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هل تعر�ضت �أنت �أو �أحد تعرفه حلالة م�شابهة لأي من
احلاالت التالية

ليلى بعثت �صورها ل�صديقاتها على الإمييل و"الفي�س بوك" مبالب�س غري منا�سبة،
وبعد �أيام كانت �صورها منت�شرة لدى الكثري من النا�س الذين ال تعرفهم مما �س ّبب
لها ولأهلها �إحراج ًا و�أذى.
ال�سري ل�صفحته على "الفي�س بوك" ل�صديقه حممد ،و�أراد
�سامل �أعطى رمزه
ّ
حممد �أن ميزح مع �سامل فقام بدخول �صفحة �سامل على "الفي�س بوك" بالرمز
كالم غري الئق عن �أ�صدقاء �سامل مما �س ّبب له
ال�سري الذي لديه ،وقام بكتابة ٍ
م�شكالت كثرية مع �أ�صدقائه ،فهم مل ي�ص ّدقوا ب�أن �سامل لي�س هو من كتب تلك
الإ�ساءات.
ت�شاجرت منرية مع اثنتني من �صديقاتها هدى وناهد ،وعندما رجعت املنزل كانت
غا�ضبة جد ًا مما بدر منهما ،فقامت على الفور بالتنفي�س عن غ�ضبها بكتابة
م�شاعرها ل�صديقاتهن الأخريات على �شبكات التوا�صل االجتماعي با�ستخدام
الهاتف ،وقامت بع�ض ال�صديقات ب�إعادة �إر�سال ما كتبته منرية �إىل هدى وناهد
مما �ساعد يف تط ّور امل�شكلة وتدخل الأهل.
�أحمد يحب �أن يلعب بالألعاب الإلكرتونية على الإنرتنت با�ستخدام هاتفه النقال،
وبع�ض تلك الألعاب تطلب معلومات عن ا�سمه وعمره وعنوانه ومعلومات �شخ�صية
�أخرى ،وما ح�صل هو �أنْ ا�ستُغلت معلوماته يف �إ�شراكه يف عمل غري �أخالقي وغري
قانوين مما �سبب له ولعائلته الكثري من امل�شكالت.
�سارة تكتب معلومات كثرية على و�سائل التوا�صل االجتماعي وخا�صة "تويرت" وعادة
ما ت�شرح حالها وما تفعله وما حتب وما يجلب لها الفرح �أو احلزن ،فا�ستخدمها
�شخ�ص كان يراقب كل ما تكتب دون �أن تعرف بوجوده ،وو�صل �إىل بيتها يف الوقت
الذي كان يعرف ب�أنها عاد ًة ما تكون يف هذا الوقت وحيدة يف املنزل ت�شعر بامللل ،ومبا
�أ ّنه يعرف جوانب اهتماماتها ،ا�ستطاع �أن يخدعها بخطة ر�سمها بنا ًء على معرفته
بتفا�صيل حياتها و�شخ�صيتها مما تكتبه ،وقام ب�إيذائها �أذى �شديد ًا جد ًا.
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الهواتف الذكية
ميتلك بع�ض الأطفال واملراهقني �أجهز ًة ذكية كالهواتف و�أجهزة الآي باد وغريها.
ومع �أن هذه الأجهزة ت�سهّل بع�ض الأمور وت�ساعد يف التوا�صل مع الآخرين وتربطنا
بالعامل وتفتح لنا �آفاقاً وا�سعة� ،إال �أ ّنها يف ذات الوقت حتتاج ملهارات ت�ستطيع �أنت �أن
متتلكها ،وكل ما حتتاجه هو �أن ت�ستدعي ذكاءك و�أن تق ّرر ما تقوم به حني تتعامل
مع تلك الأجهزة الذكية ،لكي تبقى �آمناً وال يتم ا�ستغاللك �أو ابتزازك �أو �إيذائك
ب�أي �شكل من الأ�شكال .فكما �أن هذه الأجهزة لها جوانب �إيجابية ،ف�إن لها خماطر
عديدة ميكن جتنب �أكرثها بالتعامل الذكي معها.
يحتوي هذا الدليل على بع�ض �أهم املهارات واجلوانب التي حتتاجها كطفل �أو
مراهق للتعامل الذكي مع هذه الأجهزة.

