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التربية االإعالمّية في الف�شاء الرقمي

تبا�شير ثورة تربوية 

اأ.د. علي اأ�ضعد وطفة *
»االإعالم والتربية جناحا طائر ال تحلق اأمة من االأمم اإال بهما«

»اإن االأمر الوحيد الذي نوؤمن به حول الم�ضتقبل هو اأنه �ضيكون خيالياً تماماً«

 اآرثر. �ص كالرك – لمحات عن الم�ضتقبل 

مقدمة
يكاد يك�ن هناك اإجماع بين المفكرين والباحثين على اأن الإعالم بلغ ذروته في 
مجال ال�صيطرة والهيمنة على مختلف مظاهر ال�ج�د الجتماعي والثقافي للب�صر 
في الحياة الإن�صانية المعا�صرة، فقد اأ�صبحت و�صائل الإعالم منظ�مة من الأدوات 
التي يتحقق بها وج�د النا�س في اأدق تفا�صيل حياتهم وممار�صاتهم الي�مية؛ اإذ 
الإلكترونية  الإعالم  و�صائل  غير  من  الحياة  ا�صتقامة  نت�ص�ر  اأن  الي�م  يمكن  ل 
التي نعتمد عليها في ت�ا�صلنا وتفاعلنا مع مختلف اأوجه ال�ج�د ومظاهر الحياة 
ل  حيث  بق�ة  نف�صها  تفر�س  ال��صائل  هذه  اأن  اأي�صًا  ال�ا�صح  ومن  الجتماعية. 
اأن يمار�س ف�صاًل واحدًا من ف�ص�ل حياته دون العتماد على  الإن�صان  ي�صتطيع 
و�صائل الإعالم، بدءًا من المنزل مرورًا بال�صارع و�ص�ًل اإلى مكان العمل. ويمكن 
الفرد  ي�صتخدمها  التي  الت�صالية  وال��صائل  البرامج  من  هائاًل  عددًا  ن�صرد  اأن 

* اأكاديمي يعمل في جامعة الك�يت/�ص�رية.
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(GPS) برامج المعل�مات عن  في حياته الي�مية مثل: جهاز تحديد التجاهات 
اأ�صكال  وكل  البطاقات  �صراء  البنكية،  والعمليات  البنكية  الح�صابات  الطق�س، 
ال�ج�د  األف  من  المجالت  كل  في  المكتبية،  البرامج  ا�صتخدام  ومنها  الت�ص�ق، 
مثل:  الق�صايا  من  كبيرًا  عددًا  لي�صمل  يمتد  وهذا  يائه،  اإلى  وال�ظيفي  العلمي 
ا�صتخدام مختلف و�صائل الت�ا�صل الجتماعي، كال�صراء في الأ�ص�اق، وا�صتخدام 
في�س  من  غي�س  وهذا  وال�صالت،  والبارات  المطاعم  في  الإلكترونية  الأجهزة 
الح�ص�ر الإعالمي في مجال الحياة. ومع هذه ال�ص�رة يبدو فيها اأن الفرد الذي 
على  ال�ظيفية  القدرة  �صيفقد  وت�ظيفها  ال��صائل  هذه  ا�صتخدام  من  يتمكن  ل 
الحياة في الع�صر الحديث، وقد يك�ن قا�صرًا عن التكيف، وقد يحتاج اإلى اإعادة 
تاأهيل ثقافي اإعالمي لفترات زمنية قد تق�صر اأو تط�ل، فالميديا اأ�صبحت اأ�صبه 

بالأوك�صجين الذي يمنحنا القدرة على ال�صتمرار في الحياة)1(. 

لأنها  �صرورية،  اأ�صبحت  الرقمية  التكن�ل�جيا  اإن  الق�ل  بمكان  البداهة  ومن 
تمكننا من جعل الأ�صياء �صهلة وممكنة باأق�صى درجة من ال�صرعة والفعالية، وهي 
تخت�صر ال�قت وتك�صر اإرادة الزمان وتحت�ي المكان، كي تجعل حياتنا اأكثر جماًل 
اأنه من �صروب  ُيعَتَقد  اأن  ومتعة وا�صتقرارًا، وهي ف�ق ذلك كله ت�صنع ما يمكن 

الم�صتحيل. 

عليه  اأطلق  م  تقدُّ من  الرقمية  والت�صال  الإعالم  و�صائل  حققته  ما  اأهمية  ومع 
الث�رة التكن�ل�جية تارة وث�رة المعل�مات مرة وث�رة الميديا والرقمية تارة اأخرى. 
فاإن هذه الميديا ما زالت ت�صحقنا بن�ع من الث�رة المتمردة الم�صتمرة في اإحداث 
مع  بداأ  اإعالميًا  تط�رًا  الإن�صانية  �صهدت  لقد  والإلكترونية.  الرقمية  المعجزات 
الكتاب وال�صحافة، مرورًا بالرادي� والتلفزي�ن والحا�ص�ب، ثم الإنترنت، فالث�رة 
الحادي  القرن  بداية  في  الحياة  وج�ه  نف�صها في مختلف  التي فر�صت  الرقمية 

والع�صرين. 
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والن�صر  الإبداع  اإمكانات  من  عليه  تنط�ي  بما  الرقمية  الث�رة  اأن  المذهل  ومن 
والت�ا�صل الإلكتروني فتحت الباب على م�صراعيه ل�لدة برمجيات رقمية هائلة 
الذكية  اله�اتف  فر�صتها  التي  فالأج�اء  الحياة.  مجالت  مختلف  في  ومتجددة 
وفي  لحظة  اأي  في  الإنترنت  مع  الحّر  والتفاعل  بالت�ا�صل  ت�صمح  التي  المتنقلة 
الحياة.  مجالت  مختلف  في  الإعالمية  الهيمنة  ت�صريع  على  عملت  مكان،  اأي 
وتح�لت  انقالبات  اإلى حدوث  اأدى  الم�صتمر  الجديد  التط�ر  هذا  فاإن  ثم  ومن 
والجتماعية  الثقافية  الم�صت�يات  الإن�صانية في مختلف  الحياة  هائلة في مجال 
والقت�صادية، وهذا كله اأدى اإلى ث�رة م�ازية في العقليات والذهنيات والفل�صفات 
لنهائية  تطبيقات  الي�م  تملك  الذكية  اله�اتف  اأن  البيان  عن  وغني  الإن�صانية. 
تف�ق حدود الت�ص�ر في مختلف مجالت الحياة وال�ج�د في مجالت المطاعم 
ما يخطر على  كل  وي�صمل ذلك  وال�صفر،  وال�ظائف  والبن�ك  وال�صفر  وال�صياحة 
مجالت  ذلك  وي�صمل  معا�صرة،  اإن�صانية  وتطلعات  ورغبات  حاجات  من  البال 
العل�م والمعرفة ول�صيما تعلم اللغات الأجنبية وا�صتخدامها في عمليات الت�ا�صل 

�صمن برامج فائقة الذكاء. 

وخ�صائ�س  وف�صائل  ف�ائد  من  الرقمية  الإعالم  و�صائل  مه  ُتقدِّ ما  اأهمية  ومع 
واإمكانات تغني الحياة وتثمر، فاإن الأمر ل يخل� من �صع�بات وتحديات و�صلبيات. 
للمجتمع  تحديًا  ت�صكل  الرقمية  الإعالم  و�صائل  في  ال�صلبية  الج�انب  وهذه 
التحديات  وهذه  والثقافة.  وال�صيا�صية  القت�صاد  على  ين�صحب  وهذا  والأفراد، 
اأف�صل  في  تتمثل  جديدة  وح�صارية  ثقافية  مطالب  ذاتها  في  تفر�س  الإعالمية 
حيث  المجتمع،  في  والأفراد  للم�اطنين  الإعالمية  الكفاءة  ت�فير  في  وج�هها 
اأ�صبحت عملية ت�فير هذه الكفاءة والثقافة الإعالمية اأحد اأهم متطلبات الع�صر 
اأع�صاوؤه  يمتلك  ل  الذي  المجتمع  اأن  يعني  وهذا  والع�صرين،  الحادي  القرن  في 
وعيًا اإعالميًا وخبرات ومهارات كافية في مجال الإعالم �صيك�ن مجتمعًا منفتحًا 
على المخاطر التي تهدد وج�ده وكيانه، ومن ثم فاإن بناء ال�عي الإعالمي للفرد 
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والمجتمع من جهة ووج�د نظام اإعالمي متط�ر وفعال من جهة اأخرى ي�صكالن 
معًا في تفاعلهما �صمام الأمان للديمقراطية ومهادًا للتط�ر القت�صادي والثقافي 

في المجتمع الحديث. 

والث�رة  الحديثة  الإعالم  و�صائل  تط�ر  اأن  ن�صتنتج  الروؤية  هذه  على  وتاأ�صي�صًا 
مختلف  في  التعليمية  الأنظمة  اأمام  كبيرة  تحديات  يطرح  الم�صتمرة  الرقمية 
البلدان والقارات، ومن الم�ؤكد اأن الأطفال عندما يدخل�ن المدر�صة للمرة الأولى 
تك�ن لديهم بع�س الخبرات والمعارف ح�ل الميديا وو�صائل الإعالم. ومع اأهمية 
ما ي�جد لديهم فهم غالبًا ما ي�اجه�ن بع�س ال�صع�بات في التعامل مع الميديا 
وهذه ال�صع�بات التي ت�صغلهم تتجلى في �ص�رة ت�صاوؤلت قلقة ومت�ترة، وهنا تبرز 
اأهمية معالجة هذه ال�صع�بات ومقاربة هذه الت�صاوؤلت من اأجل خف�س م�صت�يات 
الت�تر وتحقيق الت�ازن النف�صي والمعرفي عند الأطفال من اأجل �صالمة نم�هم 

ال�صخ�صي. 

و�صائل  مختلف  مع  المنزل  في  الطلبة  يت�ا�صل  حافل  مدر�صي  ي�م  ق�صاء  بعد 
الإعالم ل�صتك�صاف الم��ص�عات التي تطرح في الف�ص�ل والقاعات. ومثل هذا 
الطلبة  لدى  والتدريب  التعلم  م�صيرة  يعزز  ال��صائل  لتلك  المعرفي  ال�صتج�اب 
قبل ع�دتهم ثانية اإلى المدر�صة. ومن اأجل مجاراة هذه الفعالية المعرفية التي 
اأن تحقق في  المدر�صة  الإعالمي ب�ص�رة م�صتمرة يجب على  الت�ا�صل  يفر�صها 
تحت  فيها،  المعلمين  ودور  عملها  وو�صائل  مناهجها  في  جذرية  تح�لت  ذاتها 
تاأثير الح�ص�ر الكا�صح ل��صائل الإعالم في مختلف ج�انب الحياة الترب�ية. وهذا 
التط�ر الجديد في عالقة الأطفال ب��صائل الإعالم اأحدث تغيرًا طفريًا في دور 

المدر�صة ووظيفتها ومنهجها ودورها الجتماعي. 

