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ة والجديَدة  الســيكيَّ
ِ
ل اإلعالم الك

ِ
إنَّ وســائ

اليــوم،  عالــم  علــى  ســيطرَتها  أحكَمــت 

ي 
ِ
َمــة التأثيــر ف

ِ
ا ُمتعاظ وأصبَحــت تــؤدي أدواًر

يــُج 
ِ
المز وأصبــَح  الحيــاة،  مجــاالت  ُمختَلــف 

ل عبــارًة 
ِ
 الوســائ

ِ
ه

ِ
م عبــَر هــذ اإلعالمــي الـــُمقدَّ

ية 
ِ
التســل ــَن 

ِ
م  

ٍ
ة ســائيَّ

ِ
ُفسيف  

ٍ
يفــة

ِ
تول َعــن 

ــت  َئــة، وقــد انَضمَّ
ِ
والتربَيــة والتضليــل والتعب

ل بالنتيَجــة إلــى المؤَسســات 
ِ
 الوســائ

ِ
ه

ِ
هــذ

ــَئة 
ِ

يــه والتنش
ِ
 التربيــة والتوج

ِ
ــة بــدور المعنيَّ

ــة، بــل وأصبَحــت مــن أَهــمِّ وأخَطــر  االجتماعيَّ

ة  ر على ذهنيَّ
ِ

 الـــُمؤسسات التــي ُتَســيط
ِ
ه

ِ
هــذ

غــار  َعــة حــول العاَلــم، الصِّ
ِ
يــر الُمتاب

ِ
الجماه

ا  ــًر
ِ

ا ُمباش ــر عليهــم تأثيــًر بــار، وُتؤثِّ
ِ
منهــم والك

ــلب واإليَجــاب. بالسَّ

ا كبيــَرة فــي  تــؤدي أدواًر الـــُمخَتِلَفة أصبَحــت  فوســائُِل اإلعــام 

ووظائِِفهــا  انتشــارِها  ِمــن  انطاًقــا  وذلِــَك  الُمعاِصــر،  المجتَمــع 

َعــة التــي ُتســِقُطها علــى الفــرِد والجماَعــة  وأهداِفهــا وأدوارِهــا الُمتنوِّ

وشــرائِح الُمجتَمــع الجماِهيــري الَعالِمــي كافــة، إَذن ِمــن الضــرورِي 

ــة  ــة بأهميَّ ســات التعليميَّ َوفــَق هــذا الواِقــع أن يــزداَد وعــُي الُمؤسَّ

فــي  الُمختِلَفــة  اإلعــام  وســائِل  ِبــِه  تُقــوُم  الــذي  الــدور  وُخطــوَرة 

تنشــَئة وتربَيــة األفــراد والعَمــل الجــاّد علــى االســتفاَدة مــن هــِذِه 

هــات وقناعــات الطلَبــة، وتنمَيــة معارِفِهــم  الوســائِل بهــَدف بنــاء توجُّ
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وإعمــار  تنمَيــة  فــي  ُيســِهُم  بشــكٍل  ومهاراتِِهــم 

ــاء. المجتَمــع بشــكٍل إيجاِبــٍي وبنَّ

علــى  ــُه  إنَّ الَقــول  ُيمِكــن  ذلــك،  علــى  وبنــاًء 

أن  اليــوم؛  الُمجتَمــع  فــي  التعليــم  مؤَسســات 

تَضــع نصــَب أعُيِنهــا هــَدف إدراج ُمقــّرراٍت ِضمــَن 

أي  ــة،  اإلعاميَّ بالتربَيــة  ُتعَنــى  الدراســيِّ  المنَهــج 

ســلًبا  الُمختِلَفــة  اإلعــام  وســائِل  بآَثــار  تهَتــمُّ 

إلــى  وتهــدف  والمجتمــع،  األفــراد  علــى  وإيجاًبــا 

ألهــداف  واإلدراك  الَفهــم  مــن  الطالِــب  تمكيــن 

فــي  ــة  والدعائيَّ ــة  اإلعاميَّ المــواد  هــِذِه  ُمختَلــف 

إلــى  تــؤدي  وبالنتيَجــة  الفســيح،  الفضــاء  هــذا 

إيقــاد فهمــه ووعيــه الصحيــح لهــذه المضاِميــن 

وواِضَحــة. ســليمة  بطريقــٍة 

المنُظــور  هــذا  وفــق  ــة  اإلعاميَّ التربَيــة  ُتعــد 

عمليــًة لبنــاء اإلنســان وُمســاعدتِه علــى اســتخدام 

وتشــكيل  الصحيــح  بالشــكل  اإلعــام  وســائِل 

هــِذِه  مــع  اإليجابــي  التفاُعــل  إلــى  تهــدف  ثقافــٍة 

الوســائِل واالســتفاَدة ِمنهــا فــي تنِمَيــة مهــاراِت 

ة واالبتكاريَّة  ة والتحليلّيــة والتقييميَّ الفــرد االتصاليَّ

ــة كافــة، وتدريــس  والنقديَّــة للمضاِميــن اإلعاميَّ

ــات  ُصــور التعبيــر كلهــا باســتخدام تكنولوجيــا وتقنيَّ
اإلعــام الحديــث.)))

مفهوم التوعَية:

كبيــرٍ  بشــكٍل  الوِعــي  كلمــة  اســُتخِدَمت  لقــد 

رات  التطــوُّ َمــَع  ذلِــك  تزاَمــَن  حيــُث  وُمتواتِــر، 

(2( Baranov, O: Media Education in School and 
University. )in Russian(.Tver: Tver State University, 
)2012(. P. 87.

المعاِصــَرة،  الحيــاُة  شــهدتها  التــي  رة  المســتمِّ

ــرآن الكريــم ِفــي  وقــد وردت هــذه الُمفــرَدة فــي الُق

ِمنهــا:  والِحفــظ،  الجمــع  أفــادت  مواِضــع  ة  عــدَّ

ذُٞن َوِٰعَيــةٞ{))).
ُ
َيَهــآ أ {)))، }َوتَعِ وَۡعٰٓ

َ
ــَع فَــأ }وََجَ

ــُه:  بأنَّ الوعــي  ُيعــرَّف  النفــس  لعلــم  ووفًقــا 

العقلــي  لانعــكاس  األعلــى  »المســتوى 

اإلنســان  فــي  المتأصِّــل  الموضــوع  للواقــع 

 ماهيتــه االجتماعيــة 
ِ
علــى وجــه الحصــر بفضــل

التجريبيــة  الوجهــة  مــن  ويمثِّــل  والتاريخيــة، 

واألفــكار  الصُّــور  مــن  التغيــر  دائمــة  كليَّــًة 

الحســية التــي تتبــدَّى ُمباشــرًة أمــام الشــخص، 

كمــا أن الوعــي هــو المنظِّــم العــام للوظائــف 

.(( النفســية«)