2

احتفظ مبعلوماتي ال�شخ�صية

ال تعلم من الذي يطلع على معلوماتك وي�ستخدمها� .إذا كانت معلوماتك على
الإنرتنت ،فهي متاحة للجميع بع�ضهم ي�ستطيع الو�صول �إليها دون بذل جهد
بجهد قليل .تعامل مع معلوماتك اخلا�صة ب�شكل يعك�س
وبع�ضهم ي�ستطيع ذلك ٍ
ب�شكل ال ي�سمح لأحد با�ستخدام معلوماتك
ذكاءك وقدرتك على تقدير الأمور ٍ
لأغرا�ض ت�ؤذيك .كن ذكياً وانتبه...
الرمز ال�سري حل�ساباتك على االنرتنت كح�ساب "الفي�س بوك" �أو "التويرت"
�أو �أي ح�ساب �آخر هو رقم خا�ص بك �أنت وحدك ،ويجب عليك �أن ال تعطيه لأي
�أحد حتى لأ�صدقائك املقربني ،فالأ�صدقاء �أحيان ًا ميزحون مع بع�ضهم البع�ض
ب�شكل غري منا�سب ومن املمكن �أن يتم ا�ستخدام رمزك ال�سري والدخول �إىل
ٍ
ح�سابك وكتابة �أمور �أو �إر�سال �صور �أو معلومات تت�سبب يف �إيذائك و�إيذاء
غريك ،وترى نف�سك متورط ًا يف م�شكلة �أنت يف غنى عنها ،لأنه لن يكونه �سه ًال
�إقناع الآخرين ب�أنك مل تكن �أنت من �أر�سل تلك الأمور ومن قام بالتوا�صل بهذه
الطريقة ،وي�صعب معاجلة تبعات ذلك.
ب�شكل جيد.
ال ِ
تعط رقم هاتفك ملن ال تعرفه ٍ
تعط عنوان بيتك �أو عمل والديك و�أرقام هواتفهم ومعلومات �أخرى عن
ال ِ
العائلة ملن ال تعرفه وال يعرفه والداك �أي�ض ًا.
ا�ستخدم الإمكانات الأمن ّية حلماية املعلومات واحل�ساب لأي برنامج تعمل فيه،
فكل برنامج يتيح خيارات حلماية املعلومات ،فالكثري من الربامج تتيح لك
االختيار يف الأ�شخا�ص الذين يدخلون على ح�سابك ويطلعون على معلوماتك،
ومع ذلك ال ت�ضع معلوماتك على االنرتنت كرقم هاتفك وعنوان منزلك وا�سم
مدر�ستك وغريها.
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ت ــذ ّكر...
مثلما هناك ل�صو�ص و�سرقات يف احلياة ي�سرقون الأموال واملجوهرات
واحلاجيات ،ومثلما هناك ل�صو�ص ي�سرقون الأفكار واالخرتاعات ،هناك �أي�ض ًا
ل�صو�ص ي�سرقون املعلومات ،وه�ؤالء من �أخطر �أنواع الل�صو�ص و�أ�شد �أنواع
ال�سرقات �ضرر ًا ،لأن امتالكهم لهذه املعلومات قد جتعلهم ي�ستخدمونها يف �أمور
كثرية �أ�سا�سها �إيذاء الآخر والتي قد ت�ؤدي �أحيان ًا �إىل ال�ضغط على من ميتلكون
معلوماته وابتزازه لعمل �أمو ٍر غري جيدة وم�ؤذيه لنف�سه وللآخرين ،و�أن يقوم
ب�أمو ٍر تخالف مبادئه و�أخالقه وقيمه ،والتي قد جتعله ي�شعر باخلجل مدى حياته
وال ي�ستطيع التخل�ص من تبعاتها ب�سهولة .فكن ذكي ًا وال جتعل لأي �أحد مدخ ًال
ملعلوماتك.
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اختار ما �أكتبه بعناية

