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عجیب نیست که سالهاست بشر از عینک طبی استفاده میکند و هنوز برای عدهای ،وسیلهای
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ار
ه 000
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تلفن
خدا را بهخاطر چشــمهای سالمش شــکر میکند .چرا؟ فارغ از اینکه این
مدل شوخیها خیلی قدیمی شده ،اصال مســئله بامزهای هم در کار نیست.
یک عده برای اصالح دیدشان به عینک نیاز دارند؛ بهدلیل وراثت یا بیماری یا
حادثه .خودشان نقشی در این قضیه نداشتهاند .بارها و بارها شماره چشمشان را
اعالم کردهاند بیآنکه بفهمند اصال دانســتنش چه فرقی بهحال ســوالکننده
میکند .چون عینک بهطورمســتقیم با پوستشــان درتماس اســت ،تمایلی
ندارند آن را به کسی قرض بدهند و برایشان مهم نیست عینکشان به کس
دیگری هم میآید یا نه.

گفتوگویی تلفنی با  4نوجوان درباره آینده جهان
و پیشرفت فناوریها

جهان آینده چه شکلیخواهدبود؟
دورهمی

این تابلوی رنگارنگ ،از ســیبزمینی درســت شده! کشــور پرو به گنجینه
شگفتانگیز سیبزمینیاش معروف است ،محصولی که تنوع زیادش باعث
رونق این کشور شده است.

بپرس تا بگم

شوخی

تهاییدرباره
واقعی 
داروهایشبامتحانی

چیزهای رو مخ !
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برگشتی
خونه؟

نسترن رضوی| روزنامهنگار
جهانی که در آن زندگی میکنیم ،هر روز دستخوش اتفاقات

و حوادث گوناگون است .پیشرفت فناوریها در بسیاری از این جریانات

بیتاثیر نیست .بعضی از آنها به بهبود زندگی ما کمک میکنند و برخی دیگر باعث ازبین

نه راستش
یک کپی از
خودم گرفتم
فرستادم

رضا شمآبادی |  روانشناس بالینی کودک و نوجوان
احتمــاال از دوســتان ،آشــنایان یــا فضــای مجــازی

شنیدهباشــی که داروهایی وجود دارند که کمک میکنند
شــب امتحان خوابآلوده نباشی و سر جلســه هم موفقتر

عمل میکنی .آیا این موضوع صحت دارد؟

رفتن منابع طبیعی و محیطزیســت و بهخطر افتــادن زندگی آیندگان میشــوند .در این

ایده و اجرا :صابری ،مرادی

دورهمی با بچهها درباره آینده جهان صحبت کردیم؛ چه اتفاقاتی در دنیا رخ خواهدداد،
انســانه ا به کدام فناوریها دســت مییابند؛ ســاخت کدام یــک از آنها مثبــت یا منفی
ن مفید باشد،
خواهدبود؛ شما اگر میتوانستید فناوری جدیدی ایجاد کنید که برای انسا 

چه چیزی بود؟

امیدواریم بهزودی وضعیت به حالت عادی برگردد و بتوانیم با شما دوستانمان از نزدیک
مالقات کنیم .در این مدت بهطور موقت ،دورهمیها را به صورت تلفنی برگزار میکنیم.
اگر دوست دارید در جلســات تلفنی ما حضور داشتهباشید ،با شــمارههای باالی صفحه

تماس بگیرید.

