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مقـــدمة 
ليس بالغريب أن تتأثر احلياة األسرية بالتقدم التكنولوجي على مدى مراحله منذ استخدام 

الكهرباء وما تالها للوصول إلى عالم االتصاالت واالنترنت، لكن الشيء الغريب واملثير للجدل 

هو أوجه التعامل مع هذه التكنولوجيا وكيفية تأثيرها على حياة الفرد وعالقاته األسرية.

مما ال شك فيه أنه ولفترات طويلة من الزمن كانت مجموعة من العوامل مثل األسرة، الشارع، 

املسجد، الكنيسة واملدرسة هم من يلعبون دوراً أساسياً في بناء شخصية الفرد، ويشكلون 

ولكن  االجتماعي،  سلوكه  مقومات  تتحدد  خاللها  من  التي  والفكرية  الثقافية  منظومته 

بدأ  العالم  يشهده  الذي  الكبير  والتغيير  االنفتاح  مع 

حد  إلى  يشاركون  من  هناك  وأصبح  يقل،  الدور  هذا 

من  يتبعها  وما  احلديثة  كالتكنولوجيا  الدور  بهذا  ما 

إنترنت وهواتف خلوية وغيرها من الفضائيات واأللعاب 

االلكترونية، ومن هنا كان ال بد أن تتأثر طبيعة العالقة 

بني األبناء واألهل وحتديداً طرق ووسائل االتصال بينهم. 

فجوة  خلق  على  عملت  احلديثة  التكنولوجيا  فهل 

بعضهم  األزواج  وبني  جهة،  من  واألبناء  الوالدين  بني 

قدمية  هي  الفجوة  هذه  أن  أم  أخرى؟  جهة  من  ببعض 

قنوات  ظهور  مع  أكبر  بشكل  برزت  ولكنها  حديثة 

التكنولوجيا؟

فهناك شكاوي متبادلة من قبل األهل واألبناء اجتاه بعضهم البعض، فاألبناء يتهمون األباء 

بأنهم ال يسمعون لهم، واآلباء يتهمون األبناء بالتمرد والالمباالة وأنهم ال يريدون أن يستفيدوا 

احلديثة  التكنولوجيا  تأثير  للتساؤل ما هو  أخرى  نعود مرة  الكبار. ومن هنا  من جتارب وخبرة 

على الفرد وعلى العالقات األسرية؟ وكيف ميكن لألهل واألبناء التعامل معها، خاصة االنترنت 

والهاتف اخللوي.

النظرة ماذا تعني التكنولوجيا؟     وهذه  احلديثة،  واألجهزة  الكمبيوتر  استعمال  هو  التكنولوجيا  ملصطلح  الشائع  العلمية نتيجة، فهي طريقة التفكير في استخدام املعارف واملعلومات واملهارات بهدف الوصول إلى نتائج وحل املشكالت، وهي أسلوب التفكير الذى يوصل الفرد إلى النتائج املرجوة، أي أنها وسيلة وليست محدودة الرؤية، فالكمبيوتر نتيجة من نتائج التكنولوجيا، بينما التكنولوجيا هي طريقة للتفكير املفهوم  للمعرفة  األمثل  االستخدام  تعني  التكنولوجيا  لذا  قدراته،  وزيادة  اإلنسان  إلشباع حاجة 
وتطبيقاتها وتطويعها خلدمة اإلنسان ورفاهيته.



عوامل تزيد من تأثير االنترنت على العالقات األسرية:

	 عدم جاهزية األهل لالنترنت 

والتعامل معه.

	 بعد األهل عن األبناء وقلة احلوار 

والتواصل العائلي.

	 العالقة املشوشة وغير الواضحة 

التي تعيشها بعض األسر من 

فتور في العالقات األسرية وغيرها.

	 استبدال األبناء والديهم باالنترنت 

كمصدر للمعلومات، ليفقدوا 

الترابط األسري من األهل 

ويلتصقوا باحلوار مع غرباء.

دعونا نتعرف أوالً على بعض األمور التي تدفع األبناء للتوجه
إلى االنترنت:

	 البحث عن املتعة من خالل اللعب.

	 إقامة عالقات مع اآلخرين، والتسلية من خالل الدردشة.

	 التواصل مع أبناء جيلهم ووجود لغة مشتركة.

أمور  ملشاركتهم  آخرين  عن  يبحثون  يجعلهم  مما  األبناء  عن  األهل  	 انشغال 

حياتهم.

