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تصديـــــــر

ال شّك يف أّن الفضاءات اإللكرتونية الرتبوية، صارت تؤدي دورا إثرائيا للعملية التعليميّة 

- التعلّمية، ورافدا معرفيا للمعلمني والطلبة عىل حد سواء. كام أّن هذه الفضاءات باتت 

القضايا  إيجابا عىل  الجامعية ينعكس دورها  البحثية واملؤّسسات  للمراكز  ثرا  متثّل مصدرا 

البحثية والخطط االسرتاتيجية التي تتناولها تلك املراكز، فتجعلها أكرث عمقا ومتانة وواقعية 

وأعم فائدة. 

وتتنزّل هذه الوثيقة املرجعية التي أعّدتها األلكسو يف إطار هذا الفهم والوعي مبنزلة 

وصّناع  واملعلمون  التالميذ  معينه  من  ينهل  منبعا  لتكون  الرتبوية.  اإللكرتونية  الفضاءات 

دليال  الوثيقة  هذه  لتكون  املالية 2020-2019،  للدورة  مرشوعاتها  فأدرجته ضمن  القرار. 

للمنظمة  الرتبوية  املشاريع  وإلحاحا، ضمن  راهنية   وأكرثها  املواضيع  أهم  ألحد  مرجعيا 

العربية للرتبية والثقافة والعلوم.

 – الواحدة  الكونية  القرية  بها يف عرص  الناشئة  اإلعالمية وعالقة  الوسائط  إن موضوع 

يتطلّب وجود منطق  استرشايف، يتعامل مع الواقع بعقلية االستفادة والتفاعل بدل الذوبان 

، بدل تركه نهبا لسيل  واالنبهار،  ويضع آليات علمية ومنهجية تحّصن النشء وترتقي به 

امتالك  يخوله  بوعي  يحرتس  مامل  وهويته  خصوصيته  يفقده  قد  الذي  الجارف  املعلومة 

املعلومة المتالكها له.

وتحقيقا ملا سبق بيانه فقد سعى معّد هذا الدليل إىل جعله  يحّقق جملة من األهداف:

أولها هدف توعوي  يقّدم السياق العام إلنشاء هذا  الفضاء ويبسط مربراته ودواعيه، 

ويستعرض تزايد االهتامم بإعالم النشء يف العامل عموما ويفيِ العامل العريب عىل وجه الخصوص.

القانونية  األسس  ليكشف  الدولية  واملبادرات  الوثائق  يستنطق  مرجعي  وثانيها هدف 

الحاكمة لهذا الفضاء، ويوّضح حدود اهتاممه، واملرجعيات التي يستند إليها.

وتجلية   الفضاء،  لهذا  النظري  اإلطار  بتقديم  يتعلّق  مفاهيمي،  معريف   هدف  وثالثها 

رسالته وتحديد أهدافه الثقافية والرتبوية واملعرفية، وسبل تحقيق هذه الرسالة واألهداف، 
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إىل جانب بيان مفاهيمي لجملة املصطلحات الحاكمة للفضاء واملوجهة له.

التقني  اإلنجاز  حيّز  إىل  التنظري  حيّز  من  بالفضاء  ينتقل  فني،  عميل  هدف  ورابعها 

التقنية،  بناء منوذج توخى الجمع بني غنى املحتوى والسالسة  املشهود، وقد متثّل ذلك يف 

والسالمة األمنية، وحركية الفضاء مع التحكم فيه.

واملنظمة إذ، تعرّب عن غبطتها بهذا الجهد العلمي املميّز، تشكر إدارة الرتبية عىل سعيها 

إلنجاز مرشوعاتها وأنشطتها املربمجة واملؤلف عىل جهده القيّم، فإنها تأمل أن تضع هذه 

من  املتالطم  املعرفة  فضاء  النشء  يف  فيها  يعيش  مرحلة جديدة  أسس  املرجعية  الوثيقة 

غري أن تجرفهم أمواجه، وتضطلع فيه املؤسسات العربية املختصة بدور املبادر الواعي، ال 

املستهلك املنبهر. كام أنّها ستسعى إىل نرشه وتعميمه عىل نطاق الدول العربية واملؤّسسات 

املعنية بغرض تعميم الفائدة وتحقيق النتائج املرتقبة منه.

والله من وراء القصد٠

                                                                            املدير العام

                                                                      أ.د. محمد ولد أعمر
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القسم األول

اإلطار النظري العام لفضاء األلكسو
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تمهيد

شهد النصف الثاين من القرن العرشين بدايات ثورة تكنولوجية نتج عنها تطورات مذهلة 

واملعالجة  والتدفق  والوصول  الشكل  حيث  من  املختلفه  جوانبها  يف  املعلومات  مجال  يف 

الكبرية يف  والتطورات  اإللكرتونية  الحاسبات  التطورات مع ظهور  والتخزين. تزامنت هذه 

التعامل مع  الزمان واملكان عند  أّدت إىل تخطي حاجزي  مجال األقامر االصطناعية والتي 

املعلومات، وبجهد وكلفة يسرية.  وقد كان لهذه الطفرة النوعية يف مجال املعلومات األثر 

الواضح يف مناح الحياة املختلفة ومن بينها قطاع االعالم.

ت وسائل اإلعالم وتقاناته الصحافة املطبوعة واإلذاعة والتلفزيون إىل ما أصبح يُعرف  تعدَّ

وشبكات  والحاسبات  االتصال  تكنولوجيا  الهائلة يف  الثورة  بفضل  الجديدة  االعالم  بوسائل 

بتداخل  الفضايئ  والبّث  املعلومات  وشبكات  اإلنرتنت  عىل  تعتمد  فأصبحت  املعلومات، 

وتكامل كبرييِ فيام بينها. ساهم ذلك يف خلق بيئة اتصال تفاعلية بني كل من املرسل واملستقبل 

املعلومة، وبصورة رسيعة وفورية. فقد  أنفسهم بعيدا عن املرسل مصدر  املستقبلني  وبني 

مّكن الجيل الثاين من الشبكه العنكبوتية )Web 0.2( من جعل عملية االتصال باتجاهني 

بدال من اتجاه واحد كام كان الحال يف وسائل اإلعالم التقليدية أو يف حالة الجيل األول من 

 .)Web 0.1(الشبكة العنكبوتية

تشكل وسائل اإلعالم اليوم مصدراً رئيساً يلجأ إليه أفراد املجتمع يف استقاء املعلومات، 

وخاصة األطفال واملراهقون والشباب، يف مختلف القضايا السياسية، والثقافية، واالجتامعية، 

واالقتصادية، وغريها. كام ومتتلك هذه الوسائل القدرة عىل الحراك ومخاطبة القسم األعظم 

من مكونات املجتمع ورشائحه، والتأثري عىل توجهاتهم وفكرهم وثقافتهم، وبالتايل تشكيل 

يبقى  وليك  لديهم.  الثقافية  املعايري  وتحديد  الشخصية  وصقل  االجتامعية  القـيم  وغـرس 

املجتمع ملتزماً بقيمه وموروثاته الثقافية والدينية واالجتامعية البّد من تظافر الجهود من 

قبل كافة األطراف املؤثرة عىل أفراد املجتمع كاألرسة التي تُعترب الخلية األساسية األوىل التي 

ينشأ الفرد يف أحضانها، يليها املؤسسات التعليمية التي تبني عىل ما قدمته األرسة لهذا الفرد 

من  إشباعيِ لحاجاته، ورغباته، وقيمه، ووعيه بالحارض، والحفاظ عىل هويته الثقافية. إضافة 

إىل املؤسسات  املجتمعية التي تًُعّزز أدوار التعلم، والتثقيف والتوافق االجتامعي، واالنفتاح 

الثقـايف. إّن العمل الجامعي والتعاون بني هذه األطراف يساعد يف ضبط وتقنني املعلومات 
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الواردة من وسائل اإلعالم بأشكالها وقنواتها املختلفة من خالل رفع درجة الوعي لدى أفراد 

املجتمع. 

وعىل  أنفسهم  األفراد  عىل  تنعكس  بإيجابية  الوسائل  هذه  مع  التعامل  يتم  وليك 

مجتمعاتهم بصورة مثمرة ومفيدة، البّد من اكتسابهم مهارات الوعي املعلومايت، ذلك الوعي 

الذي يجعلهم قادرين عىل إدراك الحاجة إىل املعلومات التي تنرشها وسائل اإلعالم، وتحديد 

مصادرها، وتقييمها واإلفادة منها بصورة فعالة، األمر الذي ميكنهم من املساهمة يف  بناء 

مجتمع معريف قادر عىل  االندماج يف هذا العرص املعلومايت والرقمي، بصورة يضمن معها 

الحد من النتائج السلبية التي أحدثتها الفجوة الرقمية بني العامل العريب والغريب. 

إّن السامت املَُميِّزة  لوسائل اإلعالم الجديدة واملتمثلة يف التنوع والوفرة ورسعة الوصول 

والتفاعل، من شأنها تحرير القيود التي كانت تفرضها وسائل اإلعالم التقليديه عىل املتلقني 

بإمكانهم  فأصبح  وطبيعتها،  املعلومة  مصدر  اختيار  يف  السلبي  دورهم  بتحديد  واملتمثلة 

هذه  مصدر  عن  مبعزل  البعض  بعضهم  مع  التفاعل  أو  ومصدرها  املعلومة  مع  التفاعل 

الرأي والنقد  املعلومه إلبداء  الحرية لدى متلقي  املعلومة، وهذا من شأنه زيادة مساحة 

والتعليق، والحدِّ  من سيطرة مصدر املعلومة وفرض ما يريد دون رقيب أو حسيب. 

نظرا ألهمية الوعي املعلومايت والثقافة اإلعالمية، فقد لجأت العديد من الجهات الرسمية 

وغري الرسمية يف أغلب دول العامل إىل بذل الجهود لتبني أفكاراً وخطط وإعداد مرشوعات 

وبرامج لالرتقاء بهذا الوعي بني أفراد مجتمعاتها عىل اختالف أعامرهم.  وقد متثَّل الهدف 

العام ألغلب هذه الجهود يف تحقيق مستوى مقبول من الوعي اإلعالمي من خالل استخدام 

املعلومات وتكنولوجيا املعلومات، والتي عن طريقها يتم اسرتجاع املعلومات واستخدامها 

يف أغراض متعددة، وترسيخ الوعي  الثقايف والسلويك ألفراد املجتمع ملساعدتهم يف مواجهة 

املشكالت والتحديات التي قد تعرتضهم، والتغلب عليها وتخطيها. 

ويف إطار جهود املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم وانسجاماً مع نهجها يف تطوير 

االسرتاتيجيّات والّسياسات والخطط والربامج التّعليميّة، وبناء القدرات املؤّسسيّة والبرشيّة، 

وكذلك اإلسهام يف سّد الفجوة الرقمية بني الوطن العريب والعامل املتقّدم، وتيسري استخدام 

تقانات االتصال واملعلومات لألغراض  التعليمية والثقافية والعلمية يف الوطن العريب، تأيت 

هذه الوثيقة املرجعية إلحداث فضاء األلكسو اإللكرتوين الرتبوي لتنمية الثقافة اإلعالمية 
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لدى الناشئة من أجل  إكساب ناشئتنا أدوات التّعامل مع وسائط اإلعالم التّقليديّة والجديدة 

تعامال نقديّا واعيا مبا يحّد من تأثرياتها الّسلبيّة عليها فكراً ووجداناً، ويُعّزز من مناعة الناشئة 

يف مواجهة كافّة املخاطر ومحاوالت املغالطة.

مربرات االهتامم بالوعي اإلعالمي

أدى التقدم الكبري يف املجال التكنولوجي و املعلومايت نتيجة تطور االتصاالت و ظهور 

االنرتنت ووسائل االتصال الحديثة إىل جعل العامل قرية صغرية أو »القرية الكونية« كام أشار 

إليه مارشال ماكلوهان، تنعدم فيه حواجز الزمان واملكان واللغة متجاوزة الحدود السياسية  

والثقافية التي لطاملا كانت سداً أمام أي التقاء حضاري بني املجتمعات. وقد كان لإلعالم دور 

أسايس يف مجريات أحداث كافة امليادين جراء هذا التقدم ، فتضاعفت أهميته ، وازداد تأثريه 

نظراً ملا تتمتع به وسائله من ميزات وعىل رأسها اإلتاحة وسهولة االستخدام.  فأميا شخص 

لديه إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت ميكنه التواصل مع أييِ كان والحصول عىل أية معلومات 

حول أية مشكلة أو حدث أو مكان ، دون قيود الوقت والنفقات والجغرافيا والسياسة، التي 

كانت تعيق كل ذلك يف املايض. فمنحت هذه الحرية أفراد املجتمعات االستقاللية يف اختيار 

ما يريدون بالطريقة التي يريدون سواء كان ذلك عىل صعيد املعلومات ومصادرها أم عىل 

اجتامعية هائلة يف  تغرياتيِ  ذلك  ونتاج   أخرى.  أفراد مجتمعات  مع  العالقات  بناء  صعيد 

أمناط سلوك األفراد وطرائق عيشهم  ويف كيفية فهمهم لبعضهم البعض، وخاصة أولئك الذين 

ينتمون إىل مجموعات ثقافية أو عرقية مختلفة، فاستطاع فصل املكان عن الهوية، والتأثري 

يف مشاعر اإلنتامء والوالء، وتحول املجتمعات وتغرّيها. 

يشري الشميمري )2010(، إىل أن تأثري وسائل اإلعالم قد يكون سلبياً، وقد يكون إيجابياً، 

األمد  قصرية  تكون  فقد  الشدة،  ومتنوعة  ومختلفة  عديدة  أشكاالً  يأخذ  التاثري  هذا  وأن 

أو طويلة األمد،  ظاهرة أو مسترتة،  قوية أو ضعيفه، نفسية أو اجتامعية أو سياسية أو 

، يستجيب ملطالب الرتبية  اقتصادية. كل ذلك جعل البعض يعترب أن اإلعالم نظام تربوي موازيِ

كافة  تحمل  -منفرداً-  الرسمي ال ميكنه  التعليم  بأن  ذلك  الحياة، مربراً  باستمرار  املستمرة 

األعباء الرتبوية يف املجتمع مهام كانت مدته، وأن هذا التعليم مل يعد قادراً عىل مواجهة 

واستيعاب النمو الرسيع يف املعرفة اإلنسانية يف مجاالتها املختلفة )عبدالفتاح:2011(.  

