
س صباحا  في مجموعه تضم رفقا الصف السابع  في الوات 6الي   10رساله من الساعه  500
اكيد نقص في مده النوم! -ليس شي نادر  

علي التعليم  فيها عنف  تاثر او التي  استخدام العاب الفديو  وخاصه التي مخصصه لالكبر سننا
 بشكل واضح  وخاصه عندما تلعب وقت النوم.

          يلعبون اللعاب  ال تتفق مع فئه عمرهم.من االطفال  83%

مستشفئ مدمني االلعاب ب  استخدم  اللعاب الكمبيوتر في عمر تالميذ االبتدائيه  حسب عياده 
 بجامعه ماينز له تاثير كبير في االدمان علي االلعاب مستقبال 

خراج الطعام ه  و استصفحات الحصر لها بلغه االلمانيه  تتحث فقط بيجابيه عن النحافه المفرط
ب وغيرها.من المعده بعد االفراط في االكل.وكذلك كثير من صفحات الخبيثه التي تجمل لتعص  

 ٪10تقريبا  النترنت.   متزايد على شبكة  بين الطلب تصاعدت بشكل المضايقات والبلطجه 
 ، فينت كانوا ضحيه المضايقات عبر االنتر ٪ 3.5تقريبا  البلطجة . واصبحت ضحيه تأثرت

عرفون يشباب اللبسهولة جدا .اوسكايب والواتساب وغيرهما يسقطون كضحايا  الفيسبوك
 . حدودهم  إذا لم يتم توعيتهم لهذه الشكليات

دائما تكون تحميل االغاني والبرامج من مواقع بطريقه غير شرعيه تكون عواقبه كبيره ومكلفه و 
هم.على الوالدين دفع الغرامات بما اقترفه ابنائ  

قوم باختراق الكثير من البرامج في التلفون وخاصه على االندروايد تحتوي علي برامج قرصنه ت
ات كلمه العبور والئحه االصدقاء وتحديد االماكن او تحميلك مبالغ كبيره عبر  االشتراك 

 واالتصال باللرقام الساخنه
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 هكذا تحمي طفلك:
  رعام ان غرفهم خاليه من االنترنت والكمبيوت 14شرح لالطفال اقل سننا من ا

 

                 نترنت والمحمول واعييهم البباح في المساء قم باخذ اجهزه اال

 

      مح تلفون مع انترنت يعني الدخول في عالم الكبار  مع اي عمر سوف تس

ليفلك    

 الدخول فيه؟

 

    مثال  .مشاهده تلفاز او انترنت اسبوعيا يجب اكثر حد ساعه لكل سنه عمريه

بثالث  اكثر معدل الحالىسنه يسمح له ساعتين يوميا.في الوقت  14عند عمر 

!!!مرات   

 

       .مشاهده التلفاز او االنترنت اليجب ان ياخذ او ييغئ  على وقت االطفال

 

جهزه. قوم بوضع وقت مع نشاطات رياضيه  وترفيهيه خاليه من شاشات اال  

 
        رافق طفلك بستمرار عندما يكون في عالم االنترنت واكتشفا سويا العالم 

,االفتراضي  
 

ولة .المحم والهواتف طفلك وظائف أجهزة الكمبيوتر والجهزة اللوحية بنفس  مع تعرف 
ب    وأجهزة اللعا  

 
 محدود على ، ولكن حساب مستخدم ذات صالحيات كاملهطفلك حساب مستخدم ال تعمل ل

 جهاز الكمبيوتر
 

ة محمولال اللعب خصوصا مع الجهزة واللعب بدون رقابه وبطالقه  تسمح لها تصفح ال  
 مثل الهواتف الذكية 

 
                 قوم بعمل ضوابط استخدام وتاكد من االتزام بها دون استهانه بها

                                
يحظر المواقع   عام لالنترنت برنامج  14اعمل لالجهزه التي يستخمها  االطفال دون السن 

