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ﻧﮕﺎه

ذهن اسطورهای ،مانع توسعه

ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﺎﻫﺮوﯾﺎن
 هــر روز اتفاق جدیــدي رخ ميدهــد ،هر روز
کارخانــهاي تعطیل ميشــود ،امــا زود فراموش
ميشــود .مثال کارخانه هپکو چرا به این روز افتاده
اســت؟ چرا آقای نوبخت باید اعــالم کند که برای
تأمین حقوق عقبافتــاده کارگران این کارخانه ۳۰
میلیارد تومان از بانک ملی گرفته است؟ چرا ایشان
بهعنوان اقتصاددان نباید این مســئله را ریشهیابی
کند؟ چرا باید صحبت از این باشــد که فعال حقوق
کارگــران را دادهایم ولی نمیدانیــم در آینده چه
کنیم؟ باید تحلیل صورت بگیرد تا بتوان کاری کرد.
کارخانه هپکو قرار بود ماشــینآالت ســنگین،
ماشینآالت راهســازی ،بیل مکانیکی ،لودر و نظایر
آن را بســازد .وقتی بعد از انقالب مصادره شــد و
تمام قراردادهای آن لغو شــد و حاضر نشدیم حق
لیسانس بدهیم و تکنولوژی را بخریم ،بعد کارخانه
تحــت نظارت یــک بنیاد قرار گرفــت و باالخره در
نهایت خصولتی و به بخش خصوصی واگذار شد.
بخش خصوصی از عهــده اداره آن برنیامد ،چون
ارتبــاط جهانی الزم اســت و حضــور در  WTOو
باید قراردادهای بینالمللی محترم شــمرده شود
تــا فنــاوری آن با پیشــرفت تکنولــوژی هماهنگ
شود؛ بنابراین ماشینآالت فروخته و سرمایه آن به
بخش بورژوازی تجاری منتقل میشــود و کارگرها
چنین وضعی پیدا میکنند .هپکو نمونهای اســت
از آنچه برای اکثر کارخانههــای ما اتفاق میافتد.
چرا تحلیل اقتصادی صورت نمیگیرد؟ باید ببینیم
چرا کشــوری ماننــد مالزی در صنعت پیشــرفت
میکنــد .وقتــی بررســی میکنیــم ،میبینیم این
کشــور به قراردادهای بینالمللی احترام گذاشــته
و حق لیســانس داده اســت .االن برای ساختن در
و پنجــره MDF ،از مالزی و اندونزی وارد میکنیم.
بایــد ببینیم چــرا اقتصــاد کرهجنوبی تــا این حد
پیشرفت کرده است .علت اینکه ما این پیشرفتها
را نمیبینیم ،این اســت که ذهن اسطورهای داریم،
ذهنیت انتقادی .ذهن اگر انتقادی باشــد و تحلیل
انتقادی داشــته باشــد ،باید بخواند و نقد کند .اما
میتوانیــم بگوییم همه ما چــون ذهنیت انتقادی
پیــدا نکردهایم و چون »ذهن اســطورهای« داریم،
نمیتوانیم گذشته را »تحلیل علمی« کنیم.
مشکل بیکاری ،تعطیلی کارخانهها ،زمینبازی
و ازبینرفتــن محیط زیســت و جنگلهــا و اینکه
ســرمایهها به صورت اصولی و درســت به سمت
تولید منتقل نمیشــود و سبب رشــد اقتصادی و
صنعتی نمیشــود ،این است که ذهن مدرن ایجاد
نشــده اســت .ذهن مدرن و انتقادی باید جایگزین
ذهنیت اســطورهای شود .مشــکل ما این است که
هنوز ذهن مدرن پیدا نکردهایم تا بتوانیم گذشــته
خود را نقد کنیم.

دوردﻧﯿﺎ

آموزش برای همه
 جنــگ بیپایان بــرای امکانات آموزشــی حضور
چهرههای سرشناس موسیقی و سینما در برنامههای
بــزرگ عامالمنفعه تازگی نــدارد .یکــی از تازهترین
موارد حضور سلبریتیها در چنین برنامههایی ،اقدام
ریانا ،خواننده و ترانهســرای ،اســت که در نشســتی
با حضــور چندین نفــر از رهبران کشــورهای جهان
ازجمله رؤسایجمهور فرانسه و چند کشور آفریقایی
اعــالم کرد با بهرهگیری از امکانات شــبکه اجتماعی
برای جذب ســرمایههای افراد خیر به پیشبرد برنامه
ســه میلیارددالری آموزش کــودکان در آفریقا کمک
میکنــد .او در نشســتی کــه در ســنگال بــا حضور
رئیسجمهور این کشــور و همچنین امانوئل مکرون،
رئیسجمهــور فرانســه ،برگزار شــد ،نطقــی درباره
اهمیت دســتیابی به امکانات آموزشی برای کودکان
سرتاسر دنیا و بهویژه کشورهای در حال توسعه ایراد
کرد و گفت» :این جنگی اســت که ما هرگز آن را پایان
نخواهیم داد تا وقتی که هر پسر و هر دختری در دنیا
به آموزش و تحصیالت دسترســی داشته باشد «.ریانا
همچنیــن از امکانات خود در شــبکههای اجتماعی
برای جذب سرمایه استفاده میکند .او در این نشست
از رؤســایجمهوری کشورها خواست به برنامه او در
ســازمان همکاری جهانی برای آمــوزش برای تأمین
سرمایهای  ۳٫۱میلیارددالری در دو سال آینده بهمنظور
ایجاد مدرسه و کالس درس و امکانات آموزشی برای
 ۸۷۰میلیــون کودک در  ۶۵کشــور در حال توســعه
کمک کنند .ایــن خواننده ۲۹ســاله متولد باربادوس
در اشــاره به قاره زادگاهش –آمریکا -تأکید کرد» :در
غنیترین قاره دنیا ،مــا دارای جوانترین جمعیت در
بدترین شــرایط زندگی هستیم .این پارادوکس را فقط
با آموزش میتوان در هم شکســت«.امانوئل مکرون،
رئیسجمهور فرانسه و از برگزارکنندگان این کنفرانس
در داکار ســنگال نیز در نطق خود گفت» :حمایت از
آموزش یک گزینه نیســت که بتوانیم انتخاب کنیم یا
نکنیم ،یک ضرورت است« .مکرون گفت فرانسه ۲۰۰
میلیون یــورو ) ۲۴۸میلیون( به ایــن صندوق کمک
خواهد کرد .طبق اعالم سازمان همکاری جهانی برای
آموزش ۲۶۴ ،میلیون کودک در سراســر جهان امکان
مدرسهرفتن ندارند.

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ

چگونه در سیالب اطالعات شنا کنیم و غرق نشویم
ﻗﺎدر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در جهان بیش از ســهمیلیاردو  ۸۳۸میلیون نفر،
کاربر اینترنت هســتند .مغز انســان ســوت ميکشد،
وقتي ميشــنود که در هر دقیقــه ،بیش از  ۱۵میلیون
متــن ،یعني هر روز  ۲۲میلیارد متن ،در فضاي مجازي
ارسال ميشــود .هر روز صدها میلیون نفر ،با موبایل
خــود عکس و فیلم ميگیرند یا متن ارســال ميکنند.
روزانــه بیــش از  ۳۸۰میلیارد ایمیل ،بیــن افراد رد و
بدل ميشــود .همهچیز در حال ثبت و ضبط اســت.
دولتها ،نهادها ،شــرکتها و اشــخاص ،هر ساعت،
صدهــا میلیون دیتا و اطالعات جدیــد ،تولید ميکنند
و هــر ســال کــه ميگــذرد ۳۰ ،درصد بــه اطالعات
ذخیرهشده قبلي اضافه ميشود.
بشــر امروز با اقیانوسي از اطالعات مواجه است و
باید بهجاي غوطهورشــدن در ایــن اقیانوس ،با نحوه
شناکردن درون آن آشنا شــود .حیرتآور است بدانید
کــه  ۹۰درصد از دادههاي موجــود در جهان ،تنها در
دو ســال گذشته ایجاد شده اســت .امروز کاربران ،در
هــر دقیقه  ۴۶۵هزار بــار توییت ميکننــد و  ۴۶هزار
عکس در اینســتاگرام ميگذارند .هر روز بیش از چهار
میلیون ســاعت محتوا در یوتیوب بارگذاري ميشود.
مردم در هر دقیقه ،ســهمیلیونو  ۶۰۰هزار جستوجو
در گوگل انجام ميدهند؛ یعنــي هر روز ،پنجمیلیاردو
 ۲۰۰میلیون جستوجو!
آمار نشان ميدهد در ســال  ۲۰۱۷میالدي ،میزان
دادههاي تلفن همراه ،بیش از هشــت اگزابایت بوده
است .بد نیســت بدانید هر اگزابایت معادل  ۳۶هزار
سال تصویر ویدئویي با کیفیت  HDمحاسبه ميشود.
هر اگزابایت معادل هــزار پِتابایت ،هر پتابایت معادل
هــزار ترابایت و هــر ترابایت معادل هــزار گیگابایت
اســت .پیشبیني کردهاند که تولید اطالعات تا هفت
ســال دیگر ،یعني سال  ،۲۰۲۵به ِ ۱۶۳زتابایت خواهد
رســید .هر ِزتابایت ،معادل هزار اگزابایت اســت و با
حجم  ۲۵۰میلیارد  DVDبرابري ميکند!
توانا بود هرکه دانا بود
بشــر در تاریخ بیولوژیکي خود ،تغییري نکرده ،اما
جامعه انســاني بــا مهار اطالعــات و دانش در قالب
فناوريهــاي مختلف ،دســتخوش تغییــرات بزرگي
شــده که نظام ارزشــي ،ســاختارهاي قــدرت و روال
جاري زندگي را تحت تأثیر قرار داده اســت .متفکران
اجتماعي معتقدند جامعه آینده میان کســاني که در
واقعیت مادي یــا واقعیت مجــازي زندگي ميکنند،
تقســیم ميشود و به سمت آشفتگي و بههمریختگي
بيســابقهاي ميرویــم که پیش از یافتــن یک تعادل
جدید ،انسانها را دچار رنج زیادي خواهد کرد .در این
میان ،رنج و محنت آنهایي که بهره کمتري از دانش و
اطالعات و فناوري بردهاند ،بیشتر خواهد بود.
پس تالش کنید جزء افرادي باشید که فناوريهاي
جدیــد را راحت ميپذیرند و از آن اســتفاده ميکنند.
راجرز ،پژوهشــگر سرشــناس عرصه ارتباطات ،مردم
را براســاس میزان اســتقبالي که از نوآوري ميکنند،
به پنج گروه تقسیم کرده اســت .اول نوآوران که پنج
درصد جامعه هســتند؛ افراد جسور و خطرپذیری که
بیش از بقیه عالقهمند به آزمایش اندیشــههاي جدید
هستند .اینها بیشــتر به تکنولوژي ميپردازند و بیشتر
بــراي پذیرش چیزهــاي جدید ســعي ميکنند .دوم،
اقتباسگران اولیه ۱۰ ،درصد جامعه هســتند .سریع و
آگاهانه سازگار ميشوند.
ســوم ،اکثریــت اولیــه ۴۰ ،درصــد جامعــه را
تشــکیل ميدهند؛ افرادی با فکر و نکتهســنج که در
تصمیمگرفتــن مالحظهکار هســتند و با احتیاط عمل
ميکننــد .چهارم ،اکثریت متأخر ،باز  ۴۰درصد جامعه
هستند؛ افراد ُمردد و شکاک که بهخاطر ضرورتهاي
اقتصادي یا افزایش فشــارهاي محیطي و اجتماعي،
نــوآوري را ميپذیرنــد .دســت آخــر ،گــروه پنجم،
عقبماندگان که پنج درصد از افراد جامعه را تشکیل
ميدهند؛ اشخاص سنتگرا و وابسته به محیط زندگي
که اغلب گوشهگیر بوده و در گذشته سیر ميکنند .آنها
به هر نحو ممکن ،از هرگونه نوآوري فراري هستند.
شــما جزء کدام گروه هســتید؟ اگر ميخواهید در
زندگي پیشرفت کنید ،خودتان و فرزندانتان ،با فناوري
ســازگار شوید و دســتکم جزء دو گروه اول باشید .از
هزینهکــردن براي نوآوري نهراســید .فناوريها را نیاز
لوکــس خانواده تلقــي نکنید .براي انســان امروزي،
داشــتن موبایل بــا برترین تکنولــوژي و اینترنت دائم
پُرسرعت ،نیاز اولیه و اساسي است .اگر زماني خوراک
و پوشــاک ،نیاز اول انســان بود ،امروز همتــراز با آن،
تأمیــن ابزارهاي ارتباطي حضــور در فضاي مجازي و
بهرهگیري از دانــش و اطالعات ،حرف اول را ميزند.
پارســال در ســفر مشــهد ،پاي منبر روحانــي جواني
نشستم که به جاي تکیه بر حافظه و کالم فيالبداهه،
تبلتي در دســت داشــت و از آن اســتفاده ميکرد و
خطابهاش پُرمحتوا ،جذاب ،غنــي و البته تأثیرگذار بر
مخاطب بود.
شناگري در سیالب اطالعات ،مهارت است
مهارت شــناگري در ســیالب اطالعات ،آموختني
است .گام اول آن است که در خود اشتیاق به یادگیري
فناوري را تقویت کنید .مهارتهاي اولیه کار با کامپیوتر
را بهصورت کالســي یــاد بگیرید .آموختن به شــیوه
آزمون و خطا ،فرصتهاي بسیاري را از شما ميگیرد.
یادگیري کالســي ،ذهنتان را نظاممند میکند .یادگیري
ویندوز ،ورد ،اکسل و اندروید ،سرعت و مهارتتان را در
کار با وسایل مختلف فناورانه ،بیشتر ميکند.

وقتي وســیله جدیدي تهیــه ميکنیــد ،امکانات
مختلــف و متنــوع آن را یاد بگیرید .بهجــاي آنکه از
دیگــران تقاضا کنید کــه کاري را برایتان انجام دهند،
تنبلــي نکنید ،یــک بار آن را یاد بگیریــد و تمرین کنید
تا نیازمند دیگران نباشــید .این یادگیري برایتان مزیت
اقتصادي هم دارد .همین گوشيهاي هوشمند که ما
داریم ،صدها عملکرد برایش طراحي شــده است که
اغلب ما از چهار ،پنج امکان آن بهره ميبریم.
هفته پیــش ،در فرودگاه مهرآباد ،من مســافراني
را دیــدم که براي رســیدن به مقصدشــان چند گزینه
داشــتند .براي مسیر من که محله شهران بود ،تاکسي
فرودگاه ،مبلغ  ۳۰هزار تومــان طلب ميکرد .آنهایي
که نميتوانستند از طریق موبایل خود تاکسي بگیرند،
مجبور بودند آن پول را پرداخت کنند.
