
235 

املحتوى األكادميي لكليات توظيف منهج التربية اإلعالمية يف 

 اإلعالم املصرية من منظور األكادمييني

 *د.عبير محمد حمدي

منهج التربي  اإلعالمي  بالمحتوي  توظيف التعرف علي   مكاني تهدف الدراسةةةةةة   ل  

من منظور األكاديميين ألهميته في  األكاديمي بكليات و ومعاهد اإلعالم المصةةةةةةري 

تشةةةةةكيي  ةةةةةبصةةةةةي  الكالب المتعلر واكإلةةةةةابه المهارات اإلعالمي   الن دي  والتحليلي  

 للرسائي اإلعالمي  المتداول  بشكي مكثف في جميع وسائي االعالم.

باتباع اإلجراءات المنهجي  في البحوث الكيفي    عتمدت الدراسةة  علي الم ابل  المتعم   

د من العاملين في كليات ومعاهد اإلعالم في  30عين  عمدي  قوامها مع  اسةةةةةتاكاد مكاديميا

 الجامعات المصري  الحكومي  والباص ، وتوصلت  ل  النتائج التالي :

هناك مفاهير ومعايير محددة مجمعت عليها عين  الدراسةةةة  عندما عرمةةةةت لمعايير -1

ي  االعالمي  والتي لر تبرج عن ك تاج  ومفهوم الترب يي ون د وان ها مهارات تحل ون

 وتفإلير وفهر لمحتوي وسائي االعالم والتعامي الواع معه 

عين  الدراسةةةةةةة  لتوظيف مفهوم التربي  االعالمي  من جانبين مبتلفين  تعرمةةةةةةةت -2

االول عرض للواقع الفعلي للتوظيف في المؤسةةةةةةإلةةةةةةات التعليمي ، والثاني عرض 

 للشكي االمثي لهذا التوظيف

نت  -3 ي  في محتوي الم ررات لنشةةةةةةر كا ي  االعالم جد مفهوم الترب مهر مظاهر توا

المفهوم من خالل التدريب الميدان  ف  المدارس والجامعات المبتلف  ومن خالل 

مي موجود في الن ا ةةةات وفي التدريب عمي بعض الل اءات والندوات مع الكالب  

 العملي.

تربيةة  االعالميةة  في الم ررات دمج ال تبةةاينةةت اجةةابةةات المبحوأين يول مف ةةةةةةليةة -4

 الدراسي  و فصلها في م رر مإلت ي والجمع بين البديلين.

 ن نمط التوعي  األف ةةةةةةي بالنإلةةةةةةب  للكالب بالتربي  اإلعالمي  ودورها ف  نجا   -5

نشةةةةةالات المجتمع المدن   يتر من خالل: الجمع فيما بين المحامةةةةةرات والندوات 

 ي  , ومي ا من خالل ورش العميوالمنشورات والكتب العام  والدراس

 ال يوجد فرق بين منهج التربي  اإلعالمي  ونوع التعليم  يكوم  وخاص. -6

 

                                                 
 المدرس ب إلر اإلنتاج اإلكاع  والتليفزيوني باألكاديمي  الدولي  للهندس  وعلوم اإلعالم *
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Employing the media education curriculum in 

the academic content of Egyptian Media 

Faculties from the academic perspective 

Dr Abeer Mohamed Hamdy†  

The study aims to identify the possibility of employing the media education 

curriculum within academic content in Egyptian media colleges and institutes 

from an academic perspective because of its importance in shaping the 

personality of the student and providing him with critical and analytical media 

skills for the mass media messages. 

The study used the in-depth interviews by following methodological 

procedures in qualitative research with an intentional sample of 30 academic 

professors working in media colleges and institutes in Egyptian public and 

private universities, and came to the following results: 

1- There are specific concepts and standards that the study sample agreed upon 

when it presented the criteria and concept of media education, which did not 

deviate from being skills of analysis, criticism, production, interpretation, and 

understanding of media content and awareness dealing with it 

2- The sample of the study assumed two different perspectives to employing 

the concept of media education. The first is a presentation of the actual reality 

of employment in educational institutions, and the second is a presentation of 

the optimal form of this employment 

3- The most important manifestations of the media education concept of in the 

content of the courses were to spread the concept through field training in 

different schools and universities, and through the work of some meetings and 

seminars with students, that is, present in discussions and practical training. 

4- The respondents' answers varied regarding the preference of merging media 

education in academic curricula, separating them into an independent course, 

and combining the two alternatives. 

5- The best awareness-raising type for students about media education and its 

role in the success of civil society activities is through: a combination of 

lectures, seminars, publications, general and study books, and also through 

workshops. 

6- There is no difference between the media education curriculum and the 

governmental and private educational type. 

 

                                                 
Academy Lecturer, Department of Radio and Television Production, International †

of Engineering and Media Sciences  
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 مقدمة

د من لبيع           تتصةةةةدر وسةةةةائي اإلعالم مكان  متميزة في واقعنا المعاصةةةةر انكالقا

وظائفها ومدوارها، مروراد بتأأيرها عل  الفرد والمجتمع، وي وم اإلعالم في المجتمع  

بدور كبير في تنشئ  األفراد، وخاص  من تأأيره يصي  ل  قكاعات واسع  من  رائح 

سائي اإلعالم تداخي وظائفها مع وظائف مؤسإلات المجتمع، ومما ماعف من تأأير و

المجتمع، وفي م دمتها المؤسةةإلةةات التعليمي  الت  ينبلي عليها من تدرك مهمي  وسةةائي 

 اإلعالم، وتعمي عل  االستفادة من وظائفها.

عالمي  لمإلةةةاعدة األفراد التربي  اإلاسةةةتبدام مفهوم وفي الإلةةةنوات األخيرة ، تكور     

اكتإلةةةةاب المهارات الاللم  للمشةةةةارك  ف  االيداث التي تجري في من جميع األعمار 

بشةةةةكي مويد في  ومع كلك ، ال يمارس المفهوم ،العالر الذي يتإلةةةةر بالت ارب اإلعالمي

 جميع المإلتويات التعليمي .

عالر ، لوظهرت  حاء ال يدة في جميع من ج  متزا دمج التعلير اإلعالمي في توظيف ويا

هذه البلفي  ، كانت مسةةتراليا الدول  األول  التي مصةةبح فيها الدراسةةي  وعل    رراتالم

ثاني  ا من التعلير من رياض األلفال يت  الصةةةةةةف ال ا وجزءد يد التعلير اإلعالمي  لزام

التعلير اإلعالمي في  وتوظف وفي آسةةةةةةيةا ، كةانةت الفلبين مول دولة  تةدمج ،عشةةةةةةر 

رى بت يير مدى مالءم  الدراسةةةةةةي  الرسةةةةةةمي  و قامت العديد من الدول األخ  رراتالم

 (1الدراسي .) في الم ررات والحاج   لي التعلير اإلعالمي وتحاول توظيفه

د بأنها عملي  بناء لإلنإلان، والمإلاعدة عل  جودة       وتوصف التربي  اإلعالمي  يديثا

استبدام وسائي اإلعالم، وهي تهدف  ل  تشكيي أ اف  التفاعي مع تلك الوسائي، وتنمي  

المهارات االبتكاري  واالتصةةةةالي ، والتفكير الناقد، واالسةةةةت بال، والتفإلةةةةير،والتحليي، 

عالمي ، وتدري  جميع صةةور التعبير الذاتي باسةةتبدام تكنولوجيا وت يير النصةةوص اإل

 ( 2) .اإلعالم

حد        جامعي في بلو  ال باب ال لدى الشةةةةةة ي   ي  اإلعالم بالترب ي  الوعي  وتَْكُمن مهم

ليإلةةةةةت مهارات مهني  ايترافي (  والمواقف الاللم س لتفإلةةةةةير  ) األدن  من المهارات

د مساس الذي مصبح يشكي جزءاد  إلمعياللبصري موج  الصور والمحتوى اإلعالمي ا  ا

 من الحياة اليومي . 

ت اد ي   ل  درج  اعويشةةةةةةير العديد من البايثين  ل  المكان  المرتفع  للتربي  اإلعالم

منها مصةةةةةبحت من المهارات الحياتي  األسةةةةةاسةةةةةي ، ومن لها ال درة عل  تمكين البعض 

د يُعت د  من التربي  اإلعالمي  عنصر ييوي في الشباب من التصرف في األمور، ومي ا

    (3).التربي  الديم رالي 

 مشكلة الدراسة

عل   هاأيراتتأي  وفهر رسةةائي اإلعالمي  بمعرف  وت يير محتوى الترتبط التربي  اإلعالم

المإلةةةةةةتويين العملي ومتعدد األنظم  )الإلةةةةةةياسةةةةةة  واألدب واالجتماع والفن و يرها(, 

وتشةةةةةجيع المشةةةةةارك  النشةةةةةك  في صةةةةةنع المحتوى اإلعالمي للكالب بدالد من مجرد 

واإلدراك الإلةةةةلير لما يُبح ولحري  التعامي معه، كما  ، بي الفهر الواع االكتفاء بالمتابع 
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المي  بال درة عل  الت يير واالسةةةةةةتنتاج يول االسةةةةةةتبدام يرتبط الوعي بالتربي  اإلع

 االستراتيجي لإلعالم في تعزيز مكان  الكالب داخي المجتمع.

ة التربي منهج توظيف إمكانيةالتعرف علي  في مةةةوء كلك تإلةةةع  الدراسةةة   ل        

من منظور  اإلعالميةةة بةةالمحتوي ايمةةادلما بكليةةاه    مالةةالةةد اإلعال  الم ةةةةةةرلةةة

ألهميته في تشةةكيي  ةةبصةةي  الكالب المتعلر واكإلةةابه المهارات اإلعالمي    لميينايماد

 العالم.في جميع وسائي ابشكي مكثف الن دي  والتحليلي  للرسائي اإلعالمي  المتداول  

 ألمية الدراسة

 لمية النظرلة ايأ الً :

وكيفي  تناوله كمنهج في محتوى  تإلةةليط ال ةةوء عل  مومةةوع التربي  اإلعالمي ، -1

الدراسةةةةي  من خالل اسةةةةتنبال الفجوة بين ما يتر تدريإلةةةةه من مناهج بالفعي الم ررات 

ومايجب في موء الفهر والتكبيق الصحيح للتربي  اإلعالمي  ، وتشكيي اتجاهات ناقدة 

 مامت ع عل  الإلاي  اإلعالمي ـةةةةةة،  لدارسي اإلعالم نحو الممارسات  ير المهني  التي

د لمنةةاهج ومحةةاور التربيةة  اإلعالميةة  في كليةةات ومعةةاهةةد االعالم  د ت ييميةةا يعةةد جةةانبةةا

 المصري . 

دور اإلعالم البارل بما يتوافر له من خصةةةةائ  في التربي  المجتمعي  خاصةةةة  بين -2

 فئ  الشباب.

التربي  اإلعالمي  تنمي قدرات التفكير الناقد لكالب الجامعات ، ف د مصبحت بمثاب   -3

 .يرك  عالمي  قائم  عل  الليبرالي  وايترام خيارات الكالب خالل الإلنوات األخيرة 

،  المعرفةة  إلنتةةاج كف ةةةةةةةةاءات والجةةامعةةات اإلعالميةة  المؤسةةةةةةإلةةةةةةةةات مهميةة  -4

بيئ    نشةةةةةةاء األهمي  من ليصةةةةةةبح" اإلعالم لوسةةةةةةائي التربي  الناقدةمفهوم "وتكوير

 ومخالقي . مإلؤول   عالمي 

 التطبيقيةثانياً:االلمية 

التربي  اإلعالمي  مةةةةةةمن الم ررات الجامعي   منهجالحاج  الملح  لتوظيف ودمج -1

باإلمةةةةةةةاف   لي وجود م رر خاص بالتربي  اإلعالمي  لتنمي  الوعي بالرسةةةةةةةائي 

اإلعالمي  المبتلف  لمإلةةاعدة لالب كليات و مقإلةةام اإلعالم بالجامعات الحكومي  و 

ر فالباصةةة  في  كتإلةةةاب المهارات اإلدراكي  والن دي  العلمي  لديهر ،وهي عملي  تو

د لكرق التربي  اإلعالمي   ي  بعد التبرج وف ا لهر فرص و مجاالت عمي مإلةةةةةةت بل

 الصحيح .

 التربي  اإلعالمي .نهج تإلليط ال وء عل  كيفي  تناول الم ررات الجامعي  لم-2

يه، و -3 ها في تعزيز ن ال ال وة ف فذي تائج مبككي المناهج االعالمي  ومن يد الن قد تف

ت ييمها وتحليلها وعالج ن ال ال ةةعف مينما وجدت ، ومةةع آليات وخكط لمحاول  
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و م ارن  المكتإلب من التعلير بحاجات سوق العمي كما يراها األكاديميون ، و عادة 

د ألس  التربي  اإلعالمي   النظر فيما ت دمه كليات و مقإلام اإلعالم من م ررات وف ا

ا يإلةةةاعد مع ةةةاء هيئ  مملمعايير األكاديمي  ال ياسةةةي  ل كاع اإلعالم ا الصةةةحيح  و

د  التدري  و ال ائمين علي تكوير و تحديح الم ررات الدراسةةةي  في مداء عملهر وف ا

 ألس  علمي  مدروس  .

 ألداف الدراسة:

 فتوظي  مكاني تإلةةةةةع  هذه الدراسةةةةة   ل  تح يق هدف عام يتمثي في " التعرف علي 

ن م التربي  اإلعالمي  بالمحتوي األكاديمي بكليات و ومعاهد اإلعالم المصةةةةةةري  منهج

 .منظور األكاديميين 

 ل  تح يق بعض األهداف الفرعي  من خالل عذا الهدف العام كما تإلةةةةةةع  الدراسةةةةةة  

 متمثل  في:

 معايير التربي  االعالمي   من وجه  نظر األكاديميين.رصد -1

 التربي  اإلعالمي  في الم ررات الدراسي .منهج كيفي  دمج وتوظيف التعرف عل   -2

الوصةةول  ل  الكرق المثل  إللمام مع ةةاء هيئ  التدري  و ال ائمين علي تكوير و -3

 تحديح الم ررات الدراسي  باألس  العلمي  للتربي  االعالمي .

لجةةامعيةة  وقبةةي  برال مهميةة  تةةدري  منهج التربيةة  اإلعالميةة  في مرايةةي التعلير ا-4

 الجامعي   العام والباص.

 تساؤاله الدراسة

التربي  اإلعالمي   منهج توظيف مدي  مكاني  تإلةةةةةع  تإلةةةةةاةالت الدراسةةةةة   ل  معرف 

من  من منظور األكاديميين بالمحتوي األكاديمي بكليات  ومعاهد اإلعالم المصةةةةةةري 

 خالل التإلاةالت التالي :

 .وجه  نظر األكاديميينمعايير التربي  االعالمي   من  -1

 .الدراسي  بالكلي  التربي  اإلعالمي  في محتوي الم ررات نهجما مدى توظيف م -2

 .ما مظاهر تواجد مفهوم التربي  اإلعالمي  في محتوي الم ررات -3

  .التربي  اإلعالمي  في الم ررات الدراسي  منهجكيفي  دمج  -4

 .في م رراتهر ما  مدي تعريف ع و هيئ  التدري  بمنهج التربي  االعالمي   -5

 ما كيفي  تعريف ع و هيئ  التدري  بمنهج التربي  االعالمي  .  -6

مامدي  لمام مع ةةةةةةةاء هيئ  التدري  و ال ائمين علي تكوير و تحديح الم ررات  -7

  )الواقع الفعلي( لتربي  االعالمي منهج االدراسي  باألس  العلمي  ل
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تزويد مؤلفي الكتب الجامعي  بمؤ ةةةةةةر عن كيفي   تناولها لمفهوم مامدى  مكاني   -8

 التربي  اإلعالمي .

  .كيفي   تناول الكتب لمفهوم التربي  اإلعالمي  المؤ ر الدال عل  ما محتوي  -9

ما نمط التوعي  األف ةةةةةةي للكالب بأهمي  ومهداف ومسةةةةةة  ومجاالت ووسةةةةةةائي  -10

  .في انجا  نشالات المجتمع المدنيالتربي  اإلعالمي  ودورها 

 ما عالق  وجود منهج التربي  االعالمي  بنوع التعلير يكومي وخاص.  -11

ن بشكي ملح اآلفي الم ررات الدراسي  ما مسباب برول مفهوم  التربي  اإلعالمي   -12

 في سياق المجتمع المصري.

يات  منهجما مهمي  تدري  -13 يات الجامعي   ير كل باقي الكل التربي  االعالمي  في 

 اإلعالم 

ع  في توظيف -14 تدري  االكاديميين المتب ي   منهج  ما دور لرق  ي  اإلعالم الترب

 يز.وي مملتشكيي  بصي  الكالب الن دي  التحليلي  ال ادرة علي انتاج محت

 ما وظائف التربي  اإلعالمي  التي تناولتها الم ررات . -15

 ما الكرق الن دي  والتحليلي  التي تإلتعرمها الم ررات الدراسي . -16

في محتوي  مةةا ت يير األكةةاديميين لومةةةةةةع التربيةة  االعالميةة  كمنهج دراسةةةةةةي -17

 . الم ررات

 مفاليم الدراسة

 المقرر الدراسا

المدرسي هو المادة الدراسي  التي توجد فيها مجموع  كبيرة من المعلومات ان الم رر 

الببراء  ير منومي ا الح ائق والمفاهير، والتي يتر اختيارها بكي عناي  من قبي عدد كب

المجاالت المعروف ، كما انهر يعملون عل  تنظيمها بشةةةةةةكي كبير، في كي مجال من 

ا  ةةةبهر الكثير من المعارف والمعلومات وميوتلك الكري   تإلةةةتهدف المتعلمين إلكإلةةةا

 ن ت وم بتح يق النمو الشامي لهر.الح ائق العلمي ، يت  تإلتكيع م

بدراسةةةتها، كالب الالدراسةةةي  التي يتول  المتبصةةةصةةةون  عدادها، وي وم  المواد وهو

وكلك عن لريق محتوى المنهج، ويكون عل   كي بعض الموموعات الدراسي  التي 

 كالب.وتنظيمها لفئ  معين  من التر اختيارها 

 المنهج الدراسا

ن المنهج يحتوي عل  عةةدد كبير من الببرات التعليميةة  التي يتفةةاعةةي معهةةا الكالب  

 ةةةبصةةةيته ومي ةةةا الجوانب   بشةةةكي كبير، كما انها من األ ةةةياء التي تعمي عل  تنمي
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 ة الكالب عل مي ةةا في مإلةةاعد األسةةتاك المعرفي  والوجداني  و المهاري ، ويتمثي دور

 .ر بكري   فعال  من خالل بعض التوجيهات واالر اداتالتعل

اما عن تعريف المنهج بشةةةةةةكي دقيق، فهو عبارة عن مجموع  من الببرات المتنوع  

ر و خارجها، يت  يت الجامعات والمدارسال  الكالب داخي  االستاكالتي ت وم بت ديمها 

اء االنإلةةةةةةان وفق األهداف المرسةةةةةةوم ، تح يق النمو الشةةةةةةامي المتكامي في عملي  بن

 .وبكري   علمي 

اد من العناصةةر كبير اد مبكط تربوي يت ةةمن عددعل   نه  كما عرفه بعض األ ةةباص

نها ت وم عل  ت وير كي مشةةةةت اته المكون  من مهداف ومحتوى و خبرات تعليمي  ، كما  

ي مكةاب ة  فمن خالل بعض األسةةةةةة  االجتمةاعية  والمعرفية  التي ترتبط بةالمتعلر، و

المواقف التعليمي  داخي المدرسةةةة  مي ةةةةا وخارجها، ويكون كلك ب صةةةةد االسةةةةهام في 

 .لمتعلر عملي  تح يق النمو المتكامي لشبصي  ا

  المحتوى

هات التي يمكن من تح ق األهداف  جا هارات ، وال ير ، واالت عارف ، الم مجموع  الم

 ، مال نفهر هذا المحتوى عل  منهلذا علينا عندما نتحدث عن محتوى المناهج  التربوي 

ر ، و نما مجموع  مهداف تعبر عن قدرات ومهارات وكفاءات ، مجموع  مواد للتعل

حتوى ويفيد تحديد الم ،وكذلك قير وآداب الإلةةةلوك العام  التي يجب من يكتإلةةةبها المتعلر

 تعلر المتعلمين لها.  رقفي معرف  الببرات التي يريد من يلر بها المتعلر ول

 دراساه السابقةال

 : علي محورين في مجال التربي  اإلعالمي الدراسات الإلاب    ضاعراستيمكن 

المحور األول : دراسةةةةةات مجريت عل  مإلةةةةةتوى األلر النظري  المفاهيمي  للتربي  

 .اإلعالمي 

 المي .لتربي  اإلعالمحور الثاني:  دراسات مجريت عل  المإلتوى العملي التكبي ي ل

دراسةةةةاه أ رلى علت مسةةةةتوى ايير النظرلة المفاليمية للتربية :  المحور اي ل

 اإلعالمية

ي   لدراسةةةةةةةات التي مجريت عل  مإلةةةةةةتوى األلر النظري  المفاهيمي  للترب تعتبر ا

اإلعالمي  قليل   كا تمت م ارنتها بالدراسات مجريت عل  المإلتوى العملي التكبي ي 

 وكانت عل  النحو التالي:

ايميةةةة الماللومةةةاتيةةةة   ( J. Borges  4( 2018دراسةةةةةةةةة بور     تنةةةاولةةةت

المإلةةةاهم  في  وكانت تهدف  ل  االت ةةةالية: اإليار المفاليما  ماتةةةراه التقييم

التكوير النظري والتكبي ي لمجةةال محو األميةة  المعلومةةاتيةة  في  لةةار التلييرات 

ا  وشةةارك  وبناء المعرف  التعاوني  المهم  في البيئ  المعلوماتي  ، مثي أ اف  الم مي ةةد
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المهةةارات الاللمةة  للتفةةاعةةي والتواصةةةةةةةي مع النةةاس: معرفةة  ال راءة والكتةةابةة  في 

ت ةةةةةةع الدراسةةةةةة  معلومات يول معرف  ال راءة والكتاب  من النايي  والتواصةةةةةةي، 

النظري  ، وتومةةةح األسةةة  الثالأ  الرئيإلةةة  التي تدعر هذه الدراسةةة : معرف  قراءة 

( واألمي  الراسةةب  من (NMLالمعلومات ، ومحو األمي  اإلعالمي  الجديدة وكتاب  

خالل تنظير هذه المفاهير ، تر  قترا  هيكي للفئات تظهر منها مؤ ةةرات مفيدة لت يير 

الكفاءات، تر تحويي المؤ ةةةةةرات  ل  مسةةةةةئل  ، قدمت لكالب الدراسةةةةةات العليا من 

باتهر مدل  ع جا لدان ، ييح اسةةةةةةتبلصةةةةةةةت   ع  ب مي من ييح مرب عا ل  معرف  الت

المعلومات واالتصةةال، كانت المؤ ةةرات كافي  لمعرف  الإلةةلوك الحالي  ير المنتظر 

، وقد مبرلت النتائج وجود اتجاه قوي نحو التعلر والعمي التعاوني ، ر ر من جميع 

الكفاءات ليإلةةةةت كلها في نف  المإلةةةةتوى من الت دم والتكور ، مع التركيز الإلةةةةلبي 

 ت بين الث افات.عل  العالقا

محو ايميةةة الريميةةة  اإلعالميةةة  ( 5(  2016  ةةا ه دراسةةةةةةةةة بةةاترلكةةا بونةةاما  

د لعميةة  المعلومةةاتيةة  واألميةة  الرقميةة  واألميةة    الماللومةةاتيةةة لت ةةدم   لةةاراد مفةةاهيميةةا

االعالمي  ، هذه المفاهير الثالأ  والتي يتر تمثيلها عل  منها مثلح محو األمي  تشةةةةةةكي 

د دائمةة د في مجةةال المعلومةةات وعلوم االتصةةةةةةةال، وتتنةةاول المفةةاهير المهةةارات مرجعةةا ا

والكفةةاءات الجةةديةةدة التي تكورت نتيجةة  التعرض للت نيةةات والوسةةةةةةةةائط والمحتوى 

المعلوماتي الجديد، ومع كلك  فإن التكور المفاهيمي للمصةةةةةةكلحات الثالأ  متنوع وله 

مني، يومةةح هذا االختالفات مصةةادر وسةةياقات مبتلف  بما في كلك  لار التإلةةلإلةةي الز

والتشةةةةابهات لهذا التكور من مجي رسةةةةر خط مسةةةةاس موأوق لدراسةةةة  المفاهير الثالأ  

د.  الي ا

Schilder ,Lockee& Saxon(6 )( 2016دراسةةة سةةكلدر  لوما  سةةامسةةو   -

هدفت الدراسةةةة   لي الكشةةةةف عن يضةةةةالا  تحدلاه تقييم تالليم محو ايمية اإلعالمية 

تصةةةةةةورات بايثي وخبراء التربي  االعالمي  يول التحديات التي تواجههر عند ت يير 

الث اف  مو التربي  اإلعالمي  ، تكون مجتمع الدراس  من خبراء وبايثي اإلعالم العاملين  

 نفي مجال اإلعالم في منك   فيرجينيا األمريكي  وتكونت عين  الدراسةةةةةةة  االولي م

ي  )10) ثان ن  ال ل  متعم   معهر ، والعي ( خبيراد 133( خبراء وبايثين وتر  جراء م اب

د تر ارسال صحيف  استبيان لهر لتحليي البيانات الكيفي  ، مي تر  د  عالميا د ومبتصا وبايثا

اسةتبدام االسةلوبين الكيفي والكمي الجراء الدراسة  الميداني  ، وتوصةلت الدراسة   لي 

هيي المعلمين في التبصةةةةةصةةةةةات اإلعالمي  التي تمكنهر من ت يير مةةةةةعف تدريب وتأ

وتدري  التربي  اإلعالمي  ومبرجاتها ، وعدم ال درة علي الربط بين النوع اإلعالمي 

مه ، وعدم وجود م ايي  محددة لت يير الكالب في  عام لإلعالم عند ت يي ياق ال والإلةةةةةة

 المؤسإلات الجامعي  واإلعالمي . 

( تقييم تالليم محو Sibel Karaduman  7( 2013وما  دراسةةةةةةةة سةةةةةةب  مارادل

تهدف  ل  ت يير ايمية اإلعالمية فا ترميا  المشةةةةةةام  التا توا هها فا الممارسةةةةةةة 
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التعلير اإلعالمي الم دم في  لار المادة االختياري  المإلةةةةماة "محو األمي  اإلعالمي " ، 

منذ عام  دس والإلابع والثامنوالتي بدمت تدرس في التعلير االبتدائي في الصفوف الإلا

 MEB المجل  األعل  لإلكاع  والتليفزيون و RTÜK في تركيا بالتعاون مع 2006

ولارة التربي  الولني  ، وتهدف  ل  ومةةةةع توصةةةةيات من خالل تحديد المشةةةةاكي في 

س   لي مرورة خلق الوعي وليادة مإلتواه، و عداد  العملي  التعليمي ، وخلصت الدرا

ليكونوا قادرين عل  فهر مهارة المنهج الن دي، و نه البد من ومةةةةع  األسةةةةاس للكالب

سةةياسةة  تعليمي  ولني  يول محو األمي  اإلعالمي  في نظام التعلير بدالد من اتباع منهج 

وقائي بشةةةةةةأن محتويات النصةةةةةةوص اإلعالمي  وتأأيراتها الإلةةةةةةلبي  والتي يتعرض لها 

 الشباب واأللفال.

