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نویسندگان و مترجمان محترم!
ای��ن مجله متعلق به شماس��ت. تجربه ه��ای ناب، ایده ه��ا و حاصل 

پژوهش های خویش را در اختیار دفتر مجله قرار دهید تا با انعکاس آن ها 
در مجله، عالقه مندان به این حوزه را در تجربیات خویش شریک سازید.

از شما عزیزان تقاضا داریم:
 مقاله هایی را که برای درج در مجله می فرستید، با موضوع مجله مرتبط 
باشدو در جای دیگری چاپ نشده باشد.

 مقاالت، حاوی مطالب کلی و گردآوری شده در ارتباط با فناوری و کاربرد 
آن در کالس درس نباشد.

 مقاله ترجمه ش��ده با متن اصلی هم خوانی داش��ته باشد و متن اصلی نیز 
همراه آن باشد. چنانچه مقاله را خالصه می کنید، این موضوع را قید بفرمایید.

 نثر مقاله، روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه های 
علمی و فنی، دقت الزم را مبذول فرمایید.

 در نگارش مقاله از منابع و مآخذ معتبر اس��تفاده کنید و در پایان آن، فهرس��ت 
منابع بیاورید.

 با ما از  طریق پیامک در ارتباط باشید 
ه��ر مطلب  مجله دارای یک کد شناس��ایی اس��ت که در کنار عنوان مقاله درج ش��ده اس��ت. 
چنانچه نظر، پیشنهاد یا انتقادی به هر کدام از مقاالت مجله دارید، می توانید کد مطلب و نظر 
3 ارسال فرمایید. 0 0 0 8 9 9 5 9 5 خود را به شمارۀ 
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عبدالحسین انصاری، از نویسندگان دورۀ مشروطیت، 
در خاطرات خود می نویسد: »همین قدر که توانستم فارسی 
را بفهمم و حرف بزنم، مرا به مدرسه فرستادند... دوران مدرسه 
ش��روع شد... با تشویش و اضطراب... بین شاگردان و استاد از 
راه تفهمی��م و تحبیب کاری انج��ام نمی گرفت... معلم ما که یك 
چش��م هم بود، روی تشکچۀ باالی اتاق می نشست و ترکۀ بلندی 
پهلوی دس��تش بود که با آن، »جور استاد به ز مهر پدر« را عماًل به 
ما نشان می داد. یك روز پس از آنکه شاگرد تنبلی را به امر استاد تا 
غروب تحویل دادم و درسش را روان شد... من از خوش حالی بشکن 

کوچکی زدم که از اتاق بیرون بروم... معلم گفت: »بایست!« 
بند دلم پاره شد. صدا زد: »آقا سید نعمت... فلکه و چند ترکه بیاور«. 

من ش��روع کردم به گریه و زاری و التم��اس... فریاد می کردم: »آخر 
چرا می خواهید مرا بزنید؟!« 

- وقتی 50 ترکه به پایت خورد، خواهی فهمید!...
پی��ش از آنک��ه کفش هایم را بردارم و زوزه کش��ان از مدرس��ه فرار کنم 
دس��ت مرا گرفت و گفت: »تو را زدم که بشکن زدن را در اتاق درس و در 

حضور من فراموش کنی«.
این مطلب ش��وخی نیست. مرا ش��ب های جمعه به بهانه ای و گاهی 

بدون هیچ دلیل می زدند که روزهای جمعه شیطنت نکنم!«1
دو ده��ه قب��ل که این خاط��رات را می خواندم، مطمئن ب��ودم که این 
خاطرات مربوط به مراکز آموزش��ی معاصر ما نیس��ت و ریشه در گذشته 
دارد. امروز دیگر در کمتر مدرسه ای به معنای مدرن آن، بچه ها را روی 
زمین می نش��انند. معماری مدرس��ه، روابط ش��اگردان با هم و با معلم، 
و رواب��ط معلم با پدر و مادرها کاماًل دیگرگون ش��ده اس��ت. دیگر مواد 
آموزشی، مانند گذشته به چند درس محدود نیست. کودکان از بابت 

نخواندن درس هایشان فلك نمی شوند و... 
راس��تی فردا چگونه خواهد ب��ود؟ آیا می توانیم پیش بینی کنیم که 
ف��ردا چگونه خواهد ش��د؟ آیا مدرس��ه های فردا ش��باهتی به مراکز 
آموزش��ی دوران معاص��ر دارن��د؟ آی��ا می ت��وان وضعیت م��دارس را 

پیش بینی کرد؟
در یک��ی دو ده��ۀ اخیر، اگر می پرس��یدید مدارس ف��ردا چگونه 
خواهند بود، پاسخ آن بود که بخش اعظم آموزش به رایانه منتقل 
خواهد ش��د و معلم��ان نقش کمتری خواهند داش��ت. در ذهن 
پاره ای، مدرسه بدون معلم یا گاه مدرسۀ مجازی، آیندۀ مدرسه 
ب��ود. برخی هم فکر می کردند که مدرس��ۀ هوش��مند در واقع 

تحقق مدرسۀ آینده است اما چنین نشد.
ام��روزه پیش بین��ی می ش��ود که تح��والت س��اختاری در 

مدارس آینده، ماهیت مدرس��ه را تاحدود زی��ادی دگرگون خواهد کرد. 
کارگزاران آموزش وپرورش ایران نیز به درستی این نکته را دریافته اند که: 

»انتظار از مدرسۀ فردا تنها ترویج مدرسۀ هوشمند و فناورانه نیست.«2
هدلی بر3، در مقدمۀ کتاب »آفرینش مدرسۀ فردا«4، پیش بینی هایی 
برای مدرس��ه های فردا در کشورهای توسعه یافته کرده است. او عقیده 
دارد که مدرس��ه های فردا در غرب به لحاظ مالی خودکفایی بیش��تری 
در مقایس��ه ب��ا ام��روز خواهند داش��ت. مدرس��ه ها خود معلمانش��ان را 
انتخ��اب می کنند و هر کس��ی که به مدرس��ه بیاید، عه��ده دار تدریس 
نخواه��د بود. مدرس��ه ها با یکدیگر ارتباط بیش��تری خواهند داش��ت و 
شبکه های مدرسه های همکار تش��کیل خواهند شد که به جای رقابت 
به دنبال همکاری خواهند بود. مدرس��ه های پیشرو، جهانی و در سطح 
بین المللی فعالیت خواهند کرد. ارتباط مدرسه با جامعه بیشتر خواهد 
ش��د و در محله هایی که هستند، امکاناتی به جامعه ارائه خواهند کرد؛ 
مانند سالن تئاتر، مکان ورزش��ی و مراکز رایانه ای و مانند این . عالوه بر 
کس��ب درآمد، مدرسه از این طریق بیشتر با والدین و سایر انجمن های 
محلی مرتبط می ش��ود و کان��ون اصلی محله خواهد ش��د. همچنین، 
بخش های��ی از آموزش از مدرس��ه به مکان های دیگر انتق��ال می یابد و 

»آموزش در خانه«5 بخشی از آموزش خواهد شد.
حت��ی پ��اره ای پیش بین��ی کرده اند که مدرس��ه ها در رقاب��ت جدی با 
والدین��ی قرار خواهن��د گرفت که ترجیح می دهند بچه ه��ای خود را در 
خان��ه آموزش دهند. رقبای مدرس��ه فراوان خواهند بود و مدرس��ه برای 

ماندگاری باید سازمان خود را تغییر دهد.
بر این اس��اس، در س��ال تحصیلی جدید نشریۀ »رش��د مدرسۀ فردا« 
خواه��د کوش��ید بخش��ی از مطالب خود را به مدرس��ۀ ف��ردا اختصاص 
دهد و برای تحقق مدرس��ه ای که متناس��ب با فردا خواهد بود و در سند 
تحول بنیادی��ن آموزش وپرورش ایران پیش بینی ش��ده اس��ت، بحث و 
گفت وگوهایی داش��ته باش��د. از خوانندگان خود نیز یاری می طلبیم و 
خواهان آن هس��تیم که به ما بگویند، به حسب تجربه ای که دارند، فکر 
می کنند مسیر پیشرفت مدرس��ه های ما چگونه رقم خواهد خورد. اگر 
به حسب تجربه های خود پیش بینی هایی دارید، به ما در نگارش طرح 

مدرسۀ فردا کمك کنید.

 پی نوشت
1. سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم وتربیت در ایران و اروپا، مرتضی راوندی

2. س��خنرانی دکتر محی الدین  بهرام محمدیان، رئیس س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش��ی در 
شانزدهمین نشست ساالنۀ دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

3. Hedley Beare
4. Creating the Future School
5. Homeschooling

ترویج مدرسۀ 
هوشمند و فناورانه

|  رشد مدرسۀ فردا | دورۀ یازدهم |  شمارۀ 1 |  مهر 1393 2



10
3

 اشاره
در سال تحصیلی 93- 1392 ، کتاب تازه تألیف »کار 
و فناوری« پایۀ هفتم، نخس��تین س��ال خ��ود را تجربه 
کرد. مدرس��ۀ فردا، با توجه به اینكه آگاه شدن از نقاط 
قوت این کتاب، در کنار آگاهی از کاستی ها و مشكالت 
اجرای��ی تدری��س آن، می توان��د ب��ه دوس��تان مؤلف و 
برنامه ریزان این حوزه در باال بردن کیفیت کتاب کمک 
کن��د، جمعی از دبیران ای��ن درس را دعوت کرد تا، ما و 
مخاطبان مجل��ه را مهمان نظرات خ��ود کنند. الزم به 
توضیح است که با توجه به حوزۀ کار مجلۀ مدرسۀ فردا، 
بیش��ترین تأکید در این گفت و گو ب��ر مباحث فناوری 

کتاب بوده است.
معلمان ش��رکت کننده در میزگ��رد عبارت بودند 
از:خانم ها زهرا غالمی، س��ر گروه و دبیر پایه هفتم 
کار و فناوری در ناحیه 2 ش��هر ری، راش��ین فروزان 
مه��ر، معل��م کار و فناوری پایه شش��م از منطقه 18 
تهران، مینا زند، معلم پایه ششم از منطقه 6 تهران، 
زری وکیلی، معلم پایه ششم و فریده آسیابی ،معلم 
پایه ششم از منطقه 11 تهران و آقای صادق نعیمی 

دبیر پایه هفتم از منطقه 1 تهران.

 مدرس��ۀ فردا: با تش��كر از اینك��ه قبول زحمت 
کردی��د، ابتدا اگر درب��ارۀ کتاب و مت��ن آن و ترتیب 
و ش��یوۀ ارائۀ مطالب، نكته ای به نظرتان می رس��د، 

بفرمایید.
نعیم��ی: کت��اب کار و فن��اوری فقط ب��ه مباحث 
آی تی نپرداخته اس��ت. ش��ما فناوری را به خدمت 
می گیرید برای اینکه کارهایتان بهتر انجام ش��وند. 
این کتاب در حقیقت ب��ه خدمت گرفتن فناوری را 

شرح می دهد، نه صرفًا فناوری را.
من هم��ۀ درس ه��ا را مبتنی بر فن��اوری تدریس 
م��ی  دادم. مثاًل ق��رآن را هم از طری��ق رایانه آموزش 
م��ی دادم؛ البت��ه ب��ا اس��تفاده از نرم افزارهای��ی که 
موج��ود بود. ی��ا حتی با اس��تفاده از امکانات تلفن 

همراه این درس را آموزش داده ام.
یک��ی از اه��داف ای��ن کت��اب تولی��د محت��وای 
الکترونیکی توس��ط دانش آموزان است. با آموزش 
نرم افزاره��ای متف��اوت می توان ب��ه تولید محتوای 
الکترونیکی دست زد. این صرفًا مختص کتاب کار و 
فناوری نیست، بلکه برای تولید محتوای درس های 

دیگر هم قابل استفاده است.

از کتاب کار و فناوری چه خبر؟
گفت و گو: بهناز پورمحمد
عکس: اعظم الریجانی
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زن��د: در دورۀ ابتدای��ی درس تاری��خ از کلی��ات 
ش��روع می ش��ود و هر چه دانش آموزان به پایه های 
باالتر می روند، با جزئیات بیش��تری از تاریخ آش��نا 
می ش��وند. در زمینۀ فناوری هم باید این گونه عمل 
کرد تا کاربردی تر شود. مثاًل ابتدا با مقدمات »ورد« 
ی��ا »پاورپوینت« آش��نا ش��وند و در پایه ه��ای باالتر 
کار ب��ا امکانات ورد ی��ا پاورپوینت را آموزش ببینند. 
نمی ش��ود تمام امکانات یک نرم افزار را در یک پایه 

آموزش داد.
در مورد تولید محتوا، می دانیم که در پایۀ شش��م 
بچه ها معم��واًل پاورپوینت درس��ت می کنن��د. آغاز 
آم��وزش فن��اوری از پایۀ شش��م خیلی دیر اس��ت. 
حداقل باید از پایۀ چهارم شروع کرد. من دیده ام که 
از پایۀ دوم هم شروع کرده اند و نتیجه  رضایت بخش 
بوده است. در پایه های باالتر می توان حرفه ای تر و 
با جزئیات بیشتر آموزش داد تا در درس های دیگر 
هم با اس��تفاده از آموزش هایشان، به تولید محتوا 

دست بزنند و نتیجۀ کار خود را ببینند.
نعیم��ی: اه��داف براس��اس برنامۀ درس��ی ملی 
تعیین می شوند. درس کار و فناوری هم باید به آن 
اهداف برسد. آن اهداف را شکسته اند و رسیده اند 
ب��ه اینک��ه شایس��تگی باید ایج��اد ش��ود. فناوری 
اطالعات باید بروز بیرونی داشته باشد و این هم در 
قالب آموزش نرم افزار های متفاوت به دانش آموزان 
به وج��ود می آی��د. ه��ر ک��دام از ای��ن نرم افزارها به 
تنهایی فقط یک دورۀ آموزشی است، ولی اگر همه 
در جایی به کار بروند، می شود در رسیدن به اهداف 
برنامۀ درسی ملی از این نرم افزارها براساس نیازها 
اس��تفاده کرد. کتاب سرنخ می دهد و قرار است ما 
از این نرم افزارها در راس��تای نیازهایمان اس��تفاده 
کنی��م. در ابت��دای ه��ر پودمان اهداف مش��خص 
شده اند که باید پس از تدریس به آن ها دست پیدا 
کنیم. باید بکوشیم از اهداف کلی دور نشویم و در 
راستای آن ها پیش برویم و به مطلب تنوع بدهیم. 
یکی روی فونت ها کار  کند، یکی روی انیمیشن ها،  

و کارها را به همین ترتیب به  عهدۀ افراد بگذاریم.
فروزان مه��ر: در پایۀ شش��م ارائ��ۀ مطلب خوب 
بود، اش��کال وجود دارد و کلمۀ »ویندوز« به صورت 
فارس��ی درج شده. البته جاهایی معادل انگلیسی 
آمده، ولی خیلی جاها نیامده است. در سال هفتم 
ویندوز به زبان اصلی و انگلیسی آمده است که این 
دوگانگی جالب نیس��ت. اگر از ابتدا به زبان اصلی 
باش��د، بهتر اس��ت. هم بچه ها با آن آش��نا هستند 
هم مشکلی پیش نمی آید. در ضمن اگر قرار است 
فارس��ی باش��د، بهتر اس��ت دو زبان با هم بیایند تا 
دانش آموزان اصطالحات فارس��ی و انگلیس��ی را با 

هم یاد بگیرند.

زند: ما هم ابتدا با این موضوع مش��کل داشتیم، 
ولی وقتی معادل فارسی و انگلیسی را همه جا با هم 

به کار بردیم، مشکلمان حل شد.
نعیمی: در برنامۀ درسی ملی آمده است، تولید 
مواد و رس��انه های یادگیری. یعنی به صراحت این 
مطلب آمده است که: توسعۀ سیاست چند تألیفی 
و زمینه س��ازی برای مشارکت اس��تان ها، معلمان، 
مربی��ان، افراد و تش��کل های ذی ص��الح، با تأکید 
بر بخش غیردولتی و تولید، تکمیل و غنی س��ازی 
مناب��ع و مراک��ز متن��وع یادگی��ری در چارچ��وب 
سیاس��ت های آموزش وپ��رورش. اگ��ر م��ا تأکید بر 
بخ��ش غیردولت��ی را پررنگ ت��ر کنی��م، می توانیم 
ب��رای تدریس این کتاب از بخش خصوصی کمک 
بگیری��م. ب��ه این وس��یله پای بخ��ش خصوصی به 
آموزش وپرورش باز می ش��ود که برای هر دو طرف 

می تواند مفید باشد.
فروزان مه��ر: بعض��ی از مباح��ث کت��اب، مث��ل 
مبح��ث خودروی کش��ی را ، حت��ی م��درس ضمن 
خدمت هم نتوانس��ت برای معلمان جابیندازد و به 
نتیجه برس��د. پس چگونه می ش��ود سرکالس آن را 

خوب پیاده کرد؟
ای��ن کتاب ب��رای خیل��ی از دبیران منبع اس��ت. 
بیایی��م مطلب��ی در کت��اب بگذاریم که ب��رای معلم 
کارایی و کاربرد داش��ته و حاوی فعالیت های ساده 

و عملی باشد.
مش��کل دیگ��ر ای��ن کت��اب آن اس��ت ک��ه اگ��ر 
دانش آموزی بخواهد در طول تابس��تان بدون معلم 
کتاب را باز کند و بیاموزد، هیچ دستور خاصی ندارد 

و دستورات الزم فقط در کتاب معلم آمده اند.
غالمی: اهداف کتاب برای دبیران روشن نیست؛ 

زند: آغاز آموزش فناوری از 
پایۀ ششم خیلی دیر است. 
حداقل باید از پایۀ چهارم 
شروع کرد. من دیده ام که از 
پایۀ دوم هم شروع کرده اند 
و نتیجه  رضایت بخش بوده 
است. در پایه های باالتر 
می توان حرفه ای تر و با 
جزئیات بیشتر آموزش داد 
تا در درس های دیگر هم با 
استفاده از آموزش هایشان، 
به تولید محتوا دست بزنند 
و نتیجۀ کار خود را ببینند

 راشین فروزان مهر

 مینا زند
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هم در پایۀ ششم و هم در پایۀ هفتم. دبیران ما پایۀ 
هفتم را خیلی متفاوت و متنوع تدریس می کردند و 
سلیقه ای کار می ش��د. در دوره های ضمن خدمت 
هم این اهداف مشخص نیستند. وقتی ورد آموزش 
داده می شود، برای انجام تکالیف دیگر درس ها هم 
باید از دانش آموز خواست که در محیط ورد کارش 
را تحویل دهد تا کاربرد آن را بیاموزد. با اس��تفاده از 
ابزارهای رایانه هم��ۀ درس ها را می توان به هم ربط 

داد. 
نق��د دیگری که به کتاب هفت��م وارد می دانم این 
اس��ت ک��ه پاورپوین��ت را در پودمان هش��تم کتاب 
آموزش داده است و محیط ورد را در پودمان چهارم. 
در صورتی ک��ه وقت��ی دانش آم��وزان ب��ا محیط ورد 
آشنا می شوند، نیاز اس��ت که حاصل کارشان را در 
پاورپوینت پیاده کنند تا آموزش جذاب تر، دیدنی تر 

و در نهایت کاربردی تر شود.

 آیا شما می توانید در نوبت دهی پودمان ها دخل 
و تصرف��ی داش��ته باش��ید؟ اولویت بن��دی درس ها 

می تواند با شما باشد؟
غالمی: ما این کار را انجام دادیم. پاروپوینت را به 
همراه ورد در نیم سال اول تدریس کردیم تا در پایان 

سال دانش آموزان بتوانند از آن استفاده کنند.

 آیا ب��رای تدریس این کتاب دبی��ران دوره ای هم 
دیده اند؟

غالمی: یک��ی از معضالت این کت��اب، حرفه ای 
نب��ودن دبی��ران این درس اس��ت . م��ن از ناحیۀ 2 
شهرری هس��تم و اکثر معلمان، دوره ندیده بودند. 
البته با نظرس��نجی که انجام ش��د، ب��ه این نتیجه 

رس��یدیم. در بازدیدی که از جلسات ضمن خدمت 
ای��ن کت��اب داش��تیم، متوجه ش��دیم که مش��کل 
ناش��ی از نداشتن س��ایت رایانه متناس��ب با تعداد 
شرکت کنندگان در دورۀ ضمن خدمت، و نرسیدن 
به تک ت��ک آن هاس��ت. یعن��ی در دوره های ضمن 
خدمت، یا س��ایت مناس��ب نداش��تند یا اگر سایت 
بود، رایانه نبود ی��ا کم بود. اگر هم همۀ این ها بود، 
رایانه ه��ا به اینترن��ت وصل نبودن��د. از دیگرانی که 
برای بازدید سر کالس هایشان نرفتیم، جویا شدیم، 
همین مشکالت را داشتند. دبیران معترض بودند 
که وقتی دوره ای می گذارید، فکر اس��تادی که وارد 
به کتاب باش��د و کامل بودن تجهیزات هم باش��ید. 
یکی از دبیران بس��یار ش��کایت داش��ت و می گفت 
مدرسی که برای آموزش فناوری آورده بودند، اصاًل 
با رایانه آش��نا نبود و پاس��خ معلمان را نمی توانست 

بدهد.
م��ن در منطق��ه جلس��ه ای ب��رای رف��ع اش��کال 
مدرس��انی داش��تم که این کتاب را در دوره ها برای 
معلم��ان توضیح می دهند. این هم��کاران با وجود 
گذراندن دوره باز هم به کارش��ان وارد نبودند. آن ها 
چگون��ه اطالعات و آموخته ه��ای ضعیف خود را به 
معلمان منتقل می کنند؟ در نهای��ت دانش آموزان 

آسیب می بینند. باید فکری کرد. 
مش��کل دیگر این اس��ت ک��ه ب��رای تدریس این 
کتاب باید از دبیران حرفه وفن اس��تفاده کرد، ولی 
متأس��فانه غالبًا این اتفاق نمی افتد و ساعات مازاد 
دبی��ران دیگر را با کالس کار و فناوری پر می کنند. 
مثاًل دبیری داریم که رش��ته اش علوم اس��ت، ولی 
حرفه وف��ن تدریس می کن��د. اگر قرار اس��ت معلم 
رش��تۀ دیگری ای��ن کتاب را تدری��س کند، ترجیح 
دارد دبیر هنر باش��د ؛ چون خیلی مرتبط تر است. 
دبیران نامرتبطی که تدریس این کتاب را بر عهده 
دارن��د، غالبًا ب��ا ما تم��اس می گیرن��د و می گویند 
برای تدریس این کتاب مش��کل داریم و راهنمایی 
می خواهند. گاهی اتفاق می افتد که خود دبیران 
حرفه وفن هم با تدریس این کتاب مش��کل دارند و 

مسلط نیستند. 
فروزان مهر: من دبیر حرفه وفن هس��تم و از من 
تعهد گرفته اند که به مدت س��ه س��ال در پایۀ ششم 
کتاب کار و فناوری را تدریس کنم و از س��ال بعد که 
تعه��دم به پایان می رس��د، باید برگردم به رش��ته ای 
ک��ه 17 س��ال تدری��س می ک��رده ام. در ای��ن مدت 
دوره ه��ای ضمن خدمتی را که ب��رای پایه های بعد 

باید می گذراندم، نگذرانده ام. تکلیف چیست؟
مشکل بعدی این است که من در دورۀ راهنمایی 
تدریس می  کردم و وقتی متعهد شدم برای تدریس 
کار و فناوری پایه شش��م سه سال به ابتدایی بیایم، 

غالمی:
در بازدیدی که از 

جلسات ضمن 
خدمت این کتاب 
داشتیم، متوجه 
شدیم که مشكل 
ناشی از نداشتن 

سایت رایانه 
متناسب با تعداد 

شرکت کنندگان در 
دورۀ ضمن خدمت، 

و نرسیدن به تک تک 
آن ها است. یعنی 

در دوره های ضمن 
خدمت، یا سایت 

مناسب نداشتند، یا 
اگر سایت بود، رایانه 

نبود یا کم بود. اگر 
هم همۀ این ها بود، 
رایانه ها به اینترنت 

وصل نبودند

 زهرا غالمی
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متوجه ش��دم که تعدادی ازمعلم��ان دورۀ ابتدایی 
به نس��بت خیلی ضعیف ت��ری این کت��اب را درس 
می دهند و اصاًل کار با رایانه را بلد نیستند. به همین 
دلی��ل مبح��ث رایانه و فن��اوری را کنار گذاش��ته اند 
و فق��ط بخ��ش کاردس��تی را کار می کنن��د. ی��ا ب��ا 
صالحدید خودش��ان، درس جدیدی جایگزین آن 
می کنن��د. در نتیج��ه، ای��ن دانش آم��وزان وقتی به 
پایۀ هفتم می روند، با کتاب کار فناوری مش��کالت 
اساسی و حادی دارند که بازخوردش به ما می رسد.
زند: خوش��بختانه ما با همان یک سیس��تمی که 
سر کالس داش��تیم، این کتاب را به خوبی تدریس 
کردیم و نتیجه بخش بود. به ما گوش��زد ش��ده بود 
ک��ه تا عی��د بخش فناوری تمام ش��ود و پس از عید 
بخش هنر آموزش داده شود. برای امسال که پایۀ 
شش��م هس��تیم، مدرس��ه معلم کار و فناوری آورد. 
هم معلم��ان از وجود این فرد اس��تفاده کردند هم 

دانش آموزان.
وکیلی: به دلیل عالقه های شخصی تا حدودی با 
رایانه آشنا هستم، ولی از معلم کار و فناوری مدرسه 
ک��ه به آی تی مس��لط بود، هم کم��ک می گرفتم. با 
وجود اینکه می توانستم در ساعت کار و فناوری در 
مدرس��ه یا کالس نباش��م، در انتهای کالس ایشان 
می نشستم و از ایشان یاد می گرفتم. چون باالخره 
ما هم باید به این سیس��تم مس��لط ش��ویم؛ ش��اید 

همیشه چنین نیروهایی در مدرسه نباشند.
نعیم��ی: زمان��ی که مدی��ران و دبیران م��ا به این 
نتیجه برس��ند که موضوع کتاب درس��ی تخصصی 
اس��ت و هر کس��ی ش��اید نتواند آن را تدریس کند، 
آن گاه اف��راد غیرمتخصص کن��ار می روند و افرادی 

می مانند که توانایی بیشتری برای تدریس دارند.
اس��تفاده از آی ت��ی و رایان��ه می توان��د لحظ��ات 
ش��یرینی برای دانش آم��وزان ایجاد کن��د. در واقع 
اگ��ر ما روش صحیح را آم��وزش ندهیم، دانش آموز 
ب��ه ناچار اس��تفادۀ ناصحیح آن را ک��ه با فرهنگ ما 

همخوانی ندارد، انتخاب می کند.
ممک��ن اس��ت م��ِن دبی��ر خ��وب آم��وزش ندهم 
و آم��وزش م��ن صحی��ح نباش��د، ولی س��رنخ را که 
می توانم بدهم. می توانم بگویم اطالعات درست در 
این زمینه را می توانید در فالن سایت دریافت کنید. 

در همین حد هم خوب است. 
قاعدۀ کار این اس��ت که دبیر خودش را به روز نگه 
دارد. اگر نتوانس��ت، قاعدتًا باید کنار برود تا کسی 

که تخصص دارد، جایگزین شود.
غالمی: ای��ن ام��کان در آموزش وپ��رورش وجود 
ندارد که اگر تخصص نداشتی، کنار بروی یا کنارت 
بگذارند. دبیر حرفه وفن دبیر است و بتواند یا نتواند 

باید تدریس کند. مش��کل اینجاس��ت که در نهایت 
دانش آموز آس��یب می بیند. مش��کل حاد و اساسی 
این است که خیلی از دبیران حرفه وفن خودشان را 
کامل می بینند و قبول ندارند که باید آموزش ببینند.

تع��دادی از دبی��ران ما هم پذیرفتند که تابس��تان 
آموزش ببینند. اما آیا با 40 س��اعت آموزش ضمن 
خدمت می ش��ود بر این کتاب  مسلط شد؟ فناوری 
بی��ش از این وق��ت می برد. پس دبی��ر باید خودش 
را ب��ه هر روش��ی ک��ه می توان��د، گذران��دن دوره در 
آموزشگاه های آزاد، گرفتن کتاب خودآموز، تمرین 
در من��زل، و ب��ه هر طری��ق دیگری، ب��ه دانش آموز 
برس��اند و ب��ا آمادگ��ی س��رکالس حاض��ر ش��ود ت��ا 

پاسخ گوی دانش آموزان باشد.

 تاکن��ون اتف��اق افتاده اس��ت که س��اعت کار و 
فناوری را به درس های دیگری اختصاص دهند؟

زند: در پایۀ شش��م، چون تدریس همۀ درس ها با 
یک معلم است، این اتفاق کم وبیش می افتد. 

نعیم��ی: می گوین��د حرمت ام��ام زاده ب��ا متولی 
آن اس��ت. مس��لمًا دبیری ک��ه فعال باش��د، اجازه 
نمی ده��د که چنین اتفاقی بیفتد. حرمت درس را 
من می توانم حفظ کنم. ممکن است یک درس در 
یک مدرس��ه خیلی شاخص باشد، اما دقیقًا همان 
درس در مدرسۀ دیگری نمودی نداشته باشد. این 

به مجریان آن مدرسه برمی گردد.
گاه��ی پیش م��ی آید که س��اعات ای��ن درس به 
درس ه��ای دیگر اختصاص می یابد. مش��کلی که 
پی��ش می آید این اس��ت که اگر پایه ه��ای متفاوت 
را در نظ��ر بگیری��م، ارتباط طولی باعث می ش��ود 
که چنانچه دبیری ب��ه موضوعی نپردازد، جای آن 
خالی بماند و از او توضیح بخواهند. چون درس ها 
به ط��ور طول��ی به هم مرتبط هس��تند و ت��ا مطلبی 
آم��وزش داده نش��ود، مطل��ب دیگ��ر را نمی ش��ود 
آموزش داد. حاال اگر یک سال تدریس نشود، سال 
بع��د دبیر مربوطه مطلب جدی��دی را که می گوید، 
بچه ها پایۀ علم��ی آن را یاد نگرفته اند، فرصت هم 
ندارد به سال گذشته رجوع کند. این ارتباط طولی 

باید بیشتر شود تا کمبودها بهتر برطرف شود.

 آیا در تدریس این کتاب ، از نظر امكانات و مسائل 
اجرایی با مشكل خاصی مواجه بودید ؟

زند: البته امکانات مدرسه موضوع مهمی است. 
باید سایتی باشد تا دو دانش آموز بتوانند پشت یک 
سیس��تم بنش��ینند. چنین امکاناتی در مدرسۀ ما 
نیس��ت. بچه های ما تا لبةتختۀ کالس نشسته اند. 
من یک سیستم داشتم و مجبور بودم برای نمایش 

وکیلی:
دانش آموزان اگر 
آموخته هایی از 
رایانه دارند، به 
هم ریخته، پراکنده 
و طبقه بندی نشده 
است. از هر جایی 
مطلبی بلد هستند. 
در صورتی که وقتی 
سرکالس تدریس 
می شود، طبقه بندی 
و سازمان دهی 
شده یاد می  گیرند و 
آموخته هایشان هم 
سازمان دهی می شود

 زری وکیلی
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عکس یا فیلمی، تک تک دانش آموزان را پش��ت آن 
بنش��انم تا همه ببینند. س��ایتی در کار نبود. برای 

مهم جلوه دادن درس،  امکانات بسیار مؤثرند.
نعیم��ی: آموزش ما بر اس��اس امکانات مدرس��ه 
ص��ورت می گیرد. این امکانات ممکن اس��ت رایانه 
باش��د، ضبط صوت باش��د، یا تلفن هم��راه. از نظر 
من همۀ این ها فناوری محسوب می شوند. بازخورد 
دانش آموزان )تکالیف( و نتیجۀ تمرین و تکرار آن ها، 
یا دس��تی به من می رسند یا با پس��ت الکترونیکی 
)ایمی��ل(. ایمیل��ی به نام مدرس��ه س��اخته ام که از 
طریق آن، پیام ه��ا از دانش آموزان به من و از من به 
دانش آموزان منتقل می شود. برخی از دانش  آموزان 
وبالگ ساخته اند و با آن تبادل اطالعات می کنند. 
بچه ها کارش��ان را از طریق سی دی یا فلش تحویل 
می دهن��د، اما ارتباط دورم��ان فقط با ایمیل برقرار 

می شود.

 آیا حجم کتاب متناس��ب با طول سال تحصیلی 
بود و فرصت ش��د که کتاب را به ط��ور کامل تدریس 

کنید؟
نعیمی: برنامه براس��اس ش��ش روز کاری مدرسه 
تنظی��م ش��ده ب��ود؛ یعنی پنج ش��نبه ه��م مدارس 
فعال بودند. وقتی پنج ش��نبه ها تعطیل ش��د، یکی 
از درس های��ی که آس��یب  دید و زمان آن کم ش��د، 
کت��اب کار و فن��اوری ب��ود. احتمااًل از س��ال جدید 
پنج ش��نبه ها و کالس های فوق برنامه این کمبود را 
جبران می کنند. مطالب کتاب کاروفناوری باید در 

آموزش سایر درس ها هم به کار گرفته شوند.

 این درس��ت است که می گویند بچه ها در زمینۀ 
فن��اوری از معلمانش��ان جلوترن��د و اص��اًل آیا همۀ 
دانش آموزان از نظر آش��نایی با رایانه در یک س��طح 

هستند؟
غالمی: غیرممکن اس��ت که هم��ۀ دانش آموزان 

کالس با رایانه آشنا باشند.
زند: دانش آموزانی هس��تند که فراتر از کتاب هم 
بلدن��د و دانش آموزان��ی هم داریم که بلد نیس��تند 

رایانه را خاموش یا روشن کنند.
وکیلی: دانش آموزان اگ��ر آموخته هایی از رایانه 
دارن��د، به هم ریخته، پراکنده و طبقه بندی نش��ده 
است. از هر جایی مطلبی یاد گرفته اند. در صورتی 
که وقتی سرکالس تدریس می شود، طبقه بندی و 
سازماندهی ش��ده یاد می  گیرند و آموخته هایشان 
هم س��ازماندهی می ش��ود. پس ضروری است که 
دبیر مسلط، به روز و وارد به کار با رایانه باشد. نباید 
گف��ت ک��ه دانش آم��وزان وارد هس��تند و از دبیران 

جلوترند.

 ارتباط بچه ها با این درس و استقبالشان از کتاب 
و درس چگونه بود؟ اگر تجربه ای در این مورد دارید 

بفرمایید.
وکیل��ی: کالس با اس��تقبال بچه ها روب��ه رو بود و 
به همی��ن دلی��ل کالس پویایی داش��تیم. بعضی از 
دانش آم��وزان در این زمینه واقع��ًا جلوتر از معلمان 
هس��تند. ای��ن کالس و مخصوصًا بخ��ش فناوری، 
خیل��ی از دانش آم��وزان را از انزوا خارج کرد و باعث 
ش��د اعتمادبه نفس آن ها باال ب��رود و در درس های 
دیگ��ر هم ضعف خ��ود را جبران کنن��د. من با یکی 
از دانش آم��وزان، ک��ه تا س��ال گذش��ته دانش آموز 
ضعی��ف و درس نخوانی ب��ود ولی امس��ال با وجود 
فناوری خیلی بهتر ش��ده بود، قرار گذاش��تم که او 
ب��ه من رایانه آموزش بده��د و در عوض من هم با او 
ریاضی کار کنم. امسال سال بسیار خوبی برای من 

و دانش آموزانم بود.
آس��یابی: معل��م کار و فن��اوری  در پایان س��ال از 
دانش آموزان س��ؤالی کرد که پاسخ های آن ها به آن 
جالب بود. پرس��یده بود: »امسال از این کالس چه 
به��ره ای بردید؟« و بچه ها ج��واب داده بودند: »ما 
فکر می کردیم رایانه فقط یک وس��یلۀ بازی اس��ت. 
باید برویم س��ی دی  بازی بخری��م و با آن بازی کنیم 
ولی فهمیدیم که رایانه یک وسیلۀ آموزشی است. ما 
می توانیم از این وسیله برای آموزش استفاده کنیم. 

