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متهيد:
باتت الحاجة إلى نشر التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وتمكين األفراد منها ،أمرا ملحا ،في الحاضر والمستقبل ،وواجبا
جمعيا؛ حكومة ومنظمات وأفرادا ،بعد أن انكشف العديد من األدوار السلبية التي يلعبها بعض وسائل اإلعالم ،التي تبث
رسائل ذات أجندات متناقضة ،وينشر كثير منها التنمر ،وخطاب الكراهية ،وتغذية العنصرية ،ومحاوالت سلخ األفراد عن
بيئاتهم ،ونشر الخطابات التحريضية ،واألخبار الملفقة والمضللة ،إضافة إلى تتبع الحكومات وأجهزتها ،والشركات المزودة
لإلنترنت ،ومواقع التواصل االجتماعي الشهيرة؛ بهدف الترويج االقتصادي.
بل ويمكننا أن نقول إن بعض هذه الوسائل أدى إلى ما بات يعرف بـ«االستالب الثقافي» ،الذي يؤدي إلى إبطال قدرات
الفرد اإلبداعية ،خاصة ممن يفتقرون للقدرة على تحليل أسرار الرسائل المبثوثة وشيفراتها ،مما يحولهم إلى مستهلكين
للثقافة والعادات والسلوك التي تحاول وسائل االتصال الجماهيري نشرها ،وتروج لنشر أطياف جديدة من الثقافة ،خاصة
بعد ظهور مواقع التواصل االجتماعي.
والمرعب في األمر أننا وأطفالنا أصبحنا هدفا اقتصاديا للمعلنين ،ولمروجي الرسائل المسمومة ،وكأننا صلصال جاهز
بين أيدي مبرمجي مواقع التواصل االجتماعي ليقوموا بتشكيلنا كما يشاؤون عبر ما يوفرونه من مساحات للنشر ،وتحديد
أشكاله ،فلم يعد البحث عن سبل النجاة منهم أمرا سهال ،ولكنه ليس أمرا صعبا كذلك إن أحسنا التصرف على قاعدة اليقظة
والتثقيف والتمكين الدائم.
ولعل الجهود الدولية التي يقودها العديد من المؤسسات حول العالم ،ومن أبرزها أكاديمية «دويتشه فيله» األلمانية،
ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو» ،تمثل دافعا للحكومات ومنظمات المجتمع المدني ،والصحفيين،
والمؤسسات التعليمية واإلعالمية ،وكل من يقع على عاتقه نشر التوعية ،ودرء المخاطر ،للعمل الجاد على تعطيل محاوالت
االستهداف والسلخ «الذكي»؛ خدمة لألجيال الناشئة.
وهنا تمثل األبحاث والدراسات والمشاهدات الحية عصب الموقف ،ونقطة انطالق المؤسسات الحكومية واألهلية لنشر
التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وتعميم مفاهيمها؛ ألنها تمثل أسلوبا يقينا ويحمي قطاعاتنا المجتمعية كافة.
وتعد هذه الدراسات التي نفذتها «دويتشه فيله» ،بالتعاون مع الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب «بياالرا»،
وبعض المؤسسات في سبع دول بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،هي :األردن ،وفلسطين ،ولبنان ،ومصر ،والجزائر،
والمغرب ،وتونس؛ مؤشرات هامة لتقييم مدى انتشار التربية اإلعالمية والمعلوماتية في المؤسسات التعليمية ،ومنظمات
المجتمع المدني ،والمؤسسات الصحفية ،وإسهامها في نشرها بين فئاتها المستهدفة وفي مجتمعاتها بشكل عام.
كما تمثل هذه الدراسات خطوة عملية لوضع التوصيات ،واقتراح آليات التنفيذ التي تضمن استمرار الجهود وتعزيزها
للرقي بواقع التربية اإلعالمية والمعلوماتية في هذه الدول ،ليس في المؤسسات التعليمة ومراكز تجمع الشباب فحسب ،وإنما
االستهداف الشامل حتى الوصول لكافة األفراد.
وإضافة لما سبق ،فإن هذه األبحاث تطرح واحدا من أهم المواضيع المعاصرة على الساحة التعليمية؛ ألنها ترتبط بشكل
وثيق باألطفال واليافعين بشكل أساس ،وتكمن أهميتها في األهداف التي تسعى لتسليط الضوء عليها وتحقيقها،
وأهمها:
 -1استعراض التجارب المختلفة في مجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،ومحاولة تعميمها إقليميا ،واإلسهام في نشرها
دوليا.
 -2حفز الحكومات على تبني نهج يعزز التربية اإلعالمية والمعلوماتية في بلدانها.
 -3تعزيز حقوق اإلنسان عبر تبني مشاريع التربية اإلعالمية وبرامجها في المناطق المختلفة.
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 -4إيجاد لغة مشتركة ،وعقد تفاهمات ،وتخطيط مشاريع تكاملية بين مختلف البلدان لتطوير مفهوم التربية اإلعالمية
والمعلوماتية.
 -5تقديم توصيات يمكن أن تشكل حافزا للمهتمين للتعامل مع التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وتنفيذ برامج خاصة بها.
 -6مقارنة فهم مضامين التربية اإلعالمية والمعلوماتية في السياقات العربية المختلفة.
وألن التربية اإلعالمية والمعلوماتية تمثل إحدى الطرائق التي يمكن بها حث الطلبة على إنتاج المحتويات اإلعالمية
الخاصة بطبيعة حياتهم ،والتعبير عن التحديات التي يواجهونها في بيئاتهم المحلية ،عبر نوافذ الحوار التي تتيحها
مواقع التواصل االجتماعي ،ومنها الفقر ،والتفكك األسري ،واالبتزاز ،والتنمر ،والتعرض للخطابات العنصرية والمضللة التي
تستهدف خاصة األطفال الذين لم يكتمل تفكيرهم وال توجهاتهم ،فقد بات ملحا تكريس التربية اإلعالمية لتحول الطلبة
واألفراد من قوة ساكنة ،إلى قوة فاعلة ،تسهم في لفت النظر للقضايا التي تهمهم ،وتصقل شخصياتهم ،وتزيد انخراطهم
في المجتمع ،بعد أن أصبح المتلقي يبحث عن األسرع واألرخص ،ويراعي بشكل دائم التفاعل الذي أتاحته مواقع التواصل
االجتماعي ،التي تحولت إلى منصات يعرض عليها كل من يشاء توجهاته العامة والتفصيلية.
وبالعودة للدراسات السبع ،فإنها تتشابه إلى حد كبير من حيث الطابع العام ومناهج البحث وحتى العناوين ،وهذا مرده
إلى وحدة الهدف وسالمة اإلجراءات ،ولكننا سنجد فيها اختالفا على صعيد النتائج والتوصيات ،آملين أن تمثل إضافات
نوعية تمكن الدول والمعنيين فيها من رسم سياسات وإستراتيجيات بعيدة المدى تتوافق مع الحاجة لهذه الثقافة.
وأنتهز هذه الفرصة ألقدم شكري لكل الباحثين وأطقم العمل ،وأولئك الذين لم يبخلوا علينا بتخصيص وقتهم الثمين
لمقابلتهم ،كما لم يبخلوا علينا بمعلوماتهم القيمة.
وأود أن أعبر عن فخري واعتزازي بالدكتور صبري صيدم؛ وزير التربية والتعليم السابق ،وأسرة الوزارة ،خاصة اإلدارة
العامة للعالقات العامة والدولية ،ومركز المناهج ،إذ تبنت  19مادة تتعلق بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية في شهر تشرين
الثاني  ،2017وقامت بدمجها في المنهاج الوطني ،لتشكل بذلك نموذجا يحتذى به عربيا وإقليميا ودوليا .كما أصدر رئيس
الوزراء األردني أوائل العام 2019؛ عمر الرزاز ،توجيهاته بتشكيل فريق حكومي يرأسه وزير الدولة لشؤون اإلعالم ،الناطق
الرسمي باسم الحكومة؛ جمانة غنيمات ،لمتابعة مشروع التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،بعد أن تعهدت الحكومة بتبني إطار
إستراتيجي وطني بشأنه ،ونشرها ضمن أولويات عملها لعام .2020/2019
وبهذا تحتل فلسطين واألردن موقع الريادة ،ويمكن لباقي وزارت التربية والتعليم في العالم العربي النهج على منوالهما.
وهذا ال يشكل رافدا مهما للنهوض بواقع التربية اإلعالمية والمعلوماتية في وطننا العربي فحسب ،وإنما يمثل ردا حاسما
وحكيما على الصراع والجدلية العالمية القائمة حول من يتحمل مسؤولية الحد من سلبيات عصر العولمة اإللكتروني؟ هل هي
سلسلة اإلجراءات والقوانين الوقائية والعقابية والتنظيمية التي تقرها الحكومات؟ أم الشركات المزودة لخدمات اإلنترنت
والمواقع اإللكترونية؟ أم هي مسؤولية اإلعالميين والصحفيين؟ أم مسؤولية من يشرفون على التنشئة والتربية والتعليم؟
لقد حسمت وزارتا التربية والتعليم األردنية والفلسطينية هذا الجدل ،وأكدتا أن المسؤولية األولى واألهم تقع على عاتقهما،
كونهما تشكالن حجر الزاوية في عملية التنشئة والنهضة ،خاصة أن الصراع الذي يصاحب عصر المعلوماتية والتواصل
االجتماعي اإللكتروني ،قد خلق عوالم أبطالها أفراد ينتمون باختيارهم إلى مجموعات ،مما يعني أن التصدي لهذا الصراع ينصب
على االستثمار في «الفرد»؛ ليصبح هو وخياراته اإللكترونية ،وما تتركه من تأثير على حياته المعيشة «نهج حياة».
هانيا البيطار
المديرة العامة
الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب« -بياالرا»
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املقدمة
اختبار املقدمة:
سيكون وضعك ووضع أسرتك الصحي أفضل إن أقلعت عن التدخين.
لن يكون وضعك ووضع أفراد أسرتك الصحي جيدا إن استمررت في التدخين.
الرجاء التفكير في الجملتين السابقتين وتحديد السلوك الذي يناسبك.

#التربية اإلعالمية واملعلوماتية
حلل ...فكر ...عبر ...شارك

أحدث التطور التكنولوجي ثورة في وسائل االتصال وتقنياته خالل العقود الثالثة الماضية ،حتى لم يعد ما قاله مارشال
ماكلوهن« :أصبح العالم قرية صغيرة» كافيا للتعبير عن مدى مشاركة الفرد وتفاعله واطالعه على المعلومات واألنشطة المختلفة
محليا وإقليميا ودوليا ،إذ تحول العالم من قرية صغيرة ،إلى شاشة صغيرة في متناول اليد يتم حملها في الجيوب ،وفقدها يعني
خسارة الجزء األكبر من معلومات االتصال ،والصور التذكارية ،والفيديوهات الترفيهية ...اسمها الهاتف الذكي؛ الذي بات يمثل
الركن األساس ،ليس فقط للعامة ،بل في إدارة العالقات اإلعالمية كذلك!
وفي ظل تزاحم المنطلقات الفكرية واأليديولوجية المتناقضة ،أخذ بعض وسائل اإلعالم على عاتقه اإلسهام في تحقيق
التنمية المجتمعية في المجاالت المختلفة لضمان حياة أفضل للمواطنين .ويعاني الفرد في المنطقة العربية من العديد من
التحديات الخارجية والداخلية ،التي تنعكس على حياته بشكل مباشر؛ خاصة في ظل الممارسات السلبية لكثير من وسائل
اإلعالم التي أصبح همها التركيز على الترفيه والتشويق واإلثارة ،فيما بات يعرف ببرامج الواقع ،التي نقلت األفراد إلى واقع غير
واقعهم الحقيقي؛ المليء بالتحديات والصعاب وعناصر اإلحباط.
ولعل األحداث الدراماتيكية في العقدين األخيرين ،ومن أبرزها :تفجيرات الحادي عشر من أيلول في الواليات المتحدة
األمريكية ،واندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية عقب اقتحام رئيس الوزراء اإلسرائيلي في حينه أريئيل شارون لساحات
المسجد األقصى ،وسقوط نظام صدام حسين في العراق ،والمجازر الفظيعة التي يتم ارتكابها بحجة مكافحة اإلرهاب الدولي،
هي التي باتت تشكل الصورة النمطية التي ارتبطت بشكل مباشر بصورة اإلنسان العربي والمسلم في الغرب ،خاصة بعد قرار
الرئيس األمريكي األسبق جورج بوش االبن إضفاء طابع ديني على الصراع الذي أطلقه ،يضاف إلى كل ذلك ما أصبح يعرف بالربيع
العربي؛ الذي بدأ في تونس ثم مصر وليبيا ،وما رافقه من أحداث دموية وانتهاكات متكررة لحقوق اإلنسان.
كل هذه األحداث أبرزت الحاجة إلى التربية اإلعالمية والمعلوماتية بوصفها درعا مضادا لمحاوالت التضليل واالختراق من جهة،
والتأثير على سلوك األطفال والشباب الذين يدفعون ضريبة كل هذه التغيرات من جهة أخرى .ولهذا حرص بعض المؤسسات
اإلعالمية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني على تنفيذ البرامج التي تسهم في خلق الوعي ،وتعزيز ملكات التحليل والنقد
والتفكير واإلنتاج ،ونشر المحتويات اإلعالمية المضادة التي من شأنها أن تقي الفرد مما يتعرض له من العنصرية ،وخطاب
الكراهية ،والتنمر اإللكتروني على شبكة اإلنترنت ،وأصبحت المواضيع التي تتعلق باألمن الرقمي والحماية من القضايا التي
تهتم بها المؤسسات وتستعين بالخبراء لمواجهتها.
وتدور نقاشات معمقة في كافة أنحاء العالم حول مسألة حماية األفراد ،وينقسم المتحاورون إلى فريق يدعو لسن القوانين
التي من شأنها أن تحد الجرائم اإللكترونية؛ كالتنمر واالبتزاز وغيرهما ،وفريق ثان يعتقد أن العامل الحاسم هو الضغط على
الشركات المزودة لخدمات اإلنترنت وتطبيقات التواصل االجتماعي .أما الفريق الثالث فيرى أهمية التوعية وتثقيف األفراد
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ليحموا أنفسهم بأنفسهم ،وهو بالضبط ما ترمي إليه التربية اإلعالمية والمعلوماتية.
ولكن كيف لنا أن ننظم منصات التواصل االجتماعي دون أن نعرض حرية التعبير والديمقراطية للخطر؟
يقول ماثيو سدوفنر في خطابه أمام منتدى اإلعالم الدولي الذي عقد في بون خالل شهر أيار « :2019هناك ثالثة أنواع
من االختالالت :تكنولوجي ،واختالل في النموذج االقتصادي ،والثالث في القيم والقيادة» .ويؤكد أنه ال يجوز أن نتحجج
بالخطر التكنولوجي لتبرير االنفراد والعزلة؛ ألن عالم التكنولوجيا فتح أمامنا احتماالت تفوق التصور .وأصبح من يملك
المعلومات والمعطيات هو صاحب الموقف والتأثير.
نعيش في عالم كثرت فيه التناقضات؛ فبينما كنا نطالب منذ عدة عقود بحرية تداول المعلومات ،أصبح الكثير منها
متاحا ،وبدأت تشكل سالحا ذو حدين في أيدي من يملكها .لكننا في الوقت ذاته نعاني من تدن مخيف في مستوى حرية
التعبير عن الرأي ،التي تواجه إجراءات عقابية ال يمكن تخيلها.
وفي عالم نصنف فيه الدول إلى دول تناهض حقوق اإلنسان ومنظومة الحقوق التي تنص عليها المواثيق الدولية،
ونصفها بالدكتاتورية واإلرهابية ،ال نتوانى في عقد أكبر الصفقات التجارية واالقتصادية معها.
نعيش في عالم أصبحت «الديمقراطية» التي كان يتغنى بها بعضهم ،ويطالب بها ،أويحلم بها ،بعضهم اآلخر ،على
المحك .وطالما كانت الثقة والمصداقية والشفافية في استعراض الحقائق من أسس الديمقراطية ،وكان «الصحفي» هو
المصدر والمرجعية الموثوق واآلمن للمعلومة ،الذي يعرض حياته للخطر من أجل الوصول إلى الحقيقة ،ومشاركتها مع
العالم.
لقد كنا نحفظ عن ظهر قلب أسماء الصحفيين واإلعالميين الذين نثق بهم ،وكنا نتوجه إليهم كسلطة رابعة بكل فخر
ومحبة وشغف.
في عالم اإلعالم االجتماعي تعددت مصادر المعلومات ،وكثر أشباه الصحفيين ،وانضمت لهذا الحقل أعداد ال تحصى
من مفبركي األخبار والمعلومات ،والمروجين ألجندات مشبوهة.
ونظرا لما سلف ،أصبحت التربية اإلعالمية والمعلوماتية محط اهتمام الباحثين والدارسين ،ومنظمات المجتمع المدني،
والكثير من الحكومات في العالم ،وبات ينظر إليها كخطة طبية ،ووصفة عالجية ،تمكن من الوقاية من السموم التي ينشرها
بعض وسائل اإلعالم ،أو الصفحات العامة ،أو حتى الحسابات الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي.
وال يعد االهتمام بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية أمرا طارئا ،حيث تنبه إليه بعض المنظمات الدولية منذ زمن ،ومنها
«يونسكو» ،التي دعت عام  ،1982إلى ضرورة إعداد الجيل الصاعد في ظل قوة الرسائل اإلعالمية ،لتتزايد الدراسات التي تتابع
التحوالت اإلعالمية وتطوراتها ،والعالقة بين وسائل اإلعالم والجمهور المستهدف.
وهنا تبرز الحاجة لتعزيز هذه الثقافة عند تالميذ المدارس وطلبة الجامعات واألفراد بشكل عام ،ومعرفة طبيعة السلوك في
ظل موجات اإلعالم المتعددة ،وتزاحم المعلومات المتداخلة والمتناثرة ككومة قش تعصف بها الرياح .هذه الحالة ساعدت في
تكريس التربية اإلعالمية والمعلوماتية كنهج ال بد منه لكافة األعمار والقطاعات ،بدءا من األسرة ،ثم األسرة التعليمية بمراحلها
كافة ،وصوال إلى الصحفيين والمتخصصين ومراكز األبحاث.
ويعد (غريزل )2016 ،من أكثر المتشددين لضرورة اتباع نهج وإستراتيجية متماسكة وشاملة للتربية اإلعالمية والمعلوماتية،
مع التركيز على القواسم المشتركة ،والمهارات المترابطة ،بدال من اعتماد نهج تعريفي مفكك.
وخالل األعوام األخيرة ،حولت مواقع التواصل االجتماعي العالم إلى عالم افتراضي ،أصبح من السهل فيه االطالع على األحداث
لحظة وقوعها دون الحاجة إلى االنتظار طويال لسماع الخبر في اإلذاعة ،أو مشاهدة تقرير صحفي عنه عبر الفضائيات .وبات
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التواصل مع أصدقاء تم التعرف عليهم عبر مواقع إلكترونية ونوافذ للدردشة سمة للمرحلة ،وأصبحت وسائل اإلعالم تتنافس
على سرعة نشر األخبار التي تحولت في معظمها إلى أخبار الشريط أو العاجلة ،وتحول الفرد من متلق للمعلومة إلى منتج لها ،وهذا
أوجد ما بات يعرف بالمواطن الصحفي ،أو صحافة المواطن ،دون االهتمام بصحة ما يتم نشره أو مصداقيته ،أو إعادة مشاركته
وتوجيهه ،لهذا يصف خيري قرابصة؛ معلم في إحدى مدارس محافظة رام الله والبيرة ،التربية اإلعالمية والمعلوماتية بأنها
«أسلوب حياة».
ويساهم اإلعالم الحديث والتربية االعالمية والمعلوماتية في الوصول للفئات المهمشة اجتماعيا أو طبقيا ،وتعليمها
كيفية االستفادة مما يوفره االنتشار الواسع للهواتف بالطرق المثلى إلسماع أصواتهم ،والتعبير عن قضاياهم ،ودمجهم في
مجتمعاتهم عبر التفاعل الرقمي .وبدأت الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب «بياالرا» باستخدام مجلة الحائط
واإلذاعة الصباحية للوصول إلى الطلبة في المناطق المهمشة ،وال تزال تستخدمهما رغم كل عناصر التطور.
ويلخص المختصون الهدف األساس للتربية اإلعالمية والمعلوماتية بإكساب األفراد المعارف والمهارات ،وتمكينهم من
تحليل المحتويات والمضامين اإلعالمية التي تردهم ،وتعزيز التفكير الناقد ،وإنتاج المحتويات ،ومشاركتها مع اآلخرين ،هذا إلى
جانب حماية مستخدمي وسائل اإلعالم ،وخاصة رواد مواقع التواصل االجتماعي ،من مخاطر االستهداف المباشر وغير المباشر،
ومن التنمر اإللكتروني ،وتلقي الرسائل المسمومة ،والصور المشوهة ،وتعزيز حس األمن الرقمي لديهم ،كما تسهم في تعزيز
الحضور اإليجابي لألفراد داخل المجتمع ،وتتبنى نشر ثقافة الديمقراطية بالحوار البناء ،وهي بذلك حافز للتساؤل والتفكر
والتفاعل مع وسائل اإلعالم ،وتحليل نصوصها ،ومعرفة أجنداتها ،كما تسهم في تحسين جودة التعليم القائم على الحوار ،ودمج
التكنولوجيا في عملية التثقيف ،إلى جانب دورها في تمكين الشباب ،وإشراكهم في الحياة العامة.
وألن التربية اإلعالمية والمعلوماتية تحدد االنعكاسات على األفراد من حيث السلوك والمعارف ،فال بد من أن نتعرف على
مدى اهتمام المؤسسات الحكومية واإلعالمية واألهلية بنشرها ،وتأهيل الفئات المستهدفة ،وتدريبها ،وتعريفها بها؛ ليصبح
أفرادها قادرين على تحليل المضامين ،ومعرفة نظريات االتصال التي تستخدمها وسائل اإلعالم في الوصول إلى الجمهور،
ومنها نظريتا «وضع األجندة» و«األطر اإلعالمية» ،اللتان تحددان شكل الرسائل اإلعالمية التي تطلقها وسائل اإلعالم وطبيعتها،
سواء أكانت تقليدية أم حديثة أم من مواقع التواصل االجتماعي ،وكذلك تحديد الهدف النهائي من التواصل ،مع اإلشارة إلى أن
اإلعالم قد يحجب عنا الحقيقة ،أو يكتفي بعرض ما يريد أن نعرفه من معلومات( .إسماعيل)2003 ،
وهذا يقودنا للحديث عن أساليب التضليل الدعائي واإلعالمي ،ومن أبرزها التضخيم ،الذي يشير إلى المبالغة ،والتعتيم أو
التجاهل .والتضليل القائم على االنتقائية المتحيزة ،ومنها انتقاء المعلومات المخادعة في قراءة النسب واستطالعات الرأي
العام ،لتمرير رسائل من نوع معين( .الطويسي والهالالت)2018 ،
لقد أحدثت وسائل التواصل االجتماعي أشكاال جديدة من التفاعل الذي يؤثر على كافة المستويات ،وألن هذا ممكن،
فإن الحذر من هذه المواقع يغدو ضرورة ملحة ،مع اإلشارة إلى أنها يمكن أن تسهم في تعزيز الحاجة إلى التربية اإلعالمية
والمعلوماتية ،عبر مشاهدة التعليقات ،والتفاعل مع المنشورات ،وهذا يسهم في تطوير قدرات التحليل والنقد واإلنتاج.
أما نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم فتشير إلى كون المؤسسات اإلعالمية نظاما ذا طبيعة تبادلية مع األنظمة األخرى
المؤثرة في المجتمع ،مما يصعب فهم أدوارها وتأثيرها دون فهم طبيعة االعتماد المتبادل مع األنظمة األخرى :السياسية،
واالقتصادية ...الخ ،من جهة ،وتحديد المجاالت التي يعتمد فيها الجمهور على هذه المؤسسات من جهة أخرى.
وبالتالي فإن المجتمع (عبد الحميد )2004 ،يعتمد على وسائل اإلعالم لفهم األحداث في المحيط االجتماعي وإدراكها.
وتجيب هذه النظرية على مرحلة سابقة كان األفراد يعتمدون فيها بشكل كبير على وسائل اإلعالم في الحصول على كل ما
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يحتاجونه من معلومات ،وفيها يتحكم المرسل تحكما كامال بحجم المعلومات التي يتم اعتمادها للنشر ومحتواها وطبيعتها،
وعلى األشخاص أن يتقبلوها ،ويتعاملوا على أساسها ،لكن ظهور مواقع التواصل االجتماعي قلب هذه المعادلة ،وأصبح بمقدور
المواطن العادي ،وعبر جهازه الخاص ،أن يعلق على ما يرده من معلومات ،ويتبادل رأيه مع أشخاص في مختلف أنحاء العالم.
ويشير (بركات )2005 ،إلى وجود تأثير مباشر لقدرة الفرد في الوصول إلى اإلنترنت ،يؤدي العتماده على الوسائل والتقنيات
دون أن يستخدم قدراته في التفكير والتحليل .بينما تؤكد (المفلح )2015 ،على هذه النظرية وأهميتها من منطلق أن وسائل
اإلعالم تقسم الجمهور إلى فئات تجمعها االحتياجات والتوجهات المشتركة ،وتعتبر أن هذا االعتماد من سمات المجتمعات
الحديثة التي تبحث عن أفضل العروض ،وبالتالي يمكن لهذه الوسائل تصنيف األفراد الذين تجمعهم أهداف ومصالح مشتركة.
ويؤكد (السعدي )2016 ،على هذا األمر ،ويشير إلى أن شبكات التواصل االجتماعي ساعدت األفراد على االنتقال من مرحلة
االستهالك إلى مرحلة اإلنتاج والمشاركة الفاعلة في إنشاء المضامين والمعلومات ونشرها.
وفي األبحاث التي نفذتها «بياالرا» بالتعاون مع أكاديمية «دويتشه فيله» األلمانية في سبع دول عربية ،هي فلسطين،
واألردن ،وتونس ،والجزائر ،ومصر ،والمغرب ،ولبنان ،سلط الباحثون الضوء على واقع التربية اإلعالمية والمعلوماتية في بلدانهم،
مما ساهم غالبا في التعرف على مواطن ضعف انتشارها وتطبيقها ،والفروق بين الدول من حيث مدى االنتشار واالهتمام
والخطط المستقبلية.
وبما أن المراجع العربية حول التربية اإلعالمية والمعلوماتية شحيحة نوعا ما ،فإن هذه األبحاث ستمثل قفزة نوعية؛ إذ أصبح
بإمكان الدارسين والمتابعين االطالع على سبعة أبحاث دفعة واحدة ،قد تمثل بداية مرحلة جديدة يمكن فيها أن تعتمد وزارات
التربية والتعليم والجامعات ومنظمات المجتمع المدني في هذه البلدان نشر هذه الثقافة ،وتدريس محاورها في الجامعات
والمدارس ،ونشرها في صفوف جمهورها؛ ليساهم بفاعلية في برامج التنمية السياسية واالقتصادية ،ويمكنه من اكتساب
المهارات الفردية التي تضمن حضور األفراد في المشهد العام كمنتجين( .أبو فاضل)2016 ،
ورغم تشابه منهجيات البحوث وأدواتها ،ومجتمعات الدراسة وعيناتها وعناوينها إلى حد بعيد ،إال أن النتائج تفاوتت
من دولة ألخرى ،بناء على حجم انخراط هذه الدول ومؤسساتها المختلفة في تطبيق مشاريع وبرامج تتعلق بالتربية اإلعالمية
والمعلوماتية ،وهنا سنقدم إطاللة عامة على كل بحث بطريقة مركزة ومختصرة.
واجه الباحث سليمان أبو القاسم ،وهو يسعى لنيل درجة الدكتوراه في التربية اإلعالمية من جامعة «سام هيوستن» في
الواليات المتحدة ،وزميلتاه فتيحة شيب؛ طالبة لدرجة الماجستير في االتصال وعلم االجتماع في جامعة الجزائر ،وهايكي ثي؛
مديرة مشاريع في أكاديمية «دويتشه فيله» األلمانية ،صعوبات في الجزائر على صعيد التواصل مع الوزارات ذات العالقة،
وأظهروا التفاوت المعرفي بين المعلمين والطلبة في مجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وكذلك تخوف وزارة التعليم العالي،
التي آثرت عدم التحدث بعمق حول اإلستراتيجيات ومدى القبول بهذا النوع من البرامج في الجامعات.
كما أظهروا أن الجزائر أقل حظا ودراية بمفهوم التربية االعالمية والمعلوماتية ،وال توجد مبادرات تتعلق بها ،إضافة إلى أن
الصحفيين لم يتلقوا أي تدريب ،ويحملون المسؤولية لصانعي القرار ،خاصة وزارة التربية والتعليم ،التي يقع على عاتقها تبني
برامج ومشاريع تعزز نشر المفهوم وتطبيقه مع تالميذ المدارس.
ويؤكد من تمت مقابلتهم من اإلعالميين أن ما يملكونه من وعي في هذا الجانب مصدره العمل الميداني ،وليس المؤسسات
التعليمية الجامعية .ويعتقدون أن العالقة بين الجمهور واإلعالم أصبحت أقرب في ظل تطور اإلعالم االجتماعي ،ويركزون على
أهمية تبني الحكومة سياسة لنشر هذه الثقافة ،ثم بعد ذلك يأتي دور اإلعالم التوعوي.
أما في المغرب ،فقد وجد د .سلمان العالمي وزمياله عثمان بلغريسي وهاجر بوخرواعة ،أن هناك غيابا واضحا لفهم التربية

12

اإلعالمية والمعلوماتية لدى المعلمين ،وندرة في التدريبات التي يتلقاها التالميذ والمعلمون بهذا الخصوص ،كما خلص إلى
وجود اختالف بين وزارة التعليم العالي ،ومدى اهتمام التربية والتعليم بهذا النوع من البرامج.
وأظهرت المقابالت مع الصحفيين حاجتهم للتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،خاصة بعد ظهور اإلعالم االجتماعي الذي زاد،
حسب رأيهم ،من السلبيات المحتملة لإلعالم ،ورغم ذلك ال تقوم وسائل اإلعالم بتدريب كوادرها رغم االهتمام والتنافس على
األخبار العاجلة والحصرية.
وفي تونس ،وجدت الباحثة غادة زيدان ومساعداها مالك صغيري وطيب هنتشير ،أن هناك غيابا لإلرادة السياسية في توجيه
التعليم ،رغم مطالبة وزارة التربية والتعليم بتطبيق هذا البرنامج ،وكان واضحا أن االهتمام يقتصر على التوعية بكيفية التعامل
مع المجال الرقمي دون التعمق في إثراء المعرفة والوعي حول التطور في مجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية على صعيد العالم.
أما فيما يتعلق باآللة اإلعالمية التونسية ،ورغم ما تتعرض له من ضغوط ،إال أن نسبة جيدة من اإلعالميين يرون ضرورة اإلسراع
في ترسيخ مفاهيم التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،خاصة في السياق األكاديمي ،وتبادل الخبرات للوصول إلى مرحلة متقدمة في
مجالها ،والخروج من عباءة منتجي الرسائل اإلعالمية وسلطتهم.
كما أجرت زيدان البحث في لبنان ،الذي مثلت فيه التجهيزات التقنية عائقا أمام تطبيق التربية اإلعالمية والمعلوماتية رغم
حضورها في منهاج عدد من الصفوف .والالفت في األمر أن هناك برنامجا تدريبيا مدته عامان يستهدف المعلمين لتأهيلهم
تربويا ،ولكن التربية اإلعالمية والمعلوماتية غير حاضرة فيه رغم الشعور بأهميتها ،كما إن هناك حاجة للتركيز على المناطق
المهمشة لتعميمها على الشرائح كافة.
وقد عملت مؤسسة «دوائر شبابية» في لبنان على تطبيق مشروع التربية اإلعالمية والمعلوماتية كنشاط المنهجي في
المدارس ،وكذلك فعلت «حركة السالم الدائم» ،إذ تبنت مشروع تدريب مدربين شباب ،وبناء قدرات المعلمين على مهارات التربية
اإلعالمية والمعلوماتية ،التي تتضمن التفكير الناقد ،وتحليل المحتوى وتقييمه ،وخطاب الكراهية ،والتحريض على العنف،
وبناء السالم ،والالعنف .وهناك مؤسسات اهتمت بجوانب معينة؛ كحماية األطفال والشباب على شبكة اإلنترنت ،واألمن الرقمي،
وخطاب الكراهية.
وينظر الوسط اإلعالمي اللبناني إلى التربية اإلعالمية والمعلوماتية على أنها حاجة ،حيث بينت الدراسة أن اإلعالميين ال يرون
في اإلعالم االجتماعي تهديدا لمهنتهم .ورغم أن الصحفيين األكبر سنا يعتبرون أن نشر هذه الثقافة ليس من مسؤولياتهم ،إال
أن الصحفيين الشباب يرون أن لهم دورا في نشرها ومناقشة عناصرها أكاديميا وإعالميا ،ويطرحون أهمية التفاعل بين الجمهور
ووسائل اإلعالم.
وهنا تجب اإلشارة إلى ما أوردته الباحثة حول جهود التوعية التي يبذلها الصحفيون في مخيمات الالجئين الفلسطينيين،
التي من شأنها أن تعمق المعرفة بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية.
وفي مصر وجد محمد الغمراوي أن حجم اهتمام الجامعات بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية عال؛ إذ تعمل على نشر مفهومها،
ولكن ليس في منهاج مستقل ،مما يسهم في تعليم مبادئ التربية اإلعالمية وعناصرها ،واألمن الرقمي ،وغيرها .ووجد الباحث
أن الدور الحكومي يقتصر على برامج التدريب الخاصة باإلعالم التربوي ،وخلص إلى وجود توجهات إلدراج التربية اإلعالمية
والمعلوماتية في المنهاج.
ويتشابه دور منظمات المجتمع المدني في مصر وتونس والمغرب ،التي كانت أقل علما ومعرفة بمفهوم التربية االعالمية
والمعلوماتية ،واألقل استهدافا في نشر المفهوم ،مقارنة مع باقي الدول ،ولم يأت البحث على ذكر مبادرات حقيقية تجاهها،
رغم أن طبيعة عمل بعض المؤسسات وأهدافها تتعلق ببعض عناصر التربية اإلعالمية والمعلوماتية ومكوناتها ،حيث يتم إجراء
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تدريبات في مصر حول استخدام اإلنترنت والتحقق من األخبار والصور والفيديوهات ،أما في تونس والمغرب فيتم التركيز على
نشر ثقافة السالم والالعنف ومواجهة التعصب.
ويقول اإلعالميون في مصر إنهم ال يتلقون تدريبات حول التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وينظرون إلى اإلعالم االجتماعي
على أنه تهديد ،ويعتقدون أن سلبيات اإلعالم الجديد من شأنها إعادة الحياة لإلعالم التقليدي ،ولعل ندرة المواقع التي تبحث
في مصدر المعلومة ومصداقيتها ،تؤكد على الحاجة للتربية اإلعالمية؛ لتجنب خطاب الكراهية والتنمر اإللكتروني والخطابات
المشبوهة وغيرها.
وفي األردن وفلسطين ،وجد د .محمود الفطافطة وأ .ضياء شريتح ،اهتماما بمواضيع التربية اإلعالمية والمعلوماتية .ويشيران
إلى وجود شراكات فاعلة بين وزارات التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني ذات العالقة ،وهناك جهود جدية تبذلها
منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية في األردن وفلسطين ،تنسجم مع الحاجة لتعزيز ما بدأته مؤسسة «بياالرا» وعدد
من منظمات المجتمع المدني ،وتعميمه .ونالحظ أن كليات اإلعالم متعطشة لمساقات خاصة بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية.
وفيما يخص دور منظمات المجتمع المدني في فلسطين ،فقد عمل بعضها بشكل مباشر على نشر المفهوم ،ولها نشاطات
كثيرة ،وتدخالت واضحة ودائمة في مجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،عبر التعريف بالمفهوم ،والتدريب على القضايا
والتطبيقات التي تتعلق به .وكانت الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب «بياالرا» ،من السباقين للعمل على التربية
اإلعالمية بمفهومها الحديث ،حيث بدأت مسيرتها في هذا المجال منذ عام  ،1998بتنفيذ أنشطة إعالمية وورش عمل في أكثر من
خمسين مدرسة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس .إضافة إلى إطالق«بياالرا» ،مشروع التربية اإلعالمية والمعلوماتية
عام  .2014واهتمت مؤسسات أخرى ببعض عناصر التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،منها مؤسسة «تامر» ،التي عملت على محو
األمية اإلعالمية .وكذلك األمر بالنسبة لمؤسستي إبداع المعلم وعبد المحسن القطان ،وجامعات بيرزيت ،والقدس ،والخليل ،وتنمية
وإعالم المرأة «تام» ،وتلفزيون فلسطين ،وراديو  ،FM 24ووكالة األنباء الفلسطينية «وفا» ،ووكالة معا اإلخبارية ،وتلفزيون وطن،
وراديو أجيال ،وصحيفة الحياة الجديدة ،أما الجامعة العربية األمريكية فتسعى لطرح مساق خاص بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية
بالتعاون مع «بياالرا» و«دويتشه فيله» ،إضافة إلى نقابة الصحفيين التي تفتح ذراعيها للتعاون في هذا المجال.
أما في األردن فكان للمنظمات دور كبير في نشر المفهوم ،الذي توليه اهتماما في أنشطتها ،وهناك مؤسسات تعمل منذ
أكثر من ثالث سنوات في هذا المجال ،وتمنح أولوية للتالميذ في تدخالتها ،عبر اإلذاعة المدرسية ،وتحليل المحتويات اإلعالمية،
والحث على إنتاج مواد إعالمية تهتم بالقضايا الداخلية لمجتمع الدراسة.
وبشكل عام فإن التركيز في األردن يتم على طلبة الجامعات ،إذ يعمل معهد اإلعالم األردني على أكثر من صعيد في
هذا االتجاه ويتعاون مع العديد من المؤسسات والمدارس والجامعات ،ومنها جامعة آل البيت التي تولي التربية اإلعالمية
والمعلوماتية اهتماما بالغا في مساقاتها ،وتقرر مؤخرا دمج التربية اإلعالمية في المنهاج المدرسي بدءا من عام .2019
وبالنسبة لدور المؤسسات اإلعالمية األردنية ،فقد بين البحث أن دورها متواضع في نشر ثقافة التربية اإلعالمية والمعلوماتية.
وشغلت صحافة المواطن المؤسسات اإلعالمية التي تنادي بدراسة سلبيات هذا النوع من الصحافة ،وظهرت خالل المقابالت
دعوات لتبني التربية اإلعالمية والمعلوماتية ضمن القيم المهنية للصحفيين.
وفي اإلطار الفلسطيني يتم تأهيل الكوادر اإلعالمية لمواكبة التطور في وسائل اإلعالم والحفاظ على مهنية عالية في
التعامل مع المعلومات وإنتاجها ،كما إن فئتي األطفال والشباب مستهدفتان من المؤسسات اإلعالمية؛ كونهما األكثر تأثرا
بالرسالة اإلعالمية.
وفي المقابل ال يلعب اإلعالميون أي دور في التوعية بالمفاهيم التي ترتبط بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية بصورة واضحة،
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وما يتم في هذا اإلطار ال يتعدى كونه جهودا تبذلها جهات محددة .ورغم ذلك هناك التزام ودافع لدى الصحفيين الذين تمت
مقابلتهم ،كما ظهرت حاجة المؤسسات لتدريبات متخصصة في هذا المجال.
في عام  2016أصدرت الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب «بياالرا» ،بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ،دليال
تدريبيا للتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،حمل اسم «دليل التربية اإلعالمية للمعلمين» ،وبعد عامين أصدر معهد اإلعالم األردني
دليال في عدة أجزاء ،سمي كل جزء بناء على ما يحتويه من معلومات .وثمة فرق بين الدليلين؛ إذ يعد الدليل الفلسطيني تفاعليا
أكثر ،ويجمع بين اإلطارين العملي والنظري ،بينما يمتاز الدليل األردني بحجم المعلومات وتسلسلها ،واحتوائه على مواضيع
جديدة؛ كونه صدر بعد عامين من الدليل الفلسطيني.
أما بخصوص المنهاج ،فقد منح د .صبري صيدم ،وزير التربية والتعليم السابق ،دفعة معنوية كبيرة للتربية اإلعالمية
والمعلوماتية ،انعكست على كافة أقسام الوزارة ودوائرها ،بما فيها قسم المناهج ،الذي أدخل  19مادة تتعلق بالتربية اإلعالمية
والمعلوماتية في الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر؛ وبذلك تكون فلسطين أول دولة عربية تتبنى وزارة التربية والتعليم
فيها دمج مفاهيم التربية اإلعالمية والمعلوماتية في مناهجها ،وفي هذا السياق ،يقول (أبو جاموس« )2017 ،الكل يعرف أن
أبناءنا أكثر خبرة منا في المجال الرقمي؛ لذا بات لزاما علينا أن نضع لهم ولمعلميهم دليال لتوعيتهم على اإلعالم» .وإضافة إلى
ما سبق ،فقد تعاونت «بياالرا» مع الوزارة ،ونفذت تدريبات شملت طواقم اإلعالم والعالقات العامة في مديريات التربية والتعليم
التابعة للوزارة ،وأخرى استهدفت موظفي دائرة العالقات العامة والدولية وطاقم الهيئة.
هانيا البيطار وحلمي ابو عطوان
«بياالرا»
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حملة عن «بياالرا»
تأسست الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب« -بياالرا» عام  1999بمبادرة من مجموعة من الشباب
كمؤسسة أهلية غير ربحية .تسعى «بياالرا» إلى تفعيل قدرات الشباب الفلسطينيين وبنائها ذكورا وإناثا ما بين جيل
 25-13عامًا وتزويدهم بالمهارات التي تساعدهم في معالجة قضاياهم وتلبية احتياجاتهم والمطالبة بحقوقهم
والمساهمة في إنهاء االحتالل وبناء مجتمع ديمقراطي .تعد قضايا حقوق الشباب ،والمشاركة ،والريادة االجتماعية،
ودمج الشباب في عمليات صنع القرار على المستويين المحلي والوطني على رأس أولويات «بياالرا» .فنحن نسعى إلى
تفعيل وبناء قدرات الشباب الفلسطينيين وخصوصا في المناطق المهمشة ليقودوا عمليات التغيير في مجتمعاتهم
وعلى مستوى الوطن.
وتعمل «بياالرا» منذ تأسيسها على المستويين المحلي والوطني ،في السنوات األخيرة وسعت نطاق عملها ليشمل
المستوى اإلقليمي ،وخصوصا األردن ومصر .وتطور «بياالرا» برامجها ومشاريعها استنادا إلى نموذج اإلنجاز العام الذي
ينظر إلى الشباب واألطفال كأفراد يتمتعون بقدرات ومهارات تساعدهم على حل مشاكلهم والمساهمة في بناء
الدولة الفلسطينية .ويركز نهج «بياالرا» على الممارسة العملية التي تساعد في حل المشاكل المجتمعية .وتؤمن أن
القرارات ال يجب أن تفرض من األعلى على األسفل ،بل على الشباب أن يلعبوا دورا في تحديد القضايا التي يعانون منها
وتشخيصها وبالتالي الضغط على المسؤولين وصناع القرار من أجل إحداث التغيير السياسي المطلوب .ويركز نهجها
كذلك على بناء القدرات ،والمبادرات المجتمعية ،وحمالت الحشد والمناصرة على المستويين المحلي والوطني ،ومناظرة
المسؤولين وصناع القرار ،واستعمال اإلعالم بشقيه المرئي والمكتوب ووسائل التواصل االجتماعي كوسيلة للتوعية
والحشد والمناصرة .وتعد رائدة اإلعالم الشبابي الفلسطيني حيث أصدرت صحيفة «صوت الشباب الفلسطيني» عام
 1998وبرنامجي «علي صوتك» و«طالت مقدسية» التلفزيونيين عام .2000
وبالتالي فإن برامجها تهدف إلى توفير الدعم لألطفال والشباب لتعزيز صمودهم عبر تفعيل دورهم في
مجتمعاتهم لتحسين ظروفهم الحياتية ،وتوفير منصات إعالمية تمكنهم من التواصل مع بعضهم ،والتعبير عن
قضاياهم والدفاع عن حقوقهم .وتؤمن أن شأن تحسين حياة الشباب واألطفال أن يحدث التغيير في المجتمعات
المستهدفة وتحسين مستقبلهم ويساعد على المدى البعيد في إنهاء االحتالل والتأسيس لبناء مجتمع ديمقراطي.
رسالة المؤسسة :تسعى «بياالرا» إلى حماية حقوق األطفال والشباب والترويج لها كما نصت عليها االتفاقيات
والمعاهدات الوطنية والعالمية ،ومحاربة كافة الممارسات السلبية التي يتعرض لها الشباب؛ كالتمييز بسبب النوع
االجتماعي عبر بناء القدرات ،الحشد والمناصرة وتغيير السياسات.
وتسعى إلى تحقيق األهداف اإلستراتيجية التالية:
•تعزيز المشاركة المدنية للشباب الفلسطيني ما بين  25-13عاما ذكورا وإناثا وتطويرها لقيادة عملية التغيير
االجتماعي والسياسي واالقتصادي داخل مجتمعاتهم وعلى مستوى المجتمع ككل.
•تعزيز قدرات الشباب لقيادة حمالت الحشد والمناصرة المتعلقة بحقوقهم وليضغطوا على المسؤولين لتحمل
مسؤولياتهم وإحداث التغيير على مستوى السياسات
•بناء قدرات األطفال والشباب إعالميا ،ومأسسة التعليم اإلعالمي في المدارس الفلسطينية.
• بناء قدرات «بياالرا» لتعزيز دورها وأثرها.
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عن أكادميية «دويتشه فيله»
أكاديمية «دويتشه فيله» هي المؤسسة الرائدة في ألمانيا في قطاع التنمية اإلعالمية الدولية وتطوير اإلعالم .ويتم
تمويل القسم األكبر من عمل األكاديمية من الوزارة األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية .وتعمل في  50دولة تقريبا في:
(أوروبا ،وإفريقيا ،وأمريكا الجنوبية ،وآسيا الوسطى والشرق األوسط ،وشمال إفريقيا) ،وتسعى في عملها الحترام الهوية
الثقافية لشركائها ،وتعمل بشكل وثيق معهم لوضع تفاصيل مشاريعهم المشتركة .ومن المهم لها أن تكون هذه العملية
مبتكرة ومتجددة وتفاعلية ونابعة من الواقع العملي .وتعتبر األكاديمية عملها ناجحًا عندما يتمكن شركاؤها بأنفسهم من
تحقيق التغييرات واإلصالحات التي يريدونها .ولذا فإنها تدعمهم على تنفيذ مشاريع في مجاالت متعددة ،منها التربية
اإلعالمية؛ حيث اكتسب هذا المجال أهمية متزايدة في السنوات الماضية بسبب تطور اإلعالم الرقمي ،وانتشاره ،وتأثيره
على حياتنا .لقد غدت القدرة على فهم األنواع المختلفة من اإلعالم مثل التلفزيون واإلذاعة والوسائل الرقمية والصحف
والمجالت والكتب ولوحات اإلعالنات وألعاب الفيديو والموسيقى أساسًا في القرن الحادي والعشرين .ولخلق «ثقافة إعالم»،
علينا تعزيز قدرة الشباب على الوصول إلى وسائل اإلعالم المختلفة وتحليلها ،والتفكر في تأثيرها وإنتاج مضمونها.
والشباب المثقف إعالميا وحده القادر على فك شيفرة الرسائل المركبة التي نتلقاها يوميا عن طريق وسائل إعالم مختلفة،
وعلى الرد الناقد على خطابات الكراهية واألخبار المزيفة ،وعلى التعبير عن نفسه وقضاياه عبر صنع مضمون إعالمي.
يصنع الشباب والراشدون المثقفون إعالميا المضامين اإلعالمية وينتجونها ،ويتشاركون فيها بإبداع .إنهم يطورون
مهارات التفكير النقدي ،ويستخدمون وسائل اإلعالم لدعم التغيير في مجتمعاتهم .وهم يعرفون كيف يحققون التوازن
بين استخدامهم لإلعالم وتبنيه كأداة للتفاعل االجتماعي.1

 1فندش ،وآخرون .)2017( .دليل التربية اإلعالمية للمعلمين .الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب «بياالرا» .رام الله .فلسطين.
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مختصر منهجية الدراسات
هذه الدراسات حصاد جهد سنوات طويلة من الغرس ،الذي ال يزال مستمرا ،أضأنا بها ولو شمعة تنير الدرب الطويل نحو
تربية إعالمية ومعلوماتية ،وكان هدفنا فيها أن نواكب تطورها وتبنيها في سبع دول من دولنا العربية في شرق المتوسط
وشمال إفريقيا ،لنكتشف أننا نملك أهدافا واحدة بيننا ،وإن تفاوت مجموع الخطوات التي قطعها كل منها.
وما يلي دليل على أن وجهتنا صحيحة؛ ألننا اتفقنا على منهج موحد جمع بين كافة األبحاث ،وتبناه الباحثون على
اختالف مشاربهم:
منهج الدراسة

يمثل المنهج الطريقة واألسس والقواعد التي يلتزم بها الباحث للوصول إلى الحلول المناسبة لمشكلة الدراسة ،عبر
تنظيم األفكار التي تقوده إلى كشف الحقائق وترتيبها ،ويتوجب على الباحث اإلفصاح عنه؛ ألنه يمثل روح الدراسة.
أنواع مناهج البحث

•المنهج الكمي :هو طريقة منظمة لجمع البيانات التي تم جمعها من مختلف المصادر وتحليلها ،باستخدام الحاسوب
وبرامج اإلحصاء الستخالص النتائج ،ويسعى لقياس المشكلة ،وفهم مدى تأثيرها ،والحصول على نتائج قابلة للقياس
على أعداد أكبر من األفراد.
•المنهج الكيفي أو النوعي :يختص بالدراسات التي تعتمد على البيانات النوعية ،ويتعلق بالمشاهدات واآلراء بكافة
أشكالها ،ويتطلب من الباحث القدرة على الربط بين كافة عناصر المعلومات؛ للخروج بالنتائج .وتستخدم فيه االستبانات
والمقابالت وتحليل المقاالت واألخبار والفيديوهات ...الخ.
نوع الدراسة

هناك أنواع عدة من الدراسات؛ منها البحوث التجريبية ،والنظرية ،والدراسات المقارنة ،وغيرها .وتندرج ضمن الدراسات
الوصفية ،وتعد األكثر مالءمة لها؛ فبها يمكن تحليل الظاهرة ووصفها.
وتمت دراسة مدى المعرفة للتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،واالهتمام بها في الدول العربية السبع :مصر ،وتونس،
والمغرب ،والجزائر ،وفلسطين ،واألردن ،ولبنان ،ومدى انتشارها فيها.
مجتمع الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من تالميذ المدارس وطلبة الجامعات الذين تتراوح أعمارهم بين  14و 29عاما ،حيث تم اختيار
عينة عشوائية قصدية منهم ،إضافة إلى المسؤولين وصانعي القرار ،وممثلين عن المؤسسات التربوية واألكاديمية
واإلعالمية ،ومؤسسات المجتمع المدني.
عينة الدراسة:

تم اختيار عينة عشوائية قصدية في كل دولة تكونت من:
• 40من تالميذ المدارس من كال الجنسين تتراوح أعمارهم بين  12و 17عاما يدرسون في مدارس حكومية وخاصة ،تم
توزيعهم على أربع مجموعات بؤرية.
• 40من طلبة الجامعات من كال الجنسين تتراوح أعمارهم بين  18و 29عاما تم توزيعهم على أربع مجموعات بؤرية.
•ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ذات العالقة.

18

•إعالميين ومؤسسات إعالمية.
•ممثلين عن وزارات التربية والتعليم.
مصادر جمع املعلومات

لغايات تحقيق أهداف الدراسة ،واإلجابة على أسئلتها ،تم استخدام مصدرين من مصادر جمع المعلومات ،هما:
•المصادر الثانوية :حيث عالج الباحثون اإلطار النظري عن طريق المراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،واألبحاث
والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة ،والبحث في مواقع اإلنترنت المختلفة.
•المصادر األولية :وتنقسم إلى:
 االستبانة :حيت تم استخدامها لجمع البيانات األولية ،وشملت ثالثة محاور رئيسة حول التربية اإلعالمية والمعلوماتية،هي :الوعي واإلدراك ،وتقييم دور المؤسسة التعليمية ،والممارسة ،والمشاركة في وسائل اإلعالم ومحتوياتها.
وانبثق عن هذه المحاور الثالثة أربعة وعشرون سؤاال ،تعبر عن مضمونها ،وتم استخدام معيار «ليكرت» الثالثي،
حيث كانت مرتبة كالتالي :دائما ،أحيانا ،إطالقا.
 المجموعات البؤرية المركزة لكل من طلبة المدارس والجامعات؛ للحصول على معلومات أكثر تركيزا ،وتعتبر هذه األداةمكملة لجمع معلومات االستبانة.
 -المقابلة :مع المسؤولين في كل من منظمات المجتمع المدني ووزارتي التربية والتعليم واإلعالم ،وإعالميين.
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الفصل األول

التربية اإلعالمية واملعلوماتية يف األردن
الواقع واآلفاق
د .محمود الفطافطة
أ .ضياء الدين شريتح
مساعدة الباحثني :سامية صالح الدين
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د .محمود فطافطة
حاصل على درجة الدكتوراه في العالقات الدولية من جامعة المنار بتونس ،يعمل في حقلي
اإلعالم والبحث منذ  20عاما ،ويعلم عدة مساقات في الصحافة والعلوم السياسية والتفكير النقدي
في العديد من الكليات والجامعات الفلسطينية ،وهو مؤسس تجمع «باحثون بال حدود» في
فلسطين ،وكذلك منتدى «التفكير والبحث العلمي» .صدر له  20مؤلفا ،إضافة إلى ثمانية كتب تحت
الطباعة .كما نشر أكثر من  30دراسة تناولت عدة قضايا في الصحافة ،والعالقات الدولية ،والشؤون
اإلسرائيلية واإلسالمية ،والتنمية .وشارك في العديد من المؤتمرات األكاديمية والسياسية داخل
فلسطين وخارجها.

ضياء الدين شريتح
حاصل على درجة الماجستير في التنمية المستدامة ،مسار بناء مؤسسات وتنمية موارد بشرية
من جامعة القدس ،ودرجة البكالوريوس في اإلدارة والريادة من جامعة القدس المفتوحة.
يعمل حاليا كباحث مستقل في مجال األبحاث الكمية والكيفية ،إضافة إلى خبرته في مناهج
البحث العلمي والتحليل اإلحصائي وفق برنامج ( .)SPSSوله ورقة بحثية قيد النشر بعنوان «خصائص
رأس المال االجتماعي في الريف الفلسطيني» ،يتوقع نشرها في مجلة المستقبل العربي .وناشط
مجتمعي ،وعضو الهيئة العامة لنادي المزرعة القبلية ،وعضو مجلس اإلدارة في جمعية المزرعة القبلية لتأهيل المعاقين.
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مقدمة
يشهد العالم تحديات واسعة في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واإلعالم ،التي تستهدف المجتمعات
واألسر واألفراد ،وأخذت تتفاقم بعد أن أصبحت رسائل االتصال واإلعالم التي تقدمها تؤثر بعدة أشكال على طريقة تعامل
األفراد مع بعضهم بعضا ،وتسهم إلى حد بعيد في طريقة اتخاذ القرارات ،وتحدد جانبا كبيرا من ظروف حياتهم ،في
الوقت الذي تنعكس أدوات إنتاج المعلومات ونشرها على عمليتي التعليم والتعلم ،والمشاركة االجتماعية واالقتصادية
والسياسية ،وعلى السلم واالندماج االجتماعي ونوعية حياة الناس.
وثمة توافق بين خبراء التربية واالتصال على أن الطريقة الفضلى في الحد من اآلثار الضارة لوسائل اإلعالم ومصادر
المعلومات ،ال يمكن أن تتحقق في ظل وجود القوانين وأشكال التنظيم التقليدية أو المنع والرقابة ،بل تتحقق بتوفير الوعي
والمعرفة ،والفهم باإلعالم واالتصال ،وهو األمر الذي يمكن الفرد من التعامل اإليجابي مع هذه الوسائل.
وال يمكن توفير الوعي وفهم اإلعالم والقدرة على المشاركة الفاعلة في الحياة العامة بعيدا عن تحقيق مضمون التربية
اإلعالمية والمعلوماتية أو تجسيده؛ فهذا الحقل المعرفي الجديد يتيح للفرد النشوء بطريقة تمكنه من التعامل مع وسائل
اإلعالم على اختالفها والتعاطي معها بصورة تحد من األضرار التي قد تلحق باألفراد والمجتمع عموما.
ومع نمو وسائط التواصل الجديدة وتنوعها ،ازداد إدراك المجتمعات ألهمية التربية اإلعالمية والمعلوماتية؛ لما لها من
أهمية بالغة في الحماية من التأثيرات السلبية لوسائل اإلعالم ،وبناء الوعي الجديد ألفراد المجتمع ،وجعلهم أكثر مناعة،
وبناء القدرة اإليجابية لألفراد على التفكير الناقد ومهارات تحليل الرسائل اإلعالمية ،وتنمية إدراك األطفال واليافعين
واألجيال الجديدة لوسائل اإلعالم المتعددة والمتنوعة التي يتعرضون لها ،إلى جانب تمكين الشباب من التعاطي مع
رسائل اإلعالم اإليجابية التي تنمي خبراتهم في مجال حقوق اإلنسان والديمقراطية ونبذ العنصرية والتمييز.
ونظرا لمحدودية األدبيات التي تتطرق إلى التربية اإلعالمية والمعلوماتية في األردن ،وألهمية هذا الحقل المعرفي حاليا
ومستقبال ،فإن هذه الدراسة تناقش العديد من القضايا التي تتعلق بهذا الحقل في األردن وتعالجها ،وتجعل من الواجب
على الجميع إدراك مضامينه وآلياته.

منهجية الدراسة وأدواتها
تعتبر منهجية الدراسة الوسيلة أو الطريقة التي تحقق األهداف الرئيسة ،وتحدد إجراءاتها منذ بدايتها حتى نهايتها،
وبها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل والتفسير في ضوء األدبيات التي تتعلق بموضوع الدراسة.
ولتحقيق ذلك استخدم الباحثان المنهج الوصفي الذي يساعد على وصف الظاهرة موضوع الدراسة ،وتحليل البيانات،
وتفسير العالقات بين متغيراتها؛ فهذا المنهج هو األنسب لموضوع الدراسة وأهدافها ،إذ يعتمد على دراسة الظاهرة كما
هي في الواقع ،ويعبر عنها كما وكيفا.
ولتحقيق أهداف الدراسة ،واإلجابة على أسئلتها ،استخدم الباحثان مصدرين من مصادر جمع المعلومات ،هما:
 -1المصادر الثانوية :حيث عالج الباحثان اإلطار النظري عن طريق الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،واألبحاث
والدراسات السابقة التي تناولت الموضوع ،والبحث في مواقع اإلنترنت المختلفة.
 -2المصادر األولية :وتنقسم إلى:
أ .االستبانة :حيت تم استخدامها لجمع البيانات األولية ،وشملت ثالثة محاور رئيسة حول التربية اإلعالمية والمعلوماتية،
هي :الوعي واإلدراك ،وتقييم دور المؤسسة التعليمية ،والممارسة والمشاركة في وسائل اإلعالم ومحتوياتها.
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وانبثق عن هذه المحاور الثالثة أربعة وعشرون سؤاال ،وتم استخدام معيار «ليكرت» الثالثي ،حيث كانت كالتالي
وبالترتيب :دائما ،أحيانا ،إطالقا.
ب .املجموعات البؤرية المركزة لكل من طلبة المدارس والجامعات؛ للحصول على معلومات أكثر تركيزا ،وهذه األداة تعتبر
مكملة لجمع معلومات االستبانة.
جـ .املقابلة :مع المسؤولين في كل من منظمات المجتمع المدني ووزارتي التربية والتعليم واإلعالم ،عدا عن اإلعالميين.
(انظر ملحق رقم .)1

مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع البحث من تالميذ المدارس وطلبة الجامعات الذين تتراوح أعمارهم بين  14عاما ،و 30عاما ،حيث تم اختيار
عينة عشوائية قصدية ،تم تقسيمها بناء على حالة التدريب في التربية اإلعالمية والمعلوماتية لكل طالب .وبلغ عدد عينة
الدراسة أربعين تلميذا وتلميذة من المدراس ،ومثلهم من طلبة الجامعات .إضافة إلى المسؤولين وصانعي القرار ،وممثلين
عن المؤسسات التربوية واألكاديمية اإلعالمية ،ومؤسسات المجتمع المدني.

أهم نتائج االستبانة
أظهرت النتائج مؤشرات مهمة ،تتمثل في اآلتي:
 -1اإلعالم االجتماعي والتلفاز هما أهم وسيلتين يتابعهما تالميذ المدارس وطلبة الجامعات .وحسب البحث فإن % 55
من تالميذ المدارس يستخدمون اإلعالم االجتماعي ،و % 33يتابعون التلفاز .وترتفع هذه النسبة بين طلبة الجامعات
إلى  % 70و % 25على التوالي ،وهذا يدل على األهمية البالغة لهاتين الوسيلتين في حياتهم اليومية ،وأنهما األكثر
تأثيرا على الطلبة.
 -2أثبتت النتائج أن التلفاز هو أكثر وسيلة إعالم يستخدمها الطلبة لمتابعة األخبار السياسية ،وتلته في الدرجة الثانية
شبكة اإلنترنت .كما تبين أن متابعة التلفاز يقل لصالح اإلنترنت أو لصالح وسائط اإلعالم االجتماعي .وبهذا يقول تقرير
المؤشر العربي« :إن التغيير الذي يتحقق من خالل زيادة المعتمدين على اإلنترنت هو تغيير جوهري ،وينبئ بزيادة
االعتماد عليه في األعوام المقبلة»( .المؤشر العربي.)2018 :
وهذه النتائج تتوافق مع ما جاء في كتاب مبادئ التربية اإلعالمية والمعلوماتية في األردن« :إن النشاط األول
في حياة العدد األكبر من الشباب في األردن مرتبط بوسائل اإلعالم واإلنترنت ،بما يعنيه ذلك من التعرض المستمر
للمضامين والمعلومات التي تحملها هذه الوسائل والتأثير الكبير الذي تحدثه على تصوراتنا عن أنفسنا ،وعن المجتمع
المحيط بنا ،والطريقة التي نتفاعل بها مع هذا المجتمع»( .مبادئ التربية اإلعالمية والمعلوماتية.)2017:
 -3أظهرت النتائج أن المواضيع اإلعالمية األكثر متابعة لدى تالميذ المدارس كانت المواضيع االجتماعية والترفيهية
بنسبة  ،% 27.5وبنفس النتيجة كانت لدى طلبة الجامعات ،وبنسبة  % 32.5للمواضيع االجتماعية ،و % 25للمواضيع
الترفيهية .ويعتقد الباحثان أن لهذه النتيجة عالقة بأعمار المبحوثين وميولهم .وترتبط بعالقة أخرى تمثلها وسائل
اإلعالم األكثر متابعة ،وهي التلفاز واإلعالم االجتماعي الذي غالبا ما يسهل على الطلبة الوصول إلى هذه المواضيع.
والسبب اآلخر هو عزوف الطلبة عن المشاركة في القضايا السياسية ،مع وجود فروق بسيطة في المواضيع السياسية
األكثر متابعة بين طلبة الجامعات وتالميذ المدارس لصالح طلبة الجامعات.
 -4أظهرت نتائج الدراسة أن تقدير الدرجة الكلية لواقع التربية اإلعالمية والمعلوماتية في مدارس األردن متوسط ،وبنسبة
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مئوية  ،% 72وكذلك نفس الدرجة في كافة محاورها ،وحصل المحور األول :الوعي والتحليل ،على أعلى متوسط حسابي،
بينما حصل المحور الثالث :المشاركة ،على أقل متوسط حسابي ،ما يدل على أن مفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية
في المدارس ما زال في مراحله األولى ،وهذا ما يتوافق مع دراسة بشرى عربيات التي أثبتت أن «مفهوم التربية
اإلعالمية والمعلوماتية في المدارس األردنية ما زال في مراحله األولى ،وأنه ال يوجد منهج وال معلمون متخصصون في
هذا الموضوع ،مما يشكل تحديا أمام وزارة التربية والتعليم» .ولكنها ال تتوافق مع دراسة الشديفات ،التي بينت أن
«مستوى التربية اإلعالمية والمعلوماتية في المدارس الخاصة في األردن مرتفع بشكل عام»( .الشديفات)2012،
 -5أما فيما يتعلق بنتائج الجامعات ،فقد أظهرت الدراسة أن تقدير الدرجة الكلية لواقع التربية اإلعالمية والمعلوماتية
في الجامعات األردنية متوسط ،بنسبة  ،% 77حيث حصل المحور األول :الوعي والتحليل ،على أعلى متوسط حسابي
بدرجة تقدير عالية ،وكذلك المحور الثاني :المعرفة والمتابعة ،بدرجة تقدير متوسط ،بينما حصل المحور الثالث:
المشاركة ،على أقل متوسط حسابي ،بدرجة تقدير متوسطة .وفي ذلك مؤشر إلى أن واقع التربية اإلعالمية والمعلوماتية
في الجامعات األردنية أفضل حاال من واقعها في المدارس ،خاصة في المحور األول :الوعي والتحليل.
احملور األول :الوعي والتحليل

أثبتت نتائج الدراسة أن درجة تقدير محور الوعي والتحليل متوسطة ،بنسبة مئوية  ،% 69حتى أن درجة بعض فقرات
هذا المحور جاءت عالية وغيرها متوسطة ،وهذا يمنحنا مؤشرين مهمين في هذه الدراسة ،األول :أن التالميذ يملكون شيئا من
الوعي والقدرة على التحليل ،حيث عبر ما نسبته  % 81منهم عن أنهم يبحثون دائما عن المعلومة الصحيحة ،بينما يعتقد
 % 79أن لديهم القدرة على التمييز بين األخبار الملفقة والصحيحة ،وهذه النتيجة جاءت بدرجة تقدير عالية ،مما يدل على
أنهم قادرون على البحث والتفتيش عن المعرفة ،كيال يكونوا ضحايا اإلعالم الكاذب أو المضلل( .انظر الملحق رقم )2
أما بخصوص الجامعات ،فقد دل هذا المحور على أن الطلبة واعون بشكل شبه كامل بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية،
وقادرون على التحليل ،حيث يعتقد  % 85منهم أنهم قادرون على التمييز بين األخبار الصادقة والملفقة ،و % 88منهم
يبحثون عن المعلومة أو الخبر من أكثر من مصدر؛ للتأكد من محتواهما وصدقهما ،وكذلك فإن درجة تأثر هؤالء الطلبة
باإلعالم اإليجابي عالية ،حيث وصلت إلى  .% 93وهذا دليل على حسن انتقائهم لمصادر اإلعالم والمعلوماتية .وهو ما دلت
عليه فقرات هذا المحور الهام التي جاءت غالبيتها بدرجة تقدير عالية( .انظر الملحق رقم )3
كما يمتلك طلبة الجامعات وعيا كافيا ومعرفة تامة بخطاب الكراهية والتحريض على العنف والتمييز والتطرف،
ويدركون معنى التنمر اإللكتروني ،وكيفية حماية أنفسهم من خطره .وهذه النتيجة دليل آخر على أن كافة التدخالت التي
تتعلق بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية في الجامعات ذات أثر إيجابي وواضح في نشر المفهوم واستخدام عناصره في حياة
الطلبة اليومية.
احملور الثاني :دور املدرسة يف التربية اإلعالمية واملعلوماتية

يعبر هذا المحور عن الدور الذي تلعبه المدرسة ،والمدرسون ،في تنمية التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،إذ عبر ما نسبته
 % 83عن أن المدرسة تكلفهم بإجراء أبحاث عن مواضيع معينة عبر اإلنترنت ،وهنالك نسبة  % 78ممن أجابوا على «هل
سبق وأن قام المعلم أو المعلمة بعمل نقاش عن وسائل اإلعالم»؟ وأثبتت الدراسة كذلك أنه يتم إرشاد الطلبة حول مواقع
إعالمية ومحطات تفيد الطلبة ،وأنه تتم مناقشة المحتويات التي يتابعها الطلبة مع المدرسة( .انظر الملحق رقم .)4
وهنا يركز الباحثان على أن التربية اإلعالمية والمعلوماتية ترتكز على أطراف العملية التعليمية :المعلم ،والمدرسة،
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والتلميذ ،والمنهاج ،واألسرة ،واألسرة التربوية بشكل عام .ولكل منها دور هام في تنمية التربية اإلعالمية والمعلوماتية في
المدارس ،في عملية تراكمية ،ولكل طرف منها وظيفة خاصة تتكامل مع وظائف األطراف األخرى.
احملور الثالث :املشاركة والتفاعل الرقمي

حصل هذا المحور على درجة تقدير متوسطة ،ولكن دلت مؤشراته على تشجيع البيئة المدرسية لتمكن التالميذ ،إذ عبر
 % 88منهم عن أنهم «يتشاركون في إبداء الرأي في مواضيع معينة داخل الصف» ،ونسبة  % 86أجابوا «أن هناك تعاونًا
مع زمالئي في المدرسة في مناقشة ما نشاهده أو نسمع به في اإلعالم» .وهذه المحاور تعبر عن مواقف آراء ،وهذا ما يعطي
مؤشرات إيجابية حول التربية اإلعالمية والمعلوماتية.
أما الفقرات التي تدل على فعل ،وتحتاج إلى مهارات وتقنيات معينة ،فجاءت بدرجات تقدير متوسطة ،كالفقرات:
ُ
«أشارك في اإلذاعة المدرسية» بنسبة  ،% 86و«أصغي إلى اإلذاعة المدرسية جيدا» بنسبة  % 64و«هل سبق وأن قمت
بالمشاركة في مجلة الحائط»؟ بنسبة  .% 63هذه النسب تؤشر إلى محدودية قدرة التالميذ على إنتاج مضامين ورسائل
إعالمية ونشرها إلى الجمهور المستهدف؛ مما يدل على أن مجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية يحتاج إلى متخصصين
في المدارس لتعليم التالميذ وتنمية مهاراتهم في هذا المجال؛ حتى ال يبقوا أداة استقبال للمحتوى ،وإنما منتجون له.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى قلة اإلمكانات المادية والتقنية في المدارس ،ومحدودية الموازنات الخاصة بها ،وارتفاع
كلفة البرامج اإلعالمية ومحتوياتها ووسائلها .هذا من جانب ،أما في الجانب اآلخر فهناك سوء فهم لدور التربية اإلعالمية
والمعلوماتية باعتبارها روتينا يوميا في المدرسة ،مما يحد من قدرة التالميذ والمعلمين على اإلبداع واالبتكار والتعمق في
مواضيع تهم المدرسة بشكل خاص والمجتمع عموما.
ويعتقد  % 46من التالميذ أنه ليس هناك أمأن في إرسال المحتويات الخاصة كالصور ،عن طريق وسائل التواصل
االجتماعي ،حيث يبقى التلميذ في دائرة الخوف من االستخدام السلبي لهذه الخصوصية أو استخدامها في جرائم إلكترونية
مثل االبتزاز وغيرها( .انظر الملحق رقم )5
أما فيما يتعلق بنتائج الجامعات فكانت متشابهة مع نتائج المدارس ،ولكن درجة تقدير الفقرات في هذا المحور ذات
دالالت كثيرة ،حيث دل بعض الفقرات على أن الطلبة حذرون جدا مما يتم نشره على مواقع التواصل االجتماعي ،لذا يلعبون
دور المرشد لنشرها والتعريف بأضرارها ،وهذا ما دلت عليه الفقرة «عندما تصلني رسائل مشوهة أو معلومات غير صحيحة
أحذر محيطي منها» ،حيث جاءت بدرجة تقدير عالية ،وبنسبة مئوية .% 82
ومن الدالالت المهمة في هذا المحور أن الطلبة ال يستخدمون المحتويات اإلعالمية في نشر القضايا االجتماعية أو العامة
التي تهم المجتمع ،وهذا ما دلت عليه الفقرتان «هل استخدمت أيا من وسائل اإلعالم في التحشيد والمناصرة»؟ وحصلت
على نسبة ،% 57والفقرة «هل تقوم برصد األحداث والظواهر في محيطك وتنشرها رقميا»؟ وجاءت بنسبة  .% 56ويربط
الباحثان هذه الدالالت بالقيود المفروضة على وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة في الدولة ،حيث يرى  % 78من الطلبة أن
هناك رقابة تمارسها الحكومة وبعض المجموعات على اإلنترنت.
كذلك ،يستخدم ما نسبته  % 83من الطلبة الهاتف الذكي ووسائل التواصل االجتماعي إلنتاج محتويات إعالمية ،وتوثيق
المعلومات ونشرها ،وغالبا ما تكون للترفيه والتواصل االجتماعي مع العائلة واألقارب واألصدقاء .وفي المقابل ،هناك  % 57من
هؤالء الطلبة الذين يستخدمون وسائل اإلعالم في الحشد والمناصرة ،ونسبة قريبة منها لرصد األحداث والظواهر في المحيط
ونشرها رقميا .ويعتقد  % 66منهم أن الرقابة على اإلنترنت تحد من حرية الرأي وموضوعيتها( .انظر الملحق رقم )6
وفيما يتعلق بالفروقات بين تالميذ المدارس تبعا للمتغيرات الديمغرافية ،فقد بينت النتائج أن هناك فروقا ذات داللة
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إحصائية بين فئتي العمر في الدرجة الكلية ،والمحور الثاني :دور المدرسة في التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،لصالح الفئة
العمرية الثانية؛ من  16إلى  18عاما ،وهذا يثبت أنه كلما زاد عمر الطالب اكتسب مهارات وخبرات في التعامل مع اإلعالم
ووسائله ومحتواه من جهة ،وأن المدرسة تهتم بالطلبة في األعمار الكبيرة؛ لتشارك في اإلذاعة المدرسية ،أو في التدريب
على التربية اإلعالمية والمعلوماتية داخل المدرسة من جهة ثانية.
ويعزو الباحثان الفروقات في ذلك إلى توفر األجهزة الحديثة والخبرة في التعامل لدى الفئة العمرية األكبر ،عدا عن سبب
آخر يتمثل في رقابة األهل ،والحد من استعمال الهاتف الذكي بالنسبة للفئة العمرية األولى.
كما تبين من نتائج التحليل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين تعزى إلى المتغيرات
الديمغرافية :الجنس ،والتدريب ،ووسيلة اإلعالم األكثر متابعة ،والمواضيع اإلعالمية األكثر تداوال في الدرجة الكلية ومحاور
التربية اإلعالمية والمعلوماتية كافة.
أما بشأن الفروق بين طلبة الجامعات تبعا للمتغيرات الديمغرافية ،فإن النتائج تبين أن هنالك فروقا ذات داللة إحصائية
بين فئات المواضيع اإلعالمية األكثر متابعة في الدرجة الكلية فحسب ،وكانت لصالح فئة المواضيع السياسية والعلمية على
التوالي ،وهذا يعطي مؤشرا إلى أن هذه المواضيع تمكن الطلبة من تنمية مفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية ومبادئها
لديهم ،وتنمي مهارات النقد والتحليل ،سواء من الخبرات التي يمكن أن يكتسبوها من متابعتهم للحيثيات التي قد
تتطرق لهذا المفهوم وأركانه ومضامينه ،أكان بشكل مباشر أم غير مباشر ،مما يجعلهم أفضل حاال من الطلبة األقل حظا في
متابعة هذه المواضيع .وتبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين تعزى للمتغيرات الديمغرافية:
الجنس ،والعمر ،والتدريب ،ووسيلة اإلعالم األكثر متابعة في الدرجة الكلية ومحاور التربية اإلعالمية والمعلوماتية كافة.

