو اإلعالمية للتربية منهج محتوي في االبتدائية المرحلة تالميذ
ـ  التجريبي المنهجاسة واستخدمت الدر اإلعالمية الرسائل وتقيم وتحليل فهم تشمل  عينـة  ىعل

 للتربيـة  برنـامج  سـتخدمة الم الدراسـة  وكانت أدوات ابتدائية بمدرسة تالميذ )٧( من تكونت
وخلصت الدراسة ، معلوماتية حقائب شكل في األمور ألولياء إرشادات ىباإلضافة إل اإلعالمية

 والوصول وتحليلها اإلعالنات نقد البرنامج بعد األطفال منها استفادت التي المفاهيم أكثرأن  :إىل
 دراسـي  كمـنهج  اإلعالمية التربية بأهمية الدراسة عينة أفادت كما .ابه الرسائل مضمون إلى

 .اأيض به استمتعوا ولكنهم البرنامج من فقط يستفيدوا لم أنهم أكدوا كما بالمدرسة،

  2005(دراسة (Scharrer. Erica ثيرتـأ  ىمـد  ىعل الدراسة التعرف استهدفت؛ 
 المـنهج  الدراسةواستخدمت ، العنف نحو األطفال اتجاهات تغيير على اإلعالمية التربية منهج

 الصـف  ا مـن تالميـذ  تلميذً )٩٣( الدراسة عينة شملت، وقد الواحدة المجموعة ذي التجريبي
بعض العروض  ىبرنامج يحتوي عل الدراسةستخدمة في الم دواتاالبتدائي، وكانت األس الساد
 قبلـي  اختبـار ، والعروض قدمهتُ لما التحليلية شاهدةالم على دريباتوت ،مناقشاتوال يونيةالتلفز
 المـنهج  تطبيق بعد التلفزيوني للعنف الرافضة االتجاهات ازدياد: وخلصت الدراسة إىلي، بعد

ـ  اتعزيز المفتوحة األسئلة على األطفال إجابات أظهرت وقد. المقترح العنـف  لتحليـل  اايجابي 
 علـى  التلفزيـون  اثـر  حول المحتملة الضمنية النتائج بعض الدراسة أظهرتكما . فزيونيالتل

 .األطفال عند التعليم

  إلى توضيح مخـاطر   السابقة هدفت الدراسة ؛)٢٠٠٥( عبد الوهاب بوخنوقةدراسة
 االنفتـاح غياب دور المدرسة في تربية الطفل على التعامل مع وسائل اإلعـالم فـي عصـر    

ضرورة تمكين أبنائنا من التلقي الفاعـل والناقـد للرسـائل    : خلصت الدراسة إىلو ،اإلعالمي
اإلعالمية، وتمكينهم من إنتاج وإبداع الرسائل بأنفسهم، وأشارت إلى أننا كلما اتجهنا نحو عمق 
القرن الحالي؛ كان واضحاً أننا في حاجة إلى تطوير المهارات المرتبطة باالسـتخدام والتحليـل   

 .ي حياتنا المهنية، وحياتنا العاديةاإلعالمي ف

  التربية اإلعالمية في ظـل   إلى توضيح أهمية هدفت ؛)٢٠٠٥(دراسة سامية صالح
فلـم تعـد وسـائل     المتغيرات العصرية، والتوسع المذهل في تطبيقات تكنولوجيا االتصاالت،
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اء غارقـاً فـي   تقتصر على الراديو والتلفزيون، أو الفيديو والصحيفة،فقد أصبح الفض االتصال
رسائل األقمار الصناعية واالنترنت، والرسائل المتنقلة فـي الهواتـف المحمولـة، والوسـائط     

عد أن العالقة بين التطور التكنولوجي والزمني لم تُ :وخلصت الدراسة إىل، اإللكترونية األخرى
، تدعيم النمو الدراسة أن أهم واجبات العلم كما أكدت .عالقة خطية، إذ تحولت إلى عالقة أسية

وأوصت بتطبيق خطة متكاملة لتدريب هيئة التدريس فـي   ،الذاتي للفرد للحاق بسباق المستقبل
كمـا   .وحتى الجامعة، لتدريس التربية اإلعالمية الروضةا من مختلف المؤسسات التعليمية، بدء

في التوعية في ساهم أوصت الدراسة بزيادة المؤتمرات، و الندوات، والبرامج اإلعالمية التي تُ
  ).اإلعالمية( مجال التربية الميدياتيكية

  2004(دراسة (Center For Media Literacyالتعـرف   ةالدراس تاستهدف ؛
 :وخلصت الدراسة إىل ،األسس المنهجية واالستراتيجيات التي تقوم عليها التربية اإلعالمية ىلع

ء من خالل المنزل أو المدرسة فـي  مهارات التربية اإلعالمية سواى أهمية تدريب األطفال عل
، لذلك يجب تعليمهم كيفية واإلعالمية التي يتلقونها يوميا إطار الكم الهائل من الرسائل اإلعالنية

ـ  .إدراك الهدف من اإلعالن أو البرنامج حتى ال يتم التأثير عليهم بشكل سلبي أوضـحت  ا كم
 :التربية اإلعالمية من أهمها ما يليالتي تعتمد عليها  ةالدراسة مجموعة من األسس المنهجي

 ىتقوم التربية اإلعالمية عل ختلف جوانب الرسالة اإلعالمية سواء العقلية تحليل ونقد م
 .أو العاطفية أو الفنية أو الجمالية أو األخالقية

 إدراك األهداف والحجج اإلقناعية والتكنيكات التي يوظفها  ىتقوم التربية اإلعالمية عل
غيـر  قلل من التأثيرات عقل الجمهور مما ي ىعالجة رسالته للتأثير علتصال في مالقائم باال

 .مرغوبةال

 نذ الصغر ملكات التفكير النقدية، أهمية تعاون األسرة مع المدرسة في إكساب الطفل م
 .التفرقة بين الواقع والخيال لما يتلقوه من مضامين إعالمية ىوالقدرة عل

  تحديد أهداف ومصادر وخصـائص   استهدفت الدراسة ؛)٢٠٠٤(دراسة منال محمد
التربية اإلعالمية للوالدين، وما يتصل بها من نواح عقلية، ومعرفيـة، ووجدانيـة، ونفسـية،    

في اتجاه واحد، وإنمـا   ال تسير التربية اإلعالمية للوالدين أن: وخلصت الدراسة إىل، وسلوكية
ناء، ويتمثل الهدف األساسي للتربيـة اإلعالميـة   ي عملية تأثير وتأثر من جانب الوالدين واألبه

للوالدين في الوصول ألفضل استخدام محقـق لهـم   مكن لوسائل اإلعالم من جانب األبناء بما ي
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تسـير أهـداف التربيـة    كما  .في الجوانب العقلية والوجدانية والسلوكية وتطويرا ورقيا تنميةً
 :تمثلة فيث نواح متوازية ماإلعالمية من قبل الوالدين لألبناء في ثال

 طريقة التفكير العلمي والناقد  ىتدريب األبناء عل: واحي العقلية والمعرفية تتمثل فيالن
وإكسابهم المهارات العقلية والنقدية، وتعليمهم كيف يستمعون ويحسنون االستماع، وتعليمهم 

فيدة لهمكيف ينتقون المضامين الم. 

 تنمية اتجاهات األبناء اإليجابية تجاه المضـامين  : تمثل فياحي الوجدانية والنفسية تالنو
والمتسقة مع القيم الدينية واالجتماعية، وتنمية رغبتهم في الرقابة الذاتية تجاه مـا   التثقيفية

 .يتلقوه من رسائل

 كيفية استخدام الوسائل من الناحيـة   ىتدريب األبناء عل: النواحي السلوكية وتتمثل في
 ىقلين إيجابيين للرسائل اإلعالمية، وتدريبهم على متتلقين سلبيين إلهم من مالتقنية، وتحويل

سبقة عند التعامل مع وسائل اإلعالموضع الخطط الم. 

القرآن الكريم والسنة  :كل من وتتمثل مصادر التربية اإلعالمية كما حددتها الباحثة في
  . جتمع واألسرةحددها كل من المالضوابط التي يالنبوية، 

  2004(دراسة (Lamya Tawfic إمكانية تطبيـق   ىمد الستكشاف الدراسة سعت؛
 محو األمية يفدور الوالدين والمعلمين  ىالتربية اإلعالمية في المدارس المصرية، والتعرف عل

وقدرات األطفـال   ىمستو ىاألمية التلفزيونية، والتعرف عل اإلعالمية لألطفال المصرية خاصا
التربية اإلعالمية، ومعدالت إدراكهم واستيعابهم لمراحـل إنتـاج الـدراما     المصرية في مجال

 ىوعيهم بالتقنيات التكنولوجية التي يعتمد عليها اإلنتـاج التلفزيـوني، ومـد    ىواإلعالن، ومد
ـا   قررات إمكانية دمج التربية اإلعالمية ضمن المـ  والمناهج الدراسـية، والتعـرف أيض  ىعل

حتملة عند تطبيق التربية اإلعالمية في المدارس المصرية، والتعـرف  المعوقات والتحديات الم
الـدراما   ونقد المضامين التلفزيونيـة خاصـا   تحليل وتفسير ىعل المتعلمينكيفية تدريب  ىعل

ركزة كأداة واإلعالنات، واعتمدت الدراسة علي المنهج الكيفي، واستخدمت مجموعة النقاش الم
ـ ) ٢٤(عينة مكونة من  ىت الدراسة عللجمع البيانات، وقد اعتمد أربـع   ىطفل تم تقسيمهم إل

طفل من الصف الثاني إلي الصـف الخـامس   ) ١٢(مجموعات، حيث مجموعتين للذكور تضم 
طفلـة مـن   ) ١٢(االبتدائي بواقع ثالثة أطفال ذكور من كل صف، ومجموعتين لإلناث تضم 

أطفال من كـل صـف، وتـم اختيـار      الصف الخامس االبتدائي بواقع ثالثة ىالصف الثاني إل
مدرسة مدينة نصر للغات، ومدرسة البشاير اإلسـالمية  : وهما ،األطفال من مدرستين بالقاهرة
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بالمعادي، وتم منفصل عن مجموعتين الـذكور للتعبيـر عـن    قابلة مجموعتين اإلناث بشكل م
 .بحرية فيما يتعرضون له تلفزيونياآرائهن 

ركزة لديهم خلفيات بسـيطة  طفال في مجموعة النقاش الماأل أن: وخلصت الدراسة إىل
وغير مستخدمة في اإلنتاج التلفزيوني مـن حيـث   تعمقة بشأن المؤثرات السمعية والبصرية الم

نهم لـديهم  أوالموسيقي التصويرية، باإلضافة إلي  ازوايا التصوير وحركات الكاميرا وتأثيراته
نية التي تعتمد عليها صناعة أفالم الخيال والرعب، والقائمين سس اإلنتاجية والتقمعرفة قليلة باُأل

إنتاج هذه المضامين، كما أنهم لديهم خلفيات سطحية بشأن العوامل االقتصادية التي تحكـم   ىعل
ما تقدم العمر لألطفال في جلسة النقاش كلما زاد السياسة اإلعالمية ألي وسيلة إعالمية، لكن كلُ

بعـض  كمـا أظهـرت النتـائج أن     .االقتصادية التي تحكم اإلعالنات فهمهم وإدراكهم للطبيعة
شاهدة أفـالم الحركـة والخيـال    األطفال ال يستطيعون الفصل بين ما هو واقعي وخيالي عند م

