Al Muntada
A Cultural Journal

جملّة فكر ّية ثقاف ّية ف�صل ّية

Published every four months by

العربي
منتدى الفكر
ّ

)The Arab Thought Forum (ATF

ع ّمان  -الأردنّ

Amman - Jordan

العــدد املزدوج ()276-275

املج ّلد 33؛ �شتاء � -صيف 2020
الهيئة اال�ست�شار ّية للمج ّلة

رئي�س التحرير

�أ .د .عدنان بدران
الأردنّ (الرئي�س)
د� .صالح ال ّدين الزين

حمور
د .حممد �أبو ّ
مدير التّحرير

ال�سودان

كاي ــد هــا�ش ـ ــم

�أ .د� .ص ــالح ج ـ ـ ـ ـ ـ ّرار
الأردنّ

التّحرير اللغوي

�أ.د .عبد احل�سني �شعبان
العراق

حممد �سالم جميعان

دة .وجيهة البحارنة
البحرين

الت�صميم والإخراج الفن ّّي

مي�س ـ ــاء خـ ـ ـلـ ــف

لوحة الغالف

للت�شكيل ّية الأردنية

غدير �سعيد حدادين

د .يو�سف احل�سن
الإمارات

اع ُتمِ ��دَ ت جم ّلــــ ��ة «املنتدى»� ،ضمن قاعدة بيان ��ات ّ
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الإقليم ��ي للعل ��وم والتكنولوجيا في �ش�ي�راز�/إيران ،وذلك َو ْف ًقا للم� ّؤ�ش ��رات العلم ّي ��ة املتّبعة لدى مركز
املراج ��ع الإ�س�ل�ام ّية الدول ّية ،بح�س ��ب ما �أق ّرته املنظمة الإ�س� �ـــالم ّية للتــربي ��ة والثــقافة والعلـوم (الإي�سي�س ��كو)
في امل�ؤمتر ال ّرابع لوزراء التعليم العايل (ت�ش ��رين الأ ّول�/أكتوبر  ،)2008وهي م� ّؤ�ش ��رات تتع ّلق بت�ص ��نيف الأداء
البحثي في البلدان الإ�سالم ّية.
ّ
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ّ
رقم االيداع لدى دائرة املكتبة الوطن ّية (/2003/13د)

التربية الإعالم ّية في الف�ضاء الرقمي
تبا�شير ثورة تربوية
�أ.د .علي �أ�سعد وطفة

*

«الإعالم والتربية جناحا طائر ال تحلق �أمة من الأمم �إال بهما»
«�إن الأمر الوحيد الذي ن�ؤمن به حول الم�ستقبل هو �أنه �سيكون خيالياً تماماً»
�آرثر� .س كالرك – لمحات عن الم�ستقبل

مقدمة
يكاد يكون هناك �إجماع بين المفكرين والباحثين على �أن الإعالم بلغ ذروته في
مجال ال�سيطرة والهيمنة على مختلف مظاهر الوجود االجتماعي والثقافي للب�شر
في الحياة الإن�سانية المعا�صرة ،فقد �أ�صبحت و�سائل الإعالم منظومة من الأدوات
التي يتحقق بها وجود النا�س في �أدق تفا�صيل حياتهم وممار�ساتهم اليومية؛ �إذ
ال يمكن اليوم �أن نت�صور ا�ستقامة الحياة من غير و�سائل الإعالم الإلكترونية
التي نعتمد عليها في توا�صلنا وتفاعلنا مع مختلف �أوجه الوجود ومظاهر الحياة
االجتماعية .ومن الوا�ضح �أي�ض ًا �أن هذه الو�سائل تفر�ض نف�سها بقوة حيث ال
ي�ستطيع الإن�سان �أن يمار�س ف�ص ًال واحد ًا من ف�صول حياته دون االعتماد على
و�سائل الإعالم ،بدء ًا من المنزل مرور ًا بال�شارع و�ص ً
وال �إلى مكان العمل .ويمكن
�أن ن�سرد عدد ًا هائ ًال من البرامج والو�سائل االت�صالية التي ي�ستخدمها الفرد
* �أكاديمي يعمل في جامعة الكويت�/سورية.
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في حياته اليومية مثل :جهاز تحديد االتجاهات ( )GPSبرامج المعلومات عن
الطق�س ،الح�سابات البنكية والعمليات البنكية� ،شراء البطاقات وكل �أ�شكال
الت�سوق ،ومنها ا�ستخدام البرامج المكتبية ،في كل المجاالت من �ألف الوجود
العلمي والوظيفي �إلى يائه ،وهذا يمتد لي�شمل عدد ًا كبير ًا من الق�ضايا مثل:
ا�ستخدام مختلف و�سائل التوا�صل االجتماعي ،كال�شراء في الأ�سواق ،وا�ستخدام
الأجهزة الإلكترونية في المطاعم والبارات وال�صاالت ،وهذا غي�ض من في�ض
الح�ضور الإعالمي في مجال الحياة .ومع هذه ال�صورة يبدو فيها �أن الفرد الذي
ال يتمكن من ا�ستخدام هذه الو�سائل وتوظيفها �سيفقد القدرة الوظيفية على
الحياة في الع�صر الحديث ،وقد يكون قا�صر ًا عن التكيف ،وقد يحتاج �إلى �إعادة
ت�أهيل ثقافي �إعالمي لفترات زمنية قد تق�صر �أو تطول ،فالميديا �أ�صبحت �أ�شبه
بالأوك�سجين الذي يمنحنا القدرة على اال�ستمرار في الحياة(.)1
ومن البداهة بمكان القول �إن التكنولوجيا الرقمية �أ�صبحت �ضرورية ،لأنها
تمكننا من جعل الأ�شياء �سهلة وممكنة ب�أق�صى درجة من ال�سرعة والفعالية ،وهي
تخت�صر الوقت وتك�سر �إرادة الزمان وتحتوي المكان ،كي تجعل حياتنا �أكثر جما ًال
ومتعة وا�ستقرار ًا ،وهي فوق ذلك كله ت�صنع ما يمكن �أن ُيع َت َقد �أنه من �ضروب
الم�ستحيل.
ومع �أهمية ما حققته و�سائل الإعالم واالت�صال الرقمية من تق ُّدم �أطلق عليه
الثورة التكنولوجية تارة وثورة المعلومات مرة وثورة الميديا والرقمية تارة �أخرى.
ف�إن هذه الميديا ما زالت ت�سحقنا بنوع من الثورة المتمردة الم�ستمرة في �إحداث
المعجزات الرقمية والإلكترونية .لقد �شهدت الإن�سانية تطور ًا �إعالمي ًا بد�أ مع
الكتاب وال�صحافة ،مرور ًا بالراديو والتلفزيون والحا�سوب ،ثم الإنترنت ،فالثورة
الرقمية التي فر�ضت نف�سها في مختلف وجوه الحياة في بداية القرن الحادي
والع�شرين.
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ومن المذهل �أن الثورة الرقمية بما تنطوي عليه من �إمكانات الإبداع والن�شر
والتوا�صل الإلكتروني فتحت الباب على م�صراعيه لوالدة برمجيات رقمية هائلة
ومتجددة في مختلف مجاالت الحياة .فالأجواء التي فر�ضتها الهواتف الذكية
المتنقلة التي ت�سمح بالتوا�صل والتفاعل الح ّر مع الإنترنت في �أي لحظة وفي
�أي مكان ،عملت على ت�سريع الهيمنة الإعالمية في مختلف مجاالت الحياة.
ومن ثم ف�إن هذا التطور الجديد الم�ستمر �أدى �إلى حدوث انقالبات وتحوالت
هائلة في مجال الحياة الإن�سانية في مختلف الم�ستويات الثقافية واالجتماعية
واالقت�صادية ،وهذا كله �أدى �إلى ثورة موازية في العقليات والذهنيات والفل�سفات
الإن�سانية .وغني عن البيان �أن الهواتف الذكية تملك اليوم تطبيقات النهائية
تفوق حدود الت�صور في مختلف مجاالت الحياة والوجود في مجاالت المطاعم
وال�سياحة وال�سفر والبنوك والوظائف وال�سفر ،وي�شمل ذلك كل ما يخطر على
البال من حاجات ورغبات وتطلعات �إن�سانية معا�صرة ،وي�شمل ذلك مجاالت
العلوم والمعرفة وال�سيما تعلم اللغات الأجنبية وا�ستخدامها في عمليات التوا�صل
�ضمن برامج فائقة الذكاء.
ومع �أهمية ما ُتقدِّ مه و�سائل الإعالم الرقمية من فوائد وف�ضائل وخ�صائ�ص
و�إمكانات تغني الحياة وتثمر ،ف�إن الأمر ال يخلو من �صعوبات وتحديات و�سلبيات.
وهذه الجوانب ال�سلبية في و�سائل الإعالم الرقمية ت�شكل تحدي ًا للمجتمع
والأفراد ،وهذا ين�سحب على االقت�صاد وال�سيا�سية والثقافة .وهذه التحديات
الإعالمية تفر�ض في ذاتها مطالب ثقافية وح�ضارية جديدة تتمثل في �أف�ضل
وجوهها في توفير الكفاءة الإعالمية للمواطنين والأفراد في المجتمع ،حيث
�أ�صبحت عملية توفير هذه الكفاءة والثقافة الإعالمية �أحد �أهم متطلبات الع�صر
في القرن الحادي والع�شرين ،وهذا يعني �أن المجتمع الذي ال يمتلك �أع�ضا�ؤه
وعي ًا �إعالمي ًا وخبرات ومهارات كافية في مجال الإعالم �سيكون مجتمع ًا منفتح ًا
على المخاطر التي تهدد وجوده وكيانه ،ومن ثم ف�إن بناء الوعي الإعالمي للفرد
- 69 -

�شتاء � -صيف 2020

والمجتمع من جهة ووجود نظام �إعالمي متطور وفعال من جهة �أخرى ي�شكالن
مع ًا في تفاعلهما �صمام الأمان للديمقراطية ومهاد ًا للتطور االقت�صادي والثقافي
في المجتمع الحديث.
وت�أ�سي�س ًا على هذه الر�ؤية ن�ستنتج �أن تطور و�سائل الإعالم الحديثة والثورة
الرقمية الم�ستمرة يطرح تحديات كبيرة �أمام الأنظمة التعليمية في مختلف
البلدان والقارات ،ومن الم�ؤكد �أن الأطفال عندما يدخلون المدر�سة للمرة الأولى
تكون لديهم بع�ض الخبرات والمعارف حول الميديا وو�سائل الإعالم .ومع �أهمية
ما يوجد لديهم فهم غالب ًا ما يواجهون بع�ض ال�صعوبات في التعامل مع الميديا
وهذه ال�صعوبات التي ت�شغلهم تتجلى في �صورة ت�سا�ؤالت قلقة ومتوترة ،وهنا تبرز
�أهمية معالجة هذه ال�صعوبات ومقاربة هذه الت�سا�ؤالت من �أجل خف�ض م�ستويات
التوتر وتحقيق التوازن النف�سي والمعرفي عند الأطفال من �أجل �سالمة نموهم
ال�شخ�صي.
بعد ق�ضاء يوم مدر�سي حافل يتوا�صل الطلبة في المنزل مع مختلف و�سائل
الإعالم ال�ستك�شاف المو�ضوعات التي تطرح في الف�صول والقاعات .ومثل هذا
اال�ستجواب المعرفي لتلك الو�سائل يعزز م�سيرة التعلم والتدريب لدى الطلبة
قبل عودتهم ثانية �إلى المدر�سة .ومن �أجل مجاراة هذه الفعالية المعرفية التي
يفر�ضها التوا�صل الإعالمي ب�صورة م�ستمرة يجب على المدر�سة �أن تحقق في
ذاتها تحوالت جذرية في مناهجها وو�سائل عملها ودور المعلمين فيها ،تحت
ت�أثير الح�ضور الكا�سح لو�سائل الإعالم في مختلف جوانب الحياة التربوية .وهذا
التطور الجديد في عالقة الأطفال بو�سائل الإعالم �أحدث تغير ًا طفري ًا في دور
المدر�سة ووظيفتها ومنهجها ودورها االجتماعي.
ويبدو اليوم وفي �ضوء ما تقدم� ،أنه ال يمكن الف�صل بين و�سائل الإعالم الرقمي
الجديد وبين العملية التربوية التي �أ�صبحت برمتها تحت رهان الثورة الرقمية،
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حيث �أ�صبح االرتباط بين الطرفين �ضرورة حيوية يفر�ضها منطق التطور في
الع�صر الرقمي الذي نعي�ش فيه .وهذا التوا�صل يفر�ض على المدر�سة �أن تعيد
النظر في منهجيات عملها ،و�أن تثور قدرتها على ا�ستجواب ف�ضاءات و�سائل
الإعالم فهم ًا ودرا�سة ودراية؛ من �أجل توظيفها في العملية التربوية واال�ستفادة
من مختلف المزايا المعرفية والعلمية التي تتميز بها على نحو متب�صر وحكيم.
ومثل هذا اال�ستجواب المعرفي لو�سائل الإعالم وتوظيفها تربوي ًا ي�أخذ �صورة
التربية الإعالمية بو�صفها طاقة معرفية ومنهج ًا تربوي ًا متخ�ص�ص ًا في تمكين
الأطفال من الوعي النقدي بو�سائل الإعالم وال�سيطرة على عملية التفاعل القائمة
بين الطفل وبينها بما يخدم عملية نمو الطفولة وبناء الإن�سانية في الإن�سان.
 -1الف�ضاء االفترا�ضي
ات�سمت العالقة بين التربية والإعالم تاريخي ًا بطابعها الإ�شكالي� ،إذ لطالما كانت
و�سائل الإعالم مو�ضوع ًا يثير الفو�ضى وال�ضجيج وال�صخب ويطلق كثير ًا من
المخاوف االجتماعية والقلق .وينبئنا تاريخ و�سائل الإعالم ب�أن ال�صخب والتوتر
والخوف والقلق االجتماعي اقترن مع كل ظهور جديد لأي و�سيلة �إعالمية جديدة،
وكانت البداية مع ظهور ال�صحافة ثم الراديو والتلفزيون و�ص ً
وال �إلى الحا�سوب
والإنترنت والثورة الرقمية .فكل �إبداع جديد في مجال و�سائل الإعالم كان يواجه
موجة �صادمة من ال�شكوك والرف�ض واالنتقادات التي تقوم على �أ�سا�س الت�أثير
المتوقع والمفتر�ض لهذه الو�سائل في عقول الأطفال والنا�شئة وال�شباب.
واليوم �أ�صبحت و�سائل الإعالم في ت�ضافرها وفي مختلف �إبداعاتها ف�ضا ًء
يحت�ضن وجودنا الإن�ساني ،وغدت �ضرورة حيوية في مختلف �أوجه التفاعل
الإن�ساني في مختلف الم�ستويات الثقافية والعلمية والمعرفية .وفي معترك هذا
الح�ضور المكثف والفاعل لو�سائل الإعالم في حياة الأطفال والنا�شئة بد�أت
التربية الإعالمية تفر�ض نف�سها متطلب ًا وجودي ًا وجوهري ًا في مختلف جوانب
- 71 -

�شتاء � -صيف 2020

الحياة التربوية واالجتماعية؛ �إذ ال بد لهذا الجموح الكبير في الثورات الرقمية
�أن يلجم عملي ًا عبر حالة من الوعي الذي ي�شكل �ضرورة تربوية لتمكين الأطفال
والنا�شئة من مواجهة هذا «الت�سونامي» الإعالمي الرقمي الهائل .وفي هذه
الأجواء المتجددة للإعالم الجديد وتحدياته المتنامية ت�أخذ التربية الإعالمية
وظيفتها في تنظيم العالقة بين الأطفال والإعالم الجديد ،حيث يجب عليها
�أن تعمل على تعزيز قدرة الأطفال على التعامل مع المعطيات الجديدة فهم ًا
وا�ستيعاب ًا وممار�سة ،كما يجب عليها �أن ت�ؤهلهم للمبادرة الإعالمية ب�صورة
ذاتية حرة تمكنهم من ال�شعور باال�ستقالل والم�س�ؤولية بعيد ًا عن �إمالءات الكبار
و�أوامرهم ونواهيهم.
فالتربية الإعالمية ،كما يجب �أن تكون ،تقوم بتنمية روح اال�ستقالل وت�أ�صيل
القدرة النقدية للأطفال ،وتعمل على تنمية مواهبهم وم�شاعرهم و�إمكاناتهم
المعرفية ،كي يكونوا قادرين على �أداء �أدوارهم ب�صورة �إبداعية ونقدية في
مواجهة العالم االفترا�ضي الذي يحت�ضنهم .وهي في �سياق هذا الدور التربوي
تعمل جوهري ًا وب�صورة طبيعية على بناء مواطنين �أحرار قادرين على الفعل
والممار�سة الحرة للوعي ،في زمن تتغول فيه التكنولوجيا الإعالمية الرقمية
ويتجذر العالم االفترا�ضي ك�إطار عام للوجود والحياة الإن�سانية.
فنحن اليوم نعي�ش في ف�ضاء رقمي يتطلب مهارات ات�صالية غير م�سبوقة في
التاريخ الإن�ساني� ،إذ يترتب على الأطفال والأفراد �أي�ض ًا االندماج في توا�صل
افترا�ضي مع مختلف مظاهر الوجود والحياة االجتماعية .ويتطلب هذا الواقع
االفترا�ضي تنمية القدرات والمهارات والكفاءات والخبرات والمعارف التي تم ِّكن
الإن�سان المعا�صر من اال�ستمرار في الوجود ،والتكيف مع معطيات التجديد،
وامتالك القدرة على تنمية ذكائه وقدراته العقلية النقدية في عالم يتفتق فيه
الذكاء الرقمي وتتفتح معه العبقريات االفترا�ضية متجلية في �صورة �إبداعات
تكنولوجية رقمية ذكية تفوق الخيال الإن�ساني المتقدم في قدرته الإعجازية على
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توليد المعاني والدالالت و�إبداع ال�صور� .إنه ذكاء �سيبراني يفوق حدود الت�صور،
ويفر�ض على الفرد �أن يعمل ب�صورة م�ستمرة على تنمية ذكائه ال�ستيعاب هذا
االنفجار الرقمي والتكيف مع التكنولوجيا الذكية وتنظيم الحياة اليومية ،من
خالل الوعي بكل االحتماالت الناجمة عن هذا التوا�صل في العالم االفترا�ضي.
فالإن�سان المعا�صر يعي�ش في ف�ضاء �إعالمي تنتظم فيه العالقات الإن�سانية �ضمن
�شبكات �إعالمية رقمية وا�سعة ت�ؤثر في مختلف مظاهر الحياة الإن�سانية ،وتتيح
للفرد المعا�صر �أن يعرف بلمح الب�صر كل ما يدور في هذا العالم من �أخبار
و�أحداث ونزاعات وحروب في الم�ستوى االجتماعي وال�سيا�سي .والنا�س يعي�شون
اليوم في هذا العالم االفترا�ضي الذي يتجلى في مختلف �أ�شكال و�سائل الإعالم
عبر عمليات التفاعل المذهل مع الو�سائط الرقمية الحديثة في مجال ال�صورة
والكلمة والطيف واللون والم�ؤثرات الأخرى .وي�شكل هذا الف�ضاء المتزامن ب�أبعاده
الثالثية المادية والإعالمية واالفترا�ضية من�صة فعلية لحياتنا اليومية ،في مجال
التربية والعمل وال�سيا�سة والثقافة كما في مجال العالقات االجتماعية التي
ينتظم فيها النا�س والأفراد .وفي هذا الف�ضاء الرقمي الثالثي المر َّكب المع َّقد
علينا �أن نعي متطلبات الوجود ،و�أن نكون قادرين على توجيه �أنف�سنا والتكيف
بطريقة اجتماعية مفعمة ب�إح�سا�س الحرية والم�س�ؤولية .ومن الم�ؤكد اليوم �أن
هذا التكيف يتطلب �إحداث ثورة تربوية �إعالمية لمواجهة �أبعاد الثورة الرقمية
ومعطياتها المعرفية في مختلف الم�ؤ�س�سات التربوية واالجتماعية القائمة.
 -2في ماهية التربية الإعالمية
يع ِّرف االتحاد الأوروبي التربية الإعالمية بو�صفها «القدرة على التوا�صل مع
و�سائل الإعالم وفهم م�ضامينها المختلفة وتقييمها على نحو نقدي .وي�شمل
هذا التمكن من فهم وا�ستيعاب مختلف مكونات الف�ضاء الإعالمي في مختلف
تجلياته المتمثلة في التلفزيون وال�سينما والراديو والفيديو والمواقع الإلكترونية
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والإعالم المطبوع و�ألعاب الفيديو ومختلف جوانب البيئة االفترا�ضية الرقمية،
كما ي�شمل مختلف الم�ضامين المعلوماتية التي تتمثل في الن�صو�ص وال�صور
وال�صوت والر�سائل التي ت�شكل جانب ًا مهم ًا من جوانب الحياة الثقافية الإن�سانية
المعا�صرة» (.)2
ويمكننا تعريف التربية الإعالمية ب�أنها عملية تربوية تهدف �إلى تمكين النا�شئة
من التوا�صل العقالني مع مختلف و�سائل الإعالم وتمكينهم من القدرة على
فهم الر�سالة الإعالمية وتحليل م�ضامينها بروح نقدية ،وتعمل على توليد حالة
من التوا�صل النقدي بين النا�شئة ومختلف الم�ضامين الإعالمية في مختلف
و�سائل الإعالم و�إخ�ضاعها للفح�ص النقدي في مختلف الو�ضعيات وتعاقب
الحاالت .وهي وفق هذه الداللة لي�ست مجرد عملية توا�صل مع و�سائل الإعالم،
بل �سعي �إلى ت�شكيل الوعي االجتماعي النقدي العام بدرجة كبيرة �إزاء تلك
الو�سائل وم�ضامينها الثقافية وذلك في مختلف مظاهر الحياة اليومية ،حيث
ت�شمل الر�سالة الإعالمية مختلف الم�ضامين الإعالمية المتاحة ،مثل :الأفالم،
والن�صو�ص ،والمواقع الإلكترونية ،وال�صور ،والفيديوهات ،وكل ما تتيحه ال�شبكة
العنكبوتية من برمجيات و�أخبار وبروباغاندا(.)3
ويمكن القول �إن التربية الإعالمية ت�أخذ �صورة تربية نقدية للم�ضامين الإعالمي
من �أي نوع كانت (مكتوبة ،مقروءة ،م�صورة ،متلفزة ...الخ) ،وهي تهدف ب�صورة
جوهرية �إلى ت�شكيل الوعي بالوظائف الأ�سا�سية لو�سائل الإعالم بما تنطوي عليه
هذه الو�سائل من م�ضامين ودالالت ،وذلك �ضمن ال�سياق الذي ت�شكلت فيه(.)4
وبالمح�صلة ف�إن ما يجب علينا فهمه هو �أن التربية الإعالمية تقوم بعملية ت�أهيل
تربوي نقدي حول مختلف التكوينات والوظائف الإعالمية ،وذلك كي يتمكن
ال�شباب والنا�شئة من تطوير ذكائهم وتنمية ح�سهم النقدي وعقلنة توا�صلهم
اليومي الم�ستمر مع و�سائل الإعالم.
املنتـ ــدى 276 - 275

- 74 -

ويحمل مفهوم التربية الإعالمية تعقيد ًا في ت�ضاري�سه وطبقات ا�ستخدامه ،حيث
ي�ستخدم للداللة على �أمور متباينة ومختلفة في �آن واحد ،وهذا ما يجعل من
عملية تعريف المفهوم �أمر ًا يت�صف بال�صعوبة والتعقيد .ويمكن تعريف التربية
الإعالمية في هذا ال�سياق ب�أنها ت�شكل نوع ًا من الت�أهيل التربوي الذي يوظف
في ت�شكيل الوعي التربوي النقدي لدى الأطفال والنا�شئة ليمكنهم من مختلف
المهارات الذكية في التعامل مع و�سائل الإعالم ومع مختلف البرامج والتطبيقات
الهائلة التي نجدها في مختلف الو�سائط الإلكترونية الذكية التي تتطلب مهارات
عالية الم�ستوى في م�ستويات ا�ستخدامها وتوظيفها تربوي ًا واجتماعي ًا .ومثل
هذا الت�أهيل يفر�ض نف�سه حتى في �أب�سط الأ�شياء التي تقت�ضيها المهن ،مثل
معرفة الت�صوير وتغيير �صوت الفيديو وت�أ�سي�س موقع على الإنترنت �أو ت�أ�سي�س
�صفحة ل�شركة من ال�شركات� ،أو معرفة �أ�صول اللعب على الإنترنت .وعلى م�ستوى
الـت�أهيل والإعداد ف�إن التربية الإعالمية تواجه تحدي ًا كبير ًا في تحقيق نوع
من الت�أهيل الم�ستمر للأفراد والمتعلمين في مختلف جوانب العمل االجتماعي
والمهني ،فالتطبيقات الهائلة التي تثور كل يوم بالجديد والمذهل تحتاج �إلى
مواكبة م�ستمرة من قبل التربية الإعالمية ،وهذا ي�شكل بذاته تحدي ًا يفوق حدود
الو�صف ،ففي كل يوم تولد ع�شرات التطبيقات الرقمية في مختلف الميادين،
وهذا يحتاج �إلى طاقة تربوية هائلة للإحاطة بكل المعرفة المطلوبة لت�أهيل
ال�شباب والنا�شئة على توظيفها وا�ستخدامها.
 -3مالمح ثورية في المفهوم
يت�ضمن مفهوم التربية الإعالمية نبت ًا ثوري ًا في مختلف تجلياته؛ �إذ يقوم على
ت�أ�صيل الروح النقدية في نفو�س الأطفال وعقول ال�شباب .وهذا الت�أ�صيل النقدي
يتعار�ض كلي ًا مع المنظومات التربوية القائمة على التلقين والطاعة والقبول
وتغييب النقد .من جهة �أخرى تن�شد التربية الإعالمية الحيرة في الأفراد وهي
نزاعة �إلى توليد حالة اال�ستقالل في الفرد ،والحرية في اتخاذ القرارات ،بل
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تتطلب مجموعة من الخ�صائ�ص الثورية ،مثل :الحرية ،والنقد ،واال�ستقالل،
والقيمة الأخالقية ،والم�ستقبل ،والوعي المو�ضوعي .وكل هذه الخ�صائ�ص
ت�شكل مالمح ثورة حقيقة في مجال الحياة التربوية التقليدية التي ما زالت تقوم
على الطاعة والقبول وتكري�س الما�ضي واالنف�صال عن الحياة والتلقين وتغييب
المبادهة والمبادرة والإبداع في كثير من الأنظمة التربوية القائمة في العالم
المتخلف .فالتربية التقليدية هي عملية �إنتاج و�إعادة �إنتاج ما هو قائم ب�صورته
الجامدة الراكدة ،وعلى خالف ذلك ف�إن التربية الإعالمية تتمثل بكونها ثورة
وتجديد ًا تقوم على ا�ست�شراف الم�ستقبل ونقد الحا�ضر واالنطالق في مجاالت
الإبداع والتجديد واالبتكار ،وامتالك القدرات الهائلة على النقد والتفكيك
والتحليل ما بعد المعرفي .ويمكننا �أن ن�شير �إلى بع�ض الخ�صائ�ص الثورة للتربية
الإعالمية:
 :1-3تربية من �أجل الم�ستقبل
يقول �آرثر كالرك في كتابه «لمحات عن الم�ستقبل» «�إن الأمر الوحيد الذي
ن�ؤمن به حول الم�ستقبل هو �أنه �سيكون خيالي ًا تمام ًا»(� .)5إننا نعي�ش اليوم في
حقل وجودي تتعانق فيه ال�صورة مع الخيال ،ثم يتحدان بالإبداع الذي ير�سم
الم�ستقبل الذي ي�شكل نه�ضة الأمم وقوتها ،وهذا التزاوج الخ�صب بين ال�صورة
المن�صة التي تمكن الأمم من ك�سر الجمود ال�ساكن في
والم�ستقبل والإبداع هو
َّ
التقاليد وهدم الأ�سوار التقليدية والخروج �إلى ف�ضاء �إن�ساني �أرحب( .)6وهنا
تكمن التربية الإعالمية التي تربط بين ثالثية الت�صور والإبداع للخروج من
التقاليد �إلى الم�ستقبل� ،إنها باخت�صار وبكلمة واحدة تربية من �أجل الم�ستقبل
وللم�ستقبل في �أكثر مناحيه �سمو ًا وت�ألق ًا.
ال يختلف اثنان في مجال البحث الإعالمي على �أن التربية الإعالمية تكر�س
نف�سها من �أجل الم�ستقبل ،فهي ال تقف عند حدود الوظيفة التقليدية للتربية التي
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تقت�صر على عملية توفير المعلومات وت�أهيل ال�شباب تربوي ًا في مجال الإعالم
في لحظة محددة فح�سب ،بل تعمل جوهري ًا على تطوير مهارات اال�ستقالل
والقدرة الإبداعية لدى ال�شباب والنا�شئة على ح ّد �سواء .ومما ال �شك فيه �أن
هذا الدور ال يقلل من �أهمية الت�أهيل المهني الإعالمي للنا�شئة الذي ي�شكل
�ضرورة حيوية في المجتمع .فالإن�سان لي�س مجرد قوة عمل فح�سب بل هو فوق
ذلك كله قيمة �إن�سانية ،ومن هنا يت�أكد دور التربية الإعالمية في عملية النهو�ض
بالجانب الإن�ساني في الإن�سان على نحو �شمولي .ولهذا ف�إن دور التربية �أن تعمل
على �إطالق مهارات التفكير والت�أمل والنقد والتحليل لدى النا�شئة ب�صورة عامة
من �أجل تطوير الجوانب ال�شخ�صية وتنمية الف�ضائل العقلية والنقدية لديهم،
وهي الف�ضائل التي تم ِّكنهم من الوجود والتكيف في عالم يتدفق بتحديات الإبداع
والتجدد وال�صيرورة .وفي هذا العالم المتفجر بالتجديد والتغير يجب على
التربية الإعالمية �أن تعمل بطاقة هائلة على ت�أهيل النا�شئة و�إك�سابهم �ضرورات
اال�ستمرار في عالم الإعالم وف�ضاءاته الرحبة ،وهذا يقت�ضي بال�ضرورة �أن تكون
هذه التربية تربية م�ستقبلية تقوم على �سيناريوهات الإبداع والتجدد وال�صيرورة
ور�سم االحتماالت الم�ستمرة والتوقعات المتفا�ضلة في عالم متغير .فالم�ستقبل
ي�أخذ �صورة التغير والتجديد ومن هنا يجب علينا �أن ننمي في النا�شئة ح�س
الم�ستقبل ك�إطار زمني للتغير والتجديد واالبتكار(.)7
 :2-3اال�ستقالل الأخالقي
ولد مفهوم اال�ستقالل الأخالقي ( )l’autonomie moraleفي �أتون ع�صر التنوير،
وهو ي�شير �إلى ا�ستقاللية الفرد في �أن يحدد م�سار وجوده على نحو �أخالقي،
وبعبارة �أخرى حق الإن�سان في تقرير م�صيره الذاتي .ومنذ ذلك العهد و�ضمن
ال�سياق الديمقراطي للغرب ّ
وظفت المدار�س والم�ؤ�س�سات التعليمية في عملية
النهو�ض باال�ستقالل الأخالقي للأطفال .فاال�ستقالل الأخالقي غالب ًا ما كان
ي�شكل مطلب ًا حيوي ًا للأغلبية ال�سيا�سية (الأحزاب التي تحكم) .وبعبارة �أخرى