أهم نتائج املجموعات البؤرية:
 -1أظهرت النتائج أن أهم وسيلتين إعالميتين تتم متابعتهما هما وسائط اإلعالم الجديد بالدرجة األولى ،والتلفاز
بالدرجة الثانية ،وأهم وسيلة للتواصل هي فيسبوك؛ لسهولة استخدامه ،وكثرة مستخدميه ،ولتوفره بين يدي الطلبة
بشكل دائم.
 -2يفضل التالميذ التعرف على األخبار والمعلومات الصحيحة من التلفاز؛ ألن فيسبوك ،ووسائط اإلعالم الجديدة األخرى
ال تتمتع بالمصداقية والشفافية واألخبار الصادقة ،بل إنها أكثر المصادر التي تروج اإلشاعات ،وفيها األخبار المفبركة،
على عكس وسائل اإلعالم التقليدي ،خاصة الصحف التي تمتاز بالصدق والتحقق من المعلومة .وهذه النتائج جديرة
بالدراسة؛ فرغم معرفة التالميذ أن مصدر المعلومة الحقيقي والصادق يتمثل في وسائل اإلعالم التقليدية ،إال أنهم ال
يستخدمونها ،بل يلجأون إلى وسائط اإلعالم الجديدة .ونرى أن هناك مشكلة ترتبط بهذه النتيجة ،وهي أن التالميذ
بشكل عام ،ال يميلون إلى القراءة بقدر ما يميلون إلى الصور والفيديوهات.
 -3أجاب التالميذ عن أنهم قادرون على التمييز بين األخبار الصحيحة والملفقة في المحتويات أو الرسائل اإلعالمية ،وذلك
باالطالع على مصدر المعلومة ،ومدى مصداقيته ،أو بالنظر إلى الشخص الذي ينقل الخبر أو المعلومة.
 -4عند السؤال عن مفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية لدى التالميذ الذين لم يتلقوا تدريبا على هذا المفهوم ،تبين
عدم تمتعهم بوضوح كبير في معرفة هذا المفهوم ،وإن إجاباتهم كانت عائمة وغامضة وبعيدة عن التعريف الصحيح
للتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،مع اإلشارة إلى الفروق الواضحة لصالح الفئة التي تلقت تدريبا في هذا المجال.
 -5الحظ الباحثان من إجابات المبحوثين أن هناك قصورا في محور المشاركة داخل المدرسة ،وفي المواضيع المطروحة عبر
اإلذاعة المدرسية ،فهي ال تلهم التالميذ وال تشكل عناصر جاذبة لهم ،إذ ال يتم طرح القضايا االجتماعية ،أو القضايا
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التي تتعلق بالمدرسة ،مما يحد من أهمية اإلعالم التربوي في المدارس .وتتوافق هذه النتائج من نتائج دراسة أشارت
إلى أن درجة فاعلية اإلعالم التربوي من وجهة نظر المعلمين جاءت متوسطة في جميع أبعادها :التربوي ،والشخصي،
واالجتماعي( .جريسات)2011،

أهم نتائج املقابالت:
وبناء على نتائج المقابالت التي جرت مع المسؤولين التربويين واإلعالميين ،واألكاديميين ،ومؤسسات المجتمع المدني
في األردن ،خلصت الدارسة إلى النتائج التالية:
أوال :وزارة التربية والتعليم العالي

ترى الوزارة أن االهتمام بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية في األردن يأخذ منحى متصاعدا منذ عامين ،وأن الخطة
اإلستراتيجية للوزارة تتضمن بندا مستقال يتعلق بها؛ حيث يقول مدير التعليم العام في الوزارة؛ خالد محارب« :تتضمن
خطة الوزارة اإلستراتيجية لألعوام ( 2018ـــ  ،)2020المبنية على اإلستراتيجية الوطنية للموارد البشرية ،في كافة مجاالتها
وقطاعاتها ،محورا ذا عالقة بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية» ،ويضيف« :بدأت الجهود التي تتعلق بالتربية اإلعالمية
والمعلوماتية في األردن خالل عامي ( ،)2018 - 2017حيث تم إعداد مجموعة من األطر والمنتجات والمواد واألدلة التي
تتعلق بهذا الحقل المعرفي الهام».
وذكر محارب أنه خالل عام  ،2013تعاونت اللجنة الوطنية التابعة لليونسكو ،ومركز اإلعالميات العربيات ،في دمج
التربية اإلعالمية والمعلوماتية في المناهج المدرسية األردنية ،عبر تدريب المدرسين وتالميذ المدارس الثانوية على جمع
المعلومات وتحليلها واستخدامها .ويوضح« :استهدف المشروع  40طالبا من الذكور واإلناث ،تراوحت أعمارهم بين  16و17
عاما من أربع مدارس في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية من األردن».
وأشار محارب إلى أن المشروع تم على مرحلتين ،تضمنت األولى تدريب المدرسين الذين سيشاركون في المشروع،
وفي الثانية قام المختصون والمدرسون بتزويد التالميذ بالتدريب العملي في مجال مهارات الكتابة الصحفية ،وتقنيات
المناقشة ،والبحث على اإلنترنت ،وتطوير الموقع اإللكتروني ،وإجازة المعلومات ونشرها عبر أدوات اإلعالم الحديثة .وبين أن
مخرجات المشروع ساهمت في إبراز األثر اإليجابي على التالميذ الذين شاركوا في التدريب ،حيث أظهروا درجة عالية من
االنفتاح والتسامح في مهارات المناظرة.
وفيما يتعلق بالتعاون مع األطراف ذات العالقة ،أكد محارب أن الوزارة تربطها شراكات وتنسيق دائم مع الوزارات
والمؤسسات ذات العالقة بحقل التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،خاصة مجلس اإلعالم األعلى ،ومعهد اإلعالم األردني،
ومؤسسات المجتمع المدني.
ويبين أن الوزارة أقرت ضمن جدول الحصص اليومي حصة النشاط المدرسي ،التي يتعلق جزء منها بتشكيل لجان
إعالمية ،ومنها لجان ذات عالقة بحقل التربية اإلعالمية والمعلوماتية .ويشير إلى أن المناهج المدرسية بصورتها الحالية
تشكل بيئة حاضنة ومشجعة لهذا الحقل ،خاصة في مواد اللغة العربية ،والتربية اإلسالمية ،والتربية الوطنية ،إذ أن هذه
المناهج تولي أهمية لتدريب التالميذ وتزويدهم بالكفايات المطلوبة ،التي تتمثل في المعارف والخبرات ،والمهارات
واالتجاهات .وهذه الكفايات ،حسب محارب ،تسهم في إيصال التلميذ إلى تحقيق منتجات تعليمية نوعية تتعلق بالتربية
اإلعالمية والمعلوماتية ،مثل :صياغة الخبر الصحفي ،والتعاطي مع الخبر وفق أسس معرفية منطقية واضحة وشفافة،
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وإدراك مهارات االتصال والتواصل ،وإجراءات العمل اإلعالمي عبر اإلبداع فيه ،وغيرها من المنتجات.
ثانيا :املؤسسات األكادميية

أ .معهد اإلعالم األردني
وتطرق الدكتور باسم الطويسي؛ مدير معهد اإلعالم األردني ،إلى بدايات التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،إذ أوضح أن
جذور االهتمام بها تعود إلى السنوات األولى من النصف الثاني من القرن العشرين ،حين نشط العديد من المؤسسات
الغربية إلدخال تعليم «ثقافة الشاشة» ،والتعامل مع األفالم والتلفزيون ،إلى المؤسسات التعليمية ،فيما تنبه المجتمع
الدولي باكرا ألهمية حشد الجهود وتبادل الخبرات التي تتعلق بمفاهيم التربية اإلعالمية والمعلوماتية.
وأضاف إنه بين عامي  2003و ،2005تمت صياغة بيان براغ ،ثم بيان اإلسكندرية ،للتأكيد على أهمية الوعي المعلوماتي
كحق أساس من حقوق اإلنسان ،واكتساب مهارات التعلم مدى الحياة ،وفي عام  2007تميزت أجندة باريس  12بشموليتها
فيما يتعلق بالتربية اإلعالمية ،من حيث قابليتها للتطبيق على المستويات الوطني واإلقليمي والدولي .وأوضح أنه في عام
 2012جاء إعالن موسكو بدعم من اليونسكو ،وبمشاركة  40دولة ،ليؤكد على أهمية التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،خاصة
فيما يتعلق بدمج مفاهيمها على المستوى الوطني في كافة السياسات التربوية والثقافية واإلعالمية والمعلوماتية.
وذكر الطويسي أن المنتدى األوروبي الثاني للتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،الذي عقد في التفيا في حزيران  ،2016جاء
ليؤكد على الدور األساس الذي تلعبه التربية اإلعالمية والمعلوماتية في دعم التنمية المستدامة في المجتمعات ،التي
تتطلب مشهدا إعالميا يتسم بحرية التعبير والصحافة والحق في الحصول على المعلومات واحترام الخصوصية.
وأشار إلى أن جهود التربية اإلعالمية والمعلوماتية في العالم العربي تعود إلى نهاية التسعينيات ،مع بقاء معظمها
مجرد مبادرات ترتبط بمؤسسات المجتمع المدني ،ولم يتم تأطيرها رسميا وال أكاديميا؛ لتبقى متناثرة هنا وهناك ،ونوه
أنه حسب تصنيف اليونسكو ،فقد انتشرت التربية اإلعالمية على ثالث مراحل ،هي :دول ال تهتم بالتربية اإلعالمية
والمعلوماتية؛ ألن المفهوم غير واضح ،وغير معروف لدى الناس إطالقا ،ودول تملك المفهوم في حدود ضيقة ،وضمن
مبادرات محدودة .أما النوع الثالث فيشتمل على دول تبنت فيها المؤسسات الرسمية التربية اإلعالمية والمعلوماتية،
وهناك نشاط كبير لمؤسسات المجتمع في مجالها.
وحول مدى انتشار التربية اإلعالمية والمعلوماتية في العالم العربي ،يشير الطويسي إلى أن ذلك ينقسم إلى فئتين،
هما :فئة في مراحلها األولى ال تعرف شيئا عن هذا الحقل المعرفي ،وأخرى تتمثل في دول انتشر فيها مفهوم التربية
اإلعالمية والمعلوماتية وتطبيقاتها ،مثل األردن ،وفلسطين ،ولبنان ،وتونس ،والمغرب .فهذا الحقل معروف في هذه الدول،
ترفده أنشطة وفعاليات بشأنه ،إال أن المؤسسات الرسمية لم تتبناه بعد في قطاع التعليم األكاديمي.
وأشار إلى أن واقع التربية اإلعالمية والمعلوماتية في األردن في حالة تطور ملحوظ ،وسيكون له مستقبل واعد؛ نظرا
إلدراك القائمين على المؤسسات واهتمام األطراف ذات العالقة بهذا المجال.
أما بشأن االهتمام بها ،فقد ذكر د .الطويسي أنه منذ عام  ،2014يتعاون المعهد مع منظمة اليونسكو في تنفيذ العديد
من المشاريع والنشاطات ،أهمها:
•إنشاء مرصد متخصص للتحقق من المعلومات واألخبار الملفقة المعروف باسم «أكيد» ،وهو أول مرصد عربي للتحقق
من مصداقية المعلومات واألخبار.
•تنفيذ مشروع على مرحلتين إلدخال التربية اإلعالمية والمعلوماتية في المدارس ،إذ تم إدخالها على شكل أندية في
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المدارس ،إلى جانب إعداد منهاجين للتربية اإلعالمية والمعلوماتية أحدهما للمدارس ،واآلخر لطلبة الجامعات.
•إعداد اإلطار اإلستراتيجي للتربية اإلعالمية والمعلوماتية في األردن ،وهي وثيقة عامة تبنتها الحكومة ليتم دمجها في
خطة األولويات اإلستراتيجية التي أقرتها لألعوام .2020-2018
•التعاون مع المركز الوطني للمناهج إلدخال مفاهيم التربية اإلعالمية والمعلوماتية إلى عدد من مواد المنهاج ،ومن ثم
إدخال وحدة في مادة التربية االجتماعية.
ب .جامعة آل البيت
وتشير د .ريم الزعبي؛ أستاذة مادة التربية اإلعالمية والمعلوماتية في جامعة آل البيت ،ببطء انتشار مفاهيم التربية
اإلعالمية والمعلوماتية وتطبيقاتها في المؤسسات التعليمية والمجتمعية في األردن .وترجع أسباب ذلك إلى عوائق
ثقافية ومالية وفنية وإدارية ،عالوة على عامل حداثة التجربة.
وتبين أن بداية االهتمام بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية في األردن كانت عبر منصات إعالمية هدفت إلى تعريف
المواطن بحقوقه ،فضال عن كيفية التواصل مع وسائط التواصل واالتصال الجديدة ،مشيرة إلى أن جامعة آل البيت هي
الجامعة الوحيدة في المملكة التي تدرس مساقا خاصا بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية كمادة ثقافية لطلبة الجامعة.
وتشير إلى أن جامعة الحسين بن طالل قد أولت اهتماما بهذا الحقل ،ولكن بإقامة ناد طالبي فقط.
وألهمية هذا الحقل ،فقد شددت الزعبي على ضرورة اإلسراع في إدخاله إلى مختلف المدارس والجامعات األردنية ،ونشر
مفاهيمه ومبادئه في عموم قطاعات المجتمع.
ج-جامعة اليرموك
بدوره ،ذكر نائب عميد كلية اإلعالم في جامعة اليرموك؛ الدكتور خلف الطاهات ،أن واقع التربية اإلعالمية والمعلوماتية
في األردن مقبول حاليا ،إال أنه بحاجة إلى اهتمام دائم ،وتوسيع لينتشر في الكثير من المؤسسات التعليمية والمجتمعية.
ويؤكد على أهمية التربية اإلعالمية والمعلوماتية ووظيفتها باعتبارها وسيلة لبناء جيل مسلح بمعلومات ومعارف
تمكنه من فهم األخبار وتحليلها وإدراك المعلومات الصادقة والملفقة ،خاصة في ظل شيوع المعلومات المفبركة في
وسائط التواصل االجتماعي ،وأضرارها على المجتمع عموما .ويوضح أن كليته تولي اهتماما كبيرا في مجال التربية اإلعالمية
والمعلوماتية عبر التدريبات؛ لما في ذلك من مساهمة فاعلة في إكساب المتدربين مهارات الموضوعية ،والحيادية،
والتعددية ،والتوازن ،وامتالك مهارات التحري والتوثيق ،والعمل على تشكيل الرأي العام من مصادر حقيقية.
وأشار إلى أن كليته تنفذ تدريبات دائمة في قضايا ذات صلة بها ،ومنها دورات حول تطبيقات األمن الرقمي ،والتنمر
اإللكتروني ،وقانون الجرائم اإللكترونية ،وغيرها من الدورات التي تتعلق باإلعالم التقليدي والجديد.
ويعتقد الطاهات أنه يتوجب على القائمين على تدريس مفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،أو التدريب على
مفاهيمها ومبادئها وتطبيقاتها ،االهتمام جدا بالنظريات المعيارية األربع لإلعالم ،التي تتمثل في المسؤولية االجتماعية،
والحرية ،والشمولية ،والتنمية.
وحول مدى اهتمام الكلية بهذا المجال ،أوضح الطاهات أن الكلية ال تخصص مساقا مستقال يحمل عنوان التربية
اإلعالمية والمعلوماتية ،ويقول« :يصب معظم المقررات التي ندرسها في الكلية في خدمة هذا الحقل؛ فكثير منها ،خاصة
أخالقيات المهنة ،والتشريعات والقوانين اإلعالمية ،ذات عالقة وثيقة به .وهناك مساق يتم تدريسه في الكلية بعنوان
«الثقافة اإلعالمية» ،وهو ذو ارتباط وثيق بحقل التربية اإلعالمية والمعلوماتية».
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وركز على ضرورة الوصول إلى التكامل والتفاعل بين األطراف ذات العالقة لنشر هذا المفهوم وتطبيقاته ،وتجذيرها
في المؤسسات التعليمية والمجتمعية في األردن؛ لما لذلك من فائدة قصوى تعود على عموم الطلبة والمواطنين ،في ظل
سطوة وسائط التواصل االجتماعي على حياة األطفال والشباب والمواطنين.
ثانيا :مؤسسات املجتمع املدني

تلعب منظمات المجتمع المدني دورا مهما وحيويا في المجتمعات ،سواء المتقدمة منها أم النامية ،وهي على صلة
مباشرة وإيجابية بحقل التربية اإلعالمية والمعلوماتية .وتعتبر هذه المؤسسات من أهم األطراف ذات الصلة بنشر مفهوم
هذا الحقل ومبادئه؛ لقدرتها على خلق مشاركة حقيقية ،وتفاعل قوي ،بين المستفيدين ،عالوة على أنها الجسر الذي يربط
المجتمع بالحكومة؛ لتشكل حلقة الوصل بينهما.
وتزداد أهمية التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،خاصة في الظروف االستثنائية ،وتعدد قنوات االتصال والبث اإلذاعي
والتلفزيوني ،التي لم تعد السيطرة عليها ممكنة ،لذا فقد فرض هذا الواقع ضرورة التركيز ،ووضع قواعد وآليات ألساليب
التعامل مع هذا الكم الهائل من المحتويات اإلعالمية ،خاصة لدى فئتي األطفال والشباب ،بهدف سالمة البناء القيمي
واألخالقي ،والموروث الثقافي للمجتمع العربي .وفي حال تم ترك األمر دون اهتمام أو تدخل أو عالج ،فإن اآلثار السلبية
والمخاطر ستحدق بمستقبل األجيال الجديدة ،في ظل ما نشهده من حاالت التطرف والتعصب ،وخطاب الكراهية والتحريض
في مجتمعاتنا.
وهنا قد تكون مؤسسات المجتمع المدني أكثر قدرة على نشر مبادئ التربية اإلعالمية والمعلوماتية وتعميمها ،وصوال
إلى الحد من المخاطر والسلبيات .ومن هذا المنطلق ،فإن معطيات العديد من العاملين في هذه المؤسسات ومواقفهم
ستمنحنا صورة واضحة لواقع التربية اإلعالمية والمعلوماتية في األردن ،والدور الذي تلعبه في نشر مبادئ هذا الحقل
وتعميمها ،وبث الوعي واإلدراك بين كافة الشرائح والفئات ،خاصة األطفال والشباب والنساء.
أ-جمعية حماية األسرة والطفولة
يعتبر رئيس جمعية حماية األسرة والطفولة في إربد؛ كاظم الكفيري ،أن مفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية حديث
في األردن ،وهو يخطو بوتيرة سريعة؛ نظرا ألهميته وضرورته لكافة الشرائح والمؤسسات التعليمية والمجتمعية.
ويبين أن جمعيته من المؤسسات األولى التي بادرت لالهتمام بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية على مستوى المملكة،
إذ أنها تبنت هذا المفهوم ،وتقوم منذ ثالث سنوات بتنفيذ العديد من المشاريع والنشاطات التي تتعلق به ،بالتعاون مع
أكاديمية «دويتشه فيله» األلمانية .ومن أهم األطراف المستهدفة في عمل الجمعية ،وفق الكفيري ،المدارس ،حيث يتم
تنفيذ أنشطة مع تالميذ المدراس ،تتضمن تدريب اليافعين واليافعات على المحتوى اإلعالمي ،وتحليله ،وتعزيز إيجابيات
وسائط اإلعالم الجديد ،والحد من سلبياتها ،إضافة إلى التدريب والتوعية بخصوص برامج اإلذاعة المدرسية التفاعلية،
والتركيز فيها على مناقشة قضايا اجتماعية عامة ومهمة.
ويذكر الكفيري أن جمعيته ترتبط بعالقات تعاون وتنسيق مع عدد من المؤسسات الرسمية واألهلية في األردن؛ بهدف
تفعيل واقع التربية اإلعالمية والمعلوماتية من جهة ،والوصول إلى التكامل عبر وضع خطة إستراتيجية موحدة وواضحة على
مستوى المملكة إلثراء هذا الحقل المعرفي بكل ما هو جيد وجديد.
ويعتقد أن األنشطة الالمنهجية التي تمر عبر التدريبات العملية للطلبة في هذا الحقل تضمن استدامة نشر مفهومه
ومبادئه ،وخلق جيل واع قادر على العطاء والتفكير اإليجابي والناقد .ورغم تشجيعه لمطلب تعميم تدريس التربية اإلعالمية
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والمعلوماتية في المدارس والجامعات ،إال أنه يرى أن جانب التدريب وتنفيذ النشاطات الهادفة والمتخصصة ،سيمنحان
نتائج أفضل وأكثر ديمومة.
وشدد الكفيري على ضرورة متابعة سلبيات االستخدام الخاطئ لوسائل التواصل االجتماعي ،خاصة ما يعرض السلم
األهلي للتحريض والكراهية واالقتتال والضعف.
ب -مؤسسة «كراكيب»
من جهته يعتبر أشرف قبالوي؛ مدير مؤسسة «كراكيب» ،التي تنشط في قطاع تمكين الشباب األردني وتثقيفهم
باستخدام الفن والمسرح ،أن الدورة التدريبية التي شارك فيها حول مفاهيم التربية اإلعالمية والمعلوماتية وتطبيقاتها
في المجتمع األردني قد دفعته لالهتمام بهذا الحقل المعرفي الجديد ،والعمل على توظيف مضامينه في عمله الفني.
ونوه أن العاملين في المؤسسة يعملون على نشر هذا المفهوم عبر المسرح ،وعن طريق إذاعة إلكترونية خاصة بهم
لتثقيف المجتمع ،خاصة شريحة الشباب ،وربط واقع هذا المفهوم بأخالق مهنة اإلعالم.
ويؤكد قبالوي أن من شأن التربية اإلعالمية والمعلوماتية تحويل الفرد من خامل وهامشي ،إلى فاعل في المجتمع ،واع
للمحتوى اإلعالمي ورسائله ،ويمتلك القدرة على النقد البناء ،والتمييز بين األخبار المفبركة والصادقة .ولكنه يحذر في
الوقت ذاته من أجندات وسائط اإلعالم ،خاصة الجديدة منها ،في نشر خطاب الكراهية والتحريض ،وإثارة النعرات العائلية
والحزبية ،وتعريض السلم األهلي للخطر.
ويطالب بضرورة تدريب غير اإلعالميين على مبادئ التربية اإلعالمية والمعلوماتية وتطبيقاتها؛ ألن الجميع يتعرض
لمحتوى الرسائل اإلعالمية ،شريطة أن يكون هذا التدريب على أسس منهجية واضحة.
ج -جمعية علياء األمل
وأشارت ختام أبو مسامح؛ مديرة مؤسسة جمعية علياء األمل في إربد ،إلى أنه رغم عدم تنفيذ جمعيتها ألي نشاط يتعلق
بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،إال أنها ستولي هذا األمر اهتماما في القريب العاجل؛ لما تسمعه عن أهمية تكريس الوعي
واإلدراك بمحتوى الرسالة اإلعالمية .ورأت أن الواقع األردني ،والعربي عموما ،يحتاج إلى وسائل إعالم تسهم في التنمية
والوحدة والتطوير ،بعيدا عن تغليب الوالءات الحزبية والمناطقية على الوطن والمواطنة.
وشددت على ضرورة أن تتحلى وسائل اإلعالم ،خاصة الجديدة منها ،بأخالقيات المهنة وآدابها ،عند تغطية القضايا،
ونشر األخبار ،إذ أن من شأن المعلومة الملفقة واإلشاعة أن تخلقا حالة من اإلرباك للمجتمع ،بشكل يؤدي إلى االحتقان
والفتنة ،وتهديد واقع المجتمع ومستقبله.
وطالبت أبو مسامح بضرورة إيالء واقع المرأة األردنية اهتماما واسعا ودائما بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،خاصة في
ظل ما تلعبه من أدوار هامة وسامية في مجتمعها ،فهي التي تربي وتثقف ،وبالتالي إذا كانت غير واعية بمفاهيم هذا
الحقل وأخالقياته ،فإنها لن تتمكن من تخريج جيل واع بمكانته ،قادر على نشر رسالته ،أو متقن لطبيعة عمله ومستجداته.
ثالثا :املؤسسات اإلعالمية

أظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسات اإلعالمية لم تمنح مفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية االهتمام المطلوب الذي
يمكن أن يفي بمتطلبات العصر واالنفتاح الثقافي والتكنولوجي ،وال يزال هذا المفهوم ملتبسا وغامضا لدى القائمين عليها
والعاملين فيها ،حيث يتم الخلط بينه وبين قطاع اإلعالم التربوي.
ورغم أن المبادرات والنشاطات حول التربية اإلعالمية والمعلوماتية التي نفذها بعض هذه المؤسسات متفرقة وقليلة،
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إال أن القائمين عليها يدركون أهمية هذا الحقل في تكريس أخالقيات العمل المهني ،وتطوير البيئة اإلعالمية والمجتمعية
على حد سواء ،نحو خلق جيل واع بما يدور من حوله ،وفي العالم ،من أحداث وتحوالت على كافة الصعد.
وبالحديث مع العديد من اإلعالميين والقائمين على مؤسسات إعالمية حول واقع التربية اإلعالمية والمعلوماتية
ومستقبلها في األردن ،تم التوصل إلى جملة معطيات ونتائج.
أ -أكاديمية رؤيا
يعتبر مدير قسم التدريب في أكاديمية رؤيا؛ التابعة لفضائية رؤيا ،رمزي الكرمي ،أن الهدف من تأسيس األكاديمية
هو بناء جيل جديد يرفد القناة والمجتمع بصحفيين وإعالميين مؤهلين ومتمرسين في مهنتهم ،وملء الفراغ الكبير في
صناعة التدريب اإلعالمي ،وفق نهج تدريب متكامل ومتعدد األبعاد والريادة في مجال التدريب.
ويبين أن المتقدمين للتدريب يملكون األساس النظري المتين ،ويواجهون مشكلة في تطبيق العمل اإلعالمي ،عالوة
على أن العديد من الصحفيين التقليديين لم يعودوا قادرين على مواكبة التطور في اإلعالم الجديد ،لذلك يلتحقون بهذه
األكاديمية .ويشير إلى أنها تعمل حاليا على تنفيذ مبادرة «وثق» بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد؛ بهدف توعية المواطن
األردني حول المواطن الصحفي ،وكيف ينقل المعلومة بشكل صحيح ،وكيف يتأكد من الشائعات.
ويذكر الكرمي أن أكاديمية «دويتشه فيله» األلمانية نفذت تدريبا لكوادر أكاديمية رؤيا حول موضوعات اإلعالم الرقمي
واألخبار الملفقة ،في وقت كان فيه العاملون في األكاديمية بحاجة إلى دورات تدريب متخصصة ومكثفة في هذا المجال.
ب -جريدة الرأي
ويشدد مدير مكتب جريدة الرأي في إربد؛ محمد قديسات ،على أن الحاجة لتعزيز مفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية
أصبحت ضرورة؛ بسبب سيطرة الفضاء اإلعالمي الجديد ،الذي أصبح واقعا مفروضا بحكم التقدم التكنولوجي وثورة المعلومات
التي يشهدها العالم ،ويقول« :نحن جزء منها ،إذ ال يمكننا أن ننسلخ أو نعزل أنفسنا عن هذا العالم ،وعلينا أن نستفيد من
هذه التكنولوجيا لمصلحة أوطاننا وشعوبنا وقضايانا المصيرية واألساسية».
ويبين أن التعاطي مع وسائط التواصل االجتماعي ما زال قاصرا؛ لعدم وجود ضوابط قيمية تضبط هذه «الفوضى»
اإلعالمية .ولذا فإن الحاجة للتربية اإلعالمية والمعلوماتية ملحة جدا .ويعتبر أن الدول العربية معنية بوضع ضوابط ومعايير
للسيطرة على هذا الفضاء اإلعالمي الرحب ،وتأطيره ،وتنظيمه ،وضبطه بقوانين وأنظمة فعالة وناجعة.
ويقر قديسات أن عدم مواجهة التحديات التي يفرضها اإلعالم الجديد ال يصب في المصلحة العامة ،ولكن ال بد من
المواجهة بالتخطيط الذكي والنافع ،ويقول« :عندما نتحدث عن التربية اإلعالمية ،فإننا نتحدث عن بناء مستقبل زاهر
لألجيال ،وهذا ما يحتم إدراج مادة التربية اإلعالمية والمعلوماتية في المنهاجين المدرسي والجامعي؛ حتى تتمكن األجيال
القادمة من التعامل مع اإلعالم الجديد بوعي ال بتبعية».
ج -مؤسسة آفاق اإلعالمية
ويعتبر فادي حداد؛ المصور الصحفي الذي يعمل في مؤسسة آفاق اإلعالمية ،أن من أهم أهداف اإلعالم ترسيخ هوية
األمة ،وتعزيز رسالتها ،ويؤكد على أن اإلعالم رسالة أكثر من مهنة ،ولذلك يجب أن يقوم اإلعالمي بدور مسؤول وأمين
للتحقق من المعلومات واألخبار من مصادرها .ويشدد على أهمية االلتزام بالمعايير األخالقية للمادة والرسالة اإلعالمية؛ لما
لذلك من أهمية في تعزيز االنتماء الوطني ،وتطوير التنمية اإلعالمية ،وتوسيع الوعي والحرية واحترام الخصوصية.
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د -اإلذاعة األردنية
وقد تطرق فضل معارك؛ مدير البرامج في اإلذاعة األردنية ،إلى محورين ،األول :افتقار األردن لإلذاعات الحكومية
المتخصصة بقضايا التربية والتعليم .والثاني :عدم وجود متخصصين لتقديم برامج تربوية .ويشير إلى أن البرامج التي
تقدمها اإلذاعات الرسمية والخاصة في األردن هي برامج خدمات فقط ،وليست توعوية أو تربوية؛ لذلك يطالب بضرورة
تفعيل فكرة اإلذاعة والتلفزيون المدرسي بأسلوب جديد وعصري ،يتم فيها نقاش المناهج والمضامين التربوية واإلعالمية
المتعددة وفق تقنيات اإلعالم الجديد.
ويتحدث معارك عن مبادرات حكومية في هذا المجال ،منها مبادرة «منصتكم التفاعلية» ،ومبادرة «حقك تعرف»؛ التي تعنى
بالتمييز بين المعلومات الصحيحة والمفبركة .كما يبين أنه ال توجد تدريبات تتعلق بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية بشكل
صريح في اإلذاعة ،ولكن يقوم متخصصون تتم استضافتهم بالحديث عن اإلشاعات واألخبار الملفقة واألمن الرقمي وغيرها.
ويطالب معارك وزارة التربية والتعليم األردنية باإليعاز إلى القائمين على اإلذاعات والتلفزة لتخصيص برنامج مستقل
يناقش قضايا التربية اإلعالمية والمعلوماتية.
ويؤكد عماد عبد الكريم السعايدة؛ معد ومقدم برامج في اإلذاعة األردنية ،أنه يسمع عن أهمية التربية اإلعالمية
والمعلوماتية ودورها في التحقق من األخبار والمعلومات ،وتطوير مهارات التحليل والنقد للعاملين في القطاع اإلعالمي.
ويعرب عن أمله بااللتحاق في دورة أو ورشة عمل حول هذا المفهوم.
هـ« -أكيد»
ويتطرق أسامة الرواجفة؛ رئيس تحرير مرصد ومصداقية اإلعالم األردني «أكيد» ،إلى مبدأ عمل المرصد في متابعة
الشائعات ومراقبة األخبار على مستوى المملكة ،إذ يقول« :نحن ال ننتج المحتوى ،بل نراقبه ،وعند اكتشاف أي تجاوز
ومخالفة أخالقية ومهنية نصدر تقارير بشأنها وفق المعايير والضوابط القيمية الواضحة».
ويشير إلى أن إطالق الموقع اإللكتروني «أكيد» قد ساهم في تزويد عدد كبير من الطلبة والصحفيين باألدوات والمهارات
الالزمة لتعزيز برامج التربية اإلعالمية والمعلوماتية المستقبلية .وينوه أن الموقع ساهم في خلق ثقافة الوعي التي تؤدي
إلى المساءلة ،وحق الوصول إلى المعلومات ،وتطبيق المعايير المهنية في مجال تحليل المحتوى؛ مما يسهم في رفع
معايير اإلعالم ،ويؤكد أهمية الممارسات الصفية الجيدة.
ويورد أن  % 70من إشاعات العام  2018انتشرت عبر وسائط التواصل االجتماعي ،بينما  % 30تم نشرها عبر وسائل
اإلعالم التقليدية ،ويحذر من خطورة نقل اإلشاعات من منصات التواصل االجتماعي إلى وسائل اإلعالم التقليدية ،خاصة أن
ما نسبته  % 15من اإلشاعات قد انتقلت من تلك المنصات إلى وسائل اإلعالم التقليدي .ويشدد على أهمية مراجعة قانون
حق الحصول على المعلومات وتطويره ،وعند ذلك ستنخفض الشائعات في األردن بنسبة .% 50
و -إذاعة عمان
أما اإلعالمي حسن حجازي؛ مقدم برنامج صباحي في إذاعة عمان ،فيطالب بضرورة الحصول على األخبار من مصادرها
الرسمية ،مع أهمية تنفيذ تدريبات في مجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية؛ للحد من انتشار مخاطر األخبار الكاذبة .ويوضح
أنه لم يتلق أي تدريبات في مجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،لكنه يستضيف متخصصين وخبراء لمناقشة قضايا ذات
عالقة بهذا المجال.
ويدعو إلى االهتمام بالنشرة اإلذاعية المدرسية؛ باعتبارها جزءا من نظام حياة الطلبة األردنيين .ويؤكد أنها فرصة ينبغي
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أال تفوتها الوازرة لتعزيز التدريب ،كما إنها فرصة لدمج قيم التربية اإلعالمية والمعلوماتية في محتوى النشرة اإلذاعية
المدرسية؛ بهدف االطالع والتحفيز واإللهام باستخدام روايات تسهم في إطالق العنان للخيال.
ويركز علي مطر؛ الناشط اإلعالمي والثقافي ،على اإلعالم الفردي «إعالم المواطن» ،باعتباره منتشرا في األردن دون أن
تضبطه مواثيق أو مدونات مكتوبة ،مما يساعد على تجاوز القيم األخالقية ،والمعايير المهنية لإلعالم .ويحذر من كثافة
اإلشاعات واألخبار المفبركة في األردن ،التي تسهم في نزع الثقة بوسائل اإلعالم واإلعالميين من جهة ،وتوسيع مساحة
االحتقان والفتنة في المجتمع من جهة أخرى.
ويوضح مطر أن برامج التربية اإلعالمية والمعلوماتية من شأنها المساهمة في تحسين مهارات القراءة وتوسيع اآلفاق،
وتشجيع التفكير الناقد ،وتطوير العقل الفضولي .كما ستعزز قبول االختالفات في الرأي ،وتشجيع التعبير الحر غير المقيد،
واحترام حقوق اإلنسان.
ويشدد على أهمية دعوة المدارس التي قامت بتجربة مثبتة في التربية اإلعالمية والمعلوماتية إلى تبادل تجاربها،
والمساهمة بخبراتها في تطوير المشروع وتنفيذه ،ويرى أنه ينبغي تعريف الجمهور بقيمة الجهود الرائدة التي قامت بها
لمنحهم المزيد من التشجيع والحوافز لترسيخ البرامج الحالية وتوسيعها.

معيقات نشر التربية اإلعالمية واملعلوماتية:
 -1ضعف المخصصات المالية التي تمكن المدارس من اقتناء األجهزة والمعدات اإللكترونية الحديثة التي تسهل نشر
التربية اإلعالمية والمعلوماتية وتنميتها.
 -2محدودية معرفة المعلمين والتالميذ ومهاراتهم في استخدام التقنيات المتطورة الخاصة بوسائل اإلعالم الجديدة ،ما
يحد من نشر التربية اإلعالمية والمعلوماتية بشكل واسع ،ويجعلها في أضيق الحدود والمعاني للمفهوم.
 -3تأثر التربية اإلعالمية والمعلوماتية باألبعاد االجتماعية والعادات والتقاليد التي قد تشكل حاجزا يعيق تنمية المفهوم
ونشره بمعناه الواسع.
 -4افتقار المؤسسات التعليمية المدرسية والجامعية في األردن إلى كفاءات مؤهلة لتدريب قضايا التربية اإلعالمية
والمعلوماتية ،مما يتطلب التعاون مع خبراء عرب وأجانب للمساعدة في تأهيل المدربين والقائمين على هذا الحقل
المعرفي.
 -5ما زال هنالك خلط كبير بين مفهومي التربية اإلعالمية والمعلوماتية واإلعالم التربوي ،وهذا الخلط ال يسهم في تطوير
هذا الحقل بالقدر المنشود.

التوصيات:
 -1العمل على مأسسة الجهود المبذولة في هذا القطاع المعرفي وتأطيره ،مع ضرورة تحديد مفهوم التربية اإلعالمية
والمعلوماتية وتوحيده على نطاق األردن.
 -2وضع إستراتيجيات وسياسات وطنية تتعلق بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية؛ تدعمها وتتبناها اإلرادة السياسية.
 -3ضرورة تبادل الخبرات ،وتوسيع نطاق التنسيق والشراكة بين األطراف ذات العالقة ،واالهتمام بحقل التربية اإلعالمية
والمعلوماتية.
 -4أهمية إعداد دليل تدريبي ،وآخر معرفي ،للمدارس والجامعات والمجتمع المدني ،وفق خطة إستراتيجية وطنية؛
تتشارك فيها كافة األطراف ذات العالقة.
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 -5عقد مؤتمر عربي سنوي؛ لتقييم واقع التربية اإلعالمية والمعلوماتية في الدول العربية ،والبحث في سبل تطويره
وآلياته.
 -6إقامة معهد أو مركز متخصص بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،تكون مهمته إجراء البحوث ،وتبني المبادرات والبرامج
التدريبية على غرار تجارب دولية ،مثل الواليات المتحدة األمريكية ،وكندا ،وألمانيا ،وفرنسا.
 -7إطالق حملة لتشجيع اآلباء ومنظمات المجتمع المدني على دعم برامج التربية اإلعالمية والمعلوماتية وتسريع تنفيذ
المدرسين والمدارس لها.
 -8إقامة منصة للتدريس الرقمي لبرامج التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،تشرف عليها وزارة التربية والتعليم ،ستشكل
وسيلة فعالة ،وقليلة التكلفة ،إلطالق برنامج تدريب في المجال ،إلى جانب مساعدة المشرفين على قياس تأثيره
وتقييمه ،عالوة على اختيار مواضيع للنقاش تثري معلومات الطلبة وتوسع آفاقهم ،وتخلق لديهم وعيا بالعقبات التي
يتسبب بها التعنت والكراهية والتحريض والتعصب األعمى.

خامتة:
في ظل ما يتسم به عصرنا من سرعة المتغيرات ،وشدة التعقيدات ،والتطور الهائل في مجالي المعلومات والتقنيات،
خاصة في مجال اإلعالم واالتصال ،فإننا بحاجة ماسة لفهم طبيعة التغيرات اإلعالمية العميقة التي امتدت إلى جميع أوجه
حياتنا وتركت آثارها علينا.
ويتعرض المواطن األردني ،كغيره في مختلف دول العالم ،إلى العديد من رسائل اإلعالم بأشكالها وأدواتها المختلفة،
خاصة في ظل ثورة وسائط التواصل االجتماعي ،ليجد نفسه عرضة لمخاطر التعرض لكم هائل من المحتوى والرسائل
اإلعالمية ،التي تحمل العديد من المضامين الضارة ،أهمها التطرف والعنف والتحريض وخطاب الكراهية ،إضافة لتشكيل
صور نمطية تتعلق بالنوع االجتماعي والعرق والجنس.
ولذلك تجب مواجهة هذه المخاطر واألضرار ،وتمكين المتلقي من فهم المضمون اإلعالمي وطريقة بنائه ،وتمكينه من
اختيار وسيلة اإلعالم المناسبة له وألفراد أسرته ،خاصة في ظل استعداد الجمهور أو تقبله لتصديق ما يتم عرضه على
وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة على حد سواء.
ومن هذا المنطلق ،تبرز أهمية امتالك المتلقي للمحتوى والرسائل اإلعالمية ،عبر توعيته بمبادئ التربية اإلعالمية
وتقنياتها وأخالقياتها ،لحمايته من التأثيرات السلبية لإلعالم ،وإمداده بالوعي اإلعالمي الذي يمكنه من التعامل مع رسائل
اإلعالم وفهمها ومعرفة تكوينها ،وزرع حس نقدي لدى المتلقي؛ يمكنه من تحليل ما يتم عرضه عليه من رسائل إعالمية
وتقييمها وتحليلها والتفاعل معها ،ومن ثم إنتاج محتوى إعالمي خاص.
إن نشر مفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية حق من حقوق المواطن ،ويجب أن تكون هناك خطوات استباقية ،وليس
ردات فعل في هذا المجال ،والعمل على اعتباره مشروعا تمكينيا قبل النظر إليه على أنه أداة حماية فقط ،وهذا ما يحتم
وضع سياسات وإستراتيجيات وطنية متكاملة تشارك فيها كافة مؤسسات التنشئة االجتماعية :التربوية ،واإلعالمية،
واألكاديمية ،والمجتمع المدني؛ لخلق جيل واع وقادر على التفاعل اإليجابي في المجتمع والمساهمة في تطويره.
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املالحق:
ملحق رقم ( :)1قائمة املبحوثني يف املقابالت
الرقم

االسم

المسمى الوظيفي

المؤسسة

.1

خالد محارب

مدير التعليم العام في وزارة التربية والتعليم العالي

عمان

.2

باسم الطويسي

مدير معهد اإلعالم األردني

عمان

.3

ريم الزعبي

أستاذة التربية اإلعالمية والمعلوماتية في جامعة آل البيت

الرمثا

.4

خلف الطاهات

نائب عميد كلية اإلعالم في جامعة اليرموك

إربد

.5

كاظم الكفيري

رئيس جمعية حماية األسرة والطفولة

إربد

.6

أشرف قبالوي

مدير مؤسسة « كراكيب»

إربد

.7

ختام أبو مسامح

مديرة مؤسسة جمعية علياء األمل

إربد

.8

رمزي الكرمي

مدير التدريب في أكاديمية رؤيا

عمان

.9

محمد قديسات

مدير مكتب جريدة الرأي في إربد

إربد

.10

فادي حداد

مصور صحفي يعمل في مؤسسة آفاق اإلعالمية

إربد

.11

علي مطر

ناشط إعالمي وثقافي

إربد

.12

فضل معارك

مدير البرامج في اإلذاعة األردنية

عمان

.13

عماد السعايدة

صحفي وكاتب

عمان

.14

أسامة الرواجفة

رئيس تحرير مرصد ومصداقية اإلعالم «أكيد»

عمان

.15

حسن حجازي

مقدم برنامج صباحي في إذاعة عمان

عمان

ملحق رقم ( :)2املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية للمحور األول:
الوعي والتحليل حسب استجابات أفراد العينة تالميذ املدارس:
المتوسط
الحسابي

النسبة
المئوية

االنحراف المعياري

درجة التقدير

2.43

0.81

0.59

عالية

هل أحسست أن اإلعالم بصورة عامة أثر فيك بسلوك إيجابي؟

2.43

0.81

0.64

عالية

هل لديك القدرة على التمييز بين األخبار الكاذبة والملفقة؟

2.38

0.79

0.59

عالية

أناقش األهل في المعلومات التي تصلنا عبر مواقع التواصل االجتماعي

2.28

0.76

0.60

متوسطة

2.28

0.76

0.72

متوسطة

2.25

0.75

0.63

متوسطة

الفقرة
عند الحصول على معلومة أو خبر أقوم بالبحث عنها والتفكير فيها،
والتأكد من صحتها.

هل تمتلك القدرة على مناقشة المعلومات التي تنشر عبر مواقع
التواصل االجتماعي؟
أعتمد على أكثر من مصدر إعالمي واحد للحصول على المعلومة
واألخبار مثل «محلل دولي ،وسائل اإلعالم االجتماعي
أتابع أكثر من وسيلة إعالم لمتابعة األخبار والمعلومات مثل (الراديو،
والتلفزيون ،والصحف ،والمواقع اإللكترونية ،ومواقع التواصل

2.15

0.72

0.58

متوسطة

االجتماعي).
أتأثر بكل ما أراه على مواقع التواصل االجتماعي

1.70

0.57

0.69

متوسطة

الدرجة الكلية

2.24

0.69

0.37

متوسطة
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ملحق رقم ( :)3املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية للمحور األول:
الوعي والتحليل حسب استجابات أفراد العينة طلبة اجلامعات:
المتوسط
الحسابي

النسبة
المئوية

االنحراف المعياري

درجة
التقدير

2.78

0.93

42.

عالية

2.65

0.88

53.

عالية

2.55

0.85

50.

عالية

2.50

0.83

55.

عالية

2.45

0.82

55.

عالية

2.38

0.79

49.

عالية

2.35

0.78

48.

عالية

هل تتابع نشرات األخبار المتنوعة؟

2.05

0.68

55.

متوسطة

الدرجة الكلية

2.46

0.82

25.

عالية

هل تؤيد أن اإلعالم يؤثر على سلوك األفراد؟
عند الحصول على معلومة أو خبر أقوم بالبحث عنها والتفكير فيها ،والتأكد من
صحتها.
لدي القدرة على التمييز بين األخبار الملفقة واألخبار الصحيحة.
أعتمد على أكثر من مصدر إعالمي واحد للحصول على المعلومة واألخبار مثل (محلل
دولي ،وسائل اإلعالم االجتماعي).
لدي المهارات الالزمة لتحليل وتقييم المعلومات التي أحصل عليها من وسائل
اإلعالم المختلفة.
أتابع وسائل اإلعالم المحلية واإلقليمية والعالمية
أتابع أكثر من وسيلة إعالمية لمتابعة األخبار والمعلومات مثل (الراديو ،والتلفزيون،
والصحف ،والمواقع اإللكترونية ،ومواقع التواصل االجتماعي).

ملحق رقم ( :)4املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية للمحور الثاني:
دور املدرسة يف التربية اإلعالمية واملعلوماتية حسب استجابات أفراد العينة -تالميذاملدارس:
المتوسط
الحسابي

النسبة
المئوية

االنحراف المعياري

درجة
التقدير

هل تم يوما ما تكليفكم من قبل المدرسة بعمل بحث عن موضوع ما عبر اإلنترنت؟

2.48

0.83

0.68

عالية

يحثني المعلمون في الصف على البحث عن المعلومة عبر وسائل اإلعالم المختلفة

2.35

0.78

0.74

عالية

هل تم إرشادكم يوما ما حول مواقع ومحطات إعالمية معينة تفيدك كطالب؟

2.25

0.75

0.71

متوسطة

هل تم يوما مناقشة المحتويات اإلعالمية التي يتابعها الطلبة من قبل المدرس؟

2.20

0.73

0.56

متوسطة

هل تلقيت تدريبا حول وسائل اإلعالم؟

2.15

0.72

0.83

متوسطة

هل سبق وأن قام المعلم أو المعلمة بعمل نقاش عن وسائل اإلعالم؟

2.00

0.67

0.75

متوسطة

1.90

0.63

0.78

متوسطة

2.19

0.73

0.37

متوسطة

هل يتم تشجيعكم من قبل المدرسة على إنتاج محتويات إعالمية خاصة في الفصل
الدراسي؟
الدرجة الكلية

ملحق رقم ( :)5املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية للمحور الثالث:
املشاركة استجابات أفراد العينة -تالميذ املدارس ،مرتبة تنازليا:
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المتوسط
الحسابي

النسبة
المئوية

االنحراف المعياري

درجة
التقدير

نتشارك مع المعلم في الصف إلبداء الرأي في مواضيع معينة

2.63

0.88

0.54

عالية

أتعاون مع زمالئي في المدرسة في مناقشة ما نشاهده أو نسمع به في اإلعالم

2.58

0.86

0.64

عالية

هل سبق ونشرت خبرا أو صورا أو فيديوهات مختلفة عبر اإلنترنت أو أي وسيلة إعالم؟

2.13

0.71

0.76

متوسطة

أشارك في اإلذاعة المدرسية

2.05

0.68

0.68

متوسطة

أصغي إلى اإلذاعة المدرسية جيدا

1.93

0.64

0.73

متوسطة

هل سبق وأن قمت بالمشاركة في مجلة الحائط؟

1.90

0.63

0.78

متوسطة

أشعر باألمان عندما أرسل الصور لألصدقاء عن طريق «الماسنجر» ألنه خاص.

1.63

0.54

0.77

متدنية

1.58

0.53

0.50

متدنية

2.16

0.72

0.25

متوسطة

المعلومات التي أحصل عليها عن طريق المواقع اإللكترونية دائما صحيحة ألنها
معروفة
الدرجة الكلية

ملحق رقم ( :)6املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية للمحور الثالث:
املشاركة والتفاعل الرقمي استجابات أفراد العينة -طلبة اجلامعات ،مرتبة تنازليا:
المتوسط
الحسابي

النسبة
المئوية

االنحراف المعياري

تقدير
الدرجة

أقوم باالستفادة من هاتفي الذكي إلنتاج وتوثيق ونشر المعلومات

2.48

0.83

0.51

عالية

عندما تصلني رسائل مشوهة أو معلومات غير صحيحة أحذر محيطي منها

2.45

0.82

0.60

عالية

أستطيع أن أقدم محتويات إعالمية إيجابية عبر وسائل اإلعالم

2.45

0.82

0.55

عالية

هناك رقابة تمارسها الحكومات وبعض المجموعات على اإلنترنت

2.33

0.78

0.62

عالية

2.23

0.74

0.53

متوسطة

الرقابة على اإلنترنت تحد من إبداء الرأي بحرية وصدق

1.98

0.66

0.73

متوسطة

هل استخدمت أيا من وسائل اإلعالم في التحشيد والمناصرة؟

1.70

0.57

0.65

متوسطة

هل تقوم برصد األحداث والظواهر في محيطك وتنشرها رقميا؟

1.68

0.56

0.47

متوسطة

هل تتفاعل مع المجموعات والصفحات المشترك بهاعلى مواقع التواصل
االجتماعي؟

قائمة املراجع
•الطويسي ،باسم وجبريل الهالالت ( ،)2018التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،ج ،1دليل فهم االتصال واإلعالم المعاصر ،معهد اإلعالم األردني.
•عجيالت ،لينا( ،)2018التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،ج  ،3دليل التربية اإلعالمية الرقمية ،معهد اإلعالم األردني.
•الحمداني ،بشرى ( ،)2015التربية اإلعالمية ومحو األمية الرقمية ،عمان ،دار وائل للنشر.
•الخصاونة ،خلود وأشجان الشديفات ( ،)2012واقع التربية اإلعالمية والعوامل المؤثرة بها في المدارس الخاصة في المملكة األردنية الهاشمية
من وجهة نظر طالبها .المجلة الدولية التربوية المتخصصة ،مج ،1ع.6
•الشميري ،فهد ( ،)2010التربية اإلعالمية :كيف نتعامل معها ،د .ن .الرياض.
•الشاعر ،عبد الرحمن بن إبراهيم ( .)2007التربية اإلعالمية :األسس والمعالم .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية .المؤتمر األول للتربية
اإلعالمية ،الرياض.
•العسال ،حسام ( ،)2016معرفة الوالدين بالتربية اإلعالمية والرقمية في المجتمع األردني ،رسالة ماجستير ،معهد اإلعالم األردني.
•جريسات ،آمال ( ،)2011فاعلية برامج اإلعالم التربوي وعالقتها باالنضباط السلوكي لدى الطلبة ،رسالة دكتوراه –جامعة عمان العربية.
•أبو فاضل ،وآخرون ( :)2016فرص جديدة للتربية اإلعالمية والمعلوماتية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .منظمة اليونسكو.
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الفصل الثاني

التربية اإلعالمية واملعلوماتية
بني األطفال والشباب يف تونس
الباحثة :غادة زيدان
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غادة زيدان

حاصلة على درجة الماجستير في دراسات التنمية تخصص حقوق اإلنسان والنوع االجتماعي
والنزاع من جامعة إيراسموس في هولندا .وهي خبيرة معيدة في أكاديمية الهاي للحوكمة المحلية
منذ عام  ،2014وخبيرة مشاركة في  Femconsultمنذ عام  .2018تملك خبرة ألكثر من  27عاما في
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مجاالت النوع االجتماعي والتنمية ،وتحويل الصراعات،
وبناء السالم ،وحقوق اإلنسان ،وحكم القانون ،والمساواة بين الجنسين ،والمواطنة ،والحوكمة الشاملة
والتشاركية .وتغطي أعمالها األردن وفلسطين ومصر واليمن ولبنان وسوريا والعراق وليبيا وتونس
والجزائر والمغرب .كما إنها ناشطة في مجال حقوق اإلنسان والمرأة ،ومن مؤسسي منظمة  Palestine Linkالفلسطينية في
هولندا؛ التي تهدف للحشد والمناصرة للحقوق الفلسطينية.

42

خلفية:
فيما يتعلق بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،تحظى التربية اإلعالمية والمعلوماتية بأهمية كبيرة في ظل
األوضاع السياسية والواقع االجتماعي الراهن .فالدور الذي لعبه اإلعالم االجتماعي في إطالق الثورات في كل من تونس
ومصر عامي  ،2011/2010فيما بات يعرف بالربيع العربي ،لم يظهر فقط قدرة المواطنين ،وخاصة الشباب ،على تغيير
واقعهم فقط ،بل أبرزت كذلك قوة اإلعالم كمحرك للتغيير االجتماعي .ومن ناحية أخرى ،كان النتشار المعلومات عبر اإلعالم
التقليدي واالجتماعي الحديث ،وتعرض األطفال والشباب غير المحدود لها والتفاعل معها ،تأثير مباشر على حياتهم
يمكن أن تكون له أبعاد ضارة ،خاصة ضمن واقع يواجه فيه المواطنون تحديات متنوعة ،مع األخذ بعين االعتبار انعدام
الديمقراطية واألمن واالستقرار ،وتفاقم الفقر ،والقمع ،وتعاظم المخاطر وضيق الحيز أمام المدافعين عن حقوق اإلنسان
وممثلي المجتمع المدني ،خاصة الحركات الشبابية والنسوية ،مما يعني تحديات مباشرة تحد من حرية الوصول للمعلومة،
وتقوض حرية التعبير.
يعد هذا البحث جزءا من دراسة تجريها الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب «بياالرا» ،بالتعاون مع أكاديمية
«دويتشه فيله» ،في سبع دول في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وتشمل فلسطين واألردن ومصر ولبنان والجزائر
والمغرب ،إضافة إلى تونس؛ لتقييم انتشار التربية اإلعالمية والمعلوماتية في هذه الدول والمستوى الذي وصلت إليه ،ودور
المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني والمؤسسات الشبابية واإلعالم في تعزيز التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وللتعرف
على الوسائل والتوجهات المتبعة لتطويرها في كل دولة .ويكمن الهدف األساس من هذه الدراسة اإلقليمية إلى التزود
بمجموعة من التوصيات الواقعية والمحددة التي يمكن أن تحقق تربية إعالمية ومعلوماتية لألطفال والشباب في المنطقة
بشكل عام ،وفي كل دولة تستهدفها هذه الدراسة بالنظر إلى خصوصية واقعها.

أسلوب البحث واملشاركون
اعتمد البحث منهجيه تشاركية ضمت مختلف الجهات المعنية ،وتضمن البحث الميداني جمع المعلومات األولية عن
طريق استبانة تم توزيعها على تالميذ المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين  12و 17عاما ،وطلبة الجامعات الذين تتراوح
أعمارهم بين  18و 30عاما ،وتم إغناؤها بمقابالت متعمقة مع عدد من األطراف المعنية ،إضافة إلى النقاشات التي دارت
في عشر مجموعات بؤرية ،ضمت :مجموعة تمثل مؤسسات المجتمع المدني الشبابية ،ومجموعة تمثل اإلعالميين ومعاهد
اإلعالم ،وأربع مجموعات من طلبة الجامعات ،ومثلها من تالميذ المدارس.
وانطالقا من الشروط المرجعية ،استهدف البحث العينة البحثية التالية:
• 40من تالميذ المدارس من كال الجنسين تتراوح أعمارهم بين  12و 17عاما يدرسون في مدارس حكومية وخاصة ،تم
توزيعهم على أربع مجموعات بؤرية.
• 35من طلبة الجامعات من كال الجنسين تتراوح أعمارهم بين  18و 29عاما تم توزيعهم على أربع مجموعات بؤرية ،كما
شارك  40في تعبئة االستبانة.
•ستة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني الشبابية المحلية ،شارك منهم أربعة في مجموعة بؤرية ،وتمت مقابلة
االثنين الباقيين.
•عشرة إعالميين وممثلين عن معاهد اإلعالم المطبوع والمرئي واإلعالم االجتماعي ،شارك خمسة منهم في مجموعة
بؤرية ،وتمت مقابلة الباقين كال على حدة ،وهذا يشمل مقابلة مع السيد ناجي بغوري؛ رئيس نقابة الصحفيين الوطنية
التونسية.
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•رئيس دائرة الصحافة في المعهد العالي لعلوم األخبار واإلعالم.
•مصادر غير رسمية من وزارة التربية والتعليم.
•نشطاء سياسيين وحقوق إنسان ومساعد وزير الدولة السابق لشؤون الشباب في وزارة الشباب والرياضة.
وقد تصادف البحث الميداني خالل النصف األول من كانون الثاني  2019مع إضراب جزئي لمعلمي المدارس الحكومية،
مما أدى ،باإلضافة للبيروقراطية الرسمية وعدد من المعيقات التي تتعلق بتنظيم جلسات النقاش البؤرية ،إلى تأجيل توزيع
االستبانة ومناقشات المجموعات البؤرية مع تالميذ المدارس .ومع ذلك فقد تم إنجاز هذا الجزء من البحث في وقت الحق عبر
مساعدي الباحث الميدانيين .ولضمان الوصول إلى  40من طلبة الجامعات ،تمت إضافة مجموعة بؤرية رابعة أدار نقاشاتها
المساعدون الميدانيون في أواخر كانون الثاني.
ويمثل هذا التقرير المخرجات الرئيسة واالستنتاجات القائمة على البحث الميداني ،حيث يبدأ التقرير بتقديم لمحة
حول السياق االجتماعي االقتصادي والسياسي في تونس ،يليه عرض ألهم االستنتاجات ،ويختتم التقرير بقائمة من
التوصيات التي من شأنها تأطير العمل في مجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية في تونس.

حملة حول السياق التونسي
انطلقت شرارة الثورة التونسية في شهر كانون األول عام  2010وكان من أهم أسبابها تردي الوضع االقتصادي .إال أن
تغييرا حقيقيا في الواقع االقتصادي لم يتحقق فعليا منذ نزل المواطنون إلى الشوارع ليجبروا حكومة بن علي على التنحي.
ويشير تقرير البنك الدولي 1إلى أن نسبة البطالة العامة تصل إلى  ،% 15ولكنها أعلى من ذلك بين الشباب والنساء .وتشارك
 % 28من النساء فقط في سوق العمل ،كما إن النمو االقتصادي البطيء غير قادر على خفض نسبة البطالة .ومنذ عام ،2011
فقد الدينار التونسي نصف قيمته ،ويبلغ حجم التضخم  .% 5.5كما يسبب عدم االستقرار في ليبيا؛ التي تعتبر الشريك
االقتصادي الثاني لتونس بعد االتحاد األوروبي ،تحديا إضافيا أمام االقتصاد التونسي.
وينتشر الفقر خاصة بين الشباب في المناطق الريفية ،وتبلغ نسبة البطالة بين خريجي الجامعات الذين يزداد عددهم
سنويا بمقدار  80,000طالب ،من بين عدد السكان الذي ال يتجاوز  10ماليين نسمة ،حوالي  .% 30ويشكل الشباب الذين
تقل أعمارهم عن  25عاما ما نسبته  % 40من السكان .ويبلغ معدل أجر الموظف الذي يعمل  48ساعة أسبوعيا أقل من
 150يورو شهريا ،والتأمينات الحكومية وبرامج الرعاية االجتماعية غير كافية في أغلب األحيان لتأمين االحتياجات األساس
للمواطنين ذوي الدخل المحدود.2
ويتمحور معظم النشاط االقتصادي حول المدن الساحلية ،التي تستحوذ على معظم االستثمارات العامة ،بينما المناطق
الريفية مهمشة وتعاني اقتصاديا ،ويعمل  % 40من القوى العاملة في قطاع االقتصاد غير الرسمي؛ كعربات الباعة
المتجولين والخدمات اإلنتاجية المنزلية التي تشكل في الوقت الراهن حوالي نصف الدخل القومي التونسي .وقد توسع
نطاق التجارة غير الرسمية على األراضي التونسية بشكل كبير ،مما يحرم الدولة من عائدات ضريبية ال بأس بها ،ويقوض
سيطرتها على العملة األجنبية.
أما على المستوى السياسي فتتمثل محاوالت إيجاد توازن لالستقطاب المتنامي بين األحزاب العلمانية واإلسالمية
عقب الثورة عام  2013بالتحالف بين أكبر حزبين لمنع انهيار الديمقراطية .ورغم هذه المحاوالت إال أنه وبعد خمس سنوات
تم تقويض مبادئ الديمقراطية لوجود حوالي  % 80من أعضاء البرلمان في التحالف الحاكم نفسه ،وعدم وجود معارضة
1 https://www.worldbank.org/en/country/tunisia/publication/economic-outlook-april-2018
2 https://fanack.com/tunisia/economy/
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حقيقية قادرة على ممارسة الرقابة الضرورية ومحاسبة الحكومة القائمة ،مما أدى إلى شعور التونسيين بعدم تمثيل
السياسيين 1لهم .وقد أظهر البحث البارومتري اإلفريقي لعام  2 2018أن  % 81من التونسيين «ال يشعرون بأنهم قريبون
من أي حزب سياسي» .أما االنتخابات البلدية عام  2018فلم تظهر تحوال سوى بنسبة  .% 34وكانت السبب في خيبة أمل
التونسيين من أطرهم السياسية ،وغياب البديل السياسي ،واالفتقار إلى النقاشات حول الشأن العام إلى تنامي اإلحباط
بينهم ،خاصة بين الشباب الذين خرجوا للشوارع للتعبير عن معارضتهم بالمظاهرات .وتؤثر النشاطات العامة واإلضرابات
على االقتصاد ،وتسهم في إرباك االقتصاد العام للدولة .ورغم اعتزاز المواطنين التونسيين بما يعتبره الكثيرون قصة
النجاح الوحيدة في الربيع العربي ،إال أن هناك شعورا يتنامى لديهم بأن الثورة في الواقع قد فشلت في تحقيق أهدافها
من الناحيتين االقتصادية والسياسية.
ومع أن القانون التونسي ،ينص على حرية الرأي والتعبير ،بما فيها الحريات اإلعالمية ،إال أن مؤسسات المجتمع المدني
ونقابة الصحفيين التونسيين الوطنية ،تعبر عن قلق متزايد من الضغط والعنف الذي يتعرض له اإلعالميون واإلعالميات،
ويشير تقرير مؤسسة حقوق االنسان الدولية (أمنستي) إلى أنه منذ عام  ،2011تمت مقاضاة مدونين وفنانين وصحفيين،
انتقدوا بشكل سلمي قوات األمن التونسية .كما إن بعض مالكي وسائل اإلعالم الخاص يتماهون مع بعض السياسيين
والمتنفذين أو العائالت الغنية المتنفذة بهدف تحقيق الربح أو مصالح ذاتية أو سياسية ضيقة.

النتائج الرئيسة
يتصدر قطاع تكنولوجيا االتصاالت التونسي أمثاله في القارة اإلفريقية ،ويحل في المركز  35عالميا حسب تقرير
المنتدى االقتصادي العالمي  .2011/2010ويتمتع التونسيون بعد الثورة بقدرة أكبر على الوصول لإلنترنت بأسعار زهيدة،
مما يسمح باستخدام واسع في كافة أرجاء الدولة .وحسب موقع «ستاد كاونتر» يتغلب «فيسبوك» على مواقع التواصل
االجتماعي األخرى في تونس خالل السنوات العشر األخيرة ( % 86في كانون األول  ،)2018يليه «يوتيوب» و«تويتر» .3أما
برامج التربية اإلعالمية والمعلوماتية فهي محدودة في تونس ،تقوم عليها بشكل رئيس مؤسسات المجتمع المدني ،وعدد
من اإلعالميين المختصين ذوي الخبرة في مجال اإلعالم االجتماعي.

التربية اإلعالمية واملعلوماتية بني األطفال والشباب
يتمثل أحد أهداف البحث الميداني في تقييم مدى وعي الشباب واألطفال التونسيين بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية
وكفاءة استخدامهم لوسائل اإلعالم الجديد والتعامل معها .ولهذا الغرض تم توزيع استبانة على عينة من  80طفال وشابا
تتراوح أعمارهم بين  13و 19عاما ،وبموازاتها تم تنفيذ جلسات نقاش لثماني مجموعات بؤرية ضمت شبابا وأطفاال بهدف
الوقوف عند تجاربهم وآرائهم وممارساتهم بشكل معمق.
لقد عبأ االستبانة  40طفال ،نصفهم من اإلناث ،منهم ثالثون من تالميذ المدارس الحكومية ،وعشرة من تالميذ المدارس
الخاصة ،ويسكن  % 95منهم في المدينة .أما شريحة طلبة الجامعة فضمت  25طالبة و 15طالبا ،يدرس  % 85منهم في
جامعة حكومية مع العلم أن معظم التعليم الجامعي في تونس حكومي .كما أن أكثر من  % 90من عينة طالب الجامعات
من سكان المدينة.
1 https://foreignpolicy.com/2018/10/12/tunisia-just-lost-its-anchor-of-stability-thats-a-good-thing/
2 http://afrobarometer.org/countries/tunisia-0
3 http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/tunisia
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الوعي واملهارات

تدرك المجموعتان المستهدفتان أن اإلعالم االجتماعي يؤثر على سلوكهم كأفراد ،ويعتبر معظمهم ذكورا وإناثا أنهم
قادرون على التفريق بين المعلومات الحقيقية والمزيفة .وقد أبدى طلبة الجامعات وعيا أكبر فيما يتعلق باألمن الرقمي
والمخاطر التي يمكن مواجهتها ،ووسائل حماية أنفسهم ،وفي فهم التنمر اإللكتروني والتعامل معه ،كما أظهروا وعيا
بمخاطر خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتمييز في اإلعالم .وفيما يتعلق بسيطرة الحكومة على اإلعالم االجتماعي
والرقمي ،فإن  % 45منهم فقط يربط ذلك بسعي الحكومة نحو زيادة نفوذها السياسي.
وال يملك معظم األطفال المستطلعة آراؤهم وعيا باإلطار المفاهيمي للتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،إال أنهم يبدون
معرفة ببعض جوانبها .ويعتبرون أنفسهم مؤهلين الستخدام اإلعالم االجتماعي والرقمي ،وأن بإمكانهم أن يحللوه
ويناقشوه ،وبعضهم يناقش بعض هذه المحتويات مع والديهم .ومن الملفت للنظر أن  % 83منهم يعتبر أن تأثير اإلعالم
االجتماعي على سلوكهم إيجابي بالدرجة األولى .ومن جهة أخرى عبر  % 60منهم عن أنهم يتأثرون بكل ما يصادفونه في
منصات اإلعالم االجتماعي ،وتؤمن نفس النسبة تقريبا بمصداقية كل ما يصادفونه في هذه المنصات.
املشاركة والتفاعل

في الوقت الذي يعتمد  % 95من طلبة الجامعات على اإلعالم االجتماعي والرقمي كمصدر رئيس للمعلومات ،فإن % 37,5
من عينة تالميذ المدارس يعتمدون أساسا على التلفاز كمصدر رئيس ،إضافة إلى اإلعالم االجتماعي والرقمي بنسبة تصل إلى
 .% 62,5وبهذا يبقى التلفاز وسيلة إعالم هامة لتالميذ المدارس ،إضافة إلى اإلعالم االجتماعي والرقمي الذي يحتل المرتبة
األولى .ويتم النظر إلى اإلعالم االجتماعي كوسيلة للتفاعل وتبادل المعلومات مع األقران في كافة أرجاء المعمورة.
وهناك فارق بين الفئتين المبحوثتين يتعلق بمجاالت اهتماماتهما؛ ففي حين يتابع طلبة الجامعات بشكل أساس
المواضيع السياسية واالجتماعية والترفيهية بنسب  ،% 22,5و ،% 17,5و % 20على التوالي ،فإن  % 27من األطفال
يهتمون أساسا بالمواقع الترفيهية ،تليها نسبة  % 15يهتمون بالقضايا االجتماعية ،أما بقية المواضيع فتبدو بعيدة عن
اهتمامات هذه المجموعة .وقد ربط األطفال المشاركون بالبحث اإلعالم السلبي بالفساد والعنف والتطرف.
ويعتبر معظم الشباب البالغين أن أي شكل من أشكال السيطرة الحكومية على اإلعالم االجتماعي والرقمي أو فرض أي نوع
من الرقابة عليه يحد من حريتهم في التعبير .ويشعر الكثيرون أنه في حين تتمتع تونس بحرية التعبير نسبيا بعد الثورة،
إال أن وسائل اإلعالم التقليدية والرقمية ترزح تحت سيطرة جهات سياسية واقتصادية متنفذة ،ويتم استخدامها لخدمة
مصالح هذه النخب ،وعليه فإن الطلبة المستطلعة آراؤهم يساورهم الشك بالدور الذي يلعبه اإلعالم في السياق التونسي .وقد
أولى أعضاء هذه المجموعة أهمية للتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،ولتطوير قدراتهم فيما يتعلق باألمن الرقمي والخصوصية،
والمعرفة بالسياق القانوني الذي يضمن حرية التعبير وحماية مستخدمي اإلعالم الرقمي ،وهم على اطالع ببعض إجراءات
الحماية ،كاستخدام كلمة السر والمجموعات المغلقة ...وكذلك هم واعون تماما لعالقة «فيسبوك» ،وجوجل ،وإنستغرام،
وتويتر ،وواتساب ،بتبادل المعلومات الشخصية لألعضاء بمقابل مادي مع جهات متعددة الجنسيات ،لخدمة مصالح فئات
ذات نفوذ سياسي أو استخباري ،أو تحقيق مكاسب اقتصادية ألصحاب رؤوس األموال والشركات عابرة الحدود.
وفي المحصلة النهائية يتبادل الشباب المبحوثون المعلومات ،ويتفاعلون مع محتوى اإلعالم االجتماعي ،وينتجون
محتواهم الخاص ،ويتابع أكثر من نصف هذه الفئة التطورات السياسية واالجتماعية ،ويتفاعلون معها رقميا ،ويستخدم
 % 60منهم اإلعالم االجتماعي والرقمي لحمالت الحشد والمناصرة .ويتعرض معظمهم لخطاب الكراهية والتحريض
والتمييز على صفحات اإلعالم االجتماعي أحيانا ،وعانى كثير منهم من التنمر على الشبكة العنكبوتية ،وقد استشار
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معظمهم أقرانهم حول طرق التعامل معه ،وفي بعض الحاالت طلبوا تدخل العائلة ،وتوجهت قلة منهم لمحامين ،للحصول
على النصائح والمساندة القانونية .وبشكل عام فإن شريحة طلبة الجامعات ال يشعرون بأن والديهم يملكون المعرفة
والمهارات الكافية لتوجيههم فيما يتعلق باإلعالم االجتماعي والرقمي.
أما عينة البحث من تالميذ المدارس فقد أشار أفرادها إلى أنهم عادة يناقشون آخر التطورات مع معلميهم وأصدقائهم في
المدرسة ،ويستخدم معظمهم اإلعالم االجتماعي للتفاعل مع أقرانهم ومناقشتهم ،وفي إنتاج محتواهم الذاتي باستخدام
األجهزة الخلوية الذكية .ويرسل معظمهم صورا وفيديوهات وأخبارا عبر اإلعالم االجتماعي ،ويشعر أكثر من نصفهم
باألمان خالل تبادل صورهم الشخصية عبر الـ«ماسنجر» ،الذي ينظرون إليه على أنه وسيلة تفاعل آمنة .وفي المقابل ،عبرت
شريحة األطفال عن أنها ال ترى في «فيسبوك» منبرا حرا؛ بسبب الرقابة وطبيعة بعض الصفحات ،ورقابة العائلة والمجتمع.
وهم يدركون مخاطر الحسابات الوهمية ،ومخاطر الوقوع ضحايا للتنمر اإللكتروني ،الذي عانى منه بعضهم ،وقد شارك
هؤالء بعض تجاربهم الخاصة فيما يتعلق بالتنمر اإللكتروني أثناء جلسات النقاش البؤرية .كما أشار المشاركون في هذه
الجلسات إلى أن التنمر بشكل عام يشكل تهديدا رئيسا يصعب عليهم حماية أنفسهم منه ،أو التعامل معه .وقد أشار
المشاركون من طلبة الجامعات إلى رقابة السلطات على اإلعالم االجتماعي كأحد األسباب الرئيسة للحد من قدرتهم على
التعبير عن آراء ناقدة .ولحماية أنفسهم ،ومن وسائل الحماية التي يستخدمها المشاركون تغيير كلمة السر بشكل دوري،
والتفاعل مع األصدقاء فقط ،وبعضهم يحجم عن نشر أي صور شخصية .كما أظهر البحث أن معظم األطفال الذين شاركوا
في المجموعات البؤرية تعرضوا لما يمكن اعتباره خطاب كراهية وتمييز على منصات اإلعالم االجتماعي المختلفة.
ولم تجد الدراسة أي فروق تذكر وفق النوع االجتماعي في كال المجموعتين ،سواء فيما يتعلق بالمعرفة والوعي ،أم
بمستوى المشاركة والتفاعل .وقد عبر المبحوثون من كافة األعمار عن افتقار النظام التعليمي التونسي للتربية اإلعالمية
والمعلوماتية ،وركزوا على الحاجة لدمجها في النظام التعليمي بكافة مراحله.

