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المواطنة  تدني حّس و  ،السياسية واالجتماعية هاانقساماتالمنتشرة فيها، و  والطائفية الدينيةوفة بنزاعاتها السياسية المتكررة، في دولة معر 
عة جدًا ية المتنوّ والتقريب بين أشكال التعبير الثقاف التوفيقللمساعدة في  أن تقدمهالرقمية واإلعالمية  للتربيةوالهوية الوطنية، ما الذي يمكن 

االنقسامات  رزفبإعادة  ةوالجديد ةالقديم ةاإلعالم اللبناني وسائل ستمرّ أظهرت الدراسات كيف ت؟ لطالما ما تسّبب االنقسامات التي غالباً و 
لى ع طت الدراسات الحديثة الضوءالسياسية واالجتماعية والنظام السياسي الطائفي المتجّذر الذي فتك بالدولة ألكثر من قرن. كما سلّ 

ى درة علالتربية اإلعالمية بين الشباب، وهو الفئة األكثر قبرامج التربية اإلعالمية في المنطقة وتدني مستوى ها الحالة المتردية التي تعاني
 الوضع الراهن اجإلنت اً لإلعالم أو معيد اً هلكال مست قافة المشاركة المتنامية بصفته مواطنًا متمّكنًا،نخراط في ثنح فرصة االم  التغيير لو 

لتشاركية في االثقافة  ودعم التعليم اإلعالمي تعزيزالرقمية واإلعالمية في لبنان وقدرته على  التربيةم يراجع هذا الفصل تقدّ . فحسب
معات وتمكينهم بين طالب الجا مهارات التفكير النقديّ  زرعفي  ةالرقمية واإلعالمية المحلي التربية فكرة يسّلط الضوء على نجاحو المنطقة. 

الرامية إلى ة المحاوالت المستمر  هذا الفصل أيضاً  في الثقافة المعاصرة. ويتابع ةكامل مشاركةً  شاركيننتجين فاعلين وم  من التحّول إلى م  
 ن خاللممنظمات المجتمع المدني اللبنانية، آماًل في إحداث التغيير االجتماعي اإلعالمية ونشرها في الجامعات والمدارس و  التربيةتطوير 
 والتمكين.  التعليم

ر اإلعالمية والرقمية في لبنان والعالم العربي: أهمية المناهج  التربيةزرع بذور   ة محليًا المستدامة والمطو 

وما زالت األولى  افي مراحل تأسيسه زالت ما لكّنهام الكثير للبنان والمنطقة العربية، قدّ اإلعالمية والرقمية أن ت لتربيةباستطاعة ا 
 واستشراء الفساد والحكم السلطوي وتضييق الخناقمن النزاعات  اً عقود فإنل األكاديمي. تها في المجاصارع من أجل التأكيد على أهميّ ت  

بعد جيل من  يالً ج تعدّ حّولت التربية اإلعالمية العربية إلى مصانع تنتج وتضمن استدامة "ثقافة رقابية" و" على حرية التعبير والصحافة
شهد (. على الرغم من ذلك، 129، ص. 2002)أمين،  دولة"ال ‘إلنجازات’الذين يقتصر عملهم على الترويج  الصحافيين شبه المتعلمين
ة والثقافي ثورات السياسيةالمن جهة وموجة تكنولوجيا االتصاالت (، بفضل ثورة 2011للتربية اإلعالمية )ملكي، العقد المنصرم استفاقًة 
 قمية واإلعالمية في الواجهة، ال سيما في بلدان مثل لبنان. الر  التربيةوضعت التي اجتاحت المنطقة ف

حرية ّيًا من ما ينعم به نسبلتربية اإلعالمية على مستوى الجامعات والمجتمع المدني، بفضل ا تعزيزلطالما كان لبنان رائدًا في 
ناهج عة من المواس وجملة  البرامج اإلعالمية  من الكثير انتشار، إلى جانب فيه مساحة كبيرة من الحريات األكاديميةل ر  وتوفّ  إعالمية
عدد  عن منظمة غير حكومية 3500زهاء  يدافعحيث ماهرة ومجتمع مدني فاعل،  إعالمية يزخر لبنان بقوى عاملة(. و 2009)ملكي، 



تطوير تمتع لبنان بقدرة كبيرة على (. لذلك ي2009اإلعالمية )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  التربيةيرتبط بعضها بالتي قضايا من ال كبير
 في المنطقة.  اواالرتقاء به ة ذات سمة محليةإعالمي تربية

قافات وهويات ف لبنان من ثاإلعالمية. فعلى المستوى المجتمعي، يتألّ  التربيةبموازاة ذلك، يستفيد المجتمع اللبناني كثيرًا من 
، المتميزةالثقافية  اصّيةهذه الخإلى لبنان  الفضل جزئيًا في الحرية الالفتة التي ينعم بها ويعودغالبًا.  وم تصارعةسياسية ودينية متنوعة جدًا 

؛ 2008لقوانين والممارسات التمييزية المستمرة )حنفي وتلتيس، ، ولظام السياسي الطائفي والمذهبيللن الموجدةأحد العوامل  أيضاً  إال أنها
ستمرار انعدام ال(، و 2011ستشراء الفساد السياسي واالقتصادي )خشان، الوالثقافي، و غياب التماسك االجتماعي ل(، و 2009فارهود، 

