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آن  مادري  و  پدر  هيچ  كه  است  زيبايي  لحظات  از  فرزند  تولد 

را فراموش نمي كند. ولي اگر نقيصه اي در فرزند باشد، اين لحظه اگر 

شيريني اش از بين نرود، حداقل رنج افزا و دردناك است. مادران و پدران 

در اين مواقع به دنبال راهكاري مي گردند. انكار مي كنند، دنبال نقطه ي 

اميدي مي گردند و گاه مجبورند كه رنجي دير پا را تحمل كنند. 

بر مادر فرود مي آيد  مطالعات نشان مي دهند. كه نخستين ضربه 

عادي،  كودكان  مادران  با  مقايسه  در  استثنايي،  كودكان  مادران  و 

سالمت رواني كمتري دارند. هم چنين در مقايسه، مادران كودكان 

كم توان ذهني از مادران كودكان نابينا و ناشنوا داراي سالمت رواني 

پايين تري هستند.[ آقا محمديان و رجبي، 1386]

در  ذهني  توان  كم  كودكان  والدين  كه  داده اند  نشان  تحقيقات 

دارند.  قرار  هيجاني  و  خانوادگي  مشكالت  انواع  با  مواجهه  معرض 

تمايالت پرخاشگرانه ي اين كودكان و عملكرد ضعيف تحصيلي آن ها، 

ناراحتي والدين شان  موجب خشم و  از عوامل مهمي است كه دائماً 

مي شود.[شكوهي يكتا و زماني 1387] 

خانواده هاي بسياري هستند كه به خاطر داشتن كودكي كم توان يا دچار 

نقيصه هاي جسماني بينايي و شنوايي، در روابط بين اعضاي آن ها، اختالل 

ايجاد شده است و كودكان ديگر نيز نتوانسته اند از زندگي متعادل بهره مند 

شوند. گاه نيز روابط پدر و مادر دچار آسيب هاي جدي شده است.

خوش بختانه در سال هاي اخير، فناوري كه هميشه مخلوق انسان 

و در عين حال ياور او بوده توانسته است به ياري اين كودكان بيايد 

يادگيري،  عمل كرد  و  هيجاني  تطابق هاي  زمينه ي  در  به خصوص  و 

يعني همان عواملي كه والدين از آن ها رنج مي برند، به اين كودكان 

اين  پرخاشگري  ميزان  از  كه  رايانه اي  بازي هاي  از  كند؛  كمك 

كودكان مي كاهد، تا نرم افزار هاي آموزشي كه به دليل تمرين، تكرار 

اين  با  انفرادي  صورت  به  كه  خوبي  تعامل  و 

كودكان برقرار مي شود، بر عملكرد يادگيري آن ها 

مي افزايد. مطالعه ي محققان ايراني درباره ي برخي 

داراي  كودكان  مخصوص  آموزشي  نرم افزارهاي  از 

اختالل يادگيري در رياضي كه كودكان كم توان نيز به 

آن مبتاليند، نشان مي دهد كه اين نرم افزارها به داليل زير 

به بهبود عملكرد يادگيري كمك مي كنند.

1. به كارگيري انواع حواس پنج گانه به كمك انيميشن، صدا 
تصوير، رنگ و حركت؛ 

2. فعال بودن دانش آموز در يادگيري؛
3. قابليت تكرار برنامه؛ 
4. انفرادي بودن برنامه؛

5. قابليت كنترل سرعت يادگيري بر اساس توانايي هاي كودك 

[ياوري، يارياري و رستگارپور، 1385]

برخي  به  كرده اند  سعي  ما  همكاران  نشريه،  حاضر  درشماره ي 

باشد  كنند،  اشاره  زمينه  اين  در  جهاني  نيز  و  ايراني  تجربه هاي  از 

از مزاياي  را  بتوان خانواده  اين كودكان  توانمندي هاي  ارتقاي  با  كه 

فناوري هاي اطالعات و ارتباطات به قصد سالمت بيشتر و شكوفايي 
قابليت ها بهر ه مند ساخت.

 منابع

آموزش  بخشي  «اثر  سوران  رجبي،  حميدرضا؛  محمديان،شعرباف،  آقا  محمد؛  نريماني، 

مديريت خشم بر ارتباط مادران با فرزندان كم توان ذهني و ديرآموز».فصل نامه ي اصول 

بهداشت رواني. سال نهم. بهار و تابستان 1386. شماره ي 33 و 34 

2. شكوهي، يكتا ؛محسن، زماني «اثر بخشي آموزش مديريت خشم بر ارتباط مادران 

با فرزندان كم توان ذهني و ديرآموز». فصل نامه خانواده پژوهي، سال چهارم شماره 
15 پاييز 1387.

3.   ياوري، ماهنيا؛ يار ياري، فريدون؛ رستگارپور،حسن «مقايسه ي سالمت رواني 

مادران كودكان استثنايي با سالمت رواني مادران كودكان عادي».  فصل نامه ي 

پژوهش در كودكان استثنايي، سال ششم. شماره  3. سال 1385.

ياري فناوريبه كودكان كم توان
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«روش هاي بازيابي» و «معيارهاي ارزيابي» منابع اطالعاتي در محيط وب (بخش دوم و پاياني)

سوزندر انبار كاه
 دكتر يزدان منصوريان
عضو هيئت علمي گروه كتاب داري و اطالع رساني دانشگاه تربيت معلم تهران

 اشاره
در شماره پيش با استفاده از استعاره ي جست و جوي 
سوزن در انبار كاه با انواع جست و جو و بازيابي اطالعات 
از محيط وب كه به 12 نوع تقسيم مي شد، آشنا شديم و 
شرح 6 مورد از آن ها را خوانديم. ادامه ي جست و جو و 

بازيابي اطالعات را در اين شماره مي خوانيد:

بازيابي  جو،  و  جست  اطالعاتي،  منابع  واژه:  كليد 
اطالعات، محيط وب، ذخيره اطالعات، اقدام پژوهي.

7. يافتن تمام سوزن هاي موجود درانباركاه1
هفتمين نوع جست وجو در واقع شكل كامل تري از نوع 
ششم است. در اين صورت قصد داريد كه مرور پيشينه از 
بيشترين جامعيت برخوردار باشد. در اين وضعيت، تمام 
اطالعات موجود در يك زمينه ي مشخص را نياز داريد. 
مثال چنين جست وجويي، بررسي پيشينه ي تحقيق در 
رساله هاي دكترا و طرح هاي مرور سيستماتيك2 است كه 
كاربر تالش مي كند، ميزان جامعيت جست وجوي خود را 

به حداكثر ممكن افزايش دهد.

8. تاييد نبود سوزن در انباركاه3
از  هدف  كه  مي افتد  اتفاق  زماني  نوع  هشتمين 
در  مشخص،  اطالعاتي  بازيابي  به جاي  جست وجو 
وقتي  مثًال  است.  آن  نبودن  از  اطمينان  كسب  واقع 

پژوهشگري در صدد پيشنهاد طرحي پژوهشي است، همواره 
يكي از دغدغه هاي او اصالت موضوع پژوهش است. بنابراين، 
پژوهشگر تالش مي كند با بررسي منابع مطمئن شود كه قبًال 

پژوهش مشابهي انجام نشده است.

تيز مثل سوزن  انواع اشيا ي  9. جست وجوي همه ي 
در انبار كاه4

قالبي  و  اطالعات  نوع  جست وجو،  شكل  نهمين  در 
كه در آن ارائه مي شود، اهميتي ندارد. مثًال اطالعاتي 
كه مي خواهيد ممكن است به صورت پايان نامه، كتاب 
تنوع  اين  نيز  باشد. گاهي  پژوهشي  يا گزارش  مقاله، 
مربوط به موضوع مورد بررسي است. مثًال اطالعاتي 
در مورد روش هاي آموزش نوين مورد نياز است، بدون 
آن كه تاكيد خاصي بر يك روش مشخص باشد. در 
اين صورت، فهرستي از روش ها و ويژگي هاي آن ها 

مي تواند پاسخ گوي نياز اطالعاتي مطرح شده باشد.

10. اطالع از افتادن سوزني جديد در انبار كاه5
دهمين نوع نشانگر تالش كاربران براي هم گامي 
با تحوالت موضوعي در زمينه ي خاصي است. مثًال 
چنان چه  مايل اند  موضوعي  حوزه ي  يك  محققان 
به  مي شود،  منتشر  حوزه  آن  در  تازه اي  اطالعات 
سرعت از آن مطلع شوند. «نظام هاي آگاهي رساني 
جاري»6و «اشاعه ي اطالعات گزيده»7 نمونه هايي از 
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اين امكانات به شمار مي آيند. در اين نظام ها كاربران 
كليد واژه هاي خود را در اختيار سيستم هاي خبررساني 
اطالعات  ورود  محض  به  و  مي دهند  قرار  خودكار8 
تازه ي منطبق با اين كليد واژه ها، پيامي به نشاني پست 

الكترونيكي فرد متقاضي ارسال مي شود.

11. جست وجوي براي يافتن انبارهاي كاه9
به  مربوط  آن كه  از  بيش  ديگر جست وجو،  شكل 
به  مربوط  باشد،  مشخصي  موضوع هاي  يا  موضوع 
مشخصي  پرسش هاي  پاسخ گوي  كه  است  منابعي 
به جاي  اين جا كاربر  واقع در  هستند. در 
آن كه در جست وجوي اطالعات باشد، در 
جست وجوي منابع اطالعاتي است؛ مثًال 
سايت ها  از  فهرستي  بخواهيم  هرگاه 
زمينه ي  در  اطالعاتي  پايگاه هاي  يا 
بهترين  كنيم،  تهيه  درسي  برنامه ريزي 
فهرست هايي  چنين  تهيه ي  براي  راه 
استفاده از موتورهاي كاوش و هم چنين 
سايت  در  موجود  پيوندهاي  از  بازديد 
علمي  انجمن هاي  آموزشي،  گروه هاي 
زمنيه ي  در  تخصصي  كتاب خانه هاي  و 

موضوعي مورد نظر است.

12. جست وجوي بي هدف براي سوزن، انبار كاه يا هر 
چيز ديگر10

كه  است  آزاد»  «جست وجوي  جست وجو،  نوع  آخرين 
بدون  واقع  در  ندارد.  تمركز  مشخصي  موضوع  بر  كاربر 
و  مي پردازد  وب  محيط  در  «تورق»11  به  مشخصي  هدف 
چنان چه با موضوع جالبي مواجه شود، آن را دنبال مي كند. 
و  «سوزن  قالب  همان  در  جست وجو  نوع  اين  از  كل  ماتيو 
انبار كاه»، به «سوزن، انبار كاه، هر چيز ديگر» ياد مي كند. 
اما  برسد،  نظر  به  بي فايده  جست وجويي  چنين  است  ممكن 
دارد،  وجود  وب  منابع  ميان  كه  فراواني  پيوندهاي  دليل  به 
به  است  ممكن  و  باشد  مفيد  مي تواند  تورق هايي  چنين  گاه 
به خاطر داشت كه  بايد  البته همواره  نتايج خوبي منجر شود. 
نبايد استمرار در اين نوع تورق، به اتالف وقت بينجامد. از اين 

رو، بايد همواره براي خود محدوديتي در زماني كه به اين كار 
اختصاص مي دهيم، قائل باشيم.

 معيارهاي ارزيابي منابع 
اعتبار  اطالعاتي،  منابع  ارزيابي  معيار  نخستين  معموًال 
پديدآورنده ي آن است. از اين رو، هر گاه با سايت يا منبعي در 
اينترنت مواجه مي شويم، ابتدا بايد ببينيم پديدآورنده ي حقيقي يا 
حقوقي آن كيست! آيا يك سايت دانشگاهي است يا در نشاني 
اينترنتي آن هيچ عالمتي مبتني بر شناسايي وضعيت پديدآورنده 
ديد  بايد  پديدآورنده،  وضعيت  بررسي  از  پس  نمي شود؟  ديده 
محتواي منابع به دست آمده در چه سطحي است و تا چه اندازه 
جامع و كامل و از آن مهم تر، درست و دقيق به نظر مي رسد. 
مثًال اگر آماري در سايت ارائه شده، آيا اين آمار با استناد به منابع 

معتبر ملي يا بين المللي همراه است؟
در ادامه ي ارزيابي بايد ديد در تدوين اطالعات مورد نظر به 
طور كلي به چه منابعي استناد شده و اين منابع از چه درجه اي از 
اعتبار برخوردارند. معيار ديگر، پيوندهاي داده شده به آن سايت 
معتبر  سايت هاي  در  آيا  است.  آن  از  شده  خارج  پيوندهاي  و 
پيوندهايي به اين سايت داده شده است؟ و هم چنين آن سايت 
خود به چه منابعي پيوند دارد؟ امروزه در حوزه ي وب سنجي نوع 
پيوندهاي ميان سايت ها اهميت فراواني دارد و مطالعات وسيعي 

در اين زمينه انجام شده است.
معيار ديگر، آخرين تاريخ روزآمد سازي منبع مورد نظر است. آيا 
سايت مورد ارزيابي به طور مرتب روزآمد مي شود يا مدت هاست 
كه توليد كننده آن را رها كرده است؟ اهميت روزآمد سازي در 
برخي از حوزه ها مثل علوم پزشكي و رايانه اي بسيار زياد است؛ 
چرا كه اطالعات اين حوزه ها به سرعت كهنه مي شوند. سرانجام 
اين كه بايد ديد پديدآورنده سايت تا چه اندازه در ارائه ي مطالب 

بي طرف بوده و مطالب خود را بدون سوگيري ارائه كرده است.

 نتيجه 
در  موجود  اطالعاتي  منابع  دقيق  ارزيابي  و  سريع  بازيابي 
شبكه ي وب، از مهم ترين مهارت هايي است كه كاربران اينترنت 
بايد از آن برخوردار باشند. كسب اين مهارت ها تنها با شناخت 
بهتر اين محيط و آگاهي از فرايند هاي توليد و ارائه ي اطالعات 
جهت  در  كوچكي  گام  حاضر  بخشي  دو  مقاله ي  است.  ميسر 

به دليل گستردگي و 
نبود نظارت برفرايند 

توليد و انتشار 
اطالعات، بسياري از 

منابع موجود در محيط 
وب از اعتبار الزم 

برخوردار نيستند. از 
اين رو، همواره بايد به 

ارزيابي اطالعات به 
دست آمده بپردازيم 

ومناسب ترين گزينه ها 
را انتخاب كنيم

4



معرفي گزيده اي ازمباني اين مهارت ها بود.
درمجموع، قبل از انجام هر نوع جست وجوي اينترنتي بايد 
ديد كه جست وجوي ما در كدام يك از طبقه هاي ياد شده ي 
دوازده گانه قرار مي گيرد و چگونه مي توان با صرف كمترين 
وقت، به بيشترين نتايج مرتبط دست يافت. هم چنين بايد به 
خاطر داشت كه به دليل گستردگي و نبود نظارت برفرايند 
توليد و انتشار اطالعات، بسياري از منابع موجود در محيط 
وب از اعتبار الزم برخوردار نيستند. از اين رو، همواره بايد با 
استفاده از معيارهايي كه در اين مقاله مطرح شد، به ارزيابي 
را  گزينه ها  ومناسب ترين  بپردازيم  آمده  دست  به  اطالعات 

انتخاب كنيم.

