






    



 

    

  



    



1. Night Mode
2. Headphone 

    



ابتدایی ترین برخورد ما با رسانه ها از نوع برخورد فیزیکی است: کودکی 
به  را  تلفن همراه  که گوشی  نوجوانی  خیره می شود،  تلویزیون  به  که 
دست می گیرد، جوانی که برای شنیدن موسیقی هدفون روی گوشش 
می گذارد، معلمی که کتابی را زیر بغل می گذارد و نویسنده ای که برای 
نوشتن مقاله اش دکمه های صفحه کلید رایانه را فشار می دهد، همگی 
در حال مواجهة جسمانی با دنیای رسانه ها هستند. باید اثرات و عواقب 
استفادة غیراصولی از ابزار و تجهیزات رسانه ای را بشناسیم و مراقب خود 

و اطرافیانمان باشیم.

مراقبت از بدن
همان طور که حتمًا شما هم تجربه کرده اید، استفادة طوالنی مدت از رایانه 
باعث بروز درد در نواحی گوناگون بدن ازجمله دست، کمر و نشیمنگاه 
می شود. نشستن نامناسب پشت میز رایانه یا لم دادن روی مبل و بغل گرفتن 
لپ تاپ از شایع ترین علل ایجاد فشار و بروز درد در بدن هستند. چیدمان 
»مبلمان رسانه ای« زمانی مهم تر می شود که کاربری های طوالنی مدتی 
مثل فعالیت های شغلی، تماشای فیلم یا بازی های دیجیتال داشته باشیم. 
غرق شدن بچه ها در بازی یا وب گردی موجب می شود مبلمان رسانه ای 

نامناسب آسیب بیشتری به بدن آن ها بزند.
صفحه  مانند  رایانه ای  تجهیزات  تولیدکنندگان  اخیر،  سال های  در 
کلید، ماوس، میز و صندلی سعی می کنند محصوالت را مطابق با اصول 

ارگونومی1 طراحی و تولید کنند، چراکه رعایت اصول ارگونومی سبب 
با  اما  شد.  خواهد  کاربران  کمردرد  و  سردرد  چشم،  ضایعات  کاهش 
این حال کاربران باید دائمًا وضعیت استفادة خود را بررسی كنند و ارتقا 
دهند. مثاًل قوز کردن ناخودآگاه یکی از عوارض کار طوالنی با رایانه است 
که توجه به آن باید از کودکی در فرزندان جدی گرفته شود. همچنین، 
حرکات تکراری مچ و انگشتان در کاربران حرفه ای رایانه یا بازیکنان 
بازی های دیجیتال، به بروز سندرم مجرای مچ دستی2  منجر می شود که 
با عالئم آزاردهنده ای مثل حس گزگز و مورمور در انگشتان همراه است. 
این بیماری که پیشتر در خانم های میان سال یا کارگران مشاغل سخت 
بروز پیدا می کرد، این روزها گریبان جوانان شیفتة رسانه های نوین را 

گرفته است.
کاربرد مداوم تلفن های هوشمند آسیب هایی را متوجه گردن می کند. 
خم  کردن ناخودآگاه سر برای خواندن پیام یا انجام بازی درگوشی همراه، 
باعث خستگی زیاد گردن و شانه ها می شود. اگر هر فرد روزانه حدود دو تا 
چهار ساعت سرخود را برای استفاده از موبایل یا وسایل دیگر به جلو خم 
کند، سالی 700 تا 1400 ساعت فشار اضافه روی گردن و شانه ها وارد 
می شود. این عارضه در سال های اخیر  چنان شایع شده است که متخصصان 
برای درد و ناراحتی های گردن که درنتیجة خم کردن طوالنی سر برای 
استفاده از موبایل و تبلت و وسایل مشابه ایجاد می شود، عنوان »گردن 

پیامکی«3  را برگزیده اند.

حفظ سالمت جسمانی در استفاده از رسانه
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 استفاده از ابزارهاي كمكي:
ابزارهای  از  می توانیم  نمی رویم،  راه  هنگامی که   
میز  روی  گوشی  نگه دارندة  پایه های  مثل  کمکی 
پایة مناسب  با قرار دادن  استفاده کنیم. همچنین، 
زیر نمایشگر، از خم کردن سر هنگام کار با رایانه 

جلوگیری کنیم.

 تغيير ابزارها يا روش ها: تا جایی که ممکن 
است خواندن نوشته های طوالنی یا نوشتن پیام های 
مفصل را به رایانة شخصی منتقل کنیم و کارهای 
با گوشی انجام دهیم. همچنین،  فوری و کوتاه را 
نوشتن  از  کمتر  تصویری  یا  صوتی  پیام  فرستادن 
پیام شما را به خم کردن سر مجبور می کند. برای 
بسیاری از کارها هم می توان به جای لمس گوشی از 
دستیارهای صوتی که روزبه روز بر کیفیتشان افزوده 

می شوند کمک گرفت.

 باال آوردن دست به جای خم کردن سر: 
علت اصلی خم کردن سر هنگام استفاده از تلفن همراه 
این است که دوست نداریم دست هایمان را از بدن 

درحالی که  راحت تریم  یعنی  کنیم.  جدا 
چسبیده،  بدن  به  آرنج  تا  دست ها 
گوشی را در دست بگیریم و با آن 
کارکنیم. چاره ای نیست. باید تنبلی 
را کنار بگذاریم، بازوها را به جلو 

بیاوریم و گردن را خم نکنیم.

 رعايت قوانين قرارگيری دست ها: بازوها و آرنج ها زمانی 
آرامش دارند كه نزدیك بدن باشند. پس دقت کنید وسایل 

مورداستفاده را طوری روی میز قرار دهید که همه چیز در 
دسترس شما باشد و برای برداشتن یا کار با هر وسیله، 
بیش ازحد  دراز کردن  یا  میز  به خم  شدن روی  مجبور 

دستتان نشوید.
تا حد امكان ماوس و صفحه کلید باید هم سطح باشند. 

در زمان استفاده از آن ها مچ شما باید در امتداد ساعد باشد 
و نباید خم نشود تا دچار عوارض مزمن در مچ دست نشوید. 

تکیه گاه  باید  با موس، مچ دست و ساعد  همچنین، در هنگام كار 
داشته باشند. توصیه می شود از صفحه های مخصوص ماوس كه امروزه 

به عنوان پد طبی مطرح است، استفاده شود.

از    بسیاری  نشستن:  قوانين  رعايت   
انسان ها ساعت های زیادی از زمان کار روزانة خود را 
به صورت نشسته سپری می کنند و بیشتر آن ها، زمانی که از کار به منزل باز می گردند، 

باز هم می نشینند. پس ضروری است درست نشستن را از کودکی بیاموزیم.
بهترین حالت نشستن پشت میز زمانی است که کمی بدن را به عقب متمایل کنیم، 
به طوری که پشتی صندلی با نشیمنگاه زاویة 120 درجه بسازد. در این زاویه، کمترین 
فشار بر ستون مهره ها وارد می شود و انحناهای آن در وضع طبیعی خود قرار می گیرند. 
اگر الزم است، از کوسن های کوچک استفاده کنید تا پایین و باالی کمرتان هم 

تکیه گاه داشته باشد.
تا جایی که می توانید پشت خود را به تکیه گاه صندلی نزدیک 

کنید. ارتفاع نشیمنگاه صندلی را طوری تنظیم کنید که کف 
پایتان صاف روی زمین قرار گیرد و ران و ساق پا زاویة 
90 درجه داشته باشند. در ضمن، در هر 45 دقیقه تا 
یك ساعت از جای خود بلند شوید، چند قدم راه بروید 

و نرمش كنید.