 (.2010وماركتانر،  ،وكيوان ،؛ مقدسي2000؛ دواهار، 2008االستقرار واالضطراب السياسيين )شحادة، 

جتماعية االنقسامات اال فرز – التقليدي والجديد –اإلعالم اللبناني منذ عدة عقود كيف يعيد  أ جريتلقد أظهرت الدراسات التي 
 ،ودبوس ،؛ ملكي2009؛ نوتزولد، 1992دجاني، في الدولة مدة قرن تقريبًا )اسية والنظام السياسي الطائفي المترسخ الذي تفشى يوالس

؛ ملكي 2011سياسية )النجار،  بأطرافيكمن جزء من المشكلة في ارتباط جميع المؤسسات اإلعالمية تقريبًا و ( . 2012ط، ومال ،وناصر
ائل اإلعالم ر وسوتعبّ أيديولوجياتهم وانتماءاتهم.  تتماشى مع، وميل الجماهير اللبنانية إلى متابعة وسائل اإلعالم التي (2012وزمالؤه، 
(. 2006 ها )دجاني،ان لبنان وتعكس بشكل كبير أجندات الجهات السياسية الراعية لاللبنانية عن التركيب الطائفي لسكّ  اإلخبارية

 (. 2010كي، هذه المشكلة )مل تكريساإلعالمية النقدية في صفوف الشباب اللبناني إلى  التربية، يؤدي ضعف مهارات باإلضافة إلى ذلك

ياسي وقد ترتبط الس الصعيد تتعدىغير أن المشاكل المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمستويات التربية اإلعالمية المتدنية 
زيد اصب. وقد يلخارجي واأللقاب والمنوالهوس بالمظهر ا المتناميةالثقافة المادية باالستهالكية المنتشرة على نطاق واسع في لبنان و  بالنزعة

ذلك  أضف إلى. آني ف التقليدية المتناقضةبالقيم التمسك و  –بشكلها الغربي وتحديدًا  –إلى الحداثة  التّواقةمن تعقيدها الهوية المتضاربة 
والقطاعات  ةالمناصب الحكوميال سيما في تفتقر افتقارًا شديدًا للتمثيل في مواقع القوة، ضد المرأة التي لم تزل  المستشريالتمييز 

سلعة  إلى المرأة يحّولسوى التنميط اإلعالمي الذي ذلك  (، وال يضاهي2011مييزية )بيرلي، وتواجه أنظمة قمعية وقوانين ت ،اإلعالمية
المنتظرة  التقليدية والتوقعات في عصر ما بعد الحداثة الجنسي لألجساد االستعراضما بين  تساويالتي  التناقضيةوالثقافة الجنسية  جنسية
ة "نظام الجراحة التجميلي –والرجل بصورة متزايدة  –(. باإلضافة إلى ذلك، تواجه المرأة اللبنانية 81، ص. 2011جنسانية )مالط، لمن ا

الطلب على الجراحة التجميلية ال فعلى ما يبدو أن (. 2008والجمال" والضغوط االجتماعية التي تطّبع تعديل الجسد وتغييره )دوهرتي، 
 ي بيروت. ال سيما فو  أصبح أكثر شيوعاً  هرمونات الستيرويدية التي تتيح تضخيم األجساد وعضالتهاالعرض على ينفك يتزايد وال

مجتمعًا ًا أيضاإلعالمية، ولكنها تجعل منه  التربيةالمجتمع اللبناني أرضًا خصبة بحاجة إلى  وسواها من المسائلتجعل هذه 
 نظامه التعليمي القوي.  عبرمهيًأ لنشر أفكارها ومفاهيمها في العالم العربي 

 الرقمية واإلعالمية في لبنان  التربيةوضع 

اإلعالمية في لبنان بعض التقدم خالل السنوات الخمس الماضية على صعيد األكاديميا والمجتمع المدني. ويمكن  التربية أحرزت 
قادة المجتمع المدني، إال أن الثورات العربية ودور اإلعالم االجتماعي شّكل و كاديميين عدد من األعزو هذا التقدم إلى الجهود التي بذلها 

 التقدم.هذا  زإحراعاماًل مهمًا أيضًا في 



على منهج أعدته أكاديمية  ةً ، مرتكز 2009 سنةفي جامعة لبنانية في خريف  ق ّدمتإعالمية متكاملة  تربيةمادة أول انطلقت  
دولية تضع وهي أكاديمية  – (Salzburg Academy for Media and Global Change) سالزبورغ للتغيير اإلعالمي والعالمي

مج د بفضلالجامعة األميركية في بيروت،  في طالبالمن  الكثير. وسرعان ما استقطبت الدورة 2007لتربية اإلعالمية منذ العام لمناهج 
ّنفت هذه الدورةمهارات التربية الرقمية من جهة أخرى. الحقًا، باإلعالمية النقدية من جهة  التربيةكفاءات  ثفة وبدأت مك كتابة   دورة   ص 
ت اإلعالمية. لمؤسساوالمحسوبية السياسية في االطائفية الدينية  نذكر منهالي، الواقع المحونماذج أكثر انطباقًا على  مقررات بتضمين
هذه امتدادًا لو أمثلة ودراسات حالة محلية. إثراء الدورة بفي أكاديمية سالزبورغ وساعدوا في  الكثير من الطالب الذين حضروا الدورةوشارك 

اإلعالمية في لبنان والمنطقة، عقدت الجامعة األميركية في بيروت مؤتمرًا دوليًا بعنوان  التربيةالدورة، وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز 
بية في لثورات العر وقد ساهم تزامن هذا المؤتمر مع ا. (OSF)المجتمع المفتوح  بدعم من مؤسسةالتربية اإلعالمية الرقمية: توجهات جديدة 

التربية  ادةم التربية اإلعالمية في المنطقة. وعّبر الكثير من المشاركين عن اهتمامهم بتدريسالترويج للحاجة إلى تحقيق النجاح عبر 
 ت تدريسباللغة العربية أو ضعف مهارا يةمواد المنهجاللتحديات التي يواجهونها، ال سيما شح اشتكوا من ااإلعالمية في مؤسساتهم ولكنهم 

أوصى تقرير المؤتمر بتأسيس أكاديمية سنوية تدّرب أساتذة اإلعالم العرب على تدريس التربية اإلعالمية والرقمية وتضع  ،بالتاليالمادة. 
. ونزواًل عند طلب (OSF)مؤسسة المجتمع المفتوح  جديد من بدعم 2013فانطلقت األكاديمية في صيف مواد منهجية باللغة العربية. 

ل خاللديهم  المعتمدمجموعة من المدارس والجامعات اللبنانية، عرض أساتذة الجامعة األميركية في بيروت منهج التربية اإلعالمية 
االتصاالت المتبعة فيها، وعّبر عدد من  موادضّمنت جامعتان جزءًا من المنهج في كما محاضرات ألقيت في مختلف أنحاء لبنان. 

 دةع كذلك أظهرت مدارس. يةمعات األخرى عن اهتمامه بتطوير دورات تربية إعالمية شاملة بعد المشاركة في األكاديمية الصيفالجا
 تطبيقها. باتجاهن قلة منها اّتخذت خطوات ملموسة اهتمامها بتضمين التربية اإلعالمية في موادها المدرَّسة، إال أ

مادة  2010ة بالتربية اإلعالمية. فاستحدثت الجامعة اللبنانية األميركية في ربيع حاولت جامعات أخرى اعتماد مواد مرتبط 
(. إال أن 2013شباط/فبراير  15، مراسلة خاصةاألساسية ) التربوية اإلعالمية بعد الوحدات تضّمنت"اإلعالم والثقافة والتكنولوجيا" التي 

ل اإللكتروني، التواصمهارات هة بشكل رئيسي نحو الصحافة اإللكترونية و وباتت موجّ "وسائل اإلعالم االجتماعي" اسم المادة تغّير ليصبح 
إعالمية في دورات "اإلعالم واالجتماع" التقليدية. غير أن  تربويةوحدات  ونشره. وتشمل محاوالت أخرى ضمّ  المحتوىبما في ذلك إنتاج 

 . اإلعالميةوالغايات المرجّوة من التربية  هدافاألهذه المواد لم تحّقق 

 يفمن منظمات المجتمع المدني  عدد نشطخارج المجال األكاديمي. فقد  متنوعةر دورات تربية إعالمية باإلضافة إلى ذلك، تتوفّ  
والمجتمعات الريفية واألقليات في الشباب والمحرومين يستهدف بعضها ، 2008تقديم دورات تدريب إعالمي وتربية إعالمية منذ العام 

تبادل ’نظمة م"حبر لبناني"، في حين تتوجه دورات أخرى إلى الشركات الصغيرة والمهنيين والصحافيين والناشطين مثل  منّظمة للبنان، مث
منظمات المجتمع المدني إلى تدريس مهارات اإلعالم الرقمي  معظموتميل . (Social Media Exchange‘ )اإلعالم االجتماعي

قيم  داًل منبط الكثير منها الضوء على المنافع التجارية والمهنية . ويسلّ البالغة األهميةواالجتماعي عوضًا عن التركيز على الكفاءات 
بإقامة  ‘تبادل اإلعالم االجتماعي’مثال، بدأت منظمة . على سبيل الالتمكين الفردي والمجتمعي التي تنطوي عليها هذه المهارات الرقمية

 ودفع .)تبادل اإلعالم االجتماعي، بدون تاريخ(استخدام األدوات الرقمية في المناصرة المجتمع الوطني على  ن منورش عمل تدّرب ناشطي
 10 االجتماعي وشركاؤه، مراسلة خاصة،اإلعالم تبادل ) قسم يتوّخى الربحالمنظمة إلى إضافة ارتفاع الطلب على هذه الورش ب

 ن توازن التربية اإلعالمية والتربية الرقمية ومهارات الكتابةم  ض  ورش عمل ت   ‘حبر لبناني’(. من ناحيتها، قدمت منظمة 2011شباط/فبراير 



ة محورية ل اإلعالمية وطرح أسئلالتدريب على تحرير الرسائ عملهاالتربية اإلعالمية في ورش  قسم تضّمنويواإلنتاج المرئي والمسموع. 
أكثر من  2009كما دّربت المنظمة منذ العام  ستحوذ إال على جزء صغير من البرنامج.حول التربية اإلعالمية، غير أن هذا القسم ال ي

في مناطق أما الورش الخاصة بها فيقام عدد كبير منها (. 2013شباط/فبراير  14مراسلة خاصة، من مختلف الخلفيات ) اً شخص 650
هدف الشباب ستيو قام في مقرها في العاصمة بيروت ي  غير أن بعض هذه الورش ما زال ، المحرومةحاجات المجتمعات  لتلّبي نائيةريفية 

للتربية الرقمية  شامل ومخّصصمنذ فترة لتأسيس مركز  ‘يحبر لبنان’سنة. ويخطط فريق عمل  30و 15التي تترواح أعمارهم بين 
بحوث، غير أن شح الموارد المالية الالزمة أدى إلى تأخير هذا المشروع. باإلضافة إلى ذلك، يشير موظفو المنظمة إلى واإلعالمية وال

 واإلنتاج. بمهارات وسائل التواصل االجتماعي نتيجة لالهتمام المتزايدمقتضيات أخرى و  لصالحتدريس التربية اإلعالمية انحسار االهتمام ب

طار، في هذا اإلفالتي تقيمها.  يةالمجتمع المدني تضمين التربية اإلعالمية في ورش العمل اإلعالمحاولت منظمات أخرى من 
م في لبنان، ورش عمل ، وهي مجموعة ترّوج للصحافة الحرة وتناصر من أجل إصالح القوانين الخاصة باإلعال‘مهارات’قدمت مؤسسة 

صحافة السالم تدريبًا على تحليل المتمحورة حول عمل ال إحدى ورشضمنت ، ت2008وفي العام محدودة. تربوية إعالمية  تشمل مواد
 طلقهاتمبادرات بناء القدرات التي ، إذ تركز معظم د ال تحتل مكانة ثابتة في برامج المؤسسةغير أن هذه المواالرسائل ومقارنة األنباء. 

رعا االتحاد اإلنجيلي الوطني في لبنان أيضًا ورشة  فضاًل عن ذلك، اإلعالم واإلصالح القانوني. ورصد وسائلفي اعلى التدريب الصح
ل اإلعالمية ز على تحليل الرسائالكنائس، غير أنها شّكلت نشاطًا منعزاًل ركّ  لقيمين علىاستهدفت اعمل إقليمية حول التربية اإلعالمية 

ال المسيحي، الهيئة العالمية لالتص) "بين الجنسين بشكل خاص القيم المنشورة المتعلقة بحقوق اإلنسان بشكل عام والعدالة بهدف تبيان"
، غير الثانوية المدارس بين طالبقراءة األنباء للتشجيع على أيضًا مصطلح التربية اإلعالمية . أخيرًا، استخدم بعض األفراد دون تاريخ(ب

 . أكثر انحساراً ير متكررة وعلى نطاق أنها كانت خطوة غ

 الجهود تنظيمًا ونموًا لتعميم التربية اإلعالمية في لبنان والمنطقة، وبدأت هذه الجهود تنتشرأكثر ، قادت جامعة واحدة باختصار
عالمية، بيد لتدريب على التربية اإلفي ترويج ا قوة دفع إيجابيةشّكلت منظمات المجتمع المدني ببطء في الجامعات األخرى. و  بثبات ولكن

على الرغم و في المستقبل.  هذه المنظمات حول ما يمكن أن تقّدمهعدة مخاوف  يثيراناالستدامة وتوّجه المنهج  قابلية أسئلة حول وجود أنّ 
في هذا  حوظمل تضطلع بدور، إال أنها لم المية والتدريب في مناهجهاإلعبتضمين مفاهيم التربية ا إعراب بعض المدارس عن اهتمامها من

 الجبهة الطبيعية المقبلة لتعليم التربية اإلعالمية في لبنان.  بطبيعة الحال ، ما يجعلهاحتى اآلن المجال

 أربع سنوات من التربية اإلعالمية في الجامعة األميركية في بيروت

 الميةعلى فائدة التربية اإلع أدلة دامغة في بيروت خالل السنوات األربع لتربية اإلعالمية في الجامعة األميركيةبرنامج ا أظهر
طالب جامعيين ومقابالت نوعية مع طالب دراسات عليا  10وقد أظهرت مجموعة تركيز ضّمت  .والعربيالمجتمع اللبناني بالنسبة إلى 

اقتصادية -خلفيات اجتماعية تحدروا من فهؤالء الطالبنتائج واعدة.  2012وخريف  2009شاركوا في مادة التربية اإلعالمية بين خريف 
 اآلخرون من دولة البحرين واألردن والسودان وسوريا وتركيا. كانة منهم كانوا لبنانيين في حين ، سبعودينية مختلفة

ة. فمن التدريس المفاهيمي ومهارات التفكير النقدي والمهارات الرقمية باإلضافة إلى مهارات الكتابة المكثّ  مزيجاً تضمنت الدورة  
ربع سنوات. أ للمادةوتمّكن الطالب المشاركون من تذّكر المفاهيم والمهارات التي تعلموها بسهولة، حتى أولئك التي مضى على دراستهم 



العرق، و  ،الضوء على مواضيع التربية اإلعالمية الرئيسية التي تّمت تغطيتها مثل التمثيل اإلعالمي للنوع االجتماعي ط الطالبوسلّ 
الجمال المثالي في اإلعالم، وتشييء المرأة في اإلعالنات، والملكية اإلعالمية وترّكز القطاع، واإلعالن مفهوم وتأطير األنباء، و  ،تواألقليا

