
سواد نتیجة آموزش
در سال 2001، در یونسکو، پیمایشی 
جهت ارزیابی وضعیت سواد رسانه ای، از 
72 متخصص )شامل اساتید و معلمان، 
سیاســت گزاران و فعاالن رسانه ای( در 
52 کشــور انجام شــد. نتیجة پیمایش 
نشــان دهندة وضعیتی متناقض بود. از 
یک سو سوادرسانه ای در بعضی کشورها 
پیشرفت غیرمنتظره ای نشان می داد و از 
ســوی دیگر برخی کشورها اصاًل به این 
مسئله اهمیتی نداده بودند. در این میان 
نکته قابل توجه رویکرد متفاوت کشورها 
در ترویج سوادرسانه ای میان دانش آموزان 
بود که بسیاری سوادرسانه ای را به عنوان 
یک درس انتخابی و فوق برنامه در نظام 
آموزشی می نگریستند. چنین نگاهی به 

تازگی در ایران نیز به وجود آمده و کتاب 
»تفکر و سوادرســانه ای« به صورت یک 
درس انتخابی در پایه دهم اضافه شــده 

است. 
امــا کشــورهایی همچون فرانســه و 
انگلســتان به جای اختصاص یک کالس 
جداگانــه به سوادرســانه ای، مســائل و 
اصول مهــم سواد رســانه ای را در قالب 
برنامه رسمی درسی مدارس ادغام کرده 
و به جــای تمرکز بر »سوادرســانه ای« 
بــه مفهوم »آمــوزش رســانه ای« روی 
آورده اند که تفــاوت این دو چیزی بیش 
از تفاوت واژگانی است. آموزش رسانه ای 
دامنه ای گسترده تر از یک کالس یا کتاب 
درســی دارد و تالش می کند از ظرفیت 
برنامه آموزشــی موجــود و کالس هایی 

همچون ادبیات، تاریخ، جغرافی، فیزیک، 
ریاضی و ... جهت افزایش سواد رســانه ای 
دانش آموزان به شکل بهینه استفاده نماید. 
به عبارت دیگر آموزش رسانه ای فرایند و 

سواد رسانه ای نتیجة این فرایند است.

سطح شیب دار رسانه ای
در زمانــه ای که به عنــوان عصر انفجار 
اطالعات و عصر رسانه نامگذاری شده، هر 
روز با یک پیشرفت و دگرگونی جدید در 
محتوا و ابزارهای رسانه ای روبه رو هستیم 
و به تبع آن، آموزش رسانه ای هم فرایندی 
دائمی، پویا و دارای مراتب و مراحل متعدد 
است. در چنین شرایطی آموزش رسانه ای 
باید به گونه ای طراحی شــود که در عین 
انســجام، هم پاســخگوی پیشرفت های 
فناورانه و مسائل جدید مرتبط با رسانه ها 
و هم مرحله به مرحله فرد را در استفاده 

بهینه از رسانه ها توانمند سازد.
آموزش رسانه ای هرچه از سنین پایین تر 
شروع شــود، مهارت های بنیادی تری را 
در برمی گیرد کــه پیش زمینه یادگیری 
باالتر است.  پایه های  سوادرســانه ای در 
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شیب سواد رسانه ای
حسین حق پناه
دبیر سواد رسانه ای منطقه ۳ تهران ما در دهه ای زندگی می کنیم که اتحادیة اروپا، آن را دهة سوادرسانه ای نامیده است. 

اکنون ده ســال پیش نیست که رسانه ها بخشی از دنیای ما می باشند؛ بلکه زندگی 
ما بخشی از دنیای رسانه ها شده است. سوادرسانه ای به عنوان مهارتی که استفادة 
بهینه و نقادانه از رسانه ها را ممکن می سازد، به عنوان بخشی ضروری از سواد قرن 
بیست و یکم توسط نهادهای بین المللی مورد تأکید و توجه قرار گرفته و از اواسط 
دهه 80 میالدی در نظام های آموزشی کشورهای مختلف دنیا گسترش یافته است. اما 

چگونگی آموزش این مهارت هنوز مورد بحث و چالش فعاالن این حوزه است.

سوادرسانهای



خوب شــنیدن، خــوب خواندن و خوب 
دیدن مهم ترین این مهارت هاست که در 
پایه های ابتدایی آموزش داده می شــود. 
جزئیات  بتواننــد  بایــد  دانش آمــوزان 
یــک عکس یا داســتان اصلی یک فیلم 
ســینمایی را به خوبی توصیف کنند. در 
مراحــل بعد تقویت قــدرت انتخابگری 
)تعیین رژیم مصرف(، تأمل، پرسشگری 
و تحلیل نقادانه، هســتة مرکزی آموزش 
رسانه ای است که مورد توجه قرار گرفته و 
سعی می شود با استفاده از ظرفیت برنامه 
تأمین شود. دانش آموزی  درسی موجود 
که بتواند اهداف و ارزش های پشت پردة 
یک تولید رســانه ای را تشــخیص دهد 
و تفاوت بازنمایی رســانه ای با واقعیت را 
تحلیل کند بخش قابل توجهی از مسیر 
را پشــت ســر گذاشته اســت اما تا قله 
سوادرسانه ای هنوز راه زیادی مانده است!

