
   

 
 خبر صحفي:

 

تظهر أن النشء في اإلمارات عرضة لمخاطر  ICDLدراسة صادرة عن ال 

اإلنترنت وتدعو لتدريس وسائل التواصل اإلجتماعي والسالمة على اإلنترنت في 

 المدارس

 
 عبر اإلنترنت من يتحدثون عند التعرض لخطرمع غير أكيدين من النشء % 68

 
 3102ديسمبر  01

 

مؤسسة الرخصةة "شاب وشابة من مختلف أنحاء دولة اإلمارات ونشرت من قبل  882 دراسة شملت تكشف

وهي الجهة المسؤولة عن نشةر المهةارات ااساسةية  -" الدولية لقيادة الحاسب اآللي لمجلس التعاون الخليجي

لمشةللة والجهةة الحصةرية االستخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات واالستخدام اآلمن لإلنترنةت للجمية  

ضمن الفئة  % من طلبة المدارس59عن أّن  -في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق  ICDLلبرامج ال 

 الةنءء تبنةي وفةي حةين أنشةبكات التواصةل االجتمةاعي  مسةتخدمون نشةطون لعاماً  41و 41العمرية بين 

لمظلةم للعةالم اإلفتراضةي، ، إالّ أن الدراسة سلطت الضوء علة  الجانةب امشج التكنولوجية  الوسائطحد  ا

عل  ااقل شكالً مةن أشةكال التهديةد اإللكترونةي  واجهمن العينة قد إثنين من كل  اإل  أّن واحدأشارت حي  

 لتحرء % ل02وسرقة الهوية % ل01و % للتسلط عبر اإلنترنت31ما معدله  بما في ذلك

 



فةي حةال التعةري ا   يتجهةونيعلمةون إلة  مةن  البأنّهم % من العينة 88وبما يعد مؤشراً مقلقاً لللاية أفاد 

 شةةملت إحتماليةةةوأفةةادت الدراسةةة بوضةةوأل أن ااسةةباب وراء ذلةةك اإللكترونيةةة،  يمةةةشةةكل مةةن أشةةكال الجر

لون فةي لكتمةان مةا حةد   وأظهةر االسةتطالّ بةأّن ااطفةال يفّضةللتخويةف  لتعرضهمواجههم أو  الخجل مما

% عل  32و% 23دقائهم حول التعري للتهديد اإللكتروني بمعدل ذويهم أو أص  إل  غالب ااحيان التحدّ 

% من الطلبة يسةتنجدون 2% فقط منهم يتوجهون إل  السلطات المعنية  وبالمقابل، 02التوالي، في حين أّن 

% بةةادارة المدرسةةة، اامةةر الةةذ  يؤكةةد الحاجةةة الملّحةةة إلةة  ميةةادة الةةوعي العةةام حةةول وسةةائل 4و بمعلمةةيهم

 المدارس   فياإلنترنت  والسالمة عل ماعي التواصل االجت

 

 

 

 

 

لوسةائل أبنةائهم  باسةتخدام عل  علةمالطلبة المشمولين في الدراسة أمور بأّن معظم أولياء  الدراسة توأوضح

مستخدمون بأّن أولياء أمورهم % من الطلبة 88 أّكدة ويساعدونهم في هذا المجال، حي  االجتماعي التواصل

وأفاد سبعة من أصل عشرة من الطلبة بأن أهلهم يفرضةون نوعةا مةن  صل االجتماعي لتواشبكات انشطون ل

% منهم بةأّن أوليةاء أمةورهم 2101في حين أفاد أنواّ الرقابة عل  استخدامهم لوسائل التواصل االجتماعية، 

 بةأنّ  - الطلبةة يثلثةأ  أكثةر مةن  - % 2201 أكةدبجمي  حسةاباتهم النشةطة علة  اإلنترنةت، كمةا عل  معرفة 

 ضمن قائمة أصدقائهم عل  منصات التواصل االجتماعي يندرجون أولياء أمورهم 

 

في الوقت الراهن علة  شةبكة  النءءفي ظل تمايد اعتماد : "ICDLال مؤسسة  وقال جميل عّمو، مدير عام

بةات مةن سة والترفيه ومصادر المعلومات والتواصل م  العالم، للدرااإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي 

هم مةةن عنالضةةرور  اتخةةاذ إجةةراءات لحمةةايتهم مةةن المخةةاطر المترتبةةة عةةن العةةالم االفتراضةةي  وبةةدالً مةةن مةة

 ممارسةةاتأفضةةل تشةةمل وأطةةر  وضةة  معةةايير، يتوجةةب علينةةا اليةةوم المفيةةدة المنصةةات الرقميةةةهةةذ  اسةةتخدام 

  "لتي تحفل بها اإلنترنتالمخاطر ا عنااطفال والشباب  وتعليماالستخدام اآلمن والمسؤول لإلنترنت 

 

خةةط الةةدفاّ ااول لمواجهةةة الجةةرائم بةةأّن تعميةةم الةةوعي هةةو تأكيةةد إيمانهةةا  مؤسسةةتنا تكةةررو: "واختةةتم عةةمّ 

