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 ضماانت الرتبية االعالمية
 :لآليت اجملتمع أفراد تعلم الرتبية االعالمية والرقمية تضمن

 وكذلك والثق فية، والتج  ية واالجتم عية السااااااي  ااااااية وأهدافه  اإلعالمية، النصاااااا   مصاااااا د  على التعرف .1
 .فيه و دت اليت السي ق

 .هبم اخل   اإلعالم وإنت ج اإلعالمية، امل اد ح ل االنتق دية اآل اء وتك ين التحليل .2
 .اإلعالم خالل من تقدم اليت والقيم الر  ئل وتفسري فهم .3
 .اإلنت ج أو التلقي هبدف إليه، ابل ص ل املط لبة أو اإلعالم، إىل ال ص ل .4
 قصاااصاااهم، أو   ااا ئلهم اإلعالمية ت صااايل من الصااا    الشاااب   متكن اليت املن  ااابة اإلعالم و ااا ئل اختي   .5

 .املستهدف اجلمه   إىل ال ص ل من ومتكينهم
 

 العامل دول يف اإلعالمية الرتبية
 :اآليت حسب اإلعالمية الرتبية مع تع طيه  يف الع مل دول ختتلف
 اإلعالمية الرتبية أ ااا  وضاااع  اإلعالمية، حيث الرتبية يف ونظ مية   ااا   فيه  اجمل ل هذا يف متقدمة دول .1

مثل  اإلعالمية، الرتبية لتعليم الرتب ية املصااا د  ووفرت ود بتهم، وأعدت املعلمني ومن هجه ، الع مة وم جه هت 
 .أو واب دول وأغلب كندا،

 .وإيرلندا مثل إيط لي  مكتملة وغري منتظمة غري لكنه  ،مد  ية إعالمية تربية فيه  دول .2
 واجلم ع ت الشاااب  ، برامج يف تقدم املد  اااي، حيث غري التعليم مرتبة يف هب  اإلعالمية الرتبية تزال م  دول .3

 .الث لث الع مل ودول األمريكية، املتحدة مثل ال الايت العب دة، ودو  النس ئية،
 اإلعالمية الرتبية (بعن ان مخ  حصااا  الطال  بتد ي  تق م اللبن نية اجلمه  ية فإن العربية الدول بني من .4

الث لث  الصاف لطال  تقدم كم  ،املت  ا  األول الصاف يف والتنشاةة االجتم عية ال طنية الرتبية م دة ضامن)
د ا اااااااة الرتبية  ويف العراق بدأت) الع م والرأي اإلعالم (بعن ان نفساااااااه  امل دة ضااااااامن حصااااااا  أ بع الث ن ي

بعن ان الرتبية االعالمية والرقمية يف املرحلة االوىل لطلبة اقسااااااااا م  2015/2016االعالمية يف الع م الد ا اااااااااي 
 كلي ت االعالم.

 امهية الرتبية االعالمية
 (منظمة ترى هكذا الع مل بلدان يف بلد كل يف م اطن لكل األ ااااا  اااااية احلق ق من جزء اإلعالمية، الرتبية .1

 .املع صر الع مل يف املؤثرة اإلعالم  لطة بسبب اإلعالمية الرتبية أمهية) الي نسك 
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 التأثري، حمدود حملي    إعالم    ك ن ألنه اإلعالم، مع التع مل يف ملّحة مشااااكلة هن ك تكن مل ع م    ثالثني قبل .2
 خمتلف، األمر فإن واالتصا الت واملعل م ت اإلعالم ث  ة عصار يف الي م أم  الع ملية، اإلذاع ت بعض اب اتثن ء
 .إخل ... وضرو اي   وملح    وع جال   مهم    شية    اإلعالمي ال عي إىل احل جة وأصبح 

 واأله اء الصااراع ت تتج ذبه ع مل يف األعني، معصاا ي وهم أبن ئن  من كثري ئ ااينشاا اإلعالمي ال عي بدون .3
 .الضعف ء يرحم وال واملص حل،

  منه  واحدا   لي  اإلعالمي وال عي ..هب  اجلهل يضر ال كثرية أشي ء هن ك .4
 امله  ة، هذه يكتساب ن وجنعلهم أبن ئن ، يف نز عه كيف ولكن اإلعالمي، ال عي أمهية عن كثريا   نتحدث حنن .5

 .اإلعالمية الرتبية ببس طة إهن 
 انته ء مبجرد الط لب د ا اااااية ينسااااا ه  م دة وليسااااا  حي هتم، ط ال أبن ءان ترافق مه  ة اإلعالمي ال عي إن .6

