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Abstract 

The Internet provides many features and services of knowledge and entertainment for its users, 

and for children, it provides several opportunities in the field of learning communication, games 

and entertainment, but it may have negative effects, as it is an open door to various events and 

personalities, so that conscious use is the best solution 

  Awareness is provided through new educational methods carried out by the school that hosts the 

child more than other institutions and this through media education 

This research paper will shed light on media education as an effective mechanism to protect 

children from information crimes and use cyberspace in a positive way 

Keywords: Media Education, Child, Informatics, Internet 

 
 ملخص  

ان االنرتنت وسيلة تقدم الكثري من املزااي واخلدمات املعرفية والرتفيهية ملستخدميها، وابلنسبة لألطفال فهي توفر فرصا عدة يف جمال  
التعلم، التواصل واأللعاب والتسلية، لكنها قد تكون ذات ااثر سلبية ذلك اهنا ابب مفتوح على خمتلف االحداث والشخصيات، ليبقى  

 االستخدام الواعي هو احلل األمثل 
ل الرتبية  ويتوفر الوعي من خالل أساليب تربوية جديدة تقوم هبا املدرسة اليت حتتضن الطفل أكثر من مؤسسات أخرى وهذا من خال 

 اإلعالمية 
لتفسري  وهذه الورقة البحثية ستلقي الضوء على الرتبية اإلعالمية كالية فعالة حلماية الطفل من جرائم املعلوماتية، حبيث سنتناول ابلتحليل وا

حىت يكون استخدامه    إمكانية مسامهة الرتبية من خالل املدرسة يف جتنيب الطفل الوقوع ضحية جلرمية معلوماتية ما يف ضوء جتارب دولية
 للفضاء االلكرتوين استخداما إجيابيا 

 الرتبية اإلعالمية، الطفل، املعلوماتية، االنرتنت الكلمات املفتاحية: 
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 مقدمة .1
 

إن التطور الكبري يف تكنولوجيا االعالم واالتصال جعل احلياة االجتماعية حياة وسيلة، ذلك أن كل فرد يستخدم     
الوسيلة االتصالية كل حسب حاجته، لدرجة أن أصبح حماطا ابلتكنولوجيا يف املنزل او الشارع او العمل وأينما تواجد، 

 مان حيث أنه ال مفر منها وتصل لدى البعض إىل حد اإلد
واألنرتنت هي أحد أهم أنواع هذه التكنولوجيا واليت تلقى اقباال كبريا اليوم من طرف خمتلف فئات اجملتمع الكبار منهم 
والصغار، هذه الفئة األخرية اليت تنبهر بكل ما هو جديد يف التكنولوجيا خصوصا جماالت اهتماماهتم واليت ترتكز أساسا 

 اهتا، مواقع التواصل االجتماعي ومواقع الكرتونية أخرى. حول األلعاب االلكرتونية وتطبيق
والتنشئة االجتماعية للطفل يف عصر حيكمه االعالم ووسائله اجلديدة أصبحت تستدعي القلق، ذلك أن وسائل اإلعالم 

خرى أصبحت تلعب الدور األكرب واحملوري يف هذه العملية خاصة امام الرتاجع لبعض مؤسسات التنشئة االجتماعية األ
مثل األسرة اليت ابتت عاجزة نوعا ما عن القيام ابملسؤوليات املنوطة هبا حبكم تغري الظروف االجتماعية واالقتصادية اليت 

 أثرت على دورها يف تربية الطفل وتعليمه املبادئ الالزمة 
د اإلعالمية السلبية أو الضارة، وابلنسبة للعالقة بني الطفل والتكنولوجيا فان الرقابة األسرية غري كافية حلجب كل املوا

لتكون الوسيلة األكثر فعالية هي الرتبية اإلعالمية للطفل عرب املناهج املدرسية، وهذا من خالل تعليم الطفل لكيفية 
التعامل مع املضامني اليت يتلقاها عرب وسائل االتصال املختلفة ويف مقدمتها األنرتنت وهذا ليكون قادرا على التمييز بني 

جلرائم امل الوقوع كضحية  يتجنب  حىت  لألنرتنت  اجليد  االستخدام  مهارات  يكتسب  حبيث  والضارة  املفيدة  ضامني 
 املعلوماتية

وهلذا جاءت دراستنا اللقاء الضوء على الدور الذي ميكن ان تلعبه املدرسة يف الرتبية اإلعالمية للطفل، وجتسدت من 
 بية اإلعالمية املدرسية آلية فعالة حلماية الطفل من خماطر املعلوماتية؟ خالل التساؤل التايل: كيف ميكن أن تكون الرت 

 أمهية وأهداف الدراسة  .2
تكتسب الدراسة أمهية من خالل تناوهلا لشرحية مهمة وحساسة من اجملتمع واليت ابتت معرضة للعديد من املخاطر 

اآلابء واألمهات نتيجة االستخدام املتزايد   التكنولوجية وهي " شرحية األطفال"، حيث ظهرت عدة مشكالت اليوم لدى
وغري العقالين لألنرتنت، حبيث تسلط هذه الدراسة يف نفس الوقت  على جمموعة من الطرق واآلليات اليت ميكن أن 
تكون مفيدة يف مواجهة اآلاثر السلبية لألنرتنت على الطفل، حبيث ستدمج بني الرتبية واالعالم من خالل مفهوم الرتبية 