می توانیم به خیلی از هدف های آموزشی برسیم.«
ب��ا همی��ن نتیجه گی��ری ک��ه رایانه اس��باب  بازی 
نیس��ت، بلک��ه اس��باب آموزش اس��ت، ب��ه کلی از 

اهداف آموزشی رسیدیم.
زند: یکی از اهداف کتاب کار و فناوری این است 
ک��ه دانش آموزان پ��س از آموزش، ب��ا تولید محتوا، 
کس��ب درآمد کنند. ما این کار را در مدرس��ه انجام 
دادیم. مدرسه محصول تولید محتوای الکترونیکی 
دانش آموزان را از آن ها خرید ودر نمایش��گاهی که 
برگ��زار کردیم، به بازدیدکنندگان هدی��ه داد. با این 
کار کیفیت کار دانش آموزان باال رفت؛ چون نتیجه 

را می دیدند. 
وکیل��ی: در کالس من، خیل��ی وقت ها به کمک 
بچه ها و مستنداتی که آن ها با جست وجو در اینترنت 
یا دیدن بعضی از برنامه های علمی تلویزیون آماده 
می کردن��د، تدری��س انجام می گرف��ت. همۀ این ها 
حاصل اس��تفادۀ صحیح از فناوری ب��ود. بچه های 
امس��ال ما فوق العاده باانگی��زه درس می  خواندند. 
پس می بینیم که اگر وسیله ای دست اهلش بیفتد، 

اثری می گذارد که ماندگار و پایدار است.

زند:
یكی از اهداف کتاب 

کار و فناوری این 
است که دانش آموزان 

پس از آموزش، با 
تولید محتوا، کسب 

درامد کنند. ما این 
کار را در مدرسه 

انجام دادیم. مدرسه 
محصول تولید 

محتوای الكترونیكی 
دانش آموزان را از 

آن ها خرید ودر 
نمایشگاهی که 
برگزار کردیم، به 

بازدیدکنندگان هدیه 
داد

 صادق نعیمی

 فریده آسیابی
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کودکان توانایی
آموزش به یکدیگر را دارند1

نویسنده: ساگاتا میترا
مترجم: دکتر محمد عطاران

 اشاره
س��اگاتا میترا2، اس��تاد فناوری آموزش��ی، 
ارتباطات و علوم زبان در دانش��گاه نیوکاسل 
انگلس��تان اس��ت. او به خاطر طرح حفره ای 
در دیوار«3 در جهان مش��هور اس��ت. در این 
نوشته او دربارۀ چگونگی یادگیری کار با رایانه 

توسط کودکان سخن می گوید.
در این نوشته می خواهم دربارۀ آموزش 
ابتدایی در زمینه ای خاص سخن بگویم. 
در این قلمرو چهار ایده را مطرح می کنم 
که قطعات یک پازل هستند و امیدوارم در 

ارائۀ آن موفق باشم. 
نخستین قطعۀ این پازل رابطۀ »دوری« 
و »کیفیت آموزش« اس��ت. دو یا سه معنا 
از دوری در نظ��ر دارم. دوری در معن��ای 
متعارف آن یعنی فاصل��ه گرفتن از مراکز 
ش��هری. در ای��ن معن��ا ش��ما ب��ه مناطق 
حاشیه ای نزدیک می شوید. در این صورت 
چه اتفاقی ب��رای تعلیم وتربیت می افتد؟ 
معنای دوم دوری این اس��ت که ش��ما در 
ش��هری بزرگ هس��تید، ولی در شهرهای 
بزرگ در همۀ عالم، مناطقی هستند که از 
حیث اقتصادی- اجتماعی دور از مرکزند؛ 
مانند حلبی آبادها و محله های فقیرنشین. 

این مناطق به راس��تی با آنکه در ش��هرند، 
ولی از نظر اقتصادی و اجتماعی از ش��هر 

فاصله دارند. 
ح��دس م��ا ای��ن ب��ود ک��ه در مناط��ق 
دورافت��اده )ب��ه ه��ر دو معن��ا(، ب��ه اندازۀ 
کاف��ی معلم خ��وب نداریم. مدرس��ه های 
ای��ن مناط��ق نمی توانند معلم��ان خوب 
خ��ود را حف��ظ کنن��د و زیرس��اخت های 
خوب��ی ندارن��د. اگر هم داش��ته باش��ند، 
ق��ادر به حفظ و نگهداری آن ها نیس��تند. 
ام��ا م��ن می خواس��تم این فرض خ��ود را 
راست آزمایی کنم. لذا سال گذشته، پس 
از جس��ت وجویی در گ��وگل، خودروی��ی 
کرایه کردم و به س��مت شمال هندوستان 
از سوی دهلی نو حرکت کردم؛ منطقه ای 
که در آن، ش��هرها بزرگ نیس��تند. حدود 
300 کیلومت��ر رفتم و مدرس��ه ای را یافتم 
و ش��روع ب��ه انج��ام آزمون های��ی ک��ردم. 
س��پس نتایج آزم��ون را در نم��وداری قرار 
دادم. نم��ودار بس��یار جالب ب��ود. اگرچه 
باید دربارۀ نتایج دق��ت کرد. منظورم این 
اس��ت که نتایج مزبور از نمونه ای کوچک 
به دست آمده بود و تعمیم پذیر نبود. کاماًل 
آشکار و واضح بود که هرچه مدرسه دورتر 

باش��د، نتایج آزمون ها بدترن��د. این نتایج 
کم��ی  ناراحت کننده به نظر می رس��یدند 
و من س��عی کردم هم بس��تگی آن ه��ا را با 
عواملی مانند زیرس��اخت، دسترس��ی به 

برق و چیزهایی مانند آن بسنجم.
با کم��ال تعجب این هم بس��تگی وجود 
نداش��ت. نتایج بد آزمون با عواملی مانند 
تع��داد دانش آم��وزان در کالس، کیفی��ت 
زیرس��اخت، س��طح فقر و مانند این ها نیز 
هیچ هم بستگی نداشت. اما وقتی من از 
معلمان مدرسه ها پرسیدم: آیا می خواهید 
به مناطق شهری منتقل شوید؟ 69 درصد 
آن ها پاسخ مثبت دادند. در مناطق کمی  
دور از دهلی، همه پاسخ مثبت می دهند، 
ول��ی در مناط��ق حاش��یه ای دهل��ی ک��ه 
وضعی��ت خوبی دارند، جواب به پرس��ش 
م��ن منفی ب��ود و از 200 کیلومت��ر دورتر 
همه پاسخشان مثبت بود. تصور می کنم 
اگ��ر معلمی  هر روز ب��ه کالس بیاید با این 
فکر که  ای کاش در مدرس��ۀ دیگری بودم، 
احتم��ااًل در نتای��ج آزمون ه��ا تأثیر عمیق 
دارد. ل��ذا به نظر می رس��د انگی��زۀ معلم و 
مهاج��رت او در مدرس��ه های ابتدای��ی، با 
آنچه در مدرسه اتفاق می افتد هم بستگی 

باالیی دارد. 
دو مقول��ۀ تعلیم وتربی��ت و فن��اوری در 
متون تخصصی با مفاهیمی  مانند وبگاه، 
محیط های مش��ارکتی و مفاهیمی  از این 
قبیل توأم ان��د. معمواًل  فناوری آموزش��ی 
در بهتری��ن م��دارس – م��دارس ش��هری- 
به صورت آزمایش��ی به کار گرفته می شوند 
و نتایج آن به نظر من س��وگیرانه اند. متون 
تخصص��ی تعلیم وتربیت عموم��ًا فناوری 
آموزشی را از این نظر که بیشتر یا کمتر از 
حد الزم به کار گرفته می ش��وند؛ سرزنش 
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می کنن��د. معلم��ان هم��واره می گویند: 
فناوری آموزشی خوب است، ولی نسبت 
ب��ه کاری ک��ه می توان ب��ا آن انج��ام داد، 
خیلی گران اس��ت. زیرا در مدارسی به کار 
گرفته شده اند که80 درصد دانش آموزان 
آنچه را مّد نظر معلم بوده، می دانس��ته اند 
و این��ک این رقم به 83 درص��د ارتقا یافته 
اس��ت. مدیر به این درصد نگاه می کند و 
می گوید: »س��ه درصد پیشرفت به قیمت 

300 هزار دالر؟ واقعًا ارزشش را ندارد!«
اگر ش��ما همان فناوری را در مدرسه ای 
در منطق��ه ای دورافت��اده ب��ه کار بگیرید، 
جایی که 30 درص��د دانش آموزان، نتایج 
خوبی در آزم��ون دارن��د و می توانید آن را 
ب��ه 40 درص��د ارتقا دهید،  مس��ئله کمی 
متفاوت خواهد ش��د. می بینی��م که تأثیر 
فناوری آموزش��ی در انته��ای هرم بیش از 

نوک هرم است. 
ل��ذا به ای��ن نتیجه رس��یدم ک��ه فناوری 
آموزشی ابتدا باید در نقاط دورافتاده به کار 
گرفته ش��ود. آن گاه این پرس��ش به ذهنم 
رس��ید که حال با تصور معلمان از فناوری 

آموزشی چگونه کنار بیایم؟
وقتی ش��ما به معلم ها فناوری جدیدی 
را نشان می دهید، نخستین عکس العمل 
آن ه��ا بی��ان ای��ن نکت��ه اس��ت ک��ه ش��ما 
نمی توانید ماشین را جایگزین معلم کنید؛ 
این غیرممکن است. من نمی دانم چگونه 
ناممکن است. من در سفری که به کلمبو 
داش��تم، این را از آرتور کالرک، نویس��ندۀ 
داس��تان های علمی- تخیلی پرسیدم؛ او 
به من چیزی گفت که فکر می کنم پاسخ 
س��ؤالم بود. او گفت: »معلمی  که ماشین 
می تواند جایگزین او  شود، حتمًا باید این 

اتفاق برایش بیفتد.« 
به نظر من ما به بدیلی در آموزش ابتدایی 
نیاز داریم. این جایگزینی در مدرسه هایی 
که به معلم دسترسی ندارند یا معلم خوب 
به هر دلیلی به ان��دازۀ کافی وجود ندارد، 
موجه به نظر می رس��د. اگر شما در جایی 
هس��تید که با چنی��ن مش��کالتی روبه رو 
نیس��تید، ایرادی ندارد ک��ه به دنبال بدیل 
معلم نگردی��د. من نام نمی برم ولی جایی 
در ای��ن جهان، ب��ه من گفتند ک��ه ما این 
مشکل را نداریم؛ چون معلمان و مدارس 

خوب به اندازۀ کافی داریم. 
موضوع اصلی گفتار من دربارۀ کودکان 

و »خودسامان بخشی« است و مجموعه ای 
از تجربه هایی که مرا به این نتیجه رساندند 
که باید به دنب��ال بدیلی برای آموزش بود. 
ای��ن تجربه ه��ا را م��ن »روزن��ی در دیوار« 
نامی��دم. این ها مجموعه ای از تجارب من 
هس��تند. نخس��تین تجربه را در دهلی نو 
در سال 1999 کسب کردم؛ تجربه ای که 
بس��یار س��اده بود. در آن روزها دفتر کارم 
مجاور حلبی آبادی در دهلی بود و دیواری 
میان ما و حلبی آباد قرار داشت. ما روزنی 
در این دیوار ایجاد کردیم و رایانه ای نسبتًا 
ق��وی در آن قرار دادی��م. رایانه به اینترنت 
با س��رعت باال متص��ل ب��ود و از »اینترنت  
اکس��پلورر« اس��تفاده می کردیم. صفحۀ 
نخس��ت آن را هم آلتاویس��تا4 قرار دادیم. 

سپس رایانه را به امان خدا رها کردیم. 
چیزی که ما دیدیم از این قرار بود: هشت 
ساعت بعد، یک پسربچه و یک دختربچه 
مقاب��ل رایان��ه ایس��تادند؛ دختربچ��ه ای 
شش س��اله که چن��دان قدش بلن��د نبود. 
پس��ربچه به دخت��رک آموزش م��ی داد که 
چگونه با »مرورگ��ر«5 کار کند. این منظره 
سؤاالت بیشتری را در ذهن ما ایجاد کرد: 
آیا آنچه می بینیم واقعیت دارد؟ آیا زبان در 
آموخت��ن کار با رایانه اهمی��ت دارد؟ چون 
پسربچه زبان انگلیس��ی نمی دانست. آیا 
رایان��ه دوام م��ی آورد ی��ا آن را می ش��کنند 
یا س��رقتش می کنند؟ آیا کس��ی به آن ها 
آم��وزش داده اس��ت؟ آن ه��ا می بایس��ت 
سرش��ان را باالی دی��وار آورده باش��ند و از 
کسانی که در دفتر بودند، نحوۀ کار با رایانه 
را پرسیده باش��ند و  آن گاه کسی این را به 

آن ها آموزش داده باشد.
این تجربه را من در ش��هری دیگر خارج 

از دهل��ی هم انج��ام دادم؛ ش��هری به نام 
»ش��یوپوری«6 در مرکز هندوس��تان که به 
ش��ما اطمینان می ده��م، در آنج��ا  هرگز 
کسی به کسی چیزی یاد نداده است. روز 
گرمی بود و من تجربۀ روزنی در دیوار را در 

ساختمانی قدیمی  انجام دادم.

وقتی شما به معلم ها فناوری 
جدیدی را نشان می دهید، 

نخستین عكس العمل آن ها  بیان 
این نكته است که شما نمی توانید 

ماشین را جایگزین معلم کنید؛ این 
غیرممكن است. من در سفری 

که به کلمبو داشتم، این را از آرتور 
کالرک، نویسندۀ داستان های 

علمی- تخیلی پرسیدم؛ او به من 
چیزی گفت که فكر می کنم پاسخ 

سؤالم بود. او گفت: »معلمی  که  
ماشین می تواند جایگزین او  شود، 
حتمًا باید این اتفاق برایش بیفتد.«
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نخس��تین کودکی که به آنج��ا آمد، 13 
س��اله ب��ود و مدرس��ه را ترک کرده ب��ود. او 
ش��روع به ور رفتن با »تاچ پد« کرد. خیلی 
س��ریع فهمید که وقتی انگشتش را روی 
ت��اچ می چرخاند، روی صفحه نمایش��گر 
چیزی حرکت می کند. او فکر می کرد که 
ای��ن صفحه تلویزیون اس��ت و بعدًا به من 
گفت: »من هرگز تلویزیون��ی ندیده ام که 

بتوان با آن کاری انجام  داد.«
او پس از دو دقیقه فهمید که می تواند با 
این تلویزیون کارهایی انجام دهد و صفحۀ 
اینترن��ت  اکس��پلورر را تغییر داد.  هش��ت 
دقیقه بع��د او در حال مرور بود و صفحات 
را عقب و جل��و می برد. بعد همۀ بچه های 
دور و برش را صدا کرد. تا عصر آن روز 70 
کودک همه با مرورگر کار کردند. لذا به نظر 

می رسید که ما به یک رایانه و هشت دقیقه 
وقت برای هر کودک نیاز داریم. 

پس ب��ه نتیجه رس��یدیم که ای��ن همان 
چیزی اس��ت ک��ه به صورت ع��ادی اتفاق 
می افتد. ک��ودکان خود به صورت گروهی 
می توانن��د بیاموزند که چگون��ه از رایانه و 
اینترنت استفاده کنند.آن موقع مهم ترین 
مسئلۀ ما زبان انگلیسی بود. دوستانم به 
من می گفتند که ما باید برنامه ها را به زبان 
هندی داشته باشیم اما به نظر من این کار 

ناممکن بود.
حال ببینید ک��ه بچه ها چگون��ه با زبان 
انگلیسی کنار آمدند. من این تجربه را در 
روستایی در شمال شرق هندوستان به نام 
»مادانتوس��ی«8 مج��ددًا انج��ام دادم . در 
این روس��تا، معلم انگلیسی نبود و بچه ها 
ب��ه  هیچ وجه زبان انگلیس��ی را یاد نگرفته 
بودند. من مجددًا روزنی در دیوار ساختم. 
تفاوت این روس��تا با روستاهای دیگر این 
بود که تع��داد دخترانش بیش از پس��ران 
ب��ود. در حلبی آبادهای ش��هری دختران 
معمواًل دورتر می ایس��تند. م��ن رایانه را با 
شمار زیادی سی دی آنجا گذاشتم. رایانه 

به اینترنت متصل نبود.
بعد از س��ه ماه به روستا برگشتم. وقتی 
به آنجا رس��یدم، دیدم دو پس��ربچۀ هشت 
و دوازده س��اله مش��غول ب��ازی رایان��ه ای 
هستند.  به محض اینکه مرا دیدند، گفتند 
که ما پردازش��گر س��ریع تر و ماوس بهتری 
می خواهیم و من واقعًا تعجب کردم که این 
بچه ها این چیزها را چطور یاد گرفته اند. از 

آن ها پرسیدم: »شما از کجا فهمیدید که 
چطور با این رایانه کار کنید؟«

آن ها گفتند: »خب ش��ما این ماش��ین 
را که فقط به انگلیس��ی حرف می زد، رها 
کردی��د و ما مجبور ش��دیم انگلیس��ی یاد 

بگیریم.«
من آن ها را امتحان ک��ردم. حدود 200 
لغ��ت انگلیس��ی بل��د بودن��د ک��ه از آن ها 
به درس��تی اس��تفاده می کردن��د؛ گرچ��ه 
 exit تلفظشان درس��ت نبود؛ لغاتی مانند
stop ،find ،save، و مانند این ها. نه فقط 
این لغت ها را با رایانه کار می کردند، بلکه 
در زندگ��ی روزمره ه��م از آن ها اس��تفاده 
می کردند. تجربۀ مادانتوسی ظاهرًا نشان 
می دهد که زبان مانع یادگیری کار با رایانه 
نیس��ت. در واق��ع، بچه ها اگ��ر بخواهند، 

می توانند به یکدیگر زبان یاد دهند. 
در نهای��ت، بودج��ه ای را گرفت��م تا این 
تجرب��ه را در نق��اط مختل��ف تجرب��ه کنم. 
هندوس��تان برای من مکان ایده آلی بود، 
چون گوناگونی قوم��ی، ژنتیکی، نژادی، 
اقتصادی و اجتماعی در آن وجود داشت. 
مناط��ق  توانس��تم  هندوس��تان  در  م��ن 
گوناگون��ی را برای انج��ام تحقیق انتخاب 
کن��م ک��ه تقریب��ًا همۀ جه��ان را پوش��ش 
می داد. ظرف پنج س��ال این تحقیقات را 