�أن ما تكتبه يف �أي برنامج با�ستخدام هاتفك الذكي يعرب عنك ويعطي �صورة عن
�شخ�صيتك ومن تكون ،وقد ت�سبب لك م�شكالت مل تكن قد فكرت يف احتمال وقوعك
فيها ،ولإظهار قوتك وم�ساعدتك يف االبتعاد عن الأ�شخا�ص الذين من املمكن �أن يوقعوا
الأذى بك بق�صد �أو دون ق�صد ،كن ذكي ًا وانتبه...
اعك�س �شخ�صيتك الإن�سانية القوية يف كل الكلمات التي تتبادلها مع الآخرين فهذا
ي�ساعد يف �أن يبعد عنك الأ�شخا�ص الذين يحاولون ا�ستدراج الآخرين والتحر�ش بهم
و�إيذائهم.
ال تكتب �أي كلمات غري الئقة �أو غري �أخالقية حتى ولو كنت تتحدث لأقرب �أ�صدقائك،
فبالإ�ضافة �إىل �أن تلك الكلمات ال تليق بك ،ف�إنها من املمكن �أن ت�ستخدم �ضدك
وتعك�س �شخ�صية خمتلفة عما �أنت عليه.
�إذا ا�ستلمت �أي كلمات غري �أخالقية �أو غري الئقة يف �أي من و�سائل التوا�صل
االجتماعي �أو عرب الربيد االلكرتوين ،قم مب�سحها فور ًا وال تبعثها لأيِّ �أحد.
ال متزح مع �أحد با�ستخدام كلمات ال حتب �أن تقال لك ،فالأمور التي تبدو عادية من
املمكن �أن تثري الغ�ضب و�أن ت�أخذ منحى �آخر وتت�سبب لك باملتاعب.
ال ت�سمح لأحد ب�أن ي�ستفزك بكتابة �أمور غري الئقة لكي ترد عليه بذلك �أي�ض ًا� ،أنت
تعترب �شجاع ًا �إذا متالكت نف�سك ومل تنحدر مل�ستوى حديثه معك.
ت�أكد ب�أن كلماتك ال حتمل �إهانة �أو �إ�ساءة ل�شخ�ص �أو جماعة �أو �شعب �أو دين �أو �أي
�أحد.
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�أعرف كيف �أختار �صداقاتي ومتابعيني

من �أكرث الأمور التي يحب املراهقون الرتكيز عليها هي �صداقاتهم والتي عادة ما
يعتربونها حمل فخرهم واعتزازهم وحتديد هويتهم ،وهذا ما ي�ستغله البع�ض لل�سيطرة
عليهم لأنهم يعرفون مدى �أهمية ال�صداقات لدى هذه الفئة العمرية بالتحديد� .إن برامج
التوا�صل االجتماعي تعتمد كثري ًا على ال�صداقات واملتابعني ،والتفكري قبل الت�صرف
والتعامل مع �أي برنامج توا�صل اجتماعي يعطيك �سيطرة �أكرب على �أمورك و�أن ال جتعل
الأمر �سه ًال ملن يريد �أن يقوم بعمل يت�سبب فيه ب�إيذائك �أو �إيذاء الآخرين من خاللك.
كن ذكياً وانتبه...
ت�أ ّكد �أنك تعرف ال�شخ�ص الذي ت�ضيفه �إىل �صفحتك يف "الفي�س بوك" ب�شكل جيد ،ال
تقبل من ال تعرفهم �أو ت�شك يف معرفتك �إياهم حتى ولو بعثوا لك طلب ًا لقبولهم.
من حتادثه على برامج املحادثة مثل "الوت�س اب" هو �شخ�ص ال تعرفه جيد ًا ،ال تدخل
يف مناق�شات مع �شخ�ص ال تعرفه� ،أو تعرفه ولكن يبدو ما يكتبه غريب ًا �أو مريب ًا.
�إن برنامج التويرت �أو �أي برنامج �آخر يعتمد على املتابعني ،كن حذر ًا لإ�ضافة من تتابعهم
و�أي�ض ًا من الأف�ضل �أن جتعل متابعتهم لك م�شروطة مبوافقتك.
ال ت�ستخدم �أ�سماء حل�ساباتك مثل "الفي�س بوك" �أو "التويرت" �أو يف املحادثات بها
عبارات �أو كلمات ترمز ل�شيئ غري منا�سب لتجذب لك �أ�صدقاء غري منا�سبني وال تود
االرتباط بهم.

ت ــذ ّكر...