تدريس الحيل البصرية واللغة التلفزيونية من حيـث كيفيـة    ىوأفقت األطفال علكما  .والرعب
غالبية األطفال فـي  وأن  .قررات الدراسية لهمالها ضمن المإنتاجها ومعالجتها وتأثيراتها، وإدخ

ة من خالل كل من األسـرة  جلسة النقاش لديهم استعداد لتدريبهم علي مهارات التربية اإلعالمي
، وطالبت غالبية األطفال الوالدين بالجلوس معهم لشرح وتفسير ما يشاهدوه، وعـدم  والمدرسة

م كنوع من العقاب وطالبت أيضاً المعلمين بتشجيعهم علي تهديدهم بما يحدث للضحايا في األفال
حددت الدراسة العقبات التي تواجه تطبيق التربية اإلعالميـة  وقد  .مناقشة وتحليل ما يشاهدوه

عدم وعي وإيمان األسرة بهذا المجال الجديـد للتربيـة،   : في المدارس المصرية والمتمثلة في
العملية التعليمية بأهمية إدخال التربية اإلعالميـة ضـمن    وعدم اقتناع المعلمين والقائمين علي

كما  .المناهج الدراسية للطلبة، وعدم إدراك الطلبة ألهميتها وإحساسهم بأنها مادة غير ضرورية
أوصت الدراسة بأهمية تحقيق التكامل والتعاون بين األسرة والمدرسة من أجل تزويد األطفـال  

  .يتهم من اآلثار السلبية لوسائل اإلعالمبمهارات التربية اإلعالمية لحما

  دراسةThe Unesco (2003)تطبيق التربية  ىمد ىالدراسة التعرف عل استهدفت ؛
االستبيان في جمع البيانات، وطبقت الدراسـة   ىاإلعالمية في المدارس، واعتمدت الدراسة عل

كما تم مسـح المـواد    دولة،) ٥٢(في التربية اإلعالمية من  خبيرا) ٧٢(ى عينة مكونة من عل
وخلصـت  ، نترنت التي تتعلق بالتربيـة اإلعالميـة  ى شبكة اإلختلفة علالمطبوعة والمواقع الم

ـ في م أن التربية اإلعالمية يتم تدريسها وتطبيقها: الدراسة إىل إنهـا مـادة    ىعظم المدارس عل
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بـراء  أكـد الخُ  كما .ستهامن درا المتعلمينحرم العديد من ي اختيارية في المناهج الثانوية، حيثُ
ـ  تعمقًـا م المعلمون تـدريبا أهمية تدريب  ىبأغلبية ساحقة في عينة الدراسة عل ا لكـي  ودوري

ناك جوانـب  أن ه ىبراء علأكد أغلب الخُ وقد .بشكل فعال ومباشر المتعلمينيستطيعوا تدريب 
دم اعتراف صـانعي  في تدريس مادة التربية اإلعالمية بالمدارس، وتتمثل في ع ىقصور أخر

خصـص لهـا   التمويل الم ىالقرار والسلطات التعليمية والجهات الرسمية بأهميتها مما يؤثر عل
أوصت الدراسة بأهمية تكثيـف الجهـود لنشـر     وقد .واإلمكانات واألجهزة الالزمة لتدريسها

 .الوعي بأهميته التربية اإلعالمية بين جميع أفراد المجتمع

 توضـيح مفهـوم التربيـة     إلى الدراسة سعت ؛)٢٠٠٣(يش دراسة عبد الرحيم درو
التمييز بين خمس اتجاهات أساسية في  أن: وخلصت الدراسة إىل، اإلعالمية كمجال بحثي جديد

ترجع دراسته إلى الخُبراء في أصول علمية مختلفة كوسائل اإلعالم  -التربية اإلعالمية، األول
ا تُشكل البيئة االتصالية لهذا االتجاه وبعـض رواد  والطب وعلم النفس واالجتماع وغيرها، كله

هذا االتجاه يرون أن طُرقهم وآرائهم تُمثل الطريق الوحيد للنجاح ويصفون غيرهم بأنهم حمـاه  
يركز على إنتـاج وسـائل    -، الثانيميهتمون بوقاية المجتمع من اآلثار الضارة لوسائل اإلعدا

يرى أهمية  -يركز على نقد وسائل اإلعالم، الرابع -الثالثاإلعالم وتقييم الرسائل الواردة بها، 
يركز على الدفاع عن وسائل اإلعالم والعدالـة   -التربية اإلعالمية بأنها تكون محايدة، الخامس

 .االجتماعية وإثارة التغيير الثقافي

  دراسةTeen Futures Media Network (2003)التعرف  الدراسة استهدفت ؛
التربية اإلعالمية في الواليات المتحدة األمريكية، وقد أجرت الشبكة مشروع  تطبيق ىمد ىعل

بحثي استمر لمدة أربع سنوات بهدف التوصل إلي منهج للتربية اإلعالمية يتم تطبيقه بالمدارس 
اإلعدادية والثانوية بوالية واشنطن بشأن ما يقدم من عختلفة، وأعتمد نف في وسائل اإلعالم الم

المرحلة اإلعدادية والثانويـة   طًالب من اطالب) ٤٠٠٠(عينة مكونة من  ىالبحثي عل المشروع
لتطبيق منهج التربية اإلعالمية عليهم لمدة أربع سنوات، وقام فريق بحثي بتقييم فاعلية مـنهج  

من خالل إجراء عدد من البحوث الكيفية والكمية، كما  المتعلمين ىللتربية اإلعالمية وتأثيره عل
وخلصـت  ، قبل وبعد تـدريس المـنهج   المتعلمين ىبق علتقييم المنهج من خالل استبيان طُ تم

 إالباهتمام الكثيرين،  ىرغم أنها من الموضوعات التي تحظ أن التربية اإلعالمية: الدراسة إىل
قد حظي منهج التربيـة  و .جتمعالمب دعمها الجهات الرسميةبادرة حكومية تُم ىأنها لم تتحول إل
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 – المتعلمينأدرك  كما  .المتعلمينقترح من قبل الدراسة بنسبة تأييد عالية من قبل إلعالمية الما
قدم من قبل وسائل اإلعالم وما يترتب مفهوم العنف الم –دريس منهج التربية اإلعالمية لهمبعد ت

زاد وعـيهم   علية من تأثيرات سلبية عليهم، كما تكونت لديهم رؤية نقدية لمضامين العنف، كما
باالستراتيجيات اإلعالمية والحجج والتكنيكات اإلقناعية وكيفية توظيفها ومعالجتها مـن أجـل   

بطرق التحكم والسيطرة علي مضـامين   المتعلمينجذب الجمهور والتأثير علية كما زاد إدراك 
ستهلك ذكـي  م المتعلمالعنف بوسائل اإلعالم المختلفة لحمايتهم من آثارها السلبية، بحيث يكون 

أوصت الدراسة بتكثيف جهود نشر التربية اإلعالميـة   وقد .لما يتلقاه من رسائل إعالمية وواعٍ
من قبل كل من الجهات الرسمية وغيـر   في جميع المدارس األمريكية، وتوفير الدعم الالزم لها

 يـة تفعيلهـا  الرسمية، واإلكثار من البحوث والدراسات في مجال التربية اإلعالمية لمعرفة كيف
 .تطبيقها في المدارس والمنازلو

  دراسةJoseph Turow (2003)تعريـف التربيـة    سعت الدراسة إلـى تحديـد   ؛
اإلعالمية، وتحديد أهميتها وفوائدها بالنسبة للجمهور ووسائل اإلعالم، وكذلك تحديد المهارات 

تطبيـق   ؛تعنـي  عالميـة أن التربيـة اإل : وخلصت الدراسة إىل، التي تطلبها التربية اإلعالمية
تضمنة ووجهات النظر مهارات التفكير النقدي في التعامل مع وسائل اإلعالم إليجاد المعاني الم

االخالفية في الرسالة اإلعالمية، فيومسئولية كمـواطن إيجـابي فـي     صبح الجمهور أكثر وعي
كما  .جتمع تقوده وسائل اإلعالمممهور بـأن ال  ساعدة الجتتجسد أهمية التربية اإلعالمية في م

فحص المضمون اإلعالمـي،   ىدرة علبرسائل وسائل اإلعالم، وإكساب الجمهور القُ يتأثر سلبا
سياسة المؤسسة اإلعالميـة، وإدراك التـأثيرات    ىعلنين علوفهم تأثيرات األهداف الربحية للم

 .السياسية والثقافية واالجتماعية للرسالة اإلعالمية

  دراسةYildiz (2002)التربيـة ارتكزت الدراسة على أهميـة تعلـيم مهـارات     ؛ 
اإلعالمية عبر تقنيات اإلنتاج الرقمي والتصويري حيث اختبرت تأثير أنشطة اإلنتاج اإلعالمي 

وقـد  . علمين المتلقين للتدريب علـى تلـك األنشـطة   على مفاهيم وطرق التدريس الخاصة بالم
علمين منُأجريت الدراسة على عينة من الم ختلف الصفوف الدراسية لمراحـل التعلـيم قبـل    م
وهو البرنامج الذي يتم في عديـد مـن   " الفيديو كتقنية تربوية"الجامعي المشاركين في برنامج 

المناطق بالواليات المتحدة األمريكية، والتي اختارت الدراسة منها ثالث مناطق تطبـق فيهـا   
نقسمين إلى ثالث م مشاركًا ٣٩ينة الدراسة في تمثلت عالدراسة على عينة من المتدربين فيها، ف
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التصويري، ومجموعة لإلنتاج الرقمي، واعتمدت هذه الدراسة  –مجموعتين لإلنتاج: مجموعات
والمقـابالت وذلـك لمعرفـة     تعلى المنهج الوصفي باستخدام عدة أدوات تمثلت في االستبيانا

افهمهم لإلعالم علمين للتجربة، وتأثيرها في مفاهيمهم واستجابات الموالتربية اإلعالمية، وأيض 
استخدام المالحظة في إطار تقييم ممارساتهم اإلنتاجية ومشاريعهم حيث إن المشاركين مطالبون 

  :وخلصت الدراسة إىل، بإنتاج يتسم بثماني تقنيات حددتها الدراسة للتقييم في ضوئها
   التربيـة ومهـارات   أظهر المشاركون زيادة واضحة في حجم معـارفهم اإلعالميـة 

 .اإلعالمية

    جاءت المجالت والصحف على رأس الوسائل المطبوعة التي يسـتخدمها المعلمـون
من المشاركين بالفعل يستخدمون الفيديو واألفـالم  % ٥٠متكاملة في المنهج، في حين أن 

 .وشرائط األخبار المرتبطة بالموضوع الذي يدرسونه

 في ضوء استجابات المشاركين في أنشطة نتج اتضـح  اإلنتاج اإلعالمي من منظور الم
علـى   في رسائله، كما أحدث ذلـك تـأثيرا   فهمهم لإلعالم ومالحظة التقنيات المستخدمة

 .وإيجابية الم وأكثر نشاطًاجعلهم أقل سلبية عند تعرضهم لإلع استجاباتهم لإلعالم حيثُ

 إلعالمي في المـنهج  في استيضاح ألفكارهم حول تكامل اإلنتاج ا ت عينة الدراسةأكد
جديدة للتدريس سيحاولون دمجها في تـدريس   لنشاطات اإلعالمية أعطتهم أفكاراعلى أن ا

في المواد  خاصةًم، وخاصة أن اإلنتاج سيكون محفزا لألطفال للتعلم ومشجعا لهم؛ مناهجه
 .التي يجدون بها صعوبة

 التربيـة جوهري في  تتفق مجموعات من المتدربين على أن اإلنتاج اإلعالمي عنصر 
اإلعالميـة غيـر    التربيـة اإلعالمية في الفصل الدراسي ألن غيابه يجعل تجربة وخبرة 

 .ناجحة

 اإلعالمية هامة إلثراء مناهجهم، فهي توجـد   التربيةشاركون أن مشروعات يرى الم
بالموضوع الذي يتم تدريسه، وتتضمن البحث والكتابة واستخدام أجهـزة عديـدة    مامااهت
فالتعليم باإلنتاج ينمي مهارة حل المشكالت ومهارات التفاعل التعاوني . اقشات جماعيةومن
، ويثري التعليم ليؤسس على مداخل التجربة والممارسة للنظرية وتطبيقاتهـا  المتعلمينبين 

 .في الفصل

 تطوير التربية اإلعالميـة  إلى  الدراسة سعت ؛)٢٠٠٢( وآخرين دراسة جوز مانويل
شريعات المبتكرة فيما يخص التربية اإلعالمية والمناهج الخاصـة بهـا وتحسـين    واقتراح الت
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وخلصـت  ، التعاون بين الجهات الحكومية والباحثين والتربويين وممارسي التربية اإلعالميـة 
تعريف عملي للتربية اإلعالمية، يربط مفهوم التربية اإلعالمية بـالتعليم  صياغة  : الدراسة إىل

م، و يؤكد أن التربية اإلعالمية ليست مجرد عملية تعليمية عن طريق وسائل والتعلم عن اإلعال
اإلعالم، وأنه يحتوي على التحليل النقدي واإلنتاج اإلبداعي، وينطوي على المسـؤولية تجـاه   
المجتمع، وتحقيق الذات ألفراد المجتمع، وأوصت الدراسة بتطوير االسـتراتيجيات والخطـط   

 .مية في هذا التعريف العملي الجديدالخاصة بالتربية اإلعال

  التعرف  استهدفت الدراسة ؛)٢٠٠٢(محمد فؤاد دراسة مارسـة  على العالقة بـين م
اسـتخدم الباحـث   و ،مهارات التفكير الناقد لديهمة اإلعدادية لألنشطة اإلعالمية وتالميذ المرحل

الثـاني اإلعـدادي   الصف طالبا من طالب ) ٤١٦(وقد شملت عينة الدراسة ، المنهج الوصفي
اختبار التفكيـر  و، استمارة استبيانعلى  ، واعتمدت الدراسة في جمع البياناتحافظة المنوفيةبم

وجود عالقـة ارتباطيـه    :وخلصت الدراسة إىل ،نشاط اإلعالمي بالمدرسةلسجالت االناقد، و
كمـا  كير الناقـد التفو ةاإلذاعة المدرسيالصحافة و"مارسين لألنشطة اإلعالمية طردية بين الم ،  

 وقد أوصـت الدراسـة   .اإلناثوجد فروق دالة بين الجنسين على اختبار التفكير الناقد لصالح ت
ديدة لها من قبـل  وضع برامج جا ومعنويا ودعمها مادية وبضرورة االهتمام باألنشطة اإلعالمي

 .محاولة وضع مقرر دراسي باسم التربية اإلعالميةوزارة التربية والتعليم و

  دراسةVerkaik & Gathercoal (2001)تأثير برنامج  الختبار الدراسة سعت ؛
مكنهم مـن االختيـار   إلى المعرفة والمهارات التي تُ المتعلمينللتربية اإلعالمية في تلبية حاجه 

والدخول واالستعمال الحكيم لوسائل المعلومات واالتصاالت، فقامت الدراسة بإعـداد برنـامج   
إحـدى   متعلمـي مية، واتبعت الدراسة المنهج التجريبي بالتطبيق على عينتين من للتربية اإلعال

إحداهما عينة تجريبية تلقت برنـامج التربيـة اإلعالميـة، وقـد     : المدارس الثانوية بكاليفورنيا
الذين يعانون من بعض المشكالت مثل المخدرات والكحـول والغيـاب    المتعلميناختيرت من 

 ألخرى عينة ضابطة اختيرت عشـوائيا ، وايتلقون برنامجا تعليميا خاصا مدرسي والعنف وهمال
من الفصول األخرى بالمدرسة، وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار قبلي واختبار بعدي لكل من 

واإلعالنـات   التلفزيونيةالمجموعتين الختبار تأثير البرنامج بالتطبيق على عينة من اإلعالنات 
  : وخلصت الدراسة إىل، النصية المطبوعة
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 االختبارات القبلية لم يظهر اختالف جوهري بين المجموعتين، ولكـن المجموعـة    أن
التجريبية أحرزت نتائج أفضل من المجموعة الضابطة في االختبـار البعـدي فـي فهـم     

 .والنصية التلفزيونيةاإلعالنات 

  تعلميناإلعالمية  التربيةأتاحت دروسن طريق الوعي بلغة ع–اكتساب لغة جديدة  للم
وسمحت لهم بالتفكير الواعي المراقـب لمهـام االتصـال،     –التلفزيونيوقواعد االتصال 

 ولدورهم في عملية االتصال، والتقويم الذاتي لتعاملهم مع اإلعالم

  تعلمينتعلماستعمال أساليب جديدة لالتصال وقوية باستخدام تقنيات بصرية وسمعية  الم
 .، وهو ما زاد من استمتاعهم بالعمل في هذا البرنامجلبناء رسائلهم الخاصة

  تعلميناإلعالمية  التربيةأمدت دروسبالكثير من العمليات اإلعالميـة اإلقناعيـة    الم
 .والتأثيرية، مما زاد من فهمهم للمادة اإلعالمية

  تعلمينبعض الرسائل التي صنعهاتحمل رسائل ضمنية ضد المخدرات والكحـول  الم .
 .م في البرنامج غير من توجهاتهم إلى حد مافاشتراكه

     ساعد برنامج التربية اإلعالمية على تحقيق األهداف التعليمية الرسـمية مـن حيـث
مارسة القراءة والكتابة والتفكير النقديم. 

 ُتعلمينن إن تمكمن فهم اللغة اإلعالمية واكتساب المهارات اإلعالميـة ال يـرتبط    الم
 .ولكنه يتحول ويتنقل ليمتد إلى التأثير في فهم باقي الوسائلبوسيلة إعالمية واحدة 

  دراسةBrad Ford (2001)تبنـي المـدارس    مدى ى معرفةالدراسة إل استهدفت ؛
األمريكية لبرامج وأنشطة التربية اإلعالمية كجزء أساسي من مناهجهـا وأنشـطتها، وأتبعـت    

 الرابـع  الصـفين  وطالبـات  طالب نم عينة على الدراسة أجريتالدراسة المنهج التجريبي، و
البالغ عددها  ةمن الواليات األمريكي والية) ٤٨( أن :وخلصت الدراسة إىلي، االبتدائ والخامس

ـ  ىوالية لها مناهج دراسية تحتوي عل) ٥٠( ث برنامج أو أكثر من أجل التربية اإلعالمية، حي
 نتشـار يـة اال نظركما أن  .مريكيةفي مناهج المدارس األ تعتبر التربية اإلعالمية عنصرا هاما

انتشار تطبيق مهارات التربيـة اإلعالميـة والممارسـات     ىساعد علللباحث إلفريت روجرز تُ
اإلعالمية المتـدريب وأن  .خصصة للتربيـة اإلعالميـة  بدعة داخل المدارس وتبني مناهج م 

 الرسـائل  تجـاه  همفومـواق  االتجاهـات  فـي  ااختالفً حدثي اإلعالمية التربيةالمتعلمين على 
 جاريـة التُ اإلعالنية الرسائل تجاه اشكً أكثر األطفال يجعل اإلعالمي التدريبكما أن . اإلعالمية
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 أكثـر  تجعلهـم و شاهدين،الم إلقناع علنينالم قبل من ستخدمةالم اإلقناع لتقنيات إلدراكهم نتيجة
 .لإلعالنات النقدي التحليل على درةقُ

  دراسةRother (2001)مـنهج التربيـة    بالكشف عـن تـأثيرات   اهتمت الدراسة ؛
تلقين، وقد اتبعـت الدراسـة   الم المتعلمينعلى السلوكيات المكتسبة من قبل اإلعالمية بالتعرف 
ستخدمة أسلوب دراسة الحالة بدراسة تتبعيه امتدت لست سنوات مـن عـام   المنهج الوصفي م

لقين لبرنامج التعليم المهنـي البـديل وهـو    تالم المتعلمينم، وأجريت على ١٩٩٧م إلى ١٩٩١
تعلمينقدم البرنامج التعليمي المعتبرون في خطر حيث يعانون من بعض المشـكالت   للمالذين ي

تعددة، ويتضـمن  وتعتمد على الوسائط الم المتعلمفيتم توفير بيئة تعليمية ترتكز على . التعليمية
، عامـا  ١٩إلى  ١٦تتراوح أعمارهم من  المتعلمينء وهؤال. للتربية اإلعالمية البرنامج منهجا

القراءة لدى العديد منهم عن مسـتوى   ىوال يتجاوز مستوى القراءة لدى العديد منهم عن مستو
المرحلة اإلعدادية، وقد انصرفوا عن التعليم نتيجة لتجاربهم السيئة في المدرسة والبيت، ويهـتم  

لمـنهج التربيـة اإلعالميـة    تابعون الم المتعلمينا البحث بالكشف عن السلوكيات التي أظهره
وخلصـت  مدى تطور األشكال التقليدية للغـة،  ختلفة وهم لإلعالم بأشكاله الممدى فهم وتحديدا

   :الدراسة إىل
  تعلمينتمكنمن قراءة نصوص إعالمية بدرجة كبيرة من اإلجادة، حيث إنهم لـم   الم

كانوا  لية الظاهرة في النص، لكنهم أيضالسمات الداليكونوا قادرين فقط على قراءة وفهم ا
 .قادرين على فهم وتفسير المستوى التلميحي الخفي في النص

  تعلمأصبح في مقدورمعرفة األيديولوجيات الكامنة في النص اإلعالمي واكتشافها،  الم
 .وربطها بتجاربهم الخاصة للحكم عليها

  تعلميناكتسبات والمفاهيم اإلعالمية، واستخدموها في بعض جوانب وسمات اللغ الم
 .كتاباتهم وإنتاجهم اإلعالمي

  تعلمينأظهرا  الما ونقـديا تأمليورؤى كاشـفة حـول أنفسـهم كـأفراد      موقفًا وحكم
تعلمينوم. 

 علم فقط قـد أعاقـت اكتشـاف    التأكد من أن الطرق التقليدية للتعليم المرتكزة على الم
تعلمينخرى لدى علمين لجوانب التعلم األالمعينة الدراسة الم. 
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  تعلمينإن التعلم له العديد من األشكال التي قد يفضلها وينجح فيهاويمتد تأثيرهـا  الم ،
ختلف األشكال األخرى، ولكن ال يعترف بها المعلمون فيتسببون بالتالي فـي إعاقـة   إلى م

 .تعليميا المتعلمين

  دراسةVerkaik & Paul (2001)امج التربية راختبار تأثير ب سة إلىسعت الدرا ؛
االختيـار والـدخول    من همت التي تمكناارهبية حاجة الطالب إلى المعرفة والملفي ت اإلعالمية

 التربيـة  أن دروس :وخلصت الدراسة إىل، واالتصاالت وماتلواالستعمال الحكيم لوسائل المع
التصـال  ا غـة وقواعـد  لطالب اكتساب لغة جديدة عن طريـق الـوعي ب  للأتاحت المية عاإل
 .باستخدام وسائل سمعية وبصرية ئق جديدة وقويةراموا استعمال طلفزيوني، كما تعلالت

تقويم منهج التربية اإلعالمية الذي تـم  سعت الدراسة إلى  ؛)٢٠٠١( وسيرافين كيوبي،دراسة 
بتدائيـة  مرحلـة اال الالتعليم العام الثالث؛ ابتداء بفي ضوء رؤى تتناسب مع مستويات  تصميمه
بوالية ميريالند، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج المسحي،  مرحلة الثانويةالوانتهاء ب

علمين سبق وأن حضروا دورات تدريبية فـي التربيـة   الم وتكونت عينة الدراسة من عينة من
احثـان  بطالب الصف الثامن، واستخدم الب اإلعالمية، وعينة من طالب الصف الخامس وانتهاء

للم ًإعداد استبيان آخر لهم،استبيان إضـافةً إلـى اختبـار تحصـيلي     علمين، وأما الطالب فتم ،
علت المادة التي ج أن التربية اإلعالمية%) ٩٣( علمينالم أن نسبه أتفاق :وخلصت الدراسة إىل

الطالب،  أكبر مننتهم من التواصل مع عدد ا مكّ ها، إضافةً إلى أنَّوإثارةا أكثر أهمية هرسونّيد
 كما كشفت نتائج الدراسة عن تأثير منهج التربية اإلعالمية في اتجاهات الطالب نحو الرسـائل 

اإلعالمية، حيث أصبحوا أكثر نقداً لمضامين الرسائل اإلعالمية التي تعرض في مختلف وسائل 
كشـفت نتـائج   حذراً تجاه صدق المعلومات المقدمة عبر شبكة االنترنت، كما  اإلعالم، وأكثر

قلـة تـدريب   : من فاعلية المنهج ونجاحه، حيث تمثلت في الدراسة عن أبرز العوائق التي تحد
  .التكاملي، إضافةً إلى نقص التمويل المعلمين، وعدم االعتراف بمنهج التربية اإلعالمية

  دراسةKubey & Serafin (2001)تقـويم مـنهج التربيـة     استهدفت الدراسة ؛
م تصميمه في ست وحدات وتدريسه بمدارس والية ماريالند في ثـالث رؤى  اإلعالمية الذي ت

تناسب المستوى االبتدائي والمتوسط والثانوي، وذلك بإتباع المنهج المسحي بتوجيـه اسـتبيان   
اعلمين الذين حضروا جلسات تدريب في للمتوجيه اسـتبانه واختبـار    التربية اإلعالمية، وأيض
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اإلعالميـة  وهو ما تم على مرحلتين قبل تدريس منهج التربيـة   ٨-٥بالصفوف من  للمتعلمين
   :وخلصت الدراسة إىل، بالمدارس وبعده

 اعلمين مع تدريسهم لمنهج التربية اإلعالميأصبح غالبية المله كموضوع  ة أكثر حماس
دراسي هام، وأكثر موافقة على تقديم المزيد من موضوعاته في فصولهم مستقبالً، حيـث  

علمين عينة الدراسة على أن التربية اإلعالمية مكنتهم من جعل المـادة  من الم% ٩٣يتفق 
كما تؤكد الغالبية أنها مكنتهم من االتصال والتفاعل مع . التي يدرسونها أكثر أهمية وإثارة

 .المتعلمينعدد أكبر من 

 اأحدتعلمـين فعاالً في اتجاهـات   ث منهج التربية اإلعالمية تأثيرفـي   خاصـةً  – الم
لـه   لما يتعرضون ائل اإلعالمية فأصبحوا أكثر نقدا وتفكيرانحو الرس –المدارس االبتدائية

تجاه صدق المعلومات  في وسائل اإلعالم، وأكثر شكًا في دعاوى اإلعالنات، وأكثر حذرا
قدمة في اإلنترنتالم. 

  تعلمينأظهر االختبار البعديمـي وفهمهـم   زيادة حجم معارفهم عن المجال اإلعال للم
وذلك من حيـث  % ٣٠إلى % ٩ختلفة، وقدرت تلك الزيادة بنسب تتراوح بين للرسائل الم

سـتهدف، وزيـادة   قدم والغرض منه، والجمهور المدرة على معرفة نوعية البرنامج المالقُ
كما زاد فهم طالب اإلعدادي ومعرفتهم . الفهم للعديد من مهارات إنتاج الرسائل اإلعالمية

ات المستخدمة لجذب االنتباه، وتحديدهم للقيم االجتماعية المتضمنة في العمل، وفهـم  للتقني
 . اللغة والمصطلحات اإلعالمية

  تعلمينيمتد تأثير برنامج التربية اإلعالمية إلى األسرة حيث يستمتعبإشراك أفـراد   الم
 .التعرض لهاأسرهم فيما حصلوا عليه من معلومات، وفي تقرير أي البرامج يتم تقبلها و

 أكثر ما يحد فاعلية المنهج ونجاحه ما يرتبط بقلة التدريب المعلمين في مجـال  تاح للم
% ٦٠التربية اإلعالمية وضعف جودته، وقلة الدعم الشخصي لهم في المدارس، فقد ذكـر  

علمين عينة الدراسة أن مدارسهم ال تعترف بمنهج التربية اإلعالمية التكامليمن الم. 

 قلة التجهيزات في المدارس تعمـن  % ٩٠شكالت التي يؤكد عليها حـوالي  د من الم
علمين، حيث النقص في كاميرات الفيديو وتوصيالت االنترنـت والصـحف وأجهـزة    الم

 .، وهو ما يرتبط بمشاكل خاصة بالمدارس والمناطق التعليمية، ونقص التمويلالتلفزيون

 ة إلى التعرف على المفهوم العـام  هدفت الدراس ؛)١٩٩٩(بازلجيت وآخرون  سةردا
للتربية اإلعالمية ومبادئها، و وتقديم مقترحات عملية لليونسكو لتحديد السياسات التـي يجـب   
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التربية اإلعالمية تختص بالتعامل مـع  أن  :وخلصت الدراسة إىل، في جميع دول العالم اتخاذها
مع من الوصول إلى فهم لوسـائل  كل وسائل اإلعالم االتصالي، وتهدف إلى تمكين أفراد المجت

جتمعهم والطريقة التي تعمل بها هذه الوسائل، ومـن ثـم   ستخدم في ماإلعالم االتصالية التي تُ
وأكدت الدراسـة  . تمكنهم من اكتساب المهارات في استخدام وسائل اإلعالم للتفاهم مع اآلخرين

وذلك لضمان حرية . لدان العالمأن التربية اإلعالمية جزءا من حق لكل مواطن في كل بلد من ب
المعلومات، هذا باإلضافة إلى انه ال غنى عنهـا لبنـاء ديمقراطيـة     إلىالتعبير وحق الوصول 

وأوصت الدراسة بأن يتم إدخال التربية اإلعالميـة ضـمن المنـاهج الدراسـية      .ستقرة ثابتةم
  .والتي قد تستمر مدى الحياةالوطنية كلما أمكن ذلك، باإلضافة إلى أنماط التعليم غير الرسمية 

  دراسةWilliams. Christ (1998)وجهـات نظـر    سعت الدراسة إلى معرفـة  ؛
هتمين بمجال التربية اإلعالمية تجاه ماهية التربية اإلعالمية وكيفية تطبقيها بـين  الم ناألكاديميي

أن ماهية : وخلصت الدراسة إىلعداد منهج خاص للتربية اإلعالمية، طلبة المدارس من خالل إ
التي  ةدرة علي تفسير النصوص اإلعالمية، وإدراك األيديولوجيتتركز في القُالتربية اإلعالمية 

تحليل وتقيـيم   درة علىتستند إليها صناعة الرسالة اإلعالمية، لذا فأن التربية اإلعالمية تعني القُ
وأن .ختلف أشكالهاالرسائل اإلعالمية بم التي يجب األخذ بهـا   تناك مجموعة من االعتباراه

 :ة اإلعالمية بين المتعلمين، تتمثل فيعند تطبيق منهج التربي

  تعلمينأهمية تدريبـ   ىعل الم ـ مهارات التفكير النقدي، وإكسـابهم القُ فهـم   ىدرة عل
كيفية إنتاج المضمون  ىالتكنيكات التي تقوم عليها صناعة الرسائل اإلعالمية، وتدريبهم عل

واعه وأشكاله، وتعليمهم كيفية التعامل مع ثقافة الصورة والرموز المرئية اإلعالمي بكافة أن
باشرة التي تتضـمنها الصـورة   مالغير ئل التلفزيونية إلدراك المعاني التي تحتويها الرسا

 .التلفزيونية

أوصت الدراسة بأهمية تقييم منهج التربية اإلعالمية من خالل األسرة والمدرسـة  وقد 
  .ا المجال، لمعرفة مدي فاعليتهية بهذوالمؤسسات المعن

  دراسةRenee Hobbs (1998)االعتبارات التـي يجـب   سعت الدراسة إلى توضيح  ؛
أن هناك  :وخلصت الدراسة إىلوتحليل مبادئ ومعايير التربية اإلعالمية،  ةناقشمراعاتها عند م

 :سبع اعتبارات جدلية، وهي كاآلتي
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 تعليم األطفال كيفية تقييم النصـوص اإلعالميـة    ىلالتربية اإلعالمية إ ىيجب أن تسع
لاإلعالنات والدراما حتى ال يتم التالعب بهم من قبل القائمين باالتصا قدمة لهم خاصةًالم. 

 تعلمينتوعية  ىيجب أن تهدف التربية اإلعالمية في المدارس إلبأساليب وتكنيكات  الم
زيد من مهارات التفكير خبرة إعالمية، وتُ عطيهمومراحل وتقنيات اإلنتاج اإلعالمي، مما ي

 .النقدي لديهم

 ُالمضامين اإلعالميـة األكثـر شـعبية     ىركز أنشطة التربية اإلعالمية عليجب أن ت
تمثلة في أفالم العنف واإلثارة واألغـاني المصـورة   واألكثر أفضلية فيما بين الشباب والم

ـ  ين هي األكثر تأثيران هذه المضاماعتبار أ ىوالكارتون واإلعالنات، عل األطفـال   ىعل
 .والمراهقين والشباب

 ُعد التربية اإلعالمية شكل من أشكال التغير االجتمـاعي الـذي ينطلـق مـن األداء     ت
أنهـا أداة   ىالفردي، كما أنها وسيلة لمقاومة التأثيرات السلبية لوسائل اإلعالم، باإلضافة إل

 .تجاه أداة الوسائل اإلعالميةضاغطة لزيادة الرقابة والتنظيم والمسئولية 

 عديد مـن  ى يجب أن تنطلق التربية اإلعالمية من البيئات التربوية والتعليمية، وقد ناد
أنة يجب تنمية مهارات التربية اإلعالمية من خـالل األسـرة    ىبراء التربية اإلعالمية إلخُ

ا يجـب إحـداث   ، فالمدرسة وحدها ال تكفي، واألسرة وحدها ال تكفي، لـذ اوالمدرسة مع
 .التكامل والتعاون بين المؤسستين حتى تؤتي التربية اإلعالمية ثمارها

 ُيجب أن تدرس التربية اإلعالمية في المدارس في مناهج مستقلة عـن  خصصة لها وم
كيفية تعليم  علمين أوالً علىدرس بالمدرسة، لذا يجب تدريب المباقي المواد األخرى التي تُ

مهارات التربية اإلعالمية، وفي هذا الصدد أشارت هذه الدراسـة   ىعل المتعلمينوتدريب 
 المعلمـين لية تدريب اعف ىنتائج إحدى الدراسات الميدانية التي أجريت بشأن تحديد مد ىإل

عينة الدراسة معلمين من %) ٤٠(أن : وقد أسفرت النتائج إيلبرامج التربية اإلعالمية،  ىعل
ـ   للمتعلمينإلعالمية لم يقوموا بتدريس التربية ا تم تـدريبهم عليهـا،   كما ينبغي أو كمـا ي

