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 التربية االعالمية في ظل حتمية الرقمنة..الفرص والتحديات
 مال قاسيميأ

 3جامعة الجزائر
 

 ملخص:
رة تحاول هذه الورقة البحثية تأصيل مفهوم التربية اإلعالمية، وبيان أهميتها، في عصر ثو 
 شبةالمعلومات وغزو الرقمنة لجميع مجاالت الحياة مع إلقاء الضوء على االستخدامات المتعددة ل

ات والي االنترنيت من قبل االفراد في مختلف المستويات، كما تركز هذه الورقة على التربية االعالمية
 تفعيلها واهميتها في ظل االعالم الجديد الذي غير مالمح الخطاب االعالمي المعاصر اضافة الى

 .المسؤولة عن ترسيخها في المجتمع االطراف والمؤسسات

الباحث المنهج الوصفي، في مراجعة البحوث والكتابات التربوية  تتبعولتحقيق هذه األهداف ا
ضوء  وفي االعالم الجديد او عصر الرقمنة.واألكاديمية، ذات العالقة بكل من : التربية اإلعالمية، 

  : وفقا لإلجراءات التالية ورقةذلك تمت المعالجة البحثية لهذه ال

 ي الجوانب النظرية والتربوية.اوال: التربية االعالمية وعصر الرقمنة ف
 ثانيا: التربية االعالمية والعصر الرقمي...تاريخ ولمحات.
 ثالثا: التربية االعالمية وتطبيقات تقنيات العصر الرقمي.

 تمهيد

اذ اصبحت ، عالمياضحت التربية اإلعالمية ضرورة عصرية لمواكبة مستجدات التربية الحديثة ا 
اإلعالمية كالراديو والتلفزيون والمجلة لبث وعرض الرسالة التربوية  الوسائط طريقة االعتماد على

بات من الضروري التعلم والتعليم عن وسائل اإلعالم ال عن  نظرا لما فرضه عصر الرقمنة اذ ،قديمة
طريقها، خاصة في ظل ولوجنا إلى عصر التواصل الرقمي المتميز بالتداخل واالندماج التقني لمختلف 

حيث اصبح ذي نتج عنه انفتاح غير مسبوق بين األمم والحضارات وتداخل في الثقافات،الوسائل، ال
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، فالقنوات التلفزيونية الكرتونية مثال تحمل في ج متلفزة ضرورة حتميةتعليم الطفل عن طريق برام
 طياتها رسائل عدة تربوية.

ائل ربوي اذ هو استثمار وسفاالعالم التربوي  كعلم جديد حاول ان يجمع بين النظام االعالمي والت
بيرة في ة الكاالعالم والتكنولوجيات الحديثة في المجال التعليمي والتربوي وذلك نتيجة الثورة المعلوماتي

دام العالم، اذ سعت العديد من الدول الى استصدار االذاعات المدرسية والصحف والمجالت وكذا استخ
 .بوية التعليميةالتقنيات الحديثة والمتطورة في العملية التر 

ومع التطورات التقنية الحديثة تحول موقف المؤسسة التربوية من تقنية االتصال والمؤسسات 
دام االعالمية، وأصبحت وسائل اإلعالم وتقنية المعلومات تستخدم في صلب العملية التربوية، واستخ

، تلميذتعليمية وتوصيلها للالمعلم الوسائط المتعددة وشبكة المعلومات الدولية في إعداد الخبرات ال
مة ت مهوأصبح التعليم عن بعد، والتعلم اإللكتروني، والجامعة االفتراضية، والمواقع التعليمية مجاال

 تعتمد عليها المؤسسة التعليمية.

شكالياتها في عصر اإلعالم الرقمي، ل ورقة العلميةتبحث هذه ال فهم في واقع التربية اإلعالمية وا 
 ال فيفرضها هذا العصر والتحديات التي تواجهنا لتحقيق تربية إعالمية سليمة لألجيالمعطيات التي ي

سنحاول في هذه الورقة اثراء بعض ، وعليه غرضظله ، سعيا للوصول لحلول علمية لتحقيق هذا ال
 في صلب موضوع التربية االعالمية في ظل عصر الرقمنة من خالل تناول:النقاط التي تصب 

 وعصر الرقمنة في الجوانب النظرية والتربويةاالعالمية التربية اوال: 

 مفهوم التربية االعالمية وعالم االستخدام .1

ن   الزال مفهوم التربية اإلعالمية غائبًا عند الكثيرين، ويحتاج إلى الوقوف عنده وتوضيحه ، كما وا 
وم كمصطلح لكنهم الجدل مازال قائما بين التربويين واإلعالميين في الوطن العربي على هذا مفه

متفقون على أهميته في المنهج التربوي، فالتربية اإلعالمية ضرورة واحتياج عصري فهي تهدف إلى  
تقديم إطار علمي في أصول التدريس والمنهج الثقافي الذي يسهم في بناء اإلنسان في أي مكان، فهي 

