
1 
 

 حالة التربية اإلعالمية
 1جايمس بوترو. 

 
بشكل جمهور إلى ناشطين في قضايا المواطن مربين و  من – هاختالف مستخدمييختلف مدلول مصطلح التربية اإلعالمية ب

ية. وتقدم التربية اإلعالم عام. يراجع هذا المقال مختلف التعريفات ويقدم ملخصًا عن القواسم المشتركة التي تتشاطرها معظم تعريفات
في تصميم المنهج الدراسي ضمن المؤسسة إشكالية باعتبارها في السابق  التربية اإلعالمية مقاربةما كانت عليه المراجعة لمحة عامة ع

  من الههل والباحثين.تدخ الً  كيف اعتُبرت التعليمية، ومن ثم  
 

شعبية ال تقتصر على الباحثين في مجال اإلعالم بل تتعداها إلى أوساط بالتربية اإلعالمية، وهي موضوع جديد نسبيًا،  حظىت 
ك هم. فإذا أجرينا بحثًا عبر محر  أطفالض لها سين والناشطين في قضايا المستهلك والههل المعنيين بالمخاطر اإلعالمية التي يتعر  المدر  

ذا استخدمنا الكلمة الرئيسية نفسها في بحث أضيق  765البحث "غوغل" عن "التربية اإلعالمية" ككلمة رئيسية، حصلنا على  ألف نتيجة. وا 
مقال. وقد وضع هذه  18700ك "غوغل سكوالر"، حصلنا على عدد كبير من المقاالت الهكاديمية التي يتجاوز عددها نطاقًا على محر  

 المقاالت باحثون ومواطنون من جميع أنحاء العالم تقريبًا. وُنشرت غالبية هذه الهبحاث خالل العقود الثالثة الهخيرة. ومع تغي ر وسائل
قنوات البث، انجذب المزيد  بين (convergence) وظاهرة التقاربن الماضيين بفضل رقمنة المعلومات الجماهيري خالل العقدي االتصال

 من الباحثين إلى هذا الموضوع.
لى الذي تشهده الهبحاث الكبير إلى النمو  نظراً مراجعة الهفكار المطروحة  من الصعب  التربية  فيع خلفيات الباحثين تنو  وا 
ثالث مسائل عامة، هي التعريفات والمناهج الدراسية فيرك ز على الذي يتناول حالة الدراسات هذا المقال أما . هماهتماماتتباين و  اإلعالمية

يتباين في استقطابه كما إجابات نهائية.  الحجج الرامية إلى بلوغ طرح علىه أكثر من الهسئلةعلى طرح  يصب  تركيزه، كما تدخ التالو 
 . الفضلى والمقاربات المختلفة أكثر من التقائه على تعريف واحد أو مجموعة من الممارساتللكثير من المواضيع الفرعية 

 
 التعريفات

الع تنوع التفسيرات مربكًا للباحثين. )لالط   يكون لذا قدب من الهفكار، خليط كبير ومرك  على أبحاث التربية اإلعالمية  تنطوي
 رها كمفهوم ذي بنية  من يكتب عن التربية اإلعالمية يؤط   (. إذ يبدو أن كل  1دول على نموذج عن هذه التعريفات المختلفة، راجع الج

-ثقافية أساسية )ألفارادو وبويد ه يجب اعتبار التربية اإلعالمية بصورة أولية مسألةً ويرى بعض الباحثين أن  مختلفة من العناصر التعريفية. 
( أو اقتراحات لألهل )دي 1974معلمي المدارس االبتدائية )هوك وبوغارت، الخاصة بمن الهدوات التربوية  أو مجموعةً  (،1992باريت، 

 اً (، أو موضوع1971ة على تفكير الفيلسوف الكندي ماكلوهان )غوردون، نات مبني  (، أو تكه  1983؛ كيلي، 1996غايتانو وباندر، 
ق بعلم اإلناسة (، أو متعل  1986(، أو معرفي )سيناترا، 1994)ميساريس،  (فيزيولوجي) عن تقليد وظائفي اً ناشئ أكاديمياً  تساؤلياً 

كاسيمر -واحدة، مثل الثقافة الهميركية )مانلي على ثقافة   أساسي  ز بعض الباحثين بشكل (. ويرك  1981)أنثروبولوجي( )سكريبنر وكول، 
والثقافة التشيلية )فرير، (، 1985مان، ؛ ماستر 1990(، والثقافة البريطانية )باكينغهام، 1981؛ بلوغوفت وآندرسون، 1987ولوك، 
(، 2003؛ فون فايليتزين وكارلسون، 1996؛ شونيمان، 1971؛ ماديسون، 1991(، أو عدد من البلدان و/أو الثقافات )براون، 1985

ي فسير النص  (. كما ُعرِّفت التربية اإلعالمية بأنها مصطلح ينطبق على دراسات الت2008)لوبيز،  معي نةثقافة  تكوينوحتى على 
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(. 1998(، والجمهور )باكنغهام، 1998(، والسياق والهيديولوجية )لويس وجالي، 1998 ؛ زيتل1998؛ ميروفيتز، 1998هام، )باكنغ
 (. 1994كذلك ُيستخدم المصطلح مرادفًا للتثقيف اإلعالمي أو جزءًا منه )شول ودانسكي، 

، حاول "مؤتمر القيادة الوطني للتربية اإلعالمية" وضع 1992ففي عام  دت محاوالت وضع تعريف دقيق للتربية اإلعالمية.تعد   
يصالها بعدد من الهشكال موح   تعريف   " )أوفدرهايد، المتنو عةد للتربية اإلعالمية باعتبارها "القدرة على النفاذ إلى الرسائل وتحليلها وتقييمها وا 
الهعضاء المهتمين  (National Communication Association) (. وبعد أعوام عدة، دعت الجمعية اإلعالمية الوطنية1993

كيف تؤث ر لع إعالميًا هو "من يفهم رأى هؤالء أن تعريف الشخص المط  فخذ شكل المهارة التواصلية. يت  بالتربية اإلعالمية إلى وضع تعريف 
. غير ملحوظة وعميقة في الوقت نفسه المعاني وتشاركها في مجتمع معاصر بطرق تكوينالكلمات والصور والهصوات في طريقة 

 "القدرات لتحديد قيمة استخدام وسائل اإلعالم والرسائل اإلعالمية وأهميته ومعناه هو من يملك الشخص المط لع إعالمياً و 
(www.natcom.org لكن أيًا من هذه التعريفات لم .)اشتكى زيتل من أن "وفرة المقاالت والكتب 1998، ففي العام يحَظ باإلجماع ،

"ما هي والمواد الدراسية والمعلومات على اإلنترنت التي تتناول التربية اإلعالمية يبدو أنها ال تساهم كثيرًا في اإلجابة عن السؤال اآلتي: 
الباحثين في إضافة أفكار  نظرًا الستمرارما زال غائبًا  ماعاإلجيبدو أن ف، 2010في العام  أما(. 81، ص. 1998التربية اإلعالمية؟" )

سؤال "ما صعوبات في اإلجابة عن وما زال هؤالء يواجهون . بهم الخاصة تعريفاتالمنها أثناء وضعهم  إلى تعريفات أخرى أو حذف أفكار  
المسائل الموجودة استنادًا إلى  المتعددةالتعريفات  تحليل ناباستطاعت، توافقي اإلجماع على تعريفلذا، ونظرًا لتعذ ر  هي التربية اإلعالمية؟"

 تحديد الموضوعات المشتركة.بهدف الرئيسية 
 

 1الجدول 
 نموذج لتعريفات التربية اإلعالمية

 الباحثون
القدرة على استحداث معنى شخصي من الرموز المرئية واللفظية التي  هي التربية اإلعالمية أن (، يمكن اعتبار2001) وهام بحسب آدمز
رموز معلومات  لطالب إلى مجرد فك  لالرقمية. وهي تتعدى كونها دعوة  واإلعالنات ووسائل اإلعالمكل يوم من التلفزيون اها تلق  ن

وسائل اإلعالم  وسط ثقافةوا بالتفكير النقدي وأن يكونوا قادرين على الفهم واإلنتاج يجب على هؤالء الطالب أن يتحل  ، بل معينة
 (.33التي تحيط بهم" )ص. 

