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من املهم معرفة ما ييل

الوسائط الرقمية موجودة يف كل مكان يف عاملنا املعارص – وهي أيًضا متوفرة بشكل 
خاص لألطفال املراهقني. لقد نشأ األطفال املراهقون وترعرعوا يف أزمنة الهاتف 

الذيك واإلنرتنت وهم يستخدمون امكانياتها بشكل بديهي. بالرغم من ذلك من املهم 
أن يرافق الوالدان ومقدموا الرعاية اآلخرون األطفال املراهقني أثناء استخدامهم 

للوسائط اإلعالمية الرقمية. 
ُ

ال يجب أن ينصب الرتكيز فقط عىل التحدث معهم حول املحتوى، بل يجب أن 
يشمل الحديث أيًضا املخاطر املرتبطة باستخدام اإلنرتنت – بهدف ضامن استخدام 

املراهقني للوسائط الرقمية مبسؤولية وأمان. يجب أن يكونوا قادرين عىل طرح نظرة 
نقدية تجاه املعلومات وتجاه سلوكهم الخاص. 

من خالل توصياتنا، نود أن نشجعكم عىل التعامل مع مسألة استخدام الوسائط 
اإلعالمية الرقمية بطريقة إيجابية ومبتكرة، للبقاء عىل اتصال مع األطفال 

املراهقني، وأخذ تجاربهم وتقييامتهم عىل محمل الجد واالستفادة الواعية من 
الوسائط الرقمية. 



توصيات

انتبهوا إىل أهمية أن تكونوا قدوة حسنة ألطفالكم.

ينبغي عىل الوالدين ومقدمي الرعاية اآلخرين أن يكونوا قدوة حسنة لألطفال 
أثناء تعاملهم مع الوسائط اإلعالمية الرقمية. لذلك ينبغي عليكم أن تنتبهوا إىل 

عاداتكم اليومية يف التعامل مع الوسائط الرقمية.

ً

قوموا بتخصيص أوقات خالية من مشاهدة الشاشة.

األوقات الخالية من الشاشة تناسب األطفال املراهقني اكرث من أوقات الوسائط 
الثابتة. قوموا معا بإبرام اتفاقيات واضحة مع أطفالكم املراهقني وتأكدوا من 

التزامهم بها. يجب أن تحددوا منذ البداية عواقب عدم اإللتزام باالتفاقيات املربومة.
ً

كونوا حذرين يف التعامل مع البيانات الخاصة واملعارف عرب اإلنرتنت.

تحدثوا إىل أطفالكم املراهقني حول أن مشاركة املعلومات الشخصية والصور الخاصة 
بهم وباآلخرين ميكن أن تؤدي إىل مشاكل. يجب عىل املراهقني أن يعقدوا لقاءاتهم 

األوىل مع معارفهم عرب اإلنرتنت فقط يف األماكن املشغولة والعامة. باإلضافة إىل ذلك، 
ُفإنه من املستحسن، أن يخرب األطفال املراهقون ويل أمرهم حول اللقاء املرتقب.

امنحوا أطفالكم املزيد من االستقالل خطوة بخطوة. 

يف حال قام األطفال املراهقون باستخدام الوسائط الرقمية بشكل واع ومسؤول 
فيمكنكم عندها تقليل اإلرشاف عليهم تدريجيا خطوة بخطوة. لكن عليكم أن 

تبقوا مهتمني وحارضين لخوض نقاشات ومحادثات معهم.
ً

انتبهوا إىل أهمية تخصيص أوقات فراغ متوازنة.

يجب أال يقترص تعامل األطفال املراهقني عىل استخدام الوسائط الرقمية فحسب، 
بل يجب عليهم أيًضا املشاركة يف األنشطة الرتفيهية األخرى - عىل سبيل املثال 
الحركة يف الهواء الطلق أو مامرسة الرياضة أو االلتقاء بأقرانهم. ال يجب وضع 
ًورا من خالل استخدام وسائط الشاشة. تحدثوا معهم عن رضورة  حد للملل ف

تجنب االستهالك املفرط غري املربر لوسائط الشاشة. استخدام وسائط الشاشة قبل 
ًالذهاب للرسير يجعل من النوم صعبا.



تعزيز القدرة عىل التفكري النقدي.

ناقشوا معهم موضوع األخبار املزيفة وكيفية التعرف عليها. ناقشوا معهم – من 
خالل استخدام مثال حول ترتيب املنتجات أو العروض اإلعالنية داخل اللعبة – 

الكيفية التي تعمل بها اإلعالنات.

تنطبق قواعد االستخدام املحرتم أيًضا عىل شبكة اإلنرتنت.

شجعوا أطفالكم املراهقني عىل الترصف باحرتام عند إرسال التعليقات والرسائل. 
إذا شعر شخص ما بأنه تعرض للتهجم عرب اإلنرتنت، فيجب أن يؤخذ هذا األمر 

عىل محمل الجد. يف حالة التحرش اإللكرتوين وخطاب الكراهية والتمييز، قد 
يكون من الرضوري الحصول عىل املساعدة من املتخصصني.

انتبهوا إىل التصنيفات العمرية.

.)USK ,PEGI( واأللعاب )FSK( راقبوا التصنيفات العمرية لألفالم

شجعوا أطفالكم عىل االستخدام اإليجايب واإلبداعي لوسائل اإلعالم.

شجعوا اطفالكم عىل االستخدام اإلبداعي للصور الرقمية ومقاطع الفيديو 
واملوسيقى. توجد هناك ألعاب ومقاطع فيديو جيدة جدا تتيح ألطفالكم 

خوض تجارب ترفيهية ممتعة. تقدم اإلنرتنت أيًضا مجموعة كبرية من 
املحتويات التعليمية.

ً

تحدثوا مع أوالدكم عن العنف واملواد اإلباحية. 

العنف الشديد واملواد اإلباحية التي تُصور األطفال هي غري قانونية. تعترب الصور 
املثرية التي يصنعها القارصون من أنفسهم ويشاركونها مع اآلخرين )إرسال 

محتوى جنيس( محتوى إباحي غري قانوين. يعاقب القانون أيًضا عىل جعل املواد 
اإلباحية من أي نوع يف متناول األطفال دون سن 16 عاما.

ُ
ً

انتبهوا إىل مسألة التعامل القانوين مع الصور. 

لكل فرد الحق يف صورته الخاصة. قبل نرش الصور ومقاطع الفيديو أو إرسالها، ال بد 
من الحصول عىل موافقة األشخاص الذين يظهرون عىل الصور أو مقاطع الفيديو. 



مزيد من املعلومات

األطفال ووسائل اإلعالم هام املنصة الوطنية لتعزيز املهارات اإلعالمية. نريد 
أن يتعلم األطفال واملراهقون كيفية التعامل مع الوسائط الرقمية بشكل آمن 

ومسؤول. لذا يسعدنا أن نضع بني أيديكم هذه املعلومات والنصائح والتوصيات 
املوجهة للوالدين وملقدمي الرعاية وكذلك للمعلمني واملتخصصني: 

ُ

 www.youthandmedia.ch

هذه النرشة موجهة إىل الوالدين وإىل مقدمي الرعاية لألطفال املراهقني الذين 
ترتاوح أعامرهم من 12 إىل 18 سنوات. توجد أيضا نرشتان إضافيتان، أحدهام 
يحتوي عىل توصيات موجهة لألطفال الذين تقل أعامرهم عن 7 سنوات )سن 
ما قبل الدخول إىل املدرسة(. واآلخرى تحتوي عىل توصيات موجهة للوالدين 

وملقدمي الرعاية لألطفال )من سن 6 حتى سن 13 سنوات(. جميع النرشات 
متوفرة يف 16 لغة. ميكنكم طلبها أو تنزيلها مجانا من موقعنا اإللكرتوين. 

ُ
ً

ً

ستجدون عىل موقعنا اإللكرتوين مزيدا من املعلومات والروابط والتفسريات 
لجميع التوصيات: 

ً
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املنصة الوطنية لتعزيز املهارات اإلعالمية 
املكتب االتحادي للتأمينات االجتامعية 
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جامعة ZHAW زيوريخ للعلوم التطبيقية 
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