يأيت االهتامم بالرتبية اإلعالمية من أجل حامية أفراد املجتمع  من اآلثار السلبية للرسائل 
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زاد  اليومية،  الفرد  ثقافة  من  أساسياً  مصدراً  اإلعالم  وسائل  أصبحت  وعندما  اإلعالمية، 

االهتامم لهذه الرتبية واتسعت النظرة إليها  لتشمل متكني الفرد ليكون ناقًدا يتحكم بتفسري 

ما يشاهده أو يسمعه،  بداًل من ترك التحكم بالتفسري للرسائل اإلعالمية. من هذا املنظور، 

يصبح هدف الرتبية اإلعالمية انخراط األفراد يف املجتمع الرقمي بعد أن يتم تعزيز قدراتهم 

يف الفهم واالستعالم والتعبري والتواصل والتفكري النقدي للرسائل اإلعالمية ووسائلها. إضافة 

إىل الوصول للرسائل وتنظيمها وتحليلها وإنشائها بفعالية يف أشكال مختلفة. وهذا من شأنه 

والتعاون  الجديدة ونرشها  املعرفة  اإلبداع وخلق  إىل  االستهالك  االستخدام من  التحول يف 

 .)Wikipedia, 2019( ِبطريقة مسؤولة من خالل فهٍم  ووعييِ أخالقييِ وثقايفيِ واجتامعيي

تشري الرصايرة )2010(، يف هذا الصدد إىل أن أهمية العناية بالوعي اإلعالمي تكمن يف:

1. العناية بالوعي اإلعالمي، مام يؤكد الرتبية عىل التفكري النقدي التأميل. إذ أننا نعيش 

يف بيئة مشبعة باملواد اإلعالمية، وينبغي لنا أن نعي أن وسائل اإلعالم ال تقدم مجرد عرض 

بسيط للواقع الخارجي، بل هي تعرض تراكيب مصاغة بعناية تعرب عن طائفة من القرارات 

اإلعالمية،  املواد  تصنيع  عملية  تفكيك  عىل  يساعدنا  اإلعالمي  والوعي  املختلفة،  واملصالح 

وعىل فهم املنتجات اإلعالمية، ومن ثم فهم كيفية استخدامها.

2.  العناية بالوعي اإلعالمي جزء من تكوين املواطن املستنري، إذ يؤكد الخرباء أن الشباب 

وخاصة الذي مل يصب حظاً كافياً من التعليم إذا كان واعياً ببيئته وملامً بأحداث الساعة من 

خالل اطالعه عىل الوسائل اإلعالمية، وقادراً عىل استخدام أدوات االتصال يف التعبري عن ذاته، 

سيصبح مواطناً أفضل تكويناً وأكرث التزاماً.

3. العناية بالوعي اإلعالمي تشجع عىل املشاركة الفعالة يف املجتمع، فالرتبية اإلعالمية 

متكن الناس من تفسري املواد اإلعالمية ومن تكوين آراء واعية عنها بوصفهم مستهلكني لها، 

وأن يصبحوا منتجني للمضامني اإلعالمية، فالغاية التي تتوخاها الرتبية اإلعالمية هي تطوير 

امللكات النقدية واإلبداعية لدى الطالب )ص: 60( .

املعريف  االنفجار  به عىل صعيدي  متيّز  وما  والعرشين،  الحادي  القرن  أن  نجد  من هنا 

والتطور التكنولوجي، قد أسهم مساهمة فّعالة يف وصول أفراد املجتمع للمعرفة واملعلومة 

والخرب. وقد أوجب ذلك عىل كليِ من األرسة واملؤسسة التعليمية وجهات فاعلةيِ أخرى، العمل 

عىل إعداد وتأهيل الناشئة ملجابهة هذا الطوفان املعريف، وتفادي ما قد يسببه من تشويهيِ 
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للحقيقةيِ وانحرافيِ للقيم والثقافة واألخالق.

االهتامم العريب والعاملي بالوعي اإلعالمي 

لقد أولت العديد من الدول واملنظامت العربية والعاملية أهمية بالغة لإلعالم ووسائله 

الحديثة  والتقانات  الوسائل  واشرتاكهام يف  واإلعالم  الرتبية  بني  الوثيقة  العالقة  من  انطالقاً 

إىل  أضف  سواء.  حديِ  عىل  املجتمع  أفراد  وباقي  للمتعلمني  واملعرفة  املعلومة  تحمل  التي 

ذلك رضورة تناغم وانسجام ما تطرحه وسائل اإلعالم من مضامني وما تقوم به املؤسسات 

للدولة  العامة  الرتبوية  الفلسفة  واألخالق يف ضوء  للقيم  املتعلمني  إكساب  من  التعليمية 

اليونسكو  العام 1982 عقدت  التي قد تخطيء وقد تصيب.  ففي  بعيداً عن االجتهادات 

ندوة دولية يف مدينة جرونوالد يف جمهورية أملانيا االتحادية، ناقشت فيها تحدي التعليم 

اإلعالمي، بحضور ممثيل 19 دولة، نتج عنها وثيقة حملت اسم إعالن جرونوالد حول الرتبية 

اإلعالمية. أشارت الوثيقة  إىل حقيقة تأثري وسائل االتصال عىل مستوى العامل، وإىل أهميتها 

كعنرص من عنارص الثقافة يف عامل اليوم وبالتايل عدم التقليل من أهمية دورها يف عملية 

التنمية. ونّوَهت الوثيقة إىل رضورة وقوف النظم السياسية والتعليمية عند مسؤولياتها تجاه 

نقدياً خشية  التي تحملها فهامً  الرسائل  تعزيز وعي أفراد املجتمع بوسائل االتصال وفهم 

تأثريها عىل الهوية الثقافية. كام تطرقت الوثيقة إىل الدور الذي يلعبه أصحاب الشأن  من 

النظم  تكامل  وأهمية  النقدي،  الوعي  تنمية هذا  قرار يف  وإعالميني وصناع  ومعلمني  آباء 

التعليمية والنظم اإلعالمية  من أجل الوصول إىل تعليم أكرث فاعلية. 

التعليم اإلعالمي،  الندوة عىل أن هناك مشكالت تشوب  أقرًّ املجتمعون يف هذه  وقد 

توصية  عرشة  اثنتي  شملت  توجيهية  مبادىء  أربعة  تحديد  عىل  اتفقوا  عليها   وللتغلب 

تنفيذية، وهذه املبادىء هي  »برامج تعليم وسائل اإلعالم« و »تدريب املعلمني« و »البحث« 

و »التعاون الدويل« . ومن الجدير ذكره يف هذا الصدد، أن هذه املبادىء والتوصيات قد 

تم إعادة إقرارها يف اجتامع باريس من قبل اليونيسكو يف العام 2007، نظراً ألهميتها.  أما 

التوصيات التي تم وضعها وفًقا للمبادئ التوجيهية األربعة فهي:

أوالً - وضع برامج شاملة لتعليم وسائل اإلعالم عىل جميع مستويات التعليم:

 • اعتامد تعريف شامل للتعليم اإلعالمي
• تعزيز الروابط بني تعليم وسائل اإلعالم والتنوع الثقايف واحرتام حقوق اإلنسان
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• تحديد املهارات األساسية وتقييم النظم
املجال  يف  اآلخرين  املصلحة  أصحاب  لدى  الوعي  وتعزيز  املعلمني  تدريب  ثانياً- 

االجتامعي:

• دمج تعليم وسائل اإلعالم يف التدريب األويل للمعلمني
• تطوير طرق تربوية مناسبة ومتطورة

• حشد طاقات جميع أصحاب الشأن داخل النظم التعليمية
• حشد طاقات أصحاب الشأن اآلخرين يف املجال االجتامعي

• وضع تعليم وسائل اإلعالم يف إطار التعلم مدى الحياة.
ثالثاً:  البحوث وشبكات نرشها:

• تطوير التعليم اإلعالمي والبحث يف التعليم العايل
• إنشاء شبكات التبادل البحثي

رابعاُ: التعاون الدويل اإلجرايئ

• تنظيم التبادالت الدولية الناجعة
.)UNESCO, 1982(  زيادة الوعي وشحذ همم صانعي القرار السيايس •

التي  العريب،  الوطن  يف  والتقانة  العلوم  تطوير  اسرتاتيجية  إعداد  تم   1988 العام   يف 

عىل  تأسيساً   ،1982 العام  يف  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  وضعها  يف  رشعت 

دراسة الواقع العريب العلمي والتقاين وبيئته، ومن استرشاف مستقبل العلم والتقانة يف العامل 

وآفاقه يف الوطن العريب، ومن تحليل حاجات التنمية العربية الشاملة واستنباط دور العلم 

والتقانة يف تلبيتها وصوالً إىل استخالص أهم التوجهات االسرتاتيجية التي تتضمن تأمني هذه 

الحاجات من منظومة العلم والتقانة وتضع الوسائل الالزمة لتنفيذها وإنجاحها. وقد كان 

من بني أهداف هذه االسرتاتيجية العمل عىل إزالة الفجوة بني العامل الصناعي والوطن العريب 

يف مجاالت العلم والتقانة وإزالة التبعية العلمية وإحراز القدرة الذاتية عىل تحقيق الطفرة 

يف هذه املجاالت )االسرتاتيجية، ص: 224(.  

 أما يف العام 2006 ، فقد أصدرت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم االسرتاتيجية 
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العربية للمعلوماتية، والتي شكلت إطارا عاما إرشاديا لتوجهات الدول العربية عند وضع 

مجال  ىف  العربية  الدول  ومرشوعات  املنظمة  ملرشوعات  ومرجعا  الوطنية،  اسرتاتيجياتها 

ىف  املساهمة  من  ميكِّن  مرجعا  االسرتاتيجية  هذه   وشكلت  واالتصال.  املعلومات  تقنيات 

تعزيز توافق العمل العرىب املشرتك ىف مجاالت املعلوماتية مع االحتياجات الرتبوية والثقافية 

والعلمية العربية، إىل جانب استحداث مشاريع مستقبلية تتبناها املنظمة العربية للرتبية 

والثقافة والعلوم انطالقا من توجهات االسرتاتيجية، عن طريق التعاون والرشاكة مع الدول 

العربية واملنظامت العربية والدولية للوصول اىل بناء مجتمع املعرفة.

ويف العام 2004 عقدت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف باريس ندوة بعنوان  

»دور اإلعالم يف التواصل الثقايف بني العرب والغرب«. 

نظمته وزارة  الذي  اإلعالمية  للرتبية  األول  الدويل  املؤمتر  أكد  فقد  العام 2007،  أما يف 

الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية بالتعاون مع املنظمة الدولية للرتبية اإلعالمية 

يف مدينة الرياض عىل رضورة العناية واالهتامم مبفهوم الرتبية اإلعالمية يف مراحل العملية 

التعليمية املختلفة، واقرُتيَِح اعتامد مقرر )الرتبية اإلعالمية( بحيث يكون أحد املقررات التي 

ُتَدرّس يف مراحل التعليم العايل. كام خرج مبجموعة من التوصيات من أبرزها:

• إقامة رشاكة علمية ومهنية بني مختلف املؤسسات التعليمية واإلعالمية، مبا يواكب الرتبية 
اإلعالمية السليمة.

فإن  ولذلك  والتعليمي،  الرتبوي  للعمل  رئيساً  عنرصاً  ميثل  بات  اإلعالم  أن  عىل  التأكيد   •
تحقيق  إىل  يقود  أن  وفاعالً من شأنه  الرتبوية سيؤسس مجاالً جديداً  العملية  توظيفه يف 

األهداف الرتبوية املنشودة.

• حّث املؤسسات الرتبوية واإلعالمية عىل تكوين فريق عمل مشرتك من الخرباء واألكادمييني 
واملهنيني من املؤسستني الرتبوية واإلعالمية، ترشف عليه وزارة الرتبية والتعليم، وتكون مهمته 

تحقيق التكامل بني مخرجات املؤسسات الرتبوية ومضامني املؤسسات اإلعالمية والتقنيات 

االتصالية املختلفة )الكثريي، 2007(.

ويف العام 2007 أصدرت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم اسرتاتيجية نرش الثقافة 

ّدت هذه االسرتاتيجية بإرشاف املنظمة العربية للرتبية  العلمية والتقانية يف الوطن العريب. أُعيِ

والثقافة والعلوم، وجمعية الدعوة اإلسالمية العاملية وبالتعاون مع اللجنة الوطنية املرصية 
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للرتبية والثقافة والعلوم وبدعم من املكتب الوطني للبحث والتطوير يف ليبيا. وقد ناقشت 

االسرتتيجية اإلجراءات التي يجب القيام بها لنرش الثقافة العلمية والتقانية ، ومن بينها وضع 

مجاالت  يف  املعنيني  جميع  فيها  يشارك  والتقانية  العلمية  الثقافة  لنرش  متكاملة  منظومة 

التعليم والثقافة والعلوم واإلعالم سواء يف أجهزة الدولة أو املجتمع املدين، وتخصيص مساحة 

أكرب لنرش الثقافة العلمية والتقانية يف وسائل اإلعالم املريئ واملسموع، وتوزيعها عىل مدار 

اليوم يف أوقات تناسب مختلف فئات املتلقني. إضافة إىل  تحويل املجتمع العريب إىل مجتمع 

تواصيل معريف، وردم الهوة بني املجتمع العلمي والعامة باستخدام الثورة املعلوماتية.

لإلعالم  التشاركية  للتنمية  العربية  العرشية   « إطالق  تم  فقد   ،2008 العام  يف  أما 

واالتصاالت  اإلعالم  وزراء  ملجليس  املشرتك  االجتامع  خالل   ،»)2018 ـ   2009( واالتصاالت 

واملعلومات العرب، الذي ُعقد يف دمشق، وذلك تحقيًقا ملجموعة من األهداف منها نرش 

وتعميم استخدام تطبيقات اندماج اإلعالم واالتصاالت ملا يف ذلك من تعزيز لجهود التنمية 

االجتامعية واالقتصادية، وتقليص الفجوة الرقمية واملعرفية، وتحقيق أوسع ملعدالت النفاذ 

بناء مجتمع  لتحقيق متطلبات  الالزمة  البرشية  املوارد واملهارات  والعادل، وتنمية  الشامل 

املعرفة ومتطلبات اقتصاده، وتعزيز التواصل اإلعالمي واالتصااليت محليًا وعربيًا ودوليًا.

تم إنجاز دليل اإلعالميني العلميني العرب يف العام 2012، بهدف التعريف بهم،  وتعزيز 

التعاون فيام بينهم والربط بني خرباتهم العلمية، وقد ُجمعت مادة هذا الدليل من إجابات 

أربعة وستني إعالميا من اثنتي عرشة دولة عربية عىل استبيان أعدته إدارة العلوم والبحث 

العلمي يف املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بهذا الخصوص. كام تم تسكني املعلومات 

الواردة يف الدليل يف قاعدة بيانات حاسوبية، سيتم تغذيتها تباعا بالسري العلمية لإلعالميني 

العلميني العرب متهيدا لتسكينها مبوقع املنظمة عىل شبكة االنرتنت .

ابريل  من  الثالثني  يف  الرابع عرش  اجتامعها  اإللكرتوين  لإلعالم  العربية  اللجنة  وعقدت 

تدعو  التي  اإللكرتونية  األلعاب  »مخاطر  بحثية حول  نقاشية  حلقًة  تضمن   الذي    2019

للعنف واإلرهاب وتأثريها عىل األمن املجتمعي العريب«، واستُعرَضت أربع أوراق عمل خالل 

اإللكرتونية،  األلعاب  أرضار  حول  مهمة  محاور  تتضّمن  متخصصون،  خرباء  قّدمها  يومني، 

وآثارها الخطرة عىل مستقبل املجتمع العريب، خاصًة األطفال والشباب، مع تفعيل العمل 

العريب املشرتك ملواجهة هذه التحديات.
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مام تقدم، نجد أن الوعي اإلعالمي حظي باهتامميِ كبري عىل الصعيدين العريب والعاملي. 

وقد متت ترجمة هذا االهتامم من خالل عدة مناحي، كرسم الخطط واالسرتاتيجيات وعقد 

الندوات واملؤمترات وورش العمل، بهدف الحث عىل تصميم برامج تُعنى بالرتبية اإلعالمية 

وتعزيز الوعي اإلعالمي لكافة املستويات العمرية، بشكليِ نظامي جنباً إىل جنب مع الشكل 

الكبار. وكذلك تعزيز قدرات  الحياة وتعليم  التعلُّم مدى  الذي يساير توجه  النظامي،  غري 

املعلمني يف دمج الرتبية اإلعالمية  يف املناهج الدراسية وتحفيز الطلبة عىل استخدام الوسائل 

اإلعالمية للتعبري اإلبداعي ، واالستخدام الفعال للقنوات اإلعالمية املتاحة واملشاركة الفعالة 

فيها. وكذلك تحفيز أنشطة البحث والتطوير لصالح التعليم اإلعالمي ، يف مجاالت عّدةيِ كعلم 

النفس وعلم االجتامع وعلوم االتصال.  وهذه املناحي تشكل األساس يف بناء فضاء األلكسو 

للرتبية اإلعالمية. 

اإلطار العام لفضاء األلكسو للرتبية اإلعالمية

إن االهتامم بالرتبية اإلعالمية والثقافة اإلعالمية مل يكن وليد اللحظة، بل بدأ منذ عدة 

عقود مضت. حملت لواء هذا االهتامم األمم املتحدة والهيئات التابعة لها من خالل إصدار 

القرارات وسنِّ القوانني، وعقد املؤمترات وإصدار الخطط واألطر املرجعية. أما عىل الصعيد 

العريب، فقد أولت الجامعة العربية ومنظامتها، وعىل رأسها املنظمة العربية للرتبية والثقافة 

للرتبية اإلعالمية والثقافة اإلعالمية، منذ عدة عقود مضت. فطّورت  والعلوم اهتامما بالغاً 

الخطط واالسرتاتيجيات، وعقدت الندوات واملؤمترات، بهدف دعم وتعزيز الثقافة اإلعالمية 

ريادياً يف هذا املجال، من  ودمجها بالتعليم. وكان للعديد من املنظامت والجمعيات دوراً 

خالل إصدار وثائق وإنجاز أُطر تؤكد أهمية الثقافة اإلعالمية، وتضع خرائط طريق لتعزيز 

هذه الثقافة لدى الناشئة.  وفيام يأيت استعراض ألهم ما قامت به هذه الجهات يف مجال 

الثقافة اإلعالمية والرتبية اإلعالمية. 

املبادرات واملواثيق الدولية:

كان اإلهتامم مبوضوع محو األمية اإلعالمية محط اهتامم العديد من دول العامل ومنظامته، 

فقامت بالعديد من النشاطات والفاعليات لتعزيز الوعي اإلعالمي عىل املستويات املحلية 

الثقافة  موضوع  تناول  يف  الجهود  هذه  عىل   االطالع  ساعد  وقد  الدويل.  املستوى  وعىل 

اإلعالمية والوعي اإلعالمي يف توسع آفاق ما تطرحه هذه الوثيقة، ومن بني هذه الجهود:  
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• القرار 59 الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة الذي اعتمد يف عام 1946 الذي ينادي 
بحرية املعلومات وحق الوصول إىل املعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة، والذي يُعترب 

جزءا ال يتجزأ من الحق األسايس يف حرية التعبري .

• املادة 19 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )1948( ، الذي ينص عىل أنه يشمل الحق 
يف حرية التعبري »حرية البحث عن املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها عرب أي وسيلة إعالم 

وبغض النظر عن الحدود«. 

• العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )1966( واالتفاقية األمريكية لحقوق 
حيث  التعبري،  لحرية  طبيعية  كنتيجة  املعلومات  حرية  يكرسان  اللذان   ،)1969( اإلنسان 

يعكس  قانون حرية املعلومات الفرضية األساسية التي مفادها أن جميع املعلومات التي 

تحتفظ بها الحكومات واملؤسسات الحكومية هي من حيث املبدأ عامة، وال يجوز حجبها إال 

إذا كانت هناك أسباب مرشوعة ، مثل الخصوصية واألمان ، لعدم الكشف عنها.  

• إعالن جرونوالد حول الرتبية اإلعالمية يف العام 1982، املنبثق عن الندوة الدولية التي 
التي  التحديات  أملانيا االتحادية حول  اليونسكو  يف مدينة جرونوالد يف جمهورية  عقدتها 

تواجه التعليم اإلعالمي، حيث ركّز اإلعالن عىل أهمية وسائل االتصال ، وحقيقة تأثريها عىل 

مستوى العامل، ودورها يف التنمية. 

• إطار القمة العاملية ملجتمع املعلومات )2002(، حيث حددت اللجنة التحضريية األوىل 
كيفية مجابهة  بينها  والقمة ومن  التحضريية  األعامل  لتوجيه  العامة  املبادئ  مجموعة من 

املعلومات،   الجميع إىل مجتمع  قيِبل  الشامل من  النفاذ  الرقمية، وأهمية  الفجوة  تحديات 

وأهمية تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لفائدة املجموعات املحرومة )مثل املرأة 

والشباب واألطفال واملعوقني والشعوب األصلية واملهاجرين(.

• إعالن بريسبان بشأن حرية املعلومات )2010( ، الذي أكد عىل أهمية حرية املعلومات، 
وكذلك الحق يف املعرفة 

• إعالن مابوتو)2008(، بشأن تعزيز حرية التعبري ، والوصول إىل املعلومات ، ومتكني الناس. 
)UNESCO, Freedom of Information(

• اإلطار املرجعي العاملي ملحو األمية ملؤرش الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة، 
الذي أعده معهد اليونسكو لإلحصاء )2018(.



19

املبادرات واملواثيق العربية:

اإلعالمية  الثقافة  موضوع  تناولت  التي  العربية  والوثائق  املبادرات  من  العديد  هناك 

االستفادة من  أو بشكل غري مبارش، ومتت  اإلعالمي سواء كان ذلك بشكل مبارش  والوعي 

مراجعتها يف إنجاز هذه الوثيقة ومنها: 

• خطّة تطوير التعليم يف الوطن العريب التي أقرّتها قّمة دمشق )2008(.
• الربنامج العريب لتحسني جودة التّعليم )2010(.

• اسرتاتيجية تطوير العلوم والتقانة يف الوطن العريب )1988(، تأسيساً عىل دراسة الواقع 
العريب العلمي والتقاين وبيئته.

• اإلسرتاتيجية العربية للمعلوماتية التي أصدرتها املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 
)2006( ، والتي شكلت إطارا عاما ارشاديا لتوجهات الدول العربية عند وضع اسرتاتيجياتها 

الوطنية ومرجعا ملرشوعات املنظمة ومرشوعات الدول العربية ىف مجال تقنيات املعلومات 

واالتصال.  

• املؤمتر الدويل األول للرتبية اإلعالمية )2007(، الذي نظمته وزارة الرتبية والتعليم باململكة 
الرياض، وأكد  للرتبية اإلعالمية يف مدينة  الدولية  املنظمة  بالتعاون مع  السعودية  العربية 

عىل رضورة العناية واالهتامم مبفهوم الرتبية اإلعالمية يف مراحل العملية التعليمية املختلفة.

• اسرتاتيجية نرش الثقافة العلمية والتقانية يف الوطن العريب )2007(، التي أصدرتها املنظمة 
العربية للرتبية والثقافة والعلوم، وناقشت فيها اإلجراءات التي يجب القيام بها لنرش الثقافة 

العلمية والتقانية. 

االجتامع  اطلقها  التي   ،)2008( واالتصاالت  لإلعالم  التشاركية  للتنمية  العربية  العرشية   •
املشرتك ملجليس وزراء اإلعالم واالتصاالت واملعلومات العرب الذي ُعقد يف دمشق،  لنرش 

الرقمية  الفجوة  تقليص  أجل  من  واالتصاالت  اإلعالم  اندماج  تطبيقات  استخدام  وتعميم 

واملعرفية وتحقيق أوسع معدالت النفاذ الشامل والعادل.

املنظامت واملؤسسات املتخصصة

تستند  هذه الوثيقة املرجعية إىل بعض ما تناولته وثائق عدد من املؤسسات األجنبية 

املتخصصة يف املجال ومنها:
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 National Association for Media Literacy( الجمعية الوطنية لتعليم الوعي اإلعالمي •
اإلعالمية  الرسالة  تحتويها  معلومات  أية  أن  إىل  تشري   والتي   ،  )Education,  NAMLE

املقروءة واملسموعة واملرئية والتي تساعد عيل بناء اإلنسان، متثل جزءا من الرتبية اإلعالمية، 

قة ألهداف الرتبية ميكن أن يطلق عليها تربية إعالمية .  وبالتايل فان أي جهود إعالمية محقِّ

وقد وضعت هذه الجمعية مجموعة من املبادئ األساسية لتعليم الوعي اإلعالمي كام يأيت: 

o يتطلب تعليم محو األمية اإلعالمية تحقيًقا نشطًا وتفكريًا نقديًا يف الرسائل   
التي نتلقاها وننشؤها.

ع تعليم محو األمية اإلعالمية مفهوم محو األمية ليشمل جميع أشكال  o يوسِّ  
الوسائط )أي القراءة والكتابة(.

o يبنى تعليم محو األمية اإلعالمية ويٌعّزز املهارات للمتعلمني من جميع األعامر.   
وتفاعلية  متكاملة  مامرسة  املهارات  هذه  تتطلب  ،حيث  املطبوعة  األمية  محو  مثل 

ومتكررة.

o يقوم محو األمية اإلعالمية بتطوير املشاركني الواعيني والناقدين واملشاركني   
الرضوريني ملجتمع دميقراطي.

الثقافة،  اإلعالم جزء من  أن  اإلعالم عىل  األمية يف مجال  تعليم محو  يؤكد   o  
ويعمل كوكيل للتواصل االجتامعي.

o يؤكد تعليم محو األمية اإلعالمية أن الناس يستخدمون مهاراتهم ومعتقداتهم   
وتجاربهم الفردية لبناء معانيهم الخاصة من الرسائل اإلعالمية. 

• مركز محو األمية اإلعالمية )Center for Media Literacy, CML(، الذي يعترب مركزاً  
رائًدا يف هذا املجال ، وهو مؤسسة تعليمية توفر القيادة والتعليم العام والتطوير املهني 

والذي  والدويل.  )األمرييك(  الوطني  الصعيدين  عىل  األدلة  عىل  القامئة  التعليمية  واملوارد 

يهدف أساساً إىل تعزيز ودعم تعليم محو األمية اإلعالمية كإطار للوصول إىل محتوى الوسائل 

اإلعالمية، وتحليله، وتقييمه، واملشاركة فيه. كام يعمل املركز عىل املساعدة يف تطوير مهارات 

التفكري الناقد، واإلنتاج اإلعالمي الالزمني للعيش بشكل كامل يف القرن الحادي والعرشين من 

خالل ترسيخ ثقافة وسائل اإلعالم. 
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التفكري  عىل  يعتمد  الذي  اإلعالمية،  األمية  ملحو  األسايس   CML إطار املركز  قدم  وقد 

البحث  القائم عىل  النظرية والنهج  الحياة، استناًدا إىل األسس  للتعلم مدى  الناقد كأساس 

وفلسفة التمكني من خالل التعليم. كام تم تصميم هذا اإلطار اعتامداً عىل منهجية األسئلة 

ميكن  سؤال  لكل  أسايس  ومفهوم  رئيسية  أسئلة  خمسة  اإلطار  حدد  فقد  والتلميحات. 

اسقاطها عىل أية رسالة إعالمية بهدف تسهيل تحليلها وفهم  مضمونها، وميكن لهذه األسئلة 

األمية  التدريبية يف مجال محو  واملواد  الدراسية  املناهج  لبناء  دليالً  أن تشكل  ومفاهيمها 

اإلعالمية، وأسئلة ومفاهيم هذا اإلطار هي عىل النحو اآليت:

 o السؤال الرئييس رقم 1: من الذي أنشأ هذه الرسالة؟  
املفهوم األسايس رقم 1: يتم إنشاء جميع الرسائل من قيِبل فرد أو مؤسسة.

 o السؤال الرئييس رقم 2: ما هي التقنيات اإلبداعية املستخدمة لجذب انتباهي؟ املفهوم 
األسايس رقم 2: يتم إنشاء رسائل الوسائط باستخدام لغة إبداعية ذات قواعد خاصة بها.

 o السؤال الرئييس رقم 3: كيف ميكن ألشخاص مختلفني فهم الرسالة بطريقة مختلفة عن 
فهمي لها؟

 املفهوم األسايس رقم 3: يفهم األشخاص الرسالة بطرق مختلفة.

 o السؤال الرئييس رقم 4: ما هي أمناط الحياة والقيم ووجهات النظر التي تحملها الرسالة 
أو املتَضّمنة فيها؟

 املفهوم األسايس رقم 4: يتم تضمني القيم ووجهات النظر داخل الرسالة.

 o السؤال الرئييس رقم 5: ملاذا يتم إرسال هذه الرسالة؟ 
 o املفهوم األسايس رقم 5: يتم تنظيم معظم الرسائل من أجل كسب الربح و / أو القوة. 

