اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻤﱰ ﮐﺴﯽ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﻠﺖ ،ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﻟﭗ ﺗﺎب
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮهی ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ،ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮔﺮه ﺧﻮرده
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ﺳﺎدهﺗﺮ ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻓﺮادی ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ در ﭼﻨﯿﻦ ﴍاﯾﻄﯽ ،ﻣﴬات اﺳﺘﻔﺎده از آن ،از ﻓﻮاﯾﺪش ﺑﯿﺸﱰ
ﺷﺪه اﺳﺖ و آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﯾﮑﯽ از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺗﺒﺪﯾﻞ وﻗﺖﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ زﻣﺎنﻫﺎی ُﻣﺮده و ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده
اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷام در اﻧﺘﻬﺎی روز از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﺪ؟ اﮔﺮ ﺳﻪ روز ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ و
زﻣﺎن ﻫﺮﯾﮏ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ منﺎﯾﯿﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه وﻗﺖ زﯾﺎدی را ﴏف
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ زﻣﺎن ُﻣﺮده ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﭘﺲ وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه
ﮐﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل اﯾﻦ زﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﮐﺮده و آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻮرد ﺑﻌﺪی ،آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎد از اﯾﻨﱰﻧﺖ ﺑﺮ ﻣﻐﺰ ﺷام ﻣﯽﮔﺬارد.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﴏف اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﱰﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ »ﻗﴩ ﻣﻐﺰ« ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻗﴩ ﻣﻐﺰ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﺖ و اﮔﺮ
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،اﺧﺘﻼل در ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻋﺪم متﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺎﻓﻈﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﴎﻣﺎﯾﻪ اوﺳﺖ و ﻫﺮ اﺧﺘﻼﻟﯽ در آن ،او را دﭼﺎر اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ،ﺟﺴﺘﺠﻮی ﴎﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺪون ﻫﺪف
در اﯾﻨﱰﻧﺖ ﯾﺎ ﭼﺖ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ،ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻣﻌﮑﻮس و ﻣﻨﻔﯽ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی دارد و ﭼﻨﯿﻦ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﮐﻤﱰ در آزﻣﻮنﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روی ﺧﻮاب ﻫﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺪی ﻣﯽﮔﺬارد .اﻣﻮاج اﻟﮑﱰوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و
ﻧﻮر ﺳﺎﻃﻊ ﺷﺪه از ﺻﻔﺤﻪ منﺎﯾﺶ ،ﺑﺮ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی ﻣﻐﺰ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آن ،اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ
ﺧﻮاب ﻧﺎآرام و ﺳﺒﮏ و دﯾﺪن ﺧﻮابﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ از ﺧﻮاب ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺧﻮاب ﮐﺎﻓﯽ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ آن
اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮاب ﺷام ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﺎرآﯾﯽ ﻻزم را ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در
ﻃﻮل روز اﺣﺴﺎس ﮐﺴﺎﻟﺖ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و در ﮐﻼس درس ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درس ،ﭼﺮت
ﻣﯽزﻧﯿﺪ .ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ده ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺷام ﮐﻪ در ﺳﻦ رﺷﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﴐوری اﺳﺖ؛
زﯾﺮا ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد متﺮﮐﺰ و ﺗﻮان ذﻫﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻗَﺪّی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺷﺐ
ﺑﯿﺪاریﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد ،ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ متﺮﮐﺰ و اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺷام ﻣﯽﺷﻮد و رﺷﺪ را ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ در ﻃﻮل ﺷﺐ ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﯽ و ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮد اﺳﱰاﺣﺖ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺻﺒﺢ اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی
روزﻣﺮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﻨﮕﺎم ﴏف ﻏﺬا اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﻟﭗ
ﺗﺎب ﯾﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﴎ ﺳﻔﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﻮاس ﻣﻐﺰ از ﻏﺬا
ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه و ﻣﺮﮐﺰ ﺳﯿﺮی در ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺷﻮد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷام ﻏﺬا ﻣﯽ
ﺧﻮرﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺳﯿﺮ منﯽﺷﻮﯾﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺪام در ﻃﻮل روز رﯾﺰهﺧﻮاری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن
ﺧﻮدﺗﺎن از ﺗﻨﻘﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽمنﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻢزﻣﺎن از ﻏﺬا و ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮارﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﻔﻼﮐﺲ )ﺳﻮزش ﴎ ﻣﻌﺪه( ،اﻟﺘﻬﺎب

ﻣﻌﺪه و روده ﺑﺮای ﺷام اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﭘﺲ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﮐﺎر ،ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷنت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻏﺬا
ﺧﻮردن در ﮐامل آراﻣﺶ اﺳﺖ.
روشﻫﺎی ﮐﻨﱰل اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
 .۱ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ،ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی دﻗﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و
ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯿﺰان آن را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﺣﺘﯽ
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی.
 .۲ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ،از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ .اﮔﺮ ﺷام آﻧﻼﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ،
ﺷﺎﯾﺪ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ دﯾﺪن ﭼﺮاغ ﺧﺎﻣﻮش ﺷام ،ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﺳﱰاﺣﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.
 .۳ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﺷﯽ را در ﺣﺎﻟﺖ وﯾﱪه ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،آن را ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ.
ﺻﺪای ﻟﺮزش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در زﻣﺎن ﺧﻮاب ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺳﺎﮐﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮده و ﺧﻮاب و
آراﻣﺶ ﺷام را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽزﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺷام را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ آن را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ
ﭘﯿﺎﻣﯽ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.
 .۴ﮔﻮﺷﯽ و ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮد را ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب در اﺗﺎق دﯾﮕﺮی ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻐﺰ ﺷام
ﻫﻢ ﮐﻤﯽ ﺷﺎرژ ﺷﻮد!
ﻧﮕﺎرش :ﻧﺪا ﮐﻠﮑﺘﻪﭼﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ

