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عالقه مندان می توانند آثار خود را به نشانی زیر تحویل دهند و یا از طریق پست ارسال کنند.
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی، پالک 270، جنب فروشگاه انتشارات مدرسه، دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

 طبقه اول، دبیرخانه جشنواره عکس رشد.  صندوق پستی 15875-3331 
برای کسب اطالعات بیشتر به وبگاه جشنواره مراجعه یا با شماره تلفن های 88839232 و 88490414-021تماس بگیرید.

یا مصور     
  مقررات جشنواره:

1. شركت همة عكاسان در اين جشنواره، آزاد است.
2. آثار ارس�الی فقط به صورت »تک عكس« پذيرفته می ش�ود و هر عكاس می تواند با ارس�ال ۷عكس در هر يک از 

موضوع ها )جمعاً 21 عكس( در جشنواره شركت كند.
 www.roshdmag.ir3. آث�ار باي�د با حجم كمت�ر از 4۰۰ كیلوبايت بر روی وب گاه جش�نواره به نش�انی

بارگذاری شوند.
4. در صورت راه يابي عكس به نمايشگاه، ارسال عكس با اندازه اصلي ضروری است.

5. در صورت عدم امكان ارسال از طريق وب گاه، عالقه مندان می توانند نسبت به ارسال آثار با 
لوح فشرده به نشانی جشنواره اقدام نمايند.

6. اصالح رنگ، كنتراست، تیرگی و روشنی، كراپ در عكس ها در حدی كه اصالت عكس 
را تغییر ندهد، قابل قبول است. 

۷. ض�روری اس�ت ه�ر عكاس نام، ن�ام خانوادگی، ش�ماره تماس ، نش�انی محل 
سكونت، پست الكترونیكی ، عنوان عكس، محل و تاريخ عكاسی هر عكس را 

به طور كامل مطابق با برگة فراخوان تكمیل و به همراه آثار ارسال كند.
8. ارسال اثر توسط عكاس و شركت در جشنواره، به منزله اعالم مالكیت 
معنوی عكس هاست. در صورت اثبات خالف اين امر در هر مرحله ای، 

عواقب حقوقی و جزايی آن به عهدة شركت كننده است.
9. به آثاري كه پس از مهلت مقرر ارسال شود، ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
1۰. ارسال آثار به معنای پذيرش همة مقررات جشنواره 
است و تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشده 

به عهده برگزاركننده است.
11. از عكس ه�اي راه يافت�ه ب�ه جش�نواره، در 
نشريات رش�د، وابس�ته به دفتر انتشارات و 

تكنولوژی آموزشی استفاده خواهد شد.
12. آثار راه يافته به نمايش�گاه به صورت 
ل�وح فش�رده ي�ا كتابچ�ه ، در اختی�ار 

بازديدكنندگان قرار خواهد گرفت.
Cd  .13  و dvd ه�اي ارس�ال ش�ده 
عودت داده نمي شود و پس از پايان 

داوري معدوم مي شود.

• جوايز برگزيدگان
گرايش آموزش وپرورش

• نفر اول: لوح تقدير، تنديس جشنواره
 و سی میلیون ريال جايزه نقدی؛

• نفر دوم: لوح تقدير، تنديس 
جشنواره و بیست و پنج 

میلیون ريال جايزه نقدی؛
• نفر سوم: لوح تقدير، 

تنديس جشنواره 
و بیست میلیون 

ريال جايزه 
نقدی.

امتیازها:
1. عكس هاي 

برگزيده 
به صورت 

نمايشگاهي در 
معرض ديد عموم قرار 

خواهد گرفت و برای 
آن ها گواهي شركت در 

نمايشگاه صادر مي شود.
2. به هر يک از آثار راه يافته به 

نمايشگاه مبلغ 5۰۰۰۰۰ ريال به عنوان
 حق الزحمه پرداخت خواهد شد.

3 تیرماه 1393    • انتخاب و داوری آثار: مرداد ماه 1393    • افتتاح نمايشگاه و اهدای جوايز:  مهرماه 1393
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی

• دو گرايش ديگر:
• نف�ر اول: لوح تقدير، 

و  جش�نواره  تندي�س 
بیس�ت و پن�ج میلی�ون 
ريال جايزه نقدی؛

تقدي�ر،  ل�وح  دوم:  نف�ر   •
تنديس جش�نواره و بیست 

میلیون ريال جايزه نقدی؛
• نفر سوم: لوح تقدير، تنديس 

جشنواره و پانزده میلیون ريال 
جايزه نقدی.

• بخش دانش آموزی
در بخ�ش دانش آموزی، به 5 نفر، هر كدام 

پانزده میلیون ريال، جايزه داده خواهد شد.

م�وض�وع:
گرايش آموزش وپرورش

 مدارس هوشمند، ، يادگیری مشاركتی، 
يادگیری فعال، معماری مدرسه، گرافیک محیطی 

مدرسه، كتابخانه كالسی، كتابخانه آموزشگاهی، 
كتاب و كتاب خوانی در مدرسه و خارج از مدرسه، جشن 

شكوفه ها، جشن عبادت، مدارس ماندگار، كارگروهی ، اردوهای 
جهادی، مدارس چندپايه، عشايری و روستايی، زنگ تفريح، نماز و 

نمازخانه ، جشن ها و مراسم، آغاز سال تحصیلی، حجاب در مدارس و ... .

گرايش ايران، سرزمین پرگهر
زندگی اقوام ايرانی، عشاير ايران، سبک زندگی ايرانی � اسالمی، معماری در 

ايران، آثار و ابنیه تاريخی، آداب و سنن، خانواده، مفاخر، جشن ها و عزاداری ها، 
تفرج گاه ها، پارک های ملی و محلی، زيست بوم های ايرانی، جلوه های زندگی امروز، 

جوانان و نوجوانان ايرانی، چهره های ايرانی، لباس های محلی اقوام، 
كار و زندگی و ... .

گرايش»حماسة سیاسی، حماسة اقتصادی«
شركت در انتخابات، راهپیمايی ها، نماز جمعه، فعالیت  اقتصادی  و ...

گرايش دانش آموزی با موضوع »آزاد«
اين بخش به دانش آموزان )13 تا 18 سال( با »موضوع آزاد« تعلق خواهد داشت.



www.parentportal.ir

هر انسان با هر سطح دانش، خود را از دستیابی به راه و 
روش زندگی مطلوب بی نیاز نمی یابد.

این مجموعه منتخبی است از مهارت های مورد نیاز والدین.

زینب گلزاری

ورود

فعالیت های زیر در کنار خواندن هر کتاب توصیه می شود: 

 یک فیلم سینمایی مرتبط با موضوع کتاب را تماشا کنید؛
 سخنرانی های مرتبط با آن را گوش کنید؛

 وبالگ ها یا سایت های مرتبط با موضوع را جست وجو کنید؛
 کتاب های بیشتری دربارة موضوع مطالعه کنید؛

 در کارگاه های مربوط به هر مهارت شرکت کنید؛
 با یک خودآزمایی، میزان مهارت خود را در موضوع بسنجید؛

 توصیه های مشاوره ای مربوط به خود را از پورتال دریافت کنید.



رشد مدرسة فردا 
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ماه نامة آموزشی، تحلیلی و اطالع رسانی برای معلمان، کارشناسان فناوری 

اطالعات و ارتباطات آموزش و پرورش و دانشجویان تربیت معلم

15875 نشانی پستی دفتر مجله:  تهران، صندوق پستی 6585/

021 داخلی370  88831161 تلفن: 9-

تلفن پیام گیر نشریات رشد:  88301482  

کد مدیر مسئول :  102

دفتر مجله:  112

امور مشترکین:  114

021 - 77336655 تلفن های امور مشترکین: 77336656 و

16595 نشانی امور مشترکین:  تهران، صندوق پستی 111/

www.roshdmag.ir  :وبگاه

 E-mail:farda@roshdmag.ir  :پیام نگار

نویسندگان و مترجمان محترم!

این مجله متعلق به شماســت. تجربه هــای ناب، ایده ها و 

حاصــل پژوهش های خویش را در اختیــار دفتر مجله قرار 

دهید تا با انعکاس آن ها در مجله، عالقه مندان به این حوزه 

را در تجربیات خویش شریک سازید.

از شما عزیزان تقاضا داریم:

 مقاله هایی را که برای درج در مجله می فرســتید، با موضوع 

مجله مرتبط باشدو در جای دیگری چاپ نشده باشد.

 مقاالت، حاوی مطالب کلی و گردآوری شــده در ارتباط با 

فناوری و کاربرد آن در کالس درس نباشد.

 مقالة ترجمه شــده با متن اصلی هم خوانی داشته باشد و 

متــن اصلی نیز همراه آن باشــد. چنان چه مقاله را خالصه 

می کنید، این موضوع را قید بفرمایید.

 نثر مقاله، روان و از نظر دســتور زبان فارسی درست باشد و 

در انتخاب واژه های علمی و فنی، دقت الزم را مبذول فرمایید.

 در نگارش مقاله از منابع و مآخذ معتبر اســتفاده کنید و در 

پایان آن، فهرست منابع بیاورید.

مدیر مسئول:  محمد ناصري

سردبیر:  محمد عطاران

شوراي برنامه ریزي و کارشناسي:  شیبا ملک،
 

سیده فاطمه شبیري، زینب گلزاري، علیرضا منسوب بصیری

مدیر داخلي:  بهناز  پورمحمد

ویراستار:  بهروز راستاني

طراح گرافیك:  عبدالحمید سیامک نژاد

چاپ:  افست )سهامي عام(

شمارگان: 25000  نسخه

 با ما از 
 طریق پیامك در 

 ارتباط باشید 
هر مطلب  مجله دارای یک کد 

شناسایی است که در کنار عنوان مقاله 
درج شده است. چنانچه نظر، پیشنهاد یا 

انتقادی به هر کدام از مقاالت مجله دارید، 
می توانید با ارسال کد مطلب و نظر خود 

0 ما  9 1 2 7 0 8 8 9 6 3 به شماره 
را در جریان نظرات خود قرار 

دهید.

یادداشت سردبیر

ِگل خواری در صحنة شیرین شکر دانش
علمی

اندرآداب نامه نگاری مجازی/ دکتر محمد عطاران

اول امنیت/دکتر کن روی

توافق نامه اینترنتی/ محمدرضا معیني

علمی

شبکة دوستی/ محمد آزین

پاتوق اولی ها

بلوتوث خود را روشن کنیم؟ نکنیم؟! / علیرضا منسوب بصیری
طنز

پروژه سرای مش صفر پردازشگر و پسران اینجاست/ رویا صدر

فناوری های نو

سرویس جست وجوی  عکس در گوگل/ احسان مظلومی

آموزش

تکنیك هایی برای جست وجوی بهتر در گوگل/ عباس رفیعي یکتا

این سوی میز، آن سوی میز

پشت صحنة پژوهش در کالس درس/ هیئت تحریریه مجله

چکیده پژوهش

دبیران و شاگردان متقلب/ چریل آن کهلر

تجربه

اخالق پژوهشگری!/ مریم سادات امامی

معلم پیشرو

از سنندج تا سوئیس/ زینب گلزاری

معرفی برنامك

امنیت و تلفن همراه/ سیده زهرا حسینی

مقاله رسیده

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد... / امید فیروززارع

آموزش

جست وجو در اعماق پستخانة مجازی/ دکتر محمد عطاران

معرفی نرم افزار

پرستو/ خدیجه طالزاد

معرفی کتاب

بستة آموزش خانواده/ زینب گلزاری
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مولوی حکایت می کند مردی که به ِگل خواری عادت داشت. روزی 

برای خرید قند نزد عطاری رفت. مرد عطار چون سنگ ترازو نداشت، 

از ِگل سرشو به جای سنگ ترازو استفاده می کرد. عطار با او نیز توافق 

کرد که به جای ســنگ ترازو از گل سرشو اســتفاده کند. آن گاه برای 

آوردن قند بــه انتهای مغازه رفت. در این میان، مرد ِگل خوار از فرصت 

استفاده کرد و اندکی از ِگل را خورد.

رویش آن سر بود، گل خور ناشکفت

گل از او پوشیده دزدیدن گرفت
ترس ترسان که نیاید ناگهان

چشم او بر من فتد از امتحان

عطار که متوجه شــده بود، اعتنایی نکرد. خود را معطل کرده بود و با 
خود می گفت:

گر بدزدی وز ِگل من می بری

رو که هم از پهلوی خود می خوری
تو همی ترسی ز من لیک از خری!

من همی ترسم که تو کمتر خوری

حال این قصة ما، معلمان و شــاگردان ماست. ما تالش می کنیم 

آموزش دهیم. دیگرانی هم زحمت می کشند و رنج می برند تا دانش 

را به صور مکتوب و غیر مکتوب فراهم کنند. عاقبت آن می شــود 

که همه مواظبت کنیم تا مبادا شــاگردانمان دســت به ســرقت 

بزنند. مطالب را فرانگیرنــد و به گونه ای از برزخ مدرک گرفتن 

به ســالمت بگذرند. در این معنا بسیار ســخن گفته اند و باید 

بگویند. ما در اینجا بحــث را از منظر اخالق نمی نگریم و به 

واقع معتقدیم آنکه شهد شیرین دانش را خود نمی چشد، در 

عالم واقع به خود آسیب رسانده است.

در سه نیم سال گذشته درس روش تحقیق را به شکلی 

جدید تدریس کرده ام. در هر نیم سال 30 درصد ارزشیابی 

به امتحان کتبی آخر نیم ســال و 70 درصد به تکالیف 

ســه گانة کالس اختصاص داده ام که در آن باید یک 

تکلیف به صورت گروهی و تکلیف دیگر به صورت 

فردی انجام شود. تعداد صفحات مشخص است 

و هر دانشــجویی باید به میزان گفته شــده 

بنویسد. مشــکل میزان تقلب باالیی است 

که دانشــجویان انجام می دهند. من گاه با دقت در برخی 

عبارت ها یا وضعیت  دانشجو در کالس درس متوجه تقلب 

می شوم. مثاًل دانشجویی تحقیقش را ظاهراً  در مالزی انجام 

داده بود اما با کمی دقت متوجه شــدم که کل آن را از روی 

رســالة دکترای دانشــجویی از آمریکا رونویسی کرده است. 

در گزارش کارش آمده بود کــه این تحقیق در ایالت »مینه 

سوتا« انجام شده است یا دانشجوی دیگری نوشته بود: در این 

رساله... این دانشجو در سرقت علمی آن قدر ناشی بود که حتی 

»کپی- پیست« هم نکرده بود و اسکن تمام رساله به جای یک 

تحقیق دانشجویی را گذاشته بود. 

در نیم سال جاری از نرم افزار »Turnitin« استفاده می کنم. 

دانشــجویان تکلیف خود را در محدودة زمانی معینی که از آغاز 

نیم سال مشخص اســت، در سایت این نرم افزار ثبت می کنند و 

سپس نرم افزار مشخص می کند که تا چه میزان و از چه منابعی 

تقلب شده اســت. مثاًل پس از بررسی تکلیف دانشجویی با این 

نرم افزار مشخص شد او 78 درصد مطالبش را از منابع دیگر گرفته 

است که وقتی بررسی کردم، دیدم از روی یک رسالة دکترا برداشته 

است. البته در این موارد من به دانشجویان، که اغلب معلم هستند و 

کارشان هم بسیار سنگین است، فرصت می دهم که مجدداً کارشان 

را انجام دهند. اغلب دانشجویان هم تصور درستی از سرقت علمی 

ندارند. البته نه به این معنا که ندانند معنی اش چیست، بلکه مقررات 

دانشــگاه به صورتی نیست که دانشجو از آغاز از این موضوع هراس 

داشته باشد. تا آنجا که در خاطر دارم، پژوهشگاهی در ایران در صدد 

تهیة نرم افزاری دربارة منابع فارســی در این زمینه بود و نمی دانم به 
چه سرانجامی رسید. 

نکتة آخر آنکه برخی از دانشجویان در برخی سایت ها آگهی می کنند و 

دنبال کسی می گردند که برایشان مطالب رساله ها یا پایان نامه ها را عوض 

کند و به او پول بدهند. یعنی اینکه رســاله ای را برمی دارند و به آن فرد 

می دهند و او مطالب آن را به زبان دیگری می نویســد که مشخص نشود 

تقلب شده است. خالصه بازی موش و گربه است. فناوری به آدمی مهارتی 

می دهد و بار دیگر برای پیشگیری از خالف، فناوری دیگری ابداع می کند و 

دیگر بار آدمی که خود سازندة فناوری است، مفری می جوید تا سر فناوری را 

کاله بگذارد و حکایت همچنان باقی است.

ِگل خواری در صحنة شیرین شکر دانش
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دکتر محمد عطاران

اندرآداب نامه نگاری مجازی603
آداب ارسال  ایمیل

آدمیان به طرق متفاوت با یکدیگر، ارتباط اجتماعی برقرار می کنند. خط، زبان، نقاشی، نمایش و مانند آن، ابزار 
ارتباط ما با هم نوعانمان اند. البته ابزار های گوناگونی هم در این راه مددکار ما هستند. کاغذ، تلفن، ایمیل و سایر 

ابزارهای فناورانه قالب هایی هستند که به ما در پیوند با دیگران و انتقال معانی مدد می رسانند. 
ما به مرور آموخته ایم که ارتباط با دیگران قواعد، آداب و اخالقی دارد. این آداب به حسب مخاطبان متفاوت، 
ســن آن ها، موقعیت آنان، پیام و درخواست ما، فرق می کند. آداب سخن گفتن با کودک، متفاوت است با آدابی 
که ما در گفت وگو با پدر، مادر، معلم، مشتری، شاگرد، دوست، غیردوست، دشمن و ... مراعات می کنیم. همچنین 
ابزاری که برای ارتباط برمی گزینیم، آداب ارتباط را متفاوت می سازد. واضح است که وقتی با تلفن با کسی سخن 

می گوییم، طرز نشستن یا ایستادن ما به گونه ای نیست که رودررو با او گفت وگو می کنیم. 
در ایــن نوشــته برخی آداب ارتبــاط از طریق ایمیل را مورد بحــث قرار داده ایم. البته این آداب به حســب 
فرهنگ هــای گوناگون، احیانًا تغییر می کند. آنچه من در این نوشــته آورده ام، مبتنی بر تجربه های شــخصی، 

فرهنگ ایرانی و نیز مطالعات صاحب نظران است.

 1.از ایمیل برای هر ارتباطی استفاده نکنید
وقتی با کسی کاری دارید که مستلزم توضیح کافی و مذاکره است، تلفن یا گفت و گوی رودررو، بهتر از ایمیل 
اســت. در چنین مواردی، گاه ما با  ایمیل در ذهن مخاطب، پرسش و ابهام ایجاد می کنیم. هیچ گاه از ایمیل در 
لحظة آخر برای لغو جلسة نهار، مصاحبه یا دادن خبر بد استفاده نکنید. البته در مواردی که خبری را برای شمار 
زیادی باید ارسال کنید، ایمیل ترجیح دارد، ولی در موقعیت هایی که بار عاطفی پیام زیاد است، معلوم نیست کار 

شما نتیجة مورد نظرتان را داشته باشد یا نه. 
من برای دو نفر از دوســتانی که عزیزشــان را از دست داده بودند، با ایمیل پیام فرستادم، ولی هر دو پیامم را 
بی پاسخ گذاشتند. در این موارد به نظر می آید حتی اگر شما خارج از کشور باشید، مخاطب ترجیح می دهد تسلیت 

را از طریق تلفن بشنود و ارتباط شفاهی موجب کاهش غم او می شود.  
دیگر اینکه از ارسال مطالب خصوصی توسط ایمیل اجتناب کنید. پیامی را برای یکی از دوستانم ارسال کردم. او 
بی آنکه من موافق باشم، آن را به صورت موضوع بحث در آورد و دانشجویانش را وارد این بحث کرد. این موضوع مرا 
خیلی ناراحت کرد؛ چون موضوع را امری میان او و خودم می دانســتم و مایل نبودم دیگران هم در این زمینه سهیم 

شوند. در این موارد می توانید از گیرندة پیام بخواهید که از انتشار یا ارسال آن برای دیگران اجتناب کند. 

 2.از ایمیل برای بحث و گفت وگو میان چند نفر استفاده نکنید
به خاطر دارم که دو سال پیش، دو نفر از همکاران ایمیلی را برای دوستان مشترک فرستادند و از آن ها اظهار 
نظر خواســتند. این درخواست موجب مبادلة ایمیل ظرف دو هفته به صورت گردشی بین دوستان متقاضی اظهار 
نظر و دوستان ارائه دهندة پیشنهاد و سپس دریافت پاسخ هایی شد که نتیجة آن ها سوء تفاهمی بزرگ بود. نزدیک 
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بود میانة دوســتان قدیمی بی دلیل به هم بخورد؛ به نحوی که من در 
نهایت با مرور پیام ها از ابتدا تا به انتها، برای یکی از دوســتان نوشتم: 
»من فکر می کنم که این بحث ها باید در فضای واقعی صورت گیرند 
و ادامة آن ها در فضای مجازی، جز ایجاد سوء تفاهم و بدفهمی نتیجة 

دیگری ندارد.«
در حد امکان در ارسال خبر از ایمیل استفاده کنید و در مواردی که 
بحثی مبتنی بر اظهار نظر، عدم توافق و مخالفت مطرح اســت، سعی 
کنیــد به گفت و گوی حضوری بپردازیــد. ابزار های دیگر مانند وایبر1، 
اسکایپ2، وی چت3 و مانند این ها امکان گفت و گوی حضوری را بیشتر 

فراهم کرده اند.
پاره ای از مواردی که موجب ایجاد سوء تفاهم های ایمیلی می شوند، 
به صورت عام در هرگونه پیام مکتوب، اعم از اینترنتی و غیراینترنتی، 
وجــود دارند و برخــی دیگر خــاص پیام های اینترنتی هســتند. در 
گفت وگــوی رودررو، گوینده از حرکات بدن و ایما و اشــاره، عالوه 
بر کالم شــفاهی اســتفاده می کند و در انتقال معنا کامیابی بیشتری 
دارد. چرا که ابزار های دیگری به جز کالم به او در انتقال معنا کمک 
می کنند. در حالی که در ســخن مکتوب تنها کلمه اســت که معنا را 
می ســازد و این کلمــه هم در غیبت مؤلف، کامــاًل به فضای ذهنی 
مخاطب محدود و مقید می شــود. به ویژه در مواردی که بنا به اظهار 
نظر است و عدم توافق و تعارض وجود دارد، امکان فراهم نیامدن فهم 
مشترک افزایش می یابد. به طور کلی، مخاطب کالم مکتوب هرگونه 
که بخواهد متن را تفســیر می کند و در غیبت مؤلف و نویسنده، یا به 
تعبیــر روالن بارت، مرگ مؤلف، خواننده خواه و ناخواه دســت به 
تفسیر متن می زند و برای هر کلمه ای می تواند در پس زمینة ذهن خود 
تفســیری جست وجو کند که گاه کاماًل مخالف مراد و منظور نویسنده 

باشد. این البته امری است که در فقدان مؤلف رخ خواهد داد. 
حتی زمان و مکان هم در تفســیر کالم مؤثر واقع می شــوند. شما 
اگر برای دوســتی در وطن خودتان نامه یا ایمیل ارسال کنید، معنایی 
دارد که قطعًا اگر او در غربت باشد، بار معنایی آن متفاوت خواهد شد.
بخش دیگر بدفهمی و ســوء تفاهم های ناشــی از مراودات ایمیلی 
به ســاختار فضای مجازی بازمی گردد. در پاره ای مواقع آنچه فضیلت 
اســت، به رذیلت بدل می شود. از این رو در ادامة این بحث به برخی 
دیگر از آداب مکاتبات اینترنتی به حســب اقتضائات فضای ایمیل که 

قالب خاص خود را دارد، اشاره می کنیم.

 3. در هر ایمیل تنها یك موضوع را مطرح کنید
ایمیل برای ارتباطاتی سریع و فوری است. قالب ایمیل به گونه ای 
نیســت که در آن چند موضوع را بخواهید مطرح کنید. مخاطب شما 
در خواندن چند موضوع در صفحات ایمیل، که محدود است، در زمان 
طوالنی دچار مشــکل می شود. بهتر اســت در این موارد، موضوعات 
مورد نظر خود را در چند ایمیل ارســال کنیــد یا اگر مطلب طوالنی 

است، حتمًا به صورت پیوست در ایمیل بیاورید و چند موضوع را داخل 
متن ایمیل قرار ندهید. خاطرتان باشــد که حتمــًا بخش موضوع یا 
»Subject« را تکمیــل کنید و موضوع را در این بخش با یک یا دو 
کلمه بیان کنید. این کار موجب می شــود بعد ها در پیدا کردن ایمیل 

دچار مشکل نشوید. 

 4. از پاسخ سریع به ایمیل خودداری کنید
یکی از ویژگی های اینترنت ســرعت آن در انتقال اطالعات است. 
نامه ای که در گذشــته ماه ها طول می کشید تا به دست گیرنده برسد، 
امروزه با کلیک یک دکمه در زمانی اندک در آن ســوی کرة زمین به 
دســت گیرنده می رسد. این سرعت و شتاب گاه به نویسندگان منتقل 
و موجب می شود آن ها با شتاب پاسخ دهند. همین سرعت در نوشتن، 
مجال تفصیل و بسط را کاهش می دهد. به خصوص برای کسانی که 
در تایپ مهارت ندارند و تایپ کردن آن ها را خســته می کند، این امر 
به اجمال در نوشــتن و در نتیجه ابهام و ایهام پیام منجر می شود. در 
نتیجه، کالمی که با تفصیل می توانســت مراد نویسنده را کامل تر به 
گیرندة پیام او منتقل کند، به حســب اجمــال موجب ابهام یا ایهام و 

موجب سوء تفاهم و بدفهمی می شود. 
مزیت ایمیل ســرعت بخشــیدن به ارتباط است، اما در همة موارد 
این سرعت سودمند نیســت. اگر پیامی شما را عصبانی کرده است و 
خشمگین شده اید، بهتر است پس از خاموشی خشمتان پاسخ نویسنده 
را بدهید. حتمًا موارد بســیاری پیش آمده اســت که از پاســخ سریع 
پشــیمان شــده اید. من خود در مواردی که این چنین هســتم و گاه 
نمی توانم جلوی خشــمم را بگیرم، پاســخ را در نسخة پیش نویس یا 
همان »Draft« می نویســم و ذخیره می کنم و پس از آنکه خشــمم 
کاسته شــد، به مطالعة مجدد آن می پردازم. موارد فراوانی پیش آمده 

است که من متن را تغییر داده و آن گاه ایمیل را فرستاده  ام. 

 5. متن خود را با آداب متعارف سخن گفتن با دیگران 
شروع کنید

در آغاز ایمیل حتمًا با مقدمه ای، پیام خود را آغاز کنید؛ به خصوص 
اگر مخاطب شــما تاکنون از شما ایمیلی دریافت نکرده است و ایمیل 
شــما برای اولین بار برای او ارسال می شود. ما هنگام صحبت کردن 
هم این مقدمات را مراعات می کنیم و به یک باره با ورود به موضوع 
اصلی، مخاطب خود را دستپاچه نمی کنیم. گاه شده ایمیلی از نشریه ای 
دریافت کرده ام که در آن نوشته شده است: »شما به عنوان داور مقاله 
... از طــرف هیئت تحریریه ... انتخاب شــده اید. داوری این مقاله را 

حداکثر تا 15 روز از طریق سایت ارسال کنید.« 
خب بدون اینکه خواسته باشم، انتخاب شده ام و تکلیفی هم بر من 
نهاده اند؛ بی آنکه روحم با خبر از این موضوع  یا خرســند از آن باشد.  

انتظار دارید جواب من چه باشد؟
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در این اثنا، ایمیل دیگری به دســتم می رســد که دانشــجویی از 
دانشــگاهی که تاکنون نامش را نشنیده ام، بی مقدمه می نویسد:  »من 
مقالة شــما را با عنوان ... برای رســاله ام نیــاز دارم. چون این مقاله 
طوالنی اســت و تایپ آن وقت می برد، نســخة ورد آن را برای من 

ارسال کنید.«
یا یک دانشــجوی دکترا که اصواًل باید روش های جســت وجو و 
یافتن منابع علمی را بداند، بی ذکر مقدمه و مؤخره ای می نویسد:  »من 
در زمینة ... در حال گذراندن رسالة دکترای خود هستم. لطف کنید و 

منابعی را که در این زمینه وجود دارند، برای من ارسال کنید.«

 6. به پیام خود از نگاه دریافت کننده نظر بیندازید
گیرندة پیام شــما، آن را چگونه تفســیر می کند؟ آیا مثاًل لطیفه ای 
که گفته اید در فرهنگ دریافت کنندة ایمیل هم به همین معنا تفســیر 
می شود؟ آیا ممکن نیست که عبارت شما در سلسله مراتب او بی ادبانه 
و گستاخانه یا نامناسب جلوه کند؟ هر عبارت و کلمه ای می تواند رابطه 
را مختل کند. وقتی شــما می گویید »سالم« یا »متشکرم« یا  از نام 
کوچک یا نام خانوادگی اســتفاده می کنید، در ذهن مخاطب شما چه 
تصوری ایجاد می شود؟ آیا مخاطب شما آن قدر سرش شلوغ است که 
ترجیــح می دهد پیام خالصه ای را دریافت کنــد یا آنکه برایش مهم 

است که به تفصیل برای او پیام بفرستید؟ 
 

 7. هیچ گاه چند ایمیل را هم زمان پاسخ ندهید 
گهگاه می شــود که شــما چند ایمیل را هم زمان بــاز می کنید و 
می خواهید آن ها را به ترتیب جواب دهید. در این موارد، گاه پاســخی 
به اشتباه برای دیگرانی می رود که انتظار چنان پاسخی را ندارند؛ چرا 
که مخاطبش نبوده اند. حداقل دو بار این مســئله برای من پیش آمد 
که در یک مورد باعث ســوء تفاهم جدی شد. نشریه ای برایم نوشته 
بود: ».... در ضمن مقاله با عنوان ... قباًل خدمت شما از طریق سایت 
الکترونیکی نشــریه.... ارسال گردیده بود. خواهشمندم لطف نموده و 

مقاله را نیز در اولویت کاری خود  قرار دهید.         
با تشکر فراوان از لطف شما، دفتر نشریة ...«

مــن که هم زمان ایمیل دیگری را باز کرده بودم، مطلبی را خطاب 
به یکی از دوستانم نوشتم؛ غافل از آنکه این ایمیل به اشتباه به نشانی 
آن نشریه رفته اســت. فردای آن روز ایمیلی با این مضمون از مدیر 

داخلی نشریه دریافت کردم: 

»با سالم و احترام 
جناب آقای دکتر عطاران

بنده کارشناس نشــریه ... می باشم و خدای نکرده قصد جسارت و 
بی احترامی به شــما را ندارم. اگر آدرس ســایت را به شما دادم، برای 
ارزیابی مقاله اســت. زیرا هیئت تحریریه شما را به عنوان داور  انتخاب 

کرده است. بنده کارشناس معرفی نکردم. حال اگر به شما بی احترامی 
شده اســت، از شــما عذر می خواهم. فقط قصدم این بوده است که 

نویسندگان مقاالت زودتر جواب ارزیابی مقاله را دریافت دارند.   
با تشکر 

دفتر نشریة ...«  

من که این اشتباه را مرتکب شده بودم، در پاسخ نوشتم: 
»با احترام فراوان

ظاهراً اشــتباهی صورت گرفته است. این اشتباه از طرف من است 
و شــما هیچ جسارتی را مرتکب نشده اید. من می خواستم پیامی را به 
آقای دکتر ... بفرســتم که ایشان کاری را پیگیری کنند )همان پیامی 
که به اشــتباه برای شما آمده است(، ولی متأسفانه چون هر دو ایمیل 
را باز کرده بودم، این پیام به اشــتباه برای شما ارسال شده است. عذر 
فراوان می خواهم که موجبات ســوء تفاهم را فراهم کردم. در ضمن، 
مقاله را هم داوری و برایتان ارسال کرده ام. باید خاطرم باشد که چند 
ایمیل را با هم باز نکنم. من یک بار دیگر هم این خطای انسانی را در 
حق شــخص دیگری مرتکب شدم، ولی آن دوست متوجة اشتباه من 

شد. با سپاس و پوزش.« 
آنچه دربارة آداب ایمیل نوشــتن گفته شــد، در پــاره ای موارد به 
فرهنگ وابســته است و با گذشــت زمان، امکان تغییر آن نیز وجود 
دارد. اکنون در فضای موجود به نظر می رسد که به حسب آنچه دربارة 
آداب رفتار گفته اند، می توان این نکات را آداب رفتار ما دربارة پیام های 
اینترنتی )از طریق ایمیل( دانســت. مرحوم طباطبایی در تعریف ادب 
گفته اســت: ادب عبارت است از ظرافت  عمل )المیزان، طباطبایی، ج 
6: 260، بــه نقل از: ویکی فقه(. همان گونه که ادب اقتضا می کند در 
اثنــای گفت وگوی دو نفر از مداخلــه بپرهیزیم و گفت وگوی آن ها را 
قطــع نکنیم، در ارتباط بین دو نفــر از طریق ابزار های جدید نیز باید 
آداب آن را که به حســب زمان و مبتنــی بر عرف، فرهنگ یا منطق 
بشری بنا می شود، ارج بنهیم تا مقصود از عمل حاصل شود. با مولوی 
هم صدا شــویم و از خداوند بخواهیم که در هر عملی، توفیق انجام با 
ادبانة آن را به ما بدهد تا آن را با هیئتی که آراسته است، انجام دهیم.

