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 كلية علوم التربية، جامعة محمد الخامس: المغرب

 
التربية اإلعالمية من المصطلحات الجديدة في نظراً لكون مصطلح  ملخص:

ا مة و الحقلين التربوي واإلعالمي ولتداخله مع الكثير من المصطلحات المتشابه

حرير لى تفقد هدفت هذه الدراسة إ ،ينتج عن ذلك من االلتباسات العملية والنظرية

رةً مطو هذا اللبس وتوضيح الفروق وتوصلت إلى أن التربية اإلعالمية ليست نسخةً 

ً منه، وال بديالً عنه، كما أنها ليست لحاً مصط من اإلعالم التربوي، وال تفريعا

ً لإلعالم المدرسي أو التعليمي، ولكنها تربيةٌ جديدة، فرضتها ا راُت لتطومرادفا

الل للتحصين، والتحرير وتمكين المتعلم من التعلم المستمر من خ ،اإلعالمية

اة علومات المتدفقة باستمرار، وتأهيله للحيالتعامل المستمر مع مصادر الم

ً تيست االجتماعية والسياسية. كما توصلت الدراسة إلى أن التربية اإلعالمية ل  عليما

ً محضاً، فهي في األساس منهجية تربوية اجتماعية، لتنمية التفك لنقدي ير اإعالميا

ر عن عبيية للتوتحصين الطلبة، وتنمية مهارات التعليم الذاتي والمهارات التواصل

و  الذات، وإعداد الطلبة؛ لمواجهة المستجدات العصرية والمشاركة السياسية

 االجتماعية الفاعلة، في عصر اإلعالم وتطوراته المتجددة.

اإلعالم  ،درسيإلعالم التربوي، اإلعالم المالتربية اإلعالمية، ا :الكلمات المفتاحية

 .التعليمي، التعليم اإلعالمي

 :مقدمة
مع أن مصطلح التربية اإلعالمية من المصطلحات الحديثة التي حظيت بتفاعل    

كبير إال أنه ما يزال ملتبس التعريف والمفهوم ويتداخل مع الكثير من المفاهيم 

المتشابهة في الحقلين التربوي واإلعالمي، وباستقراء التعريفات المقدمة في 

،  يالحظ المتأمل أن قدراً كبيراً من  المؤتمرات العربية للتربية اإلعالمية األخيرة

الضبابية ال يزال يلقي بظالله على الساحة التربوية واإلعالمية وينتج عن ذلك 

بعض االرتباكات التطبيقية، فبعض تعريفات التربية اإلعالمية تختزلها بكونها 

"عملية توظيف وسائل االتصال بطريقة مثلى من أجل تحقيق األهداف التربوية 

 :2007)محمد الخطيب،ومة في السياسة التعليمية والسياسة اإلعالمية للدولة"المرس

وهذا التعريف يختزل التربية اإلعالمية في إطار مفهوم الوسائط و يعكس الخلط  (9

القائم بين التربية اإلعالمية والتربية بواسطة وسائل اإلعالم ويرى صاحب 
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ية اإلعالمية هي " الواجبات التربوية كتاب"دراسات في التربية اإلعالمية" أن الترب