جالل الذات، وال ان كبيرة من االضطرابات مثل فقد فضاًل عن مجموعةنزعة االستهالكية، والعادات اإلعالمية وعالقتها بالقيمة الذاتية، وا 
 كما تذكروا المهارات الرقمية المحددة والتطبيقات التي تعلموها والتي استمروا. فرط الحركة وسواهاوالسمنة و وشذوذ البنية العضلية  الشهية

(، والتدوين اإللكتروني audacityباستخدام الكثير منها بعد انتهائهم من المادة. وتضمنت هذه المهارات التحرير الصوتي )برنامج 
(blogging) برنامج( وتحرير الفيديو ،Premiere Elements (، وتحرير الصور )برنامجPhotoshop Elements وغيرها من )

 وسائل التواصل االجتماعي التي كان عليهم إجراء البحوث عليها وعرضها خالل الصف. 

 سؤل الطالب عن المنافع الرئيسية للدروة، برزت ثالثة عناوين رئيسية عامة نذكرها أدناه. لدى 

 كتابة وحوار وتدوين إلكتروني أفضل يعني ثقة ومشاركة أكبر 

 قةل إلى كّتاب ومدّونين أفضل ومّكنتهم من اكتساب ثأن التربية اإلعالمية ساعدتهم في التحوّ  ترسخت لدى الطالب فكرة مفادها 
 ضعو ة التربية اإلعالمية اعت برت دورة كتابة مكثفة، اضطر الطالب إلى ر . وبما أن دو أكبر في التعبير عن آرائهم بشكل علني وافتراضي

الكتابة  بين علىبالبحوث عن كثب واجتمعت غالبية الطالب بمدرّ  أستاذ المادةعدد من المقاالت والبحوث الرسمية وغير الرسمية. ودّقق 
جراء التصحيحات الضرورية قبل إعادة تقديمها،  إلى مرحلتين  من الطالب الكثيرالبحثين األولين. واحتاج في ال سيما لمراجعة وثائقهم وا 

تابة أسلوب الك أكدوا أنالمشاركون في مجموعة التركيز بكرههم لهذه العملية، إال أنهم  وأقرّ أو ثالث مراحل من المراجعة والتصحيح، 
ذكروا أنهم  واألهم من ذلك أن المشاركين. تشويقاً هذا النشاط  أضفى علىالمواضيع ذات الصلة بالتربية اإلعالمية التي كتبوا عنها النقدي و 

أحد الطالب: "اكتسبت ثقة أكبر في التعبير عن أفكاري. وتعلمت أن  فقال. عّزز من قدراتهممن أشكال الكتابة الذي  تعلموا شكاًل جديداً 
بة أخرى وبما أكتبه". وقالت طال ثقتي بنفسي من زاد األمر الذي ي ليس أمرًا مهما طالما انه مدعوم بحجج وبراهين واقتباسات،اختالف رأي

عظم حياتها الدراسية "تقتبس أفكار اآلخرين، لكن هذه الدورة شجعتني على التعبير عن مالحظاتي الخاصة. لقد تعلمت إنها أمضت م
 إيصال فكرتي بثقة وبفعالية". 

في التدوين اإللكتروني. في هذا اإلطار، قالت إحدى المشاركات  ونشاطاً إن تعزيز مهارات الكتابة يعني أيضًا شجاعة وغزارة  
في الدورة، "غير أن كل ما نشرته في السابق بقي خاصًا"، لكن الدورة فرضت على  من مشاركتهاسنوات  قبلنة إلكتروني طلقت مدوّ إنها أ

إطالق مدونة عامة ونشر آرائي  فيالطالب كافة إطالق مدونات عامة جديدة ونشر كل الفروض عليها. "بعد انتهاء المادة، شعرت بثقة 
ى ة كيف أن المهارات التي تعلموها، إلر و نات قبل الدبق لهم إطالق مدوّ بما يقوله اآلخرون". وذكر طالب آخرون سعليها من دون التفكير 

. تنوعاً جعلت من نشاطهم على المدونة أكثر  (podcasting and vodcastingالصوتي ونشر الفيديو ) جانب تحرير الصور والنشر
ن اليوم عن مسائل التربية ساعدتها في تركيز مدونتها على موضوعات معينة، وهي تدوّ وأشارت إحدى المشاركات إلى أن الدورة 

مدونات إلكترونية قبل الدورة، فثمانية منهم لم يمتلك مدونة وثالثة منهم فقط استمروا  ونيمتلككل المشاركين كانوا  ليس يذكر أن اإلعالمية.
أكثر تكرارًا  نون بشكلب الذين امتلكوا مدونات إلكترونية قبل الدورة إنهم أصبحوا يدوّ بالتدوين بعد الدورة. على الرغم من ذلك، قال الطال

 بفضل قدرتهم على استخدام الوسائط المتعددة.  وتنوعاً 



إلى الكتابة، ثّمن الطالب المهارات التي اكتسبوها من الحوار. فدورة التربية اإلعالمية غالبًا ما كانت تنطوي على باإلضافة  
يًا أن الدورة أكسبتها وعحوارية مثيرة للجدل، مثل الدين أو العرق أو النوع االجتماعي أو الميول الجنسية. ورأت إحدى الطالبات  مسائل
". فعالية أكبربأشعر بأنني أكثر ثقة ألنني قادرة على التعبير عن أفكاري وقالت "عن آرائها حتى تلك األكثر إثارة للجدل. التعبير بأهمية 
وقالت كيرها. أن الدورة غيرت تف ، إالكانت تتفادى النقاشات ألنها "غالبًا ما كانت تنتهي بمواضيع مثيرة للجدل" بأنها أخرىطالبة  وأفادت

 بصراحة  و  ،أتفادى الجدل والنقاشاتف، وكنت أشعر باإلهانة قائم خذ األمور على محمل شخصي في أي جدلاتفي الماضي "غالبًا ما كنت 
خصي. خاذ األمور على محمل شالنقاش بفعالية أكبر وعدم اتّ  كيفية تنية في االستماع إلى آراء معينة، لكن الحوارات علمّ لم يكن لي رغب

أن احتواء  مت"تعلّ  ، وقالتما غّيرت رأيها بعد النقاشاتوأشارت طالبة أخرى إلى أنها قلّ ". االختالف وارد ولكنه ال يمنع النقاش باحترام
 أكثر ةي الخاصجحج يجعل، فهو أمر يستحق العناء والسماح ألصحابها بالتعبير عنها مع معتقداتي تتعارضاألفكار واآلراء التي 

  ".صالبة

شباب ، وبالتالي تساعد في تمكين المتينةثقافة تشاركية  في التشجيع على( أن التربية اإلعالمية تساعد 2009يرى جينكينز ) 
شراك المواطنين بشكل يتيح لهم التعبير عن ألميركية في عّبر طالب التربية اإلعالمية في الجامعة اقد اختالفاتهم الثقافية بثقة. و  تنوّع وا 

تدعيم حججهم، ما سمح، إلى جانب المهارات الحوارية، باكتساب  فيتعزيز نوعية الكتابة  ساهمإذ بيروت عما أثمرته عملية التعّلم هذه. 
ة أكبر في التطرق إلى األفكار وتبادلها ومعارضتها بانفتاح واحترام. كما وسّعت مهارات استخدام الوسائط المتعددة مجاالت هذه ثق

 ين. عنيّ بدعين وم  نين وم  تمكّ مواطنين م   فأثمرتالتبادالت ونطاقاتها وأشكالها 

 تنطوي عليهاوالعمليات التي اإلعالم وسائل لتأثير  متطوراً  فهم دقيق لقطاع اإلعالم يعني فهماً 

 األفراد والمجتمعات.  ق لقطاع اإلعالم وتأثيره علىالمتعمّ  مر المشاركون في مجموعة التركيز بحماس عن فهمهعبّ  

 ف الرسالة اإلعالمية ونواياه وأهدافه وأساليب اإلقناع والتقنياتع التربية اإلعالمية الطالب على طرح أسئلة نقدية حول مؤلّ تشجّ  
قت إجابات الطالب إلى هذه تطرّ وقد (. 2011لها )هوبز، ه إليها وأنماط الحياة والقيم التي يمثّ قة التي يستخدمها والجماهير التي يتوجّ خالّ ال

لمنتج"، واإلعالم، وبين المشاهد وااإلعالن  ي  ت التربية اإلعالمية العالقة بين قطاعوّضح  شرحت إحدى الطالبات قائلًة "ف األسئلة النقدية،
معي الكبير. النتيجة على المستوى المجت تجلي يةأتاحت لها فهم العالقة بين هذه الهيئات على مستوى اإلنتاج الجزئي وكيفمضيفًة أنها 

عجزي  ة المؤامرة، وكانعلى نظري نظر عامة قائمةئي في اإلعالم تقتصر على وجهات وتابعت " قبل اكتساب هذا الفهم الدقيق، كانت آرا
لقد فهمت أن " قائلةً ق المعلومات وترّكز القطاع اإلعالمي، ". وأشارت طالبة أخرى إلى قدرتها على فهم عملية تدفّ يثير استيائي فهمه عن

غالبًا ما  المحلية اإلعالنيةالمفاهيم  وأنّ مصدرها الواليات المتحدة األميركية. السائدة لدينا  غالبية المعلومات ووسائل الترفيه والتكنولوجيا
 لتلك المستخدمة في اإلعالم األميركي". ونسخاً  تقليداً  تكون

لى قدرتهم على مقاربة رسائل وسائل اإلعالم من ناحية مختلفة، أي بشكل باإلضافة إلى ذلك، أشار عدد كبير من لطالب إ 
تقد كل إعالن ناإلعالمية أفسدت تجربتي وأصدقائي مع اإلعالم. فتراني أممازحة "التربية  فقالت طالبةجهدًا.  ذلك بلع ولو تطلّ ومطّ  نقديّ 

 صبحتأ. إذ واالكتفاء باالستمتاع، ولكنني أعجز عن ذلكعن التحليل  إن علّي الكفّ  يقول لي أصدقائي دائماً ل أغنية. فوكل نبأ وك
مختلفة  معاييراآلن " تتّبعسابق". وقالت طالبة أخرى إنها ها في الاأر  أكن من األمور في هذه الرسائل اإلعالمية التي لم أالحظ الكثير



