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 اإلعالمّيةالتربية تجدد النقاش حول 

العشرين، بات  القرن (. ومنذ منتصف1989بشكل العام، الجدل )لوك،  التربية، شأنه شأن اإلعالمّيةالتربية أثار مفهوم  لطالما
إضافيا  . واليوم، فيما نشهد تحوال  وعة المهمة أيضا  ضاف إلى مهارات القراءة والكتابة الفائقة األهمية، مهارة "قراءة" المواد المرئية والمسمي  

الحاسوبية  التربية، وهو ما أطلق عليه بصعوبة اسم التربية، يظهر شكل جديد من أشكال االّتصاالتكبيرا  في تكنولوجيا المعلومات و 
(computer literacy)  في مجال اإلنترنت التربية أو(internet literacy) إذا ما كان التربية. ويحتل هذا الشكل الجديد من أشكال ،

مجتمع السياسات األكاديميا و بين  لت ملتقى  من النقاشات الحيوية التي شكّ  سلسلة   جوهر  " مالئمة، التربيةبالفعل أو كانت تسمية " جديدا  
 والجمهور. 

 التربيةتي تتناول موضوع من خالل الكتب الالتربية مسائل بالبحث في المكتبات، نالحظ هذا االهتمام األكاديمي المتزايد د وبمجرّ 
( والعالم الرقمي )تاينر، 2002( والعصر الرقمي )وارنيك، 1997( وعصر المعلومات )كوباي، 1998لكتروني )سنايدر، في العصر اإل

صين في (. وتجمع هذه الكتب كوكبة من المتخصّ 2001)غوراك،  (cyber-literacy)قة باإلنترنت المتعلّ التربية ى ( أو حتّ 1998
؛ 2002ة للتكنولوجيا )كيلنر، والتفاعل بين اإلنسان والحاسوب والدراسات االجتماعيّ  اإلعالمّيةالثقافة والتربية و التربية ة منها مجاالت عدّ 

د صانعو السياسات األطر التنظيمية الالزمة إلنتاج جمهور يتقن (. وفي هذه األثناء، يحدّ 1998؛ تاينر، 2001؛ بوستر، 1997كوباي، 
 ، وهم يطلبون في بعض األحيان التوجيه من األكاديميا.تاالّتصاالتكنولوجيا المعلومات و 

ة هذا في الوقت الحاضر، وما يزيد من حدّ  وعقيما   محتدما   د جدال  هذا المزيج من فروع المعرفة واهتمامات المساهمين يولّ  لعلّ 
الجديدة. فلم يتسنَّ لمعظم  التربيةألشكال  ز سوى القليل منها على الجانب االختباريّ ة بمعظمها ولم يركّ األبحاث كانت تحليليّ  الجدل أنّ 

 ف إلى المهارات الجديدة المطلوبة منهم ليس في وقت فراغهم فحسب كما عند مشاهدة التلفزيون بل أيضا  فرصة التعرّ  الناس سوى مؤخرا  
ة يات الفكريّ من التحدّ  على سلسلة   ط هذا المقال الموجز الضوء  (. يسلّ 2002)ليڤينجستون، بشكل أساسي في العمل والتعليم وفي مجتمعهم 

 . اإلعالمّية التربيةالجديدة على تفكيرنا في موضوع  االّتصاالتة التي يطرحها إدخال تكنولوجيا المعلومات و الرئيسيّ 

 " مفيد؟اإلعالمّية التربيةصطلح "مهل 

من الخالفات على النفوذ  ا  مركبّ  لمصطلح "إتقان القراءة والكتابة" يخفي تاريخا   ق والبديهيّ ى المعنى الضيّ ه حتّ نفهم من التاريخ أنّ 
نتاجها )لوك، والسلطة في ما يتعلّ  ز نطاق الخالف هذا في وقت بات جوهر (. ويتعزّ 1989ق بالنفاذ إلى النصوص المطبوعة وتفسيرها وا 

 تفسيراتات حول المسموعة القائمة على الحاسوب. فعندما نضع النظريّ ة يعتمد أكثر فأكثر على التكنولوجيات المرئية و النصوص الرمزيّ 
المطلوبة في إطار بيئة التربية ل أنواع أو أكثر؟ وهل تشكّ التربية من  واحد   لوسائل اإلعالم القديمة والجديدة، هل بتنا نتعامل مع نوع   األفراد

ة عمليّ  توّجههل ينبغي على األكاديميا أن ة معها؟ و جذريّ  م أم قطيعة  والمعلومات اليوم امتدادا  للتقاليد القديمة للمعرفة والتعلّ  االّتصاالت
 (؟ 2002ها )ستيرن، د  نق  أن تأو  اإلعالمّية التربيةتطبيق سياسة 

( رافضين ربطه 1976في الثقافة الرفيعة )ويليامز،  ع عليه ألصله" المبهم والمتناز "التربيةعلينا ترك مصطلح  أنالبعض  يرىقد 
مثل للتربية فيه أن تكاثر األشكال الجديدة  . ما ال شكّ اإلعالمية من ال يتمتعون بالتربيةبعالم الكتب المطبوعة والموثوقة وميله إلى وصم 

في مجال المعلومات أمر ليس والتربية ة الرقميّ  والتربيةالشبكية  والتربيةفي مجال اإلنترنت  والتربيةة اإللكترونيّ  التربيةة الحاسوبيّ  التربية



ة النقديّ التربية والمسموعة أو  ّيةالمرئالتربية ة أو الطباعيّ التربية الموجودة مثل التربية تلك المصطلحات بمصطلحات  فما ارتباط. موّفقا  
(؟ 1995؛ ستريت، 1987؛ هيرش، 1987ة )فراير وماسيدو، االجتماعيّ التربية ة أو الثقافيّ التربية  ة أوالشفهيّ التربية ة أو البصريّ  التربيةأو 

من استخدام  االّتصالل علماء ة والمسموعة، تحوّ ن من وسائل اإلعالم المطبوعة إلى وسائل اإلعالم المرئيّ عندما انتقل اإلعالم المهيم
عند  التربيةإلى مفردات ترتبط بتلقي الجمهور والتفسير. إذا  لماذا العودة اآلن إلى الكالم عن التربية يمية تستند إلى القراءة و مفردات مفاه

مع وسائل اإلعالم  ي" ال يتناسبان تماما  "الجمهور" و"التلقّ  تناول موضوع اإلعالم الجديد القائم على الحاسوب؟ برأيي، إن مصطلحي  
المنتج عن هة إلى الجميع مع فصل من الواحدة الموجّ  ة )بدال  )بدل المتباينة( والتفاعليّ  ا  اربة تقنيّ ة( والمتق)بدل الجماهيريّ  عة اجتماعيا  المتنوّ 
 ي(.المتلقّ 

كما لم يستبدل التلفزيون الطباعة، بل في انخراط الناس في  ، تماما  ة في استبدال الحواسيب بالتلفزيونال تكمن النقطة األساسيّ 
ة. بالتالي، نحن بحاجة إلى إطار عمل مفاهيمي ة والحاسوبيّ ة والمسموعة والهاتفيّ إلعالم المطبوعة والمرئيّ ة تجمع بين وسائل ابيئة إعالميّ 

شمل تفسير جميع النصوص إذ ت طال وسائل اإلعالم كافة  ي هذه الوظيفة، فهي تؤدّ تالتربية يجمع كل وسائل اإلعالم هذه. ويبدو أن 
 تاريخيا   ااإللكترونية. في الوقت نفسه، ونظرا  إلى ارتباطه االّتصاالتنشر على شبكات أو ت   بثّ بة التي ت  ة غير المباشرة والمركّ الرمزيّ 

دة مستخدمة في ة لوسائل إعالم محدّ ة والتاريخيّ ة والثقافيّ ة التكنولوجيّ على الخصوصيّ  ترّكز التربيةبتكنولوجيات وأشكال إعالمية محددة، 
 أوقات وأماكن معينة.

 ؟اإلعالمّيةالتربية هي ما 

 اله اإلعالمّية التربيةتعريف  كيفية . لذلك، فإنّ يؤدي إلى التباسإن استخدام مصطلح واحد في مجاالت متنوعة من شأنه أن 
بالحشو  تّتصفات اليوم بين تلك التي رتبطة بالسياسات. وتترواح التعريفتبعات على تأطير النقاشات وجدول أعمال األبحاث والمبادرات الم

اصطفاء هو  بيةالتر المثالية المبالغ فيها: مثل "مصطلح تّتصف بالقدرة على استخدام الحواسيب( والتعريفات التي هي الحاسوبية  بيةالتر )
(. إال أن تعريفا  واضحا  17: 1998عة مثل التنمية االقتصادية وتحقيق الذات والثبات األخالقي الفردي" )تاينر، للمثل الثقافية المتنوّ 

القدرة على النفاذ هي  بشكل عام بيةالتر و  اإلعالمّية بيةالتر  الل مؤتمر ن ّظم منذ عقد، ومفاده أنخوموجزا  ومعتمدا  على نطاق واسع ظهر 
نات األربعة ل هذه المكوّ (. وتشكّ 1998؛ كرايست وبوتر، 1993تقييمها وتأليفها بأشكال متنوعة )أوفدرهايد، إلى الرسائل وتحليلها و 

ن المكونات األخرى كجزء من مسار مقاربة قائمة على المهارات. ويدعم كل مكوّ ، أي النفاذ إلى المحتوى وتحليله وتقييمه وتأليفه، مجتمعة  
، على الصعيد المهنيالذي ينتجه اآلخرون محتوى يساعد الفرد على تحليل المحتوى نفسه م كيفية تأليف التعل  ي، فم ديناميكي وغير خطّ تعلّ 

 ق أمام استخدمات جديدة لإلنترنت وتعزيز النفاذ إليه وغير ذلك.افت التحليلية والتقييمية فتفتح اآلأما المهارا

غير كافية.  هاة ولكنّ هذه ضروريّ  بيةالتر نات ل بالحجج الحقا  أن مكوّ أعلّ ني مع أنّ  ،فق اآلن على اعتبار هذا التعريف مفيدا  فلنتّ 
ة والمسموعة بشكل يمّكننا من تحديد جدول أعمال المطبوعة أو المرئيّ  اإلعالمّية بيةالتر عرفه عن تساءل إلى أي مدى يمكن تكييف ما نولن

 .رة التي نشهدها اليومالمتغيّ  اإلعالمّيةالبيئة في  بيةتر لليتناول األشكال الجديدة  بحثيّ 

 النفاذ



ق بوسائل اإلعالم المطبوعة )إثارة جدل طويل في ما يتعلّ  موضوع   القدرة على النفاذ قات التي تحول دونل فهم المعوّ شكّ  لطالما
الجتماعية(. وقد طرح ذلك ( والتلفنة )التركيز على توفير الخدمات العالمية لضمان المشاركة ابشأن التربية والحراك االجتماعي المخاوف

ة اليوم وتسليعها يعيدان إدراج المشاركة العالمية ع القنوات التلفزيونيّ ، مع أن تنوّ والمسموع على مستوى وسائل اإلعالم المرئيّ  مشاكل أقلّ 
 اإلعالم الجديدة، يتناول الجدلق بوسائل لى جدول األعمال. ففي ما يتعلّ ، ععللجمي ة مجانيّ وتوفير محتوى خدمات عامّ  ،في ثقافة مشتركة