 انتخاب ميز مناسب: ارتفاع میز باید طوری تنظیم 
شود که آرنج و شانه ها بتوانند آزاد و شل قرار گیرند و مچ 
دست ها خم نشوند و در امتداد ساعد باشند. در این حالت معمواًل زاویه ای 
110 درجه ای بین ساعد و بازو ایجاد می شود. میز خود را طوری قرار دهید 
که نزدیک ترین فاصله را با شما داشته باشد. صفحه  کلید باید به طور دقیق 
جلوی شما قرار گیرد. در این حالت بازو باید روی میز عمود باشد و مچ 
هیچ گونه فشاری را متحمل نشود. یعنی به باال، پایین یا داخل خم نشود. 
دقت کنید وسایلی که بیشتر از همه استفاده می کنید، به طور مستقیم جلوی 

شما قرار گیرند تا کمرتان مجبور به چرخش نشود.
همچنین، فضای قرارگرفتن پاها در زیر میز باید 
متناسب باشد و سطح میز نباید سفید یا خیلی تیره 
باشد، چون اجازة طراحی مناسب روشنایی را 

نمی دهد.

 انتخاب صندلی مناسب:  ارتفاع صندلی باید قابل 
تنظیم باشد و همواره در موقعیتی باشد که کف پاها کاماًل 
روی زمین یا سطح شیب دار زیر میز قرار بگیرد. تشک 
صندلی نباید خیلی نرم یا خیلی سفت باشد و رویة آن باید 
از جنسی باشد که هوا را از خود عبور دهد و سبب تعریق 
نشود. لبة جلویی صندلی گرد و لبة بیرونی آن نرم باشد. 
صندلی باید در قسمت قرار گرفتن گودی کمر یک قوس 
محدب و در قسمت پشت یک قوس مقعر 
داشته باشد؛ به صورتی كه گودی كمر 
را در بر بگیرد. صندلی بهتر است 
دسته دار باشد و دستة آن با ارتفاع 

میز کار مطابقت داشته باشد. 

پینوشتها
  1. Ergonomie علم تطابق شرایط انسان با محیط کار
  2. Carpal Tunnel Syndrome
  3. Text Neck
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مراقبت های جسمانی )۲(

ابتدایی ترین برخورد ما با رسانه ها از نوع برخورد فیزیکی است. کودکی که 
به تلویزیون خیره می شود، نوجوانی که گوشی تلفن همراه را به دست می گیرد، 
جوانی که برای شنیدن موسیقی هدفون روی گوشش می گذارد، معلمی که 
کتابی را زیر بغل می گذارد و نویسنده ای که برای نوشتن مقاله اش دکمه های 
صفحه کلید رایانه را فشار می دهد، همگی در حال مواجهة جسمانی با دنیای 
رسانه ها هستند. باید اثرات و عواقب استفادة غیراصولی از ابزار و تجهیزات 

رسانه ای را بشناسیم و مراقب خود و اطرافیانمان باشیم.

چاق شدن و دست ورزی
از نیمة دوم قرن بیستم تا به  حال، به موازات گسترش کانال های تلویزیونی 
کودکان  برای  به خصوص  جادویی،  جعبة  این  روزافزون  جذابیت های  و 
و نوجوانان، بررسی ها دربارة آثار تماشای تلویزیون بر سالمت تماشاگران 
شروع  شده و پژوهش های علمی فراوانی به طور خاص دربارة نسبت مصرف 
تلویزیون و افزایش وزن و چاقی انجام گرفته  است. جالب آنکه تقریبًا در تمامی 
پژوهش های انجام  شده در سراسر دنیا، بین مدت زمان تماشای تلویزیون و 
اضافه وزن در کودکان و نوجوانان ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشته است. 
حتی وجود تلویزیون در اتاق  خواب بچه ها بر تشدید این رابطه اثرگذار بوده 
است. گفتنی است در یک دهة اخیر، مشابه این نتایج در بررسی سبک زندگی 
بازیکنان بازی های دیجیتال هم به دست  آمده است. فراوانی این تحقیقات 
به حدی است که جست وجوی توأمان دو کلمة »چاقی« و »تلویزیون« در 
وب - حتی به زبان فارسی- شما را با ده ها پژوهش بومی و ترجمه ای در این 

باره آشنا می کند1. 
شاید در نگاه اول »چاقی« پدیده ای مهم و فراگیر به نظر نیاید، اما آمارها 
نشان می دهند دست کم 21 درصد از دانش آموزان ایرانی دچار چاقی و 25 
درصد آنان دارای چربی خون هستند2.  نگران کننده آن است که این آمار در 
سه دهة گذشته سه برابر شده  است و اگر با همین روند جلو برود، آسیب های 

ناشی از آن آیندة نامطلوبی را رقم خواهد زد.
و  سویی  از  تلویزیون  تماشاگران  »کم تحرکی«  پژوهشگران،  نظر  از   
»تحریک ذهنی« تماشاگران برای مصرف خوراکی های شیرین و چرب، 
دو عامل تشدیدکنندة اثر تلویزیون بر چاقی هستند. همچنین، برهم خوردن 

الگوی خواب منظم کودکان هم در چاقی آنان مؤثر است.
از سوی دیگر، دوران کودکی، به خصوص هفت سال اول زندگی، فرصت 
بسیار مناسبی برای رشد مهارت های جسمی بچه هاست. همان طور که کودک 
کم کم یاد می گیرد اشیا را بردارد و راه برود، به تدریج می آموزد که تعادل خود 
را حفظ کند و حرف بزند. همة این کارها نتیجة توانمندی و هماهنگی اعضای 
بدن او هستند که با افزایش سن به تکامل بیشتری می رسند. بازی های 
توپ،  با  بازی  انواع  دارند.  مهمی  نقش  مهارت ها  این  ایجاد  در  کودکانه 
هماهنگی بین دست و پا را تقویت می کند. ِگل بازی و خانه سازی عضالت 
انگشتان و دست ها را ورزیده می کند. کار با وسایل دقیق تر مثل مداد، قیچی 
و سوزن، زمانی میسر است که بچه ها به سطح قابل قبولی از ورزیدگی و 
هماهنگی بین اندام ها رسیده باشند. حال هر چه در کودکی میزان درگیری 
فرزندان ما با ابزارهای رسانه ای بیشتر می شود، فرصت های آنان برای کسب 
مهارت های بدنی کمتر می شود. کار با رسانه ها، هرچند ممکن است برخی 
ظرفیت های مغزی کودک را افزایش دهد، اما به بدن او چیز زیادی نمی آموزد. 
اصطالح »مغزهای بزرگ در کنار دست های کوچک« برای توصیف نسلی 
به کار می رود که دنیا را بیش از آنكه با دستانش لمس کند، به تماشا نشسته 
است. همه می دانیم، مهارت بچه ها در باال رفتن از صخره ها در یک بازی 
دیجیتال، نسبتی با توانایی او برای باال رفتن از پله ها در خانه ندارد. چه بسیار 
کودکانی که دروازه های فوتبال رایانه ای را به اشارة نوک انگشتانشان باز 
می کنند و از باز کردن یک پیچ و مهرة واقعی با همان انگشتان عاجزند. 
یکی از دالیل »بدخطی« بچه ها هم، قدرت نداشتن عضالت کوچک دست و 

انگشتان آن هاست.
بچه ای که بلد است در حیاط مدرسه فوتبال بازی کند، راجع به دویدن، 
سرعت گرفتن، برخورد بدن با مانع، درد و خستگی عضالت دریافتی درونی 
دارد و می تواند اندام خود را مدیریت کند. پس هنگام عبور از خیابان، احتمااًل 
می تواند بدنش را برای واکنش مناسب در شرایط عبور از میان خودروها 
مدیریت کند. اما نوجوانی که فوتبال را صرفًا از صفحة تلویزیون تماشا کرده 
یا در نهایت با ابزار دیجیتال فوتبال بازی کرده است، هر چند از هیجان و لذت 
این بازی بهره برده، اما مهارت کنترل بدن و زبدگی در حرکات فیزیکی را 

کسب نکرده است.

حسین غفاری / مدرس تربیت رسانه ای

  https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=140517
نقش تماشای تلویزیون در ایجاد چاقی و مشکالت رفتاری کودکان

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=203175
بررسی میزان تماشای تلویزیون و انجام بازی های رایانه ای پسران چاق و کم وزن و 

رابطة آن با آمادگی جسمانی، سطح فعالیت بدنی و ترکیب بدنی

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=195644
بررسی رابطة بین زمان تماشای تلویزیون و بازی های رایانه ای با تودة چربی بدن 

در دانش آموزان ابتدایی رسانه و ترکیب بدن

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=269672
میزان گرایش به تماشای تلویزیون و ارتباط آن با دریافت گروه های غذایی و 

نمایة تودة بدنی کودکان دو تا شش ساله
2-https://www.irna.ir/news/83292846 

1- برای نمونه چهار مورد از پژوهش های بومی در یک دهة اخیر را ببینید:
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فقط میزان مصرف رسانه نیست که بر اضافه وزن اثرگذار 
است، بلکه عادت های تغذیه ای که با تماشای تلویزیون یا بازی 
دیجیتال همراه شده اند، می توانند خطرناک تر باشند. مثاًل در خیلی از 
خانه ها همبستگی کاملی بین تماشای فوتبال از تلویزیون و شکستن 
غذای  خوردن  هنگام  که  افرادی  همچنین،  دارد!  وجود  تخمه 
خانوادگی اصاًل تلویزیون تماشا نمی کنند، نسبت 
به افرادی که در حین غذا خوردن تلویزیون تماشا 
می کنند، با احتمال بسیار کمتری ممکن است چاق 
شوند. حواس پرتی در سر سفره یکی از عوامل اصلی 
پرخوری است. هر قدر در هنگام خوردن غذا به خود 
غذا توجه کنیم، امکان برنامه ریزی برای خوردن و 
زمان غذا  تفکیک  با  بیشتر می شود. پس  نخوردن 
خوردن و تماشای تلویزیون، احتمال چاقی را کاهش دهید.

متأسفانه، در خیلی از خانه ها، عکس این توصیه به عنوان 
حربه ای برای خوراندن غذا به خردساالن عمل می شود. 
به خاطر داشته باشید، عادت دادن کودکان به خوردن غذا 
جلوی تلویزیون، در نوجوانی به راحتی قابل اصالح نیست.

سبک زندگی کم تحرک بچه ها از عوامل اصلی اضافه وزن 
آنان است. جذابیت رسانه های تصویری که یکجا نشستن را به 
آنان تحمیل می کند، باعث تشدید کم تحرکی می شود. 
از  رسانه،  جایگزین  تفریحات  برای  درست  برنامه ریزی 
الزامات حفظ سالمتی فرزندان است. ورزش های سالم و 
پرتحرک، بازی های خانگی و گروهی پرنشاط و گردش 
در طبیعت باید در برنامة روزانة بچه ها جایگزین اضافه 

مصرف رسانه های تصویری شود.

میزان تماشای تلویزیون یا انجام بازی های 
دیجیتـال بـا میـزان اضـافـه وزن بچـه ها ارتبـاط 

مستقیم دارد. پس اولیـن توصیـه آن است که مقدار 
زمان مصرف رسانه را محدود کند. کاهش اندازة سبد 

مصرف رسانه به کمتر از سه ساعت در شبانه روز می تواند هدفی 
منطقی و اثرگذار محسوب شود. فراموش نکنید، تلویزیون پرستار 
بچه ها نیست. پس اگر برای سالمت بچه ها نگرانید، از قرار دادن 
تلویزیون و ابزارهای بازی دیجیتال در اتاق  خواب آن ها پرهیز کنید.

 مدیریت مصرف رسانه

جایگزینی تفریحات پرتحرک
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اگر امکان حذف فعالیت های جذاب رسانه ای از برنامة روزانة 
بچه ها را ندارید، الاقل در افزودن فعالیت های واقعی به زندگی 
آن ها اهتمام ویژه داشته باشید. در سال های پیش از مدرسه، تشویق 
بچه ها به انواع بازی  با توپ و بدون توپ که آمادگی جسمانی شان را 

باال ببرد، و انجام فعالیت های ساده در منزل، مثل رنگ آمیزی، 
ساخت انواع کاردستی، خمیربازی و ِگل بازی، می تواند 
مکمل خوبی باشد. در سال های مدرسه، هم  همگام 

با برنامه های تحصیلی، توصیه به ورزش و مهارت آموزی در انواع 
سرگرمی های  کاستی های  حدی  تا  می تواند  هنری  رشته های 

رسانه ای را جبران کند.

برای بهره گیری از جذابیت های ابزارهای دیجیتال به نفع 
مهارت های جسمانی، طراحی فعالیت های تلفیقی می تواند مؤثر 
باشد. مثاًل کشیدن نقاشی در رایانه یا تبلت و چاپ کردن آن روی 
کاغذ و رنگ آمیزی آن با دست، یک نمونه فعالیت تلفیقی است. 
حالت برعکس این فعالیت هم جالب است: ترسیم نقاشی روی کاغذ 
و گرفتن عکس از آن و رنگ آمیزی آن در رایانه. این فعالیت ساده 
می تواند زمینة آشنایی بچه ها با روش ساخت پویانمایی را هم فراهم 
کند و کم کم استفادة بی هدف آن ها از رایانه، به تالش برای تولید 
پویانمایی های ساده با کمک نرم افزارهای کاربردی تبدیل شود. 
برای نمونه، ساخت آثار کوتاه پویانمایی به شیوة »استاپ موشن1«  
با کمک نرم افزارهای موبایلی2، به راحتی می تواند انواع مهارت های 

فکری، هنری و دیجیتال را در بچه ها تقویت کند.

اضافه وزن بچه ها را جدی بگیرید و لطفًا فقط به خاموش کردن 
تلویزیون اکتفا نکنید! برای مدیریت وزن بچه هایی که در آستانة 
چاقی هستند، عالوه بر تصحیح عادت های رفتاری و رسانه ای، به 
کمک متخصص تغذیه، عادت های غذایی آنان را نیز اصالح کنید. 
البته معمواًل اصالح همة این عادت ها همت والدین را در مدیریت 

رفتار خودشان می طلبد.

دوپینگ دست ورزی

1- استاپ موشن یکی از روش های ساخت پویانمایی 
است. که در این روش به جای به حرکت درآوردن 
نقاشی ها، اجسام ثابت واقعی را به حرکت می آورند.
Stop Motion Studio 2- برای نمونه نرم افزار
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الف(مدیریتکاربریرسانهها
 1. برنامه ریزی و زمان بندی: استفادة فراغتی و تفریحی بچه ها 
از ابزارهای رسانه ای را به رسمیت بشناسیم و برای آن برنامه ریزی کنیم. 
به طور متوسط، استفادة روزانة سالم و نشاط آور از رسانه ها، به مدت30 
دقیقه برای کودکان ابتدایي، ۶0 دقیقه برای متوسطة اول و90 دقیقه برای 
متوسطة دوم می تواند مناسب باشد. البته هرکدام از این محدوده ها تا دو 
برابر عدد مطلوب امکان گسترش دارند. یعنی حد باالی۶0 دقیقه برای 
ابتدایي، 120 دقیقه برای متوسطة اول و 180 دقیقه برای متوسطة دوم 
می تواند در شرایطی مجاز تلقی شود. اما تخطی از این حد، فرزندان را در 
آستانة وابستگی به رسانه و آسیب به سایر شئون زندگی قرار می دهد. پس، 

اندازه نگهدار که اندازه نکوست!

      کليدواژه ها: تربيت رسانه اي، مديريت رسانه، سالمت رسانه اي

حال و اوضاع دانش آموزان از کودک تا نوجوان در این روزگار قرنطینة 
و  مجازی  درسی  کالس های  است.  تفسیر  و  شرح  از  بی نیاز  کرونایی 

خانه هایی که اتصال به شبکه در آن ها از نان شب هم واجب تر است!
پدرها و مادرها از نزدیک و معلمان دلسوز و مهربان از راه دور، تمام توان 
خود را معطوف افزایش بهره وری آموزش مجازی و کاهش آسیب های 
ختم  مجازی  آموزش  به  فقط  ماجرا  اما  می کنند.  و  کرده  آن  احتمالی 
نمی شود. باال رفتن سطح تماس بچه ها با رسانه ها، به بهانة آموزش، معموالً 
حاشیه های استفادة فراغتی آنان از رایانه و موبایل و غیره را زیاد کرده  است 
و می کند. پس شاید مرور برخی توصیه های عمومی برای مدیریت بهتر این 

شرایط خالی از لطف نباشد!

90  دقیقه

60  دقیقه

30  دقیقه
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 2. طراحی سبـد مصـرف رسـانه: برای کمک به برنامه ریزی 
رسانه ای باید از مفهوم »سبد مصرف رسانه« کمک گرفت. به جای آنکه 
پیش  از  زمان مشخص  رسانه ای  محیط های  و  ابزارها  تک تک  برای 
تعیین شده داشته باشیم، بهتر است کل سبد مصرف روزانه را محدود کنیم 
و در انتخاب محتوا و ابزارها در محدودة مجاز سبد مصرف، به کودکان 
و نوجوانان اختیار بدهیم. با این کار، هم مدیریت روزانة رسانه ها ساده 
می شود و هم مهارت انتخاب  گری و مسئولیت پذیری فرزندان ارتقا می یابد. 
شرط مهم در طراحی سبد مصرف، »تنوع حداکثری« است؛ یعنی اگر 
اندازة سبد مصرف رسانة روزانة هر نوجوان100 دقیقه باشد، این 100 
دقیقه نباید فقط به محتوا یا ابزاری خاص اختصاص یابد و مثاًل باید بنا 
به سلیقة مخاطب، ترکیبی از تماشای تلویزیون، انجام بازی دیجیتال و 
اینترنت باشد. در خود بازی دیجیتال هم اختصاص همة زمان ممکن به 
یک بازی خاص ممکن است زمینة وابستگی شدید به آن بازی را ایجاد 
کند. پس وجود سه نوع بازی به جای یک بازی در چارچوب سبد مصرف 

رسانه می تواند مطلوب تر باشد.

برای  بعدی  گام  کاربری:  مفیدسازی  و  سرگرم آموزی   .3 
طراحی سبد مصرف رسانة آرمانی، افزودن مقدار هرچند اندکی محتوای 
آموزشی سرگرم کننده به محتوای سبد است. مثاًل کودک یا نوجوان با 
انتخاب خودش حداقل20 درصد کل حجم روزانة سبد مصرف رسانه 
را به تماشای فیلم های مستند آموزشی، بازی های آموزشی یا مطالعة 
محتوای غیردرسی آموزشی اختصاص دهد. طبیعی است فرزندی که به 
دلیل نداشتن برنامه ریزی صحیح، به بازی و سرگرمی در فضای مجازی 
و رسانه ای میل فراوانی دارد، به سختی حاضر به تحمل محتوای آموزشی، 
ولو در قالب رسانه، می شود. پس ضروری است در انتخاب این محتوا دقت 
و سلیقة فراوانی به خرج دهیم تا ذائقة او را کم کم به محتواهای »سرگرم 

آموز« متمایل کنیم.

ب(مدیریتپذیرکردنرسانهها
و  والدین  که  هم  هرچقدر  مالکیت:  به جای  دسترسی   .۴  
دانش آموزان به برنامه ریزی برای استفاده از رسانه ها تمایل داشته باشند، 
نظر  به  مدیریت ناپذیر  و  لغزنده  رسانه ای  و محیط های  ابزارها  باز هم 
می رسند. یکی از ترفندهای مدیریت پذیر کردن رسانه ها، به تأخیر انداختن 
مالکیت فرزندان بر ابزارهای رسانه ای است. ضرورتی ندارد وقتی یک 
کودک یا نوجوان می تواند از رایانة خانگی، لپ تاپ یا گوشی هوشمند به 
شکل مشترک با سایر اعضای خانواده استفاده کند، مالکیت او را بر ابزار، 
شخصی و خصوصی کنیم. استفادة اشتراکی از ابزارها، امکان نظارت بر 

فعالیت فرزندان را هم افزایش می دهد.
به  که  تجربه شده ای  ترفندهای  از  االکلنگی:  زمان بندی   .۵  
مدیریت پذیرکردن ابزارهای رسانه ای کمک می کند، این است که برنامة 
استفادة افراد از یک وسیله را به یکدیگر متصل کنیم. مثاًل استفادة مشترک 
یک خواهر و برادر از رایانة خانگی در دو ساعت متوالی برنامه ریزی می شود. 
لذا اگر برادر از ساعت مقرر خودش فراتر برود، وارد زمان استفادة خواهر 
از رایانه می شود و ناگزیر مجبور به مصالحه برای ترک موقعیت خواهد 
شد! این فن امکان جاری سازی برنامة از پیش تعیین شده را میسر می کند.

