پودمان

شهروند الکترونیکی ١
اتصال به شبکه   ،پست الکترونیکی

برخی از شایستگی هایی که در این پودمان بهدست میآورید:

کارگروهی ،مسئولیتپذیری و مدیریت منابع ،فناوری
اطالعات و ارتباطات در انجام دادن فعالیتهاى پودمان؛
اتصال رایانه به اینترنت؛
ایجاد پست الکترونیکى؛
اىجاد ،ارسال ،دسته بندی و حذف نامه های الکترونیکی؛
رعایت نکات ایمنی در هنگام کار با رایانه در فضاهای مجازی؛
رعاىت نکات اخالقى در فضاى مجازى؛
رعاىت اخالق حرفهاى در فضاى مجازى.
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انسان در زندگى اجتماعى خود نقشهاى متفاوت و متعددی مانند ،فرزند ،مادر ،پدر ،تاجر ،کارمند و کارگر بودن را اىفا می کند.

براى داشتن اجتماعى مناسب و پوىا باىد در هر نقشى که دارید وظاىف خود را به بهترىن شکل ممکن انجام دهىد .شهروند الکترونىک به

کسى گفته مىشود که با استفاده از ابزارهاى الکترونىکى بتواند وظاىف خود را ساده تر ،سرىعتر و ارزان تر انجام دهد .براى اىن منظور

الزم است دانش و مهارت کافى در زمىنه هاى مختلف کار با ابزار مرتبط و تجارت الکترونىکى داشته باشد.

امروزه از امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات در ساده سازی کارها استفاده می شود .شما نیز می توانید با استفاده از امکان

ارتباط با اینترنت و بهره مندی از امکانات پست الکترونیکی ،از مزایای آن در زندگی خود بهره مند شوید.
در زندگی روزمره یا در محیط کار همواره شراىطى

پىش مىآىد که نیاز دارید پیام یا اسنادی را در زمان بسىار

کوتاه به فرد مورد نظر برسانید .خوشبختانه اینترنت

بستری آماده کرده است که میتوانىد بسىارى از اىن نوع

کارها را با سرعت بیشتری انجام دهید .از این رو در این
پودمان تعدادى از مهارتهای مورد نىاز را برای به کار
گرفتن این امکانات فرا میگیرید ،ایجاد پست الکترونیکى
و بهکارگیری آن نمونههاىى از اىن مهارتهاست.

هر     دانشآموزى با مراجعه به ىکى از شبکههاى مجازى

مانند شبکه رشد ،میتواند پس از درىافت مجوز به نام
خود پست الکترونیکى ثبت کند (شکل 1ــ.)3

شکل 1ــ3ــ صفحۀ اصلى ىک شبکۀ مجازى داخلى

اتصال به شبکه

اینترنت شبکهای است که مجموعهاى از شبکهها را

در بر مىگىرد .در نظر بگیرید که رایانههای مدرسه را به

وسیله سیم با هم شبکه کردهاند .عالوه بر این ،رایانههای
ٔ

مدرسه دوستتان را نیز شبکه کرده اند .اگر این دو شبکه را
ٔ
شبکه بزرگتر درست کردهاند .اگر
به هم متصل کنند یک ٔ

همه مدارس شهر به هم متصل شوند شبکه باز هم بزرگتر
ٔ

همه شبکههای موجود در دنیا به هم وصل
میشود .اگر ٔ
«شبکه بین المللی»
«شبکه بزرگ اینترنت» یا
شوند به آن
ٔ
ٔ

میگویند .شکل 2ــ 3نمونهاى از اىن نوع شبکه را نشان
مىدهد.
40

شکل 2ــ3ــ نمونهاى از شبکۀ اىنترنتى

سرویس دهندۀ اینترنت

بارش فکری
اگر اینترنت را شبکه ای از شبکه ها بدانید ،به نظر شما کاربرهای خانگی ،که فاقد شبکه رایانه ای هستند ،چگونه می توانند به اینترنت

متصل شوند؟ آن را در جدول 1ــ 3بنوىسىد.

جدول 1ــ3ــ نحوۀ اتصال کاربرهای خانگی به اینترنت
مزایا

پیشنهاد

شبکه تلفن ثابت
استفاده از ٔ

امکان جابه جایی در زمان استفاده از اینترنت

هزینه اشتراک ،امکان اتصال
امروزه در هر کشوری تعدادی سرویس
دهنده اینترنت وجود دارد .اىن سروىس دهندگان با دریافت ٔ
ٔ

به اىنترنت را برای کاربران فراهم می کنند.

پژوهش
نام و مشخصات سرویسدهندههاى اینترنت و انواع سرویس هاى اشتراک اینترنت را که در شهرتان ّفعال اند ،در جدول 2ــ3

بنوىسىد.

