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از  يكي  كه  پژوهشي  علمي-  نشريه اي  براي  را  مقاله اي  مي گفت  دانشگاهي  دوستان  از  يكي   
دانشگاه هاي معروف كشور منتشر مي كند، از طريق پست الكترونيكي فرستادم. در پاسخ گفتند كه ما 

هيچ مقاله اي را از طريق اينترنت نمي پذيريم. بايد نسخه ي كاغذي مقاله را برايمان بفرستي!
 دانشجويي مي گفت كه استادانمان از طريق پست الكترونيكي هيچ تكليفي نمي پذيرند و بايد حتمًا 

از آن نسخه اي كاغذي تهيه كنيم و به دست خودشان بدهيم.
 در دانشگاهي كه درس مي دهم، ترم گذشته گفتند كه بايد نمره ي دانشجويان را عالوه بر آن كه در 

سيستم رايانه اي وارد مي كنيد، يك نسخه هم با چاپگر بگيريد و براي آموزش بفرستيد.
 در نشست مؤسسه اي شركت داشتم و مسئوالن آن، گزارش مالي كار خود را مي دادند. در اين گزارش 
مشخص شد كه چند ميليون تومان براي ارسال نامه ها و نسخه هاي كاغذي گزارش ها صرف هزينه ي 

پيك شده است.
من مانده ام كه پس فلسفه ي رايانه چيست كه ما بايد عالوه بر كاري كه هميشه انجام مي داده ايم، در 

سيستم رايانه اي نيز آن را وارد كنيم.
مقاله اي را براي كنفرانس در دانشگاه «بغازي» در تركيه فرستادم. تمام كارهاي آن از ارسال مقاله، 
گرفتن بليت، پرداخت حق ثبت نام، گرفتن هتل، و دست آخر چاپ مقاله در نشريه ي مرتبط با كنفرانس 
و امثال اين ها، از طريق اينترنت انجام شد؛ بي آن كه كاغذي مصرف شود و يا نياز به آمد و شد داشته 

باشم.
به راستي چرا ما منابع انساني و مادي خود را اين گونه هدر مي دهيم؟ مهارت هاي ارتباطي جديد را 
نياموخته ايم و ناتوان شده ايم كه هر دو صورت، ناشي از عدم شناخت ما از بهره ها و مزاياي فناوري هاي 
به مصرف  ديگر  زمان  هر  از  بيش  كه كشور  در شرايطي  نظرمي رسد،  به  است.  ارتباطات  و  اطالعات 
ارتباطات همت  و  فناوري اطالعات  توسعه ي  به  بايد  دارد،  نياز  اقتصادي خود  و  انساني  منابع  بهينه ي 

گماشت. 
خوب است آموزش و پرورش كشورمان كه اينك در پاييز و ماه مهر، دروازه هاي دانش را بر روي 
فرزندان اين كشور مي گشايد، به صورت نظامدار به ترويج اين فناوري ها در نسل نو و آشنا كردن نسل 
جوان با مزاياي اين فناوري ها و نيز هم زمان، مكانيزه كردن نظام آموزشي و اداري خود در همه ي جهات 
همت گمارد؛ كاري كه از سال هاي دور در آموزش و پرورش شروع شده است و توسعه ي آن نيز مي تواند به

نو شدن اين نظام و صرفه جويي در انرژي و استفاده ي بهينه از نيروي انساني بينجامد.
سردبير

عجزجهل
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از پوشه هاي  از دوران پيش از دبستان، خاطره ي خوشي  برخي 
كاغذي داريم كه كاردستي ها و نقاشي هايمان را در بر مي گرفت 
و گاه آخر هفته با ما روانه ي خانه مان مي شد. گاه در مهماني هاي 
براي  مي كرد  فراهم  مجالي  پوشه ها  اين  محتويات  خانوادگي، 
خودنمايي. با ذوق و شوق، نقاشي و كاردستي را از دل آن بيرون 
مادران  بيشتر  (شايد  مي داديم.  نشان  ديگران  به  و  مي كشيديم 

ذوق دارند  تا هنرهاي فرزندانشان را نمايش دهند.)
حال وقتي اين پوشه الكترونيكي شود، چه بر سرش مي آيد؟  
آيا به تعدادي سند و نوشته تقليل پيدا خواهد كرد؟ آيا پوشه ي 
الكترونيك، هنگامي كه روي صفحه ي تخت مونيتور مي نشيند، 
تنوع،  رنگ و بوي پوشه هاي كاغذي را دارد؟ آيا اين پوشه  همان 

گزينه ي«Folder» در رايانه است؟ آيا...
كنيم  بررسي  ابتدا  است  بهتر  پرسش ها،  اين  به  پاسخ  در 
گرفتند.  شكل  حوزه اي  چه  در  الكترونيك  كار  پوشه هاي  اولين 
پديد  هنري  آثار  زمينه ي  در  الكترونيك  پوشه هاي  ابتدايي ترين 
آمدند؛ پوشه اي از مجموعه عكس هاي يك عكاس، نقاشي هاي 
يك نقاش، چيزي در حد يك گالري آثار هنري. در اين پوشه  آثاري 
كه هنرمند مي خواهد ديگران ببينند، قرار مي دهد.مجموعه اي كه 
بدون كاستن از ارزش هنري آثار، آن ها را در معرض ديد هزاران 
نفر در سراسر جهان قرار مي دهد.بعدها از اين امكان در حوزه هاي 

ديگر،  مثل آموزش و پرورش، هم استفاده شد. 

 روند تكامل پوشه ي الكترونيك
تقريبًا  الكترونيك  پوشه ي  پرورش،  و  آموزش  عرصه ي  در 

مسيري را طي كرد كه در نمودار 1 مي بينيم [1].

و  آموزش  در  مشخصًا  كه  مي شود  مطرح  سؤال  اين  اكنون 
حوزه ي  در  چيست؟  الكترونيك  پوشه ي  از  ما  منظور  پرورش، 
آموزش و ارزش يابي، تعريف هاي متفاوت و گاه ناسازگاري از آن 

ارائه شده است. در صفحه بعد چند تعريف را مالحظه مي كنيد.
با توجه به تعريف ها،  متوجه نقش فلسفه ي يادگيري، در به كارگيري 
پوشه  ي الكترونيك مي شويم. همان طوركه تخته ي كالس مي تواند در 
خدمت آموزش سنتي و يا آموزش مبتني برنظريه هاي فراشناخت 
باشد، پوشه ي الكترونيك هم با توجه به نظريه ي يادگيري مورد قبول، 

به شيوه هاي متفاوت به كار گرفته مي شود.

 ديدگاه هاي ناسازگار
 آيا اگر با شيوه ي سنتي آموزش دهيم، پوشه ي الكترونيك به 

كار ما نمي آيد؟
 آيا پوشه ي الكترونيكي تنها به كار آموزش با روش ساختارگرا 

مي آيد؟
پارادايم هاي  تحقيقي  در  همكارانش،  و  بارت(1)  هلن  دكتر 
كارگيري  به  و  مواجهه  چگونگي  در  را  متناقض  گاه  و  متفاوت 
يافته هاي  بنابر  دادند.  قرار  بررسي  مورد  الكترونيكي  پوشه هاي 
پوشه ي  به كارگيري  براي  برنامه ريزي  منظور  به  تحقيق،  اين 
نظام  بر  حاكم  ديدگاه  نظري  بنيان هاي  بايد  ابتدا  الكترونيك، 

آموزشي را در نظر گرفت[6].
جمع آوري،  براساس  كاغذي  پوشه هاي  سنتي تر،  ديدگاه  در 
انتخاب و برقراري ارتباط شكل مي گرفت.  با ورود فناوري، اين 
برنامه ريزي  كردن،  آرشيو  مي كند:  پيدا  هم  ديگري  ابعاد  پوشه 

و...

پوشه ي الكترونيك
 شيبا ملك

يك داستان

تأمل در فرايند نه محصول

لزومًا محتويات پوشه زيبا و چشم گير نيست
هركدام بخشي از لحظات: 

   «آهان! فهميدم!»
است.

محلي براي گفت و گو و ارائه ي نظر
در مورد كار دانش آموزان با هم

جمع آوري، انتخاب،
انديشه، پروژه   

مجموعه ي توليدات دانش آموز

بازتايي از آن چه دانش آموز يادگرفته است.

«يك رزمه يCV » براي بيان توانايي ها

تبديل سند كاغذي به صفحه ي وب

نمودار1. مسير تحوالت پوشه ي الكترونيك در عرصه ي آموزش و پرورش

فضاي تسهيل كننده ي    . . .  فرا شناخت                                                               فضاي يادگيري                 قوطي محصوالت              گذر از پوشه كاغذي      
خردورزي
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 اما در نهايت معلم و يا نظام آموزشي از اين پوشه چه انتظاري 
دارد؟ قرار است در اين فضاي الكترونيكي چه روي دهد؟

متفاوت  سؤال  اين  به  يادگيري  گوناگون  نظريه هاي  پاسخ 
ديدگاه  يادگيري،  نظريه هاي  طيف  سوي  دو  اين جا  در  است. 
«اثبات گرايانه» و «ساختارگرا» را در زمينه ي به كارگيري پوشه ي 

الكترونيكي بررسي مي كنيم.

