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:مستخلص
 ونظرا ألن األطفال من مستخدمي هذا الوسيط فإن استخداماتهم،تعد اإلنترنت الوسيط المعلوماتي والمعرفي المتغير باستمرار
 فالبد أن، ونظرا القتناعنا كأولياء أمور وكمعلمين بأهمية هذا الوسيط في حياة أطفالنا.لإلنترنت تغيرت تبعا لتغير الوسيط نفسه
، أجريت هذه الدراسة.تبقى أعيننا يقظة لمخاطر هذا الوسيط على أطفالنا سواء المتعلق منها بالسلوك أو بالمعرفة التي يتلقونها
 على طلبة السنة السادسة بمدرسة “السلطان” بسلطنة عمان في عام،التي تعد جرس تنبيه ألولياء األمور تنبههم لمخاطر اإلنترنت
 وهدفت إلى التعرف على المخاطر التي يتعرض لها الطفل بالسنة السادسة بالمدرسة سواء المخاطر المتعلقة بالمحتوى،2011
 وقد توصلت إلى جملة من. تكوّن مجتمع الدراسة من ثمانية وثمانين طفال بالسنة السادسة.أو المتعلقة باالتصال عبر اإلنترنت
 من المجتمع يستخدم غرف الحوار%42.2  وأن، من مجتمع الدراسة يستخدم اإلنترنت ثالث ساعات يوميا%32.2  منها أن،النتائج
 ال يقومون بدور في توجيه أطفالهم ومراقبتهم%66.7 وفيما يتعلق بدور اآلباء وجدت الدراسة أن. ”chat room“ وبرامج الدردشة
. من مجتمع الدراسة تعرض فعليا لخطر خالل استخدامه لإلنترنت%66.7  وأخيرا توصلت الدراسة إلى أن.عند استخدامهم لإلنترنت
 الطفل العماني واالنترنت، البرامج الرقابية، قوانين الحماية على اإلنترنت، اإلنترنت:الكلمات الدالة

Ways of Protecting Omani Children from the Internet:
A Case Study of the Sultan School in Muscat, Oman
Naifa Eid AL-Saleem

Abstract:
The Internet is an evolving medium that continuously presents new functionalities. Children’s Internet
usage is also continuously changing. This requires vigilance with regard to Internet risk behavior and
safe Internet use. The present article presents a structured overview of Internet risks and summarizes
approaches to foster safe Internet behavior. Based on a cross-sectional study, internet usage of year
six of the young children at Sultan School in Oman has been researched. The focus is to identify
the risks that the children in year six at Sultan School face. Examples of this risk include content and
contact risks. The study aims to explore the role that parents play in guiding their children when they
use the Internet. Based on the analysis of survey data from 88 children, trends in their (un)safe Internet
usage are studied in the year 2011. The results of this study show that 32.2% of the participants in this
study use the Internet three hours, and 42.2% of them use chat rooms. With regard to parents’ role,
the study found that 66.7% of the parents did not play a role in controlling or guiding their children
when they use the Internet. Finally the study found that 66.7% of the informants are exposed to risk
through the use of the Internet.
Keywords: Internet, Internet Protection Law, Monitoring Programs, Omani Child & the Internet.
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المعلومات الخاطئة)
مقدمة الدراسة:
تلعب اإلنترنت دورا كبيرا ومهما في المجتمعات .وهذا الدور 2 .2خطر االتصال (االتصال المباشر،االتصال غير المباشر)
يمكن أن يظهر بشكل واضح في حياة األسر ،وال سيما لدى 3 .3األخطار التجارية (اإلعالنات االستغاللية)
األطفال ،فعلى سبيل المثال يرى هفاكير أن اإلنترنت أداة
سهلت وشجعت االتصال بين المجتمع عامة واألطفال على وجه مشكلة الدراسة و تساؤالتها:
الخصوص ( .)Huffaker, 2004كما اعتمد األطفال اإلنترنت تتمثل مشكلة الدراسة في أن األطفال في العصر الحالي ،تعودوا
مصدرا للتعليم والتعلم والترفيه .فقد ذكر ليفينجستون أن و تعلموا ،كما طلب منهم ،أن يتعرفوا ويجمعوا المعلومات من
استخدامات األطفال أو الطلبة الصغار عموما لإلنترنت ال يخرج مصادر مختلفة ،وأن يطوروا مهاراتهم التقنية بمستوى متوسط
عن نطاق المجاالت الثالثة اآلتية :استخدامهم لها في الترفية على األقل ليتمكنوا من جمع المعلومات من اإلنترنت .وعلى
 entertainmentأو التعليم  educationأو التعليم والترفية الرغم من إيجابيات اإلنترنت -التي تم ذكرها سابقا -إال أن لها
edutainmentة ( .)Livingstone, 2003كذلك لم يعد الطفل تأثيرات سلبية كثيرة على األطفال فضال عن المخاطر الكثيرة
ينظر إلى اإلنترنت في دورها التقليدي على أنها أداة للتعلم التي من المحتمل أن يتعرضوا لها ،كخطر اإلفصاح عن البيانات
واللعب واالتصال بل أصبحت من وجهة نظره تمثل أداة للتسوق الشخصية الخاصة وخطر االتصال بالغرباء.
اإللكتروني؛ إذ ذكرت دراسة أن  %15من األطفال ممن هم في وقد الحظت الباحثة خالل الحديث مع عدد من األمهات– من
سن  ،11و  %20ممن هم في سن  12في مقابل  %40من مختلف المستويات التعليمية والعمرية -باإلضافة إلى زيارة
األطفال في سن  13يستخدمون اإلنترنت للتسوق اإللكتروني منازل بعض األصدقاء ،أن األطفال يترك لهم مجال اإلبحار
بحرية دون رقيب ،كما أن معظم أجهزة الحاسوب التي يمتلكها
(.)OIVO, 2008
وعلى الرغم من الدور المهم والكبير الذي لعبته اإلنترنت في األطفال في هذه المنازل هي األجهزة المحمولة ،التي يستطيع
حياة أطفالنا وفي غمرة فرحتنا بها نسينا أنه من الممكن أن الطفل أن يستخدمها بحرية و خصوصية في أي مكان والسيما
تكون ذات تأثير سلبي عليهم ومصدرا من مصادر الخطر؛ إذ في غرفته الخاصة مما يزيد في المشكلة تعقيدا.
يرى ال روشيل أن الطفل كثيرا ما يجعل نفسه عرضة للخطر ومما سبق ،تبلورت التساؤالت اآلتية:
في اإلنترنت ،ففي غمرة اندماجه وإبحاره في المواقع الكثيرة 1 .1فيم يستخدم الطفل العماني بمدرسة “السلطان الخاصة”
اإلنترنت؟
المتاحة التي يراها محببة وشائقة ،يصادف الكثير من المواقع
التي تطلب منه اإلفصاح الصريح عن هويته وبياناته الشخصية2 .2 ،هل يقوم أولياء األمور بأي دور للرقابة على أبنائهم عند
استخدامهم لإلنترنت؟
فينسى نفسه وال يدرك أبعاد ما يفصح عنه والعواقب المترتبة
على ذلك ( .)LaRochell, 2001ومن المحتمل أيضا أن يتعرض 3 .3ما المخاطر التي يتعرض لها الطفل العماني عند استخدامه
لإلنترنت؟
الطفل خالل استخدامه اإلنترنت للكثير من الرسائل اإلعالمية،
والثقافية التي قد يتعارض محتواها الفكري والثقافي مع ديننا 4 .4هل األطفال في السنة السادسة بمدرسة “السلطان الخاصة”
على علم بالقوانين المعنية بحمايتهم على اإلنترنت؟
اإلسالمي الحنيف أو ثقافتنا العربية األصيلة مما يؤثر سلبا في
الطفل وهويته ،كما يمكن من خاللها أن يتبنى الطفل هوية
غريبة عن دينه ومجتمعه ،وقد أطلقت إنيتا على هذه الرسائل أهداف الدراسة:
أو المصادر اسم “المواد غير المناسبة” ( .)Iannotta, 2001هدفت الدراسة إلى التعرف على:
•واقع استخدام األطفال بمدرسة “السلطان الخاصة”
والحقيقة أن الطفل في سنه المبكرة ال يتوقع منه أن يعرف
بمحافظة مسقط بسلطنة عمان لإلنترنت.
إستراتيجيات البحث في اإلنترنت ،فهو يستخدم اللغة الطبيعية
•الدور الذي يلعبه أولياء األمور في الرقابة على أطفالهم.
في بحثه ،وكنتيجة طبيعية لعدم معرفته باإلستراتيجيات فبمجرد
•المخاطر التي يتعرض لها الطفل بالسنة السادسة بمدرسة
أن يكتب كلمة واحدة أو كلمات معينة ستظهر له اإلجابة في
السلطان الخاصة عند استخدامه اإلنترنت.
شكل غير متوقع .كذلك توصل دي مور وآخرون إلى أن الطفل
• معرفة مدى وعي األطفال بالسنة السادسة بمدرسة
عند استخدامه اإلنترنت يتعرض ألحد األخطار الثالثة اآلتية
السلطان الخاصة بالقوانين الخاصة بحمايتهم على
(:)De Moor et al, 2008
اإلنترنت كالقانون األمريكي المسمى قانون “حماية
1 .1خطر المحتوى (الرسائل ذات المحتوى االستفزازي
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األطفال على اإلنترنت” وقانون “حماية خصوصية األطفال
على اإلنترنت”.
•وأخيرا هدفت الدراسة إلى الخروج بقائمة إرشادية ألولياء
األمور ينبغي مراعاتها عند استخدام أطفالهم لإلنترنت في
المنزل.