ويبدو الي�م وفي �ص�ء ما تقدم، اأنه ل يمكن الف�صل بين و�صائل الإعالم الرقمي 
الجديد وبين العملية الترب�ية التي اأ�صبحت برمتها تحت رهان الث�رة الرقمية، 
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في  التط�ر  منطق  يفر�صها  حي�ية  �صرورة  الطرفين  بين  الرتباط  اأ�صبح  حيث 
تعيد  اأن  المدر�صة  الت�ا�صل يفر�س على  نعي�س فيه. وهذا  الذي  الرقمي  الع�صر 
و�صائل  ف�صاءات  ا�صتج�اب  على  قدرتها  تث�ر  واأن  عملها،  منهجيات  في  النظر 
الإعالم فهمًا ودرا�صة ودراية؛ من اأجل ت�ظيفها في العملية الترب�ية وال�صتفادة 
من مختلف المزايا المعرفية والعلمية التي تتميز بها على نح� متب�صر وحكيم. 
�ص�رة  ياأخذ  ترب�يًا  وت�ظيفها  الإعالم  ل��صائل  المعرفي  ال�صتج�اب  هذا  ومثل 
تمكين  في  ترب�يًا متخ�ص�صًا  ومنهجًا  ب��صفها طاقة معرفية  الإعالمية  التربية 
الأطفال من ال�عي النقدي ب��صائل الإعالم وال�صيطرة على عملية التفاعل القائمة 

بين الطفل وبينها بما يخدم عملية نم� الطف�لة وبناء الإن�صانية في الإن�صان. 

1- الف�ضاء االفترا�ضي 
ات�صمت العالقة بين التربية والإعالم تاريخيًا بطابعها الإ�صكالي، اإذ لطالما كانت 
من  كثيرًا  ويطلق  وال�صخب  وال�صجيج  الف��صى  يثير  م��ص�عًا  الإعالم  و�صائل 
المخاوف الجتماعية والقلق. وينبئنا تاريخ و�صائل الإعالم باأن ال�صخب والت�تر 
والخ�ف والقلق الجتماعي اقترن مع كل ظه�ر جديد لأي و�صيلة اإعالمية جديدة، 
اإلى الحا�ص�ب  وكانت البداية مع ظه�ر ال�صحافة ثم الرادي� والتلفزي�ن و�ص�ًل 
والإنترنت والث�رة الرقمية. فكل اإبداع جديد في مجال و�صائل الإعالم كان ي�اجه 
التاأثير  اأ�صا�س  التي تق�م على  ال�صك�ك والرف�س والنتقادات  م�جة �صادمة من 

المت�قع والمفتر�س لهذه ال��صائل في عق�ل الأطفال والنا�صئة وال�صباب. 

ف�صاًء  اإبداعاتها  مختلف  وفي  ت�صافرها  في  الإعالم  و�صائل  اأ�صبحت  والي�م 
التفاعل  اأوجه  مختلف  في  حي�ية  �صرورة  وغدت  الإن�صاني،  وج�دنا  يحت�صن 
الإن�صاني في مختلف الم�صت�يات الثقافية والعلمية والمعرفية. وفي معترك هذا 
بداأت  والنا�صئة  الأطفال  حياة  في  الإعالم  ل��صائل  والفاعل  المكثف  الح�ص�ر 
ج�انب  مختلف  في  وج�هريًا  وج�ديًا  متطلبًا  نف�صها  تفر�س  الإعالمية  التربية 
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الحياة الترب�ية والجتماعية؛ اإذ ل بد لهذا الجم�ح الكبير في الث�رات الرقمية 
اأن يلجم عمليًا عبر حالة من ال�عي الذي ي�صكل �صرورة ترب�ية لتمكين الأطفال 
هذه  وفي  الهائل.  الرقمي  الإعالمي  »الت�ص�نامي«  هذا  م�اجهة  من  والنا�صئة 
الأج�اء المتجددة لالإعالم الجديد وتحدياته المتنامية تاأخذ التربية الإعالمية 
عليها  يجب  حيث  الجديد،  والإعالم  الأطفال  بين  العالقة  تنظيم  في  وظيفتها 
فهمًا  الجديدة  المعطيات  مع  التعامل  على  الأطفال  قدرة  تعزيز  على  تعمل  اأن 
ب�ص�رة  الإعالمية  للمبادرة  ت�ؤهلهم  اأن  عليها  يجب  كما  وممار�صة،  وا�صتيعابًا 
ذاتية حرة تمكنهم من ال�صع�ر بال�صتقالل والم�ص�ؤولية بعيدًا عن اإمالءات الكبار 

واأوامرهم ون�اهيهم. 

وتاأ�صيل  ال�صتقالل  روح  بتنمية  تق�م  تك�ن،  اأن  يجب  كما  الإعالمية،  فالتربية 
واإمكاناتهم  وم�صاعرهم  م�اهبهم  تنمية  على  وتعمل  لالأطفال،  النقدية  القدرة 
في  ونقدية  اإبداعية  ب�ص�رة  اأدوارهم  اأداء  على  قادرين  يك�ن�ا  كي  المعرفية، 
م�اجهة العالم الفترا�صي الذي يحت�صنهم. وهي في �صياق هذا الدور الترب�ي 
الفعل  على  قادرين  اأحرار  م�اطنين  بناء  على  طبيعية  وب�ص�رة  ج�هريًا  تعمل 
الرقمية  الإعالمية  التكن�ل�جيا  فيه  تتغ�ل  زمن  في  لل�عي،  الحرة  والممار�صة 

ويتجذر العالم الفترا�صي كاإطار عام لل�ج�د والحياة الإن�صانية. 

في  م�صب�قة  غير  ات�صالية  مهارات  يتطلب  رقمي  ف�صاء  في  نعي�س  الي�م  فنحن 
ت�ا�صل  في  الندماج  اأي�صًا  والأفراد  الأطفال  على  يترتب  اإذ  الإن�صاني،  التاريخ 
ال�اقع  ويتطلب هذا  الجتماعية.  والحياة  ال�ج�د  افترا�صي مع مختلف مظاهر 
ن  الفترا�صي تنمية القدرات والمهارات والكفاءات والخبرات والمعارف التي تمكِّ
التجديد،  معطيات  مع  والتكيف  ال�ج�د،  في  ال�صتمرار  من  المعا�صر  الإن�صان 
وامتالك القدرة على تنمية ذكائه وقدراته العقلية النقدية في عالم يتفتق فيه 
اإبداعات  �ص�رة  في  متجلية  الفترا�صية  العبقريات  معه  وتتفتح  الرقمي  الذكاء 
تكن�ل�جية رقمية ذكية تف�ق الخيال الإن�صاني المتقدم في قدرته الإعجازية على 
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ت�ليد المعاني والدللت واإبداع ال�ص�ر. اإنه ذكاء �صيبراني يف�ق حدود الت�ص�ر، 
تنمية ذكائه ل�صتيعاب هذا  م�صتمرة على  ب�ص�رة  يعمل  اأن  الفرد  ويفر�س على 
من  الي�مية،  الحياة  وتنظيم  الذكية  التكن�ل�جيا  مع  والتكيف  الرقمي  النفجار 

خالل ال�عي بكل الحتمالت الناجمة عن هذا الت�ا�صل في العالم الفترا�صي. 

فالإن�صان المعا�صر يعي�س في ف�صاء اإعالمي تنتظم فيه العالقات الإن�صانية �صمن 
�صبكات اإعالمية رقمية وا�صعة ت�ؤثر في مختلف مظاهر الحياة الإن�صانية، وتتيح 
اأخبار  من  العالم  هذا  في  يدور  ما  كل  الب�صر  بلمح  يعرف  اأن  المعا�صر  للفرد 
واأحداث ونزاعات وحروب في الم�صت�ى الجتماعي وال�صيا�صي. والنا�س يعي�ص�ن 
الي�م في هذا العالم الفترا�صي الذي يتجلى في مختلف اأ�صكال و�صائل الإعالم 
عبر عمليات التفاعل المذهل مع ال��صائط الرقمية الحديثة في مجال ال�ص�رة 
والكلمة والطيف والل�ن والم�ؤثرات الأخرى. وي�صكل هذا الف�صاء المتزامن باأبعاده 
الثالثية المادية والإعالمية والفترا�صية من�صة فعلية لحياتنا الي�مية، في مجال 
التي  الجتماعية  العالقات  مجال  في  كما  والثقافة  وال�صيا�صة  والعمل  التربية 
د  ب المعقَّ ينتظم فيها النا�س والأفراد. وفي هذا الف�صاء الرقمي الثالثي المركَّ
والتكيف  اأنف�صنا  ت�جيه  على  قادرين  نك�ن  واأن  ال�ج�د،  متطلبات  نعي  اأن  علينا 
اأن  الي�م  الم�ؤكد  ومن  والم�ص�ؤولية.  الحرية  باإح�صا�س  مفعمة  اجتماعية  بطريقة 
اأبعاد الث�رة الرقمية  هذا التكيف يتطلب اإحداث ث�رة ترب�ية اإعالمية لم�اجهة 

ومعطياتها المعرفية في مختلف الم�ؤ�ص�صات الترب�ية والجتماعية القائمة. 

2- في ماهية التربية االإعالمية 
مع  الت�ا�صل  على  »القدرة  ب��صفها  الإعالمية  التربية  الأوروبي  التحاد  ف  يعرِّ
وي�صمل  نقدي.  نح�  على  وتقييمها  المختلفة  م�صامينها  وفهم  الإعالم  و�صائل 
الإعالمي في مختلف  الف�صاء  وا�صتيعاب مختلف مك�نات  التمكن من فهم  هذا 
تجلياته المتمثلة في التلفزي�ن وال�صينما والرادي� والفيدي� والم�اقع الإلكترونية 
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الرقمية،  البيئة الفترا�صية  الفيدي� ومختلف ج�انب  واألعاب  والإعالم المطب�ع 
وال�ص�ر  الن�ص��س  في  تتمثل  التي  المعل�ماتية  الم�صامين  مختلف  ي�صمل  كما 
وال�ص�ت والر�صائل التي ت�صكل جانبًا مهمًا من ج�انب الحياة الثقافية الإن�صانية 

المعا�صرة« )2(. 

ويمكننا تعريف التربية الإعالمية باأنها عملية ترب�ية تهدف اإلى تمكين النا�صئة 
على  القدرة  من  وتمكينهم  الإعالم  و�صائل  مختلف  مع  العقالني  الت�ا�صل  من 
فهم الر�صالة الإعالمية وتحليل م�صامينها بروح نقدية، وتعمل على ت�ليد حالة 
مختلف  في  الإعالمية  الم�صامين  ومختلف  النا�صئة  بين  النقدي  الت�ا�صل  من 
وتعاقب  ال��صعيات  مختلف  في  النقدي  للفح�س  واإخ�صاعها  الإعالم  و�صائل 
الحالت. وهي وفق هذه الدللة لي�صت مجرد عملية ت�ا�صل مع و�صائل الإعالم، 
تلك  اإزاء  كبيرة  بدرجة  العام  النقدي  الجتماعي  ال�عي  ت�صكيل  اإلى  �صعي  بل 
حيث  الي�مية،  الحياة  مظاهر  مختلف  في  وذلك  الثقافية  وم�صامينها  ال��صائل 
ت�صمل الر�صالة الإعالمية مختلف الم�صامين الإعالمية المتاحة، مثل: الأفالم، 
والن�ص��س، والم�اقع الإلكترونية، وال�ص�ر، والفيدي�هات، وكل ما تتيحه ال�صبكة 

العنكب�تية من برمجيات واأخبار وبروباغاندا)3(. 

ويمكن الق�ل اإن التربية الإعالمية تاأخذ �ص�رة تربية نقدية للم�صامين الإعالمي 
من اأي ن�ع كانت )مكت�بة، مقروءة، م�ص�رة، متلفزة... الخ(، وهي تهدف ب�ص�رة 
ج�هرية اإلى ت�صكيل ال�عي بال�ظائف الأ�صا�صية ل��صائل الإعالم بما تنط�ي عليه 
ت�صكلت فيه)4(.  الذي  ال�صياق  ال��صائل من م�صامين ودللت، وذلك �صمن  هذه 
وبالمح�صلة فاإن ما يجب علينا فهمه ه� اأن التربية الإعالمية تق�م بعملية تاأهيل 
يتمكن  كي  وذلك  الإعالمية،  وال�ظائف  التك�ينات  مختلف  ح�ل  نقدي  ترب�ي 
ت�ا�صلهم  وعقلنة  النقدي  ح�صهم  وتنمية  ذكائهم  تط�ير  من  والنا�صئة  ال�صباب 

الي�مي الم�صتمر مع و�صائل الإعالم. 
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ويحمل مفه�م التربية الإعالمية تعقيدًا في ت�صاري�صه وطبقات ا�صتخدامه، حيث 
من  يجعل  ما  وهذا  واحد،  اآن  في  ومختلفة  متباينة  اأم�ر  على  للدللة  ي�صتخدم 
عملية تعريف المفه�م اأمرًا يت�صف بال�صع�بة والتعقيد. ويمكن تعريف التربية 
ي�ظف  الذي  الترب�ي  التاأهيل  من  ن�عًا  ت�صكل  باأنها  ال�صياق  هذا  في  الإعالمية 
ليمكنهم من مختلف  والنا�صئة  الأطفال  النقدي لدى  الترب�ي  ال�عي  ت�صكيل  في 
المهارات الذكية في التعامل مع و�صائل الإعالم ومع مختلف البرامج والتطبيقات 
الهائلة التي نجدها في مختلف ال��صائط الإلكترونية الذكية التي تتطلب مهارات 
ومثل  واجتماعيًا.  ترب�يًا  وت�ظيفها  ا�صتخدامها  م�صت�يات  في  الم�صت�ى  عالية 
مثل  المهن،  تقت�صيها  التي  الأ�صياء  اأب�صط  في  حتى  نف�صه  يفر�س  التاأهيل  هذا 
تاأ�صي�س  اأو  الإنترنت  على  م�قع  وتاأ�صي�س  الفيدي�  �ص�ت  وتغيير  الت�ص�ير  معرفة 
�صفحة ل�صركة من ال�صركات، اأو معرفة اأ�ص�ل اللعب على الإنترنت. وعلى م�صت�ى 
ن�ع  تحقيق  في  كبيرًا  تحديًا  ت�اجه  الإعالمية  التربية  فاإن  والإعداد  ال�تاأهيل 
التاأهيل الم�صتمر لالأفراد والمتعلمين في مختلف ج�انب العمل الجتماعي  من 
اإلى  تحتاج  والمذهل  بالجديد  ي�م  كل  تث�ر  التي  الهائلة  فالتطبيقات  والمهني، 
م�اكبة م�صتمرة من قبل التربية الإعالمية، وهذا ي�صكل بذاته تحديًا يف�ق حدود 
الميادين،  مختلف  في  الرقمية  التطبيقات  ع�صرات  ت�لد  ي�م  كل  ففي  ال��صف، 
لتاأهيل  المطل�بة  المعرفة  بكل  لالإحاطة  هائلة  ترب�ية  طاقة  اإلى  يحتاج  وهذا 

ال�صباب والنا�صئة على ت�ظيفها وا�صتخدامها. 

3- مالمح ثورية في المفهوم 
على  يق�م  اإذ  تجلياته؛  في مختلف  ث�ريًا  نبتًا  الإعالمية  التربية  يت�صمن مفه�م 
تاأ�صيل الروح النقدية في نف��س الأطفال وعق�ل ال�صباب. وهذا التاأ�صيل النقدي 
والقب�ل  والطاعة  التلقين  على  القائمة  الترب�ية  المنظ�مات  مع  كليًا  يتعار�س 
وتغييب النقد. من جهة اأخرى تن�صد التربية الإعالمية الحيرة في الأفراد وهي 
بل  القرارات،  اتخاذ  في  والحرية  الفرد،  في  ال�صتقالل  حالة  ت�ليد  اإلى  نزاعة 
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وال�صتقالل،  والنقد،  الحرية،  مثل:  الث�رية،  الخ�صائ�س  من  مجم�عة  تتطلب 
الخ�صائ�س  هذه  وكل  الم��ص�عي.  وال�عي  والم�صتقبل،  الأخالقية،  والقيمة 
ت�صكل مالمح ث�رة حقيقة في مجال الحياة الترب�ية التقليدية التي ما زالت تق�م 
على الطاعة والقب�ل وتكري�س الما�صي والنف�صال عن الحياة والتلقين وتغييب 
العالم  في  القائمة  الترب�ية  الأنظمة  من  كثير  في  والإبداع  والمبادرة  المبادهة 
المتخلف. فالتربية التقليدية هي عملية اإنتاج واإعادة اإنتاج ما ه� قائم ب�ص�رته 
ث�رة  بك�نها  تتمثل  الإعالمية  التربية  فاإن  الراكدة، وعلى خالف ذلك  الجامدة 
وتجديدًا تق�م على ا�صت�صراف الم�صتقبل ونقد الحا�صر والنطالق في مجالت 
والتفكيك  النقد  على  الهائلة  القدرات  وامتالك  والبتكار،  والتجديد  الإبداع 
والتحليل ما بعد المعرفي. ويمكننا اأن ن�صير اإلى بع�س الخ�صائ�س الث�رة للتربية 

الإعالمية: 

3-1: تربية من اأجل الم�ضتقبل 
الذي  ال�حيد  الأمر  »اإن  الم�صتقبل«  عن  »لمحات  كتابه  في  كالرك  اآرثر  يق�ل 
في  الي�م  نعي�س  اإننا  تمامًا«)5(.  خياليًا  �صيك�ن  اأنه  ه�  الم�صتقبل  ح�ل  به  ن�ؤمن 
ير�صم  الذي  بالإبداع  يتحدان  ثم  الخيال،  مع  ال�ص�رة  فيه  تتعانق  وج�دي  حقل 
الم�صتقبل الذي ي�صكل نه�صة الأمم وق�تها، وهذا التزاوج الخ�صب بين ال�ص�رة 
ة التي تمكن الأمم من ك�صر الجم�د ال�صاكن في  والم�صتقبل والإبداع ه� المن�صَّ
وهنا  اأرحب)6(.  اإن�صاني  ف�صاء  اإلى  والخروج  التقليدية  الأ�ص�ار  وهدم  التقاليد 
من  للخروج  والإبداع  الت�ص�ر  ثالثية  بين  تربط  التي  الإعالمية  التربية  تكمن 
اأجل الم�صتقبل  اإنها باخت�صار وبكلمة واحدة تربية من  اإلى الم�صتقبل،  التقاليد 

وللم�صتقبل في اأكثر مناحيه �صم�ًا وتاألقًا. 

تكر�س  الإعالمية  التربية  اأن  على  الإعالمي  البحث  مجال  في  اثنان  يختلف  ل 
نف�صها من اأجل الم�صتقبل، فهي ل تقف عند حدود ال�ظيفة التقليدية للتربية التي 
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الإعالم  ترب�يًا في مجال  ال�صباب  وتاأهيل  المعل�مات  ت�فير  تقت�صر على عملية 
ال�صتقالل  مهارات  تط�ير  على  ج�هريًا  تعمل  بل  فح�صب،  محددة  لحظة  في 
اأن  فيه  �صك  ل  ومما  �ص�اء.  حّد  على  والنا�صئة  ال�صباب  لدى  الإبداعية  والقدرة 
ي�صكل  الذي  للنا�صئة  الإعالمي  المهني  التاأهيل  اأهمية  من  يقلل  ل  الدور  هذا 
�صرورة حي�ية في المجتمع. فالإن�صان لي�س مجرد ق�ة عمل فح�صب بل ه� ف�ق 
ذلك كله قيمة اإن�صانية، ومن هنا يتاأكد دور التربية الإعالمية في عملية النه��س 
بالجانب الإن�صاني في الإن�صان على نح� �صم�لي. ولهذا فاإن دور التربية اأن تعمل 
على اإطالق مهارات التفكير والتاأمل والنقد والتحليل لدى النا�صئة ب�ص�رة عامة 
لديهم،  والنقدية  العقلية  الف�صائل  وتنمية  ال�صخ�صية  الج�انب  تط�ير  اأجل  من 
نهم من ال�ج�د والتكيف في عالم يتدفق بتحديات الإبداع  وهي الف�صائل التي تمكِّ
على  يجب  والتغير  بالتجديد  المتفجر  العالم  هذا  وفي  وال�صيرورة.  والتجدد 
التربية الإعالمية اأن تعمل بطاقة هائلة على تاأهيل النا�صئة واإك�صابهم �صرورات 
ال�صتمرار في عالم الإعالم وف�صاءاته الرحبة، وهذا يقت�صي بال�صرورة اأن تك�ن 
هذه التربية تربية م�صتقبلية تق�م على �صيناري�هات الإبداع والتجدد وال�صيرورة 
ور�صم الحتمالت الم�صتمرة والت�قعات المتفا�صلة في عالم متغير. فالم�صتقبل 
ح�س  النا�صئة  في  ننمي  اأن  علينا  يجب  هنا  ومن  والتجديد  التغير  �ص�رة  ياأخذ 

الم�صتقبل كاإطار زمني للتغير والتجديد والبتكار)7(. 