)Thoman et., al., 2002(

• قام الفريق الدويل ملحو األمية يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بتطوير »إطار 
التحول الرقمي: إطارا ملحو األمية يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت«، يف العام 2002. يوفر 

هذا اإلطار األسس الالزمة  لتصميم وإجراء تقييامت واختبارات تشخيصية واسعة النطاق، 

بهدف إفادة أصحاب القرار واملسؤولني يف برامج محو األمية التكنولوجية، إضافة إىل توفري 

لغة مشرتكة وآلية ملناقشة التعريفات واالفرتاضات املحيطة باملجال، من أجل تزويد كُليِ من 
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الحكومات واملربني واملنظامت غري الحكومية وأصحاب األعامل والصناعة بتوجيهات عامة 

وتوصيات فيام يتعلق يف مجال محو األمية يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وإلنجاز هذه املهمة ، اعتمد هذا الفريق اإلجراءات التي  قامت بها العديد من الجهات 

الدولية لتطوير أطرها الخاصة يف مجال محو أمية الكبار، ومن بينها:

  o OECD & STATCAN 1995 

  o OECD & HRDC 1997 

  o OECD & STATCAN 2000 

وقد تكونت إجراءات إطار محو األمية يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من  ست 

خطوات ، كام يأيت:

 o الخطوة األوىل: وضع تعريف عميل للمجال مبا يف ذلك االفرتاضات التي يقوم عليها، 
بحيث يحدد ما يُقاس وما ال يُقاس.

 o الخطوة الثانية: تحديد أنواع املهام التي متثل املهارات والقدرات املدرجة يف هذا 
تقارير  املهام  وتنظيمها لتصميم االختبار والوصول إىل إعداد  التعريف وتصنيف هذه 

ذات معنى.

 o الخطوة الثالثة: تحديد مجموعة من الخصائص الرئيسية التي سيتم استخدامها يف 
إنشاء مهام للتقييم مثل خصائص املواد التدريبية املحفزة للتعلم املطلوب استخدامها، 

وخصائص املهام التي تحتويها االمتحانات.

 o الخطوة الرابعة: تحديد املتغريات املرتبطة بخصائص كل مهمة.
 o الخطوة الخامسة:  ، يُجرى البحث إلظهار املتغريات التي متثل نسبًا كبرية من التباين 
يف توزيع املهام ، وبالتايل املساهمة يف فهم مدى صعوبة املهمة والتنبؤ باألداء الخاص بها.

 o الخطوة السادسة: يتم إنشاء مخطط تفسريي يستخدم املتغريات التي تم التحقق 
من صحتها لرشح صعوبة املهمة وفحص األداء الخاص بها. 

)Digital Transformation: A framework for ICT Literacy, 2002, P:15(

إن االطالع عىل العديد من النامذج التي قامت بها العديد من الجهات العاملية والعربية، 
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وعرض بعضها، واملتمثلة يف  اإلعالنات واملبادرات واملواثيق ذات العالقه بالرتبية اإلعالمية 

والثقافة اإلعالمية عىل مدى العقود املاضية، وكذلك إسهامات بعض املنظامت واملؤسسات 

واملتخصصني يف ذات الشأن، قد ساهم يف تحديد مالمح اإلطار العام لهذه الوثيقة.  

فضاء األلكسو للرتبية اإلعالمية، الرؤية والرسالة واألهداف

الرؤية:

 تربية إعالمية  متطورة يف الدول العربية، تسهم يف املشاركة النقدية، واإلبداعية الفّعالة 

يف مجتمع املعرفة. 

الرسالة:

 املساهمة يف تطوير الثقافة اإلعالمية  يف الدول العربية، من خالل االستفادة من  وسائل 

وتقنيات اإلعالم املعارص، وتكوين آراءيِ واعيةيِ عن املواد اإلعالمية، ومتكني الناشئة من إنتاج 

مضامني إعالمية، تعزز روح اإلنتامء، وتحافظ عىل القيم العربية األصيلة. 

األهداف:

 • االرتقاء بالوعي اإلعالمي النقدي التأميل، لدى الناشئة، وفهم املضامني اإلعالمية وكيفية 
االستفادة منها. 

اإلعالمية  الوسائل  استخدام  عىل  والقادر  امللتزم،  املستنري  املواطن  تكون  يف  املساهمة   •
بكفاءةيِ وفاعلية.

وأفضل  يتفق  مبا  وتدريبية،  تعليمية  وخدمات  ونشاطات  برامج  تطوير  إىل  السعي   •
املامرسات املحلية والعربية والعاملية املستندة إىل التجارب الناجحة، ونتائج البحوث العلميه 

يف هذا املجال.

• تشجيع العمل العريب املشرتك يف مجال الثقافة اإلعالمية.
• تطوير القدرات املؤسسية الحكومية وغري الحكومية يف الدول العربية عىل االستفادة من 

املواد املنشورة، وإعادة تنظيمها مبا ينسجم مع ثقافة املجتمعات العربية.

• تطوير وعي املجتمعات العربيه يف التأثريات اإليجابية والسلبية للمضامني اإلعالمية عىل 
القيم واألخالق واملعارف لدى أفراد املجتمع. 
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• مساعدة الناشئة عىل بناء الفكر النقدي للعملية اإلعالمية ، باعتباره القاعدة األساسية 
للتعامل اإليجايب مع وسائل اإلعالم ومحتوياتها.

اإلستفادة من  ، وكيفية  املناسبة  اإلعالمية  الرسائل  اختيار  كيفية  الناشئة عىل  مساعدة 

املعرفة املكتسبة من هذه الوسائل. 

اإلطار النظري واملفاهيمي لفضاء األلكسو للرتبية اإلعالمية

يحتّل اإلعالم اليوم، بوسائله املتطورة وأشكاله املتعددة، موقعاً متقدماً  يف حياة الدول 

واملجتمعات، والباحث يف مجال الثقافة اإلعالمية يجد أن هذه الثقافة تتداخل مع مجاالت 

أخرى وأنواع مختلفة من الثقافات، كام يجد نفسه محاطاً مبجموعة ال بأس بها من املفاهيم 

واملصطلحات ذات الصلة يف هذا املجال. وفيام يأيت، سيتم تحديد اإلطار النظري الذي يؤسس 

لإلحداث هذا الفضاء، وكذلك استعراض مجموعة من املفاهيم ذات الصلة بالثقافة اإلعالمية 

لتسهيل الفهم وتوضح املقصود  ملا يتم التطرق إليه يف هذه الوثيقة.

أوالً: اإلطار النظري  للفضاء

مهارات الثقافة اإلعالمية 

يف  ومنتجة  فاعلة  كعنارص  وتأهيلهم  إعدادهم  أجل  من  بالنشء  اإلهتامم  يتواصل 

مجتمعاتهم. وقد حظي إكساب هذا النشء مهارات القرن الحادي والعرشين أهمية بالغة 

نظراً ملا لهذه املهارات من دور كبري يف تنمية جوانب الشخصية لدى األفراد، وما لذلك من 

اعتامد  ولعل  وازدهارها.  رُقيِيّها  انخراطهم يف مجتمعاتهم ومساهامتهم يف  انعكاسات عىل 

هذه املهارات عىل وسائل االتصال الحديثة وما تحمله من رسائل متنوعة، جعلت الثقافة 

اإلعالمية تتصدر الثقافات األخرى من حيث االهتامم لدى مختلف الجهات،. فاعترب البعض 

الثقافة  )UNESCO, 2012, Thoman and Jolls, 2005, Goodman, 2003(، مهارات 

اإلعالمية التي تتمثل يف  الوصول إىل املعلومات وفهمها وتحليلها وتقييمها وإنتاجها بأشكال 

ووسائل متنوعة، ما هي إال منطلقات لثقافات أخرى كالثقافة املعلوماتية والثقافة الرقمية 

الثقافات  وثقافة تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وغريها. وقد امتازت كل ثقافةيِ من هذه 

د املهارات الالزمة لكليِ منها، عىل الرغم من أن هناك بعض املهارات  بسامت وخصائص تحدِّ

التي تتقاطع بني هذه الثقافات، كمهارة استخدام التطبيقات الحاسوبية. 
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والصحف  واإلذاعة  والتلفزيون  كاألفالم  وسائل،  بعدة  تصل  اإلعالمية  الرسالة  وكون 

وألعاب الفيديو واإلعالنات واملوسيقى والشبكات اإلجتامعية وغريها، فإن تلًقِّي هذه الرسالة 

الوسائل يتطلب مهارات مختلفة ومتنوعة تشمل معظم مهارات هذه  الكم من  من هذا 

د بطبيعة الرسائل ووسائلها، إال أنها تتقاطع مع بعضها البعض لتشكل  الثقافات  التي تتحدَّ

الثقافة اإلعالمية.

تتسم العديد من هذه املهارات بطابع أدايئ/نفسحريك يتطلب التناسق الحريك النفيس 

واألجهزة،  األدوات  باستخدام  خاصة  حركية  و/أو  يدوية  مبهاراٍت  يتمثل  الذي  والعصبي 

ومعرفية تضبط األداء الحريك بصورٍة منظمٍة وآليٍة معيّنة، وبالتايل متكني الفرد من التعامل 

مع األجهزة واألدوات واستخدامها بشكل فّعال كاستخدام الحاسوب واألجهزة النقالة وغريها. 

هي:  املهارات،  هذه  ألهداف  مستويات  سبعة   ،)Simpson, 1966( سمبسون  حّدد  وقد 

اإلدراك، التهيؤ، واالستجابة املوجهة اآللية أو التعويد، واالستجابة العلنية املعقدة، واملواءمة 

أو التكيف، واألصالة. ومن املالحظ  أن هذه املستويات يغلب عليها الطابع الهرمي، مبعنى 

أن كل مستوى يُبنى عليه املستوى الالحق، فمستوى اإلدراك مثالْ، الذي يكتسب الفرد من 

خالله الوعي باليشء والتعرف عليه والحديث عنه، يؤسس إىل تهيؤ الفرد واستعداده النفيس 

املهارة  لتعلم  التايل  للمستوى  يؤسسان  املُعنّي، وكالهام  السلوك  أو  النشاط  والعضيل ألداء 

بواسطة التقليد أو املحاولة والخطأ، أي املامرسة الفعلية للمهارة، وهكذا إىل أن نصل إىل 

مستوى األصالة. ويف حالة الثقافة اإلعالمية، فإن األصالة متثل املُبتغى املنشود للفرد حيث 

املشاركة النقدية الواعية يف الرسائل اإلعالمية والتمكُّن من تجنب آثارها السلبية.  

ذلك  اإلعالمية.  الثقافة  كبرية يف مجال  أهمية  الوجداين  للجانب  فإن  آخر،  عىل صعيد 

الجانب الذي  يُعنى بالقيم املستمدة من العادات والعقائد والتقاليد، والذي يقوم عىل ربط 

املعلومات بوجدان الفرد ليحدد سلوكه اتجاه املحيط الذي يعيش فيه. وقد شملت أهداف 

وأساليب  واالتجاهات،  واملواقف  التقدير،  وأوجه  وامليول،  اآلراء  الوجداين:  الجانب  هذا 

التكيف مع الحياة. فهي بالتايل تكوِّن الرأي وامليل واالهتامم والتكيف وإصدار األحكام عىل 

األشياء وتقييمها، وهذه أموٌر أساسية لتشكيل ثقافة إعالمية لدى أفراد املجتمع.

الرتكيز عىل خمسة  اإلعالمية  األمية  محو  )Hobbs, 2006(،  طالب  هوبز  دعت  وقد 

أسئلة رئيسية عند تحليل الرسائل التي يتعرضون لها يف املدرسة أو املنزل أو خارجها، اعتامداً 
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عىل إطار محو األمية اإلعالمية )CML(،عىل النحو اآليت:

1. من هو مرسل الرسالة وما هو الغرض منها؟

2. ما الطرائق املستخدمة لجذب االنتباه للرسالة؟

3. ما هي االتجاهات والقيم ووجهات النظر املمثلة يف هذه الرسالة؟

4. كيف ميكن ألشخاص مختلفني تفسري هذه الرسالة بشكل مختلف؟

5. ما الذي تم إخفاؤه من هذه الرسالة؟

ب عىل متلقي الرسالة أن تكون لديه مهارات معرفية متكنه من التفسري  هذه األسئلة توجيِ

والتحليل واالستنتاج والتقييم، وهي تلك املهارات التي احتلت قمة الهرم يف تصنيف بلوم 

الشهري لألهداف املعرفية الذي قدمه يف العام 1956. ولعّل الثقافة اإلعالمية مبفهومها العام 

تعتمد أساساَ عىل هذا املستوى العايل من القدرات املعرفية، ليك يتمكن الفرد من التعامل 

مع الرسائل اإلعالمية مبا يخدم مصالحه الشخصية، وال يتعارض مع ثقافة مجتمعه وقيِيمه 

وأعرافه. 

بيداغوجيا الثقافة اإلعالمية

علينا  يحتم  اإلعالمي،  للوعي  الترضورية  املهارات  الناشئة  وإكساب  اإلعالم،  تعليم  إن 

االعتامد عىل أسس ومنطلقات بيداغوجية تنسجم وطبيعة هذه املهارات. فقد ربط ثومان 

وزميله )Thoman and Jolls, 2005(، تَعلُّم قراءة الرسالة اإلعالمية التي تتطلب التحليل 

والتفكيك، وكتابة هذه الرسالة التي تتطلب البناء واإلنتاج،  بأصول التدريس الخاصة مبحو 

غاردنر عام  النفس هاورد  عامل  وضعها  التي  املتعددة  الذكاءات  نظرية  بينها  ومن  األمية، 

ز املتعلمني عىل املشاركة الفاعلة، والتعبري عن  1983. فهذه النظرية كام يشري الكاتبان، تُحفِّ

الذات واحرتامها، وربط السياق التعليمي بالواقع املُعاش.

تلعب وسائل اإلعالم املختلفة دوراً هاماٌ يف تشكيل شخصية الفرد من خالل التأثري عىل 

طريقة تفكريه وبالتايل عىل نظامه القيمي، من ميول واتجاهات ووعي وإدراك. وعليه، فإن 

الناقد وتدعيم  التفكري  أساليب  بتنمية  تهتم  اإلنسان، فهي  بناء  اإلعالمية تسهم يف  الرتبية 

مهارات املتعلم يف البحث والتحليل والتقييم لكل ما يُعرض عرب وسائل اإلعالم )أبو الكاس، 

2014(. وقد أشار مركز اإلعالم والوعي  املعلومايت- كينيا )2017(، إىل أن العمل عىل تثقيف 

أفراد املجتمع إعالمياً ميكِّنهم من: 
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إليها والبحث عنها وتقييمها واستخدامها بطرق  التي يحتاجون  الوصول إىل املعلومات   •
أخالقية وفعالة .

