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ملخّص  

وتضمحلّل المقاييس المعيارية للمشاركة يعيد إطار اإلعالم المنتشر اليوم صياغة معنى المواطنة الفاعلة. 

في ظلّل المناصرة  واجتماعياً الناشطة سياسياًمجموعات من التصويت والمشاركة في االجتماعات وفي ال

 وإعادة المزجوالتقاسم  بمواقع أو صور )Like( اإللكترونية واالحتجاجات االجتماعية واإلعجاب

فرصاً واسعة لمقاربات جديدة ومبتكرة للتعليم والتعلّم عن مجاالت المشاركة الجديدة هذه تفتح . االلكتروني

التربية اإلعالم الجديد. يخوض هذا المقالل غمار  تفي إطار منصات وتكنولوجياالمشاركة السياسية 

أساسية للمواطَنة الفاعلة في ديمقراطية تشاركية. ويجمع نماذج جديدة للمشاركة  كفاءاة ةالرقميو يةاإلعالم

المواطَنة الفاعلة  سياسية أساسية لتحقيقككفاءة  يةاإلعالمالتربية والمواطَنة والسياسات التشاركية مع ُأطُر 

والتشاركية.  
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أساسية للمواطَنة الفاعلة في ديمقراطية تشاركية كفاءاتالتربية اإلعالمية:   

المواطن الناشئ  

 أخذ دور اإلعالم في المشاركة المدنيةمواطَنة أن تتفادى ال يمكن للمناقشات الحالية التي تدور حولل مبدأ ال

مؤشرات تقليدية للمشاركة  عدم توفّر. خاللل العقد المنصرم، لطالما اشتكى الباحثون من في االعتبار

لمشاركة في مجموعات مدنية والتصويت في االنتخابات االمدنية، بما فيها حضور اجتماعات البلدية و

). وفي الوقت الذي تؤخذ هذه المقاييس في 2007، واتنبرغ 200، بوتنام 2013المحلية (غوردون 

االعتبار في إطار المواطنة الصالحة، فهي ال تنفك تبتعد عن حقيقة المشاركة في المجتمعات المرتبطة 

" ال تقتصر فقط على العصر اإلعالم. فمسألة "المواطنة الصالحة بتكنولوجياتبعضها بالبعض اآلخر 

ين الشباب بعن التربية المدنية  1968لدراسة التاريخية التي أجراها النغتون وجينينغز عام ففي ا ،الرقمي

قران بصعوبة تحديد وتقييم مصطلح متغير باستمرار، وكتبا أن عبارة "المواطن الصالح" هي ، ياألميركي

). 852معناها" (صفحة نوع من أنواع السلوكيات المثالية التي تختلف مع اختالف الجهات التي تحدد   

على الرغم من ذلك، يفتح إطار اإلعالم المنتشر اليوم فرصاً جديدة عدة للمشاركة المدنية الفاعلة والفعالة. 

)، التي يتمحور تنظيمها 2012شبكة" (كاستلز، طور "الحركات االجتماعية عبر العلى نطاق أوسع، يعيد ت

جتماعي، صياغة المشاركة المدنية ليس فقط في حالة الثورات حولل األدوات الرقمية ومنصات اإلعالم اال

المدنية والسياسية واسعة النطاق فحسب، بلل على صعيد المشاركة اليومية في المسائلل الشخصية والعامة 

"يجب على الجهود المبذولة في إعادة التفكير في معنى المشاركة  ه) إلى أن2012أيضاً. ويشير آالن (

ن فهماً أوضح لدور التجربة الشخصية في صياغة طرق تفاعلل الشباب مع مجتمعاتهمالمدنية أن تكو 

.)36(صفحة  خارج مفهوم "المواطَنة" الضيق"  

دنية محفّزت إعادة التفكير هذه بمفهوم المشاركة المدنية نقاشاً واسعاً حولل المشاركة الفي الواقع، 

بالفرص الجديدة التي وفّرتها التكنولوجيات االجتماعية والسياسية في المجتمعات الرقمية. فأشاد الباحثون 

