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التربية اإلعالمية والرقمية 

وتحقيق المجتمع المعرفي

فاضل محمد البدراني(*)

أستاذ الفنون الصحفية والتلفزيونية واإللكترونية، كلية اإلعالم، الجامعة العراقية.

مقدمة

إن التطور الذي حصل في تكنولوجيا االتصال في السنوات األخيرة من القرن الماضي ومطلع 

القرن الحالي هيأ الفرص الالزمة النتشار وسائل اإلعالم بخطوات سريعة وفاعلة فتحت الطريق أمام 

اإلنسان للمشاركة في مختلف األنشطة الثقافية والتربوية واالجتماعية واالقتصادية، وكان للمؤسسة 

والمجالت  كالصحف  إعالمية  مؤسسات  النفتاح  رئــيــس  وهـــدف  منها  حصة  والــتــربــويــة  التعليمية 

واإلذاعة والتلفزيون واإلعالم الرقمي الذي يصنف ضمن «اإلعالم الجديد» عليها وتنفيذ برامجها بما 

يخدم حركة الوعي الفكري والتحليل النقدي لدى المواطنين.

األلفية  من  األول  العقد  خالل  العربي  الوطن  في  انطلقت  والرقمية  اإلعالمية  التربية  فكرة  إن 

الثالثة وجاءت كضرورة ملحة وهدف لزيادة المعارف في الجوانب التحليلية والنقدية للنص اإلعالمي 

االنطالق  نقطة  بيروت  في  األميركية  الجامعة  وتعتبر  األجنبي،  أو  العربي  اإلعالم  يقدمه  الذي  سواء 

جديد  مفهوم  إلى  التعرف  بهدف   ،٢٠٠٦ عام  عقدت  علمية  ورشــة  أول  بــدأت  عندما  األولــى  العربية 

لإلعالم في ظل عولمة اإلعالم ودخول عصر تقنيات االتصال والمعلومات وتأثيرها في تبدل الكثير 

من المفاهيم االجتماعية والفكرية لدى المواطن والمجتمع. فالتطور الذي لحق باالتصاالت الشبكية 

من  مجموعة  توافر  وإلى  المجتمع،  ألفراد  التشاركية  الثقافة  ممارسة  تفعيل  نحو  كبيراً  دفعًا  أعطى 

موارد جديدة، وتسهيل تدخالت جديدة لمجموعة متنوعة من الجماعات التي ناضلت طويـًال ليكون 

صوتها مسموعاً (١).

faidel.albadrani@gmail.com. (*) البريد اإللكتروني: 

ــوان الــمــطــبــوعــات الــجــامــعــیــة، ٢٠٠٢)،  ــیـــر إحـــــدادن، مــدخــل لــعــلــوم اإلعــــالم واالتـــصـــال (الــجــزائــر: دیــ (١) زهـ

ص ١٣ - ١٤.
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مطروحة  علمية  فرضيات  عن  اإلجابة  وتستدعي  الــدراســة  هــذه  عبر  تطرح  تساؤالت  جملة  إن 

من  كجزء  العربي  الوطن  في  وبخاصة  بينهما  والربط  والرقمية  اإلعالمية  التربية  دخول  أهمية  حول 

المنظومة الدولية وتتجسد بما يلي:

١. لـــمـــاذا يـــطـــرح مـــوضـــوع الــتــربــيــة اإلعــالمــيــة 

والرقمية بهذا الزخم في وقتنا الحالي؟

والرقمنة  بــاإلعــالم  االهتمام  مــبــررات  هــي  مــا   .٢

الوقت  في  والمهنية  األكاديمية  المؤسسات  قبل  من 

الحاضر؟

تفاصيل  يــتــنــاول  مــوضــوعــًا  ذلـــك  يمثل  هــل   .٣

تكن  لــم  إعالمية  لقضايا  معمقة  فلسفية  أبــعــاد  ذات 

موجودة سابقًا في عصر اإلعالم التقليدي؟

٤. هل دفع اإلعالم اإللكتروني إلى الحاجة لدراسة هذا الحقل المعرفي؟

أوًال: التربية اإلعالمية في الجوانب التربوية

١ - مفهوم التربية اإلعالمية وآفاق التطبيق

هو  إنما  حديثًا،  أمراً  والرقمية  اإلعالمية  التربية  دراسة  إلى  والدعوة  االهتمام  موضوع  يكن  لم 

ضمن توجهات اليونسكو االستراتيجية المخطط لها سابقًا، حيث دعت إلى تدريسه منذ عام ١٩٨٢. 

 ١٩٩٩ فيينا  مؤتمر  عرّفها  وقد  اإلعالمية،  التربية  تعريف  في  دولية  ومؤسسات  فعاليات  ساهمت 

التي  ورســوم،  وكلمات  وثابتة  متحركة  صور  من  االتصالي  اإلعــالم  وسائل  جميع  مع  «التعامل  بأنها 

تقدمها تقنيات المعلومات واالتصاالت المختلفة، وتمكين األفراد من فهم الرسائل اإلعالمية وإنتاجها 

للشباب  اإلعالمية  التربية  مؤتمر  أمــا  المناسبة».  رسائلهم  عن  للتعبير  المناسبة  الوسائل  واختيار 

(٢٠٠٢) فيعرّفها على أنها «التعرف على مصادر المحتوى اإلعالمي وأهدافه السياسية واالجتماعية 

والتجارية والثقافية والسياق الذي يرد، ويشمل التحليل النقدي للمواد اإلعالمية، وإنتاج هذه المواد 

وتفسير الرسائل اإلعالمية والقيم التي تحتويها». في المقابل، يعطي الباحث تعريفًا بأنها «التفكير 

قراءة  إعادة  بل  الخبر  تحليل  فقط  ليس  تشمل  وهي  والمعالجات  األفكار  وإنتاج  والمشاركة  النقدي 

المشاركة».  حق  للمواطن  يكون  وأن  وغيرها  والصورة  والسينما  التلفزيونية  واألفــالم  التعليم  ونقد 

وشاع هذا المنهج اإلعالمي في العالم المتقدم بالواليات المتحدة وأوروبا منذ عقود من الزمن بينما 

تأخر كثيراً في الوصول لدول المنطقة.

اإلعالمية  التربية  منهج  مع  متناٍم  بشكل  تتفاعل  بــدأت  فهي  العربية  المنطقة  إلــى  وبالنسبة 

حيث  لبنان  من  وابتداًء  والعليا،  األولية  الجامعية  بالدراسات  اإلعــالم  كليات  في  وبخاصة  والرقمية، 

مع  بالتعاون  المدارس  وبعض  الجامعات  على  وتعميمه  المفهوم  هذا  لطرح  االنطالق  نقطة  كانت 

منظمة اليونسكو، وكذلك في العراق دخل في منهاج الدراسات العليا، وقريبًا ستدخل في الدراسات 

إن اإلعالم الرقمي هو اآلخر أصبح 
الحيوية  الموضوعات  مــن  واحـــداً 
على  نــفــســهــا  تــفــرض  أخــــذت  الــتــي 
ــمــــي فــــي كــلــيــات  ــاديــ الـــمـــجـــال األكــ
واإلعــــــالم في  الــصــحــافــة  وأقـــســـام 

الوطن العربي.
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والفلسطينية  المصرية  الجامعات  في  وكذلك  الجامعية،  األجـــواء  إلــى  دخلت  سورية  وفــي  األولــيــة، 

دخل  التي  واليمن  عمان  سلطنة  في  وحتى  العليا،  للدراسات  اإلعــالم  معهد  في  وال سيَّما  واألردنــيــة 

االنفتاح  فإن  المعطيات  وبحسب  ببيروت.  والرقمية  اإلعالمية  التربية  أكاديمية  في  منها  مشاركون 

نشير  أن  يجب  ولكن  لليونسكو.  خطة  وفق   ٢٠١٧ العام  خالل  العربية  البلدان  جميع  على  سيكون 

إلى الحالة المتقدمة في مجال التربية اإلعالمية التي 

عندما   ٢٠٠٥ منذ  عليها  االنفتاح  السعودية  حاولت 

في  اإلعالمية  التربية  لدمج  تربوية  دراســـات  قدمت 

دورات  في  والمعلمين  المدرِّسين  وإشـــراك  مدارسها 

لتوضيح  بــالــجــامــعــات  اإلعـــــالم  وأقـــســـام  كــلــيــات  فـــي 

الــثــقــافــة اإلعــالمــيــة وهـــو الـــحـــال أيـــضـــًا بــالــنــســبــة إلــى 

الخاصة  المؤتمرات  بعض  احتضنت  التي  قطر  دولة 

بالثقافة اإلعالمية ولكنها حتى الوقت الحالي بحاجة 

المدارس  طلبة  بين  لتنتشر  أكبر  وتفعيل  تطوير  إلى 

والجامعات (٢).

