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التوعية األمنية

Security Awareness

”المعرفة واالتجاه اللذان يمتلكهما أعضاء منظمة ما بالنسبة لحماية
األصول المادية وخصوصا المعلوماتية للمنظمة“
(Wikipedia, (2013

”الحالة الذهنية للفرد عندما يكون واعيا ببرنامج أمني وعالقته بسلوكه،
وتأثير هذا السلوك على تقليل المخاطر األمنية“
يركز هذا التعريف على التوعية األمنية بكونها جزءا من عملية وعي ” أي
بكونها اتجاه مستمر يدفع الفرد نحو أفعال محددة لتقليل المخاطر األمنية أو
رفع تقرير بها“
)American Society for Industrial Security International (2008
3

-23جمادى الثانية36-

 ماهية الوسائط االجتماعية :Social Media
خدمات تساعد األفراد على إنتاج ملفاتهم الشخصية  Personal Profilesوتم ّكنهم من
تدوين نشاطاتهم اليومية والمشاركة في معلومات وصور وفيديو مع آخرين لديهم
اهتمامات مشتركة (.(Rosen, 2009, p.106
 مجموعة التقنيات المعتمدة على اإلنترنت والمصممة لالستخدام بواسطة ثالثة أفراد أو
أكثر (.(Bingham and Conner,2010,p.6
 مجموعة من تطبيقات اإلنترنت المعتمدة على األسس األيدولوجية والتقنيةة للوية 2.0
والتةي تسةمح ببنةا وتبااد المتتاو الةذ يةتم توليةده مةن قبة المسةتخدم & .(Kaplan
)Haenlein, 2010, p. 61

 مجموعة تقنيات ارتبطت بمصطلحات المدونات والويكي والبودكاست آلخ ،التةي تيسّةر
تكوين شبكة اجتماعية يكون كة فةرد فيهةا قةادراى علةى اإللةافة للمعلومةات أو تحريرهةا
(.(Anderson, 2007p. 5
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تصنيف الوسائط االجتماعية :فئات الوسائط االجتماعية
 أدوات نشر المتتو :Content Publishing Toolsمن خالل مزود
الخدمة مث الويكي و المدونة و البودكاست .podcast
 أدوات النشر المصغر  :Micro-publication Toolsمث تويتر .Twitter
 أدوات المناقشة  :Discussion Toolsمنتديات مناقشة  Forumsودردشة
بالصوت أو بالصوت والفيديو من خالل مزود الخدمة مث  :المسنجر
وسكايبي وجوج تولك .Google Talk

 أدوات المشاركة  :Sharing Toolsالمشاركة في الصور والفيديو
والبودكاست من خالل مزود الخدمة مث فليكر  Flickerويوتيوب.
Luoma-aho, 2010
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تصنيف الوسائط االجتماعية :فئات الوسائط االجتماعية
 مواقع التواصل االجتماعي  :Social Networking Sitesمواقع تواص
اجتماعي لتأسيس مجتمعات من خالل مزود الخدمة مث ما سبيس
 MySpaceوفيسبوك ولنكيدإن .LinkedIn

 اإلنتاج المشترك  Joint Productionلمحتوى في مولوع ما وتبريره وتصوي
مساهمات اآلخرين من خالل مزود الخدمة مث ويكيبيديا .
 العوالم االفتراضية  :Virtual Worldsاالنغماس في عوالم افترالية من خالل
مزود الخدمة مث الحياة الثانية .Second Life
Luoma-aho, 2010
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 اإلعالم االجتماعي :إحصاءات خليجية :كلية دبي لإلدارة الحكومية ):(2012

• األسرع نمواى في استخدام الوسائط االجتماعية في دول مجلس التعاون:
• تويتر:
•  50مليون تغريدة شهريا ى.
• أكثر من  3مليون مستخدم نشط  55%ذكور و  45%إناث ونسبة نمو
.3000%
• اللغة العربية أكثر اللغات في العالم نمواى على تويتر تشك منها السعودية
30%

• الرياض في المرتبة  10في العالم في عدد التغريدات.
• يوتيوب :السعودية األولى في مشاهدة الفيديو عالمياى ،نسبة نمو 109%من
 2011إللى .2012
• فيسبوك 6 :مليون مستخدم في المرتبة  3األكثر شعبية.
• لنكدإن 84000 :مستخدم.
Arabian Gazeette: Saudi based Social Media Agency ‘The Social Clinic’ “(2012The State of Social
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Media in Saudi arabia.
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مظاهر اإلعالم الجديد:
• كسر احتكار المعلومات من قبل المؤسسات الكبرى.
• ظهور ممارسين جدد وأغلبيتهم غير متخصصين إعالميا ولكنهم محترفو
استخدام تطبيقات وبرامج.
• إعالم الجمهور أو المواطن الموجّ ه.
• تسليط الضوء في قضايا مسكوت عنها في وسائل اإلعالم التقليدية.
• بروز ظاهرة المجتمع االفتراضي والشبكات االجتماعية .