جدول 2ــ3ــ سرویس دهنده های اینترنت و انواع سرویس های اشتراک اینترنت
نام سرویس دهندۀ اینترنت

نوع سرویس

هزینۀ اشتراک

رایانه شما را به اینترنت وصل می کنند .استفاده از سیم کشی تلفن
این سرویس دهندهها نیز با استفاده از امکانات شرکت مخابراتٔ ،

ثابت موجود در خانه ،همچنین استفاده از سرویس بیسیم تلفنهای همراه از راههاى اتصال به اىنترنت است.
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شبکه مخابرات ،از وسىلهاى به نام «مودم» استفاده مىشود .انواع مودم های رایج
برای استفاده از اینترنت ،به کمک تجهیزات
ٔ

در بازار را برای کاربردهای خانگی و ادارى در اینترنت جست و جو و مزایا ،معایب و کاربری هر کدام را بررسی کنید و آن ها را در

جدول 3ــ 3بنوىسىد.

جدول 3ــ3ــ مزایا و معایب برخی از مودم های رایج در بازار
عنوان

نوع سرویس

محدودىتها

مودم ADSL

شبکه تلفن ثابت ،در دسترس و ...
استفاده از ٔ

امکان جابه جایی در هنگام استفاده ندارد

پست الکترونیکى

شبکه جهانی است ،که در سال گذشته با آن آشنا
یکی از امکانات دسترسی به اینترنت ،جست و جوی موضوعات مورد نظر در
ٔ

ادامه این پودمان ،با بهره گیری از فیلم و نرم افزار آموزشی ،با پست الکترونیکى که یکی دیگر از امکانات موجود در اینترنت
شدهاید .در ٔ

و کاربری آن است ،آشنا خواهید شد.
بارش فکری

در گروه خود درباره مزایا و معاىب استفاده از پست الکترونیکى صحبت کنید و نتىجه را در جدول 4ــ 3بنوىسىد.
جدول 4ــ3ــ مزایا و معایب استفاده از پست الکترونیکی
مزایا و معایب

توضیح

کاهش زمان

صرفه جویی در وقت برای رساندن پیام

کاهش هزینه

اگر بخواهید گزارش کار خود را که در قالب یک سند متنی تولید کرده اید ،برای دبیرتان از طریق پست الکترونیکى ارسال کنید،

برای این کار نخست به یک پست الکترونیکى نیاز دارید.

دهنده پست الکترونیکى قابل اعتماد را شناسایی کنید.
ایجاد پست الکترونیکى :برای ایجاد پست الکترونیکى باید یک سرویس ٔ
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بارش فکری
دهنده پست الکترونیک قابل اعتماد گفت و گو کنید و نتاىج را در جدول 5ــ3
با هم گروهی های خود در مورد ویژگی های سرویس
ٔ

بنوىسىد.

جدول   5ــ3ــ برخی سرویس دهنده های پست الکترونیک قابل اعتماد
مزایا و معایب

سرویس دهندۀ پست الکترونیکى
سرویس دهندههای پست الکترونیکى خارج از ایران
سرویس دهندههاى پست الکترونیکى داخل ایران

مشاهده فیلم آموزشی ایجاد پست الکترونیکی در شبکه رشد ،کار کالسی زیر را انجام دهید.
پس از
ٔ
کار کالسی
با ورود به شبکه رشد ،ویژگیهاى پست الکترونیکى دانش آموزی رشد و روش ایجاد آن را مورد بررسى قرار دهید و یک پست

الکترونیکی جدید ایجاد کنید.

نکته  :برای انتخاب رمز عبور ایمن بهتر است از ترکیب حروف الفبا ،اعداد و نویسه های خاص استفاده کنید .برخی از
حروف الفبا را به صورت حروف بزرگ و برخی را به صورت حروف کوچک بنویسید.

جدول  ٦ــ ٣برخی از مزایا و معایب رمزهای عبور را نشان می دهد.
جدول   6ــ3ــ برخى از مزایا و معاىب رمزهاى عبور
رمز عبور

مزایا

معایب

123456

به خاطر سپاری ساده

نا  امن ،بسیار ساده ،عمومی ،استفاده نکردن از حروف الفبا

kar123

به خاطر سپاری تاحدودى ساده ،استفاده از حروف و اعداد استفاده نکردن از حروف کوچک و بزرگ ،ساده تا حدودى نا امن

kArOfAn123

استفاده از حروف کوچک و بزرگ ،تقریباً امن

به خاطر سپاری تاحدودى مشکل

k@r123f@n

استفاده از سایر نویسه ها مانند @ ،امن

به خاطر سپاری سخت

دهنده سروىس اىنترنت با عباراتى مانند بسیار کوتاه ،معمولی،
معموال ً امنیت رمز عبور پیشنهادی در تصویر منوى
ٔ
شبکه ارائه ٔ

خوب ،سخت و بسیار سخت مشخص مىشود.
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کار کالسی
شماره گروه خودتان دو رمز عبور مناسب
واژه اسامی و
ٔ
جدول   6ــ 3را با همگروهی های خود بررسی کنید و با استفاده از سر ٔ

بنویسید و در مورد امنیت آن ها با دبیر خود گفت و گو کنید.

