
دليل للوالدين

التثقيف بشأن وسائط اإلعالمالتثقيف بشأن وسائط اإلعالم



من المهم أن تتحدث مع طفلك عن استخدام الوسائط، ولكن ذلك قد يكون أمًرا ليس سهاًل. يُقدم لك صندوق الدردشة Babbelbox أدوات لبدء النقاش مع 
طفلك حول استخدام الوسائط والتثقيف بشأن وسائط اإلعالم. سوف يساعدك الحديث عن ذلك على أن يصبح كل منكما أكثر وعيًا بما يفعله استخدام الوسائط 

وما هي أفضل طريقة للتعامل معها. يحتوي الصندوق على تسعة عبارات ومعضالت حول استخدام وسائط اإلعالم والتثقيف بشأن وسائط اإلعالم. يمكنك 
استخدام الصندوق للتحدث مع طفلك عن الوسائط، ويمكنك أيًضا التحدث عن ذلك مع آباء وأمهات آخرين. كيف يتعاملون مع التثقيف بشأن وسائط اإلعالم 

ولماذا؟

جمال العبارات والمعضالت؟ ال توجد إجابات صحيحة وإجابات خاطئة. الهدف من ذلك استخدامها ككسارة جليد، وكطريقة لبدء النقاش. فيما يتعلق بشيء 
قد يكون صعبًا للغاية. لذلك، قمنا أيًضا بصياغة بعض األسئلة اإلضافية التي يمكنك استخدامها، بجانب العبارات. وقد أضفنا أيًضا بعض المعلومات ونصائح 

بخصوص القراءة والمشاهدة. 

استمتع بحديثك مع طفلك!
 
 

عزيزي الوالد أو الوصي،



 سوف تتلقى جميع المواد الخاصة بصندوق الدردشة Babbelbox رقميًا. هل تريد استخدامها 	 
بشكل فعلي وليس رقمي؟ إذًا، يمكنك طباعة المواد وقم بقص البطاقات لفصلها عن بعضها. نصيحة 

أخرى جميلة: إذا أردت طباعة البطاقات من الوجهين، فإن الجانب الخلفي للبطاقات جميل.

 هل تريد إنشاء صندوق دردشة فعلي؟ كن ُمبدعا إذا كنت تحب ذلك. ويمكن لطفلك مساعدتك في 	 
ذلك أيًضا! وبالتالي يكون لديك على الفور نشاط ممتع يمكنك القيام به مع طفلك. يمكنك ببساطة 

طباعة وقص العبارات ثم وضعها في "صندوق دردشة" جميل. ربما يمكنك وضعها في مزهرية 
جميلة؟ صندوق أحذية جميل ملصوق عليه ُملصقات جميلة؟ 

 توجد 9 عبارات. يمكنك تقسيمها على عدد من األشهر أو األسابيع، بحيث يمكنك من حين آلخر 	 
القيام بنقاش جيد مع طفلك أو مع آباء وأمهات آخرين خالل فترة زمنية أطول. التثقيف بشأن وسائط 

اإلعالم.

نصائح وحيل

 يمكنك أخذ البطاقات المكتوب عليها العبارات إلى مقهى اآلباء واألمهات أو إلى مكان آخر تتواصل 	 
فيه مع آباء وأمهات آخرين. وبذلك يكون لديك كسارة جليد لبدء نقاش ممتع حول هذا الموضوع 

الصعب للغاية، والمثير لالهتمام والمشوق للغاية أيًضا.

 استخدم العبارات لبدء نقاش مع األشخاص. أظهر االهتمام باختياراتهم واطرح أسئلة عليهم. فذلك 	 
يجعل النقاشات ممتعة وذات قيمة عالية. لقد قمنا بصياغة بعض أسئلة المتعلقة بكل عبارة. إذا 

كان هناك مجال لذلك )وهل األشخاص منفتحون على ذلك(، فيمكنك تقديم معلومة إضافية أيًضا. 
لقد أضفنا بعض المعلومات اإلضافية إلى كل عبارة. اذكر هذه المعلومات بمفرداتك وصياغتك 

الشخصية وال تتردد في اإلضافة إليها أيًضا.

