
                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 وزارة التربية والتعليم
 اإلدارة التربوّية 

 قسم كبار المسؤولين
 الخدمات النفسّية االستشارّية

 

 اء، األهالي األعز  

 حدث الذي الفراغ   مألت الشاشات  جميًعا؛ فحياتنا  مجرىفي  ر  تغي   إلى وما جرى خالل األشهر األخيرة خاللها كوروناي فيروس تفش   ىلقد أد  

 ،خالل العطلة الصيفي ة اتالشاش استخدام وقتيزداد  .ةم وإدارة العالقات االجتماعي  التعل  سيرورة ن أ م  جزًءا ال يتجز   صارتو ،لدى معظمنا

ة استخدامهم في  سلوك أبنائنا وعلى كي ىكبير علير لدينا تأث صغار،ألطفال  أهلك متوازن. يومي   برنامج   ترتيب في كيفي ة النظر نعيدأن  من المهم  و

 للشاشات. 

"داخل"  نحنو أبناؤنايشاهدنا 

 امون من  ويتعل   ات،عالم الشاش

فكيف  ي ة التصر 

 

 

 

في ين التربويّ ين النفسيّ  نييّ صصاتخواال لطاقم التربويّ إلى اه التوجّ  يمكنكم إذا كان هناك أّي تساؤل

التابع للهيئة  105 لى مركزإه يمكنكم التوجّ  ،. في حال حدوث إساءة في الشبكةالمحلّية السلطات

 24/7 والذي يعمل على خدمتكم ة لحماية األوالد في الشبكةالوطنيّ 

 

 ا

 هل تعلمون؟  

 

 

 

 

ن يختاروا األفضل لهم: أنا ءم أبنانعل   "!"السرّ  االتوازن والموازنة هم

 ن؟ ومتى؟ باإلضافة؟ مع م  موقع/تطبيق ي  في أالشاشة؟ ة وجودهم أمام مد  

في  عند اإلفراط ج الشاشات.نشاطات خار عليهم، نقترح إلى ذلك

ال تالئم مسيئة يزداد خطر االط الع على مضامين  استخدام الشاشات،

 . أيًضا ةمهارات التواصل والمهارات االجتماعي  ب هذا خل  ي وقد عمرهم،

 

 

 

 ؟الوقت طوالن؟ هنا؟ اآل  

ة  في موجودوننحن جميًعا  عد 

. عندما نكون بالتزامن قنوات

 سنحاول أن المراهقين،مع 

نصغي إليهم وأن نكون 

   ًتاتشت   حاضرين وأقل  

 

 

 

 

 أو متى سنعرف أن   مقلقة مؤّشرات

 هناك مشكلة؟
 ًرا في السلوك،عندما نالحظ تغي  

صعوبة في االنفصال  بنيواجه االو

 من أجل المشاركة فيعن الشاشة 

ة اللقاءات االجتماعي  ك ،نشطة أخرىأ

نشاط آخر  أو أي   جبات العائلي ةاوأو ال

                                 ه ويقوم بهكان يحب  

                                

 

 

 

 

 الحديثنبادر إلى  -ا نتحّدث عن ذلكهيّ 

ن المحب ذ -األبناء والتحاور مع  قوم بـ  نن أ م 

 في بما يفعلون نهتم  ف ،ة""جولة افتراضيّ 

لى عالم إف التعر   بهدفونلعب معهم.  الشبكة

 .  الخاص  بهم الشاشات

 

 

 

 

 

 على عالم الشاشات  ZOOM IN قومون بـ  هل واألوالد ياأل

   

  سنوات 10

 عمرل المعد  

للحصول على 

الهاتف الذكي  

 ساعات 4 ل هو االو  

ساعات معدل 

استخدام الحاسوب 

في  ةوالهواتف الذكي  

 هو اليوم

 

 

55% 

  

هل األ من %85 ،2019عام  في

حوا  قت وضعون تقييدات لي نهمبأصر 

 اتالشاشاستخدام 

 

ينتجون ( 12-8)من األوالد 

ون ليحم  )مضامين في الشبكة 

 وأ "Storyأو "مقاطع فيديو، 

 واحدة ةمرّ ( بث  مباشر

 األقل   ىعل األسبوعفي 

  :ة التأثيرنملك قوّ  

 

 

 

 

 2020-2019 ، تقرير بيزك"الحياة الرقمّية"المعطيات من تقرير 

 

 

على أفضل وجه. نحن نالئم  بناءنانحن نعرف أ كأهل ضع الحدود؟نأين 

ألطفال ايحتاج طبعه وتأثير الشبكة عليه. ل تبًعاولد  الحدود والمراقبة لكل  

 هداف االستخدام،أة: ساعات االستخدام، لى حدود سلوكي  إالصغار 

 . مناسبغير  حتوىمط الع على واال ،التوقيت

 