شاركة والثقافة المساواة في التعليم والم االّتصاالتتكنولوجيا المعلومات و ز توفير ق بضرورة أن يعزّ يات تتعلّ حول الفجوة الرقمية تحدّ  القائم
قافي المحلي في تكنولوجيا (. وقد أظهرت األبحاث حول االستيالء الث2002؛ رايس، 2001؛ نوريس، 2002ال أن ينتقص منها )كيلنر، 

على توفير المكّونات المادية، وبالتالي  المعلومات واالتصاالت أن النفاذ هو عملية ديناميكية واجتماعية وليس فعال  منعزال  ووحيدا  يقتصر
(. عالوة 2001ريباك،  ؛2002؛ ليفينستون، 2001ينبغي تقييمه من حيث جودة المحتويات والخدمات اإلعالمية المقّدمة )فاسر وزمالؤه، 

ة حاجة إلى تفسير أكثر تطورا  لماهّية العالقة د بوضوح نسبة االستخدام، ثمّ حد  إلى وسائل اإلعالم ال ي  على ذلك، في حين يتضح أن النفاذ 
يؤّطر ويوّجه تظهر األبحاث أّن السياق االجتماعي أمام الشاشة  إذالتلفزيونّية  بيةالتر بين االثنين. في هذا اإلطار، يمكن تعّلم الكثير من 

 (. 2001وسنجر، ؛ سنجر 1994؛ سيلفرستون، 2000التعلم منه )باكنغهام، طبيعة ما يعرض على الشاشة و  معطبيعة التفاعل 

 التحليل

طة عبر معالجة مسألة النفاذ، إذ إن مسائل المساواة في المعرفة والثقافة والمشاركة من خالل وسائل اإلعالم ببسا ال ت حلّ 
(. فعلى القراء والمشاهدين أن 1979ة )إيكو، يستند إلى مجموعة من الكفاءات التحليليّ ة التفاعل المستدام والمرضي مع النصوص الرمزيّ 

ة استجابة القارئ نظريّ د واضعو حدّ  فقدة ذات الصلة. التقاليد والقيم الثقافيّ  عند التعامل مع ،أي أن يتحلوا بالكفاءة والتحفيز ،فينيكونوا مثقّ 
المهارات التفسيرية على نحو  مواز  د علماء في مجال وسائل اإلعالم حدّ و ة، ( الكفاءات المطلوبة لقارئ األعمال األدبيّ 1980)آيزر، 

(، وهذه 1998؛ ليفينستون، 1995س، ؛ ليبس ومات1986؛ هودج وتريب، 1980)هول،  والمسموع رموز اإلعالم المرئيّ  المطلوبة لفكّ 
( 1999( فقد وضع باالستناد إلى أعمال بازالغيت )1998. أما باكينغهام )لألطفال اإلعالمّيةنها برامج التربية هي المهارات التي تلقّ 

 اإلعالمّيةواللغات  اإلعالمّيةوالتكنولوجيات  اإلعالمّيةوالفئات  اإلعالميّ  الفاعلة معالجة مسائل م الطالب كيفيّ يعلّ ة أقسام من ستّ  مخططاّ 
ذا ما اعتبرنا وجماهير وسائل اإلعالم والتمثيل اإلعالمي.  وسائل الستخدام  الالزمةة ة للكفاءات التحليليّ مواصفات أوليّ  ذلك بمثابةوا 

. من ناحية أخرى، يمكن القول إن مخزون عالمّيةاإل بيةتر للال، قد يوفر لنا ذلك إطار عمل قيما  لألنواع الجديدة اإلعالم الجديدة بشكل فعّ 
ة في الطباعة، وهي ة، تعتمد بشكل كبير على أصولها التاريخيّ ة، أي النوع والسرد وصوت المؤلف والصيغة والجدارة األدبيّ مهاراتنا التحليليّ 

 ى وسائل اإلعالم الجديدة. ا  علبالتالي تنطبق ولكن بشكل محدود جدّ 

عن التمييز بين المصادر القديمة أو تلك المنحازة أو  يعجزإنترنت لوا مستخدم : تخيّ بيةالتر في  جوهريّ ن التقييم هو مكوّ 
تقييم المحتوى ليست القدرة على  عن القيام بخيارات ذكية متى كان غارقا  في سيل من المعلومات والخدمات. إنّ  ويعجزاالستغاللية، 

ة ة واالقتصاديّ ة والثقافيّ مجموعة أساسية من المعارف المرتبطة بالسياقات االجتماعيّ  إلىز بمهارة سهلة، ذلك أن التقييم النقدي يرتك
ق األمر بشبكة ي عندما يتعلّ (. ويتفاقم هذا التحدّ 1999فيها )بازالغيت،  اإلعالمّيةإنتاج المحتويات  ة الواسعة التي يتمّ ة والتاريخيّ والسياسيّ 

ة من المعلومات. ولنقارن ذلك بالنصوص المطبوعة والمرئيّ  ال بل بفائض   سم بوفرة  إنتاج المحتوى في عصر يتّ  اإلنترنت حيث يتمّ 
عون بالنفاذ إلى أنظمة اإلنتاج والتوزيع. ة المعلومات مع وجود عدد قليل من الناس الذين يتمتّ إنتاجها في إطار من شحّ  والمسموعة التي تمّ 



لمعايير الجودة  يز بين المنتج والمستهلك مع اعتماد مرشحات رئيسية الختيار المواد المزمع توزيعها وفقا  في حين حافظ ذلك على التما
 بيةتر اللتدريس  ةاألساسي الركيزةلت إدارة هذه المرشحات وتبعاتها ة أو ضغط السوق أو قيم اإلنتاج المهني، شكّ ة أو األيديولوجيّ الثقافيّ 

ص عدد المرشحات واختالف مع تقلّ على اإلنترنت  ات بإمكان أي شخص إنتاج المحتوى ونشرهآلن وقد ب. اعلى أساس النقد اإلعالمّية
 النقدية.  بيةالتر عليه التي تقوم أنواعها، ينبغي تغيير األساس 

أو موضوعيتها أو  ر، بات تعليم المستخدمين التشكيك في سلطة المعرفة المنقولة إعالميا  في هذا السياق اإلنتاجي السريع التغيّ 
المالئمة والمشروعة أكانت ة الالزمة؟ ما هي أسس االنتقاد ة والسياقيّ ة المعرفة النقديّ ما هي كميّ ة من أي وقت مضى. جودتها أكثر أهميّ 

يا المعلومات ر موارد تكنولوجالتي توفّ  الكياناتة؟ كيف ترتبط هذه األسس بقيم ة و/أو اقتصاديّ ة و/أو أيديولوجيّ ة و/أو سياسيّ جماليّ 
ق أن تتطرّ  اإلعالمّية بيةالتر لإلجابة عن هذه األسئلة، على برامج أو كيف يجب أن ترتبط بها؟  اإلعالمّية بيةالتر والتي تدر س  االّتصاالتو 

تعليم ( أنه عبر تاريخ 1998ر معايير الجودة والسلطة والمقاييس. يناقش باكينغهام )والنقد، ال سيما مع تغيّ  بيةالتر إلى العالقة األشمل بين 
ة للتعليم ة أو األبويّ ل نحو الديمقراطية والمقاربة الدفاعيّ ة تحوّ ر بين المقاربة اإليجابية للتعليم كعمليّ ، اختلفت أشكال التوتّ اإلعالمّية بيةالتر 
م ر بالتحديد يخيّ غالبا  ما كان ذلك يحّجم المدرسين في مجال وسائل اإلعالم. وما زال هذا التوتّ ة اختطاط ثقافي(، و )عمليّ تمييزي  لمكع

، مع انفتاح االّتصاالتالمكتسبة حديثا  في مجال تكنولوجيا المعلومات و  بيةلتر على النقاشات المعاصرة حول االستعماالت المالئمة ل
 ة.ة والدفاعيّ قراطيّ "التمكين" المبهم على التركيبتين الديم مصطلح

 المحتوى تأليف

ي ون يكونون بشكل عام في موقع متلقّ ة. فالناس العاديّ نتاج النصوص الرمزيّ إ مسألة اإلعالمّية بيةالتر تعريفات  كلّ  تشملال 
تعليم  ذاته موضع نزاع، فإنّ  هر أنه في حين كان تعليم الناس القراءة بحدّ ظة ي  الطباعيّ  بيةالتر لها. بالفعل، إن تاريخ الرسائل وليس مرس  

ة )كينغتن، كرول، الديمقراطيّ الم نادية بة ة للطبقة الحاكمة واالتجاهات التنويريّ أكبر بين المصالح النخبويّ  الناس الكتابة كان يستدعي صراعا  
ة، على التربويّ  ةفعاليّ ال ناحية ي طرح مناإلعالمي المرئي والمسموع، ظهر صراع مواز  غالبا  ما كان وفي مجال التعليم  .(1988وروز، 

؛ هوبس، 1999غرين، -سفتوننفسهم )أاألوالد يفهمون اصطالحات المواد المنتجة مهنيا  ومزاياها إذا ما اختبروا ابتكارها ب افتراض أنّ 
التعبير عن الذات ز حقوق ، ما يعزّ "بمثابة توفير أدوات االتصال "للذين ال صوت لهمهو تأليف المحتوى  (. ورأى آخرون أن1998

ة ومفادها أن الناس ة التربويّ في ثالث حجج: الحجّ  التي تخّول البتّ ة. ومن شأن دفع عجلة السياسة أن يوضح األمور والمشاركة الثقافيّ 
ن بالمهارات عو ة حاجة متزايدة إلى الذين يتمتّ بالتوظيف ومفادها أن ثمّ قة لّ عة المتفون بشكل أفضل إلى اإلعالم عبر صنعه، والحجّ يتعرّ 

في التمثيل الذاتي وفي  ة والتي تعتبر أن للمواطنين الحقّ ة المرتبطة بالسياسات الثقافيّ قطاع المعلومات، والحجّ  اّتساعالجديدة مع  اإلعالمّية
 المشاركة الثقافية.

يها إلرسال الرسائل وتلقّ ة نفسها بات تأليف المحتوى، في جوانبه الرئيسية، أسهل من أي وقت مضى، إذ يمكن استخدام التقنيّ 
ة وكاميرات اإلنترنت التي تضع الخبرة المهنية السهلة االستعمال والكاميرات الرقميّ  وبرمجيات االبتكار الشبكيّ  بفضل برامج النشر المكتبيّ 

من خالل استخدام  بيةالتر ق بة تتعلّ رون مهارات معقدّ في متناول الجميع. هذا وقد أصبح عدد كبير من الناس منتجين للمحتوى، وهم يطوّ 
والدردشة واأللعاب وغيرها، علما  أن اآلثار االجتماعية لهذه النشاطات مثل المشاركة ورأس المال االجتماعي والثقافة  البريد اإللكترونيّ 

حديد نوع هذا المحتوى( المدنية تساهم في التشبيك بين شباب اليوم )أو إقصائهم(. في الوقت الحالي، يتطّلب تدعيم تأليف المحتوى )مع ت



الجديدة ومزيدا  من  اإلعالمّيةي واإلنتاج في البيئة تحديد العالقة بين التلقّ  من أجلمزيدا  من األبحاث  اإلعالمّية بيةالتر بواسطة برامج 
 ة.التوضيحات عن فوائد التعّلم والتعبير الثقافي والمشاركة المدنيّ 

