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اإلسـامي. الرتبـوي  املنظـور 

امللخص: هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على دواعي ومررات 
علـى  والتعـرف  اجلامعـي،  التعليـم  مرحلـة  يف  اإلعاميـة  الثقافـة  تنميـة 
األطر الفكرية للثقافة اإلعامية من املنظور الرتبوي اإلسامي. إضافة 
إىل حتديـد املتطلبـات الرتبويـة واملتطلبـات التنظيميـة واجملتمعيـة الازمـة 
لتنميـة الثقافـة اإلعاميـة ابجلامعـات السـعودية يف ضـوء رؤيـة اخلـراء، 
واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، وقام الباحث ببناء 
اسـتطاع رأي يضـم حموريـن لتحقيـق أهـداف الدراسـة، وقـد طُبـق علـى 
عينـة مـن أعضـاء هيئـة التدريـس ابجلامعـات السـعودية وصـل عددهـم 

)52( مدرًسـا، ومتثلـت أهـم النتائـج فيمـا يلـي:
يف جمـال املتطلبـات الرتبويـة الازمـة؛ لتنميـة الثقافـة اإلعاميـة   -1
تشـجيع  يف  هـذا  متثّـل  اخلـراء:  رؤيـة  ضـوء  يف  السـعودية  ابجلامعـات 
القيـم  وتعزيـز  اإلعاميـة،  والثقافـة  ابلرتبيـة  املتعلقـة  الطابيـة  األنشـطة 
الرسـائل  جتـاه  وقائـي  الطـاب كمدخـل  لـدى  اإلسـامية  الرتبويـة 
االسـتقصاء  علـى  اجلامعـات  طـاب  وتدريـب  السـلبية،  اإلعاميـة 
وبنـاء مصفوفـة  اإلعـام،  انتباههـم يف وسـائل  تثـري  الـي  القضـااي  عـن 
التعليمـي. احملتـوى  يف  إدراجهـا  ميكـن  الـي  اإلعاميـة  الثقافـة  لكفـاايت 

يف جمـال املتطلبـات الرتبويـة واملتطلبـات التنظيميـة واجملتمعيـة   -2
الازمـة لتنميـة الثقافـة اإلعاميـة ابجلامعـات السـعودية يف ضـوء رؤيـة 
والثقافـة  ابلرتبيـة  خاصـة  علميـة  أقسـام  إنشـاء  يف  هـذا  متثـل  اخلـراء 
إىل  اجملتمـع  خدمـة  مفهـوم  مـن  والتحـول  ابجلامعـات،  اإلعاميـة 
املسـؤولية االجتماعيـة للجامعـات وفـق الضوابـط اإلسـامية، واالهتمـام 
ابملناسـبات اجملتمعيـة والوطنيـة لتنميـة اعتـزاز الطالـب بدينـه اإلسـامي، 
الثقافـة  بتنميـة  يتعلـق  فيمـا  للجامعـات  االجتماعيـة  املسـؤولية  وتعزيـز 

اجملتمـع. مسـتوى  علـى  اإلعاميـة 
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 Abstract: This study aimed to identify the reasons and justifi-
cations for the development of media literacy in university education, 
and to identify the intellectual frameworks of media culture from the 
educational perspective. IT also aimed at determining the educational 
requirements and regulatory community for the development of media 
culture in Saudi universities in the light of the vision of experts. The 
study relied on the descriptive and analytical method, and the research-
er built a questionnaire includes two axes to achieve the objectives of 
the study, that has been applied on a sample of the teaching staff mem-
bers in Saudi universities reached in number to (52) The main findings 
included what follows:

1. In the area necessary educational requirements for the de-
velopment of media literacy in Saudi universities in the light of the vi-
sion of the experts: represented in promoting student activities related 
to education and media culture, strengthening the Islamic educational 
values among students and precaution as input towards negative me-
dia messages, training of university students on how to search about 
the issues that rise their attention in the media, building a matrix of 
competencies for media culture that could be incorporated into the 
educational content, and to provide guidelines include media culture 
methods, and the concentration of targets to build critical mentality of 
the students, and follow the critical thinking in teaching for the devel-
opment of substantive skills strategies, objectivity, independence, and 
self esteem.

2. In the field of educational requirements and organizational 
or community requirements for the development of media culture in 
Saudi universities in the light of the vision of experts, they were repre-
sented in the establishment of academic departments for media culture 
in universities, a shift from the concept of community service to the 
social responsibility of universities in accordance with Islamic rules, 
and attention to community and national events for the development 
of pride of the Islamic religion, promoting the social responsibility of 
universities for the development of media culture at the community 
level, stimulating media culture in scientific research at the university 
level, and directing deanships of community service in universities to 
implement initiatives and community-based programs for media liter-
acy, and building programs and initiatives for the partnership between 
universities and media institutes.
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مقدمة:
يف  اجلماهرييــة  اإلعــام  وســائل  أتثــريات  تزايــدت 
أمنــاط  وحتديــد  والشــباب،  األطفــال  ثقافــة  تكويــن 
والعــادات  والقيــم  املفاهيــم  وإكســاهبم  ســلوكهم، 
واالجتاهــات بدرجــة كبــرية، وذلــك يف ظــل تقــدم تقنيــة 
الفضائيــات  عــدد  وتزايــد  واملعلومــات،  االتصــاالت 
والرســائل اإلعاميــة، وهــذا كلــه يفــرض االهتمــام ابلثقافــة 
اإلعامية حلماية الطاب من التأثريات الســلبية لوســائل 
اإلعــام املتنوعــة. كمــا فــرض الواقــع اإلعامــي املعاصــر 
وخصوًصــا يف الفضائيــات واإلنرتنــت حتميــة التنبيــه إىل 
وضع قواعد وآليات ألساليب تعامل الشباب واملراهقن 
واألطفــال مــع مــا تقدَّمــه الفضائيــات واإلنرتنــت حفاًظــا 

العربيــة. اجملتمعــات  واألخاقيــات يف  القيــم  علــى 
ويف ظــل هــذا الواقــع الــذي فرضتــه تكنولوجيــا اإلعــام 
أســاليب  عــن  البحــث  الضــروري  مــن  واالتصــال، كان 
التأثــريات  ضــد  وحتصينهــم  الشــباب  لتوعيــة  جديــدة 
الســلبية لوســائل اإلعــام، مــع تطويــر كفــاايت التفكــري 
النقــدي حنــو مضامــن وســائل اإلعــام، ومــن هنــا ظهــرت 
احلاجــة املتزايــدة للثقافــة اإلعاميــة، فهــي وســيلة مهمــة 
لألطفــال واملراهقــن وأفــراد اجملتمــع لتوعيتهــم وحتصينهــم 
ا تساعد  ضد التأثريات السلبية لوسائل اإلعام، كما أهنَّ

األفــراد علــى معرفــة دور وســائل اإلعــام يف اجملتمــع.
ومــن ث تشــكل القضــااي املرتبطــة بطــاب اجلامعــات 
مركــز اهتمــام كبــري للمهتمــن ابلثقافــة اإلعاميــة، وللذيــن 
يعكفــون علــى صياغــة الرامــج والسياســات الراميــة إىل 
االهتمــام هبــم بوصفهــم شــرحية ســكانية ذات خصائــص 
ــدت  الــي أكَّ الثقافيــة واإلعاميــة،  متميــزة هلــا حقوقهــا 
عليهــا االتفاقيــات الدوليــة املتنوعــة. ويعــدُّ جمــال االتصــال 
انعكــس فيهــا االهتمــام ذاتــه،  الــي  أبــرز اجملــاالت  مــن 

إذ غــدت املــواد الصحفيــة والرامــج اإلذاعيــة والتلفزيونيــة 
أشــكال  أهــم  مــن  وللشــباب  لألطفــال  املخصصــة 
االتصال اجلماهريي يف وقتنا احلاضر. وتشــري الدراســات 
عليهــم  بظاهلــا  تُلقــي  اإلعــام  أجهــزة  أنَّ  إىل  العلميــة 
يفلتــوا  أن  عليهــم  يصعــب  أنَـّـه  حــى  ســلًبا،  أو  إجيــااًب 
مــن أتثريهــا وجاذبيتهــا، فهــي حتيــط هبــم وحتاصرهــم مــن 
خمتلــف اجلهــات، ومبختلــف اللغــات ليــًا وهنــاراً، وحتــاول 
أن ترســم هلــم طريًقــا جديــًدا حلياهتــم، وأســلواًب معاصــرًا 
ص46(،   ،2006 )العيثــاوي،  وعاقاهتــم،  لنشــاطهم 
ومــن ثَّ فهــي قــادرة علــى اإلســهام بفاعليــة يف تثقيفــه 
وتعليمــه وتوجيهــه واألخــذ بيــده إىل آفــاق احليــاة الرحبــة. 
واحلاســوب  التلفــاز  ســيما  ال  اإلعــام  وســائل  إنَّ 
عليهــم،  اســتولت  ث  وجذبتهــم،  الشــباب  اســتهوت 
يؤثــر  ذلــك  واللــون كل  واحلركــة  والصــوت  فالصــورة 
وال  والبصــر،  الســمع  مهــا:  فيهــم  حاســتن  أهــم  علــى 
الشــباب  الــي جينيهــا  الكــرى  الفائــدة  ننكــر  أن  ميكــن 
يف ظــل مشــاهدته ومتابعتــه هلــذه الوســائل، فهــي تســهم 
وتوســيع  قدراهتــم  تفجــري  ويف  شــخصيتهم  تشــكيل  يف 
مداركهــم ومواهبهــم، ولكنهــا ابلرغــم مــن ذلــك فــإنَّ هلــا 
أتثــريات ســلبية كالتأثــريات الثقافيــة والعقديــة واألخاقيــة 
واالجتماعيــة، فضــًا عــن التأثــريات النفســية الــي متــس 

ص34).  ،1999 )عيســات،  العقليــة.  القــدرات 
اإلعاميــة  الثقافــة  تنميــة  فــإنَّ  ذلــك؛  جانــب  وإىل 
منــوذج  تكويــن  علــى  يســاعد  اجلامعــات  طــاب  لــدى 
وامتــاك  املدرســة،  يف  الطــاب  لــدى  احلســنة  القــدوة 
وحســن  واحلــوار  والعــرض  اخلطابــة  مهــارات  الطــاب 
مفاهيــم  وتعزيــز  والصــر،  والتحمــل  اإلجنــازات  تقديــر 
اجتماعيــة وصحيــة ابلغــة األمهيــة لديهــم. كمــا أنَّ اإلعــام 
الرتبــوي ميكــن تقدميــه بصــورة وألــوان شــى، ويســتخدم 
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فيــه وســائط عديــدة منهــا: املناهــج الدراســية، واألنشــطة 
اجلامعيــة الثقافيــة واألدبيــة وحنوهــا واملعــارض، واحلفــات 
واملهرجــانت واملناســبات الــي تقيمهــا اجلامعــات ســنوايًّ 
أو فصليًّــا أو حســب املقتضيــات الــي تقــوم مــن أجلهــا، 
إىل جانــب الفنــون الطابيــة علــى اختافهــا بغيــة إعــداد 
ميتلــك  فاعــًا يف جمتمعــه  يكــون عضــًوا  لكــي  الطالــب 
اجتاهــات إجيابيــة حنــو النــاس وحنــو األشــياء وحنــو العمــل 
وحنو اإلنتاج، ومشــارًكا فاعًا يف عاج مشــكات بيئته 
وجمتمعــه، وقــادرًا علــى حتقيــق شــروط املواطنــة الســليمة 
 ،2007 اخلطيــب،  برمتهــا.)  وســلوكياته  تصرفاتــه  يف 
ص112(، كمــا أنَّ الثقافــة اإلعاميــة لــن تتكامــل دون 
ثقافة تربوية فاعلة ومؤثرة أتخذ يف االعتبار مسؤولية كاًّ 
مــن األســر واملدرســة يف تشــكيل الوعــي والتفاعــل الواعــي 
مع وســائل اإلعام، وتقوم بتفعيل املســؤولية الرتبوية إزاء 
تعزيــز مهــارات تواصــل الطالــب مــع إســرتاتيجيات الرتبيــة 
اإلعاميــة، وتؤكِّــد علــى اإلطــار التطبيقــي ملفاهيــم الرتبيــة 

اإلعاميــة بواســطة أســس اثبتــة ومدروســة.
وقــد ســعت بعــض البحــوث والدراســات إىل دراســة 
اجلوانــب املختلفــة هلــذا املوضــوع مــن أمههــا: دراســة عبــد 
النعيــم )2001م( والــي أوضحــت إىل أنَّ هنــاك قنــوات 
فضائيــة حتتــوي براجمهــا علــى العديــد مــن اآلاثر العقائديــة 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة والتعليميــة والسياســية الســلبية 

الــي تؤثــر علــى املشــاهد املصــري.
أغلــب  أنَّ  )2001م(  البيــايت  دراســة  وأظهــرت 
الشــباب مــن أفــراد العينــة يفضــل نوعيــة األفــام والرامــج 
الي يغلب عليها طابع الرتفيه والتسلية واخليال والعنف، 
وأنَّ الشــباب يقلــدون مــا يشــاهدون علــى شاشــة التلفــاز 
مــن أســاليب التعامــل واحلــوار وامللبــس، وأنَّ هنــاك قصــورًا 
كبــريًا يف دور األســرة واجلماعــات االجتماعيــة يف عمليــة 

التوجيــه واإلرشــاد بســلبيات القنــوات الفضائيــة.

وركزت دراسة اليونسكو UNESCO املسحية للرتبية 
اإلعاميــة للشــباب)2001( علــى الرتبيــة اإلعاميــة يف 
املــدارس يف مخســة وثاثــن دولــة. وأوضحــت أنَّ الرتبيــة 
اإلعاميــة أصبحــت متيــل لابتعــاد عــن املدخــل املعتمــد 
علــى  يعتمــد  مدخــل  حنــو  التحصــن  أو  التطعيــم  علــى 
التمكن، وأنَّ الرأي أبنَّ الرتبية اإلعامية جيب أن حتمي 
الشــباب ضــد أتثــريات وســائل اإلعــام يبــدو أنَّــه قــد فقــد 
أرضيتــه يف معظــم الــدول، وبــدأ حيــلُّ حملــه مفهــوم أكثــر 
الناقــد«  للرتبيــة اإلعاميــة مبــيٌّ علــى »الوعــي  عصريــة 
معظــم  يف  أنَـّـه  وجــد  الدميقراطيــة«. كمــا  و»املشــاركة 
احلــاالت أتيت الرتبيــة اإلعاميــة كجــزء مــن املــواد الدراســية 
األخــرى مثــل: اللغــة القوميــة والدراســات االجتماعيــة أو 
الرتبيــة القوميــة وأنَّ هــذا النقــص يف وجــود مكانــة معتمــدة 
داخــل املنهــج الدراســي قــد خلــق العديــد مــن املشــكات 

مثــل: نقــص اإلعــداد والتدريــب للمعلمــن. 
هنــاك  أنَّ  )2002م(  محــدي  دراســة  وكشــفت 
دوافــع متنوعــة الســتخدام املراهقــن للقنــوات الفضائيــة 
ــدت  ونوعيــة اإلشــباعات املتحققــة مــن مشــاهدهتا. وأكَّ
علــى أتثــري اختــاف البيئــة اجلغرافيــة علــى تلــك الدوافــع 

واإلشــباعات.
وتوصَّلــت دراســة الكحكــي )2004م( إىل ارتفــاع 
الفضائيــة  للقنــوات  العــريب  الشــباب  تعــرض  معــدالت 
األجنبيــة بغــرض التســلية والرتفيــه ومتضيــة وقــت الفــراغ، 
وأنَّ اللغــة ليســت عائًقــا ملشــاهدة هــذه القنــوات، فعلــى 
الرغــم مــن ارتفــاع معــدل تعــرض الشــباب املراهقــن لتلــك 
القنــوات فــإنَّ نســبة بســيطة منهــم تفهــم مضمــون برامــج 

هــذه القنــوات وتكتفــي مبتابعــة الصــورة فقــط. 
إســرتاتيجية   )2007( ايجلــن  دراســة  ووضعــت 
للتكامــل والتنســيق بــن اإلعــام والرتبيــة يف ضــوء عــرض 
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البلــدان  ببعــض  اخلــاص  الرتبــوي  اإلعــام  إســرتاتيجية 
كنمــوذج. 

 وتوصلــت دراســة عايــل )2007( إىل ضــرورة تنميــة 
قــدرات الرتبويــن واإلعاميــن علــى التعــاون البنــاء عــن 
طريــق الرتبيــة اإلعاميــة للمســامهة يف إكســاب النــشء 
مفاهيــم صحيحــة، وأمهيــة وضــع إطــار عــام مــرن لرنمــج 
اجملتمــع  يف  املســؤولة  األفــراد  توعيــة  يســتهدف  تثقيفــي 
مبتطلبــات الرتبيــة اإلعاميــة، وتوجيــه األنظــار إىل أمهيــة 
ملواجهــة  اإلعاميــة  ابلرتبيــة  اخلاصــة  الرامــج  ختطيــط 

التبعــات الســلبية للرنمــج والرســائل اإلعاميــة.
وكشــفت دراســة العولقي )2007( عن دور املدرســة 
يف الرتبية اإلعامية. وحددت أهم الصعوابت واملعوقات 
ــدت  الــي تواجــه الرتبيــة اإلعاميــة يف هــذه املــدارس وأكَّ
علــى أمهيــة التنســيق مــع أقســام اإلعــام يف اجلامعــات 
برامــج  وعمــل  الرتبــوي،  اإلعــام  يف  مقــررات  إلدخــال 
ــا  تدريبيــة ملنســويب املــدارس مــن املهتمــن والقائمــن حالًي
بــدور يف جمــال الرتبيــة اإلعاميــة وتوفــري مركــز مصــادر 
التعلــم وتفعيلــه بــكل معــىن الكلمــة، وإجيــاد بيئــة مدرســية 

مفتوحــة يتفاعــل فيهــا مجيــع منســويب املدرســة.
الدراســات  نتائــج  أنَّ  الســابق  العــرض  مــن  يتضــح 
السابقة أكَّدت على التأثري اخلطري لإلعام على النشء 
املؤسســات  دور  بتفعيــل  االهتمــام  بضــرورة  وأوصــت 
النــشء  إكســاب  يف  املدرســة  مقدمتهــا  ويف  الرتبويــة 

اإلعــام. وســائل  مــع  التعامــل  مهــارات 
وتوصيــات  نتائــج  مــن  احلاليــة  الدراســة  وتنطلــق 
الدراســات الســابقة، وتســعى إىل حتديــد متطلبــات تنميــة 
الثقافــة اإلعاميــة لــدى طــاب اجلامعــات الســعودية مــن 

الرتبــوي اإلســام. املنظــور 

مشكلة البحث:
ابململكــة  اجلامعــات  طــاب  توعيــة  عمليــة  تعــدُّ 
العربيــة الســعودية بكيفيــة التعامــل مــع هــذا الكــم اهلائــل 
مــن املضامــن واملــواد اإلعاميــة املتاحــة أمامهــم ضــرورة 
علــى  والعمــل  إليهــم  التوجــه  يســتوجب  وهــذا  ملحــة، 
تعليمهــم أتثــريات وأشــكال ومجاليــات وســائل اإلعــام، 
وتعليمهــم كيفيــة حتليــل الرســائل الــي يتعرضــون هلــا وتنميــة 
قدرهتــم علــى تقييمهــا، وكيفيــة التأثــري علــى هذه الوســائل. 
وكل ذلــك حيصــل مــن الرتبيــة وتنميــة الثقافــة اإلعاميــة، 
فالرتبيــة اإلعاميــة تعــدُّ وســيلة مهمــة لطــاب اجلامعــات 
الســلبية  التأثــريات  ضــد  وحتصينهــم  لتوعيتهــم  وغريهــم 

لوســائل اإلعــام.
وتتبلور مشكلة البحث يف التساؤل الرئيس اآليت:

مــا متطلبــات تنميــة الثقافــة اإلعاميــة لــدى طــاب 
اجلامعات السعودية يف ضوء املنظور الرتبوي اإلسامي؟

ويتفرع عن ذلك ما يلي:
مــا األطــر الفكريــة للثقافــة اإلعاميــة مــن املنظور   .1

الرتبــوي؟
مــا أهــم املتطلبــات الرتبويــة الازمــة لتنميــة الثقافة   .2
اإلعاميــة ابجلامعــات الســعودية يف ضــوء رؤيــة اخلــراء؟

الازمــة  واجملتمعيــة  التنظيميــة  املتطلبــات  مــا   .3
لتنميــة الثقافــة اإلعاميــة ابجلامعــات الســعودية يف ضــوء 

اخلــراء؟ رؤيــة 
أهداف البحث:

ميكن توضيح أهداف البحث ابلنقاط اآلتية:
 حتديــد األطــر الفكريــة للثقافــة اإلعاميــة مــن املنظــور - 

الرتبــوي.
 الكشــف عــن املتطلبــات الرتبويــة الازمــة لتنميــة الثقافــة - 

اإلعاميــة ابجلامعــات الســعودية يف ضــوء رؤيــة اخلــراء.
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 حتديــد املتطلبــات التنظيميــة واجملتمعيــة الازمــة لتنميــة - 
الثقافــة اإلعاميــة ابجلامعــات الســعودية يف ضــوء رؤيــة 

اخلــراء.
التعــرف علــى دواعــي ومــررات تنميــة الثقافــة اإلعاميــة - 

يف مرحلــة التعليــم اجلامعــي. 
أمهية البحث:

مــن  البحــث  هلــذا  والتطبيقيــة  النظريــة  األمهيــة  تتبــع 
اآلتيــة: النقــاط 

التعــرف  يف  الدراســة  هــذه  تســهم  النظريــة:  األمهيــة 
علــى مفهــوم الثقافــة اإلعاميــة ودواعــي ومــررات تنميــة 
الثقافــة اإلعاميــة يف مرحلــة التعليــم اجلامعــي، وكذلــك 
مــن  اإلعاميــة  للثقافــة  الفكريــة  األطــر  علــى  التعــرف 

الرتبــوي. املنظــور 
إمــداد  يف  الدراســة  هــذه  تســهم  التطبيقيــة:  األمهيــة 
العربيــة  اململكــة  يف  اجلامعــي  التعليــم  عــن  املســؤولن 
واإلداريــة  التعليميــة  ابملتطلبــات  بقائمــة  الســعودية 
والتنظيميــة واملتطلبــات اجملتمعيــة الازمــة؛ لتنميــة الثقافــة 
هبــدف  الســعودية  اجلامعــات  طــاب  لــدى  اإلعاميــة 
محايتهــم مــن التأثــريات الســلبية لوســائل اإلعــام املتنوعــة 

إجيابياهتــا. مــن  لاســتفادة  أمامهــم  الفرصــة  وإاتحــة 
منهج البحث:

انتهجــت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي 
يعتمــد علــى مجــع البيــانت وتبويبهــا وحتليلهــا والربــط بــن 
مدلوالهتــا؛ مــن أجــل تفســريها والوصــول إىل اســتنتاجات 
)عبــاس،  وتطويــره.  الواقــع  حتســن  يف  تســهم  عامــة 
2007، ص 75(، ومُيكِّــن هــذا املنهــج الباحــث مــن 
للثقافــة اإلعاميــة  مجــع معلومــات عــن األطــر الفكريــة 
مــن املنظــور الرتبــوي، وحتديــد املتطلبــات الرتبويــة الازمــة 
لتنميــة الثقافــة اإلعاميــة ابجلامعــات الســعودية يف ضــوء 

اســتبانة تشــمل  ببنــاء  الباحــث  قــام  اخلــراء، كمــا  رؤيــة 
ثاثــة حمــاور.

حدود البحث:
تشمل حدود الدراسة ما يلي:

تنميــة  متطلبــات  حتديــد  املوضوعيــة:  احلــدود   .1
الثقافــة اإلعاميــة لــدى طــاب اجلامعــات الســعودية مــن 

اإلســامي. الرتبــوي  املنظــور 
احلــدود البشــرية: اشــتملت عينــة الدراســة علــى   .2

الســعودية. ابجلامعــات  خــراء 
مــن  األول  الدراســي  الفصــل  الزمنيــة:  احلــدود   .3

1438/1437هـــ.  الدراســي  العــام 
مصطلحات البحث:

الرتبية اإلعامية:  -
ــا: اتبــاع هنــج ذي  تُعــرَّف الرتبيــة اإلعاميــة علــى أهنَّ
طابــع متكيــي أوضــح )مهــارات التعامــل(، حيــث يهــدف 
إىل إعــداد الشــباب لفهــم الثقافــة اإلعاميــة الــي حتيــط 
هبــم، وحســن االنتقــاء والتعامــل معهــا، واملشــاركة فيهــا 

بصــورة فعالــة. )حيــي، 2007، ص 6).
ويُعــرف معجــم املصطلحــات الرتبويــة الرتبية اإلعامية 
واملفاهيــم  املعــارف  مــن  قــدرًا  الطالــب  إعطــاء  ــا:  أبهنَّ
الرتبويــة اخلاصــة ابلتعامــل مــع اإلعــام، وكيفيــة االســتفادة 
مــن املعــارف املتوفــرة فيــه )اللقــاين، 1999م، ص 75(، 
ــا » املقــدرة علــى  أمَّــا مركــز الثقافــة اإلعاميــة فيعرفهــا أبهنَّ
تفســري وبنــاء املعــىن الشــخصي مــن الرســائل اإلعاميــة، 
مبــا  والوعــي  األســئلة  وتوجيــه  االختيــار  علــى  واملقــدرة 
جيــري حــول الفــرد بــداًل مــن أن يكــون ســلبًيا ومعرًضــا 
ــا »املقــدرة علــى  لاخــرتاق«، ويعرفهــا معهــد أســن أبهنَّ
الوصــول إىل الرســائل اإلعاميــة، وحتليلهــا ونقلهــا بصيــغ 

عديــدة ومتنوعــة«. )الصــاحل، 2007، ص 2).
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وأورد العبــد الكــرمي التعريفــات اآلتيــة لبعــض الباحثــن 
يف جمــال الرتبيــة اإلعاميــة مثــل:

القــدرة -  تشــمل  اإلعاميــة  الرتبيــة  هويــس:  تعريــف 
حتليــل  علــى  والقــدرة  للمعلومــات  الوصــول  علــى 

وإيصاهلــا. وتقدميهــا  الرســائل 
ــا: -  أبهنَّ اإلعاميــة  للرتبيــة  ديرمــوت  مــاك  وتعريــف 

»تكوين القدرة على قراءة االتصال وحتليله وتقوميه 
وإنتاجــه« )العبــد الكــرمي، 2007، ص 7).

Grunewald dec- 1982  ويؤكِّــد إعــان جرانولــد
املفاهيــم  علــى  اإلعاميــة  الثقافــة  لتعريــف   laration

 Media Education: A Global. اآلتيــة:  األساســية 
 strategy for development

وسائل -  كافة  اإلعامية  الثقافة  مفهوم  يشمل 
اإلعام مبا فيها الوسائل املرئية )التلفاز والسينما(، 
)الصحف  واملطبوعة  )املذايع(  واملسموعة 
من  اجلديدة  الرقمية  للوسائل  إضافة  واجملات(، 
أجل وضع مفهوم أمشل للثقافة اإلعامية، وحى ال 
يكون مفهوم الثقافة اإلعامية قاصرًا على الوسائل 

املطبوعة فقط.
هتدف الثقافة اإلعامية لتنمية الفهم الناقد واملشاركة - 

الفعَّالة، حى يتمكن الشباب من تفسري الرسائل 
أحكام  إطاق  ثَّ  ومن  سليمة  بصورة  اإلعامية 

.(David, 2001,3( .سليمة وفًقا هلذه الرسائل
ــا:  أبهنَّ إجرائيًــا  اإلعاميــة  الرتبيــة  تعريــف  وميكــن 
مشــروع دفــاع يتمثــل هدفــه يف محايــة طــاب اجلامعــات 
الســعودية من املخاطر الي اســتحدثتها وســائل اإلعام، 
وانصبَّ الرتكيز على كشــف الرســائل املزيفة والقيم »غري 

املائمــة« وتشــجيع الطــاب علــى رفضهــا وجتاوزهــا.

- الثقافة اإلعالمية: 
ــا: » كل مــا تبثــه وســائل اإلعــام  ميكــن تعريفهــا أبهنَّ
للقيــام  تســعى  ملتزمــة،  إعاميــة  رســائل  مــن  املختلفــة 
الثقــايف  للــرتاث  نقــل  مــن  اجملتمــع  يف  الرتبيــة  بوظائــف 
وغــرس ملشــاعر االنتمــاء للوطــن، حبيــث تتمكــن خمتلــف 
فئــات اجملتمــع مــن إدراك املفاهيــم واكتســاب املهــارات 
والتــزود ابخلــرات وتنميــة االجتاهــات وتعديــل الســلوك«. 

