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 األم عزيزتي األب عزيزي

 
 اليت باملخاطر الوعي أهمية برزت العصرية، احلياة يف االتصاالت وسائل أهمية زيادة مع

 .الوسائل لتلك كمستخدمني أطفالنا تواجه قد

 
 قدرة تعزيز يف ستساعدكم اليت املهمة املعلومات بعض على نطلعكم أن نود هنا من

 للمخاطر تعريضهم دون االتصاالت وسائل مزايا من االستفادة (( على أطفالكم

 ))احملتملة

 
 وطريقة العمرية، الفئات كل من لألطفال بالنسبة جذاب عامل هو االتصاالت عامل إن

 أيضا، واملسلية املفيدة اخلربات من الكثري مينحهم أنه حيث اآلخرين، مع للتفاعل جديدة

 النفس عن والرتفيه للمرح ومتاحة سهلة وسيلة فهو واحلرية، باألمان يشعرون خالهلا ومن

 .األصدقاء مع والتواصل والتعارف املدرسية، الواجبات وعمل املعلومات، عن والبحث

 

تكتنف وخماطر حتديات هناك األطفال أن يعرفه وال األهل، بعض يتوقعه ال قد ما ولكن

لمستخدمها اإلطالع استخدام األطفال لوسائل االتصاالت المختلفة، السيما أن هذه الوسائل تتيح 

على العالم اإلفتراضي بإيجابياته وسلبياته، وتُمكنه من التواصل مع أشخاص من مختلف بقاع 

العالم دون معرفة حقيقة هوياتهم، األمر الذي وفَّر بيئة خصبة لضعاف النفوس الستدراج وتصيُّد 

اسة تستخدم البتزازهم األطفال عبر حيٍل مختلفة؛ بغية التحصل منهم على معلومات أوبيانات حس

وتتمثل تلك املخاطر  أو استغاللهم بأي شكل من األشكال كاالستغالل الجنسي أو االعتداء البدني

 على سبيل املثال وليس احلصر يف 

 حساسة، معلومات إعطاء خالل من لآلخرين املقصود غري االنكشاف  

 خطرة، ملواقع والوصول مالئمة، غري معلومات على االطالع  

 اإللكرتوني، للتنمر التعرض  

  للخطف التعرض حد إىل تصل قد اليت واإلستمالة لإلحتيال، التعرض. 

 
 ومنها املراهقني وخاصة االطفال هلا يتعرض اليت والنفسية الصحية ذلك،املخطر من واالهم: 

 والقلق التوتر 

 االنتحار ،واحيانا االكتئاب 

 الرتكيز ونقص النوم اضطرابات 
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 الدراسي املستوى يف تراجع 

 صداعو ال والظهر، الرقبة االم 

 السمنة 

 األم عزيزتي األب زيزيع

 
 االتصاالت خلدمات استخدامهم عند أنهم تعلموا أن عليكم جيب آمنني أطفالكم ليبقى

 ملستوى نظرا منهم متوقعة وتصرفات أفكار لديهم الصوتي واإلتصال كاإلنرتنت، املختلفة

 إدراكهم

 :العقلي فهم

 اآلخرين على والتعرف الغرباء إلضافة ميال أكثر. 

 لي أبدا حيدث لن هذا" أبدا هلم حتدث لن الشرور أن يعتقدون" 

 األبد إىل أصدقاؤهم هم اليوم، أصدقاءهم أن يعتقدون . 

 االجتماعي التواصل مواقع يف يريدون ما يقولوا أن ميكنهم أنه يعتقدون 

 احلقيقي عاملهم تفاصيل " أصدقاؤهم يعرف أن يف مشكلة بوجود يعتقدون ال " 

 على املرحية غري األمور حول السرية على احلفاظ األفضل من أنه يعتقدون 

 إذا" أنهم يعتقدون حيث ، املختلفة اإلتصاالت وسائل استخدام عند أو اإلنرتنت

 .االتصاالت أجهزة استخدام امتيازات يفقدون قد الوالدين أحد أخربوا

 

 

  :األهم السؤال يأتي واآلن

 ؟ املخاطر تلك من أطفالي أمحي لكي أم أو كأب أفعل ماذا

 
 عام بشكل ولكن يستخدمها، اليت األجهزة ونوعية الطفل عمر على اإلرشادات تعتمد

 أوال جيب

 :الرئيسي اهلدف هذا األهل يتبنى أن

 األطفال تعريض من احلد مع املختلفة والتقنيات االتصاالت وسائل من االستفادة ((

 )) تهاحتديا أو ملخاطرها

 

 :وهي اتباعها األهل على جيب ذهبية قواعد ثالث على اإلرشادات وتشتمل



3 
 

 -التواصل-املتابعة– املسؤولية

 املسؤولية قاعدة

 ))الراعي فكن اجلميع أدوار قبل يأتي دورك((

 

 الثقة بالنفس  وتعزيز, الالزمة الدينية والرتبية العالية باألخالق أطفالكم حتصني

 على الرقيب هو الطفل يكون حبيث اخلطأ عن إبعادهم يف تسهم وحتفيز املهارات 

 .االتصاالت أجهزة يستخدم أو االنرتنت مواقع يتصفح عندما نفسه

 "وسائل عرب للتواصل احملتملة املخاطر تعليمه وتعين للطفل، "التقنية الرتبية 

 أنفسهم محاية على عهمتشجيو  املالستخد السليمة والطرق املختلفة االتصاالت

 .االتصاالت أجهزة استخدامهم عند احلذر تعليمهم عرب

 املستطاع، قدر تعّلم،   أطفالكم مع ومشاركتها املوضوع هذا حول املعرفة صقل 

 الذكية واألجهزة االتصاالت جمال يف حديث هو ما كل استخدام كيفية

 لتلك أطفالك استعمال على وضوابط قيود فرض على القدرة لديك لتكون

 األطفال لدى فإن األحوال أغلب يف أنه االعتبار بعني األخذ جيب إذا األجهزة،

 .بكثري معرفتك تفوق تقنية معرفة

 

 األطفال يستخدمها اليت االتصاالت أجهزة وخصائص مميزات على املستمر االطالع 

 أو الفوري الرتاسل استخدام أو االنرتنت، من الصور حتميل بإستطاعتهم هل مثال .

 امليزات تلك تشكل قد موقعهم؟ حتديد من اآلخرين متكن خدمات إىل الوصول

 .طفلك ونضج حلالة تبعًا للقلق مصدرًا

 واستخدامها، تنزيلها قبل وذلك أطفالك، يستخدمها قد اليت التطبيقات عن البحث 

 Kids friendly ) لألطفال خمصصة أو صديقة تطبيقات هناك بأن وتذكر

app )، باألطفال اخلاصة البحث وحمركات املتصفحات لمث. 

 

 جسديا جاهز طفلك هل تتساءلن أ جيب ذكي، هاتف الطفل إعطاء قبل 

 وما ذكي، هاتف إىل طفلك حيتاج وهل !؟ اهلاتف الستخدام وعاطفيا وعقليا

 استخدام جراء من الطرفان، يتحملها اليت واالجتماعية والصحية القانونية التبعات

 ؟ الذكي للهاتف الطفل

 

. 
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 اخلاصة األجهزة على بالوقت التحكم وأدوات الفنية الفلرتة أدوات استخدام 

 .بأطفالك

 

 عند واضحة قواعد على االتفاق فمثال لالستخدام، األساسية القواعد تعيني 

 . االستخدام ووقت وعمره الطفل تطور ذلك يف ويراعى الذكية األجهزة استخدام

  االتفاق على مباديء التنزيلDownlods  وقواعده : كاملوسيقى املسموح بها

 واألفامل و نوعية األلعاب اليت يستطيعون تنزيلها.

 

 وعادلة متوازنة بطريقة االلكرتونية واأللعاب األجهزة استخدام أوقات حتديد 

األمريكية ستخدام املفرط وتنصح األكادميية لال الصحية املخاطر من حتميهم

 .لطب األطفال بتحديد ساعات االستخدام حبيث ال تتجاوز الساعتني يوميا

 بقدر عليهم السيطرة يف ترغبون ال وأنكم القواعد تلك لطفلكم اشرحوا 

 .استخدامهم حول مناسب اتفاق إىل التوصل

 من احلماية برامج واستخدام االنرتنت، على املخاطر عن تتحدث اليت املواقع زيارة 

 ومنها االتصاالت بأجهزة اخلاصة دوريًا املستحدثة الناري اجلدار وبرامج الفريوسات

 .الذكية اهلواتف

 

 أجهزة استخدام عند الطفل إليها يتعرض قد قانونية غري ممارسات أية عن اإلبالغ 

 1100 الطفل محاية خط طريق عن االتصاالت

 

 نشر أو إفشاء وعدم خصوصيتهم على احلفاظ عرب أنفسهم محاية األطفال تعليم 

 اهلاتف وأرقام العناوين امليالد، تاريخ الصور، االسم، مثل، الشخصية معلوماتهم

 لإلساءة التعرض جتنب بهدف

 

 

 الرياضية، الربامج مثل وموجهة، مفيدة بربامج األطفال فراغ ملء على احلرص 

 .والثقافية واالجتماعية،

 

 

 

 



5 
 

 

 املتابعة قاعدة

 )يعلم من آخر ليس األهل (

 

 ضرورة مع االتصاالت أجهزة استخدامهم أثناء يف وتفكريهم سلوكهم متابعة 

 .أمكن إذا لالنرتنت األطفال استخدام أثناء األبوين أحد تواجد

 لذلك احملددة للقواعد وفقا التواصل لوسائل الطفل استخدام على اإلشراف . 