عتدل أو متوسط في تـدريس التربيـة   كان مستواهم معينة الدراسة معلمين من %) ٢٠(و
هم الذين درسوا التربيـة اإلعالميـة   عينة الدراسة معلمين فقط من %) ١٠(اإلعالمية، و

تعلمين ىبدع وفعال لدبشكل ممن %) ٢٥(، والمكان لديهم ارتبـاك  عينة الدراسة علمين م
 .المتعلمين ىأثناء توصيل المادة لد
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 ُيجب أن تنظمات اإلعالمية برامج وأنشطة التربية اإلعالمية، من خالل إعداد دعم الم
راعاة مسئولياتها االجتماعية تجـاه  من م ت اإلعالمية الخاصة بها انطالقًاالبرامج والحمال

  .جمهورها

  دراسةZindovic-Vukadinovic (1998)استهدفت الدراسة إلى تحديـد إلـى أي    ؛
اإلعالمية ضرورة في ظل نظام التعليم اإللزامي، وهو مـا أكدتـه بـإجراء     التربيةمثل مدى تُ

 كمـا . إعالميـاً  ذين لم يسبق لهم أن نالوا تعليمـا دراسة حول تأثيرات اإلعالم على األطفال ال
سـتخدمة فـي   م كل من الرموز المرئية وغير المرئية المهدفت إلى تحديد مستوى معرفة وفه

جري على عينة تضـم منـاهجهم   رسائل اإلعالم المرئية، وذلك بإتباع المنهج التجريبي الذي أ
، وبعد ذلك تـم إجـراء   ، وقد قام البحث بعرض أحد األفالم ثم إدارة نقاش حولهتعليما إعالميا
  :وقد أسفرت النتائج إيلاختبار بعدي، 

 ستخدمين أن األطفال يستخدمون بشكل كبير خبراتهم االجتماعية والثقافية والحياتية، م
والسينما فـي تفسـير وفهـم     للتلفزيونالقليل من خبرتهم اإلعالمية الناتجة عن التعرض 

الرسالة اإلعالمية المرئية والوصول للغرض الحقيقي وراءها بصرف النظر عن الهـدف  
علنالم. 
  تاستجاباتعلمينالم ناقشات التي أجريت بعد عـرض الفـيلم أظهـرت مـدى     في الم

 .وتأثيره في فهم وتفسير ما يشاهده متعلماالنعكاس القوى للواقع االجتماعي لكل 

  تعلمينأظهرصعوبة كبيرة في فهم الوقت والمكان، وذلك تجاه التفرقة بين الـزمن   الم
التنقالت في الوقت والمكان والحجم بتغير ف. السينمائي والحقيقي والمكان الخيالي والواقعي

 .زاوية التصوير وحركة الكاميرا يجعل الفهم أكثر صعوبة

  تعلميننسبة كبيرة منمثله من إجمالي العينة لم تتمكن من فهم ما تُ% ٧٤ تصل إلى الم
خاصةًقدمة؛ بعض الرموز المرئية الم باشرةغير الم. 

 أطفال المبشكل أفضل األنماط والرموز الثقافيـة، بينمـا   تعلمة يفهمون دن من أسر م
في الموضـوعات المرتبطـة بـالرموز     أكثر نجاحا أطفال المناطق الصناعية والريفية هم

 .درات أكثر على التفكير البصريأي لديهم قُ ؛السينمائية

  تعلمينأكثر من نصف عدديؤمنون بأن الصور المرئية هي صـور موضـوعية    الم
عبر عـن  أنها تُ% ٣٣.٥ ىمن إجمالي العينة، بينما ير% ٥٤.١لك بنسبة للواقع وللعالم وذ
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من عينة الدراسة أنها صور مزيفـة وغيـر   % ١٢تجربة شخصية مع الواقع، ويعتبرها 
 .واقعية للعالم

  تعلمينإنالم قدمه شاهدة للوسائل المرئية أكثر ثقة وتصديقًا بدرجة عالية لما تُاألكثر م
إذا تـزامن   خاصـةً  ؛عالجة الفنية والتقنيـة داد الخطر مع الممن صور وموضوعات، ويز

مكن أن تكـون العواقـب   التصديق مع الجهل بالرموز اإلعالمية والجهل بمعانيها فحينئذ ي
امخيفة وأكثر ضرر. 

  دراسةZindovic-Vukadinovic (1998)وضـع مـنهج   سعت الدراسة إلـى   ؛
األساسية، وذلك لتدريب التالميذ علي االستخدام  ةليميمتكامل للتربية اإلعالمية في المراحل التع

األمثل لوسائل اإلعالم، وقدم تم وضع دليل للمعلمين يتضمن كيفية تحليل المقـاالت الصـحفية   
ة     أن : وخلصـت الدراسـة إىل  ، والرسائل اإلعالمية المختلفـة  ون التربي من الضروري أن تك

أهمية تدريب المعلمين علي طـرق  و .األساسي اإلعالمية جزءاً من مناهج المدارس في التعليم
 تدريس مبادئ ومهارات التربية اإلعالمية في مناهج التعليم األساسي، وأهمية تنفيذ ورش عمل

 .خاصة بالتربية اإلعالمية

  دراسةZindovic-Vukadinovic (1998)إلي وضـع مبـادئ   سعت الدراسة  ؛
المـنهج الوصـفي    ىدا، واعتمدت الدراسة علأساسية حول مستقبل التربية اإلعالمية في اسكتلن

سـاعدة األطفـال   التربية اإلعالمية وسيلة فعالة لم منأن : وخلصت الدراسة إىل، واالستكشافي
والمراهقين لفهم أعمق وناقد للرسالة اإلعالمية عن طريق دراستها وتحليلها وتقيمها، ومعرفـة  

وطـرق تـدريس    ىجب تحديد أهداف ومحتويكما . سس التي يعتمد عليها اإلنتاج اإلعالمياُأل
تعلمينطرق تدريس التربية اإلعالمية  ىعلمين علالتربية اإلعالمية بالمدارس، وتدريب المللم. 

  دراسةDorothy, et al (1980) األسـرة   توضيح دور كل من سعت الدراسة إلى؛
طالب المستوى أن : وخلصت الدراسة إىلأهم مؤسسات التربية اإلعالمية،  بوصفهماوالمدرسة 

الثالث والرابع والخامس قد اكتسبوا مهارات نقد برامج التلفزيـون وخاصـة اإلعالنـات، وأن    
عادات المشاهدة لدى اآلباء واألمهات واتجاهاتهم نحو التلفزيون لها تأثير قوي علـى سـلوك   

واالجتماعية أطفالهم، وأن عادات األطفال للتلفزيون أعطت مؤشرات واضحة عن البيئة الثقافية 
  . لآلباء واألمهات
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 :االتجاهات العامة للدراسات العلمية التي تناولت موضوع التربية اإلعالمية
المرتبطـة بالتربيـة    والدراسـات  العلمية بياتديمكن تصنيف األمما سبق يتبين أنه     

لبحثية العامـة  ات ايوضح االتجاهسيعتمد تصنيفًا  هذا الكتاباإلعالمية من زوايا مختلفة إال أن 
  :وذلك على النحو التاليفي هذا المجال، 

 التربية اإلعالمية في المؤسسات التعليمية: 
تناولت الدراسات واألدبيات في هذا المحور العالقة بين اإلعالم والتربيـة، وأهميـة   
التنسيق بين المؤسسات التربوية والمؤسسات اإلعالمية، ومقترحات تضمين التربية اإلعالميـة  

  .ن المقررات والمناهج الدراسيةضم

  مدى الحياة للجميعالتربية اإلعالمية: 
مفهوم التربية اإلعالميـة ولـم تربطـه فقـط      بتوسيع أدبيات اليونسكوقامت منظمة 

أفـراد  جميع ، وإنما اعتبرت أن التربية اإلعالمية تُمكن بالمؤسسات التعليمية الخاصة بالمتعلمين
م لوسائل اإلعالم االتصالية التي تستخدم في مجتمعاتهم والطريقـة  المجتمع من الوصول إلى فه

التي تعمل بها هذه الوسائل، ومن ثم تُمكنهم من اكتساب المهارات في استخدام وسائل اإلعـالم  
للتفاهم مع اآلخرين، وأنها جزء من حق المواطن في كل بلد من بلدان العالم، وذلـك لضـمان   

قراطية رية التعبير وحق الوصول إحلى المعلومات، هذا باإلضافة إلى أنه ال غنى عنها لبناء ديم
مستقرة ثابتة، وأوصت أن إدخال التربية اإلعالمية ضمن المناهج الدراسية الوطنية كلما أمكـن  

وأن تصوب . ذلك، باإلضافة إلى أنماط التعليم غير الرسمية األخرى والتي قد تستمر مدى الحياة
المية نحو تمكين وتقوية ومساعدة جميع المواطنين في كل مجتمع السـتغالل  أهداف التربية اإلع

  .إمكانياتهم الكامنة

م إشـارات  ٢٠٠٢ عـام  وتضمن توصيات مؤتمر التربية اإلعالمية للشباب باشـبيليا 
واضحة إلى توسيع مفهوم التربية اإلعالمية لتشمل األنظمة التربوية الرسمية غيـر الرسـمية،   

اكة لتحقيق أهداف التربية اإلعالمية بين المدارس واآلبـاء ووسـائل اإلعـالم    وأهمية عقد شر
  .عامة والخاصة والمجتمع المدنيوالمؤسسات ال
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 تنمية مهارات تحليل ونقد المضامين اإلعالمية لدى الجمهور: 
من اإلشارات المهمة التي قدمتها أدبيات اليونسكو فـي هـذا المجـال، أن التربيـة     

ها دور انتقادي هام يجب أن تُحققه، وذلك من خالل التصدي لألوضـاع والمشـاكل   ل"اإلعالمية 
ألخ، وأنها تُمكّن أفراد المجتمع ... االجتماعية والسياسية والحروب والكوارث الطبيعية والبيئية، 

من الوصول إلى فهم لوسائل اإلعالم التي تستخدم في مجتمعة، والطريقة التي تعمل بهـا هـذه   
وأشارت . ، وتمكينهم من اكتساب المهارات في استخدام تلك الوسائل للتفاهم مع اآلخرينالوسائل

سـاعد  أيضا إلى أنه في البلدان التي تتجه نحو إدخال تقنيات حديثة، يمكن للتربية اإلعالمية أن تُ
قـافتهم  أو سوء تمثيل ثالمواطنين على إدراك اإلمكانيات الكامنة في اإلعالم ومقدرته على تمثيل 

 .وتقاليدهم

 تنمية مهارات إنتاج مضامين إعالمية إبداعية مسئولة: 
اليونسكو أن التربية اإلعالمية تضمن تعلم أفراد المجتمـع لمجموعـة مـن     أكدت أدبيات

وتحليلها تحليال ناقدا وإنما تشمل اإلنتـاج   التي ال تقتصر على فهم الرسالة اإلعالمية المهارات
 :؛ وذلك من خالل القدرة علىضااإلبداع اإلعالمي أي

 تقديم وعرض آرائهم النقدية وإبداع النصوص اإلعالمية.
 اإلعالمية والمقاصد السياسـية واالجتماعيـة والتجاريـة     صالتعرف على مصادر النصو

. والثقافية منها، وكذلك السياق الذي وردت فيه
 ُقدم من خالل اإلعالمفهم وتفسير الرسائل والقيم التي ت .
 ستهدفاناسبة للتعبير عن رسائلهم الخاصة وإيصالها للجمهور المختيار وسائل اإلعالم الم .
 طالبة بالوصول إليه بهدف التلقي أو اإلنتاجالوصول إلى اإلعالم أو الم.
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 ادرــــواملصع ـــاملراج

 :املراجع العربية ـ أوالً
 ورقة عمل مقدمة للـدورة  ، اإلعالمية التربية ومبادئ مفهوم. )٢٠٠٩( الجندي إبتسام

 للعـاملين مشروع نشر وتعليم مبادئ ومهارات التربيـة اإلعالميـة    ، عنالتدريبية األولى
اللجنة الوطنيـة للتربيـة    كو،اليونس ،٢٩/١١/٢٠٠٨:  ٢٥/١٠ اإلعالم مجال في والدارسين

 .، القاهرةوالعلوم والثقافة
 بدولـة  الثانويـة  المرحلـة  في التفكير تنمية في المدرسة دور. )١٩٩٢( كرم إبراهيم 

 .)٢٥(. ع الكويت،جامعة  :الكويت ،التربوية المجلة الكويت،

  مـان ، عاإلعالم التربوي ودواله في التربية والتعليم). ٢٠٠٨(أحمد إسماعيل أحمد :
 .دار كنوز المعرفة

  التربية اإلعالميـة نحـو مضـامين مواقـع الشـبكات      ). ٢٠١٥(أحمد جمال حسن
رسالة ماجسـتير  نموذج مقترح لتنمية المسئولية االجتماعية لدى طالب الجامعة، : االجتماعية

 .، جامعة المنيا، كلية التربية النوعيةغير منشورة
 المواطن صحافة ونقد تحليل مهارات لتنمية مقترح برنامج). ٢٠١٥( ــــــــ 

بحث منشور بمجلة البحث فـي  ، الجامعة طالب لدى االجتماعية الشبكات مواقع على وإنتاجها
  .، الجزء األول)١. (، ع)٢٨(، كلية التربية، جامعة المنيا، المجلد التربية وعلم النفس

  ربوية المعرفة معجم المصطلحات الت .)١٩٩٩(أحمد حسين اللقاني وعلي أحمد الجمل
 .عالم الكتب: القاهرة ،في المناهج وطرق التدريس

  مستوى التفكير الناقد لدى الطلبـة الموهـوبين أكاديميـا     .)٢٠١٢(أحمد يحى الزق
مجلـة العلـوم   والطلبة العاديين ومدى الفروق بينهم فى المهارات االساسية للتفكير الناقـد ،  

  ).٢. (، ع)١٣. (مج، التربوية  والنفسية
  مجلة نادي اإلعـالم الثورات العربية تصنع إعالمها الخاص،  .)٢٠١١(أس زرزر ،

 ).٢. (يونيو، ع

  تصور مقترح لدور أخصائي األعـالم التربـوي فـي    . )٢٠١٤(أسماء بكر الصديق
، رسالة ماجستير غير منشورة ،المدارس اإلعدادية فى ضوء المفاهيم الحديثة للتربية اإلعالمية

 .وعية، جامعة دمياطكلية التربية الن
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  تنمية التفكير اإلبـداعي للطالـب فـي ضـوء     ). ٢٠١١(أسماء زكي محمد صالح

.المكتب الجامعي الحديث: ، اإلسكندريةاستراتيجيات التعلم البنائي
  العربـي للنشـر   تحديات اإلعالم التربـوي العربـي   .)٢٠١١(إسماعيل عبد الفتاح ،

.القاهرة، مصر: والتوزيع
 مجلـة كليـة التربيـة   ، التربية اإلعالمية والتنمية، )١٩٩٠(ياب، إسماعيل محمد د ،

.٣، المجلد)٣.(عجامعة المنصورة، 
 أثر شبكات العالقات االجتماعية التفاعليـة باإلنترنـت   ). ٢٠٠٩(حسن  جالل أشرف

دراسـة  : ورسائل الفضائيات على العالقات االجتماعية واالتصالية لألسرة المصرية والقطرية
 بحـث مقـدم  قارنة على الشباب وأولياء األمور في ضوء مدخل اإلعالم البـديل،  تشخيصية م

.كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، م٢٠٠٩لمؤتمر اإلعالم واألسرة وتحديات العصر فبراير 
 جديدة التجاهات الاالخاص بالمؤتمر الدولي بجامعة تولوز ). ١٩٩٠( ثومان إليزابيث

.، فرنسافي التربية اإلعالمية
 طنطا ،الصحافة واإلذاعة المدرسية: اإلعالم المدرسي، )٢٠٠٣( ال سعد المتوليآم :

.دار مكتبة اإلسراء
 السـابع  القرن منذ واإلنسان التكنولوجيا وسلطة قوة اآللة ).٢٠٠٠( بوكتان ار أي 

.المعرفة عالم سلسلة :الكويت جالل، شوقي :ترجمة ،الحاضر الوقت حتى عشر
  قترح لدور المدرسـة فـي التربيـة     .)٢٠١١(رمزي إيناس إبراهيم، ورباحتصور م

التعليم وقضـايا وتحـديات   (المؤتمر العلمي الرباع اإلعالمية في ضوء خبرات بعض الدول، 
.جمعية الثقافة من أجل التنمية بسوهاج بالتعاون مع جامعة سوهاج ،)المستقبل

 ـ  .)٢٠٠٢( بازلجيت، وكركسي، وآخرون الم والتقنيـة  التربية من أجل عصر اإلع
  .النمسا، مؤتمر فيينا، الرقمية

  متـاح علـى الربـاط التـالي    التربيـة اإلعالميـة  ). ٢٠٠٣(بدر بن أحمد كريم ، :
jazirah.com.sa/anaiah/aboutus/.htm-http://www.al 

  مدخل دمج تقنية المعلومات فـي التعلـيم للتربيـة    ). ٢٠٠٧(بدر بن عبد اهللا الصالح
بحث مقدم للمـؤتمر الـدولي األول للتربيـة    إطار مقترح للتعليم العام السعودي، : اإلعالمية
وزارة التربية والتعلـيم بالمملكـة   : ، الرياض٢٠٠٧مارس  وعي ومهارة اختيار: اإلعالمية

. اإلعالمية بيةللتر الدولية المنظمة مع بالتعاونالعربية السعودية 
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 كمبيوسـاينس  :القـاهرة ، اإلنترنـت  الستخدام العلمي الدليل). ١٩٩٧( شاهين بهاء ،
  .الحاسب لعلوم العربية

  ٩، الباهيـة ذات الريـاح الخمـس   : التربية ووسائل االتصال). ٢٠٠٥(بيان مدريد 
 : ومتـاح علـى الـرابط التـالي     ٢٦/١٢/٢٠١٣تم زيارتـه   ،DOC، ملف ٢٠٠٥فبراير

goo.gl/cKodBf 
 اإلعـالم،  لبحـوث  الحديثـة  المجاالت كأحد التربوي اإلعالم. )١٩٩٦( كامل ثروت 

 .القاهرة جامعةكلية اإلعالم،  ،اإلعالم لبحوث الثانية الدراسية الحلقة في مقدمة دراسة
 المنـاهج  أدوارو واإلعـالم  التربيـة  حول روي). ٢٠٠٧( يحي أحمد عايل بن حسن 

دراسة مقدمة للمـؤتمر الـدولي   ، اإلعالمية التربية لتحقيق اإلعالم مضامين في التفكير لتنمية
وزارة التربية والتعليم : ، الرياض٢٠٠٧وعي ومهارة اختيار مارس : األول للتربية اإلعالمية

 .اإلعالمية للتربية الدولية المنظمة مع بالتعاونبالمملكة العربية السعودية 

 منشـورات منظمـة األمـم    التربية اإلعالمية للشباب، . )٢٠٠٢( جوز مانويل وآخرون
 ).اليونيسكو( المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

  الواقـع  (دور المدرسـة فـي التربيـة اإلعالميـة     ). ٢٠٠٧(حسن أبو بكر العولقي
ومهـارة اختيـار   وعـي  : دراسة مقدمة للمؤتمر الدولي األول للتربية اإلعالمية، )والمأمول

 المنظمة مع بالتعاونوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية : ، الرياض٢٠٠٧مارس
 .اإلعالمية للتربية الدولية

  مناهج العلوم للمرحلة المتوسطية وتنميـة  ). ٢٠٠٧(حصة بنت عبد الرحمن الصغير
وعـي  : ي األول للتربية اإلعالميةدراسة مقدمة للمؤتمر الدولالتفكير الناقد لوسائل اإلعالم، 

وزارة التربية والتعليم بالمملكـة العربيـة السـعودية    : ، الرياض٢٠٠٧ومهارة اختيار مارس
 .اإلعالمية للتربية الدولية المنظمة مع بالتعاون

  دور التربية في مواجهة تداعيات العولمة على البوابة الثقافية، ). ٢٠٠٤(حمدي حسن
 ).٧. (، القاهرة، عيم الجامعيمجلة دراسات في التعل

 القـاهرة  ،١ط ،اإلعالم فى المؤسسات التعليمية والتربويـة . )٢٠٠٦( حنان يوسف :
 .أطلس للنشر واإلنتاج اإلعالمي

                                                
 استخدم الباحث نظام “GOOGLE URL SHORTNER ”.  
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  إدماج القيم اإلعالمية في المناهج التعليمية وأثر ذلـك فـي    ).٢٠٠٧(خالد الصمدي

دراسة قدمت في مؤتمر التربيـة  ، اوذجالمغربية نم التجربة..ترشيد السلوك اإلعالمي للناشئة
.م٢٠٠٧، اإلعالمية في الكويت

  اتجاهات الرأي العام المصـري نحـو ثنائيـة اإلعـالم     ). ٢٠٠٨(خالد صالح حسن
بحـث مقـدم للمـؤتمر    في إطار التحليل االجتماعي لمحددات الوعي اإلعالمي، : والشائعات

كليـة  : جامعـة القـاهرة  والمسئولية،  العلمي السنوي الرابع عشر، عن اإلعالم بين الحرية
  . ١٤٥٥-١٣٨٩اإلعالم، الجزء الثالث، ص ص 

 إستراتيجية إدارية مقترحـة لتوظيـف    ).٢٠١٢( خالد بن مبروك بن نامي المطيري
رسـالة  . التربية اإلعالمية في ممارسات القيادات التربوية في وزارة التربية والتعليم السعودية

.امعة األردنية، كلية الدراسات العلياالج ،دكتوراه غير منشورة
  ين : التربية اإلعالمية .)٢٠٠٨( مايغز –دافينا فراودليل للمدرسين والطلبة والوالد

.دار أضواء: فلسطين، ، ترجمة عارف أحمرووالمحترفين
 لوسـائل  النقد ملكات وتنمية الدراسية المناهج). ٢٠٠٧( الكريم العبد حسين بن راشد 

وعـي ومهـارة اختيـار    : للمؤتمر الدولي األول للتربية اإلعالميـة سة مقدمة ، درااإلعالم
 المنظمة مع بالتعاونوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية : ، الرياض٢٠٠٧مارس
. اإلعالمية للتربية الدولية

 معايير التربية اإلعالمية وكيفية تطبيقها في مصـر  ).٢٠١١( رشا عبد اللطيف محمد 
، كلية اإلعالم ، رسالة ماجستير غير منشورة ،علي المضامين التلفزيونية من منظور الخبراء

.جامعة القاهرة
 اإلعالميـة  للتربية برنامج استخدام فاعلية ).٢٠١٣( خطاب محمود الرازق عبد ريهام 
ـ  ،منشورة غير دكتوراه رسالة التلفزيوني، للعنف المصريين األطفال من عينة إدراك في  مقس