وجرت محاوالت عربية في السنوات األخيرة قام بها مؤسسات إعالمية وأكاديمية وشخصيات 

المناهج  ضمن  إدخــالــه  فكرة  وإنــضــاج  وتطبيقاته  لإلعالم  الجديد  المفهوم  هــذا  لتعميق  وناشطون 

العالي  والتعليم  التربية  وزارات  أصبحت  حتى  العلمية  واألبحاث  المقاالت  فعـًال  وطرحت  الدراسية، 

ضمن  بتطبيقه  مؤسساتهما  إلزام  بغية  والرقمنة  اإلعالم  بأهمية  تامة  دراية  على  العربي  الوطن  في 

من الموضوعات الحيوية  مناهجها التربوية والتعليمية (٣). إن اإلعالم الرقمي هو اآلخر أصبح واحداً 

الوطن  في  واإلعــالم  الصحافة  وأقسام  كليات  في  األكاديمي  المجال  على  نفسها  تفرض  أخذت  التي 

التواصل  شبكات  وبــخــاصــة  االجــتــمــاعــي  اإلعـــالم  إدخـــال  الــيــوم  بعد  الـــالزم  مــن  فــإن  وعليه  الــعــربــي. 

اإلعــالم  كليات  مناهج  ضمن  الرقمية  بالكاميرا  التصوير  وكــذلــك  الشعبي،  والصحفي  االجتماعي، 

الفكرية  توجهاته  في  فاعـًال  دوراً  اإلعــالم  وسائل  أخذت  الذي  العراق  ومنها  العربية،  الجامعات  في 

النظري  بشقيه  اإلعــالمــي  الجانب  مــع  تعاملنا  بحكم  نظرنا  وجهة  ومــن  واالجتماعية.  والسياسية 

اإلعالمية  التربية  منهاج  ــال  إدخـ لــه  مــضــافــًا  ــع،  واسـ بشكل  الــرقــمــي  اإلعـــالم  انــتــشــار  فــإن  والــمــيــدانــي 

للتدريس في المدارس والجامعات، كما يحاول البعض سيسهم في تفعيل مسألة التواصل المعمق، 

وبالنتيجة سيكشف عن كثير من األخطاء والترسبات الموروثة عبر البحث والنقاش، وبخاصة لدى 

الشباب الذي يبحث عن الشراكة في المعلومة وليس الرجوع إلى سلبيات الماضي (٤).

(٢) سعد خمري، «اإلعالم والديمقراطية المحلية بالمغرب،» (مركز الدراسات واألبحاث العلمانية في الوطن 

العربي ٢٠٠٧).

(٣) محمد الرميحي، «نظرة على مستقبل التربية اإلعالمية في عصر المعلوماتية،» مجلة الكويت.

(٤) بول ميهيليديس وبنجامين تيفينين، «التربية اإلعالمية: كفاءات أساسية للمواَطنة الفاعلة في ديمقراطية 

تشاركية».

مـــا ُخــــدع اإلنـــســـان الــعــربــي  كــثــيــراً 
خـــالل أحــــداث مــا يــســمــى «الــربــيــع 
لم  مفبرك  إعالمي  برصد  العربي» 
بشيء  الصدقية  مــن  يقترب  يكن 
ــذا  ــاً، وربـــــمـــــا مـــــارســـــت هــ ــقــ ــلــ مــــطــ
كبريات الفضائيات العربية وحتى 

األجنبية.
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٢ - العالقة بين اإلعالم والرقمنة

ال بد من تقديم تعريف لإلعالم قبل الخوض في موضوع العالقة بين اإلعالم والرقمنة على أنه 

اتجاهاتها  وتجسيد  مبتغاها  وتحقيق  واألفكار  بالمعلومات  الجماهير  عقول  لتغذية  الحقيقي  «الرافد 

في ذات الوقت». وكلمة إعالم (Information) مشتقة من الكلمة الالتينية (Infomatio) وتعني (٥):

أ - عملیات التشكیل بمعناها المادي والتقني.

ب - التعلیم، الفكر، المفهوم، التصور، المعارف والتعلیم.

إن اإلعالم يمثل مفهومًا عصريًا ینطبق - خصوصًا - على عملیة االتصال التي تستعمل الوسائل 

عرف  بل  االتصال،  عملیة  على  اإلعــالم  كلمة  قدیمًا  تطلق  ولم  وتلفزة.  ٕواذاعــة  صحافة  من  العصریة 

العصري  المفهوم  إلى  أقــرب  وهو  «الــدعــوة»؛  أو  «التبلیغ»  سمي  االتصال  من  نوعًا  اإلسالمي  الدین 

أن  واضعوها  وحاول  األوروبیة،  اللغات  من  ترجمت  مستحدثة  كلمة  وهي   ،(Information) لإلعالم 

یّؤدوا أحسن ما یمكن كلمة مستحدثة المعنى الذي تحمله الكلمة (٦).

العالقة؟  هــذه  فــرض  الــذي  ومــن  والرقمنة  اإلعـــالم  بين  الــربــط  لــمــاذا  الــيــوم  المطروح  والــســؤال 

مجتمع «القرية  وال حتى  المتباعد»  سابقًا «المجتمع  يسمى  كان  كما  يعد  لم  اليوم  العالم  أن  والواقع 

(الخلوي)  االتصال  جهاز  يجسدها  التي  تلك  الصغيرة  الشاشة  مجتمع  يمثل  أصبح  بل  العصرية»، 

مقروءة ومكتوبة وصوراً متحركة وجامدة، والقيام بتقديم كل خدمات اإلعالم عبر تطبيقات إعالمية 

بين  ما  والتوليفة  والمكتوبة  المقروءة  والنصوص  السريعة  واللقطة  الصورة  بالتقاط  عالية،  بمهارة 

هذا كله في مشهد متكامل بكتابة سيناريوهات وتقديم أفالم ومواد إخبارية متكاملة األركان حتى لو 

كان هذا من نتاج مواطنين عاديين.

إلى  تحتاج  والرقمية»  اإلعالمية  «التربية  عليها  يطلق  التي  الجديدة  اإلعالمية  الخاصية  وهــذه 

ثقافة ورؤية جديدة في التعامل مع ممارسة الدور الذي يحتاجه المجتمع. وإذ أخذت هذه الممارسة 

بعداً تطبيقيًا على صعيد دولي، فكيف يتطلب الحال بالنسبة إلى منطقتنا العربية التي تعاني أصـًال 

أزمة ثقافة وتراجع بمستويات الوعي اإلعالمي وزيادة أمية قراءة الحرف العربي، فضـًال عن النسبة 

العالية لألمية التقنية المتمثلة بصعوبة التعامل مع لغة الحاسوب؟

إعالمي مفبرك  ما يسمى «الربيع العربي» برصد  اإلنسان العربي خالل أحداث  ما ُخدع  وكثيراً 

وحتى  العربية  الفضائيات  كبريات  هذا  مارست  وربما  مطلقًا،  بشيء  الصدقية  من  يقترب  يكن  لم 

وكتبت  سورية،  في  الحاصل  العنف  جراء  حلب  في  موقع  تدمير  عن  صورة  بالتقاط  سواء  األجنبية، 

الموصل  أو  الفلوجة  أو  الــرمــادي  مدينة  في  حصل  لتدمير  مشهداً  يمثل  أنــه  إلــى  يشير  نصًا  أسفله 

عربية  بلدان  من  وغيرها  تونس  أو  لبنان  أو  ليبيا  أو  اليمن  مثل  أخــرى  عربية  بلدان  في  أو  بالعراق 

عاديون  مواطنون  قدمه  اإلعــالمــي  المحتوى  أو  النص  أصــل  يكون  وقــد  عنف.  أحــداث  فيها  حصلت 

 ،(٢٠١١ والتوزیع،  والنشر  للدراسات  كــوم  طاكسیج  (الجزائر:  االتــصــال  علم  في  مبادئ  واكــد،  (٥) نعیمة 

ص ٨٧ - ٨٨.

(٦) إحدادن، مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال، ص ١٤ - ١٥.
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«هواة» بتقنية فنية عالية، وهذه التقنية اإلعالمية فسحت في المجال لمزيد من التطبيقات اإلعالمية 

من قبل الكثير من الممارسين أكانوا هواة أو إعالميين في مؤسسات صحفية تقليدية.

ومن هنا نرى أن منطقتنا العربية بحاجة ماسة في هذا الوقت تحديداً إلى أن تؤدي المؤسسات 

فاعـًال وسريعًا لترسيخ مفهوم التربية اإلعالمية وتماهيها مع الرقمنة  التعليمية واإلعالمية فيها دوراً 

كتابة  في  تساعده  أولية  إعالمية  مفاهيم  المدرسي  الطالب  يتعلم  أن  وينبغي  العربي.  المواطن  لدى 

الخبر والتدريب والتأهيل في التقاط الصورة التي قد تساعد وسائل اإلعالم األخرى في الحفاظ على 

حقوق اإلنسان وإشاعة التوجه الديمقراطي وحرية تدفق المعلومات للمجتمع، وكذلك في إيجاد نقد 

نوعي لما ينشر في وسائل اإلعالم وفرز المفيد منها حتى ال يكون ضحية في زمن الصيد والتضليل 

الفكري (٧).

٣ - تعميم المناهج اإلعالمية

يكثر الحديث في الوقت الحاضر عن موضوع التحول من الحالة النمطية إلى الحداثة اإلعالمية 

المتعارف  التقليدي  اإلعــالم  من  بديًال  الرقمي  اإلعــالم  يسمى  ما  أو  االفتراضي  اإلعــالم  يجسدها  التي 

اإلعالمية  التربية  يتناول  الذي  لموضوعنا  وكمدخل  والراديو.  والتلفزيون  الصحافة  مثل  سابقًا  عليه 

والرقمية ال بد من إعطاء فكرة عن مفهوم اإلعالم الذي يعني «أُْعلمه بالشيء» وتعني تزويد الجماهير 

بأكثر قدر من المعلومات الموضوعية الدقيقة والواضحة، ويستخدم لفظ «إعالم» للداللة على عملية 

مركبة من جزأين يتّمان في آن واحد يكمل أحدهما اآلخر دون االستغناء: وهما البحث عن المعلومات 

والحصول عليها، وكذلك بث هذه المعلومات إلى اآلخرين ألجل االستفادة الفكرية. وفي جانب مرادف 

 (Communis) حيث يرجع أصل هذه الكلمة إلى اللغة الالتينية (Communication) يوجد االتصال

وفي المجال اإلعالمي يقصد به نقل المعلومات واألفكار واالتجاهات من شخص آلخر.

ويخلط الكثير من المتابعين وطالب اإلعالم المبتدئين بين مفهومي اإلعالم واالتصال، فيعطون 

بينهما  االشتباه  وفــك  والتركيز  التوضيح  إلــى  تحتاج  مسألة  وهــذه  االتــصــال  على  لإلعالم  األسبقية 

لكن  مرتبطان،  شيئان  واالتصال  اإلعــالم  فإن  الحقيقة  وفي  بينهما.  الحاصل  الخلط  من  والتخلص 

جميع  على  نفسها  تفرض  أخذت  التي  اإلعالمية  األهمية  إلى  ونظراً  اإلعالم.  من  وأعم  أشمل  االتصال 

أفراد المجتمع كونهم يتعرضون للمضمون اإلعالمي من النص والصورة ويمارسون التحليل الداللي 

طالبت  أن  بعد  اإلعــالم  وأقسام  كليات  طلبة  على  تقتصر  دراسته  تعد  لم  واإلعــالم  االتصال  علم  فإن 

العلمية  واألقسام  المدارس  في  التربوي  التدريس  مناهج  ضمن  بإدخاله  وأكاديمية  تربوية  جهات 

لطالب  التعريفات  توضيح  وكذلك  اإلعــالم،  ومفاهيم  مفاهيمه  توضيح  إلــى  يحتاج  بل  بالجامعات، 

اإلعالمية  أو األقسام  الكليات  مناهج  ضمن  محدداً  موضوع فهمه  أن يبقى  دون  والمعلمين  المدارس 

المختصة به نظراً إلى أهميته في حياة اإلنسان (٨).

(٧) فاضل البدراني، «التربية اإلعالمية والرقمية في عالم متعدد األقطاب،» دراسة منشورة في موقع الجامعة 

<http://aliraqia.edu.iq/media-college/view/441>. العراقية، 

Media Literacy Learning House, <http://www.frankwbaker.com/mlc>.  (٨)



فاضل محمد البدراني / ١٣٩

وفي ظل التطور الحاصل في تقنيات اإلعالم في السنوات األخيرة، أصبح اإلعالم الرقمي واقعًا 

التربية  مجال  في  وبخاصة  خدماته  من  ويستفيد  معه  يتماشى  أن  المجتمع  في  الكل  على  مفروضًا 

اإلعالمية، حيث إن الشبكات الرقمية المعاصرة هي كونية الطابع خصوصًا مع التوسع في الشبكات 

في   (Immersion) االنغماس  لألفراد  تتيح  التي   (Broadband) النطاق  واسعة  الكونية  التفاعلية 

فهم  دون  للبقاء  كافية  ليست  التقنية  والمهارات  الناقد  التفكير  مهارات  إن  إذ  كونية؛  تفاعلية  بيئات 

الكوني،  التفاعل  بعمق  يعترف  الــذي  هو  إعالميًا  المثقف  الفرد  وأن  نفسها،  التفاعلية  وقــوة  طبيعة 

لذلك يصبح الوعي الكوني (Global Sensibility) مفتاح الثقافة اإلعالمية، وهو ما يعني أن الحياة 

المعاصرة تفاعلية.

اقترح  المعاصرة  والرقمية  اإلعالمية  للتربية  كأساس  الكوني  للتفاعل  جيد  فهم  تحقيق  وألجل 

مستويات  ثالثة  من  يتكون  النموذج  وهذا  العميقة»،  اإلعالمية  «الثقافة  عليه  أطلق  أنموذجًا  البعض 

هي (٩):

١ - مهارات استخدام تقنيات المعلومات وتصفح الشبكات الرقمية.

الرسائل  لمحتوى  الناقد  التفكير  مــهــارات   - ٢

اإلعالمية.

٣ - تقدير التفاعلية الكونية.

الثقافة  لتدريس  استراتيجيات  ثالثة  يقترح  كما 

اإلعالمية هي:

أ - تطوير رؤية إعالمية مشتركة.

ب - مناقشة االختيارات اإلعالمية.

ج - مناقشة التفاعلية الكونية.

٤ - استئصال األمية اإلعالمية

الثقافات  االعــتــبــار  عين  فــي  تأخذ  مــؤخــراً  تطويرها  تــم  تعليمية  ُنهجًا  اإلعــالمــيــة  التربية  تضم 

اإلعالم  تعليم  مثل  أخرى  مصطلحات  البعض  ويفضل  المعلوماتي.  المجتمع  من  الخارجة  الجديدة 

في  أيضًا  العالم  حول  باحثون  يسهم  كذا  والعشرين.  الحادي  القرن  تثقيفات  أو  الرقمي  التثقيف  أو 

تطوير هذه المبادرات التعليمية الجديدة.

عالمي  اتجاه  هو  المعرفي  الحقل  هذا  أن  والرقمية  اإلعالمية  التربية  دراســة  علينا  يفرض  وما 

جــديــد، يــخــتــص بتعليم أفــــراد الــجــمــهــور مــهــارة الــتــعــامــل مــع اإلعـــــالم، وذلــــك ألن اإلعــــالم ووســائــل 

والتوجهات  والمعتقدات  القيم  في  المؤثرة  والسلطة  األكبر،  ه  الموجِّ هي  أصبحت  الحديثة  االتصال 

والسياسات  والمنظمات  والحوارات  المفاهيم  نقدية:  إعالمية  تربية  «نحو  شير،  وجيف  كيلنر  (٩) دوغــالس 

األساسية».

بــحــاجــة  الـــعـــربـــيـــة  مــنــطــقــتــنــا  إن 
إلى  تحديداً  الوقت  هــذا  في  ماسة 
التعليمية  الــمــؤســســات  تــــؤدي  أن 
فـــاعـــــــالً  دوراً  فـــيـــهـــا  ــــة  ــيـ ــ ــــالمـ واإلعـ
التربية  مفهوم  لترسيخ  وسريعاً 
الرقمنة  مــع  وتماهيها  اإلعــالمــيــة 

لدى المواطن العربي.
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االعتراف  بحقيقة  التسليم  ويجب  واجتماعيًا.  وثقافيًا  اقتصاديًا  الجوانب،  مختلف  في  والممارسات، 

بأن وسائل اإلعالم هي بحد ذاتها شكل من أشكال التعليم، وبخاصة في المجتمعات المعاصرة والتي 

تتفاعل في حياتها اليومية مع ثقافة اإلعالم المتجدد. فالثقافة اإلعالمية العصرية باتت مهمة لطالب 

المدارس والجامعات؛ فهي توفر الجانب النقدي، وبخاصة أن ذلك ال يمنع من االحتفاظ بدور وسائل 

اإلعالم المطبوعة التي تعطي الفرصة للقارئ ألن يدقق ويمارس التفكير النقدي في ما ينشر. واألمر 

اآلخر ألهمية التربية اإلعالمية هو أن تتطور ذهنية الطالب وأن يكون هو باحثًا عن المعلومة وليس 

متلقيًا لها ومن ثم محلـًال للجوانب التي يرتبط بها الموضوع حيث توفر هذه القضايا مسألة العصف 

الذهني وبخاصة لدى طالب المدراس والروضة التي ما يزال العالم متأخراً في ذلك (١٠).