انجام دادم.
منطقۀ بعدی در»هیمالیا« واقع بود؛ در 
باالی ش��مال هند. منطقۀ بس��یار سردی 
اس��ت. م��ن باید ط��وری رایان��ه را طراحی 
می ک��ردم که بتوان��د در هوای بی��رون دوام 
بیاورد.منطق��ه دیگ��ر صحرای��ی نزدی��ک 
م��رز پاکس��تان اس��ت. نخس��تین چیزی 
ک��ه کودکان روس��تایی در ای��ن منطقه یاد 
گرفتند، پیدا کردن وبگاهی بود که به آن ها 

الفبای زبان انگلیسی را آموزش دهد. 
منطقه س��ومی که رفتی��م در مرکز هند 
بود؛ بس��یار گرم و مرطوب. یک روس��تای 
ماهیگی��ری؛ جای��ی که رطوبت دش��من 
وس��ایل برقی اس��ت. ما باید این مش��کل 
را حل می کردیم؛ چ��ون در منطقه تهویۀ 
مطب��وع نبود. ت��وان برق هم پایی��ن بود. 
در نهایت با وس��ایلی که موجب وزش باد 
به س��مت رایان��ه می ش��د، مش��کل را حل 
کردیم. ما بارها به این تجربه دست زدیم. 
کودکی شش س��اله را دیدم ک��ه به خواهر 
بزرگ ترش یاد می دهد چگونه با رایانه کار 

 به محض اینكه مرا دیدند، گفتند 
که ما پردازشگر سریع تر و ماوس 
بهتری می خواهیم و من واقعًا 
تعجب کردم که این بچه ها این 
چیزها را چطور یاد گرفته اند. از آن ها 
پرسیدم: »شما از کجا فهمیدید که 
چطور با این رایانه کار کنید؟«
آن ها گفتند: »خب شما این ماشین 
را که فقط به انگلیسی حرف 
می زد، رها کردید و ما مجبور شدیم 
انگلیسی یاد بگیریم.«
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کند. این مورد خیلی دیده شد که کودکان 
کم س��ن و س��ال تر به بچه ه��ای بزرگ تر از 

خود آموزش می دادند. 
در نهای��ت، نتیج��ۀ تحقی��ق م��ا نش��ان 
ت��ا 13 س��اله  می ده��د ک��ه ک��ودکان 6 
خودش��ان می توانن��د کار ب��ا رایان��ه را یاد 
بگیرن��د و اگر به رایانه دسترس��ی داش��ته 
باش��ند، می توانن��د ب��ه یکدیگ��ر آموزش 
دهند. من هم بستگی بین چیزی نیافتم، 
ولی به نظر می رس��د بچه ها در گروه بهتر 
ی��اد می گیرن��د. به ش��رطی ک��ه بزرگ ترها 
دخال��ت نکنن��د، قدرت گ��روه در آموزش 

کودکان مشخص می شود. 
آم��اری  از فن��ون  ای��ن تحقی��ق  م��ا در 
تحقی��ق  کردی��م.  اس��تفاده  اس��تاندارد 
نش��ان می دهد که بچه ها کار ب��ا ویندوز و 
پیمایشگر، نقاشی کشیدن، چت کردن، 
ایمیل فرس��تادن، انجام ب��ازی و کارهای 
آموزش��ی و دانلود موس��یقی با رایانه را یاد 
می گیرن��د. اجمااًل همۀ آنچه ما بزرگ ترها 
با رایان��ه انجام می دهیم، طی ش��ش ماه 
، 300 ک��ودک ب��ا کس��ب س��واد رایانه ای 
می آموزن��د و هم��ۀ ای��ن کاره��ا را انج��ام 

می دهند. 

پرسش این اس��ت که بچه ها این کارها 
را چگونه یاد می گیرن��د. اگر زمان واقعی 
دسترسی آن ها به رایانه را در نظر بگیریم، 
در هر روز چند دقیقه بیش��تر نیس��ت. در 
واق��ع، وقتی کودکی با رایانه کار می کند، 
معمواًل س��ه بچ��ه دور و بر او هس��تند و به 
او می گوین��د ک��ه چه باید بکن��د. اگر این 
بچه ها را امتحان کنی��د، همۀ آن ها نمرۀ 
یکس��ان می گیرن��د. در کن��ار ای��ن چهار 
ک��ودک ه��م معم��واًل ح��دود 16 ک��ودک 
ب��ه آن ه��ا توصی��ه و س��فارش می کنن��د. 
البته غالبًا اش��تباه توصی��ه می کنند. لذا 

آن ها بیشتر با تماش��ا کردن توأم با انجام 
می رس��د  به نظ��ر  می گیرن��د.  ی��اد  دادن 
یادگیری شان مانند بزرگ ترها غیردیداری 
نیست. اما در نظر بگیرید که این کودکان 
در جامع��ه ای زندگی می کنن��د که اغلب 
اوق��ات ب��ه آن ه��ا می گویند. »ای��ن کار را 
نکن« یا »به آن وس��یله دس��ت نزن«. اگر 
ش��ما آن ها را امتحان کنید، همۀ سؤاالت 
را درست جواب می دهند. به نظر می رسد 
که ای��ن بچه ه��ا می توانند خیلی س��ریع 

بیاموزند. 
ُخ��ب، نتیجۀ کار ما پس از ش��ش س��ال 
چ��ه ب��ود؟ به نظ��ر م��ن آم��وزش ابتدایی 
می توان��د روی پ��ای خ��ود بایس��تد. الزم 
نیس��ت ای��ن کار از باال به پایی��ن تحمیل 
می توان��د  ابتدای��ی  آم��وزش  ش��ود. 
باشد.  داش��ته  نظامی خودس��امان بخش 
ک��ودکان می توانن��د خود ب��ه کار خویش 
سامان ببخشند و به اهداف آموزشی نائل 
شوند. همان گونه که سیستم های طبیعی 
کهکش��ان ها،  خودس��امان بخش اند؛ 

مولکول ها، سلول ها و موجودات زنده. 
در نهای��ت روی چند نکت��ۀ مهم مجددًا 

تأکید می کنم:
 دوری و ان��زوا بر کیفی��ت آموزش تأثیر 

می گذارد.
 فناوری آموزش��ی ابتدا باید به مناطق 
محروم وارد شود و آن گاه به مناطق دیگر.

 ارزش ها کس��ب می ش��وند و حکم ها 
تحمی��ل. این دو س��ازوکار کام��اًل متضاد 

هستند. 
  یادگیری شبیه نظام خودسامان بخش 

است.

اگ��ر همۀ این نکات را کنار هم بگذارید، 
آموزش��ی  ه��دف و چش��م انداز فن��اوری 
فن��اوری  آن گون��ه  می ش��ود؛  مش��خص 
آموزش��ی که توأمان تربیت��ی و دیجیتال، 
خ��ودکار، خطا  پذیر، با حداق��ل مداخله، 
م��ا  باش��د.  مرتب��ط و خودس��امان بخش 
به عن��وان مرب��ی، هرگ��ز درب��ارۀ فن��اوری  
تردید نمی کنیم. مفروض ما این است که 
پاورپوینت، فناوری آموزشی مهمی  است، 
اما در واقع مقصود پاورپوینت تعلیم وتربیت 
نیس��ت و فقط به درد ارائه در اتاق مدیران 
می خ��ورد. م��ا آن را وام گرفته ای��م . فک��ر 
می کنم اکنون وقت آن است که مربیان با 

عینک تربیتی به فناوری نگاه کنند.

 پی نوشت ها
1. Sugata Mitra
2. “Hole in the Wall”
3. Sugata Mitra:Kids can teach themselves,LIFT 
2007 • 20:59 • Filmed Feb 2007; Transcription 
is available on:
http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_
shows_how_kids_teach_themselves/transcript
4. Browser

5. آلتاویستا یک موتور جست وجوی قدیمی است
6. Shivpuri
7. Browsing
8. Madantusi

در نهایت نتیجۀ تحقیق ما نشان 
می دهد که کودکان 6 تا 13 ساله 
خودشان می توانند کار با رایانه را 

یاد بگیرند و اگر به رایانه دسترسی 
داشته باشند، می توانند خودشان 

به یكدیگر آموزش دهند
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آمــــوزش رایـــــانه
محتـــوا؟ زمــــان؟

سیده فاطمه شبیری

محمد رض��ا جهانگیر، عضو هیئت علمی دانش��گاه 
آزاد و دانش��جوی دورۀ دکت��رای رایانه، گرایش معماری 
رایانه است که بیش از 15 س��ال در گروه آموزش رایانۀ 
»مدرس��ه عالمه حلی« تهران فعالیت  داش��ته و برای 
دوره ای طوالنی نیز سرپرس��ت این گروه آموزشی بوده 
است. آقای جهانگیر، از زمانی که رایانه ها هنوز آن قدر 
فراگیر نبودند که در هر جایی پیدا شوند، آموزش آن را 
به عنوان یک ضرورت ب��رای دانش آموزان تیز هوش در 
مدرسه های استعداد های درخشان پیگیری می کرد و 
ام��روزه که رایانه نفوذ زیادی در جامعۀ ما دارد، دغدغۀ 
آموزش مهارت های آن به تمامی اقش��ار جامعه را دارد. 
ای��ن دغدغه باعث ش��ده اس��ت که همیش��ه در حال 
مطالعه و بررس��ی تجربی��ات گوناگون دنی��ا در زمینۀ 
آموزش رایانه باش��د و خود را در مقابل تغییرات سریع 

این حوزه از آموزش فناوری به روز نگه دارد. 
از آق��ای جهانگیر دعوت کردیم تا تجربیات خود را با 
خوانندگان مجلۀ »رشد مدرسۀ فردا« در میان بگذارد. 
ایشان هم با این موضوع ش��روع کرد که سن یادگیری 

مهارت های کار با رایانه در کشور ما باالست.
 محمد رض��ا جهانگی��ر: در واق��ع آنچ��ه ب��ه 
مهارت ه��ای پای��ۀ راهب��ری رایان��ه ش��هرت دارد، 
عماًل در کش��ورهای پیشرفتۀ دنیا در سنین خیلی 
پایین و س��ال های پیش از دبس��تان آم��وزش داده 
می ش��ود و وقتی بچه ها وارد مدرس��ه می شوند، در 
محیط های نرم افزاری خاصی که شباهت زیادی به 
موتور بازی س��ازی دارند، آموزش می بینند. در این 
محیط ها، که حالت فانتزی دارند، کودک نقاش��ی 
و ش��خصیت های  داس��تان می س��ازد  می کش��د، 
داس��تانش را ب��ازی می ده��د. ام��ا اتفاق��ی که در 
باط��ن می افت��د، این اس��ت که ک��ودک ضمن این 
فعالیت های س��اده با مفاهیم اصلی برنامه س��ازی 

رایانه ای آشنا می شود. 

 مدرس��ه فردا: در اینجا دو س��ؤال 
مط��رح می ش��ود: اول اینكه مگر 
 ICDL  مهارت ه��ای هم��ۀ 

را می ش��ود به ک��ودکان آم��وزش داد، و بع��د اینكه 
موتورهای بازی چیست؟

 کل مهارت های ICDL که نه! در واقع گلچینی 
از مهارت ه��ا و نکات��ی ک��ه بچه ه��ا می توانن��د ی��اد 
بگیرند. در رویکرد آموزشی کشورهای پیشرفته در 
این زمینه، رایانه به مثابه یک قلم اس��ت. اما موتور 
بازی، محی��ط نرم افزاری آماده ای اس��ت که در آن 
قابلیت های از پیش نوش��ته ش��ده ای وجود دارد و 
بچه ها می توانند در آن داس��تانی را در نظر بگیرند، 
برای داس��تان خود ش��خصیت هایی خل��ق کنند و 

آن ش��خصیت ها را ب��ه حرکت 
درآورن��د. حتی ب��ه آن صوت و 
انیمیش��ن اضاف��ه کنن��د و در 
مرحل��ۀ پیش��رفته، ی��ک بازی 
بس��ازند ک��ه حال��ت تعامل��ی 

داشته باشد.
ک��ودک  ب��ازی،  موتوره��ای  ای��ن  از  برخ��ی  در 
ناخودآگاه مفاهیم اصلی و پایۀ برنامه س��ازی را یاد 
می گیرد. مثاًل »دس��تور ش��رطی IF که از دستورات 
اصل��ی برنامه نویس��ی اس��ت، به طور ناخواس��ته به 
کودک آموزش داده می شود یا بدون اینکه به کودک 
گفته شود که حلقه در برنامۀ رایانه ای چیست، او آن 
را به کار می برد و ناخودآگاه با مفهومش، که همان 

»تکرار« است، آشنا می شود. 
حتی برخی از این موتورهای بازی تدریجًا به یک 
زبان برنامه نویس��ی ویژۀ کودکان تبدیل ش��ده اند. 
برای مثال، برنامۀ »اس��کرچ«1 که توس��ط دانشگاه 
»MIT« در س��ال2003 طراحی و در س��ال 2006 
برای نخس��تین بار عرضه ش��د، نمونه ای از همین 
محیط ه��ای بازی س��ازی اس��ت ک��ه به ی��ک زبان 
برنامه س��ازی ب��رای کودکان تبدیل ش��ده اس��ت2. 
ش��خصیت اصلی برنامۀ اسکرچ یک گربه است که 

بچه ها باید آن را بازی دهند. 

  مدرس��ه فردا: خود ش��ما تجربۀ استفاده از این 
موتورهای بازی را داشته اید؟

11
2
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 بله، ما هر س��ال بخش��ی از کارهایمان در دورۀ 
راهنمایی سابق )متوسطۀ دورۀ اول( آموزش برنامۀ 
»گیم میک��ر«3 ب��ود. معمواًل بخش��ی از تکلیف عید 
بچه ها این بود که با اس��تفاده از نس��خۀ رایگان این 
برنام��ه یک بازی درس��ت کنن��د. در واقع ش��عار ما 
ای��ن بود: »بازی نک��ن! بازی بس��از!« و بعد از عید 
ک��ه بچه ها ب��ه مدرس��ه می آمدند، بازی ه��ای خود 
را می آوردن��د و به یکدیگر می دادن��د و با بازی های 

یکدیگر بازی می کردند. 
یک��ی از همکاران��م، آق��ای آزین ک��ه کارگاه های 
گیم میک��ر را در ش��هرهای گوناگون و برای س��نین 
متفاوت ب��ه اجرا گذاش��ته بود، می گف��ت: هر چه 
کودکان در س��نین پایین تر از این برنامه اس��تفاده 
می کردند، ایده های خالقانه و ناب تری از خودشان 
بروز می دادند. انگار در مدرس��ه و نظام آموزشی هر 

سال از خالقیت آن ها کاسته می شود. 

 مدرس��ه فردا: با توجه ب��ه مطالعات تطبیقی که 
شما داشته اید، آموزش کار با اینترنت و مواجه کردن 

بچه ها با اینترنت در دنیا به چه صورت است؟
 یک��ی از موضوعات��ی ک��ه بیش��تر کش��ورهای 
پیش��رفته به آن توجه دارند، مقولۀ س��المت روانی 
جامعه و کودکانش��ان اس��ت. از ای��ن رو، در معرفی 
اینترنت ب��ه کودکان دقت بس��یار زیادی می  کنند. 
یکی از روش های مرس��وم در آن کش��ورها، معرفی 
ی��ک پرتال ویژۀ کودکان4 اس��ت. در واقع یک پرتال 
وی��ژه ب��رای ک��ودک طراح��ی و آن را ب��ه او عرض��ه 
می  کنند، تا تصویر محدود و مشخصی از اینترنت در 
ذهن داشته باشد. در کنار این پرتال، آموزش های 
مش��خص و ویژه ای نیز برای اولیا طراحی ش��ده اند 
تا مطالبی را که در م��ورد این پرتال باید بدانند، فرا 
بگیرند. همین طور تهی��ۀ کتابچه های راهنما برای 
والدی��ن و فعالیت های��ی از ای��ن دس��ت، کارهای��ی 
هس��تند که کش��ورهای توس��عه یافته برای مواجه 
کردن کودکان خود با فضای مجازی انجام داده اند. 

 مدرس��ه فردا:  نظ��ر ش��ما در م��ورد کت��اب »کار 
و فن��اوری« و بخش ه��ای آم��وزش رایان��ۀ این کتاب 
چیس��ت؟ فكر می کنید کتاب خوبی است؟ به  نظر 

شما چه کم وکسری هایی دارد؟ 
 از نظ��ر فن��ی، در برخ��ی مباحث خیل��ی وارد 
جزئیات ش��ده است، با این حال، همۀ مهارت های 
مورد نیاز بچه ها را ندارد. یکی از کاس��تی های مهم 
این کتاب، بحث »بهداش��ت فناوری« است؛ اینکه 
فراگیرندگان چطور از رایانه استفاده کنند، ماوس را 
چطور در دست بگیرند، چند ساعت با آن کار کنند، 
چگونه پشت رایانه بنشینند، و صفحۀ نمایش را در 

چه وضعیتی قرار دهند. این ها مباحث بهداش��ت 
کار ب��ا رایانه ان��د که در کتاب کار و فن��اوری به آن ها 

اشاره نشده است. 
مطلب دیگری که جای��ش در کتاب کار و فناوری 
خالی اس��ت، بحث های اخالقی است. همان طور 
که خودتان در یکی از ش��ماره های سال قبل اشاره 
کرده بودید، مقولۀ اخالق ش��امل تعهد هایی است 
ک��ه بچه ها قب��ل از اس��تفاده از رایانه ب��ه خانواده و 
مدرس��ه می  دهن��د. اینکه رایانه بای��د در محل های 
عمومی خانه باشد، اینکه چه استفاده هایی از رایانه 
بکنند که امنیت و اخالق خانواده آس��یب نبیند، و 
مراقب باش��ند که اطالعات ش��خصی و خانوادگی 
آن ها در فضای مجازی پخش نشود. این ها مطالبی 
هس��تند که در کت��اب کار و فناوری شش��م و هفتم 
پیدا نمی ش��وند و بهتر است نویس��ندگان کتاب در 

ویرایش های بعدی به آن ها توجه کنند. 

 مدرس��ه فردا: نظرتان در مورد کتاب رایانۀ سوم 
دبیرستان چیست؟ 

 آن کت��اب ه��م خیلی دیر اس��ت. بچه ها در آن 
زمان بیشتر دغدغۀ ورود به دانشگاه را دارند. فضای 
مدرس��ه به س��مت کنکور می رود. برخی مدرسه ها 
ای��ن درس را به حاش��یه می برند و یا خیلی حفظی 
با آن برخورد می کنند. ضمن آنکه اگر معلم در این 
درس توانمند و حرفه ای نباش��د، حتمًا با مش��کل 
مواجه می ش��ود. تازه همۀ این ها وقتی است که از 
آش��نایی و مهارت بیشتر دانش آموز نسبت به معلم 

صرف نظر کنیم. 

 مدرس��ه فردا: ش��نیده ایم که ش��ما در »مدرسۀ 
عالمه حلی« برنامه نویس��ی تدریس می کنید. کمی 

در این مورد برای ما صحبت کنید.

مطلب دیگری که 
جایش در کتاب کار و 
فناوری خالی است، 

بحث های اخالقی 
است. مقولۀ اخالق 

شامل تعهد هایی 
است که بچه ها 

قبل از استفاده از 
رایانه به خانواده و 
مدرسه می  دهند. 
اینكه رایانه باید در 
محل های عمومی 

خانه باشد، اینكه چه 
استفاده هایی از رایانه 

بكنند که امنیت و 
اخالق خانواده آسیب 
نبیند، و مراقب باشند 
که اطالعات شخصی 

و خانوادگی آن ها در 
فضای مجازی پخش 

نشود
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 همان ط��ور که قبل تر گفت��م، رویک��رد دنیا در 
آموزش رایانه به کودکان، آشنا کردن آن ها با مفاهیم 
اصلی و کلیدی برنامه سازی و برنامه نویسی است. 
اشاره کردم که ش��روع این کار را از موتورهای بازی 
سازی کودکانه آغاز می کنند. ما نیز در مدرسۀ عالمه 
حلی تقریبًا رویکرد مشابهی داشتیم و در سال های 
گذش��ته بالفاصله بعد از آموزش مهارت های پایه، 
با معرفی محیط های بازی س��ازی به دانش آموزان، 
آن ها را ترغیب می کردیم به جای اینکه بازی کنند، 
بازی بس��ازند. بعد از اینکه دانش آموزان با مفاهیم 
کلیدی برنامه نویسی به صورت ضمنی و پنهان آشنا 
می شدند، یک زبان برنامه نویسی را، که در گذشته 
»ویژوال بیس��یک« بود، به آن ها آموزش می دادیم. 
البته هم زمان ب��ا ورود اولین گ��روه از دانش آموزان 
پایۀ هفتم به مدرسه، ما زبان برنامه نویسی »پایتون« 
را آموزش دادیم که یک زبان برنامه نویس��ی ساده و 

در عین حال خیلی قوی است. 

 خیلی ها معتقدند که اگر به دانش آموزان مهارت 
کار ب��ا نرم افزاره��ای گوناگ��ون، مث��ل نرم افزارهای 
ویرای��ش عكس و فیل��م را آم��وزش دهی��م، بهتر و 
کاربردی تر است، از اینكه یک زبان برنامه نویسی را 
آموزش دهیم. شما چه جوابی برای این افراد دارید؟ 
 در واقع می ش��ود گفت برنامه نویس��ی برای ما 
خیلی مهم نیس��ت. برنامه نویس��ی را ما در خدمت 
کل آم��وزش مدرس��ه می دانی��م. تفک��ر منطق��ی و 
الگوریتم��ی ک��ه در ضم��ن کالس برنامه نویس��ی 
فرا گرفت��ه می ش��ود، ب��رای م��ا اهمی��ت دارد، ن��ه 
خ��ود برنامه نویس��ی به تنهایی. وج��ه دیگر آموزش 
برنامه نویسی، کاربرد آن در سایر درس های مدرسه 
است؛ اینکه دانش آموزان به ابزاری مجهز شوند که 
از آن در  درس ه��ای متفاوت خود اس��تفاده کنند. 

مثاًل در درس عل��وم تجربی یا ریاضی، برنامه هایی 
بنویسند که مسائلشان را حل کنند. این از اهداف 
پنهان آموزش برنامه نویس��ی است. ش��اید باورتان 
نش��ود، برنامه هایی که دانش آموزان می نویس��ند، 
بس��یار دقیق و خالقانه اس��ت. نکات علمی خیلی 
مهمی را در نوشتن برنامه های خود رعایت می کنند 
که حتی دانش��جویان من در دانش��گاه هم به آن ها 
توج��ه نمی کنن��د. آن ها قوانینی را ک��ه در طبیعت 
هس��ت، در نظ��ر می گیرند. ب��رای مث��ال، جاذبه را 
در شبیه س��ازی پرتاب یک جس��م م��ورد توجه قرار 

می دهند. 

 در علوم انسانی چطور؟ آیا برنامه نویسی کاربرد 
دارد؟ 

 حتی در علوم انسانی هم برنامه نویسی کاربرد 
دارد. برای مثال، شبیه سازی پدیده های اجتماعی 
از م��واردی اس��ت که در علوم انس��انی خیلی مورد 
توجه است. ما این موضوع را با شبیه سازی زندگی 
یک موجود س��اده به نام ق��ارچ آموزش می دهیم یا 
شبیه س��ازی زندگ��ی خرگوش و روب��اه در جنگل را 

به عنوان تمرین به بچه ها می دهیم.
آن ه��ا بای��د با توجه ب��ه عوامل متفاوت��ی که برای 
زندگ��ی این موج��ودات الزم اس��ت، محیط زندگی 
آن ه��ا را شبیه س��ازی کنن��د. البت��ه بازی هایی هم 
هس��تند که به ص��ورت آماده، مس��ائل اجتماعی را 

شبیه سازی می کنند. 

 مطالبی که گفتید، در مورد برنامۀ رسمی مدرسه 
برای آموزش رایانه بود. فعالیت های فرابرنامۀ ش��ما 
در مدرسه در زمینۀ آموزش رایانه به چه ترتیب بوده 

است؟
 فعالیت های فرا برنامۀ ما در آموزش رایانه در  دو 
دس��تۀ کلی می گنجند: اول کالس ه��ای فرابرنامه 
ک��ه بعد از س��اعت مدرس��ه برگ��زار می ش��وند. دوم  
»کارس��وق«5 و کارگاه ه��ای ی��ک ی��ا دو روزه و دیگر 

حتی در علوم 
انسانی هم 
برنامه نویسی 
کاربرد دارد. برای 
مثال، شبیه سازی 
پدیده های اجتماعی 
از مواردی است که 
در علوم انسانی 
خیلی مورد توجه 
است. ما این موضوع 
را با شبیه سازی 
زندگی یک موجود 
ساده به نام قارچ 
آموزش می دهیم یا 
شبیه سازی زندگی 
خرگوش و روباه در 
جنگل را به عنوان 
تمرین به بچه ها 
می دهیم
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مس��ابقات دانش آموزی. در کالس ه��ای فرابرنامه، 
موضوعات جذابی که نیازمند دانش فراتر از درس 
هس��تند، انتخاب می ش��وند. برای مث��ال، یکی از 
کالس های ثابت م��ا در فرابرنام��ه، کالس »دنیای 
پورت6ه��ا« س��ت. در این کالس دانش آم��وزان یاد 
می گیرند که با برنامه نویسی فرامین سخت افزاری، 
کنت��رل یک وس��یله را ک��ه از طریق پورت ب��ه رایانه 
متص��ل اس��ت، در دس��ت بگیرن��د. ای��ن کالس با 
روش خام��وش کردن یک المپ کوچک  LED آغاز 
می شود و بسته به خالقیت و ظرفیت دانش آموزان، 
تا انج��ام پروژه های گوناگون پیش م��ی رود یا مثاًل 
کالس دیگ��ری داری��م به ن��ام »کامپیوزیک« که در 
آن دانش آم��وزان پدیده ه��ای فیزیک��ی را  ک��ه در 
درس مدرس��ه فرا گرفته اند،  از طریق برنامه نویسی 

شبیه سازی می کنند. 
در کار س��وق ها معمواًل یک یا دو سخنرانی برگزار 
می کنی��م. بع��د بچه ه��ا در قال��ب کار گروه��ی به 
یک مس��ابقه در حد س��اده می پردازند. گاهی هم 
س��ؤاالت مس��ابقه از دل همان س��خنرانی ها طرح 
می شوند اما در مس��ابقات تورنومنت برنامه نویسی 
که ما برگزار می کنیم، دو مس��ابقه برگزار می شود: 
یک��ی مس��ابقۀ س��رعتی ک��ه در آن س��رعت عم��ل 
دانش آموزان در نوشتن برنامه مد نظر است، و دیگر 
مسابقۀ الگوریتمی که ساختار و الگوریتم برنامه در 

آن بسیار اهمیت دارد. 

 به عنوان سؤال پایانی، اگر قرار باشد شما برنامۀ 
درسی آموزش رایانه برای یک نظام آموزشی طراحی 

کنید، چه پیشنهادهایی دارید؟ 
 اولی��ن گام بای��د ی��ک مطالعۀ تطبیقی باش��د 
ت��ا رویکرد های کش��ورهای مختل��ف در این زمینه 
مش��خص ش��ود و تجربیات آن ها مورد بررسی قرار 
بگیرد. بعد از آن باید به نیازهای کودکان کشورمان 
توجه ش��ود و س��پس به توانایی ها و دانش  اولیه ای 
ک��ه دارند. مثاًل اگر ما بخواهی��م برای دانش آموزان 

ابتدای��ی از برنامه ه��ای آم��ادۀ ب��ازی س��ازی 
استفاده کنیم، ش��اید برنامه های خارجی 

که زبانش��ان انگلیس��ی اس��ت، خیلی 
برای کودکان ایرانی مناس��ب و مفید 

نباشد. بنابراین الزمه اش این است 
که برای این کار برنامه های بومی 

تولید شود. 
پس از همۀ سرمایه گذاری های 
اولیه و مقدماتی که گفته ش��د، 
باید محتوای آموزش��ی مناسبی 

طراح��ی ش��ود ت��ا در کن��ار این 
ابزارها ق��رار گیرد. البت��ه آموزش 

مربیانی ک��ه بتوانند از این ابزار و محتوای درس��ی 
استفاده کنند و آن را در کالس درس به کار گیرند، 
مهم ترین بخش این فرایند باید باشد. در کنار همۀ 
این حرف ها، معلمی ک��ه می خواهد رایانه آموزش 
ده��د، باید ویژگی های خ��اص و روحیات متفاوتی 
داش��ته باشد. نباید از تغییر بترسید، باید خود را به 
روز نگه دارد و بداند که در آموزش رایانه وقت هایی 
هس��ت که معلم همپای دانش آم��وز مطلبی را یاد 
می گیرد. این نیازمند داش��تن ی��ک روحیۀ خاص 

است.

البته در تمام بخش هایی که گفته شد، از طراحی 
محیط ها و بازی ها تا مثال ها و تمرین ها، باید به دو 
مقولۀ بهداشت فناوری و اخالق استفاده از فناوری 

نیز توجه کرد. 

 پی نوشت ها
1.Scratch
2. http,//scratch. mit.edu/
3. game maker
4. kids portal
5.workshop
6. port

ما برنامه نویسی 
را در خدمت کل 

آموزش مدرسه 
می دانیم. تفكر 

منطقی و الگوریتمی 
که در ضمن کالس 

برنامه نویسی 
فرا گرفته می شود، 

برای ما اهمیت دارد، 
نه خود برنامه نویسی 

به تنهایی
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 رویا صدر
تصویرگر: سام سلماسی

11
6

گزیده ای از پاس��خ های مردم کوچه و بازار و خانه و مدرس��ه در پاس��خ به این سؤال 
خبرنگار »رشد مدرسه فردا« که: »اولین بار چطور با رایانه آشنا شدید؟«

� وا... چ��ی بگ��م؟ از وقت��ی پاش به این خونه باز ش��د، باهاش آش��نا ش��دم. من که 
راضی ام ازش. از وقتی اومده اینجا، از دیوار صدا درمیاد، از بچه ام در نمیاد. انگار نه 
انگار زنده اس��ت. یک بند می شینه پاش. قبلنا مدام یا بپر بپر می کرد یا هی می رفت 
دس��ت می کشید س��ر و روی این یخچال المصب! مثل اینکه یخچال حاجت می ده! 
ولی خدا رو شکر چشم بد دور، از وقتی اون اومده، این بچه نه خواب داره، نه خوراک. 
نه مهمون حالیشه، نه هی می گه بریم مهمونی. از پای رایانه جم نمی خوره. خدا خیر 

بده مخترعشو که باعث شد ما بتونیم از دست بچه ها یه نفسی بکشیم.

� راس��تش یادم نیس��ت اولین بار کی دیدمش، ول��ی کاش نمی دیدمش. می دونین؟ 
خیلی س��خته با یکی زندگی کنی که هنوز که هنوزه قلقش دس��تت نیست و تا دستت 
میاد، یه بازی دیگه ای درمی یاره. اون وقت همیش��ه از شاگردات عقبی. باید چیزی رو 
به اونا یاد بدی که خودشون از تو بهترشو بلدن. می فهمین چی می گم؟ وقتی خواستم 
معلم بش��م، فکر این چیزاش��و نکرده بودم. خالصه ش که امروزه معلمی بد دردیه. ای 

کاش من هم یک معلم عصر حجر یا قجر بودم...

� من اولین بار توی گیم نت دیدمش ولی هیچ وقت نتونستم دستشو بگیرم یه جایی، گوشه ای براش تو خونه پیدا 
کنم با خودم ببرمش اونجا. هیچ وقت مال خودم نشد. هیچ وقت نتونستم باهاش یه شیکم سیر »کانتر« بازی کنم. 
هیچ وقت نتونس��تم با خیال راحت بکوبم توی س��رش؛ چون آقا پرویز، مسئول گیم نت می گفت: »درست کار کن 
بچه، می زنی خرابش می کنی...« هیچ وقت نتونستم شب ازش کپی پیست بگیرم فرداش ببرم مدرسه. بچه های 

دیگه تونستن، من نتونستم...پدر بی پولی و نداری و اجاره نشینی بسوزه... ای روزگار...

� اولین بار توی مدرسه باهاش آشنا شدم. گذاشته بودنش یه گوشه و یه پرده هم 
کشیده بودن روش کثیف نشه. هیچ وقت قیافۀ واقعی شو ندیده بودم. همیشه زیر 
پرده بود. فقط می دونس��تم که هواخواه زی��اد داره. اینو از نگاه بچه ها و معلم ها و 
مدیر و اولیا و بازرس آموزش وپرورش که گزارش داد: »این مدرسه هم رایانه داره«، 

فهمیده بودم.
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� خب راس��تش جوون بودیم و جاهل. چه می دونستیم چی درسته چی غلط. 
رفیق بد ما رو به این روز انداخت. البته رایانۀ زغالی خوب هم بی تأثیر نبود. یه روز 
رفتیم خونۀ جمشید اینا، همسایۀ دیوار به دیوارمون. گفتیم: جمشید فدات شم 
بیا بریم توی کوچه مسابقۀ گل کوچیک. گفت: حال ندارم. تو هم بیا اینجا حال 

کن. دیدیم نشس��ته پای بساط. ما رو هم گرفتار کرد. از روزی که نشستیم 
پاش، نه ش��ب داریم ن��ه روز. مخلص کلوم، دیگه رغبت برای مس��ابقۀ گل 
کوچیک نداریم هیچی، رغبت واسه کار دیگه ای هم نداریم. باید با جرثقیل 

بلندمون کنن ببرنمون آش��پزخونه واس��ه غذا خوردن. ب��د چیزیه آقا، 
ب��د چیزیه. پیام من به پدر و مادرا اینه که: مواظب جووناتون باش��ین، 

گرفتارش نشن. از خواب و خوراک میندازتشون... خالصی نداره.

� من به آشنایی جامع و کامل اعتقاد دارم، نه از این آشنایی های سطحی که مخصوص 
کافی نت و خونۀ همس��ایه اس��ت که  زودگذره و به درد نمی خوره ولی متأسفانه نشد که 
باهاش عمیق آش��نا بش��م. نه اون خیلی راه می اومد، نه من حال و حوصله شو داشتم. 
آخرش هم قلقش دس��تم نیومد..یا هنگ می کرد یا ویروس��ی می شد یا قفل می کرد یا 
می رفت جاهای نامربوط. حرف آدم حالیش نمی ش��د. یه بچۀ دلس��وزی هم باال س��رم 

نبود که راه و چاهو یادم بده، راهنماییم کنه. تا می پرسیدم این چی بود، اون 
چی بود، مدام غر می زد که »مامان چه قدر می پرسی! اینو که همین یه ساعت 

پیش بهت یاد دادم. دفعۀ آخری باشه که توضیح می دم...« 
راستش دیگه از ما گذشته این حرفا. توی این سن و سال...

� روز اول��ی که دیدمش قش��نگ یادمه. یه روز بهاری بود که گنجش��کا روی درختا جیک جیک 
می کردن، موش��ا توی جوبا دم تکون می دادن، برگا روی ش��اخه ها می رقصیدن. وقتی دیدمش 
یادمه از هولم لیوان چایی رو خالی کردم رو ش��لوارم. حس��ابی خجالت کشیدم. مادرم داد زد که 

»بچه و اینقده شلخته؟! جلوی دستتو نیگا کن...« 
خالصه همین جور نرم نرمک باهاش آشنا شدم و ترسم ریخت. دیگه ساعت ها می نشستم 
و نگاش می کردم. چه قدر هم خداییش کمکم کرد. توی درس��ا، توی تحقیقا، توی امتحانا 
عصای دس��تم بود. چه قدر کپی برام گرفت، تحقیقای درس��ی مو راه انداخت اما آخرش یه 
روز دیدم تنها کارم این شده که پاش بشینم. دیگه نه جیک جیک گنجیشکارو می شنیدم، 
ن��ه موش��ای توی جوبارو می دی��دم و نه برگای رو ش��اخه ها رو....انگاری کر و کور باش��ی، 

اون جوری... دنیام شد همون... خدا نصیب هیچ بنده ای نکنه.

