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* یک مشــاور: فرزندان را تشویق کنید تا تجربه حضور خود در اینترنت را با شما به اشتراک 
گذاشــته و آن را بــه یک تجربه خانوادگی مبــدل کنند. از فرزنــدان بخواهید تا هر گونه 
زورگویی های سایبری را به سرعت و از طریق گفت و گوی حضوری و یا تلفنی به شما اطالع دهند.

* یک کارشــناس امور رایانه ای: رایانه و لپ تاپ را در محل های شــلوغ خانه نگهداری کنید و به 
کودکان اجازه اســتفاده از آنها را در اتاق و محل های خصوصی شــان ندهید. بهتر اســت رایانه، 
لپ تاپ و ســایر دســتگاه هایی که قابلیــت اتصال به اینترنــت دارنــد را در محل های عمومی 
خانه همچــون پذیرایی و آشــپزخانه که محل رفت و آمــد اعضای خانواده اســت، قرار دهید.

***
* پدر دوپسرنوجوان: در هر میهمانی، زمان خوردن شام و ناهار و در هر شرایطی گوشی های همراه در 
دستشان است، از طرفی نمی دانم در چه فضاهایی وارد می شوند؟ که این مسئله بیشتر ما را نگران کرده است.

این فضای مجازی امروز از فضای حقیقِی زندگی 
ما چند برابر بزرگ تر شــده؛ بعضی ها اصاًل درفضای 
مجازی تنّفــس می کنند؛ اصاًل آنجا تنّفس می کنند، 
زندگی شان در فضای مجازی است. جوانان هم سروکار 
دارند با فضای مجازی، با انواع  و اقسام چیزها و کارها، 
با برنامه های علمی اش، با اینترنتش، با شــبکه های 
اجتماعی اش، با مبادالت و امثال اینها سروکار دارند؛ 
خب، اینجا لغزشگاه اســت. هیچ کس نمی گوید آقا 
جاده نکش. اگر شــما در یک منطقه  ای جاده ای الزم 
دارید، خیلی خب، جاده بکش، جاده  اتوبان هم بکش 
اما مواظب باش! آنجایی که ریزش کوه محتمل است، 
آنجا محاسبه  الزم را بکنید. ما به دستگاه های ارتباطی 
خودمان، به مجموعه  وزارت ارتباطات و شورای عالی 
مجازی - که بنده از آن هم گله دارم - سفارشــمان 
این است. ما نمی گوییم این راه را ببندید؛ نه، اینکه 
بی عقلی است. یک کسانی نشسته اند، فکر کرده اند، 
یک راهی باز کرده اند به عنوان این فضای مجازی و به 
قول خودشــان سایبری؛ خیلی خب، از این استفاده 
کنید منتها استفاده  درســت بکنید؛ دیگران دارند 
استفاده  درســت می کنند؛ بعضی از کشورها طبق 
فرهنگ خودشان این دستگاه ها را قبضه کرده اند. ما 
چرا نمی کنیم؟ چرا حواسمان نیست؟ چرا رها می کنیم 
این فضای غیرقابل کنترل و غیرمنضبط را؟ )بیانات 
مقام معظــم رهبری در دیدار معلمان و فرهنگیان با 

رهبر معظم انقالب -95/2/13(.
حرکت گام به گام و نظارت بر فعالیت های فرزندان در 
فضای مجازی می تواند وظیفه ای چالش برانگیز محسوب شود. 
این مسئله زمانی که کودکان و نوجوانان دارای رایانه شخصی، 
تلفن همراه هوشمند، تبلت و... هستند، شرایط جدی تری نیز 
به خود می گیرد. با این وجود، اســتفاده از اینترنت در کنار 
فرزندان می تواند به تجربه ای لذت بخش هم برای شما و هم 

برای آنها مبدل شود.
وب سایت های دوست داشتنی بسیاری در اینترنت وجود 
دارند که ارائه خدمات به افراد نوپایی که برای نخستین بار 
جســت وجو و کاوش در دنیای پهناور اینترنت آغاز کرده اند 
را در دســتور کار خود قرار داده اند. استفاده از این خدمات 
می تواند فرصت های آموزشی مفیدی را برای فرزندان فراهم 
کنــد. در نظر گرفتن ایمنی فرزنــدان در فضای مجازی از 
اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و از این طریق والدین می توانند 
در بهترین موقعیت ممکن هدایت دقیق و مسئوالنه فرزندان 