عدد الأ�صدقاء واملتابعني الأكرث يف �أي و�سيلة توا�صل اجتماعي ال يعني �أن لك هذا العدد
الفعلي من الأ�صدقاء .ال�صداقة عالقة راقية ولها معايري كثرية �أهمها ال�صدق مع
ال�صديق واالهتمام به وائتمانه والوفاء له وغريها ،وال�صداقات على و�سائل التوا�صل
االجتماعي ت�سمى �صداقات ولكنها ال حتمل �صفة ال�صديق .فهم �أفراد يطلبون �أو يقبلون
التوا�صل معك لأ�سباب متعددة �أحدها فقط زيادة عدد الأ�صدقاء دون االكرتاث ملن
تكون ،وبالن�سبة لأغلبهم �أنت ت�شكل عدد ًا فقط.
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�أتخري �إر�سايل وا�ستالمي للربودكا�ست
الهواتف الذكية ت�سمح لك ب�إر�سال ر�سائل ملجموعات كبرية ممن هم يف قائمة
التوا�صل يف هاتفك ،و�أي�ض ًا ت�سمح للآخرين ب�أن ير�سلوا لك ر�سائل كذلك .ولكي
ي�ستطيع �أي �شخ�ص �إر�سال ر�سالة لك ال يتطلب ذلك منه �سوى معرفة رقم هاتفك
والذي من املمكن �أن يح�صل عليه ب�أي و�سيلة ولي�س بال�ضرورة �أنه يعرفك �أو �سبق �أن
قابلك .كن ذكي ًا وانتبه...
يف حال ا�ستلمت برودكا�ست ال ترد عليه ،وال تع ّرف نف�سك للمر�سل يف حال مل تكن
تعرف ال�شخ�ص املر�سل معرفة جيدة.
ال حتتفظ ب�أي برودكا�ست يحمل معاين غري الئقة �أو غري �أخالقية وام�سحها
فور ًا واعمل ِح ّجر ًا "بلوك" على من �أر�سلها لك .قد يجذبك الف�ضول للموا�صلة
وا�ستالم ر�سائل �أكرث منه ولكن غالب ًا ما يكون له�ؤالء الأ�شخا�ص �أغرا�ض غري
جيدة يحاولون ا�ستدراجك لها.

ت ــذ ّكر...

هناك الكثري من التقنيات والإمكانيات موجودة يف هاتفك الذكي ولكن هذا ال يعني
�أن عليك ا�ستخدامها جميع ًا ،وهي مع فائدتها يف جوانب� ،إال �أن �أغلبها تفتح �أبواب ًا
جلوانب �أخرى قد ت�ضر وت�سيء لنا ،و�أي�ض ًا قد تدخلنا يف �أمور ت�ستنزف طاقاتنا
و�أوقاتنا وحترمنا من الوقت الذي نحتاجه لتطوير �أنف�سنا يف �صرفه على الدرا�سة
وحت�صيل العلم واملعرفة وتنمية مهاراتنا ومت�ضية وقت ممتع مع العائلة وممار�سة
هواياتنا وغريها.
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�أتعامل بحذر مع املتواجدين على مواقع التوا�صل
االجتماعي

الكثريون على مواقع التوا�صل االجتماعي يع ّرفون �أنف�سهم
ب�شخ�صي ٍة خمتلفة ع ّما هم عليه حقيقة .فقد يقولون �أمور ًا عن
�أعمارهم وحمل �سكنهم وعملهم واهتماماتهم ومعرفتهم بك
وب�أهلك ويكون كل ذلك غري �صحيح .كن ذكي ًا وانتبه...

ال تكتب عن حالك �إن كنت ت�شعر بال�ضيق �أو حمبط ًا �أو فرح ًا �أو ت�شعر بامللل �أو �أنك
يف ورطة �أو م�شكلة �أو �أي معلومة عن م�شاعرك ال�شخ�صية ،فهناك من يتابع ما تكتب
ويتعرف على �أمور دقيقة يف �شخ�صيتك ومنط حياتك وو�ضع �أ�سرتك في�ستطيع من
خاللها �أن ي�ؤذيك.
ال جتعل الأماكن التي تذهب �إليها معروفة للآخرين وكذلك توقيت ذهابك �إليها.
�أوقات نومك وا�ستحمامك وغذائك ونوعيتها تبدو �أمور ًا عادية ال ت�ضر ولكن ي�ستطيع
من يريد �إيذائك ا�ستخدام تلك املعلومات �ضدك ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
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ت ــذ ّكر...