 ابلرتكيز على دور املعلم واملقرر الدراسي يف محاية الطفل من خماطر األنرتنت واملعلوماتية    عالميةاال
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وعلى هذا تتأتى أمهية الدراسة من خالل التفكري يف كيف ميكن أن تساهم املدرسة يف الرتبية اإلعالمية للطفل وهذا 
 لابعتبارها من أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية يف حميط الطف 

 وحتاول الدراسة حتقيق األهداف التالية: 
 اظهار الدور الذي ميكن ان تلعبه املدرسة يف الرتبية اإلعالمية للطفل لتجنب خماطر املعلوماتية -
 ابراز دور املقررات الدراسية يف الرتبية اإلعالمية -
 القاء الضوء على مفهوم الرتبية اإلعالمية  -

 اإلطار املفاهيمي للدراسة .3
 مفهوم الرتبية اإلعالمية  .1.3

لعام    يعرفها للشباب  الرتبية اإلعالمية  احملتوى اإلعالمي وأهدافه   2002مؤمتر  التعرف على مصادر  أبهنا: 
التحليل النقدي للمواد اإلعالمية وإنتاج هذه السياسية واالجتماعية والتجارية والثقافية والسياق الذي يرد فيه، وتشمل  

 املواد وتفسري الرسائل اإلعالمية 
وهي مصطلح يعين كيفية تنشئة الفرد بطريقة يستطيع من خالهلا التعامل والتعاطي مع وسائل اإلعالم، على 

 اختالفها مسموعة ومرئية ومطبوعة وشبكات التواصل االجتماعي 
ني الرتبية اإلعالمية كإحدى مفردات الرتبية األسرية من خالل تضمني مراحل وميكن أن يتم ذلك من خالل تضم

 التعليم املختلفة مقررا خاصا ابلرتبية اإلعالمية 
هي أيضا: اجلهود املخططة للمؤسسات الرتبوية والتعليمية الرمسية وغري الرمسية من خالل تنمية املهارات واملعارف 

  iلناقد للرسائل اخلاصة ابختيار الوسائل والتحليل ا
وعلى هذا ميكن ان نقول أهنا القدرة على القراءة النقدية للمضامني اإلعالمية عرب خمتلف الوسائل االتصالية 
وتقوميها وحتليلها انطالقا من اكتساب مهارات لذلك، من خالل مادة تربوية سواء كانت مقدمة من طرف املدرسة او 

 الوالدين او مجعية او غري دلك .... 
 ما مييز الرتبية اإلعالمية اهنا: و 
 ختتص يف التعامل مع كل وسائل االعالم  -
متكن االفراد من الوصول إىل فهم لوسائل االعالم االتصالية اليت تستخدم يف جمتمعهم والطريقة اليت تعمل هبا  -

 هذه الوسائل 
 تعلم افراد اجملتمع االيت:  -
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 وأهدافها السياسية واالجتماعية واالقتصادية... التعرف على مصادر النصوص اإلعالمية   •
 التحليل وتكوين اآلراء االنتقادية حول املواد اإلعالمية  •

وحاليا وبفضل التطور التكنولوجي يف وسائل االتصال فقد أصبحت األنرتنت الوسيلة األكثر استخداما لدى 
االلكرتونية أو تكوين صداقات او اإلكتشاف   الكثري ومنهم األطفال، وهذا الهنا تقدم عدة خدمات تتعلق ابأللعاب

 واملعرفة، هلذا فدراستنا ستتحدث عن الرتبية اإلعالمية ابلنسبة لألنرتنت وما صاحبها من وسائط معلوماتية
 مفهوم االعالم الرتبوي  .2.3

بثها القنوات تكون مسعية بصرية على غرار احملاضرات العلمية اليت ت هو مادة تربوية تبلغ بواسطة إعالمية غالبا ما
 iiالتلفزيونية العلمية 

يتمحور حول تضمني وسائل االعالم املختلفة مواد تربوية تعليمية من شأهنا أن   فاإلعالم الرتبويوعلى هذا  
تنمي االجتاهات السلوكية البناءة واملثل العليا يف اجملتمع، حبيث تكون الرتبية هي مادة إعالمية تبث للطفل على عكس 

ساسي من خالل إبراز كيفية التعامل مع اليت يكون فيها االعالم هو املتضمن يف الرتبية وحمورها األ  الرتبية اإلعالمية
 وسائله ومضامينه بطريقة نقدية وانتقائية  

 
 مفهوم املعلوماتية  .3.3

تعين علم املعاجلة، أو احلوسبة االلكرتونية   واليت  Informationمصطلح املعلوماتية مشتق من كلمة املعلومات
ت وشبكات االتصال وتطبيقاهتا يف خمتلف جماالت للمعلومات او خلق آيل هلا، وتشمل علوم احلاسوب وأنظمة املعلوما

  iiiالعمل اإلنساين، وهي نقطة تالقي تكنولوجيا املعلومات ابالتصاالت 

املعلوماتية هي استخدام املوارد احلديثة للمعلومات يف مجعها وحفظها واسرتجاعها من خالل   وعلى هذا نقول أن 
 أجهزة احلاسوب واهلواتف واألنرتنت

 مفهوم الطفل  .4.3
يعرف على أنه الشخص صغري السن منذ والدته حىت بلوغه، أي من سن الوالدة حىت النضج اجلنسي فالطفولة 

اإلنسانية اليت يعتمد فيها الطفل على والديه اعتمادا كليا فيما حيفظ حياته وفيها يتعلم  هي تلك الفرتة املبكرة من احلياة  
   ivللفرتة اليت تليها حىت النضج الفسيولوجي والعقلي 

 . مفهوم املؤسسة الرتبوية 5.3
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ات الالزمة للطفل، نقصد هبا املدرسة واليت تتأتى كمؤسسة اجتماعية تقوم بوظيفة الرتبية ونقل املعارف واملبادئ واملهار 
 واليت تساهم يف بناء وتنمية شخصيته فيما بعد

 وتقوم املدرسة بعدة مهام يف إطار التنشئة االجتماعية منها: 

 تعليم الطفل قيم جمتمعه وهذا يعد جزء لبناء شخصيته -
االجتماعية ومنها استخدامات تقدمي مناذج سلوكية للطفل للقيام مبختلف االدوار والتعامل مع خمتلف املواقف   -

 التكنولوجيا أين يندرج مفهوم الرتبية اإلعالمية املدرسية 

اعداد مناهج دراسية تتماشى مع املستجدات يف اجملتمع، ومع ما يواجهه من مشكالت، اليت متس بدورها  -
 الطفل كشرحية أكثر عرضة ألي شكل من أشكال املخاطر 

-  

 اإلطار النظري للدراسة    .4
d.  احلوامل اإلعالمية احلديثة وتشكل فضاء الطفولة 

يف فضاء الطفولة تساهم يف توسيع دائرة  أظهرت بعض الدراسات أن احلوامل اإلعالمية خاصة األكثر حضورا منها
 عنفالعنف من خالل بروز ظاهرة احلرمان واحلاجة اليت ال يستطيع الطفل تلبيتها إال ابللجوء اىل ال

 فئات:  3وتتمثل احلوامل االتصالية واإلعالمية اجلديدة يف  
األنرتنت: وهي شبكة عاملية تتيح ملستخدميها الكثري من خدماهتا مثل: الربيد االلكرتوين، اجلماعات احلوارية  .1

 كاملنتدايت وغرف الدردشة، حتميل وتقاسم الكثري من امللفات والشبكات االجتماعية 
الثالث سنة  اهلاتف احملمول: مت   .2 تقنية متطورة متكن من زايدة سرعة   2004إطالق اجليل  يتوفر على  وهو 

 التواصل وتتيح الوصول اىل خدمات الوسائط املتعددة 

: ميثل هذا احلامل مثرة للتزاوج بني املعلوماتية والقطاع املرئي، وقد استثمر يف توسيع دائرة توزيع األقرا ص الرقمية .3
 واملضامني اليت تتسم ابلوسائط املتعددةالعاب الفيديو واألفالم  

سنة،   15سنة اىل    11من املدوانت قامت إبنشائها الفئة العمرية من    %35تشري بعض االحصائيات يف فرنسا ان  
 مليار دوالر  43سنة سوقا رائجة للحوامل االتصالية مبختلف أنواعها مبا يقارب   25اىل   0وتعترب الفئة العمرية من 

تكنولوجيات االتصالية اجلديدة، فالكثري من الدارسني يتخوفون من خماطر االنعزال واالنطوائية املرتبطة ابملمارسة املكثفة لل
فاالنطواء الذي تدفع إليه هذه احلوامل مييل إىل خلق رؤية للعامل ال تتجاوز حدود العوامل االفرتاضية، إذ أن هناك فئة من 
املدمنني احلقيقيني لأللعاب الشبكية اجلماعية ميكن تشبيههم مبدمين املخدرات، فألعاب الفيديو تدفع إىل إعادة انتاج 

  vلوكيات اجتماعية مفارقة للممارسات االجتماعية السائدة س
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يقضي الطفل جزء معترب من وقته يف الفضاء االلكرتوين ما قد جيعل ذلك جزءا من عامله احلقيقي، فبدل أن يكسب 
اء كان ذلك معارف وسلوكات يف احلياة الواقعية من األسرة او األصدقاء وغريه، فانه يتلقاها من الوسائط االلكرتونية سو 

عرب األلعاب االلكرتونية أو التطبيقات أو مواقع التواصل االجتماعي، اذ ترسل عرب هذه الوسائط العديد من الرسائل 
 املعرفية والسلوكية اليت تساهم يف بناء جزء مهم من إدراك وشخصية الطفل 
طره، وهذا ما تعمل منظمات محاية الطفولة هلذا فاألطفال حباجة اىل استخدام األنرتنت مع معرفة كيفية التعامل مع خما

وأمهها اليونسيف على تقدميه، ابإلضافة اىل بعض مبادرات الدول نفسها مثل "مبادرة السالمة الرقمية للطفل يف دولة 
خدام االمارات العربية املتحدة لإلرتقاء جبودة احلياة الرقمية لألطفال وتوعيتهم بتحدايت العامل الرقمي وتشجيعهم على است

اآلابء  ليعرف  الرقمية  السالمة  تعليمية حول  مواد  تطوير  املبادرة  تتضمنه  ما  بني  إجيايب وآمن، ومن  االنرتنت بشكل 
 viواملعلمني آليات تعزيز السالمة الرقمية لألطفال يف املنزل واجملتمع املدرسي" 

 
 وسلبيات املعلوماتية على األطفال   خماطر .2.4

جيد انه على الرغم مما محلته معها من منافع محلت معها يف الوقت نفسه اضرار على  املتأمل يف هذه الثورة املعلوماتية
 شرحية األطفال أخطرها: 

 املضايقة واملالحقة: رغم ان هذه اجلرائم ليست وليدة اللحظة وامنا وجدت قبل ظهور شبكة االنرتنت،  (1
إال أن ظهور هذه األخرية وانتشارها الواسع ساهم يف زايدة معدل ارتكاهبا، وهي غالبا ما تتم من خالل اخلدمات اليت 

 احملادثة، وتشمل رسائل هتديد وختويف ومضايقة   تقدمها االنرتنت كخدمة الربيد االلكرتوين واملنتدايت وغرف

من  %42سنة تبني أن  16و  9طفل أمريكي ترتاوح أعمارهم بني   1500ويف استطالع قامت به منظمة أمريكية على 
ممن مشلهم اإلستطالع استقبلوا رساالت مؤذية عرب الربيد   %21الشرحية حمل الدراسة تعرضوا للمضايقة عرب اخلط، وأن  

 وين االلكرت 

التغرير واإلستدراج: أغلب الضحااي هم صغار السن من مستخدمي الشبكة حيث يوهم اجملرمون ضحاايهم  (2
برغبتهم يف تكوين عالقة صداقة على األنرتنت تتطور مع الوقت لتصل اىل لقاء مادي بني الطرفني، وكون 

 معظم الضحااي من صغار السن فإن كثري من احلوادث ال يتم اإلبالغ عنها 
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ألف شخص من مستخدمي الشبكة املعلوماتية يبحرون فيها سعيا   750ذكر تقرير صادر عن اليونيسيف أن حوايل  و 
 وراء التواصل مع األطفال والتغرير هبم

الربيد  (3 أو عرب  الدردشة  تتم من خالل غرف  الوضع سوءا وغالبا ما  األنرتنت زاد  اجلنسي: بظهور  التحرش 
 لب من األطفال القيام أبعمال جنسية ما أو استغالهلم جنسيا.االلكرتوين، إذ من املمكن أن يط

صناعة ونشر اإلابحية: ولعل هذا يعد أكثر اجلوانب السلبية لألنرتنت ابلنسبة لألطفال، ففي دراسة قامت هبا  (4
من األسر خيافون على أطفاهلم من   %95للحماية األمنية االلكرتونية ذكرت فيها أن    Bit Defenderشركة  
 ل إىل منتوجات إابحية على شبكة االنرتنت أثناء فرتة أتدية واجباهتم املدرسية. الوصو 

ماليني موقع الكرتوين إابحي خاص ابألطفال   4ذكر فيه أن أكثر من    2009ويف تقرير صادر عن اليونيسيف عام  
  viiصورة إابحية جديدة يتم بثها يوميا على الشبكة  20وأكثر من  

اخلط (5 على  العنيفة  األلعاب األلعاب  خالل  من  األنرتنت  على  اإلدمان  دوامة  يف  الوقوع  لألطفال  ميكن   :
الشبكاتية، وخالفا لأللعاب بواسطة وحدة التحكم فالالعب ال يتحكم يف الزمان ال اللعبة الشبكية ال هناية 

على توقيت هلا وال يتحكم فيها، بل يصبح اللعب ممتدا إىل ما ال هناية بسبب وجود العبني على اخلط موزعني  
 خمتلف، ويصبح الالعبون أشد عدواان وانفعاال بعد تعرضهم لعنف اللعبة ويصبح العامل يف رأيهم أشد رعبا. 

وتتيح هذه اللعب تدمري كائنات بشرية افرتاضية مبجرد النقر على الفأرة، ابإلضافة إىل حماكاة اهلجومات االنتحارية 
   viiiة االجتماعية وبذلك يصبح السلوك اخلطري مقبوال من الوجه

التحريض على الكراهية والتمييز العنصري: قد يتعرض األطفال للتحريض على الكراهية والعنصرية، كما أن  (6
التالعب الطائفي بعقوهلم كلها خماطر موجودة على شبكة األنرتنت، ومن مظاهر ذلك ما نراه من تنامي ظاهرة 

 لمة يف العامل اإلسالموفوبيا وتفاقم وضع األقليات العربية واملس

ميكن أن يفقد األطفال مفهوم االمتداد الزمين أو الرغبة يف النوم أو   االدمان على األنرتنت: اإلدمان السيرباين (7
   ixالشهية، وقضاء وقت أطول ال سيما عند غياب االهل 
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هلذا وأمام كل هذه املخاطر احمليطة ابلطفل يف استخدامه لألنرتنت والفضاء االلكرتوين، فانه ابت لزاما البحث عن 
، سواء على مستوى األهل أو املدرسة أو مؤسسات اجملتمع املدين أو املؤسسات حلول وخمارج عملية متعددة املستوايت

ذات املسؤولية األعلى يف الدولة، وهذا عرب مبادرات أو محالت توعوية وحىت عرب املقررات واملناهج الدراسية والرتبوية، 
االستخدام املكثف نها، خاصة وأن  اليت من شأهنا تعليم الطفل مهارات االستخدام للوسائط الرقمية والتلقي ملضامي

لألنرتنت يفصل الشخص عن عامله احلقيقي، كما أن اهلوية اجلديدة اليت يصنعها املستخدم للتواجد عرب األنرتنت تكون 
  بعيدة متاما عن اهلوية احلقيقية. 

 الرتبية اإلعالمية: نشأهتا، أمهيتها وأهدافها .3.4
بواسطة اجمللس   1973األمر تعرف ابالتصال الرتبوي، حيث مت حتديد معناها سنة  لقد كانت الرتبية اإلعالمية يف ابدئ  

أبهنا دراسة وتدريس وتعليم الطرائق احلديثة لالتصال والتعبري ابعتبارها جزء من نظام   IFTCالدويل للفيلم والتلفزيون 
يف ملتقى خرباء اليونسكو يف ابريس حمدد ومستقل يف نظرايت التدريس وممارساته املختلفة، ومت استكمال هذا التعريف  

وهذا من أجل تقومي    )واجلامعي  -اثنوي   -إكمايل   -إبتدائي(الذي انتهى إىل تبين مفهوم الرتبية اإلعالمية    1979
االعالم كممارسة وتقنيات ، ويقوم على وجود برامج متكاملة بدأ من مرحلة ما قبل املدرسة حىت مرحلة اجلامعة على 

نها هو تطوير املهارات اليت السلوك النقدي، وجاءت الرتبية اإلعالمية حلماية الطفل من التأثريات  أن يكون اهلدف م
السلبية لألشكال املختلفة لوسائل اإلعالم القدمية واحلديثة، حىت يتمكن من مالحقة التطورات السريعة واملتالحقة يف 

 xالفرتاضية  تكنولوجيا االتصال وبناء الشبكات االجتماعية واجملتمعات ا 

إن للرتبية اإلعالمية أمهية من خالل العناية ابلوعي اإلعالمي ذلك أننا نعيش يف بيئة مشبعة ابملواد اإلعالمية، فوسائل 
اإلعالم ال تقدم جمرد عرض بسيط للواقع اخلارجي بل هي تعرض تراكيب مصاغة بعناية تعرب عن طائفة من القرارات 

 واملصاحل املختلفة 

عالمي يساعد على تفكيك عملية تصنيع املواد اإلعالمية وفهم املنتجات اإلعالمية ومن مث كيفية استخدامها والوعي اإل   
xi  

تساعده على جتنب خماطر  وتكنولوجيا، وله معرفة رقمية  الطفل مثقفا معلوماتيا  الرتبية اإلعالمية يكون  ومن خالل 
 ة. االستخدام السليب للفضاء املعلومايت واهلواتف الذكي
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 وهتدف الرتبية اإلعالمية اىل مايلي:

تنمية قدرات األفراد وخاصة األطفال على التحلي بروح نقدية وبقراءة عقالنية عند االقبال على املواد اإلعالمية،  -
وهو ما يقتضي اكتساب معلومات ومعارف متكن من فك رموز الرسائل املتعددة والتمييز بني الصور احلقيقية 

 والصور التمثيلية اليت هي من صنع خيال املبدعني  اليت تنقل الواقع 

تثقيف الناشئة يف سبيل فهم األمور وتقديرها والتعايش مع اآلخرين، واستيعاب مقتضيات العصر احلديث  -
 واليات التفاعل مع العوملة وما تبثه وسائل االعالم من ثقافات وقيم 

 افها يف اهنا تضمن القدرة على: من جهته يبني امليثاق األورويب للرتبية اإلعالمية أهد  -

 استخدام التقنيات اإلعالمية بصورة فعالة لإلطالع على املضامني وختزينها  ▪

 إدراك غاايت املواد اإلعالمية ▪

التحليل النقدي للتقنيات واخلطاابت والرموز اليت تستعملها وسائل اإلعالم ومضامني الرسائل اليت  ▪
 تبثها 

بية اإلعالمية أكثر احلاحا بعد أن ساعدت شبكة االنرتنت على الغزو الثقايف وهتديد وقد جعلت الثورة التكنولوجية الرت 
كثري من الثقافات الوطنية، حيث أصبحت ضرورة واحتياج عصري إلكساب الطفل مهارات النقد والتقومي وبذلك 

 xiiتساهم يف تشكيل شخصية الطفل 

 يف الرتبية اإلعالمية )  التعليمية )املدرسةدور املؤسسة   .4.4
تقوم املدرسة بدور مهم تربية الطفل، فهي اليت حتدد معامل شخصية الطفل وتزوده ابملعايري والقيم اليت حتقق له التفاعل 

 بنجاح مع املواقف احلياتية املختلفة

تشفا مستقال وطرفا هتدف الرتبية اإلعالمية من خالل املدرسة إىل تكوين الطفل التلميذ ألن يصبح مشاهدا نشطا ومك
 فاعال يف تعاطيه مع االعالم، حيث يصبح الطفل قادرا على قراءة أي وثيقة متعددة الوسائط 
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 وقد زادت أمهية احلديث عن الرتبية اإلعالمية لألسباب التالية:

تطور مفهوم الرتبية الذي أصبح أوسع مدى وأكثر داللة فيما يتصل ابلسلوك وتقوميه حيث أصبحت الرتبية  -
 عملية شاملة ومستدامة 