مشكالت اإلعالم الجديد:
• سطحية بعض المضامين المطروحة
• ضحالة النقاش
• استخدام مصطلحات غير الئقة
• نشر الشائعات.
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أدبيات:
دراسة ميرزا (“ ) 2013اتجاهات الشباب في اإلمارات نحو استخدام
مواقع التواصل االجتماعي”.
شممملت  590شممابا مممنهم  409إممماراتيين ،و 181خليجيمما وعربيمما ،ومممنهم  312ذكممورا،
و 278إناثا ،وتراوحت الفئة العمرية من  18إلى  38عاما.
 %94لديهم معرفة مسبقة بمواقع التواصل االجتماعي.
 %89يملكون حسابا على تلك المواقع.
 %76يقضون أكثر من  3ساعات يوميا ،و %32يمضون أقل من ساعة.
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دراسة ميرزا (:)2013
 %48يستخدمونها لتبادل المعلومات.
 %57منهم يستخدمونها رغبة في التواصل ثم التعارف والتسلية.
 %89يستخدمونها للتعرف على أخبار المؤسسات الحكومية .
 %54اعتبروا مواقع التواصل االجتماعي وسيلة إعالمية تهدد الحكومات.
 %44لعبت مواقع التواصل االجتماعي دورا سلبيا في ثورات الربيع العربي.
 %42لعبت مواقع التواصل االجتماعي دور أساسيا َ في ثورات الربيع العربي.
 %75زادت مواقع التواصل االجتماعي من العالقات اإلنسانية واالجتماعية.
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 %29أضرت بتلك العالقات حيث فصلت البعض عن مجتمعهم .
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دراسة ميرزا (:)2013
 %73وسيلة إيجابية.
 %30وسيلة سلبية ألنها:
• تسهم في تدمير العالقات االجتماعية الفعلية ،وتستبدلها بالعزلة
االجتماعية ،وغياب الرقابة والتوجيه ،وبث األفكار الهدامة والدعوات
المنحرفة.
• قد تستخدم في عرض مواد إباحية ،وتشويه اللغة العربية ،وبث
العنصرية والكره ،والتطاول على اآلخرين ،وعدم احترام الرأي
والرأي اآلخر ،وانتحال صفة وشخصيات الغير بسهولة.
• تزيد من فرص ارتكاب جرائم اإلنترنت من ابتزاز ،وسرقة ،ونصب
واحتيال.
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دراسة

ميرزا (:)2013

 %71أهمية مراقبة الحكومات لتلك المواقع للحد من اآلثار السلبية لتلك المواقمع%29 .
عارض الرقابة على مواقع التواصل االجتماعي.
 %30العقوبات على الجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل رادعة.
 %50ليس لديهم معلومات عن تلك العقوبات.
 %95أهمية وجود قوانين لحماية مستخدمي تلك المواقع.
 %92ضرورة وجود قوانين للحد من نشر اإلشاعات عبرها .
أهمية تعريف مواقع التواصل االجتماعي ومضامين اإلعالم الجديد نظرا لوجود محتموى
ضخم ومتنوع وشامل ولكنه يقدم من قبل أشخاص ويفتقد إلطار مؤسساتي يمكن االحتكام
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إلى مرجعيته في الرقابة والمحاسبة.

 دراسة ميرزا (“ ) 2013اتجاهات الشباب في اإلمارات نحواستخدام
مواقع التواصل االجتماعي”.

 ضرورة سن قوانين وتشريعات على مستوى الدولة لالستخدام
األمثل لمواقع التواصل االجتماعي.
 تجريم االستخدام السيئ للوسائط االجتماعية.
 ضرورة نشر الوعي المجتمعي على مستوى الفرد واألسرة
تجاه االستخدام اإليجابي لتلك التقنيات.
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المؤتمر العربي العاشر لرؤساء أجهزة اإلعالم األمني (:)2013
خطةةورة اسةةتخدام أسةةما و سةةابات وهميةةة فةةي مهاجمةةة اآلخةةرين و نشةةر "الكذبةةة أو
"اإلشاعة" في دقائق.
استخدام بعض المؤسسات والشركات التجارية سابات وهمية لمحاربة منافسيها ،يث
يتم نشر بعض األخبار المكذوبة ،لتهتز ثقة العمال بها .وأوصى المؤتمر بضرورة:
•االستفادة من تقنيات اإلعالم الجديد في التوعية األمنية والوقاية من الجريمة.
• توعية المواطن العربي بخطورة بعض التداعيات المرتبطة بهذه التقنيات.
• التخطيط الجيد الستخدام تقنيات اإلعالم الجديد في التوعية بمخاطر المخدرات.
•االستفادة من تجارب عدد من الدول األعضاء في استخدام اإلعالم الجديد
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15لمكافحة اإلرهاب.

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية (” :)2013دورة توظيف شبكات
التواصل االجتماعي في مكافحة األرهاب ”:

 ضرورة استخدام مواقع التواصل االجتماعي في:
• مكافحة اإلرهاب اإللكتروني
• مكافحة الفكر المنحرف
• أقامة برامج تدريبية لهذا الغرض
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وزارة الداخلية القطرية ( :)2012ندوة علمية حول الثقافة األمنية
ودورها في تنمية المجتمع:
التعرف على واقع ومفاهيم الثقافة األمنية في المجتمع ومعوقات تطبيقها.
ترسيخ قيم الشراكة المجتمعية في تحقيق األمن ونشر ثقافة حقوق اإلنسان
با لمجتمع بما يدعم مسيرة التنمية.
أهمية دور المؤسسات التعليمية واإلعالمية في نشر برامج الثقافة األمنية .

إدارة اإلعالم األمني بوزارة الداخلية الكويتية (: )2013
تكثيف برامج توعية وإرشاد الشباب وصغار السن والنشء الجديد من
مغبة الوقوع في الجرائم عبر شبكات االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي.
تكثيف هيئات ومؤسسات الدولة المعنية خططها وبرامجها وأنشطتها
لحماية الشباب من مخاطر االنسياق وراء تلك السلوكيات المنحرفة.
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اللقاء العلمي الثالثين" :مخاطر االنترنت واأللعاب اإللكترونية على النشء في
المملكة العربية السعودية” ( ) 2013
دراسة السيف (  :) 2013برنامج وقائي مقترح في استخدامات االنترنت على عينة
طالب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية:

النتائج :وجود انخفاض كبير في وعي الطالب والطالبات :
بمخاطر االنترنت العامة ومخاطر االختراقات.
بتدمير المواقع واستقبال الفيروسات والمخاطر المالية والمخاطر األخالقية (ارتياد
المواقع اإلباحية).
وجود وعي مرتفع بالمخاطر الشخصية والسياسية والدينية والمالية.

توصيات:
توفير برامج وقائية للطالب قبل تجوالهم عبر شبكة االنترنت وتنمية ثقافة توظيفها
فيما يفيد.
تدريب المعلمين وتشجيعهم على االتصال بطالبهم من خالل الوسائل اإللكترونية.
تعريف الطالب بالمواقع المفيدة في علميا وثقافيا واجتماعيا وترفيهيا وكيفية االستفادة
18منها.
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 دراسة المفتاح (" :)2012دور اإلعالم األمني في دعم ونشر الثقافة
األمنية والشراكة المجتمعية”:
 أهمية تحديد المصطلحات المتعلقة باإلعالم األمني والثقافة األمنية.
 دور اإلعالم األمني في دعم ونشر الثقافة األمنية ،و تعزيز الشراكة
المجتمعية
 تفعيل دور المؤسسات االجتماعية والشرطة المجتمعية في التوعية
األمنية.
 تنظيم محاضرات وندوات للعاملين بوسائل اإلعالم والتنسيق بين اإلعالم
األمني
ووسائل اإلعالم األخرى في مكافحة الجريمة.
 دراسة الباكر (:)2013
 إيجاد آليات دمج برامج الثقافة األمنية في مناهج المؤسسات التعليمية.
 أهمية الثقافة األمنية كجزء من المنظومة المؤسسية التربوية.
 19تضمين محتوى الثقافة األمنية في المؤسسات التربوية.
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دراسة االبراهيم (" :)2013دور اإلعالم في دعم ونشر الثقافة األمنية
والشراكة المجتمعية”:
تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية بين الدولة والمجتمع في مجال في اإلعالم
األمني.
رسم إستراتيجية لإلعالم األمني لترسيخ مفاهيم الثقافة األمنية لدى رجال
األمن واإلعالميين والجمهور.
تعزيز الروابط بين األجهزة األمنية وأجهزة اإلعالم المختلفة بشأن تثقيف
وتوعية الجمهور ،و تفعيل دور اإلعالم في التوعية األمنية وسط المجتمع
األهلي ومؤسسات المجتمع المدني كافة .
مواجهة اآلثار السلبية للبرامج اإلعالمية التي تروج لالنحالل األخالقي
والعنف والجريمة وتنمية وتعميم الثقافة القانونية واألمنية الرامية لترسيخ
احترام القانون والنظام العام في الدولة.
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دراسة صالح الدين ( : )2013الحد من تأثير سلبيات الوسمائط
اإللكترونية من خالل:
•تممدعيم دور مؤسسممات المجتمممع المممدني فممي جهممود التوعيممة بشممأن
التعامل األمثل مع وسائل اإلعالم والوسائط اإللكترونية.
•التعمماون مممع المنظمممات الدوليممة المعنيممة بجهممود التوعيممة بمخمماطر
اإلعممالم الرقمممي التممي مممن أبرزهمما منظمممة اليونسممكو التممي تتبنممى
بمممرامج دوليمممة لرفمممع وصمممقل الحمممس النقمممدي لمممدى جمهمممور وسمممائل
اإلعالم.
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أودونيل ( :(O, Donnell, 2013مقترحات لبرنامج تدريبي في التوعية األمنية:
•توعية المستخدمين لمواقع التواصل االجتماعي واالنترنت بالمخاطر الحقيقية التي
يمكن أن يواجهونها.
•استخدام كلمة سر  Passwordصعبة وتغييرها باستمرار والتوعية بالطرق التي
يستخدمها البعض لسرقة كلمة السر خاصة السهلة.
•التركيز على حماية المعلومات والتوعية بما يمكن وما ال يمكن مناقشته وكتابته في
مواقع التواصل االجتماعي  ،والحرص بعدم تناول معلومات مهمة تهم الشركة أو
معلومات شخصية أو غيرها.
•وضع سياسات وضوابط تقنن استخدامات مواقع التواصل االجتماعي بما فيها عقوبات
الجرائم اإللكترونية وتطبيقها.
هالبروك ) :(Halbrooks,2013مقترحات لسياسة استخدام الوسائط االجتماعية:

•وضع خطة فعّالة للتحكم باألثار التي يمكن أن تحدث بسبب اختراق المعلومات المهمة.
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•22وصف النتائج التي يمكن أن يتحملها الموظف الذي يخالف هذه السياسة.

