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اشاره 
ساحت »اعتقادی، عبادی و اخالقی« تعلیم وتربیت در سند تحول 
انسان  تربیتی  اولین ساحت شش گانة  آموزش وپرورش،  بنیادین 
عنوان شده است. آرمان »تربیت رسانه ای« پرداختن به نقاط تالقی 
رسانه ها و ساحت های تربیتی است؛ به نحوی که به رشد همه جانبة 

متربیان منجر شود.
برای کنکاش در ابعاد و زوایای تالقی رسانه ها و این ساحت از 
تعلیم وتربیت، باید به سراغ کارشناسانی برویم که هم در موضوعات 
دینی و عقیدتی خبره باشند و هم دنیای رسانه ها و ابتالئات کودکان 

و نوجوانان در آن را به خوبی بشناسند.
حوزة  سة  سطح  دانش آموختة  صالحی،  عباس  حجت االسالم 
علمیة قم و کارشناس تاریخ اسالم است. اما در ده سال گذشته 
رسانه ای  سواد  آموزش  حوزة  در  شناخته شده  چهره ای  به 
سنی  رده بندی  »نظام نامة  تدوین  مسئولیت  است.  شده  تبدیل 
از  بیش  را  او  مجازی،  سامانه های  و  رسانه ها  برای   پویانمایی« 
هر چیز با تحلیل محتوای رسانه ها درگیر کرده است. ایشان در 
حال حاضر مسئول آموزش »آکادمی کهکشان« با هدف آموزش 

رسانه و سواد رسانه به جوانان و نوجوانان است.
گفت وگوی یک ساعتة ما با حجت االسالم صالحی در فضای مجازی 
و بر بستر یک سامانة خوب ایرانی انجام شد که می توانید صوت 

کامل این گفت وگو را در ضمیمة این صفحه مشاهده فرمایید.

در شروع گفت وگو بفرمایید از نظر شما چه مالحظاتی 
برای تثبیت تربیت دینی در فضای رسانه ای و رشد و 

اعتالی آن وجود دارد؟
به نام خداوند بخشنده مهربان به نظر من رکن تحقق تربیت رسانه ای 
در ساحت اعتقادی، عبادی و اخالقی، شناخت و رعايت »الزامات 
ورود،  از  اعم  اينجا  در  است. »حضور«  رسانه  فضای  در  حضور« 
استفاده، مشاهده يا عضويت است. يعنی قبل از اينکه کسی وارد 
فضای رسانه بشود، مثل تماشای فیلم و انیمیشن و گوش کردن به 
موسیقی و انجام دادن بازی يا استفاده از اينترنت، الزامات حضور و 

قوانین و شرايط آن را بداند.
معمواًل اين الزامات حضور را به چهار دسته تقسیم می کنند: الزامات 
عقالنی، قانونی، شرعی و اخالقی. هر چند که در ظاهر دو الزام 
»شرعی« و »اخالقی« به اين ساحت مربوط می شود، اما در بسیاری 
کشورها مثل ايران، »قانون« هم جدای از الزامات دينی نیست و 
از آن پشتیبانی می کند. حتی در آمريکا و برخي كشورهاي ديگر 
هم نوشتن قوانین متأثر از فرهنگ دينی آن سرزمین است. الزامات 

»عقلی« هم می تواند مؤيد و مکمل تربیت دينی بشود.

گفت وگو با حجت االسالم عباس صالحی
معلم و کارشناس سواد رسانه

گفت وگو از حسين غفاری
كارشناس سواد رسانه ای

بخشي از گفت وگو
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الزام شرعی، به بیان ديگر، همان الزام به احکام الهی است. در 
سند تحول هم آموزش »احکام« به عنوان يک گام ابتدايی در تربیت 
اعتقادی، عبادی مورد توجه قرار گرفته است. مثاًل در حوزة رسانه، 
شناخت احکام غیبت يا تهمت بايد مدنظر قرار بگیرد. در گفت وگوها 
و کانال های مجازی، غیبت چه تعريفی دارد؟ آيا ممکن است انتشار 

کاريکاتور تهمت محسوب بشود يا نه؟

منظورتان الزامات حضور برای مصرف کنندگان رسانه 
است یا تولیدکنندگان پیام های رسانه ای؟

صرف حضور مالک است. چه تولید کننده و چه مصرف کننده. هر 
چند که احکام افراد با هم متفاوت است. مثل تفاوت احکام امام 
جماعت با ساير افرادی که در نماز جماعت حاضر می شوند. شايد 
احکام اين دو گروه با هم فرق داشته باشند، اما نکتة مشترک آن است 

که هر دو بايد احکامی را بلد باشند.

به نظر می رسد در زمینة آموزش این احکام ما خیلی 
و  مجازی  رسانه های  کاربران  عمدة  هستیم.  عقب 
غیرمجازی این احکام را نمی شناسند و رعایت نمی کنند. 

علت آن را چه می دانید؟
آموزش و فرهنگ سازی اين الزامات حضور در سطح دانش آموزی 
بر عهدة نهاد مدرسه و معلم است. موانعی در اين زمینه وجود دارند 
که من چهار مورد از آن ها را شناسايی کرده ام که به ترتیب عرض 

می کنم. مانع اول »تولید نشدن علم و محتوا« است.
در حوزة احکام، حوزة علمیه بايد محتوايی مدون و کاربردی برای 
فضای رسانه تولید کند. هر چند که کتاب های پراکنده ای در اين 
موضوع وجود دارند، اما نمی توانند به عنوان رسالة عملیه مورد توجه 
قرار بگیرند. عمدة سؤال ها و جواب های مطرح شده در اين کتاب ها هم 
قديمی و به دهه هاي هفتاد و هشتاد مربوط اند. دربارة ابزارها و بازی ها 

احکام پراکنده وجود دارند که االن اصاًل مبتال به نوجوانان نیستند.
مجبور می شوند  مربیان  و  معلمان  اين شرايط  در  است  طبیعي 
خودشان برخی احکام را همانندسازی کنند. مثاًل نگاه کردن به يک 
شخص با نگاه کردن به تصوير او در اينترنت را همانندسازی می کنند.

یعنی احکام سازی می کنند؟!
بله و حتی اخالق سازی می کنند! مثاًل در مواجهه با غیبت در يک 
جمع حقیقی، اخالق حکم می کند شما به دفاع از شخص غیبت شونده 
بپردازيد. همین را منتقل می کنند به فضای مجازی و بحث ها و 
جدل های طوالنی درمي گیرد. در صورتی که ممکن است عمل اخالقی 
در فضای مجازی مالحظات ديگری داشته باشد. مدير گروه مجازی با 
اعضای همان گروه، حکمشان و حتی رفتار اخالقی شان متفاوت است.

با توجه به کمبودی که در تولید محتوای احکام وجود 
دارد، االن مخاطب چه باید بکند؟

در قدم اول خانواده ها و معلمان و دانش آموزان بايد بدانند برای 
حضور در فضای رسانه ها احکامی وجود دارد. در قدم دوم بايد فرهنگ 
سؤال پرسیدن يا همان استفتا همه گیر شود. يعنی هر مکلفی به سراغ 
مرجع تقلید خودش برود و دربارة مسائل رسانه ای استفتا کند. چون 
بین مراجع هم تفاوت هايی در اين احکام وجود دارد، الزم است هر 
کسی به مرجع تقلید خودش مراجعه کند. مثاًل حکم خريد و فروش يا 
شرط بندی در بازی های ديجیتال چیست؟ حکم استفادة مشترک از 
يک نام کاربری در يک سامانة پخش ويديويی چیست؟ هر چند اکنون 
در البه الی استفتائات برخی موارد مطرح شده اند، اما منسجم نیستند. 
اين مراجعات به تدريج به تولید علم و ايجاد بخشی مجزا و متمايز در 

دفتر مراجع برای حوزة رسانه منجر خواهد شد.

