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كفاي��ات منه��ج الرتبي��ة اإلعالمي��ة الرقمي��ة م��ن وجه��ة نظ��ر أس��اتذة اجلامع��ات 
العراقي��ن.. دراس��ة ميداني��ة

المستخلص
ـــد الكفايـــات الواجـــب توافرهـــا في منهـــج التربيـــة اإلعالميـــة الرقمية،  ـــى تحدي يرمـــي البحـــث إل
ـــدى الطلبة،  ـــن اإلعالمية ل ـــر في تنمية مهـــارات النقـــد وتحليل المضامي ـــى حد كبي والـــذي يســـهم إل
وجاءت دراســـة الباحثان على وفق منهج المســـح اإلعالمي، وتمثلت أدوات البحث بأداة االســـتبانة 

ـــى عينة عمديـــة قوامهـــا )86(، وكانت أبرز أهـــداف البحث: ـــم توزيعهـــا عل ـــي ت الت
معرفة االستراتيجية األفضل في تدريس منهج التربية اإلعالمية الرقمية.. 1
معرفة أي تعليم يناسب منهج التربية اإلعالمية الرقمية.. 2
ـــد الكفايـــات المعرفيـــة والتربويـــة واإلعالميـــة والمهاريـــة )التقنيـــة( والوجدانيـــة الالزمة . 3 تحدي

ـــن العراقيين. لمنهـــج التربيـــة اإلعالميـــة الرقميـــة مـــن وجهـــة نظـــر األســـاتذة الجامعيي
الكشف عن المفردات الواجب توافرها في الكفايات التي يتطلبها منهج التربية اإلعالمية الرقمية.. 4

وقد توصل البحث إلى عدد من االستنتاجات كان أهمها:
ـــي منهج التربية اإلعالمية الرقميـــة بالتركيز على موضوعات . 1 ـــد الكفايات المعرفية ف ـــم تحدي ت ي

لـــة والفهم واالســـتيعاب مما يعني ان  ـــى أســـاس المعرفة المتناميـــة والمهارات العقي قائمـــة عل
ـــردات التربيـــة اإلعالميـــة الرقمية تمنـــح الطالب ذهنًا متفتحـــًا ووصواًل افضـــل للكيفية التي  مف

تشـــكل بها وســـائل اإلعالم المختلفـــة إدراكهم.
ـــد الكفايات التربوية في منهج التربية اإلعالمية الرقمية عن طريق تنشـــيط عمليات . 2 ـــم تحدي ت ي

ـــي عند الطالب، فضال عن ترســـيخ روح  ـــم مهـــارات االتصال وتنميـــة الدافع األخالق ـــداع وتعل اإلب
المواطنة الفاعلة التي من شأنها خلق طالب مثقف يستطيع التعامل مع وسائل اإلعالم المختلفة.

ـــد الكفايـــات اإلعالميـــة عن طريـــق تعليم الطلبة كيفية عمل وســـائل اإلعـــالم الرقمية . 3 ـــم تحدي ت ي
ومعرفـــة مهـــارات اإلعـــالم الرقمـــي وإنتاج مـــواد ومضامين إعالميـــة، فضال عـــن معرفة مفهوم 
ـــب مـــن معرفـــة أخالقيات مهنـــة اإلعـــالم التي تضبط  ـــد للطال التربيـــة اإلعالميـــة الرقميـــة.. فالب

إيقاع العمـــل اإلعالمي.
ـــد الكفايـــات الوجدانية في منهـــج التربية اإلعالمية الرقمية ضمن مجال تنشـــيط عمليات . 4 تحدي

إثـــارة الدافعيـــة، وتنميـــة الميـــول واالتجاهـــات والحاجـــات، والن إثـــارة الدافعية مهـــم في العمل 
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ـــدا التربية اإلعالميـــة الرقمية وعملية تشـــكيل االتجاهـــات وتلبية الحاجات.  اإلعالمـــي وتحدي
الكلمات المفتاحية: كفايات، المناهج التعليمية، التربية اإلعالمية الرقمية، أساتذة الجامعات العراقية
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Abstract:

The research aims to determine the competencies that must be met in 
the digital media literacy curriculum, which contributes to a great extent in 
developing the skills of criticism and analysis of the media contents of the 
students. The study of the two researchers according to the methodology 
of the media survey. The research tools were: the questionnaire tool, which 
distributed on 86 . The main objectives of the research were:

1. Knowing the best strategy in teaching the digital media literacy curriculum.
2. Knowing which education fits the digital media literacy curriculum.
3. Identifying the cognitive, educational, media, technical skills, and emotional 
competencies required for the digital media literacy curriculum from the 
perspective of Iraqi university professors.
4. Disclosing the vocabulary to be available in the competencies required by the 
digital media literacy curriculum.
The research concludes, the most important of which were:

1. Identifying the knowledge competencies in the digital media literacy 
curriculum, by focusing on topics based on growing knowledge, mental skills, 
comprehension and comprehension. This means that the vocabulary of digital 
media literacy gives the student an open mind and better access to how the 
different media form their perception.
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2. The educational competencies are defined in the digital media literacy curriculum 
by activating the processes of creativity, learning communication skills and 
developing the moral motivation of the student, as well as reinforcing the spirit of the 
active citizen that will create an educated student who can deal with different media.
3. Determining the media competencies by teaching students how the digital media 
would work, learn about the skills of digital media, production of media materials and 
content, as well as the knowing of the concept of digital media literacy. The student 
must learn about the ethics of the media profession, that adjusts the digital media work.
4. Identifying the emotional competencies in the digital media literacy curriculum 
within the field of activating the processes of motivation, development of trends, 
directions and needs, because motivation is an important factor in the media work, 
specifically digital media literacy and the process of shaping trends and meet the needs.

Keywords: competencies, curriculum, digital media literacy, Iraqi university professors

مقدمة
ـــوم تطورات مذهلة ومتســـارعة في المجـــاالت المختلفة وال ســـيما في مجاالت  ي ـــم ال يشـــهد العال
ـــرة. وقـــد تركـــت هـــذه  ـــى قريـــة صغي ـــم إل ـــي حولـــت العال ـــا المعلومـــات الت االتصـــاالت وتكنولوجي
ـــى نواحي الحياة المختلفة, ومنها وســـائل االتصال  التطـــورات العلميـــة والتكنولوجيـــة بصماتها عل
واإلعـــالم وتقنياتهـــا فضـــال عـــن الجامعات بوصفها مؤسســـات علميـــة أكاديمية فافـــاد األكاديميون 
يـــة التعليمية وتطوير وســـائلها  ـــا االتصـــاالت في النهـــوض بواقـــع العمل مـــن مســـتجدات تكنولوجي
وطرائقهـــا لمواكبـــة المســـتجدات وتهيئـــة الطلبة لالنخـــراط فيها، وهـــذه التطورات المتســـارعة البد 
يـــة التعليمية لكي تكون  لهـــا مـــن مناهـــج تعليمية متطورة تواكبهـــا لالفادة منها والنهـــوض بالعمل
ـــدة تســـتفيد منها مؤسســـات الدولـــة المختلفة ومنها وســـائل اإلعـــالم بأنواعها كلها.  مخرجـــات جي
ـــر مـــن مناهجهـــا التعليميـــة ومنها منهـــج التربية  ـــى إعـــادة النظـــر في كثي ـــرزت الحاجـــة إل لذلـــك ب
ـــي الجامعات  ـــدول العربيـــة ككليات وأقســـام اإلعالم ف ـــي بعض ال ـــدرس ف اإلعالميـــة الرقميـــة الـــذي ي
العراقيـــة وجامعـــات لبنانيـــة ومحاولـــة إعداد منهج مناســـب للتربيـــة اإلعالمية الرقميـــة عن طريق 

ـــد الكفايـــات المطلوبـــة له ليتناســـب هـــذا المنهج مع واقـــع مجتمعاتنـــا العربية. تحدي

منهجية البحث
أوال: أهمية البحث

نتيجـــة للتطورات المتســـارعة في تكنولوجيا اإلعالم واالتصـــاالت ازدادت األضرار المترتبة على 
ـــي مضامين وســـائل اإلعـــالم واالتصـــال المختلفـــة، مما اســـتدعى اعتماد بعـــض الدول  مـــا ينشـــر ف
ـــى إدخـــال منهج التربيـــة اإلعالمية الرقميـــة في بعض مؤسســـاتها التربوية  األجنبيـــة والعربيـــة عل
ـــن إيجابيين بدل التلقي  ـــراد تجاه مضامين وســـائل اإلعالم وجعلهم مواطني واألكاديميـــة لتوعيـــة األف

ـــر الواعي لمضامين هذه الرســـائل.   غي
ـــرزت أهميـــة هذا البحـــث الذي يســـلط الضوء على موضـــوع مهم جدا      ومـــن هـــذا المنطلـــق ب
ـــد كفايات منهـــج التربية اإلعالميـــة الرقمية فاالتجاه العالمي يســـير  ـــي هـــذا العصـــر إال وهو تحدي ف
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على أســـاس الكفايات ســـواء كان ذلك بالنســـبة للمنهج أو لطريقة التدريس. وتتضح أهمية البحث 
يـــة وكما يأتي: مـــن األهمية العلمية والعمل

األهمية العلمية
     تأتي أهمية هذا البحث علميًا من تناوله موضوعًا مهمًا وهو تحديد الكفايات التي يتطلبها 
منهج التربية اإلعالمية الرقمية من وجهة نظر أســـاتذة الجامعات العراقية وهم شـــريحة مهمة لها 
ـــى خبرتهم العلمية والعملية في مجـــال اإلعالم. اذ ُيعد  ـــى تحديد هذه الكفايات اســـتنادا إل القـــدرة عل
هـــذا البحـــث على حـــد علم الباحثين أول بحث يتنـــاول كفايات منهج التربيـــة اإلعالمية الرقمية في 
ـــم العربـــي، فالمالحظ أن اغلب البحوث التي تناولت موضوع التربية اإلعالمية كانت تركز على  العال
مخاطر وسائل اإلعالم وعلى دور التربية اإلعالمية في خلق وعي لدى األفراد تجاه مخاطر مضامين 
وســـائل األعـــالم المختلفـــة ولم تتطرق إلى المنهـــج. كما تبرز أهميته من أنه يمثـــل إضافة معرفية 
يســـتفيد منه الباحثون والطلبة في هذا المجال فضاًل عن تدريســـي المنهج في الجامعات العربية.