ــُه: »اإللمــاُم بكافَّــة  بــا أبــو كميــل بأنَّ ُفــُه ُر وُتعرِّ

المعلومــات والمعــارف واالتجاهــات الخاصَّــة 

 مــا، تؤثِّــُر فــي حيــاة الفــرد، وتســاعده على 
ٍ
بفكــرة

اتخــاذ القــرارات المناســبة فــي فحــص وتنقَيــة 

ا  ُكل ما يشــاهده؛ لتكوين الرأي الســديد«.))) أمَّ

وليــد فــرج هللا فيــرى أنَّ الوِعــي ُهــو: »عمليــٌة ذات 

اكتســاب  عــن  عبــارة  معرفــي،  األول  بعديــن، 

المعــارف والمعلومــات، ثــم فهــم عميــق لتلــك 

أمــا  لهــا،  وتحليــل  والمعلومــات،  المعــارف 

))(  سورة المعارج، آية رقم: )1.

))(  سورة الحاقة، آية رقم: )1.

))) أ. ف بتروفســكي، م. ج. ياروشفســكي، معجــم علــم 
عبــد  الجــواد،  عبــد  حمــدي  ترجمــة:  المعاصــر،  النفــس 
ــد، القاهــرة، د.ط، 1996،  الســام رضــوان، دار العالــم الجدي

)ص/61-60(.

الصحــة  بمفاهيــم  الوعــي  مســتوى  كميــل،  أبــو  ))) ربــا 
فــي  العليــا  األساســية  المرحلــة  طلبــة  لــدى  اإلنجابيــة 
غــزة، دراســة تطبيقية-رســالة ماجســتير مــن كليــة التربيــة 

)ص/9(.  ،2011 غــزة،  اإلســامية،  بالجامعــة 



1٩1 الرتبية اإلعالمية يف املرحلة الجامعية 

البعــد الثانــي فهــو وجدانــي، وفيــه يتقبَّــل الفــرد 

تلــك المعلومــات والمعــارف ويتأثَّــُر بهــا لتكــون 

بدايــة ميولــه واتجاهاتــه«))).

وِفــي ضــوِء مــا ســَبق، ُيمكــن للباِحَثــة أن ُتعــرِّف 

متقــدِّم  )ُمســتوى  ــُه:  بأنَّ ــا  إجرائيًّ تعريًفــا  الَوعــي 

يعاب 
ِ
َفــة واالســت

ِ
ــم والمعر

ِ
ــَن اإلدراك والَفه

ِ
م

ــَن التمييــز والتحليــل واالختيــار 
ِ
تُمكِّــن الَفــرد م

واالنتقــاء  واالســتنباط  واالســتنتاج 

 
ِ
ه

ِ
واســتجابات ــه 

ِ
أفعال وَردود  ه 

ِ
يات

ِ
لســلوك

التــي  المتبايَنــة  ــف 
ِ
المواق فــي  َفــة 

ِ
المختل

ًرا 
ِ
ــه مما يجعُلــُه قاد

ِ
يتعــرَُّض لهــا الفــرد فــي حيات

 
ِ
ــه

ِ
ــة مــع محيط ــف بإيجابيَّ مــاج والتكيُّ

ِ
علــى االند

ه(.
ِ
وُمســتقبل  

ِ
يــه

ِ
وماض ه 

ِ
ــر

ِ
وحاض ــه 

ِ
وبيئت

ُهــو  فــاألّول  أساســيين،  ُبعديــن  للوعــي  إنَّ 

والمعرَِفــة  الفهــم  ِبــِه  وُيقَصــُد  المعرِِفــي  الُبعــُد 

الُبعــُد  ُهــو  والثانِــي  واإلدراك،  والِفطَنــة  راَيــة  والدِّ

ــُعور الــذي  ــُل فــي التقِديــر والشُّ الِوجدانـِـي الــذي يتمثَّ

فــات  ــٍه أساِســيٍّ لُســلوك وتصرُّ يُكــون بمثاَبــة موجِّ

الفــرد))). وبنــاًء عليــه نســتنِتج أنَّ مظاَهــر الوعــي، 

ــلوك اإلنســانِي،  هــات السُّ الــذي ُيَعــدُّ ِمــن أَهــمِّ موجِّ

واإلدراك  والفهــم  المعرَِفــة  ِمــن:  ا  ُكلًّ تشــَمُل 

ــُعور. والشُّ والِوجــدان  واإلراَدة 

))) وليــد فــرج هللا، التربيــة المائيــة ومناهــج الدراســات 
والتوزيــع،  للنشــر  واإليمــان  العلــم  دار  االجتماعيــة، 

)ص/110(.   ،2010 ط2،  القاهــرة، 

))) حاتــم يوســف أبــو زايــدة، فعاليــة برنامــج بالوســائط 
المتعــددة لتنميــة المفاهيــم والوعــي الصحــي فــي العلــوم 
لــدى طلبــة الصــف الســادس األساســي، دراســة تطبيقيــة 
- رســالة ماجســتير مــن كليــة التربيــة بالجامعــة اإلســامية، 

غــزة، 2006، )ص/32(.

 مفُهوم التربَية اإلعاميَّة
Media Education)9( 

ــا  ــة اعتمــاًدا ُكليًّ تعتِمــد مبــادئ التربَيــة اإلعاميَّ

ــق عــدٍد مــن  ــن أجــل تحقي ــك ِم ــى االتصــال؛ وذل عل

خصوًصــا  ة  الـــُمعدَّ ــة  التربويَّ ــة  اإلعاميَّ األهــداف 

ُم بدورِهــا مجموعــًة ِمــن  لطلَبــة الِعلــم، التــي ُتقــدِّ

روريــة  الضَّ واألســاليب  والمعلومــات  المهــارات 

للتعاُمــل األمَثــل مــع وســائِل اإلعــام الكاســيكية 

َعــة مــن  ــُه هــذه الوســائِل المتنوِّ والجديــَدة ومــا تُبثُّ

َرة. وعليــه، فإنَّ مفهوم  مضاِميــن واضَحــة وُمتَســتِّ

ــى  ا ُيعَن ــا ُشــموليًّ ــُر مفُهوًم ــة ُيعتَب ــة اإلعاميَّ التربَي

باالســتفادة والفهــم والتقييــم والنقــد اإلعاِمــي 

ــَرر  والوعــي والتعــّرف علــى جوانـِـب االســتفادة والضَّ

ــُمختِلَفة)11). ِمــن هــِذِه الوســائل الـ

مــن  ــة  اإلعاميَّ التربَيــة  مفهــوم  ُيعتبــر 

ــب مــن مصطلَحــي  َبة، فهــو يتركَّ ــُمركَّ المفاهيــم الـ

التربَيــة واإلعــام، وقــد بــرزت لهــذا المفهــوم ِعــّدة 

ــة ومــن  ــة والغربيَّ تعريفــات فــي الدراســات العربيَّ

أبرزهــا مــا يلــي:

تعريــف ُكلٍّ مــن: محمــد عبــد الحميــد وآمــال 

فــي  اإلعــام  فنــون  »تعليــُم  بأنهــا:  المتولــي 

وتنميــة  المختلفــة،  التعليميــة  المؤسســات 

ــّس اإلعامــي لــدى الطــاب فــي مراحلهــم 
ِ
الح

ــة  ــي محــو األميَّ ))(  )(تُترَجــم كذلــك: )Media Literacy( وتعِن
ــة. راشــد بــن حســين العبــد الكريــم، المناهــج الدراســية  اإلعاميَّ
وتنميــة ملــكات النقــد لوســائل اإلعــام، ورقــة عمــل مقدمــة 

لمؤتمــر التربيــة اإلعاميــة، الريــاض، )11)، )ص/3(.

(10( Schwarz, G. Overview: What is media literacy, 
who cares, and why? In G. Schwarz & P. Brown )Eds.(, 
Media literacy: transforming curriculum and teaching. 
Malden, MA: Blackwell Publishing. 2013.pp. 5-17.
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المتقدمــة بمــا يــؤدِّي إلــى تكويــن حــّس نقــدي 

صحيــح يجعلهــم يســتطيعون اختيار الرســائل 

ووعــي«)11).  
ٍ
بفهــم االتصاليــة 

أمــا أحمــد جمــال حســن فقــد عّرفهــا بأنَّهــا: 

الواعــي  االســتخدام  علــى  األفــراد  »قــدرة 

واآلمــن لوســائل اإلعــام، مــن فهــم وتفســير 

ونقــد وتقييــم المضاميــن اإلعاميــة بأشــكالها 

إدراكهــم  تطويــر  فــي  واإلســهام  المتنوعــة، 

إعاميــة  مضاميــن  إنتــاج  فــي  وتعاونهــم 

مســئولة وتخزينهــا واالرتقــاء باهتماماتهــم، 

 طبيعــي للبيئــة اإلعاميــة 
ٍ
ــُل رّد فعــل وهــي تمثِّ

التــي  التكنولوجيــة  المعقــدة، والمســتحدثات 

بهــم«))1). تحيــط 

وبــدوره، عــرَّف Share, J. التربيــة اإلعاميــة علــى 

أنَّهــا: »إكســاُب المعرفــة والفهــم والتطبيــق 

الصحيــح للمهــارات والمواقــف التــي تســَمُح 

اإلعامــي  العالــم  مــع  بالتعامــل  للطــاب 

هادفــة،   
ٍ
واعيــة  

ٍ
بطريقــة والـــُمتغير  الـــُمعقَّد 

وكمــا يُعبِّــُر عــن إكســاب القــدرة علــى اســتخدام 

بهــدف  وحيويــة  نشــطة  بطريقــة  اإلعــام 
الفّعالــة«.))1) االجتماعيــة  المشــاركة 

)11) محمــد عبــد الحميــد، آمــال المتولــي، اإلعــام المدرســي 
اإلســراء،  مكتبــة  دار  المدرســية،  واإلذاعــة  الصحافــة   -

)ص/32-21(.  ،2003 د.ط،  طنطــا، 

))1) أحمــد جمــال حســن، التربيــة اإلعاميــة نحــو مضاميــن 
لتنميــة  مقتــرح  نمــوذج   - االجتماعيــة  الشــبكات  مواقــع 
دراســة  الجامعــة،  طلبــة  لــدى  االجتماعيــة  المســئولية 
تحليليــة - رســالة ماجســتير، كليــة التربيــة النوعيــة، جامعــة 

المنيــا، المنيــا، 2015، )ص/5(.

(13( Share, J.: Media literacy is elementary: Teaching 
youth to critically read and create media. New York, NY: 
Peter Lang. 2013 P. 119.

اإلعاميــة  التربيــة   Jose M, Brown وتعــّرف 

لتوضيــح  يُســتخدم  الــذي  »األســلوب  بأنَّهــا: 

التــي  الجامعــات  طــاب  وُقــدرات  مهــارات 

فــي  المتطــور  بالتعليــم  الوعــي  تتطّلــب 

التعليــم  مثــل:  الحديثــة،  االتصــاالت  مجــال 

اإللكترونــي والوســائط المتعــددة فــي مجتمــع 

.(1( المعلومــات«)

اإلعاميــة  التربيــة  أنَّ   .Silveblatt.A ويــرى 

علــى  اإلعــام  وســائل  بتأثيــر  »الوعــُي  هــي: 

االتصــال  عمليــة  وفهــم  والمجتمــع،  الفــرد 

الجماهيــري وتطويــر االســتراتيجيات، تمكُّننــا 

الرســائل  ومناقشــة  وتحليــل  فهــم  مــن 

الجمالــي،  االســتمتاع  وتنميــة  اإلعاميــة، 

اإلعــام«))1). وســائل  لمضمــون  والتقديــر 

وبنــاًء علــى هــذا التعريــف، فــإنَّ عناِصــر التربيــة 

ن مــن التالــي: ــة الرئيســة تتكــوَّ اإلعاميَّ

أواًل: الوعــي بتأثيــر وســائل اإلعــام 
علــى الفــرد والمجتمــع ودفــع األفراد 
علــى  بنــاًء  معينــة  مواقــف  التخــاذ 
الســلبية  اإلعامــي  التأثــر  تجــارب 

واإليجابيــة.

االتصــال  عمليــة  اســتيعاب  ثانًيــا: 
وشــاِمل  واٍع  بشــكٍل  الجماهيــري 

(14(  Jose M, Brown: Media Literacy, New 
Conceptualization, New Approach, Empowerment 
Through Media Education, An Intercultural Dialogue, 
Ulla Carlson, SamyTayie, Genevieve Jacquinot, 
published by: the international Clearinghouse on 
children, Youth& Media, Sweden, )2008(. P.103.