٥ - األهداف المتوخاة من التربية اإلعالمية والرقمية وتساؤالتها

إن الــهــدف األســــاس مــن الــتــربــيــة اإلعــالمــيــة هو 

المرعبة  األفـــالم  مــن  واألطــفــال  األســـرة  أفـــراد  لحماية 

إكساب  ومحاولة  التمكين  وكذلك  وغيرها،  والخالعية 

المطلوب  المحتوى  تحليل  في  والــمــهــارات  المعارف 

ــبـــار الــطــائــفــيــة والــعــنــصــريــة.  ســــواء مــن األفــــالم واألخـ

ــيــــة أن تــقــيــم رابــــطــــًا مــا  وتــــحــــاول الـــتـــربـــيـــة اإلعــــالمــ

التنمية  عــصــر  فـــي  خــاصــة  والــعــائــلــة  الــمــدرســة  بــيــن 

بالتربية  المهتمين  لكل  مهمة  وهــي  اإلعــالمــيــة (١١).. 

لألطفال والناس. إن التربية اإلعالمية وحسب المهمة 

المطلوبة هي التعلم ومن ثم الممارسة التطبيقية ألن 

فهي ممارسة وتطبيق وفهم الوسائل التكنولوجية لتساعدنا على النفاذ وفهم  التعلم ليس كافيًا، إذاً 

كوبلز  مقولة  قــراءة  إلعــادة  الحديثة  بصيغها  اإلعالمية  التربية  مهمة  وتقودني  والنصوص...  األفــالم 

مجتمعًا  لك  أخلق  ضمير  بال  إعــالمــًا  «أعطني  كوبلز  فقال  يصدقني؟»  مجتمعًا  أصنع  «كيف  لهتلر 

جاهـًال». هنالك خمس مسائل يطرحها أصحاب السياسات لمواكبة التطور اإلعالمي والرقمي وتلبية 

حاجات التربية اإلعالمية فيجب أن نجيب عن األسئلة اآلتية (١٢):

- ما هي النصوص اإلعالمية واألدوات التي نحتاجها.

- ما الذي يحتاجه الناس لمعرفته والقيام به خالل استخدام النصوص والرقميات اإلعالمية.

- ما هو المحتوى والموارد التي تلبي حاجتنا للمعلومات.

(١٠) فاضل البدراني، اإلعالم صناعة العقول (بيروت: منتدى المعارف، ٢٠١١)، ص ٥٧.

 Mark Cooper, Media, Ownership and Democracy in the Digital Information Age (Stanford, CA: (١١)
Center for Internet and Society, 2003).

مقترح  إطــار  اإلعالمية:  للتربية  التعليم  في  المعلومات  تقنية  دمــج  «مدخل  الصالح،  عبد الله  (١٢) بــدر بــن 

للتعليم العام بالسعودية،» ورقة قدمت إلى: المؤتمر الدولي األول للتربية اإلعالمية، الرياض (٢٠٠٧).

ــاصــــل فــي  ــحــ ــطــــور الــ ــتــ ــل الــ ــ ــــي ظـ فـ
ــــي الـــســـنـــوات  تـــقـــنـــيـــات اإلعـــــــــالم فـ
ــــالم الــرقــمــي  ــرة، أصـــبـــح اإلعــ ــيــ األخــ
عــلــى الـــكـــل في  ــاً  ــفـــروضـ مـ ــاً  ــعــ واقــ
مـــعـــه  ــاشــــى  ــمــ ــتــ يــ أن  ــمــــع  ــتــ ــمــــجــ الــ
وبخاصة  خــدمــاتــه،  مــن  ويستفيد 

في مجال التربية اإلعالمية.
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- ما هي البرامج والخدمات التي أثبتت فاعليتها.

- كيف يمكن للمؤسسات أن تتغير وتتكيف لتلبية الحاجات الحالية والمستقبلية.

ثانيًا: اإلعالم الرقمي في عصر تكنولوجيا االتصال

١ - اإلعالم الرقمي في الجانب المعرفي

يشق  وأخــذ  واإلعـــالم  االتــصــال  تقنيات  بظهور  حديثًا  للنظر  الفــت  بشكل  الرقمي  اإلعـــالم  بــرز 

يــرادف  حيث  بنجاح،  االتصالي  المحتوى  نقل  في  دوره  ويــمــارس  المستخدمين  بين  بقوة  طريقه 

مفهوم «اإلعالم الجديد واإللكتروني واالجتماعي». وهذه المفاهيم الحديثة هي إحدى سمات العصر 

الجديد لإلعالم تكشف عن مرحلة جديدة من الخدمات اإلعالمية واالتصالية تختلف عن سابقتها التي 

كانت تمارس في عصر اإلعالم التقليدي مثل الصحيفة واإلذاعة والتلفاز قبل ظهور البث الفضائي. 

ويمكن ذكر بعض النقاط عن اإلعالم الرقمي بما يلي (١٣):

ننا من إنتاج المحتوى  ١. عبارة عن مجموعة من األساليب واألنشطة الرقمية الجديدة التي تمكِّ

المتصلة  اإللــكــتــرونــيــة (الــوســائــط)  األجــهــزة  خــالل  مــن  أشــكــالــه  بمختلف  وتــلــّقــيــه،  ونــشــره  اإلعــالمــي 

باإلنترنت، في عملية تفاعلية بين المرِسل والمستقبل.

٢. تكون جميع الوسائل واألدوات المستخدمة في إنتاج المحتوى اإلعالمي من صحافة وأخبار 

اإللكتروني  خــزن  وســط  على  ومخزّنة  رقمي  بشكل  هي  المعلومات  ومــصــادر  األدوات  من  وغيرها 

وظهور مرحلة التفاعل.

المعلومات  نوعية  في  الجمهور  أفــراد  جانب  من  االنتقالي  التحكم  من  نــوع  بوجود  يتميز   .٣

الفيسبوك  مثل  يختارونها،  التي  المجلة  لتحرير  رئيسًا  يكون  أن  يمكن  الفرد  أن  أي  يختارونها؛  التي 

في  مشاركًا  أصبح  الجمهور  أن  يعني  وهذا  الرقمي،  والتلفزيون  والفديوتيكس  بأنواعها  نات  والمدوَّ

وسائل اإلعالم بدل أن يكون متلقيًا فقط.

فــالــعــالــم فــي وقــتــنــا الــحــاضــر يشهد طــفــرة نــوعــيــة فــي االتـــصـــاالت اإلعــالمــيــة وتــوفــيــر خــدمــات 

وحوالى  مسجلين،  مستخدم  مليار   ١,١ من  أكثر  اليوم  لديه  الفيسبوك  موقع  إن  بحيث  المعلومات 

يوميًا  مستخدم  مليون   ٥٠٠ من  أكثر  وحوالى  الواحد.  اليوم  في  االستخدام  من  دقيقة  مليار   ١٠٫٧

على الشبكة االجتماعية وبخاصة الفيسبوك، وأكثر من ٤٠٠ مليون تغريدة يومياً (١٤).

الكتاب  دار  اإلمـــارات:  (العين،  واإللكتروني  والتلفزيوني  الصحفي  التحرير  أســس  الــبــدرانــي،  (١٣) فــاضــل 

الجامعي، ٢٠١٥)، ص ٧٦.

<https:// انظر:  للمزيد،  بيروت  في  األمريكية  الجامعة  والرقمية،  اإلعالمية  التربية  أكاديمية  (١٤) مــوقــع 

mdlab2015.wordpress.com>.
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٢ - قواعد االندماج في التربية الرقمية

بل  السطح،  على  بــرز  مصادفة  وليد  أو  فــراغ  من  والرقمية  اإلعالمية  التربية  موضوع  يــأِت  لم 

جاء متماشيًا مع ضرورات الحياة وملبيًا لحاجات الناس في التعليم واإلعالم، وأخذ يتفاعل مع أبرز 

تفاصيل حياة المجتمعات، باالنفتاح والتعامل الفكري ونقل الخبرات واألفكار والتداول المعلوماتي، 

أو  الحاسوب  في  الناس  أغلبية  بيد  أداة  أصبحت  التي  اإلعالمية  العملية  وهــذه  الــنــاس،  بين  ما  في 

اإلعالم  من  جعل  هذا  كل  بالصورة.  االتصال  أو  الصورة  أو  الرسائل  أو  االتصال  بتطبيقات  الخلوي 

الرقمي أمراً هامًا ألن يكون ضمن منهج التدريس لعامة الناس وفي المدارس والجامعات إجماالً (١٥). 

