
 

 

 مخاطر اإلنترنت على األطفال :

 المخاطر فل من تلك  نصائح لحماية الط   10

 هل يستخدم طفلك خدمات اإلنترنت الُمختلفة ؟

 هل تُدرك مخاطر اإلنترنت على أطفالك ؟

 وكيف يمكنك تحصين طفلك ضدَّ تلك المخاطر ؟

 اإلنترنت شبكة إلى الد خول شخص أي   بمقدور ،أصبح الكبيرة واإلنترنت التكنولوجيا ثورة وبعد األيَّام هذا في

 والمعلومات، التكنولوجيا عصر العصر هذا أبناء هم اليوم أطفال وألنَّ  قيود، أي   بدون الُمختلفة المواقع وتصف ح

ر هذا يواكبون ال ذين العمريَّة فئاتهم بُمختلف ألطفالنا يمكن الع اإلنترنت شبكة إلى الولوج التطو   على واالط ِّ

ِّ  في الت طبيقات من العديد واستخدام المواقع مختلف ِّ  أو يريدونه زمان   أي   هي وال تي فيه، يتواجدون مكان   أي 

 وتعزيز حياتهم لتسهيل والت طبيقات الخدمات تلك   من االستفادة أطفالنا تعليم أهمي ة فبمقدار! حد ين ذو سيف

 تهديد يشك ل قد اإلنترنت لخدمات أطفالنا فاستخدام ونافع، ُمفيد بشكل التعليمية العمليَّة وإثراء الُمختلفة مهاراتهم

 واإلشراف العمليَّة هذه إدارة في كآباء دوُرنا يظهر وُهنا آمنة، غير بُطرق يتم االستخدام ذلك كان إذا لهم حقيقي

 . أطفالنا قبل من المتعد دة اإلنترنت وتطبيقات لخدمات واآلمن العادل االستخدام على

 لشبكة ألطفالنا اآلمن غير االستخدام عن تنجم قد ال تي المخاطر أبرز على الضوء سنسل ط المقال هذا في

 مخاطر من لحمايتهم أطفالكم مع الت باعها واإلرشادات الن صائح من مجموعة متناولكم في سنضع كما اإلنترنت،

   .اإلنترنت

 

 اإلنترنت على األطفال : مخاطر

 

 الُمالئمة غير المواقع صف حت  

خاطر أبرز من والخليعة اإلباحية المواقع تعد   د ال تي الم  ة تُهد ِّ  األطفال خصوصا   العقلي ة، و الن فسيَّة أطفالنا صح 

رة للمواد   الط فل مشاهدة أن   إلى باإلضافة الُمراهقة، بعمر ُهم ال ذين ض التي المصو  ي قد العنف على تُحر   لدى تنم 

 أي وتغذية إثارة خالل من وعقلي ته سلوكه الط فل، شخصي ة على سلبي بشكل وتؤث ر والكراهي ة العدواني ة الطفل

دائية غرائز  ! لديه عِّ

 

ان   اإللكتروني اإلدم 

لة ساعات   طفلك يُمضي قد هاز أو الحاسوب شاشة أمام مطوَّ  حيثُ  يمر، ال ذي بالوقتِّ  يشعُر أن دون   المحُمول الج 

ة شديدة رغبة عليه تُسيطر ال   للبقاء وُملح   حد ِّ  إلى تصل وقد المواقع، من المزيد وتصف ح اإلنترنت بشبكة ُمتص 

غبة تلك   سيطرة  مخاطُره تتعد د ال ذي اإللكتروني باإلدمان ندعوه ما وهذا الط فل عقلي ِّة على ُمحك م بشكل الر 

ة على هومساوؤ  .والعقليَّة الن فسيَّة، الجسديَّة، الط فل صح 

 



 

 

 

 اإللكتروني رالت نم  

أي إبداءُ  فيهِّ  بات   ال ذي الوقت في ات االجتماعي الت واصل مواقع خالل من كبير حد إلى ُمباحا   الر   والمنص 