بحث والتحليل والتقييم لكل ما يعرض تهتم بتنمية أساليب التفكير الناقد وتدعيم مهارات المتعلم في ال
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عبر وسائل اإلعالم إال أن عدم وضوح هذا المفهوم جاء بسبب سياسات عدم الوضوح في التنمية 
 .والتربية والتعليم

إلى أن اإلعالم التربوي ينتمي إلى الدراسات  1فقد أشارت نتائج دراسة نظرية للباحث ثروت كامل
م(" :  1989تابه " اإلعالم التربوي في مصر واقعه و مشكالته )اإلعالمية، في حين يرى رجب، في ك

أن اإلعالم التربوي هو أقرب ما يكون إلى مجال أصول التربية، وتحديدًا فلسفة التربية، وذلك ألن 
اإلعالم التربوي يطرح العالقة بين اإلعالم و التربية من زاوية االلتزام التربوي تجاه محتوى الرسائل 

 وسائل اإلعالم.اإلعالمية ل

عدة  1982بشأن التربية اإلعالمية بألمانيا عام كامل ورد Grunwald  2وتضمن إعالن جرانوالد
مطالب كان أبرزها المبادرة ببرامج متكاملة للتربية اإلعالمية بدءًا من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى 

السلوكيات التي تدعم وتشجع مستوى الجامعة ، على أن يكون الهدف هو تطوير المعارف والمهارات و 
 .نمو الوعي النقدي وبالتالي رفع كفاءة مستخدمي وسائل اإلعالم المطبوعة واإللكترونية

م، بدأ 1977وبحلول السبعينات وأثناء انعقاد الدورة السادسة والثالثين للمؤتمر الدولي للتربية عام 
يثة، الحد ، وبشأن تكنولوجيا وسائل اإلعالمُينظر إلى التربية اإلعالمية على أنها تعليم بشأن اإلعالم

 .وبشأن التعبير عن الذات بوصفه جانبًا من المعرفة اإلنسانية األساسية

" أن النهضة الحقيقية في المجتمع ال تتم بدون إعادة النظر في المناهج الدراسية من  3ويؤكد شحاتة
ي مسار التنمية ورسم خريطة المستقبل، حيث المحتوى والهدف ألن التعليم هو السبيل الوحيد للتحكم ف

ولقد أثبتت التجارب دائمًا .. أن التقدم قرين العلم والمعرفة، وأن رفاهية الشعوب البد أن تعتمد على 
 نظام تعليمي رشيد."

                                  
"، الحلقة الدراسية الثانية لبحوث اإلعالم التربوي كأحد المجاالت الحديثة لبحوث اإلعالم(. " 1996كامل، ثروت. )1

 اإلعالم المنعقدة في الفترة، بكلية اإلعالم، جامعة القاهرة.
 .96، مرجع سبق ذكره، صكامل، ثروت2
"، المؤتمر الدولي األول للتربية اإلعالمية، وزارة التربية دور المدرسة في التربية اإلعالمية. محمد الخطيب،.. "3

 .23،  ص2007والتعليم ومنظمة اليونسكو، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
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و يعرف اإلعالم التربوي بعض الباحثين في دول الخليج العربية على أنه " المحاولة الجادة لالستفادة 
التصال وعلومه من أجل تحقيق أهداف التربية من غير تفريط في جدية التربية و من تقنيات ا

   . "1أصالتها، أو إفراط في سيطرة فنون االتصال و إثارته عليها

ول ويؤخذ على هذا التعريف كونه تعريف توفيقي متأثر بواقع الخالف بين التربويين واإلعالميين ح
 لتمييز بين مفهوم االتصال ومفهوم اإلعالم، وكذلك إغفالتبعية هذا المصطلح، إضافة إلى عدم ا

 . بعض الجوانب المهمة مثل : مضمون الرسائل اإلعالمية لإلعالم التربوي 

وهناك كذلك من  يعرف التربية االعالمية بانها تنشئة الطفل على كيفية التعاطي مع وسائل االعالم، 
لقدرة على تحليل المحتوى في ظل الغربلة التي تقوم بها إلعداد المتلقي للتعامل مع المنتج االعالمي وا

 2وسائل االعالم.