 جيب املساحات وهذه العمر، حسب واحلرية الثقة من معينة مبساحة الطفل تزويد 

 . سابقا عليها املتفق القواعد بنفس حمكومة تكون أن

 وأخواتهم إخوتهم توجيه مسؤولية وحتميلهم سنًا األكرب ألطفالكم الثقة إعطاء 

 .سنا األصغر

 معلومات أية عن يكشف ال وهمي مستخدم اسم اختيار على األطفال مساعدة 

 .التسجيل ضرورة حال يف شخصية

 املتفق بالقواعد التزامهم ومدى    األنرتنت من مواد تنزيل حال يف األطفال متابعة 

 األبوية واملراقبة الفلرتة برامج استخدام خالل من أو مباشرة بصورة إما  سابقا عليها

filtering and parental control املرغوبة غري الربامج مبراقبة تسمح اليت 

 .وتصفيتها

 

 االجتماعي التواصل صفحات عرب عالقات من ينتج ما إىل والتنبه احليطة أخذ 

 .اآلخر الطرف قبل من سلًبا تستغل أن ميكن حيث

 ملدة اسرتاحة أخذ يلزم حيث االنرتنت، أو االتصاالت أجهزة ستخداما وقت حتديد 

 دقيقة ثالثني ملدة االنرتنت أو األجهزة تلك استعمال بعد دقائق عشر

 

 تكوين على تشجيعهم خالل من ألطفالكم االجتماعية العالقات تنمية 

 .األم أو األب إشراف حتت األصدقاء مع واخلروج حقيقية صداقات

 

 

 

 

 التواصلقاعدة 
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 ))طفلك صديق كن((  

 

 منها الذكية وخاصة االتصاالت أجهزة وسلبيات إجيابيات حول طفلك مع حتدث 

 حسن حول وعقالني هادئ حوار يكون أن على احرص . عنها ينتج قد وما

 .منه القصوى اإلفادة تأمني بهدف واالنرتنت األجهزة تلك استخدام

 على جتربته وشاركه طفلك مع جنب إىل جنبا االنرتنت شبكة على تصفح 

 .االنرتنت

 ألجهزة استخدامهم عند طفلك تواجه قد اليت التحديات عن صراحة بكل املناقشة 

 األجهزة تلك تأثري ألن االنرتنت، إىل النفاذ من متكنهم اليت تلك وخاصة االتصاالت

 .األهالي من والتوجيه واملصارحة احلوار غياب يف خطري والشبكة

 من ذلك وينتج آمنة، بيئة خلق خالل من لألطفال واملعنوي النفسي الدعم توفري 

 وعدم إليهم واإلصغاء واألطفال، األهالي بني املتبادلني والتواصل احلوار خالل

 .اجملتمع يف فاعلة شخصية لبناء الالزمني واالهتمام الرعاية ومنحهم إحراجهم،

 أصدقائهم عن أو عنهم شخصية معلومات أية إعطاء عدم حول طفلك مع االتفاق 

 الرتاسل أو القصرية النصية الرسائل أو الصوتية املكاملات عرب سواء للغرباء

 .الفوري

 واستمتعوا معكم االنرتنت على جتربتهم مشاركة على أطفالكم شجعوا 

 عن اسألوهم العائلي، واحلوار التواصل قنوات وافتحوا عاملهم ادخلوا معًا بتصفحه

 .التعليمية املواقع إىل ووجهوهم وخماوفهم، اهتماماتهم

 قد اليت األخالقية غري املشاهد تداعيات حول دائمًا إعالمكم على األطفال تشجيع 

 إىل النفاذ هلم تتيح اليت تلك وخاصة االتصاالت أجهزة استخدام عند يصادفوها

 االنرتنت

 واالنرتنت االتصاالت لوسائل استخدامهم عند األطفال تفكري بطريقة الوعي 

 .خصوصًا

 واالنرتنت االتصاالت أجهزة استخدام حسن حول األطفال مع احلوار أسلوب استخدام 

 .منها القصوى اإلفادة تأمني بهدف

 

 

 