ض فإنَّ  الُمتعد دة، اإللكترونيَّة ر طفلك تعر   أو برسالة   ُمسيء   توبيخ   أو جارح   لنقد   كتلق يه سهال   أمرا   بات   للتنم 

 . لذاتهِّ  وتقديرهِّ  بنفسهِّ  ثقتهِّ  زعزعة خالل من الط فل نفسي ة على سلبي أثر له يكون قد بتعليق  

 

 

 االستغالليَّة المواقع

 تخترق قد ال تي االستغاللي ة المواقع بعض لمواجهة الكافي   الوعي   يملُكون وال بفطرتهم بريئون األطفال

 البريد عنوان أو المنزل عنوان الهاتف، رقم كاالسم، الشَّخصي ة المعلوماتِّ  بعض   منهم وتطلب خصوصيَّتهم

ا ئتمان،اإل بطاقة رقم حت ى أو اإللكتروني  تلك   استغالل خالل من عائالتهم وعلى عليهم خطر يشك ل مم 

ساب سرقة أو ُمالئمة، غير إعالنية أو دعائية مواد كإرسال خبيثة وغايات مآرب لتحقيق المعلومات  الحِّ

رفي صِّ  ! الم 

 

 الغُرباء ُمحادثة

ه خالل من لهُ  واالستجابة مجهول من محادثة   على للرد   طفل ك الفضول يدفع قد ة المعلومات بعض منحِّ  الخاص 

 البيانات من المزيد إلرسال ابتزازه خالل من ُمسيئة بطريقة واستغالله عائليَّة أو شخصي ة صور كإرسال

ضه كبير مأزق في طفلك يضع ما الش خصي ة،  . جسيمة نفسي ة لمخاطر ويعر 

 

 

 الموثوقة غير الت عليمي ة المصادر

 فقد الموثوقي ة، من خالية تكون ما عادة   ال تي الُمتعد دة التَّعليميَّة المصادر هي األطفال على اإلنترنت مساوئ من

 مدى مناقشة دون عليها يطل ع التي واألفكار المفاهيم وتبن ي الجد محمل على المصادر تلك   بأخذ طفلك يبدأ

تها  غير ومعلومات بأفكار تلويثه خالل من للطفل المعرفي المخزون على سلبا   يؤث ر ما واع   بشكل صح 

 . صحيحة

 

ة اإللكتروني ة األلعاب  الُمضر 

 اإلبداعي الجانب تنمية في كبير بشكل تُسهم حيثُ  ألطفالك، ونافعة ُمفيدة اإللكتروني ة األلعاب بعض أن   الشكَّ 

ق ز طفلك لدى والخال  ية، مهاراته وتُعز  نفعة الفائدة تلك ولكن الفكر   اإللكتروني ة األلعاب كاف ة على تنسحب ال والم 

 طفلك، لدى الص حية غير المفاهيم بعض تنمية خالل من سلبي ا   دورا   يلعب أن لبعضها يمكن حيث المتوف رة

 . العنف مظاهر مختلف على القائمة األلعاب خصوصا  



 

 

 وهذه اإلنترنت، مخاطر ضد   الط فل لتحصين ات باعها يمكن ال تي واإلرشادات الن صائح بعض هناك الحظ، لُحسن

ة المسؤوليَّات إحدى بالط بع لبي ة اآلثار من أطفالنا لحماية كآباء عاتقنا على تقع التي الهام   على الُمترت ِّبة الس 

دة، اإلنترنت وتطبيقات لخدمات اآلمن غيرِّ  االستخدام ة نصائح عشر إليكم الُمتعد ِّ  ضد   أطفالكم لتحصين هام 

 : اإلنترنت مخاطر ُمختلف

 

 خاطر اإلنترنتنصائح لحماية األطفال من م   10

 

 طفلك ليدرك ومساوئِّه اإلنترنت مخاطر ضدَّ  لتحصينه واإليجابي البن اء بالحوار الط فل توعية على اعمل   -1