في االسفل .  يه لالستخدام. البرامج تجدها على الرابطالغير مرغوبه وكذلك تحديد الفتره الزمن  
 

االجراميه       العمال مسائل القانونية والطفلك بانتظام حول المخاطر، وال معلتحدث   
 

ديهم االلتزام بتبنيف العمري وقانون حمايه االطفال وكن حازم ضد "الكل ل

 والكل مسموح لهم"

 

                                    محمولاعمل اتفاق مع طفلك كيفيه استخدام ال

 شاهد في الرابط

 

 
، والمعلومات، منتدىمساعداتمصادر، نصائح، و : 

wwwwww..mmeeddiieenn--ssiicchheerr..ddee  
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هالتربية اإلعالمي نقاط   

لالطفال والشباب حماية وسائل اإلعالمو  

  

!!االبوين يحمون اطفالهم من المخاطر االبوين يحمون اطفالهم من المخاطر    

ايضا في االنترنت ؟ايضا في االنترنت ؟  يفعلوهايفعلوها                      هل 

Fit für die 
Medienerziehung?  

Testen Sie sich! 
 



 اليوجد ابتكار تقني  غير عالم وحياه االطفال والشباب مثل وسائل االعالم التقنيه. 
حدوده شبكه االنترنت تدهش الناس بكثره االمكانيات االيجابيه الغير م  على وجه الخصوص 

  والكتابه والحساب. االعالميه اليوم  اصبحت شي اساسي كلقراءه ختصاصاتواال
الطفال ها والكن لالستخدامات الغير ضروريه  وخاصه االنترنت ليست خطيرة إذا كان أحد يعرف

يوجد العديد من المخاطر والتي تتغيير بلستمرار.    

ء يفتقرون الغالبية العظمى من البا كلما من أي وقت مضى، كبيره  أهمية م ة اليواالعالميالتربية ا
يستطيعون ال ستخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وألعاب أطفالهم بحيثالالمهارات الساسية 

 تجنب االثار الجانبيه لالنترنت.

 

 

 

 

 

من االباء يعتقدون بان استخدام االطفال لوسائل االعالم بدون مشاكل.80%  

عام يقولون الوالدين اليعرفان ما اعمل في االنترنت. 19الى  12االطفال من عمر    

، المطاردة م قد عكسبوا خبرات سيئه في وسائل االنترنتعا 19الى  12االطفال من عمر 
يفة والتحرش الجنسي، والمواد الباحية، تتضمن محتوى جنسيا، وأشرطة الفيديو العن

, وادمان االلعاب ن الشهيةواللعاب، والبلطجة على النترنت، والتطرف، والمواقع فقدا
 الفيديوو فخ االشتراكات المكلفه والبرامج الخبيثه وغيرها.

ارب تجاذا كانت يشرحون البائيهم عن تجاربهم السلبيه في االنترنت.والكن    %58فقط 
من يفصحون عنها الهلهم.%8مخزيه ومحرجه فقط 

  هل تعلم.......

رامج يلعبون.واي ب فون عن هويتهم الشخصيه.ماذا ماذا يشاهد اطفالك في االنترنت .ماذا يكش
 يستخدمون.وماهي المخاطر التي سوف يتعرضون لها.

                     في اي وقت  وكم الفتره ومع من يقضونها في االنترنت.

ترنت االستخدام االن     ماذا سوف تنتج عنه في تطور االطفال والشباب ونجاحهم في المدرسه
رط .الخاطى والمف  

؟غير واعيهلكترونية الم االعالوسائل االلستخدام أي تبعات قانونية ومالية  تهدد اال  

 ما يجب أن تعرفه

بوك كثير من االطفال  بدون معرفه االهل يسجلون في مواقع التواصل االجتماعيه مثل فيس
وواتساب وغيرهما.ويتحدثون عبر الشات ويظهرون العديد من المعلومات الشخصيه 

هم.ور.على سبيل المثال كل واحد من اثنين ينشر صور من اصدقاءه واهله دون معرفتوالص  

ور تكون الخصوصيات والص  بحيث اعدادات الخصوصيه قد تكون غير كافيه او ال يستخدمونها 
 مباحه  للكل او اصدقاء الصدقاء.

