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تربیت
 حسین غفاری، معلم تفكر و سواد رسانه ای، منطقه 3 تهرانرسانهای

تالش برای تربیت 
در عصر دیجیتال

 در زمانــه ای زندگی می کنیم که رســانه های 
فراگیــر و نوین، دیگر نه یکی از عوامل اثرگذار 
بر تربیت فرزنــدان، که به نوعی مهم ترین عامل 
تربیتی ـ خــارج از ارادة خانواده ها و نهادهای 

تربیتیـ  هستند.
وقتی از آثار تربیتی رســانه ها بر نسل جوان 
غافلیم، بیهوده اســت اگر به عنوان یک معلم و 
مربی، به فکر هدایت و تربیت آنان باشــیم. پس 
همة ما باید تالش کنیم ابعاد اثرگذاری رسانه ها 
بر زوایای مختلف رشد و تربیت کودک و نوجوان 
را بشناسیم و برای مدیریت همه جانبة آن آماده 
بشــویم. در یادداشت های قبلی به آثار استفاده 
از ابزارهای رســانه ای بر جسم و مغز کودکان و 
نوجوانان پرداختیم. در این نوبت به ســراغ آثار 

رسانه های دیجیتال بر مغز می رویم.

بعد از جنــگ جهانــی دوم، تحوالت 
فنــاوری رســانه در جهــان در جهت 
گسترش رسانه های تصویری و کانال های 
تلویزیونی حرکت کرده اســت؛ تا جایی 
که امروزه شــاهد »غلبة تصویر بر متن« 
در تمامــی ابزارهای رســانه ای و هجوم 
تصویرها به ساحت های گوناگون زندگی 
انسان هســتیم. حتی روزنامه ها هم که 
رسانه  ای سنتی محسوب می شوند، نسبت 
به چند دهه قبل، از تصویرهای بیشــتر 
و بزرگ تــری اســتفاده می كنند. پیامد 
اندیشمندان متعددی دربارة  تغییر،  این 
تبعات »تصویری شــدن« و »تلویزیونی 
شدن« ذهن  كاربران رســانه ها و به طور 
خاص كودكان و نوجوانان هشدار داده اند. 
در نوبت قبل با برخی آرای مارشــال 
مك  لوهان1 )1980 ـ 1911( و  نیل 
پستمن2 )2003ـ  1931( در این زمینه 

آشنا شدیم.
حاال كامًا پذیرفته شده است كه »مغز« 
انسان به عنوان مركز مدیریت و فرماندهی 
افكار و رفتار،  تحت تأثیر تحریكاتی عصبی 
كه در هنــگام مواجهه با رســانه ها رخ 
می دهد، تغییر شكل می دهد و متناسب 
با نیازها و شــرایط رســانه ها، خودش را 
سازمان دهی می كند. اگر مصرف رسانه ای 
ما تغییر كند، كامًا طبیعی خواهد بود كه 
عملكرد مغز و شیوه های تفكری مان هم 

دستخوش  تغییر شوند.

دیجیتالیشدن
 در آخرین دهة قرن بیســتم، »انقاب 
اطاعــات« كــه بــا موفقیت بشــر در 
ارتباطات  و  دیجیتالی كردن اطاعــات 
آغاز شد، با سرعتی باورنكردنی، ابزارهای 
رســانه ای را دستخوش تغییرات بنیادی 
كرد. كوچك شــدن ابزارهای رسانه ای، 
هم زمان بــا هم گرایی نیازهای مختلف و 
تجمیع كاركردهای رسانه ای در ابزارهای 

كوچــك و قابل حمل، از جملة مهم ترین 
دستاوردهای دیجیتالی شدن بود. 

اگر در دنیای ماقبــل دیجیتال كه به 
آن دورة »آنالــوگ3« می گفتنــد، برای 
ذخیره ســازی اطاعات به حجم زیادی 
کاغــذ یا نگاتیو نیاز داشــتیم، در دنیای 
دیجیتال هزاران هزار محتوای رسانه ای 
در نوک ســوزنی  جای می گیرد. گویی با 
رونق فنــاوری دیجیتال، محدودیت های 
فیزیکی کمتر و کمتر شده اند تا جایی که 
سهولت ثبت، نگهداری و انتقال اطاعات، 
به  خصــوص صــوت، تصویــر و فیلم، به 
»انفجار اطاعات« منجر شده و اطاعات 
ذخیره شده در حافظه های دیجیتالی، از 
طریق شبکه های دیجیتالی، در دسترس 

همه قرارگرفته است.
طبیعی اســت اولیــن تغییراتی که در 
مواجهه با دنیــای دیجیتال برای »مغز« 
اتفاق می افتد، ناشــی از تجربه ی دنیایی 
غیرفیزیکی اســت؛ دنیایی کــه در آن 
از ماهیــت آنالــوگ پدیده های طبیعی 
خبری نیســت، محدودیت منابع ندارد 
و همه چیز فارغ از نظم و ترتیب ســنتی 
خود در دسترس قرار دارد. مثًا در دنیای 
دیجیتال، برای رفتن از صفحة پنجم به 
صفحة هشــتم یک کتاب، به گذر کردن 
از صفحات ششــم و هفتم نیاز نیســت. 
برای رفتن به دقیقة بیســتم یک فیلم، 
نیازی به  عبور از نوزده دقیقة ابتدایی آن 
نیست. برای برقراری ارتباط با یک مقام 
مسئول، نیازی به طی کردن مراتب اداری 
مرســوم از حراست و دبیرخانه تا ریاست 
دفتر و منشی نیست. در دنیای دیجیتال، 
با یک کلیک ســاده، به هر صفحه ای که 
بخواهیم، به هر دقیقه ای که بخواهیم و به 
هر شخصی که بخواهیم، به طور مستقیم 

دسترسی داریم.
پس به موازات آنکه در دنیای دیجیتال 
نظام سلســله مراتبی آنالوگ کم رنگ تر 
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شــده، در مغــز دیجیتالــی شــده نیز 
طبقه بنــدی اطاعات و سلســله مراتب 
ارتباطات معنای ســنتی خود را از دست 
می دهد. بی دلیل نیســت که کودکان و 
نوجوانان دیجیتالی شــده، هرچقدر هم 
بســیاری  برای  نمی توانند  تاش کنند، 
از آداب ورســوم رفتــاری و اجتماعــی 
معنایــی دلپذیر بیابند. بنیــاد اکثر این 
هنجارهای سنتی بر الزامات رشد طبیعی 
انســان در دنیای واقعی گذاشته شــده و 
محدودیت هــای فیزیکی بشــر در طول 
قرن ها آن ها را شکل داده است: احترام به 
بزرگ تر، ارزشمندی کار و تاش، مراقبت 
از دارایی های ملموس و ناملموس ، تعلق 
به آب وخاک،  صیانت از حریم خصوصی 
و ده ها ارزش دیگر که در جوامع آنالوگ 
بدیهی انگاشته می  شدند امروز باید برای 

نسل دیجیتال٤ بازتعریف و اثبات شوند.
چشاندن معنای واقعی »رنج« و »درد« 
و جایگاه آن در تداوم زندگی بشر به نسلی 
که با انبوهــی از تصویرهای غیرواقعی و 
امکانات غیرمحدود و دیجیتالی پرورش 
یافته است، کار سختی است. حاال مربیان 
و والدین باید برای آشــنا کردن بچه ها با 
دنیای واقعی و جلب توجه آن ها به قواعد 
و منطق زندگی خاکی، زمان بیشــتری 

اختصاص دهند.

گوگلیشدن
همراه داشتن دائمی تلفن های هوشمند 
و اتصال همیشــگی به شــبکه ، کم کم 
عادت های ذهنی و رفتــاری جدیدی را 
در مورد اطالعات، حافظه و مطالعه شکل 
داده اســت. شاید در مقایسه ای ظاهری، 
اتصال به اینترنت و دسترســی بی پایان 
بــه منابع علمی آن، به جــای در اختیار 
داشــتن فقط چند جلد کتاب، بســیار 
مطلوب و مفید به نظر برسد و یادگیری 
اکتشــافی و مسئله محور را تسهیل کند، 
اما پژوهش های علمــی نتایج دیگری را 

نشان می دهند.
آمریکایــی،  محقــق  و  نویســنده 
نیــکالس کار 5  در آخریــن کتــاب 
خــود »کم عمق  ها: اینترنت بــا مغز ما 
چه می کنــد6؟« )2010(  به تشــریح 
آزمایش های مختلفی می پردازد که برای 
پی بردن به اثرات اســتفاده از اینترنت 

بر مغز انســان انجام  شده اند. او در فصل 
هفت کتاب خود می نویســد: »ســیر و 
ســیاحت در وب مســتلزم شکل بسیار 
مفرطی از چندوظیفه گی ذهنی7  است. 
این تردستی نه تنها سیل اطالعات را در 
می ســازد،  جاری  میان مدتمان  حافظة 
بلکه هزینه های ســوییچ کــردن را هم 
بــه کارکردهای شــناختی مان تحمیل 
می کند. یعنی هر بار که توجه مان را به 
چیز دیگری معطوف می کنیم، مغزمان 
باید دوباره خــودش را جهت دهی کند 
و این فرایند هزینــة مضاعفی بر منابع 
ذهنی  بــار می کند.« او نتیجه می گیرد، 
به تدریج عادت ذهنی »مرور« جایگزین 
»مطالعه« می شود و در دراز مدت قدرت 
تمرکز و پــردازش آگاهانة اطالعات در 

مغز کاهش می یابد.
شــاید بد نباشــد اگر این پدیــده  را، 
»گوگلی شــدن مغز« بنامیم و آن را به 
رســمیت بشناســیم. مغز گوگلی شدة 
دانش آموز میل چندانی به حفظ اطالعات 
نــدارد و عاشــق تنوع و پریــدن از یک 
شاخه به شاخة دیگر است. البته در این 
جست وخیزهای ذهنی، چیز دندان گیری 
هم نصیبش نمی  شــود. در یک کالم: نه 

مایه دارد و نه حوصله!
اگر پنجاه ســال قبل، صحبت از تغییر 
جایگاه معلــم در کالس درس از »عقل 
کل« به »دوســت و همــراه« بچه ها در 
یافتــن اطالعات و ســنجش منابع، یک 
امر محال بــود، به نظر می رســد امروز 
چاره ای جز آن نداریم. اگر بیســت سال 
قبل، جایگزینی روش های سنتی آموزش 
ـ مثل ســخنرانی ـ با روش های گروهی 
و تعاملی یــک »انتخاب« بود، امروز یک 
»الزام« اســت. چون مغز گوگلی شــدة 

دانش آموزان به تدریج توانایی حفظ کردن 
از طریق خواندن یا شنیدن را ازدست داده 
است و عطش شدیدی به جست وجو دارد. 
پس فقط با سوق دادن او به سمت کشف 
کردن آگاهانــه، هدفمند و در چارچوب 
قواعــد علمی، می توان حضــور روحی و 

جسمی اش در کالس را تضمین کرد.
دنیای متفــاوت، معلم هــای متفاوتی 
هم می خواهد. توصیــة نیکالس کار در 
انتهای کتابش برای ما این است: »شاید 
خیلی سخت بتوان در برابر فریبندگی و 
جذابیت فنــاوری مقاومت کرد و مزایای 
ســرعت و کارایی باالی عصر اطالعات را 
نادیده گرفت، اما امیدوارم بااحتیاط الزم 
به سراغشان برویم. به خصوص در زمینة 
پرورش ذهن فرزندانمان، باید از چیزهایی 
که ممکن اســت در این عصر از دســت 

بدهند، شناخت کافی داشته باشیم.«
پنهان  زاویه هــای  دقیــق  شــناخت 
اثرگذاری رسانه ها بر کودکان و نوجوانان، 
در طراحی نظــام تربیت رســانه ای در 
خانواده و مدرسه به ما کمک می کند. تا 
اینجا برخی عوارض اســتفاده از رسانه ها 
بر بدن و مغز را بررسی کردیم. ان شاءاهلل 
بررســی تأثیرات رســانه ها بر سایر ابعاد 

زندگی را در شمارة آینده پی  می گیریم.
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متخصص استفاده از 
صفحات لمسی هستند

خود را به سبک شخصی خود 
معرفی می کنند

تمایل دارند در دسترس 
بزرگ ترها نباشند

دوست دارند ۲٤ساعته 
به شبکه متصل باشند

بومیان دنیای مجازی

بیش از پیام متنی، پیام صوتی 
و تصویری می فرستند

پادشاهان رسانه های 
اجتماعی هستند

متولدین دهه هفتاد به بعد
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