هذه  تناول  عند  اإلنسان  سلوك  لدراسة  العلمي  البحث  حقل  اإلعالمية  المجاالت  هذه  دخلت  وعليه، 

التطبيقات اإلعالمية الرقمية. وبموجب هذه األهمية دعت دراسة علمية مختصة بالتربية على وسائل 

اإلعالم الرقمية إلى ضرورة تدريس شبكات التواصل االجتماعي والسالمة على اإلنترنت في المدارس 

من أعمار صغيرة انطالقًا من الموجبات اآلتية (١٦):

١ - تحقيق طموحات فكرية وذهنية واضحة لهذه الفئة العمرية الصغيرة التي يعول عليها في 

بناء المجتمع وحمل المسؤولية المجتمعية والمساهمة في خطط البناء والتنمية.

٢ - قطع الطريق أمام انتهاكات بعض الجهات واألشخاص الذين يتربصون بالشباب وتعويق 

أفكارهم أو خطفها من خالل إنتاج برامج تسهم في االنحراف السلوكي.

خالل  من  االجتماعي  والتواصل  اإلنترنت  لــدراســة  العمرية  الفئة  هــذه  إخضاع  خــالل  من   - ٣

وهذا  سلبي  هو  وما  إيجابي  هو  بما  جيدة  معرفة  لديه  واعيًا  شبابًا  هذا  سينتج  هادفة  علمية  برامج 

الفرز ضروري تجنبا للوقف بالخطأ.

مختلف  من  وشابة  شابًا   ٨٨٣ شملت  حديثة  علمية  دراســة  إلى  القناعات  هذه  استندت  وعليه 

الفئة  ضــمــن  الـــمـــدارس  طلبة  مــن  بالمئة   ٩٥ أن  وكــشــفــت  الــمــتــحــدة،  الــعــربــيــة  ــارات  ــ اإلمـ ــة  دولـ أنــحــاء 

يستدعي  وهذا  االجتماعي،  التواصل  لشبكات  نشطون  مستخدمون  هم  عامًا  و١٨   ١٤ بين  العمرية 

ضرورة الدخول إلى التربية الرقمية واعتبارها منهجًا دراسيًا في المدارس وحتى الجامعات لمعرفة 

تفكير  ونوعية  سلوكيات  في  المباشر  وتأثيرها  اليومية  الفكرية  الحياة  في  وأهميتها  خصوصياتها 

له  يتعرض  الــذي  المكثف  والمعلوماتي  الفكري  التأثير  قــوة  من  وانطالقًا  عليهم.  سيفرض  معين 

اثنين  كل  من  واحــداً  بأن  المدارس  في  الطالب  تواجه  مهمة  قضايا  على  ركــزت  الدراسة  فإن  الطلبة 

من العيِّنة قد واجه على األقل شكـًال من أشكال التهديد اإللكتروني بما في ذلك ما معدله ٢٠ بالمئة 

للتسلط عبر اإلنترنت و١٥ بالمئة لسرقة الهوية و١٣ بالمئة للتحرش. وبما يعد مؤشراً مقلقًا للغاية، 

من  شكل  ألي  التعرض  حال  في  يتجهون  من  إلى  ال يعلمون  العيِّنة  من  بالمئة   ٦ أن  الدراسة  أفــادت 

واجههم  مما  الخجل  احتمالية  شملت  ذلك  وراء  األسباب  أن  إلى  مشيرة  اإللكترونية،  الجريمة  أشكال 

(١٥) حسنين شفيق، اإلعالم الجديد: اإلعالم البديل تكنولوجيات جديدة في عصر ما بعد التفاعلية (بغداد: 

دار فكر وفن، ٢٠١٠)، ص ٥٣.

(١٦) عبير الرحباني، اإلعالم الرقمي اإللكتروني (عّمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، ٢٠١١)، ص ٣٩.
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األحيان  أغلب  في  يفضلون  األطفال  أن  االستطالع  وأظهر  حدث.  ما  لكتمان  للتخويف  لتعرضهم  أو 

بالمئة  و٢٧  بالمئة   ٤٢ بمعدل  اإللكتروني  للتهديد  التعرض  حول  أصدقائهم  أو  ذويهم  إلى  التحدث 

على التوالي، في حين أن ١٣ بالمئة فقط منهم يتوجهون إلى السلطات المعنية. في المقابل ٧ بالمئة 

إلى  الملحة  الحاجة  يؤكد  الــذي  األمــر  المدرسة،  بــإدارة  بالمئة  و١  بمعلميهم  يستنجدون  الطلبة  من 

االجتماعي  التواصل  وسائل  حول  العام  الوعي  زيادة 

والــســالمــة عــلــى اإلنــتــرنــت فــي الـــمـــدارس. وأوضــحــت 

الدراسة أن معظم أولياء أمور الطلبة المشمولين في 

الدراسة على علم باستخدام أبنائهم وسائل التواصل 

أكد  حيث  المجال،  هــذا  في  ويساعدونهم  االجتماعي 

مستخِدمون  أمورهم  أولياء  أن  الطلبة  من  بالمئة   ٨٦

نــشــطــون لــشــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. كــمــا أفـــاد 

سبعة من أصل عشرة من الطلبة بأن أهلهم يفرضون 

نــوعــًا مــن أنــــواع الــرقــابــة عــلــى اســتــخــدامــهــم لوسائل 

التواصل االجتماعي، في حين أفاد ٧٠٫٥ بالمئة منهم 

أي  بالمئة،   ٧٧٫٥ أكد  كما  اإلنترنت،  على  النشطة  حساباتهم  بجميع  معرفة  على  أمورهم  أولياء  بأن 

التواصل  منصات  على  أصدقائهم  قائمة  ضمن  يندرجون  أمورهم  أولياء  بأن  الطلبة،  ثلثي  من  أكثر 

على  للحصول  التصفح  األبناء  حرمان  إلى  األمور  أولياء  لجوء  من  اإلعالم  خبراء  ويحذر  االجتماعي. 

اتخاذ  بأهمية  ويوجهون  المحظورات،  فــي  الــدخــول  مــبــررات  تحت  والــدراســة  والمعلومات  الترفيه 

تشمل  وأطر  معايير  بوضع  االفتراضي،  العالم  عن  المترتبة  المخاطر  من  الفكرية  الحماية  إجــراءات 

التي  المخاطر  عن  والشباب  األطفال  وتعليم  لإلنترنت  والمسؤول  اآلمن  االستخدام  ممارسات  أفضل 

للتحدث  واألصدقاء  األمور  أولياء  إلى  األولى  بالدرجة  يتوجهون  الطلبة  إن  حيث  اإلنترنت.  بها  تحفل 

عن التهديدات الرقمية بمعدل ٤٢ بالمئة و٢٧ بالمئة على التوالي.

لذا فإن التفاعل اإليجابي من جانب أولياء األمور والمعلمين والمشاركة الفاعلة في الرقابة على 

التعرض  مخاطر  من  للحد  الطريق  سيختصر  إنه  حيث  جداً،  مهم  اإلنترنت  شبكة  عبر  الطلبة  نشاط 

ألي شكل من أشكال االنتهاكات اإللكترونية. وحسب الدراسة العلمية التي تؤشر لنا مستوى االندماج 

بين الطلبة وشبكات التواصل االجتماعي فإن موقع «تويتر» يحتل صدارة المنصات االجتماعية األكثر 

شعبية بين الطالب في اإلمارات بمعدل ٣٦ بالمئة، يليه موقع «فيس بوك» بـ ٢٩ بالمئة. ويتجه ٥٠ 

األصدقاء،  مع  مباشر  تواصل  على  البقاء  بغرض  االجتماعي  التواصل  وسائل  نحو  الطلبة  من  بالمئة 

ثم للدردشة والدراسة بمعدل ٢١ بالمئة و١٨ بالمئة على التوالي. وأوضحت الدراسة أن ٥ بالمئة من 

العيِّنة لم يسمح لهم باستخدام قنوات التواصل االجتماعي في المنزل، في حين أن ٥٧ بالمئة منهم 

بتحديد  يختص  ما  وفي  المدرسة.  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  إلى  الوصول  إمكانية  لهم  ال تتاح 

أهمية استخدام أجهزة الكمبيوتر، أجاب الطلبة بأن الوظائف المدرسية تحتل األولوية بمعدل ٣٠٫٥ 

بالمئة، تليها األلعاب الترفيهية بمعدل ٢٣ بالمئة ومن ثم تحميل الموسيقى ومقاطع الفيديو بمعدل 

١٨٫٧ بالمئة.

