
ارائة آموزش هــای تخصصی تر به خانواده ها در 
خصوص امنیت در فضای مجازی و خطرات ناشی 
از استفاده از فیلترشــکن ها و حفره های امنیتی 
ناشی از استفاده از این شبکه ها و همچنین توسعة 
مراکز مشــاورة خانواده و بهداشتی و جنسی در 
راستای ارائة اطالعات صحیح به زوجین و تقویت 

وب سایت های مشاوره ای امین 
)تصویریازیکدورهدانشافزایی.مثال
یــکمعلمدرجلویتــکتختهدرحال
توضیح،اگردرتصویریادگیرندهمشخص

استبایدبزرگسالباشند)

كاهش اثرات سوء 
فضاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى

فرصت های  از  اســتفاده 
رســانه ای، با بهره گیری از روش های 

نوین پیام رســانی و تبلیغ، توجه بیشــتر به 
ســلیقه های مخاطبان، به ویژه قشــر جوان، در 

تهیة برنامه های صداو ســیما و تولید ســریال ها و 
فیلم های تلویزیونی و سینمایی و پخش پیام های 
کوتاه صوتی و تصویری از رسانة ملی در راستای 

آگاه سازی عمومی مردم از خطرات استفادة 
ناآگاهانه از شبکه های اجتماعی

اطالعات  بــه  توجــه 
قرارندادن  شخصی؛  پروفایل های 

اطالعات محرمانه شامل آدرس رایانامه، 
تاریخ تولد، شمارة تلفن همراه، و آدرس 
منزل در آن. مهم اســت کــه تنها افراد 
مطمئن بتواننــد به اطالعات پروفایل 

شخصی دسترسی داشته باشند.

زهراحامدینسب
 آموزگار پایه اول ابتدایی، شهر بیرجند، استان خراسان جنوبی 
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استفادهنکردن یا استفادهکردن
ازفضــایمجازیوشــبکههای
اجتماعیتصمیمیفردیاست.در
اینمیان،راهکارهاییوجوددارند
کهکمکمیکنندازآســیبهای
شــبکههای و مجــازی فضای
از برخی بمانیــم. دور اجتماعی
اینراهکارهابایدتوسطنهادهای
کشور در مجری و تصمیمگیرنده
انجامشوندوبرخیرانیزخودفرد

میتوانداجراکند.

برنامه هایــی  طراحــی 
بــرای ارتقای فرهنگی، مانند نشــر 

کتاب هایی در زمینة نحوة استفادة مفید و 
درست از اینترنت و فضای مجازی و گنجاندن 

آن در محتوای درســی مدرسه ها و دانشگاه ها. 
همچنیــن، برگــزاری نشســت های علمی با 
حضور استادان و دانشــجویان در رابطه با 

تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر 
جنبه های گوناگون زندگی 

جایگزین نکردن دوستان واقعی با 
دوستان مجازی؛ دوستان مجازی هرگز 

نمی توانند جای دوســتان واقعی را بگیرند. 
هر فردی برای تعامالت اجتماعی به دوستان 
واقعی نیــاز دارد و به کمک این تعامالت 

می توانند اضطراب و اســترس خود را 
کاهش دهند. 

گسترش هر چه بیشتر 
مکان هــای تفریحی و ورزشــی 

برای گذرانــدن اوقات فراغت جوانان 
و ترغیــب جوانان به انجام فعالیت های 
فیزیکی و دورشدن از فضاهای مجازی 

)قاســمی، عدلی پــور وکیانپور، 
.)35-6 :1391

توسعة شبکه های اجتماعی مجازی 
بومی و ســالم، و ایجاد بسترهای فناوری 

اطالعات برای نشر دانش و اطالعات و توسعة 
پایگاه هــای اطالعاتی ایرانــی و بهبود کمی و 
کیفی پایگاه های موجود به منظور اســتغنای 

اینترنت و شبکه های  از  استفاده کنندگان 
اجتماعی )خواجه نژادیان، 1391(. 
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