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يشيد االنسان في العصر الرقمي تحول نوعي وغير مسبوق في تاريخ البشرية ،وىذا التحول
يمثل ثورة أكبر وأشمل وأعظم من كل الثورات التي مرت عمى االنسان منذ وجوده عمى سطح
المعمورة ،حيث التحول من اإلنسان الحقيقي إلى اإلنسان اإلفتراضي ،واالنسان االفتراضي ىو
أشبو ما يكون بالبرنامج االلكتروني ،ألنو يمارس حياتو بطريقة رقمية ،أي يأكل ويشرب،
ويحب ويكره ،ويتحدث ويشعر ،ويصالح ويخاصم ،ويقاطع ويتواصل ،بطريقة رقمية ،ويعيش في

مجتمع رقمي يشمل العالم كمو بصوره وأشكالو االفتراضية.
وىو عالم خيالي يسافر فيو اإلنسان وىو جالس في بيتو ،فيو غير مضطر لمذىاب لمكان
ألنو موجود في كل مكان ،ويمكنو الوصول إلى أي مكان ،وىو عالم مواز لمعالم الحقيقي،
يسمى العالم اإلفتراضي أو المجتمع اإلفتراضي .ليس ىذا فحسب بل ىو عالم يحاصر اإلنسان
في كل مكان وفي جميع األوقات ،حيث ألغى حدود الزمان والمكان ،وأصبح فيو اإلنسان عرضة
لمضامين ما يشاىده ويسمعو أو يقرأه أو يعايشو يوميا في ىذا المجتمع.
ومصطمح المجتمع اإلفتراضي تعود جذوره إلى حقبة الستينات من القرن الماضي ،بيد أن أول
من صاغ مصطمح المجتمع اإلفتراضي عام 1993م ىو الكاتب األمريكي " ىارولد يراينغولد،
وىو مجتمع بدأ عمى شكل شبكات حواسيب مخصصة لمتعميم ،ثم تطور تدريجيا ليتضمن
محادثات بين أفراد متباعدين مكانيا ،ثم زاد عدد المشاركين في ىذه المحادثات من مختمف دول
العالم ،وأصبحوا يتبادلون األفكار والمعمومات والمشاعر ،وىو مجتمع موجود في كل مكان من

العالم ال يحده زمان أو مكان ،ويرتاده الكبار كما يرتاده األبناء من مختمف األعمار ،ومن ثم
ظيرت شخصيا ت إنسانية جديدة ذات طابع جديد "حقيقي-وىمي" في جو إجتماعي تفاعمي،
حيث بدأت تتكون في ىذا المجتمع قيم جديدة يحمميا أعضاء ىذا المجتمع تختمف عن تمك
القيم الموجودة في المجتمع الحقيقي ،وىي تحمل خميط من ثقافات العالم(عزيز.)2014،
إن مستقبل اإلنسان عمى سطح المعمورة سيشيد تغيرات جوىرية في أنماطو الحياتية ،حيث
تتغير المين واألعمال والممارسات اليومية واألصدقاء ،وسيتحدث االنسان االفتراضي في
المستقبل من باب الطرفة أن اإلنسان في الزمن الماضي وىو يعني زمننا الحالي ،كان يصحو
مبك ار ليذىب إلى عممو ،وكان يركب سيارتو أو وسيمة مواصالت لمذىاب لمعمل أو التسوق أو
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غيره ،وكان يذىب إلى النادي ليمتقي بأصدقائو ،وغيره من الممارسات المادية ،كل ذلك من
باب التندر ألن المجتمع اإلفتراضي سيجعل األحفاد يعممون من بيوتيم ،ومكتبيم الخاص ىو
الحاسوب(عزيز ، )2014،وسيتقابمون مع أصدقائيم في أي وقت يريدون وىم في بيوتيم ،بل
وسوف تختفي المتاجر والمطاعم ،ليحل محميا متاجر ومطاعم إفتراضية ،موجودة في الفضاء
اإللكتروني ،ووكذلك المدارس والجامعات ،ليحل محميا مجتمع التعمم االفتراضي.