هل تستخدم Mediaopvoeding Babbelbox؟ 
إذًا، قل لنفسك ما يلي: 



أنا واثق تماًما من مرشح اإلنترنت الخاص بي.  
وبذلك يمكن لطفلي استخدام اإلنترنت بأمان.

أسئلة إضافية:
·  ما هو مرشح اإلنترنت الذي تستخدمه؟

·  هل تراقب طفلك بنفسك أيًضا؟
   )فيما يتعلق باألطفال الصغار(

·  هل يعرف طفلك كيف يبحث في اإلنترنت؟ كيف تعلم ذلك؟  

من المهم أن تعرف ما يلي:
من المؤكد أن استخدام مرشح اإلنترنت أو تطبيق مثل 

YouTube Kids كبديل لموقع YouTube هو فكرة جيدة 
لألطفال )الصغار(، ولكن استمر أيًضا في مراقبة ما إذا كانت 

مقاطع الفيديو التي يشاهدها طفلك مناسبة لعمره. خاصة عندما 
يكونون ال يزالون صغاًرا. باإلضافة إلى ذلك، ال تنس أنه في نهاية 
المطاف يتعين على األطفال أيًضا تعلم كيفية التعامل مع اإلنترنت. 
كيف تبحث، وما الذي تبحث عنه، وما إلى ذلك. ال يتعلم األطفال 
ذلك فقط من خالل دروس التعامل بحكمة مع وسائط اإلعالم التي 

يتلقونها في المدرسة، ولكن أيًضا من خالل رؤيتك أنت نفسك وأنت 
تفعل ذلك ومن خالل القيام بذلك معك! 

 هل تتفق أم ال تتفق مع ذلك؟

.1
إنشاء مدونة فيديو عائلية؟ بالتأكيد! أو: أقوم 
بحماية أطفالي من وسائل التواصل االجتماعي 

قدر اإلمكان. 

أسئلة إضافية:
· هل يمكنك تقديم توضيح وشرح بشأن ذلك؟ لماذا؟

· هل تفعل ذلك بنفسك؟ 
· ما هي االتفاقات التي أبرمتها مع شريك حياتك بشأن ذلك؟ 

· هل تعرف ما إذا كان أطفالك يشاهدون مدونو فيديوهات؟
· ما هي هذه الحمية الغذائية؟

حدد اختيارك

من المهم أن تعرف ما يلي:
األطفال )واألصغر سنًا منهم بشكل متزايد!( مفتونون بمدوني 

الفيديوهات. وهم أنفسهم يفضلون أن يكونوا مدوني فيديوهات. 
من المغري اإلمساك بالكاميرا وجعل األطفال مدوني فيديوهات أو 

إنشاء مدونة فيديو عائلية. لكن هل تعرف أن األطفال ال 
يعلمون أنه يمكن العثور على هذه الفيديوهات على اإلنترنت دائًما. 

هل ما زال األمر ممتعًا؟   بالتالي، ناقش مع شريك حياتك ما إذا 
كنت تريد القيام بذلك أم ال وتحدث مع أطفالك أيًضا 

عن الجانب اآلخر من القصة. 

نصيحة:
هل ال يزال األطفال يريدون فعل ذلك؟ أنشئ مدونة فيديو لعائلتك 

أثناء العطلة من أجل االستخدام الخاص أو دع األطفال يفعلون 
ذلك. وبذلك يمكنهم "التدرب" بشكل جيد، ولكن تظل الفيديوهات 

لكم! 

.2
"أنا أنشر صوًرا أو مقاطع فيديو لطفلي على 
الفيسبوك دون إذن." أو: "أنا ال أنشر صور 
طفلي على وسائل التواصل االجتماعي دون 

إذن". 

أسئلة إضافية:
·  هل يمكنك تقديم توضيح وشرح بشأن ذلك؟ لماذا؟

·  ما هي االتفاقات التي أبرمتها مع شريك حياتك ومع 
    أفراد العائلة اآلخرين حول ذلك؟ 

 هل تتفق أم ال تتفق مع ذلك؟

من المهم أن تعرف ما يلي:
ال يدرك األطفال أنه يمكن العثور على هذه الصور والفيديوهات 

على اإلنترنت دائًما. هل ما زال األمر ممتعًا؟ ناقش مع شريك 
حياتك ما إذا كنت تريد القيام بذلك أم ال وتحدث مع أطفالك أيًضا 

عن الجانب اآلخر من القصة. ما رأيهم في ذلك؟ 
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طفلي يعي كل الخيارات التي توفرها وسائط 
اإلعالم. 