)، وللنشاطات المدنية التي يتم حشدها إلكترونياً 2008، ليسيغ 2006لزيادة اإلنتاجية التعاونية (بنكلر 

حيث بات  قران)، ولزيادة القيمة المحققة في نماذج التعاون بين األ2005، سورفوويكي 2008(هوي 

صفحة  2010يومياً" (شيركي  لبعضهم البعض ةالقيم ونسابقاً بالجمهور... يخلق مالمشار إليه "الناس

) إلى الحاجة إلى تعزيز المهارات 2009). يشير جينكينز وبوروشتوما وويغلل وكلينتون وروبنسون (17

والمعرفة الضرورية في عصر المشاركة: "بدأت ثقافة المشاركة تظهر مع استيعاب الثقافة واستجابتها 



نتشار تكنولوجيات اإلعالم الجديدة التي تسمح للمستهلك العادي بأرشفة وكتابة وامتالك وإعادة نشر ال

). 8قوية" (صفحة والمحتوى اإلعالمي بطرق جديدة   

ضمن "ثغرات تأثير االتصالل" (كولمان  الرقمي في مجالل اإلعالمماسة  تعقيدات أثارت في الوقت عينه،

) تساؤالت عن مدى 257، صفحة 2006غرات المشاركة" (جينكينز، ) و"ث38، صفحة 2012وبرايس، 

، 2005خلق تكنولوجيات اإلعالم الرقمي مجاالت لمشاركة مدنية قيمة وتأثير اجتماعي كبير (دين 

الكتشاف التربية الرسمية وغير الرسمية  ةكثيف جهودكرس تُ). لم 2010، موروزوف 2010غالدويلل 

ر األجيالل المقبلة من المواطنين لحياة سياسية تشاركية وشاملة (أنظر الضرورية للمساعدة في تحضي

). 2012، تيفينين 2009، بينيت، ويلز ورانك 2008باشين، رافاييلل، لين، ماك كي وفيليبي   

، 2008على الرغم من ذلك، ُأعير انتباه أكبر لمقاييس تقييم المشاركة المدنية في عصر االنترنت (بينيت 

). 2006، زوكين، كيتير،آندولينا، جينكينز وديلّل كاربيني 2012، كاهي، لي وفيزيلل 2000باكينغهام 

، راينغولد 2008درس الباحثون القدرة السياسية المتزايدة التي تعززها تكنولوجيات االنترنت (السيكا 

والمب ب) والترابط الذي يمكن أن ينشأ في المجتمعات اإللكترونية (أليسون، ستاينفيلد 2008أ و2008

، شاه، 2009، رومر، هالل جايمسون وباسيك 2005، هايثورنوايت 2010، فاولر وكريستاكيس 2010

). 2009ماكلود ولي   

في األجيالل  في سلسلة من التحوالت االجتماعية) إطاراً "للمواطن الصالح" مترسخ 2009وضع دالتون (

 التي والتنوع االجتماعي )gender roles( نوع االجتماعيومعايير الحياة والتعليم وخبرة العملل ودور ال

واجبات المواطن (التصويت ودفع الضرائب واحترام التقليدية للمشاركة المدنية، من تعيد صياغة المفاهيم 

). على غرار 4واعٍ لحقوقه ويحترم اآلخرين) (صفحة القوانين) إلى المواطَنة الفاعلة (مواطن مستقلل و

) أن المواطنين الشباب يعتنقون نوعاً من المواطنة الفاعلة عبر 116ة ، صفح2007دالتون، يقولل لودر (

والمدونات الصحفية اإللكترونية للمواطنين والعرائض ) flash mobs(تصرفات مثلل التجمعات السريعة 

اإللكترونية والنشاطات الخيرية اإللكترونية، الخ.   