أما  ،لجماليةودة األغاني من الناحية ال جيتحلتكتفي ب كانت ففي الماضيالموسيقى". التي تنطوي عليها ال سيما تلك  ،لتحليل الرسائل
غة هذه واألهداف الربحية في صيا التجارية االعتباراتباتت تركز على "تمثيل المرأة وبعض اإلثنيات في كلمات األغاني ودور اليوم ف
 ".األغاني

طريقة لتقييم جودة المعلومات اآلن قال أحدهم "أعتمد فتقييم المعلومات.  عندممنهجة اكتسابهم مقاربة  أشار الطالب إلىو  
". هذا العيبحديد على ت كنت أعجز المعلومات اإللكترونية التي أقرأها، ولكنني عيبًا يشوباإللكترونية. ففي السابق، كنت على يقين بأن 

لتكنولوجيات على ا إدمانهممدى وبعاداتهم اإلعالمية ب أنهم باتوا يعتمدون "النقد الذاتي" وأصبحوا أكثر وعياً إلى  وأشار بعض الطالب أيضاً 
وا فيها عن كافة الوسائط تخلّ  والتيساعة"،  24دام وسائط اإلعالم مدة تخاسعن  االنقطاعر جميع الطالب مهمة "وتذكّ اإلعالمية. 
ها لفتت ولكن قاسيةً  "كانت تجربةً  وعّلق أحدهم قائالً هذه التجربة كتابًة. ، من ثم عّبروا عن ساعة 24عن أجهزتهم الخليوية لمدة اإلعالمية و 

 انتباهي إلى مدى إدماني على هاتفي الخليوي وعلى موقع التواصل االجتماعي فيسبوك". 

لنقدي للطالب فكير ابرهنت دورة التربية اإلعالمية في الجامعة األميركية في بيروت عن نجاحها في صقل مهارات التباختصار، 
 اإلعالم.  فيمتمرسة ومتعمقة وتكوين رؤية 

 اتخاذ خيارات وظيفية ذكية وفيفهم المجال اإلعالمي  فيالتربية اإلعالمية والرقمية تساعد الطالب 

مجال وقطاع اإلعالم واالتصاالت. فبحسب  الراسخة لديهم عنالمفاهيم الخاطئة  سببهايواجه الكثير من الطالب صعوبات  
م للقطاع وبالتالي اتخاذ خيارات مهنية ذكية. كما أشاروا إلى أن همعظم الطالب، أتاح الفهم النقدي لمجال اإلعالم لهم توسيع دائرة فهم

 ة. المهارات الرقمية األساسية التي تعلموها أتاحت لهم اكتشاف شغفهم ومهاراتهم وبناء محفظتهم الرقمي

وكفاءات لنشطة ا بين المهارات الرقمية متيناً  التربية اإلعالمية في الجامعة األميركية في بيروت رابطاً  تنسج، أسلفنا الذكركما  
رير ق إلى تأثير الصور مع دورة تدريبية على تحعلى سبيل المثال، تترافق إحدى المحاضرات اإلعالمية التي تتطرّ فالتفكير النقدي. 

غالف . ويستخدمون برنامج فوتوشوب لتعديل الصور على المجلة مثالً غالف لون فيه الصور على يحلّ  نقدياً  تب الطالب مقاالً الصور. فيك
ربط تحليل  وتشمل أمثلة أخرىة على القصة. دقون على إمكانية تأثير الصورة الجديثم يعلّ  ، منة نفسهاثالث صور بديلة للقصّ  وتصميم

يكيبيديا، و  الوثائقيات بمهارات تحرير الفيديو األساسية، وربط تحرير المحتوى اإللكتروني بتأسيس ورصد صفحاتالدعاية اإلعالمية في 
 (. podcastجديدة على اإلنترنت ) صوتية  األخبار بتأسيس نشرات طريقة تركيبوربط 

م زت مهارات التفكير النقدي لديهم وأطلعتهعلى تطوير استخدام المهارات الرقمية وعزّ بشكل عام ساعدت هذه المقاربة الطالب 
ر ال يقتصق أحد الطالب قائاًل: "لقد تعلمت أن مجال اإلعالم واالتصاالت في هذا اإلطار، علّ و على المهن والوظائف في قطاع اإلعالم. 

اسي. التواصل السيمجال  ت طالبة أخرى عن مدى ثقتها بمتابعة دراساتها العليا فيوتحدثّ الصحافة وتقديم نشرات األخبار".  على
على "اكتشاف إحدى نقاط قوتها المتمثّلة في التحرير"، آملة في طالبة أخرى كيف ساعدتها مهارات تحرير الفيديو األساسية  وأوضحت

 المج في يختارون دراستهاأول مادة  هيوذكر الكثير من الطالب أن التربية اإلعالمية في هذا المجال".  والعملصقل هذه المهارات "
متابعة الدراسات العليا في هذا المجال قّررت مجموعة من الطالب "أثارت دراسة االتصاالت فضولي"، حتى أن  :هم. فقال أحدتصالاال

 بفضل هذه الدورة. 