خواندن از طریق نوشتن
بــا  می کوشــد  رســانه ای  آمــوزش 
توانمندســازی کــودکان و نوجوانان در 
نقــد و تحلیل پیام های رســانه ای آن ها 
را از مخاطب منفعــل به مخاطبی فعال 
و هوشــمند تبدیل کند، و این مهم را از 
طریق تمرین و گام گذاشتن بر پلة تولید 
انجام می دهد. امروزه دانش آموزان بیش 
از هر زمــان دیگری ابزار در دســترس 
)برای مثال تلفن های هوشمند با قابلیت 

تولید همزمان متــن، صوت، تصویر و...( 
بــرای تولید پیام های چندرســانه ای در 
اختیار دارنــد. تولید، تمرین خوبی برای 
دانش آموزان اســت تا از ایــن طریق با 
ســازوکارهای تولید محصول رســانه ای 
آشنا شوند و خواندن را در حین  نوشتن 
بیاموزند. تجربه تولیــد خالقانه به آن ها 
کمک می کند چگونگی انتقــال پیام از 
تولیدکننــده تا مخاطب و آنچــه را در 
ایــن فاصله اتفاق می افتــد درک کنند. 
به طور مثــال چگونه پیامــی را در یک 
شبکة اجتماعی منتشر کنیم که بیش تر 
دیده شــود؟ یا  چگونه زاویه دوربین در 
یک تبلیغ ســبب می شود تا به محصول 
فکــر کنیم؟ تجربه آن ها در اســتفاده از 
رسانه های متنوع همچون رادیو، تلویزیون 

و اینترنت به آن هــا ویژگی های متفاوت 
ابزارهای رســانه ای را می آموزد و بخش 
مهــم دیگــری از سوادرســانه ای یعنی 

»رسانه  شناسی« را تأمین می کند.

ایران را دوباره مدرسه کنیم!
اگرچه امروزه کودکان و نوجوانان بهتر 
و بیشتر از خیلی از والدین و معلمانشان 
با رســانه های نویــن کار می کنند اما در 
اتخاذ رژیم مصرف مناسب و درک نقادانه 
پیام های رسانه ای دانش و تجربه ناچیزی 
دارند، به خصوص که پیام های رســانه ای 
زبانی پیچیده بــا قواعد مختص به خود 
برای بیان مفاهیــم و ایده های چندالیه 
دارند که به سادگی قابل فهم نیست و نیاز 
به آموزش دارد. همان طور که در دهة 60 
در کشور ما نهضت سوادآموزی یک گام 
بلند در جهت پیشرفت و اعتالی ملی بود، 
ضرورت دهة 90، نهضت سوادرســانه ای 
است. ورود کتاب »تفکر و سوادرسانه ای« 
به برنامه درســی کشــورـ  با تمام نقاط 
قوت و ضعفش ـ برخاســته از ضرورتی 
انکارناپذیــر در دنیای امروز اســت، ولی 
تا فراگیر شــدن نهضت سوادرسانه ای در 
کشــور راه زیادی باقی مانده است. راهی 
که بخش عمــده ای از آن جز با گام های 
مســتحکم معلمان و مربیان دلسوز این 
سرزمین طی نخواهد شد. به امید خدا در 
مقاالت بعــدی ضمن معرفی اصول کلی 
کاربردی  پیشــنهادهایی  سواد رسانه ای، 
و عملیاتــی جهت آموزش رســانه ای در 

کالس های درس ارائه خواهیم کرد.

 منابع در دفتر نشریه موجود است.

پله های سوادرسانه ای
تولید 

رسانه ای

تحلیل رسانه ای
فرهنگی، سیاسی، 

اعتقادی، جامعه شناسی

مواجهه نقادانه
تکنیک های اقناعیـ  شناخت متن و زیرمتن

رژیم مصرف رسانه ای

سواد دیجیتال

مخاطب 
فعال

باسواد 
رسانه ای
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مختلف قابلیت سخنرانی و نظردهی 
دارند و جهان اطراف خود را به  خوبی 
می شناســند. با توجه به آنکه عمدة 
اطالعات الزم بــرای خلق این طرح ها 
و تصاویر در هر فرد از طریق رســانه ها 
به دست می آید، بنابراین طبیعی است 
که ذهن ما مرتب در دام کلیشــه های 
رسانه ها بیفتد. )پاک سرشت، 1393(

ی  یند ا فر ر  د هــن  ذ یــن  ا بر بنا
تقلیل گرایانــه، مفاهیــم و رویدادهای 
متنوعی را کــه قابلیت فروکاســت به 
یــک جمله یا مفهــوم ســاده دارند به 
کلیشه ذهنی تبدیل می کند. بسیاری از 
قضاوت های ما دربارة امور پیرامونی ما بر 
مبنای تصوراتی است که پیش  از این و از 
دوران کودکی در ذهن ما شکل گرفته است. 
به  مرور آموخته ایــم که اگر از چیزی دود 
بلند می شــود آن را داغ و سوزان بیانگاریم 
یا هر جانور خزنده و حشــره ای را موذی یا 
خطرناک به حساب آوریم. کلیشه ها با تکرار 
تجربه های تأییدکننده، تقویت می شود و تا 
وقتی نمونه های نقضی مشــاهده نکنیم و یا 
با کلیشــة متفاوتی مواجه نشویم بعید است 
آن را انــکار کنیم. اما این شــیوة تفکر قالبی 

و کلیشه ای تا چه حد دقیق و صحیح است؟

در شماره های پیشین، ضمن تأکید 
بر اهمیت آموزش مفاهیم رســانه ای 
و ادغام مفاهیم آن در فرایند درســی 
دانش آمــوزان به بیــان نمونه هایی از 
آمــوزش مفهوم بازنمایــی در کالس 
درس پرداختیم. در این شماره با مفهوم 
کلیشه های رســانه ای و پیشنهادهایی 