 .عنه  بعيد جم ل يف علمي    ختصص    خيت   عندم  أو االمتح ن،
 والتضاااااليل املتطرفة الر ااااا ئل ضاااااد الشاااااب   أمثل، حن  على حتصااااان، أن ميكن واملعل م تية اإلعالمية الرتبية أن .7

 .االعالمي
 أن املتعلم وتسااااا عد اجملتمع، احل ا  يف ثق فة نشااااار يف فع ال   ع مال   تعد اإلعالمية الرتبية فإن احمللي املسااااات ى على أم 

 .وبن ئه وتقدمه جمتمعه تنمية يف بفع لية يش  ك إجي بي  ، يك ن
 

 اإلعالمية الرتبية عن الناجتة التعلم نتائج
 :ابآليتميكن ان حندد اهم نت ئج د ا ة وتعلم الرتبية االعالمية والرقمية 

 .قيم من مض مينه  حتمله م  واكتش ف وتفسريه ، اإلعالمية ال   ئل فهم على القد ة .1
 .إجي اب   أو  لب    اإلعالمية للمض مني نقدية آ اء تقدمي على القد ة .2
 .اإلعالمية واملض مني اإلعالم ل   ئل ال اعي االختي   على القد ة .3
 .الرأي عن للتعبري اإلعالم و  ئل مع الت اصل على القد ة .4
 .املستهدف اجلمه   إىل وإيص هل  اإلعالمية املض مني إنت ج على القد ة .5
 .احلديثة والتقنية الرتفيه و  ئل من املثلى لال تف دة األ رة ت جيه على القد ة .6
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 أخالقيات اإلعالم
 مفهوم األخالقيات املهنية أواًل:

للتمييز بني ما  ه  جياد وما  ه   ااااااااااااااايء، األخالقيا ت املهنياة هي جمم عاة القيم واملعا يري، اليت يعتمادها  أفراد مهناة ما ، 
وبني م  ه  صااااا ا  وم  ه  خ طئ، وبني م  ه  مقب ل أو غري مقب ل، فهي متثل مفه م الصااااا ا  واخلطأ يف السااااال ك 

 يبني هذه القيم واملع يري واملب دئ وق اعد السل ك واملم   ة. ميث ق،املهين، ولتحقيق ذلك يتم وضع 
 القيةفوائد املواثيق األخ اثنيًا:
 امل اثيق األخالقية ت فر إحس     ابلذاتية املهنية، وتشري إىل نضج املهنة .1
وم ذا جيب أن  هم؟امليث ق األخالقي يتيح للجم عة املهنية أن تعرف نفساااااااااااااه ، وخيه املم   اااااااااااااني للمهنة من  .2

 به؟يق م ا 
 يت قعه منهم اجملتمع.امليث ق األخالقي يس هم يف تشكيل ص  ة واضحة عن مم   ي املهنة، وحيدد م   .3
امليث ق األخالقي يساااااا عد على حتسااااااني مساااااات ى األداء املهين، وتعزيز اإلحساااااا ، الداخلي ابالنتم ء للمهنة،  .4

 واحلر  على كرامته  وص  هت  لدى اجملتمع.
 ؟اإلعالمية األخالقية املواثيق بوضع يقوم من :اثلثاً 
 وذلك املختلفة، املهنية جتمع هتم خالل من أنفسااااهم، اإلعالمي ن بصااااي غته  يق م اإلعالمية األخالقية امل اثيق غ لبية
 :اآلتية األهداف لتحقيق
 .اإلعالم و  ئل تقدمه الذي املضم ن ن عية حتسني .1
 .املصداقية أزمة م اجهة .2
 .اإلعالم حرية على تؤثر ق انني إصدا  جتنب .3
 .اجلمه   أم م اإلعالم و  ئل ص  ة حتسني .4
 مناذج من موضوعات املواثيق األخالقية اإلعالمية رابعًا:

 اجملتمع:أ. مسؤولية و  ئل اإلعالم حن  
 حرية الرأي والتعبري. .1
 حرية الصح فة. .2
 حق اجلمه   يف املعرفة واحلص ل على املعل م ت. .3
 ونشره .حق و  ئل اإلعالم يف احلص ل على املعل م ت  .4
 تك ملة لألحداث.واجب و  ئل اإلعالم يف الت طية الش ملة وامل .5
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 اجل دة الن عية للمعل م ت املقدمة للجمه  . .6
 امل ض عية وعدم التحّيز. .7
 العدالة. .8
 الت ازن. .9
 األم نة. .10
 عدم تش يه املعل م ت . .11
 .م إ  ءة تقدمي الص  ة واملعل م تعد .12
 .أمهية املعل م ت للجمه   .13
 .عل م ت وا تخدام العن وين والص  عدم اخلداع يف أ  ليب امل .14
 .الدقة .15
 .ت اخل طةة، وه  خيتلف عن حق الردالتصحيح، وه  التزام ال  يلة بذاهت  بتصحيح املعل م  .16
 .الفصل بني اخله والرأي .17
 .التعليق الع دل على األحداث .18
 .كل األطراف يف التعبري عن آ ائه احرتام حق ق   .19
 .املختلفة األطراف آل اء املت ازن العرض .20
 .النقد حق احرتام .21
 .دينية أو عرقية، مج عة أو  ي  ي، أو فكري، اجت ه ألي النمطي تص يرال عدم .22
 .اجملتمع مص حل عن الدف ع .23
 .القض ء  لط ت على التأثري عدم .24
 .الع م الرأي ب ا طة املتهم حم كمة عدم .25
 .إدانته تثب  حىت بريء املتهم أن ق عدة احرتام .26
 .الهاءة أحك م نشر .27
 .املخد ات أو العنف تشجيع أو إليه ، الدع ة أو اجلرمية متجيد عدم .28
 .للمجتمع الع مة القيم احرتام .29
 .الع م للذوق إ  ءة يشكل م  نشر عدم .30

 :الدولة حنو اإلعالم وسائل مسؤولية .ب
 .والق ن ن والد ت   النظ م احرتام .1
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 .الدولة مؤ س ت احرتام .2
 .الق مي األمن مح ية .3
 .الع مة ابملصلحة ضر ا   نشره  يشكل اليت السرية املعل م ت نشر عدم .4

 
 :األفراد حن  اإلعالم و  ئل مسؤولية .ج

 .اخلص صية حق احرتام .1
 .اخل صة امللكية أو اخل صة، األم كن حرمة انته ك عدم .2
 .م افقته بدون اخل صة اإلنس ن حي ة عن معل م ت نشر عدم .3
 .الدقيقة والتص ير التنص  أجهزة ا تخدام عدم .4
 لف ته اإللكرتونية بدون م افقته. األو اق اخل صة للشخ  أو ال اثئق أو معدم البحث يف  .5
مثال  إظه   صاااا  ة شااااخ  وبشااااكل عشاااا ائي  أثن ء احلديث عن  زائف،عدم وضااااع األشااااخ   حت  ضاااا ء  .6

 املخد ات.مروجي 
 للفرد.احرتام الكرامة اإلنس نية  .7
 مسعته.عدم اإل  ءة إىل اإلنس ن أو  .8
 والقذف.جتنب السب  .9
 معن اي .نب م  ميكن أن يزيد مع انة األشخ   أو آالمهم، أو يسبب هلم ضر ا  م داي  أو جت .10
 احرتام حق األفراد يف الرد على م  ينشر عنهم. .11

 
 املعلنني:أخالقيات العالقة مع  د.

 حظر تدخل املعلنني يف شؤون التحرير، أو التأثري على القرا ات التحريرية. .1
 والتحرير، والتمييز ب ض ح بني اإلعالانت وامل دة التحريرية.الفصل بني اإلعالانت  .2
 تتجا وز أن جي ز فال ،حسااااااااااااااا   املا دة التحريرياةعادم جتا وز النساااااااااااااااباة املتعا  ف عليها  دوليا   ل عالانت على  .3

 من٪ 30 الصااااااااااحف إعالانت تتج وز وال بث،  اااااااااا عة كل  من دقيقة 12 والتليفزي ن اإلذاعة يف اإلعالانت
 .والق  ئ واملستمع املش هد وذلك للصحيفة، الكلية املس حة

 اإلعالانت.عدم قي م الصحفيني ابلعمل يف جم ل  .5
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 خامسًا: االلتزام ابملواثيق األخالقية اإلعالمية
إن امل اثيق األخالقية ال يلتزم هب  كثري من اإلعالميني، ولذلك تظل جمرد نصااااااااااااااا   ج مدة، وذلك ألنه لي  

المي الذي ال يلتزم هبذه األخالقي ت، أو ينتهكه ، ولذلك ت صاااااااااااااااف امل اثيق هن ك عق ابت يتعرض هل  اإلع
أنيا   ، وأهنا  قليلاة األمهياة، وابلرغم من احملا والت اليت باذلا  للبحاث عن و ااااااااااااااا ئل  وبادوناألخالقياة، هنهنا  

 االلتزاملت قيع عق ابت على عااادم االلتزام ابألخالقيااا ت إال أهنااا  تظااال عق ابت ال قيماااة هلااا ، وال تؤدي إىل 
 ابألخالقي ت.

 