انتشار وسائل االعالم على نطاق واسع وتنامي قدرهتا على جدب مستقبل الرسالة اإلعالمية وابلتايل قدرهتا  -
 على القيام بدور تربوي مواز تقوم به املؤسسة الرتبوية الرمسية 

ن النامية حتت غطاء حرية تسرب بعض القيم السلبية والعادات الدخيلة على ثقافة اجملتمعات وحتديدا يف البلدا -
 xiiiاالعالم 

وهلذا أصبحت هناك حاجة لتعميم مناهج االعالم يف املدارس، حبيث ال تصبح دراسة علم االتصال تقتصر على طلبة 
االعالم واالتصال وهذا انطالقا من أمهيته يف حياة الناس مجيعا، وهلذا فوجوده يف املدارس واالقسام العلمية أمر ضروري 

 xivتوضيح مفاهيمه وتوضيحه لطالب املدارس واملعلمني بغية  

من شأنه أن يعزز الوعي اإلعالمي للطفل -واليت تعترب االنرتنت أحدها -هلذا فوجود مادة تدريسية لإلعالم ووسائله
 وحيصنه من التأثريات السلبية اليت قد يتعرض هلا ذلك أن وعي الطفل بذلك حمدود 

 مادة ما كمادة الرتبية املدنية مثال، إذ من غري املمكن ان حتدد املدرسة للطفل أو قد يكون ذلك ابقرارها كفصل يف 
    xvماهو مقبول وغري مقبول فيما يتلقونه من مضامني عرب وسائط التكنولوجيا 

االنرتنت مبوجب اخضاع أطفال  التواصل االجتماعي والسالمة على  بتدريس شبكات  املادة  ان ختتص هذه  وميكن 
لدرا األنرتنتاملدارس  الفصول  سة  داخل  لطالهبم  اإلعالمية  الرتبية  تدريس  املعلمني على  تدريب  اىل  أيضا  ابإلضافة 

الدراسية، مبا يعرف ابلنهج النظامي ويتميز هذا النهج بسهولة دجمه يف الربامج احلالية إلعداد املعلمني، وكذلك يتميز  
 xviأبنه أيسر تصميماً ورصداً وتطويراً وحتديثاً 



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) p: 57- 75-Vo: 4, No: 1, 2020 

 
 68 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

ة على األنرتنت يف املدرسة حتقق العديد من املزااي للطفل والتلميذ ومتكنه من التعايش مع التغري االجتماعي والثقايف فالرتبي
 والتكنولوجي الذي متليه التطورات السريعة يف األفكار والقيم 

ء املواقع االلكرتونية وقد يكون للرتبية اإلعالمية االلكرتونية دور كبري من خالل عدة اشكال مثل: التدريب على انشا
وتعلم كيفية نشر املضامني اهلادفة وجتنب أي مضمون مضر أو حماولة لالخرتاق، ما جيب اتباعه وجتنبه، أو تشارك 
التجارب املختلفة للطالب والتالميد حول استخدام وسائل التواصل املختلفة: جتربة التواصل عرب فيسبوك أو تويرت، عرب 

 خلالربيد االلكرتوين ...ا

وعلى هذا فاملدرسة أمام خيارين اثنني: األول أن يتعلم الطالب مهارات الرتبية اإلعالمية من خالل مادة خاصة ابلرتبية 
 اإلعالمية، الثاين: دمج مفاهيم الرتبية اإلعالمية ضمن املناهج التعليمية األخرى 

اإلعالمية  علمني على تدريس مادةوابإلضافة اىل ذلك هناك أيضا الورشات والدورات التدريبية لتدريب امل الرتبية 
 وفقا خلطط مدروسة، من شأنه أن جيعل عملية التعليم تشاركية وتعاونية بني املعلمني والطالب أوالتالميذ

 جتارب يف جمال الرتبية اإلعالمية .  5.4

 . جتارب دولية 1.5.4

جتارب الدول خمتلفة، فهناك عدد قليل من البلدان الرائدة يف فيما يتعلق إبدراج الرتبية اإلعالمية يف التعليم املدرسي فإن  
هذا اجملال أمثال: كندا وبريطانيا بلجيكا، اليت أقرت الرتبية اإلعالمية كمادة تدرس قائمة بذاهتا، أما البلدان حديثة العهد 

مثل النوادي، واليت ترمي اىل صقل ابلرتبية اإلعالمية فقد أدرجتها ضمن األنشطة املدرسية املوازية اليت ميارسها الطالب  
 xviiاملواهب يف اجملاالت الثقافية واالبداعية ويف جمال الصحافة واالعالم 

ويف إسبانيا عرضت" ماراي جوزيه" األستاذة بقسم الصحافة وعلوم االتصال اجلماهريي برامج التثقيف اإلعالمي يف 
انه يف عام   العام، وأشارت اىل  اخلاصة ابالتصال أصدرت احلكو   1990التعليم  املناهج  مة اإلسبانية تشريعا أدخل 

 . 200اجلماهريي ضمن الربامج التعليمية ودعم ذلك تشريع اثن صدر عام 
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 وتدرس الرتبية اإلعالمية من خالل التكوين يف اجملاالت االتية:

 املضمون الثقايف لوسائل االعالم -

 عملية إنتاج املواد اإلعالمية  -

وهلذا على املؤسسات التعليمية التوظيف األمثل إلمكاانت مؤسسات االعالم ووسائل االتصال يف خدمة العملية الرتبوية 
 التعليمية، كما أنه على املعلمني اكساب الطلبة أمناطا سلوكية تركز على تنمية التفكري الناقد 