(، "التربية اإلعالمية هي جمع المعلومات وتفسيرها واختبارها وتطبيقها بمهارة من أجل القيام بعمل هادف بغض 1981بحسب آندرسون )
 (.22)ص.  النظر عن الوسيلة أو طريقة العرض"

[، التربية اإلعالمية هي "بصورة أولية أمر يقوم به الهشخاص. 6-5، ص. 2002( ]كما ورد في ماكي، 1998بحسب بارتون وهاملتون )
تواجد في المساحة الواقعة بين التفكير والنص. فالتربية ال تتواجد في أذهان الهشخاص فحسب، على اعتبار أنها نشاط ي هي

تحليلها. إنما التربية، شأنها شأن  يها كنصوص يتم  مها، وال تتواجد على الورق، حيث يتم تلق  تعل   الواجبمجموعة من المهارات 
 (.3كل نشاط بشري، هي في الهساس اجتماعية، وتتواجد في التفاعل بين الهشخاص" )ص. 

ي2001بحسب هوبز ) (. وهذا التعريف 7صالها بأشكال مختلفة" )ص. (، "التربية هي القدرة على النفاذ إلى الرسائل وتحليلها وتقييمها وا 
المشاكل ضمن فرق تعاونية، وبدائل  م متمحور حول الطالب، وحل  ، وتعل  التساؤل إلىيفترض الخصائص اآلتية: تعليم مرتكز 

 ، ومنهج دراسي متكامل. المقياسيةلالختبارات 
 (The National Leadership Conference on Media Literacy) بحسب مؤتمر القيادة الوطني حول التربية اإلعالمية

يصالها بأشكال (، xx، ص. 1993)أوفدرهايد،  التربية اإلعالمية هي "القدرة على النفاذ إلى الرسائل وتحليلها وتقييمها وا 
 مختلفة". 

عتبر ممارسة سياسية ن تُ بيداغوجيا نقدية ويجب بالتالي "أ(، يجب وضع مفهوم التربية اإلعالمية ضمن 1995بحسب شول ودانسكي )

http://www.natcom.org/
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 (.17واجتماعية وثقافية" )ص. 
ليسيري ) للمؤل فْينبحسب ما جاء في قاموس التربية اإلعالمية  (، التربية اإلعالمية "هي مهارة تفكير نقدي تمك ن 1997سيلفربليت وا 

تطوير أحكام مستقلة عن المحتوى من و الجماهيري  االتصالاها عبر وسائل الجماهير من تفكيك رموز المعلومات التي تتلق  
 (.48اإلعالمي" )ص. 

 
 العمل من المواطنين مجموعات

: التشجيع على التفكير النقدي والتعبير الحر، (Action Coalition for Media Education) تحالف العمل من أجل التربية اإلعالمية
الناشطة في المجتمع. ودراسة نظام الشركات اإلعالمية، وتشكيل مصدر وحي للمشاركة 

(www.admecoalition.org/about.html ) 
النقدي، والتعلم، وبناء  التساؤل: (Alliance for Media Literate America) اإلعالمية في أميركا ةالتحالف من أجل تعزيز التربي

لقاء اللوم عليها. )  (www.amlainfo.orgالمهارات بداًل من توبيخ وسائل اإلعالم وا 
سريعة : بداًل من السماح لوسائل اإلعالم بالترويج للحلول ال(American Psychiatric Association) الجمعية الهميركية للطب النفسي

ب الصبر والتفاوض. ، يجب تدريس مهارات فض النزاعات التي تتطل  نطوي على العنفتغير القابلة للنقض والتي 
(www.psych.org/public_infor/media_violence/cfm) 

: هي "إطار للنفاذ إلى وسائل اإلعالم وتحليلها وتقييمها واستحداثها. وهي (Center for Media Literacy) مركز التربية اإلعالمية
مهارات التفكير النقدي واإلنتاج بشكل يتيح التفاعل الكامل مع الثقافة اإلعالمية للقرن الحادي والعشرين". وهي أيضًا لتطوير 

م المطبوعة واإللكترونية، باإلضافة إلى النفاذ إلى الصور والكلمات أشكال وسائل اإلعال جميع"القدرة على التواصل بكفاءة في 
الجماهيري المعاصرة وفهمها وتحليلها  االتصالل ثقافة وسائل رة التي تشك  والهصوات المؤث  

 (www.medialit.org/pd_services.html#crash_course)وتقييمها".
تنمية مهارات المشاهدة النقدية لدى المشاهدين الشباب.  تتيح: التربية اإلعالمية هي طريقة Children Nowمنظمة 

(www.childrennow.org/television/tv%2Das%2Da%2Dtool.htm) 
: هي كيفية التفكير بصورة نقدية حيال التلفزيون واإلعالن. (Citizens for Media Literacy) مواطنون من أجل التربية اإلعالمية

(www.main.nc.us/cml/) 
 Coalition for Quality Children’s Media (KIDS) ئل إعالم نوعية موجهة لألطفال )الهطفال أواًل(التحالف من أجل وسا
FIRST!))  والثفافية والجنسانية والمتعلقة باإلعاقة ز التفكير واإلبداع والتي تكسر الحواجز العرقية: تحديد البرامج التي تحف ،

 (www.kidsfirst.org/kidsfirst/html/whatcq.htm). التقنية والفنيةب أفضل المعايير نتج بحسالبرامج التي تُ و 
 معلومات وترفيهاً  تتضم ن: مهارات تفكير نقدي "لقراءة" جميع الرسائل التي (Media Awareness Network) شبكة الوعي اإلعالمي
 (awareness.ca/eng-www.mediaًا لديهم كل يوم. )وتلقى رواج

: الهدوات والمفردات الضرورية إلعادة النظر في الصور اإلعالمية (Media Education Foundation) جمعية التثقيف اإلعالمي
 ( www.mediaed.org/index_htmlوالسياسية واالقتصادية والثقافية. )وتأثيرها في كيفية تفكيرنا حيال عوالمنا الشخصية 

مواجهة الصور النمطية المؤذية وغيرها من الصور المنحازة الشائعة في وسائل اإلعالم. : Media Watchمنظمة 
(www.mediawatch.com/) 

كيفية تأثير الكلمات والصور  لع إعالمياً فهم الشخص المط  : يَ (National Communication Association) جمعية التواصل الوطنية
والهصوات في طريقة استحداث المعاني وتشاركها في المجتمع المعاصر بطرق غير ملحوظة وعميقة في الوقت نفسه. ويمتلك 

تحديد قيمة استخدام وسائل اإلعالم والرسائل اإلعالمية وأهميته ومعناه. الالزمة لالشخص المط لع إعالميًا القدرات 

http://www.admecoalition.org/about.html
http://www.amlainfo.org/
http://www.psych.org/public_infor/media_violence/cfm
http://www.medialit.org/pd_services.html#crash_course
http://www.childrennow.org/television/tv-as-a-tool.htm
http://www.main.nc.us/cml/
http://www.kidsfirst.org/kidsfirst/html/whatcq.htm
http://www.media-awareness.ca/eng
http://www.mediaed.org/index_html
http://www.mediawatch.com/
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)12/standards.pdf-www.natcom.org/instruction/k( 
: القدرة على النفاذ إلى الرسائل (National Leadership Conference on Media) اإلعالممؤتمر القيادة الوطني حول وسائل 

يصالها. )أوفدرهايد، ومتنوعة بمجموعة واسعة   (. 1993من أشكال التربية وتحليلها وتقييمها وا 
ضمن سياق  –: القدرة على االختيار والفهم (The National Telemedia Council) المذاعةالمجلس الوطني لوسائل اإلعالم 

والتشكيك، والتقييم، واالستحداث و/أو اإلنتاج واالستجابة المدروسة  - واإلنتاج والقطاعالمحتوى، والشكل/الهسلوب، والوقع، 
. وكذلك القدرة (1، ص. 1995)كونسيدين، ر. على التفك   المشاهدة الواعية والحكم المبني  لوسائل اإلعالم التي نستهلكها. هي 

على الوصول إلى المعلومات وتحليلها وتقييمها واستحداثها بأشكال متنوعة من وسائل اإلعالم المطبوعة وغير المطبوعة. 
)www.danenet.wicip.org/ntc/NTC.HTM( 

: "القدرة على الوصول إلى الرسائل وتحليلها (New Mexico Media Literacy Project) ة في نيو مكسيكوالتربية اإلعالميمشروع 
  )www.nmmlp.org/nmmlp.htm((. 113، ص. 1996عالم )مودي، اإلوسائل مختلف وتقييمها واستحداثها في 
دف فهم هلرسالة اإلعالمية ب: القدرة على التقييم النقدي ل(Northwest Media Literacy Project) مشروع نورثويست للتربية اإلعالمية