ص45).  ،2009 )البيطــار، 
ــا: كل  وميكــن تعريــف الثقافــة اإلعاميــة إجرائيًــا أبهنَّ
املــواد واملوضوعــات الــي تبــث يف وســائل اإلعــام الرتبــوي 
مــن أجــل تنميــة قيــم العمــل التطوعــي وخدمــة اجملتمــع 
لــدى الطــاب واملواطنــن، ممــا يســهم يف التغلــب علــى 

مشــاكل اجملتمــع وحتقيــق التكافــل االجتماعــي.
اإلطار النظري للدراسة:

يشمل اإلطار النظري للدراسة ما يلي:
والرتبيــة  الثقافــة  جوهــر  هــو  اإلنســان  بنــاء  أواًل: 

اإلســام منظــور  مــن  اإلعاميــة 
   فاإلنسان يف نظر اإلسام أكرم خملوق على هذه 
الكــرة األرضيــة، ﴿َوَلَقــْد َكرَّْمنَــا بَــِي آَدَم َومَحَْلَناُهــْم يف اْلبــَـرِّ 
َّــْن  ــَن الطَّيِّبَــاِت َوَفضَّْلَناُهــْم َعلَــٰى َكثِــرٍي ممِّ َواْلَبْحــِر َوَرَزقـَْناُهــم مِّ
َّ )اإلســراء: آيــة 70(، وتتجلــى مظاهــر  َخَلْقنَــا تـَْفِضيــًا ﴾

تكرمي اإلنســان يف الصور اآلتية: )رواه،2014)
القامــة -  اعتــدال  إنَّ  تقــومي:  أحســن  يف  خلقــه 

وظائفهــا  ألداء  األعضــاء  وتناســق  واســتقامتها 
واملســحة اجلماليــة يف شــكل اإلنســان، كل ذلــك 
جمــال اتفــاق العقــاء علــى تكــرمي هللا تعــاىل لــه خبلقــه 
﴿َلَقــْد  قائــل:  مــن  عــز  يقــول  صــورة،  أحســن  يف 
آيــة 4). )التــن:   ٍ تـَْقــِومي﴾ َأْحَســنِ  يف  نَســانَ  اإْلِ َخَلْقنَــا 

منحــه العقــل: إنَّ أعظــم مــا مييــز اإلنســان عــن ســائر - 
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الصــواب  بــن  بــه  مييــز  الــذي  العقــل،  املخلوقــات 
واخلطــأ، وبــن الصــاحل والطــاحل، وبــن اخلــري والشــر، 
جيــزئ  العقــل  وبواســطة  والضــار،  النافــع  وبــن 
املركــب؛ فيعــرف دقائقــه، ويركِّــب اجلزئيــات؛ فيعــرف 
عمومهــا ومتامهــا، ويرّتِــب النتائــج علــى املقدمــات، 
ويعمــل ابألســباب؛ ليصــل إىل املســببات والثمــرات، 
لســيطرته  وخيضــع  الصعــاب،  يذلــل  وابلعقــل 
الضــواري،  الســباع  ويُــروض  الكواســر  الوحــوش 
ويتغلــب علــى قــوى الطبيعــة، ويتعــرف علــى ســنن 
هللا فيهــا ليســخرها لصاحلــه، ولتخصيــص اإلنســان 
ابلعقــل كلفــه ربــه ابلتكاليــف الشــرعية، يقــول عــز 
ــَماَواِت  مــن قائــل:﴿ ِإنَـّـا َعَرْضنَــا اأْلََمانَــَة َعلَــى السَّ
َوَأْشــَفْقَن  َيْحِمْلنـََهــا  َأن  فَأَبـَْيــَن  َواْلِجبَــاِل  َواأْلَْرِض 
نَســاُن ۖ ِإنَـّـُه َكاَن ظَُلوًمــا َجُهــواًل﴾   ِمنـَْهــا َوَحَمَلَهــا اإْلِ

.(72 آيــة  )األحــزاب: 
جعلــه علــى الفطــرة: مبعــىن أنَّ هللا -تعــاىل -أعطــاه - 

االســتعداد للرقــي إىل الكمــاالت الروحيــة واخللقيــة، 
ليكــون يف  للتســامي؛  االســتعداد  اإلنســان  فلــدى 
أســفل  ليكــون يف  أعلــى عليــن ولديــه االســتعداد 
ســافلن مــن دركات االحنطــاط النفســي واخللقــي.  
إنَّ اإلنســان لديــه االســتعداد ألن يتصــف ابحلقــد 
والبطــر  والطمــع  والــرايء  والكــر  والغــش  واحلســد 
ولديــه  واملكــر...  واملداهنــة  والضعــف  واخليــاء 
اخلصــال  هــذه  أبضــداد  يتصــف  ألن  االســتعداد 
هــذه  بــن  حيــز  أكــر  يشــغل  أن  وميكنــه  الســيئة، 
ال  احليــوان  حــن  يف  بينهــا،  خيلــط  أو  الصفــات 
يتصــف إال بصفــة واحــدة مــن هــذه الصفــات يف 

الغالــب.
ــُن )1) -  جــل جاله:﴿الرَّْحمَٰ يقــول  البيــان:  ملكــة 

نَساَن )3( َعلََّمُه اْلبـََياَن﴾  َعلََّم اْلُقْرآَن )2( َخَلَق اإْلِ
)الرمحــن: اآلايت 1-4(، إنَّ ملكــة البيــان - أي 
القدرة على التعبري عما يف النفس - من اخلصائص 
الكــرى الــي منحهــا هللا تعــاىل لإلنســان، ســواء كان 
ذلــك للتعبــري عــن احلاجــات العضويــة الــي حيتاجهــا، 
كاحلاجة إىل الطعام والشراب واآلالم واألوجاع..، 
أو كان التعبــري عــن األفــكار واملعتقــدات واملبــادئ، 
أو التعبــري عــن املشــاعر والعواطــف، أمَّــا احليــوانت 
عــن  للتعبــري  األصــوات  بعــض  إال  تصــدر  فــا 
حاجــة مــا، ومــن الصعوبــة مبــكان ترويضهــا علــى 
بعــض األصــوات األخــرى للتعبــري عــن عــادات، أو 
ربطهــا ببعــض األحــوال فتكــون رد فعــل علــى بعــض 

التصرفــات املوجهــة إليهــا.
إرادتــه وطــرق اخليــار لديــه: كلمــا اســتعمل اإلنســان - 

عقله اتســعت دائرة العلم لديه، ومن ثَّ اتســع جمال 
االختيــار عنــده، إنَّ اإلنســان الــذي جيابــه مشــكلة 
ما، يستطيع أن يتصرف جتاهها أبكثر من أسلوب، 
ويســتطيع اختيــار الطريــق األنســب لصاحلــه وحتقيــق 
رغباتــه، فــإذا جوبــه ابالعتــداء عليــه: قــد ينتقــم أو 
يعفــو، وقــد يكظــم غيظــه أو يظهــره، وقــد يــداري يف 
وقــت ليــرتك االنتقــام إىل الفرصــة املواتيــة، وقــد جيــن 
يطغــى،  أو  ابملثــل  يــرد  وقــد  ويتخــاذل ويستســلم، 
وقــد يرتفــع يف الــرد أو يســف. كل تلــك اخليــارات 
أمامــه وإرادتــه وتصميمــه حيــدد لــه جمــال االختيــار، 
ــِبيَل ِإمَّــا َشــاِكرًا  يقــول عــز وجل:﴿ِإنَـّـا َهَديـْنَــاُه السَّ

ــا َكُفــورًا ﴾ )اإلنســان: آيــة 3). َوِإمَّ
وجوهــر ذلــك كلــه أن يقــرَّ يف قلــب اإلنســان ذلــك 
الوعــي املشــرق بوجــود هللا ســبحانه وبقدرتــه، وأنَّ هــذا 
يف  ذلــك  يقــرُّ  حينمــا  ملكــه،  ولــه  خالقــه  هــو  الكــون 
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يكــون  فــا  الصحيــح  اإلميــان  يتحقــق  اإلنســان  قلــب 
هنــاك خضــوع وال استســام وال عبوديــة إال هلل )تركــي، 
ليحــرر  هللا كتابــه  أنــزل  وهلــذا  ص207(،   ،2004
اإلنســان مــن العبوديــة لغــري هللا يف أي شــأن مــن شــؤون 
اإلنســان ســواء كانــت شــؤون الديــن أو شــؤون السياســة 
والدولــة، ليأخــذ اإلنســان علــى هــذه األرض حريــة كاملــة 
بــن  الوســاطة  الدنيــا، فقــد أســقط  الديــن أو  ســواء يف 
اإلنســان وربــه يف الديــن، كمــا أســقط الطواغيــت الذيــن 
يتحكمــون يف مقــدرات اإلنســان يف الدنيــا، وجعــل كلمــة 
التوحيــد)ال إلــه إال هللا( حتريــراً لإلنســان مــن العبوديــة لغــري 
ربعــي  قــال  لذلــك  2006، ص225(،  )بيومــي،  هللا 
الــذي  بــن عامــر عندمــا ســأله رســتم قائــد الفــرس: مــا 
أخرجكــم مــن جزيــرة العــرب؟ قــال ربعــي: جئنــا لنخــرج 
العبــاد مــن عبــادة العبــاد إىل عبــادة رب العبــاد، وقاهلــا 
عمــر بــن اخلطــاب لعمــرو بــن العــاص وابنــه العتدائــه علــى 
قبطــي مصــر: مــى اســتعبدمت النــاس، وقــد ولدهتــم أمهاهتــم 

أحــراراً؟ ) رواه مســلم(.
اثنيــاً: قواعــد تنميــة الثقافــة اإلعاميــة لــدى طــاب 

اجلامعــات مــن منظــور اإلســام
فــإنَّ للتنميــة التنميــة الثقافــة اإلعاميــة مفهومــاً شــامًا 
يدخــل ضمــن نطــاق التنميــة الثقافيــة اإلعاميــة الشــاملة 

الــي تقــوم علــى أربــع قواعــد وهــي:
السياســية واالقتصاديــة . 1 العــدل يف مدلوالتــه  إقامــة 

قــام عليهــا  الــي  مــن األســس  واالجتماعيــة: وهــو 
عليــه  حــثَّ  لــذا  العبــاد؛  وصــاح  الكــون  تعمــري 
النــاس،﴿ بــن  للحكــم  أساًســا  وجعلــه  اإلســام 

َلَقــْد أَْرَســْلَنا ُرُســَلَنا بِاْلبـَيِّنَــاِت َوأَنَزْلنَــا َمَعُهــُم اْلِكتَــاَب 
َواْلِميــزَاَن لِيـَُقــوَم النَّــاُس بِاْلِقْســِطۖ  َوأَنَزْلنَــا اْلَحِديــَد ِفيــِه 
ــَم اللَّــُه َمــن يَنُصــرُُه  بَــْأٌس َشــِديٌد َوَمَناِفــُع لِلنَّــاِس َولِيـَْعَل

َوُرُســَلُه بِاْلَغْيــِب ۚ ِإنَّ اللَّــَه قَــِويٌّ َعزِيــٌز ﴾ )احلديــد: 
ُه  ــد اإلســام علــى العــدل وَعــدَّ آيــة 25(. وقــد أكَّ
اهلــدف الكبــري جلميــع الرســاالت اإلهليــة فــاهلل -عــّز 
وجّل-أيمــر ابلعــدل واإلحســان يف قولــه ســبحانه: 
ِذي  َوِإيتَــاِء  ْحَســاِن  َواإْلِ بِاْلَعــْدِل  يَْأُمــُر  اللَّــَه  ﴿ِإنَّ 
 ۚ َواْلبـَْغــِي  َواْلُمنَكــِر  اْلَفْحَشــاِء  َعــِن  َويـَنـَْهــٰى  اْلُقْربَــٰى 
آيــة 90).  )النحــل،  ــُروَن﴾  َتذَكَّ َلَعلَُّكــْم  يَِعُظُكــْم 

ــد . 2 ومــن ث، مل يؤّكــد اإلســام علــى شــيٍء كمــا أكَّ
علــى العــدل، فقــد حــثَّ علــى الكلمــة العادلــة الــي 
ال حتــايب أحــًدا حــى لــو كان ذا قــرىب، وألــزم الشــاهد 
واحلاكــم أن يقــف املوقــف العــادل مــع أي إنســان 
لــه احلــق، ســواًء أكان عــدًوا أم صديًقــا، وبعيــًدا عــن 
صفتــه الدينيــة وموقعــه االجتماعــي وانتمائــه اجلغــرايف 
والقومــي والعرقــي، ذلــك أنَّ املرجــع الوحيــد يف هــذا 
الشــأن هــو احلــق الــذي ميتلكــه صاحبــه، فيجــب أن 
يُعطــى كل ذي حــقٍّ حقــه حــى لــو كان كافــرًا، وأمَّــا 
مــن عليــه احلــق أو مــن ليــس لــه حــق، فينبغــي عليــه 

أن خيضــع للحــق.
وتعهــده . 3 حقوقــه كاملــة،  حبفــظ  اإلنســان  تكــرمي 

ابلتنشــئة الصاحلــة والرعايــة املتكاملــة: وهــي حقــوق 
اإلنســان مســتمدة مــن القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة 
املطهــرة. وهــي -هبــذا الوضــع -حقــوق أبديــة، ال 
تقبــل حذفًــا وال تعديــًا... وال نســًخا وال تعطيــًا، 
ــا حقــوق شــرعها اخلالــق -ســبحانه -فليــس مــن  إهنَّ
حــق بشــر أن يعطلهــا أو يعتــدي عليهــا وال تســقط 
حصانتهــا الذاتيــة، ال برادة الفــرد تنــازاًل عنهــا، وال 
برادة اجملتمــع ممثــًا فيمــا يقيمــه مــن مؤسســات أايًّ 
كانــت طبيعتهــا، إن توفــري هــذه احلقــوق هــو املدخل 

الصحيــح إلقامــة جمتمــع إســامي حقيقــي.
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األخــذ مبناهــج العلــم يف التفكــري والتخطيــط لطــرق . 4
يف  الرقــي  وألســاليب  التطــور،  ولوســائل  التقــدم، 

اجملــاالت كلهــا.
العناصــر،  متكاملــة  عمليــة  االعتبــار  هبــذا  فالتنميــة 
املراحــل،  مطــردة  األســباب،  متصلــة  احللقــات  مرتابطــة 
الــي  العناصــر  خمتلــف  بــن  القائــم  للتداخــل  وذلــك 
تتكــون منهــا عمليــة البنــاء الشــامل للمجتمــع. ومــن ثَّ 
التنميــة  أســس  مــن  مبنيــة  قاعــدة  الثقافيــة  التنميــة  فــإنَّ 
الشــاملة املســتدامة ال تقــوم إال هبــا، وال تــؤّدي دورهــا إال 
بواســطتها، وال تنتــج إال إذا كانــت الثقافــة مثمــرة منتجــة. 