ن األنرتنت الذي يتعرض له، ابإلضافة كذلك إىل والطفل من خالل الرتبية اإلعالمية قادر على معرفة طبيعة مضمو 
معرفة ما إذا كان إجيايب أو سليب حىت يقرر استخدامه والتفاعل معه، وهذا يتأتى من خالل معرفة كيفية إنتاج احملتوايت 

 الرقمية على الشبكة ومصادر املعلومات املختلفة 

ة تعلم مهارات التفكري النقدي عن اإلعالم بكافة أشكاله وتضم الوالايت املتحدة االمريكية منظمتني للرتبية اإلعالمي
للطالب واملدرسني وابقي أفراد اجملتمع، تعقد مؤمترات كل سنتني وتدعمان سلسلة من نشاطات الرتبية اإلعالمية ويضم 

 http://www.amlainfo.orgعضو، ويعد حتالف أمريكا للرتبية اإلعالمية        400كل منها حوايل  

وعلى سبيل املثال يف كاليفورنيا تدرج وزارة الرتبية يف الوالية حمتوى"  ألكرب اليت تضم عدة مؤسسات مستقلة.املؤسسة ا
حتليل االتصاالت الشفهية واإلعالمية" كجزء من فنون اللغة للصفوف من الثالث اىل اإلثين عشر، يف تكساس حتت 

  xviiiمن الصف الرابععنوان "العرض والتقدمي" ضمن معايري فنون اللغة اعتبارا  

هلذا ميكن أن تظهر وبنفس الطريقة الرتبية اإلعالمية على وسيلة األنرتنت وهذا من خالل مضامني تعليمية تتحدث عن 
 األنرتنت أو التدريب على التصفح واالحبار الصحيح واآلمن، ابإلضافة إىل مبادئ توجيهية لكيفية اإلستخدام األمثل 

ني يقوم عدد من املنظمات من نيومكسيكو ونيويورك بورشات سنوية مدهتا أسبوع، وتقدم أما ابلنسبة لتدريب املعلم
سنة، هذا ويقوم خمترب الرتبية   20ساعات تقام منذ    4اجملموعات األخرى مقررات تدريبية أقصر مثل ورشات مدهتا  

رولينا اجلنوبية بتدريب املعلمني من اإلعالمية يف جامعة اتمبل بتقدمي ورشات عمل للمعلمني، ومركز أنبريغ يف جامعة كا
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خالل معهد الرتبية اإلعالمية، وهناك يف مجيع أحناء الوالايت املتحدة جامعات ومعاهد تقدم مقررا أو مقررين يف الرتبية  
 xixاإلعالمية 

 . جتارب عربية 2.5.4

ال الرتبية اإلعالمية حيث تقوم بتدريس أما ابلنسبة للدول العربية فتعد اجلمهورية اللبنانية من بني الدول الرائدة يف جم
الطالب مخس حصص بعنوان الرتبية اإلعالمية ضمن مادة الرتبية ااملدنية والتنشئة االجتماعية يف الصف األول متوسط، 

 كما تقدم لطالب الصف الثالث اثنوي أربع حصص ضمن املادة نفسها بعنوان: االعالم والرأي العام 

الرتبية اإلعالمية والرقمية، بتنظيم من برانمج الدراسات اإلعالمية يف اجلامعة األمريكية يف بريوت، مت إطالق كلية    وأيضا   
برعاية مؤسسة اجملتمع املفتوح، وهي املبادرة الوحيدة من نوعها يف العامل العريب املتخصصة يف نشر ثقافة اإلعالم الرقمي 

  .على املستوى اجلامعي واألكادميي

ية الرتبية اإلعالمية والرقمية فإن الربامج املعنّية ابإلعالم الرقمي قليلة جداً، وحىت إن ُوجدت فإن املناهج وحبسب مديرة كل
والكتب اليت يتم استعماهلا فيها تعود إىل مصادر أمريكية وأوروبية، وقد جاءت فكرة الكّلية قد برزت لتكون مركزًا لتالقي 

اإلعالم، ومكاانً لتطوير مواد ومناهج عن اإلعالم الرقمي ابلّلغة العربية، أو على   اخلربات الّطالبية واألكادميية يف جمال
 .األقل، أتخذ بعني االعتبار الواقع اإلعالمي واالجتماعي العريب

شخصاً من أساتذة وطلبة جامعيني من مخس دول عربية: لبنان، وسوراي، واألردن، والعراق،   ٥٠وقد شارك حوايل  
 ملشاركون عّدة دورات تطبيقية وورش عمل وحماضرات وفلسطني. وسيحضر ا

إلقناع  وتطويرها  تداوهلا  سيتم  اليت  واملواد  املناهج  من  املشاركون  يستفيد  أن  هو  فاملطلوب  الكلية،  أهداف  عن  أما 
قمية يف العامل املؤسسات األكادميية اجلامعية اليت ينتمون إليها بتبين تدريس هذه املواد املتخّصصة ابلرتبية اإلعالمية والر 

