
اضافهبارممنوع!
یكی از چالش های عصر انفجار اطالعات، 
مشكلی به نام ســرریز اطالعات یا »اضافه  
بار اطالعاتی« اســت كه گسترة وسیعی از 
ساكنان دهكدة جهانی را دچار كرده است. 
اضافه بار اطالعاتی یعنی اخبار و اطالعاتی 
كــه در طــول شــبانه روز در تلویزیون و 
اینترنت و شــبكه های اجتماعی منتشر 
می شود بسیار بیشــتر از توان پردازش و 
تأمل مخاطب است. پیامد این وضع عبور 
كردن مخلوطی از پیام های درست و غلط 
از انواع شبكه  های اطالعاتی و ورود به قلب 
و ذهن ماست. در چنین شرایطی مواجهة 
انتقادی با پیام های رســانه ای و شناخت 
منابع معتبر رســانه ای اهمیتی مضاعف 

پیدا می كند. 
امــروزه دانش آموزان ما بیــش از هر 
زمان دیگــری اطالعات و تجربیات خود 
را از رسانه ها- و نه از والدین و معلمان- 
خود كســب می كنند. آن هــا همچون 
نهال هایی در حال رشد هستند كه حجم 
سیل آسای پیام های رسانه ای تهدیدشان 
می كنــد و هیچ كســی هم بــه آن ها 
دست آویزی برای در امان ماندن از سیل 
نشان نداده است. در شماره های پیشین، 
به اهمیت آموزش دادن سواد رسانه ای 
بــه دانش آموزان ســنین مختلف و در 
قالب دروس متفاوت پرداختیم. در این 
نوشته نیز به راهكارهایی جهت آموزش 
مهارت تشــخیص منابــع اطالعاتی و 

پیام های نامعتبر می پردازیم.

»چندیپیش،یكیازدوستانمجازیپیامیدربارةورودیكعطرمرگباربه
كشوردرگروهتلگرامیمانفرستادهبودمبنیبراینكهمیتوانداستفادهكننده
ازآنرادركمترازسهروزبهكاممرگفروبرد!وقتیاعضایگروهازاودرموارد
منبعخبرسؤالكردندپاسخدادكهآنراازیكگروهدیگرفورواردكردهاست
وبااینتوجیهكهدرآنگروهدیگرتعدادیپزشــكوآدممطلعوجوددارند
استداللكردكهاگرخبردروغبودحتمًاآنهاواكنشینشانمیدادندوپیامرا
پاكمیكردند!درعرضچندساعتدیگرگروههاوكانالهایمختلفشبكههای
اجتماعیهمپرشــدازخبرعطرمرگبار.اگرچهدوروزبعدمسئولینمربوط
شایعهراازاساستكذیبكردنداماخدامیداندكهاینپیامدروغین،چهقدراز
صفحاتوگروههایشبكههایاجتماعیراپركردهبودوچهبسیارمخاطبانیكه

شایعهرادریافتكردهاماازتكذیبیهمسئولینبیخبربودند.«
مشابهاینداستانبارهابراینگارندهومخاطبانایننوشتهاتفاقافتادهاست.
بسیاریازماپیامیرادریكگروهمجازیبازنشركردهایموبعدازمدتكوتاهی
بهشایعهودروغبودنآنپیبردهایم.یاحتیچهبساهیچوقتنفهمیدهایمكه
مطلبیكــهخواندهایمواقعیتنداردوقضاوتهاونتیجهگیریهایبعدیمانرا

براساسگزارهایناصحیحبناكردهایموتاثریاكجرفتهایم!

سوادرسانهای

حسین حق پناه
دبیر سواد رسانه ای منطقه ۳ تهران
تصویرگر: میثم موسوی

سم پاشی 
مجازی!
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این پرسش ها توسط  به كارگیری 
مناسبی  دانش آموزان می تواند سپر 

جهــت مقابله با پیام هــای جعلی و 
شــایعات باشــد. البته كه شیوه صحیح 
پاســخ دهی به هــر یك از این ســؤال ها 
نیازمند آموزش و تمرین و مهارت اســت 
كه كتاب درسی »تفكر و سواد رسانه ای« 
در پایه  دهم بر آن ها تمركز كرده اســت. 
اما در كنار این پرسش ها روش هایی برای 

آموزش تشخیص منابع نامعتبر و رجوع 
به منابع معتبر در رسانه ها وجود دارد 
كه در ادامــه نمونه هایــی از آن  ذكر 

می شود: 
مثال هایی را در كالس درس مطرح 

كنید كه نشان دهد رسانه ها با چه 
ترفند هایی اطالعاتی گمراه كننده 
یــا خالف واقع  ارائــه می دهند تا 

مخاطب را متقاعد كنند. مثاًل در كالس 
آمــار و ریاضی به آمارهایی اشــاره كنید كه 
طوری انتخاب شده اند تا شواهد ضد و نقیض 
آشكار نشود و بخشی از واقعیت ناگفته بماند. 
نمودارهایی بدون تعیین دقیق شاخص های 
به كار رفته در آن ها، اســتفاده از نســبت های 
درصدی و مواردی از این دســت نیز می تواند 

مورد بررسی قرار گیرد. 
وقتــی در كالس از آمــار و اخبار 

اســتفاده می كنید حتمًا منبع آن 
را به شكل دقیق ذكر كنید. تكرار 
این كار موجب می شود دانش آموزان 

هم به اهمیت منبع اطالعات پی ببرند و هم 
در زمانــی كه می خواهنــد در كالس از آمار 

استفاده كنند به منبع آن اشاره كنند. 

