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على  أصحبت الحياة خالل فترة الوباء صعبة  

باء وأولياء األمور واألطفال على حد سواء،  ل ا 

  مار حيث يستخدم األطفال من جميع األع 

تعلم واللعب  ل ل يومياً  أجهزتهم اإللكترونية  

وقت الشاشة    زيادة والتفاعل مع أصدقائهم،  

ور  وأولياء األم  باء من مخاوف ال يزيد  اإلضافي  

نترنت  سالمة أطفالهم عبر اإل عن كيفية ضمان  

  وعن آليه اتخاذ الن وأكثر من أي وقت مضى،  

 القرارات الحكيمة؟ 
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 نترنت مبكراً والمشاركة في ذلكالحديث عن السالمة على اإل
بني الثقة، واشرح سبب أهمية توخي الحذر  ا كن صادق وصريح و  —

 أثناء االتصال باإلنترنت. 

، وكيفية التعرف على  المرور اآلمنة كيفية استخدام كلمات    علمهم  —

ويب اآلمنة، وكيفية االنتباه من االحتيال، والسلوك  ال صفحات  

 المهارات األساسية األخرى. المناسب عبر إنترنت، والكثير من  

استعرض نشاط طفلك على اإلنترنت وحساباته في وسائل   —

 .التواصل االجتماعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

احرص على طرح األسئلة على طفلك حول ما يفعله عبر   —

اإلنترنت، مثل المواقع التي يزورها واألشخاص الذين  

 يتحدث إليهم. 

  بتواجدك تدرب على ما تعظ به من خالل وضع مثال جيد   —

 على اإلنترنت. 

 

 في استخدام اإلنترنت  األمان

 يرجى النظر في النصائح الستة للحفاظ على سالمة أطفالك عبر اإلنترنت 

 

وضع بعض القواعد األساسية   . 1 الحذر مع الغرباء  .  4

تحدث عن مخاطر التفاعل مع الغرباء سواء من خالل  

منصات وسائل التواصل االجتماعي أو لوحات المناقشة أو  

األلعاب عبر اإلنترنت، ورسخ فيهم عدم الموافقة على مقابلة أي  

شخص خارج الدردشة، وإذا كانوا يريدون إجراء محادثة "خارج  

الشخص، فيتعين عليهم أن يخبروك لترتيب طريقة  اإلنترنت" مع هذا 

 آمنة لالجتماع به. 

 

 التوقف قبل النشر .  5

علم أطفالك أن يكونوا على وعي بالتعليقات والصور التي  

ينشرونها عبر اإلنترنت، واشرح ذلك بمجرد أن يتم النشر على  

اإللكتروني، وهذا  فسوف يبقى على اإلنترنت أو في الفضاء  باإلنترنت 

هام خصوصاً عندما يكبر األطفال ويبحثون عن وظيفة؛ سيقوم معظم  

أصحاب العمل بالبحث األساسي عبر اإلنترنت عن المرشحين  

المحتملين، تحدث مع أطفالك عن إعدادات الخصوصية الخاصة بهم  

 وعلمهم الفرق بين غرف الدردشة الخاصة والعامة / المفتوحة 

 

 متنمراً. ال  ،  . كن صديقاً 6

تحدث مع أطفالك وعلمهم كيفية اإلبالغ عن التعليقات المسيئة  

والمؤذية فورًا ، وإذا كنت تشك في أنهم يتعرضون للتنمر عبر  

اإلنترنت، فاحرص على إبقاء خطوط االتصال مفتوحة، حتى يشعرون  

وذكرهم بأن يكونوا حذرين بشأن   بالراحة في إخبارك إذا كانوا مستهدفين، 

فأن التنمر غير   —ما يقولونه أو يرسلونه أو ينشره عن شخص آخر 

المقصود هو تنمر، وتؤدي قراءة الرسائل أو إعادة توجيهها إلى تمكين  

 المسيئين وإلحاق األذى بالضحايا بشكل أكبر. 

اعد في تقليل وقت الشاشة عن طريق وضع حدود  

اإلنترنت وما  للمدة التي يمكن لطفلك أن يقضيها على 

يمكنه فعله، ويمكن تقييد وقت الشاشة غير المرتبط  

أو في   بالعمل المدرسي بعد إنهاء الواجب المنزلي 

عطلة نهاية األسبوع، ومن الجيد أيًضا إبقاء أجهزة  

 الحاسوب في منطقة مشتركة ومراقبة نشاط طفلك. 

 

 . تقييد الوصول إلى اإلنترنت ومراقبة النشاط 2

تكون محترف إلكتروني لحماية جهازك  ال يجب أن 

الحاسوب وأطفالك، وتعد تطبيقات الرقابة األبوية  

والتطبيقات المدمجة في األجهزة وأجهزة الحاسوب  

وأجهزة التوجيه الالسلكية سهلة االستخدام، وتسمح لك  

عناصر التحكم هذه بضبط أوقات الوصول ومراقبة  

ونية،  نشاط اإلنترنت وحظر فئات المواقع اإللكتر 

ستساعد مراقبة ما يفعله أطفالك عبر اإلنترنت في  

الحفاظ على سالمتهم، واستخدم ذلك كفرصة لمناقشة  

 المواقع اإللكترونية المناسبة لفئته العمرية معه. 

 

 عدم إعطاء أي معلومات شخصية    . 3

ذكر أطفالك بعدم إعطاء معلومات شخصية، مثل االسم  

وكلمات المرور والموقع ورقم الهاتف  الكامل وعنوان المنزل 

ألي شخص ال يعرفونه على اإلنترنت سواء من خالل وسائل  

التواصل االجتماعي أو األلعاب عبر اإلنترنت، للحفاظ على  

أمان معلوماتهم الشخصية، واطلب منهم إنشاء كلمات مرور  

مختلفة لكل حساب لديهم عبر اإلنترنت، ثم مراقبة حساباتهم  

 نشاط. لمتابعة ال 
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 األلعاب عبر اإلنترنت 
 طفلك.  حدد األلعاب المناسبة لعمر —

 تأكد من أن طفلك يعلم ما هي المحادثات المقبولة أثناء اللعب مع الغرباء.  —

 التوقعات والقواعد الخاصة بالحدود الزمنية واأللعاب المسموح بها.ضع  —

تأكد من فهم طفلك للمعلومات الشخصية وأنه ال ينبغي له أبدًا مشاركة تلك المعلومات أثناء اللعب أو عبر   —

 اإلنترنت في أي وقت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   االجتماعيوسائل التواصل 
وسائل التواصل االجتماعي لديها قيود عمرية إلنشاء الحسابات واستخدامها، يرجى التأكد من اتباع إرشادات القيود  *معظم منصات  

 العمرية ومراقبة أي استخدام. 

مثل العمر  أبداً  طفلك التوقف والتفكير قبل أن يقوم بنشر التعليقات أو الصور وال يشارك المعلومات الشخصية    علم  —

 وان أو االسم الكامل. أو المدرسة أو العن 

  ، التواصل االجتماعي ه في وسائل  نشاط   التحقق من " أو "تابع" طفلك على اإلنترنت بحيث يمكنك  بإضافة  " قم     —

 ملفات التعريف والمنشورات الخاصة به كلما أمكن ذلك.   على   االطالع   ليس عليك المشاركة، بل عليك فقط و 

استعرض صفحات التوجيه األبوي في وسائل التواصل االجتماعي لمعرفة المزيد حول كيفية حماية حسابات   —

 طفلك في وسائل التواصل االجتماعي. 

لذا  في معظم األوقات،    ئي تلقا جتماعية، وتتم مشاركتها بشكل  ال ا تواصل  ال يتم تخزين البيانات المتوفرة على شبكة   —

على ضبط عناصر التحكم    مساعدة طفلك إلى اإلعدادات و النتقال  تأكد من تعيين ملف طفلك إلى خاص، وا يجب ال 

 االفتراضية. 
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 التواصل

 :عن علمهمتحدث مع طفلك )أطفالك( و

عن التعليقات المسيئة أو مؤذية لك، سواء   اإلبالغ فوراً  —

 .أم ال ه كانت موجه

عن شخص  هأو يرسله أو ينشره أو يدّون هيقول مامن  احذر  —

 المقصود هو تنمر.  غير التنمر فأن —آخر 

 

 

 
 

 

 اتبع ارشادات المدرسة للتعلم عن بعد.  —

 إعداد خطة يومية للطفل.  —

 

 المعرفة 

 :للتنمر اإللكترونيعالمات الوقوع ضحية 

الغضب غير المتوقع أو االكتئاب أو اإلحباط بعد استخدام   —

 األجهزة معًا. جميع  أي جهاز أو التوقف عن استخدام 

  عدم االرتياح للذهاب إلى المدرسة أو —

 . المشاركة في أنشطة الفريق

االنسحاب بشكل غير طبيعي من األصدقاء  —

 وأفراد العائلة المعتادين.

