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  آیا آماده هستید تا اولین قدم را به سمت آرام ترین زندگی ممکن خود بردارید؟

  .ایدایستادهحاال شما بودم که  جاییهمین دقیقاًپنج سال پیش  

  بودم. مصمممن مشتاق بودم، من 

  آماده بودم.براي یک تغییر بزرگ 

  را به دست بگیرم... امزندگیفقط کنترل  خواستمنمیاما 

  بگذارم و تحولی عظیم در زندگی هزاران نفر به وجود بیاورم. جابهاز خود  "نام نکو  " خواستممی

  تکنیکی نداشتم. گونههیچو  دانستمنمیبه این دلیل که راهش را  خصوصاًبود؛  نیافتنیدستشبیه به یک رویاي 

عشق و عالقه باید با آن دنیا را تغییر دهم،  خواستممیاین بود که: براي رسیدن به رویایم و آنچه  دانستممیتنها چیزي که 

  .کردممیبود، آزاد  منفجرشدنکه در حال  امخانوادهبه فرزندان و 

  .بودم نگرفته نظر در خود براي اصولی یا سیستم فرمولی، هیچ حتی .نداشتم دادممی انجام ازآنچه درستی ایده هیچ من

 کارآمد ایده یک درباره ،شناختممی که هرکسی از و کردم جستجو اینترنت در ساعت 14 روزانه دادم؟ انجام کاريچه پس

  .کردممی سؤال

  .شدم نامعتبر هايبرنامه و آنالین تبلیغات قربانی من بود، واهی امید یک گرچه ...کردم پیدا امید از ايروزنه زمان همان در

 .شدممی مواجه شکست با و... کردممی امتحان دیگري از پس یکی را هاایده : افتاد ناپذیراجتناب اتفاق

  .کرد پیدا ادامه ماه 14 مدت به ماجرا این

کنترل و مراقبت از فرزندان در محیط اینترنت و فضاي مجازي چیزي من دانش و تجربه این کار رو داشتم اما درباره اصول  

  .دانستمنمی

امورات روزانه خود را با تلفن همراه و  توانندمیچون  کنندمیآفت اصلی آن است که اکثر والدین تصور 

نسبت به کنترل و مراقبت فرزندان  توانندمیندارند و خود  آموزشکامپیوتر انجام دهند دیگر نیازي به 

  اشتباهی که پنج سال پیش من انجام دادم. دقیقاًاینترنت و فضاي مجازي اقدام نمایند.  محیط خود در

  به واقعیت تبدیل شد. البته نه از روي شانس و اقبال. رؤیاهایماما باالخره 

 فراوان ازخودگذشتگیو  فرساطاقتبلکه با پشتکار 

  موفقیت را کشف کردم. مرحلهبهمرحلهاصول و روش  درنهایت
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خانواده را از نگرانی رهایی داده و آرامش  100اصولی که کشف کردم، بیش از  واسطهبهو در این مدت پنج سال تالش کردم 

  هدیه دادم. هاآنرا به 

کنید( سواد دیجیتالی) من  وادباسخانواده را در یک سال  100که قصد دارید  گفتیدمیاگر پنج سال پیش شما به من 

  .خندیدممی

  "ی است؟تسواد دیجیتالی دیگر چه کوف "که  گفتممیسپس 

به دنبال اصولی بودم که شامل  والدین دیجیتالی نداشتم. اندازيراهبراي  ايایدهرا باور کنید یا نه، در آغاز هیچ  هاحرفاین 

والدین  "به چیزي به نام  درنهایتهمه والدین با هر سوادي شود. چندین هفته کلمات کلیدي را در گوگل جستجو کردم و 

  رسیدم. "دیجیتالی 

ورد کردم در اینترنت به فروم هاي زیادي برخو  موجود در بازار و اینترنت را امتحان کردم هايبرنامههمه   طی جستجوهایم

اینترنت و فضاي مجازي استفاده  هايپتانسیلو  تمام امکاناتکنار فرزندان خود از درباره والدینی که در 

  .نمایندمی

این توانایی را داشتند. در خانه و یا محل کار  هاآناین اصول را رعایت کرده بودند.  هاآنمن و شما بودند.  نداین والدین همان

  استفاده نمایند. دغدغهبیبنشینند از اینترنت و فضاي مجازي 

  شوند؟چطور؟ چگونه؟ هاآنمانند  توانندمیکه آیا افراد معمولی هم  آیدمیبراي شما پیش  سؤالدر اینجا این 

  برسیم.تا در کنار هم به این مهم  اینجاییمخیلی ساده: بله. ما 

احساس کسی را داشتم که یک  هاآنو با مرور دوباره  شدممی زدهشگفتکرده بودم بسیار  آوريجمعاز بازنگري اصولی که 

  .خواهممیچه  دقیقاً دانستممیاین اصول را به دست آوردم و  هايکاريریزهتمام  درنهایتگنج پنهان را کشف کرده است. 

  این کار را انجام دهید؟ توانیدمیچطور 

 اینترنت هايزیروبم آموزش .1

 فضاي مجازي هايبرنامهسیر تا پیاز  آموزش .2

 ویندوز ترفندهاي آموزش .3

 کاربردي نظارت، کنترل و مراقبت از فرزندان در محیط اینترنت و فضاي مجازي هايبرنامه آموزشمعرفی و  .4

 نکات و اصول روانشناسی مواجه با کودکان  .5
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 هاآنو نگران نحوه استفاده  رادارندوالدینی است که دغدغه آینده فرزندان خود  آموزشوالدین دیجیتالی تا حد زیادي مسئول 

  از اینترنت و فضاي مجازي هستند. 

  داشته باشید؟ هانگرانیو  هادغدغهآیا وقت آن نرسیده که پاسخی بر این 

  داشته باشید. انگیزشگفتشروع  حاال یکپس همین 

  1397ستر دیجیتالر ایران)، یاسر موالیی (مِ
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  .باشدمیوالدین دیجیتالی از کتاب  ايخالصهاین نسخه الکترونیکی 

  فهرست

  مقدمه

  براي همراهی فرزندان در اینترنت قدمبهقدمگام اول: 

  اینترنت در آینه آمار

  از اینترنت هاایرانیاستفاده  هايتفاوت

  توصیه کاربردي براي والدین 6

  رفتارشناسی کودکان در اینترنت

  نشانه مهم در معرض خطر قرار گرفتن کودکان 6

  اي فیلترشکنایدها و نبایدهب

  برگه تقلب گام اول

  دستورالعمل گام اول

  آموزشی مرتبط با گام اول هايفیلمعناوین 

  اجتماعی هايشبکه، پیدا و پنهان رمزهاگام دوم: راز و 

  ایران روزهاياپلیکیشن این  ترینمحبوبتلگرام از سیر تا پیاز  زشآمو

  از صفر تا صد ترفندهااینستاگرام، تمامی  آموزش

  در خصوص فضاي مجازي شناسیروان هايتوصیه

  باید کرد؟ هچ

  حفظ امنیت خانواده در فضاي مجازي

  روش آگاه کردن کودکان از خطرات فضاي مجازي

  مجازي فرزندان هايفعالیتکنترل و نظارت بر 
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  برگه تقلب گام دوم

  دستورالعمل گام دوم

  آموزشی مرتبط با گام دوم هايفیلمعناوین 

  گام سوم: بازي یا جدي؟

  ايرایانه هايبازيتا از فواید  7

  براي کودکان و نوجوانان ايرایانه هايبازيتا از مضرات  6

  به روایت تصویر هايرایانه هايبازي

  هابازيسنی  بنديردهنظام 

  توصیه به والدین

  آنالین هايبازيهشدار در مورد 

  امن بازي کنید؟ طوربهچگونه 

  برگه تقلب گام سوم

  دستورالعمل گام سوم

  آموزشی مرتبط با گام سوم هايفیلمعناوین 

  کنترلی ابزارجعبهگام چهارم: 

  اپلیکیشن فارسی کنترل فرزندان 7معرفی 

  رایج کنترل فرزندان در دنیا ابزارهايمعرفی 

  پرکاربرد کنترل فرزندان هايبرنامهمختصر  آموزشو  معرفی

  برگه تقلب گام چهارم

  دستورالعمل گام چهارم

  آموزشی مرتبط با گام چهارم هايفیلمعناوین 

  )windows(داشتنیدوستپنجره  گريکوزه هايفوتگام پنجم: 
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  7کنترل والدین در ویندوز  ابزارهاي آموزش

  کاربران در ویندوز کارهايترفند مشاهده تاریخچه 

  ویروسآنتی هايزیروبم

  در ویندوز هافایلترفند چگونگی مخفی کردن و آشکار کردن 

  چگونه دانلود کنیم

  برگه تقلب گام پنجم

  آموزشی مرتبط با گام پنجم هايفیلمعناوین 
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  مقدمه 

  به این کتاب و دانستن این اصول نیاز دارندچرا والدین 

  .دنیا هستید مادرهاي و پدر ترینمهربانشما والدین عزیز به دانستن این اصول نیاز دارید زیرا 

  .اغراق نیست

  .نظیریدبیشما  راستیبهزیرا 

  .یی در دلتان دارید که همه دنیا انگشت به دهان آن هستندهادغدغهشما مهر و محبت و 

  است زدنیمثال کهآنیی بابت آینده فرزندانتهانگرانی

  ؟کافی استداشتن احساسات قوي  حقیقتاًاما 

  چطور میشه کنترل و هدایتش کرد؟ راستیبه

  نداشته باشم چکار باید بکنم؟ ايرایانهحاال اگر من هیچ سواد 

  .کنیدپیدا آموزشی رایگان من  کارگاهدر  توانیدمیرو  سؤاالتپاسخ همه این 

  .به فرصت تبدیل کنید تاندلسوزانهي هادغدغههمه نگرانی و  توانیدمیو  دهیدمیبا چشمان باز به راهتان ادامه  دهممیقول 

به  توانندمیدارد و تنها والدینی  ايپرمخاطرهو  وخمپرپیچفرصتی براي همگام شدن با فرزانتان در دنیاي دیجیتال که مسیر 

  نند.ارو بد اصولشعبور کنند که  سالمتبههمراه فرزندانشان از این مسیر 

گام به شما  5کاربردي و در  کامالً صورتبهاصولی که من قصد داریم در این مجموعه صفر تا صد آن را 

  بدهم. آموزش
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ي انگیزشگفترو به شما بدهم که چشمانتان را باز کند، به شما فرصت  هاییمشاورهو  هاآموزشتنها هدف من این است که 

  !کارکنیدشروع به  امکاريتا با من و تیم  دهممینشان 

  در پایان کار متوجه آن خواهید شد. شروعی جذاب و ضروري که

  عالی براي شماست. آموزشاین مجموعه چیزي فراتر از 

کمک خواهد کرد. شاید  شماريبیما به والدین ارتباط والد و فرزند شناسیروان مشاوره هايفنی، تخصصی و هايمشاوره

  هزار زندگی. صدهاحتی 

  بگذارید. جابهاین شانس شماست تا یک میراث قیمتی از خود 

  ، فرزندانی تربیت کنید که دنیا رو تغییر دهند.هایتانهمگامیاین شانس شماست تا با 

  .توانیدمی، پس حاال شما هم اندتهتوانساگر من و هزاران والدین 
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  باالیی هم نداشتند. ايرایانهواد . حتی سشما هستید نبودند ازآنچهي فراتر چیز هاآن

  .اصولی هايروش: نیاز به همگامی با فرزندان خود در دنیاي دیجیتال با رو داشتند ارزشمندتريبسیار  چیزیکبلکه فقط 

گام به شما  5کاربردي و در  کامالً صورتبهاصولی که من قصد داریم در این مجموعه صفر تا صد آن را 

  بدهم. آموزش

در  والدین آموزشاین مجموعه شامل راهنمایی، مشاوره و 

صوتی،  هايفایلقالب کتاب(نسخه فیزیکی و الکترونیکی)، 

 هايبرنامه آموزشآموزشی، معرفی و  هايفیلم

 هايمشاورهکاربردي(موبایل و کامپیوتر) و سورپرایز اصلی ارائه 

که حاصل  .باشدمیارتباط والد و فرزند  روانشناسیتخصصی و 

 هاییتجربهسال تجربه کاري و شخصی من است. 10بیش از 

سطح تا  ترینپایینکار در سطوح مختلف؛ از  هاسالکه طی 

ارتباط و  واسطهبهمدیریت واحد فناوري اطالعات دانشگاه و 

تعامل با اساتید برجسته و موفق کشور و نیز مطالعات فراوان در 

  است. آمدهدستبهاین زمینه 

 اینمن همیشه عاشق تکنولوژي و فناوري اطالعات بودم و از 

  یک وسوسه فکري در ذهنم فعال است. صورتبهکه  این تنها استعداد من است .برممیکار لذت 

به دیگران  آموزشاز آن به نحو احسن در راستاي  خواهممیو  خوردهگرهزندگی من با دنیاي دیجیتال 

  استفاده نمایم.

با آرامش داشته  توأمبه هزاران والدین کمک کنم تا زندگی راحت و  امتوانسته، زیرا کنممیاکنون از عالیق و تجربیاتم تشکر 

  را تحت کنترل درآورند. شانوزندگیباشند 

با تجارب  هااین، حتی بسیار فراتر از مدارك دانشگاهی است. دهممی آموزشکه حاال به شما  چیزهایی اعتقاددارممن صادقانه 

  بر حذر باشید. هاآناز  کندمیاست! همان اشتباهاتی که به شما کمک  آمدهدستبه وخطاآزمونکاري و با 

اسی ارشد کامپیوتر و همچنین موقعیت شغلی که دارم همواره در مراسمات و دورهمی هاي مدرك کارشن واسطهبهمن 

  از قبیل : سؤاالتیبا  کنممیخانوادگی که حضور پیدا 

  رو مدیریت کنیم؟ هاآن زمان استفاده از فرزندان ما مدام پاي کامپیوتر و تلفن همراه هستند، چطوري

  ؟کنندمی کارهاییچهشدند و  هاییسایتفرزندان ما وارد چه آیا روشی وجود دارد که متوجه بشیم 
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  اینترنت خوب است یا بد؟ اصالً

  امکان رصد و کنترل فرزندان در فضاي مجازي وجود دارد؟

  ...و 

ي والدین در خصوص هانگرانیو  هادغدغه و شوممیمواجه 

  .امکردهاز نزدیک لمس را فرزندانشان 

 ايمجموعهمرا به این فکر انداخت تا  هادغدغهو  سؤاالتهمین 

کامل و کاربردي تهیه کنم تا والدین عزیز با دنیاي دیجیتال آشنا 

 ارتباط والد و فرزند  شناسیروانفنی و  هايمشاورهشوند و با 

همکاران مجرب بنده زندگی آرام و تحت کنترل داشته باشند و 

  یح استفاده نمایند.صح صورتبهفرزندان نیز بتوانند از این امکانات 

 از منابع گوناگوناین مجموعه مشابه ندارد و با گردآوري اطالعات 

عالوه بر حل مشکل والدین و  هستیمدرصدد  داخلی و خارجی

آموزشی و  هايفیلم، هادستورالعملنیز ارزش قائل شده و دیگر نیاز نیست براي تهیه مطالب،  هاآنفرزندان عزیز، براي وقت 

  شوید. وخطاهاآزموندر اینترنت جستجو کنید و درگیر  هاساعت... 

یی در رمزهامثال من در گام دوم راز و  طوربه

اجتماعی به شما خواهم  هايشبکهخصوص 

  شوید! زدهشگفت هاآنگفت که از شنیدن 

براي  ی روهایبرنامهو همچنین در گام چهارم 

ه ب مراقبت، کنترل و محافظت از فرزندانتان را

خواهم داد که از خودتون  آموزششما معرفی و 

  !ایدکردهبپرسید چرا تا حاال غفلت 
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  ؟دهندنمیبنابراین چرا والدین بیشتري در دنیا این کار را انجام 

. من وقتی با این والدین برخورد خبرندبیو از وجود آن  اندندیده اصولیي هاآموزشچنین  هاآنپاسخ بسیار ساده است. زیرا 

  .شوممیشوکه  واقعاً کنممی

  شوکه کننده است. واقعاً؟ جواب ایدبودهمطلع  هاآموزشکه آیا از وجود این  کنممی هاآناز  را سؤالاین  و تنها

  

  ؟شودمیآیا باورتان 

 ي اصولیهاآموزشهیچ اطالعی از این  هاآن %63حتی در بین والدینی که داراي تحصیالت دانشگاهی هستند، بیش از 

جست و گریخته و نه  صورتبه هاآن %17و کامل. صورتبهنه  همآنمطلع بودند  گویندمیاز این افراد  %20ندارند. فقط 

  .دهندمیاصولی این کار را انجام  صورتبه

   .!؟بود تفاوتبینسبت به چنین موضوع مهمی  شودمیمگر 

  اهمیتی ندارد!؟.آینده فرزندان دلبندتان  واقعاً

  والدین دیجیتالی

 هاآنو نگران نحوه استفاده  رادارندوالدینی است که دغدغه آینده فرزندان خود  آموزشوالدین دیجیتالی تا حد زیادي مسئول 

  از اینترنت و فضاي مجازي هستند. 

نه

63%

به صورت 

جست و 

گریخته

17%

بله

20%
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 .کندابزار خاص براي محافظت از فرزندانش استفاده می مادر دیجیتالی، کسی است که از یک یا چند برنامه ویا  پدر

زندگی هستند اما از طرف دیگر نیز آگاه است که فضاي دیجیتال  جدانشدنیداند که امروزه ابزارهاي دیجیتال، بخش او می

  حاوي اقیانوسی از اطالعات است، اطالعاتی که شاید معصومیت کودکش را هدف قرار دهد. 

 هاآنز دارید، این است که باید عالقه داشته باشید تا زندگی خود را تغییر دهید، فرزندانی داشته باشید که به تنها چیزي که نیا

  .افتخار کنید

که نیاز دارید تا تبدیل به والدین دیجیتالی شوید  ايمرحلههر  خواهممیاگر شما آماده هستید که شروع کنید، 

  به شما بدهم.

  هم اینجا هستم که در طول این فرآیند کمکتان کنم. و منانجام دهید  تنهاییبههمه این مراحل را  توانیدمیشما 

  شروع کنیم:

  قبل از شروع، باید درباره یک موضوع توافق کنیم...
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یشان را حل کنند، اما هادغدغهبسیاري از مشکالت و که این مجموعه به بسیاري از والدین کمک کرده تا  اعتقاددارم اگرچه

کامل انجام دهید و بستگی به روش اجرایی  صورتبهگام را به ترتیب و  5 باید هرباید بدانید براي رسیدن به هدف نهایی 

  شما دارد که از این مجموعه چگونه استفاده کنید.

  به هدف نهایی رسید. تواننمی شبهیک درواقع

چون من و هزاران والدین دیگر در جایگاه شما بودیم و باید اراده و پشتکار قوي داشته باشید و بدون  گویممیاین موضوع را 

باید تالش کنید تا به  گذاریدمیگفت در هر راهی که قدم  توانمیاین دو نکته در هیچ راهی موفق نخواهید شد. پس 

  موفقیت برسید.

دلیل براي کاربردي بودن  هادهم توانمیحتی  م صدها داستان به شما بگویم.وانتمیم هزاران مثال به شما نشان بدهم. توانمی

  به شما نشان بدهم. این کار را خواهم کرد. این مجموعه

  .کنندمیدرباره کسانی است که اقدام  هاایناما 

، بیانگر این خوانیدمینمونه والدین دیجیتالی که در این کتاب 

با  گاههیچ. و اندکردهرا عملی  اندآموختههر آنچه  هاآناست که 

 اندداشتهخوبی  روزهايهم  هاآن. اندنشدهموانع کوچک متوقف 

  .اندکردهبدي در زندگی تجربه  روزهايو هم 

همواره پشتیبان  امکاريفقط به یاد داشته باشید که من و تیم 

ل . تا زمانی که طبق مراحکنیممیشما هستیم و در کنار شما کار 

  متوقف کند. شماراد تواننمی چیزهیچ، کنیدمیاین سیستم عمل 

خود را آماده کنید تا این اصول را بیاموزید و بتوانید اقدام کنید تا 

  که در زندگی دوست دارید برسید. یگاهیجا به

  همین حاال آماده شوید که اقدام کنید.
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 والدین دیجیتالی

 خانم سعیده نیازي

 اصول است.تفاوت در 

 این براي ایشان عنوان یک مادر تنها با دو فرزند، زندگی خانم نیازي به طور کلی از حالت تعادل خارج شده بود.به

 اختصاص کار به را خود گرانبهاي زمان اکثر بودند مجبور کنند، حمایت را خود خانواده مالی نظر از بتوانند که

در این روزگار بتوانند فرزندانی تربیت نمایند که مایه اینکه معمول داشتند:  هدفایشان یک .دهند

 افتخار باشند.

ایشان با توجه به دغدغه هایی که در مورد فرزندانشان داشتند خود آشنایی با اینترنت و فضاي مجازي داشتند اما 

 از طریق والدین دیجیتالی توانستند تمام دغدغه هاي خود را پاسخ دهند.

این مجموعه " ق شدند و در مورد مجموعه والدین دیجیتالی ما این جمله را فرمودند ایشان امسال به ما ملح

فوق العادست و با اصولی که دارد تمام دغدغه هاي مرا پوشش داده و حاال دیگر با خیالی 

راحت در محل کارم حاضر می شوم چرا که دیگر کنترل زندگیم را در دست دارم. از شما 

 "بینهایت سپاسگزارم.
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  فرزندان در اینترنت همراهیبراي  قدمبهقدم اول گام

است و دیگر  بازکردههایی است که در دو دهه اخیر جاي خود را در میان مردم جهان پدیده ازجملهگردي اینترنت و وب

یش ها و سالیق گوناگون به آن گرانظر از دیدگاهنسبت به این پدیده شکسته و تمامی افراد اجتماع صرف حدومرزها

  .اندپیداکرده

نسبت  تنهانهتر خود پیشی گرفته است. دیگر افراد رقیب سنتی2اما اینترنت تا جایی پیش رفته که حتی از تلویزیون و ماهواره، 

دهند که با آمدن مطبوعات آنالین نیز از به این ابزار ارتباطی اشتیاق بیشتري نسبت به ماهواره و تلویزیون از خود نشان می

 فرزندان دلبندتانبراي را شدت کاسته شده است. اما آنچه اینترنت هاي سنتی و چاپی بهنامهروزبهاقبال مردمی نسبت 

هایی در غیراخالقی است که باعث بروز ناهنجاري هايسایتهاي اینترنتی و بازي هايایتسافزایش  دهدمیخطرناك جلوه 

 نماید. دارلکهرا  هاآنلوح پاك وجودي  تواندمیو  شودمی هاآنمیان 

که  روازآنبسیار مضر باشد؛ مفید  حالدرعینبراي کودکان مفید و  تواندمیاینترنت یک پدیده دو کاربردي است که همزمان 

ایفا کند و عالوه بر این  فرزنداننقش مؤثري براي  تواندمیمتعدد آموزشی است و در زمینه آموزشی  هايسایتاینترنت داراي 

تر بازار کار اي، امروزه پایه و مبناي ورود به مدرسه و دانشگاه و در سنین باالاینترنت و در کل استفاده از فناوري رایانه

 است.  قرارگرفته

به  فرزندان شماوالدین و ورود  عدم نظارت در صورتسویه دیگر استفاده از اینترنت سویه منفی و مخرب آن است که 

ها به کودکان و نوجوانان سایت گونهاینصدمات بهداشت روانی از طریق  بسیار مخرب باشد. تواندمیغیراخالقی  هايسایت

اجتماعی، سست شدن مبانی خانواده و اشاعه ، خشونت، اعتیاد، رفتارهاي ضدویژه در ایجاد مسائلی مانند انحرافات جنسیبه

  ناپذیر است.جرم و جنایت در طیف وسیع در بسیاري موارد جبران

» توانم این تحوالت را دنبال کنممن نمی«در حال تغییر است،  دقیقهبهدقیقهتحول است یا به بیان بهتر  در حالاینترنت 