( بأنها )تعليم فنون اإلعالم في 2003وقد عرفها كل من "محمد عبد الحميد" و"آمال سعد")
المؤسسات التعليمية المختلفة، وتنمية الحس اإلعالمي لدى الطالب في مراحلهم المتقدمة بما يؤدي 

 3صحيح يجعلهم يستطيعون اختيار الرسائل االتصالية بفهم ووعي(. إلى تكوين حس نقدي
التربية اإلعالمية بأنها " األسلوب   ,.Jose M, Brown, (2008)" وتعرف جوس إم وبرون 

الذي يستخدم لتوضيح مهارات وقدرات طالب الجامعات التى تتطلب الوعي بالتعليم المتطور في 
 . 4م اإللكتروني والوسائط المتعددة في مجتمع المعلوماتمجال االتصاالت الحديثة مثل التعلي

                                  
في كتب التربية المدنية والتربية الوطنية للمرحلة األساسية  مفهوم التربية اإلعالميةليلى البيطار، علياء العسالي،  1

جامعة النجاح الوطنية، ، مؤتمر" العملية التربوية في القرن الحادي والعشرين: واقع وتحديات"في المنهاج الفلسطيني، 
 .3بدون سنة، ص

 25، 3عالم واالتصال، جامعة الجزائر، ندوة علمية بكلية االلتربية االعالمية والمواطنةدليلة عامر، حياة قزادري، ا 2
 .2016افريل 

، ص 2003دار مكتبة اإلسراء،  :محمد عبد الحميد، أمال سعد المتولي: اإلعالم المدرسي: الصحافة واإلذاعة المدرسية، طنطا3
 .32-21ص

4
Jose M, Brown,.Media Literacy, New Conceptualization, New Approach, 

Empowerment Through Media Education, An Intercultural Dialogue, Ulla Carlson, 
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" التربية اإلعالمية على أنها إكساب المعرفة والفهم والتطبيق الصحيح  .Share, J 2013 وعرف "
للمهارات والمواقف التي تسمح للطالب بالتعامل مع العالم اإلعالمي المعقد والمتغير بطريقة واعية 

اب القدرة على استخدام اإلعالم بطريقة نشطة وحيوية بهدف المشاركة هادفة, وكما يعبر عن إكس
 .1االجتماعية الفعالة

(" بأنها "قدرة األفراد على االستخدام الواعي واآلمن لوسائل 2015وكما ُيعرفها " أحمد جمال حسن )
مة في تطوير اإلعالم، من فهم وتفسير ونقد وتقييم المضامين اإلعالمية بأشكالها المتنوعة، والمساه

إدراكهم وتعاونهم في إنتاج مضامين إعالمية مسئولة, وتخزينها واالرتقاء باهتماماتهم، وهي تمثل رد 
 .       2فعل طبيعي للبيئة اإلعالمية المعقدة، والمستحدثات التكنولوجية التى تحيط بهم

)مهارات التعامل(  غير أن التربية اإلعالمية أخذت تتجه صوب إتباع نهج ذي طابع تمكيني أوضح
، معها حيث يهدف إلى إعداد الشباب لفهم الثقافة اإلعالمية التي تحيط بهم، وحسن االنتقاء والتعامل
ال األطففوالمشاركة فيها بصورة فعاله. كما أن التربية اإلعالمية هي التعليم والتعلم بشأن اإلعالم، 

اد إلضافة إلى ما يختارونه بأنفسهم من مو والشباب هم المستهلك الرئيسي للخدمات اإلعالمية، وبا
 ، فقدإعالمية يشغلون بها أوقات فراغهم، يستمد األطفال جانبًا هامًا من تعلمهم من وسائل اإلعالم
 حق أنأصبح اإلعالم جزءًا من خلفيتنا الثقافية التي تحيط بالصغار والكبار على حد سواء، ولذا يست

سائل و لتفريق وعدم الخلط بين التربية اإلعالمية وبين استخدام وهنا يجب ا .يدرس كمجال قائم بذاته
 اإلعالم "كوسائل تعليمية".

بعد مراجعة العديد من األدبيات والدراسات تبين للباحثتين بأنه ال يوجد تعريف محدد لإلعالم التربوي 
ما يعود ذلك يحظى بإجماع بين الباحثين، بل إن هناك بون شاسع بين مدلوالت تلك التعريفات، ورب

                                                                                                    
SamyTayie, Genevieve Jacquinot, published by: the international Clearinghouse on 

children, Youth& Media, Sweden, 2008P.103. 
1
Share, J. Media literacy is elementary: Teaching youth to critically read and create 

media. New York, NY: Peter Lang, 2013P. 119. 

نموذج مقترح لتنمية المسئولية  ،التربية اإلعالمية نحو مضامين مواقع الشبكات االجتماعيةأحمد جمال حسن: 2
 .2015كلية التربية النوعية،  ،اإلجتماعية لدى طالب الجامعة،رسالة ماجستير،جامعة المنيا
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إلى حداثة األبحاث في مجال اإلعالم التربوي، واتساع هذا المفهوم، وتداخله في كثير من مجاالت 
 األنشطة والعالقات اإلنسانية، و تباين وجهات نظر ومذاهب الباحثين فيه.

تربوية ومن بين اهم المعاني التي ركزت عليها التربية االعالمية هي : الجهود التخطيطية للمؤسسات ال
والتعليمية الرسمية وغير الرسمية والتي تهدف الى تمكين االفراد من وسائل االعالم ومنتجاتها 
وممارسة حقوقهم االتصالية عليما من خالل تنمية المعارف والمهارات الخاصة باختيار الوسائل 

المواطن الصالح الذي  والتحليل الناقد للرسائل والمشاركة االبداعية في انتاج الرموز والمعاني، لبناء
يسهم في نمو المجتمع واستقراره وثبات النظام االجتماعية ودعم المعايير الثقافية والمشاركة 

 1الديموقراطية.

 :وهناك معايير تحدد التربية اإلعالمية، وهي تنقسم إلى ما يلي

 المناهج. 
 تدريب المعلمين. 
 2أنشطة التربية اإلعالمية ومصادرها 

 :االت تتحدد في اآلتيلمجإلعالمية مجموعة من اوتشمل التربية ا

اعدة يب؛ لمسالقدرات والعمليات العقلية من خالل المعرفة والفهم والتذكر، والتحليل والتقويم والترك -
 .المتعلم على فهم البيئة اإلعالمية، وتحليل المضامين والحكم عليها

نتباهه وذلك بإثارة فضول المتعلم وجذب ا ال الوجداني والمشاعر واالتجاهات والذوق والقيم،لمجا -
 .عالملهذا الموضوع المهم في حياته، ومساعدته في تكوين االتجاه االيجابي للتعامل بفاعلية مع اإل

                                  
 .118، ص2012، عالم الكتاب، القاهرة، 1، طاالعالمي باألداءالتربية االعالمية والوعي يد: محمد عبد الحم1
، مكتبة الملك فهد، الرياض، 1ط  التربية اإلعالمية، كيف نتعامل مع اإلعالم؟،فهد عبد الرحمان الشميميري: 2

 .49، ص2010
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ال السلوكي من خالل الممارسة واإلتقان واإلبداع، وذلك لمساعدة لمجال الثالث فيتمثل في المجأما ا -
نتاج المضامين  المتعلم على المشاركة العملية في اإلعالم عن طريق الحوار والتعبير عنالذات، وا 

 1.اإلعالمية وبثها

ذا ما تمعنا في التربية اإلعالمية فإننا نجد أنها تجمع بين مجالين أساسيين هما:التربية  قوم لتي تاوا 
لذي ام ال الثاني على اإلعاللمجعلى تقويم السلوك وتهذيبه من أجل التكيف مع المحيط، بينما يركز ا

أصبح أحد أهم نظم الحياة؛ إذ ال يمكن تصور أي نظام اجتماعي دون وسائل اإلعالم على اختالف 
ألمر اأشكالها؛ حيث يتفاعل أغلب األفراد مع مضامين هذه الوسائل ويثقون فيها مهما كانت طبيعتها، 

ن مساسية تقي الفرد الذي يفرض وضع مبادئ لهذا التفاعل من خالل االعتماد على التربية كعملية أ
 االنعكاسات الخطيرة لإلعالم ومحتوياته.

 أساليب التربية اإلعالمية .2

 :2يمكن تحقيق التربية اإلعالمية من خالل نهجين

شروع ي التعليم الذي ُيوفر داخل المدرسة. ويركز مهفالتربية اإلعالمية النظامية  النهج النظامي: -ا
 داخل تدريب المعلمين على تدريس التربية اإلعالمية لطالبهم "الموجه" على النهج النظامي، أي على:

يز ك يتمالفصول الدراسية، ويتميز هذا النهج بسهولة دمجه في البرامج الحالية إلعداد المعلمين، وكذل
  .بأنه أيسر تصميمًا ورصدًا وتطويرًا وتحديثاً 

من النشاطات التي تنفذ خارج حيث يشمل مجموعة واسعة  وهو أوسع نطاقاً  النهج غير النظامي: -ب
  .إطار المناهج المدرسية

 :اإلعالم الرقمي او الجديد او مدخل للرقمنة .3

                                  
 .26نفسه، صالسابق المرجع ، فهد عبد الرحمان الشميميري 1
 .3البيطار، علياء العسالي، مرجع سبق ذكره، صليلى 2
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برز االعالم الرقمي بشكل الفت للنظر حيثا بظهور تقنيات االتصال واالعالم واخذ يشق طريقه بقوة 
االعالم الجديد بين المستخدمين ويمارس دوره في نقل المحتوى االتصالي بنجاح حيث يرادف مفهوم 

تكشف عن  لإلعالموااللكتروني واالجتماعي، وهذه المفاهيم الحديثة هي احدى سمات العصر الجديد 
مرحلة جديدة من الخدمات االعالمية واالتصالية تختلف عن سابقتها التي كانت تمارس في عصر 

من ويمكن ذكر بعض االعالم التقليدي مثل الصحيفة واالذاعة والتلفاز قبل ظهور البث الفضائي 
 1في االعالم الرقميالمفاهيم 