 

 اإلجراء

 :اتخاذ اإلجراء الصحيح الضروري من       

 .حفظ النصوص/المنشورات/رسائل البريد اإللكتروني —

 .وال تحذفهاعليها ال ترد  —

اإلبالغ عن الهوية عبر اإلنترنت وحظر المستخدم من أي تفاعل  —

 . آخر

 بحسب الحاجة.   أو الشرطةلمدرسة طفلك  تصعيدال —

 

 

 

الخاصة  فهم التقنية والتأكد من تحديث تطبيقات التعلم  —

 بك.

 خلق بيئة تشبه المدارس وإعداد مساحة تعلم مخصصة. —

التأكد من أن طفلك لديه كل المواد الضرورية إلكمال   —

 المهام. 

 .عندما ال تستخدمها نترنتحافظ على تغطية كاميرا اإل —

 حديد وقت للمتعة. ت —

 مساعدة الطفل في إيجاد دوافعه.   —

،  ةالمدرسالقديمة في تعلم ال لوقت الشاشة مع وسائ دمجا —

 مثل: القراءة من الكتب المدرسية وتدوين المالحظات. 

 التعلم عن بعد

 التنمر اإللكتروني



يمكن استخدامها لحماية   الرقابة األبوية 

طفلك من الوصول للمواقع غير المناسبة 

ويمكن تطبيقها على الشبكة بأكملها أو 

 . األجهزة الفردية

استخدامه لتقييد يمكن  وقت اإلنترنت المحدد

وصول طفلك لإلنترنت وتحديد الوقت مسبقاً،  

على سبيل المثال بعد الواجب المنزلي أو في  

 عطلة نهاية األسبوع. 

 

 

 ماذا يمكن أن تفعل؟ 

 تقييد الوصول إلى اإلنترنت ومراقبة النشاط

الحاسوب وأجهزة  ال يجب أن تكون محترف إلكتروني لحماية جهازك الحاسوب وأطفالك، تعد تطبيقات الرقابة األبوية والتطبيقات المدمجة في األجهزة وأجهزة  

ومراقبة ما يقوم به  ،  إللكترونية المواقع ا أوقات الوصول ومراقبة نشاط اإلنترنت وحظر فئات    حديد عناصر بت ال هذه  تسمح لك  و سهلة االستخدام،    الالسلكية التوجيه  

   سالمتهم. في الحفاظ على    ة ساعد والم أطفالك عبر إنترنت  
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يمكن أن تكون  الفيروساتبرامج مكافحة 

برامج مكافحة الفيروسات بمثابة خط الدفاع  

  الحاسوب،  كلحماية جهاز األخير

والمعلومات المخزنة بداخله من الفيروسات  

 الخطيرة وأنواع البرامج الضارة األخرى. 

حيث  الشبكة الخاصة بك،تسجيل ومراقبة 

يمكنك مراجعة نشاط طفلك على اإلنترنت 

ويمكن أيضاً   لضمان أنه يستخدم اإلنترنت بأمان،

استخدام هذه الفرص لمناقشة المواقع اإللكترونية  

 المناسبة لعمر طفلك معه. 

 معلومات إضافية 

يمكن أن تكون الموارد التالية  و   ، من خالل تعليم نفسك   ( بشكل أفضل عادات اإلنترنت الجيدة وتعزيزها أطفالك يمكنك تعليم طفلك ) 

  اً متنمر ، وليس  إلكتروني المتوفرة عبر اإلنترنت مفيدة في تعليم طفلك )أطفالك( كيفية أن يكون آمنًا على اإلنترنت وكيفية أن يكون صديق  

 .  على اإلنترنت 

  -في المملكة العربية السعودية المركز الوطني االرشادي لألمن السيبراني   —

https://cert.gov.sa/ar/awareness/indicators_to_watch_out_for_while_your_child_is_using_the_internet/ 

  https://www.iamcybersafe.org/s/parents  -لتعليم والسالمة اإللكترونية ا مركز  —

-https://www.its.ms.gov/Services/Pages/Security-Links   ةاألمن السيبراني لألسر –لخدمات تقنية المعلومات  ميسيسيبي إدارة —
for-Family.aspx 

http://www.iamcybersafe.org/s/parents
http://www.its.ms.gov/Services/Pages/Security-Links-for-Family.aspx
http://www.its.ms.gov/Services/Pages/Security-Links-for-Family.aspx