	 حاجة األبناء إلى معلومات، إجابات على تساؤالت واستفسارات ال يجدوها عند 

األهل أو ال يتحدث بها األهل معهم فيتجهوا لالنترنت للحصول عليها.

	 البحث العلمي واحلصول على معلومات علمية.

	 جتربة شئ جديد دخل على حياتهم.

	 هروب من مشاكل البيت.

	 إشباع حاجات عاطفية وجنسية عند الفرد.

ومما يساعد األبناء على االستمرار في اإلقبال على هذه األدوات كون شخصية الفرد 

فمثالً  املستعارة،  األسماء  استخدام  خالل  من  مجهولة  شخصية  اإلنترنت  على 

وجود  عند  وخصوصاً  الوالدين  على  طرحها  ميكن  ال  حساسة  مسائل  طرح  ميكن 

حالة التباعد أو الضعف في العالقة.



تأثير االستخدام السلبي لالنترنت على األطفال:
	 تقلل أو توقفهم عن ممارسة األنشطة والهوايات األخرى كالقراءة وممارسة األلعاب 

الرياضية.

	 حدوث نوبات غضب وعنف عند محاولة الوالدين وضع ضوابط الستخدام الشبكة، وهذا 
قد يؤدي بالبعض منهم للتحايل على اآلباء للدخول على الشبكة.

	 التعرض لالستغالل اجلنسي واالعتداء.والتهاب العينني على وجه اخلصوص.	 أعراض جسدية و تشمل التعب، اخلمول، األرق، احلرمان من النوم، آالم الظهر والرقبة، 

	 احلصول على معلومات مشوهة وخاطئة من خالل الدخول على مواقع ال تتناسب مع عمر 
وقدرات األطفال.

	 تدهور مهاراتهم االجتماعية في التعامل مع اآلخرين يفقدهم صداقاتهم ويقلل من تفاعلهم االجتماعي.	 العزلة االجتماعية، حيث أن االستخدام املفرط من قبل األطفال واملراهقني/ات لإلنترنت 

	 تدهور قدرة األطفال على اللعب وخلق صداقات مع أقرانهم في السنوات األولى من 

عمرهم، األمر الذي يجعل من الصعب عليهم تكوين عالقات طويلة املدى مع زمالء العمل 
في املستقبل.

التي ال تتناسب مع اعمارهم.	 مشاكل دراسية واجتماعية، نتيجة دخول األبناء أو البنات ـ دون علم األهل ـ على املواقع 
	 اضطرابات في النوم.

	 التشتت وقلة التركيز.



التأثير السلبي على العالقات األسرية 
	 تقلل من التواصل بني أفراد العائلة 

	 حتد من املشاركة االجتماعية 

	 تساعد على التباعد بني الناس بعضهم بعضاً 

	 االستخدام املتزايد قد يثير اإلحساس باإلحباط النفسي والوحدة

	 إهمال األزواج لبعضهم مما يؤدي إلى فتور العالقة الزوجية أو انتهاء الزواج

اآلثار االيجابية لالنترنت 
	 تقّرب بني أفراد األسرة من خالل حتويلهم إلى شبكة اجتماعية مترابطة.

	 تساعد العائالت في البقاء على اتصال مع أقاربهم الذين تفصلهم عنهم مسافات بعيدة.

	 وسيلة سريعة لالتصال والتعبير عما تريد بأقل وقت وأقل تكلفة.

	 التواصل مع العالم والتعرف عليه. 

	 يستطيع الفرد أن يوصل أفكارة ويتبادل املعلومات مع اآلخرين من خالل املنتديات. 

	 أداة دعاية سهلة وغير مكلفة للحشد والتعبئة لقضايا تهم الشباب واجملتمع. 

	 االنترنت مرجع ميكنك االستفادة من املعلومات القيمة املتوفرة فيه. 

	 يفتح مجال لإلطالع على أخبار وأوضاع العالم، السياسية، االقتصادية، االجتماعية، الرياضية، 

الفنية وغيرها. 