وقعها علينا وعلى جماعاتنا ومجتمعنا وكوكبنا. كما أنها حركة تهدف إلى نشر الوعي بوسائل اإلعالم وتأثيرها. 
)ink.org/aboutML.htmwww.mediath( 

: "أواًل، تحديد كيفية تأثير الرسائل اإلعالمية (Office of National Drug Control Policy) مكتب السياسة الوطنية لمراقبة المخدرات
يارات باتخاذ خحماية الذات من الرسائل التي تعنى بالمخدرات أو  وتعزيزعلينا )مثاًل، تطوير مفردات لتحديد تقنيات التالعب، 

المطروح في وسائل اإلعالم(؛ وثانيًا، تطوير التفكير النقدي )مثاًل الدقة والموثوقية( وتحفيز تقدير  سلبية عند اختيار نمط الحياة
 اءة(.الذات )مثاًل، اإلبداع في إنتاج رسائل مرضية وبن  

)www.nytimes.com/learning/teachers/NIE/medialiteracy/intro.pdf( 
 

 المسائل الرئيسية 
الحديث عن التربية  في إطارأسئلة رئيسية. أولها: ما هي وسائل اإلعالم؟  ةالتربية اإلعالمية ثالث فييواجه الباحثون 

على وسيلة إعالمية واحدة )مثل التلفزيون  يركز بعض الباحثينف. المقصودة من ذلك ن علينا تحديد أي وسائل اإلعالم هي، يتعي  اإلعالمية
أو الحاسوب( وبعضهم اآلخر على نوع من وسائل اإلعالم )المطبوعة أو التصويرية(، بينما يعتمد آخرون مفاهيم عامة جدًا فيشملون 

؛ 1971ع )ماديسون، اإلعالم المطبو بصورة أولية جميع أشكال تبادل المعلومات. ويعتبر بعض الباحثين أن التربية اإلعالمية هي 
(، واإلعالم المرئي للصور الجامدة والمتحركة )ميساريس، 1990(، والتلفزيون )غودوين ووانل، 1986؛ سيناترا، 1981سكريبنر وكول، 

أ(، ووسائل  1993(، والوسائط المتعددة )باكينغهام، 1997؛ غاردينر، 2001(، والحواسيب )آدمز وهام، 1994؛ ميتالينوس، 1994
؛ نيو لندن غروب، 1998(، وجميع التكنولوجيات التي توصل المعلومات )هوبز، 1998؛ تاينر، 2010م الرقمية )هارتلي، اإلعال
الجماهيري غير ذات أهمية  االتصالالهخير، أصبحت الفروقات بين وسائل (. وفي العقد 1995؛ سيلفربالت، 2010؛ بوتر، 1996
؛ نايار، 2006)جنكينز،  الجماهيري كافةً  االتصالبين وسائل  (convergence) لتقارب اإلعالمي، وذلك نتيجة ابالنقاط المشتركةمقارنًة 
 ضرورة أن تشمل التربية اإلعالمية جميع أشكال وسائل اإلعالم. بمتزايدًا  (. لذلك، نشهد وعياً 2010

رة من الهفكار، بعضها يرى التربية اإلعالمية أما السؤال الثاني فهو: ما المقصود بالتربية اإلعالمية؟ مجددًا، هناك مجموعة كبي
؛ ماكي، 1998؛ براون، 1981؛ آندرسون، 1999وهاغود،  ،ومون ،؛ آلفرمان2001من منظار تنمية المهارات )آدامز وهام،  أوالً 

يركز باحثون آخرون على بناء  ، في حين(1999وفينان،  ،وفيري ،؛ سيلفربالت1995؛ شول ودنسكي، 1998؛ ميساريس، 2007
قسم آخر من الباحثين التربية اإلعالمية نشاطًا  ويعتبر(. 1998؛ زيتل، 1995؛ سيلفربالت، 1982؛ باتيسون، 1998المعرفة )ميرويتز، 
واسعة جدًا  لباحثين مقاربةً (. ويعتمد بعض ا1995ودنسكي،  ة سياسية واجتماعية وثقافية )شول( أو ممارس1998)بارتون وهاملتون، 

http://www.natcom.org/instruction/k-12/standards.pdf
http://www.danenet.wicip.org/ntc/NTC.HTM
http://www.nmmlp.org/nmmlp.htm
http://www.mediathink.org/aboutML.htm
http://www.nytimes.com/learning/teachers/NIE/medialiteracy/intro.pdf
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؛ 1996؛ هوبز، 1997ب تطوير المهارات وبناء المعرفة على حد سواء )بازلغيت، يكتبون عن التربية اإلعالمية باعتبارها نشاطًا يتطل  ف
 (.2004بوتر، 

ي تساهم في ارف التد المهارات المهمة ومجموعات المعحد  التي تعلى ذلك، يعرض الباحثون مجموعة متنوعة من اآلراء  عالوةً 
(، رغم أن 1997؛ سيلفربالت وأليسيري، 2001المهارة الهكثر تواترًا )راجع آدمز وهام،  التفكير النقدي عتبريُ التربية اإلعالمية. و تعزيز 

ل الهفراد من العمليات الذهنية التي  ةدغير محد   يقصد منها مجموعة فضفاضةهذا المصطلح يبدو مستخدمًا كفكرة  في  التشكيكتخو 
على سبيل المثال، يدعو لوبيز فنادرة.  تبقى دة وأنواع المعرفة ولو أنهاالمهارات المحد   الشروحات عنبعض  وتتوف رالرسائل اإلعالمية. 

ة مجموع إلىيستند  نظرياً  ( مخططاً 2010، 2004م بوتر )( إلى نقل النشاط الذهني من الدماغ الهيسر إلى الدماغ الهيمن. ويقد  2008)
وخمس مجموعات من الهياكل المعرفية  (والتلخيصواالستنتاج والتوليف  واالستقراءدة )التحليل والتقييم والتجميع من سبع مهارات محد  

 اإلعالمية والمحتوى اإلعالمي والقطاعات اإلعالمية والعالم الفعلي والذات(.  تأثيرات)ال
إلى هذا  اقو م الكت اب الذين تطر  معظ يرى ؟اة من التربية اإلعالميةالمتوخ  ماذا يجب أن تكون الغاية أما السؤال الثالث فهو: 

ة عليهم ن الغاية هي تحسين حياة الهفراد بطريقة ما، تكون عادة بمنحهم المزيد من السيطرة على كيفية تأثير الرسائل اإلعالميأالموضوع 
(. كما يتحدث الكثيرون عن غاية التربية 1999؛ رافرتي، 1998؛ لويس وجالي، 1996أ؛ هوبز،  1993؛ باكينغهام، 1983)آندرسون، 

(، بينما 1998، 1997، 1985ب؛ ماسترمان،  1993؛ باكنغهام، 1998؛ براون، 1997اإلعالمية في المنهج التعليمي )أوفدرهايد، 
. (1998؛ لويس وجالي، 1998م، ؛ باكنغها1983حراك االجتماعي )آندرسون، يعتبر البعض اآلخر أن للتربية اإلعالمية غاية في ال

 (. 2009، 2004ولتحليل أكثر شمواًل عن جملة الهفكار الواردة في التعريفات، راجع بوتر )
على قيام الباحثين بتحديد  ما نجد دليالً قل  فل بعضها البعض اآلخر، طروحة تكم  تجدر اإلشارة إلى أن معظم الهفكار الم

عامًا للكثير من الهفكار  عامًا على بعض الهفكار الجوهرية وقبوالً  لهفضل. ويبدو أن هناك اتفاقاً لت إلى التعريف االمجموعات التي توص  
يركز عليه في تعريف معي ن.  بالنسبة إلى الباحث وفقًا لما يختار أن للتقصيأن االختالفات بين التعريفات تبدو أكثر قابلية  بحيثالثانوية، 

أخذ الرسائل يؤيدون عدم التربية اإلعالمية طريقة للتعامل مع الرسائل التلفزيونية يعتبرون فعلى سبيل المثال، ال يبدو أن الباحثين الذين 
ين الذين يركزون على أهمية اإلعالمية الهخرى في االعتبار، ولكنهم ببساطة يختارون حصر تركيز كتاباتهم بالتلفزيون. كذلك، فإن الباحث

