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بني سعة األفق وسعة الصدر ،إرتباط أبدي.

مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد ،وعىل آله

وصحبه ،ومن وااله إىل يوم الدين ،وبعد:

تعود عرب تارخيه الطويل أن يريب
فإن مما ال خيفى أن العامل كله قد َّ
صغاره يف بيئات مغلقة حيث ينطلق املريب يف تربيته معتمد ًا عىل ما
يسود يف بيئته من قيم وعادات وتقاليد ،ومؤســس ًا عىل النامذج احلية

يف أرسته وجريانه وأقربائه ...إن الطفل حني يسمع كلمة من أبويه
عن أمهية الصالة تقفز إىل ذهنه صورة أبيه وهو ذاهب إىل املسجد،
وصورة معلمه و هو يرتب صفوف الصالة يف املدرسة وهكذا...

بيئات مغلقة مكتفية بعقائدها ومفاهيمها وعاداهتا ونامذجها أيض ًا.
اليوم تغري كل هذا حيث إن جنون التقنية ،وسعار التطوير فيها مل

يرتكا لنا أي يشء نبني عليه ،أو نتمسك به ،فقد رصنا فع ً
ال نريب يف فضاء
مفتوح عىل كل العامل ،وكل ما فيه من فضائل ورذائل ،وخري ورش...

إن الذي دفعني إىل تأليف هذا الكتاب هو ما ملسته يف حميطي ،وفيام

اطلعت عليه يف (النت ) من حرية اآلباء واألمهات ،بل حرية الناس
التربية الرشيدة ()٨
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حياة من غري عمل ،هي حياة من غري أمل.

مجيع ًا يف كيفية التعامل مع اجلوال واآليباد واحلاسب اآليل والتلفاز،
وكيفية التعامل مع الفيسبوك وتويرت واليوتيوب ،وغريها كثري كثري...

إهنم جيدون هلا بعض املنافع ،ويلمسون بعض ًا من أرضارها ،وهم

فع ً
ال حائرون يف تقييم هذه وتلك ،لكن اجلميع يدرك أهنم ليسوا

خميين بني إبقائها يف البيوت ،وإخراجها منها ،فقد صارت
اليوم ّ
هذه الوسائل واملواقع جزء ًا من حياهتم ،إهنا مثل الفراش والوسادة
والثالجة والكريس وامللعقة ...بل إن التصاقهم هبا أشد بكثري ،ألن

املرء ال يدمن محل امللعقة بيده ،لكن كثريين منا قد أدمنوا إمساك

اجلوال باليد ،وفتحه كل مخس دقائق ،أو أكثر ،أوأقل...

هنا يف هذا الكتاب أطمح إىل حتسني وعي القراء الكرام هبذه

الظاهرة اجلديدة ،وإرشادهم إىل أفضل الطرق للتعامل معها.

إين أسأل اهلل تعاىل أن أكون هنا قد أسهمت يف مساعدة الناس والسيام
اآلباء واألمهات عىل االستفادة املثىل من مواقع التواصل االجتامعي
وأدواته ،إىل جانب محاية صغارهم من رشورها وخماطرها؛ إنه

سبحانه نعم املوىل ،ونعم النصري ،وهو اهلادي إىل سواء السبيل.
m
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عن أي شيء نتحدث ؟

الرتبية هي فن حتويل املعرفة إىل سلوك

عن أي شيء نتحدث ؟
يف حياة البرشية اخرتاعات حاسمة تركت بصمتها عىل كل يشء،

ولعل األبجدية وظفر األصوات برموز كتابية حتفظها من االندثار
األبدي ،كان من أعظم ما عرفه الناس ،كام أن اخرتاع (الطباعة) قد

سهل انتشار املكتوب عىل نحو غري مسبوق ،واليوم يمكننا القول:
َّ
إن (اإلنرتنت) هو أعظم اخرتاع يف هذا القرن عىل األقل بسبب
التغيريات اهلائلة ،التي أدخلها عىل حياة الصغار والكبار يف املنزل

واملدرسة والعمل والشارع و الرب والبحر ...إن الكلامت تعجز
فع ً
ال عن رصد تلك التغيريات ،عىل أن بعض اخلرباء يف هذا الشأن،

يقولون :مازلنا يف أول الطريق!

مبسطة قدر اإلمكان عن ظاهرة مواقع
أود هنا أن أحتدث بلغة َّ

التواصل االجتامعي وعن األدوات التي نستخدمها يف ذلك بغية فتح
الوعي عىل ضخامة هذه الظاهرة وعمومها وشموهلا ملعظم سكان
هذه البسيطة ،وذلك عرب املفردات التالية:

التربية الرشيدة ()٨
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التواصل هو احلبل الرسي لنمو اإلنسان.

 -١أرقام:
قامت إحدى اجلهات بإجراء إحصاء لعدد املستخدمني ألهم مواقع

التواصل االجتامعي يف الشهر الثاين من عام  ،2016وقد تبني ما ييل:
 -يوتيوب :أكثر من مليار مستخدم.

 فيسبوك :أكثر من مليار ونصف مستخدم. تويرت 316 :مليون مستخدم. االنستقرام 400 :مليون مستخدم. -احلسابات النشطة عىل مواقع التواصل االجتامعي يف حدود

( )1/7مليار مستخدم من أصل ( )2/1مليار حساب.

 -ذكر تقرير جديد صادر عن جلنة النطاق العريض يف األمم املتحدة

أن عدد مستخدمي اإلنرتنيت يف العامل سيصل يف هناية عام  2016إىل
حوايل ( )3/5مليار مستخدم ،وهو ما يمثل  %47من إمجايل سكان

العامل.

 89 -من مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي ،ترتاوح

أعامرهم بني  18و  29سنة.

 يقيض مستخدمو تويرت ما متوسطه  17دقيقة من أوقاهتم كل يومعىل حني أن مستخدمي الفيسبوك يقضون نحو ًا من  42دقيقة يومي ًا.

 -عدد الفيديوهات التي تتم مشاهدهتا يومي ًا يف حدود ( 4مليار) فيديو.

 -كشفت دراسة أجراها أستاذ يف جامعة اكسفورد عن أن معظم

الصداقات عىل الفيسبوك مزيفة ،حيث إن املستخدم الواحد يملك
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عامل العالقات هو عامل النجاح الكبري.

يف املتوسط نحو ًا من ( )150صديق ًا %15 ،منهم يمكن أن ُيعدُّ وا عىل

أهنم أصدقاء حقيقيون ،و %5مقربون.

الصداقة احلقيقية حتتاج إىل املقابلة وجه ًا لوجه ،لكن وسائل

التواصل االجتامعي يمكن أن حتميها من االندثار.

 -أظهرت دراسة أجرهتا مؤسسة خريية بريطانية معنية باألطفال

عب عن خشيته من أن
أن  4من كل  10أطفال شملتهم الدراسةَّ ،
يكون مدمن ًا عىل تصفح املواقع اإللكرتونية!
 -٢ما مواقع التواصل االجتامعي؟
مواقع التواصل االجتامعي عبارة عن شبكات إلكرتونية تسمح

للمستخدم بإنشاء موقع خاص مع إمكانية ربطه باملواقع األخرى
هبدف التواصل والتعارف وتبادل املعلومات واملقاطع الصوتية
واملرئية واملدونات املص َّغرة.

إن أعظم ما أضافته مواقع ووسائل التواصل اإللكرتوين هو

(التفاعل) بني الناس حيث صار يف إمكاننا التعليق عىل أراء اآلخرين
واستشارهتم واالقتباس منهم...

إننا ال نعرف من مواقع التواصل االجتامعي سوى مخسة أو عرشة

عىل حني أهنا يف احلقيقة باملئات ،إن مل نقل إهنا أكثر من ذلك ،ولعل
من املفيد أن أشري إىل بعضها هنا:

 موقع (إلف تاون) للخيال واخليال العلمي ()185000التربية الرشيدة ()٨
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ال نجاح للمريب من غري نيل إعجاب من يربيهم.

مستخدم
 إبرينكس :لعلامء األبحاث. -إيبيبو :الكتشاف املواهب اجلديدة وتعزيز الذات “ ذو شعبية

واسعة يف اهلند ( )3،500،000مستخدم”.
 -جود ريدز :مهتم بالقراءة والقراء.

()1

البد من القول هنا :إن اهلاتف املحمول بعد تزويده بخاصية
استخدام (اإلنرتنت) صار واحد ًا من أهم وسائل التواصل االجتامعي،

بل إنه اليوم بات يستخدم يف الدخول عىل املواقع املختلفة أكثر بكثري

من استخدام الكمبيوتر.

 -3اهلاتف جزء من حياتنا:

قد صار اهلاتف النقال جزء ًا من حياة الكبار والصغار يف غرب

العامل ورشقه ،وقد قامت إحدى املؤسسات اليابانية عام 2011
بمسح إحصائي عىل أطفال ترتاواح أعامرهم بني ( )18-8عام ًا يف
عدد من الدول مثل اليابان ومرص وتشييل ،...وقد أظهر ذلك املسح

أن  %70من األطفال الذين شملتهم الدراسة يمتلكون هواتف نقالة
خاصة هبم.

قد كان من األمور املهمة التي أظهرهتا الدراسة عدم وجود

عالقة لدخل األرسة ومستواها االجتامعي بامتالك األطفال للهاتف
 -1انظر قائمة طويلة جد ًا منها يف الويكيبيديا حتت اسم ( مواقع شبكات اجتامعية)
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التشابه يدعم التكرار ،وهذا بدوره مصدر للملل

الذكي ،أي إنه صار من الرضوريات التي يسعى الفتيان والشباب إىل
احلصول عليها عىل أهنا أشياء ال تستقيم احلياة من دوهنا ،بل إن األمر

جتاوز هذا إىل أن اهلاتف الذكي صار أكثر األشياء ،مالزمة أليدي

الصغار والكبار يف معظم األحيان!.

 -٤ما ُيغري الطفل بأدوات التواصل:

يف اهلاتف الذكي و اآليباد واحلاسبات الشخصية ...الكثري من

املغريات لألطفال بااللتصاق هبا واصطحاهبا من غرفة إىل غرفة
داخل املنزل ،ومن مجلة تلك املغريات:

 -تقليد الكبار من حوهلم ،فحني يرى الطفل أباه وأمه وأخاه

الكبري ممسكني باهلاتف ...طوال الوقت ،فلامذا ال يكون هو كذلك،
وال سيام أن الصغار يتشوفون إىل أن يصبحوا كبار ًا يف أرسع وقت،

كام أن الصغار أثبتوا عىل أن اآلباء واألجداد يكونون يف كثري من
األحيان حمتاجني إىل التعلم منهم كيفية استخدام أدوات التواصل

والتعامل معها.

 -وجود أدوات التواصل اخلاصة بالطفل منحته الشعور

باالستقالل والقدرة عىل التحكم بحياته ،واختاذ قراراته الشخصية
بقدر كبري من احلرية ،وهذا مهم جد ًا لكل طفل.
 -العامل االفرتايض ميلء بالتصاميم الرائعة واألشياء املسلية

والقدرات اخلارقة ..مما ال يتوفر يف الواقع املعيش ألي طفل ،وهذا

كله يف كفة واأللعاب اإللكرتونية يف كفة أخرى!.
التربية الرشيدة ()٨
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بعضهم ينفر من التوحد ألنه مظنة لالنغالق.

 -اهلروب من امللل والفراغ واالنشغال بأي يشء ،مهم ،غري مهم،

نافع ،ضار ،قريب بعيد ...كل هذا غري مهم ،املهم تزجية الوقت
واخلالص من مواجهة الذات واالنعتاق من الشعور بوطأة الزمن.

تقول إحدى الفتيات :إن حياتنا داخل األرسة ويف اللقاءات مع
الصديقات ،ويف املدرسة واجلامعة ،وكل مكان تقريب ًا صارت ثقيلة

ومملة ،حيث يقتلنا (الروتني) والتكرار والتشابه ...بعد أن امتلكت
هاتف ًا ذكي ًا شعرت أن الدنيا أصبحت مئة دنيا ،وصار يف إمكاين أن
أوصل رصاخي إىل أقايص األرض...

اجلميع حويل مشغولون بأشياء خمتلفة حتى لو كنا مجيع ًا يف مقابل
بعضنا بعض ًا ،فام الذي سنقوله ،قد طرقنا الكثري من املوضوعات
الصغرية والكبرية ألف مرة ومرة ،وننتهي يف كل مرة إىل اتفاق أو

وجهات نظر متباينة لكنها سطحية وهشة ،برصاحة قد وجدت يف

اهلاتف الذكي نافذة عىل العامل ،ال أرى من خالهلا كل جديد ومجيل
فقط ،وإنام أختلص قبل هذاوذاك من حياة هي أشبه بحياة السجناء!.
 -٥اجلميع يف حرية !!:
اآلباء واألمهات ورجال التعليم والدعاة واملرشفون عىل املحاضن
الرتبوية ...هؤالء مجيع ًا يف حرية من أمرهم جتاه القواعد التي
جيب اتباعها يف ترشيد استخدام أبنائنا ملواقع التواصل االجتامعي
والسمعيات والبرصيات عىل نحو عام ،وهذه احلرية نابعة يف األساس
من غموض املستقبل ،حيث ال يستطيع أحد منا اآلن ختيل ما الذي
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نختلف لنأتلف ،ونتخصص لنتكامل.

سيكون عليه حال التقنية بعد عرش سنوات ،وإىل أي حد سيكون
االنفتاح عليها إجيابي ًا ،وقصور خيالنا يف هذا الشأن يعود إىل غزارة

املنتجات السمعية البرصية وتطوراهتا الرسيعة واملذهلة ،ويكفي يف

تطوير
هذا أن نعرف أنه بمرور إحدى عرشة دقيقة علينا يكون قد طرأ
ٌ
ما عىل واحد من منتجات (سوين) وهذا كله بسبب كثرة الرشكات
العاملة يف جمال التقنية ،وبسبب األعداد اهلائلة من الباحثني واملهندسني
الذين يعملون يف أقسام التطوير والتحديث للمنتجات التقنية.

علينا أن نضيف إىل هذا شيئ ًا آخر ،ال يقل أمهية عن هذا ،وهو أن

عالقتنا مع مواقع التواصل هي عالقة تفاعلية ،أي أهنا تؤثر يف أذواقنا

وأولوياتنا وقناعاتنا ومعايرينا ،وهلذا فإن ما نستحسنه اليوم منها ،قد
نستقبحه غد ًا ،وما نرى فيه مشكلة اليوم قد نرى فيه ح ً
ال ملشكالت
بعد مخس سنوات.

يقول أحد الشباب :كان موقف أيب جتاه إدخال (اإلنرتنت ) إىل
منزلنا شديد ًا ،حيث إن أحد أعاممي حدثه عن خماطره غري املحدودة،

ومع مرور األيام أدرك والدي أن هذا الكالم ليس عىل إطالقه،

وأن لإلنرتنت فوائد ومنافع ،وأخذ موقف أيب يميل نحو التساهل
شيئ ًا فشيئ ًا ،ومرت األيام ،وكربت أنا وإخويت ،وذات يوم أراد
أخي السكن يف حي جديد ،واعرتض والدي عىل ذلك بحجة أن

(اإلنرتنت) فيه ضعيف!.

هذا جيعلنا نُعرض عن اجلمود عىل قواعد حمددة يف التعامل مع

(النت ) كام جيعلنا نحاول متابعة اجلديد يف هذا احلقل ،واالستمرار
التربية الرشيدة ()٨
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اإلبداع مرتبط بالبحث أكثر من
ارتباطه بالذكاء.

يف توعية الصغار ،إىل جانب مراقبة اآلثار السلبية التي يمكن أن تأيت
هبا التجديدات التقنية املتالحقة.

 -٦هل نحن مستهدفون تقنيا.
سؤال طاملا تردد عىل شفاه اآلباء واألمهات :هل نحن
مستهدَ فون تقني ًا؟
هل ما ُيصنع من أجهزة وأدوات التواصل ،وهل ما ُيفتح من

مواقع ،و ُيربمج من ألعاب إلكرتونية يستهدف عقيدتنا وثقافتنا وعفة

بناتنا وأبنائنا ،أو هو يشء عام ُيصيبنا منه ما ُيصيب غرينا؟

يف اجلواب عىل هذا التساؤل أقول :إن ما نشاهده اليوم من مواقع

تواصل وأدوات اتصال عىل مستوى العامل ،هو يف احلقيقة مظهر
من أضخم مظاهر (العوملة) التي جتتاح العامل من أدناه إىل أقصاه،

والعوملة _كام نعرف_ ظاهرة اقتصادية يف األساس ،لكن التقنية
واالقتصاد ،يتحالفان يف كثري من األحيان ضد الثقافة ،فيطوراهنا

عىل غري ما يشتهي أصحاهبا ،ومن هنا فإين أعتقد أننا لسنا مستهدفني
يف عقائدنا وأخالقنا من خالل تصميم برامج وأدوات خاصة بنا،

لكن من املؤكد أن تلك املواقع واألدوات ال تراعي ثقافتنا ،حيث
إن الرشكات التي تنتجها مهتمة بالربح املادي عىل نحو أسايس ،إن

مل نقل حرصي.

إهنم خيبطون خبط عشواء ،وإذا كان هناك من ال تالئمه اللعبة الفالنية

أواملوقع الفالين ،فهذه مشكلته ،وعليه أن يترصف بام يراه مالئ ًام له.
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ابحث عن رشكاء ،وليس عن أتباع.

قد تعلم التجار ورجال األعامل من اخلربة التجارية املوروثة عدم

وضع القيم واملبادئ مع االقتصاد يف سلة واحدة حتى ال خيرسوا من

خيتلف مع مبادئهم وقيمهم ،فاالقتصاد حساس للغاية ،وحيتاج عناية
خاصة ،أقول هذا حتى ال نشغل أنفسنا يف حتليل ما نعده تآمر ًا علينا،

وال نشغل أنفسنا يف حروب ومهية ،لكن هذا ال يمنع من أن نفتح
عيوننا جيد ًا عىل نوعية ما يراه أطفالنا ،وما يسمعونه ،وما يلعبون به،

فالرضر سيحصل سواء كان متعمد ًا أو من غري قصد.
 -٧األلعاب اإللكرتوينة مصدر للمشكالت:

تشكل األلعاب اإللكرتونية  -وال سيام ألعاب الفيديو منها -

واحدة من الظواهر التي تشغل بال اآلباء واألمهات ،فهم مرسورون

الستمتاع أبنائهم هبا ،ولكنهم يف الوقت ذاته خائفون من آثارها
الضارة عىل عقوهلم وأبداهنم واهتامماهتم ..يشري بعض الدراسات
إىل أن املنطقة العربية من أرسع األسواق نمو ًا يف جمال األلعاب
اإللكرتونية ،وتقدر إحدى الدراسات أن حجم سوق األلعاب يف عام

 2014كان يف حدود ( ) ١،٦مليار دوالر ،و ُيتوقع أن يصل إىل ()4،4

مليار دوالر عام ( )2022أي أنه سيتضاعف ثالثة أضعاف ،و ُيعد
األطفال والفتيان أهم رشحية عمرية ،تستقطبها هذه األلعاب (.)1

وال ينبغي أن نظن أن الكبار ال يستخدمون األلعاب اإللكرتونية،
 -1انظر مقا ً
ال بعنوان :بني سلبياهتا و إجيابياهتا ...تعرف عىل كل ما يتعلق باأللعاب
اإللكرتونية بقلم مريفت عوف (منشور عىل النت)
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ال حتملني عىل ظهرك ،ولكن علمني كيف أميش.

إهنم يلعبون لكن من وراء حجاب وبعيد ًا عن األنظار حيث تشري
دراسة مسحية إىل أن املتوسط العمري لالعب اإللكرتوين قد

أصبح يف حدود ( )31سنة!.

إن عالقة اإلنسان بالرتفيه ليست عالقة عارضة ،وال عالقة

اضطرار ،إهنا عالقة نامجة من عمق اهلندسة العقلية والنفسية

لإلنسان ،إهنا وسيلة لتوليد الشعور بالنرص والتغلب ،كام أهنا وسيلة

للشعور بالتفوق العقيل واملهاري ،وهلا مع هذا أهداف اجتامعية
أيض ًا ،فهي تع ِّلم الطفل ممارسة املنافسة اخلاضعة للنظام والقانون،

كام تولد لديه روح األلفة مع اآلخرين ،إهنا يف احلقيقة أحد مصادر

بناء العالقات اإلنسانية.

لو تساءلنا :ما الذي جيعل األلعاب اإللكرتونية عامة وألعاب

الفيديو خاصة عىل هذا القدر من القوة جلذب األطفال إليها ،فإننا

سنجد يف اجلواب عىل هذا السؤال أن الطفل يشعر باألثر املبارش لكل
ضغطة زريقوم هبا ،حيث ينفجر يشء أمامه ،أو يصطدم بيشء أو

يقفز فوق يشء ....وهو مع كل هذا مستجمع كل قدرته عىل الرتكيز

ليحصل عىل أكرب قدر من نقاط املكافأة الفورية عىل مهاراته يف ممارسة
اللعب اإللكرتوين.

