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به  و مديری عالقه مند  كه معلم  در هر مدرســه ای  روزها  اين 
استفاده از فناوری های نوين آموزشی در برنامه مدرسه داشته 
باشد، ذكر خير اين واژه گوشتان را می نوازد. و چه قدر تحصيل و 
مراوده با اين مدرسه هوشمند احساس خوبی به آدم می  دهد. 
من و شما به عنوان مدير، معلم، پدر و مادر، و يا هر نقش 
و عنوان و مقام و پستی كه داشته تصور و برداشت يكسانی 
از مدرسه هوشمند داريم؛ باشيم، احتماالً مدرسه ای مجهز به 
غياب،  و  الكترونيكی حضور  دستگاه های  رايانه ای،  كارگاه های 
هوشــمند...  تخته های  پروژكتور،  ويديو  بــه  مجهز  كالس های 
بيشتر  مدرسه  در  سخت افزارها  اين  ميزان  چه  هر  البته 
می شود. افزوده  مدرسه  هوشمندی  از  احساسمان  به  باشد، 

هوشمند  مدرسـه  يك  از  مصداقی  اين ها  واقع  به  آيا  اما 
به  هوشــمند  مدرسـه  از  ما  انتظار  آيا  می شــوند؟  محسوب 
از  نمی توان  آيا  اســت؟  همين تجهيزات سخت افزاری منحصر 
دريچه ای ديگر هم به مدرســه هوشمند نگاه كرد؟ كمی تأمل 
از  و شايد نگاهی جديد به مدرسه هوشمند و تعريفی دوباره 
يك  از  بيش  چيزی  به  را  ما  انتظارات،  و  دستاوردها  اهداف، 
كنيد. قضاوت  شما  شود.  رهنمون  داشتن،  هوشمند  مدرسه 
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 مقدمه 
 شايعة بازنشستگي تختة سياه! 

»هوشمندسازي« عنوان این کتاب و دغدغة یك دورة کوتاه از تاریخ آموزش وپرورش 
ایران است که در آن، ورود ابزارهاي نوین الكترونيك و دیجيتال و از همه مهم تر شبكة 
جهاني اینترنت به عرصة کالس درس، محور تحوالت اســت. پيش از آن نيز وسایل 
نوین کم کم به کالس و آزمایشــگاه راه پيدا کرده بودند، اما در این مرحله با قدرت 
اثرگذاري و ایجاد تحول و تغيير باالتر وارد کالس درس شدند، به طوري که سبك هاي 
آموزشي و مرزبندي هاي کاري و تربيتي آموزشي جابه جا شدند. تختة هوشمند نخستين 
و اصلي ترین عنصر این مجموعه بودـ  که گمان مي رفت ابالغ بازنشستگي تخته سياه 
را در دســت داردـ پس از آن لپ تاپ و کمي بعد تبلت و گوشي تلفن همراه عناصر 

مهم این تحول بودند.
تا پيش از این دوره، معلمان زیادي تالش کرده بودند در کالس درس از ابزارهاي 
الكترونيك بهره ببرند، اما آنچه کالس و مدرسة هوشمند را به اصطالحي آموزشي و 
مدرسه اي تبدیل کرد، یك چيز بود: تالش متوليان براي فراگيري استفادة اکثر معلمان 
از این ابزارها و روش هاي وابســته به آن در کل هر مدرســه یا کالس و براي همة 

دانش آموزان.
هوشمندسازي با این سبك و ســياق، پدیده اي وارداتي بود. در اواخر دهة هفتاد 
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و ابتداي دهة هشــتاد هجري شمسي مطالب و مباحث جسته و گریخته اي به فارسي 
ترجمه شدند که نشان مي دادند چگونه ابزارهاي الكترونيك در مدرسه ها و کالس ها 
منشأ تحول مي شدند، اما آغاز عمليات بومي سازي پروژة کالس هوشمند به اوایل دهة 
هشــتاد باز مي گردد که در معدود مدرسه هاي دولتي و خصوصي، با تالش خيرین و 
مسئوالن دولتي، برنامه هایي براي هوشمندسازي مدرسه ها را فراهم کردند. در بخشي از 
این کتاب شما خوانندة محترم با تالش نویسندگاني روبه رو مي شوید که سعي کرده اند 
این ورود و بازتاب و اثرات آن را براي سایر همكاران خود در »رشد مدرسة فردا« به 
تصویر بكشند. بخشي از مقاله هاي حاضر حاصل دغدغة محققان عرصة تعليم وتربيت 

براي ارائة گزارشي دقيق است از آنچه اتفاق افتاد.
یك عامل مؤثر دیگر مطالعات تطيبقي و مقایســه اي بود که خواه ناخواه صورت 
مي گرفت. کشــورهاي شرق آســيا از ابزارهاي نوین استفاده کردند و گزارش آن به 
ایران رسيد. در این بين، به احتمال زیاد مي توانيم از تجربة مالزي در این زمينه به عنوان 
اثربخش ترین تجربه یاد کنيم. کشور فعال و خوش آوازة مالزي اقدامات خوبي انجام 

داده بود که ما را با این سؤال مواجه مي ساخت: پس چرا ما نتوانيم؟!
مجلة رشد مدرسة فردا در انتقال و حكایت این تجربه نيز نقش آفرین بود. سردبير 
وقت مجله، جناب آقاي دکتر محمد عطاران، در انتقال و نقد هوشــمندانة این تجربه 

کوشش هاي درخوري داشتند که بخشي از آن را در این کتاب شاهد خواهيد بود.
هوشمندســازي و به کارگيري وسایل روزآمد الكترونيك در مدرسه هاي کشور، از 
همان ابتدا یك نياز ضروري تشخيص داده شد و مورد ارزیابي موشكافانة معلمان و 

کارشناسان آموزشي گرفت.
خيلي زود همكاران ما در مدرسه ها و کالس ها به این خودباوري رسيدند که کالس 
و ابزار هوشمند نقطة مقابل آموزش ها و روش سنتي نيست، بلكه ابزار و روشي براي 
بهبود روش و محتواست و البته اقتضائاتي دارد که از آن گریزي نيست و باید برایش 
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چاره اي اندیشيد. در اواسط دهة هشتاد و پس از ورود اولية تجهيزات مدرن، مباحث 
متعددي در باب مدرسه و کالس هوشمند مطرح شد. ما به شدت نيازمند آزمون وسایل 
جدید در اقليم ها و سطوح تحصيلي و درس هاي گوناگون بودیم. به طور جدي، بعضي 
مدرسه ها از تجهيزات فاوا براي دکور و نوعي تفاخر آموزشي استفاده کردند؛ طوري 
که در مدرسه تختة هوشمند وجود داشت، اما دانش آموز از آن بهره مند نمي شد. معلمان 
زمان زیادي را صرف راه اندازي تجهيزات مي کردند، اما به ابزار و روش هاي درست 
بهره مندي از آن ها اشــراف نداشتند و هرگاه وسيله اي خراب مي شد، تعمير آن مدت 
مدیدي طول مي کشيد. در استفاده از فاوا، عالوه بر معلمان که نيازمند دانش و بينش 
بودند، دانش آموزان نيز متحير بودند. دانش آموزان نمي دانستند اگر لپ تاپ روي ميزشان 
باشــد یا تختة هوشمند در برابر دیدگانشان، باید از چه چيزي استفاده کنند؟ در بين 
انبوه داده هاي موجود در وسيلة الكترونيك و شبكة جهاني اینترنت دنبال چه مطلوبي 

بگردند؟ و از همه مهم تر، چه کارهایي نباید بكنند!
قلم نوري، لپ تاپ، تختة هوشمند و اکنون گوشی تلفن همراه و اینترنت پرسرعت 
همگي پدیده هایي بودند که به مدرسه و کار آموزشی رنگ و جال دادند. دانش آموزانی 
که معلمان توانمند آن ها را به سوی استفادة بهينه از تجهيزات الكترونيك هدایت کردند، 
خيلی زود از نردبان کارآمد و مرتفع فاوا باال رفتند و با لذت پژوهش و جســت وجو 
آشنا شــدند و البته خيلی از دانش آموزان در این بين با بسياری از امور غيرآموزشی 
مثبت و منفی نيز روبه رو شــدند که متوليان هوشمندسازی مدرسه ها الجرم مسئول و 
پاسخگوی آن ها بودند. دانش آموز فرهيختة مورد بحث ما به سرعت از فضای کالس 
درس و معلمان معمولی فاصله گرفت. ذهن و قریحة بشاش او دیگر در کالس درس 

معمولی اقناع نمی شد.
 اتفاق بعدی در دهة نود هجری رخ داد. در مدرسه ها، معلمان پرانگيزه، برنامه های 
فوق العادة جدی و علمی طراحی و اجرا کردند و کمی بعد آموزشــگاه های شهرهای 



بزرگ به تأمين نيازهای پيچيده و خاص خانواده ها و دانش آموزان بااستعداد پرداختند. 
این ها اتفاقاتی بودند که برای پيگيری علتشان باید ریشه های گوناگوني بررسی می شدند 
و یكی از اسباب این تحول، به کارگيری وسایل الكترونيك در قالب مدرسة هوشمند 

بود.
به وضوح، از ميانة دهة هشتاد مشاهده شد که اگر معلم و مدیر مدرسه، آمادة استفادة 
درست از ابزارهای هوشمند نداشته نباشــند، با ورود این تجهيزات، سرعت انتقال 
معلومات افزایش می یابد اما نقش مدرسه و معلمان و والدین و حتی جامعه در آموزش 
و تعليم وتربيت کمرنگ می شود. دایرة معلومات دانش آموزی که می داند چگونه باید 
به درستی و با چه وسيله ای در جست وجوی چه چيزی باشد، به سرعت افزایش می یابد 
و او می تواند با این کيفيت خوب »مباحث بيشتر و عميق تری بياموزد«. عالمت تعجب 
همين جا ظهور کرد. با این کيفيت آموزشــی آیا موفق می شــویم؟! آیا تا به حال در 

استفادة درست از ابزارهای مدرن و محتوای اینترنت موفق بوده ایم؟!
در بخشی از مطالب کتاب حاضر که بيشتر در اواسط دهة نود به چاپ رسيده اند، 
شما خوانندة محترم با ســؤاالت فرهيختگان عرصة آموزش وپرورش در خصوص 
به کارگيری این ابزارها روبه رو می شــوید. البته دیگــر نمی توان صرفاً عنوان ابزار را 
به آن ها اطالق کرد، بلكه با یك جهان گســترده با آداب و رسوم خاص خود مواجه 
هستيم که دیگر صرفاً وسيله نيست. نویسندگان زیادی ذهنشان درگير این موضوع شد. 
قدم اول در سنجش اتفاق کالس هوشمند، ارزشيابی تخته های هوشمند و کالس ها و 
مدرسه هاي مجهز به آن بود. چه کسی می توانست در این ارزیابی منصفانه عمل کند. 

جواب دادن سخت بود. زیرا سه دسته را حتي به ارزیابی این اتفاق نبودند:
1. مدیران مدرسه هایي که در دوره ای، با اشتياق زیاد، به دنبال صرف هزینه های گزاف 

برای نصب تخته های هوشمند در کالس های خود بودند؛
2. مســئوالن آموزش وپرورشي که خود در دوره ای بودجه ها و برنامه ها را به خرید و 
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نصب تختة هوشمند در مدرسه ها روانه اختصاص داده بودند؛
3. کارشناسان وابسته به شرکت های نرم افزاری و سخت افزاری دخيل در خرید و نصب 

تجهيزات الكترونيك.
واقعاً چقدر به کارگيری این تجهيزات به رفع مشــكالت مدرســه ها کمك کرد و 
تحول آفرید! هنوز بحث نگاه ارزیابانه به سرانجام نرسيده بود که سؤال دیگری مطرح 

شد: نيازسنجی برای انجام هوشمندسازی از کجا و چگونه باید آغاز شود؟
واقعيت این بود که همگان متوجه شدیم، هوشمندسازی از انتها آغاز شده بود و ما 
در خيلی از موارد برای کالس درس دستگاهی ناشناخته و گران به ارمغان برده بودیم 

که به درستی شناخته نشده بود. 
برای به کارگيری وسایل الكترونيك در کالس درس و بهره مندی از اینترنت نيازمند 

سير مراحل زیر هستيم:
1. هوشمندسازی باید از سطح کالس آغاز شود و جدا از نصب امكانات، این معلم و 
دانش آموز هستند که باید هوشمندانه بدانند با چه پدیده ای روبه رو هستند. مرحلة 
بعد والدین هســتند که الزم اســت بایدها و نبایدهای شبكة جهانی را به خوبی 

بشناسند.
2. ارتقاي سطح فناوري مدرسه ها باید در عرصة وسيع رسانه ای و فناورانة ملی صورت 
پذیرد و این تحول مدرســه ها حتی قطعه ای از جورچين تحول الكترونيك ملی 
باشد. دانش آموز باید بداند، با دانش و مهارتی که کسب می کند، در آیندة جامعة 

خود چگونه خواهد زیست و این تحول چگونه به او کمك می کند.
3. تحوالت الكترونيك کالس های مدرســه باید متناســب با ميــزان ارتقاي دیگر 
نيازمندی های زیســت الكترونيك باشد. ما به مدرسه هایي ویدئوپروژکشن اعطا 
کردیم که مسئلة نوسانات برقشان حل نشده بود. بچه هایی در کالس تختة هوشمند 
داشتند که نمی دانستند تعميرکار این وسيله چه وقت برای تعمير آن به آن ها سر 
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خواهد زد. سرعت اینترنت مقولة مهم دیگری بود که در انتهای دهة نود تا حدي 
مرتفع شد.

4. برای استفاده از همة ابزارهای الكترونيك و دیجيتال در آموزش وپرورش نقشة راه 
وجود نداشت. از اینترنت پرسرعت و گوشی های پرقدرت سال هزاروچهارصد 
تا تختة هوشمند انتهای دهة هفتاد، هيچ کدام دستورالعمل و سياست نامة آموزشی 
نداشتند. کسی نمی دانست دقيقاً چه دانش آموزی تا چه حدی و در چه حوزه ای از 

معلومات می تواند از اینترنت و ابزارهای دیجيتال بهره مند شود.
بخشی از مقاالت متأخر این مجموعه به سؤاالت مبنایی تر و بلكه دیدگاه هاي فلسفی 
پرداخته اند. از جملة دیگر مباحثی که امروز گوشــی های پيشرفتة تلفن همراه، شبكة 
اینترنت و ابزارهای هوشمند روی ميز مدیران مدرسه ها گذاشته اند این است که در این 

باران سيل آسای معلومات و دانش، نقش مدیر و معلم چيست؟
مدیر مدرسه اگرچه با به کارگيري اینترنت مشكالت تربيتی اش صدچندان شده است، 
اما هویتش در عرصة آموزش نيز مســتقل و دست نخورده نمانده است. مدیران امروز 
بيشتر رهبراني آموزشی هستند که باید دانش آموزان و معلمان را تشجيع کنند در این 
عرصه فعال تر و دقيق تر باشند. تأمين امكانات گران هوشمند، تعمير و نگهداری از آن ها، 
جلوگيری از تداخل برنامه های سنتی و مدرن معلمان و مدرسه ها، توجيه والدین در 
استفادة درست از وسایل الكترونيك و دیجيتال و باالبردن معلومات ایشان، به خصوص 
در عرصة آسيب شناسی لپ تاپ، تبلت، شبكة اینترنت و گوشی تلفن همراه، از مجموعه 

وظایف مدیر فعال در عصر دیجيتال است. 
اما مهم ترین اتفاق و اصلی ترین وظيفة رهبران آموزشی، فرهنگ سازی برای تغيير در 
روش زندگی به سوی بهره گيری از وسایل مدرن و اینترنت است. در این زمينه مدیری 
موفق اســت که دانش آموزان و حتی معلمان خود را به درستی برای استفادة مطلوب 
از ایــن مقوله آماده کند. امروزه پس از »آي کيو« و »اي کيو« موضوع »دي کيو« مطرح 
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شده است. مدیران اجرایی دیروز و رهبران آموزشی امروز الزم است بدانند، کودکان 
دبستانی تا نوجوانان دبيرستان چگونه می توانند به بهترین نحو ممكن در عصر اینترنت 

زندگی کنند. 
معلمان نيز به اندازة مدیران با تغييرِ »تعریف نقش« مواجهند. معلم دیگر مانند سابق 
یك عالم مقتدر نيست. فعاليت گسترده و پيچيدة معلمی امروز در عصر دیجيتال، به 
مقدمات و ابزارهایی خيلی پيشرفته تر و دقيق تر از دهة هشتاد محتاج است. امروزه پس 
از دورة کرونا و رواج آموزش برخط، باید بتوانيم به طور جدی و سخت به این سؤال 
پاسخ بدهيم که چه نيازی به مدرسه و معلم وجود دارد و اگر دانش آموزان »باید« با این 

مقوله مأنوس باشند، چگونه می توانند به بهترین نحو بيشترین بهره را ببرند.
کتاب حاضر به واکاوي دوره اي می پردازد که با تختة هوشــمند آغاز شد و پيش 
قراول گفتماني اســت که با کتاب های بعدِی تولد یافته از »مجلة رشد مدرسة فردا« 

تكميل خواهد شد.
در تأمين و سفارش مقاالت این کتاب، سردبير پيشين مجله، جناب آقای دکتر محمد 
عطاران و مدیرداخلی محترم مجله، سرکار خانم مریم موسوي نقش بسزایی داشته اند 

که جاي قدرداني و سپاسگزاري دارد.

فریدالدین حدادعادل     
سردبير     11
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 مدرسة هوشمند زير ذره بين تعليم وتربيت  تعاملي
دکتر خسرو باقري
استاد دانشگاه تهران

هم اكنون باوري در حال شــکل گیري در جامعه است و آن اينکه اگر قرار است 
تحولي بنیــادي در آموزش وپرورش رخ دهد، بايد مدارس ســنتي را به مدارس 
هوشمند تبديل كرد. ترديدي نیست كه مدرسة هوشمند، به سبب برخوردار بودن 
از ابزارهاي آموزشي بسیار پیشرفته، امکان هاي تازه اي را سر راه مدرسه و تحول آن 
قرار مي دهد. اما آنچه باور مذكور را نادرست مي سازد، اين است كه تحول بنیادي با 
تبديل مدرسة سنتي به هوشمند يکي دانسته مي شود. در اين نوشتار كوتاه كوشش 
شده است اين وجه مغالطه آمیز نمايان گردد، بدون آنکه قابلیت ابزارهاي آموزشي 
نوظهور براي نقش آفريني در آموزش وپرورش، انکار شود. براي اين مقصود، نخست 
نگاهي به مفهوم مدرسة هوشمند خواهیم داشت و سپس تعامل معلم و شاگرد را كه 
سنگ محك تعلیم وتربیت است، تبیین خواهد كرد. سرانجام هم مدرسة هوشمند را 

با اين محك خواهیم سنجید.
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 مدرسة هوشمند 
مدرسة هوشمند مدرسه اي است كه همة فعالیت هاي جاري آن، و به ويژه يادگیري، 
با تکیه بر جديدترين دستاوردهاي الکترونیکي و در ارتباط با شبکة جهاني صورت 
مي گیرد. اين مدرسه به مثابه جايگزيني براي مدرسة سنتي در نظر گرفته شده است؛ 

جايگزيني با فراست و شاخص، در برابر رقیبي بي قدر و بي مقدار.
سه تفاوت عمده میان مدرسة عادي و مدرسة هوشمند قائل شده اند كه هر سه بر 
محور يادگیري استوارند. بر اين اساس، در مدرسة هوشمند گونه هاي يادگیري به 

شرح زير شناخته مي شوند:
 یادگيري خودیاب1: مقصود از اين گونه يادگیري آن اســت كه دانش آموز خود 

مي داند چگونه بايد به مواد موردنیاز دست يابد و از آن ها استفاده كند.
 یادگيــري خودآهنگ2: در اين گونه يادگیري دانش آموز متناســب با توانايي و 

سرعت خود مي آموزد.
 یادگيري خودراهبر3: مراد آن است كه دانش آموز خود جريان يادگیري خويش 

را طراحي، مديريت و هدايت مي كند.
برتري مدرسة هوشمند براساس اين سه  گونة يادگیري، ناشي از آن است كه 
در اين نوع مدرســه يادگیري نه تنها در كانون توجه قرار گرفته، بلکه در اختیار 
و تحت تدبیر و هدايت خود دانش آموز اســت. از اين حیث مدرسة هوشمند 
به طور كامل در برابر مدرســة سنتي مي ايستد كه در آن آموزش، محور است و 
دانش آموز در موضعي انفعالي قرار مي گرفته و بنابراين، اختیار و تدبیر امور نیز 
در كف معلم نهاده شــده اســت. از اين رو، گفته اند كه در يك مدرسة به واقع 
هوشمند، نقش معلم از »دانشوري در صحنه«4 به »مددرساني در حاشیه«5 تغییر 

مي كند. 
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 تعامل 
چنان كه گذشــت، تعامــل میان معلــم و دانش آموز را مي توان ســنگ محك 
تعلیم وتربیت در نظر گرفت، اما مقصود از تعامل چیست؟ بیان دقیق مفهوم تعامل از 
آن رو ضروري است كه اين اصطالح گاه به صورتي نادقیق براي بیان رابطة متقابل 
میان هر دو چیز به كار مي رود؛ مانند سخن گفتن از تعامل میان آب و هوا با شرايط 
جغرافیايي. اين گونه از روابط متقابل را مي توان تأثیر متقابل نامید، اما اطالق تعامل به 
آن نارواست. چون تعامل حاكي از رابطة عمل با عمل است و عمل تنها به موجود 

ذي شعور و صاحب گرايش و اراده اي همچون انسان قابل انتساب است.
عمل را با رفتار نمي توان يکي دانست. در حالي كه رفتار به حركت هاي ظاهري 
و مشهود موجودات اطالق مي شود، عمل به چیزي فراتر از رفتار ناظر است. بايد 
اموري چون شــناخت، گرايش و اراده در وراي رفتار فرض گرفته شوند تا بتوان 

رفتار را به منزلة عمل در نظر گرفت. 
با توجه به اين معنا از عمل، تعامل رابطه اي اســت كه میان دو انسان عامل قابل 
ظهور است. حال هرگاه رابطة میان معلم و شاگرد به منزلة تعامل در نظر گرفته شود، 
مقصود اين اســت كه اين دو قطب اصلي و اصیل تعلیم وتربیت، در جايگاه عامل 
باهم ارتباط برقرار مي كنند. البته چنین نیست كه ارتباط معلم و شاگرد، به ضرورت، 
همواره گونه اي تعامل باشــد. زيرا به سادگي ممکن است اين رابطه با نفي عاملیت 
شاگرد، به رابطه اي متفاوت دگرديسي يابد و در بدترين شکل، به تعبیر مارتین بوبر، 
به صورت رابطة »من ـ آن« درآيد؛ به اين معنا كه شاگرد در واقع به يك شيء تنزل 

يابد.

 مدرسة هوشمند از منظر تعامل 
با تحلیل دو مفهوم مذكور، اكنون به روشــني مي توان به اين نکته راه يافت كه 
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مدرســة هوشمند در محك تعامل، نشانگر رابطه اي يك سويه به نفع شاگرد است. 
قرار گرفتن يادگیري در كانون مدرسة هوشمند، خود بارزترين شکل اين يك سويگي 
است كه در آن، معلم ـ چنان كه گذشت ـ به مددرساني در حاشیه تبديل مي شود. 
ممکن است مدرسة هوشمند، تا جايي كه قیام علیه مدرسة سنتي و اقتدارگرايي معلم 
در مفهوم آن است هوس برانگیز باشد اما از آنجا كه همچون مدرسة سنتي، و البته 
از نقطة مقابل آن، تعامل معلمـ  شاگرد را در هم مي شکند، خود نیز معیوب است. 

مدرسة هوشمند با نفي »اقتدارگرايي« معلم، »اقتدار« وي را نیز از میان بر مي دارد؛ 
در حالي كــه »اقتدار«6 با »اقتدارگرايي«7 بســیار متفاوت اســت. در حالي كه اقتدار 
بر قابلیت هاي دروني معلم، همچون دانش و احســاس مســئولیت، استوار است، 
اقتدارگرايي تنهــا صورتي بیمارگونه از قابلیت هاي معلم و مبتني بر وانمود كردن 

توانايي با توسل به جايگاه رسمي معلم است.
براساس آنچه گذشت، بايد هوشمندانه وزن واقعي مدرسة هوشمند را در ترازوي 
رابطة تعاملي در تعلیم وتربیت مشخص ساخت و آن را نه بیشتر و نه كمتر از آنچه 
هست، ارزيابي كرد و به كار گرفت. زمان درازي بر انسان ها گذشته است تا به اين 
فهم نائل آيند كه »معلم محوري« با نفي تعامل، بسي آسیب زاست. نبايد زمان مشابهي 
را هدر داد تا اين فهم به دست آيد كه »شاگردمحوري« با نفي تعامل نیز اگر نه بیشتر 

اما به همان میزان آسیب زاست.

پي نوشت
1. SELF-ACCESSED
2. SELF-PACED
3. SELF-DIRECTED
4. THE SAGE ON THE STAGE
5. THE GUIDE ON THE SIDE
6. AUTHORITY
7. AUTHORITARIANISM
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 و اما هوشمندسازی... 
عليرضا منسوب بصری

 مقدمه 
در صفحه »اين ســوی میز، آن سوی میز« به موضوع های مختلفی مي پردازيم و 
آن را از ديدگاه دانش آموزی كه در آن   ســوی میز نشسته است و از ديدگاه معلم و 
در اين سوی میز مطرح مي كنیم. در اين يادداشت به »تختة هوشمند« پرداخته شده:

 مشکل اين است كه:
 نور مداوم پروژكتور چشم ما معلم ها را اذيت  می كند.

 بچه ها بیشتر از ما به تخته تسلط دارند و وقتی من نمی توانم ابزار يا گزينه ای را 
پیدا كنم، همهمه می كنند. برای همین ترجیح  می دهم با همان پرگار نخی و سنتی 

خودم دايره بکشم تا برنامة  قدرتمند تختة هوشمند.
 وقتی برق نیست يا رايانه خراب است، ديگر گچ و تخته و ماژيك هم نداريم كه 

بتوانیم كالس درس را پیش ببريم.

 در عوض:
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 در كالس، هر زمان كه بخواهم، می توانم برنامه های آموزشــی يا فیلم مرتبط با 
درس نمايش دهم و ديگر الزم نیســت برای آوردن پروژكتور به كالس با كسی 

هماهنگ كنم يا از قبل وقت بگیرم.
 وقتی بچه ها خسته می شوند، می توان آن ها را با بازی های آموزشی ساده سرگرم 

كرد.

 مشکل اين است كه:
 كالس هوشمند به خاطر پروژكتور بايد تاريك باشد؛ برای همین خوابمان می گیرد.
 خیلی وقت ها معلم برای پیدا كردن قلم و رنگ جديد يا پاک كن، مدت ها دنبال 

ابزار می گردد و اين باعث می شود حوصلة  ما سر برود.
 زنگ تفريح نمی شود روی تخته چیزی نوشت؛ زيرا قلم دست مبصر كالس است.

 در عوض:
 معلم ها برنامه های متنوع و قشنگی دربارة درس ها نشان  می دهند كه به يادگیری 

ما خیلی كمك می كند.
 وقتی خســته می شــويم، در كالس بازی رايانه ای می كنیم يا با تماشای فیلم و 

كارتون سرگرم می شويم.
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 مدرسة هوشمند از منظر فرهنگ 
محمد عطاران، آتوسا رسولی

در مقالــة حاضر، میزان كارآمدی يکی از قديمی ترين مدارس هوشــمند تهران 
براســاس مفهوم »فرهنگ« ارزيابی شده است. مفروض محققان آن است كه ورود 
»فنــاوری اطالعات و ارتباطات« )فاوا( به مدرســه هنگامــی كامیاب خواهد بود 
كــه جزو زندگی روزمره و فرهنگ مدرســه درآيد. باتوجه به اين مفروض، میزان 
كارآمدی تلفیق فاوا در يکی از قديمی ترين مدارس هوشمند تهران باتوجه به عوامل 
زير بررســی شده است. اين مقاله حاصل تحقیقی است مردم نگارانه كه بخشی از 

يافته های آن را در اين نوشته مالحظه می فرمايید.

1. قرارگرفتن فاوا در برنامه ریزی راهبردی مدرسه به عنوان بخشی از فرهنگ 
مدرسه 

مشاهدات و مصاحبه ها نشان می دهند كه در قديمی ترين مدرسة دولتی هوشمند 
ايران، فاوا جزو برنامة راهبردی مدرسه نیست. دبیران بسته به تفاوت نوع درس های 
خود و نه بر اســاس برنامة خاصی بلکه بیشــتر به اقتضای زمان و شرايط ديگر، از 
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فاوا در تدريس استفاده می كنند. در اين مدرسه كالس های پیش دانشگاهی و سوم 
دبیرستان به صورت سنتی اداره می شوند و در ساير پايه ها نیز برحسب انتخاب دبیر، 
از امکان فاوا برای آموزش استفاده می شود. به نظر مدير مدرسه، به دلیل آزمون های 
استانداردی مانند آزمون نهايی دبیرستان و آزمون ورودی دانشگاه، و نیز فشار والدين 
و وزارت آموزش و پــرورش، معلمان ترجیح می دهند كه به جای فاوا در تدريس از 
روش های سنتی استفاده كنند. اما در پايه های تحصیلی پايین تر، از فاوا در تدريس 

بهره می گیرند.
در درس هايی هم كه از فاوا به عنوان ابزار يادگیری اســتفاده می شود، مشکالتی 
ماننــد عدم تجهیز تمام كالس ها به رايانه موجب می شــود كه دانش آموزان برای 
برگزاری كالس به سالن اجتماعات يا آزمايشگاه بروند. اين موضوع كه گاه با نقص 
فنی رايانه ها نیز همراه می شود، خود حدود بیست دقیقه از وقت كالس را می گیرد. 
چنیــن اتالف وقتی، باتوجه به حجم كتاب ها و زمــان اندک معلم برای تدريس، 

موجب انصراف معلمان از استفاده از فاوا در تدريس می شود.
در تحقیقی كه ون علی و همکارانش )2008( در مالزی انجام دادند، نتايج مشابهی 
به دســت آمد. طبق مشاهدات صورت گرفته در تحقیق مذكور، دانش آموزان پنج تا 
ده دقیقه وقت نیاز دارند تا وارد كالس شــوند و پنج دقیقه وقت الزم اســت تا در 
جای خود مستقر گردند. به پنج دقیقة ديگر هم برای روشن كردن رايانه هايشان نیاز 
دارند. درصورتی كه مشــکلی فنی به وجود بیايد، معلم به پنج تا ده دقیقه زمان نیاز 
دارد تا درس را شــروع كند. تمامی اين امور از وقت كالس می كاهند و معلمان از 

اين موضوع ناراحت هستند.
شــايان ذكر است كه معلمان دبیرســتان مورد پژوهش طرح درس های خود را 
در قالب ســی دی های آموزشی و در شــکل محتوای الکترونیکی تولید كرده اند. 
اين ســی دی ها حاوی تصويرهای كتاب به صورت عکس يا انیمیشن، تمرين ها و 
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مثال های حل شــدة كتاب، متن كتاب و مطالب و نکات اضافی، اطالعات عمومی 
مرتبط با درس، تســت های كنکور سال های قبل و نکات كنکوری مرتبط با درس 
هستند. حدود 70 درصد از معلمان دوره های تولید محتوا را گذرانده اند. آن ها برای 
جست وجوی مطالب مرتبط با كتاب از اينترنت كمك می گیرند و معموالً محتوای 
الکترونیکی را در قالب برنامة فلش تهیه می كنند ولی اســتفاده از فاوا به عنوان ابزار 

يادگیری جزو برنامه های راهبردی مدرسه نیست و بیشتر جنبة اختیاری دارد.

2. روش های تدریس و یادگیری معطوف به توانمند سازی
معموالً در كالس هايی كه از فاوا برای تدريس استفاده می شود، معلمان در ابتدای 
سال دانش آموزان را گروه بندی كرده و از هر گروه می خواهند يکی از سرفصل های 
كتاب را در قالب برنامة آموزشــی تهیه كنند. ســپس هر گروه در روز تعیین شده 
مسئولیت كالس را به عهده می گیرد و به جای معلم به تدريس می پردازد. دانش آموزان 
عالوه بر مطالب كتاب به جست وجوی مطالب اضافی و اطالعات عمومی مربوط 
به درس می پردازند و بنابراين مجبور می شــوند به ســايت های علمی سر بزنند و 
مقاله های مرتبط را بخوانند تا بتوانند محتوايی متناســب با توقعات معلم و كالس 
تولیــد كنند. يکی از دانش آموزان اين گونه كالس ها می گويد كه حدود دوماه روی 
محتوای شیمی كار كرده اند. دانش آموزان از اين روش استقبال می كنند و معتقدند كه 
باعث می شود مطالب را با عمق بیشتری ياد بگیرند؛ چرا كه بايد آن را برای ديگران 

توضیح دهند و الزمة اين امر آن است كه خودشان درست يادگرفته باشند. 
با وجود اينکه تحقیقات و پروژه های مبتنی بر فاوا در بسیاری از كالس ها انجام 
می گیرد، جنبة اجباری ندارد اما باعث آن می شود كه دانش آموزان امتیاز كسب  كنند. 
هیچ آزمونی هم برای سنجش پیشرفت دانش آموزان در فاوا وجود ندارد. حتی نمرة 
درس رايانة سال اول هم در كارنامه نمی آيد. به طوركلی، می توان گفت معیاری برای 
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ارزيابــی دانش فاوای دانش آموزان وجود ندارد. دانش آموزی در مصاحبه می گويد 
درحالی كه در مدرسة هوشمند درس می خواند، شايد سه ماه يك بار هم رايانه اش را 
روشن نکند. چون به رايانه عالقه ای ندارد و نمی تواند با آن ارتباط برقرار كند. در 
اين مدرسه فقط فضا برای كسانی كه به رايانه و اينترنت عالقه دارند باز است و اين 

افراد از طرف مدرسه تشويق می شوند.
دانش آموزانی كه اســتعداد بیشتری در يادگیری از فاوا از خود نشان می دهند، به 
آموزشگاه های رايانة خارج از مدرسه، برای شركت در رشته هايی نظیر روباتیك يا 
مسابقات روبوكاپ و مانند اين ها معرفی می شوند. همچنین، در صورتی كه گروهی 
از دانش آموزان در حال انجام تحقیق يا پروژه ای باشد، تکنسین های بخش فنی حتی 
در ساعت های خارج از ساعت مدرسه می مانند و به آن ها كمك می كنند. درواقع، 
تمركز مدرســه و معلمان بیشتر بر سنجش و تکمیل برنامة درسی است تا استفادة 

برنامه ريزی شده از فاوا در آموزش و يادگیری.

3. سرمایه گذاری در ارتباطات و ایجاد شبکه
تينيو )2002( معتقد اســت كه شــبکة جهانی وب به دلیــل اينکه از نظر امکان 

برقراری تعامل و مشــاركت در رويدادهای دنیای واقعی بسیار غنی است، نسبت 
به ساير فناوری ها انگیزش بیشتری پديد می آورد. به كمك رايانه و اينترنت معلمان 
و دانش آموزان می توانند در ساعات خارج از مدرسه با يکديگر به تعامل بپردازند. 

يکی از ويژگی های مهم فاوا ارتباطی بودن آن است. در اين حوزه سرمايه گذاری 
چندانی از طرف مدرســه انجام نشده و تنها در ســطح ارتباط با والدين اقداماتی 
صورت گرفته اســت. مدرسه دارای يك پورتال اســت كه دانش آموزان و اولیا از 
طريق آن می توانند با مدرسه ارتباط برقرار كنند. در پورتال مدرسه اطالعاتی نظیر 
نمرة دانش آموزان، تاريخ و برنامة امتحانی، فهرست دانش آموزان هر كالس و مانند 
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اين ها نمايش داده می شود.
برخــی از معلمان به صورت خودجــوش از امکانات اينترنت بــرای تعامل با 
دانش آموزان و توســعة ارتباط با آن ها استفاده كرده اند. در باالی صفحة وب نوشت 
يکی از معلمان رياضی آمده است: »مجال كالس اندک است وحرف های من بسیار. 

اينجا فرصتی است برای ارتباط بیشتر با دانش آموزانم.«

4. رهبری و مدیریت
به نظر فوالن )1991( مدير مدرسه به عنوان رهبر آموزشی مهم ترين نقش را در 

ايجاد فرهنگ مساعد تغییر در مدرسه دارد.
مدير دبیرستان با حمايت همه جانبة خود از معلمان در جهت تلفیق فاوا و تالش 
برای دستیابی به منابع كافی، توانايی خود را در حمايت از تسهیل فرايند تغییرات 
نشان داده است. او با هماهنگ كردن برنامة درسی كالس های متفاوت و جلوگیری 
از تداخل آن ها در استفاده از فاوا، سعی كرده است شرايطی فراهم آورد تا معلمان 
بتوانند از ابزارهای فاوا حداكثر اســتفاده را بکنند و به اين ترتیب كمبود امکانات 
و ابزارهای فاوا ســبب نشود كه معلمی از فرايند تلفیق چشم پوشی كند. برگزاری 
كالس های آموزش رايانه برای دبیران بالغ بر 280 ســاعت و به مدت سه سال، از 
امکانات آموزشی ديگری اســت كه او برای معلمان فراهم آورده است. وی برای 
تشــويق معلمان به تلفیق فاوا و تدريس و باالبردن آگاهی آن ها، اردوهای داخلی 
و خارجی بســیاری را با هزينة خود معلمان سازماندهی كرده است. همچنان كه 
در تابســتان سال 2010 گروهی را به كشور مالزی فرستاد و آن ها طی اين سفر از 
مدارس هوشمند اين كشور بازديد كردند. همچنین هرساله در جشنوارة بهاری كه 
در اين مدرسه برگزار می شود، بهترين محتواهايی كه دانش آموزان و معلمان تولید 

كرده اند، انتخاب می شوند و هدايايی به آن ها تعلق می گیرد.
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5. برنامۀ درسی منعطف
برنامة درسی مدارس ايران متمركز است و وزارت آموزش و پرورش برای سراسر 
كشور مواد آموزشی تولید می كند. آزمون های استاندارد هم در پايه های ششم، نهم، 
يازدهم و دوازدهم از همین مواد گرفته می شوند. لذا معلمان تنها در انتخاب مواد آموزشی 
تکمیلی كه بتواند به موفقیت دانش آموزان در آزمون های استاندارد كمك كند، آزادی 
انتخاب دارند. برنامه هايی هم كه برای آموزش دانش آموزان با فاوا طراحی می شوند، 
در ســاعات خارج از برنامة درس به اجرا درمی آيند و معلمان نمی توانند در برنامة 
درسی تغییری دهند. بر اين اساس، تمامی دانش آموزان پاية اول دبیرستان در تابستان 
سال قبل دورة »آفیس« را گذرانده اند و هنگام ورود به مدرسه با شیوة استفاده از رايانه 
و اينترنت آشنايی دارند. در سال اول نیز كالس های فوق برنامة  آموزش رايانه برگزار 
 می شود كه شركت در آن ها اجباری است. در اين كالس ها دانش آموزان برنامه های 
»Multimedia Builder« و »Adob Premier« را آموزش می بینند و در پايان كالس ها 
می توانند محتوا تولید كنند. همان طور كه قباًل گفته شد، دانش آموزان از اين مهارت 

در تدريس برخی درس ها استفاده می كنند.

6. توانایی ها و تعهد عوامل آموزشی 
بررسی سوابق مدرسه براساس مصاحبه با مدير مدرسه و معلمان نشان می دهد 
كه معلمان برای كاربرد فاوا در تدريس مهارت های الزم را كسب كرده اند اما يکی 
از مهم ترين مشکالتی كه سبب عدم تمايل آنان به تلفیق فاوا با امر آموزش می شود، 
ناهماهنگی در سیاست های وزارت آموزش وپرورش است. بسیاری از سیاست های 
وزارت خانه برای مدارس عادی تدوين شده اند و در برخی موارد معلمان مجبورند 
خود را با قوانین ســنتی هماهنگ كنند. مثاًل بــا اينکه معلمان طرح درس خود را 
به صورت محتوای الکترونیك تولید می كنند، برای پیروی از قوانین اداره بايد آن را 
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به شکل كتبی به سرگروه بخش تحويل دهند. همچنین، با وجود سیستم حضور و 
غیاب الکترونیکی، آن ها بايد دفتر حضور و غیاب را هم امضا كنند. بنابراين بسیاری 
از كارها در دبیرستان به دو صورت الکترونیك و سنتی –برای هماهنگی با قوانین 

ادارة آموزش وپرورش- انجام می گیرند. 
معلمان اين مدرسه با وجود عالقه مندی به استفاده از فاوا به عنوان ابزار يادگیری، 
هیچ گونه مشوقی از وزارت آموزش و پرورش در اين زمینه دريافت نمی كنند. معلمان 
با اينکه دورة تولید محتوا و آموزش رايانه را در مدرســه ظرف سه سال و حدود 
280 ســاعت گذرانده اند، از اين گله دارند كــه پس از اتمام اين دوره، نه تنها هیچ 
مدركی به آن ها داده نشــده، بلکه جزو آموزش ضمن خدمت آن ها هم به حساب 
نیامده است. به عبارت ديگر، آن ها می پرسند: بین معلمی كه به تولید محتوا می پردازد 
و وقت شخصی خود را صرف می كند، با معلمی كه هیچ يك از اين كارها را انجام 
نمی دهد، چه تفاوتی وجود دارد؟ بنابراين بسیاری از معلمان پس از بی توجهی های 
ســازمان آموزش وپرورش انگیزة خود را برای تلفیق فاوا در تدريس در كالس از 
دســت داده اند. البته به رغم اين موانع، باتوجه به تجربة معلمان و مدير مدرســه و 
بازديد مدارس گوناگون كشور از اين مدرسه، معلمان مدرسه انگیزه های معنوی پیدا 

كرده اند و تشويق شده اند كه از فاوا به عنوان ابزار يادگیری استفاده كنند.
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 مستندسازي ديجيتال 
 معرفي برنامك براي تلفن همراه و تبلت 

عليرضا منسوب بصيري

خیلی وقت ها پیش می آيد كه به ســفری می رويــم يا از جايی بازديد علمی 
داريم و عکس هــای زيادی می گیريم اما چند روز بعد كــه به آلبوم تصويرها 
مراجعــه می كنیم، با خودمان می گويیــم: كاش به جای اين همه عکس چهار تا 
نکته يادداشــت كرده بودم! يا كاش صدای فــردی را كه توضیح می داد، ضبط 

كرده بودم! 
شــايد برخی از ما هم آرزو كرده باشیم، هم زمان كه عکس می گیريم، بتوانیم 
متنی رويش بگذاريم، زيرنويسی اضافه كنیم و اصاًل پاورپوينتی تولید كنیم تا بعداً، 
هر زمان آن را می بینیم، جزئیات سفر يا بازديد علمی را به ياد بیاوريم. اين آرزوها 
االن به راحتی دست يافتنی شده اند. كافی است برنامکی مناسب روی دستگاه تلفن 
هوشــمند خودمان داشته باشــیم تا بدون هیچ دردسری يك گزارش ديجیتال و 

چندرسانه ای از سفر يا بازديد علمی مان تهیه كنیم.
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 برنامك های مستندسازی ديجيتال 
به منظور يافتن يك برنامك خوب و مناســب برای مستندسازی ديجیتال، كافی 
است كلیدواژة »Story« را در میان برنامك های »ios« يا »اندروئید«جست وجو كنید.

 ios در سيستم عامل 
 ســاده ترين برنامه ای كه هم رايگان و هم اســتفاده از آن آســان است، برنامك 
»Storykit« است. با اين برنامه كه »بنیاد جهانی ICDL« تولید كرده است، می توانید 
يك كتابخانة ديجیتال از مستندات خود تولید كنید. كافی است برای هر واقعه ای كه 
می خواهید از آن مستند تهیه  كنید، يك پروندة جديد بسازيد. در صفحة خالی مقابل، 

شما می توانید تصوير، نوشته، صوت و حتی خطوط رنگی اضافه كنید. 
برای اضافه كردن تصوير نیازی نیســت عکس را از قبل گرفته باشید. می توانید 
همان لحظه دوربین گوشی را فعال كنید و همان لحظه عکس بگیريد و در صفحه 
قرار دهید. با زدن دكمة افزودن، صوت میکروفن فعال می شود و امکان ضبط صدا 
فراهم می آيد. هر تصويری كه صدا همراهش باشد، با يك نماد تصويری كوچك 
از ساير تصويرها متمايز می شود. هنگام مرور تصويرها اگر روی نماد بلندگو كلیك 
كنید، صدای ضبط شده را می شنويد. متن هم كه به راحتی به تصوير اضافه می شود 

و هر جای تصوير كه بخواهیم، می شود آن را قرار داد.

 Android در سيستم عامل 
برنامك های متنوعی در اين سیســتم عامل پیدا می شوند كه به كار مستندسازی 

ديجیتال می آيند. 
دو برنامة »StoryMaker-BETA« و »Com-Phone Story Make« كه هر دو رايگان 
و از http://play.google.com/store قابل دريافت هســتند، ساختاری همانند 
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نرم افزار storykit دارند كه برای سســیتم عامل آندرويد طراحی شده اند. در اين 
برنامك ها نیز كاربر تلفن همراه يا تبلت می تواند در محیط برنامه عکس بگیرد، روی 
تصوير متن قرار دهد يا فايل صوتی ای را كه همان لحظه ضبط شــده است، به آن 

ضمیمه كند.
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 جايگاه يك همراه هميشگي
 معرفي چند برنامك سودمند 

مریم شاه محمدي
دبیر رياضي و رايانه منطقة يك تهران

 مقدمه 
طرح هوشمندسازي مدارس از سال 91-1390 با هدف استفاده از فناوري 
اطالعــات در همة  فرايند هاي مدرســه كمابیش عملیاتي شــده اســت. اكثر 
گوشــي هاي همراه، تبلت، فبلت و آي پد هاي امروزي داراي سیستم عامل هاي 
اندرويد و يا ios هســتند. با توجه به تفاوت هاي سیســتم عامل ها، الزم است 
براي هر يك، اپلیکیشــن  و برنامه هاي مناســب معرفي شود و مورد بررسي 

قرار گیرد. 
 Animation و Flipa Clip و Flipagram در ادامة بحــث، اپلیکیشــن هاي
Desk به عنوان نمونه هاي مناســب در سیستم عامل ios و اندرويد در زمینة ايجاد 

كلیپ و ساخت انیمیشن مطرح و عملکرد آن ها مقايسه مي گردد.
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 Flipagram  اپليكيشن  
اين نرم افزار به عنوان ابزاري مناسب جهت تهیه و تنظیم كلیپ هاي ويدئويي كوتاه 
در آ ي فون و آي پد معرفي مي گردد. پس از نصب و اجراي برنامه، با انتخاب تصاوير 
مناسب با هدف آموزشي و موضوع مورد نظر، لحظات نمايشي كلیپ خود را تعیین 

و در برنامه فراخواني مي كنیم.
در ادامه، با فشــردن دكمــة next امکان ضبط صدا و يا فراخواني موزيك مورد 
نظر فراهم مي شود. همچنین، تنظیماتي نظیر درج متن و يا عنوان به صفحات كلیپ 
)محتواي مناسب آموزشي(، تنظیم سرعت نمايش فريم ها و تست پیش نمايش كلیپ 

قابل دسترسي است.
پس از تنظیمات مورد نظر، با فشــردن Done، خروجي كلیپ ايجاد و آمادة به 
اشتراک گذاري در شــبکة اجتماعي مي شود. بدين ترتیب، مي توان لینك و يا فايل 

كلیپ را در هر يك از شبکه هاي اجتماعي دلخواه به اشتراک گذاشت.

Flip Clip و Flipa Clip اپليكيشن 
با اجراي برنامة Flipa Clip، صفحه اي نمايش داده مي شود كه امکان تهیة پروژه 
را فراهم مي كند. با فشردن عالمت »+« پنجرة تنظیمات نمايش داده مي شود و امکان 
انتخاب تصوير پس  زمینة كلیپ )هم از الگوهاي از پیش تعريف شده در نرم افزار و 

هم از گالري تصاوير تبلت يا گوشي همراه( فراهم مي گردد.
پس از اعمال تنظیمات اولیه و انتخاب گزينة Accept، صفحة اصلي پروژه نمايان 
مي شود. با استفاده از نوار ابزار در سمت چپ صفحه، امکان رسم اشکال هندسي و 

ايجاد انیمیشن فراهم مي آيد.
در اين اپلیکیشن با اســتفاده از اليه ها، مي توان انیمیشن هاي هدفمند و مناسب 
 آموزشــي طراحــي و تولید كرد. امــکان خروجي گرفتن به صــورت فايل هاي 
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animation. gif نیز فراهم اســت. بســیاري از فايل هاي gif و كلیپ هاي كوتاه 

متحرک سازي كه براي مناسبت هاي مختلف در شبکة اجتماعي تلگرام قابل مشاهده 
و دانلود هستند، به همین ترتیب در عرض چند لحظه قابل تهیه و اشتراک گذاري 

است.
برنامة  Flipa Clip بیشتر با سیستم عامل اندرويد سازگاري دارد اما فايل خروجي 
و اجرايي تولید شده توسط آن در ساير سیستم ها نیز پشتیباني مي شود. مشابه اين 
برنامه براي سیستم عامل ios، برنامة Flipa Clip است كه امکان مونتاژ كردن عکس 

و فیلم را نیز فراهم آورده است.

 Animation Desk اپليكيشن  
يك برنامة تخصصي و حرفه اي براي طراحي و تنظیم انیمیشــن هاي هدفمند و 
پويانمايي آموزشي است. اين نرم افزار، امکان ساخت انیمیشن همراه با صداگذاري و 
 اشتراک گذاري در شبکه هاي اجتماعي را فراهم مي كند. اين اپلیکیشن با سیستم عامل
ios سازگاري دارد و خروجي آن را مي توان در سیستم عامل هاي ديگر نیز مشاهده 

كرد.
براي ايجاد يك پروژة جديد، كافي اســت میز كار برنامه را انتخاب و با  استفاده 
از ابــزار مربوط به تنظیمات پروژه، نام و توضیحات ضروري را وارد كرد و گزينة 
create را انتخاب نمود. به كمك گزينة  foreground امکان انتخاب پس زمینة مورد 

نظر فراهم مي شود. در اين نرم افزار، دو الگوي پس زمینه پويا به صورت پیش  فرض 
براي اســتفادة كاربران قرار داده شده است. در يك طراحي هدفمند، تعداد فريم ها 
در قسمت مربوط به تنظیمات فريم مشخص و با استفاده از ابزارهاي ترسیم، طرح 
مورد نظر در هر فريم پیاده ســازي مي شــود. امکان فراخواني صدا و يا ضبط صدا 
متناسب با فريم هاي طراحي شده نیز فراهم است. با انتخاب گزينة player در هر 
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مرحله، روند نمايشي پروژه قابل مشاهده است.
يکي از ابزارهاي اساسي اين اپلیکیشن، ابزار تمبر است كه به كمك آن بسیاري 
از اشکال از پیش طراحي شــده براي پويانمايي در خود نرم افزار، قابل مشاهده و 

استفاده است.
از مزاياي اين برنامــه، امکان ايجاد پروژه هاي كوچك، كپي گرفتن و يا تركیب 
كردن آن هاست. خروجي طرح، به صورت يك انیمیشن، در گالري گوشي و يا تبلت 
كاربر قابل ذخیره كردن و اشــتراک گذاري است. حتي مي توان يك فايل خروجي 

pdf تهیه كرد و در صورت لزوم از صفحات فريم ها به طور جداگانه كپي گرفت.

با وجود شباهت هاي زيادي كه ساختار برنامه ها با يکديگر دارند راهکار اساسي 
براي هدفمند كردن مواد آموزشــي،   تقويت دانــش و مهارت مديريت عملکرد 
برنامه ها مي باشــد. همان گونه كه مطرح شد، در صورتي كه هدف، ايجاد يك فايل 
ارائة  محتواي آموزشــي )نظیر آنچه در پاورپوينت انجام مي شود( باشد، بهتر است 
از برنامة  Flipagram بهره ببريم، اما اگر هدف، جلب توجه و ايجاد تمركز بر يك 
 gif مطلب علمي آموزشي باشــد و بخواهیم اين موضوع را با يك فايل انیمیشن
به اشتراک  بگذاريم، برنامة Flipa Clip مناسب تر است. بیشتر انیمیشن هاي كوتاه 
كه در مناســبت هاي مختلف در برنامة تلگرام به اشتراک گذاشته مي شوند، با اين 
اپلیکیشن به راحتي قابل تهیه و تنظیم اند. در نهايت، در مواردي كه شبیه سازي يك 
 Animation Desk مطلب علمي- آزمايشگاهي مورد نظر باشد، استفاده از نرم افزار

پیشنهاد مي شود.
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 برنامك های خودآموز 
سيده زهرا حسينی
شهرستان عسلويه استان بوشهر

از زمانی كه تلفن های همراه به سیســتم عامل مجهز شدند و برنامه نويسی برای 
آن ها آغاز شــد، برنامك های زيادی برای اين گوشــی ها و همچنین برای تبلت ها 
طراحی شدند كه جنبة خودآموز دارند. رياضی، علوم، جغرافیا و زبان از درس هايی 
هســتند كه برنامك های خودآموز فراوانی برای آن ها تولید شده اند. در اين، شما با 
برنامك های خودآموز جالبی آشنا خواهید شــد كه به راحتی از سايت های ايرانی 
www.cafebazaar.ir و www.myket.ir قابل دريافت هســتند. مشابه اين برنامه ها 

 AppStore يا iTunes برای دســتگاه های اپل نیز وجود دارد كه اگر نــام آن را در
جســت وجو كنید، نسخة سازگار با سیستم عامل iOS هر كدام از آن ها را هم پیدا 

خواهید كرد.

 Pop math lite 
اين برنامه در قالب بازی، اعمال محاسباتی رياضی را به دانش آموز ياد می دهد. در 
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بازی مزبور تعدادی دايره داريم كه در برخی از آن ها عبارت  های محاســباتی و در 
برخی ديگر عدد نوشته شده است. ابتدا بايد عبارتی را انتخاب كنید و سپس دايرة 

حاوی جواب را بیابید تا امتیاز به شما تعلق بگیرد.
البته در اين زمینه برنامه های بسیار متنوعی وجود دارند. اين برنامه و برنامه های 

مشابه ديگر را می توانید از سايت www.androiddrawer.com دريافت كنید.

speed anatomy يا Visual anatomy free 
برنامه ای است كه آناتومی بدن انسان را برای تجزيه و تركیب و به صورت ايمن 
در اختیار ما می گذارد. در اين برنامه  بخش های گوناگون بدن و اجزای آن را به  دقت 

می بینید و در قالب بازی با محل قرار گرفتن آن ها آشنا می شويد.

 Smart flash card 
برنامه  ای است كه دانش آموز را برای حفظ معنی واژه ها توانمند و روية يادگیری 
او را مديريت می كند. تقريباً می توان گفت كه هوشــمند و دارای سیستم مديريت 
يادگیری اســت. در اين برنامك می توانید از فلش كارت های آماده استفاده كنید يا 

خودتان فلش كارت بسازيد.

Sounds 
در ايــن برنامه می توان روی فونتیك واژه هــا كار كرد و ضمن برگزاری آزمون، 
از توانايی خود در تلفظ صحیح آن ها اطمینان يافت. اين برنامه برای سیستم عامل 

اندرويد تهیه شده است.
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 معرفي برنامك1 براي تلفن همراه و تبلت
 تدريس با تلفن همراه 

عليرضا منسوب بصيري

مدتی اســت كه استفاده از تلفن های همراه هوشــمند و تبلت های سبك رايج 
شده است. از آنجا كه معلمان هم از كاربران اين ابزارهای پیشرفته هستند، تصمیم 
 گرفتیم  برنامه هايی را كه برای معلمان كاربرد بیشتری دارند، معرفی كنیم. اين مقاله
به معرفی برنامك هايی كه كار ارائه درس را برای معلم راحت می كنند، اختصاص 

دارد.

 Prezi for iPod / برنامك های ارائة مطلب 
در اين مقاله با ابزار قدرتمندی برای ارائه مطلب به نام »پرزی«2 آشنا می شويد. در 
»پرزی« نمايش اساليد كنار گذاشته شده و كافی است روی يك صفحه،عناصري 
كه شــامل تصوير، متن و اشــکال متفاوت اســت قرار گیرد و بعد مسیر حركت 
بین عناصر مشــخص شــود. اين ابزار قدرتمند عالوه بر اينکه به صورت بر خط 
 و با رايانه های شــخصی قابل اســتفاده اســت، روی تبلت های اپــل )آی ـ پد(
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نیز قابل اجراست. با نصب برنامه روی تبلت به راحتی می توانید ارائه ای جذاب و 
زيبا درست كنید و به سادگی آن را برای دانش آموزان خود در كالس نمايش دهید. 
 نصــب ايــن برنامك رايــگان اســت و بــرای دانلــود آن كافی اســت در 
http://itunes.apple.com، عبارت »prezi« را جســت وجو كنید. اين برنامك 

فقط برای كاربران »سیستم عامل iOS« طراحی شده است.

 Mind Map Memo 
يکی از شــیوه های ارائة درس، استفاده از نقشة مفهومی است كه در اين شماره 
از مجله نیز مطلبی در ارتباط با آن منتشــر شده است. برای تبلت و گوشی همراه 
هوشــمند برنامه های زيادی وجود دارند كه ترسیم نقشــه های مفهومی را آسان 
می كنند. كافی است با كلیدواژة »Mind Map« آن ها را جست وجو كرده و بهترين 
را متناســب با كاربردی كه برايش در نظر داريد، انتخاب كنید. يکی از ساده ترين 
برنامك  ها برای سیستم عامل اندرويد »Mind Map Memo« است. اين برنامك 

رايگان را می توانید از »play.google.com« دانلود كنید. 
برنامك های »DroidDia« و »Smart Diagram« را نیز می توانید از ســايت 

www.cafebazaar.ir دريافت كنید.

 برنامك های نقاشی و دست خط  
اگر دوست داريد ارائه ای بی نقص با دست خط خودتان داشته باشید، بهتر است 
يکــی از چندين برنامك موجود در بازار را روی تلفن همراه  يا تبلت خود نصب 
كنید تا بتوانید هرچه را روی صفحة لمسی دستگاه خود می كشید، با ظرافت مشاهده 
كنیــد، رنگش را تغییر دهید؛ اندازه اش را متناســب كنید و آن را هر جای صفحة 
نمايــش كه می خواهید قرار دهید. در اين زمینه برنامه های متفاوتی به بازار عرضه 
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شده اند كه بیشتر آن ها نیز رايگان هستند. 
 »Penultimate« را پشتیبانی می كند، برنامك iOS اگر تبلت شما سیستم عامل

را از سايت »www.evernote.com/penultimate« دانلود كنید. 
اگر تبلت شما »سیســتم عامل اندرويد3« را پشتیبانی می كند، برنامك های زير را 

می توانید نصب كنید. 
 »Sketch Free«: ايــن برنامــك رايــگان را از ســايت بــازار بــه نشــانی 

www.cafebazaar.ir تهیه كنید. 
از  را  رايــگان  برنامــك  ايــن   :»Papyrus- Naturl Note Taking«  

»play.google.com« دانلود كنید. 
از  را  رايــگان  برنامــك  ايــن   :»Handrite note Notepad Lite«  

»play.google.com« دانلود كنید. 
اگر خواستید از برنامه های معرفی شده استفاده كنید، بهتر است يك قلم نیز برای 
تبلت يا تلفن همراه  هوشمند خودتان تهیه كنید تا كیفیت دست خط و طراحی هايتان 

بهتر و طبیعی تر شوند.

پینوشت 
1. برنامك نخســتين بار جايگزين اپلت Applet اســتفاده شد كه برنامه هاي كوچك كاربردي مستقل بودند كه در شبكه اجرا 
مي شدند. با فراگير شدن كلمه APP كه مخفف Application در تلفن همراه مي باشد. كلمه برنامك به اين گونه برنامه هاي 

كوچك كاربردي تلفن همراه و تبلت نيز گفته مي شود.
2. Prezi
3. Android
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 استفادة هوشمندانه از تلفن همراه هوشمند در کالس هوشمند! 
عليرضا منسوب بصيري

يکی از شکايت های معلمان و دانش آموزان از كالس هايی كه با رايانة متصل به 
ويديوپروژكتور و يا تختة هوشمند اداره می شوند، اين است كه معموالً معلم پشت 
میز خود يا رايانه می نشیند و امکان حركت در كالس و حضور در میان دانش آموزان 
را ندارد. كافی است دانش آموزی سؤالی داشته باشد كه الزم باشد معلم، هم باالی 
ســر او باشد و هم دستش به موشواره و صفحة كلید رايانه؛ آن وقت بايد همچون 
»يك دست باده و يك دست زلف يار«، »رقصی كند« میانة كالس و از میز شاگرد 

به پای تخته و از پای تخته به پای رايانه بچرخد و بگردد. 
اما اگر كالس به معنای واقعی هوشــمند باشد، يعنی معلمي زيرک و مجهز به 
فناوری روز داشــته باشد،  اين مشکل به سادگی قابل حل است. كافی است معلم 
داستان ما از تلفن همراه يا تبلت خود هوشمندانه استفاده كند و يك برنامك )برنامة 

كاربردی مخصوص موبايل( روی تبلت يا گوشی تلفن همراهش نصب كند. 
آن وقت هم موشــواره و هم صفحة كلید رايانه را در كف دست )تلفن همراه يا 
تبلت( می گیرد و باالی سر دانش آموز حاضر می شود.. از همان جا هم رايانة متصل 
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به تختة هوشمند يا ويديوپروژكتور را كنترل می كند. 
برای استفاده از اين امکان تلفن های همراه هوشمند و يا تبلت های معمولی كافی 
اســت هم رايانه و هم دستگاه سیار )تلفن همراه يا تبلت( به يك شبکة »وای فای« 
متصل باشــند. سپس بايد روی رايانه و دستگاه سیار برنامه های جداگانه ای نصب 
شوند. اين برنامه ها معموالً رايگان هستند و امکان تبديل تلفن همراه يا تبلت را به 

صفحة كلید و موشواره فراهم می آورند. 
شــما می توانید يکی از برنامك های زير را انتخاب و روی تلفن همراه و رايانة 

خود نصب كنید.
wifimouse.necta.us
www.mobilemouse.com
unifiedremote.com

اين برنامه در سايت http://cafebazaar.ir نیز قابل دريافت است و فقط نسخة 
اندروئیدی و ويندوز دارد.
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 مختصات دکارتي 
نرگس لياقي مطلق
دبیر فیزيك منطقه 3 تهران

براي تدريس مختصات نقطــه راه هاي عملي و اجرايي متفاوتي وجود دارد، اما 
شــايد انجام چند بازي رايانه اي بــه درک عمیق تر اين مطلب كمك كند و تمرين 
خوبي در شناســايي نقاط در قسمت هاي گوناگون دستگاه مختصات و همچنین 
فرصتي براي دانش آموزان، خارج از فضاي قلم و كاغذ به منظور تمرين بیشتر باشد. 
در اين شماره متناسب با موضوع »شناسايي مختصات نقطه« چند بازي را انتخاب 

كرده ايم وامیدواريم در كالس درس شما مفید واقع شود.

1
  ساده ترين بازي را در نشاني زير مي توانید بیابید. در اين بازي شما به قورباغه اي 

براي شکار مگس كمك مي كنید!
http://hotmath.com/hotmathhelp/games/ctf/ctf hotmath.swf
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2
 در دومین بازي، قايقي را با دادن مختصات صحیح به گونه اي هدايت مي كنید 
كه بدون برخورد با موانع به خط پايان برسد.اين بازي را از نشاني باال دانلود كنید.

http://www.mathnook.com/math/boatcoordinates.html

3
 اين هم نشاني يك بازي مختصات كه قابل دانلود به زبان فارسي است.

http://www.Irn.ir/Default.aspx?tabid=82&ltemlD=76

4
 پســر فضايي را در مختصات خواســته شده قرار دهید تا دشمنانش را از بین 
ببرد. سرعت عمل شما در قرار دادن پسرک در موقعیت خواسته شده موجب كسب 

اعتبار بیشتر مي شود. اين بازي را از نشاني باال دانلود كنید.
http://www.mathplayground.com

5
 در بازي بعد سرعت عمل در هدايت خودرو براي رسیدن به نقطة مختصات 
مشــخص شده است. خودروي شما نقش آتش نشان را دارد كه بايد به موقع روي 
بمب ها آب بپاشد و فتیله آن ها را خاموش كند. بازي را مي توانید تنها در ربع اول 

دستگاه مختصات يا هر چهار ربع آن انجام دهید. 
http://www.mathnook.com/math/bombs-on-the-grid.html
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6
 و دست آخر يك بازي ايراني كه عالوه بر مختصات،نقطة مختصات بردار را 
هم حین بازي آموزش مي دهد. اين بازي روي سايتی به نشاني باال قرار گرفته است.
http://rahyarmath.ir/extrapage/coordinate
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 رياضي. بازي 
 معرفي سي دي بازي 

زهره دانایي
دبیر رياضي منطقه 2

1. ســال ها پيش یكي از همكارانم مي گفت: »دیگر در کار دخترم مانده ام. 
کتاب هاي پایة ششم جدید است. با اینكه مادرم سي سال معلم ریاضي بوده، 
اما نتوانسته ایم این بچه را وادار کنيم بنشيند و با حوصله مسائل ریاضي اش را 
حل کند. در عوض، تا دلت بخواهد سراغ بازي هاي رایانه اي مي رود. مانده ام 

با او چه کنم؟«
دو روز بعد، یك سي دي بازي هاي ریاضي »پایا« با خودم به مدرسه بردم و 
به همكارم گفتم: »این سي دي را به دخترت هدیه بده. البته وادارش نكن همة 
بازی ها را نگاه کند و انجام دهد. شاید بهانه اي شود که در ایام نوروز، بعضي از 

مسائل ریاضي اش را بهتر یاد بگيرد.«
با ناباوري ســي دي را از دستم گرفت و تشكر کرد. چند روز بعد، در دفتر 
مدرسه همين که مرا دید بعد از سالم، با شادي گفت: »دخترم مهلت نداد کار به 
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نوروز بكشد. همة بازي هایش را با شوق انجام داد. حاال پيشنهاد دیگري براي 
نوروز نداري؟«

2. درس معادله تمام شده بود، ولي بچه ها هنوز به تمرین ها کاماًل مسلط نشده 
بودند. تكرار زیاد حتي خودم را هم خسته مي کرد؛ با این حال، بي دقتي و خطا 
در دفتر تمرین بچه ها کم نبود. ناچار بودم فكري به حالشان بكنم. آخر زنگ به 
بچه ها گفتم: »تكليف امروزتان انجام بازي هاي بخش معادلة سي دي بازي هاي 
آموزشي اســت که همگي روز دانش آموز هدیه گرفته اید. روز چهارشنبه هم 
روي تختة هوشمند سي دي را در کالس اجرا مي کنيم و یك مسابقة گروهي از 

همين بخش در کالس داریم.«
بچه ها از این تكليفـ  چون قرار نبود چيزي بنویسندـ  استقبال کردند.

روز چهارشــنبه، خودم هم باورم نمي شد بچه ها تا این اندازه در حل معادله 
پيشــرفت کرده باشند. تقریباً همة گروه ها از پس حل معادلة کسري به سادگي 
برمي آمدند. مسابقة گروهي گرم و پرنشاطی در کالس اجرا شد. خيالم راحت 
شــد: بچه ها هم تكليفشان را خوب انجام داده بودند و هم ارزشيابي در قالب 
مسابقة گروهي با شادي و البته موفقيت نزدیك به 90 درصد بچه ها برگزار شد.
محتواي هريك از اين ســي دي ها، منطبق بر موضوعات و سرفصل هاي كتاب 

درسي دانش آموزان است و 60 تا 90 بازي آموزشي را در هر پايه شامل مي شود.
در گردآوري اين مجموعه و انتخاب تصويرها و انیمیشن ها به الزامات فرهنگي 
توجه خاص شده است تا معلمان و اولیا بتوانند بدون دغدغة خاطر آن را در اختیار 
دانش آموزان قرار دهند. همین امر موجب آشنايي نزديك اعضاي پايا با مشکالت 
آموزشــي و عاليق و توانايي هاي دانش آموزان دورة ابتدايي در درس رياضي شده 
است. تدوين اين سي دي ها براســاس نیاز آموزشي و عالقه مندي دانش آموزان به 
بازي هاي رايانه اي صورت گرفته است. اين سي دي ها را مي توان جايگزيني مناسب 
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براي تمرين و تکرار قلم و كاغذي، وســیله اي بــراي خودارزيابي، و ابزاري براي 
تقويت مهارت هاي يادگیري دانســت. ضمن آنکه جذابیت و هیجان اين بازي ها 
و تنوع امکانات رايانه اي عاملي براي افزايش انگیزة دانش آموزان اســت. محتواي 
اين سي دي ها مي تواند پیشنهادي مناسب براي دورة درس ها در كالس، مسابقات 
دانش آموزي، تمرين هاي كالسي در مدارس هوشمند، سرگرمي و بازي  رياضي در 

خانه يا تفريحي آموزشي در تعطیالت نوروز و تابستان باشد.

پي نوشت
1 و 2. از يادداشــت هاي يکي از معلماني كه از ســي دي هاي پايا در سال تحصیلي 92-1391 در كالس درس 

استفاده كرد.
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 تختة هوشمند را به بازي گرفتيم! 
نادیا غالمي پور
آموزگار پاية دوم دبستان شاهد شهرستان قائم شهر
محمد صادق اسماعيلي فر
مربي تربیتي دبستان شهید متولي شهرستان قائم شهر

آموزگار كه باشي، زنگ آخر برايت هیچ مفهومي ندارد جز اينکه محل كارت از 
مدرســه به خانه منتقل مي  شود. دانش آموزانت به خانه هايشان مي روند و تو نیز با 
فکر و ذكر آن ها بــه خانه مي روي. در طول راه با خود كلنجار مي روي و اتفاقات 
روز را در ذهــن مرور مي كني. به ياد لبخند هايشــان مي افتي و لبخند مي زني. به 
ياد اشــتباهات كودكانه شــان مي افتي و از ته دل مي خندي. نگاه ناراحت يکي را 
به خاطر مي آوري و با غم او غمگین مي شــوي. تدريــس خود را مرور مي كني و 
از خود مي پرســي نکند خوب ياد نگرفته باشند يا شايد در دل به اين نتیجه برسي 
كه بايد بیشــتر توضیح مي دادي يا شايد تمرين هاي بیشتري حل مي كردي. هزاران 
فکر و ايده مي آيند و مي روند تا به خانه برســي. اگر همسرت هم آموزگار و مربي 
ابتدايي باشد كه ديگر نور علي نور است. در خانه هم شوراي معلمان برقرار است! 
ماجراهاي تو و ماجراهاي او تمام ساعات ناهار و استراحتتان را پر مي كند و مابقي 
ساعات اختصاص مي يابد به تصحیح ورقه آزمون هاي مداد- كاغذي و بازخوردهاي 
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توصیفي، طراحي آزمون عملکردي، خواندن نامه هاي دانش آموزاني كه نصف آن ها 
»معلم عضیضم دوستت دارم«! است و ... .

در يکي از همیــن روزها كه درس الگويابي عددي و تمرين هاي آن حســابي 
ذهنم را درگیر كرده بود و مشــغول طراحي چند تمرين تکمیلي براي اين بخش 
بودم، همســرم گفت: »چرا براي درس الگويابي از تختة هوشمند كالست كمك 
نمي گیري؟ مگر نگفتي به تمرين هاي بیشــتري احتیاج داري  و سرعت بچه ها در 
جواب دادن به اين سؤاالت كم است؟ يك بازي طراحي كن و بگذار تختة هوشمند 

به صورت تصادفي الگوي عددي را تولید كند و بچه ها حلش كنند.« 
پیشنهادش ذهنم را قلقلك داد؛ پرسیدم: »واقعاً شدني است؟ يعني مي شود كاري 
كنیم كه كامپیوتر عددهاي تصادفي درست كند و بچه ها گام بعدي را پیدا كنند؟« با 
شنیدن پاسخ مثبت، دست به كار شديم. همه چیز را در نظر گرفتیم و تالش كرديم 
الگوها و اعداد تولید شــده منطبق با سرفصل كتاب باشند. پس از اينکه ساعت ها 
وقت صرف كشیدن ظاهر بازي و ارتباط بین مراحل آن شد، مرحلة اصلي طراحي 
بازي را آغاز كرديم. اولین چیزي كه پس از اجراي بازي در رايانه مشاهده مي شود، 
نام و لوگوي آن اســت. در واقع، پس از چند ثانیه دانش آموز به صفحة انتخاب و 
وارد كردن نام بازيکن هدايت مي شــود تا بتواند با بازي ارتباط برقرار كند. پس از 
آن، پنجره اي محاوره اي بر صفحه  نمايش ظاهر مي گردد و توضیحاتي به زبان ساده 
دربارة چگونگي مراحل انجام بازي و همچنین اهداف درسي آن به دانش آموز داده 
مي شود. دانش آموز پس از خواندن اين توضیحات و فشردن دكمة شروع، به مرحلة 
اول بازي وارد مي شــود كه در پس زمینة آن موسیقي متناسب با سبك بازي پخش 
مي شــود. براي هر مرحله از بازي، نوار زمان سنجي در نظر گرفته شده كه يکي از 
معیارهاي امتیاز هر مرحله است. به عبارت ديگر، آنچه از زمان هر مرحله باقي بماند، 
به عنوان امتیاز در گوشة سمت راست صفحه نمايش براي دانش آموز ثبت مي شود. 
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در ابتداي بازي، پنج سیب به طور نمادين و به عنوان تعداد جان هاي بازيکن به وي 
داده مي شود و اگر او مرحله اي را ناموفق طي كند، يك سیب از دست مي دهد اما 
به او فرصت داده مي شــود كه دوباره آن مرحله را بازي كند. پس از هر 5 مرحلة 
بازي، سطح دشواري آن باالتر مي رود و زمان اختصاص داده شده نیز كمتر مي شود. 
بدين ترتیب، بازيکن بايد به سؤاالت در زمان كمتري جواب دهد و اين به هیجان 
بازي مي افزايد. در پايان بازي، چه در صورت از دســت دادن همه ســیب ها و چه 
در صورت طي كردن 25 مرحلة طراحي شــده، امتیاز دانش آموز به وي نشان داده 

مي شود و بازي در پايگاه داده ثبت مي گردد. 
پس از چند روز تالش براي ســاخت اين بازي، با شــور و شــعف آن را روي 
سي دي رايت كردم و با خود به كالس بردم. وقتي به بچه ها گفتم »بیايید جلو تخته 

تا با هم بازي كنیم« آن قدر خوشحال شدند كه قابل توصیف نیست. 
هر كدامشان لحظه شماري مي كرد تا نوبت به او برسد و بازي را تا مرحلة آخرش 
طي كند. در پايان كالس به هر كدام يك حلقه سي دي بازي دادم و از آن ها خواستم 

به همراه خانواده از  آن استفاده كنند. 
واكنش دانش آموزان در جلســة بعد بسیار جالب بود. به محض اينکه درس را 

شروع كردم، يکي از آن ها گفت: »اجازه! امروز هم بهمون سي دي بازي مي دين؟«
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 ناکامي مدارس هوشمند در مالزي 
تانگ سيومينگ و پوانزواري موروگایا
ترجمه: محمدعطاران

تحقیقات دربارة موفقیت مدارس هوشمند مالزي، عموماً بیانگر عدم توفیق اين 
طرح در نیل به اهداف خود اســت. مطالعات ســیتي سوريا سلیم و شريفه محد، 
عزيزه ياكوب اتال، هاجر محد ولي2 نشان مي دهد كه گرچه معلمان و دانش آموزان 
از چشم انداز كاربرد فاوا در مدرسه بسیار هیجان زده بودند، كاربرد فاوا در مدارس 
هوشمند محدود به استفاده از ورد براي انجام تکالیف، پاورپوينت براي ارائة درس 
و استفاده از اينترنت براي جســت وجوي اطالعات بوده و به كاربرد خالقانه تر و 
تحلیلي تر فاوا منجر نشده است؛ كاربردي كه نتیجه اش تفکر خالق، يادگیري خود 
آيیــن3 و در نهايت، مهارت هاي يادگیري مادام العمر اســت. معلمان اين مدارس، 
همچنان از گچ و تخته استفاده كردند و كمبود وقت و مسئولیت هاي سنگین خود 
را براي اين كار بهانه كردند. آن ها مي گفتند آموزش هايي كه دريافت كرده اند كافي 
نبوده اســت و آن هــا مهارت هاي الزم براي كاربرد مؤثر و مطمئن فاوا به دســت 
نیاورده  اند تا بتوانند اين مهارت ها را آموزش دهند و به دانش آموزان  خود منتقل كنند. 
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از سوي ديگر، دانش آموزان ناامیدي خود را از ناتواني معلمانشان بیان كردند؛ ناتواني 
در خلق فرصت هايي كه دانش آموزان را به كاربرد فاوا تشويق كند. رويکرد باال به 
پايین و آمرانة دولت مالزي در ورود فاوا به مدارس نیز عامل مؤثر در عدم موفقیت 
طرح مدارس هوشمند بود. اين رويکرد، با شیوه هايي كه ديگر جوامع شرقي و غربي 
به كار گرفته بودند، تقابل جدي داشــت. در استرالیا، انگلیس، كانادا، ايرلند، ژاپن، 
زالندنو، سنگاپور و آمريکا، مدارس خود طرح هاي ورود فاوا به آموزش وپرورش را 
اجرا كردند؛ در واقع، سیاست از پايین به باال و نه سیاست دولتي و آمرانه. مدارس 

اهداف را خودشان تعیین كردند و دولت بودجه و منابع را تعیین كرد.
طــرح مدارس هوشــمند در مالــزي، با طرح هاي كشــورهاي ديگر بســیار 
متفــاوت بود. اين طــرح، طرحي  دولتي بود كه سیاســت هاي دولــت و قانون 
آن را حمايــت مي كــرد. دولــت چشــم انداز را تعیین و ارزش ها را مشــخص 
 كــرد و بودجه، نیروي انســاني و متخصصــان را براي اجراي طــرح تعیین كرد 
)Bismillah khatoon,2007(. مطالعــات پژوهشــي اخیر دربارة طرح مدارس 

هوشمند بیانگر مشــکالت عديدة اين طرح، به خصوص دربارة عنصر يادگیري و 
آموزش است.

 سیتي سوريا سلیم و شــريقه محد در تحقیق خود دربارة مدارس هوشمند در 

ســالنگور، فقدان منابع )به خصوص رايانه، مواد آموزشي و اندازه كالس(، كاستي 
در تربیت معلم، كار ســنگین معلمان و ماهیت آزمون مدار نظام آموزشــي مالزي 
را مهم ترين موانع موفقیت مدارس هوشــمند مي دانند. هاجر محد در تحقیق خود 
دربارة طرح آزمايشــي مدارس هوشمند در ســه مدرسه، نشان داده است كه فقط 
يك مدرســه موفق به تلفیق فاوا در آموزش كالسي شده است. در مدرسة ديگر، 
اين طرح به صورت ناقص اجرا شــده و مدرسة  سوم نیز از اجراي طرح منصرف 
شــده است. اين محقق مشکالت معلمان اين مدارس را اين گونه بیان كرده است: 
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كمبود زمان، مشــکل محتواي درس و ناكارآمدي فني در تلفیق فاوا در كالس هاي 
مدارس هوشمند. عزيزه يعقوب و همکارانش در مطالعة ديگري دربارة آموزش زبان 
انگلیسي در مدارس هوشمند مالزي نشان داده اند كه گرچه معلمان و دانش آموزان 
تمايل خود به يادگیري مسیر هوشمند4 را بیان مي كنند، محدوديت زيرساخت هاي 
فناورانه مانع تالش هاي آن بوده اســت )2007(. لي در رسالة دكتراي خود دربارة 
مدارس هوشــمند مي گويد: به نظر مي رسد طرح بالندگي حرفه اي مداوم مدارس 
هوشمند در افزايش آگاهي آن ها از اهمیت زبان انگلیسي به عنوان زبان دوم موفق 
ولي در انتقال درک درستي از فعالیت هاي در سطح كالس براي اجراي تغییر ناموفق 
بوده است. معلمان علت اين امر را كمبود وقت و نبود فرصت  يادگیري دربارة برنامة 
جديد مي دانند. آن ها اين برنامه را در كالس اجرا كرده و با سعي و خطا و براساس 
تجربــة خود و دانش آموزان آن را ياد گرفته اند. همچنین عامل ديگر عدم موفقیت 
طرح مدارس هوشــمند از نظر اين معلمان، نبود فرصت بــراي آموزش و تداوم 
بالندگي حرفه اي معلمان بوده اســت؛ آموزشي كه در خود مدرسه و حین خدمت 
انجام شود و در نهايت، فقدان تعهد مداوم و پشتیباني اعضاي گروه هاي آموزشي و 

مديريت مدارس. 
با وجود اين، به نظر ما مانع بزرگ اجراي طرح، چگونگي تغییر ذهنیت معلمان 
است؛ به نحوي كه بخواهند به صورت مؤثر و خالق از فناوري استفاده كنند و تغییر 
مورد نظر را به وجود آورند. مشاهدات بیسمیاله خاتون در تحقیقش بیانگر آن است 
كه معلمان مدارس هوشــمند عموماً به اين بدفهمي دچارند كه كاربرد درس افزار 
فقط به معناي تعیین يك موضوع براي دانش آموزان اســت، تا دربارة آن به صورت 
برخط )آنالين(ياد بگیرند يا تحقیق كنند. به اين ترتیب، به نظر مي رســد كه آن ها 
تنها وظیفة خود را در حد تکنسیني مي دانند كه ويدئو پروژكتور را روشن مي كند و 
درس را روي پــرده مي اندازد و از دانش آموزان مي خواهد بدون راهنمايي او درس 
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را ياد بگیرند.
 بدتر از آن، معلماني هســتند كه حتي اين زحمت را هم به خود نمي دهند. اگر 
قرار اســت كاربرد فاوا در كالس درس موفق باشــد و آثار آن را در كالس ببینیم، 
معلمان بايد درک درســتي از آنداشته باشند و دربارة آن آموزش صحیحي دريافت 
كنند. از اين رو، به نظر مي رســد كه براي كسب اطمینان از موفقیت تلفیق فاوا در 
كالس درس، زيرســاخت كاركردي و مناسب ضروري است. اولويت مهم هم در 
اين زيرساخت، معلمان اند؛  معلماني كه بايد با مجموعه اي از مهارت  ها آشنا شوند و 
همزمان فعاالنه تر، مشتاق تر، خالق تر و كاماًل متعهد انه از فناوري هاي جديد استفاده 

كنند.