از ادب پر نور گشته این فلک          
وز ادب معصوم و پاک آمد ملک

از خدا جوییم توفیق ادب               
   بی ادب محروم ماند از لطف رب 

بی ادب تنها نه خود را داشت بد         
بلکه آتش بر همه آفاق زد

 منابع
www.wikifeqh.ir  :1. دانشنامة ویکی فقه

2. Cleary، M. & Freeman، A. (2005). Email etiquette: Guidelines 
for mental health nurses. International Journal of Mental Health 
Nursing، 14(1)، 62-65.
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اول امنیت
 اشاره 

بیشتر کشورهای پیشــرفتة جهان، قوانین خاصی  در 
برای استفاده از اینترنت در مدارس وضع شده است. آنچه 
پیش رو دارید، نگاهی دارد به امنیت در استفاده از اینترنت 

برای دانش آموزان مدارس ابتدایی آمریکا. 

 مقدمه
امروزه اینترنت امکانات جذاب زیــادی را برای دانش آموزانی که 
می خواهند دانش و توانایی خود را در عرصة علوم بهبود ببخشند، تنها 
با چند کلیک به ارمغان می آورد. ســبک های بسیار زیاد و متفاوتی از 
فعالیت های علمی روی اینترنت می توان یافت؛ از جمله کاربرگ های 
آماده، نمایشــگاه های پروژه، اطالعات پژوهش هــای علمی، فیلم و 

عکس، و موارد بسیار متنوع دیگر.
البته همیشــه باید با مشکالت امنیتی ســر و کله زد. احتمال افشا 
شــدن اطالعات شخصی، آلوده شدن رایانه به ویروس ها و بدافزار ها 
و دسترســی به سایت ها و اشخاص نامناسب، از آسیب هایی است که 
به همراه اینترنت وارد می شــوند. ایمنی همــواره باید در نظر گرفته 
شــود. اگر پروژه ای که از اینترنت استخراج شده و انجام آن بر عهدة 
دانش آموزان گذاشــته شده است، شــامل کاوش و فعالیت خارج از 
مدرسه باشد، ممکن است وقایع غیرمترقبه ای روی دهد. همین طور 
اگر فعالیت در خانه یا کالس درس انجام شــود، مسئولیت هرگونه 
عواقب احتمالی آن متوجه معلم مســئول پروژه و مدرسه خواهد 

بود. 
با توجه به این نکته، معلمــان دورة ابتدایی چگونه می توانند 
برای کالس درسشــان اســتفادة مطمئن تر و شایسته تری از 
اینترنت داشــته باشــند؟ آنچه در ادامه می آیــد راهکارها و 
راهبردهایی اســت مبتنی بر تجارب حرفه ای و استانداردهای 
امنیتــی - قانونی که باید با دقت در نظر گرفته شــوند و به 
آن ها عمل شود. شایسته است معلمان علوم دورة ابتدایی، 
پیش از موظف کــردن دانش آموزان بــه انجام تکالیف 
مبتنی بر اینترنت، این راهبرد ها را در نظر داشته باشند و 

بکوشند آن ها را اعمال کنند.
 راهبردهای استفاده از اینترنت

1. در اکثر مناطق آموزشی، شــوراهای سیاست گذاری قوانینی را 
بــرای اســتفاده از اینترنت در مدارس وضع کرده انــد. پیش از اینکه 
دانش آموزان را )برای شــرکت در پروژه هــای علمی یا انجام تکالیف 
با اســتفاده از اینترنت( به کار با اینترنت وادارید، این قوانین را مطالعه 

کنید و مطمئن شوید که در چارچوب آن ها حرکت می کنید.
2. یک فرم رضایت نامــة »انجام پروژة علمی در محیط اینترنت« 
تهیــه کنید و در آن به فواید و مضرات احتمالی کار با اینترنت اشــاره 
کنید. والدین را تشــویق کنیــد که در پروژه هــا و تکالیف از طریق 
نظارت مســتقیم، در وبگردی دانش آموزان شــریک شــوند. هر یک 
از دانش آمــوزان باید به همراه پدر و مــادرش این برگه را امضا کند. 
پس از اینکه برگه های امضا شــده را جمــع کردید، آن ها را در مکان 
مطمئنی نگهداری کنید. خوب اســت یک نمونه اولیة مناسب از این 
نوع رضایت نامه ها را در اینترنت )با عنوان »توافق نامة استفادة عقالیی 
از رسانه ها«( پیدا کنید. نمونة چنین توافق نامه ای را در همین مجله در 

ص 8 می توانید مشاهده کنید.
3. توجه داشته باشــید که اگر برای دانش آموزی که درگیر انجام 
فعالیت علمی یا پروژة تعریف شــده ای از سوی مدرسه است، مشکل 
امنیتی پیش بیاید، مســئولیت آن مســتقیمًا متوجه معلم و مدرســه 
خواهــد بود. پس دقت کنید که پیش از تعریف پروژه و موظف کردن 
دانش آموزان، همة زوایای »انجام تکالیف به یاری اینترنت« به وضوح 

و روشنی در رضایت نامه ذکر شده باشد.
4. تعریــف کردن تکلیــف مبتنی بر اینترنت بــرای کالس علوم 

حداقل باید در دو مرحله انجام پذیرد:
 اواًل، یک جدول برنامه ریزی دقیق درست کنید که در آن در برابر 
هر یــک از بخش های تحقیق یا پروژه ای کــه دانش آموز باید انجام 
دهد، نام وبگاهی نوشته شده باشد که الزم است به آن مراجعه کند. با 
دانش آموزان صحبت کنید تا مطمئن شوید که آن ها نه تنها به درستی 
برنامه ریزی شما را فهمیده اند بلکه در مورد نحوة استفاده از فناوری و 

رعایت امنیت در شبکة اینترنت هم توجیه هستند.

606

تکالیف اینترنتی دانش آموزان

دکتر کن روی 
NSTA مشاور ارشد امنیت آموزش علوم
ترجمه: محمدرضا معیني

13
92 

ند 
سف

م/ ا
 ده

ورة
/ د

ة 6
مار

ش

6



همیشه نشانی وبگاه های مطمئن و مناسب سن دانش آموزان 
را آماده داشــته باشید و البته قبل از اینکه آن ها را به بچه ها 

پیشنهاد بدهید، حتماً به طور کامل بررسی شان کنید

 ثانیــًا، وقتی از روش فعالیت دانش آموزان مطمئن شــدید، مجدداً 
مفاد اطالعیه و رضایت نامة کار در فضای آنالین را بررسی کنید. سپس 
به تدریــج و گام به گام به فعالیت های پژوهشــی بپردازید تا جایی که 
دانش آموزان بتوانند به جایی برســند که خودشان با امنیت قابل قبولی 

به تنهایی کار کنند.
5. چــه در کالس و چــه در منزل، رایانــه را در ناحیه ای عمومی 

بگذارید که بتوانید در هر لحظه آن را ببینید.
6. همیشه نشانی وبگاه های مطمئن و مناسب سن دانش آموزان را 
آماده داشته باشید و البته قبل از اینکه آن ها را به بچه ها پیشنهاد بدهید، 
حتمًا به طور کامل بررسی شان کنید. در بررسی به این موارد توجه کنید:

 پیچیدگی متن و حجم اطالعات نوشته شده در سایت باید متناسب 
با سن دانش آموزان باشد.

 از ارتباط اطالعات سایت با موضوع تحقیق یا فعالیت دانش آموزان 
مطمئن شوید. 

 بررســی کنید که آیا تصویرها، نمودارها و فیلم ها به پرورش درک 
دانش آموزان کمک می کنند یا خیر.

 دقــت کنید که آیا اطالعات مبنای علمــی دارند یا خیر.به تفاوت 
میان یک وبگاه رسمی مثل وبگاهی دانشگاهی یا حرفه ای، با آن هایی 

و که لزومًا اطالعات صحیح ارائه نمی کنند – مثل وبالگ ها 
صفحات شخصی افراد – توجه کنید.

 به منبع و تاریخ اطالعات حساس باشید.
 نگاهی هم به تبلیغات ســایت بیندازید 
و بــه دانش آموزان یــادآوری کنید که روی 

تبلیغات کلیک نکنند.
 از لینک های موجود در وبگاه مورد نظر 
هم غافل نشــوید و به بچه ها بســپارید که 

ممکن است بعضی از لینک ها آسیب زا 

باشند.
 بعضی از سایت ها به »پالگین« یا نرم افزارهایی نیاز دارند. 

بنابراین، یا چنین سایت هایی را معرفی نکنید یا از نصب نرم افزار 
روی رایانه – قبل از استفادة دانش آموزان – مطمئن شوید.

7. به اولیا نصب نرم افزارهای فیلتر مناسب روی رایانة خانگی، 
برای پیشگیری از مواجه شدن با سایت های نامناسب پیشنهاد کنید.

۸ . به دانش آموزان یــادآوری کنید، که بعضی افراد در اینترنت، 
واقعًا همان کســی نیســتند که خود را معرفی می کنند. بنابراین، اگر 
مطمئن نیستند چه کسی مخاطبشان است، با او وارد گفت وگو نشوند.

۹. وقتــی دانش آموزان تصمیم به انجــام فعالیتی می گیرند که در 
اینترنت یافته اند، باید آن را با معلمشــان در میان بگذارند و موافقت او 

را جلب کنند.
1۰ . اطمینان حاصل کنید که دانش آموزان از اهمیت تایپ صحیح 
نشــانی وبگاه آگاه اند. قوانینی وضع کنید بــرای اینکه آن ها بدانند در 

صورت مواجه شدن با یک سایت نامناسب، چه باید بکنند.
11. موتورهــای جســت وجوی امنی را که مناســب دانش آموزان 

.»OneKey« :هستند، به آن ها معرفی کنید. نظیر

 منبع 
Safety first: Elementary Science Internet Activity 
Assignments (2007)
Dr. Ken Ray: NSTA Chief Science Safety Complicuce 
Consultant
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608

ترجمه: محمدرضا معیني

توافق نامة اینترنتی
توافق نامة استفادة ُعقالئی از رسانه ها میان والدین و کودکان

 من از خودم
مراقبت خواهم کرد

 گذر واژه های خودم را به هیچ کس، به جز پدر و مادرم، 
نمی دهم.

 به هیچ  عنوان اطالعات شــخصی ام را افشــا نمی کنم؛ از جمله 
تاریخ تولد، نام  خانوادگی، نشانی منزل و عکس و شمارة تلفن.

 هرگز بدون اجازة والدینم عکس و فیلم دانلود یا بارگذاری نمی کنم و 
هیچ فرم اطالعاتی را پر نمی کنم.

 هیچ وقت با دوســتانی که در اینترنت پیدا کرده ام، بدون اجازة پدر و 
مادرم مالقات حضوری ترتیب نمی دهم.

 هــرگاه در اینترنت اتفاقی برایم افتاد که مرا ناراحت می کرد 
یا باعث می شد احساس ناامنی کنم، این واقعه را به والدین 

یا بزرگ تری که به او اعتماد دارم، خبر می دهم.

 من یك شهروند
خوب دیجیتال خواهم بود

 با فرســتادن تصویرها و فیلم هــای بی مورد، 
شایعه پراکنی و سخن چینی، ساختن شخصیت های تقلبی 

و گفتن ســخنان بی رحمانه، هیچ کس را در فضای آنالین یا 
با تلفن همراه خود تهدید نمی کنم و گول نمی زنم.

 موافقت خودم را با ممنوعیت اســتفاده از اینترنت برای 
تقلب در تکالیف مدرسه و تحقیقات علمی اعالم می کنم.
 قــول می دهــم هر وقــت در اینترنــت به چیز 

نامربوطــی برخوردم، به ســرعت بــه والدینم 
اطالع دهم. 

 زندگی متعادلی 
خواهم داشت

 به همراه والدینم مقررات زمانی عاقالنه ای 
برای اســتفاده از رســانه ها وضع می کنم و به آن ها 

پایبند می مانم.
 به خوبی می دانم که سالمتی من از هر چیز دیگری 

برای پدر و مادرم مهم تر است.
 لــذت بردن از زیبایی هــای دیگر این جهان 

و از معاشــرت با مردم غیر آنالین را ادامه 
می دهــم و از جهــان واقعی دور 

نمی شوم.
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 قبل از عمل
فکر خواهم کرد

 در مورد اینکه چه چیزی ببینم، چه چیزی بشنوم، به کدام 
بازی مشغول شــوم، و چه چیزی برای دوســتانم بفرستم، تصمیمات 

عاقالنه می گیرم. اگر هم در مســئله ای شک داشــتم، حتمًا از پدر و مادرم 
سؤال می کنم.

اگر والدینم در مورد اینکه چه محتواهایی مناســب من است نظر خاصی دارند، از 
نظر آن ها پیروی می کنم.

فیلم ها:.....................
تلویزیون:.....................

بازی های رایانه ای:.....................
سایت ها:.....................

موسیقی:.....................

می دانم کــه همة محتواهایی که می بینم، می خوانم و 
می شنوم مناسب من نیستند. 

 در برابر این تعهدات، 
پدر و مادرم قول می دهند:

 درک کنند که رســانه ها بخش بسیار مهمی از 
زندگی من و هم ســاالنم را تشــکیل می دهند؛ حتی اگر 

علت آن را ندانند.
 قبــل از اینکه جلــوی مرا بگیرنــد و از چیزی محرومم 
کنند، با من در مورد نگرانی هایشان صحبت کنند تا بتوانیم با 

مذاکره به توافق برسیم.
 بــا من در مورد عالقه مندی هایم صحبت کنند و 

به من یاری رسانند راهکارهای مناسب و جذابی 
برای شکوفا کردن آن ها پیدا کنم.
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610

در محیط مدرســه دانش آموزان بــا یکدیگر تعامل 
دارند. برخی از این تعامل ها به دالیلی مانند بغل دستی 
یا هم کالســی بودن، هم سرویسی بودن، هم بازی بودن، 
به هم عالقه مند شدن، و موارد دیگر شکل  عمیق تری به 
خود می گیرد و به نوعی از رابطة دوســتی تبدیل می شود. 
تحلیل روابط دوســتی دانش آموزان فرصت های مناسبی را 
در اختیار مشــاوران قرار می دهد تا با هدایت این رابطه ها به 
دانش آموزان کمک  کنند مســیر بهتری را بپیمایند و همچنین، 

تهدیدهایی را که پیش روی آنان وجود دارد، کم اثرتر کنند.
مواردی مانند تشخیص گروه های دوستی، تقویت گروه های 
دوستی فعلی و تشکیل گروه های دوستی جدید، شناسایی الگوی 
روابط اجتماعی دانش آموزان و قوت و ضعف آن ها، و تشــخیص 
برخی نابهنجاری ها از جمله مواردی هســتند که با تحلیل شبکة 
دوســتی می توان به آن ها دست یافت. در ادامه، ابتدا با گراف ها و 
مفاهیم اصلی شــبکة دوستی آشنا می شــویم. سپس روش کار را 
توضیح می دهیــم و در نهایت، نگاهی به کاربردهای این موضوع 

می اندازیم.

 آشنایی با گراف ها
یک گراف از تعدادی گره و یال تشــکیل شــده است. 
گره هــا را به صورت نقطه یــا دایره های کوچک نمایش 

می دهیم. هر یال دو گره را به هم 
وصــل می کند. یــال را به صورت 
پاره خط یا منحنی نمایش می دهیم 

)شکل2(.
یــال می توانــد جهت دار  یک 
باشــد؛ یعنی عالوه بر اینکه رابطة 
بیــن دو گره را نمایــش می دهد، 
جهت این رابطه را هم مشــخص 

کند )شکل3(.

شبکة دوســتی: به گرافی که 
روابــط دوســتی را در یک جامعه 

نشان می دهد، »شبکة دوستی« می گوییم.
درجة دوســتی: به تعداد دوستان هر فرد، »درجة دوستی« او 
می گوییــم و به عنوان یکی از معیارهای روابط اجتماعی او از این 
درجه اســتفاده می کنیم. البته این نمی تواند تنها معیار باشد، بلکه 

باید شرایط دیگر دانش آموز نیز توسط مشاور در نظر گرفته شود.
در شکل4 درجة دوستی 
هــر دانش آموز بــا اندازة  
نســبی دایره ها نشان داده 
شــده اســت. پوریا با سه 
تعداد  بیشــترین  دوســت 
دوست را دارد. بعد سروش، 
رادمان و علی رضا هر کدام 
با دو دوست قرار دارند و در 

نهایت، کســری با یک دوست. با نگاه به چنین شبکه ای می توان 
افرادی را که دوســتان بیشتری دارند، شــناخت. همچنین در این 
نمودار، افرادی که دوســتان کمی دارند یا دوستی ندارند، به راحتی 

قابل تشخیص هستند.

 رابطه های جهت دار
زمانی کــه از دانش آمــوزان می خواهیم نام دوســتان خود را 

شبکة دوستی
محمد آزین
دبیر رایانه و معلم راهنمایی  منطقه 5 تهران

شکل1. شبکة دوستی در یک کالس

شکل2. گراف سادة بدون جهت

جهت دار-  ســادة  گراف  شکل3. 
جهت از گره ســبز به سمت گره 

زرد است

شکل4. شبکة دوستی با اندازه گذاری گره ها
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بنویســند، احتمال زیادی وجود دارد که ایــن رابطه تنها از نظر یک 
طرف وجود داشته باشــد. به عبارت دیگر، شخص الف دوست دارد 
دارای رابطه با شــخص ب باشــد، ولی شــخص ب دوست ندارد با 
شــخص الف رابطه داشته باشــد. در حالی که دوستی های دوطرفه 
می تواند به عنوان دوستی های قابل اعتمادتری در نظر گرفته شوند، 
دوستی های یکطرفه می توانند نشان دهندة موقعیت هایی چون ضعف 
اعتمــاد به نفس یا عالقة یکطرفه باشــند که بایــد مورد توجه قرار 
گیرند؛ به خصوص زمانی کــه این الگو در رابطه های یک فرد تکرار 

شود.
در صورتــی که شــبکه 
کنیم،  رســم  جهــت دار  را 
درجة  نــوع  دو  می توانیــم 
دانش آموز  هر  برای  دوستی 
به دست آوریم: درجة دوستی 
و درجــة دوســتی  ورودی 
دوســتی  درجة  خروجــی. 
تعداد  نشــان دهندة  ورودی 

افرادی اســت که هر دانش آمــوز را به عنوان دوســت خود معرفی 
کرده اند. درجة دوســتی خروجی نیز نشان دهندة تعداد افرادی است 
که هر دانش آموز به عنوان دوســتان خود معرفی کرده اســت. برای 
نمونه در شــکل4، پوریا به عنوان کسی که بیشترین رابطة دوستی را 
دارد، تنها دارای یک رابطة دوستی دوطرفه است و دو رابطة دیگرش 

یکطرفه و از سمت او هستند.
دانش آموزانی کــه درجة ورودی باالیی دارنــد، افرادی محبوب 
محســوب می شــوند. از مهم ترین علت های محبوبیت می توان به 
وضعیت مطلوب درســی، بزرگ تر از دیگران به نظر رسیدن، توانایی 
رهبری، و جذابیت های فردی اشاره کرد که حتماً  باید مورد نظارت و 
تحلیل قرار گیرند. اگر چنین فردی با کسانی که او را به عنوان دوست 
معرفی کرده اند رابطة متقابل نداشــته باشد، اهمیت بررسی این مورد 

به مراتب بیشتر خواهد بود.
دانش آموزانی که درجة  خروجی باالیی دارند و به همان نسبت درجة 
ورودی باالیــی نیز دارند، معمواًل افرادی با توانایی های اجتماعی قوی 
هســتند اما اگر درجة ورودی پایینی داشته باشند، ممکن است ضعف 

اعتماد به نفس و خودباوری داشــته باشــند که باید توسط 
مشاور بررسی شود. 

 گروه ها
اگر به شــبکة دوستی در سطح دوستی های دو به دو توجه 

کنیم، نمی توانیم تمایزی بین رابطه ها قائل شویم. هر دو نفری 
که به  هم مرتبط شــده اند، با هم دوســت هستند اما اگر به کل 
شبکه نگاهی بیندازیم، می توانیم الگوهایی از روابط را تشخیص 

دهیم. مهم ترین الگوی قابل تشــخیص در یک شــبکة دوستی، 
گروه ها هســتند. به مجموعه ای از افراد که تراکم روابط بین شان 
زیاد باشد، »گروه« می گوییم. به گروه پوریا، سروش و رادمان توجه 

کنید.
با ســنجش تراکــم رابطة 
می توانیم  دانش آمــوزان  بین 
گروه های مختلف را تشخیص 
دهیــم. توجــه به ایــن نکته 
ضــروری اســت کــه گاهی 
دو نفــر بدون واســطه با هم 
دوست نیســتند، ولی دوستان 

مشترکشــان آن قدر زیادند کــه می توان آن هــا را در یک گروه در 
نظر گرفت. روش های مختلفی برای ســنجش تراکم روابط و انجام 
گروه بندی در یک شــبکه وجود دارد که بررسی آن ها موضوع این 
مقاله نیســت. در بخش بعد روش استخراج داده ها و ترسیم شبکة 

دوستی را شرح خواهیم داد.

 روش اجرای تحلیل شبکة دوستی
1. جمع آوری داده ها

یکی از بهترین روش ها برای ترسیم شبکة دوستی دانش آموزان، 
استفاده از پرســش نامه است. اگر این کار توسط فرد مورد اعتماد 
دانش آموزان انجام گیرد و جنبه های مختلف آن به خوبی توضیح 
داده شــود، می توان به خروجی قابل اعتمادتری دســت یافت. 
توضیحاتی دربارة شــبکة دوستی و گذاشــتن قراری مبنی بر 
بررســی کلیات شبکة دوستی به دســت آمده با دانش آموزان، 

تحلیل روابط دوســتی دانش آموزان فرصت های مناسبی را 
در اختیار مشاوران قرار می دهد تا با هدایت این رابطه ها به 
دانش آموزان کمك  کنند مسیر بهتری را بپیمایند و همچنین، 

تهدیدهایی را که پیش روی آنان وجود دارد، کم اثرتر کنند

شکل5. شبکة دوستی جهت دار

شکل6. گروه دوستی
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حس خوبی در آن ها ایجاد می کند.
جدولی شــامل نام همة دانش آموزان کالس و یا 
مدرســه به دانش آموزان داده می شــود. جلوی نام هر 
دانش آموز شــماره گذاری شده است تا ورود اطالعات به 

رایانه را آسان تر کند.

پرسش نامه ای شامل یک جدول خالی ده سطری آماده می کنیم 
که با چنین پرسش هایی آغاز خواهد شد:

 نام و شــمارة  حداکثر ده نفر از دوســتانت را به ترتیب میزان 
دوستی بنویس.

 نام و شــمارة حداکثر ده نفر از کسانی را که دوست داری سال 
آینده با آن ها هم کالس )یا بغل دســتی( باشی، به ترتیب بنویس. )با 
این توضیح که این فعالیت تنها یک کار آماری اســت و قرار نیست 

کسانی که با هم دوست هستند، در یک کالس قرار بگیرند.(
 اگر بخواهیم به اردوی چندروزه برویم، دوست داری حتماً  کدام 

دانش آموزان در اردو حاضر باشند؟
داده های حاصل از پرسش نامه ها که همة  دانش آموزان باید آن ها 
را پر کنند، وارد نرم افزار می شــوند و شــبکة دوستی بر مبنای این 
داده ها ترســیم می گردد. پس از ترسیم شــبکة دوستی، می توان 

تحلیل های گوناگونی را روی شبکه انجام داد.

 کاربردها
در این بخش به برخی از کاربردهای شــبکة دوســتی به صورت 
مختصر اشــاره می کنیــم. تبحر خوانندة محترم در امر مشــاوره را 
پیش فرض می گیریم و تالش می کنیم بیشــتر به جنبه های ابزاری 
موضوع بپردازیم و وارد مباحث مشــاوره ای نشویم تا استفاده از این 
ابزارها در موقعیت های مختلف و اقدامات بعدی با خالقیت و مهارت 

خود شما انجام شود:
1. به دســت آوردن دید کلی از وضعیت روابط دوستی در 
جامعة مخاطب. معیارهایی مانند تراکم شــبکه، که نســبت تعداد 
رابطه هــای موجود به تعداد رابطه های ممکن در شــبکه را نشــان 
می دهند، می توانند معیاری برای تشــخیص میــزان مرتبط بودن 

اجزای جامعه با یکدیگر باشند.
2. تشخیص افرادی که مرکزیت دارند.

3. تشــخیص گروه ها در جامعه. نرم افزارهای تحلیل گراف، 
الگوریتم هایی برای خوشــه بندی شــبکه ها دارند. خوشه ها تراکم 
ارتباطات میان افراد را در بخش هایی از شــبکه نشــان می دهند. با 
تعیین آستانة خوشه بندی می توان گروه های دوستی را در مقیاس های 
مختلف تشخیص داد و بررسی کرد. اندازة گروه ها، استحکام روابط 
بین افراد، کسانی که در موقعیت مرکزی قرار دارند و آن هایی که در 

حاشیه هستند، و موارد مهم دیگری قابل استخراج اند.
در این بخش شــبکه ای با تعداد افراد بیشتر را بررسی می کنیم. 
شکل 9 شــبکة دوســتی 156 نفری دانش آموزان پایة اول »مرکز 
راهنمایی عالمه حلی )1( تهران« را در ســال تحصیلی 91- 1390 

شکل 8. جدول ورود اطالعات دوستی 
شکل 9. شبکة دوســتی پایة اول راهنمایی- مرکز راهنمایی عالمه حلی )1( تهران 

سال تحصیلی 1390-91

شکل7. جدول نام و شمارة دانش آموزان
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نمایش می دهد. در این شــبکه، 1158 رابطة دوستی وجود دارد و به 
علت زیاد بودن تعداد رابطه ها، گروه ها به راحتی قابل تشخیص نیستند. 
اندازة هر دایره نشان دهندة درجة دوستی ورودی نسبی آن دانش آموز 
اســت. هرچه دایره ای بزرگ تر باشد، آن دانش آموز محبوب تر است. 
ضخامت هر خط نشان دهندة شدت نسبی آن رابطه است. برای حفظ 

اطالعات شخصی، نام دانش آموزان به نمایش درنیامده است.
با خوشه بندی این شــبکه می توان گروه ها و وضعیت هر گروه را 
نسبت به بقیة گروه ها مشــخص کرد. در شکل 10 شبکه به صورت 
نرم افزاری خوشــه بندی شده است. در این شــبکه، هر خوشه تقریبًا 
معادل یک کالس از پنج کالس پایة  اول است. این موضوع با توجه 
به ناآشنایی بسیاری از دانش آموزان با هم پیش از ورود به پایة اول و 

شکل گرفتن دوستی های درون کالسی، قابل پذیرش است.

همان طور که مشــاهده 
می شــود، زمانی که با یک 
مانند  پرجمعیــت  شــبکة 
دانش آموزان یک کالس یا 
یک پایه ســر و کار داریم، 
روی  غیرماشــینی  تحلیل 
شــبکه کار دشواری است. 
با کمک نرم افزارهای رسم 
و تحلیــل گــراف این کار 

به راحتی صورت می پذیرد.
2. ورود داده ها

برای رسم گراف ها به کمک نرم افزار، گزینه های گوناگونی وجود دارد. 
یکی از بهترین گزینه ها در حال حاضر نرم افزار »Gephi« اســت 

که به صــورت رایــگان از وبگاه نرم افزار به نشــانی 
»gephi.org« قابل دریافت اســت. ممکن است رایانة 

شــما پیش از اجرای Gephi به نصب »JRE« نیازمند 
باشــد که می توانید آن را از بانک های نرم افزاری همچون 

»p30download.com« دریافت و نصب کنید و ســپس 
رایانة خود را دوباره راه اندازی کنید.

پس از نصــب JRE و Gephi و اجــرای Gephi، گزینة 
»New Project« را انتخاب کنید. محیطی مانند شکل 12 را 

مشاهده خواهید کرد. در این بخش روش ورود داده ها به نرم افزار 
را به صورت گذرا و مختصر مرور می کنیم.

باتوجه به شــکل 13، از قســمت باالی پنجرة نرم افزار گزینة 
»Data Laboratory« را انتخاب کنید تا به محیط »آزمایشگاه 
داده« نرم افزار وارد شــوید. در این قســمت دو بخش برای کار 
روی »گره هــا« )Nodes( و »یال ها« )Edges( وجود دارد که 
با انتخاب هر کدام به داده های مربوط دسترسی خواهیم داشت. 
در ابتــدای کار با نرم افزار که هنــوز داده ای را وارد نکرده ایم، 
می توانیــم پس از انتخاب هر یــک از دو گزینة »Nodes« و 
»Edges« و ســپس گزینة »Export table«، دو فایل داده 

شکل11. خوشه بندی گروه ها در یک کالس

شکل10. شبکة دوستی خوشه بندی شده

Gephi شکل12. محیط نرم افزار

شکل13. محیط آزمایشگاه داده

دانش آموزانی که درجة  خروجی باالیی دارند و به همان نسبت درجة ورودی 
باالیی نیز دارند، معموالً افرادی با توانایی های اجتماعی قوی هستند. اما 
اگر درجة ورودی پایینی داشته باشند، ممکن است ضعف اعتماد به نفس 

و خودباوری داشته باشند که باید توسط مشاور بررسی شود
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با قالــب »csv« را کــه هنــوز داده ای وارد 
آن ها نشده اســت، از نرم افزار خروجی بگیریم. 
این فایل ها را بــا نرم افزار Excel باز و داده های 
جمع آوری شده از دانش آموزان را در این دو جدول 

وارد می کنیم.
ســتون های دو فایل خروجی نرم افزار مانند شکل 14 
خواهند بود. تصویر ســمت راست، فایل خروجی متناظر با 
 )Id( را نشان می دهد. ستون اول )دادة گره ها )دانش آموزان
نشان دهندة عدد شناسة هر گره و ستون دوم )Label( نام آن 
گره است. این جدول همان جدول نام و شمارة دانش آموزان 

است که در کنار پرسش نامه به دانش آموزان داده شده بود.
تصویر ســمت چپ، فایــل خروجی متناظر بــا دادة یال ها 
 )Source( را نمایش می دهد. ستون اول )رابطه های دوســتی(
نشان دهندة طرف اول رابطه و ســتون دوم نشان دهندة دوست 
اوســت. همچنین ستون »Id« نشان دهندة شناسة یال )رابطه( و 
ستون های »Type« و »Weight« به ترتیب نشان دهندة نوع و 
وزن هر یال هســتند که در این مقاله به این دو نمی پردازیم. این 

جدول معادل پرســش نامة شبکة دوستی پر شده توسط دانش آموز 
است.

شــکل 15 داده  های وارد شــده برای شــبکة دوستی نمونة 
 ،)Nodes( شــکل 5 را نشــان می دهد. در فایل دانش آموزان
ســتون اول را به صــورت 1، 2، 3،... و به تعــداد دانش آموزان 
)گره ها( شماره گذاری می کنیم. در ســتون دوم مقابل هر عدد 
شناســه، نام دانش آموز )برچســب آن گره( را می نویسیم و در 
پایان فایل را با همان قالب ذخیره می کنیم. برای نوشتن حرف 
 »shift« ی« در ســتون نام دانش آموز، از کلیدهای ترکیبی«

و »x« استفاده کنید.
در فایــل رابطه ها )Edges(، ســتون شناســة رابطــه )Id( را 
به صورت 1، 2، 3، ... پر می کنیم و داده های پرســش نامة پر شده 
Tar-« و »Source »هر دانش آموز را سطر به سطر در ستون های 
get« وارد می کنیم. برای نمونه، شکل 15 سه سطر اول داده ها که 
نشان دهندة داده هایی است که پوریا در پرسش نامه پر کرده است، 
سه رابطة دوستی پوریا با دیگران را نشان می دهد. در حین و پس 

از اتمام کار ورود داده ها، فایل را ذخیره می کنیم.

شکل15. جدول داده ها، پر شده با داده نمونهشکل14. ساختار فایل های خروجی
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علیرضا منسوب بصیری

تلفن های  لپ تاپ ها،  اکثر  امروزه 
هوشــمند و یا تبلت ها به سیســتم »بلوتوث« مجهز 

هســتند. این سیســتم امکان اتصال دســتگاه ها را به یکدیگر 
به صورت بی سیم فراهم می کند. برای مثال، ماوس، صفحه کلید، هدست 

و برخی وســایل جانبی دیگر را می توان از طریق بلوتوث به رایانه متصل کرد. 
حتــی دو رایانه یا دو تلفن همراه می توانند از طریق این سیســتم با هم تبادل فایل 

داشته باشند. از همین رو، در استفاده از این فناوری باید دقت زیادی کرد و مراقب روشن 
بودن بلوتوث در تلفن همراه، تبلت و یا لپ تاپ بود.

در خیلی از مکان های عمومی مانند مترو، وقتی بلوتوث شــما روشن باشد، ممکن است 
دیگران تالش کنند از طریق بلوتوث به تبلت با گوشــی تلفن همراه شــما متصل شوند و 
از طریق بارگذاری ویروس، تبلت یا گوشــی تلفن همراه شما را آلوده سازند یا فایل های 

خصوصی شما را مشاهده کنند.
به همین دلیل توصیه می شــود که بلوتوث وسیلة همراه خود را هیچ گاه روشن 

نگذارید و پس از اســتفاده از آن، خاموشش کنید. هرگاه تقاضای اتصال به 
بلوتوث خود را دریافت کردید، حتمًا از امن بودن ارتباط اطمینان پیدا 

کنید و بعد اجازة برقراری ارتباط بین بلوتوث خود و دیگران 
را بدهید.

جدیــداً بــا فراگیر شــدن 
دستگاه های تلفن هوشمند و تبلت، در خیلی 

از بانک ها و مراکز تفریحی و گردشــگری نوشــته 
شده است: »بلوتوث خود را روشن کنید«. با روشن کردن 

سرویس بلوتوث، برنامه ای از بانک یا مرکز گردشگری روی 
تلفن همراه یا تبلت شما نصب می شود که راهنمای خدمات آن 

بانک یا مرکز گردشگری است. 
اگر برای روشــن کردن بلوتوث وســیلة همراه خود دچار 

تردید شــدید، یا از افرادی هســتید که معمــواًل به این 
جمالت توجــه می کنند و خوش بینانــه بلوتوث را 

روشن می کنند، بهتر اســت مطلب زیر را 
بخوانید.

615

بلوتوث خود را روشن کنیم؟ نکنیم؟!
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616

شما،  از  سفارش 
همــة  از  پژوهــش 

دانشــمندان نخبــة دنیا 
پذیرفته  سفارشــات  کلیــة 

می شــود )تحویل سفارشات به 
درب منزل توسط پیک باتجربه و 

متخصص و ماهر(

 اخالق اینترنتی )با بهره گیری از توصیه های اخالقی دانشمندان دنیا(
همــراه با صد جملة قصار و توصیة  اخالقی از کنفوسیوس حکیم و حسین 
پناهی و نلسون ماندال در رابطه با امانت داری و سایر سجایای اخالقی نسل بشر
برچســب ها: اینترنت، اخالق، شب امتحان، کپی، پیســت، )ارزون حساب 

می کنیم مشتری بشی(

 شناصایی عوامل و شرایت مناصب برای اهراز پصت مدیران با سواد باال 
برچســب ها: رزومة کاری، ارتقای رتبه، مقاالت آماده، مش صفر پردازشگر 

)تحقیق آماده و بسیار کامل با طلق و شیرازة اضافه(

 دانلود رایگان تحقیقات آمادة کلیة درس های دنیا با همکاری دانشــمندان 
نخبة طراز اول جهان )با منابع کامل در انتهای مطلب به ده زبان زنده و مردة دنیا(

برچسب ها: ندارد
)به بخش دریافت شمارة حساب مراجعه شود.(

 گــزارش کارآموزی آماده در نیروگاه هــای آریزونا، برای علوم دانش آموزان 
دبســتان )این تحقیق با تغییرات اندکی می تواند برای کلیة دروس کلیة مقاطع 

استفاده شود(

 برج های خنک کننده )تحقیق آماده(، مخصوص معلمان
برچسب  ها: آخر برج، آموزش، کالس های حین خدمت، ارتقای رتبه، گچ 

و تخته، نوستالژی

 بررسی دالیل نخبه و دانشمند بودن )با پاورپوینت و تصویر، با خودآموز ویژة اولیا(
برچسب: مدرسة هوشــمند، لپ تاپ، مونیتور، سایت، آفتابه، لگن، مهندس 

مالمیرآبادی و شرکا، اسپند، بترکه چشم حسود .

 کلیة تحقیقات در مورد نانوتکنولوژی، ریخته گری، فلسفه و لحیم کاری پذیرفته 
می شود: کارشناسی یک هفته، ارشد 8 روز با یک دفعه امتحان، مشتری شید.

از انتشارات مش صفر پردازشگر و 
 Ebook پسران این کتاب از طریق

نیز قابل تهیه می باشد.
اخالقی،  اصــول  رعایت  به  خاطر  توجه: 
گذاشتن نسخة دانلودشــدة کتاب در اختیار 
سایر دوستان و آشــنایان اکیداً ممنوع بوده، 

آماده خوری کار زشتی می باشد- با تشکر

نام کتاب:
مقاله نویسی در یك الی دو دقیقه

توضیح: این کتاب به شــما یاد می دهد 
که چگونه در یک دقیقه، یک مقاله و پروژة 
بلند باال را تهیه و آماده نموده، کپی پیســت 
کرده و آن را برای کلیة نشــریات تخصصی 
یا کالس های درس ارسال کرده، نام خود را 
در شمار دانشمندان عالم هستی ثبت نمایید!
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رویا صدر

با خرید هر پروژه از این سایت، دو پاراگراف 
و یک نمودار ستونی جایزه بگیرید. تحقیق 
آمــاده، پــروژة آمــاده، کارآمــوزی آماده در 
همة رشته ها از جان مرغ تا شیر آدمیزاد با 
طلق و شیرازة اضافه و یک نقشة 

مجانی کهکشان راه شیری

 نرخ های ویژة امتحانات میان ترم، اینورترم و اونورترم 
 نرخ و خدمات ویژة امتحانات خرداد

 تخفیف ویژة کارآموزان کالس های آموزش حین خدمت و دانش آموزان 
و دانشجویان کلیة مقاطع و اعضای هیئت علمی کلیة مقاطع تحصیلی

 شب های امتحان اضافه کاری پذیرفته می شود.

 حراجی ویژة  آبان: هر صفحة تحقیق، 200 تومان زیر 20 صفحه: 400 
تومــان. قیمت، می کند به عبــارت 10000 تومان. هر کلمه 40 تا 75 تومان 

)حروف اضافه، نصف قیمت(.
 78964 تحقیق کم مــاده و نیمه رایگان، هدیه به شــما: همگی دارای 

حاشیه، پاورپوینت، صفحه بندی زیبا و دلفریب و... .
برای اطالعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

با عضویت در خبرنامــه، هر ثانیه، عناوین 
آخریــن تحقیقات و پروژه هــای آمادة اضافه 
شــده که با کمک کلیة دانشمندان جهان از 
اقصا نقاط علمی معتبر دنیا تهیه شــده است، 
به ایمیل شما ارسال خواهد شد )هزینة پست 

با مشتری است(.

- مرکز نخبه پروران دانشگاه آکسفورد
- پایگاه اینترنتی مخصوص دانشمندان طراز 

اول ناسا
 - علم و فناوری در کرة مریخ

- ســایت اطالعات مربوط به پیچ گوشتی و 
گازانبر

- بهترین سایت های اندیشمندان مهم دنیا
- پایگاه اینترنتی شخصی استیو جابز برای 
تبــادل اطالعات علمی و تهیــة پروژه های 

درسی دانش آموزان

ثبت ســفارش )با هزینة پست الکترونیک( 
مبالغ به تناسب تعداد کلمات و حروف اضافه 
و جنس طلق و شیرازه مشخص شده است که 
پس از ریختن آن به شمارة کارت یا حساب، 
می توانید تماس حاصل نموده و آدرس ایمیل 

را پیامک کنید. 
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این ســرویس از نظر زمانی چندان جدید نیســت، اما چون کارایی های بسیاری دارد و می تواند برایمان بسیار مفید باشد، 
در اینجا آن را بررسی می کنیم.

 سرویس جست وجوی عکس چیست؟
جســت وجوی متنی گوگل را که همه می شناســید. جســت وجوی عکس هم به همان روش عمل می کنــد، اما عکس را 
جســت وجو می کند. شــما یک عکس را به گوگل معرفی می کنید. گوگل سایت هایی را که این عکس یا عکس های مشابه در 

آن ها به کار رفته است، به شما نشان می دهد.

 این سرویس چه فایده ای دارد؟
فایده های فراوان. مثاًل وقتی عکسی دارید که خیلی کوچک است و دنبال نسخه های بزرگ تر آن هستید یا وقتی عکسی دارید 
و می خواهید صاحب آن را بشناسید یا بدانید نام سوژه ای که در عکس بوده، چیست یا وقتی می خواهید عکس هایی مشابه عکسی 
که دارید پیدا کنید، مثاًل روی عکسی که دارید متنی نوشته شده یا واترمارک خورده است و شما عکس اصلی را می خواهید، این 

سرویس به کمکتان می آید.
اما مهم ترین کاربرد آن در زمینة امنیت شــما و تشــخیص افراد یا صفحات تقلبی است. مثاًل بارها پیش آمده است که افراد و 
گروه ها در شبکه های اجتماعی عکس کودکی را قرار داده اند با این محتوا که این کودک گم شده است. اگر از او خبری دارید، با 

این شماره تماس بگیرید و این عکس را »هم خوان«1 کنید )برای دیگران بفرستید( و ... .
من بارها با جست وجوی چنین عکس هایی در گوگل متوجه شده ام که این ترفندی است برای معروف شدن آن گروه یا سایت 
و متأسفانه بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی هم بدون تحقیق این گونه مطالب را هم خوان می کنند. یا بارها شده که فردی 
ناشــناس در شبکه های اجتماعی از من تقاضای دوستی کرده است که با جست وجوی تصویری گوگل متوجه متقلب بودن وی 

شده ام. 

 اما چگونه عکس را در گوگل جست وجو کنیم؟
ابتدا به این نشانی بروید :

 »http://images.google.com« )تصویر 1(.

روی نشان کوچک دوربین در کنار کادر جست وجو کلیک کنید تا کادر جدیدی 
باز شود ) تصویر 2(.

اینجا دو حالت داریم: اگر عکس روی اینترنت باشــد که باید نشــانی آن را 
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در همین کادر وارد کنید. برای یافتن نشانی عکس مورد نظر، روی آن راست 
کلیک کنید و از منویی که باز می شــود، گزینة »Copy shortcut« را کلیک 

کنید )تصویر 3(.
البته این گزینه مربوط به مرورگر »internet explorer« است. اگر از مرورگر 
»chrome« اســتفاده می کنید، گزینة »Copy image url« را کلیک کنید. 
 Paste با این کار نشــانی عکس در حافظه کپی می شود. سپس نشانی را اینجا
کنید و دکمة »Search by image« را کلیک کنید تا این عکس و عکس های 

مشابه آن پیدا شوند. 
حالت دوم برای وقتی اســت که عکس روی رایانة شــما باشد. در تصویر 2 یک زبانة 
دیگر هم وجود دارد به نام »Upload an image«. روی آن کلیک کنید تا کادر جدیدی 

ظاهر شــود که دکمه ای به نام »choose file« در آن وجود دارد ) تصویر 4 (.

ایــن دکمه را کلیک کنید و در کادری که باز می شــود، عکس مورد نظرتان را انتخاب 
کنید و ok را کلیک کنید.

به فرض، تصویر 5 مدتی اســت که در شبکه های اجتماعی به عنوان عکس کودک گم شده پخش شده است. 
یک شماره تلفن هم زیر عکس آمده است که در صورت یافتن کودک با آن تماس بگیرید. این تصویر هزاران بار 

در شبکه های اجتماعی هم  خوانده شده است )تصویر 5 (.

در صورتی که با یک جست وجوی ساده در تصویرهای گوگل آن را مشاهده خواهیم کرد )تصویر 6(.

می بینید که گوگل هم عکس های مشــابه را یافته، هم کلمة کلیدی مرتبط با عکس را و هم 
سایت هایی که این عکس در آن ها کار شده است. با مطالعة یکی از این لینک ها متوجه می شویم 

که این کودک اصاًل ایرانی نیست و بریتانیایی است. 
امیدوارم این فناوری که گوگل عرضه کرده است، برای شما هم مفید باشد. 

نکته: در نسخة جدید مرورگر »Chrome«، اگر روی یک عکس در اینترنت راست کلیک کنید، گزینة 
»Search google for this image« را در منوی راست کلیک خواهید دید.

 پی نوشت
1. share

احسان مظلومی
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تکنیک هایی برای
جست وجوی بهتر در گوگل

عباس رفیعي یکتا
آموزگار، شهرستان ایجرود استان زنجان

امروزه تعــداد ســایت های اینترنتی به طور 
نجومی افزایش می یابــد. این تنوع و افزایش، 
یافتــن اطالعاتــی را که مورد نظر ماســت تا 
حدودی مشکل می کند. مشــکل زمانی خود را 
بیشــتر نمایان می سازد که بخواهید کلیدواژه یا 
عبارتی را در یك موتور جست وجو تایپ و نتایج 
حاصل را مشــاهده کنید. در این صورت، اغلب 
اوقات با ســایت ها و مطالب غیر مرتبط مواجه 
می شوید.خوش بختانه همه چیز در »گوگل« پیدا 
می شــود و اگر چیزی را پیدا نکردید، مشکل در 

روش جست وجوی شماست!
برخــی از راه هایی که پیدا کردن مطلب یا ســایت 
مورد نظر ما را دقت و ســرعت بیشــتری می بخشند، 

از این قرارند:
1. از کلمات مهم و کلیدی اســتفاده کنید. بیشتر 
بودن کلمات کلیدی در جســت وجو باعث می شود که 

جست وجو دقیق تر شود. 
2. کلمــات کلیــدی را به لحاظ امالیی درســت 
بنویســید. در صورتی کــه امالی صحیــح کلمه را 
نمی دانید، از نشــانة * به جای حرف یا حروفی که به 

درست بودنشان اطمینان ندارید، استفاده کنید. 
3. بــزرگ یا کوچک نوشــتن حــروف در نتیجة 
جســت وجوی گوگل تأثیری ندارد. برای مثال، ســه 
شــکل ،TEACHER teacher وTeacher هیــچ 

تفاوتی با هم ندارند. 
4. گــوگل کلماتی ماننــد com و http را نادیده 
می گیرد. این کلمات تأثیری در جســت وجو ندارند و 
فقط سرعت جســت وجو را کاهش می دهند. پس، از 

نوشتن آن ها بپرهیزید. 
 )Advanced search( 5. جســت وجوی پیشرفته

نیز راه خوبی برای پیدا کردن نتایج بهتر است. 
6. از عالئمی که جســت وجو را سرعت می بخشند 

استفاده کنید. برخی از این عالئم و کلمات عبارت اند 
از:   

 با قرار دادن یک جمله داخل گیومه، جست وجوگر 
را بــه منابعی محدود می کنیم کــه فقط آن جمله را 
به طور کامــل دارند؛ برای مثــال: »روش های نوین 

تدریس«. 
 با قــرار دادن عالمــت منها به جســت وجوگر 
می فهمانیم که نتیجة جســت وجو دربــارة کلمه اول 
باشد، اما به کلمة دوم ربطی نداشته باشد. برای مثال، 
دوربیــن – موبایل، یعنی بین دوربین هــا، به غیر از 

دوربین های موبایل، جست وجو کن. 
 با گذاشــتن کلمة  OR )به معنــی یا( با حروف 
بزرگ می توان یک صفت را برای چندین اسم نوشت 

و هم زمان به جست وجوی آن ها پرداخت؛ مثاًل 
 recycle pen OR pencil

 با قرار دادن عالمت جمع)+(جســت وجوی کلمة 
اول را به کلمــة دوم محدود می کنیــم. برای مثال، 
مجالت + رشــد یعنی مطالبی را که در مورد مجالت 
رشد هست جســت وجو کن، نه مطالبی را که دربارة 

دیگر مجالت نوشته شده اند. 
 نوشــتن دو تاریــخ و قــرار دادن دو نقطه بین 
آن ها، بــه معنی محدود کــردن تاریخ اســت.مثاًل 
»آموزش وپرورش 1392..1389«، یعنی مطالبی را که 
در مورد آموزش و پرورش در این بازة زمانی نوشــته 

شده اند، نمایش بده. 
 اگر به دنبال مقاله ای معتبر از دانشگاه ها و یا مؤسسات 
معتبر علمی پژوهشی دنیا هستید، از جست وجوی دانشگاهِی 
گوگل به نشــانی http://scholar.google.com استفاده 

کنید. 
 بــا تایــپ site:  بعــد از کلمة مــورد نظر، از 
جست وجوگر می خواهیم تمام سایت هایی را که شامل 

آن کلمه اند، نمایش دهد.
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پشت صحنة پژوهش در کالس درس
تنظیم: هیئت تحریریه مجله

621

 کالس پژوهش محور: 
من یک معلم خالق و پژوهشــگر هستم. نشانه اش این 
است که هر ماه کلی مقاله توسط شاگردانم نوشته می شود و 
شاگردانم تمام مطالب درسی را از طریق تحقیق و پژوهش 

یاد می گیرند.
من هر هفته موضوعات درســی را روی تختة کالس 
می نویســم و بچه ها در خانه در کنار تکالیفشــان، به کار 

تحقیق و پژوهش هم مشغول می شوند.
خیلی ها معتقدند که روش های خالقانة این چنینی باعث 
می شــود که معلم از وقت کار اصلــی اش، یعنی تدریس، 

عقب بماند و نتواند کل کتاب را تدریس کند. 
اما این کار اصاًل وقت کالس مرا نمی گیرد. فقط بررسی 
تحقیق و پژوهش بچه ها کمی دشــوار است که به کمک 

خود آن ها از پس این کار هم به راحتی برمی آیم.
من بــرای ارزیابــی کار بچه ها یک فهرست وارســی 
)چک لیســت( ساده دارم که شاخص های مشخص و قابل 
سنجشــی را در آن آورده ام. برای هر تحقیق یکی از این 
فهرست ها را برمی دارم و به کمک بچه ها تحقیق را ورق 
می زنم و روی فهرست وارســی تیک می گذارم. اگر همة 
انتظارات فهرست برآورده شود، یعنی پژوهش خوب بوده 

است و دانش آموز نمرة کامل را می گیرد.
من اعتقاد دارم که این روش:

 باعث باال رفتن اعتمادبه نفس بچه ها می شود؛
 آن ها را جست وجوگر بار می آورد؛

 روحیة کنجکاوی را در آن ها تقویت می کند؛
 میزان مطالعة آن ها را افزایش می دهد؛

 کمک می کند تا آن ها در آینده به افرادی پژوهشگر 
تبدیل شوند.

 دانش آموز پژوهشگر
من رانندة آژانس هســتم. دخترم کالس سوم 
دبستان است و به مدرسة هوشمند دولتی می رود. 
آن ها در کالس تختة هوشــمند دارند. در کالس 
آن ها همه باید تکالیف اینترنتی را که معلمشــان 
به طور هفتگی تعیین می کند، انجام دهند؛ آن هم 
چه تکالیفی! عنوان اغلب آن ها پژوهش و تحقیق 

است.
متأسفانه هنوز موفق نشده ام اینترنت پرسرعت 
برای خانه فراهم کنم. همسرم هفته  ای سی هزار 
بابت کافی نت هزینــه می کند. همکارانم  تومان 
در آژانــس هم گاه مــا را در انجام پژوهش های 
دخترم یاری می کنند. آنچه روزانه معلم از دخترم 
می خواهد، می شــود تکالیف شبانة من و همسرم: 
تحقیق در مورد تهران قدیم،  انواع گیاهان، شعر و 

تصویر شاعران، و... 
دختــرم متــن پرینت هایــی را کــه از رایانه 
گرفته ایم، روی کاغذ بازنویسی می کند و همسرم 
به او در کشــیدن تصویرها کمــک می کند. البته 
دوســتان دخترم که وضعیت اقتصــادی بهتری 
دارند، موضوع را به مسئول کافی نت می دهند و او 
خودش برایشان پژوهش می کند! و پس از یافتن 
مطلــب، آن را به همراه تصویرهای رنگی پرینت 
می گیرد و با طلق و شــیرازه تحویلشان می دهد! 
شاید از نظر معلم تکالیف آن ها کیفی تر و بهتر از 

کارهای دختر من باشد!

 این ور 
میز

میز اون ور 
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دبیران و شاگردان متقلب
تحقیق حاضر رســالة دکترای کهلر است که در سال 2013 
منتشر شــد. در این رساله تجربة زیســتة دبیران دبیرستانی در 
ایالت پنسیلوانیا دربارة ســرقت علمی دانش آموزان بررسی شده 
اســت. 9 معلم مشــارکت کننده در این تحقیق، دبیران درس های 

انگلیسی، علوم اجتماعی، ریاضیات و علوم بودند.
یافته هــای تحقیق نشــان دادند که دبیران یکی از مســائل مهم 
آموزشــی را افزایش ســرقت علمی دانش آ موزان می دانند و علت آن 
را اینترنت و ســهولت یافتن اطالعات ذکر می کننــد که کار تقلب را 
آســان تر از گذشته کرده است. برخی از دبیران به دلیل سابقة تدریس و 

نیز موضوع تدریس خود، بیشــتر از سایر دبیران، با 
سرقت علمی مواجه می شوند. یکی از دبیران گفت 
که به خاطر میزان باالی سرقت علمی، برنامة خود 
را تغییر داده است و دیگر از دانش آموزان نمی خواهد 
که مقاله بنویســند یا تحقیق ارائــه کنند. دبیری در 
درس انگلیســی تجربة متفاوتی داشــت. او به دلیل 
ماهیت رشتة خود نمی توانست مقاله نویسی را حذف 
کند؛ زیرا اقتضای درس او نوشــتن بیشتر مقاله بود. 

لذا او از نرم افزار کشــف تقلب برای بررسی صحت نگارش مقاله توسط 
دانش آموزان استفاده کرده بود.

کپی و چســباندن مطالــب اینترنتی به یکدیگر، تقلــب رایج میان 
دانش آموزان اســت. اغلب دانش آموزانی که سرقت اینترنتی می کنند، 
منابع را به درســتی ذکــر نمی کنند، دچار خطا در نقل قول و مســتند 
کردن مطالبشان می شوند و مطالب را نمی توانند به درستی نقل کنند. 
بیشتر سرقت های علمی در نگارش مقاالت درسی رخ می دهد. به نظر 
دبیران، دانش آموزان کم سن و سال تر مدرسه بیشتر از دانش آموزان 
بزرگ تر سرقت علمی می کنند. اغلب دانش آموزان ممتاز به این 
دلیل سرقت علمی می کنند که در کالس برتری خود را حفظ 
کنند، اما دانش آموزان ضعیف بیشتر به خاطر کم توجهی یا 
تنبلی دست به سرقت علمی می زنند. به نظر دبیران، برخی 
دانش آموزان هم به خاطر فشار و استرسی که دارند، این 
کار را می کنند. مدیریت ضعیف زمان علت دیگر سرقت 

علمی از نظر دبیران است.
برخی دبیــران نیز معتقدند که دانش آموزان ملزم به گرفتن 
درس های مختلــف برای فراغت از تحصیل اند؛ در حالی که 
ممکن اســت اصاًل به آن درس ها عالقه ای نداشته باشند. 
یکــی از دبیران معتقد بود که اگر محتوای درســی مورد 

عالقة دانش آموزان باشــد، آن ها کمتر تقلب می کنند. دبیران درس های 
انتخابــی معتقد بودند که در درس های آن ها دانش آموزان کمتر ســرقت 
علمی می کنند. راهکارهای پیشــگیرانه و پلیســی نیــز موضوع دیگری 
بود که دبیران به آن ها اشــاره کردند. به نظر آن ها باید در مواد درســی و 
نحوة ارزشــیابی، به سرقت علمی و نوع برخورد دبیران با آن اشاره شود یا 
معلم به طور روشــن مقصود خود را از سرقت علمی یا نحوة نگارش مقاله 
مشــخص کند یا به دانش آموزان به روشــنی بگوید که از نرم افزار برای 

مشخص شدن سرقت علمی استفاده می کند.
دبیران زبان انگلیســی می گفتند که اســتفاده از 
نرم افــزار »ترن ایت این«2 رفتار شــاگردان را تغییر 
داده است و معلم به صرف وقت برای اثبات سرقت 
علمی دانش آمــوزان نیاز ندارد؛ چــون نرم افزار آن 
را مشــخص می کند. دبیرانی که بــه این نرم افزار 
دسترسی نداشتند، از شیوه های دیگری برای کشف 
سرقت علمی دانش آموزان استفاده می کردند. سبک 
متفاوت نگارش در پاره  های مختلف مقاله که نشان از برگرفتن از منابع 
متعدد دارد، یا ســؤال از دانش آموزان دربارة تحقیقشان، شگرد دیگری 
بود که دبیــران به کار می گرفتند تا بفهمند آیا تحقیق را خود دانش آموز 
انجام داده و معنی آن را درک کرده اســت یــا آنکه تحقیق دیگران را 

نقل می کند.
دبیران همگی معتقد بودند که باید با شــاگردان به صورت جدی دربارة 
سرقت علمی بحث شود و دانش آموزانی که خود کار تحقیق یا مقاله نویسی 
را انجام داده اند، تشویق شوند و نحوة ارجاع به منابع ذکر شود. همچنین، 
نمونه هایی از سرقت علمی به آن ها نشان داده شود. سیاست های معلم و 
مدرسه نیز در مواجهه با سرقت علمی به روشنی برای دانش آموزان بیان 
شــود. همچنین باید این سیاست ها به خوبی اجرا شوند، مدرسه حاضر به 
تحمل ســرقت علمی نشــود و این به فرهنگ مدرسه تبدیل شود. البته 
برخی از دبیران تا این حد ســخت گیری را روا نمی دانستند و معتقد بودند 
اگر شــاگردی مرتکب سرقت علمی شد، باید نیمی از نمرة او کم شود یا 

آنکه به او شانس مجددی داده شود تا کار خود را تصحیح کند. 

 پی نوشت ها
1. kohler, cheryl Ann
2. Turnitin

تحقیقی پدیدارشناسانه دربارة دبیرانی که شاگردانشان سرقت علمی  می کنند!

چریل آن کهلر1
ترجمه: علی وحیدی 
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اغلب دانش آموزانی که سرقت 
را  منابع  می کننــد،  اینترنتی 
به درستی ذکر نمی کنند، دچار 
خطــا در نقل قول و مســتند 
کردن مطالبشــان می شوند و 
مطالب را نمی توانند به درستی 

نقل کنند
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ابتدای تابستان سال گذشته بود که یکی از همکاران، انجام یک 
کار مشترک پژوهشــی را که نتیجة آن تألیف کتاب بود، پیشنهاد 
کرد. تصور همکاری با فردی که ســال ها خارج از کشــور درس 
خوانده و حاال تصمیم گرفته اســت نتیجة مدت ها مطالعه و کسب 
علم را در قالب یک کتاب به تصویر بکشد، وسوسه انگیز بود. بدون 
هیچ بحث و نظری پیشــنهادش را پذیرفتم. خیلی سریع جلسات 
بحث و گفت وگو در مورد ســرفصل ها و موضوع پژوهش شــکل 
گرفت و قرار مالقات های پی درپی روی برگه های تقویم حک شد.

جلســة ســوم ما با ارائة سرفصل های پیشــنهادی و گفت وگو 
پیرامــون محتــوای آن آغاز شــد. همــکارم پــس از نگاهی به 
سرفصل ها پیشنهاد کرد برای هر عنوان، محتوایی را که در دست 
داریم و حاصل تجربه و تدریس اســت، روی میز بگذاریم و برای 
کمبودها فکری کنیم. پیشــنهاد خوبی بود. گفت وگوهای حرفه ای 
در محیط های غیررســمی و دوستانه و ســهیم شدن در دانش و 
تجربة یکدیگر از منابع ارزشــمند تولید دانش است و در پژوهش 

مشترک ما، این اتفاق خوشایند در شرف شکل گرفتن بود.
دو هفته ای طول کشــید تا ســرفصل های پیشنهادی ما شکل و 
ترکیب مناســبی به  خود گرفتند. درست در آغاز تحقیق و مطالعه در 
منابع جدید و افزودن تجربه برای تنظیم محتوا بود که قصة اختالفات 

دو پژوهشگر آغاز شد؛ اختالفاتی از جنس اخالق پژوهشگری!
به عنوان پژوهشگری که در ابتدای راه ایستاده، موضوع اخالق 
در مطالعات پژوهشی ام بســیار پررنگ بوده است و این را مدیون 
استادان بزرگی هستم که اصول اخالق پژوهشگری را ملکة ذهنم 
کرده اند. مســائل اخالقی را نباید گزینــه ای اختیاری در پژوهش 
محسوب کرد بلکه باید آن را بخش یکپارچه ای در تمام مراحل از 

آغاز طراحی پژوهش تا انتشار پژوهش دانست.
اولین جلســة گفت وگو درخصوص محتوای آموزشــی عماًل به 
آخرین جلســة این همکاری مشترک منجر شد! روزی که من 72 
صفحه محتوای مطابق با ســرفصل های پیشــنهادی را از جانب 
همــکارم دریافت کــردم تا نظرم را در مــورد آن ها مکتوب کنم؛ 
محتوایــی که به اذعان همکارم نتیجة ســال ها مطالعه، تحقیق و 
پژوهش او در آن ســوی دنیا و حاصل تجربه هایی بود که بی منت 

در اختیار من گذاشته بود!
محتوا برایم آشــنا بود. هر خطش را کــه می خواندم، انگار قباًل 
آن را جایی دیده بودم. دنبال منبع گشــتم، اما جایی به آن اشــاره 
نشــده بود. گاه به محتوایی برمی خوردم که با سرفصل تنظیم شده 
هیچ هم خوانی نداشت. مثاًل زیر سرفصل »شبیه سازی آموزشی«، 
به شبیه ســازی گوسفند و پروژة علوم زیستی مؤسسة رویان اشاره 
شده بود! به »گوگل« پناه بردم. کمتر از چند ساعت تمام محتوا را 

در اینترنت یافتم؛ بی ذکر منبع و نام و نشانی و حتی دخل وتصرفی!
حاال به خوبی می توانستم درک کنم چگونه برخی از دانشجویانم 
به ســادگی و بدون هیچ احساس ناخوشــایند از عملی که مرتکب 
می شــوند، نتایج مطالعات و پژوهش دیگــران را به نام خود ثبت 
می کنند و تحت عنوان تحقیق پایان ترم تحویل می دهند. مقاالتی 
که شــاید یک بار هم مطالعه نکرده انــد و بدون ارتباط با موضوع 
تحقیق فقط کپی شــده اند. حاال با تمــام وجود باور کرده بودم که 
عدم رعایت حق مؤلف این ســوی آب و آن سوی آب نمی شناسد. 
هرجا پژوهشــی هست و پژوهشــگری حاضر، اگر اصول اخالق 

پژوهشگری حکمران نباشد، نتیجه به بی راهه می رود.
مسئله بسیار ساده است. چگونه می توان از کودکی انتظار داشت 
بــر بار میوه فروش ناخنک نزند، پیــش از آنکه به او قبح و خطای 
چنین رفتاری را متذکر شده باشند؟ شاید پیش خود تصور کنید این 
دو موضوع متفاوت اند، اما شما چه تفاوتی می بینید میان انسانی که 
ساعت ها سرمایة خود را صرف پرورش میوه ای خوش رنگ و لعاب 
می کند، با کســی که همان را صرف تولید دانش مفید و سودمند 
می ســازد؟ مگر نه اینکه این غذای جسم را می سازد و آن غذای 
روح را؟ کدام یک بی قدر و قیمت اند؟ غیر از این است که بهای این 

را با پول و بهای آن را با امانت داری باید پرداخت؟
مشــکل اینجاســت که از کودکــی قدر و قیمــت آن را به ما 
آموخته اند. آن قــدر که امروزه پرداخت قیمت کاال را اصلی بدیهی 
می دانیم و رفتاری غیر از آن در نظرمان قبیح و ناپســند است.اما 
چه قدر درخصوص امانت داری و اخالق پژوهشگری به کودکانمان 

گفته ایم؟ آیا اصاًل خودمان با این اصول آشنا هستیم؟

 منبع
کیامنش، ع و سرابی، ج. چگونه فراگیران را پژوهشگر تربیت کنیم؟ آییژ. تهران.1390. 

اخالق پژوهشگری!
مریم سادات امامی
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از سنندج تا سوئیس
استان  فیزیک  دبیر  مردوخي،  ســیروان 
کردســتان، موفقیت های خــود را مدیون 
پیتر استاهیلین، پروفســور فیزیک و استاد 
بازنشســتة فیزیــک و ریاضي »دانشــگاه 

هامبورگ« مي داند. 
او با استاهیلین از طریق یکی از دوستان 
آشنا شــد و بعد از طریق ایمیل ارتباط خود 
را ادامه داد. در ســال 1384، استاهیلن در 
سفر چهارمي که به ایران داشت، از مناطق 
غربي و شــمال غربي ایــران دیدن کرد و 
در ســنندج امکان دیدار رودررو میسر شد. 
مردوخی می گوید: »با توجه به عالقة شدید 
وي به آموزش فیزیک، بعد از دیداری چند 
ساعته خواست که از کالس من دیدن کند. 
روز بعد با هــم به کالس رفتیم و من یک 
جلسه فیزیک1 و آزمایشــگاه را در حضور 
ایشان تدریس کردم. بعد از برگشت ایشان 
به ســوئیس، دعوت نامه اي برایم فرستاد و 
مرا به کشــور خود دعوت کــرد تا با نظام 
آموزشي آن کشور آشــنا شوم و از کالس 
درس فیزیک پســرش در شهر بازل دیدن 

کنم.«
مردوخــی یــک هفتــه در کالس های 
فیزیک مارکوس )پســر استاهیلین( شرکت 
کرد؛ مدرسه ای که دو دبیر فیزیک با چهار 
کالس مجهــز به وســایل و امکانات الزم 
برای انجــام آزمایش داشــت. او ازکالس 
درس فیزیــک1 و فیزیــک3 و فیزیــک 
عمومي فیلم برداري کــرد و ویدیوي آن را 
همراه با توضیحاتــي در اختیار همکارانش 
گذاشــت. مردوخی می گویــد: »در مدتي 
کــه آنجا بودم، تجربیــات فراواني در تمام 
زمینه ها، از جمله آموزش فیزیک، پیدا کردم 
و با خودم عهد بستم که به محض بازگشت 
به ایران، قسمت هایي از این تجربیات را در 

شهر خودم اجرا کنم.«
اول مهرماه سال تحصیلي 85-1384 با 
دبیرستان هاي  )از  انصار«  مدیر »دبیرستان 
حاشــیة شهر ســنندج که به دبیران شاغل 
در آن حق روســتا تعلق مي گیرد(، صحبت 
می کند. او یکي از کالس هاي مدرســه را 
در اختیارش می گذارد. مردوخی با همکاري 

دانش آموزان کالس را رنگ آمیزي می کند. 
وی می گویــد: »بعــد از مرتب کردن ظاهر 
کالس نوبت به تهیة پرده برای تاریک کردن 
فضاي کالس به منظور انجام آزمایش هاي 

نور رســید که خودم با خرید پارچة ضخیم 
از دست دوم فروشــي ها، به  کمک خواهرم 
پرده اي مناسب تهیه کردیم. سپس به فکر 
تهیة لپ تاپ و ویدیوپروجکشــن افتادم تا 
بتوانم آزمایش هایــي را که انجام آن ها در 
کالس ممکن نبــود، به صورت فیلم  براي 
دانش آمــوزان نمایش دهــم. در تهیة این 
فراواني کرد  پروفســور کمک هاي  وسایل 
و حتــي در ســفري که به ایــران مي آمد، 
از ســوئیس به قیمت  ویدیوپروجکشنی را 
خیلي مناســب تر از ایران برایم آورد. کمي 
بعــد از آن لپ تــاپ هم تهیه کــردم و  با 
اســتفاده از ضایعات چوب هایي که در خانه 
داشــتم، توانســتم میزي بــراي لپ تاپ و  

ویدیوپروجکشن درست کنم.«
آقای مردوخی می گوید: »در جلســاتي که 
با مدیران مدارس داشــتم، آن ها از این طرح 
خیلي استقبال کردند. حتی بعضي از مدیران 
خواســتند که در آینده براي بعضي درس ها 
کارگاه مهیا کنیم. کالس فیزیک دبیرســتان 
دخترانة وابسته به دانشگاه )پویش( سنندج را با 
همکاري فراوان مدیر مدرسه تجهیز کردیم.«

زینب گلزاری

مردوخی باور دارد علم فیزیك 
مي توانــد زندگــي بهتــري 
براي نوع بشــر فراهم آورد و 
درك درســت از قوانین حاکم 
بــر عالــم هســتي مي تواند 
بســیار لذت بخش باشد. وی 
تالش  فیزیك،  معلم  به عنوان 
می کند تا لــذت یادگیري را در 
دانش آمــوزان و فراگیرندگان 

این علم زنده نگه دارد

سوئیس، دبیرستان ابرویل، حومة شهر بازل

رنگ آمیزي کالس، مهر 1384

میز لپ تاپ و ویدیوپروجکشن ساخته شده توسط آقای مردوخی
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آقای مردوخی از شــروع فعالیت هایش در 
»انجمن فیزیــک« و گروه فیزیک می گوید: 
»هم زمان با تشکیل کالس فیزیک، خواستم 
با تجربیات همکاران در ســایر اســتان ها و 
شهرستان ها آشنا شــوم. بنابراین در انجمن 
فیزیک شــروع به فعالیت کردم و در جلسات 
ساالنة مجمع عمومي »اتحادیة انجمن هاي 
فیزیک ایران« که در تهران برگزار مي شــد 
به عنــوان رئیــس انجمن فیزیک اســتان 
کردستان حضور می یافتم. از این راه تجربیات 
همکاران نقاط مختلف کشور را براي انتقال به 
همکاران استان جمع آوري مي کردم. عالوه  بر 
جلسه هاي کشوري، جلسه هاي استاني هم از 
طرف انجمن برگزار مي کردیم که این جلسات 

هم به نوبة خود بسیار مؤثر بودند.
در ســال 1386 وارد گروه فیزیک استان 
کردستان شدم و از این طریق هم توانستم 
ارتباط بیشتري با همکاران در شهرستان ها 
و نواحي و مناطق اســتان کردستان داشته 
باشــم. به این ترتیب، بسترمناســبي براي 

تبادل تجربیات با همکاران فراهم آمد.

کالس فیزیکــي که تشــکیل دادم، به 
بنابراین  بود.  سیستم چندرســانه اي مجهز 
از همــان ابتدا تمامي فیلم هاي آموزشــي 
و نرم افزارهاي آموزشــي را که به دســتم 
مي رســید، در لپ تاپ خود ذخیره مي کردم 
و هــر زمــان در کالس الزم مي شــد، از 
آمــوزش عمیق تــر مفاهیم  بــرای  آن ها 
فیزیک استفاده مي کردم. از این نرم افزارها 
وکارهایي که همراه بــا همکاران دیگر در 
اســتان انجــام مي دادیــم، مجموعه هایي 
ویدیویــی گــردآوري کردم تــا در اختیار 
همــکاران دیگر در تمام نقــاط ایران قرار 
دهم .در جلســه هاي دبیرخانة فیزیک که 
هر ســال برگزار مي شود، شرکت مي کردم 
و مجموعه هاي تولید شده را که شامل 150 
ویدیــوی کوتاه از آزمایشــات فیزیک بود، 
از طریق ســرگروه هاي استان ها به تمامي 

استان هاي کشور فرستادم.

تهیة ایــن مجموعه هــا را ادامه دادم و 
عــالوه بر آن، به کمک یکي از همکاران و 
دو تن از دانش آموزانم، برای »دی وی دی« 
»15 ســال اکتشــافات هابل« که به زبان 
انگلیسي بود، زیرنویس فارسي آماده کردیم. 
این مجموعه در زمینة نجوم مي تواند بسیار 
مفید و ســودمند باشــد که در کتب درسي 
دورة متوســطه مورد بي مهري قرار گرفته 
است. کارهاي دیگری را که با کمک همکار 
گرامي ام آقاي بهرام رسولي به صورت فیلم 
آموزشــی از آزمایش های جــذاب فیزیک 

تهیه کــرده بودیم، در اختیــار همکاران و 
دانش آموزان قرار دادیم که بسیار مورد توجه 
قــرار گرفت و از طرف دبیرخانة کشــوري 
گروه فیزیک مورد تشــویق و قدرداني قرار 
گرفت. ایجاد و تغذیــة »وبالگ انجمن و 
گروه فیزیک اســتان کردستان« به نشانی 
از   ،www.kurdph.mihanblog.com
دیگر فعالیت هایی اســت که در این راستا 

صورت گرفته اند.
آقــای مردوخی بــاور دارد علم فیزیک 
مي تواند زندگي بهتري براي نوع بشر فراهم 
آورد و درک درست از قوانین حاکم بر عالم 
هستي مي تواند بسیار لذت بخش باشد. وی 
به عنوان معلم فیزیک، تالش می کند تا لذت 
یادگیري را در دانش آموزان و فراگیرندگان 
این علم زنده نگه دارد. چون معتقد اســت 
بدون لذت بردن، یادگیري بســیار دشوار و 
او به عنوان  گاهي غیرممکن اســت. براي 
معلم هیچ چیز با ارزش تر از شوق یادگیري، 
که در چشمان دانش آموزان  شعله مي کشد، 

نیست.
بدون لذت بردن، یادگیري بسیار 
دشوار و گاهي غیرممکن است. 
براي او به عنوان معلم هیچ چیز 
با ارزش تر از شوق یادگیري که 
در چشمان دانش آموزان  شعله 

مي کشد، نیست

کالس فیزیک دبیرستان انصار 1387

جلد مجموعه هاي تولیدشده

پروفسور پیتر اســتاهیلین در کالس فیزیک دبیرستان انصار 
درآخرین سفر ایشان به سنندج، 1387

جلسة پرسش و پاســخ پروفسور پیتر در دبیرستان تیزهوشان 
سنندج با دانش آموزان این دبیرستان، سال 1387
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Avast
این برنامه محافظ اطالعات شــخصی، اســکنر ویروس خودکار، سیســتم 
هشــداردهنده در برابر نشانی ها و وبگاه های اینترنتی آلوده محسوب می شود و 
 SMS دارای فایروال، ابزارهای ضدســرقت و امکان اعمال دستورات از طریق

است.

امنیت و تلفن همراه626
سیده زهرا حسینی
شهرستان عسلویه استان بوشهر

 مقدمه
به موازات فراگیرشــدن تلفن های 
به دانســتن اطالعاتی  نیــاز  همراه، 
دربارة ابعاد فنی آن ها نیز به سرعت در 

حال افزایش است.
در این نوشــته به موضوع امنیت در 

تلفن های همراه پرداخته ایم.
از همیــن ابتدا، موضــوع را در دو 
دســتة بدافزارها و اطالعات شخصی 
دســته بندی می کنیــم. در تلفن های 
همراه فاقد سیستم عامل که اکثرشان 
ســخت افزارهای قوی ندارند، تقریباً 
می تــوان گفــت مشــکلی از بابت 
قابلیت  که  ندارد؛ چرا  بدافزارها وجود 
نصب برنامه های متنوع را ندارند. برای 

تدابیری  باید  اطالعات شخصی  حفظ 
اندیشــیده شــود که در انتها به چند 
نکته اشاره خواهیم کرد. ولی تلفن های 
همــراه هوشــمند که هــم به لحاظ 
سخت افزاری و هم از نظر نرم افزاری 
قدرتمند هستند، ممکن است خطرات 
بیشــتری برای صاحبانشــان داشته 

باشند.
در تلفن هــای همراه دو سیســتم عامل 

بیشترین فراوانی را دارند:
به سبب  که  اندروید:  سیســتم عامل 
متن بــاز بــودن، احتمال آســیب پذیری 

بیشتری دارد. 
سیســتم عامل ios: کــه به موجــب 
انحصاری بــودن، احتمال آســیب در آن 

کمتر است.
البته با انتشار نسخه های جدید اندروید، 
تلفن ما جنبه هــای متفاوت هر برنامک را 
بررسی می کند. برای مثال، در نسخة 4/2 
اندرویــد، اگر برنامــک را از جایی غیر از 
»گوگل پلی« نصب کرده باشید، تلفن شما 
این امکان را خواهد داشــت که برنامه را 

به لحاظ امنیتی چک کند. 
تصوری که ما از بدافزارها در رایانه داریم، 
با بدافزار در تلفن همراه متفاوت است. چرا 
که سیستم عامل آن ها با هم متفاوت است. 
حفظ امنیت، به معنای جلوگیری از انتشــار 
ناخواستة اطالعات شخصی و محرمانة ما 
در تلفن همراه، نیازمند رعایت برخی نکات 

است که در ادامه شرح خواهیم داد. 

 معرفی چند برنامك
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netqin
آنتی ویروس »netqin« اسکن سریع موبایل، مدیریت اینترنت و کنترل داده ها 
از طریق بلوتوث و پیامک ها را برای شــما انجام می دهد. نســخه های اندروید و 

سیمبین آن هم موجود است.

 VirusBarrier
این نرم افزار با اسکن صفحات وب، فایل های فشرده و دانلود شده، و ضمیمه های 
ایمیل همة برنامه های مخرب دستگاه از جمله کرم ها، تروجان ها و ویروس ها را 
 ios شناسایی می کند و آن ها را از بین می برد. این برنامه در نسخة چهار و باالتر

قابل اجراست و می توانید آن را در سایت www.yjc.ir پیدا کنید.
دو برنامک باال را می توانید از سایت http://cafebazaar.ir/   دانلود کنید.

 چند نکتة امنیتی 
 در بخــش تنظیمات سیســتم عامل 
تلفن های همراه بخشــی وجود دارد برای 
نصــب برنامه ها از منابع ناشــناخته و این 
امــکان را به کاربر می دهــد که از نصب 
برنامه ها از »منابع ناشــناخته«1 جلوگیری 
 کند. توجــه به این نکتــه می تواند تا حد 
زیادی آســیب پذیری تلفن مــا را کاهش 

دهد. در مجموع توصیه می شود:
 سعی کنیم برنامک های مورد نیاز خود 

را از فروشگاه های معتبر تهیه کنیم.
 میــزان اســتفاده از دادة انتقالــی و 

پیام های ارسالی را وارسی کنیم.
 هنگام نصب برنامه ها، به »دسترسی«2 
برنامــک به بخش هــای تلفن های همراه 
دقــت کنیم، تا متوجه شــویم برنامک به 
چه بخش هایی از تلفن ما دسترسی خواهد 

داشت.
 از آنجا کــه می توانیم از حافظة تلفن 
اســتفاده  فایل هایمان  انتقال  برای  همراه 
کنیم، بهتر است از یک برنامة ضدویروس 

در تلفن خود استفاده کنیم.
 هنــگام نصب برنامک های شــبکة 
اجتماعــی، به  آن ها اجــازة آپلود تصویرها 

و فایل های شخصی خود را روی اینترنت 
ندهیم.

 در مــرور صفحــات وب و خواندن 
ایمیل های خود، روی لینک های مشکوک 

کلیک نکنیم.
 هر کدی را که شامل اعداد و نمادهای 
* و # است، تا زمان اطمینان از نتیجة آن 

شماره گیری نکنیم.

 پی نوشت ها
1. Unknown source
2. permission
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شــاید برای شما هم اتفاق افتاده باشــد که داخل درایوها یا حافظة فلش خود بروید و متوجه شوید که پوشه های آن 
ناپدید شــده اند. این ممکن اســت به دلیل ورود یک ویروس به رایانة شما باشد. ویروس به این صورت عمل می کند که 
همة پوشــه ها را مخفی می کند. البته ممکن است فقط روی پوشــه هایی اثر بگذارد که نام آن ها التین نوشته شده است. 
برای اطمینان از پاک نشدن پوشه هایتان نگاهی به ظرفیت درایوها در پنجرة »My Computer« بیندازید. ظرفیت درایوها 
نشــان دهندة وجود فایل ها و پوشه ها در آن هاســت. برای پاک کردن ویروس به یک آنتی ویروس به روز )آپدیت شده( مانند 

»Node32« نیاز دارید ولی حتی پس از پاک شدن ویروس هم اطالعاتی که ناپدید شده بودند، قابل مشاهده نیستند. 
برای نمایش فایل ها و پوشه های مخفی شده مسیر زیر را دنبال کنید.

1. به »control panel« بروید و »folder option« را انتخاب کنید.

 Folder Options 
2. ســربرگ »view« را باز کنید و گزینة »show hidden files and folders« را 
 Hide protected operating system« فعال سازید. در همان ســربرگ، تیک گزینة
files (recommended)« را بردارید و دکمة OK را بزنید. با این کار پوشه های مخفی 

خود را خواهید دید. 

حال روی یکی از پوشــه های مخفی کلیک راســت کنید و »properties« را بزنید. 
همان طور که می بینید، گزینة hidden آن غیرفعال شــده است. پس برای خارج کردن 

پوشه ها از حالت سیستمی و مخفی به صورت زیر عمل کنید:  
1. به منوی »start« بروید.

2. در وینــدوز xp روی گزینة »Run« کلیک و کلمــة »cmd« را تایپ کنید. در 
ویندوز 7 نیز پایین منوی start داخل بخش »search« تایپ کنید: »cmd« و دکمة 

»enter« را بزنید.
 »D« :تایپ کنید D 3. وارد تک تک درایوهایی که پوشه هایتان در آن ها مخفی شده اند، بروید. مثاًل برای وارد شدن به درایو

و enter را بزنید. سپس تایپ کنید:
 »Attrib - h- s/d/s«

بسته به تعداد و حجم پوشه هایتان، چند ثانیه تا چند دقیقه طول 
می کشد تا پوشه های مخفی تان را نشان دهد. 

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد... 628
امید فیروززارع

ویروس مخفی ساز
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629 جست وجو در اعماق پستخانة مجازی
دکتر محمد عطاران

یکی از امکانات »یاهو« این اســت کــه ایمیل را به رایگان در 
اختیار افراد قرار می دهد. در جهان تعداد کســانی که از این ایمیل 
اســتفاده می کنند، بی شــمار اســت. در دو دهة گذشته، من برای 
مکاتباتم از یاهو اســتفاده کرده ام و همــة ایمیل هایم را هم نگه 
داشته ام؛ چون بخشــی از زندگی و هویت من محسوب می شوند. 
مکاتباتی که با افراد گوناگون داشــته  ام، گه گاه به کار من می آیند، 
اما برای رســیدن به ایمیل مورد نظرم، تا بــه حال مجبور بوده ام 
در میان انبوه  ایمیل ها بگردم، در حالی که اکنون کار جســت وجو 
بسیار آسان شده است و به سادگی می توان در آیکون جست وجوی 

پیشرفتة یاهو آن را انجام داد. 
به این منظور، نخســت روی آیکون جست وجوی پیشرفتة یاهو 
کلیک می کنیم و نام کســی را که از او ایمیلی دریافت کرده  ایم و 

نیز نشانی  ایمیل گیرنده را می نویسیم.

سپس موضوع ایمیل- اگر درج شــده است- یا کلیدواژه ای را 
 »contains« و »subject« که در نظر داریم، در دو قســمت
می نویســیم. آن گاه زمان ارسال یا دریافت ایمیل را ذکر می کنیم. 
عالوه بــر گزینه هایی که یاهو دربارة زمــان دارد، می توانیم گزینة 

مورد نظر خود را از تاریخ مورد نظر تا تاریخ مشخص بنویسیم.

همچنین می توانیم نوع ایمیل خود را انتخاب کنیم. ایمیل هایی 
که خوانده نشــده اند، ایمیل هایی که از اشــخاص یا فروشگاه ها 

دریافت کرده ایم و مانند این ها.

اگر ایمیل مورد نظرمان پیوست یا عکس دارد، می توانیم گزینة 
مورد نظر را انتخاب کنیم.

سرانجام با یک کلیک، یاهو با توجه به گزینه های مورد نظر ما، 
نتیجة جست وجو را اعالم می کند.

 جای شکل
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خدیجه طالزاد
دبیر زبان منطقه 4 آموزش وپرورش تهران

630

نرم افزار »پرستو«، کتاب الکترونیکی تهیه شده به سفارش »سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی«، قابلیت های زیادی در زمینة آموزش 
زبان انگلیســی دارد و اخیراً مورد توجه بســیاری از مدرسان زبان قرار 
گرفته است. یکی از ویژگی های آن، سهولت به کارگیری توسط کاربران 
به صورت گروهی در کالس های آموزش زبان در سطح مدارس و یا به 

صورت فردی توسط کاربران است.

 استفاده از برنامه های به روزرســانی، داشتن حجم کم و 
آموزش ساده و روان

این نرم افــزار دیجیتالی، کتاب جامــع الکترونیکی آموزش زبان 
 »CLT« اســت و براســاس مبانی  زبان آموزی مبتنی بر شیوه های
تدوین شــده اســت. از آن می تــوان به صورت آفالیــن، آنالین یا 
»interactive« بهره گرفت تا به آسانی فاصلة شیوه های آموزشی 
فعلی را با اهداف ایده آل یاددهی- یادگیری کم کنیم. با این نرم افزار، 
پشتیبانی اینترنتی و ارتباط با کاربران در محیط وب به سهولت انجام 
می شود و با کلیک روی منوی »updates«، تغییرات و اصالحیه ها 

به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می گیرد.
با توجه به جذابیت زیاد این نرم افزار در آموزش، آشــنایی دبیران 
متخصص آموزش زبان با کاربرد این رســانة آموزشی، بی شک تأثیر 

بسزایی در یاددهی- یادگیری زبان خواهد داشت.
با ورود به صفحة اصلی »Home page«، بخش های متفاوت 
این نرم افزار را مشاهده می کنیم. از جمله، »Demo« نحوة کاربری 
این نرم افزار را شــرح می دهد، »updates« پشتیبانی اینترنتی آن 
 School« اســت و اتاق گفت وگو و بخــش اصلی نرم افــزار هم

English« نام گذاری شده است.
با کلیک کــردن روی این بخش وارد پنجرة جدیدی می شــویم 
که بخش های دیگــر این کتاب را نمایش می دهــد. با انتخاب هر 

قبلی  پنجرة  قسمت 
که  می شــود  پنهان 
البته برای نمایشــی 
باز  تصویر  در  جامع، 

نگه داشته شده اند.
به  ورود  از  پــس 
بخش اصلی، سطوح 
تا  مبتدی  از  متفاوت 
به صورت  پیشــرفته 

دوازده پایة آموزشــی عالوه بر کتاب های لغــت 504، نمایش داده 

پایه  انتخاب هر  با  می شود که 
به راحتــی وارد کتاب زبان آن 
پایه می شویم. با انتخاب کتاب، 
پنجرة جدیدی باز و بخش های 
متفاوت هر درس نمایش داده 
می شــود؛ از جمله بخش های 
واژگان، دســتور زبــان، تلفظ، 

امال،  آزمون و ارزشیابی.

تأثیرگــذاری بــر تمامی کانال هــای ادراکی و حســی 
فراگیرندگان دارای هوش های متفاوت

ایــن نرم افزار دیجیتالی به دلیل قابلیت هــای خاصی که دارد، در 
قالبی تلفیقــی از داده های متنی، گرافیکی، صوتــی و تصویری، از 

طراحی های جذابی بهره گرفته است.
در بخش واژگان تصویرهای زیبایی از مفهوم لغات به همراه تلفظ 
و جمالت به عنوان متن کاربردی آن ها فراهم شــده است و می توان 
با کلیک کردن روی لغت، معنــی آن را در پنجرة جدید دید و تلفظ 

واضح و صحیح آن را شنید.
از این امکان می توان در ارائة بهتر مطالب درسی، ایجاد انگیزش و 
هدایت کالس کمک گرفت. به تعبیری، با تحریک تمامی کانال های 
ورودی اطالعــات فراگیرندگان با توانایی هــای یادگیری متفاوت، 
ذخیرة داده های زبانی در ذهن سهل تر و ماندگاری مطالب در حافظة 
بلندمدت بیشــتر می شــود که در نهایت موجب تسهیل در یادگیری 

خواهد شد.

انتقال بخشــی از آموزش به حوزة زندگی فراگیرندگان و 
کاهش اضطراب یادگیری مطالب دشوار

با به کارگیری ایــن نرم افزار، 
دبیــران می تواننــد بخشــی از 
مطالب درســی از جمله متن ها، 
تمرینات و پرســش های اضافه 
آماده در  به صورت بســته ای  را 
اختیار فراگیرندگان قرار دهند تا 
در مکانی بــه غیر از کالس به 
این موضوعــات بپردازند. منابع 
ارجاعی این ابزار کمک  آموزشی 

عبارت  انــد از: واژه نامه ها، نکات گرامــری، متن ها، فایل های صوتی 

نرم افزار آموزش زبانپرستـــو
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برای تلفظ صحیح و فرهنگ لغات.
در هر قســمت تمرین هایی متناسب به شکلی متنوع، از جمله سؤال   های 
چهارگزینه ای، کامل کردن جمله، پاســخ گویی به سؤاالت متنی و انتخاب 

گزینه های متفاوت فراهم شــده 
پاسخ  اســت. همچنین دریافت 
درســت بــه این ســؤاالت در 
صورت درخواست کاربر می تواند 

از نقاط قوت این نرم افزار باشد.
ایــن روش نه تنها از اضطراب 
فراگیرندگان ســر کالس درس 
می کاهد، بلکه بخشی از بعد کمی 
و کیفــی یادگیری زبــان به این 

شکل می تواند از مدرسه به حوزة زندگی زبان آموزان منتقل شود.

تغییــر نقش معلــم از تنها عامــل انتقال دهنــدة اطالعات به 
تسهیل کنندة روند آموزش

در تدوین این نرم افزارها اصواًل بر درک مســتقیم مطالب ارائه شــده از 
طریق مشــاهدة فراگیرندگان تأکید شــده اســت که خود بخشی مؤثر در 
فرایند یادگیری زبان اســت. این امــر در ثبت و ذخیرة درک زبانی در ذهن 

فراگیرندگان اهمیت بسیاری دارد.
به منظور بیان مفاهیم دستور زبانی نیز از تصویرهایی به همراه جمله های 
نمونه به زبان انگلیســی بهره گرفته شــده اســت که سبب درک مستقیم 
این نکات بدون دخالت زبان مادری می شــود. چنانچه درک این مفاهیم با 
مشــکلی مواجه شود، کاربر می تواند با کلیک روی جمله، در قسمت سمت 
راست پنجره گزینة »translate«  را انتخاب و ترجمة آن را مشاهده کند.

استفاده از زمان آموزش کالسی برای تعمیق مفاهیم
بــا توجه به زمان محدود فراگیرندگان و دبیران 
زبان در محیط های سنتی کالس برای یاددهی- 
یادگیــری و اهداف بزرگی که پیــش رو دارند، به 
کارگیری ایــن نرم افزار دیجیتالــی به عنوان ابزار 
کمک آموزشــی بســیار مفید خواهد بود. با تغییر 
شــرایط یادگیری و تأمین منابع موثقی مانند این 
کتاب الکترونیک، نیازهای خارج از کالس تأمین 
می شود و دبیران می توانند از فرصت های به دست 
آمده در زمان محدود کالس به شــکلی متعارف 

به منظور تعمیق آموخته ها، تمرین و رفع مشکالت بهره بگیرند.
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اهمیت آشــنایی با مهارت های زندگی بر کســی پوشیده نیست. 
کتاب های »لذت زندگی«، مجموعه ای 12 جلدی است که  هر جلد 
آن، به یکی از مهارت های زندگــی مورد نیاز اولیا در کمتر از 100 
صفحه پرداخته است. کتاب ها در قطع جیبی منتشر شده اند و نحوة 

ارائة بدیعی دارند. 
هر مهارت با عنوانی زیبا آراســته شــده اســت. روبه روی آینه، 
دنیــای من - دنیای تــو، خیلی نزدیک - کمی دور، ســیب هایی 
ســر راه، گره گشــایی در روز روشن، اندیشــة نو، زندگی متفاوت، 
شــاخة گلی تقدیم به خودم، یک شهر - یک سقف، ویندوز جدید 
زندگی، نفس راحت، خنــدة عمیق، عبور از دیوارهای بلند، رازهای 
پشــت پرده، عنوان های این 12 جلد کتاب هســتند که به معرفی 
مهارت های خودآگاهی، روابط بین فــردی و ارتباط مؤثر، تفاهم و 
همدلی، تصمیم گیری، تعارض و حل مســئله، تفکر خالق و تفکر 
نقاد، مدیریت فشــار روانی و هیجان ها، مهارت شهروندی، زندگی 
در دنیای امروز، ســالمت جسمی و روانی، رودررویی با بحران های 

زندگی و مهارت انتقال و ارتقای دانش جنسی می پردازند.
مؤلفــان مجموعــه، بــرای درک بهتر هر مهارت و آشــنایی با 
مصداق هــای آن، در فصل پایانــی کتاب، زیر نــام »آگاهی های 
بیشــتر«، مجموعه ای از محتوای چندرسانه ای  ارائه کرده اند که در 
پورتال بستة آموزشی خانواده قابل مشاهده است. شما می توانید بعد 
از مطالعه و آشــنا شدن با هر مهارت، به مجموعة محتوای تکمیلی 
هر موضوع در قالب فیلم، ویدیو، سخنرانی، پایان نامه، کتاب، سایت 
و وبالگ در پورتال آموزشــی خانواده مراجعه  کنید و از مطالعه ای 

بدیع و نو لذت ببرید.
www.parentportal.ir

بستة آموزش خانواده



www.parentportal.ir

هر انسان با هر سطح دانش، خود را از دستیابی به راه و 
روش زندگی مطلوب بی نیاز نمی یابد.

این مجموعه منتخبی است از مهارت های مورد نیاز والدین.

زینب گلزاری

ورود

فعالیت های زیر در کنار خواندن هر کتاب توصیه می شود: 

 یک فیلم سینمایی مرتبط با موضوع کتاب را تماشا کنید؛
 سخنرانی های مرتبط با آن را گوش کنید؛

 وبالگ ها یا سایت های مرتبط با موضوع را جست وجو کنید؛
 کتاب های بیشتری دربارة موضوع مطالعه کنید؛

 در کارگاه های مربوط به هر مهارت شرکت کنید؛
 با یک خودآزمایی، میزان مهارت خود را در موضوع بسنجید؛

 توصیه های مشاوره ای مربوط به خود را از پورتال دریافت کنید.
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عالقه مندان می توانند آثار خود را به نشانی زیر تحویل دهند و یا از طریق پست ارسال کنند.
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی، پالک 270، جنب فروشگاه انتشارات مدرسه، دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

 طبقه اول، دبیرخانه جشنواره عکس رشد.  صندوق پستی 15875-3331 
برای کسب اطالعات بیشتر به وبگاه جشنواره مراجعه یا با شماره تلفن های 88839232 و 88490414-021تماس بگیرید.

یا مصور     
  مقررات جشنواره:

1. شركت همة عكاسان در اين جشنواره، آزاد است.
2. آثار ارس�الی فقط به صورت »تک عكس« پذيرفته می ش�ود و هر عكاس می تواند با ارس�ال ۷عكس در هر يک از 

موضوع ها )جمعاً 21 عكس( در جشنواره شركت كند.
 www.roshdmag.ir3. آث�ار باي�د با حجم كمت�ر از 4۰۰ كیلوبايت بر روی وب گاه جش�نواره به نش�انی

بارگذاری شوند.
4. در صورت راه يابي عكس به نمايشگاه، ارسال عكس با اندازه اصلي ضروری است.

5. در صورت عدم امكان ارسال از طريق وب گاه، عالقه مندان می توانند نسبت به ارسال آثار با 
لوح فشرده به نشانی جشنواره اقدام نمايند.

6. اصالح رنگ، كنتراست، تیرگی و روشنی، كراپ در عكس ها در حدی كه اصالت عكس 
را تغییر ندهد، قابل قبول است. 

۷. ض�روری اس�ت ه�ر عكاس نام، ن�ام خانوادگی، ش�ماره تماس ، نش�انی محل 
سكونت، پست الكترونیكی ، عنوان عكس، محل و تاريخ عكاسی هر عكس را 

به طور كامل مطابق با برگة فراخوان تكمیل و به همراه آثار ارسال كند.
8. ارسال اثر توسط عكاس و شركت در جشنواره، به منزله اعالم مالكیت 
معنوی عكس هاست. در صورت اثبات خالف اين امر در هر مرحله ای، 

عواقب حقوقی و جزايی آن به عهدة شركت كننده است.
9. به آثاري كه پس از مهلت مقرر ارسال شود، ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
1۰. ارسال آثار به معنای پذيرش همة مقررات جشنواره 
است و تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشده 

به عهده برگزاركننده است.
11. از عكس ه�اي راه يافت�ه ب�ه جش�نواره، در 
نشريات رش�د، وابس�ته به دفتر انتشارات و 

تكنولوژی آموزشی استفاده خواهد شد.
12. آثار راه يافته به نمايش�گاه به صورت 
ل�وح فش�رده ي�ا كتابچ�ه ، در اختی�ار 

بازديدكنندگان قرار خواهد گرفت.
Cd  .13  و dvd ه�اي ارس�ال ش�ده 
عودت داده نمي شود و پس از پايان 

داوري معدوم مي شود.

• جوايز برگزيدگان
گرايش آموزش وپرورش

• نفر اول: لوح تقدير، تنديس جشنواره
 و سی میلیون ريال جايزه نقدی؛

• نفر دوم: لوح تقدير، تنديس 
جشنواره و بیست و پنج 

میلیون ريال جايزه نقدی؛
• نفر سوم: لوح تقدير، 

تنديس جشنواره 
و بیست میلیون 

ريال جايزه 
نقدی.

امتیازها:
1. عكس هاي 

برگزيده 
به صورت 

نمايشگاهي در 
معرض ديد عموم قرار 

خواهد گرفت و برای 
آن ها گواهي شركت در 

نمايشگاه صادر مي شود.
2. به هر يک از آثار راه يافته به 

نمايشگاه مبلغ 5۰۰۰۰۰ ريال به عنوان
 حق الزحمه پرداخت خواهد شد.

3 تیرماه 1393    • انتخاب و داوری آثار: مرداد ماه 1393    • افتتاح نمايشگاه و اهدای جوايز:  مهرماه 1393
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وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی
دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی

• دو گرايش ديگر:
• نف�ر اول: لوح تقدير، 

و  جش�نواره  تندي�س 
بیس�ت و پن�ج میلی�ون 
ريال جايزه نقدی؛

تقدي�ر،  ل�وح  دوم:  نف�ر   •
تنديس جش�نواره و بیست 

میلیون ريال جايزه نقدی؛
• نفر سوم: لوح تقدير، تنديس 

جشنواره و پانزده میلیون ريال 
جايزه نقدی.

• بخش دانش آموزی
در بخ�ش دانش آموزی، به 5 نفر، هر كدام 

پانزده میلیون ريال، جايزه داده خواهد شد.

م�وض�وع:
گرايش آموزش وپرورش

 مدارس هوشمند، ، يادگیری مشاركتی، 
يادگیری فعال، معماری مدرسه، گرافیک محیطی 

مدرسه، كتابخانه كالسی، كتابخانه آموزشگاهی، 
كتاب و كتاب خوانی در مدرسه و خارج از مدرسه، جشن 

شكوفه ها، جشن عبادت، مدارس ماندگار، كارگروهی ، اردوهای 
جهادی، مدارس چندپايه، عشايری و روستايی، زنگ تفريح، نماز و 

نمازخانه ، جشن ها و مراسم، آغاز سال تحصیلی، حجاب در مدارس و ... .

گرايش ايران، سرزمین پرگهر
زندگی اقوام ايرانی، عشاير ايران، سبک زندگی ايرانی � اسالمی، معماری در 

ايران، آثار و ابنیه تاريخی، آداب و سنن، خانواده، مفاخر، جشن ها و عزاداری ها، 
تفرج گاه ها، پارک های ملی و محلی، زيست بوم های ايرانی، جلوه های زندگی امروز، 

جوانان و نوجوانان ايرانی، چهره های ايرانی، لباس های محلی اقوام، 
كار و زندگی و ... .

گرايش»حماسة سیاسی، حماسة اقتصادی«
شركت در انتخابات، راهپیمايی ها، نماز جمعه، فعالیت  اقتصادی  و ...

گرايش دانش آموزی با موضوع »آزاد«
اين بخش به دانش آموزان )13 تا 18 سال( با »موضوع آزاد« تعلق خواهد داشت.