ص11).  ،2015 )التوجيــري، 
اثلثــاً: حنــو بنــاء صحــي لتنميــة الثقافــة اإلعالميــة 

لــدى طــالب اجلامعــات الســعودية
عــن  املســؤولة  هــي  جمتمــع  أّي  يف  اإلعــام  وســائل 
صياغــة ونشــر وتوزيــع املعلومــات واألفــكار واآلراء، ومــن 
ثَّ تصبــح مــن أهــم الوســائل الفاعلــة يف أّي جمتمــع لتغيــري 
القيــم واالجتاهــات ولتعزيــز أّي ســلوك إجيــايب وتكريســه 

وهتميــش أي ســلوك ســلي يف اجملتمــع نفســه.
احلكوميــة  واملؤسســات  احلكومــات  تعتمــد  ولــذا 
واخلاصــة ومؤسســات اجملتمــع املــدين واجلمعيــات واهليئــات 
وســائل  علــى  تعتمــد  وشــرائحه،  ابجملتمــع  الصلــة  ذات 
اإلعــام اجلماهرييــة )صحافــة، إذاعــة، تلفــاز، ســينما(، 
يف الوصــول إىل اجلمهــور املســتهدف وحتقيــق األهــداف 

املتوخــاة مــن ذلــك االتصــال.
1-أتثري وسائل اإلعالم:

يشهد العامل يف مطلع القرن الواحد والعشرين تغيريات 
تنعكــس بدورهــا  وحتــوالت عميقــة يف وســائل اإلعــام 
واالجتماعيــة  والفكريــة  السياســية  اجملتمــع  حركــة  علــى 
إىل  التحــوالت  هبــذه  يعجــل  ممــا  والقيميــة،  واملاديــة 

االنفجــار املعــريف املتســارع، واإليقــاع الــذي حصــل للعــامل 
بكتــل هائلــة مــن املعــارف والثــورة التقنيــة املتجــددة ومــا 
أحدثتــه مــن وســائل وعاقــات جديــدة وطــرق يف العمــل 
غــري مســبوقة مل تعرفهــا البشــرية مــن قبــل، ومــا فرضتــه ثــورة 
االتصــاالت مــن ســرعة ابلغــة وترابطهــا ونقلهــا بســرعة 
فائقــة أشــكااًل ومنــاذج متعــددة مــن األفــكار والثقافــات 
أشــكال خمتلفــة  إىل  أدَّت  آخــر، كلهــا  إىل  مــن جمتمــع 
مــن التغــريات يف احليــاة الفكريــة ومظاهــر العــادات والقيــم 
وتــزاوج  األجيــال  صــراع  يف  تتمثــل  والــي  االجتماعيــة، 
األفــكار والثقافــات وىف عمليــات الغــزو والتتابــع الثقــايف.

ومــن نحيــة علميــة مدروســة، تؤكِّــد نتائــج الدراســات 
املتواصلــة يف أتثــري وســائل اإلعــام أبنَّ هلــا أتثــري فعَّــال. 
وقــد يكــون التأثــري ســلبيًّا أو إجيابيًّــا، والتأثــري حيــدث علــى 
سلوك الناس يف اجملتمع وتصرفاهتم، فالرامج الي تعرض 
علــى التلفــاز واملــواد الــي تُبــث عــر املــذايع أو الصحافــة 
املكتوبــة تــؤدِّي دورًا يف التأثــري بدرجــة مباشــرة أو غــري 
مباشــرة علــى الــذي يلتقــط رســائلها. كمــا أنَّ الصحفــي 
أو مديــر الرامــج أو احملــرر والكاتــب واملخــرج الــذي يقــوم 
يف إعــداد املــواد، الــي تعــاجل القضــااي مــن نشــر الصــور إىل 
نشــر وحتليــل احلــوادث واملشــكات والقضــااي الجتماعيــة 
واالقتصاديــة والسياســية، يعــدُّ قائــداً للــرأي العــام يــؤدِّي 
دوراً كبــرياً يف تشــكيل حياتنــا الفكريــة والســلوكية. كمــا 
أنَّ الدراســات أشــارت أنَّ اجلمهــور عــادة ال يتعلــم فقــط 
مــن وضــع القضيــة للمناقشــة، بــل أيًضــا يُعــزز مــا يكتــب 
للرســالة  املضمــون  أمهيــة  علــى  يــدل  وهــذا  ويؤكِّدهــا. 
اإلعاميــة والصــور الذهنيــة الــي ختلقهــا لــدى املتلقــي، 
وخصوًصــا إذا مــا كــررت وُوضعــت علــى أولويــة األجنــدة. 

)النجــار، 2004، ص4).
االنتبــاه  تغيــري  يف  اإلعــام  وســائل  تؤثــر  وابإلمجــال 
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الذهنيــة  والصــور  واألذواق  واملهــارات  واملعلومــات 
والتصرفــات واحلوافــز، وتؤكِّــد النظــرايت يف هــذا اجملــال أنَّــه 
ميكــن لوســائل اإلعــام أن تــؤدِّي دورًا كبــريًا يف ترتيــب 
علــى  والتصــرف  للتفكــري  وتقودهــم  للنــاس  األجنــدة 
واالتصــال  اإلعــام  وســائل  أنَّ  نــرى  وكذلــك  ضوئهــا، 
الــي  العوملــة،  عصــر  يف  األمريكيــة  وخصوًصــا  الغربيــة 
للــدول  وتصــل  الســماء  ختــرتق  الفضائيــات  أصبحــت 
دون حــدود وهتــدد هويتهــا، أصبحــت حتــرص علــى بــثِّ 
األخبــار والتحليــات والرامــج املختلفــة إليصــال الرســائل 
الــي ختــدم مصاحلهــا ســواء أكانــت سياســية أم جتاريــة أم 
اجتماعيــة  بــثِّ رســائل  ذلــك إىل  تعــدَّت  أم  اقتصاديــة 
الــدول  مــن  الثقــايف«  مُسيــت »الغــزو  وسياســية وثقافيــة 
الــي ترفــض التدخــل يف خصوصيتهــا مــن ديــن  العربيــة 

وتقاليــد. وثقافــة 
إذن نســّلم أبنَّ هنــاك أمهيــة كبــرية لإلعــام يف وقتنــا 
الــي  الرســائل  لبــثِّ  اســتعماله،  وكيفيــة  ولتأثــريه  هــذا 
تســاعد الدولــة أو اجملتمــع املــدين الســتعمال هــذه اآللــة 
للوصول للناس ســواء إلعامهم أو تثقيفهم أو ترفيههم، 
القطــاع  لــدى  األهــم  أصبحــت  اآللــة  هــذه  أنَّ  كمــا 
اخلــاص مــن شــركات ومؤسســات خاصــة حتــاول أن تقــدم 
خدمــات وجتــي رحبــاً مــن وراء الدعايــة واإلعــان أو مــن 
واألفــام  والتمثيليــات  الغنائيــة  فبالرامــج  التســلية،  وراء 
مــا  منــه  رســائل  مضامينهــا  يف  حتمــل  الــي  الســينمائية 
هــو ســلي ومنــه مــا هــو إجيــايب تثقيفــي، يســهم يف دعــم 
األفكار والسياســات الي تســتقطب الناس للمشــاركة يف 

)النجــار، 2001). املســتدامة.  التنميــة  عمليــة 
2-اإلعالم والتنميط:

يلجــأ اإلعــام علــى مســتوى العــامل بطريقــة واســعة إىل 
التنميــط؛ فهــو يقــوم بــدور الرمــز الــذي يقــدم للجمهــور 

املتلقــي مفهومــاً مــا، أو مفتاحــاً ســريعاً ومشــرتكاً لشــخص 
أو جمموعــة مــن األشــخاص. وهــذا األمــر ينطبــق بصــورة 
خاصة على اإلعام املرئي، سواء كان على هيئة مشهد 
درامــي، أو برنمــج تليفزيــوين، أو صــورة يف جريــدة، أو 
كاريكاتري...غري أنَّ قولبة البشــر يف قوالب حمددة ســلًفا 
البعيــد يف  تتضمــن عــدد مــن اإلشــكاليات ذات األثــر 

تشــكيل وعــي وإدراك النــاس.
بــن  املوجــودة  املتنوعــة  الفــروق  خيتصــر  فالتنميــط 
فئــات  حبــس  إىل  يصــل  قــد  خمــل،  تبســيط  إىل  النــاس 
الكــّم  إىل  االنتبــاه  دون  شــكلن،  أو  شــكل  يف  معينــة 
اهلائــل مــن التفــاواتت اإلنســانية. كمــا حُيــوِّل االفرتاضــات 
الــي حنملهــا يف جمموعــات معينــة مــن البشــر إىل مرتبــة 
احلقائــق والبديهيــات؛ ومــن ثَّ يضعنــا يف وضــع التوقــع 
قــد تكــون متطابقــة مــع توقعاتنــا، فتؤكِّــد  لــردود أفعــال 
داخلنــا فكــرة القوالــب اجلامــدة، أو ختتلــف عــن توقعاتنــا 
فتجعلنــا نعــدُّ الظاهــرة الــي أمامنــا شــاذة، خارجــة عــن 
علــى  وبنــاء  وثقافيًّــا،  اجتماعيًّــا  هلــا  املوضوعــة  احلــدود 
ذلــك تـَُعــدُّ مرفوضــة. ويســهم التنميــط إىل دفــع جمموعــات 
منهــم  املتوقعــة  الصــورة  مــع  التوافــق  إىل  النــاس  مــن 
الكتســاب االعــرتاف العــام بعــدم االبتعــاد عــن احلــدود 
يــؤدِّي يف أحيــان كثــرية إىل تشــويه  املرســومة؛ وهــو مــا 
صــورة اإلنســان لذاتــه. كمــا يســهم التنميــط يف تكريــس 
الظلــم االجتماعــي، وغيــاب املســاواة، وصــواًل إىل ممارســة 
التمييــز ســواء علــى أســاس العــرق، أو اللــون، أو الديــن، 
أو النــوع، أو العقيــدة؛ وهــو مــا ميكــن أن يرتتــب عليــه 
حــدوث أشــكال مــن العنــف الفــردي أو اجلماعــي ضــد 
جمموعــات بعينهــا. ومــن أمثلــة التنميــط الــي تــؤدِّي إىل 
أشكال التمييز املختلفة املذكورة أعاه نذكر على سبيل 
املثــال ال احلصــر، تنميــط املســلمن لــدى اإلعــام الغــريب 
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بوصفهــم إرهابيــن، وتنميــط النــاس علــى أســاس انتمائهــم 
لبعــض املناطــق اجلغرافيــة، وتنميــط الرجــال وقولبتهــم يف 
صــورة الرجــل القــوي املســؤول عــن توفــري كل املتطلبــات 
للرومانســية،  جتســيدا  الفتيــات  وتقــدمي  ألســرته،  املاليــة 
وأشــكال أخــرى متعــددة مــن حبــس النــاس يف القوالــب 
توقعاتنــا. )صــاح، 2007، ص33). قضبــان  ووراء 

قــد  فالنمــوذج  النمــوذج؛  عــن  التنميــط  وخيتلــف 
يستهدف تقدمي شكل، أو سلوك، أو مفهوم حيمل مسة 
الــرايدة؛ أمَّــا التنميــط فهــو يؤثــر ســلًبا علــى الصــور الــي 
تتشــكل يف أذهاننــا، وجتعلنــا ننظــر إىل البشــر بوصفهــم 
مســتندات  مــن  نســخ  ــا  متطابقــة كأهنَّ متجانســة  كتــًا 

مصــورة. 
3-ماهية الثقافة اإلعالمية:

 Victor and( وويلســون  ســرتابرجيه  مــن  يــرى كلٌّ 
Barbra, 2002,p 405(: أنَّ الثقافة اإلعامية مبفهومها 

البســيط هــي متكــن الفــرد مــن أن يقــرأ ويكتــب ويفســر 
تفصيــًا  أكثــر  تعريــف  ويف  املتنوعــة.  اإلعــام  رســائل 
هــي:   )Abdullah, 2001( حيــايت  مردزيــه  وضعــه 
»اكتســاب القدرة على الفهم النقدي، والســؤال والتقومي 
لكيــف تعمــل وســائل اإلعــام وتنتــج معــىن، وكيــف يتــم 
تنظيمهــا، وكيــف تعــدل وتبــي احلقيقــة، وكيــف تؤثــر يف 
حياتنــا، ورمبــا تتضمــن القــدرة علــى اإلنتــاج اإلعامــي«، 
وهــو مــا يشــري لعناصــر وأهــداف عمليــة الثقافــة اإلعاميــة 

بدرجــة أكثــر تفصيــًا.
Pot- )ويف تعريــف أكثــر عموميــة يــرى جيمــس بوتــر 

»منظــور  هــي:  اإلعاميــة  الثقافــة  أنَّ   )ter 2001,p 2

معــىن  ونفســر  اإلعــام،  لوســائل  نتعــرض  خالــه  مــن 
الرســائل الــي نتلقاهــا«. هــذا املنظــور يتكــون مــن بنــاءات 
معرفيــة قائمــة علــى العديــد مــن املعلومــات واملهــارات، 

عناصــر  إىل  يشــري ضمنيــاً  التعريــف  هــذا  فــإنَّ  وبذلــك 
الثقافــة اإلعاميــة مؤكِّــداً علــى اهلــدف الــذي يســعى إليــه؛ 
ليصبــح الفــرد متعلمــاً إعاميــاً. ويرتبــط ابلثقافــة اإلعاميــة 
وهــي: تعليــم مســتمر ومتواصــل مــع الفــرد طــوال حياتــه ال 
ــا يف غــده أيضــاً، وهــي ليســت  يطبقــه يف يومــه فقــط إمنَّ
قاصــرة علــى عمــر حمــدد أو طبقــة دون األخــرى أو بلــد 

معــن، وال تبــدأ أو تتوقــف عنــد مرحلــة دراســية. 
للثقافــة اإلعاميــة،  كمــا ُوضعــت تعريفــات أخــرى 
ابلــوالايت  اإلعاميــة  الثقافــة  معهــد  حددهــا  حيــث 
للمتلقــي  يســمح  الــذي  العــام  »اإلطــار  ــا  أبهنَّ املتحــدة 
بكافــة  اإلعاميــة  الرســائل  إىل  الوصــول  علــى  ابلقــدرة 
تقييمهــا  علــى  والقــدرة  حتليلهــا  علــى  والقــدرة  أشــكاهلا 
والقــدرة علــى إنتاجهــا، علــى الرغــم مــن اختــاف أنــواع 
هذه الرســائل بدًءا من الوســائل املطبوعة وانتهاء بشــبكة 
اإلنرتنت«، ويعمل مفهوم الثقافة اإلعامية على تعميق 
الفهــم العــام لــدور وســائل اإلعــام يف اجملتمــع، إضافــة إىل 
لتحقيــق  الازمــة؛  األساســية  ابملهــارات  املواطــن  إمــداد 
الفهــم الكامــل للحقائــق وتوافــر القــدرة علــى التعبــري عــن 

.(Toman and Joltz 2006,p 23( الــذات. 
ومــن ث تصبــح الثقافــة اإلعاميــة هــي العمليــة الــي 
يصبــح مبوجبهــا األفــراد علــى درجــة مــن الثقافــة اإلعاميــة 
لطبيعــة  الناقــد  الفهــم  علــى  قادريــن  يصبحــون  ث  ومــن 
اإلعاميــة.  واملنتجــات  الرســائل  وأتثــريات  وأســاليب 