المواطن حالية للمواطَنة، ويفرق ما بين الخاصة حولل التعريفات ال وجهة نظره )2008يقدم بينيت (
أي الفرد المرتبط بمواقع إلكترونية ويعكس أفكار المواطنة من منظار )، actualizing citizen( المحدث

مواطن يعي واجباتهإلى  ،شخصي -)dutiful citizen(  أي الذي ما زالل يلتزم باألفكار التقليدية للمشاركة

ستعداد الجهات الخاصة والعامة للسماح للمواطنين الشباب باكتشاف واختبار المدنية. ويسألل بينيت عن "ا

نموذج محدد مسبقاً ال يتالءم  التكيف معوتوسيع مفهوم الديمقراطية أو أنها سوف تستمر بإجبارهم على 



). ويرى بينيت وويلز أن التوتر بين الصيغ 8في العصر الرقمي؟" (صفحة  عبر الشبكةمع المجتمعات 

بما أن " لقديمة والجديدة للمشاركة االجتماعية هو نتيجة مباشرة للتأثيرات الرقمية التي تغير مثُلل المواطن:ا
مثُلل المواطنة تتغير، يمكننا أن نفهم بشكلل أوضح السبب وراء ترسيخ بعض الباحثين فهمهم للمشاركة في 

خرون إلى تركيبة مستقبلية غير محددة مجموعة من المعايير الواضحة ولكن القديمة، في حين يتطلّع آ
). 7بوضوح حتى اآلن" (صفحة   

) "تفاؤالً حذراً للمواطنين الشباب واإلعالم الرقمي والمشاركة" يرتكز على ما 2012يضع بيتر دالغرين (

)19يدعوه "باألبعاد الستّة للتبادلية المشتركة" (صفحة   قة والمساحة والممارساتأي المعرفة والقيم والث -

التي تشكّلل مجتمعةً إطاراً سلساً وواضحاً لفهم الحقائق المتغيرة للشباب والمشاركة في إطار  والهويات

العادات الرقمية. ويدعو دالغرين إلى توسيع مفهومنا للثقافة المدنية في ضوء االختراق الكثيف لإلعالم 

يات اإلعالم الجديد على فهم الرقمي لجميع نواحي المجتمع، ويلتمس تحقيقاً في انعكاسات تكنولوج

. المشاركة الفاعلةالمواطنين لمعنى   

) تصوراً للشبكة المدنية، يحثّ فيه القراء على التفكير في "أبعد من 2013أخيراً، يضع غوردون (

المشاركة أو في تعامالت المواطنين الفعالة التي تحصلل على غالبية المواقع اإللكترونية البلدية، مثلل دفع 

ب ومخالفات ركن السيارة، واالنتقالل نحو المشاركة أو تأسيس وتفعيلل منصات تعاون وتعليم لضرائا

:وتواصلل اجتماعي". يطرح غوردون ستّ مبادئ والشبكات  ،والجمهور مهم ،األدوات تحلّل المشاكلل-
،اللتهاءتصميم لالو ،على االنترنت ةالمدني الشبكةد عدم وجوأو  وجودو ،الحجمأهمية و ،مؤلّفة من الناس - 

تخطيط وتنفيذ أدوات مدنية جديدة لتعزيز المشاركة عبر االنترنت.  هتُوج مجتمعةًهذه المبادئ   

ففكرة االنترنت المدني التي قدمها غوردون وتصورات المشاركة المدنية "الجديدة" التي سبقتها ترتبط كلّها 

أجلل االستفادة من المساحات واألدوات بهدف جماعي في بناء المهارات الرئيسية لألجيالل المقبلة من 

الرقمية لتلبية حاجات المعلومات والتواصلل المدني. يتطلّب هذا الهدف إيالء انتباه خاص لتطوير نماذج 

للمساعدة في تطوير المهارات المدنية الرسمية وغير الرسمية للشباب في كافة  ةالرقميو التربية اإلعالمية

نواحي حياتهم اليومية.   

في المواطَنة الفاعلة لتربية اإلعالميةادور   

، قبلل أي ثورة صنعها تويتر، وقبلل نشوء اإلعالم االجتماعي واالنترنت االستهالكي، كتب 1985عام 

خطوة أساسية في مسيرة األلف ميلل نحو ديمقراطية  التربية اإلعالميةشكّلل ت"  الباحث لين ماسترمان:



إذا ما  ةأساسي ةالمنتشر التربية اإلعالميةراطي على مؤسساتنا. فتشاركية حقيقية وإلضفاء الطابع الديمق
تغيير فاعلين والمشاركة بفعالية  أدواتأراد المواطنون امتالك القوة واتخاذ قرارات منطقية والتحولل إلى 

). 13(صفحة “ في اإلعالم  

(وربما  ةصالحاالفكار  هعلى الرغم من التغيرات الكثيرة التي شهدها العقدين المنصرمين، ما زالل هذ

التربية تلف وجهات النظر حولل وفي الوقت الذي تخماسترمان.  ليوم) تماماً مثلل اليوم الذي كتبهأجدى ا

شكّلل وسيلة واعدة "لخلق ت التربية اإلعالميةاختالفاً كبيراً، يتوافق الباحثون والمدرسون على أن  اإلعالمية

، ةالرقميو لتربية اإلعالميةجتمع ديمقراطي (الجمعية الوطنية لمشاركين مطّلعين ومفكرين وفاعلين في م

 ومتّصلين،مبدعين  ،مفكّرين نقديين :لتربية اإلعالمية). ويحدد التعليلل التالي ثالث نتائج أساسية ل2007
أساسية للمواطَنة الفاعلة في ديمقراطية  مهارة التربية اإلعالميةتجعلل من  ،وعواملل تغيير اجتماعي

ة. تشاركي  

المواطن المتعلّم إعالمياً كمفكّر نقدي  

على الرغم من االختالفات المذكورة مسبقاً في مفاهيم المواطنة الفاعلة، تتطلّب كلّل وجهة نظر من 

وفي عصر ازداد فيه اعتماد جميع الفئات العمرية على اإلعالم . مفكرين نقديينالمواطنين أن يكونوا 

مركز بيو للبحوث حولل  شروعلمعلومات ولتلبية حاجات التواصلل، (مالرقمي واالجتماعي للحصولل على ا

)، يجب على المواطن أن يكون قادراً على إجراء تقييم وتحليلل نقدي 2012التميز في الصحافة، 

على  التربية اإلعالمية تتقليدياً، ركّزها المشاركة الديمقراطية. سلمعلومات ثابتة ومتنوعة ترتكز على أسا

صوص اإلعالميةتحليلل الن وتعريف الطالب على مشاكلل التمثيلل وهدف المؤلّف والتعبير الجمالي، الخ  -

). ولكن، مع وضوح العالقة بين اختراق 2001، سيلفربالت 1998، بوتر 1999(كونسيدين وهالي 

 االستهالك اإلعالمي والمشاركة الديمقراطي خاللل العقد المنصرم أو أكثر، بدأ الباحثون والمدرسون

القدرة ليس على قراءة النصوص فحسب، بلل تحديد عالقتها باُألطُر  اعلى كونه التربية اإلعالميةبمناقشة 

االجتماعية والثقافية والسياسية األوسع.  

" Seven Great Debates in the Media Literacy Movementرينيه هوبز في كتابها " على سبيلل المثالل، تقولل 

دعو الطالب إلى تحديد الرموز الثقافية تعلى انتقاد سلطة النصوص و اإلعالمية التربيةركّز ت ”: )1998(
التي يقوم عليها عملل المؤلّف، وفهم كيف تعملل هذه الرموز في إطار نظام اجتماعي وتغيير النص عبر 

).22(صفحة  “تفسيرات بديلة  



راتهم على جمع معلومات دقيقة عندما يتعلّم الطالب قراءة الرسائلل اإلعالمية بشكلل نقدي، يطورون قد

التشكيك بالسلطة (في النص وتالياً في المؤسسة). ووذات صلة عن مجتمعهم   

. التربية اإلعالميةيكتسي ذلك أهمية إضافية نظراً للتقاليد التعليمية المهمة التي تنبع منها غالبية مفاهيم 

)1970الوعي النقدي لباولو فراير ( تعيد مناقشة فكرة المواطنين كمفكرين نقديين التذكير بمفهوم الذي  -

ال يمكن الخروج يطور المواطنون من خالله القدرة على إدراك حقيقتهم االجتماعية "ليس كعالم منغلق 

