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دور اإلرشاد األسري والتربية اإلعالمية يف احلد من ظاهرة العنف 
  لدى املراهق

  جامعة باتنة–قسم علم النفس وعلوم التربية ، د. خدجية بن فليس

  ملخص:
  مقدمة: . 1

حلة املراهقة من أعقد وأخطر مراحل النمو اإلنساين ملا يصحبها من تغريات جسمية تعترب مر
وهرمونية تنعكس بصورة واضحة على اال النفسي واالجتماعي للمراهق. لذلك عرفت هذه املرحلة 

لبلوغ الفيزيولوجية. وتقترن فترة املراهقة بيولوجيا باو باألزمة اليت تستمد أصالتها من التحوالت العضوية
اجلنسي الذي خيلق فروقا بني اجلنسني يف ولوج هذه الفترة، فقد تسبق الفتاة الفىت يف ذلك تبعا موعة 

  من العوامل البيئية أو اجلغرافية أو االجتماعية..اخل.
وملا كانت املراهقة مرحلة انتقال من الطفولة إىل مرحلة حتمل املسؤوليات وآداء الواجبات 

 يط الذي يعيش فيه املراهق أن يساعده على الوصول إىل ذلك تدرجييا وبكل ثقةكان لزاما على احمل
   ثبات.و

ولعل األسرة هي السند أو الدعم األكرب الذي يتوقع املراهق أن جيد فيه الشعور باألمن 
قية النفسي واالحتواء والتقدير والتفهم ومن خالهلا ميكنه تعلم خمتلف املعايري والقيم االجتماعية واألخال

اليت تؤطر سلوكه وجتعله مقبوال اجتماعيا وبالتايل يتحول من جمرد طفل يتسم بالعناد والفوضى إىل 
  شخص مسؤول اجتماعيا.

لكن التغريات االقتصادية واالجتماعية والثقافية السريعة اليت طرأت على األسرة يف الوقت 
اتمعات عاجزة عن القيام ببعض  احلاضر أثرت بصورة كبرية على وظائفها، إذ أصبحت يف كثري من

هذه الوظائف سيما ما تعلق منها بتنشئة األبناء وتربيتهم واالهتمام م يف كل مرحلة من مراحل منوهم 
خاصة مرحلة املراهقة، اليت  جتد فيها األسرة نفسها يف أزمة تضاهي أزمة املراهق فتعجز عن انتهاج 

بة للفىت أو الفتاة املراهقة، فتلجأ يف كثري من األحيان إىل ممارسة األساليب التربوية املناسبة سواء بالنس
التسلط والعنف ضد هؤالء املراهقني مما قد يؤدي إىل ظهور الكثري من املشكالت والظواهر األسرية 

العنف لدى املراهق، هذا األخري الذي فد يأخذ  واالجتماعية: الفرار من املرتل، السلوك اإلحنرايف، اجلرمية
شكاال متعددة لفظية أو بدنية أو رمزية خاصة إذا توافرت عوامل تشجع على تفشيه ومتاديه ولعل أ

  مسائل اإلعالم واحدة من هذه الغوامل اخلطرية .
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وتعترب خدمات اإلرشاد األسري فردية كانت أو مجاعية من أكثر اخلدمات فعالية يف 
نسني وذلك من خالل إنتهاج عدة أساليب التخفيف من حدة السلوك العنيف لدى املراهقني من اجل

وتقنيات تشمل مجيع أعضاء األسرة إبتداءا من الوالدين وصوال إىل األبناء أو أية أطراف آخرى يف 
األسرة، هذه التقنيات واألساليب تنبين أساسا على اإلنصات بالدرجة األوىل مث احلوار يف الدرجة الثانية، 

اء واألبناء املراهقني تقنيات اإلنصات والتواصل الفعال واإلجيايب بني وحتاول هذه اخلدمات تلقني األولي
الطرفني للخروج بقرارات عائلية يشترك يف صنعها مجيع أفراد األسرة دون إقصاء أو تقزمي ألي طرف 

 وسنستعرض من خالل هذه املداخلة بعض هذه التقنيات .

ت التنشئة اإلجتماعية اآلخرى وألن األسرة ال تستطيع القيام بدورها مبعزل عن مؤسسا
خاصة املؤسسة اإلعالمية كان لزاما على األسرة إنتهاج ما يعرف بالتربية اإلعالمية على مستواها من 
خالل توعية الطفل منذ الصغر بنوعية الربامج املناسبة له، مشاركته يف مشاهدة الربامج وإثارة النقاش 

شاهدة الربامج على حدى من خالل إنتهاج وفتح باب حوهلا،كسر حاجز اخلجل واإلنفراد العائلي مب
التواصل يف هذا اجلانب، هذه املهمة اليت تبقى قاصرة ما مل تدعم جبهود أعلى مستوى لتربية إعالمية 
شاملة لكل شرائح اتمع واليت تلقى على عاتق املسؤولني على صناعة الربامج وتروجيها وتسويقها 

 . والقنوات اإلعالمية املختلفةوكذا القائمني على احملطات 

  مصطلحات الدراسة: . 2
 املراهقة : . 1.2

املراهقة هي فترة من النمو معروفة بصعوباا، فالطفولة معروفة خبصائصها ومميزاا وهلا 
وضعية خاصة ا، وعامل الطفولة معترف به يف كل مكان واملراهقة يف بدايتها كأا ترمي عامل الطفولة، 

راهق مل يدخل بعد عامل الراشدين، فهو يف موقف حرج كمن يقف بني بابني وهو ينتظر ولكن امل
ليعرف من هو، ماذا سيفعل، من حيبه، ولكي يهرب من هذا االنتظار فإنه يلجأ إىل عامل األحالم، عامل 

يب األفكار حيث ميكنه أن جيد لنفسه مكانا. يقال إن اتمعات احلديثة فقدت احلس يف تعليم وتدر
املراهقني، ففي أغلب األحيان يترك املراهق لنفسه وهو يقوم بالرحلة من الطفولة إىل الرشد بكل ما فيها 
من مصاعب مبفرده، ويف مكان آخر فإن املراهقة هي املرحلة األكثر عطاء يف احلياة، ففي حني أن 

تبذل على مستوى  اجلسم ينبين ويبلغ قمة نضجه وخصوصا من الناحية اجلنسية فإن جهودا كبرية
  البنيات العقلية وحماوالت التكيف االجتماعي، وحيصل هذا يف بنية مستعدة لإلبداع.

يشتق من اللغة الالتينية  (Adolescence)ومصطلح مراهقة يف اللغة األجنبية 
(Adolescentia)  الرشد والفعل معناه "كرب" واملراهقة هي املرحلة اليت ينتقل فيما الكائن من الطفولة إىل
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  ، أي أن املراهقة هي االنتقال من اإلتكالية إىل مرحلة االعتماد على الذات.(Littré)حبسب معجم 
أما يف اللغة العربية فاملراهقة تعين االقتراب أو الدنو، فحني تقول راهق الغالم فهو مراهق، أي 

  أنه قارب اإلحتالم، واحللم هو قدرة املراهق على اإلجناب.
الواقعية بني البلوغ  ، ترمجة يوسف ميخائيل: أا: " فترة احلياةM. Lawlل الول تعريف مكدوجا - 

سنة "، وتتميز بتغريات جسمية ونفسية  19سنوات و 9والنضج وأا تقع بالتقريب فيما بني سن 
ملحوظة، وأا يف اتمعات املتحضرة حماطة بكثري من االضطرابات واألزمات.(العيسوي 

  )63: ص2000،
تعرف املراهقة بأا مرحلة منو ما بني البلوغ اجلنسي واكتمال الشباب تكتنفها أزمات من جهة عن و - 

التغيريات الفسيولوجية املؤدية على النضج اجلنسي ومن جهة أخرى عن الضغوط االجتماعية يف 
  )135: ص1999احلضارات املتطورة.(أمحد ،

النمو اليت مير ا اإلنسان، ونظرا ألمهيتها وتعقيـدها،   تعترب املراهقة من أهم مراحل مراحل املراهقة: - 
  قسمها املدرسون  إىل ثالث مراحل فرعية هي:

  سنة وفيها يكون التعليم أساسي. 14 - 13من  املراهقة املبكرة: - أ
  سنة واملراهق فيها يكون يف التعليم الثانوي. 17 - 16 - 15وتنحصر بني املراهقة الوسطى:  - ب
سنة وتقابـل   21- 20- 19 - 18وتتضمن السنوات األخرية ملرحلة املراهقة وهي تأخرة: املراهقة امل - ج