أسئلة إضافية:
· يُرجى الشرح والتوضيح.

· كيف تالحظ ذلك؟
· هل تنجح في توعية طفلك بالخيارات التي توفرها                   

  وسائط اإلعالم؟
·  كيف تعاملت مع ذلك؟ 

نعم أم ال؟ وأنت؟

من المهم أن تعرف ما يلي:
نحن في األساس نستخدم الوسائط وننسى في الواقع أنه بجانب 

االستهالك، يمكننا أيًضا اإلنتاج. سواء بشاشة أو بدون شاشة. فكر 
في ابتكار قصة، وعمل رسوم هزلية أو رسوم متحركة، أو التقاط 

صور وتصوير مقاطع فيديو ومدونات فيديو ... استكشف كل 
الخيارات بالتعاون مع طفلك واجعل الخيار المتاحة 

ضمن اإلطار العام الذي تحدده وخاصة بكم. 

.4
يُسمح لطفلي باالستهالك بمفرده ولكن ليس  

باإلنتاج. 

أسئلة إضافية:
· لماذا؟

· ماذا تفعل لتحقيق ذلك؟ 

 
من المهم أن تعرف ما يلي:

نحن في األساس نستخدم وسائط اإلعالم، وبالتالي فليس من 
المستغرب أال نفكر في اإلنتاج أيًضا. عند إنتاج المحتوى، ال تفكر 

فقط في إنشاء مدونات فيديو أو مقاطع فيديو على التيك توك. 
يمكنك اإلنتاج بشاشة أو بدون شاشة. فكر في 

ابتكار قصة، وعمل رسوم هزلية أو رسوم متحركة، أو التقاط 
صور وتصوير مقاطع فيديو ومدونات فيديو ... استكشف كل 

الخيارات بالتعاون مع طفلك واجعل الخيار المتاحة 
ضمن اإلطار العام الذي تحدده وخاصة بكم.   

نعم أم ال؟

.5
"أنا أعلِّم طفلي أن هناك الكثير من األشياء  

التي يمكنه تعلمها عبر اإلنترنت" وفي مقابل 
ذلك "أعلم طفلي أيًضا أال يثق بأي شيء عبر 

اإلنترنت."

أسئلة إضافية:
· هل يمكنك تقديم توضيح وشرح بشأن ذلك؟ لماذا؟

· ما هي االتفاقات التي أبرمتها مع شريك حياتك 
  ومع أفراد العائلة اآلخرين حول هذا الموضوع؟ 

من المهم أن تعرف ما يلي:
يحتوي اإلنترنت على كمية هائلة من المعرفة والمعلومات، ولكن 

ذلك له جوانب سلبية أيًضا. على سبيل المثال، توجد الكثير من 
األخبار المزيفة واإلعالنات الُمضللة، ويواجه األطفال )والكثير من 

البالغين أيًضا!( صعوبة في تمييزها عما هو حقيقي. تحدث مع 
طفلك حول هذا األمر واستكشفا معًا طرقًا 

للتعرف على األخبار الكاذبة. 

حدد اختيارك
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الوسائط التي تحمل نوًعا من التحفيز يمكن 
دائًما استخدامها من أجل الحركة أو الخروج من 

المنزل. 

أسئلة إضافية:
· هل يمكنك إعطاء مثال على مثل هذه الوسائط؟ 

· كم مرة يستخدم طفلك هذه الوسائط؟
· يُرجى الشرح والتوضيح. 

هل تتفق أم ال تتفق مع ذلك؟

من المهم أن تعرف ما يلي:
توجد وسائط مختلفة تحمل نوًعا من التحفيز على الحركة أو 

الخروج من المنزل. على سبيل المثال، الموسيقى والتطبيقات التي 
 Just Dance يمكنك من خاللها البحث عن الكنز أو األلعاب مثل

أو Pokémon GO أو RunKeeper. ولكن هناك أيًضا 
وسائط أقل تحفيًزا على الحركة أو الخروج من المنزل، ويمكنك 
استخدامها لهذا الغرض. شاهد الوسائط كأداة تستخدمها، واربط 
بين القراءة والمشاهدة أو االستماع واللعب. دع أطفالك يصنعون 
األشياء: أعط أطفالك جهاًزا لوحيًا وكلفهم بمهمة خارج المنزل. 

