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 احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على ا�سرف االنبياء واملر�سلني وبعد .

   تعد الرتبية االإعالمية من اأكرث املو�سوعات اأهمية يف ع�سرنا احلديث يف ظل ما نعي�سه من تطور كبري ومت�سارع نحو التقنية والتكنولوجيا احلديثة، 
فهي ت�سهم يف بناء الطالب واإعداده بال�سكل ال�سليم من خالل تنمية اأ�ساليب واأمناط التفكري لديه وتطوير مهاراته يف البحث والتحليل والتف�سري والنقد 
لكل ما يف و�سائل االإعالم املختلفة من منتجات كثرية، توؤثر ب�سكل كبري على تربية و ت�سكيل وتكوين �سخ�سية الن�شء ومن هنا جاءت فكرة عقد ملتقى 
»الرتبية االإعالمية يف ظل الروؤية الوطنية« ووفق مواءمة االأهداف االإ�سرتاتيجية لوزارة التعليم مع حماور الروؤية الوطنية 2030 يف حمور )جمتمع 
حيوي( بهدف تعزيز القيم واملهارات االإيجابية لدى االأفراد، وملا متثله الرتبية االإعالمية من اأهمية يف تطوير اأ�ساليب التفكري لدى االأفراد  وتتيح 
لهم القدرة على التعامل مع و�سائل االإعالم املختلفة، ومواجهة التحديات وحتمل امل�سوؤولية كمواطن م�سوؤول يوؤدي دوره لتحقيق تطلعات واآمال وطنه 
الطموح،  وميكن لنا من خالل هذا امللتقى حتقيق اأهداف �سامية غاية يف االأهمية الإعداد املجتمع التعليمي اإعالميا وتربويًا يف التعامل مع و�سائل 
االإعالم املختلفة القدمية واجلديدة تلقّيا وم�ساركة ومتابعة مبا يحقق الفكر ال�سليم ويواكب النه�سة التي تعي�سها بالدنا وتطلعات القيادة الر�سيدة 

والروؤية الوطنية املباركة 2030 .

مقدمة
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مفهوم الرتبية اإلعالمّية
يق�سد بالرتبية االإعالمّية اإعداد االإعالميني الأداء العملية الرتبوّية، اأو امل�ساهمة فيها بكّل اأبعادها، �سواًء كانت قيمًا وثوابتًا مكتوبًة، اأو متعارفًا عليها، 
وال بَدّ يف هذا املجال من تكامل االأدوار بني االإعالميني والرتبويني لتحقيق هذه الغاية، وال �سَيّما اأّننا يف زمن كرثت فيه امل�ساكل الناجتة عن االنحراف 
الذي تعّددت مربراته، وم�سوغاته، فاالإعالم املتوازن، والهادف وامل�سوؤول يجب اأن ياأخذ دوره االإيجابّي يف اإحداث الرتبية املن�سودة، تعزيزًا وتر�سيخًا، 

وتغيريًا، وتعدياًل. 

أسس الرتبية اإلعالمّية 
• تر�سيخ الهوية الوطنية وتاأ�سيلها، وذلك عرب برامج هادفٍة يف هذا ال�سياق تركز على الهوّية الوطنية و تربط بني ما�سيها، وواقعها وم�ستقبلها 	

املن�سود.
• يجب 	 القيم  فهذه  وتناقلوها،  ا�ش  الَنّ توارثها  ال�سعودي  املجتمع  اأ�سيلٌة يف  قيٌم  فهناك  االإيجابّية،  وعاداته  االأ�سيلة،  املجتمع  قيم  على  املحافظة 

حفظها وعدم التفريط فيها، ولالإعالم دوٌر عظيٌم يف ذلك. 
• االأفراد 	 وا�ستفادة  الرتبوّية،  القيم  تر�سيخ  بينهم، مبا يحقق  االإيجابَيّة  والنظرة  التوافق  والرتبويني، وذلك بوجود  االإعالميني  الدور بني  تكامل 

واملجتمع من ذلك.
• نقل االإعالم لتجارَب ناجحٍة يف الرتبية ظهرت نتائجها االإيجابّية، وذاع �سيتها، بهدف اال�ستفادة منها، و دعم املبادرات الرتبوّية املحلّية وت�سجيعها، 	