دور املدارس
ال تعد التربية اإلعالمية والمعلوماتية بشقيها جزءا من التعليم المدرسي ،ويقتصر البرنامج المدرسي على مادة تسمى
«اإلعالمية» ولكنها تركز على النواحي التقنية للوصول إلى مصادر المعلومات الرقمية ،ويشير الطلبة إلى أنه أحيانا يتم
الطلب منهم أن يبحثوا عن معلومات على شبكة اإلنترنت ،ويعتبر  % 80منهم أنهم يحصلون على بعض اإلرشاد عندما
يتعلق األمر بمصادر المعلومات الرقمية ،وإنتاج محتوى بناء عليها .ولكنهم ال يحصلون على التربية اإلعالمية والمعلوماتية
ضمن أنشطة المنهاج أو خارجه.
ويبث برنامج اإلعالم التربوي التونسي التابع لوزارة التربية والتعليم عدة برامج تعليمية تتعلق مثال بمادة التاريخ
والعلوم ،ولكن هذه البرامج ال تتضمن التربية اإلعالمية والمعلوماتية.

اإلعالميون ومعاهد اإلعالم
انتقل المشهد اإلعالمي التونسي من وسيلة لنظام يسيطر ويبث الدعاية اإلعالمية ،إلى إعالم متنوع وحر إلى حد ما،
وكوسيلة لبث الديمقراطية بعد ثورة عام  .2011ويعتبر اإلعالميون التونسيون والمختصون إلغاء وزارة المعلومات عقب
الثورة خطوة مميزة لتعزيز حرية التعبير ،وفي مواجهة السيطرة على اإلعالم ومضايقة الصحفيين وقمعهم على يد النظام،
فإن االتحاد الوطني للصحفيين التونسيين مع عدد من اإلعالميين المختصين يعارضون تشكيل الحكومة أي إطار تنظيمي،
ويدعون إلى إعالم منظم ذاتيا .وفي عام  2017تم تشكيل مجلس الصحافة التونسي كجهة مستقلة ،وضعت مدونة لقواعد
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السلوك وأخالقيات المهنة ،والشفافية والمسؤولية ،إضافة إلى حق المواطنين في الوصول للمعلومة وحماية خصوصية
األفراد التي تضمنها منظمات مستقلة.
ويشكل اإلعالم الرسمي نصف وسائل اإلعالم التونسية ،ومن بينها تسع محطات إذاعية ،ومحطتان تلفزيونيتان،
وصحيفتان ،ولهذا فإن اإلعالم الرسمي التقليدي ما زال يلعب دورا هاما في التغطية اإلخبارية والقضايا العامة .ومع ذلك
فإن وسائل اإلعالم الخاصة واإلعالم االجتماعي والرقمي قد بدأت تحدث تأثيرا متزايدا يفوق تأثير اإلعالم التقليدي .ويوافق
اإلعالميون على أن اإلعالم االجتماعي والرقمي كان له تأثير واضح على ممارسة مهنة اإلعالم وقد غير طبيعة عملهم،
ولذلك فإن الصحفيين الذين فشلوا في اللحاق بركب آخر التطورات في مجال اإلعالم التفاعلي سيتم تهميشهم .وقد عبر
اإلعالميون في المجموعة البؤرية وأولئك الذين تمت مقابلتهم عن أنهم يتواصلون عادة مع العامة عبر برامجهم اإلذاعية
والتلفزيونية ،ومع ذلك يبقى التواصل مع الشريحة األكبر من المواطنين عبر اإلعالم االجتماعي محدودا.
وينظر إلى اإلعالم االجتماعي والرقمي كوسيط مهم بالنسبة لإلعالميين الذين يدركون أنه على غرار اإلعالم التقليدي،
يمكن استخدامه كفضاء للدعاية ونشر المعلومات واألخبار الملفقة وخطاب الكراهية ،ويمكنه التحريض على العنف .ويرى
مجلس الصحافة التونسي أن هناك حاجة إلى نشر ثقافة الوعي والمسؤولية بين وسائل اإلعالم التقليدية واالجتماعية على
حد سواء ،ولتحقيق ذلك ال بد من تعميم مبادرات التربية اإلعالمية والمعلوماتية واستهداف المنتجين للمحتوى اإلعالمي
والمستهلكين على حد سواء .وتركز هذه الفئة على الحاجة إلى منهجية إعالمية شاملة مع مشاركة فاعلة من األفراد ليس
عبر اإلعالم االجتماعي فحسب بل عبر اإلعالم التقليدي أيضا.
وتتضمن التدريبات التي يشرف عليها مجلس الصحافة التونسي المهارات الصحفية ،والصحافة النوعية ،التي تتضمن
جزئيات عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف ،وأخالقيات المهنة ،وسالمة الصحفيين ،بما في ذلك األمن الرقمي.
ولكن التربية اإلعالمية والمعلوماتية كمفهوم وممارسة ليست على أجندة التدريب حتى اآلن .مع أن كثيرا من اإلعالميين
المختصين الذين تمت مقابلتهم قد حصلوا على تدريب حولها ،وبعضهم اشتركوا كخبراء في برامجها الموجهة للشباب،
التي نظمتها بشكل خاص مؤسسات مجتمع مدني .وتتفق هذه الشريحة على الحاجة لتطوير خبرات في التربية اإلعالمية
والمعلوماتية ومهاراتها بين الصحفيين في مختلف المواقع.
ويبقى التحدي الرئيس الذي يواجه اإلعالم في تونس ،حسب الفئة المستهدفة ،هو انتشار وسائل اإلعالم الخاصة؛
التقليدية واالجتماعية والرقمية ،التي تخدم األحزاب السياسية المتنازعة ،ومصالح الجهات السياسية واالقتصادية
المتنفذة ،التي تفشل في االلتزام بأدنى أخالقيات مهنة اإلعالم ومبادئها ،ولذلك ال بد من تجاوز التعريف التقني للتربية
اإلعالمية والمعلوماتية ،واالعتراف بالبعد السياسي ،واستخدامها كوسيلة لتمكين الفئات غير المحظوظة ،خاصة الشباب
والنساء ،في نضالها من أجل العدالة والمساواة وحقوق اإلنسان .ويتفقون مع (ملكي ج ومالكي ص )44في جدليتهما أن
«ثقافة اإلعالم الرقمي تقدم المعرفة المطلوبة واإلمكانات للمهمشين والمجتمعات المحرومة الستعادة المبادرة وموازنة
القوى مع االقتصاديات الكبرى ،واحتكار الثراء ،واألنظمة السلطوية الخارجة عن السيطرة» ..وهناك تحد آخر يتمثل في
ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب المختصين في اإلعالم والصحفيين الخريجين.
ويعد اإلعالميون المختصون أنفسهم فاعلين أساسا بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية عبر تفاعلهم مع العامة ،ويرون أن
لهم دورا قياديا في تطوير رؤيا وطنية وتنفيذ إستراتيجية فاعلة حول التربية اإلعالمية والمعلوماتية لألطفال والشباب
في تونس ،كما أشارو لضرورة تضافر الجهود بين المعاهد التعليمية واإلعالمية لتطوير مثل هذه اإلستراتيجية .كما
يرى اإلعالميون دورا هاما للشباب ومؤسسات حقوق اإلنسان في الوصول إلى الشباب واألطفال والعمل معهم على التربية
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اإلعالمية والمعلوماتية .ويتفق الجميع على أنه من الجيد التعلم من تجارب اآلخرين والتعاون مع جهات إقليمية ودولية
في هذا المجال ،إال أن التربية اإلعالمية والمعلوماتية يجب أن تنبع من احتياجات المجتمع التونسي ،وأن يتم تبني برنامج
يتناسب مع السياق التونسي تحديدا.
وقد نظم المرصد الوطني للصحفيين التونسيين؛ وهو منظمة إعالمية غير حكومية ،مؤتمرا وطنيا بعنوان «التربية على
وسائل اإلعالم» في تونس إللقاء الضوء على التحديات والمخاطر واالحتياجات التي تتعلق بتعليم اإلعالم في الدولة ،حضره
ممثلون عن وزارة التربية والتعليم ،وخبراء ومتخصصون إعالميون ،وأكاديميون ومعلمون ،خرجوا بإعالن يركز على أهمية
تطوير إستراتيجية شاملة لتعليم اإلعالم .وفي متابعة لنتائج المؤتمر ،طور المرصد اقتراح مشروع لطرح اإلعالم كبرنامج
تعليمي اختياري لألطفال في المدارس ،حيث تتم مناقشته حاليا مع الدوائر ذات العالقة في الوزارة ومكتب الوزير .ورغم
هذا التطور اإليجابي ،إال أنه ليس واضحا ما إذا كان هذا المقترح سيحصل على الموافقات المطلوبة .وفي حال أقرتها وزارة
التربية والتعليم ،فيمكن لهذه المبادرة أن تشكل بداية نوعية لتقديم برنامج التربية اإلعالمية في المدارس .وسيكون بداية
تعاون بين الوزارة والمختصين اإلعالميين ،ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التي تمتلك خبرات في هذا المجال
في سبيل العمل مع المدارس.

التعليم العالي لإلعالم
يعتبر المعهد العالي للصحافة والعلوم اإلخبارية جزءا من جامعة تونس الحكومية ،وهو المعهد الحكومي اإلعالمي
العالي الوحيد منذ ستينيات القرن الماضي .ورغم إطالق بعض معاهد اإلعالم الخاصة في فترة ما بعد الثورة ،يبقى هذا
المعهد األول الذي خرج معظم الصحفيين واإلعالميين المختصين .ويمنح المعهد درجات البكالوريوس والماجستير
والدكتوراه في الصحافة والتلفزيون والبث.
ومع ذلك فإن التربية اإلعالمية والمعلوماتية ليست ضمن برامجه ،رغم أن بعض عناصرها يتم تضمينه في مساقات
مختلفة يقدمها ،منها ما يتضمن القدرات في مجال األمن الرقمي والخصوصية ،واستخدام اإلعالم االجتماعي ،وأخالقيات
المهنة ،ومبادئ الصحافة المتخصصة ،وحرية التعبير ،والوصول للمعلومات.
ويتطلع المعهد إلى تطوير برامجه وتحسينها ليواكب آخر التطورات على مستوى اإلعالم االجتماعي والرقمي ،ولتزويد
خريجيه بالمهارات الوظيفية الالزمة .وعادة ما يستخدم أعضاء الهيئة التدريسية اإلعالم االجتماعي للتفاعل مع طلبتهم
وبيئة عملهم .ويرتكز تطوير المنهاج على التقييم المنتظم الذي تقوم به الهيئة التدريبية والطلبة لمحتوى المساقات،
ويتعاون المعهد حاليا مع معاهد إعالم وجامعات فرنسية وأمريكية وألمانية ،وينظم العديد من ورش العمل للتدريب على
اإلعالم ،ولكنها ال تتعلق بشكل مباشر بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،التي يتم دمج بعض عناصرها في مواضيع األمن
الرقمي واإلعالم االجتماعي والصحافة وتمييز األخبار الملفقة .كما يتعاون المعهد مع اإلعالم العام ،حيث يمارس طلبة
الصحافة تدريبهم الميداني وفترة التدريب العملي في مؤسسات اإلعالم الرسمي .ويعمل بقرب مع منظمات وطنية ودولية
ومعاهد تدريب ،وينظم العديد من النشاطات بالتعاون معها .ومن هذه المنظمات :يونيسف ويونيسكو و«دويتشه فيله»
ومعهد تدريب الجزيرة ،والهيئة المستقلة لالتصال المرئي والمسموع ،وهيئة مكافحة الفساد.
وقد شارك أعضاء من طاقم المدرسين في مؤتمرات إقليمية ودولية حول التربية اإلعالمية ،أو في ورش عمل لتدريب
المدربين ،وقد أعرب ممثلو المعهد عن استعدادهم للتعاون لتحقيق المزيد من دمج التربية اإلعالمية والمعلوماتية في
برامج عمل المعهد
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مؤسسات املجتمع املدني الشبابية
لم تنتشر التربية اإلعالمية والمعلوماتية بشكل كبير في تونس بعد .إال أن بعض مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة
تستخدمها كأداة للتعليم المجتمعي وتمكين المواطنين ،وزرع ثقافة السالم والالعنف ومواجهة التعصب.
ومن المؤسسات المحلية الفاعلة المركز اإلفريقي لتطوير الصحافة واالتصاالت ،الذي أطلق عام  2014بالتعاون مع مكتب
تطوير اإلعالم في اإلذاعة السويدية ،برنامجا هدف باإلضافة إلى التربية اإلعالمية والمعلوماتية للشباب ،إلى تطوير أدوات
تدريب تفاعلية في هذا المجال ،تتماشى مع السياق التونسي .ومن الجهات التي تعمل في مجال الثقافة اإلعالمية معهد
الحرب والسالم الذي يعمل مع شبكة اإلعالم الشبابي التونسية.
وقد شارك ممثلون عن أربع مؤسسات مجتمع مدني شبابية في مجموعة نقاش بؤرية أثناء البحث ،كما تمت مقابلة
مؤسسة خامسة .وفيما يلي لمحه حول عمل هذه المؤسسات:
تشكل «أنا يقظ» :مؤسسة مجتمع مدني غير ربحية تعمل في مجاالت الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد ،وتنظم
حمالت ومناظرات وتعقد شراكات مع مؤسسات شبابية وتعقد تدريبات للشباب بشكل دوري .والمؤسسة فاعلة على مواقع
التواصل االجتماعي وتعقد تدريبات في مجال ثقافة التواصل االجتماعي تستهدف المجتمعات المحلية في مختلف أرجاء
الدولة التونسية.
أما مؤسسة «فني رغما عني» فهي مؤسسة مبتكرة تعمل مع األطفال والشباب المهمشين في المناطق الريفية والمدن،
وهدفها األساس إبراز القدرات اإلبداعية والدفاع عن حرية التعبير بين الشباب التونسي .وفي عام  ،2015عقدت المؤسسة
شراكة مع وزارة التربية والتعليم لخلق بيئة ثقافية في  25مدرسة حكومية في مختلف المناطق .وتستخدم المؤسسة
وسائل التواصل االجتماعي لتصل للشباب ،وتتواصل معهم ،وتوظف جزءا من نشاطاتها لهذا الغرض.
ويركز المنتدى التونسي للحقوق االجتماعية االقتصادية على القضايا االجتماعية واالقتصادية ،ويعقد مؤتمرات وورشا
تدريبية للشباب ،تتضمن الحركات االجتماعية ،واألمن الرقمي ،واإلعالم االجتماعي والتقليدي ،ولها العديد من اإلصدارات.
وتعمل مؤسسة «تونس الحلم» مع الشباب من كال الجنسين الذين تسربوا من المدارس بهدف إعادة دمجهم في معاهد
التعليم والمجتمع والمساهمة في إيجاد فرص عمل لهم.
وتهدف مؤسسة «تونس الفتاة» إلى تحسين ظروف مشاركة الشباب في الحياة العامة ،وتستهدف بذلك طلبة
الجامعات ،وتنفذ نشاطات اجتماعية وثقافية وسياسية وأدبية .تدرك المؤسسات المذكورة األهمية العظمى لإلعالم،
وخاصة اإلعالم االجتماعي ،والدور الذي يلعبه اإلعالم في حياة األطفال والشباب ،وتستخدم مواقع التواصل االجتماعي
للتفاعل مع فئاتها المستهدفة وأعضائها ،أو لحمالت الحشد والمناصرة .وبعضها يتعامل مباشرة مع بعض عناصر التربية
اإلعالمية والمعلوماتية ،أو ينظم تدريبات للشباب حول عناصر منها.
ويتفق ممثلو هذه المنظمات على أن اإلعالم االجتماعي يشكل منتدى بديال للشباب وغيرهم من الفئات المهمشة لرفع
أصواتها عندما يفشل اإلعالم الرسمي التقليدي في ذلك .إال أن هذا النوع من اإلعالم يجلب معه أيضا تحديات جديدة
للشباب .وليس لدى األطفال والشباب ،وال حتى لدى العديد من نشطاء هذه المؤسسات ،معرفة بمصطلح التربية اإلعالمية
والمعلوماتية بكافة أوجهه ،وتؤكد المؤسسات على الحاجة للتوعية بها بين الشباب بشكل عام وكذلك على مستوى
المؤسسات نفسها.
ومع ذلك فهناك بعض المبادرات التي تتعلق بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية التي تنفذها مؤسسات المجتمع المدني
بالتعاون مع خبراء في اإلعالم ومؤسسات إعالمية دولية ،ويتوافق ممثلوها على القيمة التي يمكن أن يضفيها التواصل
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والتعاون مع مبادرات وطنية وإقليمية والخبراء في مجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية .وهم منفتحون للتعاون والتعلم
من تجارب اآلخرين في هذا المجال ،خاصة في مجاالت األمن الرقمي ،ودور التربية اإلعالمية والمعلوماتية في تعزيز مفهوم
المواطنة وفي الحشد والمناصرة.

صانعو القرار :وزارتا التربية والتعليم والشباب والرياضة
تتبع المدارس التونسية نظام التعليم الفرنسي ،وهي حكومية في الغالب وتتبع وزارة التربية والتعليم والتدريب ،أما
المدارس الخاصة فتشكل نسبة  % 5من مجموع المدارس الثانوية في الدولة .وأسلوب التلقين المستخدم في التعليم
ال يشجع مهارات التفكير النقدي ،كما تعتمد الحصص على حزم برامجية ال تفسح المجال إلضافة عناصر جديدة إليها
وتوظيفها ،وال يسمح هذا النظام إال بعدد قليل من النشاطات الالمنهجية.
وال تملك وزارة التربية والتعليم التونسية سياسة أو إستراتيجية وطنية تتعلق بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية ودمجها
في التعليم .وهي محدودة حاليا في مادة «اإلعالمية» التي تتعلق بتطوير مهارات تالميذ المدارس في مجال التقنية
الرقمية بهدف الوصول للمعلومة .ومن الجدير بالذكر أن هناك حاجة لتوسيع نطاق هذه المادة لتضم التفكير النقدي،
وتحليل المضمون ،وتحديد مصدر المعلومة .ولهذا يحتاج المعلمون إلى التزود بالمعرفة حول التربية اإلعالمية والمعلوماتية
وإكسابهم القدرات إلرشاد الطلبة.
وعلى المدارس أن تخوض العديد من التحديات التي تتعلق باإلعالم والتكنولوجيا؛ فمعظمها يفتقر إلى أجهزة
الحاسوب واالتصال بشبكة اإلنترنت ،وفي العديد منها يقتصر استخدام أجهزة الحاسوب على اإلدارة ،ويحتاج المعلمون
إلى إذن من اإلدارة الستخدام شبكة اإلنترنت ،يضاف إلى ذلك الجيل التقليدي من المعلمين الذين ال يملكون المعرفة في
مجاالت التكنولوجيا الحديثة ،مما يعني في النتيجة أن استخدام تكنولوجيا المعلومات في المدارس محدود.
كما يحتاج دمج التربية اإلعالمية والمعلوماتية في النظام التعليمي إلى االلتزام على مستوى اتخاذ القرار وتوفر الموارد
من وزارة التربية والتعليم ،التي تعبر عن استعدادها للتعاون والشراكة مع منظمات وطنية ودولية ،والتعلم من تجارب
اآلخرين في هذا المجال .وهناك دوائر ومعاهد في وزارة التربية والتعليم تلعب دورا محوريا في إحداث تطور نحو دمج
التربية اإلعالمية والمعلوماتية في النظام التربوي منها :اإلدارة العامة للبرامج والتدريب ،والمركز الوطني للتكنولوجيا،
ودائرة التفتيش التربوي والتعليمي.
وهناك جهة رئيسة أخرى قد يكون لها دور هام في وضع السياسات والبرامج التي تتعلق بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية،
تتمثل بوزارة الشباب والرياضة ،التي تتعامل مع القطاع العام للشباب ،وتسهم في التعليم غير الرسمي .وتمتلك الوزارة
شبكة من المراكز الشبابية تتوزع في كافة أنحاء تونس ،تم إنشاؤها خالل ستينيات القرن الماضي كوسيلة هامة في
التعليم والترفيه عن الشباب.
ومع مرور السنوات ،عانت هذه المعاهد من البيروقراطية ،وقلة الموارد المالية واإلنسانية ،كما تم استخدامها وسيلة
دعاية للنظام .وما تزال هذه المراكز عاملة رغم محدودية اإلمكانات والكوادر ،وتستخدم كمقرات ألنشطة األطفال خاصة
في المناطق المهمشة ،وهي مزودة بإستوديوهات للبث .وفي عام  2012جرت محاولة لتطوير نشاط للبث على شبكة
اإلنترنت في كثير منها ،وفي عام  ،2015-2014وظف المركز اإلفريقي لتطوير اإلعالم والمعلومات بالتعاون مع معهد اإلذاعة
السويدية ووزارة الشباب والرياضة برنامجا مشتركا تناول بعض عناصر التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،ولهذا فإن هذه
المراكز توفر فرصة تمكن من مشاركة أكبر للشباب في المواقع النائية والمهمشة ،وبالتعاون مع المركز اإلفريقي وعناصر

51

أخرى فاعلة في مجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية ووزارة الشباب والرياضة.
أما أبرز التحديات التي يمكن أن تقوض هذا التقدم فتتمثل في البيروقراطية اإلدارية ،واالفتقار للموارد واالستقرار
في المؤسسات التعليمية ،آخذين باالعتبار إضراب المدرسين «الحالي» ،إال أن أكبر هذه التحديات يتمثل في غياب اإلرادة
السياسية إلعادة هيكلة نظام التعليم بشكل عام.

التوصيات
وبناء على ما تقدم ،خاصة في مجال تحليل االحتياجات والتحديات التي تواجه التربية اإلعالمية والمعلوماتية بين
األطفال والشباب في تونس ،ال بد من تدخالت على مستويات مختلفة:
على مستوى السياسات واإلطار املؤسساتي:

•لضمان فعالية التربية اإلعالمية والمعلوماتية لألطفال والشباب في تونس واستمراريتها ،ال بد من دمجها في النظام
التعليمي وتحديد وتطوير الموارد البشرية والمادية لتحقيق هذا الهدف .ويمكن لتأسيس مركز الخبرات والتربية
اإلعالمية والمعلوماتية ضمن وزارة التربية والتعليم أن يكون اإلطار المؤسساتي الضروري لهذه الغاية.
•توسيع دائرة المعنيين بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وإشراك الحكومة وصانعي القرار والخبراء اإلعالميين ومعاهد
اإلعالم ومؤسسات المجتمع المدني هو مطلب أساس لتطوير تربية إعالمية ومعلوماتية شاملة وفاعلة وواقعية ودائمة
لألطفال والشباب ،عبر وضع إستراتيجية توائم االحتياجات الحالية النابعة من الواقع التونسي.
على مستوى البرامج ومدى االنتشار:

•تعتبر المدرسة من أهم الجهات المعنية بتحقيق تربية إعالمية ومعلوماتية بين األطفال والشباب ،ولتحقيق النجاح
على مستوى المدرسة ال بد من دمج التربية اإلعالمية والمعلوماتية في برامج المدرسة المختلفة؛ المنهجية والالمنهجية،
ورفع الكفاءة التقنية للمدرسة وبناء القدرات وتدريب المعلمين على نطاق واسع ،والتعاون بين المدارس واإلعالميين
المختصين ومؤسسات المجتمع المدني.
•يجب أن تكون التربية اإلعالمية والمعلوماتية متاحة للجميع ،مما يعني توسيع دائرة مبادرات التربية اإلعالمية
والمعلوماتية بين مؤسسات المجتمع المدني خاصة تلك التي تتمتع بانتشار واسع بين الشباب واألطفال خارج نطاق
المدينة وعلى نطاق أوسع من النخبة المثقفة .كما يتطلب األمر تعاون مؤسسات المجتمع المدني مع معاهد تعليمية
أخرى خاصة المدارس والجامعات.
•التعاون بين المعنيين ضروري لتحقيق انتشار أوسع وتأثير أكبر ،وال بد من تبني مبادرات جديدة تبني على ما تم
تحقيقه حتى اآلن ،وتضافر جهود ممثلي التربية اإلعالمية والمعلوماتية على الصعد المحلية والوطنية والدولية ،كمبادرة
المرصد ،ومشروع المركز اإلفريقي ،ومبادرات مؤسسات المجتمع المدني ،وأي مبادرات أخرى محلية أو وطنية أو إقليمية.
على مستوى التدريب وبناء القدرات:

•التربية اإلعالمية والمعلوماتية للجميع :يمكن للتطبيق الناجح للتربية اإلعالمية والمعلوماتية على األطفال والشباب أن
يتحقق برفع مستوى المعرفة واإلمكانات لكافة المعنيين .وهذا يشمل التوعية بمخاطر اإلعالم االجتماعي والرقمي،
وإمكانيات التدريب وبناء القدرات لكل من له عالقة بها ،ومنها منتجو المحتوى ،واإلعالميون المتخصصون ،ومؤسسات
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المجتمع المدني ،واألهالي والمعلمون.
•التركيز بشكل خاص على اإلعالميين المتخصصين والمعاهد :لكونهم عنصرا فاعال في التربية اإلعالمية والمعلوماتية
في تونس بشكل عام وبين األطفال والشباب بشكل خاص ،نوصي بأن تتضمن التربية اإلعالمية والمعلوماتية عناصر
تدريب وبناء قدرات اإلعالميين المتخصصين على مستوى المفاهيم والقدرات ،على أن يشمل التدريب المتخصصين
في اإلعالم التقليدي كاإلذاعة والتلفزيون .وباإلضافة للتدريب ال بد من توعية هذه الفئة والمعاهد لضرورة التركيز على
االنتشار والتفاعل مع األطفال والشباب.
•البث اإلعالمي للمدارس يشكل وسيلة هامة ترتبط مباشرة بالنظام التعليمي وتخدمه ،وبالتالي فهي في موقع متميز
يمكنها من توثيق جهود التربية اإلعالمية والمعلوماتية في المدارس .وهذا يعني ضرورة تصميم خطة دقيقة وشاملة
لبناء القدرات في مجالها والبرمجة للبث اإلعالمي المدرسي مع هدف تزويدها بالمهارات والقدرات الالزمة التي تمكنها
من تطوير خطة عمل لتقديم التربية اإلعالمية والمعلوماتية كجزء من عملها.
•التشبيك والتعلم من تجارب الفاعلين اآلخرين وبناء الشراكات مع خبراء وفاعلين إقليميين ودوليين في مجال التربية
اإلعالمية والمعلوماتية .والمعنيون راغبون باستكشاف إمكانية التعاون والتشارك مع الهيئة الفلسطينية لإلعالم
وتفعيل دور الشباب «بياالرا» والتعلم من تجربتها في فلسطين بما في ذلك أدوات التدريب التي يمكن تبنيها بسهولة
في الواقع التونسي.

املالحق:
طلبة املدارس:
جدول رقم ( )3.4املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسبة املئوية خلصائص الدرجة الكلية
ومحاور واقع التربية اإلعالمية يف املؤسسات التعليمية حسب استجابات أفراد العينة ،مرتبة ترتيبا تنازليا:
المتوسط الحسابي

النسبة المئوية

االنحراف المعياري

درجة التقدير

المحور االول :الوعي والتحليل

2.21

0.74

0.34

متوسطة

المحور الثاني :دور المدرسة في التربية االعالمية والمعلوماتية

2.21

0.74

0.42

متوسطة

المحور الثالث :المشاركة

1.77

0.59

0.26

متوسطة

الدرجة الكلية

2.06

0.69

0.26

متوسطة

جدول رقم ( :)4.4املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية
والنسبة املئوية للمحور األول (الوعي والتحليل) حسب استجابات أفراد العينة

بسلوك إيجابي؟
هل أحسست أن اإلعالم بصورة عامة أثر فيك
ٍ
عند الحصول على معلومة أو خبر أقوم بالبحث عنها والتفكير فيها ،والتأكد من
صحتها.
ُ
هل تمتلك القدرة على مناقشة المعلومات التي تنشر عبر مواقع التواصل
االجتماعي؟
أعتمد على أكثر من مصدر إعالمي واحد للحصول على المعلومة واألخبار مثل (محلي،
دولي ،وسائل االعالم االجتماعي)

المتوسط
الحسابي

النسبة
المئوية

االنحراف المعياري

درجة
التقدير

2.48

0.83

0.55

عالية

2.40

0.80

0.55

عالية

2.35

0.78

0.53

عالية

2.23

0.74

0.66

متوسطة
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أتابع أكثر من وسيلة إعالمية لمتابعة األخبار والمعلومات مثل (الراديو ،التلفزيون،

2.20

0.73

0.56

متوسطة

هل لديك القدرة على التمييز بين األخبار الكاذبة والصحيحة

2.15

0.72

0.58

متوسطة

أناقش األهل في المعلومات التي تصلنا عبر مواقع التواصل االجتماعي

2.10

0.70

0.74

متوسطة

أتأثر بكل ما أراه على مواقع التواصل االجتماعي

1.78

0.59

0.66

متوسطة

الدرجة الكلية

2.21

0.74

0.34

متوسطة

الصحف ،المواقع اإللكترونية ،مواقع التواصل االجتماعي)

جدول رقم ( :)4.4املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسبة املئوية للمحور الثاني
دور املدرسة يف التربية اإلعالمية واملعلوماتية حسب استجابات أفراد العينة
املتوسط
احلسابي

النسبة
املئوية

االنحراف
املعياري

درجة
التقدير

هل تم يوما ما تكليفكم من قبل المدرسة بعمل بحث عن موضوع ما عبر اإلنترنت؟

2.48

0.83

0.68

عالية

هل تم إرشادكم يومًا ما حول مواقع ومحطات إعالمية معينة تفيدك كطالب؟

2.40

0.80

0.59

عالية

2.38

0.79

0.67

عالية

يحثني المعلمون في الصف على البحث عن المعلومة عبر وسائل اإلعالم المختلفة

2.33

0.78

0.62

متوسطة

هل تم يومًا مناقشة المحتويات اإلعالمية التي يتابعها الطلبة من قبل المدرس؟

2.15

0.72

0.53

متوسطة

هل سبق وأن قام المعلم أو المعلمة بعمل نقاش عن وسائل اإلعالم

2.03

0.68

0.62

متوسطة

هل تلقيت تدريبا حول وسائل اإلعالم؟

1.73

0.58

0.82

متوسطة

الدرجة الكلية

2.21

0.74

0.42

متوسطة

هل يتم تشجيعكم من قبل المدرسة على إنتاج محتويات إعالمية خاصة في الفصل
الدراسي؟

جدول رقم ( :)4.4املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسبة املئوية
للمحور الثالث (املشاركة) استجابات أفراد العينة ،مرتبة ترتيبا تنازليا:
املتوسط
احلسابي

النسبة املئوية

االنحراف
املعياري

درجة
التقدير

أتعاون مع زمالئي في المدرسة في مناقشة ما نشاهده أو نسمع به في اإلعالم

2.48

0.83

0.55

عالية

نتشارك مع المعلم في الصف إلبداء الرأي في مواضيع معينة

2.40

0.80

0.50

عالية

هل سبق ونشرت خبرا أو صورا أو فيديوهات مختلفة عبر االنترنت أو أي وسيلة إعالم

2.10

0.70

0.63

متوسطة

1.88

0.63

0.65

متوسطة

أشعر باألمان عندما أرسل الصور لألصدقاء عن طريق الماسنجر (ألنه خاص).
ُ
أصغي إلى اإلذاعة المدرسية جيدا

1.73

0.58

0.68

متوسطة

1.58

0.53

0.84

منخفضة

هل سبق وإن قمت بالمشاركة في مجلة الحائط؟

1.00

0.33

0.00

منخفضة

أشارك في اإلذاعة المدرسية

1.00

0.33

0.00

منخفضة

الدرجة الكلية

1.77

0.59

0.26

متوسطة

المعلومات التي أحصل عليها عن طريق المواقع االلكترونية دائما صحيحة ألن الموقع
معروف
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طلبة اجلامعات
جدول رقم ( )3.4املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسبة املئوية
خلصائص الدرجة الكلية ومحاور واقع التربية اإلعالمية يف اجلامعات التونسية حسب استجابات أفراد العينة،
المتوسط الحسابي

النسبة المئوية

االنحراف المعياري

درجة التقدير

المحور
المحور االول :الوعي والتحليل

2.39

0.80

0.33

عالية

المحور الثالث :المشاركة والتفاعل الرقمي

2.11

0.70

0.33

متوسطة

الدرجة الكلية

2.25

0.75

0.28

متوسطة

جدول رقم ( :)4.4املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية
والنسبة املئوية للمحور األول (الوعي والتحليل) حسب استجابات أفراد العينة:
املتوسط
احلسابي

النسبة املئوية

االنحراف
املعياري

درجة التقدير

هل تؤيد أن اإلعالم يؤثر على سلوك األفراد.

2.80

0.93

0.41

عالية

لدي القدرة على التمييز بين األخبار الكاذبة واألخبار الصحيحة.

2.43

0.81

0.59

عالية

2.43

0.81

0.50

عالية

2.43

0.81

0.71

عالية

2.38

0.79

0.63

عالية

2.35

0.78

0.66

عالية

2.30

0.77

0.61

متوسطة

هل تتابع نشرات األخبار المتنوعة

2.03

0.68

0.62

متوسطة

الدرجة الكلية

2.39

0.80

0.33

عالية

أتابع أكثر من وسيلة إعالمية لمتابعة األخبار والمعلومات مثل (الراديو،
التلفزيون ،الصحف ،المواقع اإللكترونية ،مواقع التواصل االجتماعي)
عند الحصول على معلومة أو خبر أقوم بالبحث عنها والتفكير فيها ،والتأكد
من صحتها.
أعتمد على أكثر من مصدر إعالمي واحد للحصول على المعلومة واألخبار
مثل (محلي ،دولي ،وسائل اإلعالم االجتماعي)
أتابع وسائل اإلعالم المحلية واإلقليمية والعالمية
لدي المهارات الالزمة لتحليل وتقييم المعلومات التي أحصل عليها من
وسائل اإلعالم المختلفة.

جدول رقم ( :)4.4املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية
والنسبة املئوية للمحور الثالث (املشاركة و التفاعل الرقمي) استجابات أفراد العينة ،مرتبة ترتيبا تنازليا:
املتوسط
احلسابي

النسبة املئوية

االنحراف
املعياري

درجة التقدير

هناك رقابة تمارسها الحكومات وبعض المجموعات على االنترنت

2.48

0.83

0.60

عالية

الرقابة على االنترنت تحد من إبداء الرأي بحرية وصدق

2.43

0.81

0.68

عالية

عندما تصلني رسائل مشوهة أو معلومات غير صحيحة أحذر محيطي منها

2.28

0.76

0.64

متوسطة

أقوم باالستفادة من هاتفي الذكي إلنتاج وتوثيق ونشر المعلومات

2.10

0.70

0.71

متوسطة

أستطيع أن أقدم محتويات إعالمية إيجابية عبر وسائل اإلعالم

2.03

0.68

0.58

متوسطة

1.93

0.64

0.47

متوسطة

هل استخدمت أي من وسائل اإلعالم في التحشيد والمناصرة

1.82

0.61

0.82

متوسطة

هل تقوم برصد األحداث والظواهر في محيطك وتنشرها رقميا

1.80

0.60

0.72

متوسطة

الدرجة الكلية

2.11

0.70

0.33

متوسطة

هل تتفاعل مع المجموعات والصفحات المشترك بها على مواقع التواصل
االجتماعي
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الفصل الثالث:

التربية اإلعالمية واملعلوماتية يف اجلزائر:
من وجهة نظر الطلبة واإلعالميني املتخصصني
واملسؤولني احلكوميي
سليمان أبو القاسم
الباحثون املساعدون:
فتيحة شايب؛ طالبة لدرجة املاجستير يف االتصال وعلم االجتماع
جامعة اجلزائر – اجلزائر
هايكي ثي؛ مديرة مشاريع يف أكادميية «دويتشه فيله» أملانيا
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سليمان أبو القاسم
حاصل على منحة الفولبرايت سابقا ،وهو طالب دكتوراه ،ومساعد باحث في قسم علوم التربية
في جامعة سام هيوستن الحكومية في الواليات المتحدة األمريكية .وتركز بحوثه على انتقاء
المعلومة ونقلها بين مستخدمي وسائل اإلعالم المختلفة .كما يختص في بحث مدى تأثير اإلعالم
على المجتمعات واألفراد ،وكذلك بنجاعة االتصال الجماهيري ودوره في المجتمعات الرقمية .وله
عدة مؤلفات علمية في مجالي التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وواقع التعليم في العالم العربي.
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«هذا الموضوع هام جدا؛ فنحن نفتقر إلى التربية اإلعالمية والمعلوماتية رغم أننا نعيش في الموجة الرابعة
لإلعالم ،وفي عصرنا فإن حركة الفيديو والمعلومات على شبكة اإلنترنت هي أكثر الوسائل التي تهيمن على مشاركة
المعلومات ،إذ يساهم المبرمج في تحديد المحتوى وتوجهاتنا االستهالكية ،ولكل شخص حيزه ،مع وقت ضيق ال يتيح
لنا التوقف والتفكر بالمحتوى .ولهذا فإننا نحتاج إلى التربية اإلعالمية والمعلوماتية؛ فالعبء اإلعالمي يغرق الجميع
عبر جهاز الهاتف المحمول ،مما يشكل خطرا محدقا على األفراد والمجتمع ككل».
أحد المشاركين في البحث

مقدمة:
نسعى في الجزائر ضمن المبادرات المتوفرة واألساليب المستخدمة إلى غرس التربية اإلعالمية والمعلوماتية في
المجتمع .وفي محاولة لتحقيق هدف البحث ،عملنا على تصميم أسلوب بحث متعدد ،وقمنا بجمع المعلومات باستخدام
المقابالت ،والمجموعات البؤرية ،واالستبانات .وبالنسبة للدراسة الرئيسة التي تقوم بها الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل
دور الشباب «بياالرا» وأكاديمية «دويتشه فيله» ،فإن الهدف منها هو فحص اآلثار الواقعية المترتبة على التربية اإلعالمية
والمعلوماتية ،ودورها في تطوير مجتمع مدني قوي وثابت في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،خاصة تلك الدول
التي تعنيها الدراسة.

ملاذا التربية اإلعالمية واملعلوماتية؟
في هذه الدراسة سنستخدم التربية اإلعالمية والمعلوماتية والتربية اإلعالمية والثقافة اإلعالمية وفق تبادلية معينة،
لتحمل معنى واحدا .حيث يمكن تعريف التربية اإلعالمية على أنها «البحث الفعال والتفكير الناقد حول رسائل اإلعالم التي
نتلقاها أو ننتجها ...وتطور مشاركين مثقفين وفاعلين ذوي أهمية للمجتمع الديمقراطي» (الهيئة الوطنية للتربية اإلعالمية،
 .)2007حيث ّ
عرف مؤتمر القيادة الوطني حول التربية اإلعالمية عام  1992التربية اإلعالمية والمعلوماتية على أنها قدرة
األفراد على «الوصول لإلعالم بكافة أشكاله وتحليله وتقييمه وإنتاجه» ،وفي عام  2013اعتبر تقرير لليونيسكو أن التربية
اإلعالمية والمعلوماتية عنصر رئيس في المجتمعات الديمقراطية حاليا ،وورد فيه« :يعتبر تمكين المواطنين من التعبير عن
حقوقهم العالمية وحرياتهم األساس ،كحرية التعبير والرأي ،هو الهدف النهائي للتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،إضافة
للبحث عن المعلومات والتعرف عليها واكتسابها ،واستغالل الفرص على أتم وجه ،وبشموليتها بشكل أخالقي وفاعل
لتحقيق مصالح جميع األفراد»( .ص)31
وحتى يصبح الفرد ذا ثقافة إعالمية يجب أن يمتلك األدوات الالزمة للوصول إلى اإلعالم ،وطرح األسئلة المناسبة،
ومتابعتها ،عبر اكتساب مهارات التفكير الناقد ،واستخدام ما يناسب منها التخاذ القرارات الشخصية .وهذا يعني أن
ديمومة التربية اإلعالمية تكمن في تمكين األفراد من التعبير عن آرائهم بحرية ،وتحديد خياراتهم ،والتفاعل مع مجتمعهم
المدني .فالتربية اإلعالمية والمعلوماتية تتجذر عميقا في العملية الديمقراطية وحرية التعبير ،ولكنها ال تخلق ميوال
سياسية بالضرورة ،وإنما ترشد األفراد نحو التفكير الناقد ألنفسهم ،وفهم الطريقة التي يشكل فيه اإلعالم المحتوى
ويديره.
وقد تنامت قوة اإلعالم في القرن الحادي والعشرين ،فبعد أن كان لإلذاعة والتلفزيون الدور األساس كوسائط إعالم
جماهيري ،ظهرت اليوم أشكال عديدة من وسائل اإلعالم الحديث ،الذي بات يسمى اإلعالم البديل ،في ظل اإلنتاج الوفير
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واالنتشار الواسع للتكنولوجيا المحمولة ،ليتربع اإلعالم االجتماعي المدعوم بالمحتوى المعقد ولوغاريتمات إدارة المحتوى
الفاعلة والذكاء االصطناعي على عرش استخدام معظم الناس له حول العالم ،فعلى سبيل المثال ،يتوقع أن يصل عدد
مستخدمي اإلعالم االجتماعي إلى  2,77مليار شخص في العالم بحلول عام ( .2019إي ماركتر ،ن.د) 1وقد تمت اإلشارة إلى
سرعة انتقال المعلومات بشكل متكرر لدى المشاركين في البحث ،الذي تذكيه التكنولوجيا وشغف المستخدمين بتجربة
تطبيقات حديثة لمشاركة المعلومات التي تتعلق بهم وبغيرهم .وقد أصبحنا نعيش في عالم نحتاج فيه إلى رؤية اآلخرين
والسماح لهم برؤيتنا .كما إننا بشكل طبيعي نميل إلى التشارك مع اآلخرين ،وكل ذلك يحتاج للتفكير الناقد ،الذي تتيحه
التربية اإلعالمية ،أو كما يشير (ستودارد ،)2014 ،إلى أن العيش في عصر سرعة المعلومات يتطلب من األفراد أن يتعرفوا
على «خبرات الناس المساهمين في إنتاج المعلومات التي يمكننا أن نصل إليها ومعرفة وجهات نظرهم ...وتصميم
التطبيقات وقواعد البيانات ولوغاريتمات البحث ومواقع الشبكة اإللكترونية» (ص 1و .)2وتتعلق التربية اإلعالمية أساسا
بالنقد اإلعالمي االستهالكي ،والتربية اإلعالمية المتينة تمكننا من الرؤية والتحليل بأنفسنا بدال من السماح ألشكال اإلعالم
المتعددة بأهدافها وأيديولوجياتها لتقرر عالمنا وتلونه كما تشاء.

استخدام اإلعالم يف اجلزائر
الدخول إلى اإلنترنت

ال يزال الوصول إلى شبكة اإلنترنت في الجزائر دون المعدل في كثير من المناطق التي تفتقر إلى تغطية الشبكات،
خاصة في الواليات الجنوبية والتجمعات النائية ،وحسب (نحن اجتماعيون ،)2018 ،فإن نصف السكان ،الذين يشكلون 21
مليون نسمة ،يستخدمون ،أو يمكنهم الدخول إلى اإلنترنت ،و 19مليونا يستخدمون اإلنترنت عبر الهواتف النقالة ،إضافة
إلى الوصول عبر الشرائح لـ 49,7مليون ،منهم  28,9مليون يستخدمون الجيلين الثالث والرابع.2
الدخول إلى اإلعالم االجتماعي

يشكل اإلعالم االجتماعي ،سواء «فيسبوك» أو «تويتر» أو «يوتيوب» أو «إنستاغرام» أو «سناب شات» ،مصدرا مهما لإلعالم
والمعلومات ونشرها؛ لسرعتها وقربها من متناول الفرد ،حيث يمكنها نقل المعلومة بكبسة زر .وفي الجزائر حسب موقع
«ستاتكاونتر» لعام  ،2019يستخدم  % 62من السكان فيسبوك ،يليه يوتيوب بمعدل  ،% 28وحسب (نحن اجتماعيون،
 ،)2018يستخدم  21مليون جزائري اإلعالم االجتماعي ،وهم بذلك يشكلون نصف عدد سكان الجزائر .ويبلغ معدل الدخول
إلى مواقعه  ،% 50حيث يبلغ نمو مستخدميه ثالثة ماليين مستخدم سنويا بين عامي  2017و( 2018نحن اجتماعيون،
 .3)2018ومن المهم أن نشير إلى أن  % 72من متصفحي مواقع اإلعالم االجتماعي على اإلنترنت يستخدمون الهواتف
النقالة (ستاتكاونتر.4)2019 ،
وفيما يتعلق بالوضع اإلعالمي العام ،تراقب الحكومة الجزائرية إلى حد كبير انتشار المعلومات عبر التلفاز واإلذاعة،
فمثال ،منذ  ،2017تم ترخيص خمس محطات تلفزة خاصة للبث من الجزائر ،علما أن هناك محطات تلفزة أخرى تملك مكاتب

 1إي ماركتر .عدد مستخدمي اإلعالم االجتماعي في العالم .موقع ستاتيستا–www.statista.com\statitics\27841\number-of-worldwide-
social-network-users\.
2 www.slideshare.net\EveryLeader\digital-in-algeria
3 www.gs.statcounter.com/social-media-stats/all/algeria
4 www.gs.statcounter.com/social-media-stats/mobile/algeria
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لها في الجزائر ،ولكنها تبث من الخارج (هيئة اإلذاعة البريطانية .1)2017 ،أما محطات اإلذاعة فتديرها الحكومة بشكل كامل،
ويتجنب معظم وسائل اإلعالم نقد الحكومة ،حيث اعتقل الكثير من اإلعالميين والمدونين والنشطاء المطالبين بحرية الرأي
دون محاكمة أو حتى أدلة مقنعة .وتقول وكالة مراسلين بال حدود الفرنسية إن الصحفيين يعانون من صعوبة العمل بحرية
في الجزائر ،وتصنف الجزائر في المرتبة  136من  180في ملحق الحريات اإلعالمية ،ويالحظ أن الجزائر تراجعت مرتبتين عام
 2018وحده .2وتدعي منظمة بيت الحرية  ،20173أن مؤشر الجزائر حول حرية اإلعالم بلغ  % 63غير حرة.
وحسب تقرير فيسبوك للشفافية ،4فقد عانت الجزائر من انقطاع بمعدل  14ساعة على المستوى الوطني في الفترة
الواقعة بين  ،2017/7/13و .2017/7/18كما رصدت صحيفة الجارديان (هنلي )2018 ،انقطاعا لتغطية اإلنترنت في الجزائر
بمعدل ثالث ساعات يوميا خالل أسبوع امتحانات الثانوية عام .2018

احملتوى االقتصادي والثقايف والتربوي
يعتبر االقتصاد الجزائري في مستوى متوسط أعلى للدخل ،وقد بلغ عدد السكان  43.09مليون نسمة في عام ،2019
وتبلغ نسبة الفئة العمرية بين  15و 645عاما  .% 65أما بالنسبة لمعدل البطالة بين الشباب الجزائريين الذين تتراوح
أعمارهم بين  15و 24عاما ،فيبلغ  .6% 24.3وقد بلغ الدخل القومي الجزائري  188.34تريليون دوالر ،7ويساهم بـ % 0.49من
الدخل العالمي ،8ومعظم سكان الجزائر من المسلمين ،يتحدثون اللغات العربية والبربرية والفرنسية ،وتتميز الدولة بتنوع
الثقافات والعادات ،مما يرسم مساحة واسعة من التنوع الثقافي في شمال إفريقيا.
وتدير الحكومة بشكل أساس التعليم في الجزائر وتواكب تطوره ،حيث تتبع المدارس منذ المرحلة ما قبل االبتدائية إلى
الثانوية المنهاج الحكومي والكتب التي تصممها وزارة التربية والتعليم ،وهناك معاهد خاصة تتبع هذا النظام التعليمي،
أما الجامعات فغالبيتها حكومية ،وإدارتها وتمويلها من مسؤوليات وزارة التعليم العالي .وهنالك بعض المعاهد ،كالمعهد
الدولي لإلدارة ،أو المعهد العالي لإلدارة ،اللذين يوفران تعليما أعلى في مجاالت اإلدارة ،وتعترف وزارة التعليم العالي بهما
وبشهاداتهما.

محتوى الدراسة والفئة املستهدفة واألسلوب
أجريت الدراسة في بعض مناطق الجزائر ،خاصة منطقتي الشمال والوسط ،وهي :الجزائر العاصمة ،وبسكرة ،وموستغانم،
وتم اختيار عينات البحث بعد تفريغ االستبانات ونقاشات المجموعات البؤرية .وقمنا بإدارة عملية تعبئة االستبانة وشكلنا
مجموعات بؤرية يمكن الوصول إليها .واستخدمنا األسلوب المتدحرج في المقابالت ،حيث قادنا من نقابلهم إلى فئات فاعلة
تعمل في المجال أو عملوا معها في السابق.
والبحث وصفي استكشافي ،ويتبع نهجا تسلسليا مختلطا ومتساويا (ليتشوأونويغبوزي ،)2009 ،كما أدرنا توزيع
1
2
3
4
5

www.bbc.com/news/world-africa-14118855
https://rsf.orglen/algeria
https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2017/algeria
https://transparency.facebook.com/content-restrictions/country/DZ
World Bank. Algeria: Age structure. In Statista – The Statistics Portal. https://www.statista.com/statistics/408032/age-structurein-algeria/.
6 World Bank. Algeria: Youth unemployment rate. In Statista – The Statistics Portal https://www.statista.com/811617/youthunemployment-rate-in-algeria/.
7 IMF. Algeria: Gross domestic product (GDP). In Statista – The Statistics Portal https://www.statista.com/statistics/811617/youthunemployment-rate-in-algeria/.
8 IMF. Algeria: Share in global gross domestic product. In Statista – The Statistics Portal https://www.statista.com/statistics/408047/
algeria-share-in-global-gdp-adjusted-for-ppp/.
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االستبانة التي صممها المشرفون على الدراسة على  40تلميذا من الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر في المدارس
الخاصة والحكومية ،ومثلهم من طلبة الجامعات ،عشرون ممن تلقوا تدريبات في التربية اإلعالمية ،ومثلهم ممن لم يتلقوها.
وبعد ظهور نتائج االستبانة ،صممنا بروتوكوال للمجموعات البؤرية للمزيد من التحري حول التربية اإلعالمية والمعلوماتية
في الجزائر .وتم عقد لقاءات المجموعات البؤرية بمشاركة  10إلى  15فردا في كل مجموعة ،حتى وصلنا إلى  80مشاركا في
المجموع النهائي 40 ،منهم من طلبة الجامعات ،ومثلهم من تالميذ المدارس من صفوف العاشر حتى الثاني عشر ،الذين
يتعلمون في مدارس حكومية وخاصة .وتمت مقابلة صحفيين ،ومنظمات إعالمية غير حكومية ،ورؤساء دوائر إعالم ،ووزارتي
التعليم والتعليم العالي .وفي الجدول رقم  1ملخص عينة الدراسة ووسائل البحث المستخدمة لجمع المعلومات:
الوسيلة املستخدمة

عدد املشاركني

عينة الدراسة
طلبة الجامعات

استبانة

40

طلبة المدارس 12-10

استبانة

40

صحفيون وممثلون عن مؤسسات إعالمية

مقابالت

10

ممثلون عن منظمات إعالمية غير حكومية

مقابالت

10

رؤساء دوائر اإلعالم والتواصل االجتماعي في الجامعات

مقابالت

2

ممثلون عن وزارة التربية

مقابالت

1

ممثلون عن وزارة التعليم العالي

مقابالت

1

طلبة الجامعات

مجموعة بؤرية

40

طلبة المدارس 12-10

مجموعة بؤرية

40

جدول  :1مجتمع الدراسة ووسائل جمع املعلومات

النتائج الرئيسة لالستبانة :طلبة املدارس واجلامعات
نتائج استبانة طلبة املدارس من الصف العاشر إلى الثاني عشر
احتوت االستبانة على  24عنصرا بتدرج من ثالث نقاط :مطلقا ،أحيانا ،دائما .ولنتمكن من تقييم وضع التربية اإلعالمية
والمعلوماتية في مدارس الجزائر ومستوى الطلبة ،أوجدنا المقادير التالية 1,66 -1 :ضعيف 2,33-1,67 ،متوسط3-2,34 ،
مرتفع.
وهدفت االستبانة إلى التعرف على وضع التربية اإلعالمية والمعلوماتية في الجزائر ،عبر تناول ثالثة مواضيع :الوعي
اإلعالمي وتحليل المعلوماتm ،دور المدارس في تعليم التربية اإلعالمية وممارستها ،والمشاركة في اإلنتاج اإلعالمي .وتم
وضع تحليل داخلي لالستمرارية لحساب معامل ألفا كرونباخ (نوناليوبيرنستين ،)1994 ،وكشفت عن معامل انحراف قيمته
 ،0.68ولذلك تعتبر نتائجه مقبولة.
وصف عينة التالميذ

• 17ذكرا و 23أنثى تتراوح أعمارهم بين  13و 18عاما.
• 36منهم يعيشون في مدن.
• 29منهم يستخدمون المواقع اإللكترونية للوصول إلى المعلومات.
•عبر  19منهم عن أن اهتمامهم األساس كان بالمحتوى الترفيهي لدى استخدامهم اإلعالم( .للمزيد الحظ المعلومات
الديمغرافية في الملحق )1
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النتائج األساس حسب املواضيع

كان هدفنا األساس من االستبانة اإلجابة على تساؤل :ما هو وضع التربية اإلعالمية والمعلوماتية في الجزائر من وجهة
نظر التالميذ؟ ولإلجابة على هذا التساؤل ،سنقدم في البداية العناصر الرئيسة وفق معدالتها ،ثم سنقدم النتائج الرئيسة
لكل عنصر .حيث يشعر  ،% 75أنهم قادرون على الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها في غالب األحيان بشكل مرتفع
( ،)2,24وهم واعون لتأثير اإلعالم ،وقادرون على تحليل المحتوى اإلعالمي ومناقشته مع العائلة واألصدقاء .أما فيما يتعلق
بدور المدرسة في تقديم التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،فيعتبر  % 64منهم أن المدرسة تزودهم بمستوى مقبول منها
بشكل متوسط ( .)1,91أما بالنسبة لإلنتاج اإلعالمي فكانت نسبته منخفضة بين تالميذ المدارس ( )1,70وبنسبة ،% 57
وكان المعدل الكلي النتشار التربية اإلعالمية والمعلوماتية بين طلبة المدارس متوسطا ( )1,95حسب  % 65من اإلجابات.
وفي الجزء التالي سنقدم النتائج الرئيسة لكل عنصر( .وللنتائج الكاملة ترجى مراجعة الملحق )2
العنصر األول :الوعي اإلعالمي وتحليل المعلومة:
• % 82مرتفع ( )2,45يتحرون مصداقية المعلومات واألخبار.
• % 78مرتفع ( )2,35يعتقدون أنهم قادرون على التفريق بين األخبار الصحيحة والمفبركة.
• % 78مرتفع ( )2,35يستخدمون أكثر من وسيلة للوصول إلى المعلومة.
• % 68متوسط ( )2,03يشعرون بتأثير المعلومات التي تصلهم عبر وسائل اإلعالم االجتماعي.
• % 73متوسط ( )2.20يعتبرون أن تأثير وسائل اإلعالم االجتماعي ينعكس إيجابا على سلوكهم.
العنصر الثاني :دور المدرسة في تعليم التربية اإلعالمية والمعلوماتية وممارستها:
• % 83مرتفع ( )2,50عبروا عن أن المدرسة طلبت منهم البحث عن عناوين في شبكة اإلنترنت.
• % 71متوسط ( )2,13قالوا إن المعلمين يشجعونهم على البحث باستخدام مصادر معلومات متعددة.
• % 60متوسط ( )1,73ردوا بأن المعلمين يناقشون معهم المحتوى اإلعالمي الذي يتابعه الطلبة.
• % 51ضعيف ( )1,53يفترضون أن المدرسة تشجعهم على إنتاج محتوى إعالمي.
العنصر الثالث :المشاركة في اإلنتاج اإلعالمي:
• % 67متوسط ( )82,2من الطلبة يناقشون المواضيع اإلعالمية مع أصدقائهم وزمالئهم.
• % 76متوسط ( )00,2يعتبرون أن المعلومات التي يحصلون عليها من مواقع مشهورة دقيقة دائما.
• % 37متوسط ( )02,2نشروا بالفعل أخبارا وصورا ومقاطع مصورة على اإلنترنت.
• % 64ضعيف ( )83.1يستمعون لإلذاعة المدرسية.
• % 94ضعيف ( )84,1يشعرون بالثقة عند مشاركتهم الصور مع أصدقائهم عبر ماسنجر؛ ألنه خاص.

نتائج املجموعات البؤرية
عقد الباحثون لقاءات مع المجموعات البؤرية المكونة من  20من تالميذ المدارس والمؤسسات الخاصة غرب الجزائر،
ومثلهم من تالميذ المدارس الحكومية شمال الجزائر ،في صفوفهم الدراسية بمساعدة معلميهم بموافقة إدارة المدرسة
والطلبة ،وتم تسجيل المقابالت على شرائط وتفريغها لتحليلها .واستخدمنا دائرتي ترميز ،في األولى استخدمنا الترميز
بأسلوب (فيفو) ،ثم نفذنا خطوات تحليل (براون وكالرك )2006 ،على المعلومات المرمزة لنتمكن من توليد المعطيات
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الرئيسة التي تمثل وجهة نظر التالميذ وخبراتهم في مجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية.
العناصر الرئيسة تدعمها االقتباسات

 -1اإلعالم االجتماعي ...وماذا أيضا:
عبر التالميذ من المدارس الحكومية والخاصة عن توجهات متشابهة نحو اإلعالم االجتماعي والتلفزة ،ويفضلون اإلعالم
االجتماعي كوسيلة هامة للوصول إلى المحتوى ألنها تناسب ذلك .يقول أحد الطلبة« :يملك اإلعالم االجتماعي كل اإلمكانات
وهو مناسب لنا» .ويسمح اإلعالم االجتماعي كذلك للطلبة بـ“كشف حياتهم للجميع» كما يعلق طالب آخر .كما يمكن الطلبة
من أن يشاهدوا اآلخرين .وللتلفزة مكانها في بيئة تالميذ المدارس الثانويين في الجزائر؛ فعندما سئلت إحدى الطالبات
عن وسيلتها المفضلة التي تستخدمها للوصول إلى المعلومة ،أجابت :إنه «التلفاز؛ فأنا أعتقد أنه ال يخلو منزل من واحد
على األقل ،ونحن نتابع األخبار عليه» .وبشكل مميز يفضل التالميذ هواتفهم كنافذة يطلون منها على العالم الرقمي ،كما
يلخصه أحدهم« :الهواتف النقالة متاحة وترافقنا إلى كل مكان» .وتفضل غالبيتهم في اإلعالم االجتماعي ،أما األسباب
لذلك فتتمثل في مناسبته للغرض ،وبأنه متاح للجميع ،ويوفر كافة المحتويات.
 -2التربية اإلعالمية والمعلوماتية ...ال علم لنا بها
عندما سألنا عما إذا كانوا يعرفون عن التربية اإلعالمية والمعلوماتية أو إن كانوا سمعوا بهذا المصطلح سابقا ،أبدوا
تعابير متنوعة على وجوههم ،وكان معظمهم مشوشا حول ماهيته ،ومع ذلك أظهروا بعض المحاوالت لتعريفه .قال أحد
الطالب بكل براءة« :لم أسمع به ...فمن المسؤول عن ذلك»؟ ورد آخر« :هل هو التعليم عن اإلعالم االجتماعي»؟ وعلق ثالث« :هو
ربما التعليم عبر وسائل التواصل االجتماعي ...وربما يكون سيطرة اإلعالم االجتماعي» .واعتقد طالب رابع أن التربية اإلعالمية
والمعلوماتية وقال« :قد ظهرت في ثمانينيات القرن الماضي لتعليم الناس اإلعالم» .أما بقية االستجابات فلم تخرج عن
السياق ،وافتقرت إلى تعريف دقيق أو هدف ،ولكن بعضها اقترب من فكرة اإلعالم وتعليمه.
 -3السياسة« :أنت صغير وال يجوز أن تتحدث فيها»:
فيما يتعلق بالرقابة الحكومية وتأثيرها على اإلعالم ،أبدى الطلبة وعيا بحدود حرية التعبير ،يقول أحد الطلبة عن اإلعالم
االجتماعي« :نعم نحن أحرار في أن نقول ما نشاء» .ليرد عليه فورا طالب آخر« :ومع ذلك ال يمكنك أن تقول كل شيء» .وتدخل
طالب ثالث ليقول« :يمكنهم أن يعرفوا من أنت» .وعندما سئل المشاركون عن أنشطتهم وما إذا كانوا يشعرون بالثقة عند
مناقشة قضايا على وسائل التواصل االجتماعي ،ردوا بأن ذلك يرتبط بالمواضيع التي تتعلق بها .ومن المواضيع التي يعبر
عنها التالميذ عادة القضايا اليومية واألزياء والمحتوى التعليمي والعلمي أو القضايا الشخصية .ومما يثير االنتباه أن كثيرا
منهم اعتبروا أنفسهم غير قادرين على الدخول في مناقشات سياسية ،ربما ألن بعضهم يتلقون تعليقات من قبيل« :أنت
أصغر من أن تتحدث في ذلك» ،ويضيف آخر« :نهتم بالسياسة من وقت آلخر ،ولكن ال يمكننا الحديث عنها» .وفورا قام آخر
وقال« :الناس إذن ال يحبون ما نقوله أو نشاركه ويعلقون سلبا علينا» .ولخص المشاركون آراءهم حول هذا العنصر بمقولة
«إنها تعتمد على القضية ...كما تعتمد على مدى معرفتك كذلك».
 -4لإلعالم االجتماعي آثار إيجابية وسلبية:
كان للتالميذ الكثير مما يرغبون في قوله لنا ،ومشاركته معنا ،فيما يتعلق باإلعالم االجتماعي ،وتراوحت مواضيعهم بين
رقابة األهل وسيطرتهم ،وحرية التعبير ،والتنمر اإللكتروني؛ وهو االستغالل عبر المواقع اإللكترونية بهدف اإليذاء.
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وانقسموا بين من يؤيد السماح للعائلة بالتحكم في أنشطتهم على مواقع التواصل االجتماعي ،وأولئك الذين يرفضون
ذلك ،ويرون أنهم في سن مناسب للسيطرة على نشاطهم عليها .يقول أحدهم« :أرفض أن يراقبني أي كان ،فأنا أعرف
كيف أراقب نفسي ،وأعرف الحسن من السيئ» .ويقول آخر« :أمي صديق لي على صفحة فيسبوك ،وما أشاركه تره ،ومع ذلك
تتفقد رسائلي الخاصة».
وكان التنمر اإللكتروني أحد أهم المواضيع التي ناقشناها ،حيث عبر بعض التالميذ عن غضبهم من كمية المحتوى
السلبي الذي ال قيمة له ويتم تداوله على فضاءات عدة في اإلعالم االجتماعي ،ويلخص التالميذ هذا الشعور بالقول« :هنالك
محتوى كبير على فيسبوك يجعلك تضحك ،ولكنه يخلف آثارا سلبية» .وأظهر التالميذ وعيا بأن مظاهر اإلدمان تتجلى في
طول الزمن الذي يقضونه في تصفح العالم األزرق المسمى فيسبوك ،وينظرون نظرة سلبية لذلك ،رغم ما يمكن أن يحتويه
من معلومات مفيدة .وتقول إحدى التلميذات« :تعرضت لإلهانة عدة مرات ...كثير من الناس يرسلون رسائل إلي ،وإذا لم
أستجب لها ،يهينونني» .وتضيف أخرى« :نعم؛ أحيانا أشارك صورة شخصية لي فأتلقى تعليقات دنيئة» .ويبدي الطلبة
توجها إيجابيا نحو فيسبوك؛ ألنهم يشعرون أنه يمكنهم من قول ما يشاؤون والتعبير عن أنفسهم ،ويجدونه سهال
لمشاركة المحتوى ونشره .ونوه أحدهم زميله إلى واقع أن «الحرية الحقيقية تكمن في أن تقول ما تريده مواجهة في العالم
الواقعي ،ال أن تختبئ خلف الشاشة» .ونشعر أن األمر ال يختلف مع التنمر الذي تذكيه حسابات مجهولة تعزز إهانة اآلخرين
والتنمر عليهم.

نتائج استبانة اجلامعة
احتوت االستبانة (ملحق رقم  )4على  20عنصرا ،بتدرج من ثالث نقاط :مطلقا ،أحيانا ،دائما .ولنتمكن من تقييم وضع
التربية اإلعالمية والمعلوماتية في الجزائر ومستوى الطلبة فيها ،وضعنا القيم التالية :ضعيف ( ،)1,66-1متوسط (– 1,67
 ،)2,33مرتفع (.)3 – 2,34
يهدف البحث إلى تقييم المعرفة الكلية لطلبة الجامعات الجزائرية بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وهو يحتوي على
ثالثة عناصر :تحليل واقع الوعي اإلعالمي والمعلوماتي ،ومبادئ التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،والتفاعل مع اإلعالم والعالم
الرقمي .وتم وضع تحليل داخلي لالستمرارية لحساب معامل ألفا كرونباخ (نوناليوبيرنستين ،)1994 ،وكشفت عن معامل
انحراف قيمته  ،0,62مما يجعل نتائجه مقبولة .أما العناصر األربعة الباقية فكانت سلسلة من التعبيرات التي تحتمل
الصواب والخطأ حول التنمر اإللكتروني ،والخصوصية الرقمية ،وخطاب الكراهية ،ورقابة الحكومة .وقد فحصنا مدى معرفة
الطلبة بهذه المبادئ األربعة في التربية اإلعالمية والمعلوماتية.
وصف عينة الطلبة:

•توزع المشاركون على  21من الذكور و 19من اإلناث.
•يعيش  31منهم في المدن.
•يستخدم  33منهم مواقع إلكترونية للوصول إلى المعلومات.
•لم يتلق  38منهم أي تدريب رسمي على التربية اإلعالمية والمعلوماتية( .للمزيد من المعلومات الديمغرافية شاهد
ملحق )3
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النتائج الرئيسة حسب املواضيع

كان الهدف الرئيس من االستبانة محاولة اإلجابة على تساؤل :ما وضع التربية اإلعالمية والمعلوماتية في الجزائر من وجهة
نظر طلبة الجامعات؟ وأظهرت نتائجه أن  % 75من طلبة الجامعات يملكون مستوى معرفة بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية
بشكل ضعيف ( .)2,26وفيما يتعلق بالعنصر األول :تحليل الوعي باإلعالم والمعلومات ،سجل  % 80معدال مرتفعا (،)2,39
ويتضمن هذا العنصر تعليقات حول الوصول لإلعالم ،والتحليل ،والتعرف على األخبار الملفقة ،وتأثير وسائل اإلعالم .أما
العنصر الثالث فتضمن مواقف الطلبة من التفاعل مع اإلعالم االجتماعي ،والرقابة الرقمية ،واإلنتاج اإلعالمي واإلخباري ،حيث
سجل  % 71من الطلبة معدال متوسطا فيما يتعلق بعنصر التفاعل مع اإلعالم الرقمي ( ،)2,13أما فيما يتعلق بالعنصر الثاني
الذي يتعلق بمبادئ التربية اإلعالمية ،الذي كان عبارة عن تساؤالت تتم اإلجابة عليها بصواب أو خطأ ،فسوف نبين نتائجه
الحقا .وفي القسم التالي ،سنقدم أبرز النتائج الرئيسة لكل عنصر( .وللنتائج كاملة شاهد الملحق )4
العنصر األول :الوعي باإلعالم وتحليل المعلومات:
• % 86مرتفع ( )2,58يتفقون على تأثير اإلعالم على السلوك.
• % 84مرتفع ( )2,53يعتقدون أنهم يمتلكون القدرات الضرورية لتحليل المعلومات التي تصلهم من مصادر اإلعالم
المختلفة.
• % 79مرتفع ( )2,38يتابعون عدة مصادر إعالم للحصول على األخبار اليومية.
• % 81مرتفع ( )2,43يبحثون في المعلومة ويتأكدون منها عندما تصل إليهم.
• % 78متوسط ( )2,33عبروا عن قدرتهم على التفريق بين األخبار الحقيقية والملفقة.
العنصر الثاني :مبادئ التربية اإلعالمية والمعلوماتية:
هذا العنصر تمت اإلجابة على سلسلة أسئلته بصائب أو خاطئ ،بهدف التعرف على مدى إلمام الطلبة بالعناصر الرئيسة
للتربية اإلعالمية والمعلوماتية ومبادئها .وفي جدول رقم  2التالي إيضاح للنتائج:
صائب

خاطئ

التعبير
أعرف عن التنمر اإللكتروني

% 63 – 25

% 37 - 15

يمكنني أن أحافظ على خصوصيتي على اإلنترنت

% 65 - 26

% 35 – 14

أعرف عن خطاب الكراهية

% 72,5 – 29

% 27,5 – 11

أنا مدرك لوجود رقابة حكومية على المؤسسات اإلعالمية

% 42,5– 17

% 57,5 – 23

المجموع الكلي والنسبة الكلية من 160

% 61 – 97

% 39 – 63

جدول رقم  :2نتائج العنصر الثاني :املعرفة مببادئ التربية اإلعالمية واملعلوماتية

وحسب معدل التكرار الكلي ،فإن المستوى العام للطلبة حول المبادئ األساس للتربية اإلعالمية والمعلوماتية تعتبر
فوق المتوسط بقليل أي بنسبة  % 61بعدد  97إجابة صائبة ،مقابل نسبة  % 39بعدد  63إجابة خاطئة.
العنصر الثالث :التفاعل اإلعالمي والرقمي:
• % 81مرتفع ( )2,43يتفقون على أن الحكومة وأطرافا أخرى تراقب أنشطة األفراد على اإلنترنت.
• % 81مرتفع ( )2,43يستخدمون هواتفهم لتوثيق مناسباتهم ومشاركة األخبار.
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• % 78متوسط ( )2,33يحذرون محيطهم من المحتوى المحرف أو المعلومات المضللة التي يتلقونها.
• % 71متوسط ( )2,13يتفاعلون مع المجموعات على مواقع التواصل االجتماعي والصفحات التي يتصفحونها.
• % 63متوسط ( )1,88يوثقون المناسبات في مناطقهم وينشرونها على الشبكة لتوعية اآلخرين.
• % 49ضعيف ( )1,48يستخدمون اإلعالم لحشد اآلخرين حول قضاياهم للدفاع عنها.