 عالميعبارة عن مجموعة من االساليب واالنشطة الرقمية الجديدة التي تمكننا من انتاج المحتوى اال-
ملية عفي  باألنترنتالمتصلة  (الوسائط)من خالل االجهزة االلكترونية  ،ونشره وتلقيه بمختلف اشكاله
 .بلتفاعلية بين المرسل والمستق

 تكون جميع الوسائل واالدوات المستخدمة في انتاج المحتوى االعالمي من صحافة واخبار وغيرها-
من االدوات ومصادر المعلومات هي بشكل رقمي ومخزنة على وسط خزن االلكتروني وظهور مرحلة 

 .التفاعل
على اندماج النص  يمثل كل أنواع اإلعالم الرقمي الذي يقدم في شكل رقمي وتفاعلي، فهو يعتمدكما 

والصورة والفيديو والصوت مع بعضها البعض، فضال عن استخدام الكمبيوتر كآلية رئيسة له في 
عملية اإلنتاج والعرض، أما التفاعلية فهي الفارق الرئيس التي تميزه، وهي أهم سماته، وتعد الشبكات 

 2االجتماعية من أهم وسائط اإلعالم الجديد
الربط بين االعالم والرقمنة ومن الذي فرض هذه العالقة؟ والواقع ان العالم  والسؤال المطروح لماذا

اليوم لم يعد كما كان يسمى سابقا المجتمع المتباعد ال حتى مجتمع القرية العصرية بل اصبح يمثل 
مجتمع الشاشة الصغيرة تلك التي يجسدها جهاز االتصال الخلوي مقروءة ومكتوبة وصورا متحركة 

بالتقاط الصورة واللقطة  لقيام بتقديم كل خدمات االعالم عبر تطبيقات اعالمية بمهارة عاليةوجامدة وا

                                  
، 2015، دار الكتاب الجامعي، االمرات العربية، اسس التحرير الصحفي والتلفزيوني وااللكترونيفاضل البدراني، 1

 .76ص
 01/10/2018الزيارة  تاريخ www.jadeedmedia.comعباس صادق: االعالم الجديد، على الموقع 2
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السريعة والنصوص المقروءة والمكتوبة والتوليفية ما بين هذا كله في مشهد متكامل بكتابة سيناريوهات 
 ديين.وتقديم افالم ومواد اخبارية متكاملة االركان حتى لو كان هذا من نتاج مواطنين عا

ية هنا نؤكد الدور الذي تؤديه المؤسسات التعليمية واالعالمية في ترسيخ مفهوم التربية االعالم
لتي ة ايمان يتعلم مفاهيم التربية االعال وتماهيها مع الرقمنة لدى الفرد بحيث ينبغي على الطالب

 حرية رى في الحفاظ علىتساعده في كتابة الخبر والتدريب في التقاط الصور التي تساعد االعالم االخ
 تدفق المعلومات.

 والعصر الرقمي...تاريخ ولمحاتالتربية االعالمية ثانيا: 

ترجع بداية التربية اإلعالمية إلى النصف األول من القرن العشرين, عندما اقترح كل من ليفيس 
يطانيا خالل ( تعليم الشباب كيفية التمييز بين الثقافتين العليا والشعبية في بر 1933وطومسون )

الخمسينيات, وظهر مفهوم التربية اإلعالمية في الواليات المتحدة؛ ليواكب زيادة تأثير وسائل اإلعالم 
 .1مثل الراديو والتلفاز على حياة الناس وبخاصًة في مجال التعليم

سائل ومنذ ستينيات القرن الماضي, ظهر مفهوم التربية اإلعالمية في النظريات والمناقشات حول و     
 .2اإلعالم بهدف تنمية الثقافة والوعي اإلعالمي

خالل السنوات األربعين الماضية, تطورت التربية اإلعالمية من اهتمام هامشي إلى حركة و         
وسرعان ما تم تضمين التعليم والتعلم حول وسائل اإلعالم في مناهج التدريس بالجامعات في ، عالمية

حت التربية اإلعالمية مقترنة بالتساؤل: "ما الذي يتعلمه الناس وبخاصًة وأصب ،الكثير من دول العالم
 . 3الشباب والمراهقين واألطفال من وسائل اإلعالم؟"

                                  
1
Bucht, C. Media Education Development Among Youth According to New Media 

Proceedings: A Pilot Study. Children, Youth& Media in the World; 3 (11), 2014. p. 1-13. 
2Lusted, D. Introduction. In D. Lusted (Ed.), The media studies book: A guide for 

teachers London: Comedia Book.2010 pp.1-11. 
3Cappello, G., Felini, D., & Hobbs, R. Reflections on global developments in media 

literacy education: Bridging theory and practice. Journal of Media Literacy Education, 

