
المركز التربوي للبحوث واإلنماء

مًعايوبالّتربية نبن

نتائج دراسة

“سالمة األطفال على اإلنترنت”



:منعّينةطاولت،الوطنيالصعيدعلىميدانيةدراسة

1000سنة18و12بينأعمارهمتتراوحمدرسة100منطفل.

878العّينةأطفالأهاليمنفرًدا.

334بالعّينةالمرتبطةالتعليميةالهيئةأفرادمنفرًدا.

144أصحاباألطفالقصدهاالتياإلنترنتمقاهيأصحابمن

.العّينة

.دراسة ميدانية



92.6 %يملكون حاسوًبا في المنزل.

48.3 %يملكون جهاًزا % 42.8يملكون جهاًزا خاًصا بهم و

.خاًصا بالعائلة

ترتفع نسبة امتالك األطفال

:ألجهزة الحوسبة الخاصة بهم مع الصف

نتائج الدراسة
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نترنتلالاستخدام التالمذة ترسيمة تبّين أماكن 

 محمولالهاتفاإلنترنت على المن الّتالمذة %60.2يستخدم.

 صعب مراقبتهم، عبر هواتفهم الّذكّية حيث تاإلنترنت استخدام يفّضل األطفال
.بهذا األمرنسبة كبيرة من االهل ال يعلمون أن ونالحظ 
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البيت المدرسة المقهى األصحاب الجوال

األهالي

الّتالمذة
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وقت استخدام األطفال لإلنترنت

 بعيًدا عن لية واستقالونالحظ أّن األوالد يفّضلون استخدام اإلنترنت بسّرّية

ات في أوقاستخدامه ايضا فإّنهم يحاولون لذا مراقبة األهل المباشرة لهم
ا حيث يتخلّصون في هذه األوقات من مراقبة األهالي .متأّخرة جّدً

 42من األوالد يستخدمون اإلنترنت في غرفة الجلوس، و% 52كما أن%

.في غرفهم الخاّصة% 24وعبر حاسوبهم المحمول، 
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لَم يستخدم التالمذة اإلنترنت؟

نتائج الدراسة
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69 % من األهالي

يعتقدون أن أوالدهم 

يستخدمون اإلنترنت

من أجل الفروض 
.المدرسّية



1تجارب 
يدة، أقول ألهلي أّنني أبحث في هذه الّشبكة عن معلومات مف

لك ألّنني وأّنني أقوم بذلك في المدرسة، لكّنني نادًرا ما أفعل ذ
، Hacking ،social networkingأستخدمه كثيرا لـ 

photographyعة اإلنترنت هو مضي. ، وطبًعا للفايسبوك

ك أقول للوقت، وأعترف أّنني أستخدمه لألمور الجنسّية ومع ذل
.لكم هو مفيد ويسّهل الّتواصل

ير األخالقّية وعشت تجربة مع ولدّي الكبيرين فكانا يتصّفحان المواقع غ

من تربية ليال، ويلعبان البوكر لذا أوقفت اإلنترنت في المنزل ألتمّكن
.  ولدّي الصغيرين وأتفادى ما حصل سابًقا

تلميذ

أهل



تأثير اإلنترنت على األداء المدرسي

54.6

37

5.4
0.6

27
22.4 21.7

28.8

0

10

20

30

40

50

60

aide à améliorer leurs performances l'internet préoccupe les etudiants de leurs études faible impact pas d'impact

selon les enseignants
selon les enfants

ال تأثير

نتائج الدراسة

نفي تحسييساعد عن الدراسةيشغل تأثيره ضعيف
األداء المدرسي

المعلّمون

التالمذة



دراسة؟هل تشّجع التالمذة على استخدام اإلنترنت في ال

نتائج الدراسة

92.2 %تهم على ذمن المعلمين يشّجعون تالم

.استخدام االنترنت في الدراسة

60 %في منهم طلبوا من تالمذتهم استخدام االنترنت

.مشاريع وفروض مدرسّية



2تجارب

نترنت لم أفهم ما شرحه أستاذ ماّدة علوم الحياة، فبحثت عن المعلومات في اإل
.ّيًدافوجدت فيديو على يوتيوب يحوي شرًحا مفّصال ففهمت الّدرس ج