وكغيرها من المدارس الدولية فالمدرسة تهدف إلى توفير
التعليم ذي المعايير الدولية التي تقود خريجي المدرسة إلى
الجامعات العربية واألجنبية العريقة .وفيما يتعلق بالمناهج
فهي تقدم باللغتين العربية واالنجليزية ،إذ تدرس مادة اللغة
العربية ،والدين ،والدراسات االجتماعية باللغة العربية ،في حين
تدرس مادة الرياضيات والعلوم باللغة االنجليزية .وفي المرحلة
االبتدائية تعتمد مواد اللغة اإلنجليزية على المنهج الوطني
اإلنجليزي في حين تتبع مواد اللغة العربية منهج وزارة التربية
والتعليم ،أما المرحلة الثانوية فإنها تهدف إلى إعداد الطالب
للشهادتين المذكورتين سابقا وهما ( )IBو ( )IGCSEومن
ثم يتلقى الطالب في هذه المرحلة جرعة متنوعة من المواد
المختلفة كتكنولوجيا المعلومات ،والدراما ،والتجارة و االقتصاد
وغيرها التي تزود الطالب بالمعرفة التي تساعده على النجاح
والتفكير اإلبداعيhttp://en.wikipedia.org/wiki/The_ .

عن برنامج مدته سنتان دراسيتان يقدم للطلبة الذين تتراوح
أعمارهم بين  16و  18سنة ،وهو برنامج معترف به من كل
جامعات العالم .طور البرنامج في النصف األول من الستينيات
في جنيف على يد مجموعة من الخبراء في التعليم .أما فيما يتعلق
ببرنامج الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي فهي شهادة
تمنح للتالميذ من سن  16 -14وقد كانت جامعة كامبردج هي
المسؤولة عن تطوير هذا البرنامج ،وبالنسبة لهذا البرنامج فإن
الشهادة تمنح على المواد كوحدات مستقلة وليس كشهادة
واحدة بمعنى أن الطالب يمكن أن يمنح شهادة دولية عامة
للتعليم الثانوي في الرياضيات أو في العلوم وغيرهاhttp:// .

على اإلنترنت ،ويعمل على حماية األطفال من خالل استخدام
برمجيات يطلق عليها اسم الشاشات العازلة ،وألزمت الحكومة
األمريكية كافة المكتبات المدرسية والعامة باستخدامه على
األجهزة المخصصة لألطفال ،بل هددت الجهات التي ترفض
استخدامه بقطع اإلعانات والمخصصات المالية التي تخصص
لها من قبل الحكومة.
أما دراسة منصور ( )2009فهدفت إلى دراسة قوانين
حماية األطفال على اإلنترنت وسلطت الضوء على القانون
األمريكي “حماية خصوصية األطفال على اإلنترنت” ()COPPA
واستعرضت الدراسة القانون من حيث النشأة وأسباب اإلصدار
والبنود األساسية التي يتكون منها ،وهو أول قانون إتحادي في

أهمية الدراسة:

تعد هذه الدراسة من الدراسات القليلة في الوطن العربي،
ومن أوائل الدراسات في سلطنة عمان على حد علم الباحثة في
موضوع الطفل وحمايته على اإلنترنت .تستمد الدراسة أهميتها
من أهمية الموضوع نفسه ،فالعالم العربي بهرته اإلنترنت
وإيجابياتها وصرفت نظره عن االنتباه إلى لسلبياتها .وألهمية
الدراسة سبب آخر ،إذ إنها ليست كبقية الدراسات العربية
القليلة التي أجريت ،واستعرضت قوانين حماية األطفال على
اإلنترنت ،بل تجاوزت ذلك إلى التعرف على استخدام األطفال Sultan%27s_School
لإلنترنت ،إلى جانب التعرف على الدور الحقيقي ألولياء األمور في
الرقابة على أطفالهم عند استخدامهم لإلنترنت .كما أنها ستنبه الدراسات السابقة:
ُ
أولياء األمور إلى أهمية المكان الذي يجب أن يوضع فيه جهاز يتناول هذا الجزء الدراسات التي أجريت على الموضوع ،على
الحاسوب باإلضافة إلى تنبيههم لضرورة وضع قوانين خاصة المستويين العربي و األجنبي .وبداية البد أن ننبه على
باستخدام اإلنترنت في المنزل .وتؤمل الباحثة أن تفتح الدراسة ندرة وقلة الدراسات العربية وقلتها في هذا الموضوع ،إذ لم
تتوصل الباحثة إال إلى ثالث دراسات فقط .فقد أجرى العمران
الباب لدراسات أخرى في الموضوع ذاته.
( )2009دراسة عن حماية األطفال على اإلنترنت ركز فيها على
القوانين الخاصة بحماية الطفل على اإلنترنت وتناولها بالشرح
خلفية الدراسة:
أُسست مدرسة السلطان في عام  1977تحت الرعاية السامية والتفصيل ومنها القانون األمريكي “حماية خصوصية األطفال
لصاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد حفظه اهلل ورعاه .على اإلنترنت” (Children ‘s Online Privacy Protection
وهي مدرسة دولية ثنائية اللغة وتقدم برنامج البكالوريا الدولية  ،(COPPAوقام الباحث بتعريف القانون وركز على عناصره و
( Baccalaureate Diploma (IBوالشهادة الدولية العامة مكوناته .كذلك تناولت الدراسة قانون “حماية األطفال على
للتعليم الثانوي  International General Certificate ofاإلنترنت” ( )Child Online Protection Act, (COPAالذي
 .Secondary Education (IGCSEوالبكالوريا الدولية عبارة يهدف إلى تنظيم ومراقبة المواد التي يتم بثها لألطفال

en.wikipedia.org/wiki/The_Sultan%27s_School
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الواليات المتحدة األمريكية يهتم بحماية خصوصية األطفال
دون سن الثالثة عشرة عاما على اإلنترنت ،ويركز القانون على
تنبيه األطفال وأولياء األمور ألهمية البيانات الشخصية لألطفال
وضرورة عدم إعطائها للغرباء إذ يمكن من خاللها أن يتعرف
الطرف المقابل على اإلنترنت على الطفل ويقوم باالتصال به،
كذلك يؤكد القانون على ضرورة أن يكون لولي األمر الحق
في معرفة ما يتم جمعه من معلومات عن طفله ،وأخذ موافقة
صريحة قابلة للتحقق من ولي األمر ،وذلك لضمان عدم الوقوع
فيما من شأنه انتهاك أمن األطفال وخصوصيتهم ،وأخيرا
تناولت الدراسة الموقف العربي من هذه القوانين.
وقد نظم المجلس األعلى لألمومة والطفولة باليمن المؤتمر
اإلقليمي الثاني لوقاية األطفال من العنف واإلساءة واإلهمال
تحت شعار “لنعمل معا لحماية األطفال في المنطقة العربية” في
المدة من  20-18يونيو لعام  2007بمشاركة أكثر من 400
شخصية يمثلون مؤسسات حكومية وغير حكومية وأكاديميين
وباحثين مهتمين بقضايا الطفولة محليا وعربيا وإقليميا ودوليا.
وأصدر المؤتمر  23توصية ،وجاء ما يتعلق منها بالطفل وحقوقه
منصفا ومهما فعلى سبيل المثال من التوصيات المهمة التي
عنيت بحقوق الطفل ما يأتي:
1 .1إكساب الطفل المهارات الالزمة للوقاية من االنتهاك
واإلساءة وكيفية اإلبالغ عنها.
2 .2الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات المتعلقة بالطفل
بما ال يتعارض مع مصلحته.
االستفادة من المواقع االلكترونية المعنية بحماية الطفل من
اإلساءة وربط بعضها ببعض عبر منتدى المجتمع المدني
العربي للطفولة لتغطية الفعاليات التي تهتم بقضايا حماية
األطفالhttp://www.emro.who.int/vip/pdf/violence_ .

