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از گوشه و کنار

مردم کشورما حضور  80درصدی در فضای مجازی دارند:

لزوم آموزش گسترده سواد رسانهای
دریکتعریفبسیارکلی،سوادرسانهاییعنییکنوعدرکمتکیبرمهارتکهبراساسآنمیتوانانواعرسانهها
وانواعتولیداتآنهاراشناختوازیکدیگرتفکیکوشناساییکرد.سوادرسانهایمیتواندبهمخاطبانرسانهها
بیاموزدکهازحالتانفعالیومصرفیخارجشدهوبهمعادلهمتقابلوفعاالنهایواردشوندکهدرنهایتبهنفعخودآنها
باشد.خالصهاینکهسوادرسانهایکمکمیکندازسفرهرسانههابهگونهایهوشمندانهومفیداستفادهکنیم.

آذر فخری ،روزنامهنگار

مدتها دنبال ترجمــه یک کتاب
خاص میگردم و بعد از پرسوجوهای
بسیارازچندناشریکهدرزمینهموضوع
این کتــاب فعالیت میکننــد ،باخبر
میشوممترجمیدرحالترجمهکتاب
است ،اما عجله چندانی هم برای تمام
کردن آن ندارد .با خود مترجم صحبت
میکنم و ازاشتیاقم برای هر چه زودتر
خواندن این کتــاب .مترجم محترم با
بیحوصلگیتوضیحمیدهدناشریکه
با او برای ترجمه و انتشار این کتاب قرار
داد بسته ،به او قول انتشار  500نسخه
داده است .در واقع مترجم از ترجمه این
کتاب و فروش آن؛ در صورتیکه همه
 500نسخه آن فروش برود ،عمال مبلغ
چندانی عایدش نمیشــود .بعد هم با
تعجب میپرسد واقعا مشتاق خواندن
اینکتابی؟اصالبرایچه؟!
یکی از دوســتان که وقت چندانی
برای مطالعه و حضــور در کالسهای
آموزشیموردعالقهاشندارد،میگوید
عصرها که به خانه برمیگردد بهصورت
وبینار و آنالیــن ،از کالسهایی که به
آنها عالقهمند است استفاده میکند.
اینطوری هــم در خیابانها و ترافیک
سرگرداننمیشودوهمدرخانهبالباس
راحتی و خیال راحتتــر ،میآموزد.
در این موردهم البته تســلط و مهارت
استفاده از رســانهای مثل کامپیوتر و
تبلتولپتاپ،اهمیتبسیاریدارد.

یادداشت

داستانسرانهمطالعهدرکشورراهم
میدانیمکهدرخوشبینانهترینحالت،
دودقیقهبرایهرنفراست!
اغلــب انتشــاراتیها ،اگرغیــر از
کتابهای کمکدرســی و کتابهای
زرد موفقیت ،کتابــی در مفهوم واقعی
کتاب منتشــر کنند ،به همان  500تا
 700نســخه کفایت میکنند؛ 700
نسخهازیکعنوانکتاببرایجمعیت
 80میلیونیکهبیشازنیمیازجمعیت
آنراجوانانتشکیلمیدهند؛جوانانی
دانشــگاه رفته که از آنان انتظار داریم
توجه و شوق بیشتری نسبت به مطالعه
داشته باشند .ناشری میگوید نیمی از
همین  500نسخه هم روی دستمان
میماند و چند ســالی طول میکشد
فروختهشود.
برخی از کارشناسان ،ظهور فضای
مجازی و به تبع آن ،شبکههای مجازی
و کانالهای تلگرامــی را دلیل کاهش
حجم مطالعه کاغــذی میدانند .این
کارشناســان ،در مــورد اســتفاده از
اینترنت و فضاهای مجــازی به نکته
مهم «سواد رسانهای» و تغییر تعریف
آن اشــاره میکنند ،و معتقدند مردم
مطالعــه میکنند ،امــا مطالعه آنها
در عصر دیجیتال ،دیگــر منحصر به
محصوالت کاغذی نیســت .آنها در
گوشیهایشان ،چندین کتاب حمل
میکنندودرفرصتهایمناسب،آنها
را مطالع می کنند .پــس نمیتوان بر
روی عدد دو دقیقه ،تاکید و گله کرد که
مردممامطالعهنمیکنند.ضمناینکه
به علت گرانی محصــوالت فرهنگی،