إن جزء ًا من إمتاع األلعاب اإللكرتونية يعود إىل قدرهتا عىل

جعلنا هنرب من وطأة الفراغ ووطأة األوقات التي نجد أنفسنا
مضطرين مللئها بام ال يفيد ،وملئها بام ال نحب ،متام ًا كام سيجري
معنا حني نكون يف رحلة جوية طويلة وحني نكون يف انتظار وقت
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اخلطأ يف االعتامد عىل اآلخرين ،وليس يف طلب املساعدة منهم.

دخولنا عىل الطبيب...
ال أريد هنا أن أحتدث عن إجيابيات األلعاب اإللكرتونية

وسلبياهتا ،فلهذا موضع آخر من هذا الكتاب ،لكنني أدعو إىل

التعامل مع هذا املوضوع بام يستحقه من املتابعة واالهتامم ،فاأللعاب
اإللكرتونية تسهم يف إعادة تشكيل أدمغة صغارنا عىل نحو جديد،

ونحن الكبار من خالل وعينا وتوجيهنا نستطيع تقرير نوعية ذلك
التشكيل ،وحتديد ما إذا كان نافع ًا ألوالدنا أو ضار ًا.
خطر يف بايل أن أحتدث عن القنوات الفضائية وعن واجبنا يف

ترشيد استخدامها واختيارها للصغار ،ثم وجدت أن هذه القضية
قد ُأشبعت بحث ًا خالل العرشين سنة املاضية ،كام وجدت أن عرص
التلفاز وفضائياته قد أرشف عىل االنقضاء ،وهلذا فلن يكون من املهم
احلديث عن يشء يف طريقه إىل األفول واالندثار.
m
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مواقع التواصل...
الفرص واإليجابيات

أشواقنا ألشياء غري مادية هو حمك إنسانيتنا

مواقع التواصل ..الفرص واإليجابيات
كثري ًا ما أقول :إن اخلري املحض نادر ،أو معدوم ،كام أن الرش

املحض نادر ،أومعدوم ،وهذا ينطبق عىل كل ما نتحدث عنه يف هذا

الكتاب .كل ما أريد قوله يف هذه التوطئة هو أن ما هو خري وجيد
ونافع بالنسبة إىل الطفل الفالين واألرسة الفالنية ،قد ال يكون نافع ًا
وجيد ًا بالنسبة إىل طفل آخر وأرسة أخرى ،ألن ذلك يتعلق بالظروف
واألوضاع التي يعيشون فيها والتحديات التي يواجهوهنا ،وهي

بالطبع متباينة يف أحيان كثرية.

ولعيل أوجز ما أعتقد أنه من إجيابيات مواقع التواصل وأدواته

واأللعاب اإللكرتونية يف النقاط اآلتية:
 -١جتسري ثقافات العامل:

نستطيع أن نتساءل :كيف كان العامل قبل اإلنرتنت ،وكيف أصبح

بعد اإلنرتنت؟

يف اجلواب عىل هذا السؤال يمكن أن أقول :إن العامل مل يصبح

هو العامل ،فقد كان الناس يعيشون فيام يشبه اجلزر الثقافية املعزولة
التربية الرشيدة ()٨
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حني تتحدث عن تغيري الثقافة ،فأنت تتحدث عن يشء اسرتاتيجي.

بسبب صعوبة التواصل السهل والرسيع ،ال شك يف أن (الراديو)
و (التلفاز) و(اهلاتف) وغريها من أدوات البث والتواصل قد
أحدثت ثورة هائلة يف العامل ،لكن ذلك ال يقارن بام أحدثته

الشبكة العنكبوتية إىل درجة أن الواحد منا حني ينزل يف فندق ،أو

يريد اإلقامة يف أي مكان ،يكون أول ما يسأل عنه هو اإلنرتنت،
وجتاوز احلال هذا إىل أن بعض السيدات يقدمن للضيوف مع

فنجان القهوة (كلمة الرس) الستخدام الشبكة داخل املنزل!
نعم إن اإلنرتنت صارت جزء ًا من حياة معظم سكان األرض عىل
نحو غري مسبوق ،ومعدوم النظري!.

إن املقارنة هي أم كل العلوم ،وإن اطالع الكبار والصغار عىل

ما جيري يف أنحاء األرض من خالل ملس شاشة اهلاتف أو مفاتيح
احلاسوب مل يتح أن تصبح لنا معرفة غري حمدودة فحسب ،وإنام ساعدنا

عىل معرفة متوضعنا يف العامل ،إذ من الصعب أن ندرك عىل نحو جيد
ما لدينا من تقدم وختلف بام لدى العامل ،وال سيام اإلقليم الذي نعيش
فيه واألمة التي ننتمي إليها ،إن أطفالنا يستطيعون بسهولة بالغة رؤية

أساليب التدريس يف اليابان وكوريا وتركيا وأمريكا...

ويستطيعون رؤية طرق استفادة طالب العامل من املكتبات

املدرسية وطرق استفادهتم من القنوات التلفازية املخصصة

للتعليم املدريس...

إن معرفة ما جيري يف العامل يشء جوهري لفهم العامل واستيعاب

روحه وعقله حتى ال نكون غرباء عن عرصنا.
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بالقراءة نضاعف أعامرنا.

ال شك يف أن هلذا االطالع الواسع بعض السلبيات ،لكن سلبيات

غيابه وفقده أكرب بكثري ،والثمن الذي يمكن أن ندفعه لذلك باهظ
بكل املقاييس.

إن من املالحظ أن الصغار حني جيلسون مع بعضهم  -وال
خيتلف عنهم الكبار كثري ًا يف هذا  -يتحدثون يف عجائب هذه

الكرة وسخافات بعض سلوكيات ساكنيها ،كام أهنم يتحدثون عن

نجاحات أقوام وانكسارات آخرين ،والعجيب أهنم جيدون أهنم
يستخدمون أمثلة موحدة وأدلة متقاربة بسبب وحدة ما يشاهدونه

ويسمعونه ويقرؤونه عرب شبكة اإلنرتنت ،وهذا سيؤدي إن عاج ً
ال
و إن آج ً
ال إىل وحدة الرؤى والطموحات واملعايري والرمزيات عىل

نحو مدهش ،ويف هذا الكثري من اخلري وبعض الرش ،ومهام اختلفنا يف
تقدير حجم كل منهام ،فإن جتاهل سطوة اإلنرتنت يف تغيري الثقافات
وجتسري العالقة بينها ،يشء غري واقعي ،وغري مفيد.
 -٢أطفال أذكى:
لن نكون منصفني وال موضوعيني إذا حتدثنا عن األرضار التي

تسببها مواقع التواصل للدماغ فحسب ،وتركنا املنافع التي حتدث

عنها بعض الباحثني املتخصصني ،فنحن نود وضع اآلباء واألمهات
ومجيع املربني أمام الصورة الكاملة والشاملة هلذه القضية.

يولد الطفل ولديه املاليني من اخلاليا الغروية التي يرتبط بعضها

ببعض من خالل وصالت عصبية ،وهذه الوصالت هي التي حتدد
التربية الرشيدة ()٨
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اإلدمان عىل وسائل التواصل هو عقدة التعامل معها.

درجة ذكاء الطفل.
الطريقة املثىل لزيادة تلك الوصالت هي تعريض الطفل إىل

العديد من األنشطة والفعاليات والربامج املنوعة حيث يؤكد بعض

الدراسات عىل أن ( )%50من قدرة اإلنسان عىل التعلم ،تنمو يف

السنوات اخلمس األوىل من عمره ،وإن (البيئة اإللكرتونية) بام

تشتمل عليه من تلفاز وحاسوب وأجهزة لوحية وهواتف ذكية
وألعاب إلكرتونية ،...ذات تأثري مهم يف ذلك ،ويرتكز هذا يف

األساس عىل ما يعتقده بعض علامء الدماغ وعلامء األعصاب من أن
لدن ًا فحسب ،وإنام ِ
مخ اإلنسان ليس ِ
لدن للغاية ،وتقل هذه اللدونة

مع التقدم يف السن ،لكنها ال تتالشى.

إن بعض ألعاب الفيديو ،يعمل عىل تدريب الدماغ عىل الوصول

إىل حلول مبتكرة يف األلغاز ،وهذا يعني اكتساب املزيد من املرونة
والقدرة عىل اكتشاف االحتامالت ،وبعض ألعاب الفيديو يدرب

الدماغ عىل إعطاء األوامر برسعة مع االحتفاظ بالدقة ،كام لو ظهر
عدّ و بشكل مفاجئ ،وتط َّلب األمر إطالق النار عليه ،وبام أننا يف عرص
يزداد تسارع كل يشء فيه ،فإن اجليل اجلديد سيكون يف أمس احلاجة
إىل القدرة الفائقة عىل التحليل الرسيع واختاذ القرارات الرسيعة.

يف كثري من األلعاب اإللكرتونية يكون هناك مستويات عديدة ،وكل

مستوى يكون أعقد من سابقه ،وعىل الطفل يف كل مرحلة أن يتجنب
حاالت الفشل يف املراحل السابقة ،وأن يزيد من درجة يقظته حتى يقطع
كل مراحل اللعبة ،وهذا يقوي الذاكرة وفضيلة التصميم واملثابرة.
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القراءة مدى احلياة هي اخليار الوحيد أمام العظامء.

كشفت إحدى الدراسات عن أن األطفال الذين يعانون من نقص

االنتباه قد حتسنت درجاهتم يف مادة القراءة بعد اللعب ببعض ألعاب

الفيديو ،مما يعني أن درجة الرتكيز لدهيم صارت أفضل.

إن كل األلعاب تساعد األطفال عىل اكتشاف قدراهتم عىل

املستوى الذهني وعىل املستوى العقيل ،ومتتاز بعض األلعاب
اإللكرتونية بالصعوبة النسبية مما جيعل الطفل أمام حتديات كبرية،
وهذا يعلمه كيفية الرد عىل اإلحباط ،كام أنه يدفعه يف اجتاه اكتشاف
قدرات ومهارات جديدة لديه.

اخلالصة التي ننتهي إليها هي أن األلعاب اإللكرتونية بأنواعها

تعزز من القدرات العقلية املختلفة لدى الصغار بنفس األسلوب
الذي تعزز فيه التامرين الرياضية املهارات احلركية ،وبنفس األسلوب

الذي تقوي به عضالت أجسامنا.
 -٣تعزيز اجلانب االجتامعي:

نحن نقر باجلانب السلبي الذي تركته وسائل التواصل عىل

العالقات داخل األرسة ،واجلانب السلبي املرتتب عىل اتصال الطفل
بأشخاص خارج بيئته قد يكونون سيئني جد ًا ،هذا كله ملموس،

وسنتحدث عنه الحق ًا ،لكن من املهم اإلشارة هنا إىل بعض ما أعتقد

أنه مفيد وإجيايب:

 -جيب أن نكون رصحاء ونحن نعالج مشكالتنا :هل جلوس

أفراد األرسة مع بعضهم الساعات الطويلة يف ترديد أحاديث معادة
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صار التلفاز شيئ ًا ثانوي ًا لدى كثري من األطفال.

مكررة للمرة األلف هو يشء جيد ومفيد؟
سيكون من اخلطأ الظن أن كل األرس تناقش يف اجتامعاهتا قضايا

جدية ومفيدة ،بل إن األرس التي تفعل ذلك قليلة ،وبعض األرس

تكون لقاءات مسامراهتا عبارة عن تأنيب وعتاب أواستهزاء ببعض
أفرادها والتعامل معهم عىل أهنم مادة دسمة للسخرية والتسلية
وتقطيع األوقات ...ويف حالة كهذه يستخدم الفتيان واملراهقون
اهلروب إىل مواقع التواصل االجتامعي عىل أنه وسيلة للخالص من

حياة أرسية ال تطاق.

تقول إحدى الفتيات :عانت والديت كثري ًا يف والديت بسبب

جهل القابلة ،وعدم توفر املكان املناسب للوالدة ،ويظهر أن نقص

األكسجني خالل قدومي إىل هذه الدنيا قد أثر يف قدرايت العقلية
فأنا قد عانيت كثري ًا يف دراستي االبتدائية ،وأشعر بنوع من بطء الفهم
()1

لدي ،أما أرسيت فيغلب عليها اجلهل ،فأيب وأمي أميان ،ومل يكمل
أحد من إخويت املرحلة االبتدائية ،ويف حالة كهذه كان من الطبيعي

أن أشعر بالنقص ،وأن ال يدرك أهيل األسلوب األمثل للتعامل معي،
ومن ثم فإين أشعر أن جلوسنا بعد الطعام للمسامرة ،وكذلك يف ليايل
الشتاء الطويلة ،كان ممتع ًا للجميع ما عداي ،والسبب بسيط هو أن
بعض إخويت يقلدون بعض ترصفايت وأسلويب يف الكالم عىل وجه
والدي يضحكان لذلك عوض ًا
االستخفاف والغمز واللمز ،وكان
ّ

عن إسكاهتم وتأنيبهم ...هذه الوضعية جعلت جلويس مع أرسيت ولو
 -1احلالة التي تصفها الفتاة تسمى ( اخلناق الوالدي).
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نحن اليوم أرسى التقنيات اجلديدة.

ملدة قصرية عبارة عن حصة للتعذيب النفيس واإلهانة ،وهلذا فإين حني
رصت يف الرابعة عرشة من عمري فتحت يل حساب ًا عىل الفيسبوك،
وصار لدي عدد من الصديقات املخلصات اللوايت أقيض يف حماورهتن

والكتابة إليهن أمجل األوقات ،فع ً
ال إن الفيسبوك قد شكَّل بالنسبة يل
خمرج ًا من حالة صعبة عانيت منها ما يزيد عىل ست سنوات.

 -قد وجدنا يف حاالت كثرية جد ًا أن مواقع التواصل االجتامعي

واهلواتف الذكية بام فيها من برامج (الواتسآب ) و (التيلجرام )
وغريها قد أعادت وصل ما انقطع من صالت اجتامعية بني زمالء
الدراسة وبني اجلريان الذين تركوا أحياءهم إىل أحياء أخرى ،وهذا
مالحظ بقوة لدى طالب الثانوي وطالب اجلامعة ،فرتاهم قد

شكلوا جمموعات تواصلية عىل الفيسبوك ،وترى تبادهلم لألفكار

والنكات والذكريات يف حالة من النشاط املستمر ،وهذا يف احلقيقة
إجيايب جد ًا لصالح احلفاظ عىل القيم املوروثة ،إذ حياول كل واحد

من أفراد املجموعة أن يثبت ألصدقائه أنه عىل العهد ،وأن األيام
مل تغريه إال إىل األحسن ،وهبذا يصبح العامل االفرتايض عامل دعم

للعامل الواقعي ،وال شك أننا هنا نتحدث عن أفضل االحتامالت،
وإال فهناك أيض ًا ما يسوء و ُيقلق!.
علينا أال ننسى يف هذا السياق أن وجود الشبكة العنكبوتية يف كل

بيت وكل مدرسة وكل مؤسسة قد أتاح لألهل واألقرباء التواصل مع

بعضهم عىل نحو مل يسبق له مثيل حيث إن الكثري الكثري من العائالت
قد أنشأت هلا جمموعات عىل الفيسبوك والوتس آب والتيلجرام
وغريها ،كام أن األبناء الذين ذهبوا بعيد ًا للدراسة أوالعمل والبنات
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احم نفسك وأرستك من امللل.
ِ

اللوايت تزوجن يف بلدان بعيدة عن بلد املنشأ ...صاروا مجيع ًا يف حالة
من التواصل االستثنائي واجلميل إىل درجة أننا رصنا كثري ًا ما نسمع
من يقول :ابنتنا يف أمريكا كانت أمس عند بنت خالتها ،وكثري ًا ما
نسمع من يقول :أخبارأوالدنا عندنا ساعة بساعة إىل درجة أهنم حني
يقدمون إلينا ال نجد ما نتحدث عنه ،وبه!.

هذا كله إجيايب ومفيد للرتابط األرسي واحلفاظ عىل القيم العائلية.
 يف أحيان كثرية تكون املجموعات عىل مواقع التواصلووسائله ،مصدر ًا للتهذيب والرقي األخالقي ،وهذا ألن لدينا نسبة

من األرس املسلمة التي ال يتوفر لدهيا القدر املطلوب من االلتزام
واالرتقاء األخالقي واالجتامعي ،وبالتايل فإهنا ال توفر لصغارها
اآلداب التي حيتاجوهنا يف حمادثاهتم وكل أشكال تواصلهم مع

اآلخرين ،وهنا يأيت دور املجموعات عىل مواقع التواصل ،حيث

الحظنا بقوة أن الفتيان و املراهقني عىل نحو خاص يتعلمون
استخدام كثري من األلفاظ واجلمل واألساليب الدالة عىل التهذيب

وتفهم خصوصيات اآلخرين ،واحرتام الرأي اآلخر ،إىل جانب

إظهار التعاطف مع احلاالت اإلنسانية الصعبة ،ونالحظ يف هذا
السياق تنبيه الناضجني يف تلك املجموعات عىل رضورة االلتزام
بآداب احلوار وعدم استخدام األلفاظ والتعبريات اجلارحة والبذيئة،
ونالحظ حظر بعض األشخاص وإخراجهم من جمموعة األصدقاء

بسبب عدم التزامهم باآلداب العامة أوأدب املجموعة ،ونالحظ إىل

جانب هذا وذاك ما ال حيىص من حاالت االعتذار وإظهار األسف،

مما يدل عىل أن التفاعل بني أفراد املجموعات يسهم يف إنضاج الوعي
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حياة الكتب يف قراءهتا.

واحلاسة األخالقية لدى الكثريين.
 -٤مورد للتثقيف والتعليم:
نستطيع القول :إن (اإلنرتنت ) أحدث ثورة يف جمال التثقيف

والتعليم ،حيث تم إلغاء القيود واملشكالت التي يفرضها التباعد
اجلغرايف ،وقد واجه العامل عىل امتداد التاريخ معضلة نقل األشياء من

بلد إىل بلد ،ومن قارة إىل قارة ،ومعضلة التعامل مع املحسوسات عامة
حيث إن ألف شخص ال يستطيعون مث ً
ال النظر يف نسخة من كتاب

أو نسخة من جريدة يف آن واحد ،وقد تم جتاوزهاتني املعضلتني عن

طريق اإلنرتنت عىل نحو عام إذ يمكننا اليوم حتويل ماليني الكتب

الورقية إىل كتب إلكرتونية ونقلها عرب الربيد اإللكرتوين وغريه إىل
أي مكان من العامل ليطلع عليها ماليني البرش يف آن واحد ،وهذا يشء
مدهش ومذهل إىل أبعد احلدود!.

أود يف هذا السياق أن أشري إىل اآليت:
 -١ساعدت مواقع التواصل االجتامعي عىل حتسني الوعي العام

وحتسني مستوى الثقافة العامة لدى الناس ،وال سيام األخبار اليومية
وحتليالت وتعليقات اخلرباء ،باإلضافة إىل ردود فعل اجلامهري عليها،

وما حتدثه لدهيم من انطباعات ،إن من الدراسات ما يشري إىل أن

أكثر من  %50من الناس يعتمدون عىل املواقع االجتامعية يف معرفة
األخبار اجلديدة.

 -٢اإلنرتنت وسهولة الوصول إليها عرب اهلواتف الذكية من
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نغي العامل.
بالوعي واإلرادة ّ

األموراجلوهرية يف مساعدة الطالب عىل كتابة واجباهتم املدرسية

وكتابة البحوث العلمية ،واإلجابة عىل تساؤالهتم يف الشؤون
املعرفية كافة ،وقد أشارت إحدى اإلحصائيات أن نحو من  %59من

الطالب يستخدمون اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي يف كتابة
واجباهتم املدرسية واجلامعية!.

يذكر أحد املربني أن لديه طفلني ،أحدمها يف العارشة والثاين يف
الثانية عرشة ،ونظر ًا لكوهنام متقاربني يف السن وكوهنام يعيشان يف

أرسة مثقفة ،فإن اجلدل بينهام حول معاين بعض الكلامت وتفسري
بعض اآليات القرآنية الكريمة ،واحلوار حول دقة اللفظ يف بيت من
األبيات الشعرية..

إن اجلدل حول كل ذلك كان عبارة عن الزمة ملعظم جمالسنا،

وكان ذلك يضفي عىل حياتنا األرسية الكثري من املتعة والسمو
واجلدية ،وقد كان حمرك البحث (جوجل) هو احلكم حيث الرجوع

إىل املصادر واملراجع عن طريقه هو املالذ عند عجزي وعجز زوجتي

عن توفري اإلجابة الفاصلة.