هزینه همین مســیر ،در تاکســي اینترنتي  ۱۵هزار
تومــان بود؛ اما آنهایي که مهارت بیشــتري داشــتند،
چند اپلیکیشن تاکســي را با هم مقایسه کردند و رقم
پایینتــر را کــه  ۱۱هزار تومان براي همین مســیر بود،
پرداختند .پس مهارت بیشــتر ،سود بیشــتري برایتان
خواهد داشت.
یکي دیگر از موارد واجب بــراي یادگیري ،مهارت
جســتوجوي اطالعــات در اینترنــت اســت .براي
موفقیــت در مهارت اطالعات ،الزم اســت در این کار،
تبحر ویژه داشــته باشید .راهبرد جستوجو ،عبارت از
فرایندي اســت که با آن فایلي را جستوجو ميکنید
تا مدارك متناســب بــا نیازتان را شناســایي کنید .این
مدارك براساس مجموعهاي از معیارهایي که مطرح
ميکنید ،بازیابي ميشوند .پس جستوجوگر اطالعات
براي بازیابي باید بر فنون خاص اینترنت متکي باشــد.
موتورهاي جســتوجو مثــل گوگل ،امکانات بســیار
متنوعي براي جستوجوي دقیق عبارت ،محدودکردن
یك جستوجو به بخش خاصي از رکورد ،نزدیكیابي
واژههــا ،ایجاد محدودیت زمانــي ،منطقهاي ،زباني و
نظایر آن دارد که براي شــناگري در سیالب اطالعات،
باید آموخته شوند.
زبان انگلیسي را خوب یاد بگیرید
یادگیري زبان انگلیســي را که زبــان ارتباطي میان
مردم دنیاســت ،در اولویت کاري خود قرار دهید .یک
نفر از هر پنج نفر در جهان ،ميتواند به زبان انگلیسي
صحبت کند .زبان غالب در اینترنت انگلیســي است و
بیش از  ۷۰درصد وبســایتها به این زبان هســتند.
کار بــا ابــزاري نظیــر کامپیوتــر و انــواع نرمافزارها،
مستلزم دانستن زبان انگلیسي است .بسیاري از منابع
دانشــگاهي به زبان انگلیسي است و در پژوهشها و
تحقیقات ،این زبان کاربرد بسیاري دارد.
خوشــبختانه با وجود بيمهري در نظام آموزشي،
خانوادهها آموزش زبان فرزندانشان را جدي گرفتهاند
و نسل جدید ،تسلط خوبي بر زبان انگلیسي دارد .البته
یادگیري این زبان نسبت به سایر زبانها آسانتر است.
دانستن زبان انگلیسي ســبب افزایش اعتمادبهنفس
ميشود؛ چراکه خود یک مهارت مهم است .محققان
دریافتنــد که یادگیري زبان ،کمک بســیاري به تقویت
نیمکــره راســت مغــز ميکنــد و قــدرت خالقیت و
نوآوري را افزایش ميدهد و همچنین ســبب افزایش
انعطافپذیــري ذهــن و قدرت حافظه ميشــود .اگر
زبانتان چندان خوب نیســت ،اپلیکیشن ترجمه گوگل
کارتان را تا حد زیادي راه مياندازد.
هدفمند باشید؛ بيهدف نه
شــناگري هدفمنــد در اقیانــوس اطالعــات ،راز
موفقیت است .گروه زیادي در اینترنت ،فقط دستوپا
ميزنند؛ ولي گروهي هم هســتند که ميدانند چگونه
از ایــن اقیانوسُ ،مروارید صید کننــد .اغلب ما روزانه
ســاعتها در اینترنت گشــتوگذار ميکنیم؛ اما آیا به
این گشتوگذارها به چشم ایجاد مزیت نگاه کردهایم؟
در اینترنت به شــکل هدفمند بــه دنبال یافتن مطلب
باشید تا این کار براي شما مزیت ایجاد کند.
مثال اگر شــما فروشــگاه کفش داریــد ،باید در پي
اطالعاتي باشید که فروشتان را بیشتر کند و در مصاف
با رقبا برایتان مزیت داشــته باشد .اگر مکانیک خودرو
هســتید ،دنبال اطالعاتي باشید که مهارت فني شما را
از دیگران بیشتر و مشتریانتان را چند برابر کند؛ ضمن
آنکه در فضاي مجازي با صاحبان خودروها در ارتباط
هســتید و این ارتباط ،چسبندگي مشــتري را به دنبال
دارد .اگر مهندس ســاختمان هستید ،در پي اطالعاتي
باشــید که در دنیا صنعت ســاختمان را متحول کرده
و این اطالعات ،هزینههاي شــما را در ساختمانسازي
کاهش ميدهد و کیفیت کارتان را بیشتر ميکند.