وأمثال هذا التعريفات تكاد ، (14: 1995لوسائل اإلعالم")محمد منير سعد الدين،

تخلو من أي محتوى حقيقي يتصل بالتربية اإلعالمية الحديثة والتي ليست كما 

يتوهم البعض مصطلحاً مرادفاً لإلعالم التربوي أو نسخة مطورة منه وليست كذلك 

  عنه.بديالً 

زء من جوقصور هذه التعريفات، يدفع البعض لتصور التربية اإلعالمية وكأنها    

ً من مكونات المف هوم الوسائل التعليمية التي تطورت هي األخرى لتصبح مكونا

ن مية مإلعالاكما أن بعضها يقترب بمفهوم التربية  ،الجديد لــ )تكنولوجيا التعليم(

م القائ لخلطليدي المرتبط بالتوثيق التربوي فضالً عن امفهوم اإلعالم التربوي التق

 ،عالميم اإلبين التربية اإلعالمية و اإلعالم المدرسي والتربية اإلعالمية والتعلي

 لتقارباوجه أولهذا كان البد من توضيح هذه المفاهيم المتقاربة والمتداخلة، وتحديد 

نا همن و، يتضح مجاله وأهدافهواالختالف ليتحرر بذلك مفهوم التربية اإلعالمية و

وجه أتحددت مشكلة هذه الدراسة ويمكن بلورتها في السؤال الرئيس التالي: ما 

 لحقلينافي  التشابه واالختالف بين التربية اإلعالمية و المصطلحات المتداخلة معها

 : التربوي و اإلعالمي؟ ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية

 لفروق بين التربية اإلعالمية واإلعالم التربوي؟ما أبرز ا-

 ما أبرز الفروق بين التربية اإلعالمية واإلعالم المدرسي؟-

 ة وسائلواسطما أبرز الفروق بين التربية اإلعالمية واإلعالم التعليمي" التربية ب-

 اإلعالم"؟

 ما أبرز الفروق بين التربية اإلعالمية والتعليم اإلعالمي ؟.-

ين بواستخدم الباحث المنهج الوصفي في استقراء أوجه التشابه واالختالف    

مي  عالالتربية اإلعالمية والمصطلحات المتداخلة معها في الحقلين التربوي واإل

 للخروج بتحرير نظري واضح للمصطلح وتطبيقاته على ضوء التعريف اإلجرائي

 الذي قدمته الدراسة.

 إلعالميةالتعريف اإلجرائي للتربية ا.1

تختلف اتجاهات الدارسين في تعريف مصطلح التربية اإلعالمية، فيذهب بعضهم    

إلى تحديد التربية اإلعالمية بالمضمون النقدي المنطلق من نظرية)الحماية 

والتحصين( ويحددها البعض بالمضمون اإلبداعي اإلنتاجي المنطلق من 

فها )محمد عبد الحميد، ،نظرية)التمكين( بأن ها" تعليم فنون (، 23: 1995 فيعر ِّ

( إلى 122: 2005 هللا الزلب، اإلعالم لطالب المؤسسة التعليمية" ويذهب)عبد

تسمية التربية اإلعالمية بالتربية على وسائل اإلعالم، ويعرفها بأنها: "شكل من 

أشكال التعليم واكتساب المهارات، يهدف إلى إكساب الطلبة حًسا نقديًا بشأن كل 

إعالمي قد يعترضهم، وكيفية التعامل مع هذا التدفق الهائل من الرسائل إنتاج 

اإلعالمية يوميًا وتمكينهم من االختيار المتميز والمالئم" والمالحظ أن التعريف 
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األول أغفل الجانب النقدي التحليلي، والتعريف الثاني أغفل اإلشارة إلى تعلم 

متعلمين من التعبير عن أنفسهم من مهارات إنتاج الرسالة اإلعالمية، وتمكين ال

خالل وسائل اإلعالم. وتم تعريف التربية اإلعالمية في معجم المصطلحات التربوية 

بأنها تعني " إعطاء الطالب قدراً من المعارف والمفاهيم والمهارات، الخاصة 

 بالتعامل مع اإلعالم، وكيفية االستفادة من المعارف المتوفرة فيه")اللقاني والجمل،

( وهذا التعريف وإن بدا أشمل من سابقيه، لم يتطرق لماهية المهارات 75:1999

المطلوبة، ولذلك لم يتضح من خالل التعريف مدى تضمنه لمهارات التحليل النقدي، 

 ومهارات اإلنتاج اإلبداعي.

مولية أكثر ش والتعريف الذي تختاره هذه الدراسة للتربية اإلعالمية ويراه الباحث   

نها: مية بأعالتعريف الذي قدمه دليل الثقافة اإلعالمية، الذي يُعرف التربية اإلهو ال

لها، تحليو"التربية التي تهدف إلى تعلم الطلبة كيفية قراءة الرسائل اإلعالمية، 

 (.21: 2007 وتقييمها، وإبداعها بمجموعة متنوعة من األشكال")ثومان وجولز،

 إلعالم التربويالفرق بين التربية اإلعالمية وا 1.1

مي إلى تتفق هذه الدراسة مع وجهات النظر التي ترى أن اإلعالم التربوي ينت   

 ديثةحقل الدراسات اإلعالمية كما تؤكد ذلك الكثير من الدراسات النظرية الح

لكلمة ل اوالحقل الدراسي لألسماء المنعوتة في لغتنا العربية يمكن تحديده من خال

ام نا أمهفالنعت تابع، والمنعوت متبوع فنحن  -وليس النعتاالسم المنعوت -األولى

ماط بدهية لغوية، وعلى ذلك فإن اإلعالم التربوي هو " إعالم" أي نمط من أن

ونحو  منياإلعالم المختلفة كاإلعالم الديني أو اإلعالم الرياضي أو اإلعالمي األ

تربية ال مط من أنماطذلك. وفي مقابل ذلك فإن التربية اإلعالمية هي "تربية" أي ن

طبيعة ظراً ل، ونالمختلفة كالتربية الفنية والتربية الرياضية والتربية الوطنية وغيرها

رة، قة كبيم بدالتربية اإلعالمية التحليلية فالبد في منطق التحليل من تمييز المفاهي

د لواحاويتحقق ذلك "من خالل تحليل مفهوم معين على ضوء مفاهيم مماثلة وتمييز 

(، وهذا 597: 2005 ن األخر بدقة أكثر")هارود أوزمون وصموئيل كرافر،ع

أهيل لى تإالتحديد ال يعني عدم احتياج اإلعالميين العاملين في اإلعالم التربوي 

تربوي خاص، يضاف إلى تخصصهم اإلعالمي األصلي، وحاجة مدرسي التربية 

 مجال التربية. اإلعالمية إلى تأهيل إعالمي يضاف إلى تخصصهم األصلي في

وألن اإلعالم التربوي ينتمي إلى حقل الدراسات اإلعالمية فإن اختصاصات    

مؤسسات اإلعالم التربوي هي اختصاصات إعالمية تتناول قضايا تربوية، 

فاإلعالم التربوي يستخدم أدوات األعالم ووسائله وأساليبه في تناول قضايا التربية 

عالم بأدواته ويتم تعريفه في هذا اإلطار بأنه" فالتربية مادة يتعامل معها اإل

: 2006 االستعمال المنظم لوسائل اإلعالم لتحقيق هدف تربوي")عبدهللا الذيفاني،

وللباحث تحفظه على هذا التعريف لتداخله مع مفهوم أخر متعلق بتكنولوجيا  ،(313
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ضمن منظومة  التعليم أو التربية بواسطة وسائل اإلعالم؛ ألنه يتعامل مع اإلعالم

 وسائط التربية.

ت بية كانواإلعالم التربوي كما تحدده اللوائح التربوية في بعض األقطار العر   

بوية نشر معلومات وبيانات عن النظام التربوي أو قضية تر وظيفته منحصرة في"

من  وغيرها كما في اإلعالم التجاري والعسكري وغير ذلك ويوسع بعض الباحثين

اً توعوي وراً التربوي فيضيفون إليه إلى جانب الدور الدعائي السابق د مفهوم اإلعالم

ف هداويعرفونه بأنه" رسالة تصدر من مؤسسة تربوية وإعالمية من أجل تحقيق األ

 (.9: 1995 التربوية")محمد سعد الدين،

ومات فاإلعالم التربوي هو مجرد إعالم عن الجهود التربوية، وتوثيق للمعل   

ا كاتب هذه الدراسة ال يتفق مع تحفظات بعض الباحثين، على هذالتربوية، و

يق تحق التحديد، واتهامه بالقصور وعدم اشتماله على استخدام وسائل اإلعالم في

اض ( فاستخدام وسائل اإلعالم ألغر198: 2008 أهداف التربية)حمود المليكي،

مها فهولتي تطور متربوية تدريسية منهجية، يندرج في مفهوم الوسائل التعليمية ا

من ضوتبلور في مراحله األخيرة في سياق مفهوم تكنولوجيا التربية أو أصبحت 

ي م فمكونات تكنولوجيا التربية حسب اتجاهات أخرى، أما استخدام وسائل اإلعال

ن ، أو أربويتناول القضايا التربوية العامة، فيمكن أن يندرج ضمن مهام اإلعالم الت

 لرئيسة.يكون من اهتماماته ا

لمية وتؤكد بعض الدراسات أن مصطلح اإلعالم التربوي ظهر في الكتابات الع   

( يونسكو)ال التربوية حديثا عندما بدأت المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم

ات علومتستخدمه في أواخر السبعينات للداللة علي التطور الذي طرأ علي نظم الم

( 9: 1995 تصنيفها واالستفادة منها )محمد سعد الدين،التربوية وأساليب توثيقها و

ومات لمعلاولكن ذلك ال يمنع تطور مفهوم اإلعالم التربوي من مفهوم يتعلق بتوثيق 

ا، داتهإلى إعالم عن الجهود التربوية، وإعالم توعوي حول قضايا التربية ومستج

وم شمولية مفهوفي ضوء هذه الوظائف الثالث التي تحددها هذه الدراسة، تتضح 

ن عاإلعالم التربوي وحدوده، في إطار توثيق المعلومات، واإلعالم الدعائي 

ن أن ة دوالجهود التربوية، واإلعالم التوعوي حول قضايا التربية والتعليم العام

ه ليمية ائط تعا وسيتداخل مع مفهوم تكنولوجيا التعليم الذي يتناول وسائل اإلعالم بعد ِّ

ي مية محددة، ودون أن يتداخل مع مفهوم اإلعالم المدرسلتحقيق أهداف تعلي

 فهومالترويحي في األنشطة غير الصفية، فضالً عن عدم إمكانية تداخله مع الم

 اإلعالمية(. )التربية الجديد في الحقل التربوي المتعلق بالتربية على وسائل اإلعالم

تزال يمكن اخ :ربويأوجه االختالف بين التربية اإلعالمية واإلعالم الت 1.1.1

  :ياآلتأوجه االختالف بين التربية اإلعالمية واإلعالم التربوي على النحو 

اإلعالم التربوي إعالم عن جهود التربية وأخبارها وقضاياها ومستجداتها، وتوثيق -

بياناتها وفعالياتها. أما التربية اإلعالمية، فهي تربية تدرس قضايا اإلعالم ورسائله 
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وفق منطلقات فلسفة التربية كما تدرس سبل مواجهة تأثيرات اإلعالم واتجاهاته 

 على الحقل التربوي.

 نواعأاإلعالم التربوي ينتمي إلى الحقل المعرفي اإلعالمي فهو ال يختلف عن -

ية لترباإلعالم األخرى كاإلعالم االقتصادي والرياضي ونحو ذلك، بينما تنتمي ا

ة التربيولية معرفي كالتربية الفنية والتربية الجمااإلعالمية إلى الحقل التربوي ال

 الرياضية ونحو ذلك.

ية، لتربيستخدم اإلعالم التربوي أساليب اإلعالم، ووسائله، وفنونه في تناول ا-

 .إلعالمااول وتستخدم التربية اإلعالمية أساليب التربية ووسائلها ومنهجياتها في تن

 ق بين المفهومين, حيث يوضح الشكلوالشكالن التاليان يوضحان جوانب الفر

 األول معالم التربية اإلعالمية ويوضح الثاني معالم اإلعالم التربوي
 ( ويوضح معالم التربية اإلعالمية1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 ( ويوضح معالم اإلعالم التربوي2الشكل رقم )

 

 

 

 

  

  

 ( ويوضح معالم اإلعالم التربوي2الشكل رقم )

التربية اإلعالمية

التربيةالحقل المعرفي•

التدريسومنهجياتأساليباألساليب واألدوات•

مجال التناول •
ورسائلهعالماإلوسائلواالستهداف

اإلعالم التربوي

اإلعالمالحقل المعرفي•

األساليب واألدوات•
إلعالمأساليب النشر والبث الخاصة بوسائل ا

قضايا التربية وأساليبها ومستجداتهامجال التناول واالستهداف•
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 :مفهوم اإلعالم المدرسيالفرق بين التربية اإلعالمية و  2.1

ال -ة عند تناول اإلعالم المدرسي يتم الحديث عن أنشطة مدرسية ترويحية حر   

هذه مثل المسرح المدرسي، والكشافة المدرسية، والرياضة المدرسية، و" -صفية

ف مدرس األنشطة تختلف عن األنشطة الصفية المنهجية التي تمارس تحت إشرا

 (.20: 2007 متخصص ومن خالل منهج دراسي")مجدي هالل وعصام توفيق،

لحرة اواإلعالم المدرسي يندرج ضمن النشاط اإلعالمي الحر، كبقية األنشطة    

ين بالتي يختارها الطالب إلشباع رغباته وميوله وحاجاته، في فترات الراحة 

. (55: 1997 عباس وآخرون،ساعات اليوم الدراسي أو بعد نهاية اليوم)عايدة 

سية لمدرويعرفه البعض بأنه" البرامج واألنشطة التي تقدم وتمارس داخل البيئة ا

 ،ليكيوبوسائل إعالم مدرسية بنطاقها المكاني والزماني والمضاميني")حمود الم

(. ويذهب بعض الدراسيين إلى اختزال اإلعالم المدرسي في أحد 136: 2008

( ويدرج 17: 2004 افة المدرسية)محمود إسماعيل،أبرز أنشطته وهي الصح

 ن خاللسة مالبعض في هذا اإلعالم األنشطة التوعوية التي قد تقوم بها إدارة المدر

 يهاتاإلصدارات التعريفية بالمدرسة، ووظيفتها، وأهدافها، ورسالتها، والتوج

ة نشطواإلرشادات التي يكتبها الكبار. و ما ترجحه هذه الدراسة أن هذه األ

بة التوجيهية ال تندرج في سياق أنشطة اإلعالم المدرسي التي يمارسها الطل

ني لمكاباختيارهم الحر، وأنها أقرب إلى االتصال التربوي المحدود في إطارها ا

و "نقل ( ه18: 2006 والموضوعي فاالتصال التربوي كما يعرفه )عبدهللا الذيفاني،

ولهم دور حجمهور المستقبلين وإعالمهم عما يالمعلومات واألفكار إلى المستقبل أو 

، عينةمن أحداث وتزويدهم بالمعلومات والمهارات التي تؤهلهم للقيام بوظيفة م

 وتطوير إمكاناتهم العملية والتعليمية والترويح عن النفس".

المية اإلع مكن تحديد عالقة التربيةي: عالقة اإلعالم المدرسي بالتربية اإلعالمية

ذ إمية، إلعالامن األنشطة اإلعالمية، من خالل المداخل المختارة للتربية  بهذا النمط

ة في نشطمن الممكن أن تكون العالقة، عالقة الجزء بالكل، في حالة إدماج هذه األ

ة تربيإطار المداخل الممكنة لبناء منهاج في التربية اإلعالمية، في أنشطة ال

ات المنهجية األخرى كمدخل الوحداإلعالمية اإلدماجية، إضافة إلى المداخل 

ير طة غالدراسية والمدخل المستقل والمدخل االندماجي، ويمكن إضافة مدخل األنش

ً من ضمن مداخل التربية اإلعالمية، ً أو تكميليا ولكنه ال  الصفية، مدخالً إضافيا

ي نحصر فتال  ألن وظيفة التربية اإلعالمية ،يمكن أن يكون مدخال كافياً أو متكامالً 

ً وإثرا نها مًء، تعليم الطلبة بعض الفنون اإلعالمية، فهي تشمل وظائف أكثر عمقا

لها تحليوتمكين الطلبة من قراءة الرسائل اإلعالمية، وتفكيك خلفياتها الفلسفية 

ة، ختلفونقدها، وتحرير الطلبة من سطوة و سيطرة أيديولوجيا وسائل اإلعالم الم

 وتنمية ملكات التفكير الناقد.



 غالب مجيب                   معها المتداخلة بالمصطلحات اإلعالمية التربية عالقة

 

295 
 برلين-ألمانيا العربي يمقراطيالد المركز                               سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

ومن منطلق هذا الوظائف صارت التربية اإلعالمية في معظم دول العالم جزءاً    

ً من التعليم المدرسي، وليست مجرد نشاط ترفيهي حرـ  .Mary Fأساسيا

Kennedy,1993: 1).) 

م: الفرق بين التربية اإلعالمية و مفهوم التربية بواسطة وسائل اإلعال 3.1

 )تكنولوجيا التعليم(

اإلعالم بللتعرف على مفهوم التربية بواسطة وسائل اإلعالم أو ما يسميه البعض    

قود ي العفالتعليمي، تتناول الورقة مفهوم الوسائل التعليمية، التي تطور مفهومها 

ً ولى ماألخيرة،  وتبلور في مفهوم تكنولوجيا التربية، الذي كان في مراحله األ  رتبطا

حول ن تتقبل أمصاحبة للموقف التعليمي بغرض اإليضاح، بمفهوم الوسائل التعليمية ال

هزة األجووسائط التعليم إلى جزء من منظومة متكاملة ال تقتصر على وسائط المواد 

يذ لتنفابل تشمل اإلستراتيجية التنظيمية للتدريس من مرحلة التصميم إلى مرحلة 

طور الت لى ضوء هذاوعوالتقويم والمتابعة بمختلف جوانبها البشرية وغير البشرية 

فت )لجنة تكنولوجيا التعليم األمريكية( تكنولوجيا التعليم بأنه" طر  نظوميةميقة عر 

 لمحددةاداف للتصميم والتنفيذ والتقويم الشامل لعملية التعليم والتعلم في ضوء األه

ر المبنية على البحث في التعلم اإلنساني واالتصال، وتوظيف مجموعة المصاد

ته عتمدر البشرية إلحداث تعليم أكثر فاعلية" وهذا التعريف هو ما االبشرية وغي

فت تكنولوجيا التربية بأنها" طريقة نظامية لتصميم الع يمية التعل مليةاليونسكو حين عر 