إن الشبكة العنكبوتية قد وفرت ألبنائنا عدد ًا هائ ً
ال من

اإلحصاءات واألرقام واملؤرشات املسحية ،بل إن غزارة مصادر

األرقام قد مكنتهم من متحيص تلك األرقام واإلحصاءات من خالل

املقارنة بينها وحماولة معرفة أقرهبا إىل املعقولية ،وهذا يف حد ذاته

يشء ال يقدر بثمن ،فاألرقام توفر إمكانات هائلة إلجراء البحوث
والدراسات ،وقد صدق من قال« :أعطني رق ًام أعطك كتاب ًا».

30

التربية الرشيدة ()٨
[ أوالدنا ووسائل التواصل االجتماعي ]

اإلنسان كائن متذمر.

ج -إن أغلب املدارس الذكية تعتمد اليوم يف تعليمها عىل

األجهزة التقنية أكثر من اعتامدها عىل العنرص البرشي ،ويمكن أن

أشري هنا عىل وجه خاص إىل ما يتم يف كثري من املدارس العربية من
تدريب الطالب عىل تصميم الرشائح اإللكرتونية ،كام هو الشأن يف
برنامج (بوربوينت ) حيث ُيكلف الطالب بكتابة بعض واجباهتم
املدرسية وحتضري بعض الدروس من خالل تصميم رشائح إلكرتونية

وعرضها أمام الطالب يف الفصل الدرايس مما جعل األطفال و الفتيان
يشعرون بالريادة واإلبداع واالستقاللية يف البحث عن املعلومة ،إىل
جانب أن كثري ًا من ذلك يتم عرب فرق صفية ،يشكلها املعلم إلعداد

بعض املوضوعات أو حتضري بعض الدروس ،مما يساعد األطفال

عىل تعود العمل ضمن فريق ،وما يستلزمه ذلك من التحيل بالعديد
من الفضائل مثل اإلجيابية والتكيف واملراعاة ...وقد شكل كل هذا
نقلة نوعية محيدة عىل صعيد التعليم.

د -قدمت شبكة اإلنرتنت الفرصة األكثر أمهية للفتيان والشباب

والناضجني يف جمال التدريب عىل الكتابة والتعبري عن الرأي إذ

صارلدينا منذ أواسط تسعينيات القرن املنرصم ما ُيعرف باملدونات

اإللكرتوينة حيث يقوم الطالب والشباب بفتح مواقع هلم عىل النت

يكتبون عليها كل ما يع ُّن هلم من آراء وحتليالت ومالحظات شخصية
وتعليقات عىل األحداث ،وهبذا انتهت معضلة كربى هي اإلعراض

عن الكتابة والتعبري األديب عن الرؤى واالهتاممات الشخصية بسبب

صعوبة النرش ،وتفيد إحدى الدراسات أن يف العامل اليوم ما يزيد عىل
سبعة وعرشين مليون مدونة ،وهذا رقم كبري جد ًا وذو داللة خطرية!.
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أوالدنا مرشوع حتت اإلنجاز.

النرش اليوم عىل النت جماين ،وهذا يعني أن الباب مفتوح لتدريب

صغارنا عىل الكتابة وحتمل مسؤولية التأثري املعريف ،وإن عىل اآلباء
واملعلمني توجيه األطفال يف البداية ليامرسوا التدوين بالطرق
الصحيحة ويف إطار اآلداب اإلسالمية واملنهج العلمي املوضوعي.

هـ  -ال نستطيع أن نطوي احلديث عن هذه اإلجيابية دون اإلشارة

إىل ما وفرته وسائل االتصال احلديثة ،وشبكة اإلنرتنت عىل نحو
أخص من إمكانية التعليم والتدريب عن ُبعد ،حيث إننا إذا ق َّلبنا
نظرنا يف العامل ،فإننا سنجد آالف اجلامعات واملدارس التي تقدم
الربامج الدراسية عن ُبعد إذ حتول الظروف واألوضاع املختلفة دون

اجتامع الطالب بأساتذهتم ،كام أن لدينا عند مطلع كل شمس آالف
الدورات التدريبية التي تُقدَّ م عرب الشبكة العنكبوتية حيث يتلقى

مئات اآلالف من الناس دورات تدريبية يف خمتلف الفنون واملهن،
وهذا يشء رائع بكل ما تعنيه الكلمة!.

ال يصح لنا يف هذا السياق أن ننسى ماليني (الفيديوهات ) التي

تعلم الصغار والكبار كيفيات صنع األشياء يف منازهلم بأدوات
بسيطة ،وما عليك إال أن تدخل عىل (اليوتيوب ) أو عىل (جوجل)

وتكتب عبارة :كيف تصنع ...لتنهال عليك اإلجابات املحملة

سألت عنه يف مشهد فريد من إمتاع
بالتجارب والطرق العملية فيام
َ
السمع والبرص!.

هذا كله يعني أن احلرمان من دخول املدرسة لن يعني اليوم األمية

واحلرمان من املعرفة ،فهناك اليوم مئة طريقة وطريقة ليتعلم الطفل
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حاول أن تقدم نموذج ًا صاحل ًا يف أي يشء.

والفتى كثري ًا مما فاته بعدم ذهابه إىل املدرسة واالستامع إىل أساتذهتا.
إن هناك الكثري من اإلجيابيات التي يمكن أن نتحدث عنها حني

نضع وسائل التواصل االجتامعي يف امليزان ،لكن فيام قدمنا مقنع،
وإن الرسالة التي أود إيصاهلا إىل اآلباء واألمهات ،هي :أن وسائل

التواصل ومواقعه وكل أجهزته ليست سيئة عىل نحو مطلق ،وجتاهلها
وإخراجها من املنزل عىل نحو شامل يشء غري ممكن ،وترك األطفال
يستخدموهنا من غري توجيه ورقابة ومتابعة ،هو يشء خطري جد ًا،
وهذا ما سنتحدث عنه بشكل واضح عند حديثنا عن التحديات و
السلبيات وعند احلديث عن أسلوب مواجهتها وأسلوب عالجها

بحول اهلل وطوله.
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التحديات والمخاطر

أمتنا مفتونة بالشكل والكم.

التحديات والمخاطر
حتدثت يف الصفحات املاضية عن إجيابيات النت ومواقع

التواصل االجتامعي واهلواتف الذكية ،...ومل يكن يف ذلك احلديث
أي مبالغة ،فهناك فع ً
ال منافع وفوائد وإجيابيات كبرية جد ًا ،لكن لو

كانت منافع وسائل التواصل أعظم من أرضاره ،فربام مل تكن هناك
حاجة لوجود مثل هذا الكتاب ،لكن احلقيقة ليست كذلك فنحن مع

وسائل التواصل أمام حتديات وخماطر حقيقية ،متس أخالقنا وحياتنا
االجتامعية ومستقبل أبنائنا...

إننا نواجه حتديات ،و من شأن أي ٍ
حتد أنه ينطوي عىل صعوبة
وعناء ،ودفع يف اجتاه الفشل واهلزيمة ،لكنه أيض ًا ينطوي عىل فرصة

وإمكانية لالرتقاء والتقدم ،وهذا صحيح هنا عىل نحو واضح ،لكننا
أيض ًا أمام خماطر ،أي أمام أمور مهلكة وعواقب وخيمة إن مل نتسلح

بالوعي واإلرادة واملثابرة ونحن نتعامل مع الشبكة العنكبوتية ،وما
يقوم عليها من معدات ووسائل وألعاب.

إنني أعلن هنا عجزي عن اإلحاطة بكل ما كُتب ،وقيل حول
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األخالق والتفاؤل ،أساس لكل حضارة عظيمة

خماطر وسلبيات وسائل التواصل ،وهلذا فإين سأحاول تناول أهم

ما قيل ،وأهم ما جيب أن يقال يف هذا الشأن بغية مساعدة اآلباء
واألمهات وعموم املربني عىل توجيه الصغار واملراهقني عىل أفضل

وجه ممكن:

 -١مشكلة عامة:
نعم الناس اليوم جتاه مشكلة عامة ذات رؤوس متعددة ،وهلذا
فهي مع َّقدة ،وبسبب تعقدها هي مربكة وحمرية ،وقد أشارت إحدى
الدراسات إىل وجود عالقة طردية بني استخدام األطفال للهواتف
الذكية وبني قلق أولياء أمورهم ،حيث أوضحت الدراسة أن ما بني 70

و % 80من اآلباء يشعرون بالقلق الدائم من استخدام أوالدهم للهواتف
الذكية ،إما بسبب إفراط األوالد يف استخدام املحتوى وتأثريه بالتايل

عىل جممل حياهتم ،وإما بسبب التكاليف املادية لذلك ( ، )1وهذا القلق له

ما يسوغه ألن يف إمكان من يملك اهلاتف الذكي رؤية كل املمنوعات،
ويستطيع الدخول إىل عوامل مليئة باإلغراء والفساد والفوىض ،والذي

يقض مضاجع اآلباء واألمهات أن منع الفتيان واملراهقني من امتالك
هاتف ذكي أو فتح حساب عىل تويرت أو الفيسبوك ضعيف اجلدوى،

وقد يؤدي إىل نتائج عكسية عىل نحو ما نجده يف واقع احلال.

هذه فتاة يف السادسة عرشة من عمرها ،تنتمي إىل أرسة متدينة،

سمع أهلها بمشكالت املراهقني وخماطر مواقع التواصل ،فقرر
والدها عدم اقتنائها هلاتف ذكي ،كام قرر ،منعها من فتح أي صفحة
 -1استخدام األطفال للهواتف الذكية بقلم حممد النجار ،مقال منشور عىل النت.
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ال نخاف من تعلم الطفل اإلنجليزية لكن نخاف أال يتعلم العربية

عىل أي موقع اجتامعي ،وقد تضايقت الفتاة من ذلك ،وأخذت تفكر
يف حل ،ثم وجدته يف أهنا طلبت من زميلتها يف الثانوية أن تفتح هلا
صفحة عىل الفيسبوك باسمها ،وكانت تعطيها قصاصات عند لقائها

هبا يف املدرسة لتنرشها عىل تلك الصفحة ،وقد تكفلت صديقتها هذه

بإطالعها عىل أخبار الصفحة ،وبعد مدة تعاطف معها أخوها الكبري،
واشرتى هلا هاتف ًا ذكي ًا ،من غريعلم أهلها ،وانتهت املشكلة!
لدينا فتى يف اخلامسة عرشة أذن له أبواه بفتح صفحة عىل

الفيسبوك برشط أن يكون من أصدقائه فيها ليطلعا عىل كل ما يقوله

هو وأصدقاؤه عىل تلك الصفحة ،ومضت األمور قرابة سنة عىل نحو
جيد ،وخالل تلك السنة تعمقت العالقة بينه وبني أحد أصدقائه
االفرتاضني ،وكان ذلك الشاب يسكن يف حي آخر من مدينته ،وقد

قام الفتى بزيارة صديقه ،وقد تعرف خالل تلك الزيارة عىل ثالثة من
طالب اجلامعة ،وتكرر اللقاء ،ثم قرر اجلميع فتح صفحة مغلقة عىل
الفيسبوك ،وكان بعضهم سيئ ًا جد ًا ،ومل يتضح يشء من أمرهم حتى

فوجئ األبوان بالرشطة يطرقان باب منزهلام ،باحثني عن الفتى بسبب
االشتباه يف ترويج املخدرات يف مدرسته!.

هذه القصص واحلكايات باإلضافة إىل ضعف االهتامم محلت
كثري ًا من األرس عىل ترك احلبل عىل الغارب مع يشء من النصائح

واملواعظ بني الفينة والفينة ،وقد أشارت دراسة يف دولة خليجية إىل
أن نحو ًا من  %80من األرس فيها ،ال يعملون عىل تقنني استخدام
أبنائهم للتطبيقات احلديثة ،ونحو من  %20فقط لدهيم آلية معينة
ومقننة الستخدام أبنائهم للتطبيقات وفق أنظمة احلامية!.
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أوالدك يبحثون عن قدوات ،فكن واحد ًا منهم.

هناك من اآلباء من يقلق عىل ما ترمز إليه وسائل التواصل

االجتامعي وحمتوياهتا املتدفقة ،حيث قال أحدهم:

الدول املتقدمة تصنع وسائل التواصل ،وترسلها إلينا ،وهذا

جعلنا نستهلك منتجات متقدمة للغاية دون أن نستطيع امتالك تقدم
فكري واجتامعي يؤهلنا الستخدام تلك املنتجات عىل نحو رشيد،

إن وسائل التواصل مل تعد بالنسبة إلينا عبارة عن أدوات نستخدمها،
نحن فيام نراه مناسب ًا ،وإنام صارت أدوات للسيطرة علينا وتغيري

أنامط حياتنا.

إن حتكم وسائل التواصل بنا قد أدى فع ً
ال إىل أن نكون أشبه

ببضائع أو منتجات تم تصنيعها بواسطة خطوط التجميع ،فنحن

متشاهبون اليوم إىل حد بعيد ،وهذا جيعلنا نفقد خصوصياتنا
وإنسانيتنا ،ثم يقول ذلك األب املثقف :أليس يف هذا ما ُيقلق؟

أنا من جهتي كذلك ال أستطيع إخفاء التوجس والقلق من هذه

الوضعية التي صار إليها الصغار والكبار ،من اخلضوع الثقايف إىل ما

تعرضه مواقع التواصل من معايري وتطلعات وأعراف ،أي بعبارة
أخرى ما تقوم به من العبث بـ (الثقافة) والرمزيات ،وقد كان هتلر

يقول :حني تُذكر كلمة (ثقافة) أحتسس مسديس!

نعم هناك اليوم تسابق حمموم بني الصغار والكبار عىل نيل أكرب

قدر من الشهرة عىل مواقع التواصل ،واالنتظار بشغف إعجابات
األصدقاء مع حماوالت كثرية لرفع أعدادهم ،بل صار هناك من

يقوم التمكن العلمي واملعريف لدى العلامء من خالل أعداد متابعيهم
ِّ
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التوازن أحد أهم أرسار العظمة.

عىل الفيسبوك وتويرت ،وال ننسى يف هذا الصدد التغيري الذي أدخلته
وسائل التواصل ،وال سيام سناب شات و الفيسبوك واالنستغرام...

عىل معايري احلرص عىل اخلصوصية الشخصية واالجتامعية ،حيث
جيري التخفف من كل ذلك من أجل املزيد من الشهرة واملزيد من
التأثري ،نعم إن بيوت كثريين من األرس غدت من غري أبواب وال
نوافذ ،بل من غري جدران ،من خالل اجلرأة عىل كشف الكثري من
األرسار ،وما ُيعترب شأن ًا خاص ًا جد ًا إىل حد اهلوس!.

إذن هناك قلق كبري لدى كثري من املثقفني حيال تغيري ثقافتنا عىل

املستوى العميق ،وهذا يمس اهلوية واالجتاه عىل نحو خطري!.
 -٢األخالق والسلوك:

لعل التأثري يف أخالق الناشئة واهتامماهتم وسلوكياهتم ،هو من

أسوأ ما ترتكه وسائل التواصل االجتامعي يف حياهتم ،وله يف احلقيقة
العديد من األبعاد ،منها:

 -املراهقون كانوا وما زالوا هم اهلدف األسايس للمتحرشني جنسي ًا،

وقد ذكرت دراسة نرشهتا (اإلندبندنت ) الربيطانية أن املراهقني هم

األكثر عرضة ملا يعرف بالتحرش اإللكرتوين عىل الشبكة ،وهذا
التحرش طبع ًا لفظي ،وهذا يعني أن طالب املرحلة املتوسطة حيث
املراهقة املبكرة ،وطالب املرحلة الثانوية حيث املراهقة املتوسطة هم

من حيتاج فع ً
ال إىل التوجيه والعناية ،فمرحلة املراهقة هي مرحلة
انتقالية بني الطفولة والرجولة ،واملراحل االنتقالية ،دائ ًام صعبة
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عرضت خصوصياتنا للخطر!.
وسائل التواصل َّ

ومربكة ومضطربة.
قد قامت مؤسسة غري ربحية بإجراء دراسة حول التحرش عىل

النت حيث تم سؤال طالب أعامرهم بني العارشة والرابعة عرشة عن
تعرضهم للتحرش ،وكانت إجاباهتم عىل النحو اآليت:

 %42 -من األطفال تعرضوا للتحرش يف أثناء وجودهم عىل

الشبكة اإللكرتوينة.

 %35 -من األطفال تعرضوا للتهديد عىل الشبكة.

 %58 -من األطفال يعرتفون بأن شخص ًا قال هلم كلامت بذيئة

ومؤذية عىل الشبكة اإللكرتونية.

 %58 -من األطفال مل خيربوا أولياء أمورهم ،أو شخص ًا بالغ ًا عن

أمر وضيع حصل معهم عىل الشبكة اإللكرتونية (.)1

وقد يسأل بعض اآلباء واآلمهات :كيف أعرف ما إذا كان ابني

يتعرض للتحرش اإللكرتوين؟

احلقيقة أنه ليس لدينا أمارات قاطعة ،وإنام ظنية وغري مؤكدة،

وذلك كأن:

 -يتوقف الطفل أو الفتى فجأة عن استخدام جهاز احلاسب

اخلاص به ،أو جهاز اهلاتف الذكي.

 يبدو عليه الغضب والتوتر من غري سبب واضح. -1تنشئة الطفل الرقمي.146،145 :
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ال متنح عدوك فرصة التفوق عليك من خالل تراكم أخطائك.

 قد يبدي رغبة يف عدم الذهاب إىل املدرسة ،أو اخلروج من املنزل. يظهر عليه اإلحباط ،ويتجنب احلديث عام يفعله عىل أجهزته. -يغلق جهازه برسعة حني يظن أن والده ...أقبل لرؤية جهازه.

 -يرفض استخدام جهازه من قبل شخص آخر حرص ًا عىل إخفاء

ما عليه.

مشاهدة مواد إباحية:
مشاهدة الصور ومتابعة املواد اإلباحية ،ليست مشكلة يعاين

منها األطفال ،بل هي وباء إلكرتوين جيتاح العامل من أدناه إىل أقصاه،
وهناك أرقام وإحصائيات مرعبة يف هذا الشأن ،ومنها:

 -يف كل ثانية هناك ( )28 ،258شخص ًا يشاهدون مواد إباحية

عىل مستوى العامل.

 %35 -من مجيع ما يتم تنزيله من شبكة اإلنرتنت عىل األجهزة

مرتبط بمواد إباحية.

 %34 -من مستخدمي اإلنرتنت تعرضوا لرؤية حمتوى إباحي من

خالل اإلعالنات

 2,5 -مليار من الرسائل املرسلة عرب الربيد اإللكرتوين يف كل

يوم حتتوي عىل مواد إباحية.

 يف كل  39دقيقة يتم وضع رشيط فيديو إباحي عىل الشبكة،التربية الرشيدة ()٨
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نجاح املريب يف حتطيم احلواجز بينه وبني أبنائه.

وهذا يف الواليات املتحدة األمريكية وحدها.
 -يف عام  2010ذكر  %47من األرس التي تم استطالع آرائها أن

املواد اإلباحية ،هي مشكلة يف بيوهتم.

 -يف إحدى اجلامعات األردنية أفاد  %67من الطالب الذين متت

عليهم الدراسة أهنم يستخدمون مواقع التواصل ألغراض ال عالقة

هلا بدراستهم.

 يف السودان أجريت دراسة عىل  500طالب من طالب اجلامعات،السودانية ،وقد أشارت تلك الدراسة إىل أن دخول الطالب عىل النت
قد أدى إىل الدخول عىل املواقع اإلباحية وإقامة العالقات املحرمة.

إن الفتيان والفتيات حني يشاهدون صور ًا خليعة ومواد إباحية،

ينشأ يف داخلهم رصاع قوي بني ميوهلم الغريزية وبني القيم واملبادئ

التي نشأوا عليها ،وهذا ُيدث لدهيم مضاعفات نفسية سيئة ،إن هذا
األمر ال يقترص بالطبع عىل الصغار ،بل يمتد إىل الكبار!

إن مشاهدة املواد اإلباحية حني تصبح مشكلة لدى الكبار ،فإن

معاجلة الصغار منها ،تصبح شاقة وصعبة ،إن مل نقل مستحيلة ،وهذا

أسوأ ما يف األمر!.

إن اجلرأة عىل احلديث عن العالقة اخلاصة بني الزوجني ،وبني
الرجال والنساء عامة قد تضاعفت أضعاف ًا كثرية عىل شاشات

سهل عىل الصغار مشاهدة املواد
التلفاز ،ويف مقاطع الفيديو ،وهذا َّ

اإلباحية ،بل أغراهم بذلك!.
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الصدق هو إكسري احلياة.