خالصــه در هر شــغل و حرفــهاي که هســتید،
اطالعات را هدفمند اســتفاده کنید .من اشــخاصي را
ميشناسم که به شــکل هدفمند درباره یک موضوع

تحقیــق کرده ،کارگاههاي آموزشــي گرانقیمتي تهیه
ميکنند که مواد اولیه آن ،به صورت رایگان از اینترنت
تأمین شــده اســت یا مطالب خندهدار و سرگرمکننده
تهیه و با آنها کانالهاي پُرمخاطب تلگرامي درســت
کردهاند و از درآمد آگهي آن کانال ،ارتزاق ميکنند.
فعال باشید؛ منفعل نه
اطالعات تولیــد کنید .درباره کارتــان و توانمندي
خودتان بنویســید .فعال باشــید .دربــاره مطالبي که
ميخوانیــد ،نظرتان را بنویســید و کامنت بگذارید .در
اینترنت منفعل نباشید .این کار اعتمادبهنفس شما را
بیشــتر ميکند و به کنشگری فعال تبدیل ميشوید که
اثرگذار است .آنهایي که مصرفکننده صرف اطالعات
ميشــوند ،کمتر نفــع ميبرند؛ پس در کنار اســتفاده
از اطالعــات ،خودمان هم بایــد اطالعاتی را به وجود
آوریم.
هر نوع توانمنــدي ،مهارت ،قابلیــت و مزیتي که
دارید ،درباره آن اطالعرســاني کنید .محصوالت خود
را به نمایــش بگذارید .درباره کارایي خود بنویســید.
اگر شغل مشــخصي دارید ،وبسایت ایجاد کنید .یک
پژوهش نشــان ميدهــد بیش از  ۸۴درصــد کاربران
معتقــد بودند که کســبوکارهاي کوچــک اما داراي
وبسایت ،براي مشتریان ،قابلاعتمادتر از شرکتهاي
بزرگي هســتند که در اینترنت حضور ندارند .همچنین
طبق این آمار ،جالب است بدانید  ۶۵درصد مشتریان،
احســاس اعتماد بیشتر به شــرکتهایي داشتند که از
ایمیل اختصاصي با نام برند خود استفاده ميکردند.
تحقیقات نشــان ميدهــد  ۹نفر از هــر  ۱۰نفري
کــه در اینترنت در جســتوجوي محصول یا خدمات
مدنظرشان هســتند ،تمایل دارند از مجموعههایي که
در موقعیت محلي و جغرافیایــي آنها قرار گرفتهاند،
خرید کنند .پــس فعاالنه از چنیــن امکانهایي بهره
بگیرید .امــروزه وجود سیســتمهاي مدیریت محتوا،
ماننــد ُوردپرس و جومــال ،بهروزکردن وبســایتها
را حتــي از طریق موبایل ،بســیار راحت کرده اســت.
منعطفبودن اطالعات در وبســایت سبب ميشود
مشــتریان ارتباط بیشتري با شما داشته باشند و همین
عامل موجب رونق چشــمگیر کســبوکارتان خواهد
شد .یادتان باشد بیش از  ۱٥هزار کسب و کار در ایران
به صورت کامال مجازي اداره ميشوند.
اطالعات را طبقهبندي کنید
نحوه نگهداشــتن اطالعات و ســهولت بازیابي آن
در مواقــع مورد نیاز ،اهمیت بســیاري دارد .ما روزانه
با اطالعات بســیاري ســروکار داریم که بخشي از آن
مربوط به فعالیتهاي کاري ماست.
بخشــي دیگر مثل عکــس و ویدئــوي موجود در
موبایل ،مربوط به امور شخصيمان است .براي آرشیو
اطالعات خود ،تصور کنید ُکمد بســیار بزرگي دارید که
قفسههاي متعددي دارد و در هر قفسه ،تعداد زیادي
زونکــن قرار گرفته و در داخل هر زونکن ،اســناد قرار
داده شــده اســت .با همین تصورُ ،کمد مجازي خود
را بســازید .روش ایجاد آرشــیو اطالعات بسیار ساده
و راحت اســت و آن را معمــوال در دورههاي آموزش
کامپیوتــر یاد ميدهند .اگر بلد نیســتید ،آن را از افراد
متخصــص به صورت اصولي و درســت یــاد بگیرید.
براي انتخاب محل نگهداشــت اطالعات ،ميتوانید از
روشهاي مختلف استفاده کنید .راه اول ،ایجاد آرشیو
در هارد کامپیوترتان اســت؛ اما راه بهتر این اســت که
از »هارداکسترنال« که وسیلهاي براي آرشیو اطالعات
اســت ،اســتفاده کنید .ایــن هاردها بــا ظرفیتهاي
مختلف در بازار موجود اســت؛ برنــد معتبر و حجم
مناسب آن را براي خود تهیه کنید.