پينوشتها
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4. smart way



53

 طرحي نو براي بازسازي مدارس هوشمند در مالزي
نویسندگان: تانگ سيومينگ1 و پوانزواري موروگایا2
ترجمه: محمدامين اسپروز

 اشاره 
در اين نوشــتار دو قسمت از يك مقاله آمده است. در قسمت اول به تلخکامي 
طرح مدارس هوشــمند در مالزي اشاره شده و در قسمت دوم، براي بهره وري از 
سرمايه گذاري هاي مادي و انساني فراواني كه صورت گرفته، راهکارهايي پیشنهاد 

شده است؛ راهکارهايي كه به احیاي مدارس هوشمند بینجامد.

 آموزش معلمان در مالزي 
پس از اســتقالل مالزي در ســال 1957 میالدي، آموزش وپرورش اين كشــور 
دســتخوش تغییرات بسیاري شــد. آغاز اصالحات آموزشــي براي رفع نیازهاي 
كشــور ضروري به نظر مي رســید. براي مثال، كشور تازه اســتقالل يافته، بر ايجاد 
هويت برخاســته از وحدت ملي تأكید داشت. در همین راستا، برنامة درسي ملي 
طراحي و اجرا شــد. بالفاصله بعد از آن، زبان باهاســا ماليو3 )زبان ملي مالزي( 
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به عنوان زبان اصلي آموزش در مدارس دولتي انتخاب شد. در دهة 1980 به منظور 
بازســازي جامعة مالزي، اصالحات برنامة درسي مشترک دورة ابتدايي و همچنین 
دورة راهنمايي شکل گرفت. در دورة ابتدايي،  تأكید بر رشد كودک بود و در دورة 
راهنمايي بر مهارت تفکر در ســطحي باالتر و رشد تفکر خالقانه و انتقادي تأكید 
مي شد. هدف برنامه، پرورش نیروي كار متناسب با شرايط اقتصادي كشور بود تا 
آگاهي اجتماعي و پويايي اجتماعــي را ارتقا دهد )Malakolunthu, 2007(. در 
آغاز قرن 21، دولت چشم انداز 2020 را معرفي كرد؛ چشم انداز براي تبديل مالزي 
به كشــوري كاماًل توســعه يافته. دولت درصدد ساخت جامعه اي علمي، پیشرفته 
و همچنین تربیت نیروي كاردانش محور بود تا با اســتفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات )ICT( موقعیت هاي اقتصادي تازه اي ايجاد كند، زيرساختي براي تثبیت 
اقتصاد رو به رشد باشد و رقابت در عرصة بین المللي را تقويت كند. اين امر نقطة 
 گذار از اقتصاد صنعتي به اقتصاد دانش محور بود. در راستاي اين موضوع، مدارس 
هوشمند تأسیس شدند. با توجه به آنچه تاكنون اظهار شده، در سیاست توسعه اي كه 

دولت در پیش گرفته است اصالحات آموزشي نقشي اساسي ايفا مي كند.
معلمان در موفقیت و كارامدي هر نوع اصالحات آموزشي، نقش اساسي دارند. اگر 
آنان از اصالحات به خوبي مطلع نباشند، تغییراتي كه انتظار مي رود در دانش آموزان 
رخ نخواهــد داد. بــه همین دلیل، براي اجراي موفق اصالحــات،  بايد معلمان از 
آموزش ها و حمايت هاي كافي برخوردار شوند. به همین منظور، برنامه هاي بالندگي 
حرفه اي معلمان راه اندازي شد. اصولي كه براي بالندگي حرفه اي معلمان4 در مالزي 
در نظر گرفته شد، بر پاية پیشنهادهاي مندرج در گزارش عبدالرحمن ارشد5 در سال 
1995 بود. اين گزارش در بردارندة مسائل و مشکالت تدريس معلمان بود؛ يعني: 
حرفه اي سازي معلمان، منش حرفه اي و بالندگي حرفه اي. گزارش ياد شده پیشنهاد 
كرده است كه براي معلمان در طول خدمت دوره هاي آموزشي و مديريتي در نظر 
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گرفته شــود. همچنین،  آن ها براي ادامه تحصیل تشويق شوند و برايشان موقعیت 
 سفر به كشــورهاي خارجي ايجاد شود تا درمورد مسائل آموزشي بیشتر بیاموزند 

 )Hazri Jamil et al. 2009(
بخش آموزش معلمان در وزارت آموزش،  مسئولیت نظارت بر بالندگي حرفه اي 
معلمان را برعهده دارد. وظايف اين بخش شامل برنامه ريزي و هماهنگي برنامه هاي 
بالندگي كاركنان )در ضمن خدمت و پیش از خدمت( اســت؛ به نحوي كه دانش، 
توانايــي و كارامدي معلمان را ارتقا دهد و بــه روز كند. اين بخش همچنین، بر 
راهکارهاي معلمان جهت اجراي مؤثر اصالحات نظارت مي كند. برنامه هاي پیش 
از خدمت به گونه اي طراحي شــده اند كه آموزش هاي الزم به معلمان دبســتان و 
راهنمايي پیش از شروع خدمت داده شود. آموزش هاي حین خدمت عالوه بر اين،  
به گونه اي حرفه اي و علمي بر ارتقاي مهارت ها و توانايي هاي حرفه اي معلمان در 
رشتة خودشان تأكید دارد. معلماني كه دروس مهمي چون علوم، رياضیات،  فناوري 
اطالعات و ارتباطات و انگلیسي را تدريس مي كنند، در طول خدمت در دوره هاي 
كوتاه مدت آموزشي شــركت مي كنند. همچنین دوره اي 14 هفته اي نیز به منظور 
ارتقاي معلمان دبستان و راهنمايي وجود دارد كه معلمان مي توانند يکي از 20 دورة 
موجود را انتخاب و در آن شركت كنند. در اين مقاله از اين منظر به آموزش معلمان 

در مدارس هوشمند مالزي مي پردازيم.

 ساماندهي مدارس هوشمند 
ســاماندهي مدارس هوشمند در ســال 1999 میالدي آغاز شــد و پنج هدف 
اصلــي را دنبــال مي كرد: )1( رشــد همه جانبة فــرد، )2( ايجــاد موقعیت هايي 
براي شــکوفايي نقــاط قوت و توانايي هــاي فردي؛ )3( پــرورش نیروي كاري 
 متفکر و آشــنا با فناوري، )4( دموكراتیزه كردن، )5( افزايش مشــاركت ذي نفعان 
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)Smart School Conceptual Blueprint: 22( نیل به اين اهداف مستلزم وجود 

ارتباط میان طیف وســیعي از نوآوري ها شامل زيرساخت هاي فناوري اطالعات و 
ارتباطات،  آموزش معلمان و مديران و نظام مديريت مدارس هوشــمند6 است كه 

.)Bismillah Khatoon, 2007( مدرسه و اجتماع را با هم پیوند مي دهد
با اســتفاده از ايــن ابزارهــاي كارامد، انتظار مــي رود دانش آمــوزان مدارس 
هوشــمند انتقادي بینديشــند، مســائل را طرح و حل كنند، اطالعــات را با هم 
 .)Ministry of Education, 1997( درآمیزند و دانش آموزاني مســتقل باشــند
امید مــي رود با برقراري مدارس هوشــمند، جامعه اي دانش محور شــکل گیرد؛ 
جامعه اي كه مهارت هاي كاربردي و مقدماتي، ســواد در چند زمینه  و مهارت هاي 
 برقراري ارتباطات مناســب و تفکر انتقادي و مشــاركتي ويژگي هاي آن باشــد
)Yipetal., 2004(. در ســال 1999 میالدي، چهار درس زبان انگلیســي،  باهاسا 

ماليو، علوم و رياضیات انتخاب شدند و پروژة مدرسة هوشمند در 87 مدرسه )83 
مدرسة راهنمايي و 4 دبســتان( به صورت آزمايشي آغاز شد.  اين طرح آزمايشي 
در دسامبر سال 2002 با شبکه اي متشکل از 87 مدرسه، 1494 عنوان درسي، نظام 
مديريت مدارس هوشــمند رايانه اي و تلفیقي، يك مركز پشتیباني و پايگاه داده ها، 
مديران و معلمان آموزش ديده و مســئوالن هماهنگي فنــاوري اطالعات در هر 
مدرسه،  به پايان رسید )Azian, 2006(. انتظار مي رفت كه تا سال 2010 اين پروژه 

در 10000 مدرسه اجرا شود. 
بــراي حصول اطمینــان از دانش و مهارت معلمان مدارس هوشــمند، وزارت 
آموزش چندين برنامة آموزشي براي آنان برگزار كرد. آموزش اولیه در سال 1988 
میالدي و با حضور معلمان 83 مدرســه آغاز شــد. بعدها 2400 مدرسة مجهز به 
رايانه، تحت پوشــش اين برنامة آموزشــي قرار گرفتند. پیش بیني مي شد تا سال 
2010، 200000 معلم در اين برنامه آموزش ببینند. تمركز برنامه بر آشنايي معلمان 
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با مهارت هاي آموزش و روش تدريس در مدارس هوشــمند بود. پیشــرفت هاي 
آموزشي و دستاوردهاي حوزة فناوري اطالعات و ارتباطات، موجب تحول در امور 

تحصیلي، مدت زمان و محتواي اين دوره شد.
پیش از شروع پروژة آزمايشي، يك دورة 14 هفته اي حین خدمت براي معلمان مدارس 
 .)Multimedia Development Corporation,2005( هوشمند در منزل برگزار شد
اين برنامه درباره سخت افزار، نرم افزار،  شبکه، ابزار سمعي و بصري،  برنامه نويسي 
مقدماتي، طراحي وبگاه، اينترنت و تلفیق فناوري اطالعات و ارتباطات با تدريس و 
يادگیري بود و دانش و مهارت هاي الزم براي معلمان را به همراه داشت. هدف دوره 
اين بود كه معلمان كارگاه هاي رايانه و كالس هاي مجهز به فناوري را مديريت كنند.

وزارت آموز ش وپرورش و ســازمان هاي مرتبط به آن،  آموزش معلمان مدارس 
هوشمند را پس از مرحلة آزمايشي نیز ادامه دادند. مباحث اين دورة آموزشي استفادة 
مقدماتي از فناوري اطالعات تا طراحي وبگاه را پوشش مي داد. همچنین به معلمان 
گفته مي شد كه براي كسب اطمینان از اينکه شاگردانشان در كالس توانايي هاي الزم 
براي استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات را به دست آورده اند، آموزش در منزل 
را نیز داشته باشند. امروزه اين آموزش شامل استفاده از وبالگ ها، ويدئوها و گزيده  

آثار الکترونیکي در تدريس است.
عــالوه بر آمــوزش، معلمان مــدارس هوشــمند مي تواننــد با اســتفاده از 
شــبکه هاي پشــتیباني بر خطي كه دولت راه انــدازي كرده اســت، مهارت هاي 
 تدريــس و دانــش خود را بهبود ببخشــند7. تمامي اين شــبکه ها )به اســتثناي 
myschoolnet( از ارتباط برخط مدارس پشــتیباني مي كنند و معلمان مي توانند 

اطالعاتشــان را به صورت برخط به اشــتراک بگذارند. اين شبکه ها براي تمامي 
انجمن هاي مدارس قابل دسترسي است.
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 پيشنهاد انجمن هاي برخط )آنالين( براي رشد و بالندگي معلمان8
برنامة فعلي آموزش معلمان وزارت آموزش وپرورش  مالزي براي ايجاد تغییرات 
و نوآوري مرتبط با فناوري در مدارس هوشــمند كاســتي هايي دارد. اين مســئله 
سؤاالتي را به ذهن مي آورد كه مستلزم پاسخ هايي درخورند. پژوهش حاضر به قصد 
پاسخگويي به اين سؤاالت انجام شده است. نگاه سیاست زده و از باال به پايین دولت 
مالــزي در به كارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات در تغییر روش ها و عادات و 
استفاده از فناوري مشــوق معلمان نبوده است. پژوهشگران پروژة حاضر، الگوي 
مشــاركتي برخط بالندگي حرفه اي مداوم9 را براي معلمان دروس زبان انگلیسي، 
رياضیات و علوم جهت استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در تدريس پیشنهاد 
مي دهند. اين طرح به صورت آزمايشي در مجاورت كواالالمپور )پايتخت مالزي(، 
درپنج مدرســة هوشمند و با شركت 20 معلم اجرا شد. طرح ياد شده كم و بیش 
 Ainscow et( 10»بر مبناي پروژة انگلیســي »ارتقا كیفیت آموزش براي همــگان
al.,1994( و با بومي ســازي آن در مالزي به اجــرا در آمد. در پروژة مذكور باور 

بر اين است كه بالندگي حرفه اي معلمان بايد با توسعة مدرسه همگام باشد. هدف 
نهايي  اين پروژة دانشگاهي اين بود كه الگويي براي توسعة مدارس تولید و ارزيابي 
كند؛ الگويي كه مدرســه به كمك آن، آموزشي با كیفیت براي دانش آموزان فراهم 

.)Ibid: 5( سازد
براســاس اين الگو، بهبود مدرســه به معناي بهبود تدريس و يادگیري اســت. 
)Hopkins et al., 1996( بالندگي معلمان جزء جدايي ناپذير توسعة مدرسه است 

و براي تحقق آن، معلمان بايد به روند تغییر متعهد باشــند و حاضر باشــند روش 
خود را تغییر دهند و آن  را بیازمايند )Harris, 2002(. معلمان تنها وقتي مي توانند 
به اهداف آموزشــي دست يابند كه هم براي اين حرفه به خوبي آماده شده باشند 
)آموزش اولیة معلمان( و هم فعالیتشــان را در طول دورة كاري حفظ كنند و ارتقا 
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دهند )Day, 1999(. حمايت از بالندگي حرفه اي، بخشــي جدانشــدني از بهبود 
استانداردهاي تدريس، يادگیري و موفقیت است و در اين امر، تحصیالت تکمیلي 
سهم بسزايي دارد. مشاركت مستقیم معلمان در تصمیم گیري براي تعیین جهت و 
روند يادگیري شان نیز حائز اهمیت است. در نتیجه طرح بالندگي حرفه اي پايدار به 
جاي اينکه تحمیلي مديريتي باشد، محلي براي بحث بر سر منافع مشترک حرفه اي  

است.
در الگوي ارتقاء كیفیت آموزش براي همگانـ  همان طور كه در شــکل 1 نشان 
داده مي شودـ  مدارس بايد يك گروه يا »كادر« را تشکیل دهند )معموالً بین 3 تا 6 
نفر(؛ گروهي متشکل از افرادي در سمت هاي مختلف، با تجارب و سنین متفاوت 
و فعال در رشته هاي مختلف. از اين كادر انتظار مي رود كه به طور كیفي دستور كار 

را پیش ببرد و سرعت رشد آموزش و يادگیري را تنظیم كند. 

شكل1. سه سطح فعاليت در الگوي ارتقاء كيفيت آموزش براي همگان

كادر

بخش، گروه هاي فعال

تيمعلمان  مستقل
يري

مد
ي 

ه ها
گرو

شد، 
وه ار

گر

به منظور حمايت كامل از طرح، بهتر است سرپرست معلمان نیز يکي از اعضاي 
كادر باشــد. وظیفة اين گروه شناخت مســائلي كه در مسیر توسعه وجود دارد و 



60

مدارس هوشمند

همچنین به كارگیري تمامي همکاران به منظور ايجاد تغییرات مورد نظر در مدرسه 
اســت. اين امر از طريق به اشتراک گذاشتن تجربه ها و روش هاي تدريس صورت 
Hop-(  مي پذيرد تا مشخص شود كدام روش ها مؤثرند و كدام روش ها مؤثر نیستند

kins et al., 1996(. هدف نهايي الگوي ارتقاء كیفیت آموزش براي همگان، تقويت 

قابلیت هاي مدرسه در فراهم آوردن تحصیالتي بهتر از طريق استفاده از روش هاي 
مؤثر است. در الگوي حاضر نیز اعتقاد بر اين است كه تغییراتي كه توسط معلمان 

صورت مي پذيرد در توسعة مدرسه حیاتي است.
در پروژة حاضر، وظیفة گروه پژوهشــي واقع در دانشگاه،  فراهم كردن برنامه اي 
براي فعالیت هاي مرتبط با رشد كاركنان و داشتن نقش مربي و يا مشاور براي هر 
مدرســه بود. براي اين پروژه، اقدام پژوهي به عنوان بهترين روش كار براي ايجاد 
تغییرات سازماني و رفتاري برگزيده شد. در اين پروژه از روش مركز و انشعاب11 
استفاده شد تا عوامل تغییر در مدارس و گروه هاي پژوهشي مستقر در دانشگاه ها با 

هم پیوند يابند. اين روش در شکل 2 مشهود است. 

شكل 2. الگوي مركز و انشعابات به كاررفته در اين پژوهش

آموزش عالي

کادر 1

کادر 4 کادر 3

کادر 5کادر 2
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در اين پروژه انشعابات، نمايانگر پنج مدرسه اي هستند كه هر كدام با مشاركت 
چهار معلم )دروس زبان انگلیسي، رياضیات و علوم( در اين طرح شركت داشتند 
و مركز آن متشکل از پژوهشگراني بود كه در سه دانشگاه مستقر بودند: دو دانشگاه 
دولتي در مالزي و يك دانشگاه در انگلستان. گروه پژوهشگران كادرهاي مستقر در 
مدارس را گرد هم مي آوردند تا مسائل پیش رو را با يکديگر به اشتراک بگذارند و 
مورد ارزيابي قرار دهند و پاية انجمني باشند كه »باشگاه پیشروان مدارس هوشمند« 
نام خواهد گرفت. به عبارت ديگر، باشگاهي متشکل از مشاركت كنندگاني واقع در 
مدارس كه در زمینة مديريت تغییر در مؤسســة خود تجارب ارزشمندي به دست 

آورده اند.
نمونة برخط اين الگو از دو نظر با الگوي ارتقاء كیفیت آموزش براي همگان متفاوت 
است: اول اينکه در الگوي ارتقاء كیفیت آموزش براي همگان، به اشتراک گذاري رو 
در رو صورت مي گرفت؛ حال آنکه در پروژة حاضر اين امر به صورت برخط انجام 
مي گیرد و از ابزارهايي مانند بالگ آنالين و پلتفرم هاي مجازي استفاده مي شود. دوم 
اينکه،  اهداف اين پروژه فراتر از ايجاد تغییرات در روش تدريس و يادگیري است و 
براي معلمان موقعیت استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات را نیز فراهم مي كند. 
در نتیجه،  آن ها كه پیش از اين هم با مشــکالت پیش رويشــان در زمینة استفاده از 

فناوري آشنا بوده اند، اين پروژه به آن ها كمك مي كند بر مشکالت بهتر فائق آيند.

پي نوشت
1. Thang Siew Ming
2. Puvansewary Murugaiah
3. Bahasa Melayu
4.Teacher Professional Development )TPD(
5. Abdul Rahman Arshad
6.Smart School Managing System )SSMS(
7. از جملة اين شبکه ها myschoolnet، پروژة آموزش الکترونیکي خوشه اي KPerak، پروژة انجمن آموزش 

الکترونیکي penang و Malaysian Grid for Learning )myGfL( است.
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8. e - CPDeLT: Model 2020
9. Online Continuous Professionl Development )CDP(
10. Improving the Quality of Education for All )IQEA(
11.  Hub and Spoke
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 پويش، رويش، دوزش
سيده فاطمه شبيري

هوش و استعداد، تســلط بر فناوری های نوين، و داشتن دغدغة تعلیم وتربیت. 
كافی اســت به اين ها كمی چاشنی خالقیت هم اضافه كنیم، تا معلمی پیشرو را به 

ما معرفی كند. 
 محمد آذين دبیر و معلم راهنمای »مدرسة عالمه حلی« تهران است. او فعالیت های 
نوآورانه ای در حوزة تعلیم وتربیت داشته و توانسته است از تسلط خود بر استفاده 
از رايانه نیز در بیشتر اين فعالیت ها به خوبی بهره ببرد. در اين مقاله با سه مورد از 
كارهای مبتکرانة  آذين و دوستان همکارش، كه فناوری در آن ها نقشی داشته است، 

آشنا می شويم. 

 آزمون دوزش 
دینی، زیست شناسی و پویش، عنوان های سه درسی است كه در برنامة هفتگی 
دانش آموزان گنجانده شــده اند و ظاهراً ربطی به هم ندارند. دانش آموزان در درس 
دينی با منابع معرفت، ويژگی های آن ها و محدوديت های هر يك آشنا می شوند. در 
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درس زيست شناسی مفاهیم اصلی نظرية سیستم ها، سیستم های پیچیده، ارتباط زير 
سیستم ها با هم و... را فرا می گیرند. در درس پويش نیز قرار است مهارت هايی مثل 
تفکر، گفت وگو، نقد كردن و ... را كسب كنند اما اين سه درِس به ظاهر نامربوط را 
وقتی با نخ و سوزن خالقیت و ابتکار به هم بدوزی، می توانی آزمونی طراحی كنی 
كه بچه ها برای موفقیت در آن، نیازمند استفاده از مهارت هايی باشند كه در هر سه 

كالس آموخته اند: »آزمون دوزش«! 
حال اگر اين آزمون برای كودكان نسل صفر و يك، به شکل يك بازی رايانه ای 
جذاب طراحی شــود، می توان تصور كرد كه آن ها دو روز و يك شب در مدرسه 
مشغول آزمون - بازی باشند و خسته هم نشوند. هم بازی كنند، هم بیاموزند و هم 
خودشان را ارزيابی كنند. در اين بازی رايانه ای كه  آذين طراحی آن را به عهده داشته 
است، به هر گروه موجودی با طول عمر مشخص تحويل داده می شود. دانش آموزان 
بايد با انجام فعالیت هايی كه برايشان تعريف شده است، راه سعادت آن موجود را 
بیابند و او را به سعادت برسانند. در حین بازی، كودكان بايد از روش های علمی ای 
كه آموخته اند )مثل دســت كاری متغیرهای مستقل و مشاهدة تغییرات متغیرهای 
وابسته( و منابع شناختی ای كه در دسترسشان قرار دارد، برای يافتن مسیر سعادت 

آن موجود استفاده كنند. 

 سايت رويش 
اگــر انتظار از پژوهش صرفاً تولید علم باشــد- آن هــم نه علم مفید - حاصل 
فقط جزوه های صحافی شــدة شکیلی است كه رديف شده در كنار هم، قفسه های 
كتابخانه ها را پر می كنند و نه چیزی بیش از اين، اما انتظار  آذين و دوستان همکارش 
از پژوهش، فراتر از انجام يك كار صرفاً جالب!« و در نهايت، تولید يك مقالة علمی 
اســت. آن ها معیارهای زيادی را برای ارزشــیابی يك پژوهش تعريف كرده اند و 
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دانش آموزان را به اين سمت سوق می دهند كه پژوهش ارزشمند، بايد مسئله ای را 
حل كند. مسئله چیزی است كه مربوط به ماست )مربوط به خود، خانواده، مدرسه، 
محله و جامعة ما( و بايد گره ای از كار ما باز كند. معیار ارزشمندی پژوهش همین 

است. 
طراحی »سايت رويش« به اين منظور بوده كه كودكان هر موضوعی را كه برايشان 
مســئله است، مطرح كنند و بانك بزرگی از مســائل واقعی بچه ها ساخته شود و 
فضايی به وجود آيد برای ارتباط بچه ها با هم و با مربی هايشان. دانش آموزان با مسائل 
هم آشــنا می شوند، برای هم يادداشت می گذارند، مسائل يکديگر را نقد می كنند، 
نقد ديگران بر مسئله هايشان را می خوانند و آن ها را اصالح می كنند. مربیان هم از 
طريق سايت، مسائل كودكان را بررسی می كنند و به آن ها برچسب می زنند تا مسائل 

دسته بندی شوند. 
بعد، هر گروه از كودكان از میان انبوه مسائل واقعی - كه از بوی بد پا تا طراحی 
دســتگاه های پیچیدة مکانیك را دربرمی گیرد- با توجه به معیارهای داده شــده، 
ارزشــمندترين مسئله را به عنوان كار پژوهشــی خود انتخاب می كنند. اين مسئله 
كه از دل نیازهای دانش آموزان بیرون آمده و در جمع پخته شــده اســت، انگیزة 
 كافی را برای كار كردن به آن ها می دهد. ســاز و كار طراحی شــده برای ســايت 
»hrooyesh.ir« آن قدر قابلیت دارد كه ما در يك شماره از مجله به صورت مستقل 

به آن بپردازيم. 

 درخت دوستی 
در طول  سال های فعالیت مجله، در زمینه كاربردهای »آی تی« در حوزة آموزش 
و حتی حوزة مديريت اجرايی مدرســه و دفترداری، بسیار سخن گفته ايم اما گمان 
نمی كرديم يك معلم راهنما بتواند ضمن انجام دادن كارهای معمولی )مثل استفاده از 
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نرم افزارهايی نظیر اكسل و اكسس(، برای درست كردن پايگاه های اطالعاتی جامع 
از مشخصات و ويژگی های دانش آموزان، فعالیت هايشان، ساعات كار درسی آن ها 
و... تجزيه و تحلیل آن ها برای تولید انواع گزارش از روند پیشرفت بچه ها برای ارائه 
به اولیا و مربیان آن ها به شکلی خالقانه از فاوا استفاده كند. نحوة بهره گیری  آذين 
از امکانات فاوا در حوزة كارش - به عنوان معلم راهنما - حتماً شما را هم مثل ما 

شگفت زده خواهد كرد. 
نرم افزار ...، نرم افزار رســم گراف اســت و  آذين، كه هم با گراف ها آشناست و 
هم تســلط خوبی بر رايانه دارد، توانسته اســت به كمك اين نرم افزار، پاسخ های 
دانش آموزان را به اين ســؤال- كه معموالً معلمان راهنما برای شناخت گروه های 
دوســتی از بچه ها می پرسند - به خوبی تحلیل كند: »اگر قرار باشد به اردو بروی، 
دوســت داری كدام يك از بچه ها همراه تو بیايند؟« يا: »دوست داری سال آينده با 
كدام بچه ها هم كالس باشی؟« او به كمك نرم افزار، گراف دوستی كودكان را رسم 
كرده و بر مبنای آن، به دنبال يافتن مشــکالت دوستی دانش آموزان و راه حل آن ها 
رفته اســت. اين نمودار را )بدون ذكر نام دانش آموزان( ســر كالس هم برده و با 

كودكان دربارة آن گفت وگو كرده است. 
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 ارائة موفق در کالس علوم
فرانك البانكا1
ترجمة شيبا ملك

معلمان علوم در قرن 21  بايد در توانمند كردن دانش آموزان براي ارائه شفاهي، 
ماهر باشــند اگر دانش آموز بتواند ضمن ارائة مطلبي، پیرامون آن بحث كند، دلیل 
بیاورد، روند فعالیتي را شــرح دهد و يا داده هايي را ارزيابي كند، در ارائة اطالعات 

توانمند مي شود.
نرم افزارهاي ارائه نظیر »پاورپوينت«، »پرزي« و »كي نوت«  به ارتقاي كیفیت ارائه 
كمك مي كنند.در مواردي كه از يك موضوع مثال هاي زيادي با زير شاخه هاي متعدد 
وجود دارد  ارائة شــفاهي با اين ابزارهای گفته شده، مناسب است. مثاًل دانش آموز 
در درس علوم در مورد انواع باكتري ها يا انواع نقص هاي ژنتیکي به طور شــفاهي 
مطلب ارائه مي كند. در اين موارد بايد به عواملي توجه كرد كه موجب ارتقا كیفیت 

كار دانش آموز ضمن درگیر شدن او با مطلب مي شود.
در اين مقاله راهکارهايي براي اجراي موفق ارائه هاي شــفاهي در كالس علوم 

مطرح مي شود.
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 تصويرها 
»تصوير« از منظر بصري ،ارائه را جذاب مي كند. دانش آموزان بايد اندازة تصويرهاي 
اساليدهايشان را تنظیم كنند. اين عمل گاه باعث مي شود نسبت ابعاد تغییر كند و 
شکل به هم بريزد. راه حل اين است كه قبل از تغییر اندازة شکل، دكمة »shift« را 

نگه دارند تا ابعاد تصوير ثابت بماند.

 محدوديت کلمات 
آن ها بايدحداكثر 25 كلمه در هر اساليد قرار دهند.  اساليدشان خیلي در هم و 
فشرده نباشد. در عین حال هم متوجه باشند كه قرار نیست متني خوانده شود، بلکه 
نوشــته ها فقط راهنماي مخاطبند.دانش آموزان  بايد قبل از اجرا در كالس،چند  بار 
تمرين كنند و عبارت هاي مهم و اساسي را برجسته  كنند و از زياده گويي و آوردن 
جمالتي كه حواس مخاطب را پرت مي كند، بپرهیزند. آن ها بايد بدانند كه اين ارائة 

شفاهي است نه روخواني.

 ارائة با اساليد 
»محتوا« مهم ترين عنصر هر ارائه اســت اما گاه دانش آموزان چنان درگیر شکل 
ظاهري مي شوند كه محتوا تحت الشــعاع آن قرار مي گیرد. من براي دانش آموزانم 
ضوابطي طراحي اساليد را تدوين كرده ام تا اطالعاتي كه ارائه مي دهند تأثیرگذارتر 

باشد.

 منابع و ارجاع 
به دانش آموزانم تأكید مي كنم كه منابع را به دقت ذكر كنند؛ حتي منابع عکس و 

تصوير را.
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 داده ها 
دانش آموزان هنــگام ارائة مطالب نبايد در يك نمودار، جدول يا ... امثال اين ها، 
اطالعــات زيادي را بگنجانند. اطالعات اضافــي و فرعي روي صفحة كاغذ بهتر 

خوانده مي شوند.

 انتخاب فونت و رنگ 
آنچه روي صفحة نمايش چشــم نواز اســت، لزوماً روي پرده نمايش به همان 

خوبي نخواهد بود. 
خواندن نوشته هاي زرد و قرمز، سخت است اما نوشته هاي آبي و سبز را راحت تر 

مي شود خواند. 
بهترين  كارآن اســت كه از رنگ روشن روي زمینة تاريك و يا برعکس استفاده 
كنیم. خواندن كلماتي كه. فونت هاي لبه دار نوشته مي شوند يا با فونت هاي خاص  
مثل »Times New Roman«، از خواندن كلمات نوشــته شــده با فونت هاي 

»Thoma« و »Ariel« دشوارتر است.
اندازة حروف بايد طوري باشد كه از هر فاصله اي در كالس بتوان آن ها را خواند؛ 

هرچه بزرگ تر بهتر.

 انسجام 
گاه دانش آموزان دوســت دارند كارهاي عجیب و غريبي انجام دهند. الگوهاي 
ويژه اي براي جابه جايي صفحات در نظر مي گیرند يا از فونت هاي نامأنوس استفاده 
مي كنند. اين روش ها حواس بیننده را پرت مي كنند. يك ارائة منســجم و شســته 

رفته،مخاطب را متمركز بر محتوا مي كند.
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Animation جلوه هاي ويژه 
بســیاري از نرم افزارها، نظیــر پاورپوينت روش هاي فانتــزي و گوناگون براي 
جابه جايي صفحات يا ارائة اطالعات و حتي جلوه هاي صوتي دارند؛ اما الگو هاي 
تفنني جابه جايي به سرعت كهنه مي شوند و جلوه هاي صوتي هم گاه مخاطبان را 
آزرده خاطر مي كنند. من به دانش آموزانم مي گويم كه جلوه هاي ويژه بايد در خدمت 

غني سازي محتوا باشند و نه فقط در خدمت تفنن و سرگرمي.

 استفاده از فناوري 
رسانه هاي ديجیتال امکانات زيادي در اختیار دانش آموز قرار مي دهند.دانش آموزان  
مي توانند پادكست هاي صوتي يا ويديويي تهیه كنند و آن را در اينترنت قرار دهند، تا 
همکالسي هايشان در بارة آن نظر دهند و اگر به طور برخط ارائه شود، دانش آموزان 

ديگر هم مي توانند نظر بدهند. اين امکان باعث صرفه جويي در وقت مي شود.

 پيوندهاي اضافي 
گاه يك پیوند اضافهـ  مثاًل يك فیلم ويديوييـ   به غني ســازي محتواي اساليد 
كمك مي كند. من و دانش آموزانم اغلب در ضمیمه كردن ويديو به اساليد مشکل 
داريم؛ چرا كه مثاًل ويديو روي صفحة نمايش رايانه اجرا مي شود ولي روي صفحة 
نمايش اساليد اجرا نمي شود. با قرار دادن يك پیوند )لینك( مي توان با يك كلیك 

به صفحة نمايش فیلم رفت و به اساليد بازگشت.

 استفاده از فناوري 
رسانه هاي ديجیتال امکانات زيادي در اختیار دانش آموز قرار مي دهند.دانش آموزان  
مي توانند پادكست هاي صوتي يا ويديويي تهیه كنند و آن را در اينترنت قرار دهند، تا 
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همکالسي هايشان در بارة آن نظر دهند و اگر به طور برخط ارائه شود، دانش آموزان 
ديگر هم مي توانند نظر بدهند. اين امکان باعث صرفه جويي در وقت مي شود.

 نتيجه گيري  
اغلب مهارت هاي قرن 21 مبادله پذيرند. مهارت هاي شــفاهي هم بايد چنین 
قابلیتي داشته باشــند. داشتن مهارت شفاهي براي دانش آموزان ضروري است. 
درگیر كردن دانش آموزان با ارائة شــفاهي باعث ارتبــاط بهتر آنان در محافل 

عمومي و كاهش اضطراب مي شود.
ارزش هاي مهارت ارتباط شفاهي مؤثر، از كالس علوم فراتر است. ما در كالس 
علوم با تأكید بر ارائة شفاهي مؤثر و با معنا، به رشد مهارت هاي دانش آموزان  براي 
زندگي در قرن 21 كمك مي كنیم. اين بهترين اندوختة دانش آموزان از كالس ماست. 
گسترش و پیشرفت مهارت ارتباط شفاهي، علوم تجربي را براي همة دانش آموزان 

معنادارتر مي كند.

 ارزيابي  
درگیر كردن دانش آموزان با موضوعي كه دوستانشــان ارائه مي دهند، اغلب كار 
دشــواري اســت. من براي جلب توجه دانش آموزان به موضوعي، يك فهرست 
وارسي براي ارزيابي دانش آموز از دانش آموز طراحي مي كنم. در ابتداي هر بخش 
دربارة فهرســت در  كالس  بحث برقرار مي كنیم، سپس دانش آموزان از فهرست  

براي ارزيابي كار ارائه كننده و بازخورد به او استفاده مي كنند.  
 در پايان ارائه از آن ها هم يك عدد به عنوان نمره مي خواهم و هم اينکه سه نظر بنويسند:

1. عبارتي بنويسند كه نشان دهد از ارائه چه فهمیده اند. 
2. عبارتي تقديرآمیز بنويسند.
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3. توضیح دهند كه ارائه در چه زمینه اي بايد بهتر شود.
در واقع، از آن ها مي خواهم بازخوردي جزئي و معنادار  بدهند. مثاًل اگر بنويسند: 
»من از گرافیك چرخة نیتروژني كه ارائه كردي خوشم آمد«، نمي پذيرم؛ چون اين 
عبــارت معناي خاصي ندارد. در صورتي كه عبــارت: »گرافیك كار تو كه چرخة 
نیتروژن را نشان مي داد، موجب شد مفهوم نیتراته شدن را بهتر بفهمم«، بهتر است. 
بعــد از ارائه اول و دوم، معموالً من نظر چند نفــر از دانش آموزان را مي خوانم و 

توضیح مي دهم كه در چه بخش هايي انتظار اظهارنظرهاي دقیق تري را دارم.
بعد از هر ارائه، جلسة پرســش و پاسخ كوتاهي برگزار مي شود. اين پرسش و 
پاسخ ها نشان مي دهند كه دانش آموز چقدر مي تواند مطلبي را كه فهمیده است، به 
ديگران ياد دهد. در ضمن مجالي اســت براي درگیر كردن دانش آموزان با موضوع 
ارائه شده. من ضمن پرسش و پاسخ يادداشت برمي دارم و حواسم به سؤال كنندگان 
است. از هر دانش آموز مي خواهم كه در پايان آخرين ارائه، حداقل دو سؤال مطرح 
كند. شــاخص موضوعـ  دانش توانايي دانش آموز را در پاسخ گويي به سؤال نشان 
مي دهد. من از دانش آموزان مي خواهم با پرسیدن از دوستانشان به آن ها كمك كنند 
كه نمرة بهتري بگیرند. همچنین فهرســت وارســي خودارزيابي را تکمیل كنند و 

مستندات مکتوب خود را در مورد چگونگي اين ارزيابي ارائه دهند. )جدول 1(
در نهايت، من به نحوة ارائه نمره مي دهم... معموالً شاخص هاي سواد اطالعاتي 
مندرج در جدول 2 را هم اضافه مي كنم تا مطمئن شــوم استنادهاي دانش آموزان 
منطبق بر ضوابط است. پس از آنکه هر دانش آموز مطلب مربوط به خود را ارائه داد، 
در پوشــه اي برگة خودارزيابي او و ارزيابي دانش آموزان از او را قرار مي دهم. بعداً 
اين پوشه را به خود دانش آموز مي دهم تا بازخورد كارش را ببیند. براي نمرة نهايي 

دانش آموزان سه شاخص را در نظر مي گیرم:
1. ارزيابي خودم كه اهمیتش از دو شــاخص ديگر بیشــتر است و متمركز بر 
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محتواي علمي ارائه شده تاكید دارد؛
2. میانگین ارزيابي خود دانش آموزان از ارائه؛

3. خودارزيابي.
جدول 1. خودارزیابي ارائة شفاهي

شاخص
حداکثر 

امتياز
ارزیابي 
خودم

دالیل من براي این نمره
)اگر دليلي ندارید 0 

بگذارید(
ارائة من مطلب را به خوبي پوشش داد.

ارائة من برنامه ريزي خوبي داشت و منسجم بود.

من مثال هاي مناسبي آوردم و براي عبارت هايي كه 
نوشتم، توضیح و دلیل ارائه كردم.

جلوه هاي بصري واضح و كاربردي بود.
با مخاطب ارتباط چشمي داشتم و صدايم رسا بود.
پاسخ دوستانم را با توضیحاتي روشن مناسب دادم.

جدول 2. نمونة شاخص هاي سواد اطالعاتي

4321امتياز

گسترة منابع

دانش آموز اطالعات 
مرتبط با موضوع 
را از منابع معتبر 

چاپي و غیرچاپي كه 
متخصصان آن موضوع 
نوشته اند، انتخاب كرده 

است.

دانش  آموز 
اطالعات معتبر 

چاپي و غیرچاپي 
در ارتباط با 

موضوع انتخاب 
كرده است.

دانش آموز از انواع 
مطالب چاپي و 
غیر آن استفاده 
كرده كه اعتبار 

آن ها مورد ترديد 
است.

دانش آموز از منابع 
عمومي محدودي 

اطالعات 
جمع آوري كرده 

است.

صفحة ارجاع 
منابع

دانش آموز منابع زيادي 
با ارجاع درست و 

منطبق بر استاندارد ارائه 
كرده است.

دانش آموز از 
منابع ارجاعات 

درستي ارائه كرده 
است.

دانش آموز سعي 
كرده است  

ارجاعات درستي 
در قالب استاندارد 

بدهد.

دانش آموز نام منابع 
را در يك صفحه 

آورده است.

منبع مجله معلم علوم- اکتبر Frank La Banca / 2011.1پینوشت 
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 اتم و مولكول بسازيد! 
نرگس لياقي مطلق
دبیر فیزيك منطقه 3 تهران

برای اين شماره چند بازی ساده با موضوع شیمی انتخاب كرده ايم: »ساخت اتم 
و مولکول!« از اين بازی ها در كالس علوم پايه هشتم يا شیمی متوسطه دوم می توان 

استفاده كرد.

1 
اولین بازی درواقع يك شبیه سازی است كه امکان ساخت چند اتم محدود را به 
ما می دهد. با استفاده از الکترون، پروتون و نوترون های داده شده می توانیم اتم چند 
عنصر و يون  آن ها را بسازيم. می توانیم اتم های ناپايدار بسازيم كه تغییر عدد اتمی 

براساس افزايش عدد اتمی را به خوبی نشان می دهد.
اين شبیه سازی دو بخش ساخت اتم و بازی دارد و بازی در چهار سطح طراحی 

شده است. از اين بخش برای ارزشیابی درس هم می توان استفاده كرد.
http://phet.colorado.edu/en/simulation/build-an-atom

بــازی را می توانیــد از نشــانی باال دانلــود كنید. بــرای دريافــت ويرايش 
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 فارســی بازی كافی  اســت در نشــانی فوق به پايین صفحه مراجعه و در منوی 
"wversiontranslated” بازی را به زبان فارسی دريافت كنید.

2 
بازی دوم بازی ساده ای است كه برای ارزشیابی هم می توان از آن استفاده كرد. اين 

بازی تنها به نام گذاری بخش های متفاوت اتم و چند اتم ساده می پردازد.
http://www.neok12.com/diagram/Atom-01.htm

3 
در بازی آخر با استفاده از اتم های داده شده می توانید مولکول های متفاوتی بسازيد. 
مدل گلولــه و میلة مولکول را ببینید و در بخش ســاختن مولکول های بزرگ تر، 
مولکول های ديگری را كه در برنامه پیش بینی نشــده اند بسازيد. اگر اين مولکول 

وجود خارجی داشته باشد، نام آن نشان داده می شود.
دانش آمــوزان كالس من، هنگام اين بازی در ســاختن مولکول های بزرگ تر و 
متفاوت  با يکديگر رقابت می كردند و برايشان فضای لذت بخشی ايجاده شده بود.

http://phet.colorado.edu/en/simulation/build-a-molecule
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PAINT طراحي سؤاالت تصويري با 
سيده مهناز احمدي
دبیر جغرافیا و زمین شناسي ناحیة 3 اصفهان

يکی از هنرهای معلم با تجربه، طراحی ســؤاالت استاندارد و و نوشتن آن ها به 
صورتی زيبا و خواناست. اين ها اصول طراحی سؤال هستند. دورة نوشتن سؤاالت 
با دســت و استنسیل را پشت ســر گذاشــته ايم و به دورة تايپ سؤاالت امتحانی 
رسیده ايم. طراحی سؤاالت تصويری يکی از مشکالت دبیران جغرافیا، زمین شناسی 
و زيست شناسی است. گروهی از دبیران پس از تايپ سؤاالت، در سؤال جای خالی 
می گذارند و ســپس با دست تصوير مربوط را ترسیم می كنند. گروهی هم تصوير 
جداشــده را زير سؤال مورد نظر می چســبانند و سپس از روی آن كپی می گیرند. 

تعدادی هم اشکال مورد نظر را اسکن و سپس وارد صفحه سؤاالت می كنند. 
من امسال در طراحی سؤاالت تصويری از »paint« استفاده كردم. ترسیم اشکال 
در ايــن نرم افزار به مهارت خاصی نیاز ندارد. در ادامه طريقة ترســیم يك نقشــة 

توپوگرافی بیان شده است. 
1. پس از باز كردن نرم افزار paint، از نوار ابزار »home« كادر اولیه را از قسمت 

شکل ها انتخاب می كنیم. 
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2. از قســمت »tools«، قلم و پهنای آن را انتخاب می كنیم و از سمت راست يا 
چپ اولین منحنی میزان را می كشیم. 

3. بــا كلیك روی منوی A، پس از باز شــدن كادر، ارتفــاع مورد نظر را تايپ 
می كنیم. 

 »Tools« 4. منحنی میزان هايی را كه نشان دهندة قله است، می توانیم از قسمت
انتخاب كنیم و در شکل جای دهیم. 

5. در منوی »image« و پس از انتخاب »Select All«، كل تصوير ترسیم شده 
را كپی و به »word« وارد می كنیم. 

تصوير زير نمونه ای از نقشــه های توپوگرافی ترسیم شــده در paint و سؤال 
مربوط به آن را نشان می دهد. يکی از قابلیت های اين نرم افزار پاک كردن سريع و 
ظريف خطوط است كه با انتخاب پاک كن از منوی »Tools« می توان تصحیحات 

الزم را روی تصويرها اعمال كرد. 

      

بدين ترتیــب،  معلم به راحتــی می تواند با كمی تمريــن تصويرهای مربوط به 
سؤاالت را طراحی كند و به راحتی به نرم افزار word انتقال دهد. اين روش برای 
دانش آموزان هم جالب بود و از من خواستند آن را در كارگاه رايانه اجرا كنم. آن ها 
را به كارگاه بردم و از آن ها خواستم طرح شاخه های علم جغرافیا در كتاب چهارم 
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را به صورت گروهی در word و paint طراحی كنند. شور و هیجان زياد گروه ها 
برای ترسیم سريع تر و بهتر اين طرح، احساس رضايت و خشنودی مرا هم به دنبال 
داشت؛ زيرا عالوه بر باال بردن حس رقابت گروهی برای كسب امتیاز بیشتر، تمرينی 

برای يادگیری مبحث مورد نظر هم بود. 
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 بهترين ابزار براي معلم يك مدرسة هوشمند چيست؟
احسان مظلومي

احتماالً دربارة مدارس هوشــمند زياد خوانده ايد و می دانید كه صرفاً با داشــتن 
ســخت افزار صاحب مدرسة هوشــمند نخواهیم شــد. در اين يادداشت استثنائًا 
نمی خواهیــم در مورد بی خاصیت  بودن ســخت افزار و خواص »معلم كارآمد« و 
اين قبیل مقوله ها صحبت كنیم. برعکس می خواهیم سخت افزاری را به شما معرفی 
كنیم. اما برخالف روال اين ستون، قصد معرفی يك محصول جديد را نداريم بلکه 

می خواهیم كارايی های جديدی برای يك محصول موجود تعريف كنیم.
مدت ها در اين فکر بودم كه برای يك معلم مدرسة هوشمند )به طور كلی معلمی 
نوآور و خالق( چه ابزار يا »گجتی1« می تواند كارآمد باشــد. ابزارهای متفاوتی را 

امتحان كرده و از منظر يك معلم و پدر آن ها را بررسی كردم.
به نظر من، ابزار مناسب برای اين هدف به طور كلی بايد چند ويژگی داشته باشد:

 قابل حمل ونقل باشد )هم از نظر وزن و هم از نظر ابعاد(؛
 قابل اتصال به شبکه و اينترنت باشد؛

 قابلیت اجرای همة فرمت های شناخته شده را داشته باشد؛
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 انتقال فايل ها در آن به سادگی انجام شود و از همة روش های انتقال پشتیبانی كند؛
 بتواند به ابزارهايی مثل ويديو پروژكتور، تختة هوشمند و تلويزيون متصل شود.

با در نظر گرفتن اين پنج قابلیت مهم و چند قابلیت كوچك تر، در نهايت به اين 
نتیجه می رســیم كه يك »تبلت« )رايانة لوحی( مناسب ترين ابزار برای معلم خالق 
و نوآور اســت. اما البته در انتخاب نوع آن بايد دقت كرد. نتیجة نهايی يك تبلت 
10 اينچی )يا باتوجه به سیلقة كاربر، 7 اينچی( با سیستم عامل »اندرويد« است؛ به 

داليل:

 تبلت، به دلیل داشتن سیستم عامل اندرويد می تواند هر نوع فايلی را اجرا كند. 
نهايتاً الزم اســت اپلیکیشن جديدی روی آن نصب شود. فايل های چند رسانه ای، 
انیمیشن های فلش و فرمت های متنی مثل ورد را هم می توانید در تبلت اندرويدی 

اجرا كنید.

 تبلت كوچك و قابل حمل وعمر باتری آن نسبتاً زياد است. می توانید آن را در 
خانه، مدرسه و سفر همراه داشته باشید. حتی در مسیر خانه به مدرسه هم می توانید 

از آن استفاده كنید.

 در كارايی  هايش هیچ محدوديتی ندارد. چون مثل ويندوز می توان با نصب هر 
اپلیکیشن كارايی جديدی به آن افزود. اتفاقاً اپلیکیشن های زيادی با هدف آموزش 
برای اندرويد به بازار آمده اند. بســیاری از اين اپلیکیشن ها رايگان يا در ايران قابل 
خريداری هستند. می توانید هرجا كه هستید، يادداشت هايتان را روی آن بنويسید، 
يادداشت های صوتی خود را ضبط كنید، با دوربینش فیلم و عکس بگیريد و حتی 
با اپلیکیشن های مرتبط، فیلم های آموزشی بسازيد. همة ابزارهای الزم برای ويرايش 
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فیلم، صدا و تصوير را هم می توانید دانلود كنید.

 از همة روش های اتصال به اينترنت، شــبکه و ابزارهای جانبی بهره می گیرد. 
اغلــب تبلت های اندرويــدی امکانات وای فای2، بلوتــوث، درگاه های »Usb« و 
»HDMI« و بقیــة راه های ارتباطی را دارند )البتــه با توجه به مدلی كه می خريد، 
ممکن اســت همة درگاه ها را نداشته باشید(. می توانید فايل های مورد نظرتان را به 
همکاران و شــاگردانتان منتقل كنید. می توانید تبلت را به چاپگر متصل و محتوای 
مورد نظر را چاپ كنید. يا اينکه تبلت را به ويديو پروژكتور يا تختة هوشمند متصل 
كنید و از امکانات آن ها استفاده كنید. همچنین می توانید با وايفای به اينترنت متصل 
شويد. توصیة من اين است كه مدلی بخريد كه سیم كارت بخورد تا هرجا هستید، 

به اينترنت متصل باشید.
اپلیکیشن های اندرويد در ايران به سادگی در دسترس هستند. همچنین می توان 
آن ها را ذخیره كرد و با ايمیل يا بلوتوث برای ديگران فرســتاد. بنابراين، مشــکل 

چندانی در يافتن اپلیکیشن های مورد نظرتان نخواهید داشت.
تبلت های اندرويدی را با قیمت های متفاوتی می توانید در بازار بیابید. كم و بیش 
دســتتان باز اســت كه با هر بودجه ای يك تبلت اندرويدی بخريد و از امکاناتش 
اســتفاده كنید. پیشنهاد می كنم اگر قرار است به جرگة تبلت داران بپیونديد، هرچه 

زودتر اين كار را بکنید.

پینوشت 
1. Godget
2. WiFi
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 پاورپوينت و تعامل در کالس 
هيوا عليزاده
دبیر فیزيك منطقه 6 تهران

 سرآغاز 
در همان جلســة اول دانش آموزان با ورود به كالس با اساليدي بر پرده روبه رو 
شدند و بدون اينکه سؤالي كنند دفترچه هاي يادداشت خود را روي میز گذاشتند. 
بعد از اينکه كمي باهم آشــنا شديم، بحث و گفت وگو دربارة پرسش هاي اساليد 
پرداختیم. تدريس شــروع و به اين ترتیب »پاورپوينت« به عنوان يکي از ابزارهاي 

كارآمد در تدريس برخي مباحث به كار گرفته شد.

 کمي از کار بگویيم!
1. از صبح چه كارهايي انجام داده ايد؟

2. در منزل شما چه كسي بیشتر كار مي كند؟
... .3

من جاي تو باشم، کاغذ و مداد را کنار دستم مي گذارم.
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شرح
در استفاده از ابزارهاي آموزشــي مانند كتاب درسي، نرم افزار آموزشي، وسايل 
آزمايشگاهي و... به نظر من توجه به اين نکته ضروري است كه طرح درس خوب، 
طرح درسي نیست كه هرچه بیشتر از ابزارها استفاده كرده باشد. بلکه طرح درسي 
است كه با اســتفادة كارآمد از ابزارها، به آموزگار و دانش آموز در فرايند يادگیري 
كمك كند. تعامل در فرايند يادگیري اســت كه اين فرايند را معنا مي بخشد و ابزار 
موردنیاز آن با توجه به مفهوم مورد آموزش، امکانات كالس، و... تغییر خواهد كرد.

در استفاده از پاورپوينت، به كار بردن اشکال گرافیکي مرتبط با موضوع و يا قرار 
دادن جمالتي كه توجه به آن ها از ديد آموزگار اهمیت دارد، اساليدها را به ابزارهايي 

قوي براي آموزش تبديل مي كند.

 با »فشار« جمله بسازیم!
1. »از بس فشار كار زياد بود از حال رفت!« دست به كار شويد و با واژة »فشار« 

چند جمله بسازيد.
من مطمئنم که دفترچه  یادداشت ها رو ميزه!

 مشاهده کنيد!
1. چه چیزي در حال حركت است؟

2. در كجا در حال حركت است؟
3. آيا كاري در حال انجام شدن است؟

گاهي به كار بردن برخي سبك هاـ  مانند طنزـ  در اساليدها تأثیر به سزايي در تفهیم 
موضوع دارد و توجه دانش آموز را بیشتر به موضوع جلب مي كند.
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آزمایش:
 نیرو شنیديم ولي نديديم!

1. نیروي وزن
2. نیروي شما به دوستت

نيروسنج، برس به دادم!
اوه اوه! چرا دفترچه یادداشتت رو بستي؟

يك اساليد مي تواند سرآغاز آزمايشي حقیقي باشد كه كالس بنابر ضرورت و نه 
تکلیف به آن رسیده است و اشتیاق براي انجام آزمايش را بیشتر مي كند.

 شما بگویيد چه کنم!
از وسايلي كه مشاهده مي كنید، به دلخواه استفاده كنید و آزمايشي طراحي كنید كه 

وجود فشار هوا را نشان دهد.

اســاليد همچنین مي تواند يادآور صفحات كتاب باشد و نه كپي جمالت آن. 
زيرا اين كار جز اتالف وقت و ايجاد كســالت در كالس نتیجه اي ندارد. عالوه 
بر اين نحوة اســتفادة نادرست از پاورپوينت را به طور غیرمستقیم به دانش آموز 
آمــوزش داده ايم. رعايــت اين نکته در به كار گرفتن ابزارهاي آموزشــي حائز 

اهمیت است.

 نوبت شماست
نگاهي بیندازيم به »فکر كنید« كتاب!
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 گفتني هاي فيزیك دربارة فشار!
از نظر فیزيکي، فشــار در واقع مقدار ...................... اســت كه به طور عمود بر 

...................... وارد مي شود.
حتماً مي توانيد با استفاده از کتاب جاهاي خالي را پر کنيد.

از اساليد همچنین مي توان به منظور آماده سازي يك بازي آموزشي استفاده كرد.
  

یك مسابقه                  یك آزمون  
 آماده شوید براي یك بازي اینترنتي

http://www.edheads.org/activities/simple-machines

 نتيجه گيري 
اســاليدهاي پاورپوينت نه به عنوان ابزاري كه نتیجة آن كاهش تعامل بین افراد 
كالس است، بلکه به عنوان وسیله اي در خدمت اين تعامل مي تواند مورد استفاده قرار 
گیرد. اين ابزار براساس نیاز در فرايند يادگیري يك موضوع، و نه به عنوان تکلیف 
در آموزش ارزشــمند است. تا هنگامي كه آموزگار با نیازي روبه رو نشده باشد يا 
براي رفع اين نیاز اســاليد را كارآمد نداند، نمي تواند به درستي از آن استفاده كند. 
اساليد پاورپوينت مانند هر ابزار ديگري، در جهت رفع نیاز و حل مشکل موجود 
در كالس مي تواند نقش آفرين باشــد و در اين صورت مورد استقبال دانش آموزان 

نیز قرار مي گیرد.
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 نقشة مفهومي ترسيم آسان در يك دقيقه 
سراله دماوندي کمالي

دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش زبان انگلیسي 
دبیر زبان انگلیسي شهرستان كردكوي

 مقدمه 
نقشــة مفهومي گونه اي ارائة تصويري اطالعات اســت كه شــامل هســته ها، 
گزاره هــا و پیوندهاي مرتبــط به هم مي شــود. از نقشــه هاي مفهومي مي توان 
به عنوان پیش ســازمان دهندة تدريس اســتفاده كرد. با توجه به هوشمندســازي 
نرم افزارهــاي  از  ترســیم دســتي در كالس، مي تــوان  مــدارس، عالوه بــر 
 متفاوتــي براي ترســیم آن بهــره گرفــت. در اين مقالــه به بررســي نرم افزار 

»Concept Draw Office« مي پردازيم.

کليدواژه ها: نقشة مفهومي، يادگیري معنادار، پیش سازمان دهنده

 نقشة مفهومي 
براي اولین بار نواک و همکارانش در دهة 1980 بحث اســتفاده از نقشــه هاي 
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مفهومي را مطرح كردند. نقشة مفهومي برگرفته از »نظرية يادگیري معنادار كالمي« 
آزوبل است. در اين شیوه بر دانش قبلي دانش آموزان تأكید مي شود و دانش آموزان 
به صورت آگاهانه در مســیري قرار مي گیرند كه دانش جديد را به اطالعاتي كه از 

قبل دارند، مربوط كنند. 

نقشة
مفهومي

کاربردهایادگيري معنادار

انواع نقشه
عنکبوتي

شبکه اي

شناخت گرايي

آزوبل

آزمون و سنجش

پیش سازمان دهنده

تکلیف و تحقیق

نمونة نقشة مفهومي

اين حالتي است كه از آن به عنوان يادگیري معنادار ياد مي شود )نواک و كاناس، 2006(.
معلم مي تواند در يك جلسة آموزشــي از نقشه هاي مفهومي قبل از ارائة درس 
جديد اســتفاده كند. در واقع نقشة مفهومي نقش پیش سازمان دهنده را دارد. معلم 
همچنین مي تواند در پايان جلســه مطالب را با نمايش نقشة مفهومي جمع بندي يا 
مرور كند، از اين نقشه در آزمون ها بهره ببرد. و يا به عنوان تکلیف يا تحقیق، انجام 

آن را به دانش آموزان محول كند.
نقشة مفهومي شامل گزاره ها، هســته ها و تعدادي پیوند و خطوط ارتباطي بین 
آن هاســت كه شبکة معنايي و مفهومي موجود بین اجزاي نمايش داده شده را بیان 
مي كند. مفاهیم بیان شده در يك نقشة مفهومي مربوط به يك موضوع خاص هستند 

و مي توان با يك نگاه كوچك به نقشه به اطالعات زيادي دست يافت.
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 Xmind نرم افزار 
براي ترسیم نقشه در كالس مي توان از گچ و تخته و يا »وايت برد« استفاده كرد اما 
با توجه به هوشمندسازي مدارس و پیشرفت امکانات و شیوه هاي نوين تدريس، و 
وجود نمايشگرها و تخته هاي لمسي گوناگون، در صورتي كه معلم بخواهد از اين 
امکانات استفاده كند و همچنین از تکنیك نقشه هاي مفهومي براي ايجاد انگیزش 
و آمادگي در دانش آموزان يا در نقش پیش سازمان دهنده براي تدريس بهره بجويد، 
به نرم افزاري با امکانات تخصصي نیاز دارد تا نقشه ها را بسیار ساده تر و با سرعت 

بیشتر ترسیم كند.
نرم افزارهاي متفاوتي براي ترسیم اين نقشه ها در بازار موجودند كه يکي از آن ها 
»XMind« اســت. محیط ساده و سبك نرم افزار محبوبیت آن را دوچندان مي كند. 
با توجه به قرار گرفتن تمام كلیدهاي موردنیاز در اطراف صفحة كار اين نرم افزار را 
مي توان يکي از مناسب ترين نرم افزارهاي ترسیم نقشه هاي مفهومي در رايانه و انتشار 

آن، به ويژه در كالس هاي درسي مجهز به تختة هوشمند دانست.
نرم افزار »XMind« رامي توانیدازسايت »www.XMind.net« تهیه كنید. در وبگاه 
اين نرم افزار چند نســخة متفاوت وجود دارد كه نسخة پاية آن رايگان است. اگر 
هنگام بارگذاري )دانلود( برنامه گزينة »Portable« را انتخاب كنید، ديگر نیازي به 
نصب اين برنامه روي رايانه نداريد. مي توانید آن را روي يك حافظة جانبي )فلش 
مموري( كپــي كنیدو از روي همان حافظة جانبي روي هــر رايانه اي كه يکي از 

سیستم هاي عامل ويندوز، لینوكس يا مك را داشته باشد، اجرا كنید. 
از ديگر ويژگي هاي بســیار مفید اين نرم افزار، قسمت بارش فکري آن است كه 
متأسفانه در نسخة رايگان به آن دسترسي نداريم. البته معلم مي تواند نرم افزار را باز 

كند و با استفاده از آن، بارش فکري را در كالس مديريت كند.
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 کار با نرم افزار 
پس از نصب و اجراي برنامه، صفحه اي جديد از مسیر »File>new blank map« باز 
كنید. پس از باز كردن صفحة جديد در وسط صفحه كادري را مشاهده مي كنید. اين 
كادر در واقع هستة اصلي نقشة مفهومي شماست. روي آن دوبار كلیك كنید وهسته 

و موضوع اصلي را در آن بنويسید.
همان طور كه در تصوير مي بینید، در باالي صفحه گزينه هاي متفاوتي براي سهولت 
كار با نرم افزار تعبیه شده اند. مي توانید همة اين گزينه ها را امتحان كنید. نگران نباشید! 
اگر تغییرات نامناسبي ايجاد شد، مي توانید به سادگي با كلید تركیبي »Ctrl+Z« محیط 

را به حالت قبلي بازگردانید.

 منبع
Novak, Joseph D. Albert J. Canas. (2006). The study underlying concept maps and how to construct them. 
Florida Institute for Human and Machine Cognition (IHMC).
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 معرفي ابزارهاي توليد محتواي الكترونيكي 
حجت دهقانزاده

اگر شــما در حیطة يادگیري الکترونیکي تــازه وارديد، احتماالً با انواع مختلف 
نرم افزارهاي تولید محتوا )Authoring Tool( برخورد كرده ايد ولي متوجه نشده ايد 
كه ابزارهاي تألیفي )تولید محتوا( چه هستند. بنابراين، در اينجا به بررسي ابزارهاي 

تألیفي مي پردازيم.
برخي افراد با شنیدن اصطالح ابزارهاي تألیفي )تولید محتوا( تصور مي كنند كه 
منظور از ابزارهاي تألیفي، شــکل خاصي از نرم افزارهاي پردازش كلمه اســت كه 
مورد استفادة نويســندگان حرفه اي قرار مي گیرد؛ در حالي كه اين گونه نیست. در 
دنیاي يادگیري الکترونیکي، منظور از ابزارهاي تألیفي، نرم افزارها و ابزارهاي تألیف 
محتوا براي دوره هاي يادگیري الکترونیکي و ابزارهاي توســعة محتواي يادگیري 
الکترونیکي و نرم افزارهاي طراحي دوره هاي برخط )آنالين( يادگیري الکترونیکي 

است كه به مراتب فراتر از نوشتن و پردازش كلمه مي باشد.
ابزارهاي تألیفي يادگیري الکترونیکــي به يادگیرندگان اين امکان را مي دهد كه 
مجموعه اي از رسانه ها را با هم تركیب كنند و براي تولید حرفه اي، محتواي آموزشي 
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تعاملي و جذابي را به كار گیرند. با ابزارهاي تألیفي، شما مي توانید از عناصر ديجیتالي 
اشیاء يادگیري در يك دوره براي خلق دوره هاي جديد استفاده كنید. با اين ابزارها 
خواهید توانست محتواهايي جذاب، تعاملي و درگیركننده براي سنین مختلف تولید 

كنید.
در اين مقاله، براي آشــنايي شما چند تا از مهم ترين نرم افزارهاي تولید محتواي 

الکترونیکي را معرفي مي كنیم.

)Auto Play Media Studio( نرم افزار 
اتوپلي مديا استوديو يکي از بهترين و قوي ترين نرم افزارهاي اتوران است، كه براي 
ساخت برنامه هاي چندرسانه اي آموزشي مورد استفاده قرار مي گیرد. اين نرم افزار را 
شركت Indiego Rose  طراحي و تولید كرده است. به وسیلة اتوپلي  مديا استوديو 
مي توانید محتواي آموزشــي تعاملي آزمون ساز، فرهنگ لغت و ... طراحي و تولید 
كنید. همچنین مي توانید در هر صفحه از اشیاء گوناگوني مانند عکس، متن، موزيك، 

دكمه و... استفاده كنید.

)Adobe Captivate( نرم افزار 
آدوب كپتیويت يکي ديگر از بهترين و قوي ترين نرم افزارهاي ســاخت و تولید 
محتواي چندرســانه اي آموزشي است كه توسط شركت Adobe  طراحي و تولید 
شده است. معلمان خالق و محتواساز همواره به دنبال راه هاي جديد و بديعي براي 
ارائة محتواي تعاملي هستند. اين نرم افزار براي ارائة محتواي تعاملي آموزشي است 
و خروجي آن توسط مرورگر اينترنتي قابل نمايش است. نرم افزار آموزشي كار با اين 

فرم در شماره 8 ارديبهشت ماه سال 94 مدرسه فردا قابل دسترسي است.
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)Multimedia Builder(نرم افزار 
مالتي مديا بیلدر هم يکي از مشــهورترين نرم افزارها در زمینة Autorun سازي 
است و شما به كمك آن مي توانید تمامي نیازهاي خود را در زمینة ساخت فايل هاي 
 Media  برطرف كنید. كاربران اين نرم افزار را كه از تولیدات شــركت Autorun

Chance مي باشد، در چندين سال متوالي به عنوان يك نرم افزار كامل در اين زمینه 

انتخاب كرده اند. در شــماره هاي 1 تا 6 سال تحصیلي 1387- 1386 رشد مدرسة 
فردا يك دورة آموزش كامل اين نرم افزار را براي استفادة عالقه مندان قرار داده است.

)Adobe Flash( نرم افزار 
نرم افزار اَداب فلش كه براي بســیاري از تولیدكنندگان محتواي تعاملي آموزشي 
نامي آشناســت، قابلیت هاي فراواني دارد، اين نرم افزار براي طراحي وب، ساخت 
بازي هاي رايانه اي، تولید چندرسانه اي ها، ساخت صفحات وب، تبلیغات اينترنتي، 
برنامه هاي آموزشي و غیررسمي مورد استفاده قرار مي گیرد. نرم افزار فلش در ساخت 
انیمیشــن هاي كم حجم و محیط هاي تعاملي، قابلیتي فوق العاده دارد. انیمیشن ها و 
پروژه هاي انتشاريافتة اين نرم افزار حجم كم و جذابیت بیشتري دارند. آموزش اين 
  pdf نرم افزار جذاب را مي توانید در شــماره آبان ماه سال 93 مدرسه فردا  كه فايل

آن نیز در سايت www.roshdmag. ir وجود دارد، ببینید.

)Storyline( نرم افزار 
اين نرم افزار گســترش يافتة پاورپوينت اســت و برنامه اي مفید و ساده در تولید 
محتواهاي الکترونیکي چندرسانه اي به شمار مي رود. مهم ترين مزيت اين نرم افزار، 
انتشــار فايل با حجم كم براي دوره هاي آنالين و آفالين مي باشــد. براي ساخت 
اساليدشو از دوره هاي آموزش الکترونیکي تعاملي توسط اين نرم افزار، مي توانید از 
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قالب هاي آمادة موجود در برنامه استفاده كنید و در صورت لزوم، به سفارشي سازي 
و تغییر تنظیمات و ويژگي هاي قالب انتخابي بپردازيد. عالوه بر اين، مي توانید براي 
جذاب تر نمودن آموزش، از شــخصیت هاي كارتوني طراحي شــده و موجود در 
نرم افزار استفاده كنید. يکي از امکانات مفیدي كه Articulate Storyline  در اختیار 
شما قرار مي دهد، توانايي طراحي نمونة سؤال و ايجاد آزمون در اساليدشوهاست. 
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 آيا رايانه ما رابه مقصد مي رساند؟ 
مصاحبه كننده: محمد عطاران
تنظیم: شبيا ملك

 اشاره 
اين مصاحبه در تابستان 1392 با دكتر خسرو باقری استاد دانشگاه تهران برگزار 
شــد. مکان مصاحبه دانشگاه مااليا در مالزی بود كه دكتر باقری فرصت مطالعاتی 

خود را در آن می گذراندند.

دکتر باقری مدرسة فردا 

 نقش رايانه در تعلیم و تربیت 
چیست؟ 

 اين تصور كه اگر رايانه بگذاريم و دانش آموز با آن مرتبط شــود كار تمام 
است  درست نیست چون چنین ذاتی در رايانه وجود ندارد.

 آيــا رايانه مــا را به مقصد 
می رساند؟ 

 لحظات خوديادگیری وجود دارد، اما فقط لحظه اســت و بايد در روندی 
تعاملی ديده شود. دانش امری شبکه ای است، شخصی نیست. 

 آيا يادگیری نمی تواند امری 
فردی باشد؟ 

 قرار دادن رايانه در بستر نظريه های يادگیری كار پیچیده ای است. ابزارها كه 
عوض شوند، روی نظريه ها هم اثر می گذارند. 

 امروزه يادگرفتن و يادگیری 
پررنگ شــده و آموزش جنبة 
مشاوره ای پیدا كرده است. معلم 
ديگر دانای كل در صحنه نیست. 

 يادگیری )learning( آن قدر باز نمی شــود كــه آموزش )teaching( را 
كنار بزند. 
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 از نظر شما رایانه چه نقشی در تعليم وتربيت دارد؟ 
 رايانه ابزار اســت و براساس خدماتی كه ارائه می دهد بايد تعريف شود. اهداف 
تعلیم وتربیت بايد اين خدمات را روشن كند. محور تعلیم وتربیت دانش آموز است. 
اگر گمان كنیم كه با گذاشــتن رايانه در مقابل دانش آموز، او وارد دنیای جديدی 

می شود و به اين ترتیب اهداف تعلیم وتربیت تحقق می يابد، اين گونه نیست. 
اينکه وقتی دانش آموز با اين دستگاه ارتباط برقرار می كند و مطلبی را ياد می گیرد، 
يادگیری چه فرايندی را طی می كند، سؤال متخصصان است اما مسلم است كه خود 

وسیله به صورت ذاتی اين كار را نمی كند. 
 آیا این ابزارها هویت جدیدی اتخاذ نمی کنند؟ مثاًل کودکانی که از تلفن همراه 
استفاده می کنند، از دید والدین خارج می شوند یا استفادة زیاد از اینترنت، کم کم 

تمرکز الزم برای خواندن مطالب جدی را کاهش می دهد. 
 رايانه وســیله ای پر از احتماالت اســت و ظرفیت های متفاوتی دارد؛ بعضی بد، 
بعضی خوب. متعدد بودن احتماالت ذات را زير ســؤال می برد. مثاًل دانة ســیب 
ذات مشخصی دارد؛ آن را بکاريد، خیار نمی شود. وسیلة ما هرچه پیچیده تر شود، 
امکاناتش هم بیشتر می شــود و بنابراين، ذات مشخصی ندارد. اين تصور كه اگر 
رايانــه را بگذاريم روی میز دانش آموز با آن مرتبط شــود، ديگر كار تمام اســت، 
درست نیست؛ چون چنین ذاتی در رايانه وجود ندارد و اين وسیله ما را به مقصد 
نمی رساند. تعلیم وتربیت فرايندی است به سوی يك هدف مطلوب. بايد امکانات 
نامطلوب رايانه هم ديده و مهار شود. حتی با چنین فرضی، رايانه به خودی خود ما 

را به مقصود نمی رساند بلکه به برنامه احتیاج دارد. 
اوايل حضور رايانه و عصر اطالعات تصور بر آن بود كه اين بزرگ ترين كتابخانة 
دنیاست. ما می توانیم بنشینیم، اطالعات بگیريم و اطالعات منتقل كنیم اما اين طور 
نیست. معلم ما نبايد گمان كند كه تحول يعنی آوردن اين وسیله به مدرسه. انگار با 
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مجهز شدن كالس، كار تمام است. 
اگر ســاماندهی نکنیم، می شود شــراب كهن در جام نو! يعنی همان كاری كه با 
تخته پاک كن و گچ می كرديم، با رايانه  می كنیم. تئاتر را با فیلم مقايســه كنید. فیلم 
ابزاری پیچیده تر از تئاتر اســت. حاال اگر از يك نمايش فیلم برداری كنیم و آن را 

ببینیم، چقدر از لطفش كاسته می شود؟  
 موضوع اولين نسل لوح های فشــردة آموزشی، فيلم برداری از تدریس یك 
معلم بود. این لوح ها در اختيار همگان قرار می گرفت و به این ترتيب، معلم در 

دسترس همه بود. 
 شکی نیست كه با رايانه كارهايی می توانیم بکنیم كه در فقدان آن میسر نبود. من 
نمی خواهم بگويم رايانه بد اســت. رايانه وسیلة جديدی است با امکانات متعدد و 

نیاز دارد كه در برنامه ای آن ها را تنظیم كنیم. 
اصوالً يادگیری چیست؟ جايگاه )يادگیری الکترونیکی(1 كجاست؟ طراحی نقشه 
راه كار ســاده ای نیست. قرار دادن رايانه در بستر نظريه های يادگیری كار پیچیده ای 
اســت. ابزارها كه عوض شوند، روی نظريه ها هم اثر می گذارند. اين تأثیر دوجانبه 
است. نظريه از سويی و ابزار از سوی ديگر يکديگر را تصحیح و تکمیل می كنند. 
از طرف ديگر، يادگیری امری اجتماعی اســت. دانش هم امری اجتماعی اســت. 
بعد اجتماعی رايانه، در اين نقشة راه چقدرتعريف شده است؟ آيا در اين نقشه به 
يادگیری مشــاركتی توجه شده است؟ با رايانه دانش آموز تك آموز می شود؛ چراكه 

سرعت يادگیری متفاوت است و دانش آموزان حوصلة با هم كاركردن را ندارند. 
 یكی از اهدافی که برای مدرســة هوشمند ذکر شده، »یادگيری خودیاب«2 
است که در آن شاید فرد چندان هم به معلم نياز نداشته باشد. در صنعت دائمًا 
تغييــر و تحول روی می دهد و افرادی که در این حوزه هســتند، باید قابليت 
»یادگيری مادام العمر«3 را داشــته باشــند تا با این شرایط دائماً در حال تحول 
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سازگار شوند. آیا یادگيری نمی تواند امری فردی باشد؟ 
 يکی از حواشــی مدرسة هوشمند تأكید بر خوديادگیری است. در حالی كه در 
بحث ماهیت تعلیم وتربیت دوگانگی وجود دارد: آموزاندن به ... و آموختن از... »از« 

معلم و »به« شاگرد. نمی شود اين ارتباط گسیخته شود. 
ممکن است دانش آموزان از يکديگر هم ياد بگیرند، ولی نوعی از يادگیری ها به 
رابطة ناهمتراز معلم و شاگرد برمی گردد. هیچ گاه »يادگیری«4 نمی تواند آن قدر باز 
شــود كه »آموزش«5 را كنار بزند. البته با آمدن رايانه بحث هايی تحت عنوان »مرگ 
معلم« مطرح شده است: اما از نظر من، »مرگ معلم« با »مرگ تعلیم و تربیت« همراه 

است. من به اين قائل نیستم كه تعلیم وتربیت می تواند به يادگیری تقلیل يابد. 
 حال اگر قضيه را این قدر حداکثری نبينيم، در نظام سنتی می گویند دانش آموز 
فقــط از معلم می  آموزد، اما االن منابع دیگر هم این قابليت را دارند؛ معلم تنها 
حكيم در صحنه نيست، انتقال دانش کم رنگ شده و آموزش بيشتر جنبة مشاوره 

دارد و یاد گرفتن و یادگيری پررنگ است. 
 من معتقد نیســتم معلم بايد مانند روش ســنتی عالمه باشــد. هر دو نگاه قابل 
نقد اســت. اما اصاًل معلم و دانش آموز بايد برحسب »تعامل«6 تعريف شوند. اين 
براساس مبانی فلسفی است؛ اينکه انســان را چه تعريف كنید؟ انسان يك عامل7 
است. خوديادگیری را هم در حیطة عامل بودن انسان می تواند تعريف كرد. انسان ها 
همه عامل هســتند ولی هنگام برقراری رابطه، مســئلة عامل مطرح می شود و اين 
اجتناب ناپذير است؛ مگر آنکه بخواهیم تك تك در جنگل زندگی كنیم. وقتی با هم 
در مدرسه هستیم، تعامل بروز می كند. درست است كه لحظات خوديادگیری وجود 

دارد. اما فقط لحظه است كه بايد در يك روند ديده شود و آن روند تعامل دارد. 
دانش امری شبکه ای است، شخصی نیست؛ مثل زبان. به قول ويتگنشتاين، ما زبان 
خصوصی نداريم. زبان امری اجتماعی اســت. حتی زبان های اختراعی خصوصی 
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)مثاًل زرگری( هم ترجمان زبان عمومی هستند. دانش هم امری عمومی است. وقتی 
اعتبارسنجی می شود، من بايد بدانم به چه دلیل حرف شما درست است. پس بايد 
در ترازوی همگان گذاشــته شود. وقتی دانش  مانند زبان شبکه ای شد، هركس آن 
را از اين ماهیت خارج كند، به موجودی تك پا تبديل می شــود و اين خالف مسیر 

بشری است. 
بنابراين، خوديادگیری به عنوان يك اســتراحت، در طول دويدن در جمع، قابل 
قبول اســت. اين دانش كه می آموزيم امری عمومی اســت، چون همه بايد آن را 

بفهمند. ارزيابی آن هم در شبکه بايد پیش بینی شود. 
 خود یادگيری در روند تدریجی مطرح شــده است. ابزار جنبه های متفاوتی 
دارند؛ هم تعامل و هم خودیادگيری. آیا نمی شود این مبانی نظری را با هم جمع 

کرد؟ 
 مسلماً اگر مبانی نظری را طوری در نظر بگیريم كه تنها حاصل جمع اين ديدگاه ها 
نباشــد، يعنی آن را به گونه ای سنتز كنیم كه هر جزء در جايگاه خودش بنشینند و 
نه بیشــتر، و به اينجا برســیم كه دانش خصلت اجتماعی دارد و فقط »ساختن«8 
نیســت، مبنای »واقع گرايانه«9 هم پیدا می كند. اين ايده كه چیزی را به طور فردی 
می سازيم يا جمعی )نگاه سازه گرايان اجتماعی(، هر دو در اين موضوع مشترک اند 
كه دانش ساختنی است اما در عین حال اكتشافی و اختراعی هم هست. دانش نوعی 
سازه گرايی واقع گرايانه است؛ امری متعلق به هستی است. چیزهايی در جهان هستند 
كه ما آن ها را می شناسیم و از اين طريق دانش كسب می كنیم. تجربه هم مرتبط با 

واقعیت است. 
وقتی يادگیری امری قائم به فرد باشــد، معلم در حاشیه است. در حالی كه اگر 
تعامل باشد، معلم در حاشیه قرار نمی گیرد. معلم تعامل ايجاد می كند. معلم و شاگرد 
در حال داد و ستدند. البته نه برای همیشه، بلکه تا زمانی كه دانش آموز بزرگ شود. 
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تعلیم وتربیت رسمی در همین دوره تأثیر می كند؛ از كودكی تا بزرگی. 
اگر رايانه با همة غنی بودنش، يادگیری را پررنگ كند اما در عین حال، به تضعیف 
روزافزون معلم و تعامل منجرشود، اين خطاست. ما تعلیم وتربیت را اين طور تعريف 
می كنیم: »تعامل بین انسان هايی كه عامل هستند، در ارتباط با دانشی كه واقع گرايانه 
و سازه گرايانه است.« در اين صورت نمی توانیم كاربرد رايانه را به سمتی سوق دهیم 
كه از لحاظ تعلیم وتربیت اشــکال دارد؛ يعنی معلم را حذف كنیم تا فقط يادگیری 

باشد. امکان تعامل با معلم را نبايد كنار گذاشت. 
اســتفاده از اين امکان مثل ويژگی های رشد جنین در رحم مادر است. جنین در 
هر ماه رشــد ويژه ای دارد كه اگر فرصت را از دست بدهد، در ماه ديگر نمی تواند 
آن را جبــران كند. تعلیم وتربیت هم اين گونه اســت. دانش آموز در تعامل با معلم 
لحظاتی دارد كه بايد آن ها را غنی كرد. اگر اين غنی ســازی در زمان مناسب اتفاق 
نیفتد، چه بسا او انسانی شود كه از نظر انديشه نحیف باشد. مثاًل دانشمندی لجوج و 

خودمحور كه نمی تواند از ديگران بیاموزد و فقط حرف خود را می زند. 
از اين ايستگاه كه عبور كنیم، خوديادگیری را هم خواهیم داشت. پس دامن معلم 
همیشــگی نیست، اما اين دامن در لحظة خاص خودش چیزی به ما می دهد كه ما 

بعداً ديگر نمی توانیم به دست آوريم. 