توانند بگویند، اما پا است که پدر و مادر میترین حرفیساده

تکنولوژي حرکت کردن و شناسایی رفتار آنالین فرزندان  پايبه

دیجیتال قسمتی از سرپرستی  فرزند پروريیا به عبارتی 

براي ایجاد یک جامعه آنالین  .کودکان در قرن حاضر است

ین قبل از سالم چه کسی مسئول است؟ مدارس؟ اما والد

 ها باید در این مسیر حرکت کنند. مدرسه

مبانی کامپیوتر  روشمندلزوم فراگیري اصولی و به همین خاطر 

بیش از گذشته  والدینبراي  ت و نحوه استفاده از آنو اینترن

هاي شدید و ، توجه داشته باشند که با محدودیتضرورت دارد

دکان از اینترنت طور کامل بر استفاده کوتوان بهتنبیهات نمی
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هاي کنترلی همراه با مشورت و همفکري با روانشناس نسبت به کنترل و  هايبرنامهاز ابزارها و  بایستمیو   نظارت داشت

  هدفی که همین مجموعه دارد. دقیقاًهدایت فرزندان اقدام نمود، 

مند باقی بمانید. چون به فرزندانتان عالقه باید همیشهاما  دنیاي دیجیتال نباشیدممکن است که متخصص استفاده از 

 !مند هستندعالقه

هیچ موقع براي یادگیري دیر نیست، حتی زمانی که 

  .پاي تکنولوژي در میان باشد

و  افزارهانرملذا ما در گام چهارم این مجموعه قصد داریم 

کاربردي کنترل و نظارت والدین بر فعالیت  هايبرنامه

  دهیم. آموزشفرزندان در محیط اینترنت را معرفی و 

قصد داریم ضمن نگاهی آماري به میزان  اما در اولین گام

استفاده از اینترنت در ایران، بخصوص کودکان، نوجوانان 

در فضاي اینترنت پرداخته  هاآن رفتارشناسیو جوانان به 

ی آموزشی نسبت به هایفیلمکاربردي و  هاييکارراهو با 

کنترل و همراهی کردن با فرزندانتان در فضاي  آموزش

  بیکران اینترنت بپردازیم.

خانوادگی که حضور داشتم برادر خانمم از بلد نبود کار با اینترنت که بیشتر جستجو کردن،  هايمراسماز  دریکیخاطرم هست 

با و  کردمیابراز نگرانی  شدتبه بود، مدنظرش امورات چنیناینکار با ایمیل، انجام امورات شهروندي در بستر اینترنت و 

 هاآني کنترل و همراهی کردن با هادغدغه، باعث شده بود، ائی و دبیرستان داشتابتد به اینکه دو فرزند پسر در مقاطع توجه

را در کمترین زمان یاد بگیرم؟ استفاده  کارهااین قبیل  توانمچطور میکرده بود،  پیچسؤالي او اضافه شود و مرا هانگرانیبه 

وارد  ترنت آگاه شوم؟ واي اگهدر محیط این هاآنم از فعالیت توانمیخوب است یا بد؟ چه طور  فرزندانماز اینترنت براي 

از اینترنت استفاده کنند؟  گذارمنمیدیگه  اصالًشده باشند چی؟ چه برخوردي باهاشون بکنم؟  نامناسب هايگروهو  هاسایت

  خوبه؟

گام اول را  بود که روازاینشدید اید  سؤاالتو  هادغدغهو  هانگرانیشما هم گرفتار این  حتماًمی دونم 

  .اینترنت اختصاص دادیم آموزشبه 

  با ما همراه شوید: بنابراین
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 اینترنت در آینه آمار

 ،از کل اینترنت بندهبر اساس نتایج حاصل از مطالعات  

ها با موضوعات غیراخالقی درصد سایت 37بیش از 

  تعداد  .کنندفعالیت می

هاي آنالین خدمات بازي دهندهارائهاینترنتی  هايسایت

و  یافتهافزایشدرصد  212طی یک سال گذشته 

درصد  10آمیز هاي خشونتحاوي بخش هايسایت

بیشتر شده که این امر هشداري براي استفاده بدون 

 .از اینترنت است فرزندانکنترل 

 ،آگاهی کودکان و نوجوانان باوجودبر این اساس و  

یابد، افزایش می روزروزبهها به این سایت آساندسترسی 

ها براي کاهش ورود به این لزوم دقت و کنترل خانوادهو 

ضروري خواهد  فرزندان خوداینترنتی توسط  هايسایت

  .بود

مرکز تحقیقات جنایت علیه  تأملقابل آمار 6

 :کودکان

یک نفر از پنج نوجوان ایالت متحده تجربه   - 1

ا داشته است. درخواست جنسی ناخواسته از طریق وب ر

  (مرکز تحقیقات جنایت علیه کودکان)

ناخواسته و آنالین  طوربهدرصد از کودکان  25  - 2

. (مرکز تحقیقات اندقرارگرفته پورنو گرافی موردتهاجم

  جنایت علیه کودکان)

از ابزار فیلترینگ براي  هاخانواده سومیکفقط   - 3

 گمشده).(مرکز کودکان نمایندمیفرزندان خود استفاده 

دریافت خدمات آنالین  درازايدرصد کودکان تمایل در به اشتراك گذاشتن اطالعات شخصی در مورد خود و خانواده  75  - 4

 (مرکز تحقیقات جنایت علیه کودکان) .رادارند
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ر میان شوند موضوع را با والدین خود دآنالین تهدید می صورتبهجنسی  ازنظر کهآندرصد از فرزند 25تنها حدود   - 5

  )گذارند. (مرکز تحقیقات جنایت علیه کودکانمی

. (مرکز اندبودهسال  13تا  10درصد کاربران سنین  22سال به باال و  14درصد از اهداف شکارچیان آنالین از سنین  77  - 6

  تحقیقات جنایت علیه کودکان)

اولین تماس او با یک غریبه برقرار شود تنها  کهوقتیتا  شودمیکه کودك وارد چت آنالین  ايلحظهاز 

  .کشدمیثانیه طول  30

 براي والدین کاربردي توصیه 6

به محل قرار دادن کامپیوتر در خانه دقت   - 1

 کنیم

کنند، اي که کودکان و نوجوانان در آن زندگی میدر خانه 

محل قرار گرفتن کامپیوتر خانواده بسیار مهم است. بنابراین 

که  قرار گیردبهتر است که کامپیوتر خانوادگی در محلی از خانه 

زیاد اعضاي خانواده باشد و تعداد ساعاتی که  وآمدرفتمحل 

  .د نیز محدود باشدکننها با این کامپیوتر کار میبچه

تیمی براي مشخص کردن  کار کردن  - 2

 هامحدودیت

گیري کرده و در این کار فرزندان خود را در مورد اینکه چه چیزهایی مناسب یا نامناسب است تصمیم دقیقاًها باید خانواده 

که براي مشارکت  هاییمروچت و  هاياتاقمناسب،  هايسایتوببراي این کار باید مواردي چون انواع  .مشارکت دهند

 .مناسب هستند توجه کنند

 در خانه در مورد قوانین کامپیوتر خانگی توافق شود  - 3

براي توافق بر سر استفاده از کامپیوتر خانگی بهتر است که برخی قوانین در این رابطه وضع شود. هرگز کلمه عبور خود را  

ارسال نکنید و  کندمیآشکار  شمارافاش نکنید. هرگز شماره تلفن یا آدرس خود را افشا نکنید. هرگز اطالعاتی را که هویت 

  .ارسال نکنید کندمیافشا  شماراهویت  هرگز تصاویر نامناسب یا تصاویري که
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 امنیتی روي سیستم افزارهاينرمنصب   - 4

ها، هکرها و امنیتی مستحکمی دارند که سیستمشان را در برابر ویروس افزارنرمها باید اطمینان حاصل کنند که خانواده 

خطرناك را فیلتر کند. این  هايسایتوبامنیتی همچنین باید محتوا، تصاویر و  افزارنرمکند. این محافظت می افزارهاجاسوس

 افزارهاينرمرسانی خودکار روزبهشوند که تهدیدات جدیدي متولد می هرروزه چراکهرسانی شود روزبهباید مرتب  افزارنرم

  .واقع شود مؤثردر این زمینه  تواندمیامنیتی بسیار 

 نظارتی والدین استفاده شود از ابزارهاي کنترلی و  - 5

نحوه کار با  یادگرفتندهند. براي امنیتی مهم و پرکاربرد، ابزارهاي نظارتی و کنترلی ویژه والدین ارائه می افزارهاينرمتمامی  

 .کنند استفاده کردهایی که موضوعات و محتواي نامناسب را فیلتر و مسدود میاین ابزارها باید زمان گذاشت و از گزینه

هاي اجتماعی، افراد غریبه و سایر تهدیدات ها فرزندان خانواده را از دسترسی به محتواي نامناسب، خطرات شبکهافزارنرماین   

به  شخصاًهاي خاص خود نیز هستند و بهتر است والدین خود، دارند. البته این ابزارها داراي محدودیتآنالین بر حذر می

 مطلبی که در گام چهارم مفصل به آن خواهیم پرداخت. .اینترنت بپردازندنظارت بر کار فرزندانشان در 

 انتخاب کلمات عبور قوي  - 6

کاراکتر داشته باشد و ترکیبی از  8کشف نشوند، باید کلمه عبور شما حداقل  راحتیبهبراي ایجاد کلمات عبور قوي که  

از یک کلمه عبور در  سوءاستفادهها باشد. کلمات عبور باید در فواصل زمانی معین تغییر کنند تا احتمال حروف، ارقام و نشانه

  .خود را با دیگران به اشتراك نگذاریدطول زمان کاهش یابد. همچنین رعایت این نکته نیز الزامی است که کلمه عبور 

 

  :نشانه مهم در معرض خطر قرار گرفتن کودکان 6

نکته که در زیر اشاره خواهد   6رسد اما والدین با رعایت کامل امري دشوار به نظر می طوربهگرچه زیر نظر داشتن کودکان 

در  هاآنمحافظت  منظوربهتوانند رفتار فرزندان خود را شد می

 .برابر شکارچیان اینترنتی کنترل نمایند

 :خطر هاينشانه

 .کنندآنالین سپري می صورتبهفرزندان زمان زیادي را   - 1

هاي غیرمجاز بر روي سیستم کامپیوتر یافتن تصاویر و فیلم  - 2

 .فرزندان

و هدیه از طرف کسانی که  ایمیلهاي تلفنی، دریافت تماس  - 3

 .یدشناسنمیرا  هاآنشما 

 .خارج شدن فعالیت فرزندان از حالت طبیعی  - 4
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 .کنیدسوییچ کردن صفحه در حال مشاهده کودکان زمانی که شما بر روي سیستم حضور پیدا می  - 5

 .جانبی) توسط فرزندان شما هايایمیلکاربري متعدد ( هايحساباستفاده از   - 6

 

گفتگو،  هاياتاقشوند شامل ابزارهایی که توسط شکارچیان آنالین جهت اغفال کودکان بر روي اینترنت استفاده می ترینرایج

چت و یا پیام از طریق  هاياتاقدرصد سوءاستفاده جنسی آنالین از طریق  89 درواقعباشند. فوري و ایمیل می هايپیام

 .مسنجر صورت یافته است

  گام اول بامرتبط  آموزشی هايفیلم

 آموزش نحوه صحیح جستجو کردن در موتور جستجوي گوگل

  آموزش نحوه دانلود کردن 

  آموزش نحوه خرید هاي اینترنتی

 آموزش ساخت پست الکترونیک (ایمیل و جیمیل)

  آموزش نحوه کار با پست الکترونیک (ایمیل و جیمیل)
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  اجتماعی هايشبکه پیدا و پنهان ،رمزهاراز و  دوم گام

  !کنیم زدهشگفت شمارادر این گام قصد داریم 

، برقراري امنیت، کنترل و همراهی فرزندان خود در هابرنامه آموزشگامی اساسی در  ایدآمادهآیا 

  فضاي بیکران مجازي بردارید!؟

  هستند؟ هابرنامهفضاي مجازي در ایران کدام  هايبرنامهو پرکاربردترین  ترینمحبوب دانیدمی

  با اطمینان خاطر فعالیت کرد؟ هابرنامهدر این  شودمیآیا 

  کدام ها هستند؟اجتماعی  هايشبکهدر حفظ حریم خصوصی  هايراه

  آیا فضاي مجازي، محیطی امنی براي فرزندان ما هست؟

  پرکاربرد نهایت استفاده را کرد؟ هايبرنامههمراه با فرزندانمان از این  شودمیچگونه 

  رفتار کنیم؟ هاآنغول فضاي مجازي شدند چگونه با  هايآسیباگر فرزندانمان گرفتار 

که در مقدمه کتاب هم اشاره کردم تحصیالت بنده در رشته  طورهمان

دوره  نامهپایانعنوان  ازقضاکامپیوتر و در مقطع کارشناسی ارشد بوده و 

با استفاده از  هادادهارشد بنده حفظ حریم خصوصی در کالن 

ي بسیار هادادهتفاضلی بود که منظور از کالن داده،  سازيخصوصی

دیجیتالی تولید  فرآیندهايو عظیمی هستند که توسط همه  پیچیده

 هادادهباعث رشد شدید این  که با توجه به رشد سریع اینترنت شوندمی

ي هاداده ر این زمره قرار دارند و دارايداجتماعی نیز  هايشبکهشده که 

 هايشبکهي هادادهبر  امنامهپایانبنده در  تأکیدکه  باشندمیحجیمی 

 ناپذیرجداییاجتماعی را عضو  هايشبکهدیگر باید  .است بوده اجتماعی

، این واقعیت است نوجوانان، جوانان و حتی کودکان امروزي دانست

به کانون  ناپذیريجبرانصدمات  تواندمیکتمان ناپذیر که نادیده گرفتن 

بتوانیم  آن واسطهبهامري است ضروري، تا  هابرنامهاین  آموزش روازاینخانواده،روان و جسم فرزندانمان وارد نماید. 