یک راه دیگر هم وجــود دارد؛ گوگلدرایو ،مخزني
با ظرفیت  ۱۵گیگابایت فضاي رایگان در اختیار شــما
قــرار ميدهد که فایلهایتان را در آن ذخیره کنید .این
هم انتخاب خوبي اســت و امنیت بســیار باالیي دارد،
هم اینکه شــما قادر خواهید بــود در هرنقطه از دنیا،
هر زمان به اطالعات خود دسترســي داشــته باشید.
فایلهاي عکس ،ویدئو و متن ،همه پشتیباني ميشود.
گوگلدرایو یکي از بهترین ســرویسهاي گوگل است
که یــک فضاي ابري کامال اختصاصي براي نگهداري،
آپلود و دانلود انــواع فایلهاي موردنظر در اختیارتان
قرار ميدهد.
اطالعات معتبر و اطالعات نامعتبر
از زمان پیدایش اینترنــت» ،اعتماد« به عنوان یک
عامل کلیدي موفقیت ،به رسمیت شناخته شده است.
اما از جنبه منفــي ،اینترنت راههاي جدیدي هم براي
توسعه گسترده و خطرناک اطالعات جعلي و نامعتبر
باز کرده اســت که ریشــهکنکردن آن اگــر غیرممکن
نباشــد ،بسیار سخت اســت .اکنون هر شخصي صرفا
با داشــتن یک حســاب کاربري معتبر و دسترســي به

اینترنت ،ميتواند اطالعات را بارگذاري کند .همچنین
اطالعات موجــود در اینترنــت ،هیچ فراینــد تأییدي
بــراي اطمینان از کیفیت اطالعات ،قبل از رســیدن به
مخاطب عام را طي نميکند .پس اطالعات نادرســت
در اینترنت بهوفور وجــود دارد و اعتماد به اطالعات
نادرســت ،نهتنها موجــب تصمیمگیريهاي اشــتباه
ميشود ،بلکه ميتواند تأثیر مهلکي بر جامعه داشته
باشد.
وقتــي مصرفکننــده فعال باشــیم ،اعتبــار منبع
اطالعات ،جنبه حیاتي پیدا ميکند .پس بهتر است در
مصرف اطالعات ،دیرباور باشــید؛ البته تندروي است
اگر بگویم فرض را بر ایــن بگذارید که همه اطالعات
موجود در اینترنت دروغ اســت ،امــا توصیه ميکنم
با دیرباوري ،روح پرسشــگري و نگرش انتقادي خود
را تقویت کنیــد و پیگیر اعتبار منبع اطالعات باشــید.
مهمترین ســؤالي که هنگام دریافت اطالعات از خود
ميپرسید ،این است :آیا به این منبع اطمینان دارم؟ اگر
ما قادر به تشخیص اطالعات معتبر از نامعتبر نباشیم،
پایههاي تصمیماتمان سست خواهد شد.
اخبار درست و اخبار جعلي
پدیــده »اخبــار جعلي« یــا »فیکنیــوز« و اثرات
روزافــزون آن در زندگــي اجتماعي فناورانه انســان
امروزي ،اهمیت اعتماد مخاطب به محتواي رسانهها
را برجسته کرده است .خبر بدون منبع ،سندیت ندارد
و از اقناع مخاطب بازميماند .منابع سســت و بيپایه
نیز به اعتبار رســانه لطمه ميزننــد .اکنون با گرایش
فزاینده به رسانههاي اجتماعي و تعدد باالي مجاري
تولید و انتشــار خبر ،مخاطبان باید با وسواس بیشتري
در پي کسب خبرهاي موثق برآیند.
توصیه ميکنم ،اخبار روزانه خود را از رسانههایي
تهیه کنید که اعتبارشــان براي شما اثبات شده است.
اغلب مردم ،اخبار را از کانالهاي تلگرامي به دســت
ميآورند .اگر شــما هم اخبــار را از این طریق دریافت
ميکنید ،چند کانال خبري که ترجیحا همســو نباشند،
انتخــاب کنیــد و از کانالهایــي کــه اخبارشــان را با
سوگیري و تعصب آلوده ميکنند ،بپرهیزید.
امروزه شناســایي و مقابله با انتشار اخبار جعلي،
بــه یک چالــش مهــم جهاني تبدیل شــده اســت.
چنديپیش ،مســئوالن شــبکه فیسبوک ،یک کمپین
ســهروزه براي هشــداردادن بــه کاربران  ۱۴کشــور
جهان ،در مورد بهاشــتراکگذاري محتوا بدون داشتن
منشــأ آن ترتیب دادند .دولت آلمان هم پیشنویسي
قانوني تصویب کرد مبني بر جریمه ۵۰میلیونیورویي،
براي شــرکتهایي که از حذف اخبار دروغ و مطالب
نفرتپراکن در سایتهاي اینترنتي خودداري ميکنند.
گوگل نیز یک برچســب »بررســي محدود واقعیت«،
بــراي اطالع کاربــران در مورد نتایج جســتوجو در
ســایت خود بهروزرســاني کرده اســت .همــه اینها
نشاندهنده حساسیت موضوع اعتبار اطالعات و منبع
خبر است.
ســعي کنید ،دریافت اخبار را بــه اینترنت منحصر
نکنیــد .گاهي بــه خیابان برویــد و ببینیــد مردم چه
ميگویند .همچنین براي شکستن سوگیري در دریافت
خبر ،ســعي کنید روزنامه یا مجلــهاي را انتخاب کنید
که تاکنون نخواندهاید یا پادکستي را در اینترنت گوش
کنید کــه دیدگاههاي مخالف شــما را عرضه ميکند.
سواد رســانهاي به شــما یاد ميدهد نگرش انتقادي
داشته باشید و هر خبر را با تحلیل خود دریافت کنید.
والدین و نهادهاي آموزشي
نظام آموزشــي ما کهنه و فرســوده اســت و نیاز
جــدي به تحول بزرگ دارد .کارهایي انجام شــده ،اما
اصال کافي نیست .وقتي ميگوییم  ۹۰درصد اطالعات
موجود در جهان در دو ســال اخیر تولید شده ،به این
معني است که اتفاق بسیار مهمي در دنیا حادث شده
و نظام آموزشــي ،باید خط مشــي خود را متناسب با
آن تغییر دهد .والدین مراقب باشــند ،فرزندان خود را
ماننــد متولدین دهه  ۷۰و  ۸۰کــه فقط بلدند امتحان
بدهند و تست بزنند ،بار نیاورند؛ اینها مدارج آموزشي
را طــي ميکننــد و باالترین مدارک دانشــگاهي را به
دست ميآورند ،اما صرفا براي پشتمیزنشیني تربیت
شدهاند.
دانشآمــوز و دانشــجوي قرن بیســتویکم ،باید
مسلط به اطالعات باشــد .یاد بگیرد چگونه و از کجا
اطالعات را استخراج و چگونه از آن استفاده اقتصادي
کند .مدرسه و دانشگاه باید راه درست خدمتکردن به
جامعه ،همراه با نحوه کسب درآمد از اطالعات را یاد
دهــد .جهان آینده بر مدار اطالعــات ميچرخد و اگر
همین مسیر نادرست را پیش برویم ،شکاف عمیقتري
میان ما و ممالک پیشــرفته و در حال پیشرفت ،ایجاد
خواهد شد که جبران آن بسیار سخت خواهد بود.
نیل به این هدف ،مســتلزم یک انقالب آموزشــي
و ارتباطي اســت .تغییر رویکرد معلمان و استادان از
»آموزش مخزني« کــه همه چیز بر پایه حفظ و تکرار
استوار اســت ،به »آموزش اطالعاتمحور« که بر پایه
کشــف ،آنالیز ،تولید و بهکارگیري اطالعات قرار دارد،
انــرژي فوقالعــادهاي ميطلبد و تنها بــا اراده بزرگ
سیاســي و تحــول عمیــق در نظام آموزشــي و البته
زمینهسازي رسانهاي ،قابل حصول است.
در این مســیر ،بهتر اســت کشــورهایي مثل هند،
برزیــل و چیــن که توجــه ویژه بــه اطالعــات را در
برنامههاي خود لحاظ کرده و موفقیتهاي بزرگي به
دســت آوردهاند ،الگو قرار دهیم و ضمن بوميسازي
آن ،سمت و سوي آموزش را به مسیر درست و کارآمد
هدایــت کنیــم .وظیفه تاریخي ماســت که به نســل
نورسته کشور ،شناگري اثربخش در اقیانوس اطالعات
را بیاموزیم و مراقب باشــیم ســیالب اطالعات ما را با
خود نبرد.
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آرزوی تحوالت اساسی

اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻢاﻟﻬﺪى
 رســول صدرعاملــی ،عضــو محتــرم هیئــت
داوران سیوششــمین جشــنواره فیلم فجر ،درباره
نامزدنشــدن »التاری« در برنامه هفت یکشنبهشب،
چنیــن گفت» :التــاری داوران را بــه دلیل قصهاش
آزار داد .چون قصه به دلمان ننشســت ،نتوانستیم با
جنبههای دیگر فیلم ارتبــاط برقرار کنیم .جنبههای
مختلف یک فیلم باید در خدمت کارگردان آن باشد.
قصهای که در آن قهرمان میرود سراغ انتقامگرفتن
از عامــل خارجی ،بهنظرم رویکرد اشــتباهی دارد و
باعث شد فیلم را نپسندیم .شخصا مانند یک کودک
فیلــم میبینم و اگر فیلمی را بپســندم ،تازه میروم
ســراغ اینکه کار عوامل فنی آن را بررسی کنم .همه
عوامل باید در خدمت کارگردان باشــند .ســینما یک
کار گروهــی اســت و وقتــی خروجی فیلمــی ایراد
دارد ،یعنی همه عوامل در این ایراد مقصر هســتند
و نمیتوان کار هر یک را بهصورت جداگانه بررســی
کــرد« .عضو محترم دیگر هیئت داوری جشــنواره،
جناب فروتن ،میگوید» :ما به محتوای فیلمها توجه
کردیم .التاری خشــونت و انتقــام را ترویج میکند،
درحالیکه ما ترجیح میدهیم تا در فیلمها بیشــتر
مذاکــره و گفتوگــو ببینیم«.وقتــی یــک کارگردان
شــاخص بههمراه یک بازیگر توانا در جایگاه »داور«
چنین اشــاراتی میکنند ،باید برای جشــنوارهای که
سالهاســت جشنواره نیســت و نگاه داوریهایش
»مصلحت«گراســت و نــه »تخصص«گــرا! به فکر
ایجاد تحوالت اساســی بود .هیئت داوران در حوزه
هنر )پرهیز دارم جشنواره فجر را صرفا جشن هنری
نیز بدانم ،چراکه سالبهســال رفتارهای حرفهای آن
به رفتارهای ســلیقهای تغییر ماهیت داده اســت(
باید به کلیت و اجــزای یک فیلم توأمان نگاه کنند و
شایسته نیست به دلیل همراستانبودن مضمون اثر با
عقایدشــان ،فیلم در ارزیابیها بایکوت شود .چگونه
میشود در مســند قضاوت فیلمهای سینمایی قرار
گرفت ،امــا خود را در جایگاه یک منتقد سیاســی یا
کارشــناس روابط بینالملل یا ایدئولوگ قرار داده و
از روایــت و مضمون فیلم آزار دید؟! مســند داوری
آثار ســینمایی ،مســند ارزیابی تخصصــی در قالب
مدیــوم سینماســت و نمیتوان خارج از این مســیر
قدم برداشت! مقام داوری ،مقام قضاوت است ،پس
هرگونه مصلحتاندیشی در صدور رأی »مشروعیت«
آن را منتفــی میکند .قبول کنیم اجزای جشــنواره
فیلــم فجر آن را تبدیل به یــک اتفاق منحصربهفرد
کرده که دیگر نه ماهیــت تخصصی دارد و نه حتی
یک آیین دورهمی ســینمایی اســت .تکرار هرساله
این اتفاق ســینما را با بحران »نفی ذات« آن مواجه
میکند ،پس چاره در آن اســت که همانند برخی از
ساختارهای کهنه موجود ،راه »اصالح بنیادین« را در
پیش بگیریم.

ﺗﺠﺮﺑﻪ دﯾﮕﺮان

عادتهای آسیبزننده روزانه
 خبرگزاریها :آریانا هافینگتن ،مؤســس وبسایت
»هافینگتن پســت« ،در کتاب خــود »انقالب خواب«
توضیــح داد کــه خواب خوب شــبانه ایــن قدرت را
دارد که بهرهوری و شــادی را افزایش دهد ،منجر به
تصمیمگیری هوشمندانهتری شود و ایدههای بزرگتر
را به ذهــن آورد .مطالعات نشــان داده که رابطهای
مســتقیم بین خواب کمتر و ناکارآمدی در محیط کار
وجود دارد .کورتکس جلوپیشــانی که عملکردهای
حل مسئله مغز در آنجا قرار دارد ،در صورت نداشتن
خواب کافی تضعیف میشود .هافینگتن معتقد است
که کارکردن در تمام طول شبانهروز معادل رفتاری این
موضوع است که مســت به سر کار برویم .راه داشتن
خواب کافی این اســت که از قبل برنامهریزی داشــته
باشیم و در زمان مناسب انرژی خود را کاهش دهیم.
اما ما عادتهای اشتباهی داریم که سبب میشود در
زندگی با مشکالت زیادی روبهرو شویم که در این متن
به تعدادی از آنها اشاره شده است.
اســنوز :وقتــی از خواب بیدار میشــوید ،بدن شــما
شروع به آزادکردن هورمونهای هوشیاری میکند ،با
برگشــتن به خواب ،شما این فرایند را آهسته میکنید.
این ســؤال را همواره از خود بپرسید که فشردن دکمه
اسنوز و بهدســتآوردن  ۹دقیقه چه کمکی به شما
خواهد کرد؟
نور  :LEDنکته مهم دیگری برای داشتن خواب بهتر
این است که اجازه ندهید نفوذگران بیرونی خواب شما
را خراب کنند .برای مثال ،صفحات  LEDگوشیهای
موبایل ،تبلتها و لپتاپهــای ما چیزی به نام »نور
آبی« را از خود ساطع میکنند که مطالعات نشان داده
میتواند بینایی ما را با مشکل مواجه کند.
چککردن ایمیل :متأسفانه هر بار که این کار را انجام
دهیــد ،تا  ۲۵دقیقــه از زمان کاری خود را از دســت
میدهید .بهعالوه ،تحقیقات نشان داده که چککردن
مداوم ایمیل شما را کند ذهن تر نیز میکند.
انجــام چند کار بهطور همزمان :با اینکه بســیاری از
مردم باور دارند کــه در انجام دو کار به طور همزمان
مهــارت دارند ،ولی تحقیقات علمی نشــان داده که
فقــط دو درصد جمعیت قادر به مالتیتســکینگ به
صورت اثربخش هستند.