هنسون (:(Hinson, 2013
 %74 من المنظمات لديها برنامج توعية أمنية
:%50 البرنامج يشمل توفير تنبيهات مستمرة حول أخطار اختراقات المعلومات،
ومعلومات حول الموضوعات الساخنة ،وتوعية خاصة لمستخدمي شبكات التواصل
االجتماعي.
 %20 فقط ذكروا أنهم يقيسون فاعلية برنامج التوعية وتعديله بناء على نتائج القياس.

الوعي بأمن المعلومات يساعد على:
•إشعار األفراد بمخاطر أمن المعلومات والتحكم به وتوفير معلومات وإرشادات محددة.
•توفير الدعم وااللتزام اإلداري ألمن المعلومات.
•نشر سياسات أمن المعلومات وإجراءاتها وتوجيهاتها وقوانينهاوقواعدها وتنظيماتها.
•حفز األفراد لتفعيل السلوك األمني للمعلومات وأخذ األخطار التي تتهدها في األعتبار.
•تسريع الكشف عن مصادر الخروقات التي تحدث في أمن المعلومات أيا كانت هوياتها.
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دراسة العول ) :(Aloul, 2012أساليب التوعية األمنية :
دور الحكومة :يجب تطوير قوانين الجرائم اإللكترونية وتطبيقها،والتعاون
مع الحكومات اآلخرى.
تشكيل فرق استجابة طوارىء حاسوبية لتحسين التوعية األمنية
لمستخدمي اإلنترنت ومحاربة الجرائم اإللكترونية ووضع تشريعات خاصة
بتلك الجرائم.
أقسام الشرطة :أن يكون لهذه األقسام فرق متخصصة بالحصول على
معلومات الجرائم اإللكترونية ،وفحصها وتحليلها وتقديم دليل إلكتروني تم
تخزينه على الحاسوب بالنسبة للجريمة اإللكترونية.
الشركات والمؤسسات :على الشركات والمؤسسات تقديم برامج تدريبية
في التوعية األمنية سواء من خالل التدريب اإللكتروني عن بعد أو من خالل
ورش تقليدية.
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دراسة العول ) :(Aloul, 2012أساليب للتوعية األمنية :
شركات االتصاالت :تقديم النصائح واإلرشادات الخاصة باالستخدام الآلمن
لإلنترنت و كيفية استخدام أي جهاز بشكل آمن.
اإلعالم :نشر النصائح الخاصة بالتوعية اإلعالمية ،ونشر تقارير عن
الجرائم اإللكترونية التي تحدث والعقوبات التي طبقت نتيجة لذلك.
المستخدمون :تثقيف أنفسهم بالمخاطر األمنية وكيفية تجنبها.
المنظمات غير الحكومية :تنفيذ حمالت توعية آمنية لمخاطر استخدام
اإلنترنت وتوفير إجابات ألسئلة الجمهور الخاصة بهذا األمر.
المدارس والجامعات :تنفيذ حمالت إعالم في التوعية األمنية ،ودمج
موضوعات األمن المعلوماتي في مقررات الحاسوب.
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سلبيات اإلعالم الجديد:

صالح الدين (: )2013

أوالا :السلبيات على المستوى الفردي:
 تكريس مفهوم الفردية في التعامل مع وسائل اإلعالم ،مما قد يؤدي إلى
تكريس االنعزالية وغياب التواصل االجتماعي مع اآلخرين.

 تؤكممد الدراسممات العلميممة وجممود ارتباطممات خطيممة بممين حجممم التعممرض
المكثف للوسائط اإللكترونية على الشبكة المعلوماتية ومشاعر االكتئماب
واإلحباط واالغتراب الثقافي بين مستخدمي تلك الوسائط التفاعلية.
 االنخراط مع الوسائط االجتماعية بشكل متزايد يؤدي إلمى رفمض الفمرد
لواقعمممه المعممماش حيمممث يميمممل ألن يعممميش فمممي العمممالم االفتراضمممي المممذي
-23جمادى الثانية36-
 26افترضه بنفسه من خالل الوسائط التفاعلية.

ثانيا ا :السلبيات على المستوى المجتمعي :
 أصبحت مواقع التواصمل االجتمماعي روافمد للصمحف والراديمو والتلفماز
وقممد يكممون لممذلك مخمماطره الجمممة خاصممة فممي ضمموء غيمماب التحقممق مممن
المصمممداقية وراء األخبمممار التمممي يمممتم بثهممما علمممى همممذه المواقمممع والشمممبكات
والمدونات.
 تسمح تقنيات الوسائط اإللكترونية في إضفاء المصداقية والشرعية علمى
الشائعات السلبية مما يضر بالمجتمع ومقدراته المادية والمعنوية.
 إسمماءة صممورة الدولممة لممدى شممعوب العممالم اآلخممرى (مثممال :واقعممة رفممض
استراليا تصدير األبقار لمصر ).
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ثالثا :السلبيات على البيئة اإلعالمية الدولية :
انتشار عمليات القرصنة على الكتب والمؤلفات واألفالم والمواد الترفيهية
مما يؤدي إلى ضياع حقوق الملكية الفكرية حيث تخسر المؤسسات والدول
المنتجة للوسائط اإللكترونية مئات الماليين من الدوالرات بسبب عمليات
القرصنة اإللكترونية.

