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prävention@home  
Ein digitaler Elternabend in einfacher Sprache. 
 
 

  تقدم أمسية اآلباء الرقمية نصائح لآلباء واألطفال حول الهواتف المحمولة
  

في كثير من األحيان نسمع كلمة "اإلدمان على وسائل التواصل االجتماعي" نسمعها في األخبار أو 
 ."عندما يقول أحدهم "أنت مدمن على هاتفك الخلوي

  
ً  على اشخاص أو  هذا يخيف الوالدين. ال نريد أن يكون اطفالنا مدمنين. ال يهم ما إذا كان ادمانا

 .المخدرات أو الهواتف المحمولة
  

لحماية األطفال، علينا أن نفهم، "ما الذي تعنيه كلمة" االعتماد على وسائل التواصل االجتماعي 
 ""بالضبط؟

  
 متى تستخدم هاتفك الخلوي كثيًرا فقط أو تشاهد الكثير من نتفلكس ومتى تكون مدمناً؟

  
أهم شيء في البداية: ال يمكن تشخيص االعتماد أو اإلدمان إال من قبل الطبيب. إذا رأيت شيئًا غير 

ً  كعائلة. بعد ذلك، بصفتك أحد الوالدين، يمكنك التحدث إلى الطبيب. مع أو  عادي في طفلك، فتحدثوا معا
 .بدون الطفل. يمكن للطبيب المساعدة

  
عندما يتحدث الناس عن إدمان وسائل التواصل االجتماعي، فإنهم ال يقصدون فقط قضاء الوقت على 

 .هواتفهم المحمولة
  

 (tablet) المقصود بهذا هو الوقت الذي يقضيه الشخص على الهاتف الخلوي والجهاز اللوحي
 والكمبيوتر ووحدة التحكم في األلعاب. ما هي مدة وكم مرة يستخدم طفلك األجهزة؟

 
 :هناك ثالث عالمات يجب البحث عنها

  
  .أول عالمة ملحوظة هي ضبط النفس

هل يتحكم الطفل في مدة تشغيله أو مشاهدة مقاطع الفيديو - ومتى يتوقف؟ هل يقوم بانتهاك القوانين 
  المفروضة عليه لكي يتمكن من اللعب أو البث لفترة أطول وأكثر؟

 .ربما لم يعد طفلك قادًرا على التحكم في األمر بنفسه. إنه يشعر وكأنه ملزم بها
  

  .العالمة الثانية الملحوظة هي أنه ال يوجد شيء آخر مهم لطفلك
الواجبات المنزلية، المساعدة في المنزل، اللعب في الخارج، الهوايات ليست بنفس أهمية اللعب على 

 .الهاتف الخلوي أو اللعب على وحدة التحكم
  

العالمة الثالثة هي أن العواقب السيئة ال تهم. الدرجات السيئة أو عندما ال يتواصل مع األصدقاء كل 
هذه االشياء ليست بنفس أهمية ممارسة لعبة على الهاتف الخلوي. ال يهم إذا كان الوالدان يوبخانه وأن 

 .الحالة المزاجية والجو العام دائًما يكون سيء في المنزل
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إذا رأيت أيًا من هذه العالمات على طفلك، فراقب تصرفات طفلك لأليام القليلة المقبلة. تحدث إلى 

 .طفلك وحاولوا القيام بأشياء بدون أجهزة رقمية مع بعض
  

يقول األطباء اآلن أنه يجب رؤية العديد من العالمات الواضحة لفترة زمنية أطول من أجل التحدث 
عن "االدمان". لذلك من المهم أن تتحقق مما يفعله طفلك، ليس فقط هذا األسبوع أو هذا الشهر وانما 

 .ً◌دائما
 

 .لدي بعض النصائح لمنع إدمان االطفال والشباب على وسائل التواصل االجتماعي
  

 :نصيحتي األولى
ضع قواعد واضحة في المنزل. وتأكد أيًضا انه يتم االلتزام بالقواعد. حدد األوقات التي يمكن لطفلك 

 .استخدام األجهزة الرقمية فيها. هذا مهم بشكل خاص لأللعاب والمسلسالت
  

 :نصيحتي الثانية
اكتشف ما يلعبه طفلك وما يشاهده. اسأل نفسك: "هل يمكن لطفلي أن يلعب هذا؟" "هل هذا مناسب 

 "ألعمارهم؟
  

 :نصيحتي الثالثة
راقب الحالة المزاجية لطفلك بعد اللعب على األجهزة الرقمية. وما هو مزاجهم عندما ال يُسمح لهم بأخذ 

 .الجهاز
  

 :نصيحتي الرابعة
 .تحدث إلى أطفالك واستمر في السؤال عما يفعله طفلك على المنصات 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 األجهزة االلكترونية. لذلك تحدث مع طفلك وجها

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

 .الخاص بي بإمكانك زيارة الموقع ورؤية المزيد حول هذا الموضوع
 

 :يتوفر المزيد من المعلومات أيًضا على
 https://www.fv-medienabhaengigkeit.de/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