حول مستقب  التربية Mensing(2010 (8)( ينجد نيكا مينسوموصت دراس   -

عالمي  من نموكج يركز عل  الصناع   ل  التربي  اإلبإعادة تنظير تعلير    اإلعالمية

نموكج يركز عل  المجتمع كوسيل  إلعادة   راك تعلير اإلعالم في دور مكثر  نتاجي  

شكيي صور  عادة توييوي  في مإلت بي اإلعالم، ومنه يمكن للمجتمع من يوفر وسيل  لت

 تعلير اإلعالم لتتناسب مع ما يحدث في اإلعالم خارج الجامع . 

بابرا  دراسةةةةةةة   - له   حدزاد إدراك يول (Babran&Ahadzadeh  9( 2010أ

ايسةةةةةاتكا ايمادلميين  الطلبة الدارسةةةةةين يسةةةةةاسةةةةةياه أااليياه اإلعال  فا القناا 

(بالتركيز علي مبدمين  IRIB)هيئ  اإلكاع  اإليراني   اإلابارلة التليفزلونية اإللرانية

رئيإلةةةةةةين وهما  "يري  التعبير" و "المومةةةةةةوعي " ووجدت الدراسةةةةةةة  من األخبار 

التليفزيوني  ال تعك  يري  التعبير وال مبدم المومةةةةوعي  في المعالج  من وجه  نظر 

 مؤسةةةةةإلةةةةةي عل مفراد العين . كما قدمت بعض االقترايات لتكوير و مةةةةةفاء الكابع ال

هةةذين المبةةدمين في البةةدمةة  التليفزيونيةة  في  يران ومنهةةا :  منح مزيةةد من الحريةةات 

دراس  فلإلف   لار العمي اإلعالمي وتحديد المفاهير النابع  من  -للتعبير وت ليي الرقاب  

يح تومةةةة  -الإلةةةةياق العام للدول  مثي الديم رالي  وي وق اإلنإلةةةةان والحريات الفردي  

راسةةةةةةب  ألخالقيات اإلعالم وما يترتب عليها من مأار )مثي مفهوم األمن المفاهير ال

 -ال ومي ( الذي ال يجب من يتلير من ييح ت ةةييق مو توسةةيع نكاقه من  دارة ألخرى

 تبني قير االتصال العالمي  وتكييفها لإللار الث افي والديني الإلائد في المجتمع.

اسةةةةت صةةةةائي  للتربي  اإلعالمي  علي دراسةةةة  اليونسةةةةكو  جرتم (10) 2001في عام و

البلدان التي مدرجت دراسةةات  عالمي  في مناهج المدارس المبتلف  ، وكذلك للمإلةةاعدة 

في تكوير مبادرات جديدة في مجال التعلير اإلعالمي. تر  رسةةةةةةةال اسةةةةةةتبيان  ل  ما 

دولةة  مبتلفةة  يول العةةالر تنةةاول  52خبيراد في التربيةة  اإلعالميةة  في  72مجموعةةه 

 الستبيان أالأ  مجاالت رئيإل :ا

التعلير اإلعالمي في المدارس: المدى واألهداف واألس  المفاهيمي  للحكر الحالي "

 ."ولبيع  الت يير ودور اإلنتاج من قبي الكالب
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، اإلعالميين في التربي  اإلعالمي الشراكات:   راك الصناعات اإلعالمي  والمنظمين 

ي  ، وتوفير تعلير المعلمين.ودور مجموعات الشباب  ير الرسم  

تكوير التعلير اإلعالمي: البحح وت يير توفير التعلير اإلعالمي س االيتياجات "

الرئيإل  للمعلمين س الع بات التي تعترض التنمي  المإلت بلي  س والمإلاهم  المحتمل  

 لليونإلكو.

د  د متفاوتا ي البلدان لللاي  ف م ارت نتائج المإلح  ل  من التعلير اإلعالمي كان يحرل ت دما

عت د نه اختياري ، وت، تر ت ديمه عل   التي يوجد فيها التعلير اإلعالمي عل  اإللالق 

لدان من التعلير اإلعالمي ال ينبلي عديد من الب ا منفصةةةةةةالد من الم رر ال  من يكون جزءد

الدراسةةةةةي بي يجب من يتر دمجه وتوظيفه في المجاالت الدراسةةةةةي  ال ائم . ومع كلك ، 

ا مهمية  التعلير اإلعالمي ، وكةذلةك الحةاجة   ل  االعتراف  مدرك المإلةةةةةةتجيبون جميعةد

 الرسمي به من يكومتهر وصناع الإلياسات.

ندرة كما لمما الدراسات العربي  التي اجريت علي المإلتوى المفاهيمي النظري فتتإلر با

 يلي:

( تأثير تدرل  التربية االعالمية فا 11(  2018دراسة حارث محمد يارق الخيو    

هدفت الدراسةةةة  علي التأكيد علي مهمي  التربي  االعالمي  في كمنهج يدرس  المدرسةةةةة

في المؤسإلات التربوي  وتحديد موجه الم ارب  والمفارق  بين التربي  واالعالم ومعرف  

ت وم بها المؤسةةإلةةات التعليمي  في التربي  االعالمي  ، وتوصةةلت الدراسةة  الوظيف  التي 

 لي مةةةةةةرورة اعتماد التربي  اإلعالمي  كم رر يدرس في جميع المرايي التعليمي  من 

عالم إلةةةةةةات اإلمثي المكانات مؤسةةةةةة لي الجامع  ، ومةةةةةةرورة التوظيف األاالبتدائي 

  ربوي  التعليمي   والتأكيد علي مهميووسةةائي االتصةةال الجماهيري  في خدم  العملي  الت

 بناء خكط وبرامج متبصص  في التربي  اإلعالمي .

( تفالي  التربية اإلعالمية فا 12(  2009دراسةةةةةة يالل بن عقي  بن عطاي الخيري 

المرحلة الجامالية من   هة نظر أعضةةةةةةا  ليدة التدرل  فا الجامالاه السةةةةةةالودلة 

ي   التا  ي  واالعالم تهدف  لي تومةةةةةةيح مفهوم الترب بال بين الترب اإلعالمي  واالرت

والتعرف علي درج  تفعيي مفهوم التربي  االعالمي  في المريل  الجامعي  من وجه  

نظر مع ةةةةاء هيئ  التدري  في الجامعات الإلةةةةعودي  واعتمدت الدراسةةةة  علي المنهج 

دى حالوصةةةةةفي ، وجاءت مبرل النتائج كالتالي:مةةةةةرورة  عداد الكالب للتعامي مع الت

االعالمي المعاصةةةةةر وكلك بمراجع  الإلةةةةةياسةةةةةات والمناهج التربوي  وتكويرها فهي 

مةةةةةةرورة ملحةة  في عمليةة  تكوين االفراد ،ومهميةة  مةةةةةةرورة تفعيةةي مفهوم التربيةة  

االعالمي  في المريل  الجامعي  مةةةةمن األنشةةةةك  العام  في الجامع  بدرج  معلي من 

مع ةةاء هيئ  التدري ،ومن العالق  بين  تفعيلها في الم ررات الدراسةةي  من وجه  نظر

التربي  واإلعالم هي عالق  التكامي والشةةةةةراك  من هناك مةةةةةعف في هذه العالق  علي 

 المإلتوي التكبي ي
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المحور الثةةانا:  دراسةةةةةةةةاه أ رلةةى علت المسةةةةةةتوى الالملا التطبيقا للتربيةةة 

 اإلعالمية.

 مي للتربي  اإلعال اتإلةةةمت الدراسةةةات التي مجريت عل  المإلةةةتوى العملي التكبي ي

 بالثراء عل  النحو التالي:

 ل  هدفت  Kabul Tarihi&Geliş Tarihi (2020( )13) ماب    ل  دراسةةةة 

ت يير وعي لالب الجامع  بالتربي  اإلعالمي  مع التركيز مبرجات التعلر الناتج  عن 

دورات محو األمي  اإلعالمي . ووتر مناقش  االختالفات بين الكالب الذين مخذوا دورة 

لدورة من خالل عمي مجموعات  يأخذوا ا لذين لر  ي  اإلعالمي  والكالب ا محو الترب

مناقشةةةةتها من ييح التحليي الصةةةةحيح للرسةةةةائي اإلعالمي  ، سةةةةتتر الن اش المركزة ، 

ر الكالب الذين لوال درة عل  البيال والوعي الرقمي وتوصةةلت نتائج الدراسةة   لي من 

يح ةةةروا الدورة اسةةةتبدموا مدوات الوسةةةائط الرقمي  بشةةةكي متكرر وبنجا  ويمكنهر 

األفالم والمإللإلالت و  رسال واست بال رسائي البريد اإللكتروني ومشاهدة التليفزيون

 والتإلوق وجمع المعلومات ميياندا عن مشاريعهر عل  االنترنت.

لويظ من المشةةةاركين لر يؤمنوا بواقع الرسةةةائي اإلعالمي  وفشةةةلوا في ومةةةع تعريف 

وامةةةح لمفهوم محو األمي  اإلعالمي . عندما لريت مسةةةئل  يول هذا المومةةةوع مما 

 الصل . يدل عل  ن   المعرف  من المفاهير كات

مما المشةةةةةةاركون الذين  ةةةةةةاركوا في دورة محو األمي  اإلعالمي   فكانوا قادرين عل  

التحليي الصةةةةةحيح لوسةةةةةائي اإلعالم" و "التحليي الصةةةةةحيح للرسةةةةةائي اإلعالمي " و "

الن د" عند تحديد مفهوم الث اف  اإلعالمي  وقادرين علي التمييز بين ""المناقشةةةةةةة " و

الوسائط الت ليدي  والوسائط الرقمي  من ييح  الإلرع  وميزات رجع الصدى للوسائط 

الرقمي  مع التأكيد عل  اللحظي ، بينما مجمعت كال المجموعتين من دورة محو األمي  

تُعك  هذه الدورة في سةةةةةةن مبكرة ومن اإلعالمي  يجب من تصةةةةةةبح  لزامي  ويجب من 

تكون الدراسةةةةةةةات الموجه  نحو المهارات كات األولوي . كما لويظ من المشةةةةةةةاركين 

يمكنهر مواكب  الجديد ت نيات االتصةةةةةال وبالتالي يمكن من يصةةةةةبحوا مكثر نشةةةةةالدا في 

 التعامي مع وسائي اإلعالم. 

رف  مع التربي  االعالمي  لديهرنتائج  ل  من الكالب الذين اجتالوا دورة وتوصةةةةةةلت ال

الوسةةةةائط  وفي عملي  تكوين الرسةةةةائي اإلعالمي  ، المإلةةةةاهم  العواميو موسةةةةع يول

 ومهارات ال راءة والكتاب  والوسائط الرقمي . الرقمي 

 (Fedorov& Levitskaya  14( 2016فيد ر ف  ليفتسةةةةكالا دراسةةةة  وتناولت 

ت ةةوراه يالا الجامالاه الر سةةية حول التربية اإلعالمية  نقد الوسةةاال  اإلعالمية 

هدفت  لي التعرف علي تصةةةورات الكلب  الجامعيين في روسةةةيا يول التربي  الحدلثة 

اإلعالمي  ومإلةةةةتوي الكفاءات اإلعالمي  لديهر ومإلةةةةتوي الدافعي  يول تإلةةةةجيي م رر 

 100مي  ، وتكونت عين  الدراس  العشوائ  من يول التربي  اإلعالمي  الكفاءات االعال
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ب د لال نات ،  ا يا ي  جمع الب يان في عمل باسةةةةةةتبدام مداة االسةةةةةةتب ب  من الجامعيين  ولال

وتوصةةةةةةلت نتائج الدراسةةةةةة   لي من تصةةةةةةورات الكالب يول التربي  االعالمي  كانت 

د، وكان م إلةةةةةتوي ايجابي  ،مما مإلةةةةةتوي الكفاءات اإلعالمي  لدي الكلب  فكان متوسةةةةةكا

د، وعدم وجود فروق  الدافعي  لدي الكالب لتإلجيي م رر يول التربي  اإلعالمي  مرتفعا

د للنوع.  كات دالل   يصائي  بين تصورات الكلب  يول التربي  االعالمي  لب ا

تقييم ايمية الريمية لوسةةةةةاال  االعال  ( يول 15) Hallaq ( 2016حالق  دراسةةةةة  -

نات دقي   يول التربي  اإلعالمي  لوسةةةةةةائي اإلعالم فير بياهدفت  لي تو علت اإلنترنى

نترنت الرقمي من خالل المإلةةح الكمي علي مإلةةتوي الجامع  واختبار الكالب علي اإل

من مجي فهر مف ةةةةةي لكيفي  اسةةةةةتبدام تلك الوسةةةةةائي مةةةةةمن بيئ  التدري  والتعلر في 

الوعي الجامع  ، ويصةةةةةةرت الدراسةةةةةة  المفاهير األسةةةةةةاسةةةةةةي  للتربي  اإلعالمي  في : 

وتر  عالم وت يير المحتوي  ،كيفي  التعامي مع وسائي اإلاالخالقي ، التوعي  االعالمي  ب

افر التربي  بنداد ل ياس مدي تو 50اسةةةةةةتبدام صةةةةةةحيف  االسةةةةةةتبيان والتي تكونت من 

تائج اجماع المبحوأين علي عدم اإل ئي اإلعالم الرقمي  ، واظهرت الن عالمي  لوسةةةةةةةا

ن د اإلعالم وتعلير اإلعالم لهيكل  اإلعالم واالسةةةةةةتفادة منه ،كما ال درة علي الربط بين 

 لهر مكين الكالب من ال يام بعميمكن الساتذة اإلعالم توظيف مهارات التفكير الن دي لت

 في المإلت بي بكفاءة عالي .

مداريAlice Y. L. Lee (16)( 2016) دراسةةةةةةةة ألي  ية االعالمية فا ال  الترب

تبحح هذه الدراسةةةة  الكري   الجديدة للتعلير والتعلر، ييح يإلةةةةتبدم الكالب في هونج 

السةةةةةةتكشةةةةةةاف ومناقشةةةةةة  ال  ةةةةةةايا  iPadكونج مجهزة الكمبيوتر المحمول  ومجهزة 

ي فعالي  وتحديات المكروي  في وسةةةةةائي االعالم في المدراس،  فتبحح الدراسةةةةة  مد

عالميةة  ( التربيةة  اإلعالميةة  من خالل ت نيةةات الوسةةةةةةةةائط )الث ةةافةة  اإلومميزات تعلر 

د وتر تعرمةةةهر لمنهج في التربي   1312الجديدة.وتر تكبيق الدراسةةة  علي  د ومعلما لالبا

االعالمي  تابع البايح في هذه الدراسةةةةةة  تنفيذ هذا المنهج لمدة خم  سةةةةةةنوات ، من 

 Shak،تر  جراء دراسةةةةةة  مفصةةةةةةل  للمنهج الجديد في مدرسةةةةةةتي 4201 ل   2009

Chung Shan Memorial Catholic and the Good Counsel Catholic 

جلإلةةةةةةة  مراقب  للمنهج و اجراء اختبارين قبلي  14في هونج كونج، كما تمت  جراء 

نات من مجموعتين مركزتين للكالب  يا يان لجمع الب باسةةةةةةتبدام اداة االسةةةةةةتب وبعدي 

والمعلمين ، مظهرت النتائج من الكالب يحفزون بشةةدة من قبي وسةةائي اإلعالم الجديدة 

خاصةةة  بعد تعرمةةةهر لمنهج التربي  االعالمي  ويعبرون عن اهتمامهر الكبير به،ييح 

 ن األسةةةةةاليب الجديدة ال تعمي ف ط عل  تعزيز معرف  الكالب بالوسةةةةةائي اإلعالمي  ، 

ا تعزل مهارات التع لر لديهر وهي :التفكير الناقد واإلبداع والتواصةةةةةةةي ولكنها مي ةةةةةةةد

والتشارك،و يعد استبدام ت نيات المعلومات الجديدة في تدري  التربي  اإلعالمي  فعاالد 

 ألن المناهج الجديدة يمكن من تبلق "معن " و "مهمي " لجيي الشبكات من الكالب.

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2059436416667129
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ربية اإلعالمية علت ( تأثير التGeraee, etal  17(  2015دراسةةة  يراي  اارلن  

المالرفة  النية السةةةلومية للمرالقين فا التالام  مل الرسةةةاال  اإلعالمية  فقًا لمراح  

سةةةةةةعت هذه الدراسةةةةةةة  التجريبي   لي ت يير آأار برنامج تدريبي لمحو األمي   التغيير

ا لمرايي التليير في  اإلعالمي  عل  المعرف  والني  الإلةةةةةةلوكي  لعين  من الكالبات وف د

عامي مع الرسةةةةةةائي اإلعالمي ، تؤأر وسةةةةةةائي اإلعالم عل  الإلةةةةةةلوكيات الصةةةةةةحي  الت

للمراه ين،ييح تشةةةةير األدل   ل  من االسةةةةتراتيجيات الت ليدي  مثي الرقاب  مو الت ييد لر 

تعد فعال  س لذلك  يعد تعلير محو األمي  اإلعالمي  مف ةةةةي لري   لحماي  المراه ين من 

م ، وقد مجريت الدراسةةة  عل  مسةةةاس تصةةةمير مجموع  اآلأار ال ةةةارة لوسةةةائي االعال

 198تجريبي  مةةةابك  تعرمةةةت الختبار قبلي واختبار بعدي ، وبللت عين  الدراسةةة  

في المجموع  ال ةةةةةةةابك  ، تر  97في مجموع  التجريبي  و  101لالب  بما في كلك 

 جراء جمع  رتشةةةةةليي البرنامج التعليمي باسةةةةةتبدام ت نيات التعلير التفاعلي التفاعلي . ت

البيانات باسةةةةةةتبدام مداة االسةةةةةةتبيان علي أالث مرايي بما في كلك االختبار ال بلي ، 

،  كشةةةةةةفت نتائج الدراسةةةةةةة  ليادة كبيرة في 2،  واالختبار البعدي 1االختبار البعدي

تدريبي، في يين، لر يكن الفرق  عد البرنامج ال ي  ب درجات معرف  المجموع  التجريب

ا في المجموعة  ال ةةةةةةةابكة  ،ييةح لويظ تحإلةةةةةةن كبير في مرايةي التليير في  كبيرد

مجموعةة  التجريبيةة  م ةةارنةة  بةةالمجموعةة  ال ةةةةةةةابكةة . كةةان توليع لالب المجموعةة  

د للتوليع في االختبار ال بلي،مي  ن البرامج  ال ابك  فيما يتعلق بمرايي التليير مشابها

  في واياهر الإلةةةةةلوكيالتعليمي  المبكك  تتإلةةةةةر بالكفاءة لتحإلةةةةةين معرف  المراه ين ون

 التعامي مع رسائي وسائي اإلعالم الجماهيري .

دراسةةةةة حالة السةةةةتخدا  أسةةةةالي  Jennifer (18 ) (2015)  نو  ينيفر(دراسةةةة   -

سةةعت الختبار ما  كا كان يمكن تبني لرق التربية اإلعالمية لمحو ايمية الماللوماتية 

ستبدام كوسائي تعلير الكلب  كيفي  اتدري  لعلوم الصحاف  في م رر التربي  اإلعالمي  

المعلومات عل  نحو مخالقي، ووجدت الدراسةةةة  من الكلب  قدموا رسةةةةائي سةةةةلبي  قوي  

مد الإلرق  الفكري  في يال  توظيف مسلوب دراس  الحال  وقص  الحرب من  رف 

األخبار التي قدمت من خالل الكري   الشةةائع  مو فصةةول األخالقيات ال ائم  بذاتها، و 

ن اسةةةتبدام مسةةةلوب دراسةةة  الحال  في مجاالت مبتلف  من فصةةةول التربي  اإلعالمي  م

السةةتكشةةاف جوانب الإلةةرق  الفكري  واالسةةتبدام  ير األخالقي للمعلومات قد يإلةةاعد 

الكلب  عل  صةةةةةةنع رابط قوي بين الكتاب  األمين  في كي المومةةةةةةوعات ، كما قد ي دم 

 ةةةةةكي تعليمات  ل  فصةةةةةول التربي   لري   للتحول من فصةةةةةول تعلير الصةةةةةحاف  في

  اإلعالمي  .

( ييةةاي مهةةاراه التربيةةة Ioana Literat  19( 2014دراسةةةةةةةةة لوانةةا ليترلةةى  

ت يّر هةذه الةدراسةةةةةةة  البواص اإلعالميةة الجةدلةدا: نحو تطولر أداا تقييم تةةةةةةةاملةة  

الإلةةةةةةيكومتري  ألداة ت يير ت رير كاتي تر اختبارها يديثدا لمحو األمي  اإلعالمي  ، بناءد 

التي لورها جنكينز  NMLsعل  االأني عشةةةر مهارة لمحو األمي  اإلعالمي  الجديدة 
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مفردة من متكوعين عاديين ، اسةةةةةةتكلعت  327، تكونت العين  من 2006وآخرون 

  االست صائي  الشامل  عبر اإلنترنت التي ت ي  مهاراتهر في التعامي مع وسائي الدراس

اإلعالم  ، وتعرمةةةهر للوسةةةائط اإلعالمي ، والمشةةةارك  الرقمي  ، وتشةةةير النتائج  ل  

وجود عالق  قوي  بين مهارات التعامي مع وسةةةةةةةائي اإلعالم  وتعرض المشةةةةةةةاركون 

وتناقش الدراس  قابلي  التوسع في تكوير مداة أل كال وسائط جديدة ومإلاهماتهر فيها ، 

 الت يير في سياق التحديات الحالي  التي تواجه ت يير محو األمي  اإلعالمي .

حول التالليم اإلعالما Folker Hanusch(2013)  (20) فولكر لانوشدراسةةةةةةة   -

من  320، وكلةةك بةةالتكبيق عل   الجةةامالا  أثرع علت الت ةةةةةةوراه المهنيةةة للطالا

لالب الصحاف  في ست جامعات استرالي  . وجدت الدراس  من الكالب مظهروا قدراد 

كبيراد من التشةةةةةةةابه في األولويات وترتيب األدوار المنول  بهر من وجه  نظرهر ،و 

د بدورهر في التدخي كعنصةةةةةةر رقابي،  ال من توجهاتهر في هذا  مظهر الكالب اهتماما

ر تكن ب وة الصةةةةةةحفيين العاملين بالفعي ،وكان  الكلب  في الفرقتين الثالث  الصةةةةةةةدد ل

د للدور المحابي ، كما مظهرت  والرابع  مكثر تف ةةةةةةيالد للدور الرقابي ومكثر رف ةةةةةةةا

الدراسةةةةةةة  من رةيتهر قد تليرت عندما اقتربوا من مريل  التبرج ومصةةةةةةبحت مقرب 

ن االتجةةاهةةات التي تميةةي للنزاع لرةيةة  الصةةةةةةحفيين العةةاملين في المجةةال وابتعةةدت ع

 والصراع ، مما يعني من التعلير الصحفي له تأأيره في هذا الشأن . 

ية اإلعالمية علا Hans Schmidt  21( 2012دراسةةةةةةةة لانز سةةةةةةيكمى   (الترب

هدفت الدراسةةةةةة   لي تحديد مدي فاعلي  تدري  التربي  االعالمي  مسةةةةةةتوي الجامالاه 

بنإلةةةةةةلفانيا وممريكا وتر كلك بم ارن  مدى تعرض الكالب علي مإلةةةةةةتوي الجامع  في 

للعناصةةةةةةر األسةةةةةةاسةةةةةةي  للتربي  اإلعالمي  مأناء التعلر في المدارس الثانوي  العليا وفي 

الجامعات بهدف تحديد  مدي فاعلي  تدري  التربي  االعالمي  لهذه الفئ  من الكالب ، 

معات الحكومي  في بنإلةةةةلفانيا وتكون مجتمع الدراسةةةة  من للب  اإلعالم في  يدي الجا

د وكانت االسةةتمارات  736وتكونت عين  الدراسةة  من)  د تر اختيارهر عشةةوائيا ( مشةةاركا

د( باسةةةةةةتبدام المنهج الوصةةةةةةفي 121  -ككوراد  284الصةةةةةةالح  للتحليي ف ط هي )   ناأا

التحليلي ومداة االسةةةةةةتبيان، وتوصةةةةةةلت الدراسةةةةةة   لي من تعرض الكالب في الكليات 

بي  االعالمي  بشةةةةةةكي مقي منه وهر في مريل  الثانوي  ، ومن الجامعات لدروس التر

تركز علي تحليي األبعاد اإلعالمي  وتدريإلةةةةها مكثر من التركيز علي الث اف  مو التربي  

االعالمي  ومسةةةةةةةاليب الن د، كما تهمي الجامعات األمريكي  مايتصةةةةةةةي بانتاج اإلعالم 

     لي معف كفاءات تدري  التربي  اإلعالميباالماف ،واستبدامه في الن د والتفإلير

  لدي مع اء هيئ  التدري .    

ند  آارلن دراسةةةةةةة   - كا لي ياه Rebecca(2011 (22 )(رلبي تأثير تاللم أاالي حول 

، قامت الدراسةة  التربية اإلعالمية فا زلادا الحسةةاسةةية ايااليية لدى الدارسةةين لها 

بإجراء االختبار ال بلي والبعدي وكلك  ب ياس اتجاهات الكلب  نحو قصةةةةةة   خباري  

 267مفردة( وبعد التعرض) 32تليفزيوني  قبي التعرض لم ررات مخالقيات االتصال)
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مفردة( وكلك من خالل تكبيق لري   خريك   دراكي  ت ي  االسةةتجابات نحو ال  ةةايا 

د قد لرم من  األخالقي  المت ةةةمن  ، ومومةةةحت نتائج الدراسةةة  من هناك تليراد ملحوظا

خالل ليةادة ككر عةدد من المفردات األخالقية  في نهةاية  الةدراسةةةةةةة  ) مثةي : اإللمةام 

  (.األأار المحتمل -مصحاب المصالح -ال  ايا األخالقي  -ببصائ  ال ص  المكروي 

( حول تقييم أااليياه التربية االعالمية Plaisance (2006)  23بليسةةةانزدراسةةة   -

م ةةةةارت  لي ندرة الجهود المبذول  في مجال بحوث االتصةةةةال لت يير فاعلي  الم ررات 

الدراسةةي  المومةةوع  في مجال التربي  االعالمي  من خالل اسةةتكشةةاف النظام ال يمي 

الم رر  ىوالمعت دات األخالقي  لدى للب  االتصال ،و سعت الدراس  لبحح تأأير محتو

الدراسي عل  النظام ال يمي للدارسين ألخالقيات اإلعالم وعل  معت داتهر األخالقي   ، 

األخالقي   وما كا كان هناك تليراد في  دراك الكالب ألنمال المبتلف   من المع ةةةةةالت

مثال : البصوصي  ، صراع المصالح ( بعد انتهائهر من الكورس ؟ مجريت الدراس  )

د ممن يدرسون  106عل   2004-2001ال بلي والبعدي بين معوام بنظام االختبار  لالبا

د لةدى الكلبة  في ت ييمهر  م رر مخالقيةات اإلعالم .وجةدت الةدراسةةةةةةة  تكوراد ملحوظةا

وترتيبهر لل ير اإلعالميةة  مثةةي مفةةاهير : الحيةةاد واالسةةةةةةت الليةة  ، وتجنةةب اإلمةةةةةةرار 

د في الدرجات التي منحها الكالب ما بين بداي   باآلخرين ، مظهرت النتائج مي ا تراجعا

 الكورس ونهايته لمفاهير المثالي  و النإلبي  .