� من خیلی وقت نیس��ت که باهاش آشنا شدم. راس��تش برای اولین بار خونۀ یکی از 
فامیال رفته بودم که اسمشو شنیدم. از اون به بعد هر وقت خونۀ دوستی، فامیلی، جایی 
می رم، می پرس��م بچه ها کجا هستن، می گن پای رایانه... اگه اینا این قدر که پای رایانه 

می شینن، پای درس و مشق نشسته بودن، االن ما یه عالمه عالمۀ دهر داشتیم... .
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مدرسۀ فردا، مدرسۀ ارزش آفرین
علیرضا منسوب بصیری

12
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عن��وان  ب��ه  ک��ه  س��ال هایی  ط��ول  در 
دانش آم��وز و معلم در نظ��ام تعلیم و تربیت 
حض��ور داش��ته ام، هی��چ وق��ت ندی��ده یا 
نش��نیده ام ک��ه مدرس��ه ای ی��ا مدی��ری را 
ب��ه خاط��ر ارزش آفرینی تش��ویق و تقدیر 
کنند. اما تا دلتان بخواهد ش��رکت، بانک 
و مؤسس��ه دیده ام که لوح و جایزۀ »بنگاه 

ارزش آفری��ن« گرفته ان��د ی��ا مدیرانش��ان 
به عن��وان مدی��ران ارزش آفری��ن انتخاب 

شده اند.
ح��ال اگر از یک مدیر مدرس��ه بپرس��یم 
ک��ه مدرس��ۀ ش��ما در س��الی که گذش��ت 
چه ارزش��ی ایجاد کرد، آم��اری از نمرات و 
قبولی ها و همچنین رتبه های آزمون های 
تج��اری متفاوت و یا تعداد  قبولی المپیاد 
و جش��نواره به ش��ما ارائه می دهد. بیشتر 
این م��وارد، به عن��وان ارزش��ی که ممکن 
اس��ت توس��ط یک مدرس��ه ایجاد ش��ود ، 
ظاهر م��ادی ندارن��د اما ممکن اس��ت به 
ج��ذب مناب��ع مالی منجر  ش��وند. تمامی 
ای��ن ارزش ه��ا جنبۀ ف��ردی دارن��د و نفع 
آن ها معمواًل به ش��خص ی��ا گروه کوچکی 
می رسد. برای مثال، کسب رتبه در »آزمون 

هماهنگ«، در کنار نفعی که برای شخص 
دانش آم��وز رتبه آورن��ده دارد، فقط وجهۀ 
مدرس��ه را ارتقا می دهد و برای مردمی که 
در آن شهر زندگی می کنند، نفعی ندارد. 
اما کس��ب رتبۀ المپیاد عالوه ب��ر انگیزه و 
فرصت های خوبی که برای ادامۀ تحصیل 
صاحب رتبه فراهم می کند، ممکن است 
به س��اکنان ش��هر و محلۀ او نیز احس��اس 

غرور بدهد. 
»ارزش«1 در جامعه شناس��ی، اقتصاد و 
فرهنگ معانی متفاوت و طبعًا کاربرد های 
متف��اوت دارد. از این رو، تعریف »مدرس��ۀ 
خواه��د  دش��واری  کار  ارزش آفری��ن« 
باش��د،  حواس��مان  آنک��ه  ضم��ن  ب��ود. 
به ط��ور پیش ف��رض وظیفۀ ذاتی مدرس��ه 
ارزش آفرین��ی در حوزۀ س��رمایۀ انس��انی 
اس��ت. درواقع، مدرس��ه جایی اس��ت که 
س��رمایۀ انس��انی پنج تا پانزده سال آیندۀ 
کش��ور در آن رشد و نمو می یابد. مهندس 
و  ارزش آفری��ن  محق��ق  ارزش آفری��ن، 
کارآفرین ها، ارزش های ملی هس��تند که 

مدرسه در ظهور و بروز آن ها نقش دارد. 
ب��ا در نظ��ر گرفت��ن اینکه وظیف��ۀ ذاتی 
مدرس��ه ارزش آفرینی اس��ت، چگونه یک 
مدرسه می تواند در حوزۀ ارزش آفرینی از 
مدارس دیگر متمایز ش��ود و ارزشی ایجاد 
کند که نفع آن در کوتاه مدت به مجموعۀ 

زیادی از اطرافیان خودش برسد؟
در س��فری که از طرف مجله به اس��تان 
بوشهر داشتم، با دو مدرسه آشنا شدم که 
پاسخ سؤالم را در آن ها پیدا کردم. مدرسه 
اول هنرستانی کوچک و محقر )در ظاهر( 
در شهرستان »آبدان« بود. این هنرستان 
دختران��ه دو رش��تۀ »طراح��ی – دوخت« و 
»رایانه« دارد. هنرجویان رش��تۀ رایانۀ این 

با در نظر گرفتن اینكه وظیفۀ ذاتی 
مدرسه ارزش آفرینی است، چگونه 
یک مدرسه می تواند در حوزۀ 
ارزش آفرینی از مدارس دیگر متمایز 
شود و ارزشی ایجاد کند که نفع آن 
در کوتاه مدت به مجموعۀ زیادی از 
اطرافیان خودش برسد؟

 هنرستان کاردانش حضرت رقیه)س( شهرستان آبدان
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آن ها در ایام نوروز با ایجاد یک پایگاه 
جمع آوری زباله در کنار ساحل و 
در جوار جنگل های حرا، مردم را 

با اهمیت حفظ و نگهداری محیط 
زیست پاکیزه ترغیب می کردند و 

در ازای دریافت زباله های مسافران 
نوروزی، به آن ها هدیه های فرهنگی 

می دادند

هنرس��تان، نوروز امس��ال با انج��ام پروژۀ 
چندرس��انه ای معرفی شهرس��تان آبدان، 
و ف��روش محصول کار خود به ش��هرداری 
مبلغ قاب��ل توجهی درآمد کس��ب کردند 
و توانس��تند امکان��ات و تجهی��زات م��ورد 
کنن��د.  خری��داری  را  مدرسه ش��ان  نی��از 
ای��ن ارزش آفرین��ی ن��ه از این نظ��ر که به 
کس��ب درآم��د برای مدرس��ه منجر ش��د، 
بلکه از این حیث ارزش��مند اس��ت که در 
واق��ع دانش آموزان هنرس��تان به یک نیاز 
محلی پاسخ گفتند. آن ها برای شهرخود 
شناس��نامه ای دیجیتالی درست کردند تا 
هر مس��افری که از آن شهر عبور می کند، 
با تاریخچه، محصوالت و دیدنی های آنجا 

آشنا شود. 
مدرس��ۀ دومی که توجه م��را جلب کرد، 
»مدرسۀ نمونه دولتی شهدای بندر دیر« 
بود. دانش آموزان این مدرس��ۀ راهنمایی 
در چند سال گذش��ته، به واسطۀ داشتن 
یک دبیر زبان فعال و عالقه مند به محیط 
زیس��ت، نسبت به بحث محیط زیست در 
شهر خود حساس ش��ده بودند و گروهی 
محیط زیس��تی به ن��ام »آهید« تش��کیل 
داده بودند. آن ها به بهانه های متفاوت در 
آیین ها و مراسم محلی و ملی به پاک سازی 
ساحل زیبای خلیج فارس در »بندر دیر« 
دست می زدند و از جنگل های »حرا«، که 
از منابع زیست محیطی ارزشمند منطقه 
هس��تند، پاس��داری می کردند. آن ها در 
ایام نوروز با ایج��اد یک پایگاه جمع آوری 
زباله در کنار ساحل و در جوار جنگل های 
ح��را، م��ردم را به اهمیت داش��تن محیط 
زیس��ت پاکی��زه ترغی��ب می کردن��د و در 
ازای دریافت زباله های مسافران نوروزی، 
به آن ه��ا هدیه های فرهنگ��ی می دادند. 

ارزش��ی ک��ه دانش آم��وزان ای��ن مدرس��ه 
می آفرینن��د، ایجاد فرهنگ حفظ محیط 
زیست و احساسی قش��نگ نسبت به آن 
اس��ت که در بخش��ی از مردم شهر ایجاد 

شده است.

 پی نوشت
1. Value

 وبالگ گروهی محیط زیستی »آهید«
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حفره ای در دیوار
نظ����ام های خودسام����ان بخ���ش

ساگاتا میترا1
ترجمۀ: وحید عطاران

12
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سال 1999 من در مناطق فقیرنشین هندوستان 
رایانه ای به شکل یک ماشین خودپرداز بانک درون 
دیوار ج��ای دادم که بعدًا »حف��ره ای در دیوار« نام 
گرفت. بس��یار س��ریع تر از آنچه که فک��ر می کردم، 
بچه ها خودشان شروع به آموختن طرز استفاده از 

رایانه کردند. 
این موض��وع در همه ج��ا اتفاق افت��اد؛ حتی در 
صحرای »راجس��تان«2. بچه ها ظرف چهار ساعت 
توانس��تند از طری��ق ضبط ص��وت صدای خ��ود را 
ضب��ط کنند و بع��د آن را گوش بدهن��د. در جنوب 
هند، بچه ها مشغول دانلود بازی از »سایت دیزنی« 
بودن��د. ای��ن بازی برای یادگیری عکاس��ی اس��ت. 
بچه های شهری همیش��ه در حال انجام این کارها 
هستند  اما باید به خاطر داشته باشیم که این بچه ها 

همین چند ماه گذشته یا چند ساعت پیش با رایانه 
آش��نا ش��ده اند . آن ها به هیچ وجه زبان انگلیس��ی 
نمی دانس��تند، و خودش��ان زب��ان انگلیس��ی مورد 

نیازشان را یاد گرفتند.
من تصمیم گرفتم به وس��یلۀ ای��ن رویداد مقیاس 
س��وادآموزی رایان��ه ای را اندازه گیری کن��م و به این 
س��ؤال ج��واب دهم که اگر ی��ک رایان��ه را در اختیار 
گروه��ی از بچه ها قرار دهی��م، چه اتفاقی می افتد. 
ارقام جالبی بودند. در آن مقیاس که به صورت یک 
منحنی رو به باال کش��یده شده بود، عدد 42 درصد 
ثبت شده بود؛ در حد نمره ای که یک منشی دفتری 
می گیرد. اگر از یک منش��ی امتح��ان بگیرید، او به 
احتمال زیاد 42 یا 45 درصد نتیجه خواهد گرفت. 
پس نتیجه می گیریم که آن بچه ها در طول 9 ماه به 

این سطح از توانایی رسیدند.
این قس��مت پایان��ی تحقیق ب��ود ک��ه گروهی از 
بچه ها خودشان توانس��تند طرز استفاده از رایانه و 
کار ب��ا اینترنت را یاد بگیرند؛ ب��دون توجه به اینکه 
که هستند و از کجا آمده اند. اصاًل مهم نبود به چه 
زبانی صحبت می کنند و ثروتمندند یا فقیر. من این 
روش را در هند و بیش از صدها روس��تا در هند، در 
کامبوج، در آفریقا انجام دادم و در همه جا با نتایج 
یکسانی روبه رو شدم. در آن روزها، این نتیجه دربارۀ 
س��وادآموزی رایان��ه ای ب��دون آموزش اولیه بس��یار 
اهمیت داش��ت. من ب��ا اطمینان کاف��ی می توانم 
بگویم که اصاًل مهم نیس��ت که مدرس��ۀ شما از 
نعمت داش��تن معلم رایانۀ خوب محروم است. 
اگر به کودکان اجازۀ استفاده از رایانه را بدهید، 
هنوز هم می توانید نتایج خوبی به دست آورید.

در کن��ار ای��ن موضوع، مس��ئلۀ متف��اوت دیگری 
اتفاق افتاد. بعد از قرار دادن رایانه در مدرس��ه های 
هند ، خیلی از دانش آموزان در درس های ریاضی، 
انگلیس��ی و عل��وم نمره ه��ای خوب��ی گرفتند. من 
نمی توانس��تم دلی��ل نمره های خوب بچه ه��ا را در 
ریاضی، علوم و انگلیسی متوجه بشوم؛زیرا بیشتر 
وق��ت آن ه��ا صرف ب��ازی کردن ب��ا رایانه می ش��د. 

گروهی از بچه ها 
خودشان توانستند 
طرز استفاده از رایانه 
و کار با اینترنت را یاد 
بگیرند؛ بدون توجه 
به اینكه که هستند و 
از کجا آمده اند. اصاًل 
مهم نبود به چه زبانی 
صحبت می کنند و 
ثروتمندند  یا فقیر.
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تصمیم گرفتم آزمایش��ی برای یافتن علل پیشرفت 
ای��ن م��دارس انج��ام ده��م. اولی��ن آزمای��ش را در 
»حیدرآب��اد« هند انجام دادم؛ ش��هری با مردمانی 
فقیر و صدها مدرس��ۀ خصوص��ی. دلیل درآمد زیاد 
م��دارس خصوص��ی، آم��وزش زب��ان انگلیس��ی به 

بچه هاست.
از آنج��ا که یادگی��ری زبان انگلیس��ی تحولی در 
زندگی مردم حیدر آباد و فرزندانشان ایجاد می کند، 
مردم فقیر تمام تالششان را می کنند که هزینۀ این 

مدرسه ها را به صورت ماهانه بپردازند. 
مدرس��ه ها برای آموزش هرچه بهتر بچه ها تالش 
می کردند، ام��ا معلم های بومی مدرس��ه های زبان 
انگلیس��ی، به مناط��ق فقیرنش��ین نمی آمدند. از 
این رو خب��ری از معلم ه��ای بومی زبان انگلیس��ی 
در مناطق فقیرنش��ین نبود. بچه ها ناچار شروع به 
تقلید لهجۀ مردمان بوم��ی آن منطقه که »تلوگو«3 
بود، کردند. فهم زبان انگلیسی با لهجۀ تلوگو بسیار 
سخت اس��ت. آن ها ممکن اس��ت در امال و دستور 
زبان بس��یار قوی باش��ند اما وقتی ب��رای مصاحبه 
ب��ه جایی می روند، این جمله را می ش��نوند : »زبان 
انگلیسی شما ممکن است خوب باشد اما من قادر 

به فهمیدن آن نیستم«.
این مشکل به وس��یلۀ آدم ها حل نمی شد. باید از 
فناوری بهره می گرفتم. بررس��ی کردم و متأس��فانه 
چیزی نیافتم. هم��ۀ برنامه هایی که به تقویت زبان 
انگلیس��ی کمک می کنند را بررس��ی ک��ردم. در آن 
روزها مش��کلی اصلی لهج��ه بود. تصمی��م گرفتم 
برنام��ه ای را که به وس��یلۀ میکروف��ون صحبت های 
گوین��ده را تش��خیص می ده��د و ب��ه ط��ور خودکار 
تایپ می کن��د، روی رایانه اجرا کن��م. برنامه را روی 
انگلیس��ی سلیس تنظیم کردم. بعد از آن از بچه ها 
خواس��تم ک��ه در میکروفون صحبت کنن��د. برنامه 
ش��روع به تایپ ک��رد و تمام جم��الت بی معنا روی 
صفحه ظاهر شدند. بچه ها خندیدند و گفتند این 
برنامه نمی تواند بفهمد ما چه می گوییم. من گفتم : 
»من شما را دو ماه با این رایانه تنها می گذارم. شما 

باید برتری خودتان را به رایانه ثابت کنید.« 
و ح��اال روش جدی��د در حال ش��کل گرفتن در 
ذهن من بود. در حالی که اتاق را ترک می کردم، 
یک��ی از بچه ها پرس��ید : »چگونه این کار را انجام 

دهیم ؟« من گفتم: »هر طور ک��ه می خواهی��د.« 
م��ن رفت��م، ام��ا کاری ک��ه آن ه��ا انج��ام دادن��د، 
فوق العاده ب��ود. آن ها نرم افزارهای متفاوت، فیلم و 
فرهنگ لغت سخن گوی آکس��فورد را دانلود کرده 
بودن��د؛ چیزی که من واقعًا از آن خبر نداش��تم. به 
عبارت دیگر، آن ها برای خودشان فناوری آموزشی 
طراحی کرده بودند، چون من روشی را به آن ها یاد 

ن��داده بودم. نتیج��ۀ این کار فوق الع��اده بود. برای 
مثال، یکی از دختر ها می گفت : »او پسر خالۀ من 
اس��ت« و نرم افزار شروع  می کرد به نوشتن جملۀ او 
پس��ر خالۀ من است. آن ها جمله ها را با لهجۀ قابل 

فهمی بیان می کردند. 
من نتیجۀ این کار را منتش��ر ک��ردم و دریافتم که 
اگر بچه ه��ا دلیلی برای یادگیری داش��ته باش��ند، 
ب��ه احتمال زیاد به اهداف خوب آموزش��ی دس��ت 
می یابن��د. ای��ن بحث ما را به یاد مش��کل بچه ها در 
مدرس��ه می ان��دازد؛ زی��را آن ها دلیلی ب��رای درس 
خواندن و آم��وزش نمی بینند . من پیام��ی از آقای 
کالرک ک��ه در »کلمب��و« زندگی می ک��رد، دریافت 
کردم . او دربارۀ آزمایش من چیزهایی ش��نیده بود 
و توجهش تا حدودی به آن جلب ش��ده بود. من به 
کلمبو رفتم و او گفت در این آزمایش دو چیز برایش 

جالب بوده است: 
 اولین نکته این بود که یک دستگاه الکترونیکی 

می تواند جای گزین معلم شود. 
 دومی��ن نکته  ای��ن بود که آم��وزش وقتی اتفاق 

می افتد که بچه ها عالقه مند باشند. 
من بعد از آن کوش��یدم که هدف ه��ای یادگیری 
متفاوتی را در هند ، کامبوج و آفریقا بررسی کنم و از 
جمله س��عی کردم به این سؤال پاسخ دهم که »اگر 
بچه ها با رایانه به یکدیگر آموزش دهند، چه اتفاقی 

می افتد؟« 

 پی نوشت 
1. بخشی از سخنرانی پروفسور ساگانامیترا با عنوان

«The hole in the wall. self-organising systems». 
Sugata Mitra
2. Rajasthan.
3. Telugu

اصاًل مهم نیست که 
مدرسۀ شما از نعمت 

داشتن معلم رایانۀ 
خوب محروم است. 
اگر به کودکان اجازۀ 

استفاده از رایانه را 
بدهید،  می توانید 

نتایج خوبی به دست 
آورید

اگر بچه ها دلیلی 
برای یادگیری داشته 

باشند، به احتمال 
زیاد قادر به دست 

یافتن به هدف های 
آموزشی خوب 

می شوند
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چگونه یک برنامک بسازیم
عبدالحمید پهلوزاده
دبیر ریاضی، استان بوشهر

12
2

 اشاره
نظر به اهمیت »برنامک« تلفن های همراه و فراگیر شدن استفاده از آن ها تصمیم گرفتیم تا انتهای سال تحصیلی جاری در قالب هشت 

شماره مطالبی را به صورت پیوسته به منظور آشنا ساختن شما با نحوۀ تولید برنامک های تلفن همراه تدارک ببینیم.

