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 :محو األمية

  من المفهوم الضيق إلى المفهوم الشامل

مجموعة القدرات والمهارات التي تتداخل فيها الثقافة " 

 ”الشفهية والمكتوبة والبصرية والرقمية

 

 

 

 

 

New Media Consortium2005 
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 :التربية اإلعالمية

 

 

 (  Protectionist Model) من نموذج الحماية 

 

 

 (Discriminator()الُمَمِحص) إلى نموذج المتلقي النشط
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 :تمكين الفرد ليكون:  نموذج المتلقي النشط

 

    

ناقداً يتحكم بتفسير ما يشاهده أو يسمعه                          

Critical Autonomy)           )بدالً من ترك 

 التحكم بالتفسير للرسائل اإلعالمية              

CML,2003  
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 :المقدرة على: المتلقي النشط   

 

 تفسير الرسائل اإلعالمية 

 اختيار الرسائل اإلعالمية 

 توجيه األسئلة حول الرسائل اإلعالمية 

 بناء المعنى الشخصي من الرسائل اإلعالمية  

 الوعي بما يجري حوله بدالً من أن يكون سلبياً ومعرضاً    

 ( (CML,2003  لالختراق    
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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

 

 

                                                   (Wikimedia,2006) 
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 لماذا التربية اإلعالمية؟

 الرسائل اإلعالمية تبني واقعاً، فهي مسئولة عن أغلب   

 الخبرات التي على أساسها نقوم ببناء فهمنا الشخصي للعالم    

المتلقي ال يشاهد أو يسمع ما تم رفضه من صور أو كلمات 
إثناء بناء الرسالة اإلعالمية، وإنما يسمع أو يشاهد ما تم 

 قبوله 

المتلقي يناقش المعنى في الرسالة اإلعالمية طبقاً لحاجاته 
 الشخصية و خلفيته الثقافية

تحتوي الرسائل اإلعالمية على مضامين تجارية، وثقافية 
واجتماعية وسياسية ، وتحمل قيماً ورسائل 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؟

 شجع على التأمل بالقيم الشخصيةت

 تتضمن دمج التقنيات الحديثة في التعلم

 تشجع حركة اإلصالح التربوي

تشجع الحوار في قاعات الدراسة الذي بدوره يشجع الحوار 

  .جهارخا
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 لماذا التربية اإلعالمية؟

 تشجع على تنشئة المواطنة المسئولة

 العمل الجماعيتشجع 

 ربط المنهج الدراسي بالحياة الواقعية

 متسقة مع التوّجه لتنمية مهارات التفكير العليا

 تمكين الطالب ليصبح مستهلكاً حكيماً 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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 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

(:  Active Learning)  استخدام نموذج التعلم النشط 

 الوعي    التحليل    التعقيب    االستجابة    الخبرة 
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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



13 

 استراتيجيات التربية اإلعالمية

 

 Deep Media Literacy:الثقافة اإلعالمية العميقة    

 
 الفرد المثقف إعالمياً هو الذي يعترف بعمق التفاعل الكوني

مفتاح الثقافة اإلعالمية، وهو ما يعني ( Global Sensibility)  الوعي الكوني
 .أن الحياة المعاصرة تفاعلية

 

 :استراتيجيات التربية اإلعالمية

 تطوير رؤية إعالمية مشتركة

 مناقشة االختيارات اإلعالمية

 مناقشة التفاعلية الكونية
Freed, 2003 
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 استراتيجيات التربية اإلعالمية

 ( Culture Participatory) الثقافة التشاركية   

 :ثالث قضايا مهمة

عدم المساواة في  (:Participatory Gap)  فجوة المشاركة1.

الوصول إلى خبرات غنية ومهارات ومعرفة تهيئ الشباب 

 .للمشاركة الكاملة في عالم الغد

هو “ بين من يملك ومن ال يملك”أن األهم من ثنائية 

المهارات التقنية التي تمّكن الطالب من تطوير مهارات 

 .  التربية اإلعالمية
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 استراتيجيات التربية اإلعالمية

التحديات التي تواجه  :(Transparency Problem) مشكلة الشفافية.2
 .  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

حلت المجتمعات  (: Ethics Challenges)  التحديات األخالقية.3
االفتراضية على اإلنترنت التي تضع الضوابط األخالقية بين ما ينشر وما ال 

 .  ينشر 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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 مهارات التربية اإلعالمية

 (  Play)اللعب 

 

