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اإلنجليزية الطبعة            مقدمة 

عديــد  مــدى  علــى  متصاعــدة  قضيــة  للطفولــة  التجــاري  االســتغالل  ومــازال  كان 
فــي  التليفزيــون  ألجهــزة  األطفــال  اســتخدام  انتشــار  ومــع  الماضيــة.  العقــود  مــن 
الســبعينيات  فــي  األخــرى  واللعــب  الصغيــرة  اإللكترونيــة  األلعــاب  ثــم  الســتينيات، 
والثمانينيــات، زاد مســتوى جــذب انتباههــم بصــورة كبيــرة. ومــع حلــول التســعينيات، 
مــن  الفيديــو وســواها  ألعــاب  باإلمــكان حمــل  الحواســيب وصــار  تصغيــر  تــم  حيــث 
إلــى مســتويات  المجــال  لهــذا  األطفــال  اهتمــام  جــذب  انتقــل  اليــد،  فــي  األجهــزة 
المتاحــة. وذكــر جيمــس  الهائلــة  التكنولوجيــا اإلمكانيــات  أخــرى. وأدركــت شــركات 
كمســتهلكين”  “األطفــال  التســويق:  مجــال  فــي  المتخصــص  كتابــه  فــي  ماكنيــل 
عنــد  بمخاطبتهــم  يســمح  مثالــي  وضــع  فــي  األطفــال  أن   “  ،1992 فــي  المنشــور 
بحيــث  التســويق  الســتراتيجيات  عريضــة  خطــوط  “ووضعــت  للمنتجــات  التســويق 

أوليــاء األمــور، وتركــز علــى األطفــال. تتجــاوز 

تضاعــف جــذب اهتمــام األطفــال بصــورة هائلــة مــع ظهــور الهواتــف الذكيــة فــي 
عــام 2007، ممــا أتــاح للمســتخدمين االتصــال باإلنترنــت أينمــا كانــوا. أمــا بالنســبة 
إحــدى  اشــارات  حيــث  كبــرى،  مشــكالت  ظهــور  إلــى  ذلــك  أدى  فقــد  للعائــالت، 
االســتطالعات إلــى أن نصــف أوليــاء األمــور يعتبــرون الهواتــف الذكيــة، أهــم القضايــا 
فــي المنــزل، وأن شــركات التكنولوجيــا باتــت تصمــم منتجاتهــا بطريقــة تجعــل األطفــال 
ريــد    Netflix لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  اســتخدمها. وقــال  يدمنــون  والمراهقيــن 
هاســتنغيز، أن الشــركات اآلن “تتنافــس علــى  اســتغالل فتــرات نــوم اإلنســان”، أي 
الضغــوط  نــوم اإلنســان .ونجحــت  أثنــاء  تتنافــس علــى إصــدار منتجــات تعمــل  أنهــا 
التــي تمارســها الشــركات فــي التأثيــر علــى البرامــج الحكوميــة مــن حيــث اســتخدام 
األطفــال  اســتفادة  يؤكــد  دليــل  وجــود  عــدم  رغــم  الحضانــة،  دور  فــي  الحواســيب 
منهــا، بــل علــى العكــس، هنــاك مــن الدالئــل مــا يشــير إلــى ضــرر. وقــد طرحــت دراســة 
كبــرى لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، أجريــت فــي عــام 2015 علــى ســبعين 

دولــة أســئلة حــول فوائــد الحواســيب فــي التعليــم عمومــا.  

فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، كانــت هنــاك صحــوة جديــدة. وطرحــت تســاؤالت 
ــة.  ــة الطفول ــة فــي مرحل ــا الوســائط الرقمي حــول مــدى مالءمــة اســتخدام تكنولوجي
ومنــذ عــدة ســنوات الحظــت إحــدى الدراســات االســتقصائية أن 90 ٪ مــن النــاس 
يعتبــرون التســويق لألطفــال أمــر غيــر أخالقــي، بينمــا شــعر 7 ٪ فقــط بالقــدرة علــى 
فعــل شــيء للتعامــل مــع هــذا األمــر؛ فكيــف يمكننــا اتخــاذ خطــوات لحمايــة أطفالنــا؟  

يســد هــذا الكتــاب فجــوة، ويصــف مراحــل النمــو المهمــة فــي الطفولــة وأثــار إدخــال 
تكنولوجيــا الوســائط الرقميــة، ويقــدم نصائــح عمليــة ألوليــاء األمــور حــول كيفيــة 
بعــدم  آمنــة. ويعتــرف  الحيــاة األســرية بطريقــة  الوســائط فــي  التعامــل مــع هــذه 
قــدرة الجميــع علــى اتبــاع النهــج نفســه، ولكنــه يبيــن كيــف يمكننــا التفكيــر خطــوة 
خطــوة لصالــح الطفــل والشــاب ولســالمتهما فــي رعايتنــا. ويســرنا المشــاركة فــي 
ــم الناطــق  ــاب الزاخــر بالمعلومــات إلــى العال هــذا الجهــد المبــذول لتقديــم هــذا الكت

اإلنجليزيــة. باللغــة 

InterActions ,ريتشــارد برينتون
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العربية الطبعة            مقدمة 

الرقميـــة“-  الوســـائط  عالـــم  فـــي  الصحـــي  “النمـــو  لدليــل  العربيــة  الترجمــة  تأتــي 
المترجمــة عــن النســخة اإلنجليزيــة - كخطــوة مواكبــة لمبــادرة بــدأت فــي ألمانيــا ثــم 
انتقلــت لمختلــف بلــدان أوروبــا لتوعيــة الجميــع، والســيما اآلبــاء واألمهــات، بمخاطــر 

االســتخدام غيــر المالئــم للوســائط الرقميــة. 

وتركــز هــذه المبــادرة الجهــد علــى حمايــة فئتــي األطفــال والمراهقيــن، لتنشــئة جيــل 
أكثــر وعيــا وأكثــر تحمــاًل للمســؤولية، وأوفــر صحــة. وتدعــو أوليــاء األمــور والمعلميــن 
والمــدارس والمؤسســات المعنيــة للتعــاون والتكاتــف لتقنيــن اســتخدام التكنولوجيــا 

تفاديــا لســلبياتها بعيــدة المــدى، المثبتــة مــن جانــب عديــد مــن الدراســات. 

لقــد آن األوان لتعزيــز المعرفــة واتخــاذ قــرارات شــجاعة وحاســمة، وتدابيــر احترازيــة 
لإلشــعاعات  التعــرض  عــن  تنتــج  التــي  الجســدية  الصحيــة  األضــرار  لمواجهــة  ناجعــة 
تتضمــن  التــي  النفســية واالجتماعيــة  الالســلكية، واألضــرار  المنبعثــة مــن األجهــزة 
والعزلــة  كاإلدمــان  والمجتمــع،  واألســرة  الفــرد  علــى  الوطئــة  شــديدة  تداعيــات 

والتنمــر. 

وبقــدر مــا فــي هــذه المبــادرة مــن تنبيــه أميــن لمخاطــر جســيمة متزايــدة يتعــرض 
الطــرق  لتعزيــز  أيضــًا  الطبيعــي، هــي دعــوة  للنمــو  درجــة معيقــة  إلــى  الصغــار  لهــا 
اإلنســانية الطبيعيــة للعيــش والتربيــة والتواصــل والتعبيــر عــن المحبــة التــي تراجعــت 

بفعــل ممارســات اســتهالك وتنافــس متطرفــة فــي عالــم مــادي.  

 يضــج هــذا الكتيــب بمعلومــات مفصلــة مهمــة - وربمــا صادمــة - حــول الســلبيات 
والحواســيب  المحمولــة  للهواتــف  والمفــرط  المبكــر  لالســتخدام  المحتملــة 
التــي  الرقميــة-  الوســائط  مــن  وســواها  اإللكترونيــة  واأللعــاب  اللوحيــة  واألجهــزة 
يســعى معظــم أوليــاء األمــور لتوفيرهــا، بحســن نيــة، تلبيــة لرغبــات الصغــار، أو رغبــة 
فــي إســعادهم وتمكينهــم- وهــذا، إلــى جانــب إســتراتيجيات مجربــة مفيــدة لتغييــر 
الســلوك، ومقاومــة اإلغــراءات. وتوصيــات متخصصيــن بمــا ينبغــي فعلــه أو تجنبــه 
فــي مجــال اســتخدام الوســائط الرقميــة بمختلــف مراحــل العمــر، مــع أمثلــة لقصــص 
ــة؛ األمــر الــذي  ــاة ســعيدة وســليمة ومتوازن ــة جيــل يتمتــع بحي نجــاح تبشــر بأمــل تربي

يفضــي بطبيعــة الحــال إلــى مســتقبل أفضــل. 

فريــق الترجمــة العربية

جامعــة هليوبوليس
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          مقدمة

التحــول  موضــوع  حــول  شــيئا  نقــرأ  أو  فيــه  نســمع  ال  واحــد  يــوم  يمــر  بالــكاد 
الرقمي)الرقمنــة(. ومــن المتوقــع فــي الســنوات العشــرين القادمــة، اســتبدال -60
عجــب  والروبوتــات. وال  اإللكترونيــة  باألجهــزة  الحاليــة  المهــن  مــن  المئــة  فــي   70
أن يعتقــد عديــد مــن أوليــاء األمــور: أن يكــون هــذا العالــم هــو المناســب لألطفــال 
ــا  ليكبــروا فيــه – ويســألوا، علــى هــذا، لمــا ال يتعامــل األطفــال مــع هــذه التكنولوجي
الكمــال؟  طريــق  المبكــرة  الممارســة  شــعار:  تحــت  عليهــا  ويعتــادون  الصغــر؛  منــذ 

التحديــد. وجــه  علــى  االتجــاه  هــذا  نحــو  الرســمية  التعليميــة  السياســات  وتتجــه 

مــا يتــم تجاهلــه هنــا، أن التكنولوجيــا التــي يديرهــا الوعــي البشــري، تؤثــر بشــدة علــى 
تطــوره. وهــذه ليســت مشــكلة بالنســبة للمراهقيــن األكبــر ســنًا والبالغيــن، إذا كانــت 
الواقعــي(،  )العالــم  نظيــر  عالــم  فــي  بشــكل صحــي  التطــور  أمــام عقولهــم فرصــة 
ولكــن المشــكلة تكمــن فــي الشــباب الذيــن لــم يمــروا بهــذه العمليــة بعــد. ونتيجــة 
لذلــك، ترتفــع األصــوات المحــذرة بصــورة متزايــدة، والســيما مــن مجــاالت العلــوم 

ــم نفــس النمــو. والطــب وعل

اآلثــار  إلــى  الواســعة  الماورائيــة  والتحليــالت  الدراســات  مــن  عديــد  نتائــج  أشــارت 
والمــدارس: كضعــف  الحضانــة  فــي دور  الرقمنــة  عــن  الناجمــة  والمخاطــر  الجانبيــة 
نمــو الفــص الجبهــي المتصــل بالقــدرات الفكريــة، وتلــف العيــن، وفقــدان التعاطــف، 
وخطــر  االجتماعيــة،  الشــبكات  علــى  واالعتمــاد  اللفظــي،  التعبيــر  قــوى  وقصــور 
ــار الجانبيــة، التــي لــم توضــع فــي الحســبان بعــد، لألشــعة  اإلدمــان – ناهيــك عــن اآلث
الكهرومغناطيســية علــى الجهــاز العصبــي الــذي يتفاعــل بحساســية أكبــر فــي مرحلــة 

الطفولــة والمراهقــة مقارنــة بمراحــل الحقــة.

ــل  ــز وبي ــا مثــل ســتيف جوب ــار، أن عظمــاء التكنولوجي هــذا، وينبغــي األخــذ فــي االعتب
الهاتــف  باســتخدام  ألطفالهــم  يســمحوا  لــم  وســواهم،  بيــزوس  وجيــف  غيتــس 
ــًا أقــل أمــام الشاشــات  ــن وقت ــات، ينفــق أطفــال األكاديميي الذكــي، ووفقــًا إلحصائي
مقارنــة بأطفــال غيرهــم.  واتفــق كل مــن أطبــاء النمــو العصبــي البروفيســور هوثــر 
الرقميــة بمعهــد ماساتشوســتس  وخبــراء االقتصــاد مثــل مكافــي، مديــر االعمــال 
للتكنولوجيــا بكمبريــدج، علــى أن اإلبــداع والكفــاءة االجتماعيــة، فضــال عــن القــدرة 
الــذي  رائــدة، هــو المطلــوب فــي عالــم المســتقبل  التفكيــر والعمــل بصــورة  علــى 

المعلومــات. تكنولوجيــا  تحــدده 

علــي  شــركات  مؤســس  مــا-  جــاك  الصينــي  األعمــال  رجــل  قــدم  الحقيقيــة،  وفــي 
فــي  تحــدث  عندمــا  مفيــدة  خالصــة  أمــازون-  لشــركة  اآلســيوي  والمنافــس  بابــا، 
منتــدى اقتصــادي عالمــي فــي دافــوس قائــال: أنــه بــداًل مــن حشــو المعرفــة التــي 
تتيحهــا الحواســيب بضغطــه زر، علــى المــدارس أن تــدَرس “القيــم والثقــة والتفكيــر 
ــر للموضوعــات اإلبداعيــة كالفــن  المســتقل والعمــل الجماعــي”، وتمنــح مســاحة أكب
والثقافــة والموســيقى والرياضــة. ولهــذه القــدرات اإلبداعيــة والرياديــة، علــى ايــة 
ــا  حــال، أساســها التنمــوي فــي العالــم الحقيقــي، وليــس فــي العالــم الرقمــي! وعلين
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واإلبــداع،  االجتماعيــة،  المهــارات  تحتــاج  الحســبان-  فــي  المفارقــة  هــذه  نضــع  أن 
والمخيلــة الخصبــة لكــي تتطــور، تفاعــل مباشــر مــع النــاس ومناقشــات مــع آخريــن 

يفكــرون بصــورة مختلفــة، ال مــع الحاســوب. فمــا الحــل؟

كل هــذه المعرفــة ال تســاعدنا علــى التحكــم فــي الحيــاة األســرية اليوميــة، التــي لــم 
يصبــح فيهــا الهاتــف الذكــي الرفيــق الــذي ال غنــى عنــه فحســب، بــل نقطــة خــالف. 
والمراهقيــن  األطفــال  لتوجيــه  عمليــة  ونصائــح  واضحــة  معلومــات  والمطلــوب، 
تكــون مناســبة ألعمارهــم، لتجنــب األضــرار المحتملــة. وهــذا هــو الهــدف مــن هــذا 
صحــي  بدخــول  ليتمتعــوا  والمراهقــون  األطفــال  يحتاجــه  مــا  يوضــح  فهــو  الدليــل. 

التكنولوجيــة. الوســائط  لعصــر 

وســائط  خبــراء   – والمنظمــات  الخبــراء  مــن  بالعديــد  هنــا  المؤلفيــن  اســتبدال  تــم 
ومــا  الدليــل.  لهــذا  الرســميين  الرعــاة  خــالل  مــن  ذلــك  رؤيــة  ويمكــن   – ومربييــن 
يوحدهــم، حبهــم للشــباب والمســؤولية الجســيمة التــي نتحملهــا اتجاههــم. وأملنــا 
أن ينمــو أكبــر عــدد ممكــن مــن األطفــال والمراهقيــن بشــكل صحــي، حتــى يتمكنــون 
مــن مواجهــة مســتقبلهم الرقمــي بكفــاءة ويســتطيعون مواجهــة متطلبــات الحيــاة.

2018 أيلول/سبتمبر     دورناخ، سويسرا، 

دكتور ميد ميكيال غلوكلر



لماذا هذا الدليل؟
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1.1 التعليم الوسائطي المتوائم مع نمو الطفولة 

نــادرا مــا يعرفــون مــا  » غالبــًا مــا يعــرف األطفــال مــا يريــدون، ولكنهــم 
» يحتاجــون 

جيسبر جول, معالج أسرة دنماركي

هل يبدو هذا مألوفًا؟
عندمــا يكــون األطفــال صغــارًا: يهدئون وينجذبون بمجرد تشــغيل التلفزيون أو الحاســوب 

ونستطيع نحن:

إكمال عملنا  	
أخذ نفسًا عميقًا ونسترخي  	
القيام برحالت طويلة بالسيارة مع األسرة دون توتر  	
تجنب غضب مستمر ناتج عن رغبات واحتياجات لم تقابل  	

وعندما يكبر األطفال: منشغلين بالهاتف المحمول بشكل دائم!
أال يمكنك المساعدة في المطبخ كنوع من التغيير؟ -  ليس اآلن! 	
متى ستنجز واجباتك المنزلية؟ - الحقا! 	
هل ما زلت مستيقظًا - تخطت الساعة 11؟  ما المشكلة؟ 	
هل يمكنك ابعاد الهاتف المحمول ونحن نأكل؟ ماذا؟ 	

 ولكن ربما هذا أيضا يبدو مألوفا
يمكن للطفل أن يلعب مع أشياء )من العالم الحقيقي( لفترة طويلة )قارن الصورة(، 	
يمكن أن يبني عالمه الخيالي ويبتكر أشياء جديدة، 	
يكون اجتماعي ويشارك األطفال اآلخرين بصورة جيدة  	

ال ينبغي أن يرتبط األطفال بالتكنولوجيا الرقمية ووسائل اإلعالم الجديدة، إال في وقت 
الدليل   هذا  من  الهدف  هو  وهذا  والمسؤولية   الكفاءة  من  بدرجة  فيه  يتمتعون  الحق 
بالوسائط  األطفال  اتصل  إذا  بلوغه  يمكن  وهل  الهدف؟  هذا  يتحقق  أن  يمكن  فكيف 

الرقمية في سن مبكرة وتعلموا استخدام إمكاناتها؟  
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ســيحاول هذا الدليل اإلجابة على الســؤال التالي: 

ما الذي يحتاجه األطفال والمراهقون للنمو الصحي؟
اســتخدام  علــى  للقــدرة  أفضــل ضمــان  هــو  )للدمــاغ(  الصحــي  النمــو  أن  الدراســات  تبيــن 
المســؤولية   مــن  وبقــدر  بكفــاءة  الرقميــة  للوســائط  والبالغيــن  والمراهقيــن  األطفــال 
والســؤال المطــروح هنــا: هــل يمكــن للوســائط الرقميــة ان تحســن النمــو الصحــي للدمــاغ أم 

ثبــت أنهــا تدهــوره أو تشــكل خطــرا عليــه؟

في التكنولوجيا  استخدام  من  الوسائط  وخبراء  واألطباء  المريون   تحذير 
السنوات األولى من الحياة

نعــرف اليــوم أن الوســائط الرقميــة تلعــب دورا كارثيــا، وال ســيما فــي الســنوات األولــى مــن 
الحيــاة، لمــا لهــا مــن دور تثبيطــي بصــورة متصاعــدة ومتناميــة كلمــا زاد اســتخدامها )انظــر 

الفصــول 2 3 4(  

واظهــر األطفــال الصغــار )1-3 ســنة( أول عالمــات ســلوك شــبيه باإلدمــان  هــذا، باإلضافــة 
إلــى مــا يمكــن أن يحــدث مــن اضطرابــات فــي نمــو الدمــاغ بســهولة، وعواقــب وخيمــة  

حتــى األطفــال األكبــر ســًنا، الذيــن يقضــون أوقاتــا طويلــة مــع أجهــزة الوســائط الرقميــة، 
فــي خطــر، كمــا اتضــح فــي دراســة موضوعيــة لصحيفــة اجريــت فــى 2017 )1( أكــدت أن 
االنتبــاه،  وقصــور  الــكالم،  تثبيــط  إلــى  يــؤدي  أن  يمكــن  للوســائط  المســتمر  االســتخدام 
واضطرابــات فــي التركيــز وفــي النــوم، وفــرط النشــاط، وعدائيــة، وصــوال إلــى اضطرابــات 

والقــراءة  الهجــاء 



ــة  ــدء فــي اســتخدام الوســائط الرقمي ــن بالب ال يســمح لألطفــال والمراهقي
بشــكل مســتقل ومناســب إال فــي الســنة الثانيــة عشــرة- بالتدريــج وبصــورة 

معتدلــة.

إذا طبقــت قيــود العمــر علــى القيــادة، والســجائر، وتنــاول الكحــول، فــإن هنــاك عوامــل 
عديــدة تؤيــد فــرض قيــود علــى اســتخدام وســائط الشــبكة الرقميــة! 

مــاذا يقــول كل مــن علم نفس النمــو والبيولوجيا العصبية؟

ــات النمــو  ــة متطلب ــرة طويل ــذ فت ــة من ــا العصبي ــم نفــس النمــو والبيولوجي بحــث كل مــن عل
الصحــي ألدمغــة األطفــال، ووجــدوا أن تطــور الحــواس لــدى األطفــال، وخاصــة الدمــاغ، 
يتعــزز عندمــا تمتلــئ ســنوات الطفولــة بأنشــطة حركيــة- جــري، وتســلق، وتــوازن وغيــر ذلــك- 
وعندمــا يتعــرض الطفــل بصــورة مكثفــة ألشــياء حقيقيــة فــي بيئتــه الطبيعيــة، ويتعامــل مــع 

رفقــاء مــن البشــر، وحيوانــات ونباتــات  
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)القشــرة(   الجبهــي  الفــص  فــي  العصبيــة  الشــبكات  تميــز  وزيــادة  النضــج  عمليــة  تتصــف 
بكونهــا عمليــة  مســتمرة ألكثــر مــن عقديــن، حيــث تعلــم الكتابــة والحســاب والقــراءة، الــذي 
ــز  ــي المتمي ــد مــن  النشــاط العقل ــد، ويســمح بظهــور مزي ــدوره محتــوى ذاكــرة جدي ــي ب يبن

ــة مــن مراحــل عمــره،  ــى الطفــل أن يخضــع، فــي كل مرحل ومــن أجــل نمــو عقلــي ســليم، عل
والســؤال  التاليــة   الفصــول  فــي  ســتوضح  مناظــرة،  قــدرات  ويطــور  مميــزة،  لعمليــات 
الحاســم فــي كل مرحلــة مــن مراحــل النمــو، مــا إذا كان نضــج الطفــل الباطنــي مســتعدا 
لتلبيــة متطلبــات اســتخدام الوســائط، بإمكانياتهــا الجذابــة أم ســيؤدي هــذا االســتخدام 

أو ضــررا  الضطرابــات 

ــال  ــو األطف ــة نم ــائطى بمرحل ــم الوس ــد التعلي ــي أن يسترش وبالتالــي، ينبغ
والمراهقيــن!

ويعنــي هــذا بالنســبة لمرحلــة الطفولة )انظر الجزء 1.2(:

» طفولة بدون حواسيب، أفضل بداية لعالم رقمي! «

وال تعــد أطروحــة  جيرالــد ليمكــي و إنغــو ليبنــارد هــذه 
ــر الوســائط  ــت مــن تأثي ــى اإلطــاق: فــإذا قلل مفارقــة عل
الرقميــة علــى األطفــال وســمحت بــدال مــن ذلــك لهــم 
مــع  والتعامــل  بالطبيعــة،  والتمتــع  الكثيــرة  بالحركــة 
األشــياء النظيــرة ]اي الواقــع[، فإنــك تحســن مــن نمــو 
الدمــاغ، الن المراهقيــن والبالغيــن يحتاجــون فــي وقــت 
تحديــات  لمواجهــة  متقدمــة  معرفيــة  لقــدرات  الحــق 

بمهــارة.    الرقميــة  الوســائط 

Teuchert-Noodt 2016.
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االســتخدام المبكر للوســائط غير حكيم ومحفوف بالمخاطر

يعتبــر اســتخدام الوســائط المبكــر جــدا فــي البيــت والمدرســة، غيــر حكيــم ومحفــوف بالكثيــر 
ــا  ــة والبيولوجي ــج العلــوم التربوي ــى نتائ ــج عكســية  فهــو ال يســتند إل ــه نتائ مــن المخاطــر ول
العصبيــة  والــرأي الشــائع الــذي يــرى أنــه » إذا لــم تقــدم الوســائط لطفلــك فــي ســن مبكــرة 

بالقــدر الكافــي، تعرقــل مســتقبلة «، خطــأ فــادح 

الوســائط  ادعــاءات قطــاع صناعــة  إلــى  نقــدي  غيــر  بشــكل  هــذه  النظــر  وجهــة  وتســتند 
ومصالحهــا التســويقية، حيــث تســوق لالســتخدام المبكــر للوســائط باســتخدام مفاهيــم 
ــال حــدود  التقــدم التــي تدفعهــا جماعــات الضغــط للحكومــات دفعــا، تحــت شــعار » آمــال ب

تؤجــج لتضمــن انتشــار المنتجــات الرقميــة فــي حياتنــا اليوميــة «  

يبدو األمر متناقضا، ولكن وفقا لنتائج علمية

الحيــاة،  مــن  جــدا  المبكــرة  المراحــل  فــي  الرقميــة  الوســائط  اســتخدام 
يعيــق تطــور المفاهيــم الرئيســية المطلوبــة فــي وقــت الحــق للتمكــن مــن 

الرقميــة . للوســائط  الناضــج  االســتخدام 
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مقترحات للقراءة

Sue Palmer )2016(  
Upstart: The case for raising the school starting age 
and providing what the under-sevens really need, 

Floris Books

Susan Greenfield )2014(  
Mind Change – How digital technologies are leaving 
their mark on our brains, Random House 

Interview with Gertraud Teuchert-Noodt )2017(  
Digital media are a great danger for our brain, 
v is ionsblog  in fo/en/2017/05/20/d ig i ta l-me-
dia-great-danger-brain )orig  German article, Umwelt, 
Medizin, Gesellschaft, pp28–32(



2.1 تعزيــز خبــرات طفلك في العالم الواقعي!

ــا أن يتعلمــوا كيفيــة التعامــل مــع كل  ــا: علــى أطفالن ــاء أمــور ألطفالن ــاه كأولي هــذا مــا نتمن
مــن العالــم الواقعــي والوســائط الرقميــة، بكفــاءة وبوعــي بالمخاطــر المحدقــة بهــم  ولكــن 
أي خطــوات نمــو يجــب أن يمــر بهــا الشــخص كــي يكــون قــادرا علــي اســتخدام األجهــزة 

الرقميــة بشــكل مســتقل وبثقــة؟

ــا اآلن، وال  ــزرع« شــئيا فــي أطفالن ــاء وأمهــات، حتــى ال »ن ومــاذا فــي وســعنا أن نفعــل كآب
ــا؟ )انظــر صفحــة 12 وصفحــة 95(  نرغــب فــي »حصــاده« فــي وقــت الحــق فــي مراهقين

التوافق مع العالم الواقعي ضروري للتوافق مع العالم االفتراضي

ــو، ولكــن أضافــوا إليهــا،  ــون والفيدي ــل التلفزي ــم يســتبدل األطفــال شاشــات الوســائط مث ل
وزادوا مــن وقــت الجلــوس أمامهــا  وأدي هــذا إلــى زيــادة إزاحــة خبــرات الواقــع، حيــث يزيــح 

العالــم االفتراضــي بشــكل متزايــد العالــم الواقعــي  

ــم  ــوا خطــوات نموهــم الجســدي والعاطفــي فــي العال ــك، علــى األطفــال أن يكمل ومــع ذل
الواقعــي: وهــذا يشــمل تطــور الــكالم، وتطــور المهــارات الحركيــة، وشــحذ جميــع الحــواس، 
واختبــار واستكشــاف األشــياء والعمليــات فــي العالــم الواقعــي، وتعلــم قواعــد التفاعــل 
االجتماعــي وأكثــر مــن ذلــك بكثيــر  وبذلــك يصبــح اســتخدام الوســائط مبكــرًا مشــكلة عندمــا 

ال يتوافــر للطفــل وقــت كاف لخطــوات النمــو الضروريــة بيولوجيــًا فــي العالــم الواقعــي 

مثــال ذلــك: إذا كان طفلــك ال يعيــش التفاعــل االجتماعــي بقــدر كاف مــع األطفــال اآلخريــن 
حيــث: يســمح لــه هــذا التفاعــل بتعلــم إدراك احتياجــات اآلخريــن ووضعهــا فــي االعتبــار، 
كمثــال، فإنــه يمكــن أن يعانــي مــن قصــور فــي النمــو االجتماعــي، كقصــور التعاطــف مــع 

اآلخريــن  

مــن ناحيــة أخــرى: علــى ســبيل، إذا كان طفلــك يعيــش فــي تفاعــل اجتماعــي مــع األطفــال 
فــي  موضوعــة  وال  مجابــه  غيــر  وحاجاتــه  مســتمرة،  بصــورة  بالرفــض  ويشــعر  اآلخريــن، 
الحســبان، فــإن التواصــل مــع أصدقــاء افتراضيــن عبــر الفيســبوك، وواتســاب وغيــره يمكــن أن 
ــادة   يــدرك كبديــل مناســب  ويمكــن أن يعنــي هــذا، أن اســتخدام طفلــك للوســائط فــي زي

ــاء أمورهــم، أو  ــم يســتطع األطفــال التفاعــل بصــورة كافيــة مــع أصدقائهــم أو أولي أو إذا ل
انهــم لــم يربــوا علــى عمــل شــيء معهــم، فهــذا يعنــي أنهــم يتعرضــون لخطــر كبيــر يكمــن فــي 
محاولتهــم تحقيــق رغباتهــم مــن خــالل ألعــاب »أكشــن« افتراضيــة، أو ألعــاب لعــب األدوار 
علــى جهــاز الحاســوب أو الجهــاز اللوحــي  وفــي النهايــة، ال تكــون محــاوالت الطفــل هــذا 
لمقابلــة حاجاتــه ولتحقيــق خطــوات النمــو الضــروري، ســوى محــاوالت عقيمــة وغيــر صحيــة  

وســرعان مــا يمكــن أن يصبــح اســتخدام الوســائط مشــكلة كبيــرة خارجــة عــن الســيطرة 



19

ل؟
لي

لد
 ا

ذا
ه

ذا 
ما

 ل
ل:

ألو
 ا

صل
لف

ا

ويتعــزز هــذا الســلوك بشــكل أكبــر مــن خــالل إدمــان محتمــل متــالزم مــع عديــد مــن تطبيقــات 
الوســائط الرقميــة  ويحتــاج األطفــال، أوال وقبــل كل شــيء، إيجــاد طريقهــم فــي العالــم 

الواقعــي، جســديا وعاطفيــا، الــذي يبقــى دائمــا العالــم األساســي المحــدد للحيــاة  

نعلــم اآلن: أنــه ال يمكــن للطفــل أن ينمــي قــدرة إدارة الوســائط الرقميــة 
بكفــاءة وبشــكل ُمجــد، إال إذا تحققــت مراحــل نمــوه الضروريــة بيولوجيــا فــي 

األعمــار المختلفــة. 

ما المهم؟

مــن المهــم فــي المقــام األول، تزويــد األطفــال بمجموعــة متنوعــة مــن الفــرص الختبــار 
مــع  والتواصــل  حولهــم،  مــن  الطبيعــة  واستكشــاف  أجســادهم،  ولتحريــك  حواســهم، 
زمالئهــم، أي »مغالبــة« العالــم الواقعــي  فــإذا كان لــدى طفلــك هوايــة، كلعــب كــرة القــدم 
ــه  ــف الذكــي مهمــا، ألن ــن يكــون الهات ــة، ل ــة أو حــب ألشــغال يدوي ــى آل ــم العــزف عل أو تعل
خــالل هــذا الوقــت لــن يســتخدم أو فــي أفضــل األحــوال سيســتخدم كوســيلة مســاعدة 
)كالتقــاط صــور(  ويخلــق هــذا توازنــًا مضــادًا للعالــم االفتراضــي ويحمــي طفلــك مــن األخطــار 
فــي  الحمــاس  اشــعال  األمــور  أوليــاء  يحــاول  ان  المهــم  مــن  ولذلــك،  طبيعيــة   بطريقــة 
أطفالهــم لممارســة أنشــطة فــي العالــم الواقعــي  وهــذا هــو أفضــل أســاس لتطــور نضــج 

اســتخدام الوســائل فــي مرحلــة المراهقــة  

ومــن ناحيــة أخــرى، يعيــق اســتخدام الوســائط مــا يحتــاج األطفــال لتعلمــه، ومــا نتمنــاه 
ــد مــن حمايــة األطفــال مــن العالــم االفتراضــي، بــدال مــن  ــاء أمــور  وبالتالــي، الب نحــن كأولي
تعريضهــم لــه فــي وقــت مبكــر جــدًا  وقــد تبيــن كل مــن بيــل غيتــس وســتيف جوبــز، مؤسســي 



المعلومــات  تكنولوجيــا  مجــال  فــي  العمــل  أربــاب  مــن  وســواهم  وأبــل،  مايكروســوفت 
ــه ال ينبغــي ألطفالهــم الحصــول علــى هواتــف ذكيــة، إال عندمــا يبلغــوا الرابعــة  بوضــوح: أن

عشــر  انظــر 

www nytimes com/2014/09/11/ fashion/steve-jobs-apple-was-a-low- 
 tech-parent html?_r=0

و 

www weforum org/agenda/2017/10/ why-gates-and-jobs-shielded-their-
kids-from-tech

ويحسم والكبار  باألطفال  الخاصة  والقوانين  االتفاقيات  وجود   يساعد 
 استخدام الوسائط

أنــه إذا قبــل أوليــاء األمــور  هنــاك الكثيــر مــن البحــوث والدراســات العلميــة التــي تؤكــد 
اســتخدام أطفالهــم للوســائط دون تحفظــات، ولــم يقيــدوه أو يتحكمــوا فيــه، فســيواجهون 
مخاطــر ســلوكية وصحيــة كبيــرة يتعــرض لهــا أطفالهــم ومراهقيهــم  وهــو أمــر يجهــد األســرة 
ويضعفهــا، كمــا يجهــد المجتمــع بأســره ويضعفــه )انظــر الفصليــن 3 و 7(  فالقــدرة علــى 
التحكــم بالــذات، وتعليــق الرغبــات ال يــزال فــي طــور النمــو لــدى المراهقيــن  ولهــذا يكــون 

وضــع الحــدود والتوصــل التفاقيــات، أمــر ضــروري لحمايــة أطفالــك  

علــى أوليــاء األمــور أال يمكنــوا األطفــال الصغــار جــدا مــن أي اســتخدام للوســائط الرقميــة، 
دون  األطفــال  يكبــر  أن  يجــب  األمثــل،  الوضــع  ففــي  مطلقــا   بذلــك  لهــم  يســمحوا  وال 
اســتخدام لهاتــف ذكــي أو جهــاز لوحــي أو حاســوب شــخصي حتــى يبلغــوا الثانيــة عشــرة  

وعليهــم أوال تنميــة كفــاءة متصلــة بالعالــم الواقعــي مــن حولهــم  
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وال شــك فــي أننــا ال نســتطيع حجــب الوســائط الرقميــة عــن أطفالنــا ومراهقينــا وال يمكننــا 
باســتمرار  يتعرضــون  حيــث  وتغييــرات   تأثيــرات  مــن  تجلبــه  لمــا  عرضــة  وحدهــم  تركهــم 
إلغــراءات الوســائط الرقميــة مــن خــالل الوســائط وعــن طريــق أصدقائهــم بشــكل خــاص  
لــذا، إذا قــررت شــراء هاتفــًا ذكيــًا أو جهــازًا لوحيــًا لطفلــك، ســيتعرض لمخاطــر ينبغــي أن 

تؤخــذ علــى محمــل الجــد 

ــة طفلــك قــدر اإلمــكان عــن طريــق وضــع حــدود وقواعــد الســتخدام  ــم، حماي يجــب، مــن ث
الوســائط الرقميــة مبكــرا، أي قواعــد واضحــة كفتــرة اســتخدام الحاســوب والجهــاز اللوحــي 
والهاتــف الذكــي يوميــا، إن لــم يكــن منــع االســتخدام منعــا )يمكــن االطــالع علــى التفاصيــل 
فــي األقســام 4 3 و 5 3 و 6 3(  ويتطلــب هــذا منــك شــعورا جيــدا بالتقمــص العاطفــي 
فيمــا يتعلــق بمســتوى نمــو طفلــك وقــدر هائــال مــن مهــارات الوالديــة  ويعتمــد األمــر أيضــا 

علــى مثلــك، كمــا ســيتضح بالتفصيــل فــي القســم 1 3    

»يعنــى األمــر بصــورة أساســية، وضــع حــدود، واتخــاذ موقــف. 
تبعــات  مــع  بهــا.  والتمســك  واضحــة  رؤيــة  وجــود  ويعنــي 
محبــة وثنــاء، وتشــجيع. إلــى جانــب مناقشــة مســتمرة مــع 

الــذات ومــع األطفــال.«

كاثارينا سالفرانك )2006(



غالبــا مــا توضــع الحدود في وقت متأخر جدا

يقــود وضــع الحــدود، بعــد تجــاوز اســتخدام الطفــل لإلنترنــت الوقــت المعقــول وخــروج األمــر 
عــن الســيطرة، إلــى مواجهــات حتميــة صعبــة مــع الطفــل  وال ضمــان للقــدرة علــى فــرض 

تلــك الحــدود وتقليــل الطفــل مــن اســتخدامه لإلنترنــت  

للوقــت  لحــدود وقواعــد  المربيــن علــى حاجــة األطفــال  اتفــق عديــد مــن 
يقفــون.  أيــن  معرفــة  ويريــدون  الوضــوح،  يريــدون  فهــم  المناســب)!(. 
ــر  ــت تثي ــن، وإن كان ــتقرار، وأم ــة، واس ــال بني ــا األطف ــدود بدوره ــح الح وتمن
النقــاش أيضــًا. ومــن ناحيــة أخــرى، يســبب غيــاب الحــدود انعــدام األمــن 
وغيــاب االســتقرار واالنضبــاط لــدى األطفــال. فحتــى األطفــال األصغــر ســًنا 
يحتاجــون لحــدود، كمــا يفهــم الرضيــع القواعــد األساســية مــن ردود أفعــال 

 )25 والديــه.   )انظــر مقترحــات للقــراءة صفحــة 

ال توجــد صيغــة محددة لوضع الحدود

مهمــة أوليــاء األمــور أن يقــرروا مــا المهــم بالنســبة ألطفالهــم، وأي الحــدود ناجعــة وكيــف 
ــد،  ــك فــي ووقــت جي ــر ذل ــول ومــا هــو غي ــدون تطبيقهــا  وإذا فهــم األطفــال مــا المقب يري
ســيكون هنــاك جــدال أقــل فيمــا بعــد، وســتكون األمــور واضحــة بالنســبة لألطفــال  ولكــن 
قــد تكــون الحــدود فــي الحيــاة األســرية غيــر مالئمــة، ولهــذا ينبغــي إعــادة رســمها بصــورة 

مســتمرة، والســيما مــع نمــو األطفــال وتقدمهــم فــي العمــر  

ــى عمــر الطفــل، وتراعــي بصفــة خاصــة مــا  ــة تعتمــد عل رســم الحــدود عملي
يحتــاج إليــه فــي مرحلــة نمــوه الراهنــة، أمــا مــا يرغــب فيــه، فينبغــي أن 

يكــون فــي مرتبــة أدنــى مــن احتياجاتــه.

وصحــي  مســتقل  اســتخدام  تطويــر  علــى  قادريــن  األطفــال  ســيكون  الطريقــة،  وبهــذه 
ــر مــن مخاطــر هــذة الوســائط  ــة أكب ــة بشــكل أفضــل، وســيتمتعون بحماي للوســائط الرقمي
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 بماذا يوصي الخبراء؟ قاعدة 3 - 6 - 9 - 12

صــاغ العالــم والطبيــب النفســي الفرنســي ســيرج تيســيرون مراحــل نموذجيــه للنمــو ومــا 
يتعلــق بهــا مــن توصيــات الســتخدام الوســائط، والتــي يمكــن أن يســتخدمها أوليــاء األمــور 
كدليــل اولــي للتربيــة المتعلقــة بهــذا الشــأن، للمجموعــات العمريــة مــن الــوالدة حتــى 3 
ســنوات، ومــن 3 ســنوات إلــى 6 ســنوات، ومــن 6 ســنوات إلــى 9 ســنوات، ومــن 9 ســنوات 

ــر، انظــر : إلــى 12 ســنة، ومــن 12 ســنة فأكث

www 3-6-9-12 org, or healthnwellness co uk/chil-
dren-and-screen-time-the-3-6-9- 12-rule-you-need-
to-know/ for English summary

ومــن  عديــدة،  العتبــارات  تيســيرون  توصيــات  الدليــل  هــذا  يتبــع 
المقترحــات المطروحــة، أن يقــرر أوليــاء األمــور وحدهــم قواعــد 
تكــون  ذلــك،  وبعــد  ســنة،   12 عمــر  حتــى  الوســائط  اســتخدام 

الطفــل     بمشــاركة  االتفاقيــات 
سيرج تيسيرون



الحدود والقواعد، حل وسط

ســيكون مــن األفضــل أن يكبــر الصغــار- حتــى 12 عامــا، علــى وجــه الخصــوص- بــدون اي 
وســائط رقميــة، وبالتالــي، بــدون أي مخاطــر  وهــو مــا تؤكــده النتائــج العلميــة بوضــوح  

ولكــن ذلــك ال يوضــع فــي االعتبــار عنــد صنــع القــرارات السياســية 

المجتمعي على األسرة، الحالية والضغط   إذا كنت ال تستطيع ان تصمد أمام االتجاهات 
قد تضطر إلى االستسالم جزئيًا واتخاذ قرار وسطي

وبالتالــي فــإن جميــع التوصيــات المتعلقــة باســتخدام الوســائط فــي هــذا 
ــار  ــا كخي ــي فهمه ــة وينبغ ــطية معقول ــة وس ــن طريق ــر ع ــي تعبي ــل، ه الدلي
أنــك ال تحمــي  بديــل. ومــع ذلــك، مــن الواضــح: مــن وجهــه نظــر علميــة، 

طفلــك مــن المخاطــر التــي تهــدد صحتــه ونمــوه البيولوجــي!
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مقترحات للقراءة

Save Childhood Movement 
Manifesto for the Early Years: Putting Children First,  
available as PDF publication: 
www savechildhood net/wp-content/up-
loads/2016/10/PUTTING-CHILDREN-FIRST pdf 

Lou Harvey-Zahra )2016(  

Happy Child, Happy Home: Conscious Parenting and 
Creative Discipline, Floris Books 

)See Chapter 7, What’s stopping play today? and other 
chapters for creative alternatives(

Aric Sigman )2019(  

A Movement for Movement – Screen time, physical 
activity and sleep: a new integrated approach for 
children Available as a PDF publication: 

www api-play org/wp-content/uploads/
sites/4/2019/01/API-Report-A-Movement-for-Move-
ment-A4FINALWeb pdf

Myla and Jon Kabat-Zinn )2014(  
Everyday Blessings: Mindfulness for parents, Piatkus 
)See Chapter 6 on Media Madness(



3.1 كيف نقدم التوجيه كأولياء أمور 

     » ال فائدة من تربية األطفال – سيقلدون كل ما تفعل على أية حال «

غير معروف

   أولياء األمور هم القدوة

ســلوكهم  يمثلونــه  الــذي  األعلــى  المثــل  ويشــكل  ألطفالهــم   قــدوة  األمــور  أوليــاء 
واتجاهاتهــم ومشــاعرهم  كمــا تشــكل القــدوة التــي تمثلهــا أطفالــك أكثــر مــن أي مقيــاس 
 )Saalfrank 2006 33(  آخــر: وبالتالــي يمكــن أن تدعــم أو تعيــق نموهــم الصحــي بصــورة مؤثــرة

لذلــك، مــن المهــم أن ينتبــه أوليــاء األمــور وال يســتغرقوا بصــورة مســتمرة فــي اســتخدام 
الهاتــف الذكــي أو اإلنترنــت دون أن ينفقــو الوقــت الكافــي مــع أطفالهــم  

كــن واعيــا بتكريــس اهتمامــك كلــه ألطفالــك عندمــا تكــون معهــم )انظــر 
الصــورة(. فالهاتــف الذكــي )أو الجهــاز اللوحــي( معرقــل للتواصــل! وكلمــا 
قــدرة  كانــت  كلمــا  أطفالــك،  مــع  لفظــي  غيــر  بشــكل  وتواصلــت  تحدثــت 
أطفالــك علــى الــكام والتفكيــر والشــعور أفضــل. وخــال أوقــات الوجبــات 
وشاشــات  الذكيــة  الهواتــف  تكــون  أن  يجــب  المائــدة،  علــى  المشــتركة 

الحواســيب مــن المحرمــات لجميــع أفــراد األســرة. 

الوســائط  باســتخدام  المتعلقــة  عاداتهــم  بســهولة  يســجلوا  أن  األمــور  ألوليــاء  يمكــن 
كتطبيقــات  الشاشــات،  اســتخدام  ســلوك  وإدارة  لتســجيل  تطبيقــات  وتوجــد  الرقميــة  

التاليــة: الذكيــة  الهواتــف 

	 Space App
	 Menthal App
وللحصول على قائمة شاملة لـ »تطبيقات إدارة استخدام الوسائط الرقمية«، انظر  	

www.screenagersmovie.com/parenting-apps
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اآلباء مرشدون وداعمون

ال تكــن القــدوة فحســب، بــل كــن مهتمــا فيمــا يفعلــه أطفالــك عنــد اســتخدام الوســائط 
ــا معهــم لتكتشــف وتجــرب مــا  ــال، امضــي وقت ــة: ففــي األلعــاب التــي يلعبونهــا، مث الرقمي
تعرضــه الوســائط الرقميــة؛ ثــم تســتطيع أن تتحــدث عمــا اكتشــفته وتســتفيض وتشــرح مــا 

ــم يفهمــه أطفالــك   ل

أوليــاء األمــور واألطفــال   بيــن  العالقــة  إيجابــي جــدا علــى  تأثيــر  لهــذا  يكــون  أن  ويمكــن 
تجربتــه  تــم  مــا  ومحتــوى  لنوعيــة  الخــاص  تقييمــك  لنقــل  فــرص  فالمناقشــات، 

يحتــاج المراهقــون إلــى دعــم، ويمكــن ألوليــاء األمــور، علــى ســبيل المثــال، تحقيــق التــوازن 
فــي العالــم الواقعــي )عــن طريــق األنشــطة المشــتركة( أو مناقشــة أســئلة مهمــة معهــم: 
مــا مــدى ضــرورة الهاتــف المحمــول، وغيــر ذلــك؟ وكيــف ســتكون الحيــاة إذا لــم يكــن هنــاك 
هاتــف ذكــي أو جهــاز لوحــي أو إذا لــم يكــن يســتخدم باســتمرار؟ فهــل يمكننــا أن نجــرب هــذا 

لفتــرة؟



مقترحات للقراءة

Dr  Elizabeth Kilbey )2017(  

Unplugged Parenting: How to Raise Happy, Healthy 

Children in the Digital Age, Headline Home

Edmond Schoorel )2016(  

Managing Screen Time: Raising balanced children in 

the digital age, Floris Books

Sue Palmer )2006(  

Toxic Childhood: How the modern world is damaging 

our children and what we can do about it, Orion

Jesper Juul )2006(  

No!: The art of saying No! with a clear conscience, 

AuthorHouse
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أولياء األمور أوصياء الوسائط الرقمية

يجــب أن يعــرف أوليــاء األمــور بعــض المعلومــات عــن اإلمكانيــات الفنيــة المختلفــة لألجهــزة 
ــر«، الحاســوب الشــخصي، وغيرهــا(   ــة )الهاتــف الذكــي، والحاســوب اللوحــي، »الروت الرقمي
ولكــن األهــم طــرح ســؤال: هــل هــذه األجهــزة مناســبة لألطفــال فــي الواقــع؟ ومــا الــذي 
يمكــن عملــه حيــال ذلــك؟ وإذا كان أطفالــك يســتخدمون هــذه األجهــزة بالفعــل، فــإن مــكان 
هــذه األجهــزة )ليــس فــي غرفــة الطفــل(، وتفعيــل برمجيــات الفلتــرة، وتحميــل برامــج ســالمة 
الطفــل وســوى ذلــك )انظــر الفصــل 6 5( هــي األهــم إذا أردت حمايــة طفلــك مــن المخاطــر 

وفــي الوقــت نفســه، أصبــح عديــد مــن المخاطــر فــي اســتخدام الوســائط الرقميــة معروفــًا 
األخطــار وكيفيــة  هــذه  الضــروري مناقشــة  مــن  يصبــح  وبالتالــي  2 و7(   الفصليــن  )انظــر 

تجنبهــا مــع أطفالــك أو أبنائــك المراهقيــن 

ــا، يوجــد  ــد  ففــي ألماني ــة األطفــال والشــباب فــي كل بل ــح المتعلقــة بحماي وتختلــف اللوائ
قانــون حمايــة الشــباب  )جوشــغ the JuSchG – انظــر www t1p de/uyan(   الــذي يــرى، 

علــى ســبيل المثــال: 

ــو أعطــى األطفــال أو المراهقــون دون ســن 16 عامــًا هواتــف ذكيــة  حتــى ل
مــن جانــب أوليــاء األمــور أو األجــداد »كهدايــا«، فــإن أوليــاء األمــور يتحملــون 
مســؤولية مــا يفعلــه األطفــال بهواتفهــم الذكيــة. وبالمقابــل، يحــق لهــم، 
ومــن حيــث المبــدأ أيضــًا، أن يتحكمــوا فــي أنشــطة أطفالهــم أو ابنائهــم 

المراهقيــن.

وســتناقش هــذه الالئحــة بمزيــد مــن التفصيــل فــي الفصليــن الســابع والثامــن، مــع مؤشــرات 
يمكــن أن تســاعد فــي إيجــاد مؤشــرات خاصــة ببلــدك   



 من البداية! ما الذي ينبغي أخذه
على محمل الجد؟

 حماية األطفال من
 أشعة الهاتف المحمول

الكهرومغناطيسية
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  1.2 اآلثار البيولوجية إلشعاع الهاتف المحمول       

أثبتــت بحــوث مكثفــة أجريــت ألكثــر مــن 40 عامــا، أن التعــرض لإلشــعاع الكهرومغناطيســي 
دون حــدود الســالمة لــه مخاطــر كبيــرة علــى صحــة النــاس، وصحــة صحــة الحيوانــات والنباتــات 

أيضا 

أضرار األشعة الكهرومغناطيسية على الصحة

غالبــا مــا يتــم التقليــل مــن شــأن المخاطــر الصحيــة المرتبطــة بآثــار اإلشــعاع أو حتــى تجاهلهــا  
وتقــدم الدراســات العلميــة دليــاًل واضحــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى: أن اإلشــعاع المســتمر 
دون حــدود الســالمة بصــورة خاصــة، والــذي يتعــرض لــه كثيــر مــن النــاس نتيجــة للزيــادة 
المطــردة فــي أجهــزة اإلشــعاع )مثــل الــواي فــاي، والبلوتــوث، ومــا إلــى ذلــك(، هــو المصــدر 
الرئيســي للمخاطــر الصحيــة  وتبيــن اإلحصــاءات الســنوية لشــركات التأميــن الصحــي، إلــى أي 

مــدى أصبحــت هــذه المخاطــر واقــع بالفعــل 

ومــن الماحــظ أن المخاطــر الســلوكية المصاحبــة للهواتــف الذكيــة ومــا 
إلــى ذلــك تــزداد ســلبًا وخاصــة لــدى األطفــال والمراهقيــن نتيجــة للمخاطــر 
الصحيــة الناجمــة عــن إشــعاع االتصــاالت المتنقلــة.  ونتيجــة لذلــك، يتراجــع 

ــة. ــي المدرس ــتوى األداء ف مس
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  تحذيرات في جميع أنحاء العالم حتى من قطاع صناعة االتصاالت المحمولة

منــذ ســنوات عديــدة، انطلقــت نــداءات دوليــة - مــن أطبــاء، ومنظمــات علميــة وطبيــة 
ــد مــن المؤسســات األخــرى -  ــي، وعدي ــي، والبرلمــان األوروب ــة، ومــن االتحــاد األوروب وبيئي
محــذرة مــن المخاطــر الصحيــة لإلشــعاع المحمــول ومطالبــة، علــى ســبيل المثــال، بتخفيــض 
المكتــب االتحــادي  اإلشــعاع وأخــذ تدابيــر حمايــة عاجلــة لألطفــال والمراهقيــن  ويؤكــد 

األلمانــي للحمايــة مــن اإلشــعاع فــي توصياتــه، أنــه ال يمكــن منــع أي خطــر صحــي 

يفضل استخدام التوصيالت السلكية إذا كان باإلمكان تجنب التكنولوجيا الالسلكية.  	
تجنب تركيب نقاط الواي فاي المركزية في المنطقة القريبة جدا من األماكن التي  	

غالبا ما يتواجد الناس فيها، في العمل، على سبيل المثال.

وفي الوقت نفسه، هناك تحذيرات من قطاع هذه الصناعة نفسه:

تشــير تعليمــات الســامة الخاصــة بالشــركات المصنعــة، إلــى وجــوب إبعــاد 
أجهزتهــم المحمولــة عــن جســد المســتخدم بالقــدر الكافــي، بحيــث ال يتــم 

ــف. ــة إلشــعاع الميكرووي تجــاوز حــدود الســامة القانوني

علــى ســبيل المثــال، مــع الهاتــف الذكــي بــالك بيــري تــورج 9800، ينبغــي الحفــاظ علــى 
مســافة 25 مليمتــر علــى األقــل، والســيما بطــون النســاء الحوامــل )لتجنــب تعــرض األشــعة 
للجنيــن( والجهــاز التناســلي لــدى المراهقيــن )حتــى ال تؤثــر األشــعة علــى الخصوبــة(  ووفقــا 
التعــرض  مــن  »للحــد  المستحســن:  مــن  األخيــر،   X فــون  بــآي  الخــاص  التعليمــات  لدليــل 
لطاقــة موجــة تــردد الراديــو، يمكــن اســتخدام خيــار حــر اليديــن، مثــل مكبــر الصــوت المدمــج، 
ســماعات الــرأس، أو غيرهــا مــن الملحقــات المماثلــة « وتقــدم معظــم كتيبــات الهواتــف 

نصيحــة مشــابهة  

يحتــوي دليــل تعليمــات ســبيد بــورت - Speedport Routers - الــذي تســتخدمه جيرمــن 
تيليكــوم- German Telekom ، علــى تحذيــر الســالمة التالــي:

الراديــو ويســتقبلها، فعلــى  بــك إشــارات  »يرســل الهوائــي المدمــج لســبيدبورت الخــاص 
ــورت فــي المنطقــة  ــب تركيــب ســبيد ب ــك، تجن ــال، لتثبيــت شــبكة WLAN خاصت ســبيل المث
القريبــة جــدا مــن غــرف النــوم، وغــرف األطفــال وغــرف المعيشــة للتقليــل مــن التعــرض 

اإلمــكان«  بقــدر  الكهرومغناطيســية  للمجــاالت 

فــي عــام 2017، كشــفت وكالــة التــردد الوطنيــة الفرنســية )ANFR( أن 9 مــن أصــل 10 مــن 
مئــات الهواتــف المحمولــة التــي تــم اختبارهــا )فــي عــام 2015( تجــاوزت حــدود اإلشــعاع 
الحكوميــة عندمــا تكــون فــي وضــع االســتخدام الشــائع: علــى اتصــال بالجســم  ولــم تكشــف 

الحكومــة عــن نتائــج االختبــار هــذه، إال بعــد أن تعرضــت لضغــوط قضائيــة  
Phone-« أو »ANFR« وابحــث علــى موقعهــم علــى شــبكة اإلنترنــت عــن ،ehtrust org  )انظــر

»gate



فــي عديــد مــن البلــدان )فــي فرنســا وبلجيــكا وإســرائيل وغيرهــا(، أســفرت هــذه التحذيــرات 
بالفعــل عــن أنظمــة قانونيــة مختلفــة لســالمة األطفــال )انظــر القــراءة المقترحــة فــي نهايــة 

هــذا الفصــل( 

آثار قصيرة المدى

مــن  العديــد  فــي  واضحــة  الموبايــل  المــدى إلشــعاع  البيولوجيــة قصيــرة  اآلثــار  أصبحــت 
المثــال: ســبيل  علــى  والمراهقيــن  األطفــال 

الصداع )المتزايد والمستمر( والتعب واإلرهاق واالضطرابات أثناء النوم أو النوم  	
الكثير.

التهيج، العصبية، الميول االكتئابية. 	
اضطرابات الذاكرة والتركيز والدوخة وطنين األذن. 	
اضطرابات تعلم واضطرابات السلوكية. 	
اضطرابات القلب والدورة الدموية )تسارع ضربات القلب( وإلى حد ما اضطرابات  	

سمعية وبصرية.

وقــد أكــدت عديــد مــن الدراســات اآلثــار )مــا يســمى بمتالزمــة الميكروويــف(: مثــل دراســة 
ميونيــخ فــي عــام 2008 التــي حــددت 9% مــن المشــاركين دون الســن القانونيــة - وهــو مــا 
يعنــي مليــون طفــال ومراهقــا بالنســبة أللمانيــا - يشــعرون بتأثرهــم باإلشــعاعات المنبعثــة 

مــن الهاتــف المحمــول 

 BKK( الطــرق إنشــاءات  تأميــن صحــي لقطــاع  أكــدت دراســة لشــركة   ،2016 وفــي عــام 
مــن صــداع مســتمر   يعانــون  الســابع  الصــف  أطفــال  مــن   %74 مــن  يقــرب  مــا  أن   )VBU
واســتطاعت دراســة تحليليــة حديثــة أجريــت مؤخــرًا اثبــات وجــود عالقــة طرديــة بيــن زيــادة 
اإلصابــة بالصــداع بصــورة كبيــرة وطــول فتــرة اســتخدام أجهــزة االتصــاالت المحمولــة أو 

اســتخدامها  تواتــر 
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فــي كثيــر مــن الحــاالت، تختفــي األعــراض بعــد فتــرة تعافــي )ســاعتين بــدون 
إشــعاع، علــى أقــل تقديــر(، ولكــن ال تختفــي عــادة إال عنــد التوقــف عــن 

التعــرض لإلشــعاع علــى مــدى طويــل.

األطفــال بحاجــة أكبــر للحمايــة، ألن اختــراق اإلشــعاع للــرأس فــي حالتهــم، أكبــر بكثيــر مقارنــة 
بمــا يحــدث للكبــار )انظــر للتوضيــح فــي هــذه الصفحــة: امتصــاص اإلشــعاع فــي منطقــة 

الــرأس وفقــا للعمــر( 

وبالتالــي، يتعــرض دمــاغ الطفــل لإلشــعاع المنبعــث مــن األجهــزة الرقميــة بمســتوى يفــوق 
مــا يتعــرض لــه الكبيــر بثالثــة أمثــال، وحتــى عشــرة أمثــال بالنســبة لمــا يحــدث للعظــام حتــى 
10 مــرات  أكثــر مــن الكبــار  ونظــرا ألن الجهــاز العصبــي والمناعــي لــدى األطفــال لــم يتطــور 

بعــد بشــكل كامــل، يكــون تطــوره أكثــر حساســية لالضطــراب 

Absorption of radiation in the head region according to age

5 years 10 years adult

التحذيرات هذه  أسفرت  وغيرها(،  وإسرائيل  وبلجيكا  فرنسا  )في  البلدان  من  عديد   في 

نهاية في  المقترحة  القراءة  )انظر  األطفال  لسالمة  مختلفة  قانونية  أنظمة  عن   بالفعل 

 )هذا الفصل

التحذيرات هذه  أسفرت  وغيرها(،  وإسرائيل  وبلجيكا  فرنسا  )في  البلدان  من  عديد   في 

نهاية في  المقترحة  القراءة  )انظر  األطفال  لسالمة  مختلفة  قانونية  أنظمة  عن   بالفعل 

 )هذا الفصل

امتصــاص اإلشــعاع في منطقة الــرأس وفقا للعمر:

5 سنوات10 سنواتالبالغين

وهــذا يزيــد بشــكل خــاص مــن خطــر االضطرابــات الســلوكية  واألمــر مثبــت فــي دراســات 
عديــدة، كدراســة منظمــة الصحــة العالميــة )Divan et al  8( التــي شــملت 29 ألــف طفــال: 
األطفــال الذيــن تعرضــوا إلشــعاع اجهــزة محمولــة فــي الرحــم و/أو أثنــاء الطفولــة المبكــرة 
)حتــى 7 ســنوات( )بمــا فــي ذلــك اشــعاع األجهــزة الالســلكية المســتخدمة فــي مراقبــة 
الطفــل الرضيــع(، حيــث اتضحــت معاناتهــم مــن مشــكالت ســلوكية بصــورة ملحوظــة، بمــا 
فــي ذلــك قصــور االنتبــاه وفــرط النشــاط  ويعتبــر هــذا مؤشــرا واضحــا علــى أســباب الزيــادة 
الهائلــة مــن األطفــال الذيــن يظهــرون فــرط النشــاط أو مشــكالت ســلوكية فــي جميــع أنحــاء 

ــم    العال

وقــد زاد خطــر االضطرابــات الســلوكية بشــكل واضــح )بحوالــي 80 فــي المئــة(، فــي حالــة 
اســتخدام األم المنتظــم للهاتــف المحمــول أو قضاءهــا وقتــا بالقــرب مــن مصــادر اإلشــعاع، 
أو إذا اســتخدم الطفــل الهاتــف المحمــول قبــل ســن الســابعة  وذلــك ألن اإلشــعاع يختــرق 

الجســم ببضعــة ســنتيمترات، ويمكــن بالتالــي ازعــاج نمــو الجنيــن الحســاس  



2013 ،أن خطــر المشــكالت الســلوكية نتيجــة إلشــعاع  ويبيــن تقريــر بارمــر الطبــي لعــام 
االتصــاالت المحمولــة لــه تأثيــر فعلــي منــذ فتــرة طويلــة: فــي غضــون 5 ســنوات مــن إدخــال 
ــاه، وفــرط النشــاط بنســبة  ــادة حــادة فــي حــاالت قصــور االنتب ــة، ســجلت زي الهواتــف الذكي
الســابق(   التوضيــح  )انظــر  19 ســنة   حتــى عمــر  والمراهقيــن  األطفــال  بيــن  تقريبــا   %42

وعــالوة علــى ذلــك، هنــاك دليــل علــى زيــادة خطــر اإلجهــاض وحــدوث تشــوهات 

4
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تأثيــرات بعيدة المدى:

والتأثيــر  بالســرطان،  المــدى، مثــال، خطــر متزايــد لإلصابــة  بعيــدة  البيولوجيــة  اآلثــار  تعــد 
العصبيــة  االضطرابــات  عــن  فضــال  والخصوبــة،  المنويــة  الحيوانــات  علــى  الســلبي 

نحــن نعلــم اليــوم أنــه بالنســبة لألطفــال والمراهقيــن الذيــن يبــدأون اســتخدام الهواتــف 
ــة فــي  ــأورام الدمــاغ الخبيث ــة ب ــد مــن اإلصاب ــاك خطــر متزاي ــل عمــر 20 ســنة، هن ــة قب النقال

وقــت الحــق مــن حياتهــم 

كلمــا كان الطفــل أصغــر ســنًا فتــرة اســتخدام الهاتــف المحمــول أطــول، يــزداد خطــر اإلصابــة 
 Environmental Working Group 2009, Hardell( أضعــاف-  خمســة  حتــى   - بالــورم 
2011 ,2009 (  ومنــذ إدخــال االتصــاالت النقالــة فــي ألمانيــا عــام 1993، عــدد األطفــال 
المصابيــن بالســرطان )حتــى 15 عامــًا( فــي زيــادة مســتمرة تعــد كل عــام )بنســبة 25% تقريبــا 

فــي 20 عامــًا، معهــد روبــرت كــوخ 2013(  وفــي بلــدان أخــرى، التطــورات أكثــر مأســاوية 

15-20 ســنة(   20 عامــا، فتــرة كمــون أقصــر )  لســرطان األطفــال والمراهقيــن دون ســن 
زيــادة خطــر اإلصابــة  تكــون  أن  40 ســنة(  وبالتالــي، يمكــن  الكبار)حتــى  مقارنــة بســرطان 
بالســرطان لــدى األطفــال والمراهقيــن بســبب إشــعاع االتصــاالت النقالــة، نتائــج مميتــة 

فــي منصــف العمــر  

الموقع زيارة  المتنقل، يمكن  الاسلكي  أضرار اإلشعاع  المعلومات حول   ولمزيد من 
التالي

www.emfdata.org and www.diagnose-funk.org

8



Precautions and recommendations

الحمل أثناء 
	  Completely avoid using a mobile

 or smartphone or other wireless
mobile devices such as DECT cord-

 less phones and Wi-Fi supported
.devices

	 Possibly replace your mobile/
 smartphone with a landline phone
 )if possible with an electro-smog
 reduced receiver, using a Piezo
 crystal, which can be found on the
 Internet with the search keywords
 Piezo telephone(. If unavoidable,
 activate your mobile/smartphone
only when it is essential and oth-

 erwise have it in flight mode )all
.)radiation is switched off

	  Only use a router with Wi-Fi
 which can be switched off  If
 possible avoid Wi-Fi in your
 apartment or only switch it on
 when necessary and for a short
 time  Do not make your router
 available to the public as it then

!radiates continually

	 Stay away from radiation sourc-
 es, radiating routers or access
 points, as well as from people
who are using radiating mobile/
 smartphones/tablets, or ask
 them to switch their mobiles to

 flight mode

2.2 احتياطات وتوصيات 

أثناء الحمل

المحمول  	 الهاتف  استخدام  تجنب 
من  غيرها  أو  الذكي  الهاتف  أو 
مثل  المحمولة  الالسلكية  األجهزة 
هواتف DECT الالسلكية، واألجهزة 

بـ واي فاي   المدعومة 

المحمول  	 الهاتف  استبدال  يمكن 
)وإن  الثابت  األرضي  بالهاتف 
للتلوث  مخفض  بمستقبل  أمكن 
نوع  باستخدام  الكهرومغناطيسي، 
من الكريستال المضاد، يمكن البحث 
 Piezo بكتابة  االنترنت  في  عنه 
من  مفر  ال  كان  وإذا   ،)telephone
فيجب  المحمول،  الهاتف  استخدام 
يكون  أو  الضرورة،  عند  استخدامه 
في وضع الطيران )إطفاء االشعاع( 

مزود  	 روتر  استخدم  على  االقتصار 
بخدمة واى فاي بحيث يمكن إيقاف 
الواي  تجنب  أمكن،  وإن  تشغيله  
فاي في شقتك أو ال يشغل إال عند 
تتتيح  وال  قصيرة   ولفترة  الضرورة 
بشكل  يشع  ال  حتى  للناس،  روترك 

مستمر  

اإلشعاع،  	 مصادر  عن  االبتعاد 
نقاط شبكات  أو  المشعة  والروترات 
عن  أيضا  واالبتعاد  المحمول، 
المحمولة/  الهواتف  مستخدمي 
اللوحية  األجهزة  الذكية/  الهواتف 
هواتفهم  وضع  منهم  أطلب  أو 

الطيران  على وضع  النقالة 
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After birth
	  Avoid using a mobile/smartphone

near your child as much as possi-
 ble! Keep conversations short, and
 use hands-free equipment. Switch
 off your mobile/smartphone as

.often as possible

	  Do not use DECT cordless phones
and Wi-Fi. Use radiation free alter-

 natives, such as landlines, wired
.computers and tablets

	 For baby monitors use only devic-
 es which do not hinder or affect
 biological development, thus no

.devices using the DECT standard

	  Do not place a switched on mobile
.in your baby’s pushchair

	  If unavoidable, when phoning with
 a mobile or DECT telephone, keep a
distance from other people, espe-

.cially children

	  Urge your neighbours and also
 the administration of nursery and
 primary schools to minimize the

.exposure of children to radiation

بعد الوالدة

المحمول/ 	 الهاتف  تجنب استخدام 
قدر  طفلك  من  بالقرب  الذكي 
مكالماتك،  واختصر  اإلمكان! 
ينبغي  كما  سماعات   واستخدم 
المحمول/ هاتفك  تشغيل  إيقاف 

الذكي كلما أمكن ذلك 

الالسلكية  	 الهواتف  تستخدم  ال 
والواي فاي  واستبدلها بما هو خال 
األرضية  كالخطوط  اإلشعاع،  من 
وأجهزة الحاسوب واألجهزة اللوحية 

السلكية 

ال تضع جهاز الهاتف المحمول في  	
طفلك  عربة 

سوى  	 تستخدم  ال  الطفل،  لمراقبة 
األجهزة التي ال تعيق نموه البيولوجي 
لألجهزة  ال  وبالتالي  على،  تؤثر  أو 
الهواتف  نظم  معايير  تستخدم  التي 

الالسلكية 

إذا كان ال مفر من استخدام الهاتف  	
الالسلكي،  التليفون  أو  المحمول، 
تبعدك  مسافة  وجود  على  حافظ 

عن اآلخرين، والسيما األطفال 

الحضانات  	 وإدارة  الجيران  استحث 
التقليل  على  االبتدائية  والمدارس 
الهاتف  إلشعاع  األطفال  تعرض  من 

المحمول 



األطفال والمراهقين والبالغين

نشر المجلس الطبي في فيينا التوصيات التالية في عام 2016، والتي تدعمها عديد من 
األخرى: المنظمات 

	  Principally the following applies:
 Use a mobile/smartphone as
little as possible to phone! Mini-
 mize your personal exposure to

!radiation

	  Children under 8 years should
 not use mobile/smartphones
 or cordless phones  Children
 between 8 and 16 should only
 use mobile/smartphones in

 emergencies

	  At home and in the workplace
 you should phone using the
 landline and only surf via wire
 connection: Internet access via
 a LAN cable does not radiate, is
 fast and data secure  Continually
 radiating DECT cordless phones,
 Wi-Fi access points, data sticks
 and LTE homebase stations )Box,
 Cube etc ( should be avoided!
 If Wi-Fi is indispensable, then
 switch it off as often as possible,
 as it is burdens health and in the

 long run is damaging

 Do not carry your switched on
 mobile/smartphone on your body,
not in your trouser pocket )influenc-
 es later fertility(, or in your breast
 pocket )damages e g  breast tissue,
 heart function and lungs(  When not
 in use store it at a distance from

 your body, e g  in your hand bag or
 school satchel  Use a mobile phone
 case with radiation protection )e g 
 www healthy-house co uk/electro
 - click on <mobile phone and tablet

)<protection

	 Distance is your friend!” – Pref-”
 erably never phone with your
 mobile/smartphone on your
 ear! Use the built in hands free
 functions or headsets  At worst
 keep it as far from your head as
 possible or use a mobile phone

 case with radiation protection

	 Go offline more often and acti-
 vate flight mode as often as
 possible – for functions such
 as listening to music, camera,
 alarm, calculator or offline
 games it is not necessary to

!have an internet connection

	 Fewer Apps means less radi-
 ation – minimize the number
 of Apps and deactivate the
 background services on your
 smartphone which are mostly
 superfluous  The deactivation of
“mobile services” or “data net-
 work mode” almost turns your
 smartphone back into an old
 fashioned mobile phone: You can
 still be reached, but avoid much
 of the unnecessary radiation

أقل  	 المحمول  الهاتف  استخدام 
التعرض  تقليل  أجل  من  ممكن  قدر 

لإلشعاع! الشخصي 

عمر  	 دون  لألطفال  ينبغي  ال 
الهواتف  استخدام  سنوات   8
الهواتف  أو  المحمولة/الذكية 
الذين  لألطفال  يمكن  و  الالسلكية  
سنة   16 و   8 بين  أعمارهم  تتراوح 
النقالة  الهواتف  يستخدموا  أن 
حاالت  في  الذكية  الهواتف   /

الطوارئ فقط 

العمل،  	 مكان  في  أو  المنزل  في 
األرضية  الهواتف  استخدام  يجب 
للوصول  السلكية  واألجهزة 
لإلنترنت، ألنها بال اشعاع من ناحية، 
المعلومات  أمان  وتوفر  وسريعة 
تجنب  يجب  كما  أخرى   ناحية  من 
التي   DECT الالسلكية  الهواتف 
إلى  الوصول  ونقاط  باستمرار،  تشع 
 LTE قاعدة  ومحطات  فاي،  الواى 
وغيرها!   ،Box، Cube المنزلية- 
غنى  ال  فاي  واي  الـ  كان  إذا  أما    -
قصير  لوقت  استخدامه  يمكن  عنه، 
المستطاع،  قدر  تشغيله  إيقاف  ثم 
وآثاره  الصحة  على  ضرره  لتجنب 

البعيد  المدى  المدمرة على 

وضع  	 عن  االبتعاد  األفضل  من 
جسمك،  على  المحمول  الهاتف 
على  )لتأثيره  سروالك  جيب  في  أو 
في  أو  الحق(،  وقت  في  الخصوبة 
أنسجة  على  )لتأثيره  الصدر  جيب 

والرئتين(   القلب  ووظائف  الثدي، 
بعيدا  ضعه  تستخدمه،  تكن  لم  وإذا 
أو في حقيبة  يدك  عنك، في حقيبة 
أو حقيبة  المدرسة  واستخدم غطاء 
لهاتفك المحمول بخاصية حماية من 
التالية،  الخطوات  اإلشعاع من خالل 

مثال:
 زر الرابط: 

)www healthy-house co uk/electro(
ثم انقر على:

 Mobile Phone and Tablet
Protection

»المسافة صديقتك!« -  ال تستخدم  	
أذنك  على  المحمول/الذكي  الهاتف 
السماعات  استخدم  مباشرة مطلقا! 
وفي  الرأس   سماعات  أو  المدمجة 
ما  أبعد  الهاتف  ابق  األحوال،  أسوأ 
غطاء  استخدام  أو  رأسك  عن  يمكن 

الحماية من اإلشعاع  بخاصية 

الطيران  	 وضع  تفعيل  األفضل  من 
فاالستماع  اإلمكان-  قدر 
الكاميرا،  استخدام  أو  للموسيقى، 
أو  الحاسبة،  اآللة  أو  المنبه،  أو 
إلى  تحتاج  ال  مثال،  األلعاب،  بعض 

باإلنترنت! اتصال 

لتطبيقات  	 األقل  االستخدام  يعني 
أقل  قدر  انبعاث  المحمول،  الهاتف 
من اإلشعاع – خفض عدد التطبيقات 
وعطل خدمات الخلفية غير الضرورية 
الذكي   هاتفك  على  الغالب  في 
ورغم أن تعطيل »خدمات المحمول« 
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 as a result of the background
 activity of apps! After activating
 the apps again you should wait
 about 5 minutes before using it
 at all and keep a distance from
 the smartphone, as all apps will
 load missing data at the same
 time, which can lead to higher

 radiation exposure

	  Avoid phoning on a mobile phone
 in places with poor reception
 )basement, lift, bus and train
 etc ( – in such situations the
 mobile phone increases the
 transmission capacity  In cases
 of poor reception use a headset
 or, if possible, the hands free

!facility

	  When buying a mobile phone,
 look out for the lowest possible
SAR rate )see emfacademy com/
cell-phone-radiation-charts-
 sar-levels-popular-phones/(,
 for OTG capacity )do a search
 for “OTG phones”(, as well as
 an external aerial terminal! The
 OTG function )OTG = On The Go(,
 using a USB Ethernet adapter
 via an USB-OTG cable )e g 

search for keywords USB-OTG-
 network adaptor( and a network
 cable especially, allows sharing
 of data from a smartphone or
tablet with a cable over the rout-
 er, thus avoiding Wi-Fi! You will
 find many instructions also as
 video if searching for “connect
phone to internet with USB-OTG-

 network adaptor” or similar

تحول  البيانات«  شبكة  »صيغة  أو 
تقريبا:  قديم  لهاتف  الذكي  هاتفك 
وتتجنب  االتصال،  تستطيع  أنك  إال 
عن  الناتج  الضروري  غير  االشعاع 
وبعد  للتطبيقات!  الخلفية  نشاط 
أخرى،  التطبيقات مرة  تنشيط  إعادة 
تقريبا  دقائق  خمس  االنتظار  يجب 
قبل استخدامه واترك مسافة بينك 
أكبر  إلشاعات  تجنبا  الهاتف  وبين 

تنبعث أثناء التحميل 

الهاتف  	 على  االتصال  تجنب 
ضعيفة  األماكن  في  المحمول 
حافلة،  مصعد،  )سرداب،  االستقبال 
قطار، وسوى ذلك( - في مثل هذه 
المحمول  الهاتف  يزيد  الحاالت، 
ينبعث  وبالتالي  اإلرسال  قدرة  من 
مثل  في  ويستحسن  أكثر   إشعاع 
االستقبال  سوء  من  الحاالت  هذه 

استعمال سماعة الرأس، أو،
headset or, if possible, the hands 
free facility!

عند شراء هاتف محمول، ابحث عن  	
االمتصاص  لمعدل  مستوى  أدنى 

النوعي SAR انظر :
)emfacademy com/cell-phone-ra-
diationcharts-sar-levels-popu-
lar-phones/(
وإلمكانية خاصية ربط اإلنترنت من الهاتف 
”هواتف  عن  )ابحث   OTG للحاسوب 
الـ   ”OTG وعن طرف هوائي! وظيفة 
 USB سرعة(، استخدام =OTG( OTG
)مثال،   USB-OTG سلك  خالل  من 
USB- مفتاحية  كلمات  عن  ابحث 
وسلك   )OTG-network adaptor
بتشارك  خاص  بشكل  يسمح  شبكة 
الجهاز  أو  الذكي  الهاتف  البيانات من 
وبالتالي  الروتر،  فوق  بسلك  اللوحي 
العديد  وستجد  فاي!  الواي  تجنب 
إذا  فيديو  عبر  بعضها  التعليمات  من 
connect phone to in-  بحثت عن ”
 ternet with USB-OTG network

adaptor“ أو ما شابه ذلك 



استخدام الهاتف المحمول في السيارة

 	 Do not use radiating devices in 
vehicles )car, bus, train(, especial-
ly do not phone – without an exter-
nal antenna the radiation in the 
vehicle is higher. Besides this, one 
is distracted while driving and one 
is disturbing fellow passengers on 

public transport!
 	 Many countries have complete 

bans on the use of SMS or internet 
usage while driving, because the 
distraction is a danger to oneself 

and others in traffic! 

في كثير من الحاالت، تختفي

المتعلقة  البحوث  عن  المعلومات  من  مزيد  على  تحتوي  التي  المواقع  من  عديد  هناك 
وفيما  اإلشعاع،  لمخاطر  التعرض  من  الحد  منتجات  وعن  المحمول،  الهاتف  إشعاع  بآثار 

نماذج: يلي 

غير  اإلشعاع  مجال  في  البحوث  عن  عامة  لمحة  يعطي   www.emfdata.org/en
النقالة،  والهواتف  المحمول،  الهاتف  واستقبال  إرسال  محطات  من  المنبعثة  المؤينة، 
والهواتف  الالسلكية،  التوجيه  وأجهزة  اللوحية،  الحاسوب  وأجهزة  الذكية،  والهواتف 

الالسلكية DECT، وأجهزة أخرى 

السالمة  المعلومات حول  ثروة من  المقاالت مع  emfacademy.com مجموعة من 
والموارد  والحماية,  الكهرومغناطيسية،  اإلشعاعات  من 

في  	 المشعة  األجهزة  تستخدم  ال 
قطار(،  حافلة،  )سيارة،  المركبات 
فبدون  المحمول-  الهاتف  والسيما 
هوائي خارجي سيكون اإلشعاع أكبر 
إلى جانب تشتيت  المركبة  هذا  في 
االنتباه أثناء القيادة وإزعاج الركاب  

العامة  المواصالت  في 

استخدام  	 بلدان  من  عديد  حظرت 
القيادة  أثناء  اإلنترنت  أو   SMS
في  واآلخرين  الذات  على  للخطورة 

المرور! حركة 
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المثيرة  القضايا  وسلبيات  إيجابيات  حول  وبحوث  معلومات  يوفر   www.procon.org
الكهرومغناطيسي  الحماية من اإلشعاع  للجدل، بما في ذلك، كيفية 

كتلك  الحساسية،  بشأن  والمشورة  المنتجات  يقدم   www.healthy-house.co.uk
الكهرومغناطيسي  لإلشعاع  التعرض  عن  الناتجة 

للقراءة  مقترحات 

Peter Hensinger, Isabel Wilke )2016( 
Wireless communication technologies: New study 
findings confirm risks of nonionizing radiation, 
original German in magazine, Umwelt-medizin-ge-
sellschaft  3/2016 
)pictured left(, available in English as PDF: https://
ehtrust org/wp-content/uploads/Hensinger-Wil-
ke-2016 pdf

Nicolas Pineault )2017( 
The Non-Tinfoil Guide to EMFs: 
How to Fix Our Stupid Use of Technology, 
CreateSpace Independent Publishing Platform

EMF Academy )last update 7 February 2019(
9 Examples of EMF Radiation In Everyday Life (With Solutions)
emfacademy com/emf-radiation-everyday-life

Environmental Health Trust
10 Tips To Reduce Cell Phone Radiation
ehtrust org/take-action/educate-yourself/10-things-you-can-do-to-reduce-
the-cancer-risk-from-cell-phones/

Internet:



المبكرة  الطفولة 
)0-3 سنوات(

بدون شاشات وسائط 
وبدون ألعاب أطفال مضيئة 
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نموهم  أجل  من  الصغار  األطفال  يحتاج  ماذا   1.3
الصحي؟

ولهذا  حياتهم.  طوال  والتخيل  اإلبداع  األطفال  يتعلم  أن  المهم  من 
مختلفة  محفزات  على  الفعلية  الطفل  بيئة  تحتوي  أن  يجب  السبب، 
المنطقي في  المجرد  التفكير  تطور  دور في  لهذا من  لما  الخيال،  تتحدى 

المراهقة. مرحلة 

الشخصية  الخيالية  صوره  لبناء  الباطني  الطفل  جهد  يعيق  شيء  أي  استبعاد  ينبغي 
الطفل  قدرة  تتحدى  ال  التي  واأللعاب  األفالم  يتضمن  وهذا  بيئته   من  المستلهمة 

اإلبداعية بشكل خاص 

أن  أواًل يجب  بيئة تحفزهم بطرق مختلفة   إلى  يحتاج األطفال  الصحية،  التنمية  أجل  من 
الصحية لألطفال هي قبل كل  فالبيئة  اإلمساك   الحركة وتستحث مهارة حركات  تشجع 
شيء فضاء للحركة، ومساحة تساعدهم على تنمية مهاراتهم الحركية الناعمة والخشنة 

قدر اإلمكان 

لتطوير حواسهم بطريقة صحية، يحتاج األطفال إلى تجارب مباشرة في العالم الحقيقي  
حتى  اإلمكان،  بقدر  الصغار  األطفال  مع  الطبيعة  إلى  الخروج  جدا  المفيد  من  وبالتالي، 
تغيير  مع  مكثف  بشكل  والنباتات  الحيوانات  مع  والتعامل  التعرف  تجربة  من  يتمكنوا 

الفصول ويمكن إدراج هذا في أنشطة اللعب الخاصة بهم 

كثيًرا   معهم  يتحدثون  منهم،  مقربة  على  رعاية  مقدمي  إلى  باستمرار  األطفال  يحتاج 
وقصص   وأساطير،  خيالية،  حكايات  ويحكون  معهم،  يتحدثون  أشخاص  هؤالء،  وغير 
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واألهم أن يتحدث األشخاص إلى الطفل  أما تسجيالت القصص في هذا العصر، فليست 
ذات معنى 

من أجل توثيق الرابطة بين الوالدين والطفل، من المفيد جدا تخصيص وقت محدد خالل 
اليوم يقوم فيه األب أو األم بعمل شيء مع الطفل  وال يهم طول هذا الوقت، بقدر ما 
استكشاف  خالله،  من  للطفل  يمكن  آمن  أساس  الجيد،  فالترابط  وفاعليته؛  جودته  تهم 

بنشاط  البيئة 

تقول تينا )30 سنة( وبرند )32 سنة(:

عندما يكون طفلنا )6 أشهر( مستيقًظا، يكون هذا الوقت با وسائط 
رقمية. ال حاسوب شخصي، وال هاتف ذكي وليس هذا فحسب، بل 
لهذا،  اإليجابي  الجانبي  واألثر  قماش.  بقطعة  التليفزيون  نغطي 
الشاشة من  أمام  أقل  8 سنوات( وقتا  و   5( األكبر  الطفلين  قضاء 
ذي قبل، وكما يقول المثل، بعيًدا عن العين بعيد عن القلب. وهكذا 
أصبحوا رائعين في الترفيه عن أنفسهم وال يحتاجون ترفيه مستمر 

الرقمية.30  الوسائط  من حاضنة 



يكبرون،  وهم  األساسية ألطفالهم  النمو  خطوات  اعتبارهم  في  األمور  أولياء  وضع  إذا 
في  القيود  هذه  ونوعية  قيود  وضع  ضرورة  سبب  وفهم  إدراك  بسهولة  يمكنهم 
استخدام الوسائط الرقمية  األساس هو »التكامل الحسى-حركي«، كما هو موضح في 
فالمراحل  الحًقا   الوسائط  استخدام  لنضج  وضرورًيا  قوًيا  أساًسا  وتشكل  الفصل   هذا 
الفئات  )انظر الشكل أدناه( تتطور في  الرقمية  2-6 نحو نضج استخدام الوسائط  التالية 
طفلك  نمو  يكون  وإال،  تخطيها   يمكن  وال  الخاص  مبررها  مرحلة  ولكل  التالية   العمرية 

معرض للخطر بشكل كبير ويمكن أن يتأثر 

انظر  الرقمية  الوسائط  مع  الناجح  للتعامل  الوصول  قبل  الطفل  نمو  مراحل 
)Bleckmann 20129  والمقترحات ص 78( 
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لشاشات الوسائط تأثير مختلف على األطفال  2.3

ولعب  دمى  أو  مدمجة  ألواح  مع  التقليدية  واللعب   ،(i-toys) على  متزايد  طلب  هناك 
برمجيات مع هواتف ذكية أو هواتف أطفال، حتى لألطفال األصغر سنا 

تهدف العاب »i-toys “إلى تهيئة األطفال الصغار لعالم الغد.

متزايد،  بشكل  الصغار  لألطفال  الرقمية  الوسائط  نوفر  يجعلنا  الذي  التطور  هذا  يربط 
الوسائط لألطفال والمراهقين  المهم تقديم هذه  أنه من  برسالة مفادها  بصورة ذكية، 
للعالم  واالستعداد  استخدامها  من  يتمكنوا  حتى  الحضانة-  ممكن-عمر  وقت  أبكر  في 

الرقمي 

miniKim-study 201410( من جانب عديد  )انظر  الرسالة بشكل متزايد  يتم قبول هذه 
يقضيه  الذي  الوقت  ويتزايد  ألمانيا(:  في  تقريبا   %35 )بنسبة  واألمهات  اآلباء  من 
)في  متسارع  بمعدل  الذكية  والهواتف  اللوحي  الحاسب  أجهزة  شاشات  أمام  األطفال 
يوميا(  90 دقيقة  للشاشات  عامين  أقل من  األطفال  ينظر  األمريكية  المتحدة  الواليات 

فماذا يعني هذا لطفلك؟



لماذا تضر الوسائط الرقمية األطفال الصغار؟

مختلف  األمر  ولكن  العالم   على  مفتوحة  بوابة  للكبار  بالنسبة  الرقمية  الوسائط  تعتبر 
بالنسبة لألطفال: كلما كان الطفل أصغر سنا، كلما كان الضرر المحتمل أكبر  وكلما طال 
الوقت الذي يقضيه الطفل أمام الشاشة، كلما كانت إعاقات النمو أقوى  فما السبب؟

مثل  الحسية  االنطباعات  من  متنوعة  مجموعة  إلى  حاجة  هناك  ونموه،  الدماغ  لنضج 
بالسيطرة  والشعور  بالجاذبية،  والشعور  والشعور،  واللمس  والتذوق،  والسمع،  الرؤية، 
على الحركة وغيرها كثير؛ لذا يحتاج الطفل حديث الوالدة إلى ما يتراوح بين ست وثماني 

سنوات لتطور حواسه بشكل كبير 

ثنائي  حسًيا  انطباًعا  التفاعلية  الرقمية  للوسائط  المبكر  االستخدام  يوفر 
يصاحب  ما  وغالبا  دائما.  أملس ومتسق  ولهذا محدد، على سطح  األبعاد 

هذه العملية قصور حركة الجسم كله.

وتمثل هذه التجربة الحسية احادية الجانب، وقليلة المتطلبات في معظم األحيان، وقتًا 
ضائعًا على نمو الطفولة، حيث يغيب فرح الحركة  ونتيجة لذلك، يعاق نمو الدماغ بصورة 
 )17 صحية )Gertraud Teuchert-Noodt 2017( انظر القراءة المقترحة في الصفحة 

بالمحتوى  يثقلون  حيث  الصغار:  واألطفال  للرضع  مضر  التلفزيونية  البرامج  مشاهدة 
النوم   القلق وصعوبة في  إلى  يؤدي  أن  يمكن  الصوت، بصخب، مما  والمرتفع  المبهم، 
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وإذا كان التليفزيون »مجرد« شيء في الخلفية، فإن تفاعلك بالحديث والتواصل بالعيون 
بحوث  نتائج  بينت  كما  الرقيقة،  الطفل  تواصل  إشارات  تدرك  وال  مع طفلك سينخفض  

األخيرة   التحدث 

ومع  الحقيقي  العالم  مع  المباشر  االتصال  مكان  الرقمية  الوسائط  تأخذ 
اآلخرين. وبالتالي يوصي أطباء األطفال: ال تعرض طفلك لمخاطر الوسائط 
الرقمية!  حيث يتعلم األطفال التحدث بشكل أفضل بحلول نهاية الحضانة 
أولياء  ومع  منفردين  اإلعام،  وسائل  من  خالية  بيئة  لهم  توفرت  كلما 

أمورهم. 

وقت التلفزيون أو الحاسب اللوحي أو الهاتف الذكي ليس وقت للحديث

أولياء األمور الذين يتحدثون على الهاتف أو يرسلون رسائل، هم موجودين في الحقيقية 
أولياء  على  ينطبق  الشيء  ونفس  »عارضة«   بصورة  إال  بالطفل  مهتمين  وغير  جسديا، 
باحثو  يحذر  كما  الشخصي   الحاسب  أو  اللوحي،  الحاسب  يستخدمون  الذين  األمور 

العالقات: 

والهاتف  الشخصي  اللوحي/  والحاسب  للتلفزيون  المفرط  االستخدام 
مدمرا  يكون  أن  يمكن  مما  والطفل،  الوالد  بين  العاقة  يزعج  الذكي 

للعاقة! 

من  األولى  والسنوات  األولى  الشهور  تكون  والطفل،  الوالدين  بين  العالقة  ولتأمين 
ال  الطفل  مع  المباشر  التواصل  حيث  المستقرة،  فالعالقة  خاصة    بصورة  مهمة  الحياة 
والسعيدة-  الصحية  الطفل  لحياة  الرقمية، وأساس ضروري  الوسائط  تشاركه مع  يمكن 

للوالدين!  ومكافأة 



للقراءة مقترحات 

Susan Greenfield )2014( 
Mind Change: 
How digital technologies are leaving their mark on 
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Richard Freed )2015( 
Wired Child: 
Reclaiming Childhood in a Digital Age, Create Space 
Independent Publishing Platform

Kutscher MD, Martin L )2016( 
Digital Kids: 
Jessica Kingsley Publishers

مصادر من اإلنترنت:

   )MD 2018(ديالني روستون
 دراسة تكشف عن  وجود عاقة بين وقت الشاشة والتغيرات في الدماغ الفعلية
www screenagersmovie com/tech-talk-tuesdays 

جامعة هارفارد مركز تنمية الطفل، يوتيوب فيديو هندسة بناء الدماغ, 
www youtube com/watch?v=VNNsN9IJkws
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المسؤول في مرحلة  الوسائطى  للتعليم  نصائح   3.3
المبكرة الطفولة 

	  The times of intensive affection
 toward your child with a lot of
 physical contact and closeness
 are very important for the mother
 and child. Allow yourself these

!free times

	  Quiet times are important for your
 baby, because then he or she has
 the leisure to explore his or her

.own body and environment

	  You also need time to rest.
 Therefore get your child used to
 entertaining him or herself a bit.
 Even a small child can do that.
 First for five, then ten, then fifteen
 minutes. It may be an effort in the
 beginning, but over the years it is
 an advantage for the parents and

.for the child

	 The environment for early child-
 hood should ideally be free of

 technical media. There should be
no television, computer or smart-
phone in the immediate environ-

.ment of the child

	 Your child does not need screen-
 based toys. The featureless
surface and the one-sided opera-

 tions )swiping and tapping( only
inadequately stimulate the devel-

 opment of the brain. The mobile
 wireless radiation which is often
 connected to such toys is a danger
 to the biological development of
 your child which should be taken

!seriously

	  Recommended “media“ for early
 childhood. Human language,
 which is directed at the child,
 books which are read or looked at
 together, and music which is made
.by oneself or listened to together

أوقات العاطفة المتدفقة نحو طفلك  	
الجسدي  التواصل  من  الكثير  مع 
والطفل   لألم  جدا  مهمة  والقرب، 

فاتيحي لنفسك هذه األوقات!