عينة الدراسة عند توجيه ومراقبة أبنائهم هو أسلوب ولي األمر
المتفهم (.)Valcke, etal, 2010
قام يان بدراسة مقارنة بين طلبة المدارس الثانوية وطلبة
الكليات والجامعات للتعرف على مدى وعيهم ومعرفتهم بقانون
حماية األطفال على اإلنترنت CIPA) Children’s Internet
 )Protection Actوكذلك دراسة الفروق الفردية بينهم فيما
يتعلق بمعرفتهم بإستراتيجيات السالمة والحماية الخاصة
باستخدام اإلنترنت ومدى أفادتهم فعليا من القانون .وجاء هذا
القانون لمعالجة القضايا المتعلقة بتعامل األطفال -حتى سن
 17سنة -مع اإلنترنت وما يصحب هذا التعامل من تعرضهم
لبعض المواد غير مناسبة كما جاء القانون لينص على تنقية
وحجب بعض المواقع التي تتعارض مع القانون .وأجريت
الدراسة على طلبة المدارس والجامعات الحكومية بمدينة
نيويورك .واشتملت عينة الدراسة على عينة عشوائية من 407
طالب توزعوا كاآلتي 216 :طالبا من المدارس الثانوية كانوا
في الفصول الدراسية  ،12-10مقابل  191طالب في مرحلة
البكالوريوس (.)Yan, 2009
وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق فردية بين مجموعتي الطلبة
في استخدامهم اإلنترنت من المدرسة ،إذ إن طلبة المدارس
توجد لديهم الكثير من المواقع التي تخضع للتنقية ومن ثم
ال يستطيعون الدخول إليها من المدرسة وفي المقابل فأن
طلبة الجامعات والكليات بحكم سنهم ال توجد لديهم أي
مواقع خاضعة للتنقية ومن ثم فال مشكلة لديهم .وتوصلت
الدراسة أيضا إلى أن الطلبة في المجموعتين تلقوا المعرفة عن
طرق األمان والسالمة في استخدام اإلنترنت بحكم معرفتهم
الشخصية من خالل استخدامهم للشبكة وتعرضهم لبعض
المواقف .وقد توصلت الدراسة إلى أن الطلبة في المجموعتين
وخصوصا طلبة المدارس ال يستفيدون من القانون.
وفي عام ( )2007قام فالكي وآخرون بدراسة على عينة مكونة

وآخرون ،بدراسة عن دور اآلباء وأسلوبهم في توجيه أبنائهم
عند استخدام اإلنترنت وكذلك تأثيرهم على أبنائهم الستخدام
اإلنترنت .ووفقا لهذه الدراسة تبين وجود فئتين من اآلباء عند
توجيه أبنائهم الستخدام اإلنترنت :المسيطرون والمتفهمون.
تكون مجتمع الدراسة من ( )1192ولي أمر ،أما العينة فكانت
( )533أباً وأماً من أولياء أمور الطلبة في السنة الخامسة
والسادسة من المرحلة االبتدائية بفنلندا وتم اختيارهم بطريقة
عشوائية من عشر مدارس .واستخدمت اإلستبانة أداة لجمع
المعلومات .توصلت الدراسة إلى أن ( )%91.9من عينة الدراسة
لديه اشتراك في اإلنترنت مقارنة ب ( )%8.1غير مشترك
باإلنترنت .كذلك كشفت الدراسة عن أن األسلوب المتبع ألغلبية

من  1700طالب بالمرحلة االبتدائية ومديريهم من 78
مدرسة ابتدائية من مجموع  2147مدرسة بفنلندا .أما المراحل
الدراسية للطلبة فكانت السنة الرابعة والخامسة والسادسة .وقد
هدفت الدراسة إلى التعرف على المكان الذي يخضع فيه الطفل
لمراقبة أكثر خالل استخدامه اإلنترنت أهو المنزل أم المدرسة؟
ومن ثم فالمكان الذي سيخضع فيه للمراقبة سيكون المكان
اآلمن لإلبحار .تم االعتماد على أداة االستبيانة لتجميع البيانات،
وتم توجيه استبانة واحدة مكونة من قسمين قسم للطلبة
واآلخر لمدراء المدارس .وتوصلت الدراسة إلى أن المنزل ليس
هو المكان اآلمن الستخدام اإلنترنت ذلك أن الطفل ال يخضع
فيه لمراقبة ولي األمر ،والخطر يكمن في أن األطفال بسبب

yem_6_07.pdf
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اإلنترنت ساعات طويلة وبكثافة ( .)Valcke, etal, 2010ولو
تم تعليمهم وتوجيههم في هذه المرحلة الدراسية المبكرة
على كيفيه حماية أنفسهم على اإلنترنت وتعريفهم بالقوانين
التي تنص على حمايتهم فلن يواجهوا مشكلة في التصدي
لمخاطر اإلنترنت عند بلوغهم مرحلة دراسية متقدمة .أما سبب
اختيار مدرسة السلطان الخاصة فألنها من المدارس الدولية في
السلطنة ويفترض أن القائمين عليها يتبعون القوانين الخاصة
بحماية األطفال على اإلنترنت.

غياب الرقابة يقضون معظم وقتهم في الحوار والدردشة مع
غرباء ال يعرفونهم بنسبة (.)Valcke, etal, 2007( )%59.30
وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة التي تم ذكرها
في أنها جمعت بين الموضوعات التي عالجتها الدراسات
السابقة التي تم ذكرها في دراسة واحدة ،إذ تناولت الدراسة
القوانين الخاصة بحماية الطفل خالل إبحاره في اإلنترنت،
وذلك من خالل التعرف على وعي طلبة السنة السادسة بمدرسة
“السلطان الخاصة” بتلك القوانين ومصادر تعرفهم على تلك
القوانين .وتختلف أيضا في أنها تعرفت على مجاالت استخدامات
طالب السنة السادسة بمدرسة “السلطان الخاصة” لإلنترنت .أداوت الدراسة:
كما تختلف عن الدراسات السابقة في تعرفها على المخاطر تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات .وهي تتكوّن
التي تعرض لها طلبة السنة السادسة بمدرسة السلطان خالل االستبيان من أربعة أجزاء ،الجزء األول تناول البيانات العامة
استخدامهم لإلنترنت .وأخيرا تختلف عن الدراستين العربيتين للطلبة كالنوع والسن .في هذا الجزء حاولت الباحثة التعرف على
اللتين تم التطرق إليهما من حيث تركيز الدراستين العمران مجتمع الدراسة وقيمه وسلوكه نحو اإلنترنت من خالل عدد
( )2009ومنصور ( )2009على قوانين حماية األطفال على من العناصر كاالشتراك في اإلنترنت في المنزل وعدد ساعات
اإلنترنت حيث تعرضتا بالتفصيل لتلك القوانين في حين أن استخدامها في اليوم .أما الجزء الثاني من االستبيانة فخصصت
الدراسة الحالية تطرقت للقوانين ،ولكن ركزت على الخطر عن مجاالت استخدامات الطلبة لإلنترنت ،في حين تطرق
الجزء الثالث إلى الرقابة التي يتعرض لها الطفل في المنزل
الحقيقي الذي يتعرض له الطفل خالل إبحاره على اإلنترنت.
عند استخدامه اإلنترنت .أما الجزئية الرابعة واألخيرة فتكونت
من فقرتين األولى عن المخاطر التي يتعرض لها الطفل على
حدود الدراسة:
اإلنترنت ،والثانية تناولت قوانين الحماية على اإلنترنت ومدى
اشتملت الدراسة على الحدود اآلتية:
الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة على مدرسة “السلطان معرفة الطفل بها.
و لقد تنوعت أسئلة االستبيانة بين األسئلة المغلقة التي تحتم
الخاصة” بوالية السيب بمحافظة مسقط بسلطنة عمان.
الحدود الموضوعية :عالجت الدراسة موضوع الطفل واإلنترنت على الطالب اختيار إجابة واحدة ،كسؤال الطالب عن اشتراك
األسرة في اإلنترنت ،أو سؤاله عن استخدامه اإلنترنت في
وحمايته في أثناء االستخدام من المخاطر التي قد تواجه.
الحدود الزمنية :أجريت الدراسة في نهاية فصل الربيع  .2011المنزل ،ومعدل استخدامه اليومي لإلنترنت ،واألسئلة المغلقة
أيضا ولكن يمكن للطالب أن يختار أكثر من إجابة ،وكمثال
على ذلك سؤال الطلبة غير المشتركة أسرهم في اإلنترنت عن
منهج الدراسة:
هذه دراسة وصفية اعتمدت منهج دراسة الحالة ،إذ هدفت أماكن استخدامهم لها .كذلك ضمت االستبيانة أسئلة مفتوحة
الباحثة من خاللها التعرف على واقع استخدام األطفال في
السنة السادسة بمدرسة السلطان الخاصة لإلنترنت ،واكتشاف
الدور الذي يلعبه أولياء األمور في مراقبة أبنائهم عند استخدام
اإلنترنت.