.(Oxstrand, 2009(
وتعمــل الثقافــة اإلعاميــة علــى اســتخدام جمموعــة مــن 
النمــاذج الرتبويــة مــن أجــل  الــي تعتمــد علــى  األدوات 
تشــجيع املتلقــي علــى توجيــه األســئلة يف أثنــاء املشــاهدة 
ثَّ  ومــن  املختلفــة،  اإلعــام  وســائل  إىل  االســتماع  أو 
تعــدُّ الثقافــة اإلعاميــة أداة تعمــل علــى اتســاع خــرات 
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مســتخدمي وســائل اإلعــام والعمــل علــى تنميــة مهاراهتــم 
رســائل  إنتــاج  علــى  القــدرة  لديهــم  لتصبــح  اإلبداعيــة؛ 

إعاميــة خاصــة هبــم.
ومــن ثَّ فــإنَّ الثقافــة اإلعاميــة مبجملهــا هــي القــدرة 
اإلعــام،  وإنتــاج  ونقــد  وتقييــم  وحتليــل  الوصــول  علــى 
وأن يصبــح املســتهلك نشــطاً وليــس ســلبًيا جتــاه وســائل 
اإلعــام. وهنــاك تعريفــات أخــرى تضــف بعــد املواطنــة 
النشــطة والدميقراطيــة واكتســاب مهــارات التعبــري والنقــد 

الــي هــي عمــاد اجملتمــع الدميقراطــي احلديــث.
ترتبــط هــذه املفاهيــم مبجموعــة أخــرى مــن املفاهيــم 

.(Oxstrand, 2009,pp 7-8( مثــل: 
الثقافــة املعلوماتيــة Information literacy وهــو مــا - 

يشــري إىل بعــض املهــارات الفنيــة الازمــة للتعامــل 
املهــارات  وهــذه  املعلومــات،  عصــر  تقنيــات  مــع 
اإللكرتونيــة  املصــادر  مــع  الســليم  ابلتعامــل  تتعلــق 

اإلنرتنــت.  مثــل  للمعلومــات 
يســتخدم -  وهــو   digital literacy الرقميــة  الثقافــة 

املرتبــة ابلتعلــم  التقنيــة  املهــارات  لتوصيــف تدريــس 
مــع  املصطلــح  هــذا  وُيســتخدم  اإلنرتنــت،  عــر 

.computer literacy مصطلــح 
 -critical media litera-  الثقافــة اإلعاميــة النقديــة

cy وهــو مصطلــح ُيســتخدم للداللــة علــى املهــارات 

الســليمة للتعامــل مــع وســائل اإلعــام وفًقــا لتعريــف 
اليونسكو. 

ومــن املاحــظ أنَّ الثقافــة الرقميــة Digital والثقافــة 
اكتســاب  علــى  ترتكــزان   Information املعلوماتيــة 
مــع  للتعامــل  الضروريــة   Technical الفنيــة  املهــارات 
األدوات والوسائل الرقمية احلديثة. أمَّا الثقافة اإلعامية 
جمتمــع  لتطــور  نتيجــة  جــاءت   Media Literacy

املعلومــات، فهــي تشــمل يف جوهرهــا كل أنــواع الوعــي 
والثقافــة الرقميــة والبصريــة، وتعــدُّ الثقافــة اإلعاميــة منتــج 
product أو نتــج output، يف حــن الثقافــة اإلعاميــة 

اإلعاميــة  الثقافــة  تؤكِّــد  process، كمــا  عمليــة  متثــل 
علــى أنَّ األفــراد يتعلمــون:

التحليل والتأمل الناقد وبناء النصوص اإلعامية.- 
حتديد مصادر النصوص والرسائل اإلعامية.- 
مغزى الرسائل وسياقها.- 
تفسري الرسائل والقيم املتضمنة فيها.- 
اختيــار الوســيلة الــي ميكنهــا التعبــري عــن رســائلهم - 

ونشــرها.
ويف النهايــة فــإنَّ التعريفــات الســائدة بشــأن مفهــوم 
الثقافــة اإلعاميــة ترتكــز علــى متكــن املواطنــن والتاميــذ 
وحتليــل  اإلعــام  لوســائل  الوصــول  علــى  »القــدرة  مــن 
والتقييــم النقــدي حملتــوى الرســالة وصنــع رســائل إعاميــة 

تنقــل عــر وســائل إعاميــة خمتلفــة«.
4- مــررات تنميــة الثقافــة اإلعالميــة لــدى طــالب 

اجلامعات الســعودية:
بواســطة  حتقيقهــا  ميكــن  الــي  األهــداف  هــي   
األنشــطة اإلعاميــة الــي متــارس داخــل املدرســة، بوصفهــا 
واملســرح  والصحافــة  رمسيــة، كاإلذاعــة  تربويــة  مؤسســة 
وميكــن  املختلفــة،  واملعــارض  واالحتفــاالت  املدرســي 

يلــي:  فيمــا  األهــداف  هــذه  حصــر 
الطلبــة . 5 لــدى  للوطــن  االنتمــاء  مشــاعر  تنميــة 

 . ملعلمــن وا
بتنميــة . 6 الطالــب  لــدى  اإلبداعــي  الســلوك  تنميــة 

قدرتــه علــى التخيــل ومبصاحبــة األنشــطة املختلفــة 
الرتبــوي.  لــه عــر برامــج اإلعــام  تُقــدَّم  الــي 

بشــكل . 7 االســتنتاج  علــى  الطــاب  قــدرة  تطويــر 
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يســمح هلــم ابختــاذ القــرارات الــي تتــاءم مــع املعايــري 
وذلــك  املدرســي،  اجملتمــع  املتضمنــة يف  األخاقيــة 
مــن مضمــون الرســائل اإلعاميــة املختلفــة الــي تقــدم 

هلــم عــر األنشــطة اإلعاميــة املدرســية.  
ترســيخ املناهج الدراســية وتوضيحها بصورة تطبيقية . 8

مبســطة، بعيــداً عــن أســلوب التلقــن الــذي ال يــزال 
معمواًل به، بل ويشــكل أســلوابً رئيســاً من أســاليب 
التدريــس يف كثــري مــن املــدارس، علــى الرغــم مــن أنَّــه 

مل يعــد يلقــى ترحيبــاً بــن صفــوف الطــاب.
دعــم التكامــل الرتبــوي القائــم بــن البيــت واملدرســة، . 9

بجيــاد وســائل اتصــال فعَّالــة تنقــل وجهــات النظــر 
بــن الطرفــن، فصحيفــة املدرســة الــي تدخــل منــازل 
الطــاب  نظــر  وجهــة  نقــل  يف  ُتســهم  الطــاب 
واملدرســن إىل األهــل، ممــا يســاعد يف دفــع العمليــة 

التعليميــة إىل األمــام. 
تدعيم األنشــطة املدرسيـــة املختلفة واملشــاركة فيـــها . 10

ــييمها، ممــا يعطيـــها دفًعــا كبـــريًا وجيعلهــا  ونقدهــا وتقـ
عامــا أساســيًّا مــن عوامــل جنــاح العمليــة التعليميــة 
ذاهتــا، وليــس جمــرد إشــغال لوقــت الفــراغ.  )البيطــار، 

والعســايل، 2009).
معاجلــة  يف  الباحثــن  بعــض  بــدأ  نفســه  الوقــت  وىف 
اإلعــام  لوســائل  والثقافيــة  االجتماعيــة  اخلصائــص 
اجلديــدة وعلــى وجــه التحديــد فقــد دعــوا ألربــع نقــاط 

(Tibor Koltay ,2011, p211( وهــي:  رئيســة 
كل وسيلة إعام هلا لغة فريدة من نوعها.- 
لرسائل اإلعامية مرتبطة ببعضها.- 
وسائل اإلعام تتضمن قيمة وأيديولوجية.- 
وسائل اإلعام ختدم أغراًضا خمتلفة.- 

هــذه  ينتــج  الــذي  االفرتاضــي  العــامل  أنَّ  إىل  إضافــة 

املعلومــات ال يقبــع هنــاك، ولكنــه يغــزو العــامل )احلقيقــي(، 
ابلرغــم مــن ذلــك فإنَـّـه خيضــع للطبيعــة البشــرية والفهــم 
البشــري إال أنَّ التكنولوجيــا جمــرد أداة والــي ال حتــدد لنــا 
كيفيــة التصــرف. ويف ظــل هــذه األوضــاع علينــا اكتســاب 
فهــم وتبــي دورات جديــة )مفيــدة(، للعمــل عــن طريــق 
توظيــف الثقافــات املختلفــة، حيــث هنــاك نســبة عاليــة 
مــن اســتهاك وســائل اإلعــام، واجملتمــع متخــم بوســائل 
اإلعــام الــي تؤثــر بعمــق علــى التصــورات واملعتقــدات 
البصــري  االتصــال  أمهيــة  فــإنَّ  ثَّ  ومــن  واملواقــف، 
واملعلومــات آخــذة يف االزدايد، وعليــه فــإنَّ االســتخدام 
الفعــال للمعلومــات يف اجملتمــع واحلاجــة للتعليــم مــدى 
 Tzu-Bin( .احليــاة يتطلــب املزيــد واملزيــد مــن االهتمــام

.(Lin, et.al. 2013, p.160

5-جماالت الثقافة الرتبوية:
مــن  عــدد  إىل  املدرســية  اإلعاميــة  الثقافــة  تتطــرق 
املياديــن واجملــاالت ذات الصلــة مبعيشــة الطالــب الدراســية 

واحلياتيــة ومــن أمههــا:
حقيقــة . 1 تعليميــة  بيئــة  لتكويــن  اجلامعــة  مســاعدة 

آلياهتــا  أبــرز  واحلواريــة  والصراحــة  التفاهــم  يكــون 
. هتــا ومنهجيا

تعزيــز مكانــة اجلامعــة االعتباريــة مــن حيــث كوهنــا . 2
القيــم. مؤسســة إلكســاب الطلبــة 

املفاهيــم . 3 تشــكيل  إعــادة  علــى  الطلبــة  مســاعدة 
الســالبة عــن األشــياء واألشــخاص لتكــون إجيابيــة 
بعــد اتضــاح اللبــس وزوال الغمــوض. كمــا أنَّ الرتبيــة 
مأمــون  غــري  هــو  مــا  جتعــل  أن  ميكنهــا  اإلعاميــة 
علــى الصعيــد اجلامعــي لشــرحية أو أكثــر مــن الطلبــة 

مأمــوًن.
ختطــي . 4 علــى  الطــاب  اإلعاميــة  الرتبيــة  تســاعد 
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احلــدود الضيقــة وجتاوزهــا إىل حــدود أرحــب وأكثــر 
ومشوليــة. اتســاعاً 

متكــن الرتبيــة اإلعاميــة اجلامعــات مــن تقــومي الــذات . 5
وإعادة تطوير الذات يف شــكل ومضمون جديدين 

مناســبن لألحوال واملتطلبات املعاصرة.
مســاعدة الطــاب علــى النجــاح املتواصــل الــذي ال . 6

يتوقــف عنــد حــدٍّ معــن.
خــوض . 7 مــن  الطــاب  اإلعاميــة  الرتبيــة  متكــن 

غمــار املغامــرات اجلريئــة يف العمــل التعليمــي، فــا 
تصبــح العوائــق التقليديــة ســبباً يف عــدم وصوهلــم إىل 

لإلبــداع. وحتقيقهــم  املعلومــات 
القيــادات . 8 تكويــن  علــى  اإلعاميــة  الرتبيــة  تســاعد 

مدرســة  نفســها  املدرســة  جعــل  وعلــى  الطابيــة 
قياديــة للمــدارس األخــرى حبكــم نشــاطاهتا وإجنازاهتــا 

ومبادراهتــا.
توفــر الرتبيــة اإلعاميــة غطــاًء علميــاً وثقافيــاً مناســباً . 9

للجامعــة  املســتقبلية  والرامــج  اخلطــط  مــن  لكثــري 
وللطاب. 

متكــن الرتبيــة اإلعاميــة الطــاب مــن تطويــر البيئــة . 10
احملليــة وإصاحهــا وصناعــة التقــارب بــن ســكاهنا 
والتاحــم بــن أعضائهــا، فتســتفيد املدرســة مــن هــذا 
التحــول يف دفــع عجلــة التطويــر املدرســي إىل أقصــى 

ســرعة ممكنــة.
 تســاعد الرتبيــة اإلعاميــة الطــاب علــى مشــاركة . 11

يف  والــرؤى  التصــورات  املماثلــة  ابملــدارس  أقراهنــم 
التعليميــة  املنطقــة  مســتوى  علــى  املدرســي  العمــل 
 Senge, et.( .وعلــى املســتوى الوطــي علــى الســواء

.(al. 2000

رابًعا: أمهية الرتبية والثقافة اإلعالمية:

تنبــع أمهيــة الرتبيــة والثقافــة اإلعاميــة مــن ســعيها إىل 
وســبل  وتقديرهــا،  األمــور  فهــم  بســبل  الناشــئة  تثقيــف 
العصــر  مقتضيــات  واســتيعاب  اآلخريــن  مــع  التعايــش 
احلديــث وآليــات التفاعــل مــع العوملــة. وتعبئــة الشــباب 
ملواجهــة األحــداث اجلاريــة الطارئــة وغــري الطارئــة، إضافــة 
وواجباهتــم  فهــم حقوقهــم  علــى  الطــاب  مســاعدة  إىل 
وتقدير قيم الشورى واإلخاص وحب الوطن، واالنتماء 
ومواجهــة  العادلــة  واحلريــة  اآلخــر  واحــرتام  الصحيــح 

الفكريــة. االحنرافــات  والتضليــل وحماريــة  الشــائعات 
ــد مؤمتــر فيينــا )1999( علــى أنَّــه جيــب أن  كمــا أكَّ
تتجه أهداف الرتبية اإلعامية حنو متكن مجيع املواطنن 
يف كلِّ جمتمــع الســتغال إمكانهتــم الكامنــة، كمــا جيــب 
أيًضــا التأكــد مــن حتقيــق أهــداف الرتبيــة اإلعاميــة لــذوي 
الضعيفــة  االجتماعيــة  والشــرائح  اخلاصــة  االحتياجــات 
أيًضــا  اقتصــاداًي واجتماعيًــا. كمــا أنَّ للرتبيــة اإلعاميــة 
دورًا انتقــاداًي مهًمــا جيــب أن حتققــه، وذلــك ابلتصــدي 
لألوضــاع واملشــكات االجتماعيــة والسياســية واحلــروب 