حتى  	 لطفلك  مهمة  الهدوء  أوقات 
كي  الوقت  من  متسع  لديه  يكون 

يستكشف جسده وبيئته 

تحتاجي أنت أيضًا وقت للراحة  ولهذا  	
نفسه  تسلية  على  طفلك  عودي 
أن  يمكن  الصغير  الطفل  حتى  قليال  
وثم  دقائق،  لخمس  أوال  ذلك   يفعل 
في  جهدا  يكون  قد  دقائق   عشر 
ميزة  إلى  ذلك  يتحول  ولكن  البداية، 
للوالدين والطفل مع مرور السنوات  

ينبغي أن تكون بيئة الطفولة المبكرة  	
ال  كما  الفنية   الوسائط  من  خالية 
أو  تلفزيون  هناك  يكون  أن  ينبغي 
البيئة  في  ذكي  هاتف  أو  حاسب 

المباشرة للطفل 

رقمية   	 ألعاب  إلى  طفلك  يحتاج  ال 
المالمح  من  الخالي  فالسطح 
)الضرب  الجانب  أحادية  والعمليات 
غير  بصورة  الدماغ  نمو  تحفز  والنقر( 
النقال  واشعاع  فحسب   مالئمة 
يربط  ما  عادة  الذي  الالسلكي 
النمو  على  خطر  األلعاب  هذه  بمثل 
البيولوجي لطفلك، األمر الذي ينبغي 

أن يؤخذ على محمل الجد!

لفترة  	 بها  الموصي  »الوسائط« 
الطفولة المبكرة، لغة بشرية موجهة 
للطفل، وكتب يتم تصفحها أو قراءتها 
أو  بها  يدندن  وموسيقى  الطفل،  مع 

يستمع إليها مع الطفل    



سن الحضانة 
)4-6 سنوات(

خبرة العالم الواقعي والحركة - بقدر 
اإلمكان
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ما الذي يحتاجه األطفال لنموهم الصحي ؟  1.4

المتنوعة،  األولية  الخبرات  من  عديد  عبر  األطفال،  يواجه  أن  المهم  من 
اإلمكان.  قدر  الجوانب  من  عديد  في  النظير  والعالم  الواقعي،  العالم 
فكل هذا يحسن النمو الصحي للدماغ، ويكون األساس للتعلم الناجح في 

السنوات الاحقة في حياة الطفل. 

من أجل نمو الحواس والتكامل الحس-حركي، يحتاج األطفال إلى مجموعة متنوعة  	
الحيوانات،  مع  ريفية  خبرات  الطبيعية،  الظواهر  وسيط:  دون  المباشرة،  التجارب  من 

واألدوات، وغير ذلك 

الرسم  	 على  المستمر  التشجيع  يساعد  واإلبداع،  الدقيقة  الحركية  المهارات  لتنمية 
خبرة  تكرار  ويساهم  جًدا   مفيدا  ويكون  اليدوية،  الحرف  من  ذلك  وغير  والنحت 
ثقتهم  تعزيز  في  بأنفسهم  شيء  عمل  يستطيعون  بأنهم  ومعرفتهم  األطفال، 

بأنفسهم 

الحركة  	 الكثير من  النمو المعرفي عبر  يعزز 

ينبغي  	 كما  اإلبداع    الواقعي  العالم  في  باللعب  االفتراضي  اللعب  استبدال  يعزز 
توفير إمكانية استكشاف بيئات اللعب المختلفة »الغامضة« )ولكن اآلمنة( مع أنداد 

آخرين بشكل متكرر 

اليومية  	 لألحداث  اإليقاعي  والتكرار  فيها  التحكم  يمكن  التي  المكانية  البيئة  توفر 
باألمان  شعور 

يحفز التواصل المباشر مع األشخاص اآلخرين تطور الكالم  	

مهم  	 »أنت  مفادها  رسالة  ويوصل  بينهم  الرابطة  بالطفل  الوالدين  اهتمام  يوثق 
لنا!« بالنسبة 

داخل  	 إطار  في  التواصل  والسيما  اآلخرين،  مع  الجسدي  التواصل  من  الكثير  يحفز 
األسرة، جميع الحواس 
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للقراءة مقترحات 

Richard House, editor )2011(
Too Much, Too Soon: Hawthorn Press

Wendy Ellyatt )2017( 
Healthy and Happy: Children’s Wellbeing in the 
2020s )2017(, Save Childhood Movement, 
available as PDF publication:
www savechildhood net/wp-content 
uploads/2017/11/ Healthy-and-Happy-W-Ellyatt-
Full-paper-2017-v2 pdf

Kim John Payne )2010( 
Simplicity Parenting: Using the Extraordinary Power 
of Less to Raise Calmer, Happier and More Secure 
Kids, Ballantine Books



قبل  ما  أطفال  على  الوسائط  شاشات  تأثير   2.4
المدرسة

ال تنشط الوسائط المرئية كالتلفاز والحاسوب الشخصي والهواتف الذكية وغيرها سوى 
المهارات،  تطور  يعيق  مما  تتحفز،  ما  فنادرا  الحواس،  بقية  أما  والسمع   البصر  حاستي 
الخبرات  )ترابط  الحس-حركي  التكامل  ذلك  كل  من  واألهم  الدقيقة  الحركية  كالمهارات 

الحسية(  

الذي يمكن  الطفل  الرقمية وقت  للوسائط  المتكرر  أو  المبالغ فيه  يستهلك االستخدام 
أن يقضيه في التفاعل مع الناس، كما يحد من فرص تواصله المباشر مع العالم الواقعي 

تؤثر على خصوبة  الطفل ومن حوله، كما  بين  الكالمي  التواصل  الوسائط من  تلك  تقلل 
مستقر  غير  البداية  في  الطفل  ويجلس  لها،  يتعرض  التي  الغريبة  للصور  نتيجة  مخيلته، 

ومأخوذا أمام الشاشات، ثم يزداد عدم استقراره بعد ذلك   

يحجم الجلوس فترات طويلة أمام الشاشات حركة الطفل ويسبب قصور 
الهيكل  وتشوه  الوزن  كزيادة  أعراض،  شاعت  لذلك،  ونتيجة  الحركة.  في 
 BLIKK ، %70 لـ  حديثة  لدراسة  >وفًقا  وغيرها.  النظر،  وقصر  العظمي، 
نصف  الذكية ألكثر من  والديهم  الحضانة، يستخدمون هواتف  أطفال  من 
ساعة يومًيا. والنتائج، اضطرابات في تطور مهارة الكام والتركيز، وفرط 

11 حركة، وعدم استقرار نفسي، ووصواًل إلى السلوك العدواني.< 1 
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لذلك: ضع حدود للوقت الذي يقضيه أطفالك أمام الشاشات، سواًء كانت 
أو غيره من أجهزة  أو جهاز لوحي  أو هاتف ذكي  أو حاسوب  تلفاز  شاشة 

اإللكترونية. األلعاب 

المسؤول  االستخدام  تعليم  حول  نصائح    3.4
للوسائط في سن الحضانة

تقنية  قدرات  وإبداع  بكفاءة،  الرقمية  الوسائط  إمكانيات  مع  يتعامل  ممن  يتطلب  ال 
وعقلية يتم تعلمها في الطفولة  لذا، تكون األولوية لتطور القدرة على الكالم واإلبداع 
األطفال-باعتدال-  كتب  وقراءة  الحكايات،  بسرد  يوصى  ولهذا،  الحضانة   مرحلة  في 
الحكايات  وسرد  لطفلك  للقراءة  أوقات  تخصيص  أن  كما  المسموعة   للوسائط  إضافة 
بأسلوب حر قبل النوم، أمر ممتع، بالنسبة للطفل، ويمنح الطفل شعورا باألمان ويعده 

للقراءة في وقت الحق  



 	 No screen devices )TV, PC, tablet, 
etc.( in the child’s room!

 	 Television/films should be 
restricted to 10 to 20 minutes per 
day )e.g. Sesame Street( – but not 
every day – and once a week for 

half an hour.

 	 If your child wants to watch a 
children’s film, then watch the 
film with your child. In this way 
the entertainment is a communal 
experience and your child can 
share his or her questions and 

experiences directly with you. 

 	 Beware of adverts! Better than 
television are DVDs )no adverts, 
short programs(. This way you 
avoid much of the gruelling whin-

ing )“Mommy, buy that for me!“(.

 	 Get the grandparents “on board“. 
In this way the rules set by the 
parents can be applied without )or 
at least with less( stress. Agree-
ments with the parents of your 
children’s friends can also be very 

helpful.

ال ينبغي وضع أجهزة وسائط رقمية  	
جهاز  أو  شخصي  حاسوب  أو  )تلفاز 

لوحي أو غيره( في غرفة الطفل 

يحدد وقت مشاهدة التلفاز/ األفالم  	
وليس   – اليوم  في  دقيقة   20-10 بـ 
لمدة  األسبوع  في  ومرة  يوم-  كل 

نصف ساعة 

إذا رغب طفلك في مشاهدة فيلم  	
أطفال، شاهده معه  وبهذه الطريقة، 
ويمكن  مشتركة  التسلية  خبرة  تكون 
وخبراته  أسئلته  مشاركة  لطفلك 

مباشرة معك 

احذر من اإلعالنات! فبداًل من التلفاز  	
الرقمية  الفيديو  أقراص  استخدم 
)خالية من االعالنات أو برامج قصيرة(  
من  الكثير  الطريقة  بهذه  وتتجنب 
لي  اشتري  )ماما،  المجهدة  الطلبات 

ذلك!( 

ضع األجداد معك في الصورة  وبهذه  	
التي  القواعد  تطبيق  يمكن  الطريقة 
بتوتر  )أو  توتر  دون  الوالدان  حددها 
أقل في أسوء األحوال(  كما يمكن أن 
أصدقاء  والدي  مع  االتفاقيات  تكون 

أطفالك مفيدة جًدا   
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تقول نادجا )35 سنة( وهي أم عزباء لـ لوكاس )10سنوات( و جوهانا 
:)5 )سنوات 

ترتب،  لم  »إذا  كتهديد:  لوكاس  مع  التلفاز  استخدمت   «
لن يكون هناك تلفاز!« لكن با فائدة في الحقيقة. فعند 
نقطة معينة، يكاد ال يفعل شيء ما لم يهدد بـ »الحرمان 
من  وكان  حًا.  يكن  ولم  مرهًقا  األمر  وكان  التلفاز«.  من 
ولم  نجحنا.  ولكننا  الموقف،  هذا  من  الخروج  الصعب 
أسمح لنفسي منذ البداية أن أتورط في ذلك مجددا مع 

جوهانا.«30



السنوات األولى في 

المدرسة )6-9 سنوات(

أشرف على طفلك وحدد ساعات استخدام 
شاشات الوسائط الرقمية
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خطوات النمو في سنوات المرحلة االبتدائية   1.5

يعد إتقان القراءة والكتابة شرطا أساسيا الستخدام الوسائط الرقمية الحديثة. 
المعرفة  الحاسوب، الكتساب  أجهزة  للتخصص في استخدام  ولكن دفع األطفال 
أن  يمكن  الحداثة،  متطلبات  من  ذلك  كون  افتراض  بسب  جدا،  مبكر  وقت  في 
فأجهزة  الوسائط.  هذه  باستخدام  يتعلق  فيما  قديرين  غير  النهاية  في  يجعلهم 

الحاسوب ال تستطيع أن تحل محل الكتب، ولكنها أضيفت لتعزيزها. 

المرحلة  هذه  ففي  الثقافية:  القدرات  اكتساب  على  الطفولة  نمو  في  التركيز  ينصب 
استخدام  كيفية  وفهم  السباحة،  وتعلم  التزلج،  لوح  وارتقاء  الدراجات،  ركوب  يمكنهم 
الكتابة  ذلك،  كل  وقبل  بإتقان،  موسيقية  آلة  على  العزف  تعلم  مفيد،  بشكل  األدوات 
والقراءة والحساب  وبالتالي، يحقق األطفال فائدة أكبر، إذا تلقوا دعما في تعلم كيفية 
القراءة- مقارنة بدعم استهالك الوسائط ، بحيث يمكنهم مع األب أو األم، اقتحام عالم 

أدب األطفال  
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تتوسع دائرة عالقات األطفال لتتجاوز األسرة  وال سيما بالنسبة لصداقات األنداد التي 
على  ويتعين  المرحلة،  هذه  في  الصراعات  تتطور  ما  وغالبا  األهمية   غاية  في  تصبح 

األطفال أن يتعلموا تفهم اآلخرين ووضعهم في االعتبار، وسوى ذلك  

ويمثلون  الثقة،  محل  األمور  أولياء  يكون  أن  المواقف،  هذه  مثل  في  جدا  المهم  ومن 
القدوة في كيفية التعامل مع الغضب، أو الثورة أو العدوانية  

أن  األمر  وبالتالي، على ولي  بدقة   تقييم قدراته  المرحلة  الطفل حتى هذه  ال يستطيع 
يحميه من الوقوع في األخطاء الكبيرة  غير أن اإلفراط في الحماية يدمر الثقة بالنفس  
العقبات،  رغم  يستمرون  ومن  التعلم   ومن  الحياة  من  ضروري  جزء  والفشل  فاألخطاء 

بشكل صحيح  أنفسهم  تقييم  ويتعلمون  بالنفس  الثقة  يكتسبون  والناجحين، 

لعلماء  وفقا  لألطفال  األساسية  االحتياجات    2.5
النفس وأطباء األطفال

بصورة  الصحي  النمو  تحقيق  في  اشباعها  يساهم  التي  األساسية  األطفال  احتياجات 
كبيرة، وفقا ألطباء األطفال وقائمة على مالحظاتهم  ومن أهمها:31

حب يعتمد عليه وشعور باألمان 	
وبيئتهم  أمورهم  أولياء  عليها من  يعتمد  األطفال في عالقة مستقرة ومحبة  يرغب 

االجتماعية  بما في ذلك المساندة والتعامل مع األحداث اليومية 

والتقدير 	 المدح 
يحتاج األطفال، وخاصة في بيئة المدرسة، إلى مناخ عام إيجابي يعزز ثقتهم بأنفسهم 

للنمو 	 خبرات جديدة مائمة 
الجديدة  الخبرات  واستيعاب  العالم،  اكتشاف  في  ويرغبون  فضوليون،  األطفال 
واألفكار والصور والمشاعر، وفوق كل ذلك، اكتساب مهارات حركية جديدة  ويتعين 
منهم  تتطلب  التي  النمو  خطوات  من  سلسلة  إتقان  نموهم،  خالل  األطفال،  على 

عيش خبرات خاصة جدا  

أمثلة:

والمسؤولية االستقالية 
هذا  ويتطلب  التطور   في  ترغب  مستقلة  فردية  شخصية  طفل  كل  في  يوجد 
المسؤولية  نحو  األولى  الخطوات  وممارسة  تجربة  فيها  يمكن  تدريب  مجاالت 

المستقلة 



والبنية الحدود 
وذات  واضحة  قواعد  إلى  األطفال  يحتاج  للهوية،  صحية  خبرة  تطوير  أجل  من 

الرعاية لهم   االرتباط بمقدمي  لخبرات  معنى، وحدود يحترمونها كنتيجة 

البدنية واألمان 	 السامة 
األطفال  احتياجات  أهم  من  واألمان  البدنية  السالمة  بأن  واضحة  عامة  قناعة  هناك 
في  األساسية  الحاجة  هذه  تجاهل  نرى  أننا  غير  احترامها،  ينبغي  والتي  األساسية 

جميع أنحاء العالم مرارا وتكرار  

المسؤول في مرحله  الوسائطي  للتعليم  نصائح    3.5
االبتدائية المدرسة 

على  والعزف  الرياضة،  وممارسه  صداقات،  اكتساب  على  طفلك  شجع 
االلعاب  إدمان  من  لحمايته  المثلى  الطريقة  هي  فهذه  موسيقية!   آلة 
لألطفال،  المناسب  غير  والمحتوي  اإللكتروني،  والتنمر  اإللكترونية، 
في  القوي  التأسيس  من  النوع  فهذا  اإلنترنت.  على  للخداع  والتعرض 
بدائل »رخيصة« في حياة  الحياة، نجاح وتقدير حقيقي، يحمي الطفل من 

افتراضية.

لديهم  	 الذين  االطفال  ألن  الطفل   غرفة  في  مرئية  اجهزه  بتواجد  مسموح  غير 
مقارنة  الشاشات  امام  إضافية  ساعة  نحو  ينفقون  غرفهم،  في  خاصة  تليفزيونات 

تليفزيونات خاصة    يمتلكون  بأقرانهم ممن ال 

	  30 من  الشاشات  امام  به  المسموح  الوقت  يتراوح  بوضوح:  الزمنية  الفترة  تحديد 
الشاشات  أمام  وقتا  األطفال  ينفق  اال  ذلك  األهم من  ولكن  يوميا،  دقيقه   45 إلى 

حاسوب  لوحي،  حاسوب  )تليفزيون، 
الخمس  يتجاوزا  ال  بحيث  شخصي( 
6.5( حتى  ساعات أسبوعيا )انظر القس 
والحساب  القراءة  قدرات  تضعف  ال 
 day, weekly at most five.لديهم
 hours )see section 6.5(. Because:
 With more than five hours weekly
 in front of a screen their reading

 and calculation abilities become
.impaired

	  If at all possible, no PC or internet
 usage. If this is not possible, then
 ensure that your child uses the
 PC or internet accompanied by
 an adult. Speak to your children

غير مسموح بتواجد اجهزه رقمية في غرفة الطفل  ألن االطفال الذين لديهم أجهزه  	
تلفاز خاصة في غرفهم، ينفقون نحو ساعة إضافية امام الشاشات مقارنة بأقرانهم 

ممن ال يمتلكون أجهزه تلفاز   

تحديد الفترة الزمنية بوضوح: يتراوح الوقت المسموح به امام الشاشات من 30 إلى  	
45 دقيقه يوميا، ولكن األهم من ذلك، اال ينفق األطفال وقتا أمام الشاشات )تلفاز، 
)انظر  أسبوعيا  ساعات  الخمس  يتجاوزا  ال  بحيث  شخصي(  حاسوب  لوحي،  حاسوب 

الجزء 6 5( حتى ال تضعف قدرات القراءة والحساب لديهم 

إن أمكن، يفضل عدم استخدام الحاسوب الشخصي، أو االنترنت مطلقا  وإذا تعذر  	
ذلك، فالبد من التأكد من أن يكون استخدام الطفل للحاسوب الشخصي أو اإلنترنت 
بصحبة شخص بالغ  وتحدث مع طفلك عن المحتوي الذي يشاهده وعن الخبرات التي 
الوسائط  تلك  استخدام  نضج  تغذية  الطريقة  بهذه  المحتوى! وتستطيع  عاشها مع 

لدى أطفالك 
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 about the contents and what he or
 she experiences! In this way you
 can nurture the media maturity of

!your children

	  If it is not always possible to
 accompany your children while
 they are using the PC, then create
 their own user account for your
 children on the PC, laptop or tablet
 with limited rights )in the control

.)panel or user accounts

	 Activate time limits with time lim-
 iting software )per weekday and
 per week( and install child safety

 .)software )see section 6.5

	  Children between six and nine
 years should – if at all – only be
 allowed in safe surf domains and
 not e.g. on YouTube: YouTube’s
 portal also contains films and
 advertisements which are not

.suitable for children

	  A safe domain to surf from which
 has been created especially

 for children so that they can
 move within the internet without
 encountering content which is
 unsuitable. There are a number of
 possibilities – each site or app may
 have its strengths or weaknesses,
 depending on what you are looking
 for. For one listing of kid safe
 browsers and search sites, see
 www.commonsensemedia.org and
 search for “kid safe browsers“;
 alternately see under “Parenting
Apps“ at www.screenagersmovie.
com/parenting-apps. Some oper-

 ate on a single device, others over
 multiple devices for the whole
 family including mobile phones.
 Choose those that do not require
 wifi for setting up, and ensure that
 the devices are connected to the
 internet by means of a cable and

 .)not over Wi-Fi )see page 41

إذا لم يكن ممكنا مصاحبه أطفالك أثناء استخدامهم الحواسيب الشخصية، قم بإنشاء  	
بصالحيات  اللوحي  الحاسوب  أو  الشخصي،  الحاسوب  على  لهم  مستخدم  حساب 

محدودة )من خالل لوحات التحكم وحسابات المستخدم( 

أسبوعيًا(  	 أو  )يوميًا  الوقت  تحديد  برمجيات  باستخدام  الوقت  تحديد  خاصيه  فعل 
وحمل برمجيات  حمايه االطفال  )انظر الجزء 6 5(

ال ينبغي السماح لألطفال من سن السادسة حتى التاسعة – ان لم يكن مطلقا – إال  	
بتصفح البوابات األمنه، وليس اليوتيوب، مثال، ألنه يحتوي على أفالم وإعالنات غير 

مالئمه لألطفال 

أنشئت بعض البوابات األمنه خصيصا لألطفال حتى يتمكنوا من التصفح عبر اإلنترنت  	
أو  موقع  ولكل  اإلمكانات،  من  العديد  وهناك  مالئم   غير  لمحتوى  التعرض  دون 
تطبيق نقاط قوته ونقاط ضعفه الخاصة، وفقا لطبيعة البحث  ويمكن زياره موقع 
للبحث  لألطفال«  امنه  مواقع   « كتابه  و   )www commonsensemedia org(
على  ل  طفا لأل لنسبة  با منه  أل ا قع  ا لمو ا و لتصفح  ا ئم  ا قو عن 
على   » ية لد ا لو ا ت  تطبيقا « على  ع  طال ال ا يمكن  كما  نت   نتر إل ا
قع ) www screenagersmovie com/parenting-apps(  ويعمل بعض هذه  مو
التطبيقات على جهاز واحد أو اكثر من جهاز)بما فيها الهاتف المحمول( لجميع أفراد 
العائلة  و لهذا، حاول اختيار تطبيقات ال تحتاج إلى شبكة اتصال السلكيه باألنترنت 

) واي فاي( وتأكد من ان األجهزة متصلة عن طريق االسالك ) أنظر ص 41 ( 

قع  	 مو على  ة  د جو مو ل  طفا أل با صة  لخا ا لبحث  ا ت  كا محر بعض 
) www safesearch-kids com(  فنصب محرك بحث خاص باألطفال كصفحه بدء 
آمن  متصفح  على  األطفال  بحث  محرك  يحتاج  ما  وغالبا  اإلنترنت!  على  للدخول 
أو  بنقرة  آمنة  غير  روابط  بعضها  يظهر  أن  يمكن  حيث  السابقة(  النقطة  )أنظر 

نقرتين  



 	 Some special search engines 
for children are given on www.
safesearchkids.com. Install a chil-
dren’s search engine as a browser 
start page! A search engine for 
children often needs coupling with 
a safe browser )see last bullet 
point( as some bring up links which 
take you outside of a kids‘ domain 

within another click or two.

 	 Protect access to app-stores with 
a password so that your children 
cannot download apps themselves. 
Be wary of free offers! Always 
download apps yourself and try 
them out before your child plays 
with them alone. Check whether the 
agreement which the app requires 
spies on your private sphere – if it 
does, then do not install under any 
circumstances! Always deactivate 
automatic updates so that you can 
check whether there are new costs 

or agreements.

 	 App-recommendations for chil-
dren – arranged according to age 
– can be found under: www.com-
monsensemedia.org/app-reviews. 
There are also other sites – search 
for >app recommendations for 
kids<. Note that on many sites the 
age recommendations are from 
the app developers and not nec-
essarily neutral bodies. Parents 

will need to exercise their own 
discretion beforehand.

 	 Observe the voluntary age restric-
tions set by the film industry 
)Film Rating System of the Motion 
Picture Association of America: 
www.mpaa.org or British Board 
of Film Classification: www.bbfc.
co.uk( and entertainment software 
ratings )Entertainment Software 
Rating Board: www.esrb.org( )see 

pages 73 and 123(.

 	 In the lower classes PC homework 
should remain a rare exception. 
If it is unavoidable, then demand 
a supervised media room at the 
school. Then: no PC and Internet 
usage without protective software 

or adult supervision.

 	 No personal mobile or smartphone 
for your child at primary school 
age! If it has to be, then restricted 
to telephone and SMS usage )see 
section 6.5(! Internet access )e.g. 
at a flat rate( is not recommended 

as it carries many risks.

تحميل  	 من  أطفالك  يتمكن  ال  حتى  بكلمة سر  التطبيقات  متجر  على  الدخول  امنع 
قبل  وجربها  بنفسك  التطبيقات  حمل  ودائما  المجانية!  العروض  وأحذر  التطبيقات  
على  التجسس  من  التطبيق  استخدام  شروط  خلو  من  وتأكد  لها   طفلك  استخدام 
ظرف!  أي  تحت  التطبيق  تنصب  ال  الشرط  هذا  مثل  وجد  وإن  الشخصية-  بياناتك 
ودائما عطل التحديث التلقائي للتطبيقات بحيث تستطيع أن تعرف ما إذا كان هناك 

رسوم او شروط اضافيه  

على  	 للعمر  فقا  و تبه  مر ل  طفا لأل حه  مقتر ت  تطبيقا جد  تو
عن  لبحث  ا يمكن  و   )www common-sensemedia org/app-reviews(
)app recommendations for kids( القتراحات التطبيقات المناسبة لألطفال مع 
المواقع  من  كثير  في  التطبيق  الستخدام  المقترح  السن  ان  االعتبار  في  االخذ 
التأكد  من  األمور  محايدة  والبد ألولياء  كيانات  بالضرورة  وليس  مبرمجون  يحدده 

التطبيق  مالئمة  من  بأنفسهم 

الحظ العوائق المفروضة على السن من جانب صناعه االفالم )جمعية نظام ترتيب  	
البريطاني  المجلس  أو   www mpaa org األمريكية(  المتحركة  للصورة  االفالم 
www esrb  الترفيه برمجيات  ترتيب  أو    www bbfc co uk األفالم:   لتصنيف 

org   )أنظر ص 73 وص 123 (

في  	 نادرة  الحاسوب  على  أدائها  المطلوب  المنزلية  الواجبات  تظل  ان  يجب 
يتطلب  منها،  البد  كان  وإذا  االبتدائية   المرحلة  من  األولى  الدراسية  الصفوف 
األمر توفير غرفه وسائط في المدرسة مع إشراف على استخدام التالميذ الصغار 
واإلنترنت  الشخصي  الحاسوب  استخدام  ينبغي  ال  ثم:  ومن  المختلفة   للوسائط 

الكبار  او إشراف من جانب  برمجيات حماية  دون 

المدرسة  	 عمر  في  لطفلك  الذكي  أو  المحمول  الهاتف  استخدام  اتاحه  ينبغي  ال 
المكالمات  على  االستخدام  يقتصر  أن  فيجب  ذلك،  من  البد  كان  وإذا  االبتدائية! 
والرسائل النصية فحسب  )أنظر الجزء 6 5(! وال يوصى بالوصول لإلنترنت نظرا لعديد 

من المخاطر 
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     يقول كل من توبياس )38 سنة( وماريا )32 سنة(: 

القراءة،  تعلم  في  صعوبات  جونز  واجه  »عندما 
من  ونقلل  أكثر،  له  نقرأ  بان  الجميع  نصحنا 
األلعاب  ومع  التلفاز،  أمام  يقضيه  الذي  الوقت 
باستخدام  له  مسموح  غير  وحاليا  اإللكترونية. 
نهاية  إجازات  في  إال  اإللكترونية  الشاشات 
القوي  االعتراض  يحدث  لم  ذلك،  ورغم  األسبوع. 
األولى  األسابيع  كانت  وإن  جانبه،  من  المتوقع 
صعبة جدا بسبب الشعور بالملل، ولكن اآلن أصبح 
وتحسنت  القوانين.  وضوح  بسبب  استرخاءا  أكثر 

قدرته على القراءة كثيرا.«30



من الطفولة إلى المراهقة 

)10-16سنة( 

على طريق النضج الوسائطى
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ما الذي يحتاجه المراهقون لنموهم الصحي؟  1.6

تشهد مرحلة البلوغ تغيرات جسمية وانفعالية هائلة  وعادة ما تكون التغيرات المزاجية 
هويته  عن  بحثا  االجتماعية  الحماية  إطار  من  يخرج  فالطفل  اليومية   الحياة  من  جزء 
سنوات   مدار  على  تحدث  طويلة  عملية  وهذه  العالم   من  وموقفه  وجذوره  الخاصة 

وخالل هذه الفترة على المراهقين اتقان سلسلة من خطوات النمو 

وبنائها  الهوية  تشكيل 

يتضمن  وهذا  وبنائها   الخاصة  الهوية  تشكيل  للمرء،  بالنسبة  أهمية  المهمات  أكثر  ربما 
وجود عالقة تقبل إيجابية ليس مع التغييرات الجسدية فحسب، بل مع المشاعر الجديدة 
أنا؟«  إجابة مرضية لسؤال »من  المراهقون على  ينبغي أن يحصل  المزعجة  وفوق ذلك 
موقفه  عن  يبحث  أن  المراهق  على  المشي،  تعلم  الصغير  الطفل  على  يتعين  ومثلما 

الحياة   تأكيده في  الخاص ويتعلم  الباطني 

اجتماعية بناء عاقات 

متطلبات  ومقابلة  اجتماعية  عالقات  بناء  من  المراهقين  لدى  النمو  خطوات  أهم  تأتي 
من  مزيد  لتكتسب  األنداد  بين  الصداقة  عالقات  وتستمر  لها   المصاحبة  المسؤوليات 

األهمية  

أي معنى أريد لحياتي؟

في  انجازه  يريدون  ما  حول  عملي  سؤال  في  للمراهقين  الثالثة  النمو  مهمة  تكمن 
الحياة   أهدافهم في  التعليم، وكيف يمكنهم معرفة  نوع من  أي  الحياة، وعلى تحصيل 
سؤال  يصاغ  أن  يمكن  هكذا   - ألعرفه؟«  عمله  علي  يتعين  الذي  وما  حياتي  هدف  »ما 

المراهقة الجوهري الذي غالبا ما يبقى مطروحا حتى مرحلة الرشد 

بكثير!  الحقيقية  أعمارهم  يفوق  ما  كثيرة،  أحيانا  في  المراهقون،  يواجه 
واإلعانات.  الرقمية  الوسائط  عالم  بسبب  المبكر  الجنسي  كالنضج 
يسيرة  ليست  مهمة  وتلك  مضادة.  توازنات  خلق  المهم  من  وبالتالي، 
مع  لاستقالية،  صحية  بمقاييس  السماح  األمور:  ألولياء  بالنسبة 

بالمسؤولية.  القدر الضروري من الشعور  المحافظة على 
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الوسائط تأثير شاشات   2.6

حيث  سنة؛   16 حتى  سنوات   10 عمر  من  الرقمية  بالوسائط  االطفال  عالقة  تتطور 
مهمة  تصبح  والتي  واإلنترنت،  والحاسوب  الذكي،  والهاتف  الرقمي،  بالعالم  ينبهرون 

لهم بصورة متزايدة: بالنسبة 

4 تقريبا يستخدمون اإلنترنت بمفردهم؛ 	 3 أطفال من كل  12 سنة،  في عمر 
ويزداد نشاطهم على مواقع التواصل االجتماعي )فيسبوك وإنستغرام( ويستخدمون  	

التطبيقات األخرى( بكثافة؛ بين  الرقمي )واتساب من  التواصل  تطبيقات 
وفوق كل ذلك، يبحثون عن التسلية على اإلنترنت )األلعاب، واألفالم، والموسيقى(  	

غير أن األطفال الذين سرعان ما يصبحون مراهقين، لم يمتلكوا بعد تعقل 
طرق  ورؤية  إدراك  على  بعد  قادرين  غير  فهم  الكبار.  حياة  وخبرة  النضج، 

أيديولوجيا.  المتأثرة  النصوص  أو  الذكية  الترويج 

على  قدرة  أكثر  الرقمي«  للعالم  اصليين  »مستخدمين  كـ  األطفال  بأن  واالعتقاد 
مهمة  حقيقة  تقدير  هذا  ويسيء  صحيح:  غير  أمر  بالبالغين  مقارنة  اإلنترنت  استخدام 
ترى أن األطفال، رغم مهارتهم في تشغيل النظم، يفتقدون القدرة على فهم إيجابيات 
تفاوت  مراعاة  أهمية  من  الرغم  وعلى  مالئمة   بصورة  اإلنترنت  يقدمه  ما  وسلبيات 
األعمار إال انه معرض للتجاهل في عديد من الحاالت  وعلى المراهقين أن يتعلمو كيفية 
إعطاؤهم  يسبب  ال  وبالتالي  الوسائط   تقدمه  ما  إدمان  احتمال  من  أنفسهم  حماية 

)انظر الفصل السابع(  الخاصة سوى مشكالت  أجهزتهم 

 The internet portal www safekids co uk summarises the danger facing



يلخص موقع www safekids co uk المخاطر التي تواجه األطفال والمراهقين بمعادلة 
م ت ت ث )محتوى، تجارة، تواصل، ثقافة(: 

الشهية،  	 فقدان  ومنتديات  اإلباحية،  األفالم  مثل:  لألطفال  مناسب  غير  محتوى 
وعبادة  ويسارية،  يمينية  وراديكالية  طعم،  بال  تافهة  وفيديوهات  العنف،  وأشكال 

الشيطان، وغير ذلك  

إغواء تجاري: إعالنات وترويج عدواني، ورسائل إلكترونية عشوائية، وصفحات بوكر،  	
وعروض جنسية، وسوى ذلك  

تواصل: تواصل زائف، وإساءة بإستخدام ألفاظ جنسية وإساءة حقيقة نتيجة للتواصل  	
الجسدي، وغير ذلك 

تنتهك حقوق  	 تنمر، وتحميل موسيقى وألعاب وأفالم بطريقة غير قانونية  ثقافة: 
الملكية، وسوى ذلك  

بالتالي: المؤلفون  10-13، يوصي  العمرية  المرحلة  فيما يخص 

خدمة  	 أي  او  الواتساب  أو  الفيسبوك  على  خاص  حساب  بامتالك  السماح  عدم 
البيانات العامة في االتحاد األوروبي، ال يسمح  معلوماتية: فوفقا لتشريعات حماية 
)انظر  عشر  السادسة  عمر  في  إال  األمر،  ولي  موافقة  بدون  حساب  بفتح 
أن  16 سنة، على ولي األمر  الطفل أقل من  )www eugdpr org فن 8(   وإذا كان 
الحساب  على  باإلشراف  القانون  بحكم  ملزم  يكون  بحيث  الحساب،  فتح  على  يوافق 

ومراقبته )انظر الجزء 8 5( 

عدم السماح بامتالك أجهزة محمولة )هاتف ذكي، جهاز لوحي، وغيرها ( 	

عدم السماح بتواجد شاشات عرض في غرف الطفل   	

)8 art www eugdpr org(
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للقراءة  مقترحات 

)Sherry Turkle 2016( 
Reclaiming Conversation: 
The Power of Talk in a Digital Age, Penguin Press

)Janell Burley Hofmann 2014(  
iRules: What every tech-healthy family needs to know 
about selfies, sexting, gaming and growing up, Rodale 
Books

 Children’s Well-being in UK, Sweden and Spain: The
 Role of Inequality and Materialism, Ipsos MORI Social
 Research Institute in Partnership with Dr  Agnes Nairn
)2011(, available as a PDF document, agnesnairn 

 co uk/policy_reports/child-well-being-report pdf



والصحي  الناضج  االستخدام  نحو  للنمو  نصائح   3.6
للوسائط      

 At this age children/adolescents need a healthy measure of
 freedom for independent action, but also clear rules. Do not
 enforce strict bans, instead invest time in explanations, and do
 not spy on your children. Support )non-media( interests, thereby

.providing a counterbalance to premature media consumption

 	 A good tip for parents with adoles-
cents: a communal internet PC, e.g. 
in the living-kitchen area. There 
may be more negotiations about 
who is allowed to use it when, but 
parents can in this way keep an 

eye over time and content.

 	 If your child is using an internet PC 
without supervision, then abso-
lutely install time limiting and 
filter software, such as Net Nanny 

)See sections 1.3 and 6.5(. 

 	 Also install feature and time lim-
iting apps on the smartphone )see 
www.screenagersmovie.com/
parenting-apps and sections 1.3 

and 6.5, page 84(.

 	 As soon as there is access to 
internet on a personal PC or 
smartphone )not sooner than 12 
years, however it is better if it is 
later – as late as possible(, then 
agree in writing on time limits 
)e.g. seven hours per week( in the 
framework of a media use contract 

)suggestions about this can be 
found at www.screenagersmovie.
com/contracts or with the search 
keywords “media usage contract“ 

in the search engine(.

 	 Furthermore, you need to think 
about and negotiate consequences 
for when the rules or the contract 
are not upheld! It has to be clear 
to your children which sanction 
you will implement in the case of 
offences. Implement your mea-
sures consistently. It is worth it to 
quietly bear conflicts so that, more 
importantly, stress, radiation and 

the risk of addiction are avoided.

 	 Fundamentally the recommenda-
tion holds: Mobile devices )smart-
phone, tablet( and the internet 
should only be used within time 
limits and be run implementing 
radiation minimisation )see sec-

tion 2.2(.

نصيحة جيدة ألولياء األمور للتعامل  	
حاسوب  توفير  المراهقين:  مع 
باإلنترنت  ومتصل  مشترك  شخصي 
على  المطبخ،  المعيشة-  غرفة  في 
يثار  أن  يمكن  ما  ورغم  المثال   سبيل 
يستخدمه  من  حول  مفاوضات  من 
جيدة  وسيلة  يعد  ذلك  أن  إال  ومتى، 
وفترة  المحتوى  مراقبة  من  تمكن 

االستخدام 

حاسوب  	 يستخدم  طفلك  كان  إذا 
فالبد  إشراف،  بدون  باإلنترنت  متصل 
الوقت  لتحديد  برمجيات  تنصيب  من 
وفلترة المحتوى، مثل، نت ناني )انظر 

الجزئين 1 3 و 6 5 صفحة 84(

التحكم       	 تطبيقات  أيضا   نصـب  
بالخصائص والوقت على الهواتف الذكية  
www screenagersmovie com/انظر

  5 6  ،3 1 والجزئين   parenting-apps
ص(

على  	 باإلنترنت  االتصال  بمجرد 
الهاتف  أو  الشخصي  الحاسوب 
وإن  سنة،   12 عمر  قبل  )ليس  الذكي 
قدر  ذلك  عن  متأخرا  عمرا  يفضل  كان 
على  كتابيا  االتفاق  يتم  المستطاع(، 
ساعات   7 يكون  )كأن  وقت  حدود 

لحرية  صحي  مقياس  إلى  األطفال/المراهقون  يحتاج  ال  العمر  هذا  في 
صارم،  حظر  تفرض  فا  واضحة.  قواعد  إلى  بل  فحسب،  المستقل  التصرف 
ادعم  أطفالك.  على  تتجسس  وال  الشروح  في  الوقت  استثمر  ولكن 
الوسائط غير  توازن مضاد الستخدام  لتوفر  الوسائطية(  )غير  اهتماماتهم 

الناضج.

استخدام  عقد  إطار  في  أسبوعيا( 
على  العثور  )ويمكن  اإلنترنت  
www  الخصوص على بهذا  مقترحات 

screenagersmovie com/con-
كلمات  كتابة  طريق  عن  ،أو   tracts
 - االتصال«  وسائل  استخدام  »عقد 
-على   “media usage contract”

محرك البحث اإللكتروني 

عالوة على ذلك، البد من التفكير في  	
تبعات التفاوض عندما ال تؤيد القوانين 
أو العقد! ينبغي أن يكون األمر واضحا 
العقوبات  من  فيها  بما  لألطفال 
ونفذ  اإلساءة   حالة  في  ستنفذ  التي 
ويستحق  متسقة   بصورة  معايريك 
بهدوء  الصراعات  مع  التعامل  األمر 
حتى يحدث يتم تجنب التوتر واالشعاع، 

وخطر اإلدمان، وهو األهم 

استخدام  	 ينبغي  ال  التوصية:  جوهر 
الذكية  )الهواتف  المحمولة  األجهزة 
في  إال  واإلنترنت  اللوحية(  واألجهزة 
بالحد  وتشغيلها  زمنية  حدود  إطار 

األدنى من اإلشعاع  )انظر جزء 2 2(
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Media maturity involves recognising and evaluating the chances and risks 
associated with the new media – especially the seduction of long-term use, 
the dangers of addiction, the surveillance, the loss of privacy and the accom-
panying dangers of manipulation, as well as radiation risks, amongst others 
– and deciding about the kind and quantity of media usage. Media maturity can 
thus also mean that adolescents choose non-media alternatives, which protect 

them from many risks, e.g. not using a smartphone.

 	 Using limited, well chosen edu-
cational films and educational 
software your children can be 
supported in their learning )see 

section 6.4(.

 	 Educate about dangers and legal 
regulations. Often, when they are 
dealing with their own images 
or sound recordings, or those of 
others, children do not have any 
sense of culpability )see chapter 

8(.

 	 Explain what children/adolescents 
are not allowed to do. Whoever 
tolerates actions which fall in the 
sphere of culpability, is behaving 
extremely irresponsibly toward 

their children.

 	 Store smartphone outside of chil-
dren’s bedrooms at night.

 	 Growing into media maturity, i.e. 
independent media usage requires 

time.

تعلمهم  	 في  أطفالك  دعم  يمكن 
وبرمجيات  تعليمية  أفالم  باستخدام 
بعناية  ومختارة  محدودة  تعليمية 

)انظر جزء 6 4( 

األخطار  	 على  الضوء  سلط 
يشعرون  ال  فاألطفال  والتشريعات  
مع  يتعاملون  عندما  عادة  بالذنب 
أو  الصوتية  تسجيالتهم  أو  صورهم 

  )8 تسجيالت اآلخرين  )انظر الفصل 

لألطفال/ 	 يسمح  ال  ما  اشرح 
مع  يتسامح  ومن  بعمله   المراهقين 
الذنب،  مجال  في  تقع  التي  األعمال 
للغاية  مسؤول  غير  بشكل  يتصرف 

تجاه أطفاله 

المرتبطة  والمخاطر  الفرص  وتقييم  إدراك  على  الوسائط  نضج  ينطوي 
ومخاطر  األجل،  طويل  االستخدام  إغواء  وخاصة   - الجديدة  بالوسائط 
للتاعب،  المصاحبة  واألخطار  الخصوصية  وفقدان  والمراقبة،  اإلدمان، 
إضافة إلى مخاطر اإلشعاع، وغيرها- والتقرير بشأن نوع ومقدار استخدام 
المراهقين  أن  أيضا  الوسائط  نضج  يعنى  أن  يمكن  وبالتالي  الوسائط. 
يختارون بدائل من غير الوسائط تحميهم من عديد من المخاطر، مثل عدم 

الذكي. الهاتف  استخدام 

نوم  	 غرف  خارج  الذكي  الهاتف  خزن 
األطفال ليال 

يحتاج النمو تجاه نضج الوسائط - أي  	
إلى   - للوسائط  المستقل  االستخدام 

وقًت 



للقراءة  مقترحات 

Catherine Steiner-Adair )2014(  
The Big Disconnect: Protecting Childhood and Family 
Relationships in the Digital Age, Harper Paperbacks

Nicholas Carr )2010(  
The Shallows – how the internet is changing the way 
we think, read and remember, Atlantic books

Wendy Ellyatt )2018( 
Technology and the Future of Childhood, Save Child-
hood Movement, available as PDF document:
w w w  s a v e c h i l d h o o d  n e t / w p - c o n t e n t /
uploads/2017/11/DIGITAL-CHILDHOOD-Save-Child-
hood-Movement-1 pdf 

Internet:

Delaney Ruston MD )2019(  
Screen-Free Zones – How to Encourage More Face to Face Time, 
Tech-Talk-Tuesday blog on ‘Screenagers: Growing up in the Dig-
ital Age’, www screenagersmovie com/tech-talk-tuesdays/
screen-free-zones-how-to-encourage-more-face-to-face-time



الدقائق أمام التلفاز 
في اليوم

عدم وجود جهاز  مجموعة كاملة من 
األجهزة

األوالد البنات
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القول أسهل من الفعل  من منا لم يسمع عبارة: »ماما، بابا، ولكن كل الناس لديهم هذه 
األشياء!« ما الذي ُيمَكن أولياء األمور من قول »ال« بهدوء وحكمة؟ اليقين بأن استمرار 
من  عديد  من  تحميه  بذلك  فأنت  طفلك   صالح  في  يصب  الرافض  موقفك  على  ثباتك 
واإلدمان   والتنمر،  اإلباحية،  والمواد  العنف،  في:  المتمثلة  الرقمية  الوسائط  مخاطر 
كما تمنح الطفل فرصة لقضاء مزيد من الوقت في فعل ما يريد حًقا: »كاللعب بالخارج« 
المدارس  أطفال  لدى  المفضلة  الفراغ  أوقات  أنشطة  هي  فهذه  األصدقاء«   »لقاء  و 

األلمانية، وفقا لمسح سابق  االبتدائية 

أجل  من  اإلنترنت  واستخدام  حاسوب  على  للعمل  بحاجة  األكبر  األطفال  كان  وإذا 
»حاسوب  استخدام  يمكنهم  وإنما  شخصي   جهاز  استخدام  بالضرورة  فليس  المدرسة؟ 

أولياء األمور المشترك« لهذا الغرض، الذي سيتم إيقاف تشغيله بعد ذلك 

وسائط  باستخدام  المدى  بعيد  للتعلم  نصائح    4.6
جديدة

حاسوب شخصي في غرفة الطفل؟

قضى  كلما  الطفل،  حجرة  في  المرئية  الوسائط  أجهزة  زادت  كلما 
المراهقون فترة أطول في استخدام هذه األجهزة. كما تستخدم األفام 
كان  إذا  أكبر،  بصورة  سنة(   18/16 )عمر  المائمة  غير  الحاسوب  وألعاب 
الرقمية في  الوسائط  ينبغي منع وضع  لذا،  الطفل يمتلك جهاًزا شخصًيا. 

الطفل! غرفة 



هل أجهزة الحاسوب والتلفاز والهواتف المحمولة وغيرها مفيدة للتعلم؟

من ناحية: 
الوسائط  استخدام  يكون  والبالغين،  سنًا  األكبر  األطفال  حالة  في  أنه  البحوث:  أظهرت 
الرقمية الخاضع للرقابة)!( مفيًدا كأداة داعمة للتعلم، كدورة تدريبية لتذكر مهارات اللغة 
االسبانية، أو برنامج تدريبي لمواجهة صعوبات القراءة، أو فيلم عن أسماك أعماق البحار  
ومع ذلك، يوصى باستخدام موسوعة ورقية ألجراء بحث حول جغرافية تايالند  لماذا؟ ألن 
البحث على جوجل أو محركات بحث أخرى يمكن أن يأخذ المرء بسرعة فائقة إلى صفحة ذات 

محتوى غير الئق 

ومن ناحية أخرى:
المدرسي   أدائهم  ضعف  كلما  الرقمية،  الوسائط  أمام  أطول  وقت  األطفال  قضى  كلما 
ويفسر العلماء هذه العالقة السلبية تحديًدا على هذا النحو: من أجل حل مشكالت وتعلم 
ناجح ومستقل، يحتاج األطفال إلى خوض تجارب حياتية حقيقية  بينما يعتبر التلفاز والحاسوب 
الشخصي والهاتف المحمول وغير ذلك، سراق للوقت الذي يفترض تخصيصه لتعلم يشرك 
جميع الحواس  وإلى جانب ذلك، تتأثر دافعية الطالب بشكل كبير تحديًدا حيث يبدو الكتاب 

المدرسي ممال على نحو ما، إذا تعود المرء على مقاطع فيديو مضيئة وصاخبة وسريعة 

خاصة:
أمورهم،  أولياء  من  ضغط  ممارسة  دون  الدعم  إلى  األطفال  يحتاج  المدى،  بعيد  للتعلم 
المهني  الصعيد  على  أكفاء  ومعلمين  الفصل،  في  جيدة  اجتماعية  بيئة  إلى  باإلضافة 

والشخصي

من  ينبغي  عما  يزيد  ما  مواجهة  في  بالمرصاد  الوقوف  أيًضا  المهم  ومن 
الوسائط الرقمية. فكلما كان عمر الطفل أصغر، وامتدت أوقات االستخدام 
وزاد محتوى العنف، كلما زادت األضرار الناتجة عن هذه الوسائط. وكلما كان 
الشخصي،  والحاسوب  التلفاز  ساهم  مناسب،  الوسائط  لتلك  التعرض  عمر 

والهاتف المحمول في عمليات التفكير والبحث والتعلم.
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للقراءة  مقترحات 

Joe Clement, and Matt Miles )2018( 
Screen Schooled – two veteran teachers expose how 
technology overuse is making our kids dumber, Black 
Inc 

Aric Sigman )2015( 
Practically minded: The benefits and mechanisms 
associated with a practical skills-based curriculum, 
available as a PDF document, www rmt org/wp-con-
tent/uploads/2018/09/Practically-Minded-2015 pdf

Gerald Lembke, Ingo Leipner )2015( 
Die Lüge der digitalen Bildung. Warum unsere Kind-
er das Lernen verlernen [The lie of digital education: 
why our children unlearn how to learn] 
Redline Verlag, München



برمجيات األمان والدعم الفني   5.6

بصفة عامة يمكن القول:

أن التكنولوجيا يمكن أن تساهم، بصورة محدودة، في حماية األطفال من المحتويات  	
الخطرة واالتصاالت غير المرغوب فيها عبر اإلنترنت 

ان بعض آليات الحماية متاحة كأمر متعارف على الهاتف الذكي وغير ذلك وال تحتاج إال  	
إلى تنشيط  وأخرى سهلة التحميل والتنصيب كبرمجية أو تطبيق  

أولياء األمور أن يتحدثوا مع أطفالهم حول  	 الفني وحده ليس كاف  على  ان األمان 
قدر  المخاطر  درء  يستطيعون  بحيث  االنترنت ،  مع  للتعامل  »السليمة«  الطريقة 

المستطاع  ) انظر الفصلين 7و 8( 

على  بصالحيات محدودة  أطفالك  التحديد: وضع محتوى الستخدام  وجه  على  يعني هذا 
برمجيات تحديد  اللوحي  ونشط  الحاسوب  أو  المحمول،  الحاسوب  أو  حاسوبك الشخصي، 
يسمى  مما  أو  الطفل-  سالمة  برمجيات  ونصب  كله(  ولألسبوع  يوم،  كل   ( لهم  الوقت 

ببرمجيات الفلتر  

المتاحة حاليا في  لبرمجيات تحديد الوقت وأمان الطفل  مدرج في األسفل بعض األمثلة 
األسواق  ولكن مهما كانت جيدة، ال يمكن أن تكون مضمونة  وللحصول على قائمه شاملة 
  )www screenagersmovie com/parenting-apps(  :لتطبيقات إدارة الوقت،يمكن زيارة
الحصول  يمكن  التي  مختلفة  تجريب  وعروض  الطفل  أمان  برمجيات  من  المزيد  يوجد  كما 

  Child safety software -»عليها من محركات البحث عند كتابة »برمجيات أمان الطفل
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يوفر موقع screenagers معلومات مفيدة عن جميع جوانب العمل مع أطفالك وأبنائك 
المحمولة  الهواتف  استخدام  مع  صحية  عالقة  تكوين  على  لمساعدتهم  المراهقين 
والوسائط الرقمية  لقد كان لفيلم screenagers الطويل تأثير كبير في تشكيل وصياغة 

سياسات في الواليات المتحدة األمريكية  انظر الرابط التالي:

www.screenagersmovie.com

أمثلة للحاسوب الشخصي وماك )ويغطي بعضها الهواتف المحمولة(:

	  www salfeld com/en :)تحميل مجاني( Salfeld parental control

	 Kaspersky Total Security: www kaspersky co uk/total-security

Net Nanny: www netnanny com   تطبيق شائع، ولكن قال أحد المستخدمين أنه  	
فعال على الحواسيب أكثر مقارنة بالهواتف المحمولة  

8 ونظم التشغيل األخيرة، مجاني(:  	 Microsoft Family Safety )مدمج في ويندو 
اذهب للوحة التحكم لفتح حساب الطفل  ومن هنا يمكن وضع فالتر ومتحكم بالوقت

على  Mac OS، اذهب إلى Parental Controls  تحت تفضيالت )مجاني(  	

وسيكون لمتصفح اإلنترنت الخاص بك قائمه بيضاء وأخرى سوداء للوظائف المسوح بها 
وتلك المحظورة )مجانا(  



، كما يمكن فتح حساب  )راوتر( خيارات تحكم والدية مدمجة؛  أجهزه االستقبال  ولبعض 
open DNS  )ابحث عن التعليمات- وهو آمن ويمكن عكسه(  الحظ ان ذلك قد ينطبق 
على نفس الفالتر وسبل التحكم لجميع المستخدمين على اإلنترنت، رغم إمكانية تطبيق 

أيضا  اختيار مجاني  المختلفة  وهذا  اإلنترنت  لبرتوكوالت  المنفصلة  الفالتر 

الهاتف  أو  الخاص  اللوحي  للحاسوب  المراقب  غير  لإلستخدام  إمكانية  وجود  وبمجرد 
أو تطبيقاتها لألطفال والمراهقين   الوقت والوظيفة  برمجيات تحديد  الذكي، نصب 

استخدامها  يمكن  السابقة(   القائمة  ما في  لبعض  )باإلضافة  المحمولة  للهواتف  أمثلة 
مع هواتف أندرويد Android وأبل:

	 : Brealfree ويسمى رسميا تطبيق ،SPACE

	 FamilyTime, familytime io

	 Our Pact, ourpact com

البالغين،  	 و  األكبر  لألطفال  والمزيد  وأبل   Moment- inthemoment io، ألندرويد 
الحتوائه على وظيفة »تدريب« لمساعدتك على عدم إستخدام الهاتف بصورة أكبر 

	 iOS12 كجزء من هواتف أبل الجديدة -App Limitsو Screen Time

لوصف ما سبق انظر:

www.screenagersmovie.com/parenting-apps 

findyourphonelifebalance com
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مخاطر استخدام الوسائط 
الرقمية
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Stress associated with social media   1.7

الرقمية  المحمولة  األجهزة  إستخدام  زيادة   2017 عام  التي ظهرت   JIM12 دراسة  بينت 
 12 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  المراهقين  جانب  من  والتواصل  التراسل  وتطبيقات 
إنستغرام  ذلك  يتبع  واتسآب،  تطبيق  المراهقين  من   %95 يستخدم  حيث  و19سنة  
وتعد    %43 بنسبة  فيسبوك  إلى  باإلضافة   ،%45 بنسبة  تشات  وسناب   %51 بنسبة 
المنفق  اليومي  فالوقت  الشباب  يتجرأ من تواصل  المساعدات اإللكترونية جزء ال  هذه 
12-13 سنة؛ وأكثر من  العمرية  للفئة  يوميا  5 2 ساعة  اليومي حوالي  على االستخدام 
16-19 سنة     14-15 سنة، و4 ساعات تقريبا لمن هم  3 ساعات بالنسبة للفئة العمرية 

الوصول ألي شخص في أي وقت وفي أي مكان  التواصل وإمكانية  اكتساب حرية  يعد 
بسبب  التواصل  توتر  من  المراهقون  يشكو  ما  فكثيرا  نفسه   الوقت  في  ونقمة  نعمة 
أجريت  لدراسة  ووفقا  كمثال    ،13 شهريا  وتكتب  تقرأ  أن  يجب  واتساب  رسالة  آالف   3
من   120 يشعر  وستفاليا،  الراين-  شمال  والية  إعالم  مسؤولي  جانب  من   2015 في 
المسح، أي  الذين شملهم  8-14 سنة  العمرية  الفئة  500 من األطفال والمراهقين من 
آب1  الواتس  مثل  المراسلة  خدمات  على  الدائم  للتواصل  نتيجة  بالتوتر  ويشعرون   %24
11  واعترف 240 من 500، أي 48%، بأن انتباههم يتشتت بسبب الهاتف المحمول، أثناء 

أداء واجباتهم، على سبيل المثال   

1.7  الضغط المتواصل بسبب وسائل التواصل االجتماعي
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للطلب  هذه،  المستمر  التواصل  لدكتاتورية  مضى  وقت  أي  من  أكثر  المراهقين  يخضع 
ويستمر  مباشرة  االستيقاظ  بعد  يبدأ  وهذا  الفوري-   للتفاعل  المنطوق  وغير  المؤكد 
من  فيه  ما  بكل  االجتماعي  األنداد  مجموعة  ضغط  ويعني  الليل   من  متأخر  وقت  حتى 
مستوى  يعني  الدائم،  والتفاعل  المستمر  بالتواجد  يبدو  فيما  تجنبه،  يمكن  ال  التزام 
الشعور  إلى  مستمرة  بصورة  التواصل  عدم  يؤدي  والعكس،  التواصل   توتر  من  مرتفع 
التوتر  من  الحالة  هذه  وتسمى  المراهقين:  هؤالء  لدى  والوحدة  االجتماعية  بالعزلة 

فومو، FOMO أي الخوف من فوات الشيء    

الذكية  هواتفهم  الصغار  يستخدم  الذكية،  للهواتف  نوكيا  مصنع  أجراها  لدراسة  ووفقا 
100 رسالة والرد عليها يوميا، فالبد من  150 مرة يوميا  فإذا كان البد من قراءة  حتى 
تأثير: سيقود ذلك بشكل إجباري إلى مقاطعات متكررة لألنشطة األخرى )9-10 دقائق 
الوقت  في  متعددة  مهمات  على  العمل  إلى  يؤدي  وبالتالي،  تقريبا(  المتوسط  في 

بصورة مستمرة 13   نفسه 

تأثير الوسائط الرقمية على اإلدراك والتعلم

واحد،  وقت  في  باستمرار  تتم  األشياء  أنواع  جميع  أن  بحقيقة  المتعددة  المهام  تتميز 
سبيل  فعلى  اإلنتباه:  بتوتر  يسمى  ما  إلى  يؤدي  مما  المستمر،  اإلنتباه  نقل  يعني  مما 
أخرى  بأشياء  مشغوال  الحاسوب  على  المنزلي  واجبه  يكمل  الذي  التلميذ  يكون  المثال، 

إلى جانب واجباته المنزلية لما يقرب من ثلثي الوقت 

المراهقون  فيها  يكرس  التي  الزمنية  الفترات  تتناقص  المتعددة،  المهام  وبسبب 
بينت  مؤخرا  دراسة  مايكروسوفت  نشرت  وقد  مستمر   بشكل  واحد،  لشيء  أنفسهم 
ثوان في عام   8 إلى  انخفض  2000، قد  ثانية في عام   12 الذى سجل  االنتباه  أن مدى 
انخفاض  ويعني  بثانية!  أعلى  أي  ثوان،   9 الذهبية  السمكة  انتباه  بأن مدى  علما   ،2013

13 مدى االنتباه، انخفاض القدرة على التركيز  

يسير من يعملون على مهمات متعددة في الوقت نفسه على طريق اضطراب االنتباه14 15: 
يجدون صعوبة بالغة في عدم متابعة مهمات غير ذات عالقة، أو تجاهل مثيرات بيئتاهم 
أو عقولهم  والتأثير سطحي وغير مؤثر في المهمات األساسية، وفوق ذلك، في التعلم، 
التنفيذ مجهدة بسبب مستوى  القدرة على  الدماغ عند نقطة معينه وتكون  يتعب  حيث 
كثافة االستثارة   وبالتالي ما يبقى في الذاكرة بعيدة المدى مما يتم تعلمه بصورة جديدة، 
محدود جدًا، ألن الدماغ يحتاج إلى وقت راحة لتعزيز ما تم تعلمه، وهو ماال تسمح به تعدد 

المهام 



من  	 الخالي  الذكي  الهاتف  سطح  بسبب  اللمس:  وقدرات  الكالم،  قدرات  تدهور 
فعندما  أدمغتنا   في  بنية  بال  وملمس  موحدا،  انطباعا  لدينا  يترك  الذي  المالمح 
نلمس ونحرك شيء في العالم الواقعي يؤثر هذا على قدرتنا المفاهيمية اإلدراكية 

 )Martin Korte 2010(16  أكثر مما تخيلنا

القراءة أيضا في تدهور بصورة متزايدة   نسبة من ال يقرأون بين األطفال الذين لم  	
لتصبح   ،2005 في   %7 كانت  فقد  تقريبا:  مرات  أربع  تضاعفت  قط،  كتاب  يمسكوا 
35% في 2014  وأعلى نسبة سجلت لمن ال يقرأون، 25%، بين شباب الفئة العمرية 

16-17 سنة، وال سيما المراهقين الحاصلين على مستوى تعليم رسمي أقل 12 

العقلية االضطرابات 

إلى جانب التأثير على التركيز والذاكرة، يظهر توتر االتصال وتعدد المهام، وقبل كل ذلك 
مدى  على  كبير  بشكل  جميعها  تزايدت  التي  والصداع،  والتهيج  والعصبية  األرق  أعراض 
النهار  خالل  بالتعب  والشعور  النوم  اضطرابات  تتزايد  كما  الماضية   القليلة  السنوات 
استبعاد  يمكن  وال  بالليل    الذكي  الهاتف  على  للتواصل  نتيجة  ربما  مستمرة:  بصورة 
االكتئاب،  إلى  وصوال  العقالنية  غير  والمخاوف  القلب،  )شكاوى  عقلية  اضطرابات 
المستمر  الالسلكية  االتصاالت  إشعاع  بسبب  تزيد  أو  بها  اإلصابة  تأتي  مما  وغيرها(، 

الثاني( الفصل  )انظر 

االجتماعية   الحياة  على  التأثير 

ازعاج  2014، عن مواقف  أجرتها BITCOM عام  1000 مراهق في دراسة  أكثر من  سئل 
على  قادرون  المراهقين  أن  اإلجابات  وبينت  وغيرها   والفيسبوك،  الذكية،  الهواتف 
التعبير بدقة عن تأثير الهواتف النقالة على حياتهم  فكتب ولد: » أكثر ما يزعجني عندما 
النوم «  من  كفايتي  على  أحصل  ال  ذلك  وبسبب  النوم،  إلى  الذهاب  وأريد  متعبا  أكون 
وذكرت فتاة: »في الحقيقة استخدمه في كل وقت والكثير من الوقت يضيع«  والنقد 
األكثر تكرارا هو أن الصداقة في خطر بسبب لهواتف الذكية  وشرحت أحدى المشاركات 
يضعون  وحاليا  معي   ينفقون  ما  يفوق  هواتفهم  مع  وقتا  أصدقائي  »ينفق  بقولها 
الحياة االفتراضية فوق الحياة الواقعية، رغم أن الحياة الواقعية هي التي تصنع الخبرات 

بعد «18 التي سنتذكرها فيما  والمشاعر 
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اللعب  سوى  يفعلون  ال  ألنهم  أصدقائها  مع  تخرج  ان  بياتريس  تحب  ال 
على أجهزتهم النقالة: »على نحو ما الجميع مشتت االنتباه، ومن المزعج 
فقط  أجدادي  باهتمام.  ينصت  أحد  ال  ألن  مرات  ثاث  شيء  كل  إعادة 

القادرين على االستماع.« وبالمصادفة، ال يمتلكون هواتف نقالة. 

غير الميل بال تفكير نحو الحضور الدائم على اإلنترنت طوال الوقت بجاهيزية للتفاعل حياة 
المراهقين وتجمعاتهم مع اآلخرين بصورة كبيرة: لقد أصبح الهاتف المحمول أكثر أهمية 
ورغم  المباشر   االجتماعي  التواصل  الرقمي محل  العالم  وحل  الذي معك   الشخص  من 
»الهروب«  لذلك،  الجانبية  واألضرار  االجتماعية   بالعزلة  شعور  هناك  التواصل،  هذا  كل 

إلى عالم من التواصل اإلفتراضي الذي يمكن مالحظته بوضوح:

ويمكن  	 بصورة صحيحة   االجتماعية  اإلشارات  تفسير  على  المراهقين  قدرة  تضعف 
السلوك  أو  اجتماعيا  المتعاطف  للسلوك  الكامل  الحضور  قصور  في  ذلك  مالحظة 
بينت  وقد  األنداد   مجموعة  إطار  في  اجتماعيا  المقبول  لصراع  حل  وسلوك  البناء، 
على  الجامعة  طالب  قدرة  أن  كونراث،  ساره  األمريكية  النفسية  للمتخصصة  دراسة 
النرجسي- التواصل  سلوك  سيطرة  مع    1990 منذ   %40 بنسبة  انخفضت  التعاطف 
األناني المصحوب بزيادة الميل لتقديم الذات )عن طريق وسائل مثل السيلفي وغير 

ذلك( 

كقانون  	 للقاء  المسبقة  الترتيبات  كانت  أن  فبعد  االلتزام:  عدم  طبيعة  تزايدت  كما 
وتغييرات  وترتيبات  جديدة  لمفاوضات  خاضعا  الشخصي  الوقت  تخطيط  أصبح  ينفذ، 

في الخطة  وال تنفذ الترتيبات إال بشروط   



مقابلة  	 تجاهل  تم  فقد  فراغهم   وقت  به  يملئون  بشيء  المراهقون  يأتي  ما  نادرا 
أو إكس  آي فون،  أو  لهاتف ذكي،  اللجوء  والقراءة، ألن األسهل،  والرياضة،  اآلخرين، 

بوكس  والنتيجة الذاتية وتدهور في اإلبداع   

المهم؟ ما 

إذا كان المراهقون ينفقون الكثير من الوقت على اإلنترنت، ال ينبغي أن تكون سبب في 
تتم  مدرسية  وواجبات  تغذى  التزال  وهوايات  اجتماعي  تواصل  هناك  مادام  ذاتها،  حد 

من غير معاناة  كما ال يجب التقليل من أثر التواصل والتسلية الرقمية )انظر جزء 7 2(

ال  للموقف:  المتكافئة  غير  بالطبيعة  متزايدة  بصورة  المراهقون  يشعر 
كم  من  منزعجين  ولكنهم  رقمي،  تواصل  بدون  العالم  مع  التعامل  يمكن 
الفورية.  اإلستجابة  فرض  دكتاتورية  ويرفضون  يتلقونها  التي  الرسائل 
أن  ضرورة  وإدراك  السريع.  لإليقاع  عبيدا  يكونوا  أن  يريدون  ال  فهم 
وورطة،  قهري  النقال،  الهاتف  فيه  يرن  وقت  أي  في  عاجل  األمر  يكون 
يتعلموا  أن  المراهقين  وعلى  وحدهم.  منها  الهروب  الصغار  يستطيع  ال 
التقليل من المناقشات حول النقاط المهمة. وعليهم أن يتعلموا التقرير 

بصورة واعية بشأن ما يودون السماح له بدخول رؤوسهم.



93

ية
قم

الر
ط 

سائ
لو

 ا
م

دا
تخ

س
 ا

طر
خا

م
ع: 

ساب
ال

ل 
ص

لف
ا

بين  التوازن  تحقيق  وحاول  أطفالك  مع  المناقشة  إبدأ  أمر؟  كولي  تفعل  أن  يمكن  ماذا 
فإن  آخر،  شيء  هناك  يكن  لم  وإذا  الفراغ   وقت  أنشطة  من  وغيرها  الرقمية  الوسائط 
التوازن  تحقيق  في  تساعد  أن  يمكن   - الوقت  تحديد  برمجيات  مثل   - التقنية  الوسائل 

المناسب )انظر جزء 6 5(  وإذا لزم األمر، اطلب مساعدة متخصصة 



للقراءة  مقترحات 

Jean M  Twenge )2018( 
iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing 
Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy – and 
Completely Unprepared for Adulthood – and What 
That Means for the Rest of Us, Atria Books

Manfred Spitzer )2015( 
Cyberkrank! Wie das digitalisierte Leben unsere 
Gesundheit ruiniert [Cyber ill: how digital life is ruining 
our health], Droemer Knaur, München 

Catherine Price  )2018( 
How to break up with your phone: The 30-Day Plan 
to Take Back Your Life, Trapeze

Tanya Goodin )2017( 
OFF. Your Digital Detox for a Better Life, Ilex Press
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ومخاطر  الرقمية  للوسائط  المفرط  االستخدام    2.7
ادمانها

“أخشى اليوم الذي تكبت فيه التكنولوجيا تفاعلنا البشري. سيكون 
للعالم جيل من األغبياء“

اينشتاين  ألبرت 

غرفة  في  اإلنترنت  »إدمان  عنوان  تحت   2015 في  أجريت  التي    DAK دراسة  تؤكد 
محذرة:  أرقام  مع  األطفال،  وبين  العالم  حول  المراهقين  بين  كبيرة  تطورات  الطفل« 
ساعتين  بين  ما  يتراوح  يومي  إنترنت  استخدام  سنة   17-12 العمرية  الفئة  من   %50
4 ساعات  وثالث ساعات   وفي نهايات األسبوع يصل إنفاق الوقت مع اإلنترنت حوالي 
أكثر  أو  والبنات ست ساعات  األوالد  20% من  ينفق  اإلجازة  يومي  المتوسط  في  في 

على ألعاب الحاسوب أو استخدام اإلنترنت  

 %22 باتت مخاطر استخدام الوسائط الرقمية أكثر وضوحا من أي وقت مضى: حيث أن 
عليهم  يتعين  عندما  والغضب  المزاج  وتقلب  بالقلق،  والمراهقين يشعرون  األطفال  من 
الحد من استهالك اإلنترنت  و٪5 )أي 120 ألف شخص( يعانون بالفعل من تبعات مرضية 
الستخدام اإلنترنت وحوالي ٪8 يتعرضون لمخاطر متزايدة من إدمان اإلنترنت، أي أنهم 
ينفقون ما بين 8 و10 ساعات يوميا على األلعاب مع إهمال قسري ألنشطتهم األخرى 



الراين- وستقاليا،  2015 في شمال  عام  أجري  األطفال،  بين مسح حول ممارسات طب 
 « الفيدرالية:  ألمانيا  لجمهورية  الدواء  للجنة   ،BLIKK إعالم   دراسة  سياق  إطار  في 
أنفسهم  ألمانيا يمكن أن يبقون  9-10 سنوات في  60% من األطفال في عمر  أكثر من 
 %40 وأن  أخرى   رقمية  وسائط  أي  أو  حاسوب  أو  تلفاز  بدون  ساعة  لنصف  مشغولين 
عديد  واشتكى  التعلم«   أثناء  والتركيز  االنتباه  لتشتيت  يتعرضون  13 سنة  يبلغون  ممن 
ويتجاهلون  والتلفاز  الحاسوب  ألعاب  يفضلون  أطفالهم  أن  من  أيضا  األمور  أولياء  من 

أنشطة مثل قراءة الكتب  

 ،34Digital Junkies كتابه  في   Bert te Wildt الوسائط  ومعالج  الطبيب  ولهذا وصف 
مكافئة  آليات  خالل  »من  والعالج:  اإلدمان  على  باعث  كوسط  الذكية  الهواتف  وصف 

الذاتي «24 الجهاز لإلغالق  مدمجة للمستخدم مثبته في 

%50  

%22 

يستخدمون اإلنترنت لساعتين أو ثالث ساعات يوميا، 
وست ساعات في نهاية األسبوع  

يشعرون بالقلق، وتقلب المزاج، والغضب 
عندما يتعين عليهم تخفيض استهالكهم 

لإلنترنت 

%60

%40

إشغال  يستطيعون  سنوات   10-9 عمر  في  األطفال  من 
أنفسهم لنصف ساعة بدون تلفاز أو حاسوب او أي وسائط 

رقمية أخرى 

لتشتيت  يتعرضون  سنة   13 أعمارهم  ممن 
اإلنتباه والتركيز أثناء التعلم 

دراسات ومسوح حول إدمان اإلنترنت في الفئة العمرية 12-17 سنة
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يدمن األطفال والمراهقون على اإلنترنت بصورة متزايدة! 

لجأ والدا ماكس )16 سنة( لالستشارة. وقالت ديانا )35 سنة(: 

“كنا دائما فخورين بماكس ونريد له األفضل. ومكافئة على درجاته 
األسبوع  في  وانتبهنا  جديدة.  إلكترونية  ألعاب  أهديناه  الجيدة 
طويلة  لشهور  اإلنترنت.  أغلقت  ألنني  الباب  رفس  عندما  الماضي 
وانخفض  اإلنترنت.  عالم  في  تقريبا  كامل  بشكل  يعيش  ماكس  كان 
القدم  كرة  وترك  يزورونه.  أصدقائه  يعد  ولم  المدرسة.  في  اداءه 
وال  يائسين  نحن  ولكن  مشكلة،  نفسه  ماكس  يرى  وال  فترة.  منذ 

نعرف ماذا نفعل“30

القلقين  األمور  أولياء  أجل  ومن  الحاسوب   ألعاب  بإدمان  النهاية  في  ماكس  وشخص 
اآلخرين يمكن أن يقدم مقدم اإلستشارة مقترحات للمساعدة وتوضيح األمور   

األطفال  والسيما  غامرة  الرقمية  الوسائط  إدمان  وإمكانية  استثناء!  ليس  ماكس 
سنة،   15-12 العمرية  المجموعة  في   ،2016 لعام   DAK لدراسة  ووفقا  والمراهقين« 
5 7% )حوالي 696 ألف فرد( مصابين بإدمان ألعاب الحاسوب، والذكور أكثر اعتماد على 
الفيدرالي  المركز  أجراها  دراسة  هذا،  ويؤكد  باإلناث   مقارنة   %84 بنسبة  األلعاب  هذه 
 The drug affinity of adolescents”  2017 فبراير  في  ألمانيا  في  الصحية  للتربية 
 in the Federal Republic of Germany 2015, volume computer games and

”internet

ترى أن حوالي 270 ألف من المراهقين 12-17 سنة مما تصل نسبتهم لـ5 8% - »يعانون 



من اضطرابات بسبب ألعاب الحاسوب أو اإلنترنت « وتضاعف هذا الرقم تقريبا في إطار 
على  الوقت  األوالد معظم  ينفق  وبينما    )%5 3 إلى   %3 )من   2011 منذ  أربع سنوات 
النت  إدمان  ويؤثر  اإلنترنت   عبر  التواصل  على  الوقت  البنات  تنفق  الخط،  على  ألعاب 
لدراسةDAK »إدمان  12-13 سنة، وفقا  العمرية  الفئة  ألف طفل( من   65(  %3 9 على 

اإلنترنت في غرفة الطفل«  

حاالت  إلى  بالنظر  عالجا:  والمراهقين  األطفال  يتلقى  أن  بالتالي  المدهش  من  وليس 
 ،Hamburg-Eppendorf جامعة  بعيادة  والمراهقين  األطفال  إلدمان  األلماني  المركز 
يستخدم  عشرة  كل  من  وطفل  سنويا   لإلنترنت  مدمن  ومراهق  طفل   400 هناك 
معرضين  ألمانيا  في  شخص  مليون  أن  الخبراء  ويرى  المشكالت   من  هروبا  اإلنترنت 

اإلنترنت   إلدمان 

التكنولوجيا لص من لصوص الوقت, فاحذر استخدامها بصورة مستمرة

24

6
SCREEN MEDIA

12

18
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عامات إنذار 

المتضررين،  هؤالء  جانب  من  تالحظ  ال  عادة  المفرط  اإلنترنت  استخدام  عالمات  أول 
مدمنو  تدريجية    اإلدمان  عملية  ألن  طويلة،  لفترة  مزعج  كأمر  تدرك  ال  األقل  على  أو 
اإلنترنت  استهالك  على  متزايدة  بصورة  يعتمدون  اإلدمان،  أشكال  بقية  مثل  اإلنترنت، 
أفراد  طمأنة  أو  تضليل  بالتالي  يحاولون  وهم  العاطفي   بالرضا  الشعور  لحالة  للوصول 
أن  األمور  أولياء  على  لإلنترنت   استخدامهم  مدى  بشأن  عليهم  حولهم  ومن  األسرة 

27 ينبهوا إذا:20 

استمر وقت االستخدام في التزايد على حساب وقت األنشطة األخرى  	

لديه   	 والنهار  الليل  إيقاع  ويتحول  أقل  وينام  ليال،  الحاسوب  أمام  الطفل  جلس 
النهار  أثناء  وبالتالي يصبح متعبا 

استجاب بحساسية شديدة نحو محاوالت تحديد إستخدام اإلنترنت، ويصبح بالتالي  	
عندما  أو  الحاسوب  أو  لإلنترنت  الوصول  يستطيع  ال  عندما  الغضب  وشديد  مزاجي، 

اإلستهالك  تقليل  عليه  يتعين 

تفاوض بشكل عنيف حول استهالك اإلنترنت/الحاسوب و/أو يشغل الحاسوب سرا  	
الليل   في 

وتمضي  	 مواجهة،  أي  يتجنب  طفلك  وبدا  واضحة،  بصورة  االجتماعي  التواصل  قل 
وبشكل سطحي   بسرعة  المناقشات 

المدرسة،  	 من  الغياب  نسبة  ارتفاع  )مثل  وواجبات  مهمات  تنفيذ  طفلك  تجاهل 
الواجبات ألسابيع(  وتأجيل مواعيد تسليم 



تعامل طفلك بانزعاج شديد وانفجر في جدل عند الحديث معه بانفتاح حول مشكلة  	
اإلدمان   

إذا عشت مثل هذه الخبرات، يجب أن تأخذ األمر بجدية: عادة ما يواجه المصابون باإلدمان 
من  لمساعدة  يحتاجون  وبالتالي  لإلنترنت،  الستخدامهم  الواقعي  التقدير  في  صعوبة 
اإلنترنت/  استخدام  حقيقية  من  للتقليل  سبب  بالخجل،  الشعور  يكون  ما  وكثيرا  الخارج  

الحاسوب  

اختبار أولياء األمور إلدمان اإلنترنت

فيما يلي قائمة أسئلة للتشخيص الذاتي: استخدمها فريق صيني لبحث آثار االستخدام 
:23  22 المكثف لإلنترنت على أدمغة المراهقين 

يمكنك   1 وهل  اإلنترنت؟  شبكة  في  تماما  مغمور  بأنك  الشعور  لديك  هل   
تذكر آخر نشاط لك على اإلنترنت، أو هل أنت مشتاق لجلستك القادمة؟

 هل لديك شعور باالرتياح عند زيادة وقتك على شبكة اإلنترنت؟  2

بالتقليل   3 سواء  اإلنترنت،  على  بوقتك  التحكم  في  وتكرارا  مرارا  فشلت  هل   
من الوقت أو التوقف عن االستخدام؟ 

المفرطة   4 الحساسية  أو  باالكتئاب  أو  المزاج،  بتقلب  أو  بالقلق،  تشعر  هل   
عندما تحاول تقليل وقتك على شبكة اإلنترنت، أو وقف استخدامها؟ 

 هل تنفق وقتا على شبكة اإلنترنت أكثر مما كنت تنوي؟  5

مهنية   6 فرصة  أو  تعلم  فرصة  أو  عمل  أو  مهمة  عالقة  بفقدان  خاطرت  هل   
اإلنترنت؟ بسبب 

إلخفاء   7 آخرين  أشخاص  أو  المعالج  على  أو  أسرتك  أفراد  على  كذبت  هل   
لإلنترنت؟ استخدامك  حول  الحقيقة 

ظروف   8 من  للتقليل  أو  المشكالت  من  للهروب  اإلنترنت  تستخدم  هل   
القلق، كالشعور بقلة الحيلة، أو بالذنب أو القلق أو االكتئاب؟

 5 الى   1 من  األسئلة  على  »نعم«  بـ  أجبت  إذا  الطريقة:  بهذه  إجاباتك  الباحثون  يقيم 
وعلى واحد من األسئلة األخرى على األقل، لديك إدمان إنترنت  
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ويمكنك إجراء اختبار على الخط لنفسك وأقاربك على منصة OASIS ، التي ترعاها وزارة 
كما   )www onlinesucht-ambulanz de/selbsttest( الفيدرالية  األلمانية  الصحة 

تتوافر خدمات رعاية ومعلومات حول مراكز العالج  

الحاسوب  أللعاب  ذاتية  اختبارات  تجد  أن  يمكن   ،  internet addiction test وبكتابة 
اإلنجليزية مثل:  باللغة  اإلنترنت  وإدمان 

	 psychology-tools com/test/internet-addiction-assessment

	 psychcentral com/quizzes/internet-addiction-quiz

	 www ukat co uk/internet-addiction

ذات  	 استبيانات   –  www screenagersmovie com/internet-addiction
روابط  جانب  إلى  الفيديو،  ألعاب  استخدام  وأمراض  مشكالت  لتشخيص  مصداقية 

ومساعدة   معلومات 

المكثف لإلنترنت تأثيرات االستخدام  أهم 

الحركة قصور 

تأخر  الشاشة، غالبا ما يظهرون  أمام  الوقت  ينبغي من  أكثر مما  الذين يقضون  األطفال 
الرأس  وفي  الدموية،  الدورة  في  ضعف  إلى  القليلة  الحركة  وتؤدي  الحركة   نمو  في 
واإلبداع  والتفكير،  الدقيقة،  الحركية  المهارات  المثال،  سبيل  على  يضعف،  وهذا  أيضا  

والعفوية وأكثر من ذلك بكثير 



الوزن الزائد

ويمكن  زائدة   الشاشة  أمام  أطول  ينفقون وقت  الذين  األشخاص  أوزان  تكون  ما  عادة 
وتصلب  الثاني(،  )النوع  السكري  الخطيرة:  التبعات  من  بسلسلة  الزائد  الوزن  يتسبب  أن 
اإلفراط في  البيضة؟ هل  أيهما  و  الدجاجة  أيهما  والسؤال:  القلبية   والنوبات  الشرايين، 
ألف  نيوزيالندا  في  باحثون  الحظ  العكس؟  أم  الوزن،  لزيادة  يقود  التليفزيون  مشاهدة 

30 سنة   طفل من الميالد حتى 

العالية  الدراسية هي نتيجة للمستويات  الزائد والسكري والصعوبات  الوزن  الخالصة: أن 
التلفاز   من وقت 

النوم اضطرابات 

كثير من الناس ينامون أمام التلفاز  فهل يعني هذا أن التلفاز يعزز النوم الصحي؟ العكس 
صحيح بالنسبة لألطفال: كلما كان الفيلم أو لعبة الحاسوب أكثر إثارة، ينام الطفل على 

نحو أسوأ بعد ذلك  خصوصا إذا كانت مشاهدة التلفاز قبل موعد النوم مباشرة   

اإلنسان  يخبره  ما  للتعلم: ألن  أقل، مضر  نوم  وبالتالي وقت  الشاشة  أمام  أطول  وقت 
أثناء النهار يجب أن يعالج ويعزز أثناء الليل 

النمو االجتماعي واضطرابات  التواصل 

األصدقاء  من  العديد  رغم  الواقعي،  االجتماعي  التواصل  في  صعوبة  وجدت  إذا 
إلى اضطراب في  أن يؤدي ذلك  يلغى  ويمكن  الحياة  االفتراضيين، فإن جانب مهم من 
كما  الحياة   أوضاع  بشأن  القلق  مستويات  في  وزيادة  النمو،  في  واضطراب  العالقة، 
النمو الضرورية         الالزم لخطوات  النفسي-االجتماعي مع ضياع الوقت  النضج  يتوقف 
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كوريا الجنوبية تضع مثاال جيدا!

السابقة،  المخاطر  المتحدة األمريكية منذ سنوات من  الواليات  حذر أطباء األطفال في 
واآلثار الجانبية، وطالبوا بعدم إعطاء األطفال الصغار أي وسائط رقمية، بينما يستخدمها 
األطفال األكبر بحدود وبفترة زمنية واضحة   وقد طبقت السياسات التعليمية في كوريا 
 ،2015 الجنوبية هذه التوصيات اآلن: فكوريا الجنوبية أول بلد تضع فيها الحكومة، منذ 

آثار يمكن أن تتسبب بها التكنولوجيا الجديدة  قوانين لحماية الجيل األصغر من أسوء 

برمجيات  يتضمن  أن  فالبد  ذكي،  هاتف  شراء  في  وترغب  عاما   19 سن  تحت  كنت  إذا 
تقوم بما يلي: 

 منع الوصول إلى محتوى العنف والمواد اإلباحية؛  1
األمر   2 لولي  إشعاًرا  وإرسال  الذكي،  للهاتف  اليومي  االستخدام  تسجيل وقت   

المتفق عليها؛  الزمنية  الحدود  تجاوز  عند 
 قطع االتصال بخدمات األلعاب بعد منتصف الليل   3

تبينت الدولة التي تمتلك أكثر التكنولوجيا تقدما، أهمية حماية الجيل القادم من مخاطر 
رقمية  تحية  بنية  تمتلك  بلد  الجنوبية  فكوريا  الجانبية   وأضرارها  التكنولوجيات  هذه 
90% من المجموعة العمرية  متقدمة وتنتج أكثر الهواتف الذكية  ونتيجة لذلك، يعاني 
على  إدمان  لديهم  والمراهقين  األطفال  30% من  وأكثر من  نظر  10-19 سنة من قصر 
اإلنحناء  بسبب  العنق  فقرات  في  مشكالت  من  يعانون  منهم  وكثير  الذكي23  الهاتف 

المستمر   

المهم؟   ما 

كثير من أولياء األمور غير متأكدين من حقيقة وضع استخدام أطفالهم لإلنترنت  ويقود 
المرض  وإلى  جدال-  إلى  األسر  من  عديد  في  الرقمية  للوسائط  المكثف  االستخدام 
واالعتماد بشكل مستمر  ومن الواضح أن التعرض أبكر ما يمكن لهذه الوسائط من أجل 
لالستخدام  مقنع  سبب  ليس  فقط  معها  التعامل  واتقان  التكنولوجيا  على  السيطرة 
)التشغيلية(  التكنولوجية  الصنعة  وسر  الوحيد   الهدف  يكون  أن  يمكن  وال  المستقل، 
للشاشة قدر اإلمكان كإجراء  التعرض  بتأجيل  الكتاب  ال تحمي من اإلدمان  ويوصي هذا 
وقائي، وهناك الكثير من بدائل العالم الواقعي التي تحمي طفلك وتحافظ على توازنه    



إذا كان الوضع »مشتعل« ولم يعد ممكنا عمل أي شيء...

عالج     أو  استشارات  مركز  في  بالتدخل  ننصح  اإلدمان،  عالمات سلوك  أظهر طفلك  إذا 
المتحدة:  المملكة  المراكز في  وتتضمن بعض 

	  ، UK Addiction Treatment Centers  www ukat co uk/internet-addiction 
ويوفر الموقع رقم لخط المساعدة، وقوائم للمراكز واختبار ذاتي إلدمان اإلنترنت  

	  :The Priory Group in the UK 

 ، www priorygroup com/addiction-treatment/internet-addiction-treatment
والمراكز  المستشفيات  حول  معلومات  إلى  باإلضافة  األسئلة  من  عدد  الموقع  يتضمن 

التي تقدم استشارات أو عالج  

restart in the USA: www netaddictionrecovery com، مهمتهم »استخدام  	
عالج  في  متخصص  مركز  أول  والكوكب«   الناس  أجل  من  مستدام  رقمية  وسائط 

والتكنولوجيا    الفيديو  وألعاب  اإلنترنت،  استخدام  مشكالت 

	 www screenagersmovie com/internet-addiction ولمزيد من قوائم المراكز، يمكن زيارة

المعلومات والمساعدة على:  مزيد من 

من  	 يعانون  الذي  لألشخاص  مجاني  ودعم  الخط  على  عالج  يوفر  موقع   :  7Cups
7cups com  بمستمعين مدربين بربطهم  مشكالت عاطفية 

هذا ويمكن البحث على الخط عن مواقع وخدمات ومراكز في بلدان أخرى للمساعدة  	
في حل مشكالت إدمان اإلنترنت  
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للقراءة  مقترحات 

Sherry Turkle )2018(  
Alone Together: 
Why We Expect More from Technology and Less from 
Each Other, Basic Books

Kevin Roberts )2011(
Cyber Junkie: Escape the Gaming and Internet Trap, 
Hazelden Trade

Adam Alter )2018( 
Irresistible: The Rise of Addictive Technology and 
the Business of Keeping Us Hooked, Penguin

Victoria L Dunckley )2015(  
Reset Your Child’s Brain – A four-week plan to end 
meltdowns, raise grades, and boost social skills by 
reversing the effects of electronic Screen-time, New 
World Library



الخاصة للمعلومات  مدخل اإلهمال    3.7

ضمان خصوصية األطفال والمراهقين أمر مهم جدا: كقاعدة، أنت ال تعرف إلى أي مدى 
ثالثة غير معروفة وكم  الذكي واإلنترنت مفتوحة ألطراف  الهاتف  أنشطتك على  تكون 
أو  آب،  الواتس  باستخدام  سواء  أياديهم-  في  يقع  أن  يمكن  الخاصة  المعلومات  من 
سناب تشات، أو فيسبوك، أو إنستغرام، أو أمازون، أو غيرها   أو حتى عند البحث على 

اإلنترنت، باستخدام محرك بحث مثل جوجل  

أو  اإلنترنت،  بياناتك على  الذي تفشيه  ما  أخفيه!«- حقا؟  ما  لدي  »ليس 
الهاتف الذكي، أو الحاسوب اللوحي من أسرار 

وبالتالي، فإن  تقريبا-  المراهقين  يفعله جميع  كثيرا- وهو ما  اإلنترنت  إذا كنت تستخدم 
إلى  متزايدة  بصورة  تتحول  أن  لخصوصيتك  تسمح  نفسك،  عن  شيء  كل  عن  الكشف 
جوجل  مثل  البحث  محركات  ومعظم  شيئا!  تنسى  ال  اإلنترنت  أن  تذكر،  العام:  المجال 
ما  وتستخدم  بك  الخاص  اإلنترنت  بروتوكول  وعنوان  بحوثك  تلتقط  وميكروسوفت( 
المختارة   والروابط  زيارتك،  ووقت  بحوثك  تخزن  التي   Tracking-Cookies بالـ  يعرف 
بحوثك  بيانات  وتوزع  تجمع  أو  باإلعالنات  تالحقك  ال  البحث  محركات  من  جدا  والقليل 
)مثل Startpag أو DuckDuckGo(   وبنفس الطريقة عديد من المواقع تحفظ ما تختاره 
محركات  وبين    cookies بالـ  يعرف  بما  أخرى  شخصية  بيانات  إلى  باإلضافة  روابط  من 
بيانات  مع  اإلطالق  على  بيانات  بنك  أكبر  سرا  جوجل  تجمع  أن  يحتمل  الكبرى،  البحث 

شخصية حول األفراد 

وتحتوي عديد من التطبيقات- كلعبة Pokemon Go- على وظائف تجسس سواء خفية 
الخاصة،  عناوينك  إلى  للوصول  تحتاج  المجانية  التطبيقات  من   %60 حوالي  واضحة:  أو 
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الوصول  هذا  بين  عالقة  وجود  عدم  رغم  لتعمل،  وغيرها   ،GPS الـ  بيانات  أو  وموقعك 
البيانات    الوحيد جمع  المقدمة  والهدف  الخدمة  وبين 

ما  لديك  ليس  ألنه  الخصوصية  بالحق في  تهتم  ال  بأنك  القول  “إن 
ليس  ألنه  التعبير  بحرية  تهتم  ال  أنك  القول  عن  يختلف  ال  تخفيه، 

لديك ما تقوله“
ادوارد سنودن



البيانات التي تنشأ حتما عند استخدام اإلنترنت و/أو الهاتف الذكي مع كل نقرة، ال يتم 
)بما  تلقائيا  تقييمها  يتم  الحاالت،  من  كثير  وفي  أيضًا،  مراكمتها  ولكن  فقط،  جمعها 
يسمى خوارزميات( من جانب عديد من الشركات، كجوجل، وفيسبوك، وأمازون وغير  وعن 
الميالد والنوع، والظروف  الهاتف، وتاريخ  طريق خدمات سرية: االسم، والعنوان ورقم 
واالتجاهات  والمعتقدات  واالهتمامات،  والتفضيالت،  الصحية  والحالة  األسرية، 
)السياسية والدينية(، والوضع المهني واالجتماعي والبيئة االجتماعية والوضع الثقافي، 
الدفع،  وأخالقيات  االئتماني،  والتاريخ  المستهلك،  عادات  بل  فحسب،  هذا  وليس 
تباع  كما  اإلنترنت   مستخدمي  عن  تجمع  التي  البيانات  من  ومزيد  االئتمانية  والجدارة 
التسويق  في  للمتخصصين  الرقمي«(  »التوأم  بـ  يسمى  )ما  الشخصية  البيانات  ملفات 
وأطراف  السلطات،  وموظفي  البشرية،  الموارد  وأقسام  التأمين،  وشركات  والبنوك 
ويمكن  األرباح   من  المليارات  تجنى  وهكذا  والمجرمين  للقراصنة  وحتى  مهتمة،  أخرى 
والعشرين، ألن كل  الحادي  القرن  الذهب في  الشخصية هي  البيانات  إن  يقول  أن  للمرء 
استخدام  يصبح  وبالتالي  للبيع   وقابل  تقل  أو  قيمته  تزيد  منتج  إلى  تحول  قد  شخص 
على  بياناتك-  طريق  عن  »مدفوعة«  المجانية  األخرى  اإلنترنت  وتطبيقات  التطبيقات 
أمل أال يكون ذلك نتيجة للقبول الالمبالي لالتفاقيات، التي ال يمكن استخدام التطبيق 

بدونها 

قيمة  ألن  الصفقة:  من  الخاسر  الجزء  على  تحصل  ما  دائما  أنت 
التطبيق الذي تتلقاه مجانا له قيمة أقل من بياناتك التي تقدمها.