  هذه الفترة املرحلة التعليمية اجلامعية.
 :العنف . 2.2

 االجتماعية العلوم وتعرفه. ممتلكام أو اآلخر أو باآلخرين األذى إحلاق يستهدف سلوك هو
 فردها إدارة على التأثري شأنه من بالقانون مشروع غري استخداما القوة أو الضبط استخدام: " أنه على
 على تنطوي قد شديدة انفعالية بصفة سلوكية، تتميز استجابة هو العنف أن جند التعريف هذا ومن

 البدين األذى إحلاق إىل يسعى للعدوان املتطورة الصفة ميثل العنف أن البصرية، مبعىن مستوى يف اخنفاض
   )245:ص2005" ( العيسوي، الذات أو خريناآل النفسي، حنو أو املادي

   : اإلرشاد األسري . 3.2
هو عملية مساعدة مدروسة يقدمها مرشد أسري متخصص يف استخدام أسس اإلرشاد 
وتقنياته ملساعدة األفراد واألسر يف شكل انفرادي أو مجاعي، حلل املشكالت وحتقيق االستقرار والتوافق 

  )17، ص 2008والتكيف األسري (الربيثن، 
ويعرف عادل األشول اإلرشاد النفسي األسري بأنه مساعدة أفراد األسرة (الوالدين واألوالد) 
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فرادى أو مجاعة على فهم احلياة األسرية ومسؤولياا وتكوين وجهة نظر إجيابية وتعلم حتقيق األهداف 
  ية.الذاتية واألسرية لتحقيق االستقرار والتوافق األسري، وحل املشكالت األسر

ويرى حامد عبد السالم زهران بأن اإلرشاد األسري هو عملية مساعدة أفراد األسرة 
(الوالدين واألوالد وحىت األقارب) فرادى ومجاعات، على فهم احلياة األسرية ومسؤولياا لتحقيق 

  ).16، ص 2008االستقرار األسري وحل املشكالت األسرية (خضر، 
يق العمل اإلرشادي مبساعدة أفراد األسرة على فهم إمكانيام هو عملية يقوم ا املرشد أو فر

وتنمية عالقام االجتماعية واستبصار احللول السليمة ملشكالم، لتحقيق االستقرار األسري والتوافق 
  النفسي والصحة النفسية للفرد واألسرة واتمع .

  : التربية اإلعالمية . 4.2
دة، ذات مضمون متشابه، ورؤية واحدة إمجاالً، ولذلك للتربية اإلعالمية تعريفات متعد

سنختار أفضل هذه التعريفات وأكثرها مشوالً، وهو تعريف التربية اإلعالمية حسب توصيات مؤمتر فيينا 
م، الذي عقد حتت رعاية منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم ( اليونسكو )، وشارك 1999عام 
 بلداً حول العامل، حيث مت تعريف التربية اإلعالمية مبا يأيت:  33خبرياً من  41فيه 

ختتص يف التعامل مع كل وسائل اإلعالم االتصايل، وتشمل الكلمات،  التربية اإلعالمية
أي نوع من أنواع  والرسوم املطبوعة، والصوت، والصور الساكنة واملتحركة، اليت يتم تقدميها عن طريق

  التقنيات.
راد اتمع من الوصول إىل فهم لوسائل اإلعالم االتصالية اليت تستخدم يف متكّن أف كما 

جمتمعهم، والطريقة اليت تعمل ا هذه الوسائل، ومن مث متكّنهم من اكتساب املهارات يف استخدام 
  وسائل اإلعالم للتفاهم مع اآلخرين. 

  تضمن تعلم أفراد اتمع لآليت: و
عالمية، وأهدافها السياسية واالجتماعية والتجارية والثقافية، التعرف على مصادر النصوص اإل• 

  وكذلك السياق اليت وردت فيه. 
  التحليل وتكوين اآلراء االنتقادية حول املواد اإلعالمية، وإنتاج اإلعالم اخلاص م.• 
  فهم وتفسري الرسائل والقيم اليت تقدم من خالل اإلعالم. • 
  طالبة بالوصول إليه، دف التلقي أو اإلنتاج. الوصول إىل اإلعالم، أو امل• 
اختيار وسائل اإلعالم املناسبة اليت متكن الشباب الصغار من توصيل رسائلهم اإلعالمية أو قصصهم، • 

  (الشميمري، موقع أنترنيت )ومتكينهم من الوصول إىل اجلمهور املستهدف.
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الفرد من وسائل االعالم عن طريق يكتسبها  التربية اإلعالمية هى املبادئ واألحكام الىتو
االعالمى، وتعريفهم باالسلوب الصحيح للتعامل مع هذه  حتصني اجلماهري ىف مواجهة االنفالت

  .الوسائل

والقدرة  ) إىل أن التربية اإلعالمية تشمل القدرة على الوصول إىل املعلومات1998ويشري هوبس ( - 
  .على حتليل الرسائل وتقوميها وإيصاهلا

الطالب كيفية تقومي الصور اإلعالمية اليت حتيط م فإننا نزودهم  ) أنه بتعليم1999ى ماك برين (وير - 
  .خيارات مسؤولة عما يسمعونه ويرونه بالوسائل الختاذ

مجيع وسائل اإلعالم االتصايل اليت تقدمها تقنيات  ) بأا: التعامل مع1999وعرفها مؤمتر فيينا ( - 
ختلفة، ومتكني األفراد من فهم الرسائل اإلعالمية، وإنتاجها واختيار املعلومات واالتصال امل

  .للتعبري عن رسائلهم اخلاصة الوسائل املناسبة
تشتمل على التفكري الناقد الذي ميكن املتلقي من  ) إىل أن التربية اإلعالمية2001ونوه سلفربالت ( - 

  .اإلعالمي بناء أحكام مستقلة عن احملتوى
مصادر احملتوى اإلعالمي  ) بأا: التعرف على2002التربية اإلعالمية للشباب ( وعرفها مؤمتر - 

الذي يرد فيه، ويشمل ذلك التحليل  وأهدافه السياسية واالجتماعية والتجارية والثقافية والسياق
  .الرسائل اإلعالمية والقيم اليت حتتويها النقدي للمواد اإلعالمية وإنتاج هذه املواد وتفسري

اإلعالمية بأا تكوين القدرة على قراءة االتصال وحتليله  ) التربية2007رف ماك دورمت (ويع - 
اإلعالمي ال يقتصر على جانب التلقي والنقد فقط بل جيب أن يتعدى  وتقوميه وإنتاجه، فالوعي

  (شبكة أمني اإلعالمية )..الواعية واهلادفة إلنتاج احملتوى اإلعالمي ذلك إىل املشاركة
  ر اإلرشاد األسري يف التخفيف من السلوك العنيف  لدى املراهق :دو . 1

لقد تضافرت جمموعة من األسباب والعوامل اليت ولدت احلاجة إىل خدمات اإلرشاد األسري 
كخدمة أساسية من شاا أن تقضي على العديد من املشكالت واآلفات، ومن بني العوامل اليت أدت 

كر على سبيل املثال ال احلصر: سوء أمناط التنشئة االجتماعية، أساليب إىل ظهور احلاجة إىل اخلدمة نذ
الرعاية الوالدية غري السوية، اضطراب العالقات األسرية بني الوالدين وبني الوالدين واألبناء باإلضافة إىل 

  الضغوط والعوائق املختلفة، مشكالت املرأة العاملة وغري العاملة، التفكك األسري، اإلدمان...
وتعترب أساليب التنشئة االجتماعية واألسرية من أهم األسباب اليت أدت ظهور اإلرشاد 
األسري هذه األسباب اليت إذا اتسمت بالتسلط أو اإلمهال أو احلماية الزائدة أو التذبذب من شأا أن 

اد األسري تنتج شخصية غري متزنة وغري متوافقة تتجه حنو اجلنوح أو املرض أو االحنراف لذلك فاإلرش
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  يساعد األسر من خالل التبصري باألساليب السوية والبعد عن تلك األساليب غري السوية.

كما أن اضطراب العالقة بني الزوجني فهو سيؤثر حتما على احلياة النفسية للزوجني واألبناء 
قيقة أن هلذا الغرض جاءت اإلرشاد الزواجي وإرشاد األبناء لتحسني العالقة بني هذه األطراف واحل

طبيعة العصر احلايل الذي يتميز بالقلق والضغوط جيعل األسرة بكل أعضائها تعيش حالة من التوتر 
للعالئقيت. فأصبحت الضغوط األسرية جزءا ال يتجزأ من الضغوط اتمعية، ومصادر الضغوط األسرية 

أو بعوائق نفسية أو مادية  متعددة، إذا قد ترتبط بالضغوط اجلسمية مبرض أو إعاقة أحد أفراد األسرة،
  اقتصادية أو اجتماعية.

