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يقذيّ :
تب ثَ حبل افشاد صیبدی ثْدًذ کَ ّلتی ثب ًْع کبسم یب صًذگین آؽٌب هی ؽذًذ ثالفبفلَ اّلیي چیضی
کَ ثَ رٌُؾبى هی سعیذ ایي عْال ثْد کَ " تْ چطْس ایي کبس سّ یبد گشفتی ؟ کالط سفتی ؟ " ّ
پبعخ هي ُن دس  99دسفذ هْاسد ایي ثْد " ًَ  ،هي هؼوْال ً
کالط ًوی سم خْدم یبد گشفتن " ّ پشعؼ ثؼذی هخبطت
ایٌَ کَ چطْس خْدت یبد گشفتی ؟ هي ُن هی تًْن ؟ تْ
چَ هذت هیؾَ یبد ثگیشم ّ ثَ ایي خبیی کَ تْ سعیذی
ثشعن ؟ " اهشّص ّلتی ثشای ؽبیذ فذهیي ثبس ایي
هکبلوبت ثیي هي ّ یکی اص دّعتبًن سد ّ ثذل
ؽذ ایذٍ ًْؽتي ایي همبلَ ثَ رٌُن سعیذ .
هثل ُویؾَ اّل کوی دس ایٌتشًت چشخیذم تب
ثجیٌن کتبة یب همبلَ ای ثَ صثبى فبسعی ثب هْضْع
خْدآهْصی ّ هِبست ُبی هشتجظ هی تًْن پیذا کٌن یب ًَ
 ،کَ ثبیذ ثگن تمشیجب ً چیض هٌبعجی پیذا ًکشدم ّ ُویي خبی
خبلی ثیؾتش تشغیجن کشد تب چیضی سّ کَ عبلِبعت ثشای
آهْصػ هذاّم خْدم اصػ ثِشٍ ثشدم ثَ فْست یک همبلَ دس ثیبسم .
االى کَ دس همذهَ ُغتن ًوی دًّن چٌذ ففحَ هی تًْن ثٌْیغن ّلی ًکبت صیبدی تْ رٌُن داسم
کَ ثَ سؽتَ تحشیش دس ثیبد .
ایٍ يقانّ برای چّ کساَی است ؟
.1کغبًی کَ ًیبص ثَ آهْصػ هذاّم ثذّى فشف ُضیٌَ ُبی عٌگیي آهْصؽی داسًذ ؛
 .2کبسهٌذاًی کَ دّعت داسًذ هِبست ُبی کبسثشدی خْد سا ثب فشف ّلت کوتش ّ ثَ ؽکل پیْعتَ
استمبء دٌُذ ؛
 .3کغبًی کَ دیگَ دّعت ًذاسًذ هٌت اطشافیبًؾْى سّ ثکؾٌذ تب چیضی سّ ثَ اًِّب آهْصػ ثذٌُذ
؛
.4افشادیکَ هشتت دًجبل تٌْع دس آه ْصػ تبصٍ تشیي هْضْػبت ُغتٌذ ؛
 .5افشادی کَ دًجبل ساٍ اًذاصی کغت ّ کبس خذیذ ُغتٌذ ّ ًیبصهٌذ آهْصػ دس حشفَ خذیذ خْد
ُغتٌذ ؛
.6کغبًی کَ ثیکبسًذ  ،اهب ًیبص ثَ ؽغل ًذاؽتَ ّ تٌِب ثشای سُبیی اص افغشدگی ّ تفشیح ًیبص ثَ
یبدگیشی هْضْػبت هْسد ػاللَ خْد داسًذ ؛
.7کغبًی کَ ثشای آهْصػ یک هْضْع خبؿ دعتشعی ثَ کالط ًذاسًذ ؛
 ّ.8ؽبیذ افشادی دیگش . ...
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ابسار خود آيوزی :
آهْصػ خْد
اثضاس ُویؾَ ًمؼ هِوی دس پیؾجشد ُش کبسی داسد  .ثشای خْد آهْصی یب ثَ ػجبستی
ِ
ُن هب ًیبص ثَ اثضاس خبفی داسین کَ هؼوْال ً دس کالط دسط ایي اثضاسُب اعتفبدٍ ًوی ؽًْذ .
اثضاسُبی خْدآهْصی لبػذتب ً ثبیذ خبی یک آهْصگبس یب اعتبد سا ثشای هب پش کٌٌذ ُ .وبًطْس کَ اًتخبة
آهْختي هب
اعتبد ًمؼ ثغضایی دس یبدگیشی هب داسد اًتخبة اثضاس خْدآهْصی ًیض تبثیش چؾوگیشی دس
ِ
داسد .
اهشّصٍ ثب پیؾشفت تکٌْلْژی ّ عشػت پیؾشفت چؾوگیش آى خْؽجختبًَ اثضاس خْدآهْصی
دعتخْػ تغییش لحظَ ثَ لحظَ ّ ثَ عْ ِد خْدآهْصاى هی ثبؽذ  .اثضاسی ُوچْى ایٌتشًت ،
گْؽی ُبی ُوشاٍ  ،کبهپیْتش ُبی ؽخقی ّ لپ تبپ  ،آی َپذ  ،اًْاع پلیشُبی ، ... ّ DVD ّ CD
کتبة ُبی الکتشًّیک  ،هْتْسُبی خغت ّ خْ  ،عیغتن ُبی یبدگیشی آًالیي ّ  . ...ایي اثضاس
خذیذالْسّد ًگبٍ هب سا کن کن ًغجت ثَ آهْصػ ّ یبدگیشی تغییش هی دُذ  .خِبى اهشّص اص دیذ هي
خِبى آهْصػ ُبی هذاّم اعت ّ کغی دس ایي دًیبی پش صسق ّ ثشق ّ عشیغ کبسآهذتش اعت کَ
خْد سا ثَ سّص ًگبٍ داسد ّ تب خبی هوکي ثیبهْصد ّ ثیبهْصد  .طجیؼتب ً ُش چمذس اطالػبت هب ًغجت ثَ
دًیبی اطشافوبى ثیؾتش ثبؽذ صًذگی ثِتشی خْاُین داؽت .
