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.سلبیاتھا



ھل تعلم؟

 91أن 2010من استطالع أجري عام تبین%
عام لديھم 17–13من األوالد في سن 

شخصي في مواقع التواصل ملف 
االجتماعي

 يتصفحون مواقع الشباب من %93نحو
التواصل االجتماعي مرة في األسبوع على

منھم يتصفحونھا مرة في %77األقل، ونحو 
األقلالیوم على 



التواصل االجتماعي مجال استخدام مواقع 
من قبل االبناء

 اإلنترنت للتواصل مع اآلخرين، وإلقامة استخدام
مجتمعات وعالقات مع أشخاص لديھم مجاالت اھتمام 

مواقع التواصل االجتماعيالشباب يستخدم . شبیھة
سناب شات، تويتر، تمبلر، فیس بوكمثل 

:بھدفإنستجرامو
 اإلنترنتإنشاء ملفات شخصیة على.
 الرد على المنشورات، الصور، ومقاطع الفیديو الخاصة

بھم وباآلخرين
م تحمیل روابط، صور، ومقاطع فیديو يتم فیھا وضع وس

.لآلخرين



إنشاء محتويات، مثل مقاطع فیديو، موسیقى ،
.اآلخرينوغیرھا، ثم مشاركة 

 المشاركة في ألعاب الحاسوب مع متصفحین
.آخرين

االنضمام لمجموعات حول موضوع معین أو متابعة
.اآلخرين

ر يتواصل جزء من األوالد والشباب مع اآلخرين عب
.اإللكترونیةاأللعاب 

إرسال وتلقي رسائل.



ما الذي يحصل علیه ابنكم من مواقع 
التواصل االجتماعي

 التواصل االجتماعي ھي منصة بشكل عام مواقع
عور البنكم منھا ھي الشفائدة كبرى . للتواصل المباشر

ين بالتواصل واالنتماء للعائلة، األصدقاء، واألشخاص الذ
تسمح ھذه المواقع . لديھم مجاالت اھتمام شبیھة

مع البنكم بأن يشارك اآلخرين بأعماله ومشاعره، يتواصل
لمجموعات أصدقائه ومع أشخاص آخرين جدد، ويتعرف 

غیر أن ھذا النوع . جديدة لديھا مجاالت اھتمام مشتركة
.  ةمن التواصل المحوسب ھو غیر حقیقي ويزيد من العزل
ومن المھم أال يحل العالم االفتراضي محل عالم ابنكم 

.الحقیقي



التواصل مواقع ستخدام ايجابیات إ
االجتماعي

 اعد ويسالرقمیةالقراءة والكتابة زيادة قدرة ابنكم على
ناء بعلى البحث والتجربة في مواقع التواصل االجتماعي 

.والمھاراتالمعرفة 
 انا تستخدم المدارس أحیالدراسیة تحسین التحصیالت

ین مواقع تواصل اجتماعي التربوية، تشجیعا للتعاون ب
.الطالب

 ابنكم عن إبداعه عبر صفحات الملف يعبر أن يمكن
، المنشورات، الصور، ومقاطع )البروفايالت(الشخصي 

.يرفعھاالفیديو التي 



 ث ابنكم على معلومات تتعلق بأحدايحصل
وم مختلفة، ويققیم وأفكار الساعة، يفحص 

.بأعمال بحث مختلقه
اصل يساعد الشعور بالتواصل عبر مواقع التو

االجتماعي على تقدير الذات لدى ابنكم، 
ويمكن أن يستخدمھا للحصول على 

.تقلقه مساعدة بشأن مواضیع 



مخاطر مواقع التواصل االجتماعي
 اولون مواقع التواصل االجتماعي، قد يتعرض ابنكم ألشخاص يحفي

م كذلك، قد يشارك ابنك. بهاإلضرار إھانته، تھديده، مالحقته، أو 
.  أضراراتعلیقات، صورا، ومقاطع فیديو خاصة به وباآلخرين قد تسبب

جذب ال يعرفھم، أو قد تألشخاص قد تصل الصور التي يرفعھا مثل 
توفرة قد تؤثر الصور القديمة والمحرجة التي تظل م. انتباھا سلبیا

.في اإلنترنت في عمل ابنكم في المستقبل
 شارك فكثیرا ما ي. وھم في اإلنترنت أن حیاة اآلخرين مثالیةيتكون

ن فضًال ع. األفراد اللحظات الجیدة، ولیس روتین حیاتھم الصعب
.فعذلك، ھناك عالقة بین العالم الرقمي ومستوى االكتئاب المرت

 ،بھدف مساعدة ابنكم على أن يكون محمیا أكثر من ھذه المخاطر
.استخدام آمنمن المھم أن يتعلم كیف يستخدم ھذه المواقع 



القیام بهما يمكنكم 

 يومیا، يمكن أن تفحصوا ما يتصفحه ابنكم عبر اإلنترنتال
ة مبنیة ولكن يمكن أن تبنوا ثقة بینكم وتجروا محادثة ثابت

ھمه مدى يألي على االحترام، توضح البنكم أنكم تعرفون 
.تصفح مواقع التواصل االجتماعي

 بوا من اطل. أن تعرفوا المواقع التي يتصفحھا ابنكميفضل
ف يوضح لكم كیابنكم أن يريكم المواقع الشعبیة، أو

م في إذا كان ابنك. تعمل المواقع أو التطبیقات التي يحبھا
عاما أو أكثر، ال تطلبوا منه مباشرة أن يعرض 13سن 

، علیكم ملفه الشخصي في مواقع التواصل االجتماعي
.ألنه قد يشعر أنكم تتدخلون في خصوصیته



البنائكمكونوا أصدقاء 
االجتماعيالتواصل على مواقع 

 شجعوا ابنكم على أن يوافق على طلب . كیف تعمل ھذه المواقعلمعرفة
في الصداقة الذي ترسلونه له، ولكن احترموا خصوصیته، وال تكتبوا منشورات

يؤدي ھذا إلى إحراجه وإلى أن يرفض فقد صفحته أو تعلقوا على منشوراته 
يضا تصرفوا بشكل شبیه أ. ابنكم أن يكون على تواصل معكم عبر ھذه المواقع

وإذا . كم أبداأال ترفعوا صورا البنيفضل . الصورفیما يتعلق باإلشارة إلى ابنكم في 
.قررتم رفعھا، اطلبوا إذنا من ابنكم

 معلومات شخصیة عبر مواقع التواصلوالشباب يزداد احتمال أن يرفع األوالد
سنوات يتصفحون 9–7من األوالد في سن %23. االجتماعي مع زيادة العمر

عاًما 18–16مواقع التواصل االجتماعي، فیما تزداد نسبتھم في سن 
%75إلى 



مواقع التواصل االجتماعيالقواعد الستخدام 

 قع بعض التعلیمات التوجیھیة العملیة الستخدام مواإلیكم
:التواصل االجتماعي

عمرهافحصوا إذا كان الموقع الذي يرغب ابنكم في االنضمام إلیه مالئما ل  .
كون شخصي في الفیس بوك، على ابنكم أن يإنشاء حساب مثال، بھدف 

.عاما على األقل13في سن 
يقرروا أنتم وابنكم متى يجوز له أن يستخدم مواقع التواصل االجتماع  .