خود در فضای مجازی را بر عهده بگیرند.
از این رو، آگاهی و شــناخت از خطرات موجود در این 
زمینه و برنامه ریزی مناسب پیش از فراهم کردن دسترسی 
به اینترنت برای فرزندان در دنیای امروز که شــاهد آهنگ 

سریع پیشرفت فناوری است،ضرورت دارد.
والدین گله مند از اعتیاد فرزندان به فضای مجازی

وحید مهدوی پدر دو نوجوان 11 و 15 ســاله است که 
نسبت به استفاده بیش از اندازه فرزندانش از فضای مجازی 
به شــدت گله دارد، وی می گوید: بارها و بارها »وای فای« 
خانه را قطع کردم تا شــاید آنها از این فضا دور شــوند؛ اما 

چگونه فرزندان و نوجوانان خود را از آسیب های فضای مجازی مصون بداریم؟-بخش پایانی

مشــکل بسیاری از والدین است و بسیاری از والدین نیز در 
این زمینه مستاصل شده اند.«

حراست از فرزندان در مقابل کالهبرداران و سوءاستفاده 
کننــدگان در فضای اینترنت، امری منطقی و در عین حال 
است که می توان در قالب چند توصیه آن را عملی  ضروری 
کرد. بســیاری از کارشناســان امور تربیتی براین باورند که 
باید والدین روش اســتفاده از فضــای مجازی را آموخته و 
بیاموزند چگونه برخی کاربردها را مســدود کنند؟ زیرا این 
گونه فضاها، فضای تردد بســیاری از افراد اســت و از سوی 
دیگر زمانی را صرف آموزش رفتار صحیح در فضای مجازی 

برای فرزندان قرار دهند.
برای استفاده فرزندان از اینترنت زمان تعیین کنید

روش های مختلفی برای ایمن نگه داشتن فرزندان هنگام 
حضــور آنها در فضای مجازی وجود دارد. بی تردید، یکی از 
موثرترین روش ها در این زمینه آموزش آنها از سنین پایین 
و آشــنایی و افزایش آگاهی فرزندان درباره خطراتی است 
که امکان مواجه شــدن با آنها در فضای مجازی وجود دارد. 
همچنین، فرزندان باید چگونگی شناســایی این تهدیدها و 
خطرات و اقدام های ضروری برای مقابله با آنها را فرا بگیرند. 

وفرزندانتان شده و برای آنها آرامش بیشتری ایجاد خواهد 
کرد تا فعالیت ها و تجربیاتشــان در فضای مجازی را با شما 

به اشتراک بگذارند.
حمید طاهریان یک کارشــناس امــور رایانه ای توصیه 
می کنــد: »رایانه و لــپ تاپ را در محل های شــلوغ خانه 
نگهداری کنید و به کودکان اجازه استفاده از آنها را در اتاق 
و محل های خصوصی شان ندهید. بهتر است رایانه، لپ تاپ 
و سایر دســتگاه هایی که قابلیت اتصال به اینترنت دارند را 
در محل های عمومی خانه همچون پذیرایی و آشپزخانه که 
محل رفت و آمد اعضای خانواده اســت، قرار دهید. این کار 
سبب نظارت شما و دیگران بر فعالیت های مجازی کودکان 

که ارسال می کنیم، وبگاه هایی که مراجعه می کنیم، مطالبی 
که می نویســیم و غیره. حتی اگر اطالعات ارسالی خود در 
شبکه های اجتماعی را حذف کنیم، بازهم ممکن است توسط 
موتورهای جست و جو ثبت و شاخص گذاری شده باشند.«
فعالیت هــا و اطالعــات ما در فضای مجــازی در واقع 
تاریخچه و شهرت ما را در این فضا می سازد. حاال تصور کنید 
که یک کودک کم سن ، از روی شیطنت و عدم آگاهی، در 
فضای مجازی اقداماتی انجام دهد که در تاریخچه و شهرت 
وی ثبت شود و حتی در زندگی آینده وی نیز تاثیرگذار باشد. 
لذا تا آنجا که ممکن اســت، کــودکان خود را در مورد این 
موضوع و تبعاتی که برای آنها در پی خواهد داشت آگاه کنید.

گویا از برنامه ای که نمی دانم چیســت؟ استفاده می کنند تا 
وارد اینترنت شوند.

وی ادامه می دهد: »در هر میهمانی، زمان خوردن شام و 
ناهار و در هر شرایطی گوشی های همراه در دستشان است، 
از طرفی نمی دانم در چه فضاهایی وارد می شــوند؟ که این 

مسئله بیشتر ما را نگران کرده است.«
فاطمه نیرزاده مادر سه فرزند 12، 16 و 22 ساله است 
که او نیز چنین نگرانی دارد؛ وی می گوید: »یک بار دخترم 
در فضای مجازی با مردی آشــنا شــده بود که این آشنایی 
عواقب عاطفی بدی برای او بوجود آورد، به گونه ای که مدتی 
دچار افسردگی شده بود. دخترم را نزد روانشناس بردم که 
پزشک، من را در این زمینه بسیار مقصر می دانست در حالی 
که بارها و بارها دخترم را به انواع مختلف، از فضای مجازی 

دور می کردم، اما فایده ای نداشت.«
وی ادامه می دهد: »پسر بزرگم نیز در این گونه فضاها 
وارد شده، اصال درس نمی خواند و این گوشی ها آفتی شده 
و به جــان ما افتاده، چندین بار گوشــی همراهش را از او 
گرفته ام،اما فایده ای نداشته و داد و فریاد راه انداخته است. 
واقعــا نمی دانم چگونه باید با آنهــا برخورد کنم؟ البته این 

منابع آموزشــی مناسبی برای والدین، معلمان و حتی خود 
فرزندان وجود دارند که ابعاد مختلف ایمنی فرزندان در فضای 
آنالین را پوشش می دهند. به یاد داشته باشید که این عوامل 
با افزایش سن فرزندان تغییر کرده و به طور مرتب باید مورد 

بازبینی و توجه قرار بگیرند.
فریده ســعدی پور یک مشاور برایمان توضیح می دهد: 
»برای آموزش و افزایش آگاهی فرزندان درباره فضای مجازی 
می توانید مجموعه ای از قوانین پیرامون استفاده از اینترنت، 
ایمیــل و پیام های مختلف را تنظیم کنیــد. فرزندان باید 
مســئولیت پذیری در قبال اقدام هایی که انجام می دهند را 
فرا گرفته و حس قضاوت و داوری را در خود بهبود ببخشند. 
فرزندان را نسبت به این مسئله آگاه کنید که مخاطبان آنالین 
آنها در فضای مجازی لزوما همان افرادی نیســتند که بیان 
می کنند. محرمانه نگه داشتن اطالعات و جزئیات شخصی در 
فضای مجازی و عدم دسترسی عمومی به آنها، اقدام دیگری 
اســت که باید به فرزندان پیش و حین استفاده از اینترنت 

آموزش داده شود.«
وی ادامــه می دهد: »فرزندان هرگز نباید بدون نظارت 
فــردی بالغ با فرد یا افرادی کــه در دنیای مجازی ارتباط 
داشته اند، در دنیای واقعی نیز مالقات داشته باشند. ارتباط 
نزدیکی با کودکتان برقرار کرده و با افزایش حس اطمینان 
در وی، این امکان را فراهم کنید تا درباره نگرانی های خود 
پیرامون مکالمات، پیام ها و یا رفتارهایی که در فضای مجازی 
داشته است، صحبت کند. فرزندان را تشویق کنید تا تجربه 

  گالیا توانگر

سواد اینترنتی والدین ضامن حضورامن فرزندان در فضای مجازی

حضور خود در اینترنت را با شما به اشتراک گذاشته و آن را 
به یک تجربه خانوادگی مبدل کنند.از فرزندان بخواهید تا هر 
گونه زورگویی های سایبری را به سرعت و از طریق گفت و گوی 