اطالعات و پیشرفت ؟
هطلغ ثْدى فشفب ً ثَ هؼٌبی داًؾوٌذ ؽذى ً ،خجَ ثْدى یب عؼبدتوٌذ ؽذى ًیغت ُ ،ش اًغبًی
دس لجبل اطالػبتی کَ داسد هغئْلیت ُب ّ ّظبیفی ُن ثَ دّػ خْاُذ کؾیذ  ،دس حمیمت
اطالػبت ثیؾتش هغبّی اعت ثب احغبط ّظیفَ ثیؾتش  .هثال ً فشف داًغتي ایي هغبلَ عبدٍ
کَ سیختي صثبلَ د س طجیؼت ثبػث فذهَ ثَ کشٍ صهیي ّ تبثیشات تجؼی ّ عْء آى ثش صًذگی اًغبى
خْاُذ ؽذ هبیَ افتخبس ّ عؼبدت اًغبى ًیغت  ،ثلکَ دس ػول ّلتی عیضدٍ هب دس طجیؼت ثَ دس
هی ؽْد ثبیذ صثبلَ ُبی تْلیذی خْدهبى سا ثب ثی تفبّتی سُب ًکٌین ّ ،لی اگش ثَ اطشافیبى خْد
ًگبٍ کٌیذ خْاُیذ دیذ کَ ُویي هغبلَ کْچک ّ عبدٍ کَ ُوَ ُن ثَ خْثی ثَ آى ّالف ُغتٌذ
ثَ عبدگی ثَ فشاهْؽی عپشدٍ هی ؽْد  .حبل آًکَ تٌِب احغبط ّظیفَ دس لجبل ایي اطالػبت
کَ دس هغض هب گشدآّسی هی ؽْد هب سا اص عمْط ًدبت هی دُذ کَ هي اعن آى سا عطحی ثبالتش اص
داًغتي  ،یؼٌی  " ،آگبُی " هی گزاسم  .آگبُی یؼٌی اطالع داؽتي ُْؽیبساًَ ّ ثذّى غفلت .
دس دًیبی اهشّص خیلی اص ثچَ ُب اص پذس ّ هبدس ُب ّ پذسثضسگ ُب ّ هبدسثضسگ ُبی خْد اطالػبت
گغتشدٍ تش ّ ثیؾتشی سا دس هغض خْد خوغ آّسی کشدٍ اًذ اهب چَ کغی هخبلف ایي هْضْع اعت
کَ گزؽتگبى هب آعْدٍ تش ّ آگبٍ تش هی صیغتَ اًذ ؟ اًغبى اهشّص ؽبیذ ثغیبس ػبلن تش ؽذٍ ثبؽذ
اهب آگبُی اّ ًغجت ثَ گزؽتگبًؼ کوی کوشًگ تش ؽذٍ اعت  .ثگزسین  ...ؽبیذ خبی ایي
هطلت ایٌدب ًجْد ّ ،لی دّعت داؽتن لجل اص ؽشّع داعتبى خْدآهْصی اص ایي دیذگبٍ ُن ثَ
اطالػبت ًگبُی کشدٍ ثبؽین .
ایٍ اطالعات چّ َوع اطالعاتی ْستُذ ؟ ( چک نیست آيوزش )
ّالؼب ً هب ًیبصهٌذ آهْصػ چَ ًْع اطالػبتی ُغتین ؟ اص خْدم ؽشّع هی کٌن  ،هي یک کبسهٌذ
ُغتن کَ الجتَ دس ؽشکت خْدم اعتخذام ُغتن ّ ثشای کبسفشهبیی کبس هی کٌن کَ خْدم
ُغتن  .یک صى هتبُل کَ اّلبتی سا ثشای ؽشکتؼ کبس هی کٌذ ّ اّلبت فشاغتی ُن داسد  .گبُی
اّلبت ُن دّعت داسد اطالػبت خْد سا ثَ سّص کٌذ ّ اص دًیبی خیلی کبسُب عش دس ثیبّسد  .ثؼضی
عبػبت دّعت داسد دس خقْؿ ػاللَ هٌذی ُبیؼ هطبلؼَ کٌذ  .گغتشٍ ػالیك هي خْؽجختبًَ
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یب هتبعفبًَ خیلی ّعیغ اعت  ،تمشیجب ً کوتش چیضی دس ایي خِبى ُغت کَ ثَ آى ػاللَ هٌذ
ًجبؽن  .پظ فشفت یبدگیشی ثب اعتبد ثشاین خیلی هحذّد اعت  .هي فشفت ًؾغتي دس کالط سا
حتی ُفتَ ای یک سّص ُن ثطْس هٌظن ًذاسم چْى ثشًبهَ کبسی هؾخقی ًذاسم  .پظ ثبیذ فکشی
ثَ حبل آهْصػ خْد کٌن  .پیؾٌِبد هي ثشای ایي ؽشایظ اعفٌبک خْدآهْصی اعت .
اطالػبتی کَ دس صًذگی ؽخـ هي خبسی اعت هی تْاًذ هشثْط ثَ کبسم ثبؽذ :
الکتشًّیک  ،هکبًیک  ،طشاحی عبیت  ،حغبثذاسی  ،تکٌیک ُبی ثشخْسد ثب هؾتشی ّ فشّؽٌذگی
 ،تجلیغبت ّ ؽٌبخت فضبی ثبصاس ّ هؾتشی  ،کوی خبهؼَ ؽٌبعی ثشای استمبء سّاثظ ػوْهی ّ ...
ثشای اّلبت فشاغ تن آهْصػ ُبی ٌُشی سا دس ًظش گشفتَ ام  ،فؼال ً دس دّ دًیبی عشگشم کٌٌذٍ لالة
ثبفی ّ ًمبؽی سّی ؽیؾَ کوی خاللیت ٌُشی ام سا پشّسػ دادٍ ام .
ثشای هطبلؼبت آصادم عؼی هی کٌن ثیؾتش دس خقْؿ کبسم ثخْاًن  .الجتَ اًتخبة ّ ثَ دعت
آّسدى کتبة هٌبعت خیلی خیلی دؽْاس اعت ّلی خْؽجختبًَ ُش اص چٌذگبُی کتبة هٌبعجی
ثَ دعتن هی سعذ .
خت اص ُوَ ایي ُب ثگزسین  ،هي هتبُل ُغتن ّ ثبیذ اطالػبتی دس صهیٌَ خبًَ داسی هثل آؽپضی ،
تشثیت فشصًذ  ،استجبط ثب اػضبی خبًْادٍ ّ ُ ...ن داؽتَ ثبؽن  .هغلوب ً ّلت ؽشکت دس کالط
ُبی آهْصػ خبًْادٍ سا ُن ًذاسم .
خت  ،تب ُویي خب کبفیَ  .ؽوب ُن یک چک لیغت اص توبم هْضْػبتی کَ فکش هی کٌیذ ثبیذ دس
آًِب آهْصػ ثجیٌیذ ّ استمبء پیذا کٌیذ تِیَ کٌیذ .
دَیای خودآيوزی :
ثشای افشادی کَ تقْس هی کٌٌذ یبدگیشی فمظ دس کالط دسط اتفبق هی افتذ دًیبی خْدآهْصی
(  )SELF LEARNINGکوی دلِشٍ آّس ّ دّس اص ثبّس اعت  .دس فْستی کَ دیْاسُبی داًؾگبٍ ّ ُضیٌَ
ُبی آهْصػ لجل اص چؾن ُب ّ گْػ ُبی هب اص ثیي هی سًّذ  .هتبعفبًَ خیلی اص افشاد اهشّصٍ ثَ
ػلت ًجْد آهْصػ فحیح دسثبسٍ ؽغل ّ سؽتَ داًؾگبُی دس دثیشعتبى ّ فذُب دلیل دیگش دس
اًتخبة سؽتَ خْد گوشاٍ هی ؽًْذ ّ حذالل چِبس عبل اص ثِتشیي عبل ُبی ػوش خْد سا دس سؽتَ
ای کَ هٌبعت سّحیبت آى ُب ًیغت عپشی هی کٌٌذ  ،حتی هوکي اعت ًوشات خْثی ُن
ثگیشًذ اهب دعت آخش هی ثیٌٌذ هِبست خبفی دس سؽتَ خْد ًذاسًذ ّ پظ اص فبسؽ التحقیلی تب
هذتی عؼی هی کٌٌذ تْاًبیی ُب ّ ؽخقیت خْد سا دس چبسچْة سؽتَ ای کَ اًتخبة کشدًذ
تؼشیف کٌٌذ اهب گبُی ّالؼب ً ًتیدَ ثخؼ ًیغت  .ثبالخشٍ ثؼذ اص هذتی تغلی ثَ عشاؽ کبسی هی
سًّذ کَ ثَ آى ػاللَ داؽتٌذ ّ یب ثب ثیکبسی کٌبس خْاٌُذ آهذ .
دس اهش آهْصػ  ،ػاللَ یکی اص هِوتشیي ػٌبفش دس هْفمیت دس یبدگیشی اعت تب خبیی کَ ًوشٍ 66
دسفذ سا ثَ آى هی دُن  .اگش ػاللَ ّخْد داؽتَ ثبؽذ اًگیضٍ ثشای اداهَ آهْصػ ّ ایدبد فضبیی
ثشای اعتفبدٍ اص هِبست ُبی آهْصػ دادٍ ؽذٍ خیلی ثیؾتش خْاُذ ثْد .
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عالیق خود را کشف کُیذ !
اؽتجبٍ ًکٌیذ ! ػاللَ ؽوب دس خْدآهْصی ًمؼ کلیذی سا ثبصی هی کٌذ  .ؽوب ًوی تْاًیذ آًچَ سا
کَ ًوی خْاُیذ یبد ثگیشیذ  .ؽبیذ ثشای پبط کشدى ّاحذُبی دسعی ثؼضی اص کالط ُبی خْد سا
ثَ ُش ؽکلی ؽذٍ تحول کٌیذ ّ ثشای آّسدى حذ ًقبة ًوشٍ پبیبى تشم یبد ُن ثگیشیذ  ،اهب دس
خْ دآهْصی چیضی سا کَ ثَ آى ػاللَ ًذاسیذ یبد ًوی گیشیذ  .چْى خْدآهْصی ثَ خْاعتَ خْد
ؽوبعت ّ هذیش آهْصػ  ،اعتبد کالط دسط  ،خْ ِد ؽوب ُغتیذ  .دس ّالغ ُوَ چیض دعت
ؽوبعت ّ ُیچ اخجبسی دس کبس ًیغت .
احغبعبت ًمؼ هِوی دس فشآیٌذ یبدگیشی داسد  .اگش حتی ثَ هْضْػی دس حذ هتْعظ ػاللَ هٌذ
ؽذٍ ایذ ثَ خْدتبى فشفت ثذُیذ  .هِن ایي اعت کَ ؽشّع کٌیذ  .اص ُویي اهشّص ثشًبهَ سّصاًَ
ای اص هْضْع هْسد ػاللَ خْد طشاحی کٌیذ ّ ثَ خْدآهْصی ثپشداصیذ اگش ایي هْضْع ثشای ؽوب
ُوچٌبى خْؽبیٌذ اعت ّ حظ هی کٌیذ ثبػث سؽذ ؽوب هی ؽْد اداهَ دُیذ  .ثَ لْل
فشاًغْی ُب  :اؽتِب ثب غزا خْسدى هی آیذ  .پظ ؽشّع کٌیذ ثَ خْسدى تب اؽتِبی ؽوب تحشیک
ؽْد .
چگوَّ دیگراٌ بّ خودآيوزاٌ اعتًاد يی کُُذ ؟
یکی اص هؾکالت پیؼ سّی خْدآهْصاى خلت اػتوبد دیگشاى ثَ آهْصٍ ُب ّ هِبست ُبیؾبى اعت .
هتبعفبًَ ثغیبسی اص هشدم ( حتی خْاؿ خبهؼَ اص دیذگبٍ هیضاى ُْػ ) تٌِب صهبًی کَ دس اصای
آهْصٍ ُب ّ هِبست ُب هذسک تحقیلی – آهْصؽی اسائَ گشدد ثَ فشد اػتوبد کشدٍ ّ کبس خْد سا ثَ ا ّ
هی عپبسًذ  .ثشای سُبیی اص ایي هغبلَ چٌذ ساٍ حل ّخْد داسد کَ گشچَ ساٍ حل ُبی ثٌیبدیي ّ
اعبعی ثَ ؽوبس ًوی آیٌذ ّلی ثَ ثِجْد اّضبع کوک هی کٌذ .
.1اسائَ هذاسک (  ) certificateاص آصهْى ُبی آًالیي هِبست ؛
عبیت ُبی صیبدی چَ ثَ صثبى فبسعی ّ عبیش صثبى ُب هْخْد اعت کَ طی یک آصهْى آًالیي اص
یک تخقـ هثل تغلظ ثش ثشًبهَ ًْیغی ثَ صثبى ً htmlوشٍ ای ثَ ؽوب اختقبؿ هی دُذ ّ یک
گْاُیٌبهَ سایگبى اسائَ هی کٌذ ُ ،ش چٌذ اهکبى تملت دس آصهْى ثَ عِْلت ّخْد داسد .
 .2ؽشکت دس آصهْى ُبی فٌی حشفَ ای ثذّى گزساًذى کالط ؛
دس ثشخی آهْصؽکذٍ ُب ّ ثشخی سؽتَ ُب چٌیي اهکبًی فشفب ً ثشای تبئیذیَ هِبست ّ اخز گْاُی
اهکبى پزیش اعت .
.3اسائَ ًوًَْ کبس لْی ؛
ایي دیگش دعت خْد ؽوبعت  .اسائَ ًوًَْ کبسُبیی دس عطح ثبال ّ لبثل لجْل هی تْاًذ طشف
همبثل سا ثَ ساحتی لبًغ کٌذ کَ ؽوب ایي کبسٍ ایذ  .گبُی ّلت ُب یک سصّهَ ػبلی ( هٌظْس ًوًَْ
کبس لْی اعت ًَ لیغت فؼبلیت ) ثِتش اص هذسک تحقیلی – آهْصؽی کبس هی کٌذ .
.4اًدبم یک کبس عفبسؽی سایگبى ؛
اص هخبطت خْد ثخْاُیذ یک کبس سایگبى ثَ ؽوب عفبسػ دُذ تب ًتیدَ کبس ًؾبًگش هیضاى تْاًبیی
ؽوب ثَ اّ ثبؽذ .
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يُتظر يشکالت باشیذ ونی َاايیذ َشویذ !
اًتظبس ًذاؽتَ ثبؽیذ ُوَ چیض سا ُوبى اثتذا کَ ثَ حبفظَ هی عپبسیذ کبهل ثَ خبطش ثیبّسیذ  .ثَ
اطالػبت خذیذی کَ هغضتبى دسیبفت هی کٌذ اػتوبد کٌیذ  .ؽبیذ اطالػبت ثَ ؽیٍْ عختی ثَ
دعت آیٌذ ّ دس اثتذا ّاضح ًجبؽٌذ  .فجش کٌیذ تب کن کن ّاضح تش ؽْد ّ هثل تکَ ُبی پبصل اًمذس
ثب آى ُب ثبصی کٌیذ کَ ثَ تقْیش فحیحی اص اطالػبت دسیبفتی ثشعیذ  .هغض دس ایي فشآیٌذ ثطْس
هذاّم دس حبل یبدگیشی اعت اهب ًَ ثشاعبط ثشًبهَ ُبی دسعی آهْصگبس ثلکَ ثش اعبط ثشًبهَ
خْد ؽوب  .یبدگشفتي ثؼضی چیضُب آعبى تش اعت ّ ثؼضی هْضْػبت دس اثتذا هؾکل ثَ ًظش هی
سعٌذ  ،اهب ؽوب عؼی کٌیذ ّلتی ثَ هْضْػی سعیذیذ کَ دس اثتذا هؾکل ثَ ًظش هی سعذ فجش
کٌیذ ّ کوی ثب آى دعت ّ پٌدَ ًشم کٌیذ تب ثَ هطلجی لبثل ُضن تجذیل ؽْد .
ثَ ًظش هي  ،کغبًی کَ خْدآهْص ُغتٌذ اص دسک ؽِْدی ّ لذست تحلیل ّ کؾف ثبالیی
ثشخْسداسًذ  ،چشا کَ ثؼذ اص هذتی دعت ّ پٌدَ ًشم کشدى ثب هغبئلی کَ دسکؾبى کوی دؽْاس
اعت هغض ػبدت هی کٌذ تب اص تٌجلی خبسج ؽذٍ ّ دسثبسٍ هغبلَ ایدبد ؽذٍ فکش کٌذ ّ ،لتی هغض
ؽوب ثطْس پیبپی دسگیش حل هغبئل هتٌْػی ثبؽذ ایي الگْ سا دسعت هثل یک ثشًبهَ سیضی
ُویؾگی دس خْد حفع هی کٌذ ّ س فتبسػ اص یک هغض هٌفؼل ثَ یک هغض کبّؽگش ّ تحلیلگش تغییش
هی یبثذ  .دس ایٌدب یک ًوْداس کَ هطبثك ثب تْضیحبت ُغت سا اسائَ هی کٌن کَ طجك تحمیمبت ،
ثَ دعت آهذٍ اعت ّ عشػت یبدگیشی سا ًؾبى هی دُذ :

شرح ًَودار :
ُوبًطْس کَ دس ًوْداس ثبال هی ثیٌیذ اثتذا عشػت یبدگیشی لبثل هالحضَ اعت ّ ایي هغبلَ
خْؽبیٌذ ثبػث پیؾشفت چؾوگیش دس اثتذای آهْصػ خْاُذ ؽذ ّ ػلت آى هؼوْال ً ّخْد هفبُین
اّلیَ آهْصؽی دس اثتذا  ،تکشاسی ثْدى ثؼضی ًکبت اثتذایی دس یک صهیٌَ خبؿ آهْصؽی ّ عبدٍ تش
ثْدى هغبئل اثتذای کبس  ،ثبالتش ثْدى عطح اًگیضٍ ّ اً شژی فشد دس گبم ُبی ًخغت آهْصػ ّ ثبال
سفتي حدن اطالػبت دس اثش رّق ّ ؽْق یبدگیشی هی ثبؽذ .
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عپظ ثَ یک اّج هی سعین  ،اّج یبدگیشی ّ اهیذ فشد ثَ یبدگیشی ثیؾتش پظ اص یک هذت .
پظ اص ایي اّج ثب یک فشّد تمشیجب ً ًبگِبًی سّثشّ هی ؽْین کَ فشد دچبس ًْػی یبط ّ دلغشدی
خ ْاُذ ؽذ ّ اص اداهَ فشآیٌذ آهْصػ ثشای هذتی ثبص خْاُذ ایغتبد ّ فشایٌذ یبدگیشی ثَ کٌذتشیي
عشػت هوکي هی سعذ  .سفتبس خْد آهْص دس ایي هشحلَ ًمؼ هِوی دس استمبء آهْصػ فشد داسد ،
چشا کَ پؾت پب صدى ثَ اداهَ فشآیٌذ دس ایي هشحلَ ثحشاًی ثبػث ّسّد ؽخـ خْدآهْص ثَ چشخَ
فش اهْؽی هی گشدد ّ یب یک ّلفَ طْالًی هذت ثبػث پبک ؽذى ثخؼ صیبدی اص آهْختَ ُب اص
رُي هی ؽْد چْى خیلی اص اطالػبت ثذّى ایٌکَ دس هغض ؽفبف ّ تثجیت ؽًْذ دس حبفظَ کْتبٍ
هذت رخیشٍ ؽذٍ اًذ  .دس ایي هشحلَ کن کن هیل پیؾشفت دس یبدگیشی دس خْدآهْص ًضّل هی کٌذ ّ
ػوذٍ تشیي د لیل آى فشاهْؽی اطالػبت لجلی ّ ػذم تْاًبیی دس ایدبد استجبط ثیي اطالػبت خذیذ ّ
لجلی اعت  .ساص حشفَ ای ؽذى دس یک صهیٌَ خبؿ ثشای یک خْدآهْص گزساًذى هْفمیت آهیض ایي
هشحلَ گزاس اعت  .ثیؾتش افشاد تب ایي هشحلَ دّام هی آّسًذ ّ ثَ دلیل تٌؼ ُبیی کَ دس ایي
هشحلَ ثشای هغض ّ سًّذ تفکش اتفبق هی افتذ کن کن ثَ ساحت طلجی سّی آّسدٍ ّ دلغشد هی ؽًْذ
ّ تشخیح هی دٌُذ فشاهْػ کٌٌذ ّ ثَ عشاؽ هْضْع دیگشی ثشًّذ  .غبلجب ً فشد حظ هی کٌذ ًیبص
هجشهی ثَ اعتبد داسد تب ثَ اّ تفِین کٌذ یب کغی کَ ثشایؼ هغبئل غیش لبثل دسک سا تْضیح دُذ
یب ًتیدَ هی گیشد کَ اعتؼذاد کوی دس آى صهیٌَ داسد  .فشآیٌذ یبدگیشی ساثطَ خیلی ًضدیکی ثب
احغبعبت ّ ػْاطف فشد داسد ّ ،لتی ؽوب حظ خْثی ًغجت ثَ هغبلَ هْسد آهْصػ ًذاسیذ
ًوی تْاًیذ ثَ خْثی آى سا یبد ثگیشیذ .
ثَ هشحلَ ثؼذ هی سعین  .ایي هشحلَ ًْثت ؽفبف عبصی ّ کؾف ّ ؽِْد ّ ًگبٍ تحلیلی
ؽوبعت  .دس ایي هشحلَ تفِین ًغجتب ً کبهل ًغجت ثَ هْضْػبت فشاگیشی ؽذٍ فْست هی گیشد
ّ کن کن ًمبط هجِن هغبلَ سّؽي هی ؽْد ّ ًگشاًی ُبی خْدآهْص ساخغ ثَ اعتؼذاد یبدگیشی ّ
 ...ثشطشف هی ؽْد ُ .وبًطْس کَ هی ثیٌیذ ؽیت ایي ًبحیَ کوتش اص عبیش لغوت ُبی ًوْداس
اعت ّ ایي ًؾبى هی دُذ کَ ایي هشحلَ هوکي اعت چٌذثشاثش کل هذت یبدگیشی اّلیَ طْل
ثکؾذ  .دس ّالغ ؽیت کوتش ًؾبًَ عشػت کوتش تفِین ّ تثجیت هطبلت اعت .
ّ دس هشحلَ آخش ًْثت ثِشٍ ثشداسی خْدآهْص اص آهْختَ ُبیؼ اعت  .ایي هشحلَ ؽیت خیلی خیلی
کوی داسد ّ فشد دس یک اّضبع پبیذاس ّ آسام لشاس داسد کَ هی تْاًذ آهْختَ ُبیؼ سا ثشای کبس خبفی
هْسد اعتفبدٍ لشاس دُذ .
بیايوزیى و پول در بیاوریى !
ّلتی ثب خیلی ُب دسثبسٍ ایي هْضْػبت فحجت هی کٌن اص هي هی پشعٌذ  :تْ اص چیضُبیی کَ یبد
گشفتی پْل دس آّسدی ؟
پبعخ هي دس اکثش هْاسد ًَ اعت  .اهب ًَ ثطْس  166دسفذ ّ .لتی افشاد اص یبدگیشی تٌِب دیذ هبلی
داؽتَ ثبؽٌذ کوتش هْفك هی ؽًْذ  .فشد خْدآهْص ثبیذ ػبؽك یبدگیشی ثبؽذ  .دسعت اعت کَ
ًِبیت ب ً ُوَ دّعت داسًذ ثب آّسدٍ هبلی خیبلؾبى ساحت ؽْد کَ چیضی کَ یبد گشفتَ اًذ دس
کبسؽبى تبثیش ثغضایی داسد ّلی اگش اص ُوبى سّص اّل ثب ایي تفکش کَ هي ایي سا یبد ثگیشم تب پْل دس
ثیبّسم ّ خْؽجخت ؽْم سا دس عش داؽتَ ثبؽذ ًَ تٌِب هْفك ثَ یبدگیشی پش ثبصدٍ ًخْاُذ ؽذ
ث لکَ دچبس ًْػی اعتشط هی ؽْد کَ دس اثش ًگشاًی ُبی ایي چٌیٌی ظبُش ؽذٍ اعت  :چشا کن
یبد هی گیشین ؟ چشا چیضی سا ًوی فِون ؟ چمذس عخت اع ت ! ٌُْص ثَ خبیی ًشعیذم ّ . ...
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آساهؼ دس حیي فشآیٌذ یبدگیشی ثغیبس حبئض اُویت اعت  .دغذغَ ُبی پْچ رٌُی ُوچْى :
کغت پْل صیبد اص هِبست
کغت اػتجبس صیبد ّ کْتبٍ هذت
هتخقـ ؽذى
حشفَ ای اخشا کشدى
آساهؼ ؽوب سا علت هی کٌذ  .پظ خْد سا سُب کٌیذ تب ثب آساهؼ ثیبهْصیذ  .فقل ثشداؽت ثَ
صّدی فشا خْاُذ سعیذ .
ّالؼب ً لشاس ًیغت ُش چیضی یبد هیگیشیذ ثالفبفلَ ثشای ؽوب پْل صایی کٌذ  .ؽوب ًجبیذ اًتظبس
داؽتَ ثبؽیذ ثب آهْختي ُش في ّ هِبستی هغتمیوب ً ثَ پْل ثشعیذ ثلکَ ثیؾتش اّلبت لشاس گشفتي
دس هغیش هِن اعت  .یؼٌی چَ ؟ هٌظْسم ایي اعت خیلی اّلبت هغیشی کَ دس آى لشاس اعت
ثیبهْصیذ هوکي اعت ؽوب سا ثَ هْضْع دیگشی عْق دُذ کَ حتی ثَ رٌُتبى ُن خطْس ًکشدٍ
ثْد کَ سّصی دس آى ػشفَ فؼبلیت کٌیذ  .آهْصػ دیذ ِ ؽوب سا ًغجت ثَ پذیذٍ ُبی اطشا ف ػْك
هی کٌذ  .یک هثبل هی صًن تب ثب هقذالی کَ اص آهْصػ هی آّسم کبهال ً هدبة ؽْیذ کَ اسصػ
اطالػبت تب چَ هیضاى اعت ؟
ارزش اطالعات و یادگیری :
آیب تب ثَ حبل ثَ ایي فکش کشدٍ ایذ کَ چشا عبصهبى ُ بیی هثل ًبعب عبالًَ هیلیبسدُب دالس خشج هی
کٌٌذ تب فمظ ثفِوٌذ خبک هشیخ اص چَ هْادی تؾکیل ؽذٍ یب عطح هبٍ چمذس چبلَ چْلَ داسد ّ یب
صُشٍ چٌذ لوش داسد ! آیب ثَ ًظش ؽوب ایي ُوَ ُضیٌَ دس ؽشایظ التقبدی اهشّص ِ دًیب هؼمْل اعت ؟
ّلتی ثب ایي هیلیبسدُب دالس ُضیٌَ هی ت ْاى ُضاساى ؽغل ایدبد کشد ّ هیلیْى ُب ًفش سا عیش کشد
ّالؼب ً چَ لضّهی ثشای ایي ُوَ ُضیٌَ ّخْد داسد ؟
کوی ثیٌذیؾیذ ! خت اگش هغئْلیي ًبعب ُن هثل ؽوب فکش هی کشدًذ کَ اص ُش چیضی ثطْس
هغتمین ثَ ثشّت ثشعٌذ ُیچ ّلت گْؽی ُوشاٍ ؽوب دس خیجتبى ًجْد ّ ٌُْص هدجْس ثْدیذ ثب
ؽوبسٍ گیشُبی گشدؽی تلفي ُبی لذیوی ثَ تلفٌچی ّفل ؽْیذ تب ؽوبسٍ هحل هْسد ًظش سا
ثشایتبى ثگیشد  .حتو ب ً هی پشعیذ چَ سثطی داسد ؟ اگش ثؾش لشى ُ 21 ّ 26یچگبٍ دس آسصّی سعیذى
ثَ کِکؾبى ُبی دّسدعت ّ لذم ًِبدى ثش سّی کشٍ هبٍ ًجْد لبػذتب ً في آّسی تب ایٌدبیی کَ اهشّص
سعیذٍ پیؾشفت ًوی کشد  .اهشّص ؽوب ثَ ساحتی لبدس ُغتیذ ثب کیفیت تشیي تقبّیش آًالیي سا اص
طشیك هبُْ اسٍ ُبی فضبیی هؾبُذٍ کٌیذ ّ دس ػیي حبل اص ایٌتشًت ثی عین ُن اعتفبدٍ هی
کٌیذ  ،اگش پْل کبفی داؽتَ ثبؽیذ هی تْاًیذ هبٍ ػغل ثَ هشیخ ًْسدی ثشّیذ ّ دس ػیي حبل
تلْیضیْى  46 LEDایٌچ عیٌوبی خبًْادگی خْد سا کَ لطش ثذًَ اػ تٌِب  2عبًت یب کوتش اعت
توبؽب هی کٌیذ .