ی که اجتماعی در دستان خودمان باشد نه افراد ناشناس هايشبکهیم تا افسار اسب چموش یفرزندانمان را کنترل و همراهی نما

  نداریم!. هاآناز هویت اصلی هیچ اطالعی 

  با ما همراه شوید:
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  اپلیکیشن این روزهاي ایران  ترینمحبوبتلگرام: از سیر تا پیاز  آموزش

ترین جرئت محبوبدر حال حاضر به توانمیتلگرام را 

رسان در ایران دانست که با امکانات اپلیکیشن پیام

چند ده میلیون کاربر  توجهجلبي خود موفق به العادهفوق

ایم از سیر تا پیاز تلگرام را ایرانی شده است. تصمیم گرفته

ترین ترین تا پیچیدهقرار دهیم و از ابتدایی موردبررسی

دهیم. بدیهی است که تعداد  آموزشامکانات آن را به شما 

شده در بسیاري از شما ممکن است با مطالب توضیح داده

 که افرادي هستند ،حالبااین اما	این پست آشنا باشید

 آن يگسترده امکانات و تلگرام با ترايحرفه افراد ياندازهبه

  .نیستند آشنا

 جامع اینستاگرام: تمامی ترفندها از صفر تا صد  آموزش

 

اي در جذب العادههاي اخیر رشد فوقاینستاگرام در سال

کاربران به خود داشته و توانسته است در کشورهاي بسیاري 

 .ي اجتماعی تبدیل شودترین شبکهایران، به محبوب ازجمله

هاي بسیاري را برطرف و امکانات کاستیوطی این مسیر کم 

دیدترین این متنوعی را نیز به خود اضافه کرده است که از ج

هاي آلبوم در سایز به امکان ارسال پست توانمیتغییرات 

ها از طریق دایرکت، نظرات آزاد، امکان ارسال استوري

اشاره کرد. در ادامه به معرفی  ...مانند فیسبوك و تودرتو

  .پردازیمهاي مربوطه میهاي این اپلیکیشن و ترفندبخش
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  .دارند مجازي فضاي به دسترسی ایران سال 18 زیر کودکان از نفر میلیون 21

  جسمانی استفاده از تلفن همراه: هايآسیبمیزان 

  .شودمیبه مچ دست وارد  %32، هاشانهآسیب به  %38آسیب به گردن،  %53آسیب به کمر،  %63آسیب به چشم،  74%

  اجتماعی: هايشبکهمشکالت رفتاري استفاده از  ترینمهم

  پورنو گرافیبحران هویت، انزوا، افسردگی، سوءاستفاده، اعتیاد، 

  اجتماعی: هايشبکهمشکالت رفتاري استفاده از  ترینمهم

 شناختی، برانگیختگی هیجانی، پرخاشگري تأثیرات
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 چه باید کرد؟

ی که فضاي مجازي بر جوانان و هایآسیببراي جلوگیري از  ايعده

؛ اما به عقیده کنندمینوجوانان دارد، منع استفاده از اینترنت را توصیه 

که گزینه در این خصوص است  تریناشتباهروانشناسان این روش 

در گرایش بیشتر فرزندان به استفاده از  کنندهتحریکبه عاملی  تواندمی

  اینترنت تبدیل شود.

. براي شودمیث حساسیت بیشتر جوان و نوجوان ایجاد محدودیت باع

کاهش آثار مخرب فضاي مجازي باید طریقه استفاده درست از این ابزار 

بنابراین رفتار صحیح والدین و ارائه راهکارهایی که  .را به آنان نشان داد

بهترین گزینه جهت تصحیح رفتار کودکان، نوجوانان و جوانان است و 

بیشتر از آنکه لجبازي فرزند را تحریک کند، موجب راهنمایی و همراهی 

  .شودمی هاآنآگاهانه 

بزارهایی است که در آینده بشریت نقش مهمی را ایفا جادوي جام جهان نماي هزاره سوم یکی از ا عنوانبهفضاي مجازي 

مداوم در آن ایجاد  صورتبهو با توجه به تغییراتی که  کندمی

لذا باید مسیر درست استفاده از آن را نیز شناسایی کرد.  شودمی

اینترنتی باید به اقدامات  هايآسیببراي جلوگیري یا کاهش 

زندان و افزایش سواد فرمانند آگاهی بخشی به  ايپیشگیرانه

  .والدین در جهت همراهی با فرزندان اشاره کرد رایانه اي

کامل و کاربردي تهیه  ايمجموعههدف اصلی من این است که 

 هايمشاورهکنم تا والدین عزیز با دنیاي دیجیتال آشنا شوند و با 

همکاران مجرب بنده ارتباط والد و فرزند  شناسیروانفنی و 

زندگی آرام و تحت کنترل داشته باشند و فرزندان نیز بتوانند از 

  صحیح استفاده نمایند. صورتبهاین امکانات 
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 مجازي فرزندان هايفعالیتکنترل و نظارت بر 
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 تکنولوژي را نادیده نگیرید

کمتر پدر و مادري است که امروزه به اهمیت تکنولوژي پی نبرده 

نسل قبلی، کارایی  یکآنعنوبهممکن است شما  حالبااینباشد 

اینکه شما ، درك نکنید. دنفهممیکه فرزندتان  طورآنرا  چیزهمه

توجیهی براي نادیده گرفتن یا  فهمیدنمیچیزي را بلد نیستید یا 

شما ممکن است کار با اسنپ چت را بلد نباشید اما انکار آن نیست. 

درك بهتري از  به خاطرالزم است که  واقعاً نباید از آن غافل شوید.

شرایط زندگی در دنیاي اینترنت، تالش کنید آن را بفهمید و 

ندارید و نسبت به این  دورنگهچیزهاي بیشتري بیاموزید. خودتان را 

نباشید. سعی کنید از چیزهاي بیشتري  انگیزهبیو  عالقهبیموارد 

  .ارتباط بهتري با فرزندتان ایجاد کنید ترتیباینبهو  سر دربیاورید
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 والدین دیجیتالی

 آقاي حمید خیرآبادي

 والدین دیجیتالی فرزندم رو به من برگردوند.

من یک فرزند دارم که بسیار زیاد از اینترنت و تلفن همراه استفاده می کرد. ابتدا خیلی خوشحال 

و از قضا تو فامیل هم  همراه رو دارهفرزندم مهارت استفاده از اینترنت و تلفن بودم که 

یکسري رفتار ها در اگه کسی سوالی یا مشکلی داشت از اون می پرسید، تا اینکه متوجه 

و آداب برخورد با فرزندم رو فرزندم شدم اما چون مهارت نداشتم سر در نمی آوردم 

ابتر هم می هم بلدم نبود و هر کاري می کردم نتیجه نمی گرفتم که هیچ بلکه کار رو خر

 کردم.رفتم سراغ دوست و آشناهم که کمی تخصص داشتند اما هر کدوم اونا یه چیزي می گفتن

 که بازم نتیجه نداد.

تا اینکه یکی از همکارام نسخه الکترونیکی کتاب والدین دیجیتالی رو برام فرستاده، اولش فکر می 

ترونیکی کتاب والدین دیجیتالی رو کردم اینم مثل مجموعه ها و برنامه ها دیگست.اما نسخه الک

 که خوندم مطمئن شدم این مجموعه مناسب نیاز منه و پک اصلی رو سفارش دادم.

متوجه شدم فرزندم آلوده و بعد از آموزش ها و استفاده از برنامه هایی که در پک بود 

و که بسیار خطرناك بودند و قصد سوء استفاده  گرفتار گروهی در فضاي مجازي شده بود

 اخاذي رو ازش داشتند که با کمک پلیس فتا قضیه ختم به خیر شد.

فراموش نکنید حتما نسخه الکترونیکی والدین دیجیتالی رو به دوستان و 

سال دارند ارسال یا هدیه کنید تا  20تا  5آشنایانتان که فرزندانی در رنج سنی 

دانشان رو به دست اونها هم از این مجموعه استفاده کنند و کنترل زندگی و فرزن

 بگیرند.
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  دومآموزشی مرتبط با گام  هايفیلم

 براي عبور رمز گذاشتن و ساخت ایدي، نامثبت آموزش از قبیل: آموزشی صفر تا صد تلگرام هايفیلم 

 هک حساب تلگرامی ما که بفهمیم چگونه آموزش ،تلگرام در خصوصی حریم تنظیمات آموزش ،تلگرام اجراي

 و ... ايدومرحله هویت احراز ،؟است شده

 ترفندهاي آموزشو ساخت ایدي،  نامثبت آموزش از قبیل: آموزشی صفر تا صد اینستاگرام هايفیلم 

 آموزش، اینستاگرام طریق از درآمد کسب آموزش، اینستاگرام در امنیت افزایش آموزش، اینستاگرام استوري

 و ... همزمان اکانت دو کردن اضافه آموزش، اینستاگرام در گروه ساخت
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  سوم بازي یا جدي؟ گام

نگاه کرد و در صورت توجه نکردن و کنترل  هاآنبازي به  بادید صرفاً تواننمی، ايرایانه هايبازيامروزه با توجه به محتواي 

باید با این  شدهحسابتحمیل نماید. بنابراین بسیار جدي و  هاخانوادهرا به  ناپذیريجبرانخسارات  تواندمینکردن این موضوع 

 هاآنبه که من قصد دارم در این فصل  باشدمی هاآنو رعایت اصولی  هاآموزش پدیده برخورد کرد که این امر نیز مستلزم

 فریبیدلی که ظاهري هایبازيبیشتر بر نکات طالیی روان شناسان جهت برخورد منطقی و روشمند با  تأکیدبپردازم البته با 

  دارند و در باطن بسیار جدي هستند.

و  ايرایانه هايبازيبه حدي به  با جناقمنشه، پسر  باور تونشاید 

کنترل و تحمل شده  غیرقابلموبایل وابسته شده بود که دیگه  هايبازي

پیدا  بادانشکالفه کرده بود تا اینکه  شو مادرو این قضیه حسابی پدر و 

و موبایلی و با  ايرایانه هابازيکردن در خصوص فواید و مضرات 

 هاآنی که در گام چهارم به هایبرنامهبا  صدالبتههمکارانم و  هايمشاوره

خواهیم پرداخت توانستند با این موضوع اعصاب خورد کن به نحوه احسن 

 هش می رسه و هم والدینش با کنترل و مدیریت درست دیگدندر حال حاضر هم فرزندشون به بازي کر کهطوريبهکنار بیایند 

 متأسفانهدر اختیار شماست تا شما هم بتونید این موضوع رو که  هايبرنامهو  هامشاوره!. حاال این کنندمین خاطريآزردهابراز 

 رو کنترل کنید، کافیه ما رو همراهی کنید. شده گیرهمه

اي با تنوع بسیار زیادي که دارند بخش هاي رایانهيباز

از وقت و انرژي کودکان و نوجوانان را به خود  توجهیقابل

اند، این مهم موجب شده تا توجه به فواید و اختصاص داده

در کانون توجه متخصصین علوم روانشناسی و  هاآنمضرات 

 رادارندنایی اي این تواهاي رایانهبازيعلوم رفتاري قرار گیرد. 