• فهم دور ووظائف وسائل اإلعالم وموفري املعلومات اآلخرين مثل املكتبات واملتاحف 
ودور املحفوظات ، مبا يف ذلك تلك املوجودة عىل اإلنرتنت ، يف املجتمعات الدميقراطية ويف 

حياة األفراد .

أدوارهم  أداء  واملعلومات  اإلعالم  وسائل  ملقدمي  مبوجبها  ميكن  التي  الرشوط  فهم   •
ووظائفهم عىل أفضل وجه .

• تقييم نقدي للمعلومات ومحتوى الوسائط من مجموعة متنوعة من املصادر ؛
• التواصل مع وسائل اإلعالم ومقدمي املعلومات للتعبري عن الذات والتعلم مدى الحياة 

واملشاركة الدميقراطية والحكم الرشيد .

إلنتاج  الالزمة  واالتصاالت(  املعلومات  تكنولوجيا  مهارات  ذلك  يف  )مبا  املهارات  تعزيز   •
املحتوى يف مجموعة متنوعة من تنسيقات الوسائط.

إن متكني أفراد املجتمع من إكتساب مثل هذه القدرات ليس باألمر السهل، بل يتطلب 

جهوداً ومسؤولية جامعية ، يشرتك فيها إضافة إىل املدرسة كليِ من األرسة واملؤسسات الرسمية 

ومؤسسات املجتمع املدين. ولتحديد دور كل جهة من هذا الجهات يف نرش الثقافة اإلعالمية 

داخل املجتمع، اقرتحت الرصايرة )2010(، نهجني رئيسيني ميكن من خاللهام  تحقيق الرتبية 

اإلعالمية، وهام:

الذي يتم داخل املدرسة.  التعليم  النظامية هي  النظامي: فالرتبية اإلعالمية  النهج    -1

ويركز هذا النهج النظامي، عىل تدريب املعلمني عىل تدريس الرتبية اإلعالمية لطالبهم داخل 

الفصول الدراسية، ويتميز هذا النهج بسهولة دمجه يف الربامج الحالية إلعداد املعلمني، بينام 

يتميز هذا النهج بأنه أيرس تصميامً ورصداً وتطويراً وتحديثاً.

2-  النهج غري النظامي: وهو أوسع نطاقاً حيث يشمل مجموعة واسعة من النشاطات 

األرسة  عاتق  عىل  النهج  هذا  مسؤولية  وتقع  املدرسية،  املناهج  إطار  خارج  تنفذ  التي 

ومؤسسات املجتمع املدين.

وأياً كانت الجهة املسؤولة عن برامج الثقافة اإلعالمية، البد أن تتضمن برامجها مجموعة 
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من الكفايات حددها الشميمري )2010(، كام يأيت:

• القدرة عىل فهم الوسائل اإلعالمية وتفسريها، واكتشاف ما تحمله مضامينها من قيم.
• القدرة عىل تقديم آراء نقدية للمضامني اإلعالمية سلباً أو إيجاباً.
• القدرة عىل االختيار الواعي لوسائل اإلعالم واملضامني اإلعالمية .

• القدرة عىل التواصل مع وسائل اإلعالم للتعبري عن الرأي
• القدرة عىل إنتاج املضامني اإلعالمية وإيصالها إىل الجمهور املستهدف .

• القدرة عىل توجيه األرسة لالستفادة املثىل من وسائل الرتفيه والتقنية الحديثة.
إن تعاون هذه الجهات لتوفري بيئة مناسبة لتعزيز الثقافة اإلعالمية لدى األفراد، وعدم 

اقتصار مسؤولية ذلك عىل جهة بعينها، سينعكس إيجاباً عىل أفراد املجتمع، وسيوفر لهم 

العديد من املقومات التي متكنهم من أن يكونوا عنارص إيجابية يف مجتمعهم، ومن بينها:

مجريات  يف  الفاعلة  واملشاركة  واإلعالمية  االتصالية  حقوقه  من  ومتكينه  الفرد   حامية   •
األمور عىل كافة الصعد.

• متكني الفرد من املساهمة  يف بناء املجتمع ومنوه ورفاهيته واستقراره، واملحافظة عىل 
الهوية الثقافية، ودعم مقومات الثقافة الوطنية واملحلية.

بناء  االتصـال و  تكنولوجيا  الرسيعة  واملتالحقة يف  التطورات  متابعة   الفرد من  متكني   •
الشبكات و املجتمعات االفرتاضية.

التعبري للفرد وحقه يف الوصول اىل املعلومات والحقائق باعتبارها رضورة  ضامن حرية   •
اتصالية ال غنى عنها لدعم املشاركة والبناء الدميقراطي يف املجتمع.

ثانياً: اإلطار املفاهيمي  للفضاء

تتطلب الثقافة اإلعالمية يف القرن الحادي والعرشين القدرة عىل التعامل  بثقة وكفاءة 

وأخالقية مع مجموعة واسعة من أنواع الوسائل وما تحمله من رسائل رقمية نصية ومرئية 

أو متعددة الوسائط. وهذا التعامل يتطلب أيضاً مجموعة من املهارات املتنوعة التي تشكل 

العقود  خالل  واملفاهيم  املصطلحات  من  العديد  ظهرت  وقد  األفراد.  لدى  الثقافة  هذه 

املاضية التي ساهمت  يف تحديد مجاالت هذه املهارات الخاصة  باملفهوم العام ملحو األمية، 

والتي تشكل الثقافة اإلعالمية.  
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أفرزها  الراهن،  الوقت  يف  مضامينها  تطورت  التي  السائدة  املفاهيم  من  الكثري  هناك 

التقدم العلمي والتكنولوجيا وخاصة تكنولوجيا املعلومات واالتصال.  ومن بني هذه املفاهيم 

مفهوم األمية، الذي تحدد يف السابق بالعجز عن الكتابة والقراءة فقط. إال أن هذا املفهوم 

د وسائل الحصول عليها،  تطور شكالً ومضموناً مع تدفق املعلومات بأشكال متعددة، وتعدُّ

وسائلها.  استخدام  عىل  والقدرة  املعلومات  هذه  مع  التعامل  عن  بالعجز  املفهوم  فتحدد 

فقد  املعلومات،  قطاع  شهده  الذي  التطور  هذا  مبجارات  القناعات  تولّد  مع  ذلك  يتزامن 

طالبت اليونسكو )1982(، برضورة إعداد النشء للحياة يف عامل يتميز بقوة الرسائل املصورة 

واملكتوبة واملسموعة. وتشري املوسوعة الحرة ) Wikipédia (، إىل التوسع يف مفهوم األمية 

ليشمل القدرة عىل استخدام اللغة واألرقام والصور وأجهزة الكمبيوتر وغريها من الوسائل 

واستخدام  الرياضية  املشكالت  وحل  املفيدة  املعرفة  واكتساب  والتواصل  للفهم  األساسية 

أنظمة الرموز السائدة للثقافة، مام أدى إىل ظهور مفهوم آخر لألمية وهو األمية الرقمية. 

وقد ارتبط هذا املفهوم  باألمية اإلعالمية كون طبيعة الرسائل اإلعالمية املعارصة وأدواتها 

تعتمد يف األساس عىل أجهزة ومعدات التكنولوجيا الرقمية وتطبيقاتها. 

وقبل عرض هذه املصطلحات واملفاهيم، من الرضوري تحديد املقصود باإلعالم يف هذه 

الوثيقة، فهو نشاط اتصايل يشمل العديد من املقومات  كالصدق والدقة وعرض الحقائق 

وتبسيطها دون تحريف ، وهو تعبري موضوعي يخاطب عقلية وروح وميول واتجاهات أفراد 

املجتمع من أجل تنوير أذهانهم وتثقيف عقولهم. كام ويشمل مكونات تتمثل يف  املرسل 

بالرشح  اإلعالم  يستهدف  أن  إىل  العبد )1989(،  أشار  والوسيلة. وقد  والرسالة  واملستقبل 

والتبسيط والتوضيح الحقائق والوقائع ، مام يرتتب عليه  التأثري الفعيل يف عقلية الجمهور 

ومستويات تفكريه وإدراكه، ويؤدي ذلك إيل إحداث اليقظة والنمو والتكيف الحضاري . 

الرتبية اإلعالمية:

يشري ألتني )Altun, 2012(، إىل أنه بعد 25 عاماً من اعتامد إعالن جرونفيلد ، تم تحديد 

ثالثة أهداف رئيسية ملفهوم الرتبية اإلعالمية يف جلسة عقدت يف باريس يومي 21 و 22 

يونيو 2007 ، عىل النحو التايل:

املجتمع  أدوات محتملة لفهم  التي هي  أنواع وسائل اإلعالم  الوصول إىل جميع  إتاحة   •
واملشاركة يف الحياة الدميقراطية.
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تعزيز  أجل  ، من  الرتفيه  أو  األخبار  ، سواء يف  للرسائل  النقدي  التحليل  مهارات  تنمية   •
قدرات األفراد نحو االستقاللية واالستخدام الفّعال.

• تشجيع اإلنتاج واإلبداع والتفاعل يف مختلف مجاالت التواصل اإلعالمي.
الحاجات  األردن  يف  واملعلوماتية  اإلعالمية  »الرتبية  يف  وزمالؤه  الطوييس  حدد  وقد 

مجال  يف  الوطنية  السياسات  ملستقبل  عامة  رؤية   ،»)2016( عامة  سياسة  ورقة  والفرص: 

الرتبية اإلعالمية ينتج عنها »مواطنون أردنيون يستخدمون وسائل اإلعالم ومصادر املعلومات 

وتكنولوجيا الوسائط الجديدة بفاعلية متكنهم من االنتقال من مجتمع املعلومات إىل مجتمع 

والثقافات،  والحوار  اإلنسان  التعددية وحقوق  يحرتم  أساسها مجتمعاً  يبنون عىل  املعرفة، 

ونظم التعليم، وأسواق ومؤسسات كفؤة ومستدامة تعمل باستمرار لتحسني نوعية الحياة 

والثقافة العامة يف املجتمع«. بينام عرض منصور )2018(، توصيات الحلقة الدراسية للرتبية 

اإلعالمية للشباب  يف إشبيليا )2002(، موجهات عملية إلرساء مفهوم الرتبية العملية، منها:

• ربط مفهوم الرتبية اإلعالمية بالتعليم والتعلم عن اإلعالم.
• التحليل النقدي واإلبداعي لوسائل اإلعالم.

• إحداث الرتبية اإلعالمية عن طريق األنظمة الرتبوية الرسمية وغري الرسمية.
• مراعاة املسؤولية تجاه املجتمع، وذاتية األفراد عىل نحو متوازن.

وقد ذهب الشمرشي )2010(، إىل أن هناك مجاالت عديدة لتأثري وسائل اإلعالم عىل 

األفراد، ركزت عليها البحوث االعالمية كتغيري املواقف أو االتجاهات، والتغيري املعريف، وتغيري 

القيم عرب التنشئة االجتامعية، و أخرياً تغيري السلوك سواء أكان السلوك مفيداً أم ضاراً. بينام 

أشار عبد الفتاح )2011(، إىل أن الرتبية اإلعالمية أخذت تتجه صوب اتباع نهجيِ بطابعيِ متكيني 

أشمل )مهارات التعامل(، حيث يهدف إىل إعداد الشباب  لفهم الثقافة اإلعالمية التي تحيط 

بهم، وحسن االنتقاء والتعامل معها، واملشاركة فيها. 

التي  التنشئة  تلك  األفراد،  تنشئة  يف  هام  دور  اإلعالمية  للرتبية  أن  سبق  مام  نالحظ 

تبعدهم عام كان شائعاً قبل ظهور الوسائل اإلعالمية الحديثة، حيث كان املتلقي للرسائل 

األفراد من  بتمكني  تُعنى  الرتبية  االتصال. فهذه  فاعليته يف عملية  وتنعدم  اإلعالمية سلبياً 

التعامل مع الرسائل اإلعالمية املختلفة بفاعلية واالستفادة منها يف بناء الشخصية من كافة 
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جوانبها  األخالقية ، العقلية ، الروحية ، االجتامعية واالقتصادية، ليتمكن هؤالء األفراد من 

االنخراط يف املجتمع واملساهمة يف بنائه وازدهاره. 

تعريفات الرتبية اإلعالمية

وردت العديد من التعريفات للرتبية اإلعالمية من قبل مؤسسات وجهات رسمية وأفراد، 

إال أنها تحمل نفس املضمون والرؤية، وفيام يأيت بعض هذه التعريفات:

اإلعالم  وسائل  جميع  مع  التعامل  بأنها    ،)1999( اإلعالمية  الرتبية  فيينا  مؤمتر  عرّف 

االتصايل من صور متحركة وثابته وكلامت ورسوم، التي تقدمها تقنيات املعلومات واالتصاالت 

املختلفة ، ومتكني األفراد من فهم الرسائل اإلعالمية وإنتاجها واختيار الوسائل املناسبة للتعبري 

عن رسائلهم املناسبة.

بينام عرّفها مؤمتر الرتبية اإلعالمية للشباب )2002( بأنها »التعرف عىل مصادر املحتوى 

ويشمل  يرد،  الذي  والسياق  والثقافية  والتجارية  واالجتامعية  السياسية  وأهدافه  اإلعالمي 

التحليل النقدي للمواد االعالمية، وإنتاج هذه املواد وتفسري الرسائل اإلعالمية والقيم التي 

تحتويها«. ووصفها جيمس ال )يف الطوييس وزمالؤه، 2016(، يف دليل الرتبية اإلعالمية من 

أجل التعلم مدى الحياة عام 2006، بأنها »تشري إىل املعارف واملهارات الالزمة لفهم كافة 

الوسائل والوسائط التي يتم استخدامها الستحداث البيانات واملعلومات واملعرفة وتخزينها 

واألقراص  والتلفاز  والراديو  والدوريات  واملجالت  الورقية  الصحف  ومنها  وعرضها،  ونقلها 

املضغوطة وأجهزة الخلوي والنصوص املطبوعة واملصورة«..