(15( Silveblatt.A. Media literacy: Keys to interpreting 
media messages. Westport, CT: Prager, 2001. p.8.
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التربيــة  بمقومــات  وربطهــا 
المختلفــة. اإلعاميــة 

اســتراتيجيات  اعتمــاد  ثالثًــا: 
وأســاليب متنوعــة ومناســبة تقــوم 
المضاميــن  وتنقيــح  تفســير  بــدور 
وفهــم  المختلفــة،  ــة  اإلعاميَّ
تقدمهــا  التــي  العميقــة  الرســائل 

. هيــر للجما

الجماليــة  الجوانــب  رابًعــا: مراعــاة 
عنــد فهــم واســتيعاب المضاميــن 
تبًعــا  وذلــك  المختلفــة،  ــة  اإلعاميَّ

الجماهيــر. أذواق  الختــاف 

علــى  تقــوُم  ــة  اإلعاميَّ التربَيــة  فــإنَّ  وعليــه، 

ــة،  العمليَّ والـــُمرتكزات  الـــَمحاِور  مــن  مجموعــة 

ــة المعلومــات،  ِمــن أبرزِهــا: دراَســة تكنولوجيا/تقنيَّ

ُطــُرق التعاُمــل واالســتفاَدة مــن وســائِل اإلعــام 

ــة  ــة اإلعاميَّ ــَدة، حــارِس البواَب ة والجدي الكاســيكيَّ

القائـِـم علــى االتصــال، الوعــي اإلعاِمي، االســتخدام 

ات  ــُمختِلَفة، اســتراتِيجيَّ اآلمــن لوســائِل اإلعــام الـ

ــة لــُكل وســيَلة،  وســائل اإلعــام، األجنــَدة اإلعاميَّ

ــة التــي  وغيرهــا مــن الـــُمرتكزات والمحــاِور الضروريَّ

ــة  اإلعاميَّ التربَيــة  هــَدف  ــق  ُتحقِّ أن  شــأنِها  مــن 

واســتفاَدتِِهم  تعرِضِهــم  ِعنــد  الطلَبــة  ــي  وُتوعِّ

ــف  ــة المعروَضــة فــي ُمخَتَل مــن الرســائِل اإلعاميَّ

ــة))1). اإلعاميَّ الوســائِل 

(16( Smet, P. Media Education: A Qualitative Study 
of Media Education Awareness Among Youths of 
Moscow University in Terms of National Academic 
Standards. Institute voorSamenleving& Technologies 
)IST(: Vlaams.2013. pp. 1-41.

نشأة وتطوُّر التربية اإلعاميَّة:

القــرن  مطلــع  فــي  ــة  اإلعاميَّ التربيــة  بــدأت 

 Levi Thomson اقتــرح العشــرين، وذلــك عندمــا 

الُعليــا  الثقافتيــن  تمييــز  كيفيــة  الشــباب  تعليــم 

الماضــي  القــرن  خمســينيات  خــال  والشــعبية 

فــي بريطانيــا، وفــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

ــة لُيصاِحــب التأثيــر  ظهــر مفهــوُم التربيــة اإلعاميَّ

مثــل:  حينئــٍذ  اإلعــام  لوســائل  المتنامــي  الكبيــر 

التربيــة  مفهــوم  ــر  ُأطِّ وقــد  والتلفــاز))1).  الراديــو 

ــة  اإلعاميــة فــي شــكِل نظريــاٍت ومناقشــاٍت علميَّ

هــذه  وهدفــت  الماضــي  القــرن  ســتينيات  فــي 

إلــى تنميــة الوعــي  ة  المناقشــات العلميــة الجــادَّ

ــة))1). تَلــت تلــك المرحلــة انتقــال  والثقافــة اإلعاميَّ

عالمــي،  طــورٍ  إلــى  ــة  المحليَّ المناقشــات  هــذه 

مناهــج  ضمــن  ــة  اإلعاميَّ التربيــة  فأصبحــت 

التدريــس فــي العديــد مــن جامعــات العالــم، وقــد 

ناقشــت تلــك المقــررات التســاؤل العريــض: )مــا 

الــذي يتعلمــه الجماهيــر المختلفــة من وســائل 

اإلعــام؟())1).

وفــي عصــر ثــورة المعلومــات الجديــد، عصــر 

صغيــرة،  بقريــة  أشــبه  العالــم  أصبــح  اإلنترنــت، 

(17( Bucht, C. Media Education Development Among 
Youth According to New Media Proceedings: A Pilot 
Study. Children, Youth& Media in the World; 3 )11(. 
2014. p. 1-13.

(18( Lusted, D. Introduction. In D. Lusted )Ed.(, The 
media studies book: A guide for teachers. London: 
Comedia Book. 2010 )pp.1-11(.

(19( Cappello, G., Felini, D., & Hobbs, R. Reflections 
on global developments in media literacy education: 
Bridging theory and practice. Journal of Media 
Literacy Education, 3)2(. 2013. p. 66-73.



العددان ٨، ٩ | شتاء وربيع ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 1٩4

وســائل  تنتجهــا  اإلعاميــة  المضاميــن  وصــارت 

الكاســيكية:  الوســائل  منهــا  مختلفــة،  ــة  إعاميَّ

)إذاعــة - تلفزيــون - صحافــة(، ومنهــا الوســائل 

المختلفــة،  اإللكترونيــة  )المواقــع  الجديــدة: 

ومنصــات التواصــل االجتماعــي(، إذن بــرز علــى 

ُيســمى  مــا  اإلعامــي  المحتــوى  صناعــة  ســاحة 

إعــام المواطــن، حيــث يســتطيع أفــراد الجمهــور 

مجــال  فــي  وغيرهــم  المتخصصيــن  )مــن 

اإلعــام( أن يصنُعــوا ويبثــوا المحتــوى اإلعامــي 

ــة،  الخاصَّ ومواقعهــم  منّصاتهــم  عبــر  االتصالــي 

وذلــك دون أن تُمــر علــى مقــصِّ الرقيــب أو حتــى 

ــذي جعــل  ــم فلترتهــا أو التدقيــق فيهــا، األمــر ال يت

القضايــا  أهــم  مــن  ــة  اإلعاميَّ التربيــة  مســألة 

والحكومــات  المجتمعــات  علــى  يِجــب  التــي 

وأن  بهــا،  تهتــمَّ  أن  ــة  التعليميَّ والمؤسســات 

مــع  وتزاُمًنــا  المختلفــة.  أنظمتهــا  فــي  ُتراعيهــا 

هــذا التغييــر الجديــد فــي وســائل اإلعــام وتحولهــا 

مــن نســق قديــم إلــى جديــد، شــهد مجــال التربيــة 

ــر الحالــي فــي  ا؛ ليواِكــب التغيُّ اًل كبيــًر ــة تحــوُّ اإلعاميَّ

لاتصــال)1)). الحديثــة  التكنولوجيــا 

وبدورهــا، تبنَّــت منظمــة األمم المتحدة للتربية 

مباِشــرٍ  وبدعــٍم  )اليونســكو(  والثقافــة  والعلــم 

مــن وزارات التربيــة والتعليــم فــي االتحــاد األوروبــي 

ــة )فــي  ــة اإلعاميَّ ــا فــي نشــر التربي مشــروًعا رياديًّ

العشــرين(،  القــرن  مــن  التســعينيات  مطلــع 

إلــى  وهــَدَف  )مينتــور(  المشــروع  ي  ُســمِّ وقــد 

البحــر  حــوض  دول  فــي  ــة  اإلعاميَّ التربيــة  نشــر 

(20( Masterman, L. A distinctive mode of enquiry: 
Towards critical autonomy. In M. Alvarado & O. B. 
Barrett )Eds.(, Media education: An introduction. 
London: British Film Institute. 2015. )pp.102-103(.

