
  

 

 

 

 

 משרד החינוך

 המנהל הפדגוגי

 שירות פסיכולוגי ייעוצי -אגף בכיר

 

 رسالة ألولياء األمور بخصوص االستطالعات في شبكات التّواصل االجتماعيّ 

 

 تحيّة وبَْعد، اء األمور االعّزاءأولي

ب دَ ينمو األوالد وأبناء الّشبيبة ويتطّورون وشبكات التّواصل االجتماعّي تحيطهم من كّل حَ 

جتماعيّة، ويتابعون االعالقات المن خاللها ها، وينشئون عاب بب، حيث يشاركون في ألوْ وصَ 

كون اآلخرين بتجارب من شر  ستطالعات، وي  االجرون مؤثّري الّشبكة، ويلتقطون الّصور، وي  

 حياتهم. 

ر ر التّكنولوجيا بشكل عاّم، وو  طَ يتسارع تَ  شبكة التّواصل االجتماعّي بالتّحديد، ويتيح كّل تََطو 

 تصّرف أبنائنا.في  نّشاطاتهذه ال تؤثّر ، إذتطوير أو تطبيق جديد نشاطات جديدة

تتميّز  ، حيثاب نشهد في اآلونة األخيرة استطالعات ي جريها الطالب في مجموعات الواتس

. باإلمكان استخدام هذه االستطالعات في الّشبكة الواسع انتشارهابكونها في متناول اليد وبسرعة 

 عواقبقد تكون  لإليذاء. وسيلةص اآلراء والمواقف، ولكن من الممكن استخدامها أيًضا كبغية فحْ 

 اإليذاء خطيرة، وقد تؤثّر أيًضا على الّشعور باألمان والحماية في الواقع المحسوس. 

االستطالعات، وذلك من خالل  من خالل مكناإليذاء المل من المهّم أن تتحدّثوا مع أبنائكم َحوْ 

 التّطّرق إلى النّقاط اآلتية: 

 الممكنةاالستطالع  أثيراتت؟ ما االستطالع من أجله د  ع  ما الهدف الذي أ   تحكيم العقل: .1

. إذا مجموعة طالبـة أو \طالبًاقد يؤذي إنشاء االستطالع ف؟ ة()اإليجابية والّسلبيّ 

 ، فمن المفّضل عدم إنشائه.عواقبهبخصوص الهدف من االستطالع وشكوك  ساورتكم

ك سؤااًل في االستطالع قد يكون إذا الحظنا أن هنا المسؤوليّة الّشخصيّة واالجتماعيّة: .2

نشئ االستطالع وأعضاء المج ،مسيئًا، فلن نجيب عنه موعة لإليذاء وسنلفت انتباه م 

ر سؤال مسيء، فمن المهّم أن ندعم َمن تعّرض لإليذاء بشكل من جّرائه. إذا ن ش   مكنالم

 جماعّي أو فردّي.  

ـة على ذلك، \لمفّضل أن ن طل ع المربّيإذا َحدََث إيذاء َعْبر الّشبكة فمن ا طلب المساعدة: .3

ة، وباإلمكان التّوّجه عند الحاجة أيًضا للهيئة الوطنيّة لحماية \ة، أو المدير\أو المستشار

، الذي يعمل على مدار الّساعة. حين يحدث إيذاء، فمن 105مركز -األوالد في الّشبكة

ن من خالل تصوير شاشة الهاتف. إذا  أن نوثّق اإليذاءالمهّم  َي االستطالع م  خالل أ ْجر 

رتطبيق  الّشخص الذي أنشأ االستطالع -هوية األعضاء فباإلمكان معرفة المشاركين ي ظه 

 والذين أجابوا.  

 