الــتــربــيــة  مـــن  ــــاس  األســ الـــهـــدف  إن 
ــة هــــــو حــــمــــايــــة أفــــــــراد  ــ ــيــ ــ ــالمــ ــ اإلعــ
األســـــــــرة واألطــــــفــــــال مـــــن األفــــــالم 
ــا،  ــرهـ ــيـ ــبـــة والـــخـــالعـــيـــة وغـ ــرعـ ــمـ الـ
إكساب  ومحاولة  التمكين  وكذلك 
تحليل  فـــي  والـــمـــهـــارات  الــمــعــارف 

المحتوى المطلوب.
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حياته  في  اإلنــســان  تواجه  التي  اإلعــالم  لضغوط  مــؤشــرات  تعد  والنتائج  اإلحــصــاءات  هــذه  إن 

يجب  التي  األساسيات  هي  وما  اإلعــالم  هو  ما  يتفهم  أن  يحتاج  جديداً  واقعًا  عليه  وتفرض  اليومية 

أن يتعلمها في مناهج التربية اإلعالمية والرقمية ليكون واعيًا لما يتعرض له وما يمارسه بالتعرض 

لوسائل اإلعالم جميعًا واإلعالم الرقمي بوجه خاص (١٧).

٣ - التعليم في العصر الرقمي

والمعرفة  العلم  لخدمة  التدريجي  والتطور  االنفتاح  من  عديدة  بمراحل  التعليمية  العملية  مرت 

إليصال  حثيث  مسعى  ضمن  علميًا  ميدانًا  الماضي  في  المحادثة  وشكلت  نجاحها،  أدوات  وتطور 

العلم والمعرفة من المعلم إلى الدارسين وفق منهج الشرح والتعليق والرد على االستفسارات، وهذه 

الــورق  من  األساسية  التعليم  أدوات  توافر  لعدم  الحالي،  منظورنا  في  بدائية  مرحلة  ضمن  جــاءت 

عن  ما  يــوم  في  تتخلى  لن  واألمــم  الشعوب  أن  وبما  قليـًال.  كــان  الــذي  الدارسين  عــدد  وحتى  والقلم 

إلى  الحالة  انتقلت  ونهوضها،  تقدمها  وراء  الكامن  السر  ويبقى  األســـاس،  الــهــدف  باعتباره  العلم 

وأدوات  والقلم  الورق  تعتمد  جديدة  تعليم  أساليب  بتناول  للتقانة  وانفتاحًا  تطوراً  أكثر  ثانية  مرحلة 

األســاس  والكتابة  الــقــراءة  واعتماد  األخـــرى  الــدراســة 

من  كبيرة  ألعــداد  وأتيح  والعلوم،  المعارف  نقل  في 

وتتبادل  المعلم  من  والمعرفة  العلم  تتلقى  أن  الناس 

انفتاحها  عن  فضـًال  التعليمية،  العملية  جوانب  معه 

المطبوعة  الــصــحــافــة  عــلــى  بــاالنــفــتــاح  الــمــرحــلــة  عــلــى 

الــتــي اعــتــبــرت مــرحــلــة جــديــدة مــن الــنــهــوض الفكري 

االنفتاح  مرحلة  الثالثة  المرحلة  هذه  وتلت  للمجتمع. 

والــكــلــيــات  الـــمـــدارس  مــن  التعليمية  الــتــجــمــعــات  عــلــى 

التجمعات  هذه  واستقطبت  بعضها،  مع  األكاديمية  والموارد  واألساتذة  الطالب  بتجمع  تميزت  التي 

الطالب واألساتذة من مسافات بعيدة، مما مكنهم من التفاعل فيها تلقائيًا. فضـًال عن تجميع وتنظيم 

أقسام  إلى  وتنقسم  الزمن  مع  تتطور  التخصصات  وكانت  تخصصية،  أقسام  في  األكاديمية  الموارد 

فرعية أكثر تخصصية. وفي هذه المرحلة كانت التقانات المتاحة هي قاعات المحاضرات والمكتبات. 

إلى  قــادت  التي  الرقمية  التقانة  بــرزت  المعلومات  تكنولوجيا  عصر  إلى  بالمجتمعات  الوصول  ومع 

التغذية  عملية  فــي  ودوره  الحالي  العصر  وصــف  ويمكن  المختلفة،  المجاالت  فــي  كبيرة  تــطــورات 

الفكرية بالعصر الرقمي، إذ إن التعليم في هذا العصر يعتمد على المدرسة اإللكترونية، حيث التقانة 

الجديدة من الحواسيب واألجهزة المرتبطة بها والشبكات، وبخاصة اإلنترنت، ستكون أدوات شائعة. 

للعصر  نتاج  إال  هي  ما  المرحلة  وهذه  التعليمية،  العملية  في  جذري  تغير  إلى  التقانة  هذه  وستؤدي 

اإللكتروني بجزئه الرقمي وما يقدمه من تقانات من خالل شرائح السيليكون وأجهزة التلفون وآالت 

تكنولوجيا  منتدى  والتعليم،»  الرقمي  «العصر  رحــال،  محمد  وصــالح  السمح  أبــو  عبد الرحمن  (١٧) حــاتــم 

<http://www.khayma.com/education-technology/index.htm>. التعليم، ٢٠١٥/٢/١، للمزيد انظر: 

الــمــعــاصــرة  الــثــقــافــة  وصـــف  يمكن 
ــراءة والــكــتــابــة  ــ ــقـ ــ بـــأنـــهـــا ثـــقـــافـــة الـ
عــن طــريــق الــوســائــط الــتــي أخــذت 
الكتابة  حقوق  على  كثيراً  تزحف 

المطبوعة.
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األلياف  تقانات  من  تستخدمه  وما  االتصاالت  ووسائل  الفيديوية والحواسب،  الفاكس والكاميرات 

الشبكة  وخاصة  العالم  حول  المعلومات، والشبكات  تخزين  الصناعية، ووسائل  واألقمار  البصرية 

العنكبوتية (اإلنترنت).

٤ - الفرق بين اإلعالم الرقمي واإلعالم التقليدي

يمكن إيجاز أهم االختالفات بين اإلعالم اإللكتروني الرقمي واإلعالم التقليدي بما يلي:

أ - المساحة الجغرافية: يمكن للموقع اإلعالمي أن يصل عن طريق اإلنترنت إلى مختلف أنحاء 

جغرافية  بحدود  مقيدة  تكون  التي  التقليدية،  اإلعــالم  وسائل  من  جداً  كبير  عدد  عكس  على  العالم، 

محددة.

ب - عامل التكلفة: يتمَيز اإلعالم الجديد بقلة تكاليفه، مقارنة باإلعالم التقليدي القديم.

ج - عنصر التفاعلية.

هنالك مميزات وفوارق فنية تفصل بين اإلعالم الرقمي واإلعالم التقليدي وهي ما يلي:

١ - اإلعالم الرقمي هو نوع جديد من اإلعالم يشترك مع اإلعالم التقليدي في المفهوم، والمبادئ 

العامة واألهداف.

٢ - اإلعالم الرقمي يتميز عن اإلعالم التقليدي بأنه يعتمد على وسيلة جديدة من وسائل اإلعالم 

الحديثة، وهي الدمج بين كل وسائل االتصال التقليدي، بهدف إيصال المضامين المطلوبة بأشكال 

متمايزة، ومؤثرة بطريقة أكبر.

المختلفة، بطريقة  اإلعالمية  اإلعالميين فرصة لتقديم موادهم  ٣ - تسهم شبكة اإلنترنت بمنح 

بين  تجمع  بطرق  وغيرها  والمطابع  البث  كمحطات  التقليدية  الوسائل  إلى  اللجوء  دون  إلكترونية 

المضمون  مناقشة  عند  والمرسل  المتلقي  بين  الحاجز  تلغي  ميزة  وهذه  والصوت.  والصورة  النص 

اإلعالمي، سواء مع إدارة الموقع أو مع متلقين آخرين (١٨).