دسترسی آسان به امکانات
پیشرفته
سارا اکربی | 16ساله
همانطــور کــه دانشــمندان پیشبینی
کردهاند ،در آینده با پیشرفت فناوریها
و دستکاریهایی در محیطزیست ،شــاهد اتفاقاتی مثل گرم
شدن بیشاز اندازه کره زمین یا بارش شهابسنگ خواهیمبود.
همچنین شاید فناوریها به مرحلهای برسند که برای برقراری
ارتباط با دیگران نیازی به استفاده از تلفن همراه نداشتهباشیم
و ایــن کار را از طریــق ارتبــاط چشــمی و ذهنی انجــام دهیم.
ح انســانها نفوذ
من امیــدوارم فناوریها نتواننــد خیلی در رو 
کنند .معموال فناوریها دربرگیرنده نــکات مثبت و منفیاند.
مثال پیامرســانها برای آموزش و اطالعرســانی مفید هستند
اما ازطرفی اســتفاده از آنها مــا را از ایجاد ارتباط مســتقیم با
افراد دور کردهاست .باتوجه به سرعت پیشرفت علوم در آینده،
دسترسی به فناوریها و تجهیزات مختلف آسان میشود .البته
من باز هم امیــدوارم این تغییرات باعث ایجــاد جاهطلبی در ما
نشود .اگر میتوانستم فناوری جدیدی ایجاد کنم ،آن وسیلهای
بود که انسانها به کمکاش بتوانند احساسات مختلف خود را
شناسایی کنند.
دنیایی کامال مجازی
نیما ظفر | 13ساله
شــاید در آینــدهای نهچنــدان دور تمام
روابــط خانوادگــی ،اجتماعــی و کاری

ما مجازی شــود .حتی شــاید بــرای رفــع همــه نیازهایمان
بــه اینترنــت وابســته باشــیم .در این جهــان هرچه به ســمت
جلــو میرویم ،بــا از بیــن رفتــن ســنتهای قدیمــی و ایجاد
فناوریهــای جدید مواجــه هســتیم .اســتفاده از فناوریها
جدای از اینکــه باعث راحتی مــا در کارها میشــود ،ممکن
اســت ضررهایی به همراه داشتهباشــد .مثــا همین موضوع
ویروس کرونا باعث شــد بیشــتر آموزشها مجازی شــود .هم
بهمان کمک کرد ،هم مجبور بودیم مدام تلفن همراه در دست
داشتهباشیم و بعضی وقتها چشمهایم درد میگرفت .البته
که پیشــرفتهای فناوری در زمینههایی مثل ساخت داروها
و ایجاد وســایلی برای درمــان و کنتــرل بیماریهای العالج
بســیار مهم اســت .من اگــر امکان ســاخت فنــاوری جدیدی
داشتهباشــم ،آن دســتگاهی اســت که به کمکاش راه رفتن
برای افراد دارای معلولیت ،ممکن شود.
دنیا در انحصار روباتها!
عیل فلسیف |  14ساله
با پیشــرفتهایی که در زمینه فناوری،
هــوش مصنوعــی و ســاخت روبا تهــا
میبینیــم ،احتمــاال تغییــرات زیــادی
در دنیا بهوجــود خواهدآمد؛ اما باتوجه به فعالیت انســانها،
برای آینده طبیعت نگران هســتم و بهنظرم به ســمت نابودی
میرود .معمــوال پیشــرفت فناوری به نســبت اســتفاده از آن
میتواند مفید یا مضر باشــد .مثال در مدتی که درگیر ویروس
کرونا بودیــم ،برای برقــرای ارتبــاط ،خرید کــردن و آموزش

میتوانســتیم از فناور یهــا اســتفاده کنیــم امــا اینترنــت،
شــبکههای مجازی و ماهوارهها درصورت استفاده نادرست
بسیار مخرب خواهند بود.
من به آینده فناوری روباتها بســیار امیــدوارم و اگر بخواهم
چیزی بســازم ،روباتهایی هســتند که برای انجــام کارها به
کمک انســانها میآینــد و میتوانند برخی از نیازهایشــان
را برطرف کنند؛ مثال درصورت تنهایی باعث سرگرمی آنها
شوند.
پیشرفت و پیشبینیناپذیری
حدیثه قنربی| 16ساله
ویروس کرونا برای ما چشــماندازی بود
که در آینده چــه اتفاقاتــی خواهدافتاد.
احتماال به دالیل مختلفی مانند آلودگی
هوا یــا بیماریها ارتبــاط حضوری افــراد کم و کارهــا منحصرا
بهصورت اینترنتی باشــد .ما در آینده بــا فناوریهای جدیدی
روبهرو هســتیم ،مثال به کمــک روباتها میتوانیم شــیوههای
ســنتی آبیاری گیاهان را کنار بگذاریم .دنیای فناوری بســیار
وســیع خواهدبود امــا من گاهی شــیوههای ســنتی را بیشــتر
میپســندم؛ مثال ترجیح میدهم بهجای خوانــدن کتابهای
ی را بخوانم .در این دنیا هیچ چیزی
اینترنتی ،نســخههای چاپ 
قابل پیشبینی نیست اما باتوجه به سرعت پیشرفت فناوریها
امکان ایجاد هر دستاوردی وجود دارد .به همین دلیل من اگر
بخواهم فناوری جدیدی بسازم دستگاهی خواهد بود که پیش
از بروز بیماری  ،افراد را مطلع کند.