حضوری و یا تلفنی به شما اطالع دهند.«
این مشــاور می گویــد: »از تنظیمات کنتــرل والدین 
در مرورگرها، موتورهای جســت وجو و بســته های امنیت 
اینترنتــی برای حضور ایمن فرزندان در فضای مجازی و در 
صورت امکان از نرم افزارهای ویژه کنترل والدین اســتفاده 
کنید. پیام های اینترنتی ناشناس و متفرقه را مسدود کرده 
و امکان دسترسی بچه ها به اینترنت تنها از طریق یک رایانه 
خانوادگی که در اتاقی مشترک قرار دارد، برای نظارت هرچه 
بهتر بر فعالیت های اینترنتی فرزندان فراهم آورید. همواره 
در نزدیکی فرزندانی که در فضای مجازی هســتند، حضور 
داشته باشــید. مدت زمان استفاده از رایانه برای فرزندان و 
اینکه چه زمانی در طول روز باید مورد اســتفاده قرار بگیرد 

کامال مشخص و قانونمند کنید.«
رایانه را در محل رفت و آمد 

اعضای خانواده قرار دهید
مطمئن باشید فرزندان شما خیلی سریع با فناوری های 
جدید خو گرفته و با تمامی جنبه های آن آشــنا   می شوند. 
شــما باید ســریع تر از آنها )یا حداقل همــگام با آنها( این 
فناوری ها را فرا گیرید. این کار دو مزیت اساســی دارد. اول 
اینکه باعث می شود راحت تر بتوانید فعالیت های فرزند خود 
در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی را دنبال کرده و برآن 
نظارت کنید. دوم اینکه این کار باعث ارتباط نزدیک تر شما 

خواهد شد. بهتر است خودتان نیز از بردن این گونه دستگاه ها 
بــه اتاق و محیط خصوصی خودداری کنید و در محل های 
عمومی خانه از این وســایل اســتفاده کنید تا به کودکان 

احساس تبعیض القا نشود.«
وی ادامــه می دهــد: »مراقب تصاویــر و مطالبی که 
کودکانتان در شــبکه های اجتماعی ارسال می کنند باشید. 
در یــک فضای مجازی ایده آل، کــودکان هیچ تصویری از 
خود یا دوستانشان را بدون آگاهی والدین منتشر نمی کنند؛ 
اما در واقعیت این گونه نیست.کودکان ممکن است خواسته 
یا ناخواســته اقدام به انتشار محتوا و تصاویر در شبکه های 
اجتماعی و فضای مجازی کنند؛ تصاویری که ممکن است 
حریم خصوصی وی و حتی حریم خصوصی والدین را نیز به 
خطر بیندازند. بنابراین الزم است که همواره صفحات فرزندان 
خود در شــبکه های اجتماعی را دنبال کرده و مطالبی که 

منتشر می کنند را پیگیری کنید.«
این کارشناس اهل فن در تکمیل صحبت هایش می گوید: 
»کودکان به صورت ذاتی در بســیاری موارد از شما تقلید 
می کنند. سعی کنید خودتان تا آنجا که می توانید مالحظات 
امنیتی و حفظ حریم خصوصی را رعایت کنید. خودبه خود، 
فرزندتان نیز متوجه اهمیت این موضوع شــده و در فضای 
مجازی و شــبکه های اجتماعــی،از خود محافظت خواهند 
کرد. در مورد خطرات فضای مجازی و تاثیرات فعالیت های 
مجــازی کودکان در زندگی و آینــده با آنها صحبت کنید.

به فرزندانتان یاد آور شــوید در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی همه چیز ثبت و نگهداری می شوند؛ تمامی تصاویری 

غوغای تلگرامی ایرانیان در فضای مجازی
مسعود اسد پورسرپرست پژوهشگاه فضای مجازی کشور 
با بیان اینکه از میان 555 هزار کانال عمومی فارســی زبان 
بیش از 20 هزار کانال دارای حداقل 5000 عضو هســتند، 
تصریح می کند: »از میان مطالب منتشرشده در کانال های 
تلگرام 88 درصد به صورت تولید مطلب جدید و 12 درصد 
آن بازنشر )فوروارد( مطالب کانال های دیگر بوده است. البته 
حجم قابــل توجهی از این مطالــب تولیدی، کپی مطالب 
کانال های دیگر بوده که در جای خود قابل بررســی است.
مجموع تعداد اعضای کانال ها نزدیک به 720 میلیون است 
که با توجه به اعالم تلگرام درخصوص وجود 40 میلیون اکانت 
از کاربران ایرانی نشان می دهد هر کاربر به طور متوسط در 
18 کانال عضو است که متوسط سن این کانال ها 312 روز 
بوده و به طور متوسط 129 روز یعنی 41 درصد این روزها 

