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بقلم دوغالس كيلنر وجيف شير  

جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلس، الواليات المتحدة األميركية  

الدولل األخرى الناطقة باللغة اإلنكليزية  بقدراألميركية متقدمة التربية اإلعالمية في الواليات المتحدة ليست 

ها الصراع منذ السبعينيات التي قادتمثلل المملكة المتحدة وكندا وأستراليا. فعلى الرغم من عقود طويلة من 

نسبة صغيرة من المدارس في الواليات  المجموعات واألفراد، ما زالت التربية اإلعالمية تصلل فقط إلى

المتحدة األميركية. وعلى الرغم من بعض التطورات الكبرى التي حصلت، مثلل إدخالل بعض عناصر 

التربية اإلعالمية في المعايير التربوية لغالبية الواليات الخمسين، ال يعي أكثرية المدرسين والطالب في 

التربية اإلعالمية. تُحدد هذه الدراسة بعض نماذج التربية بلتي تحيط الواليات المتحدة األميركية المشاكلل ا

اإلعالمية وتسلّط الضوء على المفاهيم الرئيسية للتربية اإلعالمية وتدرس بعض المنظمات األكثر فعالية 

في الواليات المتحدة األميركية باإلضافة إلى االختالفات في أهدافها وأسلوب التعليم الذي تنتهجه.   

ماذج التربية اإلعالميةن  

تتضمن التربية اإلعالمية امتالك المهارات والمعرفة لقراءة وتفسير وإنتاج بعض أنواع النصوص 

واكتساب األدوات والقدرات الفكرية للمشاركة بشكلل كاملل في الثقافة والمجتمع. وقد يتفق  والمنتجات

ين ارتباطاً وثيقاً. فالتربية بمفهومنا تتضمن التقليديون واإلصالحيون على أن التربية والتثقيف مرتبطَ

ويشملل اكتساب المهارات الموجودة في التعلّم الفعلي واستخدام نماذج التواصلل والتمثيلل المبنية اجتماعياً. 

تحصيلل المعرفة اكتساب المهارات بالممارسة في ُأطُر ترعاها األنظمة واالتفاقات. والمعارف مبنية 

تربوية وثقافية موجودة في مجموعة من الحوارات والممارسات المؤسسية اجتماعياً في ممارسات 

للتغيرات االجتماعية والثقافية ولمصالح النُخَب التي تتحكّم  المختلفة. وتتطور المعارف وتتغير استجابةً

بالمؤسسات المسيطرة.   

ة، يأنه في عصر الثورة التكنولوجأما في مجاالت القراءة والكتابة واإلعالم التقليدي المطبوع، يمكن القولل 

يجب على المدرسين تطوير أشكالل تربية إعالمية وحاسوبية وتربية على الوسائط المتعددة وبالتالي تحقيق 



"معارف متنوعة" في إعادة هيكلة التربية. فتتطلّب تكنولوجيا الحاسوب والوسائط المتعددة مهارات 

ذات صلة بالمشاكلل والتحديات المعاصرة، على تكون  وكفاءات مبتكرة وإذا ما أرادت التربية أن

المدرسين المعنيين أن يوسعوا مفهوم التربية ويعتمدوا مناهج وأساليب تعليم جديدة.   

االدعاءات المتطرفة التي تقوم بأن حقبة الكتاب والتربية المطبوعة قد ولّت. فعلى الرغم  مغير أننا نقاو

يدة في البيئة الحالية، إالّ أن الكتب والقراءة واإلعالم المطبوع ما زالل من وجود وسائلل إعالم وتربية جد

في الواقع، في بيئة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحالية، يتخذ اإلعالم المطبوع يتمتع بأهمية كبيرة. 

والبحث في كم هائلل من  أهمية متزايدة في اإلعالم الحاسوبي ألن الناس بحاجة إلى التدقيق بشكلل نقدي

المعلومات، األمر الذي يسلّط الضوء على تطوير مهارات القراءة والكتابة. على سبيلل المثالل، المناقشات 

عبر االنترنت وغرف التحادث والبريد اإللكتروني والمدونات اإللكتروني والويكي وغيرها من المنتديات 

همية الوضوح والدقّة. في إطار تخمة اإللكترونية تتطلّب مهارات الكتابة التي تعيد التركيز على أ

المعلومات هذا، يصبح من الواجب أخالقياً عدم المساهمة في الفوضى الثقافية وفوضى المعلومات وتعميم 

األفكار والمشاعر بشكلل مقتضب.   

في في بيئة اإلعالم المتعدد الوسائط المتغيرة، تحتلّل التربية اإلعالمية موقعاً لم تشهد له أهمية مماثلة 

فقد بدأت الدراسات التربوية والتربية النقدية تعلّمنا أن نميز انتشار الثقافة اإلعالمية في مجتمع . السابق

معاصر وترينا األنماط المتزايدة نحو التربية المتعددة الثقافات والحاجة إلى تربية إعالمية تتطرق إلى 

االعتراف بأن التمثيلل اإلعالمي يساهم في بناء مسألة االختالف المتعدد الثقافات واالجتماعي. فيتزايد 

الصور والفهم الذي نكونه عن العالم، وبأن التربية عليها مواجهة التحديات المزدوجة الناجمة عن تعليم 

التربية اإلعالمية في مجتمع متعدد الثقافات وتوعية الشباب والرأي العام على ظلم مجتمع قائم على النوع 

وتفاوت الطبقات االجتماعية والتمييز. وتقيم الدراسات النقدية األخيرة دور اإلعالم االجتماعي والعرق 

التقليدي في مفاقمة أو تقليص عدم المساواة هذا والوسائلل التي يمكن أن تعتمدها التربية اإلعالمية وإنتاج 

بعض الصعوبات  إعالم بديلل للمساعدة في خلق ثقافة تنوع صحي وديمقراطية أكثر صرامة. فهي تواجه

والمشاكلل األخطر التي نواجهها اليوم كمدرسين ومواطنين.   

النظرية النسائية ونظرية المعرفة مساهمات أساسية في مجالل التربية اإلعالمية النقدية. على سبيلل  تقدم

) بين الدراسات الثقافية والنسائية التي تسمح ببروز "وجهة نظر نظرية 1994المثالل، جمعت كارمن لوك (

قيقة" والديناميكيات الثقافية لعملنا تعترف باالختالفات في الهوية والبناء الثقافي "للنظرية" و"التاريخ" و"الح

). وربطت االلتزام السياسي النسائي بالتحولل واإلقرار 33الخاص كباحثين أكاديميين ومدرسين" (صفحة 



بسوء التمثيلل والقولبة اإلعالمية. تطلّب ذلك كشف النقاب عن البناء السياسي واالجتماعي والتطرق إلى 

عية المرتبطة بالتمثيلل. فمن خاللل إدخالل بعض المجموعات واستثناء مبادئ اإلنصاف والعدالة االجتما

مجموعات أخرى، يستفيد المسيطرون والمجموعات المؤثّرة من التمثيلل في حين يتم تهميش المجموعات 

األضعف والتابعة.   

تمثيلل ) مجموعات محدودة ومسيطرة تحتلّل غالبية ال1عندما يتوفّر عاملّين: (تصبح هذه التحيزات خطرة 

) تكييف الرسائلل بطريقة تحث الناس على طرح أسئلة 2كما هو الحالل في شركات اإلعالم الدولية، و(

حولل شفافية البناء االجتماعي لهذا التمثيلل. قالت لوك أن المدرس يتحملل مسؤولية توضيح هيكلل السلطة 

ن "االلتزام بمبادئ داخلل الصف وكيف يستفيد منها البعض على حساب البعض اآلخر. وشددت على أ

العدالة االجتماعية واإلنصاف يجب أن يوجه عملل مدرس اإلعالم في تمكين الطالب من الوصولل إلى 

النصوص أو القراءات  كيف يعرض البعض للقمع أو التبعية بسبب بعضاستنتاجاتهم الخاصة حولل 

)44العنصرية أو المتحيزة جنسياً. (صفحة الكارهة للمثلية أو   

ذلك، من الضروري اعتماد نهج مفصلل يركّز على الطالب لكي ينبع تحليلل وجهات النظر من ثقافة إلى 

الطالب ومعرفتهم وخبراتهم. اقترحت لوك أن التفكير التعاوني وإنتاج الفيديو يمكن أن تساعد الطالب 

ئح الحالية حولل التربية على التعبير عن اكتشافاتهم. وفي حين أن هذه االقتراحات العملية متوافقة مع النصا

ة اإلعالمية مجرد تحليلل المعنى. وكتبت أن الدراسات اإلعالمية، أكّدت لوك الحاجة إلى أن تتخطى التربي

اإلعالمية النقدية يجب أن "تتخطى اكتشاف كيفية ارتباط المنطق الفردي والعام بمشاكلل اجتماعية وسياسية 

قة االجتماعية واالقتصاد السياسي واألمة والسلطة". (لوك، أوسع مثلل الثقافة والنوع االجتماعي والطب

)31، صفحة 1994  

تطبيع وجهة النظر السائدة. في هذا اإلطار، اقترحت  النظريات هذه مفاهيم مهمة لتخطّيوبالتالي، تقدم 

من  ) أن نبدأ محاولتنا لرؤية وفهم الظاهرة من وجهة نظر المجموعات المهمشة2004ساندرا هاردينغ (

ما بعد  أجلل اكتساب وجهات نظر متعددة حولل المشاكلل والظواهر التي تبدو منطقية. وتركّز الدراسات

ة تقدير رأي الطالب في تفكيك نمط اإلعالم وخلق إعالمهم الخاص. يقدير على أهمالبنيوية والنسائية والت  

ما تمكنوا من التعبير عن نفسهم،  غالباً في الواقع، يكتسب التعبير عن الرأي أهمية كبيرة لألفراد الذين

مهم جداً ألن  علكنه غير كاف في غياب التحليلل النقدي. فالتحليلل النقدي الذي يدقق ويبحث في هياكلل القم

مجرد التعبير عن الرأي للمجموعات أمر يمكن ألي مجموعة عنصرية أو متحيزة جنسياً ومهمشة أن 

حة أيضاً وأن تُفتح الفرص لكي يحظى الناس التابعين بفرصة تطالب به. يجب أن تكون المساحات مفتو



أساسي في  والتعبير عن مخاوفهم وخلق تمثيلهم الخاص. وعليه، فإن عملية التمكين عنصرمواجهة القمع 

التربية التحولية ويمكنها أن تتخذ عدة أشكالل، من بناء الثقة بالنفس إلى خلق إعالم بديلل يعارض المشاكلل 

ة. االجتماعي  

مع ذلك، وعلى الرغم من انتشار ثقافة اإلعالم في مجتمع معاصر وفي الحياة اليومية، واالعتراف بأن 

وسائلل اإلعالم هي بحد ذاتها شكالً من أشكالل التعليم، وعلى الرغم من االنتقادات الموجهة للقيم والمثُلل 

ة اإلعالمية في الروضة والمدارس الثانوية في للعالم في الثقافة الشعبية، لم تتطور التربي والتمثيلل المشوه

الواليات المتحدة األميركية. غير أن الثورة التكنولوجية الحالية تسلّط الضوء على دور اإلعالم مثلل 

بسرعة هذه األشكالل الثقافية  يستوعبالتلفزيون والموسيقى الشعبية واألفالم واإلعالنات، ألن االنترنت 

نماذج ثقافية وتربية متغيرة باستمرار.ويخلق مساحات افتراضية و  

جه التشبع الناتج عن االنترنت والثقافة اإلعالمية، قد يكون من غير المسؤولل تجاهلل أشكالل الدمج وفي و

في المجتمع والتربية هذه؛ بالتالي، يجب على إعادة بناء التربية بشكلل نقدي أن تُنتج وسائلل تعليم تدرس 

وتمكّن الطالب والمدرسين والمواطنين من تمييز طبيعة وتأثيرات الثقافة اإلعالمية. من التربية اإلعالمية 

هذا المنظور، تشكّلل الثقافة اإلعالمية شكالً من أشكالل التربية التي تعلّم السلوك المناسب وغير المناسب 

يعي األفراد أن ثقافة  ). غالباً ما ال2003أ، 1995ودور النوع االجتماعي والقيم ومعرفة العالم (كيلنر 

هذا اإلعالم تدرسهم وتبنيهم، ألن تربية هذه الثقافة غالباً ما تكون غير مرئية وغير واعية. يستدعي 

جعلنا نعي كيفية بناء اإلعالم للمعاني والتأثير على الرأي العام وتثقيفه الوضع اعتماد مقاربات نقدية ت

مية النقدية حولل بناء المهارات في تحليلل الرموز واالتفاقات وفرض الرسائلل والقيم. تتمحور التربية اإلعال

اإلعالمية والقدرات على انتقاد القولبة والقيم المسيطرة واإليديولوجيات والمهارات لتفسير المعاني 

والرسائلل المتعددة التي تدرها النصوص اإلعالمية. تساعد التربية اإلعالمية الناس على استخدام اإلعالم 

لتمييز وتقييم المحتوى اإلعالمي، لتحليلل نماذج اإلعالم والتحقيق في آثار اإلعالم واستخداماته  بذكاء

ولبناء إعالم بديلل.   

ولكن، يستمر الجدلل في الدوائر التربوية حولل مكونات التربية اإلعالمية في ظلّل وجود أجندات وبرامج 

لشباب ضد آثار اإلدمان على اإلعالم والتالعب عبر سوف تحاولل مقاربة تقليدية "حمائية" "تلقيح" امختلفة. 