 چه روشی مناسب است؟
برای تهیۀ یک برنامک، با توجه به امکاناتی که در برنامک مدنظر است، شیوه های متفاوتی وجود دارد؛ برخی را با برنامه های »ویژوال«1 
و برخی را با برنامه نویسی می توان تهیه کرد. برنامه های ویژوال معمواًل در این زمینه توانایی زیادی برای عملی کردن ایده های ما ندارند 
و برنامه نویسی آن ها هم مهارت زیادی می طلبد. به همین دلیل ما در نهایت شیوه ای را برمی گزینیم که برای شما مناسب باشد. در این 

نوشته روی سیستم عامل های اندروئید و I.O.S تمرکز داریم. 

 انواع روش های ساختن برنامک
ابتدا در مورد ش��یوه های موجود توضیح می دهیم و سپس در شماره های بعدی یکی را به صورت مفصل توضیح خواهیم داد. روش های 

موجود عبارت اند از: 
1. برنامه نویسی محض با برنامه هایی که شرکت های ارائه کنندۀ سیستم عامل های موبایل در نظر گرفته اند؛

2. استفاده از برنامه های کوچک ویژوال که قابلیت های اندکی دارند؛
3. استفاده از برنامۀ »Adobe Flash« که برای سیستم  عامل های اندروئید و i.O.S می تواند برنامک بسازد.

 روش یک
در این روش ش��ما به آش��نایی با زبان های برنامه نویسی نیاز دارید. برای 
مثال، اس��اس کار سیس��تم عامل اندروئید زبان »جاوا« اس��ت و شما برای 
برنامه نویس��ی باید به این زبان حداقل آش��نایی داش��ته باشید. با توجه به 
محدودیت برای کاربران ایرانی، پیش��نهاد نویسنده این است که از سایت 
»www.kamalan.com« ب��رای دریاف��ت برنامه ه��ای مورد نیاز اس��تفاده 
کنید. در آنجا به »نرم افزار«های2 مورد نیاز برای شروع به کار و آموزش های 
اولیه دسترس��ی دارید. در این شیوه شما به همۀ توانایی های تلفن همراه 

خود و سخت افزارهای آن دسترسی خواهید داشت.

راه بعدی که در این زمینه به ما کمک می کند، استفاده از»Xamarin« است که 
می تواند برای سیس��تم عامل های تلفن های همراه، از قبیل اندروئید، ویندوزفون 
و i.O.S برنام��ک ایج��اد کن��د.Xamarin با بهره گیری از زبان برنامه نویس��ی #C و 

برنامه نویسی با این زبان، توانایی های زیادی در اختیار ما قرار خواهد داد.
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 روش دوم
ب��رای تولی��د برنام��ک، برنامه ه��ای متع��دد ب��ا کارایی ه��ای متفاوت��ی وج��ود 
ب��ا مطالع��ۀ مطل��ب منتش��ر ش��ده در نش��ریۀ »رش��د  دارن��د. ش��ما می توانی��د 
مبتن��ی  الکترونیک��ی  کت��اب  عن��وان »طراح��ی  تح��ت  آموزش��ی«،  تکنول��وژی 
برنام��ۀ جمل��ه  از  برنامه ه��ا،  ای��ن  از  یک��ی  ب��ا  اندروئی��د«  عام��ل  سیس��تم   ب��ر 
»android book app maker«3 ک��ه توانای��ی تولید کتاب ه��ای الکترونیکی را در 
قالب برنامک های اندروئیدی دارند، آشنا شوید. در این نرم افزار، شما ابتدا با تعریف 
عن��وان و فصل های کتاب چارچوب اصلی کتاب را ایجاد می کنید و س��پس با قرار 
دادن مطالب هر بخش می توانید کتاب الکترونیکی خود را به وجود آورید و نس��خۀ 

»apk« را تحویل بگیرید.

عالوه ب��ر آن، برنامۀ »Android Studio« نیز در این زمینه توانایی فوق العاده ای 
دارد.

یکی از راه های دیگر، استفاده از برنامه های تحت وب برای تولید برنامک است. 
شما می توانید از طریق مرورگر خود، اشیا و اجزای مورد نیاز برنامک خود را درون 
برنامه ق��رار دهید. آن گاه به برنامه نویس��ی به منظور اعمال کاره��ای موردنظرتان 
 اقدام کنید و سرانجام در مرورگر خود نسخۀ نهایی برنامک را تحویل بگیرید. سایت

»appinventor.org« یکی از س��ایت هایی است که در این زمینه کارایی مناسبی 
دارد.

 روش سوم
در روش سوم، شما با نصب برنامۀ »Adobe Flash« می توانید برنامک هایی 
برای تلفن های همراه اندروئیدی و i.O.S تولید کنید. علت تمرکز ما روی این 
شیوه آن است که ما عالوه بر یادگیری شیوۀ تولید برنامک با برنامۀ فلش، برای 
تولید فلش ها و انیمیشن ها و بازی های آموزشی مورد نیازمان در کالس درس 

نیز توانمند خواهیم شد. مراحل کار به این ترتیب است: 
1. برنامۀ adobe flash را نصب می کنیم.

2. در صفحۀ نخس��ت برنامه مش��خص می کنیم که می خواهی��م برای کدام 
سیس��تم عامل برنامک بس��ازیم، اندروئید یا i.O.S که در تصویر زیر مشخص 

شده است: 

3. برنام��ک مورد نی��از خودمان را ب��ا به کارگیری 
از  و  می کنی��م  تولی��د  فل��ش  برنام��ۀ  ابزاره��ای 
برنامه نویسی با »action script« به منظور ارتقای 

توانایی برنامک بهره می گیریم.
4. از برنامه فایل خروجی می گیریم.

ای��ن چه��ار مرحل��ه گام های اساس��ی س��اختن 
وارد جزئی��ات  بع��د  در ش��مارۀ  بودن��د.  برنام��ک 
برنامه نویسی و کار با اشکال و ابزارهای برنامۀ فلش 

خواهیم شد.

 پی نوشت
1. دیداری
eclipse .2

3. می توانید آن را از این سایت دانلود کنید: 
http://p30download.com/fa/entry/46326/

 منبع
http://www.roshdmag.ir/fa/article/9875
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معـــاملۀ پـــایا پــای
زری وکیلی 
معلم پایۀ ششم منطقۀ 11 تهران

12
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پای »تختۀ هوش��مند«خیلی راحت به 
کالس��مان باز ش��د و این تخت��ه هم روی 
دی��وار کالس نص��ب ش��د اما ب��ر اثر یک 
اش��تباه کوچک، تخته مان دچار اش��کال 
می ش��د )هنگ می ک��رد( ک��ه در نتیجه، 
یکی از دانش آموزان ناچار از کالس خارج 
می ش��د و دنبال مس��ئول رایانه می رفت؛ 
ماجراه��ای  و  می ریخ��ت  به ه��م  کالس 

بعدی ...
وقتی یکی دو روز وضعیت به این منوال 
ادام��ه یافت، متوجه ش��دم ک��ه در کالس 
یک��ی از دانش آموزان��م می توان��د هم��ان 
کارهای��ی را انجام دهد که مس��ئول رایانه 

انجام می دهد. 
او وقتی وارد گود رفع اشکال رایانه شد، 
احس��اس خوب��ی را تجربه ک��رد. از اینکه 
می توانس��ت از حاش��یه ب��ه مت��ن بیای��د، 
خوش ح��ال ب��ود. پی��ش از آن، به دلی��ل 
ضعف درس��ی، خود را جدی نمی گرفت. 
در حالی که با رفع اشکاالتی از این دست، 
ش��اهد بودم که او احساسی خوب نسبت 
به خود دارد و شکوفا شدنش را ناظر بودم. 
وقتی معلم »فناوری« به کالس می آمد 
و م��ن هم به دلیل عالقۀ ش��خصی هنگام 
می مان��دم،  کالس  در  ایش��ان  تدری��س 
مش��اهده ک��ردم ک��ه هم��ان دانش آم��وز 
توانس��ت در یکی دو جلس��ه ب��ه اصطالح 
دستیار معلم فناوری ش��ود. به ویژه وقتی 
معلم فناوری در حض��ور جمع می گفت: 
»فالن��ی در زمین��ۀ رایان��ه آچار به دس��ت 
اس��ت« و ی��ا جمله های��ی از این دس��ت، 
بالندگ��ی در چه��ره و ح��رکات او وض��وح 
داش��ت. از آن پ��س، وقت��ی احت��رام نی��ز 
چاش��نی درخواس��ت کمک از او می شد، 
ورودش به متن کالس پررنگ تر می ش��د. 
در ضم��ن بس��یار مخلصان��ه و متواضعانه 

دانسته هایش را در اختیار می گذاشت. 
کم کم توجهم بیش��تر به او جلب ش��د و 
وقتی برای رفع اشکاالتم در زنگ تفریح از 
او کمک می خواستم، او را متوجه کشفی 
در درونش نیز می کردم. مثاًل یک بار از او 
پرس��یدم که چگونه به این توانایی رسیده 
است. او با زبان خودش گفت: »وقتی در 
کار با رایانه اش��کال پیدا می کردم، آن قدر 

گیر می دادم تا آن را یاد بگیرم.«
بعد از او پرس��یدم که به نظرش می تواند 
در درس ریاض��ی ی��ا عل��وم ه��م این طور 
پافشاری و اصرار کند تا یاد بگیرد که البته 
پاس��خش مثبت بود. در ادامه قرار شد از 
آن پس ما آموخته هایمان را مروری دوباره 
کنی��م. او به من رم��ز و راز رایانه را بیاموزد 
و م��ن هم درصدد رفع اش��کاالت درس��ی 
او برآی��م. رفته رفته در رفت��ار، کارکردهای 

کالسی و توجه او به کالس درس، شرکت 
در مباح��ث کالس، پیگی��ری درس ها در 
منزل و برگه های امتحان��ی اش تغییراتی 

شگفت انگیز مشاهده کردم.
در حقیقت من ش��اهد »روش��ن ش��دن 
موتور درونی انگیزشی« او بودم که موجب 
ش��ده بود او از »حاشیه« به »متن« بیاید. 
این تحول در پرتو دانستن دانش رایانه ای 
رخ داده بود که او به ِجد قباًل آموخته بود.
م��ا  بچه ه��ای  اکث��ر  خوش��بختانه 
چنین ان��د؛ چن��د گام جلوتر از م��ا. آن ها 
گام های کودکانه ش��ان را قوی و باسرعت 
برداش��ته اند. ما نیز قدم هایم��ان را با آنان 
هماهن��گ و آنان را همراه��ی کنیم. آنان 
خوب رفته اند، ما نیز به وظیفۀ خود خوب 
عمل کنیم و در کوچه های تنهایی رایانه،  

آنان را بی پناه نگذاریم.

قرار شد از آن پس او به من رمز و راز  
رایانه را بیاموزد و من هم درصدد رفع 

اشكاالت درسی او برآیم
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 داشتن برنامه های 
جذاب، متنوع و 

شاداب در مساجد 
می  تواند عامل 
جذب بسیاری 

از دانش آموزان و 
تكمیل و غنی سازی 

اوقات فراغت آنان در 
طول سال تحصیلی 

و به خصوص در 
تعطیالت تابستان 

باشد

کار با رایانه را در مسجد آموختم
محمدرضا حشمتی

پ��در دانش آم��وزی که ب��رای ثبت ن��ام فرزند خود 
به مس��جد مراجعه کرده اس��ت، چنی��ن می گوید: 
»مس��اجد عالوه بر نقش معنوی و تقدسی که برای 
کودکان، نوجوانان و جوانان دارند، فضا و محیطی 
امن و عاطف��ی برای پرورش اس��تعدادهای علمی 
و مذهبی آنان هس��تند. فقدان فضاهای مناس��ب 
تفریحی و تربیتی و هزینه های باالی مراکز تربیتی 
و تفریحی غیردولتی، به خصوص در ایام تعطیالت 
تابس��تانی ب��ه معض��ل بزرگ��ی ب��رای خانواده ها و 
دانش آموزان تبدیل ش��ده اس��ت. وج��ود امکانات 
بالقوه در اکثر مساجد و حضور روحانیون مجرب و 
آشنا با مسائل دینی و تربیتی، ظرفیتی قوی برای 
حضور ک��ودکان، نوجوان��ان و جوانان در مس��اجد 
به وج��ود آورده اس��ت. وج��ود برنامه ه��ای جذاب، 
متنوع و شاداب در مس��اجد می  تواند عامل جذب 
بس��یاری از دانش آم��وزان و تکمی��ل و غنی س��ازی 
اوق��ات فراغ��ت آن��ان در ط��ول س��ال تحصیل��ی و 

به خصوص در تعطیالت تابستان باشد.« 
مس��جد ام��ام س��جاد )ع( نمون��ه ای از این گونه 
مساجد است که هر ساله برای دانش آموزان، شش 
هفته برنامه در پایگاه تابستانی برگزار می کند. اکثر 
مربیان و معلمان پایگاه، دانش��جویان عالقه مند به 
موضوع��ات تربیتی هس��تند. یک��ی از جذاب ترین 
و پراس��تقبال ترین برنامه ها کالس های آش��نایی با 
رایانه با موضوعات »آفیس« و »فتوش��اپ« اس��ت. 
در س��ال های گذش��ته، مهندس حسین فرقانی، 
که هم اکنون دانش��جوی کارشناسی ارشد فناوری 
اطالعات و ارتباطات اس��ت، م��درس این دو درس 
بوده اس��ت. از ایش��ان دربارۀ کم وکیف برنامه های 
تابس��تانی مسجد امام سجاد )ع( پرسیدیم. ایشان 

توضیح داد: 
»یکی از امکانات خوب این مس��جد مجاورت آن 
با هنرس��تان احرار منطقۀ 5 تهران اس��ت. بر این 
اساس در برنامه های تابستانی مسجد، آموزش کار 
با رایانه به ش��کل عملی در س��ایت رایانۀ هنرستان 

ارائه می شود که بر جذابیت کار می افزاید. در سال 
گذشته برای کل برنامه های فرهنگی، علمی، فنی 

و تفریحی، شهریۀ ناچیزی دریافت شد.
با توجه به ظرفیت سایت، برای هر کالس 30 نفر 
پذیرفته ش��دند. دو روز در هفته از ساعت 10 تا 12 
کالس داشتیم. در مدت شش هفته، دانش آموزان 
دورۀ ابتدای��ی، ب��ا آفیس مقدماتی آش��نا ش��دند و 
دانش آم��وزان دورۀ راهنمای��ی و دبیرس��تان نی��ز با 

فتوشاپ.
کالس ها کاماًل به ش��کل کارگاه��ی و عملی ارائه 
می ش��دند. در حین انجام فعالی��ت  از دانش آموزان 
ارزش��یابی به  عمل می آمد و با توجه به تفاوت های 
دانش آم��وزان در میزان یادگی��ری، حجم اطالعات 
داده شده به هر یک از آن ها متفاوت بود. بحمدا... 
از این طریق زمینۀ حضور دانش آموزان در مس��جد 
و برنامه های آن ها پس از ش��روع سال تحصیلی نیز 
ادامه دارد. در ایام نزدیک امتحانات نیز برنامه های 

رفع اشکال درسی در مسجد برقرار است.«

 مسجد امام سجاد )ع(، منطقۀ 5 تهران
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بازی هایی برای آموزش کار با رایانه
نرگس لیاقی مطلق
دبیر علوم منطقۀ 3 آموزش و پرورش
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یافتن بازی های آموزش��ی با موضوع »آموزش کار با رایانه« سخت تر از هر موضوع 
دیگری ب��ود. ابتدا تنها بازی هایی برای آموزش تایپ یافتم که البته تعدادش��ان هم 
زیاد بود. هدف این دس��ته بازی ها آموزش تایپ و باال بردن س��رعت تایپ بدون نگاه 
کردن به صفحۀ کلید است. از این بازی  ها، دو مورد زیر را انتخاب کردم که اولی برای 
دانش آموزان دبستانی جالب تر است و دومی برای ردۀ سنی متوسطه مناسب به نظر 

می رسد. البته هر دوی این بازی ها برای تایپ انگلیسی طراحی شده اند:

1. برای دبستانی ها:
http://media.abcya.com/content/cup stack typing game/cup stack typing gem a. swf

2. برای دورۀ متوسطه )آموزش تایپ حرفه ای( :
http://bigbrownbear.co.uk/learntotype

در ادام��ۀ جس��ت وجوها، بازی هایی برای آموزش گام به گام اصول برنامه نویس��ی یافتم. 
م��ن از تجرب��ۀ این بازی  ه��ا لذت بردم. امی��دوارم در کالس درس ش��ما ه��م به خوبی مورد 
اس��تفاده قرار گیرد. البته تا س��ال سوم دبیرستان در دورۀ آموزش��ی رایانۀ آموزش وپرورش، 
برنامه نویسی مطرح نیست، ولی بازی های این سایت از ساده ترین زبان برخوردارند و حتی 

برای دانش آموزان دبستانی هم قابل استفاده اند:
http://www.tynker.com/hour-of-code

بازی های زیادی را در این سایت می توانید بیابید.
در همۀ بازی ها، برای به حرکت درآوردن یک ش��خصیت کارتونی مراحل برنامه نویس��ی را 
قدم به قدم طی می کنید. شخصیت کارتونی مانند یک روبات، آنچه را شما دستور داده  اید 

اجرا می کند و شما نتیجۀ برنامه ای را که نوشته اید، مشاهده می کنید.

