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 ورقة مفاهيمية

  :نأبش املتخصصة عملالورشة ل
  الرتبية اإلعالمية: التحديات واآلفاق

 
 والتي تنظمها إدارة البحوث والدراسات االستراتيجية بقطاع اإلعالم واالتصال 

 وبنظام الفيديو كونفرانس
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 صصة بشأن: ورشة عمل متخ
 الرتبية اإلعالمية: التحديات واآلفاق

  27/1/2021يوم األربعاء املوافق  -األمانة العامة: القاهرة
 وبنظام الفيديو كونفرانس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :املرجعي لورشة العمل اإلطارأوال: 

، 2020لعام  ر اخلطة العلمية السنوية إلدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية بقطاع اإلعالم واالتصاليف إطا
 :انطالقا منوتأتي فكرة عقد هذه الورشة "، الرتبية اإلعالمية: التحديات اآلفاقتنظم ورشة عمل متخصصة بشأن: "

ن رؤية عربية مشرتكة ملبادئ العمل اإلعالمي العربي قرارات الصادرة عن جملس وزراء اإلعالم العرب، وما تبلوره مال -
 -489ومرتكزات اخلطاب اإلعالمي العربي ورسالته يف الداخل واخلارج، وعلى وجه اخلصوص القرار رقم ق/

املوافقة على عقد ورشة عمل حول موضوع الرتبية اإلعالمية هبدف املتضمن 2019 /17/7( بتاريخ 50د.ع )
بية والدولية الرائدة يف جمال الرتبية اإلعالمية، وحتديد املشكالت والعوائق وطرق معاجلتها، التعريف بالتجارب العر

 .وتبادل اخلربات بني الباحثني واملسؤولني، واخلروج خبطة اسرتاتيجية عربية للرتبية اإلعالمية
 خلفية املوضوع:ثانيا: 

ضمن توجهات اليونسكو االسرتاتيجية املخطط هلا سابقًا أن موضوع الرتبية اإلعالمية مل يكون أمراً حديثاً، إمنا هو 
عرفها . سامهت فعاليات ومؤسسات دولية يف تعريف الرتبية اإلعالمية، وقد 1982حيث دعت إىل تدريسه منذ عام 

 بأهنا: "التعامل مع مجيع وسائل اإلعالم االتصايل من صور متحركة وثابتة وكلمات ورسوم اليت 1999عام  مؤمتر فيينا
تقدمها تقنيات املعلومات واالتصاالت املختلفة، ومتكني األفراد من فهم الرسائل اإلعالمية وإنتاجها واختيار الوسائل 

بأهنا: "التعرف على  2002عام عرفها مؤمتر الرتبية اإلعالمية للشباب املناسبة للتعبري عن رسائلهم املناسبة". كذلك 
سية واالجتماعية والتجارية والثقافية والسياق الذي يرد، ويشمل التحليل النقدي مصادر احملتوى اإلعالمي وأهدافه السيا

وشاع هذا املنهج اإلعالمي يف العامل  (1)للمواد اإلعالمية، وإنتاج هذه املواد وتفسري الرسائل اإلعالمية والقيم اليت حتتويها".
ن، أما املنطقة العربية فقد بدأت تتفاعل بشكل متنام مع املتقدم بالواليات املتحدة األمريكية وأوروبا منذ عقود من الزم

                                                           

، 2016بتاريخ أكتوبر  39( مج 452( أنظر: فاضل البدراني: الرتبية اإلعالمية والرقمية وحتقيق اجملتمع املعريف، حبث نشر يف جملة املستقبل العربي العدد )1)
  .135ص
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منهج الرتبية اإلعالمية، وعلى وجه اخلصوص يف كليات اإلعالم بالدراسات اجلامعية األولية والعليا، وكان أول انطالق 
وانب التحليلية هلذه الفكرة خالل العقد األول من األلفية الثالثة حيث جاءت كضرورة ملحة وهدف لزيادة املعارف يف اجل

والنقدية للنص اإلعالمي سواء الذي يقدمه اإلعالم العربي أو األجنيب، وتعترب اجلامعة األمريكية يف بريوت نقطة االنطالق 
، هبدف التعرف إىل مفهوم جديد لإلعالم يف ظل عوملة 2006العربية األوىل عندما بدأت أول ورشة علمية عقدهتا عام 

