
                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 وزارة التربية والتعليم
 اإلدارة التربوّية

 قسم كبار المسؤولين
 الخدمات النفسّية االستشارّية

 اء، األهالي األعز  

ى  دى ل الذي حدث الفراغ   مألت الشاشات  فجميًعا؛ حياتنا  مجرىفي  ر  تغي   إلى وما جرى خالل األشهر األخيرة كوروناي فيروس تفش  لقد أد 

، نحن ابإمكانن، علينا تي يفرضها المراهقونيات ال  رغم التحد   ة.م وإدارة العالقات االجتماعي  التعل  سيرورة ن أ م  جزًءا ال يتجز   وصارت ،معظمنا

 .في الشبكةسلوكهم  نؤث ر علىصحيحة والخيارات ال انتقاءفي  أن نساعدهم األهل،

 

"داخل"  نحنو أبناؤنايشاهدنا 

 امون من  ويتعل   ات،عالم الشاش

فكيف  ي ة التصر 

 
 

 

ي ف التربوّيين ينين النفسيّ يّ صصاتخواال لطاقم التربويّ إلى اه التوجّ  يمكنكم إذا كان هناك أّي تساؤل

ة التابع للهيئة الوطنيّ  105 لى مركزإه إساءة في الشبكة، يمكنكم التوجّ في حال حدوث  .المحلّية السلطات

 24/7 لحماية األوالد في الشبكة والذي يعمل على خدمتكم

 

 ة على حياتهم: تأثير الشبكات االجتماعيّ إلى ن والمراهقيشير 

 

 

 

 

ْولث مع المراهقين ن نتحد  أ ن المهم  م  "! "السرّ  االتوازن والموازنة هم  ح 

 فيالشاشة؟ وجودهم أمام ة لهم: مد   األفضل ختياراالُمعتِمد على ال لوكالس

، اإلفراط في استخدام الشاشات عند ن؟ ومتى؟؟ مع م  وقع / تطبيقم ي  أ

الع على مضامين مسيئة   مهاراتلباهذا خل  يقد ويزداد خطر االط 

  .أيًضا شعوري ةوال ةاالجتماعي  

 

 

 

 ؟الوقت طوالن؟ هنا؟ اآل

 ةعد   في موجودوننحن جميًعا 

. عندما نكون بالتزامن قنوات

 سنحاول أن المراهقين،مع 

 نكون نصغي إليهم وأن

   ًتاتشت   حاضرين وأقل  

 

 

 

مقلقة أو متى  مؤّشرات

 هناك مشكلة؟ سنعرف أنّ 

يواجه و ًرا في السلوك،نالحظ تغي   عندما

صعوبة في االنفصال عن الشاشة  مراهقال

 ،نشطة أخرىأ من أجل المشاركة في

أو  ةجبات العائلي  اوة أو الجمماعي  اللقاءات االك

                                ه ويقوم بهنشاط آخر كان يحب   أي  

 

 

 

 

 

 نبادر إلى الحديث -نتحّدث عن ذلك اهيّ 
 ونعبر   لكي نكون قدوة -لمراهقينوالتحاور مع ا

الحفاظ  ن المهم  م  ألبنائنا المراهقين  عن اهتمامنا
 لىمبني ة ع، فيما بيننا صال مفتوحةعلى قناة ات  

ق من خاللها إلى، متبادلةالثقة ال الفرص  نتطر 
 ياتتحد  ال إلى باإلضافةالشبكة  رهاتي توف  ال  

  الكامنة فيها

 

 

 

 اشاتعالم الشّ على  ZOOM IN قومون بـِ ي نومراهقهل والاأل

   

69% 

جزء هم بأن  يشعرون 

 ن مجموعة م  

36% 

الشبكات  ن  شعرون بأي

لحصول في اتساعدهم 

 على الدعم العاطفي  

 
58% 

 جودة تدن يبيشعرون 

  لديهم النوم

 2020-2019، تقرير بيزك "الحياة الرقمّية"ن تقرير المعطيات مِ 

 

 

 

 

 
ن المحب ذين نضع الحدود؟ أ ن خاللالحدود  وضع م  إجراء  م 

باإلضافة إلى تحديد "الخطوط  اهذ ،عمرهمالئم يحديث مشترك 

 تي ال يجوز تجاوزهاالحمراء" ال  