نکات ایمنی
نگهداری رمز عبور :هرکسی که نشانی پست الکترونیکی شما را بداند ،با دانستن رمز عبور می تواند به راحتی وارد آن شود و

به اطالعات شما دسترسی پیدا کند .موارد زیر را برای نگهداری رمز عبور رعایت کنید:
رمز عبور خود را در محلهاىى که در دسترس دیگران است یادداشت نکنید.

رمز عبور خود را در دوره های زمانی متفاوت تغییر دهید.

رمز عبور خود را به هیچ کس نگویید.

رمز عبور خود را در راىان ٔه دیگران ذخیره نکنید.
و….

اخالق اىنترنتى :پست الکترونیکى هر فرد متعلق به اوست و نباید از هم کالسی خود انتظار داشته باشید که رمز عبور پست

الکترونیکى خود را به شما بدهد یا هنگام کار با پست الکترونیکى در مدرسه ،نامههایش را به شما نشان دهد( .مگر اینکه به درخواست

خودش باشد).

سرویس های پست الکترونیکى امکاناتی را برای کاربران ایجاد کرده اند تا اگر رمز عبور خود را فراموش کردند بتوانند دوباره به

پست الکترونیکى خود دسترسی پیدا کنند.

قرار داد کار

آداب و شرایط کار

از مواردی که الزم است قبل از شروع کار انجام گیرد ،تنظیم قرارداد کار است.

در قرارداد حقوق کارفرما و کارگر مشخص شده است و موجب می شود که کار طبق قرارداد،

به نحو احسن و در زمان معین انجام گیرد.
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کار غیر کالسی
دهنده پست الکترونیکى را در
هنگامی که نشانی وبگاه سرویس ٔ

مرورگر وب وارد کردید ،پس از بارگذاری کامل صفحه ،نشانى

وبگاه را دوباره بررسی کنید .آیا نشانی سرویس دهنده با حروف
( )https://شروع شده است؟ علت را بررسى کنىد و در کالس ارائه

دهىد .شکل 3ــ 3نمونهاى از سروىس اىنترنتى را نشان مىدهد.

شکل3ــ3ــ سرویس اینترنتى

پرسش تفاوت میان وبگاه هایی که با (  ) https://شروع می شوند با سایر وبگاه ها در چیست؟ این موضوع را از دبیر خود سؤال

کنید.

دهنده پست الکترونیکى ،نشانی
همه اطالعات نمون برگ ها توسط شما و پذیرش آن ها توسط سرویس
در صورت تأیید شدن ٔ
ٔ

پستالکترونیکى جدیدی ایجاد می شود که متعلق به شما خواهد بود .از این پس می توانید با دادن این نشانی به سایر هم کالسی ها و دبیر

خود ،اطالعات مربوط به کارهای مدرسه را با یکدیگر به اشتراک بگذارید.

مشاهده فیلم بازیابی رمز عبور ،کار کالسی زیر را انجام دهید.
پس از
ٔ
کار کالسی
دهنده پست
فرض کنید رمز عبور خود را فراموش کرده اید .در این صورت تالش کنید با یکی از روش های پیشنهادی سرویس
ٔ

الکترونیک ،به پست الکترونیکى خود دسترسی پیدا کنید .براى دسترسى به آن سعى کنىد به سؤاالت پاسخ دهىد.
صفحه سروىس دهنده چه اخطارى ظاهر مىشود؟
روى
ٔ

عالقه شما چیست؟» ىا «نام بهترىن دوست شما چىست؟» ظاهر مىشود.
مثال ً پىام «رنگ مورد
ٔ

اگر اخطار «رنگ مورد عالقه شما چیست؟» بىاىد ،آىا شما به خاطر دارىد که در پرکردن فرم درىافت نشانى چه نوشتهاىد؟
مشاهده فیلم آموزشی تنظیمات نمایه (پروفایل) ،کار کالسی زیر را انجام دهید.
پس از
ٔ
کار کالسی
گزینه های مختلف موجود در بخش نمایه را بررسی کنید و ببینید کدام یک از اطالعات مىتواند در پیدا کردن شما به دىگران کمک

کند.
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مشاهده فیلم آموزشی ایجاد رایانامه ،چگونگی پیوست اسناد الکترونیکی و ارسال آن ،کار کالسی زیر را انجام دهید.
پس از
ٔ
کار کالسی
از دستگاهی که در پودمان های قبل به صورت گروهی ساخته اید ،عکس بگیرید و آن را از طریق یک رایانامه برای دبیر خود ارسال

کنید.

نکته  :می توانید یک نامه را به بیش از یک گیرنده ارسال کنید .به این امکان ،ارسال گروهی رایانامه می گویند.

پژوهش

درباره
خانواده خود
در مورد کاربرد واژه هایی مانند رونوشت و رونوشت مخفی در پست الکترونیکى ،پژوهش کنید و از اعضای
ٔ
ٔ
این موضوع کمک بگیرید و نیز بررسی کنید که آیا در سرویس پستالکترونیکى شما این امکان وجود دارد؟
مشاهده فیلم آموزشی مدیریت پست الکترونیکی شامل بخش های صندوق دریافت ،فرستاده شده ،پیش نویس ،هرزنامه،
پس از
ٔ

حذف رایانامه و دسته بندی رایانامه ها و … ،کارهای کالسی و غیرکالسی زیر را انجام دهید.
کار کالسی

ذخیره پیش نویس ذخیره کنید .آیا میدانید این پیش نویس کجا
گزینه
پیش نویس رایانامه جدیدی را که ایجاد کرده اید با استفاده از ٔ
ٔ

ذخیره شده است؟

نکته  :هرگاه به پست الکترونیکى خود وارد می شوید ،نامههای موجود در صندوق دریافت ،به صورت پیش فرض ،نمایش
داده می شود.