وذلك من خالل عمل درا�سٍة ومناق�سٍة لها، وت�سليط ال�سوء عليها اإعالمّيًا. 
• اإن للرتبية االإعالمية ال�سحيحة اآثاٌر عظيمٌة، فميدانها االأول واالأ�سا�ش هو الفرد، حيث تنعك�ش على �سلوكه، وقيمه، واجتاهاته املختلفة يف احلياة، 	

وبناُء الفرد معرفيًا، و�سلوكيًا، وقيميا، يعُدّ منطلقًا ومرتكزًا اأ�سا�سّيًا يف بناء املجتمع، والوطن كذلك، ولعّل امليزة التي يتمّتع بها االإعالم يفتقدها 
غريه من حيث تعّدد امل�ستقبلني له، وتي�ّسر �سبل نقل ر�سالته، ويبقى الدور الهام يف كيفّية �سياغة االإعالمّي الرتبوي.



3

أهداف امللتقى:
• ت�سخي�ش واقع الرتبية االإعالمية يف جمتمعاتنا الوطنية ومدى مواكبتها للروؤية الوطنية2030	
• حماية الطلبة من خماطر االإعالم اجلديد ومواقع التوا�سل االجتماعي املتعددة )Social Media (، وتاأهيلهم للتعامل االإيجابي معها.	
• تعزيز القيم العربية و االإ�سالمية والهوية الوطنية من خالل التعاطي مع املنتجات االإعالمية وحتقيق مبادئ الروؤية الوطنية 2030 يف ذلك.	
• حتقيق الرتبية االإعالمية والوعي الثقايف يف التعامل مع و�سائل االإعالم املختلفة.	
• التعرف على التجارب الناجحة والرائدة يف جمال الرتبية االإعالمية.	
• تطوير عمل االإعالم واآلياته وفقا لتحديات املرحلة امل�ستقبلية مبا ينا�سب الوطن الطموح الذي تهدف له الروؤية الوطنية 2030	
• حتديد اأبرز اأولويات  االإعالم امل�ستقبلية وفق الروؤية الوطنية 2030.	
• البحث يف دور موؤ�س�سات املجتمع املدين  كموؤ�س�سات تربوية يف مواجهة التحديات االأخالقية والفكرية وبناء املواطن امل�سوؤول وفق روؤية الوطن 2030.	

أهمية امللتقى 
اإن للرتبية االإعالمية وما متثله من اإيجاد الوعي االإعالمي اأهمية كبرية فهي تعطي املتلقي الفهم الكامل للمنتجات االإعالمية ولو�سائل االإعالم وكيفية 
ا�ستخدامها وبذلك فهي ت�ساعد على اإعداد الفرد ليكون مواطن �سالح وم�سوؤول  قادر على ا�ستخدام اأدوات االت�سال للتعبري عن ذاته وميوله واآرائه 
وفق منهج من الوعي والقدرة على التعامل مع و�سائل االإعالم واالعتزاز بهويته الوطنية، مبا يحقق اأهداف الروؤية الوطنية 2030 ، فالرتبية االإعالمية 

تعطي الطالب القدرة على حتليل و تف�سري املواد االإعالمية وتكوين اآراء حولها وهي حتقق كذلك بناء امللكات النقدية واالإبداعية لدى الن�شء. 
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حماور امللتقى
• الروؤية الوطنية 2030 اآمال وطموح.	
• الرتبية االإعالمية : مفاهيمها، اأهدافها، اأدواتها، اأ�س�سها جماالتها مميزاتها.	
• الرتبية االإعالمية باملجتمع ، واالجتاهات املعا�سرة يف الرتبية االإعالمية.	
• الرتبية واالإعالم مقارنة من خالل دور كل منهما يف املجتمع احلديث.	
• الوظيفة التي تقوم بها املدر�سة يف الرتبية االإعالمية .	
• اأثر الرتبية االإعالمية يف حتقيق االأمن الفكري للطلبة	
• الرتبية االإعالمية واالإعالم اجلديد : مواقع التوا�سل االجتماعي واأثرها والتعامل معها وا�ستخدامها .	
• واقع الرتبية االإعالمية يف حياتنا.	
• الرتبية االإعالمية واأخالقيات مهنة االإعالم.	
• املوؤ�س�سات املجتمعية والرتبية االإعالمية.	
• الرتبية االإعالمية وحتديات الع�سر.	
• ت�سورات مقرتحة مل�ستقبل الرتبية االإعالمية  يف مدار�ش التعليم العام  وفق روؤية 2030	
• عر�ش التجارب  واخلربات يف جمال الرتبية االإعالمية	



5

املعارض املصاحبة
• معر�ش �سلمان احلزم وحممد العزم.	
• معر�ش فوتوغرايف للقريات قدميا وحديثَا .	