پینوشتها 
1. E learning
2. Self- access learning
3. lifelong learning
4. learning 
5. teaching
6. interaction
7. agent
8. construction
9. realistic
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 توليد محتواي الكترونيكي 
مهدي کربالئي یفرجي تيمورلوئي
دبیر زبان و كامپیوتر منطقه گرگان

وقتی صحبت از فناوری اطالعات )IT( و اســتفاده از آن در کالس درس 
و فراینــد تدریس به ميان می آید، بحث توليد محتوای الكترونيكی متناســب 
براساس معيارهای مطلوب و مورد نياز معلم، اهميت زیادی پيدا می کند. برای 
شرکت کنندگان در »جشنوارة توليد محتوای الكترونيكی« و همچنين »جشنوارة 
الگوهای برتر تدریس« نياز به محتوای آموزشیـ  الكترونيكی بسيار مطرح است.
در اين نوشــتار قصد دارم به  دور از مباحث كلی در مورد اســتفاده از فناوری 
اطالعات، محاســن و معايب آن و... به معرفی و بررســی تعدادی از نرم افزارهای 
كاربردی برای تولید محتوا بپردازم. البته تعداد اين نوع نرم افزارها كم نیست و بسته 

به هدفی كه طراح محتوا در نظر دارد. می توان از اين نرم افزارها بهره گرفت:
 Author ware, Flash, Multi media builder, Articulate Rapid

 E-Learning Studio, Scratch, Snagit, Flip Album Vista, Flip Flash

,Album Deluxe

 Office )PowerPoint, Word, ...(, Adobe ,)نرم افزار آزمون سازی( Testa
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.... ,acrobatreader, Photoshop
الزم به ذكر اســت كه خروجی هر يــك از اين نرم افزارها می تواند به تنهايی يا 
به صورت تلفیقی )با برنامه ای ديگر(، به عنوان محتوای الکترونیکی در فرايند تدريس 

يا ارزشیابی مورد استفاده قرار گیرد.

Rapid e-learning Suiteمعرفی نرم افزار  
»Wondershare Rapid E-learning Suite Pro« يکی از كامل ترين مجموعه 
نرم افزارهايی اســت كه توانايی ساخت بهترين و جالب ترين فیلم های آموزشی را 
دارد. با اين مجموعه كه چهار نرم افزار آموزشــی جداگانــه را در خود جای داده 
است، با كمی سلیقه می توان جذاب ترين آموزش های الکترونیکی را پديد آورد. اين 

مجموعه با همة نسخه های ويندوز، از جمله »ويندوز7«، سازگار است.
 WebVideo Author و   QuizCreator ،DemoCreator ،PPT2Flash pro

چهار نرم افزاری هســتند كه در اين مجموعه جای گرفته اند. با يك جست وجوی 
ساده در اينترنت می توانید »Wondershare Rapid E-learning Suite Pro« را به 

همراه كد فعال سازی اش دانلود و نصب كنید. در صورت نیاز از لینك:
 http://dl.kamyabonline.com/download/program/Wondershare20%

Rapid20%E-learning20%Suite20%Pro 20%v5.6.5.8.exe

نیز می توانید كمك بگیريد.
پس از نصب و اجرای برنامه، پنجرة تصوير روبرو نمايان می شود. شما می توانید 

آن قسمت از برنامه را كه مد نظرتان است، انتخاب و كار خود را شروع كنید.

PPT2Flash pro نرم افزار 
 Flash را به PowerPoint با استفاده از اين نرم افزار به آسانی می توانید فايل های
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تبديل كنید. از ويژگی های بارز اين برنامه در مقايسه با موارد مشابه، سرعت باال در 
تبديل، قابلیت تنظیم تمامی موارد هنگام تبديل، امکان انتخاب طرح پلیرهای زيبای 

 Flash و سازگاری آن با نسخه های PowerPoint است.

 )Desktop( يا در محیط میز كار Rapid e-learning suite در پنجرة اصلی برنامة
رايانه تان، روی آيکون »PPT2Flash« كلیك كنید. ســپس در پنجرة بعدی گزينة 

»launch ppt2flash« را برگزينید.
با انتخاب اين گزينه به برنامــة PowerPoint كه در آن منوی جداگانه ای برای 
PPT2Flash ايجاد شــده اســت، رهنمون می شــويد. اين منو، راحتی كار با اين 

نرم افزار را دو صد چندان می كند.
در برنامة پاورپوينت در اين زبانه می توانید اساليد ها و فايل های پاورپوينت خود 

را با كلیك روی گزينة »publish« به فلش تبديل كنید.
در پنجرة مربوطه، با انتخاب »My computer« مشــخصات و محل تولید فايل 
 Flash خروجی برای اســتفاده در سیســتم رايانه ای، با انتخاب LMS مشخصات 

فايل Flash برای اســتفاده در وب و شبکه و با انتخاب E-mail مشخصات فايل 
 Flash برای تولید و ارسال از طريق پست الکترونیك را تعیین و در نهايت، گزينة 

»convert« را كلیك كنید.
همچنین با انتخاب گزينة »settings« از منوی PPT2Flash می توانید تنظیمات 
دقیق تری نسبت به فايل  Flash تولیدی اعمال كنید. با انتخاب گزينة »template« نیز 

می توانید تنظیمات نحوة نمايش  Flash خود را به دلخواه تعیین كنید.

 Demo Creator نرم افزار 
امروزه ســاخت فیلم های آموزشی متحرک يکی از مناسب ترين راهکارها برای 
آموزش های بهتر به مخاطبانی است كه قصد يادگرفتن انواع علوم را دارند. نه تنها 
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در رايانه بلکه در تمامی علوم می توان با چنین آموزش هايی به راحتی كار فهماندن به 
دانش آموزان را در دستور كار قرار داد. ساخت اين گونه فیلم های آموزشی كه تمامی 
بخش ها را می تواند در بر بگیرد، كار چندان ســختی نیست. چراكه آموزش دهنده 
می توانــد با كنار هم قرار دادن مجموعة آموزش ها كه شــامل فیلم ها، تصويرها و 
انواع صداهاســت، فیلم آموزشی كاملی را پديد آورد تا دانش آموز به راحتی بتواند 

آموزش های الزم را دريافت كند.
شــايد تا به حال برای گرفتن فیلم از صفحة رايانه تان از »Snagit« استفاده كرده 
باشید. اما حاال می خواهم نرم افزاری را برای اين كار به شما معرفی كنم كه به  آسانی 
و با استفاده از آن می توان از تمام صفحة نمايش و صفحات وب فیلم گرفت. سپس 
اين فیلم ها را ويرايش و با كیفیت باال ذخیره كرد. امکان استفاده از انواع »Object«ها 
برای آموزشی كردن فیلم ها و قابلیت ضبط و ويرايش صداها از ديگر قابلیت های 

اين نرم افزار است.
با كلیك روی آيکون »Demo Creator« برنامه اجرا می شــود. در پنجرة آغازين 
در محیــط برنامه، ابتدا بايد منطقه ای از صفحة رايانه را كه می خواهید از آن فیلم/

عکــس بگیريد، انتخاب كنید. گزينــة »application« برای فیلم/عکس برداری از 
محیط برنامة فعال در ويندوز، گزينــة »custom size« برای فیلم/عکس برداری از 
قسمت دل خواهی از صفحه و گزينة »full screen« برای گرفتن فیلم/عکس از كل 

صفحة نمايش است.
پــس از اين مرحلــه و با كلیك روی گزينة »next«، در پنجرة بعدی به تناســب 
انتخابتان، برنامه يا قسمت مدنظر را برای فیلم برداری انتخاب می كنید. همچنین شما 
در اين صفحه می توانید با انتخاب گزينة »screen shot«، از صفحة موردنظرتان عکس 
بگیريد، با انتخاب گزينة »full motion« از صفحة موردنظرتان فیلم بگیريد و با انتخاب 

گزينة »manual« از صفحة موردنظرتان با استفاده از صفحه كلید، عکس بگیريد.
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در پنجرة بعدی )در مرحلة options( شــما می توانید تنظیمات دقیق تری دربارة 
محیطی كه از آن فیلم/عکس می گیريد و مشــخصات آن اعمال كنید. در نهايت با 
انتخاب »Record« فیلم/عکس برداری با شمارش معکوس آغاز می شود. كلیدهای 

راهنما برای كنترل عملیات در سمت راست پايین صفحة سیستم شما قرار دارند.
پس از پايان فیلم/عکس برداری، پنجرة تصوير8 نمايان می شود و شما می توانید 

با انتخاب »preview my recording« فیلم/عکس خود را مرور و بازبینی كنید.

با انتخاب »edit my recording« می توانید فیلم/عکس خود را ويرايش كنید.
و با انتخــاب »produce my video in a shareable format« می توانید فیلم/

عکس خود را در فرمت دلخواه تولید يا ارسال كنید.
كار در محیط برنامة »DemoCreator« بسیار آسان است. در آن می توانید فیلم/عکس 

موردنظرتان را ويرايش و در فرمت الزم ذخیره كنید يا به پروژة جديدی بپردازيد.

QuizCreator نرم افزار 
طراحــی آزمون های الکترونیکی گامی مهم در بحث تولید محتوای الکترونیکی 
محســوب می شــود. با اســتفاده از اين نرم افزار می توانید به شکل های متفاوت 
)چهارگزينه ای، كوتاه پاسخ و...(، به صورت چندرسانه ای و Flash، آزمون دلخواهتان 
را آماده كنید. امکان استفاده از نمادها و شکل ها در ارائة سؤاالت، ساخت صفحات 
آموزشــی در كنار امتحانات، امکان محدود كردن زمان برگزاری امتحان با سیستم 
آمارگیری بسیار دقیق نرم افزار، از ويژگی های برجستة »QuizCreator« است. اين 

نرم افزار با نرم افزارهايی نظیر »Word« و »Excel« سازگار است.
با اجرای برنامة QuizCreator، در اولین پنجره در محیط برنامه، شــما با كلیك 
روی »create new quiz« يك پروژة آزمون سازی جديد را آغاز می كنید. با انتخاب 
»import from Excel« می توانید يك فايل Excel را برای اســتفاده و ويرايش در 
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آزمونتان وارد كنید. گزينة »open a quiz« نیز به منظور باز كردن يك فايل )پروژه( 
آزمون كه قباًل كار شده و ذخیره شده، در دسترس است.

گزينة create a new quiz را انتخاب می كنیم و وارد محیط اصلی برنامه می شويم. 
در پنجرة زير از قسمت »sort question« می توانیم نوع سؤاالتمان را به صورت تکی 
يا گروهی انتخاب كنیم. در هر حال با انتخاب هر يك از گزينه های موجود در ستون 

چپ می توانید سؤال دلخواهتان را تايپ و آماده كنید.
ابزارهای موجود در پنجرة طراحی سؤال، مانند ابزارهای ويرايش، نمره دهی، وارد 
كردن صدا و تصوير، يادداشــت و... راحتی كار را دوچندان می كنند. پس از تايپ 
و آماده كردن هر سؤال، روی گزينة Ok در پنجرة مربوطه كلیك كنید. شما در هر 

پروژة آزمونتان می توانید به تعداد و شکل و قالب دلخواهتان سؤال بسازيد!
در پنجرة اصلی برنامه از قســمت »Quiz properties« می توانید تنظیماتی كلی 
در مــورد آزمونتان، نحوة برگزاری، زمان بندی، اصالح و نمره دهی، ارائة بازخورد، 

چارت نتايج و... اعمال كنید.
در قســمت »Quiz properties«، از زبانــة »Quiz information« تنظیمــات 
 مربوط به عنوان تســت، مشــخصات طراح، صفحة آغازين آزمــون و...، از زبانة 
»Quiz setting« تنظیمات مرتبط با درصد قبولی، زمان بندی آزمون، نحوة نمايش 
ســؤاالت )تصادفی يا ترتیبــی( و...، و در »Question settings« تنظیمات مورد 
نیاز دربارة نمرة منفی يا مثبت ســؤاالت، مشــخصات ويرايشــی سؤال و پاسخ، 
 نحــوه و قالب ارائــة بازخورد برای هر ســؤال و... را اعمــال كنید. همچنین در 
 »Quiz result« نحوة نمايش نتايج آزمون يا ارسال آن را روی صفحات وب و... و در زبانة

»Access control« نحوة دسترسی به آزمون توسط نام كاربری و رمز )پسورد( را 
تنظیم كنید.
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WebVideo Author نرم افزار 
ســاخت و ويرايش فايل های ويديويی از قســمت های ضــروری هر محتوای 
الکترونیکی اســت. »WebVideo Author« نرم افزاری مفید به همین منظور است 
كه امکان قرار دادن انواع لوگو برای جلوگیری از كپی رايت، قابلیت ذخیره ســازی 
فیلم های آماده شــده با فرمت های متفاوت و سازگاری با اكثر فرمت های رايج را 
داراســت. با اســتفاده از اين نرم افزار می توانید فايل ويديويی تان را به طور ساده و 
به راحتی ويرايش كنید و آن را برای ساخت فیلم آموزشی نهايی خود آماده سازيد.

 Wondershare Rapid در مجموعــة WebVideo Author شــايد نرم افــزار
E-learning Suite Pro كه شما بارگذاری )دانلود( كرده ايد، وجود نداشته باشد! در 

اين صورت می توانید اين نرم افزار را با يك جست وجوی ساده در اينترنت بیابید و 
بارگذاری و نصب كنید.

با استفاده از نرم افزار WebVideo Author می توانید فرمت های ويديويی تان را به 
فرمت های قابل پخش در صفحات وب تبديل كنید كه از انواع فرمت های ويديويی، 
از جمله WMV، MOV، MPEG، ASF، RM ، FLV و AVI پشتیبانی می كند. 
اين نرم افزار همچنین ضبط كــردن از »webcam« را نیز دارد و می تواند فايل های 
ويديويی را به فرمت های SWF و FLV تبديل كند. با اين برنامه می توانید اطالعاتی 

از صاحب كلیپ در فايل ويديويی ذخیره كنید تا كلیپ شما به سرقت نرود.



107

 رايانش1 ابري و مدارس فردا
محمدمهدي جاللي
مژگان دانشفر
مونا ملك محمدي

 رايانش ابری چيست؟
با پیشرفت فناوری اطالعات، نیاز به انجام كارهای محاسباتی در همه جا و همة 
زمان ها احساس می شــود. همچنین، نیاز است كه افراد بتوانند كارهای محاسباتی 
سنگین خود را بدون داشتن سخت افزارها و نرم افزارهای گران، از طريق خدمات 
انجام دهند. »رايانش ابری« آخرين پاســخ فناوری به اين نیازها بوده است. از آنجا 
كه اكنون اين فناوری دوران طفولیت خود را می گذراند، هنوز تعريف اســتاندارد 
علمی كه مورد قبول عام باشــد برای آن ارائه نشده است اما بیشتر صاحب نظران 
روی قســمت هايی از تعريف اين پديده هم رأی هستند. »مؤسسة ملی فناوری و 

استانداردها«2 رايانش ابری را اين گونه تعريف می كند:
»رايانش ابری مدلی اســت برای فراهم كردن دسترسی آسان بر اساس تقاضای 
كاربر از طريق شبکه به مجموعه ای از منابع رايانشی قابل تغییر و پیکربندی )مثل 
شــبکه ها، سرورها، فضای ذخیره سازی، برنامه های كاربردی و سرويس ها( كه اين 
دسترسی با كمترين نیاز به مديريت منابع و يا نیاز به دخالت مستقیم، سرويِس به 
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سرعت فراهم شده يا آزادی )رهايی( را فراهم كند.« 
اغلب مصرف كنندگان رايانش ابری مالك زيرساخت فیزيکی ابر نیستند بلکه برای 
اجتناب از هزينة سرمايه ای آن را از عرضه كنندگان شخص ثالث اجاره می كنند. آن ها 
منابع را در قالب سرويس مصرف می كنند و تنها بهای منابعی را كه به كار می برند، 

می پردازند. 

 کاربردهای رايانش ابری در مدارس 
دانش آموزان از اين سیستم جديد به منافع بیشتری دست می يابند؛ چرا كه امکان 
ارتباط با معلمان و ساير دانش آموزان و دسترسی به منابع برخط )آنالين( و به اشتراک 
گذاشتن اسناد و منابع را به شکل بسیار بهتری برايشان فراهم می كند. با رايانش ابری، 
فناوری های زيادی كه در گذشته گران و غیرقابل دسترس بوده اند، هم اكنون برای 
هر كســی با يك مرورگر وب رايگان شده اند. نظام آموزشی ما بايد از اين فناوری 
جديد بهره گیری كند، تا هم باعث غنی سازی نظام آموزشی شود و هم باعث كاهش 
تأثیر بودجه در مؤسسات آموزشی و مدارس. در ابر، موضوعات علمی، اجتماعی، 
هنری، عقیدتی، كتاب های درسی و غیره توسط ارائه كنندگان خدمات در هر زمان 

كه دانش آموزان تقاضا كنند، در دسترس آن ها قرار خواهد گرفت.
بايد توجه داشت كه رايانش ابری نیاز به نرم افزار و سخت افزار را از بین نمی برد 
بلکه نیاز از بودن در آن محل را به بودن در ابر تغییر می دهد. تمام آنچه مورد نیاز 
اســت، يك دستگاه رايانه برای دسترسی ارزان، يك مرورگر وب و پهنای باند در 

مدرسه است. 
يادگیری الکترونیکی حوزه ای است كه مدل های زيادی برای آن معرفی شده اند 
كه به كمك آن ها عالوه بر ســرويس های با كیفیت باال هزينه ها به شــدت كاهش 
می يابد. سیســتم های آموزش الکترونیکی ابری جانشین مناسبی برای سیستم های 
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آموزشی فعلی معرفی شده اند. اين فناوری ظرفیت آموزشی بسیاری دارد و می تواند 
در افزايش كیفیت نتايج يادگیری دانش آموزان مؤثر واقع شود. برخی ظرفیت های 

آن عبارت اند از: 
 در مدارسی كه سیستم ها از نظر سخت افزاری و در نتیجه قدرت پردازشی ضعیف 
هستند، می توان به كمك خدمات ابری، قدرت پردازش را افزايش داد. زيرا تمام 
پردازش ها در ابر صورت می گیرند؛ يعنی، رايانه های قديمی هم می توانند برای 
مدت زمان بیشــتری سودمند باقی بمانند. چون پردازش در سرور راه دور انجام 

می شود، نه رايانة محلی. 
 به ما  امکان می دهد به منظور به اشتراک گذاری فايل های صوتی، ويديويی، متنی 
و غیــره ماننــد google docs و google drive، بــرای معلمان و دانش آموزان 
درايو مجازی ايجاد كنیم. هم اكنون خدمات ذخیره سازی »Drop Box« نیز برای 
دانش آمــوزان و معلمان اين امکان را فراهم آورده اســت كه بدون نیاز به ورود 
توسط نام كاربری و پســت الکترونیکی، به اشتراک گذاری مقاالت، پروژه ها و 

نرم افزارها بپردازند.
 به كمــك آن، برگزاری آزمون های الکترونیکی هماهنگ در ســطح مدارس و 

تصحیح هماهنگ آن ها به سهولت انجام می پذيرد.
 برنامه های درسی پايه های متفاوت را در سطح استان و كشور متمركز می سازد.

 همة ادارات آموزش وپرورش مناطق گوناگون در يك استان و يا حتی استان های 
متفاوت می توانند از امکانات ســخت افزاری و نرم افــزاری تنها يك ارائه دهنده 
روی ابر اســتفاده كنند. اين موضوع موجب صرفه جويی هنگفتی در هزينه ها و 
به خصوص صرفه جويی در به كارگیری نیروی انسانی می شود؛ زيرا اگر ادارة كل 
آموزش وپرورش و يا آموزش وپرورش مناطق يك ابر خصوصی راه اندازی كنند، 
همة مدارس می توانند بدون نیاز به خريد و نصب نرم افزار از خدمات ارائه شده 
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در ابر بهره ببرند.
 دسترســی دانش آموزان بــه نرم افزارها و دوره های مجــازی، مديريت و انجام 
پروژه های گروهی، صرف نظر از موقعیت جغرافیايی يا قدرت ســخت افزاری 

رايانه های شخصی آن ها به سهولت میسر می شود.
 زمــان كمتری صرف نصب نرم افزارها و ترمیم خطاها می شــود. زيرا برخالف 
رايانه های شــخصی، در رايانش ابری به طور متمركز در ســطح ســرور توسط 

كارمندان فناوری اداره يا مدارس انجام می شود.
 رايانش ابری امکان ارائة دوره های آموزش از راه دور را افزايش می دهد. در نتیجه، 
امکان ثبت نام بیشتری برای اين دوره ها فراهم می كند كه خود سودآوری بیشتری 

برای مدارس دارد.
 با دسترسی به كتابخانه های ابری امکان باال بردن سطح علمی و انجام تحقیقات 

بیشتر فراهم می آيد.

 مزايای رايانش ابری در آموزش و مدارس 
با كنار گذاشتن سیســتم كاغذمحور كنونی آموزش در مدارس و سپردن آن به 
رايانش ابری و ابرها، گام جديدی در راه آموزش بهتر و بهینه برخواهیم داشــت. 
می توان بــه جای كتاب ها، دفاتر و تخته های كالســی از ســرورهای اينترنتی و 

نرم افزارهای ابر استفاده كرد. 

 مزايای اصلی رايانش ابری برای آموزش مدارس عبارت اند از:
نوآوری و اثربخشی: اگر اثربخشی را رسیدن به هدف های عالی بدانیم، رايانش 
ابری ابزار مناسبی است كه نه تنها می تواند ما را به اين هدف های عالی برساند بلکه 
نحوة جديدی از آموزش را ايجاد می كند. اين نوآوری جديد برای همگان جذاب 
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است و با حفظ وظايف معلم و دانش آموز اثربخش واقع می شود.
شناخت استعداد: اين فناوری، با ذخیره و حفظ اطالعات دانش آموزان در تمامی 
زمینه ها به صورت دائم و همیشه در دسترس، می تواند در كشف استعداد بسیار مفید 
واقع شود. برای مثال، با بررسی سوابق ذخیره شدة مدارس با اين فناوری به راحتی 

می توان با استعدادترين دانش آموزان را در يك مهارت ورزشی يافت.
کاهش هزینه های نسبی: استفاده از رايانش ابری می تواند بسیاری از هزينه های 
آشکار و پنهان اقتصادی را كاهش دهد. از جمله، از صرف هزينه برای سیستم های 

محاسباتی گران و نیروی انسانی متخصص جلوگیری می كند.
خدمات بدون وقفه: با اين فناوری، ديگر زمان آموزش محدود به ساعات كالس 
نیســت و دانش آموزان می توانند در هر ساعتی خدمات مورد نظر خود را دريافت 
كنند. به عبارت ديگر، با گســترش اين فنــاوری بی زمانی و بی مکانی در آموزش 
مصداق عینی پیدا خواهد كرد. اين ويژگی می تواند مزيتی بزرگ به خصوص برای 
كالن شهرها كه با مشــکالت ترافیکی، حمل و نقل و آلودگی هاي محیط زيست 
روبه رو هستند، باشد. رايانش ابری  بايد همیشه در دسترس باشد. قطعی بودن ارائة 

خدمات، بعد از امنیت، بزرگ ترين چالش اين صنعت است.

 چالش های رايانش ابری در آموزش و مدارس 
برخی از چالش هايی كه رايانش ابری در آموزش با آن ها مواجه اســت، به شرح 
زيرند. البته نکتة حائز اهمیت اين است كه اكثر اين چالش ها به مرور زمان و با جا 

افتادن اين فناوری در محیط های آموزشی و ذهن كاربران حل خواهد شد.
امنیت3 در برون ســپاری اطالعات: مهم ترين نگرانی و چالش در خصوص اين 
فناوری، امنیت و حفظ حريم خصوصی است. برون سپاری اطالعات به شركت های 

ارائه دهندة رايانش ابری همواره ترديدی را برای حركت در اين راه ايجاد می كند.
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قابليت اعتماد4: رايانش ابری نســبت به حافظه های جانبی ســخت افزاری و 
نرم افــزاری از قابلیت اعتماد باالتری برخوردار اســت اما آنچه كه می تواند اعتماد 
به آن را به چالش بکشاند، تعاملی است كه بین رايانش های ابری به وجود خواهد 
آمــد )برای مثال، تعاملی كه بین رايانش ابری دانش آموز و معلم وجود دارد( كه به 
اين سبب، دسترسی به اطالعات يکديگر میسر خواهد شد. اين امر به كاهش نسبی 

اعتماد اطالعاتی می انجامد.
توسعة نرم افزارهای جدید ابر: به دلیل اينکه رايانش های ابری دارای كاربردهای 
متعدد و متنوعی هستند، متخصصان را در تطبیق طراحی و ساخت اين نرم افزارها با 

نیازهای كاربران به چالش خواهند كشید.
مهاجــرت از محيط های کاغذمحور به محيط هــای مجازی )همانند وب و 
تبلت(: شايد از اين مؤلفه امروزه بتوان به عنوان يك چالش ياد كرد. به خصوص در 
كشور ما به دلیل اينکه هم هزينه های مجازی باالست و هم امکان زيرساخت های 
ارتباطاتی مجازی و استفاده از فناوری های ارتباطی وجود ندارد ولی در دنیای امروزه 

از اين فناوری به عنوان ابزاری مفید استفاده های گوناگونی می شود.
آموزش نحوة اســتفاده از خدمات: از آنجا كه رايانش ابری فناوری جديدی 
است، هنگامی كه برای اولین بار برای آموزش ارائه شود، ابهامات و سردرگمی های 

فراوانی ايجاد می كند كه برطرف كردن آن ها نیازمند آموزش است.
پذیرش: اين رويکرد هنوز در مدارس، پديده اي نو محســوب می شــود و در 
بســیاری از موارد ممکن اســت مورد پذيرش قرار نگیرد. همچنین، ممکن است 
مديران مدارس در برابر آن مقاومت نشــان دهند. بنابراين، به منظور آســان شدن 
پذيرش آن، الزم است زمینه های فرهنگی و اقتصادی و نگرش هايی نوگرا در نظام 

آموزش وپرورش به وجود آيد. 
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 عكس گرفتن از ميزکار 
حامد محمودزاده
دانشجوي كارشناسي ارشد تکنولوژي آموزشي

شايد برای شما اتفاق افتاده باشد كه بخواهید از محیط برنامه ها و صفحات وب  
و هر آنچه كه روی میز كار ويندوز شما نمايش داده می شود، عکس بگیريد و آن را 
در قالب فايل تصويري در اختیار داشته باشید. به اين منظور در »ويندوز 7« ابزاري 
كاربردي و ساده به نام »snipping tool« وجود دارد كه در اينجا آن را به شما معرفي 

كنیم.
براي اجراي برنامه از منــوي »start« روي گزينه »snipping tool« كلیك كنید. در 
صورتي كه آيکن برنامه در منوي start وجود نداشت، برنامه را از مسیر زير اجرا كنید: 

Start/ All Program/ Accessoris/ Snipping tool

توجه: در ويندوز 7 براي پیدا كردن نرم افزارها مي توان نام نرم افزار را نیز در كادر 
جست وجو از منوي start تايپ كرد. براي مثال، با تايپ snip در كادر جست وجوي 

نرم افزار، snipping tool نمايان مي شود.
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 پس از اجراي نرم افزار به چهار گزينة زير مي رسید:

1
Free-from Snip 

با استفاده از اين گزينه مي توان از هر ناحیة دل خواه از صفحه عکس گرفت.

2
 Rectangular Snip 

با اســتفاده از اين گزينه مي توان به صورت كادري از صفحه عکس گرفت كه با 
انتخاب آن تصويرش نیز انتخاب شود.

3
 Window Snip 

با اســتفاده از اين گزينه مي توان از پنجرة انتخابي عکس گرفت. مثاًل با انتخاب 
برنامة ماشین حساب، عکس آن گرفته مي شود.

4
 Full-screen Snip 

براي عکس گرفتن از تمام میزكار از اين گزينه استفاده مي شود.

پس از عکس گرفتن از میزكار، Snapping tool پنجره اي را باز خواهد كرد كه 
بتوانید عکس موردنظرتان را در هر پوشه اي كه مايلید ذخیره يا حتي كمي ويرايش 

كنید!
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 فناوري در خدمت ما 
 ما در خدمت بچه ها 

زینب گلزاري

وقتي فناوري هاي نوين آموزشي پايش به كوچه و پس كوچه هاي سرسبز لواسان 
باز مي شود، ما هم بارمان را مي بنديم و براي تهیة گزارش راهي آنجا مي شويم؛ در 
حالي كه دلمان مي خواهد بچه هاي دبســتاني را در حال جست وخیزهاي كودكانه 
ببینیم و البته دست خالي هم برنگرديم و تجربه هاي مفیدي در استفاده از فناوري در 

آموزش براي شما به سوغات بیاوريم و دقیقاً همین گونه هم مي شود!
مدير پیش دبستان و دبستان »سرمد«، آقاي جواليي به استقبالمان مي آيد و ما وارد 
فضايي مي شويم كه بي شباهت به خانه نیست. پسربچه ها در حیاط كوچك مدرسه 
در حال دويدن و تمرين حفظ تعادل هنگام پرش از مانع اند و چند مرغابي و مرغ و 

خروس در گوشه اي از حیاط، حواسمان را سخت به خود مشغول مي كنند.
بعد از بازديد كوتاهي از حوض شــن بازي، كارگاه هنر و كالس هاي آموزشي، 
از كنار ســفرة صبحانه و بســاط چــاي و نان و پنیر و خیــار بچه ها مي گذريم و 

گفت وگويمان را با معاون آموزشي مدرسه، آقاي شريفیان، آغاز مي كنیم.
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 در مدرسة شما معلمان چه استفاده هايي از رايانه در كالس درس مي كنند؟
 در اينجا همه، دوره هاي آموزشي استفاده از رايانه را گذرانده اند و به راحتي از 
سیستم هاي رايانه اي در كالس درس استفاده مي كنند. فايل »پي دي اف« كتاب هاي 
درســي در كنار تختة كالس، مکمل خوبي براي تدريس اســت. به عالوه برخي 
كتاب هاي داستان را »اسکن« كرده ايم و معلم ها از تصاوير آن ها براي داستان گويي در 
كالس درس استفاده مي كنند. معلمان در برنامه ريزي براي كالس درس، زمان هاي 
20دقیقه اي در نظر مي گیرند؛ چون بعد از 20 دقیقه كاهش تمركز ايجاد مي شــود. 
معلــم با پخش يك بازي پنج دقیقه اي رايانه اي، تمركــز را به كالس برمي گرداند. 
بازي ها گاهي به صورت برخط اجرا مي شــوند؛ يــا بچه ها فرمان مي دهند و معلم 
بازي را انجام مي دهد و يا يکي از دانش آموزان پشت رايانه مي نشیند و آنچه انجام 

مي دهد، توسط ساير شاگردان دنبال مي شود.

 آیا براي دانش آموزان مدرسه دوره هاي آموزش رایانه در نظر گرفته اید؟
 ما هنوز به ضرورت اســتفاده از رايانه توســط بچه ها نرسیده ايم. يعني معلمان 
استفاده مي كنند اما دانش آموزان مستقیماً درگیر نشده اند. هنوز لزومي براي وارد 

كردن رايانه به برنامة درسي دانش آموزان نديده ايم.
 آیا استفادة معلمان از رایانه در همين حد استفادة محدود در کالس تعریف 

شده است؟
 تمام فعالیت هاي مدرسه، بايگاني رايانه اي دارند. همة طرح درس ها در شبکة داخلي 
مدرســه ذخیره مي شوند و يك هفته قبل از تدريس از طريق پست الکترونیکي 
براي معلم ارسال مي گردند. معلمان از نرم افزار »وان نوت« براي بايگاني اطالعات 
دانش آموزان و پرونده هايشان استفاده مي كنند. هر دانش آموز يك صفحه دارد و 
گزارش فعالیت ها و مســائل مربوط به او، از جمله مالقات با والدين، به صورت 
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روزانه در آن ثبت مي شود.
 شما از اینترنت هم در مدرسه استفاده مي کنيد؟

 اگر اينترنت نباشد، نفس معلم ها باال نمي آيد! نقش اينترنت در مدرسه و استفاده از 
آن توسط معلمان به دو علت پررنگ است: اول اينکه مجموعة آموزشي ما تازه كار 
اســت. معلمان و كادر آموزشي براي ارائة آموزش كارآمد، فعالیت هاي دبستاني و 
پیش دبســتاني مدارس داخلي و خارجي را مطالعه و بررسي مي كنند. به معلمان 
گفته ايم قبل از اينکه در مورد مسئله يا مشکلي كه برايشان به وجود آمده با ما حرف 
بزنند، دربارة آن ده دقیقه در اينترنت جست وجو كنند. بعد باهم گفت وگو مي كنیم. 

معموالً نکات مفید و جالبي در اين گفت وگوها و جست وجوها به دست مي آيد.
دومین مورد استفاده از اينترنت بررسي سايت هاي آموزشي و استفاده از بازي هاي 
متناسب با محتواي آموزشي است. معموالً بازي هاي برخط به عنوان زنگ تفريح در 

فواصل كالس هاي آموزشي مورد استفاده قرار مي  گیرند.
اســتفادة ديگري كه از اينترنت مي كنیم، پیگیري نشريات داخلي مدرسه است. 
ويرايش، بررســي تصاوير، و اضافه كردن يا حــذف يك بخش، همگي از طريق 

اينترنت صورت مي گیرند كه در صرفه جويي در زمان بسیار مؤثر است. 
 آیا نكتة دیگري در زمينة استفاده از فناوري هاي نوین آموزشي در مدرسه به 

ذهن شما مي رسد که براي خوانندگان مجله مفيد باشد؟
 معلمان در اين مجموعه بســیار پويا عمل مي كنند. خیلي وقت ها خودشــان 
نرم افزارهــاي مفیدي را كه مي شناســند به هم معرفي مي كننــد و اگر برنامة 
كاربردي مفید و جديدي پیدا كنند، با ذوق و شــوق در اختیار ساير همکاران 
قرار مي دهند. مثاًل اجراي برنامة تبديل موبايل به ماوس يکي از پیشــنهادهاي 
جذاب معلمان مجموعه به ساير همکاران بود كه استفاده از آن در كالس درس 

هیجان زيادي به همراه داشت.
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مدرسة سرمد هوشمند نیست، چون مي گويند مدرسه اي هوشمند است كه:  
 كلمة هوشمند بر سر در آن خودنمايي  كند؛

 تمام كالس هايش به تختة هوشمند مجهز باشند؛
 معلم ها به هر قیمتي درس را با ويديو پروژكتور و... ارائه  كنند؛ حتي شده با انتقال 

متن كتاب ها به رايانه و ارائه با پاورپوينت.

اما ما مي گويیم مدرسه سرمد هوشمند است چون:
 معلم از محتواهاي الکترونیکي كه با كمك معاون آموزشي جمع آوري شده است، 
براي بهتر شدن فرايند تدريس اســتفاده مي كند )معاون آموزشي مي گويد: اگر 

اينترنت قطع شود، نفس معلم ها بند مي آيد!(
 تمام فعالیت هاي آموزشي و پرورشي آن با هوشمندي برنامه ريزي شده اند.

 تمام طرح درس ها مدون و بايگاني شــده اند و طرح درسي كه بايد در هر جلسه 
آموزش داده شود، يك  هفته قبل در اختیار معلم قرار مي گیرد. بعد از هر بار اجرا 

هم نقد و بررسي و اصالح مي شود و براي سال آينده ذخیره مي گردد.
 از رايانه و نمايشگر براساس نیاز و به مقدار ضرورت و به صورت كاماًل هوشمندانه 

در بعضي از كالس ها استفاده مي شود.
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 گروه بندي اشكال 
ایمان رحيمي
دبیر رياضي بخش شهاب قشم

چند سال قبل زماني كه سؤاالت )رياضي( خود را با نرم افزار »ورد« تايپ كردم و 
براي چاپ به رايانة ديگري منتقل كردم، رسم ها و شکل هايي كه با زحمت كشیده 
بودم، به هم ريختند و مجبور شــدم دوباره همه را اصالح كنم. مدتي بعد با امکان 

گروه بندي در ورد آشنا شدم.

در ورد هنگامي كه شــکلي را رسم مي كنیم، با تغییر اندازه يا نوع فونت، شکل 
جابه جا مي شود يا به هم مي ريزد. براي جلوگیري از اين مشکل، مي توان از امکان 

گروه بندي اشکال در ورد استفاده كرد.
بــراي قرار دادن چند شــيء در يك گروه، ابتدا اولین شــيء را با كلیك كردن 
انتخاب كنید. كلید shift يا ctrl را نگه داريد و بقیة اشیا را با كلیك كردن انتخاب 
كنید. )توجه كنید كه دســته هاي انتخاب هر شيء فعال شود.( روي يکي از اشیاي 
انتخاب شده كلیك راست كنید و از منوي باز شده، گزينة »Grouping« و بعد گزينة 

»Group« را انتخاب كنید.



