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ــه اي الكترونيكي از  ــال پيش نام 1. دو س
يكي از دوستان دريافت كردم، مبني بر اين كه 
براي كنفرانسي به لندن آمده ام، ولي در فرودگاه 
گذرنامه، پول و تمامي مداركم را از دست داده ام، 
اگر ممكن است مبلغ هزار دالر به حساب شمارة 
ــردم. من كه  ــم به ايران برگ ــتيد تا بتوان ... بفرس
ــكوك بود و در عين حال ايشان را  مضمون نامه برايم مش
روز قبل ديده بودم، به محتواي نامه اهميت ندادم. تا اين كه او چند 
ــاني متفاوتي فرستاد، مبني بر  روز بعد نامه اي ديگر، ولي اين بار با نش
اين كه پست الكترونيكي من «هك» شده است و ديگر به من تعلق ندارد. 

لطفاً نامه هاي الكترونيكي خود را به نشاني جديد من ارسال كنيد. 
بعدها كه او را ديدم، گفت كه نامه اي از طرف ياهو آمده بود با اين مضمون: 
ــت و براي  كاربر عزيز ياهو، اين نامة الكترونيكي از طرف بخش خدمات ياهوس
هر كاربري به منظور امنيت نشاني او فرستاده مي شود. ما به دليل ثبت نام افراد با 
نامهاي مستعار،  تراكم زيادي داريم. لذا مي خواهيم برخي از حسابهاي ياهو را ببنديم 
و حساب شما يكي از آنهاست. اين نامه را براي شما فرستاده ايم تا بدانيم هنوز از اين 
نشاني استفاده مي كنيد يا نه.لطفاً فرم زير را كه حاوي نام كاربري، رمز عبور، تاريخ 
تولد و نام كشورتان است، تكميل كنيد؛ چون براي تأييد پست الكترونيكي شما الزم 
ــابهايي كه از آنها استفاده نمي شود، ياهو آنها  ــت. نظر به تراكم ياهو و حذف حس اس
را حذف   مي كند. لذا شما بايد با پر كردن اطالعات پست الكترونيكي و ارسال آن، 
پست الكترونيكي خود را تأييد كنيد. در غير اين صورت، ظرف 24 ساعت حساب 

شما از كار خواهد افتاد.
و به اين سادگي افراد با يك نامة الكترونيكي، پست الكترونيكي خود را كه 
مملو از نامه هاي خصوصي و غير خصوصي آنهاست، در اختيار فردي ناشناس 
ــاني كه  ــرار مي دهند. يعني خصوصي ترين اطالعات افراد در اختيار كس ق
ــرد و چه كاله برداريها  ــول اخالق را مراعات نمي كنند، قرار مي گي اص
ــتفاده هاي غيراخالقي كه در اين سرقت صورت نمي گيرد.  و اس
ــتانم كه از قضا  ــي كه تكرار آن براي يكي از دوس اتفاق
مهندس رايانه است، نشان داد كه به راحتي 
ــت افراد را  ــوان در فضاي اينترن مي ت
ــه حريم خصوصي  فريب داد و ب

آنها نزديك شد.
2. چند سال پيش در دفتر 
ــريه با نوجواني مصاحبه  نش
مي كرديم كه جزو هكرهاي 
ايراني بود و از چهار سالگي 
كار با رايانه را شروع كرده 
بود. در اولين تجربة خود، 
ــايت مدرسه را هك  س
ــرده و در پي  ك

ــود را براي هك كردن  ــده بود. او انگيزة خ ــه اخراج ش آن از مدرس
ــت: من حفره هاي  ــا ذكر مي كرد و مي گف ــايت ها، كمك به آنه س

ــان مي دهم تا نسبت به  ــان را نش ــايت آنها و نا امن بودن سايتش س
رفع آنها اقدام كنند. 

ــه اين صورت موجه كار به نظر مي آمد. او البه الي صحبتهايش  البت
گفت: من كاري مي كنم كه نامه هاي الكترونيكي بعضي ابتدا براي من 
بيايد و سپس براي خودشان برود. بدين ترتيب، حس كنجكاوي و سر 
ــهاي زندگي  در آوردن از كار ديگران، به ورود در خصوصي ترين بخش
ــد. انگيزة او كه يافتن نقصانهاي فني سايتها  افراد براي او منجر مي ش
بود، جلوه اي داشت، ولي با كار ديگري كه او مي كرد، تناسب نداشت. 
ــن قصه به خصوص مدتي در جامعة جوان ما رواج پيدا كرده بود و  اي
ــان از مهارت افراد داشت؛ در حالي كه بديهي ترين حقوق  ظاهراً نش

انسان زير پا گذاشته مي شد.
ــر صندوق الكترونيكي افراد را حريم خصوصي آنها و به  اگ

ــان تصور كنيم، خانه چه ويژگي هايي دارد؟  تعبيري، خانه ش
ــت كه انسان در آن احساس آرامش مي كند.  خانه جايي اس
اين احساس مادي و رواني است. خانه حريم امن است و در 
محدودة آن از خطر نگاه و داوري ديگران محفوظ هستيم. 
ــت خانه جنبة فيزيكي و رواني، هر دو را دارد. به عالوه،  امني
ــم بيگانه و نامحرم راه ندارد و الزم نيست دربارة  در خانه چش
داوري ديگران راجع به خود هراس داشته باشيم. افزون بر آن، 
خانه محل آرامش است. بارها وقتي از سفر برمي گرديم، به خود 

ــان نمي شود. در خانه ما آزاد هستيم  مي گوييم هيچ جا خانة انس
و همانيم كه هستيم.

ــده است  ــه اي تبديل ش تصور اين كه خانة ما به فضايي شيش
كه هر كس از بيرون امكان آن را دارد كه ما را در هر لحظه ببيند، 

نگران كننده است. حريم خصوصي را به هم مي ريزد، آرامش را از ما 
ــاس آزادي نمي كنيم. اين از معضالت اخالقي  ــرد و در آن احس مي گي

ــت كه فناوريهاي جديد اطالعاتي و ارتباطاتي براي كاربران اينترنت  اس
ــه گونه عمل كرد:  ــراي مقابله با اين معضل مي توان س ــم كرده اند. ب فراه

ــت همان گونه كه از خانة خود با كشيدن حفاظ، گذاشتن دوربين، آيفون  نخس
تصويري و مانند آنها محافظت مي كنيم، از ابزارهاي گوناگون براي حفاظت از حريم 

خصوصي خود بهره بگيريم. ديگر اين كه نظام حقوقي كشور، جرائمي براي سارقان 
فضاي مجازي در نظر بگيرد. و سوم اين كه نظام نامة اخالقي كاربران اينترنت در 

اين باره مشخص و تبيين شود و نگرش افراد در اين باره تغيير كند. يعني مثًال 
نوجوان ما آن كار فني را هنر خود نپندارد و قبح قضيه را درك كند.

در اين شمارة نشريه به برخي از اين نكات در سه وجهي 
كه ذكر شد، اشاره شده است.

          سردبير

حريم خصوصي
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 كليدواژه: سرقت علمي، ناتواني 
در نوشتن، پژوهش، دانش، نوشتن.

ــم با مفهوم  ــته مي خواهي در اين نوش
ــويم.  ــنا ش ــرقت علمي و علل آن آش س
ــه مقصود نگارندة در اين مقاله  آن چه ك
است، بيشتر جنبة آسيب شناسي دارد و به 
عللي كه زمينه ساز استفادة نويسندگان از 
دسترنج ديگران در هر سطح است، اشاره 
مي شود؛ معضلي اخالقي و اجتماعي كه 
ــتر  ــد امكان آن را بيش ــاي جدي فناوريه

وسهل تر كرده اند.
ــاني  ــول دانش و معرفت به آس محص
ــت نمي آيد و گاه حاصل ماهها و  به دس
سالها تالش يك محقق است كه يكباره 
ــود. درست مانند آن  طعمة ديگري مي ش
ــويد و ببينيد  ــما وارد خانة خود بش كه ش
ــي در  ــبه در حالي كه كس ــارقي يكش س
خانه نبوده، حاصل سالها سعي و كوشش 
ــما را برده است. حال و روز خود را در  ش
ــم كنيد. يا لحظه اي را  اين وضعيت تجس
تصور كنيد كه سارقي نابكار يكباره كيف 
شما را مي دزدد و حقوق ماهانة شما را كه 

از بانك گرفته ايد، از دستتان مي ربايد.
ــازيها  ــبيه ها و همانند س البته اين تش
ــياري از كساني كه در قلمرو  در ذهن بس
ــت به سرقت كاالي  دانش و معرفت دس
ديگران مي زنند، راه نمي يابد. آنها صفت 
ــت نمي پندارند  دزد را براي كار خود درس
ــا براي صاحب كاال و  و حاالتي را كه م
سارق كاال وصف كرديم، دربارة صاحب 
ــادق نمي دانند.  ــود ص ــي و خ ــر علم اث
ــرقت را از يك نوع  ــح دو س ــع قب در واق

نمي شمارند.
ــت  پيش از ادامة مطلب ابتدا بهتر اس
ــاده از سرقت علمي يا  تعريفي كوتاه و س
ــرقت  ــتر (1995) س ادبي ارائه كنيم. لس
ــتة  ــدي از نوش ــتفادة  عم ــي را «اس ادب
ــود» تعريف  ــتة خ ديگران به جاي نوش
مي كند [حسرتي، 1384] زاهدي (1386) 
ــيون بي عيبي و  ــل از «كميس ــز به نق ني
ــتي پژوهش»، سرقت تأليفات را به  درس
ــد به اين معني  ــي و از روي عم بي پرواي
ــرات، عبارتها،  ــنده نظ مي داند كه نويس
ــي پروتكلهاي  ــا يا حت ــا، نموداره داده ه
ــران را به جاي  ــدة ديگ ــي چاپ نش علم

ــع آنها ارائه  ــود بدون ذكر منب نظرات خ
ــد. در اين مقاله حداقل به دو علت  مي كن
ــرقت علمي مي شود، اشاره  كه موجب س

مي كنيم.

 ناآشنايي با مفهوم سرقت 
علمي

بسياري از كساني كه دست به سرقت 
علمي مي زنند، اساسًا اين كار را از جنس 
سرقت نمي دانند؛ وگرنه دست به اين كار 

نمي زنند. به اين چند نمونه توجه كنيد:
ــخصات  ــا نام و مش ــجويي ب 1. دانش

روشن، در ايميلي به من نوشته بود:
" جناب آقاي دكتر عطاران

ــگاههاي  دانش دربارة  پايان نامه ام  من 
ــما  ــت و مي خواهم مقالة ش مجازي اس
ــاورم. ولي چون  ــة خود بي را در پايان نام
ــل ــورت فاي ــه ص ــت ب ــه در اينترن مقال

ــوان آن را كپي  ــت، نمي ت پي دي اف اس
ــز وقت زيادي  ــت كرد. تايپ آن ني پيس
ــوم اگر فايل ورد  مي گيرد. ممنون مي ش

آن را براي من بفرستيد."
ــن مقاله كه من با يكي از همكارانم  اي

سرقت علمي
فناوريهاي جديد  محمد عطاران
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نوشته بودم، نزديك به 20 صفحه بود و 
دانشجوي محترم به سادگي و صميميت 
ــه مي خواهم آن را كپي  اظهار مي كرد ك
ــرقت  ــت كنم. قطعًا او اين كار را س پيس
علمي نمي داند و از جنس دزدي به شمار 

نمي آورد.
2. دوستي از من خواسته بود پژوهشي 
ــتفاده در  ــام داده ام، براي اس ــه انج را ك
ــه اش، به او بدهم. من آن كار را  پايان نام
ــراه كارهاي ديگر به او دادم. پس  به هم
ــت از  از چندي به من گفت كه مدتي اس
پايان نامه اش دفاع كرده است و برخي از 
ــتانش به او گفته اند كه كار رامنتشر  دوس
ــه كار را  ــت كرد ك ــد. از من درخواس كن
ــة او را گرفتم و با  ــن پايان نام ــم. م ببين
كمال تعجب ديدم كه بخشهاي زيادي از 
كارهاي من و ساير نويسندگان رابه عينه 
و بدون كم و كاست آورده است؛ بي اين 
ــه منبع اصلي آنها را ذكر كند. قطعًا در  ك
اين مورد يقين دارم كه دوست محترم ما 
ــرقت علمي آشنا نبوده است،  با مفهوم س
وگرنه به سادگي آن را به من نمي داد و از 
من اظهار نظر نمي خواست. چون معموًال 
كسي كه مي داند دزدي كرده است، مايل 

نيست كسي از راز او مطلع شود.
ــل دوم كارش را  ــجويي فص 3. دانش
ــا آن را مطالعه  ــتاده بود ت براي من فرس
ــم. وقتي آن را خواندم ، ديدم مواردي  كن
ــته است و تمام منابع  را از مقاله اي برداش
ــده در آن مقاله را به عنوان منابع  ذكر ش
ــه منابع  ــت ، بي آن كه ب ــود آورده اس خ

اصلي اشاره كند. برايش نوشتم.
ــما با مأخذ آن دريافت  «فصل دوم ش
ــه در مطالعة  ــواردي ك ــي از م ــد. يك ش
ــرا جلب كرد و  ــن فصل توجه م اولية اي
از مسائلي است كه اگر در كشور ديگري 
ــه اش اخراج  ــد، قطعًا نتيج ــام مي ش انج
دانشجو از دانشگاه بود، مواردي است كه 

سرقت علمي به آن اطالق مي شود. يكي 
ــت كه  ــرقت علمي آن اس از مصاديق س
ــي را مي خواند و  ــنده، مقاله يا كتاب نويس
ــل مي كند؛ بدون آن  مطالبي را از آن نق
كه به ذكر منبع اصلي بپردازد. هم چنين، 
منابع متني را كه خوانده است، به عنوان 
ــوارد قابل  ــما م ــود مي آورد. ش منابع خ
ــي مقاله ها را جزو  ــي از منابع بعض توجه
ــه به منابع  ــود آورده ايد، بي آن ك منابع خ
ــاره كنيد و بگوييد به نقل از...  اصلي اش
ــوب  ــرقت علمي محس اين مورد قطعًا س
ــه عنوان كار  ــود و من نمي توانم ب مي ش
ــار كار را  ــم. براي اولين ب ــما تلقي كن ش
ــي از عدم اطالع شما تصور مي كنم  ناش
و به جناب عالي فرصت مي دهم كه مقالة 
ــه منابع اصلي  ــازي كنيد؛ ب خود را بازس
ــه را براي من  ــاره كنيد و مجدداً مقال اش
ــوارد بعدي روية  ــتيد. ولي براي م بفرس

ديگري پيش خواهم گرفت.» 

ــجو دريافت كردم  ــي كه از دانش جواب
ــود كه با  ــخص ب ــم جالب بود. مش براي
مفهوم سرقت علمي آشنا نيست، چون در 

پاسخ من آورده بود: «منابع ارائه شده در 
بخش فارسي، همگي را در اختيار دارم و 
ــخصًا آنها را خوانده ام و ارجاع داده ام.  ش
ــي، كلية منابع مقاله اي  در بخش انگليس
ــايتي را نيز شخصًا خوانده ام و در  و يا س
اختيار دارم. هم چنين، بيشتر منابع كتابي 
ــا در اين ميان، چند  را در اختيار دارم. ام
منبع كتابي (حدود 17 منبع)  را نادرست 
ارجاع داده ام كه پس از اصالح، حضورتان 

ارسال مي كنم.»
توجه كنيد! او استفاده از 17 منبع را در 
ــتة اول بي آن كه خود آنها را خوانده  نوش
ــد، با عنوان چند منبع مي آورد؛ گويي  باش

كه با قبح قضيه چندان آشنا نيست.
ــد كه بايد  در اين موارد به نظر مي رس
ــرقت علمي را كه به گمان من  مفهوم س
بسيار كسان، به خصوص دانش آموزان و 
دانشجويان، با آن آشنا نيستند، روشن كرد 
ــح داد. مثًال مي توان  ــراي افراد توضي و ب
ــتقيمًا از افراد  گفت كه اگر جمله اي، مس
ــًا داخل گيومه  ــول مي كنيد، حتم نقل ق
ــع مقاله يا كتابي  ــد. يا اگر به مناب بياوري
ــاره مي كنيد، منبعي را  به عنوان مأخذ اش
كه از آن استفاده كرده ايد، حتمًا با عنوان 
ــل از»  بياوريد. مثًال اگر از كتاب  «به نق
«جهاني شدن: فناوري اطالعات و تعليم 
و تربيت»، نوشتة محمد عطاران، استفاده 
كرده ايد و او در مقاله اي كه ترجمه كرده، 
ــتر و همكارانش  ــت: «لنكس ــته اس نوش
ــه فناوري اطالعات،  (1996) معتقدند ك
ــما  فضاي محصور تعليم و تربيت...»، ش
ــه را بياوريد، بي  ــن ترجم نمي توانيد مت
ــما  ــتفادة ش آن كه به منبعي كه مورد اس
ــاره كنيد ونيز نمي توانيد  ــت، اش بوده اس
ــده را به عنوان  تمام منابع متن ترجمه ش
ــي مقالة فردي  ــود بياوريد. زمان منابع خ
ــگاهي را مي خواندم و در ميانة متن  دانش
به يكباره متوجه شدم، حدود يك صفحه 

پژوهشها نشان 
مي دهند. كه 
فراگيرندگان نظامهاي 
آموزشي كه ارزش يابي 
در آنها براساس 
آزمونهاي چندگزينه اي 
صورت مي گيرد، در 
مقايسه با فراگيرندگان 
نظامهاي آموزشي كه 
ارزش يابي در آنها 
نگاهي به نوشتن 
دارد، داراي مهارتهاي 
كمتري در نوشتن 
هستند
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ــت. وقتي  ــم متن برايم خيلي آشناس و ني
ــه اين فرد مقالة  ــت كردم در يافتم ك دق
ــده ام را بي كم و كاست و بدون  ترجمه ش
ــات آن را تغيير دهد، آورده  ــن كه كلم اي
ــت. نه تنها از مترجم ذكري به ميان  اس
نياورده، بلكه تمام منابع را هم به عنوان 
ــتقيمًا از آنها استفاده  منابعي كه خود مس

كرده، آورده است.