استخدام مواقع التواصل االجتماعي في الترويج للسلع والخدمات
والمعامالت المالية وحث المستخدمين على عملية الشراء وإيهامهم بالدخول
على تلك المواقع والتعامل معها مما يؤدي إلى عمليات النصب على
المستخدمين كما يحدث أحيانا في عمليات التسويق الشبكي.
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متو األمية:
من المفهوم الضيق إلى المفهوم الشامل

" مجموعة القدرات والمهارات التي تتداخل فيها الثقافة
الشفهية والمكتوبة والبصرية والرقمية”

New Media Consortium, 2005
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التربية اإلعالمية:
 من نموذج التماية

Protectionist Model

إلى
 نموذج المتلقي النشط ( ال ُم َم ِتص) Discriminator

نموذج المتلقي النشط :تمكين الفرد ليكون:
ناقدا يتحكم بتفسير ما يشاهده أو يسمعه
) )Critical Autonomyبدال من ترك
التحكم بالتفسير للرسائل اإلعالمية
30
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المتلقي النشط
المقدرة على:






تفسير الرسائل اإلعالمية
اختيار الرسائل اإلعالمية
توجيه األسئلة حول الرسائل اإلعالمية
بناء المعنى الشخصي من الرسائل اإلعالمية
الوعي بما يجري حوله بدال من أن يكون سلبيا ومعرضا
لالختراق
)( CML,2003
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هدف التربية اإلعالمية
تحويل استهالك الرسائل اإلعالمية إلى عملية نقدية
نشطة ،لمساعدة األفراد على تكوين الوعي حول طبيعة
تلك الرسائل وفهم دورها في بناء وجهات النظر حول
الواقع الذي يعيشون فيه.
((Wikipedia,2006
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لماذا التربية اإلعالمية؟
 تبني الرسائ اإلعالمية واقعا ى ،فهي مسئولة عن أغل
الخبرات التي على أساسها نقوم ببنا فهمنا الشخصي للعالم.
 ال يشاهد المتلقي أو يسمع ما تم رفضه من صور أو كلمات إثنا
بنا الرسالة اإلعالمية ،وإنما يسمع أو يشاهد ما تم قبوله.
 يناقش المتلقي المعنى في الرسالة اإلعالمية طبقا ى لحاجاته
الشخصية و خلفيته الثقافية.

 تحتو الرسائ اإلعالمية على مضامين تجارية ،وثقافية
واجتماعية وسياسية  ،وتحم قيما ى ورسائ أيديولوجية ووجهات
نظر.
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لماذا التربية اإلعالمية؟
 النسبة المتزايدة لالستهالك اإلعالمي في المجتمع
 نمو صناعة اإلعالم
 أهمية المعلومات في العصر الحاضر
 األهمية المتزايدة لالتصال المرئي والمعلومات المرئية
 تيسير وصول األفراد إلى المهارات والخبرات التي
يحتاجونها لفهم الكيفية التي يشكل بها اإلعالم إدراكهم
 تهيئتهم للمشاركة كصانعي إعالم ومشاركين في مجتمعات
افتراضية ضمن أخالقيات المجتمع وضوابط حرية الكلمة
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لماذا التربية اإلعالمية؟
 تشجع على التأمل بالقيم الشخصية
 تتضمن دمج التقنيات الحديثة في التعلم
 تشجع حركة اإلصالح التربوي
 تشجع الحوار في قاعات الدراسة الذي بدوره يشجع
الحوار خارجها.
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لماذا التربية اإلعالمية؟
 تشجع على تنشئة المواطنة المسئولة
 تشجع العمل الجماعي
 ربط المنهج الدراسي بالحياة الواقعية
 متسقة مع التوجّ ه لتنمية مهارات التفكير العليا
 تمكين الطالب ليصبح مستهلكا حكيما للرسائل اإلعالمية
 زيادة قدراته على االتصال والتعبير
 تمكينه من التعامل مع ثقافة مشبعة بالرسائل اإلعالمية
 توفير فرصة لدمج المناهج الدراسية
 بناء مهارات المواطنة المطلوبة للمشاركة في الحوار العام
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شراكة مهارات القرن الحادي والعشرين Pt 21st Skills

الشكل ( : )1قوس قزح لمعارف ومهارات القرن الحادي والعشرين
37
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مهارات التربية اإلعالمية
الثقافة اإلعالمية العميقة

( :) Deep Media Literacy

 مهارات استخدام تقنيات المعلومات وتصفح الشبكات الرقمية
 مهارات التفكير الناقد لمحتوى الرسائل اإلعالمية
 تقدير التفاعلية الكونية
39
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مهارات التربية اإلعالمية
 التحليل ( :مهارة مستهلك) :المثقف إعالميا هو مشارك نشط في
الحوار حول المعنى في المحتوى اإلعالمي ،وواع بالعوامل المختلفة
التي تؤثر بالحوار.
 البحث ( :مهارة مستخدم) ،المثقف إعالميا باحث نشط في تحديد
المصادر المناسبة لدراسة الموضوعات ذات االهتمام الشخصي.
 التأثير ( :مهارة من ِتج) :المثقف إعالميا هو القادر على تغيير معنى أو
تأثير الرسائل اإلعالمية.
 ثقافة االنتهالك (إنتاج واستهالك) (.(Toffer( )Posumer
)( Davis,1992
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العالقة بين التربية اإلعالمية والثقافة المعلوماتية
معايير الثقافة المعلوماتية للتعلم المدرسي:

أوالا :الثقافة المعلوماتية :الطالب المثقف معلوماتيا :
( )1يصل إلى المعلومات بكفاءة وفاعلية
( )2يقوّ م المعلومات تقويما ناقدا ومتمكنا
( )3يستخدم المعلومات بدقة وإبداع
Information Power,1998
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العالقة بين التربية اإلعالمية والثقافة المعلوماتية
معايير الثقافة المعلوماتية للتعلم المدرسي:
ثانيا ا :استقاللية المتعلم :الطالب الذي يعد متعلما مستقال:
( )4يتابع المعلومات المتعلقة باالهتمامات الشخصية.
( )5يق ّدر األدبيات التعليمية والصور االبتكارية األخرى من
المعلومات.
( )6يجاهد للتميز في الحصول على المعلومات وتوليد المعرفة.
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العالقة بين التربية اإلعالمية والثقافة المعلوماتية
معايير الثقافة المعلوماتية للتعلم المدرسي:

ثالثا ا :المسؤولية االجتماعية :الطالب الذي يساهم إيجابيا للتعلم
المدرسي وللمجتمع:
( )7يقر بأهمية المعلومات للمجتمع المعاصر.
( )8يمارس سلوكا أخالقيا بالنسبة للمعلومات وتقنية المعلومات.
( )9يشارك بفاعلية في العمل الجماعي لمتابعة المعلومات
وتوليدها.
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استراتيجيات التربية اإلعالمية
الثقافة التشاركية ( :( Culture Participatoryثالث قضايا مهمة
(:(Jinkins,et.,al.,2006

.1
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فجوة المشاركة ( :(Participatory Gapعدم المساواة في الوصول
إلى خبرات غنية ومهارات ومعرفة تهيئ الشباب للمشاركة الكاملة في
عالم الغد.
أن األهم من ثنائية ”بين من يملك ومن ال يملك“ هو المهارات التقنية التي
تم ّكن الطالب من تطوير مهارات التربية اإلعالمية.
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استراتيجيات التربية اإلعالمية
.2مشكلة الشفافية (  :(Transparency Problemالتحديات التي تواجه الشباب
لتعلم الطرق التي يشكل فيها اإلعالم تصوراتهم حول العالم.
 لذا ،ينبغي تمكين اليافعين:
من فهم الطرق التي يشكل بها اإلعالم المعاصر إدراكه وتصوراته عن العالم من
حوله.
.3التحديات األخالقية (  :( Ethics Challengesحلت المجتمعات االفتراضية
على اإلنترنت محل الصيغ التقليدية للتطوير المهني والتثقيف.

 لذا ،ينبغي تثقيف اليافعين حول:
المعايير األخالقية التي تشكل ممارساته كمساهم في صناعة المحتوى اإلعالمي
ومشارك في المجتمعات االفتراضية على اإلنترنت.
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استراتيجيات التربية اإلعالمية
 دمج التربية اإلعالمية في المنهج
 تقديم مقرر كامل في التربية اإلعالمية
 تدريس مهارات التفكير الناقد
 تحليل البيئة اإلعالمية ،ودراسة وجهات النظر المختلفة
 استخدام نموذج التعلم النشط ( :) Active Learning
 الوعي
 التحليل
 التعقيب
 االستجابة
 الخبرة
مركز الثقافة اإلعالمية ( ) CML,2003
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استراتيجيات التربية اإلعالمية
 أن يتضمن التحليل اإلعالمي في المدرسة خمسة مفاهيم :
 الرسائل اإلعالمية هي نتاج فرد أو مؤسسة.
 الرسائل اإلعالمية يتم إنتاجها في سياقات اجتماعية واقتصادية
وسياسية وتاريخية وجمالية.
 تفسير المعنى وبناءه يتكون من تفاعل بين المتلقي والنص
والثقافة.
 لكل وسيلة إعالمية رموزها الخاصة بها.
 دور التعبير اإلعالمي في فهم الناس للحياة االجتماعية
()Hobbs,2001
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استراتيجيات التربية اإلعالمية
الثقافة اإلعالمية العميقة :Deep Media Literacy

 الفرد المثقف إعالميا هو الذي يعترف بعمق التفاعل الكوني.
 الوعي الكوني (  (Global Sensibilityمفتاح الثقافة اإلعالمية،
وهو ما يعني أن الحياة المعاصرة تفاعلية.

 استراتيجيات التربية اإلعالمية:
 تطوير رؤية إعالمية مشتركة
 مناقشة االختيارات اإلعالمية
 مناقشة التفاعلية الكونية
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إطار مقترح للتوعية األمنية بمخاطر اإلعالم الجديد