نتائج املجموعات البؤرية:
نتائج املجموعات البؤرية لطلبة اجلامعات:

 -1التلفاز نعم! لكن اإلنترنت بدأ يسيطر
يعبر طلبة الجامعات عن أن التلفاز يشكل الوسيلة اإلعالمية التي تجمع الحركة والصوت والعناصر المرئية معا ،ولكنهم
يتفقون كذلك على قوة اإلنترنت ومالءمته .يقول أحد الطلبة« :يزودنا اإلنترنت بكافة وسائط التواصل» .ويعلق طالب آخر
حول قدرة اإلنترنت على الوصول إلى كثير من البشر الذين ال يمكن للتلفاز أن يصل إليهم قائال« :يجمع اإلنترنت الناس حول
عدة وسائل إعالمية ،كالتلفاز واإلذاعة والمواقع على الشبكة» .ويوضح كثير منهم أن وسائل اإلعالم االجتماعي هي وسطهم
المفضل ألسباب تتعلق بمالءمته ،وسرعته ،والوصول السريع ،يقول أحد الطلبة« :إنستاغرام وتويتر وفيسبوك سريعة
وهناك دائما ما هو جديد عليها» .ويضيف طالب آخر« :يتابع الجزائريون وسائل اإلعالم االجتماعي ألن المعلومات تصل
إلى أيدي الناس بسرعة عبرها» .أما بالنسبة للمسؤولية القانونية لمستخدمي وسائل التواصل االجتماعي وجمع المعلومات
واألخبار عبر اإلنترنت ،فيقول أحد الطلبة« :أعتقد أن اإلعالم االجتماعي يملك تأثيرا قويا ولكنه أقل مصداقية».
 -2التربية اإلعالمية والمعلوماتية في الجزائر:
عندما طلبنا من الطلبة تعريف التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،تلقينا منهم عدة تعريفات ،وكانت قريبة بشكل كاف
من تناول المهمة األساس وهي الحصول على تربية إعالمية متينة في الجزائر ،حيث اتفقوا على أن التربية اإلعالمية
والمعلوماتية هي جهد مشترك بين اإلعالميين والتربويين ،ويؤمنون أن هدفها الرئيس يتمثل في تنمية معارفهم
باإلعالم ونشر التسامح .وتناول أحد الطلبة كيف أن بث بعض محطات التلفزة الجزائرية «خال من المحتوى وينشر الكراهية
وعدم التسامح» .وادعى طالب آخر أن «التربية اإلعالمية تحدث عندما ينتشر محتوى إعالمي إيجابي يمكن الناس من التفكير
اإليجابي» .وبالحديث عن اإليجابية فإن الطلبة يعتقدون أن اإلعالم اإليجابي هو الذي يعمل على التوعية ويكافح الدعاية.
وحسب طالب غيره ،يجب أن يمتلك اإلعالم اإليجابي «تنوعا في المحتوى؛ السياسي واالجتماعي والتربوي .»...وألمح طالب
آخر إلى حقيقة أن على اإلعالم أن يغطي قضايا مختلفة ،وقال« :يركز اإلعالم على قضايا محددة ،ويوجه آراء الناس إلى
اختيار قضايا سلبية ويتالعب بهم» .فاإلعالم بكافة أشكاله الرسمي وغير الرسمي يمتلك القوة ويؤثر على األفراد ،يقول أحد
المشاركين« :اإلعالم اإليجابي هو الذي ينتج إعالميين يمكنهم القيام بمهمتهم التي تتمثل في توعية الناس والنهوض
بهم» .وردد طالب آخر إن «اإلعالم يصبح سلبيا عندما يستخدم الكذب والدعاية لخدمة مصالح أفراد وسياسيين محددين
كما نرى خالل فترة االنتخابات» .وبالنسبة لمشارك آخر ،يجب أن يكون اإلعالم محايدا ومستقال ويتجنب «اإلعالم العاطفي
والحساس» .وفي محاولته إلجمال النقاش حول هذا العنصر قال« :قادتنا العولمة إلى التحول من اإلعالم الهادف والتربوي
إلى اإلعالم ذي األهداف التجارية والسياسية».
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 -3وجهات نظرهم حول الحق في التعبير:
عند التطرق لحرية التعبير ،نجد مواقف متضاربة ،ولكنها مجاملة ،بين الطلبة الجزائريين ،فبعضهم يعتقد أنه يملك
الحرية للتعبير عن أنفسهم باستخدام اإلعالم والبديل؛ كمواقع التواصل االجتماعي ،ويعتقد آخرون أن حرية التعبير
نسبية وتواجه قيودا كثيرة منها الحكومية والعصبيات االجتماعية ،والدينية ،والعرقية ،وعناصر أخرى تشكل الهوية
الوطنية الجزائرية« .منحتني مواقع التواصل االجتماعي حرية التعبير ولقاء أشخاص عندهم نفس اهتماماتي» كما يقول
أحد المشاركين .وكان الفتا للنظر إشادة الطلبة بحقيقة أن آراءهم يمكن أن تصل إلى عدد كبير من الناس بسرعة .وتعتبر
المشاركة وتمكين اآلخرين من معرفة أفكار نظرائهم واحدا من أهم مميزات اإلعالم االجتماعي ،حيث يذكر أحد الطلبة:
«يمكنني كذلك أن أنشر أفكاري وآرائي الشخصية» .ويتميز اإلعالم االجتماعي بأنه حر ومفتوح من ناحية ،ولكنه يمكن أن
يسبب سوء الفهم والصراع من ناحية أخرى ،وقد أبرز أحد المشاركين ذلك بقوله« :أصبح اإلعالم االجتماعي فضاء عاما مكن
كل إنسان من التعبير عن آرائه ،ولكن هناك الكثير من التنمر وخطاب الكراهية اللذين يحدان من حرية التعبير» .ويمكن
لحرية التعبير أن تؤدي إلى سوء التصرف مع اآلخرين أو شن هجوم سلبي عليهم ،وتبقى حقيقة أنه «أن تقول ما تفكر فيه
أحيانا يمكن أن يؤذي قناعات اآلخرين ومعتقداتهم» كما أخبرنا أحد الطلبة ،ونحن ال نعيش في الفراغ ،بل نحيا في فضاءاتنا
االجتماعية ونتشاركها مع اآلخرين ،وما يجعل من اإلعالم اجتماعيا هو حقيقة اننا نتفاعل ونتبادل ،ولهذا «هناك محتوى
ومشاهد كذلك» .ويلخص أحد المشاركين في المجموعة البؤرية حدود حرية التعبير بقوله« :كل شخص وقيوده ،فهناك
قيود الحكومة والتقاليد والمسؤولية االجتماعية» ،التي تتضمن أن الفرد يحتاج إلى احترام اآلخر بهويته/ا ومبادئه/ا الدينية
والعرقية واإلثنية وحرية التفكير.
 -4خطاب الكراهية والتنمر اإللكتروني :آفة اإلعالم الرقمي في القرن الحادي والعشرين:
بعض المشاركين في فضاء اإلنترنت واإلعالم االجتماعي يسيئون استخدام حرية التعبير الخاصة بهم للتنمر على
اآلخرين وإهانتهم؛ فاإلعالم االجتماعي فضاء مفتوح بقيود أقل ،والمشكلة حسب رأي أحد الطلبة« :لكل شخص حسابه على
مواقع التواصل االجتماعي ،ولكن ليس كل شخص يعرف كيف يستخدمه» .والتنمر هو خطوة واعية للقضاء على شخص
ما ،واالستخفاف به ،وإهانته ،وتنميطه عنصريا ،وذكر مسلكيات خاطئة قام بها ،وحسب الطلبة «عبر التعليقات فإن بعض
الناس الذين ال يمكنهم تقبل آرائك أو يختلفون معك يفعلون ما بوسعهم لقلب رأيك ضدك وإهانتك في نفس الوقت».
وتطرق المشاركون مرارا وتكرارا إلى عدم تقبل االختالف كسبب يكمن وراء التنمر عليهم وإهانتهم ،وفي هذا الخصوص
يوضح طالب آخر قائال« :كنت شاهدا على تنمر مجهولين وإهانتي وتهديدي بالضرب ،خاصة عندما نختلف ،أو أنشر شيئا
ال يتوافق مع أفكارهم» .وعبرت إحدى الطالبات «في الجزائر من يعبر عن رأي متميز فسيصله كل أشكال اإلهانات» .وردا
على هذا االدعاء ،أعاد أحد الطلبة تأكيد أن «ذلك فقط بسبب أننا مختلفون» .وللتلخيص عبرت إحدى الطالبات عن مشاعرها
نحو التنمر واإلهانات فقالت« :نحن نواجهها كثيرا ،خاصة عندما تتناول قضايا الهوية والتاريخ والدين ،فستستقبل
هجمات وإهانات وتهديدات» .وسألنا المشاركين كيف يمكن التغلب على ذلك ،فتركزت إجاباتهم حول اإليجابية والتربية
والتسامح ،وبدا واضحا أن هنالك حاجة للنقد اإليجابي ليتمكن الناس من مخاطبة بعضهم بعضا بحرية ،واقترح طالب
قائال« :أحرص على أن تكون تعليقاتي نظيفة ال تؤذي أحدا» .وقال آخرون إنهم بعد نشر تعليقاتهم أحيانا يالحظون
ردود فعل سلبية ومهينة ،فيقومون بحذف التعليقات .وأخبرتنا إحدى المشاركات« :مسحت العديد من التعليقات ألن
بعض المستخدمين أهانوني ولم يحترموني» .والتأكد من حيادية المحتوى والصياغة الرسمية للغة التي تعبر عن رأي
الفرد ،هو أحد القيم األساس للتربية اإلعالمية والمعلوماتية .وقد أكد الطلبة على أهمية التربية والنقد اإليجابي البناء ،بين

68

كل من يتفاعلون على الشبكة ،ويقترحون أنه «ليكون قادرا على ممارسة النقد ،يحتاج المرء إلى المعرفة والخبرة ليتمكن
من المساعدة والمشاركة في نقاشات مقنعة» .وقد تكون التربية اإلعالمية والمعلوماتية أحد الحلول التي تضمن التوعية
وتكافح التنمر وخطاب الكراهية واإلهانة.
 -5الحكومة تراقب أكثر من العائلة:
ويكشف طلبة الجامعات عن حقيقة مراقبة الحكومة الجزائرية لنشاطاتهم عبر اإلنترنت ،خاصة على مواقع التواصل
االجتماعي .وقد سألنا بعضهم إن كانوا يشعرون بأنهم تحت رقابة األهالي و/أو الحكومة ،كما سألناهم عن الخطوات التي
يتخذونها لحماية أنفسهم وخصوصيتهم على الشبكة ،فبدأ أحد الطلبة النقاش قائال« :بالتأكيد هناك رقابة» ،ليضيف
آخر موضحا« :أحيانا نتجنب الحديث عندما نشاهد أشخاصا كثرا تم اعتقالهم بسبب أنشطتهم على شبكة اإلنترنت» .وال
تتوقف الحكومة عند هذا الحد ،حيث يوضح أحد المشاركين بأن «هنالك رقابة حكومية نعرف عنها من مالحقة المدونين
والنشطاء وأي شخص ينشر بشكل دائم ما يشاركونه» ،وحسب ما يقوله أحد الطلبة فإن «الحكومة الجزائرية تراقب ونحن
نرى ذلك يوميا».
وسألنا الطلبة ما إذا كانوا يشعرون برقابة األهالي ألنشطتهم على الشبكة ،فأجاب أحد المشاركين« :ال أعتقد أن هنالك
رقابة عائلية أو اجتماعية بسبب أننا أصبحنا كبارا» .ولذلك أردنا أن نعرف أكثر عن آرائهم حول الرقابة الحكومية عليهم،
وما يفعلونه لتجنبها ،فكانت إجاباتهم في الغالب غير أكيدة ،ولكن خرجت منهم فكرتان رائدتان ،حيث يقول أحدهم:
«يستخدمون كلمات معينة لمتابعة من قال وماذا قال» .ويضيف آخر« :يمكنهم التجسس علينا باستخدام الكاميرات
المثبتة على أجهزتنا» .وقد أخبرنا أحد المشاركين بأن «هناك شرطة لمكافحة الجرائم الرقمية ويراقبون «الهاشتاغات»
والمحتوى السياسي» .وباالستماع لردود الطلبة ،نجد بوضوح أن هناك رقابة بالفعل ،خاصة تجاه نقد الحكومة أو الحديث عن
السياسة ،ولكن آلياتها تبقى مجهولة.
وسألنا الطلبة عن الطرق التي يتبعونها للوقاية وحماية خصوصيتهم ،فعبر أحدهم عن صعوبة ضمانها ،وقال« :ال توجد
أسرار حاليا ،وستظل هناك رقابة» .وكان عدم نشر المعلومات الشخصية على اإلنترنت إستراتيجية واضحة يستخدمها طلبة
المدارس .وذكر طالب آخر أن الشخص يحتاج إلى التفكير طويال قبل نشر أي محتوى ،مما يجعل ذلك إستراتيجية رائعة
لتجنب التبعات السلبية ،وتمثل جزءا من «المسؤولية االجتماعية أو أخالقيات مهنة اإلعالم» كما يقول أحد الطلبة .كما أن
األسلوب والتعبير عن القضايا بأناقة يمكن أن يحمي الخصوصية كذلك ،وهكذا علق أحد الطلبة« :الرقابة الحكومية موجودة
دائما ،نراها كل يوم ،لذا عندما ننشر شيئا نكتبه ،علينا أن نتجنب األسلوب المباشر».

ما الذي يفكر فيه التربويون؟
ومن بين من قابلناهم رئيسا دائرتين من جامعتين مختلفتين في شمال الجزائر ،كما قابلنا ممثلين اثنين واحدا عن
وزارة التربية واآلخر عن وزارة التعليم العالي وفي الفقرة التالية سنشارككم بالنتائج الرئيسة حول ما يفكرون به حول التربية
اإلعالمية والمعلوماتية وكيفية ممارستها في الجزائر ،وما إذا كان لها مكان في النظام التعليمي.
ومن الجدير بالذكر أننا تمكنا من مقابلة ممثلي الوزارتين ،حيث تشرف وزارة التربية على المنهاج المدرسي وإصدار
الكتب ،وهي الوصية على ذلك من صفوف ما قبل المدرسة حتى الثاني عشر ،أما وزارة التعليم العالي فتدير التمويل وتقدم
الخدمات اللوجستية للجامعات في كافة أنحاء الجزائر .وخالل اجتماعاتنا لم يكن مسموحا لنا تسجيل الحوارات على األشرطة
التسجيلية ،وترك الكثير من األسئلة دون إجابات ،ولم يكن الوصول إلى الوزارتين سهال بل واجهنا نظاما بيروقراطيا.

69

وتؤكد وزارة التربية أنه يتوفر حاليا برنامج تعليم تم توجيهه نحو األسس الحاسوبية ،يتعلم الطلبة فيه عن أجزاء
الحاسوب ،وكيفية تشغيل باقة «مايكروسوفت أوفس» كتحليل المعلومات الرقمية باستخدام الـ«اكسل» .كما ذكر ممثل
الوزارة أنهم ال يطبقون أو يشاركون في أي ورش عمل حول التربية اإلعالمية والمعلوماتية أو تطويرها مهنيا ،ولكنهم
منفتحون على التعاون مع أي دولة أو معهد لتوظيف برامج تربية إعالمية ومعلوماتية فاعلة .ويبرز أن بعض معلمي المدارس
يملكون مبادرات ذاتية لتوعية الطلبة حول إيجابيات استخدام اإلنترنت وسلبياته ،خاصة اإلعالم االجتماعي .وقد ناقشنا
موضوع األخبار الملفقة لبعض الوقت ،كما ألمح الممثل إلى حقيقة أن الطلبة اليوم باتوا متصلين على الدوام ،ويملكون
معرفة تفوق معرفة معلميهم أو أهاليهم حول استخدام التكنولوجيا؛ «فقد نموا معها» على حد وصفه.
أما ممثل وزارة التعليم العالي فكان ذا منصب رفيع ويملك رؤية واضحة حول طبيعة العالقات على مستوى الوزارة ،وقد
رفض أن يجيب على األسئلة خشية أن يكون هنالك تناقض متعمد مع السياسة العامة للدولة ،وكان واضحا أن الجزائر
ال تتعاون ،وال يمكن أن تدعم بسهولة بحثا تشرف عليه جهات أجنبية ،وفي حالتنا فإن البحث تشرف عليه «بياالرا»؛
وهي مؤسسة فلسطينية وأكاديمية «دويتشه فيله» األلمانية .ثم برر المسؤول افتقاره إلجابات حول التربية اإلعالمية
والمعلوماتية وقال إن مهمة وزارته تكمن في متابعة الجامعات الحكومية من النواحي اإلدارية ،والتأكد من أنها مجهزة،
وحل أي أزمات محتملة .أما المحتوى التعليمي ،حسب ما يقول ،فيعتمد على الجامعات نفسها ،وبهذا لم يشاركنا في أي
إستراتيجية أو رؤية.

رؤساء دوائر اإلعالم يف اجلامعات
قابلنا رئيسي قسمين في جامعتين جزائريتين مختلفتين ،وكالهما يرأس دائرة دراسات اإلعالم والصحافة واالتصال
الجماهيري في جامعته ،ودامت كل مقابلة منهما حوالي  40دقيقة على األقل ،تم خاللها نقاش مواضيع على غرار التربية
اإلعالمية والمعلوماتية في الجزائر ،والتخصصات الرئيسة والمساقات المقدمة ،والتطوير المهني ،وحرية التعبير الصحفي
والفردي ،وفيما يلي نتائج التحليل الموضوعي مدعومة باقتباسات عند الضرورة.
 -1التربية اإلعالمية واملعلوماتية يف اجلامعات اجلزائرية

رغم أن البحث تناول حالة خاصة بجامعتين ،إال أننا نعتبر أن نتائجهما تكشف عن القضايا والمشاكل التي تواجهها
جامعات كثيرة أخرى ،وخالل المقابلة سألنا رئيسي الدائرتين عن تعريف كل منهما للتربية اإلعالمية والمعلوماتية،
والتعريف التالي يلخص التعريفين اللذين ساقاهما« :تغيرت الثقافة من الكتابة والقراءة إلى كيفية استخدام األجهزة
المحمولة وإدارة محتواها وفهمه والبحث فيه .والتربية اإلعالمية والمعلوماتية مصطلح حديث في الوقت الذي أصبح فيه كل
شيء رقميا؛ فهناك ديمقراطية رقمية ،ودعاية رقمية ،وتعليم رقمي ،وكذلك تعلم رقمي .والتربية اإلعالمية والمعلوماتية
هي تعليم الطلبة من كافة األعمار وتدريبهم على استخدام التقنيات اإلعالمية المختلفة في مدارسهم وحياتهم اليومية...
ونحن نحتاج إلى بناء القدرات ووضع اإلستراتيجيات التي تتعلق بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وتعليمها بنجاح لطلبتنا.
وهي جزء من التربية االجتماعية ،تمكننا من التفاعل مع المعلومات وتدفقها ،واألخبار ،وهي محورية في مجال التفاعل
االجتماعي».
وقد أردنا أن نتعرف أكثر على المساقات التي يتم تدريسها في الجامعات ،وما إذا كانت التربية اإلعالمية والمعلوماتية
جزءا من االتصال الجماهيري ومنهاج الصحافة ،فقال أحدهما« :لدينا بعض المساقات التي تتعلق بالتربية اإلعالمية
والمعلوماتية ،فهناك صحافة المواطن والصحافة الرقمية ،ومساقات تحليل المعلومات .»...ويضيف آخر« :نحن نعمل إلضافة
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المزيد ،فنحن ال نملك تربية إعالمية ومعلوماتية في الجزائر» .وحسب ما ورد في إجاباتهما ،فإن العمل على التربية اإلعالمية
والمعلوماتية في تقدم ،وهناك الكثير من المبادرات والمساقات والحلقات الدراسية التي تتعلق بمواضيع األخبار المفبركة
والدعاية وصحافة المواطن .وقد كان واضحا خالل المقابالت أن رئيسي القسمين كليهما يمتلكان إرادة قوية لتضمين
التربية اإلعالمية والمعلوماتية والتفكير الناقد في الدراسة الجامعية .وقد عبرا عن مشكلة تواجه اإلعالم في الجزائر ،حين
قال أحدهما« :يملك الطلبة هذه التقنية ،يكبرون معها ،وهم دوما على اتصال ،ولكن هل يعرفون فعال كيف يستخدمونها؟
نحن لسنا متأكدين» .وقدم أحدهما تحليال مفصال عن معضلة اإلعالم االجتماعي الجزائري واالنفجار المعلوماتي والغزو
التكنولوجي ،ويرجع المشكلة إلى تبني التكنولوجيا ،وخاصة اإلعالم االجتماعي ،دون تدريب مالئم ،ويشك في أن «معظم
المستخدمين يستهلكون أي شيء يرد على فيسبوك دون أن يبذلوا أدنى جهد في التفكير بمنطق أو تساؤل» .ويحذر من
أن هذه حقيقة تنسحب على الطلبة كذلك ،ويقول« :عندما تتحدث إلى الطلبة ،تكتشف أنهم يمتلكون معلومات خاطئة
كثيرة ،تبنوها من مواقع التواصل االجتماعي ،التي يحتاج  % 90من معلوماتها إلى التأكد منها».
ويرى أحدهما أن االنفجار المعلوماتي هو السبب في الدور المحوري للطلبة في البحث وحب االستطالع العلمي؛ فالمعلومات
والمحتوى ينتقالن بكبسة زر مما يمنح الطلبة شعورا بأنهم يعرفون ،ويحصلون على المنحة بشكل رسمي ،و«يعتبر كثير من
الطلبة أن يوتيوب وفيسبوك مصدران لمعلوماتهم؛ وتطبيقات مثل (اسأل جوجل حول المشاكل الصحية) و(اسأل طبيبك
على الشبكة) واإلجابات الصوتية لجوجل حول كل شيء تقريبا» كما يقول أحدهما.
إن سرعة انتقال المعلومات والهجوم التكنولوجي الكاسح يمكن اعتبارها كابحا لالتصال الحي في العائالت الجزائرية
وبين األصدقاء ،واليوم هناك «حديث كثير يضيع على اآللة» كما يقول رئيس إحدى الدائرتين .وتضاءلت فرص التفاعل
االجتماعي وإسداء النصح ،لقد غدا األمر يتعلق بالفرد مع اآللة« ،ومفاوضات الحيز العام تقود الحوار الذي يتعلق ببناء
المجتمع ،والقانون ،والسياسات ،والتغيير االجتماعي» كما يرى اآلخر .لقد خلقت التكنولوجيا فقاعات شخصية مصغرة
محكومة بلوغاريتمات منسوجة بدقة ،وحين يعيش كل شخص في فقاعته ،معزوال عن بقية العالم ،فإن المجتمع حينها
قد يعاني من االستقطاب واالنقسام .وهذا حسب ما يقول أحدهما« :يفاقم الهوة بين األجيال ،ويعزز خطاب الكراهية
والعنصرية كذلك» .وفي النهاية فإن هذا االقتباس يمنح األمل ويضمن أن يكون المستقبل أكثر سطوعا؛ «فالتربية اإلعالمية
والمعلوماتية يجب أن تكون جامعية وأكاديمية وسياساتية ،وأن يبدي الجميع اهتمامهم بها» كما يرى أحدهما.
 -2التربية اإلعالمية واملعلوماتية والفرص

حين يتعلق التغيير بأشخاص كثر فسيحتاج إلى جهد مضاعف ،وتوجد فرص أمام التعليم العالي الجزائري ،وتواجهه
تحديات ،حين يتعلق األمر بالبيئة اإلعالمية وتدفقها ،واإلعالم البديل غير الرسمي كمواقع التواصل االجتماعي بين أيدي
الجميع ،وهذا يتطلب المهارة والتفكير الناقد ،حيث بات بمقدور أي كان أن يكون مذيعا ،وصحفيا وناقال للمعلومات ،أما
آليات المشاركة فسريعة وسلسة ،ولكن معظم أفراد العامة يفتقرون إلى المعرفة بإدارة المحتوى ،واأليديولوجيا ،وأهداف
اإلعالم ،ومعظمهم «فقط متلقون كاإلسفنجة للمعلومات» .كما يقول أحد رئيسي الدائرتين.
وحين يتعلق األمر باإلعالم المحلي حسب الخبير اإلعالمي ورئيس الدائرة ،فإن معاهد اإلعالم المتخصص تمتلك دائرة
للبحث والتطوير ،مما يسمح لها باالطالع والتخطيط لمستقبل اإلعالم ،حيث أخبرنا بأنه «ال يوجد معهد في الجزائر يملك
دائرة للبحث والتطوير ،وليس هنالك أي مؤسسة بحثية في الجزائر» .وعلمنا خالل المقابالت أن «الصحفيين يحتاجون إلى
إيصال المجتمع إلى مرحلة عالية من االحترافية ،بدال من االكتفاء بنشر التقارير واألخبار التي تتناول النشاطات السلبية
اليومية ،وتحمل طبيعة األخبار جودة التحليالت التي يتشاركها الناس كل إمكانية لنشر التفكير الناقد ودعوة بقية أفراد
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المجتمع أنه ال يمكن االستحواذ على كل شيء» .وبالتالي فإن وسائل اإلعالم الوطنية تتشارك المسؤولية عن التربية اإلعالمية
والمعلوماتية في عملها ،وفي جودة المواضيع التي تبثها .إضافة إلى أنه «ليس كل المؤسسات اإلعالمية في الجزائر تتبنى
أخالقيات المهنة ،وقد تحول بعض الصحف إلى أصوات معارضة ،واختيار المحتوى غدا سلبيا ومنحرفا ،والصحف الجزائرية
تخطئ وال تعتذر» .ويؤكد أحدهما أن هناك «الكثير من المحتوى المضلل للرأي العام لدى بعض المؤسسات اإلعالمية،
ويحتاج الكثير من المحررين لألخبار والمحتوى اإلعالمي إلى التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وكذلك الصحفيون» .ويحتاج
العمل اإلعالمي في الجزائر للتطوير على المستوى المهني كذلك ،وفي هذا الصدد أخبرنا األستاذ رئيس الدائرة ،إنه «في
الجزائر هناك توتر بين اإلعالميين ومالكي وسائلها والمحررين فيها وحراس البوابة اإلعالمية ،وبين الحكومة».
في الجامعة يختلف األمر قليال ،ولكن توجهاتها تحتاج إلى تطوير ،حتى أن كال من رئيسي الدائرتين لم يشاركا
في ورش عمل متخصصة بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،ولكنهما شاركا في مؤتمرات المست بعض عناوينها؛ كاألخبار
الملفقة ،والتنمر اإللكتروني ،وفي لقاءات تعليمية ومؤتمرات وطنية ودولية .كما ذكرا أن تطوير المعلمين يجب أن يسبق
تطبيق التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وهم يحتاجون للمتابعة عبر المؤتمرات والنقاشات والحلقات الدراسية والمدارس
الصيفية ،ونوه أحدهما إلى أن «التربية اإلعالمية والمعلوماتية كمساق تعليمي متوفر ،ولكنه يحتاج إلى وسائل أكثر،
ومساقات ،وأدوات تضمن انتشارا واسعا لها بين الطلبة» .وال يمكن التحكم بشبكة اإلنترنت ،ولكن ما يمكن عمله حسب
األستاذين ،أن «نطبق التربية اإلعالمية والمعلوماتية ونضمن استمراريتها» .ويضيفان بأن الجامعات الجزائرية ال تملك
تخصصا رئيسا كامال في مجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،ولكنها تتطلع للتعاون مع جامعات أخرى أو مطورين للمهنة،
وطنيا أو دوليا ،لتصميم التربية اإلعالمية والمعلوماتية ونشرها ،حيث تعتبر ضرورة وقضية تتعلق باألمن الوطني ،ومن بين
المشاريع المستقبلية سيتم تأسيس مختبر ألبحاث التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،واعتماد درجة الماجستير في الدراسات
التي تتعلق بها.

نتائج قطاع اإلعالميني
قابلنا عشرة صحفيين ومنتجين لإلعالم المرئي والمكتوب ،منهم مراسلون ،وإذاعيون ،وصحفيون على مواقع اإلنترنت،
تراوحت خبراتهم العملية بين خمسة أعوام و 30عاما ،وطرحنا عليهم أسئلة تتعلق بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية في
الجزائر ،وتدريبهم المهني ،وتأثير اإلعالم االجتماعي على أعمالهم ،وتفاعلهم مع العامة ،والتحديات التي تواجه التربية
اإلعالمية والمعلوماتية في البالد ،وفيما يلي سنعرض وجهات نظرهم حسب العناصر:
« -1إنها ثقافة نكتسبها باستخدام أشكال اإلعالم املختلفة»

يتفق الصحفيون على أن مصطلح التربية اإلعالمية والمعلوماتية قديم ،ولكنهم تعرفوا عليه خالل عملهم الميداني،
ولم يتعلموه بين أسوار المدارس .وذهب بعضهم أبعد من ذلك حين شككوا إن كان الصحفيون اآلخرون أو المؤسسات
اإلعالمية تملك تدريبا على التربية اإلعالمية والمعلوماتية .وقد احتوت المقابالت على درجة عالية من النقد ،حيث الحظنا
اإلحباط واألمل معا فيما يتعلق بتنظيم العمل اإلعالمي ،واإلنتاج اإلعالمي في الجزائر ،وطريقة تفاعل الناس مع وسائل
اإلعالم المختلفة ،خاصة اإلعالم االجتماعي ،حيث أخبرنا أحدهم «كصحفي يملك خبرة عملية تصل إلى  12عاما مع اإلعالم
المرئي والمكتوب ،لم أتعلم عن التربية اإلعالمية والمعلوماتية في المدرسة أو الجامعة ،ولكننا تناولنا أخالقيات المهنة
وقانون اإلعالم» .وأعلمنا آخر أن الجزائر تملك منهاجا يدرس أسس الحاسوب من الصفوف االبتدائية حتى الثانوية،
ويتمنى لو يتم تصميم تعليم شامل للتربية اإلعالمية والمعلوماتية وتطبيقه ،وأضاف« :التربية اإلعالمية والمعلوماتية،
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أو التكنولوجيا بشكل عام ،في الجزائر وغيرها من الدول ،ليست متطورة بشكل ملحوظ لألسف» .وبالنسبة لصحفي آخر فإن
التربية اإلعالمية والمعلوماتية تحدث عندما «أتحقق من المعلومات قبل أن أنشرها على مواقع التواصل االجتماعي ،وأحاول
شرح بعض األفكار النمطية وتغييرها ،وأمكن من يتابعني من التعرف على ما يحدث خلف كواليس اإلنتاج اإلعالمي»
كما يقول .ولكنهم لم يكونوا متأكدين من ماهية التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،فكانت تعريفاتهم من وحي خبراتهم
الميدانية ،حيث ذكر أحد الصحفيين االستقصائيين أنه «لم أسمع عنها أبدا في الجامعة» ،ويضيف« :نعرف عن أخالقيات
المهنة ،ونتفق على حاجتنا إلى تشريعات ومؤسسات خاصة بالمعلومات وكيفية نشر المحتوى اإلعالمي لنتمكن من حماية
األفراد» .وإلضافة بعض التفاصيل تحدث صحفي خبير فقال« :إن فك رموز الرسالة اإلعالمية يحتاج إلى تعليم وعمل...
فزاوية التصوير ،واختيار المحتوى ،واللغة ...جميعها تتطلب تفكيرا ناقدا» .ويضيف« :حين يتعلق األمر بنظام التعليم في
الجزائر فهناك مزيد من التراجع ...عليك أن تحفظ المعلومات وتسترجعها عند الطلب» .ولخص باقتضاب المشكلة معلنا أن
«الحكومة تخشى التربية اإلعالمية والمعلوماتية ألنها تحمل في طياتها الديمقراطية وحرية التعبير والتفاعل المجتمعي
والتفكير الناقد» .وأخبرنا صحفي آخر يعمل في مجال اإلعالم الرقمي أنه إذا «فكرت بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية بكلمة
واحدة فأعتقد أنها المسؤولية؛ إنها التقصي حول المصدر ،والمصداقية ،والتأكد من أننا ننقل أخبارا حقيقية» .لقد حملت
إجاباتهم نقدا عاليا لنظام التعليم مما يعني أن الصحفيين يتحملون مسؤولية كبيرة نحو المحتوى االستقصائي ونشر
معلومات تتصف بالمصداقية.
 -2ال توجد قيود أو أخالق مهنية يف مواقع اإلعالم االجتماعي

يتفق الصحفيون على أن اإلعالم االجتماعي أمر هام ،فقد غير طريقة عملهم ومشاركة المحتوى ،كما غير طريقة تفاعل
المجتمع مع اإلعالم واألخبار .وبالحديث عن المجتمع والتربية ،يقول أحد الصحفيين« :كان معظم الطلبة يطلبون تحضير
تقرير بحث أو مشروع ،ويلجأون إلى مواقع على شبكة اإلنترنت سواء جوجل أو اإلعالم االجتماعي» .ويضيف بأن الطلبة
«يكونون بمفردهم عند تصفح اإلنترنت .وهذا ينطبق على كثير من الجزائريين الذين يفتقرون إلى المهارات الالزمة إلدارة
الكمية الهائلة من المعلومات واألخبار التي تصادفهم يوميا» .ويخبرنا مذيع لألخبار أن اإلعالم االجتماعي قد صنع «الخراب
في الجزائر ،وعرى المجتمع أمام العالم ،وحول الناس إلى حالمين ليتهربوا من واقعهم» .وتوقع أن «اإلعالم االجتماعي قد
أوجد شعورا بالحزن نتيجة المقارنة بين الناس في العالم المزيف والالمع حيث كل شيء مثالي» .وأكد صحفي آخر ما قاله
الخبير قائال إن «اإلعالم االجتماعي قد أوجد فقاعة ومجتمعات صغيرة ،ووسم توجهات األفراد إلى اتباع نظرائهم» .كما إن
التواجد الدائم للعامة على مواقع التواصل االجتماعي غير طريقة الصحفيين في نشر المعلومات ،وقد ذكرت مراسلة إعالمية
لنا أن المحتوى الجيد حاليا هو «الذي يخلق ضجة لينتشر ويرغب به كثير من المتابعين» ،وتضيف« :نحن الصحفيين بتنا
نحتاج إلى االلتزام بالقوانين التي أفرزتها ثقافة فيسبوك من محتوى قصير وجميل ،وعناوين جاذبة تشوق المشاهدين
وتجذبهم» .ورغم التحديات التي جلبها اإلعالم االجتماعي ،إال أنه جاء بالفرص كذلك ،فاستخدام منصاته لنشر األخبار يبدو
متاحا ورخيصا بالنسبة للمؤسسات اإلعالمية والمنتجين اإلعالميين ،ويالحظ أحد الصحفيين أن «اإلعالم االجتماعي يكون
أحيانا ذا تأثير أكبر من وسائل اإلعالم األخرى ،حيث نقوم نحن بنشر األخبار بأنفسنا قبل التلفاز؛ فاإلعالم االجتماعي بين
أيدي الناس طوال الوقت» .وهذا يعني أن الوصول للعامة في زمن اإلعالم االجتماعي أصبح أكثر سهولة ،وأجدى ربحا؛ من
حيث الشعور بأن المجتمع يختار بعناية الوسيلة اإلعالمية واألخبار ،والحشد الجماهيري هو شكل آخر من أشكال العمل الحر
الذي يمكن المؤسسات اإلعالمية من االنتشار األوسع.
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« -3نحن نفتخر باحترام العامة ملنتجاتنا ونستمتع بتجاوب املتابعني معنا»

وقد بدا واضحا أن الصحفيين يستخدمون مقاييس التواصل على منصات اإلعالم االجتماعي لقياس تفاعل العامة
معهم ،ويتعلمون كثيرا من التعليقات على صفحات فيسبوك التي تصلهم من الناس .ويوضحون أن اإلعالم االجتماعي
منحهم منصة للتواصل مباشرة مع مجتمعهم ،ليقوموا بناء على ذلك بتقييم أدائهم ،حيث يعلق أحدهم« :نفعل ذلك عبر
صفحاتنا ،ونتفاعل مع العامة لنقرأ تعليقاتهم وتغذيتهم الراجعة ...وأحيانا نسمح لهم بإرسال األخبار إلينا أو الفيديوهات
التي نتحرى عنها ،ونقوم بنشرها في كثير من األحيان» .ويعتبر بعض الصحفيين أن التغذية الراجعة والتفاعل قد باتا من
األمور الهامة ،ويعتبرون أن الحصول على التغذية الراجعة قد أصبح من ضمن مسؤولية العامة ،إضافة إلى مناقشة ما يتم
بثه على شبكة اإلنترنت .أما فيما يتعلق بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،فقد عبر أحد الصحفيين عن رأيه بقوله« :نحتاج
إلى البحث في مجالها ،وأثرها على المجتمع ،وإلى إحصائيات تساعد المؤسسات والشركات اإلعالمية في عملها ومبادئها».
ويبدو أن تفاعل اإلعالم االجتماعي مع العامة ليس ضرورة فحسب ،وإنما بات إلزاميا ،تقول إحدى الصحفيات« :إن األمور تسير
على الدرب الصحيح ،فقد أجبرنا العالم على التفاعل وأن نكون اجتماعيين» ،وتضيف« :نحن نتلقى تغذية راجعة ومقترحات
على مواقع التواصل االجتماعي غالبا».
 -4التربية اإلعالمية واملعلوماتية لإلعالميني

كافة الصحفيين دون استثناء أعلمونا أنهم لم يتلقوا أي تدريب رسمي على التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،ومع ذلك
فقد تلقوا بعض المساقات خالل عملهم ،وجلسات التطوير والتدريب المهني ،التي المست بعض جوانب التربية اإلعالمية
والمعلوماتية ،كاألخبار الملفقة وخطاب الكراهية ،حيث يخبرنا أحدهم« :أنا شخصيا لم ألتحق بورش عمل حول التربية اإلعالمية
والمعلوماتية ،ومع ذلك فقد قمت بتحليل ما يحدث في اإلعالم االجتماعي ،والحظت الكثير من التنمر وخطاب الكراهية ،كما
الحظت كما هائال من األخبار الوهمية» .وأوضح آخر« :لم أشارك ،ولم أنظم أي ورش عمل حول التربية اإلعالمية والمعلوماتية،
ولكنني تعلمت كثيرا من خبراتي الشخصية والمهنية» .وحين يتعلق األمر بتثقيف العامة وإيصال المعلومة إليهم حول
القضايا اإلعالمية والمعلوماتية الحالية ،يرى الصحفيون أن طبيعة عملهم وبرامجهم تقتصر على إيجاد فضاءات للتوعية
حول سوء استخدام اإلعالم االجتماعي ،حيث يلخص أحدهم هذا التحدي قائال« :ال نملك مثل هذه المساحات ،ولكننا نحاول
عبر برامجنا وعروضنا المتلفزة ...ونقوم بين حين وآخر بتوعية الناس حول استخدام اإلعالم االجتماعي ،ولكن بشكل ضيق».
ويتطلب تثقيف الجميع الكثير من الجهد ،حيث يوضح أحد الصحفيين« :وزارة التربية مسؤولة ،وعليها أن تصمم برامج
تخص ذلك .إنهم يعلمون األطفال أسس استخدام الحاسوب ،وأعتقد أن عليهم أن يضيفوا التربية اإلعالمية والمعلوماتية
كذلك؛ ألن ذلك ال يمكن أن يكون مسؤولية المؤسسات اإلعالمية وحدها ،وعلى الحكومة أن تشارك» .أما بخصوص التدريب
والتعليم فإن معظم المؤسسات اإلعالمية تستقبل طلبة الجامعات والمتدربين ،حيث يعبر الصحفيون عن استعدادهم
للتوجه إلى الجامعات لعقد ورش عمل ،ولذا فإن على الجامعات أن تستقبل المبادرات وتتعاون مع اإلعالميين ،وحسب
أحدهم« :نحن ال نستقبل طلبة كثرا ،والجامعة الجزائرية منغلقة على نفسها ،ومع أننا نستقبل طلبة أحيانا ،ونحرص على
أن يتلقوا تدريبا قيما ،إال أننا نالحظ أنهم يفتقرون إلى كثير من األمور التي تتعلق بالصحافة وتدريبهم المهني» .أما فيما
يتعلق باألخبار الملفقة والمعلومات المضللة ،فيتفق الصحفيون أنه ليس بمقدورهم تثقيف األفراد وتعليمهم ،ولكنهم
يعملون على التوعية كلما أمكن ،ويتأكدون من أن األخبار التي ينشرونها موثوقة وتم تحريها بدقة .ويؤكد مذيع أخبار
متلفزة أن «عملي هو تقديم األخبار الموثوقة ،وتحري دقتها ،وال يمكنني أن أكون مسؤوال عما يحصل على مواقع اإلعالم
االجتماعي» .ويضيف آخر« :علينا أن نكون حراسا نتحرى صحة المعلومات ،ونتأكد من أنها موثوقة ،وعلى المجتمع أن يحلل
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قليال عندما يقرأ األخبار أو أي شيء» .ويعتقد آخر أن «على اإلعالم المهني أن يخصص جزءا كبيرا من محتواه لتناول هذه
المواضيع؛ فالتربية اإلعالمية والمعلوماتية ضرورة للمتابع» .وكحل النتشار المعلومات المضللة والتنمر اإللكتروني ،واألخبار
الملفقة ،وأساليب اختراق الخصوصية الرقمية ،ومواضيع أخرى تتعلق بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،يرى أحد الصحفيين
«أن لدينا حكومة تسيطر على اإلعالم ،وأنا أدافع عن حرية التعبير ،وأرفض االستخدام السلبي والعشوائي لإلعالم؛ لذا ال بد
من إيجاد نوع من التوازن بين ممارسي مهنة اإلعالم وصانعي القرار للتوافق على تفاهمات تتعلق بتنظيم اإلعالم وحماية
الحق في التعبير» .ويجب منح األولوية لتثقيف الجماهير خاصة في ظل انتشار التكنولوجيا التي ستستمر في التطور
وطرح القضايا التي تتعلق بتقديم المعلومات واالستهالك.
 -5بني حرية التعبير وتنظيم فضاءات اإلعالم غير الرسمي

لقد ناقشنا قضية حرية التعبير وتنظيم اإلعالم مع الصحفيين ،حيث أردنا فحص أفكارهم في ضوء ارتفاع نسبة
المعلومات المضللة ،والدعاية ،والتنمر ،والتهديدات التي تواجه األمان الرقمي .وتمحورت اإلجابات حول ما إذا كان هنالك
ضرورة لوجود قيود حكومية على اإلعالم الحر لحماية المواطنين والخشية من أن تتحول هذه القيود إلى دكتاتورية تقمع
تمتع األفراد بحرية الفكر والتعبير ،حيث يوافق أحد الصحفيين قائال« :هذه المشكلة تواجه الحكومات حين تقع بين
مطرقة فرض تشريعات على اإلعالم البديل ،وسندان حماية حرية التعبير» .والقانون واإلصالح قد يكونان ضروريين لحماية
الفضاءات الحرة واألفراد من المعلومات المضللة ،ولكن «التكنولوجيا تتطور سريعا ،والقوانين تحتاج إلى وقت إلصدارها»
كما يعلق أحد الصحفيين .وقد علمنا منهم أن الجزائر بالكاد تملك قوانين واضحة تتعلق باإلعالم الرقمي والتشريعات
الخاصة بالصحفيين ،وتكمن المشكلة في التوصل إلى توازن؛ «أعتقد أن على الحكومة أن تحمي الناس بالسيطرة على
تدفق المعلومات لمكافحة األخبار الملفقة ،والعنصرية ،وضمان األمن الوطني ،ومع ذلك يجب أال تستخدم الحكومة ذلك
للحد من حرية التعبير ،ألن هناك عالقة متوازنة بين القانون والمعلومات» كما يقول صحفي آخر .وهناك تاريخ طويل من
العالقة السيئة بين الحكومة واإلعالم في الجزائر ،من اعتقال الصحفيين والوصاية على األصوات اإلعالمية ،حيث يوضح أحد
الصحفيين أن «الرأي المسؤول يجب تعزيزه وحمايته ،ولكن لألسف فإن بعض الصحفيين حاليا تتم محاكمتهم ألنهم
انتقدوا الحكومة ،والصحافة عمل مهني يتبع القوانين» .وتضمن أخالقيات المهنة تبادال آمنا للمعلومات ،ولكن حتى هذا
يهدد أحيانا بعض الحكومات.
وكحل يقترح أحد الصحفيين قائال« :الخط الذي يفصل بين حرية التعبير والقيود الحكومية رفيع ،وهذا ليس دور
الحكومة وحدها ،ألن تنظيم العمل اإلعالمي يحتاج إلى سلطة مستقلة» .وهذه الكينونة المستقلة موجودة بالفعل في
الجزائر ،ومع ذلك فهي ،حسب كثير من الصحفيين ،ليست فاعلة ،وعملها ليس شرعيا في نظر السلطة الجزائرية .والحكومة
ليست وحدها ،إذ يجدر العلم أن رؤساء المؤسسات اإلخبارية ورؤساء التحرير يضطهدون موظفيهم ،حيث يوضح أحد
الصحفيين أن «المحررين يلعبون دورا في الحد من إمكانيات الصحفيين لديهم ،فالرقابة ال تكون من الحكومة وحدها ،بل
هي موجودة على مستوى المؤسسة ،وكثير من الصحفيين مقيدون وتتم مراقبتهم» .ويضيف« :يعمل الصحفيون تحت
الضغط حتى على صفحات اإلعالم االجتماعي» .وتقترح إحدى الصحفيات حال يعتمد على التطبيق الفاعل للتربية اإلعالمية
والمعلوماتية ،وتقول« :إذا تم تعليم التربية اإلعالمية بشكل مناسب ،يمكننا أن نمنح العامة الحرية الكاملة في استخدام
اإلعالم ،ألنهم سيكونون قادرين على فك رموزه بأنفسهم .كما إن التربية اإلعالمية الصحيحة تمكن الفرد من االختيار
وممارسة حرية التعبير بأمان ...وأنا أعتقد أن الشعب الجزائري يحتاج إلى التربية اإلعالمية والمعلوماتية».
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 -6التحديات والفرص التي تواجه التربية اإلعالمية واملعلوماتية« :يجب أن تنتشر من البيوت إلى املدارس إلى اإلدارات
إلى احلكومة

في العنصر األخير نتطرق إلى أفكار الصحفيين ومشاعرهم تجاه التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وإمكانية أن ترى النور
في الجزائر .هنالك مبادرات بالتأكيد ،ولكنها تحتاج إلى تعزيز وعمل .وفيما يلي نلخص آراء الصحفيين في نقاط:
•قلة اهتمام العامة خاصة إذا تطلب األمر أن يدفعوا ماال.
•تبنت الجزائر االنتشار الواسع لإلنترنت والوصول إلى الشبكة مؤخرا ،ولذا فإن التربية اإلعالمية والمعلوماتية حديثة
بالنسبة لنا.
•ورش العمل ضرورة؛ ألننا نالحظ الكثير من األخبار المفبركة والدعاية التي تحتاج للتربية اإلعالمية والمعلوماتية.
•يجب نشر التربية اإلعالمية والمعلوماتية من المنازل إلى المدارس إلى اإلدارات إلى الحكومة.
•لم يحظ األفراد الذين يضغطون باتجاهها بالدعم الالزم للقيام بهذا النوع من التربية والتثقيف.
•هنالك الكثير من جهود التثقيف اإلعالمي غير الرسمية بسبب انتشار األجهزة المتنقلة.
•يجب أن تشكل التربية اإلعالمية والمعلوماتية أولوية في اإلستراتيجية الحكومية ،ويجب تعميمها على المدارس
والجامعات.
•ال توجد قوانين وتشريعات تتعلق باإلعالم الرقمي والمساحات الرقمية ،ويجب حل هذه المعضلة سريعا.
•تستخدم الحكومة اإلعالم للدعاية أحيانا ،ولهذا ال نتوقع تغيرا سريعا تجاه التربية اإلعالمية والمعلوماتية.
•نحن متخلفون قليال والسبب تاريخي يعود إلى عقد كامل من اإلرهاب الذي تركنا ممزقين بين الدعاية وخطاب الكراهية.
•هناك مخاوف حكومية ،والعامة تبنوا هذه التقنيات قبل الحكومة ،لذلك نحتاج إلى التربية اإلعالمية والمعلوماتية.
•تم اعتقال بعض النشطاء ألنهم تحدثوا عبر فيسبوك ،وتم كذلك تقويض الديمقراطية ،مما أدى إلى صعوبة تطبيق
التربية اإلعالمية والمعلوماتية.
•نحن ال نعرف الكثير عن التربية اإلعالمية والمعلوماتية كأفراد وصحفيين.
•كما إن إنشاء مؤسسات أو تجمعات أو ممارسة التفاعل االجتماعي صعب نوعا ما في الجزائر.
•وأخيرا نحن لم نلحق بالتكنولوجيا وتطوراتها فقد تبنيناها مؤخرا ،وأول ما تبنينا منها هو اإلعالم االجتماعي بوفرة
معلوماته.

التوصيات والدروس املستفادة
خالل شهر تقريبا من جمع المعلومات ،تعلمنا أن قطع المسافات لمقابلة الناس كان صعبا نوعا ما؛ فالوصول إلى اإلدارات
والمؤسسات قابلته عراقيل البيروقراطية ،مع إحساس برفض البحث الذي تنفذه جهات أجنبية ،وقد أخبرني صديق صحفي
قائال« :نحن كدولة نعتبر أن هنالك مؤامرة وراء كل مبادرة إعالمية أو اكتشاف ،ونعتبر أن المخترعات أو اإلعالم الغربيين
يرغبان بتدميرنا ،وهذا يجعل الدولة في حالة شك دائمة» .وبالفعل فقد الحظنا ذلك خالل لقاءاتنا مع المسؤولين الكبار ،كما
الحظنا توجهاتهم الرافضة ،وتعمدهم عدم إظهار كل شيء ،وبعض من قابلناهم رفضوا تسجيل المقابالت على شرائط
التسجيل ،وتطلب األمر وقتا طويال قبل موافقتهم على لقائنا؛ ألن الحكومة تراقب .من ناحيتنا يجب أن نعترف أننا التقينا
بمشاركين منحونا معلومات قيمة ،مكنتنا من جمع معلومات شاملة عن بيئة اإلعالم في الجزائر ،حيث فتح كثير منهم قلبه
وتابعنا خالل عملية البحث؛ فزودونا بمصادر لنتواصل معها ،وساعدونا على االنخراط في الوسط اإلعالمي.
ولإلجابة على سؤال البحث حول واقع التربية اإلعالمية والمعلوماتية؛ إننا نؤمن أن الدولة تملك الكثير من اإلمكانات،
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واألهم من ذلك أننا الحظنا بروز ثقافات إعالمية بين الشباب عبر مبادرات عظيمة الستخدام إعالم المواطن الحر .أما بالنسبة
للحكومة ونظام التعليم فيبدو أنهما ما زاال متأخرين قليال عن الركب ،مما يعيق الدور الذي يلعبه التدفق اإلعالمي في
المجتمعات ،حيث تميل الحكومة إلى الرقابة بدال من التنظيم وتقديم رؤية حول التوجيه واالستخدام اآلمن لإلعالم،
مما يهدد الديمقراطية وحرية التعبير .كما الحظنا قلة االهتمام بتطوير تعليم اإلعالم لدى المعنيين بذلك ،والحكومة،
ومسؤولي المؤسسات اإلعالمية ،الذين حددوا أنفسهم في «المدرسة القديمة» واكتفوا بالوسائل التكنولوجية األساس،
وربما يكون ذلك أحد األسباب التي تقف وراء التغيير البطيء في حقل التعليم .أما بالنسبة لإلعالميين فإن دوائر األبحاث
والتطوير يجب أن تأخذ مواقعها في المؤسسات ،ويشعرون أنهم محشورون بين رؤساء التحرير والحكومة ،وبين معرفتهم
األكاديمية التي توجههم إلى تحمل مسؤوليات وظيفتهم .ومن الواضح أن االحتجاج على مواقع التواصل االجتماعي واسع،
وكل شخص يعلم أنها سالح ذو حدين ،ولكن مع ذلك ال يبدو أن من أولويات المجتمع أن يبادر إلى السيطرة على المعلومات
وتحري دقتها .وقد بدأت مظاهر اإلعياء المعلوماتي تظهر بين الطلبة ،عبر تبنيهم غير النقدي للتكنولوجيا ،ويبدو أنهم
يسيطرون على وسائل اإلنتاج التكنولوجية ونشر األخبار ،وكشف الكاذب منها ،وغير ذلك .ولكن مقابالتنا معهم قد
أظهرت بعض التناقضات (لمزيد عن التربية اإلعالمية والمعلوماتية في الجزائر ،راجع (أبو القاسم وهاس ،)2018 ،على غرار
أنهم جميعا أوضحوا أن لديهم القدرة على تحديد الرسائل غير الموثوقة وتحليلها ،ولكنهم في معظم األحيان يعترفون
أنهم يستخدمون موقع «ويكيبيديا» ،وموقع «ويكي» العام ،في مشاريع أبحاثهم .وقد أجرينا بحثا على طلبة الجامعات
وقابلناهم ،وهم يتعلمون اإلعالم الجماهيري والدراسات اإلعالمية ،والتخصصات ذات العالقة ،ويعبرون عن حاجتهم إلى
التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وهذا يقودنا إلى االعتقاد بأن التخصصات األخرى غير اإلعالمية قد تحتاج للتربية اإلعالمية
والمعلوماتية كذلك .والجزائر أكثر ما تحتاج إليه اآلن هو التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،حيث دل على ذلك حجم اإلقبال
على هذا البحث وكثرة الذين اتصلوا بنا لنزودهم بالمعلومات حولها ،والحظنا تعطش من قابلناهم خالل البحث للتعرف
على المزيد ،وهذا يعني أن كافة األبواب مشرعة للتعاون والعمل في مجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،سواء على صعيد
الجامعات أم الوزارات أم المنظمات غير الحكومية.
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مقدمة
إن الحديث القائم حول العالقة بين التربية واإلعالم ليس بالجديد ،فقد أصبح اإلعالم محورا هاما من محاور العملية
التعليمية بعد أن أضحى التطور التكنولوجي مظهرا من مظاهر التكامل بين اإلعالم والتربية .وظهرت الحاجة إلى التربية
اإلعالمية في الوطن العربي بعد أن تم فقد السيطرة على البث المباشر للبرامج التلفزيونية ،واكتساح الثقافات األجنبية ،التي
ساعد في غزوها شبكة اإلنترنت ،مما أدى إلى تهديد كثير من الثقافات الوطنية.
فقد هيأ التطور الذي واكب تكنولوجيا االتصال خالل السنوات األخيرة من القرن الماضي ومطلع القرن الحالي الفرص
الالزمة النتشار وسائل اإلعالم بخطوات سريعة وفاعلة؛ فتحت الطريق أمام الفرد للمشاركة بمختلف األنشطة الثقافية
والتربوية واالجتماعية واالقتصادية .وكان للمؤسسة التعليمية والتربوية هدف في االنفتاح على وسائل اإلعالم ،كالصحف
والمجالت والتلفزيون واإلعالم الرقمي؛ بما يخدم حركة الوعي الفكري ،والتحليل النقدي للطلبة والمواطنين عموما.
وبسبب تركيز بعض وسائل اإلعالم على التسلية والترفيه والتشويق والجاذبية واإلثارة ،وجوانب أخرى تعيق عملية
التنمية ،فقد برز مفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وعال صوته بين الباحثين؛ كثورة تصحيحية إلعادة اإلعالم إلى مساره
الصحيح في مجتمعاتنا العربية.
ويكمن الهدف األساس للتربية اإلعالمية والمعلوماتية في إكساب الطلبة المعارف واألدوات ،وتمكينهم من مهارات
تحليل المحتوى ،والتفكير النقدي ،والمشاركة النقدية ،وإنتاج األفكار الجديدة والمعالجات ،وطرح النموذج الذي يتعلق
بالمجتمع وطبيعة حياة أفراده وتفكيرهم .إضافة إلى ذلك ،فإن التربية اإلعالمية والمعلوماتية تركز على المواطنة
والديمقراطية؛ إذ أنها تبني فهم المجتمع لدور وسائل اإلعالم فيه ،وتنمي المهارات األساس للتساؤل والمعرفة والتعبير
عن الذات في مجتمع ديمقراطي.
وكذلك فإن التربية اإلعالمية والمعلوماتية تسهم في بناء الفرد ،والمساعدة على إجادة استخدام وسائل اإلعالم،
وتشكيل ثقافة التفاعل معها ،وتنمية مهارات االبتكار واالتصال ،واالستقبال ،والتفسير ،والتحليل ،وتقييم النصوص
اإلعالمية ،وتدريس جميع صور التعبير الذاتي باستخدام تكنولوجيا اإلعالم .فالتربية اإلعالمية والمعلوماتية تشجع على
التأمل بالقيم الشخصية وحركة اإلصالح التربوي ،وتدمج التقنيات الحديثة في التعليم ،كما تشجع الحوار في قاعات
الدراسة وخارجها.
ومن هذا المنطلق ،أصبح من الضروري أن تهتم المؤسسات التعليمية والمجتمعية في فلسطين بالجوانب المجتمعية
المحيطة بالطالب والمواطن ،وأن يتضمن المنهاج الدراسي واألدلة التدريبية كل أنواع األنشطة التي تستهدف األفراد
والطلبة ،مع االهتمام في الوقت نفسه بقياس مدى تأثير وسائل اإلعالم في شخصياتهم وقدرتهم على فهم الرسالة
اإلعالمية التي يتعرضون لها بطريقة واعية وناقدة ،وهذا ما يتم ترجمته عبر مفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية.
وما دام هذا الحقل ينعكس على معارف األفراد وسلوكهم ،فال بد من الوقوف على واقعه في مؤسساتنا التعليمية
واألكاديمية والمجتمعية ،والتوجه نحوه؛ بهدف تعريف الطلبة وغيرهم وتدريبهم وتأهيلهم للتعرف على مفهومه
وأدواته ومهاراته وأخالقياته.

منهجية الدراسة وأدواتها:
منهجية الدراسة هي الوسيلة أو الطريقة التي تؤدي إلى تحقيق األهداف الرئيسة ،وتحدد إجراءاتها ،منذ بدايتها
وحتى نهايتها ،ومنها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل والتفسير في ضوء األدبيات السابقة التي تتعلق
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بموضوع الدراسة.
ولتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على أسئلتها ،استخدم الباحثان المنهج الوصفي الذي يساعد في وصف الظاهرة،
وتحليل بياناتها ،وتفسير العالقات بين متغيراتها .وقد وظف الباحثان لذلك مصدرين من مصادر جمع المعلومات؛ فإلى
جانب المصادر الثانوية؛ كالكتب والدراسات ومواقع اإلنترنت ،تم استخدام المصادر األولية ،التي تشمل:
أوال :االستبانة التي تتضمن ثالثة محاور ،هي :الوعي واإلدراك ،وتقييم دور المؤسسة التعليمية ،والمشاركة في وسائل
اإلعالم ومحتوياتها.
ثانيا :المجموعات البؤرية المركزة لطلبة المدارس والجامعات.
ثالثا :المقابالت مع صانعي القرار ،ومؤسسات المجتمع المدني ،وممثلين عن المؤسسات األكاديمية ووسائل اإلعالم.

مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع البحث من تالميذ المدارس وطلبة الجامعات الذين تتراوح أعمارهم بين  14عاما و 30عاما ،وتم اختيار
عينة عشوائية قصدية ،تم تقسيمها حسب التدريب الذي تلقاه كل طالب في التربية اإلعالمية والمعلوماتية .وبلغ عدد
أفراد عينة الدراسة أربعين تلميذا وتلميذة من المدارس ،ومثلهم من طلبة الجامعات .إضافة إلى المسؤولين وصانعي القرار،
وممثلين عن المؤسسات التربوية واألكاديمية اإلعالمية ،ومؤسسات المجتمع المدني.

نتائج الدراسة:
أوال :النتائج الرئيسة للبحث الكمي
نتائج العينة

 -1حاز متغير الوسيلة اإلعالمية األكثر متابعة ،وهي اإلعالم االجتماعي ،على أعلى تقدير ،بنسبة  ،% 65وحل التلفاز في
المرتبة الثانية بنسبة  ،% 35وعدا ذلك ال يوجد تكرار ألي وسيلة إعالم أخرى .وجاءت هذه النتيجة حسب إجابات
المبحوثين من طلبة الجامعات .أما تالميذ المدارس ،فكانت نسبة متابعتهم لوسائل اإلعالم االجتماعي  ،% 58وللتلفاز
بنسبة  ،% 42مما يدلل على أهمية بالغة لهاتين الوسيلتين في حياتهم اليومية ،فضال عن كونهما من الوسائل
المرئية والمسموعة في نفس الوقت ،ما قد يسهل على الفرد استقبال الرسالة وفهمها ،وهذا ما لم يتوفر في كل من
الصحف واإلذاعة.
 -2يتابع  % 30من طلبة الجامعات المحتوى الترفيهي ،وبنسبة مماثلة للمحتوى االجتماعي ،وتليهما المحتويات السياسية
بنسبة  .% 27.5أما تالميذ المدارس ،فإن ما نسبته  % 38يتابعون المحتوى الترفيهي ،يليه المحتوى السياسي
بنسبة  .% 22.5ويعزو الباحثان هذه النتيجة للظروف االستثنائية في حياة الفرد الفلسطيني ،واهتمام كافة شرائح
المجتمع الواسع بالقضايا السياسية ،على اختالف أعمارهم ،ودون استثناء لتالميذ المدارس وطلبة الجامعات .أما
متابعة المحتوى الترفيهي ،فإن األمر يرتبط بميول الطلبة نحو هذه المواضيع وأعمارهم من جهة ،وطبيعة وسائط
التواصل االجتماعي والتلفاز؛ باعتبارهما األكثر قدرة على توفير هذا المحتوى من جهة أخرى.
 -3توضح نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية لواقع التربية اإلعالمية والمعلوماتية في المدارس هي درجة عالية بنسبة ،% 79
وكذلك بنسبة مماثلة في محوري الوعي والتحليل بنسبة  ،% 80ودور المدرسة في التربية اإلعالمية والمعلوماتية بواقع
 ،% 80وحل أخيرا محور المشاركة الذي جاء بتقدير متوسط ،وبنسبة مئوية قدرها  .% 75أما بخصوص الجامعات ،فقد
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أظهرت النتائج أن الدرجة الكلية ذات تقدير متوسط بنسبة  ،% 74بينما المحور األول؛ الوعي والتحليل فجاءت درجة
تقديره عالية بواقع  ،% 78أما درجة تقدير المحور الثالث فكانت متوسطة بنسبة .% 71
نتائج احملور األول :الوعي والتحليل

يتابع  % 75من تالميذ المدارس أكثر من وسيلة إعالمية للحصول على الخبر والمعلومة ،ويعتمد  % 78منهم على
أكثر من مصدر إعالمي للحصول على المعلومات واألخبار ،ويعتقد  % 79أنهم قادرون على التفريق بين المعلومة الصحيحة
والملفقة .بينما يذكر % 81من طلبة الجامعات أنهم يعملون على التأكد من صحة المعلومة والخبر( .انظر الملحق رقم)3
كما يعتقد  % 82منهم أنهم يملكون المهارات الالزمة لتحليل المعلومات التي يحصلون عليها من وسائل اإلعالم
المختلفة وتقييمها .ويرى  % 82منهم أنهم يمتلكون المهارات الالزمة لتحليل المعلومات وتقييمها.
ونستنتج من هذه المعطيات أن الطلبة واعون بآليات التعامل مع وسائل اإلعالم ،وفهم محتواها ،والتمييز بين المعلومة
الصادقة والملفقة ،إضافة إلى قدرتهم على البحث عن المعلومة في أكثر من موقع أو وسيلة إعالمية؛ للتأكد من صدقية
مصدرها ،وصحة محتواها ،عدا عن قدرتهم وجرأتهم على مناقشة الرسائل اإلعالمية الموجهة لهم مع األهل واألصدقاء.
(انظر الملحق رقم )4
ويرى الباحثان أن هذه النتائج تحوي داللة إيجابية تجاه التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،التي تمنح الطلبة المعرفة
وآليات اختيار الوسيلة اإلعالمية الصادقة ،وتعمل على صقل شخصياتهم ،وتأسيس حياتهم المستقبلية بحيث يكونون
قادرين على التعبير عن آرائهم ،ومناقشة القضايا العامة ،كما إنها تحد من تأثير اإلعالم السلبي على توجهاتهم وميولهم
المستقبلية ،وتجعل منهم إيجابيين وفاعلين في مجتمعاتهم ،خاصة في ظل الظروف االستثنائية التي يعيشها المجتمع
الفلسطيني ،ومحاولة االحتالل اإلسرائيلي التأثير على الهوية والثقافة الوطنية الفلسطينية بكل الطرق ،ومن أهمها اإلعالم؛
عبر الرسائل المسمومة التي يبثها في أوساط مجتمعنا .لذلك هنالك حاجة ماسة لالهتمام بضرورة تعميم مفهوم التربية
اإلعالمية والمعلوماتية ومبادئها ،والوعي بها ،خاصة في أوساط تالميذ المدارس الذين هم الشريحة األكثر عرضة لتأثير
وسائط التواصل االجتماعي.
كما بينت النتائج أن لإلعالم أثرا إيجابيا على سلوك الطلبة ،حيث يعتقد  % 92من تالميذ المدارس أن اإلعالم بصورة
عامة قد ترك أثرا إيجابيا على سلوكهم ،في حين بلغت هذه النسبة بين طلبة الجامعات  ،% 83مما يدل على قدرة الطلبة
على التفريق بين ما هو جيد ورديء ،أو ما هو مفيد وضار لهم .كما يملك  % 78منهم القدرة على مناقشة المعلومات التي
يتم نشرها على مواقع التواصل االجتماعي ،بينما عبر  % 80من تالميذ المدارس عن قدرتهم على مناقشة أهاليهم حول
المعلومات التي تصلهم عبر هذه المواقع.
نتائج احملور الثاني :دور املدرسة يف التربية اإلعالمية واملعلوماتية

أثبتت نتائج الدراسة أن  % 88من التالميذ يكلفهم معلموهم بالبحث عن مواضيع عبر شبكة اإلنترنت ،مما يدل على
التفاعل بين المدرسين والتالميذ ،ويشجع على البحث العلمي ،والتأكد من المعلومة .كما أكد  % 83منهم أنهم يحصلون
على إرشاد من المعلمين حول المواقع المفيدة لهم ،في حين يذكر  % 85منهم أن المدرسة تشجعهم على إنتاج محتويات
إعالمية خاصة خالل الفصل الدراسي.
وفي الوقت الذي يرى فيه  % 70من التالميذ أن المعلم في الصف يناقش موضوعات حول اإلعالم ،يشير % 75منهم
إلى أن المدرس يناقشهم في المحتويات اإلعالمية .ورغم أن هذه النتيجة تعبر عن فعل يشترك فيه كل من المعلم
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والتلميذ في المدرسة ،إال أن األمر يتطلب تركيزا أكبر ،وتدخالت موجهة من المدرسين في الصف( .انظر الملحق رقم .)5
نتائج احملور الثالث :املشاركة والتفاعل الرقمي

لقد حصل هذا المحور على درجة تقدير متوسطة ،بنسبة مئوية مقدارها  ،% 75في حين عبر  % 81من تالميذ المدارس
عن أنهم يشاركون في اإلذاعة المدرسية ،و % 86ذكروا أنهم يتشاركون مع المعلم في الصف في إبداء الرأي ،في حين أكد
 % 84منهم على التعاون بين الزمالء في مناقشة المحتويات اإلعالمية ،بينما شكك  % 40بمصداقية المعلومات المنشورة
على المواقع اإللكترونية .وهناك بعض الفقرات التي دلت على تدني درجة استخدام وسائل اإلعالم ،إذ ذكر % 73منهم
أنهم نشروا خبرا أو صورا أو فيديوهات مختلفة على اإلنترنت ،أو أي وسيلة إعالم .ويعزى ذلك إلى أن استخدام هذه الوسائل
يحتاج إلى المعرفة التقنية في كيفية استخدام التالميذ لها ،وفيهم نسبة قد تجهلها.
كما يعتقد قرابة  % 50منهم أنه ليس هناك أمان في إرسال المحتويات الخاصة؛ كالصور ،عن طريق وسائل التواصل
االجتماعي .وهذا مرده إلى خوف هؤالء الطلبة من إنتاج مواد إعالمية ومشاركتها بشكل واسع عبر وسائط التواصل االجتماعي؛
لغياب الخصوصية ،وفقدان األمان الرقمي ،والخشية من سرقة الحساب ،أو التنمر اإللكتروني أو االبتزاز( .انظر الملحق رقم .)6
أما فيما يتعلق بطلبة الجامعات ،فنجد أن درجة تقديره متوسطة ،وبنسبة مئوية قدرها  ،% 71حيث يرى  % 81من
الطلبة أنهم يميزون الرسائل اإلعالمية المفبركة أو المشبوهة ،ويحذرون محيطهم منها ،ويعتقد  % 78من المبحوثين أنهم
يستفيدون من الهاتف الذكي في إنتاج المعلومات ونشرها ،وبالتالي فإن  % 72منهم يعتقدون أنهم قادرون على تقديم
محتويات إعالمية إيجابية عبر وسائل اإلعالم الحديثة .وعلى النقيض ،نرى أن الطلبة ال يستخدمون كثيرا وسائل اإلعالم
في مواضيع اجتماعية أو عامة تهم المجتمع ،أو في إثارة أي من هذه المواضيع ،وهذا ما دلت عليه الفقرات« :هل استخدمت
أيا من وسائل اإلعالم في التحشيد والمناصرة»؟ بنسبة  ،% 60و«هل تقوم برصد األحداث والظواهر في محيطك وتنشرها
رقميا»؟ بنسبة .% 58
وقد أشار ما نسبته  % 84إلى أن الحكومة تمارس رقابة على اإلنترنت ،ويعتقد  % 73منهم أن هذه الرقابة تحد من إبداء
الرأي بحرية وشفافية ،ومن ممارسة الديمقراطية ،أو نشر المحتوى اإلعالمي بموضوعية ومصداقية.
ويدرك  % 83من طلبة الجامعات أنهم يملكون الوعي والمعرفة بالتنمر اإللكتروني ،ويعي  % 70منهم مفهوم خطاب
الكراهية ،والتحريض والعنف( .انظر الملحق رقم )7
نتائج الفروقات يف املتغيرات الدميغرافية

أ .أثبتت نتائج الدراسة تفوق تالميذ المدارس الذكور على اإلناث في محور المشاركة.
ب .برزت فروقات بين فئتي العمر في الدرجة الكلية ومحور دور المدرسة في التربية اإلعالمية والمعلوماتية لصالح الفئة
العمرية الثانية.
ت .هنالك فروقات ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ،وذلك لصالح قطاع غزة.
ث .هنالك فروقات ذات داللة إحصائية بين فئتي الحالة التدريبية في الدرجة الكلية ،والمحاور بين الطلبة الذين حصلوا على
تدريب عن غيرهم ،وذلك لصالح الفئة التي تلقت التدريب.

ثانيا :نتائج املجموعات البؤرية:
 -1برز توافق بين نتائج المسح باستخدام االستبانة ونتائج المجموعات البؤرية ،بحيث كانت إجابات الطلبة شبه متقاربة،
مع اختالف بسيط في بعض النقاط والفقرات.
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 -2أهم وسيلة إعالم واتصال يستخدمها الطلبة هي وسائط التواصل االجتماعي ،خاصة فيسبوك ،إذ أن الكثير منهم
يجدون فيها أهم وسيلة للتواصل .وبرر معظم الطلبة ذلك بتوفر الهاتف الذكي في كل وقت ،مما يتيح لهم تصفح
اإلنترنت متى ما يشاؤون ،ويسهل عليهم الوصول إلى الخبر والمعلومة ،وهي ميزة ال تتوفر في وسائل اإلعالم التقليدية
كالتلفاز والصحف .ولكن في المقابل ،يدرك الطلبة أن وسائل اإلعالم الحديثة ليست موثوقة كليا ،من حيث المصدر
والمضمون ،على نقيض الوسائل التقليدية التي تشتمل على مساحات واسعة من التحليالت والتقارير المناسبة لفهم
الرسالة اإلعالمية.
 -3أكثر المواضيع اإلعالمية متابعة هي المواضيع الترفيهية ،سواء البرامج التلفزيونية أم تصفح وسائل التواصل
االجتماعي.
 -4يؤكد العديد من الطلبة قدرتهم على التمييز بين السلبي واإليجابي ،وبين الصادق والملفق من محتويات وسائل اإلعالم
المختلفة ،باالطالع على عدة مؤشرات لذلك؛ مثل مصداقية الموقع اإللكتروني وسمعته ،وسمعة الكاتب أو الصحفي
ومهنيته ،كما إنهم يعتمدون على أكثر من مصدر للحصول على المعلومة؛ بغية التأكد من صحتها.
 -5وفيما يتعلق بتعريف مفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،فقد تنوعت اإلجابات ،التي يدور جميعها حول المعنى
الصحيح للمفهوم ،ومنها :التمييز بين األخبار الصادقة والملفقة ،والتحقق من المعلومة من أكثر من مصدر ،وتحليل
المعلومة ،وعدم استقبال أي معلومة دون تفكير فيها ،أو أخذها مسلمة من المسلمات ،والتفكير بالمعلومة بعقلية
ناقدة .وتبين من تلك اإلجابات أن تعريف الطلبة لمفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية يغفل عنصرا هاما ،أال وهو
عنصر المشاركة وإنتاج المحتويات اإلعالمية ،وهذا يدعو للتركيز عليه عبر ورش التدريب والتثقيف.
 -6رغم وجود المالحظة السابقة فيما يتعلق بعنصر المشاركة وإنتاج المحتويات اإلعالمية في تعريف التربية اإلعالمية
والمعلوماتية ،إال أن نتائج المجموعات البؤرية تظهر استخدام الطلبة الجيد لوسائل اإلعالم داخل المدرسة؛
كاستخدامهم اإلذاعة المدرسية ومجلة الحائط ،عدا عن وجود إذاعة خاصة ليوم واحد في المدارس للطلبة الذين
حصلوا على دورة تدريبية في التربية اإلعالمية والمعلوماتية .والالفت في هذا الخصوص ،أن هؤالء الطلبة يستخدمون
هذه الوسائط في التطرق لبعض المشاكل االجتماعية والتعليمية التي تهم المجتمع بشكل عام؛ كالزواج المبكر،
والنظافة ،والمحافظة على التراث ،وإجراء المقابالت ،والحفاظ على الصحة ،وغيرها من المواضيع.
وإلى جانب كل ذلك ،لمس الباحثان خالل نقاشات المجموعات البؤرية فروقات بين الطلبة الذين تلقوا تدريبات على
التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وأولئك الذين لم تتح لهم الفرصة لذلك ،سواء فيما يتعلق بالفهم والوعي ،أم بإنتاج مواد
إعالمية ،وكذلك بالمشاركة في النقاش الذي كان يدور في المجموعات .وهذا يعني أن تنفيذ التدريبات في مجال التربية
اإلعالمية والمعلوماتية في المدارس والجامعات كان ذا أثر إيجابي ومؤثر.