اغلب جوانان pdf،کتابها را بهصورت
رایگاندانلودومطالعهمیکنند.اماچون
بهجایکتاب،گوشیدردستشاندیده
میشود،اینتوهمپیشمیآیدکهآنها
کم مطالعه میکنند .مطالعه این روزها
بیشــتر معطوف به همین فضاهاست،
هر چند کــه عنوان رســانه ،زمانی در
انحصار روزنامهها ،مجالت و کتابهای
چاپیبود.
پس به نظر میرسد سواد رسانهای
که به معنای دانش و مهارت استفاده از
رسانهاستدیگرمنحصربهمحصوالت
کاغذی نمیشــود و هر کس بتواند از
یک شبکه مجازی استفاد کند ،از سواد
رسانهای بهرهمند است ،چون در دهه
اخیر ،شــبکهها و کانالهای مجازی،
به طور رســمی یا غیر رسمی ،وظیفه
اطالعرســانی و نیز آموزش را بر عهده
گرفتهاند.
اینسوادرسانهاییعنیچه؟
اول از همه روشــن کنیم که اغلب
ما میدانیم رســانه چیســت؛ رسانه
وسیلهای است که فرستنده به کمک
آنپیامخودرابهگیرندهمنتقلمیکند.
رفتهرفته ابزارهای ارتباطی گسترش
پیدا کرد و با ظهور رســانههای چاپی و
الکترونیکی ،رسانههای جمعی شکل
گرفتند .مهمترین تفاوت رســانههای
امروزی آن است که میتوانند پیامهای
خود را با سرعت زیاد به طیف وسیعی از
مخاطبانبرسانند.
همانطورکهسوادخواندنونوشتن
بهماکمکمیکندبتوانیمانواعجمالت
ســاده و پیچیده را بفهمیم و معناهای

همانطور که سواد خواندن
ونوشتنبهماکمکمیکند
بتوانیم انواعجمالت
سادهوپیچیدهرابفهمیم
ومعناهایمتفاوتیاز
آنها برداشت کنیم،
سواد رسانهای هم مهارتی
است که با یادگرفتن آن
میتوانیم انواع رسانهها و
تولیدات رسانهای را درک،
تفسیروتحلیلکنیم
متفاوتــی از آنهــا برداشــت کنیم،
سواد رســانهای هم مهارتی است که با
یادگرفتن آن میتوانیم انواع رسانهها
و تولیدات رســانهای را درک ،تفسیر و
تحلیل کنیم .هر رسانه مجموعهای از
نشــانههای خاص دارد و شناخت این
نشانههادربارشدسوا درسانهایمانقش
مهمیدارد.
دکتر شــکرخواه در تعریف سواد
رســانهای ()Media Literacy
میگوید:دریکتعریفبسیارکلیسواد
رسانهای یعنی یک نوع درک متکی بر
مهارت که براســاس آن میتوان انواع
رسانههاوانواعتولیداتآنهاراشناخت
وازیکدیگرتفکیکوشناساییکرد.
این درک به چــه کاری میآید؟ به
زبان ساده ،سواد رســانهای مثل یک
رژیمغذاییاستکه هوشمندانهمراقب
استکهچهموادیمناسبهستندوچه

به دنبال حواسپرتی میگردم
فردین علیخواه ،جامعهشناس

گریز()escapismیکیازمفاهیممطالعات
فرهنگی اســت و به معنای آن است که وقتی
ما با واقعیتی ناخوشــایند مواجه میشویم به
دنبال حواسپرتی میرویم .درواقع آنچه در
«گریز» رخ میدهد استقبال خودخواسته فرد
از حواسپرتی است ،تا شاید به این طریق بتواند
ســاعتها یا روزهایی خود را از نظر جسمی و
ذهنی از آن واقعیت ناخوشــایند دور کند .در
موضوع گریز ،دو موقعیــت «گریز از» و «گریز
به» وجود دارد .افراد مختلف معموالً گریزگاه
خود را میجویند .برای مثال زنو شــوهری
که اختالفات جدی دارند ولی هر دو ساعتها
چشمانشان را به صفح ه نمایش تلفن همراه
میدوزند تا ذهن خود را از مشــکل اصلی دور