والكــوارث الطبيعيــة والكــوارث البيئيــة.. إخل. 
وتوفــر الرتبيــة اإلعاميــة مســاحة كبــرية مــن الفــرص 
املواتية ملعاجلة املشــكات النفســية والثقافية واالجتماعية 
الــي يعــاين منهــا الطــاب كمشــكلة األميــة احلضاريــة، 
علــى  عــاوة  السياســية،  واألميــة  التكنولوجيــة،  واألميــة 
التوتــرات الــي تنشــأ بفعــل االتصــال مــع اآلخريــن وعــدم 
وغريهــا، كمــا  احملليــة  يف  واالســتغراق  والتحيزيــة  األلفــة 
تؤدِّي دورًا ابرزًا يف إكساب الطاب الثقافة االجتماعية 
والتحليــل  والتقــومي  النقــد  مهــارات  وامتاكهــم  النقيــة، 
وحــل املشــكات والربــط بــن األشــياء وبــن املتغــريات 
واملهــارات الرتكيبيــة، ومهــارات احلديــث والقــراءة والكتابــة 
علــى  تســاعدهم  الــي  والثقافيــة  االجتماعيــة  واملهــارات 
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االتصــال الفعــال، ومتكنهــم مــن اســتيعاب اخلصوصيــات 
الثقافيــة يف عاقتهــا مــع العموميــات واملتغــريات الثقافيــة 

األخــرى. )اخلطيــب، 2007 م، ص 1).
وعليــه؛ فــإنَّ الرتبيــة اإلعاميــة تســاعد علــى تكويــن 
املدرســة،  يف  الطــاب  لــدى  احلســنة  القــدوة  منــوذج 
واحلــوار  والعــرض  اخلطابــة  مهــارات  الطــاب  وامتــاك 
وتعزيــز  والصــر،  والتحمــل  اإلجنــازات  تقديــر  وحســن 

لديهــم.  األمهيــة  ابلغــة  وصحيــة  اجتماعيــة  مفاهيــم 
خامًسا: مبادئ الثقافة اإلعالمية:

املبــادئ  مــن  عــدد  مــن  اإلعاميــة  الثقافــة  تنطلــق 
حددهــا مؤمتــر فيينــا الــذي ُعقــد حتــت شــعار الرتبيــة مــن 
أجــل عصــر اإلعــام والتقنيــة الرقميــة متمثلــة يف اآليت: 

اإلعــام -  وســائل  مــع كل  التعامــل  ختتــص يف  أهنــا 
املطبوعــة  والرســوم  الكلمــات  وتشــمل  االتصــايل 
والصــوت والصــور الســاكنة واملتحركــة، الــي تُقــدَّم 

التقنيــات. أنــواع  مــن  نــوع  عــن طريــق أي 
مُتكــن أفــراد اجملتمــع مــن الوصــول إىل فهــم لوســائل - 

جمتمعهــم  يف  تســتخدم  الــي  االتصاليــة  اإلعــام 
الوســائل، ومــن ثَّ  الــي تعمــل هبــا هــذه  والطريقــة 
متكنهم من اكتســاب املهارات يف اســتخدام وســائل 

اإلعــام للتفاهــم مــع اآلخريــن.
تعــدُّ الرتبيــة اإلعاميــة جــزًءا مــن حــّق لــكل مواطــن - 

يف كل بلــد مــن بلــدان العــامل. وذلــك لضمــان حريــة 
التعبــري وحــق الوصــول إىل املعلومــات، إضافــة إىل 

أنَّــه ال غــىن عنهــا لبنــاء دميقراطيــة مســتقرة اثبتــة.
مــن -  واســع  طيــف  مــع  تتعامــل  اإلعاميــة  الرتبيــة 

الســاكنة  والصــور  املطبوعــات  اإلعاميــة  الوســائل 
اجملتمــع  أفــراد  تــزود  الــي  واملســموعة،  واملتحركــة 

واملتنوعــة. الغنيــة  الثقافيــة  ابلتجــارب 

إدراك -  علــى  املواطنــن  اإلســامية  الرتبيــة  ســاعد 
علــى  ومقدرتــه  اإلعــام  يف  الكامنــة  اإلمــكانت 

وتقاليدهــم. ثقافتهــم  متثيــل  ســوء  أو  متثيــل 
تضمن تعلم أفراد اجملتمع لآليت:

كيفيــة حتليــل وتقــدمي انعــكاس آلرائهــم االنتقاديــة - 
النصــوص اإلعاميــة. وكذلــك خلــق 

التعرف على مصادر النصوص اإلعامية واملقاصد - 
السياســية واالجتماعيــة والتجاريــة والثقافيــة منهــا، 

وكذلــك الســياق الــذي وردت فيــه.
فهم وتفسري الرسائل والقيم الي تُقدَّم عر اإلعام.- 
اختيــار وســائل اإلعــام املناســبة للتوصيــل والتعبــري - 

يكفــل  مبــا  قصصهــم  أو  اخلاصــة  رســائلهم  عــن 
املســتهدف. للجمهــور  وصوهلــا 

إليــه -  ابلوصــول  املطالبــة  أو  اإلعــام  إىل  الوصــول 
)فيينــا، 1999، ص  اإلنتــاج.  أو  التلقــي  هبــدف 

.(3
سادًسا: أهداف الرتبية والثقافة اإلعالمية:

اإلعاميــة  الرتبيــة  جمــال  يف  الباحثــن  بعــض  ذكــر 
إىل  الديــن  ســعد  أشــار  فقــد  األهــداف  مــن  جمموعــة 

اإلعاميــة: للرتبيــة  اآلتيــة  األهــداف 
تنميــة نــوع مــن املوقــف أو احلــّس النقــدي للتاميــذ - 

حــول مــا تقدمــه الوســائل اإلعاميــة.
جعــل الطــاب أقــدر علــى التعبــري عــن أنفســهم عــر - 

خمتلــف وســائل اإلعــام.
مــن -  يقــدم  مبــا  واملعــارف  اخلــرات  علــى  احلصــول 

ومعلومــات. ومضامــن  وســائل 
التفتــح علــى القضــااي الراهنــة يف كل املياديــن الفكريــة - 

واالقتصادية والسياسية واالجتماعية والعلمية.
املعاصــرة -  احلضــارة  بركــب  اللحــاق  علــى  التحفيــز 
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واألخــذ منهــا مــا يتناســب مــع قيمنــا وعقائــدن دون 
املدعومــة  واالقتصاديــة  الفكريــة  التبعيــة  يف  الوقــوع 

والتكنولوجيــة. األيدلوجيــة  ابلتبعيــات 
ولقد ذكر اخلريي أبنَّ الرتبية اإلعامية يف املؤسسات 

الرتبوية تسعى إىل حتقيق األهداف اآلتية: 
الثقافــة -  مــن  مناســب  مبحتــوى  الطــاب  تزويــد 

اإلعاميــة. واملعــارف 
مــع -  للتعامــل  الازمــة  املهــارات  الطــاب  إكســاب 

اإلعــام.
تنمية القيم اإلسامية ملواجهة التحدي اإلعامي.- 
حتقيــق التكامــل بــن املؤسســة اإلعاميــة واملؤسســة - 

الرتبويــة.
لــدى -  االعتــزاز ابلعقيــدة والقيــم اإلســامية  حتقيــق 

الطالــب.
مــع -  اإلجيــايب  والتعايــش  التســامح  روح  تنميــة 

.(137 ص   ،2009 )اخلــريي،  اآلخريــن. 
سابًعا: العناصر املطلوبة لتطوير الرتبية اإلعالمية:

حــدد مؤمتــر تولــوز » االجتاهــات احلديثــة يف الرتبيــة 
اإلعاميــة » العناصــر املطلوبــة لتطويــر الرتبيــة اإلعاميــة 

يف أّي بلــد مــن البلــدان وهــي:
علــى -  للمنهــج  العامــة  املوجهــات  أســس  وضــع 

املســتوى الوطــي أو اإلقليمــي بواســطة الســلطات 
واملناســبة. املختصــة  التعليميــة 

املســتوى -  علــى  املعلمــن  تدريــب  برامــج  وضــع 
اجلامعــي وهــذه الرامــج ال يقصــد منهــا برامــج تنتهــي 
ابحلصــول علــى شــهادة يف الصحافــة أو اإلذاعــة، 
والــي هــي يف األســاس موجهــة ملــن يطلبهــا مهنيًــا، 
مــع  الرتبيــة  يف  شــهادة  تُعطــي  برامــج  هــي  ولكــن 

اإلعاميــة. الدراســات  يف  حمــدد  ختصــص 

للعاملــن -  تعليميــة  برامــج  طريــق  عــن  املعلــم  دعــم 
اتصــال  علــى  املهنــة ودورات صيفيــة إلبقائهــم  يف 
ابلتطــورات يف اجملــال، ومــن هــذه الرامــج يتمكــن 
التخصــص  التطــور والنمــو يف جمــال  مــن  املعلمــن 
الــذي اختــاروه. كمــا تتــاح الفرصــة أيًضــا للمجــال 
التخصصــي لكــي ينمــو ويتطــور ابلتغذيــة العكســية 

األساســين. األســاتذة  يقدمهــا  الــي 
املصــادر الرتبويــة للتدريــس مثــل: الكتابــة واالختبــار - 

ونشــر املراجــع وخطــط الــدروس وصحــف النشــاط 
واملرئيــة،  املســموعة  املــواد  مــن  وغريهــا  والفيديــو 
التكميليــة اإلحلاقيــة.. إخل  والبوســرتات والكتيبــات 
والــي هــي مطلوبــة للتدريــس، وطـُـوِّرت ابلتعــاون مــع 
كل اجلهــات املختصــة مبــا ذكــر أعــاه. )ثومــان، 

1990، ص 4).
الدراسة امليدانية:

اخلطــوات  وفــق  امليدانيــة  الدراســة  خطــوات  متثلــت 
اآلتيــة:

هدف الدراسة امليدانية:- 1
املتطلبــات  حتديــد  إىل  امليدانيــة  الدراســة  هدفــت 
واملتطلبــات  والتنظيميــة  اإلداريــة  واملتطلبــات  التعليميــة 
اجملتمعيــة الازمــة لتنميــة الثقافــة اإلعاميــة لــدى طــاب 

الســعودية.  اجلامعــات 
عينة الدراسة امليدانية:- 2

اعتمــدت الدراســة علــى عينــة مشلــت أعضــاء هيئــة 
التدريــس ابجلامعــات الســعودية، وعددهــم )52( عضــو 
هيئة تدريس، حيث اُختريت العينة وفق األســس اآلتية:

دراســات -  وهلــم  اإلعاميــة  الرتبيــة  جمــال  يف  خــراء 
حوهلــا. علميــة  وأحبــاث 

قيادات جامعية هلا مواقع أكادميية مرموقة.- 
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ابلنشــاطات -  عاقــة  هلــا  الرتبيــة  يف كليــة  قيــادات 
الكليــة. لطــاب  املقدمــة 

خراء يف جمال التنمية البشرية.- 
أداة الدراسة امليدانية:- 3

بغــرض  ُصممــت  اســتبانة  يف  الدراســة  أداة  متثلــت 
اإلداريــة  واملتطلبــات  التعليميــة  املتطلبــات  حتديــد 
والتنظيميــة، واملتطلبــات اجملتمعيــة الازمــة لتنميــة الثقافــة 

الســعودية. اجلامعــات  طــاب  لــدى  اإلعاميــة 
خطوات بناء االستبانة:- 4

متثلت خطوات بناء االستبانة فيما يلي:  
الســابقة -  والبحــوث  الدراســات  علــى  االطــاع 

اإلعاميــة. ابلثقافــة  املرتبطــة 
تصميم االستبانة وفق حمورين مها: حتديد املتطلبات - 

الرتبوية الازمة لتنمية الثقافة اإلعامية لدى طاب 
اجلامعــات الســعودية. حتديــد املتطلبــات التنظيميــة 
لــدى  الثقافــة اإلعاميــة  لتنميــة  الازمــة  واجملتمعيــة 

طــاب اجلامعــات الســعودية. 
عــرض االســتبانة علــى جمموعــة مــن احملكمــن إلبــداء - 

أو  ابحلــذف  وبنودهــا  االســتبانة  حمــاور  يف  الــرأي 
التعديــل أو اإلضافــة. 

الســادة -  مقرتحــات  ضــوء  يف  االســتبانة  تعديــل 
عــدد  بتقليــل  يتعلــق  فيمــا  خصوًصــا  احملكمــن 
اجملــاالت والبنــود ابالســتبانة، وإعــادة صياغــة بعــض 
فيهــا.  املركبــة  البنــود  وتبســيط  بعضهــا  ودمــج  بنودهــا 

إعــداد االســتبانة يف صورهتــا النهائيــة بعــد تضمــن - 
احملكمــن. تعديــات 

التأكد من مدى صدق االستبانة وثباهتا.- 

صدق االستبانة:- 5
الصــدق  علــى  االســتبانة  صــدق  قيــاس  اعتمــد 
ــق مــن صدقهــا بعرضهــا  الظاهــري/ احملكمــن: حيــث حُتقِّ
علــى جمموعــة مــن احملكمــن، حيــث ُأخــذ مباحظاهتــم 
وتوصياهتــم لتخــرج يف صورهتــا النهائيــة، وبذلــك تكــون 
فقــرات االســتبانة صادقــة يف قيــاس مــا وضعــت لقياســه.

- التقدير الكمي للمفردات:
وقــد حصــل ذلــك بواســطة حســاب التكــرارات لــكل 

عبــارة مــن العبــارات، ونســبتها املئويــة كاآليت:

      مج تنتمي  
1. نتمي = ---------  × 100

        عدد العبارات 

مج ال تنتمي        
2. ال تنتمي = --------   × 100

                   عدد العبارات

               مج مناسبة
3. مناسبة = ----------× 100

         عدد العبارات

             مج غري مناسبة 
4. غري مناسبة=--------× 100

        جامعة   عدد العبارات
وقــد أخــذ الباحــث بنســبة اتفــاق91% لقبــول العبــارة 

يف االســتبانة.
ثبات االستبانة:- 6

للمعادلــة  وفًقــا  االســتبانة  بنــود  ثبــات  مــن  تُؤكِّــد 
ثبــات  مــن  وتُؤكِّــد  )عــام،1999، ص428(  اآلتيــة: 
بنــود االســتبانة وفًقــا للمعادلــة اآلتيــة: )عــام،1999، 
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ص428).

عبارات االستبانة ومن ث صاحيتها لاستخدام.
يوضــح اجلــدول الســابق املتوســط العــام لــكل حمــور 
العــام  املتوســط  جــاء  حيــث  بنــوده،  عــدد  حســب 
لتنميــة  الازمــة  التعليميــة  املتطلبــات  األول  للمحــور 
الســعودية  اجلامعــات  طــاب  لــدى  اإلعاميــة  الثقافــة 
)3.59(، أو احملــور الثــاين املتطلبــات التنظيميــة واجملتمعيــة 

 ع2ك= التباين الكلى لاستبانة
الثبات  معامات  قيمة  أنَّ  السابق  اجلدول  يوضح 
الازمة  الرتبوية  املتطلبات  األول  للمحور  سواء  مرتفعة 
لتنمية الثقافة اإلعامية لدى طاب اجلامعات السعودية، 

جدول رقم )1( املؤشرات اإلحصائية حملاور االستبانة.
قيمة معامل ثبات ألفاعدد العباراتاحملور املراد حساب الثبات له

160.844املتطلبات الرتبوية الازمة لتنمية الثقافة اإلعامية لدى طاب اجلامعات السعودية. 
120.811املتطلبات التنظيمية واجملتمعية الازمة لتنمية الثقافة اإلعامية لدى طاب اجلامعات السعودية. 

