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روی  شده  انجام  مطالعات 
می دهد  نشان  دانش آموزان 
اعتیاد به اینترنت با مشکالت 
عمده ای مانند افت تحصیلی، 
کاهش مطالعه برنامه درسی، اضطراب، کاهش 
بدنی،  فعالیت های  کاهش  فردی،  بین  روابط 
بی نظمی و بیماری های تغذیه ای همراه بوده است.

اما با گسترش سریع ویروس کرونا در سراسر 
جهان، در مدارس روی دانش آموزان بسته شد و 
برای کاهش سرعت همه گیری بیماری، کالس ها 
به صورت آنالین برگزار شد. این نوع از آموزش 
نه تنها باعث شده معلمان در روش تدریس خود 
اصالحاتی به وجود بیاورند بلکه دانش آموزان هم 
مجبورشدند خود را با فضای جدید یادگیری 

سازگار کنند.
با توجه به بیماری کرونا و افزایش مدارس آنالین 
و انتظار برای گسترش روابط اجتماعی، عمال وارد 
مرحله جدیدی از شناخت خود شده ایم. ما به دلیل 
جزئیات زندگی روزمره با محیط آنالین فاصله 
داشتیم اما در حال حاضر چند ساعت در روز 
درگیر تماشای صفحه رایانه  و تبلت و... هستیم.
یکی از مهم ترین پیامدهای یادگیری آنالین تاثیر 
این نوع از آموزش بر سالمت دانش آموزان، به ویژه 
برنامه خواب آنهاست. به این دلیل که دانش آموزان 
در مناطق مختلف زندگی می کنند، ممکن است 
ساعت بیداری آنها با زمان اجرای برنامه آنالین 
دانش آموزان  بنابراین  باشد،  متفاوت  مدارس 
باید از ساعت خواب خود کم کنند تا به برنامه 

کالسی برسند.
 متیو واکر، دانشمند در زمینه خواب و استاد 
علوم اعصاب دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، در 
مقاله تحقیقی خود با عنوان »مغز انسان محروم از 
خواب« توضیح می دهد که چگونه کمبود خواب 
می تواند بر نتایج یادگیری تاثیر بگذارد. کمبود 
خواب باعث نقص در قشر جلوی پیشانی می شود 
که به طور معمول آمیگدال ما یعنی منطقه احساسی 
و انگیزشی مغز را کنترل می کند. همچنین لورا 
استرنی، مدیر مرکز خواب کودکان در هاپکینز در 
گفت وگو با روزنامه نیوز، از این موضوع ابراز 
نگرانی کرده است که یادگیری آنالین خواب 
دانش آموزان را مختل می کند و با تاکید بر تاثیر 
منفی بالقوه این فناوری بر خواب دانش آموزان، 

همه گیری استفاده از آن را خطرآفرین می داند.
یادگیری آنالین، بی شک باعث افزایش میزان 
حضور دانش آموزان در فضای مجازی و استفاده 
از دستگاه های دیجیتالی شده است و عالوه بر 
تاثیرات منفی بر چرخه خواب آنها، می تواند 
بر سالمت جسمی و روانی دانش آموزان هم 

تاثیر بگذارد.
همچنین دانشجویان در تالش هستند تا برای حفظ 
تمرکزشان دور از عوامل حاشیه ای، محیط امنی 
را ایجاد کنند تا در انجام مهارت های سازمانی 
الزم، همچنان در صدر جدول باقی بمانند و 
افت تحصیلی نداشته باشند که این مشکالت به 
خودی خود می تواند بر سالمت روان دانشجویان 

تاثیر بگذارد.
به گفته مشاوران، ممکن است نگرانی های مربوط 
به برنامه های دقیق کالس و بحث های حضوری 
استادان در دانشگاه ها نیز با رو آوردن به کالس های 
آنالین برطرف شود. همچنین آموزش آنالین به 

دانشجویان کمک می کند از طریق روش آموزش با 
سرعت خود، زمان را به طور موثر مدیریت کنند.
افزایش زمان استفاده از صفحه نمایش، به ویژه 
افزایش  با  غیردانشگاهی،  فعالیت های  برای 
افسردگی، اضطراب و مشکالت بی توجهی و 

تمرکز مرتبط است.
بسیاری از دانشجویان بین المللی که در مناطق 
مختلف زمانی زندگی می کنند، برای حضور 
خود  خواب  مجبورهستند چرخه  کالس  در 
را با ساعت دانشگاه تنظیم کنند. تغییر الگوی 
خواب منظم بر نظم شبانه روزی بدن یا ساعت 
بیولوژیکی داخلی تاثیر می گذارد. از آنجایی که 
نظم شبانه روزی بر اساس قرار گرفتن در معرض 
نور تنظیم می شود، با بیدار شدن از خواب در 
روشنایی روز و خوابیدن هنگام تاریکی حفظ 
می شود. قرار گرفتن در معرض نور صبحگاهی 
به ما کمک می کند تا از خواب بیدار شویم و با 

تاریک شدن هوا و کاهش نور در شب، از طریق 
القای مالتونین به خواب می رویم بنابراین قرار 
گرفتن در معرض نورآبی صفحه نمایش رایانه 
در شب ممکن است ترشح مالتونین شبانه را 
سرکوب کند و نظم شبانه روزی بدن ما را تغییر 
بدهد. پس استفاده زیاد از صفحه نمایش در 
شب به دلیل انتشار نور می تواند تاثیر منفی بر 

نظم بدن داشته باشد.
نمونه هایی از اثر منفی ناشی از تغییر نظم بدن و 
به هم خوردن چرخه خواب منظم بر سالمت 
خواب  به  در  مشکالت  شامل  دانش آموزان 
رفتن، خواب ماندن، ازخواب پریدن های مکرر 

و خستگی روزانه است.
در ادامه به این سوال می رسیم که دانش آموزان 
برای حفظ سالمت خود حین یادگیری از راه 

دور)آنالین( باید چه کاری هایی انجام بدهند؟
دانشمندان بر اهمیت خواب کافی تاکید دارند. آنها 
خاطرنشان می کنند دانش آموزان بزرگ تر باید هر 
شب 7 تا 9 ساعت بخوابند. بنابراین طبق توصیه 
آنها برای ترغیب دانش آموزان به استراحت کافی و 
رفع فشار قبل از خواب، دانش آموزان باید وسایل 
الکترونیکی خود را خاموش کنند و ساعتی قبل 
از خواب برای رسیدن به آرامش کتاب بخوانند 

یا موسیقی گوش بدهند.
یادگیری آنالین، بر میزان فعالیت بدنی دانش آموزان 
نیز تاثیر منفی گذاشته است. راه نرفتن در راهروهای 
مدرسه و بین کالس ها باعث شده بعضی از 
دانش آموزان ساعت ها جلوی رایانه شان بنشینند.

بنابراین دانشمندان توصیه می کنند، دانش آموزان 
حین یادگیری از راه دور از نظر جسمی فعال 
باشند و تغذیه سالم داشته باشند. آنها باید سالمت 

و خواب خود را در اولویت قرار بدهند.
احساس تنهایی ناشی از نبود روابط حضوری در 

کالس و فقدان ارتباط گاهی باعث افت تحصیلی 
در دوره های آنالین می شود.

معاشرت و کار کنار سایر افراد همیشه هم مفید 
نیست اما انجام تکالیف و یادگیری در کالس آنالین 
به تنهایی بیشتر از شرکت در کالس حضوری 
استرس آور بوده و حفاظت از سالمت روان را 

دشوارتر می کند.
به گفته مشاوران جسیکا اویک و کورتنی براون 
در خدمات مشاوره و روان پزشکی ام اس یو یا 
سی آپی اس، احساس منزوی شدن ناشی از عدم 
تعامل رو در رو تنها یکی از مشکالت متعدد 

یادگیری آنالین است.
به گفته ایشان، با برگزاری کالس های آنالین، 
دانش آموزان چالش هایی را تجربه می کنند که 
مربوط به زمان طوالنی استفاده آنها از صفحه 
نمایش رایانه است. ممکن است این گروه با 
مشکالتی روبرو بشوند مانند افزایش خستگی، 
سردرد، بی انگیزه شدن، اجتناب از انجام کارها یا به 
تعویق انداختن، مدیریت ناکارآمد زمان، احساس 
تنهایی ناشی از معاشرت محدود و حداقل شناخت 
و درک دیگران که ناشی از فقدان گفت وگوهای 