 ۶. ترجیح عمومی به جای خصوصی: در بسیاری از استفاده های 
فراغتی از رسانه، امکان انتخاب بین ابزارهای متعدد وجود دارد. یک 
بازی دیجیتال را می توان در تبلت یا گوشی انجام داد. مسابقة فوتبال را 
می توان در تلویزیون یا لپ تاپ تماشا کرد. یک قطعة موسیقی را می توان 
با پخش کنندة شخصی یا رایانة خانگی گوش کرد. راهبرد ترجیح دادن 
ابزارهای عمومی تر به جای ابزارهای خصوصی تر، برای مدیریت پذیرکردن 
زمان و محتوای استفاده از رسانه ها، بسیار مؤثر است. در این حالت، 
ناخودآگاه نظارت جمعی بر زمان و محتوای مصرف اتفاق می افتد و از 

بسیاری آسیب های رفتاری و اخالقی پیشگیری می شود.
   ۷. تحمیل شرایط محدودکننده: بعضی قوانین و شرایط خاص 
در استفادة فرزندان از رسانه ها هم می تواند به جاری کردن برنامه ریزی های 
انجام شده کمک کند. مثاًل اگر در یک توافق جمعی در خانواده، استفاده از 
گوشی همراه فقط در مکانی خاص از منزل جایز دانسته شود، طبیعی است 
میزان و شیوة استفاده از موبایل در خانه هم تحت تأثیر قرار می گیرد. یا اگر 
استفاده از هدفون در خانه ممنوع شود، فرزندان در حین بازی دیجیتال یا 
ویدیوهای اینترنتی آزادی عمل مطلق نخواهند داشت و ناگزیر به رعایت 

حریم های خانوادگی خواهند بود.

ج(کاهشآسیبهایمحتمل
  ۸. توصیه های سالمت کاربری: استفاده از ابزارهای رسانه ای 
و  دست ها  کمر،  و  گردن  عضالت  گوش،  چشم،  به  طوالنی مدت،  در 
انگشتان فشار زیادی می آورد. الزم است ضمن اطالع از این مخاطرات، 
ترفندهای کاهش آسیب های جسمی مثل روش درست نشستن، تنظیم 
ارتفاع، زاویه و نور صفحات نمایش و شیوة صحیح به دست گرفتن موبایل 
را بشناسیم و خودمان و فرزندانمان را به نرمش های ساده و بسیار مؤثر 
خانگی، با هدف کم کردن فشارهای ناشی از کاربری رسانه ها، عادت دهیم.
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 ۹. اصـرار بر فعالیـت بـدنی و ورزشـی: در روزهای قرنطینة 
خانگی، کودکان و نوجوانان نباید از فعالیت های ورزشی محروم بمانند. 
به خصوص که اکثر رسانه ها به یکجانشینی و تحرک  نداشتن آنان دامن 
می زنند. اگر در تنوع بخشیدن به فعالیت ها در زمان آموزش مجازی ناتوان 
هستیم، الاقل در زمان های فراغت و استراحت بچه ها، برنامه های ورزشی 
الزامی کنیم.  تفریحات رسانه ای  کنار سایر  در  را  بدنی  فعالیت های  و 
تحرک  نداشتن بچه ها، عالوه بر کاهش نشاط و انگیزة آنان در یادگیری 
درس ها، عارضه های روحی و دردهای جسمانی خاصی را هم پدید خواهد 
آورد. خیلی از بازی های خانگِی با سروصدای کم و تحرک باال، امکان 
قرارگیری در برنامة روزانه بچه ها را دارند. همین طور بسیاری از نرمش ها 
و تمرین های بدن سازی مثل بارفیکس و تمرین با وزنه و کار با طناب و 
کش، می تواند در تحرک بدنی فرزندان نقش داشته باشد. یک ترفند خوب 
برای ایجاد اشتیاق در کودکان و نوجوانان به فعالیت ورزشی در خانه، 
همراهی پدر و مادر در این برنامه هاست. بزرگ ترها هم اگر از فایده های 
تمرین های سادة خانگی آگاهی داشته باشند، حتمًا زمینة شادابی و تحرک 

بچه ها را فراهم خواهند کرد.
 1۰. گفت وگو درمانی: برنامه های تلویزیونی، ویدیوهای اینترنتی، 
بازی های دیجیتال و موسیقی، عمده ترین زمان را در سبد مصرف رسانه ای 
نوجوانان به خود اختصاص می دهند. ویژگی مشترک این رسانه ها، »انفعال 
گفتاری« مخاطب است. پس ضروری است با هدف بهبود شرایط روانی 

فرزندان و جلوگیری از آسیب های احتمالی ذهنی و رفتاری، برنامة منظم 
گفت وگو با آنان را در دستور کار قرار دهیم. طبیعی است، منظور از گفت وگو 
در اینجا، سؤال و جواب و مؤاخذه و تشر  زدن و نصیحت کردن فرزندان 
نیست. قبل از همة این ها، ما نیاز داریم با کودک و نوجوان هم کالم شویم 
و در موضوعات ساده و دم دستی مثل همین استفادة فراغتی از رسانه ها، 
متوجه سطح شناخت و درگیری آن ها با محتوای رسانه ها بشویم. به این 
منظور، والدین باید بیش از گفتن، روی مهارت شنیدن خود تمرکز کنند و 
برای گوش کردن به روایت های کودکان و نوجوانان از دنیای رسانه ای شان 
موقعیت های متعدد و مفصلی را اختصاص بدهند. در این جلسات غیررسمی 
و صمیمانه، کم کم به میزان درگیری فرزندان با محتواهای رسانه ها پی 
می بریم و در البه الی کلمات آن ها، میزان درک و فهمشان از پیام های 
رسانه ها را می سنجیم. یکی از بهانه های خوِب هم کالم شدن با فرزندان، 
در هنگام همراهی با آنان در مصرف رسانه ها رخ می دهد. والدینی که در 
تماشای برنامة تلویزیونی یا انجام بازی دیجیتال با فرزند خود همراهی 
می کنند، موضوعات زیادی برای گفت وگو بعد از اتمام آن فراغت رسانه ای 
می یابند. معلمان هم می توانند در زمان های آزاد کالسی، حتی به شکل 
مجازی، فضای گفت وگوی دوطرفه و مفرحی با دانش آموزان ایجاد کنند. 
فرزندان ما در این روزها بیش از هر چیز دیگر، به یک دوست و همراه 
برای اشتراک گذاری یافته هایشان از دنیای جدید رسانه ای نیاز دارند. آن ها 

را تنها نگذاریم.

نمونه حرکات (نرمش) قابل اجرا در خانه
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حسینغفاری
معلم و پژوهشگر تربیت رسانه ای

در طب ســنتی ایرانی، هر غذا و مــادة خوراکی یک یا چند 
»ُمصِلح« دارد. »ُمصِلحات«، برخی مواد غذایی یا گیاهان دارویی 
هستند که مصرف آن ها به همراه غذای اصلی می تواند در اصالح 
و تعدیل عوارض جانبی آن غذا مؤثر باشد و هضم غذا را ساده تر 
و فایده های غذا را در بدن مضاعف کند. »گردو« در کنار پنیر، 
»نعناع« به همراه ماســت و »نمک« روی خیار، نمونه هایی از 
ُمصلحاتی هستند که در عادت های غذایی ما کاماًل جا افتاده اند.

قرنطینة اجبــاری دانش آموزان و آموزش مجازی در ســال 
تحصیلی جاری را می توان به غذای جدید و ناشناخته ای تشبیه 
کرد که ناخواسته در ســفرة خانواده ها و مدرسه  ها قرار گرفته 
اســت. با این نگاه، الزم اســت به شکل اضطراری ُمصلحاتی به 
سفرة تحصیلی دانش آموزان و معلمان اضافه شوند تا از عوارض 

جانبی این غذای تازه بکاهند و بر فایده های آن بیفزایند.
با تأمل در مبانی »تربیت رسانه ای« که ضمن شناخت عمیق 
مبانی و کارکردهای هر رســانه، بر اثرگــذاری آن ها در هفت 
ســاحت تربیتی مدنظر ســند تحول بنیادین تأکید می کند، 
می توان به آموزگاران، معلمان و دبیران گرامی، توصیه هایی از 

این دست ارائه داد:

1.توجهبهبرقراریارتباطکاملازراهدور
هم مکانِی جســم معلــم و دانش آمــوز در کالس حضوری، 
ناخودآگاه زمینه ســاز برقــراری ارتباط عمیق انســانی میان 
آن هاســت. لذا معمواًل برقراری ارتباط و تعامالت عاطفی بین 
معلم و شاگرد در کالس معمولی، به توجه و تمرکز خاصی نیاز 

ندارد. اما از آنجا که »بی جســمی« از خصلت های ذاتی دنیای 
مجازی است، در کالس مجازی باید برای برقراری ارتباط مؤثر 
با دانش آموزان، زمان کافی را در نظر گرفت. در کالس مجازی، 
حتی برقراری ارتباط اولیه با شاگردان، نیازمند تمهیدات ویژه ای 
است. انجام فعالیتی مفرح در آغاز کالس، استفاده از لحن طنز 
در تدریس و اختصاص زمان کافی برای صحبت کردن بچه ها در 

حین برگزاری کالس، از جمله ُمصلحات هستند.

2.توجهبهبرقراریرابطةشاگردانباهم
در شرایط قرنطینه، هر چند تمام فرایندهای آموزشی مدرسه 
مثــل برگزاری کالس و انجام تکالیــف و برگزاری امتحانات به 
فضای مجازی منتقل شــده اند، اما بخش مهمی از کارکردهای 
محیط مدرسه، یعنی برقراری ارتباطات هم تراز میان کودکان و 
نوجوانــان در زنگ های تفریح و کالس های درس، کاماًل حذف 
شــده اند. لذا معلمــان مجازی، به عنوان تنها واســطان ارتباط 
مدرسه و دانش آموزان، باید در تعریف فعالیت های گروهی برای 
دانش آموزان اهتمام ویژه داشته باشند. به این منظور، ضروری 
است ضمن بازنگری به طراحی آموزشی به نفع یادگیری گروهی، 
در طول کالس های مجازی، بــرای گفت وگوی دانش آموزان با 

هم نیز زمانی اختصاص یابد.
تعریــف زمان هایی مجــزا به عنوان زنــگ تفریح مجازی که 
بچه هــا بتوانند آزادانه با هم ارتباط بگیرند و گفت وگو و رفاقت 
کنند هم از جمله ُمصلحاتی اســت که در برنامة مدرســه باید 

گنجانده شود.

آموزه های تربیت رسانه ای برای معلمان برخط

ُمصلحات
آموزش مجازى
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۳.تقویتدستورزیوتجربههایعملی
منحصرشــدن یادگیــری دانش آموزان به مشــاهدة تصویر 
و شــنیدن صدای معلــم از راه دور، به تدریج ادراکات حســی 
آن ها را بــه بینایی و شــنوایی منحصر می کنــد. محرومیت 
بچه ها از دســت ورزی باید با تعریف فعالیت های ساده ای مثل 
درســت کردن کاردســتی های علمی و هنری جبران شود. اگر 
در کالس های حضــوری انجام آزمایش یا جمع آوری برگ ها و 
ســنگ ها از طبیعت و مانند آن، تنها یــک انتخاب بود، اکنون 
بــه یک الزام جدی برای تقویت تجربه های عملی دانش آموزان 
تبدیل شــده است. حاال چاره ای نیست، مگر آنکه ُمصلحاتی از 
قبیل بازدیدهای ایمــِن خانوادگی از مکان های تاریخی، انجام 
آزمایش های علمی در خانه یا ســاختن وســیله با دور ریزهای 
منزل، در برنامة کاری مدرســه ای بچه ها قرار 

بگیرد.

4.تقویتخطومهارتهاینوشتاری
انجام تکالیف مجازی با کمک رایانه و تلفن 
همراه از طریق تایپ کــردن با نوک یک یا 
دو انگشــت، به تدریج به تضعیف عضالت 
کوچک دست و پایین آمدن قدرت کنترل 
خودکار و مداد در انگشتان منجر می شود. 

در نتیجه، بدخطی دانش آموزان که پیش از 
این هم پدیده ای آزاردهنده بود، امروز به 

هنجار و روالی مرســوم تبدیل شده 
است!

ُمصلحاتی  به  نیاز  این وضعیت 
دارد؛ از قبیــل ترغیب بچه ها به انجام تکالیف به 
شکل دست نویس؛ تشویق خط خوش و تقبیح 
خط ناخــوش. در دورة ابتدایي، فعالیت هایی از 
قبیل ســفالگری و خمیربازی می تواند از ضعف 
عضالت انگشتان دســت بکاهد. البته در نگاهی 

کالن تــر، جــای خالــی کالس و زمــان و معلم 
خوش نویســی در تمامی دوره هــای تحصیلی 

احساس می شود.

5.تقویتحافظهومهارتهای
ذهنی

فناوری«،  »اندام وارگی  نظریة  مطابق 
هر ابزار و فناوری جدید به نوعی امتداد 

یکی از اعضای بدن انسان است. چکش 
ادامة دســت، خودرو ادامة پا و دوربین 

ادامة چشــم های انسان اســت. به همین 
ترتیب، »فضــای مجازی« و ابزارهای دیجیتال 
متصل به وب هــم به امتداد مغز و حافظة 

در کالس های حضــوری انجام آزمایش یا جمع آوری برگ ها و در کالس های حضــوری انجام آزمایش یا جمع آوری برگ ها و 
ســنگ ها از طبیعت و مانند آن، تنها یــک انتخاب بود، اکنون ســنگ ها از طبیعت و مانند آن، تنها یــک انتخاب بود، اکنون 
بــه یک الزام جدی برای تقویت تجربه های عملی دانش آموزان بــه یک الزام جدی برای تقویت تجربه های عملی دانش آموزان 
تبدیل شــده است. حاال چاره ای نیست، مگر آنکه ُمصلحاتی از تبدیل شــده است. حاال چاره ای نیست، مگر آنکه ُمصلحاتی از 
قبیل بازدیدهای ایمــِن خانوادگی از مکان های تاریخی، انجام قبیل بازدیدهای ایمــِن خانوادگی از مکان های تاریخی، انجام 
آزمایش های علمی در خانه یا ســاختن وســیله با دور ریزهای آزمایش های علمی در خانه یا ســاختن وســیله با دور ریزهای 
منزل، در برنامة کاری مدرســه ای بچه ها قرار منزل، در برنامة کاری مدرســه ای بچه ها قرار 

.تقویتخطومهارتهاینوشتاری
انجام تکالیف مجازی با کمک رایانه و تلفن 
همراه از طریق تایپ کــردن با نوک یک یا 
دو انگشــت، به تدریج به تضعیف عضالت 
کوچک دست و پایین آمدن قدرت کنترل 
خودکار و مداد در انگشتان منجر می شود. 

در نتیجه، بدخطی دانش آموزان که پیش از 
این هم پدیده ای آزاردهنده بود، امروز به 

هنجار و روالی مرســوم تبدیل شده 

ُمصلحاتی  به  نیاز  این وضعیت 
دارد؛ از قبیــل ترغیب بچه ها به انجام تکالیف به 
شکل دست نویس؛ تشویق خط خوش و تقبیح 
خط ناخــوش. در دورة ابتدایي، فعالیت هایی از 
قبیل ســفالگری و خمیربازی می تواند از ضعف 
عضالت انگشتان دســت بکاهد. البته در نگاهی 

کالن تــر، جــای خالــی کالس و زمــان و معلم 
خوش نویســی در تمامی دوره هــای تحصیلی 

.تقویتحافظهومهارتهای

فناوری«،  »اندام وارگی  نظریة  مطابق 
هر ابزار و فناوری جدید به نوعی امتداد 

یکی از اعضای بدن انسان است. چکش 
ادامة دســت، خودرو ادامة پا و دوربین 

ادامة چشــم های انسان اســت. به همین 
ترتیب، »فضــای مجازی« و ابزارهای دیجیتال ترتیب، »فضــای مجازی« و ابزارهای دیجیتال 
متصل به وب هــم به امتداد مغز و حافظة متصل به وب هــم به امتداد مغز و حافظة 

ازآنجاکه
بیجسمیاز
خصلتهایذاتی
دنیایمجازی
است،درکالس
مجازیباید
برایبرقراری
ارتباطمؤثربا
دانشآموزان،
زمانکافیرادر
نظرگرفت
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انسان تبدیل شده اند.
باید توجه داشــت، ابزارها و فناوری هــا، همان طور که قوای 
گوناگون انســانی را تقویــت و ما را در انجام امــور توانمندتر 
می کننــد، در مواردی می توانند همان قــوا را به نوعی تضعیف 
هــم بکنند! مثاًل وابســتگی انســان به جابه جایی بــا خودرو، 
توانمندی های طبیعــی راه رفتن او را تضعیف می کند. آنچنان 
که نیکالسکار در کتــاب »اینترنت با مغز ما چه می کند؟« 
می گوید، وابستگی مغز ما به ابزارهای دیجیتال و جست وجوی 

گوگل هم حافظه های ما را تنبل می کند.
معلمان مجــازی باید بدانند، وابسته شــدن هرچه بیشــتر 
دانش آمــوزان به اینترنــت، هر چند فرصت هــای بی نظیری 
برای گسترده شــدن دایــرة معلومات آنان ایجــاد می کند، اما 
بر توانمندی های پایة ذهنی شــان، یعنی »به خاطر ســپاری« 
و »به یــاد آوری« مفاهیم انتزاعی، اثر منفــی دارد. لذا تعریف 
فعالیت های مفرح علمی که به اســتفاده از حافظه نیاز داشته 
باشــد، به عنوان ُمصلح این شرایط پیشــنهاد می شود. مسابقة 
جدول ضرب و محاســبات ذهنی، حفظ شعر و مشاعره، بازی 
»کشــور-پایتخت« و »شهر-اســتان« و بازی های دیگری که 
بچه ها را به حفظ کردن و به  خاطر آوردن اطالعات عمومی مفید 

و ضروری زندگی مجبور می کند، از جملة این ُمصلحات است.

6.توجهبهورزشوتحرکبدنی
شاید اولین و مشهودترین نتیجة خانه نشینی اجباری کودکان 
و نوجوانان، کم تحرکی و محرومیت آن ها از ورزش های گروهی 
اســت. آموزش مجــازی که یکجانشــینی را به 
بچه ها تحمیل می کند هم مزید بر علت شــده 
و دانش آموزان را از حداقل جابه جایی و فعالیت 

بدنی معاف کرده اســت. عوارض ناشی از 
کم تحرکی مثل چاقی و اضافه وزن از یک سو 

و فشار وارد بر چشم، گوش، دست و ستون فقرات 
در اثر نشستن نامناسب پشت رایانه و سایر دستگاه ها 

از سوی دیگر، سالمتی جسم دانش آموزان را تهدید می کند.
در این شــرایط، هر معلمی باید خودش را معلم ســالمت و 
تن درســتی بداند و در تمامی لحظات برگزاری کالس مجازی، 
نسبت به شرایط فیزیکی حضور بچه ها در کالس حساس باشد. 
تشــویق دانش آموزان به انجام نرمش در ابتدا و انتهای کالس، 
آموزش روش صحیح نشستن پشــت رایانه و تأکید به رعایت 
آن در طــول کالس، وقفة یک دقیقــه ای منظم هر ۲۰ دقیقه 
یک بار در کالس برای اســتراحت دادن به چشم، با خیره شدن 
به نقطه ای دور و پلک زدن و مواردی از این دســت، می توانند 

به عنوان ُمصلحات آموزش مجازی در نظر گرفته شوند.
صدالبته که در این شــرایط خود آموزگاران و دبیران گرامی 

نیز بیش از پیش به تحرک بدنی و نرمش و ورزش نیازمندند.

7.برنامههایعبادیجمعی
از جملــه کارکردهــای خوب مدرســه در 
گذشــته ای نه چندان دور، آمــوزش معارف و 
تمرین عملی مناســک دینی بوده اســت. هر 
چند که شاید همچنان بتوان آموزه های دینی 
را در کالس مجازی منتقل کرد، اما در مدرسة 
کرونایی، جای برنامه های عبادی گروهی مثل 

تالوت صبحگاهی قرآن، نماز جماعــت، برنامه های ویژة اعیاد 
و وفات هــا، و هیئت های عزاداری، کــه در تکوین هویت دینی 

کودکان و نوجوانان نقش مهمی دارد، خالی است.
این در حالی اســت که مواجهة روزافزون بچه ها با محتواهای 
رسانه ای پاالیش نشده و سرگرمی های مجازی رده بندی نشده، 
نیاز آن ها به تقویت روحیة معنوی و ارتقای مراتب ایمانی را 

شدیدتر کرده است.
عالوه بر مدیران و معاونان پرورشــی مدرسه که 
باید با ایده های نو به فکر احیای شــعائر مذهبی در 
محیط مدرسة مجازی باشند، هر دبیر و آموزگاری 
می تواند با اختصاص سهمی از زمان آموزش خود به 
خواندن دسته جمعی یک سورة کوچک از قرآن کریم، 
یا دعایی متناســب با ایام، ُمصلحاتی آسمانی به حال و 
هوای روحی دانش آموزان بیفزاید. قرارهای دسته جمعی 
خواندن زیارت عاشورا یا ختم گروهی قرآن و هیئت های 
مجازی، از جمله ُمصلحات قابــل تجویز در این روزهای 

سخت تعلیم وتربیت ایران هستند.
امید آنکه به مدد دعای دانش آمــوزان و معلمان عزیز، بالی 

کرونا هرچه زودتر از ایران و جهان رفع شود! آمین!

نیکالسکارکه نیکالسکارکه نیکالسکار در کتــاب »اینترنت با مغز ما چه می کند؟«  در کتــاب »اینترنت با مغز ما چه می کند؟« 
می گوید، وابستگی مغز ما به ابزارهای دیجیتال و جست وجوی می گوید، وابستگی مغز ما به ابزارهای دیجیتال و جست وجوی 

گوگل هم حافظه های ما را تنبل می کند.
معلمان مجــازی باید بدانند، وابسته شــدن هرچه بیشــتر معلمان مجــازی باید بدانند، وابسته شــدن هرچه بیشــتر 
دانش آمــوزان به اینترنــت، هر چند فرصت هــای بی نظیری دانش آمــوزان به اینترنــت، هر چند فرصت هــای بی نظیری 
برای گسترده شــدن دایــرة معلومات آنان ایجــاد می کند، اما برای گسترده شــدن دایــرة معلومات آنان ایجــاد می کند، اما 
بر توانمندی های پایة ذهنی شــان، یعنی »به خاطر ســپاری« بر توانمندی های پایة ذهنی شــان، یعنی »به خاطر ســپاری« 
و »به یــاد آوری« مفاهیم انتزاعی، اثر منفــی دارد. لذا تعریف و »به یــاد آوری« مفاهیم انتزاعی، اثر منفــی دارد. لذا تعریف 
فعالیت های مفرح علمی که به اســتفاده از حافظه نیاز داشته فعالیت های مفرح علمی که به اســتفاده از حافظه نیاز داشته 
باشــد، به عنوان ُمصلح این شرایط پیشــنهاد می شود. مسابقة باشــد، به عنوان ُمصلح این شرایط پیشــنهاد می شود. مسابقة 
جدول ضرب و محاســبات ذهنی، حفظ شعر و مشاعره، بازی جدول ضرب و محاســبات ذهنی، حفظ شعر و مشاعره، بازی 
»کشــور-پایتخت« و »شهر-اســتان« و بازی های دیگری که »کشــور-پایتخت« و »شهر-اســتان« و بازی های دیگری که 
بچه ها را به حفظ کردن و به  خاطر آوردن اطالعات عمومی مفید بچه ها را به حفظ کردن و به  خاطر آوردن اطالعات عمومی مفید 

و ضروری زندگی مجبور می کند، از جملة این ُمصلحات است.

6.توجهبهورزشوتحرکبدنی
شاید اولین و مشهودترین نتیجة خانه نشینی اجباری کودکان شاید اولین و مشهودترین نتیجة خانه نشینی اجباری کودکان 
و نوجوانان، کم تحرکی و محرومیت آن ها از ورزش های گروهی و نوجوانان، کم تحرکی و محرومیت آن ها از ورزش های گروهی 
اســت. آموزش مجــازی که یکجانشــینی را به اســت. آموزش مجــازی که یکجانشــینی را به 
بچه ها تحمیل می کند هم مزید بر علت شــده بچه ها تحمیل می کند هم مزید بر علت شــده 
و دانش آموزان را از حداقل جابه جایی و فعالیت و دانش آموزان را از حداقل جابه جایی و فعالیت 

تن درســتی بداند و در تمامی لحظات برگزاری کالس مجازی، 
نسبت به شرایط فیزیکی حضور بچه ها در کالس حساس باشد. 
تشــویق دانش آموزان به انجام نرمش در ابتدا و انتهای کالس، 
آموزش روش صحیح نشستن پشــت رایانه و تأکید به رعایت 

آن در طــول کالس، وقفة یک دقیقــه ای منظم هر 
یک بار در کالس برای اســتراحت دادن به چشم، با خیره شدن 
به نقطه ای دور و پلک زدن و مواردی از این دســت، می توانند 

به عنوان ُمصلحات آموزش مجازی در نظر گرفته شوند.
صدالبته که در این شــرایط خود آموزگاران و دبیران گرامی 

نیز بیش از پیش به تحرک بدنی و نرمش و ورزش نیازمندند.

7.برنامههایعبادیجمعی
از جملــه کارکردهــای خوب مدرســه در 
گذشــته ای نه چندان دور، آمــوزش معارف و 
تمرین عملی مناســک دینی بوده اســت. هر 
چند که شاید همچنان بتوان آموزه های دینی 
را در کالس مجازی منتقل کرد، اما در مدرسة 
کرونایی، جای برنامه های عبادی گروهی مثل 

تالوت صبحگاهی قرآن، نماز جماعــت، برنامه های ویژة اعیاد 
و وفات هــا، و هیئت های عزاداری، کــه در تکوین هویت دینی 

کودکان و نوجوانان نقش مهمی دارد، خالی است.
این در حالی اســت که مواجهة روزافزون بچه ها با محتواهای 
رسانه ای پاالیش نشده و سرگرمی های مجازی رده بندی نشده، 
نیاز آن ها به تقویت روحیة معنوی و ارتقای مراتب ایمانی را 

شدیدتر کرده است.
عالوه بر مدیران و معاونان پرورشــی مدرسه که 
باید با ایده های نو به فکر احیای شــعائر مذهبی در 
محیط مدرسة مجازی باشند، هر دبیر و آموزگاری 
می تواند با اختصاص سهمی از زمان آموزش خود به 
خواندن دسته جمعی یک سورة کوچک از قرآن کریم، 
یا دعایی متناســب با ایام، ُمصلحاتی آسمانی به حال و 
هوای روحی دانش آموزان بیفزاید. قرارهای دسته جمعی 
خواندن زیارت عاشورا یا ختم گروهی قرآن و هیئت های 
مجازی، از جمله ُمصلحات قابــل تجویز در این روزهای 

سخت تعلیم وتربیت ایران هستند.
امید آنکه به مدد دعای دانش آمــوزان و معلمان عزیز، بالی 

کرونا هرچه زودتر از ایران و جهان رفع شود! آمین!

فضایمجازیو
ابزارهایدیجیتال

متصلبهوب،
امتدادمغزو
حافظهانسان

است
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