که بتوانند به رشد و توسعه فکري کودکان و نوجوانان کمک 

خشونت،  ترویجبراي  نند و یا بالعکس عاملی باشند ک

.شناخت فواید و مضرات هاآنتحرکی و کم بندوباريبی

به والدین براي  تواندمیاي براي کودکان هاي رایانهبازي

اي کمک کند. در ادامه به هاي رایانهانتخاب درست بازي

 :خواهیم کرداشاره آن  فواید و مضرات 
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  :اطالعی نداشتید هاآناز  مطمئناً کهآن کنندگانبازيو  ايرایانه هايبازياز  انگیزشگفت آمارهاي
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  میلیون نسخه بازي در کشور موجود است. 50

 .کنندمیاقدام به بازي  ساالنبزرگاز کودکان بدون مشورت با  80%
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  به روایت تصویر ايرایانه هايبازي
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  آموزشی مرتبط با گام سوم هايفیلم

  در ایران ايرایانه هايبازيگزارشی در خصوص وضعیت ، مزایا و معایب 

  کنترلی ابزارجعبهچهارم :  گام

ي که ابزارجعبهکنترلی والدین برویم.  ابزارجعبه به سراغرسید، دیگر وقت آن رسیده  پایانبه انتظارات 

والدین را در تربیت صحیح و اصولی فرزندان یاري  تواندمیو  باشدمینیاز روز  یادگیري استفاده از آن

  نماید.

با ابزاري آشنا نمایم که  شمارامن در این گام قصد دارم و  باشدمینقطه عطف این مجموعه همین گام 

  خواهید شد! زدهشگفت هاآناز نتایج 

کاسه چه کنم چه  ایدآمادهنبض زندگی تون رو به دست بگیرید؟ ایدآمادهبشید؟  زدهشگفتکه  ایدآماده

  کنم رو بشکنید؟

بهتر است  ایدندادهرا روشمند انجام  هاآني هادستورالعملو  ایدننمودهقبلی را به ترتیب و اصولی مطالعه  هايگام کهدرصورتی

را  ي آنهادستورالعملرعایت شود و  آن هايگامکه ترتیب  دهدمی. زیرا این سیستم در صورتی جواب ننماییداین گام را آغاز 

  نخواهد بود. موردنظرنتیجه  برگرفتنانجام داده باشید. در غیر این صورت تضمینی 

از  سوءاستفادههرگونه جنبه آموزشی و کنترلی دارد و  صرفاً ابزارهااین  آموزشهدف من از معرفی و 

  .باشدمیمتوجه این مجموعه ن هاآن

اوقات  پر کردننظیر تلفن همراه، تبلت، کامپیوتر و اینترنت و نقش مؤثر این ابزار در  جمعیارتباط وسایلبا توجه به نفوذ 

و  هابازيان، موضوع حضور کودکان در این فضا و مواجهه با انواع شخصیت کودکان و نوجوان گیريشکلفراغت و تربیت و 

 .ي والدین و مسئوالن استهادغدغهدر فضاي مجازي یکی از  هاسرگرمی

داراي مزایا و  سویککه از  ماندمی دو لبهوزارت ارتباطات با اعالم اینکه فضاي مجازي و حضور در آن، مانند یک چاقوي 

، گیردمیمحتوایی که در اختیار کودك قرار  تأمینمنافعی است و از سوي دیگر اگر بر نحوه استفاده از آن نظارت و بر 

را براي کودك و نوجوان در پی خواهد داشت، اسناد پشتیبان  ناپذیريجبران هايآسیبو کنترل صورت نگیرد  ریزيبرنامه

 .توسعه خدمات فضاي مجازي کودك و نوجوان را منتشر کرد سند حمایتی و برنامه اقدام
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 فضاي 	، کنترل و نظارت بر استفاده و حضور فرزندان درریزيبرنامهجلوگیري از مخاطرات فضاي مجازي،  هايراهیکی از 

د اسنا در دلیل همین به است؛ والدین توسط مجازي

پشتیبانی که از سوي وزارت ارتباطات براي توسعه 

، شدهتدوینخدمات فضاي مجازي کودك و نوجوان 

  .خوردمیسند ابزارهاي کنترل والدین نیز به چشم 

از  هاآنوالدین و افزایش سطح آگاهی  آموزشبا  چراکه

مخاطرات حضور جاهالنه و غافالنه فرزندان در این 

در استفاده از  هاآن فضا و نیز با افزایش مهارت

دسترسی  توانمی، محدودکنندهو  کنندهکنترلابزارهاي 

 .کودکان و نوجوان به فضاي مجازي را مدیریت کرد

دستگاه رایانه را در محلی قرار دهند که در معرض دید والدین باشد و از تنها گذاشتن کودك در  مثالً عالوه بر نکات ابتدایی (

) که والدین باید آن را رعایت کنند، استفاده از برخی اشاره کردیم هاآنکه در گام اول به  اري شودخودد االمکانحتیاین فضا 

که والدین هم بر فعالیت فرزندانشان فضاي مجازي  کندمیابزارهاي کنترلی در این فضا نیز ضروري است. این ابزارها کمک 

 .را دریافت کرده و دسترسی فرزندانشان را کنترل و مدیریت کنند هاآن هايفعالیتنظارت داشته باشند و هم گزارش 

و برنامه  عاملسیستم( افزارنرم، مودم) و یا کارتسیم( افزارسختسطح  2در  هاآن هايقابلیتابزارهاي کنترل والدین و 

 فضاي در فرزندانشان حضور بر بتوانند که دهدمی 	که این امکان را در اختیار والدین قرار شدهعرضهو  سازيپیادهکاربردي) 

 .کنند ریزيبرنامهارت و نظ مدیریت، مجازي

اعمال محدودیت زمانی و دسترسی،  بر اساسکاربردي  هايکنترلسن فرزند ،  بر اساساین کنترل شامل پاالیش محتوا 

ت و مشاهده موقعیت مکانی و نوع فعالیت و زمان ، محتوا و سن فرزند و نیز نظار بر اساسمدیریت استفاده از اینترنت یا رایانه 

  .فرزند است هايدسترسی

 تأکیدهاي تخصصی کودك و نوجوان در عرصه فضاي مجازي بوموزیر ارتباطات و فناوري اطالعات بر لزوم حمایت از زیست

فضاي مجازي پاك و سالم کودك  تأمینهاي کشور در ماندگیمانند سایر کشورها براي جبران عقب ایران همکرد و گفت: 

  .هاي اجرایی داردنیاز به حمایت دولت و دستگاه

هاي والدین پیرامون فضاي مجازي اشاره کرد و افزود: بسیاري از پدر به دغدغه یکآنعنوبه، محمدجواد آذري جهرمی

نند، هستند و متولیان این حوزه کبرداري میها نگران اطالعات و محتوایی که فرزندشان از فضاي مجازي بهرهخانواده

  .کنند تأمینرا  موردنظرتوانند بر اساس این نگرانی، محتواي می

هاي متولی فضاي مجازي وي حضور کودکان در فضاي مجازي را مستلزم قواعد و قوانینی دانست که با حضور مجموعه

هاي ایجابی هم سلبی باشد و برنامه صرفاًزه نباید پذیر است و گفت: اقدامات این حوکودك و نوجوان و نظارت والدین امکان
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هاي متناسب با نیاز و خواست کودك و هاي فضاي مجازي پاك کودك و نوجوان امروز با ارائه برنامکدر پیشبرد طرح

  .نوجوان ممکن است

 یکآنعنوبه» درسا«آذري جهرمی همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این زمینه، خاطرنشان کرد: امروز نام 

  .است شدهشناختهاکوسیستم کودك براي همگان 

 مسئلهدهنده این سازي کودك نشانو ارائه دستاوردهاي میلیونی در عرصه برنامه دستازاینبه گفته وزیر ارتباطات، اقداماتی 

  .است قرارگرفتهو در دسترس کودکان  تولیدشدهاست که محتواي مناسب 

ل کنتر افزارهاينرم عنوانبهاپلیکیشن فارسی را  7سند صیانت از کودکان، وزارت ارتباطات نام  نویسپیشو در قالب  روازاین

 خواهم پرداخت: هاآننموده که در ادامه به معرفی و کاربرد کودکان از سوي والدین اعالم 

  اندروید هايعاملسیستمکنترل والدین توسعه راهکارهاي هوشمند امین (انارستان) براي  افزارنرم .1

موجود در تبلت دسترسی داشته  هايبرنامهها و افزارسختبه انواع  دهدمیروي دستگاه تبلت به والدین اجازه  افزارنرماین 

 .شودمیکودکان براي والدین ارسال  هايفعالیتگزارشی از  هرروزباشند. 

 .کندمیفضاي مجازي فعالیت  سازيسالمبراي کودکان و نوجوانان و  سازيفرهنگانارستان در راستاي 

  دنیاي درسا در قالب دو اپلیکیشن مجزا براي کودك و والدین افزارنرم .2

ها روي یک گوشی این اپلیکیشن هردويشامل دو اپلیکیشن مجزا براي کودك و والدین است که » دنیاي درسا«برنامه 

خواهند گوشی یا تبلت را در اختیار فرزند خود قرار دهند، نسخه شوند. والدین با نصب این برنامه، زمانی که مینصب می

 .با کمترین خطر و ریسک را در اختیار دارد شدهمدیریتیک گوشی  پسازآنکنند و کودك کودك را اجرا می

وانند توسط این برنامه، مدت و روش استفاده فرزندشان از فضاي مجازي را تحت کنترل داشته باشند تهمچنین پدر و مادر می

 .هاي مجاز را برایشان تعریف کنندو پیامک هاتماسو حتی فهرست 

ب و یا نگران دسترسی فرزندشان به محتواي نامناس رادارند گوشی همراهرویه فرزندشان از والدینی که دغدغه استفاده بی

 .با خیال راحت گوشی یا تبلت را در اختیار فرزندانشان قرار دهند پسازاینرا نصب کنند و » دنیاي درسا«توانند هستند می

  گوشی یابی و کنترل کودك افزارنرم عنوانبهکنترل والدین سانیار  افزارنرم .3

آسانی بر روي استفاده کودکان خود از تلفن همراه و یا تبلت مدیریت تا به دهدمیافزار سانیار این امکان را به والدین نرم

راحتی قادر خواهند بود بر روي کارهاي فرزند خود مدیریت داشته باشند. براي این کار تنها کافی پس بهداشته باشند. ازاین

نام گردد، سپس تبلت یا گوشی را به کودك ار ثبتافزو در نرم کردهنصبافزار سانیار را بر روي گوشی فرزند دلبندتان است نرم
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ها کارهایی کرده و وارد کدام اپلیکیشنخود بدهید. پس از گذشت چند ساعت متوجه خواهید شد که کودك شما با گوشی چه

براي  هاي زمانیودیتبه اعمال محد توانمییک استفاده کرده است. از قابلیت اصلی این اپلیکیشن شده و درواقع از کدام

، رابط کاربري شیک و نظارت بر کار کودك اشاره داشت. براي دسترسی به اطالعات کودکتان دیگر نیازي به هااپلیکیشن

 .یابیدتمامی اطالعات دستگاه سانیار بهبا مراجعه کنترل پنل وب توانیدمیگیري تبلت یا تلفن همراه فرزند خود ندارید و پس

  sfp خانواده در دنیاي مجازي با نامسامانه مراقبت از  .4

SFP  است که با نصب آن روي تلفن همراه فرزندانتان به شما این امکان را  آساني موبایل با نصب بسیار افزارنرمیک بسته