و این هم یک صفحه با برنامه ای کمی پیچیده تر  ساده ترین صفحۀ برنامه نویسی سایت

و دست آخر، سایت زیر بازی ندارد، ولی دیدن آن در کالس درس خالی از لطف نیست؛ زیرا تاریخچۀ تحوالت رایانه را به زبان تصویر 
بیان می کند:

http://www.scsite.com/dc2003/index.cfm?fuseaction=main&module=time&multi media=1
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فناوری و آموزش زبان
افشین چمن آرا1
کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

 

س��عی ما بر این است که با تغییر ش��یوۀ سنتی آموزش زبان در 
مدارس به ش��یوۀ نوین وابس��ته به فناوری در مدارس هوشمند، 
و ایج��اد انگیزۀ پژوه��ش در دانش آم��وزان و افزایش مهارت های 
گفتاری و شنیداری آن ها در زبان انگلیسی، راه را برای پیشرفت 
سریع تر آن ها هموار سازیم و یادگیری مؤثر و پایدار زبان انگلیسی 

را در دانش آموزان دورۀ متوسطه به وجود آوریم. 
محتوای آموزشی که برای زبان انگلیسی از آن استفاده می شود، 
باید شرایطی مشابه قرار دادن فرد یادگیرنده در محیط یادگیری 
زب��ان م��ادری برای او ایجاد کن��د تا س��رعت و جذابیت یادگیری 
بیشتر و موانعی چون خجالت از عکس العمل هم کالسی ها پس 
از خطا های زبانی، مرتفع ش��ود. به این ترتی��ب، یادگیرندگان از 
پرداخت هزینه های س��نگین برای س��فر به کشورهای خارجی و 
قرار گرفتن در تماس با سخن گویان بومی2 زبان انگلیسی معاف 
خواهند ش��د. مزیت دیگر این اس��ت که دانش آموزان می توانند 
بارها و بارها به یک س��ی دی گوش دهند و تصاویرش را مشاهده 
کنن��د تا با تکرار و تقلید ف��راوان، تلفظ، لهجه و معنی را کاماًل یاد 
بگیرند. این تقریبًا مشابه فرایندی است که طی آن کودک به طور 
طبیعی و ناخودآگاه زبان مادری را یاد می گیرد. زبان شناسان بر 
این باورند که بهترین سن برای یادگیری زبان5-4 سالگی است. 
لذا بهتر است حتی در صورتی که فردی بزرگ سال است،  شرایط 

را مشابه دوران کودکی او مهیا کرد.
تکرار3، جانشین س��ازی4، و تقلید5 از الگوهای زبانی هس��تند. 
می توان انواع تمرینات شفاهی در این زمینه را از طریق سی دی 
به دانش آموزان ارائه داد تا در منزل اس��تفاده کنند. یکی دیگر از 
مش��کالت دانش آموزان و حتی دبیران زبان انگلیس��ی این است 
که آن ها از لحاظ پایه در یک س��طح نیس��تند. برخ��ی از آن ها از 
دوران کودکستان به نوعی با زبان انگلیسی آشنایی پیدا کرده اند 
و برخ��ی هیچ گون��ه پیش زمین��ه ای ندارند. این اختالف  س��طح 
موجب ع��دم اعتماد به نف��س و تزلزل افراد ضعیف تر می ش��ود و 
گاهی دانش آموزان بسیار باهوش هم به توانایی خود در یادگیری 
زبان دوم شک می کنند. برای رفع این مشکل بهتر است معلم از 
طریق آزمون های استاندارد ابتدا دانش آموزان را سطح بندی کند 
تا محتوای ارائه شده به هر دانش آموز متناسب با سطح علمی او 

در درس زبان انگلیسی باشد. در این صورت کالس برای افرادی 
که زمینۀ قبلی در زبان انگلیسی دارند، خسته کننده نخواهد بود 

و راه برای پیشرفت بیشتر آن ها هم باز خواهد شد. 
فقدان معلمان مجرب و مس��لط به زبان دوم، از دیگر مشکالت 
آموزش زبان به روش س��نتی اس��ت که مطاب��ق روش های نوین، 
با اس��تفاده از س��ی دی های زبان اصلی این نقیص��ه تا حدودی 

برطرف خواهد شد. 
ع��الوه ب��ر این، تن��وع تصویره��ا و فیلم های آموزش��ی در روش 
نوین به دانش آموزان کمک می کند که تحت راهنمایی و مراقبت 
معلم )دبیر(،  بدون اینکه احس��اس خستگی کنند، به یادگیری 
بپردازن��د. حتی بنابر عالقۀ خ��ود می توانند به س��راغ مطالب یا 
منابعی از اینترنت بروند و به نوعی با زبان دوم ارتباط برقرار کنند 

تا پیشرفتشان سریع تر شود.
از این گذش��ته، سیس��تم ارزش��یابی در روش های نوین بسیار 
پیشرفته تر و دقیق تر از روش های سنتی است. زیرا با استفاده از 
فناوری، عالوه بر ارزیابی مهارت های خواندن و نوشتن، می توان 

به ارزیابی مهارت های شنیداری و گفتاری هم پرداخت. 
از دیگ��ر مزایای روش های نوین آن اس��ت که ه��ر دانش آموزی 
می توان��د در هر زمینه ای که ضعیف تر اس��ت، خ��ودش در منزل 
بیشتر کار کند. زیرا سی دی های استاندارد هر چهار مهارت زبانی6 
را در بردارند. گوش دادن به اش��عار انگلیسی به همراه موسیقی 
موج��ب جذابی��ت و افزای��ش عالقه ب��رای حفظ آن ها می ش��ود. 
همچنین، با اس��تفاده از بازی های آموزش��ی، کالس درس تنوع 
و شادابی بیشتری می یابد. در مدارس هوشمند امکان استفاده 
از کتابخانۀ الکترونیکی و اجرای پروژه های گروهی وجود دارد که 
طی آن بین اعضای گروه به صورت الکترونیکی تبادل اطالعات 

صورت گیرد. 
 پی نوشت

1. گزی��ده ای از مقالۀ آقای افش��ین چمن آرا با عنوان تغییر ش��یوۀ س��نتی آموزش زبان با 
فناوری در مدارس ، تأثیر هوشمند س��ازی مدارس بر میزان پیش��رفت دانش آموزان س��ال 

اول،  دورۀ دوم متوسطه درس زبان انگلیسی
2. native speaker
3. repeatation
4. substitution
5. imitation
6.Listening- Speaking- Reading and Writing
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آنچ��ه در مورد آموزش مج��ازی، آن هم آم��وزش رایانه در ذهن 
 داری��د، ب��ا دی��دن صفح��ۀ آموزش ه��ای آنالی��ن »مکتب خونه«

ای��ن  می ش��ود.  متح��ول  احتم��ااًل   )maktabkhooneh.org(
آموزش ه��ا به کم��ک ویدیوهای آموزش��ی که هر جلس��ۀ آن یک 
موض��وع درس را دربردارد، صورت می گیرد. مکتب خونه بس��تر 
نرم اف��زاری خوبی برای یادگیری ارائ��ه می کند. در زمینۀ آموزش 
کار با رایانه درس هایی در سطوح دانشگاهی و تخصصی در این 
پایگاه ارائه می ش��ود. اما آنچه برای ما معلمان می تواند کاربردی 
و جذاب باش��د، درس »آموزش فتوش��اپ« اس��ت. ای��ن درس را 
بردیا علمی در 28 جلس��ه ارائه می کند. این درس ها به گونه ای 
طراحی شده اند که با رایانه های دارای سرعت پایین هم به راحتی 

بارگذاری می شوند و حجم کمی دارند. 
اگ��ر از ابتدا با آن پیش برویم، مالحظه خواهیم کرد که چه قدر 
از مباح��ث س��اده و ابتدایی ش��روع می  کند. اس��تاد درس کمی 
تند صحبت می کند، اما بیانش ش��یرین اس��ت و در خالل درس 
چاش��نی طن��ز هم هس��ت. تمام درس ه��ا با تصویره��ای مرتبط 
همرا ه اند. زمان درس ها کوتاه است. در پایان هر جلسه که کاماًل 
تصویری اس��ت و ص��دای م��درس را ضمن توضیح می ش��نویم، 
جمع بندی صورت می گیرد. در هر جلسه تمام جزئیات با حوصله 
توضیح داده می ش��وند. پنج جلسۀ اول مقدماتی را که مشاهده 
کنید، تقریباً  می توانید شجاعانه نرم افزار فتوشاپ را در رایانۀ خود 

باز کنید و به سراغ چند عکس بروید. 
در جلسۀ ششم ساخت کرۀ زمین آموزش داده می شود.

به نظر دش��وار می رس��د، اما توضیحات دقیق و جزئی هستند. 
خوبی آموزش های مجازی این است که می توان چندین بار یک 
موضوع دش��وار را مرور کرد و صدای استاد را بارها و بارها شنید. 
اینکه چگونه آن رنگ آبی زمینه انتخاب شد، استاد مرزهای کره 
را چه طور مش��خص کرد، چگونه نورپردازی انج��ام گرفت و ... را 
دوباره و چندباره می توان تماشا کرد. می توان فیلم را متوقف کرد 
و ب��ه عقب بازگرداند که برای کارب��ر مبتدی انجام این کارها کلی 

لذت بخش است.
برای من که به س��ختی با درس های پیچی��دۀ کار با رایانه کنار 
می آی��م و اس��تاد را معم��واًل با س��ؤال های مکرر خس��ته می کنم، 
برگردان��دن فیلم و توقف روی نکات کلیدی به مراتب آس��ان تر از 
سؤال کردن از استاد در کالس شلوغی است که به نظر می رسد، 

هیچ کس برایش سؤال من مطرح نیست.
در این کالس فتوش��اپ احساس کردم شاگرد خاص یک معلم 
رایانه هستم که با حوصله برای من آنچه را سال ها به نظرم معجزه 
بود و به جادوگری پهلو می زد، توضیح می دهد؛ آن هم با چاشنی 

طنز. در آخر هم مطالب را جمع بندی و نتیجه گیری می کند.
البته کس��انی هم که به فتوشاپ مسلط هستند، در درس های 
آخر این مجموعۀ 28 جلسه ای، حتمًا مطالب کاربردی خواهند 

یافت.
اگر هم آموزش »Matlab« یا طراحی صفحات وب برای کسی 
ج��ذاب باش��د، درس های برخ��ط )↓( مفصلی در ای��ن زمینه در 

»مکتب خونه« خواهد یافت.

فتوشاپ آن قدر که فکر می کردم
پیـــچیــــده نیست

شیبا ملک
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رایگان بیاموزید
شیبا ملک
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یافت�����ن  ب��رای  جس��ت وج�����و  هنگ�������ام 
 س��ایتی رای��گان ب��رای آم��وزش رایان��ه، ب��ا س��ایت

 www.GCFLearnFree.org آش��نا شدم؛ سایتی 
ک��ه هدف��ش ایج��اد موقعیت های��ی ب��رای زندگ��ی 
بهت��ر از راه آم��وزش رایگان اس��ت. در معرفی برنامۀ 
آموزش رایگان کار با رایانۀ این س��ایت آمده اس��ت: 
»اگر مش��تاق یادگیری هستید، ما آماده ایم آموزش 
دهی��م«. هر ج��ا و هر زمان کالس های 24 س��اعتۀ 
م��ا بازند و برای ارائۀ خدم��ات به همۀ آن ها که آمادۀ 

یادگیری هستند، آمادگی دارند.

 پ��س از ورود ب��ه صفح��ۀ اول س��ایت در نش��انی
»www.gcflearnfree.org« )تصوی��ر 1(، اگر روی 
گزینۀ التی��ن »Technology«، به معنی »فناوری« 
کلیک کنید، صفحه ای باز می شود که در آن هر چه 

برای یادگیری کار با رایانه الزم است، وجود دارد.

 ،)computer basics( از مباحث مقدماتی رایان��ه
وین��دوز، اینترن��ت و ایمی��ل ت��ا امنی��ت در ش��بکه، 
 ... و  وب��الگ  مهارت ه��ای جس��ت وجو، طراح��ی 

)تصویر 2(.

ه��ر کدام را که انتخاب کنید، وارد صفحۀ جدیدی 
می شوید که در آن چند پوشه قرار دارند و مرحله های 
متفاوت آشنایی با مطلبی را که انتخاب کرده اید، با 
متن و تصویر توضیح می دهند. هر صفحه خود چند 
زیرالی��ه دارد ک��ه با گش��ودن هر ک��دام از آن ها نکتۀ 
آموزش��ی تصوی��ری مرتبط با مطلب م��ورد نظر ارائه 

می شود.
یک بار که به این س��ایت مراجعه کنید، می  توانید 
س��اعت ها مطلب جدید یاد بگیری��د و با درس هایی 

گویا و تصویر، سواد رایانه ای خود را افزایش دهید. 
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سال جدید را منظم شروع کنید
سیده زهرا حسینی
شهر آبدان، استان بوشهر
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با توجه به آغاز س��ال تحصیلی جدید و لزوم برنامه ریزی درسی، در این نوشته 
برنامک های��ی در ای��ن زمین��ه معرفی می کنی��م؛ برنامک هایی که بیش��تر برای 
دانش آموزان و دانشجویان مفیدند. البته دبیران نیز می توانند از این برنامک ها 

برای تنظیم برنامۀ آموزشی و برنامه ریزی امتحان ها بهره بگیرند.

 برنامک »+class« یک برنامک فارس��ی اس��ت که بعد از نصب برنامه، 
جنس��یت و دورۀ تحصیلی را از شما می پرسد. سپس در یک جدول برنامۀ 
هفتگی می توانید برنامۀ کالس��ی خود را با جزئیاتی از قبیل ساعت شروع 
و پای��ان ه��ر درس، نام مدرس��ه و منطق��ه، نام دبی��ر و رنگ ه��ر درس وارد 
کنی��د. عالوه بر این می توانید »رخداد« نیز تعریف کنید که ش��امل آزمون 

و یا تکالیف است و آن ها را به یک درس از 
برنامۀ هفتگی خود مرتبط سازید.

از دیگ��ر قابلیت های برنام��ه می توان به 
این موارد اشاره کرد: 

 یادآوری زمان انجام تکالیف، برگزاری 
آزمون و یا رخدادهای آموزشی؛

 بی صدا کردن خودکار تلفن در ساعات 
کالسی؛

ام��کان ثب��ت س��ه درس به ص��ورت   
رای��گان. با خرید نس��خۀ کامل می توانید 
از امکان��ات برنام��ه به ص��ورت نامح��دود 

استفاده کنید.

 برنامک دیگری که کارایی مشابهی دارد و مخصوص اندروئید است، 
»Timetable« نام دارد.

این برنامک ها را می توانید از سایت »cafebazaar.ir« دانلود کنید.
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 برنامک��ی ک��ه ب��رای سیس��تم عام��ل i.O.S تهی��ه ش��ده 
است،»istudiez Pro« نام دارد. این برنامک به زبان انگلیسی 
اس��ت و وظیفۀ تنظیم برنامۀ درس��ی و آموزشی شما را برعهده 
می گی��رد و به خوبی از عهدۀ ای��ن کار برمی آید. به عالوه، زمان 
تشکیل کالس ها، برگزاری امتحان ها و تحویل تکالیف را به شما 
یادآوری می کند. با تهیۀ یک تقویم آموزشی به راحتی می توانید 
وضعیت کالس ها، امتحان ها و تکالیف خود را ببینید. به کمک 
این برنامه می توانید از برنامۀ روزانۀ آموزش��ی خود آگاه ش��وید. 

این برنامه برای اجرا به i.O.S نسخۀ 4/1 به باال نیاز دارد.
 »http://www.appleapps.ir« این برنامک را می توانید از سایت

دانلود کنید.

ویژۀ i.O.Sویژۀ اندروئید



کلید ساخت 
نرم افزارهای چندرسانه ای
فرشته سعیدی
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نویسنده: احسان مظلومی
ناشر: کلید آموزش

محل نشر:تهران
سال نشر: 1393

اگ��ر از گ��روه  معلمان��ی هس��تید ک��ه از همی��ن ابت��دای س��ال 
تحصیل��ی تصمی��م گرفته ای��د محت��وای الکترونیک��ی بیش��تری 
تولی��د کنید و در اختی��ار دانش آموزانتان بگذارید اما می ترس��ید 
دان��ش کاف��ی ب��رای تولی��د ای��ن نرم افزاره��ای چندرس��انه ای را 
نداش��ته باش��ید، مطالع��ۀ کت��اب »کلی��د س��اخت نرم افزار ه��ای 
 چندرس��انه ای« را به ش��ما توصیه می کنیم. در این کتاب نرم افزار

)Multimedia Builder»(MMB» آموزش داده ش��ده اس��ت. 
این برنامۀ قدیمی که به طور س��نتی هم��واره مورد توجه معلمان 
بوده، برنامه ای روان و ساده برای ساختن محتوای چندرسانه ای 
است. به کمک این برنامه بدون هیچ دانش برنامه نویسی می توان 
ی��ک محتوای چندرس��انه ای س��اده تولی��د و روی لوح فش��رده یا 

حافظۀ جانبی کپی کرد. 
نرم افزار MMB منطق س��اده ای دارد: عملکردهای هر شیء را 
می توان به خود آن ش��یء داد. همانند پاورپوینت دارای صفحات 
متفاوت اس��ت و به روش های گوناگ��ون می توان به هر صفحه ای 
منتقل ش��د. اکث��ر قالب های ص��دا، تصویر، فیلم و انیمیش��ن را 
پش��تیبانی می کن��د و در نهای��ت، حتی اگر بخواهید کد نویس��ی 

کنید، با ابزارهایی که دارد کارتان را خیلی آسان می کند. 
در ای��ن کت��اب، که همراه با لوح فش��رده اس��ت، ابت��دا با روش 
نصب و محیط نرم افزار آش��نا می شوید. س��پس چند پروژۀ ساده 
انج��ام می دهید تا ب��ا اصول کار  MMB آش��نا ش��وید. در نهایت 
چن��د پ��روژۀ پیچیده تر به ش��ما معرفی می ش��وند که ب��ا مطالعۀ 
آن ها و انجام  تمرین های داده ش��ده در کتاب، قادر خواهید بود 
محتواهای چند رسانه ای متنوعی، همانند پرسش و پاسخ و سؤال 

چهار  گزینه ای نیز تولید کنید. 