ثالثا :نتائج املقابالت
تظهر المقابالت وجود إدراك متزايد لدى القائمين على مؤسسات التعليم واإلعالم والمجتمع المدني بأهمية التربية
اإلعالمية والمعلوماتية ،والعمل على تعميمها؛ لرفع مستوى وعي الطلبة واإلعالميين والجمهور حول كيفية التعامل مع
وسائل اإلعالم والتفاعل معها.
ويؤكد هؤالء على أن نقطة االنطالق األساس في مجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية تتمثل في االتفاق على المعالم
األساس لهذا الحقل المعرفي من أجل تأطيره ،وتكريس مفاهيمه وتعميم فوائده.
ويشيرون إلى وجود تجربة هامة في فلسطين في حقل التربية اإلعالمية والمعلوماتية يمكن االرتكاز عليها ،مع أنهم
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يدركون أن التحدي الرئيس أمام تعميم هذا الحقل ونشره يتمثل في غياب إستراتيجية وطنية بشأنه.
 -١املؤسسات األكادميية:

أظهرت المقابالت مع ممثلي المؤسسات األكاديمية أن واقع التربية اإلعالمية والمعلوماتية في الجامعات الفلسطينية
لم يصل بعد إلى المستوى المنشود ،وأن كافة الجامعات ،وكليات اإلعالم فيها ،تفتقر إلى تدريس مساق أو منهاج مستقل
حول التربية اإلعالمية والمعلوماتية.
ويؤكد رئيس قسم اللغة العربية واإلعالم في الجامعة العربية األميركية؛ د .عماد أبو حسن ،على أهمية اإلعالم باعتباره
أرضية لكثير من التخصصات ،سواء أكانت علوما إنسانية أم طبيعية ،ويشير إلى أن اإلعالم ليس محركا أو موجها أو مؤثرا
فحسب ،بل صانع ثقافة وقيم وحضارة ورأي عام.
ويذكر أن التربية اإلعالمية والمعلوماتية تفرض نفسها على الجيل الجديد ،خاصة في ظل ما يتعرض له من معلومات
كثيرة قد تشتت فكره ،وأحيانا تؤدي به إلى انحرافات خطيرة .ويبين أن من شأن تدريس التربية اإلعالمية والمعلوماتية أو
التدريب عليها وفق أسس علمية صحيحة ،تأهيل طلبة قادرين على فهم وسائل اإلعالم ورسائله وتحليلها ،وبالتالي تخريج
طلبة مؤهلين إلدارة شؤونهم.
ويوضح أبو حسن أن القسم قرر تدريس مساق التربية اإلعالمية والمعلوماتية ابتداء من العام الدراسي التالي؛ لذا فإن
الجهود تنصب حاليا على إعداد مساق تعليمي ،سيكون اختياريا لمدة فصلين ،على أن يصار إلى اعتباره مساقا إجباريا بعد
ذلك.
ويؤكد على أهمية أن يكون تدريس التربية اإلعالمية والمعلوماتية وتدريبها وفق أسس علمية صحيحة محكومة
بقواعد علمية ،ومحاطة بسياج منظومة أخالقية قادرة على صناعة أفكار وتقديمها بشكل يؤهل طلبة اإلعالم ليكونوا أحرارا
وجريئين ،وبالتالي يساهمون في مساعدة مجتمعهم على الخروج من مآزقه وأزماته .ويذكر أنه ال ينبغي تطوير سياسات
التربية اإلعالمية والمعلوماتية في عزلة عن المواطنين ،بل يجب وضعها في إطار أوسع ،وأن يتم النظر إليها على اعتبارها
حافزا لفاعلية السياسات األخرى ذات الصلة التي قد تشمل الشباب ،والسياسات الثقافية والتعليمية وغيرها.
ويتطرق د .أبو حسن إلى العديد من النشاطات والفعاليات التي تنفذها الدائرة ،وتتضمن أهدافا تتعلق بالتربية
اإلعالمية والمعلوماتية ومواضيعها ،كدورات تحليل اإلعالم ،ووسائط التواصل االجتماعي ،والتنمية اإلعالمية ،واإلعالم
والمجتمع ،وغيرها.
ويربط رئيس معهد اإلعالم العصري في جامعة القدس؛ د .نادر صالحة ،وسائل اإلعالم بقطاعات التنمية البشرية
والمادية بقوله« :يشكل اإلعالم قاعدة مهمة لكافة هذه القطاعات ،وبالتالي فإن فهم رسائله وتحليلها ،واإلبداع في إعداد
المحتوى ،يتطلب تأسيس منظومة مهنية وعلمية حقيقية وناضجة في حقل التربية اإلعالمية والمعلوماتية» .ويؤكد على
أهمية االهتمام بشريحتي األطفال والشباب عبر التدريب الالمنهجي؛ لتأسيس انطالقة جدية ومتينة في هذا الحقل
المعرفي ،خاصة أن هاتين الشريحتين هما اللتان تستخدمان وسائط التواصل االجتماعي بشكل واسع.
ويتطرق إلى بعض الفعاليات التي ينفذها المعهد والجامعة في موضوعات ذات عالقة بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية،
فيبين أن الهدف من ذلك يكمن في رفع مستوى المعرفة والوعي بشأن طبيعة التعامل مع وسائل اإلعالم ،وكيفية تحليل
مضامينها ورسائلها ،إلى جانب مساءلة هذه الوسائل فيما يتعلق بالكثير من القضايا التي تهم المجتمع.
ويشير إلى أن المعهد باشر عام  2012بالتثقيف اإلعالمي والمعلوماتي عبر سلسلة من المشاريع التي هدفت لتعزيز
العدالة وسيادة القانون باستخدام وسائل اإلعالم الحديثة .وفي عام  2013ساهم المعهد بتنفيذ مشروع شمل تدريب 30
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شابة وشابا من الفئات غير المحظوظة في القدس الشرقية؛ ليصبحوا «صحفيين مواطنين» ،علما أن كثيرا منهم لم يتموا
دراستهم.
وشدد د .صالحة على ضرورة أن يمتلك القائمون على تعميم هذا الحقل ،المؤهالت المهنية والمعرفية الواسعة ،ويشير
إلى أن المطلوب في ثالثية البيانات والمعلومات والمعرفة ،توفر القدرات والمؤهالت الكبيرة والمهنية ،وإال لن نصل إلى
المطلوب من تعميم مفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية وأسسها ومبادئها.
من جهتها ،تشدد ُسليكة القاضي؛ رئيس قسم اإلعالم في جامعة الخليل ،على أهمية التربية اإلعالمية والمعلوماتية في
خلق جيل واع بحقوقه وتطلعاته وقضايا مجتمعه .وتؤكد على أهمية تعميم هذا النوع من المعرفة بشكل أكثر فاعلية عبر
استخدام إستراتيجية من أسفل ألعلى ومن أعلى ألسفل ،موضحة أن طريقة «من أسفل ألعلى» هدفها التأكد من إلقاء الضوء
على احتياجات الجمهور ،خاصة النساء والشباب والفئات المهمشة ،وتلبية تلك االحتياجات ضمن برامج فاعلة .أما بشأن «من
أعلى ألسفل» ،فالهدف يتمثل بإمكان تطبيق العملية في كافة المراحل التعليمية :االبتدائي والثانوي والعالي ،والرسمي وغير
الرسمي.
وتشير القاضي إلى أن التربية اإلعالمية والمعلوماتية ليست أداة رقابة ،بل منصة لتطوير مهارات التفكير النقدي ،وخلق
رسائل مضادة للخطاب الذي ينتج الكراهية والعنصرية والتحريض والعنف .وتركز على ضرورة ابتكار األدوات المناسبة التي
تهدف إلى توفير الموارد ألساتذة الجامعات كي يستخدموها في تدريس التربية اإلعالمية والمعلوماتية في المؤسسات
العامة والخاصة.
وحول مدى اهتمام القسم بمفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،توضح القاضي أن القسم نفذ بعض النشاطات التي
تندرج في إطار هذا المفهوم الحديث ،ومنها دورات تدريب في األمن اإللكتروني ،وتأثير اإلعالم الجديد ،وكيفية استخدام
وسائط التواصل االجتماعي في العمل اإلعالمي.
وتؤكد على ضرورة أن تكون مناهج الصحافة واإلعالم في الجامعات متجذرة في النظريات والمفاهيم ومهارات التربية
اإلعالمية والمعلوماتية .وتطالب الجامعات باإلسراع في وضع خطة واضحة للتعامل مع التربية اإلعالمية والمعلوماتية وفق
أسس منهجية منظمة ،لالرتقاء بالطلبة ،والمساهمة في تخريج أجيال قادرة على فهم المحتوى اإلعالمي ورسائله ،حتى
يكونوا قادرين على خدمة مجتمعهم ورقيه.
وتوصي القاضي بأهمية تدريب طلبة الجامعات على مهارات تحليل الشبكات االجتماعية ،والبحوث في مجال اإلعالم
الرقمي ،وكفاءات التعامل مع البيانات ،إضافة إلى ديمومة التواصل في األنشطة المتعلقة بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية.
ويعبر نقيب الصحفيين الفلسطينيين؛ ناصر أبو بكر ،عن سعادته وفخره بما تقوم به «بياالرا» من االهتمام بحقل التربية
اإلعالمية والمعلوماتية ،قائال« :هذه المبادرة الريادية ستسهم في نشر مبادئ هذا الحقل وتطبيقاته ،وتكريسه لدى شرائح
المتعلمين واإلعالميين والمواطنين عموما» ،ويضيف« :النقابة على استعداد تام للمشاركة الدائمة مع «بياالرا» والمؤسسات
اإلعالمية والمجتمعية والتعليمية ذات العالقة؛ إلطالق مبادرة وطنية تتعلق بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية».
ويؤكد أبو بكر على أهمية التربية اإلعالمية والمعلوماتية لما تمثله من ركيزة إستراتيجية للوعي والرقي المجتمعي
والمؤسسات كافة ،ويتابع« :يشكل االهتمام بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية قاعدة لفهم أفضل ،وتحليل أعمق للمحتوى
اإلعالمي ،خاصة في ظل التطور الهائل في المعلومات ووسائط التواصل االجتماعي».
ويشير إلى أن السعي لتطوير حقل التربية اإلعالمية والمعلوماتية يحتاج إلى خبراء ،حيث أن عدد المؤهلين للتدريب
فيه يكاد يكون قليال عربيا ،وبالتالي فإن وجود مدربين ومدرسين مؤهلين ،من شأنه أن يؤسس انطالقة متينة وسليمة
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تضمن الخروج بنتائج جيدة ومؤثرة في هذا الحقل.
ويرى أبو بكر أنه ال يمكن للتربية اإلعالمية والمعلوماتية أن تحقق أهدافها المنشودة في ظل مساقات إعالم ومناهج
ضعيفة في كلياتنا وجامعاتنا .ويؤكد أن وجود المساقات الحديثة والمتجددة من شأنه رفد هذا الحقل المعرفي الجديد
والهام بكل ما هو مفيد ومتميز .ويدعو إلى مراجعة التشريعات والقوانين التي تتعلق باإلعالم ،والعمل على تطويرها ،مما
سيسهم في رفد التربية اإلعالمية والمعلوماتية بطاقة فاعلة نحو االنتشار والتأثير.
ويرى عالء حنتش ،وهو صحفي وباحث إعالمي ،أن االهتمام بحقل التربية اإلعالمية والمعلوماتية أصبح ضرورة ملحة
جدا على الساحة الفلسطينية ،خاصة في ظل الصراع مع االحتالل ،وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من دعاية ورسائل
مسمومة تبثها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ،إلى جانب انتشار األخبار والرسائل اإلعالمية الكاذبة ،وتمدد تقنيات وسائط
التواصل االجتماعي ،حتى باتت بين يدي األطفال والشباب.
ويذكر حنتش أنه ال بد من إدراج التربية اإلعالمية والمعلوماتية في المنهاج اإللزامي للمدارس ،بدءا من الصف األول،
ويقول« :ال بد من اعتبار ذلك شكال أساسا من أشكال التثقيف ،وأن يكون التركيز على التمارين العملية ،وليس على
النظريات فحسب ،وعلى تشجيع األطفال على طرح األسئلة ،وليس االكتفاء بالحفظ».
ويعتبر أن الوعي بمهارات التربية اإلعالمية والمعلوماتية في فلسطين يشهد تقدما متزايدا ،ويطالب بضرورة اإلسراع
في تعميم مهاراتها على أفراد المجتمع؛ ألن من شأن ذلك خلق جيل قادر على ممارسة الحقوق اإلنسانية األساس ،خاصة
حريتي اإلعالم والتعبير ،والقدرة على التعاطي مع المحتوى اإلعالمي بعين ناقدة.
وعالوة على ما تقدم ،فقد أجمع كافة من قابلناهم على جملة عوامل قد تشكل عوائق وتحديات أمام نشر مفهوم التربية
اإلعالمية والمعلوماتية في فلسطين ،أهمها :محدودية الوعي واإلدراك بأهمية هذا الحقل ،وقلة اإلمكانات ،وضعف فرص
التمويل والتحديث ،وصعوبة دمج تقنيات المعلومات واالتصال بالمنظومة التربوية والتعليمية ،وعدم مواكبة المناهج
والمساقات لمتطلبات العصر وتحدياته ،وقلة التمويل ،وضعف تأهيل المعلمين والمدربين في هذا الحقل.
كما يوصون بعدة تدخالت يمكن أن تساعد في نشر مفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية في فلسطين ،وأهمها:
تعميم تجربة «بياالرا» على مؤسسات تعليمية ومجتمعية واسعة ،ومراجعة التشريعات والقوانين التي تتعلق باإلعالم
والعمل على تطويرها ،وضرورة تبني وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تدريس التربية اإلعالمية والمعلوماتية في
كافة مدارس الوطن وجامعاته.
 -٢مؤسسات املجتمع املدني

تلعب منظمات المجتمع المدني دورا هاما وحيويا في المجتمعات ،وهي على صلة مباشرة وإيجابية بحقل التربية
اإلعالمية والمعلوماتية ،وتعتبر هذه المؤسسات من أهم األطراف ذات الصلة بنشر مفهومها ومهاراتها وأدواتها
وأخالقياتها؛ لقدرتها على خلق مشاركة حقيقية ،وتفاعل قوي بين المستفيدين ،عالوة على أنها «الجسر» الذي يربط
المجتمع بالحكومة ،فتشكل حلقة الوصل بينهما.
وتزداد أهمية التربية اإلعالمية والمعلوماتية لدى هذه المؤسسات ،خاصة في الظروف االستثنائية ،وتعدد قنوات
االتصال والبث اإلذاعي والتلفزيوني ،التي ال تمكن السيطرة عليها .وقد فرض هذا الواقع ضرورة التركيز ،ووضع قواعد وآليات
تتضمن أساليب التعامل مع هذا الكم الهائل من المحتويات اإلعالمية ،خاصة لدى شريحتي األطفال والشباب ،بهدف
سالمة البناء القيمي واألخالقي ،والموروث الثقافي للمجتمع .وفي حال تم ترك األمر دون اهتمام أو تدخل أو عالج ،فإن اآلثار
السلبية ،والمخاطر ،ستحدق بسالمة األجيال الجديدة ومستقبلها ،خاصة في ظل ما نشهده من حاالت التطرف والتعصب،
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وخطاب الكراهية والتحريض في مجتمعاتنا.
ومن هذا المنطلق ،فإن معطيات العديد من العاملين في هذه المؤسسات ومواقفهم ستمنحنا صورة واضحة لواقع
التربية اإلعالمية والمعلوماتية في فلسطين ،والدور الذي تقوم به هذه المؤسسات لنشر هذا المفهوم ،وبث المعرفة والوعي
لكافة شرائح المجتمع.
ويتفاوت اهتمام هذه المؤسسات ونشاطاتها في نشر التربية اإلعالمية والمعلوماتية من مؤسسة ألخرى ،فبعضها
عمل بشكل غير مباشر على بعض مكونات التربية اإلعالمية والمعلوماتية وعناصرها ،وإن تم ذلك بمسميات مختلفة؛ مثل
التثقيف اإلعالمي ،أو محو األمية اإلعالمية .في حين عمل بعضها مع فئتي األطفال والشباب ،ومنها ما يعمل مع األسر
والنساء ،بينما تمثلت تدخالت مؤسسات أخرى في تدريب المعلمين .وفي الجانب اآلخر ،هناك مؤسسات لها نشاطات
مباشرة ،وتدخالت واضحة ودائمة في مجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية؛ تعمل على التعريف بالمفهوم ،والتدريب في
القضايا والتطبيقات واألخالقيات التي تتعلق به.
وقد قام فريق البحث بإجراء مقابالت مع المسؤولين والعاملين في العديد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني،
للحديث عن التربية اإلعالمية والمعلوماتية؛ ليخرج بجملة من المعطيات والنتائج.
«بياالرا»
تعد الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب «بياالرا» من مؤسسات المجتمع المدني الرائدة في مجال التربية
اإلعالمية والمعلوماتية في فلسطين ،إذ تعمل على تفعيل الشباب الفلسطيني الذين تتراوح أعمارهم بين  13و 25عاما،
وتمكينهم ،وتزويدهم بالمهارات واألدوات الالزمة التي تمكنهم من مناقشة قضاياهم واحتياجاتهم وحقوقهم.
وكانت «بياالرا» من المؤسسات السباقة في العمل على التربية اإلعالمية بمفهومها الحديث ،حيث بدأت مسيرتها في
هذا المجال منذ عام  ،1998بتنفيذ أنشطة إعالمية ،وورش عمل في أكثر من خمسين مدرسة ،في قطاع غزة والضفة الغربية،
بما فيها القدس.
وقد أطلقت «بياالرا» مشروع التربية اإلعالمية والمعلوماتية عام  ،2014بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي في حينه،
وبدعم من أكاديمية «دويتشه فيله» األلمانية ،فجاء هذا المشروع اإلعالمي المدرسي ليزيد من فاعلية الطلبة ،ويحولهم من
ٍ
قوة ساكنة إلى قوة فاعلة ،تسهم في لفت النظر للقضايا التي تهمهم ،مما يعني ضمان فاعليتهم في مجتمعهم .وقد تطور
المشروع إلى تدريب معلمين في بعض المدارس؛ ليتمكنوا من القيام بدور المتابعة والدعم واإلشراف على طلبة المشروع.
وتهدف هذه النشاطات إلى تزويد الطلبة بمهارات إعالمية تمكنهم من التعبير عن أنفسهم بشكل أفضل عبر وسائل
اإلعالم المدرسية ،التي تتمثل بمجلة الحائط واإلذاعة الصباحية بشكل خاص ،وزيادة وعيهم حول كيفية التعامل مع كافة
وسائل اإلعالم ،بما فيها التلفزيون ،واإلذاعة ،والموسيقى المسجلة ،والصحافة ،وكذلك وسائل التواصل الرقمي؛ بما يتماشى
مع مفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية وأهدافها التي تتمثل بتمكين الشباب من الوصول ألنماط مختلفة من وسائل
اإلعالم ،وتحليلها ،وتقييمها .كما تعمق التربية اإلعالمية والمعلوماتية فهمهم لمدى تأثير الرسائل اإلعالمية على الثقافة
والمجتمع ،وبالتالي تقدير الفرص والمخاطر.
وقد عقدت «بياالرا» اجتماعات عدة مع وزارة التربية والتعليم العالي ،ناقشت خاللها آليات الشراكة والتعاون المشترك
لتوسيع تنفيذ برنامج التربية اإلعالمية والمعلوماتية في المدارس الفلسطينية .وخاللها أكدت الوزارة على أهمية إشراك
الكوادر التربوية ،خاصة المعلمين ،في برامج التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وصقل مواهب الطلبة عبر هذه البرامج ،ومدهم
بالخبرات التي تساعدهم على إيصال صوتهم بالكتابة ،وإعداد التقارير وغيرها.
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ونجم عن تلك االجتماعات قرار بضرورة وضع خطة تتضمن تدريب رؤساء أقسام العالقات العامة واإلعالم في المديريات
للوصول إلى مدارس جديدة ،خاصة في المناطق المهمشة التي تقع بمحاذاة جدار الفصل العنصري.
ومن المحاور الرئيسة التي يتم طرحها في مشاريع «بياالرا» التدريبية ،وتتعلق بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية :دور
اإلعالم وأهميته ،والخبر ،والتقرير ،والمقابلة الصحفية ،واختيار الموضوع الصحفي ،والبحث الصحفي ،والتصوير الفوتوغرافي،
وفيسبوك ،واإلنترنت ،والقصة المصورة ،ومقال الرأي ،وتصميم مجلة الحائط ،والدراما اإلذاعية ،وأخالقيات العمل الصحفي،
واألمن الرقمي ،وصحافة الهواتف الذكية واألخبار الكاذبة.
وقد أصدرت «بياالرا» مجلة «فصول» ضمن مشروع التربية اإلعالمية والمعلوماتية .وفي عام  2017تكلل عمل «بياالرا»
بإطالق دليل تدريبي للمعلمين حول التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،إضافة إلى البحث الذي تقوم على تنفيذه حاليا،
ويهدف إلى تقييم مدى انتشار التربية اإلعالمية والمعلوماتية في المؤسسات التعليمية والمجتمعية في سبع دول عربية،
ويعتبر من المشاريع البحثية الرائدة واألولى في هذا المجال.
أما منظمات المجتمع المدني األخرى ،فلم تكن اهتماماتها ونشاطاتها في مجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية واسعة
ودائمة ،واقتصرت في غالبيتها على مبادرات محدودة ومؤقتة.
مؤسسة القطان
يقول نادر داغر؛ مدير دائرة اإلعالم والعالقات العامة في مؤسسة عبد المحسن القطان ،التي تعمل في تطوير قطاعي
الثقافة والتربية ،إن المؤسسة تعمل على تدريب المعلمين بأدوات المنهجية ،إذ يتم التركيز على األدوات واألساليب
التعليمية ،عن طريق المحتويات المرئية والبصرية من الصور والفيديوهات.
ويوضح أن القطان ال تنفذ أي أنشطة تتعلق بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،ويقول« :نظرا ألهمية هذا الحقل المعرفي،
فإن لدى إدارة المؤسسة النية العملية لطرحه ضمن خطتها اإلستراتيجية لألعوام الخمسة القادمة».
مؤسسة تامر
وفي مبادرة لمؤسسة تامر للتعليم المجتمعي عام  ،2018تم إطالق مسار يحمل عنوان «الهوية واإلعالم» ،ضمن مشروع
تعزيز فرص التعلم بين الشباب ،بتمويل من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية ،حيث يهدف هذا المسار إلى التوعية
بقضايا الهوية ومشاركة الشباب في المجتمع والوحدة الداخلية ،كمرحلة أولى من تعزيز دورهم في محو األمية اإلعالمية،
عبر تحليل المحتوى اإلعالمي ونقده ،وصوال إلى تطوير قدرتهم على التعبير عن قضاياهم ،وتكوين محتواهم ورسائلهم
اإلعالمية الخاصة بهم ،باستخدام مختلف األدوات اإلعالمية المتاحة.
مؤسسة تنمية وإعالم المرأة «تام»
ونجد أن مفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية ما زال جديدا على مؤسسة تنمية وإعالم المرأة «تام» ،مع وجود بعض
األنشطة التي تتضمن مكونات من هذا المجال وعناصره ،مثل تنفيذ ورش عمل مع الطلبة لمحو األمية الرقمية ،وورش
تدريب لتوعية األمهات والشابات بإيجابيات وسائط التواصل االجتماعي وسلبياتها.
مؤسسة إبداع المعلم
وحسب مدير عام مؤسسة «إبداع المعلم»؛ رفعت صباح ،فإن المؤسسة تقوم بين حين وآخر بتنفيذ بعض المبادرات
التي تتعلق بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية .وينوه أن مؤسسته أنشأت موقعا إلكترونيا خاصا بالمعلمين؛ ليشاركهم في
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تبادل التجارب والخبرات ،عدا عن نشاطات تدريب لطلبة اإلعالم في الجامعات تتمحور حول موضوعات محو األمية اإلعالمية
الرقمية ،وآليات التوثيق ،وإيجاد المواطن الصحفي ،والتعامل بسرية مع المعلومات والبيانات التي يحصل عليها الصحفي،
وتعزيز قيم المواطنة والحكم الصالح ،والحد من الفساد ،وغيرها من الموضوعات ذات العالقة.
ويتفق جميع من سبق ذكرهم على نقاط موحدة ،تتمثل في األهمية الكبيرة والضرورية لنشر مفهوم التربية اإلعالمية
والمعلوماتية باعتبارها جزءا أصيال ومهما من التربية العامة ،خاصة لدى شريحتي األطفال والشباب ،وتحلي اإلعالميين
بأخالقيات المهنة ،إلى جانب ضرورة تكامل العمل بين هذه المؤسسات عبر تحديد مسؤولية كل طرف في نشر هذا
المفهوم.
ويعتبرون أن من أهم التحديات أمام نشر مفهوم التربية اإلعالمية في فلسطين ،السياسة الداخلية ،والحزبية في
المشهد اإلعالمي الفلسطيني ،التي تؤدي إلى احتدام الصراع الداخلي ،وتعزيز االستقطاب ،ما يسبب خلال في المعايير
المهنية واألخالقية لوسائل اإلعالم من حيث الموضوعية والحيادية ،وما إلى ذلك من تقييد لحرية التعبير الذي يحرم
المواطن من المعلومة الصحيحة ومعرفة الحقيقة ،إضافة إلى نقص التمويل ،وشح الخبرات المحلية المطلوبة في التدريب
على مفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية.
ويجمع العاملون في هذه المؤسسات على أهمية تطبيق جملة من التوصيات ،أهمها :ضرورة وجود مؤسسات خاصة
تعنى بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،قادرة على جلب الخبرات المتخصصة بها ،وأن يكون من أدوارها التنسيق مع أصحاب
العالقة ،كوزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات ،لتوحيد الجهود المبذولة في سبيل نشر هذا
المفهوم الحيوي والمؤثر في كافة القطاعات المجتمعية ،عدا عن التوصية بتنظيم مؤتمر عربي سنويا يناقش واقع هذا
الحقل ،وسبل تطويره ،وإثراء قضاياه بكل ما هو نافع وجديد ،عالوة على ضرورة استحداث بند خاص في موازنة الحكومة،
تتحملها الوزارات المعنية ،لالهتمام بها.
 .٣املؤسسات اإلعالمية

وتركز المؤسسات اإلعالمية في فلسطين على دور اإلعالم في نشر القضايا ذات العالقة بالمجتمع الفلسطيني ،خاصة
نشر فظائع سياسات االحتالل اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
ويشدد القائمون عليها على خطورة األخبار الكاذبة والشائعات على السلم المجتمعي ،وعلى القضية الفلسطينية
بشكل عام ،وينوهون إلى أن من شأن التربية اإلعالمية والمعلوماتية المساهمة الفاعلة والمؤثرة في تعريف العالم بالشعب
الفلسطيني وحقوقه العادلة ،وتفعيل التضامن معه ،والتأييد لقضاياه.
معهد تطوير اإلعالم
ويذكر منسق معهد تطوير اإلعالم في جامعة بيرزيت عماد األصفر ،أن المركز يعمل على نشر مبادرات حول مفهوم
التربية اإلعالمية منذ عام  2005تحت مسمى «التثقيف اإلعالمي» .وينوه إلى أن الهدف من ذلك يكمن في تمكين المواطن
العادي من «قراءة ما بين السطور» ،وسياسات تحرير وسائل اإلعالم ،وكيفية الوصول إلى اإلعالم لمناقشة قضاياه واحتياجاته.
ويشير إلى أنه في عام  2007أطلق المركز «مشروع التثقيف اإلعالمي» ،لتعميق فهم األطفال والمراهقين لإلعالم ،وتزويدهم
بأدوات نقد الرسائل اإلعالمية على اختالف أنواعها وتحليلها .وبين أن المركز قد أصدر في سياق المشروع أول دليل للتثقيف
اإلعالمي لطلبة الصف السابع ،ودليال آخر استهدف المعلمين .وجاء إعداد الدليلين بعد عشرات المقابالت واالجتماعات وورش
العمل مع مؤسسات متخصصة بإعالم الطفل ،وإعالميين ،ومعلمين ،وأدباء ومثقفين ،وأطفال ومراهقين وأولياء أمور.
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وقد تم بناء هذين الدليلين وفق ما تذكره ناهد أبو طعيمة؛ منسقة النوع االجتماعي في المعهد ،استنادا على خبرات
وطنية ،وباستخدام مواد إعالمية ونماذج فلسطينية ،وتم رفدهما بعشرات من أوراق العمل التدريبية في اإلعالم؛ ليكون
المضمون بذلك شامال لمقابالت متخصصة وأخرى متنوعة ،ومواد نظرية عن اإلعالم ،وأوراق عمل تدريبية .وبينت أبو طعيمة
أنه في عام  2009تم اختبار الدليل في ثماني مدارس حكومية وخاصة وأخرى تابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين (األنروا) ،وأثمرت مرحلة التقييم فصال إضافيا عن فنون الكتابة الصحفية ،وتمارين عملية في اإلعالم ،تم
دمجها في الدليلين.
تلفزيون فلسطين
ويؤكد مدير عام قسم البرامج في تلفزيون فلسطين؛ نزار الغول ،على أهمية التكامل بين وسائل اإلعالم التقليدية
والجديدة ،مع ضرورة التركيز على تغطية قضايا التنمية اإلنسانية ،وتكريس الرسالة الوطنية للشعب الفلسطيني ،وتسويق
الرواية الفلسطينية في العالم .ويشدد على دور التربية اإلعالمية والمعلوماتية ومكانتها ،لما تمثله من قاعدة مهمة لتطوير
العمل اإلعالمي في فلسطين ،من حيث الرسالة ،والتقنيات ،والمضمون والمخرجات ،والتقييم والتطوير.
ورغم أن العاملين في التلفزيون لم يحظوا بأي تدريب في مجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،إال أن الغول يبين أن
عملهم يعتمد على تكامل العالقة بين التلفزيون ووسائط التواصل االجتماعي ،خاصة فيسبوك ،ويشير إلى أن إدارته تعمل
على وضع خطة تدريب لتأهيل العديد من العاملين حول كيفية استخدام التطبيقات الجديدة ،إلعداد البرامج التوثيقية
واألفالم التسجيلية وغيرها ،وإنتاجها.
إذاعة FM 24
ويؤكد إيهاب الجريري؛ مدير إذاعة  ،FM 24أن برامج اإلذاعة تركز على شريحتي األطفال والشباب؛ نظرا لتأثرهم الكبير
باألسرة فيما يتعلق بالمحتوى والرسائل اإلعالمية ،ومن ثم محاولة تقليد األهل ومناقشتهم حول ما يسمعونه في اإلذاعة.
ويركز الجريري في حديثه على أهمية اإلعالم التفاعلي ،وطرح قضايا تهتم باحتياجات المجتمع ومشكالته ،ويوضح أن
اإلذاعة تعمل على التشبيك مع مؤسسات دولية البتعاث بعض موظفيها لاللتحاق بدورات تدريبية في مجاالت :صحافة
الهواتف الذكية ،والتحقيقات االستقصائية ،والنوع االجتماعي ،والقصة الصحفية.
وكالة وفا
ويشير بالل غيث؛ مراسل وكالة األنباء الفلسطينية «وفا» ،إلى أن األخبار الملفقة تشكل مصدر قلق وتوتر لدى الجمهور،
خاصة إذا جاءت من صحفيين .ويدعو إلى التثبت من األخبار والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائط التواصل االجتماعي،
ويؤكد على أهمية االعتماد على مصادر موثوقة لنقل المعلومة؛ ويستشهد على ذلك بوكالته التي تعتمد على ثالثة مصادر
للمعلومات التي يتم نشرها.
ويذكر غيث أن وكالة «وفا» تتجنب استخدام مصطلحات دينية وعنصرية ،وتتعامل بموضوعية مع األخبار والمعلومات،
ويوضح أن وكالته توظف وسائط التواصل االجتماعي ،خاصة فيسبوك ،وتويتر ،وواتس آب ،في نشر األخبار؛ نظرا
النتشارها الواسع بين كافة فئات المجتمع.
تلفزيون وطن
ويذكر فارس المالكي؛ مقدم نشرة األخبار في تلفزيون وطن ،أن التلفزيون يقوم على التقنية التفاعلية في عمله ،إذ
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يستخدم العاملون فيه الهواتف الذكية في تغطية بعض األحداث .ويوضح أن الكثير من القصص تتم تغطيتها على
مواقع التواصل االجتماعي ،ومن ثم تتم متابعتها انطالقا من مفهوم «صحافة الحلول».
ويشير إلى أن إدارة التلفزيون تعمل على مواكبة رغبات المواطنين وتوجهاتهم ،إذ يتم إجراء استطالع رأي أسبوعيا على
فيسبوك للتعرف على احتياجات الجمهور ومطالبهم ،ويبين أن التلفزيون يعمل حاليا على تدريب طواقمه على تقنيات
اإلعالم الجديد ،وصحافة الهواتف الذكية ،عدا عن بث إعالنات وتقارير دورية لتوعية المواطنين بأدوات وسائط التواصل
االجتماعي ومهاراتها وأخالقياتها.
ويعتقد المالكي أن أهم التحديات التي تواجه العمل اإلعالمي في فسطين تتمثل في غياب قانون الحق في الحصول
على المعلومات ،إذ يتم الحصول على المعلومة من خالل العالقات الشخصية ،وليس عبر قانون وتشريعات ،عالوة على
تطبيق قانون الجرائم اإللكترونية الذي يعيق حرية مهنة اإلعالم ،ونشر اإلشاعات واألخبار المفبركة على مواقع التواصل
االجتماعي.
صحيفة الحياة الجديدة
ويذكر رامي زقوت؛ مسؤول العالقات العامة في صحيفة الحياة الجديدة ،أن العاملين في الصحيفة لم يلتحقوا بأي دورة
تدريبية في مجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية .ولكنه يؤكد اهتمام اإلدارة باستخدام اإلعالم الرقمي في نشر األخبار
والتقارير التي تعدها الصحيفة؛ ألن ذلك يساهم في االطالع األوسع على موادها.
ويشير إلى أن سياسة التحرير في صحيفته تشدد على التثبت من صدقية الخبر وصحة المعلومة التي تنشرها ،إذ أن
ثقة القراء بها تأتي على سلم أولويات إدارتها ،كما يقول.
إذاعة أجيال
أما رامي سمارة؛ مقدم برنامج اجتماعي في إذاعة أجيال ،فيبين أن اإلذاعة تولي اهتماما بتوظيف وسائط التواصل
االجتماعي لنشر برامجها ،خاصة فيسبوك .وينوه إلى االهتمام بالتدريبات الدورية للعاملين ،خاصة وأن العمل اإلذاعي
يحتاج إلى مواكبة ،وتجديد الخبرات والمؤهالت والمهارات .ويشير إلى أن اإلذاعة لم تنفذ أو تشارك في أي تدريب ذي
صلة بمجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية .ويطالب المؤسسات العاملة في هذا المجال بتنفيذ تدريبات دائمة للمؤسسات
اإلعالمية لتعريف العاملين فيها بهذا المفهوم ،وتطوير مهاراتهم وقدراتهم فيه.
وكالة معا
ويقول كريم عساكرة؛ مدير األخبار في وكالة معا ،إن حقل التربية اإلعالمية والمعلوماتية سيحظى بمكانة عظيمة في
المستقبل القريب؛ لما يتضمنه من مفهوم وتطبيقات تعلي من شأن الوعي واإلدراك لدى اإلعالمي والمواطن عموما.
ويرى أنه يمكن أن تشكل المخيمات الصيفية المتخصصة بها خيارا جذابا ،خاصة إذا كانت دولية ،ومن ثم يصبح
الشباب الذين تم تدريبهم مدربين ،وربما يساعدون في تطوير البرنامج ونشره بشكل موسع وسريع في المدارس والجامعات
والمجتمع عموما.
ويشدد على أهمية الحذر في التعامل مع وسائط التواصل االجتماعي ،خاصة ما يتعلق بنقل األخبار والمعلومات التي
تتعلق بالخصوصية ،والقضايا الهامة والحساسة ،سواء أكانت على المستوى الوطني أم االجتماعي.
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أهم االستنتاجات:
 -1تبين النتائج أن مفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية في المدارس والجامعات ما زال في مراحله األولى ،وهذا ال يلبي
متطلبات العصر وتحدياته الحالية أو المستقبلية ،بل يجب العمل على مأسسة هذا المفهوم وتعميمه بشكل أوسع
عن طريق منهاج يتم تدريسه في كافة المؤسسات التعليمية.
 -2يرى العديد من القائمين على حقل التربية اإلعالمية والمعلوماتية أن نشر مفاهيم هذا الحقل ومهاراته وأخالقياته
يجب أن يحظى باألولوية ،ويتواءم مع أولويات التعليم في القرن الحادي والعشرين؛ لما يمثله هذا الحقل من أداة
لتحسين جودة التعليم ،وتطوير المشاركة ،والتأسيس لمواطنة رقمية فاعلة.
وقد أوصى المشاركون في مؤتمر التربية اإلعالمية الذي نفذته وزارة التربية والتعليم ،و«بياالرا» ،بضرورة بلورة
إستراتيجية واضحة حول التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،والعمل على تطبيقها ،والتقييم المتواصل لمخرجات هذه
اإلستراتيجية ،وتعزيز التشارك بين كافة المؤسسات والهيئات المهتمة بهذا المجال ،واستمرار النقاش البناء لتعزيز
هذا المفهوم.
 -3التأكيد على األهمية الكبيرة لنشر مفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وضرورته في توعية الطلبة حول التعامل مع
مفاهيم اإلعالم ،والحيلولة دون الوقوع في فخ اإلشاعات واألخبار الملفقة.
 -4إن إدراج ذلك ضمن المنهاج يسهم في تنمية تفكير الطالب ،ويمكنه من مواجهة اآلثار السلبية لوسائل اإلعالم ،في
عصر يتسم بسرعة التقدم والتعقيد ،واالختراعات الهائلة في قطاع وسائل اإلعالم بالذات.
 -5ضرورة التوجه نحو التربية اإلعالمية والمعلوماتية واتخاذها كنمط للحياة كما وصفها المعلم خيري قرابصة المشرف
في إحدى المدارس التي تنفذ «بياالرا» فيها المشروع ،بشكل يعزز مهارات األفراد والمجتمعات في تحليل المضامين
اإلعالمية التي يتعرضون لها ونقدها وتقييمها ،وأهمية تبني وزارة التربية والتعليم هذا الحقل المعرفي ومأسسته،
والعمل على دمج مفاهيمه بالمناهج المدرسية والجامعية ،بمشاركة مختصين وخبراء في مجال التربية اإلعالمية
والمعلوماتية .ولهذا ،يتوجب إدخال مفاهيم هذا الحقل في الحياة التعليمية والمجتمعية بالطريقة الصحيحة،
إلى جانب التربية التكنولوجية ،واستثمار كفاءة الصحفيين وقدراتهم ،وعقد دورات متخصصة بالتربية اإلعالمية
والمعلوماتية تستهدف فئة الشباب عن طريق توعيتهم ،والضغط على الجامعات الفلسطينية ،وتحديدا كليات
اإلعالم؛ لتسليط الضوء على هذا المفهوم ،واستضافة خبراء متخصصين به.
 -6التربية اإلعالمية والمعلوماتية باتت جزءا من حقوق المواطن األساس في ظل هذه الظروف التي اختلطت فيها
المفاهيم ،كما إن إدراجها ضمن المناهج الدراسية في المدارس والجامعات بات ضرورة ملحة كمشروع دفاعي؛ يهدف
إلى حماية الجيل الناشئ من التضليل والسلبية والنمطية ،وتمكينه من حرية االنتقاء واالختيار والنقد ،بهدف إعداد
األفراد لفهم الثقافة اإلعالمية التي تحيط بهم ،وتمكنهم من حسن االختيار واالنتقاء منها ،وتعلم كيفية التعامل
معها والمشاركة فيها بصورة فاعلة.
إن عالم اليوم يتسم بالتعقيد ،وال نملك إال التغيير الذي يفرضه عصر المعلومات ،وتعليم الجيل الناشئ كيف
يعيشون ويفهمون ويحللون األحداث التي تحيط بهم ،ال أن يكونوا مستهلكين فقط ،عاجزين عن النقد ،مما يسهل
السيطرة عليهم بتقديم حجج واهية ال يمتلكون اآلليات المناسبة للرد عليها أو نقدها ،كما يسهل سيطرة ذوي
األجندات عليهم عبر كافة األشكال المتاحة لالتصال في هذا العصر.
 -7ركز الكثير من المبحوثين على أن ثقافة التربية اإلعالمية والمعلوماتية لم تقتصر على تالميذ المدارس وطلبة الجامعات،
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بل أصبحت تشمل البلديات والمؤسسات الدولية والوزارات وغيرها .كما أكدوا على ضرورة تضافر الجهود للنهوض
بواقع التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،ال على مستوى المؤسسات التعليمية فحسب ،وإنما على مستوى مؤسسات
المجتمع وقطاعاته كافة ،ومنها العائلة.

معيقات نشر التربية اإلعالمية واملعلوماتية:
ووفقا لمجمل اإلجابات المسحية والمقابالت ،فإن الدراسة أكدت على مجموعة من التحديات التي تعيق نشر التربية
اإلعالمية والمعلوماتية في فلسطين ،ومن أهمها:
 -1ضعف المخصصات المالية الالزمة القتناء األجهزة والمعدات اإللكترونية الحديثة التي تسهل نشر التربية اإلعالمية
والمعلوماتية وتنميتها.
 -2محدودية المعرفة والمهارات الخاصة لدى المعلمين والطلبة في استخدام التقنيات المتطورة الخاصة بوسائل اإلعالم
الحديثة.
 -3تأثر التربية اإلعالمية والمعلوماتية باألبعاد االجتماعية والعادات والتقاليد التي قد تشكل حاجزا يعيق تنمية المفهوم
ونشره.
 -4قلة وجود مناهج أو أدلة تدريب خاصة بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية.
 -5قلة الكفاءات المؤهلة لتدريب قضايا التربية اإلعالمية والمعلوماتية في المؤسسات التعليمية والمجتمعية.
 -6استمرار الخلط الكبير بين مفهومي التربية اإلعالمية والمعلوماتية واإلعالم التربوي ،الذي ال يسهم في تطوير هذا
الحقل بالقدر المنشود.

أهم التوصيات:
 -1العمل على مأسسة الجهود المبذولة في هذا القطاع المعرفي وتأطيره؛ بهدف تطويره والنهوض به.
 -2وضع إستراتيجيات وسياسات وطنية تتعلق بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية؛ تدعمها وتتبناها اإلرادة السياسية.
 -3ضرورة تبادل الخبرات ،وتوسيع نطاق التنسيق والشراكة بين األطراف ذات العالقة واالهتمام بحقل التربية اإلعالمية
والمعلوماتية.
 -4االستفادة من دليل التربية اإلعالمية والمعلوماتية للمعلمين ،الذي أصدرته «بياالرا» وتطوير أدلة للجامعات والمدارس
والمجتمع المدني وفق خطة إستراتيجية تتشارك فيها األطراف ذات العالقة كافة.
 -5عقد مؤتمر عربي سنويا؛ لتقييم واقع التربية اإلعالمية والمعلوماتية في الدول العربية ،والبحث في سبل تطوير هذا
الواقع وآلياته.
 -6إقامة معهد أو مركز متخصص بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،تكون مهمته إجراء البحوث والقيام بالمبادرات والبرامج
التدريبية على غرار تجارب دولية.
 -7إقامة منصة للتدريس الرقمي لبرامج التربية اإلعالمية والمعلوماتية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم ،أو المؤسسات
ذات العالقة ،بهدف إطالق برنامج تدريب فيها ،ومساعدة المشرفين على البرنامج ،على قياس وتقييم تأثيره وتقييمه،
واختيار مواضيع للنقاش تثري معلومات الطلبة وتوسع آفاقهم ،وتخلق لديهم وعيا بالعقبات التي يتسبب بها التعنت
والكراهية والتحريض والتعصب األعمى.
 -8يتطلب من كافة المدارس والمسؤولين في وزارة التربية والتعليم االهتمام أكثر باإلذاعة المدرسية ،ومنهجتها
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بسياسات واضحة وبرامج محددة.
 -9تخصيص وزارة التربية والتعليم أقساما في مديرياتها لتدريب المعلمين على التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وكيفية
نشرها وتنميتها في المدارس.

خامتة:
مع تعاظم أهمية اإلعالم في حياتنا ،وتأثره بتوسع اإلعالم الرقمي وانتشاره ،وتشبع المجتمعات بوسائل اإلعالم التي
تمتلك القدرة على التأثير في االتجاهات واالعتقادات ،وقدرة هذا اإلعالم على تغيير فهمنا للعالم وتشكيله لشخصياتنا
والتأثير في الحياة االجتماعية ،واحتمال أن تؤثر وسائل اإلعالم بشكل سلبي على األفراد ،فإن أهمية التربية اإلعالمية
والمعلوماتية تتجسد بالحماية من التأثيرات السلبية ،وبناء تفاعل واع مع رسائل اإلعالم.
وهذه األهمية ال يمكن تحقيقها في السياق الفلسطيني إال بتوحيد الجهود الرسمية واألهلية التي تهدف إلى
إجراء تعديالت في حقلي التعليم العام والعالي لوضع مناهج خاصة بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية تمنح الطلبة القدرة
على مواجهة اإلعالم وتأثيراته ،إضافة إلى تهيئتهم للمشاركة الثقافية واالقتصادية والسياسية ،ومساعدتهم ليكونوا
مستقلين وناقدين وفاعلين ومنتجين للمحتوى اإلعالمي.
وفي موازاة ذلك ،فإن الضرورة تتطلب من مؤسسات المجتمع المدني إدراج حقل التربية اإلعالمية والمعلوماتية في
خططها اإلستراتيجية ،ال على شكل نشاطات موسمية مجردة أو فعاليات محدودة ومؤقتة ،بل على هذه المؤسسات أن
تدرك جيدا أن تركيزها على هذا الحقل وتعميمه وفق إستراتيجيات وسياسات وطنية ،من شأنه خدمة أهدافها ونشاطاتها
من جهة ،والمساهمة اإليجابية في تفعيل العديد من قضايا التنمية البشرية من جهة أخرى ،خاصة وأن التربية اإلعالمية
والمعلوماتية تعزز احترام حقوق اإلنسان وحماية الحريات ،وتمكين المواطنين من اتخاذ قرارات واعية ،والمشاركة بفاعلية
في المجتمع ،إضافة للمساعدة في تنشئة مواطنين أكثر وعيا والتزاما ببيئتهم ،واكثر اطالعا على ما يدور حولهم وفي
العالم.
وعلى هذا األساس ،وفي ظل محدودية مبادرات المجتمع المدني وإنجازاته ،ودمج التربية اإلعالمية والمعلوماتية في
 19موضعا في المناهج الفلسطينية من الصف الخامس إلى الصف الثاني عشر ،فإن األمر يستدعي نقاشا جادا بين كافة
األطراف ذات العالقة لتوحيد الرؤية وتنسيق الجهود وتكامل العمل؛ وصوال إلى تحقيق التغيير المنشود في واقع هذا
الحقل المعرفي الذي سيكون له مكانة وأثر واضح في مسار المجتمعات كافة ومصيرها.
ويبقى القول قائما إن الخصوصية الفلسطينية ،وما يتعرض له الفلسطينيون من تحديات داخلية وخارجية ،وفي
مقدمتها االحتالل اإلسرائيلي ،يتطلب منا جميعا الوقوف أمام مسؤولياتنا في نشر مفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية؛
لما يمثله من أهمية وقائية ،وتنموية ،وتمكينية للعاملين البشري والمادي.
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املالحق
ملحق رقم ( )1قائمة املبحوثني يف املقابالت
االسم

الرقم

موقع المؤسسة

المسمى الوظيفي

.1

عماد أبو حسن

رئيس قسم اللغة العربية واإلعالم في الجامعة العربية األميركية

جنين

.2

نادر صالحية

رئيس معهد اإلعالم العصري في جامعة القدس

البيرة

.3

ُسليكة القاضي

رئيس قسم اإلعالم بجامعة الخليل

الخليل

.4

ناصر أبو بكر

نقيب الصحفيين الفلسطينيين

رام الله

.5

عالء حنتش

صحفي وباحث إعالمي

رام الله

.6

نادر داغر

مدير العالقات العامة واإلعالم في مؤسسة القطان

رام الله

.7

رفعت الصباح

مدير عام مؤسسة «إبداع المعلم»

رام الله

.8

عماد األصفر

منسق وباحث في معهد تطوير اإلعالم

جامعة بيرزيت

.9

ناهد أبو طعيمه

منسقة النوع االجتماعي في المعهد

جامعة بيرزيت

.10

نزار الغول

مدير عام دائرة البرامج في تلفزيون فلسطين

رام الله

.11

إيهاب الجريري

مدير إذاعة FM 24

رام الله

.12

بالل غيث

مراسل وكالة «وفا»

رام الله

.13

فارس المالكي

صحفي ومقدم نشرة األخبار في تلفزيون وطن

رام الله

.14

رامي زقوت

مسؤول العالقات العامة في صحيفة الحياة الجديدة

رام الله

.15

رامي سمارة

مقدم برنامج اجتماعي في إذاعة أجيال

رام الله

.16

كريم عساكرة

مدير األخبار في وكالة معا

بيت لحم

ملحق رقم ( )2مفتاح التصحيح
المتوسط الحسابي

النسبة المئوية

الدرجة
منخفضة

1.66-1.0

% %-55 33

متوسطة

2.33-1.67

% %-78 67

3-2.34

% %-100 79

عالية

ملحق رقم ( :)3املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية للمحور األول (الوعي والتحليل) حسب
استجابات أفراد العينة لتالميذ املدارس:
الفقرة
أتابع أكثر من وسيلة إعالمية لمتابعة األخبار والمعلومات مثل (الراديو ،التلفزيون،
الصحف ،المواقع اإللكترونية ،مواقع التواصل االجتماعي)
أعتمد على أكثر من مصدر إعالمي واحد للحصول على المعلومة واألخبار مثل (محلل،
دولي ،وسائل اإلعالم االجتماعي
عند الحصول على معلومة أو خبر أقوم بالبحث عنها والتفكير فيها ،والتأكد من صحتها.

المتوسط
الحسابي

االنحراف المعياري

النسبة
المئوية

درجة التقدير

2.25

0.49

0.75

متوسطة

2.35

0.66

0.78

عالية

2.65

0.53

0.88

عالية
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هل لديك القدرة على التمييز بين األخبار الكاذبة والصحيحة؟

2.38

0.59

0.79

عالية

ُ
هل تمتلك القدرة على مناقشة المعلومات التي تنشر عبر مواقع التواصل االجتماعي؟

2.35

0.58

0.78

عالية

بسلوك إيجابي؟
هل أحسست أن اإلعالم بصورة عامة أثر فيك
ٍ

2.75

0.54

0.92

عالية

أناقش األهل في المعلومات التي تصلنا عبر مواقع التواصل االجتماعي.

2.4

0.55

0.80

عالية

أتأثر بكل ما أراه على مواقع التواصل االجتماعي

1.98

0.62

0.66

متوسطة

الدرجة الكلية

2.39

0.24

0.80

عالية

ملحق رقم ( :)4املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية
والنسبة املئوية للمحور األول (الوعي والتحليل) حسب استجابات أفراد العينة لطلبة اجلامعات:
المتوسط
الحسابي

النسبة
المئوية

االنحراف
المعياري

درجة
التقدير

هل تؤيد أن اإلعالم يؤثر على سلوك األفراد؟

2.50

0.83

0.60

مرتفعة

لدي المهارات الالزمة لتحليل وتقييم المعلومات التي أحصل عليها من وسائل اإلعالم المختلفة.

2.45

0.82

0.60

مرتفعة

لدي القدرة على التمييز بين األخبارالكاذبة واألخبارالصحيحة.

2.43

0.81

0.68

مرتفعة

عند الحصول على معلومة أو خبر أقوم بالبحث عنه اوالتفكير فيها ،والتأكد من صحتها.

2.43

0.81

0.64

مرتفعة

2.40

0.80

0.59

مرتفعة

أتابع وسائل اإلعالم المحلية واإلقليمية والعالمية

2.28

0.76

0.51

متوسطة

هل تتابع نشرات األخبار المتنوعة؟

2.18

0.73

0.64

متوسطة

1.98

0.66

0.62

متوسطة

2.34

0.78

0.31

مرتفعة

أعتمد على أكثر من مصدر إعالمي واحد للحصول على المعلومة واألخبار مثل (محلل ،دولي ،وسائل
اإلعالم االجتماعي)

أتابع أكثر من وسيلة إعالمية لمتابعة األخبار والمعلومات مثل (الراديو ،التلفزيون ،الصحف،
المواقع اإللكترونية ،مواقع التواصل االجتماعي)
الدرجة الكلية

ملحق رقم ( )5املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسبة املئوية للمحور الثاني (دور املدرسة يف التربية
اإلعالمية واملعلوماتية) حسب استجابات أفراد العينة من تالميذ املدارس:
الفقرة
هل سبق وأن قام املعلم أو املعلمة بعمل نقاش عن وسائل اإلعالم؟

2.10

0.59

0.70

متوسطة

هل تلقيت تدريب ًا حول وسائل اإلعالم؟

2.28

0.88

0.76

متوسطة

2.55

0.55

0.85

عالية

يحثني املعلمون يف الصف على البحث عن املعلومة عبر وسائل اإلعالم املختلفة.

2.38

0.59

0.79

عالية

هل مت يوم ًا مناقشة احملتويات اإلعالمية التي يتابعها الطلبة من قبل املدرس؟

2.25

0.54

0.75

متوسطة

هل مت إرشادكم يوم ًا ما حول مواقع ومحطات إعالمية معينة تفيدك كطالب؟

2.50

0.68

0.83

عالية

هل مت يوم ًا ما تكليفكم من قبل املدرسة بعمل بحث عن موضوع ما عبر اإلنترنت؟

2.65

0.58

0.88

عالية

الدرجة الكلية

2.39

0.24

0.80

عالية

هل يتم تشجيعكم من قبل املدرسة على إنتاج محتويات إعالمية خاصة يف الفصل
الدراسي؟
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

درجة
التقدير

ملحق رقم ( )6املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية
والنسبة املئوية للمحور الثالث (املشاركة) استجابات أفراد العينة ،مرتبة ترتيبا تنازليا:
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

درجة
التقدير

أشارك في اإلذاعة المدرسية

2.43

0.59

0.81

عالية

هل سبق وإن قمت بالمشاركة في مجلة الحائط؟

2.30

0.69

0.77

متوسطة

نتشارك مع المعلم في الصف إلبداء الرأي في مواضيع معينة

2.58

0.55

0.86

عالية

أتعاون مع زمالئي في المدرسة في مناقشة ما نشاهده أو نسمع به في اإلعالم
ُ
أصغي إلى اإلذاعة المدرسية جيدًا

2.53

0.51

0.84

عالية

2.58

0.50

0.86

عالية

هل سبق ونشرت خبرًا أو صورًا أو فيديوهات مختلفة عبر اإلنترنت أو أي وسيلة إعالم؟

2.18

0.81

0.73

متوسطة

المعلومات التي أحصل عليها عن طريق المواقع اإللكترونية دائمًا صحيحة ألن الموقع معروف.

1.80

0.65

0.60

متوسطة

أشعر باألمان عندما أرسل الصور لألصدقاء عن طريق (الماسنجر) ألنه خاص.

1.53

0.68

0.51

متدنية

الدرجة الكلية

2.24

0.26

0.75

متوسطة

الفقرة

ملحق رقم ( )7املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسبة املئوية
للمحور الثالث (املشاركة والتفاعل الرقمي) استجابات أفراد العينة لطلبة اجلامعات ،مرتبة ترتيبا تنازليا:
المتوسط
الحسابي

النسبة المئوية

االنحراف
المعياري

درجة
التقدير

هناك رقابة تمارسها الحكومات وبعض المجموعات على اإلنترنت

2.53

0.84

0.51

عالية

عندما تصلني رسائل مشوهة أومعلومات غير صحيحة أحذر محيط يمنها

2.38

0.79

0.81

عالية

الرقابة على اإلنترنت تحد من إبداء الرأي بحرية وصدق

2.33

0.78

0.73

متوسطة

أقوم باالستفادة من هاتفي الذكي إلنتاج وتوثيق ونشر المعلومات

2.25

0.75

0.78

متوسطة

أستطيع أن أقدم محتويات إعالمية إيجابية عبر وسائل اإلعالم

2.00

0.67

0.72

متوسطة

هل تتفاعل مع المجموعات والصفحات المشترك بها على مواقع التواصل االجتماعي؟

2.00

0.67

0.68

متوسطة

هل استخدمت أيا من وسائل اإلعالم في التحشيد والمناصرة؟

1.80

0.60

0.79

متوسطة

هل تقوم برصد األحداث والظواهر في محيطك وتنشرها رقميا؟

1.75

0.58

0.71

متوسطة

الدرجة الكلية

2.13

0.71

0.36

متوسطة

99

قائمة املراجع
1 .1دليل التربية اإلعالمية للمعلمين ( :)2017الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب ««بياالرا».
2 .2جابر ،ن :)2015(.دراسة تحليلية في اإلعالم االجتماعي .دار المعتز للنشر والتوزيع ،عمان -األردن.
3 .3حلس ،م .مهدي ،ن ( :)2010دور وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي االجتماعي لدى الشباب الفلسطيني .مجلة جامعة األزهر ،ع ،2م .12غزة–
فلسطين.
4 .4بيطار ،ليلى :)2009( .مفهوم التربية اإلعالمية في كتب التربية المدنية والتربية الوطنية للمرحلة األساسية في المنهاج الفلسطيني ،بحث في
مؤتمر «العملية التربوية في القرن الحادي والعشرين :واقع وتحديات» جامعة النجاح الوطنية -فلسطين.
5 .5مسلم ،م.عزيز ،ع :)2017(.تنمية الوعي بالتربية اإلعالمية في ضوء المعايير األكاديمية ،جامعة بنها -مصر.
6 .6البدراني ،ف( .ب ت) :التربية اإلعالمية والمعلوماتية وتحقيق المجتمع المعرفي .الجامعة العراقية– العراق.
7 .7علي ،أ :)2017( .الكفايات المهنية لدى أخصائي اإلعالم التربوي في إطار متطلبات التربية اإلعالمية ومهارات القرن الواحد والعشرين .مجلة
العلوم التربوية ،العدد الثالث.
8 .8ملكي ،ج( .ب ت) :زرع بذور التربية اإلعالمية والرقمية في لبنان والعالم العربي :أهمية المناهج الموضوعة محليا والمستدامة .الجامعة األمريكية
في بيروت -لبنان.
9 .9الشميمري ،ف :)2010(.التربية اإلعالمية «كيف نتعامل مع اإلعالم» .مكتبة الملك فهد الوطنية -السعودية.
1010جريسات ،أ :)2011(.فاعلية برامج اإلعالم التربوي وعالقتها باالنضباط السلوكي لدى الطلبة ،رسالة دكتوراه– جامعة عمان العربية.
1111الشديفات،ع( :)2012واقع التربية اإلعالمية والعوامل المؤثرة بها في المدارس الخاصة في المملكة األردنية الهاشمية من وجهة نظر طالبها.
المجلة الدولية التربوية المتخصصة ،مج ،1ع.6
1212أبو فاضل،م .وآخرون :)2016( .فرص جديدة للتربية اإلعالمية والمعلوماتية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .منظمة اليونسكو.
1313محمد ،خ :)2007(.دور المدرسة في التربية اإلعالمية ،ورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي األول للتربية اإلعالمية ،الرياض-المملكة العربية السعودية.
1414حدادي ،و .العرابي،ف :)2017( .واقع التربية اإلعالمية في األسرة الجزائرية دارسة ميدانية على عينة من األسر بوالية سطيف .مجلة الرسالة
للدراسات والبحوث اإلنسانية ،المجلد األول العدد الثاني ،الجزائر.
1515فالك ،ف :)2017( .واقع التربية اإلعالمية في المؤسسات التعليمية الجزائرية ،دراسة ميدانية على عينة من أساتذة الطور المتوسط بمدينة
بسكرة ،مجلة الرسالة للدراسات والبحوث اإلنسانية ،المجلد األول العدد الثالث ،الجزائر.
1616العمري ،ن .العسال ،ج :)2017( .مبادئ التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،معهد اإلعالم األردني ،عمان-األردن.

100

الفصل اخلامس

آفاق تعزيز التربية اإلعالمية واملعلوماتية
وسبلها يف لبنان
الباحثة :غادة زيدان
مساعدة الباحثة:
عبير نوف
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مقدمة البحث
يلعب اإلعالم ونشر المعلومات دورا محوريا في حياتنا في ظل العولمة ،ويمنح انتشاره عبر وسائل اإلعالم التقليدية
واالجتماعية الحديثة الفرص للمواطنين في كافة أرجاء العالم للوصول إلى المعلومة وإسماع أصواتهم .ومن ناحية أخرى
فإنها تفرض تحديات جديدة خاصة في سياق الصراع والقمع وانتهاكات حقوق اإلنسان .لذا تصبح التربية اإلعالمية
والمعلوماتية ذات أهمية كبرى كأداة لتمكين المواطنين ،وبشكل خاص الشباب والنساء ،وضمان تفاعلهم وتأثيرهم
االجتماعي ،ومشاركتهم السياسية في مجتمعهم عبر مساعدتهم ومدهم بالمنتجات اإلعالمية والمحتوى ،وتطوير
قدراتهم على إنتاج محتوى يمكنهم من اإلسهام من التغيير االجتماعي المنشود .وبذلك يكون المبدأ األهم للتربية
اإلعالمية والمعلوماتية هو دعم المواطنين كفاعلين رئيسين إلحداث التغيير في مجتمعهم.
ويعد بحث التربية اإلعالمية والمعلوماتية في لبنان جزءا من دراسة أوسع أطلقتها الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل
دور الشباب «بياالرا» بالتعاون مع أكاديمية «دويتشه فيله» في سبع دول بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وتضم:
فلسطين واألردن ومصر وتونس والجزائر والمغرب إضافة إلى لبنان ،بهدف تقييم مدى انتشارها في هذه الدول ،ومستوى
متابعتها في المعاهد التعليمية أو مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الشبابية ،والتفاعل مع األساليب والتوجهات
المتنوعة التي من شأنها النهوض بها في هذه الدول .أما الهدف الرئيس لهذه الدراسة فهو الخروج بتوصيات واقعية
وملموسة لتطوير التربية اإلعالمية والمعلوماتية لألطفال والشباب في المنطقة ،وفي كل دولة مستهدفة بهذه الدراسة.

أسلوب البحث والعينة
انطلق بحث التربية اإلعالمية والمعلوماتية في لبنان في شهر كانون الثاني  ،2019وتبنى أسلوبا تشاركيا شامال في
محاولته للتفاعل مع المجموعات المستهدفة ،وقد تم استخدام عدة أساليب لجمع المعلومات وتحليلها؛ حيث تم جمع
المعلومات األولية عبر استبانة تم توزيعها على طلبة المدارس والجامعات ضمن الفئة العمرية  12إلى  25عاما ،كما تم
إجراء مقابالت معمقة مع ممثلين عن الجهات المعنية من المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني واإلعالم .إضافة
إلى ذلك تم تشكيل خمس مجموعات بؤرية بهدف التوقف عند معارف كل من األطفال والشباب المشاركين في البحث
وتجاربهم وخبراتهم في مجال اإلعالم والتفاعل على وسائل التواصل االجتماعي.
وال تهدف هذه الدراسة الميدانية إلى حصر فعاليات التربية اإلعالمية والمعلوماتية في لبنان أو تقييم أي من المبادرات
القائمة ،وإنما استهدفت عينة منتقاه لخدمة أهداف البحث كما نصت عليها وثيقة الشروط المرجعية.
وعليه تم اختيار العينة البحثية التالية:
• 18من تالميذ المدارس من كال الجنسين تتراوح أعمارهم بين  12و 17عاما من مدارس وكالة الغوث.
• 20تلميذا من الذكور من مدارس خاصة في لبنان تتراوح أعمارهم بين  12و 18عاما.
• 20طالبة جامعية تتراوح أعمارهن بين  15و 25عاما من جامعة لبنان الدولية.
• 20من طلبة الجامعة 15 ،ذكرا وخمس إناث ،تتراوح أعمارهم بين  18و 25عاما ،من عدة جامعات.
•ستة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني الشبابية ،ومؤسسات مجتمع مدني تعمل مع الشباب الفلسطيني واللبناني.
•عشرة إعالميين وممثلين عن معاهد اإلعالم المطبوع والمرئي واالجتماعي.
•د .حسين فرحات؛ المدير اإلداري لجامعة لبنان الدولية.
•د .علي درباج؛ رئيس دائرة الصحافة واإلعالم في جامعة لبنان الدولية (فرع صور).
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•د .عليا غدار؛ رئيس دائرة علم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في جامعة لبنان الدولية (فرع صور).
•د .أولغا نيكراسوفا؛ مساعدة العميد وعضو هيئة التدريس في دائرة التربية بجامعة لبنان الدولية (فرع صور).
•د .ندى عويجان؛ رئيسة مركز األبحاث والتطوير التربوي ) ،(CRDPالتابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
وكارمن شبيب؛ رئيسة وحدة اإلعالم والعالقات العامة في المركز .ود .ناديا بو فياض؛ خبيرة اإلعالم ومستشارة بحث في
تعليم المواطنة في مركز األبحاث والتطوير.
•السيدة باولين يامين؛ ممثلة عن قطاع التدريب واإلرشاد في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
•ممثل عن وكالة األنباء اللبنانية ،وهو ممثل عن وزارة المعلومات كذلك.
ويحتوي هذا التقرير على نتائج الدراسة الميدانية والتوصيات المبنية عليه ،ويبدأ بعرض سريع لمجمل الوضع
االجتماعي واالقتصادي والسياسي في لبنان ،ومقدمة حول المشهد اإلعالمي التقليدي واالجتماعي ،ثم يناقش أبرز النتائج
التي توصل إليها ،وينتهي بعرض مجموعة من التوصيات العملية لتطوير التربية اإلعالمية والمعلوماتية بين األطفال
والشباب في لبنان.

السياق اللبناني
رغم أنه لم يجر في لبنان أي تعداد للسكان منذ عام  ،1930بسبب الوضع السياسي والطائفي غير المستقر ،إال أن عدد
السكان الحالي يقدر بستة ماليين نسمة وفق مراجعة سكان العالم لألمم المتحدة .وهذا يشمل حوالي  450,000الجئ
فلسطيني مسجلين في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين «أونروا» منذ عام  ،1948موزعين على  12مخيما وعدد
آخر من التجمعات في البالد ،وأكثر من مليون الجئ سوري منذ بدء األزمة السورية عام  .2011وحسب مصادر مختلفة ،يشكل
الشباب حوالي  % 17من مجموع السكان ،حيث يتنوع المجتمع اللبناني ويتمحور حول تشكيالت مبنية على أسس طائفية.
أما الوضع السياسي فهو غير مستقر ،وقد عانى لبنان في العقود األخيرة ،من عدم استقرار داخلي ،أدى إلى اندالع الحرب
األهلية عام  ،1975واستمرت  17عاما ،أدت إلى تدمير األسس االجتماعية واالقتصادية للدولة ،وتدمير البنية التحتية ،وإلى
موجة من الهجرة ،خاصة بين الشباب .أما الطائفية الدينية فتضرب جذورا عميقة في النظام السياسي اللبناني ،وتتجلى في
كافة مناحي حياة اللبنانيين ،كما إن السياسة والثقافة ،وحتى اإلعالم والمعاهد التعليمية تخضع لهذا التقسيم الطائفي.
وتتفاقم خطورة الوضع في لبنان مع تفاقم األوضاع الجيوسياسية في المنطقة؛ فالتهديد اإلسرائيلي المستمر ،وتفاقم
التطرف الديني في المنطقة ،والحرب في العراق واليمن ،وفي سوريا على وجه الخصوص؛ ألنها تلقي بظاللها على لبنان،
وتشعل التحديات السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
ويعتمد االقتصاد اللبناني أساسا على السياحة والقطاع المصرفي ،إضافة إلى تحويالت دول الخليج .وخالل العقود
األخيرة ،تمكن النشاط االقتصادي في لبنان من جذب االستثمارات ،خاصة الخليجية ،ولكن المستوى العالي للفقر والبطالة
بين الشباب خصوصا ،يظل تحديا رئيسا يضاف إلى تفاقم الفجوة في الدخل الفردي .كما أدى تدفق الالجئين السوريين
منذ  2011إلى تعريض لبنان للمزيد من التحديات االجتماعية واالقتصادية ،وهو الذي يعاني أصال من تعدد مشاكله ،بما
فيها الفقر والبطالة ،والتلوث ،والفساد ،والبنية التحتية الهشة ،وفقر الخدمات خاصة الصحية والتربوية ،حيث بات على
الحكومة تلبية احتياجات الالجئين ،رغم جهود المجتمع الدولي في مدهم والدول المضيفة لهم بالمساعدات.
ويتميز لبنان بالمشهد اإلعالمي الحيوي والمتنوع ،حتى بات يعتبر واحة إعالمية تتمتع بحرية إعالم نسبية .ومعظم
محطات التلفاز واإلذاعة فيه خاصة وإعالنية .وإضافة إلى وسائل اإلعالم التقليدية كالصحف والتلفاز والراديو ،أصبحت

104

مواقع اإلنترنت مصدرا رئيسا للمعلومات .وبشكل عام فإن وسائل اإلعالم اللبنانية تتبع الجماعات الدينية والسياسية
على امتداد المشهد السياسي مما يجعلها تعكس التقسيمات الطائفية في المجتمع .ومن ناحية أخرى ،يضمن الدستور
اللبناني حرية كافية لإلعالم ،وحرية التعبير ،وحق الوصول للمعلومة ،وتسمح التشريعات اللبنانية ،بما فيها قانون الصحافة
لعام  ،1962وقانون اإلعالم المرئي والمسموع لعام  ،1994بالبث اإلذاعي والتلفزيوني الخاص ،وكذلك قانون البث الفضائي
لعام .1996
ولكن من الناحية العملية فإن هذا المحتوى القانوني بات قديما ،وغير فاعل ،ولم ينجح في ضمان الحريات اإلعالمية
والحماية ،ولم تنجح محاوالت إصالح هذه المنظومة القانونية حتى اآلن.
وينتشر استخدام اإلنترنت في لبنان ،ليصل إلى حوالي  5,5مليون مستخدم بنسبة استخدام تصل إلى  ،% 91و3,6
مليون مشترك على «فيسبوك» ،بنسبة استخدام تصل  % 59,1في كانون أول  .2017وينتشر استخدام اإلعالم االجتماعي
الحديث بين الشباب ،خاصة «واتساب» ،و«فيسبوك» ،و«إنستاغرام».