انحرافات أخرى:
إن توفر الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل االجتامعي مل تؤد

إىل إدمان مشاهدة املواد اإلباحية فحسب ،لكنها أدت إىل انحرافات

أخالقية من نوع آخر ،ومن تلك االنحرافات انتشار الغش يف
االمتحانات وترسيب أسئلة االمتحانات إىل ألوف الطالب وهم

يف بيوهتم ،كام حدث يف بعض الدول العربية مرار ًا ،كام أن من
االنحرافات شيوع تناول املخدرات والتدخني بني املراهقني والنساء

عىل نحو غري مسبوق ،وقد أشارت إحدى الدراسات عىل طالب
ثانوية من الثانويات إىل أن املراهقني والشباب الذين يشاهدون عىل
الفيس بوك و تويرت صور ًا ألصدقائهم وهم يدخنون ،أو يرشبون
الكحول ،يميلون أكثر من غريهم إىل الرشب والتدخني.

إن الريف اإلسالمي أميل إىل املحافظة عىل نحو عام ،وإن

األطفال الريفيني يشاهدون عىل الشبكة الكثري من األشياء السيئة
التي مل يروها يف بيئاهتم الطبيعية ،وهذا جيعل انجرافهم إىل االنحراف
أرسع بسبب فقد احلصانة الرتبوية.

باختصار :إن أطفالنا حتيط هبم املخاطر واملغريات من اجلهات

الست!

 -3التعليم والتثقيف:
لعل أكرب نقطة ضعف يف حياة األمة ،تتمثل يف ضعف قبضتها

عىل مفاتيح النهضة يف العرص احلديث ،والتي تتمثل يف ضعف الرغبة
التربية الرشيدة ()٨
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معينة.
االختالف مصدر ثراء إذا أوقفناه عند حدود َّ

يف االزدياد من املعرفة والتعمق يف التخصص ،باإلضافة إىل ضعف

مؤسساتنا التعليمية وختلفها يف املقاييس العاملية ،وقد جاءت وسائل
التواصل االجتامعي واهلواتف الذكية واأللعاب اإللكرتونية لتزيد
الطني بلة ،وإن وضعنا مع هذه الوسائل أشبه بطاعن يف السن قمنا
بإجراء عملية جراحية كربى له!

السؤال هو :كيف كان تأثري وسائل التواصل عىل حتصيل املعرفة

لدينا؟

أوالً :عىل مستوى التعليم:

 -١من الواضح أن وسائل التواصل إىل جانب األلعاب اإللكرتونية
قد أثرت عىل نحو كبري يف اهتاممات صغارنا من طالب املدارس،
حيث صار االنشغال بكتابة الواجبات ،واالهتامم بام قاله املدرسون

ومناقشته بني الزمالء إىل جانب االستزادة من املعلمني واعتبار

اللقاء هبم فرصة كبرية ،صار كل هذا يف الدرجة الثانية أو الثالثة من
مشاغل الطالب ،وقد أفادت إحدى الدراسات أن نحو ًا من %35

من الطالب عينة الدراسة يامرسون اللعب باأللعاب اإللكرتونية
ثالث ساعات فأكثر يف اليوم الواحد ،كام أفادت أن نحو ًا من %56

من اآلباء واألمهات مل يكونوا راضني عن هذه املدة من اللعب عىل
حساب الدراسة واالستذكار.

أشارت الدراسة كذلك إىل أن انشغال الطلبة باحلديث عن
األلعاب اإللكرتونية عوض ًا عن احلديث عن شؤون الدراسة قد
بلغت نحو ًا من .%78
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تشجيع الطفل يصلحه أكثر من التأنيب.

وقد أفاد  %48من الطالب أهنم يقومون بتأجيل أداء واجباهتم

الدراسية من أجل االستمتاع باأللعاب اإللكرتونية (.)1

 -٢لدينا دراسات عاملية وعربية كثرية انتهت إىل نتيجة واحدة هي

انخفاض مستوى التحصيل العلمي وذهاب هيبة املدرسة واملعلم

من نفوس الطالب مما يعني عرقلة حقيقية ملسرية حتسن املؤسسات
التعليمة ،وعرقلة بالتايل ملسرية التقدم احلضاري عامة ،فقد أفادت

دراسة عربية أن  %63من طالب عينة الدراسة يفضلون اللعب عىل
الكتاب املدريس ،كام انتهت هذه الدراسة إىل أن هناك انخفاض ًا يف
احلصيلة العلمية التي يتزودون هبا من الدراسة النظامية بنسبة %41
مما يضطرهم إىل أخذ دروس خصوصية يف عدد من املواد.

يف دراسة أخرى جرت يف اإلمارات العربية املتحدة أبدى عدد

من مدريس املدارس انزعاجهم من انتشار ظاهرة استخدام اهلواتف
الذكية من قبل الطلبة داخل الصفوف الدراسية موضحني أن الطلبة
يرصدون املعلمني أثناء احلصة الدراسية بالصوت والصورة أثناء

احلصة الدراسية ،ونرشها عرب خدمة البلوتوث من باب اهلمز واللمز

والسخرية.

وأفادت دراسة متت يف إحدى املدارس األمريكية أن مدمني

ألعاب الفيديو ،يسجلون درجات أقل يف االختبارات.

إذا كانت وسائل التواصل حتتل اهتاممات الطالب يف البيت
 -1دراسة سبتي (  )2013حول نتائج اإلدمان عىل األلعاب عىل نتائج التحصيل الدرايس
لدى األبناء ( منشورة عىل النت)
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أسوأ ما أخافه هو الغرور واليأس.

واملدرسة والشارع ،فإن من الطبيعي أن ينزاح عن بؤرة اهتامماهتم
العلم والتعليم واملدرسة ،وأيض ًا املستقبل الذي يرتبط بكل ذلك!.
ج -تشكل القراءة والكتابة جوهر املهارة اللغوية لدى اإلنسان،

ويبدو أن وسائل التواصل االجتامعي قد أصابتها بمقتل ،فقد أفاد

 %70من مدراء املدارس الذين استطلعت آراؤهم يف بريطانيا أن
الفيس و تويرت يشكالن رضر ًا بالغ ًا عىل مستويات القراءة والكتابة

لدى الطالب حيث إهنام يتسببان يف تشتيت أذهان الطالب عىل
نحو دائم ،وهذا هو نفس ما أشار إليه بعض املختصني الرتبويني

يف الكويت عرب استطالع أجرته جريدة األبناء هناك إذ الحظوا أن

مواقع التواصل االجتامعي قد هبطت بمستوى الطالب يف اللغة
العربية كتابة وتعبري ًا.
إن املعضلة التي نواجهها يف هذه املسألة ليست عىل مستوى
أسباب املشكلة ،ولكن عىل مستوى حلها أيض ًا ،فقد كان الكثري من
اآلباء واألمهات املتعلمني يساعدون أبناءهم يف املنازل عىل حتسني

مهاراهتم يف تعلم اللغة ،وبذلك يستدركون ما لدى صغارهم من

ضعف لغوي ،أما اليوم فإن نسبة ال بأس هبا من اآلباء قد تكون

مشغولة عن األبناء بالدخول عىل مواقع التواصل واستخدام اهلواتف
الذكية ،أي أن الطبيب صار يف حاجة إىل طبيب!.

تقول إحدى الفتيات :أنا اآلن أدرس يف كلية الطب ،وحني كنت

يف املرحلة االبتدائية قبل عرش سنوات كان لدي ما يشبه الغباء يف
اإلمالء ،وقد ساندين يف حتسني قدريت عىل الكتابة الصحيحة والدي،
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ّ
ينحط املرء حني تنحط اهتامماته.

واليوم أرى أختي يف املرحلة اإلعدادية ،ولدهيا أيض ًا ضعف يف
الكتابة اإلمالئية ،وكأن املشكلة لدى أرستنا وراثية ،ومن املؤسف

أن أختي مل تنل املعونة التي نلتها من والدي ،ألنه رعاه اهلل صار لديه
مدونة عىل النت ،وصار لديه عدد كبري من القراء باإلضافة إىل أنه
دائم املتابعة ملا يكتبه أصدقاؤه عىل الفيسبوك ،وعىل الرغم من كثرة

الوعود التي قدمها هلا ،إال أنه مل ينفذ منها إال القليل ،وكان لسان

حاله يقول :املشغول ال ُيشغل!.
ثاني ًا :التثقيف العام:

ال خيفى عىل أحد منكم أن وضعيتنا الثقافية عىل املستوى العريب

واإلسالمي تعاين يف األساس من اهلشاشة ،فليس لدينا دولة إسالمية
واحدة ُيصنف شعبها بأنه شعب قارئ ،أو ِهنم لالطالع والقراءة،
واملؤرشات عىل هذه الوضعية أكثر من أن حتىص ،ومنها عىل سبيل
املثال:

 -عدد الساعات أو الدقائق التي يقضيها الفرد املسلم وسطي ًا يف

القراءة كل يوم.

 عدد الكتب التي تُنرش كل سنة يف الدولة -عدد البحوث العلمية التي تنرش سنوي ًا.

 -عدد املجالت واجلرائد ونسبة انتشارها ،وما الذي ُيقرأ من

أقسامها وموضوعاهتا.
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مهوم الكبار دائ ًام كبرية.

 -عادات القراءة لدى الناس ،وال سيام سلوكياهتم يف أوقات

الفراغ واالنتظار

 -متوسط حجم املكتبات يف املنازل ونسبة انتشارها يف البيوت.

إذا نظرنا إىل األرقام املنشورة واملعربة عن أوضاع العرب واملسلمني

يف كل هذه املؤرشات وجدنا أهنا سلبية ،وليست يف صاحلنا ،وهذا

يعود إىل انتشار األمية وعدم متكننا من ترسيخ ثقافة حب العلم
واملعرفة إىل جانب إخفاق مدارسنا وجامعاتنا – يف املجمل – يف

حتبيب الكتاب إىل نفوس الطالب.

بعد انتشار احلواسيب واهلواتف الذكية ومواقع التواصل

االجتامعي واأللعاب اإللكرتونية بالصورة املذهلة التي أرشت إليها
زاد األمر سوء ًا ،حيث تراجعت مبيعات الكتب لدى دور النرش خالل
السنوات اخلمس املاضية إىل أقل من النصف ،وبعضها تراجعت
املبيعات لديه إىل أقل من الربع ،وهذا مع زيادة عدد السكان ،وحتسن

الوعي العام.

املشكلة هنا واضحة وضوح الشمس ،وهي تكمن يف أن وسائل

التواصل احلديثة جاءت لتنافس الكتاب ،مع علمنا أهنا تشتمل عىل
الكثري من املغريات ،وتتصل بالغرائز عىل نحو مبارش ،جاءت لتنافس

(القراءة ) والتي هي يف األساس عمل غري ممتع ،فصارت النتيجة
حمسومة واملنترص فيها واضح ًا!
إن اهلاتف الذكي قد استطاع فع ً
ال قلب الكثري من املعادالت

وجاء بحاالت جديدة من اإلدمان ،وقد أجرى أحد علامء الكمبيوتر

50

التربية الرشيدة ()٨
[ أوالدنا ووسائل التواصل االجتماعي ]

اقتصد يف وعظ الطفل ما استطعت

بحث ًا حول (اإلهناك الرقمي ) حيث يوضح أنه يعني طريقة التفاعل
بني املستخدم واهلاتف ،والتي تؤدي إىل إدمان استخدامه.

العمل هو النقر عىل شاشة اهلاتف ،والدهشة متنوعة ،مثل الرغبة
يف معرفة ما إذا كان شخص ما ع َّلق عىل حفلة يل ،أو إذا كانت هناك

أخبار جديدة ،أو رسالة جديدة من صديق ،إىل جانب االطالع عىل
آخر التعليقات وعالمات اإلعجاب عىل الفيسبوك  ..هذا كله يفرز

مادة (الدوبامني ) أو هرمون السعادة ،مما يدفع املستخدم إىل أن يعيد
استخدام هاتفه من أجل احلصول عىل جرعة جديدة منه!.

()1

نعم إن رشحية كبرية من الناس اليوم قد أدمنوا شيئني:
قراءة األخبار ومشاهدة مقاطع الفيديو املسلية والسطحية

واخلفيفة ،واليشء الثاين هو إدمان قراءة النصوص القصرية ،ويعود

عود اجلميع عىل كتابة وقراءة سطرين
(الفضل!) يف هذا إىل تويرتـ فقد َّ
ليس أكثر يف أي قضية صغرية أو كبرية!.

إذن نستطيع القول :إن الثقافة الرفيعة واملتخصصة والعميقة قد

أصيبت بمقتل ،ألن هذه الثقافة متوفرة عىل نحو أسايس يف الكتب،
والنصوص املركزة والفلسفية من مجلة ما أصيب بأفدح األرضار ألن

وسائل التواصل االجتامعي واإلدمان عليها مل يرتكا للجيل اجلديد
أي وقت للرتكيز عىل النصوص املعقدة واملهمة!.

تتضاعف هذه املشكلة يف نظري من السياق التي تتفاعل فيه ،حيث

إن العامل يستخدم البحث العلمي الرصني والرتكيز يف التخصصات
-1انظر جريدة الرياض العدد  :16665إدمان جديد اسمه اهلواتف الذكية.
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السنة الثانية بالنسبة إىل الطفل والدة ثانية.

بوصفها البوابة األساسية لولوج املستقبل واحتالل مقعد فيه!.
 -٣اإلدمان:
اإلدمان هو اعتياد َم َريض لإلنسان عىل سلوك أو عقار معني أو

مادة خمدرة إىل درجة وصول تأثري ذلك االعتياد إىل كل سلوكياته
اليومية مع الشعور بالعوز وعدم القدرة عىل االستغناء ،وحني يتعذر

عىل املدمن ممارسة ما أدمن عليه ألي سبب من األسباب فإنه يشعر
بتعكر املزاج ،ويصبح مهه الوصول إىل ما أدمن عليه بقطع النظر عن
األرضار والسلبيات املرتتبة عليه.

إذن نحن نتحدث عن نوعني من اإلدمان :إدمان تناول يشء

معني ،كاملواد املخدرة ،وإدمان سلوك وفعل يشء ما ،وإىل هذا
األخري يعود إدمان استخدام اهلواتف الذكية واأللعاب اإللكرتونية

والدخول عىل مواقع التواصل االجتامعي.

إن رنني كلمة إدمان هو رنني مزعج بسبب داللته اخلطرية،

وبسبب التجربة اإلنسانية السيئة معه.
ملاذا كان اإلدمان خطري ًا؟

سوف تتضح خماطر اإلدمان بشكل أوضح حني نتحدث عن

عالماته وأعراضه ،لكن أستطيع أن أقول هنا :إن جمرد شعور اإلنسان
بالعوز ملامرسة سلوك معني هو نوع من القهر له والضغط عىل إرادته
والتي ينبغي أن تكون حرة طليقة ،كام هي الفطرة وكام هو شأن
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هناك اهتامم ،إذن هناك خمرج.

اإلنسان السليم ،كام أن لإلدمان مشكلة كربى ،تتمثل يف ذلك اخللل
الذي يذهب بالتوازن الشخيص للمدمن ،فالواحد منا يف حاجة إىل
النوم والطعام والرياضة والتحدث إىل اآلخرين ،كام أن عليه عبادات

مفروضة وواجبات ومسؤوليات جتاه أرسته وكسب رزقه ...اإلدمان

ُيفي عن وعي املدمن أحاسيسه بكل ما ذكرناه لصالح ما يتطلبه
اإلدمان من سلوكيات وترصفات ...هذا يعني أن حياة املدمن هي
حياة فوضوية وفقرية بمعاين االلتزام واإلنجاز والتوازن ،ومن هنا

كان الوعي هبذه املشكلة من أولويات املربني واملربيات.

السؤال الذي يفرض نفسه علينا هو :إىل أي حد صار إدمان

استخدام وسائل التواصل االجتامعي ظاهرة مؤرقة؟

أود أن أقول يف البداية :إن اإلدمان عىل اإلنرتنت يرتبط بعاملني

أساسيني ،مها :املدة الزمنية التي يقضيها املستخدم عىل اإلنرتنت
يومي ًا ،فمقدار تلك املدة يشري إىل مدى متكن علة اإلدمان منه ،أما
العامل الثاين فهو مدى سيطرة املوضوعات التي تُعرض عىل مواقع
التواصل االجتامعي عىل وعيه واهتامماته ،فمن أفق هذين املؤرشين

الكمي والنوعي تتضح درجة اإلدمان لدى الشخص.

يف سياق االهتامم بمعرفة مدى انتشار اإلدمان عىل وسائل

التواصل قامت مؤسسة بريطانية معنية باألطفال بدراسة عىل عدد
من األطفال ،فتبني أن نحو ًا من  %40منهم عبَّ عن خشيته من أن
يكونوا مدمنني عىل تصفح املواقع اإللكرتونية.

ونرشت صحيفة دييل ميل الربيطانية يف أغسطس من عام 2015
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احلوار احلر مصدر إلضاءة العقول.

دراسة أشارت فيها إىل أن نحو ًا من  400مليون شخص حول العامل

يعانون من اإلدمان عىل مواقع التواصل االجتامعي.

يف دراسة أخرى حول إدمان اإلناث عىل النت تبني أن اللوايت

خيشني منهن فقدان اهلاتف أو نسيانه أعىل من نسبة الذكور ،حيث

أشارت الدراسة إىل أن  %70من النساء مدمنات هاتف و  %36منهن

لدهين ميول المتالك أكثر من هاتف واحد ،وتزداد نسبة اإلصابة هبذا

اإلدمان ملن هم يف أعامر .24- 18

تقول إحدى الفتيات يف جتربة شخصية :يف ذات يوم حاولت
فرض حظر عىل بعض رفيقايت ،وطلبت منهن وضع هواتفهن جانب ًا
ملدة نصف ساعة فقط ،وكانت النتيجة هي الرسوب املدوي يف
االختبار حيث كنت أكثرهن صمود ًا ،مع أين صمودي مل يستمر أكثر

من عرش دقائق!

حيول حياة املدمن إىل
نعم إن إدمان استخدام اهلواتف الذكية ِّ
ساعات انتظار ،إنه ينتظر شيئ ًا ما ،ويتلهف إىل معرفته مثل تلهف
الطالب ملعرفة نتيجة امتحانه ،مع أن املدمن يدرك يف قرارة نفسه أن

ما ينتظره لن يكون مه ًام ،وسواء رآه اآلن أو بعد ثالث ساعات ال

فرق يف ذلك ،لكن من طبيعة اإلدمان أنه جيعل سلوكياتنا من غري

معنى وال منطق!.

ال شك لدي اليوم أن نسبة املدمنني عىل وسائل التواصل

االجتامعي يف ازدياد ،وأن التعايف من هذه العلة حيتاج إىل وعي
وإرادة ،يفقدمها كثري من املدمنني!.
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قصور اخليال أخطر من اجلهل.

قد صدق من قال :إن اإلدمان عىل مواقع التواصل االجتامعي قد

فاق اإلدمان عىل الكحول واملخدرات والقامر ،والسبب هو اهلاتف
الذكي الذي بات يالزمنا كمالزمة الظل للشخص!.
ما عالمة اإلدمان؟
نحن هنا نتحدث عن إدمان اهلواتف الذكية وتطبيقاهتا ،كام أننا

نتحدث عن إدمان األلعاب اإللكرتونية وكذلك الدخول عىل مواقع

التواصل مثل تويرت وفيس بوك ،إذ إن عالمات اإلدمان عىل هذه
جمتمع ًة واحدة ،ومنها:
 -1الشعور باالنزعاج والقلق الشديدين يف حالة البعد عن

اهلاتف الذكي.

 -2املدمن يتفقد هاتفه الذكي يومي ًا بكثرة قد تصل يف بعض

احلاالت إىل  300مرة!.

 -3الشعور بالسعادة عند استخدام اهلاتف املحمول ،وبعضهم

يشعر بالسعادة بمجرد النظر إليه.

 -4يميل املدمن إىل العزلة ،وكثري ًا ما يرتك جلسة عائلية ليخلو

بأصدقائه االفرتاضيني ،وليشاهد ما ُيكتب عىل جمموعاته عىل
الوتسآب والتيلجرام والفيسبوك.

 -5يالزمه اهلاتف الذكي مالزمة شديدة فهو ينظر فيه وهو

عىل طاولة الطعام ويف وسائل النقل وأثناء قيادة السيارة ،وبعضهم
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علم أطفالك أن احلياة ليست سهلة.

يدخلونه معهم إىل احلامم!.
 -6قام (ماركوفيتس) بتطوير تطبيق لقياس العادات املختلفة يف

التعامل مع اهلاتف الذكي ،وقد أظهر الرصد الذي قام به من خالل
هذا التطبيق أن املستخدم ينظر يف املتوسط إىل هاتفه الذكي نحو ًا من
 88مرة يف املتوسط ،ويقوم بإرسال رسالة ،أو الرد عىل رسالة نحو
 53مرة يف اليوم الواحد

 -7ترتاجع لدى الطالب مدمن اإلنرتنت درجة اهتاممه بأداء

واجباته املدرسية ،كام يرتاجع لديه االهتامم بالفوز باملراكز املتقدمة

بني زمالئه.

 -8يشعر املدمن عىل النت عامة بيشء من االكتئاب ،كام أنه يشعر

بقلة القيمة بسبب اهنامكه يف أمور ال يشك أهنا تافهة.

 -9ينظر إىل اجلوال باستمرار يف كل األوضاع التي يتمكن فيها

من ذلك كحاله حني يكون يف طريقه إىل املسجد والعودة إليه وعند

توقفه بسيارته عند إشارة املرور وخالل انتظاره يف عيادة الطبيب،
وهو يف كل هذه احلاالت ال ينشغل بيشء مهم كقراءة كتاب خزنه يف

جواله ،وإنام ينشغل بام يعتقد أنه مناسب مللء الوقت الضائع!.

الذي أريد أن أقوله يف هناية احلديث عن عالمات اإلدمان :إن

لكل وسيلة من وسائل التواصل االجتامعي واأللعاب اإللكرتونية
خصوصية معينة مع أهنا مجيع ًا قد تكون أدوات لإلدمان ،واملهم أن
ندرك أنه ال جيوز أن ننظر إىل كل انشغال باهلاتف عىل أنه إدمان ،فمن

الناس من يتصفحون بريدهم اإللكرتوين عن طريق اجلوال ،ومن
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قاوم انتشار اجلدل يف أرستك.

شبابنا من تعودوا قراءة الكتب اإللكرتونية ،ومن الطالب من يبحث
عرب جواله عن مواد علمية ليكتب بحث ًا مه ًام...

لكن حني ال يأيت للمرء عىل بريده إال رسالتان أو ثالث يومي ًا،

ومع هذا فهو يتصفحه ثالثني مرة يف اليوم ،فهذا ال شك إدمان،
وحني جيلس الطفل أو الفتى أربع ساعات يومي ًا متنق ً
ال من لعبة

إلكرتونية إىل أخرى ،فهذا كذلك إدمان ،وحني يفتح الشاب صفحته

عىل الفيسبوك عرشين مرة يف اليوم ،فهذا إدمان ...إين أعتقد أن
كثريين منا صاروا يعرفون كيف يفرقون بني اإلدمان عىل استخدام
اجلوال وبني االستفادة منه عىل نحو جاد.
 -٤صحة العقل واجلسم:
إن اإلدمان عىل وسائل التواصل قد أدخل تغيريات جذرية عىل

حياة كثري من الناس ،وهذه التغيريات أحدثت خل ً
ال يف عمل الدماغ

وطريقة نموه وتشكُّله لدى الصغار ،كام أهنا أحدثت تغيريات سلبية

يف البيئة النفسية لدى املدمنني ،كام أن اجلسم ُحرم يف أحيان كثرية
من األنشطة الرياضية واالجتامعية التي حيتاجها لالحتفاظ بطاقته
وعافيته.

وأنا إذ أحتدث عن جممل األرضار التي حلقت بعقول صغارنا

وأنفسهم وأجسامهم ،أستصحب اإلجيابيات واملنافع التي جاءت هبا
اإلنرتنت ووسائل التواصل والتي أرشت إليها من قبل ،وهذا من

باب املوضوعية والتوازن يف رؤية األشياء ومعاجلتها.
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ال هنضة ألي أرسة من غري تلقي أطفاهلا لتعليم جيد.

أوالً :العقل والنفس:
 -١التشتت:
ربام كان التشتت وضعف القدرة عىل الرتكيز عىل موضوع واحد

أو قضية واحدة مدة طويلة ،أقول :ربام كان هذا هو أكرب تأثري سلبي

لوسائل التواصل يف أدمغتنا وطرق تفكرينا ،بل يف إنجازنا وإبداعنا
وأسلوب حياتنا ،وهذا يستدعي مني الرتكيز ،وكذلك من القارئ

الكريم!.

أ -لدينا العديد من الدراسات التي تثبت أن تأثري األجهزة احلديثة

ووسائل التواصل عىل االنتباه يف حالة من التزايد ،فقبل مخسة عرش
عام ًا كان املتخصصون يتحدثون عن أن نسبة  %1مصابون بتشتت

االنتباه وفرط احلركة ،واليوم ارتفعت النسبة إىل  ،%10وهذا مع أنه قد
يعود يف جزء منه إىل أسباب أخرى مثل األشعة (الكهرومغناطيسية)

إال أن السبب األكرب يظل هو اإلدمان عىل حمتويات معينة ،واالرتباط

بالكثري من املواقع واألجهزة يف آن واحد ،ويف هذا يقول املثقف
األمريكي (نيكوالس كار) :إن طبيعة العادات التي ختلقها شاشة

الكمبيوتر مثل الروابط وتداخل الصفحات وعمل مهام متعددة يف
نفس اللحظة بني اجلوال واإليميل واملاسنجر والفيسبوك والقراءة

من كتاب وغريها ،...يؤدي يف احلقيقة إىل تأثريات سلبية حادة عىل

قدرتنا عىل الرتكيز والتحليق الذهني واالنعاميس يف الفكرة ،وهي
مجيع ًا مطلوبة حتى حتقق الكتب الفائدة املطلوبة.
ويؤكد هذا دراسة نُرشت يف (نييورك تايمز) تقول الدراسة :إن
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الشوق هو بوح الروح.

األشخاص الذين يقومون بمهام متعددة يف نفس الوقت ،وال يركزون
عىل مهمة واحدة ،لدهيم قدرات أضعف يف (الرتكيز) بل إن أداءهم أقل
يف كل اختبار ذهني أو عصبي مقارنة بمن يركزون عىل مهمة واحدة.

يف دراسة ثالثة شارك فيها نحو نصف مليون طفل من طالب

املرحلة املتوسطة ،تبني أن وجود اإلنرتنت الرسيع يف املنازل

واالستخدام املكثف له ،عىل عالقة عكسية واضحة بأداء الطالب

يف املدارس ،وال سيام يف املواد التي تتطلب قدرات ذهنية مثل
الرياضيات ،بمعنى أنه كلام ارتبط املنزل بالتقنية أكثر ق ّلت قدرات

أطفاله عىل الدراسة.

ب -إن التقنية باتت تقدم للدماغ وللعقل أكثر بكثري مما حيتاجه،

فهو يقتات عىل الرتكيز والبناء السليم ملفردات الذاكرة ومنطق التفكري
وحتفيز اإلبداع ،وهذه املفردات تتناقض متام ًا مع طبيعة معايشة التقنية

بفوضوية ما تعرضه علينا وبتجاهلها للصوت النخبوي والعلمي
الذي يقود احلضارات يف العادة ،نعم إن استخدام مواقع التواصل
االجتامعي ،ال يتطلب أي ًا من مهارات الرتكيز ،وهذا جيعل الدماغ

يتعود ق َّلة الرتكيز.

ج -األخبار القصرية املتوالية بكثافة عىل تويرت والواتس
آب ...والتي نقرؤها كل يوم جعلت الدماغ ُّ
يمل من قراءة الكتب

واملقاالت ،وإن هرمون السعاد (الدوبامني) قد ارتبط إفرازه بتلك

األخبار اجلديدة ،وهلذا فإننا نتابعها بشغف وشوق ،عىل عكس حالنا
مع املقاالت العلمية والكتب اجلادة!.
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التفكري هو شجاعة العقل.

وهذا يعني أن الصغار – وال أستثني الكبار– صاروا مشتتني بني
ألف لون ولون من املعرفة التافهة أو التي ال تعنيهم عىل األقل بعيد ًا

عن بناء معرفة ختصصية متامسكة حيتاجوهنا يف قابل األيام!.

أطفالنا حيتاجون اليوم وغد ًا أكثر إىل بنية دماغية قادرة عىل تقييم

املعطيات ؛ اختاذ القرارات املناسبة وإن القراءة يف الكتب القيمة هي
التي توجد عق ً
ال هادئ ًا متمرس ًا ،أما وسائل التواصل ،فإهنا ال تُنتج

سوى العقل املشتت واملتنقل...

د .دماغ الطفل واملراهق خيتلف عن البالغ؛ إذ إنه يظل يف حالة

من النمو والتشكل حتى سن الثانية والعرشين ،أي عند االنتهاء من
مرحلة الدراسية اجلامعية ،ومن هنا كانت خطورة وسائل التواصل

االجتامعي عىل الصغار أضعاف ما هي عليه بالنسبة إىل الكبار

إن النت بتطبيقاته املختلفة يشكّل عقول الصغار ويصوغها

بطريقة تتناسب مع نوعية السلوك الذي يامرسونه ،حيث إن اخلاليا
الدماغية ونقاط التشابك العصبي التي ال تستخدم يف الرتكيز

وقراءة النصوص الطويلة تضمر ،وتضمحل لصالح دعم اخلاليا
واالرتباطات العصبية التي حتفز عىل القراءة العابرة والتفكري الرسيع
املشتّت والتعليم السطحي ،وهذا ما يثبته العديد من الدراسات.

باختصار شديد إن اإلنرتنت تغري يف األدمغة ،وتستويل عىل

الوعي ،لتقوم بالتايل بتشتيته بني عدد من املعطيات والوافدات
املبعثرة ،والتي تنشئ من جهتها ذات ًا مبعثرة!.
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النقد الكثيف ينرش روح العدمية يف املجتمع.

 -٢تسميم األدمغة:
مل تتعرض عقول األطفال واملراهقني والشباب للتضليل يف أي

عرص من العصور كام حيصل اليوم ،وذلك بسبب وسائل التواصل،
فالغالة واملتطرفون ال حيتاجون اليوم إىل أي مكان كي جيتمعوا

بشخص ،أو يقوموا بغسل دماغه ،أو جتنيده لصالح تنظيامهتم
ومغامراهتم ،فاإلنرتنت بتطبيقاهتا املختلفة ومواقع التواصل

االجتامعي عىل نحو خاص قد أغنتهم عن التنقل والسفر ،إن لدينا

مئات املاليني من األطفال واملراهقني ،وإن الغالة ال حيتاجون

يف عملهم إىل كل هذه األعداد الضخمة ،إهنم لو راهنوا عىل ()1
يف األلف منهم حلصلوا عىل مئات األلوف ،وقد صار لدى الغالة

خربة واسعة يف غسيل أدمغة الشباب عرب تويرت والفيسبوك وعرب
األلعاب اإللكرتونية أيض ًا ،وقد استطاعوا خالل سنوات قليلة أن
جيتذبوا إليهم عرشات األلوف من الفتيان والشباب ،إهنم يستغلون
األحوال املعيشية الصعبة هلم ،وأحيان ًا يتحدثون عن املظامل التي
يتعرض هلا املسلمون يف العديد من دول العامل ،كام أهنم يف بعض
األوقات يشوهون معاين اجلهاد واحلكم اإلسالمي واخلالفة
وعقيدة الوالء والرباء ،ومفاهيم تتعلق بالتحالف مع اآلخرين

ومهادنتهم ...واهلدف واحد هو إثارة احلمية يف نفوس الشباب،

ودفعهم إىل القتال يف األماكن امللتهبة يف عاملنا اإلسالمي والعريب،
وأساليبهم باتت معروفة ومكشوفة لدى السواد األعظم من الناس،

لكن كام ذكرت قبل قليل :إهنم يراهنون عىل واحد يف األلف من
األطفال واملراهقني والشباب .الذي أود لفت النظر إليه هو استغالل
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تستمد الكلمة كثري ًا من عظمتها من قوهلا يف الوقت املناسب

األلعاب اإللكرتوينة لتسهيل عملية القتل يف أذهان الصغار ،وعىل

سبيل املثال فإن (داعش ) طورت اللعبة املعروفة( :جراند ثيفت
أوتو ) 5وسمتها (صليل الصوارم) يف مسعى منها لتدريب األطفال
واملراهقني عىل قتال خصومها ،وأعلن الذراع اإلعالمي للتنظيم

أن هناك إصدارات أخرى أللعاب إلكرتونية عىل هذه الشاكلة ،و
نرش التنظيم فيديو تشويقي للعبة ،نرشه عىل (يوتيوب) حيث يبدأ

بتوجيه رسالة حتذيرية ،ورد فيها(( :ألعابكم التي تصدروهنا ،نحن

قسم
نامرس نفس هذه األفعال املتواجدة يف ساحات القتال)) وقد َّ
الفيديو اللعبة حسب التكتيكات القتالية املعروفة عن التنظيم حيث

متارس الشخصيات اإللكرتونية الشبيهة بمقاتليه أعامهلا بمكائن
لتفجر املركبات العسكرية وأخرى متخصصة يف القنص وثالثة
بقتال الصاعقة واهلجوم عىل املنشآت العسكرية بالسالح األبيض
واملسدسات الكامتة للصوت.

()1

إن أسوأ ما يلقنه الغالة ألطفالنا وفتياننا ليس الفنون القتالية

من خالل (صليل الصوارم) ولكن استسهال احلكم عىل املسلمني

بالكفر والردة واستسهال استباحة الدماء املعصومة حتى أقدم بعض

املراهقني عىل قتل آبائهم وأمهاهتم وأعاممهم وأخواهلم....

وحيول
إن الغلو يشتغل عىل الدماغ ،ويرضب مركز اإلدراك فيهّ ،

حمرفة أو مشكوك فيها.
املسلامت الرشعية واألخالقية إىل أفكار َّ

طبع ًا هناك مئات األلعاب اإللكرتونية التي يلعب هبا الصغار،
 -1انظر تقرير ًا عن هذه اللعبة منشور ًا عىل النت بقلم أمحد اخلرض.
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األنانية أن ترى كل يشء من وجهة نظرك اخلاصة.

ويقومون من خالهلا بإبادة األعداء االفرتاضني وإسقاط الطائرات

و إغراق السفن ،وهي جتعلهم دائ ًام يف اجواء الرصاع والتنافس
والتغلب ،عىل حساب روح السالم والطمأنينة والتعاون والرمحة،
لكن هذه األلعاب تظل أقل رضر ًا من األلعاب التي تستند إىل خلفية
التكفري واستحالل الدم.

 -٣أرضار نفسية متعددة:
بام أن إدمان استخدام وسائل التواصل االجتامعي يسلب من
املدمن جزء ًا من طالقة إرادته وجزء ًا من حريته الشخصية يف

الترصف حسب مقتضيات العقل واملصلحة ،وبام أن إدمان الدخول

عىل مواقع مثل تويرت وفيسبوك ،جيعل الطفل ينفتح عىل عامل مرتامي

األرجاء ،...فإن من الطبيعي أال يكون لدينا نفسيات سوية ومستقرة
باملعنى املألوف واملطلوب ،ومن هنا فقد استنتج علامء بريطانيون أن
االستخدام املفرط للنت قد يؤدي إىل (االكتئاب) وأظهرت دراسة
جديدة أن ( )%2،1من املدمنني عىل اإلنرتنت يشكون من االكتئاب

أكثر من غريهم بمعدل مخس مرات.

أستاذ يف جامعة (كالفونيا) قام بإجراء دراسته عىل ()1000

مراهق ومراقبة ( )300آخرين ،وقد انتهت تلك الدراسة إىل عدد من
النتائج ،منها :ازدياد األنانية لدى املراهقني الذين غالب ًا ما يستخدمون

الشبكات االجتامعية باإلضافة إىل اضطرابات نفسية وميول عدوانية
وقلق واكتئاب واضطراب يف النوم...
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ّ
ركز دائ ًام عىل احللول.

أحد الباحثني يؤكد هذا ويرى أن هناك اكتئاب ًا ،اسمه اكتئاب
الفيسبوك ،حيث يصاب بعض األطفال بالتوتر واملزاجية ،وأحيان ًا

يكون لدهيم شعور باحلسد والضغينة ،باإلضافة إىل حب الظهور
واإلثبات الزائف وغري احلقيقي للذات ،وتفيد دراسة أجريت يف

جامعة (متيشغان ) أنه كلام استخدم الشباب الفيس بوك أكثر تراجع

لدهيم الشعور بالرضا عن النفس ،والشعور بالرضا عن حياهتم

ككل.

عيل بعد هذا أن نقول :إن األرضار النفسية والشعورية التي
َّ
يسببها إدمان وسائل التواصل لألطفال ختتلف عىل نحو ظاهر
بحسب استعداد كل طفل ،ولكن من املتفق عليه أن هناك رضر ًا ما

جيب جتنبه.

ثاني ًا -الصحة البدنية:
من املتفق عليه أن وسائل التواصل االجتامعي واأللعاب

اإللكرتونية قد أدخلت تغيريات جذرية عىل حياة األطفال عىل مستوى

النشاط واحلركة ،فقد كان من املألوف خروج األطفال والفتيان من

منازهلم ملامرسة خمتلف األلعاب البدنية مع زمالئهم يف الشوارع أو

املالعب ...وكان من املألوف أن الطفل ال يعود إىل بيته إال إذا جاع،
أو أخذ منه اإلجهاد كل مأخذ ،أما اليوم فإن األطفال يالزمون منازهلم
حتى يظلوا يف نطاق تغطية شبكة اإلنرتنت ،وال يغادروهنا إىل ممارسة

أي نشاط عىل الرغم من حث أهلهم هلم ،وما هذا إال ألن األنشطة
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الفراغ يعلمنا إدمان األشياء التافهة.

الرياضية واأللعاب التقليدية مل تعد جتذهبم بالقدر الكايف!.
هذه الوصفية ترتب عليها بعض األرضار الصحية عىل األطفال،

ومن تلك األرضار ذلك اخلمول والسكون الذي ال يساعد يف العادة

عىل نمو عضالت الطفل ،باإلضافة إىل السمنة وزيادة الوزن وإجهاد
العينني بسبب النظر إىل الشاشات الساعات الطوال كل يوم ،وبعض
املختصني حيذر من أن قلة احلركة قد تؤدي إىل ختثر الدم يف األوردة
العميقة وأمراض أخرى ترتبط عادة بالسلوك غري النشط مثل
السكر.
اإلصابة بداء ُّ

أخري ًا لدينا جدل حول تأثري املوجات (الكهرومغناطيسية)

الصادرة عن األجهزة املحمولة وخطورة التعرض هلا يف سن مبكرة،
وهناك من الدراسات ما يؤكد أن تلك األشعة ترفع نسبة احتاملية
اإلصابة بالرسطان ،وتشري بعض إحصاءات منظمة الصحة العاملية
إىل أن هناك ازدياد ًا يف نسبة اإلصابة برسطان املخ لدى األطفال
خالل السنوات العرش األخرية بنسبة .%21

()1

إن رشكات تقنية وسائل االتصال تنفي وقوع أي رضر ،وتشكك يف

صحة الدراسات التي تثبت ذلك؛ وال شك أن هلا مصلحة كربى يف ذلك.
 -٥اجلانب االجتامعي:
اإلنسان مدين يف شخصيته واجتاهاته ...ألمرين :ما ورثه عن
 -1انظر جريدة االحتاد بتاريخ  2013/2/1حيث نرشت حتقيق ًا حول هتديد اهلاتف
ألدمغة األطفال الرضع.
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املرح قوت الروح.

آبائه وأجداده من سامت عقلية ونفسية وجسدية ،والبيئة التي يعيش
فيها ،وكلام درج الناس يف سلم احلضارة أكثر ،صار ما يكتسبونه من

بيئاهتم االجتامعية أكثر أمهية مما ورثوه من آبائهم وأمهاهتم.
إن اخلالق العظيم

خلق اإلنسان عىل أنه كائن اجتامعي ،فهو

حتى يستكمل إنسانيته ،ويرقى يف معارج الكامل حيتاج إىل العيش يف
جمتمع ،وإن السنوات الست األوىل من عمره هي املرحلة األكثر أمهية

يف حياته ،ألن معظم اخلطوط العميقة يف شخصيته ترسم يف هذه
السنوات ،وإن األرسة هي من حيتضن الطفل فيها ،وإن االحتضان

األرسي يعني أكرب قدر ممكن من التفاعل بني األطفال وأرسهم وال
سيام أمهاهتم ،ومن هنا كان انعزال الطفل عن والديه جسدي ًا أو

شعوري ًا ،يف منتهى اخلطورة ألنه يعني احلرمان من درجة من النضج
االنفعايل والشعوري ،هو يف أمس احلاجة إليها يف كل مراحل حياته.
بناء عىل هذا نستطيع القول :إن إدمان األطفال لوسائل التواصل،

يسبب هلم ما يشبه العاهة االجتامعية املستمرة ،وهذا رشح موجز

لبعض ما أعنيه:

أ -أرسة مشغولة:

ال عيب يف أن يكون املرء مشغوالً ،ولكن املشكل هنا يف أن كل
واحد من أفراد األرسة بات مشغوالً يف متابعة ما يكتبه األصدقاء عىل
الصفحات املختلفة مع أنه يكون مع باقي أفراد األرسة يف غرفة واحدة،

وعىل أساس أهنم يف جلسة سمر وتواصل وأنس ،هذه احلالة جعلت
املشهد مزعج ًا ،وكان كل واحد من اجلالسني مع ًا يقول لآلخرين :أنا
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املهم أن نكرس رهبة اخلطوة األوىل.

