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تقديم
أعزائنــا أهالــي األطفــال، فــي ظــل االنتشــار الواســع 
لفيــروس كوفيــد-19 وتحــول العمليــة التعليميــة 
فــي المدرســة إلــى التعلــم عــن بعــد مــن البيــت، 
مــن خــال برامــج التعليــم اإللكترونــي، وأهمهــا 
)جوجــل كاســروم( و)زووم( وغيرهــا مــن البرامــج 
التعليمــي  الواقــع  هــذا  يضعنــا  اإللكترونيــة، 
الجديــد جميعــً أمــام تحديــات تتعلــق بكيفيــة 
مســاعدة أطفالنــا علــى التعلــم وحمايتهــم مــن 
االســاءة االلكترونيــة أثنــاء وجودهــم فــي البيــت.

االســاءة االلكترونيــة: نشــر أو إرســال رســائل 
إلكترونيــة تتضمــن نصوًصــا أو صــوًرا أو مقاطــع 
أو  تهديــد  أو  أذى  إلحــاق  إلــى  تهــدف  فيديــو، 
نشــر شــائعات عــن شــخص آخــر، عبــر مجموعــة 
متنوعــة مــن المنصــات الرقميــة، مثــل الشــبكات 
الدردشــة،  وغــرف  اإلنترنــت،  علــى  االجتماعيــة 
والمدونــات، والرســائل الفوريــة، والرســائل النصيــة.
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اإلســاءة  ألشــكال  ســريع  وتطــور  تعــدد  هنــاك 
االلكترونيــة التــي تســتغل االطفال الهــداف مادية 
أو جنســية او نفســية ومنهــا: انتحــال الشــخصية، 
االعتــداء الجنســي مــن خــال االســتغال واإلبتــزاز، 
االقــران  قبــل  مــن  التنمــر  والخــداع،  التهديــد 
والــذي قــد يكــون علــى شــكل:العزلة والتهميــش 
والمضايقــات،   والتحقيــر  إالهانــة  واإلقصــاء، 

الخصوصيــات.  وإفشــاء  التشــهير 
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لماذا تشكل االساءة اإللكترونية 
خطرا كبيرا على شريحة األطفال؟

علــى  شــخصية  معلومــات  وجــود 
للجميــع  متاحــة  أنهــا  يعنــي  االنترنــت 
او  اليهــا  الوصــول  الســهل  ومــن 

االيــذاء. لغــرض  اســتغالها 

صعوبة حذف المحتوى اإللكتروني  
وسرعة انتشاره عبر الّشبكة تصعب 

التعافي من اإلساءة.

ســهولة انتحــال شــخصية غيــر موجــودة 
ــه  ــاق األذى ب ــل والح ــى الطف ــر عل و التنم

ــة المعتــدي . دون الكشــف عــن هوي

بتمييــز  الطفــل  لــدى  صعوبــة  وجــود 
يخلــق  إذ   ، لــه  المســيئة  المضاميــن 

لديــه داخليــه  صراعــات  المعتــدون 

 آثار االساءة اإللكترونية على األطفال
تتــرك االســاءة االلكترونيــة بأنواعهــا المختلفــة آثــاًرا 
ســلوكية ونفســّية علــى الطفــل والتــي قــد تظهــر 

علــى شــكل واحــدة  او اكثــر مــن العــوارض التاليــة:

1 -  أعــراض نفســية وجســدية مثــل: الشــعور 
آالم  ،العــار،  الخــوف  القلــق،  الخجــل،  بالحــزن، 
جســدية بالبطــن او الــرأس او االطــراف، تغييــرات 

كبيــرة فــي نمــط النــوم واألكل.

2 -  فقــدان الّثقــة بالّنفــس، والنظــرة الدونيــة 
ــذات. لل

اليهــم  والنظــر  باالخريــن  الثقــة  صعوبــة   -  3
الشــك. بعيــن 

4 - الّتراجــع فــي المســتوى األكاديمــّي أوعــدم 
أوالامبــاالة  والمتابعــة،  التركيــز  علــى  القــدرة 

وعــدم االكتــراث بمــا يحــدث حولهــم.

5 -  العزلــة االجتماعّيــة ، و حــدوث اضطرابــات 
فــي العاقــات األســرية.