ي عادل، آمن، بشكل اإلنترنت خدمات من االستفادة كيفية جيدا    .وصح 

  .اإلنترنت مخاطر حول بن اء بشكل   طفلك حاور  

 

ص المحمول الجهاز أو الحاسوب باستخدام طفلك رغبة عند دوما   تنزل   ال -2  ُمحد دة أوقات   لطفلك وخص ِّ

 .اإللكتروني ة باأللعاب الل عب أو اإلنترنت لتصف ح اليوم خالل وقصيرة

  .اإلنترنت لتصف ح ُمحددَّة أوقات لطفلك خص ص  

 

رين سهلة ضحي ة يكون ال كي لذاته وتقديره بنفسه طفلك ثقة عزز   -3  . اإلنترنت عبر للُمتنم ِّ

ز   ري ضد   بنفسهِّ  ثقتهُ  طفلك لدى عز    .اإلنترنت ُمتنم 

 

 ال كي اإلنترنت خدمات استخدام من لمنعهم أطفالك ضدَّ  القمع أساليب تتب ع   ال مرغوب، ممنوع كل ألنَّ  -4

ز غبة لديهم تُعز ِّ  .عنك خفية   اإلنترنت لتصف ح والفضول الر 

  .والت هديد القمع بأسلوب اإلنترنت خدمات استخدام من طفلك تمنع   ال

 

 .جديد تطبيق تجربة أو ما موقع بتصف ح رغبته عند أبويه أحد من اإلذن ألخذ طفلك توعية على احرص   -5

د     .اإلنترنت شبكة على جديد أي   لتجربة أبويه إذن يأخذ أن   طفلك عو 

 

ِّ  على الرد ِّ  من دوما   طفلك حذ ر  -6 عه مجهول شخص   من تصل قد رسالة أي   أبويه أحد خبارإل للُمسارعة وشج 

 . الش خصي حسابه إلى إرسالها يتم قد روابط   أو إعالني ة   ماد ة   بأي  

ن     .اإلنترنت عبر مجهول شخص أي   مع التجاوب لعدم طفلك حص 

 



 

 

د التي المواقع كاف ة بإغالق دوما   طفلك ذك ر    -7 زم الش رح إعطاء مع عاما ، 18 فوق هم لمن أنها تُحد ِّ  لطفلك الال 

 . واالط الع للد خول يدفعهُ  قد الفضول من نوع أي لقتل له المواقع تلك محتوى ُمناسبة عدم حول

  .لألطفال مخص ص غير إلكتروني موقع أي   زيارة من طفلك حذ ر  

 

ِّ  أو أرقام صور، عناوين،) أحد ألي   شخصي ة معلومات أي   إرسال من دوما   طفلك حذ ر   -8 ة معلومات   أي   خاص 

 (.أخرى

س     .عبر اإلنترنت أحدألي   إتاحتها وعدم الشخصي ة المعلومات على المحافظة أهمي ة طفلك لدى كر 

 

 .اإلخباري ة للمواقع تصف حك أثناء العنف مظاهر من مظهر أي   ُمشاهدة من أطفالك حماية على احرص   -9

 احمِّ طفلك من مشاهدة مظاهر العنف في المواقع اإلخباري ة.

 

ع وُمفيد، صحيح اإلنترنت شبكة على ُمتوف ر هو ما كل ليس أنَّ  طفلك أخبر   -10  أي ةِّ  لمناقشة دوما   طفلك شج 

تها مدى من للتأك د معل مه أو أبويه مع التعليميَّة المواقع أحد من عليها يحصل قد أفكار   أو معلومات    .صحَّ

ع   ة أي   شج   قد يحصل عليها من شبكة اإلنترنت. معلومات   ةطفلك لمناقشة صح 

 

 هل أعجبك المقال؟

ائح ال تي ترى أنها ضروري ة لحماية أطفالك من مخاطر اإلنترنت ؟و  ما هي النص 

 تنس  مشاركتهُ مع األصدقاء.إذا رأيت أن  المقال مفيد، ال 

 