حول تأثير تدرل  أااليياه  ساال  اإلعال  علا  (24( )2006) ساندرز  حنا دراسة

في ظي المناخ الث افي للمعايير المهني  لإلعالم البريكاني ، ومدى تكور  الدارسةةةةةةين

ن  بين مراء ياق في الم ار الكالب من الجيي األيدث والببراء ، مجريةت  هذا الإلةةةةةة

د( بمجرد تل يهر  م ررات  291)  عل  عين  من لالب مريل  التبرجالدراسةةةةةة   لالبا

جامعات ، لتحديد ما  كا كانت آراةهر تجاه  6صةةةةةةحفي  تتعلق بأخالقيات اإلعالم في 

د ق الصةةةةحفي دور وسةةةةائي اإلعالم اإلخباري  في المجتمع  وتجاه مخالقيات الممارسةةةة  

م ارن   جابات هؤالء الكلب  بنظيرتها التي مبداها تليرت مأناء فترة الدراسةةةة  ، تر فيها 

توصةةةلت الدراسةةة   ل  من الكلب  الذين من الكالب اآلخرين قبيي بدء الدراسةةة ،  208

اسةةتكملوا تلك الم ررات الدراسةةي   كانوا مكثر ت بالد من نظرائهر لدور وسةةائي اإلعالم 

  في الظهور بنمط البصر  المتشكك في المإلئولين الرسميين ، ولكنهر مي ا اإلخباري

معكوا مهمي  مقي ألن تتوجه وسةةةةةةةائي اإلعالم لمبالب  مكبر فئ  من الجماهير.كان 

هؤالء مي ا مكثر قبوالد لإللوك الصحفيين الذين يإلتبدمون وأائق يكومي  سري  بدون 

 ون عن مسماء  محايا اال تصاب .تصريح ، ومقي قبوالد للصحفيين الذين يعلن

بالنوا  25( 2019دراسةةةةة دعا  را ةةةةا   جاءتالدراسةةةةاه الالربية   علت مسةةةةتوى

"تأثير ت ميم الوساالط المتالددا علت تحسين مهاراه التربية اإلعالمية لدى اييفال 

سةةةةعت الدراسةةةة   لي تصةةةةمير برنامج تدريبي تفاعلي  فا التالام  مل اإلعال  الريما"

مصةةةمر بالوسةةةائط المتعددة، يإلةةةاعد الكفي عل  كيفي  اختيار اللعب  التي تناسةةةب سةةةنه 
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وتجنب األلعاب التي بها عنف ف ةةةةةةالد عن التفرق  بين األلعاب الترفيهي  والتعليمي  

 يديا.ر الإلو يال موكيفي  الجمع بينهما، وصوال د ل  كيفي  صناع  رسال   عالمي  عب

وتوصةةةةةةلت البايث   ل  فاعلي  البرنامج في تحإلةةةةةةين مهارات التربي  اإلعالمي  ،كما 

كشةةةةفت الدراسةةةة  عن مدى صةةةةاليي  تدري  تلك المهارات بكرق مبتلف  ييح ممكن 

تدريإلةةةةةةها من خالل اسةةةةةةتراتيجي  التعلر الذاتي والتعلر الجماعي وكانت مهر المهارات 

لدراسةةة ، مهارة الوصةةةول واالسةةةترجاع، واالسةةةتبدام، المت ةةةمن  في مومةةةوعات ا

والفهر، والتحليةةي، والن ةةد والت يير، ومهةةارات التواصةةةةةةةةي بةةأمةةان وفعةةاليةة ، واإلنتةةاج 

 واإلبداع، والتعلر، وأ اف  األلعاب.

كما تر الكشةةةف عن المهارات التي تحتاج  ل  مسةةةاليب داعم  لتنميتها كتصةةةمير ورش 

بدام الوسائط المتعددة لتحإلينها، وخلصت البايث  منها عمي تدريبي  باإلماف   ل  است

ي  اإلعالمي  الرقمي  من مجي تمكين   ل  رةي  ونموكج م تر  لتكبيق مهارات الترب

الكالب والوصةةول بهر  ل  مإلةةتويات مت دم  من الث اف  اإلعالمي  التي تإلةةاعدهر عل  

من  الكافي  لذلك، عل  من يصبحوا موالنين نشكين في العصر الرقمي ولديهر األدوات

يتر ت يير المتعلمين في نهاي  كي مإلةةةةتوى، وقبي االنت ال للمإلةةةةتوى التالي، يت  تتح ق 

عام ، مع مراعاة ومةةةةةةع مهداف تعليمي  فرعي  خاصةةةةةةة  بكي  األهداف التعليمي  ال

 مإلتوى، وبكي مهارة.

إلةةتوى م وعل  خالف جميع الدراسةةات الإلةةاب   والت  بحثت في التربي  اإلعالمي  عل 

 الجامعات كانت

، تأثير التربية اإلعالمية فی 26(2019دراسةةةةة فايمة الزلرا   ةةةةالج أحمد حجاز  

استهدفت هذه الدراس  االستكالعي  توصيف واقع التعامي مع  عقلنة الخطاا الدلنی ،

البكةةاب الةةدينر عبر وسةةةةةةةائةةي اإلعالم الت ليةةديةة  واإللدترونيةة   ومظهرت عةةدددا من 

  الُماليظات،يُمدن يصرها فيما يلي:

تمثلت مهر مسةةةةةباب التعرض للبكاب الدينر من قبي جمهور العين  )المإلةةةةةلمين،   -1

  الحالل والحرام فيما يب  األمور الف هي  لمعرف  تعالير والمإليحين( فر التعرف عل

األديان الإلماوي ، والتزود بالفتاوى الديني  فر ال  ايا الحياتي  اليومي ، وبُمراجع  تلك 

األسةةباب نلحظ اسةةتبدام البكاب الدينر أل راض المنفع  الشةةبصةةي  التر تهدف  ل  

 داخلر لدي .رفع ال ير المعلوماتي  وخلق يال  من الرما ال

جاءت برامج الوعظ واإلر اد من مهر الم امين التر تَحرص عليها العين ، وهو   -2

شباب فيما يَُب  تلك النوعي  من  ما قد يلفت االنتباه لعدم وجود يال  من الفتور لدى ال

الم امين،األمر الذی يَإلتدع  مزيددا من االهتمام بإسناد مثي هذه النوعي  من البرامج 

إلر بالوسكي  واالعتدال والمرجعيات الديني  األکاديمي   ل  جه ات ديني  ُمتبصص  تت

ا عل  سالم  ما يُ دم.  الموأوق  يرصد
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جاء التليفزيون بوصةةةةفه مهر مصةةةةادر تل   البكاب الدينر لدى العين ، وكلك من   -3

خالل البرامج الديني  وال نوات الُمتبصةةصةة ، تاله مصةةدر صةةفحات الدُعاة الُجدد عل  

صةةفحات التواصةةي االجتماعر، وبُماليظ  تلك الصةةفحات نجد من ُهناك تفاعلي  کثيف  

من قِبي الجمهور عل  هذه الصةةفحات عبر في  بوك،ييُح وجد فيها الجمهور فُرصةة  

 للتفاعلي  النشك  مع مصحاب تلك الصفحات، ييُح يتإلر الإلؤال والتجاوب بالفوري .

لتر يتر االعتماد عليها، وهو ما يإلةةةةةةتدع  قناع  العين  بمصةةةةةةداقي  المصةةةةةةادر ا  -4

االهتمام والوع  بما يُ دم من خالل التليفزيون، مو عبر صفحات التواصي االجتماعر 

 خاص د ومن الجمهور يَثق فيما ي دم فيها من مفدار وقير.

تمثلةت ُم ومةات البكةاب الةدينر الفةاعةي فر توأيق المعلومة  الةدينية  من الُدتةةب   -5

دس ،ومنه يَتإلر بالوسكي  واالعتدال، وسهول  الصيا   ومعاصرته، کما الإلماوي  الم 

منه يهتر بف ه األولويات فر الحياه اليومي ، وبهذا نإلتشف من هذه الرةي  وسكي  العين  

ا الدور الذى يُمدن له ال يام به فر يال   ووعيها بأهمي  البكاب الدينر وخكورته،مي د

ما يُمدن اسةةةةةةتنتاجه من خالل تأکيد العين  عل  من  الدعوة  ل  التكرف والعُنف، وهو

مهر مةةا يتإلةةةةةةر بةةه البكةةاب الةةدينر الم بول لةةديهر هو وسةةةةةةكيتةةه وسةةةةةةمةةايةة  الع ةةائةةد 

ا فدرة  لصةةةاق العُنف بالدعوة واإلصةةةال  التر يروج لها  الإلةةةماوي ،بالتالر يُنح  تمامد

هده بعض الُمجتمعات من  ما تشةةةةةة لدينر وبين  موجات البعض ويربط بين البكاب ا

 العنف والتكرف.

، اسةةةةتخدا  اإلعال  الجدلد فت نشةةةةر مفهو  27(2019أسةةةةامة بن  از  زلن المدنی 

تمثلت مشةةةةةدل  الدراسةةةةة  فر معرف   دور التربية اإلعالمية لدى الشةةةةةباا الجامالت، 

اإلعالم الجديد فر نشةةةةةر مفهوم التربي  اإلعالمي  لدى الشةةةةةباب الجامعر الإلةةةةةعودی، 

عل  مدى تناول اإلعالم الجديد لمفهوم التربي  اإلعالمي ،  وهدفت الدراسةةةةةة  التعرف

واعتمد البحح عل  منهج المإلةةةح بالعين ، وتمثلت األدوات فر اسةةةتمارة االسةةةت صةةةاء 

مفردة من الشباب الجامعر  200کأداة مساسي  للدراس ، وتر اختيار عين  عمدي  قوامها 

جامع  جدة بمدين  جدة (  -الإلةةةةةةعودی من جامعات )مم ال رى بمدين  مد  المدرم 

 بالمملد  العربي  الإلعودي ، وکانت مهر نتائج الدراس :

جاءت مهمي  وسةةةةةةائي االعالم الجديد فر نشةةةةةةر أ اف  التربي  االعالمي  بدرج  "هام  -

 -جداد"  فر کي من )تعزيز مهمي  وقيم  التربي  االعالمي  عبر وسةةةةةةائي االعالم الجديد

ي  تح يق التدامي بين المؤسإل  اإلعالم -الفدری عل  اآلخرتنمي  ال درة عل  االنفتا  

نشةةر التربي  اإلعالمي  فر المجتمع کحائط صةةد يحمر المجتمع  -والمؤسةةإلةة  التربوي 

مشةةةارک  األخبار والمعلومات والتلذي   -من التأأيرات ال ةةةارة لبعض وسةةةائي اإلعالم

هةةة  تةةةدفق المعلومةةةات تنميةةة  الوعر اإلعالمر لمواج -الراجعةةة  للتربيةةة  االعالميةةة 

ف  اإلعالمي  -وانتشةةةةةةةارها  ناسةةةةةةةب من الث ا تنمي  رو   -تزويد الكالب بمحتوى م

 اکإلاب الشباب المهارات الاللم  للتعامي مع اإلعالم(. -الموالن  لدى الشباب
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(اتجالاه الماللمين نحو التربية اإلعالمية فا 28(  2018دراسةةةةةةةة حنا  أحمد       

فهر( -مفكار–سةةةةةةعت الدراسةةةةةة  لفهر اتجاهات )معت دات المملكة الالربية السةةةةةةالودلة 

المعلمين الإلةةةةةةعوديين بالنظر  لي انلماس تالميذهر مع وسةةةةةةائي اإلعالم اإلليكتروني  

د  121وت يير تةأأير التربية  االعالمية  علي المعلمين ، وبللةت عينة  الةدراسةةةةةةة   معلمةا

يعملون في مريل  التعلير األسةةاسةةي،وتر اسةةتبدام االسةةتبيان وجلإلةةات ن ا ةةي  لتحديد 

ادراكات المعلمين للإلةةةةةةاعات التي ي  ةةةةةةيها الكالب في اسةةةةةةتبدام وسةةةةةةائي االعالم، 

والتأأيرات الإلةةةةلبي  لذلك ومداها،ومدي اسةةةةتجابتهر هر منفإلةةةةهر لمثي هذا االسةةةةتبدام ، 

من المبحوأين  %94.3بي للتربي  اإلعالمي  عبرت نإلةةةب  وبعد التعرض لبرنامج تدري

عن ميلهر لتكبيق منهج للتربي  اإلعالمي  علي الكالب ، وتوصةةي الدراسةة  ب ةةرورة 

من يإلةةةةةةتبدم  التعلير االسةةةةةةاسةةةةةةي بيئات تعلر موالي  مع المواقف الحياتي  الحي  التي 

 .يعيشهاالكالب بدعر من الفهر واالنفتا  الفكري للمعلمين 

الالالية بين دراسةةةةة يالا  اختبرت(، 29( 2018دراسةةةةة سةةةةمية متولی عرفاه  ا أم

اإلعال  لمقرر التربية اإلعالمية  سةةةةلواهم الواعی فی تالاملهم مل  سةةةةاال  اإلعال ، 

اعتمدت الدراسةةةةة  عل  المنهج  ةةةةةبه التجريبر عل  عين  عمدي  ممن درسةةةةةوا م رر 

واإلنةةةاث )تجريبيةةة (، وعينةةة   مفردة من الةةةذکور 100التربيةةة  اإلعالميةةة ، قوامهةةةا 

مفردة من لالب کلي  اإلعالم  100مخرى)مابك ( من  ير الدارسين للم رر قوامها 

بجامع  فاروس، وتر تصمير صحيف  االست صاء ،وتوصلت البايث   ل  مجموع  من 

 النتائج ، مهمها:     

(، %68المي  )يرى معظر مفراد العين  منه من المهر دراسةةةة  م رر التربي  اإلع     -1

( يرون منه "مهر لحد ما" وتؤکد هذه النتيج  عل  مهمي  هذا الم رر %32فر م ابي )

 وفائدته من وجه  نظر الكالب، وهو ما يتفق مع نتائج العديد من الدراسات الإلاب  .

جميع من درسوا الم رر قد استفادوا منه، سواء کانت درج  االستفادة "کبيرة" کما  -2

، وهو ما %40فراد العين ، مو کانت االستفادة " ل  يد ما" کما م ار من م %60كکر 

د من وتتفق هذه النتيج  مع العدي .يؤکد النتيج  الإلةةاب   والمتعل   بأهمي  دراسةة  الم رر

الدراسات الإلاب   السيما فيما يتعلق بمإلاعدة الكالب عل  التفدير الن دی لل  ايا التر 

 تعرمها وسائي اإلعالم.

 % 14من مفراد العين  من دراسةةةةةة  الم رر يمدهر بالمتع  ، فر م ابي  % 86ى ير -3

يرون عد  كلك. وتبين من  ةةةةةةعور الكالب بالمتع  عند دراسةةةةةة  الم رر يرجع لعدة 

مسةةةةةةبةةاب فر م ةةدمتهةةا: من الم رر يجعلهر يإلةةةةةةتبةةدمون الع ةةي ف  التفدير بعيةةداد عن 

، ويإلةةةتبدم مکثر من وسةةةيل  للشةةةر  الملالكات التر يمدن من تبثها الرسةةةال  اإلعالمي 

 وتوصةةيي المعلوم ، ومي ةةا يشةةجعهر عل  المشةةارک  والتواصةةي مع وسةةائي اإلعالم.

وتتفق هذه النتيج  مع العديد من الدراسةةةةات الإلةةةةاب   خاصةةةة  فيما يتعلق ب درة الم رر 
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عل  تشةةجيع األفراد عل  اسةةتبدام ع ولهر ف  التفدير بعيداد عن الملالكات التر يمدن 

 ن تبثها الرسال  اإلعالمي ،  وتشجيعهر عل  المشارک  والتواصي مع وسائي اإلعالم.م

( ال يجدون صةةةةةةعوب  ف  التعامي مع الم رر فر م ابي %82معظر مفراد العين  ) -4

"يجدون صعوب  الر يد ما" ألنه م رر جديد ويحتاج  %14"يجدون صعوب "، و 4%

جه ، وعل  ال درة عل   کإلةةةاب الكالب  لنوعي  مدرب  من ال ائمين عل  تدريإلةةةه من

 المهارات الاللم  لتكبي ه عند التعامي مع وسائي اإلعالم من جه  مخرى.

من مفراد العين  من دراسةةتهر لم رر التربي  اإلعالمي  مدت  ل  تلير فر  %90كکر  -5

 سةةلوکيات تعاملهر مع وسةةائي اإلعالم، من ييح انت اء الرسةةال  التر يرون منها مهم ،

وتحليي وت يير ما يإلةةةةةمعونه مو ي رمونه عل  الدوام، وکذلك االنتباه  ل  الهدف الح ي ر 

للرسةةةةال  التر تبثها وسةةةةائي اإلعالم وبالتالر مصةةةةبحوا مقي تأأراد بها، األمر الذی يؤکد 

عل  مهمي  دراسةةةةةةة  م رر التربي  اإلعالمي  إلکإلةةةةةةةاب الكالب مهارات التعامي مع 

 وسائي اإلعالم.

"ورش العمةةي" و "المحةةاکةةاة" و"التكبي ةةات العمليةة " فر مراتةةب مت ةةدمةة   تةةأتر -6

کأسةةةةةةاليب مف ةةةةةةل  لتدري  م رر التربي  اإلعالمي  ، بينما جاء فر المرتب  األخيرة 

"المحامةةةةةرة الت ليدي " األمر الذی يشةةةةةير  ل  تف ةةةةةيي لالب هذا الم رر ألسةةةةةاليب 

فر  يع  هذا الم رر الذی يحتاجالتدري   ير الت ليدي  والتر تتناسةةةةةةةب بالفعي مع لب

تدريإلةةةةه  ل  تحليي وتفإلةةةةير نماكج من الرسةةةةائي اإلعالمي ، کما يحتاج التدريب عل  

 کيفي   نتاج الرسائي اإلعالمي .  

(، مقرراه أااليياه اإلعال  فی 30( 2018بسةةةةا  عطية محمد الم)ا   أما دراسةةةةة 

ه جاءت هذهنی لل ةةةةةةحفيين برامج الجامالاه الالربية  د رلا فی تالزلز الت)ولن الم

الةةدراسةةةةةةةة  لمعرفةة  دور م ررات األخالقيةةات اإلعالميةة  فر تعزيز التدوين المهنر 

واألخالقر للصحفيين من خالل رمی الصحفيين منفإلهر ، ييح تتبلور مشدل  الدراس  

فر رةي  ال ائمين باالتصةةةال فر الصةةةحف اإلماراتي  لدور م ررات مخالقيات اإلعالم 

البرامج الجةةامعيةة  فر تعزيز تدوينهر المهنر واألخالقر، وكلةةك  التر درسةةةةةةوهةةا فر

للتعرف علر مدی فاعلي  وکفاءة هذه الم ررات وعلر جوانب ال صور األکاديمر التر 

ينبلر االلتفةةةات  ليهةةةا فر البنةةةاء المعرفر لمنةةةاهج وم ررات مخالقيةةةات اإلعالم فر 

 الصةةةةةحفيين من مفردة  ( 60) من عين  علي الدراسةةةةة  مجريت الجامعات العربي .

 من النتائج من عدد  لي الدراسةة  توصةةلت ييح مبتلف ، وفئات من جنإلةةيات العرب

 من: مهمها

موجود  هو وما بدراسةةةةته قاموا ما بين اختالف وجود علي مكدوا العين  مفراد  البي 

كانوا  التي األخالقيات م ررات من البعض ومكد الفعلي ، الصحفي  الممارس  في بالفعي

مهر  من الدراسةةةةةة  وكشةةةةةةفت قديم  ومواأيق تشةةةةةةريعات علي تحتوي يدرسةةةةةةونها،

الم ررات  في المبحوأون يجدها ولر الفعلي  الممارسةةةة  في توجد التي المومةةةةوعات
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المصةةةادر  علي الحفاظ ومومةةةوع لعفراد، الباصةةة  للحياة التعرض :هي الدراسةةةي 

 .العام  واألخالقيات العام الإللوك وموموع

( إدراك يالا اإلعال  لمفاليم 31( 2017نشةةةوا سةةةليما  محمد عق  دراسةةةة  وبحثت

تعرمةةت الدراسةة  إلدراك  المسةةدولية اال تماعية  المالالير المهنية لادا  اإلعالمی،

ورةي  الكلب  الدارسةةين لإلعالم لمفهوم المإلةةئولي  االجتماعي  لإلعالم ، وال ير المهني  

لالبا من  170كبيق االسةةةتمارة  عل  عدد التي ينتظر من يمارسةةةوها مإلةةةت بال . و تر ت

كليةة  اإلعالم بجةةامعتي ال ةةاهرة ومصةةةةةةر للعلوم والتكنولوجيةةا، و أالأين مفردة من 

بالمجال اإلعالمي في وظائف مبرجين ومحررين وصةةةةةةحفيين ومنتجين ،  عاملين  ال

بهدف اسةةةةتجالء ما  كا كانت هناك فجوة بين النظري  والتكبيق وتأأير عنصةةةةر الببرة 

التوجهات المهني  . تر تصةةمير اسةةتمارة االسةةت صةةاء لتشةةمي متليرات الدراسةة  ،  عل 

توصةةةةلت الدراسةةةة   ل  عدة نتائج مهمها : وجود فروق كات دالل   يصةةةةائي  بين للب  

اإلعالم والممارسةةةةين للمهن  من ييح  دراكهر للمإلةةةةئولي  االجتماعي  لإلعالم  وكذلك 

المكروي  عليهر وكذلك  دراكهر لل ير المهني   اتجاهاتهر نحو الممارسةةةات  ير المهني 

ات ةةح من هناك عالق  كات دالل   يصةةائي  ) عكإلةةي  مةةعيف  ( في األداء اإلعالمي . 

بين اتجاه الكلب  نحو مفهوم المإلةةةةةةئولي  االجتماعي  لوسةةةةةةائي اإلعالم ، واالتجاه نحو 

 الممارسات  ير المهني  .

معيف  ( بين متابع  الشأن العام من خالل كما وجدت عالق  دال   يصائيا ) لردي  

برامج التوك  و واالتجاه نحو المإلئولي  االجتماعي  لوسائي اإلعالم . ولر تجد عالق  

ارتبال بين مدى اتجاه دارسي اإلعالم نحو التوسع مو ت ييد يري  اإلعالم واتجاههر نحو 

   يصائي ) عكإلي  عالق  ارتبال كات داللبعض الممارسات  ير المهني .وجدت مي ا

معيف  ( بين اتجاه الكلب  نحو االلتزام بال ير المهني  في األداء اإلعالمي واتجاههر نحو 

ولر تجد الدراس  عالق  دال   يصائيا بين اتجاهات الممارسات المهني   ير الإلوي  .

الذاتي  دالكالب التجاولات المهني  واتجاهاتهر نحو آليات تفعيي المعايير المهني  مثي الن 

 وومع ميثاق للشرف اإلعالمي .

كما م ارت النتائج  ل  من النوع يؤأر عل  العالق  بين اتجاه عين  الدارسين لإلعالم  

نحو مفهوم المإلئولي  االجتماعي  لإلعالم ، واتجاههر نحو الممارسات  ير المهني  ، 

 عل  العالق  بين التدريب العملي للكلب  في مؤسإلات  عالمي  عامالد مؤأراد كما كان 

اتجاهاتهر نحو مفهوم المإلئولي  االجتماعي  لإلعالم واتجاهاتهر نحو بعض الممارسات 

اإلعالمي   ير المهني  وكلك في االتجاه العكإلي ، بينما لر يثبت وجود كلك التأأير لدى 

 . ير المتدربين 

ن الوايل حول تدرل  أااليياه اإلعال  فا م ر بي( 32) (2014منت مجدي  دراس  

عين   ير ايتمالي  قوامها ، وكلك من مدخي ت ييمي ، وكلك بالتكبيق عل    المأمول

د ولالب  بكلي  اإلعالم جامع  ال اهرة وجامع  األهرام الكندي  ، وتوصةةةةةةلت  178 لالبا
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د بين لالب الجامعات الحكومي   الدراسةةةةةةة   ل  عدم وجود اختالفات دال  ايصةةةةةةةائيا

راكهر لمدى مخالقيات الممارسةةات المهني  ، وظهر عدم قبول والباصةة  فيما يتعلق بإد

 كاع  معلومات دون بيان مصدر موأوق به مو نإلبها  ليه كأكثر الممارسات األخالقي  

 ير الم بول  ، بينما جاء تعديي ما قاله ال ةةةةةةيوف مأناء الل اءات عند ايتوائه عل  

ما ك ي  قبوالد لدى الكالب . مصةةةكلحات للوي   ير م بول  كأكثر الممارسةةةات األخالق

مؤ ةةرات كات دالل  ايصةةائي  لتأأير دراسةة  مخالقيات اإلعالم عل   وجدت الدراسةة  

 دراك الكالب لمدى مخالقي  الممارسات المهني  ، األمر الذى من  أنه من يإلاعد عل  

د   . للمدخي التشاركي ف  التدري  تكوير مهارات التبرير األخالقي وصنع ال رار وف ا

 لمكن اإلتةةاراالدراسةةة الحالية منها  مدى اسةةتفادا علت الدراسةةاه السةةابقة  التالقي 

 إلت النقاي التالية :

التربي  اإلعالمي  ومخالقيات  الدراسةةةةةةةات نادت ب ةةةةةةرورة ت ةةةةةةمين منهجمعظر  -

 الممارس  اإلعالمي  عل  نحو فعال في مكاديميات اإلعالم .

مي  للتربي  اإلعال التكوير النظريان إلةةمت الدراسةةات الإلةةاب    ل  دراسةةات تناولت  -

د لعميةة  وفي  لةةار التلييرات المهمةة  في البيئةة  المعلومةةاتيةة   ت ةةدم  لةةاراد مفةةاهيميةةا

، ودراسةةةةةات مخري المعلوماتي  واألمي  الرقمي  واألمي  االعالمي  والتربي  اإلعالمي ،

 مفهوم.تناولت الشق التكبي ي لل

قامت باسةةةتبدام المنهج الوصةةةفي التحليلي دراسةةةات كمي  معظر الدراسةةةات الإلةةةاب    -

 . ومداة االستبيان

تر  جراء بعض الدراسات باسلوب الم ابالت المتعم   و ومجموعات الن اش المركزة -

توظيف مسةةةةةلوب اعتمدت ،ودراسةةةةة  وايدة  والمجموعات التجريبي  و ةةةةةبه التجريبي 

د في   دراس  الحال  د مهما مجاالت مبتلف  من فصول التربي  اإلعالمي  الذي يعد  اسلوبا

 الستكشاف جوانب الإلرق  الفكري  واالستبدام  ير األخالقي للمعلومات.

لدراسةةةةةةةات عل  المدارس والجامعات  - ماقبي المريل  تر تكبيق معظر ا بين لالب 

يا واألساتذة األكاديميين في الجامعي  ولالب  المريل  الجامعي  ولالب الدراسات العل

، المةةدارس والجةةامعةةات وبةةايثي وخبراء التربيةة  االعالميةة  العةةاملين بمجةةال اإلعالم

 ودراس  وايدة ف ط تر تكبي ها عل  تأأير التربي  اإلعالمي  عل  البكاب الديني.