 تا از راه دور  دهدمی

 و مکاتبات با دوستان و مخاطبین هاپیامکو  هاتماس 

  اجتماعی همچون تلگرام ، واتس اپ  هايشبکهارتباطات 

  پیموده شده روزانه مسیرهايو  ايلحظهموقعیت مکانی 

 هاآناستفاده از  زمانمدتو  مورداستفاده هايبازيو  هابرنامه 

روحی روانی رهایی یابید و با استفاده از قابلیت کنترل از راه دور  هايآشفتگیي فکري و یا هادغدغهتحت نظر بگیرید و از 

  .آوریدعملاحتمالی پیشگیري به  هايآسیبباشید تا از  هاآنگوشی تلفن همراه مراقب 

  برنامه کنترل فرزند شقایق .5

 درگوشیندانسته و کودکانه وي  کاريدستاست که گوشی خود را به فرزندتان دهید و از  آمدهپیشآیا تاکنون براي شما هم 

 ؟ایدبرخوردهتوسط فرزندتان به مشکل  مخاطبینتانتان و یا تماس با هایفیلمنگران باشید؟آیا تاکنون از حذف عکس و  خود

ه که روز و ساعاتی ک دهدمی.این برنامه به شما این امکان را ایمآمدهبراي کنترل گوشی شما  نظیربی ايبرنامهاین بار ما با 

 و مخاطبین مورد هابازيو برنامه و  هافیلماست تا فرزندتان با گوشی کار کند را مشخص کنید و همچنین عکس و  مدنظرتان

 دیگر گوشی دسترسی هايقسمتدسترسی داشته باشد.حاال دیگر فرزندتان به  هاآنرا برایش انتخاب کنید تا فقط به  تأییدتان

 .با خیال آسوده گوشی را به فرزندتان بدهید توانیدمیو  ندارد

  کنترل تماس و پیامک فرزند شارکو افزارنرم .6

  :کنترل ارتباط (تماس و پیامک)

را  هاآنتوانید بیشتر مراقب عزیزان خود باشید و دیگر نگران ارتباط فرزندان و عزیزان خود نباشید. با استفاده از این برنامه می

  .کنترل کنید

  !نامحسوس پیش خواهد رفت چیزهمهفقط کافی است برنامه را بر روي گوشی وي نصب و فعال کنید، 
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  :امکانات ویژه برنامه

  ها را ببینید، مکالمات را بشنوید و پیامکموردنظرنصب و اجرا بر روي موبایل  باریکفقط با  ✔

  امکان ضبط و ذخیره مکالمات ورودي و خروجی ✔

  شدهگرفتههاي دریافتی و تلفن کلیه شمارهامکان مشاهده  ✔

  هاي ارسالی و دریافتی (فارسی و انگلیسی)امکان مشاهده متن کامل پیامک ✔

  پیامک کنندگانارسالامکان مشاهده شماره موبایل  ✔

  "رمز عبور" واردکردنباز کردن مجدد برنامه فقط با  ✔

  کد گیريشمارهباز کردن سریع برنامه توسط  ✔

  !نیاز به اینترنت بدون ✔

 !بدون نیاز به هیچ هزینه اضافی ✔

  صدف پاساد سیستم پاالیش خانگی افزارنرم .7

 استقبال با است هوشمند تصویر پردازش سیستم داراي که بومی		Parental Control	اولین و تنها عنوانبهاین محصول 

از سوي متقاضیان دانلود گردید تا از کودکان و نوجوانان  سالیک هزار نسخه از آن ظرف  250 بربالغوالدین مواجه و  نظیرکم

 		به موارد ذیل اشاره نمود: توانمیدر قبال تصاویر مستهجن محافظت نماید. از امتیازات این محصول 

 ًبومی و مبتنی بر دانش متخصصان داخل کامال.  

  رهوش مصنوعی براي فیلترینگ محتوا و پردازش تصوی هايتکنیکاستفاده از 

  هوش مصنوعی براي فیلترینگ محتوا و درك متن هايتکنیکاستفاده از 

 اوقات استفاده از اینترنت ریزيبرنامهو  بنديزمان 

  افزار در سمتتنظیم و نصب نرم گونههیچعدم نیاز به Clientها 

  کنندگانمصرفمشترك با (Windows ) 

 ثبت در شوراي عالی انفورماتیک کشور. 

  والدین نظیربیاستقبال 
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غیراخالقی و  هايسایتوبمسدودسازي دسترسی کودکان به  باهدفحال ابزارهاي کنترل والدین رایج در دنیا که  در همین

 :به شرح زیر است شدهعرضه هابر آنکنترل و نظارت والدین 

Family cyber Alert 

Qustodio 

Webwatcher 

Net nanny 

MC Afee safe eyes 

Pc Pandora 

Spy agent 

E balster 

Spector pro 

Salfeld child control 

Scrrn time parental 

Home guard activity monitor 

Hidetools parental control 

Internet lock 

Verity 

I am big brother  

Witigo parental filter 

Xooloo 

Pumpic 

Xnspy 

Phone sheriff 

ESET  
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Norton family premier 

Kaspersky safe kids 

Content washer 

Safe kiddo  

Mobicip 

mobile fence   

  پرکاربرد هايبرنامهمعرفی مختصر 

- Screen Time Parental Control 3.6.19   کنترل فرزندان از راه دور افزارنرمدانلود  

 Screen Time Parental Control v3.6.19  یک برنامه کنترل والدین است که امکان نظارت و مدیریت

از راه دور توسط  صورتبه شمارازمان صفحه کودکان 

این  عدرواق. کندمیگوشی موبایل یا تبلت شما فراهم 

تا در  دهدمیاست که به پدران و مادران اجازه  ايبرنامه

ی که فرزندانشان صرف موبایل یا تبلت شان زمانمدت

 .مدیریت نمایند کنندمی

 Screen Time کلیدي برنامه هايویژگی

 :اندروید

  تکرار روزانه با محدودیت زمانی

 .کنندمیرا صرف گوشی یا تبلت خود  ازحديبیشوقت  ی کهکودکانجهت کنترل 

  کنترل خواب

 .دهدمیمطالعه اجازه  هايبرنامهدر هنگام خواب، اما به  هابازيمسدود کردن 

  کنترل ساعت خواب

 در زمان خواب هابرنامهمسدود کردن تمام 

  کنترل زمان مدرسه
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 .دهدمی اجازه مدرسه ساعات در آموزشی هايبرنامه 	، اما بههابازياجتماعی و  هايبرنامهمسدود کردن 

  مسدود کردن دستگاه بچه از راه دور

. رسدمی به پایانفرزند شما  هايدستگاهوقت ناهار است؟ یک دکمه بر روي گوشی خود را فشار دهید، و وقت استفاده از 

 !بیشتر خواهش نکنید، رشوه ندهید یا عصبانی نشوید

  براي تکمیل وظایف و کارها جایزه بازمانخود  هايبچهپاداش دادن به 

پاداش بدهید. وظایف و  هاآنپاداش از دستگاه خود به  بازمان راحتیبه توانیدمی اندکردهاگر کودکان شما اتاق خود را مرتب 

مسئوالنه مدیریت  صورتبهخود را  زمان کودکانتان چگونه اینکه از شما –کارهاي مختلفی که دوست دارید را اضافه کنید 

 !خواهید شد زدهشگفت کنندمی

  ايلحظهنظارت 

ی استفاده هایبرنامهبازدید کرده است؟ از چه  هاسایتبر روي دستگاه خود انجام داده است؟ او از کدام  کاريچهکودك شما 

 .؟ کارهاي او را از دستگاه خود پیگیري کنیدکندمیکرد؟ او وقت خود را بیشتر صرف کدام برنامه 

  برنامه مسدودکننده

 .اندکردهنصبشما یک برنامه جدید  هايبچهکه  هرزمانی. دریافت هشدار در هابرنامهمسدود کردن کامل برخی از 

  عدم امکان حذف توسط کودکان

 .براي حذف نیاز به رمز عبور شما است

  کارکنیدشروع به 

 .این برنامه دنبال کنید سایتوبر روي خانواده خود را ب هايدستگاهبر روي  Screen Time اندازيراهدستورالعمل 

http://www.screentimelabs.com  

 تصاویر
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-  NQ Family Guardian  موبایل محافظت از خانواده افزارنرم 

توانند فرزندان می NQ Family Guardian افزارتوسط نرم

هاي مختلف اعم از مدرسه، کالس، موقعیت ورودشان را در مکان

باشگاه ورزشی و... به اطالع پدر و مادرشان برسانند و اگر هم 

والدینشان را  Panic يرا تهدید بکند توسط دکمه هاآنخطري 

عالوه بر اعالم  NQ Family Guardian .دمطلع کنن

ها، هاي الکترونیکی اعم از دانلودموقعیت مکانی، گزارش فعالیت

   .رساندها را نیز به اطالع پدر و مادر میها و پیغامایمیل

  تصاویر

  

 

- Salfeld Child Control 13.5 کنترل کامپیوتر و اینترنت براي کودکان افزارنرم  

کنترل والدین بر روش  مناسبی براي کارهايراه Salfeld Child Control افزارنرم

 هايمحدودیت توانیدمی افزارنرم. توسط این دهدمی کامپیوتر ارائهاستفاده کودکان از 

 .خود را ایجاد کنید تا با خیال راحت اجازه استفاده کودکان از کامپیوتر را بدهید موردنظر

، و ... را محدود کند. هابازيها، افزارنرم، هافایلسترسی به فولدرها، د تواندمی افزارنرماین 

 افزارنرماجازه کار با کامپیوتر را بدهد. همچنین توسط این  ي خاصیهاساعت یا فقط در

را فیلتر کنید. و یا فقط  هاسایترا محدود کنید یا بعضی از  دسترسی به اینترنت توانیدمی

 .اجاره دسترسی به چند سایت خاص را بدهید
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 :از اندعبارت Salfeld Child Control افزارنرم هايقابلیت ترینمهم 

ی که هایبازيیا  افزارهانرممحدود کردن  -

 رادارند هاآنکودکان اجازه استفاده از 

و  هافایلجلوگیري از دسترسی کودك به  -

 خاص هايپوشه

(داراي  غیرمجاز هايسایتایجاد فیلترینگ براي  -

 )لیست سیاه از هزاران سایت غیراخالقی

محدودي که کودك اجازه  هايسایتتنظیم  -

 را دارد هاآناستفاده از 

 ایجاد گزارش از میزان و نحوه استفاده کودك از کامپیوتر و کارهایی که انجام داده است -

 روزانه براي ساعات استفاده از کامپیوتر ایجاد محدودیت -

 تنظیم زمان قطع شدن اینترنت و خاموش شدن کامپیوتر -

  )سایت بازي آنالین مثالًتنظیم زمان مجاز استفاده از یک سایت خاص ( -

  )ی که کودك انجام داده است (به والدینهایفعالیتنمایش تمام  -

 امکان ارسال گزارشات به ایمیل والدین -

 خاص آموزشبدون نیاز به  آسانحیط کاربري م -

 )امکان استفاده در کامپیوترهاي چندکاربره و عمومی (مثل مدارس و ادارات -

  )شب 8تا  6فقط در ساعت  Angry Bird بازي مثالًیا بازي ( افزارنرمتنظیم بازه زمانی مجاز براي استفاده از یک  -

 جلوگیري از دسترسی به تنظیمات ویندوز -

  از راه دور افزارنرمامکان کنترل  -

  ایجاد محدودیت در حجم دانلود -
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 XP, 7, 8 در ویندوزهاي اجراقابل -

-  

  کید الگر

تا با نصب برنامه، مدیریت رایانه، موبایل، نوت بوك و... را در اختیار گرفت و  دهدمیاین محصول این امکان را به افراد 

چقدر با  فرزندفهمید  توانمی افزارنرمگزارشات آنالین همراه را با جزئیات در مورد ردیابی زمانی ایجاد داد. با استفاده از این 

زمانی و محیط  ردیابیدر تلفن همراه،  مورداستفادهمخاطبین  ، بیشترینشدهاستفادههاي کنند، لیست برنامهتر کار میکامپیو

   .تر از راه دور و... را کنترل نمودکاري، مانیتورینگ آنالین، نظارت موبایل و کامپیو

-  

  آي نت

از تمامی  توانمی افزارنرماست. با استفاده از این ا باشد که امکانات کنترل فرزندان از راه دور را دارمی I net دیگر افزارنرم