 پي نوشت
1. All the needles in a haytsack
2. Systematic Review 
3. Affirmation of no needles in the haytsack
4. Things like needles in any haystack
5. Let me know whenevr a new needle shows up
6. Current Awareness Services
7. Selective Dissemination of information(SDI)
8. Alert Sysems
9. Where are the haystacks
10. Needles, haystacks - whatever
11. Browsing
12. Scope, Content, Graphic, Multi - media Design,
Purpose, Reviews, Workability. and Cost
13.Accuracy, Authority, objectivity, Currency, and Coverage

 منابع
1. Kapoun, Jim. (1998) Teaching undergrads Web 
Evaluation: A Guide for library instruction C&RL 
News (July / August 1998): 522 - 523, available at:
http://www.library.cornell.edu/olinuris/ref/webcrit.
html (Accessed 22 Deceber 2009).
2. Kirk, E.(1996). Evaluating lnformation 
found on the lnternet, Johns Hopkins University 
Website, available at: http:// www.library. jhu.edu/ 
researchhelp/ general/ evaluating/.(Accessed 22 
December 2009).
3. Smith, Alastair G.(1997) Testing the Surf: Criteria 
for Evaluating Internet Information Resources. The 
Public- Access Computer Systems Review 8, No. 3, 
available at http:// info. lib. uh. edu/pr/v8/n3/smit8n3.
html(Accessed 22 December 2009).
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تلفن همراه براى

  آشنايى با نرم افزار Talks و كتاب خودآموز

نابينايان به واسطه ى نداشتن حس بينايى با مشكالت متعددى 
در زندگى شخصى، تحصيلى، اجتماعى، و اشتغال روبه رو هستند. 
مى تواند  (فاوا)  ارتباطات»  و  اطالعات  «فناورى  خوش بختانه 
مثل  ديگرى  حس  با  را  بينايى  به  نياز  از  توجهى  قابل  شنوايى پاسخ بگويد.بخش 

امروزه تلفن هاى همراه، عالوه  بر امكان برقرارى تماس، خدمات 
از جمله ضبط صدا،  قرار مى دهند؛  كاربران  اختيار  در  را  متفاوتي 
عكاسى و فيلم بردارى، انجام محاسبات با ماشين حساب، نگارش 
در دفترچه ى يادداشت و دفتر تلفن، خدمات اينترنتى و ... . پيش بينى 
مى شود تلفن همراه جاى گزين رايانه شود و تمامي  خدمات فناورى 
اين كه  ارائه دهد. ضمن  به كاربران خود  را  ارتباطات  اطالعات و 
قابل دست رسى است. هم اكنون هم خدمات متعدد شهرى از طريق گوشى تلفن همراه  

روى  كه  را  اطالعاتى  نمى توانند  بينايى  معلولين  كه  آن جا  از 
صفحه ى نمايشگر گوشى تلفن همراه ظاهر مى شود، بخوانند و يا 
ممكن است ندانند هر كدام از كليدهاى صفحه ي كليد دقيقًا چه 
كارهايى را انجام مى دهد، نمى توانند از بسيارى از تسهيالت تلفن 
همراه، بهره مند شوند، براى رفع اين مشكل الزم است اين اطالعات 

به گونه ى ديگرى به آگاهى كاربر نابينا يا كم بينا برسد.
نرم افزار «Nuance Talks & Zooms»كه در ميان نابينايان 
به «Talks» معروف است و روى برخى از گوشى هاى تلفن همراه 
نصب مى شود، پلى است كه اين فاصله را تا حد بسيار زيادى پر مى كند. 

و عرضه  شده  توسط شركت «Nuance»توليد  كه  برنامه  اين 
است، شايد پرطرف دارترين برنامه ى گوياساز گوشى تلفن همراه در 
ميان كاربران معلول نابينايى  باشد؛ برنامه اى كه امكانات بسيارى 
را براى استفاده از گوشى توسط كاربر نابينا يا كم بينا در اختيار او 

قرار مى دهد. برخي از امكانات اين نرم افزار عبارت اند از:
عنوان  پيام ها،  قبيل  (از  نمايش  صفحه ي  روى  اطالعات   
طريق  از  گويا  صورت  به  را   (... و  آن ها  محتواى  و  پنجره ها 

بلندگوى گوشى و يا خروجى هاى ديگر بيان مى كند؛
 صفحه ي نمايش را براى افراد كم بينا درشت مى كند؛

مى شوند، بيان مى كند؛ كار كليدهاى صفحه ي كليد را به محض اين كه فشار داده 
 كلمات را براى كاربر هجى مى كند؛گوشى متصل شده باشد، نشان مى دهد؛ اطالعات را به صورت بريل روى دستگاه نمايشگر كه به 

و حجم صداى آن را تغيير دهد؛ كاربر مى تواند سرعت سخن گفتن برنامه، ميزان پرگويى آن 
 اين برنامه به محض ظاهر شدن پنجره ى جديد، شروع به 
خواندن محتواى آن پنجره مى كند، ولى كاربر كم بينا مى تواند صداى 

آن را قطع كند و تنها از امكان درشت نمايى آن بهره ببرد؛
شارژ  ميزان  (مانند  گوشى  وضعيت  دهنده ى  نشان  عالئم   

باترى و آنتن) و ساعت و تاريخ را براى كاربر بيان مى كند.
كاربر نابينا و كم بينا با بهره گيرى از اين برنامه مى تواند:

يي
ضا

هللا ر
صرا

س ن
هند

ى، م
كنان

مش
ى 

ديق
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هان

صف
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ج ن
 مو
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اف ن با   آشنايى
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 با كتابچه ى نشاني كار كند؛ از شناسه ى تماس گيرنده آگاه شود؛
 از تماس هاى اخير آگاه شود؛ در محيط اينترنت گشت بزند و از آن پرونده دريافت كند؛

 از خدمات پيام كوتاه، پيام چند رسانه اى و پست الكترونيك 
استفاده كند؛

حساب،  ماشين  يادداشت،  دفترچه ى  مانند  ابزارهايى  از  ضبط و پخش صدا و ... بهره ببرد؛ 
از  استفاده  با  را  آن ها  و  كند  سازمان دهى  را  پرونده ها   

«Bluetooth» يا امكانات ديگر ارسال يا دريافت كند ؛ 
و...

برنامه ى Talks روى بيشتر گوشى هايى كه داراى «سيستم 
عامل سيمبين» سرى 60 يا 80 هستند، نصب مى شود و عمل 
محيط  در  نوكيا  گوشى هاى  از  بسيارى  كه   60 مى كند. سرى 
برنامه ى  دارد.  رواج  ايرانى  كاربران  ميان  در  مى كنند،  كار  آن 
ولى  مى كند،  كار  خوبى  به  انگليسى  زبان  محيط  در   Talks.كارايى آن در محيط فارسى محدود است

 انجمن موج نور اصفهان
«انجمن علمى- فرهنگى موج نور اصفهان» انجمنى نابينايى 
است كه آموزش رايانه به نابينايان و تأليف كتاب هاى آموزشى، 
با  انجمن،  اين  مى دهد.  تشكيل  را  آن  فعاليت هاى  از  بخشى 
توجه به مزاياى مهمى كه فهرست شد،  كتاب «خودآموز تلفن 
تأليف  نابينايان  و  بينايان  كم  زندگى  تسهيل  براى  را  كرده است. همراه» 

تلفن همراه و كليد  talks آشنا مى شويم.در اين كتاب، ابتدا در فصل هاي اول و دوم با صفحه ي كليد 
 پس از آن در فصل سوم، پنجره ي منو و پس از آن در فصل 
چهارم سابقه ي تماس ها را مطالعه مي كنيم؛ در فصل هاى پنجم و 
ششم با دفترچه ى نشاني و در فصل هاى هفتم و هشتم با پيامك 
آشنا مي شويم. در ادامه در فصل هاى نهم و دهم، تنظيمات گوناگون 
تلفن همراه را بررسي مي كنيم و در فصل يازدهم، مديريت پرونده ها 

تلفن  در  پوشه ها  به ضبط صدا و فيلم بردارى و عكاسى با همراه را مى آموزيم. فصل بعد و 
تلفن همراه اختصاص يافته است. آن گاه در فصل 

سيزدهم، با فناورى  Bluetooth آشنا مى شويم و در 
فصل آخر از ديگر خدمات تلفن هاى همراه آگاهي مى يابيم در 

ضميمه هاى اين كتاب شرح چگونگي نصب Talks آمده است. 
همراه  تلفن  سخت افزارهاى  و   Talks پنجره ى   ،PC Suite

قرار  بررسى  مورد  تلفن هاى همراه  تفاوت هاى  و  معرفي شده اند 
گرفته اند.

لغات به  اكثر  اين كتاب داراى واژه نامه اي است كه در آن، 
آن ها  فارسى  معنى  و  هجى  تلفظ،  همراه  كتاب،  در  رفته  آمده است.كار 

به نابينايان و كم بينايان در استفاده از كتاب توصيه مى شود، 
از همان ابتدا شخصًا به طور عملى كار كنند و منتظر شنيدن تمام 
كتاب نشوند. بخش هايى را كه مورد نيازشان نيستند، رها كنند. 
در هر قسمت پس از تمرين و تسلط نسبى، به قسمت بعد بروند. 
سعى كنند با صدايى كه از گويا ساز Talks، به همراه درس ها 
مى شنوند، مأنوس شوند. به انواع عبارت ها و بخش هاى آن با 

زيرا گوشى ها بسيار متنوع هستند و هرروز  دقت گوش دهند، 
خدمات جديدترى اضافه مى شوند. با تسلط به گفتار Talks و 
راهكارهايى كه ارائه شده است، عمًال مى توانند از اكثر گوشى ها 
و قريب به اتفاق خدمات آن ها، حتى مواردى كه هيچ صحبتى 

از آن ها در اين كتاب نشده است نيز استفاده كنند. 
مهندس  آن،  نابيناى  مؤلف  توسط  كتاب  اين  مباحث  تمام 

نصراهللا رضايى يكي از نويسندگان اين مقاله تأليف و ارائه شده 
است. عبارات ديگرى كه همراه صحبت ها مى شنويد، خروجى 
تلفن  گوشى  است.   3/05 نگارش   ،Talks ساز  افزارگويا  نرم 
همراه به كار رفته در اين كتاب، نوكيا مدل 6630 است. با وجود 
تالشى كه براى ارائه ي راهكارها شده است، و با وجود شباهت هاى 
فراوان بين انواع گوشى ها، تفاوت هاى زيادى نيز وجود دارند كه 

هنگام كار با تلفن همراه بايد به آن ها توجه كرد. 

پيي در فصل يازدهم، مديريت پرونده ها ى نهم و دهم، تنظيمات گوناگون صل هاى هفتم و هشتم با

و فراوان بين انواع
ر هنگام كار با تلفن همراه بايد به آن ها توج

w w w . m n s i . i r
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 شيبا ملك

كليد واژه ها: مغز، نوروفيديك،  درمان.

 امواج مغز انسان
مغز انسان از ميليون ها سلول عصبي تشكيل شده است. كه از طريق چند  رشته با سلول هاي عصبي ديگر در تعامل 
هستند. اين تعامل ها (سيناپس ها) كليد يادگيري، حافظه، شناخت، و تقريبًا همه ي فعاليت هاي ذهني محسوب مي شوند. 
ارتباط بين مغز و ساير نقاط بدن از مسير سلول هاي عصبي و توسط پيام هاي عصبي برقرار مي شود. فعاليت الكتريكي 
سلول ها به ايجاد پيام هاي الكتريكي يا امواج مغزي مي انجامد. مغز هر انسان در هر لحظه، تركيبي از انواع فركانس هاي 

امواج الكتريكي را توليد مي كند. اين امواج چهار نوع مشخص دارند: 

امواج بتا سريع ترين امواج هستند. با فركانسي باالتر از 15 هرتز و امواج دلتا با كمترين فركانس بين 0/5 تا 3/5 هرتز 
توليد مي شوند. فركانس ها در محدوده ي 12 تا 14 هرتز SMR نام دارند كه فركانس مطلوب براي فعاليت هاي حركتي 
است. در حالت آرامش، بيشتر امواج الفا توليد مي شود و در حالت خواب امواج دلتا در افراد مضطرب، امواج بتا با فركانس 

باال توليد مي شود.
در روش هاي سنتي درمان، روان پزشكان سعي مي كنند با داروهاي شيميايي بر فعاليت هاي الكتريكي مغز و اين امواج، 
اثر بگذراند. اما بسياري از داروها تأثيرات جانبي ناخواسته اي دارند و بعضًا از آن ها به طور نابجا و يا بيش از حد لزوم 

استفاده مي شود.
 در آمريكا براي بسياري از دانش آموزان، به دليل نداشتن توجه يا عدم تمركز، «ريتالين»1 تجويز مي شود و در آلمان 
به والدين دانش آموزان بيش فعال گفته مي شود اگر فرزندانشان ريتالين مصر ف نكنند، نبايد در مدرسه حضور يابند. 
باعث  و  است  روان درماني  كامل كننده ي  موارد  برخي  در  و  شيميايي  داروهاي  براي  مناسبي  جاي گزين  نوروفيدبك2 

سلول هاي خاكستري را

درمان با نورو فيدبك

آموزش دهيم

DELTA

.5 3.5 7.5 11.5 13.5 40

THETA ALPHA BETASM
R

نمودار فركانس 
انواع امواج مغزي
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كم كردن ميزان مصرف دارو خواهد شد. 
 نقشه برداري از مغز3  

مي توان به كمك رايانه  و با تصويربرداري الكترونيكي از 
پيام هاي الكتريكي مغز و تجزيه تحليل داده ها، امواج مغز 
انسان را شبيه سازي كرد.«QEEG»، بررسي كمي الگوي 

امواج مغزي انسان است. 
با  گاه  و  تحليل  تجزيه،  الگو  اين  از  حاصل  اطالعات 
الگوي نرمال مقايسه مي شود. در  نهايت،  نتيجه به صورت 
نقشه ي رنگي روي صفحه ي نمايش رايانه ظاهر مي شود. 
از  دقيقي  بسيار  ارزيابي   (QEEG) مغزي  نقشه ي  اين 
وضعيت امواج مغزي ارائه مي كند به كمك آن بسياري از 

مشكالت تشخيص داده مي شوند.

 نوروفيدبك چگونه عمل مي كند؟
پس از بررسي امواج مغز در وضعيت هاي متفاوت، كم كاري يا پركاري هر نقطه از مغز با توجه به جنسيت و سن فرد 
مراجعه كننده، از روي رنگ هاي نقشه مغزي مشخص مي شود. پس از آن كه عملكرد مغز توسط پزشك متخصص 
بررسي و تجزيه و تحليل شد، فعاليت هايي براي بهبود عملكرد مغز با رايانه، در نظر گرفته مي شوند. در ضمن درمان با 
نوروفيدبك، حسگر هاي الكتريكي بر نقاط متفاوت سر بيمار قرار مي گيرند كه امواج مغزي را به رايانه هدايت مي كنند. 
گوشي هايي هم در گوش اوهستند كه به او بازخورد مثبت يا منفي مي دهند. (ممكن است از عينك هاي خاص يا تابش  

نورهايي با رنگ مشخص هم براي ارائه ي بازخورد استفاده شود).
در مقابل فرد، يك فيلم يا بازي رايانه اي در حال نمايش است بيمار كار خاصي نمي كند. اين مغز اوست كه فعاليت 
از امواج مغزي طراحي شده است مناطقي از مغز را كه بيش از حد كند عمل  مي كند. هر فعاليت براي تنظيم نوعي 
مي كنند، مي توان به فعاليت بيشتر وا داشت. يا مناطقي را كه فعاليت بيشتري دارند، مي توان به سمت فعاليت نرمال 

پردازشگر
QEEG 

الكترودها
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هدايت كرد.
در واقع با اين روش به مغز آموزش داده مي شود كه امواجي با شدت خاص، در مسيرهاي مشخص توليد كند. فرد با 
مغز خود (و نه با موشواره يا دست) بازي را هدايت مي كند، يا فعاليت خاصي را انجام مي دهد. در ضمن بازي در محدوده ي 
خاصي از مغز، پاداش مي گيرد و اين پاداش فرد را تشويق مي كند. كه امواج مغز خود را هم چنان در اين محدوده كنترل 

كند. به اين ترتيب با سيستم خودتنظيمي، مغز آموزش مي گيرد. 

در واقع نوروفيدبك نوعي يادگيري است و هر چه تكرار و تمرين بيشتر باشد، يادگيري نيز بهتر و خواهد بيشتر بود.
اين فرايند بيشتر كه آموزشي است تا درماني به مغز فرصتي دوباره مي دهد تا خودتنظيمي را فرا گيرد.

تحقيقات نشان مي دهد كه به كمك نوروفيدبك مي توان بر حدود 200 نوع وضعيت مغزي و رواني تأثير گذاشت؛ 
موقعيت هايي چون: كم توجهي، بيش فعالي، سردرد، ميگرن، ناراحتي هايي ناشي از پاركينسون، عدم تمركز، اعتياد و ده ها 

مورد ديگر كه در منابع پزشكي و مراكز تحقيقات نوروفيدبك به آن اشاره شده است.
پزشكان معتقدند، پس از 10 تا 20 جلسه ي درمان، نتايج نوروفيدبك ظاهر مي شود؛ البته ممكن است در موارد حاد، 

به 50 جلسه درمان هم نياز باشد.

 پي نوشت
1.Ritalin
2.neurofeed back
3.neuromapping

 منابع 
 UKMC1. سايت دانشكده ي پزشكي دانشگاه كانزاس

 2. www.atie hclinic.com
3.www.smrt braintech.com

4. ميري، سيد محمود، نوروفيدبك، نشريه ي مهندسي پزشكي،  1389.
5. Abendroth, EEG.Neuro feedback therapy for DDO/ADHD Children, 2002
6.http:// mentis.ie
7. www.marinbiofeedback.org

امواج مغز در 
محدوده ي 

مطلوب نيست

با دريافت پاداش 
مغز بيشتر 

در محدوده ي 
مطلوب عمل 

مي كند

پاداش

(1)(2)
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بازديد از مركز آتيه

 مي خواهم اعتماد كنم 
نوار قلب را كه تحويلش مي دهند، ديگر الزم نيست دكتر 
بگويد قلب شما منظم كار نمي كند. نوار قلب آن قدر نوسان هاي 
شديدي را نشان مي دهد كه خودش هم مي تواند بفهمد قلبش 
مشكل دارد. به عالوه از اين كه قلبش خوب كار نمي كند، نه 

خجالت مي كشد و نه احساس گناه مي كند.
وقتي هم دكتر نتيجه ي سونوگرافي، اسكن و انواع و اقسام 
پرتونگاري هاي پزشكي را جلوي رويش مي گذارد و در مورد 
نقاط غير معمولي توضيح مي دهد، به راحتي قانع مي شود اصًال 
با دكتر چانه نمي زند كه شما داريد اشتباه مي كنيد. بعداً هم 
پشت سر او حرف نمي زند كه: «اين دكترها اصًال تشخيص 

نمي دهند بيخود و بي جهت روي آدم عيب مي گذارند.»
عكس  با  راحت  خيلي  تكليفشان  جسمي  بيماري هاي 
روحي  نارسايي هاي  اما  مي شود.  معلوم  آزمايش  و  اسكن  و 
و  روان پزشك ها  تشخيص  به  چه قدرمردم  چه طور؟  رواني  و 
روان شناس ها اعتماد مي كنند؟ وقتي روان پزشك يا روان شناس 
با معاينه اي معمولي و پرسيدن چند سؤال، تشخيص افسردگي، 
اضطراب يا بيش فعالي مي دهد، چند درصد از مردم حرف او را 
مي پذيرند؟ حرف هايي كه مردم در مورد اين پزشك ها مي زنند 
نشان مي دهد اين درصد خيلي ناچيز است. آيا وسيله اي وجود 

دارد كه مثل نوار قلب، بتواند از روان آدم ها نوار بگيرد، عكس 
بيندازد يا اسكن كند و بعد نتيجه اش را جلوي آن ها بگذارد تا 
تصوير روان خود را ببينند و مشكلشان را باور كنند و بپذيرند 

بايد درمان شوند و از اين درمان خجالت نكشند؟
دنبال  به  را  رستمي  دكتر  كه  بودند  سؤال هايي  اين ها 
دنيا  او دريافت: «آري، در  بيابد.  را  پاسخ آن ها  تا  بردند  خود 
ابزارهايي وجود دارند كه از مغز انسان نقشه برداري مي كنند و 
اختالل هاي رفتاري را از روي نقشه ي مغزي افراد و مقايسه ي 
با نقشه ي مغز گروه عادي (نرمال) تشخيص مي دهند.»  آن 
تحقيقات او برايش روشن كرد كه امروزه IT در اين بيماري ها 
نقش ويژه اي ايفا مي كند؛ از استفاده از اينترنت براي اين كه 
و  نكشند  خجالت  او  از  و  نشوند  مواجه  روان شناس  با  مردم 
بدون برخورد رو در رو، با او ارتباط برقرار كنند، تا استفاده از 

رايانه  براي ارزيابي و تحليل دقيق تر مغز.

 آتيه
اقدام  مرحله  چندين  از  پس   ،1384 سال  از  آتيه»  «گروه 
جديد  فناوري هاي  از  باليني  استفاده ي  به  شروع  پژوهشي، 
پذيراي  خوش   روي  با  گروه،  مسئول  رستمي  دكتر  مي كند. 
فناوري  ما ويژه نامه ي  داديم مجله ي  ما شد و وقتي توضيح 
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اطالعات مجالت رشد است و در اين شماره به دنبال استفاده 
از رايانه در درمان نارسايي ها، به ويژه در حوزه يادگيري هستيم، 
با حوصله تمام، اقداماتي را كه در مركز آتيه صورت مي پذيرد، 
دعوت  مركز  بخش هاي  از  بازديد  به  را  ما  هم  بعد  داد.  شرح 

كرد.

الف) تشخيص
اولين استفاده اي كه از رايانه در مركز آتيه مي شود، تشخيص 

نارسايي هايي مغز است كه به دو وسيله صورت مي گيرد:
1. با استفاده از فناوري QEEG (نوار مغزي كمي شده)1

2. استفاده از آزمون هاي رايانه اي
1. استفاده از QEEG در تشخيص اختالل ها

QEEG در واقع نوعي نوار مغزي نوين است كه با بررسي 
امواج نقاط مختلف مغز، يك نقشه رنگي از مغز ارائه مي دهد كه 
كم كاري يا پركاري نقاط مختلف را نشان مي دهد. كم كاري 
نشانه ييك  مي تواند  مغز  نقطهاز  هر  از  موجي  هر  كاري  پر  يا 

اختالل باشد.
2. آزمون با رايانه

اين آزمون ها، سرعت واكنش فرد و سرعت واكنش بينايي 
روش،  اين  با  مي كنند.  تحليل  و  مي سنجند  را  او  شنوايي  و 
مثًال  بدن،  اعضاي  بين  ناهماهنگي  و  مغزي  نارسايي هاي 

ناهماهنگي بين گوش چپ و راست را مي توان تشخيص داد.
3. دقيق مثل فال حافظ!

خوبي استفاده از IT در تشخيص نارسايي ها اين است كه 
حاصل ارزيابي عيني است. يعني برگه اي كه به دست خانواده 
داده مي ِشود، نقشه ي مغزي است يا نمودار سرعت واكنش فرد 
اين باعث مي شود،  نوار قلب و  ... يعني درست مثل همان  يا 

خانواده راحت تر وجود مشكل را بپذيرد.

ب) درمان
استفاده بعدي رايانه در آتيه، «نوروفيدبك» است. نوروفيدبك 
آينه اي است تمام قد رو به روي مغز شما؛ آينه اي كه هر لحظه 
مغز را به شما نشان مي دهد تا بتوانيد اشكاالت آن را ببينيد و 

اصالح كنيد.
در اتاق هاي نوروفيدبك، كودكاني را ديديم كه رو به روي 
رايانه نشسته بودند و الكترودي به سرشان متصل بود و تنها با 
مغزشان، اتفاق هايي را كه روي صفحه ي نمايش رايانه  مي افتاد، 

كنترل مي كردند.
روي صفحه ي نمايش يكي از رايانه ها، تصوير سه قايق بود 
اين  ولي  نمي دانست،  كودك  البته  بودند.  حركت  حال  در  كه 
اين  از  امواج مغزي حركت مي كردند. يكي  فعاليت  با  قايق ها 
قايق ها به موجي مربوط مي شد كه بايد تقويت شود و دوتاي 
ديگر به امواجي كه بايد تضعيف شوند. از كودك خواسته مي شد 
كه قايق وسطي (موج مطلوب) را حركت دهد و او تنها با تمركز 
از دو  روي صفحه، آن را حركت مي داد وسعي مي كرد آن را 

قايق ديگر، جلوتر براند.
كارشناسي كه در كنار كودك نشسته بود، روي يك صفحه ي 
نمايش ديگر، نمودارهايي ستوني را مشاهده مي كرد كه هر لحظه 
ارتفاعشان تغيير مي كرد. كارشناس براي هر كدام از نمودارهايي 
كه هر يك نشان دهنده ي فعاليت يكي از امواج مغزي بودند - 
سطح بهينه اي تعريف كرده بود. وقتي فعاليت موج مورد نظر با 
سطح بهينه فاصله مي گرفت، عالوه بر نمايش آن به وسيله ي 
كه  توسط صدايي   - بود  كارشناس  آگاهي  براي  كه  نمودار- 
قطع و وصل مي شد، به كودك نيز باز خورد مناسب داده مي شد 

تا وضعيت مغزش را اصالح كند.
رايانه،  نمايش  صفحه ي  روي  كودكي  ديگري،  اتاق  در 
مشغول تماشاي يك كارتون جذاب درون يك كادر متغير بود. 
گاهي  تعيين مي كرد.  او  مغزي  امواج  فعاليت  را  كادر  اندازه ي 
نمايش آن قدر كوچك مي شد كه به سختي مي توانست  كادر 
كارتون را ببيند. اين همان باز خوردي بود كه به كودك نشان 
مي داد، بايد فعاليت مغزش را كنترل كند و او با تمركز امواج 

مغزش را كنترل مي كرد و كادر پخش كارتون بزرگ مي شد.
اتاق هاي ديگر نيز، بازي هاي مشابهي در جريان بودند.  در 
مسئول گروه براي ما توضيح داد كه فرد با دريافت بازخورد از 
عملكرد مغزش و تالش براي رسيدن به فعاليت مطلوب امواج 
مغزي، به مرور مي تواند كنترل الزم را بر فعاليت مغزي خود 
كسب كند. كودك بيش فعال و كم تمركز، به مرور مي تواند 
افسرده...  و  وسواسي  مضطرب،  افراد  شود:  متمركز  بركارش 
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هم همين طور. چرا كه منشاء تمام اين اختالالت مغز است و 
پركاري يا كم كاري نقاطي خاص از آن. وقتي فرد بتواند مغزش 

را كنترل كند، همه ي اين اختالالت قابل درمان هستند.
البته براي تمام اين مشكالت، درمان دارويي نيز وجود دارد، اما 
تفاوت استفاده از دارو و روش نوروفيدبك، مثل تفاوت ماهي دادن 
به فرد و ياد دادن ماهي گيري به آن هاست. در نوروفيدبك، فرد 
نيازي به هيچ عامل خارجي مثل دارو ندارد و خودش اختالل مغزي 

را كنترل مي كند و درواقع «خودتنظيمي» را فرا مي گيرد.

 من خنگ نيستم!
از جمعيت  مسئول مركز مي گويد: در حدود 15-10 درصد 
هستند.  بيش فعالي  و  توجه  نقص  اختالل  دچار  دانش آموزي 
اين يعني تنها در شهر تهران، در حدود 150 تا 200 هزار نفر 
مبتال! در حالي كه تنها 15 - 10 درصد از اين تعداد به وجود 
را  (اين  دارويي هستند  در حال درمان  و  دارند  آگاهي  مشكل 
از روي آمار فروش داروي ريتالين كه مخصوص اين بيماران 
نيستند.  آگاه  خود  بيماري  از  افراد  بقيه ي  مي گويد).  است، 
و  بي استعداد  دانش آموزان  اين  فكر مي كنند  والدين  و  معلم ها 
كم استعدادند، نمي فهمند، مردم آزار و شرند و... در حالي كه 
آن ها نه بي استعدادند و نه قصد آزار ديگران را دارند. آن ها فقط 
بيمارند. استعداد دارند، اما نمي توانند روي كارشان تمركز كنند. 