تطوير ميلل لقراءة الكتب والثقافة الرفيعة وقيم الحقيقة والجمالل وإنكار جميع أشكالل ثقافة اإلعالم 

ي المقابلل، سوف تحاولل حركة "التربية اإلعالمية" تدريس ف ).1992، 1985والكمبيوتر (أنظر بوستمان 

اإلعالم  مشابهة لالرتقاء بتلقينليلل وتفكيك النصوص اإلعالمية بطريقة الطالب على القراءة والتح



المطبوع. بدورها، سوف تحاولل تربية فنون اإلعالم تدريس الطالب على تقدير الخصائص الجمالية 

لإلعالم واستخدام مختلف الوسائلل التكنولوجية اإلعالمية كأدوات للتعبير عن نفسهم واإلبداع. تبني التربية 

وتعلّم  االجتماعيوالصراع  للموادالمية النقدية على هذه المقاربات وتحلّلل الثقافة اإلعالمية كمنتجات اإلع

الطالب انتقاد التمثيلل والمناقشات اإلعالمية، وتركّز في الوقت عينه على أهمية تعلّم استخدام وسائلل 

اإلعالم كوسائلل للتعبير عن الذات والقيام بالنشاطات االجتماعية.   

إدراك كيفية استخدام اإلعالم مثلل األفالم أو الفيديو بشكلل إيجابي شملل تطوير التربية اإلعالمية النقدية ي

لتعليم سلسلة من المواضيع مثلل الفهم والتربية المتعددة الثقافات. على سبيلل المثالل، إذا أرادت التربية 

اج، فمن الضروري للمجموعات المهمشة من الثقافية المتعددة أن ترفع راية التنوع الحقيقي وتوسيع المنه

التربية التقليدية أن تتعلّم عن إرثها الخاص وللمجموعات المسيطرة أن تكتشف تجارب وصولل األقليات 

باً ما تكون عرضة لتدني أو سوء التمثيلل في والمجموعات المقموعة. وعندما تتحولل المجموعات التي غال

تصبح عملية التعلّم تعبيراً عن الذات  ،وخالقين لمعناهم ومحتواهم الخاصاإلعالم إلى محققين في تمثيلهم 

وعملية تحولل ديمقراطية.   

بالتالي، يمكن للتربية اإلعالمية النقدية أن تعزز التربية الثقافية المتعددة، التي تُعتبر فهماً ومشاركة في 

؛ ويلل، 1998تعدد الثقافات (كورتس، تنوع الثقافات والثقافات الفرعية التي تؤسس لمجتمع عالمي م

). ال تعلّم التربية اإلعالمية النقدية الطالب فقط على التعلّم من اإلعالم ومقاومة التالعب اإلعالمي 1998

في واستخدام المواد اإلعالمية بطريقة بناءة فحسب، بلل تركّز على تطوير المهارات التي سوف تساهم 

علل من األفراد مشاركين أكثر حماساً ومهارة في الحياة خلق مواطنين صالحين والتي سوف تج

االجتماعية.   

برأينا، ترتبط التربية اإلعالمية النقدية ارتباطاً وثيقاً بمشروع الديمقراطية الجذرية وتهتم بتطوير المهارات 

ات النقدية التي سوف تعزز انتشار الديمقراطية والمشاركة. ويحتاج األمر إلى مقاربة شاملة تعلّم المهار

وكيفية استخدام اإلعالم كـأداة تواصلل وتغيير اجتماعي. تتوفّر تكنولوجيا التواصلل للشباب والمواطنين 

العاديين، ويمكن استخدامها للترويج للتعليم والتعبير عن النفس الديمقراطي والتقدم االجتماعي. ويمكن 

ة في بلوغ نهاية الديمقراطية التشاركية عبر تحويلل أيضاً استخدام الوسائلل التكنولوجية التي يمكنها المساعد

السياسات إلى مشاهد إعالمية وحرب صور وتحويلل المشاهدين إلى مستهلكين غير فاعلين، للمساعدة في 

تحفيز الحوار والمشاركة الديمقراطيين.   



ن مشاهدة البرامج أو ومن شأفي الواقع، يجب أن تكون التربية اإلعالمية النقدية عملية تشاركية وتعاونية. 

األفالم التلفزيونية أن تعزز النقاشات الفاعلة بين المدرسين والطالّب (أو األهلل واألطفالل)، وتركّز على 

استنباط آراء الطالب ووضع عدة تفسيرات للنصوص اإلعالمية وتلقين المبادئ الرئيسية للتفسير واالنتقاد. 

ومطّلعين ومتعمقين في استخدام التكنولوجيا والثقافة اإلعالمية أكثر غالباً ما يكون الشباب والطالّب حذقين 

من المدرسين، وهم قادرون على المساهمة في العملية التربوية عبر تقاسم أفكارهم وآرائهم ومعلوماتهم. 

وإلى جانب المحادثات والنقاشات والتحاليلل النقدية، يجب على المدرسين توجيه الطالب في عملية تفكير 

وتحليلل تعمق دراستهم النقدية للمشاكلل التي تؤثر عليهم وعلى المجتمع. وبما أن الثقافة اإلعالمية غالباً ما 

 المنتجاتعندما ينتقدون تكون جزءاً من هوية الطالب وتجربة ثقافية قوية، يجب أن ينتبه المدرسون 

ووجهات النظر العزيزة على الطالب؛ غير أنه يجب تعزيز جو من االحترام النقدي لالختالفات والتعمق 

في طبيعة وتأثير الثقافة اإلعالمية.   

ولكن، يتأتّى تحد كبير في تطوير التربية اإلعالمية عن كونها خارجة عن المسار التقليدي للتربية، 

موعة نصوص كبيرة وإجراءات تدريس مدقّق فيها. إلى ذلك، فهي وامتالكها لقواعد وركائز واضحة ومج

يشاركون في عملية تتطلّب تربية ديمقراطية ترتكز على تقاسم المدرسين الصالحيات مع الطالب فيما 

إزالة األساطير وتحدي الهيمنة. ما زالت التربية اإلعالمية النقدية في الواليات المتحدة األميركية في 

ولى؛ فهي بدأت مؤخراً بتحقيق نتائج وباتت أكثر انفتاحاً واختبارية من التربية الموجهة مراحلها األ

مواد الثقافة اإلعالمية متعددة األشكالل واالستعماالت والمعاني إن لإلعالم المطبوع. باإلضافة إلى ذلك، 

معاني والرسائلل لقراءات والتفسيرات ورؤى الصور والمشاهد والسرد واللدرجة أنها حساسة لمختلف ا

المعقّدة للثقافة اإلعالمية التي المعقدة وصعبة التفسير مثلل ثقافة الكتب.   

يجب أن تتخطى التربية اإلعالمية النقدية االنقسام بين اإلعجاب والرقابة. فيمكننا أن ندرس كيف توفّر 

ية النوع االجتماعي الثقافة اإلعالمية معلومات ومالحظات مهمة حولل العالم االجتماعي، وتمكّن رؤ

والعرق والطبقة االجتماعية أو الهياكلل والممارسات الجمالية المعقدة، ما يترك أثراً إيجابياً على المساهمة 

في التربية. ولكن، تجدر اإلشارة أيضاً إلى إمكانية الثقافة اإلعالمية االرتقاء بالتحيز الجنسي والعنصرية 

ونشر معلومات كاذبة وإيديولوجيات مثيرة للمشاكلل وقيم  التحيزنواع والعرقية وكره المثلية وغيرها من أ

مشكوك فيها وتعزز بالتالي مقاربة جدلية لإلعالم.   

 

 



التربية اإلعالمية النقدية: بعض التعريفات المفهومية  

(ماسترمان،  Teaching the Mediaالتربية اإلعالمية منذ الثمانينيات، عندما كتب لين ماسترمان 

)، اعتنق الكثير من مدرسي اإلعالم في العالم مجموعة من المفاهيم الرئيسية. وأخذ مركز التعليم 2011

اإلعالمي الكثير من هذه األفكار التأسيسية للتربية اإلعالمية وبسطها في إطار يسهلل على المدرسين 

) http://medialit.org/bp_mlk.htmlتدرسيه وعلى التالميذ تطبيقه. ويحدد مركز التعليم اإلعالمي (

خمس مفاهيم رئيسية تقوم عليها التربية اإلعالمية ويمكن فهما كما يلي.  

المفهوم الرئيسي األولل: مفهوم عدم الشفافية: جميع الرسائلل اإلعالمية "مركّبة"  

قدرة اإلعالم على تقديم الرسائلل يشكّلل المفهوم الرئيسي األولل أساس التربية اإلعالمية، والذي يتحدى 

الرموز وكيفية إنتاج المعاني ، أي علوم العالماتوقد ساهم علم على أنها غير مثيرة للجدلل وشفافة. 

) 1998. وقد شرح روالن بارث (من العالقات الهيكلية في النظم الرمزية، في التربية اإلعالمية اجتماعياً

). أكد ماسترمان أن 11طبيعة رسالة ما، أي "المعنى البديهي" (صفحة أن علم العالمات يهدف إلى تحدي 

التربية اإلعالمية ترتكز على مبدأ عدم الشفافية. فوسائلل اإلعالم ال تعبر عن الحقيقة مثلل النوافذ الشفافة 

الرسائلل اإلعالمية توضع وتُرسم وتُحدد عبر عملية بناء وصياغة.  أو االنعكاسات البسيطة للعالم ألن

تشملل هذه الصياغة عدة قرارات حولل ما يمكن أن تتضمنه الرسالة أو تستثنيه وكيفية رسم الحقيقة. 

يمثّلل الحقيقة بلل يعيد ) عدم الشفافية بتالعب بسيط في الكلمات: "اإلعالم ال 1994وشرح ماسترمان (

) "يجب توضيح ما يبدو طبيعياً وإظهاره كحقيقة 1997). وكتب هنري جيرو (33ة تمثيلها" (صفح

تاريخية من حيث المحتوى مع ادعاءاته التي لم تتحقق أو رسائله المشوهة - ومن حيث العناصر المكونة  -

79له على حد سواء" (صفحة  -80نقطة انطالق  ). ويشكّلل توضيح الرسائلل اإلعالمية عبر تحقيق نقدي

مهمة للتربية اإلعالمية.   

المفهوم الرئيسي الثاني: المدونات واالتفاقات: الرسائلل اإلعالمية مكتوبة بكلمات مبتكرة لها قواعدها 
الخاصة  

يعتمد المفهوم الرئيسي الثاني أيضاً على علم العالمات لتوضيح طريقة عملل العالمات والرموز. ومن 

ارسو التربية اإلعالمية وجود معانٍ مزدوجة للعالمات: الداللة والمؤشر (أي دراسة العالمات، يحلّلل مم

(أي المعاني األكثر ارتباطاً وغير الموضوعية لرسالة  والمعنىاإلشارة األكثر حرفية للمحتوى) والمدلولل 

التمثيلل  عندما تصبح الداللة والمدلولل واحداً، يبدو ).1980ما وفقاً لرموز إيديولوجية وثقافية) (هالل، 



طبيعياً ويحجب التركيب التاريخي واالجتماعي. لذلك، تهدف التربية اإلعالمية إلى مساعدة الطالب على 

). تُبسط المفردات مع الطالّب األصغر سناً 1990التمييز بين الداللة والمدلولل والمؤشر والمعنى (فيسك 

يثبت خلق المحتوى رون به. في هذه الحالة، لتخولهم التمييز بين ما يرونه ويسمعونه وما يفكرون أو يشع

اإلعالمي أنه وسيلة قوية لتوجيه الطالب نحو دراسة هذه األفكار.   

مناقشة تمثيلل الطبقة االجتماعية والنوع االجتماعي والعرق في وسائلل اإلعالم تتطلّب على سبيلل المثالل، 

التي تُمثّلل من خاللها المجموعات التابعة مثلل تحليالً للرموز واألفكار المقولبة مثلل التلفزيون أو األفالم 

، مقابلل تمثيلل أصحاب العملل واألغنياء والرجالل والبيض. ويوضح وذوي البشرة الملونةالعمالل والنساء 

تحليلل نماذج التمثيلل المختلفة للنساء أو الملونين كيفية بناء تمثيلل النوع االجتماعي والعرق وكيف يؤدي 

ئد إلى مفاقمة التبعية ويجعلها طبيعية. بالتالي، وفي الوقت الذي تبدو فيه المؤشرات التمثيلل السلبي السا

التي تدلّل على الشخصيات الذكورية مثلل آرنولد شوارزنيغر أنها تعبر عن الممثّلل فقط، فهي تبني معانٍ 

ح وسائلل مدلولة وتعني بعض الصفات مثلل السلطة الذكورية والرجولة العنيفة والسيطرة. وعليه، تصب

اإلعالم تركيباً معقداً ال تمثّلل حقيقة العالم.  

المفهوم الرئيسي الثالث: فك رموز الجمهور: تختبر الناس المختلفين الرسالة اإلعالمية نفسها بطريقة 
مختلفة  

وم الرئيسي الثالث من األعمالل التي قام بها مركز بيرمينغهام للدراسات الثقافية المعاصرة في هيتأتّى المف

المملكة المتحدة، حيث مفهوم الجمهور الفاعلل تحدى النظريات السابقة التي اعتبرت متلقي وسائلل اإلعالم 

ا روالند بارث وأومبرتو إيكو، ووفقاً للمفاهيم التي أعدهمجرد متلقين سالبين وضحية في غالبية األحيان. 

) على ضرورة التمييز بين تحويلل النصوص اإلعالمية التي يضعها المنتجون 1980شدد ستوارت هالل (

إلى رموز، وتفكيك هذه الرموز من قبلل المستهلكين في دراسة حولل "بناء/ تفكيك الرموز". ركّز هذا 

الخاصة وعلى فك رموز النصوص بطرق  هة الجمهور على وضع قراءاته ومعانيالتمييز على قدر

منحرفة أو متعارضة، باإلضافة إلى الوسائلل "المفضلة" المتوافقة مع اإليديولوجيا السائدة.  