المواطنين للمشاركة  التربية اإلعالميةعد ت). إذاً، 49منه، بلل كوضع مقيد يمكنهم تغييره" (صفحة 

داخلل  المشاكللمجتمعاتهم الوارد في اإلعالم، والتطرق إلى  تمثيللالديمقراطية عبر مساعدتهم على تحليلل 

مجتمعاتهم. فسوف يتعلّم المواطنون الذين يمارسون هذا التفكير النقدي كيفية تفكيك النصوص اإلعالمية، 

تعبير عن آرائهم والنضالل لخلق مجتمع أفضلل" (كيلنر واألهم أنهم سوف يشاركون في "تفكيك الظلم وال

19، صفحة 2007وشار،  -20 .(  

المواطن المتعلّم إعالمياً كمبدع ومتّصلل فعالل  

 كمبدعينتعتمد هذه التعريفات المقترحة "للمواطَنة الصالحة" أيضاً على قدرة األفراد على التصرف 

وفاعلل تشير إلى مشاركة مدنية تتخطى  محدثطن فعالين. فتوصيفات المواطن اليوم كموا متّصلينو

االنتماء إلى حزب سياسي أو التصويت في االنتخابات. إلى حد ما، تعتمد ديمقراطية تشاركية فعالً على 

جهود المواطنين لتطوير وتقاسم وجهات نظرهم الفريدة حولل المسائلل المجتمعية وتطوير مقاربات جديدة 

من  :تكثر األمثلة عن كيفية استخدام اإلعالم الرقمي في هذه الجهودذه. لخلق وتعميم وجهات النظر ه

إلى شعبية صورة أوباما التي صورها  2012عام  Invisible Children’s Konyالحملة اإللكترونية 

. It Gets Better، إلى استخدام اإلعالم االجتماعي في مشروع 2008شيبارد فيري في انتخابات عام   

الرابط بين المشاركة السياسية والمشاركة اإلعالمية ال يقتصر على استعمالل اإلعالم االجتماعي  إالّ أن هذا

يشبه مفهوم  للمواطن الفاعللفي الحمالت أو جهود المناصرة. فتجدر اإلشارة إلى أن هذا التعريف الحديث 

خر القرن العشرين (أنظر الذي قدمه الباحثون في اإلعالم والثقافة في منتصف إلى أوا الجمهور الفاعلل

). 1959، هوغارت 1964، هولل ووانلل 1980، هولل 1976كالرك، هولل، جيفيرسون وروبيرتس 

وعوضاً عن اعتبار جمهور اإلعالم كمستهلك سالب، تعتبر هذه المقاربة مشاهدي التلفاز واألفالم وقراء 

يدون شرح النصوص اإلعالمية ، الذين ال ينفكون يفسرون ويعىالكتب وغيرهم مشاركين في خلق المعن

المعجبين أهمية خاصة  مجموعاتوتقاسمها على هذه المجتمعات. على سبيلل المثالل، تكتسي ممارسات 

المتزايد للممارسات الثقافية الشائعة والمشاركة  التداخللباهتمامنا بالمواطنة الفاعلة عندما نفكّر في 



 يشمللأو النزولل إلى الشارع، غير أنه  برع بالماللالتالسياسية. واليوم، قد يعني دعم مرشح أو قضية 

) أن االهتمام المتزايد بهذا 2006) على االنترنت. يقترح جينكينز (likingمشاهدة الفيديو واإلعجاب به (

أن يشكّلل وسيلة إلعداد األجيالل المقبلة  صفوف الدراسةبين االستهالك والمواطنة ال سيما في  التقارب

مجموعات المعجبين  كيانربما قد نود النظر إلى ”  إعادة إحياء النظام السياسي. فيكتب:للمواطنة الفاعلة و
ال جديدة للتفكير بالمواطنة والتعاون. فالتأثيرات السياسية لمجموعات المعجبين هذه  طرقترينا  قد التي

ولكن تتأتى أيضاً  تأتي ببساطة من خاللل وضع وتعميم أفكار جديدة (القراءة النقدية للنصوص المفضلة)،
ة (الثقافة يعن الولوج إلى هياكلل اجتماعية جديدة (الذكاء الجماعي) ونماذج جديدة من المشاركة الثقاف

).246(صفحة  “)التشاركية  

ضعيفة. هذه العالقة الوطيدة بين خلق المحتوى اإلعالمي والتواصلل والمشاركة السياسية في الحقيقة، 

أعطي قوة أكبر للمجتمعات االستهالكية  انا هللالسابق السؤالل التالي: "فيضيف جينكينز على االقتباس 

246هذه؟ ربما" (صفحة  فرصة للمواطنين للتعرف على  التربية اإلعالميةقدم ت). في هذا اإلطار، 247-

(بطلل سلسلة كتب  والتعبير عن دعمهم المتحمس ليس لهاري بوترواعتناقها لهذا التقارب فرص اإلنتاجية 

عبر خلق وتعميم وسائلل إعالم بديلة.  )سياسي اميركي( فحسب، بلل ربما لهاري ريد )ليةياخ  

المواطن المتعلّم إعالمياً كعاملل تغيير اجتماعي  

أخيراً، يجب أن يكون المواطن قادراً على جمع المعلومات وتحليلها وإبداء آراء مطّلعة وتشاطر وجهات 

من تنظيم الحركات السياسية  ،لمدنيةاد مساهمات كبيرة في الحياة تقدم هذه الجهوالنظر هذه مع اآلخرين. 

عندما يرى المواطنون  ،إلى خلق ممارسات وإجراءات سياسية جديدة واعتماد سياسات تشريعية جديدة

)، مؤسس الدراسات النقدية 1937نفسهم عمالء تغيير اجتماعي. ففي النهاية، وصف ماكس هوركهايمر (

ت "بأنها ليست ) النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورةالنقدي التربية اإلعالميةوربما عراب لإلعالم والثقافة (

). 233، بلل ممارسة هذه النظرية أيضاً" (صفحة تحررمجرد نظرية   

داخلل  كان تاريخياً محطّ جدلٍل لتربية اإلعالميةالتغيير السياسي أو االجتماعي" لوفي حين أن دور "أهداف 

)، بدأ الباحثون 2005، كيلنر وشار 1998، لويس وجهالي 1998(أنظر هوبز  اإلعالمية التربيةمجتمع 

في  التربية اإلعالميةوالممارسون، على اختالف أطيافهم ومعتقداتهم، باالعتراف بوعد "إعادة تحديد موقع 

زام مجتمع ). على سبيلل المثالل، يشجع الت9، صفحة 2009صلب التربية المدنية الجديدة" (ميهايليديس 

وإقامة عالقات  الدراسي اإلعالم في التربية الديمقراطية والتعليم األساسي على خلق ثقافات داخلل الصف

بين الطالّب واألساتذة من شأنها أن تُعد الطالب للتعليم الموجه ذاتياً. تقليدياً، يتم تفادي العالقات التراتبية 



ويتم تشجيع الطالب على التعاون مع بعضهم لتحديد ترك. بين المدرس والطالّب لتسهيلل التعليم المش

التحديات التي تواجه مجتمعاتهم، والبحث في هذه المسائلل بالتحليلل النقدي لإلعالم ولمصادر البراهين 

األخرى والتعاون لوضع وتعميم إعالم بديلل من شأنه أن يعزز الوعي حولل هذه المسائلل ويحفّز 

 ،التربية اإلعالميةعندما يمتلك الناس المهارات الرقمية و” ):2010هوبز ( تاإلجراءات السياسية. فكتب
ت المغيبين ووجهات اصوأيصالل إويملكون القدرة على  والسياسية فردية والتجاريةال جنداتألا ندركوي

ة المشاكلل ومحاولة حلّها، يستخدم الناس أصواتهم القوي ادراكالنظر المهملة في مجتمعاتنا. فمن خاللل 
)17(صفحة “ وحقوقهم بموجب القانون لتحسين العالم من حولهم.  

