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من املهم معرفة ما ييل

الوسائط الرقمية موجودة يف كل مكان يف عاملنا املعارص – وهي متوفرة أيًضا 
لألطفال. يشاهد األطفال كيف يتواصل األشخاص البالغني من حولهم عرب اإلنرتنت 

و كيف يحصلون عىل املعلومات وكيف يستخدمون الوسائط الرقمية بغرض التسلية. 
كام أن األطفال يستهلكون املحتويات الرقمية بأنفسهم عرب اإلنرتنت، سواء كان ذلك 

يف أوقات فراغهم أو يف املدرسة. لذلك يطرح أولياء األمور عىل أنفسهم الكثري من 
األسئلة حول كيفية التعامل مع وسائل اإلعالم.

هنا يشء واحد مؤكد: ليك يتعلم األطفال كيفية استخدام الوسائط الرقمية بأمان 
ومسؤولية، سيحتاجون إىل املرافقة والدعم - وسيحتاجون أيًضا إىل فرصة اكتساب 
الخربات بأنفسهم ليك يخوضوا تجاربهم يف بيئة محمية. األطفال هم برش، ومنوهم 

العقيل يختلف باختالف الشخص، لذا فإن وضع القواعد والقيود املجردة التي 
تستند فقط عىل العمر غالبا ما تكون غري فعالة. ومع ذلك، توجد هناك مؤرشات 
ميكن من خاللها للوالدين وملقدمي الرعاية اتباعها والتقيد بها يف الحياة اليومية.

من خالل توصياتنا، نود أن نشجعكم عىل التعامل من مسألة استخدام الوسائط 
اإلعالمية بطريقة إيجابية ومبتكرة، الكتشاف املحتوى سويا مع األطفال، وتجربة 

وظائف األجهزة والتصميم الواعي لكيفية استخدام الوسائط الرقمية.
ً



توصيات

مرافقة األطفال عند استخدامهم لإلنرتنت.
ًرصا ومخاطر يف آن واحد. ساعدوا األطفال يف العثور عىل طريقهم  تُوفر اإلنرتنت ف

عرب اإلنرتنت وقوموا مبرافقتهم والتحدث معهم عن تجاربهم.

قوموا بتحديد وتنظيم أوقات مشاهدة الشاشة. 
حددوا قدر اإلمكان سويا مع الطفل مقدار الوقت الذي يسمح له بقضاءه أمام 

الشاشات يوميا أو أسبوعيا )عىل سبيل املثال، حلقة واحدة من املسلسل أو جولة 
واحدة من اللعبة(. ضعوا حدودا واضحة ألطفالكم وتأكدوا من التزامهم بها. 

يجب أن تحددوا منذ البداية عواقب عدم اإللتزام باالتفاقيات املربومة.

ُ ً

ً ً
ً

انتبهوا إىل التصنيفات العمرية.
راقبوا التصنيفات العمرية لألفالم )FSK( واأللعاب )USK ,PEGI( وفكروا أيضا فيام 

إذا كانت املحتويات مناسبة للطفل.
ً

وسائل اإلعالم ال تحل محل رعاية األطفال.
ال ينبغي استخدام الوسائط الرقمية بغرض تهدئة األطفال أو لتشتيت انتباههم. 

هي تساهم يف تهدئتهم فقط من الناحية الجسدية، بينام تقوم عقولهم 
مبعالجة محتويات هذه الوسائط الرقمية. حاولوا ارشاك االطفال يف املهام 

اليومية قدر اإلمكان.

انتبهوا إىل أهمية تخصيص أوقات فراغ متوازنة.
يجب أال يقترص تعامل األطفال عىل استخدام الوسائط الرقمية فحسب، بل يجب 

عليهم أيًضا املشاركة يف األنشطة الرتفيهية األخرى، عىل سبيل املثال مامرسة 
الرياضة يف الهواء الطلق أو مامرسة الرياضة أو االلتقاء بأقرانهم. استخدام وسائط 

ًالشاشة قبل الذهاب للرسير يجعل من النوم صعبا.

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.

ً



تنطبق قواعد االستخدام املحرتم أيًضا عىل شبكة اإلنرتنت.
شجعوا أطفالكم عىل الترصف باحرتام عند إرسال التعليقات والرسائل. إذا شعر 

طفل 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.

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.

ً

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.

تعزيز القدرة عىل التفكري النقدي.
ناقشو ا مع الطفل موضوع األخبار املزيفة وكيفية التعرف عليها. ارشحوا للطفل 

كيفية عمل اإلعالنات وعزز قدرته عىل التمييز بني اإلعالنات وبني املحتويات 
األخرى عىل التلفزيون أو يوتيوب.

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. ينبغي عىل األطفال عدم 

مشاركة بياناتهم الشخصية مع اآلخرين من دون إعالمكم بذلك أوالً. ينبغي أن يتم 
التعرف عىل املعارف عرب اإلنرتنت فقط عندما يكون الطفل برفقة شخص بالغ.

املناقشات املفتوحة أكرث أهمية من برامج التصفية.
تحدثوا إىل الطفل حول املحتوى املهيج/املزعج بطريقة تتناسب مع عمره. حاولوا 

قدر اإلمكان عدم وضع أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر / أجهزة الكمبيوتر 
املحمولة واألجهزة اللوحية يف غرفة الطفل. يعترب برنامج التصفية مفيدا، ولكنه ال 

يضمن الحامية الكاملة.
ً



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 الذين يقدمون الرعاية لألطفال من 6 إىل 
13 عاما )سن املدرسة االبتدائية(. توجد أيضا نرشتان إضافيتان، أحدهام يحتوي 

 عىل توصيات موجهة لألطفال الذين تقل أعامرهم عن سن 7 سنوات 
)سن ماقبل الدخول إىل املدرسة اإلبتدائية( واآلخرى موجهة للوالدين وملقدمي 

الرعاية لألوالد املراهقني )من سن 12 حتى سن 18 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:  

ً

 www.youthandmedia.ch/recommendations

مزيد من املعلومات
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