آیا فقط همین تولید محتوا به تربیت اعتقادی و اخالقی 
منجر خواهد شد؟

خیر. دومین مانع »نبود استادان متبحر در حوزة دين و رسانه« است. 
حتی با فرض اينکه کتاب و محتوای آموزش مناسبی در حوزة احکام 
و اخالق داشته باشیم، باز هم کمبود معلم و مربی مسلط به هر دو 
حوزة دين و رسانه احساس می شود. دقیقًا مشابه مشکلی که بعد از 
تألیف کتاب »تفکر و سواد رسانه ای« پیش آمد و معلم مربوط به آن 

وجود نداشت و تربیت نشد.
به نظر می رسد، رويکرد صحیح آموزش وپرورش بايد اين باشد که 
معلمان دينی و قرآن و مربیان پرورشی را تبديل کند به افرادی که 
رسانه را هم با تمام ابعاد تربیتی آن می فهمند. معلمان اندکی را هم 
که وارد عرصة سواد رسانه ای شده اند بايد با حوزة دين و احکام رسانه 
آشنا کرد. قرار نیست معلم سواد رسانه ای، دينی و احکام تدريس کند. 
اما بايد چنان به مسائل آشنا باشد که حدود شرعی و اخالقی رسانه 
را بفهمد و مراعات کند. فرض کنیم در هر مدرسه فقط يک معلم با 
اين ويژگی داشته باشیم. اين مي تواند شروع يك تحول بزرگ باشد.
بچه ها، عالوه بر اينکه احکام و اخالق رسانه را می آموزند، به يک 

الگوی عملی يعنی همان معلم دسترسی خواهند داشت.

بعد از ردیف کردن قافیة محتوا و مربی، چه کار دیگری 
باید بکنیم؟

عبادی،  و  اعتقادی  حوزة  در  رسانه ای  تربیت  تحقق  سوم  مانع 
»اولويت ندادن به آموزش خانواده« است. خداوند تربیت را بر عهدة 
نهاد خانواده گذاشته است؛ نه نهاد مدرسه و نهاد جامعه و نه حتی نهاد 
مسجد! »مامانـ  بابا« هستند که بايد تربیت کنند. همة ما مبلغان و 
روحانیان و معلمان و مربیان بايد نگاهمان به خانواده باشد که در مسیر 

تربیت رسانه ای کجا قرار دارد تا بتوانیم كامل کنندة کار او باشیم.
در  بگذارد،  تأثیر  دانش آموز  روی  آموزش وپرورش می خواهد  اگر 
بگذارد. خانواده ای که هنوز  تأثیر  او  بايد روی خانوادة  اولین قدم 
الزامات حضور، احکام حضور و اخالق حضور را رعايت نمی کند، چه 

توقعی داريم که بچه ها رعايت کنند؟!
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این نکتة شما خیلی برای من دلپذیر است. چون ما هم 
در بحث ها و پژوهش ها به همین رسیده ایم که انتظار 
تربیت رسانه ای دانش آموزان، بدون همراه کردن خانواده، 
انتظار بی جایی است. بچه ها در مدرسه که با رسانه ها 
انواع  به  خانواده  کانون  در  و  خانه  در  نیستند،  دمخور 

رسانه ها سرگرم هستند.
فقط هم موضوع رسانه های نوين نیست. کتاب و رمان هم مهم 
است. خانواده در شکل گیری عادت های رسانه ای بچه ها نقش اصلی 
را دارد. با اين فرض ديگر نمی شود »انجمن اولیا و مربیان« را در 
حاشیه نگه داشت. متأسفانه آموزش وپرورش، آموزش خانواده ها را 
وظیفة خودش نمی داند و اين کار را با منت انجام می دهد. حتی اگر 
فرض کنیم روزی هم به ضرورت و الزام اين کار برسد، مربیان و 
راهنمايان کافی و جامع برای تربیت خانواده ها در اختیار ندارد. حتی 
بسیاری از افرادی که در اين سال ها به عنوان مشاور و مربی خانواده 
فعالیت کردند، دستشان از محتوا و روش های صحیح تربیت رسانه ای 

در بستر خانواده خالی است.

آیا نمی شود بخشـی از ایـن کـار را بـه خـود رسانه ها 
سپرد تا برخی الزامات شرعی و اخالقی حضور در فضای 

رسانه ها را ترویج و تبلیغ کنند؟
کفايت  علمی  آموزه های  انتقال  صرفًا  تربیت  شکل گیری  برای 
نمی کند. عالوه بر آن، ترويج رسانه ای معمواًل مقطعی و دفعی است. 
همین جا وارد مانع چهارم بشوم و آن »استمرارنداشتن آموزش و تربیت 

رسانه ای« است. برای تثبیت آموزه های دينی و عمل به دستورات 
شرعی، استمرار بسیار مهم است؛ من المهد الی اللحد )از تولد تا مرگ(.

استمرار در آموزش یا استمرار در پایبندی؟
هر دو! ما در حوزة آموزش متأسفانه به جرقه و تلنگر اکتفا کرده ايم. 
ممکن است برای فرهنگ سازی بتوان به راهبرد »گفتن و رد شدن« 
اکتفا کرد، اما در تربیت اين طور نیست. بايد به شکل مستمر، مخاطب را 
با موضوع تربیتی درگیر کرد. االن در آموزش »تفکر و سواد رسانه ای« 
به کتاب پاية دهم بسنده شده است، در صورتی که اين موضوع بايد 
در تمامی پايه های تحصیلی با جزئیات و تفصیل مطرح باشد. مثاًل در 
کتاب های آموزش زبان انگلیسی می توان در يک درس متني مرتبط 
با موضوعات رسانه ای قرار داد. در کتاب های دينی می توان يک فصل 
يا درس را به موضوع »دين و رسانه« اختصاص داد و اين ايده ها را در 
سال های گوناگون تحصیلی پخش کرد. کمااينکه االن اين اتفاق به 
شکل محدود و کمرنگی در برخی کتاب های مطالعات اجتماعی افتاده 
است. ولی جای رويکرد دينی با هدف تکمیل تربیت اعتقادی، عبادی 

و اخالقی خالی است.
مجموع اين چهار مانع، اگر برطرف شود، می توان تا حدودی به 
حرکت رو به جلوی تربیت رسانه ای در ساحت اعتقادی، عبادی و 

اخالقی امیدوار بود.

از شمـا ممنـونـم که در این گفت وگو شرکت کردید. 
امیدوارم در فعالیت های تبلیغی و آموزشی خود موفق باشید.
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اشاره
در »سنـد تحـول بنیـادیـن آموزش وپرورش«، از سـاحت »زیستی و بدنی« 
تعلیم وتربیت به عنوان یکی از ساحت های شش گانة تربیتی انسان نام برده 
شده است. آرمـان »تربیت رسـانه ای« پرداختـن به نقاط تالقی رسانه ها و 
ساحت های تربیتی است، به نحوی که به رشد همه جانبة متربیان منجر شود.
ساحت زیستی و بدنی ناظـر بر حفـظ و ارتقای سالمت و رعایت بهداشت 
جسمـی و روانـی متـربیان در قبـال خـود و دیگران، تقویت قوای جسمی 
و روانی، مبارزه با عوامل ضعف و بیماری، حفاظت از محیط زیست و احترام 
به طبیعت است. قلمرو این سـاحت پـرورش قوای بدنی و تأمیـن سالمت 
جسمی، تربیت جنسی، سالمت فردی و اجتماعی، بهداشت زیست محیطی، 

قلمروهای زیست بوم شهری و منابع طبیعی را پوشش می دهد.
مواجهة جسمانی انسان با درگاه های رسانـه ای، از جمله نقطه هـای تالقی 
دنیای ملموس و ناملموس است که هشیارنبودن نسبت به آن ها می تواند به 

رسـانــه و تربیـت زیستـی و بـدنـی در گفت وگـو با 
محمد لسـانی، کارشناس و پژوهشگر سواد رسانه ای

آسیب های بدنی و ذهنی فراوانی بینجامد. مدیریت آثار کاربری رسانه ها 
بر چشم، گوش، دست، پا، گردن، کمر و ... در کنار آشنایی با اثرات امواج 
مخابراتی و صفحـه های نمایش و ... بر مغز، حافظـه، خواب و ... همگی در 

قلمرو ساحت »تربیت رسانه ای« قرار دارند.
آقای محمد لسانی، کارشنـاس ارشد فرهنـگ و ارتبـاطات است که در 
دو دهة گذشتـه تمرکـز خود را روی »سواد رسانه ای« گذاشته و به عنوان 
پژوهشـگر و کارشنـاس رسانـه در محـافل علمـی، جلسات دانشگاهی و 
برنامه های تلویزیونی حضـور مستمـری داشته است. ایشان در اواسط دهة 
۱380 پایه گذار »فرهنگ سرای رسانه« در شهرداری تهران بوده و سال ها 
به عنوان مشـاور رسـانه ای در »سـازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران« 

و »سازمان فضای مجازی سراج« فعالیت کرده  است.
با توجه به مطالعات منسجم و دامنه دار آقای لسانی در حوزه های مرتبط با سالمت 
و رسانه، گفت وگویی تفصیلی با ایشان داشتیم که شرح آن را در ادامه می خوانید.

می
هرا

ضا ب
المر

س: غ
کا

ع

گفت وگو: حسین غفاری
کارشناس سواد رسانه ای
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é در شـروع گفت وگو بفـرماییـد که آیا نگـرانی ما برای 
اثرگـذاری رسانه ها بر سالمـت زیستی و بدنـی انسان 

یک موضوع حقیقی است یا دچار توهم هستیم؟
é در طول تاریخ همة فنـاوری ها، چه بر بعـد جسمـی و چه بر بعـد 
روانی انسان ها، اثرگذار بوده اند. حتی یک صندلی ساده که وارد زندگی 
انسان شده، بر وضعیت نشستن و سالمت پا و کمر انسان اثر گذاشته 
است. هر قدر درگیری انسان با فناوری بیشتر و طوالنی تر باشد، طبیعتًا 
این اثرات بیشتر می شود. فناوری های دیجیتـال و رسانـه ای هـم که 
ساعت های زیادی از روز و شب انسان را به خود مشغول می کنند، از 
این قاعده مستثنا نیستند. من پنج ناحیة جسمانی را که کاربری رسانه ها 
آن ها را تحت تأثیر می گذارند، به این صورت دسته بندی می کنم: چشم، 
ستون فقرات و گردن، دست ها، مغز، و قلب. خواهیم دید که دربارة هر 
کدام از این ناحیه ها پژوهش های دقیق علمی فراوانی صورت گرفته 

است و کسانی که این آثار را قبول ندارند باید متوهم باشند!

é پس بهتر است یکی یکی به این نواحی بپردازیم.
é از بین تمام نواحی شاید »چشم« بیشترین تأثیرپذیری را دارد. 
در یکـی از آمـارهای منتشرشـده از سـوی کشور آمریکا، بیش از 65 
درصد مردم تجربة »فشـار بینایی«1 را داشتـه اند که ارتبـاط مستقیمی 
با استفادة بیش از دو ساعت در روز از رسانه ها دارد. اهمیت »چشم« 
تا حدی است که در »نشانگان )سندرم( بینایی رایانه ای«2 تأثیرپذیری 
اندام های دیگری مثل کتف، شانه،  گردن و کمر هم به عنوان نشانه ها 

و عوارض جانبی آن در نظر گرفته می شود!
 در ناحیة »چشم« چهار عارضه مهم شنـاسـایی شده اند که باید به 
آن ها بپردازیم. مورد اول »خشکی چشم« است. فرد سالم در حالت 
عادی در هر دقیقه 15 بار پلک می زند. اما هنگام استفاده از ابزارهای 
دیجیتال حدود 5 تا 7 بار در دقیقه پلک می زند و طبیعتًا غشای چشمی 
او خشک می شود. راه حل این مشکل هم پلک زدن مداوم و خودآگاه و 
مرطوب کردن چشم با شست و شوی معمولی یا در شرایط حاد، استفاده 

از قطره های استریل چشمی است.
مورد دوم »تخـریب ماکوال«، یعنی قسمت حسـاس به نور شبکیه 
است که در گذشتـه یک بیماری دوران کهن سالی محسوب می شد و 

االن در جوانان و میان ساالن هم مشاهده می شود.

é ایـن ظاهـراً وجـه مشتـرک خیلـی از آسـیب های جسمانی 
رسانه هاست که جوانان را دچار عارضه های ناشی از پیری می کنند! 

é کار ماکـوال )نقطه زرد( ایجاد وضـوح و شفافیت در دید است که 
متأثر از نور آبـی صفحه های دیجیتـال به تدریج تخریب می شود. »نور 
آبی« طیف نـوری دارای طول مـوج کوتاه و سطح انرژی باالست و 
اصلی تـرین منبـع آن هم نور خورشید است. این نور البته فایده هایی 
زیادی برای تنظیم چرخة طبیعی زندگی موجودات دارد، اما تابش 
بیش از اندازة آن آسیب زاست. برای جلوگیری از این آسیب باید زمان 
مشاهده صفحه های دیجیتال را مدیـریت کرد. هرچند در سال های 

اخیر تولیدکنندگان گوشی های هوشمند به حذف و جایگزین کردن نور 
آبی با سایر پرتوها مبادرت کرده اند، اما حذف نور آبی از دستگاه ها به 
شکل سخت افزاری به کمک محافظ های صفحة نمایش و به شکل 
نرم افزاری به کمک »فیلترهای نور آبی«3 در دستگاه ها شدنی است. 
هر چند که حذف نور آبی از جذابیت صفحه های نمایش نزد مخاطب 

کم می کند،  اما برای حفظ سالمتی چشم باید آن را جدی گرفت.

é در دوگانة »جذابیت« یا »سالمت« انتخاب سختی 
پیـش روی مخاطب قـرار دارد. هر قدر که این مخـاطب 

جوان تر باشد، یقینًا انتخاب او سخت تر خواهد بود.
é اینجا معمواًل نهادهای تربیتـی و فرهنگـی مداخلـه می کنند تا 
شرکت ها و تولیدکنندگان صرفـًا به خاطر سـودآوری خودشان سالمت 
مخـاطب را به مخـاطره نیندازند. مثـال های فراوانی وجود دارند که 
در محصـوالت مرتبط با کـودک و آمـوزش چگونه فشار دولت ها و 
نهادهای عمومی روی تولیدکنندگان است تا ایرادات مخاطره انگیز 
بهـداشتی محصـوالت را رفـع کنند. اما تا زمـان ایمـن شدن کامل 

محصوالت، ما باید مخاطب را هشیار کنیم.
مـورد سـوم »نزدیک بینـی« چشـم است. برای کـم کردن احتمال 
این عارضـه در چشـم هم قانـون معروف »20 - 20« وجود دارد: هر 
بیست دقیقه به مدت بیست ثانیه چشم از صفحه  نمایش برداریم و به 
دورترین نقطة ممکن نگاه کنیم. هنگام استفاده از ابزارها هم فاصلة 
مناسب باید رعایت شود. برای رایانة کیفی )لپ تاپ( 70 سانتی متر و 
برای گوشـی هوشمـند حـدود 30 سانتـی متر توصیه می شـود. مورد 

چهارم هم »خستگی چشم« ناشی از کار با صفحات نمایش است 
که برای مدیریت آن عالوه بر استـراحت منظـم در فاصله های 45 
دقیقه ای، باید حتمًا به درشت ترکردن اندازة قلم و کاهـش تضـاد4 
رنـگ و نـور صفحه دقت کرد. تمیز کردن صفحة نمایش از لکه های 
چربـی و بهره گیـری از صفحه های مات به  جـای بـراق هم خستگی 
چشم را کاهش می دهد. آخرین توصیـه فعـال کردن »حالت شب«5 

در نرم افـزارهای کاربردی است.

é همان طور که گفتید، عارضه های چشم پیوستگی زیادی 
با عارضه های سر و گردن دارند. دراین باره بفرمایید.

é خیـره شدن به صفحة گوشـی در حالـی که گـردن خم نشده 
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باشد، فشـاری حدود 5 کیلـوگرم روی ستون فقـرات وارد می کند. با 
خم شـدن سر به جلـو، فشـاری که روی گردن وارد می شود به مراتب 
باالتر می رود. تا جـایی که در 15 درجه 13 کیـلوگرم، در 45 درجـه 
24 کیـلوگرم و در 60 درجـه تا 30 کیـلوگرم فشار به ستـون فقرات 

وارد می شود. این عارضه را »گردن پیامکی«6 نام گذاری کرده اند.
حالت نامناسب بدن هنگام استفاده از رایانه می تواند باعث »آرتروز 
گردن« و عارضة »دیسک گردن« و بیماری »دیسکوپاتی« شود که 
در صورت تداوم احتمال بروز نوعی »سیاتیک« را هم دارد. خمیدگی 

ستون فقرات و در بلندمدت، ساییده شدن غضروف مهره های کمر از 
دیگر عارضه های استفادة نامتوازن از رایانه است. با آسیب دیسک های 
بین مهره ای حتی بر نخاع و ریشة عصبی فشار وارد می آید و مشکالت 

حسی ـ حرکتی را به وجود می آورد.
برای محافظت از ستـون فقرات و گردن راهکارهای ساده و مهمی 
وجود دارند. مثاًل به جای خم کردن گردن، گوشی را باال بیاورید. همین 
کار ساده، یعنی عقب بردن سر و باال آوردن گوشـی یا رایانک )تبلت( 

تا ارتفاع چشم، بسیار مؤثر است.
خیـلی وقت ها هم می تـوان به جای تلفـن همراه از رایانه استفاده 

کرد. این توصیـه به خصوص هنگام آمـوزش مجازی بسیـار مهم 
است. هنگام استفاده از رایانه هم برای داشتن وضعیت مناسب باید 
حواستان به سه تا 90 درجه باشد! زاویة زانو، زاویة کمر و زاویة آرنج ها 

باید تقریبًا 90 درجـه باشد تا کمتـرین فشار به بدن وارد شود.
از نرمش های خاص هم نبایـد غفلت کرد. حرکـت ها و ورزش های 

کششـی را روزی دو تا سـه مرتبه انجام دهید.

é به نظر می رسد در جلسه های آموزش مجازی معلمان 
می توانند این حرکت ها و نرمش ها را به بچه ها یادآوری 
کننـد و با هم انجام دهنـد. ایـن کارهای کوچـک جلوی 

مشکالت بزرگی را می گیرد. 
é دقیقًا همین طور است. نقش معلمـان در آمـوزش و تـرویج این 
نکته های سالمتی بسیار مهم است. در مورد »دست« هم نکته هایی 
مثل گـردن و کمـر وجود دارد. تایپ کـردن و برخـی بازی های تلفن 
همراه و وب گردی به درد انگشتان و مچ و بازوی دست کاربران منجر 
می شود. حروف چینی )تایپ( زیاد با انگشت شست و ضربات مکرر 
نوک شست به صفحة  کلید تلفن همراه می تواند موجب درد، تورم و 
گزگز شست دست ها شود. همچنین حرکت مکرر شست ها می تواند به 

التهاب تاندون های شست و در نتیجه درد مچ دست بینجامد.
 وقتی کاربـر، گوشـی را برای مدتـی طوالنـی در دست خود نگـه 
می دارد، فشار زیادی به مچ دست وارد می شود. اگر مچ خود را خم 
کنید، انگشتان شما فشار بیشتری را تحمل نخواهند کرد. اگر مدت 
طوالنی به درد، خستگی، بی حسی و یا هر نوع ناراحتی دیگر بی توجه 
باشید، احتمال مبتال شدن اندام های شما به صدمات جدی تر، مانند 
التهاب تاندون، »نشانگان )سنـدرم( تونـل مـچ«7 و »آرنـج تنیـس«8 

)پارگی تاندون آرنج( بیشتر می شود.
هم تـراز بودن انگشتـان، دست ها و ساعـدها از اصول تایـپ کردن 
مناسب و بدون درد است. استفـادة هر دو شسـت در کار با صفحه کلید 
تلفـن همـراه هم تکنیکی ساده و کارآمد است. به علت اندازة تلفن 
همراه و نزدیک بودن فاصلة حرف های صفحه  کلید آن، معمواًل بهترین 
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پینوشتها
1. Visual Stress
2. Computer Vision Syndrome (CVS)
3. Bluelight Filter
4. Contrast
5. Night Mode
6. Text Neck Syndrome
7. Carpal Tunnel Syndrome (CTS)
8. Tennis Elbow
9. Limbic System
10. Melatonin
11. Dopamine
12. Sinus Arrhythmia

وضعیت برای تایپ کردن با تلفن همراه استفادة هم زمان از دو شست 
است. بایـد مچ خود را در وضعیـت راحت و صاف قرار دهیـد تا فشار 
بر مچ و انگشتان هنگام در دست گرفتـن گوشـی به حداقل برسد. این 
حالت هنگامی اتفاق می افتـد که مچ خود را به هیچ سمتی خم نکنید. 

نرمش های ویژة دست و مچ را هم نباید از یاد ببریم.
 

é آموزش این موارد باید از کودکی آغاز شود. خیلی از 
شیـوه های اشتبـاه کار با ابـزارهای دیجیتـال از اولین 
روزهـای کاربـری، به شکل عـادت درمی آینـد و بعدها 

تصحیح آن ها دشوار می شود.
é تازه مواردی که تا اینجا گفتیم مربوط به اندام بیرونی و ظاهری 
است که ساده تر قابل مشاهده و بررسی هستند. اما اثر رسانه ها بر 
اندام درونی، مثـل مغـز یا قلب، به پژوهش و آزمایش های بیشتری 
نیاز دارد. مثاًل آسیب هـایی که ممکن است به شکل های گوناگون به 
»مغز« وارد شود، باید با حساسیت بیشتری دنبال شود. این عارضه ها 
گونه های متفاوتی دارند. مثاًل اثر امواج مغناطیسی بر ساختار مغز به 
تغییر جریان خون مغز و )دی ان ای( ِدنا سلول ها منجر می شود. این 
امواج از گوشی های هوشمند یا فرستنده های »وای فای« دائمًا منتشر 

می شوند و مغز انسـان در معرض آن ها قرار می گیرد.
یا در الیه ای دیگر، جابه جایی سریع بین کارهای متفاوت در گوشی 
یا رایانه، فعالیت مراکز تمـرکز در مغز9 را کاهش می دهد. همچنین 
»نور آبی« که قباًل دربارة آن صحبت کردیم، با ترشح »مالتونین«10 
ارتباط مستقیم دارد. مالتونین هورمونـی است که ساعت زیستـی 
بدن را تنظیم و زمان خواب و بیداری مغز را تعییـن می کند. نورهـای 
مصنوعی سبب به هم خوردن ترشح مالتونین و در نتیجه به هم خوردن 

ساعت زیستی مغز می شود.
حضـور در شبکـه های اجتماعـی هم می توانـد بر میـزان ترشـح 
»دوپامین«11 اثر بگذارد. زمانـی که فرد از طرف دوستـان و اطرافیان 
خود »الیک« می گیـرد یا کاربـران برای مطالب منتشرشده از طرف 
او »کامنت« می گذارند، دستور ترشح دوپامیـن در مغز صـادر می شود 
و سطح دوپامین در بدن افزایش می یابد. جالب است که احساس 
رضایت شخصی در گفت وگوی حضوری بین 30 تا 40 درصد است، 
اما در دنیـای مجازی این احسـاس رضایتمنـدی تا 80 درصد بیشتر 
می شود! همین امر موجب افزایش ترشح دوپامین، افزایش سرخوشی 

و وابستگی بیشتر به این شبکه ها می شود.

é با ایـن حساب بسیـاری از عـادت های کاربری ما در 
دنیای دیجیتال موجـب برهم خوردن تعادل مغز می شود. 

چه پیشنهادهایی برای محافظت از مغز دارید؟
é برای محافظـت از مغز دستـورات سـاده ای وجـود دارد. اتصال 

تلفن  اینـترنت  به 
امــواج  همـــراه 

الکـترومغناطـیسی 
را چندین برابر می کند. 

بهتر است در موارد ضروری از اینترنت تلفن 
همراه استفاده کنید و بعد از استفاده آن را در 
حالت خاموش قرار دهید. شب ها هم حتمًا 

وای فای منزل را خاموش کنید. هرگز گوشی 
تلفن همراه را به رختخواب نبرید و نزدیک خود 

قرار ندهید. در ساعت های شب از رسانه های اجتماعی 
کمتر استفاده کنید و به مغز خود فرصت آرامش و استراحت 

بدهید. سعـی کنیـد هنگام کاربری اینترنت، جلوی چندکاری 
دائمی را بگیرید. یعنـی ابتدا یک کار را به پایان بـرسانید و بعد 

سراغ کار دیگـری برویـد. چرا که دیدیـم رفته رفته تمرکز و 
عملکرد مغز کاهش می یابد. ورزش کردن، تنفـس در هـوای 

آزاد، رژیم غذایی مناسب و خواب کافی هم می تواند عملکرد مغز 
را بهبود بدهد.

همچنین به خاطر داشته باشید که قرارگیری تلفن همراه نزدیک 
قلب )جیب پیراهن یا کت( باعث ایجاد اختالل و بی نظمی در ضربان 
قلب می شود. امواج الکترومغناطیس تلفن همراه مخصوصًا حین 
مکالمه باعث »آریتمی سینوسی«12مـی شـود و در بلندمـدت اثرات 
مخربی بر نظم عملکرد قلب به جا می گذارد. لذا توصیه می شود که 
تلفن همراه دور از قلب قرار گیرد و زمان استفاده از آن کاهش یابد. 
در کل بهتر است تلفن همراه از اعضای اصلی بدن مانند قلب، سر و 

اندام پایین تنه فاصله داشته باشد.

é خیلی از شما ممنونم که در این گفت وگو بخشی از 
پژوهش ها و مطالعاتتان را با ما در میان گذاشتید.
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و کمبود شغل برای تحصیل کرده ها، دانش آموزان فهم خیلی بیشتری 
از مسائل اقتصادی پیدا کرده اند و درک انضمامی شان از شرایط شغلی 
قوی تر از بیست سال پیش است. اما این آمادگی ذهنی بچه ها در 
ساختار آموزش وپرورش جهت دهی نمی شود. گاهی اوقات بعضی از 
موضوعات در مدرسه به طور پیش دستانه و قبل از آنکه دانش آموز به 
آن نیاز داشته باشد مطرح می شود. اما در این باره، هرچند دانش آموز 
در حال لمس مسئله است، اما مدرسه به نیاز بچه ها توجهی نمی کند. 
باید دقت داشته باشیم، »مسئله شناسی« دانش آموزان در حوزة تربیت 
اقتصادی قوی است، اما »اطالعات« و »تجربة« آن ها کم است و 

متأسفانه در مدرسه هم تقویت نمی شود.

é باالخره هنرستان ها در این زمینه فعالیت هایی دارند.
é طبیعي است شاخة فنی وحرفه ای در متوسـطة دوم در این باره 
سرآمد است، اما گستردگی ندارد. لذا اگر بخواهیم اصولی کار کنیم، 
باید از دبستان و متوسطة اول شـروع کنیـم. در متـوسطة دوم در 
شاخة نظری، چون فشـار آزمون سراسری حاکم است، حتی اگر 
سرفصل سواد اقتصادی را پررنگ کنیـد، کما اینکه در کتاب »کار 
و فناوری« اندکی به این سمت رفته اند، با فشار آزمون سراسری 
موضوع به کنار زده می شود؛ مثل برخوردی که با درس »تفکر و سواد 

رسانه ای« می شود.

é اگر از سمت دیگر به ماجرا نگاه کنیم، بچه ها در 
مهارت های رسانه ای قوی هستند.

é پژوهش ها، به خصوص در کشاکش بحران کرونا، نشان می دهد 
»سواد فناورانة« بچه ها از معلمان و والدین پیشی گرفته است. هرچند 
که در کلیت مباحث »سواد دیجیتال«، مثل کاربری و تحلیل، چندان 
تبحری ندارند، اما نسبت به بزرگ ترها کاربران ورزیده تری هستند. 
این یک فرصت بالقـوه و یک تهـدیـد بالفعل است! از یک سو درک 

طبیعـی اقتصـادی بچه ها قوی تر شده و از سوی دیگر مهارت های 
کاربری ابزارهای رسانه ای شان رشد کرده است. بی توجهی به این 

واقعیت می تواند مدرسه را بی خاصیت کند!

é اگر بخواهیم به طور اصولی تربیت رسانه ای را در 
ساحت اقتصادی بنا کنیم، به چه مقدماتی نیاز داریم؟

é ما زمانی می توانیم نسبت فضای مجازی و فضای اقتصاد و 
اشتغال را برای دانش آموز تبیین کنیم که مفاهیم و مبانی دانشی آن 
را شکل داده باشیم. نظریة »دو فضایی شدن« بیان می کند، فهم هر 
پدیدة اجتماعی مخدوش است، مگر آنکه در دو فضا )واقعي و مجازی( 
درک شود. وقتی ما در مبانی سواد اقتصادی دوفضایی ضعف های 
اساسی داریم، انتظار اینکه برای تربیت رسانه ای در ساحت اقتصادی 
آموزه های مدونی داشته باشیم، معقول نیست. مثاًل مفاهیم بنیادین 
اقتصاد مثل سرمایه گذاری، پس انداز، درآمد، انواع اشتغال و کاریابی و 
نسبت آن ها با فضای مجازی، هنوز به شکل اساسی در دانشگاه های 
ما تبیین نشده اند و در سطح کالن و عرصة عمل ملـی در حـال سعی 

و خطا هستیم.
از طرف دیگـر، همیـن مفاهیـم بنیادیـن اقتصادی، حتی به شکل 
کالسیک آن ها، در مدرسه آموزش داده نمی شوند. وقتی فقط در درسي 
حاشیه ای در رشتة علوم انسانی به موضوع »اقتصاد« پرداخته می شود، 
چطور انتظار داریم بتوان جایگاه اقتصاد در فضای رسانه را برای 
بچه ها روشن کرد!؟در حال حاضر نوجوانان با ظرفیت ها و استعدادها 
و امکانات شخصی و به شکل خودانگیخته کاماًل در حال برقراری 
نسبت بین این دو پـدیـده هستند. لذا ممکن است یک دانش آمـوز 
به خاطر وجود روحیة کسب وکار در خانواده، به سمت استفاده از فضای 
رسانه برای درآمدزایی برود و نفر دیگـر در اثر نبـود چنین زمینه ای، 
هرگز به سمت رشـد اقتصـادی در این فضـا نرود. این دوگانگی و 

فرصت سوزی بدون آموزش فراگیر حل شدنی نیست.
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é در همین شرایطی که ترسیم کردید، آیا واقعاً نمی توان در 
الیة عمل و مهارت آموزی کاری کـرد؟

é به دلیل وجود شکاف سواد فناورانه بین دانش آموزان و والدین، 
خیلی از امور جاری اقتصادی الکترونیکی خانواده ها برعهدة فرزندان 
نوجوان است. نه فقط در شهرهای بزرگ، بلکه در شهرهای کوچک 
هم اوضاع چنین است. پرداخت قبض، خرید شارژ و خرید الکترونیکی 
مواجهة اقتصادی بچه ها با فضای مجازی را زیاد کرده است. این 
اتفاق اگر با آموزش های کاربردی و تحت مراقبت و نظارت بزرگ ترها 
همراه انجام شود، بسیار اتفاق مبارکی است و به یادگیری در عمل 
منجر می شود. در واقع مقدمه ای که برای »رشد« بچه ها در فضای 
اقتصادی  ـ  رسانه ای ضـروری است، »صیـانت« است. صیـانت هم 
شامل محافظت و آموزش و نظارت است. صیانت خطر استفاده از این 
ابزارها را کم مي كند و در ادامه به رشد منجر مي شود. اما متأسفانه این 
گام ها طی نمی شوند و این فضای رها شده توسط خانواده و مدرسه، به 

افزایش خطرات دامن می زند.

é یعنی همین کاربری های ساده و مفید زمینه ساز آسیب 
می شوند؟

é بله. نوجوانـی سـن برانگیختگی هیجانات است و بازاریابی در 
فضـای دیجیتـال هم غالبـًا همـراه با اغواگری و تحریک هیجانات 
شکل می گیرد. تالقی وضع موجود فضـای مجـازی با »نـوجـویی« 
و »کنجکاوی« دانش آمـوزان، به افـزایش خطـرات این محیط برای 
بچه هـا منجـر مـی شود. خطاهـای سـاده ای که بچه ها در تعامالت 
اقتصـادی مرتکـب می شوند، عواقب پیچیده ای دارد. طبق آمارهای 
پلیس فتا، بیشترین میزان جرائم گزارش شده در این حوزه، زیرمجموعة 
»فیشینگ« است. یعنی اغواگری های فنی مجازی که به افشا شدن 

اطالعات مالـی افـراد و کاله بـرداری و سـرقت الکترونیکی منجـر 
می شود. اینجـاست که ضرورت آموزش و نظارت بـر کاربـری بچه ها 

دوچندان می شود.