  وبةالنظر إلة  نتةائج قةد ينةتج عنهةا تبعةات إجتماعيةة خطيةرةاإللكترونية التي في حةال لةم يةتم التعامةل معهةا 

ااولة  إلة  أوليةاء اامةور وااصةدقاء للتحةد  عةن التهديةدات بالدرجةة  توجهةون، نجد بةأّن الطلبةة يالدراسة

 يجةةابي مةةن قبةةل أوليةةاء اامةةور والمعلمةةينلةةذا فةةاّن التفاعةةل اإل% علةة  التةةوالي  32و% 23الرقميةةة بمعةةدل 

 مهةم جةدا حية  أنةه سيختصةر الطريةقوالمشاركة الفاعلة في الرقابة عل  نشاط الطلبة عبر شبكة اإلنترنةت 

  لتعري ا  شكل من أشكال االنتهاكات اإللكترونية "لحد من مخاطر ال

 

فةي دولةة  الةنءءاالجتماعيةة ااكثةر شةعبية بةين أوسةاط ( صدارة المنصات Twitter"تويتر" )موق  يحتل و

وسائل نحو  الطلبة% من ا11ويتجه %  32( بـ Facebook%، يليه موق  "فيسبوك" )28اإلمارات بمعدل 

قةةاء علة  تواصةةل مباشةةر مة  ااصةةدقاء، ومةن ثةةّم للدردشةة والدراسةةة بمعةةدل بلةري الباإلعةالم االجتمةةاعي 



% مةةن العينةةة لةةم يسةةم  لهةةم 1بةةأّن  ICDLال وأوضةةحت دراسةةة مؤسسةةة % علةة  التةةوالي  08% و30

% منهم ال تتاأل لهم إمكانيةة الوصةول إلة  12باستخدام قنوات التواصل االجتماعي في المنمل، في حين أّن 

 أجةةاباسةةتخدام أجهةةمة الكمبيةةوتر،  أهميةةةوفيمةةا يخةةتح بتحديةةد  تماعيةةة فةةي المدرسةةة االج وسةةائل التواصةةل

% ومن ثةم 32%، تليها االعاب الترفيهية بمعدل 2101بأّن الوظائف المدرسية تحتل ااولوية بمعدل  الطلبة

 % 0802تحميل الموسيق  ومقاط  الفيديو بمعدل 

 



 

طلبةة مةن المةدارس الحكوميةة فةي إفةادات مةن إل   ICDLال ة واستندت الدراسة الشاملة التي أعدتها مؤسس

هةدف فهةم ( وتم العمةل عليهةا بعجمان ورأس الخيمة والفجيرة )أبوظبي ودبي والشارقة واإلمارات الشمالية 

وتةم فةي اإلمةارات   والسةالمة عبةر اإلنترنةتاالتجاهات الجديدة فةي عةالم اإلنترنةت  منموقف الجيل الجديد 

بةين شةهر  يوليةو مةا الفتةرة ل ة والتةي امتةدت خةالالسةنوي ةالصةيفي ICDLات ال خالل مخيمةتنفيذ الدراسة 

سةواء  وتةم حد سبتمبر من العام الجار  بمشاركة واسعة من الطالب والطالبات المواطنين والوافدين عل  و

وكيفيةةة  أنواعهةةاحةةول االسةةتخدام اليةةومي لشةةبكات التواصةةل االجتمةةاعي واسةةتطالّ اراء العينةةة المشةةاركة 

 المعلمةينومدى مساهمة أولياء اامةور وا السالمة عل  اإلنترنتمستوى الوعي حول حول والوصول إليها، 

 ضمن العالم االفتراضي  النءءفي حضور 

 

الجتمةةاعي وسةةائل التواصةةل ا فةةي اسةةتخدامبةةين الةةنءء الضةةوء علةة  االتجاهةةات السةةائدة  الدراسةةة وتسةةلط 

جةاءت فيةه فةي اإلمةارات  وفةي الوقةت الةذ  الةنءء بةين أوسةاط  ان الرقمةيومواقفهم المتليرة تجاهها واام

لشخصةية عبةر االبيانةات  مشةاركةحةول اتخةاذ الحيطةة عنةد  الةنءء، يتوجةب توعيةة تكنولوجيا الرقمية لتبق 

 تةةدريسإلةة  ضةةرورة  ICDLال مؤسسةةة شةةبكة اإلنترنةةت فةةي سةةبيل تجنةةب التهديةةدات اإللكترونيةةة  وتةةدعو 

كما وتةؤمن المؤسسةة   والسالمة عل  اإلنترنت في المدارس من أعمار صليرةالجتماعي شبكات التواصل ا

 لفهم تعليم النءء ومساعدتهم في  بأن المعلمين وإدارات المدارس وأولياء اامور وااهل يلعبون دورا حيويا

 استخدام التقنيات الحديثة بصورة امنة 
 

 -انتهى-