بــاال بــردن مصنوعــی تمرکــز چــه تأثیــری بــر مغــز
میگذارد؟
در ایام امتحانــات که الزم اســت زمان بیشــتری را به مطالعه
اختصاص دهیــم ،دچار خســتگی و افــت تمرکز میشــویم؛
درنتیجــه ایــن احساســات ،کالفگــی را تجربــه میکنیــم و
دنبال راهــی میگردیم تا بتوانــد انرژیمــان را بازیابی کند.
وقتی تمرکزمــان پایین میآیــد ،نیــاز داریم مغزمــان دوباره
هورمونهای قبلی را ترشح کند اما مغز هم به حکم طبیعتش
نیاز به اســتراحت دارد تا بتواند به حالــت طبیعی برگردد .خب
عمل ترشــح هورمونهای ضــروری رابرای تمرکز،
میدانیم داروهایی وجــود دارند که ِ
تسهیل و تسریع میکنند .این داروها در اصل برای افراد مبتال به انواع اختالالت ساخته
شدهاند اما چه اشکالی دارد ما هم بهطور موقتی از آنها استفاده کنیم تا تمرکزمان بیشتر
شــود و نمرههای بهتری بگیریم؟ برای پاســخ دادن به این ســوال ،اول باید جواب سوال
دیگری را پیدا کنیم؛ وقتی مادهای مصنوعی را که مغزمان به آن نیاز ندارد (یعنی وقتی به
هیچ اختاللی مبتال نیستیم و پزشک ،آن دارو را برای درمان ما تجویز نکردهاست) مصرف
میکنیم ،چه اتفاقی میافتــد؟ مغز ما طبق الگوی همیشــگی بــه کارش ادامه میدهد
ولی بعد از گذشــتن اثر دارو ،تازه میفهمد چه بالیی بر ســرش آمدهاست .دخالت ما در
روند طبیعی کار مغز ،کارکردهای آن را با مشــکل مواجه میکند،خســتگی ،عصبانیت
و پرخاشــگری ،خلقوخوی بد ،بدگمانی به دیگران ،اســتفراغ و حالت تهــوع و حتی در
اتفاق بدتر
بلندمدت احتمال ابتال به آلزایمر ،پیامدهای دســتکاری در مغز ســالم است.
ِ
وقتی رخ میدهد که برای رهایی از این وضعیت آزاردهنــده ،نیاز داریم دوباره آن دارو را
مصرف کنیم و این چرخه تکرار میشــود؛ یعنــی همان چیزی که
به آن اعتیاد میگویند.