متخ�ص�صة وبع�ضها على قدر كبري من العلم واملعرفة
هناك �أ�شخا�ص وع�صابات
ّ
االجتماعية والنف�سية على الإنرتنت ،مهمتها ا�ستغالل الأطفال واملراهقني والدخول
�إليهم بطرق خمتلفة من خالل ما يعرفون عنهم وما يحبون وما ال يحبون ،فه�ؤالء
ي�صرفون �أوقات ًا و�أموا ًال على املراقبة لدرا�سة �شخ�صية الأطفال واملراهقني ومعرفة
املداخل الأقرب �إىل كل طفل ومراهق على حده ،واملعلومات التي ت�ضعها عن نف�سك
وتبدو اعتيادية جد ًا تعت ُرب قي ّمة جد ًا بالن�سبة لهم ي�ستطيعون من خاللها معرفة
منط حياتك ومعلومات دقيقة عنك وعن �شخ�صيتك وعن عاداتك وغريها الكثري.
قد تقول ب�أنك و�ضعت الكثري من تلك املعلومات على الإنرتنت لغاية الآن ومل يح�صل
لك �شيء �سيء ،ولكن �أولئك النا�س ميتلكون �صرب ًا ونف�س ًا طوي ًال لتهديدك و�إيذائك
وت�صرف بذكاء وال تكن رقم ًا من
و�أنت ال ت�ستحق �أن تكون يف هذا الو�ضع ،كن ذكي ًا ّ
الآف الأطفال واملراهقني الذين تغري جمرى حياتهم وتع ّر�ضوا لأذى وانعك�س ذلك على
حياتهم وم�ستقبلهم وذويهم و�صداقاتهم.
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�أنتب ُه يف تعاملي مع ال�صورة

كل �صورة يتم و�ضعها على الإنرتنت ت�صبح خارج �سيطرتك حتى ولو قمت مب�سحها.
فحني تر�سل �صورة على الإمييل �أو ت�ص ّعد �صورة �سواء كانت على "الفي�س بوك" �أو على
"التويرت" �أو على "الوت�س �أب" �أو "االن�ستغرام" �أو �أي و�سيلة �أخرى ،ف�أنت ال ت�ستطيع
التنب�ؤ والتحكم بالأماكن التي يتم تخزينها فيها ،فحتى لو م�سحتها فور ًا فهذا ال يعني
�أنه مت م�سحها من على الإنرتنت و�أن الآخرين ال ي�ستطيعون الو�صول �إليها.
قد ت�ضع بع�ض ال�صور وتعتقد �أ ّنها فقط ل�صديق لك ولكنها ت�صبح خارج �سيطرتك وقد
ت�صل ليد �آخرين يبتزونك بها �أو ي�سيئون لك با�ستخدامها .ت�صرف بذكاء وانتبه...
ال ت�ص ّعد �أي �صورة لك على االنرتنت �إال �إذا كانت ال�صورة ال حتمل �أي �شيء تريد
�إخفاءه .ت�ستطيع �أن ت�س�أل نف�سك هذا ال�س�ؤال لتق ّيم مدى مالئمة ال�صورة للإر�سال
على الإنرتنت" :لو عر�ضت هذه ال�صورة يف اجلريدة ،هل بها �شيء ال �أريد �أن يراه �أحد
�أو �أ�شعر باخلجل من �شيء فيها؟"� ،إذا كان جوابك لهذا ال�س�ؤال "ال" ،بحيث ال يوجد
يف ال�صورة �أي �شيء ي�سبب لك �إحراج ًا �أو خج ًال �أو م�شكلة �إذا اطلع عليها �أي �أحد ،فهنا
�أنت ت�سيطر على الو�ضع ب�شكل منا�سب.
ال تزعج �أو متزح مع زميل لك با�ستخدام �صور م�ؤذية قد ت�ضعه يف و�ضع حمرج �أو ت�سبب
له م�شكلة ،فمهما كان اخلالف بينك وبينه كبري ًا� ،إال �أن ال�ضرر الذي من املمكن �أن يقع
عليه قد يكون كبري ًا جد ًا ،بالإ�ضافة �إىل �أنك قد ت�شعر بالندم بعد ذلك وال ت�ستطيع �أن
تغيرّ �شيئ ًا ،وقد ال يثق بك �أ�صدقا�ؤك الآخرون لأنك قمت ب�إ�ساءة ا�ستخدام �أمانة لديك
ل�شخ�ص من �أجل �إيذائه �أو املزاح معه .كن م�س�ؤو ًال عن ت�صرفك وعملك.
ال تفتح �أي رابط ال تعرف م�صدره فقد يحتوي �أفالم ًا �أو �صور ًا م�سيئة وغري الئقة ،وال
حتتفظ يف جهازك ب�أي فلم �أو �صورة غري الئقة مهما كان م�صدرها .ت�شري الدرا�سات
ب�أنّ م�شاهدة ال�صور غري الالئقة وغري الأخالقية تت�سبب يف �أحيان كثرية ب�ضعف
التوازن العقلي والنف�سي خا�ص ًة يف �سن الطفولة واملراهقة.
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ت ــذ ّكر...