    علي الوسائي الت ليدي  والحديث .لب ت الدراسات الإلاب -

 ث االتصةةةال لت ييردلت الدراسةةةات الإلةةةاب   عل  ندرة الجهود المبذول  في مجال بحو -

 الدراسي  الموموع  في مجال التربي  اإلعالمي  . فاعلي  المناهج
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تأتر "ورش العمي" و "المحاکاة" و"التكبي ات العملي " فر مراتب مت دم  کأسةةةاليب -

" جاءت المحامةةةةةةرة الت ليدي  فر التربي  اإلعالمي  ، بينما  منهجمف ةةةةةةل  لتدري  

 المرتب  األخيرة.

اسةةةتفادت الدراسةةة  الحالي  من الدراسةةةات الإلةةةاب   في صةةةيا   تإلةةةاةالت الدراسةةة   -

ي  اإلوخلف ها النظري  ف  مجال الترب ي  يت نات ، وتحةديةد عالم يا يد مداة جمع الب حد وت

 .)الم ابل  المتعم  (داة االختبار المحاور الرئيإل  ال

توظيف منهج مدى  مكاني  دراسةة  وتبتلف هذه الدراسةة  عن الدراسةةات الإلةةاب   ف   -

التربيةة  اإلعالميةة  في المحتوى األكةةاديمي لكليةةات اإلعالم المصةةةةةةريةة  من منظور 

له كمنهج في م رر منفصةةةةةةةي ومدى  مكاني  األكاديميين كيفي  تناول ، وتحديد فصةةةةةة

 .الم ررات الجامعي  لمنهج التربي  اإلعالمي 

 مفهو  التربية اإلعالمية :

مصةةةةةةكلح مركب من كلمتين هما: التربي  واإلعالم، فهو ترجم   التربية اإلعالمية    

ويعني التربي  اإلعالمي  مو التعلير اإلعالمي، وهناك  Media Educationللمصكلح

وهو محو األمي  اإلعالمي  مو  Media Literacyمنها ترجم  للمصةةةةةةكلح  لرى  من

 (33االعالمي )الث اف  

 تر  نشةةةةةةاء العديد من التعريفات والرةى لمحو األمي  اإلعالمي  مو التربي  االعالمي    

ف  ، وجماهير  هداف مبتل ف  ، ونهج وم بمرور الإلةةةةةةنوات لتعك  وجهات نظر مبتل

عل   ةةةةةةبك   NAMLEمبتلف . من خالل المنشةةةةةةورات في مقإلةةةةةةام مبتلف  من موقع 

 (34اإلنترنت كالتالي:)

االعالميةةة  هي ال ةةةدرة عل  الوصةةةةةةول والتحليةةةي والت يير واإلبةةةداع  التربيةةة 

والتصرف باستبدام جميع م كال االتصال متعددة التبصصات بكبيعتها. يمثي محو 

ي  المع دة  ئ  اإللكترون ب  مةةةةةةروري  ويتمي  وواقعي  للبي األمي  اإلعالمي  اسةةةةةةتجا

 والمتليرة باستمرار والوفرة في التواصي التي تحيط بنا.

ونظراد للتكورات المتالي   لثورة المعلومات ووسةةةةةةةائي االعالم تناولت الدراسةةةةةةةات 

 الإلاب   تعريفات التربي  االعالمي  كما يلي:

ها  Greenaway, P. (2015) يعرف جرين واي "     ي  االعالمي  عل  من " الترب

ـواجه   مجموع  المبادئ األساسي  والمعلومات ـ ـ الت  يكتإلبها الفرد من الوسائي ف  م

 (. 35الـصحيــح للتعامي معها )الت دم والعشوائي  اإلعالمي ، والتعريف باألســلــوب 

يدروف و فريزم)     كي من ف قد تعرض  ي  للتربية  2015و ك  الولن ( لتعريف الراب

د من جميع األعمار االعالمي  )الث اف  االعالمي (،  ن "اللرض منه هو مإلةةاعدة األفرا

عل  تكوير مهارات التح يق و التعبير ليكونوا مفكرين ناقدين ومبدعين قادرين علي 
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االتصال بكفاءة وفاعلي  وقادرين علي انتاج واستبدام المعلومات والرسائي االعالمي   

 (36بمهارة.)

تعلير بعنوان (يول ال 2014وتر تعريفها في ال م  اإلعالمي  الكاأوليكي  الثاني  عام )   

)الحاج   ل   دخال التربي  اإلعالمي  في المناهج الدراسةةةةةةي  ( والمنع دة في مبوجا ، 

نيجيريا ،بأنها محاول  لجعي مإلةةةةةةتبدمي وسةةةةةةائي اإلعالم واعين بشةةةةةةكي ن دي لتأأير 

الوسةةةائط عل  يياتهر ، وكلك لتمكينهر من من يصةةةبحوا مإلةةةتبدمين مبدعين لوسةةةائي 

ي  تعليمي  يصبح الناس من خاللها عل  دراي  بالكرق التي تؤأر اإلعالم. كما منها عمل

ف  عل  تفكيرهر وتؤأر عل  نظام قيمهر وتلير المجتمع.  ئي اإلعالم المبتل ها وسةةةةةةةا ب

ونتيج  لذلك ، يصةةةةبحون مإلةةةةت بلين مهمين ومميزين لرسةةةةائي الوسةةةةائط ال ادرة عل  

ئكهر الباص . وبالتالي ، فإنهر المكالب  ببرامج  عالمي  عالي  الجودة ويت   نشاء وسا

 (37قادرون عل  االستجاب  بذكاء إلبداعات وسائي اإلعالم والتالعب بها.)

ها كيبي  ناء Kubey"(2014 "وعرف هدف  كإلةةةةةةةاب ال درة عل  ب ها "التعلير ب بأن  )

د من وسةةائي اإلعالم  المعن  الشةةبصةةي من الرمول البصةةري  واللفظي  المإلةةتمدة يوميا

 (,38ي  مكثر من مجرد تفإلير المعلومات )الت ليدي  والرقم

من هنا تعتبر التربي  االعالمي  عملي  بصةةةري  تُنمي مسةةة  الُمشةةةاهدة الواعي , وعملي  

ع لي  تُعزل التفكير الإلةةلير والفهر الصةةحيح والن د البنّاء لما يتل اه  ةةباب الجامعات من 

 م امين ظاهرة وم امين خفي .

" التربي  اإلعالمي  بأنها  كإلةةةةةةةاب المعرف  Share ((2013 وعرف  ةةةةةةير           

والفهر والتكبيق الصةةةحيح للمهارات والمواقف التي تإلةةةمح للكالب بالتعامي مع العالر 

اإلعالمي المع د والمتلير بكري   واعي  هادف , و كإلةةاب ال درة عل  اسةةتبدام اإلعالم 

 (.39بكري   ييوي  بهدف المشارك  االجتماعي  الفعال  )

د  امالد يُعن  Schwarz (2013وككر  وارتز       (من التربي  اإلعالمي  تمثي مفهوما

بكري   التعبير والوصول  ل  اإلعالم والفهر اإلعالمي سواء الإللبي مو النشط, وت يير 

د ناقداد والوعي بإمكانيات ومبالر اإلعالم الجديد)  (.   40اإلعالم ت ييما

التربي  اإلعالمي  بأنها "  Jose M, Brown" (2008)  وتعرف جوس براون

األسلوب الذي يإلتبدم لتوميح مهارات وقدرات لالب الجامعات الت  تتكلب الوعي 

بالتعلير المتكور في مجال االتصةةةةةةةاالت الحديث  مثي التعلير اإللكتروني والوسةةةةةةةائط 

 (.    41المتعددة في مجتمع المعلومات)

التربي  اإلعالمي  بأنها "الوعي  .Silveblatt.A 2001  "كما عرف سةةةةةةلفبالت   

اإلعالم عل  الفرد والمجتمع, وفهر عملي  االتصال الجماهيري, وتكوير  بتأأير وسائي

 سةةةتراتيجيات تمكن من فهر وتحليي ومناقشةةة  الرسةةةائي اإلعالمي , وتنمي  االسةةةتمتاع 

       (. 42الجمالي, والت دير الذاتي لم مون وسائي اإلعالم")
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محو األمي  اإلعالمي  كتعلير ل  -مركز محو االمي  االعالمي  -(CMLيركز تعريف)

ال درة عل  الوصةةةةول  ل  الوسةةةةائط وتحليلها وت ييمها  بأنهالل رن الحادي والعشةةةةرين 

 و نشائها بأ كال متنوع .

ومع كلك ، تتكور التعريفات بمرور الوقت  لي انه اصةةةةةةبح هناك ياج    ل  تعريف 

في سةةةةياق مهميتها لتعلير الكالب في أ اف  وسةةةةائي  االعالمي  التربي مكثر قوة لومةةةةع 

 اإلعالم في ال رن الحادي والعشرين. 

التربي  (هذا التعريف الموسةةةةةةع للتربي  االعالمي  بأن 43) CMLلذلك اسةةةةةةتبدمت  

 هو نهج ال رن الحادي والعشرين في التعلير.االعالمي  

ي للوصةةةةةةول  ل  الرسةةةةةةائي وتحليلها وهذا التعريف  للتربي  االعالمي  يوفر  لار عم

ا  وت ييمها و نشةةةائها بأ ةةةكال متنوع   من الكباع   ل  الفيديو  ل  اإلنترنت. ويبني فهمد

 لدور اإلعالم في المجتمع وكذلك المهارات األساسي  لالست صاء والتعبير عن الذات.

ناقدين ه  مإلةةةةةةاعدة الكالب عل  من يصةةةةةةبحوا مكفاء والتربي  االعالمي  فإن  من هنا

ومتعلمين لجميع م كال الوسائط بحيح يتحكمون في تفإلير ما يرونه مو يإلمعونه بدالد 

  .من الإلما  للتفإلير بالتحكر فيهر

من يصةةةبح  الفرد عل  دراي  بوسةةةائي اإلعالم ال يعني يفظ الح ائق مو اإليصةةةاءات و

مه ه مو ي رعن وسةةائي اإلعالم ، بي تعلر كيفي  لر  األسةةئل  الصةةحيح  يول ما يشةةاهد

مو يإلةةةةةةتمع  ليه. ، ويدعي لين ماسةةةةةةترمان ، المؤلف الشةةةةةةهير لتدري  اإلعالم ،  نه 

بدون"االسةةةةةةت اللي  الن دي " مو ال درة عل  التفكير لنفإلةةةةةةه ، ال يمكن للفرد من يحظ  

النها ،بالكرام  الكامل  كشةةةةةةب  بشةةةةةةري مو يمارس الموالن  في مجتمع ديم رالي 

د يفهر ويإلةةاهر في المناقشةةات التي تدور قدرة مسةةاسةةي  تمكن الفرد   من من يكون موالنا

 يوله . 

من هنا نري من للتربي  اإلعالمي  تعريفات متعددة، كات م ةةةةةةمون متشةةةةةةابه، ورةي  

وايدة  جماالد، ولذلك سةةةةةنبتار مف ةةةةةي هذه التعريفات ومكثرها  ةةةةةموالد، وهو تعريف 

م، الذي ع د تحت رعاي  1999التربي  اإلعالمي  يإلةةةةةب توصةةةةةيات مؤتمر فيينا عام 

خبيراد من  41منظم  األمر المتحدة للتربي  والث اف  والعلوم ) اليونإلةةكو (، و ةةارك فيه 

تي) 33 بمةةةا يةةةأ تربيةةة  اإلعالميةةة   ل تعريف ا تر  لر، ييةةةح  لعةةةا  (:44بلةةةداد يول ا

تبت  التربي  اإلعالمي  في التعامي مع كي وسةةةةائي اإلعالم االتصةةةةالي، وتشةةةةمي   •

الرسةةةةوم المكبوع ، والصةةةةوت، والصةةةةور الإلةةةةاكن  والمتحرك ، التي يتر الكلمات، و

 .تةةةةة ةةةةةديةةةةةمةةةةةهةةةةةا عةةةةةن لةةةةةريةةةةةق مي نةةةةةوع مةةةةةن منةةةةةواع الةةةةةتةةةةة ةةةةةنةةةةةيةةةةةات

ئي اإلعالم   • ي  مفراد المجتمع من الوصةةةةةةول  ل  فهر لوسةةةةةةةا ي  اإلعالم تمّكن الترب

االتصةةةالي  التي تإلةةةتبدم في مجتمعهر، والكري   التي تعمي بها هذه الوسةةةائي، ومن أر 

 .نهر من اكتإلاب المهارات في استبدام وسائي اإلعالم للتفاهر مع اآلخرينتمكّ 
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 :ت ةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةن تةةةةةةةعةةةةةةةلةةةةةةةر مفةةةةةةةراد الةةةةةةةمةةةةةةةجةةةةةةةتةةةةةةةمةةةةةةةع لةةةةةةة تةةةةةةةي  • 

التعرف عل  مصةةةةةةادر النصةةةةةةوص اإلعالمي ، ومهدافها الإلةةةةةةياسةةةةةةي  واالجتماعي   -

 .والةةةةتةةةةجةةةةاريةةةة  والةةةةثةةةة ةةةةافةةةةيةةةة ، وكةةةةذلةةةةك الإلةةةةةةةةةةيةةةةاق الةةةةتةةةةي وردت فةةةةيةةةةه

 .يول المواد اإلعالمي ، و نتاج اإلعالم الباص بهرالتحليي وتكوين اآلراء االنت ادي   -

 .فةةةهةةةر وتةةةفإلةةةةةةةةةيةةةر الةةةرسةةةةةةةةةائةةةي والةةة ةةةيةةةر الةةةتةةةي تةةة ةةةدم مةةةن خةةةالل اإلعةةةالم -

 .الوصةةةةةةول  ل  اإلعالم، مو المكةةالبةة  بةةالوصةةةةةةول  ليةةه، بهةةدف التل ي مو اإلنتةةاج -

اختيار وسةةائي اإلعالم المناسةةب  التي تمكن الشةةباب الصةةلار من توصةةيي رسةةائلهر  -

 .  مو قصصهر، وتمكينهر من الوصول  ل  الجمهور المإلتهدفاإلعالمي

ي  االعالمي  مو  Shelat-Pathak Manisha(2013),وككرت     من مفهوم الترب

  والث ةةةافيةةة  محو األميةةة  اإلعالميةةة  مصةةةةةةبح مكثر تع يةةةددا مع التليرات االجتمةةةاعيةةة

التحديات المعاصةةةةةةرة لمحو األمي  في  ن والتكنولوجي  في جميع منحاء العالر، ييح 

وسةةةةائي اإلعالم م إلةةةةم  عل  نكاق واسةةةةع  ل  فئتين : األول  التحديات النا ةةةةئ  عن 

تع يدات الفجوات المتعددة ، و الثاني  التحدي التربوي. ومن هناك بعض المجاالت كات 

 يتعين عل  برامج محو األمي  اإلعالمي  معالجتها اليوم وهي:األولوي  التي 

ومةةةةةةع التفكير الن دي ومحو األمي  الن دي  في لب التربي  اإلعالمي  س  دراك الحاج  

 ل  معرف  ال راءة والكتاب  المت ارب  بما في كلك ال درة عل   نشةةاء الوسةةائط  والحفاظ 

رة للبرامج س رعاي  ع لي  النا ةةةةةط من مجي عل  األهمي  اإلقليمي  والث افي  والمعاصةةةةة

المشارك  النشك  في وسائي اإلعالم س تعريض الشباب لإلمكانات الهائل  وااليتماالت 

المبتلف  التي جلبتها الوسةةةائط الرقمي  معهر س واسةةةتعادة دور الباللين مع اإل ةةةارة  ل  

د  في ممان رفاهي  النشئ  محو األمي  اإلعالمي . ستظي التربي  االعالمي  عامالد ياسما

بإلةةةبب التكور والتع يد الإلةةةريع أل ةةةكال وسةةةائي اإلعالم الجديدة ، والكفا  المإلةةةتمر 

للحفاظ عل  الكبيع  الديم رالي  والمنفتح  لوسةةائي اإلعالم في الوقت نفإلةةه ، سةةيظي 

      (.45مجاالد قد ال نشعر فيه مبددا بالرما عن تح يق مهدافنا)

الكالب بالتربي  االعالمي ، علي مإلةةةتويين: ميدهما نظري  ومن هنا وجب تنمي  وعي

يات  واآلخر عملي، فعلي المإلةةةةةةتوى النظري: يكتإلةةةةةةةب الكالب المعرف  يول نظر

االتصةةةال االجتماعي واالتصةةةال الجماهيري واالتصةةةال متعدد الث افات واإلعالم، مما 

مهارات جمع  عل  المإلةةةةةةتوى العملي: يتر تنمي  الوعي بالتربي  اإلعالمي  من خالل

وتنظير المعلومةةات،والتفكير الن ةةدي والمرونةة  في فهر المعلومةةات، ومهةةارات الكتةةابةة  

الفعال  و التحدث واإلنصةةةةات النشةةةةط وكفاءة االتصةةةةال االجتماعي والث افي والتث يف 

 (. 46اإلعالمي)

 كما تزود التربي  اإلعالمي  الكالب بالوعي اإلعالمي الكافي للتمييز والحكر عل     

 (. 47مصداقي  األخبار المإلتهلك  من اإلعالم )

https://www.researchgate.net/profile/Manisha_Pathak-Shelat
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 &Media Education الفرق بين التربيةةة اإلعالميةةة  محو ايميةةة اإلعالميةةة

Media Litercy 

 قام فيدروف بدراس  عام )2003()48( نتيج  لوجود نوع  من االرتباك بين مصكلحي 

وكذلك في الدول األجنبي  "التربي  اإلعالمي " و "محو األمي  اإلعالمي " في روسةةةةةةيا 

ي  اإلعالمي  ،  يي من االختالفات في المناهج النظري  للترب عدد قل ".وككر من هناك 

للتمييز بين مهر األهداف واللايات ووسائي اإلدخال في عملي  التدري  ، وما  ل  كلك. 

 وتر توجيهها  ل  كبار معلمي وسائي اإلعالم الروسي  واألجنبي  لمعرف :

التعريفةات المعروفة  للتربية  اإلعالمية  ومحو األمية  اإلعالمية  هي األكثر مي من  -

 تأييددا بين الببراء.

وككرت الدراسةةةةةة  من التربي  االعالمي  تهدف  لي  عداد جيي جديد للعيش في عالر   

المعلومةةات الحةةديةةح الدراك المعلومةةات المبتلفةة  وتعلير الفرد كيفيةة  فهمهةةا و دراك 

  و ت ان وسائي التواصي التي تعتمد علي م كال االتصال  ير اللفظي تأأيراتها النفإلي

بمإلةةةةةةةاعدة الوسةةةةةةةائي الت ني  ، وينظر لعملي  التربي  االعالمي  اليوم علي  نها عملي  

تكوير الشبصي  بمإلاعدة محتوي وسائي االتصال كما تهدف  لي تنمي  أ اف  اإلندماج 

ي  االبداعي  ، والتفكير الن دي ، واإلدراك ، مع وسائي االعالم وتنمي  ال درات االتصال

والتفإلةةةةير ، تحليي وت يير النصةةةةوص اإلعالمي  وتعلير م ةةةةكال مبتلف  من التعبير عن 

 النف   مع تكنولوجيا اإلعالم.

مما محو االمي  االعالمي  والتي تر اكتإلةةابها  نتيح  هذه العملي  فهي تإلةةاعد الفرد علي 

معلومات مثي التليفزيون والراديو والفيديو والإلةةةةينما االسةةةةتبدام النشةةةةط  لمصةةةةادر ال

 والصحاف .

التربي  االعالمي  و الدراسةةات وقد فرق فيدروف في دراسةةته بين مصةةكلحات أالث:  

 اإلعالمي  و محو االمي  اإلعالمي 

 التربية االعالمية تتضمن:

 .استبدام وسائي اإلعالم عبر تكبي ات المناهج الدراسي  -

 .موموع ممن موموع دراسي آخر  -

 .تكوير الفهر الن دي لوسائي اإلعالم من خالل العمي التحليلي والعملي  -

 .تدري  األ كال واالتفاقيات والت نيات  -

 .االجتماعي  والإلياسي  والث افي  يشمي التدري  يول المؤسإلات اإلعالمي  ومدوارها -

 .عالم وصلتها بواقعه ويياته الباص التأكيد عل  خبرة الكالب في وسائي اإل -

 .الموموعات البحثي  ومعمال المشروع  -
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 الدراساه اإلعالمية  تشم :

 .تكبيق عبر الوسائط  -

 .تكبيق نظري لوسائي اإلعالم  -

 . لار مفاهيمي  -

يت ةةةمن تحليالد لرسةةةال  تن لها وسةةةائي اإلعالم والت نيات المإلةةةتبدم  فيها  نشةةةاء تلك  -

 .الرسال  

 .االستعارة من دراسات االتصال والإلينما والث افي   -

 مية اإلعالمية:محو اي

يعتمد محو االمي  اإلعالمي  عل  مإلتبرجات التربي  اإلعالمي  والدراسات اإلعالمي  

 التالي :

 .الوعي بتأأير اإلعالم عل  الفرد والمجتمع  -

 .فهر عملي  االتصال الجماهيري -

 .ال درة عل  تحليي ومناقش  الرسائي اإلعالمي   -

  دراك الإلياق اإلعالمي كن  يوفر االعتراف بالث اف  س -

 مهارات اإلنتاج والتحليي س -

 مهارات محو األمي  الت ليدي  و ير الت ليدي  س -

 متع  وفهر وت دير للمحتوى اإلعالمي. -

ا من منشأ  يئدا ،  ل د سهي العصر الرقمي عل  مي  ب   نشاء وسائط. ال نعرف دائمد

ولماكا صنعه ، وما  كا كان كا مصداقي . هذا يجعي محو األمي  اإلعالمي  صعب  التعلر 

سي  في العصر الرقمي، من  سا والتعلير. ومع كلك ، فإن محو األمي  اإلعالمي  مهارة م

 هنا وجب الحديح عن مهمي  التربي  االعالمي .

 ألمية التربية االعالمية

 (49:  تكمن مهمي  التربي  االعالمي  في منها تإلاعد في   

تعلر التفكير الن دي. مأناء ت يير األفراد لوسائي اإلعالم ، ي ررون ما  كا كانت الرسائي -

منك ي  ، ولماكا تر ت ةةةةةمين معلومات معين  ، وما لر يتر ت ةةةةةمينه ، وما هي األفكار 

آرائهر. أر يمكنهر اتباك قراراتهر بشةةةةةةأن الرئيإلةةةةةة . يتعلمون اسةةةةةةتبدام األمثل  لدعر 

 المعلومات بناءد عل  المعرف  التي لديهر بالفعي.
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 تإلاعد االفراد من يكونوا  مإلتهلكدين مككياء للمحتويات المنتج  والمعلومات.-

تعلر كيفي  تحديد مدي مصةةةداقي  المعلومات. كما منها " تإلةةةهر في م اوم  األسةةةاليب  -

 ن لبيع المنتجات.التي يإلتبدمها المإلوقو

التعرف عل  وجه  نظر منتج المحتوي ييح  ن لكي ُمنشةةةةئ منظور. يإلةةةةاعد تحديد -

وجه  نظراالفراد عل  ت دير وجهات النظر المبتلف . كما منه يإلةةةةةةةاعد عل  ومةةةةةةع 

 مو يعت دون منهر يعرفون. -المعلومات في سياق ما يعرفونه بالفعي 

النظر الباصةة  ، وقول ما تريد من ت وله  نشةةاء وسةةائط مإلةةؤول . ألن  دراك وجهات -

 كيف تريد من ت وله ، وفهر  تأأير الرسائي هو مفتا  التواصي الفعال.

 التعرف عل  دور اإلعالم في الث اف  و وتشكي فهمنا مو التفكير بكرق معين .-

فهر هدف المؤلف. ماكا يريد المؤلف من ال ارئ من يأخذ من وسائي اإلعالم؟ هي هي -

ا جديدة لر يإلةةةةةةمع عنها من معلوما ت بحت  ، هي تحاول تليير رميه ، مم منها ت دم مفكارد

قبي؟ عندما يفهر األفراد نوع التأأير الذي يؤأر عليه  ةةةةةيء ما ، يمكنهر اتباك قرارات 

 مإلتنيرة.

ا ، مو مإلتهلكدا  ا ، مو موالندا مإلؤوالد ، مو عامالد منتجد ولكي يصبح الكالب ناجحد

ا ،  د وواعيد يه كفأ ئي الترف ئي اإلعالم ووسةةةةةةةا فهو يحتاج  ل  تكوير الببرة مع وسةةةةةةةا

المتزايدة التع يد التي تبالبه عل  مإلةةةةةةتوى متعدد الحواس ، مما يؤأر عل  لري   

 (50تفكيره ، و عوره، و تصرفه.)

التالليم المقرراه الةةدراسةةةةةةيةةة بةةالتربيةةة اإلعالميةةة فا منهج  ألميةةة توظيف   دمج 

 (51)  يب  الجامالا: الجامالا

في   اإلعالمي التربي  تعليردمج تتعدد األسةةةةةةباب التي تدعو  ل  مةةةةةةرورة توظيف و 

 :المدارس والجامعات مثي

 ن هناك سةةةةيي كبير من المعلومات التي يتل اها األلفال والشةةةةباب خارج المدرسةةةة  • 

والجامعات، معظمها من وسةةائي اإلعالم. يجب من تكون المدارس ييح تتدفق كي هذه 

 ت معدا ، و ن كانت متناق   ومربك  في بعض األييان للكالب.المعلوما

تتيح وسائي اإلعالم والت نيات الوصول  ل  الإلياقات والوقائع التي قد نفت دها. ت تر  • 

ا ، مفاهير جديدة للزمان والمكان ، والتي يجب عل   وسائي اإلعالم ، واإلنترنت مؤخرد

 المدارس تعلير األلفال فهمها.

وسةةائي اإلعالم والت نيات بإنشةةاء صةةورة للعالر ي وم عل  مسةةاسةةها كي وايد منا ت وم • 

يي الن دي  ي  التحل جامعات تعلير الكالب كيف مدارس وال ناء صةةةةةةورته. من المهر لل بب

للكري   التي تمثي بها وسائي اإلعالم الواقع ، بحيح يكون الكالب مكثر استعداددا لبناء 

 صورهر وتمثيالتهر وآرائهر.
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بالنإلةةةةب  للعديد من األلفال والشةةةةباب ، تمنحهر الث اف  الشةةةةعبي  معن  لبناء هويتهر. • 

يتعلمون التحدث عن منفإلةةهر فيما يتعلق باآلخرين.  كا كانت المدرسةة  سةةت ترب منهر ، 

لت ةةةييق الفجوة بين أ اف  المدرسةةة  والشةةةباب ، يجب من تدمج الث اف  الشةةةعبي  ، التي 

 هويتهر. تتمتع بهذا الولن في بناء

المعلومات من مجي المعلومات ليإلةةةةت كافي . يمكن للمدارس والجامعات ف ط تحويي • 

المعلومات  ل  المعرف .  ن تعلير قراءة وتفإلةةةةةةير وتحليي وت يير الرسةةةةةةائي التي تبثها 

وسةةائي اإلعالم مهم  ، بالنإلةةب  للعديد من الكالب ، ال يإلةةتكيع سةةوى النظام التعليمي 

 التعامي معها.

 ننةةا نعيش في مجتمع متعةةدد الث ةةافةةات ، ألننةةا نعيش في  لةةار الللةةات والث ةةافةةات  •  

المبتلف . يجب من يتعلر الشةةةةةةباب قراءة ن  مكبوع )الكتب والصةةةةةةحف والمجالت( 

ا لالسةةةةةةتفادة من الللات المتعددة المتداول  اجتماعيدا: اللل  المرئي  والإلةةةةةةمعي   مي ةةةةةةد

 البصري  والنصوص التشعبي .