كلنا جدار ناري
49

-23جمادى الثانية36-

التشريعات القانونية

التشريعات
القانونية

مؤسسات حكومية

منظمات وجمعيات
خاصة

شركات االتصاالت

مؤسسات تعليمية

التوعية األمنية
بمخاطر اإلعالم
الجديد

التشريعات
القانونية

التشريعات القانونية

إطار مقترح للتوعية األمنية بمخاطر اإلعالم الجديد
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 .1التشررريعات القانونيررة :وضممع التشممريعات القانونيممة الخاصممة
بممممالجرائم اإللكترونيممممة وتلممممك التممممي تحمممممي حقمممموق األفممممراد
والمؤسسممات حكوميممة وخاصممة مممن التعممدي والعنممف اللفظممي
وبممث اإلشمماعات المغرضممة ،وتطبيممق هممذه القمموانين علممى أيممة
مصادر كانت.
 .2المؤسسررات الحكوميررة :تفعيممل التوعيممة األمنيممة فممي اإلعممالم
المحلممي الرسمممي المقممروء والمرئممي ،وفممي مواقممع التواصممل
االجتمممماعي التابعمممة لمؤسسمممات الدولمممة بخصممموص التوعيمممة
بالمخاطر األمنيمة لإلعمالم الجديمد ،ونقمل المعلوممات الخاصمة
بالتجممممماوزات والعقوبمممممات التمممممي تتخمممممذها بخصممممموص تلمممممك
التجاوزات.
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 .4المنظمااااااات والجمعيااااااات الخاصااااااة :تفعيةةةةةة دور المنظمةةةةةةات
والجمعيةةةات الخاصةةةة مثةةة الجمعيةةةة الوطنيةةةة لحقةةةو اإلنسةةةان
والجمعيةةةات العلميةةةة والمهنيةةةة فةةةي التوعيةةةة األمنيةةةة بمخةةةاطر
اإلعالم الجديد.
 .5شركات االتصاالت :ينبغي على هذه الشركات أن تلع دوراى
مهمةةةةا ى فةةةةي تفعيةةةة التشةةةةريعات القانونيةةةةة الخاصةةةةة بةةةةالجرائم
اإللكترونيةةةة و مايةةةة األفةةةراد والمؤسسةةةات مةةةن االختراقةةةات
المعلوماتية ،والتعةاون مةع الجهةات الحكوميةة الرسةمية فةي هةذا
المجةةال ،وتوعيةةة نبائنهةةا مةةن هةةذه المخةةاطر ،وكيفيةةة التعام ة
معها على نحو مستمر.
 .6المؤسسات التعليمية
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مدخل دمج تقنية المعلومات في التعليم للتربية اإلعالمية:
إطار مقترح للتعليم العام السعودي
د .بدر بن عبداهلل الصالح
أستاذ مشارك تقنية التعليم والتصميم التعليمي
جامعة الملك سعود /كلية التربية /الرياض
ba_alsaleh@yahoo.com

المؤتمر الدولي األول للتربية اإلعالمية
 1428 /17/2-14الموافق7/3/2007-4 :م
53

-23جمادى الثانية36-

 .6المؤسسات االتعليمية:
التربية اإلعالمية  :إطار مقترح للتعليم العام السعودي

المنهج
الجوهري
اإلصالح
المنهج المساند :التربوي دمج التقنية
تربية إعالمية
في التعليم

التربية اإلعالمية أحد مكونات اإلصالح التربوي الشامل
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التربية اإلعالمية  :إطار مقترح للتعليم العام السعودي
 استراتيجية تطوير منهج التربية اإلعالمية:
 المحتوى الجوهري :يتكون هذا المحتوى من المفاهيم التي
تشكل المادة الدراسية (رياضيات ،كيمياء..،الخ).
 المحتوى المساند أو الموازي :يعالج هذا المحتوى المفاهيم
الخاصة بالتربية اإلعالمية وغيرها من مفاهيم( تربية وطنية،
تربية مرورية ،تربية سياحية...الخ).
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التربية اإلعالمية  :إطار مقترح للتعليم العام السعودي
المحتوى
الجوهري
التربية
اإلعالمية
دمج المحتوى المساند( التربية اإلعالمية) ضمن المحتوى الجوهري
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التربية اإلعالمية  :إطار مقترح للتعليم العام السعودي
 استراتيجية تطوير منهج التربية اإلعالمية:
 تحديد المستوى التعليمي لمفاهيم التربية اإلعالمية.

 تحديد المواد الدراسية التي تقدم من خاللها مفاهيم التربية اإلعالمية.
 تبني أو تكييف أو تطوير مهارات التربية اإلعالمية كمنظومة فرعية
ومدمجة لمن منظومة المهارات في اإلصالح التربو الشام .
 تطوير مواقف تعلم للتربية اإلعالمية في سيا المواد الدراسية.
 توفير المصادر اإلعالمية لمواقف التعلم والمستوى التعليمي
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التربية اإلعالمية  :إطار مقترح للتعليم العام السعودي
 مهارات التربية اإلعالمية:
 -1مهارات التفكير الناقد Critical Thinking: Skills
 التفكير اإلبداعي :إنتاج مواد إعالمية أصيلة على المستوى
الشخصي (أصيلة بالنسبة للفرد نفسه) ،والمستوى الثقافي (إضافة
هادفة لمجال ثقافي معين).
 توظيف مهارات التفكير العليا مثل التحليل والمقارنة واالستنتاج
والتفسير والتقويم والدمج عند تناول قضايا إعالمية معينة.
 إصدار األحكام حول الثقة والمصداقية لمصادر إعالمية محددة.
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التربية اإلعالمية  :إطار مقترح للتعليم العام السعودي
 مهارات التربية اإلعالمية:
 - 2مهارات االتصا الف ّعا :Effective Communication Skill
 استخدام تقنيات االتصال عن بعد في التعاون والنشر والتفاعل
مع األقران والخبراء وأفرادا آخرين في مجال القضايا
اإلعالمية ذات االهتمام الشخصي.
 استخدام أنواع متعددة من التقنيات ووسائل االتصال لنقل
المعلومات واألفكار الخاصة بالتحليل أو النقد حول محتوى
إعالمي لجمهور محدد.
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التربية اإلعالمية  :إطار مقترح للتعليم العام السعودي
 مهارات التربية اإلعالمية:
 -3مهارات الثقافة البصرية
 تحليل الرسائل اإلعالمية البصرية ،وتحديد مكوناتها ،وتفسير
العالقة بين تلك المكونات.
 التعبير عن وجهة النظر حول قضية معينة بصيغة بصرية .
 تقويم مغزى الرسائل اإلعالمية البصرية وإصدار الحكم حول
مصداقيتها.
:Visual Literacy Skills