الل مشاهدة تعلّمت اللّغة الّتركّية من خ. تعّرفت إلى معتقدات بعض األديان

اّن اإلنترنت . اكنت أقرأ مقاالت عديدة واستفدت كثيرً . المسلسل بلغته األصلّية
ليس فقط للّتسلية والّدردشة فهي لزيادة المعلومات

في خالل عملي كمدير تبّين لي أّن اإلنترنت هو سبب رئيسي

.  فوفهمرسوب بعض الّتالمذة وطردهم بعد أن كانوا متفّوقين في ص

فيدة راحوا وعوًضا عن تصّفح الّشبكة للحصول على المعلومات الم
.ينغمسون في تصّفح مواقع غير مفيدة

ي حولهم عندما اشتركت باإلنترنت أصبح الجميع على منأى بما يجر

ع في المنزل، ولم أستطيع أن أقطع اإلنترنت خشية تدهور وض
.  األوالد الّدراسي والّثقافي فهو مصدر غني للمعلومات

تلميذ

أهل

ممعلّ 
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14 لعب القمار والميسر

يفالّتشهير والّتعن

االحتيال والخداع

دخول مواقع إباحّية

ابتزاز

رّيةالّدعوة إلى العنص

إلنترنتترسيمة تبّين نسب األفعال التي اقترفها التالمذة خالل استخدام ا

 على يًرا ألّننا نتكلّم هذه الّنسب تبدو ضئيلة، ولكّنها في الحقيقة تشّكل خطًرا كبمع أّن

.سنة18و 12تالمذة تتراوح أعمارهم ما بين 

28 %زل من تالمذة العّينة ينتظرون مغادرة أهاليهم المكان المخّصص في المن

اإلنترنتالستخدام 

29 %شبوهة من الّتالمذة اعتبروا أّن أهاليهم لن يقبلوا بما يقومون به من أمور م

اإلنترنت على 

ةنتائج الدراس



قّية من بعض أصدقائي يستخدمون اإلنترنت ألشياء غير أخال

ملكون دون معرفة األهل، وحّتى أّن العديد منهم في الّصّف ي
.مواقع إباحّية ويجنون األموال منها

3تجارب

أعوام 9أنا أعمل في مقهى إنترنت، وفي يوم وجدت ولًدا يبلغ 

؟ أجابني أّن سألته كيف وصل إليه. يتصّفح موقًعا غير أخالقي
.ه بذلكأخاه يتصّفح الموقع نفسه في اللّيل، فأخبرت أخا

روًضا بصفتي مدير مدرسة، تّم اكتشاف قرص مدمج يحوي ع

داولونها فما إباحّيًا تّم تحميلها عن اإلنترنت وكان الّتالمذة يت
.كان مّنا إال أن سحبنا القرص المدمج وأجرينا الالزم

تلميذ

صاحب مقهى

مدير



ية على اإلنترنتجدول يبّين نسبة التالمذة الذين تعرضوا للمضايقات اآلت

م بما يبدو من التفاوت في النسب بين األهل والتالمذة أن األهل ليسوا على عل
.ة يتعرض له أطفالهم من مضايقات وال سيما في ما يختص باألمور الجنسي

ةنتائج الدراس
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تصف تعّرفت في أحد األّيام إلى فتاة، وعند الّساعة الواحدة من من
smsر الاللّيل من اليوم نفسه حاولت تلك الفتاة الّتواصل معي عب

ر بهدف إغوائي ودفعي إلى ارتكاب الفحشاء والقيام بأشياء غي

د جدال وبع. أخالقّية، بهدف ابتزازي والحصول على رصيد لهاتفها

كان طويل وعناد مني في الحديث معها، اعتذرت واعترفت أّنها شاب
يحاول الحصول على مال ورصيد للهاتف، وشكرني على أخالقي

4تجارب

دخلت إلى موقع دردشة وتعارف فوجدت معظم الموجودين فيه 

وًرا يعرضون صوًرا إباحّية لهم، ويطلبون بالمقابل أن نعرض ص
.إباحّية لنا

تلميذ

تلميذ



علومات شخصيةالتالمذة الذين أبدوا استعدادهم لنشر مترسيمة تبّين نسبة 
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69.2 %من التالمذة مستعدون لنشر معلومات شخصية.