 اإلعالمي ، يعزل التعلير والمشارك  االجتماعي  والمدني  للكالب. التعلير• 

في ظي هذه البلفي  ، يحتاج الشباب  ل  التجهيز للتعامي مع الكر الهائي من المعلومات 

التي يتر تداولها في البيئ  اللني  لوسةةةةةائي اإلعالم. ومن هذا المنظور ، يإلةةةةةاعد التعلير 

الناس عل  فهر المنتجات اإلعالمي  المتاي  بشةةةةكي اإلعالمي كمشةةةةارك  فكري  وناقدة 

مف ةي. وفي هذا الصةدد ، يتر تدريب الشةباب عل  ت يير وسةائي اإلعالم التي ي رةونها 

 ويإلمعونها ويرونها ويتحدأون عنها. منفإلهر

تعترف اتفةةاقيةة  األمر المتحةةدة لح وق الكفةةي بةةأهميةة  وسةةةةةةةائةةي اإلعالم في تنميةة       

ا في تشةةةكيي المواقف  االشةةةباب. يُنظر  ل  ا ياسةةةمد وسةةةائي اإلعالم عل  منها تلعب دورد

المجتمعي  تجاه ي وق النشةةةةةةئ ، وتزويدهر بالمعلومات األسةةةةةةاسةةةةةةي  لرفاههر في بيئ  

صةةةةةةدي   لهر ، والتماس آراء الشةةةةةةباب يول األمور التي تؤأر عليهر. ومع كلك ، من 

شةةباب لإلةةرد قصةةصةةهر يول خالل  نتاج وسةةائي اإلعالم الباصةة  بهر ، يمكن تمكين ال

ال  ايا التي يرون منها األكثر مهمي  ، ومشاركتها مع العالر.  نتاج وسائي اإلعالم هو 

شباب للمشارك  بشكي خالق مع مجتمعهر وعائلتهر ومصدقائهر منفإلهر. فهي  وسيل  لل

تتيح لهر  نشاء تمثيالت  عالمي  خاص  بهر ، و دراك المإلؤوليات األخالقي  لرسائلهر 

 إلعالمي .ا

من هنا تبرل مهمي  توظيف التربي  اإلعالمي  في مؤسةةإلةةاتنا التعليمي . ألن وسةةائي     

اإلعالم تؤأر عل  جميع جوانب الحياة وفي الوقت الحالي ، بالنإلب  للشباب ، لذا وجب 

من نعلر الشةباب كيفي  اسةتبدام وسةائي اإلعالم بشةكي مإلةؤول س و ال ، فإلةيإلةتبدمونها 

 تعد الجامعات  المكان المثالي لتعلير االستبدام المإلؤول. بشكي خالئ. و

 ميفية توظيف   دمج التربية اإلعالمية فا التالليم الجامالا
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 ن الكالب ي  ون معظر موقاتهر في النظر  ل  وسائي اإلعالم ، ويجب علينا م اوم  

ي  كيف   راء االعت اد بأنهر يفهمون كي ما يشةةةةةةاهدونه ويإلةةةةةةمعونه. ف ط ألنهر يعرفون

ساعات لويل  في مشاهدة التليفزيون ال يعني منهر عل   البحح عل  اإلنترنت وق اء 

دراي  بكيفي  عمي الوسةةةةةةائط مو كيفي  تأأيرها عليهر. لذلك ، فإن محو األمي  اإلعالمي  

 مهر.

عل  تعلير الكالب من يكونوا والمعلمين سةةةةت لرق عملي  تإلةةةةاعد االكاديميين  وهناك

 (52بدام وسائي اإلعالم:)عل  دراي  باست

 .موالد: تعلير الكالب ت يير وسائي اإلعالم 

يجب تعلير الكالب كيفي  ت يير وسةةةةائي اإلعالم. عل  سةةةةبيي المثال ، يحتاج المعلمون  

واالكاديميون مناقشةةةةةة  التحيز المعلوماتي  والمصةةةةةةادر. من خالل  ظهار الكالب من 

و الجمهور المإلتهدف ، وما هي التحيزات الوسائط تتلير بناءد عل  من منتجها ، ومن ه

 التي قد تُنإلب  ل  المصدر ، فإن كلك يإلاعد الكالب عل  تعلر ت يير ما يشاهدونه.

 .د: توميح  مكان العثور عل  الموارد الرقمي  وقواعد البيانات للكالب  أانيا

ا تزويد الكالب بمصادر  عالمي  موأوق .  هذا ويجب عل  المعلمين واالكاديميين مي د

يعني تعلير الكالب كيفي  ت يير مواقع الويب والموارد الرقمي  لمحتوى موأوق به. عل  

سةةةبيي المثال ، هناك العديد من قواعد البيانات المصةةةمم  للكالب السةةةتبدامها لموارد 

 آمن .

 . د: م ارن  مصادر الوسائط المبتلف  أالثا

عل  سةةةبيي المثال ، عندما  في المناقشةةةات ، يجب م ارن  مصةةةادر الوسةةةائط المبتلف .

ن وم بتلكي  قصة   خباري  ، يكلب االكاديميون من الكالب قراءة ال صة  من مصةادر 

مبتلف . وعند مناقشةةةةةة  األفالم مو التليفزيون ، يجب م ارن  عناصةةةةةةر البناء الدرامي 

 والبرامجي.

 .د: مناقش  الكالب كيف ي وم اإلعالم بالتحرير والتليير  رابعا

مد  ل  ممثل  عل  وسةةائط تلير الصةةور مو ال صةة . وتعلير الكالب من اال ةةارة عن ع

يتوخوا الحذر من ما يشاهدونه مو ي رةونه ظاهريدا. عل  سبيي المثال ، عندما يدركون 

 من المجالت قد تليرت ، فإنه يحدث فرقدا في كيفي   دراكهر ألنفإلهر.

 .د: مكالب  الكالب بفح  "الح ي  " في اإلعالنات  خامإلا

اللب من الكالب تحديد اإلعالنات التي تحاول بيعها وما هي "الوعود" مو األفكار 

 التي يإلتبدمونها إلقناع الجهور بشراء المنتج.
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 .د: مكالب  الكالب بإنشاء وسائط  سادسا

يكلب من الكالب  نشةةاء وسةةائط. بناءد عل  المإلةةتوى الدراسةةي ، يمكن جعي الكالب 

و م الع فيديو مو مواقع ويب. عل  سةةةةبيي المثال ، ي ومون بإنشةةةةاء عروض ت ديمي  م

  يمكنهر  نشاء ملص ات لعفالم الدعائي .

 ألداف التربية اإلعالمية :  

بدمت التربي  اإلعالمي  بهدف مسةةةةةةاس يتمثي في يماي  الموالنين من اآلأار  

الإلةةةةلبي  للرسةةةةائي اإلعالمي , وتكور هذا الهدف عندما مصةةةةبحت وسةةةةائي االتصةةةةال 

هيري  جزءاد من الث اف  اليومي  للفرد، فاتإلةةةعت مهداف التربي  اإلعالمي س لتشةةةمي الجما

تحويي الجمهور من االسةةتهالك الإلةةلبي لوسةةائي اإلعالم وفهر دورها في بناء وجهات 

(، مي تمكن الفردس ليكون ناقداد يتحكر بتفإلةةةةةةير ما 53النظر تجاه الواقع الذي يعيشةةةةةةه )

 (Critical autonomy (.)54المتل ي النشطيتل اه, وهو مايعرف ب )نموكج 

ويةةدد مؤتمر فيينةةا )التربيةة  من اجةةي عصةةةةةةر االعالم والت نيةة ( اهةةداف التربيةة  

 (55االعالمي  عل  النحو التالي:)

 التعريف بمصادر النصوص االعالمي  وم اصدها. 

 فهر م امين الرسال  االعالمي  وتفإليرها وتحديد ال ير التي تحملها. 

 المحتوى االعالمي.تحليي ون د  -

سب  للتعبير عن الراي، وتوصيي الرسائي للجمهور  - اختيار وسائي االعالم المنا

 المإلتهدف.

كما يصةةر فيدروف في دراسةةته مهداف التربي  االعالمي  كما رصةةدها من عين   

 (56الببراء كما يلي:)

 تكوير التفكير الن دي / االست الل الذاتي للفرد  -1

 و دراك وفهر وتحليي النصوص اإلعالمي  .تكوير ت دير - 2

  عداد األفراد للحياة في المجتمع الديم رالي. - 3

تنمي  الوعي باآلأار االجتماعي  والث افي  والإلياسي  واالقتصادي  للنصوص  -4

 اإلعالمي  .

 فك تشفير الرسائي النصي  / الرسائي . - 5

 تكوير ال درات التواصلي  للشب  . - 6
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الت دير واإلدراك الجمالي وفهر النصوص اإلعالمي  ، ت دير الجودة  تكوير - 7

 الجمالي  للنصوص اإلعالمي 

 تعلير الفرد من يعبر عن نفإله بمإلاعدة وسائي اإلعالم . - 8      

تعلير الشةةةةب  كيفي  تحديد وتفإلةةةةير وتجرب  مجموع  متنوع  من الت نيات  9

 المإلتبدم  إلنشاء محتوي نصوص وسائط

 لتعرف عل  نظري  اإلعالم وأ اف  اإلعالم .ا- 10

 للتعرف عل  تاريخ وسائي اإلعالم والث اف  اإلعالمي  11

مهةةداف التربيةة  اإلعالميةة  تتعةةدد نتيجةة  لتنوع معةةاييرهةةا  من هنةةا نري من

ونظرياتها وارتبالها بمفاهير مُخرى: كالوعي اإلعالمي, والث اف  اإلعالمي  وتركيزها 

علومات التي يتل اها لالب الجامعاتس  ال منها تجتمع في مرورة عل  الم امين والم

 كإلةةاب الجمهور المتل ي الفهر الناقد, والتحليي, واالسةةتنتاج, واالختيار لكي ما يتفق مع 

مبادئ الفرد وقيمه, واالستبعاد لكي ما يُبالف كلك, سواء عل  المإلتوى المإلموع, مو 

 الم روء, مو المكتوب, مو المرئي.

 المهاراه ايساسية للتربية اإلعالمية

تأأير وسةةةةةةةائي اإلعالم ، مما يعني منه يجب فهر  يتعرض جميع االفراد باسةةةةةةتمرار ل

الرسةةةةةةائي من يولنا، ف د يددت منظم  الرابك  الولني  لتعلير محو األمي  اإلعالمي  

NAMLE)  وهي المجموعةة  الجةةامعةة  لتعلير محو األميةة  اإلعالميةة  في الواليةةات )

 (57لمتحدة. مربع مهارات مساسي  للتربي  اإلعالمي  كالتالي :)ا

 : مواكب  سرع  المعلومات وفهمها1المهارة رقر 

ميد التحديات األول  التي نواجهها هو مواكب  سةةرع  المعلومات معدل  نتاج الوسةةائط 

وتوليعها سةةةةريع في كثير من األييان ، ال تتمتع منافذ األخبار برفاهي  الوقت بإلةةةةبب 

د ما يجبرون  الإلةةةةةةرع  التي يتوقع منها من تب ي المعلومات تتدفق  ل  جمهورها.  البا

عل  الت ةةحي  بالدق  من مجي الإلةةرع . بصةةفتنا مإلةةتهلكين ، يجب من نكون مإلةةتعدين 

لل يام بعملي  التح ق الباصةة  بنا ، خاصةة  في عالر يتر فيه اسةةتبدام مصةةكلح "األخبار 

وجب التأكيد عل  مهمي  التبالؤ والتوقف عند التح ق المزيف " دون مي  بكاء من هنا 

من مصةةةةةةةدر مةا ودعمةه بثالأة  منشةةةةةةورات موأوقة  مخرى ، يمكننةا تزويةد الكالب 

بالمهارات األساسي  والفهر بشكي مف ي لتناول محتوي الوسائط بذكاء من خالل ال يام 

ات في كإلةةةةةةر العاد بذلك ، وبأخذ الوقت لفهر المعلومات التي نتل اها ، يمكننا من نبدم

 الإليئ  الستهالكنا ومشارك  الوسائط الإلريع 

 : التح ق من المصدر )المصادر(2المهارة رقر 
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د كانت ن ال المعلومات متصةةل  بومةةو  ، مع عدد مقي من المبتدئين من المصةةدر  قديما

المبا ةةر  ل  منفذ الوسةةائط الذي كان ينشةةرها مما اآلن ، كي  ةةيء مصةةبح مكثر تع يددا 

ملحوظ عندما يتعلق األمر بالوسائط عبر اإلنترنت ، البدء باتباع الروابط سوف  بشكي

يإلةةةاعد في العودة  ل  المصةةةادر االولي  التي جاءت منها المعلومات. فإكا كانت ترجع 

 ل  يإلةةاب  ةةبصةةي عل  وسةةائط التواصةةي االجتماعي ، فالبد من النظر في الث   في 

 المعلومات قبي مشاركتها.

جميع الوسةةةةةائط ، يعد االيتفاظ بنإلةةةةةب  ايتيالي  من مصةةةةةدر ما بم ارن  وبالنإلةةةةةب  ل

ا للتح ق  المعلومات الموجودة عل  العديد من  بكات الوسائط المبتلف  فكرة جيدة دائمد

من صةةةةحتها. هي هناك اختالفات ملحوظ  بين الح ائق التي يتر مشةةةةاركتها؟ ما التحيز 

ا.من هنا  هناك؟  ويعتبر اسةةتبدام مصةةادر مخبار ولني  متعددة كمرجع فكرة جيدة دائمد

 وجب التح ق من مصدر الببر قبي نشره.

 : استكشاف الوسائط كمبدع3المهارة رقر 

توسةةةع تعريف محو األمي  اإلعالمي  ليشةةةمي  نشةةةاء الوسةةةائط. فلر يعد الجمهور مجرد 

سلبي للوسائط  شئي المحتوى النشط من خالل المشارك  عبر  -مإلتهلك  ل د مصبح من

اإلنترنت والنشةةةةر والتعليق. في كي مرة ي وم الجمهور "بالت ال" صةةةةورة لصةةةةديق مو 

 ، فإنه يإلاهر في المشهد اإلعالمي. Instagramتعليق عل  

علي المؤسةةإلةةات التعليمي  الجامعي  ودون الجامعي  ال يام بت ةةمين مدوات في الفصةةي 

عل  سبيي المثال ،  الدراسي تإلاعد عل  تمكين الكالب من  نشاء وسائكهر الباص .

تعلير الكالب كيفي   نشةةاء م الع فيديو ودمج مهارات الترميز واسةةتكشةةاف التكبي ات 

ا ألننا نمّكن الكالب من من يصةةةةبحوا مبدعين فعالين ، فإننا نلرس  واسةةةةتبدامها. نظرد

ا.  يد لذي يواجهونه يوم ئي ا ها تدفق المعلومات ال ناء  لدعمهر مأ مهارات التفكير الن دي 

ا الإلةةؤال عما قام به اآلخرون ومأنا ء  نشةةاء وسةةائكهر الباصةة  ، سةةوف يتعلمون مي ةةد

 وما الذي يإلتهلكونه وما يبتارون مشاركته.

 : فهر التحيز4المهارة رقر 

يت ةةةمن التحيز اإلعالمي ت يير الوسةةةائط بكر  مسةةةئل  يول مصةةةادر األخبار ووجه  

تحديد هذا النوع من التحيز ممر  النظر وال والب النمكي  واللل  المحمل  وما  ل  كلك.

 هام جداد و البدا ما يتر تلكيته في دورات ودروس محو األمي  اإلعالمي .

لذلك البد من  دراج التحيز الشةةةبصةةةي في دروس محو األمي  اإلعالمي . ييح يشةةةير 

سر التحيز ال مني ،  ل  المعت دات  ا با شبصي المتأصي ، والمعروف مي د التحيز ال

ا ما مو المواقف  التي لدينا والتي تؤأر عل  ال رارات التي نتبذها. هذه التحيزات  البد

تكون  ير مدرك  وليإلةةةةةةت صةةةةةةريح . قد ال نفهر من لدينا مو نعرف كيف تؤأر عل  
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مفعالنا. يؤأر تحيزنا الشةةةةبصةةةةي عل  الكري   التي نرى بها العالر وتفإلةةةةير الرسةةةةائي 

 اإلعالمي .

ر قد ي ومون بمعالج  األخبار مو المعلومات بشةةةكي وتعد مإلةةةاعدة الكالب عل  فهر منه

د في مهارات التفكير الن دي ومحو  مبتلف استناددا  ل  تحيزهر الشبصي عنصراد مساسا

األمي  اإلعالمي . من المهر تعلير الكالب منهر يرون العالر بكري   معين  اسةةةةةةتناددا  ل  

ر ، ومكياجهر. ييح يإلتكيع عوامي بما في كلك بيئتهر ، ومولنهر ، وعرقهر ، وجنإله

االنإلان ف ط رةي  العالر من خالل عينيه.  ن تصور االنإلان يتأأر بتجربته في الحياة ، 

 ونظام ع يدته ، ولفولته ، وعمره ،  لخ.

التعرف عل  انحيال االنإلةةان الشةةبصةةي ال يإلةةاعد ف ط عل  فهر نفإلةةه ، ولكنه يتيح له 

ا فهر رد فعله عل  الوسائط واآلخري  ن.مي د

ت وم التربي  اإلعالمي  عل  مجموع  من المحاور العملي  من بينها عملي  تكنولوجيا 

المعلومةةات, وااللالع والتعةةامةةي بإلةةةةةةهولةة  مع وسةةةةةةةائةةي اإلعالم المبتلفةة , والوعي 

اإلعالمي ال ائر عل  التواصةةي, واكتإلةةاب المعلومات الحيوي  واالسةةتراتيجي  الباصةة  

له, من مجي تح يق النتائج المرجوة عند تعرض لالب باإلعالم, واالسةةةةةةتبدام اآلمن 

   (58  الجامع  للرسائي اإلعالمي  الُم دم .

 (59المبادئ ايساسية للتربية اإلعالمية 

ا ن ديدا يول الرسائي التي نتل اها - ا نشكدا وتفكيرد يتكلب تعلير التربي  اإلعالمي  استعالمد

 وننشئها.

هوم محو األمي  ليشةةمي جميع م ةةكال وسةةائي اإلعالم يوسةةع تعلير التربي  اإلعالمي  مف-

 )مي ال راءة والكتاب (.

يبني تعلير التربي  اإلعالمي  ويعزل المهارات للمتعلمين من جميع األعمار. مثي محو -

 األمي  المكبوع  ، تتكلب هذه المهارات ممارس  متكامل  وتفاعلي  ومتكررة.

ين المكلعين والعةةاكإلةةةةةةين والمشةةةةةةةةاركين ينمي تعلير التربيةة  اإلعالميةة  المشةةةةةةةةارك-

 ال روريين للمجتمع الديم رالي.

يعترف تعلير التربي  اإلعالمي  بأن وسةةةائي اإلعالم جزء من الث اف  وتعمي كعناصةةةر -

 للتواصي االجتماعي.

يؤكد تعلير التربي  اإلعالمي  من الناس يإلةةةةةةتبدمون مهاراتهر ومعت داتهر وخبراتهر -

 ر الباص  من الرسائي اإلعالمي .الفردي  لبناء معانيه
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 اإل را اه المنهجية للدراسة

 منهج الدراسة :

الت  تإلةةةتهدف وصةةةف خصةةةائ   تنتمي هذه الدراسةةة   ل  الدراسةةةات الوصةةةفي  ،    

مجموع  معين  ، مو موقف معين يللب عليه صةةةةةةف  التحديد، والي ف هذا النوع من 

البحوث عنةد يةد جمع البيةانةات و نمةا يمتةد مجةالةه  لي تصةةةةةةنيف البيةانةات والح ةائق 

واسةةتبالص نتائج تؤدي  لي  مكاني   صةةدار تعميمات بشةةأن الموقف مو الظاهرة التي 

 (60ستها.)ي وم البايح بدرا

المإلةةح اإلعالمي الوصةةفي الذى يإلةةاعد عل  توصةةيف واسةةتبدمت البايث  منهج      

الظاهرة المدروس  ورصدها، والذي يعد من منإلب المناهج العلمي  ييح  نه يعد جهداد 

د للحصول علي البيانات.  د منظما  علميا

التربي  توظيف منهج وتإلةةةةةةعي هذه الدراسةةةةةة   لي وصةةةةةةف وتحديد مدى  مكاني       

اإلعالميةة  بةةالمحتوى األكةةاديمي لكليةةات اإلعالم المصةةةةةةريةة  من منظور األكةةاديميين 

وكيفي  هذا الدمج  والوقوف عل  دور األكاديميين ولرق التدري  المتبع  في توظيف 

التربي  اإلعالمي  لتشةكيي  ةبصةي  الكالب الن دي  التحليلي  ال ادرة علي  نتاج محتوي 

 مميز.

 :مجتمل الدراسة

لدراسةةةةةةة  من جميع      يات   األكاديميينيتكون مجتمع ا عاملين في كل المصةةةةةةريين ال

ومعاهد اإلعالم في الجامعات المصةةةري  الحكومي  والباصةةة   داخي وخارج مصةةةر ، 

ف منهج توظيباعتبار تلك الفئات مكثر الفئات المهني  قدرة علي تحديد مدى  مكاني  

بحكر الببرة الوظيفيةة  األكةةاديميةة  في مجةةال  يالتربيةة  اإلعالميةة  بةةالمحتوى األكةةاديم

اإلعالم ، وخلفياتها المعرفي  يول التربي  اإلعالمي  في العمي اإلعالمي وفي المجتمع 

، وماتتكلبه لبيع  العمي اإلعالمي من مهارات مهني  ومعرفي  خاصةةةةةةة ، وبالتالي 

 يد كبير بشةةأن تتنامي لديها ال درة مكثر من  يرها علي  صةةدار ميكام مومةةوعي   لي

بالمحتوى األكاديمي في  ي   ي  اإلعالم هد اإلعالم في توظيف منهج الترب عا يات وم كل

 الجامعات المصري  الحكومي  والباص   .

 عينة الدراسة :

اسةةةةةةتناداد  لي المعايير اإليصةةةةةةائي  العلمي  المتبع  في تصةةةةةةمير العينات اعتمدت       

وي صةةد بها  جراء الدراسةة  علي فئ  معين  ،وهذا  ،البايث  عل  مسةةلوب العين  العمدي 

التعمد العتبارات علمي  كوجود مدل  وبراهين من هذه العين  تمثي مجتمع الدراسةةةةةةة  

وهي من العينات  ير اإليتمالي  التي التعتمد علي البكوات الحإلابي  في اختيار (،61)

مثل  لبصائ  مفرداتها ، ويعتمد هذا األسلوب بشكي مساس علي سحب الويدات الم
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د من  30  (، وقد بلغ  جمالي عين  الدراسةةةة  العمدي62مجتمع الدراسةةةة ) اسةةةةتاكاد مكاديميا

 امعات المصري  الحكومي  والباص .العاملين في كليات ومعاهد اإلعالم في الج

 أداا الدراسة  ااتبار  ديها:

نات      يا ي  للحصةةةةةةول علي الب كأداة بحث ل  المتعم    لدراسةةةةةةة  علي الم اب مدت ا  عت

(  في **والمعلومات والتي تر عرمةةها قبي التكبيق علي بعض المحكمين األكاديميين)

مدي قدرة هذه جامعات ومعاهد اإلعالم المصةةةةةةري  الحكومي  والباصةةةةةة   للتح ق من 

 سةةةواء من واختبار صةةةدقها ومالءمتها ، لوب األداة علي قياس وتوفير المعلومات المك

،  نايي  مناسةةب  محاورها ألهداف البحح ، مو مدي تلكيتها لجوانب ومهداف الدراسةة 

 وتر اعتمادها لتصي بصورتها النهائي  لتشمي أالأ  محاور وهي :

مفهوم التربية  اإلعالمية  معةاييره و مكةانية  توظيفةه ومظةاهر تواجةةده  المحور اي ل:

 الم ررات الدراسي .بمحتوي 

  لمام  وتعريف ع و هيئ  التدري  بمفهوم التربي  اإلعالمي . المحور الثانا :

 كيفي  توظيف مفهوم التربي  اإلعالمي  بالمناهج الدراسي .المحور الثالث: 

 المقاباله المتالمقة

تر  جراء الم ابالت المتعم   مع األسةةاتذة األكاديميين في كليات ومقإلةةام اإلعالم في     

الجامعات الحكومي  والباصةةةةةة  في مصةةةةةةر وبعض األسةةةةةةاتذة المعارين بالبارج في 

، ييح تر 2019 -6-3إلا 2019-4-1جامعات يكومي  ومخري خاصةةة  في الفترة من

التي سةةةةةةيتر تناولها مأناء الم ابل ، وكلك  عداد دليي م ابل  ت ةةةةةةمن المحاور الرئيإلةةةةةة  

سها  سا ستر ادي  لعس  العلمي  التي يجب من يتر علي م بلرض الوصول  لي رةي  ا

تنةةاول منهج التربيةة  االعالميةة  مو امكةةانيةة  توظيفةةه ودمجةةه بةةالمحتوي األكةةاديمي 

 للم ررات بكليات ومقإلام اإلعالم بالجامعات المصري .

 المتالمقةإ را اه تحلي  المقابلة 

تر تحليي تإلاةالت الدراس  التي ت منتها الم ابل  المتعم   باتباع اإلجراءات المنهجي  

 في البحوث الكيفي   علي النحو التالي:

 *ال راءة الدقي   إلجابات ومفكار المبحوأين التي تر تدوينها مأناء الم ابل .

                                                 
 .م.د يإلن عماد مكاوي االستاك المتفر  ب إلر اإلكاع  والتليفزيون بكلي  اإلعالم جامع  ال اهرة -(**)

 م.د هويدا مصكفي  االستاك ب إلر االكاع  والتليفزيون وعميد كلي  اإلعالم جامع  ال اهرة.

 .م جامع  عين   –كلي  الدراسات العليا للكفول   اإلعالم وأ اف  الكفيب إلر م. د. فاتن الكنباري االستاك -

 .م.د أريا البدوي االستاك بكلي  اإلعالم جامع  ال اهرة -

 .م.م.دنشوة ع ي االستاك المإلاعد بكلي  اإلعالم جامع  ال اهرة -

 مدين  الث اف  والعلوم..م.د ماجدة مبلوف االستاك المإلاعد بالمعهد العلي لإلعالم وفنون اإلتصال م-
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*تصةةةةةنيف اإلجابات يإلةةةةةب المحاور الرئيإلةةةةة  التي ت ةةةةةمنتها الم ابل  والت  مجابت 

 بدورها عن تإلاةالت الدراس . 

*عرض النتائج وت دير رةي  لعسةةةةة  العلمي  التي يجب من يتر علي مسةةةةةاسةةةةةها تناول 

دمجةةه بةةالمحتوي األكةةاديمي للم ررات توظيفةةه ومنهج التربيةة  االعالميةة  مو امكةةانيةة  

 ام اإلعالم بالجامعات المصري .بكليات ومقإل

 نتاالج المقاباله المتالمقة 

فيما يلي نإلةةةةتعرض مهر نتائج الدراسةةةة  الكيفي  باسةةةةتبدام الم ابالت المتعم   مع       

األساتذة األكاديميين في الجامعات الحكومي  والباص  في تبص  اإلعالم من خالل 

 المحاور التالي :

عالمية مالاليرع  إمكانية توظيفه  مظالر توا دع المحور اي ل: مفهو  التربية اإل

 بمحتوي المقرراه الدراسية.

 مالالير التربية اإلعالمية  من   هة نظر عينة الدراسة -1

مجمعت عين  الدراسةةة  علي مفاهير  محددة عندما عرمةةةت لمعايير ومفهوم التربي      

االعالميةة  والتي لر تبرج عن كونهةةا مهةةارات تحليةةي ون ةةد وانتةةاج  وتفإلةةةةةةير وفهر 

ي   عايير الترب ها لم عه ،  ال من تعرمةةةةةة مي الواع م عا ئي االعالم والت لمحتوي وسةةةةةةةا

المجموعةة  االولي تنةةاولتةةه من  اإلعالميةة  ومفهومهةةا جةةاءت علي مربع مجموعةةات :

وجه  نظر تكبي ي  ونابع  من تعاملهر كأكاديميين مع الكالب، و المجموع   الثاني  

توسةةةةةعت و ةةةةةملت الجمهور العام ولر ي صةةةةةرها علي لالب المدارس مو الجامعات، 

المجموعةة  الثةةالثةة  تعرمةةةةةةةت للمعةةايير من جةةانةةب اإلعالمي مو ال ةةائر بةةاالتصةةةةةةةال،  

ع  تعرمةةةةت لها بشةةةةكي عام ولر ت صةةةةرها عل  فئ  بعينها علي النحو المجموع  الراب

 التالي:  

 المجموعة  اي لا : تنا لى المالالير من االل تالاملهم مل الطالا: 

عرفت العين  معايير التربي  االعالمي  علي  نها المهارات الت  يكإلةةةةةةبها األكاديميون 

إلةةةات الحكومي  والباصةةة  مثي لكالب اإلعالم والممارسةةةين للعمي اإلعالم  بالمؤسةةة

ال درة عل  الفهر والتفإلةةةةةةير والتحليي للم ةةةةةةامين اإلعالمي  ، والتفكير بكري   ن دي  

تمكنهر من التح ق من مصةةةةداقي  ومصةةةةدر الببر , والكشةةةةف عن مسةةةةاليب الت ةةةةليي 

اإلعالم  المبتلف  الت  تت ةةمنها النصةةوص اإلعالمي , واألخالقيات المهني  الت  البد 

 رها ف  العمي اإلعالم .من تواف

 كإلةةةاب الكلب  مهارات معرفي  ووجداني  تت ةةةمن المدخالت كما عرفها البعض بأنها 

التعليمي  المكلوب  في تكوين  ةةةبصةةةياتهر اإلعالمي  لتصةةةبح هناك مبرجات  عالمي  

 تربوي  تتعلق بمهارة  نتاج الرسائي اإلعالمي  وفق منهج علمي مدروس.



272 

بي  االعالمي  ومعاييرها ليشةةةةةةمي مع ةةةةةةةاء هيئ  التدري  وامتد تعريف البعض للتر

باالمةةةاف   لي الكالب عل   نها  كإلةةةاب الكالب وال ائمين عل  التدري  من مع ةةةاء 

سن ال  مهارات التعامي مع وسائي االعالم والوسائط المتعددة  60هيئ  التدري  فوق 

اعالمي و مهارات ، فالبعض ال يجيد اسةةةةةةتبدام التكنولوجيا الحديث  إلنتاج محتوي 

مت ةةدمةة  لتل ي محتوي االعالمي وتحليلةةه والن ةةد والتفإلةةةةةةير والتي تةةدرس في كليةةات 

االعالم بمفهوم المهارات المت دم  لصناع  الرسال  االعالمي  وتل يها بلرض الوصول 

 ل  وسائي اإلعالم و تحليي المحتوى وت يير الرسائي و  يجاد وسائي للتعبير عن الذات 

ي  عداد مدرب اعالمي علي مهارات التربي  االعالمي  للير المحترفين والتواصةةةةةةي م

 مو  ير الدارسين.

باالمةةةةةةةاف   لي مإلةةةةةةةاعدة الكالب عل  تكوير فهر مإلةةةةةةتنير ناقد ألدوات اإلعالم، 

واالستمتاع بكيفي  عملها وكيفي  بنائها للرسال  و نتاجها للمعن  وهي مكثر من معارف 

و اسةةةةةة  الن د الفن  واالعالم  والللوى   مي االعالمومهارات وقير و فهر لري   ع

ل  والفن والن د مي  والربط بين الل عا ي  الت مي  عمال الع ي الن دي وتوعي  جيي بكيف

بوعي وبرةي  ن دي  للم ةةامين االعالمي  الم دم  له واالتي يتعرض لها مي هي ال درة 

 علي التحليي واالستنبال والن د. 

ي  اإلع فالترب نا  م  من المفترض ان من ه عا م  تعلير  ي  جزء ال يتجزم من منظو الم

تُعن  معاييرها بتهيئ  األفراد للمشةةةةةارك  كصةةةةةانعي  عالم ومشةةةةةاركين في مجتمعات 

افترامي  في موء فهر ألخالقيات الوسيل  و مخالقيات المجتمع، من المفترض كذلك 

شئ  الموالن  الم  إلؤول ، والعمي الجماعي،من تإلاعد معايير التربي  اإلعالمي  عل  تن

 وربط المنهج الدراسي بالحياة الواقعي .

 المجموعة  الثانية : تنا لى المالالير من االل الجمهور الالا   المجتمل

ككرت العين  من التربي  اإلعالمي  تكإلةةةةةةب الجمهور العام قدراد من المهارت الت       

لك من خالل   ئي اإلعالم، وك له مع وسةةةةةةةا عام د في ت يا جاب د  ي يا عال ومتل  له واع وف تجع

اكإلابه مهارات تعمي عل  فهر وتفإلير مسلوب عمي وسائي اإلعالم ، وال درة عل  ن د 

تيار والتعامي الواع  مع محتوي وسةةةائي اإلعالم, وال درة الم ةةةامين اإلعالمي ، واالخ

عل   نتاج الم ةةةةامين اإلعالمي  بأسةةةةلوب به قدر من األسةةةة  المهني  بما يتفق وأ اف  

 المجتمع.

كما  ن التربي  االعالمي  تنمي لدي الجمهور مهارة  دراك مهداف ال ائر باالتصةةةةةةال   

عالم لها تأأير عل  الفرد والمجتمع ألن سةةةةواء المعلن  و ير المعلن  ، ومن وسةةةةائي اإل

الرسةةال  اإلعالمي  هي رسةةال  ال ائر باإلتصةةال للجمهور ولها مبعاد سةةياسةةي  وتجاري  

 و يرها وبالتالي فالتربي  االعالمي  قادرة علي: 

يماي  الموالن من األأار الإلةةةةلبي  لوسةةةةائي اإلعالم المبتلف ، بداي  باأللفال سةةةةواء  -

صةةةودة مو الكامن   ، مويماي  الكبار من التأأيرات الم صةةةودة ، وصةةةوالد التأأيرات الم 
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لحماي  المجتمع من اإلختراق الث اف  و الإلةةةياسةةة  واإلعالم الت ةةةليلي والشةةةائعات ف  

 لمن يروب الجيي البام .

يمةةايةة  الموالن والمجتمع من مأةةار عةةدم قةةدرة الفرد عل   نتةةاج محتوى  عالم   -

 لصحف .صحيح ف  عصر الموالن ا

يماي  يق الفرد ف  المعرف  والوصةةول  ل  المعلوم  والحق ف  التعبير ف  ظي بيئ   -

 اتصالي  متوالن  ومإلتبدم واع.

تنمي  ال درة الن دي  لدى الفرد ف  التعامي مع الوسةةائي المبتلف  واختيارها ف  مةةوء  -

 وعيه بأهدافها وايتياجاته.

 ةةةباص مؤهلين وامكانيات مادي  تإلةةةمح له من تنمي  قدرة الفرد وتدريبه من خالل م -

د للرسال  اإلعالمي  ولي  مإلت بالد ف ط.  يكون منتجا

د من ممارسةةةةةةة  ي وقه  - تدريب الموالن وتمكينه وفق خك  مدروسةةةةةةة  محددة لمنيا

 الإلاب   الت  يكفلها الدستور.

 المجموعة  الثالثة : تنا لى المالالير من االل اإلعالما أ  القاالم باالت ال

ب  لالعالميين بأنها مجموع        يصةةةةةةرت العين  معايير التربي  االعالمي  بالنإلةةةةةة

المبادئ والتصةةةةةةرفات واالخالقيات والبيارات المعنوي  المنول  ب ةةةةةةمير اإلعالمي 

 وتشمي واجباته نحو المجتمع واألفراد ومؤسإلته، وكذلك ي وقه.

 المجموعة  الرابالة : تنا لى المالالير بشك  عا 

 العين  معايير التربي  االعالمي  بشكي عام في الن ال التالي :يصرت 

  دراك مرايي  نتاج و عداد الرسال  اإلعالمي .-

  دراك من الرسال  اإلعالمي  يتر معالجتها بواسك  م كال ووسائط معين .-

 اتباك ردود مفعال معين  مد المؤسإلات اإلعالمي  التي تبح مواد مارة.-

 وسائي االعالم الحديث  والوسائط االعالمي  بشكي ن دي.  كيفيه التعامي مع-

ال درة علي الحكر علي الم ةةةةةةامين االعالمي  واالسةةةةةةتفاده منها في العملي  التعليمي  -

 واالكاديمي .

  يجاد وسائي للتعبير عن الذات والتواصي. -

 الدراسية  التربية اإلعالمية فا محتوي المقرراه منهجمدى توظيف  -2

التربي  اإلعالمي  في محتوي  نهجتوظيف متمت مناقشةةةةة  عين  الدراسةةةةة  يول محور 

الدراسةةةةةةي  بالكلي  ومظاهر تواجد هذا المفهوم مأناء التدري  وفي محتوي  الم ررات
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الم ررات ، وتعرمةةةةةةت عين  الدراسةةةةةة  لتوظيف مفهوم التربي  االعالمي  من جانبين 

ض ف في المؤسإلات التعليمي ، والثاني عرمبتلفين االول عرض للواقع الفعلي للتوظي

 للشكي االمثي لهذا التوظيف في المؤسإلات التعليمي  علي النحو التالي: 

:ككر بعض مفراد العين   نه يوجد توظيف لمفهوم التربي  اإلعالمي   من  الجان  اي ل

خالل ت مينها كم رر دراس  منفصي ي وم بدراسته الكالب خالل فصي دراس  ف ط 

 ك ف   لار التكوير للوائح المحددة والمنظم   للمواد الدراسي  .وكل

:ككر  نةةه يتر توظيف التربيةة  االعالميةة  بهةةذا المفهوم في الم ررات الجةةانةة  الثةةانا 

د من مهداف الم رر لتنمي  قدرات  االعالمي  ، وقدال يكون بنف  المإلمي ولكنه يعد هدفا

 م  الم رر في يد كاته التحليي الن دي لم مون وسائي االعالم لبد

كما مكد البعض  نه يتر تدري  م رر منفصةةةةةةي يحمي اسةةةةةةر التربي  اإلعالمي  بشةةةةةةكي 

نظرى دون االهتمةةام بةةأى تكبيق عمل  يإلةةةةةةةةاعةةد عل  خلق وع  ي ي ي من خالل 

 العرض والمشارك  والتفاعي والتحليي وهو الهدف الح ي ي لهذا الم رر.

االعالمي  يتر بشةةةةةةكي محدود عل  مإلةةةةةةتوى  في يين ككر البعض  ن توظيف التربي 

المؤسةةةإلةةةات التعليمي  ، ألن فكرة دمج مفهوم التربي  االعالمي   ير يامةةةرة في كهن 

 المحامر مأناء تصمير المحتوي العلمي المنول به.

ومكد  بعض مفراد العين  من توظيف مفهوم التربي  اإلعالمي  ي تصةةةةةةر علي م ررات 

ات التربي  النوعي  بشةةكي كبير، ييح تبصةة  العديد من مقإلةةام اإلعالم التربوي بكلي

المواد لتدريإلةةها للكلب  تتعلق بهذا المفهوم، مما كليات اإلعالم واألقإلةةام بكليات اآلداب 

 يكاد يبتفي مفهوم التربي  اإلعالمي  بهذه الكليات واألقإلام.

الم ررات كما م ةةارت عين  الدراسةة   لي من هناك مةةعف في دمج التربي  اإلعالمي  ب

الدراسي  ولر يظهر  ال بعد اللجوء  لي التعلير عن بعد، وهذا ال عف يأتي نظراد لحداأ  

د.  مفهوم التربي  االعالمي  والتربي  التكنولوجي  نإلبيا

 مظالر توا د مفهو  التربية اإلعالمية  فا محتوي المقرراه -3

تعرمت العين  لمظاهر تواجد مفهوم التربي  االعالمي  علي جانبين األول في محتوي 

   -الم ررات ، والثاني بشكي عام لنشر المفهوم و جاءت اجابات العين  كالتالي:

يوجةةد م رر دراسةةةةةة  للتربيةة  اإلعالميةة  في   فا محتوي المقرراه الجةةانةة  اي ل:-

 الالئح  جديدة  

 ت الدراسي  ف ط التي تركز عل  معايير التربي  االعالمي .يوجد في بعض الم ررا

ك  عملا لنشةةةةةةر المفهو : - ثانا:بشةةةةةة ن  ال جا يدان  ف   -ال تدريب الم من خالل ال

مي موجود المدارس المبتلف  ومن خالل عمي بعض الل اءات والندوات مع الكالب  

د/  كدا/بلرض تمكين الكالب ليصةةبح مإلةةتهل في الن ا ةةات وفي التدريب العملي مإلةةتبدما
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د للرسةةائي اإلعالمي  بكفاءة و قدرة عل  تمييز عناصةةر العمي اإلعالمي الجيد،  أر منتجا

وليادة قدراته عل  االتصةةةةال والتعبير، وتمكينه من التعامي الت نيات الحديث  في التعلر 

 و العرض .....الخ

يةة  م التربفي يين ككر بعض مفراد العينةة   نةةه اليوجةةد في الم ررات توظيف لمفهو

 االعالمي  والبحوث االعالمي  تركز علي المفهوم النظري مكثر من التكبيق

إله دون االن بشكي يفرض نفيتر توظيف مفهوم التربي  اإلعالمي  بينما مكد البعض  نه 

وجود مادة اساسي  ودون وجود جزء في محتوي مادة اساسي ، فالبد من يكون مإلت الد 

ملزم  لمرجعي  منهجي  يرجع لها الكالب ويتعرف عليها  بمادة اساسي  لتكون ن ا ات

 بشكي اساس 

االمر كله يتوقف علي ع ةةةةو هيئ  التدري  وهو من يدرس التربي  االعالمي   كا كان 

يامالد لرةي  ن دي  يإلةةتكيع من ين ي هذا بشةةكي تكبي ي للكالب لذلك نحتاج  لي تكبيق 

ا من المدرس    يتي الجامع .منهج التربي  االعالمي  بدءد

 ميفية دمجها:التربية اإلعالمية فا المقرراه الدراسية  منهج   توظيف دمج -4  

ي   ن  يول مف ةةةةةةل ناقشةةةةةةة  العي ي  االعالمي  في الم ررات  وتوظيف دمجعند م الترب

بكليات ومقإلةةةام االعالم بالجامعات المصةةةري  مإلةةةت ي  م ررالدراسةةةي  مم  فصةةةلها في 

  محاور:ان إلمت اآلراء علي أالأ  

:ككر بأنه من األف ي من تكون التربي  اإلعالمي  م رر دراس  منفصي  المحور اي ل

عن المواد الدراسةةةةةةي  األخرى مي في مناهج محددة بكليات ومقإلةةةةةةام ومعاهد اإلعالم 

الحكومي  والباص ، مع التكبيق العملي عل  باقي التبصصات والم ررات الدراسي  

العملي وتبرج قوافةةي الجراء تةةدريبةةات عمليةة  في  األخرى، مي تةةدخةةي في التةةدريةةب

مماكن متنوع  مع الذين يصةةةنعون محتوي  ير ايترافي و ي وم بدراسةةةتها الكالب قبي 

عالقات عام  ( لمرة وايدة  - كاع  وتليفزيون -التشةةةعيب لعقإلةةةام المبتلف  ) صةةةحاف 

 لب ا لل واعد المنظم  لكي مكان. 

لعين  من يتر دمجها بشةةةةةكي مبتصةةةةةر ومحدد مع ف ةةةةةي بعض مفراد ا: المحور الثانا

 يرها من مخالقيات ومعايير ومإلةةةةةةئوليات اإلعالم مع مواد كالتربي  الولني   ةةةةةةأنها 

إلها مبررين كلك  سي  الت  يتر تدري إليا لمفاهير بأن التعلر المرتبط بفهر ا أن الح وق ال

ي  االنت هي من عمل يد يإلةةةةةة جد هذه والمهارات المحيك  بمجتمع المعلومات ال فاع من 

 التكنولوجيا وجعي التعلير مداة فاعل  لصالح يياة األفراد والمجتمعات.

اإلعالمي  منها تعتبر الكري     رراتالتربي  اإلعالمي  في الممنهج وكان تبرير دمج 

األمثي لتح يق اإلسةةةةةتفادة ال صةةةةةوى منها، ويعود كلك  ل  مفهوم التربي  اإلعالمي  في 

عن  بكفاءة األفراد في  نتاج الرسةةةةةال  اإلعالمي  بوجه عام، ،  ةةةةة ه التكبي ي و الذي ي



276 

د ال  د جافا د نظريا ومن أر فإن فصلها سوف يجعلها مفهوما جامددا ال يبرج عن كونه علما

 يدري الكالب ما يفعي به عند تبرجه مو كيف يفيده فعالد في مجال عمله.

  : من تكون التربي  االعالمي: ككر بأنه من االف ةةةةةي الجمع بين البديلينالمحور الثالث

األخرى، كتكبيق عملي، بمعني   رراتمنفصةالد لكن انعكاسةاته يامةرة في الم م رراد 

ث  كيفي  التعامي مع وسائي االتصال الحديد م رر مإلت ي للتربي  االعالمي  يعن  بوجو

ز مكثر كبشةةكي ن دي تحليلي وااالسةةتفادة منه في العملي  التعليمي  والحياة العملي  مي ير

يةةة  الترب ومنهج علي المعةةةايير المرتبكةةة  بةةةالمفهوم وفي نف  الوقةةةت تفعيةةةي مفهوم

اإلعالمي  ممن الم ررات التي تتكلب التفاعي الن دي والتحليلي للم امين االعالمي  

 االلكتروني  والت ليدي . 

ومكةد بعض م راد العينة  علي من يكون لةدي ال ةائر بةاالتصةةةةةةةال )االكةاديميين( وعي 

لديه وعي با لتربي  االعالمي  فهو من يرسةةةةةةةي المفهوم ويكب ه مع الكالب من يكون 

 بالمفهوم وكيفي  ممارسته.

فأعربت العين  من يكون كلك من خالل تبصةةةي  بعض ال وانين  أما عن ميفية الدمج

التربي  اإلعالمي  في الم ررات الدراسةةةةةةي  ويكون منهج واللوائح التي ت ةةةةةةمن دمج 

 لجامعات هو الجه  المإلئول  عن كلك.المجل  األعل  ل

علي من يتر الدمج ف  اهداف كي م رر وتبصةةةةةةي  جزء لها ويكون ف  هيئ  تدريب 

ها تكون نه من االف ةةةةةةةي ان ف  كي  م رراد  عمل  اكثر من مجرد مفهوم نظرى  كما  

 الكليات مثي م رر الحاسب اآلل . 

 بمفهو  التربية اإلعالمية.المحور الثانا : إلما    تالرلف عضو ليدة التدرل  

 تالرلف عضو ليدة التدرل  بمنهج التربية االعالمية  -5

ي   تدري  بمنهج ومعايير الترب ئ  ال هي يتر تعريف ع ةةةةةةو هي ن   ناقشةةةةةةة  العي عند م

االعالمي  مجمعت  نه ال يتر تعريفه به ييح  نه م رر جديد ، ويعد تبن  المؤسةةةةإلةةةةات 

المفهوم الباص بالتربي  اإلعالمي  , ويليها ع ب الجامعي  له خكوة وبداي  لنشةةةةةةر هذا 

كلك التوسةع فيه، ولكن كلك يعتمد عل  المهارة الشةبصةي  لل ائر بالتدري  ف  ي ةور 

ها  ندوات ودورات ف  هذا اإللار سةةةةةةواء عل  المإلةةةةةةتوى المحل  مو العرب  ت وم ب

 مؤسإلات تعليمي  مخرى لديها خبرة ف  هذا المجال.

العين  من ع ةةةةةو هيئ  التدري  من واجبه االلالع وال ينتظر في الوقت نفإلةةةةةه مكدت 

التعريف من مقرانه، لكن المشةةكل  من اللالبي  تكلع وتدقق عندما تكلف بتدري  المادة، 

مما بعض  االسةةةةاتذة  فيتحدأون بالمبادىء العام  المعروف  ولي  بشةةةةكي دقيق، مما  كا 

د لم ررات تربوي  و سةةةةةيكولوجي  بجانب الم ررات كان ع ةةةةةو هيئ  التدري  دارسةةةةةا

اإلعالمي س يكون بذلك مؤهالد بدرج  كافي  للتعامي مع م رر التربي  اإلعالمي  فهو من 

 ي وم بالتعريف ولي  العك .
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ئ  التدري  يتعرف عل  المنهج كونه  وعلي نحو واقعي ككرت العين  من ع ةةةةةةو هي

ربي  ض توافر اسةة  التم رر دراسةة  وفق لوائح المؤسةةإلةة  التعليمي ، بينما من المفتر

اإلعالمي  لدي األكاديمي ألن مهمته تنمي  قدرات الكالب الن دي  عند التكبيق العلمي 

للمةةادة العلميةة  التي ي ةةدمهةةا سالن التربيةة  اإلعالميةة  بهةةا ن ةةال مإلةةةةةةتحةةدأةة   كثيرة في 

الدراسةةةةةةات الجديدة التي تناولت التربي  االعالمي ، وألن األكاديمي جزء ال يتجزم من 

المنظوم  ككي، فهو المحك  األكثر أ   و مهمي  لدى الكالب، والذي يإلةةةةةةةاعد بوعيه 

 الشبصي في تنمي  وبلورة وعي ومهارات لالبه.

البالص   نه ال يتر تعريف ع و هيئ  التدري  بمنهج التربي  االعالمي  ، نما يتعرف 

واجبات  عل  المنهج كونه م رر دراسةةةةةة  وفق لوائح المؤسةةةةةةإلةةةةةة  التعليمي ، لكن من

 االكاديمي االلالع علي المنهج ليؤهي بتدريإله وممارسته.

ميفية تالرلف عضةةو ليدة التدرل  بمنهج التربية االعالمية  مث  د راه تدرلبية  -6

  أ  ند اه(

تحدث البعض عن كيفي  تعريف ع ةةةةةةو هيئ  التدري  الفعلي  بمنهج ومعايير التربي  

 ع االمثي لهذه الكيفي االعالمي  ،والبعض االخر تحدث عن الوم

ستعان  بممارسين مو  الوايل الفاللا : ال توجد مي  دورات تدريبي  لعكاديميين مو يت  ا

 توفير ما تحتاجه تلك المادة من تبصي  ساعات للممارس  العملي  .

يتر تعريف ع ةةةةةةو هيئ  التدري  بمنهج ومعايير التربي  اإلعالمي  من خالل  إنما 

الكتاب الدراسةةة   كا  وجد الم رر، ومن خالل قراءاته الشةةةبصةةةي  ف  هذا المجال, مو 

من خالل الندوات مو المحامةةةةرات مو الدورات التدريبي  وورش العمي الت  يشةةةةارك 

 بها. 

 ومجالإلها مايلي : يجب علي  دارات الكليات الو ل االمث :

عمي ن ا ةةات مصةةلرة مع متبصةةصةةين وممارسةةين والبروج منها بمحاور مسةةاسةةي  -

لمنهج التربي  االعالمي  كحي مولي وعاجي ليتر اقرارها علي الفورس ألن  عداد األستاك 

مكاديميدا موالد هي مريل   ةةديدة األهمي  والبكورة ،ولذلك تولي الجامعات في البارج 

ا  ديدد  سنوات قبي من يجال ع و هيئ  التدري  اهتمامد إلتلرق  ا بذلك، في مريل  قد ت

ألداء مهم  التدري ، أر  ن المتابع  الدوري  لمإلةةتوى تكور األسةةتاك، وما يكتإلةةبه من 

علر وما ينتجه من معرف  في مجاله هي األخرى عملي  هام  مإلةةةةةةئول  عن لبيع  ما 

 سي دمه لكالبه.

تدريإلةةةةةةه ،ومصةةةةةةادر متنوع  مثي ندوات كثيرة عن  وجود م رر اجباري للكلب  يتر-

 مفهوم التربي  االعالمي  
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بعد كلك تأتي عمليات اإلأراء المإلةةةتمر الذي ي دم لع ةةةو هيئ  التدري  سةةةواء عبر  -

مكان عمله، مو عبر جهوده الشةةبصةةي  من ي ةةور الدورات التدريبي  المكثف  للتعرف 

لذاتي  لع ةةةةةةو هيئ  التدري  ،وي ل ات ن اش مركزة وع د  ةةةةةةراكات علي ال راءة ا

والندوات التث يفي  المعني  باالسةةةةةةتبدام األمثي للم ررات الدراسةةةةةةي  ككي من جه ، أر 

توظيف وسائي اإلعالم بشكي مكثر مثالي  من جه  أاني ، بجانب ورش العمي وال وافي 

االعالمي  للدارسةةةةةةين لزيارة المدارس والجامعات وليارة صةةةةةةناع ال رار في مراكز 

شةةةباب مو النوادي االجتماعي  مي االماكن التي يوجد فيها صةةةانعو المحتوي مو دعوة ال

المؤأرين علي وسةةةةةةةائي التواصةةةةةةةي االجتماعي )الإلةةةةةةو ةةةةةةيال ميديا ( لهذه الندوات 

 والمؤتمرات وورش العمي.

المشةةةةارك  بأوراق بحثي  متبصةةةةصةةةة  في المؤتمرات العلمي  الدولي ، وهو الإلةةةةبيي  -

اديمي وخبراته العملي  ،و ت ةةةمن  لمامه  بالجوانب الفني  المبتلف  لزيادة مهارات األك

 لمفهوم التربي  اإلعالمي .

مدي إلما  أعضةةةةةةا  ليدة التدرل    القاالمين علا تطولر   تحدلث المقرراه  -7  

  لتربية االعالمية الوايل الفاللا(منهج االدراسية بايس  الاللمية ل

ككر بعض مفراد العين  من االلمام مةةةعيف الي يد كبير بأهمي  التربي  اإلعالمي  ومن  

منهجها  ير مدرج في كي الم ررات وقد يوجد في بعض الم ررات ف ط، ومن كثيراد 

ي   ته الفرد بأهمي كاف  يه ليإلةةةةةةوا عل  وع   تذة كلك الم رر مو ال ائمين عل من مسةةةةةةةا

مو المؤتمرات الت  ع دتها اليونإلةةةةةةكو ف  هذا  والمجتمعي  ،مو تجارب الدول األخرى

 المجال.

كما ككرت العين  منه بدم يحدث تحإلةةةةةن خاصةةةةة  فيما يتر تدريإلةةةةةه باللل  األجنبي  ألن 

مراجع التربي  اإلعالمي  كثيرة باإلنجليزي ، مما العربي  فاألبحاث تعتمد علي بع ةةةةةها 

 البعض مع  ياب األمثل  العملي  من الواقع.