المشــروع  انتهــاء  وبمجــرَّد  وُأوروبــا،  ــط  المتوسِّ

ــم عليــه مــن ُمستشــارين  ر فريــق العمــل القائِ قــرَّ

ــة ُتعنــى بهــدف  ــَس منظمــة دوليَّ وُخبــراء أن ُتَؤسَّ

ــة علــى ُمســتوى العالــم، وقــد  نشــر التربيــة اإلعاميَّ

ــة للتربيــة  َســت المنظمــة الدوليَّ ــق ذلــك وُأسِّ تحقَّ

ــة فــي مايــو)11) )1)). اإلعاميَّ

 ُأُسس التربية اإلعاميَّة:

مــن  مجموعــة  اإلعاميَّــة  للتربيــة  إنَّ 

نذُكــر  الضروريَّــة،  واأُلســس  الـــُمنطلقات 

: )2 2 ( منهــا

ــة وتأصيلهــا،  	 ــة والدينيَّ ترســيخ الهويــة الثقافيَّ

ــز  تركِّ ــة  وإعاميَّ تربويَّــة  برامــج  عبــر  وذلــك 

واقعهــا،  )ماضيهــا،  األصيلــة  الهويَّــة  علــى 

تواجههــا(. التــي  التحدِّيــات  ُمســتقبلها، 

ــة والعــادات  	 المحافظــة علــى القيــم المجتمعيَّ

ــة. اإليجابيَّ

ودور  	 ــة،  الحضاريَّ ــة  األمَّ برســالة  التوعيــة 

فيهــا. الشــباب 

واإلعامييــن  	 التربوييــن  بيــن  األدوار  تكاُمــل 

هــدف  ــق  ُيحقِّ بمــا  متوافقــة  نظــرة  لتحقيــق 

األصيلــة. اإليجابيــة  القيــم  ترســيخ 

نقــل وســائل اإلعــام لنمــاذج ناجحــة فــي التربية  	

(21( Lee, A. Y. L. &Mok, E. Media education in 
postcolonial Hong Kong: Cultivating critical young 
minds. In A. Nowak, S. Abel & K. 2015 p. 1-13. 

كليــة  ضــرورة،  ــة  اإلعاميَّ التربيــة  الطعانــي،  )))( ســليمان 
https://www. األردن،  التقنيــة،  الجامعيــة  نومينــوس 

للموقــع:  الدخــول  تاريــخ   ،(((((1/ammonnews.net/article
.(11(/(/(1
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ــة، بهــدف نشــر التجــارب واالســتفادة  اإلعاميَّ

منهــا.

ــة  	 المعنيَّ والعربيــة  المحليــة  المبــادرات  دعــم 

هــذه  وتشــجيع  ــة  اإلعاميَّ التربيــة  بموضــوع 

المبــادرات مــن خــال تســليط الضــوء عليهــا 

اإلعــام. عبــر مختلــف وســائل  ــا  إعاميًّ

قيــام وســائل اإلعــام بــدور المحامــي األميــن  	

والداِعــم للمؤسســات التربويــة المختلفــة، أي: 

هــا. أن يســير معهــا ال يســير ضدَّ

أهداف التربية اإلعاميَّة:

ــة مــن المجــاالت  ُيعتبــر مجــاُل التربيــة اإلعاميَّ

الجديــدة والناميــة التــي تهَتــمُّ بتطبيــق المعرفــة 

وتهــِدف إلــى توعيــة الجمهــور لاســتخدام وســائل 

اســتفادًة  منهــا  واالســتفادة  المختلفــة  اإلعــام 

أفَضــل  وتحليــٍل  فهــٍم  وإلــى  نافعــة،  ــة  إيجابيَّ

ــة)))). اإلعاميَّ والمضاميــن  للرســائِل 

ــة منــُذ بدايتهــا إلــى  لقــد هدفــت التربيــة اإلعاميَّ

واإلدمــان  واالســتعباد  العميــاء  ــة  التبعيَّ نفــض 

عنــد  الجماهيــر  علــى  يســيطر  الــذي  المرضــي 

متابعتهــم لمضاميــن وســائِل اإلعــام المختلفــة، 

ِحمايــة  هــدف  مــن  ــة  اإلعاميَّ التربيــة  وانطلقــت 

الوســائل  لهــذه  ة  الســلبيَّ اآلثــار  مــن  الجماهيــر 

تقدمهــا،  التــي  الســامة  المضاميــن  ولبعــض 

وقــد تطــّور هــذا الهــدف عندمــا أصبحــت وســائِل 

ــا مــن حيــاة الفــرد  ا ومحوريًّ اإلعــام جــزًءا أساســيًّ

(23( Hobbs, R., & Jensen, A. The past, present, and 
future of media literacy education. Journal of Media 
Literacy Education, 1. )2015(. p.1-11.