63.246 % المدرسة وعنوانها ،لنشر اسم

18.3 % إلخ... ،المنزل لنشرعنوان

ةنتائج الدراس



التحدث مع الغرباء
 غير من تالمذة العّينة المختارة تحّدثوا إلى أشخاص% 62حوالى

.اإلنترنتمعروفين بالّنسبة إليهم على 

:  طلبوا إليهم معلومات خاّصة الغرباء وهؤالء 

 56.8االسم%،

 51.8العمر%،

 26.9اسم المدرسة% ،

 23الّصور%،

 17.2تفاصيل الّشكل الخارجي%،

 9.6الّتي يرتادونها باستمرار األماكن  %

 1.3معلومات مالية%

ةنتائج الدراس



إلى ( ّتأكيدإرادّيًا بال)سرق حساب إحدى الفتيات، وتّم تشويه صورها واستدراجها 
عهود وأقنعها الّشاب بأّنها أصبحت زوجته والّدليل على ذلك قولSkypeموقع 

سّجل هذه وجعلها تقوم بعرض إباحي كامرأة متزّوجة، و...( زّوجتك نفسي)الّزواج 

شأ المشاهد على أشرطة فيديو وتاجر بها ونشرها على صفحات اإلنترنت، وأن
…موقًعا باسمها

5تجارب

دوا تعّرض أحد معارفي إلى تحّرش وضغط من أشخاص على اإلنترنت، وهدّ 

ليهم، حياته وطلبوا إليه إحضار المال فما كان من رفيقي إال أن سرق وأخذ المال إ
.وعادوا وأجبروه أن يقوم بأعمال غير صالحة ونشر صور إباحّية

معلم

تلميذ

قت، وبعدها عندما كنت أستخدم اإلنترنت تعّرفت إلى شخص وتحّدثنا لبعض الو

ضحة فقمت بدأ يطلب إلّي أن أقوم بأشياء غريبة وأمور غير أخالقّية وجنسّية فا

 والدي لكّن األمر لم يقف عند هذه الحّد ألنّ . بصّده وحذفته من الئحة أصدقائي

يني وبين كان يضع برنامج تجّسس على الحاسوب، وعندما قرأ الحديث الّذي دار ب

بكة ذلك الّشخص ما كان منه إال أن منعني عن استخدام الحاسوب والّدخول إلى ش
.اإلنترنت

تلميذ



 من تالمذة العّينة المختارة بأشخاص بعد % 43.3التقى

.الّشبكةالّتعّرف إليهم على 

30.7  %منهم لم يستأذنوا أهاليهم للّذهاب.

31.9 % أوأصدقائهمأبلغوا أحد إخوتهم  .

 لم يقوموا بإعالم أحد عن هذه % 9.1لكّن المخيف هو أّن

.اللّقاءات

اللقاء مع الغرباء
ةنتائج الدراس



اللقاءات
10 %وا خاضاإلنترنت عبر ليهم ممن التقوا بأشخاص تعرفوا إ

(.مزعج، غير مريح، محرج)لقاًء غير وّدي 

7.8 %منهم صّرحوا عن تعّرضهم لتحّرش جنسي.

7.8 % ًا عن منهم أّكدوا أّن الّشخص الّذي قابلوه كان مختلف

.اإلنترنتالّشخص الموجود على 

2.6 %عرف منهم كانوا مرتبكين ألّن الّشخص الّذي قابلوه ي

.معلومات كثيرة عن حياتهم الخاّصة

م للقاء يصّرح بعض األهالي أّن ال مشكلة لديهم بأن يذهب أوالده

ونهم لفعل وبعضهم يشّجع. اإلنترنتأشخاص تعّرفوا إليهم على 

.ذلك بهدف إكسابهم ثقة باآلخرين

ةنتائج الدراس



عاًما 18أرسل موقع الكتروني دعوة إلى فتاة تبلغ من العمر 

مكان لزيارة مركز اجتماعي ثقافي، وبعد وصول الفتاة إلى ال

ذين حاولوا والّزمان المحّددين، تفاجأت بوجود عدد من الّشبان الّ 
.لطات المختّصةالّتحّرش بها جنسّيًا فهربت سريًعا وأبلغت السّ 

6تجارب

درجها تعّرف أحدهم إلى فتاة عبر اإلنترنت، وبعد فترة است
.واغتصبها، وبدأت المحاكم ومازالت حّتى اآلن مستمّرة

أرسل أحد األطفال أخبرني بأّن شخًصا حاول الّتحّرش به، و

ص من هذا طلب الّطفل مساعدتي للّتخلّ . إليه صوًرا غير الئقة
.الّشخص فساعدته ونصحته باختيار أصدقاء جّيدين

صاحب مقهى

صاحب مقهى

صاحب مقهى



اإلنترنتمقاهي 
 تسمحاإلنترنت من مقاهي % 50.7نسبة إّن

ة بالّدخول الحّر إلى شبكسنة 12دون لألطفال

.اإلنترنت

38.9 % ما أطفاالً شاهدوا من مالكي المقاهي

قة يتصّفحون مواقع غير الئسنة 18و12بين 
.مقاهيهمعند استخدامهم اإلنترنت في 

ةنتائج الدراس



.لمراقبة الولد لدى استخدامه اإلنترنتمقارنة 
ا لضمان حماية األوالد من سوء  إّن مراقبة اإلنترنت مهّمة جّدً

.  استخدامه

:إذ أن نجد أّن هذه المراقبة نسبّية نستطيع 

ةنتائج الدراس
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ت؟ما هو أسوأ شيء حدث لك او لصديقك على اإلنترن
:من بعض الحاالت

شخصّيةمعلومات محرجة أو /نشر صور.

 خاصّ تسجيل لملف إباحي.

فضائح/ تشهير/ تشويه سمعة.

منزل/ مال/ سرقة بطاقة ائتمان.

 شخصّيةتشويه صور.

ابتزاز/تهديد.

هوىشباب /مصادفة بائعات هوى.

ةنتائج الدراس



ةنتائج الدراس

 دينياستفزاز /استفزاز.

 شياطينإلى مجموعة شاّذين وعبدة انتساب.

 غريبالهروب من المنزل للقاء.

 خاصّ إلرسال محتوى إباحي ضغوط.

شاذتحّرش جنسي /تحّرش جنسي.

عنيفة/مشاهد مرعبة.

انتحار.



منةتوفير الّدعم الّنفسي والمعنوي لألوالد من خالل خلق بيئة آ.

مراقبة األوالد عند استخدامهم الّشبكة.

 وضبطهاتحديد أوقات استخدام اإلنترنت والمّدة.

قافّيةثرياضّية، اجتماعّية، : ملء فراغ األوالد ببرامج مفيدة وموّجهة.

كون لديهم تعلّم األهالي، قدر المستطاع، كيفّية استخدام اإلنترنت لت

.القدرة على فرض قيود وضوابط على استعمال أوالدهم لإلنترنت

 قيام حوار هادئ وعقالني مع األوالد حول حسن استخدام اإلنترنت

.بهدف تأمين االستفادة القصوى

وأخواتهم إعطاء الّثقة لألوالد الكبار وتحميلهم مسؤولّية توجيه إخوتهم

............األصغر سّنًا

على صعيد األهالي:توصيات



 إبالغ شخص راشد عن المشاكل سواء أكان من األهل أو من األقارب أو

.من المرّبين

صّد المتحّرش أو البلطجي وعدم الّرّد على أي من مراسالتهم أو

.إساءاتهم، وتجّنب قراءتها

 مهمااإلنترنت عدم أخذ صور عارية أو إرسالها للغير عبر الهاتف أو

.اكان نوع الّضغط أو الجهة الّضاغطة، ورفض ذلك رفًضا مطلقً 

تتحّدث معه تجّنب محادثة الغرباء أو لقائهم فليس بالّضرورة أن يكون من

.على اإلنترنت الّشخصّية الّتي يّدعيها

  شعر إبالغ األهالي عن اإلساءات كرسالة مزعجة إباحّية أو رسالة تهديد ت

.......بعدم االرتياح

األوالدعلى صعيد 



على صعيد المدرسة

بكة، والمخاطر فوائد هذه الشّ : تثقيف الّتالمذة والّتحّدث إليهم عن اإلنترنت

.الّناتجة من سوء استخدامها

ها بطريقة تقّبل جميع تساؤالت الّتالمذة برحابة صدر ومحاولة الّرّد علي

.علمّية ودقيقة

لومات إرشاد الّتالمذة، عند استخدام اإلنترنت، إلى عدم الكشف عن أّية مع

،عمل الوالدين،أرقام الهواتف،عنوان المنزل،شخصّية مثل االسم الحقيقي

.اسم المدرسة

عدها إزالتهتحذير الّتالمذة من أن ما يكتب أو ينشر في اإلنترنت ال يمكن ب.

ع بحث حجب بعض محّركات البحث الّتقليدّية واالستعاضة عنها بمواق

....www.askkids.com: مخّصصة لألطفال مثل

http://www.askkids.com/


مقاهي اإلنترنتفيسنة 18ألطفال ما دون اللتوفير أماكن خاصة.

تحديد مسبق لبعض المواقع المشبوهة وغير الالئقة.

تحديد مّدة استخدام األطفال لشبكة اإلنترنت.

ههم أثناء مساعدة األطفال على حّل بعض المشاكل البسيطة الّتي تواج

حال استخدام شبكة اإلنترنت، وإبالغ األهالي أو المسؤولين عنهم في

.تطّور تلك المشاكل

أو الّتواصل مع القوى األمنّية عند حدوث مشاكل خارجة عن المألوف

.غريبة

سنة 18تخصيص، إذا أمكن، بعض الحواسيب لألطفال ما دون ال

......حيث تسهل أيًضا مراقبتهم

على صعيد مقاهي اإلنترنت



بيهة بالّرقابة على تطوير قوانين تنظيمّية لكيفّية استخدام اإلنترنت وضوابط ش

.البرامج الّتلفزيونّية وتطبيقها بشكل صارم للحّد من المشاكل

ح اآلمن على عديل المناهج الّدراسّية وإدخال محاضرات للّتالمذة حول الّتصفّ ت

.اإلنترنت

مواطنين حول ما تفعيل الخّط الّساخن الّتابع للّدولة الّذي يتلّقى شكاوى ال

ة وإيجاد يتعّرضون إليه من مشاكل على اإلنترنت وذلك بهدف مالحقة المشكل

.الحّل المناسب

 الى رقم رباعي ( 01293293)أرقام 8تعديل هذا الخط الساخن المكّون من

سهل الحفظ

والّتعاون بين مطالبة جامعة الّدول العربّية بإنشاء فرع خاص يقوم بالّتنسيق

ستخدام الّدول العربّية جميعها لحّل المشاكل المشتركة الّتي تطول سوء ا

........اإلنترنت

الّدولةعلى صعيد 



إزاء المخاطر التي يتعرض لها أوالدنا على 

اإلنترنت، 

؟....أنكتفي بمشاهدتهم مكتوفي األيدي أو

غريس صوان سلوم



االنجازات