é به غیر از کارپردازی امور جاری خانواده ها، دیگر كدام 
زمینه های اقتصادی   ـ مالی در مواجهة بچه ها با فضای 

مجازی قابل پیگیری هستند؟
é من دانش آمـوزانـی را که با آن هـا مـواجه بـوده ام، به چند گروه 
تقسیم می کنم:گروه اول کسانی که به سمت درآمدزایی خالقانه و 
مثبت از فضای مجازی رفته اند. مثاًل با یادگیری برنامه نویسی یا سایر 
مهارت های دنیای دیجیتال، به نوشتن برنامه یا طراحی و بگاه روي 
آورده اند. بخشی دیگر از این گروه با تولید محتوا پول در می آورند؛ 
مثل تولید و انتشار محتوای تبلیغاتی در رسانه های اجتماعی. این گروه 

استفادة عرفی تر و رسمی تری از فضای رسانه می کنند.
گروه دوم کسانی هستند که درآمدزایی های پرخطرتری دارند. مثاًل 
حساب هاي كاربري )اکانت(  بازی های دیجیتال را ارتقا می دهند و به 
دیگران می فروشند. نکتة مثبت دربارة گروه  دوم، شّم اقتصادی و تالشی 
است که برای درآمدزایی می کنند. هرچند که این دستة دوم اشتغال 

غیررشدآفرین دارند، اما باید آن ها را بشناسیم و کمکشان کنیم.

é در واقع این گروه دوم مهارتی کسب کرده اند که نمی تواند 
به توسعة مهارت در فضای واقعي منجر شود.

é از آن ها بدتر، گروه سوم هستند که در مسیر انحرافی افتاده اند و به 
هوای سودهای کالن، درگیر سوداگری های مضر شده اند. از بازاریابی های 
شبکه ای تا تبدیل ارز، شرط بندی و متأسفانه بزهکاری ها و کاله برداری های 

اینترنتی و هک!  همة این ها از نتایج نبود آموزش و نظارت هستند.
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é هیجانات و ناآگاهی های دورة نوجوانی موجب می شود 
مثل ماجرای پینوکیو، در هوس درخت سکه، پول هایشان 

را در زمین بکارند!
é بله. گروه سوم بسیار تحت تأثیر اغواگری های رسانه ای قرار دارند و 
در شرایط ناهموار اقتصادی و اجتماعی به این مسیرها تهییج می شوند. 
وقتی مدرسه نمی تواند برای انتخاب و پیمودن مسیر اشتغال و اقتصاد به 
بچه ها کمک کند، طبیعی است کم کم مرجعیت خودش را از دست می دهد. 
مدرسه ای که علم نافع به روز و متناسب با نیازهای اجتماعی یاد بچه ها 
نمی دهد، صرفًا به پاتوقي برای نوجوانان تبدیل می شود! خیلی از بچه ها 
امروز به فکر کمک اقتصادی به خانواده هستند؛ چه بچه های هنرستانی 
و چه بچه های دبیرستانی. وقتی مدرسه کمکی به این هدف نمی کند، 
بچه ها مدام به فکر گریز از آن مي افتند. این گونه اشتغاالت رسانه ای به 
این انگاره دامن می زند که علم کارکرد اقتصادی ندارد و کسب وکار هم به 
علم )با تعریف مدرسه ای آن( نیاز ندارد. این وضعیت بسیار تأمل برانگیز است.

é آیا تغییر در سرفصل های درسی می تواند به این هدف 
کمک کند؟

é نظام آموزشی می تواند این مسئله را حل کند که نیروی انسانی 
در تراز این حرکت قرار داشته باشد. همین کتاب های جدیدی را که در 
ابتدا نام بردیم، معلمانی تدریس می  كنند که به نسل قبل تعلق دارند یا 
با شیوه های سنتی به کتاب نگاه می کنند. به قول  معروف، هر معلمی به 
همان شیوه ای که درس خوانده است، درس می دهد! بنابراین، معلمان 
نمی توانند به راحتی خودشان را با این روش جدید تطبیق بدهند. پس 
فقط تغییر کتاب یا مفاهیم دردی را درمان نمی کند. به نظر می رسد در 

اینجا مهم ترین مؤلفه »کتاب« نیست، بلکه »معلم« است.

é آیا فضـای رسانه های نویـن و فنـاوری های آموزشی 
می تواند به حل این مسئله کمک کند؟

é اتفاقًا اکثر بچه هایـی که دنبـال مهارت آموزی هستند، مشتری 
سایت های اشتراک ویدئوی آموزشی  اند. امروزه فضای مجازی بستر 
آموزش های ناظر بر مهارت است. از مهارت های رایانه اي و استفاده 
از نرم افزارها بگیـریـد تا مهارت های فنی و حرفه ای دیگر. دریایی از 
محتوای کارآمد ویدئویی ایرانی و غیرایرانی در اینترنت وجود دارد. 

بچه ها به تنهایی به دل این دریا زده اند و به راهنمایی نیاز دارند.
اگر از منظـر سـواد رسانه ای به این موضوع نگاه کنیم، می بینیم تمرکز 
بیش از حد بر میزان مصـرف رسانه ای بچه ها و توصیه های همیشگی 
مبتنی بر طراحی رژیم مصرف رسانه ای، به اندازة کافی کارآمد نیست و 
توصیه ها باید از کّمیت به سمت کیفیت مصرف متمایل شود. یعنی 

زمانـی که سـازوکـارهای زندگی مدرن به گونه ای طراحی شده اند که 
نمی توانیم به شکل فراگیر با مصرف گرایی مبارزه کنیـم و 

مخاطب را به سمـت کاهش میـزان مصرف 
هـدایت کنیم، ارتقای کیفیت مصرف می تواند 
گامي روبه جلو باشد. لذا راهبرد جایگزین سازی 

بسیار کلیدی است و چه جایگزینی بهتـر از محتـوای آموزشی!؟ باید 
این باور را در بچه ها به وجود بیاوریم که می توانند رشد خودشان را در 
فضای مجازی رقم بزنند و چه رشدی جذاب تر از رشد اقتصادی!؟ باید 

این هیجان رسانه ای بچه ها را مصادره به مطلوب کنیم.

é آیا ارتقای سواد رسانه ای به این هدف کمک می کند؟
é از آن مهم تر »سواد دیجیتال« است. در سیر تطور سواد رسانه ای 
در غرب ابتدا مفهوم »سواد اطالعاتی و رسانه ای« متولد شد و بعد از 
آن به »سواد دیجیتال« رسیدند. هرچند که تا دو دهه پیش همین سواد 
دیجیتال صرفًا بر وجوه کاربردی دنیای دیجیتال متمرکز بود و آموزش 
مهارت هـای کاربردی را هدف قرار داده بود، اما امروزه این مفهوم به 
سواد بهره گیـری هوشمندانه از فضای مجازی برای بروز خالقیت ها و 
کارآفـرینی و رقابت اقتصـادی تأکیـد دارد. در واقع وارد عصری شـده ایم 
که آمـوزه های سواد دیجیتال دیگر نمی توانند سلبی باشند و ناچاریم به 

مهـارت های الزم برای اشتغـال در عصر مجازی بپـردازیم.

é با این حساب به نظر می رسد سواد دیجیتال خیلی می تواند 
به تربیت رسانه ای در ساحت اقتصادی و حرفه ای کمک کند. 

اما به نظـرتان چـرا از سـواد دیجیتـال کمتر شنیده ایم؟
é کار روی مفهوم »سواد دیجیتال« در کشور ما به شدت ضعیف است. 
نمی توان دنیای جدید را با مفاهیـم دنیـای گذشته درک کرد. نمی توان 
از مفاهیم 60 سال پیش برای فهم دنیـای امـروز بهره گرفت. در دنیا 
هم زمان با غروب سواد رسانه ای، با طلوع سواد دیجیتال مواجهیم. در این 
ادبیات جدید، مفاهیم، تعریف ها و شایستگی ها به شدت تغییر کرده اند و 
کاماًل به سمت بهـره بـرداری حرفـه ای و اقتصـادی از فضای مجازی 
چرخیده اند.به نظرم الزم است مجامع دانشگاهی و پژوهشگاه های 
مرتبط به این حوزه به طور جدي وارد شوند. آموزش وپرورش 

هم باید نیم نگاهی به این رویکرد جدید داشته باشد.

é از شما ممنونم که در این گفت وگو 
شرکت کردید.
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همان مرحلة »شناخت« را در حیطة این ساحت فرض می کنند. با این 
رویکرد، هر زمان که کالس های درس سنتی بر پا می شود، ما در ساحت 
علمی و فناورانه قرار داریم و در زنگ ورزش و هنر و فوق برنامه از این 
ساحت دور می شویم! در صورتی که ساحت علمی و فناورانه به معنی 
توانمندی بهره برداری از تجربه های علمی و روش علمی در زندگی انسان 
است. این ساحت بیشتر از آنکه به یک دانش ناظر باشد، به یک روش و 
منش معطوف است. تقویت رابطه با علوم تجربی انسانی و منابع علمی و 

تجربی در این ساحت مدنظر است.

é با این حساب چگونه می شود تحقق این ساحت تربیتی 
را ارزشیابی کرد و آیا اصالً ما در مدرسه برای ارتقای آن 

تالش می کنیم؟
é حد مطلوب رشدیافتگـی در این ساحـت آن است که ببینیم وقتی 
دانش آموختة نظام تعلیم و تربیت ما در زندگی به مسئله ای برخورد می کند، 
آیا می تواند به سراغ منابع علمی آن حوزه برود و با روش علمی پاسخی 
بیابد یا نه؟ آیا امکان آزمایش کردن و فرضیه سازی و رد و قبول منابع 
علمی را دارد یا نه؟ در کتاب های علوم دورة ابتدایی برای تحقق این 
هدف تالش خوبی صورت گرفته و فارغ از موضوعی که در درس های 
علوم دنبال می شـود، به دنبال تـربیت یک »دانشمنـد کوچولو« است. 
مشاهده کردن، تجربه کردن، فرضیه ساختن و مانند آن ها در این کتاب ها 
پیگیری می شود. در مقایسه با علوم، درس ریاضی کمتر این ساحت را 
تقویت می کند! البته در دوره های تحصیلی باالتر، همین درس علوم که 
به فیزیک و شیمی و زیست شناسی تبدیل می شود هم از این رویکرد 
فاصله می گیرد. متأسفانه در سرفصل های علوم اجتماعی و انسانی که 
زیرساخت فناوری های امروز، به خصوص فناوری های رسانه ای هستند، 
اصاًل به این سمت نمی رویم و بچه ها روش علمی در جامعه شناسی و 

اقتصاد و دیگر موضوعات را نمی آموزند.

é بعد از این مقدمات، خوب است نگاهی به رسانه ها بیندازیم. 
تأثیر استفادة زیاد بچه ها از رسانه های نمایشی یا رسانه های 

مجازی در رشد ساحت علمی و فناورانه چگونه است؟
é با وجود اینکه رسانه ها خودشـان زاییدة علم مـدرن و دنیای 
فناوری هستند، معمواًل بچه ها را در ساحت علمی و فناورانه رشد 
نمی دهند و برعکس، آن ها را سطحی بار می آورند! چرا؟ چون تحقق 
واقعی ساحت علمی و فناورانه به تعمق و تأمل نیاز دارد و کاربران 
دنیای رسانه ها مدام در فضایی سهل و ساده غوطه ورند. همة ما بارها از 
ماشین حساب استفاده کرده ایم، اما هیچ کدام تا به حال بررسی نکرده ایم 
ماشین حساب چطور کار می کند! چون کارکردن با ماشین حساب بسیار 
ساده و شیرین است و زحمتی ندارد. وقتی فضای مدرن همه چیز را 
برای کاربری آدم ها ساده  می کند، باعث می شود بچه ها به کاربری 
رسانه ها و فناوری ها بسنده کنند و در علوم پایه ضعیف بار بیایند. در 
عمل، هر چقدر کاربری فناوری ها و رسانه ها توسعه بیابد، میل و انگیزة 

بچه ها برای رفتن به سمت مبانی علوم پایه ضعیف تر می شود.

é چه نکتة جالبی! در سایر علوم و دانش ها هم همین 
اتفاق می افتد؟

é اتفاقًا در علوم انسانی رسانه های مجازی به بچه ها فرصت رشد 
می دهند؛ امکان برقراری ارتباط افراد با همدیگر،  امکان مشاهدة نظرات 
و اندیشه های گوناگون، امکان مواجهه با نقدها و فکرهای متفاوت. 
اتمسفـر رسانه هـای جدید، علوم انسانـی را تقـویت مـی کند. گفت وگو، 
تفکر انتقادی، قضاوت، تضارب آرا، تحمل نظرات دیگران و جست وجوی 
قطعات دانش از منابع پراکنده، به جای منبع واحد و تقویت تفسیر نظرات 
و اندیشه ها که همگی از شاخصه های تفکر علمـی و روش علمی در 
پارادایم تفسیـری است، در ساختـار رسانه هـای مجازی تنیده شده 
است. لذا شما با بچه هایی طرف می شوید که راحت اظهارنظر و بحث 
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می کنند و حرف طـرف مقابل را سخت می پذیرند. یعنی حتی اگر 
بچه ها تمایلی هم به این مهارت ها و نگرش ها نداشته باشند، زندگی 

در دنیای رسانه ها این فضا را برایشان ایجاد می کند.

شرایط  این  رسانه ای  فناوری های  می شود  چطور   é
متناقض نما را ایجاد می کنند؟ یعنی علومی را که از آن ریشه 
گرفته اند تضعیف و آنچه را با آن نسبت کمی دارند تقویت 

می کنند؟
é این طبیعی است که وقتی علم مدرن در توسعة فناوری های صنعتی 
و رسانه ای پیشرفت می کند، بشر را با محصوالت این توسعه درگیر 
می کند. امروز علم آن قدر در حل مسائل علوم طبیعی و تجربی توسعه 
یافته و به ساخت ابزارهای کاربردی برای زندگی دست پیدا کرده 
که بچه های ما به سختی می توانند در جایگاه نیوتن قرار بگیرند و از 
طبیعت سؤاالت عمیق بپرسند. چون معلومات مدرسه ای تا رسیدن به 
مرزهای علوم تجربی فاصلة زیادی دارد و پیش از این، افراد زیادی 
این مسیر را پیموده اند و دستاوردهای این تجربه های پیشین امروز در 

کوله پشتی یا جیب هر دانش آموزی پیدا می شود.
اما وقتی علم مدرن در جایی مثل علوم انسانی دچار خأل و ابهامات 
جدی می شود، زمینة حرکت و رشد را برای مخاطب باز می گذارد. 
مرزهای علوم انسانی - با رویکرد تفسیری نه با رویکرد مثبت گرایی- 

فاصله ای تا مدرسه ندارد.

é آیا راه حلـی برای عبـور از شرایط فعلـی به سمت 
شرایط آرمانی تربیت علمی و فناورانه در دنیای رسانه ها 

داریم؟
é بچه ها بایـد یاد بگیرنـد رسانـه صرفـًا تفنـن نیست. باید بدانند 
غـوطـه وری در رسانه ها بایـد رهـاوردی بـرای زندگی واقعی شان 
»کاربری  به  االن  بچه ها  دارد.  نیاز  آموزش  به  این  باشد.  داشته 

این شـایـد در ظاهر فنـاوری« بسنـده کـرده انـد. 

اشکالی نداشته باشد، اما در واقع نتیجة مقهور بودن آن ها نسبت به 
دستاوردهای فناورانه است. آن ها فقط در صورتی از مزایای علوم 
تجربی بهره می برند که یک شرکت بزرگ این علوم را به شکل 
فناوری در اختیارشان بگذارد. وگرنه نمی توانند در تصمیم گیری های 
زندگی شان از روش علمی بهره ببرند و از این بدتر، هرگز به مرتبة 

تولید فناوری نمی رسند.
یکی از نشانه های این وضعیت آن است که مدرسه ها به طور دائم 
در حال تالش برای کتاب خوان کردن بچه ها در حوزة رمان و داستان 
هستند، اما ما مقاله خواندن را بلد نیستیم و ترویج هم نمی کنیم. مقالة 
حسابی خواندن یکی از شاخصه های رشد ساحت علمی و فناورانه در 
بچه هاست. باید علوم تجربی به عنوان زیرساخت تمدنی تقویت شود تا 
بتوانیم حرف حساب بزنیم. اینجاست که در دسترس بودن علم مدرن 
باید منجر شود به رشد بیشتر علمی این نسل در زندگی. بچه ها باید 

از منابع متکثر رسانه ای برای تقویت ُبعد علم تجربی استفاده کنند.

é با توسعة فضای مجازی ظاهراً بچه ها به منابع متکثر 
رسانه ای دسترسی بیشتری پیدا کرده اند. پس چرا این 

هدف علمی محقق نمی شود؟
تفسیری هم که  روحیة  آفتی جدی است.  اجمال  به  اکتفا   é
تقویت شده باشد، بدتر! االن بچه ها بدون اینکه تعمقی در علوم 
و دانش های پایه داشته باشند، راحت دربارة هر چیزی اظهارنظر 
می کنند. با خواندن دو عنوان خبری و یکی دو یادداشت کم مایه، 
سریع وارد مرحلة اظهار فضل می شوند! این به خاطر همین فضای 
متناقض نماست: نبود تعمق در علوم پایه و آزادی غیرروشمند در 

علوم انسانی!
راه حل هم این است که در علوم پایه و تجربی قوی شویم، چون علم 
قطعیت می آورد. در علوم تفسیری هم باید به همین سمت برویم. در 
شناخت حق و باطل هم می شود با علوم انسانی به سمت قطعیت رفت. 
بچه ها باید به کمک علم و فناوری به جمع بندی های درست و نقاط 
روشنی در زندگی شان برسند. در علم تفسیری می توان به قضاوت رسید. 
به قول قرآن کریم »َیتَِّبُعوَن َأْحَسَنه« باید نتیجة »َیْسَتِمُعوَن اْلَقْول« باشد. 
چه زمانی این اتفاق می افتد؟ زمانی که بچه ها منظـومـة 
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ذهنـی قـوی از ارزش هـا و معـارف داشته باشنـد. اتفاقًا استفـاده از 
رسانه ها می تواند طرح وارة ذهنــی بچــه ها دربارة حقیقـت را پیچیده تر 

و عمیق تر کند.
اما متأسفانه در اکثر موارد مواجهة بی ضابطه با فضای رسانه ای 
این رهاشدگی، آدمی  را بی طرح واره کرده است. محصول  بچه ها 
بی هویت و کم عمق است که هر دوساعت یک بار جهت های ذهنی و 
نظراتش با توجه به مواجهه با آخرین اخبار رسانه ها تغییر می کند. چون 
نتوانسته است با ردکردن اصولی یا قبول کردن ریشه ای گزاره ها، یک 

طرح وارة مستحکم و بزرگ برای خودش بسازد.

é شما به عنوان معلم و مدیر چه پیشنهادهای عملیاتی 
برای دستیابی به این اهداف دارید؟

é بچه ها باید قبل از غرق شدن در فضای رسانه ها یا در حین این 
مواجهه »رنگ دار« شوند. یعنی بدون آمادگی هویتی با فضای متکثر 
برخورد نکنند. یک راه خوب برای رنگ دارکردن نوجوان، استفاده 
از الگوست. الگوپردازی و الگوپروری برای نوجوان نقشی جدی در 
ساختن طرح وارة هویتی او دارد. یک نمونة تحسین برانگیز در این 
زمینه، فعالیت پایگاه و برنامة کاربردی »نو+جوان«1  است که تالش 

می کند مبانی ارزشی نوجوانان را تقویت کند.
در این الگوپذیری دانش آموزان می فهمند مصرف رسانه ها قرار 
است در زندگی واقعی اثرگذار باشد. پس چیزی را مصرف می کنیم 
که بتوانیم پردازش کنیم. به اندازه ای می خوریم که بتوانیم هضم کنیم 
و حتمًا بعد از هضم آن، نیرو و توان بیشتری به دست بیاوریم. سواد 
رسانه ای همین جا پر رنگ می شود؛ در تشخیص محتوای مطلوب و 

نامطلوب متناسب با هر فرد.
در اختیارگذاشتن خوراک مفید هم وظیفة مربی است. آموزش و پرورش 
اینجا وظایف بر زمین ماندة زیادی دارد: تولید دانش نامه های خوب 
چاپی و مجازی منـاسب کودک و نوجوان، ساختن آزمایشگاه های 
خوب مجازی مرتبط با درس های مدرسه، راه اندازی یک کتابخانة 
مجازی جامع مناسب دانش آموزان و متناظر با سرفصل های آموزشی 

کتاب های درسی و ...
نگاه تزئینی و نمایشی به این منابع علمی متکثر هم باید تغییر کند. 
مراجعة دائمی به این منابع و استفادة هر روزه از آن باید در طرح درس 
معلمان قرار گیرد. به بیان دیگر، از سطح تعریف کردن از قابلیت های 
جاری سازی  سطح  به  باید  مجازی  فضای  و  دیجیتال  ابزارهای 
جست وجو، جمع آوری، تحلیل و نقد اطالعات در کالس های درس 
برسیم. رسیدن به تدریس پژوهش مدار یک قلة قابل فتح در مدرسه است.

é در سرفصل های انسانی، از رسانه ها برای کمک به 
تربیت علمی و فناورانه چه استفاده ای باید بکنیم؟

é در این راستا امکان نشر حرف ها در رسانه ها و بازخوردگرفتن از 
نظرات، باید به طور جدی مورد استفاده قرار گیرد. تمرین عملگربودن 
در فضای تفسیری بسیار ضروری است. قاعدة رشد در علوم انسانی 

بر شنیدن و شنیده شدن مبتنی است. باید برای تولیدکردن و برای 
نشر تولیدات و نقد آن ها، برای  بچه ها فرصت های رسانه ای فراهم 
کنیم. اگر رسانه نبود، این فرصت رشد در فضای تفسیری برای 
دانش آموزان به وجود نمی آمد. وب نوشت »بالگ«  ها و ریزوب نوشت  
»میکروبالگ«  ها امکان حرف زدن، حرف شنیدن، قضاوت کردن و 
رشد کردن را می توانند مهیا کنند. آدمی که در محیط گفت وگوی 
رفتار  بشنود،  بزند و هم حرف  یعنی هم حرف  قرار گیرد،  واقعی 

نابهنجار اجتماعی انجام نمی دهد.
مهـارت هـای سـاده ای مثـل شوخـی کـردن در گـروه های مجازی 
دوستانه و تعامل با غریبه ها و آشناها، از جمله سطوح مقدماتی روش و 
منش علمی در علوم انسانی و تفسیری هستند که بچه ها بلد نیستند. 
به کارگیری منطق در مباحثات و شناخت استدالل و شبه استدالل و 

مانند آن باید آموزش داده شود.

é نگاه شما به آیندة تربیت علمی و فناورانه در دنیای 
رسانه ها خوش بینانه است؟

é بله.انشـاءاهلل. توسعـة هوش مصنـوعـی می تواند به خدمت 
این هدف مهم درآید. جست وجو در منابع، یافتـن عالقه ها و کشف 
سلیقه ها، معرفـی اندیشـه ها و اندیشمنـدان متناسب با سؤاالت و 
سطوح فهم مخاطب، دسترسی به انبوه محتوای باکیفیت آموزشی 
و علمی، انتشار گستردة اسناد و شواهد و تصویرها و مستندات از 
پدیده ها و موضوعات علمی و بسیاری فعالیت های دیگر با توسعة 
هوش مصنوعی و بهره گیری از داده کاوی در شناسایی مخاطبان و 
توزیع محتوا، همگی نویدبخش آینده ای روشن تر برای رشد ساحت 

علمی و فناورانه هستند.
باالخره بخشـی از جوامع انسانـی از توسعـة بی در و پیکر غفلت 
و بیهودگـی در رسانه هـا خسته خواهند شد و کم کم ارزش محتوای 
عالمانـه و رشدآفـرین خودش را نشـان خواهـد شد. همین االن هم 
آموختن مهارت های سازنده و مفید برای زندگـی در فضای مجازی 
بسیار اقبال دارد و رسانه ها نسبت به گذشته به فراگیری مهارت های 
عملی ارزشمندی باالتری می بخشد. همین امروز هم مهارت های 
عملی واقعی مثل آرایشگری، نانوایی، آشپزی، خیاطی، مکانیکی و 
مانند آن در اینترنت رونق دارد. این پیشرفتی مهم نسبت به گذشته 
است که دانش هـای عملـی در جامعه مقبولیت کمتری داشتند. در 
مورد دانش های نظری هم همیـن روند طی خواهد شد. ما به آینده 

امیدواریم!

é از شما ممنونم که در این گفت وگو شرکت کردید.

پینوشت
1. پایگاه اینترنتی و برنامة کاربردی »نو+ جوان«

به نشانی: 
nojavan. khamenei.ir

وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای
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