كما أن االنسان في المجتمع االفتراضي يمكن أن نطمق عميو االنسان االفتراضي ،وىو إنسان
غير معروف اليوية ،وال يتحمل مسئولية الخروج عن المالوف االجتماعي واحتمالية االختالف
الثقافي ،بل والخروج عن روتين حياتو التقميدية ،فاالنسان االفتراضي يمكنو التخمي عن
خصائص االنسان الحقيقي التي كانت مالزمو لو في الواقع ،فيستطيع أن يظير كبطل أو كعالم
أو كفنان أو حتى كمنحرف ،فيو قادر عمى أن يدخل المجتمع االفتراضي متحمال من القيود
الثقافية ،ومن طبيعة الدور الذي حدده لو المجتمع الواقعي ،فاالنسان االفتراضي في كل مرة
يمكن أن يولد من جديد بشخصية جديدة وىو ما ال يستطيعو في الواقع.
وقد أتاح المجتمع اإلفتراضي بالضرورة تعمم إفتراضي وىو شكل من أشكال التعمم عن بعد،
وىو يستند إلى التقنيات الحديثة من حواسيب وشبكات إنترنت ووسائط متعددة ،ومحركات بحث
ومكتبات الكترونية ،ومدارس وجامعات إفتراضية ،وىو في النياية مجتمع تعمم إفتراضي ،ويتميز
التعمم ا الفتراضي باجتياز حاجزي الزمان والمكان ،وسرعة الوصول إلى المعمومات بطرق

متنوعة وبال حدود لممعرفة ،وقد وفر المجتمع اإلفتراضي عن طريق شبكات اإلنترنت برامج
متنوعة تتضمن معمومات ومعارف في شتى مجاالت المعرفة بعضيا مجاني وبعضيا بمقابل
مادي ،وأصبح في مقدور األفراد صغا ار كانو أو كبا ار الدخول ليذا المجتمع االفتراضي ،واختيار
ما يريدونو من تخصص ومن محاضرات أو برامج تدريبية أو غيره من أنشطة التعمم بالصوت
والصورة (زيدان.)2010 ،
وتتعدد فوائد المجتمع االفتراضي ،فيمكن أن يتحول إلى مجتمع تعمم إفتراضي يتضمن
المدرسة االفتراضية وىي مدرسة ليس ليا مكان محدد ويدرس بيا األبناء من منازليم بشكل
تفاعمي عبر شبكة االنترنت ،وىي تعقد االمتحانات وتمنح الشيادات ،ويتضمن المكتبة
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االفتراضية وىي مكتب ة تتضمن معمومات رقمية يمكن الوصول إلييا في أي وقت وفي أي مكان
وىي تتيح المعمومات عن بعد ،ويستطيع األبناء التجول في مكتبات العالم بكل يسر وىم في
بيوتيم ،وتييئ ىذه المكتبات فرص متنوعة لمتعمم والبحث دون عناء السفر ،وتسيم في
استثمار الوقت والجيد معا.
كما يتضمن المجتمع اإلفتراضي الجامعات االفتراضية وىي تيدف إلى تأمين مستويات ذات

جودة عالية من التعميم الجامعي لألبناء في أماكن إقامتيم ،من خالل إنشاء بيئة الكترونية
تعميمية تعممية متكاممة ،كما يتيح المجتمع اإلفتراضي فرص متنوعة لمتدريب والنمو الميني
والترويح والتواصل والتسوق والعمل ،فضال عن الخدمات التي تقدم لذوي الحاجات الخاصة،
األمر الذي يؤكد أن المجتمع اإلفتراضي بأدواتو المتمثمة في التويتر والشات واليوتيوب والفيس
بوك والبريد االلكتروني أحدث ثورة اجتماعية وتعميمية وثقافية.
وبالرغم من الفوائد المتنوعة التي تعود عمى األبناء من المجتمع اإلفتراضي ،إال أن مخاطره
متعددة ومتنوعة تتمثل في اإلدمان واالغتراب والعزلة اإلجتماعية وضياع اليوية ،واألضرار
النفسية واألخالقية والجسمية والفكرية ،فيو مجتمع غير مب أر من أمراض العصر ،ففيو اإلباحية
والمخدرات الرقمية والموسيقية ،وفيو التنمر والعنف وفيو السرقات وفيو ضياع الوقت ،ويستخدم
لتحقيق من افع خاصة فردية أو مجتمعية وقد تكون ىذه المنافع عمى حساب القيم والمبادئ في
المجتمع الحقيقي ،وقد تصل مخاطر المجتمع اإلفتراضي إلى ذروتيا بتشجيع األبناء عمى

اإلنتحار ،األمر الذي يتطمب تناول ىذه المخاطر بشكل نقدي يشرح ويفند ىذه المخاطر عمى
األبناء في المجتمع ،ومدى تأثيرىا عمى مستقبل حياتيم ،والتوعية بيذه المخاطر والعمل عمى
إيجاد طرق عممية لموقاية منيا واالستفادة من مميزات وفوائد المجتمع اإلفتراضي.
حيث تشير الدراسات إلى أن كثير من األبناء يعانون من إدمان اإلنترنت والعيش في المجتمع
االفتراضي ،وىذا اإلدمان يتمثل في االستخدام المرضي لإلنترنت ،وىو إستخدام غير متوازن
يؤدي إلى إضطراب في سموك األبناء ،ويجعميم يتعودون عمى العيش في ىذا العالم اإلفتراضي
لساعات كثيرة ،فيتجاوز األبناء الساعات التي حددوىا ألنفسيم جب ار ،ويواصمون الجموس أمام
األجيزة بال قدرة عمى التحكم في أنفسيم ،حيث يسافرون ويتصفحون ويشاىدون ويتفاعمون مع
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اآلخرين في عالم إفتراضي مفتوح ،لدرجة نسيانيم واجباتيم األساسية وأمور حياتيم العادية،
وىي حالة تؤدي إلى االنسحاب وتفضيميم اإلنعزال عن الواقع الحقيقي ،مما يفقدىم السيطرة
عمى الوقت وشعورىم بالتوتر والقمق إذا وجد عائق لإلتصال باالنترنت (.)walters,1996
ونظ ار لوقوع األبناء فريسة لمغريات المجتمع اإلفتراضي بما يتضمنو من تفاعل مع اآلخرين
بالصوت والصورة ،وكذلك تجوليم في المنتديات والمقاىي اإلفتراضية ،حيث يقيمون عالقات

إفتراضية مع آخرين من مختمف دول العالم ،عمى إختالف ثقافاتيم وأديانيم ولغاتيم ،ويصبح
التواصل اإلفتراضي بديال عن التواصل الحقيقي بين أفراد األسرة والمجتمع المحيط بيم ،كل ذلك
يخمق لدى األبناء إتجاه نحو العزلة اإلجتماعية يتزايد يوما بعد يوم عند األبناء ،وشيئا فشيئا
يتعود األبناء عمى العزلة بل ويفضمون الحياة مع أنفسيم  ،وىو ما قد يؤدي إلى مشكالت
نفسية تتمثل في التوتر والقمق واإلحساس بالغربة ،وىو ما ينعكس سمبا عمى أفراد األسرة،
ويظير في صورة التفكك األسري أوضعف التواصل بين أعضاء األسرة الواحدة.
كما يأتي من سمبيات المجتمع اإلفتراضي أنو بات وسيمة لمييمنة والسيطرة من خالل اعادة
تشكيل ىويات جديدة لألفراد وتعويدىم عمى عادات جديدة ،وامتثاليم ألنماط تفكير جديدة وقيم
جديدة ىي قيم إفتراضية يعايشيا اإلنسان بين الحقيقة والخيال ولكنو يتأثر بيا ،ويبدأ اإلنسان
تقمص شخصية إفتراضية يرسميا لنفسو ،بحيث تحمل ىذه الشخصية ىوية جديدة إفتراضية،
وىي مزيج من ىوية الشخص وىويات أخرى دخيمة يمزجيا اإلنسان معا ليظير بيوية جديدة

وشخصية جديدة ىي شخصية إفتراضية.
ويرتبط بيذه اليوية الجديدة التواصل بين أعضاء المجتمع اإلفتراضي ،وخاصة التواصل
المكتوب عمى وسائل التواصل اإلجتماعي ،حيث يستخدم األبناء لغة مكتوبة خميط من المغة
العربية والمغة الالتينية ،مما يمثل خط ار واضحا عمى المغة العربية ،حيث بدأت تنتشر ظاىرة
"العربيزي" وىي كتابة الصوت المنطوق بالمغة العربية بحروف التينية ،وىي ظاىرة فريدة
يتداوليا ويمارسيا األبناء في المجتمع اإلفتراضي ،األمر الذي ينذر باختفاء المغة العربية
تدريجيا في المجتمع االفتراضي ،وىو ما ينعكس سمبيا عمى اليوية الثقافية لدى األبناء الذين
يمارسون ىذه الظاىرة والتي تسمى "العربيزي" ،ويتبع ىذه الظاىرة عدم إتقان المغة العربية
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كتابة وتحدثا ،وضعف واضح في اإلمالء والتعبير ،وىي ظاىرة تشير إلى نوع من ىروب األبناء
من المغة العربية ،وىي مؤشر عمى ضعف اإلنتماء وضياع اليوية(وسار.)2017،
ومن مخاطر المجتمع اإلفتراضي عمى األبناء اإلنفصال بين الذات الحقيقية والذات اإلفتراضية،
حيث يتيح المجتمع اإلفتراضي تضخم الذات الوىمي ،لما يمقاه األبناء من دعم مستمر من
األصحاب واألصدقاء المشتركين معيم في المواقع التي يرتادونيا ،باالعجاب أو التعميق عمى

أفكارىم وصورىم الشخصية ومشاركاتيم أيا كانت ،مما يسيم في التحول من تضخيم الذات إلى
النرجسية التي يصحبيا المزيد من الرغبة في استعراض حياتيم الشخصية لنيل مزيد من
اإلعجاب والدعم النفسي الوىمي ،وقد يكون ذلك مخالف لمواقع الذي يعيشو اإلبناء ،وىو ما
يتسبب في بعض اإلضطرابات النفسية الالشعورية مما يشكل عائقا في عمميات التواصل
الفعمي لألبناء في المجتمع الحقيقي (دىيمي.)2014،
ويمجأ بعض األبناء في المجتمع اإلفتراضي إلى ما يسمى بالمخدرات الرقمية وىي مقاطع
نغمات يتم سماعيا عبر سماعات بكل األذنين ،ويتم بث ترددات معينة في األذن اليمنى
وترددات أقل في األذن اليسرى ،ويقوم الدماغ بدمج اإلشارتين مما ينتج عنو اإلحساس بصوت
ثالث ،حيث يقوم اإلبن بالجموس في غرفتو ويطفئ األضواء ويضع السماعات ويغمض عينيو،
وتؤثر ىذه المخدرات الرقمية عمى الذبذبا ت الطبيعية لمدماغ ،لتدخل المستمع في حالة من
اإلسترخاء ،من خالل النغمات التي تبث عبر السماعات بدرجتين مختمفتين من الترددات ،ويتم

تحديد الجرعة من خالل الفارق في الترددات ،وكمما كان الفارق أكبر تكون الجرعة أكبر.
كما يسمح المجتمع اإلفتراضي لألفكار والمعتقدات المتطرفة سواء كانت دينية أو سياسية أو
عنصرية بالدخول إلى الشبكة العنكبوتية ،وىي أفكار ىدامة وتقدم عبر الفضاء اإلفتراضي
بصور متعددة وبطرق ماكرة يمكن أن تخدع األبناء لقمة خبرتيم ونقص نضجيم من ناحية،
ولعدم متابعتيم من اآلباء من ناحية أخرى ،ويتم الترويج ليذه األفكار والمعتقدات عبر بعض
المواقع التي يرتادىا األبناء ،وىو ما يؤدي إلى الوقوع في براثن ىذه األفكار المتطرفة دينية
كانت أو سياسية أو عنصرية ،وربما يتفاعل األبناء مع ىذه األفكار فتصبح جزء من مكونيم
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الفكري بحيث توجو سموكيم الذي يتحول مع الوقت إلى سموك معادي لممجتمع ،األمر الذي
يمثل خطورة عمى األبناء وأسرىم والمجتمع الذي يعيشون فيو.
كما يتضمن المجتمع اإلفتراضي صور وأفالم إباحية متاحة عبر مواقع معروفة في الفضاء
االلكتروني ،وتصرف عمييا أموال طائمة لنشرىا وترويجيا بين الشباب ،وتشير الدراسات إلى أن
نسبة متوسطة من األبناء يرتادون المواقع اإلباحية وىو مؤشر خطير كونو يعد سيفا مسمطا