ويتفاوت  لمام مع ةةةاء هيئه التدري  يإلةةةب قدراتهر الشةةةبصةةةي  ولبيع  الم رراتس 

 فهي محددات مساسي  لعملي  تكوير وتحديح الم ررات 

وككر البعض منةةه قةةام بتةةدري  م رر التربيةة  اإلعالميةة  فةةاجتهةةد قةةدر اإلمكةةان ف  

يما ني  فمحامةةةةةةراته بالربط  بين الجزء األكاديم  والواقع التكبي   للممارسةةةةةة  المه

يب  التربيةة  اإلعالميةة  , والعمةةي ب ةةدر اإلمكةةان عل  تكوير مهةةارات الكالب من 

ها  ناول ي  اإلعالمي  عل  الم ةةةةةةةامين اإلخباري  الت  تت خالل التكبيق لمهارات الترب

 وسائي اإلعالم.

بينما قال بعض مفراد العين   نها مإلةةأل  كاتي ، الواقع الفعلي يشةةير  لي كي فرد مإلةةت ي 

ماماته الذاتي  ،مى  ن المهتمين بومةةةع المحتوي االعالمي علي وسةةةائي التواصةةةي باهت

 هر المهتمون بموموعات التربي  االعالمي ،
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بينما مكد البعض منه لر يتر الن اش يول التربي  االعالمي  كم رر ومفهوم ويعتبر من 

 فاهيرالمفاهير المإلةةةةةةتحدأ  ،ومن عملي   عداد اع ةةةةةةاء هيئ  التدري  تتإلةةةةةةلإلةةةةةةي بالم

المرتبك  بالتربي  اإلعالمي ، وتبدم في مريل  مبكرة من عملهر، وبالتالي فإن تجاهي 

هذه العملي  من التكوير و التأهيي يؤدي  ل  مةةةةةةحال  مإلةةةةةةتويات المعرف  الناقدة و 

 المحلل  والواعي  فعليدا بما يإلمح لها بن ي خبراتها للكالب.

ها مةةةعيف بشةةةكي ملحوظ، و ن هذا يتر بشةةةكي مي  ن االلمام بالتربي  االعالمي  ومهميت

 فردي المؤسإلي.

تز لةةد مالفا الكتةة  الجةةاماليةةة بماتةةةةةةر عن ميفيةةة  تنةةا لهةةا لمفهو  التربيةةة  -8

 اإلعالمية.

عند مناقشةةةة  العين  عن كيفي  تزويد مؤلفي الكتب الجامعي  بمؤ ةةةةر عن كيفي   تناولها 

ر عن الواقع الفعلي والبعض االخلمفهوم التربي  اإلعالمي  تعرض بعض مفراد العين  

 تعرض للكري   المثلي كما يلي:

يتر لريةةه كمفهوم و، و نمةةا يتر :اليتر تزويةةد مؤلفي الكتةةب بمؤ ةةةةةةر  الوايل الفاللا

عرمةةةه بشةةةكي نظرى يتناول التعريف واألهداف ومؤ ةةةر ل ياس فعاليته وقدرته عل  

 لمفهوم التربي  اإلعالمي . تح يق الهدف المكلوب

:تعرمةةةةةةةةةت العينةةة  للكري ةةة  المثلي لتزويةةةد مؤلفي الكتةةةب المثلا الطرلقةةةة

الجامعي )االكاديمين واسةةةةةةاتذه الم ررات ( بمؤ ةةةةةةر عن كيفي   تناولها لمفهوم التربي  

 اإلعالمي  من واقع نتائج الدراسات العلمي  من خالل:

ح إلةةةةةةع د الدورات التدريبي  وورش العمي و الندوات التث يفي  ، و مدادهر بنتائج م-

 استبدام تكنولوجيا االتصال والمعلومات في التعلر عن بعد.

اجتماع ألع ةةةةةاء هيئ  التدري  مع مإلةةةةةئول الجودة مو وكيي الكلي  لشةةةةةئون التعلير -

 لشر  مساس لمفهوم التربي  اإلعالمي  لمن ال يعلمها وعرض لمحتوي هذا المؤ ر. 

، والن ال األسةةةاسةةةي  المكلوب يرسةةةي السةةةاتذة المواد بيان بأهداف المواد المكلف بها -

توافرهةةا بةةالمحتوي لتح يق الهةةدف التعليمي من الم رر بمةةا فيهةةا مةةا يتعلق بةةالتربيةة  

 اإلعالمي .

توجيه المؤلفين  ل  عناصةةةةةةر التربي  اإلعالمي  وربكها بكي ن ك  بناقشةةةةةةها الكتاب/ -

ي عام كالمنهج بما ي ةةمن تكبي ها بشةةكي عملي في محتويات الكتاب، وبما ينعك  بشةة

عل  التوجةةه تةةدريجيةةا نحو الجوانةةب التكبي يةة  للعلوم و االجتمةةاعيةة  منهةةا عل  وجةةه 

البصةةةةةةوص بما يربكها بالفعي بمشةةةةةةكالت المجتمع و يكر  لها يلوالد فعلي  قابل  

 للتكبيق كما تعلمها الكالب.
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مةةةبط مؤلف علم  يجمع آراء عدد من المبتصةةةين ف  اإلعالم والتربي  ببصةةةوص -

 اإلعالم  والتربي  اإلعالمي  والن د اإلعالم الوع  

وفي كات االلار م ةةةةةةةارت عين  الدراسةةةةةةة   لي منه  كا كان الكتاب في م رر يحتمي 

الحديح عن التربي  االعالمي  فمن الممكن اال ةةةارة  لي  نه من المفيد جدا الحديح عن 

يرسةةةي  صةةةناع  المحتوي ومهارات تل ي الرسةةةال  من مصةةةادر متنوع س ألن المصةةةدر

معلومات بكرق كثيرة جداد مثلما يرسةةةي الفنانون والإلةةةياسةةةيون ورجال معمال رسةةةائي 

لالعالميين يتناولونها في برامجهر عن لريق وسةةائي التواصةةي االجتماعي،  وهذا في 

 يد كاته تربي   عالمي  لكنها مت دم  جداد لإلعالمي مو صانع المحتوي.

نادراد من يكون هدفها ت دير رةي  ن دي  في  وم ةةةةةةارت العين  من معظر الكتب الجامعي 

محتواها،  نما المحتوي تر تصةةةةميمه للرض الكإلةةةةب المادي وقلما توجد كتب تعرض 

لمنهج ن دي لرةي  معين ، وانما معظمها تر تجميعها من خالل قراءات وترجمات لن ي 

 الصورة األجنبي  وليإلت في  لار الإلوق المحلي والصحيح

 ني رةي  منهجي  فكري  مأناء عرض محتوي الكتاب .مي من األصح هو تب

 المحور الثالث:ميفية توظيف مفهو  التربية اإلعالمية بالمنالج الدراسية.

  .ميفية  تنا ل الكت  لمفهو  التربية اإلعالمية الدال علتماتر المحتوي  -9

تحدأت العين  بشةةةكي عملي مجمي عن محتوي المؤ ةةةر أر عرمةةةت للمحتوي بشةةةكي 

 علي النحو التالي : مفصي

في البداي  يجب اإلهتمام بعرض صةةةةةور تومةةةةةيحي  وروابط بشةةةةةك  مجم   عملا: 

لمواقع تح ق من األخبار والصةةور، واالهتمام بالجانب العمل  التكبي    يؤهي الكالب 

مو الفرد عل  التعامي بشةةةةةةكي ن دى وواع ومنتج لم ةةةةةةمون  عالمي يتوافق مع كونه 

سةةةةهول  االنتاج بأبإلةةةةط الوسةةةةائي ويتر ت ييمه بجانب الشةةةةق  دارس  عالم موالد ف  ظي

 النظرى .

 البد من التأكيد علي:  بشك  عملا

الهدف من الم رر / المهارات المإلتهدف  منه / اساليب تعلير هذه المهارات / نماكج من 

العملي  مت ةةةةمن المهارات المكتإلةةةةب ) التحليي الن دي للم ةةةةامين االعالمي   وربكها 

 ت سواء كان م رر رئي  للتربي  االعالمي  مو م ررات مخري تتكلب كلك .بالم ررا

  بشك  أمثر تف يالً:

المحتوي مجموع  تعريفات أر الوصةةةةول لتعريف  ةةةةامي للمرايي المبتلف  واإلنتاج -

المحتوي يكون علي مإلةةةةتويين: مإلةةةةتوي  مت دم  لدراسةةةةي -بأ ةةةةكاله المبتلف  والتل ي 

أان وهو مإلةةةةتوي المعلومات العام  والذي يمكن  اإلعالم المتبصةةةةصةةةةين ،ومإلةةةةتوي

 التحرك به موالد علي مإلتوي  ير مكاديمي.
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 بعد التعريف نذكر مساليب العمي والتكبيق- 

أر مهارات التفكير ومهارات االرسةةةةال واالسةةةةت بال ومهارات التعامي مع الوسةةةةائط  -

صناع   مإلتوي المهارات وعلي الت ني  مى مهارات علي مإلتوي االرسال والتل ي وال

 المعرفي  والذهني  والعام  والمهني  ومن يكون هذا متح  ا علي مإلتوي المحتوي

من تكون هناك اسةةةةةةتراتيجيات تعلر لتكبي ها بشةةةةةةكي عملي تإلةةةةةةاعد علي دعر مفهوم -

فاهير التحليةي  ي  م هدف المرجو من تنم ي  لتح يق ال ي  بصةةةةةةورة عمل ي  االعالم الترب

خالل اسةةةةةةتراتيجي  الصةةةةةةفوف الم لوب  وتبادل االدوار والتفإلةةةةةةير الن دي وكلك من 

 والعصف الذهني وتنمي  عوامي  بصي  عند الكالب .

التواصةةةةةةي والتفاعي المإلةةةةةةتمر والمشةةةةةةارك  بالرمي ومن يتر النظر للكالب علي  نه  -

مإلةةةةةت بي نشةةةةةط مي نظرة ايترام ع ةةةةةو هيئ  التدري  لع ي وفكر الكالب ومنه يحكر 

ير مع اإللتزام بال  عمي ع له وتكون عالق  قائم  علي االيترامويفإلةةةةةةر ويحلي اي  نه ي

 .والمعايير التربوي 

نمط التوعية ايفض  للطالا بألمية  ألداف  أس   مجااله   ساال  التربية  -10

 فا انجاح نشاياه المجتمل المدنا اإلعالمية  د رلا 

ي ومجاالت ووسائ  ن نمط التوعي  األف ي بالنإلب  للكالب فيما يب  مهداف ومس 

 التربي  اإلعالمي  ودورها ف  نجا  نشالات المجتمع المدن   يتر من خالل:

الجمع فيما بين المحامةةةةةرات والندوات والمنشةةةةةورات والكتب العام  والدراسةةةةةي  ,  -

ومي ةةةةةةا من خالل ورش العمي الت  تعتمد عل  جزء نظرى وتدريب عمل  لمهارات 

 ب  مؤسإلات المجتمع المدن .التربي  اإلعالمي  وخاص  فيما ي

مع متبصةةصةةين سةةواء  عالميين مو خبراء التكنولوجيا،  ن ا ةةاتاالهتمام بالل اءت وال-

التعاون مع الجامعات الت  بها  مكانيات مكثر تكوراد كالجامع  األمريكي  مو المؤسإلات 

 الباص  المعني  بالتدريب كدويتش فيله.

لمحامةةةرات والمنشةةةورات والكتب يعتبر اسةةةتبدام اسةةةلوب االتصةةةال المبا ةةةر في ا -

مدوات ناجح  في  يصةةةةةةال التوعي  الاللم  للفئ  المإلةةةةةةتهدف ، وتأتي يإلةةةةةةب نوعي  

الجمهور المإلتهدف وخصائصه )ريف، ي ر(، جامعات يكومي  او خاص ، مإلتوى 

 دخي مرتفع مو منبفض ..  لخ

تار فيها عرض ممثل  عملي  في المحامةةةرات وومةةةع الكالب في مواقف عملي  يب - 

 خيارا مخالقيا يميزه عن الموالن العادي  ير الدراس لإلعالم.

ت ةةةةمين الم ررات لمفهوم التربي  االعالمي  والتدريب العملي لها كجزء من الم رر  -

الن كلك سةةةيتر بشةةةكي  لزامي علي الكالب وبعد كلك يإلةةةتفيد منه في منشةةةك  المجتمع 
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ملي  وليإلت النظري  والمتحكر هو االكاديمي المدني  مع التكبيق العملي والممارس  الع

 عن لريق:

 تنمي  التفكير الن دي عند الكالب -

من يكون االكاديمي واع وايجابي ونشةةةةط ومتفتح الفكر الن رسةةةةالته ليإلةةةةت مرتبك  -

 بالجانب المادي ومن يفعي مميره

ايير من المهر من يكون الكالب علي معرف  نظري  بالمفهوم واالهر هو ممارسةةةةةة  مع -

التربي  االعالمي  في مي م رر وعلي االكاديمي تعريف الكلب   نه ي ق مفهوم التربي  

 االعالمي  عمليا ومن ين لها لمن يوله في المجتمع 

ن د ومتابع  مجموعات وسةةائي التواصةةي وكي التكبي ات الجديدة النها التكبيق الفعلي -

 .  الن د والوع  االعالم وتكبيق انشك  عملي  ف لمفهوم التربي  االعالمي ،

ع د منشةةك  تكبي ي  واقعي  بمشةةكالت المجتمع و تحاول التعالي معها بشةةكي عملي،  -

 ولر  يلول لها تتناسب و المجتمع.

ية   -11 ية االعالم ية عالية   ود منهج الترب لدراسةةةةةة بنوع التالليم فا المقرراه ا

 حكوما  ااص. 

تحدث ال إلةةةةةةر األول عن رميهر الباص ان إلةةةةةةمت العين  في هذا المحور  ل  قإلةةةةةةمين 

 وال إلر االثاني تحدث عن الواقع الفعلي علي النحو التالي:

 نه ال يوجد فرق بين منهج التربي  اإلعالمي  ونوع التعليم  يكوم   ذمر القسةةم اي ل

د كان نوع  وخاصس ألن كلك يرتبط بتبني مفاهير وعناصةةةر التربي  اإلعالمي  نفإلةةةها ميا

مواد / المناهج التي تدرس بها, ييح  ن المؤسةةةإلةةةات التعليمي  الجامعي  المدرسةةة  مو ال

ف   لار سعيها  ل  اإلهتمام  بتحإلين جودة التعلير والبريج الجامع  فإنها تعمي عل  

تكوير اللوائح الموجودة بها ، و دراج م ررات دراسةةةةةةي  جديدة من مةةةةةةمنها  م رر 

 التربي  اإلعالمي .

الكالب واالسةةتاك  أر الوسةةائط االعالمي  المتاي  بشةةكي كبير والفاصةةي هنا في قدرات  

للجميع ،ويف ةةةةي مفراد العين  وجود منهج مو مكثر يشةةةةمي التربي  اإلعالمي  في منواع 

 التعلير المبتلف  سواء يكومي او خاص ،مي يجب من يكون ف  كي منواع التعلير.

 العين   نه:فتحدث عن الواقع الفعلي فذكر مفراد  القسم الثانامما 

في التعلير الحكومي الجرع  مكبر والمراجع متنوع  ،مما في الباص فالجرع  مقي،  -

واقتصةةرت مقإلةةام " اإلعالم التربوي " في كليات التربي  النوعي  بالجامعات الحكومي  

عل  دراسةة  م ررات التربي  اإلعالمي  دون الجامعات الباصةة ، وتبحح معظر كليات 

ن عل  تدري  التربي  اإلعالمي  و قرارها مةةمن م ررات اإلعالم ومقإلةةام اإلعالم اآل
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المبتلف  و من كلك يرجع لمتبذ ال رار نفإله ودرج  الوعي بأهمي  "التربي  اإلعالمي " 

 كمنهج علمي يدرس سواء بالجامعات الحكومي  مو الباص .

ات الحكومي  تهتر الجامعات الباصةةةةةة  األجنبي  بم رر التربي  االعالمي ، مما الجامع-

د ،فالم رر  د وهذا ألن اللرب هو من فعي مفهوم التربي  اإلعالمي  عمليا فتهر به نظريا

 مإلتورد من البارج .

أسةةةةةباا بر ز مفهو   التربية اإلعالمية بشةةةةةك  ملج ا   فا سةةةةةياق المجتمل  -12

 الم ري.

تعددت مسةةةةةباب برول مفهوم  التربي  اإلعالمي  بشةةةةةكي ملح االن في سةةةةةياق المجتمع  

 المصري كما يلي:

 تراجع المصداقي -

د ،والتجاولات  - د  نشةةةةةةةائيا التكنولوجيا الحديث  التي جعلت من مخالقيات اإلعالم كالما

 مصبحت كثير ة جداد 

ي ف كحائط صةةةةد بالوعي تحديات الدعاي  النفإلةةةةي  بين الشةةةةعوب واإلعالم يجب من  -

 ولي  بالشعارات.

االنتشةةةار الواسةةةع لإلعالم والتكنولوجيا وتزايد متابع  واسةةةتبدام األلفال والشةةةباب  -

 لوسائي التواصي االجتماعي واالعتماد عليها في الحصول عل  المعلومات.

اسةةتمرار وارتفاع يدة يمالت الت ةةليي اإلعالم  والشةةائعات الموجه  مةةد مصةةر  -

اتها الإلةةةةلبي  عل  الفرد والمجتمع من فومةةةة  وميبال وف دان الث   ف  وسةةةةائي وتأأير

نتيج  انتشةةةةةةار  الت نيات الجديدة لإلعالم  اإلعالم المصةةةةةةري  وال يادات الإلةةةةةةياسةةةةةةي 

والت دم واالتصةةةةال، ومدى  خكورة اسةةةةتعمالها في نشةةةةر األخبار الزائف  والم ةةةةلل ، 

يجب اإلهتمام بتربي   األلفال والشةةباب التكنولوج  الهائي ف  مجال وسةةائي اإلتصةةال 

 هذه الوسائي.عل  التعامي الواعي والجيد مع 

ومع ظهور الشةةةائعات و األخبار الكاكب ، و انتهاك البصةةةوصةةةي  و يرها من مإلةةةائي 

تتعلق بعدم ال درة عل  الإلةةةةةةيكرة عل  المحتوى الذي يتعرض له الجمهور من خالل 

ر نفإلةةةةةةه من يتصةةةةةةدى لها و يتحل  بالوعي الذي اإلعالم الجديد ، فبات المهر للجمهو

االمر الذي يإلةةتلزم وجود م رر ن دي نتيج  وجود معلومات  يمكنه من التصةةدي لذلك،

 م لل  واليجاد م امين مويدة في ظي وجود الشائعات. 

عدم اإللتزام باألخالقيات المهني  من قبي بعض ال ائمين باالتصةةةةال ببعض  الوسةةةةائي -

شار االخبار المزيف , وجود مساليب للت ليي اإلعالم  الت  تإلتبدمها اإلعالمي  , وانت

بعض وسائي اإلعالم, ومي ا وجود صحاف  الموالن فإن الجمهور مصبح منتج للمادة 
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اإلعالمي , تعدد مصةةادر االخبار, وجود وسةةائي  عالمي متعددة ف  ملكيتها وسةةياسةةتها 

 التحريري  وتوجهاتها.

االعالم ونتيج  تويد رجال االعمال مع الإلةةةلك  الإلةةةياسةةةي  وجود نمط ملكي  وسةةةائي -

فيحتاج الموالن  لي عملي  فرل الصةةةةالح من الكالح وتكوين رةي  ن دي   الباصةةةة  به 

ويكون قادراد علي تمييز الم ةةمون، فالإلةةياق المجتمعي عرمةة  للشةةائعات وااللمات 

مط ملكي  وسةةةةةةةائي والمعلومات الم ةةةةةةلل  وهنا تأتي مهمي  االعمال الع لي بجانب ن

 االعالم التي توجه لم امين نظري  مايإلتلزم وجود ع ي يتصدي له

االسةةةةةتعان  بلير المتبصةةةةةصةةةةةين في ت دير البرامج اإلعالمي  وصةةةةةناع  المحتوى – 

 اإلعالمي مما مأر بالإللب عل  تشكيي فكر الرمي العام والجمهور المإلتهدف.

ظهور قوه تاأير الوسةةةةائط االعالمي  ومواقع التواصةةةةي والإلةةةةلك  التي تمارس علي -

ع ول الجميع دون اسةةةةةتثناء)اسةةةةةتاك / لالب / انإلةةةةةان عادي(  ن لر يتوافر لكي هؤالء 

سةةةةنكون امام صةةةةفحات   usersقدرات ومهارات التفكير والتحليي الن دي للمإلةةةةتبدم 

 وم راض المجتمع في  ني عنها بي اء نشكلها يإلب ما نريد لبدمه مي اهداف

 ننا نعيش عصةةةةر المعلومات الرقمي  فالجميع يإلةةةةتبدم التكنولوجيا الرقمي  في يياته -

د فيه، كما  اليومي  ،كما مصةةبح الجمهور ي وم بدور صةةانع المحتوى اإلعالمي ومشةةاركا

ي  فإن الترب تالي  ناير و يرها من أورات الربيع العربي، وبال  ظهر في ميداث أورة ي

اإلعالمي  والمعلوماتي  سةةةةةتوفر الفرص بشةةةةةكي مكبر إل ةةةةةراك الموالنين في اإلنتاج 

هارات  عارف والم بالم ماتي من خالل تزويدهر  اإلبداعي للمحتوى اإلعالمي والمعلو

 الاللم  الستبدام وسائي اإلعالم والمعلومات بأسلوب ن دي

ميدا والتعامي مع من هنا جاءت مهمي  تشةةةةةةكيي وعي النشةةةةةة ء والكالب الجامعي  عال

منصةةةةات التواصةةةةي االجتماعي ووسةةةةائي اإلعالم الرقمي  وتكبي ات الهاتف المحمول 

ا للدور  ير المإلةةبوق و  بتر ةةيد ومإلةةئولي  فكانت الحاج  ملح  للتربي  اإلعالمي  نظرد

المتنامي لوسةةائي اإلعالم و دورها في المجتمع ونتيج  لتإلةةلط االعالم و رسةة  للكثير 

اخي المجمتعات بشكي مبا ر او  ير مبا ر باالماف  ال  اهمي  االعالم من المفاهير د

 ف  يياة المجمتع .

تدرل  -13 ية  ياه  منهجألم ية  ير مل جامال ياه ال بايا الكل ية فا  ية االعالم الترب

 االعال  

التربي  االعالمي  في باقي الكليات الجامعي   ير اإلعالم  منهججاءت مهمي  تدري  

 لي:علي النحو التا

بناء وع  الموالن بشكي عام  الي تصر عل  لالب اإلعالم ، متعرم  ومإلتبدمي  -

ي   لب اإلعالم، مهمي  يما لا ها ال ي تصةةةةةةر عل   ئي اإلعالم ومؤخرا منتجي ووسةةةةةةةا

 الموالن من مخكارها يشمي الجميع وال ي تصر عل  لالب اإلعالم.
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الت نيات الجديدة لإلعالم واالتصةةةةةال، ومدى  خكورة اسةةةةةتعمالها في نشةةةةةر األخبار  -

إلهتمام يجب اوالت دم التكنولوج  الهائي ف  مجال وسائي اإلتصال الزائف  والم لل ، 

 هذه الوسائي بتربي   األلفال والشباب عل  التعامي الواعي والجيد مع

المةةدارس وكلةةك من موقف المتل ي ولي  للتربيةة  االعالميةة  مهميةة  كبيرة يت  في -

المصةةةدر ألن التعامي مع اإلعالم يإلةةةتوجب من يفهر  الكالب نمط الملكي  والإلةةةياسةةةة  

التحريري  والدعاي  النفإلةةةةةةي  وهو مكلوب للجميع ولي  لإلعالميين ف ط.، وهي فكرة 

عالم جيدة لتدريب الكلب  عل  التعامي مع مبناءهر مإلةةت بالد بوعي واسةةتبدام وسةةائي اإل

 الرقمي  و بكات التواصي االجتماعي بحرفي  ومإلئولي 

يإلةةةتكيع الكالب من خالل منهج التربي  اإلعالمي  التعايش مع التليرات اإلجتماعي   -

والث افي  والتكنولوجي  الت  تفرمةةةةةةها التكورات الإلةةةةةةريع  ف  الت نيات والوسةةةةةةائي 

 واألفكار 

المهارات وال درات التحليلي  فاسةةتبدام  مإلةةاعدة الكالب عل  تفإلةةير األمور و متالك -

تكنولوجيا المعلومات واالتصةةةاالت مصةةةبح ممراد ال  ن  عنه من مجي  كإلةةةاب الكالب 

المهارات  الاللم  للمشةةةةارك  في الحياة الإلةةةةياسةةةةي  واالقتصةةةةادي  واالجتماعي ، ومن 

د كان تبصصه في واقعه ومشكالته بحيح يإلع  دوما للتعالي  عها مينبرل الكالب اديا

 بشكي عملي، ولر  يلول لها تتناسب و المجتمع.

تعزيز اإلنت اء الث اف  لدى الكالب  من ما ي دم له من خالل وسائي اإلعالم  المتعددة   -

 خاص  ف  ظي عصر العولم  .

توجد مهمي  لتدري  التربي  اإلعالمي  ف  الكليات الجامعي  الت  بها تبصصات  ير -

 سب لهر كجمهور عام , و ير متبصصين ف  مجال اإلعالماإلعالم باألسلوب المنا

وعليه معربت العين  عن مرورة العوده للجذور والتنشئ  االجتماعي  وعمي م رر في 

د ، مع  ما قدي نا نتعلمها  ي  التي ك ي  ال ومي  او الولن ي  علي نمط الترب تدائ المريل  االب

 دادي  فالثانوي .مراعاه تكوير الم رر من المريل  االبتدائي  أر اإلع

كما مكدت العين  عل  من هناك مهمي  كبيرة لدمج التربي  اإلعالمي  بالبرامج التعليمي  

ي  اإلعالم ف ط  ،في يين ف ةةةةةةةي البعض  يات الجامع  ولي  كل ف  كل كا يدي  في  الت ل

 وجود مناهج خاص  بالتربي  اإلعالمي  في باقي الكليات.

اج االعالمي وتل ي االعالم لر يعد مإلةةةةةةأل  محدودة وجاء تبرير تلك األهمي  بأن االنت

انما مإلةةأل  واسةةع  وسةةريع  االنتشةةار، ومن صةةناع  المحتوي وارسةةاله وتل يه مصةةبح 

يات  يات االعالم والكل ناهج كل ي  والبد من يكون موجوداد في م نا اليوم جزءاد من ييات

ألهمي  من يكتإلةةب االخري و في المدارس اي ةةا مثي م رر التربي  الولني  سألنه من ا

الكالب المهارات الاللم  للتعامي مع اإلعالم ،فكي المجمتع بحاج  ال  التعرف عل  

 اس  تعامي االعالم وكيف يتر اختيار المحتوى الهادف
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لب  ها تم  الموالن ولي  الكا ي  االعالمي  علي  ن مي مع الترب عا يه البد من الت وعل

بي  االعالمي  واليكون قاصةةةةةةراد علي البيئ  ف ط ،فالبد من وجود برامج للتوعي  بالتر

الجامعي  ومن تكون هناك دورات توعي   للمؤسإلات ويكون بها قإلر للتربي  االعالمي  

 يمارس ويوعي بالتربي  االعالمي  ويكب ها الن االعالم يشكي الصورة.

التربيةةة اإلعالميةةة  منهج د ر يرق تةةدرل  االمةةادلميين المتبالةةة فا توظيف  -14

 لتشكي  تخ ية الطالا النقدلة التحليلية القادرا علا انتاج محتوي مميز.