حضوری است.
همچنین در عصر بی سابقه همه گیری بیماری 
کرونا، اضطراب ناشی از عدم شناخت دیگران 
در کالس های درس می تواند عملکرد آموزش 

آنالین را مختل کند.
ریشه اصلی اضطراب در نحوه پاسخ دادن ذهن و 
بدن به استرس، ناراحتی و موقعیت های ناآشناست. 
پس ما باید با درک مسائل ناشناخته، اضطراب را از 
یک مکان ناآشنا دور کنیم. کووید-19بر لزوم تنظیم 
سریع و انطباق ما با شرایط جدید تاثیر گذاشته 

و ممکن است این موضوع طاقت فرسا باشد.
همه جنبه های یادگیری آنالین مضر نیستند. 

آموزش دیجیتال سطح ایمنی را افزایش می دهد 
و این امر باعث می شود دانش آموزان به یادگیری 
موارد آموزشی در فضایی امن و راحت تشویق 

شوند.
هنگامی که کالس ها در فصل بهار به صورت آنالین 
برگزار شدند، روان شناسان دریافتند روش انجام 
کار با سرعت دانش آموزان به کاهش اضطراب های 

مرتبط با آموزش های حضوری کمک می کند.
اگر احساس خوبی به آموزش آنالین ندارید، 
منعطف باشید، شما ابتدا باید از خودتان مراقبت 
کنید و به خود بگویید که در روزهای آینده 
می توانید به مدرسه بروید. در طول روز به انجام 
کارهایی مشغول شوید که از آنها لذت می برید، 
این موضوع به حفظ آرامش شما کمک می کند. 
همچنین کارهایی هستند که هیچ وقت برای 
انجامشان فرصتی پیدا نکردید. انجام چنین فعالیتی 
برایتان دلپذیر خواهد بود. اوقات فراغت به اندازه 
زمان یادگیری مهم است. کارشناسان بر اهمیت 
وقت استراحت و فاصله گرفتن از آموزش تاکید 

می کنند.
طبق نظر دانشمندان، ایجاد برنامه ای معمول و 
منظم برای گذراندن آموزش از طریق دوره های 
آنالین مفید است. به روال معمول زندگی مشغول 
شوید، فعال بوده، تغذیه سالم داشته باشید و 
استراحت کنید. داشتن یک روش عادی و منظم 
در زندگی حس مدیریتی را در شما ایجاد می کند 
و نیاز به حضور و کنترل عملکردهای روزانه را 

تقویت خواهدکرد.
به دانش آموزان توصیه می شود در چنین زمان 
بی سابقه ای با تمرین دلسوزی، مراقبت از خود 

و گذشت، از سالمت ذهنشان محافظت کنند.
برای  می خواهد  دانش آموزان  از  اس تی او پی 
مراقبت از ذهن خود چند دقیقه در روز تمرین 

و آموزش را متوقف کنند، نفس عمیق بکشند، 
به اطراف خود نگاه کنند و دوباره به یادگیری 
ادامه بدهند. توجه به سالمت روان می تواند در 

ارتقای تفکر و ذهن آگاهی مفید باشد.
آنالین،  آموزش  دوره های  در  شرکت  هنگام 
برای چگونگی بهبود سالمت روان و رفاه حال 
دانش آموزان ایده ها شامل تمرینات مراقبه، نواختن 
ساز، دویدن، پخت و پز، انجام تمرینات کیک 
بوکسینگ، سازماندهی منظم و در صورت نیاز 

جستجوی کمک حرفه ای و... است.

مدرسه آنالین چه تاثیری بر 
دانش آموزان دارد؟

ارائه  را  شواهدی  شده  انجام  بررسی های 
می دهد که دوره های آموزش آنالین در مقایسه 
پیشرفت  درجهت  حضوری،  دوره های  با 
تحصیلی دانش آموزان اثربخشی کمتری داشته 
است. یادگیری درس ها در یک ترم به صورت 
غیرحضوری، ممکن است موفقیت دانش آموزان 
را در طول آن ترم کاهش بدهد و از آنجایی که با 
تکیه بر نمرات، میزان پیشرفت اندازه گیری می شود، 
حدود یک سوم از استانداردها دورخواهیم شد.