 ( Performance)األداء 

 

 (Simulation:)المحاكاة 

  

 (Appropriation)  التخصيص 

 

  Jinkins,et.,al.,2006)) (Multitasking)  المهام المتعددة 
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 مهارات التربية اإلعالمية

 

 ( Distributed Cognition)  الشراكة الفكرية

  

 ( Collective Intelligence)   الذكاء الجمعي

 

 ( Judgment)  إصدار األحكام

  

 (.Cross-Media N) اإلبحار عبر وسائل إعالمية متعددة

 

 Jinkins,e.,al.,2006))(               Networking)  التواصل الشبكي
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 مهارات التربية اإلعالمية

 (: Deep Media Literacy) الثقافة اإلعالمية العميقة   

 

 مهارات استخدام تقنيات المعلومات وتصفح الشبكات الرقمية

 

 مهارات التفكير الناقد لمحتوى الرسائل اإلعالمية

 

 تقدير التفاعلية الكونية
Freed, 2003  
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 مهارات التربية اإلعالمية

 

المثقف إعالمياً هو مشارك نشط (: مهارة مستهلك: ) التحليل

في الحوار حول المعنى في المحتوى اإلعالمي، وواٍع 

 .بالعوامل المختلفة التي تؤثر بالحوار

، المثقف إعالمياً باحث نشط في (مهارة مستخدم: ) البحث

تحديد المصادر المناسبة لدراسة الموضوعات ذات االهتمام 

 الشخصي

المثقف إعالمياً هو القادر على تغيير (: مهارة ُمنِتج: ) التأثير 

 (  (Davis,1992  معنى أو تأثير الرسائل اإلعالمية
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  العالقة بين التربية اإلعالمية والثقافة المعلوماتية 

 : معايير الثقافة المعلوماتية للتعلم المدرسي  

 

 :الطالب المثقف معلوماتياً : الثقافة المعلوماتية: أولا  

 يصل إلى المعلومات بكفاءة وفاعلية( 1)

 يقّوم المعلومات تقويماً ناقداً ومتمكناً ( 2)

 يستخدم المعلومات بدقة وإبداع( 3)

Information Power,1998 
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 العالقة بين التربية اإلعالمية والثقافة المعلوماتية

 :معايير الثقافة المعلوماتية للتعلم المدرسي 

 

 :الطالب الذي يعد متعلماً مستقالً : استقاللية المتعلم: ثانياا 

 .يتابع المعلومات المتعلقة باالهتمامات الشخصية( 4)

يقّدر األدبيات التعليمية والصور االبتكارية األخرى من ( 5)

 .المعلومات

 .يجاهد للتميز في الحصول على المعلومات وتوليد المعرفة( 6)
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 العالقة بين التربية اإلعالمية والثقافة المعلوماتية

 :معايير الثقافة المعلوماتية للتعلم المدرسي 

 

الطالب الذي يساهم إيجابياً للتعلم : المسؤولية الجتماعية: ثالثاا   
 :  المدرسي وللمجتمع

 .يقر بأهمية المعلومات للمجتمع المعاصر( 7) 

يمارس سلوكاً أخالقياً بالنسبة للمعلومات وتقنية ( 8) 
 .المعلومات

 يشارك بفاعلية في العمل الجماعي لمتابعة المعلومات   ( 9) 

 .وتوليدها   
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 العالقة بين التربية اإلعالمية والثقافة المعلوماتية

 :مهارات األلفية الثالثة   

 مهارات التفكير والعمل الناقدين

 المهارات اإلبداعية

 مهارات العمل التعاوني 

 مهارات االتصال

 مهارات فهم الثقافات األخرى  

 مهارات التّكيف والتفكير المستقل واتخاذ القرار

 مهارات الحوسبة

   Trilling & Hood,1998                       مهارات التعلم الموّجه ذاتياً 
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 العالقة بين التربية اإلعالمية والثقافة المعلوماتية

 (:   The Big Six Skills: ) المهارات الست الكبيرة 

 المشكلة المعلوماتية تعريف

 تطوير استراتيجيات البحث عن المعلومات

 تحديد مصادر المعلومات والوصول إليها

 استخدام المعلومات

 دمج وبناء الحل المعلوماتي

   (  Eisenberg&Doug1996)تقويم الحل المعلوماتي                   
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 العالقة بين التربية اإلعالمية والثقافة المعلوماتية

 :مهارات القرن الحادي والعشرين  

  

