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 زمانی دور از تکنولوژی
مالی ویگانت



 سخني با والدین و مربیان

هشــدارها را همه جــا می بینیــم: زمــان طوالنــی تماشــای تلویزیــون یــا مشــغول بــودن بــه بازی هــای ویدئویــی، کــودکان را 
در معــرض خطــر چاقــی، بیماری هــای قلبــی و دیگــر مخاطــرات ســامتی قــرار می دهــد.

ــت  ــود. اینترن ــر می ش ــر و تنگاتنگ ت ــوژی پیچیده ت ــا تکنول ــا ب ــاط آن ه ــان، ارتب ــدن فرزندان م ــر ش ــا بزرگ ت ــان ب هم زم
ــا  ــدام  مجــازی ی ــی هســتند و ک ــط واقع ــدام رواب ــه در آن به ســختی می شــود تشــخیص داد ک ــد ک ــی ایجــاد می کن فضای
اشــتباه. در دوره ای کــه افــراد جــوان به ظاهــر دوســتان بیشــتری در دنیــای مجــازی دارنــد، ایــن تکنولــوژی اعتیــادآور، آن هــا را 

از معاشــرت بــا افــراد در دنیــای واقعــی دور نگــه مــی دارد.
ــدون  ــی ســاده و به صــورت گســترده در اختیارشــان اســت، ب ــد خیل ــون و فیلم هــا می بینن ــی کــه کــودکان در تلویزی مطالب
آنکــه نیــاز باشــد حتــی از خانــه خــارج شــوند. کارشناســان تخمیــن می زننــد کــودکان امریکایــی بیــن هشــت تــا هجده ســاله، 
به طــور میانگیــن هــر هفتــه حــدود 44/5 ســاعت را روبــه روی صفحــۀ تلویزیــون، گوشــی همــراه و... می گذراننــد. این شــرایط 
مــوج جدیــدی از فشــار روانــی بــرای آن هــا به همــراه مــی آورد کــه طبــق آن، هــر شــخص بــا توجــه بــه اطاعــات دیجیتالــی 

و میــزان اســتفاده اش از ایــن امکانــات قضــاوت می شــود.
هرچنــد تکنولــوژی بــا رشــد سرســام آوری کــه دارد خطراتــی را بــرای کــودکان ایجــاد می کنــد، امــا نمی توانیــم منکــر اثــرات 
مطلــوب آن باشــیم. مــا در عصــر تکنولــوژی و ارتباطــات زندگــی می کنیــم. اگــر کــودکان را از یادگیــری و اســتفاده از ایــن 
امکانــات منــع کنیــم، آن هــا در مدرســه و ســپس در بــازار کار دچــار مشــکات بیشــتری خواهنــد شــد. ایــن تأثیــر دوگانــۀ 

تکنولــوژی بــر فرزنــدان، والدینــی را کــه دنبــال راه حــل درســتی می گردنــد، گیــج کــرده اســت.
بــا تعییــن حــد و حــدود منطقــی و گفت وگــوی صمیمانــه و بــاز بــا فرزنــدان، می توانیــم بــه آن هــا کمــک کنیــم اســتفادۀ 
ــا و  ــی نظارت ه ــال برخ ــا اِعم ــم ب ــن، می توانی ــند. همچنی ــته باش ــی داش ــوای دیجیتال ــب تری از محت ــر و مناس عقانی ت
گذاشــتن رمــز عبــور بــرای وســایل الکترونیکــی، زمانــی را کــه کــودکان در اینترنــت صــرف می کننــد کمتر کنیــم. امــا از همه 
مهم تــر ایــن اســت کــه خودمــان الگــوی عملــی بــرای آن هــا باشــیم و زمانــی را دور از تکنولــوژی و اینترنــت، بــا خانــواده و 
فرزندان مــان بگذرانیــم و بــرای آن هــا فرصتــی فراهــم کنیــم کــه دنیــای واقعــی را تجربــه کــرده و در آن تفریــح کننــد. ایــن 
تعــادل بــه آن هــا کمــک می کنــد درعین حــال کــه از تکنولــوژی روز عقــب نمی ماننــد، عــادات و روابــط ســالم و واقعــی هــم 

ــته باشند. داش
                                                                                                                                                                                  ـ مالی ویگانت                    
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تکنولوژی همه جا هست!                               

تابه حــال بــه ایــن موضــوع فکــر کــرده ای کــه چــه مقــدار زمــان را روبــه روی یــک صفحۀ 
درخشــان می گذرانــی؟ ایــن صفحــه می توانــد تبلــت، تلویزیــون، گوشــی موبایــل، رایانــه 
یــا وســایل الکترونیکــی دیگــری باشــد کــه مــا بیشــترین ســاعات روز را بــا آن هــا کار یــا 

ــم. ــازی می کنی ب
امــا زندگــی خیلــی جالب تــر از ایــن حرف هاســت! خــدا در هــر شــبانه روز بــه ما 24 ســاعت 
زمــان می دهــد و ایــن وظیفــۀ ماســت کــه از آن به درســتی اســتفاده کنیــم. اشــکالی نــدارد 
اگــر گاهــی تلویزیــون ببینــی یــا بــازی ویدئویــی بکنــی، امــا اگــر مــا بیشــتر ســاعت های 
شــبانه روز را بــه ایــن وســایل چســبیده باشــیم، زندگی مــان نامتعــادل و آشــفته می شــود و 

بســیاری از زیبایی هــا و شــگفتی های دنیــای واقعــی را ازدســت می دهیــم.
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پرجنب وجوش یا بی حس وحال؟                                

همــۀ مــا می توانیــم در هــر روز کارهایــی بکنیــم و آدمــی باشــیم کــه تغییــری در دنیــای 
خــودش ایجــاد می کنــد. زمانــی کــه یــک نقاشــی می کشــی، یــک داســتان می نویســی یــا 
ــری!( می ســازی.  ــر )و بهت ــا جــای متفاوت ت ــی، از دنی ــازی می کن ــا اســباب بازی هایت ب ب
ــا  ــتی. ام ــال هس ــوش و فع ــی، پرجنب وج ــام می ده ــت را انج ــای مثب ــن کاره ــی ای وقت
وقتــی بــرای ســاعت های زیــاد تلویزیــون تماشــا می کنــی یــا در اینترنــت چــرخ می زنــی، 
ــرای ســاختن  ــه داری ب ــی ک ــن و قدرت ــر از ذه ــال می شــوی و دیگ ــه و غیرفع بی حوصل
ــا  ــتی ی ــاختن کاردس ــه س ــی. درحالی ک ــتفاده نمی کن ــام دادن کاری اس ــا انج ــزی ی چی
انجــام دادن کارهــای جدیــد چیزهایــی هســتند کــه بچه هــا خیلــی خــوب از عهــدۀ آن هــا 

برمی آینــد.