.شمس عين جامعة للطفولة، العليا الدراسات معهد األطفال، وثقافة اإلعالم
 أهمية التربية الميدياتيكية في زمن تعدد وسائل اإلعالم، . )٢٠٠٥( سامية خضر صالح

 ).٢.(تونس، ع إتحاد إذاعات الدول العربية، ،العربية مجلة اإلذاعات
 المعايير ظل في اإلعالمية التربية في مقترح منهج ).٢٠١٠( أحمد الحكيم عبد سامية 

 إعـالم  تـدريس  وطـرق  مناهج قسم ،منشورة غير ماجستير رسالة. الشاملة للجودة القومية
.المنصورة جامعة  النوعية، التربية كلية تربوي،
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 كلية )٢( ملحق لمحاضرات سياسات اإلعالم التربوي). ٢٠١٢( سراج على عبد اهللا ،
.ياالتربية النوعية، جامعة المن

  فاعلية برنامج مقترح في التربية اإلعالميـة لتنميـة   ). ٢٠١٣(ــــــــــ
بحث مقـدم   ،مهارات تحليل الرسائل اإلعالمية في القنـوات التليفزيونية والمواقع االلكترونية

.للمؤتمر العلمي األول بجامعة األزهر
  ة تكامل أم تنـاقض؟ الثقافة التربوية والثقافة اإلعالمي). ٢٠٠٧( عبد اهللا حاربسعيد ،

، ٢٠٠٧وعي ومهارة اختيار مارس : دراسة مقدمة للمؤتمر الدولي األول للتربية اإلعالمية
 للتربية الدولية المنظمة مع بالتعاونوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية : الرياض

.اإلعالمية
 فـي  األساسـي  لتعلـيم ا بمرحلـة  اإلعالمية التربية). ٢٠٠٨( الدسوقي محمد سماح 

 التربويـة،  البحوث و الدراسات معهد ،منشورة غير دكتوراه رسالة ،العربية مصر جمهورية
.القاهرة جامعة

 عصـر  فـي  األساسـي  بـالتعليم  اإلعالمية التربية ).٢٠١٠( ــــــــــ 
.الجديدة الجامعة دار ،والتنمية التربوية للبحوث القومي المركز: اإلسكندرية ،العولمة

 والتأثيرات والتحديات المخاطر االتصال، تكنولوجيا). ٢٠٠٠( اللبان درويش شريف 
.اإلعالمية المكتبة :القاهرة ،االجتماعية

 التربية مفهوم نشر في االتصال تكنولوجيا استخدام .)٢٠١٣( سليمان اهللا رحمة شريفة 
قسم العالقات  ،منشورة رغي دكتوراه رسالة ،المتحدة العربية اإلمارات دولة بمدارس اإلعالمية
.القاهرة جامعة اإلعالم، كليةالعامة، 

  التـأثيرات  مواجهـة  مـن  الجامعي الشباب تمكين دواعي).  ٢٠١٢(صابر جيدوري 
  ).٤. (، ع)٢٨(، مجلد دمشق جامعة مجلة، اإلعالمية للعولمة السلبية

 عالم، ضرورة حتمية في عصر وسائل اإل" التربية اإلعالمية). ٢٠١٣( صدقي موسى
: ، متاح علي الـرابط التـالي  ٢٠١٣-٠٥-٠٦، نشر بتاريخ اإلثنين ،شبكة فلسطين اإلخبارية

goo.gl/EKP1lD

 التربيـة  مظلة تحت معاُ العمل إلي دعوة: واإلعالم التعليم). ١٩٩٤( جوهر صالح، 
 .الثالث الكتاب، )٤(م التعليم، لتكنولوجيا المصرية الجمعية: القاهرة
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 الـوعي  تنميـة  فـي  التربـوي  اإلعالم دور). ٢٠٠٥( الصعيدي محمد محمد طارق 
 وثقافـة  اإلعـالم  قسم، منشورة غير دكتوراه رسالة اإلعدادية، المرحلة تالميذ لدي اإلعالمي

 .شمس عين جامعة، للطفولة العليا الدراسات معهد، الطفل

 ـ  فـي  اإلعالمية التربية تفعيل. )٢٠٠٩( الخيري عطاس بن عقيل بن طالل  ةالمرحل
، منشـورة  غير دكتوراه رسالة ،السعودية الجامعات في هيئة أعضاء نظر وجهة من الجامعية

 .ىالقر أم جامعة، التربية كلية والمقارنة، اإلسالمية التربية سمق

 مفهومها: المعاصر العربي المجتمع في اإلعالمية التربية). ٢٠٠٨( دولة الجبار عبد، 
 .كلمنتس سانت جامعة ،واإلعالم الصحافة كلية ،منشورة ماجستير رسالة تاريخها،، مجاالتها

  التربية اإلعالمية ودور القيـادة  . )٢٠١٣(عبد الرحمن بن سعود بن عبد اهللا العويفي
، جامعة اإلمام محمد بن سعود كلية رسالة ماجستير غير منشورة ،التربوية في تحقيق أهدافها

 .العلوم االجتماعية

 التربية اإلعالمية ثورة جديدة في بحـوث  ). ٢٠٠٣(ويش عبد الرحيم أحمد سليمان در
، جامعـة  بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي الرابع لكلية التربية النوعية بـدمياط اإلعالم، 
  .المنصورة

 نانسي مكتبة: دمياط ، االتصال علم إلي مقدمة ).٢٠٠٦( ـــــــــ. 

 دراسـة  ، "ا الحديثـة قضايا التربية اإلعالمية واتجاهاته. )٢٠٠٧( ـــــــــ
مقدمة للمؤتمر العلمي الثامن لتطوير األداء بكليات التربية النوعية في ضوء معايير الجودة 

جامعة المنصورة " (مايو ١ –أبريل  ٣٠واالعتماد ومتطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع 
 .٧٨٣ – ٧٥٣، الجزء الثاني، ص ص ٢٠٠٧) ٢٠٠٧كلية التربية النوعية، : 

 االجتمـاعي  التواصـل  لمواقع الجامعي الشباب تعرض ).٢٠١٢( حسن لصادقا عبد 
 الخلـيج  لـدول  التعاون لمجلس مقدم بحث التقليدية، االتصال بوسائل وعالقته اإلنترنت عبر

 .الرياضب العامة األمانة واإلعالمية، الثقافية الشئون قطاع ،م٢٠١٢يناير العربية

 إتحـاد  مجلـة  ،واإلعالم االتصال وسائل علي ةالتربي ).٢٠٠٥( الشيخ بن القادر عبد 
 ).٢(، ع تونس ،العربية الدول إذاعات

 العمليـة  في االنترنت في االتصال خدمات استخدام). ٢٠٠٧( العزيز عبد بن اهللا عبد 
وعـي ومهـارة اختيـار    : دراسة مقدمة للمؤتمر الدولي األول للتربية اإلعالميـة ، التعليمية
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 المنظمة مع بالتعاونالتربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية  وزارة: ، الرياض٢٠٠٧مارس
. اإلعالمية للتربية الدولية

 تعزيز المشاركة ال فـرض  : رؤية لدور وسائل اإلعالم ).٢٠٠٥( اهللا علي الزلب عبد
).١٢٢. (ع ،مجلة المعرفة السعودية المعتقدات،

 السـعودية  الجامعـات  في ميةاإلعال التربية تطبيق .)٢٠١٣( سلمي بن المجيد عبد :
 جامعـة  ،التربيـة  كلية التربوية، السياسات قسم ،منشورة غير دكتوراه رسالة، مقترح تصور
.سعود الملك
 ورقـة بحثيـة   الغزو الثقافي وتأثيراته التربويـة،  ). ٢٠٠٩(المهيمن الديرشوي  عبد

ومتـاح   ١٢/١/٢٠١٤تم زيارته  PDF، ملف منشورة بموقع المنشاوي للدراسات والبحوث
goo.gl/D7RohP: على الرابط التالي

 وسـائل  مـع  التعامـل  على والتربية العربي الطفل. )٢٠٠٥( بوخنوقة الوهاب عبد 
 إتحـاد تـونس،   ،العربية اإلذاعات مجلة للمدرسة، الغائب الدور - والبصرية السمعية اإلعالم
).٢. (، عالعربية الدول إذاعات

  دار أسامة للنشر : األردن ،١ط ،اإلعالم الرقمي اإللكتروني .)٢٠١٢(عبير الرحباني
.والتوزيع

 الجـامعي  قبل التعليم بمرحلة اإلعالمية للتربية مستقبلية رؤية .)٢٠٠٨( جابر عصام 
، األزهـر  جامعة التربية كلية بمجلة منشور بحث التشاركية، الثقافة تحديات ضوء في بمصر

.)٢(. ج) ١٣٧(. ع م،٢٠٠٨ر بتمبس
 مراحـل  علـى  وانعكاسـاتها  االتصال وسائل ثورة ).٢٠٠٠( الموسى سليمان عصام 

).٢٧. (ع ،اإلعالم لبحوث المصرية المجلة ،اإلعالم تطور
  تكامل أم تناقض أنا واألخرون في ضوء الثقافة التربويـة  ). ٢٠٠٧(عصمت سويدان

وعـي ومهـارة   : لمؤتمر الدولي األول للتربية اإلعالميـة دراسة مقدمة ل. والثقافة اإلعالمية
 مع بالتعاونوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية : ، الرياض٢٠٠٧اختيار مارس 

.اإلعالمية للتربية الدولية المنظمة
 دار: اإلسـكندرية  ،مقارنة دراسة :التربوي اإلعالم .)٢٠٠٨( الرفاعي محمود عقيل 

.جديدةال الجامعة
  مجلة كلية ، "، التربية اإلعالمية والتنمية الشاملة للمجتمع)١٩٩٥(علي نواوي فلبمان

).٢٧. (ع، جامعة المنصورة، التربية
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 مقالـة منشـور    العربي، اإلعالم إصالح سر يملكون المعلمون ).٢٠٠٦( بكار عمار
لمقال متاح علـى  م، ا٢٠٠٦سبتمبر  ٢٩ الجمعة ،)٤٧٣٦. (ع ،السـعودية  االقتصادية جريدةب

goo.gl/UgyNIv : الرابط التالي
 االجتماعيـة،   الشبكات مواقع مستخدمي وأرقام لمؤشرات قراءة"، )٢٠١١( ـــــ

 goo.gl/oyr9OT: ، متاح عبر الرابط التاليمدونة عمارة توكمقالة منشور ب
 علـي  الناقـدة  للمشاهدة برنامج استخدام أثر). ٢٠٠٦(رشدي  محمد الدين حسام غادة 

اھرة ، رسالة دكتوراه غير منشـورة ، تجريبية دراسة :المصريين األطفال من عينة د  : الق معھ
  .الدراسات العلیا للطفولة، جامعة عین شمس

  دراسـة مقدمـة    ،ةاإلعالم والتعليم شركاء فى التنمي). ٢٠٠٧(فاطمة فيصل العتييى
: ، الريـاض ٢٠٠٧وعي ومهارة اختيـار مـارس   : للمؤتمر الدولي األول للتربية اإلعالمية

.اإلعالمية للتربية الدولية المنظمة مع بالتعاونوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية 
  تعـرض المعلمـين لوسـائل اإلعـالم     ). ٢٠٠٧( بن حسن أخضرفايزة بنت محمد

وعي ومهارة : للمؤتمر الدولي األول للتربية اإلعالميةدراسة مقدمة  ،كاساته على الناشئةوانع
 مـع  بالتعاونوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية : ، الرياض٢٠٠٧اختيار مارس