وعرفتها حريري )2018(، بانها »تزويد الطلبة باملهارات التي متكنهم من التعامل الواعي 

مع وسائل اإلعالم، كالقدرة عىل النقد، والتحليل، والتقويم ملضامني الرسائل اإلعالمية وتعزيز 

قدراتهم عىل تكوين أحكام ذاتية ومستقلة عىل هذه الرسائل واستقطاب ما يتفق منها مع 

قيمهم، ومبادئهم ونبذ ما يتعارض معها، وإبداع الرسائل اإلعالمية الخاصة بهم«

مع  الّتعامل  أدوات  الناشئة  إكساب  فهو:  اإلعالمية  للرتبية  الوثيقة  هذه  تعريف  أما 

وسائط اإلعالم الّتقليديّة والجديدة تعامال نقديّا واعيا، مبا يحّد من تأثرياتها الّسلبّية عليها 

فكرا ووجدانا، ويعّزز من مناعتها يف مواجهة كاّفة محاوالت املغالطة. )ُمستمد من وثيقة 

النشاط(.
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املفاهيم واملصطلحات ذات الصلة

محو األمية  الرقمي 

يشري آال-موتكا ) Ala-Mutka ,2011(، إىل ما ذهب إليه البعض يف اعتبار محو األمية 

املامرسات  يف  متثيلها  يتم  »ألميات«  متعددة  أبعادا  يتضمن   ، جديد  أمية  محو  الرقمية 

االجتامعية الجديدة متعددة الوسائل، فيتضمن عىل سبيل املثال ال الحرص األمية اإلعالمية 

واألمية املعلوماتية وأمية تكنولوجيا املعلومات واالتصال وأمية الحاسوب واإلنرتنت. ويتفق 

الرقمية  إليه آال-موتكا يف أن محو األمية  الو وزمالؤه )Law, et., al., 2018(، فيام ذهب 

وتقييمها  وإبالغها  ودمجها  وفهمها  وإدارتها  املعلومات  إىل  الوصول  القدرة عىل  يف  تتمثل 

التقنيات الرقمية، وكفايات مختلفة عن طريق  وإنشائها بأمان وبشكل مناسب من خالل 

، ومحو  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  األمية يف مجال  ، ومحو  الحاسوبية  األمية  محو 

األمية املعلوماتية ومحو األمية اإلعالمية. 

 Center for( وقد ورد يف  تقرير »التحول الرقمي« الذي أعّده  مركز التقييم العاملي

استخدام   عىل  القدرة  بأنها  يفيد   الرقمي  األمية  ملحو  تعريفاً    ،)Global Assessment

املعلومات، وإدارتها  إىل  للوصول  الشبكات  أو   / و  االتصاالت  الرقمية وأدوات  التكنولوجيا 

وتكاملها وتقييمها وإنشائها، من أجل العمل يف مجتمع املعرفة. بينام حّدد مخترب الشامل 

املركزي اإلقليمي التعليمي ومجموعة » Metiri« يف وثيقة بعنوان »مهارات القرن الحادي 

والعرشين: محو األمية يف العرص الرقمي« )2003(، املجاالت التي يشملها محو أمية العرص 

وهي محو األمية التكنولوجية و محو األمية املرئية و محو األمية املعلوماتية.

استخدام  مثل  املهارات  من  واسعة  مجموعة  يتضمن  الرقمية  األمية  محو  فإن  وعليه، 

األدوات والعثور عىل املعلومات والبقاء يف أمان والتواصل والتعاون بنجاح. وهذا يتطلب 

مجموعة من املهارات مبستوياتها املختلفة بحسب تصنيف بلوم. 

 محو األمية التكنولوجية: 

األساسية،  الحاسوبية  املهارات  التكنولوجية عىل  األمية  ملحو  الالزمة  املهارات  تشمل    

للوصول  املناسبة  االتصال  اختيار وسائل  للمعلومات، ومهارات  والوصول  البحث  ومهارات 

 )Richardson, املجال  يف  االختصاص  ذوي  من  العديد  اتفق  وقد  املعلومات.  هذه  إىل 

محو  تطوير  أن   عىل  املهارات،  هذه  إىل  إضافة   ،1996; Ertmer, 2005; Leu, 2006( 
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بني كل  تفاعل  إىل  يحتاج  الحياتية   املواقف  وتوظيفها بشكل جيد يف  التكنولوجية  األمية 

النشار  من الجوانب املعرفية والرتبوية والعوامل الشخصية والعوامل االجتامعية.  أشارت 

االستخدام، ومعرفة  الهدف من  التكنولوجية يبدأ من تحديد  االمية  أن محو  إىل   ،)2016(

االحتياجات، ثم بنية صلبة للرتكيز عىل الهدف و مقاومة املشتتات ملواجهة ما قد يحدث 

من مشكالت جانبية تنتقل من هامش االستخدام إىل أساسه كأن تجلس للبحث عن موضوع 

فتلهيك رسالة او صورة او مشاركة اجتامعية، إضافة إىل معرفة كافية بطبيعة األجهزة لتحديد 

أي جهاز تحتاج وفقا ألهدافك. 

كام أشار كل من جينجوي و انشويري ) Keengwe and Onchwari, 2016(،  إىل أن 

محو األمية التكنولوجية يساعد الفرد عىل التواصل وحل املشكالت وتعزيز مهارات التعلم 

مدى الحياة للتقدم يف املستقبل، سواء كان هذا التعلم يف أي بيئة أكادميية أو غري أكادميية. 

وتكييفها  التكنولوجيا  تبني  عىل  الفرد  »قدرات  أنها  عىل   ،)2003( هانسن  عرفها  بينام 

آيزنربغ  من  كالً  وأوضح  وبيئته«.  ومجتمعه  حياته  عىل  إيجابياً  للتأثري  وتقييمها  وإنشائها 

تكنولوجياً  لديه وعياً  الذي  الشخص  أن   ،)Eisenberg and Johnson, 2002( وجونسون 

ميكنه »استخدام التكنولوجيا كأداة للتنظيم ، واالتصاالت ، والبحث ، وحل املشكالت«. 

 ، التكنولوجيا  التكنولوجية يتمثل يف املعرفة حول ماهية  من هنا نجد أن محو األمية 

وكيف تعمل ، واألغراض التي ميكن أن تخدمها، وتتحدد  بقدرة الفرد عىل استخدام أدوات 

ودمجها  وإدارتها  املعلومات  إىل  للوصول  وفعالة  ومناسبة  مسؤولة  بطريقة  التكنولوجيا 

وتقييمها وإنشائها بشكل مستقل أومع اآلخرين بكفاءة وفعالية لتحقيق أهداف محددة.

محو األمية املعلوماتية: 

أصبحت القدرة عىل البحث عن املعلومات املطلوبة والصحيحة، والوصول إليها مطلب 

أسايس لكل فرد،  يف عامل مشبع باملعلومات،  يك يتجنب الوقوع فيام  يتعارض مع القيم 

إلعداد  امللحة  الحاجة  مع  متاشياً  املعلومايت  الوعي  مصطلح  ذلك  أفرز  السائده.  والثقافة 

أفراد املجتمع ملواجهة هذا الزخم الكبري من املعلومات بوسائله املتعددة وطبيعة رسائله 

املختلفة. وقد صاغ زوركوفيسيك  مصطلح »محو األمية املعلوماتية« ألول مرة يف عام 1974، 

الذي ال يزال معتمداً يف األوساط الرتبوية لغاية اآلن. وقد أوضح  زوركوفيسيك  أن الشخص 

الذي لديه وعُي معلومايت هو الذي تعلّم استخدام مجموعة واسعة من مصادر املعلومات 
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من أجل حل املشكالت يف العمل ويف حياته اليومية. 

يصف التقرير النهايئ للجنة محو األمية املعلوماتية الصادر عن جمعية املكتبات األمريكية 

)ALA(، والذي نرش يف عام 1989،  الفرد الذي لديه وعُي معلومايت بأن لديه القدرة عىل 

تحديد حاجته إىل املعلومات ، وتحديد موقع هذه املعلومات وتقييمها واستخدامها بشكل 

فعال. بينام أوضح إعالن موسكو حول محو األمية اإلعالمية واملعلوماتية )2012(، أن الوعي 

املعلومايت ناتج عن مزيجيِ من املعارف واملواقف واملهارات واملامرسات الالزمة للوصول إىل 

املعلومات وتحليلها وتقييمها واستخدامها وإنتاجها ونرشها بطرق إبداعية وقانونية وأخالقية 

تحرتم حقوق اإلنسان. 

يشري محمد )2012(، إىل أن املقصود باألمية املعلوماتية عدم متكن األفراد والتنظيامت 

يف  يحتاجونها  وخدمات  معلومات  إنتاج  يف  التكنولوجية  الوسائط  واستخدام  التحكم  من 

حياتهم، وأيضا عدم القدرة عىل اإلبداع واإلبتكار ومسايرة التطور التكنولوجي الحاصل يف 

 Information Literacy( مختلف دول العامل. بينام كان تعريف مجموعة الوعي املعلومايت

Group, 2018(، أكرث عمقا وشموالً، إذ عرّف محو األمية املعلومايت بأنه القدرة عىل التفكري 

النقدي واتخاذ قرارات متوازنة حول أي معلومات نجدها ونستخدامها، ومتكيننا كمواطنني 

من الوصول إىل وجهات نظر مستنرية والتعبري عنها ومشاركتها الكاملة مع املجتمع. ويحدد 

تعريف هذه املجموعة عدداً من السياقات التي تتأثر بها األمية املعلوماتية ، مثل الحياة 

اليومية، واملواطنة، والتعليم، ومكان العمل، والصحة.  

نخلص القول إىل أن محو األمية املعلوماتية يرتبط بقدرة األفراد عىل التعامل مع املعلومات 

بوسائلها املختلفة وصيغها املتعددة من حيث التعرف عىل ما هو مطلوب منها لسد الحاجة 

الوقوع  األفراد من  املعلومايت يجنب  فالوعي  فّعال ومثمر.  وبالتايل توظيفهاوتقييمها بشكل 

فريسة املعلومات املضللة والتحقق مام هو واقع منها وما هو خيال، وهذا من شأنه املساهمة 

يف إعداد األفراد اإلعداد الجيد الذي ميكنهم إكتساب مهارات التعلُّم مدى الحياة.

التوجهات الحاكمة للفضاء

الناشئة  لدى  اإلعالميّة  الثقافة  لتنمية  الرتبوي  اإللكرتوين  األلكسو  بناء منوذج فضاء  تم 

انطالقاً من توجهني داعمني لتحقيق أهداف الفضاء املتمثلة يف تعزيز الجوانب املختلفة 
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للثقافة اإلعالمية. وفيام يأيت عرض هذين التوجهني وتبيان أسهاماتهام يف تطوير النموذج:  

التعلم مدى الحياة

التعلُّم من أجل الحياة ال يتحدد بزمان أو مكان، بل يستمر مدى الحياة ويف كل موقع 

نيِّ عمره. فهذا التعلم هو مفهوم شائع يف األوساط الرتبوية وكذلك  يرتبع فيه الفرد خالل سيِ

التعليمية  املؤسسة  عاتق  عىل  مسؤوليته  تقع  وال  عام،  بشكل  الحياة  مجاالت  أوساط  يف 

ل هذه املسؤولية كالبيت واملجتمع وبيئة  لوحدها، بل هناك جهات أخرى تشرتك يف تحمُّ

العمل. وتتمثل مسؤولية هذه الجهات يف تعزيز فرص  اكتساب املعرفة وتطوير املهارات 

الحياتية املختلفة لدى األفراد. 

يصف« جون ديوي التعلم مدى الحياة بالتعلم الحقيقي الذي يأيت بعد أن نرتك املدرسة، 

ويضيف أنه ال   يوجد مربر لتوقفه قبل املوت. يُعنى هذا النوع من التعلم  أساساً بالتنمية 

الذاتية والتنمية املهنية ألفراد املجتمع، ويتم يف سياق منظم عىل مقاعد الدراسة مثالً، أو 

سياق حيايت يحدث خالل أنشطة الحياة اليومية ،ويعتمد التجربة الخاصة للفرد. وقد أصبح 

تعينهم  مهارات  مستوياتهم،  اختالف  عىل  طلبتها،  إكساب  الرتبوية  املؤسسات  عىل  لزاماً 

يف تطوير هذه التنمية لديهم أثناء وبعد مغادرتهم مقاعد الدراسة، وهي مهارات جاءت 

مبسميات عديدة من بينها التعلم الذايت، التعلم مدى الحياة، التعليم املستمر.  وقد عرّفت 

املفوضية األوروبية )2001(، التعلم مدى الحياة بأنه »جميع أنشطة التعلم التي يضطلع بها 

أي شخص طوال حياته ، بهدف  تحسني املعرفة واملهارات والكفاءات ضمن منظور شخيص 

أو مدين أو اجتامعي و / أو متعلق بالعمل«.  

يف الوقت الذي أصبحت وسائل االتصال املختلفة وما تحمله من رسائل جزء ال يتجزأ من 

مصادر التعلم مدى الحياة، حثّت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم من خالل الوثيقة 

العام 2014، عىل نرش  املنعقد يف تونس يف  العرب  والتعليم  الرتبية  الرئيسية ملؤمتر وزراء 

التقنية يف املجتمع واعطاء مفهوم أوسع للتعليم املستمر. وهذا  یتطلب تزوید املتعلمني 

مبهارات التعلّم الذايت املستمر, ذلك ألن التعلّم الجید یعتمد عىل مدى ارتباط ما یتعلمه 

أن تنبثق هذه املهارات من سامت وطبيعة مصادر املعرفة  الفرد بحاجاته، ويتطلب أيضاً 

الحالية وأدواتها التي تعتمد عىل املستحدثات التكنولوجية وما يطرأ عليها من تطورات.
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مهارات القرن الحادي والعرشين

القرن  من  األخري  العقد  نهايات  منذ  والعرشين  الحادي  القرن  مهارات  مصطلح  ظهر 

وتحديد  املصطلح  هذا  لتعريف  املبذولة  الجهود  من  العديد  هناك  كانت  وقد  املايض، 

من  الرشاكة  جمعية  مساهمة  وكانت  القرن.  هذا  ألفراد  الرضورية  واملعارف  املهارات 

من   ،)Partnership for 21st Century Skills( والعرشين  الواحد  القرن  مهارات  أجل 

بني املساهامت التي حققت إجامعا حول تعريف وتحديد مهارات ومعارف القرن الواحد 

مبهارات  خاصاً  إطاراً  طورت  حيث  الدراسية،  املناهج  تتضمنها  أن  يجب  التي  والعرشين 

ال يقترص عىل  التعليم  من  األسايس  الهدف  أن  إىل  اإلطار  يشري  والعرشين.  الواحد  القرن 

التي  الدراسية،  بل ميتد إىل مساعدتهم يف التعامل مع الحياة  املواد  املتعلم  يف  تحصيل 

يعيشونها خارج املدرسة كام ينبغي، من خالل بناء القدرات التي ميكن أن تفيد املتعلم خالل 

الفرتة املتبقية من حياته. وتضمن عنارص اإلطار تهيئة املتعلمني وإعدادهم للحياة يف القرن 

الواحد والعرشين، وتشمل كالً من املهارات الحياتية واملهنية لتطوير مهارات التفكري ومعرفة 

املحتوى والكفاءات االجتامعية والعاطفية.