توجد خيارات أكثر مما تعتقد.    

.7
اللعب على اإلنترنت بشكل جماعي يكون أكثر 

إمتاًعا 

أسئلة إضافية:
·  لماذا نعم/ال؟

· هل تعرف مع من يلعب طفلك على اإلنترنت؟ 
· هل تتحدث مع طفلك عن اللعب على اإلنترنت؟ على سبيل    

   المثال، ما هي المعلومات التي يتم تشاركها؟  

هل تتفق أم ال تتفق مع 

من المهم أن تعرف ما يلي:
عادة ما يعتقد اآلباء واألمهات )بشكل خاطئ( أنه 

عندما يرون أطفالهم يلعبون األلعاب بمفردهم في غرفتهم، فهم 
يكونون بمفردهم. في حين أنه فقد أصبح اللعب الجماعي عبر 
اإلنترنت أسهل وأكثر طبيعية. األصدقاء الذين ربما كان يتعين 

عليهم التقابل على أرض الواقع في الماضي أصبحوا يتحدثون مع 
بعضهم البعض بنفس السهولة في لعبة أو من خالل برنامج مثل 

.Discord

تحدث مع طفلك حول ما يجب فعله وما ال يجب فعله عند اللعب 
بشكل جماعي عبر اإلنترنت. وما الذي يراه طبيعيًا؟ وهل يفعل 

اآلخرون ذلك أيضا؟ وماذا لو حدث شيء سيء؟ ماذا يفعل عندئذ؟ 
أظهر لطفلك أنك تثق به وأنه يمكنه دائًما القدوم إليك. 

     

.8
أنا أعرف دائرة معارفي على اإلنترنت ودائرة  

معارف طفلي أيًضا. 

أسئلة إضافية:
· هل يمكنك تقديم توضيح وشرح بشأن ذلك؟ لماذا تعتقد ذلك؟ 

· كيف تختار وسائط اإلعالم لطفلك؟

من المهم أن تعرف ما يلي: 
كل شخص لديه دائرة معارفه الخاصة به على اإلنترنت. هذا ليس 

أمًرا غريبًا. قبل اإلنترنت، كان بإمكانك كمشاهد للتلفزيون أن 
تكون عضًوا في بث تلفزيوني، وكنت تشاهد بشكل أساسي البرامج 

التي تتناسب مع الحياة التي عشتها أو الدين الذي تعتنقه. في 
عصر اإلنترنت، تلعب الخوارزميات دوًرا مهًما في توجيه سلوكك 
كمستخدم. إذا شاهد الطفل مقطع فيديو عن األلعاب، فسيتم خالل 
وقت قصير عرض مقاطع فيديو أخرى له على اليوتيوب تتعلق 

باأللعاب أيًضا. كما أن اإلعالنات التي تراها على اإلنترنت تتطابق 
أيًضا مع الكلمات التي استخدمتها للبحث على اإلنترنت )في أي 
وقت(. وبالتالي، تمتلئ دائرة معارف اإلنترنت الخاصة بك دون 

أن تالحظ ذلك. من الجيد أن تكون ُمدرًكا لذلك وأن تخرج من تلك 
الدائرة بين الحين واآلخر وأن تقرأ أو تشاهد أو تستمع إلى شيء 
ما أو أن تروي قصة معاكسة. لذا استمر في التفكير بشكل نقدي! 

نعم أم ال؟
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تقدم Cubiss المشورة والدعم للمنظمات التي تواجه مشكالت في مجال 
القراءة والتعلم والمعلومات. لقد تم اتخاذ أكبر قدر ممكن من العناية عند إعداد 

ل أي مسؤولية أو أن يتم  هذا المنشور. ومع ذلك، ال يمكن لـ Cubiss تحمُّ
تحميلها أي مسؤولية عن أي معلومات خاطئة أو روابط ال تعمل أو معلومات 

قديمة وغير ُمحدَّثة على مواقع الويب الخارجية.
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