 ناتواني در نوشتن
ــرقت در مفهوم  يكي ازانگيزه هاي س
ــب آن چه  ــام آن، ناتواني فرد در كس ع
ــير طبيعي و از راه  ــت، در مس دزديده اس
ــت. به همين قياس، كسي كه  عادي اس
ــرقت علمي مي زند، در واقع  دست به س
ــيري غيرطبيعي به  ناتواني خود را از مس
ــي از زحمت ديگران  ــدي كه ناش توانمن
ــاني كه  ــدل مي كند. اغلب كس ــت، ب اس
دست به سرقت علمي مي زنند، از نوشتن 
ــطوح  ناتوان اند؛ ناتواني اي كه درهمة س

علمي متأسفانه دچار آن هستيم. 
ــان كه در نظام  نوشتن نزد بسيار كس
آموزشي ما تربيت مي شوند، امري دشوار 
ــام ارزش يابي ما  ــت. نظ و گاه جانكاه اس
ــت كه دانش آموزان و  هم به گونه اي اس
دانشجويان ما را به سوي نوشتن در همة 
ــه تا تحليلي  ــواع آن، از توصيفي گرفت ان
و نقادانه سوق نمي دهد. پژوهشها نشان 
ــدگان نظامهاي  ــه فراگيرن ــد. ك مي دهن
ــي كه ارزش يابي در آنها براساس  آموزش
آزمونهاي چندگزينه اي صورت مي گيرد، 
ــدگان نظامهاي  ــا فراگيرن ــه ب در مقايس
ــي در آنها نگاهي  ــي كه ارزش ياب آموزش
به نوشتن دارد، داراي مهارتهاي كمتري 
ــتن هستند. [موسي پور، مهراني و  در نوش
زندي، 1388]. به نظر خرمشاهي (1388)، 
دليل ناتواني در نوشتن بين ما ايرانيان آن 
ــت كه بين ذهن و زبان فاصله افتاده  اس

است و فكر مي كنيم هنگام نوشتن چيزي 
بايد بنويسيم كه با آن چه در ذهن ماست، 
تفاوت دارد. او مي گويد: اگر معلم انشا بودم، 
ــه اي،  به بچه ها به جاي موضوعات كليش
ــاده بنويسند؛ مثًال  مي گفتم توصيفهاي س
توصيف يك حادثه كه برايشان اتفاق افتاده 
ــت. يا از بچه ها مي خواستم كه خالصة  اس
يك مقالة دايرة  المعارف يا داستان را به زبان 

ساده بنويسند.

ــجويان  من خود به دليل اين كه دانش
فراواني راديده ام كه به جز حروف عطف 
و ادات ربط، اثري از خود به خصوص در 
ــتلزم نوشتن است، مانند  كارهايي كه مس
ــوًال از آنها  ــه، نمي گذارند، معم پايان نام
ــت كنند  مي خواهم كه يك وبالگ درس
و از آغاز نيم سال تحصيلي تا به آخر آن، 
ــند. مثًال معلمي  بنويس دربارة موضوعي 
ــه مي نويسد و  دربارة خاطراتش از مدرس
يا دانشجويي دربارة خوابگاه و ماجراهاي 
ــان مي دهد  آن مي نگارد. تجربة من نش
ــجويان پس از  ــياري از اين دانش كه بس
ــتن از جنس توصيف  ــه به نوش مدتي ك
ــارت تحليل را  ــادت كردند، كم كم مه ع
ــراغ آن مي روند.  ــم مي آموزند و به س ه
ــتن از جنس مهارتهايي است  گويي نوش
كه تنها با نوشتن مي شود آن را آموخت.

ــطو مي گفت كه ما دو نوع دانش  ارس
داريم: دانشهايي كه با رفتن به نزد استاد 
ــب مي كنيم؛ مانند  ــنيدن آنها را كس و ش
رياضيات و علوم طبيعي. نوع ديگر دانش 
ــه تنها با عمل  ــت ك از جنس اموري اس
ــوند. مثًال كسي كه  ــب مي ش مكرر كس
مي خواهد خوش نويسي را بياموزد، تنها از 
طريق مشق مكرر، خوش نويس مي شود. 
ــخنوري  يا فن خطابه را تنها از طريق س
مكرر مي توان كسب كرد. گيلبرت رايل، 
فيلسوف انگليسي، همين تقسيم بندي را 
به گونه اي ديگر بيان مي كند. او مي گويد: 
ما دو نوع دانش  داريم: دانشهاي ناظر بر 

واقعيت1 و دانشهاي ناظر بر چگونگي2.
ــوزان را به  ــاس بايد دانش آم بر اين اس
نوشتن و نوشتن و نوشتن ترغيب و تشويق 
ــتر نوشتنهايي مبتني بر  كرد؛ آن هم بيش
توصيف،  نوشتنهايي كه رو به سوي تحليل 
ــي كه در نوشتن  ــاس، كس دارند بر اين اس
ــود، مي تواند ذهن خويش را در  توانا مي ش
نوشتار خود به منصة ظهور برساند و خود را 
عاجز از آن نمي بيند كه مايملك ديگران را 

به عينه به نام خود عرضه كند.

 پي نوشت
1. Knowing that
2. Knowing how

 منابع
1.حسرتي، مصطفي. نگارش دانشگاهي در دانشگاههاي 
ــدة آموزش عالي. فصل نامة پژوهش و  ايران: حلقة گمش

برنامه ريزي در آموزش عالي. بهار و تابستان 1384.
ــوء علمي  ــات س ــاز(1386). اقدام ــدي، الدن ن 2.زاه
ــگارش مقاالت:  ــكي و ن ــهاي پزش در فرآيند پژوهش
ــريه اخالق در علوم و فناوري  ــئوليت حرفه اي.نش مس

پاييز و زمستان 1388.
ــي پور، نعمت اله مهراني، مهشيد؛ زندي، بهمن.  3.موس
ــجويان نظام  ــتاري بين دانش ــي مهارتهاي نوش بررس
ــگاه  آموزش حضوري و از راه دور؛ مورد مطالعه: دانش
ــهيد باهنر كرمان. مجلة آموزش  پيام نور و دانشگاه ش

عالي ايران. تابستان1388.
4.خرمشاهي،بهاالدين 1388،طنز و تراژدي،انتشارات ناهيد

ارسطو: دو نوع دانش 
داريم، دانشهايي كه 

با رفتن به نزد استاد و 
شنيدن آنها را كسب 

مي كنيم؛ مانند رياصيات 
و علوم طبيعي. نوع 

ديگر دانش از جنس 
اموري است كه تنها 
با عمل مكرر كسب 

مي شوند
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توصيــه هاي ايــمني
بـراي در امـان مانـدن
از ويــــــروسهــا

ــك آنتي ويروس خوب روي رايانة خود   حتمًا ي
نصب كنيد و آن را هميشه به روز نگه داريد. 

ــه اينترنت متصل  ــها، اگر ب البته همة آنتي ويروس
باشيد، معموًال به طور خودكار به روز مي شوند. پس 
ــتان هم كه شده،  هر از چندي، به خاطر آنتي ويروس

به اينترنت متصل شويد!
ــادگي  ــدود نرم افزارهايي كه به س ــي از مع  يك
ــت. ولي در  ــروس اس ــود، آنتي وي ــرك» نمي ش «ك
ــدان گران  ــها چن ــخة قانوني آنتي ويروس عوض نس
ــاالنه كمتر از 40هزار تومان. يعني روزي  نيست؛ س
ــيد ارزشش را دارد. نسخة  100 تومان. مطمئن باش

اصل را بخريد.
ــتيد.  ــان رايانه تان خودتان هس ــن نگهب  بهتري
ــت است كه آنتي ويروس داريد. ولي چه لزومي  درس
ــش بيندازيد و  ــف را به جان ــهاي مختل دارد ويروس
ــه از خارج از  ــر اطالعاتي را ك ــش كنيد؟ ه آزمايش
ــي دي ها،  ــود، كنترل كنيد. س ــه وارد آن مي ش رايان
ــل و خالصه همة  ــا، رم هاي موباي ــش مموري ه فل

اطالعات را قبل از هر كاري اسكن كنيد.
 ضميمه ايميل ها يكي از راههاي ورود ويروس 
ــكن كنيد؛ مخصوصًا آنها را  هستند. حتمًا آنها را اس

كه فرستنده شان ناشناس است.
 رايانه هاي عمومي مثل دست شوييهاي عمومي 
ــر از ويروس.  ــوده و پ ــان اندازه آل ــتند؛ به هم هس
حتي االمكان از رايانه هاي كافي نت ها، دانشگاهها و 

رايانه هاي عمومي ديگر، فايلي كپي نكنيد.
ــكن كردن، آنتي ويروستان را به روز   قبل از اس

ــتيد. در صورت  ــت متصل نيس ــد. اگر به اينترن كني
ــي دي نگه داريد تا  امكان فايل هاي جديد را روي س

بعد از به روز كردن، آنها را در رايانه كپي كنيد.
 سايت هاي زيادي در اينترنت آلوده هستند؛ اين 
ــت رايانة  ــايت ها بدون اين كه بفهميد ممكن اس س

شما را آلوده كنند. مواظبشان باشيد.
 از دانلود نرم افزارهاي بي نام و نشان خودداري 

كنيد.
ــل  ــتراك فاي ــتم هاي اش ــتفاده از سيس  در اس
ــتم ها هيچ  ــد. روي اين سيس ــت كني ــت دق بي نهاي

نظارتي وجود ندارد و بسيار خطرناك هستند.
 هميشه از اطالعات حساستان نسخة پشتيبان 
تهيه كنيد. وقتي كه صرف مي كنيد، ارزشش را دارد. 
ــتيبانها را روي سي دي يا دي وي دي نگه داريد تا  پش

به ويروس آلوده نشوند.
ــت  ــروس، الزم نيس ــدات وي ــود تهدي ــا وج  ب
ارتباطتان را با دنياي خارج قطع كنيد. گاهي ديده ام 
ــتفاده  ــراد از ترس ويروس كًال از اينترنت اس كه اف
ــتيد و از آلودگي به  ــر در اداره اي هس ــد. اگ نمي كنن
ــتم را از  ــيد ، مي توانيد يك سيس ــروس مي ترس وي
ــاي اينترنتي را با آن انجام  ــبكه جدا كنيد و كاره ش
ــتن آنتي ويروس خوب شما  دهيد. ضمن اين كه داش

را تا 90 درصد ايمن مي كند.
ــه اطالعات خود را در مورد ويروسها و   هميش
ــايتهاي  ــث مربوط به آنها به روز نگه داريد. س مباح
ــي به زبان  ــود دارند؛ حت ــن زمينه وج ــادي در اي زي

فارسي.
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SCRATCH دربارة نرم افزار

تصوري كه اغلب ما از برنامه نويسي داريم. كاري بسيار كسل 
ــت و فقط افرادي كه به صورت تكنيكي و تخصصي  كننده اس
آموزش ديده اند، مي توانند آن را انجام دهند. يادگرفتن زبانهاي 
ــي رايج مانند «++C» و «جاوا» براي بسياري از ما  برنامه نويس
ــت. با اين كه برنامه نويسي ابزار بسيار  ــكل و طاقت فرساس مش
ــب مهارت حل مسئله در دانش آموزان است،  مفيدي براي كس

ــك و دشوار به  ــي خش ياد دادن زبانهاي برنامه نويس
ــراي دانش آموز  ــت و ب ــختي اس دانش آموزان، كار س

چندان جذاب نيست.
ــكرچ» يك زبان برنامه نويسي گرافيكي جديد  «اس
است كه ذهنيتها و تصورات ما را مورد برنامه نويسي و 
آموزش آن كامال تغيير مي دهد. اين نرم افزار، عالوه بر 
داشتن قابليتهاي پيشرفتة برنامه نويسي، داراي محيطي 
جذاب و قابل استفاده براي كودكان، نوجوانان و تمام 
كساني است كه مي خواهند برنامه نويسي بياموزند. در 
 «syntax errors» اين زبان برنامه نويسي، خبري از
ــاختن يك برنامه كافي است  ــت، چون براي س نيس
بلوكهاي گرافيكي را به سادگي به هم بچسبانيم. اين 
ــيار مناسب است، زيرا  سادگي براي دانش آموزان بس
آنها را درگير تايپ و خطاهاي احتمالي آن نمي كند و 
 type» باعث كسالت و دلزدگي آنها نمي شود. خطاي

ــدارد و خيلي چيزهاي  ــكرچ معني ن mismatch» هم در اس
ــز مي كند. دانش آموزان  ــري كه آن را از ديگر زبانها متماي ديگ
ــيار متنوعي را در اسكرچ خلق  ــيار  بس مي توانند پروژه هاي بس
ــت كنند، انيميشن بسازند و با كمك  ــان گيم درس كنند. خودش
ــيار جالبي را  ــاي گرافيكي، كارهاي بس ــر، صدا و جلوه ه تصوي

برنامه نويسي كنند. 
ــي، از همان ابتدا با  آموزش اين نرم افزار قدرتمند برنامه نويس
طراحي، انجام پروژه  و مشاركت فعال دانش آموز همراه است كه 
ــري را دل پذير و عميق تر مي كند. دانش آموزان در  فرايند يادگي
حين كار با اسكرچ به شكلي بسيار معنادار و باانگيزه، با مفاهيم 
ــرط، متغيرها، انواع داده ،  ــي از جمله تكرار، ش مهم برنامه نويس
رخداد و پردازش كردن آشنا مي شوند. براي مثال، دانش آموزي 
ــت دارد بداند چگونه مي تواند در بازي  كه گيم مي نويسد، دوس
خود امتياز را نگه دارد. يادگيري مفهوم «متغير» در هيچ درسي 

ــيرين  ــراي دانش آموز هيجان انگيز و ش ــد تا اين حد ب نمي توان
ــد! تجربة آموزش و يادگيري اسكرچ، تجربة بسيار منحصر  باش

به فردي براي معلم و دانش آموز است.
اسكرچ براي دانش آموزان سنين متفاوت و حتي بزرگترهايي 
كه مي خواهند با برنامه نويسي آشنا شوند، قابل استفاده است. به 
www. scratch. mit. ــايت راحتي مي توانيم با مراجعه به س

ــگان دانلود كنيم و اطالعات  ــن نرم افزار را به طور راي edu، اي
ــت بياوريم. دانش آموزان مي توانند  بيشتري در مورد آن به دس
ــكرچ انجام  ــر دنيا با اس ــي را كه دانش آموزان سراس پروژه هاي
ــورت تمايل، پروژة خود  ــد و ايده بگيرند و در ص ــد، ببينن داده ان
ــتراك بگذارند. به اشتراك گذاشتن پروژه در  را با ديگران به اش
وب سايت، براي دانش آموزان كاري بسيار دوست داشتني است 
ــيار  ــت كردن برنامه اي بي نقص بس و انگيزة آنها را براي درس
 Lifelong kindergarten» باال مي برد. اسكرچ توسط تيم

Group» در «MIT Media Lab» تهيه شده است.
در قسمت هاي گذشته فقط سعي كرديم قابليتهاي اسكرچ را 
معرفي كنيم تا شما عزيزان با آن آشنا شويد. قطعًا آموزش تمام 
ــت. دست به كار شدن  ــكرچ در اين جا امكان پذير نيس نكات اس
ــتري را برايتان  و كار كردن با اين نرم افزار مطمئنًا زواياي بيش

روشن مي كند.

قسمت پاياني
 آرزو امير جاملويي
دبير منطقة 6 آموزش و پرورش
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معيني رويا صدر
هره 

ر: مط
ويرگ

 تص

مربوط  قوانين  زمينة  در  خواننده  عزيزان  از  تعدادكثيري 
به رعايت اصول اخالقي در اينترنت آن چنان ما را سؤال پيچ 
نموده اند كه از خواب و خوراك افتاده و با خطر انقراض روبه رو 
گشته ايم. به ناچار نزد يكي از بزرگترين اساتيد اخالق اينترنتي 
قرن حاضر و كلية قرون و اعصار رفتيم و سؤاالت را با ايشان در 

ميان گذاشتيم كه حاصل آن را به سمع و نظر شما مي رسانيم:

 آيا ما از نظر اخالقي اجازه داريم تحقيقي را كه ديگران انجام 
داده اند، «كپي - پيست» نموده، به نام خودمان ارائه دهيم؟

ــدارد. يك اثر علمي وقتي در فضاي عمومي مثل  - بله، مانعي ن
اينترنت و يا كتاب و مجله از سوي پژوهشگري ارائه مي شود، ديگر 
ــت، بلكه جزو ميراث  ــخص او و ارث باباي نام برده نيس متعلق به ش
علمي بشري مي باشد. مثًال آيا تا به حال شنيده ايد كه وارث مرحوم 
اسحاق نيوتن بر علية مؤلفين كتابهاي علوم ابتدايي به خاطر استفاده 
از اصل جاذبة زمين براي توضيح پديده هاي فيزيكي ادعاي خسارت 

بكنند يا حق كپي رايت بگيرند؟ اين هم آن است و فرقي ندارد.
 هنگام استفاده از تحقيقات ديگران، در مورد فهرست منابع 

و مآخذ تكليفمان چيست؟
ــات اخالقي بايد در آن  ــت و مالحظ ــا قدري پيچيده اس - در اين ج
ــي كه آن را كپي  ــد، محقق پژوهش ــا ظرافت انجام گيرد. يادتان باش ب
ــد، خودش براي اين تحقيق به منابع ديگري رجوع كرده و اين  كرده اي
حرفها را از جيبش كه در نياورده است. نشان به آن نشان  كه در انتهاي 
تحقيق، دهها منبع و مأخذ داخلي و خارجي را آورده است كه مؤيد اين 
ادعاست. بنابراين شما كافي است از فهرست منابع مذكور كپي بگيريد 
و آن را در انتهاي تحقيقتان بياوريد. يادتان باشد از منبع اصلي اصًال و 
ابداً يادي نكنيد. به خصوص اين كه بعضيها بي كار و بي جنبه و حسودند 

ــم  ندارند ببينند شما چه قدر سريع تحقيق مي كنيد. اين است كه  و چش
برايتان پاپوش درست مي كنند و زحمات طاقت فرساي شما را در رابطه 
ــردن كه لطمات  ــت ك ــت وجوي اينترنتي و كپي گرفتن و پيس با جس

جبران ناپذيري برشانه و مچ شما وارد كرده است، بر باد مي دهند.
انتخاب موضوع،  مضمون، محتوا،  براي  را  چه مالكهايي 

روال و شيوة تحقيق بايد در نظر بگيريم؟
- از نظر علمي و اخالقي دنبال تحقيقاتي برويد كه جوامع بشري 
به آنها بي اعتنا بوده و به آنها به اندازة الزم توجه نكرده اند؛ باشد كه 
ــري شويد  ــما باعث و باني پركردن يك خأل علمي در جوامع بش ش
ــن حال، از اتفاقات ناگواري چون لو رفتن كار نيز جلوگيري  و در عي
ــي كه داريد مقاله را برايش مي فرستيد تا  ــويد كس كنيد. مطمئن ش
ــابقه و يا سميناري آن را شركت  ــريه اي چاپ كند و يا در مس در نش
دهد، خودش نويسندة تحقيق مذكور نيست تا زحمات طاقت فرساي 
شما عزيز سخت كوش در زمينة استفاده از كارت اينترنت و اينترنت 

پرسرعت، به هدر نرود.
 اگر در متن تحقيق از منابعي استفاده مي كنيم، چگونه بايد 

ارجاع دهيم؟
- در دوره هاي گذشته، چنين مطالبي را در گيومه قرار مي دادند و در 
انتها، نام منبع را ذكر مي كردند و به آن ارجاع مي دادند. ولي با پيشرفت 
ــكي، به اين نتيجه رسيدند كه عالئم سجاوندي، به  علم و دانش پزش
خصوص گيومه و پرانتز، ذهن مخاطب را دچار پريشاني و تشتت نموده، 
مشكالت گوارشي متعددي را براي وي به وجود مي آورد. آماري كه در 
ــهر «ماندانائو» در جزاير باهاما گرفته  يكي از آسايشگاههاي رواني ش
شده است. نشان مي دهد كه 99/9999 درصد مبتاليان، بر اثر مشاهدة 
مكرر گيومه و پرانتز در منابع تحقيقي و مشاهدة ارجاعات مكرر در اين 
متون، دچار اسكيزوفرني حاد و ثقل سرد و ناراحتيهاي گوارشي شده اند. 