کنند ،مردی که همســرش به او خیانت کرده
اســت و برای کنار آمدن با این بحــران مدام
مینوشد تا از واقعیت به خیال کوچ کند ،زنی که
نشانههایی از خیانت را در همسرش دیده است و
ذهن پرآشوب خود را مدام با لکهگیری سرویس
بهداشتی خانهاش آرام میکند.
گریز میتواند در دو سطح ذهنی و جسمی
باشد؛ ولی نکته آن اســت که افراد میتوانند از
نظر جســمی از موقعیتی ناخوشایند بگریزند
ولی ذهنشــان همچنان گرفتار آن موقعیت
ن هم صادق است .کم
باشــد و البته برعکس آ 
نیســتند ایرانیانی که باانگیزه گریــز ،از ایران
مهاجرت کردهاند و جسمشان در یک شهر آرام
اروپایی قرار دارد ،ولی ذهنشــان از مشکالت
جامعه ایرانی دور نمیشود ،و هستند ایرانیانی
که جسمشــان در ایران و در کانون مشکالت

مختلف اقتصادی و اجتماعــیِ فعلی قرار دارد
ولی ازنظر ذهنی هرروز در کنار رودخانه دانوب
قدم میزنند!
ولی گریز فقــط محدود بــه روابط روزمره
اجتماعی نیست .گاهی اوقات گریز ،واکنش به
بحرانهای بزرگتری است که در جوامع آشکار
میشود .آلن برینکلی ،اســتاد تاریخ سیاسی
دانشگاه کلمبیا در سال  1982کتابی با عنوان
«فرهنگ و سیاســت در دوران رکود بزرگ»
منتشر کرد تا نشــان دهد که چگونه «گریز»
یکی از ســازوکارهای کنار آمدن با پیامدهای
رکود اقتصادیِ ســال  1929در امریکا بود .به
نظر او وقتی در آن سالها آثار ناخوشایند رکود
اقتصــادی بهتدریج نمایان شــد مردم تالش
کردند تا از واقعیت تلخ بگریزند و به همین دلیل
خود را به دامن «حواسپرتی خودخواســته»