مجتمع الدراسة:

تكوّن مجتمع الدراسة من طلبة السنة السادسة بمدرسة
السلطان الخاصة وعددها  4صفوف دراسية ،وكان مجموع
الطلبة بهذه الفصول  88طالبا .ولصغر حجم مجتمع الدراسة
تم دراسته كامال .أما عن سبب اختيار هذا المجتمع فكما ذكر
فالكي وآخرون أن األطفال في هذه المرحلة الدراسية يستخدمون
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وهي الجزئية الخاصة بالمخاطر التي تعرض لها طالب السنة
السادسة بمدرسة السلطان الخاصة خالل استخدامه لإلنترنت
والفقرة الخاصة بقوانين اإلنترنت ومصدر إطالعهم على تلك
القوانين .كذلك كانت هناك مقابلة مع الفاضل “محمود بن
على البوسعيدي” أخصائي شبكة اإلنترنت بالمدرسة والفاضل
“ألبيش تاكير”  Alpesh Tackerمدير النظام بالمدرسة
للتعرف على البرمجيات التي يتم استخدامها في المدرسة لحجب
المواقع وتنقيتها ،وسياسة المدرسة تجاه استخدام اإلنترنت من
قبل الطلبة.

نايفة بنت عيد آل سليم

أخالقيات البحث المتبعة مع مجتمع الدراسة:

قبل البدء بتوزيع االستبيانة على الطلبة وإجراء المقابلة زود
الدكتور مساعد العميد للبحث العلمي والدراسات العليا الباحثة
بخطاب للمدرسة لتسهيل مهمتها في تجميع المعلومات.
بعد الحصول على هذه الرسالة توجهت الباحثة إلى إدارة
المدرسة التي قامت مشكورة بتسهيل مهمة الباحثة في تجميع
المعلومات .وكان ذلك في منتصف شهر مايو 2011بالتحديد
 .2011/5/15وتم توجيه رسالة إلى أولياء األمور لمساعدة
أطفالهم على تعبئة االستبيان و تم إعالم أولياء األمور أنه في
حالة عدم رغبتهم في اشتراك أطفالهم في الدراسة فعليهم عدم
إرجاع االستبيانة إلى معلمة الصف إذ تم تحديد 2011/5/20
لتجميع االستبيانات من معلمات الصفوف .في اليوم المحدد
قامت الباحثة بتجميع االستبانات من معلمات الصفوف .وتوقعت
الباحثة عند بدء الدراسة أن عددا من أولياء األمور لن يقوموا
بإرجاع االستبيان األمر الذي سيعكس عدم رغبتهم في اشتراك
أطفالهم في الدراسة ،لكن بحمد اهلل أرجعت االستبانات كاملة
من األهالي ربما ألهمية الموضوع لديهم ولرغبتهم في التعرف
على كيفية حماية أطفالهم من البحر الذي البد لهم من السباحة
فيه لخدماته الجليلة ومعلوماته الغزيرة.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

المالمح العامة لمجتمع الدراسة:

جدول ( )1البيانات العامة لمجتمع الدراسة
م

التكرار/النسبة

المتغير
أنثى

1

النوع

2

السن

3

اشتراك األسرة في

ذكر
10
11

اإلنترنت

استخدام الطالب
4

نعم

%43.3
49
%54.4
70
%77.8
18
%20.0
80
%88.9
8

ال
نعم

اإلنترنت في
المنزل

39

ال

%8.9
71
%78.9
17
%18.9
27

ساعة

%30.0
5

معدل االستخدام

ساعتان

اليومي( بالساعة)

13
%14.4
29

الجدول ( )1يبين المالمح العامة لمجتمع الدراسة ،ويتضح منه
أن هناك تقاربا في النوع حيث بلغت نسبة اإلناث ()%43.3
19
أكثر من ثالث
ونسبة الطلبة الذكور ( )%54.4في فصول السنة السادسة
%21.1
ساعات
بمدرسة السلطان الخاصة .ويمكن إرجاع التقارب في النوع
إلى أن مدرسة السلطان الخاصة من المدارس الدولية العريقة من األسر لديها اشتراك في اإلنترنت في المنزل مقابل ()%8.9
في الدولة والتي أنشئت في سبعينيات القرن الماضي ،وكحال من أسر األطفال التي ال يوجد لديها خط اشتراك في اإلنترنت
المدارس الدولية تتبع المدرسة الكثير من المعايير الدولية عند وهذه النتيجة تظهر وجود فرق شاسع بين األسر التي تشترك
اختيار الطلبة ،فهي تركز على أعداد الطلبة ومهاراتهم بغض في اإلنترنت واألسر التي ال تشترك ،إن هذه النتيجة اتفقت مع
النظر عن نوعهم ،فغالبا ما يتراوح عدد الطالب في كل فصل الدراسة المسحية التي أجريت في إيطاليا عام  2008إذ توصلت
من  24-20طالب .وهذه النسبة اتفقت مع دراسة يان حيث إلى أن ( )%60.9من األسر لديها خط اشتراك في اإلنترنت .ولقد
قام بدراسة عن الفروق الفردية بين األطفال في اتجاههم نحو وجد هاسبرنك وآخرون إن اإلنترنت تقدم الكثير من الخدمات
لألطفال مثل الترفيه ،المعلومات ،التعليم ،االتصال ،اإلبداع
اإلنترنت وكانت نسبة اإلناث والذكور متقاربة (.)Yan 2009
االستمتاع واللعب ( .)Hasebrink, et al, 2008ورغم وجود
فيما يتعلق بالسن ،كانت نسبة ( )%77.8من األطفال في سن اإلنترنت في المنزل إال أن الدراسة أثبتت أن هناك ()%18.9
العاشرة مقارنة ب ( )%20.0طفال يبلغون من العمر  11سنة ،طالبا ال يستخدمون اإلنترنت – ربما  -ألن أسرهم تؤمن بعدم
وهؤالء الطلبة الذين هم في سن  11سنة يفترض أن يكونوا أهمية اإلنترنت ومن ثم انعكس هذا االعتقاد عليهم ،وربما
في السنة السابعة ولكن ربما التحقوا بالمدرسة متأخرين سنة يكون ذلك لعدم امتالك األسرة واألطفال مهارات استخدام
عن األطفال في مثل سنهم.وقد أظهرت الدراسة أن ( )%88.9الحاسب واإلنترنت ،هذه النتيجة اتفقت مع كهليمير و هيمكير
ثالث ساعات

%32.2
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اللذين توصال إلى أن اشتراك األسرة في اإلنترنت أو حتى وجود
جهاز حاسب في المنزل مرتبط بمهارات األسرة في الحاسوب
واإلنترنت ( .)Kuhlemeier & Hemker, 2007وتضيف
الباحثة إلى المهارتين السابقتين اللتين ذكرهما كهليمير و
هيمكير مستوى اللغة اإلنجليزية ذلك أن معظم المواقع التي
تخدم الطفل أو األسرة وذات المحتوى الراقي والجيد تنشر
باللغة اإلنجليزية.
فيما تعلق باالستخدام اليومي لإلنترنت ،وجدت الدراسة أن
( )%32.2من الطلبة يستخدمونها لثالث ساعات وهو معدل
يعتبر مرتفعا ولكن في هذه السن وهذه المرحلة الدراسية ال
يعد األمر غريبا ،ألن معظم استخدامهم لإلنترنت لن يخرج عن
إطار استخدام غرفة الحوار والدردشة وإرسال الرسائل البريدية
واستخدام مواقع األلعاب .وهذه النتيجة تتفق مع فالكي وآخرون
إذ وجدوا أن ( )%62.9من عينة الطلبة في السنوات الدراسية
من الرابعة إلى السادسة تستخدم اإلنترنت أكثر من ثالثة أيام
في األسبوع (.)Valcke, etal, 2007
كذلك أرادت الدراسة أن تتعرف على قيم وسلوك طلبة السنة
الدراسية السادسة حول اإلنترنت من خالل سعيهم وحرصهم
على استخدامها حتى لو لم تكن األسرة مشتركة في اإلنترنت،
وذلك من خالل استخدامهم لإلنترنت من بيوت األصدقاء أو
األقارب أو حتى المقاهي المتوافرة بالمجمعات السكنية .في هذا
الصدد ،ذكر بعض الطلبة الذين ال تشترك أسرهم في اإلنترنت
أماكن بعينها يستخدمون منها اإلنترنت وهو ما يبين اهتمامهم
وحرصهم على استخدامها:

النتيجة اتفقت مع دراسة فالكي وآخرون حيث وجدوا أن ()%31.7
من الطلبة الذين ال تشترك أسرهم في اإلنترنت يستخدمون
اإلنترنت أكثر عندما يزورون منازل أصدقائهم (Valcke, etal,
 .)2007وترى الباحثة أن الطلبة الذين يستخدمون اإلنترنت
أكثر في منازل أصدقائهم ال يخضعون لرقابة أولياء األمور
ويستطيعون الدخول إلى المواقع غير الخاضعة للتنقية ،هذه
النتيجة تتفق مع مينيكس و أسالندوي اللذين توصال إلى أن
استخدام الطلبة لإلنترنت يزيد عندما تقل مراقبة األهالي
وإشرافهم .ولم يقم أحد من الطلبة الذين ليس لديهم اشتراك
في اإلنترنت من المنزل باستخدامها من المقاهي بالمجمعات
التجارية كمقهى “ستارباركس”  Starbucksمثال ربما ألن
األطفال في هذه السن ال يذهبون إلى تلك المقاهي إال بصحبة
األهالي ،فإذا لم يسمح األهل باالشتراك في اإلنترنت من المنزل
فمن الطبيعي أال يسمحوا ألطفالهم باستخدامها من أي مكان
آخر (.)Menexes & Aslanidou, 2008

مجاالت استخدام الطفل لإلنترنت:

تختلف استخدامات األطفال لإلنترنت وفقا لسنهم ومراحلهم
الدراسية ،كما أنها تختلف وفقا لمستوياتهم ومهاراتهم التقنية
والمستوى التعليمي ألولياء األمور .في هذه الجزئية هدفت
الدراسة إلى التعرف على استخدامات األطفال لإلنترنت من
المنزل .وبينت النتيجة (جدول  )3أنه بحكم سن الطالب في هذه
المرحلة الدراسية فأكثر ما يميلون إليه األلعاب واالتصال مع
زمالئهم ،فقد كان أكثر استخدامهم لإلنترنت من أجل التواصل
مع األصدقاء وزمالء الدراسة من خالل غرف الحوار وبرامج
يبين الجدول ( )2أن الطلبة غير مشتركة أسرهم في اإلنترنت الدردشة المتوفرة باإلنترنت كالمسنجر وغيرها ،وذلك بنسبة
يقومون باستخدامها أكثر من منازل أصدقائهم ( )%3.3وهذه ( )%42.2وهذه النتيجة تتفق مع تابون و ميسسينا اللذين
توصال إلى أنه توجد عالقة بين السنة الدراسية وقيم الطالب
جدول ( )2أماكن استخدام الطلبة غير المشتركين في اإلنترنت
تجاه اإلنترنت ،فعلى سبيل المثال طلبة المرحلة االبتدائية
م

المكان

1

المدرسة

2

منزل األقارب

3

منزل األصدقاء

4

مقاهي المجمعات التجارية

المجموع
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التكرار /النسبة المئوية
1
%1.1
1
%1.1
3
%3.3
5
%100

يعدون اإلنترنت مجرد أداة للعب في حين يعدها طلبة المرحلة
الثانوية بما أنهم أكبر سنا وأكثر وعيا أداة للبحث عن المعلومات
والقيام بالواجبات المدرسية (.)Tabone & Messina, 2010
ثم انصب اهتمام مجموعة أخرى من طلبة السنة السادسة على
استخدام اإلنترنت من أجل الترفيه وذلك عن طريق استخدام
األلعاب االلكترونية بغض النظر عن كونها ألعابا تعليمية أو
ترفيهية وبلغت نسبتهم ( .)%20وترى الباحثة أن غرف الحوار
والدردشة احتلت المرتبة األولى في استخدامات األطفال ،ألن
الطفل في هذه المرحلة أكثر ما يستمتع به هو مرافقة األصدقاء
وتمني قضاء أطول وقت ممكن معهم ،وقد حققت له اإلنترنت
هذه الرغبة .هذه النتيجة تتفق مع رفولتيال ()Rivoltella, 2009

نايفة بنت عيد آل سليم
جدول ( )3مجاالت استخدام الطلبة اإلنترنت
م

المجال

1

جمع المعلومات

2

صفحة الموديل الخاص بالمدرسة

3

غرف الحوار والدردشة

4

البريد اإللكتروني

5

األلعاب اإللكترونية

6

الموسيقى

التكرار/النسبة

المجموع

6
%6.7
5
%5.6
38
%42.2
16
%17.8
18
%20
5
%5.6
88
%100

إذ وجد أن األطفال يجدون اإلنترنت وسيلة تبقيهم متصلين مع
أصدقائهم كما أنها وسيلة تجنبهم الملل .أما أقل استخدامات
الطلبة لإلنترنت فكانت في التعليم اإللكتروني من خالل برنامج
الموديل الخاص بالمدرسة باإلضافة إلى تحميل الموسيقى
واألغاني وقد بلغت النسبة(.)%5.6

الرقابة على الطفل في استخدامه لإلنترنت:

هدفت الدراسة أيضا إلى التعرف على الدور الحقيقي الذي
يلعبه أولياء أمور الطلبة في توجيه أطفالهم ومراقبتهم عند
استخدامهم لإلنترنت .ويتوقف الدور الذي يلعبه ولي األمر في
توجيه طفله عند استخدامه اإلنترنت على قيم واتجاهات الولي
نفسه ،فعلى سبيل المثال فأولياء األمور الذين تكون اتجاهاتهم

يخضعون للرقابة من قبل أولياء أمورهم مقابل ( )%66.7من
األطفال الذين ال يخضعون للرقابة .في هذه الحالة ال يحرك
األولياء ساكنا عند استخدام أطفالهم لإلنترنت .ربما يرى
األهالي الذين ال يقومون بتوجيه أطفالهم ،أن أطفالهم قد
تربوا جيدا وهم يفرقون بين الغث والسمين أو ألنهم يرون
أن اإلنترنت تتسم باألمان وأن سن الطفل لن تعرضه للخطر
حيث أنه لن يكون عرضة للغرباء ولن يقوم الطفل بالدخول إلى
المواقع التي تفتح عينه على ما ال ينبغي له أن يتعرف عليه في
هذه السن .وقد توصل ليفينجستون (Livingstone (2007
أن ( )%95من أولياء األمور وخاصة متوسطي الدخل ينظرون
بإيجابية مطلقة إلى اإلنترنت ،كما وجد أداباسي (Odabası
 (2005أن أولياء األمور حصروا اإلنترنت في االستخدام التعليمي
ومن ثم نظروا إليها من باب أنها تحسن وتزيد من التحصيل
األكاديمي ألبنائهم ،وكان التقرير االيرلندي (Amarach
 )Consulting, 2001قد توصل إلى أن هناك من اآلباء من
يعتمد على المدرسة في تشكيل عادات جيدة لدى أبنائهم عند
التعامل مع اإلنترنت .وأشارت بعض الدراسات كدراسة فالكي و
ديكرايني ( Valcke & Decraene (2007إلى أن درجة وثوق
بعض أولياء األمور باإلنترنت وصل إلى ( )%16.6من األطفال
اللذين وفر لهم اآلباء أجهزة حاسوب موصولة باإلنترنت في
غرفهم الخاصة ،واتفقت دراسة ليفينجستون و هيلسبر مع
نفس النتيجة وأضافت أن ( )%41فقط من الحاالت قامت بوضع
الجهاز المتصل باإلنترنت في غرفة المعيشة وهو ما يقلل نسبة
الخطورة والخوف على األطفال في هذه السن الصغيرة حيث
ال يفترض أن يتركوا بدون توجيه أو رقابة عند إبحارهم في
اإلنترنت (.)Livingstone & Helsper, 2008
هدفت الدراسة أيضا إلى التعرف على أسلوب ولي األمر في
الرقابة عند استخدام أطفاله لإلنترنت ،فهل يوجههم من خالل

سلبية تجاه اإلنترنت يكونون متشددين في الرقابة على الطفل ،الحوار على سبيل المثال أو من خالل تفتيش وفتح المواقع التي
فيجلس ولي األمر بقرب طفله طوال مدة استخدامه ،ويمكن أن دخل عليها الطفل .جدول ( )5يبين أسلوب ولي األمر في مراقبة
يتطور األمر إلى درجة أن يسأله الولي في كل ثانية عماذا يفعل؟
جدول ( )4خضوع الطفل للرقابة من ولي أمره عند استخدامه لإلنترنت
وما محتوى المواقع التي يدخل عليها؟ في المقابل يمكن أن نجد
التكرار/النسبة
رقابة ولي األمر
م
ولي األمر غير مبال باستخدام طفله اإلنترنت .وفي هذا اإلطار ال
بد من اإلشارة إلى ضرورة عدم المغاالة في فرض طوق أمني
28
نعم
على األطفال عند استخدامهم لإلنترنت فاالعتدال هو ما يوصى
%31.1
1
به في مثل هذه الحاالت.
60
ال