فقدان الخصوصية يعني الحد من حريتك

التجسس عليك بدون إذن، الذي يمثل انتهاكا مدروسا لخصوصيتك، هو اختراق لحقوقك 
بياناك  منح  واصلت  كلما  فقدانها،  تزايد  وكلما  وخصوصيتك   بياناتك  لحماية  القانونية 

بالمباالة  اإلنترنت  على 

والسيطرة  التاعب  إلى  واضح  بشكل  الخصوصية  فقدان  ويقود 
والحد من حريتك. ألن، كل من يعرف الكثير عن شخص واحد، يمكن 

بسهولة السيطرة عليه والتاعب به- وهذا ما يحدث بالفعل.

الهدف من التالعب هو قبل كل شيء استهالكك: فعلى سبيل المثال، أصبحت اإلعالنات 
محاولة  هناك  األحيان  من  كثير  وفي  متزايدة   بصورة  المستهلكين  على  بإتقان  مفصلة 
بسهولة  يمكنك وضعك  كما  زائفة(   أخبار  مفتاحية:  )كلمة  اتجاهاتك  في  للتالعب  أيضًا 

تحت ضغط أو تتعرض الضطهاد 
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شركات  تتعامل  لم  إذا  المستقبل  في  طفلك  وإمكانيات  إمكانياتك  تحد  أن  ويمكن 
التأمين، وأصحاب األعمال، والبنوك وغيرها بصورة عادلة بسبب بيانات التقييم الرقمي: 
فبعض الخدمات )مثل التأمين( ربما ال تكون مضمونة إال بتلبية الشروط الخاصة بها، أو 
يرفض طلب العمل ألسباب غير معروفة، أو يرفض االعتماد أو السفر عبر الطيران   كل 
أو  فاإلنترنت  هذا،  وعلى  للعمل   فرصك  ومن  الشخصية  حريتك  من  يحد  أن  يمكن  ذلك 
وسائل  بل  فحسب،  للتجسس  وبالتالي  البيانات  لنقل  مثالية  طرق  ليس  الذكي  الهاتف 

25 عن هذا ما يلي:  للمراقبة والسيطرة والتالعب باألفراد  كتب بيتر هينسينجر 

الذكية وهذا جديد؛ حيث  الهواتف  المرء متاحة اآلن لمستخدمي  بيانات مراقبة  أصبحت 
لم تكن متاحة في السابق إال لمراقبة السلوك اإلجرامي  إنه فخ الحرية   مسرحة لرواية 
دراسة  في  هذا  عن  النمساوية  الفيدرالية  العمل  غرفة  وتكتب    “1984” أورويل  جورج 

مثيرة للحزن ما يلي:

المراقبة  مجتمع  من  نوع  توضح  الموصوفة  والممارسات  »التطور 

وتخزن  مستمرة  بصورة  فيه  السكان  ويصنف  واقع  أصبح  الذي 

التصنيف.«    لهذا  الشخصية وفقا  بياناتهم 



احمي نفسك وأطفالك من فقدان الخصوصية

للغرباء بسهولة  ولكن  الخاصة  الناس عن حياتهم  اليومية، ال يكشف معظم  الحياة  في 
على شبكة اإلنترنت، ال يمكن تجنب ذلك بصورة كاملة  وأهم تدبير وقائي - إن أمكن - هو 
منع الوصول إلى المعلومات الخاصة، أو الحد منها، أو عدم مشاركة المعلومات الخاصة 
أو نشرها بتهور )اللقب، االسم، العنوان، األصدقاء، الظروف العائلية، الصور الخاصة، وغير 
عديمي  المستخدمين  استهداف  قل  المتاحة،  الشخصية  المعلومات  قلت  فكلما  ذلك(  
الخبرة عن كونهم »هدف«  وعلى األطفال والمراهقين أن يتعرفوا ويفهموا  أواًل لماذا 

بالغة األهمية وكيف يمكن تنفيذ ذلك على وجه الخصوص  حماية خصوصياتهم 

أو  فيسبوك  أو  واتساب  يستخدمون  الذين  األطفال  على  نصيحة: 
بل  أسمائهم،  يستخدمون  أال  اإلنترنت  على  الخدمات  من  غيرها 
أسماء مستعارة. وال ينبغي السماح لألطفال دون 13 عاًما الوصول 

إلى واتساب وفيسبوك على سبيل المثال. )انظر ص 74(
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مع الهواتف الذكية وعديد من خدمات اإلنترنت على المرء أن يضع حدود لنفسه، ويقرر 
ما المعلومات المستعد لتقديمها: عادة ما يمكن تعهد اإلعدادات في اللمحة الشخصية 
المعلومات  مع  جدا  مقتصدين  يكونوا  أن  الصغار  المستخدمين  وعلى  للمستخدم  

أمورهم مساعدتهم   أولياء  الشخصية ويطلبون من 

السيطرة  الصعب  من  يصبح  الصور،  تعميم  وبمجرد  قوية!  ذاكرة  االجتماعية  للشبكات 
تظل  أن  يمكن  الممسوحة  المحتويات  أو  الصور  ألن  مسحها،  يمكن  وال  انتشارها،  على 
موجودة في مكان آخر كنسخة- على األطفال والمراهقين أن يفكروا في هذا قبل نشر 

أي شيء! والمعلومات األخرى، كالعنوان، أو التفضيالت أيضا ال تنساها الشبكة  

الشخصية  المعلومات  قلت  كلما  أساسية:  بصورة  يعني  وهذا 
تكون  ولهذا،  أمانا.  أكثر  االستخدام  كان  كلما  طفلك،  يوفرها  التي 

البيانات الضرورية هي التي تقدم فقط!   

بشرح  مرتبطة  والمراهقين،  األطفال  مع  الرقمية  الوسائط  الستخدام  قواعد  ضع 
فيديوهات  أو  صور  بنشر  الخاصة  سيما  وال  والمشكالت،  األخطار  من  لنماذج  مفهوم 
على  نشرها  بمجرد  الفيديو،  أو  الصورة  أن  والمراهقين  لألطفال  ووضح  اإلنترنت   على 
التبعات  من  الكثير  ولتفادي  مسحها-  أو  استرجاعها  يمكن  وال  بسرعة  تنتشر  الشبكة، 

السلبية قم بما يلي:     

قبل تحميل أي تطبيق مجاني، قرر ما إذا كنت أنت أو طفلك بحاجة إليه حقا  	

يتجسس  	 للحصول على تطبيق ال  أمكن،  إن  المال،  القليل من  استثمار  من األفضل 
على بياناتك الشخصية أو على هاتفك الذكي، أو حاسوبك الشخصي أو اللوحي  

استخدام برنامج VPN من مصدر موثوق به، يجعل البيانات الشخصية مجهولة عند  	
استخدام  عند  الخاصة(، والسيما  االفتراضية  الشبكة   VPN )تعني  اإلنترنت  استخدام 

شبكات واي فاي عمومية  وخاصة عند استخدام شبكات WLAN العامة 

استخدم مؤشرات مختلفة على شبكة اإلنترنت وفي الكتب تدور حول كيف يمكن  	
حماية خصوصيتك )مثل YouthSpark- أمان على الخط للمراهقين:

www microsoft com/en-us/digital-skills/ 
online-safety?activetab=protect-whats-important%3aprimaryr3

     باإلضافة إلى القراءات المقترحة ص 112(  
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خاصية قفل الشاشة على هاتفي الذكي دائما نشطة.. 1

لدي مجموعة أرقام عشوائية لقفل الشاشة.. 2

3 . LAN أدرك أن أي شخص يستطيع قراءة أنشطتي على شبكات
العامة. 

دائما ما أضع “حفظ كلمة مروري “ في “إعدادات” من متصفح . 	
اإلنترنت الخاص بي على “إيقاف”.

أضع “مكان” هاتفي الذكي على “ مقفل” في “إعدادات . 5
الموقع” من متصفح اإلنترنت الخاص بي.

أضع “الكاميرا أو الميكروفون” في “إعدادات الموقع” من . 6
متصفح اإلنترنت الخاص بي على “اسأل أوال”.

أنا على علم بأن “الواتسآب” يحفظ رقم هاتفي وبيانات . 7
االتصال األخرى )الوقت، المتلقي، محتويات دفتر العناوين( 

ويعطيها إلى فيسبوك.

عند تنصيب تطبيق، دائما ما أقرأ االتفاق أوال قبل قبوله . 8
التطبيق.  وتنصيب 

أرفض تنصيب أي تطبيق إذا لم أكن أعرف ما يعنيه االتفاق.. 9

أرفض تنصيب أي تطبيق إذا كنت أعرف أن الصور أو . 10
الفيديوهات أو العناوين أو الرسائل أو بيانات الموقع تحفظ 

ويتم تمريرها.

أنا دائما انصب آخر التحديثات لتطبيقاتي وهاتفي الذكي . 11
بنفسي واتحقق مما تم تغييره.

أعرف المخاطر عند تحميل وتنصيب التطبيقات من متجر جوجل . 12
أو من مقدمين طرف ثالث.

أدرك أن ال شيء “ينسى” في شبكة اإلنترنت. وهذا يعني أنه . 13
ال يمكن، مثال، حذف الصور أو مقاطع الفيديو أو النصوص 

بصورة مؤكدة. 

أعلم أن صاحب عملي )المستقبلي( يمكن أن يشاهد الصورة . 	1
والفيديوهات والنصوص التي وضعتها على اإلنترنت. 
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بياناتك الخاصة اختبر مدى حماية 
األولى  الخطوات  من  خطوة  طفلك  أو  أنت  اتخذت  لقد 
جميع  على  عالمة  وضع  تم  عندما  خصوصيتك،  لحماية 
اليسار  جهة  على  الموجودة  المربعات 



الرسائل« الخطر: »الجنس عبر 

صور  تطوعا(  أو  ضغط  )تحت  صغيرات  فتيات  ترسل  عندما  خاصة  بصورة  خطر  وضع  يبرز 
بالجنس   عالقة  له  موقع  على  ينشرنها  أو  ألصدقائهم  الئقة  غير  أو  ألنفسهن  حميمية 
التطبيقات  بعض  مادامت  الذكي،  بالهاتف  الصور  هذه  مثل  تلتقط  أال  أمانا  األكثر  بينما 
ال  الصور،  هذه  مثل  التقطت  أن  حدث  وإذا  أصحابها    علم  بدون  لها  الوصول  تستطيع 
أو  الصور  لهذه  يحدث  أن  يمكن  لما  األصدقاء:  أفضل  حتى  شخص،  ألي  ترسل  أن  يجب 
ال  الصور  إرسال  وبمجرد  أعداءا   األصدقاء  أصبح  أو  الصداقة  فشلت  إذا  الفيديوهات 
الصور  )بما في ذلك سنابتشات حيث تمسح  بعد ذلك  إستخدامها  السيطرة على  يمكن 
اإلنترنت  على  الصور  تنشر  وكقاعدة،  المسح(   قبل  تنسخ  الصور  ألن  قصيرة،  فترة  بعد 

فترة قصيرة وكثيرا ما يتعرض أصحابها للفضائح واإلذالل واإلبتزاز واإلفتراء    

المدرسة  أو  الفصل  زمالء  الصور، حتى  ينشرون  الذين  يطارد األشخاص  أن  الممكن  ومن 
الجنائية في  بالمسؤوليات  الخاص   ،  4 7 )انظر جزء  بالقانون  يحاسبوا ويعاقبوا  أن  يمكن 
المعاقبة عليها قد  التي يمكن  المخالفات  العالم(  وكثير من  بلدان  الصدد بمختلف  هذا 
سنة   18 تحت  لألطفال  بالنسبة  للقانون  مخالف  بريطانيا،  وفي  الشكل   بهذا  ارتكبت 
أو  أو تحميلها  التقاط صور ألنفسهم أو ألصدقائهم أو تسجيل فيديوهات أو مشاركتها 
NSPCC site at www nspcc org uk/preventing-abuse/keeping-children-safe/ أنظر( تخزينها 
عام  وبشكل  للوالية   وفقا  الصدد  هذا  في  محددة  قوانين  توجد  أمريكا  وفي    )sexting
www screenagersmovie  انظر( الئقة  غير  صور  واستقبال  ارسال  للقانون  مخالف 
 )com/tech-talk-tuesdays/teen-sexting-what-are-the-laws?rq=sexting
ومعظم البلدان لديها قوانين مشابهة متغايرة  وعديدون شرعوا قوانين خاصة في هذا 
لم  الحياة)ما  جرائم في سجل  إلى  المخالفات  تحول  لمنع  18سنة  لمن هم دون  المجال 

تتكرر أو تصبح أكثر حدة(، ولتعزيز تعليم األطفال والمدارس و أولياء األمور  

عند  بلد  لكل  الخاصة  والقوانين  والمساعدة  المعلومات  من  مزيد  على  الحصول  ويمكن 
   »sexting « كتابة كلمة

خطر: »الثرثرة مع غرباء«

اسم  تحت   - ممن  غرباء،  من  تأتي  تواصل  عروض  من  يظهر  أن  يمكن  مستقبلي  خطر 
ال  بأفعال  القيام  عليهم  يفرضون  أو  يغرونهم  ثم  األطفال  ثقة  يكسبون   - مستعار 

بدون مساعدة   أنفسهم منها  تخليص  يستطيعون 

إثارة  عدم  تأكيدا  النصائح  وأكثر  واإلغراءات!  العروض  هذه  مثل  عن  ألطفالك  اشرح 
بين  بالفرق  الوعي  ارفع  ذلك  من  وبدال  الغريب«،  »خطر  حول  طفلك  في  المخاوف 
أي  تبادل  عند  المطلوبة  واالحتياطات  االفتراضيون  واألصدقاء  الواقعية  الحياة  أصدقاء 

افتراضيين   غرباء  معلومات مع 

	  www commonsensemedia org/blog/  , العام  الرأي  وسائط  موقع  انظر 
the-facts-about-online-predators-every-parent-should-know
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انظر الفصل السابع: د  إليزابيث كيلبي ”حول أخطار اإلنترنت وحماية األطفال“  	

أو ابحث باستخدام كلمات مفتاحية ذات عالقة   	

مساعدة لمنع اإليذاء الجنسي والتدخل لحماية األطفال 

	  www ceop police uk/safety-centre :استغالل األطفال وقيادة الحماية على الخط
المتحدة(   المملكة  الجنسي)  اإليذاء  وللمعلومات واإلبالغ عن 

	 NSPCC: www nspcc org uk/preventing-abuse/our-services/ خدمات األطفال
childrens-services يقدمون خطوط مساعدة، بما فيها خط خاص لألطفال دون 18 

المتحدة(   )المملكة  سنة 

Get Safe Online: www getsafeonline org/safeguarding-children  يقدمون  	
حماية  ذلك  في  بما  الخط،  على  السالمة  مجاالت  جميع  في  ونصائح  معلومات 

األطفال  كما يوفرون مزيدا من الروابط وأرقام خطوط المساعدة  

	 Childline: www childline org uk/info-advice/bullying-abuse-safety/  
المتحدة(  نصائح وخطوط مساعدة)المملكة  يقدمون    online-mobile-safety

بدون  	 اإلبالغ  يمكن     Internet Watch Foundation: www iwf org uk
غير  الجنسي  اإليذاء  وصور  الجنسي  الطفل  إيذاء  محتوى  عن  وبسرية  اسم 

المتحدة(    الفوتغرافية)المملكة 

الخط  	 على  العامة  للسالمة  موقع  وهو   ،  Netsafe: www netsafe org nz
اإلنترنت  أحاديث  ذلك  بما في  الموضوعات  من  عدد  حول  معلومات  مع  لنيوزيالندا، 
طوال  وسري  مجاني  مساعدة  خط  يوفرون  وهم  الخط   على  الجنسي  والتحرش 

األسبوع)نيوزيالندا(  

الجنسي  	 اإليذاء  منع   « مثل  ذات عالقة  كلمات مفتاحية  باستخدام  البحث  ويمكن 
للطفل«، أو »نصائح حماية الطفل« لمواقع المساعدة في بلدك  



اإلنترنت التنمر والتحرش عبر   4.7

اإلنترنت  تنمر 

صور  التقاط  السهل  من  أصبح  االجتماعية،  الشبكات  أو  لالتصال  الرقمية  األشكال  مع 
ونشر  الناس،  إهانة  السهل  من  بات  كما  ونشرها،  سرا  أو  علنا  للناس  فيديو  لقطات  أو 
بشكل  المدارس  في  بالتنمر  يسمى  ما  ويتزايد  جرا   وهلم  لتخويفهم،  عنهم،  الشائعات 
ويصف  تقريبا(   المئة  في   33-28 )بنسبة  بذلك  والبنات  األوالد  من  كل  ويتأثر  خاص  
والسخرية  والقذف،  الفضح،  مثل  الغالب(  في  ملحوظة  )غير  العنف  من  أشكاال  التنمر 

وغيرها مما يوجه ألشخاص عبر فترة أطول من الوقت بهدف العزل اجتماعيا  

التنمر  عن  يتحدث  أحد  ال  فإن  المقدمة،  في  البدني  والعنف  المرئي  العدوان  كان  وإذا 
اإلنترنت  وإن كان ال يوجد تمييز واضح بين الشكلين   

لقد أخذ التنمر بعدا على اإلنترنت بحيث تجاوز أي شيء عرفناه كمًا 
لاقتصاد  األلمانية  الفيدرالية  الجمعية  أجرته  لمسح  وفقا  ونوعًا: 
الرقمي، 97% )!( ممن أعمارهم 18-24 سنة يعتبرون تنمر اإلنترنت 

العمرية.29 مشكلة خطيرة في فئتهم 
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الثامن أيضًا( كالتالي:  وتوجد اعتبارات قانونية وتبعات لهذا التصرف)أنظر الفصل 

تصويرهم  	 أو  لألشخاص  السري  الفوتوغرافي  التصوير  يعتبر  البلدان،  من  عديد  في 
ألمانيا،  ففي  جنائية:  جريمة  التسجيالت  ونشر  لهم  التسجيل  أو  سينمائيا  تصويرا 
الخصوصية  انتهاك  على  المعاقبة  على   StGB 201أ  المادة  في  الوارد  القانون  ينص 
و/أو  إذن  دون  التسجيل  على  المعاقبة  ويمكن  الصور   التقاط  طريق  عن  الشخصية 
توزيع الصور أو سالسل األفالم، وال سيما في األماكن المحمية، بالسجن لمدة تصل 
تعتبر  بينما  محمية،  ليست  الدراسية  الفصول  بإن  علما  غرامة   بدفع  أو  سنة  إلى 

أماكن كغرفة تغيير المالبس أو الحمام محمية 

وبموافقة  	 النشر  حقوق  لقانون  وفقا  إال  علنا  عرضها  أو  الصور  توزيع  أيضا  يجوز  ال 
الفقرة  الواردة في  العقوبة  ألمانيا نفس  االنتهاكات في  المصور  وتستحق  الشخص 

 StGB 201

على  	 القانون  ويعاقب  بدنية   إصابات  تسبب  ألنها  جنائية  جرائم  والركالت  اللكمات 
تصوير مثل هذه المشاهد سواء فوتوغرافيا أو سينمائيا، ثم عرضها أو توزيعها، حتى 
لو لم تكن متورطة في عنف، ألن توزيع هذه الصور يلحق إهانة وضررًا كبيرًا بالضحية  

عمل  	 أيضا  هو  وتوزيعها  اإلنترنت  من  إباحية  أو  عنيفة  فيديوهات  أو  صور  تحميل 
إجرامي  ويمكن المعاقبة على هذه الجرائم بالسجن أو بالغرامة، ويمكن للشرطة أن 

المحمول  الهاتف  تصادر 

تبدأ في عمر  الجنائية  المسؤولية  أن  االعتبار حقيقة  نضع في  األساس، ألن  نحتاج، في 
أبكر مما يتصور عديدين، ويختلف هذا بين بلد وآخر   ففي ألمانيا، بمجرد أن يصل الطفل 
لعمر 14 سنة؛ وفي كل من المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيالندا في عمر 10 سنوات  
وفي الواليات المتحدة األمريكية 11 سنة، وال يوجد عمر أدنى على مستوى 33 والية   
يركز  وال  سنة،   18 عن  العمر  يقل  عندما  األحداث  محاكم  في  للقضايا  ينظر  وعموما، 
بالتعليم  االهتمام  هو  فاألهم،  الوالدية   على  ولكن  العقاب،  على  األحداث  جنوح  في 

والدعم 

ما الذي يمكن عمله؟ 

تجد  أن  يمكن  الجزء(  هذا  نهاية  في  للروابط  )انظر  األخرى  والمواقع  الطفل  خط  على 
أو مساعدة  اإلنترنت،  عبر  التنمر  لكيفية حماية نفسك ضد  والتوصيات  النصائح  عدد من 

اآلخرين الذين تعرضوا له، بما في ذلك: 

معه  	 والحديث  اإلنترنت،  لتنمر  خضع  قد  العائلة  في  شخص  هناك  كان  إذا  معرفة 
مساعدته    ومحاولة 

التهديد  	 أو  المساومة،  أو  اإلهانة،  يجيبوا مباشرة على  أال  يجب  أطفالك،  تأثر  وإذا 
عبر البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية، بل تأمين حفظ األدلة )صور أو بيانات( أوال   



من  	 والتأكد  النشر؛  من  مزيد  من  غيرها(  أو  فيديوهات  أو  )صور  التسجيالت  منع 
مسحها  ورتب المسح من سيرفر الشبكة  

القضايا الخطيرة ينبغي إبالغ الشرطة باألمر، ألنه من الممكن أن يتضمن تنمر  	 في 
جنائية  جرائم  اإلنترنت 

صور  	 تجمع  كأن  للبالغ،  التنمر  عملية  وثق  للشرطة،  قضية  عن  اإلبالغ  أردت  إذا 
فوتوغرافية، أو فيديوهات، أو إهانة، أو إكراه، أو تهديد، وقد تقتضي الحالة، أو أخذ 

لقطة من الشاشة، أو تسجيل المحادثات     

االجتماعية،  	 الوسائط  لموفري  االجتماعي  التواصل  على شبكات  التنمر  عن  اإلبالغ 
باعتبارهم قادرين على حجب حساب المجرم  

حماية بياناتك الشخصية من برمجيات Trojans وSpyware بوسائل حماية جيدة من  	
الفيروسات، ألن التنمر عادة ما ينفذ باستخدام هويات مسروقة  

لمزيد من المعلومات والنصائح يمكن زيارة:

وخط  لمعلومات   ,www thecyberhelpline com/guides/online-harassment
المتحدة   للمملكة  مساعدة 

www childline org uk/info-advice/bullying-abuse-safety/types-bullying/
المتحدة  للمملكة  للمعلومات وخط مساعدة   ,online-bullying

1800victims org/crime-type/cyber-bullying  ألمريكا

cyberbullyhotline com  ألمريكا

www stopbullying gov/cyberbullying/how-to-report  ألمريكا

أرقام  من  قائمة  مع   www cybersmile org/advice-help/category/who-to-cal
وأستراليا    وأمريكا وكندا  المتحدة  المملكة  المختلفة منها  للبلدان  الهواتف 

المنظمات  لقائمة   www screenagersmovie com/antibullying-campaigns
بأمريكا  والحمالت  اإللكترونية  والمواقع 

كما يمكن البحث باستخدام كلمات مفتاحية لمزيد من خيارات المساعدة في بلدك  
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مواقع على شبكة اإلنترنت ال تناسب المراهقين  5.7

رغمه  على   - طفلك  واجهها  إذا  آخر  تهديدًا  الشبكة  على  الصادمة  المحتويات  تمثل 
الشخصي  الملف  الصور فجأة في  تظهر هذه  المثال،  األحوال: فعلى سبيل  في معظم 
أصدقاء  مشاركة  عبر  أو  االجتماعي،  التواصل  شبكات  على  المشاركة  وظيفة  خالل  من 
المواد  مواقع  للشباب،  تصلح  ال  الشبكة  على  مواقع  بين  ومن  يجدون   لما  المدرسة 
الذات )كفقدان  إيذاء  المشجعة على  العنف، واإلعالنات  أوال، وبعد ذلك، صور  اإلباحية 

الديني  والتعصب  المرضي(  الشهية، والشره 

ومع الوصول غير مقيد لهذه المواقع، تتزايد المخاطر على األطفال والمراهقين مما ال 
التالي:    التقليل من شأنه  كما يوضح  يمكن 

المواد اإلباحية الجنسية –  التمثيات 

المواد  مع  سنة  و19   16 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  الذكور  المراهقين  ثلثا  »يتعامل 
اإلباحية  المواد  مراهقين  خمسة  كل  من  واحد  يشاهد  حيث  أسبوعيًا،  أو  يوميًا  اإلباحية 
يوميًا)!( مرجع )Pastötter, Pryce, Drey, 2008(  وقد شاهد ما يقرب من نصف جميع 
حالة  وفي  بالفعل،  إباحية  أفالمًا  أو  صورًا  سنة   13 إلى   11 العرية  الفئة  من  األطفال 
البالغين 17 عامًا، فإن نسبة 93% من األوالد، و 80% من البنات شاهدوا ذلك بالفعل « 

مرجع )Dr  Sommer Study35( كما أشار معهد إدمان الوسائط في ألمانيا ما يلي: 



يشكل  الدراسات:  من  عدد  توضح  مؤذية..  اإلباحية  »المواد 
عاقات،  تكوين  على  القدرة  على  خطر  اإلباحية  المواد  استخدام 
وتشجع العنف الجنسي، ومن المحتمل أن يؤدي إلى إدمان. ويحتاج 
استخدام  آثار  رؤية  ليستطعيوا  للمساعدة  والمراهقون  األطفال 

المواد اإلباحية وتكوين اتجاه معرفي حولها.« 

الحب  حول  خاطئة  وتوقعات  القلق  إلى  أيضًا  اإلباحية  المواد  استخدام  يقود  ما  كثيرا 
دراسات  ووضحت  الصغار،  األطفال  بين  الجنسي  اإلعتداء  ويتزايد  الجنسي   والنشاط 
الحياة  فصلوا  كلما  اإلباحية،  للمواد  مع  المراهقون  تعامل  كلما  أنه  المدى:  طويلة 
القاعدة   هو  العرضي  الجنس  واعتبروا  العالقات  سياقات  من  سياق  أي  عن  الجنسية 
ولهذا تصبح قوانين حماية الشباب وبرمجيات الفلترة مهمة، ولكنها غير مناسبة للمنع  

التالية:  المقترحة  القراءت  إيجاد معلومات إضافية في  ويمكن 
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للقراءة مقترحات 

Ed Mayo and Agnes Nairn )2009( 
Consumer Kids – How big business is grooming our 
children for profit, Constable

Mary Aiken )2016(  
The Cyber Effect – A pioneering Cyberpsychologist 
explains how human behaviour changes online, John 
Murray

Internet:

Child Safety Online – A practical guide for parents and carers whose 
children are using social media  A guidance leaflet produced by the 
UK Council for Child Internet Safety, assets publishing service gov uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/490001/
Social_Media_Guidance_UKCCIS_Final_18122015 pdf 

Screenagers movie  The official trailer for the powerful and informative 
film on digital device usage: www youtube com/watch?v=kJPdQaOQZho  

The Impacts of Banning Advertising Directed at Children in Brazil )2017(  
The Economist Intelligence Unit, available as a PDF document: agnesnairn 
co uk/policy_reports/eiu-alana-report-web-final pdf



العنف تصوير 

12 ألف ساعة أمام الشاشة، وقد وصل »الطفل العادي« في ألمانيا إلى هذا العدد في 
عمر 15 سنة تقريبا  ووفقا للتقديرات، شهد الطفل بذلك ما يقرب من 10 آالف جريمة قتل 
بعنف   يتصرفون  المراهقين ال  الرغم من ذلك، فإن معظم  ألف عمل عنف  وعلى  و100 
الضرب،  عن  فيديو  أشرطة  العنف:  بتصوير  الخصوص  وجه  على  اإلنترنت  شبكة  وتمتلئ 
أو حتى  لحوادث، وتعذيب  إعالنية وحشية، وصور  رعب، ومقطورات  ومسلسالت وأفالم 
 Violence on the Web 2 0” 2009 إعدامات، وأكثر من ذلك بكثير، ووفقا لدراسة جريم 

Gewalt im Web 2 0، ربع المراهقين شاهدو عنف على اإلنترنت 

الشخصي؟  الحاسوب  على  النار  إطالق  ألعاب  بسبب  المرح  قتل  مثل:  عنوان  عن  ماذا 
هناك عديد من العوامل التي تحمي المراهقين من الثورة  الوالدين المحبين، واألصدقاء 
الطيبين، والمزاج الهادئ، وغير ذلك  ولكن هناك أيضا العديد مما يسهم بالعنف  دائرة 
أصبح  كما  المدرسة   في  توتر  أو  المنزل،  في  وعنف  األصدقاء،  بين  للمشكالت  مثيرة 

إضافيًا   تأثيرا  الوسائط  لعنف 

تأثير تصوير العنف: تحطيم التعاطف مع اآلخرين

يصدمون،  فهم  والمراهقين:  األطفال  على  األمد  طويل  انطباعًا  العنف  تصوير  يترك 
»والسيما  الصدمة   تسبب  أن  للصور  ويمكن  والشك،  والقلق  االشمئزاز  من  ويعانون 
40% من  إثارة المشكالت مما يعد واقع وتصوير حقيقي للعنف، الذي شاهده أكثر من 

تأثيرها أكبر على األطفال والمراهقين « المراهقين  وهذه خطيرة ألن 
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هل العنف في الرأس؟ 
- األمر ليس سهال!

