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 نصائح للعائلة

 األثار الرقمیة وتبادل الصور
 

 تسّھل وسائل التواصل األجتماعي الیوم من تبادل الصور. یحب األطفال متابعة صور أصدقائھم، ونشر صور لمواقف مروا بھا من قبیل الصدفة،
إذ یمكن للصور التي كانوا یعتقدون أنھا صور خاصة أن تصل الى وللتواصل مع األصدقاء ببساطة. لكن غالباً ال یفكر األطفال فیما ینشروه حقاً. 

د تبادل العلن بسھولة. وبالمقابل یؤثر أختیارھم للصور على األخرین أیضاً. یمكنكم معاً تباحث موضوع أھمیة أظھار األحترام للذات واألخرین عن
 الصور على األنترنت.

 
 وضع حدود معینة معاً. •

العائلة حول مسألة تبادل الصور. الصور التي تظھر سلوكیات غیر قانونیة ھي أمور محظورة بشكل واضح (فعلى  ناقشوا معھم قیم وتوقعات
سبیل المثال، تناول الخمور لمن ھم دون السن القانونیة أو أرسال رسائل نصیة أثناء القیادة). لكن األتفاق على وضع خط أحمر تحت صور 

بیل المثال، صورة أبنتك وھي مرتدیة مالبس سباحة أو صورة أبنك وھو یقوم بعمل إشارة غیر لطیفة على س -معینة أخرى قد یشّكل تحدیاً 
ھم الى الكامیرا. ناقش معھم أوالً التبعات المحتملة لنشر مثل ھذه النوعیة من الصور. وكیف ستؤثر على سمعة أطفالك؟ ذّكرھم بأنھ حال نشر

ه الصور قد یراھا ذوي أحد األصدقاء، أو مستشار القبول في أحدى الكلیات، أو صاحب عمل فھذ -لصورة معینة فقد خرج األمر من یدھم 
في المستقبل. یسھل البحث عبر األنترنت وغالباً ما تنتھي الصور في أیدي أشخاص لم نكن ننوي مشاركتھم بھا. كما یسھل أخراج ھذه 

 بشكل دائمي وھذا یعني أمكانیة ظھورھا في أي وقت.الصور من سیاقھا األصلي. وأخیراً، ستكون ھذه الصور منشورة 
 

 تذكیر األطفال أن یضعوا بعین األعتبار تأثیر نشر صورة معینة على األشخاص الظاھرین فیھا. •
ل قد ال یكون من المنطق أن تتوقع من طفلك طلب األذن في كل مرة یقوم فیھا بتحمیل صورة ولكنھ أمر جدیر بالمحاولة حینما یحاول األطفا

تحمیل صورة ألتقطھا أحدھم بشكل سریع للتو، شجعھم على التوقف قلیالً واألستفسار، "_ أنا بصدد تحمیل ھذه الصورة على موقع 
Instagram ھل لدیكم مانع"؟ أسأل طفلك للتفكیر بصدق فیما إذا كان سیمانع أي شخص ظاھر في الصورة في نشر صورتھ على ،

األمور وطلب منھ أحدھم حذف الصورة، فعلیك أخباره بأنھ یتحمل مسؤولیة حذف تلك الصورة. أفضل  األنترنت. إذا أساء الطفل تقدیر
 طریقة لتطبیق ھذه الطریقة في البیت ھو عبر تطبیق مثال عملي أمامھ. إذا كنت ترغب في تحمیل صورة للطفل على األنترنت

یما إذا كان یمانع في نشر صورتھ أو أطلب رأیھ. أنھ فرصة رائعة لضرب تعود لرحلة عائلیة قمتم بھا مؤخراً، أستفسر من الطفل أوالً ف
 مثال على ھذا النوع من األحترام أمام الطفل.

 
 .تشجیع الطفل على التحدث وجھاً لوجھ مع الشخص الذي قام بنشر صورة غیر الئقة •

أصبح تبادل الصور على األنترنت جزءاً من عالمنا الذي نعیش فیھ الیوم ومن غیر المحتمل األنسحاب منھ. حتى لو أختار الطفل عدم نشر  
أي صور على األنترنت فقد یقوم أصدقائھ بنشر صور لھ. لكن قد یصعب طلب نشر أو حذف صور من األخرین. إذا كان الطفل یجد 

كمثال، "لقد قمت بحذف التعریف المرافق ألسمي في الصورة التي نشرتھا، لكن أتساؤل  ، فأعرض علیھ اآلتيصعوبة في أیجاد ما یقول
/ Facebook/Instagramفیما لو كنت تمانع في حذف تلك الصورة. فھي لیست من صوري المفضلة وأفّضل عدم نشرھا على موقع  [

تتم تلك المحادثة بشكل مباشر وجھاً لوجھ حتى ال ینتھي األمر بمشكلة دائمیة على  غیره.]. لو فعلت ذلك سأكون ممتناً لك". من األفضل لو
 األنترنت.
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	• وضع حدود معينة معاً.
	• تذكير الأطفال أن يضعوا بعين الأعتبار تأثير نشر صورة معينة على الأشخاص الظاهرين فيها.

