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 2020 المحاضرة االولى
 والرقمية االعالمية التربية

 :تمهيد
 مع التعةةة مةةة  مهةةة ر  الجمهور أفراد بتعليم يختص جةةةد ةةةد  عةةة لمي اتجةةة   هي اإلعالميةةة  التربيةةة 

 والسةةةةةل   األكبر  الموجه هي أصةةةةة ح  الحد ث  االتصةةةةة   ووسةةةةة    اإلعالم ألن وذلك اإلعالم؛
 وثق في    اقتصةةةةةة دي    الجوانب  مختلف في والمم رسةةةةةة ت  والتوجه ت والمعتقدات القيم على المؤثر  

 .واجتم عي   
 والفع لي ت األنش   من الكثير وتدعم اإلعالمي   للتربي  ع لمي داعم أكبر اليونسكو منظم  وتعد
 لك  األسةة سةةي  الحقوق  من جزءا   اإلعالمي  التربي  تعد اليونسةةكو أنشةة   ووث  ق المج    هذا في

 المن هج ضةةةمن اإلعالمي  التربي  إدخ   بضةةةرور  وتوصةةةي الع لم  بلدان من بلد ك  في مواطن 
 . الحي   مدى والتعلم الرسمي   غير التعليم أنظم  وضمن الوطني   التربوي 

 ب  فحسب  الحم ي  إلى  هدف"  دف ع مشروع"  ليس  اإلعالمي  التربي المتحد  ان  األممترى و 
 تحيط التي اإلعالمي  الثق ف  لفهم الجمهور أفراد إعداد إلى  هدف أيضةةة   "  تمكين مشةةةروع"  هي

 فع ل  بصةةةةور  فيه   والمشةةةة رك  معه   التع م  كيفي  وتعلم منه    ريواالخت االنتق ء وحسةةةةن بهم 
 .ومؤثر 

 الق  م  الهيئ ت  واس ليب وس    تعددت االرض على االنس ن وجود منذ انه الى نشير ان بد وال
 -:مراح  اربع  الى بشك  ع م المراح  هذ  تقسيم ويمكن. الِكبر حتى الصغر منذ تربيته على

 التقليدي االعالم ظهور قب  م : االولى المرحل 
  ولد عندم  الفرد ان حيث م 1445 ع م حتى االرض على االنسةة ن نشةةوء منذ تمتد مرحل  وهي

 المراهقةةةة  مرحلةةةة  وفي االخوات  االخوان ثم ومن  (واالم االب )  االبوين تربيةةةة  الى  تعرض
فضال  عن  الفرد  بذلك المحي   البيئ  ثم ومن والجيران واالصدق ء االقران لذلك يض ف والش  ب

 بسةةةلو  ويتحلى التربي  تلك وع دات قيم على وينشةةة   أنواعه المؤسةةةسةةة ت الد ني  على اختالف 
 .  والبيئ  التي يعيش فيه المرحل  تلك
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 واخذ ال   ع   م كين  ظهرت حيث م 1445 ع م ال   ع  ظهور بعد م  مرحل : الث ني  المرحل 
 قصةةةةص الى د ن كتب من الم بوع ت  االولى  المرحل  في ذكر  تم م  الى اضةةةةة ف   تلقى الفرد

  عاسةةةةةةةةةت   عندم  االفراد على تأثيرا   المرحل  هذ  وزادت وال عيد   المج ور  المجتمع ت ورواي ت
 افرد تعريف في سةةةةةة هم  مم  مختلف   بلدان الى الم بوع ت تلك نق  التج ري  القواف  من قسةةةةةةم

 .اخرى  شعوب وقيم ع دات على البلدان تلك
 والتلف زي  الراد وي  البث ظهور مرحل : الث لث  المرحل 

 تأثر لظهور  وك ن االولى  الع لمي  الحرب وبعد ن ءاث في اي الراد و  ظهرت م1917 ع م بعد
 في سةةةةةةةةةةال  ك ن ظهور   منذ إذ والكبرى  المتقدم  سةةةةةةةةةةيم  ال الدو  بين العالق ت على واضةةةةةةةةةة 
 حصةةةةةة  إذ واالفراد المجتمع ت على تأثير له ك ن انه فضةةةةةةال     المتح رب الدو  تلك بين المع ر 

 .الجه ز هذا من الثق في  تربيتهم من جزء على االفراد
 مرحل  في سةةةيم  ال واضةةة  بشةةةك  سةةة هم  التي التلف ز ظهور مرحل  ك ن  م 1939 ع م وبعد

 صةةةةةةد ق التلف ز  واصةةةةةة   المجتمع ت  لدى التربي  واسةةةةةة ليب عوام  على التأثير الى السةةةةةةتين ت
 المعيش   في وقيمه  الشعوب ع دات تمثي  من تمكن انه كم  االسر  حوله   تجتمع التي الع  ل  

 والع دات والقيم العالق ت هذ  ك ن  ولم  ؛االسةةر وبين الواحد   االسةةر  داخ  المت  دل  والعالق ت
 ادخ  الشةةةةةة  ب بعض قب  من والع دات القيم بهذ  والتمث  تأثيره  ف ن  آلخر شةةةةةةعبِ  من تختلف
 الدراسةةةةةةةةة ت من ب لعد د الفتر  تلك من قشةةةةةةةةة  تم وقد االفراد  بين م  العالق ت لكيفي  جد د  مف هيم