فيما يتعلق بالدور الذي لعبه أولياء أمور الطلبة في الرقابة على
أطفالهم يوضح جدول ( )4أن ( )%31.1من مجتمع الدراسة

المجموع

%66.7
88
%100
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الطفل العماني وسبل حمايته على اإلنترنت
جدول ( )5أسلوب الرقابة التي يقوم بها ولي األمر
على الطفل عند استخدام اإلنترنت

لتجربه سيئة مع اإلنترنت .فقد ذكر دميل و دي هان (Duimel

 )& de Haan, 2007أن ( )%30من األسر هي أسر مسيطرة
وتتواجد دائما عند استخدام الطفل لإلنترنت .كذلك كشفت
التكرار/النسبة
أسلوب ولي األمر في الرقابة
م
الدراسة أن هناك بعض األولياء الذين فضلوا االعتماد على
15
البرامج الرقابية ،ويمكن تفسير قلة اعتماد أولياء األمور على تلك
الحوار
1
%53.5
البرامج أن المجتمع العماني يعد حديث العهد بهذه البرامج ولم
5
يتعود وضع أجهزة مراقبة على األطفال ،فهذه البرامج بالنسبة
مراقبة تاريخ المواقع
2
%17.8
لهم مثل التصنت والتلصص على حركات الطفل ،وربما يمكن
5
مساعدة الطفل على التصفح
3
تفسير ذلك أيضا بأنها الثقة الزائدة باإلنترنت.
%17.8
في الواقع هناك عدة عوامل تتحكم وتشكل دور ولي األمر في
3
االعتماد على البرامج الرقابية
4
الرقابة على طفله كنوع ولي األمر ،أينوال وآخرون (Aunola et
%10.7
 )al, 2000يؤمن أن األمهات بطبعهن يملن إلى أسلوب الحوار
28
المجموع
والوثوق بالطفل في حين يغلب على اآلباء دور الولي المتسلط
%100
والمسيطر ،كذلك العمر له دور أيضا في أسلوب الرقابة التي
يتخذها الولي ،إذ يعتقد وانج وآخرون ()Wang, et al, 2005
طفله.
يتضح من الجدول ( )5أن الحوار هو األسلوب المتبع ألغلبية أن كبار السن مقارنة بصغار السن يميلون إلى السيطرة أكثر
أولياء أمور الطلبة ( )%53.5في حين يقوم ( )%17.8بالرجوع إلى من التوجيه والحوار.
المواقع التي دخل عليها الطفل لمعرفة محتويات هذه المواقع،
وأتخذ بعض أولياء األمور أسلوب مرافقة الطفل في أثناء اإلبحار جدول ( )6يوضح مجموعة من العالقات بين متغير النوع ،معدل
من خالل الجلوس بقربه ومساعدته على التصفح ،واعتمدت االستخدام ،مجاالت االستخدام ،مكان االستخدام وخضوع الطفل
نسبة قليلة من األهالي على البرامج الرقابية ( .)%10.7ربما للرقابة األسرة.
تكون األسر التي اتخذت أسلوب الحوار هي أسرا متعلمة وتعرف
أنه ال يمكن االستغناء عن اإلنترنت ،لذا بدال من عدم إدخال المخاطر التي يتعرض لها الطفل عند استخدامه اإلنترنت:
جهاز الحاسب وربطه باإلنترنت يتم توجيه الطفل بطريقة سلسة على الرغم من ايجابيات اإلنترنت التي ال نستطيع إنكارها،
وعقالنية ،لتجنب عناد الطفل وبدال من تصفحه اإلنترنت في ولكن هل هي األداة اآلمنة ألطفالنا ليستخدموها في هذه السن
منزله وأمام أعين والديه سيجد أكثر من مكان ليرى ما ال نريده الصغيرة بدون رقابة أو توجيه؟ جميع البحوث اتفقت وأجمعت
أن يطلع عليه .فهناك بيوت األصدقاء والهواتف النقالة وغيرها .على الرفض القاطع لهذا التساؤل من بينها على سبيل المثال
فهذه األسر هي نفسها تستخدم اإلنترنت وتعرف أهميتها دراسة دي مور وآخرون ( )De Moor, et al, 2008وفالكي
وقيمتها وبناء عليه يتأثر أطفالهم .أكد يون ( Youn (2008على وآخرون (.)Valcke, et al, 2011
ضرورة أن تحرص األسر على وجود مناخ جيد متمثل في الحوار قد يتعرض الطفل عند استخدامه اإلنترنت للكثير من المخاطر،
الهادئ مع األطفال للحديث عن السالمة على اإلنترنت .والحظ منها على سبيل المثال ما ذكرها بللين و هاري (& Bullen
دميل و دي هان في دراسته أن أقل من ( )%67من األسر هي :)Harre, 2000
•صعوبة تقييم دقة ومصداقية المعلومات التي يتلقاها
التي تتحدث مع أطفالها عن اإلنترنت (Duimel & de Haan,
الطفل من اإلنترنت بسبب عدم معرفة مصدر المعلومة
.)2007
وبسبب اختالف سن مستخدمي اإلنترنت ومستوياتهم
برز أيضا في هذه الدراسة ولي األمر المسيطر الذي يحاول أن
الثقافية والتعليمية.
يعرف ما الذي يفعله الطفل في اإلنترنت ،وبدال من سؤال طفله
•يمكن أن يدلي الطفل بمعلومات شخصية خاصة به ويمكن
يقوم بالرجوع إلى تاريخ المواقع التي دخل عليها الطفل ويقوم
أن يتطور األمر إلى حد االلتقاء مع األشخاص الذين تعرف
بتصفحها.هؤالء األولياء في العادة يكونون أقل تعليما من الفئة
عليهم عبر اإلنترنت.
األولى من أولياء األمور التي تتجاذب أطراف الحديث مع أطفالها
•مخاطر المواقع التي تحض على العدائية والكراهية وتشجع
عن اإلنترنت إيجابياته وسلبياته .وربما تعرضت هذه الفئة
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نايفة بنت عيد آل سليم
جدول ( )6العالقات بين متغير النوع،معدل االستخدام،مجاالت
االستخدام،مكان االستخدام وقيام األسرة بالرقابه
النوع

معدل االستخدام

مجاالت االستخدام

مكان االستخدام

الرقابة

1

)**(316.

)*(240.-

)a(.

020.-

003.

024.

0.

853.

88

88

88

5

88

)**(316.

1

)**(447.-

)*(919.

)**(306.-

0.

028.

004.

88

88

88

5

88

)*(240.-

)**(447.-

1

)a(.

131.

024.

0.

0.

222.

ع

88

88

88

5

88

مكان االستخدام معامل ارتباط بيرسون

)a(.

)*(919.

)a(.

1

)a(.

مستوى الداللة اإلحصائية ()tailed-2

0.

028.

0.

ع

النوع معامل ارتباط بيرسون
مستوى الداللة اإلحصائية ()tailed-2
ع
معدل االستخدام معامل ارتباط بيرسون
مستوى الداللة اإلحصائية ()tailed-2
ع
مجاالت االستخدام معامل ارتباط بيرسون
مستوى الداللة اإلحصائية ()tailed-2

003.

000.

5

5

5

5

5

الرقابة معامل ارتباط بيرسون

020.-

)**(306.-

131.

)a(.

1

مستوى الداللة اإلحصائية ()tailed-2

853.

004.

222.

0.

88

88

88

5

ع

88

* العالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل )2-tailed( 0.05
** العالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )2-tailed( 0.01
الجدول ( )6يوضح وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين متغير النوع ومعدل االستخدام عند مستوى .)2-tailed( )0(003.هذا يعني أن أحد النوعين
يستخدم اإلنترنت أكثر من اآلخر .كما وجدت عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بين النوع ومجاالت االستخدام عند مستوى أقل.)2-tailed( )0(02.

على العنصرية ،أو المواقع التي تعلم الطفل كيفية تهديد
اآلخرين.
هدفت الدراسة في هذا المحور إلى التعرف على عنصرين األول
المخاطر التي تعرض لها الطفل في مدرسة السلطان الخاصة
في السنة الدراسية السادسة .الجدول ( )7يبين نسبة األطفال
الذين تعرضوا لمخاطر في أثناء استخدام اإلنترنت .وكل
المخاطر التي أدرجت في هذه الفقرة هي من تجارب األطفال
في السنة السادسة حيث كان هذا السؤال مفتوحا وترك للطفل
سرد التجارب التي مر بها ،وتم بعد ذلك تصنيفها على حسب
ترددها وتكرارها.
جدول ( )7تكرارات ونسب األطفال في السنة السادسة
بمدرسة السلطان الذين تعرضوا لمخاطر في إثناء استخدام
اإلنترنت
يبين الجدول ( )7أن ( )%66.7من طلبة السنة السادسة قد
تعرضوا لخطر في أثناء استخدامهم اإلنترنت .وذكر بعض هؤالء
الطلبة مجموعة من المخاطر التي تعرضوا لها كاآلتي:الجدول

( )8يبين أن هناك فروقا فردية بين اإلناث والذكور في المخاطر
التي تعرضوا لها ،وأن الطالبات قد تعرضن للخطر أكثر من
الذكور فيما عدا طلب اللقاء ( (%20.8للذكور مقابل ()%0.7
لإلناث واستالم الرسائل العدائية ضد الدين ( )%16.6للذكور
مقابل ( )%3.8لإلناث .يمكن تفسير تعرض الطالبات للخطر
أكثر ربما ألن الملف الشخصي الذي يقمن بوضعه يظهر سنهن
جدول ( )7تكرارات ونسب األطفال في السنة السادسة بمدرسة
السلطان الذين تعرضوا لمخاطر في إثناء استخدام اإلنترنت
م

تعرض الطفل لخطر سابق
نعم

1
ال
المجموع

التكرار/النسبة
60
%66.7
28
%31.1
88
%100

55

الطفل العماني وسبل حمايته على اإلنترنت

األطفال على اإلنترنت بل إنهم تلقوا معرفتهم من تجاربهم
الخاصة من خالل استخدامهم لإلنترنت و من خالل أصدقائهم.

جدول ( )8أمثلة على المخاطر التي تعرض لها طلبة
السنة السادسة بمدرسة السلطان الخاصة
النوع

الخطر

اإلناث

الذكور

21
20%

10
20.8%

.2طلب الحصول على معلومات شخصية.

30
28.5%

9
8.5%

.3طلب اللقاء.

8
0.7%

10
20.8%

.4استالم رسائل ذات محتوى غير أخالقي.

40
38.0%

11
22.9%

.5صور ألشخاص غرباء.

2
1.9%

-

.6رسائل عدائية ضد الدين.

4
3.8%

8
16.6%

المجموع

105
100%

48
100%

.1دعوات من غرباء لإلضافة في قائمة األصدقاء.

الحقيقي ،وربما ألنهن يقمن بوضع بعض الصور التي تكشف
عن أنهن صغيرات ومن ثم يكنّ صيدا سهال لمستخدمي
اإلنترنت.

نتائج المقابلة:

أوال :تعليمات السالمة على اإلنترنت:

تمت مقابلة الفاضل محمود بن علي البوسعيدي أخصائي
شبكة اإلنترنت بالمدرسة والفاضل “ألبيش تاكير” Alpesh
 Tackerمدير النظام بالمدرسة .وفيما يتعلق بالسالمة على
اإلنترنت ذكر الفاضل “محمود بن على البوسعيدي” أن سياسة
المدرسة واضحة في هذا الصدد ،فقد نصت على منع الطلبة من
الكشف عن بياناتهم الشخصية أو عناوينهم بما في ذلك أرقام
هواتفهم في أثناء استخدام اإلنترنت .كذلك ال يسمح للطالب أو
لهيئة التدريس بالحديث أو الكشف عن بيانات أي شخص خالل
استخدام أي وسيط إلكتروني .كما أن الطالب غير مسموح لهم
باستخدام اإلنترنت في غرفة الصف.

ثانيا:الرقابة على اإلنترنت:

فيما تعلق بالرقابة أوضح الفاضل تاكير  Tackerأن المدرسة
قامت باستخدام مجموعة من البرامج الملحقة ببرنامج Microsoft
تقوم بتنقية المواقع ،كما أنه ال يسمح للطلبة بدخول مواقع
بعينها ،فعلى سبيل المثال تقوم هذه البرامج بإغالق كل مواقع
الحوار وغرف الدردشة ومواقع األلعاب ،كما أنها تمنع الطلبة
من تحميل أي برامج .وقامت المدرسة باستخدام برامج المنع
والتنقية التي تمنع الطلبة من الوصول إلى المواقع غير األخالقية،
وذات المحتوى اإلباحي ،وذلك عمال بالقانون األمريكي “حماية
األطفال على اإلنترنت” ( .)CIPAوأوضح الفاضل تاكير  Tackerأن
المدرسة تستخدم نوعين من البرامج الرقابية وهي (Microsoft
)Internet Security Acceleration (ISA) version 26
باإلضافة إلى Forefront threat management gateway

الجزء الثاني من هذا المحور هدف إلى التعرف على مدى علم
الطلبة بالقوانين الخاصة بحماية األطفال على اإلنترنت ،و جاءت
النتيجة كاآلتي:
يبين جدول ( )9أن ( )88.9من مجتمع الدراسة لديهم وعي
بالقوانين الخاصة بحماية األطفال على اإلنترنت في مقابل
( )%8.9ليس لديهم علم .وذكر الطلبة الذين لديهم معرفة
ووعي بالقوانين أن المدرسة قامت بإطالعهم على هذه
القوانين .وهذه النتيجة اختلفت مع يان  )2009( Yanالذي  2010وهذان البرنامجان يقومان بتوفير الحماية لمستخدمي
وجد أن المدرسة لم تلعب دورا في تعريف الطلبة بقانون حماية اإلنترنت حيث يؤمنان االتصال فعلى سبيل المثال يقوم برنامج
جدول ( )9الوعي بالقوانين الخاصة بحماية األطفال على اإلنترنت
م

الوعي بقوانين حماية األطفال على اإلنترنت
نعم

1
ال
المجموع
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80
%88.9
8
%8.9
88
%100

Forefront threat management gateway 2010

بإصالح الملفات التي بها عطل كما أنه يقوم بإغالق ومنع استالم
الملفات التي بها احتمالية متدنية أو متوسطة من الخطورة كما
أنه برنامج مرن لحجب المواقع غير المرغوب في زيارتها بناء على
مصدر العناوين الموحدة وبروتوكوالت اإلنترنت.
يتضح من هذه النتائج أن المدرسة قد وضعت القوانين كما
قامت باستخدام البرامج التي تحمي الطلبة ولم ُ
تأل جهدا في
حماية األطفال في بيئتهم التعليمية.

الخالصة:
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ال نستطيع أن ننكر دور اإلنترنت وأهميتها في حياة أطفالنا،
ولكن كأولياء أمور ومربين يجب علينا الحرص على حمايتهم
خالل استخدامهم لإلنترنت .الطفل في مدرسة السلطان الخاصة
تكونت لديه ثقافة عن اإلنترنت وكيفية استخدامها بغض النظر
عن المواقع التي يدخل عليها ،هذه الثقافة والمعرفة يجب أن
توجه وتقنن وتنظم من خالل أولياء األمور ،كما نظمت من خالل
المدرسة .وأتضح جليا من كل ما سبق أن الخطر يكمن ويترصد
األطفال الصغار في المنزل إذ يمكن أن تغيب الرقابة ،لذلك نشدد
القول أنه بغض النظر عن أسلوب الرقابة الذي يتخذه ولي األمر
فالبد أن يحرص على إبقاء هذا الدور والقيام به ،ألن دوره ال
ينتهي بمجرد شراء الجهاز واشتراكه في اإلنترنت بل يبدأ الدور
من هذه النقطة فيجب على ولي األمر أن يحدد أوال المكان الذي
سيضع فيه الجهاز ،بحيث يظل الطفل تحت نظر والديه حين
يعمل كذلك البد أن تكون هناك مجموعة من القواعد األخالقية
لالستخدام وساعاته .ففي بداية استخدام الطفل لإلنترنت ال
يجب أن يترك الطفل ساعات طويلة أمام الجهاز ألسباب صحية
ورقابية واجتماعية؛ حيث تسبب اإلنترنت كما أشار فانالنديت
و كلين عدم التركيز واآلما في عضالت الجسم ،وذكر كيربس
( )Kerbs, 2005أن عدم تنظيم الوقت يعد إحدى المشاكل
التي تواجه مستخدمي اإلنترنت الصغار (Vanlanduyt & De
.)Cleyn, 2007
ليس حال أن نبعد أطفالنا عن اإلنترنت ونمنعهم من استخدامها؛
ألننا نستطيع أن نلزم أنفسنا بعدم شراء جهاز حاسوب ووصله
باإلنترنت ،ولكننا ال نستطيع أن نمنع المدرسة من شراء األجهزة
كما أننا لن نلزم أصدقاء أطفالنا عدم السماح ألبنائنا باستخدام
اإلنترنت عندما يكونون في رفقتهم .إذن البد من اإلنترنت في
المنزل ولكن يجب أن نحاول كأولياء أمور إبعاد الخطر عنهم
قدر المستطاع ،ويمكن أن نبعد الخطر من خالل أن تحذيرهم
من مخاطر اإلنترنت ،ونستطيع أن نحذرهم من خطورة إعطاء