8



بنابراين به خاطر مالحظة سالمت بشريت و محيط زيست، احتياجي به 
استفاده از گيومه و اين قرتي بازيها نيست. همين قدر كه شما از مطلبي 
در متن تحقيق استفاده مي كنيد، به مثابه آن است كه اين نظر را قبول 
ــت و مانعي ندارد اگر به جاي نظر  داريد. بنابراين ديگر متعلق به شماس
خودتان، آن را بنويسيد. محقق قبلي همين قدر كه الهام بخش شما براي 

ارائة اين مقاله بوده، برايش كافي ست.

تحقيق  متن  از  استفاده  هنگام  كه  مجازيم  حد  چه  تا   
ديگران، آن را تغيير دهيم؟

ــعورش مي رسيد.  ــت، خود محقق ش - اگر تحقيق جاي كار داش
ــه ديگران تهمت  ــد و بيخود و بي جهت ب ــن مثبت فكر كني بنابراي
ــريت،  ــيد كه وقت بش ــته باش ــم كاري و تنبلي نزنيد. به ياد داش ك
ــما، در برابر وقت خودتان بايد به عالم بشري  ــت و ش ــمند اس ارزش
جواب گو باشيد. بنابراين از دوباره كاري بپرهيزيد و تحقيق مورد نظر 
ــر يك «واو» ارائه دهيد. به خصوص وقتي مي خواهيد  را بدون كس
ــتيد يا تحقيقي  ــرية علمي بفرس اثري به زبان بيگانه براي يك نش
ــلط  ــايي احتياج دارد و الزمه اش تس را انتخاب كنيد كه به قلم فرس
ــت، اين امر  ــا و زبان خارجي اس ــهاي غير الزمي چون انش بر دانش

ضروري مي باشد.
 چه مواردي را بايد حذف كرد؟

ــت از متون تحقيقي حذف شوند و تغيير كنند؛  - موارد زير الزم اس
چون زائد هستند و به كار نمي آيند: 

 نام محقق.
ــامي خاص اعم از افراد، رودها، شهرها، خيابانها و بومي سازي   اس
ــامي نامأنوس دچار سرگيجه  آنها؛ تا جويندگان علم در رويارويي با اس

نشوند و در ضمن، نوآوري نيز در متن صورت گيرد.

از نظر اخالقي مجاز به دخل و تصرف بيشتري در تحقيق نيستيد و 
بايد عين آن را كلمه به كلمه بنويسيد.

 مراحل نگارش تحقيق چگونه است؟
ــاب كرده اند در چه  ــه اين كه تحقيقي كه انتخ ــتگي دارد ب - بس
ــده باشد. اگر در محيط «ورد» باشد، ديگر احتياجي  محيطي ارائه ش
به دوباره نويسي نيست و مي شود آن را كپي كرد. ولي اگر به صورت 
ــفانه مجبوريد از رويش دوباره نويسي و تايپ  پي دي اف باشد، متأس
ــفم كه چرا برخي  كنيد كه وقت و انرژي مضاعفي مي برد. من متأس

از عزيزان به فكر محققان ديگر نيستند.
تحقيق،  متن  بر  عالوه  كه  مي شود  ديده  اوقات  بعضي   
نمودارها  و  داده ها  نتيجه گيري  خالصه،  تحقيق،  چكيده 
اخالقي  كار  اين  آيا  اصلي است.  متن تحقيق  نيز همه عين 

است؟
- صد در صد . وقتي متن تحقيق همان است، فرد از كجايش يك 
خالصه و نتيجه گيري و داده و نمودار ديگر در بياورد و ارائه دهد؟ مردم 

چه توقعها دارند و ا... !
 در مورد هك كردن هم لطفاً توضيح دهيد. آيا اين هم از 

موارد اعمال غيراخالقي در اينترنت است؟
ــود در همة موارد اين را گفت. اگر كسي بيايد و سايت مرا  - نمي ش
ــك كند، خيلي كار غير اخالقي كرده و مي زنم پدرش را در مي آورم.  ه
ولي ممكن است من سايت دوستي، معلمي، يا همكاري را براي نشان 
ــاير داليل  ــادآوري نا امن بودن اينترنت وس ــايت، ي دادن حفره هاي س
انسان دوستانه هك كنم كه قابل تقدير است و بايد تشويق شوم. زمينة 

هك كردن ساير سايتها را هم بايد براي چنين فردي فراهم كرد.
 ممنون از وقتي كه در اختيارمان قرار داديد.

- من هم از خودم ممنونم. 
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نكو داشت انتشار پنجاهمين شمارة «رشد مدرسه فردا» 
فرصتي بود تا معلمان نويسندة همكار نشريه گرد هم آيند. 
به مناسبت بزرگداشت مقام معلم و گرامي داشت ياد معلم 
شهيد، مرتضي مطهري حاصل اين اين گردهمايي را به 

خوانندگان محترم  نشريه تقديم  مي كنيم.
 سردبير

  اپيزود اول: ساعتي قبل از شروع برنامه
ــريه، هر كدام از اعضاي تحريريه، مشغول كاري  در اتاق نش
ــردبير محترم مجله زمان مصاحبه و تهية گزارش را  هستند. س
براي شمارة بعد تنظيم مي كند. مدير داخلي عزيزمان در تكاپوي 

هماهنگيهاي قبل از شروع برنامه است. بقية دوستان تحريريه در 
حالي كه هدايا را براي مهمانان بسته بندي مي كنند، برنامة هفتگي 
ــت فوق العاده اي بيابند  ــان باال و پايين مي كنند تا وق را در ذهنش
ــي كنند و... من روي  ــريه را بررس و يك بار ديگر هم ماكت نش
ــان، پاورپوينتي را كه  ــش 15 اينچي اتاق كوچكم صفحة نماي
قرار است تا چند دقيقة ديگر، با گزارشي بي صدا، 7 سال زندگي 
مدرسة فردايي ها را به جمع مهمانان نشان دهد، نگاه مي كنم.

  اپيزود دوم: ساعت آغازين برنامه
با تالوت آيات قرآن، جلسه را آذين مي بنديم و به رسم آغاز 

 زينب گلزاري

معلمـان مؤلـف
مهمان مدرسه  فردايي ها

گزارش نكوداشت شماره پنجاه نشريه رشد مدرسه  فردا
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جلسات، به احترام سرود جمهوري اسالمي برمي خيزيم.
ــارات  ــاي ناصري، مدير كل دفتر انتش ــا با نگاهمان و آق م
ــه مهمانان خوش آمد  ــاي خود، ب ــي، با كالم رس كمك آموزش
ــام تك تك  ــم با ذكر ن ــرم مجله ه ــردبير محت ــم. س مي گويي
مهمانان، معرفي نوع همكاري آنها با نشريه، به سبك و سياق 

خاص «مدرسه فردايي»ها، خير مقدم مي گويد.
ــد. دكتر فاضلي صحبت خود را  ــًا تمام مهمانان آمده ان تقريب
ــه حال و هواي كالس درس مي گيرد و  ــروع مي كند، جلس ش
معلمان مؤلف دست به قلم مي شوند. معلمان مؤلف، تعبير دكتر 
ــران و معلمان مؤلف.  ــه فردا بود؛ دبي ــي از دبيران مدرس فاضل
ــود مي طلبد كه  ــا ويژگيهاي خاص خ ــه فردا، معلمي ب مدرس
دكتر فاضلي در سخن راني خود، با مروري بر سه نسل معلم و 
ــه، آنها را برشمردند. شرح كامل اين سخن راني، يا بهتر  مدرس
ــن گزارش آورده ايم تا  ــة آموزش را در ادامة همي بگويم، جلس

شما را هم در لذت اين يادگيري شريك كنيم.

  اپيزود سوم: ساعت پاياني جلسه
ــه را به مهمانان سپرديم. گفتيم مشت و مالي بدهند و  جلس

نقادي كنند تا توشة راهمان كنيم.

روي اين قسمت جلسه يك حساب جداگانه باز كرده بوديم. 
باالخره مهمانان ما به نوعي خودشان هم مدرسه فردايي بودند 
و جنس حرفهايمان يكي بود و آنها گفتند و ما شنيديم و بارها 
ــته ايم گام مثبتي برداريم و رضايت خاطر  وبارها از اينكه توانس

دوستان همكارمان را برآورده كنيم. شادمان شديم.
ــر تا اروميه و  ــاس، بندر خمير و بندر دي ــيراز و بندرعب از ش
ــق به آموزش و  ــنوندة حرفهايي از جنس عش ــران، و... ش ته

تدريس بوديم؛ به لهجه هايي شيرين و دوست داشتني.
ــي بزرگ با  ــازي بود براي يك هم انديش ــن اپيزود، آغ و اي
ــور پهناور ايران. مدرسه فردايي ها  ــتانمان در سراسر كش دوس

آغاز اين جلسات هم انديشي را به فال نيك مي گيرند.

  اپيزود پاياني
ــاهنامه هدايايي بود از جنس تبليغات شمارة  پايان خوش ش
250 رشد معلم و تقديرنامه و يك عكس دست جمعي يادگاري 
ــتوران «هتل بلور» كه انصافًا جاي  و ناهار خوشمزه اي در رس

همة شما را سبز كرديم.
ــن  ــما معلمان مؤلف، در جش ــد روزي كه ميزبان ش به امي

نكوداشت صدمين شمارة «مدرسة فردا» باشيم.
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معلمي،  تحول  تأليف،  معلم،  نويسندگي،  كليدواژه:   
گفتمان معلمي، موقعيت فرهنگي، مديريت مدرسه، مصلح 

اجتماعي.

 اشاره
اين مقاله بازنويسي سخن راني نگارنده در جمع نويسندگان 
و مديران مجلة «رشد مدرسه فردا» در دي ماه 1389 است. در 
اين نشست كوشيدم متناسب با جمع مخاطبان دربارة نسبت 
بين معلمي و نويسندگي صحبت كنم. صحبتها به درازا كشيد و 
با استقبال مخاطبان رو به رو شد. هدف اصلي نشست اين بود 
كه نويسندگان مجلة رشد كه اغلب آنها معلم بودند، تجديد 
يكديگر  با  فكري شان  كار  تداوم  براي  و  كنند  روحي  قواي 
هم فكري نمايند. اين موضوع را سردبير محترم مجله آقاي 
دكتر محمد عطاران اظهار داشتند و از نگارنده نيز خواستند تا 

در جمع آنها در همين زمينه صحبت كنم. 
نشست  آن  در  مي شد  نظري  لحاظ  از  كه  پرسشي 
و  معلمي  بين  نسبتي  چه  كه  بود  اين  ساخت،  مطرح 
وجود  فكر  توليد  و  تحقيقي  كار  انجام  و  نويسندگي 
همة  داده شود،  پاسخي  پرسش  اين  به  اگر  دارد؟ 
فكري  فعاليت  داراي  زمينه  اين  در  كه  معلماني 
توجيه  دارند،  تعلق  قلم»  «اهل  به  و  هستند 
و گسترش  تداوم  براي  و شايسته اي  مناسب 
مي كنند.  پيدا  قلمي شان  و  فكري  فعاليتهاي 
در عين حال، به نظر مي رسد كه معلمي و 
نويسندگي پيوند طبيعي و بديهي دارند. 
زيرا معلم با آموزش خواندن و نوشتن 
و  انديشيدن  به  افراد  ترغيب  و 

انتقال فرهنگ سر و كار دارد. 

اما واقعيت اين است كه در زمانة ما بين نويسندگي و معلمي 
شكاف عميقي وجود دارد. زيرا لزوماً كار تعليم با تأليف يكي 
نيست و اقليتي از معلمان در كار نوشتن دستي دارند. از اين رو، 
به ذهنم رسيد تا دربارة اين موضوع صحبت كنم و نسبت بين 
فرهنگ و معلمي را براي گفت وگو در آن جمع برگزيدم. حاصل 
بحث چيزي فراتر از نسبت معلمي و نويسندگي از آب در آمد، 
اما اين موضوع نيز در چارچوب مسئله اي كه بررسي كردم، قرار 

گرفت. اين مقاله حاصل گفت وگوي آن نشست است.

 چشم انداز تاريخي بر تحوالت معلمي
ــپس تحوالت  ــئله مي پردازم. س ــن مقاله ابتدا به طرح مس در اي
معلمي را در يك چشم انداز تاريخي در سه مرحلة كلي شامل دورة 
ــه موقعيتي فرهنگي، تحول  ــكل گيري آن به مثاب ظهور معلمي و ش
ــوي فعاليتي حرفه اي و شغلي، و فرهنگي شدن معلمي  معلمي به س
بررسي مي كنم. در نهايت به بررسي چشم انداز آيندة معلمي در ايران 
ــم انداز فرهنگي و  ــي، چش خواهم پرداخت. رويكرد نظري اين بررس
ــناخت، تحليل تاريخي و تفسير انتقادي معلمي از  از لحاظ روش ش
راه "بافت مندسازي تاريخي و اجتماعي"1 آن در بستر تاريخ معاصر 
ايران است. البته براي اين بررسي هيچ گونه تحقيق تجربي نظام مند 
ــته و  ــده مبتني بر تجربة زيس ــام نداده ام.بلكه مباحث مطرح ش انج
ــه نوعي تحليل  ــت. اين مقاله ب ــه و نظري اس ــالت مردم نگاران تأم
تاريخي گفتمان معلمي در ايران معاصر است. در اين زمينه تا كنون 
داده ها و تحليلهاي نظري و تجربي ارائه نشده است. از اين رو طبيعتًا 
ــال، محدوديتهاي  ــتيهاي زيادي دارد. در عين ح بحث حاضر كاس
ــود فراتر ببريم و به  ــازه نمي دهد كه مباحث را از حد موج ــه اج مقال

بيان و توصيف جزئيات بيشتري بپردازيم.
نكته اي را هم اضافه كنم. در جمع حاضر در آن نشست، تعدادي 
ــور حضور داشتند.  ــتاهاي گوناگون كش ــهرها و روس از معلمان از ش

آيندة معلمي
 دكتر نعمت اله فاضلي
عضو هئيت علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي تهران
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ــور تدريس  ــتاهاي دور افتاده كش ــدار با معلماني كه در روس دي
ــد مدرسه فردا به عنوان  مي كنند و از طريق وبالگ و مجلة رش
نويسنده شناخته شده اند، براي نگارنده بسيار جالب و پراحساس 
ــط اين  ــتازاده اي كه خود روزگاري توس بود. زيرا به عنوان روس
ــتايي تربيت شده ام، نسبت به همة معلمان، به ويژه  معلمان روس
ــق فعاليت  ــتاهاي دور افتاده با نيروي عش ــي كه در روس معلمان
ــد مي كنم. وقتي آقاي عادل دور و  ــاس دين و تعه مي كنند، احس
آقاي شعراني را در آن نشست ديدم، احساس كردم آقا معلمهاي 
ــه ام را ديده ام. آنها با همان صفاي معلمي از تجربه  دوران مدرس
هايشان صحبت كردند و من هم پيش تر از طريق وبالگ هايشان 
از زندگي و كار معلمي آنها اطالع داشتم. دوست دارم اين مقاله 
ــن دارند، به همة  ــه ام بر م ــاس ديني كه معلمان مدرس ــه پ را ب
معلمان تقديم كنم؛ گرچه مي دانم ران ملخي است پيش سليمان 

بردن.