را فعال بوده اند.«
وی با اعالم اینکه نزدیک به 70 درصد این کانال ها در 
یک ماه اخیر فعالیت داشته اند و 30 درصد این کانال ها در 
یک ماه اخیر هیچ گونه فعالیتی از خود نشان نداده اند،می گوید: 
»مطالب منتشرشده در کانال ها به طور متوسط 1125 بازدید 
داشته اند و در مجموع کل بازدید مطالب کانال ها به رقم 1/2 
تریلیارد بالغ می شــود. این آمارها نشــان می دهد هر کاربر 
فارســی زبان به طور متوسط 30 هزار مطلب از کانال های 
تلگرام مطالعه کرده است که با فرض صرف حدود یک دقیقه 
وقت برای هر مطلب، این کانال ها منجر به افزایش ســرانه 

مطالعه به میزان 500 ساعت شده اند.«

علیرضا گودرزی/ چاپ اول 95/ بال سو/ 7000 تومان/پخش گسترش 
77354105

فضای جهان مانند حباب متراکمی است که روز به روز، رو به گستردگی 
می گذارد و این انبساط تا زمان نامعلومی ادامه خواهد داشت. شکل گیری 

جهان، به وجود آمدن فضا و زمان از مباحث مهم کتاب است.
... عشق نیرویی برای سرآغاز خلق جهان و ادامه حیات بوده و جهان 
بر مبنای جاذبه به وجود آمده اســت. عشق، جاذبه یا نیروی الکترو 
استاتیکی بین ذرات است و زمانی که این نیرو کاهش یابد، دیواره جهان 

دچار ترک خوردگی می شود و در نهایت به فروپاشی منجر می شود.
دراین کتاب با هفت مرحله از بیداری - که به شناســایی بهتر جهان 
کمک می کند- آشنا می شوید. انعکاس نیمه دوم جهان، عشق، فریب، 

نقش ارتش ها در کنترل جهان و...

نیاز به بیداری

محمدمهدی رشادتی/ 95/ 30/000 تومان/ انتشارات یاس بهشت 
09122717810

کتاب حاضر شامل: 
تعداد مقاالت: 140 مقاله کوتاه، حداکثر 3 صفحه، از هر معصوم 

10 مقاله
موضوع مقاالت: درباره مهم ترین مسائل اخالقی و تربیتی و آداب 

اسالمی به صورت کاربردی 
تنوع مطالب: در بردارنده حدود 400 داستان آموزنده، بیش از 580 

حدیث و شعرهای مناسب.
خالصه زندگی 14 معصوم: در آغاز هر فصل خالصه ای از زندگی 

آن معصوم)ع( آورده شده است. 
مخاطب کتاب: عموم طبقات بویژه خانواده های محترم.

زمان اســتفاده از کتاب:  در همه زمان ها به ویژه شــهادت ها و 
والدت ها در طول سال در محضر 14 معصوم خواهیم بود.

ادب اهل بیت)ع(
سیدرضا فقیهی/ 10/000 تومان/ زمزم هدایت

09122532887 ،025-37730735 
اندیشه های سیاســی امام خمینی)ره( مهم ترین موضوع تأثیر گذار در سراسر 
جهان و مهم ترین شاخص تفکر انقالب اسالمی و سرمشق آزادیخواهان بوده و 
هست. آبشخور اندیشه های امام و الهام بخش او در شروع نهضت و تداوم انقالب و 
رهبری جمهوری اسالمی و جهان اسالم »قرآن« بود و امروزه یکی از ضروری ترین 
مسئولیت ها، بررسی و شناخت این منبع جهان بینی و اندیشه های قرآن است. 
این کتاب در پی پاسخ به این پرسش است که ریشه و منشأ اندیشه های سیاسی 

امام کدام آیات قرآن کریم است.