جتمع ودورهم كمستهلكين م، ال يتشجع الطالب فقط على دراسة اإلعالم والالتربية اإلعالميةفي صفوف 

ومواطنين، بلل على ممارسة التفكير النقدي والتعاون ليستعدوا للتحولل إلى فاعلين سياسيين في ديمقراطية 

. تشاركية  

 

كمهارة أساسية للمواطَنة الفاعلة التربية اإلعالمية: إطار 1الشكلل   

"التواصلل وحده قادر على خلق مجتمع ممتاز". ما زلنا  )142، صفحة 1927/1954يكتب جون ديوي (

من أجلل تحقيق هذا الحلم ينبغي على الرأي العام أن  المجتمع الذي حلم به ديوي، ولكن اليوم ننتظر نشوء

بدوره وأن نسمح لقدرتنا النقدية واستخدامنا الخالّق لإلعالم الرقمي بتحقيقه.  يعترف  



للمواطَنة الفاعلة تربية إعالميةنحو إطار   

بات الطريق لتحقيق ديمقراطية تشاركية قائم على المشاركة في اإلعالم لتسهيلل المشاركة في الحياة 

كحركة أساسية لتطوير أنماط حياة مدنية شاملة  اإلعالميةالتربية المدنية. في هذا اإلطار، يعزلل هذا المقالل 

وفي عصر الوسائط اإلعالمية الفائقة، يتوجب على المواطن الفاعلل أن يفهم العالقة وفاعلة ومنخرطة. 

ة والديمقراطية. يشملل ذلك بالضرور بين الهوية الشخصية واالجتماعية، واإلعالم كمساحة للمجتمع

كحركة تعاونية  لتربية اإلعالميةعلى حد سواء، وفهماً أساسياً ل لتربية اإلعالميةلمقاربات نقدية وتحليلية 

وتشاركية تهدف إلى تمكين األفراد من إيصالل رأيهم واستخدامه.   

لتحفيز ثالث  التربية اإلعالميةللنقلل الدوري لمهارات مقاربة إلطار  1يطرح النموذج الوارد في الشكلل 

في  التربية اإلعالميةاعلل. يرتكز النموذج حولل أربع مهارات أساسية في نزعات أساسية للمواطن الف

التي تركّز على إيجاد مهارات "تسمح للمستهلك  المهارة التشاركيةهي عصر تشاركي. المهارة األولى 

العادي بأرشفة وابتكار وامتالك وإعادة توزيع محتوى إعالمي بوسائلل جديدة مؤثّرة" (جينكينز وزمالئه، 

بين النشاطات اليومية على الشبكة  قوةنربط ب ). خاللل تطوير المهارات التشاركية،8صفحة  2009

. مع )networked spaces( إلكترونياً كةشبمال نافي مساحات هذه النشاطات والمساهمات التي تدخلها

قها مفاهيم تطوير هذه المهارات لدى المواطنين الشباب، يمكن أن تنشأ ثقافة مشاركة إلكترونية تراف

لمجتمعاتنا المحلية والوطنية والعالمية.المساهمات المسؤولة والواعية والهادفة   

على الثقافة التشاركية لجينكينز لتحديد كيف يمكن "لمجتمعات التعليم للمواطن الفاعلل  التعاونيةهارة المتبني 

والذي  معنىال خلق االشتراك في) أن تؤدي إلى 352، صفحة 2010" (لويس، بي وروزن، اإلنتاجي

رأس المالل  ربطو التواصلل تشملل المهارات التعاونية .)engagementرتباط (االالى  ؤديبدوره ي

التي يمتلكها  قدراتالفاعلل في بيئات تعترف بال ) للمساعدة في وضع المواطن2000االجتماعي (بوتنام، 

مهتمين. إلى ذلك، تزيلل المهارات القران كبيرة من األ إلقامة الروابط وتوسيع التواصلل إلى مجموعة

). 2008مناقشة أو التعاون في قضية مشتركة (شيركي، الالتعاونية الحواجز التي تمنع األقران من   

على  التشاركية والتعاونية مركزاً محورياً في المشاركة التربية اإلعالميةوفي الوقت الذي تحتلل مهارات 

على المحتوى الذي يضعه أو يتقاسمه المواطنون  التعبيرية المهارات، تركّز المستوى الكلّي الواسع