يات االتصال واملعلوماتية وتأثريها يف تبدل الكثري من املفاهيم االجتماعية والفكرية لدى املواطن اإلعالم ودخول عصر تقن
واجملتمع. فالتطور الذي حلق باالتصاالت الشبكية أعطى دفعاً كبرياً حنو تفعيل ممارسة الثقافة التشاركية ألفراد اجملتمع، 

جديدة جملموعة متنوعة من اجلماعات اليت ناضلت طويالً ليكون وإىل توافر جمموعة من موارد جديدة، وتسهيل تدخالت 
 .(2)صوهتا مسموعاً

 :ورشة العملاملرجوة من  األهدافثالثا: 
توفري إطار معلوماتي معريف مرجعي لإلعالميني، وتسعى إىل إبراز أمهية تبين الرتبية هتدف هذه الورشة إىل 

من قبل مؤسسات اجملتمع األخرى، كذلك إبراز الدور املهم الذي ميكن أن  اإلعالمية سواءً من قبل املؤسسات التعليمية أو
تكريس حالة من الوعي حول مفهوم الرتبية االعالمية و .يعكسه انتشار مبادئ الرتبية اإلعالمية على اإلعالم واجملتمع

سبل فهم اإلعالم والتعامل مع  والقدرة على التفاعل والتعامل بصورة مؤثرة وقادرة من خالل طرح العديد من األسئلة حول
  التحديات يف ظل ما تبثه وسائل اإلعالم التقليدي منها واحلديث، وما تنشره من صور وقناعات وأفكار.

 

 جلسات ورشة العمل: رابعا:
 :األوىل اجللسة

 مصطلحات واإلطار العام للرتبية اإلعالمية
 مفاهيم ومصطلحات عامة حول:احملور األول: 

 ومنطلقاهتا وأهدافها.  هاهوم الرتبية اإلعالمية، وتطورفمباملقصود   ➢
 .بالرتبية اإلعالمية يف جمال الوعيمنظمات اجملتمع املدني ودور وسائل اإلعالم العربي  ➢

 .الرتبية االعالمية وتشكيل الرأي العام ➢
 

                                                           

  .14-13، ص2002جلزائر، ( أنظر: زهري احدادن: مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال، ديوان املطبوعات اجلامعة، ا2)
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  اإلعالمية:لرتبية اإلطار العام ل :احملور الثاني
 اإلعالمية.فك شفرات الرسائل و تقنيات القراءة النقدية للصورة ➢
قياسات االستماع واملشاهدة والولوج للمعلومات بني البعدين االعالني و اإلعالمية،تربية احلس النقدي للرسائل  ➢

 .واملهين
 .احملتويات اجلنسية يف الوسائط املتعددةو التعامل مع اإلعالنات واستخدام اجلسد كسلعة ➢

 :الثانية اجللسة
 اد االعالميةالتلقي النقدي للمو

 .سوسيولوجيا امليديا ➢
 .قضايا اهلوية الوطنية والتنشئة االجتماعية يف وسائل االعالم ➢
 اإلعالمية.املصادر والوسائط التعليمية اخلاصة بالرتبية  ➢
 .االنشطة املدرسية املوازيةوإدماج الرتبية االعالمية يف الربامج التعليمية  ➢
 .يف الرتبية االعالميةاالعالم املدرسي والرتبوي ودور اآلباء  ➢
  اإلعالمية.تكوين األساتذة واملربني يف جمال الرتبية  ➢

 اجللسة الثالثة:
 االبعاد السوسيولوجية والرتبوية للرتبية االعالمية

 ا.أولوياهتومنهجيات الرتبية االعالمية وأدواهتا  ➢
 .الرتبية االعالمية والرتبية اجلمالية ➢
 .واخالقيات املهنة اإلعالمية،واملمارسات  ،تكنولوجيا اإلعالم الرتبية اإلعالمية يف مواجهة خماطر ➢
 اإلعالمية وحتدياهتا.االجتاهات املعاصرة يف الرتبية  ➢
 .الرتبية باإلعالم والرتبية على االعالم ➢
  اإلعالمية.رصد وتوثيق املواد االعالمية اخلاصة بالرتبية  ➢

 :الرابعة اجللسة
 .دوات الرتبية االعالمية ومناهجهاأ ➢
 اإلعالمية.قليمية يف جمال الرتبية االعاملية والربات اخلتجارب وعرض ال ➢
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 :بورشة العمل عنيةاجلهات املخامسا: 
 بالدول العربية. والرتبية والتعليم اإلعالم اتاجلهات املعنية بالبحوث والدراسات يف وزار  -1

 .لدى جامعة الدول العربيةللدول األعضاء  املندوبيات الدائمة -2

قطااع الشاؤون االجتماعياة )إدارة  -األماناة العاماة، وعلاى وجاه اخلصاوص: قطااع اإلعاالم واالتصاال يفون العاامل  -3
 الرتبية والتعليم(.