اما در صورت ارائه ساختار مناسب و برگزاری 
درست کالس های آنالین ممکن است کارایی و 
بهره وری دوره های آموزشی افزایش بیابد. برای 
تکمیل تدریس، معلمان می توانند با به کارگیری 
ابزارهای الزم، ورود به بحث و مشارکت فعال 
دانش آموزان را تسهیل کنند. در یک محیط آنالین، 
معلمان قادر خواهند بود با سهولت بیشتری به 
متفاوت  یادگیری  سبک های  با  دانش آموزان 

آموزش بدهند.

دانش آموزان چگونه از یادگیری 
آنالین بهره مند می شوند؟

دوره های آموزش آنالین به دانش آموزان این 
فرصت را می دهد تا به جای هدردادن ساعاتی در 
طول روز، برای زمان مطالعه خود برنامه ریزی کنند. 
دانش آموزان می توانند با خیال راحت به مطالعه 
و تمرین بپردازند. همه این مزایا به دانش آموزان 
کمک می کند تا بین کار و انجام وظایفشان در 

خانواده تعادل الزم را به وجود بیاورند.
از نظر منطقی چنین به نظر می رسد که گذراندن 
دوره های آموزش آنالین به مدت طوالنی یا ساختار 
ضعیف آموزش از راه دور می تواند برای آینده 
دانش آموز مضر باشد. یکی از بارزترین موضوعات 
است.  بین فردی  ارتباط  عدم  آنالین،  آموزش 
بسیاری از دانش آموزان در معرض خطر عدم 
یادگیری ریاضیات و مهارت خواندن قرار دارند.

آیا یادگیری آنالین از کالس 
حضوری بهتر است؟

پاسخ این است که یادگیری آنالین می تواند به 
اندازه یادگیری حضوری در کالس خوب یا حتی 
بهتر باشد. تحقیقات نشان داده حتی دانشجویان در 
یادگیری آنالین نسبت به افرادی که تحت آموزش 
حضوری قرار دارند، به شرط اینکه آموزش به 
روش درست انجام پذیرد، عملکرد بهتری از 
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آموزش آنالین، معایب و محاسن

اینترنت چگونه بر دانش آموزان تاثیر می گذارد؟ 
 ترجمه: 

هدا صادقیان 
حقیقی

اعتیاد به اینترنت با مشکالت عمده ای 
مانند افت تحصیلی، کاهش مطالعه 

برنامه درسی، اضطراب، کاهش روابط 
بین فردی، کاهش فعالیت های بدنی، 
بی نظمی و بیماری های تغذیه ای همراه 

بوده است.اما با گسترش سریع ویروس 
کرونا در سراسر جهان، در مدارس روی 
دانش آموزان بسته شد و برای کاهش 

سرعت همه گیری بیماری، کالس ها به 
صورت آنالین برگزار شد. این نوع از 

آموزش نه تنها باعث شده معلمان در روش 
تدریس خود اصالحاتی به وجود بیاورند 

بلکه دانش آموزان هم مجبورشدند خود را 
با فضای جدید یادگیری سازگار کنند

قبل از شیوع بیماری کرونا در کشور بسیاری از مدارس 
نه تنها  نیز  آن  از  پس  و  بودند  بهداشت  مربی  بدون 
تعطیلی و   پیرو  بلکه  این مقوله مهم توجهی نشد  به 
غیرحضوری شدن آموزش، برخی از مدارسی هم که 
با  مالی خود  بار  برای کاهش  بهداشت داشتند  مربی 
از  می توانستند  که  در حالی  کردند،  قرارداد  لغو  آنها 
ظرفیت آنها برای آموزش غیرحضوری به دانش آموزان 
استفاده کنند و اصول ساده پیشگیری از ابتالبه بیماری 

کرونا را به آنها آموزش بدهند.
نه تنها مدارس  تعطیلی آموزش حضوری،  با  بنابراین 
بی نیاز از مربی بهداشت نبودند، بلکه باید حتی مدارس 
بدون مربی بهداشت به هر طریقی یک کارشناس بهداشت 
به کار می گرفتند تا در صورت بازگشایی مدارس غافلگیر 
نمی شدند و همه تدابیر و برنامه ریزی ها و اقدامات الزم 
را در فرصت مقتضی تعطیالت 6 ماهه انجام می دادند.