عمى رقاب األبناء ،بما يجعميم عرضة لإلنحراف واإلبتعاد عن القيم والفضائل التي تمثل جزءا
من ىوية المجتمع الحقيقي ،فضال عن قضاء األبناء ساعات طويمة في غرف الدردشة
والمراسالت العاطفية وتكوين الصداقات ،األمر الذي يطرح قضية األمن الفكري واألخالقي لألبناء
في المجتمع اإلفتراضي ،وكيفية إتخاذ التدابير واألساليب التربوية المناسبة لحماية األبناء
فكريا وأخالقيا من مخاطر المجتمع اإلفتراضي (عبد الرازق.)2015،
وىناك مخاطر صحية يتعرض ليا األبناء في المجتمع اإلفتراضي ،فالدخول إلى المواقع
اإلباحية ومشاىدتيم ليا يؤدي إلى اإلثارة والشعور بالكبت ويقود إلى اإلنحرافات اإلجتماعية،
كما أن إستخدام األبناء ألجيزة الحاسوب أو الموبايل أو التابمت لوقت طويل من اليوم يصيبيم
باجياد وتوتر عضالت العين ،وضعف التركيز والقمق النفسي ،ومع قضاء ساعات طويمة يوميا
والجموس غير الصحي يصاب األبناء بضغط في العمود الفقري وىو ما يشعرىم بآالم في الرقبة
وأسفل الظير ،فضال عن آالم المفاصل واألرق واإلجياد ،ليس ىذا فحسب بل تؤدي العزلة التي

يفرضيا الفضاء االلكتروني عمى األبناء إلى عديد من األمراض الصحية سواء كانت نفسية
أواجتماعية أو عضوية تتمثل في اآلالم والقمق والتوتر ونقص ميارات التواصل في المجتمع
الحقيقي.
ويأتي من بين مخاطر المجتمع االفتراضي عمى األبناء ،تنامي ظاىرة اإلرىاب االلكتروني،
حيث اليجوم عمى الحسابات االلكترونية والمواقع االلكترونية واألنظمة المعموماتية ،وىي
ىجمات تيدد حسابات ومواقع األبناء عمى االنترنت ،وتصبح عرضة لمتسريب بل وعرضة
لمتالعب والتيديد بما في ىذه المواقع من صور ومعمومات وأسرار شخصية ،وقد يصل األمر
إلى تشويو ومطاردة األبناء ،ونشر خصوصياتيم لمعامة في المجتمع اإلفتراضي ،األمر الذي
- 63 -

مخاطر المجتمع االفتراضي على األبناء  :دراسة نقدية.

يتطمب معرفة األبناء لكيفية تأمين معموماتيم ،وأن يكونوا عمى وعي وخبرة تقنية تؤىميم
لممحافظة عمى حساباتيم ومواقعيم من ىجمات المتطفمين.
وقد تقود ظاىرة اإلرىاب اإللكتروني إلى ظاىرة أخرى أشد خطورة عمى األبناء وىي
التنمر اإللكتروني ،حيث جمب -العصر الرقمي وما تضمنو من التطور التقني -تيديدات غير
متوقعة لألبناء ،وظير التنمر االلكتروني في المجتمع اإلفتراضي ،وىو عبارة عن مضايقات

وتحرشات عن بعد باستخدام وسائل االتصال االلكتروني من طرف (متنمر) يعمل عمى خمق جو
نفسي لدى الضحية يتسم بالتيديد والتوتر والقمق( .)Buffy & Dianne, 2009ويتصف
التنمر االلكتروني بأنو يحدث في أي وقت وىو غير محدد بالتواجد في الشارع أو المدرسة أو
الذىاب إلييا.
ويستطيع المتنمر أن يالحق الضحية في أي وقت ،فضال عن إنخفاض مستوى المسئولية
والمحاسبة لممتنمر االلكتروني ،عما ىو عميو الحال في التنمر التقميدي ،كما أنو ال توجد
سياسة أو قانون واضح لمحد من التنمر االلكتروني ،ويؤدي التنمر االلكتروني إلى أضرار
متنوعة تتشابو كثي ار مع أض ارر التنمر التقميدي ،فيعاني األبناء الذين يقعون ضحايا التنمر
االلكتروني من ضعف التواصل ،والخوف واالنسحاب ،وتدني المستوى التحصيمي ،واالضطراب
االنفعالي وضعف الثقة في الذات ،وغيره من المشكالت النفسية واالجتماعية والعضوية التي
يتعرض ليا األبناء الذين يقعون في براثن ضحية التنمر االلكتروني.

وتشير دراسة (يوسف - )2018،التي تناولت التنمر اإللكتروني وعالقتو بادمان
مواقع التواصل اإلجتماعي -إلى أن  %88من اإلناث عينة الدراسة تعرضن لمتنمر اإللكتروني،
وتوصمت الدراسة إلى أن أشكال التنمر جاءت بنسب مختمفة وكانت عبارة عن إستقبال أفراد
العينة لرسائل جنسية غير الئقة ،واختراق الحساب الشخصي ،واستغالل الصور والفيديوىات
والتيديد بنشرىا ،وجا ءت ردود فعل الالئي تعرضن لمتنمر متنوعة منيا حظر الشخص أو ضبط
نظام الخصوصية أو حذف الرسائل التي تم إستقباليا ،أو إنشاء حساب جديد ،أو غمق الموقع
مؤقتا.
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وتصل مخاطر المجتمع اإلفتراضي إلى ذروتيا ،عندما يعايش األبناء تقنيات إذاء الذات،
ويطمعون عمى معمومات مرتبطة باإلنتحار ،وعروض لوقائع حية لبعض المنتحرين ،مما يؤثر
سمبا عمى األبناء ،وقد يقودىم إلى محاكاة بعض طرق اإلنتحار ،حيث تشير بعض الدراسات
إ لى أن شبكات التواصل اإلجتماعي ليا جانب إيجابي وقائي حيث تقوم بعض المواقع بتوعية
الشباب بأخطار اإلنتحار ،وتظير الشباب المعرضين لخطر اإلنتحار من خالل منشوراتيم ،كما

أن ليا جانب سمبي حيث تدفع بعض المواقع الشباب إلى اإلنتحار من خالل نشر معمومات
ترتبط بطرق اإلنتحار ،وتقنيات إيذاء الذات( ،)Luxton & Others, 2012األمر الذي
يتطمب ضرورة متابعة اآلباء ألبنائيم والتحدث معيم من وقت آلخر فيما يقرأونو أو يشاىدونو
عمى شبكات التواصل اإلجتماعي ،حتى يحمونيم من خطر الوقوع في براثن اإلنتحار.
مما سبق يتبين أن ىناك مخاطر حقيقية عمى األبناء من دخوليم إلى المجتمع اإلفتراضي،
األمر الذي يضع عمى األسر مسئولية كبيرة في التربية والتوجيو والتوعية لألبناء وفقا ألعمارىم
ومستوى نضجيم الفكري والمعرفي واإلجتماعي ،وخاصة في ىذا العصر الرقمي وما أنتجو من
عالم إفتراضي مفتوح يرتاده نسبة كبيرة من األبناء في المجتمع المصري من ناحية  ،وكذلك في
ظل إنشغال اآلباء واألسر في مشاغل الحياة ومتطمباتيا غير المنتيية من ناحية أخرى ،وفيما
يأتي مجموعة من اإلجراءات التى يجب أن تتبعيا األسرة لوقاية األبناء من مخاطر المجتمع
اإلفتراضي:

 الجموس مع األبناء وعقد حوار معيم بخصوص المجتمع اإلفتراضي وما يتضمنو منمنتديات ومقاىي ومكتبات وجامعات وبرامج تعميمية وأفالم ومواقع وغيره من المواد
المتنوعة ،وتوعية األبناء بمميزات وفوائد المجتمع اإلفتراضي وعيوبو ،وتوجيييم لإلستفادة
من إيجابياتو ما أمكن.
 عقد حوار ودي مع األبناء بخصوص الوقت الذي يقضونو في التجول في المجتمعاإلفتراضي ،ومدى الفائدة التي تعود عمييم من ىذا الوقت ،ووضع خطة واضحة بالوقت
الذي يجب أن يقضونو في المجتمع اإلفتراضي ،وعدم تجاوز ىذا الوقت تحت أي ظرف.
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 التواصل مع األبناء واعطائيم فرص متنوعة لمتعبير عن آرائيم واإلستماع إلييم ،والتعرفمنيم عمى أصدقائيم في المجتمع اإلفتراضي ،وما إذا كان ليم أصدقاء من المدرسة أو
من المجتمع المحيط أو من المجتمع الخارجي ،وتوعيتيم بالتنمر اإللكتروني ،وما يمكن
أن يسببو ليم بعض األصدقاء من مضايقات أو إستغالل ألسرارىم أو صورىم ،وحثيم
عمى مصارحة اآلباء إذا حدث معيم أي نوع من التنمر اإللكتروني.