توعيــة  لتشــمل  األهــداف  رت  فتطــوَّ ــة،  اليوميَّ

لهــذه  اإليجابــي  االســتهاك  بأشــكال  الجماهيــر 

دورهــا ووظائفهــا  الجماهيريَّــة وفهــم  الوســائِل 

ــة  التربيــة اإلعاميَّ الزمــن)))). إنَّ أهــداف  فــي هــذا 

النظريــات  ع  لتنــوُّ ا  نظــًر ومتعــددة  متنوعــة 

والمعاييــر المختلفــة فــي هــذا المجــال وارتباِطهــا 

ــة، الوعــي  بمفاهيــم ُأخــرى مثــل: الثقافــة اإلعاميَّ

هــذه  ورغــم  ــة،  اإلعاميَّ المضاميــن  اإلعامــي، 

ضــرورة  فــي  تتِفــق  فإنَّهــا  المختلفــة  األهــداف 

والنقــد  التحليــل  مهــارات  الجماهيــر  إكســاب 

ــم الفــرد فــي  ــي النِشــط: أي يتحكَّ -)نمــوذج المتلقِّ

تفســير المضمــون اإلعامــي الذي يتعــرَُّض له))))«- 

والوعــي واالســتنتاج وانتقــاء المضمــون الهــادف 

ــة. األخاقيَّ والمعاييــر  المبــادئ  مــع  يّتِفــق  بمــا 

أهمية التربية اإلعاميَّة في 
المرحلة الجامعيَّة:

كبيــر  ألرخبيــل  الجامعــات  طلبــة  يتعــرَّض 

ــة التــي تفُدُهــم  وخطيــر مــن المضاميــن اإلعاميَّ

ة هــذا الســن  مــن ُكلِّ حــدٍب وصــوب، ولحساســيَّ

ــة كان لزاًما على القائمين  وهــذه المرحلــة التعليميَّ

تخصيــص  الجامعيــة  المناهــج  وضــع  علــى 

بــدور  بالتربيــة اإلعاميــة، وتقــوم  ُتعنــى  مقــررات 

اإلعاميــة  التربيــة  مفهــوم  البيطــار،  رشــاد  )))) ليلــى 
للمرحلــة  الوطنيــة  والتربيــة  المدنيــة  التربيــة  كتــب  فــي 
مقــدَّم  بحــث  الفلســطيني،  المنهــاج  فــي  األساســية 
لمؤتمــر: العمليــة التربويــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين 
الوطنيــة، فلســطين،  النجــاح  - واقــع وتحديــات، جامعــة 

)بتصــرف(. ص/10-9   ،2009

(25( Neil Andersen, Making a Case for Media Literacy in 
the Classroom, Center for media Literacy, available at: 
http://www.medialit.org/reading-room/making-case-
media-literacy-classroom. Retrieved:20/2/2019.
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ــا  إعاميًّ وتثقيفهــم  وتوعيتهــم  الشــباب  توجيــه 

والتحليلــي  النقــدي  التفكيــر  بمهــارات  ليتمّتُعــوا 

ُرون االســتفادة منــه  ة مــا ُيقــرِّ وتحميلهــم مســؤوليَّ

فــي أثنــاء تعرُّضهــم لمضاميــن وســائل اإلعــام، 

فيرُفــض بالتالــي تمييــع القَيــم والضواِبــط ورفــض 

المقاِبــل  وفــي  كلهــا،  بأشــكالها  ــة  اإلمبرياليَّ

ــش  ــة والتعاُي ــة والديمقراطي ــم التنمي تكريــس قَي

الحضــاري  والحــوار  الدينــي  والتســاُمح  ــلِمي  السِّ

والدينــي.

مجتمعاتنــا  شــهية  أنَّ  الماحــظ  مــن  ــُه  إنَّ

العمريــة  المرحلــة  هــذه  ضمــن  شــبابنا  وخاصــة 

مفتوحــة القتنــاء المنتجــات التكنولوجيــة الجديــدة 

االجتماعــي،  التواصــل  برامــج  مــن  واالســتفادة 

ولكــن فــي المقابــل ال ُيوجــد اهتمــام حقيقــي كمــا 

يِجــب بتخصيــص مقــررات ُتعنــى بموضــوع التربيــة 

الثقافــة  أو  اإلعاميــة  ــة  األميَّ محــو  أو  اإلعاميــة 

ــة، وذلــك فــي غالبيــة جامعاتنــا العربيــة. اإلعاميَّ

ــى قــدرٍ  ــوا عل ــن حصل ــة الجامعــات الذي إنَّ طلب

كاٍف مــن التوجيــه والتوعيــة والتثقيــف اإلعامــي 

االتصــال  عمليــة  مــن  ــا  هامًّ جــزًءا  ُيعتبــرون 

عــاٍل  بقــدرٍ  يتميــزون  أنهــم  خاصــًة  ــة  اإلعاميَّ

تقييــم  إلــى  ُلُهــم  يخوِّ الــذي  واإلدراك  الوعــي  مــن 

المضاميــن التــي ُتعــرض عليهــم مــن أخبــار متنوعة 

إمكانيــة  تقريــر  َثــمَّ  وِمــن  مختلفــة،  ومعلومــات 

ــُلوك(. ــر بهــا )توجيــه السُّ االســتفادة منهــا والتأثُّ

ودوافــع  ووســائل  واتجاهــات  أهــداف  إنَّ 

الجامعيــة  المرحلــة  فــي  اإلعاميــة  التربيــة 

 
ِ

كثيــرة وُمتعــدَِّدة، ويُمكــن إيجاُزهــا فــي الُنقــاط

التالَيــة:

حمايــة الطلبــة مــن األثــر الســلبي لمضاميــن  	

فــي عصــر  المختلفــة خاصــة  اإلعــام  وســائِل 

الـــُمعوَلم. والفضــاء  )اإلنترنــت(  االتصــال  ثــورة 

تنميــة مهــارات التفكيــر والمشــاهدة الواعيــة  	

ــة. واالنتقائيَّ والناقــدة 

تحفيــز الطلبــة ومســاعدتهم علــى التعبيــر عــن  	

ــة. ــٍة تامَّ آرائهــم المختلفــة بحريَّ

إكســاب الطلبــة عــدًدا مــن المبــادئ األساســية  	

والتحليــل  والنقــد  التفســير  مهــارات  فــي 

والُمبطَنــة  ــة  العلنيَّ األهــداف  علــى  ليتعــرَّف 

المختلفــة. اإلعــام  وســائل  لمضاِميــن 

والوطنيــة  	 والثقافيــة  الدينيــة  الهويــة  دعــم 

ــُرق. الطُّ بشــتَّى  عليهــا  والمحافظــة 

التــي  	 الكافيــة  بالمعلومــات  الطلبــة  إمــداد 

وســائل  ألجنــدة  أفضــل  فهــٍم  علــى  تعينهــم 

إلــى تنفيذهــا  اإلعــام المختلفــة التــي تســعى 

المضاميــن  خــال  مــن  الواقــع  أرض  علــى 

المتنوعــة التــي تقــوم ببثهــا وإنتاجهــا بشــكٍل 

ودوري. يومــي 

الشــاملة  	 ــة  اإلعاميَّ بالثقافــة  الطلبــة  تزويــد 

التــي تهــدف إلــى وضــع ُكل مــا ُيعــرض عليهــم 

ــر،  الُمتبصِّ الواعــي  النقــد  ميــزان  علــى  ــا  إعاميًّ

هــذه  فســاد  أو  ــة  صاحيَّ مــدى  علــى  والُحكــم 

المضاميــن.
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ــة  	 ــك بالمرجعيَّ تكويــن جيــل واٍع ومبــدع ومتمسِّ

ة الرِصيَنــة، وُيســِهم فــي تنميــة بــاده  اإلســاميَّ

والــذود عنهــا وتحقيــق اســتراتيجياتها ورؤاهــا 

المختلفــة.