.اإلعالمية للتربية الدولية المنظمة
  تفاعل الواعي مع وسائل أثر األسرة فى تشكيل ال). ٢٠٠٧(فتحية بنت حسين القرشي

وعي ومهارة اختيار مارس : دراسة مقدمة للمؤتمر الدولي األول للتربية اإلعالمية، اإلعالم
 المنظمـة  مـع  بالتعـاون وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية : ، الرياض٢٠٠٧
.اإلعالمية للتربية الدولية

  مجلـة التربيـة اإلعالميـة   ، لجميعنشر المفهوم مسئولية ا). ٢٠٠٧(فهد العسكر ،
.وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المنظمة الدولية للتربية اإلعالمية، مارس: الرياض

  كيف نتعامل مع اإلعالم: التربية اإلعالمية). ٢٠١٠(فهد بن عبد الرحمن الشميمري ،
goo.gl/iJkR4J: الرياض، الكتاب متاح على الرابط التالي

 خطة مقترحة لتحقيق التربية اإلعالميـة  ). ٢٠١٤( قمراء بنت مقبل بن راشد السبيعي
بحث مقدم كمتطلب لمقرر المـنهج وقضـايا   ، في مدينة الرياض لدى طالبات المرحلة الثانوية

قسـم  ، عيـة كلية العلوم االجتما، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، المجتمع المعاصرة
.المناهج وطرق التدريس
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 عينة علي اإلعالمية للتربية مقترح برنامج فاعلية ).٢٠١٠( توفيق وجدي محمد لمياء 
 العليـا  الدراسات معهد الطفل، وثقافة إعالم قسم ،منشورة غير دكتوراه رسالة الجمهور، من

.شمس عين جامعة، للطفولة
 بية اإلعالمية في كتب التربية المدنيـة  مفهوم التر ).٢٠٠٩( ليلى رشاد، وعلياء يحيى

العمليـة  " بحث مقدم فـي مـؤتمر   ،والتربية الوطنية للمرحلة األساسية في المنهاج الفلسطيني
: المحـور  .جامعة النجـاح الوطنيـة   "واقع وتحديات: التربوية في القرن الحادي والعشرين
.وإثراؤهاالمناهج تقويمها وتطويرها وتخطيطها 

 مفهوم التربية اإلعالمية في كتب التربية المدنيـة   ).٢٠٠٩( لياء يحيىليلى رشاد، وع
العمليـة  "بحث مقدم فـي مـؤتمر   ،والتربية الوطنية للمرحلة األساسية في المنهاج الفلسطيني

المناهج : المحور.بجامعة النجاح الوطنية"واقع وتحديات: التربوية في القرن الحادي والعشرين
 .وإثراؤهاها تقويمها وتطويرها وتخطيط

   ــة ــة اإلعالمي ــؤتمر التربي ــؤتمر   م ــي للم ــع اإللكترون ــت الموق / بالكوي
http://q8tee.com/index2.htm 

 الموقـع اإللكترونـي    ).٢٠٠٧( بالريـاض  المؤتمر الدولي األول للتربية اإلعالمية
http://www,meducomf.com/ للمؤتمر

 توصـيات  ،الرقميـة  والتقنيـة  اإلعالم عصر أجل من التربية .)١٩٩٩( فيينا مؤتمر 
: النمسا ،م١٩٩٩ ابريل )اليونسكو( والعلوم والثقافة للتربية المتحدة األمم منظمة إلي موجهة

.فيينا
 دار أسامة: ، عمانميتقنيات اإلعالم التربوي والتعلي .)٢٠١١( ماجدة لطفي السيد.
 بمرحلـة  اإلعالمية للتربية مقترح تصور ).٢٠١٣( غالب القادر عبد اهللا عبد مجيب 

، التربيـة  أصـول  قسم ،غير منشورة ماجستير رسالة ،اليمنية الجمهورية في األساسي التعليم
.صنعاء جامعة، التربية كلية
  دراسة تقويميـة : لمدرسيالمداخل التربوية لمواجهة العنف ا). ٢٠٠٦(محمد الشامي ،

.كلية التربية: ، جامعة المنصورةرسالة ماجستير غير منشورة
 دراسـة  ، اإلعالميـة  التربيـة  في المدرسة دور). ٢٠٠٧( الخطيب شحات بن محمد

، ٢٠٠٧وعـي ومهـارة اختيـار مـارس     : مقدمة للمؤتمر الدولي األول للتربية اإلعالمية
 للتربية الدولية المنظمة مع بالتعاونمملكة العربية السعودية وزارة التربية والتعليم بال: الرياض

.اإلعالمية
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  هل كـل  .. . التربية واإلعالم: ، ندوة بعنوان)٢٠٠٧(محمد بن عبد العزيز الحيزان

: ، متاح على هذا الرابط)١٤١٢٧. (ع، فبراير ٢٧صحيفة الرياض الثالثاء يغني على لياله؟، 
http://www.alriyadh.com/2007/02/27/article228295.html 

 ورقـة  دعم التربية اإلعالمية في المؤسسات التعليميـة،  . )١٩٩٥( محمد عبد الحميد
القـاهرة،   ،"والعشرين الحاديالتعليم وتحديات القرن " عمل مقدمة في المؤتمر العلمي الثالث

.لية التربية، جامعة حلوانك
 ١ط ،اإلعالمـي  بـاألداء  والـوعي  اإلعالمية التربية ).٢٠١٢( ـــــــــ، 

.الكتب عالم :القاهرة
  ،متـاح  اإلعالم التربوي وبعض المفاهيم المشابهة، )٢٠٠٨(محمد عطية أبو فودة ،

   :على هذا الرابط
http://faculty.mu.edu.sa/ialzuaiber/Educational%20Information 

  العالقة بين ممارسة األنشطة اإلعالمية و مهارات التفكير ). ٢٠٠٢(محمد فؤاد محمد
معهد الدراسات : ، القاهرة رسالة ماجستير غير منشورة  الناقد لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية،

.ا للطفولة ،جامعة عين شمسالعلي
  المكتبـة  : ، بيـروت دراسات في التربية اإلعالمية، )١٩٩٥(محمد منير سعد الدين

.العصرية
 والالمدرسـية،  المدرسـية  المعطيات بين التربوي التصادم .)١٩٩٤( فرحات محمود 

 كليـة   ،١٩٩٤يوليـو   ١٣-١١ واإلعـالم  التعليم: عشر الرابع العلمي المؤتمربحث مقدم 
.شمس عين جامعة لتربية،ا
  الهيئة : ، القاهرةومشكالته واقعه مصر في التربوي اإلعالم). ١٩٨٩(مصطفى رجب

.المصرية العامة للكتاب
 المعارف دار : القاهرة ،األقنعة اخلعوا..  السادة أيها ).١٩٩٢( محمود مصطفي.
  ي في تدريس مـادة  فعالية إستراتيجية التعلم التعاون). ٢٠٠٨(مفلح دخيل مفلح األكلبي

الحديث والثقافة اإلسالمية في التحصيل الدراسي ومهارات التفكير الناقد لدى طـالب الصـف   
.، كلية التربية، جامعة أم القرىرسالة دكتوراه غير منشورةاألول الثانوي، 

 وثيقـة استشـراف مسـتقبل العمـل     ).١٩٩٩( الخليج لدول العربي التربية مكتب، 
.الخليج لدول العربي ةالتربي مكتب :الرياض
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 بالمنـاهج  اإلعالميـة  الثقافة برنامج ).٢٠١٣( ـــــــــــــــــ 
 ،الخلـيج  لدول العربي التربية بمكتب األعضاء بالدول العام التعليم في وتطبيقاتها الدراسية
 .الخليج لدول العربي التربية مكتب :الرياض

  قت). ٢٠١٢(مها عبد الفتاح أبو المجد محمدرح للتربية اإلعالمية في مدارس تصور م
رسالة ماجسـتير  التعليم الثانوي في جمهورية مصر العربية في ضوء بعض الخبرات الدولية، 

  .، كلية التربية، جامعة أسوان، مصرغير منشورة
  قدمـة للنـدوة    للوالدين،  اإلعالمية التربية). ٢٠٠٤(منال أبو الحسنورقة عمـل م

في الفترة من  وان نحو والدية راشدة من أجل مجتمع أرشد،العلمية بجامعة سوهاج تحت عن
 .٢٠٠٤مارس  ٣١- ٣٠

  اإلطار النظري والجانب : تنمية مهارات التفكير ).٢٠٠٨(مندور عبد السالم فتح اهللا
   .دار النشر الدولي :الرياض، التطبيقي

  والطفـل اللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة  .)٢٠٠٣(ميثاق حقوق الطفل فى اإلسالم ،
 .األمانة العامة :المجلس اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة

  بحثيـة  ورقة، الصحفي المواطن عصر في اإلعالمية التربية .)٢٠١٣(ميري عبود 
 .بيروت، األمريكية الجامعة في والرقمية اإلعالمية التربية األكاديمية دورةل مقدمة

  بفكير أنماطه ونظرياتـه وأسـالي  الت). ٢٠١٢(نادية حسين العفون، ومنتهى مطشر 
 .دار صفاء: ، عمانتعليمه وتعلمه

 توصيات موجهة إلي منظمة األمـم   ).٢٠٠٢( ندوة التربية اإلعالمية للشباب أشبيلية
  .اسبانيا ،)اليونسكو(المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 

  ـ  ). ٢٠٠٢(نرجس حمدي يـة،  ردناأل اتاالستخدامات التربوية لإلنترنت فـي الجامع
 ).٢(.عوالبحوث التربوية، جامعة القاهرة،  ، معهد الدراساتالعلوم التربوية مجلة

 بيـروت ١ط ،اللغويـة  السلطات وانهيار العربي اإلعالم .)٢٠٠٥( الخوري نسيم ،: 
 .العربية الوحدة دراسات مركز

 االتجاهات العالمية الحديثة في بحوث تأثيرات االنترنـت  )٢٠٠٤( هبة اهللا السمرى ،
 .كلية اإلعالم: جامعة القاهرة ،بحث غير منشور" لي األطفالع
 أثر وحدة مقترحة في التربية اإلعالميـة علـى    ).٢٠١١( هناء عبده عباس، وآخرون

 ،مجلة بحوث التربيـة النوعيـة  ، "التحصيل الدراسي لدى طالب الصف األول الثانوي الفني
 .، الجزء األول٢٠١١أكتوبر  -)٢٣(.جامعة المنصورة، ع
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  واقع مساهمات معلمات الصف األول الثانوي في ). ٢٠٠٨(هناء محمد سعيد العمودي

رسـالة  التربية اإلعالمية من وجهة نظر الطالبات والمشرفات التربويات بمدينة مكة المكرمة، 
.، كلية التربية، جامعة أم القرىماجستير غير منشورة

  مات الصف األول الثانوي في واقع مساهمات معل. )٢٠٠٩(هناء محمد سعيد العمودي
رسـالة  . التربية اإلعالمية من وجهة نظر الطالبات والمشرفات التربويات بمدينة مكة المكرمة

.جامعة أم القرى كلية التربية ،ماجستير غير منشورة
  دار أسامة: ، عمانالتفكير الناقد واستراتيجيات تعليم). ٢٠١١(وليد رفيق العياصرة.
 التربية اإلعالمية بحوث اإلعالم في مصـر  ). ٢٠١١(ات، وآخرون وليد فتح اهللا برك

المؤتمر الدولي السابع عشر لكلية اإلعالم الواقع واتجاهات المستقبل، : والعالم في نصف قرن
، اليونسـكو، فـي   جامعة القاهرة بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

 .٢٠١١ديسمبر  ٢٠ – ١٩الفترة من 
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