 من مجرد مقاربة قائمة على المهارات  أكثر

باالعتماد الجديدة تقوم على المهارات وتنطبق على وسائل اإلعالم كافة ،  اإلعالمّية بيةالتر رت  حتى اآلن مقاربة ألشكال لقد طوّ 
ة التي لطالما ثّمنتها الثقافة يّ والتركيز على المهارات التفسير  لحات محايدة إعالميا . وذلك يفيد التعميم واالستمرارية التاريخيةمصطعلى 
ة تكمن ا  بالتأكيد. إال أن اإلشكاليّ طابعا  عمليّ  بيةلتر شامل ل ر السريع، يكتسي وجود تعريف إعالميّ ة تتسم بالتغيّ ة. ففي بيئة إعالميّ الغربيّ 
وتحليله وتقييمه وتأليفه مشتركة بين الكتاب والتلفزيون واإلنترنت.  االّتصاالتذلك يفترض أن تكون القدرة على النفاذ إلى محتوى  في أنّ 
ذا تبيّ  ل بيئة معلومات واتصاالت جديدة تماما ، فيجب أن يشمل ة  اإللكترونية منها، تمثّ ن في المقابل أن وسائل اإلعالم الجديدة، وبخاصّ وا 

كترونية باإلضافة إلى مهارات المستخدم. بمعنى آخر، إن التركيز حصرا  اإلل في هذه البيئة، الواجهة  التربوية  التعاطي مع المشاركة غير
إلى تعزيز ي ذلك عن غير قصد مسائل المهارة والقدرة يهمل النصّية كما يهمل التكنولوجيا التي تشّكل وسيطا  للتواصل. وبالتالي، يؤدّ على 

 . تفسر نوعي  وسائل اإلعالم المذكورةة التي ات المعرفة االجتماعيّ لعمليّ  ةة والثقافيّ إطار معرفي عالمي يتجاهل بدوره االحتماالت التاريخيّ 

ب في أن هذا النشاط يتطلّ  ح شبكة اإلنترنت. ال شكّ لوا شخصا  يقرأ كتابا  أو يشاهد التلفزيون أو يلعب لعبة كمبيوتر أو يتصفّ تخيّ 
خذ التكنولوجيا دور الوسيط فيها. وبما أن الناس ومشّفر رمزيا  تتّ ب مركّ  ة فيها نّص ب عالقة تفسيريّ أكثر من مهارة واحدة، بل يتطلّ 

تحديدها وفقا   التي يتمّ  بيةالتر ر فهما  لمختلف أشكال ، أقترح أن نطوّ االّتصاالتعة من تكنولوجيا المعلومات و مجموعة متنوّ يتفاعلون مع 
رّكز على الجمهور، ينتقل التحّول المفاهيمي من التركيز الحصري على بوسائل اإلعالم المختلفة ال بمعزل عنها. بلغة البحث المتلعالقاتها 

 والقارئ أو بين المشاهد/المستخدم المدرج والفعلي.  المشاهد إلى التركيز على التفاعل بين النّص 

 من الطباعة إلى الشاشة

. لذا، يجب النموذج الفردي الصرف المبني على المهارات لن يكون كافيا   ل فارقا ، فإنّ إذا ، عندما نزعم أن التكنولوجيا تشكّ 
مرادفة  بيةالتر فيها  تالقرون التي كان ر التكنولوجيا. على مرّ ة بتغيّ بالتعدديّ وتصبح مّتسمة   بيةالتر تتغّير عوضا  عن ذلك أن نسأل كيف 

ما  به. غير الطباعية، أمرا  بديهيا مسلّ  بيةالتر بصفتها  بيةالتر ة، اعتدنا أن نعتبر خصوصية هذا الوسيط، وبالتالي خصوصية الطباعيّ  بيةلتر ل
م أن القدرة على القراءة والكتابة افترضت ضمنا  اإلحاطة بمجموعة من األعراف التاريخية والثقافية المحددة. على سبيل المثال، ي ذكر اس

 بسيرة ذاتية أو انتماء مؤسساتي( واسم الناشر وتاريخ النشر بوضوح في مقدمة كتاب ما، األمر الذي ينطوي على دعوة لفكّ  الكاتب )مرفقا  
الرموز المتعلقة بالقيمة الثقافية والسلطة والبقاء على اطالع بأحدث المواضيع وسواها. يضاف إلى ذلك دعوة إلى تفسير منطقي من خالل 

ي ذلك التوازن بين الكلمات والصور، وتنظيم تسلسل األقسام أو الفصول، واستخدام صفحة المحتويات، والعناوين تصميم الكتاب، بما ف
 ة، وقائمة المراجع المتصلة بالموضوع والفهرس. الفرعيّ 

ّل ما تقنية وأن ج  ب من المستخدم إال حدا  أدنى من المهارة الاليوم؟ إذا اعتبر المرء أن الحاسوب ال يتطلّ  بيةالتر هي ا ، ما إذ
باالنتقال التكنولوجي مرتبطة  تكون في هذه الحالة ال  بيةالتر على الشبكة العنكبوتية، فإن  ر المحتوى المألوف أساسا  مه اإلنترنت هو توفييقدّ 

ذا اعتبر المرء أن تكنولوجيا المعلومات و تغيّ إلى الشاشة وال تمن الصفحة  من خالل دورها كوسيط، ، االّتصاالتر بفعل هذا االنتقال. وا 



ى تعزيز المهارة التقنية لتشمل فالتحديات المقبلة ستتخطّ بداية القصة فقط.  بيةلتر لل وجه المعرفة والثقافة، يكون هذا المفهوم الضّيق تبدّ 
؛ تاينر، 1995ل، ك؛ تور 1998؛ سنايدر، 2002؛ رايس، 2001م والسلطة )بوستر، بعض المفاهيم الراسخة الخاصة بالتفكير والتعلّ 

1998.) 

 ما الجديد؟

والتنظيم  ة التعالق النصيّ عمليات تحليل النصوص المتعددة الوسائط وتقنيّ مه اإلنترنت تشمل محاوالت تحديد الجديد الذي يقدّ  
وغيرها. وتتعارض هذه ليدوية ات البصرية واستخدام األعمال اوالجماليّ  ي نالالسلطوي والتواصل التزامني والتفاعل والتنوع واإلشراك الثقافي

مع األعراف التقليدية والخطية والتسلسلية والمنطقية واألعراف الخاضعة لألنظمة الحاكمة في وسائل اإلعالم المطبوعة  العناصر مجتمعة  
ن ؛ نيوهاغ2002؛ ماكميالن، 2002؛ ليفرو وليفينستون، 2002؛ فورناس وزمالؤه، 2002والمرئية والمسموعة بشكل عام )كاستلز، 

 ة التكنولوجية، فإن قراءة  دين للحتميّ " يبدون مؤيّ بيةلتر ل رة(. على الرغم من أن أنصار فكرة "األنواع المتغيّ 2001؛ بوستر، 1996ورفايلي، 
على (. بل 1999كمان، ووايقة بتأثير التكنولوجيا على المجتمع )ماكينزي ة البسيطة المتعلّ من شأنها أن تدحض االدعاءات السببيّ متأنية 

ل ران بهذا التحوّ تأثّ ت بيةالتر التكنولوجيا و  بما أنالمفترض من الحداثة إلى ما بعد الحداثة  العكس، يشير هؤالء إلى االنتقال الضمنيّ 
الحداثة  ، فمعاصروإيلوال مسألة الفارق بين األجيال لجهة فهم "لعبة" ما"-الحاصل على نطاق أوسع. على سبيل المثال، يطرح جونسون

والواضحة عن طريق التجربة والخطأ. ن عليهم تمييز القواعد السهلة ون لفهم القواعد قبل البدء باللعبة أو، في أفضل األحوال، يتعيّ مضطرّ 
ما بعد الحداثة فيتمتعون بالقدرة على التعامل مع البيئات الفوضوية المماثلة من الداخل، آتين كل حركة على حدة"  معاصروأما 
إلى حد اإلسهام في االنتقال من ثقافة الحداثة إلى ثقافة ما بعد الحداثة  ةجوهريّ  بيةالتر هل التحوالت في مجال  . إذا ،(1998:195)

 (؟2001)بوستر، 

ظهر األبحاث عاءات القائلة بالطبيعة التغييرية لإلنترنت مبالغ فيها، ال بل إنها خاطئة تماما . قد ت  االدّ  أنّ بة المضادة تفيد الحجّ  
ه جديد ا ي زعم اليوم أنّ على مدى العقود والقرون الماضية. يمكن القول إن قسما  كبيرا  ممّ  بيةالتر في المستقبل مواطن االستمرارية بين أنواع 

ما كان ينطبق ة وسواها، لطالتماما  على اإلنترنت، مثل تغاير المصادر والتنافس بين السلطات وأشكال التمثيل البصرية أو غير الخطيّ 
على المكتبات والموسوعات والكتب المدرسية، إلخ. كما أن مخاوف األهل واألساتذة لدى مراقبتهم نشاطات جيل الشباب تكاد ال تشير إلى 

كنولوجيا، ة والتة "الالتغيير" إلى األشكال الجديدة من النصيّ ة هي التبعات االجتماعية التي تعزوها نظريّ قلّ ة مع الماضي. أي قطيعة جذريّ 
 لكن يجب اإلقرار بأن الحجج التي يستخدمها كل من الفريقين غير حاسمة حتى اآلن. 

 بيةلتر لاألنواع المتغيرة 

تشمل هذه التقارير عما هو "جديد"، ضمنا  إن لم يكن صراحة ، سلسلة من التكهنات بشأن طبيعة ارتباط المستخدم باإلنترنت.  
ي الجماهير. وتحفل هذه التكهنات فإنها تذّكر أيضا  بالتحليل السيميائي والتلفزيون قبل ظهور دراسات تلقّ زة، ولئن كانت هذه التكهنات محفّ 

ل ة أخرى تتمثّ ( والتي نادرا  ما تخضع للتحقيق التجريبي. وتبرز إشكاليّ 1979باالفتراضات حول الدور التفسيري الذي يؤديه القارئ )إيكو، 
ي سات تلقّ اة والتكنولوجيا والثقافة، على عكس السنوات األولى لدر يتناول النصيّ الجديدة  اإلعالمّيةر للبيئة متطوّ  ا  إلى تحليلفي افتقارنا حاليّ 

ة على النقد األدبي أو النقد األيديولوجي أو ة والمسموعة، سواء أكانت مبنيّ الجماهير حيث كان ي عمل آنذاك بقراءة حاذقة للنصوص المرئيّ 



بين تمثيل المعرفة وتأطير  وسيطا  ة، كيف يعمل اإلنترنت د، من الناحية النصيّ ا، يجب على األبحاث اآلن أن تحدّ السيميائية، إلخ. لذ
دارة التواصل. وبالتزامن مع هذا التحليل،  على دراسة المهارات والممارسات الصاعدة الخاصة بمستخدمي  ثيجب أن تنكّب األبحاالتسلية وا 

بطريقة مجدية إلى حياتهم. ما هي الطرق المختلفة التي يعتمدها  االّتصاالتهؤالء تكنولوجيا المعلومات و  الوسائل الجديدة بينما ي دخل
وما هي الممارسات المرتبطة باستخدام اإلنترنت والبريد اإللكتروني والدردشة، إلخ.؟ وبالتالي، ما ة؟ األفراد بغية "مطالعة" الشبكة العنكبوتيّ 