121

 خارج کردن اشكال از گروه 
حال اشــیا در يك گروه قرار گرفته اند و يك مجموعه »دستة انتخاب« پیرامون 
آن هاست. براي جدا كردن اين اشیا از يکديگر روي آن ها كلیك راست كنید و گزينة 

»Grouping« و بعد گزينة »Ungroup« را انتخاب كنید.
پس از اينکه يك گروه از اشیا را به درستي اليه بندي كرديد، ممکن است الزم باشد آن ها 
 را به محل ديگري منتقل كنید. از تب »Home«، گزينة »select« )آيکن فلش( و بعد گزينة 
»select object« را انتخاب كنید. حاال هر شــکل يا دســته اشــکالي را كه قصد 

جابه جايي آن ها را داريد، انتخاب و جابه جا كنید.
براي گروه بندي »WordArt« با هم يا با اشکال، ابتدا بايد روي WordArt كلیك 
راست كنید و از گزينة »Format WordArt« و تب »Layout«، يکي از گزينه هاي 

»Behind text« ،»Tight« ،»Squre« و يا »In foront of text« را انتخاب كنید.
اگر مي خواهید هنگام كوچك يا بزرگ كردن دســته ها شــکل كلي آن ها به هم 
 »Size« و تب Format object نريزد، روي آن ها كلیك راســت كنید و از گزينــة

گزينة »Lock aspect ratio« را تیك بزنید.
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 چشم اندازي مبهم: بازنگري ناکامي پروژة 
 )OLPC( 1»هر کودك يك لپ تاپ« 

نامانك شاه2
مترجم: وحید عطاران

در سال 2005، پروفسور نیکوالس نگروپونته3، استاد دانشگاه ام آي تي آمريکا، 
از ايدة خالقانه اي رونمايي كرد كه مي توانســت به میلیون ها نفر در كشورهاي در 
حال توســعه كمك كند؛ ايدة لپ تاپ 100 دالري. هدف پروفســور نگروپونته از 
توزيع لپ تاپ هاي ارزان قیمت در میان دانش آموزان فقیر دورة ابتدايي كشورهاي 
در حال توسعه، دسترسي آن ها به مطالب آموزشي و انجام آزمايش هاي گوناگون با 
جديدترين فناوري روز بود. پروفسور نگروپونته براي تحقق ايدة خود مؤسسة »هر 
كودک يك لپ تاپOLPC( 4(« را تأســیس كرد. برنامة توسعة سازمان ملل متحد 
و رهبران جهان و رسانه ها از اين مؤسسه حمايت كردند. هرچند انتقال لپ تاپ ها 

شروع مشکالت بود.
قیمــت هر لپ تاپ به 188 دالر افزايش يافــت و خريداران اولیه ديگر میلي به 
خريد اين گونه لپ تاپ ها نداشتند و پشتیباني فناوري از اين وسايل به حداقل رسید. 
در نتیجة اين مشــکالت، سازمان برنامة توسعة سازمان ملل نتوانست 150 میلیون 
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لپ تاپ را تا آخر سال 2007 به فروش برساند. در سال 2009، فقط چند صد هزار 
لپ تاپ به كشورهاي در حال توسعه فرستاده شد. اين روزها، منتقدان از پروژة يك 
لپ تاپ براي هر كودک به عنوان پروژه اي شکست خورده ياد مي كنند. در اين میان، 
مسئلة بررسي داليل شکســت اين پروژه اهمیت بسیاري دارد. اين مهم، موجب 
پیشگیري از مشکالت پیش رو در آينده و به هنگام اجراي پروژه هاي مختلف در 
رابطه با فاوا در كشورهاي در حال توسعه مي شود. بديهي است كه بايد قبل از انتقال 
لپ تاپ به كشورهاي مختلف جهان، تحقیقاتي دربارة فرهنگ نیازهاي كودكان آن 

كشورها صورت گیرد.
يکــي از داليل اصلي عــدم موفقیت اين پروژه در توزيــع لپ تاپ اين بود كه 
دريافت كنندگان لپ تاپ ها اعتقاد داشــتند كه اين وســیله براي آن ها قابل استفاده 
نیست. هنگام وارد كردن يك فناوري جديد و براي جلوگیري از نتايج جبران ناپذير 
بايد اين عامل را در نظر داشــت كه آيا آن فناوري براي مردم مناطق در نظر گرفته 
شده، قابل استفاده اســت يا نه. كلوين ويلگبي5، استاد دانشگاه كرتین در استرالیا، 
مي گويد: »فناوري مناسب نیاز به آگاهي در مورد فنون و علوم گوناگون، تجزيه و 
تحلیل دقیق از محیط طبیعي اي كه بشر در آن زندگي مي كند، و ارزيابي گزينه هاي 

جايگزين دارد.«
اين تعريف نشــان مي دهد كه قبــل از آوردن فناوري جديد به يك منطقه، بايد 
عوامل مختلفي از جمله محیط و خود فناوري در نظر گرفته شــود. در پروژة هر 
كودک يك لپ تاپ، مســئوالن دولتي كشورهاي در حال توسعه تجزيه و تحلیل 
دقیقي از مناطق خود انجام ندادند و باعث شکست پروژة هر كودک يك لپ تاپ 

شدند.
در »پروژة هر كودک يك لپ تاپ« فناوري هاي رقیب ارزيابي نشــده بودند. در 
واقع، اين پروژه به گزينه هاي جايگزين اهمیتي نداد. زماني كه پروژه OLPC آغاز 
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به كار كرد، رقیب جدي نداشت. هرچند كه نبود رقیب نمي تواند مناسب بودن يك 
پروژه را ضمانت كند. با افزايش كالس هاي اينتل و كالس هاي ديگر كه وارد بازاري 
مشابه پروژة OLPC شدند، دولت ها با انتخاب هاي بیشتري در تعیین نیازهاي خود 
مواجه شــدند. به اين ترتیب، پروژة OLPC ديگر تنهــا انتخاب آن ها نبود و اين 
افزايش رقابت، نقش زيادي در ســقوط و شکست پروژة هر كودک يك لپ تاپ 
داشت. اين پروژه توانايي ارزيابي نیازهاي كاربران را نداشت و در نتیجه، از رقابت 
جا ماند. به گفتة پروفسور زكري در دانشگاه آريزونا، فناوري اي كه به مردم آفريقا 

تحمیل شده، فناوري نامناسبي است.
منتقدان مي گويند در آفريقا، مشــکالت جدي تري مثل ايدز و سوءتغذيه وجود 
دارد كه به مراتب از آموزش مهم ترند. تحمیل فناوري به كشورهاي در حال توسعه 

نتايج نامطلوبي دارد كه جبران آن ها ممکن است دشوار باشد.
ويکتوريا مك آرتور6 در كتاب خود مي نويســد، يك رايانة شخصي با كلمات و 
اصطالحات غربي طراحي شده و تعامل با آن براي غربي ها امري طبیعي است. هیچ 
شركتي نمي تواند اين سیستم را بدون در نظر گرفتن فرهنگ، وارد جامعة ديگري 
كند. رايانه براي كساني طراحي شده است كه به زبان انگلیسي حرف مي زنند يا آشنا 
هســتند. از دكمه هاي صفحه كلید تا پنجره هاي داخل صفحه يارانه، همه به سبك 
غربي طراحي شــده اند. اين ها نشان مي دهد كه رايانه ابزاري تأثیرگذار براي رواج 
فرهنگ غربي است. هدف پروژة هر كودک يك لپ تاپ، كشورهاي در حال توسعه 
است كه فرهنگشــان با فرهنگ غربي كاماًل متفاوت است و در نتیجه، نمي توانند 
از كار كردن با لپ تاپ هايي كه غربي ها اســتفاده مي كنند، ســودي ببرند. امانوئل 
پوجويوكــو مي گويد: »طراحي پروژة هر كودک يك لپ تاپ براي رواج فردگرايي 
است اما تحقیقات در روان شناسي و مردم شناسي تفاوت در خور توجهي میان روند 
شــناخت در غرب و شرق پیدا كرده است. طراحي هاي مخصوص سخت افزار و 
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نرم افزار لپ تاپ هاي )OX( كه پروژة OLPC از آن ها استفاده مي كند، زمینه اي براي 
ايدئولوژي غربي فردگرايي فراهم مي كند كه براي مردماني با فرهنگ متفاوت، كه از 

اين لپ تاپ ها استفاده مي كنند، قابل درک نیست.
زاخاري7 مي گويد كه بايد به كشورهاي در حال توسعه اجازه دهیم كه خودشان 
فناوري را انتخاب كنند تا فناوري در آن كشورها پايدار بماند. او پذيرش تلفن همراه 
را مثال مي زند كه آفريقايي ها خودشان به آن احساس نیاز پیدا كردند و پذيرفتند كه 
از آن استفاده كنند. اتفاق مشابه در مورد لپ تاپ هاي عادي افتاد كه آفريقايي ها به 

استفاده از آن ها احساس نیاز كردند.
پروژة هر كودک يك لپ تاپ مي تواند با بازانديشي دربارة هدف هاي خود و عدم 
تحمیل لپ تاپ هاي مخصوص به كشورهاي در حال توسعه، خود را از انتقادها تا 

حدي دور كند.
براي به موفقیت رساندن پروژة هر كودک يك لپ تاپ و تناسب آن با محیط هاي 
متفاوت، الزم است كه مســئوالن پروژه از تطبیق میان لپ تاپ ها و استانداردها و 
فرهنگ هاي محلي هر منطقه مطمئن شوند. محققان ايتالیايي به اين نتیجه رسیده اند 
كه راهبــرد تلفیق فناوري اطالعات و ارتباطات بــراي جلوگیري از تحمیل همة 
وظايف به لپ تاپ براي موفقیت در پروژة مدرسة نوآورانه بايد مورد بازبیني قرار 
گیرد و در زمینه هاي فرهنگي دوباره تطبیق داده شــود. با راهبرد فعلي، پروژة هر 
كودک يك لپ تاپ، يعني دادن لپ تاپ ها به دولت هاي كشورهاي در حال توسعه. 
بدين ترتیب، بر لپ تاپ ها باري تحمیل مي شــود كه قابلیت تحمل آن را ندارند؛ 
چون مردم آفريقا خواهان تحوالت چشمگیري در محیط خود هستند. تحوالتي كه 
كودكان آن ها را توانمند سازد؛ انتظاري كه لپ تاپ هاي صد دالري ابزار خوبي براي 

تحقق آن نیستند.
OLPC نیاز به شــناخت بیشتر از گوناگوني كاربران خود دارد تا توانايي خدمت 
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بیشتر به آن ها را داشته باشد. براي مثال، براساس نتیجة يکي از تحقیقات اخیر امکان 
اســتفاده از لپ تاپ به عنوان منبع جامع مشترک بین آموزش وپرورش و بهداشت و 
درمان وجود دارد. هر كودک يك لپ تاپ مساوي با هر كلینیك يك لپ تاپ است. 
در بعضي از كشورها آموزش جزء اولین گزينه هاي در دستور كار نیست. مشکالتي 
از قبیل بیماري و گرسنگي در اولويت قرار دارند و نیازمند توجه ويژه اند. بنابراين، از 
پروژة هر كودک يك لپ تاپ بايد براي اين هدف ها هم استفاده شود تا به نحوي بهتر 
به مردم كمك كند؛ كمکي كه لزوماً در كالس درس نیست. با اين كار، از لپ تاپ هاي 

OLPC در بین كودكان كشورهاي در حال توسعه استقبال بیشتري مي شود.

معرفي فناوري جديد در يك منطقه، روند حساســي اســت و خطايي كوچك 
مي تواند خسارت هاي جبران ناپذيري به بار آورد. به خصوص فناوري اطالعات و 
ارتباطات، اصول فناوري مناسب و فناوري انتخابي مي تواند موفقیت فناوري هاي 
جديد را تضمین كند و از نتايج نامطلوب آن ها جلوگیري نمايد. اين مفاهیم نه تنها در 
پروژة هر كودک يك لپ تاپ، بلکه براي پروژه هاي ديگر با هدف كمك به زندگي 

مردم در كشورهاي در حال توسعه قابل اجراست.
اين ايده ها مي تواند در راه انــدازي پروژه هاي مختلف و تضمین موفقیت آن ها 
مفید باشــد. فناوري هاي جديد با تجزيه و تحلیل دقیق و شرايط و تطبیق يافتن با 
فرهنگ هاي محلي، مي توانند در نیل به اهدافشان كامیاب شوند و در تأسیس جهاني 

بهتر و مدرن تر سهمي بسزا داشته باشند.

 پي نوشت ها
1. A Blurry Vision: Reconsidering the Failure of the One Laptop Per Child Initiative
2. Namank Shah
3. Nicholas N egroponte
4. One Laptop Per Child
5. Kelvin Willoughby
6. Victoria MacArthur
7. Zachary
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 يادگيري الكترونيكي به کدام سو مي رود؟ 
سيده فاطمه شبيري

 وقتی دغدغة شخصی کسی با حوزة کار و تحقيقش يكی می شود 
 سال ها پیش، از يکی از استادان دوران كارشناسی ام شنیدم كه شما فقط در جلسة 
اول كالســتان، يك كالس را عرضه می كنید. بعد كم كم می شود دو كالس و بعد 
به تدريج، مثاًل اگر كالســتان 20 نفره است، می شود 20 كالس. يعنی برای هر فرد، 
طراحی متفاوتی داريد، نه »يك كالس برای همه«، اين همان هنر تعلیم وتربیت است 

و تعداد كمی از استادان ما اين هنر را دارند.
ايــن آرزوی من بود. با ايــن آرزو وارد حوزة »يادگیری الکترونیکی«1 شــدم. 
می خواستم محیط يادگیری الکترونیکی را تا جايی كه می شود به سمتی سوق دهم 
كه از حالت ماشینی خارج شود و كمی بتوانم تأثیری را كه در حالت حضوری بین 
اســتاد و دانشجو وجود دارد، ايجاد كنم. يعنی به اين درک برسم كه مخاطب االن 
اين مطلب را خوب ياد نگرفته، در صورتش پیداست كه سؤاالتی در ذهن دارد و...

اولیــن تحقیقی كه در اين حوزه انجام داديم، همین »شخصی ســازی يادگیری 
الکترونیکی« بود و نقطة شروع خوبی بود كه سبب شد در سال 1390 )يعنی هفت 
سال بعد از آن(، اولین آزمايشگاه يادگیری الکترونیکی كشور را در دانشگاه تهران راه 
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انداختیم. االن هم پروژة يك »LMS« با مبنای اجتماعی را شروع كرده ايم كه هنوز در 
جهان مشابهی ندارد. اين برنامه به دانش آموزان اجازه می دهد هم گروه های معمول 
اجتماعی خودشــان را داشته باشد و هم گروه های درسی شان را. البته ويژگی های 
متعدد ديگری هم دارد. مقدمات »شبکة يادگیری الکترونیکی كشور« را هم در حّد 

تعريف پروژه فراهم كرده ايم.
ســال 1390 كه درگیر پروژه شــده بوديم، نگران بودم و در ذهنم اين سؤال بود 
كه آيا اين كار ارزشی دارد يا خیر. روزی اين جمله را از امام راحل)ره( روی يك 
بیلبورد ديدم كه »بزرگ ترين عبادت، خدمت به محرومان است.« به فکر فرو رفتم كه 
ما در بهترين دانشگاه های كشور و با بهترين امکانات درس می خوانیم. اين امکانات 
بايد برای همة بچه های كشور باشد، در حالی كه بچه های مناطق محروم دستشان 
به آن نمی رســد. ولی اگر روزی شبکة يادگیری كشور راه بیفتد و برای هر درسی، 
بهترين يا تعدادی از بهترين ارائه ها را در آن قرار دهید و پهنای باند خوبی هم فراهم 
كنید، دانشجويانی كه به امکانات و استادان خوب دسترسی ندارند نیز می توانند مثل 

دانشجويان دانشگاه های طراز اول كشور از آن استفاده كنند.

رايانش 
ابری واقعیت آمیخته 

با دانش فناوری های 
پوشاكی

محیط های 
همکارانه

واقعیت افزوده شده هوش  
جمعی

برنامك های 
موبايل

موكس اينترنت اشیا

محیط های يادگیری 
شخصی

شبکة اجتماعی
تحلیلگرهای 

يادگیری رابط  های 
طبیعی كاربر

افق یك ساله افق 3-2 ساله 2012افق 5-4ساله سپتامبر
2013

مدتی پیش چند مؤسســة معتبر، پژوهشــی جهانی دربارة جهت گیری فناوری 



129

اطالعات، در يك دورة پنج سالة منتهی به 2017 انجام دادند كه آيندة فناوری را در 
سه مرحله، چشم انداز 1 ساله، چشم انداز 3- 2 ساله و چشم انداز 5- 4 ساله ترسیم 

كرده است. البته اكنون موعد يك سالة آن به سر رسیده است.

الف( چشم انداز 1 ساله
فناوری های پیش بینی شده در اين مرحله عبارت اند از:

رایانش ابری2: يا محاسبات متراكم و سنگین. به اين معنا كه درون ابزارهای شما )لپ تاپ، 
گوشی تلفن همراه و...( چیزی نیست. همه چیز )مثالً برنامه های كاربردی آفیس، برنامه های 

موبايل و...( در فضاست و هنگام نیاز پايین می آيد و شما با آن كار می كنید.
محيط های همكارانه3: كه افراد در آن ها به صورت گروهی كار می كنند. ما اين را 
در بعضی از كالس هايمان تجربه كرديم و مدل ارزيابی گروهی را در آن آزموديم. 
در مدل برخط )آنالين( همراه با مونیتورينگ دقیق، هیچ كس نمی توانست كم كاری 
كند و كار را بر دوش ساير افراد گروه بیندازد. ما در اين كالس، يك كار گروهی20 
نفره انجام داديم كه خیلی خوب بود. فعالیت تك تك افراد در گروه رصد می شد و 
همه بايد با هم مشاركت می كردند. حتی در دنیا پروژه های مشتركی انجام می شوند 

كه يکی از اين سوی دنیا و ديگری از سوی ديگر دنیا، روی آن ها كار می كنند.
برنامك های موبایل4: اين يکی از جهت گیری های اساسی فناوری است. چراكه 
به سرمايه گذاری زياد و تیم های بزرگ نیاز ندارد و دانشجو، حتی در خانة خودش 

هم، می تواند برنامك موبايل تولید كند.
شبكة اجتماعی5: بچه های ما به صورت معمول، مرتب در شبکه های اجتماعی 
می چرخند. ما دائم می گويیم: »بیايید ســر كالس و درس بخوانید و...« ولی آن ها 
دوســت دارند در شبکة خودشان باشــند. خوب، ما درس را می بريم در شبکه و 

يادگیری را شبکه ای می كنیم.
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 ب( چشم انداز 3- 2 ساله
فناوری های پیش بینی شده در اين مرحله عبارت اند از:

واقعيت افزوده شده )متراکم(6: به اين معنا كه وقتی مثاًل شما با دوربین موبايلتان 
داريد يك گیاه را نگاه می كنید، در كنارش توضیحات مربوط به آن بیايد: »اين گیاه 
چیســت؟ از چه قسمت هايی تشکیل شده؟ طرز نگهداری آن چگونه است؟ و...« 

يعنی در مواجهه با هر واقعیتی، می توانید هرچه خواستید دربارة آن بدانید.
واقعيت آميخته با دانش7: برای مثال، مدلی ســه بعدی از آناتومی انسان درست 
كرده اند. به اين ترتیب، ديگر در آزمايشگاه های تشريح، نیازی به جسد واقعی انسان 

نیست و تمام كارها را می توان با آن مدل سه بعدی انجام داد.
تحليلگرهای یادگيری8: يعنی به كمــك قدرت داده كاوی، فرايند يادگیری فرد 
با خودش را به اشــتراک بگذاريم و با دادن بازخوردهای كوچك و فوری، به جای 
اينکه ارزشیابی فرد را به پايان يا میان ترم موكول كنیم، آن را به صورت زنده با خود 
فرد به اشتراک بگذاريم. حتی توجه به شخصیت فرد و طراحی بازخوردی براساس 

ويژگی های شخصیتی يادگیرنده را می توان در اين نظام پیش بینی كرد.
موکس9: مدل موكس در دنیا خیلی رايج شده است. مثاًل »Courseera« نمونه ای از 
موكس است؛ يعنی ارائة حجم زيادی از دروس مختلف برای تعداد زيادی يادگیرنده. 
مثاًل در اين مدل ممکن اســت درسی وجود داشته باشد با صدهزار دانشجو و هزار 
دستیار معلم كه اصاًل در حالت حضوری قابل تصور هم نیست. به عالوه، هر كس به 
»درس  پاره ها«10 هم اجازة سرهم شدن می دهد. مثاًل شما از يك درس فقط يك چهارم 
آن را كه دوســت داريد برمی داريد و با گذراندن آن، گواهی نامه هم می گیريد. حتی 
می توانیــد يك درس با اجزای مورد نیاز خودتان بســازيد كــه به اين كار »قابلیت 
بازآرايی«11 درس می گويند. يعنی فرد، نه تنها بر چگونه، كجا و كِی بودن يادگیری اش 

كنترل دارد بلکه تعیین می كند كه چه چیز را ياد بگیرد؛ نه بیشتر و نه كمتر.
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محيط های یادگيری شخصی12: به اين معنا كه از فناوری برای اينکه درس مطابق 
با ويژگی  شخصیتی و سرعت يادگیرنده  به او ارائه  شود، استفاده می كنند. قباًل همه 
می گفتند برای ما رايانه تهیه كنید. االن بیشــتر افراد رايانه دارند و فقط دسترســی 
به اينترنت با سرعت مناســب می خواهند. انتظار يادگیرنده ها اين است كه محیط 
يادگیری شخصی شان را درک كنیم و برايشان محتوايی را كه می خواهند، بفرستیم.

ج( چشم انداز 5- 4 ساله
فناوری های پیش بینی شده برای اين مرحله عبارت اند از: 

هوش  جمعی: يعنی ما اعتقاد داريم كه در يك رفتار جمعی، دانشی نهفته است 
كه حاصل جمع دانش افراد نیست؛ چیزی فراتر از آن است. تمام تجارتی كه گوگل، 
ياهو، آمازون و... از فروش اطالعات فردی اشــخاص دارند، حاصل باور به همان 
هوش جمعی است. حتی فروشگاه هايی وجود دارند برای فروش اطالعات هوش 
جمعی؛ مثاًل اينکه كه كدام كلیدواژه  را جوانان 20 تا 30 سالة آسیايی، بیش از بقیه 
 »chem spider« جســت وجو می كنند. به عنوان نمونه ای از اين فناوری می توان به
اشــاره كرد كه يك پايگاه دادة مجانی برای شیمی است و توسط »جامعة سلطنتی 
شیمی انگلســتان« ايجاد شده و همة پژوهش های مرتبط با شیمی را از اقصا نقاط 
وب، در يك جا جمع كرده است يا »آكادمی خان« كه كلکسیون بزرگی از ويدئوهای 
پشتیبان برنامة درسی جمع آوری كرده است. هوش جمعی اش اينجاست كه افراد 
نظر می دهند و رتبه و ويديو تغییر می كند. در مورد هر موضوع ممکن اســت 10 
ويديو موجود باشد ولی كاربر به سراغ ويديويی می رود كه عدة بیشتری آن را ديده 

و پسنديده اند.
اینترنت اشيا13: به اين معنا كه همة اشیاء )لباس، كتاب، ساعت، لیوان و...( هوشمند 
و به اينترنت متصل هستند. مثاًل شما يك نمونه در آزمايشگاه داريد. به جای اينکه 
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دائم بنشینید و آن را رصد كنید، به آن هشداردهنده ای متصل می  كنید و می رويد. در 
لحظة مناسب، هشداردهنده شما را خبر می كند و تغییر وضعیت نمونة آزمايش را 
اطالع می دهد. نانو دوربین های پزشکی نیز چنین هستند. مثاًل پزشکی در اين شهر 
آندوسکوپی می كند و پزشك ماهری در شهری ديگر، آن را می بیند و نظر می دهد.

رابط  های طبيعی کاربر14: برای مثال، فناوری بتواند تشــخیص دهد وضعیت و 
حالت طرف مقابل چگونه است، حواسش هست يا نه؛ و يادگیرنده احساس كند 
كه معلم دارد او را می بیند و وضعیتش را می فهمد. يا مثاًل شما به سفالگری عالقه 
داريد، ولی دوســت نداريد دست هايتان ِگلی شود. شیء موردنظر را با دست های 
خودتان، ولی به صورت مجازی، درســت می كنید و بعد خروجی آن را به صورت 

واقعی دريافت می كنید.
فناوری های پوشاکی: به اين معنا كه هر چه شما می پوشید، می تواند يك فناوری 
باشد و شما بدون اســتفاده از ابزاری خاص، می توانید نیازهای روزانه و حركات 
كاربر را در هم ادغام كنید. مثاًل دستبندی همراه داشته باشید كه در شرايط خطرناک 
)مثل آزمايشگاه شیمی( به شما خبر دهد كه االن میزان فالن مادة سمی هوا باال رفته 

است.

پی نوشت
1. e-learning
2. cloud Computing
3. collaborative environments
4. mobile applications
5. Social networking
6. Augmented reality
7. Blended reality
8. Learning Analytic
9. Massive open online courses )MOOCS(
10. learning objects
11. remix
12. personal learning Environments
13. internet of things
14. Natural user Interface
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 از اين هفته تا آن هفته
 نامه هاي مادري به پسرش، و برعكس 

رویا صدر

شنبه
ويديو پروجکشــن )تابلوي هوشمند( عزيزم، ســالم! سالمي چو بوي خوش 
آشــنايي. پسرم! اكنون كه اين نامه را برايت مي نويسم، حداقل چند متر از تو دورم 
ولي حتي يك لحظه شــکل روشن و قشنگ چند اينچي تو از جلوي چشمم كنار 
نمي رود. اگر از حال ما خواســته باشــي، ماللي نیست جز دوري شما. توي خانة 
ســالمندان مدرسه )همان انباري(، با چند تا تیر و تختة ديگر مثل خودم نشسته ايم 

دور هم و ياد ايام گذشته مي كنیم.
االن ديگر دوره و زمانه عوض شده. مدرسه هم مدرسه هاي قديم كه چوبي بود و 
فلکي و تخته و گچي. با گچ ها چه روزگاري داشتیم! چه قدر زده باشند توي سرمان 
خوب است؟ نه حرفي داشتیم نه ادعايي. برق نبود، نبود. گچ خوب نبود، نبود. سال 
به سال احوالمان را نمي پرسیدند. سالي يك بار، آيا رنگمان مي كردند، آيا نمي كردند. 
دلمان خوش بود به دو تا گچ پلیکاني كه تازه آيا گیر مي آمد يا گیر نمي آمد. خوش 
انصاف ها با گچ ساختمان مي آمدند سراغمان و تنمان را خط خطي مي كردند و خش 
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مي انداختند. اما از ديوار صدا در مي آمد، از ما درنمي آمد.
مثل شــماها نبوديم كه صدا داريد اين هوا. ادا و اطوارتان خريدار دارد. خوش 
به حالتان اســت. اگر روزي ويروسي چیزي بیايد، كل دستگاهتان به  هم مي ريزد. 
زود قاطي مي كنید و بايد تعمیركار بیاورند تا دوباره راهتان بیندازد. بايد برنامه اي از 
نو برايتان بريزند. سیستم را عوض كنند. ما 24 ساعت شبانه روز مي ايستاديم تنگ 
ديوار. چه مي دانستیم ويديو پروجکشــن چیه؟ چه مي دانستیم رايانه و سناريوي 
آموزشــي و مدرسة هوشمند چیه؟ با اين حال چهار ستون بدنمان سالم بود. عیب 
و ايراد نداشــتیم. آخ نمي گفتیم. هواي خوب، خوراک سالم. االن گچ ها هم تقلبي 

شده اند. البد از چین مي آورند. اصاًل قوت ندارند.
حاال بگذريم. چه بچه هايي كه يك لنگه پا كنار ما تا آخر زنگ ايستادند و تنبیه 
شدند و به جامعه خدمت كردند. چه بچه هايي كه پاي ما، خط كش خوردند و آدم 
شدند و به آغوش جامعه برگشتند. چه بچه هاي درس نخواني كه از ترس اينکه پاي 
ما بیايند، خودشــان را به مريضي زدند و درس نخواندند و آخرش هم الحمدهلل به 
مدارج عالي رسیدند. خالصه مادر، اين ها را گفتم تا بداني بايد فکر خودت باشي. 
زياد به خودت فشــار نیاور. خدمت به بچه هاي مردم هم حدي دارد. پیشرفت هم 

حدي دارد. اگر پس فردا يك چیزي بشود، چه كسي مي خواهد جمعت كند؟
قربانتـ  مادرت، تخته  سياه

    
مامان نازم، سالم! خوبي؟ خوشي؟ همه چیز اوكِیِه؟ خب بايد قبول كرد كه دورة 
خــز و خیل و گچ و تخته و ماژيك وايت برد و اين جور چیزا گذشــته. همه چیز 
بايد آپديت بشــه وگرنه بايد انداختش توي ريسايکل بین. خالصه اين جورياس. 
مامان جون، تو رو خدا سخت نگیر. واسه ما كه سخت نیست. هنوز آكبند آكبنديم. 
روكشــمونو هم برنداشــته  ان. اوضاع توپ توپه. نمي دوني بابامامانايي كه میان برا 
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ثبت نام، با ديدن ما چه حالي مي كنن! نمي دوني اولیاي مدرسه با پسرت چه افه اي 
میان. خالصه، خیالت تخت. همه چي رديفه. میز يو اس پي و مونیتور و كِیس سالم 

مي رسانند.
بايـ  پسرت، ویدیو پروجكشن

یکشنبه
فرزند دلبندم، سالم! نامه ات رسید و من از خبر سالمتي ات بي اندازه خوش حال 
شــدم. به تو افتخــار مي كنم و اينجا پزت را مي دهم. خیــر از جواني ات ببیني كه 

سرفرازم كردي.
قربانتـ  مادرت، تخته سياه

    
مامان جونم، اين روزا ســرم شلوغه، مي خوان نصبم كنن. آپشن پركاريم داره آن 

مي شه و حسابي قاط مي زنم. 
پسرت، ویدیو پروجكشن

دوشنبه
پسرم، از اينکه اين طور در خدمت علم و دانش و آينده سازان دنیايي، خوش حالم. فکر 
خودت نیز باش. فکر سالمتي ات باش. كار خوب است، ولي استراحت هم الزم است.
مادرت، تخته  سياه

    
من... فکم... دارد... پیا... ده... مي شود... از... بس... از من كار می كشند.

فرزند پرکارتو، ویدیو پروجكشن
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 سه شنبه
فرزند عزيزم، اين قدر كار نکن. مرده شور تکنولوژي مدرن و هوشمند را ببرند كه 
اين زندگي را براي تخته هاي هوشمند مردم درست كرده اند! لطفاً برايم نامه بنويس 

و بگو همه چیز روبه  راه است.
مادر نگرانت، تخته سياه

چهارشنبه 
پسرم! ايمیل هم بزني، به من مي رسد. بنويس كه سالمي.

مادر دلواپست، تخته سياه

پنجشنبه
اس ام اس هم قبول است. از سالمتي ات باخبر كن. 

مادر رو به سكته ات، تخته سياه

جمعه
فرزند عزيزم! اين ها چه مي گويند؟ راســت است كه روي »سي پي يو« رومیزي 
انداخته اند، كرده اندش میز ناهارخوري؟ تو را هم نايلون كشــیده اند، كرده اند تخته 
وايت برد؟ پس بگو چرا اين مدت اصاًل نامه ننوشته اي. كارت سي دي و صدايت چه 
شد؟ بمیرم الهي! گفتند از اول نداشته اي. پس با چي ات افه مي آمده اند؟ از خودت 
خبرم كن. اصاًل بگو كه وجود داري؛ بگو كه مجازي نیستي. يك جوری اطالع بده. 

آتش و دود هم قبول است!...
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 برق غرور 
صغري ملكي
آموزگار دبستان پسرانه شهرستان شهريار

- فیلم نداريم!... 
- نرم افزار از كجا بیاوريم؟ ... 

- مگر وظیفة ماست كه دنبال فیلم هم باشیم؟... 
- مگر آموزش وپرورش نبايد خودش فیلم و نرم افزار به مدارس بفرستد؟... 

اين جمله ها ســخنان برخی معلمان اســت؛ معلمانی كه دلیل استفاده نکردن از 
نرم افزارها و فیلم های آموزشی را نبود اين رسانه ها و آموزش وپرورش را مقصر آن 
می دانند. آيا سخنان اين دسته از معلمان درست است؟ به راستی آموزش وپرورش 
در زمینة تهیه، تولید و توزيع فیلم و نرم افزارهای آموزشی چه وظیفه ای دارد؟ آيا به 

وظیفة خود عمل كرده است؟ 
اين ها پرسش هايی هستند كه در اين مقاله به آن ها خواهم پرداخت اما قبل از هر 

چیز می خواهم باور خود را دربارة جمالت ابتدايی معلمان معترض بیان كنیم. 
شــايد اين باور كمی اغراق آمیز باشد اما چندان دور از واقعیت نیست. به اعتقاد 
من، اگر معلمی واقعاً قصد به كارگیری اين ابزار را در تدريس داشته باشد، نه منتظر 
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آموزش وپــرورش خواهد ماند و نه هیچ نهــاد دولتی و غیردولتی ديگر. فیلم ها و 
نرم افزارهای الزمة تدريسش را به سختی و از هر جای ممکن به دست خواهد آورد 
و به كار خواهد برد. اگر هم اعتقاد، عالقه و حوصله ای برای اســتفاده از اين ابزار 
نداشته باشد، اگر با كیفیت ترين فیلم ها و نرم افزارها توسط آموزش وپرورش تهیه و 
تولید شوند و به راحت ترين شکل ممکن در رايانة كالسش قرار بگیرند و فقط نیاز 
باشد او دكمه ای را بزند و از اين ابزار استفاده كند، باز هم آن دكمه را نخواهد زد و 

از اين ابزار استفاده نخواهد كرد. 
برنامه ريزان درسی نیز معلم را اساسی ترين عنصر برنامة درسی می دانند. وجود 
يك نیروی انسانی عالقه مند به حرفة معلمی، با انگیزه، خالق، كارآموخته و متفکر 
می تواند حتی اگر نقصی نیز در اركان ديگر برنامة درســی وجود داشته باشد، آن 
را جبــران كند و با قوت تمام به اهداف مورد نظر دســت يابد. حال اگر نهادهای 
دولتــی و آموزش وپرورش اين نیروی متخصص و حرفه ای را به طور صد در صد 
پشتیبانی كنند و تمامی امکانات و تجهیزات مورد نیاز را به راحتی و بدون دغدغه 
در اختیارش بگذارند، می تواند بهترين محیط ياددهی و يادگیری را ايجاد كند. معلم 
مبتکر و امکاناتی در دسترس می تواند چندان هم دور از ذهن نباشد اما واقعیت های 
موجود چیســت؟ آموزش وپرورش ما تا چه میــزان امکانات اينترنتی، نرم افزاری، 
فیلم های آموزشی و تجهیزاتی از اين دست را برای معلمان و كالس ها فراهم آورده 

است؟ 
»دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی« مركزی است وابسته به آموزش وپرورش 
كه مسئولیت تهیه و تولید نرم افزارها و فیلم های آموزشی و توزيع آن ها را در مدارس 
سراســر كشور برعهده دارد. اين مركز با بیش از سه دهه فعالیت در اين زمینه، در 

تهران، خیابان بهار، كوچة سمنان واقع است. 
من سالی يکی دوبار به اين دفتر می روم تا از آخرين تولیدات آن اطالع پیدا كنم. 
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مركز فروش ويژه ای در اين دفتر وجود ندارد؛ چون معتقدند كه محصوالتشــان به 
همة مدارس می رسد اما شايد از بداقبالی من باشد كه هیچ گاه در اين سال ها چیزی 

به دستم نرسیده است و همیشه مستقیم به اين دفتر مراجعه می كنم. 
تولیدات قديمی اين مركز شامل فیلم هايی است كه روی نوارهای بزرگ ويديويی 
زده می شــدند و اخیراً نیز همان ها را برای نگهداری در آرشیو به دی وی دی تبديل 
كرده اند. از تولیدات قديمی و بسیار جالب توجه اين دفتر در بخش ابتدايی، می توان 
به انیمیشن های داستان تاريخ كه تاريخ ايران از قبل از اسالم تا پايان دولت پهلوی و 
آغاز جمهوری اسالمی را با روايت داستانی نشان می دهد، اشاره كرد. به اعتقاد من، 

اين مجموعه از برجسته ترين كارهای دفتر تکنولوژی آموزشی بوده است. 
من به عنوان معلم ابتدايی از سال 1375، زمانی كه اين مجموعه روی نوار ويديويی 
به دستم رسید، تا همین امســال به طور متناوب هر سال از آن در زنگ های تاريخ 
كالس چهارم و پنجم استفاده كرده ام. طی اين 18-17 سالی كه من از اين مجموعه 
اســتفاده می كنم، دانش آموزانم با شــور و عالقه از آن در زنگ های تاريخ استقبال 
كرده اند. اين فیلم با توجه به درس های كتاب تاريخ چهارم و پنجم قســمت بندی 
شده و هر قسمت مخصوص يك درس است. مثاًل مهاجرت آريايی ها، حکومت 
كورش، حکومت داريوش و... كه درس های كتاب تاريخ چهارم هستند، در اين فیلم 
به صورت قســمت های جدا در نظر گرفته شده اند تا به راحتی بتوان از آن ها كمك 
گرفت. فیلم مزبور درک تاريخ را برای دانش آموزان كالس های چهارم و پنجم، كه 

شايد هنوز قدرت انتزاع زمان برايشان تا حدودی سخت باشد، آسان می كند. 
با ديدن تصويرهايی از شــکوه و عظمت ايران در دوره های تاريخی گوناگون، 
احساس سربلندی و میهن دوستی در دانش آموزان شکل می گیرد. من خود در طول 
اين ســال ها، بارهــا برق غرور را با ديدن صحنه هايی از »تخت جمشــید« و البته 
اشك حســرت را پس از مشاهدة صحنه های ناكامی ايرانیان ديده ام. معلمان عزيز 
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كالس های چهارم و پنجم اگر می خواهید زنگ تاريخ را برای دانش آموزانتان جذاب 
كنید، حتماً از اين مجموعه انیمیشن بهره بگیريد. مطمئن باشید استقبال دانش آموزان، 

شما را متعجب خواهد كرد. 
اين دی وی دی ها را از كجا می توانید به دست آوريد؟ دفتر انتشارات و تکنولوژی 
آموزشــی ديگر اين دی وی دی ها را توزيع نمی كند اما در آرشــیو خود دارد. شما 
می توانید با مراجعه به اين دفتر و بیان تقاضا و نیاز خود، يك نســخة كپی از اين 
»دی وی دی«ها دريافت كنید. ســايت رشــد نیز امکانات دانلود برخی از فیلم های 
جديد و قديمی دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی را ايجاد كرده است. شايد 
بتوانید اين فیلم ها را در ســايت رشد نیز پیدا كنید و اگر اينترنت پرسرعتی داشته 

باشید، آن ها را دانلود كنید. 
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 برداشت جديد
رویا صدر

 خانة دوست کجاست  
مادر: كجا می روی احمدرضا؟ 

احمدرضا: دارم می رم برای نعمت احمدزاده ايمیل بزنم..
مادر: برو درستو بخون. 

احمدرضا: آخه فلش نعمت احمدزاده مونده توی كیف من. 
مادر: برو درستو بخون. 

احمدرضا: اگه فلش نعمت احمدزاده رو ندم، نمی توانه درسشو بنويسه. 
مادر: خب می ره از مغازة مش حسن می خره. برو درستو بخون. 

احمدرضا: آخه نعمت احمدزاده درسو ريخته توش. 
مادر: ريخته كه ريخته! خودش جمعش می كنه. برو درستو بخون. 

احمدرضا: خب آخه معلم دعواش می كنه. می گه چرا بقیه شو نريخته. 
مادر: خودش دست داره می ريزه، برو درستو بخون... 

مادر  )در حال دور شدن(: عجب غلطی كرديم بچه مونو فرستاديم مدرسة هوشمند! 
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هر روز يه بامبولی درمیارن و يه خرجی می تراشن. هیچی، آخرشم می اندازنمون گیر 
اين آقای كیارستمی كه هی ماجرامونو كش بده!... .

 خانة سبز 
به نظر من يه مدرسه هر جوری می تونه باشه. می  تونه میز و صندلیش شکسته ـ 
پکسته باشــه. می  تونه در و ديوارش درب و داغون باشه. می تونه يه خونة نمور و 
قديمی و كوچیك و قفسی كنار يه اتوبان پر سروصدا با بوقای گاوی و كامیونی و 
جار و جنجاالی راننده ها و مســافرا باشه... حتی می تونه بدون مربی كاربلد باشه... 
ولی من... و بهتره بگم ما )هنرستان فوق هوشمند كاوشگران رايانه پرداز كورش كبیر 
پروفشنال و شركا(، معتقديم مدرسه هر چی كه باشه بايد هوشمند باشه. يعنی بايد 
لپ تاپ و مونیتور و ويديو پروجکشن و میز »يواس پی« و تختة هوشمند و سايت 
داشته باشــه... ولو همه ش خاک بخوره... خالصه ش هوشمند و همیشه هوشمند 

باشه...

 آژانس شيشه ای 
تخته هوشــمند به تخته وايت برد: دوره ت گذشــته مربی. اگه اون ماوس تختة 
هوشمند جلوت نباشــه، كی به حرفت گوش می ده؟ چند دهه بوی ماژيك توی 
دماغشون كردی، ساكت بودند و دست به سینه نشستند. حاال اجازه بده اونا هم از 

اين تکنولوژی جديد لّذت ببرند. كیف كنند. سوادشون بره تا عرش... 
خانوما، آقايون، دوست دارين يه تختة سیاه يا يه تخته وايت   برد بیاد سر كالس؟ 
آخه كالســای ما كی بايد روی تکنولوژی رو ببینه؟ اون پسر تو كی بايد بتونه تو 

مدرسة هوشمندش زندگی كنه و اطالعاتش باال.... 
)به علت اختالل در كارت صدا و ســی دی خوان تختة هوشمند و ابتالی نام برده 
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به نايلون كشیدگی و تغییر كاربری وی به تخته وايت برد استراق سمع بیشتر مقدور 
نشد!-م(

 مرد هزار چهره
نمی دونم چرا تو زندگیم...هی نمی شــه!!! )موقع باال آمدن صفحه و تالش برای 

باز كردن جی میل!(
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 تختة سفيد قرن بيست ويكم 
پریسا مصطفي نژاد
آموزگار پاية سوم، ناحیة دو كرج

مدت كوتاهی از شروع ســال تحصیلی گذشته بود. مديريت جديد مدرسه در 
تب وتاب  به دست گرفتن سکان هدايت مدرسه بود؛ مدرسه ای با 19 كالس درس. 
مدير ســال قبل، كه سی امین ســال خدمتش به پايان رسیده بود، تالش می كرد 
امکانات و تجهیزات مدرسه را به روز كند )البته مطابق خواستة مقامات باال(. طبق 
همین خواسته، چهار كالس از مدرسة ما سال قبل از تختة هوشمند بهره مند شده 
بودند. جانشــین او نیز با اندک تغییر و تحوالتی همین مسیر را در پیش گرفته بود 
و حاال نوبت پنجمین كالس درس بود كه هوشــمند و مدرن شود. اما كدام يك از 

كالس ها؟
اســتدالل معلمان اين بود كه كالس های ششم چون نیازمند كار با رايانه هستند، 
پس اولويت با آن هاست. از سه كالس ششم تنها يکی از آن ها كتاب های درسی اش 
تا حدودی با امکانات كالســی اش هماهنگ بود و دو كالس ديگر منتظر بودند و 

امیدوار.
ولی از آنجا كه حلزون منطق و اســتدالل تا خودی تکان بدهد و حركتی بکند، 
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همة  تصمیمات گرفته شده و به اجرا درآمد ه اند، به جای كالس ششم، كالس سوم 
من برای هوشمند شدن انتخاب شد. من كه از تختة هوشمند چیز زيادی نمی دانستم 
و تنها يکی دو بار در جلسة آموزشی مدرسه با حضور نمايندگان فروش و نصب 
تختة هوشمند شركت كرده بودم و مقداری از اطالعات مربوط به آن هم فراموشم 
شده بود، دلشورة استفاده از اين تخته به جانم افتاد كه چه بايد بکنم! معلم است و 
تخته اش. هرجا معلمی است و شاگردی، تخته ای هم بايد حاضر باشد. بدون كالس، 
بدون كمد، بدون میز و صندلی و بدون هر وسیلة ديگر می توان آموزش را فیصله داد 

اما بدون تخته هرگز! تخته يار معلم است و معلم در كنار تخته!
احساس می كردم كه ممکن است هر لحظه در نبود من و شاگردانم، عملیات عزل 
و نصب تخته ها به انجام برسد و فردای آن روز من با موجودی جديد و ناشناخته 
و صد البته هوشمند مواجه شوم كه دانسته های ناچیزم در مقابلش به كار نیايد و من 

و چهل دانش آموز كالس مبهوت و مغلوبش شويم.
باالخره اين كار اتفاق افتاد، اما نه در غیاب ما كه در زمان حضور ما. يادم نمی آيد 
كدام درس رياضی بود ولی خاطرم هست كه روی تخته پر از تمرينات رياضی بود. 
من و دانش آموزان هم با تمام احســاس و وجود با اين تمرين ها كلنجار می رفتیم 
و يکی يکی را حل می كرديم و پشــت  سر می گذاشتیم كه ناگهان در زدند: سالم. 

می  خواهیم كالستان را هوشمند كنیم. اجازه می دهید تخته را ببريم؟
با وجود اينکه می دانستم و بارها در طول خدمتم تجربه كرده بودم، وقتی تصمیمی 
از جانب مديريت گرفته می شــود موافقت يا مخالفت من معلم در اجرای آن تأثیر 
چندانی ندارد. اما در آن لحظه عشق رياضی و كالسم باعث شد كه اين موضوع را 
فراموش كنم. من كه به هیچ  وجه دوست نداشتم به ساعت رياضی كالسم خدشه ای 
وارد آيد، خــودم را آماده كردم تا در مقابل اين خواســته، »نه« محکمی بگويم و 
خواهش كنم كه ساعت بعد اين كار را انجام بدهند. در پی اين چاره انديشی شروع 
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كردم به چانه زدن كه... كه ناگهان همهمه ای بین بچه ها افتاد: »خانم!  تخته رو بردند!«
به هر حال بقیة ساعات مدرسه را در نمازخانه و حیاط مدرسه گذرانديم؛ به امید 
اينکه فردا با فناوری نوين روزهای پربارتری را شــروع كنیم. فردای آن روز وقتی 
وارد كالس شدم، با ديدن تختة سفید و بقیة سخت افزارهای يك رايانه روی میزم، 
به ويژه پروژكتوری كه باالی سرمان نصب شده بود، احساس كردم كه از ديروز تا 
امروز جهش زمانی زيادی اتفاق افتاده اســت. من كه در مدت 22 سال تدريسم با 
وجود تجربة مدرسه ها و كالس های متعدد، هیچ تغییر و تحولی در ظاهر كالس ها 
نديده بودم، از ديدن اين منظرة شگفت انگیز و اين همه فناوری، ابتدا بهت زده شدم. 
با هیجان فراوان به سراغ رايانه رفتم تا آن را روشن كنم. اما هیچ سیم و كابل رابطی 
بین رايانه و پريز برق وجود نداشت؛ پس هنوز نصب و راه اندازی نشده بود. يکی 
از بچه ها را  روانة دفتر مدرسه كردم. بعد از چند دقیقه خبر آورد كه تختة هوشمند 

فعاًل آمادة كار نیست و قول داده اند تا دو روز ديگر آن را آماده كنند.
در اين مدت، ما دوباره به سراغ تختة سبز قديمی خودمان رفتیم كه پیر روزگار 
بود و البته هنوز پا برجا. دوباره تخته  را جلوی كالس نشــانديم، ولی اين بار نه بر 

سینة ديوار كه روی دو صندلی. 
باالخره تختة هوشمند ما نه بعد از دو روز كه بعد از يك هفته به راه افتاد. ما نیز 

به عشق يادگیری كار با تختة هوشمند، كار با آن را شروع كرديم. اما
عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

و اين گونه بود كه پس از عشــق و شــادمانی، مشــکالت يکی يکی آمدند و ما 
را به فکر چاره انداختنــد. در اين میان، عکس العمل دانش آموزان ديدنی و جالب 
بود. آن ها در ابتدا از اينکه كالس شــان برای هوشــمند شدن انتخاب شده است، 
بسیار خوش حال بودند و نگاه حسرت بار دوستان هم پايه شان اعتماد به نفس آن ها را 

دوچندان كرده بود. اما اين شروع كار بود.
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هفتة اول طی يك مســابقة هیجان انگیز كه گاه به بی تابی شان منجر می شد، همة  
چهــل نفر فرصت يافتند كه قلم تخته را به دســت بگیرنــد و چند كلمه روی آن 
بنويســند. يکی فکر می كرد گچ به دست گرفته است و با قلم، همان فشاری را به 
تختة ســفید هوشمند وارد می آورد كه با گچ به تختة سبز قديمی. ديگری با تشبیه 
قلم تخته به مداد سیاهش، دائماً پی پاک كنی می گشت. سومی بالتکلیف بود كه با 
قلم تخته بنويسد يا با انگشتش. وقتی با قلم می نوشت، هوس انگشت را می كرد و 

وقتی با انگشتش می نوشت، هوس قلم را.
غافل از اينکه تختة سفید هوشــمند قرن بیست ويکمی حساس تر و شکننده تر 
از آن اســت كه ناپختگی های كودكان سال سومی را تاب آورد. حاال ديگر آرامش 
و خوش حالی من به نگرانی و تشــويش تبديل شــده بود. مبادا تخته از كار بیفتد! 
نگرانی ام را با كادر دفتر مدرسه در میان گذاشتم و از آن ها تقاضا كردم كه تختة سبز 
را در جايی از كالســم نصب كنند كه ناگهان گرفتار بی تختگی نشويم. آخر معلم 

بدون تخته رزمندة بدون اسلحه است! 
اما هرچه از حنجرة ضعیف من صدای خواهش و اصرار برآمد، نتوانســت پردة 

هیچ گوشی را الاقل ذره ای بلرزاند. 
راستی اولويت اول در مدارس ما چیست؟ يادمان نرود كه اصلی ترين و مهم ترين 
كار ما در مدارس، وارد كردن بخش نامه ها در دفتر و يا به صف كردن دانش آموزان 
در حیاط مدرسه نیست. يادمان نرود كه ارسال و اجرای طرح ها و بخش نامه ها برای 
ارتقای آموزش وپرورش دانش آموزان اســت، نه برای بستن دست و پای مجريان 
طرح ها در مدارس. پس در كنار حساســیت های مربــوط به اجرای اين برنامه ها، 
رسیدگی مداوم به اوضاع كالس ها برای ايجاد رفاه و آرامش معلم و دانش آموزان از 
ضروريات است. يادمان نرود كه اگر معلم در كالس دغدغه ای غیر از تعلیم وتربیت 
دانش آموزانش داشته باشــد، اجرای برترين برنامه ها و طرح های روز دنیا هم جز 
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اتالف وقت حاصلی نخواهد داشت. 
سرانجام اتفاقی كه از آن می ترسیدم افتاد و تختة هوشمند ما تاب اين همه فشار 
را نیاورد و كالً  خاموش شــد. دانش آموزان كه در اين مدت كار با تخته خسته شان 
كرده بود، دلشان هوای تختة سبز را كرد و با خواهش و التماس آن را طلب كردند. 
ما هم به امید اينکه تخته مان را فردا يا پس فردا به كار اندازند، در هم فکری تصمیم 
گرفتیم تختة هوشمندمان را با تغییراتی جزئی به تختة »وايت  برد« تبديل كنیم. يکی 
دور روز اول با چســباندن چند طلق رنگی و بی رنگ، كه در دســترس داشتیم، بر 
روی تخته توانستیم از يك سوم آن استفاده كنیم. ولی اين مقدار پاسخ گوی نیازمان 
نبود. به اجبار، چند تکه نايلون شفاف تهیه كرديم و سطح تخته را با آن ها پوشانديم 
تا به آن آسیبی نرسد. بچه ها تعدادی ماژيك هم تهیه كردند تا كارمان را لنگ لنگان 
پیش ببريم اما مشکالتی چون انعکاس نور از سطح نايلون ها، كنده شدن چسب های 
نواری نگه دارنده، جمع شدن نايلون ها حین پاک كردن و... كار ما را سخت می كرد.

اين اوضاع دو هفته ادامه داشــت تا اينکه تختة هوشمندمان از در آشتی برآمد و 
چهره اش را نمايان ســاخت و ما خوش حال اما نگران از اين موضوع، نايلون ها را 

تمیز و منظم تا كرديم و نگه داشتیم.
خوش حالی مان به درازا نکشید. تازه راه افتاده بوديم و مهارت هايمان را روی تخته 
می آزموديم و به پیشرفت روزبه روزمان رتبه های خوب و بسیار خوب می داديم كه 
برق شهرمان تاب اين همه خوش حالی را نیاورد و دست به كار شد تا باز هم آزرده 
خاطر شويم. در يك هفته بارها و بارها، به اندازة مجموع انگشتانمان، برقمان رفت و 
آمد؛ آن هم در لحظات حساسی كه به شدت نیازمند تخته بوديم و البته در هر رفت 

و آمدش ما را وادار می كرد كه تخته  وايت بردمان را دوباره به كار اندازيم.
تمام اين اتفاقات بارها و بارها تا آخر سال  تحصیلی تکرار شدند و هر تکرار برای 
ما ارمغانی به همراه داشت: صرف هزينه های اضافی، اتالف وقت كالس، باال رفتن 
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آستانة تحمل من و دانش آموزانم و البته كسب مهارت های بیشتر.
با تمام اين مسائل، ما تختة هوشمندمان را دوست داشتیم. ولی آرزو می كرديم كه 
ای كاش فیلم ها و برنامه های آموزشی خوبی داشتیم تا به جای اينکه تختة  هوشمند 
را به تختة وايت برد تبديل كنیم، گامی جلوتر بگذاريم و آن را به صفحة تلويزيون و 
سینما بدل سازيم تا هم لذت بیشتری ببريم، هم برايمان مفیدتر و مؤثرتر شود و هم 
جبران هزينه های اضافی و اتالف وقت های كالسی را كرده باشیم. به امید آن روز.
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 مزايا و معايب استفاده از تخته هاي هوشمند در مدارس!!! 
مهدیه رواسي کاشاني
مدير پیش دبستان و دبستان منطقه 2

تا همین چند ســال پیش در همة مدارس دولتي و غیردولتي سراسر كشور ابزار 
آموزش در دســت معلمان، جدا از آزمايشــگاه و سايت كامپیوتر، يك تخته سیاه 
گچي بود و تازه اگر مدرسه خیلي به روز بود، از تخته وايت برد استفاده مي شد تا 
اينکه با پیشرفت سريع تکنولوژي و گسترش كاربرد فناوري هاي نوين براي بهبود 
 smart Board فضاي تعلیم و تربیت در مدارس، كم كم پاي تختة هوشمند يا همان
به مدارس ايران باز شــد. تخته هاي هوشمند با امکانات و اپلیکیشن هاي متفاوت 
از طريق شــركت هاي متفاوتي وارد بازار شدند و البته كسب و كار خوبي هم پیدا 
كردند. تخته هايي بسیار جذاب، با قابلیت هاي بسیار متفاوت با تخته سیاه و گچ  و 
البته اسامي دهن پركن!! به سرعت و به راحتي جاي خود را در دل مديران، معلمان 
و متولیان امر آموزش پیدا كردند و با سرعتي باورنکردني جاي انواع ساده و قديمي 
تخته ها را در مدارس گرفتند. در بســیاري از مدارس، بدون آماده ســازي مقدمات 
الزم از قبیل آموزش معلمان و دانش آموزان و پیش بیني مشکالت احتمالي مسئوالن 
آموزش براي استفاده از اين تخته ها تخته هاي قبلي را از ديوار كالس ها برداشتند و 
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تخته هاي هوشمند را به جاي آن ها روي ديوارها نصب كردند. 
اين اتفاقات خوب و پیشــرفت هاي ســريع فناورانه باعث سرازير شدن اولیاء 
دانش آموزان به ســمت اين مدارس و افزايش آمار ثبت نام در آن ها شد. به واسطة 
اين تنوع و تحول بزرگ، مدارس مجهز به عنوان مدارس هوشمند شناخته شده و از 
امتیاز ويژه اي در بین مدارس برخورد شــدند. البته از علل و عوامل رشد و افزايش 
آمار اســتفاده از اين نوع امکانات آموزشــي در مدارس مي توان به نوآوري، ايجاد 
روش هاي نوين آموزشي، افزايش انگیزه در دانش آموزان و افزايش بازدهي آموزشي 

در آن ها اشاره كرد. 
مدتي است كه با توجه به رشتة تحصیلي، تجربه ها و سفرهاي متفاوت به برخي 
از كشورها و بازديد از مدارس آن ها، در كنار افزايش سريع و بي حد و اندازه و حتي 
تمركز متولیان آموزش در ايران و تحلیل و بررسي دانش آموزانم در دورة ابتدايي به 

نتايجي شخصي در اين خصوص رسیده ام. 
از آنجا كه ســرعت پیشرفت فناوري در دنیا قابل چشم پوشي نیست و انسان ها 
در هیچ دوره اي نتوانســته اند جلو اســتفاده از فناوري را بگیرند، من نیز استفاده از 
تخته هاي هوشمند را به عنوان يك وسیلة كمك آموزشي براي ايجاد تغییر و تنوع در 
روش تدريس بسیار مفید و حتي ضروري مي دانم اما بي تعارف نمي توانیم مسائل و 
مشکالت استفاده از آن را به عنوان ابزار اصلي آموزش توسط معلم ناديده بگیريم و 

معتقديم كه نبايد تخته هاي سنتي را به طور كلي از فضاي كالس حذف كرد. 
نظر به اينکه دانش آمــوزان در دورة ابتدايي و به ويژه در دورة اول آن در مرحلة 
كسب تجربه هاي تازه، دريافت آموزش ها و مهارت هاي دست ورزي، لمس اجسام 
و اشیا، افزايش تمركز و تسلط در رسم انواع خط و اشکال هندسي و... هستند، چه 
بســا استفاده از تبلت و تختة هوشمند و... اين مهارت را در آن ها تا آنجا تضعیف 

مي كند كه بچه ها حتي توانايي بريدن يك دايره روي كاغذ را نداشته باشند. 
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 برخي از معلمان با تجربه نیز احســاس مي كنند كه در اين مرحله بهتر اســت 
دانش آموزان در محیط كالس درس از همان روش هاي ســنتي استفاده كنند و در 
مســیر تکمیل امر آموزش، همچون خیلي از كشورهاي دنیا، به صورت موردي از 
آزمايشــگاه زبان، سايت كامپیوتر و تختة هوشمند موجود در كتابخانه هاي مدارس 
بهره بگیرند در ادامه و در دوره هاي باالتر و هم زمان با شروع آموزش مهارت هاي 
كار و فناوري،كه به صالحديد آموزش و پرورش در پاية  ششــم رسمیت مي يابد،  

مي توان به صورت جدي تر از مزاياي تخته هاي هوشمند بهره جست. 
عالوه بر موارد ياد شده، با توجه به اينکه موضوع اصلي تحقیقات من استرس و 
به طور خاص اســترس ناشي از استفاده از تکنولوژي است، مناسب دانستم در اين 
مجال دربارة رابطة میان اســتفاده از وسايل كمك آموزشي مذكور و میزان استرس 
به وجود آمده در دانش آموزان و راهکارهاي كاهش آن مطالبي را بیان كنم. سرعت 
پیشــرفت فناوري، تأثیرات مثبت و منفي بر زندگي آينده خواهد داشت. بنابراين، 
روان شناسان و متخصصان استرس، پیامدهاي مشکالت يك شخص يا مؤسسه براي 

تطبیق يا به كارگیري فناوري روز را »تکنواسترس« معرفي مي كنند. 
تکنو اســترس در میان دانش آموزان بسیار شايع است؛ مثاًل آن ها در جريان آماده 
شدن براي امتحان ها، انجام دادن پروژه ها يا كارهاي گروهي با كامپیوتر و فناوري هاي 
مربوطه سروكار دارند كه همة اين ها منجر به استرس ناشي از كسب آمادگي براي 

كالس هايشان مي شود. 
اين روزها به دلیل افزايش میزان اســتفاده از تخته هاي هوشــمند، نیاز به تولید 
محتواي الکترونیکي مورد نیاز دروس توسط معلم و دانش آموز و همتاي آن استفاده 
از لپ تاپ و كامپیوتر در اين زمینه باال رفته است. در همین راستا، استفاده از لپ تاپ 
مي تواند بر احتمال آسیب در كاربر )معلم يا دانش آموز( بیفزايد؛ چرا كه در لپ تاپ ها 
صفحه نمايشگر و صفحه كلید نمي توانند جدا از هم قرار بگیرند و مشکالت خاص 
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خود را دارند. همچنین به دلیل قابل حمل بودن لپ تاپ، دانش آموزان مي توانند در 
مکان ها و موقعیت هايي كار كنند كه ريسك وارد شدن استرس از درد گردن، گز گز 
كردن سرانگشتان، سندرم تونل كارپال )درد در مچ دستان(، تاربیني تا سوزش كمر 
را در آن ها افزايش مي دهد. اين آسیب هاي مکرر استرس، اجتناب  ناپذيرند و قطعًا 

در محیط هاي آموزشي مديران بايد آن ها را مدنظر قرار دهند. 
استفاده از كامپیوتر، دسترسي به اينترنت يا استفاده از ويدئو پروژكتور براي ارائة 
تکالیف از داليل ايجاد تکنواسترس بین دانش آموزان است. با ادامة تحقیقات به اين 
نتیجه رسیدم كه اين گونه استرس ها مختص دانش آموزان  نیستند و اغلب معلمان را 
هم درگیر مي كنند. در ادامه، به اختصار به برخي از معیارهاي ايجاد تکنواسترس در 
دانش آموز و معلم اشــاره مي شود. )در برخي از موارد معلم بیشتر از دانش آموز در 

معرض استرس قرار مي گیرد(. 
 میزان تجربه و سن كاربر

 محیط و جو مدرسه
 فقدان تخصص كامپیوتري

 نیاز به ارتقاء مهارت ها و يادگیري نرم افزارهاي جديد
 ذخیره نکردن )save( كارهاي انجام شده 

 گم كردن، جا گذاشتن يا ويروسي شدن فلش مموري حاوي محتواي الکترونیکي. 

در نهايت، با جمع بندي مباحث يادشده به اين نتیجه رسیدم كه نه تنها نمي توان 
استفاده از وسايل كمك آموزشي همچون تخته هاي هوشمند را از سیستم آموزشي 
حذف كرد بلکه بايد با در نظر گرفتن شــرايط سني و نیازهاي دانش آموزان و دور 
از چشم و هم چشــمي ها و رقابت هاي كاري، از آن ها به عنوان يك فرصت مفید 
آموزشــي جهت تکمیل روند آموزش استفاده كرد. در عین حال، با تعیین حداقل 



154

مدارس هوشمند

استاندارد هاي تکنولوژي آموزشــي، تعیین حداقل سطح دانش اولیه شامل سطح 
مهارت هاي تکنیکال و ارائة دوره هاي پیش نیاز، براي كساني كه توانايي كمي در اين 
زمینه دارند، مي توان به كاهش میزان استرس به وجود آمده كمك كرد و از تخته هاي 

هوشمند و وسايل هم نسل آن ها به صورت مفید و منطقي استفاده نمود.
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 نگاهي به استفاده از پاورپوينت در کالس 
 اين اساليدهاي ... کسالت آور؟!/ هيجان انگيز؟! 

سيده فاطمه شبيري

ما در دوره ای به دنیا آمديم كه ابزارهای ديجیتال هنوز نبودند و بعداً وارد دنیای 
ما شــدند. درواقع ما مهاجران دنیای ديجیتال هستیم؛ درحالی كه دانش آموزانمان، 
بومیان اين دنیا هستند و شايد خیلی از چیزها كه به  نظر ما عجیب و جذاب می آيد، 
برای آن ها پیش پا افتاده و عادی باشد. فراموش نمی كنم برای درسی كه قرار بود در 
چند جلسه ارائه كنم، پاورپوينتی ساخته  بودم و به نظر خودم می خواستم كالس را 
از يکنواختی خارج كنم. وقتی در آخرين جلســة درس از بچه ها خواستم آن چند 
جلسه را نقد كنند، بعضی ها با همان اصطالحات خاص خودشان گفتند: »خانم، ما با 
پاورپوينت حال نمی كنیم!« و تازه فهمیدم آنچه برايش اين همه زحمت كشیده بودم، 
برای آن ها اصاًل جالب نبوده اســت، درحالی كه همین موضوع برای گروهی با ردة  

سنی باالتر كه دانش آموز نبودند، جالب بود.
در صفحة  »اين  ســوی میز، آن  ســوی میز« قرار است به موضوع های مختلفی 
بپردازيم و آن  را از ديدگاه دانش آموزی كه در آن  سوی میز نشسته است و از ديدگاه 
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معلم او در اين  ســوی میز مطرح كنیم، و يا به طور كلی، موضوعی را از دو يا چند 
ديدگاه متفاوت ببینیم.

باتوجه به موضوع اين مقاله، موضوع ارائه درس با پاورپوينت را انتخاب كرديم 
و آن  را از ديدگاه تعدادی از دانش آموزان و معلمانی كه به آن ها دسترســی داشتیم 
بررســی كرديم. برای اين  كار پرسش نامه ای براساس پژوهشی كه در همین زمینه 
انجام شــده بود. تهیه كرديم و آن  را به گروهی از دانش آموزان و معلمان داديم تا 
تکمیل كنند. پاســخ هايی كه دو نمونة انتخابی ما )دو مدرسة مختلف( به سؤاالت 
پرسش نامه  داده بودند، تفاوت معنی داری با هم داشتند. پس از بررسی پاسخ ها، شايد 

بتوانیم دلیلی برای اين تفاوت بیابیم.
جــدول 1 حاوی ديدگاه هــای معلمان و دانش آموزان در مدرســة اول بود. اما 
پاسخ های دانش آموزان مدرسة دوم در مواردی با پاسخ های دانش آموزان اين مدرسه 

تفاوتی معنادار داشت. برای مثال:
 درحالی كه در مدرســة اول بیش از 82 درصد دانش آموزان با عبارت »وقتی معلم 
از پاورپوينت اســتفاده می كند، مطالب سازماندهی شده و مشخص، و ذهن من 
متمركز تر است« موافق يا كاماًل موافق بودند، در مدرسة دوم، موافقان با اين گزينه 

در حدود 50 درصد بودند.
 درحالی كه در مدرســة اول در حــدود 23 درصد از دانش آموزان »با مطالعة متن 
پاورپوينت، خود را از مطالعة متن كتاب درسی بی نیاز می دانستند«، در مدرسة دوم 

تنها 5 درصد چنین نظری داشتند.
 در مدرســة اول حدود 55 درصد از دانش آموزان »با مطالعة پاورپوينت نیازی به 
نوشتن جزوه نمی ديدند«،  اما در مدرسة  دوم تنها 20 درصد چنین نظری داشتند.

 در مدرســة اول تنها 15 درصد از دانش آموزان اعتقاد داشــتند كه: »اســتفاده از 
پاورپوينت در كالس، به خواندن خط به خط معلم از روی پاورپوينت منـحصـر 
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اســت«؛ درحالی كه در مدرسة دوم بیش از 50 درصد از دانش آموزان چنین چیزی 
را ابراز كردند.

 درحالی كه در مدرســة اول حدود 38 درصد از دانش آموزان »ارائه مطلب توسط 
پاورپوينت را باعث كم رنگ شــدن حضور فعالشــان در كالس می دانستند« در 
مدرســة دوم بیش از 75 درصد از دانش آموزان چنین نظری داشتند، كه تفاوت 

قابل مالحظه ای محسوب می شود.

نتايج فوق در بررسی تنها دو مدرسه نشان می دهد كه تأثیر پاورپوينت بر يادگیری، 
بر كم رنگ يا پررنگ شــدن حضور فعال دانش آموزان در كالس، بر جذاب بودن 
و يا برعکس،  كسل كننده بودن كالس و ... كاماًل به معلم و نحوة ارائة پاورپوينت 
بستگی دارد. اين تفاوت را در اظهارنظر دانش آموزان در دو مدرسه مالحظه كرديم.
پاســخ هايی كه به آخرين سؤال پرسش نامه داده شده بود،  نشان داد كه در هر دو 
مدرسه، بیش از 70 درصد دانش آموزان با اين مطلب موافق بودند: »تأثیر پاورپوينت 
بر يادگیری و میزان استفادة  من از كالس، بیشتر به ويژگی های معلم و سواد و تسلط 

او بستگی دارد،  نه ويژگی های خود پاورپوينت.«
اگر شما هم معلمی هستید كه درس خود را به كمك پاورپوينت در كالس ارائه 
می كنید، فکر می كنید اگر پرسش نامه ای شبیه به اين را به دانش آموزانتان بدهید،  آن 

 را چگونه تکمیل می كنند؟
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نتيجهاز نگاه معلم از نگاه دانش آموز

بیش از 80 درصد دانش آموزان 
با اين عبارت كه »وقتی معلم از 

پاورپوينت استفاده می كند، مطالب 
سازماندهی شده و مشخص و ذهن 
من متمركزتر است«، موافق يا كاماًل 

موافق اند.

100 درصد معلمان با اين 
عبارت كه: »وقتی برای 

درس دادن از پاورپوينت 
استفاده می كنم،  مطالب 

سازماندهی شده و 
مشخص است« موافق يا 

كاماًل موافق اند.

در اين مورد نظر 
معلم ها با دانش آموزان 

هماهنگی دارد.

54 درصد دانش آموزان موافق اند كه 
»با مطالعة متن پاورپوينت معلم، از 
نوشتن جزوه بی نیازند«، ولی تعداد 
كمی يعنی حدود 18 درصد فکر 

می كنند كه »چون می توانند بعداً متن 
پاورپوينت را از معلم بگیرند، نیازی 
به دقت و تمركز در كالس ندارند«.

57 درصد معلمان 
فکرمی كنند »چون 

دانش آموزان می توانند 
متن پاورپوينت را از معلم 
بگیرند و نیازی به جزوه 
نوشتن ندارند، توجهشان 
به درس بیشتر می شود«

در  اين مورد نیز، نظر 
معلمان با دانش آموزان 

هماهنگ است.

50 درصد دانش آموزان فکر 
می كنند: »وقتی معلم از پاورپوينت 
استفاده می كند،  جای خود را در 

كالس كمتر تغییر می دهد.«

بیش از 85 درصد معلمان 
فکر می كنند: »وقتی از 

پاورپوينت استفاده می كنم،   
می توانم جای خود را در 

كالس تغییر دهم.«

در اين  مورد، تفاوت 
زيادی بین آنچه 

معلم تصور می كند با 
ديدگاه دانش آموزان 

وجود دارد.

38 درصد دانش آموزان »هنگام 
ارائة پاورپوينت، حضور فعال خود 

را در كالس كم رنگ تر می بینند«

28 درصد معلمان ارائة 
پاورپوينت را باعث فعال 
نبودن دانش آموزان در 

كالس می دانند.

در اين  مورد نیز 
تفاوت چندانی بین 
ديدگاه معلمان و 

دانش آموزان وجود 
ندارد.

بیش از 42 درصد دانش آموزان 
»پاورپوينت را در آغاز كالس 

جالب، ولی پس از دقايقی كسل 
كننده می دانند«. 

بیش از 54 درصد آنان می گويند: 
»به دلیل تاريك شدن كالس هنگام 

پخش پاورپوينت و عدم امکان 
يادداشت برداری، احساس خستگی 

و خواب آلودگی می كنند.«

بیش از 87 درصد معلمان 
»استفاده از پاورپوينت را 
برای دانش آموزان، جذاب 

و هیجان انگیز می دانند«

در اين  مورد، تفاوت 
زيادی بین تصور معلم 

با نظر دانش آموزان 
وجود دارد.

جدول 1. دیدگاه های معلمان و دانش آموزان مدرسة  اول
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كامال پرسشنامه معلم
موافقم

نظری موافقم
ندارم

كامال مخالفم
مخالفم

وقتی برای درس دادن از پاورپوينت استفاده 
می كنم، مطالب سازماندهی شده و مشخص 

است

تمركز  و  دقت  پاورپوينت  از  استفاده 
دانش آموزان را افزايش می دهد

دانش آموزان،  برای  پاورپوينت  از  استفاده 
جذاب و هیجان انگیز است

در هنگام استفاده از پاورپوينت، دانش آموزان 
هم به اندازه كافی فعالند.

پاورپوينت خوب و جذاب، میزان يادگیری 
دانش آموزان را افزايش می دهد

چون دانش آموزان از متن پاورپوينت استفاده 
می كنند و به يادداشت برداری نیازی ندارند، 

توجهشان به درس بیشتر می شود
وقتی در اساليدها، لینك به مطالب ديگر قرار 
می دهم، تأثیر بهتری بر يادگیری دانش آموزان 

دارد
باعث نمی شود توجه  پاورپوينت  از  استفاده 
دانش آموزان  از  و  از كالس سلب شود  من 

غافل شوم
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كامال پرسشنامه دانش آموز
نظری موافقمموافقم

كامال مخالفمندارم
مخالفم

وقتی معلم از پاورپوينت استفاده می كند، مطالب، سازماندهی 
شده ومشخص، و ذهن من متمركز تر است.

چون می توانم بعداً متن پاورپوينت را از معلم بگیرم، نیازی 
نمی بینم كه در كالس با دقت گوش كنم.

با مطالعه متن پاورپوينت معلم، كتاب درسی را نمی خوانم.

مطالعه متن پاورپوينت معلم، من را از نوشتن جزوه، بی نیاز 
می كند.

در بعضی از كالس ها، معلم خط به خط، از روی پاورپوينت 
می خواند.

وفتی معلم از پاورپوينت استفاده می كند، جای خود را در 
كالس كمتر تغییر می دهد.

خود  اساليدهای  بر  معلم  پاورپوينت،  پخش  موقع  چون 
تمركز می كند، از كالس غافل می شود.

كالس،  در  من  فعال  حضور  پاورپوينت،  ارائه  هنگام 
كمرنگ تر است

به نظر من، پاورپوينت در آغاز كالس، جالب است ولی پس 
از دقايقی كسل كننده می شود

و  شود  می  تاريك  كالس  پاورپوينت،  پخش  موقع  چون 
خواب  و  خستگی  ندارم،احساس  برداری  يادداشت  امکان 

آلودگی می كنم
به مطالب ديگر  ارتباطی  لینك های  اگر معلم در اساليدها، 

قرار دهد، تأثیر بهتری در يادگیری من دارد
انیمیشن و تصوير، معلم می تواند  با استفاده از فیلم كوتاه، 

عالقه من را به گوش دادن برانگیزد

تأثیر پاورپوينت بر يادگیری و میزان استفاده من از كالس، 
بیشتر به ويژگی های معلم و سواد وتسلط او بستگی دارد، نه 

ويژگی های خود پاورپوينت
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 اولين تجربة من با نگارا 
ناهيد خدائي نساج
منطقة 11 شهر تهران

نگارا برنامه ای اســت كه برای تولید محتوای آموزشی طراحی شده و به صورت 
آزمايشی روی سايت مدارس هوشمند قرار گرفته است.

 امتيازات نگارا
اين برنامه كاماًل فارسی و كار كردن با آن نسبتًا  راحت است؛ زيرا هم به صورت 
رايــگان در اختیار همه قرار دارد،  و هم محیطی آماده اســت كه می توان فايل های 
مربوط به هر قســمت، از جمله متن، تصوير، صدا، فیلم و انیمیشن، و... را در آن 
جاگذاری كرد. نیازی هم به ياد گرفتن برنامه نويسی و ديگر مسائل تخصصی ندارد.
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در اســتفاده از اين نرم افزار، قبل از هر كاری من بايد می دانســتم چه می خواهم 
بســازم، چگونه و با چه ترتیبی. يعنی طرح درس من بايد كامل و مکتوب باشــد. 
پس جمله ها، محاســبات، متن درس، مثال ها، تصوير، انیمیشــن، صدا، فهرست، 
زيرفهرست آزمون، پاسخ آزمون و ... همه وهمه را روی كاغذ آوردم و ترتیب و يا 

هم زمانی هر كدام را مشخص كردم.
ابتدا با نوشــتن دانلود نگارا در يکی از جســت وجوگرها و يا ســايت مدارس 
هوشمند، نرم افزار نگارا را كه شش بخش دارد دانلود و نصب كردم. پس از نصب 
برنامة نگارا، برای وارد شــدن به برنامه به كد كاربر و گذرواژه )پسورد( نیاز است 
كه برای هر كدام عدد 1 درنظر گرفته شده است. پس از وارد كردن عدد 1، تأيید را 

كلیك كردم و وارد محیط برنامه سازی )صفحة اصلی( شدم.
روی صفحه و همچنین روی نوار ابزار، آيتم های آشــنايی قرار داشت؛ از جمله 
تنظیمات پروژه، ايجاد فهرســت و ... )عکس 1(. در سمت چپ صفحه هم كادر 
مربوط به ايجاد، ويرايش و حذف پروژه مشــاهده می شــد. با استفاده از راهنمای 
فارســی صوتی كه برای هر بخش در نگارا تدارک ديده شده بود و گوش كردن و 
ديدن فیلم مربوطه، تا حدود زيادی فهمیدم كه بايد در هر قسمت چه كاری انجام 

دهم و اولین كار هم ايجاد پروژه بود.

عکس1
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با كلیك روی آيکون ايجاد پروژه و انتخاب نام و وارد كردن رمز دلخواه، ساختن 
پروژة رياضی دوم را شروع كردم.

 ايجاد فهرست 
حاال بايد فهرســت كارم را طبق طرح درس وارد می كردم. با كلیك روی دكمة 
»اضافه«، كادری با عنوان »اضافه  كردن مورد جديد« باز شــد. با انتخاب هر يك از 
آيتم های آن، و نوشــتن عنوان هر بخش، و ســپس تأيید آن، موضوع موردنظر به 
فهرســت اضافه می شــد. در صورت نیاز به ويرايش و يا حذف هم، ابتدا مورد را 
انتخاب می كردم و سپس روی دكمة ويرايش يا حذف كلیك می كردم )عکس 2(.

عکس2

اين فهرست هنگام اجرای پروژه در سمت راست صفحه ظاهر می شود و با كلیك 
روی هر آيتم، همان صفحه را باز می كند. در ضمن، عنوان های دارای زيرمجموعه با 

دو بار كلیك متوالی بر عنوان، باز و زيرمجموعه های آن ها ديده می شوند.
حاال وقت آن رســیده بــود كه مطلب مربوط به هر عنــوان به همان صفحه 

اختصاص داده شود.
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 تخصيص محتوا 
پــس روی تخصیص محتوا كلیــك و صفحة آن را باز كردم. كادر مشــخص 
شــده در اين صفحه همان صفحه ای اســت كه موقع اجرا، نمايش داده می شود. 
بــرای تخصیص محتوا در اين مرحله توجه به نکاتــی الزم و ضروری بود كه در 
 حیــن انجام كار، با آزمــون و خطا و تالش فراوان و صــرف وقت زياد دريافتم

)عکس 3(. 

عکس3

اين نکات عبارت اند از:
1. موقع تخصیص، صفحه بايد روی حالت نمايش باشد.

2. با كلیك روی هر يك از آيتم های پايین كادر، فايل ها دارای پسوندهای مشخص 
شــدة مجاز به اختصاص يافتن مشاهده می شوند. )در صورت نیاز، بسته به نوع 
 فايل، بايد پســوندها را تغییر داد.( مثالً  بــرای اضافه كردن صدا به صفحه روی

)عکس 4( كلیك كنید تا صفحه ای باز شود كه فايل های "mp3” را می پذيرد.

عکس4
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3. نام فايل و مسیر آن حتمًا  التین باشد وگرنه پیغام خطا می آيد و تخصیص صورت 
نمی گیرد.

4. در صورت نیاز به ايجاد تغییر در فايل اختصاص داده شده، روی دكمة ويرايش 
كلیك كنید و تغییرات الزم را در صفحة مورد نظر بدهید.

5. در پايین كادر امکاناتی مثل امکان جست وجو در pdf، لینك به فايل و ... تدارک 
ديده شده است كه در صورت تمايل، با زدن هر يك از اين امکان ها به فايل مورد 

نظر اضافه می شود.
6. در هر مرحله از كار می توان وارد صفحة اصلی شد و اجرای پروژه را كلیك و 

خروجی كار را مشاهده كرد، تا اگر نیازی باشد تغییرات الزم انجام پذيرد.
7. هر جا به توضیح و راهنمايی بیشتر نیاز داشته باشید، می توانید به راهنمای نگارا 
)help( مراجعه كنید و با توجه به توضیحات آن، اشــکال كار را برطرف كنید. 

اگر بعد از اين باز هم مشکل باقی بود می توانید تلفنی يا حضوری از افراد مطلع 
بپرسید.

برای تخصیص محتوا، از فهرست سمت راست عنوان مورد نظر را انتخاب، با توجه به 
 نوع فايل و پسوند آن  )pdf، Word، زرنگار، تصوير و ..( بر يکی از كلیدها كلیك می كردم

)عکس 5(. 

عکس5

 ،”open“  سپس مسیر فايل را پیدا می كردم و با دوبار كلیك متوالی يا زدن دكمة
فايل از قبل آمده شده وارد پروژة درس افزار می شد )عکس 6(.
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عکس6

توجه: در اين مرحله الزم است روی دكمة تخصیص كلیك شود و اين يعنی تأيید 
نهايی فايل انتخاب شده )عکس 7(.

عکس7

صداهای از قبل ضبط شــده را هم به فايل های مورد نظر تخصیص دادم. در ضمن 
در اين صفحه امکان پیوندهای متفاوتی وجود دارد. با انتخاب قسمتی از متن، تصوير، 
فهرست و... می توان فايلی را به آن پیوند داد. به اين معنی كه هنگام اجرا با كلیك روی 
كلمه ای خاص، تصوير انتخاب شده و يا ... عالمت ماوس شبیه دست و صفحه ای جديد 
باز می شود، يا توضیح خاصی شنیده می شود و يا تصوير و فیلم خاصی پخش می شود.
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 فهرست رسانه ها 
با كلیك بر آيکون فهرســت رسانه ها صفحه ای باز می شود )عکس 8( كه امکان 
ايجاد، ويرايش و حذف عنوان های مورد نظر را می دهد و همانند ايجاد فهرســت، 
می تواند زيرمجموعه داشته باشد يا خیر. منظور از رسانه، تصوير، فیلم و انیمیشن 
است كه در فهرست جداگانه ای تنظیم شده اند. پس از نوشتن فهرست مورد نظرم 

حاال وقت تخصیص دادن فايل های آن بود.

عکس8

 تخصيص رسانه 
در اين صفحه امکان اضافه كردن تصوير، فیلم، فلش و همچنین امکان حذف هر يك 
وجود دارد. قبالً بازی هايی به صورت فلش )انیمیشن( ساخته بودم و چند فیلم برای آموزش 
جمع و تفريق در كالس درسم گرفته بودم كه آن ها را در پروژه جاگذاری كردم )عکس 9(.

عکس9
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توجه داشتم كه برای تخصیص هر يك حتمًا  روی )عکس 10( كلیك كنم.

عکس10

 تنظيمات 
در اين صفحه چند كادر ديده می شود كه هر يك تنظیمات يك قسمت از پروژه 
را به  عهده دارند. بعد از گوش كردن به راهنمای برنامة نگارا، از هر كادر آيتم هايی را 
كه می خواستم تنظیم كنم،  تیك زدم و تغییری را كه طبق سلیقه ام بود، ايجاد كردم. 
البته به بعضی از موارد هم كاری نداشــتم. مثالً  به دكمة »آزاد« نیاز نداشتم و آن  را 

انتخاب نکردم.
در تنظیمات نصب هم نوشــته  ها بايد به التین نوشــته می شدند كه نوشتم و با 
انتخاب يك تصوير برای درس افزارم، يك "shortcut” نیز به آن اختصاص دادم. 
در كادر فايل های مرتبط، برای شروع پروژه تصوير صفحة شروع را انتخاب كردم. 
داشــتن بخش های »راهنما« و »دربارة ما« برای كار الزم بود. پس آن ها را هم آماده 

كردم و با توجه به پسوندهای مجاز تخصیص دادم )عکس 11(.

عکس11
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 طراحی پوشه 
در اين بخش بــرای درس افزارم تصوير زمینه انتخاب كردم و از كادر ســمت 
 راست بخش هايی را كه می خواستم درس افزارم داشته باشد، تیك زدم )عکس 12(.

مثالً  داشتن پاورقی برای يادداشت يا داشتن ماشین حساب جزء گزينه های دلخواه 
من بود كه هنگام اجرا ديدم اين امکانات عمل می كنند.