يكتفون تطوير المهارات وال يتناولون أهمية المعرفة بشكل كبير ال يعتبرون أن اكتساب المعرفة غير مرتبط بالتربية اإلعالمية، ولكنهم 
 على أهمية المهارات. بالتركيز 

 
 الموضوعات المشتركة

، علمًا في ما يكتب عن التربية اإلعالميةعام  بإجماعوضوعات مشتركة تحظى نظرًا إلى الطبيعة التكاملية لألفكار، يمكن تحديد أربعة م
 على أي من المواضيع الهخرى. اإلجماع ال يعوق لى أحد هذه الموضوعات الهربعةعأن اإلجماع 

فإن ، في المقابلالسلبية المحتملة على الهفراد.  تأثيراتالجماهيري القدرة على إحداث مجموعة واسعة من ال االتصاللوسائل  .1
 اإليجابية.  تأثيراتوسائل اإلعالم توفر أيضًا مجموعة محتملة من ال

السلبية المحتملة. أما الهدف من تعزيز  تأثيراتإن الهدف من التربية اإلعالمية هو مساعدة الهشخاص على حماية أنفسهم من ال .2
ثير المتواصل الذي تحدثه وسائل أاص، ال سيما التمن السيطرة على التأثيرات في حياة الهشخ المزيد االطالع اإلعالمي فهو اكتساب

الهفراد. ولكن يبدو في  اً عميق اً الجماهيري. وال يعني ذلك القول إن جميع باحثي التربية اإلعالمية يعتقدون أن لوسائل اإلعالم تأثير  االتصال
إلى الطبيعة الواسعة االنتشار لوسائل  تبار، نظراً أخذ التأثيرات اإلعالمية الضعيفة وغير الملحوظة بعين االععلى أهمية  إجماعاً أن هناك 

 حياتهم. مسيرة  مختلف أشكال وسائل اإلعالم مرتفعة لدى الجميع خالللاإلعالم في ثقافتنا حيث معدالت التعرض 
مجموعة من يهم. إذ تفضل وهناك بعض االختالف بين الباحثين بشأن طريقة مساعدة الهشخاص على تعزيز التربية اإلعالمية لد

لتصميم  يليهاتجاه الرسائل اإلعالمية  ةدضعف محد   نقطةفة يتم فيها تحديد مقاربة تدريبية مستهد   الباحثين ستخدم هذا مناسب. ويُ  تدخ 
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، تتبعها طرق رسائلبعض اللة لأو المضلِّ  الناقصةيد الطبيعة ن الهشخاص )الهطفال عادة( على تحدلتدريب بعض المجموعات م تدخ لال
إلى إدراج  إذ يدعون. أكثر إنسانية ر مقاربةً ْؤث  آخر من الباحثين يُ  . ويبدو أن نوعاً تدخ التالمدة لقياس فاعلية هذه معتَ لية اجتماعية عم

التأثير  وتضعمجموعة كبيرة من الهفكار التي تتناول اإلنسانية لض الهشخاص عر  تعليم التربية اإلعالمية في إطار الفنون الحرة التي تُ 
 استخدام الطرق النوعية لدراسة قيمة التربية اإلعالمية. هؤالء لسياق العمليات الثقافية الواسعة. كما يفض  في اإلعالمي 

من كل فرد،  . ويتطلب هذا العمل جهداً هذا المجالالتربية اإلعالمية، فال أحد يولد ضليعًا في  تنمية العمل على ال بد من .3
ال أحد يصل إلى نقطة التربية الكاملة.  أيضًا عملية طويلة الهمد وال تنتهي أبدًا، بمعنى أنْ  التنميةعتبر تُ الخبراء. و  توجيه منباإلضافة إلى 

ذا و ، متاحة المهارات دائماً  تنمية ففسحة الضمور. كما أن عملية اكتساب المعرفة ال تنتهي أبدًا لهن  هينتيجة فالباستمرار،  تنميتهاتم ت  لم ا 
 ر مستمر.اإلعالم وشكل رسائلها في تغي  وسائل 
معرفيًا واتجاهيًا وعاطفيًا  –ر باستمرار في الهشخاص بطرق عدة التربية اإلعالمية متعددة الهبعاد. فوسائل اإلعالم تؤث   .4

ب تعزيز ل  بشكل مباشر كأفراد أو غير مباشر من خالل أشخاص آخرين ومؤسسات وثقافات أخرى. لذلك، يتط - وفيزيولوجيًا وسلوكياً 
والجمالية  واالنفعاليةالمعرفية  الهبعاد الهربعة اآلتية: أحدالهبعاد. ويرك ز الباحثون انتباههم عادًة على  مختلففي  نمواً التربية اإلعالمية 

عد ن في بُ التحس  ر، بمعنى أنه باستطاعة كل شخص عن اآلخ من هذه الهبعاد مستقل   االعتقاد السائد أن كالً  في السابق، كانوالهخالقية. 
 البعض يتمت ععلى سبيل المثال، قد فالهبعاد الهخرى. غير أن جميع هذه الهبعاد مهمة.  على صعيدن بالضرورة واحد من دون أن يتحس  

وع الفيلم، عن ن معي نة عد المعرفي، فيمتلكون مهارات تحليلية عالية عند مشاهدة فيلم، وقد يمتلكون القدرة على سرد وقائعكبير في البُ بنمو 
كما نها المشاعر الممتعة التي يتضم   اختبار يتمك نوا من نعد العاطفي فلووجهة نظر المخرج، والموضوع الهساسي. لكنهم إذا افتقروا إلى البُ 

ع تثمين المواهب الضخمة التي يتمت   يستطيعوا نالجمالي، فل النموافتقدوا ر بالمشاعر السلبية. أما إذا التأث   ضد  تحصين أنفسهم يتمك نوا  لن
لن الهخالقي، فإنهم  النموبها الفنانون )من ممثلين ومخرجين وكتاب سيناريو ومؤلفين وموسيقيين وعمالء، إلخ(. وفي حال افتقارهم إلى 

  ن السطحية.خال  ممقاربة المعضالت التي ينطوي عليها جوهر الكثير من القصص بشكل  يستطيعوا
 

 الدراسيةالمناهج 
 
موا جملة من االقتراحات عن المكان الذي يجب فيه تعليم التربية عنى الكثير من الباحثين في التربية اإلعالمية بدور التعليم، وقد قد  يُ 

 اإلعالمية، وطريقة تعليمها، وطريقة تقييم هذا النوع من التعليم. 
م يتم إبراز الهبحاث الرئيسية التي تقد  وسعنى بدور التربية اإلعالمية ضمن المؤسسة التعليمية. د هذا القسم الهبحاث التي تُ حد  يُ 

 منهج التربية اإلعالمية. وينتهي هذا القسم بعرض لدراسات واسعة النطاق تقي م برامج التربية اإلعالمية. ومقررات لتصميم  توجيهات
 

 دور التربية اإلعالمية في التعليم 
عن هذا الموضوع ن ين الهوروبييالباحثمن تب الكثير ما الذي يجب أن يكون عليه( دور التربية اإلعالمية في التعليم؟ كَ أو ما هو )

 ،؛ جنكينز2009( والهميركيون )هوبز وجنسن، 1985، ماسترمان؛ 2003؛ باكينغهام، 1993وكولينز،  ،وبوسكومب ،)ألفارادو
 (. 1994؛ شول ودنسكي، 1998كوبي، ؛ 2006وويغل،  ،وروبيسون ،وبوروشوتما

 Screenفي مجلة  أوالً  ُنشر مقاالً  20من مقتطفات بتحرير ( 1993بالنسبة إلى التقليد الهوروبي، قام ألفارادو وزمالؤه )
Education  ُاد تلفزيون نق   م هذه المقاالت التي كتبها باحثو علوم إنسانية أوروبيون منقد  خالل سبعينات القرن الماضي وثمانيناته. ت

االهتمام على النقاشات والجداالت الرئيسية، مثل تعريفات  وترك زفي أوروبا،  تحديداً مة لمجال التربية اإلعالمية، سينما مقاربة تاريخية قي  و 
 وضع بعض المبادئ التوجيهية لمستقبل التربية اإلعالمية.  ثمالمجال، وأنواع التربية، ودور النقد، 

إدراج تعليم التربية اإلعالمية ضمن التعليم  علىم العمل في تقد   الحاصل نقصال (1998كوبي ) قارنقليد الهميركي، بالنسبة إلى الت
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بعوامل سياسية واقتصادية  مدعوماً  التباينم كوبي شرحًا مقنعًا لهذا نجاح هذا الهمر في بلدان أخرى. وقد  برسمي في الواليات المتحدة، ال
( عمل كوبي عبر إبراز الخصائص المركزية لبرامج التربية اإلعالمية مع تطورها بمرور 2009وثقافية. وحد ث هوبز وجنسن ) وتاريخية

، عالقة التربية اإلعالمية الوقت في الواليات المتحدة. وقد ما استكشافًا مذهاًل لمستقبل التربية اإلعالمية في ما يتعلق بمسألتين هما: أوالً 
 والفنون والعلوم.  واإلنسانياتنولوجيا التعليمية في المنهج المدرسي، وثانيًا، العالقة بين تعليم التربية اإلعالمية بتكامل التك

عن دور التربية اإلعالمية ضمن المؤسسات التعليمية. وما زال كتاب توصيفية وكتب بعض الباحثين بصورة توجيهية أكثر منها 
 تعزيزأهمية التربية اإلعالمية، وهو يقد م رؤية لكيفية  أسبابمقاربته طريقة ل نظراً  نموذجياً ( 1985ترمان )"تعليم وسائل اإلعالم" لماس

المدارس  إيالءعن سبب  مقنعاً  ( أخيرًا برهاناً 2006عن اإلعالم. وقدم جنكينز وزمالؤه ) تثقيفهمالتربية اإلعالمية لدى الطالب عند 
لثقافات في اع كبير توس  إلى المزيد من االهتمام لتحفيز االطالع على وسائل اإلعالم الجديدة التي أدت  الهميركية وبرامج ما بعد المدرسة

 التشاركية. كما وضعوا مجموعة من المهارات الثقافية واالجتماعية التي يحتاجها الشباب في المشهد اإلعالمي الجديد. 
 

 التوجيهات لتصميم المنهج والمقرر 
مهيمنة عما يجب أن يكون عليه منهج التربية ، فما من عالم يملك رؤية على المنهج الهفضل للتربية اإلعالميةلم يتم التوافق 

ق أهداف جميع أنواع المدارس، في جميع الصفوف، وجميع أحجام ر منهج واحد يحق  اإلعالمية. والسبب في ذلك هو أنه ال يمكن أن يتوف  
منهج حول مت جملة من االقتراحات المثيرة لالهتمام مجموعة كبيرة من الباحثين قد   لكْونالمدارس، وجميع البلدان. ولكننا محظوظون 

( أو الواليات المتحدة 2008كأستراليا )هيلي،  نالمنهج في بلد معي   وضع عض هذه االقتراحات على محاوالتبز التربية اإلعالمية. يرك  
 (.2001؛ كوبي وروبن، 2010م بعضها اآلخر معالجة شاملة )كول ويولن، (، في حين يقد  2000؛ سيمالي، 2006)كرايست، 

ية د عن التربر أو حتى تقديم عرض موح  بمساعدة المعلمين الراغبين في تطوير مقر  اآلخذة في النمو  بحاثوُتعنى بعض اله
عتبر أبحاث أخرى نظرية (، بينما تُ 2001؛ أونسورث، 2007؛ ماكي، 2007م بعض هذه الهبحاث نصائح عملية )هوبز، اإلعالمية. ويقد  

(. كما أن هناك 2009؛ تاينر، 1995ورايلي،  ،وشول ،وهامر ،؛ ماكالرن2001؛ جونسون، 2002وعلمية أكثر في مقاربتها )فريشيت، 
 (.1994؛ ميتالينوس، 2001عن النوعين )كوبي وروبين،  ن فصوالً رة تتضم  دات محر  مجل  

 
 التقييمات ودراسات الحالة 

لمختلف أوجه التربية اإلعالمية على مدى فترة زمنية طويلة أو شاملة لعدد من  معمقاً  ن بعض الدراسات الواسعة النطاق فحصاً تتضم  
ر قسم اللغة االنجليزية في إحدى المدارس الثانوية في نيو ( كيف طو  2007الجماهير والبلدان المختلفة. على سبيل المثال، وصف هوبز )

رت لي هامبشر منهجا   يصف كيف يستخدم الهطفال  فصال   14ن أحدهما ل هذا الموضوع تضم  فينجستون كتابين حو للتربية اإلعالمية. وحر 
ض لها فيهم وفي حياة الهسرة وعالقاتهم بأقرانهم )ليفينجستون وبوفيل، ر التعر  الوسيلة اإلعالمية الجديدة وكيف يؤث   أوروبياً  بلداً  12في 

في  مشاركاً  أوروبياً  بلداً  21في  باحثاً  60الشاملة التي أجراها  من دراسات التربية اإلعالمية كبيراً  ن الثاني عدداً (، في حين تضم  2001
د دراسات هذا حد  (. وتُ 2009( )ليفينجستون وهادون، EU Kids Online Projectمشروع االتحاد الهوروبي لألطفال عبر اإلنترنت )

 التعرض. هذا طرهايوالمخاطر التي ض له هؤالء البحث من يدخل إلى اإلنترنت وما يتعر  
لدراسة  ٌصم م شهراً  18مدته  ( مشروعاً 2007يصف ماكي )فين من المشاريع الواسعة النطاق. وتجدر اإلشارة إلى مشروعين آخر 

 مثل اإلعالم، مختلفة أشكالب رسائل إعالمية ُطرحت عاما من العمر( 14أعوام و 10مجموعة من الفتيان والفتيات )بين  تلق ف يةكيف
أميركيين لمدمجة. وبعد إجراء مقابالت مع اإللكترونية والفيديو وأسطوانات دي في دي والهلعاب اإللكترونية والهسطوانات اوالكتب  المطبوع

 ق فيه كيفية ابتعاد الشباب الهميركي عن وسائل اإلعالم التقليدية ذات االتجاه الواحدوث  يُ  ( كتاباً 2009واتكنز ) وضعطوال أربعة أعوام، 
ههم  استخدام عيد التفكير في فكرة اإلدمان علىللفضول يُ  مثيراً ضم ن الكتاب فصاًل تسائل اإلعالم التفاعلية الهحدث. ويإلى و  وتوج 

 اإلنترنت. 
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 تدّخالتال

اعدة دة لمساالستراتيجيات المحد   تصميم ، بمعنى أنتدخ التالالجماهيري إلى أهمية  االتصالق جزء كبير من أبحاث وسائل يتطر  
د هذا القسم الجماهيري. ويحد   االتصالض لوسائل المؤذية المحتملة الناجمة عن التعر   تأثيراتحميهم من الي، طفالال سيما الهالهشخاص، 

بة رك  الم تدخ التالرها الههل في حياتهم اليومية، و الطبيعية التي طو   تدخ التالالتربوي اإلعالمي، تليه مراجعة لألبحاث حول  تدخ لماهية ال
 . طورها الخبراء والتي اختُبرت كفاءتها مسبقاً التي 

 
 التربية اإلعالمية؟  تدّخليتألف  مم  

للدراسات الخاصة بأبحاث تلتقي ا ثالث فرضيات تستند إليها هذه الدراسات،  ذلك مهمة. يتضمن على نقاطالتربية اإلعالمية  تدخ 
 باإلضافة إلى أربع خصائص تصميم. 

واع التأثير المباشر وغير المباشر على د أن وسائل اإلعالم العامة تمارس باستمرار جميع أنالبحث المحد  تفترض الدراسات في مجال 
بشكل مباشر  –المعرفية، االتجاهية، العاطفية، الفيزيولوجية و/أو السلوكية  – تأثيراتالالتحكم بولهذا التأثير القدرة على الهفراد والمجتمع. 

مع مرور الوقت عبر تشكيل وتدعيم هياكل المعرفة  نامى تدريجياً يتكما يمكن أن لهذا التأثير أن  .ةخالل التعرض لرسالة إعالمي
التي تحصل بصورة طبيعية هي سلبية، أي أنها مؤذية  تأثيراتأن الكثير من هذه ال ثانية تعتبرفرضية  كومعتقداتها وعاداتها وتعزيزها. وهنا

ب هذه تساعد الهشخاص على تجن   تدخ الته يمكن بناء ، نفترض أن  ثالثاً اءة. بطريقة إيجابية أو بن  على الهقل غير مفيدة لهم لألفراد، أو 
أثر إعالمي سلبي  التركيز علىالتربية اإلعالمية هي  تدخ التفإن غاية على هذه الفرضيات،  السلبية في حياتهم اليومية. وبناءً  تأثيراتال

بيعية لتجنب أو إلغاء أثر سلبي ناشئ بصورة ط تدخ التاللذلك، تم تصميم . ما وقع فعالً  هته إذامحتمل وتحصين الناس ضده أو مواج
 الجماهيري. االتصالر رسائل وسائل يعن تأث أو جزئياً  ناتج كلياً 

دة ذ وهدف ومعالجة ونتيجة متوقعة محد  إن لها منف  التربية اإلعالمية بأربع خصائص تصميم، حيث  تأثيراتوتمتاز كل من دراسات 
أو أحد الوالدين )مثال  أو معلماً  باحثاً  إما . ويكون عادةتدخ لذ هو الشخص أو اآللية التي تقوم بال. والمنف  (2007بوضوح )بوتر وبايرن، 

يرون ،هويسمان  تدخ الت(، ولكن 1999ومارساي،  ،وبيترز ،وكركمار ،؛ فالكنبرغ2004؛ ناثانسون، 1983وفيشر،  ،وبرايس ،وكالين ،وا 
هو الشخص فالهدف أما (. 1990لينز وفوسون ودونرستاين، من خالل الرسائل اإلعالمية مثل الهفالم ) أيضاً  تحصلة اإلعالمية التربي

، لكن بعض طفالهم الهالتربية اإلعالمية  تدخ التراسات شيوعًا في د المستهدفة الفئات أكثرو التربية اإلعالمية.  تدخ لى الذي يتلق  
ل شك  يُ (. و 2001، باء )ريتش وبارونمين والهط  ضرورة استهداف مجموعات معينة من البالغين كالههل والمعل   دون علىالباحثين يشد  
بعض الباحثين والممارسين على تعليم المشاركين مهارات اإلنتاج  ك زعلى سبيل المثال، ير فالمعالجة. صلب وتصميمه  تدخ لمضمون ال

التي يمكنها تغيير مقاربة المشاهد (، بينما يحاول آخرون بناء مجموعة من مهارات المشاهدة النقدية 2006نرجي وغرين، ااإلعالمي )ب
الشخص  جوانبالنتيجة المتوقعة هي أن بعض ، فإن (. وأخيرا  2004؛ فاندي بيبيرغ وونر وغرونبيك، 2004ض )بوتر، خالل التعر  
لتدر كنتيجة لليجب أن تتغي   المستهدف  وانفعاالتهمالهشخاص  اتجاهاتتغيير محاولة  فكانالتربية اإلعالمية  تدخ الت أما الهدف من. خ 

هذه )راجع كانتور وويلسون،  تدخ لوجه الله تفصيالً  المراجعات السابقة وقد عرضتض اإلعالمي. الناشئة عن التعر  اتهم ومعارفهم وسلوكي  
  (.2007؛ بوتر وبايرن، 2003
 

 الطبيعية المستخدمة  تدّخالتال
 في وينف ذهاطها ويخط   تدخ التالز هذه حف  يُ أم ا من هم. أطفال بشأنلههل ا تدخ الت من الهبحاث التي توث ق نسبياً يتوف ر قسم صغير 

إذ يكون خبراء،  تدخ التالذو هذه الضروري أن يكون منف   فليس منوليس العلماء أو الباحثون. فهم الناس  الحياة اليومية للفرد المستهدف
في الغالب  تستندنفسها ال  تدخ التال. كما أن الهطفال عادةً  –ين بحماية الجهة المستهدفة مي الرعاية المعني  ة من الههل أو مقد  هؤالء عاد
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التجربة اليومية التي تفترض ما  ز علىاإلعالمية، بل ترك   تأثيراتالهبحاث الخاصة بال تتناولهادة وعي بمواضيع محد   إلىنظريات أو  إلى
بيئة الشخص بصورة طبيعية في  تحدث تدخ التظ الباحثون هذا النوع من الدراسة، يالح في. الجهة المستهدفةحماية ل مكن أن يكون مفيداً ي

، بل يتم جمعها من خالل استبيان مسح. في هذه الحالة، من قبل باحثين هذه "المالحظات" وفي بعض الهحيان، ال ُتسجل. المستهدف
 )الههل والمعلمون عادة(.التدخ ل  بالهفراد المستهدفين أنفسهم أو بمنف ذيتكون المالحظات خاصة 

 أنواعاعتبروا فيه أن  (1999ره فالكنبيرغ وزمالؤه )طو   طٌ الطبيعية مخط   تدخ التالتنظيم جميع التي ُتستخدم لرائجة ومن الطرق ال
 التوجيهي.  تدخ لالمشتركة والوالمشاهدة  دقيِّ المُ  تدخ لال تتفر ع إلى ثالثة: تدخ التال

 
 دقيِّ المُ  تدخ لال

من  تحد   قواعدمن استخدام بعض وسائل اإلعالم أو تفرض  ةالمستهدف الجهةنة كالههل عندما تمنع سلطة معي   الُمقيِّد تدخ ليحصل ال
 أ لمراجعة عن هذا البحث(.  2001التعرض لوسائل اإلعالم )انظر ناثانسون، 

 تدخ ل( أن ال1985الم وكاليمور )اعلى سبيل المثال، رأى ديسموند وسنجر وكف. الُمقيِّد تدخ لفعالية الت الهبحاث تفاوتًا في تأييد أظهر 
لال هذا ن( أ2002ة مفيدة. في المقابل، الحظ ناثانسون )تقني   الُمقيِّد يرتبط بسلوكيات أقل إيجابية تجاه الههل، وسلوكيات أكثر إيجابية  تدخ 

. تدخ لما ينوي الههل تحقيقه من اعتماد هذا النوع من ال يتناقض معتجاه المحتوى، ومشاهدة أكثر للمحتوى مع الهصدقاء. ويبدو أن هذا 
تمنى ة التي ج المضر  نتائالة قد تفضي إلى الُمقيِّد تدخ التالمن اعتماد  يتوخ ونهالتي وكتب ناثانسون قائاًل "لألسف، إن نوايا الههل الحسنة ا

 (.221الههل الحؤول دونها في المقام الهول" )ص. 
 

 المشتركة االجتماعية المشاهدة 
لالمسوح أن هذا ال أظهرت. التلفزيون معاً  طفالالههل واله فيهاة يشاهد ي  تقن ، بكل بساطة، هيالمشتركةاالجتماعية لمشاهدة ا  تدخ 

، وأنه عند الشخص المستهدف يشاهد التلفزيون بمفرده في معظم الهحيان( أن 1989وجد لورانس ووزنياك )على سبيل المثال، ف. نادر نسبياً 
المشتركة بين الههل أما عندما تحصل المشاهدة . أخًا أو أختاً  عادةللتلفزيون مع فرد من العائلة، يكون هذا الفرد  طفالمشاهدة اله

أيضًا )دور وكوفاريك ودبلداي، لها البالغون الذين يميلون إلى مشاهدة البرامج التي يفض   الهصغر سناً  طفال، تكون عادة مع الهطفالواله
، الههل قط  لم يشاهد التلفزيون مع منهم في المئة  95وما فوق، الذين تتراوح أعمارهم ما بين سبع سنوات  طفالمن بين الهف(. 1989

مع الوالدين )رايداوت وفوير وروبرتز  قط  في المئة منهم لم يشاهدوا التلفزيون  81الهطفال بين سن عامين وسبعة أعوام، فإن  وحتى لدى
 (. 1999وبرودي، 
لمشاهدة المشتركة، شأنها بذلك شأن الولل بالنتائج السلبية ترتبط  لمشاهدة المشتركةفقد أظهرت البحوث أن ا، نتائج متباينة. الُمقيِّد تدخ 

م العدائية من البرامج التلفزيونية (، وتعل  1984مثل االعتقاد بأن شخصيات التلفزيون تشبه الهشخاص في العالم الفعلي )ميساريس وكير، 
تعلم  نسبة زيادةأن للمشاهدة المشتركة نتائج إيجابية مثل  رغم ذلك، بي نت البحوث أيضاً (. 1999)ناثانسون،  التي تحتوي على العنف

 (. 1977المحتوى التعلميي )سالومون، 
 

 التوجيهي  تدخ لال
على فذون عند المشاهدة مع الجمهور المستهدف. التوجيهي" إلى مجموعة من التقنيات اللفظية التي يعتمدها المنف   تدخ لتشير عبارة "ال

