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 نصائح للعائلة

 الدراما الرقمیة (المبالغة في ردود األفعال)
 

ول من المھم أن یتحدث الكبار والصغار من نفس المنظور عندما یتعلق األمر بمناقشة أستخدام وسائل التواصل األجتماعي. ما یتصوره الكبار ح
لكنھ لیس باألمر الھّین. تبدأ الدراما الرقمیة في العالم الحقیقي وتتطور أحداثھا "التسلّط عبر األنترنت" قد یفسره الصغار على أنھ "دراما رقمیة". 

قبتھم أثناء ببطء على شبكة األنترنت حینما یشعر األطفال بالجرأة لقول أو فعل أشیاء ال یستطیعون القیام بھا وجھاً لوجھ. إن متابعة األطفال ومرا
 دثاتك معھم بنتائج مثمرة ومفیدة.أستخدامھم لألجھزة التكنلوجیة تعود على محا

 
 أسألھم عن أحوالھم ... ثم أطرح علیھم ھذا السؤال ثانیة. •

قد یبدو األمر سھالً لكن أسال أطفالك عن أحوالھم یومیاً. كما الحظ ظھور أي مؤشر على وجود ما یزعجھم على األنترنت أثناء أستخدامھم 
كأن یكون تغیر في المزاج أو التصرفات.  فقد تستحوذ على أنتباھھم رسائل أجتماعیة لھاتفھم المحمول واألجھزة األلكترونیة األخرى 

صغیرة بطریقة غیر سلیمة. أطرح علیھم العدید من األسئلة لترى كیف ینظر أطفالك الى وسائل األعالم وكیفیة تفاعلھم مع التكنلوجیا. ما 
 ؟ 24/7عض المزایا وكذلك العقبات في عالمنا على مدار ھي أدواتھم المفضلّة؟ لماذا یقّدرون التكنلوجیا؟ ما ھي ب

 
 .أنقر على زر التوقیف المؤقت •

شجع طفلك على "مواجھة الموقف شخصیاً" إذا وقع ضحیة تصرفات مؤذیة من شخص أخر على األنترنت. قد یكون مواصلة الحوار 
أكثر. إذ من السھل أن یؤدي أنعدام لغة الجسد، وتعابیر الوجھ،  عبر األنترنت أمراً مغریاً لكن المواجھة المباشرة تعود بنتائج أیجابیة

ونبرة الصوت عند التواصل عبر األنترنت الى خلق حالة من سوء الفھم. شّجع الطفل على "أن یكون في مكان الطرف األخر" لضمان 
 تخاذ موقف على أقل تقدیر بدالً من مجرد الرد.أخذ جمیع المواقف بنظر األعتبار. إن "المواجھة المباشرة" ستمنح الطفل الوقت الكافي أل

 
 أقرأ ما بین السطور. •

مع أنتشار تبادل الصور، عادة ما یكون في ید األطفال دلیل یفید بعدم شمولھم في نشاط معین ...وھذا ما یؤدي الى تنامي مشاعر 
رك بأنھ لم یكن من بین المدعوین. وصحیح بأنھ ال تتم اإلستبعاد لدیھم. تخّیل أن یرى الطفل صورة ألصدقائھ وھم یتناولون العشاء فید

وغالباً ال یحتاجون سوى أذن صاغیة لسماعھم أو إیجاد  -دعوة الجمیع الى كل مناسبة، لكنھا محطة تحّول یصعب على األطفال فھمھا 
 نشاط أجتماعي بدیل لھم.

وھي  -اركة لھذه الصور عن قصد لألطفال غیر المدعوین ولسوء الحظ، یستخدم بعض األطفال الصور لنشرھا عبر األنترنت وعمل مش
محاولة ألرسال رسالة أستبعاد واضحة نوعاً ما. وفي ھذه الحالة یجب أن یعلم أطفالك بدعمك لھم باألضافة الى التحدث عن أتباع 

 .أستراتیجیات معینة ألصالح الوضع أو األبتعاد عن الشجار
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	• أسألهم عن أحوالهم ... ثم أطرح عليهم هذا السؤال ثانية.
	• أنقر على زر التوقيف المؤقت.
	• أقرأ ما بين السطور.