3-2: اال�ضتقالل االأخالقي 
ولد مفه�م ال�صتقالل الأخالقي (l’autonomie morale) في اأت�ن ع�صر التن�ير، 
اأخالقي،  نح�  على  وج�ده  م�صار  يحدد  اأن  في  الفرد  ا�صتقاللية  اإلى  ي�صير  وه� 
وبعبارة اأخرى حق الإن�صان في تقرير م�صيره الذاتي. ومنذ ذلك العهد و�صمن 
عملية  في  التعليمية  والم�ؤ�ص�صات  المدار�س  وّظفت  للغرب  الديمقراطي  ال�صياق 
كان  ما  غالبًا  الأخالقي  فال�صتقالل  لالأطفال.  الأخالقي  بال�صتقالل  النه��س 
اأخرى  وبعبارة  التي تحكم(.  ال�صيا�صية )الأحزاب  ي�صكل مطلبًا حي�يًا لالأغلبية 
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فاإن المدر�صة وظفت في عملية بناء القدرة على ت�صكيل ال�صتقالل في الراأي لدى 
الأطفال والدفاع عن القيم الأخالقية في ال�صياقات الثقافية والجتماعية. وفي 
هذا الت�صكيل تبرز اأهمية ال�صتقالل الأخالقي وتر�صخ معانيه في عقلية النا�صئة 
والأطفال. وهذا يعني في نهاية الأمر تمكين الفرد من التاأمل النقدي وال�صتقالل 
في  الأخالقية  الم�اقف  واتخاذ  بحرية  الراأي  عن  والتعبير  الأحكام  اإ�صدار  في 
عالم ي�صجُّ بالأحداث ويم�ج بالمتغيرات ويفي�س بالم�ؤثرات والق�ى الجتماعية 

الفاعلة. 

ل الجانب الأخالقي اأحد اأهم ج�انب التربية الإعالمية، فهي �صعي بال�صرورة  ي�صكِّ
ن الأطفال من  اإلى تاأكيد ال�صتقالل الأخالقي عند الأطفال. وهذا يعني اأنها تمكِّ
لي�صت بمعنى  �صها  التي تكرِّ القيم ب�ص�رة حرة وم�صتقلة. فالأخالق  التعبير عن 
د المنظ�مات القيمية التقليدية بل  تكري�س القيمة الأخالقية التقليدية التي تمجِّ
ت�لد في نف��س الأطفال والنا�صئة هذه القدرة على اإ�صدار الأحكام الأخالقية على 
نح� حّر وم�صتقل، وهنا يكمن اأحد ج�انب القيمة الث�رية في التربية الإعالمية. 
فالطفل هنا ه� الذي يقرر ما ه� اأخالقي ب�ص�رة حرة، وه� الذي يرف�س ويقبل 

دون تدخل الكبار، وبعيدًا عن �صط�ة التقاليد.

3-3: بناء الهوية 
لدى  اله�ية  بناء  عملية  في  ج�هريًا  ترب�يًا  منطلقًا  الإعالمية  التربية  ت�صكل 
الكائن الإن�صاني، وهي في �صياق هذا الدور الإن�صاني ت�صاعد الأطفال على معرفة 
ه�يتهم وقيمهم التي يهتدون بها. ف��صائل الإعالم ت�صكل ف�صاء يمكن الأطفال 
الذين يعي�ص�ن فيه من ت�صكيل ه�يتهم، حيث تتيح لهم ا�صتخدام ال�ص�ر للذكرى 
هذه  وكل  ذكرياتهم،  وت�صجيل  �ص�رهم  وتغيير  الفيدي�  مقاطع  اإلى  وال�صتماع 
اأك�ن؟  اأن  اأحب  وماذا  اأنا؟  من  ه�يتهم:  عن  الت�صاوؤل  اإلى  تق�دهم  الفعاليات 
وماذا يجب اأن اأك�ن؟ وهذا الأمر ين�صحب على تحليل مختلف الق�صايا التي تتعلق 
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باله�ية وال�ج�د الإن�صاني. فالتربية الإعالمية تمنح الطفل تجربة مهمة وثمينة 
يمكنها اأن ت�صاعده على ت�صكيل ه�يته و�صخ�صيته. وفي نهاية المطاف، فاإنه لمن 
ال�صرورة بمكان اأن يمتلك الطفل وعيًا بحاجاته ومي�له من اأجل ا�صتخدام و�صائل 

الإعالم بطريقة منا�صبة وهادفة. 

4- في مواجهة الخطر 
الإيجابية،  وال�صمات  المزايا  كبيرًا من  تت�صمن عددًا  الإعالم  و�صائل  كانت  اإذا 
في  الأ�صا�صية  الحاجات  من  هائاًل  كمًا  لنا  وتلبي  المتعة،  من  ف�صاًء  لنا  وت�فر 
طياتها  في  تحمل  نف�صه  ال�قت  في  فاإنها  الحياة،  مجالت  وفي  المهني  المجال 
كثيرًا من ال�صلبيات والماآ�صي والمخاطر. ويتمثل اأحد وج�ه الخطر الإعالمي في 
ال�صتهالك المفرط ل��صائل الإعالم. فالم�صامين الإ�صكالية، والبرامج الخيالية، 
وال�ج�د  البيانات،  ا�صتخدام  و�ص�ء  والت�صتيت،  الإعالمي  التالعب  واأ�صاليب 
للم�صايقات والتحر�س  المكثف  المخيف للخداع والحتيال الإعالمي، والنت�صار 
الإعالمي،  والت�صهير  البيانات  و�صرقة  الإنترنت،  عبر  والبتزاز  الجن�صي، 
عامة،  ب�ص�رة  الإنترنت  وجرائم  والبن�ك،  الح�صابات  عبر  المالية  وال�صرقات 
النف�صية  والكبار  الأطفال  ت�صكل خطرًا كبيرًا على حياة  اإعالمية  كلها م�صامين 

والأخالقية والإن�صانية. 

الخطر  من  الجميع  حماية  اإلى  ت�صعى  التي  الإعالمية  التربية  دور  يبرز  وهنا 
والنا�صئة  الأطفال  لدى  الإعالمي  بال�عي  النه��س  عبر  بهم  المحدق  الإعالمي 
جميعًا، حيث تقدم تلك التربية ال��صائل الممكنة التي يعتمد عليها في م�اجهة 
ت�ؤهل  الإعالمية  فالتربية  ذاته.  ال�قت  في  وتجنبها  والم�صامين  الم�اقف  هذه 
المفرط،  الإعالمي  ال�صتهالك  لم�اجهة  وعلميًا  معرفيًا  والنا�صئة  الأطفال 
من  الأطفال  وحماية  الإعالمية،  الر�صائل  في  الإ�صكالية  المحت�يات  وم�اجهة 
والحتيال  الخداع  اأ�صكال  كل  ومعرفة  ا�صتخدامها،  و�ص�ء  بالبيانات  التالعب 

الإعالمي، وم�اجهة التحر�س عبر الإنترنت.
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الإعالمية  التربية  الإعالم تطرح  المعرفية لمخاطر  الم�اجهة  �صياق هذه   وفي 
ال�عي،  والت�ص�رات، وتبث نمطًا متقدمًا من  والروؤى  الم�صاريع  عددًا كبيرًا من 
وذلك من اأجل ت�ليد مناعة اإعالمية �صد مختلف ال�صلبيات والمخاطر والتحديات 
ت�صاعيف  تقلِّ�س  الأح�ال  كل  في  وهي  الإعالم،  عبر  النا�صئة  ي�اجهها  التي 
على  الإعالمية  التربية  تعمل  وباخت�صار  م�صت�ياته.  اأدنى  اإلى  المحتمل  الخطر 
تزويد الطلبة والنا�صئة بالمعل�مات ال�صرورية، وتقدم حل�ًل م��ص�عية لمختلف 
الم�صكالت من اأجل خف�س من�ص�ب الخطر اإلى اأق�صى حد ممكن، كما اأنها تطلق 
ن�عًا من الح�ار الأخالقي ح�ل هذه الق�صايا ال�صلبية وح�ل الكيفيات التي يجب 
على الأفراد التعامل فيها مع و�صائل الإعالم المتاحة ول �صيما الإنترنت واله�اتف 
الذكية. وقد بينت الدرا�صات والأبحاث في المجال الإعالمي اأن تط�ير الكفاءات 
ال�صيطرة،  على  كثيرًا  ي�صاعدهم  الأطفال  عند  الإعالمية  والمعارف  والخبرات 

وبنجاح يف�ق الت�قع، على مختلف التحديات التي تفر�صها و�صائل الإعالم. 

5- ف�ضاء التربية االإعالمية 
والم��ص�عات  والم�صكالت  الق�صايا  من  وا�صعًا  ف�صاًء  الإعالمية  التربية  تغطي 
الأطفال  تاأهيل  على  العمل  حقًا  نريد  كنا  اإذا  الأح�ال  كل  وفي  جدًا.  المختلفة 
واإعدادهم بطريقة فعالة لم�اجهة التحديات الإعالمية فاإن علينا اأن ن�صتعر�س 

ج�انب متعددة في هذا الف�صاء الإعالمي. 

5-1: ا�ضت�ضراف عالم االإعالم 
ت�صتج�ب التربية الإعالمية عالم و�صائل الإعالم وتخ��س في ق�صاياه، وتعمل في 
القائمة بين الأطفال والإعالم، وتمار�س دورها  ال�قت نف�صه على ر�صم العالقة 
النقدي في تحديد مختلف اأوجه الممار�صة الترب�ية اإزاء الإعالم وتحدياته، �صمن 
محاولة لتقديم الإجابات ال�افية عن مختلف اأ�صكال الإعالم وتط�راته والق�صايا 
التي يطرحها مثل: ما هي و�صائل الإعالم الجديدة؟ ما وظيفتها؟ ما الف�صائل 
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التي تمتلكها؟ ما المخاطر التي تنط�ي عليها؟ كيف ن�صتطيع ا�صتخدامها بطريقة 
�صمن   - الإعالمية  التربية  فاإن  الت�صاوؤلت  هذه  عن  الإجابة  اأجل  ومن  مثلى؟ 
ممار�صتها النقدية - ت�ؤهل الأطفال والنا�صئة لالإجابة عن ذات الأ�صئلة ب�ص�رة 
نقدية حرة. وهذا ي�صمل تمكينهم من تقييم مختلف الإيجابيات وال�صلبيات التي 

تنط�ي عليه الر�صالة الإعالمية في مختلف و�صائل الإعالم. 