3(2), 2013.p. 66-73. 
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ي مع الدخول في عصر اإلنترنت, أصبح الشباب يعيشون في عالم التواصل االجتماعي والثقافو       
أصبحت القيم والعالقات ،و اإلعالم والفكري, ويقضون الكثير من الوقت في التعامل مع وسائل

 جتماعية تتأثر بدرجة كبيرة باإلعالم. ال
ومع االزدهار في استخدام التكنولوجيا, أصبح المحتوى اإلعالمي يتم إنتاجه ليس فقط عن           

وأصبحت المعلومات  ،طريق المتخصصين في المجال اإلعالمي ولكن أيضًا عبر األشخاص العاديين
بدون فلترة أو تدقيق. من هنا, يعد االهتمام  وفايسبوك ا عبر مواقع مثل اليوتيوب والمدوناتيتم تداوله

بزيادة وعي الشباب بالتربية اإلعالمية مسألة حيوية من أجل التعامل بحكمة مع المجتمع اإلعالمي 
 .1ت الحديثةوقد شهد مجال التربية اإلعالمية تحول جذري نحو استخدام تكنولوجيا االتصاال ،المتغير

لعقود مع التطور التقني الهائل الذي طرأ على وسائل اإلعالم في القد تطور مفهوم اإلعالم التربوي 
بر ائي عالثالثة األخيرة، والذي تمثل في إلغاء الحواجز الزمنية والمكانية من خالل تقنية البث الفض

ي السعي فئل اإلعالم العامة، المتمثلة امتد ليشمل الواجبات التربوية لوسابحيث ، االصطناعيةاألقمار 
 لتحقيق األهداف العامة للتربية في المجتمع، وااللتزام بالقيم األخالقية.

التربية  1999عرف مؤتمر التربية من أجل عصر اإلعالم والتقنية الرقمية الذي انعقد سنة وهنا 
م االتصالي، وتشمل الكلمات التربية التي تختص في التعامل مع كل وسائل اإلعال اإلعالمية بأنها

المطبوعة، والصوت والصورة الساكنة والمتحركة، والتي يتم تقديمها عن طريق أي نوع من  والرسوم
والمقصود بالتربية اإلعالمية في هذا الموضوع: هو عملية تدريب األفراد على كيفية  2أنواع التقنيات.

التعامل مع وسائل اإلعالم المختلفة ال سيما وسائط اإلعالم الجديد، من خالل إكسابهم معلومات 
 .ومعارف ومهارات تساعدهم على االستخدام المنظم لهذه الوسائطمتفادين انعكاساتها السلبية

                                  
1Masterman, L. A distinctive mode of enquiry: Towards critical autonomy. In M. 

Alvarado & O. B. Barrett (Eds.), Media education: An introductionLondon: British Film 

Institute. 2015 pp.102-103. 
دارة التربية والتعليم بمحافظة الخرج، ، االمنسقين االعالميين التربية االعالمية، برنامجاحمد بن عبد هللا القميزي:  2

 12.30على الساعة  30/09/2018تاريخ الزيارة  www.mu.edu.sa، على الموقع 2007
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مؤتمر فيينا التربية من اجل عصر االعالم والتقنية اهداف التربية االعالمية على النحو هنا  حددوقد
 1:االتي

 التعريف بمصادر النصوص االعالمية ومقاصدها. 
 فهم مضامين الرسالة االعالمية وتفسيرها وتحديد القيم التي تحملها. 
 تحليل ونقد المحتوى االعالمي. 
 سبة للتعبير عن الراي، وتوصيل الرسائل للجمهور المستهدفاختيار وسائل االعالم المنا. 

اق كريم التميمي وهو رئيس قسم الصحافة في كلية اإلعالم بجامعة واسط بالعر  وفي هذا المجال ذكر
ى زوا عليجب على القائمين على محو األمّية اإلعالمّية والرقمّية في مجتمعاتنا العربية أن يركّ انه 

، نة وراءهاالكام ستماع الناقد للرسائل اإلعالمّية، وفك شفرات األيديولوجّياتواالمشاهدة كيفّية القراءة وال
ٍض الم من بعاإلع وتقييم النوايا الدعائّية والسياسّية والتجارّية التي تتضّمنها، ووقاية المستهلكين لوسائل

يضًا أاألفراد  تمنح رقمّية واإلعالمّيةمن آثارها الخفّية، والضاّرة، والمثيرة للكراهّية، لكّن محو األمّية ال
غراض القدرة على إدارة عاداتهم اإلعالمّية بذكاء، واستخدام الوسائل الرقمّية بصورٍة فّعالة لأل
فراد م األالشخصّية، والسياسّية، والتجارّية، والمشاركة في النقاشات الوطنّية والعالمّية، حيث سيتعلّ 