مبانی قرآنی اندیشه های سیاسی امام خمینی)ره(

نیمه پنهان جلد چهل و دوم، مرتضی صفارهرندی / دفتر پژوهشهای مؤسسه کیهان 33110201
کتاب حاضر حاصل 6 سال تأمالت و پژوهش های مؤلف است. نویسنده در فرآیند پژوهش و تحریر کتاب 
رازهای دهه شصت تنها به مطالعات کتابخانه ای و اسناد منتشر شده اکتفا نکرده است، بلکه در کسوت 
یک پژوهشگر حرفه ای به عرصه تاریخ شفاهی نیز پا نهاده و شخصا با شاهدان عینی و شخصیت های 

مطلع از روند انقالب اسالمی به گفت وگو پرداخته است.

رازهای دهه شصت

نیمه پنهان جلد شــصت و دوم/ دفتر پژوهش های 
مؤسسه کیهان/ سعید مســتغاثی/ 18/000 تومان/ 

33110201
کتاب حاضر به واکاوی تاریخ سینمای ایران از ابتدا تا 
زمان پیروزی انقالب می پردازد. به ریشه ها و زمینه ها 
و ماهیت افــراد و جریاناتی می پردازد که در دورانی 
خاص سینما را به ایران وارد کردند و گستردند و رشد 
دادند و برایش سالن نمایش و استودیوی فیلمسازی 

برپا کردند و فیلم ساختند و اکران کردند و...

حکایت سینماتوگراف
واکاوی تاریخ سینمای ایران    جلد اول

نیمه پنهان جلد شصتم/ دفتر پژوهش های  
مؤسسه کیهان/ پروین مقدم/ فروردین 

96/ 13/000 تومان/ 33110201
از تاریخ  کتاب حاضر بخش کوچکــی 
ناگفته و نانوشــته دوران پهلوی است 
و مصیبت های  فجایع  از  بســیاری  که 
آن هنوز در البه الی اســناد و مدارک و 
گفته های شــاهدان عینی باقی مانده و 
عیان نشده است. بندگان درهم و دینار، 
باج بگیران مطبوعاتی، شیوه های  برخی 

خادمان سلطه
واکاوی سانسور در مطبوعات عصر پهلوی

مخالف خوانی، خط قرمزهای نفتی، جریان سازی بر ضد روحانیت را در این 
کتاب بخوانید.

تهرانی  مجتهــدی  آیــت اهلل 
قرآن  بوســتان  تومان/   20/000

09125521543
و  عرفانی  اخالقی،  حکایت   260
پندآموز از مواعظ و کالم حضرت 
آیت اهلل مجتهدی تهرانی را در این 

کتاب بخوانید.
احادیــث روح را تازه می کنند. 
شــما هنگامی که این احادیث 
رفع  خستگی تان  می شنوید،  را 
می شود اما کسانی که این احادیث 

بدیع الحکمه یا لطایف حکیمانه

را نمی شــنوند، همیشه خســته اند و متوجه هم نیستند که 
خسته اند. 

عبدالخالق فاضلی/ انتشارات شیراز/ 5000 تومان

هر کدام از کارکردهای خانواده با الیه های عمیق تر نیازهای فردی 

شامل نیازهای فیزیولوژیک، ایمنی، تعلق، شایستگی و توانایی 

پیوند دارند و خانواده ها بخش اعظمی از این نیازها را در ارتباط 

با جامعه برآورده می کنند. قوانین نیز قاعدتا برای برآوردن این 

نیازها و ایجاد بســتر الزم برای تعالی انسان ها طرح و تصویب 

می شوند. بنابراین هر ماده قانونی چه مستقیم و چه غیرمستقیم 

بر کارکرد خانواده ها اثر می گذارد و بایستی به روشی از احتمال 

تأثیرات منفی مواد قانونی جلوگیری نمود.

در این کتاب از معیار S.M.A.R.T به عنوان مبنایی برای ارزیابی 

اثرات بلندمدت ضعف های کالن بخش وزارت نیرو بر خانواده ها

پتانسیل قانون برنامه چهارم توسعه )در بخش برق( در ایجاد انگیزه و 

کارایی استفاده شده است و مقدار اثرگذاری نبود هرکدام از ویژگی های 

وضوح، سنجش پذیری، تحقق پذیری، واقعی بودن و زمان بندی در قوانین، بر خانواده ها بررسی 

شده است.