ال�صور من �أكرث الأمور التي من املمكن �أن يت�ضرر منها الأطفال واملراهقون ويف
نف�س الوقت من �أكرث الأمور التي يت�ساهلون فيها العتقادهم ب�أ ّنها لن ت�صل ليد من ال
يريدون �أن ت�صل �إليه  ،وهذا اعتقاد غري �صحيح .فقد ير�سل طفل �أو مراهق �صورته
بلبا�س غري الئق �أو غري منا�سب وهو ال ينوي ن�شر ال�صورة ولكن فقط �إر�سالها لقريب
�أو �صديق ،ما �أن يتم �إر�سال ال�صورة على االنرتنت حتى تكون خارج ال�سيطرة ومن
املمكن احل�صول عليها من �أطراف �أخرى .فمن الذكاء �أن تفرت�ض �أن ما تر�سله لي�س
مب�أمن من الو�صول لأيدي �أ�شخا�ص ي�ستخدمونها للإ�ضرار بك.
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لأين ذكي و�أكرث� ...أخرب �أحداً...
حني تكون على �شبكات التوا�صل االجتماعي وتطبيقات �أو برامج الهواتف الذكية
الأخرى ،قد تتعر�ض لأمور تثري يف نف�سك الريبة واخلوف� ،أو ت�شعر معها باالنزعاج
مت�سك ب�شكل مبا�شر وت�ؤذيك ك�أن تن�شر عنك
وعدم الراحة� ،أو قد تتعر�ض لأمور ّ
�إ�شاعات مغر�ضة �أو يتم الت�شهري بك من خالل كلمات �أو �صور �أو �أي �شيء �آخر ي�سبب
لك احلرج او الوقوع يف م�شكلة ،قد يقوم بذلك �أفراد تعرفهم ك�أ�صدقائك وزمالئك
�أو قد يكون من �أنا�س ال تعرفهم يحاولون ال�سيطرة عليك وابتزازك� .أنت حتتاج ب�أن
تخرب �أحد ًا يف احلاالت التالية...
�إذا �شعرت ب�أنك متورط يف م�شكلة.
�إذا كان �أحد يحاول ا�ستفزازك.
�إذا كنت ت�شعر باخلوف �أو الإرباك.
�إذا كان هناك من يحاول ابتزازك وال�ضغط عليك لفعل �شيء ما.
�إذا متت �سرقة معلومات منك.
�إذا حاول �صديق لك �أو زميل �أو من ال تعرفه الت�شهري بك و�إر�سال �شائعات عنك
وت�شويه �سمعتك.
�إذا كنت يف حرية ول�ست مت�أكد ًا ما هو الت�صرف الأف�ضل.
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عندما تكون منزعجاً �أو غا�ضباً من �أحد...
�إذا كنت يف �أي و�ضع من احلاالت ال�سابقة فهذا معناه �أنك بحاجة لأن تت�صرف وتتعامل
مع املو�ضوع ب�شكل فوري ،و�أن ال تتعامل مع املو�ضوع وحدك و�أن حتاول اال�ستعانة ب�شخ�ص
يقف معك وي�ساعدك يف الت�صرف احلكيم .وقد يكون خيارك الأول �صديق ًا لك وهذا لي�س
�أف�ضل خيار لأن خربة �صديقك يف التعامل مع هذه الأمور قد تكون حمدودة كخربتك �أنت.
من الأف�ضل �أن تتحدث مع �شخ�ص كبري تثق به وبخربته يف التعامل يف هذه املواقف .ومن
ال�ضروري �أن تقيم ال�شخ�ص الذي تتحدث معه تقييم ًا منا�سب ًا لكي ت�ضمن ب�أنك قد اخرتت
ال�شخ�ص املنا�سب.
فيما يلي اختبار �صغري لتقييم ال�شخ�ص الذي تود التحدث معه عن م�شكلتك يف حال مل
يكن �أحد والديك هو ذلك ال�شخ�ص الذي اخرتته للتحدث معه .اقر�أ الأ�سئلة التالية بدقة
و�أجب عليها بنعم �أو ال ،و�إذا كان جواب �أي من الأ�سئلة "ال" ،فهذا معناه �أن هذا ال�شخ�ص
الذي اخرتته قد ال يكون ال�شخ�ص املنا�سب للحديث وامل�شورة معه ،وعليك البحث عن
�شخ�ص �أكرث ثقة.
هل �أمك �أو �أبوك يعرفان هذا ال�شخ�ص ويعتقدان �أ ّنه �إن�سان جيد؟ ويف حال مل يعرفوه،
هل تعتقد �أنهم �سريحبون بعالقتك به �إذا عرفوا بذلك؟
هل ال�شخ�ص الذي اخرتته ال ميانع ويرحب ب�أن تعرف عائلتك احلوار الذي يدور
بينكما؟
هل ال�شخ�ص الذي اخرتته يطلب منك �أن تقوم ب�أعمال جيدة وهو �أي�ض ًا ي�ساعدك يف �أن
تقوم ب�أعمال جيدة؟
هل ال�شخ�ص الذي اخرتته يقدر عائلتك ويتكلم عنها باحرتام ويعتربها مهمة؟
هل ت�ستطيع �أن تتحدث مع ال�شخ�ص الذي اخرتته و�أنت مطمئن وال تخ�شى لو عرفت
عائلتك عن ذلك؟
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�إذا ح�صل لك موقف مع زميل �أو �صديق مث ًال وكنت ت�شعر باالنزعاج �أو الغ�ضب
منه ،ت�أكد �أنك متتلك زمام الأمور بني يديك وذلك ب�أن ال تتوا�صل معه وال ترد
عليه �إذا �أر�سل لك ما ي�ستفزك ،وال تتوا�صل مع �آخرين عن ذلك ال�شخ�ص و�أنت
يف حال انزعاج وغ�ضب .فالإن�سان يف هذا احلال قد يت�صرف ب�شكل غري جيد
يندم بعده وقد تت�أثر العالقة ب�شكل �سيء ومن املمكن �أن ال ت�ستطيع تدارك
عقبات ذلك م�ستقب ًال وقد ي�ؤثر ذلك على �أ�صدقائك الآخرين ونظرتهم لك
وثقتهم بك.
�أحيان ًا يحب املراهقون املزاح مع بع�ضهم البع�ض ويختارون �شخ�ص ًا من زمالئهم
�أو ممن يعرفونه ملمار�سة هذا املزاح معه بال�سخرية واال�ستهزاء �أو الت�شهري من
خالل الهواتف الذكية �أومن خالل �شبكات التوا�صل االجتماعي ل�سهولة ذلك
ولكونه �أكرث انت�شار ًا .هذا عمل خطري وغري �إن�ساين وال يدخل يف دائرة املزاح بل
يدخل يف دائرة التنمر والإيذاء .ت�أكد �أن ال تقوم بذلك العمل و�ساعد الآخرين
ب�أن ال يقوموا به �أي�ض ًا .قم بكل ما ت�ستطيع لكي ال ت�شجع هذا العمل ف�أنت قد تكون
�ضحية ذلك �أي�ض ًا.
كن �سباق ًا وخذ املبادرة وا�س�أل �شركات االت�صال وا�س�أل املخت�صني عن برامج احلماية
املوجودة واملتاحة التي تعطي جهازك حماي ًة �أكرث وتق ّلل من احتمال تعر�ض جهازك
الذكي الذي بحوزتك لالخرتاق و�سرقة معلوماتك .قد تعتقد ب�أنك الآن كبري ونا�ضج
وت�ستطيع �أن تت�صرف بذكاء ،وتعتقد ب�أن هذا يقلل من قيمتك �أو قد تعترب �أنك ال زلت
�صغري ًا ،وقد يتبدد قلقك متام ًا �إذا عرفت ب�أنه ك ّلما كان الأفراد �أكرث �أهمية وك ّلما كانت
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات �أكرب و�أهم ،كلما ا�ستخدموا برامج احلماية ب�شكل �أكرب و�أكرث.
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