): ال 180، صفحة 2002يان آنغ (تشكّلل مقاربة الدراسات الثقافية تقدماً كبيراً في فهم التربية، كما شرك 

فيمكن أن يحملل نص ما معنى مختلفاً وفقاً إلطار التحليلل  ن معاني النص في النصوص بحد ذاتها:تكم

تساهم فكرة أن الجمهور ليس عاجزاً  الخطابي الذي يفسره المشاهدون". وعند تحليلل وسائلل اإلعالم،

وقادر على كلّل شيء في قدرة التربية اإلعالمية على تمكين الجماهير في عملية مناقشة المعاني. وكما قالل 

): "في حين أن الجمهور ليس سالباً إطالقاً وقادر على االختيار، يصح 3، صفحة 1996بيلّل هوكس (



أيضاً أن هناك بعض الرسائلل "المتلقاة" التي ال تلقى انتشاراً إعالمياً واسعاً بإرادة من الجمهور". وبالتالي، 

اإلعالم لخلق قراءات لكي يتحدى الطالب قوة وسائلل  يصبح تمكين الجمهور عبر التفكير النقدي ضرورياً

مفصلة. وترى نظرية الجمهور لحظة تلقّى الرسالة كمجالل للصراع الثقافي حيث تقدم مهارات التفكير 

النقدي للجمهور القدرات على مناقشة قراءات مختلفة ومواجهة الخطابات السائدة.  

ر الناس الرسالة نفسها بطريقة مختلفة مهمة في التربية المتعددة إن قدرة الطالب على فهم كيف يفس

األميركي يحملل معانٍ  داالسالثقافات ألن فهم االختالفات يعني التسامح. وقد أظهرت البحوث أن برنامج 

، وأن األلمان واإلسرائيليين يفسرونه بطريقة مختلفة عن ختلفة جداً للناس في دولل مختلفةثقافية م

لل النوع االجتماعي والعرق والطبقة االجتماعية أو وعليه، سوف تُنتج مواضيع مختلفة مثاألميركيين. 

الجنس، قراءات مختلفة ويزداد فهم النصوص اإلعالمية بتفسيرها من وجهة نظر الجماهير المختلفة.  

تعزز عملية فهم قراءات وتفسيرات الجماهير المختلفة الديمقراطية ألن التعليم المتعدد الثقافات 

لى المواطنَة التي تعتنق وجهات نظر مختلفة كنتيجة طبيعية للتجارب والديمقراطية التعددية تعتمد ع

والتاريخ والثقافات المختلفة المبنية في هياكلل السيطرة والتبعية. تشكّلل نظرية المعرفة من وجهة نظر 

 الحركات النسائبة نقطة انطالق لهذا النوع من التساؤلل، حيث أن جميع التحاليلل تبدأ من موقع التبعية التي

تعرض القراءات المهيمنة المفضلة كطريقة واحدة من طرق مختلفة لفهم الرسالة. بالتالي، يصبح فهم 

الطرق غير المشابهة للقراءة وسيلة أساسية لفهم سياسات التمثيلل.   

المفهوم الرئيسي الرابع. المحتوى والرسالة: تتضمن وسائلل اإلعالم قيماً ووجهات نظر  

يركّز المفهوم الرئيسي الرابع على المحتوى الفعلي للرسائلل اإلعالمية للتساؤلل عن اإليديولوجيا واالنحياز 

ة والتربية النقدية يوالمدلولل الواضحة والضمنية في التمثيلل. وتقدم الدراسات الثقافية والنظرية النسائ

ن التمثيلل اإلعالمي للعرق والطبقة ترسانة من البحوث لهذا النوع من النسائلل من أجلل طرح أسئلة ع

د االنحياز في اإلعالم، يساعد هذا المفهوم الطالب ياالجتماعية والنوع االجتماعي، الخ. فإلى جانب تحد

فكرة أن النظرية  إن) "1997على تحديد الطبيعة غير الموضوعية في كلّل الرسائلل. وقالل هنري جيرو (

خدم بشكلل موضوعي هو ضحية مجموعة من القيم المحافظة والوقائع والتساؤلل يمكن أن تُحدد وتُست

)11والمحيرة في توجهها السياسي" (صفحة   

يميز تمثيالً أكثر  بافي ذا فامباير ساليرعلى سبيلل المثالل، إن قراءة محتوى البرامج التلفزيونية مثلل 

ن تمكين الشابة المراهقة. إيجابية للشابات الممثالت في المنتجات اإلعالمية التقليدية ويرسلل رسائلل ع



باإلضافة إلى ذلك، إن التمثيلل اإليجابي للمثليين والمثليات في هذا البرنامج يرسلل أيضاً رسائلل تقترح 

تمثيالً متنوعاً ومتعدداً للمسائلل الجنسية أكثر من العادة في شبكات البرامج التلفزيونية األميركية (على 

وسع خاللل العقد المنصرم). يمكن أن تتم قراءة الوحوش في برنامج الرغم من أن تمثيلل المسائلل الجنسية ت

المستشري أو العصابات التي تمارس العنف المدمر. غالباً ما كمخاطر المخدرات والنشاط الجنسي بافي 

يكون المحتوى مليئاً بالرموز ويتطلّب مقاربات نظرية واسعة لفهم المعاني ذات البعد االجتماعي والسياسي 

فسي والفلسفي المتعدد في النص الثقافي.والن  

المفهوم الرئيسي الخامس. الحوافز: وسائلل اإلعالم منظّمة لتحقيق الربح و/أو السلطة  

يشجع المفهوم الخامس الطالب على دراسة األسباب وراء إرسالل رسالل معينة ومن أين أتت هذه الرسالة. 

الترفيه أو االطالع فقط، وقلّما يملكون فكرة حولل الهيكلل غالباً ما يظن الطالب أن دور اإلعالم يكمن في 

في السابق، توفّرت العديد من وسائلل اإلعالم في كلّل مدينة وتنافست االقتصادي الذي يرعى هذا اإلعالم. 

شركات دولية على  10للسيطرة على أكبر نسبة قراء ومشاهدين؛ ولكن منذ بضع سنوات، سيطرة أقّلل من 

 The new media monopolyلمية. وقالل بين باغديكيان، في النسخة المنقحة لكتاب سوق اإلعالم العا

)، أن خمس شركات فقط تسيطر على سوق اإلعالم األميركية. فكتب: 2004(  

تملك خمس شركات ذات بعد دولي، تتسم بالكثير من خصائص الشركات المسيطرة، غالبية الصحف 
األفالم ومحطات الراديو والتلفزيون في الواليات المتحدة  والمجالت ودور نشر الكتب واستديوهات

أكبر شركة إعالمية في العالم؛  2003األميركية... هذه التجمعات الخمسة هي تايم وارنر التي كانت عام 
وشركة والت ديزني، وشركة األنباء التابعة لموردوك، والتي تتخذ من أستراليا مقراً لهام؛ وفياكوم؛ 

).3ي ألمانيا (صفحة وبيرتيلسمان ف  

أعطى دمج ملكية وسائلل اإلعالم بعض تجمعات الشركات القدرة على التحكّم باإلذاعات لتحديد من يمثَلل 

ولماذا. يهدد تركّز الملكية هذا استقاللية المعلومات وتنوعها ويخلق فرصة استعمار الثقافة والمعرفة (ماك 

ب) أن الملكية المدمجة لشركات اإلعالم 1999يزني (). فقد شدد روبرت ماك تش2004أ 1999تشيزني، 