أولت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم أهمية بالغة فيام يتعلق مبهارات القرن 

األعوام  خالل  نفذتها  التي  والربامج  النشاطات  من  العديد  خالل  من  والعرشين  الحادي 

السابقة، ومن بينها، الربنامج العريب لتطوير مناهج التدريس وتوظيف تقنيات املعلومات 

واالتصال يف التعلّم، الذي يرمي إىل تعزيز فرص الّنفاذ إىل تعلّم ذي جودة يف الّدول العربيّة، 

وذلك عرب العمل عىل تذليل صعوبات الّنفاذ إىل مصادر التّعلّم، وجعل منظومات التّعليم 

والتّدريب أكرث قدرة عىل االستجابة إىل حاجيّات جمهورها املستهدف. ويقوم الربنامج عىل 

يف  واالتّصال  املعلومات  تكنولوجيا  إدماج  بينها  من  الفرعيّة  املحاور  من  مجموعة  خدمة 

التّعلّم و كفايات القرن الحادي والعرشين، ويهدف إىل تطوير رؤية مشرتكة لدمج مهارات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصال ومهارات القرن الحادي والعرشين بشكل أعّم  يف مسارات 

التّعلّم والتّعليم بالّدول املنخرطة يف مرشوع الربنامج العريب لتحسني جودة التّعليم، وذلك 

من خالل عمل الشبكات اإلقليمية واملحلية.   

أما االسرتاتيجية التي أعدتها  املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف العام 2014، 

والتي حملت عنوان »إعداد الشباب العريب لسوق العمل: اسرتاتيجية إلدراج ريادة األعامل 
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ومهارات القرن الحادي والعرشين يف قطاع التعليم العريب«، ضمن نفس الربنامج السابق، 

التفكري  مهارات  هي:  مجاالت  ثالثة  يف  والعرشين  الحادي  القرن  مهارات  صنفت  فقد 

اإلبداعي،  والتفكري  املشكالت،  وحل  والتحلييل  النقدي  التفكري  مهارات  وتضم  املتقدمة، 

والذكاء اللفظي. واملهارات الشخصية وتضم اثنتي عرشة مهارة من بينها التواصل، والعمل 

تكنولوجيا  ومهارات  العمل.  نحو  والدافعية  الذاتية،  واإلدارة  والتغري،  والتكيف  الجامعي، 

املعلومات وتضم ستة مهارات هي: محو األمية الحاسوبية، والطباعة ، واستخدام اإلنرتنت، 

واستخدام مايكروسوفت أوفيس، ومحو األمية املعلوماتية، ومحو أألمية اإلعالمية. 

أما اليونسكو، فقد خلص تقرير يحمل عنوان »التعلُّم: ذلك الكنز املكنون«، قّدمته اللجنة 

الدولية التي أنشأتها هذه املنظمة يف العام 1993، حول التعليم يف القرن الحادي والعرشين 

إىل مباديء أربعة تشكل أعمدة أساسية تُبنى عليها أولويات واسرتاتيجيات التعليم، ومُتثل 

أهدافاً عاملية للتعليم وهي؛ تعلّم لتعرف وترمي إىل أتقان أدوات املعرفة، ما يعني تعلٌّم 

كيفية التعلٌّم لإلفادة من الفرص التي تتيحها الرتبية مدى الحياة.  وتعلّم لتكون، للمساعدة 

التنقيب عن املواهب املختلفة  لدى األفراد وبالتايل مساعدتهم عىل تحقيق الذات  يف يف 

اإلنسانية والحكم عىل األمور واملسؤولية الشخصية. وتعلّم لتعمل، ال للحصول عىل تأهيل 

مهني فحسب، وإمنا الكتساب كفاية تؤهل بشكل أعم ملواجهة مواقف عديدة بعضها غري 

متوقع، وتيرس للفرد العمل الجامعي. وأخريا، تعلم للعيش مع اآلخرين، مبا يتطلب تنمية 

والتفاهم  التعددية  بتحقيق مرشوعات مشرتكة يف ظل  التكامل،  أوجه  فهم اآلخر وإدراك 

والسالم )عيد، 2013(. 

بينام اقرتحت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD, 2003(، الكفايات الرئيسية 

التي يجب عىل األفراد تطويرها كجزء من مهارات القرن الحادي والعرشين ودعم التعلم 

مدى الحياة، وحددتها يف ثالثة فئات وهي: التفاعل يف مجموعات غري متجانسة اجتامعيا، 

حيث  يجب أن يتعلم األفراد كيفية االنضامم إىل املجموعات وااللتزامات االجتامعية التي 

يعمل أعضاؤها الذين يأتون من خلفيات متنوعة، وكيفية التعامل مع االختالفات والتناقضات 

، والذي يشمل الترصف بشكل مستقل من خالل   والتعامل معها. والعمل بشكل مستقل 

الرئيسية التي متكن األفراد من إدارة حياتهم بطرق هادفة ومسؤولة والسيطرة  الكفايات 

عىل ظروف معيشتهم وعملهم، مثل القدرة عىل الترصف ضمن السياق األكرب، لوضع وتنفيذ 
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خطط الحياة واملشاريع الشخصية والقدرة عىل الدفاع عن الحقوق واملصالح واالحتياجات. 

واستخدام األدوات بشكل تفاعيل، حيث ميثل هذا االستخدام املطالب االجتامعية واملهنية 

لالقتصاد العاملي واملجتمع الحديث مبا يف ذلك إتقان األدوات االجتامعية والثقافية مثل اللغة 

األدوات  واستخدام  الكمبيوتر.  أجهزة  مثل  املادية  األدوات  ، وكذلك  واملعارف  واملعلومات 

بشكل تفاعيل ال يعني ببساطة امتالك املهارات التقنية الستخدام أداة ولكن يفرتض أن يكون 

الفرد عىل دراية باألداة نفسها وفهم كيفية توظيفها بالطريقة التي ميكن بها التفاعل مع 

العامل وكيفية استخدامها لتحقيق أهداف أوسع. 

وما يزال الجدل دائراً يف األوساط الرتبوية  حول تحديد السبل الكفيلة إلكساب النشء 

هذه املهارات لتمكينهم من العيش يف هذا القرن ومواجهة متطلباته وتحدياته، كون اكتساب 

مهارات القرن الحادي والعرشين يتطلب مهارات التعلم الذايت التي بدورها تتطلب أشكال 

جديدة من اسرتاتيجيات التعلم وطرائق التدريس تدعم التعلم الشخيص والتعلم التعاوين 

الحياة. وهذا من شأنه متكني هؤالء  العميق والتعلم مدى  التعلم  وحل املشكالت وتدعم 

الطلبة من تطبيق املهارات واملعارف املكتسبة، واملساعدة يف تطوير مهارات القرن الحادي 

والعرشين لديهم.  

يكمالن  والعرشين  الحادي  القرن  الحياة ومهارات  يتبني لنا مام سبق أن التعلم مدى 

بالثقافة  املعني  الفضاء  هذا  سياق  يف  البعض  بعضهام  مع  ويتداخالن   البعض،   بعضهام 

الرتبوي  الطابع  الحياة  مدى  التعلُّم،  عىل   يغلب  كام  الناشئة.  لدى  وتطويرها  اإلعالمية 

البيداغوجي، الذي يُعنى بطرائق واسرتاتيجيات التعلم والدافعية نحو التعلم، والتعلم الذايت 

وغري ذلك من األمور. بينام يغلب عىل  مهارات القرن الحادي والعرشين  طابع املامرسة 

االجتامعية  والعالقات  والشخصية  بالتفكري  تتعلق  محددة،  معرفية  لجوانب  والتطبيق 

للفرد  الذايت  التطوير  بينام يشرتك كُل منهام يف اإلسهام يف  الجوانب.  والسياق وغريها من 

وإعداده للتعامل مع متطلبات العرص، ومواجهة املشكالت الطارئة، وإيجاد الحلول املناسبة. 

فتطوير الفرد وتثقيفه إعالمياً يتطلب بالرضورة محتوى تعليمي يتمثل يف املعارف واملهارات 

الخاصة بهذه الثقافة، وكذلك الطرق واألساليب الالزمة لتقديم هذا املحتوى. 

 بناء عىل ذلك، فسيعتمد بناء فضاء األلكسو اإللكرتوين الرتبوي لتنمية الثقافة اإلعالميّة 

للثقافة  املناسبة  املعرفة  ومصادر  التعليمية  املادة  بتوفري  التوجهني،  هذين  الناشئة  لدى 
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اإلعالمية، وكذلك الطريقة واألسلوب الفاعل والفّعال إليصال املعلومة للمستفيدين من هذا 

الفضاء.
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القسم الثاين

منوذج  فضاء األلكسو اإللكرتوين الرتبوي لتنمية 
الثقافة اإلعالمّية لدى الناشئة
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م هذا القسم عرضاً مفصالً ملقرتح فضاء األلكسو اإللكرتوين الرتبوي لتنمية الثقافة  يقدِّ

اإلعالميّة لدى الناشئة، والذي استند عىل ما تناوله القسم األول من هذه الوثيقة، مع األخذ 

بعني االعتبار ما يأيت:

• مصادر املواد التي تحتويها أقسام الفضاء تأيت من خالل:
o وثائق متنوعة، صادرة من مختلف الجهات العربية والعاملية، تخدم أهداف كل 

قسم من أقسام الفضاء.

o وثائق يتم تطويرها لخدمة أهداف كل قسم من أقسام الفضاء.
املتوفرة،  املواد  مع  التفاعل  من  املستفيدين  أقسامه،  كافة  يف  الفضاء،  صفحات  •  متكِّن 

وكذلك مع القامئني عىل الفضاء، من خالل رسائل نصية مبارشة، أو إضافة تعليقات.

• تحتوي أقسام الفضاء عىل ارتباطات خارجية ملواقع متخصصة، عربية أو أجنبية، لتعزيز 
املحتوى املوجود يف هذه األقسام.

متحركة،  ورسومات  وصور،  ثابتة،  رسومات  عىل  الوثائق،  إىل  إضافة  األقسام،  تحتوي   •
واختبارات، وألعابيِ توعوية.

املخطط العام للفضاء

يُبنيِّ الشكل التايل املخطط العام للفضاء، والذي يتضمن أربعة أقسام رئيسية، تستهدف 

األقسام عىل  ويحتوي كل قسم من هذه  عام.  بشكل  الفضاء  املستفيدة من هذا  الفئات 

مجموعة من األقسام املفرعية التي تحتوي بدورها عىل مواد خاصة لفائدة  كل فئة من 

هذه الفئات املستفيدة. 
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 أقسام ومحتويات الفضاء:

واجهة  الفضاء الرئيسية أو ما يطلق عليها )Index Page(، تحتوي عىل أربعة أقسام 

األمور  وأولياء  واملعلمون،  الناشئة،  وهي  الفضاء،  من  املستفيدة  للفئات  رئيسية مخصصة 

والجامعات واملراكز البحثية. وقسمني آخرين، القسم األول حول الفضاء، للتعريف بالفضاء 

وأهدافة والقامئني عليه. والقسم الثاين، تواصل معنا، لتمكني الزائرين من التواصل مع إدارة 

الفضاء كتابياً سواًء إلبداء املالحظات أو االستفسارات أو اإلقرتاحات أو طرح أسئلة عىل ذوي 

اإلختصاص. يكون ذلك من خالل قامئة خيارات منسدلة يختار الزائر الغرض من التواصل، 

ومساحة نصية محددة للكتابة )انظر الشكل التايل(. 

أما األقسام األربعة الرئيسية التي تحتويها واجهة الفضاء الرئيسية فهي:

أوالً: قسم »الناشئة« ويحتوي عىل:  

مبا  اإلستعانة  تتم  اإلعالمي.  الوعي  منتقاة ومتخصصة يف مجال  فيديوهات  مكتبة   .1  

يوفره موقع اليوتيوب، وكذلك تصوير فيديوهات خاصة لصالح الفضاء.

أو  جاهزة  عليها  الحصول  ميكن  اإلعالمي  بالوعي  الخاصة  األلعاب  من  مجموعة   .2

تطويرها من خالل القامئني عىل الفضاء.
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3. اخترب معلوماتك، وهي عبارة عن مجموعة من االختبارات التفاعلية املزودة بالتغذية 

الراجعة، املخصصة لتعزيز الوعي اإلعالمي لدى الناشئة. من املمكن تصنيف هذه االختبارات 

بحسب الفئات العمرية ملستخدمي الفضاء.

4. معلومات عامة، يحتوي هذا القسم عىل معلومات عامة حول مختلف مجاالت الوعي 

اإلعالمي  وتكون عىل هيئة نصوص قصرية، أو فيديوهات، أو ملفات ميكن تحميلها واالطالع 

عليها.

5. هل تعلم، ويحتوي هذا القسم عىل معلومات  قصرية ومخترصة، يتم عرضها بصورة 

عشوائية وبطرق مختلفة كالرسوم والصور والنصوص. )انظر الشكل التايل(

ثانياً: قسم “املعلمون” ويحتوي عىل:

1. الرتبية عىل الثقافة اإلعالمية، ويحتوي هذا القسم عىل مجموعة من الوثائق النصية 

التي تساعد املعلم عىل توسع وتعزيز معارفه يف  مجال الرتبية اإلعالمية واملجاالت األخرى 

التي متكنه من املساهمة يف زيادة الوعي اإلعالمي لدى طلبته، مثل الوعي الرقمي والوعي 

التكنولوجي، واألمن واألمان يف استخدام الشابكة وغريها.

واألساليب  بالطرائق  تعنى  ملفات  عىل  القسم  هذا  ويحتوي  الدريس،  التخطيط   .2

البيداغوجية التي مُتكِّن املعلم من دمج مهارات الوعي اإلعالمي يف مامرساته التدريسية، أو 

تصميم أنشطة تعليمية لغرض تعزيز الوعي اإلعالمي لدى طلبته.

3. مصادر التطوير املهني، ويحتوي هذا القسم عىل مصادر متنوعة من كتب ومقاالت 
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وتطوير  تنمية  وكيفية  املعلمني  لدى  املهني  التطوير  مفهوم  تعزيز  إىل  تهدف  ودراسات 

ذواتهم مهنياً.