ل لتحوّ ا، كما تسعى إلى تمكينهم من واطالعاً  تساعد التربية اإلعالمية المواطنين على التحول إلى مستهلكي إعالم أكثر نقديةً 
التربية اإلعالمية في الجامعة (. وقد أظهرت 2010كاملة )هوبز،  شاركين في الثقافة المعاصرة مشاركةً وبالتالي إلى م  نتجين لإلعالم إلى م  

 بالحّس  ونتجين يتحلّ نستهلكين وم  نع م  كبيرة على ص   س من منطلق التحليل النقدي والتركيب الرقمي قدرةً درّ األميركية في بيروت والتي ت  
أفضل  هم  فصات، فهي تساعدهم بشكل غير مباشر على اكتساب جه للطالب من كافة التخصّ النقدي. وبما أن التربية اإلعالمية تتوّ 

جال، طالب إلى هذا المالمزيد من ال جذب وقد يعني ذلك أيضاً ة على المعرفة. ة مبنيّ لمختلف المهن اإلعالمية، وعلى اتخاذ خيارات مهنيّ 
 ة تعود بالنفع على الجامعات في لبنان والعالم العربي. مهمّ  وهي نقطة

 التحديات واآلفاق المستقبلية

ات يحول من التحدي ها كبيرة. لكن عدداً ، إال أن فرص نموّ في طور النشوءما زالت التربية اإلعالمية في لبنان والعالم العربي 
 عها.دون توسّ 

ين ب جيل من األكاديميّ تدريييها يات يمكن تخطّ المناهج باللغة العربية. ولكن تحدّ  لين وشحّ سين مؤهّ يان األكبران في غياب مدرّ ل التحدّ يتمثّ 
كاديمية الصيفية ل األساتهم. وتشكّ حوافز لهم العتماد التربية اإلعالمية في مؤسّ التقديم بمي المدارس من المجتمع المدني و ين ومعلّ والجامعيّ 

شّكل تحّديًا أكثر فتالمناهج باللغة العربية  عدم توّفرا مشكلة خطوة في هذا االتجاه. أمّ  التي سبق ذكرهافي الجامعة األميركية في بيروت 
الم الوثائقية تندر األف كمااذج المتعددة الوسائط. منتاج البحوث ودراسات الحاالت والترجمات والنطويلة المدى تتيح إ ب جهوداً تطلّ صعوبة ي

صول باللغة االنجليزية أو الفرنسية. ويصعب في معظم األحيان الح ما تكون تلك متوفرةً  راسات الحاالت، وغالباً وأشرطة الفيديو التربوية ود
 على السجالت الرسمية واإلحصاءات الموثوقة عن القطاع اإلعالمي، هذا إن توفرت أصاًل.

ية اإلعالمية الفعل المحافظ تجاه بعض مواضيع الترب دّ ل في ر آخر يتمثّ  ياً وتواجه التربية اإلعالمية في لبنان والعالم العربي تحدّ  
في جامعات لبنانية أخرى، عّبر بعض الطالب  عامةً  أساتذة الجامعة األميركية في بيروت محاضرات   ألقىوأساليب التدريس. فعندما 

سبيل المثال، في حين رّحب الجميع بموضوع تمثيل اإلعالم الغربي واألكاديميين عن اعتراضهم على بعض المواضيع المطروحة. فعلى 
 ن جنسياً ليالمتحوّ ي الجنس و ين وثنائيّ ات والمثليّ والمثليّ ات الدينية والنساء تمثيل اإلعالم المحلي لألقليّ كللعرب رفض البعض مواضيع 

(LGBT)ه الذي حصدته أساليب الدعاية اإلعالمية في العالم . ولم يحصد تحليل الدعاية اإلعالمية في اإلعالم الغربي الحماس نفس
بشكل عام بعض االعتراضات حول مواد التدريس المستخدمة. ففي إحدى المحاضرات  المحاضرات التي القت قبوالً العربي. وقد أثارت 

من هذه  أن الهدف بيد. دهنمالبس تكسو القليل من أجسان يرتدي  نساء نحيفات صور إعالنية لة، اعترض ثالثة طالب على عرض العامّ 
عة وقد اعتبر هؤالء أن عرضها في قاتحويل المرأة إلى سلعة جنسية. وعن فكرة  بلوغه المتعّذرالجمال فكرة الصور كان التعبير عن 

 ت عرض في كافة أنحاء البالد. إعالنية اختيرت من لوحات  الصف أمر خادش للحياء مع العلم أن أنها

ج م التربية اإلعالمية في لبنان، ال سيما في المناطق الريفية والفقيرة، إذ تحتاالتكنولوجية وغياب الموارد دون تقدّ قد تحول القيود  
في  تتوفر هذه المنشآتختبر إعالم رقمي وقاعة محاضرات. وفي حين م إلى دورة التربية اإلعالمية في الجامعة األميركية في بيروت

 .هايتفتقر إلإال أن معظم المدارس الرسمية وبعض المدارس الخاصة،  الكثير من الجامعات اللبنانية



على الرغم من كل هذه التحديات، آن األوان لالرتقاء بالتربية اإلعالمية في لبنان والعالم العربي. فتزامن الثورات التكنولوجية مع 
بمساعدة  ،ة ومحليةطبيعي ، ال سيما تلك الناتجة عن مساع  التجربةفرصة ممتازة لهذه  يشّكلفي المنطقة  اسية الكبرىتلك االجتماعية والسي

 علماء في التربية اإلعالمية من كافة أنحاء العالم. 

 (للمراجعانظر النسخة االنجليزية )
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