عکس12

 انتشار 
بعد از تمام شــدن تولیــد درس افزار حاال وقت انتشــار آن بود. بــا باز كردن 
صفحة انتشــار، ابتدا در قســمت ايجاد پوشــه فايلی برای برنامه ساختم. سپس 
روی دكمــة انتشــار كلیــك كــردم. در مرحلة بعد، بــرای تولید لوح فشــرده 
روی دكمــة آن كلیــك كــردم. البتــه در نــگارا خروجی هــای ديگــری مثل 
 HTML، انتشــار برای وب و تك فايل نمايشــی نیز تدارک ديده شــده است

)عکس 13(. 
بهتر است به راهنمای نگارا برای انتشار نیز توجه شود.
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عکس13

امیدوارم كه شما عزيزان بتوانید با كمك اين توضیحات و سعی و تالش خود از 
اين برنامه استفاده كنید و برای كالس خودتان درس افزارهای مفیدی بسازيد.
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 ثبت رويدادها 
 وبالگ نويسي ابزاري براي مستندسازي 

هيوا عليزاده
دبیر فیزيك منطقه 6 تهران

 سرآغاز 
 ثبت رويدادها در يك فرايند آموزشــی، به ايجاد بستری برای نقد و بررسی و 
يافتن روش   های كارآمدتر می انجامد. اگر اين بســتر در فضايی تعاملی ايجاد شود، 
رويکردی پويا را به دنبال خواهد داشــت كه هويت بخشــی به موضوع مورد ثبت 
از جمله نتايج آن اســت. اين مقاله به مستندســازی جريان كالس درس از طريق 

وبالگ نويسی می پردازد.
شــرح: ابتدا وبالگی برای تمام كالس هايی كه تدريس آن ها به من سپرده شده 
بود، ثبت كردم. از همان آغاز مهرماه 1391 شــروع به ثبت وقايع كالس به صورت 
يادداشت و عکس كردم. نشــانی وبالگ www.mofidsc.blogfa.com را هم در 

اختیار دانش آموزان قرار دادم و از آن ها خواستم نظر خود را برايم بنويسند.
اينکه از عکس های كالس برای گزارش ها استفاده كردم، بچه ها را ترغیب می كرد 
كه به وبالگ سربزنند. همین طور از وبالگ برای قرار دادن تکالیف، نمونة سؤاالت، 
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رفع اشــکاالت آن ها، دلگرمی های شــب امتحان و معرفی سايت و كتاب استفاده 
كردم . با اين روش دانش آموزان كالس  های متفاوت می توانستند روند تدريس در 
كالس های گوناگون را دنبال كنند و ديدی هم نسبت به سال های بعد داشته باشند. 
با وجود مستندسازی هر جلسة كالس درس، اگر هم دانش آموزی بنابر داليلی 
غايب بود، می توانســت توسط منبعی معتبر )وبالگ كالس( از وقايعی كه در نبود 
او در كالس، اتفاق افتاده بود، باخبر شود. همچنین هنگام آزمون ها دانش آموزان با 
مراجعه به وبالگ می توانستند روند كالس را از طريق يادداشت ها و عکس ها دوره 

كنند. 
اخبار مربوط به جشــنواره ها، مسابقات و ... مربوط به موضوع كالس در وبالگ 
ثبت می شــد و با اين كار دانش آموزان راحت تر آن ها را دنبال می كردند. آن ها برای 
دوستانشان به خاطر موفقیت هايی كه به دست می آوردند، پیام تبريك می گذاشتند و 

خودشان در جمع آوری خبر كمك می كردند. 
برخی دانش آموزان كه با يك موضوع درسی مشکل داشتند، در پست مربوط به 
آن جلســه به صورت خصوصی برای من يادداشت می گذاشتند. به اين ترتیب من 
بهتر می توانستم به دانش آموز كمك كنم. اكنون كه سال تحصیلی 92- 1391 به پايان 
رسیده است و من هم ديگر دبیر هیچ كدام از آن بچه ها نیستم، هنوز هم می بینم كه 
برای انجام كارهای تحقیقاتی و پیدا كردن موضوع به وبالگ سر می زنند و سؤاالت 

خود را با من در میان می گذارند.  
به اين ترتیب، وبالگ نويسی ابزاری برای ارائة مستندات شد تا من، همکاران و 
دانش آموزان به عنوان يك تجربة مکتوب، كه منتشر شده است، به آن نگاهی بیندازيم 
و آن را مورد نقد قرار دهیم. همچنین از آن برای انتخاب روش تدريس  ايده بگیريم. 
بنابراين مستندســازی می تواند از كالبد ثبت وقايع به صورت ايستا خارج شود و 

شکل پويا به خود بگیرد.
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 بي پرده با پردة نمايش 
صغري ملكي

 اشاره 
در اين صفحات قصد داريم تولیدات رســانه اي »دفتر انتشــارات و تکنولوژي 
آموزشي« را معرفي كنیم و آن ها را از نظر محتوا و میزان استفاده، با حضور معلمان 

به نقد بنشینیم.
ويديوپروژكتورهــا آمدند، البتــه با اندكي تأخیر اما باز هم قدمشــان مبارک و 
فرخنده. سال 1391 با شکل گیري پاية ششــم در مدارس، ويديوپروژكتورها هم 
راهي دبســتان ها شدند؛ آرزويي كه به واقعیت پیوست. به ياد سال هايي مي افتم كه 
براي نشــان دادن يك فیلم آموزشي، تلويزيون و دستگاه ويديوي شخصي خود را 
در اتومبیلم جا مي دادم و به كالس مي بردم؛ صبح زود، ســرما، سنگیني تلويزيون، 

سنگیني ويديو و... چند سال بدين  منوال گذشت. 
چند ســالي هم درخانة دانش آموزانم كه همساية مدرسه بودند، فیلم مي ديديم. 
يادم مي آيد زنگ هاي تاريخ همه  با هم به خانة يکي از دانش آموزانمـ  كه خانه شان 
نزديك مدرسه بودـ  مي رفتیم و او و مادرش ضمن ديدن فیلم از ما پذيرايي مي كردند 
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اما حاال ديگر ويديوپروژكتورهــا آمده اند. ديگر عالوه بر المپ هاي كم مصرف و 
پرمصرف چیزهاي ديگري نیز از ســقف كالس ها آويزان شده اند؛ آويزه هايي كه 
براي برخي بسیار پرمصرف و براي برخي كم مصرف و حتي بي مصرف. به راستي 
معلمان از اين ابزار چگونه اســتفاده مي كنند؟ چه استفاده هايي مي كنند؟ چه مقدار 

استفاده مي كنند؟ و... 
يکي از موارد كاربردهاي ويديوپروژكتور پخش فیلم آموزشي در كالس است. 
در اين نوشته و هفت نوشته ديگر در شماره هاي آتي قصد داريم وضعیت استفاده از 
نرم افزارهاي آموزشي در كالس را بررسي كنیم. در اين شماره به سراغ دورة ابتدايي 
مي رويم؛ دوره اي كه در آن بچه ها به راحتي، مشتاقانه و بي پرده با پردة نمايش ارتباط 

برقرار مي كنند. 

 در يك همايش 
همايشي يك روزه در »شهريار« در حال برگزاري است. از من دعوت شده است 
در مورد استفاده از فناوري براي معلمان ابتدايي صحبت كنم. تقريباً 350 معلم در 
ســالن نشسته اند. سخنان خود را با اين درخواست از معلمان شروع مي كنم: »لطفًا 

كساني كه در مدرسه ويديوپروژكتور دارند، دست خود را باال ببرند.«
همة حاضران در سالن دستشان را باال مي برند؛ مدارس روستايي و مدارس شهري. 
به بركت وجود پاية ششــم، تقريباً تمام مدارس ويديوپروژكتور دارند. درخواست 
ديگري را مطرح مي كنم: »همکاران عزيزم، باال بردن دســت ها نشــان مي دهد كه 
الحمدهلل همه در مدرســه ويديوپروژكتور داريد. مي دانید كه اكنون ماه ارديبهشت 
است و تقريباً هشت  ماه از سال تحصیلي مي گذرد. حاال كساني كه در اين هشت  

ماه از فیلم آموزشي استفاده كرده اند، دست خود را باال ببرند.«
فقط دو ســه نفر! تقريباً هیچ كدام از معلمان از فیلم آموزشي استفاده نکرده اند! 
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بي شك اين پرسش و پاسخ كوتاه نمي تواند واقعیت استفاده از فیلم هاي آموزشي را 
در دورة ابتدايي به طور قطع بیان كند اما تجربه هاي ديگر من، از نشست با معلمان 
گرفته تا كالس هاي ضمن خدمت و بازديــد از مدارس و... حاكي از اين واقعیت 

است كه معلمان بسیار بسیار كم از فیلم هاي آموزشي استفاده مي كنند.
چرا؟ به راستي چرا كودكان دبستاني ما از اين تجربة مفید محروم اند؟ مگر نه اين 
است كه فیلم هاي آموزشي يادگیري را عمق مي بخشند و آموزش را جذاب مي كنند؟ 
از حیطه هاي شناختي رد مي شوند و حیطة عاطفي افراد را دست كاري مي كنند؟ چه 
بســیار دانش آموزان دبستاني را ديده ام كه هنگام ديدن فیلم گريه كرده اند، از ته دل 
خنديده اند، فرياد كشیده اند، متعجب شده اند، ذوق كرده اند و روزها و ساعت ها به 
آن صحنه هــا فکر كرده اند و بارها و بارها آن صحنه ها را يادآوري كرده اند. پس به 

راستي چرا، چرا معلمان از فیلم استفاده نمي كنند؟

 از زبان خود معلمان 
 خانم مصطفي نژاد، معلم كالس سوم دبستان از كرج: »من خیلي دوست دارم 
در كالســم از فیلم هاي آموزشي استفاده كنم  اما فیلم از كجا بیاورم؟ ما در 
مدرسه فیلم آموزشي نداريم. فقط امسال مدير ما تمام كالس ها را هوشمند 
كرده است؛ يك تختة هوشمند و يك كیس. داخل كیس هیچ نیست به جز 
مقداري صفحات اسکن شــدة كتاب هاي درسي كه وقتي مي خواهیم درس 
بدهیم، آن را از تختة هوشمند نمايش مي دهیم. اين فقط براي وقتي خوب 
اســت كه دانش آموزي كتاب نیاورده باشــد و متن كتاب را از روي تخته 
تعقیب كنــد. كیس ما نه كارت صدا دارد، نه جاي ســي دي، و نه بلندگو. 
برق كه مي رود، عماًل ما تخته  نداريم و من هم به عنوان معلم همیشــه دلهره 
دارم كه نکند برق برود. امسال دو سه هفته اي كیس ها مشکل پیدا كردند و 
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آن ها را به اداره بردند و ما تخته نداشــتیم. مجبور شدم روي تختة هوشمند 
پالســتیك بکشم و آن را به تخته وايت برد تبديل كنم! خیلي دوست داشتم 

داخل كیس كالسم فیلم يا حداقل عکس بود؛ فقط صفحات كتاب!...«
 خانم شیخ االسالمي از بروجرد، معلم نمونة كشوري سال 1389: »هربار كه براي 
مســافرت به تهران مي آيم، عالوه بر سرزدن به انتشاراتي هاي متفاوت به سراغ 
دفتر تکنولوژي هم مي روم. اگر ســي دي هم باشد، درست توزيع نمي شود و 
به دست ما در شهرستان ها نمي رسد. دفتر تکنولوژي اخیراً تعدادي از فیلم هاي 
قديمي دفتر را كه قباًل روي فیلم هاي ويديويي بوده اند، به سي دي تبديل كرده  
است؛ فیلم هاي آموزشــي علوم و تاريخ، اما اين فیلم ها خیلي قديمي هستند 
و اصاًل كیفیت و جذابیتي براي بچه ها ندارند. من خودم از شــبکة چهار و يا 
آموزش گاهي براي بچه ها فیلم مي گیرم. كاش فیلم هاي جذاب تري ســاخته 

شود.«
 خانم نفر، يکي از معلمان غیرانتفاعي در شهريار: »ببینید، اين فقط مشکل من 
نیســت. همة معلماني كه در مدارس غیرانتفاعي كار مي كنند، همین مشکل 
را دارند. مدارس غیرانتفاعي معموالً خانة مســکوني بوده اند كه به مدرسه 
تبديل شده اند. اتاق هايشان كم و بسیار كوچك اند. ما اتاق ويديوپروژكتور 
به طور جدا نداريم. ويديوپروژكتور ما فقط در كالس ششم است كه درس 
فناوري و پژوهش و تفکر دارنــد. به هر حال، ما اوالً فیلم نداريم، ثانیًا اگر 
فیلم هم داشتیم، اتاق نمايش فیلم نداريم. مدير ما با يك جابه جايي كوچك 
و بردن ويديوپروژكتور به زيرزمین مدرســه، مي تواند فضايي مناسب براي 
نمايــش فیلم ايجاد كند اما بعضي مديــران به تنها چیزي كه فکر نمي كنند، 

همین مسائل آموزشي است.«
 خانم زندي، معاون آموزشــي يکي از مدارس مالرد: »من معاون آموزشــي 
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هســتم و مي دانم كه بايد در زمینة فیلم هاي آموزشي هم در مدرسه فعالیت 
كنم، پیگیري هاي الزم را به عمل آورم، محل مناسبي براي نمايش فیلم مهیا 
كنم و آرشیوي از فیلم هاي آموزشي در مدرسه ايجاد كنم. اما به عنوان معاون 
آموزشي تنها كاري كه در مدرسه انجام نمي دهم يا بهتر بگويم نمي رسم كه 
انجام دهم، كارهاي آموزشــي است. بخش نامه هاي رنگارنگ و پاسخ دادن 
به آن ها و فرستادنشان به اداره تمام وقت مرا گرفته است. وقت ندارم سرم 

را بخارانم، چه برسد به اينکه دنبال فیلم هاي آموزشي باشم.«
 خانــم ذبیحي، معلم پاية اول يکي از مدارس دولتي شــهريار: »آيا مي دانید 
گاهي كارتن سي دي هاي آموزشي در پیچ و خم مسیر اداره ها گم مي شود؟ 
دو سال پیش با تغییر كتاب هاي كالس اول در كالس هاي ضمن خدمت، به 
ما اعالم كردند كه دفتر تکنولوژي فیلم هاي آموزشــي علوم تهیه كرده است 
و براي شما مي فرستند. هفته ها از ســال تحصیلي گذشت اما از سي دي ها 
خبري نشــد. ماه ها گذشت اما باز هم خبري نشــد. بهمن ماه بود كه ديگر 
تصمیم گرفتم خودم به دنبال سي دي هاي وعده داده شده بروم. نشاني دفتر 
تکنولوژي را )خیابان بهار، كوچه سمنان( گرفتم و به آنجا رفتم. گفتم: معلم 
كالس اول هســتم و گفته اند كه شما سي دي آموزشي علوم تولید كرده ايد. 
گفتنــد: بله و ماه هاســت كه آن ها را به تمام مناطق فرســتاده ايم. گفتم: اما 
سي دي ها به منطقة ما نرسیده اند. گفتند: چطور ممکن است؛ شما كه نزديك 
پايتخت هســتید! با عجله از تهران به شهريار برگشتم و يك راست به اداره 
و كارشناســي ابتدايي رفتم. موضوع را به رئیس دوره گفتم. با خونسردي 
گفت: »چهار پنج ماه پیش چند كارتن سي دي آمده و در حسابداري است. 

برويد ببینید آن ها هستند!«
نظرات و صحبت هاي برخي از معلمان را دربارة فیلم هاي آموزشــي شنیديم 
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و خوانديم. از سخنان اين معلمان چنین برمي آيد كه استفاده از فیلم هاي آموزشي 
در كالس بسیار كم اتفاق مي افتد. بیشتر معلمان عالوه بر بیان مسائل مختلف كه در 
باال برشمرديم، نبود فیلم هاي آموزشي را مهم ترين دلیل خود براي استفاده نکردن از 

فیلم هاي آموزشي مي دانند. 
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 معرفي دوربين هوشمند آندروئيدي 
احسان مظلومي

شما اگر بخواهید يك دوربین ديجیتال بخريد، چه نوع دوربیني را مي پسنديد؟ 
فناوري جديد؟ كیفیت عکس برداري؟ وزن و ابعاد مناسب؟ يا همة اين ها با هم؟

بیايید با هم ابزاري را بررسي كنیم كه همة  اين ها را دارد، به عالوة كلي امکانات 
عجیــب و غريب اضافه. با يك دوربیــن قدرتمنِد پرامکاناِت با كیفیت چطوريد؟ 
چطور اســت دوربینمان يك لنز قوي با قابلیت زوم 21 برابر داشــته باشد؟ يك 
سنسور قوي 16 مگاپیکسلي، صفحة نمايش غول آساي 4/8 اينچي، قابلیت استفاده 
از ســیم كارت و اينترنت، 3G، قابلیت WiFi و به عنوان ضربة آخر،  اندرويد 4/1 با 

همة امکاناتش.
حاال كمي صبر مي كنیم تا ضربه تأثیر كند. يك بار ديگر به اين امکانات نگاهي 
بیندازيد. سخت گیرترين عالقه مندان به فناوري و گجت هم احتماالً به اين دوربین 

عالقه مند خواهند شد. بیايید نگاهي به آن بیندازيم.
اين دوربین يك صفحة نمايش بزرگ دارد كه تقريباً تمام ســطح پشــتي آن را 
اشغال كرده است. اين صفحة بزرگ و با كیفیت مي تواند فیلم ها و عکس هاي شما 
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را با وضوح خیلي خوبي نمايش دهد. عالوه بر آن، فیلم و عکس هاي ديگر را هم 
مي توانید اينجا تماشــا كنید؛ چون شــما يك ابزار اندروئیدي داريد. سیستم عامل 
اندروئید 4/1 اين دوربین همة امکانات گوشــي ها و تبلت هاي اندروئیدي را دارد 

)به جز تماس تلفني البته(.
ممکن اســت فکر كنید اندروئید قرار است چه امکاني را به يك دوربین اضافه 

كند؟ براي نمونه چند مورد را با هم ببینیم.
يکي از بخش هــاي جذاب اين دوربین تنظیمات فراواني اســت كه در بخش 
»اپلیکیشن عکاسي و فیلم برداري« برايتان تدارک ديده است. در اينجا شما از تنظیمات 
ساده و خودكار يك دوربین »Point and shoot« )ببین و بگیر( تا تنظیمات جزئي 

و حرفه اي، يك دوربین حرفه اي »DSLR« را در اختیار خواهید داشت.
وقتي دوربین در حالت Auto باشــد، به طور خودكار ســعي مي كند با توجه به 
محیط شــما تمامي تنظیمات از قبیل ايزو، سرعت شاتر، ديافراگم و ديگر موارد را 
كنترل كند و بهترين عکس را برايتان بگیرد. اما اين تنها امکان حالت خودكار اين 

دوربین نیست.
از ويژگي هاي جذاب اين دوربین اپلیکیشن يا برنامك هاي كاربردي نصب شده 

يا قابل نصب روي سیستم عامل اين دوربین است.
از اپلیکیشن هاي جذاب مرتبط با عکاسي كه روي اين دستگاه نصب شده است، 
مي توان به »Photo Wizard« اشــاره كرد كه كاربران »تلفن هوشمند« و تبلت هاي 
جديد اندروئید حتماً با آن آشنا هستند. اين اپلیکیشن  يك اديتور عکس و ويديوست. 
بخش ويرايش فیلم آن به شــما اجازه مي دهــد صحنه هاي ويديو را حذف كنید، 

چینش آن ها را تغییر دهید و به ويديو، موسیقي يا متن اضافه كنید.
اپلیکیشن جالب ديگر »Paper Artist« است كه به شما امکان اضافه كردن افکت ها 
و فیلترهاي جذاب به عکس هاي گرفته شده يا عکس هاي درون گالري را مي دهد. 



181

در اينجا محدوديت كار تنها خالقیت شماست و انتهاي كار هم ارسال عکس براي 
شبکه هاي اجتماعي و اينستاگرام مي تواند باشد.

با اين دوربین مي توانید عکس هايتان را به راحتي ويرايش كنید، در شــبکه هاي 
اجتماعي به اشتراک بگذاريد، از طريق ايمیل، »واي فاي« يا »بلوتوث« به دوستانتان 
بدهید و خالصه هر امکاني كه تاكنون كشــف شده، در اختیار شماست. البته بايد 
يك سیم كارت هم روي آن نصب كنید. توجه داشته باشید كه هر اپلیکیشني روي 

دوربین نصب كنید، امکانات آن به امکانات قبلي دوربین اضافه مي شود.
خالصه اگر در فکر خريد دوربین هســتید، اين گزينه را حتماً بررســي كنید. 

ارزشش را دارد!
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 ويرايش فيلم آموزشي 
wondersare معرفی

مجيد محسني

1
 اصالح دلخواه فيلم

برخی همکاران كه در كالس درس از فیلم و انیمیشن آموزشی استفاده می كنند، 
با مشکالتی مواجه می شوند؛ از جمله:

1. فرمت فیلم مناسب نیست.
2. حجم فیلم زياد است.

3. بخشی از فیلم به داليلی بايد حذف شود )برش فیلم(.
4. دو يا چند فیلم بهتر است با هم تركیب شوند )تركیب فیلم ها(.

5. بخش پايینی يا كناری فیلم مناسب نیست و بهتر است حذف شود.
6. توضیح متنی بايد به صورت زيرنويس )watermark يا subtitle( در قسمتی از 

فیلم درج شود.
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2
»Wondershare Video Converter Ultimate« نرم افزار قدرتمندی اســت كه 
می تواند در اين زمینه به شما كمك كند. اين نرم افزار عالوه بر شش كار باال، قابلیت های 
جالبی نظیر امکان ويرايش سادة فايل ها، اضافه كردن جلوه های ويژه مختلف، گرفتن 
عکس از قسمت های متفاوت فیلم، تبديل فیلم های سه بعدی، استخراج صدا از فیلم، 
امکان ضبط فیلم از سايت ها و تبديل فرمت های صوتی را نیز دارد كه می توانند به عنوان 
قابلیت های جانبی مورد استفاده قرار گیرند. نکتة مهم ديگر در مورد اين نرم افزار، سادگی 

كار با آن است كه با كمی حوصله می توانید به همة خواسته های خود برسید.

3
 روش کار با نرم افزار

ابتدا فیلم هايی را كه می خواهید روی آن ها تغییراتی اعمال كنید، در نرم افزار باز 
كنید. به اين منظور دو روش وجود دارد:

1. پس از كلیك روی »Add Files« فیلم )يا فیلم ها( را انتخاب كنید.
2. فیلم )يا فیلم ها( را به روش كشیدن و رها كردن )Drag and Drop( وارد صفحة 

نرم افزار كنید.
پس از اين كار در سمت راست هر فیلم كلید »Edit« ظاهر می شود. با كلیك روی اين 
كلید، پنجرة جديدی باز می شود كه امکان برش )Trim(، حذف كناره ها )Crop(، افزودن 

جلوه )Effect(، افزودن پانويس )Watermark( و زيرنويس )Subtitle( را می دهد.

4
 در اينجا چند نكته را متذکر می شوم

 بــرای برش فیلم )Trim(، مثلث هــای كوچك زير نوار نمايش فیلم را با ماوس 
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جابه جا و سپس روی كلید قیچی كلیك كنید.
 برای حذف قسمت های كناری فیلم )Crop(، با ماوس خط چین های كناری فیلم 

را جابه جا كنید.
 برای افزودن جلوه )Effect( يکی از موارد را با ماوس انتخاب كنید و قبل از تأيید 

نهايی، پیش نمايشی از آن را ببینید.
 به دو روش می توان پانويس )Watermark( به فیلم اضافه كرد:

 T در ايــن حالت متن را جلوی حرف :)Text Watermark( 1. افــزودن متن
بنويسید.

2. افزودن تصویــر )Image Watermark(: در اين حالت تصوير را با كلیك 
كردن روی + انتخاب كنید.

5
در پايان می توانید فرمت فیلم خروجی )Output Format( را تنظیم كنید. به اين 
منظور روی نوار سمت راســت كلیك كنید و يکی از فرمت ها را برگزينید. برای 
اعمال تنظیمات بیشتر روی »Settings« در پايین نوار سمت راست كلیك كنید. شما 
 )Standard( كیفیت استاندارد ،)High Quality( می توانید سه حالت كیفیت عالی
و حجم كم )Small Size( را انتخاب كنید. البته اين قسمت امکان تنظیمات بیشتر 

را نیز به شما می دهد.
پس از انجام تنظیمات فوق روی تبديل )Convert( كلیك كنید. فايل های تبديل 
شده در قسمت »Output Folder« قرار دارند. اگر مايل بوديد دو يا چند فیلم را با 

هم تركیب كنید، روی »Merge all videos into one file« كلیك كنید.
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 پرکينز، راهگشاي نابينايان 
اشرف کریمي

 اشاره 
نویســنده مقاله خانم اشرف کریمي دانشجوي دورة دکتري دانشگاه خوارزمي 
است که هم اکنون فرصت مطالعاتي خود را در مدرسة پرکينز واقع در پرینستون 
آمریكا مي گذراند. در این مدرســه، کودکان نابينا آموزش مي بينند. آنچه در پي 

مي آید، گزارش خانم کریمي از این مدرسه است. 

رايانه بخشي جدانشدني از زندگي امروز مردم جهان است كه حذف آن ناممکن 
به نظر مي آيد. تقريباً هیچ جنبه اي از زندگي امروز را نمي توان در نظر گرفت كه 
به سخت افزارها و نرم افزارهاي رايانه اي وابسته يا از آن ها متأثر نباشد. حدود دو 
دهه از ورود رايانه به كشور ما مي گذرد و استفاده از آن به سرعت و در حوزه هاي 
مختلف توسعه يافته است. آموزش ويژه نیز يکي از حوزه هايي است كه با تولید 
سخت افزارها و نرم افزارها دگرگون شده است. شايد بتوان گفت اولین بخش از 
آموزش ويژه در ايران كه تغییرات ناشي از سخت افزارها و نرم افزارهاي رايانه اي 
را تجربه كرد، آموزش دانش  آموزان داراي آسیب بینايي بود. ورود واژه پردازها و 
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چاپگرهاي بريل حداقل در دو جنبة مهم از آموزش دانش آموزان داراي آســیب 
بینايي تحول چشمگیري ايجاد كرد؛ جنبة نخست تولید مواد آموزشي بود. قبل از 
ورود رايانه تولید و تکثیر مواد آموزشــي از جمله كتاب هاي درسي به خط بريل 
با محدوديت و مشــکالت فراوان همراه بود. ورود سخت افزارها و نرم افزارهاي 
رايانه اي كار تولید كتاب هاي درســي و منابع آموزشــي نوشتاري را بسیار آسان 
كرد. در اين شــرايط تازه، ســازمان  آموزش وپرورش استثنايي كشور كتاب هاي 
درســي به روز را چاپ مي كردند و در اختیار دانش آموزان داراي آســیب بینايي 
قرار مي دادند. همچنین آموزگاران مي توانســتند مواد آموزشــي الزم را )به بريل 
يا درشــت خط( به راحتي تولید و به تعداد مورد نیاز تکثیر كنند. جنبة ديگر تأثیر 
ورود ســخت افزار ها و نرم افزارها در آموزش ويــژه، افزايش حوزه هاي ارتباطي 
آسیب ديدگان بینايي بود. ورود برنامه هاي »ويندوز« فضاي جديدي ايجاد كرد كه 
به فاصلة اندكي با ايجاد و توسعة شبکة اينترنت و به موازات آن تولید برنامه هايي 
مثل »جاز« از ســويي امکان استفادة افراد داراي آسیب  بینايي از رايانه فراهم شد 
و از سوي ديگر، فضاي تازه اي- چه به لحاظ فرصت هاي شغلي و چه به لحاظ 

حضور اجتماعي- براي آنان به وجود آمد.
حضور نگارندة مقاله در مدرسه پركینز1 به دلیل فرصت مطالعاتي، امکان بررسي 
شــیوة استفادة مربیان اين مدرســه از فناوري هاي كمکي براي دانش آموزان داراي 
نیازهاي ويژه را ايجاد كرد. اطالعات مندرج در اين مقاله از طريق مشاهدة امکانات 
فناوري هاي كمکي و رايانه اي موجود در مدرسة پركینز، مصاحبه با سه تن از مربیان 
فناوري هاي كمکي و رايانه اي در مدرســه گردآوري شده است. تالش براي انجام 
مصاحبه با مربیان و گردآوري اطالعات با شــركت در كارگاه آموزشــي دو روزه 
در مدرســة پركینز و شركت در كنفرانس ســه روزه اي در شهر »كیپ كاد« مقارن 
شــد. موضوع كارگاه آموزشي استفاده از رسانه هاي يادگیري براي توسعة سیستم 
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ارتباطي دانش آموزان ويژه بود.2 كنفرانس كیپ كاد از سوي »انجمن تعلیم وتربیت و 
توان بخشي نابینايان و آسیب ديدگان بینايي3« برگزار شده بود. يافته هاي حاصل از 
مشــاهده، مصاحبه، كارگاه آموزشي و كنفرانس در قالب سه مقاله عرضه مي شود. 
در نخســتین مقاله بعد از بیان تاريخچه اي از تأسیس مدرسة پركینز، شیوة استفاده 
از فناوري هاي كمکي و رايانه اي در هر يك از بخش هاي ناشــنوا- نابینا، دبستان و 

دبیرستان در اين مدرسه مطرح شده است.

 تاريخچة مدرسة پرکينز 
مدرسة نابینايان پركینز اولین مدرسة نابینايان در آمريکاست كه در منطقة واترتاون 
شهر بوستون ايالت ماساچوست واقع شده است. اين مدرسه در سال 1829 میالدي 
تأسیس شد. دكتر جان فیشر4 بعد از سفري به پاريس و بازديد از نخستین مدرسة 
نابینايان جهان، متقاعد شــد كه در كشورش، نیاز جدي به وجود چنین مدرسه اي 
وجود دارد. او با الهام گرفتن از مؤسســة ملي نابینايان5 در پاريس، مدرسه اي به نام 
»پناهگاه نیوانگلند براي نابینايان«6 را در شهر بوستون تأسیس كرد. با توسعة آموزش 
نابینايان و افزايش تعداد دانش آموزان، نیاز به توسعة مدرسه ايجاد شد. توماس پركینز 
كه بازرگاني خیّر در شهر بوستون بود، عمارت خود در بوستون را به مدرسه اهدا 
كرد كه با فروش آن محل بزرگ تري براي مدرســه در جنوب بوستون خريداري 
شد. سرانجام در سال 1912 میالدي مدرسه به محل فعلي در منطقة واترتاون انتقال 
يافت. نام اين مدرســه را به احترام توماس پركینز، كه حمايت هاي مالي اش باعث 

گسترش مدرسه شد، »مدرسة نابینايان پركینز« گذاشتند.
در حال حاضر مدرســة پركینز خدمات خود را به دانش آموزان صفر تا 22 سالة 
نابینا، ناشنوا- نابینا و چندمعلولیتي ارائه مي كند. تقريباً تمام دانش آموزان داراي آسیب 
بینايي )اعم از نابینا و كم بینا( بــا پیروي از »آموزش فراگیر« جذب مدارس دولتي 
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شــده اند و به ندرت دانش آموزي كه صرفاً نابینا باشد در اين مدرسه ديده مي شود. 
مدرسة پركینز مأموريت خود را ارائة آموزش و خدمات براي ايجاد زندگي مولد و 
معنادار براي كودكان و بزرگ ساالن نابینا، ناشنوا- نابینا يا داراي آسیب  بینايي و نیز 
افراد داراي ناتواني هاي ديگر در سراسر جهان اعالم مي كند. خدمات اين مدرسه در 

پنج شاخة مشخص قابل مالحظه است:
1. خدمات آموزشي به دانش آموزان نابينا، ناشنوا- نابينا و چندمعلوليتي: در حال 
حاضر 200 دانش آموز در داخل مدرســه و حدود 300 دانش آموز در خارج از 

مدرسة پركینز از خدمات آموزشي بهره مندند.
2. بخــش بين المللي: اين بخش با تهیة منابع، آموزش و حمايت از بهبود زندگي 
بیش از چهار میلیون كودک آسیب ديدة بینايي در سراسر جهانـ  كه دسترسي به 
آموزش ندارندـ  براي ايجاد تغییر در زندگي آنان تالش مي كند. اين خدمات 67 
كشور جهان را در برمي گیرد و بخشي از آن به آموزش نیروهاي متخصص اين 

كشور ها اختصاص دارد.
3. محصوالت پرکينز: به تولید فناوري هاي مناســب براي آســیب  ديدگان بینايي 
مشــغول است. قديمي ترين اين محصوالت ماشین تحرير معروف پركینز است 
كه نخستین نمونة آن در سال 1951 تولید شده است. محصوالت پركینز به 170 

كشور جهان فرستاده مي شود.
4. یادگيري الكترونيكي: اين بخش از فعالیت هاي پركینز براي ايجاد كارگاه هاي 
آموزشــي، »وبکاســت« و »وبینار« در موضوعات مختلف آموزشي پشتیباني از 
آموزش نابینايان براي هر كس، هر جا و هر زمان طراحي شده است. اين بخش 
از خدمات پركینز با ايجاد آموزش هاي برخط براي مربیان و معلمان به توســعة 

حرفه اي آنان اقدام مي كند.
5. کتابخانة پرکينز: بیش از 530000 جلد كتاب بريل، شنیداري، الکترونیك و به 
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شــکل چاپ درشت براي 28000 كاربران داخل آمريکا دارد و با خدماتي كه از 
سال 1835 ارائه داده است، قدمت زيادي در اين زمینه دارد.

مدرسة نابینايان پركینز در محوطه اي 38 هکتاري و زيبا در منطقة واترتاون ساخته 
شده و داراي ساختمان هايي مجزا از يکديگر است. قديمي ترين ساختمان  اين مدرسه 
ساختمان بلند »هاو« در جنوب محوطه و مشرف به رودخانة چارلز است كه در سال 
1912 ساخته شده ولي هنوز بسیار زيبا و كاماًل قابل استفاده است. اين ساختمان كه 
از بیرون به شکل برجي بلند ديده مي شود، ساختمان بزرگي است كه راهروي اصلي 
آن موزة پركینز است و عالوه بر كالس هاي دبیرستان بخش هاي ديگري از جمله 
تاالر اجتماعات، كتابخانه، سالن ورزش، استخر شنا در آن قرار دارد. ديدن عکس ها 
و وسايل موزة پركینز تصويري از تاريخ تحوالت آموزش نابینايان به بیننده مي دهد. 
بخش رياضي اين موزه شــامل تصاويري از دانش آموزان، كالس ها، ابزار آموزش 
رياضي مثل چرتکه و حجم ها و كتاب رياضي است. در بخش علوم آن تصاويري 
از دانش آموزان و بعضي وسايل آموزشي مثل شکل برجستة پرندگان يا ساير وسايل 
كمك آموزشي مشاهده مي شود. بخش موسیقي و بازي شامل بعضي وسايلي است 
كه از آن ها در آموزش موســیقي يا بازي استفاده مي شده است. اين وسايل اكثراً از 
جنس چوب همراه با قطعات فلزي هستند. بخش جغرافي اين موزه شامل نقشه هاي 
برجســته، نمونه اي از كتاب ها و تصاويري از كالس آموزش جغرافیاست. بخش 
خواندن و نوشتن اين موزه بسیار جالب توجه است؛ زيرا عالوه بر تصاوير قديمي 
شامل اولین ابزارهايي است كه نابینايان براي نوشتن به كار مي برده اند. همان طور كه 
براي آموزش خواندن به نابینا از روش برجسته  كردن حروف الفبايي بینايي استفاده 
مي شده است، براي نوشتن هم از ابزارهايي استفاده مي كرده اند كه نابینايان بتوانند با 
استفاده از آن ها در خطوط منظم به خط بینايي بنويسند. جالب تر اينکه از اين وسايل 
هنوز هم براي آموزش امضا كردن و نوشــتن و با حروف الفباي بینايي به نابینايان 
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استفاده مي كنند. در اين بخش موزه نمونه هايي از دست نوشته هاي »لورا بريجمن« و 
»هلن كلر«، نخستین دانش آموزان ناشنوا- نابیناي اين مدرسه7، نگهداري مي شود كه 
ديدني است؛ زيرا با حروف الفباي بینايي نوشته شده اند. نمونه هاي اولین محصوالت 
تولید شده براي نابینايان، مثل ساعت و ماشین تحرير پركینز، هم از بخش هاي ديگر 
اين موزه اســت. گوشه اي از موزه  شامل تصاويري قديمي از چهره هاي معروف و 
اثرگذار اين مدرســه و آموزش نابینايان است و در بخشي هم تصاوير و جام هاي 
مربوط به مسابقات نابینايان از جمله گلبال ديده مي شود. گرچه تمامي اين موزه  از 
نظر تاريخي جالب توجه است، شايد بتوان گفت اولین چیزي كه به محض ورود به 
راهروي ساختمان  هاو جلب توجه مي كند، كرة جغرافیايي بسیار بزرگي است كه بر 
روي پايه اي قرار داده شده است. به گفتة راهنماي اين موزه، دكتر هاو دو كار بزرگ 
انجام داد: يکي سفارش ساخت اين كرة جغرافیايي را داد كه در سال 1837ساخته 
شد. اين كرة جغرافیايي بزرگ ترين محصول تالش هاي دكتر هاو بود ولي بهترين 
نبــود! اقدام مهم ديگر دكتر هاو آموزش »لورا بريجمن« بود كه بهترين كار او بود؛ 

زيرا با اين كار آموزش ناشنوايان- نابینايان را پايه گذاري كرد.

پينوشتها
1. مدرســة پركينز دومين مدرسة نابينايان در جهان و اولين مدرسة نابينايان در آمريكاست و در سال 1829 ميالدي تأسيس 

شده است.
2. Using the Learning Media Assessment to design a Communication System )Grousbeck Center at Perkins on Friday, 

October 16 and Saturday, October 17, 2015(
3. Association for Education and Rehabilitation of the Blind and Visually Impaired )2015 Northeast AER Conference(
4. John Dix Fisher

5. National Institute for the Blind

6. New England Asylum for the Blind

7. چارلز ديكنز از نقادان جامعة آمريكا بود و در ســال 1842 ســفري به آمريكا كرد. او در بازديد از مدرسة پركينز تحت تأثير 
تالش هاي دكتر هاو براي آموزش لورا بريجمن قرار گرفت. ديكنز در كتابش به نام يادداشــت هاي آمريكا دربارة اين بازديد 
و لورا بريجمن نوشــت و انتشــار اين كتاب جامعه را با آموزش ناشنوا- نابينايان آشنا كرد. خانوادة هلن كلر در سال 1886 از 
طريق همين كتاب از امكان مدرسه پركينز براي آموزش دخترشان، كه در اثر بيماري ناشنوا و نابينا شده بود، با خبر شدند 

و او را به عنوان دومين ناشنوا- نابينا براي آموزش به مدرسة پركينز فرستادند.
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به  و مديری عالقه مند  كه معلم  در هر مدرســه ای  روزها  اين 
استفاده از فناوری های نوين آموزشی در برنامه مدرسه داشته 
باشد، ذكر خير اين واژه گوشتان را می نوازد. و چه قدر تحصيل و 
مراوده با اين مدرسه هوشمند احساس خوبی به آدم می  دهد. 
من و شما به عنوان مدير، معلم، پدر و مادر، و يا هر نقش 
و عنوان و مقام و پستی كه داشته تصور و برداشت يكسانی 
از مدرسه هوشمند داريم؛ باشيم، احتماالً مدرسه ای مجهز به 
غياب،  و  الكترونيكی حضور  دستگاه های  رايانه ای،  كارگاه های 
هوشــمند...  تخته های  پروژكتور،  ويديو  بــه  مجهز  كالس های 
بيشتر  مدرسه  در  سخت افزارها  اين  ميزان  چه  هر  البته 
می شود. افزوده  مدرسه  هوشمندی  از  احساسمان  به  باشد، 

هوشمند  مدرسـه  يك  از  مصداقی  اين ها  واقع  به  آيا  اما 
به  هوشــمند  مدرسـه  از  ما  انتظار  آيا  می شــوند؟  محسوب 
از  نمی توان  آيا  اســت؟  همين تجهيزات سخت افزاری منحصر 
دريچه ای ديگر هم به مدرســه هوشمند نگاه كرد؟ كمی تأمل 
از  و شايد نگاهی جديد به مدرسه هوشمند و تعريفی دوباره 
يك  از  بيش  چيزی  به  را  ما  انتظارات،  و  دستاوردها  اهداف، 
كنيد. قضاوت  شما  شود.  رهنمون  داشتن،  هوشمند  مدرسه 

مدارس    هوشمند
 پويش، رويش، دوزش

 مدرسه هوشمند از منظر فرهنگ

 معرفی ابزارهای توليد محتوای الكترونيكی

 بهترين ابزار برای معلم يك مدرسه هوشمند چيست؟


