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دنيای صفر و يک ها دنيای «اطالعات» است. حجم اطالعات 
موجود در وب هم بسيار فراتر از حد تصور ماست. اين اطالعات 
انبوه، اگر به درســتی انتخاب و دســته بندی و جســت وجو و 
اســتفاده شــوند، در آموزش و يادگيری بســيار مفيد و مؤثر 

خواهند بود. اما چطور بايد اين کار را کرد؟

مشکل دقيقًا همين جاست. وقتی با اطالعات انبوه سر و کار 
داريد، جدا کردن «درســت از غلط»، «شــوخی از جدی» و 
«راست از دروغ» بسيار مشکل است. دانش آموز که جای خود 
دارد، حتی ما معلم ها هم در فضای مجازی بارها به دام اطالعات 
«شبه علمی » می افتيم. «شبه علم» گزاره ای به ظاهر منطقی و 
گاه متکی بر حقايق و تجربيات عمومی اســت که اثبات يا رد 
آن  به ســادگی ممکن نيســت. «تأثير ماه تولد بر شخصيت»، 

زمانه عوض شده است! نه ديگر بچه ها آن بچه های قديم اند، نه مدرسه فقط محدود به ديوارهای سنتی اش مانده است! حاال 
رسانه ها رقيب جدی مدرسه برای تعليم وتربيت بچه ها شده اند. پس چرا معلم ها بايد به ابزار سنتی شان محدود بمانند؟ بچه ها 

از ما معلم ها انتظار دارند هم پايشان در «دنيای صفر و يک ها» بدويم و دستشان را بگيريم. آيا ما آماده ايم؟
در شمارة قبل به چالش اول، با موضوع «محرمانگی داده ها» پرداختيم. در اين شماره موضوعی مطرح شده است که هر روز 

با آن سروکار داريم.

٭ معلم سوادرسانه ای، منطقة ٣ تهران
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«خواص ضد ســرطان تخمة هندوانــه»، «اثر جاذبة زمين بر 
طول عمر انســان»، «تفاوت های چپ مغزی و راست مغزی» و 
«تأثير موســيقی بر شکل بلورهای آب» نمونه های معروفی از 
«شبه علم» هستند. «شبه علم» از واژه های علمی و کالم علمی 
برای تقويت و تثبيت مواضعی اســتفاده می کند که در اساس 
پاية علمی ندارد، اما پذيرفتن آن برای مخاطب آسان و دلپذير 
اســت. چرا؟ چون «شــبه علم» معموًال پاسخ های سرراست و 
همه فهمی به پيچيدگی های جهان اطراف می دهد که غالبًا با 

چاشنی محبوب «اغراق» يا «سرگرمی» همراه است.
به عنــوان معلم، بايــد بدانيم و به بچه ها نيــز بياموزيم که 
«شــبه علم» فقط در صورتی می تواند لباس «علم» بپوشد که 
امکان «راســتی آزمايی» داشته باشد. داستان های «شبه علم» 
معموًال به گونه ای نقل می شــوند که امکان «راستی آزمايی» 
ندارند. يعنی شــما نمی توانيد با رفتن به منطقه ای، گفت وگو 
با شخصی يا جســت وجو در اســناد و مدارک، صحت آن ها 
را تأييــد کنيد. «شــبه علم» معموًال خــودش را به «آخرين 
تحقيقات مرموز دانشــمندان»، «گفته های محرمانة بزرگان» 
يا «دستاوردهای ســّری ابرقدرت ها» منتسب می کند. حربة 
خوبی است! به اين ترتيب مخاطب کامًال خلع سالح می شود 
و چاره ای جز پذيرش ندارد. يادمان باشد، نويسندة هيچ مقاله 
و خبری «علم غيب» ندارد. هيچ دليلی هم ندارد به کسی که 

ادعای «علم غيب» می کند، به راحتی اعتماد کنيم. 

مرز ديگر ميان «علم» و «شــبه علم»، امکان «تکرارپذيری» 
ادعاهاست. بسياری از ادعاهای «شبه علم» فقط يک بار آزمايش 
شــده اند و در شبيه ســازی های بعدی نتيجة مشابهی گرفته 
نشده است. گول ادعای «تکرارپذيری» را هم نخوريم. جاعالن 
«شبه علم» روی تنبلی ما حساب ويژه ای بازکرده اند و می دانند 
از هر چند هزار نفر فقط ممکن اســت يک نفر حوصلة تکرار 
 يک آزمايش را داشته باشد. لذا ممکن است با اعتماد به نفس

بااليی، از «تکرارپذيری» حرف بزنند.
مراجع رسمی اعالم خبرهای علمی و فناوری را بشناسيم و 

فريب دالالن آگاهی را نخوريم.
اين دو شــرط ســاده، يعنی امــکان «راســتی آزمايی» و 
«تکرارپذيری» را بايد بارها تمرين کنيم تا ســر بزنگاه فريب 
نخوريم. مثًال ادعای قديمی «اســتفاده از سالح مخوف هارپ 
برای ايجاد زلزله» در صورتی می تواند «شــبه علم» نباشد که 
با مشــاهده و آزمايش قابل تأييد باشــد و بارها و بارها امکان 

تکرار داشته باشد.
متأسفانه، يکی از ترفندهای نفوذ شبه علم به باور مخاطبان، 
آميختگی گزاره های آن با باورهای مذهبی است. سوءاستفاده 
از اعتقــادات مذهبی مردم يکــی از دردناک ترين روش های 
توسعة «شبه علم» در همة جهان است. در اين جا هم معلمان 
دلســوز وظيفة مهم شفاف ســازی مرزهای دين از خرافات را 
به اســتناد منابع دينی (وحی، نقل و عقــل) به عهده دارند. 
يادمان باشد، «دين» با ترويج «شبه علم» مستحکم نمی شـود 
و «ديــن داری» بر پايــة «خرافات» فضيلــت ندارد و 

«حقيقت» بی نياز از «آرايش» است.
به دليل جذابيت زرد و زمينة پذيرش قوی 
«شبه علم» در مخاطب، رسانه های مجازی 
هر روز و به هر مناسبتی بازنشرکنندة 
طيف وســيعی از اين گزاره ها و اخبار 
عجيب و غريب با موضوعات گوناگون 
هســتند. ياد بگيريم و به بچه ها نيز 
بياموزيــم که بازنشــر «شــبه علم» 
نشــان دهندة آگاهــی و دانــش ما 
نيســت و موجــب توســعة آگاهی و 
دانش عمومی نمی شود. پس در هنگام 
مواجهه با «شبه علم» خويشتن دار باشيم!
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