ﻋﮑﺲ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﺶ

ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای و ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ

ﻋﮑﺲ در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد .ﺑﺎ ﻋﮑﺲ دﯾﮕﺮان را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﻤﺎن
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ .از ﻋﮑﺲ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻧﯿﺎﻫﺎی دوردﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ آن دﻧﯿﺎﻫﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ و ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻏﯿﺎب ﻣﺎ آﻧﺠﺎ را ﮐﺎوش ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﻋﮑﺲ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﻣﺮدم در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺮوزه ،در ﻋﺼﺮ اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ و ﻋﮑﺲﻫﺎی دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺘﺎط ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ را
ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ .ﺑﻪوﯾﮋه ،اﮔﺮ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮ در ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی
وﯾﺮاﯾﺶ ﻋﮑﺲ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ )دﯾﻮﯾﺲ( ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺒﻊ ﻋﮑﺲ ،درﺑﺎره ﺟﻌﻠﯽ ﯾﺎ اﺻﯿﻞ ﺑﻮدن آن ﻧﻈﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و روی  ۳۴۷۶ﻧﻔﺮ در
ﺳﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ  ۲۰ﺗﺎ  ۸۷ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻌﻠﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﻬﺎرت اﯾﻦ
داوﻃﻠﺒﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی وﯾﺮاﯾﺶ ﻋﮑﺲ و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ آنﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ
ﺷﮑﺎر ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ! ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻋﺠﯿﺐ ،ﺧﻨﺪهدار و ﻏﯿﺮﻓﻮﺗﻮژﻧﯿﮏ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت

شکل .۳یکی از تصاویر جعلی که در این
تحقیق به داوطلبان نشان دادهشده
است .در توضیح تصویر آمده :جانوری
با سر گربه و بدن موش که حاصل
دستکاری ژنتیک است و در آینده
نزدیک ،بهعنوان حیوان خانگی به
فروش خواهد رسید.

ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺒﻊ ﻋﮑﺲ و ﻣﯿﺰان دﺳﺖﺑﻪدﺳﺖ
ﺷﺪن آن ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻋﮑﺲ اﺛﺮ داﺷﺖ وﻟﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮارد اﺛﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﺮد ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن در دوران ﺣﺎﺿﺮ ،اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺼﺮی ﺟﻌﻠﯽ را ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺒﺐ
ﺑﺮوز آﺷﻔﺘﮕﯽ رواﻧﯽ در ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺪه ﯾﺎ روی ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ آنﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪوﯾﮋه در ﺣﻮزه رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﯿﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ
و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻌﻠﯽ و اﺻﯿﻞ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
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