٥ - تطبيقات الحاسوب في التعليم

وحواسب  وراديو  تلفزيون  من  المخـتلفة  الوسـائل  عبر  والصوت  بالصـور  مليء  اليوم  عالم  إن 

وجرائد ومجالت وإعالنات. ويمكن وصف الثقافة المعاصرة بأنها ثقافة القراءة والكتابة عن طريق 

العصر  يحدث  أن  المتوقع  ومن  المطبوعة.  الكتابة  حقوق  على  كثيراً  تزحف  أخــذت  التي  الوسائط 

وأكثر  نشاطًا  أكثر  يصبحوا  أن  من  الطالب  العصر  هذا  تقانات  ن  ُتمكِّ حيث  التعليم  في  ثورة  الرقمي 

استقاللية في تعلمهم. ويسمح اإلنترنت بإقامة تجمعات ذات بنى معـرفية جـديدة يمكن فيها لألطفال 

الخواص  هذه  فإن  هنا  من  اآلخــر.  من  الواحد  يتعلموا  وأن  يتعاونوا  أن  العالم  أنحاء  في  وللبالغين 

ستوفر بعض الجوانب اإليجابية اآلتية:

 Stephen C. Ehrmann, «Access and/or Quality? Redefining Choices in the Third Revolution,» (١٨)
Educom Review, vol. 34, no. 5 (1999), <http://www.educause.edu>.
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أ - ستوفر هذه الحواسب للطالب فرصة تحمل مسؤولية التعلم عن طريق االستكشاف والتعبير 

والتجربة. وهذا سينقل دور الطالب من كونه متلقنًا إلى متعلم ودور المعلم من خبير إلى متعاون أو 

ه ضمن طبيعة التعليم بالشراكة أو المشاركة الفكرية والحوارية، تلك هي سمة العصر الرقمي  موجِّ

الحالي وستتطور ألكثر من هذا مستقبـًال. حول هذه األفكار تتمحور البنية التعليمية لهذه المرحلة، 

الطالب  لتلقي  الكيفية  أيضًا  وإنما  الطالب  إلى  األستاذ  من  نقل  عملية  فقط  ليست  المعرفة  إن  حيث 

لهذه المعرفة من الناحية الذهنية. والمقترح الذي يفرض نفسه هنا يدعو إلى ضرورة إيجاد اتصال 

غنية  وسيلة  تؤمن  والبرمجة  والبناء  العمل  مثل  فالنشاطات  تعلمه:  يتم  وما  عمله  يتم  ما  بين  قوي 

للتعلم، وتمكن الطالب من حمل مسؤولية أكبر في العملية التعليمية.

تمكن  التي  الحاسبية  المحاكاة  أسلوب  الحاسب  لتقانة  الهامة  التطبيقات  هــذه  ستوفر  ب - 

أو  عالية،  المحاكاة  استخدام  حال عدم  في  بها  العمل  تكلفة  تكون  ما  ظاهرة  استكشاف  من  الطالب 

ألنها  فعالة  المحاكاة  أعمال  أن  التأكيد  ويمكن  الدرس.  خالل  بها  العمل  البتة  العملي  غير  من  يكون 

تؤمن أداة توجيه جيدة للطالب لفهم ومكالمة ما تعّلموه.

التقانات  حول  عالمي  صعيد  على  معمقة  بنقاشات  والتكنولوجيا  التعليم  مؤسسات  وتنشغل 

االتــحــاد  صعيد  وعــلــى  الــتــقــانــات.  بــهــذه  المستقبل  مــدرســة  وارتــبــاط  المجتمع  فــي  ودورهـــا  الــجــديــدة 

األوروبي  االتحاد  بأن   ٢٠٠٠ آذار/مــارس  في  لشبونة  في  اجتماعهم  منذ  دوله  رؤساء  أقر  األوروبي 

هدفًا  أمامهم  ووضعوا  بالمعرفة،  المقاد  الجديد  واالقتصاد  العولمة  عن  ناجمًا  مفاجئًا  تغيراً  يواجه 

اسـتراتيجيًا رئيسيًا هو أن يصبح اقتصاد االتحاد األوروبي األكثر منافسة ودينامية وقيادًة بالمعرفة 

أقــوى.  اجتماعي  وتماسك  وأفضل  أكثر  عمل  فــرص  مع  مستمر  بشكل  النمو  على  قــادراً  العالم،  في 

ألجل  داً  لقد استند المعنيون في االتحاد األوروبي في قرارهم المذكور إلى أن الطريق قد أصبح معبَّ

االقتصاد الجديد وللمجتمعات التي توجه بشكل متزايد بواسطة المعلومات والمعرفة، وإلى قناعتهم 

العالم،  في  األفضل  المواقع  ضمن  تأتي  أوروبــا  في  والتدريب  التعليم  أنظمة  أن  من  الرغم  على  أنه 

يخص  ما  في  وذلــك  األمريكية،  المتحدة  الــواليــات  خلف  وتقع  أساسيًا  ضعفًا  تعاني  بلدانهم  أن  إال 

عديدة  مجاالت  في  أساسي  بشكل  ذلك  ويظهر  واالتصاالت،  للمعلومات  الجديدة  التقانات  استخدام 

في  وأعــدادهــا  الحاسب  شــراء  وتكلفة  الحاسب  عبر  بالتعليم  المختصين  المعلمين  أعــداد  قلة  أبرزها 

وغيرها  آنذاك  اإلنترنت  عبر  االتصاالت  وتكلفة  بالتعلم  المتعلقة  البرمجيات  وقلة  الدراسية  الصفوف 

من المعوقات، األمر الذي دفع تلك الدول خالل ذلك المؤتمر في ٢٠٠٠ إلى مراجعة الوضع التعليمي 

الرقمي وإيجاد الحلول الالزمة.

٦ - أهداف التعليم عبر اإلعالم الرقمي

المعرفة  عــلــى  المبني  للمجتمع  والــتــدريــب  التعليم  أنــظــمــة  بــمــواَءمــة  خــاصــة  أهــــداف  وضــعــت 

شملت (١٩):

 ،(٢٠١٥ للنشر  وائــل  دار  (عــّمــان:  الرقمية  األمية  ومحو  اإلعالمية  التربية  الحمداني،  حسين  (١٩) بــشــرى 

ص ٢٢٣.
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خالل  المتعددة  الوسائط  ومــوارد  اإلنترنت  استخدام  على  المدرسين  من  كاٍف  عدد  تدريب  أ - 

سنتين.

ب - التأكد من أن المدارس ومراكز التدريب قد أصبحت مراكز محلية لتحصيل المعرفة ومتاحة 

ألي شخص.

ج - تزويد التالميذ ثقافة رقمية واسعة خالل مدة ال تتجاوز ثالث سنوات.

إن الـــهـــدف مـــن مـــبـــادرة الــتــعــلــيــم اإللــكــتــرونــي   

هـــو تــقــويــة عــــرى الـــتـــعـــاون وتــحــســيــن الــــروابــــط بين 

ــراءات والـــمـــبـــادرات عــلــى كــل الــمــســتــويــات ســواء  ــ اإلجــ

وبين  االتحاد)  ودول  والدولة  والمحافظة  (المنطقة 

المدارس،  الجامعات،  المجال:  هذا  في  المعنيين  كل 

بانتقاء  المعنيون  الــقــرار،  متخذو  الــتــدريــب،  مــراكــز 

وقد  بــأنــواعــهــا.  والــخــدمــات  والــبــرمــجــيــات  التجهيزات 

مبادرة  موضوع  في  للعمل  عمل  فــرق  ثــالث  تشكلت 

التعليم اإللكتروني لبلدان االتحاد األوروبي.

تطوراً  شهد  التعليم  أن  علمية  دراســـة  أكــدت  السعودية  ففي  العربية  المنطقة  صعيد  وعلى 

في  والطالبات  الطالب  عـدد  وبلغ  الثالثة  األلفية  مطلع  منذ  يترعرع  وأخــذ  ملموس  بشكل  متسارعًا 

من  أكثر  الجامعية  المرحـلة  تسبق  التي  للمراحـل  ميالدي)   ٢٠٠٢  -  ٢٠٠١) ـــ  ١٤٢٣/١٤٢٢هـ عام 

٦,٤ مليون، وعدد المعلمين والمعلمات واإلداريين للعام الدراسي ١٤٢٣/١٤٢٢هـ (٢٠٠٢ - ٢٠٠٣ 

إلى  لالنتقال  سنوات)   ٥ (مثـًال  منظورة  لمدة  الخطط  وضع  عند  وال بد  ألف.   ٤٠٠ بحدود  ميالدي) 

 ٥٫٢ بحوالى  سنويًا  يقدر  والــذي  أعــاله  المذكورة  لألعداد  التطور  مراعاة  من  اإللكترونية  المدرسة 

 ٢٠٠٠ العام  بعد  ما  السنوات  خــالل  أنــه  والــواقــع  لإلداريين.  و٧٫١  للمعلمين  و٢٫٤  للطالب  بالمئة 

اآللي  الحاسب  دراسة  واعتبرت  المدارس،  في  الحاسب  بتدريس  اهتمامًا  العربية  البلدان  أغلبية  أولت 

باتجاه مدرسة  خطوة جيدة  يشكل  ما  وهو  الثانوية،  لطالب المرحلة  منذ عدة سنوات  مادة إجبارية 

ممكنة  استفادة  أفضل  بتحقيق  المدرسة  لهذه  األخرى  الخطوات  استكمال  المناسب  ومن  المستقبل. 

