
 دليل استخدام االنترنت داخل المنزل العربي

  
  مقـــدمة

 
الثورة المعلوماتية دار جدل ونقاش حول كيفية تحقيق أعلى استفادة مـن            قيام  منذ   

معطياتها، وتقليل ما يمكن تسميته باألعراض الجانبية المصاحبة لها إلى أدنى حـد             

دون اسـتئذان وتـأثير   االنترنت و الستااليت إلى المنازل ب» اقتحام« ولعل  !ممكن

من أبرز المحاور التي حظيت بالبحث واالهتمام مـن    األبناءمحتوياته على األسرة و   

 . هذا المجالبجميع المعنيين 

 استخدام األطفال والـشباب  ضوابطيجابيات و إلرشاد األسرة العربية حول االتعظيم  ل 

عربيـة يمكـن ان     ح لالسـرة ال   ئلدرء السلبيات فإن هذا الدليل يوفر نصا       لالنترنت

 مع مراعاة تطبيقهـا بعـد التـشاور مـع األبنـاء             هذا الهدف تعاونها على تحقيق    

  ـ : وهى وإقناعهم بها

 . بين اآلباء و األبناء والتفاهم والتواصلتعزيز الحوار الودي .1

 ما يمكن أن يصلهم من محتـوى        نحو األبناءرفع مستوى الوعي واإلدراك لدى       .2

  .عليهم سلبي  مردود  له،غير الئق

 بأهمية عدم ذكر أي معلومات شخصية أو أسماءهم الحقيقيـة أو            األبناءتوعية   .3

اإللكترونـي ألي أحـد علـى        أرقام تليفوناتهم وعناوينهم أو حتى عنوان البريد      

     . مسبقاً الوالدينعلمالشبكة دون 

على األخبار والمعلومات  يجب االستفادة من التكنولوجيا العصرية بالحصول .4

 )الخ ...المحرمات فيما ال يفيد أوة، ال الستغاللهالمفيد

                 

                        

  

ــه  ــك وج ــو أ أطفال ــتخدنح ــل   اس ــال مث ــة باألطف ــث خاص ــات بح : م محرك
http://www.ajkids.com/ /com.yahoo.yahooligans://http  

/au.net.kids.www://http&              وذلك لتجنب المواد اإلباحية التـي تـصاحب المواقـع 

  .األخرى
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 وال تضعه في مكان منعزل ووجه مكان مطروق أو واضح في  الكمبيوترضع جهاز  

 .حتى تتم مراقبته بسهوله الشاشة للباب 

 قائمة  والحظ الذين يتخاطبون معهم عن طريق الشبكةأبنائك أصدقاءاعرف من هم  

 فتح موقع الذاكرة الذي يحتوي على مواقع اإلنترنتأبيوتر والعناوين المخزنة بالكم

على االنترنت تحاور معه حول  و إذا الحظت أن أبنك يزور بعض المواقع الضارة

  . علي ذلك دون أن يخل هذا بحق األبناء في الخصوصية بالمضار التي تترت

 مـن وراء    للهـدف اء  األبنتدعيم الثقة المتبادلة بين أفراد العائلة، والتأكد من تفهم           

 .ضوح معهموو حمايتهم من تلك الرسائل والمناقشة بكل شفافية

 وكافئهم علـي    االنترنتشجع أبناءك علي الحصول علي معلومات ايجابية من علي           

 .ذلك

مـن    التي ترفع   ببعض األبحاث على االنترنت    بالقيامكلفه  من خالل ان ت    أبنائكوجه   

 . االيجابىهموعي

 رسـالة خاصـة بـشئون       ككتابة ،ببعض أعمال السكرتارية  لك  دع أبناءك يقومون     

  .االسره الى المدرسة أو الحى أو اى مصلحة تهم االسرة

 يتخـذ ذلـك    و لعابه لتوجهه للمزايا والعيوب في هذه أللعبه      شارك طفلك في بعض أ     

  . ولكن قد تحتوي علي مواد ضارةن االنترنت بها معلومات مفيدةأ  إليضاح مدخلك

المواقـع   الـدخول الـى      تمنع التي   البسيطةمين  عض برامج الحماية والتأ   م ب استخد 

 .اإلباحية و المواقع التي تتشكك في مصدرها

من خالل النقاش  ) Down loads( التعرف على مايقوم طفلك بتحميله من ملفات  

 .معه

 دمان شبكة اإلنترنت  إ  سلوك أوالدك حيث ان أعراض      التي تطرأ علي    التغيرات الحظ 

ـ   - فقدان التركيز    - السهر   - النسيان   - العزلة   -اإلنطواء   ( :هي    -ر زغللة النظ