األهمية العملية
   تشكل نتائج الجانب الميداني للبحث والتي تسهم في تحديد الكفايات التي يجب أن يتضمنها 
منهج التربية اإلعالمية الرقمية أهمية لألساتذة والباحثين االختصاصين في الدراسات اإلعالمية وتم 
األخذ بالحســـبان حاجة طلبة اإلعالم لهذه المفردات والتي ســـتعود عليهم بالفائدة الكبيرة من ناحية 
إتقانهم مهارات معينة فضال عن امتالكهم الوعي الكافي بشأن المعلومة والصورة في هذا المنهج.

ثانيًا: مشكلة البحث وتساؤالته
     في ضوء االنتشـــار الواســـع والكبير لشـــبكة األنترنت وتزايد عدد مســـتخدمي وسائل اإلعالم 
ـــى العادات والقيم والمعتقدات  الرقميـــة وااللكترونية والتي أصبحت لها ســـلطة وتأثير واضحين عل
ـــراد الســـيما الطلبة منهـــم، برزت الحاجة إلى البحث عن وســـائل لحماية األفراد من  والتوجهـــات لألف
ـــردات تعزز الوعي  ـــرات الســـلبية لهـــذه الوســـائل واالتجـــاه نحو التعليم إليجـــاد منهج يضم مف التأثي
ـــراد، وتحـــد مـــن االســـتخدام العشـــوائي لهـــذه الوســـائل. ومن هـــذا المنطلق يســـعى البحث  عنـــد األف
ـــدرس في كليات اإلعالم وأقســـامها في  ـــرح لكفايـــات منهـــج التربية اإلعالميـــة الرقمية ُي لتقديـــم مقت

الجامعـــات العربيـــة، وفي ضوء ما ســـبق يمكن صياغة مشـــكلة البحث التســـاؤالت األتية:
 ما استراتيجيات تدريس منهج التربية اإلعالمية الرقمية من وجهه نظر أساتذة الجامعات العراقية؟. 1
اي نوع من أنواع التعليم ينبغي ان يدخل منهج التربية اإلعالمية الرقمية ضمن مناهجه؟. 2
مـــا الكفايـــات المعرفيـــة والتربوية واإلعالميـــة والمهارية )التقنية( والوجدانيـــة الالزمة لمنهج . 3

ـــن العراقيين؟ التربيـــة اإلعالميـــة الرقمية من وجهه نظر األســـاتذة الجامعيي
ما أبرز المفردات الواجب توافرها في الكفايات التي يتطلبها منهج التربية اإلعالمية الرقمية؟. 4

ثالثًا: أهداف البحث
معرفة االستراتيجية األفضل في تدريس منهج التربية اإلعالمية الرقمية.. 1
معرفة أي تعليم يناسب منهج التربية اإلعالمية الرقمية.. 2
ـــد الكفايـــات المعرفيـــة والتربويـــة واإلعالميـــة والمهاريـــة )التقنيـــة( والوجدانيـــة الالزمة . 3 تحدي
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ـــن العراقيين؟ لمنهـــج التربيـــة اإلعالميـــة الرقميـــة مـــن وجهـــه نظـــر األســـاتذة الجامعيي
الكشف عن المفردات الواجب توافرها في الكفايات التي يتطلبها منهج التربية اإلعالمية الرقمية؟. 4

رابعًا: حدود البحث ومجاالته
ـــى معرفة كفايات منهـــج التربية اإلعالميـــة الرقمية . 1 الحـــدود الموضوعيـــة:  اقتصـــر البحـــث عل

مـــن وجهـــة نظر أســـاتذة الجامعات العراقيـــة، بعد ان بدأت كليات وأقســـام اإلعالم في الجامعات 
العراقيـــة بادخـــال مادة التربيـــة اإلعالمية الرقمية ضمن موادها الدراســـية.

ـــق الدراســـة الميدانيـــة ضمـــن مجتمع الجامعـــات العراقيـــة )بغداد، . 2 ـــم تطبي الحـــدود المكانيـــة: ت
العراقيـــة، والمســـتنصرية، وتكريت، واالنبار، والســـليمانية، وذي قـــار(. مراعين في ذلك وجود 
ـــات لإلعـــالم في جامعات بغـــداد والعراقية وذي قار وثالثة أقســـام إعـــالم ضمن كليات  ي ثـــالث كل

ـــي جامعات االنبار وتكريت والســـليمانية. ـــوم اإلنســـانية ف اآلداب والعل
الحـــدود البشـــرية: أســـاتذة الجامعات العراقية ضمن تخصص اإلعـــالم )صحافة، صحافة إذاعية . 3

وتلفزيونية، والعالقات العامة(.
ـــى 2018/7/1. وهذه المدة . 4 الحـــدود الزمنيـــة: تم توزيع االســـتبانة في المـــدة من 2018/6/1 وال

تمثل أخر شـــهر من الســـنة الدراســـية للعام 2017-2018، في العراق.
خامسًا: منهج البحث

ـــد البحـــث من البحـــوث الوصفية التي تســـتهدف وصف الظاهرة المدروســـة وتصويرها كميًا  يع
ـــي ضوء طبيعـــة البحث والتســـاؤالت واألهداف التي يســـعى لتحقيقها، اعتمـــد الباحثان  ـــا، وف وكيفي
ـــى النتائج، اذ  المنهـــج المســـحي ألنـــه أنســـب المناهـــج للتعامل مع اإلجـــراءات البحثيـــة للوصول إل
يتيـــح هـــذا المنهـــج وصـــف ســـبب وجود مواقـــف محددة وشـــرحها وفحـــص متغيريـــن أو أكثر وذلك 

الختبار األســـئلة البحثية)1(.
سادسًا: مجتمع البحث وعينته

اشـــتمل مجتمـــع البحث الحالي على األســـاتذة الجامعيين العراقيين ضمـــن تخصصات اإلعالم ، 
ـــر دراية مـــن غيرهم بالكفايات الواجب توافرها في منهـــج التربية اإلعالمية الرقمية ألنه  ألنهـــم األكث
ـــى اختيار عينـــة عمدية قوامها  ـــي العالم العربي، مما اســـتدعى اللجوء إل ثـــة ف مـــن المناهـــج الحدي
ـــي مـــن )7( جامعـــات عراقيـــة تقوم بتدريـــس مـــادة التربية اإلعالميـــة الرقمية،  )100( أســـتاٍذ جامع
ـــراد العينة)86( أســـتاذا جامعيا.  ـــد أن اســـتبعد الباحثـــان )14( اســـتبانه لعـــدم صالحيتها، بلغ أف وبع

سابعًا: أساليب جمع بيانات البحث وأدواته
ـــرات في  ـــى وفق فق ـــى اســـتمارة اســـتبيان صممت عل ـــي جمـــع البيانـــات عل اعتمـــد الباحثـــان ف
ضـــوء تســـاؤالت البحث وتســـاؤالته لمعرفـــة رأي المبحوثين تجاه الظاهرة المدروســـة، فقد تضمنت 
االســـتمارة عـــددا مـــن األســـئلة المغلقـــة تعالـــج ثالثـــة محاور رئيســـة اعتمـــادا على مقيـــاس ليكرت 

ـــر موافق( كمـــا يأتي: ـــي )موافـــق، محايد، غي الثالث
ـــص الديموغرافية ألفراد العينة واشـــتمل 	  يـــة وتبحـــث في الخصائ المحـــور األول: البيانـــات األول

على )4( تســـاؤالت.
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ـــي: يتعلق باســـتراتيجيات تدريس منهج التربية اإلعالمية الرقمية واشـــتمل على 	  المحـــور الثان
)4( تساؤالت.

ـــرات التي تقيس كفايـــات منهج التربية اإلعالمية الرقمية واشـــتمل 	  المحـــور الثالـــث: وهي الفق
على خمســـة مجاالت ضمـــت  )39( عبارة.

ثامنًا: الصدق والثبات 
بغيـــة التأكـــد من الصدق الظاهري لالســـتمارة، تم عرضها على مجموعـــة من المحكمين2)*( من 
ـــن باهتماماتهم بمجـــال التربية اإلعالميـــة الرقمية  ـــي اإلعـــالم والتربيـــة والمعروفي ـــن ف المتخصصي
ـــا، والواليات المتحدة األمريكية( لتحديد مـــدى صالحية العبارات  ـــراق، ولبنان، والماني مـــن دول )الع
لقيـــاس مـــا وضعت ألجله وكفايتهـــا، ودرجة موافقة الفقرات ألهداف الدراســـة، وكانت آراءهم متفقة 

بنســـبة )87%( وهـــذا يعني إن االســـتمارة تتمتع بدرجـــة عالية من الصدق.

تاسعًا: دراسات سابقة
1. الدراسات العربية

أ. دراسة عبد العزيز والسروجي )2015()2(:
هـــدف البحـــث معرفـــة وجود مناهج خاصـــة بالتربية اإلعالمية في المـــدارس المصرية، وتحديد 
ـــر األنشـــطة اإلعالميـــة فاعلية لتدريب الطلبة على معايير التربيـــة اإلعالمية، وإلى التعرف على  أكث
المعايير التي تستند اليها التربية اإلعالمية من وجهة نظر أخصائي اإلعالم التربوي وعرض طرق 
ـــر التربية اإلعالميـــة. واعتمد البحث على المنهج الوصفي للحصول على تفســـيرات  تدريـــس معايي
ـــدا محافظات )القاهـــرة، والجيزة،  ـــرات، وتمثـــل مجتمـــع البحث مـــن المجتمع المصري وتحدي للمتغي
نـــة تكونت من )120( تدريســـيا من أخصائي اإلعالم التربـــوي، وكانت أبرز النتائج: يـــة( لعي والدقهل

عدم وجود حصص مخصصة لتدريس مقررات التربية اإلعالمية.. 1
اإلذاعة المدرسية من أكثر األنشطة فاعلية لتدريب الطلبة على معايير التربية اإلعالمية.. 2
طريقة المناقشة والحوار أفضل طريقة لتدريس معايير التربية اإلعالمية بين الطالب والمعلم.. 3
ـــي تســـتند اليهـــا التربية اإلعالميـــة هو إن وســـائل اإلعالم لهـــا تأثير على . 4 ـــر الت أفضـــل المعايي

بـــة والمجتمـــع، وكذلـــك تحصين الطلبة مـــن تأثيرات وســـائل اإلعالم. الطل

2. الدراسات األجنبية
  :)3()2012( Hans Schmidt أ. دراسة

ـــي المـــدارس الثانوية  ـــى أي درجة يتعـــرض الطلبة ف انطلقـــت الدراســـة من تســـاؤل أســـاس، إل
والجامعـــات الحكوميـــة لحلقـــات تعليمية لها صلة بالتربية اإلعالمية، واســـتخدمت الدراســـة منهج 
بـــة الثانوية، وأشـــارت النتائج إلى  ـــًا و)409( من طل ـــًا حكومي ـــًا جامعي ب المســـح وشـــملت )736( طال
أن مهـــارات التربيـــة اإلعالميـــة  كانـــت موجهـــة إلى طلبة المـــدارس الثانوية بدرجـــة أكبر من طلبة 
الكليات من حيث مهارات اســـتخدام وســـائل اإلعالم وإنشـــائها، إذ بلغت مشـــاركة طلبة الثانوية في 
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ـــو بنســـبة )68,7%( واإلنترنت بنســـبة )86,0%( في حين  حلقـــات تعليميـــة تتضمـــن اســـتخدام الفيدي
ـــات بنســـبة )61,9%( للفيديو ونســـبة )84,8%( لألنترنت، كما ذكرت نســـبة )53,4%( من  ي بـــة الكل طل
طلبة الثانوية أنه ُطلب منها إنشـــاء فيديو و)43,1%( طلب منها إنشـــاء موقع ويب، وأجابت نســـبة 
ـــو وبنســـبة )33,1%( إلنشـــاء موقع ويب،  ـــات أنـــه طلب منها إنشـــاء فيدي ي بـــة الكل )29,0%( مـــن طل
وتفوق طلبة الكلية بمهارة تحليل وســـائل اإلعالم بنســـبة )57,6%(  مقابل )43,4%( لطلبة الثانوية.

:)4(5)2013( Hans C. Schmidt ب. دراسة
     رمت الدراسة الى معرفة كيفية تعامل المدرسين في المستويات التعليمية جميعًا )االبتدائية، 
ـــات، الجامعـــات( مـــع مقرر التربيـــة اإلعالمية في منطقـــة واحدة تدعى  ي المتوســـطة، الثانويـــة، الكل
ـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكية فقد شـــملت الدراســـة )277( مدرســـاً، ووجهت  )Mid-Atlantic( ف
ـــى االســـاتذة عن امتـــالك طلبتهم مهارات التربيـــة اإلعالميـــة ومعالجتهم لعناصر  الدراســـة أســـئلة ال
التربيـــة اإلعالميـــة، ووجـــدت أن المدرســـين يعتقدون أن طلبتهـــم أكثر كفاءة بشـــأن مهارة الوصول 
ـــى وســـائل اإلعـــالم )الوصول إلى الويب والبرامج التلفزيونية واســـتخدام ألعـــاب الفيديو ثم مهارة  إل
ابتداع الرســـائل )إنشـــاء صفحة ويب، كتابة مادة للنشـــر االلكتروني أو الطباعي، وأقل كفاءة بمهارة 
ـــوى الويب والتلفزيون واإلعالن والموســـيقى(، وأشـــارت الدراســـة إلى وجود  ـــل محت ي ـــل )تحل ي التحل
ـــن عمر المدرســـين وســـنوات تدريســـهم وتصوراتهم عن مهـــارات التربيـــة اإلعالمية لدى  عالقـــة بي
طلبتهم داعية إلى إشراك وسائل اإلعالم الجديدة في الحلقات الدراسية المتعلقة بالتربية اإلعالمية.

:)5()2014( Jennifer Fleming ج. دراسة
 Stony ـــى فحـــص منهـــج التربية اإلعالمية في قســـم الصحافـــة بجامعة      هدفـــت الدراســـة إل
Brook(( األمريكية من عام 2010 م حيث جمع الباحث المواد المتعلقة بالمنهاج من وثائق بصرية 
وســـمعية ومحاضرات مجريًا مقابالت مع )28( شـــخصًا بين مشرفين إداريين ومحاضرين ومدربين 
ـــن وطلبة بكالوريوس ودراســـات عليا ومدرســـين مســـاعدين، وأظهرت النتائـــج أن التربية  وصحفيي
اإلعالمية تدّرس الطلبة كيفية الحصول على األخبار وتقييمها وتحليلها وتقدير نوعها، وأن الطلبة 
ـــا مع وســـائل اإلعالم بعد أخذهـــم المنهج. ـــون أكثر وعي ـــار بانتظـــام ويكون ـــن لألخب أصبحـــوا متابعي

 أهمية الكفايات في منهج التربية اإلعالمية الرقمية
المحور األول: أهمية الكفايات في المناهج التعليمية

1. تطوير المناهج التعليمية:
ـــى مـــر التاريـــخ اســـتمرت عمليات تطوير المناهج التعليمية وتحديثها تســـير على وفق       عل
ـــي المنظومة السياســـية  مـــا يقتضيـــه الواقـــع والتطـــورات التقنية المتســـارعة، وحـــدوث تغييرات ف
ـــم مما يتطلب هذا تغيير أو تطوير في المناهج بصورة تالئم هذه التغيرات. ـــدول العال واالجتماعيـــة ل

ـــى أنهـــا »مجموعـــة المعلومـــات والحقائـــق  وتعـــرف المناهـــج التعليميـــة بمفهومهـــا العـــام عل
ـــث على وفق  ـــي يدرســـها الطلبة في صورة مواد دراســـية«، ويشـــمل التحدي والمفاهيـــم واألفـــكار الت
ـــاة المدرســـية بجوانبهـــا كلها بما فيهـــا المعلومـــات واألفـــكار ويتعداها إلى  ـــث الحي المفهـــوم الحدي
استراتيجيات التدريس وتكنولوجيا التعليم والتعلم وكل ما يرتبط بالمنهج الدراسي ونظام التقويم)6(.
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    ويحتاج تطوير المناهج إلى دراية ومعرفة وفلسفة تربوية نابعة من أهداف المجتمع فيجب ان يستند 
إلى أساليب علمية بعيدة كل البعد عن العشوائية عن طريق االعتماد على التخطيط والتقنية الحديثة.

     ويعرف تطوير المنهج بأنه »إدخال التغيير الكيفي في أحد مكونات المنهج أو في بعضها, أو جميعها 
والذي يؤدي إلى رفع كفاءة المنهج في تحقيق غايات النظام التعليمي من أجل التنمية الشاملة«8)7(.
ـــي المجتمع ال تتم بدون إعادة النظر في المناهج الدراســـية الســـيما       فالنهضـــة الحقيقيـــة ف
المناهـــج األكاديميـــة من حيث المحتوى والهدف ألن التعليم هو الســـبيل الوحيد للتحكم في مســـار 
ـــم والمعرفة،  التنميـــة ورســـم خريطـــة المســـتقبل، ولقد أثبتت التجـــارب دائمـــاً، أن التقدم قرين العل

ـــد أن تعتمد على نظام تعليمي أكاديمي رشـــيد9)8(. وأن رفاهيـــة الشـــعوب الب
ـــوى المنهـــج بشـــكل منفصـــل أو منعـــزل عـــن المكونـــات األخـــرى للمنهـــج،       وال يعمـــل محت
فالمعارف والحقائق التي يشـــملها ليســـت سوى وســـيلة لبلوغ األهداف المحددة للمنهج، بمعنى أن 
ـــى تنمية مفاهيم وتعميمـــات معينة، فإن الوظيفة الرئيســـة للمحتوى هي  المنهـــج إذا كان يرمـــي إل
تكاملـــه مـــع الطريقـــة المســـتخدمة في التدريـــس والوســـيلة التعليمية وكذا النشـــاط المصاحب من 
أجـــل تنميـــة المفاهيم أو المهارات، أي ان يكون المحتوى مرتبط  باألهداف المراد الوصول إليها)9(.

     ولكي تحقق المناهج أهدافها، البد لها من كفايات تتمثل في مفردات المنهج الذي يحتاجه 
التدريســـي للقيام بالعملية التعليمية بشـــكل صحيح، ليكون هناك انعكاس لما يكتســـبه الطلبة من 
ـــز أداء الطلبة وتمكنهم  معلومـــات ومعـــارف ومهـــارات واتجاهات وقيم لتظهر في النهاية قدرات تمي
ـــى تعليم رقمـــي يترجم عبر  ـــاة، فنحن بحاجة ال مـــن ممارســـة دورهـــم ومهامهـــم المختلفـــة في الحي
مناهج متطورة ويكون تطويرًا لنظم تعليمية تقليدية باتت ال تتناسب مع متطلبات العصر الرقمي.

2. مفهوم الكفايات في المناهج التعليمية
ـــر عنها بعبارات ســـلوكية تشـــمل  كمـــا تعـــرف الكفايـــة )Competency(: بانهـــا »قـــدرات نعب
ـــي المتوقـــع إنجـــازه بمســـتوى  مجموعـــة مهـــام )معرفيـــة، مهاريـــة، وجدانيـــة( تكـــون األداء النهائ
مرضـــي مـــن ناحية الفعالية والتي يمكن مالحظتها وتقويمها بوســـائل المالحظـــة المختلفة«)10(.

ـــى أنهـــا  ـــي قاموســـه التربـــوي عل ـــى االصطالحـــي للكفايـــة كمـــا وضحـــه )Good( ف أمـــا المعن
ـــن في المواقـــف العملية،  ـــات الجوهرية لمـــادة حقل معي ـــادئ والتقني ـــق المب ـــى تطبي يـــة عل »القابل
ـــي الجهد والوقـــت والنفقـــات«)11(. ـــى إنجـــاز النتائـــج المرغوبـــة مـــع اقتصاد ف وأيضـــًا القـــدرة عل

يـــم  التعل أهـــداف  ـــق  تحقي ـــم  ت ي الكفايـــات  ـــى  عل القائمـــة  المناهـــج  ـــر  تطوي ـــات  ي عمل ـــي  فف
العامـــة والخاصـــة.  ـــر التدريجـــي لنظـــام متماســـك مـــن الكفايـــات الرئيســـة  عـــن طريـــق التطوي
يـــة التعلم  ـــى المنهـــج الـــذي يشـــرح ويخطـــط عمل ـــى الكفايـــات عل ـــم عل ويطلـــق أســـم المنهـــج القائ
ـــى األســـتاذ وأســـلوبه وأدائـــه وفهمـــه لهـــذا  ـــب والـــذي يرتكـــز عل ـــر كفايـــات الطال ـــث تطوي مـــن حي
ـــم تدريـــب وشـــرح الطريقـــة  ت ـــم ي ـــره اذا ل ـــم ال يمكـــن أن ينجـــح هـــذا المنهـــج أو غي المنهـــج ومـــن ث
ـــب. ـــى الطال ـــى يســـتطيع ان يوصلهـــا ال ـــي ان يفهمهـــا األســـتاذ حت ـــد الـــذي ينبغ واألســـلوب الجدي
ـــي )12(: ـــى النحـــو اآلت ـــف الكفايـــة الســـابقة يمكـــن اســـتنتاج أهـــم خصائصهـــا عل ومـــن تعري

ـــط بنوعية المهمـــة ونوعيـــة النتيجة، ويتم ذلـــك على وفق . 1 لـــة للتقويـــم الـــذي يرتب الكفايـــة قاب
مجموعة مـــن المحكمـــات والمعايير.
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ـــي الوقـــت نفســـه هنـــاك كفايـــات مشـــتركة وقابلة . 2 ـــط الكفايـــة بمـــادة تعليميـــة محـــددة، وف ترتب
ـــن مـــواد تعليميـــة مختلفة. لإلنتقـــال بي

تتنوع نوعيات الكفايات من معرفية وجدانية مهارية، وقد يتفوق فيها نوع من القدرات على األنواع. 3
األخرى على وفق طبيعة المادة.. 4
توظف الكفاية بكل مكوناتها من المعلومات والمعارف المتصلة بالخبرة، واألفعال اآللية والقدرات. 5

والمهارات المختلفة في السياق التعليمي.
ويمكن ان تتشكل الكفايات من ثالثة مكونات أساسية وهي:

يـــة والوعـــي والمهـــارات . 1 ـــات والقـــدرات العقل ي ـــي: يتألـــف مـــن مجموعـــة العمل المكـــون المعرف
الفكريـــة الضروريـــة ألداء مهـــام الكفايـــة.

ـــادئ األخالقية والمواقف . 2 المكـــون الوجداني: ويشـــتمل على طائفـــة من االتجاهات والقيم والمب
ـــس واألمانة  ـــي تتصـــل بمهـــام الكفايـــة األدائيـــة بمـــا فيهـــا االلتـــزام والثقـــة بالنف اإليجابيـــة الت
ـــى تكوين  ـــي التنفيذ. فضـــال عن العواطـــف والميـــول التي تؤدي إل وتوخـــي الحـــرص والدقـــة ف

ـــام بالعمل. ـــي تكـــون إيجابية تدفـــع إلى القي المواقـــف الت
المجـــال المهـــاري: يشـــمل الســـلوك األدائي الذي يتألف مـــن مجموعة األعمـــال والحركات التي . 3

يمكـــن مالحظتهـــا ومن ضمنها مهـــارات يدوية لفظيـــة وغير لفظية. 

المحور الثاني: التربية اإلعالمية الرقمية في المناهج التعليمية

1. مفهوم التربية اإلعالمية الرقمية
ـــص التربيـــة اإلعالميـــة بتعليم األفراد مهـــارة التعامل الواعي مع وســـائل اإلعالم، وذلك ألن  تخت
اإلعـــالم ووســـائل االتصـــال الحديثـــة أصبحت هـــي الموجه والســـلطة المؤثرة في القيـــم والمعتقدات 
والتوجهات والممارســـات في جوانب الحياة المختلفة اقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وسياســـيًا ودينيًا 
وقد أضيفت لها مفردة الرقمية بعد انتشار وسائل االتصال الرقمية التي تعتمد على شبكة األنترنت 
مثـــل المواقع االلكترونية ومواقع التواصـــل االجتماعي فأصبحت تعرف بالتربية اإلعالمية الرقمية. 
وتـــزداد الحاجـــة للتربيـــة اإلعالمية الرقمية في المناطق الذي يكـــون فيها تنوع طائفي ومذهبي 
ـــي وانقســـامات سياســـية ووضـــع امني مضطـــرب. وكثيرًا مـــا كان ينظر إلى التربيـــة اإلعالمية  واثن
ـــي حمايـــة األطفال والشـــباب مـــن المخاطـــر التي  ـــى أنهـــا مشـــروع دفـــاع يتمثـــل هدفـــه ف ســـابقا عل
تحدثها وســـائل اإلعالم المختلفة، ويركز هذا المشـــروع على كشـــف الرســـائل المزيفة والقيم )غير 
بـــة على رفضها وتجاوزها. غير أن التربيـــة اإلعالمية الرقمية أخذت تتجه  المالئمـــة( وتشـــجيع الطل
ـــاع نهـــج ذي طابع تمكيني اذ يرمي إلى إعداد الشـــباب لفهـــم الثقافة اإلعالمية التي تحيط  ب صـــوب إت
بهـــم، وحســـن االنتقاء والتعامل مع وســـائل االتصـــال واإلعالم التقليدية والرقمية، والمشـــاركة فيها 

بصـــورة فعالة عبر كســـب مهـــارات معينة الســـيما التطبيقات الرقمية على شـــبكة األنترنت.
ـــد منظمـــة اليونســـكو التربيـــة اإلعالمية جـــزءًا من الحقوق األساســـية لـــكل مواطن في كل  وتع
ـــم، وتوصي بضرورة إدخـــال منهج التربيـــة اإلعالمية ضمن المناهـــج التربوية  ـــد مـــن بلدان العال ل ب
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الوطنيـــة، وضمـــن أنظمـــة التعليم غير الرســـمية، والتعلم مـــدى الحياة.
     لذلـــك فـــإن مـــن يحظـــى بتربيـــة إعالميـــة رقميـــة ســـديدة ســـيكون لديـــه مـــن العمـــق مـــا 
ـــب، واإلذاعة، والتلفـــاز، والالفتات  يمكنـــه مـــن فهـــم الرســـائل التي تبثها الصحـــف، والمجالت، والكت
اإلعالنيـــة، وألعـــاب الفيديو، والموســـيقى، واإلنترنت بما يحتويه من شـــبكات التواصل االجتماعي.

ـــى أهمية التربيـــة اإلعالمية في العالم العربـــي واعتمادها مقررًا للتدريس  وكان أول مؤشـــر عل
ـــى للمؤتمـــر الدولي األول للتربيـــة اإلعالمية الذي عقد في الريـــاض عام 2007،  هـــو التوصيـــة األول
ـــى  أن رفع كفاءة الطالب من الناحيـــة األكاديمية تعتمد على عوامل  ـــي أكـــد المشـــاركون فيه عل والت
منهـــا المؤسســـة التعليميـــة وإمكاناتها، واألســـتاذ ومهاراته، وطـــرق التعليم وحداثتهـــا وفعاليتها، 

والمنهـــاج وجودته، وإمكانيات الفرد واســـتعداداته)13(.
ـــراد المجتمع من الوصول إلى فهم لوســـائل اإلعالم  وتعـــرف التربيـــة اإلعالميـــة بأنها »تمكن أف
ـــي تســـتخدم في مجتمعهم، والطريقـــة التي تعمل بها هذه الوســـائل، ومن ثم تمكنهم  يـــة الت االتصال

من اكتســـاب المهارات في اســـتخدام وســـائل اإلعالم للتفاهم مع اآلخرين«)14(.
ويعـــرف الباحثـــان التربيـــة اإلعالميـــة الرقمية بأنهـــا تعميق وعي األفراد تجاه مـــا يتعرضون له 
مـــن وســـائل اإلعالم التقليديـــة والرقمية وتمكنهم من الفهم والحكم الصحيـــح على مضامينها ويتم 

ذلـــك عن طريق تعلمهـــم  المهارات المعرفيـــة والتقنية الالزمة لذلك.
ة الرقمية ثالثة مجاالت)15(:  ـ ي ة اإلعالمـ ـ ي ـ ل الترب مـ  ويمكن ان تشـ

ـــي تتضمـــن المعرفـــة والفهـــم . 1 يـــة، الت ـــات العقل ي ـــي: ويشـــمل القـــدرات والعمل المجـــال المعرف
ـــل والتركيب والتقويم، لمســـاعدة المتعلم على فهـــم البيئة اإلعالمية، وتحليل  ي والتذكـــر، والتحل

ـــن والحكـــم عليها. المضامي
ـــي: يضم المشـــاعر واالتجاهات، والتـــذوق والقيم، وذلك بإثـــارة فضول المتعلم . 2 المجـــال الوجدان

ـــي حياته، ومســـاعدته في تكويـــن االتجـــاه اإليجابي  وجـــذب انتباهـــه لهـــذا الموضـــوع المهـــم ف
للتعامـــل بفاعلية مـــع اإلعالم. 

ـــم على المشـــاركة . 3 ـــداع، وذلـــك لمســـاعدة المتعل المجـــال الســـلوكي: بالممارســـة واإلتقـــان واإلب
ـــن اإلعالميـــة وبثها. ـــر عن الـــذات، وإنتـــاج المضامي ـــر الحـــوار، والتعبي ـــي اإلعـــالم عب يـــة ف العمل

ـــى أن يقوم الطالب       وبحســـب التعريفـــات الســـابقة فـــان التربيـــة اإلعالمية الرقمية تحتاج إل
بنشـــاط يجعـــل منـــه فاعـــال إيجابيا وليس ســـلبيا ممـــا يجعـــل العملية قريبة مـــن التعلم النشـــط)**(، 
لـــة الماضية تســـارع وتيرة التقـــدم العلمي والتكنولوجـــي، وأثر ذلك في  فقـــد شـــهدت الســـنوات القلي
ـــي المعارف  ـــرة متعددة ومتســـارعة وذلك نتيجـــة التغيرات الهائلة ف يـــم ممـــا شـــكل تحديات كثي التعل
ـــي معظم دول  يـــم ف ـــب هـــذه التحديـــات مراجعـــة شـــاملة لمنظومـــة مناهـــج التعل والمعلومـــات وتتطل
ثـــة لتطوير التعليم  ـــم المتقدمـــة منهـــا والنامية وقـــد أدى ذلك إلى إيجـــاد مداخل واتجاهات حدي العال
يـــة التعليمية وأكدت على  ثـــه وقـــد ركزت هذه المداخـــل على دور الطالب وجعلته محور العمل وتحدي
إمكانية تعلم كل طالب والوصول به إلى مســـتوى اإلتقان إذا توافر له أســـلوب التعلم الذي يتناســـب 
ـــي العملية التعليمية. وقدراتـــه وأنماط تعلمه. فضال عن محور المنهج الذي يشـــكل ايضا أساســـا ف
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2. أهداف التربية اإلعالمية الرقمية وفوائدها في العملية التعليمية:
ـــوع معاييرهـــا ونظرياتهـــا وارتباطهـــا  ـــدد أهـــداف التربيـــة اإلعالميـــة الرقميـــة نتيجـــة تن     تتع
ـــن والمعلومات التي  بمفاهيـــم أخـــرى كالوعـــي اإلعالمي والثقافة اإلعالميـــة وتركيزها على المضامي
ـــل  ي ـــي الفهـــم الناقـــد والتحل ـــي إكســـاب الجمهـــور المتلق بـــة الجامعـــات  وإنهـــا تعمـــد ف يتلقاهـــا طل
ـــرد وقيمه، واســـتبعادًا  لـــكل ما يخالـــف ذلك. ـــادئ الف ـــار لـــكل مـــا يتفـــق مـــع مب واالســـتنتاج واالختي

ـــدأت التربيـــة اإلعالميـــة الرقمية بهدف أســـاس يتمثل بحمايـــة األفراد من اآلثار الســـلبية  لقـــد ب
للرســـائل اإلعالمية وتطور ليشـــمل تحويل األفراد من االســـتهالك السلبي لوســـائل اإلعالم إلى منتج 
ـــداًل من مجرد كونه مســـتهلك منفعل ومتأثر فضاًل تشـــجيعه على اكتســـاب المعارف  ـــر ب فاعـــل ومؤث
ـــي نعيش فيه والذي  ـــدة المطلوبة الســـيما في عصـــر الثقافة اإلعالمية الرقمية الت والمهـــارات الجدي
غزا كل جانب من جوانب حياتنا في المنزل والمدرسة والجامعة ومكان العمل وحتى أماكن الترفيه.

وترمي التربية اإلعالمية الرقمية الى تهيئة االفراد ليكونوا)16(:	 
1. مستهلكون جيدون: عن طريق تعليمهم كيفية فهم وتحليل وتقييم وإنتاج الرسائل اإلعالمية.

2. مواطنون صالحون: عبر تسليط الضوء على دور وسائل اإلعالم التقليدية والرقمية في المجتمع 
المدني ومســـؤولون ومدركون ومشـــاركون نشـــطون في المجتمعات المحلية والوطنية والعالمية.

كما تتعدد فوائد التربية اإلعالمية لدى الطلبة فهي تعمل على)17(:
ـــدة في الصحافة  بـــة على التواصل ونشـــر أفكارهم في مجموعة واســـعة ومتزاي ـــادة قـــدرة الطل 1. زي

ـــى المحافل الدولية. وأشـــكال الوســـائل اإلعالم اإللكترونية وحت
2. التركيز على المهارات العملية بداًل من معرفة المحتوى، وتكسب الطلبة القدرة على تحليل أية 
رسالة في أية وسيلة إعالمية، ومن ثم يتمكنون من عيش حياتهم في ثقافة مشبعة بوسائل اإلعالم.

ـــذ، تصبـــح التربيـــة اإلعالميـــة مســـتدامة على مر الزمـــن ويصبح  3. اســـتخدام نمـــوذج قابـــل للتنفي
ـــى نحو فاعل في ثقافة وســـائل  ـــى اســـتيعاب قائمة من المهـــارات للتفاوض عل بـــة قـــادرون عل الطل

اإلعـــالم العالميـــة التي يعيشـــون فيها.
ـــردي ولكن فوائـــد للمجتمع عن طريق  4. ال تقتصـــر فائـــدة التربيـــة اإلعالمية على الطلبة بشـــكل ف
ـــي تشـــجع على الحـــوار القائم على االحترام والذي يـــؤدي إلى التفاهم  ـــر األدوات واألســـاليب الت توفي

ـــي النقاش العام. ـــادل ويبني مهارات المواطنة الالزمة للمشـــاركة والمســـاهمة ف ب المت
ـــم جنبا إلى جنب مع  ـــي التربية اإلعالمية تنقـــل التعليم وتحرر المعلم ليتعل ـــات التحقـــق ف ي 5. عمل

يـــاًل بجانبهم بداًل من كونه حكيما على المســـرح. بـــة فيصبـــح  دل الطل

المبحث الثالث: عرض نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها
يتناول هذا المبحث عرض نتائج البحث الميداني وإجابات األسئلة التي وضعت لتحقيق األهداف 
وتم حساب التكرارات والنسب المئوية فضاًل عن الوسط المرجح والوزن المئوي وتضمن ثالثة محاور:
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المحور األول: البيانات األولية وتبحث في الخصائص الديموغرافية ألفراد العينة.
1. مفردات العينة وفقا للنوع:

جـــدول )1( يوضح توزيع مفردات العينة وفقا للنوع

النسبة المئويةالتكرارالنوع
2225.6أنثى
6474.4ذكر

86100المجموع

ـــرارا وبنســـبة )25,6%( مـــن العينة،  لـــغ )22( تك يتضـــح مـــن جـــدول )1( إن عـــدد اإلنـــاث ب  
ـــى إن نســـبة الذكور من  ـــدل هـــذا عل لـــغ عددهـــم )64( وبنســـبة )74,4%( وي ـــن أن الذكـــور ب ـــي حي ف

ـــر مـــن اإلنـــاث. ـــي  مجـــال اإلعـــالم أكث التدريســـيين ف

2. نوع التحصيل العلمي للعينة:
جـــدول )2( يوضح نوع التحصيل العلمي للعينة

النسبة المئويةالتكرارالتحصيل العلميت
7182.6دكتوراه1
1517.4ماجستير2

86100المجموع
ـــون شـــهادة الدكتوراه  نـــة ممـــن يحمل ـــي العي ـــراد ف      يتضـــح مـــن بيانـــات جـــدول )2( إن عـــدد االف
بلغ)71( وبنســـبة )82,6%(. في حين بلغ عدد من يحمل شـــهادة الماجســـتير )15( بنسبة )%17,4( 

ـــي العينة. ـــى ان من يحملون شـــهادة الدكتوراه  أكثر نســـبة ف ـــدل عل وهـــو ي
توزيع مفردات العينة على وفق اللقب العلمي:  .3

جـــدول )3( يوضـــح توزيع مفردات العينة وفقا للقب العلمي

النسبة المئويةالتكراراللقب العلميت
44.7مدرس مساعد1
  4046.5مدرس2
3540.7أستاذ مساعد3
78.1أستاذ4

86100المجموع

ـــب )مـــدرس  نـــة ممـــن يحمـــل لق ـــي العي ـــراد ف     يتضـــح مـــن بيانـــات جـــدول )3( إن عـــدد األف
ـــب )مـــدرس( كان عددهـــم  ـــون لق ـــن أن مـــن يحمل ـــي حي لـــغ )4( وبنســـبة )4,7%(، ف مســـاعد( ب
وبنســـبة   )35( لـــغ  ب مســـاعد(  )أســـتاذ  درجـــة  ـــون  يحمل ـــن  الذي وعـــدد   )%46,5( بنســـبة   )40(
 ،)%8,1( بنســـبة  عددهـــم)7(  لـــغ  ب )أســـتاذ(  درجـــة  ـــون  يحمل مـــن  أن  ـــن  حي ـــي  ف  .)%40,7(
مســـاعد(.  أســـتاذ  )مـــدرس،  العلميـــة  درجاتهـــم  ـــب  اغل كانـــت  نـــة  العي ـــراد  أف إن  ـــدل  ي ممـــا 
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4. توزيع عينة البحث على الجامعات العراقية:
جـــدول )4( يوضح التخصص الدقيـــق والجامعة التي ينتمي اليها المبحوثين

ت
الكليةالجامعة

التخصص

%مج العالقات العامةالصحافة اإلذاعية والتلفزيونيةالصحافة

156113237.2إعالمبغداد1
111072832.6إعالمالعراقية2
24178.1اآلداب/ إعالمالمستنصرية3
13155.8اآلداب/ إعالماالنبار4
55.8-23إعالمذي قار5
13155.8علوم إنسانية/إعالمالسليمانية6
44.7-31إعالمتكريت7

35302186100مجموع

ـــداد)32( وبنســـبة  ـــوا مـــن جامعـــة بغـــداد بتع نـــة كان ـــراد العي ـــب أف ـــن مـــن الجـــدول)4( إن اغل    يتبي
ـــي العراق  ـــد أول كلية إعالم ف ـــي جامعة بغـــداد تع يـــة اإلعـــالم ف ـــي ألن كل )37,2%( وهـــذا األمـــر طبيع
وتقـــدم برامج للماجســـتير والدكتوراه فضـــال عن البكالوريوس. تليها الجامعـــة العراقية بتعداد)28( 
يـــة إعـــالم جامعة بغـــداد، ثم جاءت  ـــد كل ـــي تأسســـت بع يـــة الثانيـــة الت وبنســـبة )32,6%(  وهـــي الكل
الجامعة المســـتنصرية بتعداد )7( وبنســـبة)8,1%( تليها جامعات) الســـليمانية، واالنبار، وذي قار( 

ـــت بتعداد )4( وبنســـبة)%4,7(  . ـــرا جامعة تكري ـــداد )5( ونســـبة )5,8%( لـــكل منهـــا وأخي بتع

المحور الثاني: يتعلق باستراتيجيات تدريس منهج التربية اإلعالمية الرقمية  
1. تدريس منهج التربية اإلعالمية الرقمية ضمن التعليم االكاديمي أم غير االكاديمي:

جـــدول )5( يوضـــح تدريس منهج التربية اإلعالمية الرقمية ضمن:

%التكرارنوع التعليمت
8194.2التعليم األكاديمي1
56.8التعليم غير األكاديمي2

86100المجموع

    يتضـــح مـــن الجـــدول)5( إن عينة البحث اختارت أن يكون تعليم التربية اإلعالمية الرقمية ضمن 
التعليم األكاديمي بتكرارات بلغ عددها )81( تكرارا وبنســـبة بلغت )94,2%(، في حين حصل التعليم 
ـــدل على ان أغلب  ـــى اجابات بلغت )5( تكرارات وبنســـبة مئوية )6,8%(، وهذا ي ـــر األكاديمـــي عل غي
يـــم االكاديمي. ـــدون ان يكـــون تعليم منهـــج التربية اإلعالميـــة الرقمية ضمن التعل نـــة يؤي ـــراد العي أف

أ. اذا كان أختيارك ان يكون تدريس المنهج على وفق التعليم االكاديمي فضمن أي نوع يكون:
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جدول )6( يوضح مســـتوى األكاديمي