نمي خواهند بقيه را اذيت كنند، اما دست خودشان نيست.
رفتارهاي غير معمول اين كودكان سبب مي شود، برچسب هاي 
متفاوتي به آن ها بخورد و همين برچسب ها و نگاه هاي اطرافيان، به 
مرور اعتماد به نفس آن ها را خدشه دار مي كند. اگر يك گوشه ي 
اين  كالس كسي موشك پرتاب كند، همه ي نگاه ها به سمت 
افراد متوجه مي شود. به مرور مشكالت رفتاري متعدد ديگر، مثل 
افسردگي و اضطراب نيز به مشكل اول آن ها اضافه مي شود. اما اگر 
اطرافيان بدانند آن ها بيمارند، برخورد ديگري با آن ها خواهند داشت 

و به جاي دعوا و كتك، به درمان فكر مي كنند.
همان طور كه پدر و مادر آرين . م براي درمان فرزندشان 
اقدام كردند: تا پايان دبستان، مادر همراه با آرين درس  مي خواند 
و آرين 20 مي گرفت. در دوران راهنمايي، مادر و آرين به كمك 
معلم هاي خصوصي، به زحمت نمره آرين را به 18 مي رساندند. 
نتوانست  معلم خصوصي  ديگر هيچ  دبيرستان،  به  ورود  با  اما 
اين  به  آرين  مادر  و  پدر  برساند.  به 10  را حتي  آرين  نمره ي 
نتيجه رسيده بودند كه فرزندشان حتي توانايي ديپلم گرفتن را 
ندارند كه با نوروفيدبك آشنا شدند. نقشه ي مغزي آرين نشان 

مي داد، او عالوه بر كم توجهي، دچار اضطراب و افسردگي نيز 
هست. در نيمه راه درمان و در امتحانات پايان ترم اول، معدل 

آرين به 14 رسيد و در پايان سال به19/5.
اكنون در سال هاي پاياني دبيرستان نمره ي رياضي آرين از 
18 كمتر نمي شود و پدر و مادرش به فكر تحصيالت دانشگاهي 

او هستند.
ج) بهبود عملكرد

نوروفيدبك فقط براي استفاده ي درماني و براي 
افرادي كه دچار اختالل ذهني هستند، مفيد نيست. 
هر فردي مي تواند سطح تمركز و بهره وري از مغز 
خود را از آن چه كه هست باالتر ببرد. همان طور 
در  كننده  شركت  تيم هاي  اعضاي  دنيا،  در  كه 
المپيك، اعضاي تيم هاي ورزشي معروفي مثل تيم 
آث ميالن  و  چلسي  تيم هاي  و  آمريكا  گلف  ملي 
با استفاده از نوروفيدبك توانسته اند تمركز خود را 
باالتر ببرند و ركوردهاي بهتري ثبت كنند. اكنون 
بعضي از اعضاي تيم هاي ملي تيرانداز ي و شطرنج، 
عملكرد  بهبود  براي  را  نوروفيدبك  آتيه،  نظر  زير 

خود آزمايش مي كنند.

 به چه قيمتي؟!
از مسئول مركز درباره ي هزينه ها مي پرسيم و در مي يابيم، 
همه ي افراد مي توانند بخشي از آزمون هاي اوليه را به رايگان 
و از طريق سايت آتيه و به صورت اينترنتي انجام دهند و در 
صورت تشخيص اوليه ي نارسايي، به آتيه مراجعه كنند. اگر چه 
هزينه ي انجام بعضي از آزمون ها كه در كشورهاي ديگر تا 80 
دالر هزينه دارند، در اين جا بسيار پايين و در بعضي موارد رايگان 
است، اما متاسفانه پس از تشخيص نارسايي، هزينه ي درمان 
با نوروفيدبك نسبتًا باالست و پرداخت هزينه هاي آن از توان 
يك خانواده ي متوسط خارج است. عمومي شدن استفاده از اين 
شيوه ي درماني به حمايت هاي دولتي و مؤسسات بيمه نياز دارد 

كه در حال حاضر اين روش درماني را پوشش نمي دهند.

 پي نوشت
QEEG» .1» با نوار مغزي تفاوت دارد. در واقع نوار مغزي عصر جديد است كه بر 
خالف نوار مغزي«EEG» به ارزيابي عملكرد مغز مي پردازد و با ايجاد نقشه هاي 
تشخيص  را  مغز  هاي  اختالل  به  پايه  داده هاي  با  مقايسه  و  مغز  از  پويا  و  زنده 

مي دهد.

خوبي استفاده از 
IT در تشخيص 
نارسايي ها اين است 
كه حاصل ارزيابي 
عيني است. يعني 
برگه اي كه به دست 
خانواده داده مي ِشود، 
نقشه ي مغزي است يا 
نمودار سرعت واكنش 
فرد يا ... يعني درست 
مثل همان نوار قلب 
و اين باعث مي شود، 
خانواده راحت تر وجود 
مشكل را بپذيرد
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سال هاست وقتي به شعار معروف «معلوليت، محدوديت 
نيست» برمي خورم، عصباني مي شوم. فرض كنيد شما كودك 
معلولي داريد كه ناچار است براي رفت و آمد از ويلچر استفاده 
كند. تصور كنيد كه يكي از روز هاي خدا، گذرتان به خيابان 
آزادي تهران مي افتد و مي خواهيد از عرض خيابان بگذريد. وسط 
خيابان موانعي به ارتفاع 40 متر! (البته براي كودكان معلول اين 
موانع واقعاً 100 متري هستند) كار گذاشته اند تا كسي نتواند از 

عرض خيابان عبور كند.
گزينه ي بعدي استفاده از پله ي برقي يا پله ي معمولي است كه 
براي شما كارايي ندارد. تنها گزينه اي كه مي ماند، طي مسافتي 
طوالني و عبور از عرض خيابان در جايي است كه ديگر از ديوار 

«چين»! خبري نباشد.
دارند و در  دارم كه چنين وضعيتي  معلول دوقلو  فرزند  من دو 
جامعه و زندگي اجتماعي به صدها و صدها مانع برمي خورند كه در 

زندگي افراد سالم جامعه از آن ها خبري نيست.
از  اما  امكانات «بازي» بسيار محدود است.  براي كودك معلول 
آن جا كه به قول ژان پياژه، «بازي، تفكر كودك است»، براي او نيز 
بايد شرايط بازي كردن را فراهم كرد. از اين گذشته، در تعاليم ديني و 
منابع اعتقادي ما به بازي هاي كودكان نگاه ويژه اي شده است و پدر 
كودك معلول، بايد زمينه ي سرگرمي و بازي كودك معلولش را مهيا 

كند تا او هم مانند كودكان عادي از نعمت بازي برخوردار شود. 
در دنياي امروز، «بازي هاي رايانه اي» از جمله بازي هايي هستند 
كه چنين امكاني را براي كودكان معلول به خصوص كودكان داراي 
از طريق  فراهم مي كنند. كودكان معلول  معلوليت جسمي و ذهني 
بازي هاي رايانه اي به دنياي خارج از خانه متصل مي شوند. به راحتي 
از عرض خيابان ها مي گذرد، در مسابقات ورزشي شركت مي كنند و 
برنده مي شوند، به راحتي اتومبيل مي رانند و اگر الزم باشد، حتي از 
دست پليس مي گريزند، به عنوان قهرمان و به تنهايي در جنگ هاي 
مي زنند و  دشمن  قلب  به  و  مي كنند  شركت  پارتيزاني  و  چريكي 
مأموريتشان را هم به خوبي انجام مي دهند. به عنوان خلبان هواپيماي 
جنگنده هدف هاي از پيش تعيين شده را منهدم مي كنند و ... يعني، 
محدوديت هايشان در زندگي عادي، در فضاي مجازي از بين مي رود 

و حس مي كنند مثل ديگران هستند.
فكر  مي برند؟  لذت  رايانه اي  بازي هاي  از  معلول  كودكان  چرا 
در  رايانه اي  بازي هاي  باشد.  روشن  سئوال  اين  به  پاسخ  مي كنم 
زمره ي بازي هاي تعاملي قرار دارند. اين بازي ها قدرت و سطح تعامل 
كودك معلول با جامعه را افزايش مي دهند. در دنياي واقعي، كودك 
و  خود  عادي  هم ساالن  با  تعامل  براي  فرصت  كمترين  از  معلول 
هم چنين جامعه برخوردار است. اما در متن بازي، او خود را قهرمان 
اصلي ماجرا مي بيند و از طريق انتخاب گزينه هاي متفاوت، شرايط را 

به دل خواه خود تغيير مي دهد.
اوقات  پركردن  براي  مناسب  رايانه اي، وسيله اي كامًال  بازي هاي 
دو  وضعيت  به  رسيدگي  مي شوند.  معلول محسوب  كودكان  فراغت 
كودك معلول وقت و انرژي فراواني از والدين مي گيرد و تا حدود زيادي 
به طور غير مستقيم اين اوقات فراغت براي والدين نيز فراهم مي شود. به 
عالوه، اين بازي ها ارزان قيمت اند و به همين دليل ابزاري مناسب براي 

سرگرمي خانواده هاي كم درامدي هستند كه كودكان معلول دارند.
از محاسن بازي هاي رايانه اي زياد مي توان سخن گفت كه نگارنده 
از آن ها مي گذرد و بيشتر به مسائل و شرايطي مي پردازد كه ارتباط 

«كودك معلول» و «بازي رايانه اي» به خانواده تحميل مي كند.
مشغول  رايانه اي  بازي هاي  به  بيشتري  زمان  معلول  كودكان   
مي شوند. دليل اين امر بسيار روشن است. وسايل و ديگر سرگرمي هاي 
معمول، براي افراد عادي جامعه طراحي شده اند و كودكان معلول از 
جانشين  «بازي رايانه اي»  بنابراين  محروم اند.  آن ها  به  دست رسي 
مناسب همه نوع سرگرمي و تفريح براي كودك معلول است. البته 
بازي طوالني مدت كودكان معلول كه به ناچار شما بايد به آن تن 
از  يكي  جسمي  تحليل  كه  دارد  منفي  عوارض  آن ها  براي  بدهيد، 

آن هاست.
شرايط  براساس  جامعه،  سطح  در  رايج  رايانه اي  بازي هاي   
اساس  بر  نه  شده اند،  دسته بندي  عادي  كودكان  سني  گروه هاي 
رده هاي سني و نيازهاي ويژه ي كودكان معلول. بنابراين والدين به 
تجربه در مي يابند كه براساس سن عقلي و توانايي كودكان خود و 
نه سن تقويمي بازي ها را تهيه كنند. اين امر محدوديت هاي زيادي 
مي كند.  ايجاد  مناسب  بازي هاي  تدارك  خاطر  به  خانواده  براي  را 

فرصت تعامل كودكان استثنايي با جامعه احسان اميري
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طبيعي است كه نمي توان به عطش روزافزون كودكان براي تهيه ي 
بازي هاي جديد پاسخ مناسب و شايسته اي داد.

 من مجبورم حداقل هفته اي يك بار به همراه فرزندانم به مراكز 
اين  كنم.  تهيه  جديد  بازي هاي  و  بروم  رايانه اي  بازي هاي  فروش 
پايين تر  سني  گروه هاي  براي  باشند،  داشته  مجوز  حتمًا  بازي ها  كه 
تهيه شده باشند و از جمله ي بازي هاي وحشتناك نباشند، كار انتخاب 
و خريد بازي را سخت مي كند. به توصيه ي همسرم سعي مي كنم كه 
بازي هاي فكري و خالق خريداري كنم و چنين بازي هايي كمتر در 

بازار ايران وجود دارند. 
 فرزندان من به بازي هاي دو نفره بيشتر عالقه مندند، چرا كه امكان 
بازي هر دو را به راحتي فراهم مي آورد و البته تعداد و تنوع بازي هاي دو 

نفره نسبت به بازي هاي تك نفره محدودتر است. 

 متاسفانه من زمان بسيار كمي را مي توانم به فرزندانم اختصاص 
دهم. گاهي پيش مي آيد كه بتوانم در باز ي هايشان شركت كنم و 
الحق و االنصاف اين بازي ها بسيار جذاب هستند. وقتي با هم بازي 
مي كنيم، احساس بهتري نسبت به هم پيدا مي كنيم و فضاي كودكانه اي 

به وجود مي آيد كه شادي از جمله ي دستاوردهاي آن است. 
خصوص  به  استثنايي،  كودكان  پرورش  و  آموزش  مراكز  در   
كودكان معلول جسمي و ذهني، خبري از فناوري هاي نوين نيست. 
از  استفاده  تفكر  به  نيز  تنها در مدارس كه در حوزه هاي ستادي  نه 
چنين امكاناتي براي آموزش و تربيت كودكان استثنايي برنمي خوريد. 
در صورتي كه طراحي بازي هاي آموزشي متناسب با نيازهاي ويژه ي 
گروه هاي گوناگون كودكان استثنايي انجام شود، شرايط بهتري را از 

نظر كيفيت يادگيري براي كودكان معلول به وجود مي آورد.

بازي هايي كه بچه ها دوست دارند

حداكثر تعامل كودكان 
معلول به جامعه با 

آدم هايي مثل خودشان 
است؛ آن هم در محيط 

مدرسه. بچه هاي 
معلول به همراه معلم 

ورزش كه خود او 
نيز ناشنواست. ما 
با جامعه اي روبرو 

هستيم كه فضاي 
ارتباط خود را با 
اين كودكان در 

همه ي عرصه ها 
بسته است

طبيعي است كه نمي توان به عطش روزافزون كودكان براي تهيه ي
بازي هاي جديد پاسخ مناسب و شايسته اي داد.

 متاسفانه من زمان بسيار كمي را مي توانم به فرزندانم اختصاص
دهم. گاهي پيش مي آيد كه بتوانم در باز ي هايشان شركت كنم و

وحداكثر تعامل كو ل ر
جمعلول به جامعه ب ول

لآدم هايي مثلآآ يي م
ماست؛ آن هم ن

بچمدرسه. بچهم ر
بمعلول به هم ول

ورزشورزش كه
ونيز ناشنونن يز

جبا جامعه
يمهستيم
بارتباط ر
يناين ك

يهمه ي
بسته

سريال «هشدار براي كبري11» 
مورد عالقه ي بچه هاست. 
بازي هايي كه به نحوي با 

قهرمانان فيلم هاي مورد عالقه ي 
بچه ها طراحي مي شوند نيز 

در زمره ي بازي هاي رايانه اي 
پرطرف دار قلمداد مي شوند. 

بي دليل نيست كه شركت هاي 
سازنده ي اين گونه بازي ها آثار 

زيادي با قهرمانان قصه ها و 
فيلم هاي پرطرف دار طراحي و 

به بازار عرضه مي كنند. كودكان 
معلول به سهولت با قهرمانان اين 

بازي ها همذات پنداري مي كنند.

رولد دال، نويسنده ي معروف انگليسي، 
آثاري جذاب و خواندني براي كودكان 

و نوجوانان منتشر كرده است. در 
داستان هاي او بچه ها با شيطنت هاي 
كودكانه و شيرين با قهرمانان قصه ها 

رو به رو مي شوند. مجموعه كتاب هاي 
«چارلي و آسانسور شيشه اي»، «چارلي 

و كارخانه ي شكالت سازي» و... از 
رمان هاي مشهور اين نويسنده اند كه از 
آن ها فيلم  ساخته شده است. اين بازي 

نيز مورد عالقه ي كودكان است.

«مدال» يك مجموعه 
بازي رايانه اي است 
كه تاكنون در چند نوع 
(ورژن) منتشر شده 
است. اين بازي ها به 
دليل داشتن صفحه هاي 
گوناگون اكشن مورد 
عالقه ي بچه هاست.