سبز انگشتی

ُم ِ
ضر به درد بخور !
مریم ملی | روزنامه نگار
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درهایبطریهایپالستیکیخیلیطفلکیهستندچونهیچوقتبرایخودشان
یها روی سرشان است .این درهای پرکاربرد و
هویت مستقلی ندارند و همیشه سایه بطر 
تهاازچشمماندورمیمانند؛یعنیممکناستبعدازجمعکردنبطریهای
مهم،خیلیوق 
پالستیکی برای بازیافت ،درهایشــان اینطرف و آنطرف بیفتد و متوجهشان نباشیم اما
چندســالی اســت که به لطف یک ایده خوب این درهای بطری برای خودشان هویت پیدا
کردهاند .حــاال دیگر خیلیها میدانند که جنس بطریهای پالســتیکی و درهایشــان با
هم فــرق دارد .با اینکه بهطور کلی هم درها و هم بطریها پالســتیکی بهحســاب میآیند
در بطریها از
ولی جنس بیشتر بطریهای پالستیکی «پلیاتیلنتریفتاالت» اســت ولی ِ
«پیایپلیاتیلن»ساختهشدهاست.هرکدامازاینهادمایذوبمتفاوتیدارندونمیشود
ی نقش بسیار زیادی
در یک دستگاه ذوبشان کرد پس باید ازهم جدا شوند .درهای بطر 
ن درهــای رنگارنگ کوچکانــد و در طبیعت
در تخریب محیطزیســت دارند .از طرفی اي 
رها میشــوند و چون تجزيهپذیر نیســتند ،قرنها در طبیعت میمانند اما درعوض چون
جنس مرغوبی برای تهیه کاالهای پالستیکی دارند ،میتوانند در خدمت صنایع مختلف
قرار بگیرند و برای ســاخت وســایل اداری و تجاری به کار بروند .همه این دالیل باعث شــد

اولین بار عدهای در ترکیه به این فکر بیفتند که با جمعکردن درهای بطری به تفکیک این
زباله متفاوت کمک کنند تا هم بازیافتش راحتتر و جدا از سایر پالستیکها انجام شود و
هم در طبیعت بیاستفاده رها نشود .کمکم گروههایی ایجاد شدند که درهای بطریهای
پالستیکیراازمردمجمعمیکنندوباهزینهایکهازفروشآنبرایبازیافتبهدستمیآید،
برای افراد نیازمند ویلچر تهیه میکنند .این هزینهها بهتازگی برای حمایت از کودکان کار
و بیماریهای خاص هم بهکار میرود .شما هم میتوانید بعد از خوردن نوشابه ،آبمعدنی
در بطریها را جدا کنید و توی ظرفی نگهدارید و وقتی تعدادشــان زیاد شد (بعد
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شــهرتان تحویل بدهیــد تا هــم کمکی به
محیطزیست کردهباشید و
هم نقش مثبتی برای
نیازمندان شــهر
داشتهباشید.

چند پیشنهاد ساده
حاال چهکار کنیم تــا مغزمان هنگام مطالعه زیــاد ،همراهمان
باشــد؟ پژوهشها میگویند تأثیر مثبتی را که داروهای شبامتحانی روی تمرکز
ما میگذارند ،میتوانیم بهطور طبیعی از یکسری رفتارهای طبیعی خودمان بهدست
بیاوریم .کدام رفتارها؟
ورزش کردن در بلندمدت| معموال مغز ورزشکاران نسبت به دیگر افراد ،دیرتر
 ۱دچار عدم تمرکز میشود.
پاداش بــه خود| در زمانهــای اســتراحت ،خوردنیهایی را که دوســت داریم و
 2فعالیتهای لذتبخش را به خودمان هدیه کنیم .این کار باعث میشود مغز برای
رسیدن به آن لذت ،خستگی را بهتر و بیشتر تحمل کند.
انتخاب محیط مناسب برای مطالعه| پژوهشها نشان دادهاند محیط مطالعه
3
همیشه بهعنوان یک عامل مهم در یادگیری و میزان خستگی نقش بازی میکند؛
درباره عواملی مثل دما و نور محیــط اطالعاتی دارید اما جالب اســت بدانید همراهی با
جمعهــای باانگیزه هم باعث میشــود مغز در بلندمدت کمتر احســاس خســتگی کند.
اینروزها کــه حضور فیزیکــی در جمع ممکن نیســت ،میتوانیــد از راه دور بــا همراهی
دوستان باانگیزهتان درس بخوانید.