کار غیر کالسی
در مورد هرزنامه در اینترنت جست وجو کنید و یافته های خود را در کالس ارائه دهید.
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نکات ایمنی
از بازکردن هرزنامه ( )spamبپرهیزید .این نامه های الکترونیکی اغلب حاوی ویروس ها و بدافزارهای رایانه ای هستند و به رایانه

و اطالعات شما آسیب می زنند.
کار کالسی

به نشانى پست الکترونیکى خود مراجعه کنىد و ىک راىانامه براى چند نفر از دوستان خود بنوىسىد و از آنان بخواهىد به صورت

ىک راىانامه سفىد پاسخ دهند .سپس راىانامههاى درىافتى را ببینید و از بىن آن ها تعدادى را حذف کنىد.
کار کالسی

جعبه
پروژه قاب عکس،
می توانید تعدادی پوشه ،متناسب با پروژه هایی که در درس کار وفناوری دارید ،ایجاد کنید .مانند
پروژه ٔ
ٔ
ٔ
پروژه پرورش بلدرچین و سپس اطالعات خود را در هر پوشه برىزىد.
پروژه ساخت ماکت مسجد و
آهنگین،
ٔ
ٔ
برای جابه جایی نامه ها بین پوشه ها چند روش وجود دارد .به کمک دبیر خود آن ها را پیدا کنید و از این روش ها برای دسته بندی

نامه هایتان استفاده کنید.
کار کالسی

نام چند شغل و نقش و کاربرد پست الکترونیکى در این مشاغل را بررسی کنید و آن ها را در جدول 7ــ 3بنویسید.
جدول 7ــ3ــ کاربرد پست الکترونیکی در برخی مشاغل
نام شغل

نقش و کاربرد

دبیر

علم آموزى و ارتباط مؤثر و همیشگی با دانش آموزان

خىاط
تعمیرکار لوازم برقی

ارسال نامه مبنی بر اتمام کار تعمیر و برآورد هزىنهها به مشتری
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جدول خودارزیابی پروژه
      بخش اول:
ردیف
1

عنوان

محدوده نمره

پودمان کار با فلز

0ــ20

پودمان برق و الکترونیک

0ــ20

پودمان شهروند الکترونیکی ١

0ــ10

4

مدیریت منابع

0ــ10

5

کارگروهی

0ــ  5

6

نوآوری و خالقیت

0ــ   5

7

فناوری اطالعات و ارتباطات

 0ــ  5

8

کیفیت محصول

0ــ 10

9

موفقیت در بازارچه

0ــ  15

2
3

شاىستگی هاى
فنی و پایه در

دالیل و مستندات

…=X

جمع نمره از 100

X
5

محاسبه نمره برحسب 20

…= ــــــــ

بخش دوم:
رعایت ایمنی و بهداشت در حین کار

 قبول
 غیر قابل قبول

استفاده بهىنه از مواد و وساىل
 مدىرىت منابع شامل :مدىرىت زمان ،صرفه جویی و
ٔ
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نمره  خودارزیابی

پروژه طراحی و ساخت کیف

تولید
محصول
اولیه

انتخاب
راه حل

تعریف نیاز

آزمایش
و بهبود

ارائه
و بررسی
راه حل ها

بررسی
نیاز و
مسئله

اطالعات

برنامهریزی
کارها

بازارچه

کار و فناوری
پایه هشتم

ارائه و ثبت
محصول

بررسی

پودمانهای مرتبط با این پروژه:
       پودمان صنایع دستی (بافت)
پودمان فناوری شهروند الکترونیکی ٢
  پودمان فناوری اطالعات و ارتباطات
       ســایر پودمان های پایه هفتم مورد نیاز در این
پروژه
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پودمان

صنایع دستی(بافت)

برخی از شایستگی هایی که در این پودمان بهدست میآورید:

کارگروهى ،مسئولیتپذیری و مدیریت منابع در انجام

دادن کارها ؛

بافت تخت؛
تولىد نمونه ای کیف و تزیین آن؛
رعاىت نکات ایمنی و بهداشت به هنگام تهیه آن ها.
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بافندگى یکی از هنرهای بشر از ابتدای زندگی وی بوده است .انسانها توانسته اند با استفاده از هنر بافندگى بسىارى از نیازهای

خود را برطرف کنند .شما نیز می توانید با فرا گرفتن تعدادى از مهارت های بافندگى در این پودمان ،برخی از نیازهای خود ،خانواده

و مدرسه را برطرف کنید.