%التكرارمستوى التعليم األكاديميت
6074.1التعليم الجامعي1
2125.9التعليم الثانوي2

81100المجموع
      كما يتضح من الجدول)6( إن اغلب عينة البحث اختارت أن يكون تعليم التربية اإلعالمية الرقمية 
ضمن )التعليم الجامعي( بتكرار بلغ )61( وبنسبة )74,1%(، في حين بلغ عدد من أيد التعليم عبر 
)التعليم الثانوي( )21( وبنسبة مئوية )25,9%( وهذا يوضح إن تعليم التربية اإلعالمية الرقمية يحتاج 
إلى مستوى فكري معين لغرض الفهم واالستيعاب السيما في جانب الوعي وعمليات التفكير العليا.
ب. إذا كان اختيارك ان يكون تدريس المنهج على وفق التعليم األكاديمي فماذا تقترح ان يكون:

جدول )7( يوضـــح مقترحات التعليم األكاديمي للعينة
%التكرارمقترحات التعليم األكاديميت
6377.8أن يكون ضمن مادة دراسية مستقلة      1
78.6أن يكون أكثر من مقرر دراسي2
7.4 6أن يكون من خالل تضمين مفردات التربية اإلعالمية الرقمية في مواد منهجية أخرى      3
56.2أن يكون ضمن ورش تعليمية داخل الجامعة 4
--أن يكون ضمن ندوات ومؤتمرات داخل الجامعة5

81100المجموع
ـــة الرقمية  ـــة اإلعالمي نـــة يجـــب ان يكـــون منهـــج التربي     يتضـــح مـــن الجـــدول )7( أن اســـتجابات العي
ـــرارا وبنســـبة  ـــد )63( تك ـــى تأيي ـــي )ضمـــن مـــادة دراســـية مســـتقلة( حصـــل عل يـــم األكاديم ضمـــن التعل
ـــرة أن تكـــون التربيـــة  ـــن حصلـــت فق ـــي حي ـــي الترتيـــب األول، ف ـــة  ف ي مئويـــة )77,8%( وهـــي نســـبة عال
ـــرارات  ـــدد تك نـــة بع ـــدٍن مـــن العي ـــد مت ـــى تأيي ـــرر دراســـي( عل ـــر مـــن مق ـــة الرقميـــة )ضمـــن أكث اإلعالمي
ـــة  ـــرة أن يكـــون تدريـــس التربي ـــي. وحصلـــت فق ـــي الترتيـــب الثان ـــة  )8,6%( ف بلغـــت )7( وبنســـبة مئوي
ـــد ضعيف  ـــى تأيي ـــة دراســـية أخـــرى( عل ـــي مـــواد  منهجي ـــق )تضمينهـــا ف ـــة عـــن طري ـــة الرقمي اإلعالمي
ـــة  ـــرة ان يكـــون )ضمـــن ورش تعليمي ـــرارات )6( وبنســـبة مئويـــة )7,4%(. كمـــا حصلـــت فق ـــدد تك بع
ـــد نتائـــج منطقيـــة الن منهـــج  ـــرار وبنســـبة )6,2%( وهـــذه تع ـــى )5( تك داخـــل الجامعـــة( حصلـــت عل
ـــرر أو مـــادة  ـــق مق ـــم تقديمـــه عـــن طري ت ـــدًا عندمـــا ي ـــة يكـــون فاعـــاًل ومفي ـــة الرقمي ـــة اإلعالمي التربي
ـــي تتحقـــق أهـــداف هـــذا المنهج. ـــم اســـتيفاء مفرداتـــه المطلوبـــة جميعهـــا ك ت ـــي ي دراســـية مســـتقلة لك

ج. إذا كان ضمن التعليم غير األكاديمي فماذا تقترح:
جدول )8( يوضـــح مقترحات التعليم غير األكاديمي للعينة

النسبة المئويةالتكرارنوع التعليمت
360مؤسسات إعالمية1
120مؤسسات المجتمع المدني2
120التعليم الذاتي3
--األسرة4

5100المجموع
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يتضـــح مـــن الجـــدول )8( أن رأي مـــن أختـــار أن يكـــون منهـــج التربيـــة اإلعالميـــة الرقميـــة ضمـــن 
ـــار )المؤسســـات اإلعالميـــة(  بتكرار )3(  ـــن وقـــد تم اختي ـــر األكاديمـــي كان )5( مبحوثي يـــم غي التعل
ـــي نشـــر مفاهيم التربيـــة اإلعالمية الرقميـــة وتوعية األفراد تجـــاه المضامين التي  وبنســـبة)60%( ف
ـــرارات نفســـها )1(  ـــي  بالتك يـــم الذات ـــي والتعل ـــرات مؤسســـات المجتمـــع المدن يتلقونهـــا، تلتهـــا فق

يـــم األكاديمي. بيـــة قـــد أختـــار التعل ونســـبة)20%(  ألن األغل
المحـــور الثالـــث: الفقرات التي تقيـــس كفايات منهج التربية اإلعالمية الرقمية وقد اشـــتمل 

على خمســـة مجاالت.
المجال األول: منهج التربية اإلعالمية الرقمية على وفق الكفايات المعرفية األتية:

جـــدول )9( يوضـــح تدريس منهج التربيـــة اإلعالمية الرقمية على وفق الكفايات المعرفية

تسلسل حسب 
درجة الحدة

رقم الفقرة 
في أالستبانة

ــة  ــة الرقمي ــة اإلعالمي منهــج التربي
ــة  ــات المعرفي وفــق الكفاي

غير موافقمحايد موافق
الوسط الوزن المئوي

المرجح ككك

72131942.82تعلم عمليات الفهم واالستيعاب15
756593.82.81التفريق بين المعلومة والرأي21

إلــى 37 الوصــول  كيفيــة  تعلــم 
وفاعليــة بســرعة  7013392.62.77المعلومــات 

4
تعلــم كيفيــة االســتنباط واالســتقراء 4

7012492.22.67للوصــول إلــى الحقيقــة

تنميــة الوعــي بالثقافــة المجتمعيــة 56
6616490.72.72والبيئيــة

العليــا 62 التفكيــر  مهــارات  تعلــم 
التقويــم( التركيــب،  6320389.92.69)التحليــل، 

6222289.92.69تعلم عمليات التقييم والتصنيف73
5725487.22.61تعلم عمليات العصف الذهني89
52277842.52تعلم طرق حل المشكالت 98

902.7المعدل
     مـــن مالحظـــة جـــدول)9( تـــدل حـــدة الفقرات التي حصلت على وســـط مرجـــح ووزن مئوي أعلى 
ـــوي )90%( ، فقد رجـــح أغلب أفراد  ـــد العينة وســـط مرجح )2,7( ووزن مئ ـــى تأيي مـــن المتوســـط عل
ـــى وفـــق الكفايـــات المعرفيـــة الموضوعات  ـــن منهـــج التربيـــة اإلعالميـــة الرقميـــة عل العينـــة تضمي
ـــوي )94 (، )التفريق بين  ـــي الترتيب األول بـــوزن مئ ـــات الفهم واالســـتيعاب( ف ي ـــم عمل اآلتيـــة: )تعل
ـــوي)93,8(، )تعلم كيفية الوصـــول إلى المعلومات  ـــي الترتيب الثاني بوزن مئ ـــرأي( ف المعلومـــة وال
ـــوي)92,6 (، )تعلم كيفية االســـتنباط واالســـتقراء  ـــي الترتيـــب الثالث بـــوزن مئ يـــة( ف بســـرعة وفاعل
ـــى الحقيقة( في الترتيب الرابع بوزن مئوي)92,2(، )تنميـــة الوعي بالثقافة المجتمعية  للوصـــول إل
ـــي الترتيـــب الخامس بـــوزن مئوي)90,7(. ممـــا يدل إن هذه الموضوعـــات  لها األولوية  والبيئيـــة( ف
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نـــة ،ألنه من  ـــراد العي ـــن منهـــج التربيـــة اإلعالميـــة الرقميـــة ألهميتها مـــن وجهة نظر أف ـــي تضمي ف
ـــرأي وتعلم  ـــن المعلومة وال ـــات الفهم واالســـتيعاب وكذا التفريق بي ي ـــم عمل ـــب تعل الضـــروري للطال
ـــي كانت دون  ـــي حين جـــاءت الموضوعات الت ـــى المعلومـــات بســـرعة وفاعلية ف كيفيـــة الوصـــول إل
ـــم عمليات التقييم  ـــل، التركيب، التقويم(،)تعل ي ـــدل المتوســـط )تعلم مهـــارات التفكير العليا، التحل مع

ـــي (،)تعلم طرق حل المشـــكالت(. ـــات العصف الذهن ي ـــم عمل ـــف(، )تعل والتصني
المجال الثاني: تدريس منهج التربية اإلعالمية الرقمية على وفق الكفايات التربوية األتية:

جـــدول )10( يوضح منهج التربيـــة اإلعالمية الرقمية على وفق الكفايات التربوية

تسلسل حسب 
درجة الحدة

 منهج التربية اإلعالمية رقم الفقرة في االستبانة
الرقمية وفق الكفايات التربوية 

الوزن غير موافقمحايدموافق
المئوي

الوسط 
المرجح ككك

6914392.22.76تعلم مهارات االتصال12

تنشيط عمليات اإلبداع في 21
6616490.72.72الفنون الصحفية

6321290.32.70تعلم مهارات الرصد اإلعالمي35
6121488.72.66ترسيخ روح المواطنة الفاعلة44
5922587.52.62تنمية الدافع األخالقي53
53258842.52تنشيط فاعلية المتعلم66
41351078.72.36التعرف على الظواهر المختلفة78

التعرف على مفهوم التنشئة 87
40351177.92.33االجتماعية

86.12.58المعدل

ـــوي  ـــى وســـط مرجـــح ووزن مئ ـــي حصلـــت عل ـــرات الت ـــي: إن الفق     الجـــدول )10( يتضـــح مـــا يأت
ـــرات  ـــوى الفق نـــة لمحت ـــد العي ـــى تأيي ـــى مـــن المتوســـط )2,58( وســـط مرجـــح )86,1%( تـــدل عل أعل
ـــي الترتيب األول  ـــم مهارات االتصـــال( ف ـــي مجـــال موضوعـــات الكفايـــات التربوية، كمـــا يلي: )تعل ف
ـــي الترتيـــب الثاني بوزن  ـــون الصحفية( ف ـــداع في الفن ـــات اإلب ي ـــوي)92,2(، )تنشـــيط عمل بـــوزن مئ
مئوي)90,7(، )تعلم مهارات الرصد اإلعالمي( في الترتيب الثالث بوزن مئوي )90,3(، )ترسيخ روح 
ـــوي )88,7(، )تنمية الدافـــع األخالقي( في الترتيب  ـــي الترتيب الرابع بوزن مئ المواطنـــة الفاعلـــة( ف
ـــوي)87,5(. مما يدل على أهمية تعلم مهارات االتصال وتنشـــيط عمليات اإلبداع  الخامـــس بـــوزن مئ
في الفنون الصحفية وتعلم مهارات الرصد اإلعالمي وترســـيخ روح المواطنة وهي موضوعات ترى 
نـــة مـــن الضروري تضمينها في منهـــج التربية اإلعالمية الرقمية على وفق الكفايات التربوية،  العي
ـــوزن المئوي كانت، )تنشـــيط  ـــي كانـــت دون متوســـط الوســـط المرجح وال ـــرات الت ـــن إن الفق ـــي حي ف
ـــى الظواهر المختلفـــة(، )التعرف على مفهوم التنشـــئة االجتماعية(. يـــة المتعلم(،)التعـــرف عل فاعل
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المجال الثالث: منهج التربية اإلعالمية الرقمية على وفق الكفايات اإلعالمية اآلتية:

جـــدول )11( يوضح منهج التربيـــة اإلعالمية الرقمية على وفق الكفايات اإلعالمية

تسلسل حسب 
درجة الحدة

رقم الفقرة في 
أالستبانة

منهج التربية اإلعالمية الرقمية 
وفق الكفايات اإلعالمية:

الوسط الوزن المئويغير موافقمحايدموافق
المرجح ككك

فهم كيفية عمل وسائل اإلعالم 11
814197.72.93الرقمية

تعلم مهارات تحليل ونقد مضامين 22
7510195.32.86اإلعالم الرقمي

التعرف على مفهوم التربية 34
7592952.84اإلعالمية الرقمية وأهميتها

تعلم كيفية إنتاج المضامين 43
70115922.75اإلعالمية

6618291.52.74التعرف على البيئة اإلعالمية57
65174902.70 فهم  الثقافة اإلعالمية65

التعرف على مفهوم المواطنة 79
6417589.52.68الرقمية

تعلم أسس التحليل النقدي 88
5827188.72.66للصورة

9
التعرف على الصور النمطية في 6

5226883.72.51العمل اإلعالمي

91.42.74المعدل

ـــي: إن الفقرات التي حصلت على وســـط مرجـــح ووزن مئوي أعلى من  ل الجـــدول )11( يتضـــح مـــا ي
نـــة لمحتوى الفقرات في  ـــوي تدل على تأييد العي المتوســـط )2,74( وســـط مرجـــح )91,4 %( وزن مئ
مجـــال موضوعـــات  الكفايات اإلعالمية ومنها موضوعات )فهم كيفية عمل وســـائل اإلعالم الرقمية( 
ـــل ونقد مضامين اإلعـــالم الرقمي( في  ي ـــوي)97,7(، )تعلم مهارات تحل ـــي الترتيـــب األول بـــوزن مئ ف
ـــوي)95,3(، )التعرف على مفهـــوم التربية اإلعالمية الرقميـــة وأهميتها(  ـــي بـــوزن مئ الترتيـــب الثان
ـــن اإلعالمية( في الترتيب الرابع  ـــي الترتيـــب الثالث بـــوزن مئوي)95(، )تعلم كيفية إنتاج المضامي ف
ـــوي )91,8(.  ـــي الترتيب الخامـــس بوزن مئ ـــى البيئـــة اإلعالمية( ف ـــوي)92( )التعـــرف عل بـــوزن مئ
ـــدو أن هـــذه الموضوعـــات ترى العينة ضرورة تضمينها في منهـــج التربية اإلعالمية الرقمية  يب
ـــد العينة وحصلت دون  وفـــق الكفايـــات اإلعالميـــة. وفي المقابـــل إن الموضوعات التي لم تحظ بتأيي
ـــوي وكاالتي: )فهـــم الثقافة اإلعالميـــة(، )التعرف على  المتوســـط مـــن الوســـط المرجح والوزن المئ
مفهـــوم المواطنـــة الرقمية(، )تعلم أســـس التحليل النقدي للصورة(، )التعـــرف على الصور النمطية 

ـــي العمل اإلعالمي(.  ف
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المجـــال الرابـــع: منهج التربية اإلعالميـــة الرقمية على وفق الكفايات المهارية )التقنية( األتية:
جـــدول )12( يوضـــح منهج التربية اإلعالميـــة الرقمية على وفق الكفايات التقنية والمهارية

تسلسل حسب 
درجة الحدة

رقم الفقرة 
في االستبانة

ــة   منهــج التربيــة اإلعالميــة الرقمي
ــة: ــة والمهاري ــات التقني ــق الكفاي وف

غير محايد موافق
الوسط الوزن المئويموافق

المرجح ككك

المتاحــة  12 الرقميــة  التطبيقــات  تعلــم 
الحاســوب  768295.32.86علــى 

الصــور 23 التحقــق مــن  كيفيــة  تعلــم 
لصحفيــة 7311294.22.82ا

صحــة 35 مــن  التحقــق  كيفيــة  تعلــم 
7114193.72.81المعلومــات عبــر التطبيقــات الرقميــة

الهاتــف 41 تطبيقــات  بعــض  تعلــم 
ل لمحمــو 7211393.42.80ا

الصــور 54 تحريــر  كيفيــة  تعلــم 
ت هــا يو لفيد ا 6914392.22.76و

اإلعالميــة 68 المــواد  بعــض  إنتــاج 
قميــة لر 6815391.82.75ا

ــة التصفــح عبــر االنترنــت 76 ــم كيفي تعل
ــى المعلومــات 6612889.12.67للحصــول عل

6219588.72.66  التحليل الفني للصور87

والتقاريــر 99 األفــالم  صناعــة  تعلــم 
لمرئيــة 6217787.92.63ا

91.72.75المعدل
ـــى وســـط مرجـــح ووزن  ـــي حصلـــت عل الت ـــرات  الفق إن  ـــي:  يأت مـــا  يتضـــح  الجـــدول )12(       
نـــة  ـــد العي ـــى تأيي ـــوي تـــدل عل ـــى مـــن المتوســـط )2,75( وســـط مرجـــح )91,7%( وزن مئ ـــوي أعل مئ
ـــي مجال موضوعـــات الكفايـــات التقنية والمهاريـــة وهذه الموضوعـــات، )تعلم  ـــرات ف ـــوى الفق لمحت
ـــم  ـــوي)95,3(، )تعل ـــي الترتيـــب األول بـــوزن مئ ـــى الحاســـوب( ف التطبيقـــات الرقميـــة المتاحـــة  عل
ـــم كيفية  ـــوي )94,2(، )تعل ـــي الترتيـــب الثاني بـــوزن مئ كيفيـــة التحقـــق مـــن الصـــور الصحفيـــة( ف
ـــر التطبيقـــات الرقمية( في الترتيـــب الثالث بـــوزن مئوي)93,7(  التحقـــق مـــن صحـــة المعلومات عب
ـــوي)93,4(، )تعلم كيفية  ـــي الترتيـــب الرابع بـــوزن مئ ـــم بعـــض تطبيقـــات الهاتـــف المحمول( ف )تعل
ـــوي)92,2(، )إنتـــاج بعـــض المواد  ـــي الترتيـــب الخامـــس بـــوزن مئ ـــر الصـــور والفيديوهـــات( ف تحري
نـــة  ـــد العي ـــى تأيي ـــدل عل ـــوي)91,8(، وهـــذا ي ـــي الترتيـــب الســـادس بـــوزن مئ اإلعالميـــة الرقميـــة( ف
ـــي منهـــج التربيـــة اإلعالميـــة الرقميـــة على وفـــق الكفايـــات التقنية  ـــن هـــذه الموضوعـــات ف لتضمي
ـــت  ـــي حظي ـــب الموضوعـــات الت ـــي هـــذا المجـــال وهـــي اغل والمهاريـــة وهـــي موضوعـــات مهمـــة ف
ـــي لم تحـــظ بتأييد العينـــة وحصلـــت على دون  ـــن أن الموضوعـــات الت ـــي حي نـــة. ف ـــد العي ـــى تأيي عل
ـــر االنترنت  ـــم كيفيـــة التصفح عب ـــي: )تعل ـــوي وكاالت ـــوزن المئ المتوســـط مـــن الوســـط المرجـــح وال
ـــى المعلومـــات(، )التحليل الفني للصـــور(، )تعلم صناعة األفـــالم والتقارير المرئية( . للحصـــول عل
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المجال الخامس: منهج التربية اإلعالمية الرقمية على وفق الكفايات الوجدانية:
جـــدول )13( يوضح منهج التربيـــة اإلعالمية الرقمية على وفق الكفايات الوجدانية

تسلسل حسب درجة 
الحدة

رقم الفقرة في 
االستبانة

منهج التربية اإلعالمية الرقمية 
وفق المجال الوجداني:

الوزن غير موافقمحايد موافق
المئوي

الوسط 
المرجح ككك

67154912.73تعزيز اآلراء اإليجابية13
5824487.52.62تنشيط عمليات إثارة الدافعية 21

تنمية الميول واالتجاهات 32
5622885.22.55والحاجات

5033384.82.54تطوير األنا الرقمية )التميز(44
872.61المعدل

ـــي: إن الفقرات التي حصلت على وســـط مرجح ووزن مئوي أعلى       الجـــدول )13( يتضـــح مـــا يأت
ـــوى الفقرات  ـــد العينة  محت ـــوي تـــدل على تأيي مـــن المتوســـط )2,61( وســـط مرجـــح )87%( وزن مئ
ـــي الترتيـــب األول  ـــي مجـــال موضوعـــات الكفايـــات الوجدانيـــة وهـــي: )تعزيـــز اآلراء اإليجابيـــة( ف ف
ـــوي)87,5( وهذه  ـــي الترتيب الثاني بوزن مئ ـــات إثارة الدافعية  ف ي ـــوي)91(، )تنشـــيط عمل بـــوزن مئ
ـــي إثارة المتعلم  نحو تعزيز اآلراء اإليجابية التي تعد لها دور مهم في العمل  الموضوعـــات مهمـــة ف
ـــي حين أن الموضوعات التي  ـــات إثارة الدافعية من القائم باالتصال، ف ي اإلعالمـــي كذلك تنشـــيط عمل
ـــد العينة.  ـــم تحظ على تأيي ـــوزن المئوي  والتي ل حصلـــت دون المتوســـط مـــن الوســـط المرجـــح وال

االستنتاجات
في ضوء النتائج التي أفرزتها استجابات عينة البحث استنتج الباحثان األتي:

إن اختيار أفراد العينة ليكون تدريس منهج التربية اإلعالمية الرقمية ضمن التعليم األكاديمي، . 1
ينطلق من أن مفردات هذا المنهج تحتاج إلى وعي وادراك عند المتلقين ورغبة السيما مهارات 
ـــد ممكن توافرها عنـــد طلبة الجامعـــات وطلبة المراحـــل الثانوية. ـــا وهـــذا بالتأكي ي ـــر العل التفكي

ـــراد العينـــة منهج التربية اإلعالمية الرقمية ضمن مادة أو مقرر دراســـي يدل على ان . 2 ـــد اف تحدي
يـــة الوعـــي ومحو األميـــة المعلوماتية والرقمية تحتاج إلى منهج دراســـي إلكســـاب الطلبة  عمل
ـــي زيادة قدراتهـــم على االتصـــال والتعبير، ألنـــه يتضمن تنوعًا  ـــرات ومهـــارات يحتاجونهـــا ف خب

ـــي يحقق أهدافه. ـــي مفرداتـــه فضال عن حاجتـــه إلى وقت كاف لك ف
ـــي منهج التربية اإلعالمية الرقميـــة بالتركيز على موضوعات . 3 ـــد الكفايات المعرفية ف ـــم تحدي ت ي

ـــرأي وتعلم  ـــم عمليات الفهم واالســـتيعاب والتفريـــق بين المعلومة وال ـــى أســـاس تعل قائمـــة عل
كيفية الوصول إلى المعلومات بســـرعة وفاعلية وتعلم كيفية االســـتنباط واالســـتقراء للوصول 
ـــردات التربية  ـــي إن مف ـــى الحقيقـــة وتنميـــة الوعـــي بالثقافـــة المجتمعيـــة والبيئية، مما يعن إل
ـــى الكيفية التي تشـــكل بها  ـــب ذهنـــًا متفتحًا ووصـــواًل افضل ال اإلعالميـــة الرقميـــة تمنـــح الطال

وســـائل اإلعـــالم المختلفة إدراكه.
ـــد الكفايـــات التربوية في منهـــج التربية اإلعالميـــة الرقمية عن طريـــق تعلم مهارات . 4 ـــم تحدي ت ي
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ـــون الصحفيـــة وتعلم مهـــارات الرصـــد اإلعالمي ،  ـــي الفن ـــداع ف ـــات اإلب ي االتصـــال وتنشـــيط عمل
فضال عن ترســـيخ روح المواطنة الفاعلة  وتنمية الدافع األخالقي التي من شـــأنها خلق طالب 
مثقـــف يســـتطيع التعامـــل مـــع وســـائل اإلعـــالم المختلفـــة. وهـــو مـــا نحتاجه في ظـــل الظروف 
ـــدان العربية من ظـــروف أمنية وسياســـية واقتصادية واجتماعيـــة مضطربة. ل ب ـــي تمـــر بهـــا ال الت

بـــة فهـــم كيفيـــة عمل وســـائل اإلعالم . 5 يـــم الطل ـــد الكفايـــات اإلعالميـــة عـــن طريـــق تعل ـــم تحدي ت ي
ـــم مهارات تحليل ونقد مضامين اإلعـــالم الرقمي ومعرفة مفهوم التربية اإلعالمية  الرقميـــة وتعل
ـــن اإلعالمية والتعـــرف على البيئة  الرقميـــة وأهميتهـــا، فضـــال عـــن تعلم كيفية إنتـــاج المضامي
ـــي تضبط مســـارات العمل  ـــات مهنـــة اإلعالم الت ـــب مـــن معرفـــة أخالقي ـــد للطال اإلعالميـــة .. فالب

اإلعالمـــي وكذلـــك معرفة مفهـــوم التربيـــة اإلعالمية الرقمية بشـــكل واضح. 
ـــد الكفايـــات الوجدانية في منهـــج التربية اإلعالمية الرقمية ضمن مجال تنشـــيط عمليات . 6 تحدي

إثـــارة الدافعيـــة، وتنميـــة الميـــول واالتجاهات والحاجـــات، أذ ان إثـــارة الدافعية مهـــم في العمل 
ـــدا التربيـــة اإلعالمية الرقمية وعملية تشـــكيل االتجاهـــات وتلبية الحاجات.  اإلعالمـــي وتحدي

التوصيات
تشـــجيع كليات وأقســـام اإلعالم في الجامعات العربية كافة على ادخال منهج التربية اإلعالمية . 1

الرقمية ضمن المناهج التدريسية.
يـــم التربيـــة اإلعالميـــة الرقمية ضمن التخطيط الشـــامل لإلصالح التربـــوي في العراق . 2 جعـــل تعل

خاصة والبلدان العربية عامة، الســـيما وان العالم العربي يشـــهد تحديات كثيرة منها التضليل 
اإلعالمي وفوضى سياســـية وأمنية واقتصادية.

ـــاب أمـــام الباحثين إلجـــراء مزيد من الدراســـات في مجـــال الكفايات للمناهج الدراســـية . 3 ب فتـــح ال
الســـيما في الدراســـات اإلنسانية.

يـــم عـــن طريق . 4 ـــي التعل ثـــة ف ـــات الحدي ـــى اســـتخدام التقني تشـــجيع أعضـــاء هيئـــة التدريـــس عل
يـــة والتدريبيـــة للمناهـــج التعليميـــة. ـــب العمل ـــي الجوان تضمينهـــا ف

)setondnE(:الهوامش
ى مناهـــج البحث اإلعالمـــي، ترجمة: صالح ابـــو اصبع وفـــاروق منصور، ،   )1( روجـــر ويمـــر وجوزيـــف دومنيك، مدخـــل إل

بيروت، المنظمـــة العربية للترجمـــة، 2013، ص328.
 )*( الخبراء هم:

1. أ.د. صالح أحمد الفهداوي، تخصص طرائق تدريس التربية، كلية الفنون الجميلة-جامعة بغداد.
2. أ.د. كامل حسون القيم، تخصص صحافة، كلية الفنون الجميلة-جامعة بابل.

Dr.Sut Jhally, professor of communication at the University of Massachusetts at Amherst .3
 Dr.Moses Shumow, professor of digital media in the Department of journalism and Media at  .4

.Florida International University
 Dr.Cloudia Kozman, Assistant professor of Multimedia journalism in the Department of  .5

 .Communication Arts, Lebanese American University
 .Dr.Jayne Cubbage, Assistant professor, Department of Communications Bowie State University .6
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.Anna Andromeda, , Assistant professor, Free University Berlin .7
)2( مـــازن محمـــد عبد العزيز وفاطمـــة نبيل الســـروجي، إدراك أخصائي اإلعالم التربـــوي لمفهوم التربيـــة اإلعالمية واإلعالم 

التربـــوي واتجاهاتهـــم نحوها، المجلة العربيـــة لبحوث اإلعالم واالتصـــال، العدد 8، 2015.
                Hans Schmidt, Media Literacy Education at the University Level, The Journal of )3(

.2012 ,Effective Teaching
 Hans Schmidt, Media Literacy Education from Kindergarten to College: A Comparison of How Media )4(

.2013 ,Literacy Is Addressed Across the Educational System, Journal of Media Literacy Education
 Jennifer Fleming, Media Literacy, News Literacy, or News Appreciation? A Case Study of the News )5(

.2014 ,Literacy Program at Stony Brook University, Journalism & Mass communication Educator

)6( جـــودت أحمد ســـعادة وعبدهللا محمد إبراهيم، تنظيمـــات المناهج تخطيطها وتطويرها، عمان، دار الشـــروق، 2001، ص393.

)7( رشـــدي لبيب, وفايـــز مينا، المنهج منظومـــة لمحتوى التعليـــم, ط2، القاهرة, مكتبـــة األنجلو المصريـــة, 1993، ص249.

ـــي األول للتربية اإلعالمية، الريـــاض، وزارة التربية  )8( محمـــد الخطيب، دور المدرســـة في التربية اإلعالميـــة، المؤتمر الدول

ص279.  ،2007 والتعليم، 
ى تكنولوجيا التعليم، عمـــان، دار الفكر للطباعة والنشـــر والتوزيع، 1997، ص67. )9(  ســـالمة، عبد الحافظ محمد، مدخـــل إل

)10( كمـــال فرحاوي، نظـــام التعليم بالكفايـــات- ماهيته ومكوناته في المدرســـة الجزائريـــة، جامعة الجزائر2، مجلة دراســـات 

نفســـية وتربوية، العدد 6، 2011، ص144.
ى الكفايات، جامعة دمشـــق، كلية التربيـــة، اطروحة دكتوراه غير منشـــورة،  ـــى رمـــو، فعاليـــة برنامج تدريبي قائـــم عل )11( لم

2013، ص43.
)12( المصدر نفسه، ص44.

ـــي تنميـــة المهـــارات الدراســـية والتحصيـــل ومفهـــوم الـــذات  )13( جمـــال عبـــد هللا أبـــو زيتـــون، أثـــر برنامـــج تدريبـــي ف

ـــم، اطروحة دكتـــوراه غير منشـــورة، الجامعـــة األردنية، عمـــان، 2004، ص6. االكاديمـــي لـــدى الطلبـــة ذوي صعوبات التعل

)14( فهد عبد الرحمن الشميمري، التربية اإلعالمية: كيف نتعامل مع اإلعالم، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية،  2010، ص20.

)15(  المصدر نفسه، ص26.

ـــي تتم داخل  )**( يعـــرف التعلم النشـــط بأنـــه »طريقة لتعلم الطلبة بشـــكل يســـمح لهم بالمشـــاركة الفاعلة في األنشـــطة الت

ى ما هـــو أبعد من الدور االعتيـــادي للطالب الذي يقـــوم بتدوين المالحظات  الغرفـــة الصفيـــة، بحيث تأخذهم تلك المشـــاركة إل
ى  ـــى الدور الـــذي يأخذ زمـــام المبادرة في األنشـــطة المختلفة مع زمالئـــه خالل العمليـــة التعليمية داخل غرفـــة الصف، عل إل

ى اكتشـــاف المواد التعليميـــة«. للمزيد انظر: ـــم هنا في أن يحاضـــر بدرجة أقل وأن يوجـــه الطلبة إل أن يتمثـــل دور المعل
Lorenze, M, Active Learning and Library Instruction, Llinois Libraries, 2006, p19
 )16(Paul Mihailidis,Op.Cit, p153.                                                                                                 
)17(Elizabeth Thoman, Violence in the Media, Center for for Media  Literacy. p.40.

Retrieved. Available: http://glencoe.com/sec/health/pdf/violence.pdf 
A Field Study:

1. Roger Weimer and Joseph Domenech. Translated by Saleh Abu Asba and Farouk Mansour, 
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