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من املهم معرفة ما ييل

الوسائط الرقمية موجودة يف كل مكان يف عاملنا املعارص – وهي متوفرة أيًضا
لألطفال .حتى أصغر األطفال ميكنه رؤية كيفية استخدام البالغني للهاتف الذيك،
وكيف يجلس األشقاء األكرب سناً عىل أجهزة الكمبيوتر املحمولة الخاصة بهم أو
عندما يشاهدون التلفزيون .مثلها كمثل كل األشياء الجديدةُ ،تثري الوسائط الرقمية
فضول األطفال أيًضا .كيف ينبغي عىل الوالدين التعامل مع هذا الواقع؟
منطقيا وال
بعيدا عن الوسائط الرقمية ليس
هنا يشء واحد مؤكد :إن إبقاء األطفال ً
ً
واقعيا .بدالً من ذلك ،ينبغي عليكم أن تعلموا أطفالكم كيفية اإلستخدام املسؤول
ً
للوسائط الرقمية ،واختيار املحتوى املناسب للفئة العمرية املناسبة ومرافقة األطفال
أثناء استهالكهم للوسائط .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 مع مسألة استخدام الوسائط
بطريقة إيجابية ومبتكرة ،الكتشاف املحتوى سوياً مع األطفال ،وتجربة وظائف
األجهزة والتصميم الواعي لكيفية استخدام الوسائط الرقمية.

توصيات

رافقوا األطفال عند استخدامهم لوسائل اإلعالم.

البد للوالدين وملقدمي الرعاية اآلخرين من مرافقة األطفال أثناء استهالكهم
ملحتويات العامل الرقمي .الحظوا وراقبوا كيف يؤثر استخدام الوسائط الرقمية
عىل األطفال وكيف يتفاعلون معها (عىل سبيل املثال عند اظهارهم مشاعر
الخوف أو الفرح) .تحدثوا معهم حول ذلك.
انتبهوا إىل أهمية أن تكونوا قدوة حسنة ألطفالكم.

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

كونوا عىل دراية بكيفية استخدام الوسائط الرقمية.

يحتاج األطفال الصغار يف املقام األول إىل انتباهكم ،وكذلك يحتاجون أيًضا إىل
الحركة ومامرسة الرياضة واالستكشاف الحر .ميكن استكامل هذه التجارب عرب
االستخدام ُ
املصاحب للوسائط الرقمية .استخدام وسائط الشاشة قبل الذهاب
للرسير يجعل من النوم صعبا ً.

قوموا بتحديد وتنظيم أوقات مشاهدة الشاشة.

أنتم من يحدد مقدار الوقت الذي يقضيه الطفل أمام الشاشة كل يوم .كل طفل

مختلف ،انتبهوا للتأثري الفردي للوسائط الرقمية عىل طفلكم ومدى اهتاممه بها.

حدودا واضحة وتأكدوا من التزام طفلكم بها.
ضعوا
ً

انتبهوا إىل التصنيفات العمرية.

راقبوا التصنيفات العمرية لألفالم ( )FSKواأللعاب ( )USK ,PEGIوفكروا أيضاً فيام
إذا كانت املحتويات مناسبة للطفل.
وسائل اإلعالم ال تحل محل رعاية األطفال.

ال ينبغي استخدام الوسائط الرقمية بغرض تهدئة األطفال أو لتشتيت انتباههم .إن
الوسائط الرقمية ت ُهدىء األطفال فقط من الناحية الجسدية ،بينام يجب معالجة
عقليا .حاولوا ارشاك االطفال يف املهام اليومية قدر اإلمكان.
املحتوى اإلعالمي ً
املناقشات املفتوحة أكرث أهمية من برامج التصفية.

تحدثوا إىل الطفل حول املحتوى املهيج/املزعج بطريقة تتناسب مع عمره .ال تضعوا
التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر/أجهزة الكمبيوتر املحمولة واألجهزة اللوحية يف غرفة
ً
مفيدا ،ولكنه ال يضمن الحامية الكاملة.
األطفال .يعترب برنامج التصفية
كن حذراً لدى وضع البيانات والصور الخاصة عىل الشبكة العنكبوتية.

كن حذ ًرا بشأن الصور واملعلومات الشخصية الخاصة بطفلكم مثل االسم
ً
وخاصة عىل وسائل التواصل االجتامعي .ال يجب
والعنوان والعمر عىل اإلنرتنت
أن تظهر وجوه األطفال يف الصور املنشورة عىل اإلنرتنت.
تعزيز القدرة عىل فهم وسائط اإلعالم.

ارشحوا للطفل كيفية عمل اإلعالنات وعلموهم كيفية التفريق بني اإلعالنات
وبني املحتويات األخرى عىل التلفزيون او عىل يوتيوب.
شجعوا أطفالكم عىل االستخدام اإليجايب واإلبداعي لوسائل اإلعالم.

شجعوا اطفالكم عىل االستخدام اإلبداعي للصور الرقمية ومقاطع الفيديو
جدا تتيح ألطفالكم
واملوسيقى .توجد هناك ألعاب ومقاطع فيديو جيدة ً
خوض تجارب ترفيهية ممتعة .تقدم اإلنرتنت أيًضا مجموعة كبرية من
املحتويات التعليمية.

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 الذين تقل
أعامرهم عن  7سنوات (سن ما قبل الدخول إىل املدرسة) .توجد أيضاً نرشتان
إضافيتان ،أحدهام يحتوي عىل توصيات موجهة للفئة العمرية من  6إىل
عاما (سن املدرسة االبتدائية) واآلخرى موجهة للوالدين وملقدمي الرعاية
ً 13
لألوالد املراهقني (من سن  12حتى سن  18سنوات) .جميع النرشات متوفرة
مجانا من موقعنا اإللكرتوين.
يف  16لغة .ميكنكم طلبها أو تنزيلها ً
مزيدا من املعلومات والروابط والتفسريات
ستجدون عىل موقعنا اإللكرتوين ً
لجميع التوصيات:
www.youthandmedia.ch/recommendations
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