ثل َ  ،دعت آّسد آى ُوَ ُضیٌَ  ،ایي ُوَ تکٌْلْژی ّ ساحتی کبس ؽوبعت  .اگش آى ُوَ ُضیٌَ
ؽخقی خْد داًلْد کشدٍ ّ
ًوی ؽذ اهشّص ًوی تْاًغتیذ همبلَ هي سا اص ایٌتشًت ّ دس کبهپیْتش
ِ
ثخْاًیذ !
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اطالعات و َسم آیُذِ :
کوی هلوْط تش حشف هی صًن  .ساخغ ثَ ایشاى خْدهبى  .اگش دلت کٌیذ هی ثیٌیذ ثچَ ُبی ًغل
دَُ ُبی  76 ّ 66اختالف فبحؾی اص ًظش طشص فکش ّ ػمیذٍ ثب ّالذیي خْد داسًذ ّ ثَ تشتیت ُش
چَ ثَ ًغل ُبی گزؽتَ ًگبٍ کٌین هی ثیٌین پذسُب ّ هبدسُبی هب ساثطَ ثِتشی ثب ّالذیي خْد
داؽتٌذ ّ ُش چَ سّ ثَ خلْ هی سّین اص فویویت ّ دسک هتمبثل ایي ساثطَ کبعتَ هی ؽْد  .دلیل
ػوذٍ ایي اتفبق فشآیٌذ یبدگیشی اعت  .الجتَ ایي یک ًظشیَ اختوبػی اعت ّ ًظش ؽخـ هي
ًظش هي کبهپیْتش ّ عبیش اثضاسُبی خذیذ استجبطی ًمؼ ثغضایی دس ایدبد ؽکبف ًغلی
اعت  .ثَ
ِ
اخیش داؽتَ اًذ  .چشا کَ فشصًذاى دَُ  76 ّ 66ثَ هشاتت اص ًظش استجبط ثب تکٌْلْژی  ،ثَ سّص ؽذى
اطالػبت ُوچْى اخجبس  ،هِبست ُبی فٌی  ،هِبست ُبی سّصهشٍ  ،داًؼ کبسثشدی ّ  ...خلْتش اص
پذساى ّ هبدساًؾبى ُغتٌذ  .دس فْستیکَ دس دَُ  46تب  66ثَ عختی هی تْاى اًتظبس ّخْد یک
کبهپیْتش یب حتی لجل تش یک تلْیضیْى دس خبًَ ُبی هشدم سا د اؽت ّ طجیؼتب ً عطح اطالػبت ّ
هیضاى دعتشعی ثَ آًِب ثشای کل اػضبی خبًْادٍ تمشیجب ً یکغبى ثْد  .اهب اهشّص ّلتی فشصًذاى
ّالذیٌؾبى سا هی ثیٌٌذ کَ خیلی اص ًظش اطالػبت اص آًِب ػمت تش ُغتٌذ حظ هی کٌٌذ ثبیذ
تجؼیت کوتشی اص آًِب داؽتَ ّ ثَ عشاؽ ُن فٌف ُبی خْد ثشًّذ تب چیضی ثشای گفتي داؽتَ
ثبؽٌذ .
داؽتي اطالػبت دس تشثیت فشصًذ ّ ایدبد استجبط ثب اّ ثغیبس هْثش اعت ّ ُوچٌبى کَ اتفبلی کَ دس
دَُ  96 ّ 86هی افتذ فشآیٌذ ایدبد ؽکبف ًغلی دس اثش هیضاى اطالػبت طشفیي ( ّالذ ّ فشصًذ ) ثَ
تذسیح هؼکْط (کوتش) هی ؽْد تب ؽبیذ دّثبسٍ دس دَُ ُبی ثؼذی ؽبُذ ثشّص یک سًغبًظ دس
تبسیخ ػلن ّ تکٌْلْژی هؾبثَ حضْس کبهپیْتشُبی ؽخقی دس خبًَ ُب ّ ثیي خبًْادٍ ُب ثبؽین .
بیٍ رشتّ ای :
خودآيوزی يخصوص عهوو
ِ
حبال لقذ داسم تخققی تش ثَ خْدآهْصی ًگبٍ کٌن  ،اگش دس یک في ّ سؽتَ خبؿ ثَ تحقیل داًؼ
م ثیي سؽتَ ای خزاة تش  ،ؽیشیي تش ّ عشیغ تش
ّ هِبست هی پشداصی ذ ثبیذ ثذاًیذ خْدآهْصی دس ػلْ ِ
اعت  .خزاثیت ایي اهش ثَ چٌذ دلیل اعت :
 .1آهْختي دس یک حْصٍ دس ایي ػلْم ثبػث ایدبد استجبط ثیي آهْختَ ُبی حْصٍ ُبی دیگش دس ُوبى
ػلْم ؽذٍ ّ ایدبد استجبط ثیي آهْختَ ُب هْخت ایدبد اػتوبد ثَ ًفظ ّ اًگیضٍ ثشای یبدگیشی
ثیؾتش هی گشدد ّ دس ّالغ ایدبد پیًْذ ثیي آهْختَ ُب ًْػی حظ ثَ کبسثشدٍ ؽذى ّ هفیذ ثْدى
اطالػبت سا ثَ هب هٌتمل هی کٌذ .
 .2تٌْع ؛ تٌْع دس صهیٌَ ُبی آهْصؽی اًغبى سا ثیؾتش تشغیت هی کٌذ تب ثیؾتش ثیبهْصد .
.3گغتشدگی ؛ گغتشدگی ّ ّعؼت دا ًؼ ثبػث ایدبد ساثطَ ثب افشادی دس چٌذیي حْصٍ کبسی ّ
فٌی خْاُذ ؽذ ّ افضایؼ استجبطبت دس دًیبی اهشّص یکی اص سهْص هْفمیت ؽغلی اعت .
 .4عشػت آهْصػ ًیض ثیؾتش ثَ ػلت پیًْذ خْسدى صهیٌَ ُبی هختلف ّ کبُؼ تؼذاد هدِْالت
ًغجت ثَ هؼلْهبت رُي اتفبق هی افتذ  .هثال ً اگش ؽوب فمظ دس سؽتَ فیضیک ثیبهْصیذ هوکي
اعت یک هغبلَ فیضیک  16هدِْل داؽتَ ثبؽذ ( هٌظْسم هؼبدالت سیبضی ًیغت ثلکَ عْاالت
رُي ؽوبعت) ّ آى  16هدِْل ثَ عختی ثب گزس صهبى ّ افضایؼ داًؼ ؽوب حل ؽًْذ اهب اگش
ِ
ُن دس فیضیک ّ ُن دس ؽیوی فؼبلیت داؽتَ ثبؽیذ ّ یک هغبلَ ؽیوی -فیضیکی ثب  16هدِْل
داؽتَ ثبؽیذ آًگبٍ ثب عشػت ثیؾتشی اص دّ خٌجَ فیضیک ّ ؽیوی هؼلْهبت حبفل هی ؽًْذ .
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ْذف َیازيُذی ْای شًا را تعییٍ يیکُذ .
ثشخی افشاد ٌُْص عشدسگن اًذ ّ ُذف خبفی ًذاسًذ ثشای ُویي ّلتی تقوین ثَ آهْصػ هی
گیشًذ ًوی داًٌذ چَ چیض سا چطْس ّ دس چَ صهبًی فشا گیشًذ  .آًِب فشفب ً ثَ ایي ػلت کَ اص ثیکبسی ّ
حظ ثیِْدگی سًح هی ثشًذ احغبط ًیبص ثَ آهْختي داسًذ  .دسعت
اعت کَ دّسٍ ُبی ثبصآهْصی دس کبُؼ افغشدگی تبثیش صیبدی داسد
اهب ثبیذ ایي ساُن فشاهْػ ًکٌین کَ ثذّى ُذف آهْختي هوکي
اعت ػْالت ًبخْؽبیٌذی داؽتَ ثبؽذ کَ افغشدگی هب سا
فذ چٌذاى کٌذ  .تقْس کٌیذ ثذّى ُیچ ثشًبهَ ای ؽشّع ثَ
آهْصػ کٌیذ ّ ثؼذ اص یک عبل آهْصػ ؽوب توبم ؽْد ّ
ًبگِبى ثجیٌیذ ای ّا ی ٌُْص دس خبیگبُی کَ یک عبل لجل
ثْدم لشاس داسم ّ دّثبسٍ احغبط ثیِْدگی ثیؾتش ثَ
عشاغتبى ثیبیذ چْى ایي ثبس ثب اطالػبت ثیؾتش اص ثیکبسی
سًح هی ثشیذ  ،دس ایي ّضؼیت چَ فذهبتی ثَ رُي ؽوب
ّاسد خْاُذ ؽذ  .پظ حتوب ً ثشًبهَ سیضی کٌیذ  ،هوکي
اعت ُوَ چیض طجك ثشًبهَ ؽوب پیؼ ًشّد اهب ؽوب ثبیذ
خْؽحبل ثبؽیذ کَ یک ثشًبهَ سیختَ ایذ ّ گبُی ثبیذ دس
ثشًبهَ خْد دس طْل ِهغیش تغییشاتی ثذُیذ  .اگش یک چؾن
اًذاص ثشای آیٌذٍ خْد داؽتَ ثبؽیذ ثَ عبدگی خْاُیذ فِویذ
کَ ثَ آهْصػ دس چَ صهیٌَ ُبیی ًیبص داسیذ  .دلیمب ً هثل هْاد اّلیَ
آؽپضی ؛ تب صهبًیکَ ًذاًیذ چَ غزایی لشاس اعت عش عفشٍ ؽوب
ثبؽذ ًوی داًیذ ثَ چَ هْادی ثشای تِیَ اػ ًیبص پیذا هی کٌیذ .

موخره  :این حرف ىا پاخس سوالات افراد زایدی است کو بو دنبال آموخنت و پیرشفت بودند و مدت ىا اب
مهفکری دیگران در مورد آن ىا اتمل شده است  .اگر از جنبو حمتوایی نظری داشتید ابغث خرس ندی
ماست کو از آن ىا مطلع شومی .
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