لية ي العموث فبكاملها وتنفيذها وتقويمها، استناداً إلى أهداف محددة،وإلى نتائج البح

يادة جل زميع المصادر البشرية وغير البشرية من أالتعليمية التعلمية، واستخدام ج

 (.38: 1993 فاعلية التربية")محمد عليمات وخالد القضاة،

( أن مفهوم الوسائل 5: 1987وبناء على هذا التطور يؤكد )حسين الطوبجي،   

التعليمية أتسع ليشمل جميع وسائط التعليم السمعية والبصرية وجميع وسائل 

الفردية والجماعية بعدِّ ها جزءاً من منظومة تكنولوجيا التعليم، االتصال واإلعالم 

ويندرج في ذلك استخدام وسائل اإلعالم وجميع برامج القنوات التعليمية. وأصبح 

انتقاء واستخدام وسائل اإلعالم المناسبة لتقديم المواد التعليمية التعلمية خاصية 

التي تشمل تطبيقات النظم واحدة ضمن أربع خصائص تميز تكنولوجيا التربية 

 :collier et al, 1971واألساليب الفنية من أجل تحسين عملية التعليم البشري)

16). 

بعد : عالقة مفهوم التربية بوسائل اإلعالم باإلعالم التربوي والتربية اإلعالمية

تفصيل مفهومي اإلعالم التربوي وتكنولوجيا التعليم وتوضيح عالقتهما بالتربية 

مية؛ يتبين للباحث أن التربية بواسطة وسائل اإلعالم تختلف كثيراً عن اإلعال

اإلعالم التربوي والتربية اإلعالمية، فهي ال تندرج في مفهوم اإلعالم التربوي، ألن 

التربية بواسطة وسائل اإلعالم هي تربية تستخدم أدوات اإلعالم، واإلعالم التربوي 

ذا أدرج قانون الهيكل التنظيمي لوزارة التربية هو إعالم يتناول قضايا التربية، وله
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(، المهام الخاصة بالتربية بوسائل 23: المادة 1993الئحة الوزارة ) والتعليم اليمنية

اإلعالم، ضمن مهام اإلدارة العامة لوسائل وتقنيات التربية، ولم يدرجها ضمن مهام 

ج، واعتقادهم أن اإلعالم التربوي، ورغم تحفظ بعض الباحثين على هذا اإلدرا

: 2008 المادة أدرجت مهام اإلعالم التربوي في مهام تقنيات التربية)حمود المليكي،

(، فإن هذه الورقة ترى بعد تفصيلها لتطورات مفاهيم تكنولوجيا التربية، أن 198

تصنيف المهام كان سليماً، في تحديده لهذه المهام ضمن اختصاصات إدارة تقنية 

رت إليه الفقرات الخاصة بمهام اإلدارة، يندرج في صميم التربية، و ما أشا

اقتراح الخطط التفصيلية  -حسب القانون -اختصاصات تقنيات التربية ومنها 

الستخدام الوسائل اإلعالمية والتلفزيون في العملية التربوية والتعليمية واإلشراف 

تصميم البرامج التعليمية على تنفيذها بعد إقرارها بما في ذلك إنشاء القناة التعليمة و

المسموعة المرئية وتنفيذها بالتعاون مع مؤسسة الكتاب المدرسي ومركز إنتاج 

الوسائل التعليمية ومركز البحوث والتطوير التربوي، ونشر وتعميم الجداول 

الزمنية لبث البرامج التعليمية في وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية والقناة 

:  23: المادة1993الئحة الوزارة مع الجهات المختصة)التعليمية بالتنسيق 

 (.10 -7 -6الفقرات

ف م تختلوبناء على ما سبق تؤكد هذه الدراسة أن التربية بواسطة وسائل اإلعال   

كون قد تكثيراً عن التربية على وسائل اإلعالم في منهجيات التربية اإلعالمية و

 (.3قم )العالقة بينهما تضادية كما يجسدها الشكل ر
 عالمية( حول مسار العالقة بين التربية بواسطة وسائل اإلعالم والتربية اإل3الشكل رقم )