الشديد  المراهقون عن غضبهم  يعبر  المجموعات  أيضا: »في جميع  دراسة جريم  وجدت 
وعدم فهمهم للفعل المصور ومن الناس الذين صوروا مثل هذه األشياء التي ازعجتهم 
المحتويات  اتجاه نقدي حول إستخدام  التعبير عن  على اإلنترنت   وفي حاالت قليلة تم 
اللوم  وإيقاع  يقدم-  لما  الخاص  إلستخدامهم  النقدي  اإلتجاه  والسيما  العالقة-  ذات 

على األشخاص النشطين في اإلنتاج «  

ويضعف التعاطف على وجه الخصوص بتكرار مشاهدة العنف  وتقل القدرة على الشعور 
به  وقد يزيد هذا التأثير إذا تدخل الشخص في األحداث، كما في حالة ألعاب الحاسوب 
العنيف  السلوك  كان  وإذا  القتل   منع  فطرة  وتضعف  أكبر    بصورة  اإلنترنت  ألعاب  أو 
عبقري في  مثل وضع  ليس  الوسائط  عنف  يقول:  أن  يمكن  المرء  فإن  من خالل سيارة، 

المكابح  تدمير  الصندوق ولكن 

السادسة«  عمر  »من  لعبة  كل  أو  فيلم  كل  ليس  وعي:  على  كن 
 )73 66 و  3 سنوات )أنظر ص  مناسبة لعمر السادسة. نصيحة الخبراء إضافة 

والمراهقين  األطفال  نفوس  على  العنف  عن  المعبر  السلوك  تأثير  حول  القراءة  ويمكن 
الشباب  على  الوسائط  تأثير عنف  بالمعلومات   المليئة  الدراسة  التفصيل في  بمزيد من 
C A  et al, Psychological Science in the Public Interest, 2003: journals  (

     )sagepub com/doi/10 1111/j 1529-1006 2003 pspi_1433 x



إيذاء الذات

هناك عديد من المواقع على شبكة اإلنترنت تنتشر وتمجد أيضا في الغالب سلوك إيذاء 
بعمليات  القيام  عند  الشديد  الحذر  توخي  األشخاص  على  ويجب  الذات   وتدمير  الذات 
البحث على شبكة اإلنترنت من هذه المواقع  والمراهقون الذي هم في خطر ويبحثون 
مجهود  أي  بذل  دون  يؤكدون  والشراهة،  الشهية  لفقدان  اإلنترنت،  على  مساعدة  عن 
بـمواقع   يعرف  ما  خالل  من  اإلستمرار  كيفية  حول  نصائح  على  ويحصلون  بل  أمراضهم، 
pro-ana or pro-mia  ففي ألمانيا توجد مواقع حيث يمكن اإلبالغ عن صفحات برو- آنا 
أخطار  ضوء  وفي     )e g  www internet-beschwerdestelle de( مثل  ميا  برو-  أو 
البحث على  الحذر عند  يتخذون  الظروف  يعانون من هذه  الذين  اإلنترنت على األشخاص 
العقلي   لمرضهم  عاجلة  بصورة  لمساعدة  يحتاجون  فهم  أنفسهم   لمساعدة  اإلنترنت 
مساعدة   خطوط  أرقام  مع  طيبة،  سمعة  ذات  منظمات  من  األسفل  في  والمراجع 

تالية، رؤية متخصص  وخطوة مهمة 

نظر  	 أ ت،  لذا ا ء  يذا بإ لخاص  ا عدة  لمسا ا وخط  لمعلومات  ا من  يد  لمز
 www nspcc org uk/preventing-abuse/keeping-children-safe/self-harm

لمزيد من المعلومات وخط مساعدة الضطرابات األكل أنظر موقع الخدمة الصحية  	
www nhs uk/conditions/eating-disorders الوطنية: 

	 www nationaleatingdisorders org/help-support  USA
	 www mentalhealthamerica net/conditions/eating-disorders  USA
	 www mentalhealthamerica net/self-injury  USA
	 www ed org nz in New Zealand
	 thebutterflyfoundation org au in Australia
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ماذا يمكنك ان تفعل..

ال تكون مقاييس الحماية التقنية، كما هي موصوفة في الجزء 6 5 مالئمة دائما وحدها 
للصغار   بالنسبة  الخطر  المحتوى  والمراهقين من  لحماية األطفال 

عندما  إليك  يرجع  أن  طفلك  يستطيع  بحيث  الثقة،  عاقة  األهم 
يواجه خبرات إجرامية على اإلنترنت. 

غير  مواقع  زاروا  هم  إذا  المدرسة  في  المعلمين  إخبار  أو  إخبارك  على  أطفالك  شجع 
مناسبة لهم على شبكة اإلنترنت  واحرصو على طمأنتهم بعدم تعرضهم للعقاب إذا هم 

قد شاهدوا مثل هذه المواقع، مثال، أو جروا إلى أخرى أيضا  

أنفسهم من  أن يعرضوا  السياسية وأي مخاطر يمكن  الدعاية  بين ألطفالك كيف تعمل 
خاللها  فاألطفال غالبًا ما يكونون ساذجين ويصدقون الرسائل المصورة بدون نقد  إشرح 
الديمقراطية، وإن كانت - هذه  نتمتع بها في  التي  الحريات متعددة األوجه  لهم معنى 

الحريات- غير مضمونة طوال الوقت   



اإلنترنت والقانون
معلومات ألولياء األمور
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مع تزايد القدرة على إطالق أحكام، يحتاج المراهقون إلى شرح دقيق حول لماذا يمكن 
أن يكون لسلوكيات معينة تبعات قانونية  فعلى سبيل المثال، عندما يتعلم المراهقون 
يطبق  عمر  أي  أو  سنة،   17 عمر  في  قيادة  رخصة  إستخراج  يستطيعون  بحيث  القيادة، 
وفقا للبلد أو والية محل اإلقامة، فهم يألفون قوانين المرور بصورة واضحة  ولإلنترنت 
الحق في  الشخصية، كقوانين  بالحقوق  تحيط  أيضا قوانين منظمة: هناك قوانين عامة 

الجنائية   الطبع والنشر، والملكية، والقوانين  الخاصة، وقوانين حقوق  الصورة 

لنقرة  تكون  أن  يمكن  تبعات  أي  يعرفون  من  جدًا  قليلون  ولكن 
اتفاقية  عن  أنفسهم  يبعدوا  أن  يمكن  وكيف  الفأرة  على  بسيطة 
توزع  االجتماعي  التواصل  وسائل  ففي  فيها.  مرغوب  غير  شراء 

الصور دون أي اعتبار لمصالح األشخاص المعنيين. 

ألخرى  والية  من  الحاالت  بعض  وفي  آلخر،  بلد  من  المطبقة  الخاصة  القوانين  وتختلف 
التنمر  وسياسات  قوانين  تختلف  األمريكية،  المتحدة  الواليات  ففي  الواحد    البلد  في 
وضع   2010 وفي  والعمق   النطاق  حيث  من  ألخرى  والية  من  اإلنترنت  على  والتنمر 
بالتنمر  الخاصة  الوالية  إطار قوانين  13 مكونة في  إطار عمل من  بأمريكا  التعليم  قسم 
)أنظر   أخرى   من  مزيج  أو  القانون  في  جوانب  على  التأكيد  في  فرق  وجود  مع 

  )www stopbullying gov/laws

هي  كما  الرقمية،  الوسائط  بمخاطر  العالقة  ذات  والسياسات  القوانين  وتتغير  هذا، 
إليها في إستجابة إلى االهتمامات  موضحة في الفصل األخير، بصورة مستمرة ويضاف 
ورقة  أصدرت  قد  المتحدة  المملكة  حكومة  أن  واضح:  هو  وكما  الجديدة   والحمالت 
 2018 مايو  شهر  وفي  اإلنترنت،  سالمة  إستراتيجية  حول   2017 في  إستشارية  خضراء 
التوحش  لتناول  لقوانين جديدة:  السابقة  الحكومية  اإلستجابات  مزيد من  بإصدار  قامت 
النقطة،  هذه  وحتى  هانكوك   مات  الثقافة  سكرتير  لوصف  وفقا  لإلنترنت«،  الغربي 
تعتمد المملكة المتحدة، على غرار الواليات المتحدة األمريكية، على مدونات ممارسات 
صناعية في عديد من مجاالت سالمة اإلنترنت، التي يعتقد الجمهور بصورة متزايدة أنها 

ال تعمل بصورة كافية  

 )APPC( وفي يناير 2019، أصدرت اللجنة البرلمانية لجميع األحزاب في المملكة المتحدة
فيه  وضحت  تقريرا  أصدرت  ورفاهيتهم  الصغار  وصحة  االجتماعية  بالوسائط  المختصة 

للعمل: أربع مقترحات 

رقمي شامل   1 تعليم 
للجمهور    2 إرشادات  وضع 
الجمهور   3 من   %80 وناصر  السلوك   قواعد  ومدونة  للرعاية  قانوني  واجب  فرض 

االجتماعية، وذلك في  الوسائط  لشركات  األكثر صرامة  األحكام  مزيد من  وجود 
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 APPC استطالع رأي قامت به
تشكيل هيئة جديدة لتمويل البحوث، والمبادرات التعليمية ووضع توجيهات أكثر   4

للجمهور     وضوحا 

التطور  من  مزيد  ليرى  القارئ  ينتظر  أال  نتمنى  الكتيب،  هذا  مع 
للمساعدة  يتحرك  بل  معلوماتية،  أكثر  منظور  من  السنوات،  عبر 
القوانين  بصياغة  سواء  العمل،  طريقة  على  تأثير  إحداث  أجل  من 
مدرسة  جانب  من  السياسات  تبني  في  أو  الوطني  المستوى  على 
أطفالك، والتي تضع في اعتبارها حاجات النمو لألطفال في مختلف 

األعمار. 

ونشر  المعنيين   لألشخاص  الموجهة  الرسائل  كتابة  خالل  من  ذلك  يحدث  أن  ويمكن 
)أنظر   ELIANT فمجموعة  ذلك   وغير  الضغط،  لمجموعات  واالنضمام  هذا،  مثل  كتب 
على  التأثير  نجحت في  المثال،  على سبيل  األخير(،  الجزء  الشريكة في  المنظمات  قائمة 
تشريع اإلتحاد األوروبي الخاص بالتعليم الرقمي بالمدارس لضرره على النمو في مرحلة 
الطفولة  وبالجهود المشتركة، من الممكن تشكيل ما يمكن أن يتم مقدما، بحيث يكون 
التركيز على صحة األطفال وسالمتهم بداًل من التركيز على المنافع والمصالح الصناعية، 

وتبني مدخل احترازي حيثما توجد عالمات استفهام  

اإلنترنت وصعوبة  بقوانين  يتعلق  فيما  التغيير  ناحية مشاهد  ما سبق من  يوضح  وبينما 
ولقطة  معلومات  يوفر  ذلك  أن  إال  عامة،  نظرة  واحد  موقع  أو  واحد  كتاب  يعطي  أن 
أصل  نشر  حيث  األوروبي  اإلتحاد  لدول  ألمانيا كممثل  اخترنا  وقد  اآلن،  القوانين  لموقع 
ستطبق  العناصر  من  عديد  ولكن  ألخر،  بلد  من  اللقطة  هذه  وستختلف  الكتاب   هذا 
على معظم البلدان  فقد ساعدت بعض توجيهات اإلتحاد األوروبي على توحيد القوانين 
على  القائمة  الشركات  وعلى  العامة(،  البيانات  حماية  )تشريع   GDPR كقانون  أوربا،  عبر 
تتبع  أن  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  كانت  لو  حتى  وفيسبوك  جوجل  مثل  اإلنترنت 
قواعد GDPR للعمليات في البلدان األوروبية  وإلى جانب ذلك، عادة ما تصبح القوانين 
المزيد  بلدان أخرى  واألمل معقود على  الموضوعة في منطقة، نماذج يحتذى بها في 
من المناقشة التفصيلية للقوانين األلمانية التي يمكن أن تحمس القراء ليألفوا القوانين 
واإلرشادات المطبقة في مناطقهم   وتعطي الروابط والقراءات المقترحة في الفصول 

البحث     السابقة مؤشرات للمساعدة في هذا 

وفرها  األصلية  األلمانية  النسخة  من  القادم  الفصل  في   4 8  -  1 8 األجزاء  في  والنص 
المرجعية  المالحظات  بعض  إضافة  وتمت  مشكورا   فيناور  ستيفان  بألمانيا  المحامي 

إنجليزية   معلومات  لمصادر 



المعلوماتي المصير  تقرير  الحق في    1.8

وأيضا  المحمول(،  الهاتف  رقم  اإللكتروني،  البريد  عنوان  )مثل  الشخصية  البيانات  حماية 
العام  القانون  من  أساسيا  جزءا  ولكن  ذاتها،  حد  في  غاية  ليست  الخاصة،  صورتك  حق 
 Allgemeinen Persönlickkeitsrechts, Art  2 Abs  1, 1 Abs ( للحقوق الشخصية
الذي  القانون  هو  هذا  الفردي:  المعلوماتي  المصير  تقرير  قانون  منه  ومشتق   )1 GG

يحكم بأن تقرر متى وفي أي سياق تتم مشاركة سجالت الحياة الشخصية   

االتحادي  القانون  من   3 الفقرة  في  الشخصية«  »البيانات  لـ  القانوني  التعريف  يوجد 
تلك  أو  الشخصية  التفاصيل  هي  الشخصية«  »البيانات  و  ألمانيا   في  البيانات  لحماية 
تحديدهم   يمكن  أشخاص  أو  معينين  بأشخاص  المتعلقة  أو  المرء  بظروف  المتعلقة 
تسجيالت  أو  فيديو  أو  صور  شكل  على  أو  مكتوبة،  السجالت  هذه  تكون  أن  ويمكن 
بدون  أي   ،)4a BDSG إذن)§  دون  الشخصية  البيانات  هذه  المرء  استخدم  وإذا  صوتية  
إذن من الشخص المتضرر، فإنه يعاقب)§§ BDSG 44 ,43(  وليس على الشخص المتضرر 
أن يتسامح مع إستخدام بياناته دون إذن، ولكن يمكنه، من بين خيارات أخرى، أن يطلب 

المخزنة بشكل غير قانوني  البيانات  حذف 

البيانات الشخصية – مواد خام المستقبل؟

اإلنترنت  زيارة على شبكة  أن كل  التأكيد مرارًا وتكرارًا على  المهم  عالوة على ذلك، من 
تترك وراءها آثارا  وال توصف »البيانات الشخصية« بأنها مواد خام المستقبل دون سبب  
أن  يمكن  الشخصية  بياناتك  ”فان  يخفيه  ما  لديه  ليس   « أن  يعتقد  المرء  كان  لو  حتى 
المربحة مع  التجارة  األمثلة على ذلك  ثالث  ومن  بالنسبة لطرف  عالية  لها قيمة  تكون 
سرقة  ذلك  على  ومثال  البيانات   استخدام  إساءة  أو  والمعلومات  الشخصية  البيانات 
الهوية  وفي أحسن األحول يمكن أن تكون عرضة لدفع مقابل ما طلبه شخص آخر، وفي 
اإلعداد  يعد  الحكومية  ولهذا  المراقبة  أن تخضع ظلمًا، إلجراءات  يمكن  األحوال،  أسوء 

 )202c StGB §( للتجسس أو أخذ البيانات تمثل قضية جنائية

شبكة  إتصاالت  حماية  أهمية  إلى  أخرى  مرة  اإلشارة  الضروري  من  السياق،  هذا  وفي 
أو  كالضيوف   - ثالث  طرف  قام  إذا  تلقائًيا  مسؤواًل  المرء  يعد  لم  لو  حتى  فاي،  الواي 

األصدقاء - بتنزيل الموسيقى أو األفالم أو األلعاب  ويمكن اإلستعانة بالرابط التالي:

 www klicksafe de/themen/rechtsfragen-im-netz   and   www irights info
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القانون الجنائي لإلنترنت وقانون حماية الشباب   2.8

اإلنترنت.  شبكة  على  المعلومات  من  ثروة  على  العثور  الحاضر  الوقت  في  الممكن  من 
ويعتبر  الحقائق.  ومناقشة  الرأي  عن  التعبير  بين  التمييز  دائما  الممكن  من  ليس  أنه  غير 
حدود.  الحق  لهذا  ولكن   .)Art. 5 Abs. 1 GG( عالية  قيمة  ذا  أمر  التعبير  حرية  الدستور 
وعلى المرء أن ينظر في العاقة المتبادلة بين حماية الشرف والحق الدستوري في حرية 
التعبير. فنشر الكراهية أو الترويج للعنف على شبكة اإلنترنت ال ينتهك المصلحة العامة 

.)StGB 130 فحسب، بل ينتهك حقوق الفرد أيضًا، ويمثل بالتالي جريمة جنائية )§ 

»الحياة  فقوانين  لإلنترنت،  استثنائية  تشريعات  توجد  ال  وعموما: 
نقاط  في  هذا  المشرع  وضح  وقد  أيضا.  هنا  تطبق  الحقيقية« 

مختلقة من التشريعات ذات العاقة. 

ففي قانون )§ 184d StGB( على سبيل المثال كتب، أن الشخص » الذي يوزع مواد إباحية 
 to  184  §§( للقانون  وفقا  يعاقب  الهاتف«،  خدمات  أو  الرقمية  الوسائط  أو  الراديو  عبر 

.)184c StGB



الشباب قانون حماية 

حماية  ومعاهدة  الشباب  حماية  قانون  التشريعية  الهيئة  وضعت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
على  اإلباحي  والمحتوى  العنف  صور  من  والمراهقين  األطفال  لحماية  الشباب  وسائط 
االجتماعية،  الشبكات  عبر  وتكرارًا  مرارًا  متسلسلة  رسائل  إرسال  ويتم  اإلنترنت   شبكة 
أصدقاء  إلى  الرسالة  هذه  يرسل  لم  إذا  عليه  تقع  سوف  كارثة  أن  المتلقي  يهدد  مما 

ومعارف  ويمكن اعتبار إرسال هذه الرسائل عقابًا يقع عليه قسريا 

قانون حقوق الطبع والنشر   3.8

األصلي  أو  الفني  بالشكل  العلمي  أو  الفني  العمل  والنشر  الطبع  حقوق  قانون  يحمي 
مستقلة  بصورة  العمل  خلق  من  والنشر  الطبع  حقوق  حماية  قانون  ويمتد  التعبير  من 
عن التسجيل  ويمكن أن يتعلق هذا بأعمال مثل الصور والنصوص أو الموسيقى وبيانات 
»االستخدام  لـ  والنشر  الطبع  بحقوق  المحمية  المواد  بنسخ  للمرء  ويسمح  األفالم  
النسخ  الطبع والنشر، وال يخدم  تدابير أخرى لحقوق  يتعارض مع أي  الخاص«، بشرط أال 
أي »دافع للربح«  كما يجب أن يكون العمل - كفيديو الموسيقي - قد تم إنتاجه ونشره 

قانوني  بشكل 

والتنزيات التحميات 

إذا تم تقديم مثل هذه األعمال مجانا على شبكة اإلنترنت، فعلى المرء، كمستخدم، أن 
يضمن وجود حقوق طبع ونشر مجانية بصورة »آلية«  فعند تحميل ملفات الموسيقى، 
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المعنية     األداء  حقوق  منظمة  في  يستفسر  أن  للمرء  ينبغي  الشك،  حاالت  وفي 
العامة  العالقات  مكاتب  من  قائمة  على  للحصول  ويكيبيديا  [انظر  ألمانيا  في   GEMA
https://en wikipedia org/wiki/List_of_copyright_col- العالم: أنحاء  جميع   في 
غير  قاعدة  تمثل  والتي  مجانًا  تقدم  التي  لألفالم  البث  خدمات    lection_societies
تلفزيوني على YouTube، فأنت  قانونية  فإذا قمت، مثاًل، بتحميل مقطع من مسلسل 
 ff  106 §§( مخالف لقانون حقوق الطبع والنشر وربما تكون مذنبًا جنائيًا  وفقا للقانون
StGB(  فهذا القانون األكثر تطبيقا إذا كانت حماية النسخ على DVD أو غير ذلك مررت 

  )95a StGB §§(

الشخصية الحقوق 

شخصية  حقوق  الفن«  مجال  في  المؤلف  حقوق  »قانون  يحمي  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
في  الدستوري  الحق  شخص  ولكل  به   خاصة  صورة  في  الشخص  حق  مثل  أيضًا،  معينة 
الصور ونشرها علنًا   توزيع هذه  الموافقة على تصويره وكيفية  أو عدم  الموافقة  تقرير 
فعلي سبيل المثال: ال يمكن نشر صور تم التقاطها في فعالية ديسكو على اإلنترنت إال 
بموافقة أصحابها  وذلك من أجل حماية الحياة الخاصة؛ وإذا التقط شخص صور لشخص 
الذي  للشخص  الشخصي  المجال  انتهك  قد  فيكون  ونشرها،  إذن  غير  البيت من  آخر في 

  )201a StGB §( تم تصويره، وأصبح بذلك مذنبا وفقا للقانون

روابط مفيدة فيما يتعلق بحقوق النسخ 

يمكن العثور على أهم المعلومات الخاصة بحقول النسخ في ألمانيا ألولياء األمور على 
اإلنترنت: صفحات 

www internet-abc de under  www t1p de/8bd7 

اإلنجليزية للنسخة  أضيفت  مراجع 

For the UK the following pages are very informative: www copyrightser-
vice co uk/copyright/copyright www copyrightservice co uk/copyright/

 copyright_myths

www copyright gov/help/faq :المتحدة للواليات 

وقد ال تكون المواد المحمية في بلد محمية في بالد أخرى وفقا لالتفاقيات الدولية  

www copyright gov/circs/circ38a pdf أنظر

موسوعة حقائق األطفال بسطت الشروح لألطفال:

kids kiddle co/ Copyright



اإلنترنت الشراء والمسؤولية على  اتفاقيات    4.8

أو  أخرى،  وأشياء  مالبس  اشتروا  أو  الموسيقى،  بيانات  بتنزيل  المراهقين  معظم  قام 
أو  شراء  إتفاق  إتمام  مدى  جدا  قليلون  إال  يعي  ولن  اإلنترنت   على  مزاد  في  شاركوا 

كيفية ظهورها  فنقرة بسيطة على الفأرة، كما سبقت اإلشارة، كفيلة بعمل ذلك  

السابعة والسابعة عشرة مؤهلين لعمل ذلك ولكن  بين  واألطفال 
عند  أرادوا  هم  وإذا   .)BGB  106  §( للقانون  وفقا  محدودة  بصورة 

اتفاقية شراء، يتطلب منهم أخذ إذان أولياء أمورهم. 

ولكن إذا كان الطفل القاصر يشتري شيئا بمصروف جيبه ) كما في فقرة مصروف الجيب 
، القانون § BGB 110(، فإن العقد يكون صالحا منذ البداية، ألنه ينظر لتخصيص مصروف 

الجيب على أنه موافقة ضمنية من الوالدين  

وإذا أبرم مراهق مثل هذا العقد على شبكة اإلنترنت، تنطبق علية أحكام خاصة لحماية 
المستهلك كما في القانون )§§ c ff  BGB 312(  ووفقا للشروط المحددة في القانون، 
يمكن للمرء أن ينفصل عن عملية شراء عن طريق ممارسة حق اإللغاء  وال يلزم أي سبب 

لذلك 

§§ 312 c ff  BGB
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وإذا رغب مراهق في أن يصبح بائعا، فإنه يحتاج إلى موافقة والديه  كما تلزم الموافقة 
يتعين  ذلك،  عن  النظر  وبصرف  التجارية   لألغراض  رئيسية  لصفحة  المراهق  إنشاء  على 
مراعاة مخاطر المسؤولية الواردة في قانون الخدمات عن بعد  وبالتالي، يصبح المراهق 
وعن  نفسه  عن  مسؤول  بذلك  ويكون  خدمات«  »مقدم  الرئيسية  للصفحة  كمشغل 
إذا  أو  الرئيسية  الصفحة  على  التعليق  كانت هناك وظيفة  وإذا  أيضًا   األجنبي  المحتوى 

الثالث   كانت المحتويات مرتبطة، فالمراهق مسؤول أيضا عن محتوى الطرف 

وبالمقابل، يتطلب الحذر أيضا إذا قام بتصريحات أو تعليقات على الشبكات االجتماعية، 
  ،)7  §( بعد  الخدمات عن  قانون  السجالت  ألنه من خالل  أو  اإلنترنت،  منتديات  على  أو 
البيانات  حماية  قانون  تطبيق  مع  والمدنية،  الجنائية  كتلك  العامة،  القوانين  تطبق 
ال  القانوني،  بالمحتوى  معرفة  السجل  مشغل  لدى  يكن  لم  وإذا  والدستور   الفيدرالية 
يكون مسؤوال عن ذلك، ومن ثم تبقى المسؤولية على المراهق الذي قدم التصريحات 

ذات العالقة  



للواتساب  األمور،  ألولياء  القانونية  االلتزامات    5.8
مثا

وواجبات  توجيهات   2017 مايو   15 في  هيرسفيلد  باد  في  المحلية  المحكمة  صاغت 
الذكي  الهاتف  بإستخدام  القانونية  السن  إذا هم سمحوا ألطفالهم دون  األمور،  أولياء 
»واجبًا  أداء  األمور  أولياء  على  يتعين  وبالتالي،    www t1p de/bkqxانظر واتساب  أو 
استخدام  في  الخطر  وتجنب  والتحكم،  الوالدي  اإلشراف  توفير  في  يتمثل  أساسيًا 
الوسائط الرقمية »الذكية« )الهواتف الذكية، واألجهزة اللوحية، والتطبيقات، وخدمات 

الماسنجر(، فضاًل عن اإلتفاقات الواضحة الستخدام الوسائط الرقمية داخل األسرة

وال سيما المصاغة في القرار التالي: 

»الذكية« . 1 الرقمية  باألجهزة  القاصرين  أطفالهم  األمور  أولياء  زود  إذا   
باإلشراف  ملزمين  فإنهم  المستمر،  الشخصي  لإلستخدام  الذكي(  )كالهاتف 

المائم على إستخدام هذا الجهاز حتى نضج الطفل.

 إذا لم يكن لدى أولياء األمور أنفسهم معرفة كافية بالتكنولوجيا »الذكية« . 2
وعالم الوسائط الرقمية، فعليهم اكتساب المعرفة الازمة بصورة مباشرة 

ومستمرة من أجل أداء واجب اإلشراف والمراقبة على النحو المناسب.

 ال توجد أسباب معقولة لترك الهاتف الذكي مع طفل في وقت النوم.. 3

 من الضروري صياغة اتفاق بين الوالدين والطفل بشأن إستخدام الوسائط . 4
أو  الوالدين،  أحد  جانب  أو من  الطفل  جانب  إستخدامها من  إساءة  حالة  في 

في حالة التعرض لخطر إدمانها.

للمواصفات . 5 وفقا  الواتسآب،  على  الماسنجر  خدمة  يستخدم  شخص  أي   
بيانات  شكل  في  مستمرة  بصورة  البيانات  بنقل  يقوم  فهو  للخدمة،  الفنية 
واضحة لجميع جهات اإلتصال التي تم إدخالها في دفتر عناوين الهاتف الذكي 

الخاص بهم إلى الشركة المسؤولة.

دون . 6 للبيانات  المستمر  بالنقل  الواتساب  بإستخدامه  يسمح  شخص  أي   
الحصول على إذن، فهو يرتكب جريمة يعاقب عليها في حق األخرين، ويتعرض 

)www t1p de/dma0(انظر لخطر اإلنذار مع الغرامة. )ماحظة: 
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 إذا استخدم األطفال أو المراهقون تحت عمر الثامنة عشرة خدمات ماسنجر . 7
الطفل عن األخطار  إخبار  رعاية واجب  أولياء األمور كمقدمي  واتساب، على 
لمصلحة  الضرورية  االحتياطات  وأخذ  الخدمة  هذه  بإستخدام  العاقة  ذات 

الطفل. 

وفي الحالة محل التفاوض، ألحقت المبادئ اإلرشادية بظروف خاصة، يجب اثباتها أمام 
مثل:  المحكمة، 

 تلزم أم الطفل بعقد إتفاق مكتوب مع طفلها إلستخدام الوسائط    1

المخزنة   2 األشخاص  جميع  من  مكتوب  إذن  على  الحصول  الطفل  أم  من  يتطلب   
بياناتهم بهاتف الطفل الذكي، كرقم الهاتف واالسم – )بأي شكل االسم األول أو 
منتظمة  بصورة  الهاتف  من  البيانات  هذه  وتنتقل  االسم(-  اختصار  أو  العائلة  اسم 
كاليفورنيا  في  الواتساب  لمشغل  كالواتساب  المستخدم،  التطبيق  وبوسائل 
وتحت  المشغل  جانب  من  مختلفة  أغراض  في  تستخدم  أن  يمكن  حيث  بأمريكا، 

لالستخدام   الخاصة  شروطه 

 يتطلب من أم الطفل مرة في الشهر على األقل، مناقشة طفلها حول استخدام   3
الذكي  الهاتف  تفتش  أن  أيضا  وعليها  عليه،  يخزنها  التي  والبيانات  الذكي  الهاتف 
بنفسها بما عليه من بيانات  وفيما يتعلق باألشخاص الجدد المضافين إلى البيانات 

  2 على الهاتف الذكي، على األم أن تواصل دون تأخير وفقا لمتطلبات الفقرة 



فيما   4  2 للفقرة  وفقا  مكتوبة  اتفاقية  وجود  إثبات  الطفل  أم  تستطع  لم  وإذا   
تحذف  أن  عليها  الذكي،  طفلها  هاتف  بيانات  في  المدرجين  باألشخاص  يتعلق 
تطبيق الواتساب مؤقتا من هاتف طفلها الذكي حتى توفر إثبات لجميع األشخاص 

بياناتهم   الموجودة 

 ويطلب من أم الطفل بصورة فورية أخذ هاتف طفلها الذكي قبل النوم وتوفر له   5
منبه ليس على شبكة اإلنترنت   

البيانات  حماية  ضمان  في  األمور  أولياء  واجب  حجم  شديد  بوضوح  القانون  ويبين 
سلوك  بسبب  للخطر  تعريضها  وعدم  وخصوصيتهم،  المعنيين  غير  لألشخاص  الشخصية 
الطفل الجاهل أو الطائش في استخدام الهاتف الذكي   هذا، ويعتبر فقدان الخصوصية 
اللوحية    واألجهزة  الذكية  الهواتف  تطبيقات  استخدام  في  خطر  أكبر  تدريجيًا،  المتزايد 

التطبيقات    الذكية وللعديد من  الهواتف  التجسس« في  ولهذا يستخدم »جهاز منع 
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Important note
This book contains links to external websites of third parties over which we 
have no control. Therefore InterActions )English publisher( and diagnose:-
media )original German publisher( are also not liable for this content. The 
provider or operator of the pages is always responsible for the content of the 
linked pages. The online links and suggested literature are given purely as 
indications for specific supportive material or further reading that is available 
related to the subject matter of the book and are not intended as endorsement 
of all the contents and pages of the book or website.  

The information and advice in this guide were processed with great care by 
the authors and editors and were confirmed with media experts and educators. 
However, all readers have to decide for themselves to what extent they want to 
apply the suggestions in this book. In the case of health matters needing medi-
cal attention, they should not be taken as a substitute for seeking professional 
help. In this context, a warranty, liability or other legal responsibility of the 
authors or publishers for the content of this guide is precluded

Note to the English translation and references
The numbered references throughout the text and listed in the back of the book 
are mostly referring to German documents and studies, with a few exceptions. 
As these were the basis for various findings noted in the write up, they have 
been left in their original form, with English translations of titles put in brack-
ets. On the other hand, for the Suggested Reading pages it seemed appropriate 
to find English titles on similar subjects as substitutes for the German books 
given in the original. This also applied to online sites referred to within the 
chapter texts, given as links for advice and further information. The readings 
and links may not be exact matches, and anyone wishing to see the originals 
please go to the website of the German publisher, www.diagnose-media.org, 
where copies of the German book may be ordered and where you can also find 
an online chapter by chapter edition.
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