الشباب. عندما ينشر الطالّب تحديثاً عن وضعهم ويتقاسمون الروابط اإللكترونية ويعلّقون على أمور 

 المعلوماتيشاركون في سرد رواية مشتركة.  بذلك هم ،نظرائهميرونها أو يعيدون تعديلل المحتوى من 

 بها يعبرون الطريقة التيو هذه المعلومات، لتشاطر ي يختارونهالتقع ااوالمو ،هايختارون تشاطر التي



ؤدي إلى بناء ديناميكية المساحة العامة بين األقران لخلق المعرفة ونشر المعلومات. ومن ت كلها جماعياً،

التعبير الفردي، يمكن للمواطنين الشباب أن يفكّروا  لى تقاسم المعلومات ونشرها وتلقّيخاللل التركيز ع

القوة للمشاركة في حوار مدني أوسع نطاقاً.  أفكارهم ويملكوابمحتوى   

 والتقييم )access( في المبادئ األساسية للوصولل التربية اإلعالميةتجربة  المهارة النقديةأخيراً، ترسي 

)evaluation( والتحليلل)analysis(  أوفديرهايد وفايرستون)فالقاسم 2004، ليفينغستون 1993 .(

ومناقشة  )تحليلل( كيز على قدرة األفراد على قراءةهو التر التربية اإلعالميةالمشترك بين جميع منح 

الرسائلل اإلعالمية التي يقرأونها يومياً بشكلل نقدي. ولذلك، عليهم أن يقوموا بإدارة ذاتية كمستهلكين 

للرسائلل، وإدارة البيئة التي تحيط بهم حيث يساعد االستهالك النقدي للمحتوى في تحديد وتوجيه عالقة 

). 2008وبيز، مكانية وثقافية بالعالم (ل  

إطاراً تربوياً للمواطن الناشئ في  ابصفته التربية اإلعالميةبشكلل عام، يحاولل هذا اإلطار إعادة تموضع 

غية إعداد المواطنين ألنماط حياة فاعلة وشاملة وتشاركية، من الضروري بديمقراطية رقمية وتشاركية. و

م بالتعبير والمشاركة والتعاون واإلنخراط في ضمان قدرتهم على عبور المساحات الرقمية التي تسمح له

على وفي حين أن هذا اإلطار يعتمد اعتماداً كبيراً على المدارس والمنازلل والسياسات القادرة حياة مدنية. 

 التربية اإلعالمية، فإنه يأملل بإعادة إحياء النقاش حولل لتربية اإلعالميةلتطبيق مبادئ توجيهية مباشرة 

ت سياسية ومدنية مباشرة. كحركة لها توجها  

وفي ظلّل غياب مقياس واحد أو موقف معياري موحد يحدد معنى "المواطن الصالح"، يبدو أنه وفي عالم 

، يملك المواطنون الذين يتمتعون بمهارات المشاركة يعتمد على وسائلل اإلعالم أكثر من أي وقت مضى

تغيير  اتودأومتصلين و مفكّرين نقديين ومبدعينلى والتعاون والتعبير اإللكتروني فرصةً أكبر للتحولل إ
: يساعدون في تمكين األصوات المدنية لمستقبلل ديمقراطية مستدامة ومتسامحة وتشاركية في اجتماعي

العصر الرقمي.   

 



المراجع  

(انظر النص االساسي باالنكليزية)  

 

ينالسيرة الذاتية للمؤلّف  

سات اإلعالمية في قسم االتصالل والتسويق في كلية إيميرسون ومدير أكاديمية سالزبورغ في الدرابولل ميهايليديس أستاذ د. 

عالم والتغيير العالمي. تركّز بحوثه على العالقات بين اإلعالم والتعليم والمواطنة في القرن الحادي والعشرين. لإل  

التربية ن اإلعالمية في جامعة بريغهام يونغ. تشملل بحوثه في فنون اإلعالم في قسم المسرح والفنو بنجامين تيفينين أستاذد. 

وإعالم الشباب والتوثيق والمشاركة المدنية.  اإلعالمية  