280.827اإلمجايل

حيث: ن= عدد عبارات االستبانة
 ع2ف= تباين الفقرة الواحدة الستبانة

جدول رقم )2( املؤشرات اإلحصائية حملاور االستبانة.

الازمة  واجملتمعية  التنظيمية  املتطلبات  الثاين  للمحور  أو 
لتنمية الثقافة اإلعامية لدى طاب اجلامعات السعودية، 
)ألفا كرونباغ(  الثبات  ملعامل  العام  املتوسط  كما كان 
جتانس  إىل  يشري  مما   ،0.827 بقيمة  االستبانة  حملوري 

املتطلباتم
درجة املوافقة

املتوسط 
الوزن الدرجةالتبايناحلسايب

الرتتيبالنسي غري موافقحمايدموافقموافق بشدة
غري 

موافق 
بشدة

1
اإلعاميــة  الثقافــة  تضمــن 
وأنشــطة  برامــج  شــكل  يف 

توعوية. 
1614895

12.2010موافق3.520.812
26.9%15.4%17.3%9.6%9.6%

2
 

اإلعاميــة  الثقافــة  إدمــاج 
داخــل اجلامعــات يف شــكل 

مقــرر مســتقل. 
79101313

9.3315حمايد2.690.781
13.5%17.3%19.2%25.0%25.0%

3
 

توفــري أدلــة إرشــادية تتضمــن 
الثقافــة  اكتســاب  أســاليب 

اإلعامية. 
2413654

13.605موافق3.920.83
46.2%25.0%11.5%9.6%7.7%

جدول رقم )3( املتطلبات الرتبوية الالزمة لتنمية الثقافة اإلعالمية لدى طالب اجلامعات السعودية.

الدرجةاملتوسط العامعدد الفقراتاحملورم
موافق163.59متطلبات تربوية1
موافق123.75متطلبات تنظيمية وجمتمعية2

موافق283.67املتوسط العام

الازمــة لتنميــة الثقافــة اإلعاميــة لــدى طــاب اجلامعــات 
الســعودية، ممــا يشــري إىل جتانــس عبــارات االســتبانة جــاء 
املتوســط العــام )3.75(، وجــاء املتوســط العــام لاســتبانة 

 .(3.67(
نتائج الدراسة: تتمثل نتائج الدراسة فيما يلي:

أواًل: املتطلبات الرتبوية الالزمة لتنمية الثقافة 
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املتطلباتم
درجة املوافقة

املتوسط 
الوزن الدرجةالتبايناحلسايب

الرتتيبالنسي غري موافقحمايدموافقموافق بشدة
غري 

موافق 
بشدة

4
 

توفــري املــوارد الرتبويــة الازمــة 
اإلعاميــة  الثقافــة  لتعزيــز 

لــدى الطــاب. 
1418578

11.9314موافق3.440.861
26.9%34.6%9.6%13.5%15.4%

5
 

بنــاء  علــى  األهــداف  تركيــز 
العقليــة الناقــدة للطــاب. 

2015566
12.876موافق3.710.809

38.5%28.8%9.6%11.5%11.5%

6
 

الوحــدات  بعــض  بنــاء 
ونقــد  حتليــل  عــن  التعليميــة 
اإلعاميــة  الرســائل  حملتــوى 
والرقميــة.  واملرئيــة  املكتوبــة 

61052011
9.0716حمايد2.620.809

11.5%19.2%9.6%38.5%21.2%

7
 

لكفــاايت  مصفوفــة  بنــاء 
الــي  اإلعاميــة  الثقافــة 
احملتــوى  يف  إدراجهــا  ميكــن 

التعليمــي. 

2220613
14.204موافق4.100.313

42.3%38.5%11.5%1.9%5.8%

8
 

الطابيــة  األنشــطة  تشــجيع 
والثقافــة  ابلرتبيــة  املتعلقــة 

اإلعاميــة. 
3015511

موافق 4.380.225
15.201بشدة

57.7%28.8%9.6%1.9%1.9%

9
 

الرتبويــة  القيــم  تعزيــز 
الطــاب  لــدى  اإلســامية 
جتــاه  وقائــي  كمدخــل 
الرسائل اإلعامية السلبية. 

موافق 25195304.270.745
بشدة

14.80
2

48.1%36.5%9.6%5.8%0.0%

10
 

اجلامعــات  طــاب  توعيــة 
الــي  املصــادر  انتقــاء  أبمهيــة 
معلوماهتــم.  منهــا  يســتقون 

12.13موافق17155783.500.804
11

32.7%28.8%9.6%13.5%15.4%

11
 

التدريــس  طــرق  تنويــع 
املصاحبــة  واألنشــطة 
طــاب  إلكســاب 
الــي  املهــارات  اجلامعــات 
اإلعاميــة  الرتبيــة  تتطلبهــا 

141610111
12.47موافق3.600.801

8
26.9%30.8%19.2%21.2%1.9%

12
 

اتبــاع إســرتاتيجيات التفكــري 
لتنميــة  التدريــس  يف  الناقــد 
مهــارات املوضوعيــة، وعــدم 
واالســتقالية،  التحيــز، 

والنقــد الــذايت. 

13201054
12.60موافق3.630.66

7
25.0%38.5%19.2%9.6%7.7%

13
 

اجلامعــات  طــاب  تدريــب 
عــن  االســتقصاء  علــى 
القضــااي الــي تثــري انتباههــم 

يف وســائل اإلعــام.  

موافق 25203224.230.89
14.67بشدة

3
48.1%38.5%5.8%3.8%3.8%

14
 

الثقافيــة  النــدوات  عقــد 
العقيــدة  لرتســيخ  والدينيــة 
وقيــم الــوالء واالنتمــاء لــدى 

الطــاب. 

12.33موافق10264753.560.627
9

19.2%50.0%7.7%13.5%9.6%

15
 

الرتبيــة  تطويــر مقــرر أصــول 
الثــورة  ملواجهــة  اإلســامية 

التقنيــة واإلعاميــة.  
12.13موافق14186863.500.765

12
26.9%34.6%11.5%15.4%11.5%

16
 

الطــاب  مهــارات  تنميــة 
الســتخدام وســائل التواصــل 
القيــم  وفــق  االجتماعــي 

إلســامية. ا

13171075
12.1313موافق3.500.739

25.0%32.7%19.2%13.5%9.6%

موافق3.59املتوسط العام للمحور
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اإلعالمية لدى طالب اجلامعات السعودية.
يتضح من اجلدول السابق ما يلي:

اشــتملت الرتتيبــات األعلــى وفــق الــوزن النســي علــى - 
املؤشــرات اآلتيــة: البنــد الثامــن: تشــجيع األنشــطة 
اإلعاميــة  والثقافــة  ابلرتبيــة  املتعلقــة  الطابيــة 
مبتوســط حســايب )4.38(، ووزن نســي )15.20(، 
القيــم  تعزيــز  التاســع:  البنــد  الثانيــة  املرتبــة  يف  يليــه 
الرتبويــة اإلســامية لــدى الطــاب كمدخــل وقائــي 
الســلبية مبتوســط حســايب  الرســائل اإلعاميــة  جتــاه 
)4.27(، ووزن نســي )14.80(، وأييت ابلرتتيــب 
طــاب  تدريــب  عشــر:  الثالــث  البنــد  الثالــث 
الــي  القضــااي  عــن  االســتقصاء  علــى  اجلامعــات 
تثــري انتباههــم يف وســائل اإلعــام مبتوســط حســايب 
املرتبــة  يليــه يف  نســي )14.67(،  )0.89(، ووزن 
لكفــاايت  مصفوفــة  بنــاء  الســابع:  البنــد  الرابعــة 
احملتــوى  إدراجهــا يف  الــي ميكــن  الثقافــة اإلعاميــة 
التعليمــي مبتوســط حســايب )0.313(، ووزن نســي 
)14.20(، وأييت ابلرتتيــب اخلامــس البنــد الثالــث: 
اكتســاب  أســاليب  تتضمــن  إرشــادية  أدلــة  توفــري 
الثقافــة اإلعاميــة مبتوســط حســايب )0.83( ووزن 

.(13.60( نســي 
السادســة: -  املرتبــة  يف  اخلامــس  البنــد  أييت  بينمــا 

الناقــدة  العقليــة  بنــاء  علــى  األهــداف  تركيــز 
للطــاب مبتوســط حســايب )0.809(، ووزن نســي 
الثــاين  البنــد  الســابع  ابلرتتيــب  وأييت   ،)12.87(
يف  الناقــد  التفكــري  إســرتاتيجيات  اتبــاع  عشــر: 
التدريــس لتنميــة مهــارات املوضوعيــة وعــدم التحيــز 
حســايب  مبتوســط  الــذايت   والنقــد  واالســتقالية، 
)0.66( ووزن نســي )12.60(، وأييت ابلرتتيــب 

الثامــن البنــد احلــادي عشــر: تنويــع طــرق التدريــس 
واألنشــطة املصاحبــة إلكســاب طــاب اجلامعــات 
مبتوســط  اإلعاميــة  الرتبيــة  تتطلبهــا  الــي  املهــارات 
 ،)12.47( نســي  ووزن   ،)0.801( حســايب 
عقــد  الرابــع عشــر:  البنــد  التاســع  ابلرتتيــب  وأييت 
وقيــم  العقيــدة  لرتســيخ  والدينيــة  الثقافيــة  النــدوات 
الطــاب مبتوســط حســايب  لــدى  الــوالء واالنتمــاء 

.(12.33( نســي  ووزن   )0.627(
وأييت ابلرتتيب العاشــر البند األول: تضمن الثقافة - 

اإلعامية يف شــكل برامج وأنشــطة توعوية مبتوســط 
حســايب )0.812( ووزن نســي )12.20(، وأييت 
ابلرتتيب احلادي عشــر البند العاشــر: توعية طاب 
اجلامعــات أبمهيــة انتقــاء املصــادر الــي يســتقون منهــا 
معلوماهتــم مبتوســط حســايب )0.804( ووزن نســي 
)12.13(، وأييت ابلرتتيــب األخــري البنــد الســادس: 
بنــاء بعــض الوحــدات التعليميــة عــن حتليــل ونقــد 
حملتــوى الرســائل اإلعاميــة املكتوبــة واملرئيــة والرقميــة 
مبتوســط حســايب )0.809( ووزن نســي )9.07).

ــدت نتائــج الدراســة علــى أمهيــة تعزيــز القيــم  وقــد أكَّ
الرتبويــة اإلســامية لــدى الطــاب كمدخــل وقائــي جتــاه 
الرســائل اإلعاميــة الســلبية، لــذا فــإنَّ أول شــيء تثمــره 
القيــم الرتبويــة اإلســامية يف البنــاء الشــخصي لإلنســان 
املســلم هــو تقويــة صلتــه ابهلل عــز وجــل إىل درجــة جتعلــه 
يراقبــه يف الســر والعلــن يف كل حركاتــه وســكناته، فهــو ال 
يـَْقــدُم علــى شــيء إال وهــو يراعــي حرمــة هللا ويرجــو لــه 
وقــارًا، ومعــىن ذلــك أنَّ املســلم يف عاقتــه بربــه، يستشــعر 
اخلشــية واخلــوف منــه، يف الوقــت نفســه الــذي يتوجــه إليــه 
ابلرجــاء، وذلــك اخلــوف وهــذا الرجــاء ميــآن قلبــه بشــعور 
عــارم مــن التحــرر مــن مجيــع املخــاوف؛ ألنَّــه يشــعر بقــوة 
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جدول رقم )4( املتطلبات التنظيمية واجملتمعية الالزمة لتنمية الثقافة اإلعالمية لدى طالب اجلامعات السعودية.

أنَّ هللا وحــده هــو مالــك أمــره ومقــرر مصــريه، وإليــه يرجــع 
األمــر كلــه، هــو الــذي ميلــك تبــارك امســه أن يضــره وأن 
ينفعــه، أمَّــا غــريه فأســباب عرضيــة ليــس هلـــــا مــن األمــر 
شــيء. وهكــذا فــإنَّ املســـــلم الــذي يتشـــــبع بقيــم اإلســام 
يتحــرر من الشعور ابخلوف على احلياة، أو اخلوف على 
الــرزق، أو اخلــوف علــى املكانــة واملـــركز، فاحليــاة بيـــــد هللا، 
ــدرة علــى أن ينقــص هــذه احليــاة ســاعة  ليــس ملخلــوق قـــ
أو بعــض ســاعة: ﴿ قُــل لَـّـن ُيِصيبـَنَــا ِإالَّ َمــا َكتَــَب اللَّــُه 
لَنَــا ُهــَو َمْواَلنَــاۚ  َوَعلَــى اللَّــِه فـَْليـَتــَـوَكَِّل اْلُمْؤِمنُــوَن ﴾)التوبــة: 
51(. و إذا كانــت القيــم الرتبويــة اإلســامية وعلــى رأســها 
القيمــة اإلميانيــة، تــرتك أثرهــا يف النفــس واجلســم، طمأنينــة 
اآلاثر،  تلــك  مــع  عضــوي  ترابــط  يف  ــا  فإهنَّ وســكينة، 
ختلــف أثرهــا الواضــح يف عقــل اإلنســان املســلم بفضــل 
ذلــك النســيج احملكــم مــن احلقائــق والتشــريعات وأمنــاط 

الســلوك الــي يتصــل هبــا كيــان املســلم. يقــول د. عمــاد 
الديــن خليــل مشــريًا إىل ذلــك التحــول النوعــي الــذي طــرأ 
إنَّ )نســيج  اتصالــه ابلقــرآن:  لــدى  املســلم  علــى عقــل 
القــرآن الكــرمي نفســه، ومعطياتــه املعجــزة، مــن بدئهــا حــى 
منتهاهــا، يف جمــال العقيــدة والتشــريع والســلوك واحلقائــق 
العلميــة، متثــل نســًقا مــن املعطيــات املعرفيــة كانــت كفيلــة، 
مبجــرد التعامــل املخلــص الذكــي املتبصــر معهــا، أن هتــز 
عقــل اإلنســان وأن تفجــر ينابيعــه وطاقاتــه، وأن ختلــق 
بــه  مــا حييــط  لــكل  املعــريف  التشــوق  تركيبــه خاصيــة  يف 
1419هـــ،  )مســعود،  وأشــياء(،  ووقائـــــع  مظـــــاهر  مــن 

ص51).