اما متاسفانه این مهم انجام نشد و با اعالم بازگشایی 
به رغم    – آموزش حضوری  از سرگیری  و  مدارس 
تصمیمات قبلی مبنی بر تداوم آموزش غیرحضوری- 
مسووالن مدارس غافلگیر شدند و بسیاری از آنها برای 
رفع نگرانی والدین دانش آموزان دست به اقدامات و 
ابتکارهای غیرکارشناسی شتابزده زدند به طوری در 
چند ثانیه از گزارش خبری رسانه ملی موارد ذیل به 

چشم می خورد:
1. استفاده از تونل ضدعفونی کل بدن؛ اقدام غیرضروری 
که وزارت بهداشت کاربرد آن را تایید نکرده است و 
چه بسا اثر نامطلوبی هم روی البسه و مخاط صورت 

افراد داشته باشد.
2. الزام دانش آموزان به استفاده از دستکش؛ آن هم از 
نوع کیسه فریزری که تاثیری در جلوگیری از نفوذ 
ویروس کرونا ندارد- در حالی که طبق نظر سازمان 
جهانی بهداشت و وزارت بهداشت استفاده از آن 
برای عموم مردم در شرایط عادی ضرورتی ندارد 
زباله های دیرتجزیه پذیر  افزایش  بر  چرا که عالوه 
کاذب،  ایمنی  موجب  محیط زیست،  به  آسیب  و 
نتیجه  در  و  دست ها  ضدعفونی  و  شستشو  کاهش 

شد. خواهد  ویروس  بیشتر  جابجایی  و  انتقال 
3. استفاده از حوضچه یا تشت گندزدایی کف کفش 
دانش آموزان؛ در حالی که راه انتقال ویروس از طریق 
مخاط صورت )چشم و بینی و دهان( است نه کف 
اقدام  این  با  کفش ها  کف  این  بر  عالوه  و  کفش ها! 
غیرکارشناسی گندزدایی نخواهد شد چرا که به این 
منظور باید قبل از گندزدایی، کف کفش ها به طور کامل 
دقایقی  از گرد و خاک شود و  پاک سازی و عاری 
در  امکانی  چنین  عمل  در  که  است  الزم  توقف  هم 

مدارس وجود ندارد.
4. افزایش روشویی های مجهز؛ اگر قدری از هزینه های 
ناشی از اقدامات غیرکارشناسی کاسته شود، به جای 
ضدعفونی کف دست های دانش آموزان با محلول های 
الکلی– که می تواند در کوتاه مدت و بلنمدت اثر نامطوب 
داشته باشد- می توان تعداد روشویی های مجهز به صابون 
مایع را در مدارس افزایش داد و همه این تجهیزات را به 
صورت چشمی یا پدالی درآورد تا تماسی بین دست ها 

با شیرآالت و دکمه جاصابونی ها برقرار نشود.
و  هشدارها  به رغم  اینکه  تامل  قابل  نکته  اما 
و  پزشکان  سالمت،  متخصصان  اعتراض  فریادهای 

سرگیری  از  عواقب  خصوص  در  اپیدمیولوژیست ها 
آموزش حضوری در مدارس در شرایط فعلی شیوع 
ویروس کرونا، گویا کک هیچ مسوولی در آموزش و 
پرورش نگزید اما به محض اینکه زمزمه استیضاح وزیر 
آموزش و پرورش در مجلس بلند شد، بالفاصله اعالم 
شد که الزامی به حضور دانش آموزان در مدارس نیست!

ارتقای  و  حفظ  موضوع  که  است  امید  حال  هر  به 
سالمت افراد جامعه )از جمله دانش آموزان( بیش از 
حفظ جایگاه و پست و مقام نزد همه مسووالن کشور 
بوده و باشد که خوشبختانه غالب مسووالن وزارت 
ثابت  بهداشت و حوزه های بهدشت و درمان کشور 

کرده اند که اینگونه است.

غافلگیری و اقدامات فراتر از شیوه نامه در مدارس

 همایون سلحشور فرد
کارشناس بهداشت محیط