ويسجل ون تعليقات الفعلية للبرامج،  الحقيقة التوجيهي يناقشون عادةً  تدخ ل( أن الههل الذين يعتمدون ال1982يشرح ميساريس )سبيل المثال، 
مها الرسائل قد  تمون معلومات إضافية عن المواضيع التي هم على التلفزيون، ويقد  أطفالعلى سلوك الشخصيات التي يشاهدها  نقدي ة

 التلفزيونية. 
الههل  يحدث أثناء مشاهدة حوار أن ال، حيث أظهر عدد من الدراسات نادر نسبياً  ،المشاهدة المشتركة شأنه شأن ،التوجيهي تدخ لوال
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 ‘غالوب’لمنظمة  (. وفي سياق مشابه، أظهر استطالع1958أ وب؛ هيملويت وأوبنهايم وفينس،  1993)أوستين،  التلفزيون معاً  طفالواله
تجاهل  ، يميل الههل سبع مرات أكثر للمسارعة إلىالتلفزيون طفالالههل واله أثناء مشاهدة على الشاشة عرض مواد مسيئةتُ أنه عندما 
 أ وب(. 1993هم )أوستين، أطفالمن مناقشة المحتوى المسيء مع  تغيير القناة بدالً الهمر و 

هدة مشاتسب بها  قد التيغير المرغوب فيها  تأثيراتلحد من الل طفالالتوجيهي مفيدة في مساعدة اله تدخ لأن تقنيات ال كذلك تَبي ن
أكثر التوجيهي  تدخ ل(. وتشير الهدلة إلى أن ال2003؛ ناثانسون ويانغ، 2000أ وب؛ ناثانسون وكانتور،  1993)أوستين، التلفزيون 

فهم بشكل  اً توجيهي تدخ الً  يختبرونالذين  طفالاله أما(. 1984؛ سنجر ورابازينسكي، 1985من التقنيات العقابية )ديسموند وزمالؤه،  فعالية
 1993)أوستين،  واالتجاهية(، 1985أ وب؛ ديزموند وزمالؤه،  1993المعرفية )أوستين،  –السلبية تأثيراتلكافة أنواع اأقل عرضة ل عام  

؛ ريد، 2000؛ ناثانسون وكانتور، 1999)ناثانسون، (، والسلوكية 1997؛ هوفنر، 2001(، والعاطفية )كانتور، 2003أ؛ ناثانسون وبوتا، 
1979 .) 

أ(  2001على سبيل المثال، لفت ناثانسون )فذي عملية التوجيه. التعليمية تختلف باختالف منف   تدخ التال فعاليةأن  لبحوثوأظهرت ا
 بدل أن تكون سلبية كانت تأثيراتمن الههل. غير أن هذه ال بدالً الهقران  يقوم بهأقوى عندما  تأثيراً  يترك بواسطة التوجيه تدخ لال أن إلى

، ما يؤدي بدوره التلفزيون االنطوائية في مشاهدة نحو ةاإليجابي التوجهاتمن إلى المزيد  تؤديإيجابية. ووجد ناثانسون أن وساطة الهقران 
ية، ولكن وساطة اإلعالمية السلب تأثيراتالحؤول دون ال هيوساطة من ال نية الههل أنفي ال شك  عدائية. وبطبيعة الحال، مزيد من ال إلى

 النتائج المضرة.  حدوث تسه ل نالهقرا
( أن بعض التقنيات 2003على سبيل المثال، أظهر ناثانسون ويانغ )فبنوع الهشخاص المستهدفين.  تدخ لكما يرتبط نجاح تقنيات ال

)ناثانسون وكانتور،  محد دمع جنس  فعالية أكبرالتقنيات  أثبتت بعض. كما أعوام( 8إلى  5) الهطفال الهصغر سناً  بالنسبة إلى فعالة
2000 .) 

خالل مشاهدة عندما ينشط الههل أكثر تكون أكثر فعالية التقنيات المستخدمة. ف باختالف التعليمية تدخ التاللية اعأخيرًا، تختلف ف
بي ن أن تَ كما (. 2001غير المعرفية )كانتور، ب(، وعندما يستخدمون االستراتيجيات المعرفية و  1993، أ 1993التلفزيون )أوستين، 

ومنطقهم  انفعاالتهميستخدمون  طفال( أن اله1995على سبيل المثال، تبي ن لهوستين وميلي )فتقنية ناجحة.  نماذج الهدوار اإليجابية
. أما عندما يعتمد التلفزيونشاشة على  عاتهم عن استهالك الكحول في العالم الفعلي عندما يرون شخصيات تستهلك الكحولتوق   لتشكيل

في طريقة تصوير التلفزيون الستهالك الكحول ، فإنهم يميلون أكثر إلى الشك معاً  على الحياة الفعلية ومصادر المعلومات المتلفزة طفالاله
 .يةنمذجة السلوكلولالههل كمصدر أولي للمعلومات  إذا ما اعتمدوا على

 
 المركبة  تدّخالتال

لدى الجهات المستهدفة مها الباحثون لتعزيز بعض أوجه التربية اإلعالمية يصم  التي خاصة المعالجات الالمركبة  تدخ التالُيقصد ب
مستوى التربية اإلعالمية لدى  قياُس  تدخ التالهذه  ويلي تطبيقَ ض اإلعالمي(. ن بعض مهارات التعر  اكتساب معرفة جديدة أو تحسي)

لالشخص المستهدف بهدف تحديد ما إذا كان ال )ناثانسون،  الدراسات االرتباطية. لكن اختبارياً  ب عادة تصميماً يتطل  ، ما ق هدفهقد حق   تدخ 
(، 2000(، والمقابالت النوعية )مور، ودي تشيلو، ونيكولسون، وجينوفيو، وسالدن، 2002، ومجموعات التركيز )كوهين، (1999

 .مهارات التربية اإلعالميةبفعل عالمية اإل التأثيرات تباينتقييم كيفية أيضًا  تتيح (2002ومالحظات المشاركين )براغ، 
آالف دراسة، بوتر وريدل،  10اإلعالمية الواسعة النطاق )المقدرة بحوالي  تأثيراتال بحوثدراسات قد يبدو للوهلة الهولى أن جميع 

المعنية الهبحاث هذه في حين أن ف إال أن ثمة فرق في ما بينها.التربية اإلعالمية،  تدخ التاختبارات ل تصلح لهن تكونقد ( 2007
رسائل وسائل اإلعالم وللض لبعض اإلعالمية )التعر   تدخ التال د منيفحص تأثيرات نوع محد  تقريبًا بالتأثيرات اإلعالمية جميعها 

 . تأثيراتمن إحداث هذه ال مة للحد  مصم  عادة فتكون التربية اإلعالمية  تدخ التأما أثر،  إلحداثمصممة  تدخ التال(، فإن هذه اإلعالمية
فئات عدة ، إال أنه في نمو ويمكن تنظيمه في التربية اإلعالمية صغير نسبياً  تدخ التوفي حين أن حجم هذه الهبحاث التي تختبر 
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 لخوف.المثير لوالمحتوى  والقوالب النمطيةوالصحة  والتصوير الجنسيلمحتوى اإلعالمي: العنف وفقًا ل
 
 العنف 

تهدف إلى الحد من  تدخ التل اً تقييم 25شر أكثر من للتجارب، حيث نُ المحتوى الهكثر جذبًا  في المواد اإلعالمية العنف شك ل
ق بعض هذه (. وتحق  2003لة انظر كانتور وويلسون، )لمراجعة مفص   التي تحتوي على العنفاالستجابات العدائية للرسائل اإلعالمية 

في السلوكيات العدائية لألفراد الذين شاركوا في  أو ارتفاعاً  اً بينما أظهر عدد من الدراسات رد  فعل عكسي أكثر من غيرها، اً جاحن تدخ التال
 (2003؛ كانتور وويلسون، 2009؛ بيرن وهارت، 2009)بيرن،  تدخ التالبعض 

 
 المحتوى الجنسي

التي تفحص أثر الرسائل الجنسية على اسات وسائل اإلعالم العامة الكثير من الدر  تأثيراتفي حين تتضمن الهبحاث الخاصة ب
التربية  تدخ الت تأثير (، بحث عدد قليل من هذه الدراسات في2004؛ ميركسين، 1999؛ دورهام، 2000الجمهور )مثال براون، 

 طفالاإلعالمية على مهارات المشاهدة النقدية، وربما يعود ذلك إلى أن معظم جهود التربية اإلعالمية تميل إلى االنحياز باستهداف اله
النشاط الجنسي  تتناول طفالعلى الهسات اجري المحققون در ظهر التحديات عندما يُ (. وتَ 2004)بوتر،  من البالغين والمراهقين بدالً 

بواسطة الرسائل الجنسية )راجع لينز وزمالءه،  أجريت تدخ التل المفيدة جداً سلوكيات ذات الصلة. غير أن هناك بعض االختبارات وال
على سبيل المثال، اختبر بنكلتون ف(. 2008فيتزجيرالد، و ، تشينو كوهين، و ، أوستين، ، بنكلتون2002ب،  2001؛ ناثانسون 1990

هةعبارة عن منهج تربية إعالمية من خمسة دروس  كانعلى مراهقين  إعالمياً  تدخ الً وزمالؤه  في المدرسة المتوسطة. وقد  طالبل موج 
إلى المبالغة في تقدير النشاط الجنسي لدى  كانوا أقل ميالً  تدخ لبعدما وجدوا أن المشاركين الذين اختبروا ال نجاحاً  تدخ لحقق هذا ال

توقع منافع اجتماعية للنشاط الجنسي، وأكثر إلى  تأخير النشاط الجنسي، وأقل ميالً  قادرين على مد بأنهالعتقاإلى ا المراهقين، وأكثر ميالً 
 . الضابطةمجموعة المقارنة ب في اإلعالم مرغوب فيها،إلى اعتبار الصور الجنسية  بالخرافات الشائعة عن الجنس، وأقل ميالً  وعياً 

 
 الصحة 

التربية اإلعالمية. ويظهر تحليل المحتوى اإلعالمي  تدخ التعلى اختبار اهتمامًا لدى الباحثين الذين عملوا الصحة  حصد موضوع
بعض الصور التي قد تدفع الهشخاص إلى انتهاج سلوكيات غير سليمة كالتدخين واضطرابات  تمج دأن الرسائل الترفيهية واإلعالمية 

)بريماك وفاين ويانغ وويكيت وزيكموند، وسائل اإلعالم للتدخين  تمجيدفي مكافحة مية نجحت التربية اإلعال تدخ التن أن الهكل، وتبي  
نماذج الهجسام "المثالية"  عفي مساعدة المراهقين والبالغين الشباب على التعامل بشكل أفضل م تدخ التالن نجاح تبي  (. كما 2009

يدي، 2006؛ إيفانز زمالؤه، 2007ورادفورد،  ب اإلصابة باضطرابات الهكل )تشوما وفوستروبالتالي تجن   ؛ ليفان 2009؛ هيرزوغ وا 
؛ 2009وتوماس،  ،وبراكستون ،؛ ريتشاردسون2010فيرنانديز، -وبياليز ،وبورتيل ،؛ رايش2003ناثانسون وبوتا، ؛ 2009ومورنين، 
 (.2009، ويلكش وويد، 2008وويد،  ،ودوربريدج ،؛ ويلكش2008وفاندر فال،  ،ريدولفي
 
 النمطية القوالب

على الحد  تدخ التالز هذه ترك  . وقاموا باختبارها بتكوينها وسائل اإلعالم بالتي تتسب  نمطية  القوالبتستهدف  تدخ التصمم خبراء 
)ناثانسون وويلسون وماكغي  ةالجنساني والهدوار(، 2002)كوهين، بالسن التي تتكون لدى المشاهدين في ما يتعلق النمطية  من القوالب

أفضت بعض كانت النتائج متباينة، حيث (. ف2007اماسوبرمانيان وأوليفر، ر (، والعرق )2007؛ ستينك وزمالؤه، 2002وسيباستيان، 
لى قبول أقل للسلوكيات النمطية )ناثانسون وزمالؤه،  زت (، في حين عج2002الدراسات إلى تقييمات أقل إيجابية للمحتوى النمطي وا 

 (.2007ت إلى نتائج عكسية )راماسوبرمانيان وأوليفر، (، أو حتى أد  2007أخرى عن تحقيق هدفها )ستينك وزمالؤه،  تدخ الت
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 المحتوى المثير للخوف 

البرامج في  الواردة على التعامل مع الصور طفالالتربية اإلعالمية في مساعدة اله تدخ التصت بعض الدراسات إلى نجاح خلُ 
كما الحظ (. 2006؛ سلون وشوشاني، 1894؛ كانتور وويلسون، 2001أون وزمالؤه، -وبالتالي الحد من ردود فعلهم الخائفة )بارالمخيفة 

القلق والخوف، قد يساهم استخدام مهارات التربية اإلعالمية في الحد من هذه  البعض أنه في حين يختبر مشاهدو البرامج الجديدة أحياناً 
وجولز، ؛ توماس 2006؛ سلون وشوشاني، 2004؛ أولسون وبوالرد، 2008المشاعر السلبية )كومير وفور وبيداس وواينر وكيندال، 

السياسية  الكفاءةالهخبار، مثل تحفيز  تماع إلىمن االسإيجابية أكثر  تجاربتحقيق  في، باإلضافة إلى مساعدة المشاهدين (2004
 (.1997وغالبيرين،  فيز،وموردوتش ،المسائل السياسية )تشافيومناقشة 
 
  تدخ التالملخص 

ما إلى حداثة الهبحاث وصغر حجمها، رب   . فنظراً التباساً  التربية اإلعالمية تدخ التيشوب الهبحاث التي تتناول  في الوقت الراهن،
بالنسبة . أما تتمتع بفعالية ثابتةالتي  – طبيعية كانت أم مرك بة – النتائج المطورة جدًا التي من شأنها تحديد أنواع التدخل اليوم إلىفتقر ن

إلى أن بعض التقنيات صالحة، في حين أن بعضها  لهذه الهبحاثفي مراجعة  أ( 2001خلص ناثانسون ) فقد الطبيعية، تدخ التالإلى 
بين المعرفية )االطالع على الرسائل  تأثيرات، بينما تختلف الطفالاآلخر غير صالح، وبعضها يصلح مع بعض أنواع الههل أو اله

وكية )بما في ذلك العدائية، وعادات الشك المتزايد في اإلعالنات والهخبار(، والمفهومية )واقع التلفزيون(، والسل) واالتجاهيةالتلفزيونية( 
 تدخ التالالطبيعية، وكذلك على مجموعة نتائج  تدخ التلانتائج وتنطبق الخالصة نفسها اليوم على عالنات(. واالستجابة لإلالمشاهدة، 
 المركبة.
 

 خالصة
. وثمة سبب يدفع لالعتقاد بأن هذه الهبحاث في صالبتها وتنوعها تب الكثير عن التربية اإلعالمية، ما أوجد مادة بحثية استثنائيةكُ 

من رغم على اللكن و السلبية المحتملة.  تأثيراتهااستخدام وسائل اإلعالم، ومع ارتفاع القلق العام من نسبة مع ارتفاع ستستمر في النمو 
ضعت خالل العقود إذ إن معظم الهبحاث التي ارتكزت عليها وُ  نسبياً  ها الكبير، فإن دراسات التربية اإلعالمية مشروع أكاديمي جديدحجم

 الثالثة الماضية. 
في هذه المادة البحثية، تبرز بعض المواضيع الواسعة النطاق الخاصة بدور التربية اإلعالمية في تحفيز مقاربة للتعليم العام وتوجيه 

استقطاب المزيد من اإلعالمية السلبية. ومع  تأثيراتص على تجنب الالمحددة التي يمكنها أن تنجح في تدريب الهشخا تدخ التالتصميم 
التربية اإلعالمية في المنهج المدرسي  إلدراج الفضلىطريقة العن  أكثر تفصيالً  الباحثين إلى هذا المجال، سوف نطور في النهاية أفكاراً 

وتحقيق  العكسية تأثيراتتجنب ال على وقدرةأكثر نجاحًا  تكون التربية اإلعالمية تدخ التكما أننا سنطور تصاميم لالعام المثقل أصال. 
 بل تتعداها إلى، السلبية للتعرض اإلعالمي تأثيراتتجنب ال فيالهشخاص  تقتصر على مساعدةالمزيد من الههداف اإليجابية التي ال 

 اإليجابية أيضًا.  تأثيراتز اليتعز 
 

 (انظر النسخة االنجليزية للمصادر)
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