 ). والتأخر الدراسي - فقدان الشهية -السرحان 

االسـتخدام  لـساعات   تحديـد ( ضع نظاماً يقلل من ادمان االنترنت بصورة ايجابية     

 . ) وغيرها الرياضية و الثقافيةاألنشطة والتشجيع على 

اعمل على تدريب ابنك على الطريقة المثلى للجلوس اثناء استخدام الحاسب            

 .اآللى
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ساعد ابنك على اختيار العاب تضيف اليه معلومات ومعارف ومهارات مثـل             

   . ) SIM CITY(لعبة 

استخدام فى  تجربتة فيه يسجل ) DAIRY(اقترح على ابنك ان ينشىء سجل  

 .االنترنت

 والفيروسـات وقـم     )الهاكرز (المتسللينمن  ية  استخدم أحدث برامج الحما    

دوري على جهازك خـصوصاً إذا كنـت ممـن يـستخدمون               بعمل مسح   

 .اإلنترنت بشكل يومي

اإلرهاب أو ال تدخل إلى المواقع المشبوهة مثل المواقع التي تعلم التجسس أو         

  المتسللين ألنإباحية التي تحوي أفالماً وصوراً أوالجريمة 

يستخدمون أمثال هذه المواقع في إدخـال ملفـات التجـسس إلـى              ) الهاكرز  (

تلقائياً في الجهـاز بمجـرد      ) الباتش  (  ملف التجسس    زراعةالضحايا حيث يتم    

  !!  دخولك إلى الموقع

 )الهـاكرز (المتسللين  عدم فتح أي رسالة إلكترونية من مصدر مجهول ألن           

 .تجسس إلى الضحايايستخدمون رسائل البريد اإللكتروني إلرسال ملفات ال

  مجهولين أو  من أشخاص ) الشات  ( الدردشة  أثناء  عدم استقبال أية ملفات      

 .غير موثوق بهم 

عدم االحتفاظ بأية معلومات شخصية فى داخل جهازك كالرسائل أوالـصور            

 . الخاصة أو الملفات المهمة وغيرها من معلومات بنكية

 يستطيع فتحهـا سـوى مـن         ال حتىقم بوضع أرقام سرية على ملفاتك المهمة         

 .يعرف الرقم السري فقط

وتوخى فـيهم الـصدق     في أقل الحدود    اإلنترنت   عبر   أصدقائكحاول أن يكون     

 والتعرف عليهم إذا كان ذلك ممكنا حتى ال يكون التواصـل            واألمانة واألخالق 

 .عبر الجهاز فقط وبديالً عن التواصل اإلنساني المباشر

 . سر بصورة دورية فهي قابلة لالختراقــة المــاول دائماً تغيير كلــح 

 أكد من رفع سلك التوصيل باإلنترنت بعد اإلنتهاء من استخدام اإلنترنـت           ـت 

 .  أغلق الجهازأو
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 فـي  HARD DISK تالم أي ملف وتحميله على القرص الصلبــال تقم بإس 

 . جهازك الشخصي إن لم تكن متأكدا من مصدره

ليحقق تسجيل المواقع المتتابعة التـي تـم         ) Browser( بط برنامج المتصفح    ضأ 

 .ستمراراالدخول عليها وبما يمكنك من التعرف على ما حدث ب

ـ          ـ  ـاستخدم أحد برامج الكشف عن ملفات التجسس وك ماية مـن   ـذلك الح

 يمنع  FIRE WALL اريـمل جدار نـالتجسس والهاكرز عن طريق ع

 ول المتطفلينـدخ
 

  : ات التجسس  برامج الكشف عن ملفأمثلةمن 
Norton internet  
security  
 Zone alarm      
computer associates    
  MacAfee firewall               

 

 

 : )الهاكرز ( المتسللين  برامج الحماية من أمثلة من 
Zone Alarm  
Lockdown   

       Jammer  
 We-blocker 
   Internet Alert  
Tiny Personal Firewall  
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  ـ:  اآلليات 
 

 الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت     اذا كان لديك شكوى تتعلق باالتصاالت أتصل برقم        

 .  )من التليفون االرضى أو المحمول  155رقم ( 

 ت ــتاإلنترناعرف إلى أين يمكنك ان تلجأ إذا تعرض طفلك لجريمة من جرائم  

 المعلوماتيـة الحاسـبات   كافحـة جـرائم      العامـة للتوثيـق و المعلومـات لم        إتصل بـاإلدارة  (

  بمـصر  ، بالمجلس القومى للطفولة واألمومـة     16000و بخط نجدة الطفل     أ 002027928484

  ساعة ويغطى كافة انحاء الجمهورية24وهو خط مجانى يعمل 
 

 . 
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