الكبرى مسألة غير ديمقراطية وغير تنافسية و"تشبه مفهوم تجمع الشركات أكثر من مفهوم السوق التنافسية 

)13التي نجدها في النصوص االقتصادية" (صفحة   

رسم صورة إيجابية عن  يميلل إلىعلى سبيلل المثالل، كان اإلعالم التقليدي في الواليات المتحدة األميركية 

ألن األجندة الجمهورية المحافظة التي حددها حاكم والية  2000و. بوش في انتخابات عام  الرئيس جورج



تكساس كانت متوافقة مع مصالح شركات وسائلل اإلعالم التي فضلت التحرر من األنظمة وإزالة العوائق 

فاءات ضريبية للموظفين والمعلنين األثرياء. تابعت أمام عمليات دمج إضافية مع شركات أخرى وإع

بعض شركات اإلعالم، مثلل شبكة تلفزيون فوكس التابعة لروبرت موردوخ، األجندة اليمينية وفقاً لمصالح 

المالكين ومجلس اإلدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين الذين يعتمدون النهج المحافظ لموردوخ. بالتالي، إن 

ن الشركات يقدم أي منتجات إعالمية أو ما هو نظام اإلنتاج المسيطر، تساعد وسائلل معرفة أي نوع م

اإلعالم على تفسير انحيازات وتشويه النصوص اإلعالمية بشكلل نقدي.   

مؤسسات التربية اإلعالمية الوطنية في الواليات المتحدة األميركية  

ة، مجموعة من المؤسسات واألفراد الذين يعلّمون تتوفّر في مناطق مختلفة في الواليات المتحدة األميركي

مهارات التفكير النقدي عن اإلعالم للطالب والمدرسين وأفراد المجتمع والمساجين وأخصائيي الرعاية 

الصحية وغيرهم. تضم الواليات المتحدة األميركية اليوم منظمتين للتربية اإلعالمية الوطنية تعقدان 

عضو.  400ان سلسلة من نشاطات التربية اإلعالمية ويضم كلل منها حوالي مؤتمرات كلّل سنتين وتدعم  

 2011تأسس تحالف أميركا للتربية اإلعالمية، وهي المؤسسة األكبر، عام 

)http://www.amlainfo.org/ة مؤسسات تربية اإلعالمية مستقلة. يحاوللعد تحالف  ) كمؤسسة تضم

مؤسسات التربية اإلعالمية وصانعي اإلعالم التجاريين، في حين أن  دأميركا للتربية اإلعالمية توحي

مؤسسات التربية اإلعالمية الوطنية األخرى تتخذ موقفاً معارضاً ألي نوع من أنواع التعاون أو الرعاية 

اختالفاتها الفلسفية خلالً في التربية ن أهدافاً مشابهة، تعكس ة. وفي الوقت الذي تملك المجموعتاالتجاري

اإلعالمية في الواليات المتحدة األميركية.  

)، ويرفض أيhttp://www.acmecoalition.org ( 2002تأسس تحالف العملل للتربية اإلعالمية عام 

لمرتبطة بأنظمة وملكية وسائلل اإلعالم. عند تأسيس عالقة مع إعالم الشركات ويدعم النشاط والمناصرة ا

تحالف العملل للتربية اإلعالمية، وصف سوت جهالي، مؤسس ومدير تنفيذي في مؤسسة التربية 

عالمية في الواليات المتحدة األميركية كفارق في وجهات النظر. اإلعالمية، االنقسام بين حركة التربية اإل

بالتركيز على الناحية التربوية للرسائلل، في حين أن نقطة االنطالق ويقترح أن كثر يبدأون تحليلهم 

الصحيحة يجب أن تركّز على إطار الرسالة. ويعكس التحليلل المؤسسة لجهالي تركيز تحالف العملل 

)، الرئيسة 2004للتربية اإلعالمية على الجزء اإلعالمي للتربية اإلعالمية. ولكن، أكدت فايث روغو (

أميركا للتربية اإلعالمية، أن التركيز على اإلعالم عوضاً عن التربية هو خطأ "مميت"  السابقة لتحالف

إلى مجالل  ة). وقالت أنه من خاللل التركيز على التربية، سوف تتحولل التربية اإلعالمي30(صفحة 



ر تحرراً أكاديمي أكثر منه حركة اجتماعية. يظهر هذا الفارق اختالفات رئيسية بين مقاربة التعليم األكث

التي يعتمدها تحالف أميركا للتربية اإلعالمية وموقف المناصرة األكثر جذرية الذي يتخذه تحالف العملل 

للتربية اإلعالمية.   

يستمر السجالل الحاد بين المؤسستين على موضوع البرامج التلفزيونية في المدارس العامة والمعروف 

 10ثّ برنامج األنباء هذا المستمر لمدة ). يبChannel One )http://www.onechannel.comبـ

مدرسة في الواليات المتحدة األميركية مقابلل أجهزة  12000دقائق وتتخلّله إعالنات لمدة دقيقتين في 

فإن آراءهم مختلفة  ،Channel Oneتلفزيون وفيديو مجانية. وفي الوقت الذي ال يدعم أي من التحالفَين 

 Channel Oneموقفاً حاسماً في معارضة جميع أشكالل  تحالف العملل للتربية اإلعالميةيتخذ جداً. 

. من جهة أخرى، يتواصلل تحالف أميركا للتربية ويرفض أي تمويلل منها ومن أي وسيلة إعالم تجارية

مع وسائلل اإلعالم التجارية ويسعى لضمان أي رعاية من أي جهة خاصة أو عامة تقاسمه  اإلعالمية

رؤيته. حصلت الشراكة للتربية اإلعالمية، المؤسسة التي سبقت تحالف أميركا للتربية اإلعالمية، على 

لدعم مؤتمر التربية اإلعالمية الوطنية ووضع أحد األعضاء المؤسسين  Channel Oneتمويلل من 

لتحالف أميركا للتربية اإلعالمية منهجاً للتربية اإلعالمية لهذه القناة.   

وعلى الرغم من أن الكثير من مدرسي اإلعالم أعضاء في المؤسستين، أدت بعض االختالفات الشخصية 

ر على بين القادة إلى إعاقة التعاون. فتحقق التربية اإلعالمية في الواليات المتحدة األميركية نجاحاً أكب

أحد أمثلة النجاح في العملل مستويات محدودة بفضلل بعض المتحمسين والمؤسسات الصغيرة. يتجلّى 

لل الذي يقوم به الناس في الدولة لالرتقاء بمفاهيم التربية اإلعالمية وتحويلها إلى معايير في المنفص

الواليات عملية سوف نركز عليها في الجزء التالي.  -  

المعايير التعليمية  

ة بعض الشيء إلى التربية اإلعالمية في شير غالبية الواليات الخمسين في الواليات المتحدة األميركيت

دث فرانك بايكر اللوائح الرقمية ). ويح1999لتربوية (كوبي وبايكر، المعايير ا

)med.sc.edu:1081/statelit.htmhttp://www. لمعايير التربية اإلعالمية في الواليات المختلفة (

التي تحدد موضوع المعايير للتربية اإلعالمية في كلل والية. فعلى سبيلل المثالل، في كاليفورنيا 

)engmain.aspwww.cde.ca.gov/be/st/ss/http:// تدرج وزارة التربية في الوالية فئة د كيلنر (

وج شير "تحليلل االتصاالت الشفهية واإلعالمية وتقييمها" كجزء من فنون اللغة للصفوف من الثالث إلى 

الثاني عشر. وفي تكساس 



)http://www.tea.state.tx.us/rules/tac/chapter110/ch110a.html التربية اإلعالمية مضمنة (

في معايير الوالية تحت عنوان "العرض والتقديم" ضمن معايير فنون اللغة اعتباراً من الصف الرابع. أما 

المرادف األقرب في الواليات المتحدة بالنسبة إلى المعايير التعليمية الوطنية فيمكن العثور عليه في منظمة 

). وهذه المنظمة benchmarks/-http://www.mcrel.org/standardsالبحث للتعليم والتعلم (

الخاصة التي ال تتوخى الربح رائدة في المعايير التعليمية للعديد من وزارات التربية والتعليم في الواليات. 

المرئي وتفسيره)  وتتم اإلشارة إلى "العرض" (باستخدام مهارات واستراتيجيات العرض لفهم اإلعالم

و"اإلعالم" (فهم خصائص اإلعالم وعناصره) كعنصرين من عناصر فنون اللغة الخمسة. وفي حين أنه 

من المتوقع أن يتم تعليم التربية اإلعالمية اليوم نظراً إلى إدراجها في جميع معايير الواليات، فقد تم لسوء 

المناهج. الحظ بذلل القليلل من الجهود لتدريب المعلمين وتصميم   

التدريب  

تعتبر برامج تدريب المعلمين التي تركز بصورة خاصة على التربية اإلعالمية في الواليات المتحدة 

األميركية قليلة ومتباعدة. ويقدم عدد قليلل من المنظمات من نيو مكسيكو إلى نيويورك ورشات سنوية 

لمعهد الصيفي للتربية مدتها أسبوع على غرار معهد تحفيز مشاريع التربية اإلعالمية في نيو مكسيكو أو ا

اإلعالمية للمشاريع. وتقدم المجموعات األخرى مقررات تدريبية أقصر مع تواتر أكبر، مثلل مركز 

عاماً.  20ساعات تُقام منذ نحو  4مقررات التربية اإلعالمية، وهو عبارة عن ورشة مدتها   

ورشات عملل للمعلمين في منطقة  وبدأ منذ فترة قصيرة مختبر التربية اإلعالمية في جامعة تامبلل بتقديم

فيالدلفيا ومركز أنبيرغ في جامعة كارولينا الجنوبية بتدريب المعلمين من خاللل معهد التربية اإلعالمية 

المتعددة الوسيط. وهناك في جميع أنحاء الواليات المتحدة جامعات ومعاهد تقدم مقرراً أو مقررين في 

ر يتوقف عادة على أستاذ يصادف أن يكون له اهتمام خاص في التربية اإلعالمية، علماً بأن هذا األم

). وفي حين أن العديد من األفراد والمنظمات تعلم 2002الموضوع (سيلفربات، بايكر، تاينر، وستولمان، 

التربية اإلعالمية، فإن مستوى هذه التربية مقارنة بالحجم السكاني الكبير في الواليات المتحدة متدن جداً.   

عدد قليلل من الجامعات في الواليات المتحدة اليوم برامج أكاديمية شاملة في التربية اإلعالمية. وفي ويقدم 

كارولينا الشمالية، تقدم جامعة أباالشيين التابعة للوالية 

)http://www.ci.appstate.edu/programs/edmedia/medialit/mlmasters.html ماسترز في (

األسترالي دايفد كونسيدين الذي يدير أيضاً معهداً  2000البرنامج في عام  وأسسس هذا ي.اإلعالم التربو

صيفياً سنوياً في التربية اإلعالمية في الجامعة. وتقدم جامعة ويبستر 



)http://www.webster.edu/medialiteracy/index.htmlوري بكالوريوس وماسترز مع ) في ميس

لشائع إيجاد فئة إعالمية أساسية في إدارة للشؤون اإلعالمية أكثر اتركيز على التربية اإلعالمية. ومن 

منها في مدرسة. وعليه يقضي أحد التحديات الكبرى للتربية اإلعالمية في الواليات المتحدة بالدخولل في 

برامج تدريب المعلمين وإدارات التعليم.  

تحديات التعليمية في القرن الحادي والعشرينال  

نادراً ما يتطرق تدريب المعلمين وتطوير العاملين في الواليات المتحدة األميركية إلى التربية اإلعالمية أو 

الموضوع ما زالل جديداً في الواليات المتحدة وهناك وعي أو دعم محدود له من  يناقش مبادئها. فهذا

الكثير من المؤسسات واإلدارات. واصطدم الهاجس الحالي باالختبار العالي المخاطر النموذجي وحركة 

مما العودة إلى األسس بالتفكير النقدي في الحد الخارجي، المدعوم من إدارة بوش والتربويين المحافظين، 

يجعلل تنفيذ التربية اإلعالمية في الواليات المتحدة أكثر صعوبة.   

وفي كاليفورنيا، حلت البرامج القائمة على الصوتيات التي تهدف إلى جعلل كلل طفلل على "الموجة نفسها 

في الوقت نفسه" مكان البرامج البناءة المرتكزة على "األدب األساسي" و"اللغة الكاملة" التي كانت أكثر 

بتكاراً وتمحوراً حولل األطفالل. ا  

وتركز هذه المقاربة اإليجابية على مهارات التحفيظ واالختبار أكثر من االستكشاف والتحقق، وفيها ابتعاد 

) 58، ص. 1968عن التطورات التقدمية لجون دوي والتربية النقدية وعودة إلى ما كان باولو فراير (

يطلق عليه تسمية "التربية المصرفية".   

وإلى جانب العودة إلى األسس، هناك برنامج لغة إنكليزية مناهض للمهاجرين. فخاللل تسعينات القرن 

) وجزأت العملل 187الماضي في كاليفورنيا، هاجمت سلسلة من اقتراحات الوالية المهاجرين (االقتراح 

). 227الية (االقتراح ) ووضعت حداً للتربية الثنائية اللغة بغالبيتها في الو209اإليجابي (االقتراح 

وظهرت خطوات مشابهة في تكساس وواليات أخرى. وتعكس األرقام غير المتناسبة لألقليات المحرومة 

من الدعم والتسرب المدرسي االنقسامات العرقية وعدم المساواة ودور المدارس كآليات فرز للمجتمع 

األميركي.   

ة الرئيس جورج دبليو بوش مسؤولية أكبر في ويتطلب "قانون عدم إهمالل أي طفلل" الصادر عن إدار

االختبار ودعم الطالب ونتائج أكثر صرامة للرسوب في االختبارات الموحدة. وأدت سياسة للمحافظة على 

مستوى الرتب أكثر صرامة إلى تأخير التطور االجتماعي للطالب ذوي القدرات المتعثرة وتراجع 

لل من الصعب على إدارة بوش توفير الرعاية الضرورية عالمات االختبار وإلى نقص في التمويلل جع



للطالب الراسبين، مما رفع تالياً بشكلل كبير عدد طالب األقليات والفقراء العاجزين عن النجاح في 

المرحلة الثانوية. وتعكس هذه السياسات تحوالً كبيراً نحو نموذج تربوي قائم على التفكير في الخسارة، 

الذين يرسبون بدالً من مساعدتهم.  حيث تتم معاقبة الطالب  

وما يرافق هذه الموجة اإليجابية مسؤولية التربية التقدمية تحت شعار التقدمية المفيدة. فتوحيد عالم 

األعمالل مع التربية جزء من الخيار المشترك للمدارس واألوساط العامة. وشرح كيفين روبنز وفرانك 

ز على المهارات على حساب معرفة المحتوى، وتزيد من المراقبة ) أن التقدمية المفيدة ترك2001ويبستر (

واإلشراف من خاللل االختبار الكثيف. واألهم هو أنها تعطلل التفكير النقدي لطاقاتها السياسية. ويعتبر ربط 

مصالح الشركات بالمؤسسات التربوية أقلل تقييداً من الرقابة الصريحة ولكنه مؤذ في قدرته على وضع 

شركات للتربية العامة يصبح فيها الطالب سلعاً مصممة للتالؤم مع اقتصاد السوق كمجرد أجندة لل

مستهليكن وعاملين.   

د. كيلنر وج. شار  380  

يمكن تلمس هذا الدمج بين الشركات والتعليم العام بوضوح في الشراكة من أجلل مهارات القرن الحادي 

)، وهي مؤسسة عامة وخاصة أسستها في عام /http://www.21stcenturyskills.orgوالعشرين (

وزارة التربية والتعليم األميركية.  2002  

ومن بين المساهمين في المؤسسة شركات مايكروسوفت وآبلل وتايم وارنر. واعتبر تقرير صادر عن 

المؤسسة التربية اإلعالمية مهارة تعلمية رئيسية. وفي حين توفر هذه الشراكة احتمالل التعرض الواسع 

للتربية اإلعالمية، يبقى خطر االستيالء من خاللل التقدمية المفيدة واضحاً. ويظهر التركيز على إنتاجية 

مكان العملل وغياب برنامج العدالة االجتماعية تأثير مصالح األعمالل.   

الخالصة  

هوياتهم الخاصة تعطي التربية النقدية األفراد قوة على ثقافتهم وتمكن تالياً األشخاص من ابتكار معانيهم و

ووضع وتحويلل المواد والشروط االجتماعية لثقافتهم ومجتمعهم. ودعم الكثير من التربويين النقديين هذه 

األهداف، بمن فيهم لين ماسترمان الذي اقترح أن تهدف التربية اإلعالمية إلى االستقاللية النقدية، مما 

) أن عالقتنا مع 2001تبر روبرت فرغوسن (يمكن الطالب من أن يكونوا نقديين بصورة مستقلة. واع

وسائلل اإلعالم غير مستقلة بلل إنها تتوقف على اتخاذ مواقف مرتبطة بسياقات اجتماعية. ونظراً إلى اتخاذ 

مواقف، دعا فرغوسن إلى التضامن النقدي الذي يصفه بـ"الوسيلة التي نقر بها باألبعاد االجتماعية 

لة يمكن من خاللها أن نطور مهاراتنا التحليلية واستقالليتنا النسبية" (ص. لتفكيرنا وتحليلنا. كما أنه وسي



). ويعني التضامن النقدي تعليم الطالب كيفية تفسير المعلومات والتواصلل ضمن أطر إنسانية 42

 واجتماعية وتاريخية وسياسية واقتصادية ليفهموا العالقات المتداخلة ونتائج خطواتهم وأساليب حياتهم. وإذا

جمعنا االستقاللية النقدية مع التضامن النقدي، يمكننا تعليم الطالب أن يكونوا مفكرين نقديين مستقلين 

ومترابطين ال يعتمدون على وسائلل اإلعالم.   

وتوفر التربية اإلعالمية النقدية إطاراً ممتازاً لتعليم التضامن النقدي والمهارات التي يمكنها تحديث البناء 

االجتماعي للمعلومات والتواصلل، من النص التشعبي إلى ألعاب الفيديو. ويتعين على المدارس تغيير 

ستخدامها للتعبير عن آرائهم في طريقة التعليم عبر جعلل الطالب قادرين على تحليلل وسائلل اإلعالم وا

التضامن النقدي مع العالم حولهم. وتقوم التربية اإلعالمية على بناء جميع الرسائلل، وعندما تبدأ التربية 

بهذا الفهم للبناء االجتماعي للمعرفة، يمكن أن توسع العملية التربوية التحقق النقدي إلى أشكالل متعددة من 

ذلك البرامج التلفزيونية واإلنترنت واإلعالن والمعلومات االصطناعية  المعلومات والتواصلل، بما في

) أنه "ما لم يتصدر التربويون تطوير العمليات 2000والتكنولوجيا اإلحيائية والكتب. وكتبت كارم نلوك (

 التربوية لوسائلل اإلعالم اإللكترونية ووسائلل االتصالل الجديدة هذه، سوف يكون خبراء الشركات من يحدد

). 71كيفية تعلم األشخاص وما يتعلمونه وماهية التربية" (ص.   

لذلك تعتبر التربية شرطاً ضرورياً إلعداد األشخاص للمشاركة في االقتصاد والثقافة والنظام السياسي 

)، فإن التربية ضرورية لتمكين 1997على المستويات المحلية والوطنية والعالمية. وكما قالل ديوي (

مشاركة في الديمقراطية، ألنه من دون مواطنين يمتلكون التربية ومطلعين ولديهم معرفة األشخاص من ال

في األمور، فإن الديمقراطية القوية مستحيلة. عالوة على ذلك، هناك رابط أساسي بين التربية 

وير تربية والديمقراطية والتمكين والمشاركة االجتماعية في السياسة والحياة اليومية. لذلك فإنه من دون تط

مالئمة، ال يمكن تخطي الفوارق بين ما يجب أن يكون وما يجب أال يكون، وسوف يبقى األفراد 

والمجموعات خارج االقتصاد العالمي الناشئ والمجتمع المتشابك والثقافة.   

) القرية الكونية حتى نفهم بكلل بساطة وسائلل 1997وال يكفي العيش في ما أسماه مارشالل ماكلوهان (

عالم، بلل يجب تمكين الطالب ليحددوا المعاني بنقدية ويعالجوا مشاكلل سوء التمثيلل والمبالغة فيه اإل

وليطوروا وسائلل إعالمهم البديلة الخاصة. ويمكن أن تشكلل معالجة مشاكلل عدم المساواة والظلم في 

ية مواجهة الظلم التمثيلل اإلعالمي نقطة انطالق قوية وإطاراً لمساعدة الطالب على تأدية دور في عمل

والتعبير عن آرائهم والسعي إلى بناء مجتمع أفضلل.  
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