 في العنف اعم   سةةةةةيم  ال التلف زي  ب لمشةةةةة هد المرحل  تلك شةةةةة  ب تأثر الى واشةةةةة رت واالبح ث 
 االعالمي  التربي  موضةةةةةوع تبني دعم  الى واالبح ث الدراسةةةةة ت هذ  ان حتى. االعالم وسةةةةة   

 .المهم  والقض ي  الموضوع ت من وعد  اليونسكو  قب  من
 وت بيق ته االنترن  مرحل : الرابع  المرحل 

 م 1993 الع م بعد سةةةةةةةةةةةةةيم  ال االعالمي   التربي  مف هيم في نوعي  نقل  تمث  التي المرحل  وهي
 الشةةةةرك ت ب مك ن واصةةةة   تج ري    السةةةةتخدامه  السةةةةم   لالنترن  الع لمي  الشةةةة ك  وفرت عندم 

 له  خ صةة  مواقع الشةةرك ت من كبير  العداد اصةة ح  وب لت لي خدم ته   على الحصةةو  واالفراد
 لالنترن   المزود  الشةةةةةةةةةرك ت سةةةةةةةةةمح  كم  االخرى  الثق في  والمنتدي ت الج مع ت عن فضةةةةةةةةةال  
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 وقد عليه   رق به وجود دون  بحري  افك رهم نشةةةةةر لغرض مسةةةةة ح ت عن الحصةةةةةو  على الفراد ا
 الشرك ت مواقع من اكثر اص ح  إذ التوقع ت  يفوق  بشك  االفراد الى تعود التي المواقع تن م 

 .واالجتم عي  والسي سي  الثق في  والمنتدي ت التعليمي   والمؤسس ت التج ري 
 تم ان بعد م 1999 الع م بعد سةةةةةةيم  ال االبن ء بتربي  التدخ  في واضةةةةةة  حضةةةةةةور له  واصةةةةةة  

 هذ  وفي االنترن   شةةةةةةة ك  الى الولوج من النق ل  الهواتف لمسةةةةةةةتخدمي والسةةةةةةةم   الواب  ت بيق
 هذ  ومن الجد د   التقني ت مع التع م  في مه رات تتوفر ان الضةةةةةةةةةةةةروري  من اصةةةةةةةةةةةة   المرحل 

   -: االتي المه رات
 التقني  اسةةةةةةةةةةةةتخدام على المقدر (:  Digital Age Literacy)   الرقمي العصةةةةةةةةةةةةر مه رات -  

 للعم  وإنت جه  وتقويمه  وإدارته  المعلوم ت إلى للوصةةةةةو  والشةةةةة ك ت االتصةةةةة    وأدوات الرقمي 
 وال صةةةةري  والتقني  واالقتصةةةة دي  والعلمي  األسةةةة سةةةةي  الثق ف  مه رات وتشةةةةم . المعرف  مجتمع في

 .الكوني والوعي المتعدد  الثق ف ت فهمو  والمعلوم تي 
 الذاتي والتوجيه التّكيف مه رات تشم (:  Inventive Thinking)  اإلبداعي التفكير مه رات -

 . العلي  التفكير ومه رات واالبتك ر
 في العم  مه رات تشةةةةةةةةةةم (:  Effective Communication)  الفّع   االتصةةةةةةةةةة   مه رات -

 .  التف علي واالتص   واالجتم عي  الشخصي  والمسؤولي  شخصي  -البين– والمه رات فريق
 والتنظيم واإلدار  التخ يط مه رات تشم (:  High Productivity)  الع لي  اإلنت جي  مه رات -

 .الواقعي الع لم في التقني  لألدوات الفّع   واالستخدام
من الحم ي  الى االعداد للمواجه  ودعم المشةةةةةةةةةةةةةة رك   ثم  اإلعالمي م  يعني ت ور التربي  وهو 

ب كتسةةةةةةةةةة ب مه رات انت جه  وبن ء وترويج  اإلعالميوالسةةةةةةةةةةي ر  على المنتج   األداءالتمكين من 
مكن  اعداد كبير  من الشةةةةةةةةة  ب الى طر  لتي ا المع ني بعد انتشةةةةةةةةة ر وسةةةةةةةةة    االعالم الجد د .

  ال او ال تتفق ك ن  سلبي  ام ايج بي  سواء سواء ك ن  تتفق مع القيم والتق ليد الموروث  أفك رهم
سةةةةةةةةةةةةةيم  وانه تجري في الوق  الح ضةةةةةةةةةةةةةر عملي  تحو  في التعليم من التقليدي الى الرقمي عبر 

من رفض هذا التعليم وهذ  التربي   إال انن  نجد  القديماالنترن   وعلى الرغم من مع رض  الجي  
د  والق دم   خ صةةةة  وان التعليم الذاتي سةةةة هم الجد  األجي  له  حضةةةةور واضةةةة  في تعليم وتربي  
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فرصةةةةةةةةةةةةةة  عةد ةد  لتعلم مهةة رات مختلفةة  عبر االنترنة   حتى انةه اخةذ عةدد من ال ةة حثين  بةييجةة د
 .واإلنس ني العلمي  ي لقون على موقع اليوتيوب ب نه ج مع  تضم مختلف التخصص ت 

 