.البیتیةته واجباأن تقرروا إيقاف تشغیل الدردشة بینما يحّضر ابنكم يمكن 
بعض يمكن استخدم. تحدثوا مع ابنكم متى يجوز له أن يتصفح اإلنترنت

.التصفحوقت برمجیات تقید 
 اتف بالتفصیل حول استخدام اإلنترنت والھاألبناء مع يفضل االتفاق

.الذكي



حماية الخصوصیة

 یدة الحفاظ على خصوصیة ابنكم، أمانه، وسمعته الجبھدف
:أن تتخذوا وسائل الحذر التالیةيفضل في اإلنترنت، 

 الده أال يكتب ابنكم اسم مدرسته، رقم ھاتفه، أو تاريخ میيفضل
.حسابه الشخصيفي 

 صورة بروفايل يظھر فیھا أكثر من شخص، أو استخدام استخدام
.رسمة

 في مواقع الخصوصیة إعدادات ويحدث ابنكم أن يفحص ذكروا
ور، لكي يكون الوصول إلى الصاالجتماعي تحديث ثابت، التواصل 

التي يشارك اآلخرين بھا متاحا مقاطع الفیديو، وصورة الحالة 
..ألصدقائه المقربین فقط

واصل افحصوا إذا كانت المنشورات التي يرفعھا ابنكم في مواقع الت
ضا االجتماعي األساسیة تصل بشكل تلقائي إلى مواقع أخرى أي

.ھذه اإلمكانیةوألغوا 



 قد يظھر ابنكم في صور يشاركھا آخرون ويضعون له
في مثل ھذه الحال، تسري إعدادات . فیھاوسم

الشخص الذي شارك حددھا التي الخصوصیة 
أوضحوا له المخاطر، وفكروا معا ابنكم تحدثوا مع .الصور

تسمح مواقع كثیرة مثال كیف تواجھون ھذه الحالة 
.بهالخاص التاجللمتصفح بأن يزيل 

 احتفظوا بكلمات المرور وتفاصل الدخول إلى المواقع
خروج كما أن على ابنكم أن يتأكد أنه تم تسجیل ال. سرية

زة من مواقع التواصل االجتماعي عندما يتصفحھا عبر أجھ
.حاسوب عامة، كما في المكتبة



مشاركة المحتويات والتعلیقات غیر الالئقة

 بضع طرق يمكنكم أن تساعدوا ابنكم عبرھا علىإلیكم
:تجنب مشاركة المحتويات غیر الالئقة

 ع الصور، مقاط–كل ما يرفعه عبر اإلنترنت أن تأكدوا من أنه يعرف
بشكل ثابت جزءا من سمعته عبريظل الفیديو أو صورة الحالة 

فقد يشاھد شخص ما صوره القديمة والمحرجة بعد . اإلنترنت
.سنوات كثیرة

رين اطلبوا من ابنكم أن يفكر إذا كان المنشور قد يلحق ضررا باآلخ
آخرأو قد يستخدمه شخص ما إلھانة وتھديد ابنكم أو شخص 

ة أيبروفايلهال يتعین على ابنكم أن يشارك في بشكل عام، 
صور، مقاطع فیديو، أو معلومات عن –معلومات غیر ضرورية 

.األصدقاء



على ابنكم أن يعرف نتائج نشر صوره االستفزازية أو
د أن يفكر ما الذي قيفضل . أو غیرھا في اإلنترنتمحرجة 

.يحدث إذا عرض صورا غیر الئقة، مثال أثناء االحتفاالت
 شجعوا ابنكم على أن يفحص ما ھي الرسائل التي

ن تنقلھا كتاباته في مواقع التواصل االجتماعي قبل أ
استخدام تعبیرات.يرفعھا ويتأكد أنھا واضحة والئقة

تم عن المشاعر يغرافیكيتعبیر االنفعال في الدردشة 
مثل ) إيموجي(عبر استخدام أيقونات أو رموز مشاعر 

.الوجوه المبتسمة التي تساعد على نقل الرسائل



 لى بعض الخطوات البسیطة ابنكم على الحفاظ عتساعد
األمان في اإلنترنت عندما يستخدم مواقع التواصل 