ة نحو القاعدة بناء  على وسائل اإلعالم بمقاربة تنطلق من القمّ  اإلعالمّية بيةالتر التي يطّورها األفراد؟ قد يكون تحديد  بيةالتر هي أنواع 
زة من المستخدمين أنفسهم، على غرار األبحاث المتركّ  م  ة والمسموعة دليال  أوليا  مفيدا ، ولكن ينبغي أال يستبق ذلك التعلّ المطبوعة والمرئيّ 

 (. 1998مهور والتي أثبتت نجاحا  مثمرا  )ليفينستون، على الج

ذ ة فحسب، بل يجب أخنفهم هذه الوسيلة من الناحية التكنولوجيّ  الّ اعتبارها الرسالة، من الضروري أة الوسيلة بأهميّ عند تحليل  
طالبها من في المجال المرئي والمسموع إلى تحرير  اإلعالمّية بيةالتر لطالما سعت برامج ة في االعتبار أيضا . ة والسياسيّ الثقافيّ الجوانب 

م حياد التكنولوجيا، فالسؤال المفضل الذي يطرح في المسابقات هو: "التلفزيون هو نافذة على العالم. ناقش هذا القول". غير أن في وه  
مفتوحة للمشاركة  ر قناة  لمعلومات وأن اإلنترنت يوفّ تطرح أمامنا عالما  من اة د على مسامعنا أن الشبكة العنكبوتيّ الخطاب السائد حاليا  يتردّ 

المتحّيزة واألساليب  ة والتأطيراتة واالفتراضات المعياريّ ة والتفضيالت النصيّ ة. ما زال العمل المماثل لتحديد الخصائص التكنولوجيّ المجتمعيّ 
(. على الرغم من التفاؤل والحماس والطاقة 1998ربولز، في بداياته )على سبيل المثال بو ة الملتوية في التعاطي مع الشبكة العنكبوتيّ 

الت المستوحاة من المجتمع والتكنولوجيا والهادفة إلى ة مضادة تكبح التحوّ ة على وجود قوّ ة أدلّ ة المتوفرة في الوسيط بحد ذاته، ثمّ الجذريّ 
ي المحتوى إعادة فرض نماذج للمعلومات ت موفرّ . ويظهر ذلك على شبكة اإلنترنت من خالل محاوالبيةالتر إحداث خرق جذري في تاريخ 

ذلك خارج شبكة اإلنترنت من خالل محاوالت إدامة (. كما يظهر 2002المحتوى المطبوع )كاستلز،  علىسم بالتراتبية وترتكز الموثوقة تتّ 
يليس،  التحليل النقدي، سيتضح لنا ما إذا كان ضي قدما  في م(. ومع ال2001مناهج تقليدية في التعليم والتعّلم والتقويم )لوفليس وا 

سيمنحنا إدراكا  أفضل لمهمة تعزيز  ا إذا افترضنا أن اإلجابة على هذا التساؤل سلبية، فإن التحليل النقديّ "اإلنترنت نافذة على العالم"؛ أمّ 
 . اإلعالمّية بيةالتر 

 بيةلتر لأوجه االستخدام الفردية والمؤسساتية 

أيضا  أولوية منح ي، بل دمين على حساب النص والتكنولوجياعلى المهارات بالتركيز على المستخ ةالمبني بيةالتر ال يكتفي تعريف  
ة أو "مهارة" جامدة يوما  سمة  شخصيّ تكن ولم ت ليس بيةالتر ن "يرى أة. غير أن هارتلي لقدرات الفرد على حساب ترتيبات المجتمع المعرفيّ 

م والتنظيم االجتماعي، وكسالح كأداة للتحكّ  اة ويمكن استخدامهة وسياسيّ أبعادا  إيديولوجيّ  بيةتر ل. بل إن لإيديولوجيا  "يكتسبها" األفراد..
 ا، فما هي أوجه استخدامهاغاية بحد ذاته بيةالتر تكن لم (. إن 136: 2002مي في ظل الصراع من أجل التحرر أيضا  )هارتلي، تقدّ 

المواقف ة على إدارة هذه األوجه؟ وأي نوع من ة والتجاريّ ة والتربويّ والحكوميّ  اإلعالمّيةة إذا ؟ كيف تعمل الهيئات ة والمؤسساتيّ المجتمعيّ 
حدة ة بالنسبة إلينا في المملكة المتّ (؟ ت عتبر هذه األسئلة ملحّ 2002تطوير السياسات )ستيرن،  في ظلّ ة يجب أن تعتمدها األكاديميا النقديّ 

 بيةالتر تقضي "بتعزيز ة غير مسبوقة ة أداة قانونيّ د من بين اإلجراءات التنظيميّ يحدّ  2003للعام  الحاليّ  االّتصاالتنون إن مشروع قا إذ  
الم  يمكن ويجب أن يشير". فما معاإلعالمّية  ؟ نى ذلك وا 



اطنية ووسيلة رئيسية، ال بل حقا ، أكثر فأكثر جزءا  من المو  اإلعالمّية بيةالتر ت تخولنا عصر مجتمع المعلومات، هل بامع د 
، في األصل، وسيلة لبلوغ المثل العليا القائمة على تحقيق الذات والتعبير بيةالتر  يشارك المواطنون من خالله في المجتمع؟ أو هل إنّ 

ثقافية واالقتصادية التنافسية البهدف بلوغ المزايا  اإلعالمّية بيةالتر الثقافي واإلبداع الجمالي؟ هل سيجري إخضاع هذه األهداف الستخدام 
حدة على ، وذلك في المملكة المتّ اإلعالمّية بيةالتر ر بمقدار اعتبا يبدو ذلك معقوال  سم بالعولمة؟ مجتمع معلومات يتّ  الضرورية في ظلّ 