سوءتغذیه و بیشترین کموزنی
در سه استان

موادی مضر؛ چه چیزی را باید مصرف
کرد و چه چیزی را نــه و میزان مصرف
هرمادهبرچهمبناییبایداستوارباشد.
سوادرسانهایمیتواندبهمخاطبان
رسانهها بیاموزد که از حالت انفعالی و
مصرفی خارج شده و به معادله متقابل
و فعاالنهای وارد شــوند که در نهایت به
نفع خود آنها باشــد .خالصه اینکه
سواد رسانهای کمک میکند از سفره
رسانهها به گونهای هوشمندانه و مفید
استفادهکنیم.
نمرهسوادرسانهایماکماست!
معصومه نصیری قائم مقام انجمن
سوادرسانهایایرانمعتقداستباتوجه
به نرم جهانی ،در کشور ما چون اهمیت
نقش رســانه زیاد شده اســت ،به این
موضوعپیبردهایمکهماسوادرسانهای
اندکیداریم.
ما کم سواد رســانهای هستیم و نه
بیسوادبهمعنایصرفآن.مثال بعضی
کارها را میتوانیم با رسانه انجام دهیم و
میدانیم رسانه چیست ولی نسبت به
کارکردهای آن و تاثیرات پیدا و پنهانی
که میتواند برای ما داشــته باشد کم
اطالعهستیم.
خانم نصیری به نمره سواد رسانهای
در ایــران اشــاره میکند :بر اســاس
پژوهشی که در سال  ۱۳۹۵انجام شد،
نمرهسوادرسانهایایرانیهارا ۱۲اعالم
کردند ۱۲ .با توجه به این که تکنولوژی
به سرعت و شدت در الیه های مختلف
زندگی ما وارد شده اســت ،نمره قابل
قبولی نیست و معتقدم سواد رسانهای
مهارت و دانشی اســت که باید به تمام
افرادخانوادهآموزشدادهشود.الزماست
که خانوادهها ســواد رسانهای مطلوبی
داشته باشند؛ اگر خانوادهها و مخاطب
عام بتوانند هم رسانه را بشناسند و هم
روشهایرسانه رابشناسند ،میتوانند
خود را از آسیبها و عوارض شبکههای
مجازی حفــظ و اســتفاده از چنین
فضاهاییرامدیریتکنند.
سوادرسانهایوفضایمجازی
اینترنت و فضای مجــازی برای ما
قابلیتهای جدیدی بهوجــود آورده
است ،به گونهای که رسانههای دیگر را
مغلوبودرنگاهیمالیمترتحتالشعاع
قرار داده اســت .فضای مجازی قابلیت
 Brodcastingدارد .یعنــی همهجا
حضورداردوتنهاابزاریالزماستتامارا
بهاینفضاوصلکند.ایندستگاهامروزه
قابلحملاستوهمهآنرادارند؛تلفن
همراه .فضای مجــازی همه قالبهای
دیداریوشنیداریراجداجداوترکیبی
با هم دارد و میتوان ترکیبشده همه
رسانهها را از فضای مجازی و اینترنت
دریافت کرد .ضریــب نفوذ اینترنت در
کشــور ما  ۸۰درصد است .درحالیکه
متوسط استفاده از اینترنت در دنیا ۴۶
درصد است .آمارهای دیگر هم از وجود
 ۴۰میلیون گوشی هوشمند در کشور
حکایتدارد.

انداختند .برای مثال بیش از قبل به رادیو گوش
میکردند ،مدام به تماشای فیلم مینشستند و
یا خود را با ورق زدن مجالت مشغول میکردند
ل تأمل آنکه مــردم در دوره بحران
و نکته قاب 
اقتصادی ،از عکسها و فیلمهایی اســتقبال
میکردند که زندگی مرفه و لوکس را نشــان
میداد .گویی مردم نداشتههایشان را در این
فیلمها جستجو میکردند و ساعاتی از بحران
میگریختند.
برخی معتقدند که گاهی اوقات حکومتها
هم بهعمد تالش میکننــد تا زمینه گریز را در
مردم فراهم کنند .همان استعاره معروف «نان
و سیرک» که توسط جوونال ،شاعر و طنزپرداز
اواخر قرننخست میالدی روم مطرح شد .ازنظر
او برخی پادشاهان روم برای آنکه حواس مردم
را از حقوقِ مهم شهروندی پرت کنند آنان را با
« نان و سیرک» مشغول میکردند .منظور او از
سیرک،ساختتماشاخانههایینظیرکلوسئوم
در روم بود که حدود 50هزار نفر ظرفیت داشت.
پادشاه؛مردمرادرکلوسئومجمعمیکرد،مردم