 ( Digital Age Literacy)مهارات العصر الرقمي     

 (  Inventive Thinking) مهارات التفكير اإلبداعي      

  (.Effective Communicat) مهارات االتصال الفّعال

 (  High Productivity) مهارات اإلنتاجية العالية       

(NCREL,2003) 
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إطار مقترح للتعليم العام : التربية اإلعالمية 

  السعودي

 دمج التقنية      

 في التعليم
 :المنهج المساند

 تربية إعالمية

 المنهج  

    الجوهري  

 اإلصالح

 التربوي 

  التربية اإلعالمية أحد مكونات اإلصالح التربوي الشامل
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 إطار مقترح للتعليم العام السعودي: التربية اإلعالمية 

 مستويات التربية

 اإلعالمية 

 :التعليم الرسمي

 

 وزارة التربية   •

 و التعليم

 وزارة التعليم  •

 العالي 

 التعليم غير

 :الرسمي

 األسرة •

 مؤسسات •

 إعالمية محلية

 المنهج الدراسي

 منهج

 :جوهري 

 مناهج  

  تقليدية

 منهج

 :مساند 

 تربية 

 ،إعالمية

 وطنية، الخ 

 مهارات اإلصالح التربوي

  مهارات التفكير الناقد

  مهارات التصال الفّعال

  مهارات الثقافة البصرية

 مهارات الثقافة التقنية

  مهارات الثقافةالمعلوماتية 

  مهارات التفاعل الشبكي

  مهارات التوجيه الذاتي

 مهارات الستخدام

  األخالقي للتقنيات 

 دمج تقنية 

 المعلومات

 في التعليم 



28 

 إطار مقترح للتعليم العام السعودي: التربية اإلعالمية 

 :دمج تقنية المعلومات في التعليم     

 

 بنية تقنية تحتية وربط الشبكي وأجهزة وبرامج

   

 دعم فني للمعلمين والطالب

 

 برامج تدريب وتطوير مهني

 

 نشاطات تعلم إلكترونية  تحتوي قضا يا تربية إعالمية مدمجة في المنهج

 

 مصادر معلوماتية إلكترونية لدعم نشاطات التعلم و قضايا التربية اإلعالمية

 

 معايير تقنية( أو تطوير) تبني أو تكييف  
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 إطار مقترح للتعليم العام السعودي: التربية اإلعالمية 

  :استراتيجية تطوير منهج التربية اإلعالمية   

 

يتكون هذا المحتوى من المفاهيم التي : المحتوى الجوهري

 (.الخ..رياضيات، كيمياء،)تشكل المادة الدراسية 

 

يعالج هذا المحتوى المفاهيم : أو الموازي المحتوى المساند

تربية وطنية، ) الخاصة بالتربية اإلعالمية وغيرها من مفاهيم

 (.الخ...تربية مرورية، تربية سياحية
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 إطار مقترح للتعليم العام السعودي: التربية اإلعالمية 

 المحتوى

  المساند 

المحتوى 

 الجوهري

  ضمن المحتوى الجوهري( التربية اإلعالمية) دمج المحتوى المساند
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 إطار مقترح للتعليم العام السعودي: التربية اإلعالمية 

  :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 ضمن منظومة المهارات في اإلصالح التربوي الشامل

 

 تطوير مواقف تعلم للتربية اإلعالمية في سياق المواد الدراسية

 

   توفير المصادر اإلعالمية لمواقف التعلم والمستوى التعليمي
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 إطار مقترح للتعليم العام السعودي: التربية اإلعالمية 

 :ستراتجية تدريس التربية اإلعالميةا  
 .  المناسب للتربية اإلعالمية ( (Learning Paradigmتقرير نموذج التعلم     

 

 :تدريس غير مباشر يشجع التعلم المعتمد على(: .S.C)  البنائية االجتماعية 

 

 حل المشكلة

 العمل التعاوني

 التعددية في وجهات النظر 

 (  (Distributed Cognition الشراكة الفكرية

 ( Reflection) التأمل
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 إطار مقترح للتعليم العام السعودي: التربية اإلعالمية 

 :مهارات اإلصالح التربوي للتربية اإلعالمية    

 :Critical Thinking Skillsمهارات التفكير الناقد  -1

إنتاج مواد إعالمية أصيلة على المستوى الشخصي : التفكير اإلبداعي

إضافة هادفة لمجال )، والمستوى الثقافي (أصيلة بالنسبة للفرد نفسه) 