5-2: ا�ضتجواب التفكير النقدي 
التي  الرئي�صة  ال�صمة  النقد ه�  الإعالمية نهجًا نقديًا بل قد يك�ن  التربية  تنهج 
بما  الأ�صياء  في  »النظر  باأنها  ر�صد  ابن  عرفها  التي  كالحكمة  وهي  تميزها، 
تقت�صيه طبيعة البرهان«. فالتربية الإعالمية تت�صم بالطابع النقدي في مختلف 
ممار�صاتها الترب�ية، وقد تك�ن ال�صمة النقدية اأهم ما تتميز به التربية الإعالمية؛ 
اإذ هي وعي نقدي ب��صائل الإعالم كما اأنها ممار�صة نقدية اإزاءها. و�صمن هذا 
خالل  من  النقدية  وظيفتها  تمار�س  اأن  الإعالمية  التربية  على  يجب  الت�ص�ر 
تزويد الأطفال والنا�صئة بال�عي النقدي وتمكينهم من ممار�صة التفكير النقدي 
اأ�صكال و�صائل الإعالم وم�صامينها. فعلى �صبيل المثال: من الذي  ح�ل مختلف 
كتب الن�س الإعالمي )معل�مات، ن�ص��س، تعليمات، اآراء، ترفيه(؟ ما الف�ائد 
المرجّ�ة من ن�صرة اإعالمية محددة؟ ما وظيفة الن�س الإعالمي؟ من الم�صتفيد 
من هذه الم�صامين الإعالمية؟ اإلى من ت�جه هذه الر�صالة الإعالمية؟ وما هي 
ال�صلبية  الآثار  ما  الإعالمي؟  الن�س  هذا  عليها  ينط�ي  التي  التاأثير  احتمالت 
والإيجابية لهذا الن�س الإعالمي اأو ذاك؟ ما الم�صامين الخفية في هذا الن�س 

الإعالمي؟ ما الأهداف الإيدي�ل�جية التي ت�صعى اإليها الر�صالة الإعالمية؟ 

5-3: البعد الخام�ص 
البعد  ي�صكل  الإعالم  اأن  على  والباحث�ن  المفكرون  فيه  يجمع  الذي  ال�قت  في 
البعد  التربية الإعالمية ت�صكل  اأن  للدولة، فاإن كثيرًا منهم يجمع�ن على  الرابع 
الخام�س للدولة والمجتمع. فالديمقراطية الحديثة غالبًا ما تحتاج اإلى اإعالم حّر 
يمار�س دوره النقدي الفعال اإزاء ال�صلطات التقليدية الثالث، وهذا الأمر ي�صهم 
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بق�ة في ت�صكيل الراأي العام الر�صيد اإزاء مختلف الق�صايا الجتماعية وال�صيا�صية 
القائمة في المجتمع. واإذا كانت الم�صامين الإعالمية غارقة في الغم��س وظلمة 
التخفي الإيدي�ل�جي، فاإنه من غير التربية الإعالمية ي�صعب التعرف على القيمة 
الفعلية للحقائق التي تبثها و�صائل الإعالم، كما ي�صعب في الآن ذاته ت�صكيل راأي 
خا�س ح�ل م�صامين الر�صالة الإعالمية. وهنا ياأتي دور التربية الإعالمية التي 
وتحليل  الإعالم  و�صائل  رم�ز  تفكيك  عملية  من  والكبار  ال�صغار  الأجيال  ن  تمكِّ
م�صامينها بطريقة فعالة وذكية، وذلك عبر عمليات النقد والتحليل وال�صتك�صاف 
والختبار، وهذا كله يت�صاوق في عملية الك�صف عن م�صامينها الخفية واأبعادها 
ن الأطفال والنا�صئة من القدرة على ت�صكيل اآرائهم  الإيدي�ل�جية. وهي بذلك تمكِّ
الخا�صة النقدية الم�صتقلة في و�صائل الإعالم المختلفة وفي م�صامينها المتن�عة. 
ومن هنا تاأتي ت�صمية التربية الإعالمية بالبعد الخام�س تعبيرًا عن الدور الخطير 

الذي تق�م به في مجال الحياة الثقافية والإعالمية في المجتمع. 

5-4: الحكم االأخالقي 

يفر�س التاأمل الأخالقي نف�صه �صرورة حي�ية في مجال ا�صتخدام و�صائل الإعالم، 
اأخالقية.  زاوية  من  الآخرين  على  الإعالمية  الأفعال  تاأثير  اإلى  بالنظر  وذلك 
وهذا يعني اأن الفرد يجب اأن يك�ن قادرًا على تقييم نتائج الأفعال والممار�صات 
الإعالمية لحماية نف�صه والآخرين، وه� ي�صكل جانبًا من الكفاءة الإعالمية التي 
ي�صمح  الإعالمية  الم�صامين  الأخالقي في  فالتفكير  الإعالمية.  التربية  ت�فرها 
ويمكننا  الأخالقي،  ال�صتقالل  على  القدرة  ر  نط�ِّ باأن   - م�صتمرة  ب�ص�رة   - لنا 
عماًل  اأف�صل  واأخالقية  اإن�صانية  م�صارات  مح�  الإعالمية  الممار�صة  ت�جيه  من 
الإعالمية  التحديات  على  ال�صيطرة  اأجل  من  ال�صرورية  الف�صائل  امتالك  على 

المعا�صرة وم�اجهتها. 
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5-5: التقييم الحّر للم�ضامين االإعالمية 
�صرورية  تك�ن  والمتط�رة  الحرة  النقدية  الإعالم  و�صائل  اأن  ُيعتقد  ما  غالبًا 
من�صات  ي�فر  الحر  فالإعالم  الحديثة.  الديمقراطية  المجتمعات  في  وحي�ية 
مهمة لمناق�صة الأ�صئلة الحي�ية في المجتمع، كما تتيح هذه ال��صائل الإعالمية 
في  المتاحة  ال�صيا�صية  البدائل  وطرح  ال�صيا�صية  المناورة  هام�س  النقدية 
المجتمع، وتمار�س في ال�قت نف�صه تاأثيرًا ي�ؤدي اإلى ت�صكيل العام و�ص�غ معالمه. 
والإعالم كما ه� معروف يك�ن �صروريًا من اأجل الممار�صة ال�صيا�صية – الت�صال 
يفر�س  الأمر  وهذا  ال�صيا�صية-  القرارات  على  الم�صروعية  واإ�صفاء  ال�صيا�صي 
نف�صه في المجال القت�صادي والثقافي على حد �ص�اء. فالإعالم ي�صكل في النهاية 
الأ�صا�س الذي يتم النطالق منه لت�صكيل الأ�ص�س التي تحتاجها النظم الجتماعية 
الفرعية من اأجل تنظيم ن�صاطاتها ووظائفها الحي�ية. ومن اأجل المحافظة على 
الطابع النقدي ل��صائل الإعالم، يبرز دور التربية الإعالمية في تقييم الم�صامين 
فالتربية  الديمقراطية.  الجتماعية  الم�صالك  نح�  وت�جيهها  ونقدها  الإعالمية 
نح�  م�صاراتها  وت�جيه  الإعالم  و�صائل  في  التاأثير  النا�صئة من  تمكن  الإعالمية 
الأف�صل، بما يمتلك�نه من قدرة نقدية على فهم وا�صتيعاب الم�صامين الإعالمية 

ور�صم اأبعادها الإيدي�ل�جية. 

5-6: اإدراك لغة االإعالم وفهمها 
بقيت المدر�صة خالل اأكثر من قرن فعالة في اأداء مهمتها الأ�صا�صية التي تتمثل في 
تعليم القراءة والكتابة. وكانت هذه ال��صاية المدر�صية على ن�صر القراءة والكتابة 
�صرورية في مجتمعات تقليدية تعتمد على مجرد الطباعة. لكن التط�ر الحديث 
اأظهر اأ�صكاًل جديدة من التعبير التي تميزت بالقدرة الهائلة على المناف�صة مثل 
واله�اتف  الإلكترونية  والم�اقع  والألعاب  والأفالم  وال�ص�رة  والتلفزي�ن  الرادي� 
الذكية اأكثر من اأن يح�صى، وهي اأدوات وو�صائل جبارة، وت�ؤدي دورًا بالغ الأهمية 
والخط�رة في مجتمعاتنا. وفي هذا الم�صت�ى من التط�ر الإعالمي فاإن التربية 
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فهم  مجال  في  و�صروريًا  ث�ريًا  انقالبًا  تحدث  اأن  عليها  ت�جب  قد  الإعالمية 
والأ�ص�ات  والكلمات  ال�ص�ر  في  تتمثل  التي  الجديدة  الإعالمية  اللغة  وتف�صير 
ت�صمية  الإعالم  و�صائل  م�صتخدم  ويطلق عادة على  والمعاني.  الخفية  والدللت 
فهم  م�ص�ؤولية  يتحمل  الذي  الم�صتهلك  هناك  ولكن  عامة،  ب�ص�رة  »الم�صتهلك« 
الن�س الإعالمي وتحليله وه� الم�صتهلك الذي ل يكتفي بدور �صلبي في تفاعله مع 
المحت�ى الإعالمي. وفي حقيقة الأمر فاإنه من اأجل فهم ن�س اإعالمي ب�ص�رة 
فعالة واإيجابية يجب اأن يترافق ذلك بالتفكير النقدي. وهنا اأي�صًا تكمن اإحدى 
والأطفال من  المتعلمين  تمكن  التي  الإعالمية  للتربية  الأ�صا�صية  ال�ظائف  اأهم 
فهم وا�صتيعاب لغة ال�ص�رة والكلمة واللهجات الخفية الكامنة في مختلف حركات 

الن�س الإعالمي والك�صف عن مخادعاته اللغ�ية. 

5-7: اال�ضتخدام الم�ضتنير لو�ضائل االإعالم 
تكمن المهمة الأ�صا�صية للتربية الإعالمية في تمكين الطفل من ا�صتخدام و�صائل 
الإعالم في �ص�ء احتياجاته واهتماماته وتمكنه اأي�صًا من التن�صيق بين احتياجاته 
فهم  من  يتمكن  الإعالمية  التربية  بم�صاعدة  فالطفل  الجتماعية.  والمتطلبات 
الطريقة التي يختار فيها الن�س الإعالمي، اأو ال��صيلة الإعالمية المنا�صبة بعناية 
واهتمام، وذلك بالتزامن مع روؤية نقدية للم�صم�ن الإعالمي الكامن في الر�صالة 
الإعالمية، هذا من جهة. ومن جهة ثانية يترتب على التربية الإعالمية اأن ت��صح 
الكيفية التي يتم فيها ت�صكيل الإنتاج الإعالمي، والكيفية التي يتم فيها ت�ظيف 
الر�صالة الإعالمية في عملية بث الأفكار من خالل عالقة التفاعل بين المر�صل 
الم�صاألة  هذه  تلخي�س  ويمكن  اأي�صًا.  والم�صتهلك  المنتج  بين  اإليه،  والمر�صل 
الإعالمية عند  الممار�صة  اأهمية  ت�ؤكد على  الإعالمية  التربية  اإن مهمة  بالق�ل: 
الأطفال والنا�صئة، لأن الأمر يتعلق بعملية تمكين التلميذ من التكيف مع التدفق 
الكبير ل��صائل الإعالم عبر عملية تعليم مت�ا�صلة وم�صتمرة، يتمثل فيها التلميذ 
معارف خا�صة ومميزة ح�ل مهارة الت�ا�صل الإعالمي و�صبل التفاعل الخالق مع 

الم�صامين العالمية. 
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5-8: اإ�ضقاط االأوهام 
ل يعني الت�ا�صل مع و�صائل الإعالم اأن الفرد ي�صتطيع بال�صرورة فهم م�صامين 
و�صحنة  عاطفية  �صبغة  المعل�مات  تحمل  ما  غالبًا  اإذ  الإعالمية؛  الر�صالة 
اإيدي�ل�جية ت�صعف قدرة العقل على اكتناه الر�صالة الإعالمية على نح� نقدي؛ 
وذلك لأن الجمه�ر الإعالمي يك�ن في اأغلب الأح�ال عاطفيًا نّزاعًا اإلى البحث 
عن ت�صبُّعات عاطفية وانفعالية في الم�صامين الإعالمية. والخطر الكبير يكمن 
غالبًا في العتقاد باأننا فهمنا الر�صالة الإعالمية لأداة اإعالميٍة ما دون اأن يك�ن 

ذلك حقيقيًا. 