النتائج الرئيسة
التربية اإلعالمية واملعلوماتية بني األطفال والشباب:
لتقييم مستوى انتشار التربية اإلعالمية والمعلوماتية بين األطفال والشباب تم جمع المعلومات عبر إجراء دراسة
استقصائية وتنظيم مجموعات نقاش بؤرية ،وتضمن البحث توزيع استبانات قام بتعبئتها  38تلميذ مدرسة في المرحلة
العمرية بين  13و 18عاما ،و 40من طلبة الجامعات في المرحلة العمرية بين  18و 25عاما.
ويتكون المستجيبون من تالميذ المدارس من  25تلميذا و 12تلميذة % 58 ،منهم يلتحقون بمدارس خاصة ،و% 39,5
من مدارس األونروا % 2.6 ،من المدارس الحكومية % 47.4 .منهم يسكنون القرى ،و % 39.5في مخيمات الالجئين ،و13.2
 %من سكان المدينة .كما شاركت  25أنثى و 15ذكرا من طلبة الجامعات في البحث ،يعيش  % 37.5منهم في المدن ،و25
 %في القرى ،و % 37.5في مخيمات الالجئين ،ويدرس  % 90منهم في جامعات خاصة.
وللحصول على معرفة أكبر بمستوى الوعي والكفاءة واآلراء والممارسة لدى فئتي الشباب واألطفال ،تم عقد نقاشات في
أربع مجموعات بؤرية ،اثنتان منها مع طلبة الجامعات بوجود  20مشاركا في كل منهما ،واثنتان مع تالميذ المدارس ،ضمت
األولى  18مشاركا ومشاركة ،والثانية  20مشاركا ومشاركة.
وفيما يلي ملخص بأهم النتائج:
يشكل اإلعالم االجتماعي الجديد الوسيلة األهم في تفاعل األطفال والشباب ،ومصدرا رئيسا للحصول على المعلومة،
خاصة «فيسبوك» ،يليه «تويتر» و«واتساب» .وهو متاح ويمكن لمعظم الشباب الوصول إليه عبر الهواتف الذكية ،ويعتبر
وسيلة فاعلة لتواصل هذه الفئة وتفاعلها .كما يتم استخدام مواقع اإلنترنت على نطاق واسع كمصدر للمعلومة واألخبار
بين المستجيبين من كال الشريحتين.
المعرفة والوعي
عبر المبحوثون من طلبة الجامعات عن وعي أكبر بتأثير اإلعالم االجتماعي على حياة األفراد وسلوكياتهم .بينما يعتقد
 % 66من المستجيبين األطفال أن تأثير اإلعالم االجتماعي على سلوكياتهم إيجابي بالدرجة األولى.
ويدرك طلبة الجامعات بشكل عام أن االختالفات الطائفية والسياسية في المجتمع اللبناني تنعكس في المحتوى
اإلعالمي ،وعبرت غالبيتهم عن الحاجة إلى التحقق من مصدر المعلومات ،وأال يتم التعامل مع المحتوى اإلعالمي بقيمته
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الظاهرة .وعبر  % 74منهم عن أنهم يملكون المهارة الالزمة لتقييم مدى أهمية المحتوى الذي يصلهم عبر وسائل اإلعالم،
وتشعر نسبة مماثلة أنها قادرة على التمييز بين األخبار الحقيقية والملفقة ،أما األطفال فقد أوضحوا أنه ليس من السهل
تقييم مدى مصداقية المحتوى اإلعالمي.
وتشير الدراسة إلى إن  % 87.5من طلبة الجامعات على وعي بالتنمر اإللكتروني ،وبعضهم عانى منه ،ومعظمهم يعرف
شخصا واحدا على األقل في محيطهم تعرض له .وكانت اإلناث أكثر انفتاحا على مناقشة حوادث التنمر اإللكتروني التي
واجهنها ،في حين أشار الذكور بشكل أساس إلى حوادث في محيطهم ،وأشاروا إلى أن النساء أكثر عرضة له من الرجال.
ويفهم معظم المستطلعة آراؤهم من هذه المجموعة مبادئ األمن الرقمي ،وهم على علم بوسائل حماية أنفسهم .ومع
ذلك يشعر كثير منهم أنهم يعانون من مخاطر اإلعالم االجتماعي ،وأنه ال يمكنهم حماية أنفسهم من بعض الجرائم
اإللكترونية ،ومنها سرقة حساباتهم أو تزويرها ،أو إساءة استخدام الصور والمعلومات التي نشروها أو نشرها أصدقاؤهم.
وقد وافقت شريحة طلبة الجامعات أن لألهالي دورا مهما في توجيه أطفالهم نحو سبل استخدام اإلعالم االجتماعي،
وحمايتهم ،وضمان جو تعليمي آمن وإيجابي .وحسب ما يرون فإن األهالي بشكل عام ال يملكون المعرفة والوعي الكافي
للقيام بهذا الدور ،ويفشل كثير منهم في مراقبة أبنائهم على الشبكة ،وتوجيههم وحمايتهم .في حين يمكنهم ،في حال
توفر المعرفة والمهارات الالزمة ،أن يستخدموا مفاتيح الدخول والحماية لضمان السيطرة على دخول أطفالهم ،وتحديد
الوقت المتاح لهم على الشبكة .وال يتلقى كثير من األطفال الذين شاركوا في مناقشات المجموعات البؤرية أي توجيه من
األهالي يتعلق باإلعالم االجتماعي ،وأضاف بعضهم أن أهاليهم يفتقرون إلى إمكانات التربية اإلعالمية والمعلوماتية
الضرورية.
ويميز طلبة الجامعات عادة بين النقد البناء وخطاب الكراهية والتمييز ،وقد عانى كثير منهم من العنف اللفظي،
وخطاب الكراهية ،والتحريض على العنف عبر مواقع التواصل االجتماعي المختلفة ،وعبر أغلبهم عن أنهم يحمون أنفسهم
باالنسحاب أو بعدم التفاعل ،ولكن بعضهم يستمر بالتفاعل رغم وعيهم بخطورته .ويوضح بعضهم أنه في حالة التنمر
اإللكتروني ،وخطاب الكراهية ،والتحريض على العنف ،فعلى الفرد حجب المصدر ،وإبالغ األهل ،أو إبالغ سلطات مكافحة
الجرائم اإللكترونية .كما يذكر األطفال أنهم يواجهون أحيانا عنفا لفظيا ،وتحرشا ،وإشاعات على مواقع التواصل االجتماعي،
وأشاروا إلى أن بعض المشكالت التي تبدأ على مواقع التواصل االجتماعي تتواصل في ساحات المدارس.
ويستخدم تالميذ المدارس مختلف وسائل اإلعالم ومصادر المعلومات ،وأهمها مواقع التواصل االجتماعي ،تليها مواقع
اإلنترنت ،ثم التلفاز .ويشعر  % 65منهم أنهم قادرون على التفريق بين المحتوى الحقيقي والوهمي ،كما يرى  % 74منهم
أنهم قادرون على التفاعل مع كل محتوى يمكن أن يصادفهم على مواقع التواصل .وفي المقابل أوضح  % 60منهم أنهم
يتأثرون بما يرونه على هذه المواقع ،ويؤمن  % 69منهم بمصداقية كافة المعلومات التي تصلهم عبر اإلعالم اإللكتروني،
وأكثر من نصفهم يشعر باألمان عند إرسال صور وبيانات شخصية أو استقبالها عبر «ماسنجر» .كما أوضح بعضهم أنهم
معتادون على مناقشة محتوى اإلعالم االجتماعي مع أهاليهم ،في حين عبر غيرهم بوضوح عن أنهم ال يفضلون تدخل األهالي.
وتبرز الدراسة فروقا واضحة في مستوى المعرفة والوعي بين طلبة الجامعات؛ من  18إلى  25عاما ،وتالميذ المدارس؛ من
 12إلى  17عاما ،مما يؤكد على ضرورة تقديم التربية اإلعالمية والمعلوماتية لتالميذ المدارس .كما يبرز ذلك الحاجة إلى
جهد تعاوني بين األهالي والمدارس لتوجيه األطفال ،وضمان جو تعليمي آمن على وسائل اإلعالم االجتماعي والرقمي ،مما
يشير إلى أهمية رفع مستوى الوعي والمعرفة والمهارات في مجال اإلعالم االجتماعي والتربية اإلعالمية والمعلوماتية لدى
أولياء األمور.
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املشاركة والتفاعل الرقمي
يعتبر األطفال والشباب المشاركون في هذه الدراسة أن اإلعالم االجتماعي يشكل منصة حرة نوعا ما للتعبير ،إال
أن  % 70من طلبة الجامعات يشعرون أن الحكومة وبعض المؤثرين السياسيين غير الحكوميين يسيطرون ويراقبون
ويحدون من حرية تعبيرهم على مواقع التواصل االجتماعي خاصة في مجال السياسة .بينما يشعر الكثير منهم أنه
ال بد من وجود قدر من الرقابة لضمان األمن الفردي والجماعي ،ويؤمن  % 65أن المراقبة الحكومية على اإلعالم ومواقع
التواصل االجتماعي ضرورية لحماية خصوصية األفراد واألمن العام ،ومع ذلك فقد أوضحوا أن سيطرة السلطات على
اإلعالم تنعكس سلبا على الديمقراطية ،وتحد من المواطنة الفاعلة ،وصحافة المواطن.
ويستخدم المبحوثون من كافة الفئات اإلعالم االجتماعي للتواصل االجتماعي والترفيهي مع أصدقائهم وأقرانهم
بالدرجة األولى ،حيث يستخدم  % 78من طلبة الجامعات هواتفهم الذكية إلنتاج المحتوى ومشاركته ،ومعظمه اجتماعي
وترفيهي ،وقليل منهم يستخدمه ألغراض المناصرة .أما  % 78من تالميذ المدارس ففاعلون على مواقع التواصل االجتماعي،
وهم ينتجون ويشاركون المحتوى الترفيهي بشكل رئيس ،ويشارك معظمهم في النقاشات الصفية حول هذا المحتوى،
أو يناقشونه مع أقرانهم.
وناقشت المجموعات البؤرية األربع اآلثار الوخيمة أللعاب اإلنترنت على الشباب ،وهي تنتشر بين كافة الفئات العمرية،
ويتم النظر إليها كوسيلة للتفاعل بين الشباب في كافة أرجاء العالم ،ومن بعض األلعاب األكثر انتشارا بينهم :لعبة مريم،
وببجي ،والحوت األزرق ،حيث يدرك معظمهم مخاطر هذه األلعاب التي تتسم بالعنف ،وقد ذكر بعضهم حالة انتحار واحدة
على األقل أو اثنتين بين األطفال في لبنان كان لها عالقة مباشرة بهذه األلعاب ،وهذا ما أكدته وسائل اإلعالم في تلك الفترة.
وال يبرز البحث أي فروقات محددة تتعلق بالجنس والعمر ومكان السكن بين المستهدفين من كال المجموعتين تتعلق
بالوعي والمشاركة والتفاعل الرقمي.

دور املدرسة
يتضمن النظام التعليمي مدارس حكومية وخاصة ،وأخرى تابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين «أونروا»
التي تخدم أطفال الالجئين الفلسطينيين .وهناك عدد مواز تقريبا من المدارس الحكومية والخاصة ،ويعكس نظام التعليم
التقسيمات الطائفية داخل المجتمع اللبناني .ومع أن المنهاج التعليمي ومتطلبات االلتحاق باالمتحانات المركزية موحدة
في أصناف المدارس الثالثة ،إال أن للمدارس الخاصة إداراتها المستقلة وتقدم منهجا أوسع مع المزيد من المواد واألنشطة
اإلضافية بما في ذلك بعض عناصر التربية اإلعالمية والمعلوماتية أحيانا ،في حين تتبع مدارس الـ«أونروا» دائرة التعليم
المركزية في مقرها العام .وبشكل عام فإن إمكانيات المدارس الحكومية أقل من إمكانيات المدارس الخاصة ،وليس كل
المدارس مزودة بالتقنيات التي تؤهلها الستخدام اإلعالم الرقمي في العملية التعليمية ،حتى أن بعضها ال يتصل باإلنترنت،
أو أجهزة الحاسوب فيها قديمة .وهذا حال المدارس الحكومية خاصة في المناطق النائية ،أما المدارس الخاصة ومدارس
الـ«أونروا» فتمتلك بشكل عام تكنولوجيا االتصال والمعلومات ،وبعض المدارس مزودة باأللواح الذكية ،ولهذه األسباب ال
يتم استخدام اإلعالم االجتماعي بانتظام في العملية التربوية فيها.
وأوضح  % 75من األطفال المشاركين أن معلميهم قد طلبوا منهم البحث عن معلومات على شبكة اإلنترنت ،وتم الطلب
من  % 82منهم استخدام اإلنترنت في أبحاثهم ،ويشير كثير منهم إلى أنهم يتلقون بعض التوجيه من معلميهم الذين
يرشدونهم إلى بعض المواقع المفيدة ومصادر المعلومات على شبكة اإلنترنت.
كما ذكر األطفال المشاركون أنه ال تتم مناقشة محتوى مواقع التواصل االجتماعي وتجاربهم أثناء التفاعل عبر هذه

107

المواقع أو تأثير األلعاب الرقمية عليهم ،مع مدرسيهم بشكل دوري ،وأضاف أغلبهم أنهم لم يتلقوا أي جلسات توعية
من المعلمين حول تأثير اإلعالم االجتماعي ومخاطره أو فوائده ،أو أي تدريب المنهجي لتطوير مهاراتهم وقدراتهم على
استخدام اإلعالم االجتماعي .ويشجع المعلمون األطفال أحيانا على استخدام وسائل التواصل االجتماعي إلنتاج محتوى
يتعلق بالمنهاج أو األنشطة الالمنهجية.
أما اإلذاعة المدرسية ومجلة الحائط فهما غير منتشرتين في مدارس لبنان ،ووحدها وكالة الغوث ،والقليل من المدارس
الحكومية والخاصة تستخدم بعض عناصر اإلعالم المدرسي.
وتخلص الدراسة إلى أن اإلعالم االجتماعي والرقمي ال يستخدم بشكل منهجي في المدارس ،وال يتطرق المعلمون
والتربويون إلى التربية اإلعالمية والمعلوماتية في المدارس بطريقة منهجية.

مبادرات التربية اإلعالمية واملعلوماتية يف لبنان
ليس من أهداف هذا البحث حصر كافة المبادرات المتعلقة بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،ومع ذلك يقدم هذا الجزء
مراجعة مختزلة لها في لبنان كما تمت مصادفتها خالل البحث الميداني ،علما بأن هذا العرض ال يتطرق بالضرورة لكل
المبادرات بشأنها.
وتوضح مراجعة المصادر المتوفرة حول واقع التربية اإلعالمية والمعلوماتية في لبنان أنه رغم عدم وجود إستراتيجية
وطنية ،إال أن هناك عمال هاما قام به األكاديميون/ات وخبراء اإلعالم ،يؤسس للتربية اإلعالمية على المستوى النظري،
ومستوى المفاهيم ،وفي تحليله لواقع التربية اإلعالمية والمعلوماتية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .يشير آلتون
غريزل إلى أن لبنان من بين دول المنطقة التي «تمأسست فيها التربية اإلعالمية والمعلوماتية بشكل ما في برامج متخصصة
ومعاهد ،ويستفيد بعض المواطنين من هذه المبادرات»( 1غريزل .)2016 ،وقد صادفت الدراسة عددا من المبادرات الهامة،
ولكنها محدودة ،وتفتقر ألسس االستمرار في معظم األحيان ،تقوم عليها منظمات غير حكومية وبعض األفراد من الخبراء
األكاديميين واإلعالميين .ويحتوي المنهاج المدرسي على بعض عناصر التربية اإلعالمية ،في حين تقدم الجامعات بعض
البرامج التعليمية حول التربية اإلعالمية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وتعتبر الـ«يونيسكو» فاعال أساسا في هذا الحقل بلبنان ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بشكل عام ،ويتضمن
عملها إطالق مساق مفتوح باللغة العربية على شبكة اإلنترنت حول التربية اإلعالمية والمعلوماتية بالشراكة مع الجامعة
األمريكية في بيروت (غريزل) .وهناك مبادرة مهمة أخرى في هذا المجال ،وهي أكاديمية التربية اإلعالمية والرقمية في
بيروت ،التي أطلقتها في عام  2013مجموعة من الخبراء العرب واألجانب لتطوير التربية اإلعالمية والمعلوماتية في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،عبر تدريب التربويين في برامج أكاديمية صيفية ،إضافة إلى تطوير منهاج ،ودعم المبادرات
الفردية في مجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية في المنطقة .كما إن هناك مجموعة أخرى من المبادرات على نطاق ضيق
لمنظمات غير حكومية لبنانية في المدارس التي تدعمها الـ«يونيسكو» وأكاديمية «دويتشه فيله» ،وبعض عناصر صحافة
المواطن التي يقودها إعالميون شباب وبعض مؤسسات المجتمع المدني ،وبعض مبادرات التربية اإلعالمية التي تتضمن
ورش عمل ومؤتمرات محلية وإقليمية.
ويتضمن عمل كثير من المنظمات غير الحكومية عناصر من التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وفي بعض برامجها تم
تبني مفهومها وأسلوبها أو توظيفه .وقد تمت مقابلة بعض القائمين على هذه المبادرات خالل بحثنا الميداني .كما تم
 1ترجمة غير رسمية.
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تطوير دليل لها ،كجزء من مشروع «التربية اإلعالمية من أجل السالم» في أربع مدارس تقودها «دويتشه فيله» بالشراكة مع
حركة السالم الدائم.
وفيما يلي بعض التحديات المشتركة كما عبر عنها من شاركوا في المقابالت من الفاعلين في هذا المجال :العدد
المحدود من الخبراء واإلعالميين الذين يملكون الكفاءة في مجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،والحاجة إلى سياسات
وإستراتيجيات تدعم دمجها في الفعاليات التي تستهدف األطفال والشباب ،واالفتقار للتنسيق والتعاون بين المعنيين،
وصغر حجم المبادرات وغياب آفاق استمرارها.

اإلعالميون واملؤسسات اإلعالمية
شارك أحد عشر إعالميا وممثال عن مؤسسات إعالمية في المجموعة البؤرية الخاصة باإلعالم ،مثلوا وكالة األنباء اللبنانية
الرسمية ،ووسائل إعالم محلية ووطنية وفلسطينية ،وقد مثلوا جزءا من المشهد اإلعالمي اللبناني ،وعددا من المجموعات
السياسية والطائفية.
وقد عرف المشاركون اإلعالم على أنه وسيلة لنشر األخبار «بشكل حقيقي» ،ويرى المشاركون أن اإلعالميين الحقيقيين
يوظفون مجموعة من المبادئ والمهارات والقدرات للقيام بعملهم على أكمل وجه .ويدركون أن التغطية اإلعالمية والمشهد
اإلعالمي اللبناني يعكسان الصراع الطائفي والسياسي في المجتمع.
وال يتبنى ممثلو وسائل اإلعالم التقليدي الذين شاركوا في مجموعة النقاش البؤرية اإلعالم االجتماعي بشكل كامل،
ويعتبرونه تهديدا لما سموه «الصحافة الحقيقية» غير أنهم جميعا يتواجدون على وسائل التواصل االجتماعي .وقد اتفقوا
على التأثير الكبير لإلعالم االجتماعي على ممارستهم لمهنتهم؛ فانتشار المواقع اإلخبارية ،والمجموعات اإلعالمية على
«فيسبوك» ،و«واتساب» ،و«تويتر» ،يطرح تحديات غير مسبوقة ،ويضيف مزيدا من التعقيد على المشهد اإلعالمي في لبنان،
ولذلك يرى المشاركون أنه ال بد من تنظيمه ،وهو ما تم إلى حد ما عندما تم إطالق مجلس اإلعالم الوطني ،في محاولة لتنظيم
عمل اإلعالم الرقمي والمواقع اإلخبارية .وفي الوسط الفلسطيني تم إطالق وثيقة إعالن مبادئ لتنظيم قواعد السلوك
اإلعالمي والتغطية اإلخبارية في مخيمات الالجئين ،وضمان المهنية والمصداقية في اإلعالم .ويتوافق المشاركون على
ضرورة وجود دور للحكومة في مراقبة المشهد اإلعالمي بشكل عام وتنظيمه .كما يرون أهمية دور األهالي والمجتمع المدني
في الرقابة على تصرفات األطفال على مواقع اإلعالم االجتماعي الجديد ،وتوعيتهم وحمايتهم.
أما تواصل وسائل اإلعالم التقليدية مع المواطنين فمحدود ،حيث إن ممثليه في المجموعة البؤرية يعتبرون أن دورهم
يكمن في إنتاج األخبار ونشرها .ويدرك المشاركون الشباب في هذه المجموعة البؤرية أهمية التفاعل مع المواطنين عبر
اإلعالم االجتماعي .ومن ناحية أخرى يتم النظر إلى «صحافة المواطن» لدى بعض المشاركين على أنها تطور سلبي في
المشهد اإلعالمي ،ترتبط باالفتقار إلى الرقابة الكافية على هذا الوسط ،وقلة المظاهر الصحفية االحترافية األساسية.
ويختلف المشاركون الشباب في وجهة النظر حيث أنهم يولون «صحافة المواطن» أهمية كبيرة وينظرون إليها على
أنها تطور مهم ويؤكدون على أهمية التفاعل بين اإلعالم والمجتمع ،ومن هنا فقد عبر هؤالء عن الحاجة للتربية اإلعالمية
والمعلوماتية بين اإلعالميين المتخصصين ،خاصة الشباب منهم .كما أشاروا إلى حقيقة أن بعض عناصرها يتم تغطيتها
في كليات اإلعالم ضمن مساقات مختلفة.
وقد شارك ثالثة أفراد فقط من المجموعة البؤرية في ورش عمل تدريبية حول األمن الرقمي ،والتنمر ،وخطاب الكراهية.
ولم يستخدم أي منهم وسيلته اإلعالمية وبرامجه كفضاء توعوي أو تربوي لمتابعيه حول هذه القضايا .وال بد هنا من اإلشارة
إلى أنه ساد بعض الحساسية بين أفراد المجموعة البؤرية حين تعلق األمر بتعريف خطاب الكراهية ،والنقاش حول التحريض
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على العنف ،ولهذا عالقة بالخطابات السياسية المتعددة في الحيز اللبناني ،والوضع الجيوسياسي الحالي في المنطقة.
وال يرى الكثير من اإلعالميين الذين شاركوا في مجموعة النقاش أن لهم دورا مباشرا كإعالميين للمساهمة في التربية
اإلعالمية والمعلوماتية لمتابعيهم ،لكنهم وافقوا جميعا على الحاجة إلى تطوير خبراتهم في هذا المجال ،واقترحوا تنظيم
ورش عمل لتوعية اإلعالميين الشباب ،والشباب بشكل عام ،بها.

تكنولوجيا اإلعالم واملعلومات يف التعليم العالي
رغم مشاركة األكاديميين اللبنانيين الفردية في العمل المفاهيمي حول التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،ومشاركة
بعض المؤسسات األكاديمية على مستوى البرامج مثل الجامعة األمريكية ،والعمل الذي قامت به أكاديمية التربية اإلعالمية
والرقمية في بيروت ،وبعض المبادرات األخرى ،ال زالت هناك حاجة لدمج مادة التربية اإلعالمية والمعلوماتية بشكل منهجي
في التعليم العالي كوسيلة لدعم الفكر النقدي وتطوير الوعي والمعرفة والمهارات لدى الشباب في هذا المجال.
وكجزء من الدراسة تم إجراء مقابالت مع المدير اإلداري لجامعة لبنان الدولية ،ورئيس دائرة الصحافة ،ورئيسة دائرة علم
الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات .وجامعة لبنان الدولية هي جامعة خاصة تملك تسعة مقرات جامعية في مختلف أرجاء
لبنان ،وتعتبر ثاني كبريات الجامعات بعد الجامعة اللبنانية ،وكبرى الجامعات الخاصة في البالد ،كما للجامعة أربعة مقرات
في اليمن ،وواحد في موريتانيا ،وآخر في السنغال.
وتعتبر دوائر علم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات واإلعالم جزءا من كلية اآلداب والعلوم في جامعة لبنان الدولية،
وهي التي تشكل األوجه التقنية لتكنولوجيا المعلومات والتربية الرقمية ،ويقتصر التعليم في هذه الدائرة باإلضافة
للجانب التقني على المظاهر الرقمية للوصول إلى اإلعالم االجتماعي واستخدامه ،والمناحي التقنية التي تتعلق باألمن
الرقمي وأخالقيات استخدام التكنولوجيا .وتهدف دائرة اإلعالم للمساهمة في مجال اإلعالم النقدي والتحقيقات الصحفية
وتعزيز مصداقية العمل اإلعالمي في لبنان ،حيث يتضمن تعليم الصحافة كثيرا من عناصر التربية اإلعالمية والمعلوماتية.
ّ
وتكون أخالقيات المهنة ومبادئ اإلعالم واإلطار التنظيمي وتقييم مصداقية مصادر األخبار واألخبار الملفقة وإنتاج المحتوى
والشفافية والمساءلة جزءا من المنهاج ،ويهتم مساق أخالقيات المهنة نوعا ما باإلعالم االجتماعي الجديد والصحافة
التقليدية ،ويالمس المعلمون مواضيع على غرار خطاب الكراهية وحرية التعبير والعنصرية واألمن الرقمي .كما يستخدم
أعضاء هيئة التدريس مواقع التواصل االجتماعي للتفاعل مع الطلبة ،وبعضهم يتابعون طلبتهم على مواقعهم الخاصة
ويراقبونهم ويقدمون لهم التوجيه لتطوير محتواهم اإلعالمي.
وتتمتع جامعة لبنان الدولية بشبكة عالقات واسعة في كافة أرجاء العالم ،وتسعى للعمل مع جامعات عربية ودولية
في هذا المجال ،وهي منفتحة على آخر التطورات التي تتعلق بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية إقليميا وعالميا ،في الوقت
الذي شارك عدد قليل من أعضاء هيئتها التدريسية في مؤتمرات ذات عالقة بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وورش العمل
التدريبية في لبنان بمبادرات شخصية منهم.

التربية اإلعالمية واملعلوماتية ومؤسسات املجتمع املدني
في المجمل تمت مقابلة ستة ممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني شبابية ،يتعامل معظمها مع بعض عناصر التربية
اإلعالمية والمعلوماتية ،وبعضها يقوم بتنفيذ برامجه داخل المدارس وخارجها ،بالشراكة مع فاعلين آخرين في هذا المجال،
كالـ»يونيسكو» ،والـ»يونيسف» ،و«دويتشه فيله» .وفيما يلي ملخص عن عمل هذه المؤسسات في مجال التربية اإلعالمية
والمعلوماتية:
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تأسست مؤسسة «دوائر الشبابية» عام  2015على يد مجموعة من النشطاء الشباب من اإلعالميين المتخصصين ،واعتبرت
أن مهمتها ضمان صمود الشباب وتنمية فكرهم الناقد وتطوير قدراتهم اإلعالمية وثقافتهم المعلوماتية ،وقد عملت حتى
اآلن على ثالثة مشاريع تتعلق بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية دعمتها الـ«يونيسكو» ،واستهدفت األطفال والشباب من
الفئة العمرية التي تقع بين  14و 19عاما ،ومن بينها مشروع رائد يتمثل في إدخال التربية اإلعالمية والمعلوماتية كنشاط
المنهجي في خمس مدارس حكومية وخاصة ،لتصل إلى ما بين  50و 60طفال في كل تدريب ،وفي إقامة نوادي التربية
اإلعالمية والمعلوماتية في موقعين؛ لتشجيع التعلم من األقران ،وتطوير قدرات الشباب في مجالها ،وتدريبهم على إنتاج
محتوى وتحريره باستخدام هواتفهم الذكية ،وتشجيع صحافة الهاتف النقال .وتضمن التدريب أخالقيات المهنة ،وخطاب
الكراهية وقيمة الخبر واألمن الرقمي .وتتطلع المؤسسة لتطوير خبراتها بشكل أكبر في هذا الحقل ،حيث شارك ممثلون
عنها في مساق تدريبي مدته أسبوعان في الجامعة األمريكية ،والجامعة اللبنانية ،بإشراف «دويتشه فيله» .وتعتبر أن
التشبيك وتبادل الخبرات أمر هام بالنسبة للعاملين في هذا المجال ،وقد شارك ممثلون عنها في مؤتمرات إقليمية ودولية
حول التربية اإلعالمية والمعلوماتية.
«ناستوبيا» :هي مبادرة إعالم اجتماعي أطلقتها مجموعة من اإلعالميين الفلسطينيين الشباب في مخيمات لجوء مختلفة
بلبنان ،وضعوا نصب أعينهم هدفا يتمثل في تعزيز الهوية الفلسطينية بين الشباب ،وتغيير الصورة النمطية حول
الشباب الفلسطيني ،وتسليط الضوء على مواهبهم والتحديات التي يواجهونها .وتدير ناستوبيا منتدى إعالميا رقميا
يضم  24متدربا شابا كمراسلين صحفيين ،منهم  14أنثى وعشرة ذكور ،في عدة مخيمات .وقد تلقى المراسلون تدريبا على
كتابة المواضيع ،وسرد القصص ،وإنتاج األفالم ،وأخالقيات المهنة ،والنوع االجتماعي ،واألمن الرقمي ،والتنمر اإللكتروني.
أما أهم أشكال التواصل بينهم وبين الشباب فيتمثل بـ«فيسبوك» و«واتساب» ،ويتابع صفحة المؤسسة على «فيسبوك»
 13,000شخص ،ويعتمد التفاعل على المواضيع التي يتم نشرها ،ويدير المراسلون بأنفسهم النقاش حول كل محتوى
يتم نشره ،وتتنوع المحتويات بين القضايا الثقافية واالجتماعية والتركيز على التحديات التي تواجه مجتمع الالجئين
الفلسطينيين بشكل عام ،والشباب منهم بشكل خاص ،وتتضمن المواضيع المثيرة للجدل أو ما تعتبر ( )tabooكمواضيع
المخدرات واالعتداء الجنسي مثال.
أما «بادر» :فهي مؤسسة غير طائفية وغير حكومية أسستها مجموعة من المتطوعين الشباب عام  ،2011وتعمل مع
المجتمعات اللبنانية والفلسطينية على تطوير التماسك االجتماعي والتضامن بينها ،مع التركيز على المرأة والشباب،
وتمكينهم من المطالبة بحقوقهم ،وبناء مستقبل أفضل لمجتمعاتهم ،وهي مؤسسة شبابية بقيادة شابة ،تتطلع لزيادة
مشاركة المواطنين ورفع أصوات الشباب في مجتمعاتهم عبر تطوير قدراتهم الرقمية ،وتغيير الصورة النمطية ،والتركيز
على القصص اإلنسانية .وللتواصل مع المجتمع وشبابه ،فإن القائمين على المؤسسة يستخدمون أساليب خالقة ،منها
المناصرة عبر الفن ،وصناعة األفالم والتصوير الفوتوغرافي ،واإلعالم االجتماعي ،وتتضمن مشاريعهم تدريب  21من القادة
الشباب كمدربين للتربية اإلعالمية ،وصل كل منهم إلى  300شاب من خالل شبكة الناشطين .وتتضمن أنشطتهم األخرى
االجتماعات العامة ،واللقاءات الحوارية ،وحمالت التوعية ،وجلسات التوعية الجماعية حول حماية األطفال ،واألبوة اإليجابية،
والتوعية النفسية ،والدعم النفسي لألطفال .وفي مبادرتها «األستوديو المصغر» ،تقدم كذلك خدمة إنتاجية تتضمن إنتاج
أفالم وثائقية لصالح مؤسسات مجتمع مدني أخرى .ويملك طاقمها بعض الخبرة في مجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية،
ويتطلعون لتنميتها ،والتعاون مع فاعلين في مجالها محليا وإقليميا ودوليا.
«حركة السالم الدائم» :هي حركة لبنانية لبناء السالم ونشر ثقافة الالعنف ،يركز عملها على ثالثة محاور؛ هي ذاكرة
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الحرب األهلية ،والحد من ظاهرة السالح في لبنان والمنطقة ،وحل الصراعات وبناء السالم ،وتستهدف الشباب دون حصر،
ومن برامجها الحالية «التربية اإلعالمية من أجل السالم» بالشراكة مع «دويتشه فيله» ،وتسهم المؤسسة في هذا المشروع
من جانب بناء السالم ،ويتم تطبيقه في أربع مدارس بمعزل عن االنقسام الطائفي في لبنان ،إضافة إلى أربع منظمات غير
حكومية ومؤسسات شبابية تعمل مع الالجئين السوريين في منطقتي طرابلس والبقاع .ويتضمن المشروع تدريب مدربين
شباب وبناء قدرات المعلمين على مهارات التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وتتضمن التفكير الناقد ،وتحليل المحتوى
وتقييمه ،وخطاب الكراهية ،والتحريض على العنف ،وبناء السالم ،والالعنف ،والتعرف على األخبار الملفقة والدعاية .أما
الصعوبات التي تواجه المشروع فتتمثل في قلة التزام المنخرطين فيه ،وتوجهات المدربين والمربين ،مما يترك آثارا سلبية
على استمرار التدخالت.
وتأسس مركز المصادر العربي للفنون الشعبية «الجنا» عام  1989في بيروت ليحتفي بالفن الشعبي بالتركيز على
المجتمعات المهمشة ،خاصة األطفال والشباب من مختلف الطوائف ،ويتمتع المركز بتاريخ طويل وسمعة طيبة في مجال
ابتكار المشاريع الفنية والشعبية ،ومنها التعليم والتعبير الخالق عند األطفال ،وبرنامج الذاكرة الحية لـ«تاريخ الشعب
الفلسطيني والثقافة المحكية» ،عبر إشراك األطفال في جمع الرواية الشفهية من الكبار وتوثيقها ،وإشراك األطفال في
صبرا وشاتيال عبر تدريبهم على صحافة التصوير وصناعة األفالم وتوثيق حياة األطفال وتاريخهم إلنتاج كتب ناطقة
ومصورة وعرضها؛ لتثقيف األطفال في مجال قوة القصة الرقمية ،كما ينفذ المركز في العطلة الصيفية برامج في مجال
الدعم النفسي االجتماعي لألطفال المهمشين ،ويشجع الشباب على اإلبداع باستخدام األستوديو الخاص بالمركز ،الذي
يشتهر كذلك باحتفالية «بينالي» الفيلم الدولي لألطفال والشباب الذي يهدف إلى تدريب األطفال على التفكير الناقد،
ونقد األفالم ،واالبتكار ،إضافة إلى تدريبهم على مهارات الكتابة واإلعالم.
أما مركز «نون الثقافي» :فهو مبادرة لثالث نساء فلسطينيات في تجمع المعشوقة بمنطقة صور ،أطلقنها عام  2016بدعوة
على موقع «فيسبوك» ألطفال المدارس من التجمع الذين يحتاجون تعليما عالجيا ،وتطورت بسرعة لتصبح مركزا يقصده
 100طفل تتراوح أعمارهم بين  13و 18عاما .ويوفر المركز إضافة إلى التعليم العالجي جلسات توعية لآلباء واألمهات حول
التطرف ،والعنف المبني على النوع االجتماعي ،والتحرش الجنسي ،والدعم النفسي االجتماعي للجانحين األحداث وذويهم،
ويتم استخدام اإلعالم ،خاصة االجتماعي ،كوسيط للحشد والمناصرة ،ومالمسة قضايا حساسة وتغيير الصورة النمطية.
وقد عبر ممثلو مؤسسات المجتمع المدني الذين تمت مقابلتهم عن وعي عميق بالدور الهام لإلعالم االجتماعي الحديث
في حياة األطفال والشباب ،ويستخدمون اإلعالم االجتماعي والرقمي للتفاعل معهم .ويبدون اهتماما باالنخراط في التربية
اإلعالمية والمعلوماتية ودمج المستهدفين لديهم بها.
ويعتبر قطاع مؤسسات المجتمع المدني عنصرا فاعال في التربية اإلعالمية والمعلوماتية بلبنان ،حيث يلعب كثير منها
دورا في تعزيزها وتوظيف برامج صغيرة في مجالها .ومعظم هذه المؤسسات على تواصل مباشر مع األطفال والشباب ،في
كافة أنحاء لبنان ،وفي المناطق المهمشة بشكل خاص ،وكثير منها يعمل مع األطفال والشباب ومعظم عملهم يستهدف
كافة الطوائف ،أو مع مدارس من مختلف ألوان الطيف اللبناني ،ويتسم أسلوب العمل فيها بأنه إبداعي تشاركي شمولي،
وتستخدم أشكاال متنوعة من اإلعالم االجتماعي والرقمي للتفاعل مع الشباب ،ويقدم كثير منها تدريبات حول مهارات لها
عالقة بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وبعضها ينفذ برامج حول السالم والالعنف والسلم المجتمعي.
أما أهم التحديات التي تواجه هذه المؤسسات فيما يتعلق بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية فتتمثل في:
•أجواء االستقطاب السياسي وتسييس النشاطات االجتماعية الشبابية.
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•محدودية الفرص الستمرارية البرامج.
•التزام الشباب واستمرار المبادرات.
•االفتقار للتفكير الناقد بين الشباب.
•االفتقار لخبراء التربية اإلعالمية والمعلوماتية من المتخصصين في اإلعالم والتربويين.
•الحاجة للتشارك والتعلم وتبادل الخبرات والتشبيك مع فاعلين آخرين وطنيا وإقليميا ودوليا.

وزارة التربية والتعليم العالي
تم إجراء مقابلتين معمقتين مع ممثلين عن وزارة التربية والتعليم العالي ،ضمت األولى ممثالت عن مركز األبحاث
والتطوير التربوي حيث ضمت رئيسة المركز ،د .ندى عويجان ،ورئيسة وحدة العالقات العامة واإلعالم ،كارمن شبيب،
والخبيرة اإلعالمية ،والباحثة االستشارية حول تربية المواطنة د .ندى بوفايد .وحضر المقابلة الثانية السيدة باولين يامين
لتمثل دائرة التدريب واإلرشاد في الوزارة.
ويتحمل مركز األبحاث والتطوير التربوي مسؤولية وضع السياسات التربوية وجودة التعليم في لبنان ،ومهمته األساس
تتمثل في البحث وتطوير إستراتيجيات تربوية ومنهجية ،وتدريب الكادر التربوي .أما دائرة التدريب واإلرشاد ،فتتبع اإلدارة
العامة للتعليم داخل الوزارة ،وهي مسؤولة عن اإلشراف على تطبيق المنهاج وعلى النشاطات التربوية والالمنهجية في
المدارس التي تستهدف المعلمين والطلبة في مختلف أنحاء لبنان.
ويتضمن المنهاج الدراسي بعض عناصر التربية اإلعالمية ،خاصة في مساقات التربية االجتماعية والوطنية ،ومن أمثلة
ذلك يتضمن منهاج الصف الثامن فصال حول اإلعالم والعولمة ،ويتضمن منهاج الصف الثاني عشر موضوعا عن اإلعالم الحر
والمسؤول ،يغطي الموضوعية ،ومصداقية الخبر وحرية اإلعالم واستقالليته .وقد تم إلغاء بعض عناصر التربية اإلعالمية
عام  2016من المنهاج لعدة أسباب .ومع أن بعض عناصر التربية المعلوماتية يعتبر جزءا من النظام التعليمي ،إال أن ضعف
اإلمكانيات والقدرات التقنية في كثير من المدارس ،خاصة الحكومية والمدارس في المناطق النائية ،يشكل واحدا من أهم
التحديات التي تواجه دمج التربية اإلعالمية المعلوماتية في المدارس وتطويرها.
ويخضع المعلمون الخريجون الجدد لتدريب تربوي تتراوح مدته من عام واحد إلى عامين في دائرة التربية بالجامعة
اللبنانية ،وهي جامعة حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ،وتقع مسؤولية تدريب المعلمين والتربويين
على كاهل مركز األبحاث والتطوير التربوي على أساس خطة تدريب سنوية يطورها ،ويتضمن التدريب بعض جوانب
تكنولوجيا المعلومات ،ولكن لم يتم تضمين التربية اإلعالمية والمعلوماتية كجزء منه.
وفي عام  2012أطلق المركز مشروع حماية األطفال على اإلنترنت مع دراسة وطنية تناولت مخاطر اإلنترنت ومواقع
التواصل االجتماعي على األطفال في لبنان ،وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المشاكل ،وتوعية المجتمع حول أمن
األطفال على اإلنترنت ،وتطوير قدرات المعلمين والمرشدين التربويين واألهالي على التعامل مع التهديدات التي تواجه
أمن األطفال وتوجيههم ،وتشجيع السلطات اللبنانية على تطوير أطر قانونية وتقنية تضمن أمن األطفال على اإلنترنت.
وتضمن المشروع حملة توعية ،وتطوير منهاج ومواد تدريب وأدوات تربوية ،وعقد دورات تدريب للمعلمين في المدارس
الحكومية والخاصة ،وإنتاج مواد توعوية لألطفال واألهالي عبر أفالم تبث على يوتيوب ،وإعالنات ومنشورات .وفي عام 2018
تم تقديم دراسة خالل المؤتمر الوطني «الرقمنة في حياة أطفالنا» ،تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية،
وخبراء جامعيين في تكنولوجيا المعلومات ،وقوات األمن اللبنانية ،و«يونيسف» ،وخرج المؤتمر بتوصيات محددة لصانعي
السياسات ،وشركات االتصاالت والمعلومات ،والمدارس ،وأجهزة إنفاذ القانون ،والمجتمع المدني واألهالي؛ لضمان أمن
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الشباب واألطفال على الشبكة ،ولدعم ضحايا الجرائم اإللكترونية من األطفال .ويأمل المركز ووزارة الشؤون االجتماعية
بتطوير هذا المشروع أكثر بالتعاون مع الـ«يونيسكو» ومعنيين آخرين ،منها المعاهد الوطنية ،ومؤسسات المجتمع المدني،
والجامعات ،والمؤسسات التعليمية .وستستهدف المرحلة الجديدة من المشروع طلبة المدارس باستخدام أسلوب التعلم
من األقران في ثماني مدارس خاصة ،ومثلها حكومية ،مع حملة توعية لألهالي.
ويركز المركز في تدخالته على حماية أمن األطفال والشباب على اإلنترنت ،وقد تضمن المشروع تدريبا للمعلمين حول
األمن الرقمي والتنمر إلدخالها في عملهم ضمن الفعاليات الالمنهجية .كما وافق المركز على تنفيذ مشروع «بروتكت أد»

1

في بعض المدارس في لبنان ضمن البرامج الالمنهجية ويتضمن عددا من عناصر التربية اإلعالمية والمعلوماتية مثل تنمية
التفكير النقدي والتحليل وكيفية التعامل مع التنمر اإللكتروني .ومن الجدير بالذكر أن هناك خطة تم وضعها قبل ثالث
سنوات إلصدار منهاج مدرسي جديد ،لم يتم تنفيذها بسبب عدم توفر الدعم المالي.
ووزارة التربية والتعليم العالي تعرب عن انفتاحها على التعاون والتبادل مع مؤسسات المجتمع المدني اللبنانية
والدولية ،حيث يمكن الدخول إلى المدارس العامة لتنفيذ نشاطات المنهجية عبر اإلدارة العامة للتعليم ،وتتعاون الوزارة
منذ  2016مع أكاديمية «دويتشه فيله» وحركة السالم الدائم على تقديم برنامج التربية اإلعالمية والمعلوماتية باالشتراك
مع أربع مدارس حكومية وخاصة على مختلف أطيافها الطائفية في مواقع مختلفة بلبنان ،ويتضمن البرنامج الذي يستهدف
كذلك أربع مؤسسات شبابية عناصر تدريب المدربين ،وبناء قدرات المعلمين والتربويين ،خاصة معلمي اللغة اإلنجليزية
وتكنولوجيا المعلومات ،ودليال تدريبيا للتربية اإلعالمية والمعلوماتية في السياق اللبناني الذي تم إطالقه في آذار 2019
متزامنا مع نهاية المشروع.
أما أهم التحديات التي تواجه تقديم التربية اإلعالمية والمعلوماتية في المدارس بشكل منهجي فتتمثل في:
•االفتقار للخبرات في مجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية وقدرات المعلمين والتربويين واالفتقار للحافز بين المعلمين.
•قلة الموارد لتطوير المنهاج المدرسي وتحديثه.
•االفتقار لإلمكانيات التقنية خاصة في كثير من المدارس الحكومية وبالذات في المناطق النائية.
•االفتقار لألسلوب اإلبداعي الشمولي في التعليم.
•الحاجة لاللتزام ومتابعة اإلدارات المدرسية.

االستنتاجات والتوصيات
وعلى ضوء النتائج الرئيسة التي تمت مناقشتها ،نعرض فيما يلي أهم التوصيات:
•يتطلب تطوير التربية اإلعالمية والمعلوماتية لألطفال والشباب في لبنان تطوير إستراتيجية شاملة تشرك كافة
المعنيين بها وتمتن الشراكات بين التربويين وصانعي القرار ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات اإلعالمية.
•إشراك صانعي القرار والتزامهم ،خاصة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ،يعتبر ضرورة لتحقيق تقدم ذي معنى
في تقديم التربية اإلعالمية والمعلوماتية في المدارس .ومع أن تضمينها في المنهاج المدرسي ليس مطروحا على
أجندة مركز األبحاث والتطوير التربوي حاليا ،إال أن هناك نية لتحديث المنهاج الدراسي في المستقبل القريب عندما
يتوفر التمويل الالزم ،مما يتيح الفرصة إللحاق التربية اإلعالمية والمعلوماتية فيه بشكل ممنهج.
•يقود مركز األبحاث والتطوير التربوي حاليا مشروع أمن األطفال على اإلنترنت ،والمركز ووزارة الشؤون االجتماعية يأمالن
 1مزيد من المعلومات حول المشروع والمدارس المشاركة علىhttp://www.kidproofsafety.com/ourpartners/middle-east-north-africa/ :
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بتطوير هذا المشروع بالتعاون مع الـ«يونيسكو» ومعنيين آخرين .ويمكن لهذا المشروع بما يهدف إليه من توعية،
أن يوفر فرصة قوية أخرى لتقديم عناصر من التربية اإلعالمية والمعلوماتية إضافة إلى األمن الرقمي وحماية األطفال.
•وتتطلب إضافة التربية اإلعالمية والمعلوماتية في النشاطات الالمنهجية للمدارس تطوير القدرات التقنية للمدارس
المشاركة ،وتدريب المعلمين والتربويين ،وضمان االستمرارية ،وهذا يحتاج إلى تعاون بين إدارات المدارس ومؤسسات
المجتمع المدني واإلعالميين المتخصصين ،ومديريات التربية في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ،واألهالي
والجهات المانحة.
•يعتبر تدريب المعلمين والتربويين على التربية اإلعالمية والمعلوماتية متطلبا مسبقا مهما لدمجها بنجاح في المدارس،
وكما ذكر سابقا فالمعلمون الخريجون المتدربون يلتحقون بتدريب مدته تتراوح بين عام واحد وعامين في دائرة التربية
بالجامعة اللبنانية ،ونوصي بتضمين التربية اإلعالمية والمعلوماتية في هذا البرنامج التدريبي ،كما إن مركز األبحاث
والتطوير التربوي يمتلك خطة تدريب سنوية للمعلمين والتربويين يتضمن بعض جوانب تكنولوجيا المعلومات،
ونوصي كذلك بتضمين التربية اإلعالمية والمعلوماتية فيها .كما نوصي بأن تعمل دوائر التربية في الجامعات على
تضمينها في برامجها لتزويد المعلمين الجدد بالمهارات الضرورية لتطويرها في المدارس.
•ويعتبر كافة المستطلعة آراؤهم أن اإلعالم بكافة أشكاله مهم للتربية اإلعالمية والمعلوماتية .وأخذا باالعتبار العدد
المحدود من الخبراء في هذا المجال بين اإلعالميين المهنيين ،يصبح من الضروري تطوير قدراتهم وخبراتهم في
مجاالتها .كما إن خريجي الصحافة واإلعالم يمكنهم أن يلعبوا دور الموجهين فيها في المدارس إذا اكتسبوا المهارات
الالزمة في التعليم خالل تدريبهم ،مما يمكن من جسر الهوة بين اإلعالم والمعلومات والتعليم على مستوى المدارس،
وتوفير فرص توظيف للخريجين الجدد في مجال اإلعالم في ظل نسبة البطالة المرتفعة بين الخريجين .وقد أبدت
جامعة لبنان الدولية رغبة في التعرف على آخر التطورات في مجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية إقليميا ودوليا ،وأبدت
اهتماما واضحا بالتعاون في مجالها.
•اإلعالميون الشباب يشيرون إلى أهمية التفاعل بين اإلعالم والمواطنين عبر وسائل اإلعالم االجتماعي ،وعبروا عن الحاجة
إلى التربية اإلعالمية والمعلوماتية بين العاملين في مجال اإلعالم ،خاصة الشباب منهم .ويشيرون إلى حقيقة أن بعض
عناصرها يتم تغطيتها في دوائر الصحافة واإلعالم بالجامعات ،ولكنهم يقترحون إطالق حملة توعية بها ،وورش عمل
تدريبية تستهدفهم.
•وتلعب مؤسسات المجتمع المدني اللبنانية دورا هاما في التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وفي تقديمها وتوظيفها في
مشاريع صغيرة ،وتملك سبال للتواصل المباشر مع األطفال والشباب في كافة أنحاء لبنان ،بما فيها المناطق المهمشة،
والمؤسسات التي تعمل مع األطفال والشباب تعتبر من المعنيين األساسيين بتطوير إستراتيجية وطنية في مجال
التربية اإلعالمية والمعلوماتية بلبنان ،وفي تطبيق برامج على أرضية تعاونية مع الوزارة والمدارس واألهالي والجهات
المعنية األخرى.
•ومع أن بعض الخبراء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني في لبنان قد شاركوا في مؤتمرات إقليمية حول التربية
اإلعالمية والمعلوماتية ،إال أن هنالك حاجة للتعاون اإلقليمي ،والشراكات؛ بهدف تبادل المعلومات ،وبناء الخبرات،
والتعامل مع التحديات المشتركة التي تواجهها .وقد برز هذا المطلب لدى المؤسسات الشبابية ومؤسسات المجتمع
المدني التي تعبر عن انفتاحها على مثل هذه الشراكة والتعاون اإلقليمي والدولي .مع األخذ بعين االعتبار التركيز على
بلورة منهاج للتدريب يتناسب مع االحتياجات المحلية واالجتماعية والسياسية الخاصة بالسياق اللبناني.
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املالحق
طلبة املدارس:
جدول رقم ( )3.4املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسبة املئوية خلصائص الدرجة الكلية ومحاور واقع
التربية االعالمية يف املؤسسات التعليمية حسب استجابات أفراد العينة ،مرتبة ترتيبا تنازليا:
املتوسط
احلسابي

النسبة املئوية

االنحراف
املعياري

درجة التقدير

المحور االول :الوعي والتحليل

2.18

0.73

0.31

متوسطة

المحور الثاني  :دور المدرسة في التربية االعالمية والمعلوماتية

2.01

0.67

0.38

متوسطة

المحور الثالث  :المشاركة

2.00

0.67

0.36

متوسطة

الدرجة الكلية

2.07

0.69

0.28

متوسطة

جدول رقم ( :)4.4املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية
والنسبة املئوية للمحور األول الوعي والتحليل حسب استجابات أفراد العينة
املتوسط

النسبة

االنحراف

درجة

احلسابي

املئوية

املعياري

التقدير

هل لديك القدرة على التمييز بين األخبار الكاذبة والصحيحة

2.47

0.82

0.65

عالية

عند الحصول على معلومة أو خبر أقوم بالبحث عنها والتفكير فيها ،والتأكد من صحتها.

2.34

0.78

0.75

عالية

2.34

0.78

0.63

عالية

2.21

0.74

0.74

متوسطة

2.21

0.74

0.66

متوسطة

2.11

0.70

0.65

متوسطة

بسلوك إيجابي؟
هل أحسست أن اإلعالم بصورة عامة أثر فيك
ٍ

1.97

0.66

0.64

متوسطة

أتأثر بكل ما أراه على مواقع التواصل االجتماعي

1.79

0.60

0.62

متوسطة

الدرجة الكلية

2.18

0.73

0.31

متوسطة

أتابع أكثر من وسيلة إعالمية لمتابعة األخبار والمعلومات مثل (الراديو ،التلفزيون ،الصحف،
المواقع اإللكترونية ،مواقع التواصل االجتماعي)
أناقش األهل في المعلومات التي تصلنا عبر مواقع التواصل االجتماعي
ُ
هل تمتلك القدرة على مناقشة المعلومات التي تنشر عبر مواقع التواصل االجتماعي؟
أعتمد على أكثر من مصدر إعالمي واحد للحصول على المعلومة واألخبار مثل (محلي ،دولي،
وسائل االعالم االجتماعي

جدول رقم ( :)4.4املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية
والنسبة املئوية للمحور الثاني دور املدرسة يف التربية اإلعالمية واملعلوماتية حسب استجابات أفراد العينة
املتوسط
احلسابي

النسبة
املئوية

االنحراف
املعياري

درجة
التقدير

هل تم يوما ما تكليفكم من قبل المدرسة بعمل بحث عن موضوع ما عبر اإلنترنت؟

2.47

0.82

0.56

عالية

يحثني المعلمون في الصف على البحث عن المعلومة عبر وسائل اإلعالم المختلفة

2.24

0.75

0.68

متوسطة

هل تم إرشادكم يومًا ما حول مواقع ومحطات إعالمية معينة تفيدك كطالب؟

2.03

0.68

0.64

متوسطة

هل تم يومًا مناقشة المحتويات اإلعالمية التي يتابعها الطلبة من قبل المدرس؟

2.03

0.68

0.68

متوسطة

هل سبق وأن قام المعلم أو المعلمة بعمل نقاش عن وسائل اإلعالم

2.03

0.68

0.59

متوسطة

1.89

0.63

0.76

متوسطة

هل تلقيت تدريبا حول وسائل اإلعالم؟

1.42

0.47

0.55

منخفضة

الدرجة الكلية

2.01

0.67

0.38

متوسطة

هل يتم تشجيعكم من قبل المدرسة على إنتاج محتويات إعالمية خاصة في الفصل
الدراسي؟
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جدول رقم ( :)4.4املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية
والنسبة املئوية للمحور الثالث املشاركة استجابات أفراد العينة ،مرتبة ترتيبا تنازليا:
المتوسط
الحسابي

النسبة
المئوية

االنحراف
المعياري

درجة
التقدير

نتشارك مع المعلم في الصف إلبداء الرأي في مواضيع معينة

2.58

0.86

0.50

عالية

أتعاون مع زمالئي في المدرسة في مناقشة ما نشاهده أو نسمع به في اإلعالم

2.42

0.81

0.68

عالية

هل سبق ونشرت خبرًا أو صورًا أو فيديوهات مختلفة عبر االنترنت أو أي وسيلة إعالم

2.34

0.78

0.71

عالية

المعلومات التي أحصل عليها عن طريق المواقع االلكترونية دائما صحيحة ألن الموقع معروف
ُ
أصغي إلى اإلذاعة المدرسية جيدًا

2.08

0.69

0.43

متوسطة

1.97

0.66

0.82

متوسطة

أشعر باألمان عندما أرسل الصور لألصدقاء عن طريق الماسنجر) ألنه خاص).

1.61

0.54

0.79

منخفضة

هل سبق وإن قمت بالمشاركة في مجلة الحائط؟

1.47

0.49

0.69

منخفضة

أشارك في اإلذاعة المدرسية

1.47

0.49

0.69

منخفضة

الدرجة الكلية

2.00

0.67

0.36

متوسطة

طلبة اجلامعات
جدول رقم ( )3.4املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسبة املئوية
خلصائص الدرجة الكلية ومحاور واقع التربية اإلعالمية يف اجلامعات املغربية حسب استجابات أفراد العينة:
المتوسط الحسابي

النسبة المئوية

االنحراف المعياري

درجة التقدير

المحور
المحور االول :الوعي والتحليل

2.35

0.78

0.28

عالية

المحور الثالث :المشاركة والتفاعل الرقمي

2.06

0.68

0.28

متوسطة

الدرجة الكلية :

2.20

0.73

0.23

متوسطة

جدول رقم ( :)4.4املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية
والنسبة املئوية للمحور األول الوعي والتحليل حسب استجابات أفراد العينة:
المتوسط
الحسابي

النسبة
المئوية

االنحراف
المعياري

درجة
التقدير

عند الحصول على معلومة أو خبر أقوم بالبحث عنها والتفكير فيها ،والتأكد من صحتها.

2.68

0.89

0.47

عالية

هل تؤيد أن اإلعالم يؤثر على سلوك األفراد.

2.63

0.88

0.54

عالية

أعتمد على أكثر من مصدر إعالمي واحد للحصول على المعلومة واألخبار مثل(محلي ،دولي ،وسائل
اإلعالم االجتماعي)

2.53

0.84

0.60

عالية

أتابع أكثر من وسيلة إعالمية لمتابعة األخبار والمعلومات مثل (الراديو ،التلفزيون ،الصحف ،المواقع
اإللكترونية ،مواقع التواصل االجتماعي)

2.40

0.80

0.59

عالية

لدي المهارات الالزمة لتحليل وتقييم المعلومات التي أحصل عليها من وسائل اإلعالم المختلفة.

2.23

0.74

0.58

متوسطة

لدي القدرة على التمييز بين األخبار الكاذبة واألخبار الصحيحة.

2.20

0.73

0.52

متوسطة

هل تتابع نشرات األخبار المتنوعة

2.13

0.71

0.52

متوسط

اتابع وسائل اإلعالم المحلية واإلقليمية والعالمية

2.05

0.68

0.55

متوسطة

الدرجة الكلية

2.35

0.78

0.23

عالية
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: مرتبة ترتيبا تنازليا،والنسبة املئوية للمحور الثالث املشاركة و التفاعل الرقمي استجابات أفراد العينة
درجة التقدير

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

المتوسط
الحسابي

عالية

0.52

0.90

2.70

عندما تصلني رسائل مشوهة أو معلومات غير صحيحة أحذر محيطي منها

متوسطة

0.66

0.78

2.33

أقوم باالستفادة من هاتفي الذكي إلنتاج وتوثيق ونشر المعلومات

متوسطة

0.58

0.72

2.15

هل تتفاعل مع المجموعات والصفحات المشترك بها على مواقع التواصل االجتماعي

متوسطة

0.61

0.71

2.13

هناك رقابة تمارسها الحكومات وبعض المجموعات على االنترنت

متوسطة

0.55

0.70

2.10

أستطيع أن أقدم محتويات إعالمية إيجابية عبر وسائل اإلعالم

متوسطة

0.69

0.69

2.08

الرقابة على االنترنت تحد من إبداء الرأي بحرية وصدق

منخفضة

0.50

0.53

1.60

هل تقوم برصد األحداث والظواهر في محيطك وتنشرها رقميا

منخفضة

0.55

0.48

1.43

هل استخدمت أي من وسائل اإلعالم في التحشيد والمناصرة

متوسطة

0.28

0.68

2.06

الدرجة الكلية
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الفصل السادس

التربية اإلعالمية واملعلوماتية بني طلبة
املدارس واجلامعات والصحفيني مبصر
الباحث :محمد الغمراوي
مساعد باحث :محمد طلعت
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محمد الغمراوي
معيد في كلية اإلعالم بالجامعة البريطانية في مصر ،وباحث لدرجة الماجسيتر في قسم
الصحافة بالجامعة األمريكية في القاهرة ،ويكتب لموقعي «جلوب بوست» و«المونيتور» بواشنطن.
كما عمل مع العديد من المؤسسات الصحفية مثل «كاير بوست» ،ومجلتي «مصر اليوم» ،و«البيزنيس
اليوم» ،ووكالة أنباء «شينخوا» الصينية ،وإذاعة هولندا ،إضافة إلى عمله كمنتج متدرب لدى هيئة
اإلذاعة البريطانية  BBCعربي لثمانية أشهر .كما عمل باحثا لدى شبكة الصوت الحر الهولندية
المتخصصة في مجال الدراسات والتدريب اإلعالمي .وشارك في العديد من الفعاليات المحلية والدولية ذات العالقة باإلعالم
والصحافة ،ويدرب حول تدقيق األخبار والتحقق منها.
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حملة عن األوضاع يف مصر
الوضع السياسي:
يعيش المجتمع المصري حاليا حالة من الهدوء السياسي ،تقترب في أغلب األحيان من الصمت ،بعد التطورات والتغيرات
السياسية الكثيرة والمتالحقة التي شهدتها مصر ،تحديدا بعد ثورتي  25كانون الثاني سنة  ،2011و 30حزيران سنة
 ،2013اللتين أسهمتا في تغيير مالمح الحياة السياسية بشكل كبير .ومع إقرار دستور سنة  ،2014تم تمهيد الطريق لعقد
انتخابات برلمانية ورئاسية ،أفرزت فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية ،بدورتين رئاسيتين متتاليتين ،كان
آخرها في حزيران  .2018وال يسمح الدستور الحالي للرئيس سوى بالترشح لواليتين فقط ،حيث يفترض أن تنتهي واليته
سنة  ،2022ولكن بعض أعضاء البرلمان أطلقوا مؤخرا حمالت أدت إلى تعديل بعض مواد الدستور ،منها مد فترة الرئاسة،
والسماح للرئيس بالترشح لفترة أخرى .وربما يؤدي هذا التعديل إلى إحداث نوع من التفاعالت السياسية من جديد.

الوضع االقتصادي:
تعافى الوضع االقتصادي المصري بشكل كبير وملحوظ ،فوفقا للبنك المركزي المصري وصل صافي احتياطي النقد
األجنبي إلى  42.616.8مليار دوالر في شهر كانون الثاني  ،2019بعد أن وصل لمستويات متدنية في كانون الثاني ،2012
بلغت18.1مليار دوالر ،ووصل في ذات الشهر من عام  2013إلى  13.6مليار دوالر ،مما يعني ارتفاع المخزون النقدي إلى ما
يقارب الضعف ،وهذا يعكس انفراجا اقتصاديا في الفترة الحالية.
في تشرين الثاني  ،2016أعلن صندوق النقد الدولي عن منح مصر قرضا بقيمة  12مليار دوالر على ثالث سنوات ،تسلمت
مصر منها ما يقارب الـ  10مليارات حتى اآلن ،بشرط إجراء سلسلة من اإلصالحات االقتصادية ،تمثلت في إعادة هيكلة
سعر صرف الجنيه المصري مقابل العمالت األجنبية ،ورفع الدعم تدريجيا عن المحروقات والكهرباء ،وإقرار عدد من القوانين
التي تحفز االستثمار .لكن هذه اإلجراءات التي تم البدء في تنفيذها فور اإلعالن عن منح القرض ،أدت إلى ارتفاع األسعار،
ومعدالت التضخم.

الوضع التعليمي:
بدأت وزارة التربية والتعليم مع بداية العام الدراسي الحالي  2019/2018في تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم ما قبل
الجامعي ،بعدما حصلت على موافقة الحكومة المصرية في نيسان  .2016وتهدف إلى تطوير نظام التعليم والنهوض به،
وتعديل نظام المرحلة الثانوية ،وفتح المدارس اليابانية ،والمدارس التكنولوجية لطالب التعليم الفنى.
ويبلغ عدد طلبة المدارس في مصر وفق تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء في آذار 20,642.000 ،2018
تلميذ ،وبلغ عدد المدارس  52,664مدرسة ،منها  45,279حكومية ،و7,385خاصة.
ووصل عدد طلبة الجامعات إلى ثالثة ماليين طالب ،موزعين على  25جامعة حكومية وأزهرية؛ نسبة لألزهر الشريف ،و23
جامعة خاصة ،ومعاهد عليا ومتوسطة.

الوضع الصحفي واإلعالمي:
وفقا لدستور  ،2014لم يعد منصب وزير اإلعالم موجودا ،وتم استبداله بالهيئات والمجالس الوطنية ،فتشكلت الهيئات
اإلعالمية الثالث :المجلس األعلى لإلعالم ،والهيئة الوطنية لإلعالم المرئي والمسموع ،والهيئة الوطنية للصحافة؛ المسؤولة
عن اإلعالم والتشريعات اإلعالمية في مصر في نيسان  .2017لكن هذه المجالس بصدد إعادة تشكيلها بعد صدور قانون
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تنظيم الصحافة واإلعالم في أيلول  .2018الذي يسمح بمراقبة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو
حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آالف فأكثر ،إضافة إلى وقف هذه الحسابات الشخصية أو حجبها في
حال «نشر أو بث أخبار ملفقة ،أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية».
ووصل عدد المواقع اإللكترونية المحجوبة في مصر إلى  497موقعا منذ أيار  2017حسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وضع املجتمع املدني:
لم تعد مؤسسات المجتمع المدني تمارس دورها المعتاد ،خاصة بعد إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات األهلية
في مصر في أيار  ،2017الذي يحد ،بل ويقوض ،عمل مؤسسات المجتمع المدني ،حيث يجرم القانون تلقي أي تمويل أو
دعم مادي خارجي ،مما تسبب في توقف أعمال العديد منها ،أو نقل عملها خارج مصر .ولكن بعد مطالبات دولية وداخلية،
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي في تشرين الثاني  2018على إعادة النظر في القانون وتعديله ،حيث يخضع نصه اآلن
لجلسات نقاش مجتمعي تتم تحت إشراف وزارة التضامن االجتماعي ومجلس النواب.

استخدام اإلنترنت
وفقا لشركة «آي إم أف إن دي» العالمية ،وصل عدد مستخدمي اإلنترنت في مصر إلى  50مليونا ،منهم  38مليونا
يستخدمون موقع التواصل االجتماعي «فيسبوك».
في تشرين األول  ،2018تم التصديق على قانون الجرائم اإللكترونية الذي يفرض عقوبات تتراوح بين السجن والغرامة
المالية على جرائم معلوماتية تشمل اختراق المواقع أو الحسابات ،بهدف الحصول على أموال اآلخرين أو االحتيال ،أو تداول
محتوى ينافي اآلداب العامة ،أو ممارسة القرصنة اإللكترونية ،أو إدارة مواقع تستخدم لتسهيل جرائم مثل اإلخالل بالنظام
العام أو األمن القومي أو االقتصاد الوطني.

أبرز احلمالت القومية:
أطلق المجلس القومي للطفولة واألمومة بدعم من اليونيسيف ،وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي ،في أيلول  2018حملة
بعنوان «أنا ضد التنمر» تهدف إلى التصدي لظاهرة التنمر اإللكتروني التي تنتشر بين طلبة المدارس.
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الهدف من الدراسة
تهدف الدراسة إلى تقييم مدى انتشار التربية اإلعالمية والمعلوماتية في المؤسسات التعليمية وغيرها من مؤسسات
المجتمع المدني في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،ودراسة المنهجيات المستخدمة في ذلك؛ للخروج بتوصيات
تساعد على تحسين النظام التعليمي فيما يتعلق بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية بين الشباب ،وتمهيد الطريق أمام مزيد
من التدخالت في البلدان العربية المستهدفة.

منهجية البحث
اتبعت الدراسة النهج التشاركي ،حيث تم إشراك جميع الفئات المستهدفة ،والتواصل ،وعقد لقاءات معها؛بهدف
الوصول إلى أفضل النتائج ،خاصة أن مفهوم التربية اإلعالمية جديد ومستحدث .وتم إجراء هذه الدراسة في كانون الثاني
.2019

عينة البحث
  40من تالميد المدارس في كل مجموعة بؤرية ،وشمل كل منها ذكورا وإناثا تتراوح أعمارهم بين  12و 17عاما ،من مدارسخاصة وحكومية.
  40من طلبة الجامعات في كل مجموعة بؤرية ،وشمل كل منها ذكورا وإناثا تتراوح أعمارهم بين  18و 22عاما من جامعاتخاصة وحكومية.
 خمسة ممثلين عن المؤسسات األهلية الشبابية غير الحكومية. عشرة ممثلين عن المؤسسات اإلعالمية المطبوعة ،والمرئية ،واالجتماعية. رئيسا قسم من جامعتين. -مسؤوالن من صانعي القرار يمثالن وزارتي التربية والتعليم ،والتعليم العالي.

النتائج الرئيسة
 كان مفهوم التربية اإلعالمية جديدا على تالميذ المدارس ،على النقيض من طلبة الجامعات ،حيث أظهرت النتائج أننسبة % 95من تالميذ المدارس ،بواقع  38منهم لم يتلقوا تدريبا حول اإلعالم أو التربية اإلعالمية ،في حين أن نسبة
 % 42.5من طلبة الجامعات ،بواقع 17منهم تلقوا تدريبا حول اإلعالم أو التربية اإلعالمية.
 يتمتع تالميذ المدارس وطلبة الجامعات بحرية كبيرة على مواقع التواصل االجتماعي ،التي تمثل منبرا حرا للتعبير عنآرائهم.
 مفهوم التربية اإلعالمية لم يكن واضحا بشكل كاف لدى جميع الصحفيين في عينة البحث ،عدا الصحفيين الذينيشغلون مناصب قيادية ،حيث كان المفهوم لديهم واضحا بشكل كبير ودقيق ،ويرجع ذلك إلى أن أغلب المؤسسات
الصحفية ال تهتم بتدريب الصحفيين ،إضافة إلى معاناتهم من الفراغ الذي تركته مؤسسات المجتمع المدني التي
كانت توفر تدريبات مجانية لهم حول المستجدات اإلعالمية والصحفية.
 رغم التأثيرات السلبية لمواقع التواصل االجتماعي على المهنية الصحفية ،إال أنها أنعشت وسائل اإلعالم التقليدية،خاصة بعد أن أدرك المستخدم أن هناك أزمة مصداقية تمس هذه المواقع.
 -ال يزال الصحفيون يعانون من صعوبة الحصول على المعلومة ،مما يمثل تحديا كبيرا لهم في ظل انتشار األخبار الكاذبة
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والمفبركة على الفضاء االجتماعي الذي أصبح مصدرا رئيسا لألخبار لدى كثير من المستخدمين والصحفيين.
 حد قانون الجمعيات األهلية من دور مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات اإلعالمية ،ووضعها في دائرة الخطر والتحدياألمني.
 المبادرات والمشروعات اإلعالمية في عينة البحث تتكامل في نشر مفهوم التربية اإلعالمية وترسيخه باألنشطة المختلفةالتي تستهدف الصحفيين ،أو الطلبة ،أو الجمهور.
 التربية اإلعالمية هي جزء ال يتجزأ من المضامين الدراسية التي تقدم لطلبة اإلعالم في الجامعات المصرية المختلفة ،حيثيتم تدريسها على مستويات عدة ،بهدف الوصول إلى مخرجات دراسية تفيد المجتمع المحيط.
 الثقافة والتربية الرقمية من المفاهيم المستحدثة التي ستركز عليها كليات اإلعالم في الفترة القادمة لتواكب التغيراتوالتطورات اإلعالمية.
 وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي تهتمان بالملف اإلعالمي والتربية اإلعالمية ،لكن هذا لم ينعكس بشكل واضحعلى تالميذ المدراس والجامعات بعد ،كما تبين من نتائج االستبانات ونقاشات المجموعات البؤرية.

التربية اإلعالمية واملعلوماتية
تعرف «يونيسكو» ،وعدد من المختصين ،التربية اإلعالمية والمعلوماتية بأنها القدرة على الوصول إلى مختلف أنواع
المنتجات اإلعالمية ،وتحليلها ،وتقييمها ،وإعادة خلقها.
ويفهم العارفون باإلعالم اآلليات التي تجعل الرسائل اإلعالمية ذات أثر كبير على الثقافة والمجتمع ،وباستطاعتهم
تحديد النظام اإلعالمي المعاصر؛ محليا وإقليميا ودوليا ،ويقدرون الفرص والتحديات .ويعرفون كذلك كيفية صناعة المحتوى
اإلعالمي ومشاركته ،وهم يطورون مهارات التفكير الناقد ،ويستخدمون اإلعالم كوسيلة لدعم التغيير داخل المجتمعات.
وهم على دراية بكيفية خلق التوازن في اإلعالم واستخدامه كوسيلة للتفاعل االجتماعي .والتربية اإلعالمية تتعلق بكل
أنواع اإلعالم؛ كالتلفزيون ،واألفالم ،واإلذاعة ،والموسيقى ،والصحافة ،واإلنترنت وتكنولوجيا االتصاالت.

نتائج الدراسة
التربية اإلعالمية بني طلبة املدارس
شملت العينة  40منهم ،بواقع  26تلميذا ،و 14تلميذة ،من مدارس مختلفة،منهم  25من تالميذ مدرسة حكومية ،و15
من مدرسة خاصة ،تراوحت أعمارهم بين  13و 15عاما ،وعددهم 12تلميذا وتلميذة ،وبين  16و18عاما ،وعددهم  28تلميذا
وتلميذة.
نتائج االستبانة

  % 95من التالميذ ،بواقع  38منهم لم يتلقوا أي تدريب حول اإلعالم أو التربية اإلعالمية ،مما يعكس غياب دور المدرسةفي توعيتهم وتثقيفهم.
 تربع التلفزيون على قمة أكثر وسائل اإلعالم متابعة بنسبة  ،% 52مما يعني أنه ال يزال يحظى باهتمام كبير رغم مزاحمةمواقع التواصل االجتماعي له ،التي حظيت بنسبة متابعة  % 25منهم .وجاءت الصحف في ذيل القائمة بنسبة ،% 2.5
بواقع تلميذ واحد فقط ،مما يعني عزوف تالميذ المدارس عن قراءة الصحف ،وهذا األمر يعتبر طبيعيا في ظل التطورات
والتغيرات التكنولوجية الحالية.
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 يتابع  % 25من تالميذ المدارس الموضوعات الترفيهية ،وهي نسبة طبيعية ،وحلت القضايا السياسية والثقافية فيالمرتبة الثانية حيث تساوت نسبتاهما ،فبلغتا .% 17.5
حتليل نتائج جلسات النقاش يف املجموعة البؤرية

تم عقد عدة جلسات نقاش مع عينة البحث ،عبر تقسيم المشاركين إلى عدة مجموعات للحصول على أفضل النتائج،
وللوصول إلى النظرة الداخلية لفهم مدى وعي تالميذ المدارس بمفهوم التربية اإلعالمية .وأظهرت ما يلي:
 تحظى مواقع التواصل االجتماعي ،وتحديدا فيسبوك وإنستاجرام ،بانتشار واسع بين التالميذ؛ لسهولة الوصول إليها،ويستخدمها أغلبهم للترفيه.
 التالميذ غير قادرين على التمييز بين المحتويات السلبية واإليجابية المنتشرة على مواقع التواصل االجتماعي فيأغلب الوقت ،لوجود مضامين يصعب التحقق منها .ولمزيد من التحقق يلجأون لعملية بحث ومقارنة للتحقق من
المحتوى اإلعالمي الذي يردهم على مواقع التواصل االجتماعي ،إضافة إلى متابعة تعليقات المتابعين ،ومدى التفاعل
مع المحتوى .وبالنسبة لهم كلما كان الخبر أكثر انتشارا ازدادت مصداقيته لديهم.
 مفهوم التربية اإلعالمية كان جديدا على جميع تالميذ المجموعة البؤرية ،عدا اثنين كان المفهوم واضحا إلى حد كبيرلديهما ،وكان لوالدتيهما دور في توعيتهما وتثقيفهما ،مما يعكس أهمية دور األهل في تقويم فهم أبنائهم
للمحتوى والمضامين اإلعالمية ،وتحديدا مفهوم التربية اإلعالمية.
 يتمتع التالميذ بحرية كبيرة على مواقع التواصل االجتماعي ،حيث ال يتدخل أهالي معظمهم فيما ينشرونه ويتداولونهعليها معتبرين هذا ضمن حريتهم الشخصية ،وهو عكس ما كان متوقعا من المجتمعات العربية خاصة تجاه هذه
المرحلة العمرية .ويلجأ بعضهم إلى حيل لتجنب رقابة األهل ،منها إنشاء حسابات ال يضيفون إليها األهل حتى
يحصلوا على مزيد من الحرية .ويوضح كثير منهم أن بعض األهالي ال يمكلون حسابات على مواقع التواصل االجتماعي،
وليست لديهم القدرة على استخدام التقنيات الحديثة كالهاتف المحمول والكمبيوتر ،وهذا يبعدهم عن رقابة األهل
ويمنحهم مساحة أكبر من الحرية.
 تعرض بعضهم للتهديد والجرائم اإللكترونية ،منهم تلميذة واجهت الشتم والقذف على موقع إنستاجرام ،فيما تعرضستة منهم لالحتيال بعد تصفحهم محتويات أحد المواقع الضارة .وكان أحد أفراد العينة قد هدد أحد زمالئه بعد قيامه
بانتحال شخصية مزيفة على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك ،وابتز أمواال منه.
 مصطلحا خطاب الكراهية والتنمر اإللكتروني كانا جديدين على جميع التالميذ ،لكن كانت لديهم معرفة جيدة بالنقد البناءوالتغيير اإليجابي ،لورودهما في المناهج الدراسية.
 كل ما هو جديد وغريب ومتداول بشكل كبير يدفع الطلبة لمشاركته عبر صفحاتهم على مواقع التواصل االجتماعي ،لكنهذا أوقعهم في مصيدة تداول الشائعات واألخبار الملفقة ،حيث أوضحوا تراجعهم عن نشر محتوى أو حذفه بعد أن
تبين لهم عدم مصداقيته ،وأوضحوا بأنهم يقومون بتحذير المتابعين أن هذا الخبر كاذب أو غير حقيقي ،ثم يقومون
بنشر الخبر الصحيح.
 غياب دور اإلذاعة المدرسية ومجلة الحائط ،حيث ذكر الطلبة أن مشاركتهم محدودة في اإلذاعة المدرسية التي ال تقدمشيئا مفيدا لهم ،ويوضح بعضهم أنه ليس لديهم مجلة حائط أساسا.
 ال يصدق التالميذ كل ما يتم نشره على مواقع التواصل االجتماعي ،ويوضحون أن هذا يعتمد أكثر على منطقية الخبر،لكن تلميذا وحيدا أبدى اهتماما باإلنترنت ومواقع المعلومات ،حيث يتحقق أحيانا من عنوان الموقع « »URLقبل الدخول

125

في تفاصيل المحتوى .وأضاف التالميذ أنه ال داعي للتأكد من الخبر طالما كان ينتشر بشكل كبير بين المستخدمين.
 يستخدم الطلبة الهواتف الذكية إلنتاج محتويات تعكس اهتماماتهم الشخصية وتعبر عنها ،ولكن ليس لغرض توعويأو إلثارة قضية مجتمعية معينة.
 يستعين التالميذ باإلنترنت للقيام بعمليات بحث كمتطلب دراسي ،ولكن ليس بشكل معتاد ،ودون توجيه .ويوضحونانهم غير قادرين على تمييز المصادر األكاديمية التي يجب االستعانة بها في مهامهم البحثية ،وكان موقع «ويكيبيديا»
المصدر الرئيس للمعلومة ،وأساس عملية البحث عندهم.