جهت تدریس آن آشنا خواهیم شد.
کلیشه سازی، فرایندی دائمی و ضروری 
در ذهن انسان است، زیرا جهان پیرامون 
مــا بزرگ تر و پیچیده تر از آن اســت که 
بتوانیم به تنهایی نسبت به تمامی مسائل، 
اتفاقات و شــگفتی هایش اطالعات کسب 
کنیم. همة ما به طور روزانه با حجم زیادی از 
اطالعات طبقه بندی شده مواجه می شویم که 
حاصل دیده ها و شنیده های دیگران است؛ از 
اطالعــات در مورد خوب یا بد بودن کیفیت 
غذای یک رستوران گرفته تا احتمال جذاب 
نبودن مســافرت به منطقه ای خاص. اریک 
ژیویان روان پزشک و مدیر پروژه های ارتباطی 
دانشگاه هاروارد معتقد است، همة انسان ها نیاز 
دارند در ذهن خــود طرح واره ها و تصاویری را 
نســبت به اشــیاء، افراد و حتی موقعیت های 
جغرافیایی گوناگون ترسیم کنند، این کار کمک 
می کند تا افراد احســاس کننــد در زمینه های 

از بازنمایی تا کلیشه
در مقالة پیشــین به بحث بازنمایی به عنوان 
روش نمایش واقعیت ها از زاویة دید رســانه ها 
پرداختیم. اگر رسانه یا رســانه ها در بازنمایی 
یک واقعیت، به شــکل خاص اصــرار بورزند 
و در طــول زمان و به اشــکال مختلف آن را 
تکرار نمایند، می توانند آن بازنمایی را به یک 
»کلیشه« تبدیل کنند. به  بیان  دیگر، رسانه، 
راه های مجّسم كردن برخی گروه ها، هویت ها 
و موقعیت ها را به ما می آموزد. زمانی كه این 
تصورات با مردم ارتباط پیدا كنند، با عنوان 
»كلیشه« تعریف می شــوند. کلیشه سازی 
نوعی بازنمایی اســت که در آن، هر بار به 
یاد یک مفهوم، شخص یا گروه می افتیم، 
بالفاصله کلیشــة ساخته شــده توســط 
رســانه ها در ذهن ما می آید و در قضاوت 
و تصمیم گیری های ما نســبت به افراد 
و اتفاقات پیرامونمــان تأثیر می گذارد. 
نکته قابل توجه در شکل گیری کلیشه، 
عنصــر »تکرار« اســت. تکــرار باعث 
می شود گیرندة پیام به طور ناخودآگاه 
دســت به تعمیم بزنــد. »تعمیم در 
ذهــن مخاطب، هدف اصلی رســانه 
در کلیشه سازی است«. روشن است 
همة افراد یک گروه، مثاًل ایرانی ها یا 

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

كلیشه های 
رسانه ای



پزشکان، یک گونه نیستند، ولی 
رســانه ها با تکرار و ایجاد تعمیم 
اعضای  مخاطــب، همة  در ذهن 
یک جمع را به یک گونه در ذهن 

گیرندگان پیام  قالب می زنند.

کلیشه های مثبت
بازنمایی  مفهــوم  کــه  همان طور 
به خودی خــود، نه مثبت اســت و نه 
منفی، کلیشه ســازی و کلیشه ها نیز 
مســتقاًل نمی توانند مورد قضاوت قرار 
گیرند. کلیشــه ها گرچه گاهی اثرات 
منفی دارند اما باید بپذیریم جهان بینی 
ما بدون حضور کلیشــه های رسانه ای 
ناقص است. کلیشه ای شدن موضوعاتی 
مثل »اگر والدین خود را آزار دهیم تاوان 
خواهیم داد« در فیلم ها و ســریال های 
تلویزیونی، ناخودآگاه ما را به سمت رفتار 
مناسب با والدین سوق می دهد، هرچند 
که رفتارهایی کلیشــه ای باشــد . ایجاد 
کلیشه های میهن پرستی و عرق ملی در 
افراد و بویژه نوجوانان هم از نوع کلیشه های 
مثبت ارزیابی می شود و تقریبًا همة کشورها 
ساالنه  در تولیدات سینمایی و تلویزیونی 
خود تعــدادی فیلم و ســریال با محوریت 
با  تا  کلیشه های میهن پرستانه می ســازند 
بهره گیری از این کلیشه ها نسلی میهن پرست 

و شجاع تربیت کنند.
حتی می توانیم یک گام هم فراتر برویم و به 
این نکته اشاره کنیم که کلیشه ها گاهی اثرات 
آموزشــی دارند. کودکی که به طور مرتب در 
رسانه ها تصویر کلیشه ای مسواک زدن قبل از 
خواب را می بیند )به ویژه اگر قهرمان محبوبش 
این کار را انجام دهد( به طور نظام مند و ناهشیار 

پیش از خواب مسواک می زند.
 یکی از نمونه های مثبت انگاره سازی، بازنمایی 
اعتیاد در رســانه ها است. معمواًل در رسانه ها از 
معتادان، انگاره ای به صورت افرادی کثیف، بیمار، 
الغر، در حال افتادن در جوی آب یا کنار خیابان، 
با فقر مالی و خانواده ای نابســامان، در رســانه ها 
بازنمایی می شــود. در حالی کــه در بخش مرفه 
جامعه و افراد به ظاهر تمیز و ثروتمند نیز پدیدة 
سیاه اعتیاد وجود دارد. ولی از آنجا كه بخش مهمی 
از رسانه ها، احساس مسئولیت اجتماعی می کنند،  
در بازنمایــی معتادان می کوشــند جاذبه ای حتی 
حاشــیه ای و اندک نیز برای نسل جدید و جامعه، 