 

 

  

 

 

 

   

 

ويتبين من خالل الشكل أن التربية اإلعالمية )التربية على وسائل اإلعالم( تنطلق    

 من الحقل التربوي بأدوات التربية نحو اإلعالم، أما اإلعالم التعليمي )التربية

مالتربية بواسطة وسائل اإلعال

ة االنطالق نحو التربية بواسط
:  وسائل اإلعالم  ومن أدواتها
ور القنوات التعليمة األفالم والص

المتحركة والبرامج التعليمية
اإلذاعية وغيرها

التربية على وسائل 
اإلعالم

االنطالق نحو اإلعالم 
بوسائل التربية ومن

القراءة : أدواتها
والتحليل والتقويم 

واإلبداع
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ليمارس أدواراً تربوية  ،بواسطة وسائل اإلعالم( فينطلق من الحقل اإلعالمي

 تعليمية.

 الفرق بين التربية اإلعالمية والتعليم اإلعالمي: 4.1

  معويشار هنا إلى أن مصطلح التعليم اإلعالمي من أكثر المصطلحات تداخالً    

 د تكونتكا مصطلح التربية اإلعالمية ألن المستويات األخيرة من التربية اإلعالمية

مجرد تعليم إعالمي محض ومن هنا ينزلق بعض الدراسين في توصيف التربية 

 يق بدقة بين المصطلحين.اإلعالمية بالتعليم اإلعالمي ولذا وجب التفر

س التعليم اإلعالمي تعليم تخصصي يهدف إلى تدري: مفهوم التعليم اإلعالمي

ميع ها جلاإلعالم وتدريب اإلعالميين لممارسة مهنة اإلعالم كمهنة مستقلة تتوفر 

 لنظريةرة اشروط المهن االحترافية كالكفايات المتعلقة بالمهارات والخبرات والبصي

 تساعد على احتراف المهنة. المعرفية التي

تعليم وألن أي مهنة تحتاج إلى خبرات ومهارات و معارف نظرية فإن وظيفة ال   

م تأهيلهلزمة اإلعالمي  تزويد المتعلمين بالكفايات والبصيرة النظرية المعرفية الال

الذي  عليمألداء وظيفتهم المستقبلية وبناء على ذلك فإن التعليم اإلعالمي هو الت

فر تـواتف إلى " إعداد وتخريج نوعية متميزة من اإلعالميين الخريجين الذين يهد

 (.39: 2009) أحمد أبو السعيد، فيهم القدرة على التعلم والتدريب مدى الحياة" 

مع  الميةيتداخل مفهوم التربية اإلع: بين التربية اإلعالمية والتعليم اإلعالمي

حليل ند تعية في تعريفها الجديد ال تتوقف التعليم اإلعالمي ألن التربية اإلعالم

، لتحريرن واالرسالة اإلعالمية قراءةً وتفكيكاً وتفسيراً كما يفترض نموذجا التحصي

قي المتل وعي فقد أضاف نموذج التمكين للتربية اإلعالمية بعداً جديداً يتجاوز تحرير

فسه ن نلتعبير عمن االستقبال السلبي للرسالة اإلعالمي إلى تمكين المتلقي من ا

 على بواسطة وسائل اإلعالم لتحقيق المشاركة االجتماعية والسياسية مع الحرص

من  ميةعدم تحول التربية اإلعالمية إلى تعليم إعالمي محض يفرغ التربية اإلعال

اس ي األسف نها محتواها النقدي  فالتربية اإلعالمية ليست تعليماً إعالمياً محضاً ولك

 صين ومنهجية تمكين لتنمية التفكير والوعي وبناء شخصيةوسيلة حماية وتح

 الطالب.

دف إلى ويمكن تلخيص الفرق بالقول: أن التربية اإلعالمية هي تربية عامة ته   

لية مسؤوتربية المتعلمين على التعامل مع اإلعالم بوعي ناقد واستخدامه بحكمة و

 د مهنيإعداعالمي هو تأهيل وألهداف ذاتية واجتماعية وحياتية مختلفة والتعليم اإل

 خالص لمتعلمين يحترفون مهنة  اإلعالم.