التربية اإلعالمية بني طلبة اجلامعات
شملت العينة  40من الطلبة بواقع سبعة طالب ،و 33طالبة ،من جامعات مختلفة 23 ،منهم في جامعة حكومية ،و 17في
جامعة خاصة ،تراوحت أعمارهم بين  18و 22عاما وعددهم  ،30وبين  23و 30عاما وعددهم عشرة.
نتائج االستبانة

  % 42.5من الطلبة وعددهم ،17تلقوا تدريبا حول اإلعالم أو التربية اإلعالمية.  % 50وعددهم  ،20يتابعون المواقع اإللكترونية. تساوت الموضوعات االجتماعية والترفيهية كأكثر مواضيع يتم متابعتها بنسبة  % 35.5بعدد  14طالبا/ة لكل منهما. جاءت الجامعة كمصدر رئيس للتدريب اإلعالمي بنسبة  % 32.5وعدد  13طالبا/ة.حتليل نتائج جلسات النقاش مع املجموعة البؤرية

تم تنظيم عدة جلسات نقاش مع العينة المستهدفة ،حيث تم تقسيمها على عدة مجموعات للحصول على أفضل
النتائج ،التي أظهرت ما يلي:
 كان التلفاز ومواقع التواصل االجتماعي من وسائل اإلعالم األكثر تأثيرا على طلبة الجامعات ،فالوصول إليها سهل ومتاح. عبر بعضهم عن قدرتهم على التمييز بين المحتويات اإلعالمية السلبية واإليجابية .ورأى جزء منهم أن تحديد المحتوىالسلبي واإليجابي أمر نسبي يختلف من شخص آلخر.
 يرى الطلبة أنه كلما كان المحتوى يهدف إلى خدمة المجتمع والصالح العام يكون إيجابيا ،والعكس صحيح. مفهوم التربية اإلعالمية لم يكن واضحا لهم بشكل كاف ،بل كان جديدا عليهم ،رغم أن العينة شملت طلبة من كلياتاإلعالم.
 مواقع التواصل االجتماعي تمثل منبرا حرا للطلبة يمكنهم من التعبير عن آرائهم ،خاصة أنه يمكن عدم كشف هويةالمستخدم ،مما يتيح التعبير بحرية.
 الحكومة واألهل ال يمثلون عبئا رقابيا على الطلبة ،حيث وصفوا الرقابة بالضعيفة. ال يستطيع الطلبة حماية أنفسهم على اإلنترنت بشكل كامل ،فيلجأ بعضهم إلى استخدام برامج الحماية ،لكنهم أوضحواأنها غير فاعلة طوال الوقت.
 تعرض بعض أفراد عينة البحث للتنمر اإللكتروني ،خاصة عبر التعليقات على مواقع التواصل االجتماعي. كلما كان المحتوى جذابا ومرتبطا باهتمامات المستخدم ،تزداد الرغبة في نشره على مواقع التواصل. وقع طلبة العينة في فخ نشر األخبار المغلوطة ،وهو ما كان يدفعهم لحذفها. -استخدام الهواتف الذكية إلنتاج محتويات إلثارة قضايا مجتمعية ليس شائعا بينهم ،ولكن طالبا واحدا يملك توجهات
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سياسية ويستخدم الهاتف الذكي إلنتاج فيديوهات تعبر عنها.
 مصطلح خطاب الكراهية لم يكن جديدا على الطلبة ،ولكن لم يتعرض جميع أفراد العينة له ،مع أن بعض الطلبة يعبرونعن تعرضهم لمواقف حقد وتمييز عنصري.
 كان الطلبة قادرين على التعرف على الفوارق بين خطاب الكراهية ،والنقد البناء ،والتغيير اإليجابي ،مما يعكس مدىفهمهم واطالعهم على تلك المصطلحات رغم حداثة بعضها.
 يوضح الطلبة أنهم قادرون على مناقشة المعلومات والمحتويات التي تنتشر على مواقع التواصل االجتماعي ،خاصة إذاكانوا على دراية بالحدث أو الموضوع.

التربية اإلعالمية بني الصحفيني واإلعالميني
تم التواصل وعقد لقاءات مع:
 -1عصام كامل؛ رئيس تحرير جريدة فيتو.
 -2عامر محمود؛ رئيس التحرير التنفيذي لجريدة أهل مصر.
 -3محمد الهواري؛ سكرتير تحرير جريدة المصري اليوم.
 -4تامر إبراهيم؛ صحفي بموقع القاهرة .24
 -5نادية مبروك؛ صحفية استقصائية في جريدة الدستور.
 -6عبد الله أبو ضيف؛ صحفي في جريدة الصباح.
 -7أحمد أبو ليلة ،صحفي.
 -8هند الشناوي؛ صحفية في جريدة «منطقتي».
 -9مصطفى سامي؛ مراسل في محطة «دريم» الفضائية.
 -10هند البحيري؛ صحفية مستقلة.
وأظهرت نتائج اللقاءات ما يلي:
 لم يكن مفهوم التربية اإلعالمية واضحا بشكل كاف لدى جميع الصحفيين الذين قابلناهم ،عدا الصحفيين اللذين يحتالنمناصب قيادية ،حيث كان المفهوم واضحا لديهما بشكل كبير ودقيق.
 ال يهتم أغلب المؤسسات الصحفية بتدريب الصحفيين على موضوعات التربية اإلعالمية خاصة التنمر اإللكتروني وخطابالكراهية ،واألمن الرقمي ،واألخبار الملفقة ،لكنهم يعتمدون على الذات باالطالع أو المشاركة في الورش والتدريبات التي
يتلقونها خارج مؤسساتهم الصحفية.
 هناك آثار سلبية لمواقع التواصل االجتماعي على المهنية الصحفية وصانعي الخبر ،لكن وسائل اإلعالم حاليا ال يمكنهاأن تقاوم كم األخبار وسرعة النشر التي تتميز بها مواقع التواصل االجتماعي ،مما يوقعها في فخ األخبار الملفقة .لذا
فهي تستخدم آليات وأدوات للتحقق منها سواء بالصور ،والفيديوهات ،والمحتويات المختلفة ،إضافة إلى التواصل مع
المصادر الرئيسة والرسمية.
 ساهمت مواقع التواصل االجتماعي في توفير مادة خام لألفكار التي تطرحها وسائل اإلعالم التقليدية ،فصبت االهتمامحاليا على ما هو رائج على مواقع التواصل االجتماعي للخروج بمادة صحفية عنه.
 منح انتشار األخبار الملفقة فرصة لوسائل اإلعالم التقليدية ،خاصة بعد إدراك المستخدم أن هناك أزمة مصداقية فيمواقع التواصل االجتماعي.
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 لدى كل مؤسسة فريق متخصص برفع المحتوى على مواقع التواصل االجتماعي ،والتفاعل مع الجمهور ،إضافة إلى متابعةكل ما هو جديد على مواقع التواصل االجتماعي لتحويله إلى قصة أو موضوع خبري.
 يعمل موقع إخباري واحد على تصحيح المعلومات المغلوطة في متن الخبر ،دون التنويه إلى الجمهور ،وهو ما يعكس عدمتطبيق بعض المواقع لمعايير المهنية المضبوطة ،وتفعيل آليات التحقق المناسبة قبل بث الخبر ونشره.
 لدى جريدة المصري اليوم تجربة مميزة تسمى «شارك» ،وهي نوع من أنواع صحافة المواطن ،التي تهدف إلى تشجيعالمواطنين الصحفيين على مشاركة محتويات صحفية.
 يرى بعض الصحفيين أن الصحفي ال يجب أن يتفاعل مع التعليقات على مواقع التواصل االجتماعي كمحتويات صحفيةيقوم ببثها ومشاركتها.
 يقوم بعض المؤسسات الصحفية بحظر تفاعل الصحفي مع الجمهور على مواقع التواصل االجتماعي ،فيما يتعلقبالتعبير عن اآلراء والتوجهات السياسية.
 يوضح الصحفيون أن السبب الرئيس النتشار األخبار الملفقة هو عدم القدرة على الحصول على المعلومة ،أو صعوبة ذلك،ويؤمنون بوجود محاذير على الصحفيين أن يتوخوها قبل نشر المعلومة كاملة أحيانا.
 الفراغ الذي تركته المؤسسات األهلية أتاح الفرص لمراكز التدريب الخاصة وبعض المؤسسات اإلعالمية لتقديم تدريباتهدفها تجاري ،ولم تخلق كوادر صحفية بخلفيات ومعايير دولية.
 فرص التدريب لم تكن متاحة لجميع الصحفيين ،لكن بعضهم ممن يتقلدون مناصب قيادية اآلن حصلوا على تدريباتحول األخبار الكاذبة ،واألمن الرقمي ،وخطاب الكراهية ،كان أغلبها في ندوات عبر اإلنترنت نظمتها مؤسسة «دويتشه
فيله».
 لم يتلق صحفي واحد من عينة البحث تدريبا حول التنمر اإللكتروني. يرى الصحفيون أن فكرة التدريب ليست من أولويات المؤسسات ،فالمؤسسات الصحفية من وجهة نظرهم تبحث عنالصحفي الجاهز.
 يرى الصحفيون أن نقص التدريب ينعكس سلبا على أداء الصحفي ،ويسبب له المعاناة. هناك فجوة بين ما يتلقاه الطالب خالل دراسته األكاديمية وبين متطلبات العمل. مع انتشار مواقع التواصل االجتماعي ظهرت أنماط جديدة من ممارسي العمل الصحفي؛ كالخبر المكون من سطر للسباقمع الزمن ،فأصبح الصحفي يبث الخبر ثم يتعامل مع الحقيقة ،لذا توقف بعض المؤسسات عن القيام بأي سبق صحفي
بناء على أخبار مصدرها مواقع التواصل االجتماعي.
 يوفر جميع المؤسسات فرص تدريب لطلبة كليات اإلعالم ،تركز بشكل رئيس على المهارات الصحفية المختلفة ،ومنهاكيفية التعامل مع أخبار مصدرها مواقع التواصل االجتماعي ،وآليات التحقق منها.
 يبث بعض المؤسسات محتويات بهدف توعوي غير مباشر ،حتى ال ينصرف الجمهور. يرى الصحفيون أن لهم دورا في نشر مفهوم التربية اإلعالمية ،على أن تكون أسلوب حياة ،ألن هذا سيقلل من حجمالسلوكيات اإلعالمية الخاطئة ،التي ال يتحمل الصحفي مسؤولية انتشارها ،بل المؤسسات؛ ألن الجهد الكبير ال يقوم به
فرد ،ويجب أن يتحول إلى جهد مؤسسي ومجتمعي متعدد المراحل.
 اتفق أغلب الصحفيين على أن اإلمكانيات المادية ال تمثل تحديا في نشر التربية اإلعالمية ،ولكن نقص الكوادر يمثلالتحدي األكبر.
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 -رفض الصحفيون فرض قوانين تقوض حرية الرأي والتعبير ،لكنهم رجحوا فكرة أن تكون هناك معايير لضبطها.

التربية اإلعالمية واملبادرات واملشروعات اإلعالمية
تم التواصل وعقد لقاءات مع:
 مصطفى فتحي؛ صحفي ومؤسس مشروع ميديا النسر. طارق سعيد؛ صحفي ومنسق منتدى المحررين المصريين. -أحمد أبو القاسم؛ مؤسس Digital Media Factory

 محمد ناجي؛ باحث في مؤسسة الفكر والتعبير. إيمان محمود؛ المسؤول اإلعالمي للنادي اإلعالمي.أظهرت نتائج اللقاءات ما يلي:
ميديا النسر :بدأ المشروع كمبادرة غير هادفة للربح بتوجيه من شبكة الصحفيين الدوليين ،بهدف تطوير مهارات
الصحفيين في استخدام التكنولوجيا ،وانطلق في كانون أول .2017
 المشروع ال يتلقى أي تمويل ،خاصة بعد صدور قوانين جديدة تتعلق بتجريم تمويل منظمات المجتمع المدني. يركز المشروع بشكل مباشر على موضوعات التربية اإلعالمية ،التي تستهدف الصحفي والجمهور العادي. نظم المشروع عشرة تدريبات تم تمويلها ذاتيا ،ركز  % 50منها على عالقة الصحفي بالتكنولوجيا واستخدامها الصحيحفي التحقق من األخبار والمعلومات.
 يساهم المشروع في إنتاج محتويات على صفحته الخاصة على فيسبوك ،تتضمن توعية الجمهور حول األمن الرقمي،للمساهمة في تربية المستخدم إعالميا.
 تلقى مصطفى فتحي؛ مؤسس المشروع ،تدريبات دولية ومحلية ،إضافة إلى التثقيف الذاتي مما أهله إلطالق المشروع،ويكتب مقاالت حول التربية اإلعالمية على شبكة الصحفيين الدوليين ،ولكن ليس بشكل مباشر بل من مصادر يتم
تضمينها في الموضوعات.
 يركز المشروع على تدريب الصحفيين على الترجمة الصحفية ،خاصة بعد انتشار نقل األخبار وترجمتها بطريقة غير أمينة. يحتاج المشروع إلى زيادة عدد الكوادر التي يمكنها نشر مفهوم التربية اإلعالمية في مصر ،والتمويل الكافي لعقد دوراتالتربية اإلعالمية بشكل احترافي وفي توقيت مناسب ،وجلب مدربين محترفين لعقد الدورات التدريبية.
 يبدي القائمون على المشروع رغبة في التشبيك والتواصل مع مؤسسات أجنبية أو عربية ،ولكن الظروف األمنية الحاليةتمنع ذلك .وقد كان من المفترض عقد شراكة مع «دويتشه فيله» ،لكنها لم تتم لذات السبب.
منتدى المحررين المصريين :انطلق في حزيران  ،2016تحت رعاية البرنامج المصري لتطوير اإلعالم ،وهو شركة إعالم
مصرية متخصصة .ويهدف المنتدى إلى تنظيم تدريبات إعالمية ،وتقديم استشارات ونصائح إعالمية بهدف رفع الوعي
اإلعالمي.
 تستهدف التدريبات الصحفيين وطالب اإلعالم ،وتشمل التوعية حول المضمون والمحتوى المقدم وليس فقط تعليمالمهارات الصحفية.
 لدى المنتدى نشرة إخبارية تصدر أسبوعيا ،يشترك فيها  1300صحفي ،وتهتم بالقضايا المرتبطة بالمهنية ،وعرضالتجارب اإلعالمية الناجحة.
 -يصدر عن المنتدى كتاب «اإلبداع في اإلعالم» سنويا بلغات متعددة ،وهو خاص بالقصة الصحفية واإلعالم االستقصائي.
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 أصدر المنتدى قاموسا بالتعاون مع الجامعة األمريكية في القاهرة لرصد مصطلحات خطاب الكراهية في اإلعالم وتحديدها،ويتم تحديث القاموس وتطويره دوريا.
 عقد المنتدى تدريبا بالشراكة مع فيسبوك في  ،2018حول كيفية استخدام الموقع في الصحافة ....واستهدف الصحفيينوالطلبة في مختلف المؤسسات والجامعات .وتم تنظيمه في مصر واألردن ودبي ولبنان.
 نظم المنتدى تدريبا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لتدريب العاملين في المؤسسات والوزارات الحكومية حول التعاملمع اإلعالم.
 يركز المنتدى على توفير تدريبات على إدارة وسائل اإلعالم ،تستهدف الهيئات اإلدارية العليا في المؤسسات الصحفيةواإلعالمية.
 كما يركز المنتدى على تدريب صانعي القرار أيضا؛ ليؤمنوا بما يتلقاه أو يتدرب عليه الصحفي المبتدئ ،وحتى ال ينتشراإلحباط بين الصحفيين ،مما يساهم في تحسين طريقة اتخاذ القرار ،وطريقة التوظيف والتدريب ،خاصة أن هناك
الكثير من المؤسسات التي ال تؤمن بثقافة التدريب.
 يصمم المنتدى التدريبات وفق احتياجات المؤسسات المستهدفة ،وبعد إجراء بحث واستطالع لما تحتاجه المؤسسة منتدريب.
 :Digital Media Factoryمشروع إعالمي يقدم خدمات التدريب الصحفي واإلعالمي بأسلوب المحاكاة ،باستخدام
تكنولوجيا الواقع االفتراضي ،وانطلق في نيسان .2017
 يهدف إلى تطوير مهارات الصحفي وتجاوز فكرة الكتابة ،إلى طريقة عرض تفاعلية باستخدام الوسائط المتعددة ،إضافةإلى مساعدة الصحفي على التحقق من األخبار باستخدام تقنيات التحقق المختلفة.
 تشمل التدريبات برامج حول التحقق من األخبار والصور والفيديوهات باستخدام التقنيات ،وصحافة المحمول ،واألمنالرقمي ،وحماية البيانات السحابية واألخبار الملفقة.
 يقدم منحا ودورات تدريبية للطلبة. المشروع غير معني بالتدريبات التي تتعلق بالتنمر اإللكتروني أو خطاب الكراهية. ال يتعاون القائمون عليه مع أي جهة نظرا لخطورة الوضع األمني ،خاصة بعد قانون الجمعيات األهلية الذي يحظر التمويلالخارجي.
 ال يعانون من أزمة نقص الكوادر ،لكن هناك تحديا ماديا وأمنيا.حرية الفكر والتعبير :مؤسسة حقوق إنسان تعمل على ملفات حقوق اإلنسان التي تتعلق باإلعالم تحديدا ،والحقوق
الرقمية؛ كالخصوصية وحرية اإلنترنت ،وحرية اإلبداع ،وحرية الوصول إلى المعلومات ،أنشئت عام .2006
 تركز المؤسسة على موضوعات خطاب الكراهية ،واألمن الرقمي ،والحقوق الرقمية ،والحقوق والحريات التي تتعلق باإلعالم. أصدرت عددا من األدلة حول كيفية حماية الحساب على مواقع التواصل االجتماعي ،والحقوق الرقمية ،والجريمة اإللكترونيةواألمن الرقمي ،وعقدت تدريبات حولها ،لكنها توقفت في الفترة الحالية بسبب الوضع األمني .كما تعمل على بعض
النماذج النوعية الخاصة بالتنمر اإللكتروني.
 تشترك المؤسسة في مشروع إقليمي يتم تنفيذه في أكثر من دولة عربية بالتعاون مع «مراسلون بال حدود» ،حول تحديدملكية وسائل اإلعالم في الوطن العربي ومنه مصر ،الذي يوضح المالكين الحقيقيين لوسائل اإلعالم بهدف معرفة
تركيبة المؤسسات.
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 تعمل المؤسسة حاليا على تنفيذ مشروع يتعلق بالحرية الرقمية وأوضاع الرقابة على اإلنترنت في مصر منذ  2013حتىاآلن.
النادي اإلعالمي :مشروع تابع للمعهد الدنماركي المصري للحوار ،وهو منظمة غير ربحية ،انطلق في أيلول  ،2012ويعد
منصة لإلعالميين والصحفيين المصريين ،ويعقد جلسات نقاش ،ويقدم خدمات التدريب بهدف تطوير اإلعالم في مصر.
 يركز النادي على عقد لقاءات شهرية مع إعالميين وصحفيين مصريين لمناقشة قضايا إعالمية للخروج بحلول أو توصياتتفيد المهنة.
 في  ،2015أطلق النادي دليل اإلرشادات التحريرية للصحفيين بهدف تعزيز قدراتهم المهنية ،بعدها تم إطالق سلسلةمن التدريبات شملت العديد من وسائل اإلعالم المصرية بهدف نشر التوعية حول الدليل اإلرشادي.
 نظم النادي تدريبات حول األخبار الملفقة وكيفية التحقق منها ،وتم عقد ثالثة تدريبات للصحفيين وطالب اإلعالم ،إضافةإلى عقد ثالثة تدريبات حول الصحافة االستقصائية.
 خطاب الكراهية والتنمر اإللكتروني ،واألمن الرقمي لم يكونا على أجندة عمل النادي. يعمل النادي على إطالق منصة تعليم إلكتروني جديدة تسمى «مسار» ،تحتوي على مجموعة من المساقات الصحفية التيتستهدف الصحفيين والطلبة.
 يتعاون النادي مع منظمات دولية ك«دويتشه فيله» األلمانية ،ومنظمة محرري القراء العالمية بهدف الشراكة ،إضافة إلىمؤسسة األهرام المصرية.

التربية اإلعالمية واألكادمييون اجلامعيون
تم التواصل وعقد لقاءات مع أ.د عادل صالح؛ وكيل كلية اإلعالم بالجامعة البريطانية في مصر ،وأ.د محمود علم الدين؛
أستاذ الصحافة في كلية اإلعالم بجامعة القاهرة ،وعضو الهيئة الوطنية للصحافة.
وأظهرت نتائج اللقاءات ما يلي:
 التربية اإلعالمية جزء ال يتجزأ من المضامين الدراسية التي يتم تقديمها لطلبة اإلعالم ،ويتم تدريسها على عدة مستويات،وفي مواد دراسية مختلفة ،حافلة بالمفاهيم التي تتعلق بالتربية اإلعالمية ،يتم في المستوى األول خالل المرحلة
التحضيرية إعطاء الطالب خلفية عن مفهوم التربية اإلعالمية ودورها ،ويتطور فهم الطالب حول التربية اإلعالمية مع
التطور الدراسي ،وفي المراحل المتقدمة من الدراسة يتم توسيع مفهوم الطلبة حول اإلعالم النقدي ،بحيث يتعرضون
بالنقد لمضامين اإلعالم ،ويبحثون فيما وراء النصوص والرسائل اإلعالمية التي يتم تقديمها وعرضها.
 يتم تأهيل الطلبة لتصميم حمالت وأنشطة إعالمية خالل الدراسة تهدف إلى خدمة المجتمع المحيط ،وتضمنت هذهاألنشطة حملة عن التنمر اإللكتروني هذا العام.
 يتم تدريس مادة «أخالقيات اإلعالم» التي تتناول مفهوم خطاب الكراهية ،واألخبار الملفقة ،والشائعات ،وآليات التحقق. «التثقيف الرقمي» أو «التربية الرقمية» من المفاهيم التي يتم التركيز عليها ،وسيتم استحداثها ضمن مواد الماجستيرالتي تقدمها الجامعة البريطانية لهذا العام.
 احتلت مواقع التواصل االجتماعي حيزا كبيرا في منظومة المعرفة والتثقيف ،العتبارات تتعلق بتراجع اإلعالم التقليديعن تقديم مضامين ذات محتوى جاذب؛ مما صب في صالح وسائل التواصل االجتماعي.
 كثير من الممارسات التي تتم عبر وسائل التواصل االجتماعي ليست خاضعة لمعايير اإلعالم والصحافة التي يتمتدريسها للطلبة ،وال تراعي المصداقية والموضوعية والمهنية بكل مكوناتها ،وهذا يمثل تحديا أمام كليات اإلعالم.
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 هنالك حاجة لضبط الفضاء اإلعالمي ،حيث يوجد صراع بين االنفتاح على صحافة المواطن ،واالستفادة من التكنولوجياوالمخرجات التي تقدمها مواقع التواصل االجتماعي.
 -برامج التربية اإلعالمية قد تساعد كثيرا في إعادة االنضباط إلى الممارسات اإلعالمية على مواقع التواصل االجتماعي.

التربية اإلعالمية ووزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي
تم التواصل وعقد لقاءات مع أ .حسن خطاب؛ مدير عام اإلدارة العامة للتنمية المهنية في اإلدارة المركزية بمركز إعداد
القيادات التربوية التابع لوزارة التربية والتعليم ،ود .عادل عبد الغفار؛ المتحدث اإلعالمي باسم وزارة التعليم العالي.
وأظهرت نتائج اللقاءات ما يلي:
وزارة التربية والتعليم:

 يتم وضع خطة سنوية تستهدف تدريب قيادات وزارة التربية والتعليم حول اإلعالم التربوي وتسويق اإلعالم ،بالتنسيقمع مختصين في الهيئة الوطنية لإلعالم للقيام بالتدريبات واإلشراف عليها.
 تقتصر التدريبات على القيادات ،ويتم نقلها للطلبة عن طريق الموجهين التربويين. هناك وحدات خاصة في المدارس تسمى «وحدة التدريب التربوي» ،تعمل على تدريب المدرسين والطلبة. تستهدف برامج اإلعالم التربوي تصحيح فهم الطالب ،خاصة بعد اللغط اإلعالمي المنتشر. ال توجد مواد يتم تدريسها تحمل مسمى التربية اإلعالمية حتى اآلن ،ولكن في نهاية التدريبات التي تعقدها الوزارة يتمرفع توصيات للخطط السنوية اإلستراتيجية إلدارج التربية اإلعالمية في المناهج الدراسية ،على أن يتم تقديمها في
البداية على شكل أنشطة ثم يتم دمجها في المناهج.
 تتضمن التدريبات برامج حول المعرفة واإلدارة الرقمية؛ لتفعيل خطة الوزارة لتطوير التعليم التي أطلقتها في نيسان.2018
 هناك شراكة بين الوزارة ومعهد جوته لتنظيم برامج حول التنمر اإللكتروني واألمن الرقمي ،باإلضافة إلى التطبيقاتوالمعارف الجديدة في عالم االتصال الرقمي ،التي تستهدف القيادات والمعلمين.
 يتم تنفيذ برامج تدريب حول أمن المعلومات ،وفي الوزارة إدارة متخصصة بذلك. تم تنظيم حمالت حول األخبار الكاذبة تستهدف الطلبة ،خاصة بعد انتشار الشائعات على مواقع التواصل االجتماعي. تم الحصول على دعم من البنك الدولي ،وتم نقل تجربة مدرسة الملكة رانيا باألردن في تدريس التربية اإلعالمية إلى مصر. الوزارة بصدد توقيع تعاون بروتوكولي مع الهيئة الوطنية لإلعالم ،لتدريب القيادات والطلبة على المهارات اإلعالمية ،وطرقالكتابة ،والتسويق اإلعالمي الحديث ،إضافة إلى اكتشاف المواهب الطالبية.
 ال تواجه الوزارة معيقات أو تحديات مادية في نشر التربية اإلعالمية في المدارس ،خاصة مع انجذاب الطلبة لألنشطةاإلعالمية.
التعليم العالي:

يتم نشر مفهوم التربية اإلعالمية في الجامعات عبر أربعة محاور:
أ .الخطة الثقافية السنوية لوزارة التعليم العالي التي يتم توجيهها لتناول القضايا والتحديات المجتمعية ،ودائما
يكون اإلعالم عنصرا رئيسا.
ب .األنشطة والدورات التي يقدمها مركز إعداد القادة التابع للوزارة.
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ت .الندوات واألنشطة التي تقوم بها كل جامعة حسب أجندتها :كالفعاليات التي نظمتها بالتعاون مع اليونيسكو
حول التربية اإلعالمية وتحديد جوانب الممارسة والدروس المستفادة.
ث .البحوث العلمية التي يتم تقديمها حول التربية اإلعالمية سواء كمفهوم أم كممارسة.
 يبادر بعض الجامعات للتوعية حول األخبار الكاذبة ،واألمن الرقمي؛ كمبادرة جامعة النهضة الخاصة لرصد األخبار المغلوطةوالشائعات.
 أطلقت الوزارة مبادرة «أنت تسأل والوزير يجيب» على مواقع التواصل االجتماعي ،لتلقي الشكاوى والمقترحات،واالستفسارات.
 تمثل مواقع التواصل االجتماعي أداة أساسا للوزارة تمكنها من الوصول إلى عدد كبير من الفئات المستهدفة. تصدر الوزارة بيانات دورية للرد على الشائعات واألخبار المغلوطة. ترحب الوزارة بالشراكة مع أي جامعة أو جهة بهدف نشر التربية اإلعالمية بين طلبة الجامعات. ال تمثل اإلمكانيات المادية تحديا أمام الوزارة لنشر التربية اإلعالمية ،لكن الهدف هو كيفية إيصال هذه الحمالتوالمعلومات في اإلطار الصحيح.

التوصيات:
 دعم المبادرات واألنشطة اإلعالمية الشابة ،واالنتقال بها إلى مستويات متقدمة ،عبر التأهيل الجيد على يد كوادر وخبراءمختصين ،إضافة إلى فتح قنوات االتصال بينهم وبين أصحاب التجارب المماثلة في الدول األخرى.
 إطالق منصة إلكترونية تتضمن سلسلة من المهارات واألنشطة تستهدف الجمهور العادي والطلبة لتكون منبرا إلكترونيايساهم في نشر ثقافة التربية اإلعالمية في إطار تفاعلي.
 تشكيل رابطة من اإلعالمين ،والصحفيين ،وطلبة كليات اإلعالم ،والخبراء األكاديميين والمهنيين تكون مهامهم متابعةالتغيرات اإلعالمية ومناقشتها مما يساهم في تعزيز دور التربية اإلعالمية بشكل أكثر إيجابية وفاعلية.
 صياغة منهج موحد حول التربية اإلعالمية ،يشكل مرجعا سلسا للجهات التعليمية واألكاديمية والصحفية التي تسعىلتدريسه أو التوعية حوله.
 تشجيع طلبة المدارس والجامعات على إنتاج محتويات إعالمية وبثها على صفحاتهم االجتماعية مما يرسخ ثقافةالتربية اإلعالمية بينهم ،ويعزز فكرهم النقدي واإلبداعي للوصول بهم إلى مستويات متقدمة من المعرفة حول التربية
اإلعالمية لتنعكس على المجتمع فيما بعد.
 االستمرار في عقد المزيد من الدراسات واألبحاث حول مدى انتشار التربية اإلعالمية ،خاصة أن هذا الملف جديدومستحدث على المجتمعات العربية ،وليس مشبعا بعد بشكل كاف.
 يحتاج الخطاب اإلعالمي إلى مزيد من التطوير ،بحيث يتم تسليط الضوء بشكل أكبر على أهمية التربية اإلعالميةوانعكاساتها على الفرد والمجتمع.
 حفز المدارس والجامعات على نشر ثقافة التربية اإلعالمية ،عبر تخصيص جوائز تشجيعية. -تقديم مبادرات ترتقي إلى مستوى دولي إلضفاء مزيد من الضوء واألهمية على التربية اإلعالمية.

133

انطباعات الباحث
تعد الدراسة الحالية إضافة كبيرة إلى الجهود األكاديمية والبحثية الحالية والسابقة ،حيث تقدم هذه الدراسة
نظرة معمقة وتحليلية حول طبيعة انتشار التربية اإلعالمية في المدارس والجامعات والهيئات والمؤسسات التعليمية
والصحفية؛ للخروج بتوصيات تسهم في خلق بيئة تروج لمفهوم التربية اإلعالمية ومبادئها بشكل سليم يساعد على
إنعاش الوعي اإلعالمي للجمهور العربي.
وقد واجهت هذه الدراسة بعض التحديات ،التي تمثلت في صعوبة الوصول إلى المجموعات البؤرية ،خاصة أن هذه
الدراسة انعقدت خالل فترة االمتحانات الدراسية لنصف العام ،لذلك لم يكن من السهل التنسيق مع الطلبة .وليتم ذلك
عقد الباحث عدة لقاءات مع مجموعات بؤرية مختلفة على فترات متباعدة لضمان الحصول على أفضل النتائج.
وتمثل التحدي اآلخر في طبيعة األوضاع في مصر ،حيث توجد حساسية في التعامل مع اإلعالم بشكل عام ،لكن ربما كان
الطابع األكاديمي والبحثي للدراسة هو الذي دفع الكثير من المشاركين في عينة البحث إلى المشاركة والرغبة في التعرف
على التربية اإلعالمية ودورها.
لذا سيكون لهذه الدراسة دور في تقديم وثيقة لتكون دليال تسترشد به الدراسات القادمة ،للبناء عليه ،ثم المساهمة
في إحداث تغييرات تفيد في التوعية المجتمعية واإلعالمية حول مفهوم التربية اإلعالمية بما يتناسب مع طبيعة التحديات
التي يواجهها اإلعالم والمجتمع ،سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم حتى تكنولوجية ،تغير أو تطور من
شكل اإلعالم ودوره.

اخلامتة
ال يزال الترويج لمفهوم التربية اإلعالمية مطلوبا بين تالميذ المدارس وطلبة الجامعات واإلعالميين والصحفيين ،حتى
ينعكس بشكل أوسع على أفراد المجتمع ،وأوضحت الدراسة أن المفهوم كان جديدا على عينة كبيرة منهم ،وحتى على
بعض الصحفيين الذين ال يعملون في مناصب قيادية ،ويعتمدون على اجتهاداتهم الشخصية والذاتية في التعلم
والتطور .ويعني هذا أن الطلبة يحتاجون إلى مزيد من التوعية حول التربية اإلعالمية عبر تطوير المناهج ،وعقد برامج تدريبية
لهم في إطار األنشطة الثقافية والتربوية المنوطة بكل مؤسسة تعليمية أساسية وعليا.
ويحتاج الصحفيون أيضا إلى تدريبات مماثلة يقدمها خبراء مختصون لوضع خريطة إرشادية تساعد على تنويرهم
إعالميا .وليتم هذا بشكل فعال ،يجب تزويد المؤسسات التعليمية بحلول تساعد على نشر مفهوم التربية اإلعالمية بين
الطلبة كتطوير المناهج ودمج التربية اإلعالمية ،أو إيفاد مختصين يساهمون في تعزيز الخبرات ونقل التجارب ،إضافة إلى
تمكين الجمعيات األهلية المختصة في الشأن اإلعالمي ،التي تراجع دورها بشكل كبير بسبب القوانين التي حدت من
عملها ،وكذلك حفز القيادات الصحفية في المؤسسات المختلفة على تنمية مهارات الصحفيين المنتسبين لها وتعزيزها،
حتى يتم إثراء المحتوى الصحفي ،ومده بمفاهيم جديدة تطور الدور الذي يلعبه الصحفيون واإلعالميون بشكل ينعكس
إيجابا على الوعي المجتمعي.
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الحياة االجتماعية والثقافية والسياسية للعرب في أمريكا ،ونال شهادة الدكتوراه من جامعة
السوربون سنة .1997
ومنذ سنة  1999يعمل د .سلمان أستاذا في الجامعات المغربية ،الرسمية منها والخاصة ،في
مجاالت اإلعالم والتواصل والدراسات الثقافية ،كما قام بتأسيس أول معهد للدراسات السينمائية في المغرب (،)ISCA
وأجرى أبحاثا ودراسات ،ويحاضر في المغرب و خارجه في مجالي اإلعالم والسياسة ،وغيرهما من مجاالت العلوم اإلنسانية.
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«عوض أن ندين أو نثمن السلطة التي يمارسها اإلعالم والتي أصبحت ال جدال في حقيقتها ،يتعين علينا أن نقبل كأمر
واقع التأثير الكبير لوسائل اإلعالم المنتشرة عبر العالم ،وأن نعترف أنها أصبحت تمثل في نفس الوقت عنصرا هاما من
ثقافتنا الراهنة .وال مجال النتقاص دور االتصال ووسائل اإلعالم في عملية التنمية والوظيفة التي تؤمنها هذه الوسائل
في تمكين المواطنين من مشاركة فاعلة في المجتمع .وعلى المنظومتين السياسية والتربوية أن تتحمال مسؤولية تطوير
معرفة نقدية لظاهرة االتصال».
مقتطف من إعالن غرينوولد ()Grunwald

مستخلص:
ينتشر االستخدام السلبي لوسائل اإلعالم بشكل مقلق في المغرب كما هو الشأن في مختلف بلدان العالم ،وقد خلق
ذلك تحديات جديدة ،وأدى إلى بروز ظواهر تؤثر على الفرد والمجتمع .فأي حل خارج ما هو تربوي يبقى مجرد رد فعل ال يعالج
المشكلة من عمقها .هنا تبرز أهمية التربية اإلعالمية والمعلوماتية كمدخل تربوي استباقي وتثقيفي ،وكمقاربة مختلفة
للتعاطي مع وسائل اإلعالم والمعلومات.
وتأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على وضع التربية اإلعالمية والمعلوماتية في المنظومة التعليمية بالمغرب ،وتبحث في
مستوى التفاعل مع المتطلبات التي يفرضها هذا التوجه الجديد .وتهدف إلى تحديد مدى وعي المعنيين والمستهدفين
بماهية التربية اإلعالمية والمعلوماتية وأهميتها ،ودرجة قيام كل طرف بدوره في نشرها ،ثم نظرة مختلف األطراف آلثار
وسائل االتصال االجتماعي.
وتوصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج ،أبرزها أن مستوى المعرفة بماهية التربية اإلعالمية والمعلوماتية متوسط
إلى ضعيف لدى مختلف الفئات المعنية .وبالمقابل ،هناك وعي بأهميتها ورغبة كبيرة في دمجها ضمن برامج التمكين
لدى جميع الفئات ،حيث هناك نقص كبير في هذه البرامج على جميع المستويات .وما خلصنا إليه في هذه الدراسة يدفعنا
للتوصية بضرورة بلورة رؤية جديدة تدمج مختلف الفاعلين ،حسب مقاربة تصاعدية وتشاركية ،ودعم القدرات لتكوين خبرة
متخصصة في مجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية .ومن التوصيات كذلك ضرورة توطيد سبل التعاون الدولي لالستفادة
من الخبرات والممارسات الفضلى ،لتوظيف مناهج حديثة تعمم على مختلف الفئات.
الكلمات الدالة :التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،التربية والتعليم بالمغرب ،وسائل االتصال االجتماعي.

ديــــبــــاجــة:
من غوتنبورغ إلى زوكيربورغ ،من الطباعة إلى العالم االفتراضي ،ال يزال اإلنسان يتأثر بتكنولوجيا االتصال التي كانت
وال تزال عنصرا أساسا في بناء المجتمع .ولهذه الوسائل أبعاد شتى ،اقتصادية وسياسية وثقافية ،تؤثر في فكر األفراد
والجماعات واألمم وسلوكياتها وتحكمها .مما ال شك فيه ،ال يمكن نهائيا االستغناء عن هذه الوسائل والوسائط ،ألنها
أضحت جزءا ال يتجزأ من حياتنا اليومية بكل تجلياتها.

ِّ
فالسؤال الجوهري هو :كيف نتعامل ،بل كيف نتعايش معها؟ كيف نمكن الناشئة من التعامل مع زخم المعلومات

ووسائل اإلعالم تعامال عقالنيا ،وفعاال ومنتجا ،بدال من التعامل السلبي الذي يكون فيه الفرد ذاك المتلقي الذي ال يدرك
خلفيات الخطاب وتداعياته؟ كيف نفهم االتصال الجماهيري؟ وكيف نفهم الخطاب؟ كيف نواكب السرعة المعلوماتية
المفرطة بخلفية ناقدة؟ كيف نقوم بدورنا كمربين وأصحاب قرار ،ومجتمع مدني وأمهات وآباء ومسؤولين إعالميين في
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ترسيخ ثقافة إعالمية قادرة على تربية الذوق والحس النقدي ،والتفاعل العقالني وإنتاج المضمون؟
رهان التربية اإلعالمية هو بناء إنسان جديد ،منخرط ّ
وفعال في بناء مشروع مجتمع جديد ،أساسه احترام االختالف،
والحرية الفكرية والفكر النقدي المجادل والبناء ،والبحث عن العلم كأساس للتنمية البشرية.
ولعل أكبر تحد اليوم ،هو حماية األطفال والشباب من خطاب الكراهية ،والتشهير ،والتطرف بكل أصنافه .حيث تشير
الدراسات 1إلى أن  % 71من التالميذ الذين تتراوح أعمارهم بين  13و 18عاما يستعملون اإلنترنت .فكيف نمكنهم من
التعامل مع كل أنواع المعلومات؟ وكيف نمكنهم من التمييز بين الصحيح والمغلوط والكاذب والناقص؟
كلها أسئلة جوهرية تستدعي التحليل والتأمل المتأني ،والتخطيط العقالني الذي يضم جميع الشرائح االجتماعية.
وهذا لن يتم إال باستشعار أهمية التربية اإلعالمية والمعلوماتية أوال ،ثم البت في ترسيخ ثقافتها في المؤسسات التعليمية
بالدرجة األولى .فأي حل خارج عما هو تربوي يبقى مجرد فعل ال يعالج اإلشكالية من عمقها.2

تـقـديـم الدراسة:
تعني التربية اإلعالمية والمعلوماتية تمكين المواطن من الحصول على القدرة الكاملة على االستخدام والوصول إلى
مختلف أنواع وسائل اإلعالم ،وفهم محتواها وتحليله ،وتحقيق القدرة على التفاعل باستحداث المحتوى ،والتفكير الناقد
في مضمون الرسائل المتبادلة .3وبتعبير مختصر ،تعني:
•الوصول إلى المعلومات بالحجم الكافي وبشكل ّ
فعال.
•القدرة على التفكير النقدي.
•القدرة على إنتاج المحتوى الهادف.

الــمــنــهــجــيــة الــمــعــتــمــدة والعينة
أنجزت هذه الدراسة في شهر كانون الثاني  ،2019واعتمدت على المنهج المسحي /اإلحصائي ،والكيفي ،إضافة إلى
المالحظة ( )participant observationوالتجربة الميدانية ،وذلك لتحديد واقع التربية اإلعالمية في المغرب من خالل تصور
الفاعلين التربويين واإلعالميين والجامعيين وأعضاء منظمات المجتمع المدني إضافة إلى طلبة المدارس والجامعات.

العــينة:
تتكون العينة من صنفين:
•عينة عشوائية :بالنسبة لفئة طلبة المدارس والجامعات ،حددت في  80طالبة وطالبا من المدارس والجامعات ،واعتمدت
فيها معايير المناصفة بين الذكور واإلناث ،وبين طلبة التعليم الحكومي والتعليم الخاص.
• 20استبانة :تالميذ مدرسة حكومية( ،من  13إلى  15سنة)
• 20استبانة :تالميذ مدرسة خاصة( ،من  16إلى  18سنة)
• 20استبانة :طلبة جامعة حكومية( ،من  18إلى  25سنة)
• 20استبانة :طلبة كلية إعالم خاصة( ،من  18إلى  25سنة)
1 The Condition of Education 2018,The National Center for Education Statistics (NCES), U.S. Department of Education, page 33.
2 Debunking: A meta-analysis of the psychological efficacy of messages countering misinformation, Man-pui Sally
Chan1, Christopher R. Jones2, Kathleen Hall Jamieson2, Dolores Albarracín1, University of Illinois and University of
Pennsylvania, https://doi.org/10.1177 %2F0956797617714579First Published September 12, 2017.
3 Media and information literacy, DW academie, Sylvia Braesel, Thorsten Karg, 2018, page 10.
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وإضافة إلى هذه االستبانات ،أجريت لقاءات مفتوحة على شكل عصف ذهني ( )Brainstormingمع هذه الفئات.
•عينة قصدية تم انتقاؤها بناء على معيار التخصص في المجال ،وتم االعتماد عليها بالنسبة للفئات التالية:
املجتمع املدني  8جمعيات:

•خمس جمعيات تعمل في مجال الشباب بصفة عامة.
•ثالث جمعيات تعمل في مجال اإلعالم بصفة خاصة.
اإلعالميون :10

•إعالمي حر (.)freelancer
• صحفي واحد في اإلذاعة الوطنية.
•صحفي واحد في التلفاز الوطني.
•سبعة صحفيين في عدة مواقع إلكترونية.
كليات اإلعالم:

•ممثل واحد عن كلية إعالم حكومية.
•ممثل واحد عن كلية إعالم خاصة.
التربية الوطنية والتعليم العالي:

•ممثل واحد عن وزارة التربية الوطنية.
•ممثل واحد عن وزارة التعليم العالي.
تنقسم هذه الدراسة إلى فصلين :في الفصل األول ،سوف نتطرق إلى السياق العام في المغرب مع التركيز على وضع
التربية اإلعالمية والمعلوماتية .وفي الفصل الثاني سوف نعرض أدوات جمع المعطيات ،ومنهجية تحليلها ،ثم نتائج
الدراسة ومناقشتها ،ثم نختم بتوصيات عامة من شأنها أن تغني النقاش وتنهض بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية في
المغرب.
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الفصل األول:
التربية اإلعالمية واملعلوماتية يف السياق املغربي
مغرب اليوم ،تقريبا  34مليون نسمة ،متعدد الثقافات واللغات :العربية ،والفرنسية ،واألمازيغية ،والحسانية ،في ملتقى
إفريقيا وأوروبا .وقد أعطى التنوع اللغوي والثقافي والجغرافي للمغرب امتيازا اقتصاديا جعل قطاع السياحة أحد أهم
مصادر النمو االقتصادي ،إضافة إلى الفالحة ،والصيد البحري ،والفوسفات ،والطاقات المتجددة ،وصناعة السيارات.
ومنذ مطلع األلفية الثالثة ،والمغرب يمر بتحوالت سياسية واقتصادية واجتماعية ،ولعل أهمها إنشاء هيئة اإلنصاف
والمصالحة سنة  2004للقطع مع سنوات الرصاص ،وإطالق ورش للتنمية البشرية تهدف لمحاربة الفقر والهشاشة سنة
 ،2005ليشكل دستور  2011منعطفا كبيرا في هذا المسار ،حيث أولى اهتماما كبيرا بالحريات العامة وحقوق اإلنسان ،وعمل
على دسترة الحق في الحصول على المعلومة واحترام التعددية اللغوية.
وفي هذا السياق ،تبقى رؤية التربية والتعليم أكبر تحد أمام طموح المغرب الرامي إلى تحقيق التنمية وإصالح األوضاع
االجتماعية واالقتصادية .وهذا يظهر بوضوح في إطالق المغرب لعدة مشاريع إصالحية ترمي لالستفادة من المقاربات
الحديثة في هذا المجال ،حيث بدأت التربية تكتسب أبعادا غاية في األهمية.

تكنولوجيا اإلعالم واملنظومة التربوية يف املغرب
بدأ االهتمام بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال في المغرب مع الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة  .19991فقد برزت
توجهاته للتوظيف التقني للتكنولوجيا في المجال التربوي -التعليمي ،حيث اعتبرت وسائل اإلعالم واالتصال أدوات تجعل
من عملية التلقين سهلة .ورغم هذا لم يتم تضمين مختلف أبعاد التربية اإلعالمية والمعلوماتية في المناهج التربوية.
ووفق هذا التوجه ،تمت المراهنة على تجهيز المؤسسات التعليمية ضمن برنامج تعميم تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في التعليم في المغرب )(GENIE؛ وهو برنامج يندرج ضمن مشروع المغرب الرقمي  ،2013-2009ويهدف
لتمكين الطالب والمدرسين من المعلومات والمعرفة التي تتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصال .2وتزامن هذا البرنامج
مع صدور المخطط االستعجالي ( )2011-2007الذي راهن على إحداث تحول اجتماعي عبر تمكين المواطنين من استخدام
اإلنترنت والوصول إلى المعرفة بتوظيف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال.3
لكن النتيجة لم تكن عند سقف التوقعات؛ فقد سجل هذا البرنامج قصورا مرتبطا بالتأخر في إنجاز دورات تكوين الموارد
البشرية ،4باإلضافة إلى مجموعة من االختالالت في التنسيق والتنزيل ،حالت دون تحقيق أهداف هذا المشروع؛ مما انعكس
سلبا على مستوى التربية اإلعالمية في المؤسسات التعليمية.
وقد بدأت بوادر تغيير النظرة التقنية لوسائل اإلعالم والمعلومات في المجال التربوي ،على األقل من حيث التوجهات
واألهداف ،مع مرحلة الرؤية اإلستراتيجية لإلصالح التي أصدرها المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (-2015
)2030؛ والتي راهنت على «استثمار تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ،بخلفية نقدية ،»5لتحقيق الدمج السوسيوثقافي ،باإلضافة
1
2
3
4
5
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إستراتيجية إلصالح منظومة التربية والتعليم ،صدر سنة  1999لتجاوز األزمة التي كان يتخبط بها النظام التعليمي بالمغرب .وبعد ذلك انطلق
برنامج إصالحي آخر سمي المخطط االستعجالي أعلن عنه سنة  ،2007وعمل به بين سنتي .2012 - 2009
نفسه.
المغرب الرقمي  ،2013-2009اإلستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلومات واالقتصاد الرقمي ،صفحة .21
المجلس األعلى للحسابات ،تقرير بشأن تقييم إستراتيجية المغرب الرقمي  ،2013رقم  ،CH4/13/05فبراير  .2014صفحة .19
رؤية إستراتيجية لإلصالح  ،2030-2015المجلس األعلى للتربية والتكوين ،صفحة .55

إلى التوجه نحو دمج تكنولوجيا اإلعالم واالتصال والثقافة الرقمية كمادة أساس في األطر التربوية واعتبارها مؤهال أساسا
للتدريس.1

إرهاصات جتاوز النظرة التقنية للتربية اإلعالمية واملعلوماتية:
وفي نفس السياق ،تم إطالق مجموعة من المبادرات المدنية والدولية :خاصة يونيسكو ومنظمات أخرى مثل دويتشه
فيله ،وكذلك مدنية -محلية كبعض الجمعيات الحقوقية ،في مجال التمكين حول اإلعالم وحقوق اإلنسان ،باإلضافة إلى
مؤسسات حكومية من جامعات 2وكليات اإلعالم والهيئة العليا لالتصال السمعي البصري 3والرابطة المحمدية للعلماء.4
ورغم كل هذه المبادرات ،لم يتم بعد تبنى التربية اإلعالمية والمعلوماتية وفق التوجهات الحديثة ،التي تقتضي
وضع أنماط التعاطي مع المعلومات في سياق إنتاجها ،وضمها للمعارف المسبقة إلعادة توظيفها بخلفية ناقدة .كما
نسجل عدم دمجها ضمن المناهج الرسمية ،وهذا يعود إلى المقاربة الكالسيكية السائدة التي تراهن على البرامج الفوقية
( ،)Top-Downالتي ال تشرك كافة الفاعلين في الحقل التربوي .فاإلشراك الفعلي لجميع مكونات المنظومة أمر أساس
يتيح الدمج الحقيقي لها في حقل التربية والتدريب.
وهنا يطرح السؤال حول وقع هذه السلسلة من البرامج على واقع التربية اإلعالمية والمعلوماتية لدى الطلبة والتالميذ،
وكذا تصورات كافة المعنيين بهذا الشأن من العاملين في المجال اإلعالمي والمسؤولين عن قطاع التربية والتعليم وفعاليات
المجتمع المدني ،وهو اإلشكال الذي نحاول البحث فيه في هذه دراسة.

1
2

3

4

نفسه ،صفحة .60
هناك مبادرات على مستوى التعليم العالي تدل على بداية التفكير في موضوع التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،خاصة بعد إدخال مادة جديدة
تسمى الدراسات اإلعالمية  Media Studiesفي كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية منذ  .2009وينظم بعض الجامعات مؤتمرات دولية وورش تدريب
وأياما دراسية في موضوع التربية اإلعالمية والمعلوماتية.
الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري لها اهتمام كبير بموضوع التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،التي ترتكز حسب جمال الدين الناجي المدير
العام السابق للهيئة ،على ثالث دعائم« :الحماية والتشجيع والمشاركة ،مع السعي إلى تحقيق تالثة أهداف :المعرفة والفهم والفعل .ويتم
تفعيل هذا المبتغى بإدارة وشراكة وتضافر جهود كل األطراف المعنية؛ أي المدرسة واإلعالم الرسمي واإلعالم الخاص وكذلك مهنيو المحتويات
ومقننو المجال اإلعالمي ولجان األخالق».
الرابطة المحمدية للعلماء أطلقت إستراتيجية رقمية تستهدف التالميذ والشباب ،وتتمحور حول الدين والهوية والذاكرة الوطنية
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الفصل الثاني:
عرض أهم النتائج
تحاول الدراسة معرفة وضع التربية اإلعالمية في المغرب؛ عبر استقراء تصورات مختلف الفئات المعنية بهذا الموضوع.

أسئلة الدراسة:
•ما مدى إدراك الفئات المستهدفة لمعنى التربية اإلعالمية والمعلوماتية وأهميتها ،والمواضيع المرتبطة بها1؟
•ما مدى قيام كل طرف معني بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية بدوره في نشرها بكل أبعادها؟
•ما هي أهمية المدرسة والمؤسسات التربوية ودورها في توفير المعرفة باإلعالم والمعلومات للمعنيين؟
•ما هي النماذج القيمية (إيجابية– سلبية -محايدة) التي تحملها كل فئة حول واقع التربية اإلعالمية والمعلوماتية؟

اإلعالميون والتربية اإلعالمية واملعلوماتية:
في خضم العولمة ،وتكاثر وسائل اإلعالم واالتصال ،بل تداخلها والتقاء أجناسها ،احتدم الصراع بين ما يسمى «اإلعالم
التقليدي» و«اإلعالم البديل» ،أو بين «اإلعالم الجماهيري» و»إعالم المواطن» ( .)citizen mediaوهذا النقاش يستدعي البحث
في مجاالت عمل كل منها على حدة ووظائفه وطرق عمله.
كيف ينظر اإلعالميون إلى وسائل التواصل االجتماعي؟ وما هي التحديات التي تشكلها لهم ولمهنتهم؟ وما هي درجة
وعيهم بأهمية التربية اإلعالمية والمعلوماتية؟
تظهر المقابالت مع اإلعالميين أنهم يدركون نسبيا معنى التربية اإلعالمية والمعلوماتية حيث يغفلون في تعريفهم
لها عنصر القدرة على كشف االنحياز والكذب وعنصر التفاعل واستحداث المحتوى .ويمكن تفسير ذلك بضعف التدريب
عليها حيث أن خمسة منهم فقط شاركوا في دورات تدريبية حول األخبار الكاذبة واثنين شاركا في تدريب حول خطاب
الكراهية ،ولم يشارك أي منهم في تدريب حول التنمر اإلكتروني .وحسب رأي هؤالء اإلعالميين ،ال تعير المؤسسات
اإلعالمية أي اهتمام بدمجها ضمن العمل الصحفي؛ ألن منطق المنافسة التجارية يطغى على هذه المؤسسات.
أما فيما يتعلق بنظرتهم لوسائل التواصل االجتماعي فهي ال تقل سلبية ،إذ يرون أنها« :تنقل السفاهة إلى العمل
َ
الصحفي ،وتفسح المجال أمام كل مستخدم للقيام بأنشطة تدخل في صميم ذلك» .2فاإلعالميون يواجهون سيطرة وسائل
التواصل االجتماعي التي تؤثر سلبا على السبق اإلخباري وعلى أداء الصحفي بصفة عامة.
أما بالنسبة إلى التحديات التي تواجه دمج التربية اإلعالمية والمعلوماتية حسب اإلعالميين فيمكن اختزالها فيما يلي:
•عدم اهتمام المؤسسات اإلعالمية بهذا الموضوع.
•عدم عقد تدريبات حول مفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية.
•عدم تشريع أخالقيات المهنة في المؤسسات اإلعالمية.
•غياب دور المنظمات المهنية :حيث ال توجد مؤسسة تحارب ظاهرة األخبار الملفقة.
•غياب المانحين لتمويل تدريبات في مجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية أو قلتهم.
•النقص في الخبرة :إذ أن أغلب الخبراء في هذا المجال يعملون في الدول األجنبية ألن بلدهم ال يعيرهم اهتماما.

 1المواضيع المرتبطة بها من قبيل :الخصوصية والرقابة والحماية ،والتنمر ،وخطاب الكراهية ،واألخبار الكاذبة.
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•غياب احترام المؤسسات لواجبها في التدريب المستمر.
•انشغال الصحفيين باألخبار اليومية لكسب أكبر عدد من المتابعين وإغفال األمور المصيرية.

الخالصة هي أن موقف اإلعالميين تجاه اإلعالم االجتماعي سلبي ،ووعيهم بماهية التربية اإلعالمية والمعلوماتية
نسبي ،لكنهم يدركون أهميتها وضرورة دمجها في البرامج التدريبية .كما يدركون أن تثقيف الجمهور من واجبهم،
وأن فرض قوانين رادعة لمحاربة األخبار الملفقة أمر ضروري ،ولكن دون التضييق على حرية الرأي والتعبير.

التربية اإلعالمية واملعلوماتية من وجهة نظر مسؤولي التربية الوطنية والتعليم العالي
للتعرف على وضع التربية اإلعالمية والمعلوماتية في المنظومة التربوية والتعليمية ،أجرينا مقابلتين مع مسؤول من
وزارة التربية الوطنية ومسؤول من وزارة التعليم العالي.
وفيما يتعلق بتعريف التربية اإلعالمية والمعلوماتية استنتجنا أن مسؤول التعليم العالي أكثر دراية بالمفهوم ،حيث
تعني بالنسبة له« :تدريب الفرد على امتالك مهارات التحليل والفهم الكامل للتعامل مع وسائل اإلعالم بشتى أنواعها» .في
حين ال دراية لمسؤول وزارة التربية الوطنية بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وتنحصر مرجعيته في «توظيف التكنولوجيات
الحديثة في تدعيم المسار الدراسي للتالميذ» عبر برنامج  ،GENIEأي تجهيز المؤسسات التعليمية بالمعدات التقنية.
أما من حيث استفادة المعلمين واألساتذة من دورات تدريبية ،فهذه التدريبات لم تتجاوز التدريب على كيفية توظيف
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في التدريس .ولم تنظم حسب المسؤولين دورات تدريبية حول التنمر وخطاب الكراهية واألمن
الرقمي واألخبار الملفقة أو إلى محاور أخرى لها عالقة بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية.
وقد اتفق المسؤوالن على تأثير وسائل االتصال االجتماعي؛ فهي األكثر استعماال بين الشباب ،وتوظفها من قبل
الوزارتان ألغراض إدارية بهدف تسهيل التواصل بين األكاديميات الجهوية وبين أقسام الوزارتين وإداراتهما .كما اتفقا
على ضرورة إدراج التربية اإلعالمية والمعلوماتية ضمن المنهاج الرسمي ،وضرورة إقناع المعلمين واألساتذة بأهميتها،
إضافة إلى ضرورة التعاون مع جميع الجهات الوطنية والدولية واالستفادة من الممارسات الفضلى.
ُ
الخالصة هي أن كال المسؤولين يركزان على اإلطار القانوني لدمج التربية اإلعالمية والمعلوماتية في مناهج

التدريس ،وتأهيل المعلمين واألساتذة ،ورصد اإلمكانات المالية .هذا باإلضافة إلى حشد إرادة المتعلمين واألساتذة
واإلداريين ،مع التركيز على ضرورة االستفادة من التجارب والخبرات والكفاءات الدولية.

التربية اإلعالمية واملعلوماتية واملجتمع املدني
يزخر المغرب بنسيج متنوع يلعب أدوارا كبيرة في التأطير وفي فتح مجال النقاش حول القضايا الحساسة التي تهم
المواطن ،خاصة فئة الشباب .فبعد العمليات اإلرهابية التي وقعت بالدار البيضاء سنة  ،2003اتجه المغرب نحو دعم
مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في تأطير الشباب وتدريبهم وحفزهم على المشاركة السياسية واالنخراط الفعال في
مسلسل التنمية المستدامة.
ولتكوين فكرة عن تصورات المجتمع المدني حول التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وقع االختيار على خمس جمعيات
تعمل في مجال الشباب بصفة عامة ،إضافة إلى ثالث جمعيات متخصصة في مجال اإلعالم.
ويتبين من تعريف هذه الفئة لمفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،أن الفاعلين في المجتمع المدني غير المتخصصين
في اإلعالم هم األقل إحاطة بمكونات التربية اإلعالمية والمعلوماتية وماهيتها .وبمقارنة مع جميع المبحوثين في هذه
الدراسة ،تبين أن فئة المجتمع المدني هي األقل دراية بمفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،حيث تعني بالنسبة لهم:
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«إدمان التالميذ على اإلنترنت وتطبيقاته خاصة في فترة االمتحانات» .وتناقش هذه الجمعيات بعض القضايا المرتبطة
بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية؛ كأخالقيات مهنة اإلعالم .ولكن تبقى هذه النقاشات عفوية ومتفرقة ،وال تدخل في إطار
تصور واضح المعالم يرمي إلى ترسيخ ثقافة التربية اإلعالمية والمعلوماتية .فهذه الجمعيات تعاني من نقص كبير في
التدريب؛ حيث أن جمعية واحدة فقط ،نظمت تدريبا حول خطاب التطرف ،وآخر حول مجابهة اإلشاعة وخطاب الكراهية،
وهذا يفسر الرغبة الجامحة لدى قياديي هذه الجمعيات لالستفادة من أي تدريب في مجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية.
وفي المقابل ،هناك جمعيات تعمل في مجال اإلعالم السمعي البصري واإللكتروني ،وتهتم خاصة بإنتاج أعمال تلفزيونية
أو سينمائية ،وتنظم دورات تدريبية في هذا المجال ،لكن عملها يرتكز أكثر على الجانب التقني واإلبداعي .وهناك جمعيات
أخرى متخصصة في مجال اإلعالم وتحليل الصورة ولها مشاريع طموحة تعنى بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وبدمج
الوسائط البصرية في المنظومة التربوية بهدف «محو األمية البصرية في الميدان التربوي» .ولكن بسبب ضعف الدعم
المادي والمعنوي تضطر هذه الجمعيات إلى تقليص ،أنشطتها ،وتجميدها أحيانا ،كما هو الشأن بالنسبة للمرصد المغربي
للصورة واإلعالم.

ال تملك مؤسسات المجتمع المدني العامة دراية بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،لكنها ترغب في التدريب وفي
تقاسم التجارب والخبرات .أما الجمعيات المتخصصة فلها إلمام بماهية التربية اإلعالمية والمعلوماتية ووعي بضرورة
ترسيخها ،لكن نشاطها يبقى منحصرا في الزمان والمكان بسبب غياب التشجيع والدعم.

التربية اإلعالمية واملعلوماتية يف كليات اإلعالم
الستقراء آراء ممثلي كليات اإلعالم ،عقدنا لقاءين مع مسؤول عن مركز أبحاث المعهد العالي لإلعالم واالتصال بالرباط
(حكومي) ،ومسؤولة عن الدراسات وقسم اإلعداد بمعهد للصحافة بالدار البيضاء (خاص).
وبعد دراستنا للتعريفات التي وضعتها جميع الفئات المبحوثة ،تبين أن المختصين في مجال التدريس اإلعالمي ،أي
ممثلي كليات اإلعالم ،هم األكثر إحاطة بجوانب التربية اإلعالمية والمعلوماتية.
وفيما يتعلق بدمج التربية اإلعالمية والمعلوماتية في المساقات التعليمية ،فإن هناك فرقا بين ممثل القطاع الحكومي
وممثلة القطاع الخاص ،فحسب ممثل كلية اإلعالم الحكومية ،ينبغي دمج التربية اإلعالمية والمعلوماتية في صلب المناهج،
بينما تعتبر ممثلة القطاع الخاص أن التربية اإلعالمية والمعلوماتية ينبغي أن يتم دمجها بعد دراسة حاالت أو وضعيات
واقعية ( )Case studiesتعبر عن مشكلة مهنية أو تقنية ،أو تطرح للنقاش موضوع أخالقيات مهنة الصحافة مع الطلبة.
ويتم تنظيم التدريب في كليات اإلعالم الحكومية والخصوصية ،ولكنها تبقى محصورة حول األخبار الملفقة وأخالقيات
مهنة الصحافة وخطاب الكراهية وبعض مجاالت حقوق اإلنسان ،وال تشمل مكونات التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وهذا
يطرح مشكلة أساسا في تخصيص مساق مستقل لها بسبب قلة الكفاءات البشرية المتخصصة في هذا المجال.

برز خالل نقاش ممثلي كليات اإلعالم وعي بأهمية التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وتمثل في تنظيم ندوات وملتقيات
حولها ،وفتح أبواب كليات اإلعالم لتالميذ المدارس لإلطالع على برامج التدريب اإلعالمي .ولكن هذا لم يصل بعد إلى
درجة تخصيص مساق خاص بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية .وهناك رؤية مستقبلية لدى كليات اإلعالم الحكومية لبناء
مشاريع تهم التربية اإلعالمية والمعلوماتية بالشراكة مع وزارة التربية الوطنية وجهات أخرى وطنية ودولية.

146

تالميذ املدارس وطلبة اجلامعات
لقياس وضع التربية اإلعالمية والمعلوماتية لدى تالميذ المدارس وطلبة الجامعات ،تم جمع المعطيات باستطالع اآلراء،
المدارس تتراوح أعمارهم بين 18-13
وتنظيم مجموعات بؤرية .وتضمن استطالع اآلراء استبانة استهدفت  40من تالميذ
ِ
سنة ،ومجموعة من  40طالبا وطالبة جامعيين تتراوح أعمارهم بين  25-18سنة.
وتوزع المشاركون في استطالع آراء تالميذ المدارس بالتساوي بين إناث ( )% 50وذكور ( ،)% 50وبين المدارس
الحكومية  ،% 50والخاصة  % 50وكلهم يقطنون المدينة .وكذلك األمر بالنسبة لطلبة الجامعات.
ولتعزيز المعطيات حول مدى اطالع التالميذ والطلبة على التربية اإلعالمية والمعلوماتية تم تنظيم حلقات نقاش مع
أربع مجموعات بؤرية :اثنتين مع طلبة الجامعات الحكومية والخاصة ،واثنتين مع تالميذ المدارس الحكومية والخاصة.
وتبين أن الغالبية العظمى من التالميذ والشباب المغربي مرتبطون جدا باإلنترنت ،وتشكل شبكات التواصل االجتماعي
وسيلة للتواصل ،ومصدرا أساسا للمعلومات واألخبار.
بالنسبة لهم أهم
ٍ

املعرفة والوعي
على المستوى النظري العام ،ليس هناك فرق كبير بين المجموعتين في المعرفة بمعنى التربية اإلعالمية والمعلوماتية.
فقد عرفها الطلبة بأنها «الطريقة المثلى الستعمال وسائل اإلعالم ،أو تقنية لالستغالل األمثل لهذه الوسائط» ،1أو كما
عرفتها طالبة أخرى؛ «هي تعلم استخدام مضامين هذه الوسائط واستيعابها وتبنى تفكير نقدي تجاه ما تروجه».
وقد أبدى طلبة الجامعات معرفة جيدة بأهمية اإلعالم في حياة األفراد وسلوكهم اليومي ( % 65دائما % 35 ،أحيانا)،
بالمقابل  % 37من تالميذ المدارس يعتقدون أن لإلعالم أثرا إيجابيا على سلوكهم ،وفي نفس الوقت يظن  % 67منهم أن
لإلعالم أثرا سلبيا على حياتهم اليومية أحيانا.
هل تؤيد أن اإلعالم يؤثر على سلوك األفراد (طلبة الجامعات)
النسب المئوية
% 65,0

دائما

% 35,0

أحيانا

% 100,0

المجموع

وعلى العموم ،يحتاط طلبة الجامعات من المحتوى الرائج على اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي ،إذ عبر % 67.5
منهم عن ضرورة التأكد من صحة المعلومات واألخبار التي يتلقونها .نفس النسبة أشارت إلى الحاجة الدائمة إلى تنويع
مصادر اإلعالم التي تروج لألخبار والمعلومات ،مما يعكس وعيهم بانتشار األخبار الملفقة على الشبكة .وفيما يخص تنويع
وسائل اإلعالم عند متابعة األخبار والحصول على المعلومات ،لم يسجل فرق بين المجموعتين ،حيث أن  % 70من تالميذ
المدارس و  % 72من طلبة الجامعات يحاولون ذلك أحيانا.

 1حسب تعبير إحدى التلميذات
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ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺩﺍﺋﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻧﻭﻳﻊ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﻭﺝ ﻟﻸﺧﺑﺎﺭ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ،
ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻛﺱ ﻭﻋﻳﻬﻡ ﺑﺎﻧﺗﺷﺎﺭ ﺍﻷﺧﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻠﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ .ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺗﻧﻭﻳﻊ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻧﺩ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺍﻷﺧﺑﺎﺭ ﻭﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ،ﻟﻡ ﻳﺳﺟﻝ ﻓﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺗﻳﻥ ،ﺣﻳﺙ ﺃﻥ  %70ﻣﻥ ﻁﻠﺑﺔ
ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﻭ  %72ﻣﻥ ﻁﻠﺑﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻳﺣﺎﻭﻟﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ.

كما عبر  % 57.5من طلبة الجامعات عن أنهم يجدون صعوبة أحيانا في التمييز بين األخبار الصحيحة والملفقة .وهذه
النسبة تصل لدى طلبة المدارس إلى ( % 70انظر الرسم البياني) .ويبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كان «االعتقاد» بالقدرة
على التمييز بين األخبار الصحيحة والملفقة يعكس فعال هذه القدرة .والمالحظ ،أنه ،وعلى عكس المتوقع ،كلما ارتفع السن
والمستوى الدراسي ينقص مستوى االعتقاد بالقدرة على التمييز بين األخبار الصحيحة والملفقة .ويمكن أن نفسر هذا

ﻛﻣﺎ ﻋﺑﺭ  %57.5ﻣﻥ ﻁﻠﺑﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﻧﻬﻡ ﻳﺟﺩﻭﻥ ﺻﻌﻭﺑﺔ ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ﺑﻳﻥ
ﺍﻷﺧﺑﺎﺭ ﺍﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﻭﺍﻟﻣﻠﻔﻘﺔ .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﺻﻝ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﺇﻟﻰ ) %70ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﺭﺳﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﻲ(.
األخبار الملفقة .وإما بكون تالميذ المدارس أكثر معرفة بكيفية التعامل مع األخبار والمعلومات الرائجة على وسائل التواصل
ﻭﻳﺑﻘﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻣﻁﺭﻭﺣﺎ ﺣﻭﻝ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ "ﺍﻻﻋﺗﻘﺎﺩ" ﺑﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﺧﺑﺎﺭ ﺍﻟﺻﺣﻳﺣﺔ
الدائم بها.
ﺍﻟﻣﻠﻔﻘﺔ بحكم
االجتماعي،
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ .ﻭﺍﻟﻣﻼﺣﻅ ،ﺃﻧﻪ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻛﺱ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ،ﻛﻠﻣﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻟﺳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ
احتكاكهمﻫﺫﻩ
ﻳﻌﻛﺱ ﻓﻌﻼ
ﻭ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻲ ﻳﻧﻘﺹ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻻﻋﺗﻘﺎﺩ ﺑﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﺧﺑﺎﺭ ﺍﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﻭﺍﻟﻣﻠﻔﻘﺔ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻧﻔﺳﺭ
ﻫﺫﺍ ﺑﺈﺣﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺿﻳﺗﻳﻥ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺗﻳﻥ :ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻧﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﻭﺍﻟﺛﻘﺔ ﺍﻟﻣﻔﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ،ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺣﺫﺭ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﻭﻭﻋﻳﻬﻡ ﺑﺧﻁﺭ ﺍﻷﺧﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻠﻔﻘﺔ .ﻭﺇﻣﺎ ﺑﻛﻭﻥ ﻁﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺑﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ
ﺍﻷﺧﺑﺎﺭ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺋﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﺑﺣﻛﻡ ﺍﺣﺗﻛﺎﻛﻬﻡ ﺍﻟﺩﺍﺋﻡ ﺑﻬﺎ.
بإحدى الفرضيتين التاليتين :إما باندفاع التالميذ والثقة المفرطة في القدرة على التمييز ،مقابل حذر الطلبة ووعيهم بخطر

وأبدى تالميذ المدارس كذلك حذرا من األخبار الرائجة على وسائل اإلعالم ،فقد عبر  % 60منهم عن حرصه على ِإعادة
التأكد من صحة األخبار .ولكن نسبة الحذر هذه تقل إذا كانت المواقع التي يتلقون منها األخبار والمعلومات معروفة ،بحيث
أن  % 85من التالميذ يثقون بها ،ولكن  % 47.5ال يشعرون باألمان عند إرسال صور خاصة لألصدقاء عبر الماسنجر.