هاي فرزندان در هنگام استفاده از رایانه و اینترنت مطلع شد. و حتی میزان دسترسی را براي فرزندان مشخص کرد و فعالیت

  .و دانلود افزارنرمها را محدود نمود. آشنایی با عملکرد این دسترسی

 پاساد -

سترسی فرزندان به اینترنت توسط والدین این محصول؛ در فراهم آوردن امکان کنترل د کارگیريبهضرورت 

نسبت به اوقات مجاز و غیرمجاز براي دسترسی به اینترنت فرزندان  توانیدمی راحتیبه. با این محصول هاستآن

غیراخالقی امکانات  هايسایتها و دسترسی به نمایید. همچنین این محصول از حیث نوع سایت ریزيبرنامهخود 

  .گذاردرا در اختیار شما می الوصولیسهلکنترلی متنوع و 

-  

  (Kids Place) جایگاه کودکان

کودکان بگذارید. براي ورود  ارخود را براي مدتی در اختی دستگاهاین اپلیکیشن بیشتر زمانی به کار خواهد آمد که قصد دارید 

اید را وارد کنید. با استفاده از این رقمی را که از پیش تعیین کرده 4به این برنامه و همچنین هنگام خارج شدن از آن باید رمز 

اي هتماس توانیدمیکنید، همچنین  غیرفعالهاي جدید را تماس، ارسال پیام، یا نصب و پاك کردن برنامه توانیدمیبرنامه 

  سیم را نیز قطع کنید. هاي بیکنید و اینترنت و سیگنال غیرفعالاین برنامه در حال اجراست،  کههنگامیدریافتی را 

   (AppLock)قفل کننده اپلیکیشن -

میلیون کاربر نیز دارد.  30زبان مختلف،  24هاي این دسته است و در کنار پشتیبانی از ترین برنامهاین برنامه یکی از محبوب

هاي ها و فیلمها مختلف، و همچنین کنترل بر روي عکسپیام کوتاه، دفتر تلفن، برنامه کردنقفل توانمیاز امکانات آن 

خود را نیز قفل کرده و نگرانی از  دستگاهقسمت تنظیمات  توانیدمی. با استفاده از این برنامه هاآنداخل گالري و پنهان کردن 

   .نداشته باشید هاآنبابت تغییر 
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- Net Nanny  اندروید و)iOS(  

 هايسایتاین برنامه با یک مرورگر و محدودیت در دسترسی به 

ها هم دارد. مدیر برنامه یکآنآید و نسخه اندروید نامناسب می

 تواندمیگروه فیلترینگ است که  18مرورگر این برنامه داراي 

بسته به گروه تنظیم شود، اما  Allowو  Block ،Warnروي 

ها در نسخه شود. مدیر برنامهفیلتر عرضه می 3آن با  iOSنسخه 

را  شدهنصبهاي که برنامه دهدمیاندروید به والدین امکان 

در زمان نصب یک برنامه جدید نوتیفیکیشن دریافت کنند  ببینند،

  را ندهند. تائیدو حتی اجازه اجراي برنامه بدون 

  

- My Mobile Watchdog  اندروید و)

iOS(  

خوب مثل، کنترل تاریخچه  هايکنترلاین برنامه یک سري 

به دستگاه، مسدود کردن  شدهفرستاده هايپیام، کنترل هاتماس

صفحات وب و ایجاد محدودیت زمانی، بالك کردن و اجازه 

دسترسی به برنامه از راه دور و پیدا کردن کودك از طریق 

  .دهدمیرا در اختیار والدین قرار  اسپیجی

  

  

- MamaBear  اندروید و)iOS(   

 هاآنکنترل والدین است که به  جانبههمهمامابر، یک برنامه 

در  هاآنو زمانی که  بیابندمکان فرزند خود را  دهدمیامکان 

حال رانندگی با سرعتی بیشتر از حد مجاز هستند متوجه شوند. 

نشان و زمان ورود و  شمارااین برنامه مکان دقیق فرزند 

. دهدمیچون مدرسه را به شما اطالع  هاییمکانخروجش از 

ضافه کردن یک ناظر رسانه اجتماعی این برنامه زمان ا
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  فرستد.کانتکت، استفاده از کلمات ناشایست، آپلود یک عکس و تگ کردن نوتیفیکیشن می

- MM Guardian (اندروید)  

توانند از طریق آن برنامه کنترل والدین است که پدر و مادر می یکاین

 هاآنهاي پیامکی براي ، محدودیتبیابندمحل تلفن کودکان را 

بگذارند، با فرستادن یک پیام، تلفن را قفل کنند یا از راه دور تلفن را 

هاي پیشرفته دیگري هم وجود به پخش آژیر مجبور کنند. ویژگی

دستگاه در زمان مدرسه، مسدود کردن تماس،  کردنقفل مثالًدارند. 

که اجازه تماس و ارسال پیام زمان  خطربیها، رانندگی نظارت بر پیام

 دهد. این برنامه هیچ فیلتر اینترنتی ندارد.گی را نمیرانند

  

  

- Canary  (اندروید		و iOS(   

 تقریباً ، خطربیدر زمینه رانندگی  همآناطمینان کردن به یک نوجوان 

محال است. قناري نام یک برنامه است که به والدین اگر فرزندانشان 

برانند خبر  غیرمجازهنگام رانندگی از تلفن استفاده کنند یا با سرعت 

از طریق این برنامه فرزندان خود را از ورود  توانیدمی. شما حتی دهدمی

ساعت خاموشی تعیین کنید.  هاآنو براي  بازداریدبه اماکن ممنوع 

  رسد.یا ایمیل به والدین می پیغاماطالعات مربوطه از طریق 

  

- Funamo (اندروید)  

 هاآناین برنامه محدودیتی جامع براي فرزندان در دستگاه اندرویدي 

 هايسایتامن دارد و  مرورگریک  Funamoکند. ایجاد می

کند. در ضمن یک موتور جستجوي امن والدین را فیلتر می موردنظر

گذارد و ، نتایج فیلتر شده را به نمایش میSafeSearchبه نام 

نیز وجود دارد. این برنامه  وسفیدسیاهآپشنی براي ایجاد لیست 

از  توانیدمیرا دارد و  هاپیامکو  هاتماسقابلیت محدود کردن 
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  طریق آن دسترسی به بازار را مسدود و محدودیت زمانی براي کودکان خود ایجاد کنید.

- Norton Family (اندروید)  

هاي اینترنتی این برنامه به مامان و باباها امکان کنترل فعالیت

. برنامه استفاده از اینترنت را تحت نظارت دارد دهدمیکودکانشان را 

زنند نشان را که کودکان به آن سر می هاییسایتو به والدین 

نامناسب را  هايسایتخودکار دسترسی به  صورتبه. بعالوه دهدمی

هاي کنترل نسخه کامل این برنامه داراي ویژگی کند.مسدود می

ها و گزارش ماهانه یا هفتگی از پیامک، مدیریت محدودیت

  هاي اینترنتی کودکان است.فعالیت

- )ParentKit (iOS  

ریزي و این برنامه براي والدین نگران، دسترسی به ابزار برنامه

برنامه  کند. اینکنترل از راه دور تلفن فرزندشان را فراهم می

کند و می ریزيبرنامهها را دسترسی به سافاري و دیگر برنامه

هاي دیگري چون ممانعت از نصب یک برنامه جدید، خرید ویژگی

برنامه، دسترسی به مراکز بازي و محدود کردن محتوایی مثل 

زمان  توانیدمی. شما دهدمیموزیک و ویدئو بر اساس سن را ارائه 

ها دسترسی به سافاري را آزاد کنید و زمان درس خواندن بچه

  ها را ببندید.خواب تمام برنامه

Kids Place (اندروید)  

ها است که دوست دارید دستگاه خود را به بعضی وقت

اجازه دسترسی به  هاآنکودکان خود قرض دهید، بدون آنکه 

د.این برنامه یک ها، اطالعات و تنظیمات را داشته باشنبرنامه

در  شماراهاي انتخابی النچر بوده که فضایی پر از برنامه

دهد، . اجازه نصب برنامه جدید نمیدهدمیاختیار کودکان قرار 

کند، محدودیت زمانی ایجاد ها را مسدود میخرید از فروشگاه

مختلف براي  هايپروفایلکند و به والدین امکان ایجاد می

. خروج از برنامه و تغییر در دهدمیهر یک از کودکان را 

  تنظیمات هم با پین کدي مسدود است.
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 والدین دیجیتالی

 آقاي حسین باقري

 از یک شهرستان کوچک تا الگو شدن

اما این ایشان تو یک شهرستان کوچیک زندگی می کنند و تحصیالت دانشگاهی هم ندارند. 

نگران آینده فرزندانش نباشه و دغدغه اي بایت تهدید هاي دلیل نمیشه که 

اینترنت و فضاي مجازي و استفاده بیش از اندازه فرزندانش از بازي هاي رایانه 

 اي نداشته باشه.

از این رو از روش هاي سنتی و نا مناسب از قبیل چک کردن ناشیانه گوشی و کامپیوتر استفاده می 

 نبود بلکه باعث ایجاد تنش بین خود و فرزندانش می شد. کردند که نه تنها نتیجه بخش

تا اینکه والدین دیجیتالی توسط یکی از آشناها به ایشون معرفی میشه و بعد از مطالعه و استفاده از 

نه تنها آرامش و اطمینان مجموعه والدین دیجیتالی و مشاوره هاي رایگان این مجموعه، 

دونند بلکه تو فامیل خود تبدیل به یک الگو خاطر رو به خانواده خودش بر می گر

 در زمینه مراقبت و نحوه برخورد با فرزندانشون میشند.

فراموش نکنید حتما نسخه الکترونیکی والدین دیجیتالی رو به دوستان و 

سال دارند ارسال یا هدیه کنید تا  20تا  5آشنایانتان که فرزندانی در رنج سنی 

تفاده کنند و کنترل زندگی و فرزندانشان رو به دست اونها هم از این مجموعه اس

 بگیرند.
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  :پردازیممی هايبرنامهاز این  چند تا آموزشمهم و کاربردي به  هايبرنامهبعد از معرفی برخی 

Funamo  

MM Guardian  

Salfeld Child Control  

SFP  

  آموزشی مرتبط با گام چهارم هايفیلم

 و کاربردي مهم هابرنامهو معرفی  آموزش  

 فرزندانتان گوشی دقیق مکان ،وهاتماس،هاپیام تمامی ردیابی آموزش  
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  )windows(داشتنیدوستپنجره  گريکوزه هايفوتپنجم :  گام

 هايوفنفوت شنا شدید، قصد داریم در این گامکنترلی والدین آ ابزارجعبهدر گام چهارم با  بعدازاینکه

  خاصی بپردازیم. افزارنرم استفاده از ویندوز جهت کنترل و نظارت بر فرزندان خود بدون عاملسیستم

که من قصد دارم در این  باشدمیعدم دسترسی در زمان مقرر  ازجملهی هایمحدودیتداراي  افزارهانرمو  هابرنامهاستفاده از 

  متحیر کنم. شماراویندوز  امکانات خودابزار و  سر گذاشته و با استفاده از پشتهمگام این محدودیت را 

  فرزندان خود را کنترل کنید: افزارنرمبدون 

 7در ویندوز (Parental Control) ابزارهاي کنترل والدین آموزش

ایم. کردهضرورت کنترل والدین بر روي رفتار و محیطی که فرزندانشان با آن در تعامل هستند مطالبی را بیان تر راجع بهپیش

دانیم که با پیچیدگی و گستردگی مسائل عصر جدید، استفاده از ابزارهاي تکنولوژي براي کنترل و یقین میهمچنین قطع به

  .مراقبت از فرزندان ضروري هست

ین کند و همچنزمانی که فرزند شما پاي کامپیوتر صرف میابزار کنترل والدین یکی از ابزارهاي ارزشمند براي کنترل مدت

اتفاق شما عزیزان در منزل داراي رایانه شخصی آید. قطعاً اکثر قریب بهحساب میکند بههایی که استفاده میکنترل برنامه

هاي جدید اکنون باوجود نسخهکه هم 7عامل محبوب شرکت مایکروسافت یعنی ویندوز هستید. خوشبختانه بر روي سیستم

 کنترل ابزارهاي از استفاده نحوه شما به تا داریم قصد آموزش این در. دارد قرار 		ادههاي مورداستفعاملدر صدر آمار سیستم

 .دهیم آموزش را 7 ویندوز در والدین

  (Parental Control)کنترل والدین

را تایپ   parental controlsبر روي منوي استارت کلیک کنید و عبارت  Parental Controls براي دسترسی به

 .را بر روي کیبورد فشار دهید Enter کرده و کلید

  

 .را بازکنید Parental Controls به کنترل پنل رفته و توانیدمیهمچنین براي دستیابی به این بخش 
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حساب  توانیدمیفرزندان خود را مشاهده خواهید کرد.  (Accounts)هاي کاربريکه این ابزار را باز کردید، حسابوقتی

 .کاربري فرزندي که قصد دارید آن را مدیریت کنید را انتخاب کنید

 

 7کنترل والدین در ویندوز 

شود اطمینان حاصل کنید. در غیر این محافظت می (Password) ي گذرواژهوسیلهکه حساب کاربري خودتان بهاز این

 .ها را دور بزندده و محدودیتصورت هرکسی قادر خواهد بود تا ابزار کنترل والدین را خاموش کر
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administrative password   7کنترل والدین در ویندوز 

اي ست نشده که بر روي اکانت خود گذرواژه دهدمیشوید به شما هشدار می Parental Controls که وارداگر هنگامی

 .شود تا رمز عبور خود را ست کنیداست بر روي آن پیام کلیک کرده و از شما خواسته می

 

 ensure-administrator-passwordکنترل والدین 

 توانیدمیوسیله را انتخاب کنید. بدین On,enforce current Settings يگزینه Parental Controls زیر عالمت

 .کنند را کنترل کنیدهایی که استفاده میو برنامه هابازيکنند، بر روي زمانی که فرزندانتان پاي کامپیوتر صرف می
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 parental control settings تنظیمات کنترل والدین 

 محدود کردن زمان استفاده از کامپیوتر

که چه زمانی فرزند شما به کامپیوترش دسترسی داشته باشد. کلیک کنید تا بتوانید مشخص کنید  Time Limits بر روي

خواهید فرزند شما زمان زیادي را پاي کامپیوتر صرف نکند، بهترین راه براي این کارا ین این امکان زمانی مهم است که می

 .ها قرار دهیداست که موس را گرفته و بر روي خانه

 

 تنظیم زمان استفاده از کامپیوتر
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 هاي کامپیوتر براي کودکانن بازيمحدود کرد

 راحتیبه. کنید کنترل را باشد داشته دسترسی هاآن به شما فرزند 		هایی کهکلیک کنید تا بتوانید انواع بازي Games بر روي

بر  هابازيبندي رتبه .کنید انتخاب نامشان و سنی رتبه اساس بر را هابازي برخی یا کنید بالك را هابازي همه توانیدمی

 .شودها انجام میو سرگرمی هابازياساس صفحه رتبه دهی به 

 

 تنظیم و محدودیت بازي براي کودکان

بندي متفاوت را انتخاب کنید، اگر در کشور شما سیستم رتبه دهی بهتري وجود هاي رتبههمچنین قادر خواهید بود تا سیستم

 .آن را انتخاب کنید یدتوانمیشما نیز هست،  بافرهنگدارد که متناسب 

 7در ویندوز  هابازي بنديرتبهتنظیم سیستم 

دهند مسدود کنید. خواهید دید که بسیاري گزینه هاي کامپیوتري را بسته به محتوایی که ارائه میبازي توانیدمیهمچنین 

 .پیش روي شما وجود خواهد داشت
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 7مسدود کردن بازي بر اساس محتوا در ویندوز 

 هاي مورداستفادهبرنامهکنترل 

 Allow and block specified هاي مشخصی را بر روي کامپیوتر خود مسدود کنید. بر رويخواهید برنامهاگر می

programs کلیک کرده و		کنید مسدود را هاآن تا بود خواهید قادر شدهنصب هايبرنامه لیست از . 

 7در ویندوز  مورداستفاده هايبرنامهکنترل 

 اضافه هايکنترل

ها ها و گزارش فعالیتسایتخواهید تا کنترل بیشتري اعم از فیلتر وبداراي فیلتر براي مرور وب نیست. اگر می 7ویندوز 

را نصب کنید. با استفاده از این ابزار قادر  Windows Live Family Safety افزارداشته باشید، نیاز است که نرم

که فرزند شما در حال مشاهده  هاییسایتهایی از مشخصی را مسدود کنید یا همچنین گزارش هايسایتخواهید بود تا 

 .دریافت کنید هاستآن

 

 7کنترل بیشتر بر روي ویندوز 

خواهید زمانی که در محل کار خود هستید، آورد، اگر میصورت آنالین، شرایط بسیار خوبی را به وجود میچیز بهکنترل همه

 .استفاده کنید windows live family safety از توانیدمیها را دریافت کنید همچنان گزارش
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 استفاده از ویندوز الیو براي بررسی آنالین

از آن استفاده  تواندمیبسیار روان و ساده است و هر شخصی با هر سطحی از دانش کامپیوتر  7ابزار کنترل والدین در ویندوز 

چیز کامل نیست و کند تا نحوه استفاده فرزندانتان را از کامپیوتر کنترل کنید. البته که هیچکند. این ابزار به شما کمک می

  .تر خواهد کرددهند. اما استفاده از این ابزارها کار را بسیار راحتتربیت فرزندان را ترجیح میهاي قدیمی اغلب والدین روش

 

  کارهاي کاربران در ویندوزتاریخچه  مشاهده

ن ذخیره خواهد شد و شما با مراجعه به آالگ در  صورتبهویندوز انجام هرگونه کاري  عاملسیستمدر  دانیدمیکه  طورهمان

مطلع شوید اما  دادهرخاز رویدادهایی که در سیستم شما  توانیدمیویندوز وجود دارد  event viewer که دراین الگها 

ویندوز هم جزئیات خیلی زیادي دارد و هم کمی مشکل است ضمن هر رویدادي حتی  event viewer خواندن الگ ها در

اما شاید شما فقط نیاز به این داشته باشید که فقط عملیاتی که کاربر در  شودمیجزئی در این قسمت الگ برداري  صورتبه

کاربر  شدهانجامکارهاي  History رویتسادهو  آسان هايراهسیستم انجام داده را مشاهده کنید در این مواقع یکی از 

است که یک پوشه با  Recentاستفاده از دستور 

 عاملستمسیهمین نام در پروفایل کاربر توسط خود 

هر کاربر  History است و ایجادشدهاز قبل 

خودشان  Recent هايپوشهجداگانه در  صورتبه

است. براي وارد شدن به این پوشه و  شدهذخیره

مراحل زیر را انجام  لطفاً کاربر  History مشاهده

 :دهید

را از  Windows key + R کلیدهاي ترکیبی

 .نمایش داده شود run کیبورد خود همزمان بفشارید تا پنجره

 

 history و ایدشده Recent وارد پوشه بینیدمیکه  طورهمان.کنید Enter در اینجا تایپ کرده و recent سپس عبارت

 توانیدمیاگر موارد و رکوردهاي موجود در این پوشه خیلی زیاد است  کنیدمیاي از کارهایی که کاربر انجام داده را مشاهده 

و  Sort کلیک کنید تا رکوردها بر اساس تاریخ Date modifiedستون  درروي مثالًکنید  سازيمرتبرا  هاآن

  .شوند سازيمرتب

 Delete را انتخاب و هاآن کافی استرکوردهاي موجود در این پوشه را حذف کرده و پوشه را خالی کنید  توانیدمیالبته شما 

در مکانی که  هافایلو اصل  شودمیاز این پوشه حذف  هافایلاین  history کنید و جاي هیچ نگرانی وجود ندارد چون فقط

  .، حذف نخواهند شدایدکردهذخیره  سیستمتاندر 
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  7در ویندوز  هافایل گی مخفی کردن و آشکار کردنچگون

مخفی شوند را در  خواهیدمییی که هافایلدر اولین مرحله شما باید 

شما در یک مسیر نیستند و  هايفایلیک پوشه قرار دهید. اگر 

مخفی کنید نیازي به ساخت پوشه و انجام  تکبهتکرا  هاآن خواهیدمی

  .مرحله قبل نیست

 تان کلیک راست کنید و گزینهموردنظر هايفایلبر روي فایل یا 

Properties را بزنید. حال در تب General گزینه Hidden  را

  :بیابید و آن را تیک بزنید

  

 
 

   

  

  

  

  

  

  

  

 

. حال باید اندشده رنگکمو  اندگرفتهرا  Hidden شما خاصیت مخفی یا هايفایلرا بزنید. اکنون  OK کافی است درنهایت

 .نشان ندهد شمارامخفی  هايفایلکاري کنید که ویندوز 

 و سپس Organize و از منوي باال گزینه بازکنیدرا  My Computerمخفی در ویندوز  هايفایلبراي عدم نمایش 

Folder and Search options  بر روي تب بازشدهرا کلیک کنید. در پنجره View رفته و مطابق تصویر زیر ، گزینه 

Don't Show Hidden Files  درنهایترا تیک زده و OK کنید: 
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 .نشان نخواهد داد شمارامخفی  هايفایلبدین ترتیب ویندوز دیگر 

 شدهمخفی هايپوشهو  هافایلپیدا کردن 

را نیز بدانید. براي  شدهمخفی هايفایلخود را مخفی کردید ، باید نحوه مشاهده  موردنظر هايپوشهو  هافایل بعدازاینکه

 OK را زده و Show Hidden Files مخفی را ببینید مراحل باال را طی کنید و این بار تیک گزینه هافایلاینکه بتوانید 

  .بینیدمیمخفی را  هايفایلکنید. اکنون 
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 چگونه دانلود کنیم 

و .... ) داراي  PDFدر دسترس در وب ( موسیقی ، فیلم ، تصویر ، فایل متنی ،  هايفایلدر نظر داشته باشید که همه 

براي  .شودمی) ساخته  دینامیکپویا (  صورتبهکه این آدرس در اکثر مواقع ثابت و در برخی موارد  باشندمیآدرسی مشخص 

روش براي دانلود یک فایل استفاده از  ترینابتداییاز ابزارهاي گوناگونی استفاده نمایید.  توانیدمیدر اینترنت  هافایلدانلود 

   . باشدمیکامپیوتر و یا وسیله همراه شما مانند تبلت یا موبایل  مرورگر

را انتخاب  Save target as و یا Save link as نموده و سپسبراي این کار در ویندوز روي لینک دانلود کلیک راست 

 موردنظر آدرسکه  شدمی. با این کار از شما خواسته نماییدکلیک  Downloadبر روي گزینه  توانیدمیو یا  نماییممی

  .دانلود را انتخاب نمایید محل

 
  . فولدر پیش فرضی به این منظور در نظر گرفت توانمیدر مرورگرهاي مختلف  به یاد داشته باشید که

  .نماییممیرا پیشنهاد  Chrome به شما راداریداگر قصد دانلود با مرورگرها 

  .انگشت روي آن انجام داد داشتننگهبا لمس لینک و  توانمیهمراه  هايتلفنهمین کار را براي 

 
مختلف کلیک نمایید و در  هايلینکو روي  داشتهنگهرا  Ctrl کلید توانیدمیبراي انتخاب و دانلود چندین فایل در ویندوز 

  .استفاده نمایید command براي سیستمهاي مک از

را  Save Image Asراست کلیک نموده و گزینه  موردنظرروي عکس  توانیدمیعکس نیز  سازيذخیرهجهت دانلود یا 

  .دانلود را انتخاب نمایید محل موردنظر آدرسکه  شدمیبا این کار از شما خواسته انتخاب نمائید که 
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  آموزشی مرتبط با گام پنجم هايفیلم

 7نصب ویندوز  آموزش  

 7کار با ویندوز  آموزش  

  7ترفندهاي ویندوز  

 فرزندان کنترل براي ویندوز تنظیمات آموزش  

 7 ویندوز در درایو یک کردنقفل آموزش  

 نماییم؟ ذخیره آفالین صورتبه خواندن براي را وب صفحه یک چگونه  

 مرورگرها کش به دسترسی  

 History چیست؟ آن اهمیت دلیل و چیست 
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