ایجاد نکنند. 
مواجهه انتقادی با  کلیشــه ها و پرسشــگری از 

صحت و دقت آن ها توســط دانش آموزان، 
ضمن آنکه مهارت تفکر انتقادی و ســواد 
رســانه ای را تقویت می کند؛ مقدمة خوبی 
برای گفت وگوهای سازنده در کالس های 
درسی است. موارد زیر پیشنهادهایی جهت 
آموزش کلیشه های رسانه ای در کالس های 
درســی اســت که می تواند برای معلمان 

خالق و دغدغه مند مفید باشد.
یکی از معروف ترین کلیشــه های ایجاد 
شده توسط رسانه ها  کشــورها هستند. 
برای مثال مــا آلمانی ها را با نظم، خودرو 
و نازیسم، ژاپنی ها را با توسعه و پیشرفت 
و دقــت در کار و چینی هــا را با جنس 
نامرغوب می شناســیم. کالس مطالعات 
اجتماعــی بهترین فرصت اســت که با 
نگاهی به تاریخ، جغرافیــا و جامعة این 
کشورها کلیشه  ایجاد شده را با واقعیت در 

مورد کشورها مقایسه کنیم.
مهم تریــن و چالــش  برانگیزتریــن 
کلیشــة رســانه ای در باب جنســیت 
اســت. کلیشه های جنســیتی تصویر 
ذهنی یکنواخت و قالب بندی شــده ای 
از رفتارهــای خاص مربوط بــه زنان و 
مــردان را بدون آنکه مورد بررســی و 
آزمون قرارگرفته باشند، ارائه می دهد. 
براســاس کلیشه های جنســیتی، هر 
یك از زنان و مــردان در جامعه دارای 
ویژگی های خاص، رفتار خاص و حاالت 
روانی خاص اما متفاوتی هستند. این 
کلیشه ســازی از طرفــی خصوصیات 
و توانایی هایــی را بــه زنان اختصاص 
می دهد کــه در مردان نشــانه ای از 
آن ها نیست و از طرف دیگر، توانایی ها 
و خصوصیاتــی را به مردان نســبت 
می دهــد که زنــان از آن بی بهره اند. 
)بیچرانلو، 1394( معلمان در پایه های 
مختلف به خصوص دبســتان دوم و 
متوسطه اول می توانند ضمن نمایش 
مواردی از این کلیشه ســازی، موارد 
مثبــت و منفــی آن هــا را به بحث 
گذاشــته و موجب کمک به فرایند 

هویت یابی شوند.
»کلیشه بدن« مفهوم مهم دیگری 
اســت کــه در ادامه کلیشــه های 
جنسیتی  رسانه ها به  ویژه تلویزیون، 
پیوسته کلیشه ها و تصاویری قالبی را 
از بدن های مردان و زنان به مخاطبان 
خــود ارائه می کنند. بــرای مثال، 

مطالعات و بررسی های گوناگون در 
زمینة تصاویر ارائه شده در فیلم های 
هالیــوود و در انیمیشــن های والت 
دیزنی حاکی از این است که همواره 
جنسیتی  تفاوت های  نوع  به گونه ای، 
در بازنمایی بدن هــای مردان و زنان، 
جلوه بیشتری پیدا کرده است. اغلب، 
مردان، افرادی تنومند، دارای بدن های 
عضالنی، و قدرت فیزیکی باال به تصویر 
در می آیند و زنان، به شکل ملکه های 
زیبــا، دخترانی تن درســت، پری های 
الغراندام و فریبا و همچنان بدن زنان، 
کارکرد یک شیء جنسی را ایفا می کند. 
در کالس هــای علوم، زیســت، تفکر و 
سبک زندگی امکان بهره گیری از کلیشه 
بدن رسانه ای و آغاز گفت وگو وجود دارد.

ذهنیــت بســیاری از  مــردم درباره 
قومیت ها نیــز ردی از بازنمایی آن ها در 
رسانه ها دارد. این مسئله وقتی مشخص تر 
می شــود که اعتراضــات قومیتی به یک 
ســریال یــا کاریکاتور باال می گیــرد.  از 
دانش آموزان بخواهید قومیت و نژاد خود 
و همکالسی هایشان را با آنچه در تلویزیون، 
کتاب هــا، جوک ها و... دیده و شــنیده اند 

مقایسه کنند.
اسالم ســتیزی و اسالم هراســی موجب 
شده بازنمایی های رســانه ای از مسلمانان 
به گروه های تکفیری و تروریســتی وهابی 
محدود شــده و مســلمانان با ویژگی هایی 
منفی همچون قساوت و خونریزی و خشونت 
معرفی شوند. دانش آموزان می توانند درباره 
راه های مقابله با کلیشه های منفی مسلمانان 

و انگیزه های این بازنمایی ها گفت وگو کنند.
کلیشه های ساخته شده از زندگی سعادتمند 
و مفهــوم موفقیت بهانه خوبی برای معلمان 
دینی، قرآن، تفکر و سبک زندگی است که با 
اشاره به آن ها می توانند پیش فرض های ذهنی 

دانش آموزان را به چالش بکشند. 
کلیشه ســازی در ادبیات و به خصوص شعر 
نیز جایگاه ویژه ای دارد. عاشق، معشوق، شیخ، 
محتسب و رند مثال هایی از این  دست است که 
قابلیت بحث و مقایسه با واقعیت های اجتماعی 

و تاریخی دارد.
در تمــام موارد باال تالش کنید نمونه هایی از 
کلیشه های رســانه ای با بار ارزشی مثبت را نیز 
در کالس مطــرح کرده و به بحــث بگذارید. از 
دانش آموزان بخواهید برای کلیشه سازی مثبت 

ایده پردازی کنند.
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ارزش های خبری
در روزنامه نــگاری قواعــدی زمینــه ای  
وجود دارد که به پرسش »خبر چیست؟« 
پاســخ های الزم را می دهــد. ایــن قواعد 
زمینه ای را سازمان های خبری نمی نویسند 
و ابالغ نمی کنند، بلکه در عملکرد روزانه و 
در دانشــی که روزنامه نگاران بر اثر تجربة 
کاری خود فراهم آورده اند، پدید آمده است. 
برای هر روزنامه نگار یك واقعه، و حتی یك 
فرد، می تواند ویژگی هایی داشته باشد که 
آن را دارای »ارزش انتشار« می کند. یکی 
از روش هایی که دست اندرکاران تهیة خبر 
برای تعریف، گزینش و انتشار خبر به کار 
می گیرند، امتیازدهی غیر رسمی بر اساس 
ارزش های انتشار خبر است. این ارزش ها 

به شرح زیر است:
درگیری: درگیری میتواند بین دو فرد، 
بیــن مردم، بین  دولت هــا و حتی بین 
انسان  از یك ســو و نیروهای اجتماعی یا 
طبیعی از سوی دیگر رخ دهد. درگیری 
به دلیــل افزودن بار دراماتیک به رخداد 
یا فرد آن را دارای ارزش خبری میکند. 
برای مثال زد و خورد دو مهمان در یک 
برنامه، گفت وگــوی تلویزیونی، اطالعیه 
وزارت خارجه یــک کشور علیه کشور 
دیگر یــا سونامی اقیانوس همه و همه 

نمونه های درگیری هستند. 
تأثیر: نحــوة اثر یــك رخداد یا فرد 
بر زندگی انســان به آن رخداد یــا فرد 
ارزش خبری میدهد. برای مثال، برای 
مردم استانهای گیــالن و مازندران به 
بازار آمدن سم جدیــدی برای مبارزه 

در شماره های پیشین، ضمن تاکید بر اهمیت آموزش مفاهیم رسانه ای و ادغام 
مفاهیم آن در فرایند درسی دانش آموزان به بیان نمونه هایی از آموزش مفاهیم 
رسانه ای در کالس درس پرداختیم. در عصر انفجار اطالعات، رسانه های ارتباط 
جمعی یکی از مهم ترین درگاه های در دســترس ما برای مطلع شدن از محیط 
پیرامونمان هستند. کارکرد »اطالع رسانی« رسانه ها موجب شده تا برخی از ما 
دنیا را از دریچه رســانه ها ببینیم و به روزنامه و تلویزیون و اینترنت حتی بیش 
از چشم و گوش خودمان اعتماد کنیم. در این شماره نگاهی داریم به مقوله خبر 
و نحوة آموزش مفاهیم مرتبط با آن. هر وسیله ی ارتباط جمعی، اعم از روزنامه، 
رادیو، تلویزیون و … در تولید خبر باید در بین حوزه گســترده ای از داده های 
خبری و اطالعاتی که دنیای امروز درگیر آن است، دست به گزینش بزند؛  یعنی 
از میان انواع  اخباری که هر روز تولید می شود تنها موارد معدودی را، برحسب 
معیارهای خود، انتخاب و به انتشار و برجسته سازی آن ها اقدام  کند. موارد دیگر 
طبعًا نادیده گرفته می شود و یا کمرنگ جلوه خواهد كرد. مخاطب منفعل ممکن 
است هیچگاه متوجه این گزینش گری و دروازه بانی نشود. به همین دلیل آموختن 
اصطــالح »دروازه بانی خبر« و مفاهیم مرتبط با آن یکی از عناوین مهم آموزش 

رسانه ای به دانش آموزان تلقی می شود.

سوادرسانهای

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

دروازه بانی خبر
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با آفات برنج ارزش خبری بیشــتری دارد تا 
برای مردم استانی مثل کردستان. تأثیر را با 
عوامل بسیاری، از جمله دو عامل تعداد افراد 

مورد تأثیر و نیز میزان تأثیر میسنجند. 
یــا دوری  نزدیکی  میــزان  مجــاورت: 
جغرافیایــی دو طرف یــك رویداد خبری 
به یكدیگر مجــاورت نــام دارد. مجاورت 
جمعیت نگارانــه و مجاورت در شبکههای 
اجتماعی نیز میتواند گونه های دیگری از 
مجاورت باشد. بــرای مثال، ترتیب واقعة، 
اصفهانی  کارخانهدار  یک  بهگروگانگرفتن 
به دلیــل مجاورت  برای مردم اصفهان،  
جغرافیایــی، برای اصفهانیهای تهران، به 
دلیــل مجاورت جمعیــتنگارانه، و برای 
کارخانهدارها به دلیــل مجاورت در شبکه 

اجتماعی دارای ارزش خبری است. 
به هنگام بودگــی: هر چه زمان ارسال 
خبر به زمان واقعه نزدیــکتر باشد ارزش 
خبری آن نیز بیشــتر است. خبر دادن از 
یــك کشف علمی كه در 7 ســال پیش 
خبری  ارزش  چنان  از  افتــاده  اتفــاق 
برخوردار نیســت که خبر دادن از کشف 