ﻭﺃﺑﺩﻯ ﻁﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﻛﺫﻟﻙ ﺣﺫﺭﺍ ﻣﻥ ﺍﻷﺧﺑﺎﺭ ﺍﻟﺭﺍﺋﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﻓﻘﺩ ﻋﺑﺭ %60
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ﻣﻧﻬﻡ ﻋﻥ ﺣﺭﺻﻪ ﻋﻠﻰ ِﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺻﺣﺔ ﺍﻷﺧﺑﺎﺭ .ﻭﻟﻛﻥ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺣﺫﺭ ﻫﺫﻩ ﺗﻘﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ
ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻠﻘﻭﻥ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻷﺧﺑﺎﺭ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﻌﺭﻭﻓﺔ ،ﺑﺣﻳﺙ ﺃﻥ  %85ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﻳﺛﻘﻭﻥ ﺑﻬﺎ ،ﻭﻟﻛﻥ
 %47.5ﻻ ﻳﺷﻌﺭﻭﻥ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ ﻋﻧﺩ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺻﻭﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸﺻﺩﻗﺎء ﻋﺑﺭ ﺍﻟﻣﺎﺳﻧﺟﺭ.

نتائج استطالع اآلراء ،فإن غالبية طلبة الجامعات يدركون معنى خطاب الكراهية ،ويمكنهم التمييز بينه
وانطالقا من
ِ
وبين التعبير عن الرأي أو النقد ،ويفهمون أيضا معنى التنمر االلكتروني ،غير أن أغلبهم اختزله في الهجوم الجماعي لبعض
المشاهير ونجوم الفن والرياضة .والمالحظ أن التالميذ أكثر اطالعا على هذه الظاهرة ،وهذا يتضح من تعريفهم لها؛ بكونها
تعني «استهداف شخص في ذاته والحط من قيمته» حسب تعبير أحد التالميذ.
وتبين الدراسة تبين أن مستوى معرفة الطلبة بأهمية تأثير اإلعالم على السلوكيات الفردية يرتبط بدرجة االستفادة من
ﻭﻁﻠﺑﺔ
ﺃﻅﻬﺭ ﺍﺳﺗﻁﻼﻉ ﺍﻵﺭﺍء ﺗﺑﺎﻳﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺑﻳﻥ ﻁﻠﺑﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ
التدريبات حول التربية اإلعالمية والمعلوماتية .فـ % 52.5من طلبة الجامعات و  % 77من تالميذ المدارس لم يسبق لهم
ﻟﻣﻔﻬﻭﻡ
ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ .ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻧﻅﺭﻱ ﻓﺗﺑﻳﻥ ﺃﻥ ﻁﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﺃﻛﺛﺭ ﺍﺳﺗﻳﻌﺎﺑﺎ
ﺍﻹﻋﻼﻣﻳﺔ،النوع.
تدريب من هذا
أن تلقوا أي
ﻭﺃﺑﺩﻭﺍ ﺛﻘﺔ ﺃﻛﺑﺭ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺗﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺧﺑﺎﺭ ﺍﻣﻠﻔﻘﺔ .ﻭﻟﻛﻥ ،ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ
مستوى
ﻣﺻﺎﺩﺭأما على
المدارس.
وتالميذ
الجامعات
ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ طلبة
ﻁﻠﺑﺔوالوعي بين
المعرفة
مستوى
ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻖ تباينا في
استطالع اآلراء
أظهر
ﺃﻛﺛﺭ
ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺗﻧﻭﻳﻊ
ﻋﻠﻰ
ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻛﺑﺭ
ﺃﻅﻬﺭ
ﻭﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ،
ﻣﺳﺗﻭﻯ
تالميذ المدارس أكثر استيعابا لمفهوم التربية اإلعالمية ،وأبدوا ثقة أكبر في قدرتهم على
النظري فتبين أن
المفهوم
ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ.
ﻣﻥ ﻁﻠﺑﺔ

مواجهة األخبار املفقة .ولكن ،على مستوى التطبيق والممارسة ،أظهر طلبة الجامعات قدرة أكبر على تنويع مصادر

ﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ

اإلعالم أكثر من تالميذ المدارس.

واملشاركةﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﻁﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﻣﻥ ﺃﺧﺑﺎﺭ ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ
الرقمي ﻣﺎ ﻳﺗﻠﻘﺎﻩ
التفاعل ﻋﻣﻭﻣﺎ،
محيطهم.
تفاعل
ﻳﻧﺎﻗﺷﻭﻥيتبعه
االتصال واإلعالم
ﺗﻼﻣﻳﺫ على
ومعلومات
ﻳﺳﺟﻝ من
ﻭﻻالمدارس
وتالميذ
ﻣﻊ الشباب
يتلقاه
عموما ،ما
ﻳﺭﻭﺝ
ﺣﻭﻝمع ﻣﺎ
ﺍﻷﻫﻝ
وسائل ﺍﻟﺫﻳﻥ
ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ
أخبارﺑﻳﻥ
ﻓﺭﻕ
ﻣﺣﻳﻁﻬﻡ.
ﺗﻔﺎﻋﻝ
ﻳﺗﺑﻌﻪ
ﻣﺣﻳﻁﻬﻡالجامعات
ﺗﺣﺫﻳﺭ ،)%وطلبة
اإلنترنت (57.5
ﺍﻟﺫﻳﻥعلى مواقع
ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕما يروج
ﻭﻁﻠﺑﺔ األهل حول
الذين(،يناقشون
المدارس
ﺍﻹ تالميذ
ﻣﻭﺍﻗﻊ بين
يسجل فرق
ﻋﻧﺩﻣﺎ
ﻳﺑﺎﺩﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ
%57.5
ﻧﺗﺭﻧﺕ )
والﻋﻠﻰ
مشوهة أو غير صحيحة (.)% 57
يتوصلون إلى
عندما
محيطهم
الذين
معلومات.(%
ﺻﺣﻳﺣﺔ )57
ﺃﻭ ﻏﻳﺭ
ﻣﺷﻭﻫﺔ
تحذيرﻣﺎﺕ
إلى ﻣﻌﻠﻭ
يبادرونﺇﻟﻰ
ﻳﺗﻭﺻﻠﻭﻥ

كما إن المشاركين من كل األعمار يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي للتفاعل ونشر محتوى أحيانا ( )% 47أو دائما
( .)% 42كما تبين أن أغلب المبحوثين يتفاعلون على صفحاتهم الخاصة وعلى صفحات أصدقائهم ،وأحيانا ما يتفاعلون
على الصفحات األخرى التي يشتركون بها .وتبين كذلك أن تالميذ المدارس أكثر تفاعال من طلبة الجامعات حيث أن 62.5
ﻭﻧﺷﺭ
ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺍﻷﻋﻣﺎﺭ ﻳﺳﺗﺧﺩﻣﻭﻥ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋﻝ
المختلفة.
وسائل اإلعالم
يتعاونون)مع
 %منهم
ﻳﺗﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎﺗﻬﻡ
ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺛﻳﻥ
يشاهدونهﺃﻥعلىﺃﻏﻠﺏ
يسمعونه أوﻛﻣﺎ ﺗﺑﻳﻥ
لمناقشة )ما.(%42
زمالئهمﺃﻭ ﺩﺍﺋﻣﺎ
(%47
ﻣﺣﺗﻭﻯ ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ
ﻳﺷﺗﺭﻛﻭﻥوعلى
ﺍﻟﺗﻲاالجتماعي،
التواصل
ﻋﻠﻰالرائجة على
األفكار
على مناقشة
ينصب أكثر
المجموعتين
الرقمي لدى
ﺑﻬﺎ.
وسائلﺭﻯ
ﺍﻟﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻷﺧ
ﻳﺗﻔﺎﻋﻠﻭﻥ
ﻭﺃﺣﻳﺎﻧﺎ ﻣﺎ
ﺃﺻﺩﻗﺎﺋﻬﻡ،
ﺻﻔﺣﺎﺕ
التفاعلﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
والتحشيد.
للمناصرة
استخدامها
ﺃﻛﺛﺭيصل
التفاعل ال
ولكن هذا
مختلفة،
محتويات
نشر
 %62.5ﻣﻧﻬﻡ ﻳﺗﻌﺎﻭﻧﻭﻥ
ﺣﻳﺙ ﺃﻥ
ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ
درجةﻁﻠﺑﺔ
إلى ﻣﻥ
ﺗﻔﺎﻋﻼ
ﺍﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ
ﺗﻼﻣﻳﺫ
ﻛﺫﻟﻙ ﺃﻥ
ﻭﺗﺑﻳﻥ
ﻣﻊ ﺯﻣﻼﺋﻬﻡ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻌﻭﻧﻪ ﺃﻭ ﻳﺷﺎﻫﺩﻭﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
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الرقابة
يعتبر طلبة الجامعات اإلعالم االجتماعي فضاء حرا مفتوحا «نسبيا» للتعبير ،وهذه النسبة تتحدد انطالقا من االلتزام
بالقيم والمعايير المجتمعية .وفي نفس الوقت يشعر ( )% 47منهم أحيانا برقابة تمارسها الحكومات أو بعض األطراف
السياسية غير الحكومية ،وهذا يخلق لدى ( )% 65من هم تخوفا جزئيا من إبداء الرأي بحرية وصدق .ويؤمن عدد كبير من
الشباب بضرورة وجود هذه الرقابة ،حيث يفسرها  % 62.5منهم بأن الحكومة تحتاج إلى تتبع ما يروج على اإلنترنت لتحمي
نفسها .أما  % 32.5فيعتقدون أن الرقابة موجهة أساسا لمصلحة مستخدمي اإلنترنت ،وتمكن الحكومات من حمايتهم من
التنمر اإللكتروني واالستغالل.

تبرز النتائج أن هناك وعيا بوجود رقابة على وسائل االتصال االجتماعي ،غير أن هناك تباينا لدى الشباب المغربي
بين من يعتبرها عائقا أمام حرية الرأي ،ومن يعتقد بضرورة وجودها للحماية من ظواهر االستخدام السلبي.

دور املؤسسة التعليمية
توفر المدارس الحكومية والخاصة ،التجهيزات والمعدات التكنولوجية غالبا ،ولكن هذا ال يمكن أن يرفع من مستوى
المعرفة اإلعالمية دون عنصر بشري كفء يؤطر ويدرب ويوجه ويسائل ويناقش .ونالحظ في هذه الدراسة أن المعلم األستاذ
يؤدي دورا مهما في فتح نقاش حول وسائل اإلعالم أحيانا ( )% 62.5ودائما ( ،)% 20ويحث على البحث عن المعلومة في
اإلنترنت ( % 57.5أحيانا % 37.5 ،دائما) ،كما يناقش المحتويات اإلعالمية ،ويرشد التالميذ إلى المواقع المهمة (% 52
أحيانا % 20 ،دائما).
وتبين الدراسة كذلك أن المدرسة تشجع على المشاركة في إنتاج المحتوى أحيانا ( )% 50أو دائما ( )% 20ولكن
المفارقة هي أنهم ال يشاركون في مجلة الحائط ( % 55أحيانا % 37 ،إطالقا) وال في اإلذاعة المدرسية ( % 70ال يشاركون
إطالقا).

يشكل دور المعلم فارقا هاما في تجسيد التربية اإلعالمية والمعلوماتية لدى المجموعتين ،وال يمكن له أن يضطلع
بهذا الدور دون أن تتوفر له الشروط المناسبة والتدريب الكافي ليواكب تطورات الفضاء الرقمي.

150ﻳﺷﻛﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻡ ﻓﺎﺭﻗﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺟﺳﻳﺩ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻳﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺗﻳﻥ ،ﻭﻻ
ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺿﻁﻠﻊ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻭﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻳﻭﺍﻛﺏ
ﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺿﺎء ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ.

رؤية مستقبلية ملأسسة التربية اإلعالمية واملعلوماتية باملغرب
بدأ الحديث مؤخرا عن مأسسة التربية اإلعالمية والمعلوماتية يتزايد في العديد من األوساط المدنية واألكاديمية
المغربية ،آخرها خالل ندوة حول «تحديات ورهانات التربية اإلعالمية بالمغرب» انعقدت يوم  22شباط في المعهد العالي
لإلعالم واالتصال نظمها مركز األبحاث والتربية اإلعالمية بالشراكة مع جهات متعددة .1وشهدت الندوة تقديم مداخالت
لممثلي هيئات حكومية مكلفة بالتربية والتعليم واالتصال ،ولباحثين أكاديميين في مجال اإلعالم وممثلين عن منظمات
مدنية محلية وحكومية .وهي مساهمات تضع أمامها رهان بلورة رؤية حول آليات اعتماد التربية اإلعالمية ومأسستها
لحماية الناشئة المغربية في زمن الرقمنة ،وقد أجمع والمحاورون على أهمية اعتمادها لدى مؤسسات التنشئة االجتماعية.
والمالحظ أن مفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية ال زال غامضا وفضفاضا؛ حيث ظهر تشعب في المفاهيم
بين من يتحدث عن التربية اإلعالمية أو «التربية الرقمية» ،أو التربية على اإلعالم ،وهي ترجمة التسمية الفرنسية
»  .« Education aux mediasكما لوحظ خلط بين التربية اإلعالمية والمعلوماتية واألنشطة التربوية العامة ،بمعنى
التدريبات واللقاءات وبعض األنشطة اإلعالمية داخل المؤسسات التعليمية .ففي بعض المساقات المدرسية،
كتقنيات التواصل مثال ،يتم دمج «القيم التواصلية للمراسالت» أو «االستعمال الصحي للمعلومات» لكن دون دمج
شامل لمختلف عناصر التربية اإلعالمية والمعلوماتية.
وأشار مسؤول المناهج في وزارة التربية الوطنية إلى صعوبة دمج التربية اإلعالمية والمعلوماتية كمادة مستقلة ،بل حتى
كجزء من مواد أخرى ،نظرا لقلة األساتذة المتخصصين في هذا الميدان ،ولصعوبة تنظيم تدريبات للمعلمين واألساتذة،
وقلة اإلمكانات المادية ،رغم أن المواد المرتبطة بها متوفرة في ميثاق المعايير المؤطرة لكل مسلك ،ولكن تنزيلها يبقى
متعثرا وضعيفا.
وحسب مسؤول آخر في نفس الهيئة ،فإن الوعي بأهمية التربية اإلعالمية والمعلوماتية قوي ،حيث تشارك الوزارة في
العديد من الندوات العلمية حول الموضوع ،وكل هذه المبادرات تبقى حسب رأيه مجرد «شذرات» لم تصل بعد إلى المستوى
المطلوب .ولكن في المقابل ليست هناك إرادة سياسية لتفعيل هذه التربية.
أما المعهد العالي لإلعالم واالتصال ،فيسعى لالهتمام بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية عبر تخصيص حيز من الزمن
التربوي لها ،ضمن مساقات أخرى للتعليم الصحفي واإلعالمي ،دون إنشاء مساق خاص بها ،أو اعتماد مفهومها بشمولية
كما هو متعارف عليه دوليا.
لكن القائمين على مركز األبحاث والتربية على اإلعالم في هذا المعهد يملكون وعيا كبيرا بضرورة تعميق البحث والتفكير
في مأسسة التربية اإلعالمية والمعلوماتية .حيث عقد المعهد ،حسب مديره ،شراكة إستراتيجية مع وزارة التربية الوطنية،
تهدف للتفكير في دمج التربية اإلعالمية والمعلوماتية ضمن المساقات التي يدرسها المعهد العالي لإلعالم واالتصال.
وبالنسبة لوزارة الثقافة واالتصال ،فقد اختصر ممثلها مفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية في «تفسير كيفية عمل
وسائل اإلعالم ،ومعرفة المرسل ،والمتن ،والمرسل إليه ،وتعليم األطفال كيفية التمييز بين الواقع والخيال فيما تقدمه
وسائل اإلعالم واالتصال» .وذكر كذلك تفعيل التكنولوجيا وتوظيفها لتسهيل التعليم ،كما أشار إلى أهمية تشجيع حرية
التعبير والمواطنة .ولكنه أهمل جوانب التفاعل والمشاركة وإنتاج المحتوى كعناصر أساس للتربية اإلعالمية والمعلوماتية،
مما يدل على غموض مفهومها لدى وزارة االتصال ،وهذا ما يؤكده غياب رؤية إستراتيجية واضحة للعمل عليها.
غير أن يونسكو أعطت تعريفا شموليا ،ما يدل على وضوح رؤية هذه المؤسسة؛ إذ أشار ممثلها بالمغرب إلى العناصر
 1بشراكة مع وزارة التربية الوطنية ووزارة االتصال واليونسكو ومركز األبحاث والتربية اإلعالمية وكلية علوم التربية ومؤسسة فريدريش نيومان
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المكونة للتربية اإلعالمية والمعلوماتية بما فيها التفكير النقدي والمشاركة والتفاعل وإنتاج المحتوى .كما أشار إلى
الشراكات التي عقدتها مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان لخلق إذاعة متخصصة ،ومع التربية الوطنية لنشر دليل تعامل
األمهات واآلباء مع العالم الرقمي ،ومشروع شراكة مع المعهد العالي لإلعالم واالتصال لتنظيم ندوة دولية حول موضوع
التربية اإلعالمية والمعلوماتية.

والخالصة هي أن المؤسسات الحكومية المعنية في المغرب تملك وعيا كبيرا بأهمية التربية اإلعالمية والمعلوماتية
ودورها في مواجهة خطر الظواهر السلبية المرتبطة باإلعالم لحماية األطفال والشباب وكافة المستخدمين .غير أن هذا
ِ
الوعي يقابله ضبابية وضعف في المعرفة عند الحديث عن معنى مفهومها وعناصرها لدى عدة مؤسسات .كما يشار
إلى أن ضعف التنسيق بين هذه المؤسسات من أكبر المعضالت أمام مأسستها.
وال تزال الحاجة ماسة لتعميق النقاش والبحث في مجالها ،وهنا يمكن للمنظمات الدولية أن تلعب دورا هاما في
التنسيق بين المؤسسات وتخطيط مشروع واضح المعالم وتنفيذه ،وإعداد الموارد البشرية.

خـــالصــات وتوصيات:
•مستوى المعرفة بماهية التربية اإلعالمية والمعلوماتية في المنظومة التربوية المغربية متوسط إلى ضعيف لدى
مختلف الفئات ،ما عدا ممثلي كليات اإلعالم بحكم تخصصهم في هذا المجال .فمفهومها غير مألوف عند أغلب الفئات
التي عند تعريفها تغفل الجانب التفاعلي والمشاركة وإنتاج المحتوى.
•ولهذا ينبغي تحديد المفهوم وتوحيد الرؤية ،وهذا لن يتم إال بالبحث العلمي واألكاديمي لتدقيق هذا المفهوم
الجديد للتربية اإلعالمية والمعلوماتية.
•الوعي بأهمية التربية اإلعالمية والمعلوماتية كبير لدى مختلف الفئات من التالميذ إلى المسؤولين ،وهذا يبرز أكثر عند
التطرق إلى االستخدام السلبي لوسائل اإلعالم .ولذا ،فإنه كلما ازداد الوعي بخطورة وسائل اإلعالم على الفرد والمجتمع
يزداد الوعي بأهمية ،بل ضرورة ،دمجها في البرامج التعليمية وفي سياسات المؤسسات اإلعالمية.
•وبناء على هذا ينبغي تكثيف المبادرات والجهود لنشر التربية اإلعالمية والمعلوماتية في مختلف الوسائط وضمن
البرامج التعليمية.
•تدرس في المعاهد والجامعات الحكومية والخاصة بعض المساقات التي تتعلق بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية؛
كمادة تحليل الخطاب والنقد اإلعالمي واألدبي ،وتحليل الصورة ،وأخالقيات مهنة الصحافة .ولكن ليست هناك مساقات
خاصة بها ال في المدارس والجامعات وال في كليات اإلعالم ومعاهده.
•وهنا تظهر الحاجة الماسة إلى خلق مساقات تنسجم مع جميع مستويات التعليم من المدارس إلى الجامعات ،ويتم
دمجها في مختلف التخصصات.
•خلصت الدراسة إلى أن التربية اإلعالمية والمعلوماتية ال تهم التالميذ والطلبة فحسب ،بل هي موضوع جوهري بالنسبة
لجميع الشرائح االجتماعية من مسؤولين وإعالميين وآباء وأولياء أمور ،ألن هذه الشرائح كلها تلعب دورا أساسا في
تربية النشء.
ولهذا ينبغي توسيع قاعدة المستهدفين من التربية اإلعالمية والمعلوماتية في التوعية والمشاركة والتدريب،
لتشمل كافة شرائح المجتمع من اآلباء والمربين واإلعالميين والفاعلين في المجتمع المدني وصانعي القرار.
•برز خالل الدراسة نقص كبير في التدريب على التربية اإلعالمية والمعلوماتية على جميع المستويات ،ونقص كبير أيضا
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في الخبرة والكفاءات البشرية المؤهلة في هذا المجال.
لذا ينبغي االهتمام أكثر ببرامج تدريب المعلمين واألساتذة والمسؤولين في قطاعات التربية والتعليم العالي
واإلعالم والمجتمع المدني .كما يجب إيالء أهمية خاصة لمراكز تدريب المدربين والمعلمين واألساتذة وكليات علوم
التربية ،نظرا للدور المتميز الذي تلعبه هذه المؤسسات في التدريب ونشر المعرفة.
•حسب نتائج الدراسة ،تطرح وسائل التواصل االجتماعي إشكالية جوهرية لدى اإلعالميين في صلب عملهم الصحفي،
ومرد ذلك إلى ضعف التربية اإلعالمية .وعلى اإلعالميين أن يلعبوا دورا كبيرا في ترسيخ ثقافة التربية اإلعالمية
والمعلوماتية ،ولكن عوائق كثيرة تحول دون ذلك ،من أبرزها ضعف المعرفة في هذا المجال وعدم إيمان المؤسسات
اإلعالمية بأهمية التربية اإلعالمية والمعلوماتية.
ولهذا ينبغي تكثيف التدريبات الموجهة لإلعالميين ،ورفع وعي المؤسسات اإلعالمية بضرورة توفير تدريبات في
هذا المجال وتطبيق الحق في التدريب المستمر.
•ترغب المنظمات الحكومية وغير الحكومية كثيرا في التعاون الدولي الذي يؤدي إلى دمج التربية اإلعالمية والمعلوماتية
في المنظومة التربوية ،وفي سياسات المؤسسات اإلعالمية وبرامج عمل المجتمع المدني ،لتشمل جميع الفئات والشرائح
االجتماعية.
•تبين أن تالميذ المدارس أكثر وعيا ومعرفة بالظواهر السلبية التي ترتبط بوسائل اإلعالم عامة ،وبوسائل االتصال
االجتماعي خاصة .كما الحظنا في المجموعات البؤرية أنهم أكثر حماسا لمناقشة المواضيع المرتبطة بوسائل االتصال
االجتماعي عامة ،وبالتربية اإلعالمية والمعلوماتية بصفة خاصة .وكنا نتوقع من تالميذ المدارس بحكم أعمارهم
ومستوياتهم الدراسية معرفة أقل بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،ولكن خلصت الدراسة إلى أنهم يملكون اإطالعا
جيدا عليها .ويفسر ذلك بكونهم أكثر تعاطيا مع شبكات االتصال االجتماعي ،إلى درجة أن بعضهم لم يعد يعتبر
الحياة الرقمية فضاء افتراضيا ،بل هي واقعه الذي يعيشه يوميا ،وفي هذا الفضاء يعيش مختلف جوانب الحياة
االجتماعية.
كل هذا يدفعنا إلى إعادة النظر في التصورات التي تحكم نظرتنا إلى الجيل الناشئ ،حيث أنهم متقدمون في
استعمالهم لوسائل االتصال االجتماعي وفي وعيهم بخطورتها .وهذا يستدعي منا التفكير في استراتيجيات
وبرامج تالئم حاجاتهم .ولن يحدث هذا إال باالنصات إليهم وإشراكهم في التفكير وبلورة مشاريع خاصة بالتربية
اإلعالمية والمعلوماتية.

خــاتــمــة:
ال تزال التربية اإلعالمية والمعلوماتية بالمغرب في المرحلة الجنينية ،ولم تندمج بعد في نظام التعليم وال في مبادرات
المجتمع المدني ،كما ال تزال في بداياتها في الجامعات ،وهي بهذا تستدعي التفكير والنقاش والبحث.
وقد برزت مبادرات محدودة لجهات متفرقة لم تمتلك من القدرة ما يكفي لتحقيق تغيير في واقع التربية اإلعالمية،
مما يستدعي توحيد الرؤية وتنسيق الجهود في إطار مقاربة شمولية ومندمجة أساسها االلتقاء ( .)Convergenceفالتربية
اإلعالمية والمعلوماتية تشمل القدرات المعرفية واالجتماعية والمدنية والتقنية واإلبداعية لدى الفرد حتى ال يبقى
مستهلكا (ِ )Consumerلإلعالم فحسب ،بل مستهلكا منتجا ( )Prosumerللخطاب واألخبار والرسائل.
وخالصة القول إن التربية اإلعالمية والمعلوماتية هي تجاوز خطاب اإلدانة نحو منطق الفهم واالستيعاب للخروج
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)Holistic(  ألن التربية اإلعالمية والمعلوماتية هي تربية شمولية،بأساليب تكفل التعامل العقالني مع وسائل اإلعالم

 أساسه الفكر النقدي والحوار البناء، تهدف إلى تربية الفرد على االنخراط في مجتمع جديد،)Humanistic( وإنسانية
.واحترام االختالف وإنتاج المضامين الهادفة
»«علمني السباحة عوض أن تبني جدارا أمام البحر
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التحديات واآلفاق
أمام التربية اإلعالمية يف الدول العربية املبحوثة
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يعتبر الوصول إلى المعلومات حقا من حقوق المواطنين؛ إذ تعتبر التربية اإلعالمية والمعلوماتية وسيلة هامة لتمكينهم
عبر تطوير قدراتهم ،ليس فقط في مجال الوصول إلى المعلومة ،بل وتقييمها ،والتعامل معها ،واستخدامها ،وإنتاج محتوى
فاعل فيها.
لقد تم إنجاز هذا البحث الميداني في كل من األردن وفلسطين وتونس والجزائر ومصر ولبنان والمغرب ،بهدف تقييم
الوضع الحالي للتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،والتعرف على التحديات التي تواجهها ،إضافة إلى آفاق النهوض بها
وتطويرها ،في كافة هذه الدول والمنطقة ،عبر التدخل مع الشباب واألطفال ،واإلعالميين ،ومؤسسات المجتمع المدني،
وممثلي األكاديميا اإلعالمية والمهنيين.
وتوصلت نتائجها إلى الحاجة الملحة للحكومات والمجتمع المدني في المنطقة إلى االعتراف باآلفاق واإلمكانات ،وكذا
التحديات التي تواجه التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،ووضع التدابير العملية والمحددة لدمجها في نظم التعليم الرسمية
وخلق أجواء تمكن من تطويرها مستقبال.
ويشير التحليل المقارن للنتائج إلى مجموعة من الظروف المتشابهة أحيانا ،والمختلفة أحيانا أخرى بين الدول،
ولكنها تلقي الضوء على مجموعة من القواسم المشتركة حول واقع التربية اإلعالمية والمعلوماتية الحالي ،والتحديات
التي تواجهها في الدول التي جرى فيها البحث .ويستنتج البحث أنه في الوقت الذي نشهد فيه تزايدا متواليا في وعي
الحكومات والمجتمع المحلي في الدول المبحوثة حول الدور المحوري الذي يلعبه اإلعالم االجتماعي ،وتراكم المعلومات التي
تلعب دورا في حياة الشباب واألطفال وباقي فئات المجتمع ،فإن هناك حاجة لوضع تدابير ملموسة لتطوير التربية اإلعالمية
والمعلوماتية ،وهي ما تزال في بداياتها في معظم الحاالت ،مع وجود تفاوت بين دولة وأخرى.

اإلعالم واملعلوماتية بني شباب املنطقة وأطفالها
من األمور التي أوالها هذا البحث تركيزا ،ومنحها أهمية قصوى ،تجارب الشباب واألطفال مع اإلعالم الجديد ،وتجاوبهم
معه وممارستهم له ،حيث وقع االختيار على عينة قصدية منهم يبلغ عدد أعضائها  550شابا وطفال خضعوا للبحث في
الدول السبع .وفي المجمل فقد شارك في البحث  278تلميذا ،بواقع  135من الذكور ،و 143من اإلناث ،تتراوح أعمارهم بين
 13و 18عاما ،و 280طالبا جامعيا ،بواقع  124من الذكور ،و 156من اإلناث ،في المجموعة العمرية ما بين  18و 30عاما .حيث تم
جمع المعلومات عبر استبانات قاموا بتعبئتها تحت إشراف الباحثين في كل دولة ومساعديهم ،كما تم تشكيل مجموعات
بؤرية للتفاعل مع المشاركين بهدف تعميق النقاش حول وجهات نظرهم وتجاربهم ،ولتقييم مستوى معرفتهم ووعيهم
وطموحاتهم ،ومشاركة كال المجموعتين في كل دولة في المحتوى الرقمي.
وبين البحث أن  % 65من تالمذة المدارس يعتمدون على وسائل اإلعالم الرقمية واالجتماعية كمصدر رئيس
للمعلومات ،يليها التلفاز بنسبة  .% 30وتختلف هذه النسب بين دولة وأخرى؛ ففي كل من الجزائر والمغرب ،يعتمد 85
 %من التالمذة المبحوثين على وسائل اإلعالم االجتماعي والرقمي ،بينما حلت مصر في المرتبة األخيرة بنسبة لم تتجاوز
 % 35من التالمذة الذين يعتمدون على اإلعالم االجتماعي في استقاء معلوماتهم ،وفيها يعتمد  % 53منهم على التلفاز
كأهم وسيلة لذلك.
يشير الجدول التالي إلى النسب التي تتعلق بأكثر وسائل اإلعالم التي يستقي منها التالمذة معلوماتهم أهمية في
كل دولة:
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ﻳﻌﺘﻤﺪ  %85ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﺬﺓ ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺛﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ  %35ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﺬﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﻢ،
ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ  %53ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻛﺄﻫﻢ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻢ ﻧﺴﺐ ﺃﻫﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﻣﺬﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ:

وتقدر
ﺧﺮﻯأخرى
إعالم
وسائل
لصالح
كانت
ﺍﻟﻨﺴﺐالمئوية
النسب
البحث
مالحظة:
ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ
والصحف،ﺗﻘﺪﺭ
اإلذاعة،ﺍﻟﺼﺤﻒ ،ﻭ
هيﺫﺍﻋﺔ ،ﻭ
ﻫﻲ ﺍﻹ
ﻋﻼﻡ ﺃ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇ
ﻟﺼﺎﻟﺢ
المتبقيةﻫﻲ
ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ
أن ﺃﻥ
ﺍﻟﺒﺤﺚ
فريقﻓﺮﻳﻖ
ينوه ﻳﻨﻮﻩ
ﻣﻼﺣﻈﺔ :
ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑـ5
ﺍﻹ
.%بـ.% 5
اإلجمالية
نسبتها
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏبنسبة 98
ﺍﺣﺘﻠﺖ الصدارة
ﺣﻴﺚ المغرب
،%احتلت
حيث
بواقع 84
مماثلة،
المبحوثين
ﻁﻠﺒﺔالجامعات
ﻧﺴﺒﺔ طلبة
ﻭﻛﺎﻧﺖ نسبة
وكانت
يليها98كل،%
ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ،%ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺑﻮﺍﻗﻊ84،%
ﻣﻤﺎﺛﺎﻟﺔ،
ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺛﻴﻦ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
الرقمية
علىﻓﻲوسائل
االعتماد
ﺍﻟﺮﻛﺰ% 65
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦبنسبة
المركز األخير
فلسطين
بنسبة 95
ﻭﺳﺎﺋﻞ
اإلعالمﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
%65
ﺍﻷﺧﻴﺮفيﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻭﺍﺣﺘﻠﺖ
واحتلت،%95
 ،%ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻭﺗﻮﻧﺲ
وتونس ﻟﺒﻨﺎﻥ
لبنان ﻛﻞ ﻣﻦ
من ﻳﻠﻴﻬﺎ
للمعلومات.ﻛﺄﻫﻢ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔمصدر
واالجتماعية كأهم
يبين الجدول التالي أهم النسب بأكثر وسائل اإلعالم التي يستقي منها طلبة الجامعات معلوماتهم أهمية في كل دولة:

ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻫﻢ ﻧﺴﺐ ﺃﻫﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ:

ﺗﻘﺪﺭوتقدر
والصحف،
اإلذاعة،
أخرى ﺍﻹهي:
إعالم
وسائل
لصالح
المتبقيةﻲكانت
ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺼﺤﻒ ،ﻭ
ﺫﺍﻋﺔ ،ﻭ
ﺧﺮﻯ:
ﻋﻼﻡ ﺃ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇ
ﻟﺼﺎﻟﺢ
المئويةﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻫ
النسب ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
البحث ﺃأنﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐ
فريق ﺍﻟﺒﺤﺚ
ينوه ﻓﺮﻳﻖ
مالحظة :ﻳﻨﻮﻩ
ﻣﻼﺣﻈﺔ:
اإلجمالية .بـ.% 2
نسبتها
ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑـ%2
ﺍﻹ
أما فيما يتعلق بالمواضيع التي يتابعها تالمذة المدارس فقد تربع الترفيه على عرشها بنسبة بلغت  ،% 35تلته

ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺎﺑﻌﻬﺎ ﺗﻼﻣﺬﺓ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺑﻊ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ  ،%35ﺗﻠﺘﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

القضايا االجتماعية بنسبة  ،% 15واحتل االقتصاد المرتبة األخيرة بنسبة لم تتجاوز  .% 5كما يشير البحث إلى اختالف

ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%15ﻭﺍﺣﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ  .%5ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ

في درجات االهتمام بالمواضيع المختلفة بين الدول ،ففي الوقت الذي احتل فيه الترفيه الدرجة األعلى بين القضايا التي

ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺣﺘﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺎﺑﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﻣﺬﺓ ﻓﻲ
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ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%48ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺃﺩﻧﻰ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻼﻣﺬﺓ ﻣﺼﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  .%25ﻭﺍﻫﺘﻢ
 %28ﻣﻦ ﺗﻼﻣﺬﺓ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺑﺎﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺠﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺃﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻧﺴﺒﺔ
 .%5ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻼﻣﺬﺓ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻘﺪ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺳﻠﻢ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ .%23

يتابعها التالمذة في الجزائر بنسبة  ،% 48فقد سجل ذات الموضوع أدنى نسب المتابعة بين تالمذة مصر ،حيث لم تتجاوز
النسبة  .% 25واهتم  % 28من تالمذة األردن بالمحتوى االجتماعي ،في حين سجل هذا المحتوى أقل نسبة في مصر بحيث
لم تتجاوز متابعته نسبة  .% 5أما بالنسبة لتالمذة فلسطين فقد تصدر المحتوى السياسي سلم اهتماماتهم بنسبة وصلت
إلى .% 23
يشير الجدول ( )1إلى النسب التي تدل على المواضيع التي يتابعها التالمذة في كل دولة مرتبة حسب شعبيتها:
سياسية

اجتماعية

ترفيهية

علمية
وتعليمية

ثقافية

األردن

% 18

% 33

% 25

% 12

% 12

فلسطين

% 27

% 30

% 30

%5

%8

الجزائر

% 24

% 13

% 15

% 23

% 13

لبنان

%7

% 43

% 33

%5

%8

تونس

% 23

% 18

% 20

% 15

% 13

مصر

% 13

% 35

% 35

%5

%5

المغرب

%5

% 20

% 30

% 25

% 20

المجموع

% 17

% 27

% 27

% 13

% 12

الدولة /املواضيع اإلعالمية

اقتصادية

%7

أخرى

%5
%4

%5

%6
%7

%2

%2

بالنسبة لطلبة الجامعات ،فقد احتل موضوعا الترفيه والقضايا االجتماعية سلم أولوياتهم بنسبة  % 27لكل منهما،
تتبعهما القضايا السياسية بما نسبته  ،% 17وبنسبة ال تتجاوز  % 5حل االقتصاد في المرتبة األخيرة ،تماما كما هي نسبة
اهتمام الطلبة بهذا الموضوع .وفي الوقت الذي تربعت فيه الجزائر على رأس قائمة الدول المبحوثة في اهتمام شبابها
بالقضايا االجتماعية بنسبة  ،% 43سجلت مصر أعلى اهتمام لهذه الشريحة بالمواضيع الترفيهية بنسبة  ،% 35وحلت
فلسطين في المرتبة العليا من حيث اهتمام طلبة الجامعات بالقضايا السياسية بنسبة .% 27
جدول ( )2يشير إلى النسب التي تتعلق بالقضايا التي يتابعها طلبة الجامعات المبحوثون في كل دولة حسب شعبيتها:
سياسية

اجتماعية

ترفيهية

تعليمية
وعلمية

ثقافية

اقتصادية

أخرى

الدولة  /املواضيع األكثر
متابعة
األردن

%7

% 27

% 28

% 20

%7

%3

%8

فلسطين

% 23

% 13

% 37

% 20

%5

%2

الجزائر

%1

%8

% 48

% 20

% 18

%5

لبنان

% 11

% 18

% 40

% 15

%8

%8

تونس

% 13

% 15

% 28

% 17

%5

% 13

%9

مصر

% 18

%5

% 25

% 25

% 18

%8

%1

المغرب

% 10

% 20

% 40

% 13

% 14

%3

المجموع

% 12

% 15

% 35

% 19

% 11

%5

%3

وال يغفل البحث الميداني الفروق في مستوى المعرفة والوعي بمختلف جوانب التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،إضافة
إلى الكفايات المتوفرة للتعامل مع اإلعالم الرقمي ،وتحليل المحتوى وإنتاجه ،بين تالمذة المدارس وطلبة الجامعات في
الدول المختلفة ،وحسب نتائج البحث يتصدر تالمذة فلسطين دول المنطقة ،يليهم تالمذة األردن والجزائر .بينما يتصدر
طلبة الجامعات األردنية دول المنطقة ،يليهم طلبة تونس والجزائر .كما برزت اختالفات بين الدول على مستوى المشاركة
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والتفاعل الرقمي بين طلبة الجامعات وتالمذة المدارس المبحوثين ،حيث احتل تالمذة فلسطين المرتبة العليا بينما جاء
طلبة الجامعات األردنيين في الصدارة.
ويعتبر التعليم المدرسي والجامعي المفتاح لتقدم التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،حيث يشير البحث إلى تفاوت
بين الدول فيما يتعلق بالدور الذي تلعبه المدارس في تطويرها بين التالمذة .ومع ذلك فإن عناصر قليلة تتعلق بها يتم
تضمينها في المناهج المدرسية الحالية في المنطقة ،وغالبيتها عبر نشاطات المنهجية تستهدف أساسا التالمذة في
الصفوف المتوسطة.
ومن التحديات المشتركة التي تواجه المدارس ،االفتقار إلى المصادر ،وقلة القدرات التقنية ،واالفتقار إلى الكفايات
الخاصة بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية بين المثقفين .ورغم أهمية العمل المفاهيمي الذي يضطلع به األكاديميون والخبراء
في كثير من دول المنطقة ،ما يزال التعليم المفاهيمي الذي يتعلق بها في مؤسسات التعليم العالي بحاجة إلى تعميم
ودمج بنيوي في المناهج ،خاصة في تخصصات اإلعالم والصحافة ،واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،والدراسات السياسية
واالجتماعية ،والبرامج التربوية التي تعتبر ذات أهمية قصوى إلعداد جيل من مدربي التربية اإلعالمية والمعلوماتية قادر
على تقديمها في برامج المدارس.

املؤسسات األكادميية ودورها يف تطبيق التربية اإلعالمية واملعلوماتية يف املنطقة العربية
أظهرت مراجعة األبحاث اختالفات في نسب االهتمام بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية وانتشارها ،وإلى جانب الدور الذي
تلعبه وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي في طرح المناهج التعليمية واعتمادها؛ يقع على عاتقها متابعة المواضيع
التي تترك أثرا على الفرد والمجتمع ،وكان لإلمكانات المادية ،وسياسات الدول ،الدور األبرز في طبيعة انتشارها ،وهنا
سنحاول التركيز على أهم النقاط التي تتعلق بكل دولة على حدة.
ففي الجزائر واجه الباحثون صعوبات في التواصل مع الوزارات ذات العالقة ،ولم يحصلوا على اإلجابات الكافية .ونظرا
للتفاوت المعرفي بين المعلمين والطلبة ،لم يكن هناك سوى مبادرات محدودة من بعض المعلمين بهدف التوعية في
مواضيع تتعلق بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،بينما يشير البحث إلى انفتاح وزارة التربية والتعليم؛ بوصفها جهة
االختصاص على أي فكرة بهذا الشأن.
أما وزارة التعليم العالي ،فقد برز تخوف لدى من تمت مقابلتهم من الحديث بعمق حول اإلستراتيجية ،وقبول هذا النوع
من البرامج في الجامعات ،وهذا يعد انعكاسا للقيود التي تفرضها الحكومة على الشراكة مع الجهات األجنبية ،مع اإلشارة
للحاجة إلى تفعيل الدور الرسمي واألكاديمي لتطبيق برامج التربية اإلعالمية والمعلوماتية.
وفي المغرب كان األمر مختلفا ،فهناك غياب واضح لفهم المعلمين للتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،رغم أنه كان واضحا
حجم المعرفة بها لدى رأس الهرم في التعليم العالي .ورغم كونها جهة اختصاص قادرة على دمج التربية اإلعالمية
والمعلوماتية ،إال أن وزارة التربية والتعليم غائبة بشكل واضح.
ويمثل غياب اإلرادة السياسية التي يمكن أن توجه التعليم الجديد في تونس تحديا وعائقا أمام تنفيذ مطلب وزارة
التربية والتعليم في تطبيق التربية اإلعالمية والمعلوماتية؛ حيث يقتصر دورها على التوعية في المجال الرقمي ،دون
التعمق بما يثري المعرفة والوعي في مجال التطور الرقمي على الصعيد العالمي.
ويتشابه الوضع في لبنان مع الجزائر ومصر ،إذ تهتم الجامعات بالتدريبات والمساقات التي تناقش مواضيع ترتبط
بالتربية اإلعالمية ،ويعتمد بعض األكاديميين على مواقع التواصل االجتماعي ،وهي بالنسبة لهم منصة للتبادل والتواصل

160

مع الطلبة ،والمبادرات التي يتم تنفيذها فردية وتقتصر على جهات معينة في المجتمع.
ورغم دمج التربية اإلعالمية والمعلوماتية في المنهاج اللبناني ،إال أن الجانب التقني ،وتجهيزات المدارس ،تحول دون
تمكينها.
والالفت في األمر أن هنالك تدريبات يخضع لها المعلمون لمدة عامين بهدف تأهيلهم تربويا ،ورغم حاجة الكوادر
األكاديمية ،إال أن التربية اإلعالمية والمعلوماتية ومواضيعها ليست حاضرة رغم االستشعار بأهميتها خاصة في المناطق
النائية.
وبينما تهتم الجامعات المصرية بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية بشكل أكبر من باقي الجامعات في الدول المبحوثة،
وتخصص منهاجا بمراحل تراتبية لتكوين فهم الطلبة للمفهوم وترسيخه ،وتعليمهم مبادئها وعناصرها ،واألمن الرقمي،
واإلعالم االجتماعي ،والتحليل ،والنقد لما يتلقونه من مضامين إعالمية ،إال أنه على صعيد المدارس ،كان واضحا التوجه نحو
إدراجها في المنهاج ،وليس االقتصار على برامج التدريب الخاصة باإلعالم التربوي.
وبخصوص اإلمكانيات المالية ،فقد أعرب المسؤولون أن هذا األمر ال يمثل عائقا لتطبيق برنامج التربية اإلعالمية
والمعلوماتية وتبنيه من الجامعات مع األطراف المختلفة ذات الشأن ،وتركز وزارة التعليم العالي في نشاطاتها وحمالتها
على التعاون مع المنظمات المتخصصة للتوعية حول ما يرد من أخبار ،خاصة عبر مواقع التواصل االجتماعي .وبالتالي فإن
الجامعات تنشر مفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية كأنشطة المنهجية.
أما في األردن فهناك اهتمام عال بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وتعي المؤسسات التي تمت مقابلتها أهميتها،
وتسعى لتطبيقها بالشراكة مع وزارة التعليم ،ومؤسسات المجتمع المدني ،في محاولة لطرح منهاج خاص ،وحاليا يتم بذل
جهود لمتابعة اإلنجاز الجديد الذي يتمثل بتشكيل فريق حكومي لمتابعة نشرها.
وفي فلسطين؛ قطعت وزارة التربية والتعليم شوطا طويال ،حيث قام مركز المناهج قبل عامين تقريبا بتضمين 19
موضوعا تتعلق بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية في الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر ،وجاء بعضها كدروس مستقلة،
وبعضها اآلخر تم تضمينه في دروس أخرى ،ويبقى الدور الرسمي بحاجة لدافع أكبر للنهوض بالمبادرة التي بدأتها الهيئة
الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب «بياالرا» ،وعدد من منظمات المجتمع المدني .ونالحظ أن كليات اإلعالم متعطشة
لمساقات خاصة بها لخلق الوعي اإلعالمي في ظل تدفق المعلومات ،لذا نرى أن بعض الجامعات ،ومنها العربية األمريكية،
قد بادرت إلى تبني البرنامج كمساق سيطرح في المرحلة القادمة على طلبة اإلعالم كتجربة ،ومن ثم يتم تعميمه على كافة
التخصصات في الجامعة ،وتتعاون في هذا المجال مع «بياالرا» وأكاديمية «دويتشه فيله».

جهود املؤسسات اإلعالمية يف نشر التربية اإلعالمية واملعلوماتية
يعاني الواقع اإلعالمي في الدول السبع المبحوثة من تركيز بعض المؤسسات اإلعالمية على اإلعالنات التجارية ،على
حساب صياغة المفاهيم التي تسهم في خلق الوعي باإلعالم الجديد ،وكيفية التعامل معه ،ومحاربة سلبياته ،ونظرا للدور
الذي يمكن لهذه المؤسسات أن تلعبه في نشر التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،كانت أحد أهداف البحث ،بغرض قياس
الجهد المبذول ،ومقارنة الدور الذي يلعبه اإلعالميون في هذه الدول في مأسسة التربية اإلعالمية والمعلوماتية والترويج لها.
وتمارس المؤسسات اإلعالمية دورا متواضعا في األردن؛ لتطور صحافة المواطن ،التي أصبحت تتميز بالحضور القوي
على الساحة اإلعالمية ،والدعوة لدراسة سلبياتها على اإلعالم ،كما إنها لم تول جهدا كبيرا للتوعية بصحافة المواطن ،وكان
واضحا حجم إدراكها ألهمية التربية اإلعالمية والمعلوماتية لفئات المجتمع كافة ،دون التطرق إلجراءات فعلية تجاهها،

161

وكانت هناك دعوات لتبني نشرها لما تلعبه من دور في التصدي لزعزعة الثقة بوسائل اإلعالم ،رغم ضعف المعرفة بكيفية
التعامل مع رسائل اإلعالم الجديد ،وقلة المتخصصين في هذا المجال ،ومحدودية التدريبات التي تستهدف الصحفيين،
والتركيز على المفاهيم التي ترتبط باألخبار الكاذبة واألمن الرقمي ،دون التطرق لمفاهيم أخرى في التربية اإلعالمية
والمعلوماتية ،وأوضح البحث أن العادات والتقاليد تقف حاجزا أمام تطور مفهومها.
وهنالك تناقض بين معرفة اإلعالميين المغربيين بأهمية التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،خاصة بعد انتشار اإلعالم
االجتماعي ،وما رافقه من السلبيات التي انعكست في المجال اإلعالمي ،وتأثيره على مصداقية المعلومة ،ورغم تعدد صانعي
الرسائل اإلعالمية ومن يتلقونها ،إلى أن وسائل اإلعالم ال تعمل على تمكين كوادرها من مواكبة التطور والوعي بالتربية
اإلعالمية والمعلوماتية ،في ضوء االهتمام بالسبق الصحفي ،وعدم شرعنة أخالقيات المهنة الذي ترك أثره على اهتمام
الصحفيين بهذا المجال.
أما في تونس فنرى أن اآللة اإلعالمية ،رغم تبعيتها السياسية ،وتعصبها لتوجهات مالك الوسيلة وصانع الرسالة،
وأهدافها الخاصة في التأثير على الرأي العام وتشكيله ،إال أن نسبة من اإلعالميين يرون ضرورة المسارعة في ترسيخ
مفاهيم التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،خاصة في السياق األكاديمي التونسي ،ويبدون استعدادهم للمشاركة في تطوير
هذه اإلستراتيجية التي يمكنها تعميق فهم التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وتبادل الخبرات بشأنها وممارستها على
النطاق المحلي والدولي.
الالفت في األمر هو وعي األطفال والشباب التونسيين حول المفاهيم المرتبطة بها ،وتأثيرها عليهم ،ويتمثل التحدي
األكبر في نقل االهتمام إلى فئات المجتمع كافة.
وفي المشهد اإلعالمي اللبناني ،بين البحث أن التوجهات نحو التربية اإلعالمية والمعلوماتية باتت حاجة وضرورة ،وعلى
نقيض الدول األخرى ،ال يرى اإلعالميون اللبنانيون في اإلعالم االجتماعي تهديدا لمهنة الصحافة التقليدية ،ولكنهم
يعتقدون أن لهذا اإلعالم سلبيات ،منها تعزيز الفروق في المشهد السياسي؛ خاصة إذا اقترنت بخطابات الكراهية والتنمر،
ويرى اإلعالميون األكبر سنا أن نشر هذه الثقافة ليس من مسؤوليتهم ،بينما يرى اإلعالميون الشباب ضرورة أن يلعبوا دورا
في نشرها ،وتسليط الضوء على عناصرها.
ورغم عدم تحمل غالبية اإلعالميين مسؤولية نشرها ،إال أن جهودا بذلت في لبنان عامة ،خاصة في مخيمات الالجئين
الفلسطينيين ،تضمنت التوعية باإلعالم واألمن الرقمي.
أما في فلسطين فقد برزت جهود لتأهيل الكوادر في المؤسسات اإلعالمية ،لمواكبة التطور في وسائل التواصل
االجتماعي بحيث يمكن أن تواكب طبيعة الرسالة اإلعالمية للمؤسسة التطور ،وتحمل مضمونا قادرا على تسويق الرواية
الفلسطينية ،وتحليل الرسائل اإلعالمية الموجهة ،واألخبار الملفقة ،وخطاب الكراهية ،والرد على محاوالت التضليل
اإلسرائيلية ،وفي المقابل فإن فئتي األطفال والشباب من الفئات التي تستهدفها المؤسسات اإلعالمية في فلسطين؛
كونهم الفئة األكثر تأثرا بالرسالة اإلعالمية.
وكانت مصداقية المصادر والتأكد منها حاضرة في المشهد اإلعالمي الفلسطيني ،خاصة لدى بعض المؤسسات
الرسمية ،وهنالك حاجة لوضع معايير مهنية تحكم العمل الصحفي ،خاصة الذي يعتمد على وسائل التواصل االجتماعي،
وهنالك دور كبير تمارسه هذه المؤسسات في توعية المواطنين بمحاور تتعلق بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،ولكن
بصورة غير ممنهجة.
ويعاني اإلعالميون في مصر من غياب التدريبات حول التربية اإلعالمية والمعلوماتية في المؤسسات اإلعالمية ،لتقتصر
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المعرفة بها على ذوي المناصب العليا ،إضافة إلى أن النظرة لإلعالم االجتماعي على أنه تهديد ،أمر يجمع عليه الصحفيون
من كافة الدول ،وما يميز مصر هو انتشار مفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية في الجامعات ،وهذا من شأنه أن يؤسس
للمرحلة التالية التي تتمثل باالنخراط في سوق العمل بين خريجي كليات اإلعالم.
إن ندرة المواقع التي تبحث في مصدر المعلومة ومصداقيتها تجعل الحاجة ملحة للتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،ولعل
غياب دور المجتمع المدني في توفير فرص التدريب في هذا المجال ،قد أدى بالمؤسسات اإلعالمية للتركيز على التدريبات
التي من شأنها أن تعود عليها بأرباح تجارية ،وهنا تظهر الحاجة إلعادة تأهيل الكوادر اإلعالمية لتتعامل مع كل ما هو
معاصر.
أما الوعي بمفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية عند الصحفيين الجزائريين ،فهو نابع من العمل الميداني ،حيث يؤكد
الجميع على اهتمام المؤسسات التعليمية بدمجها في نظمها ،وما يملكونه من معلومات نابع من الميدان ،فالعالقة بين
الجمهور واإلعالم أصبحت أقرب بسبب ظهور اإلعالم االجتماعي.
ومن الضروري دراسة التربية اإلعالمية والمعلوماتية قبل تطبيق مبادئها وطرحها ،وهنا تظهر أهمية التغذية الراجعة،
التي تطمح إليها المؤسسات اإلعالمية من التفاعل مع الجمهور ،ولكن اآلراء متباينة حول مسؤولية األطراف في نشرها،
وتوجيهها لألفراد ،حيث رأت الغالبية ضرورة تبني الحكومات ووزارات التربية والتعليم لها ،ثم يأتي دور اإلعالم الذي
يتمثل في التوعية ،وليس في التثقيف الشامل ،رغم أن بعض اإلعالميين يعترفون بدورهم األساس في توجيه الفئات
المستهدفة نحو مبادئها التي عبروا عن ضرورتها بعد دراسة اإلعالم االجتماعي وخاصة في ظل محدودية الدورات والورش
التي تتناولها.

مقاربات بني أدوار مؤسسات املجتمع املدني
أجرى الباحثون مقابالت مع المسؤولين والعاملين في العديد من مؤسسات المجتمع المدني في الدول السبعة قيد
الدراسة؛ للحديث حول التربية اإلعالمية والمعلوماتية .وعند مقارنة نتائج هذه المقابالت ،تبين وجود تفاوت في اهتمام هذه
المؤسسات في نشر التربية اإلعالمية والمعلوماتية ونشاطاتها من دولة ألخرى ،وبين المؤسسات أنفسها .فقد عمل بعض
مؤسسات المجتمع المدني بشكل مباشر على نشر مفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،ولها نشاطات مباشرة ،وتدخالت
واضحة ودائمة في مجالها؛ عبر التعريف بالمفهوم ،والتدريب في القضايا والتطبيقات واألخالقيات المتعلقة به ،كما هو
الحال في األردن وفلسطين ولبنان .أما بعضها اآلخر فقد عمل على بعض مكونات التربية اإلعالمية والمعلوماتية وعناصرها،
وإن كان بمسميات مختلفة؛ كالتثقيف اإلعالمي ،أو محو األمية اإلعالمية ،في حين عمل بعض المؤسسات مع فئتي األطفال
والشباب ،ومنها ما تعمل مع األسر والنساء ،وكان لمؤسسات أخرى تدخالت في تدريب المعلمين ،وثقافة السالم والالعنف،
واشتركت المؤسسات في الدول السبعة بالعمل مع فئتي األطفال والشباب ،وسهولة الوصول إلى الفئات المستهدفة،
وكذلك استخدام اإلعالم االجتماعي كوسيلة حيوية وفعالة للتواصل بينها وبين جمهورها .وفيما يلي موجز ألهم النتائج:
في فلسطين كانت الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب «بياالرا» من السباقين إلى العمل على التربية
اإلعالمية بمفهومها الحديث ،حيث بدأت مسيرتها في هذا المجال منذ عام  ،1998بتنفيذ أنشطة إعالمية وورش عمل
في أكثر من خمسين مدرسة ،في قطاع غزة والضفة الغربية ،بما فيها القدس .إضافة إلى إطالق مشروع التربية اإلعالمية
والمعلوماتية عام  .2014ومن المؤسسات التي عملت على بعض عناصر التربية االعالمية والمعلوماتية مؤسسة تامر ،التي
اهتمت بمحو األمية اإلعالمية وهناك مبادرات أخرى مثل خلق المواطن الصحفي؛ التي تنفذها مؤسسة إبداع المعلم.
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أما في األردن فكان لمؤسسات المجتمع المدني دور كبير في نشر المفهوم وتوليته اهتماما في انشطتها ،إذ توجد
مؤسسات تعمل منذ أكثر من ثالث سنوات في هذا المجال ،وتستهدف المدارس كأولوية في نشر المفهوم عبر اإلذاعة
المدرسية ،وتحليل المحتويات اإلعالمية ،وحث الطلبة على إنتاج مواد إعالمية تهتم بالقضايا الداخلية للمدرسة ،أو بقضايا
مجتمعية عامة.
وفي المقابل عملت مؤسسة دوائر الشبابية في لبنان على إدخال مشروع التربية اإلعالمية والمعلوماتية كنشاط المنهجي
في المدارس ،إضافة إلى افتتاح نواد خاصة بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وكذلك حركة السالم الدائم ،التي تبنت مشروع
تدريب مدربين شباب ،وبناء قدرات المعلمين على مهارات التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وتتضمن التفكير الناقد ،وتحليل
المحتوى وتقييمه ،وخطاب الكراهية ،والتحريض على العنف ،وبناء السالم ،والالعنف .واهتم بعض المؤسسات بشكل غير
مباشر بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،خاصة في جوانب معينة؛ مثل حماية األطفال والشباب على شبكة اإلنترنت واألمن
الرقمي وخطاب الكراهية.
وفي هذا اإلطار كانت مؤسسات المجتمع المدني في مصر وتونس والمغرب األقل علما ومعرفة بمفهوم التربية اإلعالمية
والمعلوماتية ،واألقل نشرا لهذا المفهوم ،ولم نلمس أي مبادرات حقيقية وصريحة تعنى بنشره .إال أن طبيعة عمل هذه
المؤسسات وأهدافها تتطرق لبعض عناصرها ومكوناتها ،حيث تم في مصر تخصيص تدريبات على استخدام اإلنترنت،
والتحقق من األخبار والصور والفيديوهات .وكذلك في تونس والمغرب ،اللتين اهتمتا بالتدريب على نشر ثقافة السالم
والالعنف ومواجهة التعصب.
وفي النهاية كانت الجزائر هي األقل حظا ودراية ومعرفة بمفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،ولم نلمس أي مبادرات
بخصوصها ،إضافة إلى أن الصحفيين لم يتلقوا أي تدريب حولها ،ويحملون المسؤولية لصناع القرار ،خاصة وزارة التربية
والتعليم؛ التي يقع على عاتقها تبني برامج ومشاريع تعزز نشر مفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية.

التحديات العامة التي حتد من آفاق تقدم التربية اإلعالمية واملعلوماتية يف املنطقة
خالل السنوات القليلة الماضية شهدنا تقدما تدريجيا في وعي الحكومات وممثلي المجتمع المدني في دول من
المنطقة حول أهمية تطوير التربية اإلعالمية والمعلوماتية .ورغم الفروقات الشاسعة بين دول المنطقة فيما توليه من
أهمية للتربية اإلعالمية والمعلوماتية ،ودمجها في مناهج التعليم ،وتنوع أساليبها ،تم تحديد التحديات المشتركة التالية
التي تحد من تطويرها:

 -1الوضع السياسي واالجتماعي االقتصادي:
تشكل الصراعات الجيوسياسية وتنامي األصولية واألوضاع االقتصادية الصعبة تهديدات وجودية خاصة للشباب في
المنطقة ،فاألنماط االجتماعية السائدة ،واالفتقار للديمقراطية ،والخطر المتزايد من انحسار الحيز أمام الحركات االجتماعية
والسياسية ،تفرض نفسها على شكل قمع وعنف وخرق لحقوق اإلنسان ،وهذه الوقائع مجتمعة تفرض تحديات جدية أمام
حرية الوصول للمعلومات ،وحرية التعبير ،وحرية المعارضة ،وهي متضمنة في مفاهيمية اإلعالم كأداة للتمكين والتغيير
االجتماعي.

 -2األطر القانونية الضرورية:
وتكمن أهميتها في تنظيم هذا القطاع ،وحماية الحريات الفردية ،وتهيئة المناخ للشفافية والمسؤولية التي تتعلق
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بالوصول إلى المعلومات ،وحق الخصوصية وحرية التعبير .ومن خالل الممارسة فإن غالبية هذه التشريعات في دول المنطقة
إما جزئية أو منقوصة ،أو يتم انتهاكها ،أو تستخدم ألغراض رقابية أو قمعية .ومع دمجها في نظم قانونية أخرى؛ كقانون
المؤسسات األهلية في مصر ،فإن األطر القانونية تشكل تهديدا يساهم في تضييق الحيز أمام المواطنين والمجتمع
المحلي ،ويحد من مجاالت تطوير التربية اإلعالمية والمعلوماتية في المنطقة.

 -3أنظمة التعليم ومعاهده:
إن األطر األيديولوجية التقليدية والمحافظة التي تميز األنظمة التربوية والمعاهد التعليمية في المنطقة ،إضافة إلى
أسلوب التعليم الهرمي من أعلى ألسفل ،تحجب أي توجه لتطوير تفكير ناقد بين التالمذة ،واإلبداع في العملية التعليمية،
وهذا يعني أن التفكير الناقد للمبادئ المحددة ومعايير النظام التعليمي ،إضافة إلقامة معاهد تعليم في مختلف الدول
تعتبر من األمور األساس لبناء نظام تعليمي ناقد يقوم على الحقوق ،ويمهد الطريق لتربية إعالمية ومعلوماتية فاعلة في
المدارس .وليحدث ذلك ،فإن اإلرادة السياسية والتزام صانعي السياسات يعتبران أمرا أساسا.

 -4وضوح املفهوم:
لقد عانى كثير ممن قابلناهم من صانعي القرار إلى مدربي اإلعالم وممثليهم والمجتمع المحلي في الدول السبع من
عدم وضوح مفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،او من الخلط بينها وبين الثقافة اإلعالمية .كما يميل السياسيون
إلى أولوية التوعية بأهمية األمن الرقمي ،ولكنهم يفشلون في تحديد الدور األساس لإلعالم االجتماعي في تمكين
المواطنين ومشاركتهم ،وكوسيلة لتطوير الديمقراطية والحريات ،والحراك االجتماعي .ولهذا يحتاج خبراء التربية اإلعالمية
والمعلوماتية للتفاعل مع صانعي السياسة والمدربين لخلق أجواء تمكن من تطويرها.

 -5املصادر واملعرفة والكفايات:
ومن التحديات التي تعترض تطبيق التربية اإلعالمية والمعلوماتية في التعليم المدرسي الرسمي في كافة الدول
دون استثناء :توفر الموارد ،البيروقراطية ،ومحدودية المعرفة بها والكفايات بين صانعي القرار والمدربين والمتخصصين
اإلعالميين.

أهم املعيقات:
من أهم المعيقات التي تواجه تنمية مفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية وتعزيزه ونشره في المنطقة ،الفجوة
الكبيرة بين ما هو متاح ومتوفر ،وما هو مأمول ومتوقع ،التي نجمت عن االنتشار الكبير والسريع لمختلف وسائل اإلعالم
والمعلومات واستخدام األطفال والشباب الهائل لها ،مما يؤثر في تحديد توجهاتهم وتصوراتهم ،وينعكس على حياتهم
اليومية ،وتتمثل هذه الفجوات في ما يلي:
 -1عدم إيالء المسؤولين وصناع القرار الموضوع االهتمام الكافي ،خاصة في المؤسسات التربوية
 -2طبيعة البنية التحتية ألركان العملية التعليمية .ونقصد بها نقص الكوادر البشرية المؤهلة وذات الخبرة القادرة على
نشر المفهوم وتعزيزه ،ونقص المعدات والتجهيزات التقنية التي تمكن األفراد من التمرن على عنصر أساس في
التربية اإلعالمية ،أال وهو المشاركة .وأخيرا المناهج التي تكاد تخلو من مفاهيم معمقة تحث على نشر مفهوم التربية
اإلعالمية والمعلوماتية ،وخاصة المؤسسات التربوية؛ المدارس والجامعات.
كل هذا يساهم في نشر المفهوم بصورة ضيقة وغير مباشرة ،ويحد من فاعلية التدخالت واألنشطة التي تتعلق به ،مما
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يضعف خلق بيئة تمكينية تساعد على تعزيزه بين أفراد المجتمع.

توصيات من شأنها تطوير التربية اإلعالمية واملعلوماتية يف املنطقة
تبرز نتائج البحث الميداني الحاجة الماسة لجعل التربية اإلعالمية والمعلوماتية أولوية في المنطقة ،مما يتطلب جهودا
استثنائية على المستويات الوطنية وبين الدول واإلقليم ،إضافة إلى تبني إجراءات عملية تؤدي إلى دمجها في المناهج
المدرسية والمعاهد العليا في دول المنطقة .ولتحقيق هذا الهدف ،يختم البحث بعدد من التوصيات التي من شأنها تطوير
التربية اإلعالمية والمعلوماتية والمساهمة في نشرها:

على مستوى وطني
 -1املشاركة مع احلكومات وصانعي السياسات:

يعتبر التزام صانعي السياسات ووعيهم من بديهيات تضمين التربية اإلعالمية والمعلوماتية في التعليم ،وتعميمها
في عملية التعليم الرسمي ،وهذا يعني أن التفاعل مع الحكومات وصانعي السياسات يعتبر أمرا ضروريا للحصول على
الدعم السياسي المطلوب ولتيسير إعادة تشكيل نظم التعليم المدرسي والعالي .وهنا تعتبر األطر التشريعية والمعاهد
التعليمية ،خاصة وزارتي التربية والتعليم ،والتعليم العالي ،مفتاحا للشراكة في هذه العملية.
 -2تطوير إستراتيجيات وطنية للتربية اإلعالمية واملعلوماتية:

تحتاج الدول إلى تطوير إستراتيجيات وطنية تتعلق بالمفهوم ،وتتميز بالشمولية واالبتكار ،مما يتطلب خلق مجموعات
مؤازرة وتطوير شراكات بين فاعليها الوطنيين ،ومنها المدارس ،والمربون ،وصانعو السياسات ،والمختصون باإلعالم،
والمعاهد اإلعالمية ،واألهالي ومؤسسات المجتمع المدني .كما تتطلب كذلك تطوير أطر رسمية أو تشكيلها بهدف تنفيذ
هذه اإلستراتيجيات.
 -3البرامج الشاملة ومدى االنتشار:

يحتاج تطوير التربية اإلعالمية والمعلوماتية إلى برامج شاملة وتوسيع مدى انتشارها ،ولهذا فإن التدخالت بشأنها
يجب أن تكون متاحة للجميع ،وال يجوز أن يتم حصرها في نوع محدد من المدارس أو في بقع جغرافية منتقاة .وال يمكن
لهذا األمر أن يتحقق إال بالتعاون بين مختلف الفاعلين ،وتبادل المعلومات ،والتنسيق.
 -4التوعية والتعريف وتطوير كفايات الفاعلني الوطنيني يف مجال التربية اإلعالمية واملعلوماتية:

يتضمن العمل على المعرفة والكفايات ما يلي :التوعية بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية بين األهالي ،وتدريب المدربين
والمربين وممثلي الجهات الفاعلة وبناء قدراتهم .وهذا يتطلب رصد مصادر مالية وبشرية ،والتعاون بين الخبراء والممارسين
على المستويين الوطني واإلقليمي ،ومع المؤسسات غير الحكومية الدولية التي تدعم برامجها.
 -5تطوير منوذج رقابي وتقييمي وتعليمي:

تعتبر الرقابة على محتوى برامج التربية اإلعالمية والمعلوماتية وجودته مفتاحا لتحقيق األهداف التي تم وضعها
لتطويرها ألغراض المشاركة والتعليم ،ولهذا فإن تصميم هذا اإلطار بمحددات واضحة لقياس اإلنجازات يشكل مرتكزا
أساسا لبرمجة التربية اإلعالمية والمعلوماتية على مستوى وطني.
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 -6تكريس الشراكات على مستوى الدولة:

من الضروري التعلم من بعضنا بعضا ومن تجارب اآلخرين باالعتماد على المصادر المتاحة في دول اإلقليم ،فقد عرض
البحث أمثلة قصص نجاح مختلفة نجمت عن الشراكات والتعاون محليا .كما كشف عن إمكانية لتعاون أكبر على المستويين
الرسمي ومؤسسات المجتمع المدني .ويمكن للتعاون أن يتخذ عدة أشكال ،منها مشاركة الخبرات والمعلومات وتبادلها،
وتطوير مشاريع مشتركة ،وتبني أدوات تدريب تم تطويرها في دول أخرى واستخدامها .ومن أمثلة ذلك أن مؤسسات
مجتمع مدني ،ومؤسسات شبابية ،ومتخصصين إعالميين في بعض الدول التي استهدفها البحث ،أوضحوا اهتمامهم
بالتعاون مع الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب «بياالرا» وخبراء من دول أخرى بهدف تبني كتيبها التدريبي
في محتواهم الخاص.

على املستوى اإلقليمي
 -1مشاركة الرؤيا التي تتعلق بالتربية اإلعالمية واملعلوماتية:

على مستوى المفهوم ،تعتبر التربية اإلعالمية والمعلوماتية مركزية لعمل بعض األكاديميين والخبراء في المنطقة،
ولذا يبقى الحوار وتبادل المعارف بين األكاديميين والخبراء في اإلقليم أولوية لتطويرها .ويركز هذا التبادل اإلقليمي على
تقييم الوقائع والتعرف على التحديات المشتركة ووضع رؤيا مشتركة عندما يمكن ذلك.
 -2حصر التدخالت احلالية التي تتعلق بالتربية اإلعالمية ومبادراتها يف اإلقليم:

رغم أن هذا البحث لم يكن يهدف إلى حصر التدخالت الحالية في مجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية أو تقييمها
في كل دولة ،إال أنه تم التعرف على عدد من المبادرات العملية واألكاديمية في كل دولة ،وكمتابعة لهذا البحث نوصي
بحصر المبادرات ذات العالقة في اإلقليم ألغراض التبادل ،ولتمهيد الطريق أمام تطوير التعاون والشراكة في البرامج على
المستويات الوطنية وبين الدول واإلقليم.
 -3التشبيك والتعاون اإلقليمي واملشاركة والتعلم:

حدد معظم من تمت مقابلتهم من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ،والمتخصصين اإلعالميين ،وممثلي معاهد
التعليم والتعليم العالي ،الحاجة لتبادل إقليمي ،ونشر المعلومات ومشاركتها ،والتعلم من فاعلين في دول أخرى .ولتحقيق
ذلك ال بد من عقد لقاءات إقليمية وتدخالت أخرى بين األكاديميين والخبراء والممارسين في دول تتبع اإلقليم.
 -4حاضنة إقليمية للتربية اإلعالمية واملعلوماتية ومنصة رقمية:

يبرز البحث أهمية التبادل الفعال والدائم والتعاون البنيوي على المستوى اإلقليمي ،ولتحقيق ذلك نوصي بتأسيس
حاضنة للتربية اإلعالمية والمعلوماتية في اإلقليم تجمع صانعي القرار واألكاديميين والمتخصصين اإلعالميين والمؤسسات
الشبابية والمجتمع المدني والممارسين ،وتشجيعهم على المزيد من البحث ،وتنظيم اللقاءات اإلقليمية ،وتيسير الحوار،
وتبادل المعلومات ونشرها عبر إيجاد منصة رقمية للتبادل بين ممثلي التربية اإلعالمية والمعلوماتية على امتداد اإلقليم.
 -5بناء شراكات إقليمية ودولية ومبادرات مشتركة:

يعتبر بناء الشراكات اإلقليمية والدولية مع الخبراء والمتخصصين ،والشراكة مع المانحين الدوليين والمؤسسات
المتخصصة أساسا للوصول إلى الفاعلين الدوليين ،والتواصل مع التدخالت المحلية واإلقليمية وصوال إلى المبادرات العالمية.
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من هنا نؤكد على أهمية إعداد «البحارة» ليتعلموا العوم والسباحة واالستجمام ،والنجاة من لجة بحر المعلوماتية،
التي تملك وزارات التربية والتعليم ،ومؤسسات المجتمع المدني ،أطواق النجاة الالزمة لتزويدهم بها .كما يجب أن يتذكر
اإلعالميون والصحفيون ،على حد قول دوبفنر :1إن «القصة الصحفية الجيدة» تملك قوة هائلة تمكنها من اإلقالع ،واالنتشار،
والتأثير ،والحشد ،والتغيير ،إضافة إلى إيصال الحقيقة.
وتحمل المسؤولية عمل تشاركي ال يفرضه إال «الذات» التي تدرك حجم مسؤولياتها ودورها .وهذه «الذات» نجدها في
أولياء أمور يدركون حجم دورهم ،وفي مؤسسات تحتضن ،وتوعي ،وتسهم في التثقيف ،واستيعاب احتياجات المجتمع،
وفي إعالم يعي أهمية دوره ،وقوة تأثيره ،وفي مؤسسات تربوية تدرك أن التربية اإلعالمية والمعلوماتية حجر الزاوية في
بناء مواطن اليوم والغد.

 1دوبنفر ،ماثيوس .)2019( .مؤتمر تحوالت القوى ،منتدى اإلعالم الدولي .بون .ألمانيا.
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اهتمامهم معرفة لمستقبل أوضح.

تقف فيه اللحظة للتأكد من المشهد.

وال بد من اكتساب المهارة.

فلكل عين نظرتها.

ولكل مشهد دقة وضوحه.

والحيرة ميزة اللبيب.

فهم المشهد خياري.

ونتفق على النهج.

ونستمع.

ونناقش بعمق.

ليتم اللقاء ...ونتفق.

لتصل الرسالة.

ونتبادل األدوار.

فنحن أصحاب نهج.

ندرك ما يقال.

ونوصله لزمالئنا.

ونرفع أصواتنا.

ونتعاون لنرسم مشهد مستقبلنا.

اإلجابة على اختبار املقدمة

نصنع الحدث.

نشارك.

حلل ..فكر ..عبر ..شارك

نحلل.

نفكر.

نقيم.

نلخص الرحلة.