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ف�إن المدر�سة وظفت في عملية بناء القدرة على ت�شكيل اال�ستقالل في الر�أي لدى
الأطفال والدفاع عن القيم الأخالقية في ال�سياقات الثقافية واالجتماعية .وفي
هذا الت�شكيل تبرز �أهمية اال�ستقالل الأخالقي وتر�سخ معانيه في عقلية النا�شئة
والأطفال .وهذا يعني في نهاية الأمر تمكين الفرد من الت�أمل النقدي واال�ستقالل
في �إ�صدار الأحكام والتعبير عن الر�أي بحرية واتخاذ المواقف الأخالقية في
عالم ي�ض ُّج بالأحداث ويموج بالمتغيرات ويفي�ض بالم�ؤثرات والقوى االجتماعية
الفاعلة.
ي�ش ِّكل الجانب الأخالقي �أحد �أهم جوانب التربية الإعالمية ،فهي �سعي بال�ضرورة
�إلى ت�أكيد اال�ستقالل الأخالقي عند الأطفال .وهذا يعني �أنها تم ِّكن الأطفال من
التعبير عن القيم ب�صورة حرة وم�ستقلة .فالأخالق التي تك ِّر�سها لي�ست بمعنى
تمجد المنظومات القيمية التقليدية بل
تكري�س القيمة الأخالقية التقليدية التي ِّ
تولد في نفو�س الأطفال والنا�شئة هذه القدرة على �إ�صدار الأحكام الأخالقية على
نحو ح ّر وم�ستقل ،وهنا يكمن �أحد جوانب القيمة الثورية في التربية الإعالمية.
فالطفل هنا هو الذي يقرر ما هو �أخالقي ب�صورة حرة ،وهو الذي يرف�ض ويقبل
دون تدخل الكبار ،وبعيد ًا عن �سطوة التقاليد.
 :3-3بناء الهوية
ت�شكل التربية الإعالمية منطلق ًا تربوي ًا جوهري ًا في عملية بناء الهوية لدى
الكائن الإن�ساني ،وهي في �سياق هذا الدور الإن�ساني ت�ساعد الأطفال على معرفة
هويتهم وقيمهم التي يهتدون بها .فو�سائل الإعالم ت�شكل ف�ضاء يمكن الأطفال
الذين يعي�شون فيه من ت�شكيل هويتهم ،حيث تتيح لهم ا�ستخدام ال�صور للذكرى
واال�ستماع �إلى مقاطع الفيديو وتغيير �صورهم وت�سجيل ذكرياتهم ،وكل هذه
الفعاليات تقودهم �إلى الت�سا�ؤل عن هويتهم :من �أنا؟ وماذا �أحب �أن �أكون؟
وماذا يجب �أن �أكون؟ وهذا الأمر ين�سحب على تحليل مختلف الق�ضايا التي تتعلق
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بالهوية والوجود الإن�ساني .فالتربية الإعالمية تمنح الطفل تجربة مهمة وثمينة
يمكنها �أن ت�ساعده على ت�شكيل هويته و�شخ�صيته .وفي نهاية المطاف ،ف�إنه لمن
ال�ضرورة بمكان �أن يمتلك الطفل وعي ًا بحاجاته وميوله من �أجل ا�ستخدام و�سائل
الإعالم بطريقة منا�سبة وهادفة.
 -4في مواجهة الخطر
�إذا كانت و�سائل الإعالم تت�ضمن عدد ًا كبير ًا من المزايا وال�سمات الإيجابية،
وتوفر لنا ف�ضا ًء من المتعة ،وتلبي لنا كم ًا هائ ًال من الحاجات الأ�سا�سية في
المجال المهني وفي مجاالت الحياة ،ف�إنها في الوقت نف�سه تحمل في طياتها
كثير ًا من ال�سلبيات والم�آ�سي والمخاطر .ويتمثل �أحد وجوه الخطر الإعالمي في
اال�ستهالك المفرط لو�سائل الإعالم .فالم�ضامين الإ�شكالية ،والبرامج الخيالية،
و�أ�ساليب التالعب الإعالمي والت�شتيت ،و�سوء ا�ستخدام البيانات ،والوجود
المخيف للخداع واالحتيال الإعالمي ،واالنت�شار المكثف للم�ضايقات والتحر�ش
الجن�سي ،واالبتزاز عبر الإنترنت ،و�سرقة البيانات والت�شهير الإعالمي،
وال�سرقات المالية عبر الح�سابات والبنوك ،وجرائم الإنترنت ب�صورة عامة،
كلها م�ضامين �إعالمية ت�شكل خطر ًا كبير ًا على حياة الأطفال والكبار النف�سية
والأخالقية والإن�سانية.
وهنا يبرز دور التربية الإعالمية التي ت�سعى �إلى حماية الجميع من الخطر
الإعالمي المحدق بهم عبر النهو�ض بالوعي الإعالمي لدى الأطفال والنا�شئة
جميع ًا ،حيث تقدم تلك التربية الو�سائل الممكنة التي يعتمد عليها في مواجهة
هذه المواقف والم�ضامين وتجنبها في الوقت ذاته .فالتربية الإعالمية ت�ؤهل
الأطفال والنا�شئة معرفي ًا وعلمي ًا لمواجهة اال�ستهالك الإعالمي المفرط،
ومواجهة المحتويات الإ�شكالية في الر�سائل الإعالمية ،وحماية الأطفال من
التالعب بالبيانات و�سوء ا�ستخدامها ،ومعرفة كل �أ�شكال الخداع واالحتيال
الإعالمي ،ومواجهة التحر�ش عبر الإنترنت.
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وفي �سياق هذه المواجهة المعرفية لمخاطر الإعالم تطرح التربية الإعالمية
عدد ًا كبير ًا من الم�شاريع والر�ؤى والت�صورات ،وتبث نمط ًا متقدم ًا من الوعي،
وذلك من �أجل توليد مناعة �إعالمية �ضد مختلف ال�سلبيات والمخاطر والتحديات
التي يواجهها النا�شئة عبر الإعالم ،وهي في كل الأحوال تق ِّل�ص ت�ضاعيف
الخطر المحتمل �إلى �أدنى م�ستوياته .وباخت�صار تعمل التربية الإعالمية على
تزويد الطلبة والنا�شئة بالمعلومات ال�ضرورية ،وتقدم حل ً
وال مو�ضوعية لمختلف
الم�شكالت من �أجل خف�ض من�سوب الخطر �إلى �أق�صى حد ممكن ،كما �أنها تطلق
نوع ًا من الحوار الأخالقي حول هذه الق�ضايا ال�سلبية وحول الكيفيات التي يجب
على الأفراد التعامل فيها مع و�سائل الإعالم المتاحة وال �سيما الإنترنت والهواتف
الذكية .وقد بينت الدرا�سات والأبحاث في المجال الإعالمي �أن تطوير الكفاءات
والخبرات والمعارف الإعالمية عند الأطفال ي�ساعدهم كثير ًا على ال�سيطرة،
وبنجاح يفوق التوقع ،على مختلف التحديات التي تفر�ضها و�سائل الإعالم.
 -5ف�ضاء التربية الإعالمية
تغطي التربية الإعالمية ف�ضا ًء وا�سع ًا من الق�ضايا والم�شكالت والمو�ضوعات
المختلفة جد ًا .وفي كل الأحوال �إذا كنا نريد حق ًا العمل على ت�أهيل الأطفال
و�إعدادهم بطريقة فعالة لمواجهة التحديات الإعالمية ف�إن علينا �أن ن�ستعر�ض
جوانب متعددة في هذا الف�ضاء الإعالمي.
 :1-5ا�ست�شراف عالم الإعالم
ت�ستجوب التربية الإعالمية عالم و�سائل الإعالم وتخو�ض في ق�ضاياه ،وتعمل في
الوقت نف�سه على ر�سم العالقة القائمة بين الأطفال والإعالم ،وتمار�س دورها
النقدي في تحديد مختلف �أوجه الممار�سة التربوية �إزاء الإعالم وتحدياته� ،ضمن
محاولة لتقديم الإجابات الوافية عن مختلف �أ�شكال الإعالم وتطوراته والق�ضايا
التي يطرحها مثل :ما هي و�سائل الإعالم الجديدة؟ ما وظيفتها؟ ما الف�ضائل
املنتـ ــدى 276 - 275
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التي تمتلكها؟ ما المخاطر التي تنطوي عليها؟ كيف ن�ستطيع ا�ستخدامها بطريقة
