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يعج العامل عامة والوطن العريب خاصة بالعديد من املؤثرات اليت تـؤثر علـى سـلوكيات                

ل اإلعالمية واملعلوماتية واليت أضـحت يف وقتنـا         ومنها الوسائ ؛ ومعتقدات وأخالقيات أفراد اتمع   

احلاضر متعددة وكثرية ق فمن املذياع بدأ العامل ومن مث تدرج إىل التلفاز مث احلاسـوب مث للـهاتف                   

غـدا لزامـا    ، إليهااحملمول وتقنياته واالنترنت وبراجمه ، ومع انتشار تلك الوسائل وسهولة الوصول            

  الطفرة يف العامل التقين، فما يتعرض إليهعلينا أن نواجه ما حتويه تلك 

 
الفرد يف اتمع يوميا من خالل تلك الوسائل أكرب بكثري مما قد يستمع إليـه يف صـفوف                  

، ومنه الكثري ما يتعارض مع مـا يطرحـه          األفراد عقلياته ونفسيات    إىلوأسرع للوصول   . الدراسة  

.  ضربا من ضروب اخليال أصبح اآلن واقعـا        فما كان يف املاضي   . وأخالقياتاملربون من سلوكيات    

فوسائل اإلعالم واملعلومات حتمل الكثري من املعلومات واليت حتمل يف طياا العديد من قيم واجتاهات               

 .فلم يعد ألي من اخلصوصيات مكان يف هذا العامل املفتوح . الذين قاموا بنشرها
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تلك الوسائل ، فاخذ كل قطب منـه يستشـري           إن العامل قد أيقن خطورة ما يدور حوله يف        

يئات واملؤسسات   اهل آراء الكثري من    إىل، مستندا   املقبلةاآلخر، ويكيف أدواته ملواجهة حتديات املرحلة       

 تفند  أن شعوا جيب    إىلواخلرباء يف هذا اال الذين اتفقوا على أن مثة الكثري من الرسائل اليت توجه               

وتدرس وتوجه بالشكل الذي يعي فيه املتلقي ما دف إليه تلك الرسائل ، بفكر ناقد وخيـال واع،                  

 يف كثري من املناسبات حنو ما يطلـق         فاجتمع العامل ونظم أوراقه، وحتدث     » معلومةيفقه مغزى كل    

من منظور أما جيتمعـان     )) التربية((بدل  " الدراية" واملعلوماتية أو إطالق لفظ      اإلعالميةعليه التربية   

حول معىن علم ومعرفة الشيء مع االجتهاد، ومن منطلق ليست اخلطـورة يف العـدد الكـبري مـن        

يوميا، ولكن النوعية من املعلومات اليت تسطر يف وسائل          الساعةاملعلومات اليت تنساق إلينا على مدار       

ومن خالل ما يعقد من فعاليـات يف        . اإلعالم، وكذلك السهولة يف وصول املعلومة إىل أفراد اتمع        

 املوجهة إىل اليونسكو تعريف التربية اإلعالمية       ١٩٩٩هذا اال فقد جاءت توصيات مؤمتر فيينا عام         

 الـيت ) كلمات ورسوم وصور ثابتة ومتحركة    ( مجيع وسائل اإلعالم االتصايل      التعامل مع " على أا   

 توصيات ملنظمـة    ٢٠٠٢، كما وجه مؤمتر أسبانيا عام       "تقدمها تقنيات املعلومات واالتصال املختلفة    

 وأهدافـه السياسـية   اإلعالمـي التعرف على مصادر احملتوى     ((اليونسكو معرفا التربية اإلعالمية ب      

والتجارية والثقافية والسياق الذي يرد فيه، ويشمل ذلك التحليـل النقـدي للمـواد              واالجتماعية  

اإلعالمية وإنتاج هذه املواد وتفسري الرسائل اإلعالمية والقيم اليت حتتويها، ويضيف أن هذا املفهـوم               

ل يرتبط بالتعليم والتعلم عن اإلعالم ووسائله املختلفة وليس جمرد عملية تعليمية عن طريـق وسـائ               

املقدرة علـى   (( فيعرف التربية اإلعالمية بأا    ٢٠٠٣  CMLمركز الثقافة اإلعالمية     وأما)). اإلعالم

 مبا  والوعي من الرسائل اإلعالمية، واملقدرة على االختيار وتوجيه األسئلة          الشخصيتفسري وبناء املعىن    

ملركز على الضـرورة    ، ،كما أوضح ا   )جيري حول الفرد بدال من أن يكون سلبيا ومعرضا لالختراق         

 :امللحة للتعامل مع هذا املصطلح اجلديد مستعرضا األسباب التالية 

 عن أغلب اخلربات اليت على أساسها نقوم ببناء         ة الرسائل اإلعالمية تبين واقعا فهي مسؤول      -

وهي اليت تعطينا على حنو كبري إحساسنا بالواقع، والكثري من وجهات نظرنا            . فهمنا الشخصي للعامل  

 مبنية على أساس تلك الرسائل اليت مت بناؤها مسبقا وحتمل اجتاهات ووجهات نظر قررت مسبقا
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 مجيع الرسائل اإلعالمية مبنية بوساطة فرد أو هينة، واملتلقي ال يشاهد أو يسـمع مـا مت                  -