60

-23جمادى الثانية36-

التربية اإلعالمية  :إطار مقترح للتعليم العام السعودي
 مهارات التربية اإلعالمية:
 -4مهارات الثقافة التقنية

Technological Literacy Skills

 استخدام تقنيات المعلومات في تحديد مواقع ومصادر معلوماتيه
حول القضايا اإلعالمية والوصول إليها.
 استخدام تقنيات المعلومات في تحليل المحتوى اإلعالمي وتقويمه .
 استخدام تقنيات المعلومات في تكوين وجهات نظر معينة حول
محتوى إعالمي معين.
 استخدام األدوات التقنية لمعالجة البيانات في قضايا إعالمية معينة
وعرض النتائج.
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التربية اإلعالمية  :إطار مقترح للتعليم العام السعودي
 مهارات التربية اإلعالمية:
 -5مهارات الثقافة المعلوماتية :Information Literacy Skills

 استخدام المعلومات بفاعلية وكفاءة لتحقيق أهداف محددة
 استخدام المصادر التقنية لحل المشكالت واتخاذ قرارات منطقية.
 اختيار مصادر معلوماتية وابتكاريه تقنية بناء على مالئمتها
إلنجاز مهام محددة.
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التربية اإلعالمية  :إطار مقترح للتعليم العام السعودي
 مهارات التربية اإلعالمية:
 -6مهارات التفاعل الشبكي :Networking Interaction Skills

 فهم وتقدير التنوع واالختالف الثقافي على المستويات المحلية
والعربية والعالمية.
 المشاركة في مجتمعات افتراضية وتحليل واحترام وجهات النظر
المتعددة حول قضايا ثقافية أو اجتماعية.
 العمل كعضو في فريق واكتساب المعرفة والمساهمة في توليدها
من خالل التفاعل اإليجابي مع أعضاءه لتحقيق أهداف مشتركة.
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التربية اإلعالمية  :إطار مقترح للتعليم العام السعودي
 مهارات التربية اإلعالمية:
 -7مهارات التوجيه الذاتي :Self Direction Skills
 استخدام تقنيات المعلومات في متابعة االهتمامات الشخصية
حول القضايا المختلفة.
 تحديد أهداف واضحة لالهتمامات الخاصة وإدارة الوقت
والجهود وتقويم فاعلية وكفاءة اإلنجاز.
 استخدام أدوات اإلنتاجية التقنية في تطوير مهارات إنتاج
محتوى إعالمي بصيغ مبتكرة.
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التربية اإلعالمية  :إطار مقترح للتعليم العام السعودي
 مهارات التربية اإلعالمية:
 -8مهارات االستخدام األخالقي واالجتماعي لتقنيات المعلومات:
 فهم القضايا األخالقية والثقافية واالجتماعية المرتبطة باستخدام تقنيات
المعلومات في تحليل المحتوى اإلعالمي ونقده وتكوينه ونشره.
 استخدام تقنيات المعلومات استخداما مسئوال في التعامل مع القضايا
اإلعالمية.
 تطوير اتجاهات إيجابية نحو استخدام تقنيات المعلومات في التعامل
مع القضايا اإلعالمية.
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التربية اإلعالمية  :إطار مقترح للتعليم العام السعودي
 مهارات التربية اإلعالمية:
 -8مهارات االستخدام األخالقي واالجتماعي لتقنيات المعلومات:
 فهم القضايا األخالقية والثقافية واالجتماعية المرتبطة باستخدام تقنيات
المعلومات في تحليل المحتوى اإلعالمي ونقده وتكوينه ونشره.
 استخدام تقنيات المعلومات استخداما مسئوال في التعامل مع القضايا
اإلعالمية.
 تطوير اتجاهات إيجابية نحو استخدام تقنيات المعلومات في التعامل
مع القضايا اإلعالمية.
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توصيات:
 دراسة ومراجعة اإلطار المقترح في هذه الورقة للتوعية األمنية بمخاطر
اإلعالم الجديد.
 وضع إطار مؤسساتي وقانوني واضح لالستخدام األخالقي والقانوني
للوسائط االجتماعية.
 دعم التعامل األمثل مع وسائل اإلعالم والوسائط اإللكترونية ،واستثمار
إيجابياتها والتوعية بسلبياتها.
 تفعيل ودعم جهود التوعية بمخاطر اإلعالم الجديد.
 صقل الحس النقدي لدى جمهور وسائل اإلعالم الجديد.
 تفنيد الجهات األمنية المتخصصة لإلشاعات المغرضة أوال بأول من خالل
مواقع التواصل االجتماعي لسرعتها في نقل الخبر والمعلومة.
 استخدام أوسام (هاشتاقات) تعزز الوحدة الوطنية واألمن الوطني مثل" :
أمن الوطن أمن للجميع".
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شكراً لتضوركم ومشاركتكم
ba_alsaleh@yahoo.com
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