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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

70/70/4712          هیرمند ف،

 خانم صالحه وهاب واصل ارزیابی مقالۀ   

 «جدید برای زبان های ملی ما ضرورت استندرد سازی کتاب های الکترونیک و»پیرامون 

انش به د وسایل عمدۀ دسترسی روابط انسان زمان حاضر با جهشی گونۀ مناسبات و دنبال کردن تحوالت خیلی سریع و توجه و
است که از جهات مختلف ممیزات خود را دارد که بدون تحقیقی و مطالعاتی کار  - مگر چرا نه دانش های عملی - های نظری

 .ان به نتایج بسیار مؤثق دست یافتتو شیوۀ آن نمی به کار بردن این ممیزات کاری و
امل انترنت، ونیکیشن شیموکمتصل با انبوهی از شبکه های تیل تکامل شگفت انگیز وسیله های الکترونیکی، دیجیتلی و امروز

ردیده اند، گ اشان به نام شبکه های اجتماعی مسمکه بعضی ای شاید شبکه های اطالع رسانی دیگر ووب یتر، یوتبوک، توی فیس
  .ساخته اند زانسان را با ابزار های متکامل کثیرالخاصیت مجه

 این وسایل استفاده میکند، نیاز ها و انسانی که از تتبع پیرامون این وسایل جدید اطالع رسانی، اثرات متقابل آن در تحقیق و
ا در تحقیقی ر دست اندر کارانی که محصوالت علمی و تعمیل توقعاتی که این ابزار های نوین دسترسی به اطالعات از توجه و

 تبعت در این قلمرو مستلزم تحقیق و ءحتی فهرست کار قابل اجرا .همه یک قلمرو به وسعت یک دنیاست آن جابجا میکنند، همه و
  .حوصله مندانه خواهد بود وسیع و

به چنین اقدامی از همه اولتر مستلزم به  رسیشود، ماهیتاً دست ی های اجرای چنین اقدامی در این تذکرات خالصه نمیباریک
 .روش سرعتو دیگری  عمیق و دقیق ،روش خیلی بلندیکی  .دخواهد بو رینهید کاربرد همان دو روش کالسیک و

  ؤثقیت محصول را ضمانت میکندم در ماهیت داده های علمی قابل نصب که صحت وروش اولی یعنی دقت،  
  خیلی جهشی در طریق کار سیستم های این وسایل  ری تحوالت حتی لحظه یی، روزانه ویپیگ سرعت در دیگرروش و

  . امل این وسایل را فراهم می نمایدجدیدۀ دسترسی به اطالعات، همگامی با تک
لوژیکی که در دسترس او امکانات تکنفیصد این روش در حد توانایی های انسانی  تحقق صد اما واضح است در نظرداشت و

 شود. محاسبه می است به صورت نسبی
 و این پدیدۀ کهکشانی گونۀ زمان ما، با دقت های الزم  شکوفایی ژرف خانم صالحه وهاب واصل به جوالن و نگاه تحقیقی و

 عجوبۀادقیق واقعاً همت بزرگی است که از حس مسؤولیت ایشان به آشنا ساختن هموطنان عزیز ما به این 
 حتی تذکرات خانم واصل در این نگارش تحقیقی، هم حایز دقت های الزم و کند، موضوعات و ت میأعظیم زمان ما نش

 .، جا داده شودضوع زیر بحث رابطه داردتخصصی است، بلکه در آن  کوشش شده است تا به همه معلوماتی که به مو
 پختۀدرک  تحقیق ایشان چنان دقت و غم غیر تخصصی بودن خانم واصل، درتمجید دارد که علی الر جای بس تحسین و

تخصصی را میتوان مالحظه نمود که گویی انگار ایشان در موضوع متخصص زبده باشند، حضور چنین خصوصیت، در ثمرۀ 
ازه در کار و پرداخت پژوهش  خود حوصله مندانه تعمق داین واقعیت است که خانم موصوف تا چه ان کار خانم واصل گویای

 .با اهمیت می سازد کار تحقیقی را بلند وثمر صبورانه بدون شک سیمای  نموده اند، چنین تالش و کارعمل  موشکافانه و
کل برای هر مش ، کهدرخشش داردچنان ر و انشای ایشان مقالۀ تحقیقی خانم واصل می بینیم  که سبک تحری آراستندر شکل 

حاشیه پردازی از  احتراز از جالب و کلمات ساده و معمول ولی قشنگ و باشد، نثر روان، کاربرد لغات و پسندی دلپذیر می
 ای هگونه جالیش دارد، به مشکل میتوان چنین مقال این نوشتۀ تحقیقی ایشان بلور مشخصه های کار خانم واصل است که در

هولت بی هیچ مشکلی مطالب را با س سادگی به بیان آن پرداخت و ثقلت و پیچیدگی موضوع با چنین راحتی و نگاشت که با وجود
ممیزه را به روشنی در کار خانم واصل میتوان دلخواه به مخاطب انتقال داد و به وی احساس رضایت را فراهم نمود، این 

فرهنگی خانم واصل نگاهی انداخته شود، موصوف از پشتوانۀ محکم دانش های نوشتاری مالحظه کرد. وقتی به پیشینۀ کار های 
 است. ه، زمینه سازی نموددار است، که قاعدۀ مطمئنی را برای همچو کار های تحقیقی مطلوبنثر برخور اعم از نظم و

گویم، آرزومندم  را برای ایشان شاد باش میاین قلم که از مطالعۀ مقالۀ نامبردۀ ایشان فیض ها بردم، ارادۀ اجرای چنین تالش 
ان سایر دلبستگ و پیچ ولی نهایت با ثمر و مفید است، به منزل زدن ایشان ادامه دهند و مردم و کشور که ُپر خم ومسیر ن در ای

 ماالمال گردانند. کار های علمی ایشاندستاورد های این طریق را از 
 

    ام باد.مستد یکشی ایشان در چنین راه های زحمت کوشش و
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