 .العريب ورفع مستوى التوعية الرقمية يف البلدان العربية

وتنظم فعاليات الكلية بشكل دوري يف فرتة الصيف من كل عام، وسيتم توسيع نطاق البلدان املشاركة فيها لتشمل 
 xx  راتغالبية الدول العربية، كما سيجري استعمال الّلغة العربية قدر اإلمكان يف النقاشات واحملاض
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ابإلضافة اىل ذلك نظم مكتب اليونسكو يف بريوت ورش عمل تدريبية حول مفهوم الرتبية اإلعالمية واملعلوماتية للرتبويني 
 xxiوأمناء املكتبات العاملني يف املدارس الثانوية الرمسية يف لبنان

 :وهتدف ورش العمل هذه إىل

تنمية مهارات   - التحلي بروح نقدية وبقراءة عقالنية عند مشاهدة تطوير قدرات املشاركني يف  الطالب على 
 .الربامج التلفزيونية أو اإلقبال على الربامج اإلعالمية األخرى

التواصل لدى  - املتاحة لتطوير مهارات  التعليم  تعريف األساتذة واالختصاصيني وأمناء املكتبات على أدوات 
واد إعالمية مكتوبة ومسموعة ومرئية أو متعددة الوسائط الطالب، وأتهيلهم ألن يصبحوا بدورهم منتجني مل

 .خاصة يف الوسط املدرسي، مبا أن ممارسة احلق يف التعبري ويف املشاركة هي جزء أساسي من التكوين اإلنساين

 :ومت تسليط الضوء على املواضيع الرئيسية املتصلة هبذا املفهوم، وابلرتكيز على

 يتها مفهوم الرتبية االعالمية وأمه •

 معرفة أتثري وسائل االعالم  •

 معرفة معايري التفكري الناقد •

 معايري حتليل األخبار والصور  •

 معايري حتليل االعالانت  •

املعلومات واملعرفة،  العادل إىل  الوصول  لتعزيز  أساسياً  الرتبية اإلعالمية شرطاً  الناس من خالل  تشّكل مسألة متكني 
ة، مستقلة وتعددية. مع االعتماد املتزايد على هذه املنصات اجلديدة ودورها وتشجيع ظهور نظم معلوماتية وإعالمية حر 

وسائل  وظائف  فهم  من  ومتكينه  العصري  املواطن  قدرات  تنمية  على  اليونسكو  تركز  واملعرفة،  للمعلومات  كمصادر 
ستخدم ومنتج للمحتوى اإلعالم واملصادر األخرى للمعلومات، تقييم احملتوى اخلاص هبا، واختاذ القرارات الرشيدة كم

املعريف واإلعالمي. وجيري الرتكيز بشكل خاص على تدريب املدرسني والرتبويني لتوعيتهم حول أمهية الرتبية اإلعالمية يف 
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املناسبة   الرتبوية  واألدوات  وتزويدهم ابألساليب  التدريس،  اإلعالمية يف  الرتبية  إدماج  من  متكينهم  التعليمية،  العملية 
              .xxiiوارد املعرفية املتصلة واملناهج وامل

 خامتة 

يف ختام هذه الورقة البحثية نستنتج أن الطفل قد يضمن االستخدام األمثل لوسائط املعلوماتية، حبيث أيخذ منها ما 
النقدية والتحليلية جتاه وسائط االعالم  اكتساب املعارف واملهارات  يتوفر من خالل  يفيده ويبتعد عما يضره، وهذا 

 ي لدى الطفل ابجيابياهتا وسلبياهتا وابلتايل يتجنب خماطرها واالتصال والتكنولوجيات احلديثة، حبيث يتشكل وع

واملدرسة ميكن أن يكون هلا دور يف هذا اجملال ألهنا املؤسسة الرتبوية اليت من شأهنا أن تنقل القيم واملهارات الالزمة 
قررات خاصة للطفل لكيفية استخدام األنرتنت، وذلك من خالل املقررات الدراسية، حيث ميكن أن تكون هناك م

ابلرتبية  خاصة  مقررات  أو  تعليمية  اإلعالمية كمادة  ابلرتبية  خاصة  مقررات  رئيسيني:  شكلني  يف  اإلعالمية  ابلرتبية 
اإلعالمية ضمن مواد أخرى، حيث أن إقرار مادة تعليمية لفهم مثال إجيابيات وسلبيات االنرتنت وخماطر املعلوماتية، 

الفضاء الرقمي وما هو خطر من شأنه أن يوعي الطفل أثناء استخدامه لألنرتنت    ابإلضافة اىل معرفة ما هو مفيد يف 
 ابلرسم أو الصور والفيديوهات 

فالرتبية على األنرتنت تكسب الطفل مهارات النقد والتقييم ملختلف املضامني االلكرتونية حبيث تصبح جزء من وعي 
 الطفل، متكنه من التعامل مع أي وسيط الكرتوين 

من خالل الرتبية اإلعالمية يكون قادرا على معرفة حقيقة التكنولوجيا أبنواعها من حيث خصائصها وعيوهبا والطفل  
وكيفية االستفادة منها وتدارك مساوئها، وهذا ما يؤهله الختيار املضامني اإلجيابية واملواقع االلكرتونية املفيدة مع معرفة 

يصبح قادرا على التعامل مع اي طارئ، مع نقد املضامني املختلفة   ما قد يتعرض له اثناء التصفح، ويف نفس الوقت 
 وحتديد ما هو حباجة اليه حقا وما هو يف غىن عنه. 
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