 (.ثقافي معين

مثل التحليل والمقارنة واالستنتاج  توظيف مهارات التفكير العليا

 . والدمج عند تناول قضايا إعالمية معينة والتفسير والتقويم

 .إصدار األحكام حول الثقة والمصداقية لمصادر إعالمية محددة
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 إطار مقترح للتعليم العام السعودي: التربية اإلعالمية 

 :مهارات اإلصالح التربوي للتربية اإلعالمية      

 Effective Communication Skillمهارات التصال الفّعال  - 2  

: 

استخدام تقنيات االتصال عن بعد في التعاون والنشر 

والتفاعل مع األقران والخبراء وأفراداً 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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 إطار مقترح للتعليم العام السعودي: التربية اإلعالمية 

 :مهارات اإلصالح التربوي للتربية اإلعالمية    

 

 :  Visual Literacy Skillsمهارات الثقافة البصرية  -3

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
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 إطار مقترح للتعليم العام السعودي: التربية اإلعالمية 

 :مهارات اإلصالح التربوي للتربية اإلعالمية 

 

 Technological Literacy Skillsمهارات الثقافة التقنية  -4

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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 إطار مقترح للتعليم العام السعودي: التربية اإلعالمية 

 :مهارات اإلصالح التربوي للتربية اإلعالمية 

 

 :Information Literacy Skillsمهارات الثقافة المعلوماتية  -5

 استخدام المعلومات بفاعلية وكفاءة لتحقيق أهداف محددة

استخدام المصادر التقنية لحل المشكالت واتخاذ قرارات 

 .     منطقية

اختيار  مصادر معلوماتية وابتكاريه تقنية بناًء على مالئمتها 

 .إلنجاز مهام محددة



38 

 إطار مقترح للتعليم العام السعودي: التربية اإلعالمية 

 :مهارات اإلصالح التربوي للتربية اإلعالمية    

 

 :Networking Interaction Skillsمهارات التفاعل الشبكي  -6

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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 إطار مقترح للتعليم العام السعودي: التربية اإلعالمية 

 :مهارات اإلصالح التربوي للتربية اإلعالمية   

 :Self Direction Skillsمهارات التوجيه الذاتي  -7

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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 إطار مقترح للتعليم العام السعودي: التربية اإلعالمية 

 :مهارات اإلصالح التربوي للتربية اإلعالمية    

 

 :  مهارات الستخدام األخالقي والجتماعي لتقنيات المعلومات -8

فهم القضايا األخالقية والثقافية واالجتماعية المرتبطة باستخدام تقنيات 

 .المعلومات في تحليل المحتوى اإلعالمي ونقده وتكوينه ونشره

استخدام تقنيات المعلومات استخداماً مسئوالً في التعامل مع القضايا 

 .اإلعالمية

تطوير اتجاهات إيجابية نحو استخدام تقنيات المعلومات  في التعامل 

 .مع القضايا اإلعالمية
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 توصيات

التخطيط للتربية اإلعالمية باعتبارها منظومة فرعية في خطة شاملة  
 .لإلصالح التربوي المعتمد على دمج تقنية المعلومات في التعليم

 

أن تعتمد استراتيجية منهج التربية اإلعالمية وتدريسها على دمجها في 
 . المنهج الدراسي من خالل مواقف تعلم تتناول قضايا إعالمية معينة

 

تأسيس أقسام للتربية اإلعالمية بكليات التربية في الجامعات السعودية، 
 .وكليات المعلمين من خالل التعاون بين هذه الكليات وأقسام اإلعالم

 

التخطيط لتقديم برامج تدريب في التربية اإلعالمية للمعلمين 
 .والمعلمات قبل الخدمة و إثناءها
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 توصيات

بناء شراكة بين مؤسسات التعليم الرسمي والمؤسسات اإلعالمية  
المحلية لنشر مفهوم التربية اإلعالمية  في البيئة المحلية، ودعم 

الخطط المستقبلية الهادفة لتفعيله في بيئات التعليم الرسمية وغير 
 .الرسمية 

 

دراسة التجارب في مجال تدريس التربية اإلعالمية والتطبيقات 
 .المتميزة  في الدول المتقدمة، واشتقاق الدروس المستفادة منها

 

بناء نموذج تجريبي للتربية اإلعالمية وتطبيقه في عينة من المناهج 
في مدارس مختارة للبنين والبنات، وتقويم التجربة ضمن جدول زمني 

 .محدد