 طرح مسئله: گفتمان معلمي
ــاني است  معلمي يكي از فعاليتهاي انس
ــاني متمدن  كه از زمان پيدايش جامعة انس
و از زماني كه نهاد اجتماعي تعليم و تربيت 
ــد. در اين دورة  ــكل گرفت، به وجود آم ش
ــب با تحول  تاريخي طوالني، معلمي متناس
ــاني و دگرگوني در نهاد تعليم و  جامعة انس
ــت. آن چه در هر  ــده اس تربيت، متحول ش
ــلم مي نمايد، وجود و ضرورت  جامعه اي مس
ــراي «انتقال فرهنگ»  ــل و افرادي ب عوام
ــيده است. نسل آدمي بدون  به نسل نو رس
ــاب و يادگيري امكان حيات نخواهد  اكتس
ــر جانداران  ــانها برخالف ديگ ــت. انس داش
نمي توانند با اتكاي محض بر غرايز و اميال 
ــود زندگي كنند.  ــماني خ ــا نيروهاي جس ي

ــتي، ارتباطي و  ــا ناگزيرند، براي تأمين نيازهاي مختلف زيس آنه
ــد و آنها را از طريق  ــان، نمادها و معاني را خلق كنن اجتماعي ش
ــل و بر روي  ــي و يادگيري به يكديگر منتق ــاي يادده فراينده
ــازند. اين نمادها و معاني «نظامهاي فرهنگي»  ــته س هم انباش
ــا، ادبيات، زبان،  ــب، علم، هنره ــكيل مي دهند كه در قال را تش
فلسفه و فناوريها سازمان داده شده اند. اين نظامهاي فرهنگي از 
ــلي به نسل ديگر انتقال  راههاي متفاوت انتقال فرهنگي، از نس
ــوند. در طول تاريخ چند هزار سالة زندگي بشر ابزارها  داده مي ش
و عوامل انتقال فرهنگي گوناگون به وجود آمده است. نهاد تعليم 
ــي از اركان  ــن عوامل بوده و معلم ــواره يكي از اي ــت هم و تربي

اصلي اين نهاد است. اما معلمي 
چيست و معلم كيست؟

ما انسانهاي قرن بيست و يكم بيش 
ــيم،  ــها بينديش از آن كه دربارة اين پرسش

ــوًال معلم و معلمي را در زندگي روزمره و  معم
ــر وكار داريم.  در عمل تجربه مي كنيم و با آن س

ــه در كار تعليم و تربيت  ــان ك جدا از ميليونها انس
ــتند، تقريبًا همة انسانهاي امروز  و حرفة معلمي هس

ــر و كار  حداقل براي دوره اي كوتاه با معلم و معلمي س
ــد. زيرا همه ناگزير بايد براي مدتي آموزش ببينند و  دارن

در مدرسه يا مؤسسه آموزشي يا برنامة آموزشي چيزهايي 
ــالهاي طوالني از عمر خود را  را فرا بگيرند. اكثر آنها نيز س

ــي مي گذرانند. به همين دليل  در مدرسه و مؤسسات آموزش
ــخني گفته  ــاني در جامعة امروز س ــكل انس هر گاه از هر مش

ــكل و  ــود، آموزش را هم به عنوان يكي از علل آن مش مي ش
ــم به عنوان يكي از راههاي حل آن، مطرح  ه
و بيان مي كنيم و در تمام موارد، معلم و معلمي 

بخشي از موضوع است.
ــگفت اين است كه حداقل در جامعة  ولي ش
ــه نحو دقيق و  ــا كمتر دربارة معلمي ب امروز م
ــخن گفته و تحقيق كرده ايم. اين  ــمند س روش
ــت كه دربارة معلمي  ــخن به معناي آن نيس س
ــود. حجم انبوهي از گفتارها  حرفي زده نمي ش
ــرورش،  ــام آموزش و پ ــه، نظ ــارة مدرس درب
ــي، تعليم و  ــري و يادده ــاي يادگي راهبرده
ــهاي اين حوزه ها  تربيت، مشكالت و چالش
ــود دارد و در  ــب ديگر وج ــياري مطال و بس
ــن گفتارها، معموًال يكي از مباحث  تمام اي
ــت. مي توان اين  دربارة معلم و معلمي اس
ــط با معلم و  ــه گفتارهاي مرتب مجموع

معلمي را «گفتمان معلمي» ناميد. 
گفتمان معلمي شيوة سخن گفتن ما دربارة معلمي 

است. در اين گفتمان است كه معلمي معنا مي شود، 
ــت مي آورد  ــهاي خود را به دس كاركردها و ارزش

ــكل  ــي ش ــش با جامعه و نظام آموزش و ارتباط
ــر، معنا و محتواي  ــرد. در دنياي معاص مي گي

ــوب نظامهاي  ــي در چارچ ــان معلم گفتم
ــب با  آموزش و پرورش نوين و متناس

ــده از تحوالت  نظام اجتماعي برآم
ــامل  ــدرن و انقالبات آن، ش م

«دبستان» يعني محل 
يا نهادي كه در آن به 

كودكان «ادب» (ادبيات) 
و «آداب» مي آموزند و 

مدارس دورة متوسطه 
به «دبيرستان»، يعني 

نهادي كه در آن به 
جوانان «دبيري» يا 

نويسندگي مي آموزند، 
براساس همين 

پيش فرض بود كه 
مدرسه نهاد توليد و 
انتقال فرهنگ است
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ــيني،  شهرنش انقالب  پيدايش 
انقالب آموزشي (آموزش عمومي 
ــي  ــي)، انقالب سياس ــوزش عال و آم
(شكل گيري دولتهاي ملي جديد)، انقالب 
ــترش مصرف، زيبايي  ــي (گس ــبك زندگ س
ــي و...)، انقالب ارتباطات  ــدن زندگ شناسانه ش
ــل و نقل و فناوريهاي اطالعاتي) و تحوالت  (حم

ديگر، شكل گرفته و تحول يافته است.
ــران معموًال كمتر  ــم و تربيت در اي ــات تعلي مطالع
ــي در معناي مورد  ــل گفتمان معلم ــه توصيف و تحلي ب

ــت. اين  ــر در اين جا پرداخته اس نظ
ــًا در  ــران غالب ــات در اي ــوع مطالع ن
ــوب مطالعات براي ارتقاي نقش  چارچ
ــي و تدريس معلمان و  و كاركرد آموزش
تاحدودي نيز شناخت مشكالت صنفي و 
ــغلي آنها بوده است. مسئلة فهم معناي  ش
ــاي جامعه به معلمي يا  معلمي و رويكرده
نسبت جامعه با معلمي، كمتر در دستور كار 
ــات و گفتمان معلمي در ايران بوده و  مطالع
يا هرگز نبوده است. اين موضوعي است كه 

مي خواهم در اين جا به آن بپردازم.
به عنوان محقق انساس شناس و مطالعات 

ــناخت آموزش و كمك به توسعة  فرهنگي، گمان مي كنم براي ش
ــتيم كه روابط بين معلمي  ــود كارايي اش نيازمند آن هس آن و بهب
ــم. امروزه  ــي كني ــتي بررس ــه و فرهنگ ايران را به درس و جامع
ــا وجود دارد كه  ــهاي متعددي دربارة معلمي در جامعة م پرسش

دربارة آنها كمتر مي دانيم براي مثال اين پرسش وجود دارند كه: 
 معلمي ،جامعة ايران چگونه تعريف و معنا شده است؟ 

 تحوالت جامعه و فرهنگ ايران طي دهه هاي متفاوت چه 
تاثيري در تحول معناي معلمي داشته است؟ 

 معلمي در جامعة ايران داراي چه نقشها و كاركردهايي 
است؟ 

ــي و نهاد مدرسه چه تأثيري   تحوالت نظام آموزش
برنقشها و كاركردهاي معلمي داشته است؟

ــب با نيازها و   چگونه مي توان معلمي را متناس
شرايط جامعة امروز ايران ساخت؟

 تحول معناي معلمي در 
چشم انداز تاريخي

در يك چشم انداز تاريخي در سطح 

ــي تعريف كرد: معلم  ــه دورة تاريخ ــان، معلم را مي توان در س جه
سنتي، معلم مدرن و امروزي، و معلم فردا. در ساختار سنتي، مدرسه 
ــه در دورة مدرنيتة متقدم در قرن19  ــي محلي براي آموزش ك يعن
پديدار شد. در جامعة ايران هم در واقع از همان سالها، يعني 1250 
هجري شمسي، با تُأسيس مدارس جديد، «رشديه»نهاد مدرسه در 
ــاي امروزي آن به وجود آمد و بعد تحول پيدا كرد. از آن زمان  معن
ــرن را مي توان  ــة 1340، يعني حدود كمتر از يك ق ــًا تا ده تقريب
ــنتي يا متقدم مدرسه در ايران و جهان نام گذاري كرد. اما  دوران س
از سال 1340 به بعد، معلمي به تدريج از يك موقعيت فرهنگي به 
ــت داد. در نتيجة اين تحول  ــغل تغيير هوي نوعي حرفة اداري يا ش
بسياري از كاركردهاي فرهنگي و اجتماعي معلمي 
ــد. اين امر به تدريج موجب كاهش  از آن گرفته ش

منزلت و جايگاه معلمان در ايران شد. 
ــايد بتوان گفت يكي از علل ناكامي يا پايين  ش
ــال فرهنگ و امر  ــدارس در انتق ــودن كارايي م ب
ــد. اين  ــن تنزل منزلت معلمان باش آموزش، همي
ــي، نتيجة تحوالت  ــاي معلم ــر هويت يا معن تغيي
ــي در جامعة  گوناگون اجتماعي، اقتصادي و سياس
ــر، در نتيجة تحوالت  ــران بود. در يك دهة اخي اي
گوناگون در جامعة ايران، زمينه براي تحول مجدد 
ــت. مي توان  معنا و هويت معلمي به وجود آمده اس
ــه در آينده براي ايفاي نقشهاي اصلي  گفت مدرس
ــترش  خود، راهي جز تقويت منزلت اجتماعي گوناگون از جمله گس
ــير تحول و ابعاد  ــها و كاركردهاي آنها ندارد. در ادامه، اين س نقش

گوناگون آن را به نحو مجمل توضيح مي دهم.

 ظهور معلمي به مثابه موقعيت فرهنگي
ــه  ــش مدارس جديد در ايران با اين ذهنيت بود كه مدرس پيداي
محل توليد و انتقال فرهنگ مدرن است. از اين رو هنگام گسترش 
ــگ» مي گفتند.  ــرورش «ادارة فرهن ــه آموزش و پ ــن مدارس ب اي
ــتان» يعني  ــدارس دورة ابتدايي به «دبس ــذاري م ــن نام گ هم چني
ــه در آن به كودكان «ادب» (ادبيات) و «آداب»  محل يا نهادي ك
مي آموزند و مدارس دورة متوسطه به «دبيرستان»، يعني نهادي كه 
در آن به جوانان «دبيري» يا نويسندگي مي آموزند، براساس همين 

پيش فرض بود كه مدرسه نهاد توليد و انتقال فرهنگ است. 
ــه همين معناي  ــوم «دبير» را ب ــاظ تاريخي نيز، ما مفه ــه لح ب
موقعيت فرهنگي به كار مي گيريم. كتاب «مجمع النوادر» يا همان 
ــتة احمد نظامي سمرقندي كه  «چهار مقالة نظامي عروضي»، نوش
در سال 550 هجري نوشته شده است، چهار فصل دارد. فصل اول 
ــت.  ــندگي يا به تعبير نظامي عروضي "دبيري" اس آن دربارة نويس

گفتمان معلمي شيوة 
سخن گفتن ما دربارة 
معلمي است. در اين 
گفتمان است كه معلمي 
معنا مي شود، كاركردها 
و ارزشهاي خود را 
به دست مي آورد و 
ارتباطش با جامعه و 
نظام آموزشي شكل 
مي گيرد
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ــي رود. انتخاب نام  ــنده به كار م ــر در آن جا به معني نويس دبي
ــاس همان تفكر سنتي  دبيردر دوره جديد براي معلمان هم براس
ــت. از اين رو در  ــاره داش ما بود كه به يك موقعيت فرهنگي اش
ــم در جامعه داراي «موقعيت و منزلت فرهنگي»  اين دوره، معل
ــت و مجموعة گسترده اي از وظايف و نقشها را برعهده دارد.  اس
ــرد زير را به طور  ــم حداقل چند نقش و كارك ــن دوره معل در اي

روشن ايفا مي كند.
1. تدريس در مدرسه

ــور مي يافت و كار  ــم در كالس درس حض ــن دوره معل در اي
ــا آموزگار بود.  ــام مي داد؛ يعني مدرس ي ــم و تربيت را انج تعلي
ــتين شكل و وظيفة معلمي است و  بنابراين، معلم مدرس، نخس
ــيار جا افتاده است.  چنين معنايي در تصور عمومي از معلمي بس

ــرا اين نقش و عملكرد معلمي، پايدارترين و  زي
ــوب مي شود و  اصلي ترين نقش معلمي محس
ــدارس جديد تاكنون اين  ــداي پيدايش م از ابت
نقش باقي مانده است. اما معلمي چيزي بيش 
ــس و آموزگاري بود. اگر وظيفة معلمي  از تدري
ــد، معلم هرگز  ــس محدود مي ش ــه كار تدري ب
نمي توانست منزلت و موقعيت فرهنگي وسيعي 

را كه در اين دوره داشت، به دست آورد.
2. مديريت مدرسه

ــت كه  ــي مدرن اين اس ــي از ويژگيهاي نظامهاي آموزش يك
ــتادان  ــطوح مدارس از ميان معلمين و اس مديران آن در تمام س
ــت كه  ــازماني نيس ــي س ــوند. يعني نظام آموزش انتخاب مي ش
ــت.  ــر آورد. همه جاي دنيا اين گونه اس ــرون براي آن مدي از بي
ــت. اين  ــر معلم» در واقع گونة، دوم معلمي اس ــن، «مدي بنابراي
ــياري از  ــت. بس ــرد معلمي نيز همچنان باقي اس ــش و كارك نق
ــالوه بر تدريس، براي  ــان، ع معلمان در دوران فعاليت شغلي ش
مدتي كار مديريت  را نيز تجربه مي كنند. ولي معلمي در دوران 

سنتي يا اولية آن چيزي بيش از تدريس و مديريت بود.
3. معلم به عنوان مصلح اجتماعي

ــترش  ــان در دوران اولية پيدايش گس ــش اجتماعي معلم نق

ــيار متنوع و  مدارس جديد بس
ــترده بود. معلمان در ساختار  گس

سنتي و دوران اوليه، سرمشق زندگي 
ــار و باورهاي  ــد و رفتار، گفت مدرن بودن

آنها براي مردم الگو دانسته مي شد. به طور 
ــاب  كلي، مردم آنها را قهرمانان مدرن به حس

مي آوردند و از آنها به عنوان نمايندة عقل جديد و 
برگزيدة جامعة دوران مدرن نام مي بردند. 

ــه گاهي  ــي بودند ك ــان اجتماع ــان، مصلح معلم
ــركت  ــي ش ــهاي اجتماعي و مبارزات سياس در جنبش

مي كردند و در ايجاد تغييرات سياسي نقش داشتند. بعد از 
ــروطيت هم در همة احزاب سياسي،  معلمان بيشترين  مش

ــياري از  ــد و تقريبًا بس ــور را دارن حض
مبارزان، معلم هستند.
4. توليد فرهنگ

ــش مهمي از  ــن دوره آغازين بخ در اي
كار" توليد فرهنگ "نه در معناي مدرسه اي 
ــاي توليد دانش، ادبيات و  آن، بلكه در معن
ــا از جمله ايران  ــه جاي دني ــا، در هم هنره
ــي در اين دوره،   ــدة معلمان بود. يعن به عه
ــاعران، نويسندگان،  معلمان بخش اعظم ش
روزنامه نگاران، اديبان، فرهيختگان و فاضالن جامعه را تشكيل 
ــل ادبيات بود، به هنريك  ــد. جايزة نوبل 1917 كه نوب مي دادن
ــت. رمان «آقا معلم»،  پونتوپيـدان، معلم دانماركي تعلق گرف
ــزر» ادبيات را  ــز «جايزة پوليت ــتة فرانـك مك كورت ني نوش
دريافت كرد. اين رمان را يك معلم ايرلندي تبار آمريكايي بر 

اساس تجربه هاي 30 سال معلمي اش مي نويسد.
ــم بودند. مهدي  ــياري ازبزرگان ما معل ــران نيز بس در اي
ــيج، جالل آل احمد، علي شريعتي،  اخوان ثالث، نيما يوش
ــهراب سپهري، محمود كيانوش، محمد بهمن بيگي و  س
ــياري ديگر، همه معلم بودند. اين نويسندگان افراد  بس
ــخصيتهاي ملي به شمار مي رفتند. در  سرشناس و ش

در يك چشم انداز 
تاريخي در سطح 

جهان، معلم را مي توان 
در سه دورة تاريخي 

تعريف كرد: معلم 
سنتي، معلم مدرن و 
امروزي، و معلم فردا 

در
« گفتمان معلمي»
عناوين متعددي 

چون
مورد بررسي
قرار مي گيرد

تعريف و معناي معلمي در جامعة ايران
تأثير تحوالت جامعه و فرهنگ ايران بر معناي معلمي

كاركردها و نقشهاي معلمي
تاثير تحوالت نظام آموزشي بر نقشها و كاركردهاي معلمي

13تربيت معلم متناسب با نيازها و شرايط جامعة امروز
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ــندگان  كنار آنها انبوهي از نويس
معلم كمتر شناخته شده يا گمنام نيز 

وجود دارند.
ــن دوره موقعيت فرهنگي  معلمان در اي
ــط و  ــتند و افرادي از طبقة متوس خاصي داش
ــرمايه هاي  ــتعدادها و س ــط به باال كه اس متوس
ــان را در اين موقعيت  فرهنگي جوامع بودند،خودش
تعريف مي كردند.به ويژه آن كه در اين دوره،نهادهاي 
ــينما و حتي  فرهنگي مثل اينترنت، تلويزيون، راديو، س
مطبوعات به گستردگي امروز وجود نداشت. در اين دوره، 
ــترده نبود. درنتيجه  ــكل امروز گس آموزش عالي هم به ش
ــي در دوران مدرنيتة متقدم  ــه مهم ترين نهاد فرهنگ مدرس

ــتعداد و نخبگان در آن  بود كه افراد با اس
فعاليت مي كردند.