غالبًا ما ي�صقط النا�س اأفكارهم وم�صاعرهم وقيمهم واأنماط ت�ص�راتهم الخا�صة 
ب�ص�رة ل�صع�رية على الن�ص��س الإعالمية. وعندما نفهم الم�صامين الإعالمية 
ندرك  عندما  اأي  اأعماقنا؛  في  الرا�صخة  والذهنية  الفكرية  الخلفيات  على  بناء 
ن�صيد  بذلك  فاإننا  واأه�ائنا،  ورغباتنا  م�صاعرنا  خلفية  على  الإعالمي  الن�س 
اأوهامًا معرفية قائمة على المخادعة الذاتية. فعلى �صبيل المثال تمثل ال�صخ�صية 
الإعالمية �صن اأي فلم اأو عمل اإعالمي بالن�صبة للم�صاهد نم�ذجًا قيميًا يتعلم منه 
كيفية بناء عالقاته في الحياة، ويمنحه ربما �ص�رة خادعة عن طريقة ال��ص�ل 

اإلى النجاح. 

ل  ترفيهي  اإعالمي  اأي ن�س  باأن  يعتقد  ما  الم�صاهد غالبًا  اأن  الكبرى  والم�صكلة 
اأن العالقات وال�صخ�صيات  اإلى ذلك  اأكثر من الترفيه. وي�صاف  يحمل في ذاته 
اإ�صقاطًا  اأن تك�ن  اإعالمية ل يمكن  والمفاهيم والت�ص�رات التي نراها في مادة 
حقيقيًا لل�اقع الي�مي الذي نعي�س فيه. ومن هنا فاإن التربية الإعالمية تعمل على 
اأوهامًا ونبنيها  تمكين الأفراد من ال�عي بالمظاهر الخادعة التي ن�صت�دع فيها 
في عق�لنا، كما تدع� اإلى العتماد على التحليل النقدي للم�صم�ن الإعالمي كي 

ل نقع في براثن الت�هم ون�صيع في لجة الأوهام التي يبثها الن�س الإعالمي. 
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5-9: ا�ضتجواب ال�ضفافية 
يزود الإعالم النا�س بالمعل�مات، وتلك هي اإحدى اأهم وظائفه. لكن المعل�مات 
ر دائمًا عن الحقيقة كما تمتثل في  التي يبثها الإعالم لي�صت �صافية نقية ول تعبِّ
ال�اقع، فكل ن�س اإعالمي يت�صمن تح�يرًا وتعدياًل لحقيقة ما في ال�اقع، ويجري 
هذا التعديل عبر عمليات متعددة اأهمها اإ�صافات التف�صير والتحليل التي نجدها 
ومع  الإعالمية.  الر�صالة  تالفيف  في  اأخرى  اأحيانًا  و�صريحة  اأحيانًا  م�صمرة 
ل  ذلك يجب اأن ناأخذ بعين العتبار واأن نثق ن�صبيًا بالتقارير الإعالمية التي ت�صكِّ
م�صدرًا للمعرفة، ولكن ذلك يجب اأن يك�ن مترافقًا مع التح�ط والحذر ال�صديد؛ 
لأن الحقيقة الإعالمية �صديدة التعقيد غنية بالم�صامين الإيدي�ل�جية، وهي اأكثر 

تعقيدًا مما يعلن عنه في و�صائل الإعالم ذاتها. 
 (Christian Doelker) وفي هذا ال�صياق يمكن ا�صتعرا�س نم�ذج كري�صتيان دولكر
الذي قدم لنا نم�ذجًا ثالثي الأبعاد ح�ل تط�ر الر�صالة الإعالمية في ثالث مراحل: 

المرحلة االأولى: تك�ن فيها الحقيقة اأولية فيزيائية ماثلة في ال�اقع العياني دون 
تمثالت اإعالمية، وهي الحقيقة التي يمكن اإدراكها ب�صه�لة وي�صر، ومن النادر اأن 
نرى الحقائق الإعالمية كما تتبّدى في �ص�رتها الأولى القائمة في الطبيعة اأو في 

ال�اقع. 
نقل  يجري  عندما  اأي  اإعالميًا،  الحقيقة  ر�صد  في  وتتمثل  الثانية:  المرحلة 
�ص�رة الحقيقية من ال�اقع الحّي عبر و�صائط الإعالم، كما يجري في التقارير 
الحقيقة  �ص�رة  تطابق  ل  للحقيقة  الإعالمية  وال�ص�رة  والتلفزي�نية.  ال�صحفية 
الأ�صلية، لأن الحقيقة تك�ن قد تغيرت على اإيقاعات الت�ص�ير الإعالمي الذي ل 
يمكنه في الحقيقة نقل ال�ص�رة كما تتجلى في ال�اقع تمامًا. فالتقارير وال�ص�ر 
والتف�صيرات غالبًا ما ت�صفي على ال�قائع نكهتها الإعالمية التي قد تك�ن مدّبرة 
يعني  وهذا  الأولى.  بالدرجة  الإعالمي  الجمه�ر  في  التاأثير  اإلى  تهدف  متحيزة 
ال�اقعية(  �ص�رتها  في  )الحقيقة  الأولى  المرحلة  بين  كبير  اختالف  وج�د 

والمرحلة الثانية التي تمثل الحقيقة الإعالمية ك�ص�رة معدلة عن ال�اقع. 
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المرحلة الثالثة: عندما نتلقى ال�ص�رة الإعالمية للحقيقة في المرحلة الثانية 
للحقيقة  تمثلنا  في  فنحن  الإعالمية،  لل�ص�رة  مطابقة  الحقيقة  نتمثل  ل  فاإننا 
الحقيقة  نعيد �ص�غ  ما  تقرير - غالبًا  اأو  اأو �ص�رة  اإعالمي  الإعالمية - لحدث 
النح� تكت�صب  الثقافية، وعلى هذا  واأفكارنا وخلفياتنا  الإعالمية عبر م�صاعرنا 
الحقيقة وجهًا اآخر ونكهة �صخ�صية اأخرى ي�صفيها الفرد على ال�ص�رة الإعالمية 

نف�صها. 

وهنا ومن جديد فاإن التربية الإعالمية ت�صتك�صف بعدًا رابعًا للحقيقة، وهي الحقيقة 
ال�ص�رة  اإخ�صاع  بعد  تت�صكل  التي  الحقيقة  وهي  الإعالمية.  لل�ص�رة  النقدية 
الترب�ي الإعالمي. وه�  للنقد  الثالثة(  الإعالمية للحقيقة الإعالمية )المرحلة 
بين  النقدية  المقاربة  تعمل على  الإعالمية، حيث  التربية  تمار�صه  اأمر ج�هري 
ال�اقعية  التجليات  والثالث مع  الثاني  للحقيقة في م�صت�ييها  الإعالمية  ال�ص�رة 
التربية  تعمل  اأكبر  وب��ص�ح  التعديل.  قبل  الخام  الأولى  �ص�رتها  في  للحقيقة 
الإعالمية في ممار�صتها النقدية على تحرير الحقيقة من الإ�صافات الإعالمية من 
جهة ومن الإ�صافات التي ي�صفيها الفرد على هذه ال�ص�رة. وبعبارة اأحرى تحاول 
التربية الإعالمية ا�صتجالء ال�ص�رة كما تبدت في المرحلة الأولى دون تغيير اأو 
تبديل، وهذا يعني اأن التربية الإعالمية تريد ا�صت�صراف ال�ص�رة الأولى للحقيقة 
ِفيت عليها من قبل المنتج والم�صتقبل في  اأُ�صْ بعيدًا عن التزييف والأوهام التي 
اآن واحد. والأمر المهم الذي يجب اأن ناأخذه في الح�صبان ه� اأن النقد الإعالمي 
للتربية الإعالمية يريد ا�صتك�صاف الحقيقة كما هي دون اأي اإ�صافات، وف�ق ذلك 
كله يريد الك�صف عن كل المالب�صات التي اأحيطت بالحقيقة ال�اقعية مهما كان 

م�صدرها. ويمكن اأن ن�صرد هذا المثال الت��صيحي للمراحل الأربع: 

الق�ارب في عملية لج�ئهم )المرحلة  ياأخذون  يمثل تقرير عن الالجئين الذي 
الحالة  ي�صف  اأن  تقرير  لأي  يمكن  ل  ذلك  ومع  الإعالمية(،  الحقيقة  الثانية 
)المرحلة  ومعاناته  واآلمه  بم�صاعره  تتعلق  والتي  لجئ  يرويها  التي  الحقيقية 
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الأولى كما تتجلى في ال�اقع(. ت�صمل عملية تفاعلنا مع التقرير وفهمنا اإياه �صمن 
منظ�مة روؤيتنا وت�ص�راتنا وتجاربنا )الحالة الثالثة(. وفي كل مرحلة يمكن اأن 
نجد تباينًا كبيرًا ما بين الحالة الأولية والحالة الإعالمية مقارنة اأي�صًا بالفهم 
الذي ي�صفيه الم�صتقبل على ال�ص�رة الإعالمية. اأما الحقيقة النقدية الإعالمية 
فتحاول قدر الإمكان تجريد الحقيقة من الإ�صافات الإعالمية ومن الإ�صقاطات 
الأمر  يكن  ومهما  الحقيقة.  هذه  على  التقرير  م�صتقبل  ي�صفيها  التي  النفعالية 
فاإنه ي�صتحيل اأحيانًا اأن نقدم حقيقة �صافية خال�صة تمثل فعليًا �ص�رتها الأولية 

كما تجلت في ال�اقع. 