ير من وى األخوتجدر اإلشارة هنا إلى أن تعليم إنتاج الرسالة اإلعالمية هو المست   

أتي مية يإلعالامستويات التربية اإلعالمية ولكن إنتاج الرسالة اإلعالمية في التربية 

 س فيعن أنفسهم بواسطة وسائل اإلعالم ولي سياق تمكين المتعلمين من التعبير

 سياق التعليم اإلعالمي التخصصي.
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 :خاتمة

المية بعد استعراض الدراسة ألبرز الفروق وأوجه التشابه بين التربية اإلع   

ن والمصطلحات المتداخلة معها في الحقلين التربوي واإلعالمي توصلت إلى أ

 ً ، وال منه التربية اإلعالمية ليست نسخة مطورةً من اإلعالم التربوي، وال تفريعا

ً ل ً مرادفا ولكنها  يمي،إلعالم المدرسي أو التعلبديالً عنه، كما أنها ليست مصطلحا

لم لمتعاتربيةٌ جديدة، فرضتها التطورات اإلعالمية؛ للتحصين، والتحرير وتمكين 

فقة من التعلم المستمر من خالل التعامل المستمر مع مصادر المعلومات المتد

 باستمرار، وتأهيله للحياة االجتماعية والسياسية.

ً كما توصلت الورقة إلى أن الت    ً إعالميا فهي  محضاً، ربية اإلعالمية ليست تعليما

 لبة،في األساس منهجية تربوية اجتماعية، لتنمية التفكير النقدي وتحصين الط

وإعداد  وتنمية مهارات التعليم الذاتي والمهارات التواصلية للتعبير عن الذات،

صر عفي  الطلبة؛ لمواجهة المستجدات العصرية والمشاركة االجتماعية الفاعلة،

 اإلعالم وتطوراته المتجددة التي تحاصر حياتنا.

 :توصيات الدراسة

ام ومه توصي الدراسة بضرورة تفريق اللوائح اإلعالمية و التربوية بين مفاهيم-

ن وبي اإلعالم التربوي واإلعالم التعليمي و مفهوم ووظائف التربية اإلعالمية

ت صطلحاالخاص وعدم الخلط بين المالتربية اإلعالمية العامة والتعليم اإلعالم 

 والوظائف.

 دريستتنصح الدراسة بأن تتولى كليات علوم التربية ومدارس تأهلين المعلمين -

ي عالمالتربية اإلعالمية لكونها أقرب إلى الحقل التربوي وليست مجرد تعليم إ

 خالص.

 عالميةاإل التربيةوبناء على التوصية السابقة تؤكد الدراسة على أهمية عدم تحويل -

ر تحريإلى تعليم إعالمي خالص، والتأكيد على ضرورة تالزم ثالثية التحصين وال

د ي إعدافقدي والتمكين حتى ال يتم إفراغ التربية اإلعالمية من محتواها التربوي الن

 اريةالحضواألجيال للمشاركة االجتماعية والسياسية و لمواجهة التحديات الثقافية 

يس سة بأن تتولى كليات اإلعالم ومؤسسات إعداد اإلعالميين تدروصي الدرات-

م عالاإلعالم التربوي لكونه أقرب إلى الحقل اإلعالمي فاإلعالم التربوي كاإل

أن  االقتصادي والرياضي وغيره نوعٌ من أنواع اإلعالم وقسٌم من أقسامه كما

 يرها.وغ ة أو الفنيةالتربية اإلعالمية قسٌم من أقسام التربية كالتربية الرياضي
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 المراجع:قائمة 

تطبيق  واقع تعليم اإلعالم في الجامعات الفلسطينية في ضوء .(2009أحمد) ،أبو السعيد .1
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The relationship of media education with the terms 

overlapping with it in the fields of education and media .. 

Setting the conceptual framework" 

Abstract:The aim of this study is to liberate the confusion and 

clarify the differences and concluded that media education is 

not an upgraded version of the educational media, and that the 

media education is not an updated version of the educational 

media, Not a substitute for it, nor a substitute for it, nor is it a 

term synonymous with school or educational media but a new 

education, imposed by media developments; for immunization, 

liberalization and the learner's ability to learn continuously 

through continuous interaction with the sources of information 

Conspiracy constantly, and qualifying for  social and political 

life. The study also found that media education is not a purely 

media education, it is basically a social educational 

methodology, to develop critical thinking and immunize 

students and develop self-learning skills and communication 

skills for self-expression, and to prepare students to cope with 

modern developments and political and social participation. In 

the era of media and its renewed developments. 

Keywords: media education, educational media, school media, 

educational media, media education. 