تحةةدأةةت العينةة  عن دور االكةةاديميين ولرق التةةدري  المتبعةة  في توظيف التربيةة  

اإلعالمي  لتشةةةكيي  ةةةبصةةةي  الكالب الن دي  التحليلي  ال ادرة علي انتاج محتوي مميز 

 : يتر كلك من خالل علي من

 كإلةةةةةةاب الكالب مهارات التربي  اإلعالمي  الت  تت ةةةةةةمن التفإلةةةةةةيروالتحليي والن د -

وخاصةةةة  مهارة التفكير الناقد, وتدريبهر بكري   تكبي ي  عل   سةةةةتبدام مهارة التفكير 

 الناقد ف  التعامي مع الم امين الت  تتناولها وسائي اإلعالم

كهني في ال  ةةةايا اإلعالمي ، عند تدري  كي الم ررات يجب من يتر عمي عصةةةف  - 

وسماع رمي الكالب ون دهر لبع هر البعض في مناخ تنافإلي صحي، وكذلك عرض 

 نماكج م ارن  بين الجيد والرديء وسماع مرائهر ومناقشتهر فيما يرونه مو ي رمونه.

 الدراسات الن دي  و تكليفات الكالب بواجبات تعتمد عل  التفكير الناقد. -

للكالب إلبداء الرمى ف  محتوى الم رر و مكاني  مشةةةةةةةاركته ف   عكاء الفرصةةةةةةة   -

 . ومعه ف  موء معايير محددة متفق عليها

يي من  - تدعو  ل  اإلبداع والن د والتحل ي  التي  جاب مةةةةةةرورة التركيز عل  ال ير اإلي

 خالل الدورات التدريبي  والمناهج والم ررات

 سلوب المحامرة الت ليدي.استبدام لرق جديدة في تدري  المواد بجانب م -

 دخال التربي  اإلعالمي  والمعلوماتي  عل  البكط الدراسةةي  ، وكلك من خالل لر   -

 مادة تدخي عل  متكلبات الجامع  اإلجباري  واالختياري .

بأهداف المادة ومهميتها وقدرته عل    وع  ع ةةةةةةو هيئ  التدري  مو اسةةةةةةتاك المادة-

د في تشكيي  بصي   صوال لإلبداع، ألنالتفاعي وخلق يال  من الحوار و له دوراد مهما

الكالب الن ةةديةة  والتحليليةة  من خالل  كإلةةةةةةةابهر المبةةادىء واألدوات الاللمةة  إلنتةةاج 

الرسال  اإلعالمي  والمحتوى الجيد الذي يراعي أ اف  وت اليد المجتمع، وليإلت الرسال  

 مي.اإلعالمي  المبتذل  التي التراعي مخالقيات العمي اإلعال

تدري  من يتحرر االكاديمي - ئ  ال لدرجات وفتح فرص ع ةةةةةةو هي فات وا من التكلي

 الن اش الحر في هذا المجال ألن الكالب مكثر تفاعالد في المناقشات الحرة. 
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تأهيي الكالب لمعايير التربي  اإلعالمي  عن لريق المناهج الدراسي  المتبصص  و  -

جيه و اال راف عل   نتاج الكالب و افادتهر لرق التدري  المبتلف  و عن لريق التو

 بالمعلومات التي تإلاعدهر.

ومع المناهج المحدأ  المناسب  لهذا العصر ودراس  المجتمع  المحلي مى االستفادة  -

بكي مايدث في المجتمعات االخري مع دراسةةةةةة  المجتمعات المحلي ، واعالء قيم  من 

 وبيئته ومجتمعه المحلي.التل ي معتمد علي الث اف  الذاتي  للشب  

التوعيةة  و رس المفهوم ف  كةةي الم ررات، و الربط بين الن ةةد واالختيةةار وكيفيةة  -

التعامي الإلةةةةةةلير مع اإلعالم  والمتابع  الدائم  للكالب وترك المجال لهر البداء الرمى 

 دون خوف  مو تإللط ومناقشتهر ف  مفكارهر. 

  ظاالف التربية اإلعالمية التا تنا لتها المقرراه  -15

جاءت وظائف التربي  اإلعالمي  التي تناولتها الم ررات من وجه  نظر العين  محددة 

 ومتعددة كما يلي:

 تحديد واجبات وي وق الصحفيين-

قد  - نا يي والربط والتفكير ال هارات الن د والت وير والتحل قدرات الكالب عل  م ي   تنم

 تكوين رةي  ن دي  من اإلعالم المحلي والعالمي لدى الكالب.بداعي،وواإل

 التوعي  و التث يف -

اكتإلةةةةاب المهارات الاللم  للتعامي مع المحتوى اإلعالمي و التعرف عل  مصةةةةادر -

النصةةةةوص اإلعالمي  والتحليي والتفإلةةةةير والن د للم ةةةةامين بوسةةةةائي اإلعالم و نتاج 

 م امين  عالمي .

اختيار الم ةةةامين والمواد اإلعالمي  المناسةةةب  و ال درة  ل  اإلعالمي  وتكوين الرسةةةا-

 عل  ت ديمها.

 تنمي  قدرات الكالب عل  توظيف مصادر المعرف  بالشكي األمثي. -

تنمي  قدرات الكالب عل  اسةةةةةةتيعاب ت نيات العصةةةةةةر الحديث  وآليات التفاعي مع -

 العولم .

عالمي  بشةةكي  يجابي وعلمي مدروسةةو  عداد تدريب اإلعالمي علي بناء الرسةةال  اإل -

 رسال  هادف  والتمييز بين المحتوى الجيد والردىء.

 الحصول عل  مبرجات تعليمي  تتوافق مع معايير الجودة الشامل  بالجامعات.-
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تح يق المإلةةةةةةئولي  االجتماعي  المنول  لإلعالم تح ي ها في توعي  وتث يف الجمهور -

بأفراد المجتمع  لار االلتزام والوصةةةةةةول   ل  معل  مإلةةةةةةتوى من الرفاهي  لكن في  

 بال انون.

 التدريب علي التنفيذ  العملي لمبادىء ومخالقيات العمي في وسائي اإلعالم.-

عرض بعض المصةةةكلحات الهام  كالمومةةةوعي  والحياد والتوالن والت  تعك  من -

 معه عن وع .اإلعالم موجه وله مجندات لي  كما نعت د ومن أر مهمي  التعامي 

 توفير اليات للتعامي مع مواقع التواصي والوسائط االعالمي  وت يير هذه الم امين -

توفير الحماي  الذاتي  الاللم  للشةةباب والنشةةئ بصةةف  عام  لكي ما يبح عبر الوسةةائي -

 االعالمي  

 تح يق الفهر الواعي واإلدراك الإللير لما ي دم من خالل وسائي االعالم.-

 المصكلحات التي يجب اإللمام بها:ومن 

( الم درة عل  تفإلةةةةةةير وبناء نماكج دينامي  لعمليات العالر Simulationالمحاكاة: )

 الح ي ي.

(: الم درة عل  الفرل الهادف للمحتوى اإلعالمي Appropriationالتبصةةةةةةي : ) -

 و عادة تشكيله.

لفرد لبيئتةةه البةةاصةةةةةةةة  (: الم ةةدرة عل  تحليةةي اMultitaskingالمهةةام المتعةةددة: ) -

 وتوليع االهتمام واالنتباه عند الحاج .

(: الم درة عل  التفاعي الهادف مع Distributed Cognitionالشةةةةةةراك  الفكري  ) -

األدوات التي تدعر ال درات الذهني  مع اآلخرين )فرق العمي(، وتع دها فكرة  الذكاء 

يي المعرف  من خالل (: الم درة عل  تCollective Intelligenceالجمعي ) حصةةةةةة

 العمي مع آخرين للوصول  ل  هدف مشترك.

 وبنهاي  تعلر الم رر يكون الكالب قادراد علي  :

 التصدي لللزو الث افي. -

االسةةةةةتيعاب الواع للتكنولوجيا واكتإلةةةةةاب المهارة في التعامي مع  نتاجها وتكويرها  -

 وتإلبيرها لبدم  المجتمع.

اسةةةةةةتدعاةها عند الحاج  التباك ال رارات في  ةةةةةةت  جمع المعلومات وتبزينها و - 

 المجاالت.

التفكير الن دي المومةةةةةوعي واتباع األسةةةةةلوب العلمي في المشةةةةةاهدة والبحح ويي   -

 المشكالت.
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والبد من تتناول م ررات التربي  اإلعالمي  الكرق التعليمي  والتربوي  في محو األمي  

ئ  عن نظري  التعلر اإلعالمي ، وكلك من خالل دمج األلر النظر نا ةةةةةة ي  والن دي  ال

البنائي ، والدراسةةةةةةةات اإلعالمي  والث افي ، مع تنمي  الوع  اإلعالم  والن د والرةي  

الصةةةةادق  لمحتوى اإلعالم الذى يؤدى ال  تعميق الح  الولن  لدى الشةةةةباب باختيار 

المفاهير  المحتوى الذى ينم  المعارف الث افي ، وهو ما ينهض باالم   كا ما  رسةةةةةةت

 الصحيح  ف  الشباب وكيفي  اختيار محتوى .

 .الطرق النقدلة  التحليلية التا تستالر ها المقرراه الدراسية -16

سي   تعرمت عين  الدراس  للكرق الن دي  والتحليلي  التي تإلتعرمها الم ررات الدرا

 من خالل :

 عرض نماكج من الواقع والتعليق عليها- 

 ومناقش  الدراسات و األبحاثالعصف الذهني وعرض  -

مهارات التفكير الناقد واألسةةةةاليب واإلسةةةةتراتيجيات الت  تإلةةةةتبدمها وسةةةةائي اإلعالم -

 للتأأير عل  الجمهور لت ليله.

امتالك المهارات والمعرف  ل راءة وتفإلةةير و نتاج بعض منواع النصةةوص والمنتجات -

 اإلعالمي .

 .اها األنظم  واالتفاقاتاكتإلاب المهارات بالممارس  في مُُلر ترع-

 دراك كيفي  اسةةةتبدام اإلعالم مثي األفالم مو الفيديو بشةةةكي  يجابي لتعلير سةةةلإلةةةل  من -

 المواميع.

تعزيز الن ا ات الفاعل  والمناظرات بين المدرسين والكالّب ، وترّكز عل  استنبال  -

ي  رئيإلةةةةآراء الكالب وومةةةةع عدة تفإلةةةةيرات للنصةةةةوص اإلعالمي  وتل ين المبادئ ال

 للتفإلير واالنت اد.

 تنمي  مهارات التفكير الناقد من خالل استنبال األفكار وتحليلها. -

لديه عل  التحليي والن د والمبادرة - ي  الكالب وتنمي  ال درة  التكوير في  ةةةةةةبصةةةةةة

واإلبداع والحوار اإليجابي، وتعزيز ال ير المإلةةتمدة من الح ةةارة العربي  واإلسةةالمي  

 واإلنإلاني .

 مييز المحتوى ال ار في وسائي االعالم الرقمي  والت ليدي .ت-

تنمي  الوعي بما ي دم بوسائي االعالم وت ييها باسلوب علمي يعتمد علي التفكير الن دي -

 والتحليلي 
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التركيز المشةةةةةةارك  الكالبي  في الت يير وابداء الراي  والتفاعي مع  وسةةةةةةائي اإلعالم 

 وجهات النظربالحلول والم تريات وتبادل 

محتوى و  وككر بعض مفراد العين  من الم ررات يف ي ان تركز عل  ل ليةةةي ا ح ت

 ت يير الرسائي و ن دها من خالل:

 تحليي محتوى  و اظهار عناصره و ابرالها .م

 ت يير محتوى من ييح جودته و ن د جوانب ال عف فيه . .ب

كي نظري   علا الجان  الوايالا : نه لر يكن ككر المبحوأون من األمر يتر بشةةةةةة ، و 

هناك تركيز علي الكرق الن دي ، وانما تركز المناهج علي التعريف واالهداف والدور 

كافي  ألن تربي تفكير ن دي وتحليلي وهو الواجب تح ي ه في  وبعض المحاور  ير ال

الدراسةةةةةةات الحديث  للتربي  االعالمي ، مو في ومةةةةةةع مناهج جديدة للتربي  االعالمي  

د قادراد علي :تجعي من الكالب    بصا

(: الم درة عل  ت وير الث   والمصةةةةةةداقي  لمصةةةةةةادر Judgment صةةةةةةدار األيكام )-

  عالمي  مبتلف .

(: الم درة Cross-Media Navigationاإلبحار عبر وسةةةةةةةائي  عالمي  متعددة ) -

 عل  تتبع المعلومات عبر قنوات  عالمي  متعددة.

 بحح عن المعلومات ودمجها ونشرها.(: الم درة عل  الNetworkingالتواصي ) -

عن لريق قياس المحتوى بنإلةةةةةةق الن د الفن  او الللوى وال واعد المكروي  للتذوق 

االعالم  للمادةس ألن التفكير الن دي يحتاج تربي  مبتلف  وسةةةةةةياق مجتمعي مبتلف ، 

 نالن مفهوم التربي  االعالمي  جاء من البارج واسةةةةةةتكملوه بتربي  مجتمعي  للموالني

،واالكاديمي قد يواجه م اوم  كبيرة في البداي  من قبي الكالب أر يحدث اسةةةةةةتإلةةةةةةالم 

وعند تدريب الكلب  اليإلةةةةةةتكيع الكاديمي الفصةةةةةةي بين تنشةةةةةةئ  الكالب وبين من يكون 

د سألن بيئته قائم  علي ال هر .  منفتحا

 فا محتوى المقرراه تقييم   ل التربية االعالمية ممنهج دراسا  -17

مناقشةةةةةةة  العين  في وجود مو عدم وجود تأكيد علي مةةةةةةرورة التربي  االعالمي  عند 

كمتكلب مسةةةاس للتعامي  مأناء المريل  الجامعي  في محتوى الم ررات كمنهج دراسةةةي

 مع ال  ايا المبتلف  برةي  منك ي  ان إلمت عين  الدراس   لي قإلمين :

ك المادة عل  الر ر من مهميتها ككر  نه ال يوجد اهتمام كاف بتدري  تل القسم اي ل :

، ومن التأكيد نظري ف ط من جانب األكاديميين، لكن  وسط دعوات رفع وع  الموالن

 يفترض مراقبته في اإلنتاج العملي للكالب.
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ككر من هناك تأكيد علي مإلةةةةةةتوي المؤتمرات والبحوث العلمي   القسةةةةةةم الثانا :

ت ترصةةةد العالق  بين وسةةةائي ل ةةةرورة ت ةةةمنه وجاء هذا نتيج  البحوث التي كان

د من لبيع  تبص  ال إلر  االعالم والجمهور، وككر البعض  نه يوجد تأكيد  نكالقا

 ) اإلعالم التربوى (

وبررت العين  ال ةةةةةةرورة الملح  لوجود التربي  اإلعالمي  كمنهج دراسةةةةةة  خالل 

المريل  الجامعي  وخاصةةةةةةة  لكالب اإلعالم باعتبارها متكلب رئي  لل درة عل  

التعامي مع مبتلف ال  ايا بكري   منك ي  , وكلك ليتمكن من الممارس  المهني  ف  

مجال العمي اإلعالم  من خالل التأهيي األكاديم  له من خالل اكإلةةةةةةةاب التربي  

اإلعالمي  للمهارات الت  تمكنه من التعامي مع االخبار بوع  سةةةةةةواء الواردة من 

اإلكاعي  والتليفزيوني  والمواقع اإلخباري  وكاالت األنباء مو المؤسإلات الصحفي  و

 -تويتر -عل  اإلنترنةةت ف ةةةةةةالد عن مواقع التواصةةةةةةةةي االجتمةةاع  ) في  بوك

اليوتيوب(, وكلك من خالل معرف  األسةةاليب الت  تإلةةتبدم للت ةةليي اإلعالم  ومن 

أر يجعي لديه ال درة عل  الكشةةف عن االخبار المزيف  والتح ق من مصةةدر االخبار 

ن مي  نها تتيح لعفراد من يكونوا مفكري اليب الدعائي  الت  تإلتبدم و ير كلكواألس

 ناقدين ومبدعين للعديد من الرسائي اإلعالمي  مثي الُصورة واللل  والصوت.

كما مكدت العين  من هناك مةةةرورة للتربي  اإلعالمي  كمنهج دراسةةةي مأناء المريل  

بكيفي  التعامي كإعالمي مع الجمهور خاص  الجامعي  إلعداد الكالب كهنيدا ومعرفيدا 

فئ  النشةةةةةة ء، و للتعامي مع ال  ةةةةةةايا المبتلف  برةي  منك ي  كذلك من اجي تكوين 

ف   ي  تراعي قير وعادات وأ ا ي  بمنكق ورةي  مجتمع ل  اإلعالم عداد الرسةةةةةةةا و 

 المجتمع .

ا في مةةةةرورة التربي  االعالمي  كمنهج دراسةةةةي وعدم ا فال تكبي همن هنا جاءت 

بةةي ومكةةد البعض علي مهميةة  من تةةدرس  الم ررات األخري التي تتكلةةب كلةةك ،

مهارات التربي  اإلعالمي  قبي المريل  الجامعي  بكثير لدروها الهام في المإلةةةةةةاعدة 

في تشةةةةكيي وعي الكفي، بحيح يصةةةةي الكالب للمريل  الجامعي  وهو مزود بالفعي 

هذه المريل  العمري  التي يتعرض فيها بمهارات ن دي  تتناسةةةب وع لي  هذه الفترة و

 لكر هائي من المعلومات المتناق   و المزيف  و المللول .

 النتاالج الالامة للدراسة

 انتهت الدراس   لي جمل  من النتائج مهمها:

مجمعت عين  الدراسةة  علي مفاهير  محددة عندما عرمةةت لمعايير ومفهوم التربي   -1

االعالمي  والتي لر تبرج عن كونها مهارات تحليي ون د وانتاج  وتفإلةةةةةةير وفهر 

لمحتوي وسةةةةةةائي االعالم والتعامي الواع معه ،  ال من تعرمةةةةةةها لمعايير التربي  

: المجموع  االولي تناولته من اإلعالمي  ومفهومها جاءت علي مربع مجموعات 

وجهةة  نظر تكبي يةة  ونةةابعةة  من تعةةاملهر كةةأكةةاديميين مع الكالب، و المجموعةة   
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الثاني  توسةةةةةةعت و ةةةةةةملت الجمهور العام ولر ي صةةةةةةرها علي لالب المدارس مو 

نب اإلعالمي مو ال ائر  جا ث  تعرمةةةةةةةت للمعايير من  ثال جامعات، المجموع  ال ال

بع  تعرمت لها بشكي عام ولر ت صرها عل  فئ  بعينها باالتصال،  المجموع  الرا

. 

عين  الدراسةةةةةةة  لتوظيف مفهوم التربي  االعالمي  من جانبين مبتلفين  تعرمةةةةةةةت -2

االول عرض للواقع الفعلي للتوظيف في المؤسةةةةةةإلةةةةةةات التعليمي ، والثاني عرض 

 للشكي االمثي لهذا التوظيف

  االعالمي  علي جانبين األول في تعرمةةةةةةةت العين  لمظاهر تواجد مفهوم التربي -3

محتوي الم ررات و نه يوجد م رر دراسةة  للتربي  اإلعالمي  ، والثاني بشةةكي عام 

لنشةةةةةةر المفهوم من خالل التدريب الميدان  ف  المدارس المبتلف  ومن خالل عمي 

مي موجود في الن ةةا ةةةةةةةات وفي التةةدريةةب بعض الل ةةاءات والنةةدوات مع الكالب  

 العملي.

دمج التربي  االعالمي  في الم ررات الدراسي  مم  ند مناقش  العين  يول مف لي  ع -4  

بكليات ومقإلةةةةام االعالم بالجامعات المصةةةةري  ان إلةةةةمت فصةةةةلها في منهج مإلةةةةت ي 

:ككر بأنه من األف ةةةةةةي من تكون التربي   المحور اي ل اآلراء علي أالأ  محاور:

 المحور الثانا اسةةةةي  األخرى ،اإلعالمي  م رر دراسةةةة  منفصةةةةي عن المواد الدر

ف ةةةةةي بعض مفراد العين  من يتر دمجها بشةةةةةكي مبتصةةةةةر ومحدد مع  يرها من :

: ككر بأنه المحور الثالث ،مخالقيات ومعايير ومإلةةةةةئوليات اإلعالم مع مواد مخري

 من االف ي الجمع بين البديلين.

التربي  االعالمي  عند مناقشةةةةة  العين  في وجود مو عدم وجود تأكيد علي مةةةةةرورة -5

كمتكلب مساس للتعامي مع ال  ايا المبتلف   كمنهج دراسي مأناء المريل  الجامعي 

 ككر  نه ال يوجد القسةةم اي ل : برةي  منك ي  ان إلةةمت عين  الدراسةة   لي قإلةةمين :

 من هناك تأكيد علي مإلةةتويالقسةةم الثانا اهتمام كاف بتدري  تلك المادة بينما ككر

 بحوث العلمي  ل رورة ت منه المؤتمرات وال

يتر تعريف ع ةةو هيئ  التدري  بمنهج التربي  االعالمي  بشةةكي مةةعيف من خالل  -6

الكتاب الدراس   كا وجد الم رر، ومن خالل قراءاته الشبصي  ف  هذا المجال, مو 

من خالل الندوات مو المحامرات مو الدورات التدريبي  وورش العمي الت  يشارك 

رف عل  المنهج كونه م رر دراسةةةة  وفق لوائح المؤسةةةةإلةةةة  التعليمي ، بها،كما يتع

 لكن من واجبات االكاديمي االلالع علي المنهج ليؤهي بتدريإله وممارسته.

 ن االلمام بالتربي  االعالمي  ومهميتها مةةةعيف بشةةةكي ملحوظ، و ن هذا يتر بشةةةكي  -7

 فردي المؤسإلي.
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ه كمفهوم و، و نما يتر عرمةةةةه بشةةةةكي يتر لرياليتر تزويد مؤلفي الكتب بمؤ ةةةةر  -8

نظرى يتناول التعريف واألهداف ومؤ ر ل ياس فعاليته وقدرته عل  تح يق الهدف 

 لمفهوم التربي  اإلعالمي . المكلوب

يجةةب اإلهتمةةام بعرض صةةةةةةور تومةةةةةةيحيةة  وروابط لمواقع تح ق من األخبةةار  -9

مي مو الفرد عل  التعاوالصةةور، واالهتمام بالجانب العمل  التكبي    يؤهي الكالب 

بشةةكي ن دى وواع ومنتج لم ةةمون  عالمي يتوافق مع كونه دارس  عالم موالد ف  

 ظي سهول  االنتاج بأبإلط الوسائي ويتر ت ييمه بجانب الشق النظرى .

 ن نمط التوعي  األف ةةةةةي بالنإلةةةةةب  للكالب بالتربي  اإلعالمي  ودورها ف  نجا   -10

من خالل: الجمع فيما بين المحامةةةةةرات والندوات نشةةةةةالات المجتمع المدن   يتر 

 والمنشورات والكتب العام  والدراسي  , ومي ا من خالل ورش العمي

 ال يوجد فرق بين منهج التربي  اإلعالمي  ونوع التعليم  يكوم  وخاص. -11

سباب برول مفهوم  التربي  اإلعالمي  بشكي ملح االن في سياق المجتمع  -12 تعددت م

مهمي  لتدري  منهج التربي  االعالمي  في باقي الكليات الجامعي   ير  اكو من هن

كمةةا تعةةددت وظةةائف التربيةة  اإلعالميةة  التي تنةةاولتهةةا الم ررات كليةةات االعالم، 

 وتعددت الكرق الن دي  والتحليلي  التي تإلتعرمها الم ررات الدراسي . 

 مقترحاه الدراسة: 

من الن ال التي قد تإلةةةةةهر في فهر مكبر للدراسةةةةةات ت تر   الدراسةةةةة   الحالي  مجموع  

اإلعالمي  في مجال التربي  اإلعالمي  في كليات ومكاديميات علوم االعالم و االتصةةةال 

 الجماهيري  كما يلي:

س   - سات يال  في  لار الدرا توظيف النماكج العملي  لعداء المهني والممارس   كدرا

 اءات . األكاديمي  من مدخي ت ييمي لهذه األد

تدري  النظر األخالقي  والتشةةةةةةريعي   والتريي  االعالمي  من منظور أ افات متعددة  -

ليميز الكالب االختالفات االجتماعي  والث افي  والإلةةةةةةياسةةةةةةي  في التكبيق العملي وف ا 

لظروف المجتمع مع المواءمات الاللم  للحفاظ عل  اسةةةةت اللي  المهن  ويري  التعبير 

 ئولي  االجتماعي  .في  لار من المإل

مشةةةةارك  الببراء والممارسةةةةين في توصةةةةيف الم ررات الدراسةةةةي  التي تركز عل   -

مفهوم األخالقيات والتشةةةةةريعات اإلعالمي   الممارسةةةةة  اإلعالمي  اإليجابي  إلمةةةةةاف  

 الجانب العملي للدراس  األكاديمي  بهدف تعظير االستفادة من الببرة المهني  .

صةةي الدراسةةي تإلةةاعد عل  تمكين الكالب من  نشةةاء وسةةائكهر ت ةةمين مدوات في الف-

الباصةةة . عل  سةةةبيي المثال ، تعلير الكالب كيفي   نشةةةاء م الع فيديو ودمج مهارات 

ا ألنها نمّكن الكالب من من يصبحوا  الترميز واستكشاف التكبي ات واستبدامها، نظرد
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 أناء تعرمةةةةةةهر  ل  تدفقمبدعين فعالين ، و تلرس مهارات التفكير الن دي لدعمهر م

ا  المعلومات المذهي الذي يواجهونه يوميدا. وبينما يتعلمون  نشاء ، سوف يتعلمون مي د

 الإلؤال عما قام به اآلخرون وما الذي يإلتهلكونه وما يبتارون مشاركته.

 مستقبلية : ماتثيرع الدراسة من بحوث

 الإللوكي و والمعت دات األخالقي يمكن للدراسات المإلت بلي   استكشاف النظام ال يمي  -

 لدى للب  اإلعالم.

 جراء دراسات ممتدة الستكشاف تأأير تدري  منهج التربي  اإلعالمي   علي مهارات -

 الكالب في بداي  ونهاي  المريل  الجامعي .

ن  بين الكالب ) دراسةةةةةةي اإلعالم و يرهر( واألكاديميين  -  جراء دراسةةةةةةةات م ار

دى الختالفات بينهر في مي كي وسائي اإلعالم والجمهور لرصد اوال ائمين باالتصال ف

 س  التربي  اإلعالمي .وعييهر بأ

 جراء دراسةةةةةةةةات مكثر كات منهج تجريبي ل يةةاس  دراك الكالب لمعةةايير التربيةة   -

والممارس  االعالمي  وت ييمهر للومع ال ائر بالفعي وما يفترض من يكون بناء عل  ما 

 إلات األكاديمي  .تر تدريإله في المؤس

 جراء مزيد من الدراسةةةةةةات الم ارن  يول تكور وعي الكالب الدارسةةةةةةين لمناهج  -

اإلعالم ،  ل  مريل  التبرج السةةةةتنبال تأأير  ومعاهد اإلعالم بداي  من دخولهر كليات

التربي  اإلعالمي  عل  الوعي المهني للمهن  المفترض من يمارسةةةةةةوها منهج دراسةةةةةة  

 .  مإلت بالد 
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