الالزمــة  واجملتمعيــة  التنظيميــة  املتطلبــات  اثنيًــا: 
اجلامعــات  طــالب  لــدى  اإلعالميــة  الثقافــة  لتنميــة 

م

 درجة املوافقةاملتطلبات

املتوسط 
احلسايب

 

التباين

 

الدرجة

 

الوزن 
النسي

 

الرتتيب موافق 
بشدة

غري حمايدموافق
موافق

غري 
موافق 
بشدة

1
ابملناســبات  االهتمــام 
لتنميــة  والوطنيــة  اجملتمعيــة 
بدينــه  الطالــب  اعتــزاز 

. مي ســا إل ا

أوافق 29153234.250.672
بشدة

14.73
3

55.8%28.8%5.8%3.8%5.8%

2
علميــة  أقســام  إنشــاء 
والثقافــة  ابلرتبيــة  خاصــة 
ابجلامعــات. اإلعاميــة 

2224510
موافق 4.290.647

14.871بشدة
42.3%46.2%9.6%1.9%0.0%

3
هيئــة  أعضــاء  تدريــب 
مداخــل  علــى  التدريــس 
اإلعاميــة  الثقافــة  تنميــة 

الطــاب. لــدى 

18141253
13.008موافق3.750.557

34.6%26.9%23.1%9.6%5.8%

4
مــع  اخلــرات  تبــادل 
واهليئــات  املؤسســات 
ابلرتبيــة  املعنيــة  الدوليــة 

اإلعاميــة. والثقافــة 

16121833
12.739موافق3.670.484

30.8%23.1%34.6%5.8%5.8%

5
ومبــادرات  برامــج  بنــاء 
اجلامعــات  بــن  للشــراكة 
واهليئــات  والوســائل 

. ميــة عا إل ا

20141305
13.337موافق3.850.478

38.5%26.9%25.0%0.0%9.6%

6
الروابــط  إنشــاء  تشــجيع 
ابلثقافــة  اخلاصــة  املهنيــة 

. إلعاميــة ا
110111812

9.0712حمايد2.620.647
21.2%0.0%21.2%34.6%23.1%
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الســعودية.

يتضح من اجلدول السابق ما يلي:

اشــتملت الرتتيبــات األعلــى وفــق الــوزن النســي علــى - 
املؤشــرات اآلتيــة: البنــد الثــاين: إنشــاء أقســام علميــة 
ابجلامعــات  اإلعاميــة  والثقافــة  ابلرتبيــة  خاصــة 
مبتوســط حســايب )4.29( ووزن نســي )14.87(، 
يليــه يف املرتبــة الثانيــة البنــد الثــاين عشــر: التحــول 
من مفهوم خدمة اجملتمع إىل املســؤولية االجتماعية 
مبتوســط  اإلســامية  الضوابــط  وفــق  للجامعــات 
وأييت   ،)14.80( نســي  ووزن   )4.27( حســايب 
ابلرتتيــب الثالــث البنــد األول: االهتمــام ابملناســبات 
بدينــه  الطالــب  اعتــزاز  لتنميــة  والوطنيــة  اجملتمعيــة 

م

 درجة املوافقةاملتطلبات

املتوسط 
احلسايب

 

التباين

 

الدرجة

 

الوزن 
النسي

 

الرتتيب موافق 
بشدة

غري حمايدموافق
موافق

غري 
موافق 
بشدة

7
العلمــي  البحــث  حتفيــز 
والثقافــة  ابلرتبيــة  اخلــاص 
مســتوى  علــى  اإلعاميــة 

معــات. جلا ا

329533
أوافق 4.230.484

14.675بشدة
61.5%17.3%9.6%5.8%5.8%

8
لقواعــد  مــدونت  تطبيــق 
مــع  التعامــل  وأخاقيــات 

اإلعــام.
14151229

11.9310موافق3.440.649
26.9%28.8%23.1%3.8%17.3%

9
تنظيــم مؤمتــرات وملتقيــات 
والثقافــة  ابلرتبيــة  خاصــة 

اإلعاميــة.
1811779

11.8711اوافق3.420.659
34.6%21.2%13.5%13.5%17.3%

10
تعزيز املســؤولية االجتماعية 
يتعلــق  فيمــا  للجامعــات 
اإلعاميــة  الثقافــة  بتنميــة 

اجملتمــع. مســتوى  علــى 

3010831
موافق 4.250.345

14.734بشدة
57.7%19.2%15.4%5.8%1.9%

11
خدمــة  عمــادات  توجيــه 
اجملتمــع ابجلامعــات لتنفيــذ 
جمتمعيــة  وبرامــج  مبــادرات 

اإلعاميــة. الثقافــة  عــن 

19151260
13.536موافق3.900.489

36.5%28.8%23.1%11.5%0.0%

12
التحــول مــن مفهــوم خدمــة 
املســؤولية  إىل  اجملتمــع 
للجامعــات  االجتماعيــة 
وفــق الضوابــط اإلســامية.

2619412
أوافق 4.270.377

14.802بشدة
50.0%36.5%7.7%1.9%3.8%

موافق3.75املتوسط العام للمحور

اإلســامي مبتوســط حســايب )4.25( ووزن نســي 
العاشــر:  البنــد  الرابعــة  املرتبــة  يليــه يف   ،)14.73(
تعزيــز املســؤولية االجتماعيــة للجامعــات فيمــا يتعلــق 
اجملتمــع  مســتوى  علــى  اإلعاميــة  الثقافــة  بتنميــة 
 .14( نســي  ووزن   )4.25( حســايب  مبتوســط 
73(، وأييت ابلرتتيب اخلامس البند الســابع: حتفيز 
البحــث العلمــي اخلــاص ابلرتبيــة والثقافــة اإلعاميــة 
علــى مســتوى اجلامعــات مبتوســط حســايب )4.23) 

.(14.67( نســي  ووزن 
بينمــا أييت البنــد احلــادي عشــر يف املرتبــة السادســة: - 

توجيــه عمــادات خدمــة اجملتمــع ابجلامعــات لتنفيــذ 
اإلعاميــة  الثقافــة  عــن  جمتمعيــة  وبرامــج  مبــادرات 
مبتوســط حســايب )3.90( ووزن نســي )13.53(، 
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وأييت ابلرتتيــب الســابع البنــد اخلامــس: بنــاء برامــج 
والوســائل  اجلامعــات  بــن  للشــراكة  ومبــادرات 
 (4.23( حســايب  مبتوســط  اإلعاميــة  واهليئــات 
الثامــن  ابلرتتيــب  وأييت   ،)14.67( نســي  ووزن 
البنــد الثالــث: تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس علــى 
الطــاب  لــدى  اإلعاميــة  الثقافــة  تنميــة  مداخــل 
مبتوســط حســايب )3.75( ووزن نســي )13.00(، 
وأييت ابلرتتيــب التاســع البنــد الرابــع: تبــادل اخلــرات 
ابلرتبيــة  املعنيــة  الدوليــة  واهليئــات  املؤسســات  مــع 
والثقافة اإلعامية  مبتوســط حســايب )3.67( ووزن 

.(3 نســي )12.7 
تطبيــق -  الثامــن:  البنــد  العاشــر  ابلرتتيــب  وأييت 

مــدونت لقواعــد وأخاقيــات التعامــل مــع اإلعــام 
مبتوســط حســايب )3.44( ووزن نســي )11.93(، 
التاســع:  البنــد  عشــر  احلــادي  ابلرتتيــب  وأييت 
تنظيــم مؤمتــرات وملتقيــات خاصــة ابلرتبيــة والثقافــة 
اإلعاميــة مبتوســط حســايب )3.42( ووزن نســي 
)11.78(، وأييت ابلرتتيــب األخــري البنــد الســادس: 
.(9.07( نســي  ووزن   )2.62( حســايب  مبتوســط 

وأظهــرت نتائــج الدراســة ضــرورة إنشــاء أقســام علميــة 
هبــدف  اإلعاميــة ابجلامعــات  والثقافــة  ابلرتبيــة  خاصــة 
تزويــد الطــاب ابملعــارف واملهــارات االتصاليــة ملمارســة 
العمــل االتصــايل واإلعامــي، انطاقــا مــن الثقافــة العربيــة 
واإلســامية والــرتاث اإلنســاين، ومتكينهــم مــن املعــارف 
الــي تؤهلهــم للعمــل يف جمــاالت اإلعــام الرتبــوي وتدريب 
الطــاب وأتهيلهــم ملمارســة واإلعــام الرتبــوي ابحــرتاف 
كمهنــة مســتمرة ومتطــورة، ومســاعدهتم للحصــول علــى 
الرتبــوي،  اإلعــام  قطاعــات  خمتلــف  يف  عمــل  فــرص 
وتلبيــة حاجــة ســوق العمــل احملليــة واإلقليميــة ابملؤهلــن 

يف جماالت االتصال اإلعام الرتبوي، وعمل الدراســات 
االستشــارية العلميــة الــي تســهم يف تطويــر العمــل اإلعــام 
الرتبــوي حمليًــا وإقليميًــا. وتوعيــة اجملتمــع بــدور اإلعــام 

الرتبــوي ووظائفــه وأتثــريه.
   كما أوضحت الدراسة أنَّ تنمية الثقافة اإلعامية 
لــدى طــاب اجلامعــات الســعودية مــن املنظــور الرتبــوي 
اإلســامي جــزء مــن املســؤولية االجتماعيــة للجامعــات، 
وقيمــة املســؤولّية تعــي أنَّ كلَّ إنســان ســوف ُيســأل عــن 
تفاصيــل مــا قــام بــه يف هــذه الدنيــا ويف ضــوء جناحــه أو 
فشــله يف هــذه املســؤولّية ســوف يتقــرر جــزاؤه ومســتقره، 
فإمَّــا النعيــم الدائــم يف اجلنــة أو الشــقاء الدائــم يف النــار، 
يـَْعَملُــوَن﴾  ــا َكانُــوا  َأْجَمِعيَن۞َعمَّ لََنْســأَلَنَـُّهْم  ﴿فـََوَربِّــَك 
وتعــاىل:        تبــارك  وقولــه   .)93  ،92 آايت  )احلجــر: 
ــْمَع َواْلَبَصــَر  ﴿َواَل تـَْقــُف َمــا لَْيــَس لَــَك بِــِه ِعْلــٌم ۚ ِإنَّ السَّ
َواْلُفــَؤاَد ُكلُّ أُولَٰئِــَك َكاَن َعْنــُه َمْســُئواًل﴾ )اإلســراء: آيــة 
36(. ويرتبــط بتحمــل املســؤولية قيمــة يف غايــة األمهيــة 
ألفــراد  والعــون  املســاعدة  وتقــدمي  اجملتمــع  خدمــة  وهــي 
هــذا اجملتمــع لتحقيــق النفــع العــام، حيــث قــال َرُســوَل اللَِّ 
ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم: »املســلم أخــو املســلم ال يظلمــه  صلَّــى اللَّ
يف  هللا  أخيــه كان  حاجــة  يف  ومــن كان  ُيســلمه،  وال 
حاجتــه ومــن فــرج عــن مســلم كربــة فــرج هللا عنــه هبــا كربــة 
مــن كــرب يــوم القيامــة ومــن ســرت مســلًما ســرته هللا يــوم 
القيامة«. )رواه البخاري( االهتمام ابملناســبات اجملتمعية 

والوطنيــة لتنميــة اعتــزاز الطالــب بدينــه اإلســامي.
التوصيات:

لتصميــم ) 1 اإلعــام  جمــال  يف  اخلــراء  مــن  االســتفادة 
لــدى  الثقافــة اإلعاميــة  لتنميــة  برامــج ومشــروعات 
طــاب اجلامعــة، وذلــك المتاكهــم اخلــرات النظريــة 

اجملــال اإلعامــي. العمليــة يف  أو  والتطبيقيــة 
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ومؤسســات ) 2 اجلامعــات  بــن  للشــراكة  برامــج  بنــاء 
اإلعــام لتبــادل اخلــرات والــرؤى عــن أفضــل الســبل 
اجلامعــات. طــاب  لــدى  اإلعاميــة  الثقافــة  لتنميــة 

للتدريــب ) 3 اجلامعــة  لطــاب  مســاحة كافيــة  إاتحــة 
علــى وســائل التفاعــل والتواصــل مــع اجملتمــع وتوصيــل 
رســائلهم إليهــا، مبــا يشــجع الطــاب علــى إنتــاج مــواد 
إعاميــة وتربويــة نوعيــة تصقــل مــن مهاراهتــم وخراهتــم 

التطبيقيــة.
تصميــم برامــج ودورات تدريبيــة لطــاب اجلامعــة عــن ) 4

التفكري الناقد للرسائل اإلعامية وما تثريه من قضااي 
جدليــة، تعــزز مــن كفــاايت املناظــرة واملناقشــة واحلــوار 

املبــي علــى احلجــج والراهــن واألســانيد العلميــة.
إعــداد وتدريــب طــاب كليــة الرتبيــة بصــورة جيــدة ) 5

مــن  ليتمكنــوا  اإلعامــي؛  التواصــل  مهــارات  علــى 
تطبيقهــا عنــد ممارســة عملهــم يف املســتقبل كمعلمــن 

مبــا خيــدم طاهبــم بعــد ذلــك.
يف ) 6 اإلعاميــة  والرتبيــة  الثقافــة  موضوعــات  دمــج 

املقــررات اجلامعيــة، خصوًصــا يف تلــك املقــررات الــي 
تتــواءم أهدافهــا وخمرجــات تعلمهــا مــع الرتبيــة والثقافــة 
اإلعاميــة، مــع االســتفادة مــن اخلــرات الدوليــة يف 

هــذا اجملــال.
تشــجيع البحــوث واألنشــطة واألعمــال الــي تــؤدِّي ) 7

للتطويــر يف جمــال الرتبيــة اإلعاميــة وذلــك يف جمــاالت 
النفــس وعلــم االجتمــاع وعلــوم  عديــدة مثــل: علــم 
البحــوث  مــن  نســبة  بفســاح  وذلــك  االتصــاالت، 
ضمــن  ووضعهــا  اجملــال  هلــذا  ابجلامعــات  املدعومــة 

البحثيــة. األولــوايت 
الثقافيــة ) 8 التنميــة  أبهــداف  اجلامعــة  أهــداف  ربــط 

الشــاملة مــع تعزيــز دور اللغــة العربيــة يف اجلامعــات 

اإلعاميــة. الرتبيــة  أهــداف  حتقيــق  يف  ألمهيتهــا 
الثقافيــة ) 9 الروابــط  تكويــن  علــى  الطــاب  تشــجيع 

املتنوعــة مبــا يعــزز مــن تبــادل املعــارف واخلــرات فيمــا 
بينهم، ومبا يؤدِّي إىل التفاعل اإلجيايب وبناء مهارات 

احلــوار واملناقشــة وتفنيــد اآلراء.
أعضــاء ) 10 تدريــب  هبــدف  تدريبيــة  دورات  عقــد 

اهليئة التدريســية على مداخل تنمية الثقافة اإلعامية 
لــدى الطــاب.

اإلعــان عــن جائــزة لإلبــداع ســنواًي يف جمــال ) 11
الثقافــة اإلعاميــة، مــع تعزيــز اهلويــة اإلســامية لــدى 
الطــاب، محايــًة ووقايــة هلــم مــن الرســائل اإلعاميــة 

الســلبية.  التوجهــات  ذات 
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