الحاسب  استخدام  تعميم  إلــى  إضــافــة  المعرفة.  لكسب  إمكانات  مــن  الجديدة  التقانات  تقدمه  مما 

والتقانات المشار إليها في المراحل التي تسبق المرحلة الثانوية ووفق خطط معدة لهذه الغاية.

وتوصلت الدراسات العلمية المختصة بالتعليم الرقمي في عدد من البلدان إلى تنمية هذا اللون 

التعليمي باعتباره سمة العصر الحالي والمستقبلي في التطور العلمي المتقدم ومن سماته أنه (٢٠):

(١) سيؤدي إلى تغييرات أساسية في مجاالت الحياة المختلفة، ومن الضروري مواكبته بشكل 

مالئم.

(٢٠) أبو السمح ورحال، «العصر الرقمي والتعليم».

إن التربية اإلعالمية تعني التفكير 
النقدي والمشاركة النقدية وإنتاج 
ــار الــــجــــديــــدة والـــمـــعـــالـــجـــات  ــ ــكـ ــ األفـ
وطــــــــرح الــــنــــمــــوذج الــــــــذي يــتــعــلــق 
أفــراده  حياة  وبطبيعة  بالمجتمع 

وتفكيرهم.
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(٢) المدرسة اإللكترونية، بما في ذلك التعليم من بعد هي إحدى النتائج الهامة للعصر الرقمي 

وتقاناته الجديدة، وتعتبر الركيزة الرئيسية في تعليم الغد.

(حواسب  التجهيزات  والتدريب،  التأهيل  وتشمل:  متشعبة  اإللكترونية  المدرسة  متطلبات   (٣)

التحديث  واإلنترنت)،  (المحلية  الشبكات  والتعليمية)،  (التشغيلية  البرمجيات  متعددة)،  ووسائط 

ومعدالته، الخدمات والصيانة.

(٤) ضرورة االنتقال التدريجي إلى المدرسة اإللكترونية وفقًا لخطة معدة بشكل محكم، تلبي 

الحاجات الفعلية للمجتمع من النواحي المختلفة، وتكون بتكلفة معقولة وذات مردود منتظر عاٍل.

(٥) ضرورة تبني التوجهات بشأن هذه المدرسة بحيث يستفاد من التقانات الجديدة المرتبطة 

بها في المحافظة على الثقافة اإلسالمية بل وتعزيزها.

لوضع  المعنية  الجهات  فيه  تشارك  المستوى  رفيع  مهني  عمل  فريق  تشكيل  إلى  الحاجة   (٦)

الطلبة  من  المناسبة  األعداد  وتهيئة  اإللكترونية،  المدرسة  إلى  االنتقال  عملية  بشأن  الالزمة  الدراسة 

مع توفير المالكات التعليمية واإلدارية.

خاتمة

تبين من خالل هذه الدراسة أن التربية اإلعالمية بقدر ما هي أسلوب تفكير جديد في الحياة، 

إلى  يحتاج  جديد  تربوي  سلوك  فهي  األفــراد،  فيها  يتعرض  التي  المجاالت  في  التحديد  وجه  وعلى 

مزيد من الدراسة والفهم لزيادة الوعي واالقتراب من تحقيق رجع الصدى. وعلى هذا األساس توجد 

بعض النتائج يمكن ذكرها:

الجديدة  األفــكــار  وإنــتــاج  النقدية  والمشاركة  النقدي  التفكير  تعني  اإلعالمية  التربية  إن   -  ١

مشاركة  وهي  وتفكيرهم  أفــراده  حياة  وبطبيعة  بالمجتمع  يتعلق  الذي  النموذج  وطرح  والمعالجات 

حضارية من دون شك.

٢ - إن التربية اإلعالمية تعني كل عملية تعليمية تهدف إلى تلقين المواطن لكي يكون مشاهداً 

نشطًا ومستخدمًا مستقـًال وفاعـًال هامًا في العملية االتصالية. وتستند باألساس إلى طريقة التساؤل 

وإثارة الحوار لتفكيك النصوص والمعلومات.

٣ - أصبح من الالزم إدخال التربية اإلعالمية والرقمية لتكون منهجًا ثابتًا للدراسة في المدارس 

والجامعات كما هو الحال في التربية اإلسالمية والفنية، وتفعيل جهود البعض في ذلك ألنه سيسهم 

في تفعيل مسألة التواصل المعمق وإثراء الثقافة اإلعالمية بين جميع الناس.

كل  تــتــشــارك  أن  اســتــوجــب  ــالم  واإلعــ االتــصــال  بتكنولوجيا  لــحــق  الـــذي  الــتــطــور  ضـــوء  فــي   - ٤

أن  يجب  التي  المبادئ  على  للتركيز  المدني  المجتمع  ومنظمات  واألكاديمية  اإلعالمية  الفعاليات 

يتصف بها اإلعالم الجديد وبما يخدم مصلحة المجتمع وتنويره.
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بالمعلومات  الجماهير  عقول  لتغذية  الحقيقي  الــرافــد  والرقمية  اإلعــالمــيــة  التربية  تمثل   -  ٥

واألفكار وتحقيق مبتغاها وتجسيد اتجاهاتها في ذات الوقت، كما ثبت أن للصورة فيها أثراً بالغًا في 

التراسل وإثارة رؤية التحليل العلمي.

مهارة  الجمهور  بتعليم  يختص  جديداً،  عالميًا  اتجاهًا  تمثل  والرقمية  اإلعالمية  التربية  إن   -  ٦

والمعتقدات  القيم  في  المؤثرة  والسلطة  األكــبــر،  الموجه  أصبح  األخير  لكون  اإلعـــالم،  مع  التعامل 

والتوجهات والممارسات.

والــصــورة،  النص  تحليل  في  بل  والكتابة  الــقــراءة  في  ليس  أميًا  يكون  أن  يكاد  المجتمع   -  ٧

وكذلك أميًا في التعامل مع تقنيات اإلعالم واالتصال (الرقمنة)، لذا فالتربية اإلعالمية والرقمية تمثل 

خطوة لتعليمهم وتخليصهم من هذه األمية ⬜

ً صدر حديثا

الفكر الواقعي عند ابن خلدون

تفسير تحليلي وجدلي لفكر ابن خلدون في بنيته ومعناه

ناصيف نّصار

زالزل  مـــن  الـــعـــربـــي  الـــوطـــن  يــشــهــده  مـــا  ظـــل  فـــي 

المعاصر  الفكر  يقف  واجتماعية  واقتصادية  سياسية 

ــاجـــة ضــــروريــــة إلـــى  عــــن فــهــمــهــا، تـــغـــدو الـــحـ عــــاجــــزاً 

قــراءًة  العربي  والفلسفي  الفكري  التراث  قــراءة  إعــادة 

تحاكي  مــعــرفــيــة  مــنــظــومــة  بــنــاء  فــي  تــســاهــم  تــاريــخــيــًة 

ي ي

فهم  على  بالتالي  وتساعد  المعاصرة،  العرب  قضايا 

غير  الــعــودة  وتــواجــه  بــهــم،  تعصف  الــتــي  الـــزالزل  تلك 

وقــوداً  تمثّل  باتت  التي  الديني  الــتــراث  إلــى  العقالنية 

ي

لتلك العواصف. من هنا تغدو إعادة قراءة ابن خلدون 

من مشروع  أساسياً  في هذا الكتاب، الذي يمثّل جزءاً 

طريقة  وفـــق  والــنــهــضــوي،  الــفــلــســفــي  نــصــار  نــاصــيــف 

لقيمة  إحياٍء  مجرد  ال  التراث،  مع  التعامل  في  جديدة 

تاريخية بل إنها الخطوة األشد مالءمة لتسريع عملية 

من  أو  الــذات  هذه  مدح  من  بعيداً  الــذات،  إلى  التعرف 

منه  االنطالق  يمكن  الذي  الموقع  إلى  والعودة  جلدها، 

لتكوين وعي تاريخي جديد والستيعاب مفاهيم اليوم 

مقدمة  تشكل  التي  واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  في 

لها.  ابن خلدون تأسيساً 

ي

٤٠٠ صفحة

الثمن: ٢٠ دوالراً 

أو ما يعادلها