:االجتماعي
ط شجعوا ابنكم على أن يصادق على طلبات الصداقة فق

أي أنه إذا كان يعرف من يطلبھا، وإذا كان متأكدا منه 
.يعرف ذلك الشخص في الواقع

ر امنعوا ابنكم من أن يلتقي بأشخاص يعرفھم فقط عب
كم عن تحدثوا مع ابن. اإلنترنت ولیس من حیاته الحقیقیة

المخاطر عبر اإلنترنت، وعن اللقاءات مع األشخاص الذين
.ال يعرفھم

رة شجعوا ابنكم دائما على أن يبلغ عن المحتويات الضا
الضارة عن المحتويات إبالغ في معظم المواقع ھناك زر 

.يخبر بالغا يعتمد علیهوأن 



تجنب االستقواء عبر اإلنترنت

 حالة ھو االستقواء االجتماعي يحدث في مواقع التواصل قد
، أو يستخدم فیھا شخص رسائل في موقع، تحديثات صورة الحالة

وسائل أخرى في الموقع بھدف مضايقة شخص آخر عمدا، إھانته، 
.إحراجه، ممارسة العنف ضده، تھديده، إزعاجه، أو إخافته

مثال، إذا تحدث. تحدثوا مع ابنكم عن حاالت االستقواء المحتملة
ك، شخص ما بشكل غیر صحیح أو شرير عن ابنكم عبر الفیس بو

:شجعوا ابنكم على أن
 علیهيتجاھل ھذا التصرف وال يعلق.
 الشخصيحظر ذلك.
 الموقععن محتويات ضارة في يبلغ.
 علیهآخر يعتمد بالغ يخبر.



ما الذي يحدث إذا طرأ خلل
 رفع مثالأحیانا أمور غیر جیدة في مواقع التواصل االجتماعي تحدث

.شخص صورة غیر الئقة البنكم
ماذا علیكم أن تفعلوا؟
في حل المشكلةفكروا معا . أصغوا البنكم وادعموه.
 ن أن انتبھوا، يمك. اتصلوا بالشرطةفاضحة إذا كانت الصورة ضارة أو

محتويات: مثال(تتخذ الشرطة خطوات فقط إذا كان العمل جنائیا 
).جنسیة تتعلق بابنكم رفعھا اآلخرون عبر اإلنترنت

 ى علمثل الضغط على محاولة إزالة المحتويات عبر اإلنترنت ركزوا
تظھر أسفل الصورة في مواقعالصورة التي عن إمكانیة اإلبالغ 

أنه رغم حذف الصورة من انتبھوا إلى . تواصل اجتماعي مختلفة
ه ربما الموقع، لیس ھناك ضمان أن تتم إزالتھا كلیا من اإلنترنت، ألن

.  أخرىلمواقع تم رفعھا 



 تحدثوا مع ابنكم عن قواعد االستخدام اآلمن والمسؤول لمواقع
.التواصل االجتماعي

ات حافظوا على تواصل مفتوح مع ابنكم، وتحدثوا معه عن السلوكی
توجه والتجارب التي يمر بھا عبر اإلنترنت، لكي يشعر أنه يمكنه ال

اسألوه إذا كان يمكن أن تساعدوه في. إلیكم عندما يواجه مشكلة
.األمور اإلضافیة المتعلقة باإلنترنت

 إذا طرأت تغییرات ھامة على سلوكیات ابنكم وبدأ يستخدم
، )ائهيفضل اإلنترنت أكثر من أصدق: مثال(اإلنترنت بشكل ھوسي 

تحدثوا معه واسألوه عن سبب منزعج، أو مكتئب أو إذا كان يبدو 
ي إذا كنتم قلقین، تحدثوا إلى طبیب األطفال أو اختصاص. شعوره

.آخر
 زمة أن ابنكم يتعرض أليعلم من آخر تكونون في أحیان كثیرة، قد

كم على كونوا متوفرين، تجنبوا الح. بسبب المضايَقة عبر اإلنترنت
واحصلوا على مساعدة . األمور واللوم، وادعموا ابنكم طوال الوقت

.خارجیة عند الحاجة
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