سواد رسانهای که به معنای
دانش و مهارت استفاده از
رسانه است دیگر منحصر
به محصوالت کاغذی
نمیشود و هر کس بتواند از
یک شبکه مجازی استفاد
کند ،از سواد رسانهای
بهرهمند است ،چون
در دهه اخیر ،شبکهها
و کانالهای مجازی ،به
طور رسمی یا غیر رسمی،
وظیفه اطالعرسانی و
نیز آموزش را بر عهده
گرفتهاند
 ۵۳درصد مردم ایران حداقل عضو
یکشبکهاجتماعیهستندو ۷۲درصد
جوانان ۱۸تا ۲۹سالدراینشبکههای
اجتماعی عضوانــد .میانگین حضور
ایرانیها در شــبکههای اجتماعی ،به
۹ساعتدرروزمیرسد.
سوادرسانهایوامکانگزینش
وپردازش
تا اینجا باید مشــخص شده باشد
که چرا به سواد رســانهای نیاز داریم.
امروز در دنیایــی زندگی میکنیم که
فضای پیرامون ما سرشار از اطالعات
است ،همه ما نیاز داریم در برابر چنین
فضایی ،چترمحافظی داشــته باشیم
و یک رژیم مصرفی درســت در پیش
بگیریم .دکتر شکرخواه معتقد است
کسی که سواد بهرهگیری از رسانهها
را دارد ،دراستفاده از آنها برنامهریزی
میکند و با توجه به اهمیت هر رسانه
به ســمت آن میرود و با توجه و دقت
بیشــتری به اســتفاده از تلویزیون،
کامپیوتــر ،بازیهــای الکترونیکی،
فیلمهاودیگررسانههامیپردازدوخود
را ملزم میکند در اســتفاده از رسانه،
جیره مصرفی معینی داشــته باشد.
این فرد به جنبههای نامحســوستر
رسانهها توجه میکند و به پرسشها
و موضوعات عمیقی مانند این که چه
کسی پیامهای رسانهای را میسازد؟
با چه اهدافی میســازد؟ چه کسی از
ارسالپیامسودمیبردوچهکسیضرر
میکند؟ می پردازد .یعنی او با استفاده
از سواد رسانهایاش پیامها را گزینش
میکند و پیام های مطلوب را انتخاب و
بقیه پیامها را نادیده میگیرد.
نهایت این که مخاطب با داشــتن
سواد رســانهای در مواجهه با پیامهای
مختلفازرسانههاوبرایدریافتمعنای
حقیقی آنها ،دو مرحله گزینشگری
و پردازشگری را انجام میدهد؛ سواد
رسانهای مانند فیلتری عمل می کند
تا جهان متراکم از پیام ،از الیههای این
فیلتر عبور کرده و شکل مواجهه با پیام
معنادارمیشود.

به تماشای مســابقه گالدیاتورها برای کشتن
یکدیگر مشغول میشــدند و سربازان پادشاه؛
قبل و پس از مســابقه بهطرف مردم نان پرتاب
میکردند!
درهرصورت ،از گریز ،چه در برداشتی فردی
و چه در برداشــتی اجتماعــی ،ارزیابی منفی
وجود دارد .مهمترین مســئله آن است که فرد
از موقعیت ناخوشــایندی که در آن قرار دارد
میگریزد و برای تغییر یــا بهبود اوضاع تالش
نمیکند .به همین دلیل برخــی محققان از«
قربانیان گریز» سخن گفتهاند ،منظور کسانی
هســتند که از موقعیت بــد میگریزند ،ولی
به شــکلی دیگر قربانی همین گریختن خود
میشوند.الیهایازخیالبرچشمانفردکشیده
میشود ،ولی واقعیت همان واقعیت است .در
اینجافردبهعمدخودرامشغولچیزیمیکند
تا چیز دیگــری را فراموش کنــد ،درحالیکه
واقعیت نامطلوب همچنان باقی است .گریختن
و نه اصالح واقعیت ناخوشایند ،مهمترین نقد
به گریز است.

دربرخیاستانهاماننداستانهایسیستانو
بلوچستان،هرمزگان،جنوبخراسانجنوبیمابا
سوءتغذیه از نوع کاهش وزن و کوتاه قدی بچهها
مواجههستیم.
رییس اداره کودکان معاونت بهداشــت وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی بابیان این
مطلب گفت :به استانها اعالم شده است ،اطالعات
وبرنامههایالزمبرایمقابلهباســوءتغذیهراآماده
و برای ما ارســال کنند تا براســاس این اطالعات
مداخالت الزم برای مقابله با ســوءتغذیه در کشور
انجامشود.غزالشریعتپناهی،دربارهسوءتغذیهدر
کودکانکلکشورگفت:سوءتغذیهشاملکوتاهقدی
وکموزنیاستودربرخیازاستانهاباهردومواجه
هستیم ،البته ممکن هم است در برخی استانها،
کوتاهقدیودربرخیدیگرکموزنیشایعباشد،امادر
کلدرسال ۹۶درصدکموزنیدرکشور ۳.۸درصدو
درصدکوتاهقدیدرکلکشور ۴.۶درصدبودهاست.
در استانهایی که تغذیه با شیر مادر به ویژه تا شش
ماهابتداییتولدوتداومتغذیهباشیرمادرتا۲۴ماهگی
ادامهدارد،آمارسوءتغذیهبسیارپاییناست.البتهاین
سوءتغذیهممکناســتدراینکودکانبهصورت
کاهشوزنیاچاقیباشد.البتهدربرخیمناطقکه
تغذیه با شیر مادر به صورت کامل انجام میشود ،ما
بازهمشاهدسوءتغذیههستیم.
براتی سده:

«ایدز» متولی خاصی ندارد

رییس کمیته ایدز و معاون پیشگیری و درمان
اعتیاد بهزیستی کشور گفت :وزارت رفاه باید برای
افزایش بودجه مبتالیان به ایــدز کمک کند ،زیرا
نمیتوانبا ۶میلیاردتومانخدماتجامعیبهآنها
ارائه کرد .براتی ســده ،در همایش روزجهانی ایدز
( )۲۰۱۸با عنــوان حمایتهای روانی اجتماعی از
مبتالیان به ایدز عنوان کرد :در برنامه استراتژیک
کشوری ایدز  ۵۰میلیارد تومان برای ارایه خدمات
بهمبتالیانایدزبهبهزیستیاختصاصپیداکردهاما
فقط  ۳میلیارد تومان آن پرداخت شده است .ایدز
دستگاه متولی خاصی ندارد .وی ادامه داد ۲۰:هزار
نفرشناساییشدندکهویروساچآیویداشتند.از
اینتعدادحداکثر ۵تا ۶هزارنفربهبهزیستیمراجعه
کردند.برایامسالبایدبه ۴هزارو ۵۰۰نفرخدمات
دهیم ،ما توانستیم با اعتبارات کم ۴هزار و ۳۰۰نفر
راتحتپوششبگیریموسالآیندهبراساسبرنامه
باید به ۵هزار نفر خدمات ارایه دهیم .او افزود :باید با
توجهبهشرایطجامعه،خدماتیکهبهمبتالیانارائه
میشودجامعترازگذشتهباشد.برنامهاستراتژیک
ایدز  ۱۵بند دارد که مشــکل آن این است که هیچ
دستگاهینیستکهبرنامهراپیگیریکندومتولی
مشخصیبرایآناعالمنشدهاست.
فرمانده نیروی انتظامی خبر داد:

رشد  ۷۱درصدی جرایم
در فضای مجازی

فرمانده نیروی انتظامی در همایش روســای
پلیس فتا در سراسر کشور با اشاره به اینکه فضای
مجازی امروز با زندگی مردم عجین شــده است،
گفت:مردمبافضایمجازیسروکاردارندوپلیسو
همهدستگاههابایداقداماتخودرابهدرستیانجام
دهندتافضایمجازیموجبآسیببهمردمنشود.
سردار حســین اشــتری ادامه داد :آموزش و
اطالعرسانی در حوزه فضای مجازی و پیشبینی
وقوعجرائمبایددراینزمینهصورتگیرد.براساس
آمارها  71درصد جرائم در فضای مجازی افزایش
داشتهوخوشبختانهبیشاز 80درصدجرائمدراین
حوزه کشف ،رسیدگی و تشکیل پرونده شده و به
نتیجهرسیدهاست.اشتریبابیاناینکهبسیاریاز
پلیسهایدنیاهنوزتوانکشف 80درصدازجرائم
رادرفضایمجازیندارندگفت:پلیسفتادرخدمت
مردم اســت و یکی از موضوعاتی که ما را در حوزه
ســایبری نگران میکند کالهبرداریها در فضای
مجازیاستکهنمونههایآندرهفتههایگذشته
ازطریقرسانههااطالعرسانی شدهاست .توصیه ما
به بانکها این است که اقداماتی را انجام دهند که
افراد امکان ورود به حساب کاربران را نداشته باشند
و بانکها از رمزها و کدهای یک بار مصرف استفاده
کنند تا امکان وقوع جرائم در این حوزه کاهش یابد.
مردم نیز باید آگاه باشند تا بتوانند نقشههای شوم
افرادکالهبردارراخنثیکنند.