  .قبولهرفضه من صور أو كلمات أثناء بناء الرسالة اإلعالمية، وإمنا يسمع أو يشاهد ما مت 

 الرسالة اإلعالمية طبقا لعوامل فردية وحاجات شخصية وخلفيـة          يفتلقي يناقش املعىن     امل -

وهذا يعين أن أفرادا خمـتلفني تتكـون لـديهم خـربات            .  ومنظومة القيم اليت توجه سلوكه     ثقافية

 .وانطباعات خمتلفة من الرسالة اإلعالمية الواحدة

ة، وثقافية واجتماعية وسياسية، وحتمل قيمـا      حتتوي الرسائل اإلعالمية على مضامني جتاري      -

 .ورسائل أيديولوجية ووجهات نظر

وىف الوقت احلافر وملزيد من التصنيف والتحديد مت إدراج مصطلح التربية املعلوماتية، وذلك             

ملا أحدثه التطور يف هذه التقنيات، الذي ميزها عن باقي وسائل اإلعالم من خالل الوصول إىل األفراد                 

نقل املعلومات، وقوة التأثري، فالتربية املعلوماتية تشتمل على قدرات ومهـارات اسـتخدام             وسرعة  

  تكنولوجيا املعلومات
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د البناء، فهم مترابطة ومتداخلـة مـع مصـطلح التربيـة            واالتصال مع تنمية مهارات النق    

 .اإلعالمية، لذا أصبح اآلن يطلق عليها التربية اإلعالمية واملعلوماتية

من ذلك وجهت اليونسكو العديد من الرسائل ملواجهة الرسائل اليت تبث من وسائل اإلعالم              

طالبت اليونسكو بضرورة إعداد    ١٩٨٢ففي عام   . والتأثريات اليت ميكن أن حتدثها يف األجيال القادمة       

وعملـت كـثريا خـالل      . النشء للحياة يف عامل يتميز بقوة الوسائل املصورة واملكتوبة واملسموعة         

السنوات املاضية حنو التطوير والتحديث يف التربية ملواجه التطورات يف جمال االتصال واملعلومات من              

فع ألفراد اتمع ومنه ما هو دون ذلك، فعملـت          خالل فكرة أن يف وسائل اإلعالم ما هو مفيد ونا         

املنظمة خالل السنوات األخرية على إعداد منهاج للتربية اإلعالمية واملعلوماتية، حيث ضم املنهج بني              

 :دفاته مرفوعني عريضني مها

 أفـراد  - الطلبـة  -املعلمني( مساعدة اإلفراد إىلالوعي اإلعالمي و الوعي املعلومايت يهدف  

على االستمتاع حبقوقهم من حيث حرية البحث والوصول إىل املعلومة، وكيفية تلقي الرسائل             ) اتمع

 واملعلوماتية بفكر ناقد، ويعترب هذا املنهاج ضمن إستراتيجية شـاملة للتربيـة اإلعالميـة               اإلعالمية

ساسـيات  واملعلوماتية دف إىل تكون جمتمعات مثقفة إعالميا ومعلوماتيا، وتثقيـف اتمعـات بأ            
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املعلومات واإلعالم وتطوير التعاون الدويل اخلامس بالتربية اإلعالمية واملعلوماتية واليت مـن ضـمن              

وتكوين شبكة  . عناصرها االستراتيجية إعداد إطار عاملي حول مؤشرات التربية اإلعالمية واملعلوماتية         

داد سياسات واسـتراتيجيات    جامعية للتربية اإلعالمية واملعلوماتية، وكذلك وضع أسس ومبادئ إلع        

مركز دويل   التربية اإلعالمية واملعلوماتية الوطنية على حسب كل دولة وخصوصياا، وكذلك تأسيس          

 .لتبادل املعلومات بشأن التربية اإلعالمية واملعلوماتية

وختاما نرى اختالف منط احلياة يف السنوات األخرية، والعامل أصبح يسـبح يف مسـاحات               

يس يف واقع ملموس، ال حدود له من العالقات واملساحات واألفكار ال منلك يف السيطرة               افتراضية، ول 

تكاد تكون بال فائدة أو تأثري مع ما يشهده العلم مـن تقـدم يف هـذا     . عليه إال القليل من األدوات    

ـ            ففي لب وسائل اإلعالم واملعلومات ما     . اال ه هو ذات قيمة علمية مفيدة، ومنه ما ال يعـدو كون

فأدوات التواصل االجتماعي عـرب     . أفكار فرديه ومعتقدات من أهواء شخصيه أراد ناشرها تروجيها        

الشبكة العنكبوتية تلعب اليوم دورا كبريا يف التأثري على معتقدات وأفكار اجليـل احلـايل، وهـذه                 

همة حضـارية   األدوات كمثيالا مل تأيت لتذهب بل لتبقى وتتطور، إن إعداد األجيال القادمة هلى م             

سؤولية اجتماعية، علي عاتق كل مرب ومسئول، لذا جيب أن نفقه أبناء جيلنا احلايل ملا قد يـدور                  مو

حوله من رسائل عرب تلك األدوات، متسلحني بفكر ناقد، مستخدمني يف ذلـك أسـاليب التربيـة                 

 .احلديثة
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