ــتردة  ــها و كاركردهاي گس ــاي نقش ايف
ــي از نيازهاي  ــان ناش ــط معلم مذكور توس
ــت. به تعبير  ــران در اين دوره اس ــة اي جامع
ديگر، شخصيت و اخالق فردي و قابليتهاي 
ــان موجب  ــي معلم ــا اخالق ــناختي ي روان ش
ــد،  منزلت و موقعيت فرهنگي معلمان نمي ش
ــرايط  ــه برعكس، اين نظام اجتماعي و ش بلك
فرهنگي جامعه بود كه شخصيت و قابليتهاي 
ــيد و زمينه ساز  ويژه اي را به معلمان مي بخش
شكل گيري و شكوفايي استعدادهاي معلمان 
مي شد. اين شرايط را به نحو مجمل مي توان 
ــدان نهادها  ــان و توصيف كرد: فق چنين بي
ــانه ها و  ــد رس ــي مانن ــات فرهنگ و مؤسس
مطبوعات؛ فقدان و محدود بودن نهادهاي 
ــي جديد مانند مؤسسات آموزش  آموزش
ــي و  ــاي تاريخ ــود زمينه ه ــي؛ وج عال
ــي تقويت كنندة ذهنيت جامعه  فرهنگ

ــها و كاركردهاي اجتماعي بزرگ توسط  براي ايفاي نقش
ــالمي برنقش  ــان بيني اس ــد تأكيد جه ــان، مانن معلم
ــي  ــم و مربي در جامعه و نظام آموزش ــگاه معل و جاي
ــي معلمي)؛ احترام  ــروعيت دين (به تعبير ديگر مش
ــان و افراد عالم در جامعة  اجتماعي واالي معلم
ــردم ايران (به تعبير  ــالمي و در فرهنگ م اس

ديگر مقبوليت اجتماعي معلمي).
ظهور معلمي در دورة آغازين پيدايش 
ــران از اين نظر  مدارس جديد در اي

اهميت دارد كه در اين دوره ما معلمي را در معنايي تازه و متفاوت 
ــنت و وارثان  ــب داران مناديان س ــداع و تجربه مي كرديم. مكت اب
ــراث فرهنگي تاريخ ما بودند و صرفًا در چارچوب نظام فرهنگي  مي
ــد. اما معلمان در اين  ــان تعريف مي ش ــنتي وظايف و نقشهايش س
دوره غالبًا كساني بودند كه از سويي وارث سنت و ميراث فرهنگي 
ــوي ديگر پيشگامان فرهنگ نوين. در  ــته ايران بودند و از س گذش
اين دورة تاريخي، معلمي از پيوند سنت و مدرنيتة ايراني سرچشمه 
ــنت» در  ــن تر، معلمي نوعي «ابداع س ــت. به عبارتي روش مي گرف

چارچوب ارزشهاي نظام آموزش جديد بود.
ــنت مي نامم كه معلمي و تعليم و  از آن جهت معلمي را ابداع س
ــابقة ديرينه اي در فرهنگ و تمدن ايران و اسالم داشت.  تربيت س
طبيعتاً معلمان نمي توانستند در اين دوره ناگهان و بدون وام گيري 
و تأثيرپذيري از ميراث فرهنگي ايران، هويت و 
كاركردهاي خود را  تعريف كنند. اين واقعيت را 
ــاد معلمي، بلكه از زندگي  نه تنها از عملكرد نه
ــز مي توانيم  ــن دوره ني ــخصيت معلمان اي و ش
ــايي كنيم. براي مثال، اگر به شخصيت و  شناس
زندگي معلمان قديمي تر مراجعه كنيم، مي بينيم 
ــان داراي خط خوش و زيبا،  كه اغلب اين معلم
ــتر برزبان و ادبيات فارسي، آشنايي  ــلط بيش تس
ــنتي، آگاهي  ــيقي و هنرهاي س ــتر با موس بيش
ــي، عزت نفس  ــتر از تاريخ و فرهنگ ايران بيش
ــديد به  ــق و عالقة ش و كاريزماي اخالقي، عش
ــخت گيري  ــس، انضباط و س ــم و تدري كار تعلي
ــتند.  ــياري صفات ديگر هس ــوزش، و بس در آم
ــخصيتهايي  ــه در اين دوره، معلمان ش در نتيج
ــي از  فرهنگي بودند كه دانش و فرهيختگي ناش
ــهاي سنتي و مدرن  تركيب مجموعه اي از ارزش

را در خود جمع داشتند.
 تحول معلمي به مثابه حرفه

در دوره هاي بعد از دهة 1340، جامعة ايران و 
ــترده اي پيدا  از جمله نظام آموزش و پرورش به تدريج تغييرات گس
كرد. اين تغييرات موجب تغيير اساسي در معناي معلمي شد. معلمي 
در اين دوره به تدريج به حرفه بوروكراتيك يا اداري تبديل شد و از 
ــين بيرون آمد. اين تحوالت را مي توان در  چارچوب فرهنگي پيش
چند محور كلي شامل پيچيده شدن تقسيم كار اجتماعي و كاهش 
ــوان اقتصادي و  ــه حرفة تدريس، كاهش ت ــاي معلمي ب كاركرده
ــت  ــرار گرفتن معلمي در موقعيت طبقة فرودس ــد معلمان و ق درام
ــاختار مدرسه و  ــي معلمان در س اجتماعي، كاهش كاركرد آموزش
ــي، و تبديل شدن آموزش به امري غيرخالق و اداري  برنامة درس

اگر به شخصيت و 
زندگي معلمان قديمي تر 
مراجعه كنيم، مي بينيم 
كه اغلب اين معلمان 
داراي خط خوش و زيبا، 
تسلط بيشتر برزبان و 
ادبيات فارسي، آشنايي 
بيشتر با هنرهاي سنتي، 
آگاهي بيشتر از تاريخ 
و فرهنگ ايراني، عزت 
نفس و كاريزماي 
اخالقي، عشق و عالقة 
شديد به كار تعليم 
و تدريس، انضباط و 
سخت گيري در آموزش، 
و بسياري صفات ديگر 
هستند
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ــيهاي  ــن تحوالت نيازمند بررس ــف و تحليل اي ــام برد. توصي ن
گستردة تجربي و نظري است كه از عهدة بحث اكنون ما بيرون 
ــول آن را به طور مختصر  ــول معناي معلمي و اف ــت، اما تح اس

چنين مي توان توضيح داد: 
به تدريج كه جامعه ايران ابعاد مختلف اقتصادي،اجتماعي،سياسي 
ــعه مي يافت و تقسيم كار اجتماعي پيچيده تر و  و فرهنگي توس
ــد، معلمي روال وارونه اي را طي كرد.  ــتر ش ــت ثروت بيش انباش
ــايد بيشترين  ــيم كار اجتماعي ش ــئله پيچيده تر شدن تقس مس
ــت. همان طور كه قبًال  تأثير گذاري را در تحول معناي معلمي داش
اشاره كردم، در گذشته به دليل فقدان مؤسسات و نهادهاي فرهنگي 
و اجتماعي، معلمان بايد بسياري از نيازهاي فرهنگي جامعه را پاسخ 
ــعة آموزش عالي و گسترش وسايل ارتباط جمعي،  مي دادند. با توس
ــراها و مراكز و مؤسسات بزرگ مولد  نهادهاي فرهنگي و فرهنگس

فرهنگ، همة اينها رقبا و به تدريج جانشينان 
ــدند. در نتيجه معلمي  آموزش و پرورش ش
موقعيت فرهنگي خودش را تقريبًا از دست 
داد. با ظهور مؤسسات و نهادهاي فرهنگي 
ــها و مسئوليتهاي  و اجتماعي، به نوعي نقش
كه برعهدة معلمان و نهاد معلمي بود، از آن 

گرفته شد.
تحول در برنامة درسي و نظام مدرسه نيز 
بر تقليل كاركردهاي معلمان تأثير گذاشت. 
ــئوليتها و  ــه بعد، نه تنها مس ــن دوره ب از اي
ــه  بلك ــان،  معلم ــي  اجتماع ــاي  كاركرده
ــي معلمان نيز با تحول  كاركردهاي آموزش
ــول و تقليل  ــه تدريج تح ــي ب برنامة درس
ــه  ــت. از اين دوره به بعد، مفهوم مدرس ياف
ــوص روش تدريس  ــه خص ــد؛ ب عوض ش
ــي. در دوران اوليه، معلم،  ــة آموزش و برنام

ــه بود. برنامة آموزشي و كتاب درسي با معلم تعريف  محور مدرس
ــد. معلم تعيين كنندة وضعيت مدرسه و نظام آموزشي بود  مي ش

ــل، برنامة  ــن دلي ــه همي و ب
ــوش نقش او  ــي حول و ح درس

تعريف مي شد. معلم خالقيت داشت، 
دستش باز بود و هنوز همة امور آموزشي 

استاندارد نبود.
ــران به تدريج  ــة 1340 به بعد، در اي از ده

آموزش و پرورش همگاني مي شود. دولت پهلوي 
ــين و  ــه را به عنوان يك ماش كه مي خواهد مدرس

ــاز توليد هويتهاي ملي  ــتگاه ايدئولوژيكي براي ب دس
ــاهي و سلطنت در نظر  ــب و وفادار به آرمان پادش متناس

ــه تعيين كنندة  ــرد، نمي تواند به معلم كه بايد در مدرس بگي
برنامة درسي باشد، اعتماد كند. به همين دليل نظام آموزشي 

ــه تدريج از باال  ــه ب ــو مي برد كه همة امور مدرس را به اين س
تعريف شود. معلم درست حكم يك دستگاه 

ــه كارش فقط  ــوت را پيدا مي كند ك ضبط ص
ــراي دانش آموزان  ــد مكانيكي دانش ب بازتولي
ــوزش و پرورش از  ــت. در نتيجه در نظام آم اس
همان سالهاي 1340 هويت خالق و آفرينشگر، 
ــي فرهنگي، هنري و ادبي از معلمان  و آفرينندگ

گرفته مي شود.
ــي كه به معلم منتقل مي شود،  در واقع دانش
دانش غيرخالق است. هويت معلمي نه تنها ديگر 
موقعيت فرهنگي گذشته را ندارد، بلكه اساساً نام 
فرهنگ هم برآموزش و پرورش يك نام اضافي 
ــت كه به تدريج برداشته مي شود. آموزش و  اس
پرورش و نظام مدرسه اي تعريف جديدي پيدا 
ــاختار مطرح  ــتر س ــد كه در آن بيش مي كن
است. يعني معلمي به مثابه يك حرفه، در 
مدرسه جايگاه كانوني ندارد و فقط نقشي 
ــه  ــه ايفا مي كند. مدرس ــي در زنجيرة امور مدرس مكانيك
ــه اي و  ــه مي خواهد آدم هاي كليش ــت ك كارخانه  اي اس

تحول معناي معلمي 
در چشم انداز

معلمي به مثابه موقعيت فرهنگي

معلمي به مثابه حرفه و شغل

معلم به مثابه مؤلف

معلم سنتي
(1250-1340)

معلم مدرن و امروزي
(1340به بعد )

معلم فردا

معلمان در ساختار 
فرهنگي و اجتماعي و 
نظام آموزشي كنوني به 
مجموعه اي از فرصتها 
و امكانها دست يافته اند 
كه در گذشته براي آنها 
وجود نداشت. نخستين 
فرصت، دست رسي 
به آموزش عالي و 
تحصيالت دانشگاهي 
است. اكنون تقريباً تمام 
معلمان كشور داراي 
تحصيالت دانشگاهي و 
آموزش عالي هستند
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ــور»  ــت مح ــهروند «حكوم ش
ــور و معذور  ــت كند. معلم مأم تربي
ــت. او فقط مطالبي را حفظ كرده و  اس

به دانش آموزان منتقل مي كند.
ــي نيز از  ــت اقتصادي معلم تحول موقعي
ــي بود. كم كم  ــوالت تأثيرگذار برنهاد معلم تح
ــترش آموزش و پرورش و محدوديت  به دليل گس
ــغلي  ــراي تأمين حقوق و مزاياي ش ــة دولت ب بودج
ــري معلمان، به  ــد صدهزار نف ــراي جمعيت چن ــاال ب ب
ــور، به عنوان  تدريج جايگاه معلم در نظام اقتصادي كش
ــت تعريف مي شود. اين موضوع نيز بر  جايگاه قشر فرودس
ــر مي گذارد. اين  ــغل معلمي تأثي تغيير تصور اجتماعي از ش
ــگاه و منزلت  ــة نمادين و تغيير جاي ــذاري، هم از جنب تأثيرگ
اجتماعي معلمان است و هم از نظر مشكالت مادي و اقتصادي 

كه معلمان با آن درگير مي شوند.
ــي از  ــران با تحوالت ناش ــد، جامعة اي ــه بع ــة 1340 ب از ده
ــوي جامعه اي مصرفي تحول  ــازي دولت، به س ــتهاي نوس سياس
ــتري براي  مي يابد. در نتيجه، خانواده ها و افراد به پول و درامد بيش
ــخگويي به نيازهاي مادي روزافزون و زندگي مصرفي محتاج  پاس
ــوند. برايند اين دو تحول، كاهش توان دولت در تأمين درامد  مي ش
ــتر براي معلمان به دليل گسترش نظام آموزش و پرورش است  بيش
كه موجب تضعيف موقعيت اقتصادي معلمي در جامعه مي شود. اين 
ــوالت به تضعيف مقبوليت اجتماعي معلمي و كاهش ميل افراد  تح
ــرماية فرهنگي باال به نظام آموزشي مي انجامد. در نتيجه  داراي س
ــر اقتصادي از گروه  ــر اثر تحوالت طبقات اجتماعي، معلم از نظ ب
اجتماعي زيرين طبقة متوسط انتخاب مي شود، نه طبقة متوسط و 

متوسط به باالي جامعه؛ امري كه در گذشته معكوس بود. 
ــازيم، فهم  ــه منظور از مباحثي كه در اين جا مطرح مي س البت

ــت.  «روند غالب يا «روند عمومي» در زمينة تحول نهاد معلمي اس
مسلمًا در هر زمان همواره عدة زيادي از معلمان هستند كه با روند 
ــور معلمي» برخي  ــراي مثال، در دورة «ظه ــب تفاوت دارند. ب غال
ــان فاقد ويژگيهايي بودند كه گفتيم. هم چنين در دورة «افول  معلم
ــص اجتماعي و فرهنگي  ــتند كه خصاي ــي» نيز معلماني هس معلم
ــت كه  ــازي دارند. اين نكته را نيز بايد در نظر داش ــته و ممت برجس
ــخصي  ــل ما در اين جا بيش از آن كه معطوف به جنبه هاي ش تحلي
ــد، معطوف به فهم نهاد معلمي و كاركردها، تحوالت،  معلمان باش

پيامدها و زمينه هاي اين تحوالت است.

 فرهنگي شدن معلمي
ــت؛ تغييراتي  معلمي طي دو دهة اخير با تغييراتي همراه بوده اس
ــازه اي از معلمي در  ــه مي يابد و احتماًال معناي ت ــه در آينده ادام ك
حال ظهور خواهد بود. مي توان اين «تحوالت در راه» براي معناي 
معلمي را «فرهنگي شدن معلمي» ناميد. منظور از فرهنگي شدن، 
ــهاي اجتماعي و فرهنگي مهمان است.  گسترش كاركردها و نقش
ــرايط كنوني معلمان پيش از گذشته مي توانند به ايفاي نقش  در ش
ــن فكرانه در عرصة عمومي بپردازند و استعدادها و خالقيتهاي  روش
خود را در مدرسه و بيرون از مدرسه به نمايش بگذارند. اين سخن 
به معناي آن نيست كه شرايط گذشته به نحو آشكاري تغيير كرده، 
ــتة معلمان احيا شده است. بلكه منظور اين  يا منزلت فرهنگي گذش
است كه روند تحولي شكل گرفته و شروع شده و ما اكنون در آغاز 
اين روند هستيم. در شرايط كنوني، انتظارات اجتماعي از معلمان در 
حال تغيير است و فرصتها و امكانهاي بيشتري براي ايفاي نقشهاي 

فرهنگي معلمان فراهم شده است.
معلمان در ساختار فرهنگي و اجتماعي و نظام آموزشي كنوني به 
مجموعه اي از فرصتها و امكانها دست يافته اند كه در گذشته براي 
ــت. نخستين فرصت، دست رسي به آموزش عالي و  آنها وجود نداش

ظهور معناي تازه اي از معلمي

فرهنگي شدن معلم دست رسي 
گسترده و 
آسان به 

منابع
علمي و 
فرهنگي

رشد و 
توسعه 
دانش 

مرتبط با 
آموزش و 

پرورش

تغيير 
انتظارات 
اجتماعي 
از معلم

دست رسي 
به آموزش 
عالي و 

تحصيالت 
دانشگاهي

فراهم شدن 
زمينة تحول 

نظام مدرسه اي 

توسعه 
فرصتها و 
امكانات

توسعة بروز 
خالقيت و 

استعداد
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ــت. اكنون تقريبًا تمام معلمان كشور  ــگاهي اس تحصيالت دانش
ــتند. در  ــي هس ــوزش عال ــگاهي و آم ــالت دانش داراي تحصي
ــطح ديپلم بودند.  ــته اكثر معلمان داراي تحصيالتي در س گذش
ــه تنها همة معلمان  ــترش آموزش عالي، ن اكنون در نتيجة گس
ــي هستند، بلكه عدة زيادي نيز  داراي تحصيالت دورة كارشناس
تحصيالت تكميلي، به ويژه دورة كارشناسي ارشد را گذرانده اند.

ــترده و  ــي گس ــي ديگر از امكانات مهم معلمان، دست رس يك
ــت. اين دست رسي  ــان به دانش و منابع علمي و فرهنگي اس آس
ــر است و  هم از طريق اينترنت و فناوريهاي ارتباط مجازي ميس
هم از طريق انبوه كتابها و مجالتي كه وزارت آموزش و پرورش 
ــر مي سازند. معلمان  ــات انتشاراتي توليد و منتش و ديگر مؤسس
ــي كه عالقه يا نياز  ــادگي مي توانند به هر نوع دانش اكنون به س

داشته باشند، دست يابند. 
ــهاي مرتبط  عالوه بر اين، در زمينة دانش
ــي آنها، مانند  با فعاليتهاي حرفه اي و آموزش
ــا و فنون  ــم و تربيت، راهبرده ــث تعلي مباح
ــر زمينه هاي مورد  آموزش و تدريس، و ديگ
ــم گيري در دو دهة  ــا، تحوالت چش نياز آنه
اخير در ايران به وجود آمده است. رشته هاي 
ــا آموزش و  ــون مرتبط ب ــگاهي گوناگ دانش
ــي، مطالعات  ــد فناوري آموزش پرورش، مانن
برنامة درسي، مديريت آموزشي، جامعه شناسي 
ــفة تعليم و تربيت، و  آموزش و پرورش، فلس
علوم تربيتي در دوره هاي گوناگون كارشناسي 
تا دكترا، در بسياري دانشگاههاي كشور ارائه 
و آموزش داده مي شوند. اين رشته ها دانشهاي 
ــد و اطالعات ضروري را براي معلمان  روزآم
ــازند. هم چنين، انبوه پايان نامه ها،  مهيا مي س
مقاالت علمي، و كتابهاي تأليفي و ترجمه اي 

ــهاي آموزش و پرورش به زبان فارسي توليد شده  در زمينة دانش
است و در دست رس معلمان قرار دارد. اين دانشها نوعي «آگاهي 
ــبت به مسائل آموزش و  ــترده نس انتقادي» و «دانش فني» گس

پرورش و از جمله مباحث معلمي ايجاد كرده است.
ــان امروزه  ــور، معلم ــاي مذك ــات و فرصته ــة امكان در نتيج
ــاي ذهني و خالقة  ــراي تقويت تواناييها و قابليته ــة الزم ب زمين
ــترش اينترنت  ــود را در اختيار دارند. براي مثال، در نتيجة گس خ
ــت آورده اند كه از  ــي از معلمان اين فرصت را به دس جمع بزرگ
ــتن و  ــي و ابزارهاي مجازي ديگر، به نوش ــق وبالگ نويس طري
ــته تنها معلمان نخبه و  ــة خالقيتهاي خود بپردازند. در گذش ارائ

ــدگان آنها اين مجال را  برگزي
ــار ديدگاه ها و  ــتند كه به انتش داش

ــود بپردازند. اما امروزه  بيان نظرات خ
معلمان در سراسر كشور حتي در روستاهاي 

دور افتاده نيز اين فرصت را دارند كه تجارب 
و ديدگاههايشان را در وبالگ قرار دهند و از اين 

طريق مانند يك نويسنده در گفت وگوهاي عرصة 
عمومي مشاركت كنند.

ــوي  ــالوه براين، نظام آموزش و پرورش نيز به س ع
ــت روي آورده و  ــترده از امكانات اينترن ــرداري گس بهره ب

شبكة زيرساختهاي سخت افزاري و نرم افزاري الزم را براي 
ــت. نظام آموزش و پرورش ايران  ــاخته اس معلمان فراهم س

مانند ديگر ملل جهان به سوي شبكه اي 
ــت.  ــدن در حركت اس ــي ش و الكترونيك

ــازه اي براي فعاليت  اين امر موقعيتهاي ت
فرهنگي معلمان فراهم مي سازد.