معكم بجسدي ،أما عقيل يف مكان آخر ،أو يقول :هناك أشياء مهمة
أطلع اآلن عليها ،وإذا فرغت منها استمعت ملا تقولونه!...

الوباء طام وعام ،فقد أشارت دراسة بريطانية إىل أن  %70من

النساء يشعرون أن اهلواتف الذكية ،أهم من أزواجهن ،وهذا هو
السبب يف كثرة انشغاهلن عن أزواجهن!.

تقول إحدى السيدات :زوجي مدير تنفيذي يف إحدى الرشكات،

وهو ميسور احلال ،وكثري االجتامعات واألسفار ،وأنا ربة منزل
وعندي أربعة أطفال ومربية وخادمة ،مما جعلني يف كثري من األحيان

أشعر بفراغ كبري ،فخروجي من املنزل قليل بسبب انشغال زوجي
وكوننا نعيش يف بلد ال يسكن فيه أي من أهيل وأقربائي ،ثم وجدت

يف اهلاتف الذكي والدخول عىل الفيسبوك بشكل خاص ضالتي ،فأنا
أقيض بصحبتها يومي ًا بني مخس وسبع ساعات أما أطفايل ،فالصغريان

منهام يف عهدة املربية عىل نحو دائم ،واالثنان الكبريان يدرسان يف
املرحلة االبتدائية ،وقد فرغت من أمرمها حيث اشرتيت لكل واحد

منهام (آيباد) وصارا مشغولني عني وأكثر مني!.

املشكلة التي أواجهها اآلن هي مع زوجي فهو حني يأيت من سفره
يرغب يف أن نجلس مع ًا ،ونتحدث مع ًا ومع األطفال ،فالطفالن
اليومي ،واملطالعة يف اهلاتف واآليباد،
الكبريان وأنا مشغولون بشغلنا
ّ

أما الصغريان ،فهام توأم ،وعمرمها يف حدود السنتني ،وال يتكلامن

بعد .زوجي ذات يوم أقسم أنه سيرتك البيت ،وخيرج إذا نظرت
يف اجلوال ونحن جالسون نتحدث ،وقد أطعته مكرهة ،ولكن بعد
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تذكر املوت يشعرنا بحجم أوهامنا.

أيام عادت حليمة إىل عادهتا القديمة ...دمنا عىل هذه احلالة من
الشجار حول اهلاتف ثامنية أشهر ،وبعدها صار زوجي يأيت يف املساء،
فيتعشى ،ويذهب إىل السهر مع بعض أصدقائه ،وال يعود إال قبل

وقت نومه بقليل ،هذه هي حالنا من سنتني.

حقيقة مل أعد أشعر أنني جزء من أرسة ،وال أجد شيئ ًا مشرتك ًا

أحتدث فيه مع زوجي وأوالدي ،ومع إحسايس بالغلط ،لكن ضعفي

أمام اجلوال ال يقل عن ضعف املدخن أمام (السيكارة) بل هو أشد،
وال أدري ماذا أعمل!.

هذه احلالة ليست شاذة ،هي شائعة جد ًا ،بل إهنا تنترش انتشار

النار يف اهلشيم!.

ب .طفل حمروم من املهارت االجتامعية:

تعلم املهارات االجتامعية بالنسبة للطفل ،معناه أن يكون كائن ًا
اجتامعي ًا أي قادر ًا عىل العيش يف جمتمع بكفاءة ،وهذا ال يكون إال من

خالل املواقف والتفاعل مع أفراد األرسة أوالً ،ومن خالل التفاعل
مع أبناء املجتمع ثاني ًا.
يتعلم الطفل املهارات االجتامعية من خالل تشجيع والديه

له حني يترصف بطريقة صحيحة أو تعليمه وتنبيهه حني يترصف
بطريقة خاطئة أو غري لبقة ،وعىل سبيل املثال كيف يتعلم الفتى كيف
حييي الضيوف ،وكيف يتفاعل مع أسئلتهم ومداعباهتم له ،وكيف

يودعهم ...إذا كان ال يرى ضيوف أرسته ،وال جيلس معهم؟!
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ال سبيل للمعايل من غري جماهدة النفوس.

كيف يتعلم الطفل التعبري عن مشاعره وتعاطفه جتاه اآلخرين؟
وكيف يعرب عن امتعاضه من بعض ترصفاهتم ،وكيف يتعلم قوانني

اللعب ،وما تشتمل عليه من التزام بقوانني اللعبة وخطة الفريق...
إذا كان ال جيتمع باألطفال يف حيه ،وال يلعب معهم؟!

اخلالصة يف هذا أن إدمان األطفال لأللعاب اإللكرتونية ولوسائل

التواصل االجتامعي ،قد حرمهم من تعلم املهارات االجتامعية!

وعدم تعلمهم للمهارات االجتامعية سيجعلهم يشعرون بعدم

امتالكهم ملا يكفي من اللياقة واللباقة االجتامعية ،وهذا سيدفعهم
إىل املزيد من العزلة.

ج -اإلدمان عىل وسائل التواصل االجتامعي:

يفرض اإلدمان عىل املدمن نوع ًا من العزلة عىل ما هو مشاهد

وواضح ،مما جيعله جيهل الكثري من األعراف االجتامعية ،وجيهل ما
هو الئق ومناسب يف املناسبات املختلفة ،وهلذا فإن عدد ًا متزايد ًا من

الفتيان واملراهقني يشعرون باحلرج واالرتباك والقلق عند مواجهة

بعض الظروف واملواقف الطارئة التي تتطلب بعض السلوك احلركي
املعقد ،وقد ينعكس ذلك القلق وذلك االرتباك يف شكل ارجتافات
خفيفة أو نقص يف الرتكيز ويف سوء التقدير.
بعض مواقف الرهاب االجتامعي:
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يضيع الوقت سدى إذا مل نضغط عليه بأهداف مستقبلية.

 -1التحدث أمام مجع من الناس ،وكلام كان عدد احلضور أكرب

كان املوقف أشد صعوبة.

 -2احلديث مع جمموعة من الناس بصوت ٍ
عال كام هو احلال عند

طرح سؤال أو التعليق عىل رأي أو املشاركة يف حمارضة.

 -3التحدث مع أصحاب مراكز إدارية عليا ،مثل املدير أو
املسؤول الكبري ،وكثري ًا ما يمنع الرهاب االجتامعي صاحبه من

طلب إجازة أو ترقية أو اخلروج من الفصل الدرايس لقضاء حاجة

رضورية.

 -4تقديم القهوة والشاي للضيوف أو تناول يشء من ذلك من

شخص آخر.

 -5حضور املناسبات االجتامعية كحفالت الزواج ودعوات

الطعام ومناسبات العزاء...

إن نقص التجربة االجتامعية يدفع يف اجتاه اإلصابة بالرهاب

االجتامعي ،وأثر ذلك س ّيئ عىل شخصية الفرد ،حيث يشعر

بالضعف واحلرمان من كثري من املهارات التي حيتاجها.

أنا ال أريد االستفاضة أكثر وأكثر يف احلديث عن سلبيات وسائل

التواصل واأللعاب اإللكرتونية حتى أترك مساحة كافية للحديث
عن احللول واملعاجلات ،واهلل اهلادي إىل سواء السبيل.
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الحلول والمعالجات

قل يل :ماذا تقرأ أقل لك من أنت.

الحلول والمعالجات
كان لدي طريقان يف احلديث عن احللول املقرتحة للتعامل مع

مشكلة اإلدمان عىل وسائل التواصل ،األول :هو أن أذكر اآليباد -

مثالً -ثم أحتدث عن كيفية توجيه الطفل للتعامل معه ،ومحايته منه،
والطريق الثاين هو أن أحتدث عن احللول يف باب واحد ،وقد اخرتت
الطريق الثاين تفادي ًا للتكرار فيام لو اخرتت الطريق األول حيث إن
هناك احتاد ًا واسع ًا بني مفردات احللول.

إنني سأعرض هنا أوالً ملا أسميه (االسرتاتيجية الشاملة) للتعامل

مع وسائل التواصل االجتامعي ثم أصري إىل معاجلة التطبيقات
واملواقع والوسائل املرتبطة باإلنرتنت عامة.
أوالً :االسرتاتيجية:
أقصد باالسرتاتيجية هنا جمموعة األفكار والقواعد التي تتسم

بنوع من الثبات يف معاجلاتنا للظاهرة التي نحن بصددها ،ولعيل
أخترصها يف اآليت:
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التواضع أحد مالمح العظمة.

 -١إدارة خماطر:

ليس من املمكن حجب النت ومنع ٍ
أي من وسائل التواصل

االجتامعي عن أي أرسة أو مراهق أو شاب ،وهذا يعود إىل سببني

أساسيني.

األول هو أن احلجب للنت ،،يشتمل عىل أرضار بالغة ،ألن بعض

الواجبات املدرسية ال يمكن حله من غري وجود نت وحاسب أو

آيباد ،...وحني ختتلط املصالح واملفاسد يف أي يشء ،فإن بقاءه يصبح
سائغ ًا بل حممي ًا.
الثاين هو كثرة املنافذ التي تتيح للطفل فرصة الوصول إىل النت

وإىل كل وسائل التواصل االجتامعي ،وذلك عن طريق املدرسة وأبناء
األصدقاء واجلريان واألقرباء وعن طريق مقاهي اإلنرتنت املتوفرة

يف كل مكان ،ومن هنا قلنا :إن التفكري يف املنع املطلق،ينطوي عىل

أرضار ،باإلضافة إىل أنه غري عميل ،وهلذا فام علينا القيام به هو التعامل
مع النت ...عىل أنه موجود ،ويزداد انتشار ًا ،واملطلوب هو تنظيم

االستفادة منه ،ومحاية األطفال من أكرب قدر ممكن من أرضاره وخماطره.

 -٢وعي وثقافة:
أنا وأنت ،وهو وهي ،واجلميع يعانون من وجود فجوة معرفية بينهم

وبني أبنائهم وأحفادهم ،واحلقيقة أن الكبار يف السن ،هم بمثابة الضيوف
عىل الساحة التقنية ،والصغار هم أصحاب الدار ،ومن هنا فإن اآلباء
واألمهات حيتاجون للقيام بدورهم اإلرشادي و احلامئي إىل شيئني:
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القوي املمتاز هو البداية لكل هنضة.
التعليم
ّ

األول هو إدراك خماطر وسائل التواصل االجتامعي عىل عقول

صغارهم وقلوهبم ،بل شخصياهتم وحياهتم ومستقبلهم عامة.

الثاين هو امتالك املهارة الكافية التي متكنهم من فهم ومتابعة

سلوك أبنائهم عىل النت وكل ما يتصل به من وسائل التواصل
االجتامعي.

جيب أن تدرك األمهات عىل نحو أخص أن من اخلطأ إعطاء الطفل

اآليباد أو اهلاتف الذكي كي ينشغل به عنها وعن مشاغلها وأحاديثها
يكف عن البكاء ،فهذا حني حيدث يكون بمثابة
مع صديقاهتا ،أو حتى َّ
إعطاء الطفل دواء ضار ًا من أجل محله عىل اهلدوء أو النوم .
من أجل التوعية لآلباء بالترصف األمثل مع أبنائهم يف هذه

القضية قامت اجلامعة الربيطانية املفتوحة بتقديم دورة تدريبية ،متتد
إىل أربعة أسابيع حول (الطفولة يف عرص الرقميات) وذلك لتوعية

األهايل بنوعية الفروق والتباينات التي أحدثتها التقنية الرقمية يف
حياة األطفال ،وأيض ًا الستكشاف جاذبية وسائل التواصل لألطفال،
وكيفية التعامل مع كل ذلك ،وأعتقد أن عىل جامعاتنا ومؤسساتنا

الرتبوية القيام بمثل ما قامت به اجلامعة الربيطانية املفتوحة.
هم جمتمع
ُّ -٣

إذا كنا نعتقد أن التعامل مع وسائل التواصل بات مشكلة عامة،

يعاين منها أهل كل بيت ،فهذا يعني أن املواجهة هلا ينبغي أن تكون

عامة وشاملة ،إذ إن من العسري عىل معظم األرس مواجهة هذا الوباء
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أعمدة احلياة ثالثة :تعلم جيد ،وعمل منتج ،وحب للخري.

بمفردها بسبب األوضاع الثقافية تارة ،وبسبب نقص االهتامم

ومشاغل احلياة تارة أخرى....

نحن نحتاج إىل محالت تثقيفية مستمرة من قبل من يسمون

(نجوم املجتمع) وهم الذي يتابعهم املاليني عىل الفيس وتويرت
والفضائيات ..من علامء ورياضني و فنانني وإعالميني وشخصيات

عامة ،كام أن عىل املدارس واجلامعات والنوادي الثقافية واملؤسسات
جدي ومتتابع .
اخلريية  ..اإلسهام يف ذلك عىل نحو
ّ

إن مقاطع الفيديو القصرية و التغريدات املعربة ...ذات تأثري كبري يف

اجليل اجلديد ،كام أنه جيب عىل املدارس أن تُوجد عرب براجمها الالصفية
وعرب جمالس اآلباء لدهيا ثقاف ًة جديدة راشدة للتعامل مع وسائل

التواصل.

 -٤القدوة احلسنة:
طاملا قلت :إننا لن نستطع ممارسة دورنا الرتبوي بكفاءة مامل نعمل

عىل تربية أنفسنا ونحن نريب صغارنا ،إذ لدى كل واحد منا عيوب
حتتاج إىل إصالح وزوائد يف شخصيته ،حتتاج إىل تشذيب ،ومن هنا

أقول :إن الصغار يف البيوت جيب أن يروا يف آبائهم وأمهاهتم قدوات

هلم يف التعامل مع وسائل التواصل االجتامعي ،وذلك يف نحو:
• إبعاد اجلوال عن اجللسات العائلية.

• عدم استخدام مواقع التواصل إليذاء اآلخرين وكشف

أرسارهم.
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ال يستقيم مع اجلهل دين ،وال دنيا.

• عدم االنشغال باجلوال عن القراءة يف الكتب الرصينة و املهمة.
• عدم استخدام اجلوال أداة للعب واللهو ورؤية املواد اإلباحية.
ليس من السهل أن يصبح املرء قدوة ألبنائه ،لكن ليس هناك

طريق آخر للتأثري فيهم.
 -٥االنضباط:

ذكرت أن املشكلة األساسية يف تعامل الناس كبار ًا وصغار ًا مع

وسائل التواصل االجتامعي ،تكمن يف اإلدمان وحتويل هذه الوسائل
إىل أهداف ومشاغل كربى ،وإن أساس معاجلة كل أشكال اإلدمان

يتمثل يف (االنضباط الذايت)  ،من أجل إحداث نوع من املوازنة بني
الواجبات واملسؤوليات واحلاجات:

أ -أكِّد قوالً وعم ً
ال أن اهلاتف الذكي هو وسيلة وليس غاية ،وأكّد
قوالً وعم ً
ال عىل أن حتويل الوسائل إىل غايات كثري ًا ما يكون مدمر ًا.
ب -ال جيوز أن ينشغل الصغار بمجمل وسائل التواصل يف أيام

الدراسة ،وأما يف أيام اإلجازات املدرسية ،فيمكن أن يستخدموها
من ساعتني إىل ثالث ساعات يومي ًا.

ج -ذكرهم دائ ًام برضورة حفظ يشء نافع يومي ًا ورضورة أن يقرأ،
ويبحث ،وجيرب الواحد منهم يومي ًا يف ٍ
يشء حيبه وهيواه ،ويعده جزء ًا

من مستقبله.

د -إذا وضعت خطة الستخدام أبنائك لوسائل التواصل،
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نقد األفكار يصقلها ،ويمنحها حياة جديدة.

فتمسك هبا ،ودافع عنها بعناد
 -٦عالقات أرسية متينة:
القاعدة الذهبية يف معاجلة املشكلة التي نتحدث عنها بل يف الرتبية
األرسية عام ًة هي كلام استطاع األبوان احتضان الطفل واالقرتاب

منه وتوفري قدر جيد من احلب واالهتامم به ،متكنا من محايته من
األخطار املحيطة ،وأمكنهام تفهم رغباته وأسباب معاناته عىل الوجه

الصحيح ،وبشكل عميق ،وهلذا فإنني أستطيع القول :إن محايتنا
ألطفالنا وتأثرينا فيهم مرتبطان اطراد ًا بقدرتنا عىل تضييق الفجوة
بيننا وبينهم ،والعكس صحيح.

تقول إحدى الفتيات كان أيب شبه أمي وكان وحيد ًا لوالديه ،وهلذا

أحس أن
فقد غمراه بقدر كبري من العناية والدالل واالهتامم ،وكنت ّ

شعوره بالفخر والسعادة يب وبإخويت فوق الوصف؛ وال سيام حني
يرى تفوقنا يف مدارسنا ،إن أيب مل يكن قادر ًا عىل متابعة كتابتنا لواجباتنا،

ولكنه كان يبذل كل جهده ليؤ ّمن لنا اجلو الدرايس املساعد ،وكان أيب
مع هذا شخص ًا يوصف بأنه (بيتويت) من عمله إىل منزله ،ومن منزله

إىل عمله ،وهذا جعله جيلس مع الواحد منا اجللسات الطويلة مداعب ًا و
ممازح ًا و مادح ًا وكان يستنفر حني جيد واحد ًا منا مزعوج ًا أو متضايق ًا
من أي يشء داخل األرسة أو خارجها ،كنا باختصار نشعر أنه األب
واألم واألخ والصديق ،كام كنا نشعر بأننا يومه وغده ودنياه وآخرته

هذه احلالة من احلب والشفقة جعلتنا نسارع إىل حتقيق طموحاته

ورغباته من غري أي تثاقل ،وحني دخلت احلاسبات الشخصية إىل
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حني تذبل روح االهتامم ،يصبح كل يشء من دون معنى.

البيوت وبعدها اهلواتف الذكية كان أيب يكتفي باإلشارة عن العبارة،

وكانت االستجابة ملا يريد فورية وصادقة.

بالتأكيد مل تكن كل طلبات أيب منا منطقية ،لكن حبه لنا وحبنا

له جعلنا نتقبل كل ما يقوله برسور وارتياح ...واليوم أنا أدرس يف
اجلامعة وأخويت يف املتوسط والثانوي ،والكل متفوق يف دراسته
وملتزم ومستقيم يف سلوكه ،وليس ذلك ألي سبب سوى أننا نشعر
بأننا أرسة متامسكة ومتفامهة إىل حد يصعب ختيله!.
 -٧حماربة الفراغ والبحث عن البديل:
وسائل االتصال االجتامعي ،هي وسائل حديثة وممتعة ،ووسائل

هلو ولعب وتثقيف وتعليم ،وال أعتقد أن هناك أي بدائل ،يمكنها
تأدية هذه الوظائف واألدوار.

إن االستثامرات املوضوعة يف هذه الوسائل هي من الضخامة إىل

درجة أنه من شبه املستحيل توفري استثامرات مقاربة إلنتاج وسائل
منافسة ،بل إن إدخال تغيريات كبرية عىل هذه الوسائل يف غاية

الصعوبة نعم يمكن لرشكات تقنية صغرية إجياد تطبيقات وبرامج

ختلط بني التعليم واملتعة ،وتكون هلا جاذبية معقولة ،لكن يظل
التحدي يف تسويق هذه املنتجات ووصوهلا إىل الناس.

عىل مدار التاريخ ظل (الكتاب) هو األسايس يف بناء الرصح

املعريف لدى الصغار والكبار ،كام أنه مازال يبني ثقافة التفكري

املنهجي واملنظم ،ومن هنا فإن أمامنا للتخفيف من وطأة وسائل
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حتول األفكار اىل سلوك ،حيتاج إىل وقت وجهد.

التواصل االجتامعي طريقني:
األول :هو ترغيب األطفال يف القراءة لتأخذ احليز األسايس من

اهتامماهتم ،ويبدو أن هذا اخليار صعب للغاية ،فاملعارك بني الكتاب

والتلفازُ ،حسمت لصالح التلفاز واملعركة اليوم حتسم لصالح وسائل
التواصل عىل حساب التلفاز ،وهلذا فاألمل يف انتصار الكتاب ضعيف جد ًا.
الثاين :هو تصميم يشء يستغل بطرق جديدة إمكانات اإلنرتنت

جلذب األطفال إىل ما يبني الدوائر العقلية لدهيم ،وير ّغبهم يف

االطالع عىل املعارف اجلديدة ،كام ر ّغبهم الفيسبوك يف معرفة أخبار

األصدقاء ،وهذا حيتاج إىل جهود دولية يلتقي فيها الفكر واإلبداع
واملال والتقنية يف مكان واحد إن الذي يستطيعه اآلباء اآلن هو تقليل

أوقات الفراغ لدى الصغار إىل احلد األدنى ،وهذا ممكن من خالل

تصميم دوام جديد للمدارس ،فالطفل إذا ظل يف املدرسة إىل الساعة
اخلامسة أمكن إعطاؤه الكثري من املعارف املفيدة باإلضافة إىل متكنه

من مذاكرة دروسه وكتابة واجباته ،وحني يذهب إىل بيته اليكون

أمامه سوى ساعتني أو ثالث ساعات حتى يميض إىل فراشه.

يف أيام اإلجازة يمكنه أن يستخدم وسائل التواصل بحرية أكرب.
إن مفردات االسرتاتيجية التي ذكرهتا كافية بإذن اهلل تعاىل حلل

جزء كبري من املشكلة ولكن برشط توفر االهتامم والصرب.
ثاني ًا :املعاجلات املتخصصة:
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التفوق احلقيقي ،هو التفوق عىل الذات.

وأعني هبا التعامل مع النت عىل نحو عام إىل جانب األدبيات
والسلوكيات املتعلقة ببعض وسائل التواصل االجتامعي ٌّ
كل عىل

حدة ،وسيكون كالمنا هنا بمثابة التفاصيل والتفريعات للخطوط

العريضة التي حتدثنا عنه حتت عنوان (االسرتاتيجية).
أ-النت عىل نحو عام:

أنا ال أريد أن أعطي االنطباع بأن دور اآلباء واألمهات يف البيوت

يتمثل يف التحذير من خماطر الشبكة ،والقيام بإجراءات احلجب
واملنع ،أنا ال أريد إعطاء هذا االنطباع ،حيث إن املطلوب هو تنشئة

أبناء قادرين عىل مواجهة حتديات العرص الرقمي ،باإلضافة إىل التحيل
بالروح اإلجيابية يف التعامل مع شبكة اإلنرتنت ،وأقصد باإلجيابية
املشاركة واإلسهام يف تنمية وعي األطفال اآلخرين بميزات شبكة

اإلنرتنت واملشكالت التي يواجهها من يدخل عليها من األطفال،
نريد جي ً
ال متحمس ًا لالستفادة من الشبكة ومتحمس ًا حلامية نفسه من
خماطرها ،وهذه بعض األفكار والقواعد املوجزة:

أ -احلامية التقنية :تشتمل احلامية اإللكرتونية عىل عدد من

اإلجراءات والتدابري ،منها:

 -مراجعة صالحية برامج احلامية من الفريوسات والتجسس،

ومحاية البيانات الشخصية ،والعمل عىل حتديثها باستمرار.

 -ال ينبغي أن يكون ملن هم دون سن الثانية عرشة (بريد إلكرتوين)

مستقل ،واألفضل أن يتبادلوا رسائلهم عرب بريد األب أو األم.
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اكتشاف الذات أهم من إكتشاف العامل.

 -مراقبة تعامل األطفال مع اإلنرتنت عرب مراجعة املواقع التي

يتصفحوهنا.

 -التدقيق عند ملء استامرات طلبات التسجيل للمواقع

واملنتجات حيث إهنا قابلة للتصفح بواسطة اآلخرين

 -عدم حتويل الرسائل الواردة إىل بريد الطفل إىل بريد اآلخرين

دون التمعن يف معناها ،فقد يكون فيها أشياء سيئة أو أشياء خطرية.

 -عدم ترك مهمة الرشاء من اإلنرتنت لألطفال ،وتويل ذلك من

قبل أحد األبوين.

 -عدم منح األطفال (كلمة الرس) اخلاصة باإلنرتنت حتى يتم

منعهم من الدخول عليها يف األوقات غري املناسبة.

 -هناك العديد من الربامج التي نقرتح اقتناءها من أجل احلامية

من الدخول إىل املواقع السيئة ،ومن أجل ضبط دخول الصغار عىل
شبكة النت والتعامل مع املواد املوجودة عيلها ،من مثل:

 -برنامج ( ) cyber patrolوهو من أفضل برامج احلامية من

الوصول إىل املواقع غري املرغوب فيها ،ويمكن اقتناء نسخ تناسب

أعامر األبناء.

 -برنامج ( )surfwatchوهو برنامج يساعد اآلباء عىل متابعة املواقع

التي متت زيارهتا من قبل األبناء ،وهو كذلك يمنع وصوله إىل املواقع غري

املرغوب فيها ،حيث إنه قادر عىل احلامية من أكثر من  100،000موقع

سيئ.
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ال معنى للراحة إن مل تكن استعداد ًا لوثبة جديدة.

 -متصفح يا هادي برنامج منافس قوي يف هذا املجال وحيتوي

عىل ميزات كبرية وهناك ميزات خاصة بالعائلة.
اإلصدار()freeware

()1

ب -قواعد للسلوك:
مرهبا املربون يف البيوت واملدارس ،جعلتهم
التجارب التي َّ
يعتمدون عدد ًا كبري ًا من النصائح التي جيب توجيهها لألطفال

والفتيان واملراهقني؛ ليجعلوا منها قواعد للسلوك ،وأنا هنا سأقترص

عىل ما أعتقد أنه أكثرها أمهية:

 النت ومواقع التواصل االجتامعي ،هي جزء من احلياة ،وليستاحلياة كلها ،فال ترصف ُج َّل وقتك معها ،وابحث لنفسك دائ ًام عن
يشء تستفيد منه ،وتستمتع به بعيد ًا عن النت.

 -النت هو عامل الفوائد واألصدقاء ،وهو أيض ًا عامل املنكرات

والرذائل والفضائح والدسائس ،وعامل الغرباء والبلطجية
ٍ
بطريقة ما ،وهذا
واللصوص ،فكن عىل حذر من أن يصطادك أحدهم

يقتيض احلفاظ عىل خصوصيتك وخصوصية أرستك ،فال تذكر رقم

هاتفك وال مكان إقامتك وال اسم مدرستك ،وال نوعية عمل أبيك
فهناك من جيمع املعلومات عنك حتى يصل إليك أو إىل بيتك.

 -كام أننا نعلم الطفل أال يتحدث مع الغرباء ،وال يذهب مع

أحدهم إىل أي مكان ،فعلينا أن نعلمه أال يقبل صداقة أحد ال يعرفه،
 -1انظر مقا ً
ال بعنوان :طرق تقنية حلامية األطفال من خماطر اإلنرتنت بقلم أمحد السيد
الكردي – منشور عىل النت
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حني يضيع اهلدف يضيع معه الربنامج ،ويضيع معهام العمر.

ٍ
مكان ما ،فعليه أن ال يقبل
وإذا طلب منه أحدهم أي يلتقي به يف

ذلك إال بعد استشارة والديه ،وجيب أن يكون ذلك يف مكان آمن
ومعروف.

 -الوالدان فقط مها من يمكنهام االطالع عىل الرقم الرسي أو

كلمة املرور ،وينبغي تعليم الطفل تغيريها باستمرار.

 عامل النت هو عامل الدعاية ،وهو عامل التشهري واحلمالتاملضادة ،وهلذا فإن علينا أن نرسخ لدى الطفل مفهوم ًا مه ًام هو :ليس

كل ما ُينرش عىل النت صحيح ًا ،حتى الصور فإهنا تُز َّيف من خالل
(الدبلجة) ،وهناك معلومات و أخبار ومواقف قديمة جد ًا ،يتم
نرشها عىل أهنا حديثة من باب اخلداع.

 -كل شخص له حساب عىل أي موقع ،هو شخص له حرمته،

وله كرامته ،وله اعتباره فال يصح للطفل أن يستهزئ به ،أو خيدعه،

أو يؤذي مشاعره ..الطفل حني يلتزم هبذا األدب اإلسالمي العظيم
يرتقي فكر ًا و روح ًا ،ويعلم اآلخرين السلوك ّ
املهذب.

 علم الطفل كلامت الرقي اخللقي ،من نحو :عفو ًا ،شكر ًا،ً
خطأ
حرضتك ،أنا آسف ،أخشى أن أكون أزعجتك ،كان ذلك
مني ،مل أقصد اإلساءة إليك ،أرجو أن توضح أكثر ...ال يعكس مدى

ما يملكه املرء من هتذيب يشء ما للغة وال سيام عىل النت حيث ال
يعرف ،وال يرى كثري من الناس بعضهم بعض ًا.
 -ع َّلم الطفل أنه كام حيب أي يستفيد ،فإن عليه أن يفيد غريه ،فالنت

وسيلة عظيمة هلداية الناس وتعليمهم ،وتدريبهم عىل فعل اخلري.
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حني تغيب اإلرادة تصبح كل الطرق مسدودة.

 -اآلخرون ال يؤمنون بكل ما نؤمن به ،وال يدركون األمور

بنفس طريقة إدراكنا هلا ،وهلذا فإن من املهم أن نعلم الطفل كيف

يتقبل التنوع واالختالف بصدر رحب ،وأن نعلمه كذلك أن يترصف
عىل النت بطريقة واضحة حتى ال يفهمه اآلخرون بطريقة خاطئة.

 -احلرص عىل الكتابة بالفصحى يشء مطلوب من الكبار

والصغار ،فهي لغة القرآن الكريم ،وهي رمز وحدة العرب وحمور
استقطاب املسلمني ،وينبغي إىل جانب هذا احلرص عىل الصواب

اإلمالئي والنحوي.

 ال تكتب ألي شخص عىل النت ،وال تسجل له رسالة صوتيهعىل أن ما تكتبه خاص جد ًا جد ًا فالكلمة إذا خرجت منك صارت

ملك ًا لغريك ،وال تعرف كيف تأخذ طريقها إىل النرش العام ،هذه
النقطة مهمة جد ًا يف سياق تنبيه الطفل إىل أصول استخدام النت.

وضح للطفل أن يسأل نفسه دائ ًام هذا
 أخري ًا ،وليس آخر ًا ّالسؤال :هل سأكون مرتاح ًا ومرسور ًا إذا اطلع أيب و أمي أو أستاذي

عىل ما أكتبه عىل تويرت أو الفيسبوك...؟
ج -ميثاق الستخدام النت:

أعتقد أن من اجليد و انطالق ًا من قواعد السلوك التي أرشنا

إىل بعضها ،أقول من اجليد أن جيلس األب مع أطفاله ممن جتاوزوا

العارشة أو احلادية عرشة من أجل االتفاق عىل (ميثاق) الستخدام
النت وتطبيقاته من قبلهم ،وينبغي أن يبذل جهد ًا من أجل إقناعهم
التربية الرشيدة ()٨
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خيط رفيع ،يفصل بني الشجاعة واحلامقة.

بمفردات ذلك امليثاق ،وعليه بعد ذلك تعزيز االتفاق بأساليب خمتلفة
ولعل من مفردات هذا امليثاق اآليت:

والدي إذا مررت بأية معلومات جتعلني أشعر
 سوف أخربّ
بعدم االرتياح أو أشعر بالريبة جتاهها.
والدي بأي أمل جسدي بسبب استخدام النت ،فقد
 سوف أخربّ

يكون ذلك إلفراطي يف استخدام التقنية عىل حساب األنشطة األخرى.
 -لن أستجيب ألي رسائل سيئة أوال أخالقية ،ووصوهلا يل ليس

عىل إخبار والدي بذلك مبارشة.
ذنبي ،ولكن ّ

 -لن أشرتي شيئ ًا عن طريق الشبكة إال يف حدود املتفق عليه مع

والدي.

 أنا أعرف أن استخدامي للتقنية وللنت يؤثر يف االَخرين ،وهلذافإين سأعامل االَخرين بالطريقة التي أحب أن يعاملوين هبا.
 -سوف أحتقق بالتعاون مع والدي أو أخي األكرب من أي برنامج

قبل تنزيله أو تثبيته وقبل القيام بأي يشء يمكن أن يؤذي حاسوبنا،
وسوف أحافظ عىل مضادات الفريوسات ومضادات التجسس من

أجل محاية معلوماتنا.

 -سأكون مواطن ًا جيد ًا عىل الشبكة اإللكرتونية ،ولن أقوم بأي

يشء يؤذي اآلخرين ،أو خيالف القانون الساري يف بلدي.

والدي عىل فهم كيفية التعامل مع الشبكة اإللكرتونية
 سأساعدّ

وكيفية الدخول عىل املواقع ،وكل ما يتصل بذلك.
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احلضارة الزائفة هي الوجه اآلخر للتخلف.

 -يتم توقيع ويل األمر والطفل عىل هذا امليثاق

()1

 -2اإلدمان اإللكرتوين:
ذكرت يف صفحات ماضية أن اإلدمان عىل النت وعىل إمساك

اجلوال باليد دائ ًام  ...هو عقدة مشكلة استخدام صغارنا وكبارنا

للتقنية ،وهلذا فإن علينا أن ننجح يف عالج هذه املشكلة والقيام
بخطوات احرتازية حتول دون وقوع الصغار يف اإلدمان ،ومنها االَيت:
 تتمثل اخلطوة األوىل يف جعل الطفل أو املراهق يعرتف بأنهقد صار فع ً
ال مدمن ًا عىل النت ،وذلك من خالل تعريفه عىل صفات
حركات املدمن ،والتي حتدثنا عن بعضها من قبل.

 -تعويد الطفل عىل النظر إىل الدخول عىل مواقع التواصل،

وإىل األلعاب اإللكرتونية عىل أهنا بمثابة الرتفيه واالستمتاع بوقت

الفراغ ،ومن الطبيعي أن ذلك يكون بعد إنجاز األعامل والواجبات
األساسية ،وهذا يكرس بالطبع من حدة اإلدمان.

 -الذي يقوي اإلدمان هو اإلدمان نفسه كام تقوي اجلرعة اجلديدة

من املخدر عاد َة اإلدمان عليه ،ومن هنا فقد رأى بعض املعاجلني أن
يكون ضمن املعاجلة نوع من االبتعاد عن وسائل التواصل عىل نحو
جمدول ،مثل جعل الطفل يبتعد عن كل وسائل التواصل يوم ًا كام ً
ال
يف األسبوع ،أو  4ساعات يف اليوم ،وما شابه ذلك...
( -)1انظر تنشئة الطفل الرقمي.203،202:
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السالم ثقة باستمرار اهلدوء.

 -تقليل العالقة بوسائل التواصل عىل قدر اإلمكان ،ومما يذكر يف

هذا السياق مسألة بقاء اهلاتف الذكي أو احلاسب إىل جانب الفراش،
حيث يكون آخر ما يراه املراهق قبل النوم هو اهلاتف ،وهو أيض ًا أول

ما يراه عند االستيقاظ ،واحلجة دائ ًام هي استخدام التنبيه الذي فيه،

وهلذا فإن من املقرتح جعل اجلوال يف غرفة أخرى واالعتامد عىل املنبه
التقليدي يف االستيقاظ.

 -عدم الدخول باهلاتف إىل احلامم ،وعدم اصطحابه إىل املسجد

وإىل املدرسة ،والتوافق بني األرسة عىل إبعاد اهلواتف الذكية عن

جلساهتا.

 -تغيري الروتني املرتبط بالنت واجلوال مثل تغيري مكان احلاسوب

كل مدة يف املنزل ،ومثل جعل اهلاتف يف حقيبة عىل الظهر خالل
التنقل خارج املنزل حتى يصعب الوصول إليه.

 -يف اإلمكان استخدام نوع من الربجمة العصبية ،مثل أن تطلب

من الطفل و املراهق كتابة مخس إجيابيات للخالص من اإلدمان عىل

النت ومخس سلبيات لإلدمان عليه ثم تعليق املكتوبات عىل جدران
غرفة الصغري حتى يراها دائ ًام.

 -يمكن لألم وضع جوائز تشجيعية لطفلها الذي يظل مدة أطول

يف البعد عن النت من إخوته.

 التقنية هي أفضل وسيلة حلل مشكالت التقنية ،ويف هذا اإلطارفإن بعض رشكات التقنية أصدرت عدد ًا من التطبيقات التي تساعد

الصغار والكبار عىل كرس عادة إدمان التقنية لدهيم ،ومن التطبيقات
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الوحشية :هي القوة حني تتحرر من قيود األخالق.

اجليدة يف هذا تطبيق (مومنت) فهو يقوم بحساب الوقت الذي يقضيه

الشخص أمام شاشة هاتفه ،وحيسب عدد الدقائق التي استخدم فيها
هاتفه كل يوم ،كام أنه يضع حد ًا أقىص الستخدام اهلاتف يومي ًا؛
وحيذر املستخدم من قرب نفاد رصيده اليومي...

إن التخلص من اإلدمان حيتاج إىل عزيمة األبوين وعزيمة الطفل

مع ًا ،وأي حماولة عىل هذا الصعيد تُعد جيدة و إن مل تكن ناجحة كام تريد.
 -٣مواقع التواصل االجتامعي:
ربام كانت مواقع التواصل االجتامعي من أكثر الوسائل التي

أدخلت تغيريات جذرية عىل تفاصيل احلياة اليومية ملليارات البرش

عىل امتداد الكرة األرضية ،وهذا يشء ال حيتاج إىل برهان ،ولكن
السؤال الذي يطرح نفسه دائ ًام يكمن يف كيفية استثامر إجيابياهتا واحلد

من سلبياهتا مع التسليم بأن جتاهلها واالبتعاد عنها نحو كيل ترتتب
عليه حت ًام بعض اخلسائر ،بالنسبة ألولئك الذين يمكنهم أن يتخذوا

منها منابر لنرش أفكارهم والتأثري يف الرأي العام ،لكن هؤالء قليلون
نسبي ًا ،ومعظم األطفال واملراهقني يعانون من الدخول عىل تلك
املواقع ،ويدمنون عليها دون أن يستفيدوا منها عىل نحو واضح.

هذه مالحظات و إرشادات موجزة ،تساعد االَباء واألمهات عىل

توجيه صغارهم عىل هذا الصعيد:

 -يصعب عىل اآلباء واألمهات فهم ما يواجهه أوالدهم عىل

شبكات التواصل االجتامعي دون أن يسجلوا فيها ،ويتعرفوا عىل ما
فيها من خري ورش ،وهلذا فإن اخلطوة األوىل يف هذا األمر ،تتمثل يف
التربية الرشيدة ()٨
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املرونة :فن النظرمن الزوايا املختلفة.

أن تسجلوا يف مواقع التواصل االجتامعي ،التي يدخل عليها أبناؤكم
وبناتكم ،ويكون لكم عليها صفحات حتى يمكنكم التحدث

إليهم عربها ،فرتون وتسمعون ما يقولونه ،وتشاركوهنم الرأي

فيام يطرحون ،وسوف جيد الواحد منا بالتأكيد الفرصة ليصحح

هلم ،ويوجههم نحو ما هو أفضل وأصوب ،كام أنه سيجد الفرصة
حلاميتهم من بعض املنزلقات اخلطرية.

 -شجعوا أوالدكم عىل بناء صداقات يف العامل احلقيقي بعيد ًا عن

العامل االفرتايض ،عامل تويرت و الفيسبوك و سناب شات والتليجرام
والوتس َاب ،شجعوهم عىل دعوة أصدقائهم إىل منازلكم ،ورحبوا

هبم ،و أشعروا اجلميع بارتياحكم لذلك؛ فالتفاعالت الشخصية
و العالقات القائمة عىل اللقاء الفيزيائي ،تع ّلم األطفال مهارات
اجتامعية أكثر ،وتصقل ذواهتم عىل نحو فريد.

 -من املهم أن نوضح لصغارنا أن الغموض واملقامرة يلفان كل

العالقات التي تتم إقامتها عىل شبكة اإلنرتنت ،فمحاوالهتم يف ذلك
أشبه برضبة حظ ،واملشكلة أن كثري ًا من املراهقني ال يدركون أن

العالقة التي أقاموها عرب موقع التواصل ضارة هبم إال بعد فوات
األوان!.

إن من املهم أن نوضح كذلك أن مواقع التواصل تتيح إقامة

عالقات بني اجلنسني ،وهذه العالقات تبدأ بني املراهقني عىل أهنا
بريئة و هادفة ،ثم كثريا ما تنتهي إىل أن تكون عالقات مسيئة ومدمرة.
إن الرشيعة الغراء قد وضعت حدود ًا للعالقات بني اجلنسني
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الرتبية :هي فن بناء األجيال.

من أجل محاية كل منهام ،وهلذا فالعالقات عىل النت مع أي فرد من
اجلنس اآلخر جيب أن تكون عابرة و للحاجة والرضورة ،فهي ليست

عالقات طبيعية ومفهومة يف األعم األغلب.

 االعتدال يف تصوير خماطر مواقع التواصل االجتامعي يشءأسايس حيث جينح بعض االَباء و األمهات إىل املبالغة يف التحذير من
أرضار مواقع التواصل ،و هذا يؤدي إىل نفور األبناء و اعتقادهم أن

أولياء أمورهم يتحدثون عام ال يعرفونه.

 -ال ينبغي السامح ألي طفل بفتح أي صفحة عىل مواقع التواصل

االجتامعي ،ألن ذلك قد يعرضه ألنوع من اإلساءة و االستغالل،
وعلينا يف هذا السياق التأكد من أن الطفل ،مل يكذب أو مل يقدم عمر ًا

أكرب من عمره كي يسجل يف الفيس أو تويرت.

 -من الرضوري تفهيم الطفل أن للمسلم أخالق ًا واحدة و ثابتة،

و أنه يعامل الناس عىل أساس قيم واحدة ،فام هو حمظور وشائن يف

عالقاتنا االجتامعية عىل األرض هو حمظور وشائن يف عالقاتنا يف
العامل االفرتايض ،و ذلك مثل الكذب و املبالغة والغش واخلداع
والغيبة والنميمة ومديح الذات واالدعاء والكالم البذيء والشتم

والغمز واللمز...

وهذا التوضيح رضوري ألن كثري ًا من املراهقني يشعرون باحلرية

التامة عند دخوهلم عىل النت ،مما حيفزهم عىل جتاوز القيود واآلداب

األخالقية والرشعية.

 حيتاج األبوان إىل الرصامة يف التعامل مع األطفال حنيالتربية الرشيدة ()٨
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النجاح :هواملثابرة يف الظروف الصعبة.

يتجاوزون التعهدات التي قطعوها ،وجيب أن يكونا مستعدين لتنفيذ

العقوبات والتهديدات عىل نحو مبارش حتى يكون هلا معنى وتأثري.

 -ينبغي أن يكون الفتيان عىل وعي بخطورة نرش صور لوثائق

رسمية أومعلومات أوعناوين وأرقام هواتف يمكن أن يستفيد منها
اللصوص واملزورون ،كام أن من املهم أال يتحدثوا عن إجازات

أرسهم ومواعيد سفرهم وعودهتم ،فهذا قد يساعد اللصوص عىل

رسقة املنازل يف أوقات غياب األرس.

 -التحرز الشديد من توجيه العبارات املسيئة إىل احلكومات

واجلامعات واألشخاص ،واحلذر الشديد من نقل الشائعات
وتداوهلا؛ فام يكتب عىل النت كثري ًا ما يكون غري صحيح ،أو غري

دقيق.

 -٤التحرش اإللكرتوين:
مسألة التحرش اجلنيس بالصغار قديمة ،لكن اجلديد هو التحرش

عرب وسائل التواصل االجتامعي ،وهذه مشكلة منترشة يف طول العامل

وعرضه ،ومن املهم إجياد ثقافة وقاية الصغار من التحرش اإللكرتوين
وثقافة معاجلته ،وهذه بعض املالحظات يف هذا:

أ -علينا أن نقول :إن التحرش اإللكرتوين هو ظاهرة جديدة،

ولدت من رحم وسائل التواصل االجتامعي ،وهلذا فهي مشكلة

عابرة للحدود ،ويفاقم من هذه املشكلة حب األطفال لالستطالع
ومعرفة اجلديد ،وتعلقهم الشديد بوسائل التواصل ،باإلضافة إىل
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الضمري :صوت الرتبية الفاضلة.

تقاليدنا السائدة يف عدم مفاحتة الطفل بأي يشء يقرتب من أعضائه
اجلنسية أو التحرش اجلنيس ،وما شابه ذلك ،أقول هذا من باب

توضيح طبيعة هذه املشكلة.

ب -دعونا نقول :إن الصغار يف حاجة إىل املزيد من الدفء

العاطفي ،الصبيان منهم والبنات ،فاجلفاء واجلفاف السائد يف كثري

من البيوت جيعل األطفال يبحثون عن إرواء مشاعرهم عىل الشبكة
العنكبوتية ،وهذا جيعلهم لقمة سائغة للمتحرشني ،وهلذا فإن من أهم
أسباب الوقاية من التحرش اإللكرتوين غمر األطفال باحلب واحلنان
والرعاية ،والعمل عىل جعل املنزل مكان ًا جاذب ًا للعيش اهلانئ.
املراهقون كذلك يف حاجة إىل من يتكلم معهم ،ويتفهمهم،

ويساندهم يف وجه الكروب التي تأيت هبا مرحلة املراهقة.

ج -شيئان أساسيان يف الوقاية من التحرش ويف التعامل معه ،مها:
الثقة والرصاحة ،حيث جيب أن يتأكد الصغار أننا سنقف إىل

جانبهم يف أي حترش يتعرضون له ،ولن ننظر إليهم عىل أهنم الطرف
الذي تسبب يف حصول املشكلة ،بل سننظر إليهم دائ ًام عىل أهنم ضحية.
املصارحة يشء مهم يف هذا السياق ،واحلقيقة أن مصارحتنا

للصغار ،ومصارحتهم لنا ،ينبغي أن تكون إحدى بصامت عالقتنا
هبم ،وجيب أن تكون عبارة عن عرف سائد داخل األرسة ،وهذا

ممكن دائ ًام.

 -منذ السنة الثالثة من عمر الطفل تبدأ لديه األسئلة حول

الفروقات اجلنسية بني الذكر واألنثى ويف سن اخلامسة حيتاج اىل يشء
التربية الرشيدة ()٨
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احلسد :هو شغب الصغار عىل الكبار.

من التثقيف يف هذا األمر ،من مثل أال يسمح ألحد أن يدخل معه
احلامم ،ومن مثل :أال يسمح ألحد أن يمس شيئ ًا من عورته ،ثم يتم
التدرج معه يف التحذير من األلفاظ غري الالئقة التي يستخدمها بعض
األطفال حول العورة خاصة ،وحول االتصال اجلنيس عامة.

 -تثقيف الطفل باملداخل التي يستخدمها املتحرشون

اإللكرتونيون وأساليبهم واستدراج الصغار ،ورضورة إخبار

الوالدين بأي يشء يتعرض له الصغري ،مما يثري الريبة.

 جيب أن نؤكد للطفل عىل أن التحرش ال يعني أن يسمع كلامتبذيئة ،أو كلامت ذات إحياء جنيس فقط ،فهناك أيض ًا (التحرش

البرصي) وهو خطري بسبب نعومته ،ويتمثل يف إرسال املتحرش
صور ًا وأفالم ًا إباحية ،والطلب من الطفل الكشف عن بعض أجزاء

من جسمه ،ويف إرسال املتحرش نفسه صور ًا أو مقاطع فيديو له وهو
يف أوضاع خملة باألدب.

ز -آمل أن تصدر قوانني صارمة يف معاقبة املتحرشني ،فحزم

القضاء ويساعد األرس ،واملجتمع عىل احلد من هذه املشكلة.

ح -إن تنفيذ األفكار التي طرحناها يف التعامل مع سلبيات
التواصل عامة ستكون عون ًا لنا يف التعامل مع هذه املشكلة بسبب
االرتباط اجلذري بني كل املشكالت التي جاءت هبا الشبكة

العنكبوتية.

 -٥األلعاب اإللكرتونية:
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الورع :فن كبت الرغبات.

انشغال األم بشكل أسايس عن أطفاهلا ،وعدم خربهتا بملء

أوقات فراغهم ،من العوامل األساسية يف إدمان األطفال عىل

األلعاب اإللكرتونية ،ومن هنا فإن حمور العالج يتمحور حول ثقافة
األهل  -وال سيام األم  -واهتاممهم.

إذا كان صانعو األلعاب اإللكرتونية قد علموا صغارنا العنف

والقسوة ،وأدخلوا إىل عقوهلم بعض املفاهيم اخلاطئة ...فلامذا ال

نقوم نحن بتخصيص جزء من اهتامماتنا وأوقاتنا لتقوية أجسامهم
وحتسني مستوى إدراكهم وملء أوقاهتم بأمور تنفعهم يف حارضهم

ومستقبلهم؟.

هذا السؤال برسم األبوين.
إليكم بعض النصائح يف توفري بدائل نافعة لأللعاب اإللكرتونية:

 -أوالً وقبل كل يشء أنا ال أقول :إن كل ألعاب الفيديو ضارة

وسيئة ،فبعضها يعلم األطفال بناء عامرات ومدن ،وبعضها يعلم

األطفال اللغة والرياضيات بطريقة ممتعة...

هذا يعني أن املطلوب من األهل اختيار األلعاب اإللكرتونية

ألطفاهلم بدقة مع احليلولة دون إدمان صغارهم عليها ،أي العمل
عىل ضبط اللعب هبا واملوازنة بينها وبني األلعاب األخرى.

 -يظل القر َان الكريم هو حمور حياتنا وثقافتنا ،وهلذا فإن من

املهم شغل جزء من وقت الطفل بحفظ يشء من كتاب اهلل ،والعمل

عىل التحاقه بحلقة للقرآن الكريم يف احلي ،ونحن نحمد اهلل تعاىل
عىل انتشار املعاهد القرآنية وحلقات حتفيظ القرآن الكريم يف كل
التربية الرشيدة ()٨
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النفاق :هو الضعف باأللوان.

أنحاء العامل اإلسالمي ،ولكن البد من التنبيه عىل رضورة اعتامد
أسلوب التشويق والرتغيب واجلذب للطفل ،وليس أسلوب اإلكراه
والضغط ،ومن املهم أال نثقل عىل الطفل بجعل كمية ما يطلب منه
حفظه كبرية ،فهذا عامل إجهاد وتنفري ،وليس فيه مصلحة.

 -حني يكون الطفل يف سن دون السادسة من عمره ،فإن من

املمكن رصف كثري من وقته يف حل األلغاز واألحاجي واللعب
بالرمل والصلصال ،وبناء املكعبات والقفز عىل احلبل والتسلق.

 -تعويد الطفل القراءة يبدأ يف مرحلة مبكرة جد ًا ،وهو يبدأ

بقراءة األم بعض احلكايات املصورة ورشح بعض الكلامت له (،)1

ومن اللطيف أن وزير التعليم الربيطاين يعتقد أن عىل الطفل الذي
بلغ احلادية عرشة أن يقرأ ( )50كتاب ًا يف السنة ،أي عليه أن يقرأ

كل أسبوع كتاب ًا ،وهذا إذا اهتم األهل بذلك ليس باألمر العسري،
فالكتاب املتوسط ال حيتاج إىل أكثر من أربع أو مخس ساعات ،وهذا

يعني أن جعل الطفل يقرأ كل مدة ( )40دقيقة كاف جلعله يقرأ ()50
كتاب ًا يف السنة.
 تكليف الطفل  -بام يناسب سنه -بتحمل بعض املسؤوليات يفاملنزل ،وذلك حتى نشغل جزء ًا من وقته ،وحتى نشعره بقدرته عىل

املسامهة واإلنجاز ،وحتى ننمي لديه بعض املهارات أيض ًا ،وذلك

كأن يقوم برتتيب فراشه قبل الذهاب إىل املدرسة ،وكأن يمأل قوارير
-1يتحدث اجلزء السادس من سلسلة (الرتبية الرشيدة) عن تعويد الطفل القراءة ،وعنوان
الكتاب هو :طفل يقرأ.
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اجلهل :هو الرذيلة اخلرساء.

املاء الفارغة ،ويتابع شأهنا ،ومثل العناية بأخيه الصغري يف بعض
األمور ،ومثل متابعة مواعيد تغيري زيت السيارة ،واإلعداد لرحلة

برية قصرية...

 -اليوم هناك الكثري من الدورات السهلة واخلفيفة ،والتي يمكن

أن يتعلم الطفل فيها الكثري من األمور النافعة ،مثل حضور دورة

لتعلم مهارات اخلطابة ،ودورة للتقوية يف العربية وأخرى لتقوية
اإلنجليزية لديه ،ومثل تعلم مهارات التواصل بالنسبة للفتيان....

 -من املهم رصف جزء من وقت الطفل يف ممارسة أنواع من

الرياضة ،فهي بديل ممتاز لأللعاب اإللكرتونية مع أمهيتها القصوى

يف إمتاع الطفل وتقوية عضالته ،وذلك مثل ممارسة رياضة السباحة
وامليش والركض ،وكرة الطائرة والكارتيه وركوب الدراجة....

 -شجع ابنك املراهق دائ ًام عىل املشاركة يف األعامل التطوعية

واالنخراط يف فرق العمل الشبابية التي تقدم اخلدمات للفقراء

واملحتاجني ،فأنت بذلك تساعده عىل االرتقاء باهتامماته ،واملشاركة

يف حتسني الوضع االجتامعي العام.

 املسابقات الثقافية وتلخيص الكتب وزيارة املكتبات العامةواجللوس فيها ساعة أو ساعتني يف األسبوع ....كل هذا مهم جد ًا

احلس املعريف لدهيم ،وخيلصهم من
لألطفال ويساعد عىل تنمية
ّ
إدمان األلعاب اإللكرتونية.
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ينبثق من عمق اجلدل نور يكشف زغل املعرفة املغشوشة.

 -٦املواد اإلباحية:
ثالث معلومات مهمة يف هذا الشأن:
األوىل هي أن هناك صناعة ضخمة ،اسمها صناعة املواد اإلباحية،

وحتى نعرف حجم هذه الصناعة ،فمن املفيد أن نقول :إن ما تدره صناعة
األفالم اإلباحية يف أمريكا يزيد عىل دخل ثالث شبكات تلفزيونية!.

الثانية :وجود اهلواتف الذكية واحلاسبات اللوحية (اآليباد) وما

شاهبه قد سهل وصول األطفال للمواد اإلباحية.

الثالثة :أخطر يشء يف هذه املسألة ،هو (اإلمهال) وعدم اكرتاث

الوالدين بام يشاهده صغارهم.

يشري العديد من الدراسات إىل أن األطفال يتعرضون يف العادة

للمواد اإلباحية ابتداء من سن التاسعة ،ويشري بعض الدراسات إىل

أن السن األشد خطورة يف مشكلة املواد اإلباحية هو ما بني العارشة

والسادسة عرشة.

يف أحد األيام زار أحد اآلباء صديقا عزيز ًا له ،يعرفه من أيام
الطفولة ،ووجده مغموم ًا ويف حالة من االنزعاج الشديد ،وقد راعه

ذلك ،وسأله عن سبب ما يراه ،فقال له:

دخلت إىل ابني سمري ،وجلست إىل جانبه ،فأغلق اآليباد الذي

لديه برسعة ،فرابني األمر ،وطلبت منه أن يأتيني بكأس من املاء،
فذهب إلحضاره ،وقمت فور ًا باالطالع عىل آخر ما تصفحه عىل

آيباده الشخيص ،فوجدت أنه يدخل عىل العديد من املواقع اإلباحية،
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ال يتعرض يشء للضغط إال نال حظه من التشويه.

ودفعني هذا إىل رؤية هاتفه فوجدت أنه تلقى عدد ًا كبري ًا من املقاطع
اإلباحية عىل (الوتس َاب) من خالل اشرتاكه يف جمموعة من أربعة

أشخاص ،ومجيعهم يدرسون معه يف نفس املدرسة التي يدرس فيها،

ومن ذلك اليوم ،وأنا حائر يف أمري..

قال له صديقه :منذ سنتني واجهت نفس املشكلة مع أحد أبنائي،

وقد أصابني من اهلم مثل ما أصابك ،فقد كنت أشعر بخيبة أمل كبرية
حيث ظننت أن كل جهودي يف تربيته قد ذهبت هباء منثور ًا ،لكنني
أخذت املوضوع باألناة ،وبدأت أفكر يف احللول ،و أنا اليوم أزعم

أنني قد متكنت من حل تلك املشكلة عىل نحو جيد ،وأخذ الرجل

يرشح لصديقه ما قام به قائالً:

 -1حني قرأت يف اإلنرتنت عن املوضوع وتعقيداته ،تيقنت أين

لن أستطيع حجب كل األشياء السيئة عن أوالدي بسبب سهولة
وصوهلم إليها خارج املنزل ،ووضعت خططي بناء عىل هذا.

 -2اختذت باالتفاق مع زوجتي وابني الكبري طالب اجلامعة قرار ًا

بمنع إدخال احلاسبات واآليبادات واهلواتف الذكية إىل غرف النوم،
فنحن تعودنا إطفاء األنوار بني التاسعة والنصف واحلادية عرشة،

خيتلف ذلك باختالف الشتاء والصيف ،فوقت النوم هو للنوم،
وليس ألي يشء آخر ،وقد عانينا يف إنفاذ هذا القرار يف البداية ،ثم

ملس اجلميع فوائده ،وخضع غري املقتنع .إن فلسفتنا يف هذا تقوم عىل

تقليل تعرض الصغار للمواد اإلباحية قدر اإلمكان.

 -3سألت ابن عمي  -وهو تقني بارع -عن تطبيقات للحامية
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الفراغ يقتل حيوية الروح.

من املواد إلباحية ،وقد قام برتكيب ما يعتقد أنه أفضلها عىل بعض
األجهزة لدينا ،وهذا جزء من احلل طبع ًا.
ولدي أحدمها ابن  11سنة والثاين ابن  13سنة-
 -4قمت بالتحدث إىل
ّ

عن العالقة بني الرجال والنساء ،ومرشوعية تلك العالقات يف إطار الزواج
وحرمة نظر املسلم إىل عورة املرأة أو سامع ما يثري الغرائز ،كام رشحت هلام

التجارة العاملية باملواد اإلباحية وكم خربت من بيوت عامرة ،كام رشحت

هلام كيفية التعامل مع الصور اإلباحية العارضة ،وكيفية إبعادها ،وقد
تكفلت زوجتي باحلديث عن كل هذا مع ابنتي طالبة الثانوي.

 -5كنت أدرك أن كل هذا سيكون حمدود التأثري من غري حتصني

أبنائي من الداخل ،وبام أننا أرسة متدينة وملتزمة ،واحلمد هلل ،فقد

كان هذا سه ً
ال علينا ،فنحن باإلضافة إىل كوننا ملتزمني بكل الفرائض

واآلداب اإلسالمية ال نمل من التذكري بقراءة املأثور من أذكار الصباح

واملساء ،ولدينا جلسة أسبوعية ممتعة ونافعة ،نقوي فيها الصلة باهلل تعاىل،
ويشد فيها الكبار من أزر الصغار ،ونحاول حتسني الروابط التي تربطنا.

يشء آخر أستخدمه يف حتصني األرسة من الداخل ،هو املصارحة

واملكاشفة التافهة بيني وبني أوالدي ،فهم حيدثونني عن كل ما يزعجهم،
وعن كل ما يتطلعون إليه ،وكل ما جيدون فيه نوع ًا من املغالبة واملعاناة،
وهذا قلل بحمد اهلل من نسبة األخطاء ،وق ّلل من املفاجآت غري السارة.

ومع هذا يا صاحبي عليك اإلكثار من الدعاء ألوالدك بالصالح
والتوفيق ،فعرصنا ٍ
قاس ،ومشكالته أكثر من أن ُت َعد وحتىص.
m
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فهرس الموضوعات
مقدمة.

عن أي يشء نتحدث؟
 -١أرقام.

 -٢ما مواقع التواصل؟

 -٣اهلاتف جزء من حياتنا.

 -٤ما يغري الطفل بأدوات التواصل.

 -٥اجلميع يف حرية.

 -٦هل نحن مستهدفون تقني ًا؟

 -٧األلعاب اإللكرتوينة مصدر للمشكالت.
مواقع التواصل الفرص واإلجيابيات.

 -١جتسري ثقافات العامل.
 -٢أطفال أذكى.

 -٣تعزيز اجلانب االجتامعي.
 -٤مورد للتثقيف والتعليم.

التربية الرشيدة ()٨
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التحديات واملخاطر:

 -١مشكلة عامة.

 -٢األخالق والسلوك.

 -٣التعلم والتثقيف:

أوالً عىل مستوى التعليم.
ثاني ًا التثقيف العام.
اإلدمان.

 -عالمات اإلدمان.

 -٤صحة العقل واجلسم:

أوالً :العقل والنفس:

 -١التشتت.

 -٢تسميم األدمغة.

 -٣أرضار نفسية متعددة.

ثاني ًا :الصحة البدنية.

 -٥اجلانب االجتامعي:
أ -أرسة مشغولة:

ب -طفل حمروم من املهارات االجتامعية.

ج -اإلدمان عىل وسائل التواصل...
احللول واملعاجلات:

أوالً :االسرتاتيجية.
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 -١إدارة خماطر.

 -٢وعي وثقافة.
هم جمتمع:
ّ -٣

 -٤القدوة احلسنة.
 -٥االنضباط.

 -٦عالقات أرسية متينة.

 -٧حماربة الفراغ والبحث عن بديل.

ثاني ًا :املعاجلات املتخصصة:
 -١النت عىل نحو عام:
أ -احلامية التقنية.

ب -قواعد للسلوك.

ج -ميثاق الستخدام النت.

 -٢اإلدمان اإللكرتوين:

 -٣مواقع التواصل االجتامعي.
 -٤التحرش اإللكرتوين.

 -٥األلعاب اإللكرتوينة.

 -٦املواد اإلباحية.
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