4. قصص نجاح، يحتوي هذا القسم عىل مجموعات متنوعة من قصص النجاح الخاصة 

بالثقافة اإلعالمية يف سياقات مختلفة. وميكن تغذية هذا القسم مام يتوفر من قصص نجاح 

الفضاء  إدارة  بتزويد  العربية  لألقطار  اإليعاز  أو  الشابكة،  مواقع  عىل  مرصودة  املجال  يف 

بقصص نجاح تم تحقيقها. )انظر الشكل التايل( 

ثالثاً: قسم “أولياء األمور” ويحتوي عىل:

1. دروس قصرية، يحتوي هذا القسم عىل مجموعة من الدروس القصرية التي تهدف إىل 

توعية أولياء األمور اتجاه طرق التعامل مع أبنائهم فيام يتعلق باستخدام وسائل االتصال 

الحديثة وما تحمله من رسائل. وتعرض هذه الدروس مامرسات عملية متكن أولياء األمور 

من اكتساب مهارات التعامل مع أبنائهم يف هذا املجال. ميكن أن تكون هذه الدروس نصية 

أو عىل شكل محارضات قصرية مصورة، أو فيديوهات توعوية.

2. نرشات، يحتوي هذا القسم عىل مجموعة من النرشات التي تهدف إىل ترسيخ بعض 

التواصل  وسائل  وسلبيات  بإيجابيات  يتعلق  فيام  األمور  أولياء  لدى  واملعلومات  املفاهيم 

ورسائلها. وميكن عرضها عىل شكل ملصقات أو رسوم معلوماتية )Infographics(، مخترصة 

ة. وُمعربِّ
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3. أدلة، يحتوي هذا القسم عىل مجموعة من األدلة  التي تهدف إىل زيادة وعي أولياء 

األمور يف مجال الثقافة اإلعالمية من أجل تعزيز قدرتهم عىل التعامل مع أبنائهم يف املجال. 

ميكن تغذية الفضاء بهذه األدلة من خال تصميمها من قبل إدارة الفضاء، أو ترجمة أدلة 

تتوفر يف مواقع جهات عاملية متخصصة.

التي تهدف تعزيز  الفيديوهات  القسم عىل مجموعة من  4. فيديوهات، يحتوي هذا 

وعي أولياء األمور، يتم تغذيته من خالل اختيار فيديوهات من موقع اليوتيوب، وتصوير 

لقاءات مع متخصصني يف املجال. )انظر الشكل التايل(.

رابعاً:  قسم “الجامعات ومراكز البحوث” ويحتوي عىل:

من  لإلستفادة  عليها  االطالع  ميكن  )مرتجمة(،  عاملية  وبرامج  وخطط  اسرتاتيجيات   .1

التوجهات الحالية الخاصة بالثقافة اإلعالمية. 

بحوث  ومراكز  ملجالت  العاملية  اإلعالمية  الثقافة  يف  املتخصصة  البحوث  من  مناذج   .2

متخصصة يف مجال الثقافة اإلعالمية.

واملقررات  الربامج  يف  اإلعالمية  الرتبية  دمج  ألمناط  تدريس  وطرائق  اسرتاتيجيات    .3

 Extra( التعليمية  املواد  إطار  خارج  ألنشطة  وتصورات  مقرتحات  إىل  إضافة  الدراسية. 

.)curricula activities 
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4. إعالنات ملشاريع بحثية يف مجال الثقافة اإلعالمية عىل مستوى األقطار العربية.

5. مجموعة من املصادر املتخصصة يف الثقافة اإلعالمية سواء العربية أو األجنبية. )انظر 

الشكل التايل(
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القسم الثالث
بنية الفضاء 
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لتنمية  الرتبوي  اإللكرتونـــــــي  األلكسو  فضاء  مقرتح  لبنية  تصوراً  القسم  هذا  م  يقدِّ

الثقافة اإلعالميّة لدى الناشئة، حيث تم تناول هذه البنية من مختلف الجوانب، وقد تم 

الرابــــــط:  من خالل  إليه  الوصــول  ميكن  ذلك،  عىل  بناء  تجريبي   فضاء  وبناء  تصميم 

الرئيسية  للواجهة  مقرتح  منوذج  التايل  الشكل   ،  http://www.maweledu.com/alecso/

للموقع.

أوالً: الجانب الفني

الفنية  الخيارات  الرتبوي مجموعة من  اإللكرتوين  األلكسو  يعتمد مقرتح تصميم فضاء 

تتمثل فيام يأيت:-

التي  تتيح توفري برمجيات اإلضافات،   )Open source( املفتوح املصدر  برامج  اعتامد   •
كاإلستبانات،  الفضاء،  يقدمها  التي  بالخدمات  الخاصة  البيانات  قواعد  مثل   ،)Plugins(

ألبومات الصور، املراسالت، املدونات...الخ.

بريس  وورد   ،Joomla جملة  أهمها  من  املصدر  مفتوحة  عاملية  برامج  عدة  وهنالك   

هذا  كون   ،)Joomla( جملة  استخدام  الدليل  ويقرتح   ،Drupal ودروبال   ،WordPress
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الربنامج يجمع بني ما تتميز به العديد من برامج املصدر املفتوح، إضافة لسهولة استخدامه 

من قبل إدارة املواقع ومرونة التعامل مع الخصائص التي يوفرها. ومن أهم مميزات جملة:

 o متكني مدير املوقع من التحكم بكامل محتويات املوقع اإللكرتوين من خالل نظام ادارة 
املحتوى.

 o منح صالحيات عدد غري محدد للقامئني عىل املوقع ومبستويات مختلفة اعتامداً عىل 
طبيعة املهام املوكلة لهم.

 o التحكم يف طريقة تغذية محتويات املوقع من قيِبل القامئني عليه، أو من قبل العامة، 
البيانات ويف  بحيث تتم هذه التغذية عىل مرحلتني:  يف املرحلة االوىل تتم عملية إدخال 

املرحلة الثانية تتم عملية تدقيقها واعتامدها من قيِبل مدير املوقع.

 o إنشاء شبكة اجتامعية ضمن املوقع بالخصائص واملواصفات املطلوبة.
املصدر  مفتوحة  بالربامج  مقارنة  عاليِ  جملة  برنامج  يوفرها  التي  الحامية   مستوى   o 

األخرى.

ربط الفضاء مبواقع التواصل اإلجتامعي لدعم حضور محتويات الفضاء وإشهاره. حيث   • 
يتم إنشاء حساب إلكرتوين خاص عىل شبكات التواصل االجتامعي املشهورة )فيسبوك، 

املوقع  لذات   Visual Identity البرصية  الهوية  وتوحيد  يوتيوب(،  تويرت،  انستغرام، 

ولحساباته عىل هذه الشبكات. 

إختيار األلوان اعتامداً عىل مبدأ الوظيفية  Functionality من حيث التباين والتوكيد،   • 
 Animation كاستخدام اللون يف تباين املحتويات الرئيسية وأقسامها، وتوظيف الحركة

.Accessibility  لتأكيد املحتويات ومستوياتها، ومناسبتها للتصفح

 IE, Chrome,( توافق املوقع اإللكرتوين مع كافة متصفحات املواقع اإللكرتونية املعروفة •
.)Safari, Firefox, Mobile IOS and Android… etc.

  ،  Keywords يعتمد كلامت مفتاحية الفعالية،  تصميم محرك بحث داخيل عايل   • 
.Main Topics  ومواضيع رئيسية
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خلو التصميم الجرافييك ملوقع الفضاء من مشغل الفالش )flash Player( لعرض   • 
 Ajax / JQuery( واالستعاضة عنه باستخدام ال )Photo Gallery( البومات الصور

 .)or java scripts

اتاحة امكانية الولوج إىل املوقع من خالل جميع أنواع أجهزة االتصال بالشبكة العاملية   • 
كاألجهزة املحمولة Portable Devices وأجهز الحاسوب الشخيص، انظر الشكل التايل:

• توفري خاصية املرونة يف االستخدام  User Friendly ،  لتلبية حاجات جميع املستخدمني، 
املوقع  صفحات  إعداد  وإمكانية  الخاصة،  االحتياجات  لذوي  االستخدام  قابلية  مثل 

Settings مبا يتناسب وتفضيالت املستخدمني. 

أخطاء  وجود  بدون  مكان  أي  من  الداخلية  الصفحات  محتويات  إىل  الوصول  إتاحة   •
برمجية، من خالل مراعاة تضمني جميع األقسام الرئيسية والفرعية يف قوائم منسدلة 

ظاهرة وواضحة للمستخدم، انظر الشكل التايل:



60

واملحتوى  املوقع  بناء  عند  يراعى  حيث  العاملية،  البحث  محركات  مع  االنسجام  مراعاة   •
تحسني ظهوره عىل نتائح محركات البحث املجانية )SEO(، عن طريق اتباع اسرتاتيجيات 

محركات البحث العاملية املشهورة، واستغالل عناكب البحث بالشكل الصحيح، مثل جعل 

العناكب قادرة عىل فهم الصور، باإلضافة إىل اختيار عناوين )Title( فريدة وهامة. أضف 

إىل ذلك، متابعة  تطوير محتويات املوقع بإستمرار وربطها يف مواقع أخرى للمساهمة يف 

تحسني ظهوره يف محركات البحث العاملية بشكل أفضل. يأيت ذلك من خالل استخدام العديد 

من الخصائص ومنها:

Clean URL paths, TITLE tags, META tags, keywords, and ALT attributes 

in the heading code of the web pages.

)Site  dynamic pages( ثانياً: صفحات الفضاء الفّعالة

تتضمنه  ما  عىل  واالطالع  إليها  الوصول  بسهولة  متتاز  املحتويات  من  مجموعة  هناك 

من معلومات. ومتتاز هذه املحتويات بسهولة التحديث املستمر ملعلوماتها، وكذلك ثباتها 

كعنارص أساسية يف موقع الفضاء، ومنها:

• خارطة املوقع ديناميكية تتعدل مبارشة عند تعديل /حذف/ إضافة اي محتوى عىل 
املوقع.

يتم  متى  من خالله  يحدد  مرن  لحقل  املحتوى  من  أجزاء محددة  تخضع  أن  يجب   •
تحويله إىل األرشيف وزمن االحتفاظ به يف األرشيف.

• رشيط إخباري يظهر عىل الصفحة الرئيسية، ويسمح ملدير املوقع بتحديد الوقت الذي 
سيتم فيه تفعيل الخرب.

• معرض فيديو/ صور.
• روابط صديقة

• األسئلة األكرث تكراراً.
• محرك بحث خاص مبحتويات املوقع 

• رشيط اإلعالنات.
• أدوات استطالع رأي حول خدمات الفضاء بشكل عام أو حول موضوع معني ضمن 

خدمات الفضاء.
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• قامئة الوصول الرسيع للوثائق الهامة )اتفاقيات / مذكرات تفاهم / ادلة الخدمات / 
إحصائيات / تقارير سنوية/ اسرتاتيجيات /مناذج وغريها(.

 Google  اتصل بنا وخارطة موقع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم من خالل  •
Maps

• إتاحة إمكانيات النرش عىل شبكات التواصل اإلجتامعي، بتوفري إضافات برمجية لسهولة 
أكرث يف النرش واملشاركة ملقاالت ومحتويات املواقع، عرب توفري إضافة )Plugin( خاص 

مبشاركة محتويات الصفحة بسهولة ويرس.

• إتاحة التواصل مع ادارة املوقع من خالل املوقع، بتوفري صفحة خاصة للمراسلة يتم 
من خاللها الرتاسل الفوري مع ادارة املوقع. 

• توفري برمجية خاصة بالدعم الفني الفوري لزوار ومنتسبي الفضاء.

ثالثاً: الرسية والحامية

يتم  أن  ويجب  االخرتاق،  من  املوقع  أمن وحامية  متطلبات  كافة  بتوفري  االهتامم  يتم 

االحتفاظ باملعلومات التي متكن مدير النظام من إيجاد وتتبع وحل املشاكل بأنواعها مثل 

 CMS( النظام مستخدمي  بحركات  ملف  توفري  وكذلك  النظام  ورسائل  األخطاء  الرسية، 

.)users Transaction log file

رابعاً: االستضافة

هناك عدة طرق الستضافة املواقع عىل الشبكة العنكبوتية، وتختلف هذه الطرق بناًء 

عىل الهدف من إنشاء املوقع،  ومن هذه الطرق:

 - استضافة مشرتكة: Shared hosting: حيث تقسم موارد الخادم عىل عدد معني من املواقع 
ميزات هذه  كاملة، ومن  باستقاللية  يتمتع  منها،  واحداً  األلكسو  املستضافة ويكون فضاء 

الخطة أنها ذات تكلفة قليلة مقارنة ببقية الخطط، إال أن امكانيات الخادم يتم تقاسمها مع 

املواقع األخرى املشرتيِكة، مام يجعل اإلمكانيات التي يحصل عليها كل موقع محدودة جداً. 

ويف حالة فضاء األلكسو ميكن مشاركته بخادم املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.

 - خادم افرتايض خاص: virtual private server: حيث يقسم موارد الخادم عىل عدد قليل 
من املواقع املستضافة، ويكون فضاء األلكسو واحداً منها، يتمتع بإستقاللية كاملة، وإمكانات 
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كبرية، باإلضافة إىل إمكانات تحّكم أكرب من قبل مدير املوقع. إال أن تكلفة هذا النوع مرتفعة 

وتتطلب خربة فنية متقدمة إلدارة الخادم. ينصح يف البداية بإختيار خطة الخادم االفرتايض 

الخاص، وذلك لوسطية الخطة، إذ ميكن التحّول إىل خطة الخادم الكامل بسهولة، يف حال 

نوت إدارة الفضاء تطويره الستيعاب عدد أكرب من املستخدمني.

عىل خادم  األلكسو مستضافاً  فضاء  يكون  Dedicated Server: حيث  الكامل:  الخادم    -
واحد مستقل، واستغالل كافة موارد الخادم، ويتمتع بإستقاللية تامة كاملة، مام يتيح توفري 

إمكانات أكرب، ومن ميزاته قدرته الكبرية ورسعته ومرونته العالية مقارنة بأنواع االستضافة 

عالية،  يتطلب رسوم  النوع  أن هذا  إال  نوعه ومواصفاته.  األخرى، ويعتمد كل خادم عىل 

باإلضافة إىل حاجته لخربة فنية كبرية من قبل مدير الخادم.

خامساً: تغذية املحتوى

يتكون محتوى فضاء األلكسو من األنواع الرئيسية اآلتية:

الصورة، الفيديو، النص، الصوت، املحتوى التفاعيل. 

املناسبة  )Plugin( لكل نوع من أجل  الربمجية  يتم إضافة  وبحسب طبيعة كل نوع 

اإلضافة والتحرير وعمليات رفع هذه املحتويات بطريقة فّعالة. انظر الشكل اآليت:
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