الدخيلــة  	 الغربيــة  العــادات  ســيل  مواجهــة 

ــا  ــي دخلــت علــى مجتمعاتن ــم الســلبية الت والقي

اإلعــام  حريَّــة  ــة  بُحجَّ ــة  والعربيَّ ة  اإلســاميَّ

المفتــوح. المعلوماتــي  والفضــاء 

ــة لــدى  	 ــة والتكنولوجيَّ تطويــر المهــارات التقنيَّ

المــادة  إنتــاج  لُطــُرق  وتوجيههــم  الطلبــة 

ــة. اإلعاميَّ

التربيــة  بمقــررات  العنايــة  أنَّ  الباحثــة  تــرى 

ــة ســُتعالِج الكثيــر  ــة فــي المرحلــة الجامعيَّ اإلعاميَّ

ة  ــة والنفســيَّ ــة واالجتماعيَّ مــن األمــراض الثقافيَّ

التــي ُيعانِــي منهــا جيــل الشــباب، مثــل مشــكلة 

ــف  التخلُّ ــي،  المحلِّ ــب  والتعصُّ الحضاريَّــة  ــة  اأُلميَّ

ة،  السياســيَّ ــة  اأُلميَّ التكنولوجــي،  اإلعامــي 

مقابــل  وفــي  اآلخريــن.  مــع  الحــوار  مشــكات 

مــن  ــة  اإلعاميَّ التربيــة  ُمقــررات  ن  ســتمكِّ ذلــك 

تحقيــق أهــداف تربويَّــة وتنمويَّــة عظيمــة، تكُمــن 

الناِفــع  اإليجابــي  بالشــكل  الشــباب  تعبئــة  فــي: 

ــة  ــة والطارَئ ــة والُمحتمَل لمواجهــة األحــداث الجاري

فــي محيطــه )فهــم مــا يجــري وتقديــر تبَعــات مــا 

يجــري(، اســتيعاب الشــباب آللّيــات وُمقتضيــات 

واألِصيــل  الحيــوي  والتفاُعــل  العولَمــة  عصــر 

الغــزو  ألشــكال  ي  للتصــدِّ ومســاعدتهم  معهــا 

الجديــدة،  ــة  والثقافيَّ الحضاريَّــة  واالســتعمار 

وتنميــة  الصالحــة  المواطَنــة  متطلبــات  تحقيــق 

ــة  المجتمعيَّ ــة  والُخصوصيَّ بالثقافــة  الوِعــي 

األصيَلــة وِعاقتهــا بالمتغيــرات الجاريــة، إكســاب 

الشــباب مهــارات االتصــال الفّعالــة التــي تســاعُدُه 

ُنــُه بالتالــي مــن  ــا، وتمكِّ ــا وثقافيًّ فــي النمــاء اجتماعيًّ

يــات التــي يواجُههــا بشــكٍل فّعــال. مواجهــة التحدِّ

خاتمة

ــة تُســوُدها  إنَّنــا نعيــُش اليــوم فــي قريــٍة عالميَّ

بيئــٌة ُمشــبَعٌة بالوســائل اإلعاميــة المختلفــة التــي 

مــن  ــق  تحقِّ وُمسيســة  مأدلَجــة  مضاميــَن  تُبــث 

ومصالِــح  ورؤى  واســتراتيجيات  أهــداف  ِخالهــا 

القائــم علــى االتصــال فــي هــذه الوســائِل، ومــن ُهنــا 

ــة  ــة الوعــي بالتربيــة والثقافــة ومحــو اأُلميَّ تبــُرز أهميَّ

ــة، فهــي أنجــُع ســبيٍل لتفكيــك الرســالة  اإلعاميَّ

هــا  ــة والتعــّرف علــى هــدف تصنيعهــا وبثِّ اإلعاميَّ

ــر، وبالتالــي  وفهــم الـــُمنَتج اإلعاِمــي بشــكٍل متبصَّ

ــة اســتخدامها بالشــكل الصحيــح  ــة وآليَّ فهــم كيفيَّ

الناِفــع.

ومؤسســات  الحكومــات  واِجــب  مــن  ــُه  إنَّ

المؤسســات  رأِســها  وعلــى  المدنــي  المجتمــع 

والتربيــة  الوعــي  بنشــر  تعتِنــي  أن  التعليميــة 

ُعنُصــًرا  اليــوم  ُتعتبــر  فهــي  اإلعاميــة  والثقافــة 

ــا مــن عناِصــر تكويــن المواِطــن الواِعــي  ــا وهامًّ حيويًّ

الـــُمستِنير فــي هــذا الفضــاء المعوَلــم، فمتــى كاَن 

المواِطــن واعًيــا بهويتــه وثقافتــه األصيَلــة وُملًمــا 

بُمجريــات الســاعة كان مؤهــًا الســتخدام أدوات 
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وهادفــة،  ناجحــة  بطريقــة  واالتصــال  اإلعــام 

وهويِتــه  ووطِنــِه  نفِســِه  عــن  التعبيــر  وبالتالــي 

بشــكٍل مســؤوٍل وملتــزٍِم وصحيــح. ومــن الثمــار 

هــي  ــة  اإلعاميَّ التربيــة  ُتحققهــا  التــي  ــة  اإليجابيَّ

ــن  المشــاركة الفّعالــة فــي المجتمــع، فهــي ُتمكِّ

الجماهيــر مــن تقييــم وتفســير وتحليــل المضاميــن 

ــة وتكويــن آراء واتجاهــات واعيــة نحوهــا،  اإلعاميَّ

مرحلــة  مــن  ينتِقُلــوا  أن  مــن  ُنُهــم  تمكِّ كمــا 

اســتهاك المضمــون اإلعامــي إلــى مرحلــة إنتاجــه 

ــز. ومتميِّ وهــادٍف  فّعــاٍل  بشــكل 

النتائج:

يُمكُننــا  ــي، 
ِ
البحث  

ِ
الجهــد هــذا  بعــَد 

التالَيــة: الجوهريَّــة  ــج 
ِ
النتائ اســتخاص 

ــة  	 ــة مــن الحقــول العلميَّ تعتبــر التربيــة اإلعاميَّ

الجماهيــر  بتعليــم  تخَتــصُّ  التــي  الجديــدة 

وســائل  مــع  التعاُمــل  مهــارات  المختلفــة 

اإلعــام.