تحول اساسي ديگر، فراهم شدن زمينه اي 
ــب براي تحول نظام مدرسه اي است.  مناس
ــي  ــب برنامة درس ــدي و عدم تناس ناكارام
ــردي و جمعي، و بازار  مدارس با نيازهاي ف
ــاي زندگي موجبات نارضايتي  كار و مهارته
گسترده از عملكرد نظام آموزشي در سطوح 
متفاوت را فراهم كرده است. از اين رو، طي 
ــالهاي اخير اين نظام به طور پيوسته به  س
بازبيني و تغيير برنامة درسي و ديگر اركان 
ــت. در اين  ــي پرداخته اس ــام آموزش نظ
ــرايط پويا، فرصتهاي زيادي براي باز  ش
تعريف نقش و عملكرد معلمان به وجود 

آمده است.
ــي و دانش آموزي تغيير كرده  اساسًا دانش برنامة درس

است. دانشهاي ياددهي - يادگيري به طور گسترده اي 
ــزان تأثير  ــان، مديران و برنامه ري ــن كارشناس بر ذه

ــازه اي در جهان به وجود  ــته اند و ذهنيتهاي ت گذاش
ــين، در  ــًا خيلي از آموزه هاي پيش آورده اند. اساس

دنياي امروز توسط نشريات و مجالت كتابها، 
ــون، وبالگ ها و  ــو، تلويزي ــت، رادي اينترن

ــايت ها ارائه مي شوند. اين امر باعث  وبس
ــبكه اي از دانشهاي  شده است كه ش

مرئي و نامرئي به وجود بيايد. در 

معلمان امروزه زمينة 
الزم براي تقويت 

تواناييها و قابليتهاي 
ذهني و خالقة خود 
را در اختيار دارند. 

براي مثال، در نتيجة 
گسترش اينترنت 

جمع بزرگي از معلمان 
اين فرصت را به 

دست آورده اند كه از 
طريق وبالگ نويسي 
و ابزارهاي مجازي 
ديگر، به نوشتن و 

ارائة خالقيتهاي خود 
بپردازند
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ــرورش، وجود  ــوزش و پ آم
ــد، با شمارگان  دهها مجلة رش
باال و تنوع در موضوعات تخصصي، 
ــه اي از اين تحول عظيم است كه  گوش
ــبكة وسيعي از معلمان را جذب مي كند تا  ش
آنها هم بنويسند. فرايندهاي جهاني شدن سبب 
ــد و  ــده اند كه آموزش ديگر امري محلي نباش ش

هويت جهاني پيدا كند.
ــي كه در 10  ــده در امتداد همين تحوالت روندآين
ــت. رقم خواهد خورد. ما به  ــال اخير شروع شده اس س
مدرسه اي در معناي متفاوت مي رسيم. اين جا بحث مهم 
اين است كه در نظام مدرسه اي جديد، جاي معلم كجاست 

و معلم مؤلف چه نقشي داشت.
در مجموع، تحوالتي كه در يك دهة اخير به وجود آمده اند، 
سبب شده اند نظام اجتماعي برخي از ناكارامديهاي مدرسة مدرن 
ــكار كند. يكي از آنها همين تقليل معناي معلم به مدرس  را آش
ــت و  ــم تدريس مي كند و قطعًا اين واقعيتي درس ــت. بله، معل اس

ــت. البته معلم، مدير هم هست و  انكارناپذير اس
براي اين كه بتواند مدير و مدرس باشد، نمي تواند از 
آن نقشهاي اجتماعي ديگرش، يعني معلم به عنوان 
ــي، معلم به عنوان محقق و معلم به  مصلح اجتماع
ــد. اگر اين سه نقش را  ــت بكش عنوان مؤلف، دس
ــم نخواهد بود  ــم بگيريم، ديگر مدرس ه از معل
ــي در فرايندي 50  ــد تدريس كند. يعن و نمي توان
ساله، معلم كوچك مي شود و نقشش تقليل پيدا 

مي كند. 
ــفانه علوم تربيتي جديد هم در كوچك  متأس
شدن نقش معلم سهم كمي نداشته است. چرا 
ــته وانمود مي كرد،  كه گفتمان غالب اين رش

با بحثهاي مربرط به روشهاي تدريس، راهبردهاي تدريس يا 
«فناوري آموزشي»، گويا مسئله ختم مي شود. يعني ما معلم 
ــي مجهز مي كنيم و به او آموزش  را به فناوريهاي آموزش
ــياه  مي دهيم كه چگونه حرف بزند و چگونه از تختة س
ــتفاده كند و چيزهاي ديگر و به اين ترتيب مشكل  اس
يعني باال بردن كارآيي معلمان حل مي شود. اما اين 
ــچ اتفاقي نيفتاد. بحرانهاي  كارها را كرديم و هي
ــد كه هيچ، بيشتر  آموزش و پرورش كمتر نش
ــتي معلم روز به روز بيشتر  هم شد. فرودس

شد.
ــش اول اين بود  ــه، واكن درنتيج

ــم و دربارة معلم  ــم» را گرامي بداري ــه طور عاطفي «روز معل كه ب
ــدن بحث مدرسه زدايي بود.  ــعر بگوييم. واكنش ديگر مطرح ش ش
بحرانهاي مدرسه در نتيجة  تقليل نقش اجتماعي معلم باعث مي شود 
كه مدرسه ناكارامد شود و عده اي از نظريه پردازن، مثل پائولوفريره، 
ايوان ايليچ و ديگران، به سمت تغيير نظام آموزشي بروند، يا بگويند 
ــه به عنوان  ــد و كًال تعطيل كنيد و يا ازمدرس ــه را ببندي كه مدرس
ــين مولد مدرك ديپلم و بيماري مدرك گرايي و ماشين مكندة  ماش

بودجه و سرماية اجتماعي و فرهنگي ياد كنند.
ــهاي مربوط به آموزش و پرورش  ــن جا، علوم تربيتي و دانش از اي
ــها و تخصصهاي آنها نتوانسته اند، آگاهي  متوجه مي شوند كه دانش
ــراغ يك رويكرد فرهنگي در مورد  الزم را به ما بدهند. ما بايد به س
ــاختار جديد، معلمان  ــه با معلم مؤلف برويم. چون در س فهم مدرس
نقشها و كاركردهايشان را از دست مي دهند و نارضايتي شان بيشتر 
ــود. به خصوص كه شغل معلمي هم هيچ وقت در امدزا نبوده  مي ش
است. آن چه كه معلم را به مدرسه پيوند مي دهد، سازمان يادگيرندة 
ــتند كه در مدرسه بايد  ــت: يعني فقط دانش آموزان نيس مدرسه اس
ــان شكوفا  فرايند ياددهي - يادگيري را تمرين كنند و خالقيتهايش
ــه در معناي آرماني خودش، جايي  شود. مدرس
ــرد و بعد  ــاد بگي ــم بايد ي ــت كه اول معل اس

دانش آموزان.
اگر معلمان به طور مستمر و هر روزه نتوانند 
ــزي را خلق  ــات كنند كه چي ــان اثب به خودش
ــد، آن روز از  ــد و چيزي را ياد گرفته ان كرده ان
ــه به طور ناخودآگاه يا خودآگاه ناراضي  مدرس
ــي معلم تابع آن  ــرون مي روند. رضايت واقع بي
ــد توليد معنا  ــاس كند در فراين ــت كه احس اس
ــاركت دارد. ولي  ــه به طور فعال مش در مدرس
ــه  آيا امروز معلم در فرايند توليد معنا در مدرس

مشاركت دارد؟
ــي و ضبط صوت را  ــين مكانيك ــم به جاي اين كه نقش ماش معل
ــاركت كند.  ــد، بايد بتواند در خلق و آفريدن معناها مش ــته باش داش
ــود؛ يعني  ــود؟ از آن جا كه معلم دبير ش ــروع مي ش ــن از كجا ش اي
بشود نويسنده. ايفاي نقشهاي مصلح، محقق، مدير و مدرس زماني 
براي معلم امكان پذير است كه معلم، مؤلف شود. حال موضوع اين 
ــيقي و يا هنر. از تأليف متنهاي  ــد يا موس ــعر باش تأليف مي تواند ش
ــي براي مدرسه و دانش آموزان گرفته تا تأليف منابع و متون  آموزش
ــايت، مجله و روزنامه به هر حال معلم  آزاد عمومي در وبالگ، وبس
ــه به عنوان  ــق متن بپردازد تا بتواند در متن مدرس ــاز دارد به خل ني
ــد. از اين رو، اصلي ترين راه براي  ــاز حضور پيدا كن موجودي معناس
حل مشكل مدرسه و توسعة آن، بازگشت به معناي دبير و فراموش 

در سراسر كشور حتي 
در روستاهاي دور افتاده 
نيز معلمان اين فرصت 
را دارند كه تجارب و 
ديدگاههايشان را در 
وبالگ قرار دهند و از اين 
طريق مانند يك نويسنده 
در گفت وگوهاي عرصة 
عمومي مشاركت كنند
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ــت؛ رسيدن به اين واقعيت كه بايد معلم  كردن مفهوم آموزگار اس
ــت مدرن امروزي  ــتر پس ــهاي خودش را در بس كاركردها و نقش
ــرار دارد، باز تعريف كند.  ــك ابزارهايي كه در اختيارش ق به كم
امروزه معلمان ما به طور خودجوش نه نظام مند، از طريق استفاده 
«آي سي تي»، حضور فرهنگي خود را اعالم مي كنند. اين فناوري 
ــي از ابزاري است كه ما در اختيار گرفته ايم تا بتوانيم  جديد بخش
ــمندي  ــد هم ابزار ارزش ــي را احيا كنيم. همين مجالت رش معلم
ــازماني سي   ــتند. لحظه اي از بيرون به موضوع نگاه كنيد. س هس
ــمارگان يكي از مجالت دانش آموزي  وچند مجله دارد كه تنها ش
ــت هزار نسخه مي رسد. ما هيچ مجله  آن به يك ميليون و دويس
ــمارگان داشته باشد، چه  ــخه ش اي در ايران نداريم كه صدهزار نس
برسد به يك ميليون و دويست هزار نسخه. مجالت رشد در حوزه هاي 
تخصصي متعدد و براي سنين متفاوت منتشر مي شوند. اگر برگرديم 
به پنجاه شصت سال پيش متوجه مي شويم كه در جامعه چه قدر 

فضا براي سخن راني، توليد دانش و گفت وگو كم بود. 
مدرسه مولد فرهنگ و معناست و معلمان كساني هستند كه به 
اين منابع و معادن بزرگ معنا دست رسي آسان و بي واسطه دارند. به 
همين دليل هم هست كه صيادان گوهر معنا در 100 تا 150 سال 
گذشته، وقتي به اين معادن رسيدند، زود از آنها بهره برداري كردند 
ــان را در تاريخ جاودانه ساختند. آن گوهر معنا چيست؟  و نام خودش
تجربه هاي انساني. اصلي ترين دانشهاي ما، آن دسته از دانشهايي 
هستند كه از تجربة ما برمي خيزند. تجربه هاي معلمان، اصلي ترين 
تجربه هاي انساني هستند؛ زيرا معلمان با طيف گوناگوني از مراحل 
ــد انسان سر و كار دارند؛ از شش هفت سالگي تا دوران جواني.  رش
دوره هايي كه در آنها، انسانها فطرت پاك خودشان را بروز مي دهند 

و جوهر دروني خودشان را آشكار مي كنند.
ــي را در بر دارد؛  ــيعي از گروههاي اجتماع ــه طيف وس مدرس
ــه منشور جامعه است. شما در مدرسه با همة تنوعات  يعني مدرس
ــاني  ــه، هر انس ــر و كار داريد. در مدرس ــه س ــاي جامع و پوياييه
ــت كه در آن زندگي مي كند. شما نمايندگان  نمايندة فرهنگي اس
خرده فرهنگهاي گوناگون ايران را هر روز در كالس درس حاضر 
ــد و اين نمايندگان  ــخن مي گويي ــد و با اين نمايندگان س مي كني
ــه به مثابه يك مركز يا مؤسسة  ــخن مي گويند. مدرس ــما س با ش
ــت شده است كه ما در آن  فرهنگي، ماهيتًا براي همين كار درس
ــيم. بنويسيم. بياموزيم، ياد  ــر و كار داشته باش با معنا و تجربه س
ــا و پردازش نمادها  ــه با نماده ــم و ياد بگيريم. ما در مدرس بدهي
سرو كار داريم. خود مؤلفه ها و اقتضائات ساختاري مدرسه ايجاب 

مي كند كه ما بينديشيم، بپرسيم و كنجكاوي كنيم.
ــه از او  ــي مي كند كه جامع ــي زندگ ــم در محيط در كل، معل
ــا را بازنمايي  ــخن بگويد و آنه ــد دربارة اين تجربه ها س مي طلب

ــدي بگيرد. بنابراين،  كند و ج
ــه به مثابه ميداني انباشته  مدرس

ــت و معلم به عنوان  ــن معناهاس از اي
ــد تجربه هاي خودش را از  مؤلف مي توان

ــه گردآوري كند. هر كس اين كار را  مدرس
كرد، شاهكاري آفريد. «مدير مدرسه» آل احمد 

ــورت، انبوهي  ــم» اثر فرانك مك ك يا «آقا معل
ــا و هم چنين انبوهي از  ــاهكارهاي ادبيات دني از ش

ــه نه فقط اديبان  كتابهاي علمي از آن جمله اند. مدرس
بزرگ را مي پرورد كه معلمان بزرگ ادبيات ما مي شوند، 

ــي،  ــي، انسان شناس بلكه در حوزة علم، يعني جامعه شناس
فلسفه، مطالعات فرهنگي، علوم تربيتي و هر حوزة ديگري، 

ــاز دارد. معلم نه تنها در زمينة ارتقاي  نقش مولد و انسان س
ــودش كار بزرگي مي كند، بلكه از  ــرماية فرهنگي فردي خ س

ــه مي افزيد و عادتهاي  ــرماية فرهنگي جامع همه مهم تر، برس
ــتن، عادت به  ــد؛ عادت به خواندن و نوش ــه ايجاد مي كن خالق

ــيدن، عادت به كنجكاو بودن و عادت به مولد  انديشيدن و پرس
ــه مصرف كننده بودن.معلم اين موقعيت را دارد كه نظام  بودن، ن
ــاز تعريف كند؛ چون جامعه  ــه به عنوان مؤلف خودش را ب مدرس
ــد. به طور كلي دنياي امروز  ــي را مي خواه از او ايفاي چنين نقش

دنياي مؤلفان است.
ــما از اهميت  ــت خود را با اين جمله تمام مي كنم كه ش صحب
ــتيد. در وبالگ ها و وبسايت هايتان،  معلم و مؤلف بودن آگاه هس
ــر كه قلم مي زنيد، طعم  ــه فردا» و مجالت ديگ در مجلة «مدرس
ــتن را تجربه كرده ايد. به نظر من، اگر ما بخواهيم  ــيرين نوش ش
نقش خودمان را وسيع تر كنيم، بايد بتوانيم پيام آوران و سفيران 
جامعة آينده و مدرسة آينده باشيم واين پيام را با صداي رساتر 
ــي انتقادي عميق تر ، از جايگاه معلم و مؤلف به گوش  و آگاه
ــت.  ــانيم؛   اين پيام كه: معلم فردا، معلم مؤلف اس همه برس
دوران مياني كه اشاره كردم و بحرانهايي كه براي آموزش 
ــد. اگر مي خواهيم  ــت، بايد به پايان برس ايجاد كرده اس

مدرسه، 
ــه بماند، بايد بنويسيم، بنويسيم، بنويسيم و  مدرس

بنويسيم.

 پي نوشت
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وبــالگ
ــتفاده در  ــل اس ــاي قاب ــي از ابزاره يك
كالسهاي درس براي ايجاد تعامل بيشتر، 
وبالگ است. با توجه به محدوديت زماني 
ــاالي دروس و  ــهاي درس، حجم ب كالس
ــتر بين  ــاس نياز به ايجاد ارتباط بيش احس
ــوزان از يك طرف، و بين  معلم و دانش آم
خود دانش آموزان از طرف ديگر، وبالگهاي 

گروهي بسيار مفيد هستند.
ــت كه در  ــالي هس ــن تقريباً پنج س م
ــتفاده مي كنم.  ــالگ اس ــهايم از وب كالس
ــتفاده از هر روشي يا  ــت كه اس بديهي اس
ــكالت و مسائل خاص خودش  ابزاري مش
ــح مي دهم  ــم دارد. در گام اول ترجي را ه
ــاخت وبالگ  ــود دانش آموزان به س كه خ
ــت بزنند به اين صورت كه موضوع را در  دس
جلسات اول سال تحصيلي در كالس مطرح 
مي كنم. معموالً يك  يا دو نفر از دانش آموزان 
كه با وبالگ نويسي بيشتر از بقيه آشنا هستند. 
ــوند. از آنها  ــاخت وبالگ مي ش داوطلب س
مي خواهم كه به محض ساخت وبالگ، مرا 
هم به عضويت وبالگ در آورند. در همان 
ــه اول اسم و آدرس مناسبي را با نظر  جلس
همة بچه هاي كالس براي وبالگ انتخاب 

مي كنيم. 
ــنهاد  ــامي متفاوتي را پيش ــا اس بچه ه

مي دهند كه آنها را به رأي گيري مي گذاريم. 
ــپس رمز عبور پيش فرضي را مشخص  س
ــت  ــم و از دانش آموزي كه قرار اس مي كني
ــالگ را ايجاد كند، مي خواهيم كه همة  وب
متقاضيان را با همين رمز عبور به عضويت 
وبالگ در آورد. از اعضا مي خواهيم كه پس 
ــور را تغيير دهند.  از عضويت، اين رمز عب
ــت كه براي  ــا موقعيت خوبي اس در اين ج
ــي در اينترنت و  ــوزان نكات امنيت دانش آم
طريقة انتخاب رمز عبور مناسب و اهميت 

حفظ و نگه داري آن را توضيح دهيم. 
ــاخت و طراحي وبالگ به عهدة  اگر س
ــاس تعلق  ــد، احس خود دانش آموزان باش
خاطر بيشتري نسبت به آن خواهند داشت. 
ــن دليل توصيه مي كنم. اين كار را  به همي
حتماً به عهدة دانش آموزان بگذاريد. اما به 
خاطر داشته باشيد كه به جز خود شما، فقط 
يك يا حداكثر دو دانش آموز اختيارات كامل 
ــته باشند و به هيچ وجه  مديريت آن را داش
ــب ديگران و پيامها را  اجازة ويرايش مطال
ــوزان ندهيد.  ــادي از دانش آم ــه تعداد زي ب
مديران داراي مجوز ويرايش نيز اگر مطلبي 
ــت  را ويرايش يا تغيير مي دهند،در پي نوش
ــح دهند يا به كاربر  ــب، دليل را توضي مطل
ارسال كنندة مطلب ايميل بزنند تا اختالفي 