  وفيما يلي تقدمي منوذج إلحدى طرق اإلرشاد األسري :

  :داخل األسرة  اجللسات الفردية مع األطراف . 1
  إرشاد األطراف حول املرحلة النمائية (املراهقة):

  ، الفيزيولوجية.......اخل.جلسميةاخلصائص النفسية، االجتماعية، ا حول *
  * عرض أشرطة فيديو حول التغريات اليت تطرأ على املراهقة.

  الجتاهات اآلخرين حوله.و * مناقشة كيفية تصور املراهق للحياة اليت يعيشها عموما
  أفراد األسرة أثناء التعامل مع املراهقني.و * عرض أهم األخطاء اليت ميكن أن يقع فيها األولياء

  التحاور معه.و عل مع املراهق* شرح أهم الطرق ادية يف التفا
  اجللسات الفردية مع املراهق: . 2

  * توضيح طبيعة التغريات اليت متر ا كل مراهقة يف هذه املرحلة.
  عيش فيه خاصة األسرة.ياجتاهه حنو العامل الذي و * مناقشة اجتاه املراهق حنو ذاته

  راها املراهق سلبية يف أسرته.ي* مناقشة النقاط اليت 
  راها املراهق إجيابية يف أسرته.  يقشة النقاط اليت * منا

  عامل ا املراهق داخل األسرة.يرغب أن ي* مناقشة الطريقة اليت 
  االجتماعية......اخل للمراهق.و * مناقشة احلاجات النفسية

  * مناقشة طموحات املراهق.
  :اجللسات اجلماعية بني األطراف: (جلسات املواجهة) . 3
  

  ذلك من خالل اخلطوات التالية:و عرض املشكلة يف وجود كل األطرافالهلا خويتم 
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  مناقشة أهم تصورات األب عن سلوكيات املراهق بصورة مفصلة. - 
  إعطاء حق الرد للمراهق. - 
  .املراهقحول سلوكيات  طرف آخرمناقشة تصورات  - 
  إعطاء حق الرد للمراهق. - 
  .املراهقوكيات مناقشة تصورات األم حول سل - 
  إعطاء حق الرد للمراهق. - 
  تدخل األخصائي لتوجيه النقاش يكون من حني آلخر. - 

  دور التربية اإلعالمية  يف التخفيف من السلوك العنيف  لدى املراهق : . 1
اإلعالم  تثقيف اجلمهور بوسائلب ما يتعلق منهافتتنوع القضايا اليت تعىن ا التربية اإلعالمية 

اآلخرين، واستيعاب مقتضيات  ا وأهدافها، وتعريفه بسبل فهم األمور وتقديرها، وسبل التعايش معوأنواعه
ت اليت تعينهم على املواجهة االعصر احلديث، وآليات التفاعل االجيايب مع العوملة، ومتكني الشباب من املهار

 مبساعدة اجلمهور على ا يتعلقومنها ماخل، …االنعزال والرفض أو التربير بدال من اخلوف واالستسالم أو
والثقافية واالجتماعية  فهم حقوقه وواجباته، ومواجهة الشائعات والتضليل، ومعاجلة املشكالت النفسية

التكنولوجية، عالوة على التوترات اليت تنشأ بفعل  اليت يعاين منها اتمع كمشكلة األمية احلضارية، واألمية
  .، والتحيزية واالستغراق يف احمللية وغريهااالتصال مع اآلخرين، وعدم األلفة

اجلمهور مهارات النقد والتقومي والتحليل وحل  وللتربية اإلعالمية دور مهم يف إكساب
املتغريات، ومهارات احلديث والقراءة والكتابة، واملهارات االجتماعية  املشكالت والربط بني األشياء وبني

  .لفعالتساعدهم على االتصال ا والثقافية اليت

  األب

 املراهق  آخر  طرف

  األم  األخصائي
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 تستمر معه إىل مراحل منوه األحرى،و والتربية اإلعالمية تبدأ مع الطفل يف مراحله األوىل
لتحقيق ذلك ال بد من تظافر جهود األسرة بالدرجة األوىل واملدرسة بالدرجة الثانية ليتعدى األمر بعد و

عالمية بكل أبعادها من خالل ذلك إىل وسائل اإلعالم اليت ينبغي عليها جتسيد وتعميق مفهوم التربية اإل
  التمحيص والتدقيق يف نوهية الربامج اإلعالمية املقدمة بالصورة أو بالكلمة .