الدفــاع  	 هــَدف  مــن  تنطِلــق  ــة  اإلعاميَّ التربيــة 

ــموم  السُّ مــن  والجماعيــة  الفرديَّــة  والحمايــة 

حــول  الموجهــة  ــة  اإلعاميَّ اآلالت  هــا  تبثُّ التــي 

العالــم.

فهــم  	 مــن  الطلبــة  ــة  اإلعاميَّ التربيــة  ــن  ُتمكِّ

بفضائهــم  ُتحيــط  التــي  ــة  اإلعاميَّ الثقافــة 

انتقــاء  علــى  ُتســاعُدُهم  وبالتالــي  العولِمــي، 

المضمــون اإلعامــي المناِســب والتعاُمــل مــع 

المســموَمة. الســلبية  المضاميــن 

التوصيات:

بناًء على ما تقدَّم، تُوصي الباحثة بالتالي:

الســعي لتكويــن نظــرة نقديــة واعيــة لــدى طلبة  	

الجامعــات فــي تعاملهــم مــع ســيل مضاميــن 

ة والجديــدة. وســائل اإلعــام الكاســيكيَّ

فــي  	 التــام  الوعــي  الجامعــات  طلبــة  إكســاب 

المختلفــة. ــة  اإلعاميَّ الوســائل  مــع  تعاملهــم 

لطلبــة  	 )إجباريَّــة(  ــة  إعاميَّ مقــررات  تصميــم 

الجامعــة كلهــم باختــاف تخصصاتهــم؛ تهــدف 

وإنتــاج  تصميــم  فــي  الطلبــة  إشــراك  إلــى 

المختلفــة  الهادفــة  ــة  اإلعاميَّ المضاميــن 

اإلعــام. وســائل  فــي  وبثهــا 

جامعيــة  	 ومناشــط  فعاليــات  تنظيــم 

ة  الســلبيَّ بالتأثيــرات  الوعــي  نشــر  إلــى  تهــدف 

وســائل  فــي  ــة  والغثَّ الرخيصــة  للمضاميــن 

القيــم  مــع  تتعــارض  التــي  المختلفــة  اإلعــام 

المجتمــع. فــي  المعتبــرة  والثقافيــة  ــة  الدينيَّ

إصــدار ميثــاق شــرف وطنــي ُيعنــى باســتخدام  	

اإلعــام الجديــد ومنّصــات التواُصــل االجتماعــي 

والضوابــط  األخاقيــات  وفــق  الشــخصية 

المعتمــدة. المهنيــة 

لتحقيــق  	 كافــة  المؤسســات  جهــود  تضاُفــر 

ابتــداًء  ذلــك  ــة،  اإلعاميَّ التربيــة  هــدف 

والمعاهــد  فالمــدارس  األســرة،  بمؤسســة 

والمؤسســات  المســاجد  إلــى  والجامعــات، 

ــة المختلفــة، ُوصــواًل إلــى  ــة والثقافيَّ االجتماعيَّ
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ة واإلعامييــن والمؤثريــن  الجهــات التشــريعيَّ

المختلفــة. اإلعــام  ووســائِل 

مقــررات  	 ضمــن  ــة  جامعيَّ مقــررات  تصميــم 

المتطلبــات العامــة تهــِدف إلــى احتــرام النُُّظــم 

ــلوكّيات  السُّ عــن  واالبتعــاد  ــة،  االجتماعيَّ

ــا  واجتماعيًّ ــا  دينيًّ المقبولــة  غيــر  فــات  والتصرُّ

ــات  األخاقيَّ تعزيــز  بهــدف  وذلــك  ا،  وإنســانيًّ

وبالتالــي  العــام،  بالــذوق  واالرتقــاء  الســامية 

الهاِبــط. االتصالــي  المحتــوى  عــن  االبتعــاد 

للتربيــة اإلعاميــة  	 وضــع اســتراتيجية وطنيــة 

تتعــاون فيهــا مختلــف الجهــات ذات العاقــة، 

والتعليــم  والتعليــم  التربيــة  بــوزارة  ابتــداًء 

العالــي، ووزارة الثقافــة والرياضــة، والمعاهــد 

ــة  اإلعاميَّ المؤسســات  والجامعــات، 

الشــبابية  والجمعيــات  المراكــز  المختلفــة، 

والتطوعيــة... إلــخ، وذلــك لمعالجــة الموضــوع 

زوايــاه. مختلــف  مــن 

الخبــراء  	 مــن  عــدد  مــن  تتكــّون  لجنــة  إنشــاء 

ــة، وذلــك  والباحثيــن فــي مجــال التربيــة اإلعاميَّ

فــي  تهــدف  العربيــة،  الــدول  مســتوى  علــى 

ووضــع  الحالــي  الوضــع  دراســة  إلــى  عملهــا 

وتطبيقهــا  ــة  اإلعاميَّ التربيــة  لمناهــج  خطــة 

علــى المراحــل الدراســية كافــة مــن المدرســة 

الجامعــة. إلــى 

والجامعــات  	 المــدارس  أســاتذة  تأهيــل 

بالمهــارات والتقنيــات المختلفــة التــي تعينهــم 

ــة بالشــكل  علــى تقديــم مقــرر التربيــة اإلعاميَّ

الكفء والناجح. 

ــة مختلفــة  	 تنظيــم ورش عمــل ودورات تثقيفيَّ

والجامعــات  والمعاهــد  المــدارس  لطلبــة 

تهــدف إلــى تشــجيعهم نحــو التفاُعــل اإليجابــي 

مــع وســائل اإلعــام المختلفــة.

فــي  	 متنوعــة  ــة  إعاميَّ برامــج  وتنفيــذ  إعــداد 

ة والجديدة  مختلــف وســائل اإلعــام الكاســيكيَّ

لمختلــف  م  وتقــدَّ ــة،  اإلعاميَّ بالتربيــة  ُتعنــى 

الجمهــور. شــرائح 

ــة لتنظيــم  	 ــة والعلميَّ دعــوة المؤسســات البحثيَّ

ــة  المزيــِد مــن المؤتمــرات والمناِشــط العلميَّ

التــي تهــِدف إلــى تســليط الضــوء علــى أهميــة 

ــة وُمناقشــة القضايــا الجديــدة  التربيــة اإلعاميَّ

والطارئــة فــي عالــم اإلعــام وتقديــم توصيــات 

بشــأنِها.

ر والمراجع
ِ
قائمة المصاد

علــم . 1 معجــم  ياروشفســكي:  ج.  م.  بتروفســكي،  ف 

عبــد  الجــواد،  عبــد  حمــدي  ترجمــة:  المعاصــر،  النفــس 
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