نصائح ألسر الطالب في الصف السادس إلى الصف الثاني عشر  

مساعدة أوالدكم على تكوين الصداقات والتفاعل مع األصدقاء بأمان على اإلنترنت
يحدث الكثير من حياة األوالد االجتماعية عبر اإلنترنت .يمكن لطالب مدارس اإلعدادية والثانوية أن يتعلموا التواصل بطرق آمنة وصحّية سواًء أكانوا
يستخدمون الرسائل النصية مع مجموعة الطالب التي يدرسون معھا ،أو يتغازلون على وسائل التواصل االجتماعي ،أو يدردشون على منصات
األلعاب اإللكترونية .ستساعد ھذه المھارات كّل من األوالد والذين يتواصلون معھم على اكتساب تجارب إيجابية عبر اإلنترنت.
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تعّرفوا على أجواء عالمھم المنخرطين فيه.
يتمّتع األوالد اليافعين والمراھقين بأساليب تواصل فريدة ،خصوصاً عند التواصل عبر اإلنترنت .ولذلك ،حاولوا بأكبر قدر
ممكن أن تلفتوا نظركم على ما يقولونه ويفعلونه عبر اإلنترنت لتفھموا معايير التواصل في أجواء عالمھم .وھذا ال يعني
مراقبة كل شيء يقولونه ،بل تنّبھوا ألي كالم بذيء عدائي أو كالم بغيض أو صور وقحة أو كل ما يثير األذى باآلخرين.
وعندما تالحظون أي شيء يتجاوز الحدود التي تضعونھا ألوالدكم ،فعليكم أن تلفتوا نظرھم إليھا ليصلحوا أمرھم .يتحتم
على األوالد أن يفھموا بأن للكلمات التي يستخدمونھا في كالمھم وتواصلھم مع الغير لھا عواقب.

التعاطف مع الضغط على اإلفراط في المشاركة.
قد يشعر األوالد اليافعين والمراھقين بالضغط عليھم لنشر صورة مثيرة لھم ألسباب مختلفة :التحّدي والتجرؤ ،أو الخوف
من الحاق ضرر بعالقة ،أو لمجرد "قيام كل شخص آخر بذلك ".إ ّ
ال أن ھذا التصرف غير مقبول أبدًا وغير قابل للتفاوض.
أخبروھم بأنكم تتفھّمون الشعور الجسيم جراء تخييب أمل صديق .ثم ساعدھم على إدراك بأن حالتھم قد تكون أسوأ بكثير لو
تّم تبادل صورة خصوصية جدًا مع جميع طالب المدرسة.

تطوير غرائزھم.
ساعدوا أوالدكم على الوثوق بحدسھم وإحساسھم الداخلي حتى يتمكنوا من التغّلب على المواقف المخيفة أو الخطرة أو غير
اآلمنة على اإلنترنت .قوموا بتمثيل بعض السيناريوھات التالية :ماذا لو طلب أحد منكم التحويل من التواصل الجماعي إلى
تواصل فردي؟ ماذا لو طلب أحد رقم ھاتفكم الشخصي؟ ماذا لو دعاكم أحد إلى غرفة دردشة خاصة؟ تنّبھوا بأن بعض
األوالد ،وحتى األوالد الطّيبين ،قد يستكشفوا األشياء الغريبة على اإلنترنت بدافع الفضول .إال أنه يتوّجب عليھم إغالقھا
فورًا لحظة شعورھم بعدم االرتياح.
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