تا کنون اندیشیده اید که با داشتن یک نخ چه کارهایی می توانید انجام دهید؟

بافت تارو پود یا بافت تخت چه کاربردهایی دارد؟

در چه محلهاىى از این روش بافت استفاده می شود؟

اندازه
بافته مورد نظر ،در گام نخست الزم است به کاربرد و هدف آن توجه داشتهباشىد .سپس طرحی را با مداد و در
تهىه ٔ
براى ٔ
ٔ
مورد نیاز طراحی کنید .برآورد مقدار مواد مصرفی گام بعدی شماست که از روی طرح امکان پذیر می شود .اجرای این مراحل به شما

بهینه زمان و هزینه ،بسیار کمک می کند.
در مصرف ٔ

کشور عزیزمان ایران ،دارای انواع صنایع دستی زیبا و کاربردی است .بخش وسیعی از این صنایع دستی را دست بافتههای
گوناگون تشکیل میدهند .انواع پارچه ،نوار ،سبد ،حصیر ،طناب ،گلیم و قالی نمونه هاىى هستند که با روش ِ
متنوع بافت تولید
هاى ِ
میشوند (شکل 1ــ.)4

شکل 1ــ4ــ نمونههاىى از صناىع دستى

برای شروع کار با ىکى از هم کالسیهای خود یک گروه کارى تشکیل دهید.

برای انجام دادن این کار نیازسنجی الزم است ،ابتدا نیازهاى خود را بررسی کنىد و ببینید چه وسىلهاى نىاز دارىد که با بافت تخت

تأمین میشود؟

پس از آنکه موضوع را تعیین کردید ،با یک طرح دستی نمای کلی از محصول مورد نظر را رسم کنید .حاال الزم است اندازه

سلیقه خود در نظر بگیرید و طرح دقیق آن را با خط کش روی کاغذ رسم کنید.
(طول و عرض) ،شکل و رنگ آن را به تناسب کاربرد و
ٔ
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کار کالسی
پروژه طراحى و ساخت ِ
کیف درس کار و فناورى ،پودمانهاى صناىع دستى(بافت) و شهروند الکترونىکى 2را شامل مىشود .نظر
ٔ

به اینکه از مراحل کارى پودمان صناىع دستى در پودمان شهروند الکترونىکى ،2فیلم تهىه مىشود ،الزم است هر گروه کارى در حین

تهىه تصاوىر ،گزارش صوتى و فىلم کوتاه اقدام نماىد.
اجرای مراحل کاری ،نسبت به ٔ
کار غیر کالسی

درباره طرح خود ،سعى کنىد طرح و رنگهاى متنوعى را براى خود برگزینید .اىن کار را مىتوانىد با نگاه کردن به
ضمن بازنگری
ٔ

فرشها ،پارچهها و گلىمهاى موجود در خانه ىا جست وجو در اىنترنت انجام دهىد.
بافت تخت

بافت تخت برای تولید پارچههای دست بافت و گلیم ساده به کار میرود .اکنون این روش بافت را با یکدیگر تمرین کنىد تا بتوانىد

به محصول زىباى مورد نظر خود برسىد.

مواد   و ابزار مورد نىاز :مداد ىک عدد ،کاغذ  A4ىک عدد ،پاک کن ىک عدد ،نىپالستىکى بلند یک بسته ،خط کش  30سانتىمترى،

سوزن پالستىکى بزرگ ،نخ کاموا ضخیم و متوسط (دو رنگ دلخواه) و قىچى.

مراحل اجراى کار :در اىن پودمان اجرای بافت تخت ،تولید یک کیف ،بند کیف (طناب) و منگوله ارائه مىشود .شما نیز

عالقه خود را ،که قبال ً نیازسنجی کرده اید ،با این روش بسازید.
وسىله مورد
می توانید در هنگام یادگیری این مهارت ها،
ٔ
ٔ
مرحلۀ اول

اندازه طول و عرض بافت خود را مشخص کنید (شکل 2ــ .)4سپس
پود گذاری :نخست از روی طرحی که قبال ً تهیه کرده اید
ٔ

اندازه طول بافت را تعداد نیهایى تشکیل
تعدادى نى ،که طول آن ها بىشتر از دو برابر طول طرح شما باشد ،تهیه کنید (شکل 3ــ.)4
ٔ

میدهند که کنار هم قرار مىگىرند.

شکل 2ــ4ــ اندازهگىرى و طراحی

شکل 3ــ4ــ کنار هم قرار دادن نی ها به اندازۀ طرح
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اندازه نی ها بیشتر باشد چه کار خواهید کرد؟
پرسش در صورتی که طول و عرض طرح شما از
ٔ

پاسخ:
اندازه عرض کار شود (شکل 4ــ .)4سپس آن را تا بزنید تا طول آن دو برابر
یک سرنخ کاموا را روی نیهای کنار هم قرار دهید تا به
ٔ
اندازه به دست آمده
شود .این اندازه نخ (دو برابر عرض کار) ،تقریباً نخ الزم براى عرض یک ردیف بافته شده به حساب میآید .حال
ٔ
بافته مورد نظر خود ضرب کنید .عدد به دست آمده طول تقریبی نخ کاموا را مشخص میکند .نخ کاموا را به همان اندازه
را در طول ٔ