ف وكذلك عارغالبيه الشباب وخاصه الفتيات  يعرضون انفسهم بصور  مثيره في البرامج الت
.يسجلون فديوا من دااخل غرفهم للنوم.وغالبا يكتبون اسمهم بلكامل ومعلومات شخصيه   

صور الفتيات، يرسلون  من الشباب وخاصه  %20-15 إرسال محتوى جنسي كمثال كلمه  
عامة، فإن  اصبحتكاشفة أو فيديو عن أنفسهم عبر الهاتف الذكي أو عبر الشبكات الجتماعية! إذا

حاليوجدإمكانية إص ب تكون في كثير من الحيان مثيرة، والضرر هو .عادة كبير والالعواق  

ها فعليك كنت ال تعرفشات وانستقرام و وغيرها كثيرزاذا الشباب يعرفون المسطلحات كسناب
 بلبحث عنها في قوقل!

ودون وقت  الكامل في أي بشكلعالم الكبار يدخلهنترنت عبر الهاتف النقال لطفلك مع وصول اال
   يديو العنيفةقيود. أي شباب تعريض والمحتوى الجنائي مثل الصور الباحية الفاضحة وأشرطة الف

من  %14ثهزعند ضغط على مفتاح االنترنت )في في في ( ينتشر عند كل طلب في برامج المحاد
 بنات( وصل اليهم هذخ االشياء .دائما االطفال والشباب يشاهدون %9بنين و  %19الشباب  ) 

 افالم اباحيه مجانيه في النت.يبحثون في قوقل عن جنس مجانا دون تحديد للعمر.

ساعات في النت. مشاهده االلواح االلكترونيه)تلفون  3الشباب يقضونفي ايام االسبوع  بمعدل  
ساعه .الزياده عند البنين 6:43وللبنين  5:45في ايام الدراسه بمعدل للفتيات  ,كمبوتر وغيرها(

ج اي ام( 2014دقيقه دراسه  48دقيقه والبنات  105االلعاب الفديوه.) بنين  ناتجه عن  

يه وكا ربعهم يقرا كتالميذ االبتدائ  ساعه يوميا العاب الفديو.  2,5سنه يقضون  15الشباب بعمر ال 
اي اس ا   في الدراسات لل بيواحد من االربعه من البنين ال يقراء كتاب.واخفقت هذه الفئه العمريه 

 صدف او مرتبطه ببعضها؟

بات االدمان قبال الشاشات وتردي المستوى التعليمي واضح عندما يهمل الواج االرتباط بين
ين من المدرسيه وعدم التحضير للمتحانات .اليوم هناك اثنين من كل ثالثه معيدين ومتسرب

 %46فقط  يه  هوالتعليم,واحد من ثالثه يصل لمرحله الثانويه .نسبه الذكور بين خريجي الثانو
اسوئ من الفتيات وكان في الثمتنينات متساويه النسب. 0,9بنسبه   

 

 

بي ملموس امتلك وحدة تحكم اللعاب يؤثر وفقا لدراسة أمريكية بعد أربعة أشهر من تأثير سل
يتم كل واضح، إذا لم يتم تنظيم استخدامها بش .على القراءة والكتابة أداء تلميذ المدارس البتدائية

! وتستخدم اجبات المنزلية في نصف الوقت الذي يتعين القيام به على عجل وغير مكتملةالو
غرفه نوم االطفال.أجهزة الشاشات ضعفي عندما تكون متوفرة في ا  

ب.شغال بلقر    الواجبات المنزليه ال تعمل بتركيز عنما يكون كمبيوتر او تلفون   

 