القاعدة عبر نقل المسؤولية عن األقل، جزءا  من حزمة تدابير تهدف إلى الحد من اإلجراءات التنظيمية القائمة على مقاربة القمة نحو 
ن مة، كجزء استخدام اإلعالم من الدولة إلى األفراد، وهي خطوة يمكن تفسيرها على أنها "تمكينية" أو، إذا ما اعتمدنا مقاربة  أكثر نقديّ 

هذه األهداف االقتصادية  لعل(. 1991انتقال مبني على فكر الفيلسوف الفرنسي فوكو من الحكومة المركزية إلى الحوكمة الفردية )فوكو، 
توسيعها في  األهداف البحثية التي تمّ  من بين إن لدى النخبة الثقافية القائمة.بة للخالفات ضها إعادة إنتاج المعايير والقيم المسبّ أيضا  تقوّ 

المألوفة إلى تلك الجديدة. ومن المثير وخلق المحتوى من وسائل اإلعالم  هذه الدراسة، توسيع إدراكنا لمسائل النفاذ والتحليل والتقويم النقديّ 
إن وضع هذين العنصرين هما األهم على جدول األعمال الديمقراطي. لالهتمام أن العنصرين المذكورين آخرا  هما األكثر إثارة للجدل لكنّ 

ي فحسب، ولكن أيضا  في موقع هو الوسيلة الوحيدة التي تضع األفراد ليس في موقع االنتقاء والتلقّ  اإلعالمّية بيةالتر في صلب تعريف 
 ذلك يمنحهم ليس صفة المستهلك بل المواطن أيضا .  المشاركة والنقد، أي أنّ 

 خاتمة 

ة بين مسارات ثالثة ة وثقافيّ كناية عن العالقة الخاضعة لظروف تاريخيّ  يه بيةالتر دافعت هذه الدراسة عن الطرح القائل إن  
نشر المهارات وهذه المسارات هي: أوال ، التمثيل الرمزي والمادي للمعرفة والثقافة والقيم؛ ثانيا ، يعتمد كل منها في كفايته على اآلخر. 

م إلى طبقات متعددة؛ ثالثا ، اإلدارة المؤسساتية وال سيما إدارة الدولة للسلطة التي يمنحها النفاذ والقدرات التفسيرية في مجتمع مقسّ 
لتشمل وسائل اإلعالم الجديدة، نالحظ أن المسار األول، أي  بيةالتر . ومع تطويرنا مفاهيم لعين إعالميا ""للمطّ واالستخدام المهاراتي للمعرفة 

لى حين توف  التمثيل، قلّ  ر معلومات صلبة عن وسائل اإلعالم التي يمكن أن ي عتبر األفراد ملمين بها، ما يستحوذ اهتمام البحث األكاديمي. وا 
طبيعة معرفة هؤالء األشخاص أو أوجه استخدامهم هذه المعرفة. أما المسار الثاني، أي المهارات التفسيرية، فال يسعنا قول الكثير بشأن 

فهما  اإلعالمّية بيةالتر  تي الجماهير على مستويين مختلفين. أوال ، لقد طّور عن القارئية وعن تلقّ  ةفأمامه الكثير ليكتسبه من التقاليد الراسخ
وسائل اإلعالم على ق بعد على الرغم من أن هذه المهارات لم تطبّ  اإلعالمّيةرموز النصوص  ة المستخدمة لفكّ معقدا  للمهارات الفرديّ 

على أن تشمل هذه الرؤية المسائل  الجديدة. ثانيا ، طّورت األبحاث المتركزة على الجمهور رؤية تفاعلية للعالقة بين القارئ والنّص 
بل مجرد ميزة خاصة بالمستخدم  اعلى أنه بيةالتر الجديدة. واستطرادا ، ال يمكن فهم  االّتصاالتومات و ظل تكنولوجيا المعلالتكنولوجية في 

عاء بين التكنولوجيا والمستخدم. هذا وقد أظهر هذا البحث، ردا  على االدّ  ارتباط تفاعليّ  ةعلى الوسيط ووليد ةدمعتم   ايجب االعتبار أنه
بوسائل اإلعالم الجديدة وبخاصة   ةالمرتبط بيةالتر ، أن االّتصاالتباالنتشار الواسع لتكنولوجيا المعلومات و  ةمرتبط بيةالتر القائل إن 

ة طبوعة والمرئيّ مملحوظا  عما هو عليه في ما يتعلق بوسائل اإلعالم ال اختالفا  تختلف اإلنترنت، وبحسب ما أشارت إليه الدراسات، 
 والمسموعة. 

ما في ظل استخدام ، وال سيّ بيةلتر لإلى مقاربة أكثر نقدية دعو يف، بيةلتر أي أوجه االستخدام المؤسساتية لأما المسار الثالث،  
 بيةالتر تضع أنصار  والسلطةالدراسات األكاديمية مرجعا  عند وضع السياسات. لكّن األهم من ذلك هو أن العالقة بين النصية والكفاءة 



أمرا  نخبويا  ومثيرا  للشقاق ومصدرا  لعدم المساواة.  بيةالتر كوسيلة لنشر الديمقراطية ولتمكين األشخاص العاديين، في مواجهة مع من يعتبر 
لموقف التنويري اات في صراع قائم منذ فترة طويلة بين الموقف النقدي و مية سوى آخر المحطّ ليست المخاوف الحالية بشأن الفجوة الرق

على  القائمفي القرن الحادي والعشرين  االّتصاالتا  بأن نتيجة الصراع ستؤثر في هوية من يملك القدرة على االستفادة من المعلومات و علم
 التكنولوجيا. 

 (انظر النسخة االنجليزية للمراجع)
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