6- التربية االإعالمية خارج المدر�ضة 
اإعالميًا  وعيًا  ذاته  في  تبث  التي  المدر�صة  مهمة  التعليم  ي�صكل  اأنَّ  �صابقًا  بينا 
�صروريًا للحياة الي�مية. والتربية الإعالمية كما اأو�صحنا ت�صكل عن�صرًا حي�يًا في 
م�اجهة تحديات الع�صر الإعالمية. وتق�م المدر�صة في هذا ال�صياق بمهمة تعليم 
ال�صف�ف  من  لمجم�عات  ووفقًا  العمرية،  لتق�صيماتهم  وفقاً  وتثقيفهم  الأطفال 
التقليدية، وهي تعتمد في مهمتها هذه على مناهج علمية فعالة وم�ث�قة ومجربة، 
اأجل  من  الم�صتمرة  التربية  التعليم  بعملية  المدر�صة  تق�م  الأج�اء  هذه  و�صمن 
نح�  على  الإعالمي  الت�ا�صل  من  وتمكينهم  اإعالميًا  والنا�صئة  الأطفال  تاأهيل 

نقدي وفعال. 

ول يخفى على اأحد اأن الإعالم يحتل مركز الأهمية في حياة الأطفال وال�صباب 
على نح� خا�س. وهنا تبرز متطلبات ترب�ية جديدة يجب اأن ي�صت�فيها المعلم�ن 
كما ه� الحال بالن�صبة لأولياء الأم�ر المعنيين بالتربية اأي�صًا. ومن اأجل تحقيق 
والم�ص�ؤولين  والمعلمين  الآباء  على  يجب  الم�صتمرة  الإعالمية  التربية  غايات 
المحليين اأن يتمثل�ا دورهم الحي�ي في ت�عية النا�س والنا�صئة بطبيعة الر�صالة 
متكاماًل  يك�ن  اأن  يجب  الجميع  بين  العمل  وهذا  مخاطرها،  وتجنب  الإعالمية 

ومت�صافرًا ب�ص�رة م�صتمرة. 
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من  اأطفالهم  في حماية  والأمهات  الآباء  عاتق  على  الأكبر  الم�ص�ؤولية  تقع  وهنا 
تغ�ل و�صائل الإعالم وتجنب مخاطرها. ومن المعروف اأن الآباء يمتلك�ن تاأثيرًا 
بذلك  ونعني  الإعالمية،  عاداتهم  ت�صكيل  في  ول�صيما  الأطفال  حياة  في  كبيرًا 
الذكية.  الإعالمية  الأدوات  مع  وت�ا�صلهم  الإعالم  و�صائل  مع  تفاعلهم  طريقة 
فالآباء يمثل�ن القدوة المثلى لأبنائهم، وعلى هذا النح� يمكن لالآباء اأن ي�صكل�ا 
اأوجه  يتعلق بمختلف  الت�ا�صل مع الإعالم وفي كل ما  نم�ذجًا ترب�يًا في مجال 
الن�صاط الإعالمي، ول�صيما اختيار المادة الإعالمية، وطريقة التفاعل معها على 
نح� نقدي. فالتربية الإعالمية في المنزل وفي الإطار العائلي هي �صاأن ترب�ي 
بالدرجة الأولى، وهذا يعني اأن الآباء يمكنهم اأن ي�ؤدوا دورًا ج�هريًا في ت�صكيل 
ال�عي الإعالمي لأبنائهم حيث يمكنهم م�صاركة الأطفال في ا�صتك�صاف الإعالم 
والت�ا�صل مع المادة الإعالمية على نح� اآمن وعقالني في مجال حياتهم الي�مية. 

ويعد العمل الإعالمي خارج المدر�صة وا�صع النت�صار في بع�س البلدان الغربية. 
فالبيئات المنفتحة ت�صكل مكانًا مثاليًا للترفيه والتعلم غير الر�صمي، حيث تك�ن 
القي�د اأقل �صرامة وت�فر حرية اأكبر ومجاًل للمناورة اأو�صع من البيئة المدر�صية. 
التي  المدر�صية  النمطية  غياب  المدر�صة  خارج  المفت�ح  الف�صاء  ف�صائل  ومن 
تعتمد على التحكم والتقييم، ومن هنا يكت�صب التعليم خارج المدر�صة ق�ة هائلة 
ال�اقع الذي يعي�ص�ن فيه. ومن  النا�صئة وتمكينهم من ا�صتيعاب  في تعزيز وعي 
االأهم  ويبقى  النا�س،  حياة  في  عابرة  م�ؤقتة  حالة  تك�ن  المدر�صة  اأن  الم�ؤكد 
وهو التعليم الم�ضتمر على مدى الحياة وال�ضيما في المجال االإعالمي وعلى 
امتداد الزمن، حيث �ضيكون للتعلم واالكت�ضاب في مجال االإعالم اأهمية كبيرة 
م�ضتمرة في حياة النا�ص وعلى مدى تعاقب االأجيال. ومن الأهمية بمكان ت�فير 
هذا التعليم الإعالمي لجميع الفئات العمرية، مع ت�فير فر�س متكافئة في التفاعل 

مع و�صائل الإعالم وا�صتخدامها بطريقة م�صتنيرة في الحياة المهنية والخا�صة.
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7- الجدة والتجديد
فر�صت و�صائل الإعالم ح�ص�رها الهائل في كل ركن من اأركان الحياة الترب�ية 
في المدر�صة. واأ�صبحت المدر�صة تفي�س ب��صائل الإعالم التي تبداأ من ال�ص�رة 
العر�س  واأدوات  والحا�ص�ب  والكاميرا  بالفيدي�  مرورًا  الإلكترونية  الألعاب  اإلى 
والم�صرح وال�صينما. وت�ظف و�صائل الإعالم هذه عمليًا في عملية التعلم والتعليم 

في المدر�صة ب�ص�رة فعالة، وقد اأ�صبحت جزءًا ل يتجزاأ من الحياة المدر�صية. 

ومع ذلك يجب علينا اأن ناأخذ بعين العتبار اأن ت�ظيف هذه ال��صائل في التعليم 
تكن  لم  واإخفاقات  بانتكا�صات  اأ�صيب  وقد  دائمًا،  ناجحًا  يكن  لم  المدر�صة  في 
فعالة  تك�ن  اأن  لها  يمكن  ل  هذه  الإعالم  و�صائل  اأن  ذلك  ويعني  البتة،  مت�قعة 
واأن  التعليم  عملية  في  يعتمدها  التي  ال��صيلة  يختار  الذي  ه�  فالمعلم  بذاتها؛ 
ي�ظفها في �صياق ترب�ي محدد، ومن ثم فاإن النجاح الذي يمكن اأن يتحقق في 
التي  والكيفية  فيه  ت�ظف  الذي  العام  ال�صياق  على  يعتمد  ال��صائل  هذه  ت�ظيف 
ما  اأ�صئلة عديدة:  نطرح  اأن  يمكن  الم�صت�ى  وفي هذا  التعليم.  في عملية  تعتمد 
و�صيلة الإعالم التي تعتمد في التعليم؟ وفي اأي �صروط ترب�ية يتم ا�صتخدامها؟ 
وما هي طبيعة ال�صتخدام؟ وما مدى تاأهيل المعلم ترب�يًا واإعالميًا؟ وما طبيعة 
مجال  في  اأنف�صهم  الطلبة  تاأهيل  مدى  وما  تدري�صها؟  يتم  التي  العلمية  المادة 
ا�صتخدام التكن�ل�جيا وال��صائل الإعالمية؟ و�صمن هذا ال�صياق يمكن اأن نتحدث 

عن نجاح العملية الترب�ية في ت�ظيف الإعالم اأو عن ف�صلها. 

ويمكن ل��صائل الإعالم اأن ت�ظف بطريق مختلفة ومتن�عة في المجال المدر�صي، 
كما يمكنها اأن ت�صاعد على تن�يع اأ�صكال التدري�س، واأن ت�صاعد على تر�ضيخ فر�ص 
وي�صاعد  الطلبة،  قبل  الم�صاركة من  بدوره يحفز  الموجه. وهذا  الذاتي  التعلم 
على تق�ي�س الهياكل التقليدية والجم�د في م�صت�يات التفاعل الترب�ي التقليدي 
الذي يتميز بالتقادم والت�صلُّب. وهذا يعني اأن ا�صتخدام و�صائل الإعالم بطريقة 
التعاون  وتحقيق  والعمل  الجيد  للتعلم  جديدة  فر�صًا  يتيح  التعليم  في  عقالنية 
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والت�ازن الترب�ي بين الطلبة وبين مختلف مك�نات ال�صياق العام للعملية الترب�ية. 
ومع  العملية  الحياة  متطلبات  مع  ب�صرعة  التكيف  من  الطلبة  ن  يمكِّ بدوره  وهذا 
مقت�صيات التفاعل مع ال�اقع الإعالمي ال�صائد في الحياة وفي المجتمع. وتتيح 
اأنف�صهم من  الطلبة  بين  الت�ا�صل  المدر�صة فر�س  في  المت�فرة  الإعالم  و�صائل 
جهة وبينهم وبينها بطريقة عقالنية وهادفة من جهة اأخرى، دون مغبات الإجهاد 
من  ي�صتفيدون  كله  ذلك  في  وهم  التقليدي،  التعليم  في  يكابدونه  الذي  الكبير 
معرفتهم ال�صابقة ومن التجارب التي اأجروها في الما�صي القريب. وفي النهاية 
المهارات  اكت�صاب  من  الطلبة  يمكن  التعليم  من  النمط  هذا  اإن  الق�ل  يمكن 
ونقدًا  وفهمًا  تعلمًا  الإعالم  مع  الت�ا�صل  مجال  في  ث�ري  نح�  على  الحقيقية 

ل�صيروراته �صمن دائرة الت�ظيف الأمثل لإمكاناته في مجالي التعليم والتعلم. 

تعلم  المتعلمين من فر�س  الإعالمية تمهد لف�صاء ترب�ي جديد يمّكن  فالتربية 
جديدة خارج النمطية المعه�دة: 

)ال�ص�ر،  الأ�صلية  التاريخية  ال�ثائق  على  التعرف  من  الإعالم  و�صائل  تمكن   -
الت�صجيالت ال�ص�تية، م�صتخل�صات من البرامج التلفزي�نية، اإلخ(.

ا جديدة للتعلم ال�صخ�صي المتخ�ص�س بالإ�صافة اإلى التعلم التعاوني  - ت�فر فر�صً
ب�صرف النظر عن الزمان والمكان.

- تعزز الف�صاء الترفيهي لالإعالم التعلم الذاتي والتعلم في مناخ تعاوني.

- يمكن للم�صامين الإعالمية مثل الأفالم ال�ثائقية التي تعر�س في الف�صل اأن 
ت�صكل منطلقًا ترب�يًا محفزًا للمناق�صة والح�ار والع�صف الذهني، واأن تر�صخ 
القدرة على عملية تعلم بنكهة نقدية ت�لد ن�عًا من ال�صبط والتحكم في المعرفة.