واجلدير بالذكر أن العديد من الدول يف العامل مبا فيها بعض الدول العربية تضع ضمن براجمها 
لبنانية تقوم بتدريس الطالب لجمهورية الالدراسية حصة بإسم التربية اإلعالمية كما هو احلال بالنسبة ل

مخس حصص بعنوان ( التربية اإلعالمية ) ضمن مادة التربية الوطنية والتنشئة االجتماعية يف الصف 
األول املتوسط، كما تقدم لطالب الصف الثالث الثانوي أربع حصص ضمن املادة نفسها بعنوان ( 

 اإلعالم والرأي العام ).

 :مميزات التربية اإلعالمية 
  تعزيز الدافعية للتعلم: . 1

تتمتع التربية اإلعالمية خبصائص تعزز الدافعية للتعلم، وذلك بسبب خصوصية موضوعها 
وجماهلا، فهي تبحث يف شيء حمسوس يتصل مباشرة حبياة املتعلم اليومية، فيكون أدعى إلثارة انتباهه 

  وحتفيزه الكتشاف هذا اال ومعرفة أسراره. 
  ل واحلاجة إليه: . واقعية هذا اا2

إن التعامل مع اإلعالم يستغرق جزءاً كبرياً من حياة اإلنسان يف العامل املعاصر، ويرافقه طوال 
حياته، وهذا يثري لدى املتعلم الشعور بأمهية امتالكه ملهارة التعامل مع اإلعالم من خالل التربية 

  اإلعالمية.
  . وضوح نتائج التعلم: 3

شكل بارز على شخصية املتعلم يف احلياة اليومية تزيد الدافعية وبذل إن وضوح نتائج التعلم ب
اجلهد، ألن الوعي اإلعالمي ميكن بسهولة أن يالحظ على شخصية اإلنسان يف احلياة اليومية، خبالف 

  قدرته على حل أعقد مسائل الرياضيات على سبيل املثال. 
  مهارات التفكري العليا: . 4

اعد املتعلم على اكتساب مهارات التفكري العليا، أو على األقل إحساسه وشعوره إن التربية اإلعالمية تس
  بأمهيتها، ألن اإلعالم جمال خصب جداً لتفعيل مهارات التفكري، وهو يستدعي تعلم املهارات اآلتية: 

 مهارة التفكري الناقد:  . أ
  وهي مهارة أساسية يف التربية اإلعالمية. 



 2011ديسمرب،  08  - 07،   2جامعة اجلزائر،   خمرب الوقاية واألرغنوميا   ،04العدد:  دور التربية يف احلد من ظاهرة العنف،حول  الوطينفعاليات امللتقى  

  222

 اعي:. مهارة التفكري اإلبد ب
  وهي ترتبط بشكل وثيق بأحد خمرجات التربية اإلعالمية، وهو إنتاج املضامني اإلعالمية.

 مهارة اختاذ القـرار:  . ج 
  وهي ترتبط بأحد خمرجات التربية اإلعالمية، وهو اختاذ قرار التعرض االنتقائي وحسن االختيار. 

 مهارة حل املشكالت: -  د
ام، ألا تعاين من مشكالت عديدة على مستوى العامل، ومنهج وهي ترتبط بصناعة اإلعالم بشكل ع

التربية اإلعالمية يوفر حاالت واقعية لتكون ميداناً الستخدام مهارة حل املشكالت، باإلضافة إىل 
  مشكالت التعامل مع اإلعالم داخل األسرة.

  تعزيز الثقة بالنفس والروح اإلجيابية:  .5
تعلم صورة شاملة عن البيئة اإلعالمية، وتكشف له الكثري من أسرار صناعة إن التربية اإلعالمية تقدم للم

اإلعالم طبقاً ملباديء التربية اإلعالمية، وتساعد على متكني املتعلم من استخدام أدوات ومهارات التعامل مع 
  إجيايب. اإلعالم، وهذا بدوره يؤدي إىل تعزيز ثقة املتعلم، وامتالكه الروح اإلجيابية للقيام بسلوك 

  التعلم الذايت والتعلم مدى احلياة:  .6
إن التربية اإلعالمية تضع البذرة األساسية، واخلطوة األوىل اليت تتيح للمتعلم مواصلة التعلم يف 

  هذا اال بصفة ذاتية، ضمن منهجيات التعلم الذايت، والتعلم مدى احلياة.
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