
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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