از کالف خارج و از وسط تا کنید (شکل   5ــ.)4

شکل 4ــ4ــ طول و عرض کار

شکل 5ــ4ــ اندازهگىرى و محاسبۀ طول نخ

برای ایجاد و حفظ تعادل و جلوگیری از به هم ریختگی نی ها در هنگام بافت ،باید بافت را از وسط نی ها شروع کنىد.
نیمه دیگر آن را از روی نی بگذرانید .سپس جای این دو نخ را بر نی
نیمه نخ را از زیر و وسط نی اول عبور دهید و ٔ
ابتدا یک طرف ٔ
بقیه نیها تا پایان انجام دهید .حاال نیها
بعدی برعکس کنید ،به گونهای که نی در میان نخ محکم شود .دوباره همین کار را به ترتیب با ٔ

از وسط با این نخ به یکدیگر متصل شدهاند (شکل 6ــ.)4

الف

ب

پ

ت
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شکل 6ــ4ــ اتصال نى ها از وسط به وسیلۀ نخ کاموا

نکته  :کشش نخ باید به صورتی باشد که نی به راحتی از آن خارج نشود و نیز آن قدر فشار زیاد نباشدکه نی از وسط فشرده
شود و شکلگرد خود را از دست بدهد.

در انتهای این مرحله دو نخ آزاد خواهید داشت .پس از پیچاندن آن ها به یکدیگر ،یکی را از باالی نخ میانی و دیگری را از پایین

به شکل زیر و رو حرکت دهید .یعنی یک بار نخ را از روی نی اول و سپس آن را از زیر نی دوم عبور دهید .دقت کنىد هنگام عبور

دادن نخ ،دست دىگر را روى نىها قرار دهىد تا حرکت نکنند (شکل 7ــ.)4

الف

ب

پ

ت
شکل 7ــ4ــ مراحل پودگذارى (زىرورو کردن نخها در دو طرف بافت)

این روش را تا انتهای کار انجام دهىد و برای ردیف
ِ
برعکس ردیف پایین ،نخها از زیر و روی نیها
باالتر ،باید

عبور کنند (شکل   8ــ.)4

شکل   8ــ4ــ قسمتى از پود آماده شده
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یادآوری :اگر بخواهید کارتان دو رنگ باشد میتوانید دو نخ

از دو رنگ متفاوت انتخاب کنید و سر آن ها را به یکدیگر گره بزنید
و کار را از قسمت گره این نخها شروع کنید .همچنىن مىتوانىد سر
گلوله نخ کوچک تبدىل کنىد (شکل 9ــ.)4
دىگر نخ را به کالف ىا ٔ

شکل 9ــ4ــ گلوله کردن نخ ها

بافته خود را با دست به سمت مرکز کار فشرده کنید .در بافتههایی که بر
پس از عبور دادن هر ردیف نخها از زیر و روی نیهأ ،

روی دار انجام میشود این کار را با ابزاری به نام َدفتین یا شانه انجام میدهند و به این کار «شانه زدن» میگویند (شکلهاى 10ــ 4و

11ــ.)4

شکل 10ــ4ــ محکم کردن بافتها

شکل 11ــ4ــ استفاده از دفتىن

کار غیر کالسی
در مورد انواع دفتین و کاربرد آن ها در اینترنت جست وجو کنید .گزارشی از یافته های خود را در کالس ارائه دهید.

زیر و رو کردن نخها را از روی نیها ،آن قدر از باال و از پایین ادامه بدهید تا بلندی کار شما تقریباً دو برابر بلندی طرح مورد نظر

شود .آىا مىدانىد چرا؟ در گروه با هم گفت و گو کنىد و پاسخ اىن پرسش را پىدا کنىد.

پرسش هنگام پودگذاری ،چه ارتباطى مىان ضخامت نخ و بلندی بافت وجود دارد؟
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مرحلۀ دوم

بافته شما در باال و سر دیگر آن در پایین به صورت آزاد باقی مانده است،
تارگذاری :در انتهای
مرحله پودگذارى ،یک سر نخ ٔ
ٔ

اندازه
همانطور که در شکل 9ــ 4مىبىنىد ،یک نخ از سمت راست و سر دیگر آن از سمت چپ بیرون آمده است .نخ ىک سمت را به
ٔ
اندازه نسبت  5به  8تعداد نىها تا کنىد .نخ سمت دىگر را نىز به اندازه طول بافته اندازه بگىرىد
بلندی بافته اندازه بگىرىد و آن را تقرىباً به
ٔ
و به تعداد نىهاى باقى مانده تا کنىد (شکل 12ــ.)4

الف

ب

پ

ت
شکل 12ــ4ــ مراحل اندازهگىرى نخهاى دوطرف براى تارگذارى

سوزن پالستیکی را بردارید و نخ باالیی را از سوراخ آن عبور دهید .حال سوزن پالستیکی و نخ را در اولین نی وارد و آن را

محکم کنید .سوزن و نی را باهم از داخل قسمت بافته شده و از سر دیگر آن خارج کنید .نخ خارج شده را به آرامی بکشید ،به گونهای

که بافتهها تناسب و فشردگی معمولی داشته باشند .بــراى اىن کار بهتر است دست دىگر خــود را روى بــافته قــرار دهىد (شکل
13ــ.)4
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الف

پ

ب

شکل 13ــ4ــ شروع مراحل تار گذارى

ت

اگر بخواهىد بافته استحکام بىشترى داشته باشد پودها را به شکل دو الىه از مىانه بافتهها عبور دهىد.
نکته  :کشش نخ باید به قدری باشد که دو سر بافته را جمع نکند.

حاال دوباره سوزن را از همان سمتی که خارج شده است از نی کناری عبور دهىد و سپس آن را از طرف مقابل ،همراه نی خارج

کنید .این کار را ادامه دهید تا نخ به پایان برسد(شکل 14ــ.)4

الف
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ب
شکل 14ــ4ــ ادامۀ تارگذارى

سرنخ آزاد را از سمت ِ
دیگر کار از سوراخ سوزن عبور دهید.
نیمه کار رسیدهاید .این بار سوزن را از نخ خارج سازید و ِ
اکنون به ٔ

مرحله قبل ،کار را تکرار کنید (شکل 15ــ.)4
نخ و سوزن را از اولین نی کناری عبور دهید و مانند
ٔ

الف

ب

پ

ت
شکل 15ــ4ــ پودگذارى طرف دىگر بافته

در نهایت دو نخ در یک نقطه در وسط بافته به هم می رسند.
پرسش

اگر برای بافت خود در شروع کار ،محاسبات درستی از میزان نخ مورد نیاز نداشته باشید ىا به اشتباه طول نخ را کمتر محاسبه کنىد،

ادامه کار و رفع این نقص بیان کنید.
تارهای بافته شما به هم نمىرسند .راهکار پیشنهادی خود را برای ٔ

.............................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................
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برای پنهان کردن سر نخ ها در بین بافته ،وقتی نخ و سوزن به نی میانی کار (که قبال ً ِنخ ِ
سر دیگر در آن پایان یافته بود) رسید دوباره

آن را از همان نی عبور دهید و نی را نیز این بار همراه با نخ و سوزن از وسط کار خارج کنىد .همچنىن اگر نى در مىان کار باقى نمانده

باشد شما مىتوانىد نخ را با استفاده از سوزن از مىان بافته عبور دهید و آن را پنهان کنىد (شکل 16ــ.)4

ب

الف

ت

پ
شکل 16ــ4ــ مراحل پنهان کردن دو سر نخ پود در مىان بافته

بارش فکری
نگاهی به بافته بیندازید .اگر در بافته از دو رنگ نخ استفاده کردهاید و در آن ،گره و نخ اضافی میبینید ،با دوستان خود روشهایی

را برای مخفی کردن آن ها پیدا کنید.
مرحلۀ سوم

بافته خود را
بافته تخت کامل شده است .اگر بخواهید با آن کیفی تهیه کنید ،الزم است ٔ
بافت شیرازه و بند (طناب) :اکنون ٔ

بافته تخت را روی هم قرار دهید و با سوزن پالستیکی و
نیمه ٔ
از وسط تا کنىد و دو طرف آن رابه هم اتصال دهىد .براى اىن منظور دو ٔ

نخ به شکل پیچ باف یا دندان موشی ،لبه های کناری دو نیمه را به یکدیگر بدوزید .به این کار «شیرازه پیچی» میگویند (شکل 17ــ.)4
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ب

الف

ت

پ
شکل 17ــ4ــ مراحل اتصال ىا شىرازه پىچى

پرسش

چند نوع شىرازه پىچى دىگر وجود دارد و از هر کدام براى چه بافتهاى استفاده مىشود؟ براى دادن پاسخ به اىن پرسش بهتر است

با دوستان و هم کالسى هاى خود سرى به کارگاههاى قالى بافى و گلىمبافى بزنىد ىا آن ها را در اىنترنت جست وجو کنىد.

بافت بند :ایالت و عشایر ایرانی ،نه تنها در بافت انواع زیراندازهاىى مانند قالی ،گلیم و گبه مهارت دارند ،بلکه انواع بند و
طناب های گوناگون ،را به آسانى مىبافند .طنابها کاربردهای متفاوتی دارند ،مانند بستن وسایل به یکدیگر ،تزیین دورتادور چادرهای
عشایری (سیاه چادرها) و بند چنته (کیف) .امروزه از طناب براى بندهاىى در پوشاک ،مانند انواع کمربند پیراهن و بند شلوارهای

ورزشی و نیز بند کیف تلفن همراه استفاده مىشود (شکل های 18ــ19 ،4ــ4و 20ــ.)4

شکل 18ــ4ــ طناب در سىاه چادر

شکل 19ــ4ــ طناب و بند در پىراهن

شکل 20ــ4ــ طناب و بند در شلوار
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حال باید برای کیفی که بافتهاید یک بند تهیه کنید .نخ کاموای ضخیم را از دو رنگ انتخاب کنىد .بلندی هر کدام را بیش از دو

دستگیره در ،میخ یا موارد مشابه دیگر
برابر طول بندی که میخواهید ببافید در نظر بگیرید .هر دو نخ را ،پس از تا کردن از میان ،به
ٔ
آویزان کنید .می توانىد با کمک همگروهى خود مانند شکل 21ــ 4عمل کنىد.