6 - قــد تــؤّدي فــي الحــاالت القصــوى إلــى الّرغبــة 
الّشــديدة فــي االنتقــام، أو ارتــكاب جريمــة ، أو 

ايــذاء الــذات أو حتــى االنتحــار.



أوال : احمــي طفلــك أثناء اســتعمال 
اإلنترنت

لحمايــة أطفالنــا أثنــاء تواجدهــم علــى االنترنــت 
علــى  التعــرف  وأطفــال  كأهــل  علينــا  يجــب 
أساســّيات ســالمة اســتخدام اإلنترنــت، ومنهــا:

شــخص  ألي  معلومــات  أي  إعطــاء  عــدم    -  1
ــوان،  ــل: االســم، العمــر، المدرســة، العن ــب مث غري

التواجــد وغيرهــا.   مــكان 

2 -  الّتأّكــد مــن اســتخدام تطبيقــات الحفــاظ 
ــد  ــال: تحدي ــبيل المث ــى س ــة، عل ــى الخصوصّي عل
امكانيــة مشــاركة الّصــور والمعلومــات الخاصــة 

ــاء. مــع الغرب

3 -  احتفاظ الوالدين بكلمة المرور.

4 - عدم الّدردشة مع الغرباء.

5 - عدم فتح أو استقبال رسائل بريدّية من الغرباء.

6 - تشــجيع الطفــل علــى إخباركــم فــور شــعوره  
باالنزعاج.

تطبيقــات  اســتخدام  بفحــص/  ننصــح   -  7
المراقبــة الوالديــة  المتوافــرة لحــذف المحتويــات 
غيــر المناســبة ومراقبــة المواقــع التــي يزورهــا 

مــا يفعلونــه. األطفــال ومعرفــة 

كيف أساعد طفلي على التعلم عن طريق االنترنت مع مراعاة المساحة اآلمنة للطفل؟

8 - وضــع الحاســوب وال ســيما وصلــة اإلنترنــت 
فــي  وليــس  المنــزل  فــي  عــاّم  مــكاٍن  فــي 

ــال. ــوم األطف ــة ن غرف

طبيعــة  علــى  األطفــال  مــع  االتفــاق   -  9
زيارتهــا. المســموح  المواقــع 

10 - وضــع قواعــد الســتخدام اإلنترنــت وذلــك 
مــن خــال تنظيــم وقــت اســتخدام الّشــبكة 

والمــّدة المســموح بهــا.

مبــادئ  علــى  األطفــال  مــع  االتفــاق   -  11
الموســيقى-  نوعيــة  وقواعــده:  الّتحميــل 

بهــا. المســموح  األلعــاب  األفــام- 
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ثانيــا : ضع/ي خطــة روتينية لطفلك

1 -  ابــدأ/ي بجلســات تعلــم أقصــر واجعلها/يهــا 
ــول تدريجًيا. أط

2 -  خلــق تــوازن بيــن الوقــت المتــاح عبــر الشاشــة 
وبيــن األنشــطة الحركية واالســرية.

كفــرص  اليوميــة  األنشــطة  اســتخدم/ي   -  3
تعلــم ألطفالــك مثــل اعــداد الطعــام والتعــرف 
لتعقيــم  الســليمة  الطــرق  مكوناتــه،  علــى 
هــذه  وضــع  تنــَس  وال  المنــزل.  فــي  األســطح 
الخطــط واشــراك الطفــل حيثمــا أمكــن ذلــك.

4 - إذا كان طفلــك يبــدو مضطرًبا عندما تحاول/
يــن متابعــة برنامــج تعليمــي عبــر اإلنترنــت معه/
هــا ، فانتقــل/ي إلــى خيــار أكثــر نشــاًطا مثــل، 
المصــورة،   القصــص  صناعــة  نشــاط  ممارســة 

ــد. ــور جدي ــوم ص ــة ألب ــاط صناع ونش
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ثالثًا: تحدث/ي مــع أطفالك بصدق

إن إجــراء محادثــات صادقــة مــع أطفالــك قــد 
يشــكل عامــال فــي بنــاء الشــخصية االيجابيــة 
لهــم، ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل التالــي :

األســئلة  طــرح  علــى  أطفالــك  شــجع/ي   -  1
معــك.  مشــاعرهم  عــن  والتعبيــر 

2 -   تذكــر/ي أنــه قــد يكــون لطفلــك ردود فعــل 
ــوًرا/ة  ــي صب ــذا كن/كون ــر، ل مختلفــة تجــاه التوت

ومتفهــم/ة.