پيش نيايد.
ــازة ويرايش قالب يا  توصيه مي كنم اج
ــر آهنگ را نيز به عهدة چند نفر ديگر  تغيي
از دانش آموزان خوش ذوق كالس بگذاريد 
البته بهتر است هنگام واگذاري مسئوليت، 
ــا بدهيد. به ويژه  ــات الزم را به آنه اطالع
ــا توضيح دهيد  ــورد آهنگ، براي آنه در م
ــما را هنگام خواندن  كه خواننده آهنگ ش
ــد. بنابراين  ــالگ گوش مي ده مطالب وب
ــدون كالم، آرام  ــت از آهنگهاي ب بهتر اس
و متناسب با محتواي وبالگ استفاده شود. 
ــه به مرور زمان  ــعي كنيد ك در هر حال س
دانش آموزان بيشتري را به كار گيريد و در 

كار گروهي شريك كنيد. 
ــيد كه معموًال اگر  ــته باش به خاطر داش
ــي و  ــما خيلي درس ــي ش ــالگ كالس وب
تخصصي شود، دانش آموزان عالقة زيادي 
ــان نمي دهند. خوب است كه از  به آن نش
ــي مطالب مورد  ــا بخواهيم كه گاه بچه ه
عالقة خود را در زمينه هاي هنري، فرهنگي 
و يا هر موضوع جذاب ديگري، در وبالگ با 

ديگران به اشتراك بگذارند.
توصية بسيار مهم ديگر اين كه حتماً خود 
ــف بدانيد كه مرتباً صفحة  مديريت  را موظ
ــائل جاري  ــي كنيد. مس ــالگ را وارس وب
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 كالسـي
وبالگ را تحت نظر و مديريت خود داشته 
باشيد و پيامهاي تبليغاتي و مزاحم را حذف 
ــت بعضي از دانش آموزان  كنيد. ممكن اس
ــد با مطرح كردن  ــا افراد ديگري بخواهن ي
ــن دانش آموزانتان را  ــب متفرقه، ذه مطال

متوجه مسائلي كنند كه شما مايل نيستيد.
به ياد داشته باشيد كه شما دانش آموزانتان 
ــت دعوت كرده ايد و در  را به فضاي اينترن
قبال آنها مسئول هستيد. تا حد امكان وظيفة 
هدايت، مراقبت و آگاه كردن دانش آموزان 
ــود در آن فضا به عهده  ــرات موج را از خط
گيريد. ارائة نشاني هاي مفيد در زمينه هاي 
مورد عالقة دانش آموزان، نقش مهمي در 
ــتفادة مفيد از زماني دارد  هدايت آنها در اس

كه در اينترنت هستند.
يكي ديگر از استفاده هاي وبالگ كالس، 
رفع اشكالهاي درسي دانش آموزان در ايام 
ــت گاهي سؤاالت  ــت. بد نيس امتحان اس
واگرا چالش انگيز را در وبالگ مطرح كنيد و 

به مسابقه بگذاريد.
ــروع درس جديد از  مي توانيد قبل از ش
ــزه كنيد. مثًال  ــالگ ايجاد انگي طريق وب
عكس يا هر گونه مطلبي را كه كنجكاوي 
ــدي دانش آموزان را به موضوع  يا عالقه من
ــد، در وبالگ قرار  ــر تحريك كن مورد نظ

ــي در  ــرار دادن فلش هاي آموزش دهيد. ق
ــت آن را براي دانش آموزان  وبالگ، جذابي
ــرات  نم دادن  ــرار  ق ــد.  ــش مي ده افزاي
ــژه وقتي چند  ــي در وبالگ، به وي امتحان
ــته در مدرسه  كالس را در يك پايه يا رش
ــالوه برافزايش تعداد  تدريس مي كنيد، ع
ــدگان وبالگ، رقابت خوبي بين  بازديدكنن

دانش آموزان ايجاد مي كند.
ــد از بچه ها بخواهيد  هم چنين مي تواني
تحقيقهاي درسي خود را در وبالگ بگذارند، 
تا عالوه بر اين كه همه از نتايج تحقيقاتشان 
استفاده مي كنند، از ارائة مطالب كپي برداري 
ــده از اينترنت هم جلوگيري شود. البته  ش
استفاده از اينترنت براي تحقيق هدفي است 
كه شما پي گيري مي كنيد، اما دانش آموزان 
بايد بتوانند با تحقيق و نتيجه گيري، برداشت 

شخصي خود را به شما ارائه كنند.
از  ــادي  زي ــداد  تع ــه  ك ــي  صورت در 
دانش آموزان در خانه هايشان رايانه دارند، 
ــما مجهز به سايت  ــة ش حتي اگر مدرس
رايانه نيست و بچه ها در مدرسه نمي توانند 
ــما قادر به  ــتفاده كنند، ش ــت اس از اينترن
استفاده از وبالگ گروهي هستيد. در اين 
ــر دانش آموز يا دانش آموزاني در  حالت، اگ
ــه رايانة خانگي  ــه در خان كالس داريد ك

ــتفاده  ندارد و نمي تواند از كافي نت نيز اس
ــاي متفاوتي را با توجه  كند، باز هم راهه
ــه مي توان  ــرايط و امكانات مدرس ــه ش ب
ــم از مطالب موجود در  ــدا كرد كه او ه پي
ــه استفاده كند؛ بدون آن كه  وبالگ مدرس
شخصيت يا غرور اجتماعي او آسيب ببيند.

براي اين كار مي توانيد دانش آموزي را كه 
امكانات الزم را در اختيار دارد، براي چاپ 
ــب آن در  ــي مطالب وبالگ و نص هفتگ
تابلويي در كنار تختة كالس تشويق كنيد. 
از دانش آموزاني كه نمي توانند تحقيق خود 
را به صورت تايپ شده روي اينترنت ارائه 
كنند، بخواهيد كه مطالب خود را به صورت 
كاغذي ارائه دهند. سپس از اشخاصي كه 
تايپ بهتري دارند، درخواست كنيد آن را 
تايپ كنند و در وبالگ قرار دهند. هر كدام 
ــاركتها مي تواند نمره اي از كار  از اين مش
كالسي با خود داشته باشد تا دانش آموزان 

را تشويق كند. 
اما مهم ترين نكته اي كه بايد در نظر داشته 
باشيد اين است كه تك تك دانش آموزان به 
سهم خود از مشاركت بي بهره نمانند. سعي 
كنيد به مرور زمان دانش آموزان بيشتري را 
به كار گيريد و در كار ادارة وبالگ گروهي 

شريك كنيد.
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ــراي  ــالهاي ايجاد انجمن رياضي در «پژوهش س از اولين س
ــك ري»، يكي از  ــوزي محمدبن زكريا رازي ناحية ي دانش آم
ــتفاده از  ــداف اين انجمن خلق ايده هايي نو با اس مهم ترين اه
ــائل  ــبكة اينترنت براي حل بهتر مس ــزات رايانه اي و ش تجهي
ــط دانش آموزان بوده است. دانش آموزان  رياضي و هندسه توس
ــراي كاربردي  ــه به دنبال راههايي ب ــو اين انجمن هميش عض
كردن رياضي و ساخت دست سازه هايي هستند كه حل و اثبات 
ــتري در ذهن آنها داشته  ــان تر كند و ثبات بيش را براي آنها آس
ــائل پيرامون شان را بهتر بشناسند و  ــد. تا بتوانند بعضي مس باش
براساس اين شناخت راه حل ارائه دهند گاهي نيز فقط به كمك 
گچ و تخته نمي توان بعضي مسائل هندسه را براي دانش آموزان 
شرح داد. و به امكاناتي فراتر نياز است. از اين رو، دانش آموزان 
ــايتهاي رياضي، منابع اصلي كتابها و  ــع متفاوت مانند س از مناب

مجالت كمك مي گيرند.
ــد، ما در انجمن رياضي توانستيم به  با توجه به موارد ذكر ش
ــيدن شكل روي تخته كه  جاي صرف وقت و انرژي زياد و كش
ــئله نمي كرد، راهي براي اثبات  چندان كمكي هم به درك مس
ــدود در كالس درس  ــائل با توجه به وقت مح بهتر برخي مس
ــتديو» (1)  ــتفاده از نرم افزار«يوليد ويديو اس ابداع كنيم. و آن اس
ــنهاد شد. اين نرم افزار  ــط يكي از دانش آموزان پيش بود كه توس
ــتفاده قرار مي گيرد.  معموًال براي تدوين فيلم و عكس مورد اس
ــا به جا يا  ــمتي از فيلم را ج ــك آن مي توان قس ــي به كم يعن
حذف كرد و يا از افكت هاي متفاوت براي عكسها استفاده كرد 
هم چنين، مي توان رنگها را در تصويرها تغيير داد. به طور كلي، 

نصب و كار با اين نرم افزار بسيار آسان است. 
ــه در مراحل متفاوت  ــيدند ك دانش آموزان به اين نتيجه رس

ساخت دست سازه، مي توان از اين نرم افزار استفاده كرد. 
 پس دست به كار شديم و با كمك چند نفر از دانش آموزان، 

مراحل مقدماتي كار را، مانند طراحي و تهية وسايل و ابزارهاي 
ــئله  ــازة مربوط به حل مس ــت س ــورد نياز، طي كرديم و دس م
ــاختيم. از مراحل ساخت و اثبات آن نيز با توجه  مورد نظر را س
ــود فيلم و عكس تهيه كرديم .روش كار به اين  تجهيزات موج
صورت بود كه يكي از دانش آموزان فيلم مي گرفت و ديگري 
دست سازه را از ابتدا تا اثبات فرمول توضيح مي داد. پس از آن، 
ــراي ارائة بهتر مطلب و ايجاد  ــيقي متن و افكت هايي ب از موس

انگيزه و جلب توجه بيشتر دانش آموزان استفاده كرديم.
نكتة حائز اهميت اين است كه ما مي توانيم با استفاده از فلش و 
ــي دي، مطلب را براي ارائه هميشه آماده داشته باشيم و ديگر  يا س
نيازي به خود دست سازه (ساختن دست سازه به وسايل و ابزار نياز 
دارد و زمان زيادي را با توجه به محدوديت وقت مي گيرد) نيست. 
زيرا ما در ساخت آنها از وسايلي استفاده مي كنيم كه به دليل استمرار 
ــتفاده، بعد از مدتي خراب مي شوند. حال به توضيح مسئله و  در اس

اثبات آن با استفاده از نرم افزار مي پردازيم.
 Dو F،E به ترتيب در نقطه هاي BC و AF، AE ــاي خطه
 AF و AE خطهاي، BC ــتند. مماس ــر دايرة O مماس هس ب
ــت. ثابت كنيد  را به ترتيب در نقطه هاي B و C قطع كرده اس
 F و E ــن دو نقطة ثابت ــا تغيير مكان نقطة D روي دايره بي ب

محيط مثلث ABCثابت مي ماند.

آموزش هندسه
 كاري از پژوهش سراي دانش آموزي محمدبن زكريا رازي ناحيه يك ري
 مريم شفيعي، غالمحسين رستگارنسب
 دانش آموزان: محدثه تاجيك، فاطمه محمدي، فاطمه هاتفي، سميه ساالري

با استفاده از نر م افزار يوليد ويديو استديو

تصوير 1. شكل دست سازه در نرم افزار
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براي ساخت اين دست سازه، روي يك مقوا در ابعاد 30×20 
ــانتي متر دايره اي به شعاع 5 سانتي متر رسم مي كنيم. سپس  س
دو مماس بر دايره كه در شكل E وF  نام گذاري شده اند. طوري 
رسم مي كنيم كه در نقطة A خارج از دايره  به هم برسند. كمان 
EF روي دست سازه را به صورت شيار باريك برش مي دهيم و 
ــده است، به وسيلة يك  ــت ش نوار آبي رنگي را كه با طلق درس
ــيار نصب مي كنيم؛ به  ــن و پونز به صورت ريلي روي ش پاك ك

طوري كه نوار آبي روي شيار قابل حركت باشد. 

ــود، حركت نوار آبي  ــه در تصوير 5 ديده مي ش همان طور ك
 ABC ــت قابل مشاهده است درمثلث هاي رنگ از چپ به راس
ــكلها، محيط مثلثها ثابت است و  به وجود آمده در هر يك از ش

مسئله اثبات مي شود.
اثبات هندسي آن نيز به راحتي از روي عكسها قابل مشاهده 

است.
P= AB + AC + BC محيط مثلث
P= AB+AC+BD+DC (BC= BD+DCزيرا)
P= AB+AC+BE+CF (DC=CFوBD=BEزيرا)

ــاوي اش يعني AE و به جاي  ــال به جاي AB+BE، مس ح
ــاوي اش يعني AF را در فرمول قرار مي دهيم و  AC+CF مس

در نهايت مي نويسيم:
P=AE+AF

و چون در مسئله داريم: AE=AF، پس مي نويسيم: 
2AE=P

 پي نوشت
1. Ulead video studio

تصوير 2. شكل مطرح شده در مسئله

EF تصوير 3. حركت نوار آبي در وسط كمان

تصوير 6. اثبات قضيه با استفاده از نرم افزار يوليد

EF تصوير 4. حركت نوار آبي در سمت چپ كمان

EF تصوير 5. حركت نوار آبي در سمت راست كمان
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ــراه امكان  ــة تلفنهاي هم نمي دانم هم
ــپيكر» را دارند، يا فقط  وصل شدن به «اس
تلفن من از اين امكان برخوردار است. تلفن 
چندان گران قيمتي نيست. نه قيافه دارد نه 
ــود در  ــت كه بش كالس! و نه از آنهايي اس
ــاخ و  ــان جمع از كيف در آورد و كلي ش مي
شانة تفاخر كشيد! گفتم تفاخر، آخر اين روزها 
براي بعضي از ما، نوع و كارايي وسايلي كه 
از آنها استفاده مي كنيم، چندان مهم نيست. 
ــايل هم چندان  حتي نياز خودمان به آن وس
اهميتي ندارد. كمي فكر كنيم؛ اتومبيل مدل 
باال، لپ تاپ فالن مدل، تلفن فالن قيمت، 
كيف چرم، پالتو، كفش، و حتي كتابهايي كه 
مي خريم و در كتاب خانة منزلمان به نمايش 
مي گذاريم، همة اينها براي بعضي از ما، پيش 
از آن كه برطرف كنندة نياز واقعي مان باشند، 
وسيلة كاذبي شده اند براي پركردن خألهاي 
ــران؛ البته براي  وجودي مان در مقابل ديگ

دقايقي كوتاه!
بگذريم، نمي دانيد از كشف اين كه تلفنم 
ــپيكر را دارد، چه  ــدن به اس امكان وصل ش
ــتفاده هايي از  ــدم. چه اس ــدر ذوق زده ش ق
ــم داشته  ــتم در كالس اين امكان مي توانس
ــار كه مي خواهم  ــم. مي دانيد من هر ب باش
وسيلة جديدي را در كالسم تجربه كنم، به 
ــزي مي افتم؟ به ياد اين جمله از  ياد چه چي
كتاب «مقدمات تكنولوژي آموزشي» نوشتة 
خانم دكتر خديجه علي آبادي: «معلمان عزيز 
توجه داشته باشيد، هر وسيله، كمك  آموزشي 
تنها شش تا هشت جلسه براي دانش آموزان 

جذابيت دارد.»
تنها شش تا هشت جلسه! پس در استفاده 
ــاط بود. با  ــيله اي بايد خيلي محت از هر وس
ــي از اين نكته، تلفن همراهم را همراه  آگاه

كالسم كردم:
ــة تدريس علوم، درس الكتريسته:  جلس
مي دانستم شغل پدر حسين (يكي از شاگردانم) 

كار در كنار سد و توليد برق است.
ــين شمارة تلفن همراه پدرت چند  - حس

است؟
ــد دربارة من صحبت  - خانم، مي خواهي

كنيد؟ من اشتباهي كرده ام؟
- نه عزيزم. بچه ها، من االن تلفنم را به 
ــپيكرهايي كه از دفتر مدير آورده ام،  اين اس
ــت خط را بهتر  وصل مي كنم تا صداي پش
بشنويد. من مي خواهم با پدر حسين تماس 
بگيرم و از ايشان بخواهم كمي دربارة توليد 
برق براي شما صحبت كند. مسلماً اطالعات 

زيادي در اين باره دارند؟
سكوت بسيار جالبي در كالس حكم فرما 
ــين را صدا مي كنم كه به  مي شود من حس
جلوي كالس بيايد و خودش شمارة پدرش 
را بگيرد و صحبت را آغاز كند. حسين شماره 

را مي گيرد: 
ــالم. من با تلفن خانم مون زنگ  - بابا س
ــه كه نداري... بابا صدات  مي زنم... بابا جلس
ــه... خانم  ــمون پخش مي ش داره تو كالس
ــد برق براي  ــه مقدار دربارة تولي مي خواد ي
بچه ها صحبت كني... بابا شوخي نمي كنم...

ــين حرف پسرش را جدي  گويا پدر حس

نمي گيرد. حسين گوشي را به من مي دهد.
ــالم آقاي اسماعيلي. ملكي هستم،  - س
ــتم اگه مزاحمتون  ــين. مي خواس معلم حس
نيستيم، كمي براي من و بچه هاي كالسم 
ــرق و كًال كارتون صحبت  ــد ب دربارة تولي
ــون داره تو كالس  ــن. در ضمن صدات كني

پخش مي شه.
پدر حسين شروع به صحبت مي كند. چه 

سكوتي برقرار مي شود!
واقعاً سكوت كالس، خارج از تصور است. 