 .والدفاع عن معتقداتهمالتعبير عن آرائهم بشكٍل فّعال 

من الحقائق الثابتة أن تأثير التربية اإلعالمية تؤثر في األفراد والمجتمعات، بل إنها تؤثر واضاف انه 
في مجرى تطور البشر، وأن هناك عالقة سببية بين التعرض لوسائل اإلعالم والسلوك البشري، 

جتماعية والثقافية، االخدامها، والظروف ويختلف تأثير التربية اإلعالمية حسب وظائفها، وطريقة است
واختالف األفراد أنفسهم، وقد تكون سببًا إلحداث التأثير، أو عاماًل مكماًل ضمن عوامل أخرى، فإن 
تأثير التربية اإلعالمية عديدة ومختلفة، ومتنوعة الشدة وقد يكون تأثيرها سلبيًا، وقد يكون إيجابيًا، فالبد 

                                  
تفعيل التربية االعالمية في المرحلة الجامعية، من وجهة نظر اعضاء هيئة طالل بن عقيل بن عطاس الخيري: 1

، رسالة دكتوراه في االصول االسالمية للتربية، كلية التربية، جامعة ام القرى، المملكة جامعات السعوديةالتدريس في ال
 .135، ص2008العربية السعودية، 
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ة قضايا األمية الحضارية، التكنولوجية،السياسية والمشكالت الطائفية والنفسية للتربية اإلعالمية معالج
 .الناشئة عن التعامل مع اآلخرين

قد االول من االلفية الثالثة انطلقت في الوطن العربي خالل الع وان فكرة التربية االعالمية والرقمية
ية والنقدية للنص االعالمي سواء وجاءت كضرورة ملحة وهدف لزيادة المعارف في الجوانب التحليل

النطالق العربية الذي يقدمه االعالم العربي او االجنبي، وتعتبر الجامعة االمريكية في بيروت نقطة ا
عالم في ، بهدف التعرف الى مفهوم جديد لإل2006ت اول ورشة علمية عقدت عام االولى عندما بدأ

ثيرها في تبدل الكثير من المفاهيم ت وتأصر تقنيات االتصال والمعلوماظل العولمة ودخول ع
 االجتماعية والفكرية لدى المواطن والمجتمع، فالتطور الذي لحق باالتصاالت الشبكية اعطى دفعا كبيرا

فراد المجتمع والى توافر مجموعة من موارد جديدة، وتسهيل تدخالت نحو تفعيل الممارسة التشاركية أل
 1التي ناضلت طويال ليكون صوتها مسموعا. جديدة لمجموعة متنوعة من الجماعات

 ثالثا: التربية االعالمية وتطبيقات تقنيات العصر الرقمي

ان في ظل التطور الحاصل في تقنيات االعالم ، اصبح االعالم الرقمي واقعا مفروضا على المجتمع ب
 ر التكنولوجيوفي ظل التطو يتماشى مع ويستفيد من خدماته وبخاصة في مجال التربية االعالمية، 

فية ى بكيالذي اتسم به عصرنا ُأسُتحِدَث مصطلح جديد وهو محو األمية اإلعالمية والرقمية، والذي ُيعن
نه قوانيو تلقي الرسائل اإلعالمية وتحليلها وتفسيرها ونقدها دون التأثر بها، فبات علمًا له مفاهيمه 

ن لمواطلى أهمية التفكير النقدي، وتمكين اوآلياته، ويشمل أفراد المجتمع من مختلف الفئات، ويركز ع
 .رقمياً 

كحل لمواجهة « التربية اإلعالمية»من جهة أخرى، تعالت األصوات إلى استحداث ما يسمى بـ
التحديات التي يواجهها األفراد في العالم الرقمي الحديث، من خالل نشر مبادئ وضوابط تساعد على 

جتماعية والنفسية ة تهدم ال تبني، وتخل بالبنية االل سلبيالتصدي لما تبثه وسائل اإلعالم من رسائ
بعض اآلراء حول أهمية « المرأة»والروحانية للمجتمع. حول أهمية هذا الموضوع استطلعت مجلة 

                                  
 .13،14، ص 2002، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مدخل لعلوم االعالم واالتصالزهير إحدادن: 1
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د. فاضل محمد البدراني وهو أستاذ اإلعالم الدولي بكلية قال  1اين التربية اإلعالمية في العالم العربي
بدرجة كبيرة والدليل على ذلك موجود محو أمية إعالمية في العالم العربي ان عراقية اإلعالم بالجامعة ال

أن كل أفراد األسرة العربية يتعرضون للمشاهدة التلفزيونية والقراءة واإلذاعة، ولكن مخرجات ذلك تأتي 
 .سلبية ألن التفسير والتحليل يكون بعيدًا عن الواقع ويكثر لديهم التأويل

رابها ة واقتومن القضايا التي البد للتربية اإلعالمية حّلها هي تنويع المؤسسات اإلعالمي» ويكمل بقوله:
الج من المواطنين، فقد أصبح من الضروري أن يفهم كل واحد منا مفهوم التربية اإلعالمية ألنها تع