اتصاالتهم سواءً عن طريق االنترنت أو الهاتف اخللوي.	 احرصوا على إظهار حرصكم على سالمة أبنائكم وليس مجرد التحكم في تساعدونهم وجتنبوهم مخاطر االنترنت.	 تواصلوا مع أبنائكم من خالل احلوار وتبادل احلديث وكونوا قريبني من بعضكم وبهذا كيف ميكن لألهل أن يتعاملوا مع األبناء واستخدامهم لالنترنت ؟ 
	 حتدثوا مع أبنائكم واظهروا مشاعركم وعبروا عن مخاوفكم من االستخدام اخلاطئ 

	 وفروا الوقت الكافي للحديث مع أبنائكم عن أمورهم الشخصية وصعوبات احلياة لالنترنت.

	 كونوا عنوان أبنائكم إلشباع احتياجاتهم النفسية، االجتماعية والعاطفية بشكل عام.
وباألخص في سن املراهقة، وذلك لضمان عدم أخذ هذه االحتياجات من االنترنت 

	 تنمية وتشجيع القراءة والكتابة لدى األطفال وتنظيم وقت الفراغ لديهم.	 مناقشة األمور مع األبناء وعدم تركها متر بشكل عابر.	 توفير مواد ترفيهية مثل الكتب، األلعاب واجملالت.	 وجهوا أبناءكم ملمارسة هواياتهم مثل اللعب، الفن والرياضة.	 تعرفوا وتفهموا األسباب التي تدفع األبناء الستخدام االنترنت 	 شاركوا أبناءكم باللعب والتسلية سواءً في البيت أو خارجه.واألصدقاء.



إرشادات تساعدكم في تنظيم استخدام االنترنت من قبل األبناء 
	 قوموا بتنظيم استخدام األطفال لإلنترنت من خالل حتديد ساعات معينة الستخدامة 

	 اعملوا على فلترة االنترنت من املواقع غير املرغوبة وراقبوا ووجهوا استخدامهم.

	 حتديد مواعيد للنوم والقراءة وإشغال وقت الفراغ.

	 قوموا بوضع اتفاقية مع األبناء يساهموا في صياغة قوانينها وذلك التخاذ اإلجراءات الالزمة عند جتاوزها.

	 قوموا بتحفيز األبناء عند االلتزام باالتفاقية وتنفيذ العقاب عند عدم االلتزام.

	 ضعوا الكمبيوتر في غرفة اجللوس أو في املمرات فهذا يساعد على احلد من استخدامة لساعات 

طويلة باإلضافة إلى إمكانية توجية األبناء بشكل أكبر. 

عند استخدام االنترنت من قبل األبناء قوموا بتذكيرهم مبا يلي:
	 أن ال يعطوا أي معلومات خاصة بهم أو بعائالتهم ألحد غريب. 

	 أن ال يقابلوا أي شخص يطلب منهم مقابلته وأن يخبروكم إذا طلب أحد منهم ذلك. 

	 أن يخبروكم عن أي اتصال يتضمن تهديداً أو ألفاظ غير مناسبة.

	 إذا قام ابنك/ابنتك بالدخول على االنترنت باسم مستعار، إعلمه/ها أيضا أن غيره سيقوم 

باستخدام االنترنت بنفس طريقته/ها، كذلك وإن قام بإعطاء معلومات مغلوطة وغير صحيحة 

فإن غيره/ها أيضا يقوم بهذا العمل، لذا فعليه أن يكون حذراً/ ـة فيما يعطي من معلومات 

تخصه/ها وتخص غيره/ها. 

	 أن يكون ابنك/ابنتك متيقظاً/ ـة بأن من يراسله/ها أو يتعرف عليه/ها من خالل االنترنت قد 

يعطيه/ها معلومات غير صحيحة سواًء بهدف التسلية أو بهدف االستغالل وكالهما يضرانه/ها.



املركز الفلسطيني لالرشاد

احلديثة  بالتكنولوجيا  األهل  معرفة  إن  وأخيراً.. 
تعمل على زيادة معرفتهم باألدوات التي يستخدمها أبنائهم 

وتقلل من  األهل في توجيههم،  وتقربهم منهم، مما يساعد 

ابنك\ يكون  أن  وال ضرر  للوعي.  فاملعرفة طريقنا  مخاوفهم، 

التكنولوجيا،  هذه  على  للتعرف  ومرشدك  دليلك  هو  ابنتك 

التكنولوجيا  لهذه  استخدامه  أوقات  بعض  في  شاركه 

وناقشه بها.

بيت حنينا 6562272-02    البلدة القدمية في القدس 02-6277360

رام اهلل 2989788-02  نابلس09-2335946

جنني 2504060-04  عزون 09-2902462

www.pcc-jer.org  email: pcc@palnet.com
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