سپریازجنسپرسش
هدف اصلی تمام پیام های رســانه ای 
اســت. رسانه ها تالش  اقناع مخاطبان 
می كننــد تا ضمن بــه كارگیری فنون 
اقناعی مختلف مخاطب را برای پذیرش 
نظر یا انجام عمل مورد نظر خود همگام 
و همدل ســازند. آنچه باعث می شــود 
پیام های غلط و غیرواقعی برای مخاطبان 
قانع كننــده و صحیح به نظر برســند، 
استفاده از فنون پیچیده اقناع است كه 
باعث می شــود ظاهر جذاب و فریبنده 
پیام، اشتباهات و بخش  های غیرواقعی را 
از ذهن مخاطب پوشــیده دارد و وی را 
منحرف كند. پیام های رسانه ای به این 

دلیل اقناع  كننده به نظر می رسند كه ما 
به  ندرت آن ها را زیر ســؤال می بریم. به 
همین دلیل متخصصان سواد  رسانه ای 

پیشــنهاد می كننــد در مواجهه با این 
پیام هــا، ابتدا مكث كرده و پنج  ســؤال 

اساسی مطرح كنیم: 

از آن هــا بخواهیــد در مــورد 
یك موضوع مشــخص، یك پیام 
رسانه ای اشــتباه و یا گمراه كننده 

بســازند. مثاًل بــرای پــروژه ای كه 
تبلیغی  داده انــد  انجــام  در كالس 
تولید كنند. سپس آن  فریب دهنده 

را برای همكالسی هایشان شرح دهند و 
آن ها را از شیوه هایی كه به كار برده اند و 

اشتباهات پیام آگاه سازند.
آزمونی طراحی كنید كه در 
آن اطالعــات صحیح و غلط 
در كنار یكدیگر باشــند و از 

بچه ها بخواهید، اشتباهات را پیدا 
كرده و تصحیح كنند. 

از آن ها بخواهید در مورد یك 
موضوع مرتبط با كالس از منابع 
مختلفــی همچــون كتاب ها، 
تلویزیون، شبكه های اجتماعی و 
اینترنت اطالعات جمع آوری كنند و 
سر كالس بیاورند. سپس اطالعات 

جمع آوری شــده و اعتبار آن ها 
را در كالس بررســی كنید و در 
مورد این سؤال ها گفت وگو كنید: 

آیا تفاوتی میان منابع رســانه ای 
مختلف وجود دارد؟ كدام معتبر تر 

و قابل اعتمادتر است؟ 
در مــورد موضوع درس 
خــود منابــع مطمئن و 
معتبر رسانه ای پیدا كرده 
و برای انجام تكالیف و مطالعات 
بیشــتر به آن ها ارجــاع دهید. 
آنالینی كه  معرفی درگاه هــای 

شایعات را رصد كرده و صحت و سقم 
آن ها را بررسی می كنند نیز می تواند 

مفید فایده باشد.1
شایعات و اطالعات غلطی را 
كه دربارة موضوع كالس شما 
در رسانه ها وجود دارد سركالس 
بیاوریــد و از كالس بخواهید در 
مورد آن هــا گفت وگو كنند كه چرا این 

موارد باورپذیر به نظر می رسند. 
الفاظ و جمالتی را كه اغلب 
برای گمراه  كردن مخاطبان یا 
به كار  نادرست  اطالعات  ارائه 
می رود در كالس بررسی كنید 
و نمونه هایی در شــایعات یا پیام های 
غیرواقعی بیابید. كلماتی همچون فوری، 
محرمانه، منتشر نشده، یا واژه هایی كه 
در آن از »-ترین« استفاده شده است از 
این دست واژه ها هستند. به نظر می رسد 
كالس ادبیات و نگارش بستر خوبی برای 

طرح این موضوعات باشد. 
بــرای اینكــه درخــت تفكر 
دانش آمــوزان با هر بــادی نلرزد 
ریشه های فكری آن ها را تقویت 
كنید. باال بردن سطح معارف علمی 
و دینی دانش آموزان باعث می شــود آن  ها 
توان باالتری در مواجهه انتقادی با شبهات و 
شایعات داشته باشند و با هر پیام غیرواقعی 
دچار تزلزل در اندیشه و عقاید نشوند. با رصد 
پیش دســتانة رسانه ها می توانید از آخرین 
پیام های منحرف كننده مطلع شوید و طرح 

درس خود را دقیق تر تدوین نمایید. 
پینوشت

1. وبگاه shayeaat.ir نمونه موفقی از این مورد است.

 چه كسی این پیام را ایجاد كرده است؟فرستنده

از چه فنونی برای جلب توّجه مخاطب استفاده شده است؟تکنیک/ابزار

مخاطب
 این پیام برای چه کسی ساخته شده است؟ 

چطور افراد مختلف این پیام را متفاوت درك می كنند؟ 

 چرا این پیام فرستاده شده است؟هدف

محتوا/پیام
 چه سبك زندگی، ارزش ها و نقطه نظراتی در این پیام ارائه شده است 

چه مواردی ناگفته باقی مانده یا حذف شده است؟
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