 .«خلاًل كبيرًا يعاني منه الغالبية من الناس

بشكل  ركنًا أساسيًا في حياة أفراد المجتمع الذي أتيحت لهأن التربية الرقمية تشكل » ويشير إلى: 
رت مفاجيء مختلف المواقع اإللكترونية وغرف الدردشة والصور والنقاشات الشخصية، والتي معها أجب
 الوعيالحكومات في مواجهتها بطرق بوليسية تقليدية سلبية، بينما ينبغي أن تكون الحلول الحقيقية ب

و هذا هو مية والرقمية من قبل المواطنين، ومعرفة ما هو المفيد وما هو المضر، لمفهوم التربية اإلعال
 .«أصل المشكلة والحلول المنطقية

، خاصة امام كل هذه التصريحات يمكن نبين دور مواقع التواصل االجتماعي في التربية االعالمية
 شبكات االنترنيت او عبروان هذه الشبكات اصبحت في الوقت الراهن من اكثر المواقع زيارة على 

تطبيقات على الهاتف الخلوي، بحيث يستفيد مستخدموا شبكات التواصل االجتماعي من تكوين 
ن اهي ماصدقاء يشاركونهم االهتمامات العلمية واالكاديمية، كما انها تسمح له باالتصال بعدد ال متن

 الشخاص متجاوزين بذلك الحدود الزمانية والجغرافية.ا

م شبكات التواصل االجتماعي ادى الى تجاوز الحواجز السياسية والحدود المكانية وحتى ان استخدا
الضوابط االخالقية واالجتماعية، وعليه فان التفاعل مع هذه الشبكات يتطلب الوعي الكبير الذي 
 يفرض على المستخدم ادارك سلبياتها وانعكاساتها ويمكن ان يبرز هذا الوعي في التربية االعالمية

 .التي تتيح  للفرد سبل التعامل مع المضمون االعالمي في استخدام شبكات التواصل االجتماعي
                                  

في  http://almaraonline.com/الحديث، التربية االعالمية ضرورة ال رفاهية، موقع المراة، علياء الجردانية: في العالم الرقمي 1

 15.00على الساعة  19/11/2018
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ية تستند برامج التربية اإلعالمية التي تقوم بإرشاد مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي إلى كيف
هذه التعامل معها على بعدين أساسيين: األول، معرفي يرتبط بإكساب الفرد خلفية معرفية حول 

 الشبكات، أما الثاني فهو بعد تطبيقي، يتحقق من خالل قيام المختصين في إعداد برامج التربية
ن ماإلعالمية بتدريب األفراد على كيفية استخدام شبكات التواصل االجتماعي والتعامل مع محتويا 

دم لها المستخخالل النشر والتعليق والمشاركة، وذلك عن طريق ورشات تدريبية عملية، يتمكن من خال
من التمييز بين اإليجابي والسلبي هذا من جهة، ومن جهة أخرى نقد ما يتعرض له من مواضيع في 

 .االتلمجشتى ا

ات  شبكفورشات التربية اإلعالمية هذه تعلم المستخدم مثال عدم االنسياق وراء الشائعات ال سيما وأنّ 
جنب النشر والتعليق والمشاركة، إضافة إلى ت التواصل االجتماعي كالفايسبوك مثال تقوم على سهولة

م الكالم غير األخالقي في ما ينشر من مواضيع وفي التعليق على ما يتم نشره؛ إذ يتعلم المستخد
 مراقبة نفسه بنفسه ويستشعر انتماءه الديني وضميره قبل أن يقوم بأي سلوك أثناء استخدامه.

 

 

 

 

 

 خاتمـــــــــــــــــــــــة:

كثر أصبحت أو عالم الرقمنة أعالم الجديد عالمية في ظل اإلل ان التربية اإلام يمكن ان نقو وفي خت
معها  التأقلممن ضرورة الن الثورة التكنولوجية قد مست جميع قطاعات الحياة مما يفرض على االفراد 
اخالقنا ال والتدريب على كيفية استخدامها بالطريق التي تجعلنا نستفيد منها ونحافظ على قيمنا و 

، ولهذا وجب علينا القيام بدورات تدريبية وتكوينية بالطريقة التي تؤدي بنا باالنزياح ضمن سلبياتها
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في لكيفية استخدام هذا الكم من التكنولوجية في العملية االعالمية وتبيان الطريقة االحسن والناجع 
ال التربية االعالمية والرقمية لتكون استخدامها في حياتنا اليومية، وهو االمر الذي يفرض علينا ادخ

منهجا ثابتا للدراسة في الدارس والجامعات كما هو الحال في التربية االسالمية والفنية، وتفعيل جهود 
البعض في ذلك ألنه سيسهم في تفعيل مسالة التواصل المعمق واثراء الثقافة االعالمية بين جميع 

 .الناس
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