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د.نادية اخلالدي: يجب أن نعلم أبناءنا  أن االختالف بني 
الناس أمر طبيعي ومن الضروري غرس القيم في نفوسهم

د.بدرية العجمي:  على األسرة توعية األطفال 
وتعليمهم حب القراءة بجلب قصص هادفة لهم

أجرت التحقيق: ندى أبونصر

يؤثر التقدم التكنولوجي بشكل 
كبير على جوانب كثيرة من حياتنا، 
وكلما ازداد هذا التقدم أثر بشكل 
أكبر في تغيير منط حياة األشخاص، 
ومع االعتماد املتزايد على اإلنترنت 
أصبح استخدام منصات التواصل 
االجتماعي جزءا أساسيا للتواصل 
اليومي واســتقبال املعلومات لدى 
كثير من األشــخاص فــي العالم، 
فهناك من يستخدم مواقع التواصل 
االجتماعي وسيلة للترفيه وتقضية 
الوقــت، ورمبا إلضاعــة الوقت، 
أدركوا مــدى قوة هذه  وآخرون 
الوسائل فاستخدموها بشكلها فعال، 
حتى جنوا من ورائها فوائد متعددة 
سواء كانت مادية أو علمية أو ثقافية. 
ومع هذا التناقض بني اجلانبني ال بد 
أن نقف متأملني أمام تأثير وسائل 
التواصــل االجتماعي على أطفالنا 
حلمايتهم من مخاطرها احملتملة، في 
ظل تنامي ظاهرة املؤثرين على مواقع 
التواصل وعدم التزام الكثيرين منهم 

باملعايير التي تخدم أبناءنا 
وال تتســبب في اإلضرار بهم 

نفسيا أو أخالقيا.

وعــن مــدى تأثيــر مواقــع 
التواصــل االجتماعــي وكذلــك 
املؤثــرون من خاللهــا على فئة 
الشباب واملراهقني وسبل حماية 
أوالدنا وحتصينهم من مخاطرها 
التي انتشــرت كثيرا في الفترة 
األخيــرة، أجرت «األنبــاء» هذا 
التحقيــق، وكانــت البدايــة مع 
أستاذة اإلرشاد النفسي والصحة 
والنفســية د.ناديــة اخلالــدي 
التــي قالت إن مواقــع التواصل 
االجتماعي أصبحت أول مؤثر على 
الشباب واملراهقني سواء سلبا أو 
إيجابا، ألن عدد الســاعات التي 
يقضيها الشــخص على الهاتف 
ومتابعة «السوشيال ميديا» أكثر 
من الســاعات التي يقضيها مع 
أحد ليحاوره ويتعلم منه أو يقرأ 
كتابا أو يأخذ معلومة أو يحصل 

على أي شيء مفيد.
وأضافت اخلالدي لـ «األنباء» 
أن البعض يتساءل: ملاذا في كثير 
مــن األحيــان ال يكــون لألطباء 
والعلماء واملختصني نفس تأثير 
العارضات واملؤثرين على مواقع 
التواصــل؟ واإلجابة قــد تكون 
في أن كثيرا مــن هؤالء األطباء 
والعلماء واملتخصصني يتكلمون 
من برج عال، وبالتالي عليهم أن 
يتكلموا بلغة سهلة يفهمها عامة 
الناس، وبروح طبيعية من دون، 
حواجز، فلغة املصطلحات العلمية 

غير مفهومة لدى العامة.
وبالنسبة للمحتوى الذي فيه 

بالدرجة األولى.
وأضافــت اخلالــدي أنــه مع 
األسف لم يعد هذا اجليل يعرف 
قيمة األشــياء املتاحة له بسبب 

كثرتها، عكس املاضي.
ثورة معرفية

مــن جانبهــا، قالت أســتاذة 
الرياضيــة د.بدريــة  الفلســفة 
العجمــي إن السوشــيال ميديا 
أصبحــت ذات تأثيــر كبير على 
األطفــال، والســبب هو ســرعة 
الثورة املعرفية والتقنية احلديثة، 
وقد أصبح الطفل هو اآلخر يسابق 
الثــورة املعرفية خاصة أن هده 
التقنيــة عامل جذب لــه بكثرة 

العائالت اعتمادها على املدرسة 
واخلدم في تربية الطفل، فأين دور 
األم واألب والعامل األساسي في 
التنمر ثقة ولي األمر في عملية 
توجيه وإرشاد وتقوية شخصية 

الطفل واملراهق.
مراقبة األهل

من جانبه، قال حسن حيدر: 
يجب أن نوعي أبناءنا بالدرجة 
األولى وان تكون هناك مراقبة من 
األهل على أطفالهم، ماذا يتابعون 
وعلى تصرفاتهم وطريقة كالمهم 
ألنه لألسف مواقع التواصل هدمت 
عائــالت كثيــرة، كما انــه على 
احلكومــة ان يكون لديها برامج 
في حجب أي مواقع غير جيدة، 
فـ «السوشيال ميديا» أصبحت 
بحر عميــق والهاتف خطير في 

ايدي أبنائنا.
وأضاف أنا أتابع أطفالي دائما 
من خالل تصرفاتهم وأوجههم الى 

متابعة األشياء املفيدة.
وأضــاف أنا لــدي طفلة من 
ذوي االحتياجات ولدي رســالة 
إلى املجتمع أال يهملوا هذه الفئة 
وهناك عيادات خاصة ملتابعتهم 
وتعليــم األهل واالخــوة كيفية 
وطريقة التعامل بشكل صحيح 
توعيتهم وإذا بدأنا هذا الشــيء 
من املنزل سوف تتغير الصورة 
الذهنية املرتبطة بأن هذا الطفل 
مثله باقي األطفال وتخف نظرة 
التنمر أو النظــر اليهم بطريقة 
مختلفة. بدوره، قال أحمد نعيم: 
يجب على األهل توعية أبنائهم 
وبنــاء شــخصيتهم وثقتهــم 
بأنفســهم بشــكل صحيــح وأال 
يتأثــروا بالعوامل اخلارجية أو 
بأي نوع مــن التنمر من املمكن 
أن يواجهــوه وعلــى األهــل إذا 
الحظوا خطأ معينا لدى طفلهم 
أن يكلموه مبفــرده وليس أمام 
الناس ألن هذا الشيء يؤثر على 
شخصيته في املســتقبل ودعم 
وتعزيز ثقتهم بنفسه. وبالنسبة 
للتنمر الذي نراه على السوشيال 
ميديــا والتعليقــات املهينة في 

تنمر وتهريج وسخرية، ميكننا 
القضاء على هــذه الظاهرة بأن 
نقــوم بعرض األشــياء بطريقة 
فكاهيــة ألن الفكاهة دائما تصل 
قبل اجلد واملعرفة وكذلك الدراما 
واملشــاهد التمثيلية ألنها تصل 
قبل املعرفة املكتوبة أو املسموعة 
ولكن بأسلوب الفكاهة البعيد عن 
التنمــر. هذا إضافة إلى ضرورة 
زيادة الوعي عبر برامج مدروسة 
والعمل على تثقيف النشء حتى 
يبتعــدوا عن املفــردات اللغوية 
الهابطــة التــي قــد تصلهم عبر 
التواصــل االجتماعي،  وســائل 
وعلينــا أن نعلمهم أن أســلوب 
الفكاهة يجب أال يعتمد على ألفاظ 
بذيئة، وال جتريح ملن منزح معه. 
وأضافت اخلالدي أنه بالنسبة 
لصياغــة احملتــوى املناســب 
لألطفال، فنحن نحتاج إلى كتاب 
ومتخصصــني فــي تخصصات 
تربويــة ونفســية واجتماعيــة 
للمساهمة في بناء النفس والذات 
واستخدام كل مناهج التربية في 
إعادة صياغة القيم ألنه لألسف 
لدينا مشكلة في القيم واحترام 
الذات واآلخرين، ويجب أن نعلم 
أبناءنا أن يقدروا االختالف وأن 
كل شــخص من املمكن أن يكون 
جيدا في شيء وغير جيد في آخر.
واآللية التــي يجب أن نعمل 
عليها هــي إقامة برامج توعوية 
وتعديــل في الرســوم املتحركة 
وإحضار كتاب شــباب للرسوم 
املتحركــة وتعديل املسلســالت 
املوجودة بأن تكون مسلســالت 
هادفة ومفيــدة وأن حتمل قيما 
لألســرة واألبنــاء وأن نصنــع 
عاملــا مــن السوشــيال ميديــا 
احلقيقية وهذا دور وزارة اإلعالم 
واملختصني بأن نطرح احملتوى 

املفيد والهادف.
وأوضحت أنه من الضروري 
أن نوعــي أبناءنا بضــرورة أن 
يحب الشــخص نفسه وبكيفية 
التعامل مع جسده وباألخص في 
مرحلة املراهقة، ألن أي شيء في 
حياة الفرد يبدأ من عالقته بنفسه 

أصدقــاء ألبنائهــم ويحاوروهم 
ويســتمعوا آلرائهــم لتعزيــز 
شخصيتهم وتنميتها لكي تكون 
شخصية قوية مصقولة ال تتأثر 

بسهولة بالعوامل اخلارجية.
وأشارت العجمي إلى أن ظاهرة 
التنمر انتشــرت كثيرا والسبب 
ليس فقط السوشيال ميديا ولكن 
التربية األســرية، فهي األساس 
وعلى األسرة أن تصقل شخصية 
الطفل وتعزز ثقته بنفسه، وتدربه 
على كيفية الرد على أي تعليق 
ســيئ، ألن التنمــر عامــل مؤثر 
من املمكن أن يودي إلى جرائم، 
ودور األهل كبير جدا مع التعاون 
مع املدرسة ولألســف كثير من 

برامجهــا، ففي بعــض األحيان 
برامج الترفيه أو األلعاب تظهر 
كمجــرد لعبة لكن يكــون لديها 

هدف آخر.
وأضافــت أن الطفــل أصبح 
يقضــي أغلب وقته على الهاتف 
ولم يعد يهتم باجللسات العائلية، 
وهنا ال بد أن يكون دور األسرة 
فعاال في توعيته وتعليمه حب 
القراءة عبر جلب قصص مفيدة 
وهادفة له لتنمي ومهاراته بالشكل 
الصحيــح، وال بد من عدم تركه 
يتقوقع حتت سيطرة السوشيال 
ميديــا من دون مراقبة وتوجيه 
وباألخص في املرحلة التأسيسية.

وعلــى األهــل أن يصبحــوا 

كثير من األحيان يكون حسدا 
وغيرة ألن كثيرين ال يحبون 
الشخص الناجح وال يحبون 
أن يروا شخصا أفضل منهم، 
وعلينا أن نعلم أبناءنا أن حياة 
السوشيال ميديا ليست كلها 
حقيقيــة وليــس كل ما نراه 
صحيحــا، ونوجههــم ألخــذ 
األمور اإليجابية في كل شيء 
ليكــون لديهم القناعــة بأنه 
ال أحــد يســتطيع أن يحصل 
على كل شيء وإذا كانت ثقتهم 
بأنفســهم قويــة ال يتأثرون 
باملظاهر التــي من املمكن أن 
تكون خداعة. من جانبه، قال 
حسن عبداهللا إن ترك الهاتف 
بأيدي األطفال أو املراهقني دون 
متابعة أمر خطير، مؤكدا أهمية 
دور األهل وباألخص األم ألنها 
تقضي الوقــت األكبر معهم، 
ويجــب متابعتهــم ومعرفة 
ماذا يرون، وال بد من تعزيز 
ثقتهم بأنفسهم حتى ال يتأثروا 
ســلبا بسهولة من أي عوامل 
خارجية أو أي كالم من املمكن 

أن يتعرضوا له.
وأضــاف أن أطفال اجليل 
احلالــي أصبح لديهــم وعي 
ومعرفة اكثــر من قبل ولكن 
التوعية ضرورية وتعليمهم 

الصح من اخلطأ.
بحر عميق

مــن جانبــه، قــال فاضــل 
عبــاس إن دور األهل كبير في 
التوعية والتوضيح والتوجيه، 
لكــن دعونا نؤكــد أن املراقبة 
بشــكل دائم صعبة، وبالتالي 
يجب مالحظة تصرفات أبنائنا 
وكالمهــم ألن بعــض األطفال 
يأخذون ألفاظا وكلمات غريبة 
ومن املمكــن أن يتداولوها في 
املدرسة أو بني أقاربهم وأقرانهم 
مــن دون أن يعرفــوا معناها. 
وأضاف أن دور املؤثرين على 
مواقع التواصل أصبح ذا تأثير 
كبير على األطفال، وبالتالي على 
هؤالء األشخاص التركيز على 
ما يطرحونه أو يقدمونه، فكثير 
من املشاهير يتلفظون بألفاظ 
غير جيدة ويتأثر بها أبناؤنا.

وزاد أن تكوين شخصية 
الطفل من قبل األسرة واملدرسة 
هو األســاس، ألن السوشيال 
ميديــا بحــر عميق وواســع 
وأصبحنــا في وقــت خطير 
وعلى الدولة حجب املواقع غير 
األخالقيــة إضافة إلى توعية 
األهل بضرورة العمل بشكل 
إيجابي على بناء شــخصية 
الطفل وحتصينها من العوامل 

السلبية.

حسن عبداهللا        (محمد هاشم)أحمد نعيمد.بدرية العجمي فاضل عباسحسن حيدر د. نادية اخلالدي

«السوشيال ميديا» في قفص االتهام
كيف نحمي أطفالنا من سلبياتها أمام زيادة اجلرائم وتفشي التنمر؟! 

مواقع التواصل االجتماعي أصبحت تعّج بـ «املؤثرين» الذين يقدمون محتويات 
مختلفة قد تؤثر في نفوس الناشئني وجترهم إلى اتباع ظواهر سلبية

ملشاهدة الڤيديو