علمی ای که دیروز اعالم شده است.
شهرت: شناخته شده بودن موضوع خبر 
در سطوح مختلف محلی، منطقه ای، ملی 
و بین المللی ارزش خبری را باال می برد. 
خبر ابتالی شــخصی به نام محســن 
حکمی همدلــی به سرطان خون یک 
خبر  در حالی که  است  خانوادگی  خبر 
ابتالی كســی مثل برد پیت به سرطان 
دارای  جهانی  سطح  در  میتواند  خون 

ارزش خبری باشد. 
یــا  بودن  فرد  به  منحصر  بداعت: 
شگفتانگیز بودن رخداد یا فرد خود ارزش 
خبری میآفریند. درگذشت یک خوانندة 
مشهور یا اینكه کسی سگ همسایه اش را 
گاز بگیرد اتفاق هایی نیستند که هر روز 
رخ بدهند و به همین دلیل دارای ارزش 

خبری هستند.

اطالعات زرد
تنهــا عواملی  ارزش هــای خبری 
نیســتند که، از سوی رســانه ها، در 
انتشــار و اولویت دهی به اخبار مورد 
توجه قــرار می گیرنــد. دیده ایم كه 
گاهی اوقات که به نظر می رسد ارزش 

اخبار  ندارند در صدر  چندانی 
پــر بازدید و قابــل توجه قرار 
می گیرند. این اخبار و اطالعات 
به همراه رنگ و لعــاب زیاد و 
با اســتفاده از کلمات فریبنده و 
به صورت جذاب ارائه می شــود 
و ممکن اســت مخاطبان را نیز 
ساعت ها به خود مشغول کند؛ اما 
با کمی دقت می توان دریافت که 
بر خالف ظاهر فریبنده و جذابشان 
محتوایی سطحی و تو خالی دارند 
و علــی رغم ســرگرم کنندگی و 
جالب بــودن، اخبــاری بی ارزش 
هســتند. این نوع اخبار و اطالعات 
را اطالعات زرد می نامند. مخاطب 
فعال و با سواد رسانه ای می تواند با 
نگاهی انتقادی بین ارزش خبری که 
به او می رســد و جذابیت و سرگرم 
کنندگی آن تمایز قائل شود و خود 
را از غرق شــدن در سیل اخبار زرد 
مصون نگه دارد. همچنین می تواند، 
در مواجهه با اخبار، به اطالعات حذف 
شــده و نادیده گرفته شده توجه کند 
و از میان سطرهای سفید دیدگاه های 
بیان نشده را بخواند. پیشنهادهای زیر 
ارتقای مهارت رســانه ای  می تواند در 

دانش آموزان در این امر مفید باشد:

 از  بریده روزنامه ها، گزارش های
خبری، برنامه هــای رادیویی و 
مجالت مرتبط به عنوان منابع 
کمک درسی کمک بگیرید و آن ها 

را سر کالس بیاورید. 
زمانی کوتــاه )مثال پنج دقیقه( 
را در ابتــدای کالس بــرای »چه 
خبر؟« قــرار دهید و اجازه دهید 
بچه ها خبرهایی که در طول هفته 
مرتبط با درس شما در رسانه ها شنیده اند 

بازگو کنند.
چند روزنامة مختلف را به کالس 
بیاورید و شــیوة پرداختن به یک 
خبر واحد در آن ها را با هم مقایسه 
کنید. نحوه اســتفاده از رنگ، اندازه 
و جــای تیترها در صفحــات از مواردی 
هســتند که قابلیت مقایســه و تحلیل در 

گروه های کالسی دارند.

بخواهیــد  آمــوزان  دانــش  از 
اخباری که شــنیده اند  مهمترین 
را در کالس بازگــو کنند. از آن ها 
بپرسید خبرهای بازگو شده چقدر و 
از چه جهت برایشان مهم بوده است.

می توانند  کالســی  گروه های 
عناویــن  پربازدیدتریــن 
خبرگزاری های اینترنتی را تحلیل 
کنند و به این پرسش ها پاسخ دهند 
که آیا پربازدیدها لزومًا ارزشمندترین اخبار 
هم هســتند یا خیر و چه عواملی موجب 

جذابیت اخبار پربازدید هستند.
فهرســتی از اخبــار متنوع را 
در دســترس گروه های کالسی  
از آن هــا بخواهید  و  بگذاریــد 
گــروه  مقــام  در  را  خودشــان 
سردبیری  یک بخش خبری رادیویی 5 
دقیقه ای تصور كنند.  از آن ها بپرســید 
کدام اخبار را در اولویت قرار می دهند و 
کدام را نادیده گرفته و حذف می کنند. 
نتایج گروه ها را با هم مقایســه در این 

صورت و در مورد تفاوت ها بحث کنید.
از دانشآموزانتان بخواهید که 
تکالیف نوشتاریشان را طوری 
از  فصلی  انگار  که  دهند  انجام 
یــک کتاب آموزشی را طراحی 
می کنند. از آن ها بخواهیــد برای آنچه 
نوشته اند تیتر و میان تیتربنویســند و 
حاوی  فرعی  ستون های  تصاویــر،  از 
استفاده  نمودار  و  تکمیلــی  اطالعات 
کنند. دانشآموزان بایــد بیاموزند که 
کدام بخش از اطالعات آنقدر اهمیــت 
دارد که برجسته شود و چه طور 

میتوان این اهمیت را تشخیص داد. 
از آن هــا بخواهید در مورد 
موضوعات کالســی، اردوی 
پیش رو یا اتفاقات طول هفته 
مدرسه  خبر بسازند و در آن 

ارزش های خبری را لحاظ کنند.
در  کــه  را  خبرهایــی 
رســانه ها چندان به آن ها 
پرداخته نشــده است در 
کالس مطــرح کنند و در 
مورد اینکــه معموال  کدام اخبار 
نادیــده گرفته و حذف می شــوند 

گفت وگو نمایند.
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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
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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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حسین حق پناه
دبیر سواد رسانه اى منطقه 3 تهران
تصویرگر: میثم موسوى
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حسین حق پناه
دبیر سواد رسانه ای منطقه 3 تهران
تصویرگر: میثم موسوی

معلم شیشه ای!

اسم  اینکه  دانســتن  راهنمایی،  دورة  در 
کوچک معلمانمان چیســت یک آرزو بود؛ یا 
اگر آن ها را در خیابان با همســر و فرزندان 
می دیدیم نقل محفــل زنگ تفریح هایمان تا 
یک هفته می شد! در دبیرستان فاصله کمتری 
با معلمانمان احساس می کردیم و در این میان 
معموال محبوب ترین معلمین ما آن هایی بودند 
که با ایجاد فضایی دوستانه در کالس و بیرون 
کالس، با مــا در اردو و زنگ تفریح و ورزش 
همراه می شدند و بیش از حرف، با رفتارشان 
البته همچنان ادب  تأثیر می گذاشتند.  بر ما 
و احترام معلم ـ شاگردی پابرجا بود و ما به 
خودمان اجازة شکستن دیوار فرضی و ارتباط 
دوستانه خارج از محیط مدرسه را نمی دادیم. 
این روزها اما از همان جلســة اولی که سر 
کالس می روم بچه ها به دنبال شماره تلفن من 
هســتند تا بتوانند مرا به گروه  تلگرامی شان 
اضافه کنند و با هم ارتباط داشــته باشیم! در 
فاصله بین کالس و اتاق دبیران هم چندتایی 
از دانش آموزان بــا صدایی آرام و لبخندی بر 
لب نشانی صفحة شــخصی اینستاگرامم را 
می پرســند. البته که در نهایــت هر دو گروه 
بچه ها با مقاومت من روبه رو می شــوند؛ چون 
من ارتباط شخصی تلفنی و مجازی را به بعد 
از فارغ التحصیلی شــان موکول می کنم. البته 
همه همکارانم به ســخت گیری من نیستند و 
بعضًا در همان جلســه شماره یا نشانی شبکه 
اجتماعی شــان را روی تخته می نویسند و به 
تعداد »دنبال کنندگان« یا همان فالوئرهاشان 
اضافه می کنند. اگرچه من با آن ها موافق نیستم 
اما همه در یک نکته مشترکیم: بچه ها پیدایمان 
می کنند! یعنی باالخره تا آخر سال چند نفرشان 
به هر شیوه ممکن مرا در شبکه های اجتماعی 
پیدا می کنند و هفته به هفتــه احوال من و 

نمره ها و تکالیفشان را می پرسند! 
بدیهی اســت کــه می تــوان از ظرفیت 
کم نظیر شــبکه های اجتماعی در امر آموزش 
استفاده های فراوانی کرد. آنچه در این نوشتار 
مورد توجه قرار گرفته مالحظاتی است در مورد 
نحوه حضور شــخصی معلمان در شبکه های 

اجتماعی.

شبکه های اجتماعی: مدرسة پنهان مجازی
فضای مجازی، بر خالف اســم فریبنده اش، 
کامال حقیقی و در امتداد واقعیت های روزمرة 
زندگی ماســت. این فضا به هر کاربری اجازه 
می دهد که با استفاده از تلفن همراه و اینترنت، 

بدون »حاضر« شدن در زمان و مکان 
مشترک، »ناظر« رویدادهایی باشد که 
ما در شبکه های اجتماعی مجازی به 
اشــتراک می گذاریم. دانش آموزان ما 
هم می توانند بیــرون از کالس ما را 
»دنبال« کننــد و این کار را تا محل 
کارمان، اتاق شخصی، قرار خانوادگی 
و یا هر جای دیگری که ما به اشتراک 

می گذاریم ادامه دهند. 
در این شــرایط فراینــد اثرگذاری 
معلم محدود به فضای کالس و زمان 
حضورش در مدرســه نیســت بلکه 
در »مدرســه پنهان« و غیررســمی 
 ایجاد شــده در فضای مجازی ارتباط 
دانش آموز و معلم کماکان ادامه دارد. 
حتی اگر یک طرف این ارتباطـ  یعنی 
معلــم ـ متوجه تعامــل و اثرگذاری 
نباشــد و آن را جــدی نگیرد باز هم  
فراینــد الگوپذیــری و تربیت تداوم 
دارد و چه بســا به شکلی  گسترده تر 
رخ می دهــد. برخالف فضای محدود 
و رســمی کالس، صفحات شخصی 
مجــازی بازتابــی از عالیق، ســبک 
زندگــی، روابط اجتماعــی و نظرات 
مختلف سیاسی و فرهنگی معلم  است 
که در محیط رســمی مدرسه کمتر 
امکان بروز و ظهــور دارد. کنجکاوی 
دانش آمــوزان بــرای ورود به فضای 
غیررســمی معلمان و ارتباط مجازی 
با آن ها هم مزید بر علت می شــود تا 
با »معلم های شیشه ای« رو به رو باشیم 
که هویتشان در بستر اینترنت هویدا 
می شــود و چیز زیادی برای مخفی 

کردن ندارند!
اگر ما معلمی را چیزی بیشــتر از 
»تدریس« می دانیم و در فضای واقعی 
تالش می کنیم ظاهر و رفتارمان هم 
برای دانش آموزان »درس« آموز باشد؛ 
الزم است برای پدیدة معلم شیشه ای 
در شــبکه های اجتماعی هم چاره ای 
بیندیشیم. در غیر این صورت بچه ها 
خیلی زود تناقض بیــن ظاهر ما در 
مدرســه و بازنمایــی زندگی مان که 
در فضای مجازی منتشــر می شود را 
متوجه می شوند و در برابر آن موضع 
می گیرند. نکات زیر پیشــنهادهایی 
جهــت مدیریت هوشــمندانه رفتار 

مجازی ماست. معلمان عزیز با دقت 
و ظرافت خود می توانند این نکات را 

غنی سازی و اصالح نمایند:
اگــــر نــــمی خـواهیـــم 
دربـــارة  دانـش آموزانـــمان 
عکس ســفرة شام دیشب و یا 
فرزندمان  جدید  شــیرین کاری 
که روی اینســتاگرام گذاشته بودیم 
ســر کالس صحبت کنند الزم است 
تکلیفمــان را با محتواهای خصوصی 
و شخصی مان مشــخص کنیم. قفل 
کردن صفحه و خصوصی سازی آن در 
برخی شبکه های اجتماعی امکان پذیر 
است و اجازه می دهد بازدیدکنندگان 
را مدیریت کنیم. داشتن دو پروفایل 
)یکی شــخصی و یکی عمومی( هم 

راه حلی دیگر است.
و  کــردن  قفل  علی رغــم 
باز  صفحه،  خصوصی سازی 
هــم بســیاری از رفتارهای 
مجازی ما مثل عکس پروفایل، 
الیک ها و نظرات و ... قابل مشــاهده 
و یا ردیابــی خواهد بــود. به خاطر 
داشته باشــید که زمان حضور شما 
در شــبکه های اجتماعی نیز اهمیت 
دارد و برای دیگران نیز قابل مشاهده 
است. پســت گذاشتن در نیمة شب، 
سر کالس یا وســط جلسة مراقبت 
امتحان ممکن است منجر به تخطئة 
مدیر مدرســه یا مچ گیری توســط 

دانش آموزان شود!
مـــا کـنترلـی بــــر روی 
شــخصی  صفحات  محتوای 
و  نداریــم  دانش آموزانمــان 
نامناســبی  اگر آن ها محتوای 
منتشــر کنند، نمی توانیم خود را به 
ندیدن بزنیم و ممکن است مجبور به 
واکنش حقیقی یا مجازی شویم که 
تبعات دیگری دارد. پس بهتر اســت 
دانش آموزانمان را »دنبال« نکنیم! در 
صورت درخواست و اصرار آن ها برای 
دوســتی در شبکه های اجتماعی نیز 
قانون مشخصی وضع و به آن ها اعالم 
کنیم. برای مثال ارتباط مجازی را به 
بعد از فارغ التحصیلی موکول کنیم.

اگر می خواهیــم از ظرفیت 
استفاده  اجتماعی  شبکه های 

کنیم و با ایجاد یک »پاتوق سایبری1« 
مباحث درسی و کارهای جانبی کالس 
را در فضای مجازی دنبال کنیم؛ الزم 
است به نحوی این فضا را ایجاد کنیم 
که مدیریت صفحه با خودمان باشد 
تا در صورت ایجاد مشــکل محتوایی 
یــا فنی بتوانیــم آن را حــل کنیم. 
همچنین باید قوانین مشخصی برای 
نحوة حضور دانش آمــوزان در پاتوق 
سایبری تدوین و آن ها را به طور صریح 
و مشخص در فضای حقیقی کالس 

اعالم نماییم.
در برخی مدارس آیین نامه ها 
دربارة  مصوبــات خاصــی  و 
مــــحدودیت های اســتفاده 
شــبکه های  از  دانش آمــوزان 
اجتماعی وجود دارد. برای اســتفاده 
از شــبکه های اجتماعــی در فرایند 
تدریــس، الزم اســت مالحظات و 
قوانین مدرســه را دربارة شبکه های 

اجتماعی در نظر بگیریم.
قبل از اینکه در صفحة شخصی 
خود از مدرسه و همکاران خود 
انتقاد کنیم به عواقب آن توجه 
کنیم. به خاطر داشته باشیم که 
ممکن اســت دانش آموزان، اولیا و یا 
همکارانمان هــم صفحه مجازی ما را 
دنبال کنند. نگارنده قباًل به دلیل عدم 
توجه به همین نکته دچار مشکالتی 

شده است!
به اشــتراک گذاری  دربــاره 
عکــس دانش آمــوزان نیــز 
احتیاط کافی به خرج دهیم. 
معموال اولیای بچه ها ـ خصوصًا 
دختــران ـ نظرات متفاوتــی درباره 
انتشــار عکس های فرزندانشــان در 
فضای مجازی دارند. حتی اگر صفحة 
ما خصوصی باشــد و عکس ها را هم 
برای مدت محدودی منتشر کنیم باز 
هم امکان نســخه برداری2  از آن ها و 

بازنشر توسط دیگران وجود دارد.
 پی نوشت ها

1.  آقای حســین غفــاری  به طــور مفصل 
دراین بــاره در مقالــه ای بــا عنــوان »پاتوق 
مجــازی« بحــث کرده انــد که در شــماره 

اردییهشت 94 رشد معلم منتشر شده است.
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