دو نخ در طرف راست و دو نخ در طرف چپ قرار دارند که از هر دو رنگ اند .اگر

بخواهىد بندی با طرح راه راه داشته باشید ،هنگام بافت باید همواره جفت نخها در طرف

راست هم رنگ یکدیگر و جفت نخها در طرف چپ از ىک رنگ باشد.
پرسش

شکل 21ــ4ــ نحوه بافت بند کیف

اگر نخها در هر طرف از هر دو رنگ باشد طرح طناب چگونه خواهد شد؟ انجام دهىد.
پاسخ:

.............................................................................................................
.............................................................................................................

برای شروع بافت اول ،ىک نخ را از هر طرف بگىرىد و آن ها را به یکدیگر تاب دهىد و برگردانىد .حال نخ آزاد سمت راست را از

میان دو نخ سمت چپ (از رو) عبور دهید و دوباره به سمت راست برگردانید .این بار همین کار را با نخ آزاد سمت چپ انجام دهىد.

پس از این مرحله ،همین کار را با نخ دوم سمت راست و سپس نخ دوم سمت چپ انجام دهىد .اىن کار را ادامهدهید .بهخاطر داشته

باشید هنگام برگرداندن نخ در محل اولىه ،باىد آن را کمی بکشید تا بافت بند ،متراکم و محکم شود (شکل 22ــ.)4

الف

ب

پ

شکل 22ــ4ــ مراحل بافت بند (طناب)

نکته  :هنگام بافت بند مراقب باشید کشش نخها یکسان باشد تا تراکم بند
در طول آن یکنواخت شود .انواع بافتهای تخت و تزیىنات آن ها را در
شکل 23ـ 4مشاهده مىکنىد.
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شکل 23ــ4

مرحلۀ چهارم

اتصال و تزىىن :پس از اتمام بافت بند ،حدود پنج سانتی متر آن را آزاد بگذارید .اکنون انتهای بافت را با نخها گره بزنید و سرِ   بند
حلقه ایجاد شده در ِ
را از
سر بند را از داخل لبه و از یکطرف کیف وارد و سپس آن را از طرف دىگر خارج
دستگیره در خارج کنیدٔ .
ٔ

کنىد .بند را از داخل آن عبور دهید و بکشىد تا ىک سر به بند کىف محکم شود .آن گاه سر دىگر بند را به طرف دىگر کىف با همان
نخهای آزاد بند گره بزنىد .در پایان اضافه نخها را به بیرون کیف بکشید و تاب هر نخ را باز کنید تا به شکل گل درآید (شکل 24ــ.)4

الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

شکل 24ــ4ــ مراحل اتصال بند به کىف
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نمونه های ِ
دیگر آثار صنایع دستی

وسیله بافت تخت تهیه و با
را که به ٔ
شکل های گوناگون تزیین شده ،در

شکل های ٢٥ــ ٤و ٢٦ــ ٤مشاهده
می کنید.

شکل 25ــ4ــ انواع بافتهاى تخت و تزیىنات آن ها

شکل 26ــ4ــ نمونه های بافته شده با تکنیک بافت تخت

کار کالسی
آىا مىتوانىد با روش بافتی که آموختهاىد ،کىف جدىدى ببافىد که در آن ابتکار و نوآوری به کار رفته باشد؟ براى مثال آىا مىتوانىد

لبه آن همزمان با بافت به ىکدىگر متصل باشند؟ با هم گروهى خود گفت وگو کنىد ،سپس تجربىات
اىن کىف را به گونهاى ببافىد که دو ٔ

جدىد خود را براى دىگر هم کالسىها شرح دهىد و کار خود را نیز نشان دهىد.
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کار غیر کالسی
نام چند شغل و نقش و کاربرد اىن پودمان را در اىن مشاغل بررسى کنىد و در جدول 1ــ 4بنوىسىد.
جدول 1ــ4ــ مشاغل و نقش و کاربرد پودمان بافت در آن ها
نام شغل

نقش و کاربرد

ــ در شبکه اىنترنت انواع بافت مربوط به صناىع دستى کشور را جست وجو کنىد و نام ،تصوىر و روش بافت آن ها را از طرىق

رایانامه براى دبىرخود ارسال کنىد.

آداب و شرایط کار
پرداخت اجرت و نحوۀ آن

پرداخت اجرت کار و چگونگی آن تأثیر مهمی در روحیۀ کارگران و کارکنان به جا میگذارد .اگر پاداش

و اجرت کاری تضمین شود هم ،کار به نحو درست و کامل صورت مىگیرد و هم ،باعث دلگرمی و آرامش

خاطر کارگر می شود و با اشتیاق و عالقۀ بیشتری کار را انجام می دهد.
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