 متابعة اآلباء لألبناء وىي عممية مستمرة ويجب أن تتناسب والمرحمة العمرية لألبناء،فمكل مرحمة أساليبيا في المتابعة والتواصل ،وىذه المتابعة ليست قيدا عمى حرية األبناء
بقدر ما ىي حرصا عمييم من الوقوع في أخطاء ال يعرفون عواقبيا إال بعد فوات األوان،
فالم تابعة ىي نوع من الوقاية الضرورية التي تحمي األبناء من الوقوع في ىذه المشكالت
التي يموج بيا المجتمع اإلفتراضي ،وتتعدد طرق المتابعة أو حماية األبناء منيا وضع
برنامج فمتر لحماية األبناء من المواقع اإلباحية .وكذلك المتابعة من خالل ما يسمى
بالمسح التاريخي لألجيزة التي يستخدميا األبناء ،سواء كانت الموبايل أو الحاسوب أو
التابمت أو غيره من األدوات التي يتجولون من خالليا في المجتمع اإلفتراضي ،فضال عن
تحديد أوقات وأماكن استخدام ىذه األجيزة وذلك وفقا لممرحمة العمرية التي يمر بيا
األبناء ،فكمما كانوا صغا ار تكون المتابعة مكثفة واإلستخدام في مكان عام بالمنزل.
 -ضرورة عقد جمسات توعية لألبناء من وقت آلخر بأضرار المجتمع اإلفتراض الصحية ،ومن

ثم توجيييم لممحافظة عمى الخطة التي تم اإلتفاق عمييا لقضاء وقت محدد في ىذا
المجتمع ،وعدم تجاوزه حتى ال يعود ذلك عمييم بأضرار صحية ونفسية.
 توعية األبناء بأن اإلستخدام المفرط لإلنترنت والعيش دون ضوابط في المجتمع اإلفتراضي،يؤدي إلى اإلدمان الذي يشعرىم بأنيم في حاجة ماسة لمدخول عمى مواقع اإلنترنت ،وال
يمكنيم اإلستغناء عنو ولو لحظات قميمة ،ومجرد إنقطاع اإلنترنت من البيت يشعرىم
بالحيرة والتوتر والقمق ،وتوجيييم إلى ضرورة اإلستخدام المتوازن لإلنترنت وفق الضوابط
التي تتفق عمييا األسرة.
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 ضرورة توفير مناخ أسري ودي يشعر فيو األبناء بروابط المودة والمحبة ،والثقة المتبادلةبينيم وبين اآلباء

والتي تشجع اآلباء واألبناء عمى مناقشة كل شيئ في المجتمع

اإلفتراضي بحرية تامة ،وأن يستثمر اآلباء ىذا المناخ الودي لمعرفة ما إذا كانوا يعانون
من التنمر اإللكتروني ،وكذلك توجيييم إلى اإلستفادة مما يعرضو المجتمع اإلفتراضي من
معمومات ومعارف متنوعة في مختمف مجاالت الحياة.

 ضرورة متابعة األباء لكل ما ينشره األبناء ،والوعي بالمنشورات التي تعبر عن أعراضالقمق أو التوتر أو الحيرة أو الغربة وغيره ،وأن يحمل ويناقش اآلباء ىذه المنشورات مع
أبنائيم ،وتوعيتيم بالمحافظة عمى أنفسيم ،وحل مشاكميم قبل أن تتراكم ىذه المشكالت
وتؤدي بيم إلى المرض النفسي أو الفكري أو اإلتجاه نحو إذاء الذات.
 ضرورة أن يقوم اآلباء بواجبيم تجاه أبنائيم وخاصة في المراحل األولى من حياتيم وعدمإىماليم وتركيم عرضة لممجتم ع اإلفتراضي بكل ما فيو من مخاطر ،وذلك من خالل
التواصل مع األبناء بشكل مستمر ،وفتح حوار ودي معيم ،ومناقشتيم فيما يرونو
ويتفاعمون معو ومدى إستفادتيم منو ،وتوعيتيم بأىم المواقع التربوية والتعميمية التي
يمكن أن يرتادوىا ،وأىم البرامج المفيدة ليم ،وكذلك توجيييم إلى المواقع التي تقدم مواد
ترويحية ممتزمة بقيم المجتمع وأخالقياتو.
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