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prävention@home  
Ein digitaler Elternabend in einfacher Sprache. 
 
 

  تقدم أمسية اآلباء الرقمية نصائح لآلباء واألطفال حول الهواتف المحمولة
  

عندما يلعب األطفال والشباب األلعاب الرقمية -على هواتفهم المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر أو وحدات 
  .التحكم (وحدات االلعاب الشخصية) - فإن هذا يسمى باللعب

اللعب ممتع ويجب أن يلعب األطفال. كما هو الحال مع كل شيء في الحياة، تتعلق األلعاب أيًضا 
  .بالمقدار الذي يتم لعبه وما يتم لعبه. لدي بعض المعلومات لك عن ذلك

 .يمكن أن تكون األلعاب الرقمية مضيعة للوقت
  

تغريك العديد من األلعاب بمكافأة: "إذا لعبت اليوم، تحصل على نقاط إضافية. إذا لعبت مرة أخرى 
  ." غدًا، فستحصل على المزيد من النقاط. إذا لم تلعب يوًما، فسيتم حذف النقاط اإلضافية

  .جاذبية اللعب كل يوم رائعة جدًا. هذا يستغرق الكثير من الوقت لألطفال والشباب
تحاول الشركات التي تصنع األلعاب جعل ألعابها مثيرة للغاية بحيث يفقد األطفال والشباب االحساس 

 .بالوقت
  

المهام ليست سهلة للغاية وليست صعبة للغاية. أنها مناسبة بالضبط للجميع. الالعبون يخسرون أنفسهم 
 .في اللعبة. يبقون معها لفترة طويلة جدًا ويلعبون ويلعبون

  
خالل هذه الفترة، ال يؤدون واجباتهم المدرسية، وال يساعدون في المهام المنزلية، وال يلتقون بأصدقاء 
في الحياة "الواقعية"، وال يمارسون الرياضة، وال يخرجون إلى الهواء الطلق ... عندما تسوء األمور 

 .حقًا وتصبح جدية، فالطفل ال يريد أي شيء آخر سوى اللعب
  

 .ً◌يمكن لأللعاب الرقمية أن تسبب التوتر ايضا
  

ليست النقاط اإلضافية فقط هي التي تغري األطفال والشباب لقضاء الكثير من الوقت في ممارسة 
 .األلعاب كل يوم

  
في كل لعبة تقريبًا توجد اليوم فرصة للدردشة مع األصدقاء. يمكنك أيًضا اللعب معًا في فريق أو ضد 

 .بعضهم البعض
  

 !بالطبع، هذا يجعل اللعبة أكثر متعة

 .وبالطبع فإننا نفعل ما يمتعنا، أكثر من االشياء الغير ممتعة
  

ولكن عندما تقوم بالترتيب للعب مع األصدقاء، يزداد ضغط اللعب أكثر. وربما حتى تكون في منافسة 
 .أكبر مع األصدقاء

  
 .يمكن أن تكون األلعاب الرقمية أيًضا فًخا لألموال
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ً  عندما كنت تريد شراء اي لعبة، تقوم باختيار اللعبة وتدفع المال مرة واحدة، ثم تمتلك اللعبة.  سابقا
ً  تستخدم العديد من األلعاب الرقمية مختلف الحيل. تكلف اللعبة القليل جدًا أو ال تكلف شيئًا في  حاليا

 .البداية
  

يبدأ األطفال والشباب باللعب، ويستمتعون كثيًرا، وبعد ذلك عندما يكونون في منتصف اللعبة، تُتاح لهم 
فرص لمواصلة اللعب. أو يحصلون على اقتراحات لحيل جديدة أو نقاط إضافية داخل اللعبة. وعند 

 .اختيار الالعب لهذه الخيارات تقوم اللعبة بطلب اموال اضافية الجل هذه الحيل او النقاط
  

هذه التكاليف دائًما ما تكون صغيرة، لكن التكاليف الصغيرة تستمر في الظهور ويمكن أن تصل إلى 
 .مبالغ كبيرة

  
 .يفقد األطفال والشباب بسرعة السيطرة على المبلغ الذي أنفقوه بالفعل

  
 .لأللعاب أيًضا جوانب جيدة جدًا

  
األلعاب ليست سيئة دائماً. يتعلم الناس أشياءً  جيدة أثناء اللعب، كان األمر دائًما على هذا النحو. هذا هو 

 .الحال أيًضا مع األلعاب الرقمية
  

على سبيل المثال، في العاب سباق السيارات، يتعلم الطفل ما يحدث عندما تنعطف السيارة بسرعة 
كبيرة. من األفضل أن يكون الطفل قد اختبر شيئًا كهذا في اللعبة قبل ان يجرب هذا الشيء بسيارة 
حقيقية وينعطف بسرعة كبيرة اثناء االستدارة عند الزاوية. هذا مجرد مثال واحد بسيط للعديد من 

 .األشياء الجيدة التي يمكن لألطفال والمراهقين تعلمها من األلعاب
  

 .يتعلم الالعبون أيًضا أن هناك عواقب عندما يفعلون شيئًا ما
  

عندما تفعل شيئًا جيدًا وتحصل على مكافأة على الفور. على سبيل المثال، يحصلون على نقاط أو 
 .يحصلون على جائزة إذا فازوا

  
والعكس صحيح: أنت ال تفعل شيئًا جيدًا فتحصل أيًضا على عواقب. مثالً  يتم خصم النقاط، أوال تفوز، 

 .أو ربما ال تتقدم في اللعبة
  

 .بالنسبة لألطفال الذين هم في فترة التعلم، هذا مهم. تحصل على الفور على نتيجة، وعلى ردود افعال
  

 .دع طفلك يريك األلعاب التي يلعبها
  

العديد من األلعاب عنيفة أو حتى وحشية. انظر إلى األلعاب التي يحب طفلك لعبها، حاول ان تلعب معه 
 "االلعاب التي يلعبها. ثم يمكنك أن تقرر "هل هذا مفيد لطفلي أم يمكن أن يسبب ضرًرا له؟

  
 .ضع قواعد للعب في المنزل

  
ساعد طفلك على التوقف عن لعب األلعاب الرقمية فقط. على سبيل المثال، قم بتحديد الوقت الذي يُسمح 

 .فيه للطفل باللعب خالل اليوم
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في نهاية هذا الفيديو، سأعرض لك بعض المواقع اإللكترونية حيث يمكنك العثور على ألعاب رقمية 
 .جيدة ألطفالك

  
 !أظهر أيًضا لطفلك أنه يستطيع القيام بالكثير من األشياء الممتعة األخرى عدا االلعاب الرقمية

 
 

 .هذه النصائح هي مجرد اقتراحات. يمكنك أن تقرر بنفسك ما يمكنك وما تريد ادخاله في حياتك اليومية
ً  لوجه وعلى  من المهم أن تعرف ما يفعله طفلك على الهاتف الخلوي. لذلك تحدث مع طفلك وجها

 .الهاتف المحمول عن األلعاب الرقمية ومختلف المواضيع اليومية
يوجد المزيد من مقاطع الفيديو حول الموضوعات المتعلقة بالهواتف المحمولة على موقع الويب 

 .الخاص بي بإمكانك زيارة الموقع ورؤية المزيد حول هذا الموضوع
 

 :يمكنك العثور على ألعاب رقمية جيدة لجميع األعمار على المواقع التالية
 

www.spieleratgeber-nrw.de 
www.kindersoftwarepreis.de 
www.spielbar.de 
www.schau-hin.info 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