3 -  ابــدأ/ي بدعــوة طفلــك للتحــدث عن مشــكلة 
ــي  ــاعدته ف ــاول/ي مس ــا، وح ــا حالًي ــي منه يعان

ايجــاد حلــول مناســبة. 

4 -  تأكــد/ي مــن أنــك فــي بيئــة آمنــة، واســمح/ي 
لطفلــك التحــدث بحريــة.

5 -  قــد يســاعد الرســم والقصــص واألنشــطة 
األخــرى علــى فتــح حــوار ســلس مــع الطفــل 

رابعــا: ابــق/ي علــى اتصــال مــع مدرســة 
أطفالك

1 -  تواصــل مــع مدرســة طفلــك بشــكل دوري 
وذلــك لاطــاع علــى مســتوى طفلــك التعليمــي 
وتفاعلــه علــى منصــات التعلــم عــن بعــد وطــرح 
األســئلة والحصــول علــى االرشــادات عنــد اللــزوم.

األمــور  أوليــاء  مجموعــات  الــى  انضــم/ي   -  2
اآلخريــن. وتجــارب  خطــط  مــن  لاســتفادة 
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كيــف أتصــرف إذا تعرض طفلي ألي 
نوع اســاءة أثناء اســتخدامه لشبكة 

االنترنت؟

1 - التواصــل مــع الطفــل واعطاءه المســاحة الكافية 
للتعبيــر عمــا حــدث بــدون القــاء اللــوم  عليه/هــا أو 

توبيخه/ها.

2 - تجنب الغضب أو إيذاء الطفل نفسيا أو جسديا.

ــة الطفــل وتهدئتــه وتأكيــد وجــود االهــل  3 -  طمأن
ــه. معــه كداعميــن وكحاميــن ل

4 - توعيــة الطفــل بحقوقــه وواجباتــه والتوضيــح ان 
ــى  ــول عل ــه بالحص ــي حق ــه يناف ــيئ ل ــرف يس أي تص
الحمايــة وان واجبــه كطفــل هــو اعــام اهلــه بمــا 
يحــدث معــه واالســتماع لتوجيهاتهــم حــول كيفيــه 

ــة. ــائل االلكتروني ــتخدام الوس اس

ــب  ــة وان المذن ــه ضحي ــل بأن ــى الطف ــد عل 5 - التأكي
هــو المعتــدي  الن الشــعور بالذنــب قــد يتطــور لــدى 
الطفــل ويســاهم فــي تفاقــم األثــر النفســي عليــه.

6 - إعطــاء الطفــل المعلومــات الكافيــة والمائمــة 
لعمــره عمــا حــدث ومــا قــد يحــدث نتيجــة لاســاءة 
للمســاهمة فــي طمأنتــه وتخفيــف مخاوفــه وقلقــه 

ممــا قــد يحــدث.

7 - التوجــه لمرشــد/ة المدرســة او أقــرب مؤسســة 
ــة ــد الحاج ــارة عن ــى االستش ــول عل للحص



نصائح إضافية
1 - تبنــي أســاليب التربيــة اإليجابيــة والتــي تعتمــد 
بالقيــم  وتزويــده  الطفــل  شــخصية  تقويــة  علــى 
والمهــارات الازمــة ليكــون هــو الرقيــب علــى نفســه 

اإلنترنــت. مواقــع  يتصّفــح  عندمــا 

2 - مــلء فــراغ األطفــال ببرامــج مفيــدة وموّجهــة: 
ثقافّيــة اجتماعّيــة،  رياضّيــة، 

أثنــاء  وأفكارهــم  األطفــال  ســلوك  مراقبــة   -  3
أحــد  تواجــد  ضــرورة  مــع  لإلنترنــت  اســتخدامهم 

أمكــن. إن  لإلنترنــت  االســتخدام  أثنــاء  األبويــن 

ــال  ــن خ ــل م ــة للطف ــات االجتماعّي ــة العاق 4 - تنمي
ــروج  ــة والخ ــات حقيقّي ــن صداق ــى تكوي ــجيعه عل تش

ــن. ــراف الوالدي ــت إش ــاء تح ــع األصدق م

5 - إعطــاء الّثقــة لألطفــال الكبــار وتشــجيعهم علــى 
ا. توجيــه إخوتهــم وأخواتهــم األصغــر ســًنّ