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )االلكسو(. -4

 املنظمة اإلسالمية للرتبية والثقافة والعلوم )األسيسكو(. -5

 املكتب الرتبية العربي لدول اخلليج. -6

 يف الدول العربية.والرتبية اإلعالمية ن باإلعالم ون املتخصصواحثالب -7

 مراكز البحوث والدراسات االسرتاتيجية يف الدول العربية. -8

 املنظمات واالحتادات املمارسة ملهام إعالمية. -9

 املنظمات واالحتادات الرتبوية واملهنية العربية. -10

  
  العملالعملالتساؤالت املطروحة لإلجابة عليها يف ورشة التساؤالت املطروحة لإلجابة عليها يف ورشة سادسا: سادسا: 

  )طاولة مستديرة()طاولة مستديرة(  
    .؟.؟وأهدافهاوأهدافها  ،،ومنطلقاهتاومنطلقاهتا  ،،مبفهوم الرتبية اإلعالمية، وتطورهامبفهوم الرتبية اإلعالمية، وتطورهاما املقصود ما املقصود   التساؤل األول:التساؤل األول:
  ؟ ؟ ملاذا يطرح موضوع الرتبية اإلعالمية هبذا الزخم يف وقتنا احلايل.ملاذا يطرح موضوع الرتبية اإلعالمية هبذا الزخم يف وقتنا احلايل.  التساؤل الثاني:التساؤل الثاني:
    ؟؟ؤسسات األكادميية واملهنية يف الوقت احلاضر.ؤسسات األكادميية واملهنية يف الوقت احلاضر.هي مربرات االهتمام بالرتبية اإلعالمية من قبل املهي مربرات االهتمام بالرتبية اإلعالمية من قبل املما ما   التساؤل الثالث:التساؤل الثالث:
يتناول موضوع الرتبية اإلعالمية تفاصيل ذات أبعاد فلسفية معمقة لقضايا إعالمية مل تكن موجودة يتناول موضوع الرتبية اإلعالمية تفاصيل ذات أبعاد فلسفية معمقة لقضايا إعالمية مل تكن موجودة هل هل   التساؤل الرابع:التساؤل الرابع:

  ؟؟سابقاً يف عصر اإلعالم التقليدي.سابقاً يف عصر اإلعالم التقليدي.
  ؟؟..املعريفاملعريف  هل دفع اإلعالم االلكرتوني إىل احلاجة لدراسة هذا احلقلهل دفع اإلعالم االلكرتوني إىل احلاجة لدراسة هذا احلقل  التساؤل اخلامس:التساؤل اخلامس:
  ؟؟..التفكري الناقد حملتوى الرسائل اإلعالميةالتفكري الناقد حملتوى الرسائل اإلعالمية  تطوير مهاراتتطوير مهاراتالرتبية اإلعالمية لالرتبية اإلعالمية لاالستفادة من االستفادة من   ميكنميكن  ففييكك  التساؤل السادس:التساؤل السادس:

 
 
 



 إدارة البحوث والدراسات االستراتيجية 

Dr.alaa 

6 

 مالحظات عامة:
آلية انعقاد ورش العمل بنظام الفيديو كونفرانس داخل األمانة العامة ويف متام الساعة الثانية عشر ظهراً، وسوف  ➢

 ة مبوافاة املشاركني برابط املشاركة اإللكرتوني بوقت كافٍ.تقوم األمان

 .دقيقة كأقصى مدة لكل مشاركة( 15مدة املشاركة مبداخلة يف إحدى حماور الورشة ) ➢
 .دقائق كأقصى مدة لكل تعقيب( 5التعقيب على إحدى املشاركات أو على أحد حماور الورشة )مدة  ➢
، عرب الربيد االلكرتوني 24/1/2021لغاية يوم  (Wordنظام )مكتوبة ب يتم تلقي املداخالت والتعقيبات ➢

حتكيمها من قبل جلنة علمية خمتصة  لغرض .rss.dept@las.intإلدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية 
  .تضم اساتذة وخرباء يف خمتلف حماور الورشة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انتهى

 

 
 