- ب�صكل عام، يمثل الفيلم طريقة رائعة للتعامل مع م��ص�ع ما. فالأفالم تنا�صد 
الع�اطف وت�صمح للفرد باأن ي�صع نف�صه في مكان الآخرين للتعرف على م�اقفهم 
وم�صكالتهم، كما اأنه ي�صهل مناق�صة م��ص�عات معينة )مثل التحر�س الإلكتروني، 
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والتحر�س الجن�صي، والعنف، وعمليات البتزاز والتهديد عبر الإنترنت( حيث 
يدور الح�ار ح�ل �صخ�صيات الفيلم وما تبديه هذه ال�صخ�صيات من ع�اطف 

وانفعالت.

- اإن اإنتاج ن�س اإعالمي )على �صبيل المثال: مقابلة �ص�تية ت�ص�ير فيدي�، وعر�س 
Power Point( ه� ن�صاط ي�صجع الطالب على الهتمام بق�صية علمية قد تك�ن 

�صخ�صية علمية اأو منطقة اأو قرية وما اإلى ذلك. وهذا يمكنه في ج�هر الأمر 
من تفهم الم��ص�ع الذي يدر�س بعمق ودراية وتقديم روؤية قد تك�ن مبتكرة ح�ل 

الم��ص�ع.

اأن  اإعالمي جيد يحمل في ذاته خ�صائ�س ن�عية يمكنه  اإن العمل على منتج   -
يعزز التعلم الفعال: مثل تعديل ن�س و�صقله ب�صكل منا�صب ليقدم اإلى جمه�ر 
حقيقي، اأو كتابة اأف�صل المقتطفات واأجملها من المقابلة، وهذه كلها تمثل في 
حقيقة الأمر تجارب ترب�ية اإعالمية مجزية وفعالة في تعزيز م�صيرة الطالب 

العلمية. 

- ويمكن الق�ل اإن الطلبة عندما يقدم�ن اإنتاجًا اإعالميًا خا�صًا مثل: فلم ق�صير، 
ر�صم كاريكات�ري، م�صرحية اإذاعية، رواية م�ص�رة(، فاإنهم في ال�قت ذاته - 
ومن خالل عملية الإنتاج التي يق�م�ن بها - يدر�ص�ن اأي�صًا طريقة الإنتاج و�صيغ 

الإبداع والكيفيات التي يتم فيها ت�ظيف و�صائل الإعالم.

تط�ير  من  تمكنه  الطالب  ي�ؤديها  التي  الإعالمية  الم�صروعات  فاإن  وبالمثل،   -
المختلفة  المهام  وتن�صيق  الط�يل،  المدى  على  للعمل  التخطيط  على  القدرة 
وملء  ال�صع�بات  على  والتغلب  م�صتركة،  اأهداف  وو�صع  مجم�عات،  �صمن 
التي  للم�صكالت  منا�صبة  اإيجاد حل�ل  على  الطلبة  ي�صجع  كله  وهذا  الفج�ات، 
ت�اجههم، ويتيح لهم العمل معًا في �صياق تعاوني. وهذا اأي�صًا ي�صاعدهم ب��ص�ح 

على اكت�صاف قدراتهم الماثلة في �صخ�صياتهم و�صخ�صيات الآخرين.
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خاتمة- مالمح ثورة تربوية 
لدى  الث�رية  الذهنية  الفعاليات  من  متكاماًل  ن�صقًا  الإعالمية  التربية  تمار�س 
الأطفال والنا�صئة، وتدور معظم فعاليات هذه التربية ح�ر قيم النقد وال�صتقالل 
والحرية والذكاء ما بعد المعرفي في التحليل والك�صف وال�صتنباط وال�صتدلل. 
باأن  لنقل  اأو  الرقمية  للث�رة  م�ازية  ث�رة  ذاتها  في  ت�صكل  الإعالمية  والتربية 
لمتطلباتها  ت�صتجيب  رقمية  ث�رية  تربية  بال�صرورة  يتطلب  الرقمي  الع�صر 
التربية الإعالمية ت�صكل منهجية ث�رية  اأن  ال�ا�صح  وم�صارات احتياجاتها. ومن 
في التفكير وفي الممار�صة، فعندما يمتلك الطفل المهارات النقدية التي تكر�صها 
التربية الإعالمية، فاإن اأثر هذه المهارات �صيعمم لي�صمل مختلف ن�صاطات الفرد 
في داخل المدر�صة وفي خارجها، و�صي�صبح العالم بما فيه تحت �صيطرة النقد 
الأخالقية  اأحكامه  الطفل  فيها  ي�صدر  مادة  �صي�صبح  كما  والتحليل،  والك�صف 
الم�صتقلة والحرة. وهذا يعني اأن هذا النمط من التربية عندما يعم في المدار�س 
ليحل  وينهار،  الأ�صم  التقليدي  للتعليم  المت�صلبة  الركائز  كل  �صت�صقط  ويكتمل 
مكانه نظام فكري نقدي تن�يري نه�ص�ي ي�صاعد على تحقيق النه�صة الح�صارية 

لالأمة والمجتمع)8(. 

ففي ال�صن�ات الأخيرة ازدادت اأهمية تكن�ل�جيا المعل�ماتية لأنها اأ�صبحت الق�ة 
الدافعة لتط�ر و�صائل الإعالم، حيث ت�صكل هذه التكن�ل�جيا البنية التحتية لتط�ر 
للمهارات  الق�ص�ى  الأهمية  على  التاأكيد  اإلى  يق�دنا  وهذا  الإن�صانية.  الح�صارة 
تفاعلها  الإعالم في طرائق  و�صائل  لفهم  الذكية  وال��صائل  بالحا�ص�ب  المتعلقة 
عمل  كيفية  يعرف  الذي  فال�صخ�س  ت�ظيفها.  واآليات  تط�رها  م�صت�يات  وفي 
اأو باإدارة  اإلكتروني من ت�صميمه  اأو هذا الذي يق�م ب��صع برنامج  الخ�ارزمية، 
اإمكانات  تقييم  على  القادرين  بين  من  �صيك�ن�ن  واأمثاله  ه�  اإلكتروني  م�قع 
ال��صائط الإعالمية وفهمها ب�صكل اأف�صل، وهذا ي�ؤهلهم للتكيف الفائق في الع�صر 

الرقمي بف�صاءاته ال�صيبرانية. 
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وتاأ�صي�صًا على هذه الروؤية لأهمية المعل�ماتية في المجال الإعالمي، يجب علينا 
الق�ل باأن عل�م الحا�ص�ب ت�صكل حاليًا جزءًا ل يتجزاأ من عملية التربية الإعالمية. 
فهذه العل�م ت�ؤثر في مختلف مجالت ال�ج�د والحياة الإن�صانية المعا�صرة، وهي 
جميع  في  والعلمي  التكن�ل�جي  التقدم  تحقيق  من  الإن�صانية  تمكن  التي  العل�م 
المعل�مات  اأن تق�م تكن�ل�جيا  الي�م  المت�قع  العلمية والحياتية. ومن  المجالت 
ت�اجه  التي  والتحديات  الم�صكالت  لمختلف  علمية  حل�ل  باإيجاد  والت�صال 
المجتمع الإن�صاني. وي�صاف اإلى ذلك كله اأن المعل�ماتية �صتحدد هام�س المناورة 
وما  ممكن  ه�  ما  برمجته،  يمكن  وما  مبرمج  ه�  ما  الب�صري:  العمل  مجال  في 
ه� غير ممكن. وهذا يعني اأن تاأثير المعل�ماتية يتجاوز الي�م حدود التقانة التي 
عرفناها، حيث �صيك�ن لها الدور الحا�صم في عملية تحديد الخيارات ال�ج�دية 
هذه  على  وتاأ�صي�صًا  هنا  ومن  والجتماعي.  الفردي  الم�صت�يين  في  المجتمع  في 
ت�صع  اأن  الإعالمية  التربية  على  يجب  المعل�ماتية  بها  تحظى  التي  الأهمية 
والمعرفة  النقدي  ال�عي  تنمية  يتطلب  كله  وهذا  اأولياتها،  ن�صق  في  المعل�ماتية 

العقالنية بال حدود والتاأ�صيل الحر لال�صتقاللية الأخالقية. 
�صندوق  نهجر  لكي  الرابعة  ال�صناعية  الث�رة  اإطاللة  مع  ال�قت  حان  لقد 
ال�اجبات  مثل:  التقليدية،  التربية  في  الكال�صيكية  والتاب�هات  الممن�عات 
التقليدية  والمناق�صة  ال�صتظهارية،  والدرو�س  الم�صائية،  وال�اجبات  المدر�صية، 
المعه�دة في المناخ المدر�صي وكال�صيكياته المملة، واأن ننتقل اإلى اأج�اء رقمية 
الظ�اهر  وراء  فيما  المعرفي  والحفر  الثاقب  والتحليل  النقد  تعتمد  جديدة 
الإعالمية. ففي كل مكان الي�م من جن�ب العالم اإلى �صماله ومن �صرقه اإلى غربه 
نجد اأن الم�ؤ�ص�صات ال�صناعية، وال�صركات، ومراكز البح�ث العامة، وم�ؤ�ص�صات 
التعليم الخا�س تتبنى اأنظمة ترب�ية جديدة تنا�صب معطيات الث�رة الرقمية في 
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الحي�ية  والتكن�ل�جيا   ،Nanotechnologies النان�  برامجها مثل: تكن�ل�جيات 
الف�صاء،  واأبحاث   Énergies vertes الخ�صراء  والطاقة   ،Biotechnologies

الفائقة  الروب�تات  (Triple impression)، و�صناعة  الأبعاد  الثالثية  والطباعة 
الذكاء (Cyberobots). وهذه الأم�ر ت�صكل ث�رة حقيقية في الحياة وفي التعليم 
المعل�ماتي  المجال  في  التفكير  نمط  يعرف  الذي  فال�صخ�س  �ص�اء.  حد  على 
 (Computational Thinking) الح��صبة  على  القائم  التفكير  في  يتمثل  الذي 
يدرك في حقيقة الأمر ال�ظائف الحي�ية في مختلف مجالت الحياة الإن�صانية 
المعا�صرة. ومن هنا فاإن دمج المعل�ماتية في التربية الإعالمية ي�صبح �صرورة 

تقت�صيها الحياة الحديثة المعا�صرة. 

عميقة  ث�رة  مدخل  الي�م  ت�صكل  الإعالمية  التربية  باأن  الق�ل  يمكن  وباخت�صار 
و�صاملة في طرق التفكير والنظر لدى الأجيال الجديدة ال�صابة. ومن غير التربية 
الإعالمية الث�رية ي�صعب على هذه الأجيال التكيف في الع�صر الرقمي على نح� 
اإبداعي؛ لأن هذه التربية ت�ؤهلهم لل�صير ُقدمًا في معالم ث�رة رقمية جبارة عرفنا 

بداياتها لكننا لن نعرف اأبدًا متى تت�قف انفجاراتها العارمة. 
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