
 األطفال والتكنولوجيا والغرباء عبر اإلنترنت

أجھزة  ،الكومبيوتر الذي يمضيه األطفال أمام شاشات في المنازل لمدة طويلة في زيادة الوقتالحجر و 19-تسببت جائحة كوفيد
يكون  ب أنقد يخفي الكثير من السلبيات ويج هأن إال، في بعض األحيان جيداً ذلك  ، ربما كانالخليوي وسواھا من الشاشات

   .قدر اإلمكان ةآمن وجعلھا ھذه التجربةمعرفة بكيفية التعامل مع على  األھل

من  ال يرون بدائل للحدّ  ألھلأن ا في في البيت، االوالد بقاءأثناء  "المتراخي" وراء ھذا النھج كثيرةأحد األسباب ال ويكمن
شطين اجتماعيًا من خالل التواصل مع األصدقاء أطفالھم نَ  بقىأيًضا في أن ي ونقد يرغبوالتوتر والقلق المتزايد لدى أطفالھم. 

وفر عدًدا كبيًرا من الخيارات وأنھا ت ،المفروض "الحبس"ھذا  آثارمن  للحدّ  أساسيّةوالعائلة. ھنا، أثبتت التكنولوجيا الرقمية أنھا 
ومن المعلوم أن عبر الفيديو.  اللقاءات/اتصال من خالل الرسائل النصية والمحادثات الصوتية وعقد المؤتمرات للبقاء على

نتشارھا الواسع في األجھزة المتصلة باإلنترنت، وتوافر العديد من ال نظًرابين المراھقين  استخداًماالرسائل النصية ھي األكثر 
يتمثّل في  محتمال ااصل السھل والواسع النطاق تھديدذلك، قد يشكل مثل ھذا التوأشكال تطبيقات االتصاالت النصية. ومع 

   غرباء عبر اإلنترنت.التواصل مع 

يوفر وعلى اإلنترنت.  مقاربة ذاتھاتطبيق ال ك ينبغيلذل، التحّدث مع الغرباء خطر عنطفالھم ألھل األشرح يَ ، واقعيفي العالم ال
الغرباء عبر  للتعامل مععلى اكتساب المھارات الالزمة والدھم ألمساعدة  ألھلوقتًا مناسبًا ل كورونا، بسببالمكوث في المنزل 
بما في ذلك تطبيقات  ،االتصال تمّ المنصات الرقمية الحالية حيث ي طّلع األھل على، فمن الضروري أن ياإلنترنت. ومع ذلك

أثناء اكتساب المعرفة ويجب التركيز بشكل خاص ترنت. الھواتف الذكية ووسائل التواصل االجتماعي واأللعاب عبر اإلن
   على مصادر االتصال المحتملة مع الغرباء. للتنقل عبر ھذه المنصات الرقمية والمھارات

اختيار إعدادات الخصوصية األكثر أمانًا للحسابات  ھي ثالثركائز  علىحماية األطفال عبر اإلنترنت  تقوممن ناحية  أخرى، 
عبر اإلنترنت، وحماية رفاھية الشخص  الجنسي أو االبتزازغير الالئقة مثل التسلط  التصرفاتعبر اإلنترنت، واإلبالغ عن 

مراعاة العوامل طفال، على الوالدين األ التحّدث مع. قبل وخيمةعواقب  أعمال قد يترتب عنھامن خالل عدم االنخراط في أي 
منذ رفع مستوى الوعي ووضع القواعد  ما يمكن أن يقوم به األھل ھوأفضل ، وھم وشخصيتھم وسلوكھمالثالثة التالية بعناية: سنّ 

بالنسبة لألطفال األصغر سنًا، يجب و، ثم تعديل القواعد بناًء على الظروف. ةجھزاأل أطفالھم على حصلقبل أن ي الصغر، وذلك
   ھم كيفية حماية أنفسھم على المدى الطويل.ومعبر اإلنترنت، وأن يعلّ  أطفالھم مع على علم بمن يتواصل لاألھأن يكون 

حسابات جديدة لباستمرار  إرسال توصياتتوسيع الدوائر االجتماعية لألطفال من خالل في وسائل التواصل االجتماعي  ساھمت
اتصالھم على وسائل التواصل االجتماعي،  في الئحة من ھم، والسماح لھم بمزامنة جميع ألشخاص يمكن أن يتابعھا األطفال

يمكن للوالدين متابعة أطفالھم على وكاميراتھم. مع  جدد إضافة أشخاصتيح لھم التي ت )QRاالستجابة السريعة ( وتقديم رموز
بعد عرضھا. مباشرة ت بحذف الدردشات والقصص ھذه المنصات لمعرفة ما ينشرونه علنًا. ومع ذلك ، تسمح بعض التطبيقا

  المحتمل أو الطلبات غير المناسبة من الحسابات الخارجية. "المفترس"متيقظين لتحديد السلوك  ھل أن يبقوااأليجب على لذلك 

. ومع ذلك، مع األلعاب عبر اإلنترنت، قد يتنافس األطفال ضد الغرباء الذين يمكنھم رؤية قائمة جھات االتصال الخاصة بھم
قادرين على سماع ما  ألھلوسائل التواصل االجتماعي بشكل كبير إذا كان اويمكن التخفيف من مخاطر األلعاب عبر اإلنترنت 

في غرفة عائلية واالھتمام  بإبقاء أجھزة ألعاب أطفالھم ألھليقوله أطفالھم عبر المحادثات الصوتية. لھذا السبب، يُنصح ا
الئقة. السلوكيات غير متى تصبح تخرج المحادثات عن الموضوع و معرفة متىحتى يتمكنوا من  أوالدھمبما يلعبه متواصل ال

مع الغرباء  ھمأو عنوان تھممدرساسم الحقيقي أو  ھمعدم مشاركة الصور أو المعلومات مثل اسم أھميةيفھم األطفال  نيجب أكما 
التواصل على واللعبة  خاللحذرين للغاية إذا طلب شخص غريب من طفلھم الدردشة  األھلأن يكون  وينبغي عبر اإلنترنت.

  ا. شخصيًّ  به لقاءالوسائل التواصل االجتماعي، أو بدء محادثة خاصة، أو 

 رائًعا يمكن أن يكون ھذا حالً . تاليًا، محادثة ال يمكن االنضمام إليھا إال عن طريق الدعوة بدءر بعض األلعاب لالعبين خيار فّ وَ تُ 
كيف ومتى التأكد من أن أطفالھم يعرفون  ألھلعلى او. حقيقيةإذا كان الطفل يلعب فقط مع األصدقاء الذين يعرفھم في الحياة ال



أي شخص يجعلھم غير مرتاحين  انضمام صوت الالعبين الذين يحاولون إزعاجھم دون تردد، وأن بإمكانھم منع ونكتمي
  . تھم الفعليّةكما في لقاءا تماًمالطفاء عبر اإلنترنت  ليكونوايًضا على التحدث إلى أطفالھم أاألھل  عشجَّ واإلبالغ عنه. يُ 

بتجنب مجموعات األلعاب كم أطفال صحوانواعلى اطالع حول أدوات اإلبالغ التي توفرھا األلعاب في حال الحاجة إليھا.  واابق
إليھم إذا  تحدثأنه يمكنھم دائًما الوطمأنتھم ، ألوالدھم في كّل حينأمان  شبكةإثبات أنفسھم ك ھلعلى األا، أخيرً  العدوانية.

عقالنية التحّدث معھم بو عليھمواإلشراف  األوالد فھمة التي تقوم على الصحيح مقاربةواجھوا مشاكل عبر اإلنترنت. من خالل ال
  تجربة آمنة وممتعة عبر اإلنترنت ألطفالھم. يمكن أن يوفّر األھل، وبسھولة،إعدادات الخصوصية، االطالع على و
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ب، وقسم علوم الحاس، INTAمركز الدراسات حول اإلدمان على اإلنترنت والتكنولوجيا  أستاذ مشارك ، رئيس مجلس إدارة
 في جامعة سيّدة اللويزة كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية


