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 نصائح للعائلة

 التسلّط عبر األنترنت
 

وكیف  -ما الذي یجعل التسلّط عبر األنترنت أمراً بالغ الضرر، والعدوانیة واألذى؟ ماھو رأي المراھقین حول موضوع التسلّط عبر األنترنت 
كان أسم التسلّط عبر األنترنت مصطلح شائع على مدى العدید من السنوات الماضیة مع ما بأمكانھم أن یكونوا جزءاً من الحل ولیس من المشكلة؟ 

، یصاحبھ من عدد مخیف من عناوین الصحف التي تحاول أن تسترعي أنتباه أولیاء األمور الى أسؤأ كابوس یمكن أن یمر بھم: الفصل من المدرسة
ظ تتخذ اآلن العدید من المدارس والیافعین موقف أزاء موضوع التسلّط عبر األنترنت، أوامر بألقاء القبض، وحاالت أنتحار شباب. ولحسن الح

 ویحاول األطفال تقدیم المساعدة بأظھار التعاطف واللطف فیما بینھم.
 

 .بناء شبكة لدعم األطفال •

األطفال في األتصال بذویھم في األوقات  ربما یسھل علیكم األعتقاد بأنكم من ستقدمون المساعدة ألطفالكم وقت الحاجة. لكن عادة ما یتردد
إذا كانوا یتعرضون  —كأن یكون معلم، مدرب، أحد األخوة أو األخوات الكبار  -الصعبة. شجعوا أطفالكم على اللجوء الى شخص موثوق بھ 

ر معقّد بعض الشيء، وبأنكم ال لتصرفات مؤذیة على شبكة األنترنت. ذّكروا أطفالكم بأنكم تتفھمون أن المرور في مثل ھذه المواقف ھو أم
ترغبون أن یكونوا في موضع المواجھة لوحدھم. تبادلوا الحدیث معھم وقّصوا علیھم قصص شخصیة صادفتكم وكنتم في حاجة لطلب 

اد الحل سویة. المساعدة. یساور األطفال القلق في بعض األحیان من ردود أفعال ذویھم، لذا سیكون مفیداً أن توضحوا لھم بأنكم ستقومون بأیج
 حاولوا أیصال فكرة ألتزامكم بمساعدتھم في أیجاد حلول مریحة وأمنة تمدھم بالدعم.

 
 .أو  مؤازرة الضحیة على األقل -تشجیع األطفال على مواجھة تسلّط األخرین  •

ا. شجعوا أطفالكم إذا كان األمر أمناً رائعة بالتأكید ألطفالن وھذه ھي رسالة -في عالم مثالي، نأمل في أن یقف أطفالنا في مواجھة الترھیب  
على مواجھة الشخص الذي یقوم بھذه األفعال على شبكة األنترنت أو من األفضل مواجھة الشخص بشكل مباشر. لكن ال یبدو أن األمر أمناً 

 معا أطفالكم على الوقوف دائماً لمواجھة التسلط عبر األنترنت من الناحیة األجتماعیة أو غیرھا من النواحي. لكن على األقل شجعو
بأنھم على أستعداد لمؤازرتھ.  )2(بأنھم ال یوافقون على تفكیر الشخص الذي یقوم بترھیب األخرین و  )1(الضحیة وأیصالھ الفكرة التالیة 

أسفي بما یحدث فعلى سبیل المثال، باألمكان القول، "أردت أن أخبرك بأني رأیت ما یحدث على شبكة األنترنت وأردت أن أعّبر لك عن 
ى لك". ال أنظر بتلك الطریقة حیال األمر وأعتقد بأن التفوه بمثل تلك العبارات ھو أمر سيء للغایة.  أبلغني رجاءاً إذا أردت التحدث ال

 شخص ما أو كان في وسعي تقدیم المساعدة".
 

 دعم متسم باألستراتیجیة •

یجب أن تعرفوا بأن ھناك خطوات ملموسة یمكن القیام بھا إذا شعرتم بأن أحد أطفالكم أو شخص تعرفونھ یتعرض للتسلّط علیھ عبر 
األنترنت "تسمیة الھدف". أوالً، أستمع لما تقولھ الضحیة ولتكن لھ أذناً صاغیة. وّضح للضحیة كیفیة حظر األشخاص المتسلطین على شبكة 

توي العدید من البرامج "خصائص "حظر" أو لدیھا طرق لألبالغ عن أستخدام غیر مناسب. تشجیع الضحیة ألخذ لقطات األنترنت، إذ تح
و/أو طباعة الدلیل على أستالم رسالة ذات محتوى سيء. وأخیراً، أیجاد أسالیب لتشجیع اللطف واألحسان في مدرسة أطفالك أو في 

 طرق األیجابیة التي یستخدم بھا األطفال وسائل األعالم والتكنلوجیا عموماً ھذه األیام؟المجتمع. كیف یمكنكم تسلیط الضوء على ال
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