مثلى؟ ومن �أجل الإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت ف�إن التربية الإعالمية � -ضمن
ممار�ستها النقدية  -ت�ؤهل الأطفال والنا�شئة للإجابة عن ذات الأ�سئلة ب�صورة
نقدية حرة .وهذا ي�شمل تمكينهم من تقييم مختلف الإيجابيات وال�سلبيات التي
تنطوي عليه الر�سالة الإعالمية في مختلف و�سائل الإعالم.
 :2-5ا�ستجواب التفكير النقدي
تنهج التربية الإعالمية نهج ًا نقدي ًا بل قد يكون النقد هو ال�سمة الرئي�سة التي
تميزها ،وهي كالحكمة التي عرفها ابن ر�شد ب�أنها «النظر في الأ�شياء بما
تقت�ضيه طبيعة البرهان» .فالتربية الإعالمية تت�سم بالطابع النقدي في مختلف
ممار�ساتها التربوية ،وقد تكون ال�سمة النقدية �أهم ما تتميز به التربية الإعالمية؛
�إذ هي وعي نقدي بو�سائل الإعالم كما �أنها ممار�سة نقدية �إزاءها .و�ضمن هذا
الت�صور يجب على التربية الإعالمية �أن تمار�س وظيفتها النقدية من خالل
تزويد الأطفال والنا�شئة بالوعي النقدي وتمكينهم من ممار�سة التفكير النقدي
حول مختلف �أ�شكال و�سائل الإعالم وم�ضامينها .فعلى �سبيل المثال :من الذي
كتب الن�ص الإعالمي (معلومات ،ن�صو�ص ،تعليمات� ،آراء ،ترفيه)؟ ما الفوائد
المرج ّوة من ن�شرة �إعالمية محددة؟ ما وظيفة الن�ص الإعالمي؟ من الم�ستفيد
من هذه الم�ضامين الإعالمية؟ �إلى من توجه هذه الر�سالة الإعالمية؟ وما هي
احتماالت الت�أثير التي ينطوي عليها هذا الن�ص الإعالمي؟ ما الآثار ال�سلبية
والإيجابية لهذا الن�ص الإعالمي �أو ذاك؟ ما الم�ضامين الخفية في هذا الن�ص
الإعالمي؟ ما الأهداف الإيديولوجية التي ت�سعى �إليها الر�سالة الإعالمية؟
 :3-5البعد الخام�س
في الوقت الذي يجمع فيه المفكرون والباحثون على �أن الإعالم ي�شكل البعد
الرابع للدولة ،ف�إن كثير ًا منهم يجمعون على �أن التربية الإعالمية ت�شكل البعد
الخام�س للدولة والمجتمع .فالديمقراطية الحديثة غالب ًا ما تحتاج �إلى �إعالم ح ّر
يمار�س دوره النقدي الفعال �إزاء ال�سلطات التقليدية الثالث ،وهذا الأمر ي�سهم
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بقوة في ت�شكيل الر�أي العام الر�شيد �إزاء مختلف الق�ضايا االجتماعية وال�سيا�سية
القائمة في المجتمع .و�إذا كانت الم�ضامين الإعالمية غارقة في الغمو�ض وظلمة
التخفي الإيديولوجي ،ف�إنه من غير التربية الإعالمية ي�صعب التعرف على القيمة
الفعلية للحقائق التي تبثها و�سائل الإعالم ،كما ي�صعب في الآن ذاته ت�شكيل ر�أي
خا�ص حول م�ضامين الر�سالة الإعالمية .وهنا ي�أتي دور التربية الإعالمية التي
تم ِّكن الأجيال ال�صغار والكبار من عملية تفكيك رموز و�سائل الإعالم وتحليل
م�ضامينها بطريقة فعالة وذكية ،وذلك عبر عمليات النقد والتحليل واال�ستك�شاف
واالختبار ،وهذا كله يت�ساوق في عملية الك�شف عن م�ضامينها الخفية و�أبعادها
الإيديولوجية .وهي بذلك تم ِّكن الأطفال والنا�شئة من القدرة على ت�شكيل �آرائهم
الخا�صة النقدية الم�ستقلة في و�سائل الإعالم المختلفة وفي م�ضامينها المتنوعة.
ومن هنا ت�أتي ت�سمية التربية الإعالمية بالبعد الخام�س تعبير ًا عن الدور الخطير
الذي تقوم به في مجال الحياة الثقافية والإعالمية في المجتمع.
 :4-5الحكم الأخالقي
يفر�ض الت�أمل الأخالقي نف�سه �ضرورة حيوية في مجال ا�ستخدام و�سائل الإعالم،
وذلك بالنظر �إلى ت�أثير الأفعال الإعالمية على الآخرين من زاوية �أخالقية.
وهذا يعني �أن الفرد يجب �أن يكون قادر ًا على تقييم نتائج الأفعال والممار�سات
الإعالمية لحماية نف�سه والآخرين ،وهو ي�شكل جانب ًا من الكفاءة الإعالمية التي
توفرها التربية الإعالمية .فالتفكير الأخالقي في الم�ضامين الإعالمية ي�سمح
لنا  -ب�صورة م�ستمرة  -ب�أن نط ِّور القدرة على اال�ستقالل الأخالقي ،ويمكننا
من توجيه الممار�سة الإعالمية محو م�سارات �إن�سانية و�أخالقية �أف�ضل عم ًال
على امتالك الف�ضائل ال�ضرورية من �أجل ال�سيطرة على التحديات الإعالمية
المعا�صرة ومواجهتها.
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 :5-5التقييم الح ّر للم�ضامين الإعالمية
غالب ًا ما ُيعتقد �أن و�سائل الإعالم النقدية الحرة والمتطورة تكون �ضرورية
وحيوية في المجتمعات الديمقراطية الحديثة .فالإعالم الحر يوفر من�صات
مهمة لمناق�شة الأ�سئلة الحيوية في المجتمع ،كما تتيح هذه الو�سائل الإعالمية
النقدية هام�ش المناورة ال�سيا�سية وطرح البدائل ال�سيا�سية المتاحة في
المجتمع ،وتمار�س في الوقت نف�سه ت�أثير ًا ي�ؤدي �إلى ت�شكيل العام و�صوغ معالمه.
والإعالم كما هو معروف يكون �ضروري ًا من �أجل الممار�سة ال�سيا�سية – االت�صال
ال�سيا�سي و�إ�ضفاء الم�شروعية على القرارات ال�سيا�سية -وهذا الأمر يفر�ض
نف�سه في المجال االقت�صادي والثقافي على حد �سواء .فالإعالم ي�شكل في النهاية
الأ�سا�س الذي يتم االنطالق منه لت�شكيل الأ�س�س التي تحتاجها النظم االجتماعية
الفرعية من �أجل تنظيم ن�شاطاتها ووظائفها الحيوية .ومن �أجل المحافظة على
الطابع النقدي لو�سائل الإعالم ،يبرز دور التربية الإعالمية في تقييم الم�ضامين
الإعالمية ونقدها وتوجيهها نحو الم�سالك االجتماعية الديمقراطية .فالتربية
الإعالمية تمكن النا�شئة من الت�أثير في و�سائل الإعالم وتوجيه م�ساراتها نحو
الأف�ضل ،بما يمتلكونه من قدرة نقدية على فهم وا�ستيعاب الم�ضامين الإعالمية
ور�سم �أبعادها الإيديولوجية.
� :6-5إدراك لغة الإعالم وفهمها
بقيت المدر�سة خالل �أكثر من قرن فعالة في �أداء مهمتها الأ�سا�سية التي تتمثل في
تعليم القراءة والكتابة .وكانت هذه الو�صاية المدر�سية على ن�شر القراءة والكتابة
�ضرورية في مجتمعات تقليدية تعتمد على مجرد الطباعة .لكن التطور الحديث
�أظهر �أ�شكا ًال جديدة من التعبير التي تميزت بالقدرة الهائلة على المناف�سة مثل
الراديو والتلفزيون وال�صورة والأفالم والألعاب والمواقع الإلكترونية والهواتف
الذكية �أكثر من �أن يح�صى ،وهي �أدوات وو�سائل جبارة ،وت�ؤدي دور ًا بالغ الأهمية
والخطورة في مجتمعاتنا .وفي هذا الم�ستوى من التطور الإعالمي ف�إن التربية
- 83 -