.2

.3

.4
.5

.6

.7

.8

.9

على استخدام اإلنترنت لجمع المعلومات إلى جانب األلعاب
التعليمية.
2يفضل أن تشترك كل أسرة -إن استطاعت -في اإلنترنت،
ولكن يجب أن يرافق االشتراك سن قوانين عند االستخدام
ومراقبة الطفل وتوجيهه.
3يجب أال يقتصر دور اآلباء على توفير جهاز الحاسوب للطفل،
بل يجب أن يقوموا بتشكيل عادات صحية وأخالقية عند
استخدام أطفالهم لإلنترنت.
4البد من الرقابة المنزلية على الطفل وعدم الوثوق بقدرته
في بأنه في إدارة دفة القيادة واإلبحار بأمان في اإلنترنت.
5ال يفضل أن يستخدم الطفل في السنوات المبكرة من
عمره أكثر من ساعة واحدة في اليوم إذ أن هناك مخاطر
صحية وأخالقية واجتماعية يسببها االستخدام غير المحدود
لإلنترنت.
6قيام أولياء األمور بتنبيه أطفالهم لمخاطر اإلنترنت
وتحذيرهم من خطر إعطاء المعلومات الشخصية للغرباء
الذين يلتقون معهم في غرف الحوار والدردشة.
7يفضل أن يتخذ أولياء األمور أسلوب الحوار الهادئ المتفهم
مع أطفالهم ويسمحوا لهم بطرح ما أردوا من أسئلة حول
اإلنترنت.
8يجب أن يحرص أولياء األمور على االطالع على القوانين
الخاصة بحماية أطفالهم على اإلنترنت والتعرف على بنود
هذه القوانين.
9يفضل لو يعتمد أولياء األمور على مجموعة من البرامج
الرقابية التي تتحكم بالوقت الذي يقضيه الطفل على
اإلنترنت ويمنعه من الدخول في غرف الحوار والدردشة
والمواقع اإلباحية وغيرها من المواقع غير األخالقية أو التي
تضيع وقتهم وصحتهم.

المعلومات الشخصية للغرباء ،كما نستطيع أن نحثهم على المقترحات:

إخبارنا بكل خطر تعرضوا له ،وبكل دعوة غريبة تلقوها .البرامج
الرقابية ليست هي الحل القاطع للحماية من أخطار اإلنترنت،
ذلك ألنه ربما يذهب طفل إلى منزل صديق له ال يعتمد على
البرامج الرقابية .هنا سينسى هذا الطفل الممنوع ويقع في
المحظور ،إذن التنقية والبرامج الرقابية ليسا هما الحل ،إن الحل
يكمن في الحوار الهادئ والمفتوح والتنبيه على المخاطر.

التوصيات:

1 .1توجيه األطفال في استخدامهم لإلنترنت بحيث ال يقضون
ساعات طويلة في استخدام غرف الحوار والدردشة وحثهم

1 .1أن تجرى دراسة عن قوانين حماية الطفل على اإلنترنت
ومدى استفادة األسر منها ومدى تطبيقها في المدارس
العمانية.
2 .2تقديم ورش عمل ألولياء األمور عن كيفية حماية األطفال
على اإلنترنت كتعريفهم بالبرامج الخاصة بالحماية
وإيجابيات اإلنترنت ،والمواقع المفيدة للطفل.
3 .3إجراء دراسة عن األسلوب الذي يتخذه ولي األمر في توجيه
أطفاله عند استخدامهم اإلنترنت وتأثير هذا التوجيه
عليهم ،على أن تضم الدراسة عينة أكبر من األطفال
وأولياء األمور من مختلف المحافظات في السلطنة.
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انطالقا من القانون األمريكي ( )COPPAيفضل لو تقوم يقوم أطفالهم بوضعها في اإلنترنت وتعطيهم الحق في حذفها.
“عمانتل” باعتبارها الشركة المسؤولة عن شبكة اإلنترنت في 4 .4سن قانون عربي لحماية األطفال على اإلنترنت.
السلطنة بتوفير برامج اختيارية رقابية ألولياء األمور؛ إذ تسمح
لهم تلك البرمجيات من االطالع على البيانات الشخصية التي

القائمة االسترشادية ألولياء أمور الطلبة التي يمكن لهم اتباعها عند استخدام أطفالهم لإلنترنت:
البند

م
1

تثقيف األطفال بأهمية اإلنترنت والتنبيه لمخاطرها.

2

وضع مجموعة من القواعد تتعلق باستخدام اإلنترنت.منها:
1 .1هناك بعض المواقع التي ال يجب زيارتها.
2 .2تحديد عدد الساعات التي يسمح للطفل باستخدام الحاسب خاللها ويفضل أن تكون لمدة ساعة في سنوات عمره
األولى من .10 - 6
3 .3يمنع منعا باتا إعطاء المعلومات الشخصية للغرباء الذين نتحدث معهم في اإلنترنت.
4 .4يجب إخبار ولي األمر إذا واجه الطفل أي مخاطر في اإلنترنت.
5 .5ال يسمح بالتحاور مع الغرباء في غرف الدردشة.
6 .6غير مسموح للطفل باستخدام كلمات غير الئقة لمجرد أنه بعيد عن رقابة األهل خالل الحوار مع األصدقاء في
اإلنترنت.

3

وضع جهاز الحاسوب في مكان يمكن من خالله مالحظة الطفل ومراقبته كغرفة المعيشة مثال .وفي حالة شراء حاسوب
محمول للطفل يمنع الطفل كليا من إدخال الحاسوب إلى غرفته.

4

استخدام أولياء األمور مجموعة من البرامج الرقابية التي تنقي المواقع وتحجب بعضها.
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المالحق
ملحق ( )1أمثلة على البرامج الرقابية التي يستطيع أولياء األمور استخدامها في الرقابة على أطفالهم
هنا أمثلة على البرامج الرقابية التي يمكن ألولياء األمور استخدامها لمساعدتهم في حماية أطفالهم ،وقد تتشابه هذه البرامج فيما بينها ذلك أن هدفها
إما إغالق مواقع غير أخالقية وإما تنقية مواقع باإلضافة إلى إمكانية تحديد الوقت الذي يمكن للطفل قضاؤه في اإلنترنت:

م

اسم البرنامج

الوصف

1

Screenshot Keylogge

يقوم بتسجيل جميع أنواع البيانات التي يرسلها الطفل .ويمكن لولي
األمر التحكم بالبرنامج من خالل وضع كلمة سرية للبرنامج.
يمكن لولي األمر وضع قائمة يحدد فيها المواقع التي ال يرغب لطفله
في تصفحها.

2

Anti-Porn 16.0.6.1

برنامج لحماية األطفال من الدخول على المواقع اإلباحية.
و يقوم أيضا بتنقية المحادثات والدردشة عند استخدام األطفال لغة
جارحة أو مخلة باآلداب.
كما يمكن من خالله التحكم بالزمن الذي يرغب ولي األمر ألطفاله في
استخدامه.
يحتفظ بسجل كامل لكل المواقع التي تمت زيارتها سواء تم تنقيتها أو
ال ،ويحتفظ أيضا بمسار كل المواد التي تم عرضها على الحاسب بما في
ذلك الملفات والصور والموسيقى وغير ذلك.

61

3

CyberPatrol

يمنع مواقع المواد اإلباحية وغيرها من المواقع غير األخالقية.
يغلق برامج األلعاب غير التعليمية و برامج الحوار.
من خالله يمكن رصد كل نشاط وكل حركة يقوم بها الطفل في
اإلنترنت.

4

KidsWatch

يمكن من خالله تحديد وقت استخدام الطفل لأللعاب و غرف الحوار
وكذلك الشبكات االجتماعية كاليوتيوب والفيس بوك.
كغيره من المواقع يمنع وصول الطفل إلى المواقع الخطرة ذات
المحتويات غير األخالقية.
ينبه ولي األمر في حالة خروج الطفل عن المواقع المسموحة عن طريق
إرسال رسالة فورية إلى الولي.

5

Net Nanny Parental Controls
6.5

كالبرنامج السابق يرسل لولي األمر تقرير عن كل نشاط قام به الطفل
في الشبكات االجتماعية كالفيس بوك وماي سبيس.
يغلق ويمنع وصول الطفل إلى مجموعات األخبار.
ينقي البريد اإللكتروني الذي يتلقاه الطفل.
يمنع الطفل من إرسال بيانات شخصية خاصة به أو بغيره.

62

