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واو ، هذا ممتع للغاية. 

ميكنني لعب هذا أليام!

 نعم ، ليس هذا فحسب 

، بل إنه يخفف التوتر 

أيًضا بعد يوم من العمل!

حسًنا ، كان ذلك ممتًعا ، 

لكنني أعتقد أن هذا كاٍف 

لهذا اليوم.

 آه ، ملاذا قريبًا؟ ألعب 
عادة ملدة 5 ساعات 

أخرى 



“هذا ليس مفيًدا جًدا لبياناتك. 

تعترب ألعاب الفيديو منفًذا 

رائًعا للتخلص من التوتر-

نعم ، فهمت. لكن ال 

ميكنني مساعدته ، إنه 

إدمان للغاية

حسًنا ، متاًما مثل الكثري من 

األشياء يف العامل ، يعد إدمان 

ألعاب الفيديو أمرًا حقيقيًا وهو 

ضار جًدا يف الواقع

واالستمتاع مع األصدقاء ولكن 

قضاء الكثري من الوقت عىل 

اإلنرتنت ليس باألمر الجيد.

يستويف حوايل 16% من 

هواة ألعاب الفيديو 

معايري اإلدمان

أوه ال !! آمل أال أقع يف هذه 

الفئة. أريد فقط أن ألعب 

بعض األلعاب لتقليل التوتر! 



I do rage out 
quite often 

when I play...

يف حني أن هذا صحيح بالنسبة لأللعاب 

العادية ، إال أن إدمان ألعاب الفيديو 

ميكن أن يكون له تأثري معاكس

كلام زاد الوقت الذي تقضيه يف 

اللعب ، زاد ارتباطك العاطفي 

بالنشاط

هذا يؤدي إىل املشاعر 

السلبية مثل العدوان.
أنا أغضب كثريًا 

عندما ألعب ...

أوه ال ، لقد نسيت أن أقوم بواجبي 

املنزيل. واآلن حان منتصف الليل 

بالفعل. هذا هو كابوس!

كيف كان جدول 

نومك مؤخرًا؟



ليس جيًدا جًدا يف 

الواقع ،

تقدت أنه كان هناك بضع مرات 

فقط حيث بقيت حتى وقت 

متأخر للعب ألعاب الفيديو ، 

لكنها أصبحت أكرث شيوًعا.”

هذا يشء آخر ميكن أن يفعله 

لك إدمان األلعاب عرب اإلنرتنت.

إنه يفسد جدولك الزمني اليومي ، 

وببطء ولكن بثبات لن يكون لديك 

الوقت املتبقي ألنشطة أخرى 

يجب أن أتصل به حًقا ... 

هذا صحيح ، لقد فاتني تدريب التنس 

مع شبكة Wifi عىل مدار األسبوعني 

املاضيني ألنني قضيت وقتًا طويالً يف 

اللعب عرب اإلنرتنت



نعم يجب عليك…

لذا ، تذكر فقط يف 
املستقبل ، العب ألعاب 

الفيديو باعتدال ...

وسوف تتحسن يف نومك 
وأدائك األكادميي وحياتك 

االجتامعية بشكل عام.

ماذا ؟؟؟!!!



نصائح لآلباء

نشاط ممتع لصغار املتعلمني

يف عامل اليوم ، التكنولوجيا يف كل مكان. من املهم تنظيم استخدام طفلك التكنولوجي ملنع 
العواقب السلبية إلدمان ألعاب الفيديو عىل اإلنرتنت. فيام ييل بعض النصائح الودية لدعم طفلك 

يف استخدام التكنولوجيا الخاصة به.

أكمل املفكرة الروتينية أدناه مع والديك أو شخص بالغ موثوق به. ناقش مع والديك مقدار 
الوقت املسموح لك به أمام الشاشة كل يوم. حاول اتباع هذا الروتني ملساعدتك يف إدارة مقدار 

الوقت الذي تقضيه عىل األجهزة الذكية.

 • إنشاء إرشادات ميزان الشاشة

• هل لديك ديتوكس رقمي

• اكتشف طرقًا إبداعية للسامح بوقت فراغ اللعبة والتكنولوجيا. حاول إيجاد توازن بني 

التكنولوجيا واألنشطة الخارجية أو اإلبداعية.

• تأكد من أن طفلك يتعامل مع املواد املناسبة للعمر واملحتوى املناسب عىل اإلنرتنت.

• مراقبة كيفية تفاعل طفلك مع األجهزة واأللعاب

• اهتم وناقش معهم أهمية توازن وقت الشاشة

يوم االثنني يوم الثالثاء األربعاء الخميس يوم الجمعة يوم السبت يوم األحد