آخرين بازي كه تا لحظه ي 
نگارش اين مقاله، براي بچه ها 
با حضور خودشان از فروشگاه 
تهيه شده است. نمي شود وارد 

فروشگاهي شويم و بچه ها 
بيش از 80 درصد بازي ها 
را نداشته باشند! عالوه بر 

اين كه انواع «ماشين بازي»، 
از بازي هاي مورد عالقه ي 

بچه ها هستند.
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دلتنگي رايانه اي

رايانه ي عزيزم
سالم. سالمي چو بوي خوش آشنايي. چند روزي است 

كه به مسافرت آمده ام و از تو دورم. اميدوارم چهار ستون 
دستگاهت سالم باشد. تو خوبي؟ «ماوس»1ات خوب 
است؟ «صفحه نمايش»2 اات سالم است؟ «كيس»3ات 
ميليونيم  يك  برايت  دلم  كن  باور  است؟  سرحال 

از رفيق بد كه يك  گيگابايت4 شده، خدا نگذرد 
روز مرا از راه مدرسه به كافي نت برد و به 
ذغالي خوب  رايانه ي  البته  كرد.  معتادم  تو 

بي تأثير نبود!
و  برگردم  كه  مي كنم  روزشماري  گذشته،  از شوخي  حاال 
صفحه نمايش ماهت را ببينم و بنشينيم با هم ساعت ها پفك 
بخوريم و فوتبال و «گيم»5 بازي كنيم. ظرفيت فضاي دلم 
براي بازي با تو پرشده است. يادت هست كه يكشنبه، نصفه 
شب نشسته بوديم و فوتبال بازي مي كرديم  هر چي مامان 
«كامند»6 مي داد كه مي خواهم بخوابم، گوش نمي كرديم؟ يادت 
هست، تو كه ديدي داري فوتبال را «گيم اور»7 مي شوي، هي 
«شات داون»8 و «ري استارت»9 شدي تا جايي كه من قاط 
زدم و كوبيدم روي صفحه نمايشت و بابا بيدار شد و من فكم 

پياده شد تا ثابت كنم، تقصير توست، ولي كو گوش شنوا؟ 
روي  وقتي  كه  است  درست  گذشته،  گذشته ها  حاال 
دنده ي «ارور»10 مي افتي، پدرجدم را درمي آوري، ولي باور 

«آپشن»11بي حوصلگي ام  انگار  نمي بينمت،  كه  روز  يك  كن 
نه  دارم،  را  بچه ها  با  بازي  حوصله ي  نه  است.  شده  «آن»12 
را.  درس خواندن  حوصله ي  نه  و  را  رفتن  مهماني  حوصله ي 
انگار تمام غم هاي دنيا توي دلم «سيو»13 شده است، يادت 
هست وقتي مريض شدي و آن «ويروس»14المصب را 
گرفتي، چه شب ها و روزها كه پايت نشستم، بلكه خوب 
شوي و هي بابا و مامان مي گفتند مگر تو درس و مشق نداري؟ 
آن ها نمي دانند كه چه قدر سر تحقيق درسي به تو بدهكارم.يادت 
هست كه ظرف يك دقيقه، يك تحقيق توپ برايم رديف كردي و 
بردم دادم معلم، نمره ي كامل گرفتم؟ مرسي واقعاً . اين لطف هايت 
را نمي توانم از مغزم «ديليت»15كنم. يادم هست كه چند تا مطلب 
را از چند جاي ديگر سيو كردي و با «پاور پوينت»16هم تزئينش 
كردي كه ديگر موالي درزش نرود. من هم فايلش17را كپي كردم 

دادم دست معلم. واقعاً كه گل كاشتي! 
چه شب ها كه يك لحظه «كانكت»18شدم تا از تو سئوال 
با من  و  تو مرام گذاشتي و ساعت ها نشستي  بپرسم،  درسي 
فوتبال و «سيمز» بازي كردي و من تا آمدم چند تا وبالگ 
و  كنم  آهنگ«دانلود»19  و  عكس  و  فيلم  تا  چند  و  بخوانم 
«گوِدرم»20 را صفر كنم، ديدم صبح شده است و هنوز وقت 

 رويا صدر
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نكرده ام سراغ اشكال درسي ام بروم. يادت هست 
و  كرديم  دستگير  قاتل  و  دزد  تا  چند  هم  با  كه 
گوششان را بريديم؟ يادت هست چند تا آدم را سر 
به نيست كرديم؟ چه قدر خانه آتش زديم؟ چه قدر 
در سيمز خانه ساختيم؟ جه قدر به بشريت خدمت 
بي انصاف  باباي  و  مامان  اين  آن وقت  كرديم؟! 

نشسته ام  ساعت   24 من  كه  اين  به  كرده اند  بند 
پاي تو و نه تنها يك تكاني به خودم نمي دهم و 
بلكه  بخرم،  ناني، چيزي  نمي روم يك شيري،  يا 
حتي بايد با جرثقيل بلندم كنند بياورندم پاي ميز 

ناهار و شام. 
خب، زياد حرف زدم. تا دير نشده، بگردم يك 
برايت  را  نامه  اين  كنم،  پيدا  چيزي  كافي نتي، 
ايميل كنم تا به دستت برسد، من را از حال خودت 

بي خبر نگذار.
نمكدان در نمك شوري ندارد

دل من طاقت دوري ندارد
قربانت و به اميد ديدار

 پي نوشت 
1. Mouse
2.Monitor
3.Case
4.Gigabyte(يك واحد اندازه  گيري براي 
(انباره ي رايانه
5.Game
6.Command (فرمان و عالمتي كه كاربر به 
(.برنامه مي دهد كه آن  را آغاز يا تمام يا اجرا كند
7. Game over
8. Shut down
9. Restart
10.Error
11.Option
12.On
13.Save
14.Virus
15.Delete
16.Power Point
17.File
18. Connect
19. Download 
20. Gooder reader (شبكه اي اينترنتي)   
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دفتر مجله ي «رشد آموزش ابتدايي»، همسايه ي ديوار به ديوار 
مجله ي «رشد مدرسه ي فرداست» و از اين رو، ما ساكنان كوي 
دو مجله، الجرم همسايه محسوب مي شويم. وقتي چند ماه پيش 
توسط ساكنان كوي همسايه، از موضوع محوري شماره ي 3 مجله 
بودن موضوع،  به دليل تخصصي  اين كه  خبردار شدم، عليرغم 
قولي در زمينه ي نوشتن مطلبي به دوستان ندادم، اصوًال فكر هم 
نمي كردم كه بتوانم در مورد موضوع «قابليت هاي رايانه در خدمت 
كودكان خاص» يادداشتي بنويسم، ولي سوژه ي يادداشت و حتي 
تيتر آن، خيلي زودتر از آن چه فكر مي كردم، به سراغم آمد؛ يعني 

درست همان شب.
شب همان روزي كه صبح آن از موضوع محوري شماره ي 3 
مجله ي مدرسه ي فردا خبردار شده  بودم، همراه خانواده به عروسي 
زوج جواني از فاميل دعوت داشتيم. شركت كرديم. مراسم به خوبي 
و خوشي برگزار شد و پس از صرف شام، هنگام آيين هاي خاص 
بدرقه و مشايعت عروس و داماد فرا رسيد. معموًال خيلي عالقه مند 
پيوستن به اين بخش از رسم و رسومات عروسي ها نيستم، ولي چه 
كنم كه دختر جواني دارم كه دوست دارد و به اقتضاي سنش الزم 
است كه همراه مادر و خواهر كوچكش در اين قبيل برنامه ها حاضر 

شود. قرار شد عروس و داماد را تا منزلشان همراهي كنيم. 
از تصادف، مكاني كه بايد تا آن جا مي رفتيم،  محله اي بود با صفا 
و سنتي در يكي از خيابان هاي مياني شهر تهران كه حدود بيست و 
چند سال پيش، دوران خوش نامزدي و آغاز زندگي مشترك من و 
همسرم، به واسطه ي وجود منزل پدر همسرم در آن جا، در آن محله 
سپري شده بود. طرفه آن كه، منزل عروس و داماد، درست چسبيده 
به منزل سابق پدر خانم من بود. ُخب اين حس خوبي بود كه همه ي 

ما را به سوي محله ي قديمي مي كشاند؛ حسي كه هم نوعي انجام 
وظيفه نسبت به خانواده ي عروس و داماد را در پي داشت و هم زنده 

شدن نوعي حس نوستالژيك سال هاي خوش سپري شده را.
رفتيم. همه، به ويژه خانم ها و محرم ها داخل رفتند، ولي من همان 

بيرون و داخل كوچه و خيابان شروع به قدم زدن كردم.
سال ها پيش، وقتي براي اولين بار به اين كوچه آمدم. كودك عقب 
افتاده ي كم سن و سالي را ديدم كه هميشه ي خدا در كوچه در حال 
رفت و آمد بود. بعضي وقت ها صداهايي از خود در مي آورد و سر و 
وضع نسبتاً نامرتبي داشت. هر چند مدت يك بار خم مي شد و چيزي 
را از زمين برمي داشت و گوشه ي هره يا پنجره اي مي گذاشت. فكر 
مي كنم ناخودآگاه، اين كار را از رهگذري كه تكه ناني را برداشته بود، 
يادگرفته بود. ابوالفضل، عنصر هميشه حاضر كوچه ي«هنجني» و 
شناسنامه اي بود تا رهگذران كوچه و حتي محل، با حضور او، رد 

نشاني و يا منزلي را بگيرند و هيچ وقت گم نشوند. 
بعدها كه دخترم به دنيا آمد و به سن دو سه سالگي رسيد، موقع 
ولي چند سالي كه  ابوالفضل مي ترسيد.  از  از كوچه،  گذر كردن 
گذشت، او هم با بي سرو صدايي و مظلوميت ابوالفضل خو گرفت 
و گذشت و گذشت و گذشت تا ما از آن كوچه فاصله گرفتيم و 
رسيديم به شبي كه در مشايعت عروس و داماد، دوباره به كوچه اي 

كه ابوالفضل در آن تردد مي كرد، بازگشتيم.
در كوچه، با در و ديوارهاي تغيير نيافته حرف مي زدم و در حيرت 
عقب نشيني هاي دو سه متري بعضي ساختمان ها و بناها بودم كه 
ابوالفضل را ديدم؛ مثل همان بيست و چند سال پيش، با همان نوع 
راه رفتن، با همان سر و صداها، با همان سرو وضع نسبتاً نامرتب 
و برداشتن مجازي تكه ناني از زمين و گذاشتن آن در هره ي ديوار 

مع الفارق نيست
 مرتضي مجدفر
سردبير مجله ي رشد آموزش ابتدايي

 بهنام خيامي
 تصويرساز:

اين قياس
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يا حاشيه ي پنجره اي. گرچه ساعت از 12 شب گذشته بود، ولي 
من و چند لحظه ي بعد كه همسرم و دختر بزرگم ابوالفضل را 
ديديم، اصًال تعجب نكرديم. او حدود سي و چند سالي است 
است.  و شبانه ي كوچه ي هنجني  روزانه  انيس  و  كه رهگذر 
تا بچه ها خداحافظي كنند و برگردند، ذهنم مشغول سوژه ي 
مجله ي مدرسه ي فردا شد. تيتر يادداشتم را زدم و شروع كردم 
با خودم كلنجار رفتن. سركوچه، يك خانه ي فرهنگ جمع و 
جور درست كرده اند؛ در طبقه ي دوم آپارتماني كوچك. بر در 
آگهي هاي  فرهنگ،  خانه ي  طرف  آن  و  طرف  اين  ديوار  و 
براي انواع و اقسام كالس هايي كه  جور و اجوري زده بودند، 
براي مردم محل تشكيل مي شد. هر قدر چشم چرخاندم، هيچ 
سهمي براي ابوالفضل و بچه هاي خاصي مانند ابوالفضل كه 
خانواده هايشان علي رغم خواست قلبي، از تربيت جدي و اصولي 
آن ها معذورند، نيافتم. البته خانه ي فرهنگ، كالس رايانه داشت، 
كالس مهارت هاي زندگي و پرورش خالقيت هم داشت، ولي نه 
براي بچه هاي خاص. ICDL داشتند از نوع هفت مهارتي اش و 
تري دي مكس و خيلي چيزهاي ديگر كه بعضاً بلد نيستم حتي 

تلفظ شان كنم.
با خود گفتم قياس مع الفارق است، ولي ابوالفضل هم مانند 
استيون هاوكينگ حرف نمي زند. از استفان يا استيفن هاوكينگي 
صحبت مي كنم كه در سال 1942 در آكسفورد به دنيا آمد و 
خاص  رياضيات  كرسي  صاحب  كمبريچ  دانشگاه  در  اكنون 
است. مي فهمم چه مي گويم، گفتم كه اين دو قياس نشدني اند. 
ابوالفضل به طور مادرزاد،  كم هوش و كم توان است، ولي ناتواني 
حركتي، فلج شدن و از دست دادن صدا و ساير قابليت هاي انساني 
اين فيزيك دان معاصر انگليسي از 21 سالگي اش شروع شده است. 
اگر او رابطه ي سياه چاله ها و قانون هاي ترموديناميك را مي شناسد و 
درباره ي كيهان شناسي براي مخاطب عام و حتي بچه ها، كتاب 
مي نويسد، ابوالفضل هم الاقل مي داند كه نان حرمت دارد و تكه 

نان زمين ريخته شده را بايد برداشت و در گوشه اي قرار داد.
اگر فناوري هاي نوين ارتباطي، با تمام خوبي ها و بدي هايشان 
اكنون به ميان ما رخنه كرده اند، اگر طبق برخي آمارها، اولين 
كشور دارنده ي سخت افزارهاي رايانه اي (از لحاظ قدرمطلق، نه 

كيفيت و توان بهره برداري) در آسيا هستيم و اين همه رايانه 
كرده  پر  را  زمان كشورمان  و  زمين  جنبي اش  دستگاه هاي  و 
است، پس حق الناس بچه هاي ناتوان و خاص چه مي شود؟ اگر 
هاوكينگ روي صندلي چرخ دار مي نشيند و براي سخن گفتن، 
مقاله نوشتن، ارائه ي سخن راني و خيلي كارهاي ديگر، از رايانه ي 
توليد كننده ي صدا استفاده مي كند - گفتم كه قياس مع الفارق 
است، زود عصباني نشويد و درصدد به رخ كشيدن هزاران معلول 
و عقب افتاده ي ذهني در كشورمان نباشيد كه از رايانه  استفاده 
ابوالفضل نتواند؟ نمي گويم در تمام ساعات و  مي كنند - چرا 
لحظه هاي زندگي اش، بگذاريم ابوالفضل به شب گردي در كوچه 
هنجني ادامه دهد، ولي الاقل براي دو ساعت، او را در خانه ي 
فرهنگ ها و مدرسه هايمان زير نظر بگيريم. او هم حق دارد. از 

كجا معلوم ابوالفضل، هلن كلر ديگري نباشد؟
نمي دانم چه قدر كوچه را باال و پايين كردم و چه قدر با خودم 
به فشفشه ها و هلهله هاي  البته سرش  ابوالفضل،  حرف زدم. 
جلوي خانه ي عروس و داماد گرم شده بود و مثل هميشه، تنها و 
بي يار و ياور، بي هيچ مربي و معلمي در حال اين ور و آن ور رفتن 
بود. آن قدر سرگرم فكر كردن با خودم شده بودم كه گذر زمان 
را فراموش كرده بودم. معموًال من كه اين جور مواقع مشتاقم كه 
هر چه زودتر سر و ته كار جمع شود و خداحافظي كنيم و راهي 

شويم، بي هيچ اعتراض و نق زدني منتظر بچه ها مانده بودم. 
باالخره آمدند. يك ساعتي شده بود كه رفته بودند. به محض 
رسيدن، دخترم - همان بزرگه كه اكنون دانشجوست و درست 
20 سال است كه با ابوالفضل معاصر است - با هيجان و البته 
ناراحتي خاصي گفت: «بابا! ابوالفضل را ديدي؛ حيوونكي پير 

شده، خيلي!»
و من بدون اين كه متوجه باشم، آن ها در فكر و خياالت من 
شريك نبوده اند، با بغضي تمام و در حالي كه صدايم مي لرزيد، 
جواب دادم: «آره! هم ابوالفضل پير شده، هم استيون هاوكينگ! 

هر دو پير شده اند، ولي اين كجا و آن كجا!»
و وقتي هر دو - همسرم و دخترم - با تعجب به طرف من 
برگشتند، خدا را شكر كردم كه تاريكي شب، كمكم خواهد كرد 

تا چشمان نمناك و چهره ي برافروخته ي مرا نبينند.
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برخي از امكانات كتاب خانه ملي در خدمت نابينايان و كم بينايان

گزارش تصويري بازديد از كتاب خانه ملي(بخش دوم)

كتاب خانه ي ملي زينب گلزاري
صد هزار متر بنا در هشت طبقه: پاركينگ در طبقه ي منفي چهار، مخزن اصلي با گنجايش پانزده ميليون منبع در طبقه ي 
منفي سه، خدمات فني مثل فهرست نويسي،صحافي، اسكن از منابع فيپا در طبقه ي منفي دو، سه طبقه سالن مطالعه، 
گالري بازديد  مشرف بر سالن هاي مطالعه به منظور جلوگيري از تردد بازديدكنندگان و ايجاد سر و صدا و... كتاب خانه ي 

ملي را مي گويم! شماره ي گذشته را به خاط داريد؟ در ادامه ي بازديد از كتاب خانه ي ملي، به بخش نابينايان رسيديم:

مخصوصي  هاي  رايانه  بخش  اين  در 
وجود دارند كه محتواي قابل مشاهده توسط 
صفحه ي نمايش را، روي صفحه اي برجسته، 

در اختيار نابينايان قرار مي دهند.

«محققان كم بينا»،  با قرار دادن كتاب در اين دستگاه مي توانند 
نوشته ها را سه تا چهار برابر بزرگ تر ببينند و نرم افزار داخل رايانه، 
تمام مطالب كتاب زير دستگاه را براي اشخاص نابينا مي خواند. 
اگر مايل باشند، مي توانند محتواي مورد نظر را به صورت برجسته 

از طريق چاپگرهاي مخصوص ميز دريافت كنند.
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اين مركز، منابع شنيداري توليد شده توسط «مركز رودكي» را جمع آوري 
و آرشيو كرده است. فايل هاي فارسي را هم توسط نرم افزار «جاز» و پك 
اضافه شده به آن، به صورت كتاب برجسته چاپ مي كند و يا به صورت فايل 

شنيداري در اختيار پژوهشگر نابينا و يا كم بينا قرار مي دهد.

دارند.  اختصاص  پژوهشگر  به  اتاق هايي  ملي  كتاب خانه ي  در 
تمام  مي تواند  است،  ماهه  مطالعه ي شش  مشغول  كه  پژوهشگري 
امانت  به  نيازي  و  كند  نگه داري  اتاق  اين  در  را  نيازش  مورد  منابع 
گرفتن منابع به صورت روزانه نيست. رايانه اي نيز در اختيار او قرار 
دارد. 48 اتاق در بخش تخصصي و 15 اتاق در بخش عمومي به اين 

امر اختصاص يافته اند.

روزانه همكاران مركز، از 2600 نشريه اعم از 
روزنامه، هفته نامه، ماه نامه، فصل نامه  و سال نامه، 
مقاالت علمي، تحقيقاتي و پژوهشي را مي خوانند 
و «كليد واژه» مي دهند تا پژوهشگر با دقت و 
سرعت بيشتري كليد واژه ها و نمايه ها را در  
جست وجو بيابد و به منابع مورد نيازش دست 

پيدا كند.
كتاب خانه ي ملي هر روز از 8 صبح تا 10 شب  
مطالعه،  تاالرهاي  است.  مراجعان  پاسخ گوي 
پنجشنبه و جمعه هم باز هستند و تنها سه روز از 

سال اين مركز علمي و پژوهشي تعطيل است.
كتاب خانه ي ملي بر فراز تپه هاي عباس آباد 
واقع شده و قرار است مركز يك شهرك فرهنگي 
باشد. روبه روي آن فرهنگستان علوم و در اطراف 
آن باغ هنر، باغ كتاب،دو تاالر موسيقي، موزه و 

خزانه ي بانك مركزي ساخته مي شود.
مثل  فرهنگي  بناهاي  اين  از  برخي  كار 
است  رسيده  پايان  به  علوم»  «فرهنگستان 
و باغ هنر و دو تاالر موسيقي در حال ساخت 
هستند. در اين مجموعه قرار نيست هيچ ساخت 
و ساز مسكوني صورت بگيرد، اما براي رفاه حال 
پژوهشگران غيرايراني و غير تهراني، ساخت يك 

هتل آپارتمان در دستور كار است.
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روشي براي بررسي ميكروارگانيسم ها در سطح مدارس

 شهره سليمي، مدرس انجمن زيست شناسي و كارشناس پژوهشسرا
 غالمحسين رستگارنسب، كارشناس مسئول پژوهش سراي محمدبن زكرياي رازي

چگونگي مشاهده ي

 چكيده 
مشاهده ي تك ياختگان(پروتوزآ) و فعاليت هاي زيستي متفاوت اين موجودات وساير ميكروارگانيسم ها، از 
دير باز در مراكز آموزشي عالي و تحقيقاتي مرسوم بوده است. در سطح مدارس معموًال از الم هاي آماده كه به 
اساليد ميكروسكوپي  در زيست شناسي معروف است، استفاده مي شود. در مدارس،  تك ياختگان به صورت 
انجام مي گيرد و تهيه ي  انفرادي  اين عمل به صورت   زنده زير ميكروسكوپ ها قابل مشاهده هستند، ولي 
عكس از فعاليت هاي زيستي آن ها، نظير حركت، شكار، گوارش، تكثير و تغييرات مرحله  به مرحله ي آن ها كمتر اتفاق 

مي افتد. 
در روشي كه در مقاله ي حاضر معرفي شده است، ما از تجهيزاتي استفاده كرده ايم كه مشاهده ي گروهي و 
عكس برداري را از مراحل گوناگون زندگي ميكروارگانيسم ها به راحتي ميسر مي سازد  و راه را براي بررسي هر 

گونه تغيير در مراحل متفاوت زندگي آن ها توسط دانش آموزان باز مي گذارد . 

كليد واژه   ها: پروتوزآ، ميكروارگانيسم،  رايانه،  چشمي الكترونيكي. 

 مقدمه 
مطالعه و بررسي زندگي انواع تك ياختگان و ساير ميكروارگانيسم ها مانند باكتري ها،  قارچ ها، كپك ها 
و مخمرها  و مشاهده ي ميكروسكوپي مراحل رشد يك سلول گياهي يا جانوري، هميشه از آرزوهاي ديرين 
دانش آموزان بوده است.  اين موضوع در كتاب هاي درسي ما از دوره ي ابتدايي با مشاهده ي كنجكاوانه ي يك 
كرم باغچه توسط فرهاد شروع شده است و تا تصوير پيچيده ي اجزاي DNA   در كتاب هاي درسي متوسطه 
اتفاقاتي مشاهده  تنوعشان در حيات،   دليل  به  زندگي ميكروارگانيسم ها  انفرادي  بررسي هاي  دارد. در  ادامه 
مي شوند كه شنيدن توضيح آن ها حتي براي افراد متخصص، مشكل است. و آن ها تمايل دارند سند قابل قبولي 

ببينند يا خود مشاهده ي مستقيم داشته باشند.  
دراين مقاله كوشش شده است از روش هايي استفاده شود كه تمامي فعاليت ها توسط دانش آموزان قابل 
ذخيره باشد و آن ها بتوانند، از مراحل گوناگون حيات ميكروارگانيسم مورد نظرشان عكس هاي قابل مشاهده با 

جزئيات قابل تفسير تهيه كنند. 

 اشكاالت اساليدهاي آماده
آزمايشگاه زيست شناسي در صورتي كه از مدل سنتي خود خارج و به تجهيزات فناوري امروزي مجهز شود، 
يك آزمايشگاه زنده ي پژوهشي ويژه ي دانش آموزان خواهد بود. در روش سنتي، اساليد هايي كه نسبتًا ساده اند 
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و توسط دانش آموزان قابل ساخت هستند،  به صورت استاندارد و در جعبه هايي زيبا، توسط شركت هاي توليد 
كننده ي تجهيزات آموزشي ساخته و ارائه مي شوند. براي مشاهده ي اين اساليدهاي آماده، بايد يك نمونه از آن 
را زير ميكروسكوپ قرار داد، و ميكروسكوپ را تنظيم كرد و با درجه هاي متفاوت بزرگ نمايي آن را مشاهده 

كرد. 
اين شيوه ممكن است كه يك روش آموزشي با تجهيزات استاندارد به حساب آيد، ولي چند مشكل كلي دارد: 

تنوع نمونه هاي زيستي در آن ها كم و فقط به چند جعبه اساليد محدود است. 
 دوم اينكه در دنياي زيست شناسي كه يكي از متنوع ترين علوم را شامل مي شود ، دانش آموز هيچ نقش 
خالقانه اي ندارد و هيچ گونه بررسي علمي را نمي تواند انجام دهد.  زيرا خودش خالق  نمونه ها نيست و به دليل 
نبود تنوع در  به روز آوري نمونه ها، مقايسه، و بررسي و پژوهش، خود به خود از گردونه ي كار آزمايشگاه خارج 

مي شود.
البته اين صحيح است كه بعضي از نمونه ها كامال تخصصي هستند وساخت آن ها از عهده ي دانش آموزان 
خارج است ، ولي نمونه هاي فراواني در طبيعت وجود دارند كه تهيه ي آن ها كار ي علمي محسوب مي شود و 
دانش آموز با تهيه ي تعداد زيادي از يك نمونه قادر است آن ها را با هم مقايسه  و تغييرات احتمالي را مشاهده 

و ثبت كند .
دانش  انفرادي توسط  براي مشاهده ي  تهيه مي شوند كه  نمونه هايي دست ساز  آزمايشگاه ها  از  بعضي  در 
آموزان مناسب هستند. مثًال سلول هاي بشره پياز يا سلول هاي پوششي داخل دهان ويا تك ياختگاني مانند 

تشكيل  اما  هستند.  تهيه  قابل  كه  ميكروارگانيسم ها  ديگر  و  آميب ها 
بايگاني از اين نمونه ها، بررسي آن ها در دراز مدت و تغييرات احتمالى 
اساليد هاي تهيه شده، از كارهاي بسيار مشكل هستند.  مثًال اگر يكي 
از شيشه هاي اساليد بشكند كه بسيار هم اتفاق افتاده است، نمونه ها 
ناقص مي شوند و ممكن است تهيه ي مجدد آن در شرايط فعلى مقدور 

نباشد و نمونه هاي متفاوت تهيه شود . 

 در پي راهي جديد
 مدت ها فكرمان مشغول اين بود كه آيا مي توان از دنياي ديجيتال 
امروزي كمك گرفت و اين نمونه ها را به صورت الكترونيكى ثبت كرد 

تا دست رسي به آن ها آسان و مقايسه ي نمونه ها با هم، در مدت زمان كوتاه قابل انجام باشد. 
با بررسي هاي اوليه كه انجام گرفت، مشخص شد با دوربين هاي هندي كم مي توان فيلم تهيه 
كرد و سپس با مشاهده ي فيلم، از جاهايي كه مناسب است، عكس گرفت. چند فيلم از نمونه ها 
تهيه كرديم، ولي براي تهيه ي عكس نياز بود كه آن ها را به سي دي تبديل كنيم و سپس از روي 
سي دي  عكس بگيريم . اين كار نيز انجام گرفت، اما هنگامي كه از روي فيلم نمونه هاي عكس را 
تهيه كرديم، با مشكل مواجه شديم؛ زيرا هنگام تبديل كاست ويدئويي به سي دي، در صدي افت 
كيفيت داشتيم و هنگامي كه از روي سي دي  عكس مي گرفتيم، جزئيات اساليد ها در عكس ها 

مشخص نبود. 

 مشكالت پيش رو
براي رفع اين مشكل به  فكر ايده ي جديدي بوديم كه متوجه شديم، در پژوهش سراي خودمان براي رصد 
لكه هاي خورشيدي از وسيله اي خاص* استفاده مي شود. اين وسيله لكه هاي خورشيدي را روي صفحه ي 

تلويزيون نمايش مي دهد و دانش آموزان به صورت گروهي، لكه هاي خورشيدي را مشاهده مي كنند. 
  قصد داشتيم اين وسيله را ابتدا روي ميكروسكوپ سوار كنيم و نمونه اساليد را در تلويزيون ببينيم. اگر 
تصويري كه دريافت مي كرديم، داراي همه ي جزئيات اساليد بود، آن را به رايانه وصل مي كرديم و از اساليد 

آيا مي توان از دنياي 
ديجيتال امروزي 
كمك گرفت و اين 
نمونه ها را به صورت 
الكترونيكى ثبت كرد 
تا دست رسي به آن ها 
آسان و مقايسه ي 
نمونه ها با هم، در 
مدت زمان كوتاه قابل 
انجام باشد
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به وسيله ي رايانه عكس مي گرفتيم و بايگاني تشكيل مي داديم.   همه چيز به خوبي پيش مي رفت، اما هنگامي 
كه تصوير بر صفحه ي تلويزيون نقش بست،  در حالي كه تمام جزئيات اساليد روي صفحه ي تلويزيون مشخص 

بود، مشاهده كرديم كه تصوير سياه و سفيد است. 
براي رفع مشكل به مسئول بخش رصد نجوم مراجعه كرديم. و ايشان گفت: «چون ما اجرام آسماني را رصد 
مي كنيم، لذا رنگي يا سياه و سفيد بودن مهم نيست. در رصد لكه هاي خورشيدي نيز خورشيد به صورت سفيد 
و لكه ها به صورت سياه ظاهر مي شوند و چون اين موضوع مشكلي در كار به وجود نمي آورد، لذا از ابتدا اين 
دستگاه را سياه وسفيد  خريداري كرديم.   الزم به توضيح است كه قيمت رنگي اين دستگاه ده ها برابر قيمت 

سياه و سفيد آن است .

 سرانجام
سرانجام با همكارى مديريت مركز توانستيم يك راه انداز چشمى ديجيتالى 
و  سي دي   ،MD35الكترونيك دوربين  عدسي  يك  شامل  كه  ميكروسكوپى 

آداپتور بود، تهيه كنيم.
 USB براي اتصال الكترونيكي عدسي دوربين، كابل متصل به عدسي را به
آن،  تنظيم  و  ميكروسكوپ  زير  نمونه،  دادن  ازقرار  بعد  كرديم.  وصل  رايانه 
جاي گزيني چشمي ديجيتالي و اتصال چشمي به رايانه، برنامه را اجرا كرديم. و 
تصوير از ميكروسكوپ به رايانه انتقال يافت. بعد از انتخاب نام فايل براي تنظيم 
 VIDEO» شديم واز طريق OPTION دقيق ومناسب تصوير نيز وارد بخش

CAPTUREPIN»، وضوح الزم را براي تصوير ايجاد كرديم.  
با استفاده از اين روش موفق شديم، برخي از ويژگي هاي اساسي تك ياخته هاي 
آميزي  رنگ  كمك  به  عالوه،  به  كنيم.  مقايسه  و  بررسي  را  وجانوري  گياهي 
زيستي وغير زيستي و قراردادن موانعي مانند نخ بر سر راه اين تك ياخته ها به 
منظور كاهش سرعت حركت آن ها، تغييرات دل خواه را به تصوير داديم. هم چنين، 
مواردي را كه نياز داشتيم، با ايجاد تصوير ويديويي و انتخاب نقطه ي مخصوص 
اجزا  از  توانستيم  بعضي  ترتيب  اين  به  رايانه،  بزرگ تر كنيم.  از تصوير، توسط 
ياختگان  تك  وتشخيص  آميب،  در  كاذب  پاي  تشكيل  مثل  را،  آن ها  وضمائم 
مژك دار وتاژك دار و ريشه پا از يكديگر، و واكوئل ضربان دار در پارامسي، ويا تشخيص كلروپالست در تك 
ياخته ي گياهي مثل دياتومه وتقارن شعاعي ودوطرفه در آن ها، را به صورت گروهي و با استفاده از دستگاه 

ويديو پروژكشن رؤيت كنيم. 
هم چنين، مشكل دريافت پرينت وارسال فايل مورد نظر توسط مودم به رايانه هاى ديگر حل شد. 

 نمونه هايي از تصاوير موجود 
در آرشيو عكس پژوهش سرا

دانش آموزان شركت كننده در اين طرح:
زهرا صمدي، نازنين السادات هاشمي، مرجان خونخام، معصومه ميرزايي و بهناز نظاري
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صفحات  مرور  هنگام  كه  است  آمده  پيش  برايتان  مطمئنًا 
وب، براي ديدن كامل مقاله به «اسكرول كردن» صفحه  نياز 
داشته باشيد. براي راحتي كار، اكثر مقاله ها يا نوشته هاي چند 
صفحه اي را نشانه گذاري (Book mark) مي كنند. با اين كار، 
شما با كليك كردن روي عنوان يك قسمت، به صفحه ي مورد 
نظر هدايت مي شويد. نمونه اي ديگر از اين مورد، كتاب هاي با 
فرمت PDF هستند. فرض كنيد مشغول ديدن فهرست كتابي 
روي صفحه ي نمايش هستيد و ميل داريد ابتداي فصل پنجم 
پنجم،  به  فصل  عنوان  روي  كليك  با  ببينيد  را  مذكور  كتاب 

صفحه ي مورد نظر هدايت مي شويد.
برنامه ي  در  هم  با  را  جالب  ويژگي  اين  مي خواهيم  حال 

«Microsoft Word» بررسي كنيم. 
مثال: فرض كنيد كتابي در مورد فتوشاپ تايپ و به روش 

زير آن را فهرست بندي كرده ايد:
مقدمه: صفحه ي 2 (درباره ي نويسنده)

پيش گفتار: صفحه ي 3 (پيش از ورود به فتوشاپ)
فصل اول: صفحه ي 4 (فضاي كاري فتوشاپ)

فصل دوم: صفحه ي 20 (انواع فرمت هاي گرافيكي)
فصل سوم: صفحه ي 45 (ابزارهاي فتوشاپ)

فصل چهارم: صفحه ي 60 (اليه بندي در فتوشاپ)
حال مي خواهيم در صفحه ي فهرست، براي تمامي عناوين،  
نشانه گذاري كنيم؛ به طوري كه با كليك كردن روي هر يك از 
 Book Mark عناوين،  صفحه ي مربوط به آن باز شود. براي

كردن در MS- Word به ترتيب زير عمل مي كنيم: 
1. ابتدا در برنامه ي Word يك صفحه  را  باز و مواردي 
مانند فهرست باال را در صفحه ي اول آن تايپ كنيد. در وسط 
صفحه ي. دوم، عبارت «مقدمه»، وسط صفحه ي سوم عبارت 
«پيش گفتار» و در وسط صفحه ي چهارم نيز عبارت «فصل 

اول» را تايپ كنيد.
2. حال بايد صفحاتي را كه قرار است با كليك كردن روي عناوين 
فهرست، نمايش داده شوند، مشخص كرد. براي اين مثال به صفحه ي 

دوم برويد و توسط موس، كلمه ي «مقدمه» را انتخاب كنيد.

انتخاب  را   «BookMark» گزينه   «Insert» منوي  از   .3
يك   «BookMark Name» قسمت در  كنيد. 
اسم براي نشانه گذاري انتخاب كنيد. ما اين جا نام 
براي  كرده ايم.  انتخاب  را   «Moghadame »

نام گذاري به دو نكته توجه داشته باشيد:
نكته ي اول: نام BookMark بايد با حرف 
ندارد).  تفاوتي  انگليسي  يا  شود(فارسي  شروع 

نمي تواند با رقم رياضي شروع شود.
چند  از   BookMark نام  اگر  دوم:  نكته ي 
  Space يا  فاصله  از  استفاده  تشكيل شده،  كلمه 

امكان پذير نيست.
4. اكنون بايد ارتباط نهايي را با نشانه گذاري به وجود آوريد 
و يا در اصطالح، بين اين دو قسمت اتصال برقرار كنيد. پس 
در صفحه ي اول، متن سطر اول را كه مربوط به مقدمه است، 
 «Hyperlink» نيز گزينه «Insert» كنيد. از منوي «Select»
 ،«Link to»را برگزينيد. سپس در پنجره ي ظاهر شده، در قسمت
كنيد.  انتخاب  را   «Place in this Document» گزينه ي 
اكنون در سمت راست از قسمت BookMarks، نشانه گذاري 

مورد نظرتان (در اين مثال Moghadame) را برگزينيد.

برقرار شده است. كافي  بين هر دو قسمت  ارتباط  5. حاال 
است كليد. «Ctrl» را پايين نگه داريد و روي عنوان «مقدمه» 

كليك كنيد تا شما را به صفحه ي مورد نظر هدايت كند. 
همين موارد را مي توانيد براي عناوين ديگر نيز انجام دهيد. 

نحوه ي نشانه گذاري در
 زهره خواجه احمدي
دبيرآموزش و پرورش خراسان جنوبي
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تعريف اعداد اول را هنوز به ياد داريد؟ به عدد صحيحي 
كه تنها برخودش و 1 بخش پذير باشد، عدد اول مي گوييم. 
مثل 3، 5، 7، 13،... نه! اشتباه نكرده ايد. اين، مجله ي مدرسه ي 
فرداست؛ نه برهان است و نه رشد آموزش رياضي! كمي صبر 

كنيد تا ربطش را متوجه شويد.
اعداد اول از عجايب دنياي رياضي هستند. اقليدس ثابت كرد 
اعداد  بين  نامنظم  به صورت  اعداد  اين  آن ها «بي نهايت اند».  كه 
صحيح پخش شده اند و تا حاال هيچ نظم خاصي براي آن ها پيدا 
نشده است. بدون قاعده و با فاصله     هاي غيرقابل پيش بيني، ناگهان 
در ميان اعداد صحيح سبز مي شوند. اين است كه هميشه پيدا كردن 
اعداد اول براي رياضي دانان جالب بوده است و هميشه به دنبال ابداع 
يك فرمول براي شناسايي آن ها بوده اند؛ 

اگر چه تا به حال موفق نشده اند.
ساده ترين راه براي تشخيص اول بودن 
يك عدد، اين است كه آن را بر تمام اعداد 
كوچك تر از خودش تقسيم كنيم و ببينيم 
آيا بر عددي به جز خودش و 1 بخش پذير 
هست يا نه. (1) در اين روش در مورد اعداد 
كوچك اول مشكلي نداريم. اما فكر كنيد 
اول  رقمي،  بدانيم عددي 100  بخواهيم 
است يا نه. براي اين كار بايد حدود 99 10 
كار  اين  اگر  حتي  و  دهيم  انجام  تقسيم 
در  ما  رايانه ي  و  دهيم  انجام  رايانه  با  را 
هر ثانيه هزار ميليارد تقسيم انجام دهد، 
براي انجام كل كار 87 10 ثانيه وقت الزم 
است؛ يعني حدود 79 10 سال. عمر جهان 
را حدود 15 ميليارد سال تخمين مي زنند. يعني اگر رايانه ي ما به 
اندازه ي تمام عمر جهان مشغول محاسبه باشد، حتي يك صدم 

يا يك هزارم اين محاسبه را هم نمي تواند انجام دهد!
(در  باال  مسئله ي  به  شبيه  مسائلي  با  دانش  جهان  در 

حوزه هايي مثل زيست شناسي، رياضي، فيزيك و...) مواجه هستيم كه 
به تعداد فوق العاده زيادي محاسبه نياز دارند و اين محاسبه ها، حتي از 

توان يك ابررايانه هم خارج است. چه بايد كرد؟
دانشمندان عصر اطالعات راهش را پيدا كرده اند:

.«Distributed Computing»محاسبه ي توزيع شده
يعني استفاده از رايانه هاي عالقه مندان به پيشرفت علم و دانش  و 

كمك گرفتن از آن ها براي محاسبه، به اين صورت: 
شما به طور معمول، در هر لحظه، از تمام توان پردازشگر رايانه تان 
استفاده نمي كنيد و درصد زيادي از CPU در هر لحظه بي كار است. 
بنابراين، شما كه رايانه تان وقت آزاد دارد! و خودتان هم به پيشرفت 
و  مي كنيد  ثبت نام  پروژه ها  اين  در  هستيد،  عالقه مند  دانش  جهان 
متصل  اينترنت  به  وقتي  دهيد،  اجازه  علمي  مراكز  و  دانشمندان  به 
هستيد، از زمان هاي بي كاري پردازشگر رايانه ي شما براي محاسبات 
مورد نيازشان كمك بگيرند. با اين روش، امروز روند به دست آوردن 

داده هاي علمي سرعت زيادي گرفته است.
اين «محاسبه هاي  از  به معرفي يكي  ما قصد داريم در هر شماره 
توزيع شده» بپردازيم. اين شما، اين رايانه ي شما و اين جهان دانش كه 
دست ياري به سمت شما دراز كرده است. آيا حاضر به كمك هستيد؟

در اين شماره بعضي از مشهورترين پروژه هاي يافتن اعداد اول(2)  را 
معرفي مي كنيم. براي محاسبه ي اعداد اول، روش هاي متنوعي وجود 
دارند و به همين دليل، پروژه هاي متفاوتي تعريف شده اند كه در هر 
پروژه، از يكي از اين روش ها استفاده مي شود. براي اين كه نوشته ي ما 
خيلي تخصصي و رياضي نشود، در مورد اين روش ها توضيح نمي دهيم 
و به بردن نام آن ها اكتفا مي كنيم. عالقه مندان مي توانند به كتاب هايي 

كه در مورد اعداد اول نوشته شده اند، مراجعه كنند.
Prime Grid

تا آوريل  از اساسنامه ي (Boinc)3 كمك مي گيرد.  پروژه اي است كه 
2010، حدود 6100 شركت كننده فعال از 100 كشور در اين پروژه شركت 
كرده اند و در هر ثانيه حدود 72 تريليون محاسبه انجام مي دهند! اين پروژه، 
اعداد اولي را كه به شكل n ±1 2×  3 هستند، شناسايي مي كند و بهترين 

دانشمند
مروري بر پروژه هاي جهاني

 محمدرضا معيني

دانشمند...

شما به طور معمول، 
در هر لحظه، از تمام 

توان پردازشگر 
رايانه تان استفاده 
نمي كنيد و درصد 

زيادي از CPU در هر 
لحظه بي كار است. 

بنابراين، شما كه 
رايانه تان وقت آزاد 

دارد! و خودتان هم به 
پيشرفت جهان دانش 

عالقه مند هستيد 
لطفاً در اين پروژه ها 

ثبت نام مي كنيد
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نتيجه ي آن تا امروز 1- 6090515 2× 3 بوده است.

 اعداد اول دوقلو
«اعداد اول دوقلو» ، اعداد اولي هستند كه اختالفشان 2 است. مثل 3 
و 5 و پروژه ي Prime Grid تا كنون چند عدد اول دو قلو يافته است. 
در آگوست 2009، اعداد اول دوقلويي را پيدا كرد كه باالي صدهزار رقم 

داشتند؛ يعني: ±1 333333 2 × 65516468355.
در جدول زير، روند پيشرفت چند پروژه ي محاسبه اعداد اول را 

مشاهده مي كنيد.

 اعداد اول خيلي بزرگ
 Gigantic ،عدد اولي است كه حداقل 1 ميليون رقم Megaprime
prime عدد اولي است كه حداقل 10 هزار رقم و Titanic Prime عدد 

اولي است كه حداقل هزار رقم داشته باشد.
(مؤسسه ي الكترونيك فرونتيو7)4 (EFF) جوايزي براي پيدا كردن 
افراد  دليل،  همين  به  و  است  كرده  تعيين  بزرگ  خيلي  اول  اعداد 
زيادي رايانه هاي خود را به كار يافتن اين اعداد مشغول كرده اند. در 
سال 1999، عدد اولي با بيش از 1ميليون رقم پيدا شد و يابنده ي آن 
50 هزار دالر جايزه گرفت. در سال 2008، عدد اولي با بيش از 10 

ميليون رقم پيدا شد و يابنده ي آن 100 هزار دالر جايزه گرفت. 
«اعداد اول مرسن» نوعي از اعداد اول هستند كه به شكل 

P-1 2 نوشته مي شوند. معموًال بزرگ ترين اعداد اول 
از اين نوع بوده اند. پروژه ي «جست وجوي اينترنتي 
در   5  «Gimps» يا اول مرسن»  اعداد  بزرگ 
به كار كرده است و موفقيت  آغاز  سال 1996 
به خاطر  بيشتر  بزرگ،  اول  اعداد  يافتن  در  آن 
آن است كه نرم افزار آن مجاني است. به عالوه، 
به راحتي نصب مي شود و كاربران مجبور نيستند 

منتظر بمانند تا عدد بزرگ بعدي پيدا 
شود. اين كاربران به جاي استفاده 
اين  از   ،  Screen Saver از 
نرم افزار بهره مي گيرند تا زماني 

كمي  فعاليت  رايانه شان  سيستم  كه 
بپردازد  اول  اعداد  به جست وجوي  دارد، 

و شايد جايزه ي نقدي EFF را هم ببرند. 
براي كسي  اين موسسه ي 150 هزار دالر 

ميليون   100 حداقل  با  اول،  عدد  اولين  كه 
عدد  كه  كسي  براي  دالر  هزار   250 و  رقم 

اولي با 1 ميليارد رقم (bera prime) بيابد، در 
نظر گرفته است تا يك بار براي هميشه،  به ترديد 

تاريخي «علم بهتر است يا ثروت؟» پايان دهد!

 

پي نوشت
1. البته راه هاي كوتاه تر هم وجود دارند. اگر از كتاب رياضي سوم راهنمايي، غربال 
اراتستن را به ياد داشته باشيد، مي دانيد كه مي توانيم به جاي تقسيم عدد بر تمام اعداد 

كوچك تر از خودش، آن را تنها بر اعداد اول كوچك تر از مجذورش تقسيم كنيم.
2. Prime Numbers

3. زيرساخت باز بر كلي براي محاسبات شبكه اي
4. Electronic Frontier Foundation
5 . Great Internet Mersenn Prime Search

بهترين نتيجهپايانشروعپروژه
PrimeGrid 2008 1- 6090515 2 × 3در حال اجرا30 ژوئن
  Woodall2007 1-3752948 2× 3752948در حال اجراجوالي

Cullen2007 1+6679881 2× 6679881د رحال اجراآگوست
Sophie Germain2009 بدون نتيجهدر حال اجرا16 آگوست

1±2333333×2565516468355 جوالي 262009 نوامبر 2006اعداد اول دوقلو
جدول1: روند پيشرفت چند پروژه محاسبه ي اعداد اول
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 اشاره
ايجاد افكت و نوشتن  از لحاظ  برنامه اي است تحت ويندوز و كامل   Windows Movie Maker
به زبان فارسي، بدون نياز به هيچ برنامه ي جانبي و هم چنين، توليد كليپ به 
فيلم هاي  و  آهنگ گذاري روي عكس ها  و  بر ميكس  انواع فرمت ها. عالوه 
خانوادگي، اين برنامه محيط مناسبي است براي ايجاد ويديوهاي مربوط به 
انواع درس ها. در اين مقاله، نمونه اي از كار اين برنامه  با توجه به صفحات 

محدود، آورده شده است.
(تصوير1)

 ويرايش فيلم
1. اولين قسمت كار در «Capture Video» انجام مي شود.

2. براي ويرايش فيلم، ابتدا گزينه ي «import video» را كليك كنيد.
3. پنجره ي «import file»نماينده ي انتخاب فيلم مورد نظر از نشاني مورد نظر 

است. از همين پنجره به نشاني مورد نظر برويد و رودي فيلم مورد نظر كليك كنيد.
4. گزينه ي«import»را كليك كنيد.

5. هر كدام از كليپ ها را كه مي خواهيد، انتخاب كنيد.
6. ويديوي انتخابي شما در حال تقسيم شدن به تكه هاي كوچك تر است. در صورتي كه مايل نيستيد فيلم 
پنجره ي در  «creat clip for video film»را  گزينه ي  شود،  تكه  تكه 

Import File كليك كنيد. 
7. همان طور كه مالحظه مي كنيد، فيلم انتخابي ما تكه تكه شده است. 

(تصوير2)
8. از اين قسمت روي قطعه مورد نظر كليك كنيد و همان طور كه دكمه 
سمت چپ ماوس را پايين نگه داشته ايد، آن را به طرف پايين بكشيد و در 
قسمت پايين روي رديف اول «Video»دكمه ي ماوس را رها كنيد. به اين 
ترتيب فيلم در محيط اصلي كار قرار مي گيرد. به همين ترتيب قسمت هاي 
از  قرار دهيد. شما مي توانيد قسمت هايي  اول  را كنار قطعه ي  انتخابي خود 

فيلم را انتخاب كنيد. 
9. سپس با كليك روي اين گزينه، فيلم را از جايي كه ساكن شده است، ببريد.

10. سپس دكمه ي «Play»را كليك كنيد تا فيلم را دقيق تر مشاهده كنيد. 
هر جا الزم شد، همين دكمه را كليك كنيد تا فيلم ساكن شود.

11. اگر قطعه ي انتخابي شما هنوز قسمت هاي اضافه دارد، مي توانيد روي اين قسمت (نوار سفيد رنگ) 
كليك كنيد تا اشاره گر تصوير (به رنگ آبي) نمايان شود.

12. اگر گزينه ي «show story board»را كليك كنيد، تكه هاي فيلم به صورت جدا از هم به نمايش 
در مي آيند و امكانات ديگر برنامه بهتر نمايان مي شوند.

13. همان طور كه مالحظه مي كنيد، فيلم به دو قسمت تقسيم شد. حال قسمتي را كه مي خواهيد حذف 
كنيد، انتخاب كنيد و گزينه ي «delete»را از صفحه ي كليد رايانه بزنيد تا فيلم پاك شود.

14. براي شروع ويرايش روي گزينه ي «view video effects»كليك كنيد. اين قسمت برنامه 
 «tasks» «effect»در  گزينه هاي  مي بينيد،  كه  همان طور  ويرايش.  ابزار هاي  به  مي شود  مربوط 

فيلم آموزشي
 مليحه شريفيان
آموزگار مركز استثنايي شهرستان خميني شهر

بسازيم
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مي شود.(تصوير3). مشاهده 
كارايي هر كدام از effectها زير آن تايپ شده است. شما با درگ كردن 
هر كدام از آن ها روي تكه فيلم مورد نظر، مي توانيد اثر آن را روي فيلم 

ببينيد.
15. با انجام هر effect يك ستاره در قسمت پايين سمت چپ كليپ 

روشن مي شود.
16. در صورتي كه بخواهيد به متن فيلم موسيقي اضافه كنيد، ابتدا 
روي گزينه ي «music import audio»كليك كنيد. آدرس درايو 
موسيقي يا صداي مورد نظر را از اين پنجره انتخاب روي آن كليك 

كنيد. سپس گزينه ي «import»را بزنيد.
صفحه ي  در  نظر  مورد  آهنگ  يا  صدا  كه  مي كنيد  مشاهده   .17

«tasks» ديده مي شود.
رديف  به  را  نظر  مورد  آهنگ  كردن،  درگ  با  قسمت  اين  در   .18

«audio/music»درگ كنيد.
فيلم هاي  از  زمان صوت  مدت  كه  مي كنيد  مالحظه   .19
انتخابي بيشتر است. بنابراين در اين قسمت روي صوت كليك 
كنيد. تا بتوانيد آن را برش دهيد. سپس روي گزينه ي برش 
انتخاب شده دو قسمت  كليك كنيد تا فايل صدا از قسمت 
شود. حاال مي توانيد قسمت اضافه را انتخاب كنيد و دكمه ي 

«Delete»را از صفحه ي كليد بزنيد تا حذف شود.
راست  و  انتخاب  را  اضافه  قسمت  مي توانيد  همچنين 
حذف  تا  كنيد  انتخاب  را   delete گزينه ي  و  كنيد  كليك 

شود. (تصوير4)
هم  انتخابي  آهنگ  يا  صدا  با  نظر  مورد  فيلم  حاال   .20
جديد  كليپ  صورت  به  را  آن  مي توانيد  است.  شده  مدت 

ذخيره كنيد.
به اين منظور از منوي «file»گزينه ي«save movie file»را انتخاب كنيد.

21. در پنجره ي«save movie»، مسير اصلي ذخيره ي فيلم را مشخص كنيد. البته اين مسير به طور 
پيش فرض «my document» است. سپس «next» را 
كليك و در اين قسمت، نشاني دقيق كليپ خود را معلوم كنيد. 
اين مسير به طور پيش فرض است. باز هم «next»كليك 
كنيد و در اين قسمت نام«my video» به كليپ خود بدهيد. 

(تصوير5)
نظر  در  خود  كليپ  براي  خاصي  كيفيت  مي خواهيد  اگر 
ديگر  فرمت هاي  تا  كنيد  كليك  گزينه  اين  روي  بگيريد، 
برنامه راببينيد. در غير اين صورت، «next» را كليك كنيد. 
همان طور كه مي بينيد، فيلمي كه ويرايش كرده ايد، در حال 

ذخيره شدن است. در اين قسمت گزينه ي «finish» را كليك كنيد تا كليپ ساخته شده را ببينيد. 

Windows
Movie Maker با نرم افزار
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 اشاره:
داشتم  شركت  تبريز  در  كه  سميناري  در  گذشته  سال 
دوستان آموزش و پرورش آذربايجان شرقي نمونه كارهاي خود 
را ارائه مي كردند. از آن ميان آقاي ابراهيمي درسي را با استفاده از 
ابزارهاي فناوري ارائه كردند. طرح درس را از ايشان گرفتم. طرح 
درس علوم تجربي دوم راهنمايي نمونه اي است از كارهاي يكي از 

معلمان كوشا و زحمتكش ميهن اسالمي.«سردبير»

هدف كلي درس: آشنايي دانش آموزان با گوارش غذا در بدن 
انسان.

 اهداف جزيي
دانش آموزان در پايان درس بايد قادر باشند:

 گوارش را تعريف كنند و اعضاي اصلي دستگاه گوارش را نام 
ببرند. (دانشي). 

و  دهند  تشخيص  هم  از  را  گوارش  دستگاه  اصلي  اعضاي   
نحوه ي كاركرد آن ها را بدانند(مهارتي).

 منابع مورد نياز خود را در اينترنت جست جو كنند. (مهارتي).
داشته  خوردن  غذا  نوع  و  صحيح  تغذيه  به  مثبتي  ديدگاه   

باشند(نگرشي).
 مواظبت از دستگاه گوارش و انتخاب روش تغذيه اي را كه براي 

يك زندگي سالم، الزم و ضروري است، بيان كنند(نگرشي).

 روش تدريس
مغزي،  بارش  پاسخ،  و  فعال(پرسش  روش  تدريس،  روش 

اكتشافي و گروهي) مبتني بر«IT» است.

 امكانات و رسانه هاي آموزشي
رايانه  به تعداد گروه ها و براي استفاده ي دبير و متصل به صفحه ي 
نمايش اطالعات (پرده يا صفحه ي نمايش كه در كالس نصب 

شده باشد) و وسايل و امكانات دست رسي به اينترنت.

 مهارت هاي مورد نياز فناوري اطالعات و 
ارتباطات:

نرم افزار  با  آشنايي  و  اينترنت،  و  رايانه   با  كار  مقدماتي  آشنايي 
 «Microsoft PowerPoint»

 آماده سازي و ايجاد انگيزه
احوال پرسي، پشت  از سالم و  بعد   معلم وارد كالس مي شود و 
ميز خود مي نشيند و حضور و غياب مي كند. هنگام حضور و غياب به 
وضع جسماني و روحي دانش آموزان دقت مي كند و در صورت لزوم 
عكس العمل نشان مي دهد. معلم دانش آموزان را در گروه هاي چهار 
نفري پشت ميزهاي رايانه قرار مي دهد و از سرگروه ها مي خواهد كه 
سيستم را راه   اندازي كنند. در حين اين عمل،  معلم نيز رايانه ي خود 

را روشن مي كند و اقدامات اوليه براي تدريس را انجام مي دهد.
معلم براي ايجاد انگيزه، چند عكس در شبكه به نمايش مي گذارد 
و  بحث  گروه  در  عكس ها  درباره ي  مي خواهد  دانش آموزان  از  و 

گفت وگو كنند. 

 ارزش يابي ورودي يا آغازين
كه مرتبط  از درس قبلي  ارزش يابي ورودي دو سؤال  براي   معلم 
دانش آموزان  از  و  مي دهد  قرار  شبكه  در  هستند،  نيز  جديد  درس  با 
مي خواهد در مورد سؤاالت فكر كنند. سپس از دو دانش آموز مي خواهد 
كه به سؤاالت جواب دهند. معلم دانش آموزان را تشويق مي كند و جواب 

سؤاالت را در شبكه نمايش مي دهد.

 نحوه ي ارائه ي درس
معلم براي شروع درس جديد، از گروه ها مي خواهد، درس جديد را 
كه به صورت اساليد (PowerPoint) در شبكه گذاشته شده است، 
مطالعه كنند. بعد از مطالعه ي دانش آموزان، معلم درس جديد را از اول و 
اين بار با توضيحات خود و به روش پرسش و پاسخ، به دانش آموزان ارائه  
مي دهد. در اين كار از دانش آموزان نيز كمك مي گيرد. و در صورت لزوم، 
آنها را تشويق مي كند. در ادامه ي تدريس، معلم فيلم«دستگاه گوارش» 
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را نمايش مي دهد و از دانش آموزان مي خواهد به فيلم خوب توجه كنند و در 
صورت لزوم يادداشت بردارند.

 ارزش يابي تكويني و پاياني
براي ارزش يابي تكويني، معلم فيلم را دوباره به نمايش در مي آورد و 
صداي آن را قطع مي كند و از دانش آموزان مي خواهد، به جاي صداي فيلم 
خودشان صحبت كنند و توضيحات الزم را بدهند. معلم به دانش آموزان 
كه جواب درست بدهند، جوايزي را اهدا مي كند. براي ارزش يابي پاياني، 
-www.eb معلم از دانش آموزان مي خواهد وارد اينترنت شوند، و به سايت

rahimi294.blofa.com بروند در بخش سؤاالت، سئواالت گوارش را 
ذخيره كنند، به صورت گروهي به آن ها جواب بدهند و به نام گروه خود 

به معلم ارائه دهند.

 جمع بندي و نتيجه گيري
را  گوارش  دستگاه  از  تصاويري  معلم  نتيجه گيري،  و  جمع بندي  براي 
نشان مي دهد و از دانش آموزان مي خواهد. مطالب ارائه شده در اين جلسه 
را در ذهن خود مرور كنند. در پايان نيز خود معلم مطالب تدريس شده را 

از روي تصاوير خالصه وار جمع بندي و بيان مي كند. 

 يادآوري نكات اخالقي، تربيتي و اجتماعي مربوط به 
درس و ارتباط دادن آن با زندگي روزمره 

معلم دانش آموزان را به صرفه جويي در مصرف مواد غذايي فرا مي خواند 
و از آن ها مي خواهد در حفظ سالمتي بدن و دستگاه گوارش خود بكوشند. 
از غذاهايي كه سالمتي آن ها را تهديد مي كند، دوري كنند و خانواده ي 

خود را نيز از اين كار آگاه سازند.
تعيين تكليف(تمريني، بسطي، خالقيتي- گروهي و انفرادي)

معلم از دانش آموزان مي خواهد براي جلسه ي بعد، كتاب درسي خود را از 
صفحه ي 137 تا 141 مطالعه كنند. سپس وارد اينترنت شوند و كلمه ي گوارش 
را جست جو كنند و از سه سايت متفاوت، 15 سطر (هر سايت 5 سطر) انتخاب 

و در پوشه اي ذخيره سازند. هر دانش آموز به دل خواه در 
مورد دستگاه گوارش يك پستاندار تصاويري را 

جمع آوري مي كند. در جلسه ي بعد، سرگروه ها 
مطالب هر يك از اعضاي گروه را دريافت 
مي دارند و بعد از تجزيه و تحليل در گروه، 
به نام گروه  ودرپوشه اي  را جمع بندي  آن ها 

خود ذخيره كنند و به معلم ارائه مي دهند.

شتر براي مطالعه:
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