�شتاء � -صيف 2020

الإعالمية قد توجب عليها �أن تحدث انقالب ًا ثوري ًا و�ضروري ًا في مجال فهم
وتف�سير اللغة الإعالمية الجديدة التي تتمثل في ال�صور والكلمات والأ�صوات
والدالالت الخفية والمعاني .ويطلق عادة على م�ستخدم و�سائل الإعالم ت�سمية
«الم�ستهلك» ب�صورة عامة ،ولكن هناك الم�ستهلك الذي يتحمل م�س�ؤولية فهم
الن�ص الإعالمي وتحليله وهو الم�ستهلك الذي ال يكتفي بدور �سلبي في تفاعله مع
المحتوى الإعالمي .وفي حقيقة الأمر ف�إنه من �أجل فهم ن�ص �إعالمي ب�صورة
فعالة و�إيجابية يجب �أن يترافق ذلك بالتفكير النقدي .وهنا �أي�ض ًا تكمن �إحدى
�أهم الوظائف الأ�سا�سية للتربية الإعالمية التي تمكن المتعلمين والأطفال من
فهم وا�ستيعاب لغة ال�صورة والكلمة واللهجات الخفية الكامنة في مختلف حركات
الن�ص الإعالمي والك�شف عن مخادعاته اللغوية.
 :7-5اال�ستخدام الم�ستنير لو�سائل الإعالم
تكمن المهمة الأ�سا�سية للتربية الإعالمية في تمكين الطفل من ا�ستخدام و�سائل
الإعالم في �ضوء احتياجاته واهتماماته وتمكنه �أي�ض ًا من التن�سيق بين احتياجاته
والمتطلبات االجتماعية .فالطفل بم�ساعدة التربية الإعالمية يتمكن من فهم
الطريقة التي يختار فيها الن�ص الإعالمي� ،أو الو�سيلة الإعالمية المنا�سبة بعناية
واهتمام ،وذلك بالتزامن مع ر�ؤية نقدية للم�ضمون الإعالمي الكامن في الر�سالة
الإعالمية ،هذا من جهة .ومن جهة ثانية يترتب على التربية الإعالمية �أن تو�ضح
الكيفية التي يتم فيها ت�شكيل الإنتاج الإعالمي ،والكيفية التي يتم فيها توظيف
الر�سالة الإعالمية في عملية بث الأفكار من خالل عالقة التفاعل بين المر�سل
والمر�سل �إليه ،بين المنتج والم�ستهلك �أي�ض ًا .ويمكن تلخي�ص هذه الم�س�ألة
بالقول� :إن مهمة التربية الإعالمية ت�ؤكد على �أهمية الممار�سة الإعالمية عند
الأطفال والنا�شئة ،لأن الأمر يتعلق بعملية تمكين التلميذ من التكيف مع التدفق
الكبير لو�سائل الإعالم عبر عملية تعليم متوا�صلة وم�ستمرة ،يتمثل فيها التلميذ
معارف خا�صة ومميزة حول مهارة التوا�صل الإعالمي و�سبل التفاعل الخالق مع
الم�ضامين االعالمية.
املنتـ ــدى 276 - 275
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� :8-5إ�سقاط الأوهام
ال يعني التوا�صل مع و�سائل الإعالم �أن الفرد ي�ستطيع بال�ضرورة فهم م�ضامين
الر�سالة الإعالمية؛ �إذ غالب ًا ما تحمل المعلومات �صبغة عاطفية و�شحنة
�إيديولوجية ت�ضعف قدرة العقل على اكتناه الر�سالة الإعالمية على نحو نقدي؛
وذلك لأن الجمهور الإعالمي يكون في �أغلب الأحوال عاطفي ًا نزّاع ًا �إلى البحث
عن ت�ش ُّبعات عاطفية وانفعالية في الم�ضامين الإعالمية .والخطر الكبير يكمن
غالب ًا في االعتقاد ب�أننا فهمنا الر�سالة الإعالمية لأداة �إعالمي ٍة ما دون �أن يكون
ذلك حقيقي ًا.
غالب ًا ما ي�سقط النا�س �أفكارهم وم�شاعرهم وقيمهم و�أنماط ت�صوراتهم الخا�صة
ب�صورة ال�شعورية على الن�صو�ص الإعالمية .وعندما نفهم الم�ضامين الإعالمية
بناء على الخلفيات الفكرية والذهنية الرا�سخة في �أعماقنا؛ �أي عندما ندرك
الن�ص الإعالمي على خلفية م�شاعرنا ورغباتنا و�أهوائنا ،ف�إننا بذلك ن�شيد
�أوهام ًا معرفية قائمة على المخادعة الذاتية .فعلى �سبيل المثال تمثل ال�شخ�صية
الإعالمية �ضن �أي فلم �أو عمل �إعالمي بالن�سبة للم�شاهد نموذج ًا قيمي ًا يتعلم منه
كيفية بناء عالقاته في الحياة ،ويمنحه ربما �صورة خادعة عن طريقة الو�صول
�إلى النجاح.
والم�شكلة الكبرى �أن الم�شاهد غالب ًا ما يعتقد ب�أن �أي ن�ص �إعالمي ترفيهي ال
يحمل في ذاته �أكثر من الترفيه .وي�ضاف �إلى ذلك �أن العالقات وال�شخ�صيات
والمفاهيم والت�صورات التي نراها في مادة �إعالمية ال يمكن �أن تكون �إ�سقاط ًا
حقيقي ًا للواقع اليومي الذي نعي�ش فيه .ومن هنا ف�إن التربية الإعالمية تعمل على
تمكين الأفراد من الوعي بالمظاهر الخادعة التي ن�ستودع فيها �أوهام ًا ونبنيها
في عقولنا ،كما تدعو �إلى االعتماد على التحليل النقدي للم�ضمون الإعالمي كي
ال نقع في براثن التوهم ون�ضيع في لجة الأوهام التي يبثها الن�ص الإعالمي.
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 :9-5ا�ستجواب ال�شفافية
يزود الإعالم النا�س بالمعلومات ،وتلك هي �إحدى �أهم وظائفه .لكن المعلومات
التي يبثها الإعالم لي�ست �صافية نقية وال تع ِّبر دائم ًا عن الحقيقة كما تمتثل في
الواقع ،فكل ن�ص �إعالمي يت�ضمن تحوير ًا وتعدي ًال لحقيقة ما في الواقع ،ويجري
هذا التعديل عبر عمليات متعددة �أهمها �إ�ضافات التف�سير والتحليل التي نجدها
م�ضمرة �أحيان ًا و�صريحة �أحيان ًا �أخرى في تالفيف الر�سالة الإعالمية .ومع
ذلك يجب �أن ن�أخذ بعين االعتبار و�أن نثق ن�سبي ًا بالتقارير الإعالمية التي ت�ش ِّكل
م�صدر ًا للمعرفة ،ولكن ذلك يجب �أن يكون مترافق ًا مع التحوط والحذر ال�شديد؛
لأن الحقيقة الإعالمية �شديدة التعقيد غنية بالم�ضامين الإيديولوجية ،وهي �أكثر
تعقيد ًا مما يعلن عنه في و�سائل الإعالم ذاتها.
وفي هذا ال�سياق يمكن ا�ستعرا�ض نموذج كري�ستيان دولكر ()Christian Doelker
الذي قدم لنا نموذج ًا ثالثي الأبعاد حول تطور الر�سالة الإعالمية في ثالث مراحل:
المرحلة الأولى :تكون فيها الحقيقة �أولية فيزيائية ماثلة في الواقع العياني دون
تمثالت �إعالمية ،وهي الحقيقة التي يمكن �إدراكها ب�سهولة وي�سر ،ومن النادر �أن
نرى الحقائق الإعالمية كما تتب ّدى في �صورتها الأولى القائمة في الطبيعة �أو في
الواقع.
المرحلة الثانية :وتتمثل في ر�صد الحقيقة �إعالمي ًا� ،أي عندما يجري نقل
الحي عبر و�سائط الإعالم ،كما يجري في التقارير
�صورة الحقيقية من الواقع ّ
ال�صحفية والتلفزيونية .وال�صورة الإعالمية للحقيقة ال تطابق �صورة الحقيقة
الأ�صلية ،لأن الحقيقة تكون قد تغيرت على �إيقاعات الت�صوير الإعالمي الذي ال
يمكنه في الحقيقة نقل ال�صورة كما تتجلى في الواقع تمام ًا .فالتقارير وال�صور
والتف�سيرات غالب ًا ما ت�ضفي على الوقائع نكهتها الإعالمية التي قد تكون مد ّبرة
متحيزة تهدف �إلى الت�أثير في الجمهور الإعالمي بالدرجة الأولى .وهذا يعني
وجود اختالف كبير بين المرحلة الأولى (الحقيقة في �صورتها الواقعية)
والمرحلة الثانية التي تمثل الحقيقة الإعالمية ك�صورة معدلة عن الواقع.
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المرحلة الثالثة :عندما نتلقى ال�صورة الإعالمية للحقيقة في المرحلة الثانية
ف�إننا ال نتمثل الحقيقة مطابقة لل�صورة الإعالمية ،فنحن في تمثلنا للحقيقة
الإعالمية  -لحدث �إعالمي �أو �صورة �أو تقرير  -غالب ًا ما نعيد �صوغ الحقيقة
الإعالمية عبر م�شاعرنا و�أفكارنا وخلفياتنا الثقافية ،وعلى هذا النحو تكت�سب
الحقيقة وجه ًا �آخر ونكهة �شخ�صية �أخرى ي�ضفيها الفرد على ال�صورة الإعالمية
نف�سها.
وهنا ومن جديد ف�إن التربية الإعالمية ت�ستك�شف بعد ًا رابع ًا للحقيقة ،وهي الحقيقة
النقدية لل�صورة الإعالمية .وهي الحقيقة التي تت�شكل بعد �إخ�ضاع ال�صورة
الإعالمية للحقيقة الإعالمية (المرحلة الثالثة) للنقد التربوي الإعالمي .وهو
�أمر جوهري تمار�سه التربية الإعالمية ،حيث تعمل على المقاربة النقدية بين
ال�صورة الإعالمية للحقيقة في م�ستوييها الثاني والثالث مع التجليات الواقعية
للحقيقة في �صورتها الأولى الخام قبل التعديل .وبو�ضوح �أكبر تعمل التربية
الإعالمية في ممار�ستها النقدية على تحرير الحقيقة من الإ�ضافات الإعالمية من
جهة ومن الإ�ضافات التي ي�ضفيها الفرد على هذه ال�صورة .وبعبارة �أحرى تحاول
التربية الإعالمية ا�ستجالء ال�صورة كما تبدت في المرحلة الأولى دون تغيير �أو
تبديل ،وهذا يعني �أن التربية الإعالمية تريد ا�ست�شراف ال�صورة الأولى للحقيقة
بعيد ًا عن التزييف والأوهام التي �أُ ْ�ض ِفيت عليها من قبل المنتج والم�ستقبل في
�آن واحد .والأمر المهم الذي يجب �أن ن�أخذه في الح�سبان هو �أن النقد الإعالمي
للتربية الإعالمية يريد ا�ستك�شاف الحقيقة كما هي دون �أي �إ�ضافات ،وفوق ذلك
كله يريد الك�شف عن كل المالب�سات التي �أحيطت بالحقيقة الواقعية مهما كان
م�صدرها .ويمكن �أن ن�سرد هذا المثال التو�ضيحي للمراحل الأربع:
يمثل تقرير عن الالجئين الذي ي�أخذون القوارب في عملية لجوئهم (المرحلة
الثانية الحقيقة الإعالمية) ،ومع ذلك ال يمكن لأي تقرير �أن ي�صف الحالة
الحقيقية التي يرويها الجئ والتي تتعلق بم�شاعره و�آالمه ومعاناته (المرحلة
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الأولى كما تتجلى في الواقع) .ت�شمل عملية تفاعلنا مع التقرير وفهمنا �إياه �ضمن
منظومة ر�ؤيتنا وت�صوراتنا وتجاربنا (الحالة الثالثة) .وفي كل مرحلة يمكن �أن
نجد تباين ًا كبير ًا ما بين الحالة الأولية والحالة الإعالمية مقارنة �أي�ض ًا بالفهم
الذي ي�ضفيه الم�ستقبل على ال�صورة الإعالمية� .أما الحقيقة النقدية الإعالمية
فتحاول قدر الإمكان تجريد الحقيقة من الإ�ضافات الإعالمية ومن الإ�سقاطات
االنفعالية التي ي�ضفيها م�ستقبل التقرير على هذه الحقيقة .ومهما يكن الأمر
ف�إنه ي�ستحيل �أحيان ًا �أن نقدم حقيقة �صافية خال�صة تمثل فعلي ًا �صورتها الأولية
كما تجلت في الواقع.
 -6التربية الإعالمية خارج المدر�سة
بينا �سابق ًا �أنَّ ي�شكل التعليم مهمة المدر�سة التي تبث في ذاته وعي ًا �إعالمي ًا
�ضروري ًا للحياة اليومية .والتربية الإعالمية كما �أو�ضحنا ت�شكل عن�صر ًا حيوي ًا في
مواجهة تحديات الع�صر الإعالمية .وتقوم المدر�سة في هذا ال�سياق بمهمة تعليم
الأطفال وتثقيفهم وفقاً لتق�سيماتهم العمرية ،ووفق ًا لمجموعات من ال�صفوف
التقليدية ،وهي تعتمد في مهمتها هذه على مناهج علمية فعالة وموثوقة ومجربة،
و�ضمن هذه الأجواء تقوم المدر�سة بعملية التعليم التربية الم�ستمرة من �أجل
ت�أهيل الأطفال والنا�شئة �إعالمي ًا وتمكينهم من التوا�صل الإعالمي على نحو
نقدي وفعال.
وال يخفى على �أحد �أن الإعالم يحتل مركز الأهمية في حياة الأطفال وال�شباب
على نحو خا�ص .وهنا تبرز متطلبات تربوية جديدة يجب �أن ي�ستوفيها المعلمون
كما هو الحال بالن�سبة لأولياء الأمور المعنيين بالتربية �أي�ض ًا .ومن �أجل تحقيق
غايات التربية الإعالمية الم�ستمرة يجب على الآباء والمعلمين والم�س�ؤولين
المحليين �أن يتمثلوا دورهم الحيوي في توعية النا�س والنا�شئة بطبيعة الر�سالة
الإعالمية وتجنب مخاطرها ،وهذا العمل بين الجميع يجب �أن يكون متكام ًال
ومت�ضافر ًا ب�صورة م�ستمرة.
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وهنا تقع الم�س�ؤولية الأكبر على عاتق الآباء والأمهات في حماية �أطفالهم من
تغول و�سائل الإعالم وتجنب مخاطرها .ومن المعروف �أن الآباء يمتلكون ت�أثير ًا
كبير ًا في حياة الأطفال وال�سيما في ت�شكيل عاداتهم الإعالمية ،ونعني بذلك
طريقة تفاعلهم مع و�سائل الإعالم وتوا�صلهم مع الأدوات الإعالمية الذكية.
فالآباء يمثلون القدوة المثلى لأبنائهم ،وعلى هذا النحو يمكن للآباء �أن ي�شكلوا
نموذج ًا تربوي ًا في مجال التوا�صل مع الإعالم وفي كل ما يتعلق بمختلف �أوجه
الن�شاط الإعالمي ،وال�سيما اختيار المادة الإعالمية ،وطريقة التفاعل معها على
نحو نقدي .فالتربية الإعالمية في المنزل وفي الإطار العائلي هي �ش�أن تربوي
بالدرجة الأولى ،وهذا يعني �أن الآباء يمكنهم �أن ي�ؤدوا دور ًا جوهري ًا في ت�شكيل
الوعي الإعالمي لأبنائهم حيث يمكنهم م�شاركة الأطفال في ا�ستك�شاف الإعالم
والتوا�صل مع المادة الإعالمية على نحو �آمن وعقالني في مجال حياتهم اليومية.
ويعد العمل الإعالمي خارج المدر�سة وا�سع االنت�شار في بع�ض البلدان الغربية.
فالبيئات المنفتحة ت�شكل مكان ًا مثالي ًا للترفيه والتعلم غير الر�سمي ،حيث تكون
القيود �أقل �صرامة وتوفر حرية �أكبر ومجا ًال للمناورة �أو�سع من البيئة المدر�سية.
ومن ف�ضائل الف�ضاء المفتوح خارج المدر�سة غياب النمطية المدر�سية التي
تعتمد على التحكم والتقييم ،ومن هنا يكت�سب التعليم خارج المدر�سة قوة هائلة
في تعزيز وعي النا�شئة وتمكينهم من ا�ستيعاب الواقع الذي يعي�شون فيه .ومن
الم�ؤكد �أن المدر�سة تكون حالة م�ؤقتة عابرة في حياة النا�س ،ويبقى الأهم
وهو التعليم الم�ستمر على مدى الحياة وال�سيما في المجال الإعالمي وعلى
امتداد الزمن ،حيث �سيكون للتعلم واالكت�ساب في مجال الإعالم �أهمية كبيرة
م�ستمرة في حياة النا�س وعلى مدى تعاقب الأجيال .ومن الأهمية بمكان توفير
هذا التعليم الإعالمي لجميع الفئات العمرية ،مع توفير فر�ص متكافئة في التفاعل
مع و�سائل الإعالم وا�ستخدامها بطريقة م�ستنيرة في الحياة المهنية والخا�صة.
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 -7الجدة والتجديد
فر�ضت و�سائل الإعالم ح�ضورها الهائل في كل ركن من �أركان الحياة التربوية
في المدر�سة .و�أ�صبحت المدر�سة تفي�ض بو�سائل الإعالم التي تبد�أ من ال�صورة
�إلى الألعاب الإلكترونية مرور ًا بالفيديو والكاميرا والحا�سوب و�أدوات العر�ض
والم�سرح وال�سينما .وتوظف و�سائل الإعالم هذه عملي ًا في عملية التعلم والتعليم
في المدر�سة ب�صورة فعالة ،وقد �أ�صبحت جزء ًا ال يتجز�أ من الحياة المدر�سية.
ومع ذلك يجب علينا �أن ن�أخذ بعين االعتبار �أن توظيف هذه الو�سائل في التعليم
في المدر�سة لم يكن ناجح ًا دائم ًا ،وقد �أ�صيب بانتكا�سات و�إخفاقات لم تكن
متوقعة البتة ،ويعني ذلك �أن و�سائل الإعالم هذه ال يمكن لها �أن تكون فعالة
بذاتها؛ فالمعلم هو الذي يختار الو�سيلة التي يعتمدها في عملية التعليم و�أن
يوظفها في �سياق تربوي محدد ،ومن ثم ف�إن النجاح الذي يمكن �أن يتحقق في
توظيف هذه الو�سائل يعتمد على ال�سياق العام الذي توظف فيه والكيفية التي
تعتمد في عملية التعليم .وفي هذا الم�ستوى يمكن �أن نطرح �أ�سئلة عديدة :ما
و�سيلة الإعالم التي تعتمد في التعليم؟ وفي �أي �شروط تربوية يتم ا�ستخدامها؟
وما هي طبيعة اال�ستخدام؟ وما مدى ت�أهيل المعلم تربوي ًا و�إعالمي ًا؟ وما طبيعة
المادة العلمية التي يتم تدري�سها؟ وما مدى ت�أهيل الطلبة �أنف�سهم في مجال
ا�ستخدام التكنولوجيا والو�سائل الإعالمية؟ و�ضمن هذا ال�سياق يمكن �أن نتحدث
عن نجاح العملية التربوية في توظيف الإعالم �أو عن ف�شلها.
ويمكن لو�سائل الإعالم �أن توظف بطريق مختلفة ومتنوعة في المجال المدر�سي،
كما يمكنها �أن ت�ساعد على تنويع �أ�شكال التدري�س ،و�أن ت�ساعد على تر�سيخ فر�ص
التعلم الذاتي الموجه .وهذا بدوره يحفز الم�شاركة من قبل الطلبة ،وي�ساعد
على تقوي�ض الهياكل التقليدية والجمود في م�ستويات التفاعل التربوي التقليدي
الذي يتميز بالتقادم والت�صلُّب .وهذا يعني �أن ا�ستخدام و�سائل الإعالم بطريقة
عقالنية في التعليم يتيح فر�ص ًا جديدة للتعلم الجيد والعمل وتحقيق التعاون
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والتوازن التربوي بين الطلبة وبين مختلف مكونات ال�سياق العام للعملية التربوية.
وهذا بدوره يم ِّكن الطلبة من التكيف ب�سرعة مع متطلبات الحياة العملية ومع
مقت�ضيات التفاعل مع الواقع الإعالمي ال�سائد في الحياة وفي المجتمع .وتتيح
و�سائل الإعالم المتوفرة في المدر�سة فر�ص التوا�صل بين الطلبة �أنف�سهم من
جهة وبينهم وبينها بطريقة عقالنية وهادفة من جهة �أخرى ،دون مغبات الإجهاد
الكبير الذي يكابدونه في التعليم التقليدي ،وهم في ذلك كله ي�ستفيدون من
معرفتهم ال�سابقة ومن التجارب التي �أجروها في الما�ضي القريب .وفي النهاية
يمكن القول �إن هذا النمط من التعليم يمكن الطلبة من اكت�ساب المهارات
الحقيقية على نحو ثوري في مجال التوا�صل مع الإعالم تعلم ًا وفهم ًا ونقد ًا
ل�صيروراته �ضمن دائرة التوظيف الأمثل لإمكاناته في مجالي التعليم والتعلم.
فالتربية الإعالمية تمهد لف�ضاء تربوي جديد يم ّكن المتعلمين من فر�ص تعلم
جديدة خارج النمطية المعهودة:
 تمكن و�سائل الإعالم من التعرف على الوثائق التاريخية الأ�صلية (ال�صور،الت�سجيالت ال�صوتية ،م�ستخل�صات من البرامج التلفزيونية� ،إلخ).
فر�صا جديدة للتعلم ال�شخ�صي المتخ�ص�ص بالإ�ضافة �إلى التعلم التعاوني
 توفر ًب�صرف النظر عن الزمان والمكان.
 تعزز الف�ضاء الترفيهي للإعالم التعلم الذاتي والتعلم في مناخ تعاوني. يمكن للم�ضامين الإعالمية مثل الأفالم الوثائقية التي تعر�ض في الف�صل �أنت�شكل منطلق ًا تربوي ًا محفز ًا للمناق�شة والحوار والع�صف الذهني ،و�أن تر�سخ
القدرة على عملية تعلم بنكهة نقدية تولد نوع ًا من ال�ضبط والتحكم في المعرفة.
 ب�شكل عام ،يمثل الفيلم طريقة رائعة للتعامل مع مو�ضوع ما .فالأفالم تنا�شدالعواطف وت�سمح للفرد ب�أن ي�ضع نف�سه في مكان الآخرين للتعرف على مواقفهم
وم�شكالتهم ،كما �أنه ي�سهل مناق�شة مو�ضوعات معينة (مثل التحر�ش الإلكتروني،
- 91 -

�شتاء � -صيف 2020

والتحر�ش الجن�سي ،والعنف ،وعمليات االبتزاز والتهديد عبر الإنترنت) حيث
يدور الحوار حول �شخ�صيات الفيلم وما تبديه هذه ال�شخ�صيات من عواطف
وانفعاالت.
 �إن �إنتاج ن�ص �إعالمي (على �سبيل المثال :مقابلة �صوتية ت�صوير فيديو ،وعر�ض )Power Pointهو ن�شاط ي�شجع الطالب على االهتمام بق�ضية علمية قد تكون
�شخ�صية علمية �أو منطقة �أو قرية وما �إلى ذلك .وهذا يمكنه في جوهر الأمر
من تفهم المو�ضوع الذي يدر�س بعمق ودراية وتقديم ر�ؤية قد تكون مبتكرة حول
المو�ضوع.
 �إن العمل على منتج �إعالمي جيد يحمل في ذاته خ�صائ�ص نوعية يمكنه �أنيعزز التعلم الفعال :مثل تعديل ن�ص و�صقله ب�شكل منا�سب ليقدم �إلى جمهور
حقيقي� ،أو كتابة �أف�ضل المقتطفات و�أجملها من المقابلة ،وهذه كلها تمثل في
حقيقة الأمر تجارب تربوية �إعالمية مجزية وفعالة في تعزيز م�سيرة الطالب
العلمية.
 ويمكن القول �إن الطلبة عندما يقدمون �إنتاج ًا �إعالمي ًا خا�ص ًا مثل :فلم ق�صير،ر�سم كاريكاتوري ،م�سرحية �إذاعية ،رواية م�صورة) ،ف�إنهم في الوقت ذاته -
ومن خالل عملية الإنتاج التي يقومون بها  -يدر�سون �أي�ض ًا طريقة الإنتاج و�صيغ
الإبداع والكيفيات التي يتم فيها توظيف و�سائل الإعالم.
 وبالمثل ،ف�إن الم�شروعات الإعالمية التي ي�ؤديها الطالب تمكنه من تطويرالقدرة على التخطيط للعمل على المدى الطويل ،وتن�سيق المهام المختلفة
�ضمن مجموعات ،وو�ضع �أهداف م�شتركة ،والتغلب على ال�صعوبات وملء
الفجوات ،وهذا كله ي�شجع الطلبة على �إيجاد حلول منا�سبة للم�شكالت التي
تواجههم ،ويتيح لهم العمل مع ًا في �سياق تعاوني .وهذا �أي�ض ًا ي�ساعدهم بو�ضوح
على اكت�شاف قدراتهم الماثلة في �شخ�صياتهم و�شخ�صيات الآخرين.
املنتـ ــدى 276 - 275
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خاتمة -مالمح ثورة تربوية
تمار�س التربية الإعالمية ن�سق ًا متكام ًال من الفعاليات الذهنية الثورية لدى
الأطفال والنا�شئة ،وتدور معظم فعاليات هذه التربية حور قيم النقد واال�ستقالل
والحرية والذكاء ما بعد المعرفي في التحليل والك�شف واال�ستنباط واال�ستدالل.
والتربية الإعالمية ت�شكل في ذاتها ثورة موازية للثورة الرقمية �أو لنقل ب�أن
الع�صر الرقمي يتطلب بال�ضرورة تربية ثورية رقمية ت�ستجيب لمتطلباتها
وم�سارات احتياجاتها .ومن الوا�ضح �أن التربية الإعالمية ت�شكل منهجية ثورية
في التفكير وفي الممار�سة ،فعندما يمتلك الطفل المهارات النقدية التي تكر�سها
التربية الإعالمية ,ف�إن �أثر هذه المهارات �سيعمم لي�شمل مختلف ن�شاطات الفرد
في داخل المدر�سة وفي خارجها ،و�سي�صبح العالم بما فيه تحت �سيطرة النقد
والك�شف والتحليل ،كما �سي�صبح مادة ي�صدر فيها الطفل �أحكامه الأخالقية
الم�ستقلة والحرة .وهذا يعني �أن هذا النمط من التربية عندما يعم في المدار�س
ويكتمل �ست�سقط كل الركائز المت�صلبة للتعليم التقليدي الأ�صم وينهار ،ليحل
مكانه نظام فكري نقدي تنويري نه�ضوي ي�ساعد على تحقيق النه�ضة الح�ضارية
للأمة والمجتمع(.)8
ففي ال�سنوات الأخيرة ازدادت �أهمية تكنولوجيا المعلوماتية لأنها �أ�صبحت القوة
الدافعة لتطور و�سائل الإعالم ،حيث ت�شكل هذه التكنولوجيا البنية التحتية لتطور
الح�ضارة الإن�سانية .وهذا يقودنا �إلى الت�أكيد على الأهمية الق�صوى للمهارات
المتعلقة بالحا�سوب والو�سائل الذكية لفهم و�سائل الإعالم في طرائق تفاعلها
وفي م�ستويات تطورها و�آليات توظيفها .فال�شخ�ص الذي يعرف كيفية عمل
الخوارزمية� ،أو هذا الذي يقوم بو�ضع برنامج �إلكتروني من ت�صميمه �أو ب�إدارة
موقع �إلكتروني هو و�أمثاله �سيكونون من بين القادرين على تقييم �إمكانات
الو�سائط الإعالمية وفهمها ب�شكل �أف�ضل ،وهذا ي�ؤهلهم للتكيف الفائق في الع�صر
الرقمي بف�ضاءاته ال�سيبرانية.
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وت�أ�سي�س ًا على هذه الر�ؤية لأهمية المعلوماتية في المجال الإعالمي ،يجب علينا
القول ب�أن علوم الحا�سوب ت�شكل حالي ًا جزء ًا ال يتجز�أ من عملية التربية الإعالمية.
فهذه العلوم ت�ؤثر في مختلف مجاالت الوجود والحياة الإن�سانية المعا�صرة ،وهي
العلوم التي تمكن الإن�سانية من تحقيق التقدم التكنولوجي والعلمي في جميع
المجاالت العلمية والحياتية .ومن المتوقع اليوم �أن تقوم تكنولوجيا المعلومات
واالت�صال ب�إيجاد حلول علمية لمختلف الم�شكالت والتحديات التي تواجه
المجتمع الإن�ساني .وي�ضاف �إلى ذلك كله �أن المعلوماتية �ستحدد هام�ش المناورة
في مجال العمل الب�شري :ما هو مبرمج وما يمكن برمجته ،ما هو ممكن وما
هو غير ممكن .وهذا يعني �أن ت�أثير المعلوماتية يتجاوز اليوم حدود التقانة التي
عرفناها ،حيث �سيكون لها الدور الحا�سم في عملية تحديد الخيارات الوجودية
في المجتمع في الم�ستويين الفردي واالجتماعي .ومن هنا وت�أ�سي�س ًا على هذه
الأهمية التي تحظى بها المعلوماتية يجب على التربية الإعالمية �أن ت�ضع
المعلوماتية في ن�سق �أولياتها ،وهذا كله يتطلب تنمية الوعي النقدي والمعرفة
العقالنية بال حدود والت�أ�صيل الحر لال�ستقاللية الأخالقية.
لقد حان الوقت مع �إطاللة الثورة ال�صناعية الرابعة لكي نهجر �صندوق
الممنوعات والتابوهات الكال�سيكية في التربية التقليدية ،مثل :الواجبات
المدر�سية ،والواجبات الم�سائية ،والدرو�س اال�ستظهارية ،والمناق�شة التقليدية
المعهودة في المناخ المدر�سي وكال�سيكياته المملة ،و�أن ننتقل �إلى �أجواء رقمية
جديدة تعتمد النقد والتحليل الثاقب والحفر المعرفي فيما وراء الظواهر
الإعالمية .ففي كل مكان اليوم من جنوب العالم �إلى �شماله ومن �شرقه �إلى غربه
نجد �أن الم�ؤ�س�سات ال�صناعية ،وال�شركات ،ومراكز البحوث العامة ،وم�ؤ�س�سات
التعليم الخا�ص تتبنى �أنظمة تربوية جديدة تنا�سب معطيات الثورة الرقمية في
املنتـ ــدى 276 - 275
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برامجها مثل :تكنولوجيات النانو  ،Nanotechnologiesوالتكنولوجيا الحيوية
 ،Biotechnologiesوالطاقة الخ�ضراء  Énergies vertesو�أبحاث الف�ضاء،
والطباعة الثالثية الأبعاد ( ،)Triple impressionو�صناعة الروبوتات الفائقة
الذكاء ( .)Cyberobotsوهذه الأمور ت�شكل ثورة حقيقية في الحياة وفي التعليم
على حد �سواء .فال�شخ�ص الذي يعرف نمط التفكير في المجال المعلوماتي
الذي يتمثل في التفكير القائم على الحو�سبة ()Computational Thinking
يدرك في حقيقة الأمر الوظائف الحيوية في مختلف مجاالت الحياة الإن�سانية
المعا�صرة .ومن هنا ف�إن دمج المعلوماتية في التربية الإعالمية ي�صبح �ضرورة
تقت�ضيها الحياة الحديثة المعا�صرة.
وباخت�صار يمكن القول ب�أن التربية الإعالمية ت�شكل اليوم مدخل ثورة عميقة
و�شاملة في طرق التفكير والنظر لدى الأجيال الجديدة ال�شابة .ومن غير التربية
الإعالمية الثورية ي�صعب على هذه الأجيال التكيف في الع�صر الرقمي على نحو
�إبداعي؛ لأن هذه التربية ت�ؤهلهم لل�سير ُقدم ًا في معالم ثورة رقمية جبارة عرفنا
بداياتها لكننا لن نعرف �أبد ًا متى تتوقف انفجاراتها العارمة.
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