با خود مي انديشم اين همه دقت و تمركز!
همة حرفهاي پدر حسين دربارة توليد برق 
را من از قبل مي دانستم، اما چه قدر خوشحالم 
كه اين گفت وگو را ايجاد كردم و بچه ها اين 

صحبتها را از او شنيدند و نه من.
ــدر يكي ار  ــتقيم و زنده با پ ــاط مس ارتب
ــتفادة جديد از تلفن همراه،  دانش آموزان، اس
نگاههاي پر معناي حسين كه صداي پدرش 
را در كالس مي شنيد... آري همة اينها رمز 

آن سكوت سحرآميز بود.
آه خداي من، چه تصادفي! پدر علي وكيل 
ــد در درس مدني و  ــت. چه قدر مي توان اس
ــه و قضاييه همراه كالس  معرفي قوة مقنن
ــد! پدر روزبه جانباز است و در درس  ما باش
فارسي، خاطرات جنگ و دفاع مقدس... مادر 
ــت. در درس علوم و بدن  ــا پرستار اس پارس
انسان... من با تلفن همراهم چه قدر مي توانم 
اوليا را همراه كالسم كنم و دانش آموزان را 
ــز خارق العاده همراه كالس  با دقت و تمرك

و درس!
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تلفن همراه من
همراه من در تدريس

اامكاكان اراه ــ هم اهاي تلتلفنفن ــةة هم ».»ننميدانانم ادارد ميدهد.جذاذابيتت من به را گوشي حسين نميگيرد.
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توليد كتاب

Flip Album pro 6

نرم افزار «Flip Album» نرم افزاري مفيد براي توليد كتابهاي الكترونيكي است. البته اكثر كاربران از اين نرم افزار براي تهية آلبوم 
عكس استفاده مي كنند. وقتي براي اولين بار با آن كار كردم و با قابليتهايش آشنا شدم، ايدة ساخت كتاب الكترونيكي به ذهنم رسيد. 
ــانه اي تهيه كرده ام. هم چنين، يكي از نرم افزارهايي كه در كالس،  ــتفاده از اين نرم افزار، تا به حال چند كتاب الكترونيكي چند رس با اس

كاربرد نرم افزار هاي رايانه اي را با آن به دانشجويان آموزش مي دهم. همين نرم افزار است.
ــانه هاي متفاوتي از جمله عكس، متن، صدا، فيلم و  ــما مي توانيد رس ــت. دراين نرم افزار، ش ــاده اس ــيار س كار با Flip Album بس
انيميشن را وارد كنيد و يك كتاب چند رسانه اي بسازيد. قابليت تعامل نيز از ويژگي هاي مهم آن محسوب مي شود. بعد از ساخت كتاب 
الكترونيكي به راحتي مي توانيد آن را به صورت فايل «Autorun» در آوريد. ظاهر برنامة توليد شده مانند كتاب واقعي است كه كاربر 

با كليك ماوس مي تواند آن را ورق بزند و محتواي چند رسانه اي كتاب را مشاهده كند.
با جست وجو در اينترنت مي توانيد اين نرم افزار را بيابيد و دانلود كنيد يا سي دي حاوي نرم افزار را از بازار بخريد.

 الف) مراحل نصب
1. سي دي حاوي نرم افزار را داخل درايو قرار دهيد.

2. روي فايل «Setup» نرم افزار دوبار كليك كنيد. و منتظر شويد.
3. روي دكمة Next كليك كنيد.

I accept the terms in the license agreement» .4» را انتخاب و روي دكمة Next كليك كنيد.
5. دوباره دكمة Next را بزنيد.

6. روي دكمة «Install» كليك كنيد تا نصب برنامه آغاز شود. 
7. پس از نصب برنامه، در پايان پنجره اي ظاهر مي شود كه در آن بايد روي دكمة «Finish» كليك كنيد.

8. به «Desktop» مراجعه كنيد و روي آيكن «Flip Album Sample»  كليك كنيد تا برنامه باز شود.
9. پنجرة «Product Activation» باز مي شود. در اين پنجره، Company ،Name و Activation Key را بايد وارد كنيد. 
Name و Company را به دل خواه وارد كنيد. سپس از داخل پوشة برنامة Filp Albom Pro6 يا ...، فايل «Serial» را باز كنيد 
ــت كليك، در «Paste» «Activation Key»، كنيد. اگر قبول نكرد، سريال وارد  ــپس قطعه قطعه، سريال را «Copy» و با راس س
شده را وارسي كنيد. در صورت عدم قبول سريال، رايانة خود را «Restart» و مجدداً با دقت شمارة سريال را وارد كنيد و روي دكمة 

«OK» كنيد. بهتر است قبل از هر كار، مطالب و منابعي را كه قصد داريد در كتاب بگنجانيد، آماده كنيد.

 زهره كرمي
مدرس مراكز تربيت معلم استان همدان

الكترونيكي
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 ب) آموزش باز كردن كتاب جديد
براي باز كردن كتاب جديد از منوي «File»، گزينة «New Book» را انتخاب كنيد. يك صفحه خالي 

باز مي شود كه در آن بايد اطالعات خود را وارد سازيد.
 نوار ابزار

به منظور سهولت كار، بهتر است از «نوار ابزار» استفاده كنيم. در صورتي كه نوار ابزار در صفحه ي كار 
نبود، براي ظاهر شدن آن از منوي «Toolbar» ،«View» را انتخاب كنيد تا نوار ابزار ظاهر شود.

 اضافه كردن صفحات خالي جديد
براي اضافه كردن صفحات جديد از دو روش مي توان استفاده كرد: 

ــود. با تكرار اين عمل  ــك و «Insert Page» را انتخاب كنيد تا صفحة خالي جديد ايجاد ش ــت كلي ــي از صفحات راس روي يك
صفحات جديد ديگري نيز ايجاد خواهد شد.

از منوي «Edit» در باالي صفحه گزينة «Insert Page» سپس«Right Page» ،«Left Page» يا «Multiple Page» را 
انتخاب كنيد تا در مكان مورد نظر با صفحه اي خالي ايجاد شود.

 وارد كردن تصوير، صدا، فيلم و انيميشن در صفحات كتاب
در حالي كه صفحه باز است، روي آيكن  در باالي صفحه، كليك كنيد. مكاني را كه فايل 
مورد نظر در آن جا قرار دارد، باز كنيد. سپس تصوير، صدا، فيلم يا انيميشن را از مكان مورد نظر 
انتخاب و در صفحة كتاب، «Drag» كنيد. در اين برنامه هر فيلم و صدايي را نمي توان وارد كرد. 

الزم است فرمت فيلم MPEG يا WAV و فرمت انيميشن Gif باشد.
 حذف تصوير، صدا، فيلم و انيميشن از صفحة كتاب

 «Select Objct»  ــراي حذف هر عنصر از صفحة كتاب، ابتدا از باالي صفحه، روي ب
ــود. سپس روي تصوير، صدا، فيلم يا انيميشن مورد نظر كليك كنيد و از  كليك كنيد تا بنفش ش

صفحة كليد، «Delete» را فشار دهيد تا حذف شود.
ــم و...،  بايد به رنگ  ــه تغييري روي متن، صدا، تصوير، فيل نكتـه: براي اعمال هر گون

بنفش باشد كه با كليك روي آن مي توان اين كار را انجام داد.
 پخش صدا

بعد از وارد كردن فايل صوتي، براي پخش آن از باالي صفحه، روي  كليك كنيد تا آبي 
شود. آن گاه روي آيكن صدا  در صفحه، كليك كنيد تا پخش شود.

 لينك كردن صدا به تصوير
ــپس روي آيكن  در باالي صفحه كليك كنيد. مكاني را  براي اتصال صدا به تصوير، ابتدا در صفحة مورد نظر قرار گيريد و س
ــل صوتي مورد نظر در آن جا قرار دارد، انتخاب كنيد و با dragكردن، فايل صوتي را روي تصوير موجود در صفحه قرار دهيد.  ــه فاي ك
ــده به تصوير، در باالي صفحه روي   ــود. براي پخش صداي لينك ش آن گاه روي «yes» كليك كنيد تا صدا به تصوير متصل ش

كليك كنيد تا آبي شود. سپس روي تصوير كليك كنيد تا صدا پخش شود.
 پخش فيلم

براي پخش فيلم، در باالي صفحه، روي  كليك كنيد تا آبي شود؛ يعني از حالت ويرايش خارج شود. سپس روي آيكن دوربين 
ــود. براي متوقف كردن فيلم هم روي دكمه  و براي خروج كلي از فيلم، روي   در پايين فيلم، كليك كنيد تا فيلم پخش ش

قسمتي خالي از صفحه كتاب كليك كنيد.
ــيد تا  نكته: وقتي فيلم يا صدايي را وارد كتاب مي كنيد حتماً بايد در زير فيلم يا صدا متني را به عنوان راهنمايي براي كاربر بنويس

در خصوص نحوة دست يابي به فيلم يا صدا با مشكل مواجه نشود.
 حذف صفحه

ــد و «Delete Page» را انتخاب كنيد تا صفحة مورد نظر  ــت كليك كني ــراي حذف هر صفحه اي از كتاب، روي آن صفحه راس ب
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حذف شود.
 استفاده از Bookmark و حذف آن

ــي پيدا كند، مي توانيد كتاب را به  ــما به راحتي به اطالعات موجود در كتاب دست رس براي اين كه كاربر ش
 Bookmark قرار دهيد. براي اضافه كردن «Bookmark» ــهايي تقسيم كنيد و اول هر بخش يك بخش
و Add را كليك نماييد، نامي انگليسي يا فارسي براي Bookmark انتخاب كنيد رنگ آن را تغيير دهيد و 

دكمة OK را بزنيد. كاربر، با كليك روي هر Bookmark خيلي سريع به آن بخش وارد خواهد شد.
 «Remove» سپس Bookmark ،پس از راست كليك در صفحة  مورد نظر Bookmark براي حذف

را انتخاب كنيد.
 افزودن موزيك يا صداي زمينه به كتاب

براي انجام اين كار، در باالي صفحه، ابتدا روي آيكن موزيك  و سپس روي دكمة Yes كليك كنيد تا پنجرة جديد باز شود. 
ــپس دكمة «Open» را بزنيد در پايان نيز روي دكمة  روي Add كليك كنيد و فايل صوتي را از مكان مورد نظر انتخاب كنيد و س
«OK» كليك كنيد. هنگامي كه آيكن  قرمز رنگ است، صدا در حال پخش است. براي توقف صدا، يك بار روي آيكن  

كليك كنيد تا آبي شود. اگر مي خواهيد صداي زمينه را حذف كنيد يا صداي ديگري به جاي آن قرار دهيد. مسير زير را دنبال كنيد:
Option > Set Book Option> Audio

 ذخيره كردن كتاب
براي ذخيرة كتاب الكترونيكي، از منوي فايل، گزينة «Save» يا «Save as» را برگزينيد. اكنون مكاني را براي ذخيرة فايل در نظر 

بگيريد و در آن جا پوشه اي بسازيد و در قسمت «File name» نامي براي فايل تايپ كنيد و دكمة Save را بزنيد.
 ويرايش تصاوير داخل كتاب

ــا به رنگ بنفش درآيد. آن گاه  ــدا روي آيكن  در نوار ابزار باالي صفحه كليك كنيد ت ــش تصاوير داخل كتاب، ابت ــراي ويراي ب
مي توانيد تصوير يا فايل مورد نظر خود را انتخاب و طبق توضيحات زير، آن ها را ويرايش كنيد:

 بزرگ و كوچك كردن تصوير: براي بزرگ و كوچك كردن تصاوير، در حالت ويرايش روي تصوير كليك كنيد. چهار گوشه ي 
تصوير، مربع هاي كوچكي نمايان مي شوند. با ماوس روي يكي از مربع ها برويد تا به شكل فلش دو سر درآيد. سپس دكمة چپ ماوس 
را فشار دهيد و در حالي كه آن را نگه داشته ايد، به سمت داخل شكل بكشيد تا تصوير كوچك شود، و يا به سمت بيرون شكل بكشيد 

تا تصوير بزرگ شود.
 حذف زمينة تصوير: زمينة برخي از تصاوير را مي توان حذف كرد. براي حذف زمينة تك رنگ تصوير، روي تصوير راست كليك 
ــود. با قلم روي زمينة تصوير كليك كنيد تا  ــپس از منوي «Transparent»، «Effects» را انتخاب كنيد. قلمي ظاهر مي ش كنيد س

زمينة تك رنگ تصوير پاك شود.
ــت كليك كنيد. آن گاه از منوي  «3D»،«Effects» را  ــه بعدي كردن تصوير، روي آن راس  سـه بعدي كردن تصوير: براي س

برگزينيد تا تصوير سه بعدي شود.
 «Shadow» ، «Effects» ــود، روي آن راست كليك كنيد و از منوي ــايه دار ش  سـايه دار كردن تصوير: براي اين كه تصوير س

را برگزينيد.
ــت   اضافـه كـردن قاب به تصاويـر: براي اضافه كردن قاب به تصوير، روي تصوير راس
ــپس از داخل  كليك و از منوي «Effects»، گزينة «Add/Edit/Frame» را انتخاب كنيد. س
ــاب را تعيين كنيد.  ــراي تصوير انتخاب و رنگ، مدل و ضخامت ق ــا، يك قاب را ب ــة قاب ه نمون

آن گاه روي دكمة OK بزنيد.
 اضافـه كـردن لينك (اتصال) به تصوير: تصوير را مي توان به صفحات ديگر كتاب يا به 
 Set» يك سايت اينترنتي متصل كرد. براي انجام اين كار، روي تصوير مورد نظر راست كليك و
Link» را انتخاب كنيد. پنجره اي ظاهر خواهد شد. اگر بخواهيد تصوير را به يك نشاني اينترنتي 
اتصال دهيد. بايد در قسمت «URL»، نشاني مورد نظر را تايپ كنيد. اگر هم بخواهيد تصوير را به صفحات ديگر كتاب اتصال دهيد. 
ــپس صفحة مورد نظر را برگزينيد و روي دكمة «OK» بزنيد. اگر تصويري را لينك مي كنيد، حتمًا زير  «Page» را انتخاب كنيد و س

تصوير، براي كاربر راهنمايي بنويسيد تا روي تصوير كليك كند؛ در غير اين صورت متوجه نخواهد شد.
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 واردكردن مجموعه اي از تصاوير
اگر بخواهيد يك مجموعه تصوير را پشت سرهم وارد كنيد، بهتر است از قبل آنها را در يك پوشه قرار دهيد. سپس از نوار ابزار روي 
ــه را باز كنيد. آن گاه با ماوس همة تصاوير را انتخاب كنيد و روي دكمة Open بزنيد تا   «Copy From File» كليك و پوش

همة آنها به ترتيب وارد شوند و هر كدام در يك صفحه قرار گيرند.
 نوشتن متن داخل صفحات كتاب

ــود. براي نوشتن در صفحة سمت راست، روي  ــمت مي ش ــتن متن، روي گزينة «مداد»  نوار ابزار برويد. مداد دو قس براي نوش
قسمت راست مداد و براي نوشتن در صفحة سمت چپ، روي قسمت چپ مداد كليك كنيد و بنويسيد اگر متن شما طوالني است، بعد 
ــتن چند كلمه، فلش «Select Object» را كليك كنيد تا به حالت ويرايش برگردد. آن گاه روي متن كليك كنيد تا مربع هاي  از نوش
ــوند. با ماوس روي مربع بااليي برويد تا به شكل فلش دو سر تبديل شود و در حالي كه كليك چپ  ــيه ي متن پيدا ش كوچكي در حاش
ماوس را نگه داشته ايد، آن را به بيرون متن بكشيد تا جاي متن باز شود. براي نوشتن 

بقية متن، روي متن «دوبار كليك» كنيد.
براي تغيير رنگ، تغيير قلم (فونت) و تغيير اندازة متن، ابتدا با موس متن را انتخاب 

كنيد. سپس با استفاده از نوار ابزار ظاهر شده، تغييرات الزم را اعمال فرماييد.
 كپي متن از برنامه هاي ديگر و قرار دادن آن داخل صفحة كتاب

ــپس متن را از داخل برنامه هاي ديگري مثل «Word» انتخاب و با راست كليك، كپي  كتاب الكترونيكي را كوچك نمايي كنيد. س
ــت كليك كنيد. پس از انتخاب  «Paste Special»، در پنجرة باز  كنيد. آن گاه كتاب را بزرگنمايي كنيد و روي صفحة مورد نظر راس

شده روي دكمة «OK» بزنيد.
 تغيير رنگ پس زمينة صفحات كتاب

براي تغيير رنگ يا قالب پس زمينة كتاب، مسير زير را دنبال كنيد:
Option>Set Book Option>Page Background

 تغيير جلد كتاب
براي تغيير طرح و رنگ روي جلد و پشت جلد مسير زير را دنبال كنيد:

Option>Set Book Option> Book Cover
ــراي روي جلد برگزينيد.  ــد و از ميان طرحهاي موجود، طرحي را ب ــاب كني «Front Cover» را انتخ
ــم مي توانيد انجام دهيد. روي جلد كتاب مي توانيد متن  ــت جلد) ه همين كار را براي Back Cover (پش

بنويسيد و تصوير وارد كنيد.
 صفحه بندي كتاب از سمت راست

معموًال كتاب از سمت چپ تنظيم و از سمت چپ شماره گذاري شده است و ورق مي خورد. براي اين كه از سمت راست صفحه بندي 
شود. مسير زير را دنبال كنيد:

 Option>Set Book Option>Miscellaneous> 
سپس تيك «Start With Standard direction» را برداريد و روي OK كليك كنيد. 

 تغيير فونت شمارة صفحه به فونت فارسي
براي انجام اين كار، مسير زير را دنبال كنيد:

Option>Set Book Option>Display>Page number>Font>انتخاب فونت فارسي>OK>OK 
 تغيير قالب صفحات و جلد كتاب

ــده، يك تم را  ــپس از ميان تم هاي نمايش داده ش براي انجام اين كار، از منوي«SetTheme»، «Option» را انتخاب كنيد. س
برگزينيد و روي دكمة OK بزنيد.

 سيمي كردن صفحات كتاب
 Option>Book Binder>براي سيمي كردن صفحات كتاب، مسير زير را دنبال كنيد: انتخاب مدل سيمي از ميان مدل ها

 Autorun ذخيرة كتاب به صورت فايل 
ــما مي توانيد در نهايت، كتاب الكترونيكي خود را به صورت Autorun ذخيره  ــت كه ش يكي از بهترين قابليتهاي اين برنامه آن اس
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ــاي ديگر، نيازي به نرم افزار  ــد. براي اجراي فايل Autorun در رايانه ه كني
«Flip Album» نيست. بعد از ذخيرة فايل به صورت Autorun مي توانيد 
ــت در  ــما درس ــي دي «Write» كنيد. اگر برنامة Autorun ش آن را در س
ــي دي داخل درايو سي دي، برنامه به  ــود، با قرار دادن س ــي دي Write ش س

صورت اتوماتيك باز خواهد شد. 
ــت فايل را در  ــورت Autorun، ابتدا الزم اس ــرة كتاب به ص ــراي ذخي ب
ــازي مراحل زير  ــي ذخيره كنيد. بعد از ذخيرة فايل براي Autorun س مكان

را دنبال كنيد: 
 CD Maker>Create Album CD>Createa New Album

Next>OK<چند لحظه صبر كنيد <Create<انتخاب مكان <CD>OK

بعد از ذخيرة كتاب، براي رايت كردن فايل ها روي سي دي، به مكاني كه اطالعات 
را در آن جا ذخيره كرده ايد، برويد و پوشة مورد نظر باز كنيد. بعد از انتخاب همة فايل ها، 
راست كليك كنيد و از طريق «Send to» آنها را در «درايو رايتر» كپي كنيد. سپس 

سي دي خام را در درايو رايتر قرار دهيد. و برنامه را روي سي دي Write كنيد.   
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