• معر�ش عن االآثار والرثاث ال�سعبي ملحافظة القريات .	
• معر�ش �سهداء الوطن ) لن نن�ساكم (	

الفئة املستهدفة 
• مديرو االإعالم الرتبوي واملتحدثون الر�سميون باإدارات التعليم.	

• قادة وقائدات املدار�ش مبحافظة القريات.	
• من�سقو ومن�سقات االإعالم مبدار�ش القريات.	
• نخبة من الطالب والطالبات من  حمافظة القريات.	

الفعاليات  
• اأوراق العمل وفق املحاور ال�سابقة اأو ما يقدمه امل�ساركون مبا يحقق 	

اأهداف امللتقى.
• ندوات لعر�ش االأفكار والروؤى والتجارب االإعالمية.	
• ال�سحفي ال�سغري . ور�ش عمل . وبرامج تدريب .	
• امل�سمم ال�سغري . ور�ش عمل . وبرامج تدريب.	

مدة امللتقى واملوعد املقرتح لعقده
خالل الفرتة 1439/7/26-25  

املوافق 2018/4/12-11 
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جدول ) مقرتح( لفعاليات ملتقى الرتبية اإلعالمية يف ظل الرؤية الوطنية2030

اليوم األول
األربعاء 

1439/7/25

الفعاليةالوقت

استقبال احلضور واملشاركني8.30

حفل افتتاح امللتقى8.30- 9

اجللسة األوىل : أوراق عمل وفق احملاور التالية:10-9
- الرؤية الوطنية للتعليم مضامني وأهداف

- الرتبية اإلعالمية : مفاهيمها، أهدافها، أدواتها، أسسها جماالتها مميزاتها.
- الوظيفة التي تقوم بها مؤسسات اجملتمع املدين يف الرتبية اإلعالمية .

 اسرتاحة: وجبة اإلفطار10.30-10

اجللسة الثانية أوراق عمل وفق احملاور التالية:10.30 – 11.30
- واقع الرتبية اإلعالمية يف حياتنا.

-  الرتبية اإلعالمية واإلعالم اجلديد : مواقع التواصل االجتماعي وأثرها والتعامل معها 
واستخدامها .

 االجتاهات املعاصرة يف الرتبية اإلعالمية.

اجللسة الثالثة أوراق عمل وفق احملاور التالية:12.30-11.30
- املؤسسات اجملتمعية والرتبية اإلعالمية.

- الرتبية اإلعالمية وحتديات العصر.

صالة الظهر1.00-12.30

 ندوة حول اإلعالم وحتديات العصر جملموعة من اإلعالميني2.00-1.00

وجبة الغداء3.00-2.00



7

جدول ) مقرتح( لفعاليات ملتقى الرتبية اإلعالمية يف ظل الرؤية الوطنية2030

اليوم الثاين
اخلميس

1439/7/26

الفعاليةالوقت

اجللسة الرابعة أوراق عمل وفق احملاور التالية:10-9
- أثر الرتبية اإلعالمية يف حتقيق األمن الفكري للطلبة.

- تصورات مقرتحة للرتبية اإلعالمية  يف مدارس التعليم العام .

 اسرتاحة: وجبة اإلفطار10.30-10

اجللسة اخلامسة أوراق عمل وفق احملاور التالية:10.30 – 11.30
- عرض التجارب واخلربات يف جمال الرتبية اإلعالمية 

- الرتبية واإلعالم مقارنة من خالل دور كل منهما يف اجملتمع احلديث . 

ندوة املتحدثني الرسميني جتارب وابعاد مبشاركة جمموعة من املتحدثني الرسميني يف 12.30-11.30
التعليم 

ختام امللتقى - التوصيات - كتاب امللتقى2-1

وجبة الغداء3-2



ملتقى 
ال�بية ا�عالمية �

ظل الرؤية الوطنية 2030