 ديدگاه اثبات گرا
هدف از تهيه ي پوشه ي الكترونيكي ارزش يابي نتايج يادگيري 
است و اين نتايج معموًال مشهودند. در اين ديدگاه مفاهيم براي 
همه ثابت هستند و پوشه فضايي است براي ارائه ي نمونه كارهاي 
دانش آموز كه نشان مي دهد، او چه چيز را و چه قدر آموخته است. 

پوشه يك محصول است. 

 ديدگاه ساختارگرا
الكترونيك يك محيط يادگيري است  پوشه ي 
را مي سازد. مفاهيم  كه در آن دانش آموز مفاهيم 
براي افراد مختلف ثابت نيستند،  و در طول زمان 
و با سوگيري هاي مختلف تفاوت مي كنند. پوشه 

يك روند است.
دو  اين  از  حاصل  پوشه هاي  نظرمي رسد  به 
پوشه  سو،  يك  در  باشند.  متفاوت  كامًال  ديدگاه 
محصولي است در خدمت ارزش يابي و در ديگري 

روندي در خدمت يادگيري مادام العمر. 
يكي  اتخاذ  لزومًا  و  الزم اند  ديدگاه  دو  هر 
نردبان  باشد.  نبايد  ديگري  گذاشتن  كنار  موجب 
يادگيري بايد بر زمين محكمي تكيه زند. اين پايه 
و زمين محكم مي تواند ديدگاه اثبات گرا و رويكرد 

ساختارگرا پله هاي باالتر آن باشد. 

 دانش آموز چه چيز يادگرفته است؟
معموًال مسئوالن مدرسه  داده هاي قابل اعتماد و قابل سنجشي 
مي خواهند تا دانش آموز را با آن ارزش يابي كنند. از طرف ديگر، 

دانش آموز هم بايد در مسير يادگيري مادام العمر قرار گيرد. 
چگونه اين دو هدف را برآورده سازيم؟
هر ارزش يابي بر سه بنيان استوار است:

با  و  ارائه  را  خود  دانش  آن،  براساس  دانش آموز  كه  مدلي   
ديگران رقابت كند.

مي دهد،   امكان  معلم  به  كه  موقعيت هايي  يا  و  تكاليف   
عملكرد دانش آموز را مشاهده  و بررسي كند.

 روشي براي نتيجه گيري از شواهد مربوط به عملكرد دانش آموز.
چگونه ساز و كاري براي يك پوشه ي الكترونيك درنظر بگيريم 
را  دانش آموز  براي  عميق  دارو  معني  يادگيري  نيازهاي  هم  كه 
پاسخ دهد و هم براي مسئوالن مدرسه شواهدي فراهم كند تا 

بتوانند ارزش يابي معتبري به عمل آورند؟
اين پرسش را به سادگي نمي توان پاسخ داد. بارت و همكارانش 

مدل مثلث مديريت ارزش يابي را پيشنهاد مي كنند [پيشين].
در اين مدل بايد فعاليت ها و تكاليفي طراحي شوند كه سطوح 
متفاوت يادگيري را تفكيك كنند و در عين حال، امكان ارزش يابي 

عملكرد ونحوه  ي ارائه ي دانش  آموز را بدهد.

  چگونه هم نيازهاي يادگيري و هم ارزش يابي 
را در پوشه مدنظر قرار دهيم؟

همكارانش  و  بارت  است،  مفهومي  نموداري  كه  را   3 نمودار 
براي پاسخ به اين سؤال طراحي كرده اند.

سمت چپ نمودار ديدگاه اثبات گرايان و سمت راست نگاه ساختارگرا 
را نشان مي دهد. توجه به هر دو ديدگاه مي تواند نظام ارزش يابي 

متعادلي را كه به يادگيري عميق تر منجرمي شود، پديدآورد.
داستان  يك  شما  «پوشه هاي  مي گويد:  پاولسون(2)  پرل 

صورت  به  كه  تفكرات  و  كارها  از  مجموعه اي 
قابل  وب  شبكه ي  در  و  شده اند  ذخيره  ديجيتال 
دست رسي هستند [2]. مبناي آن جمع آوري، انتخاب، 

انديشه ورزي و برقراري ارتباط است.
(برگرفته از پوشه ي الكترونيك كالج الگارديا)

مجموعه اي هدفمند از كارها و اطالعاتي كه 
يك  يادگيري  نتايج  و  پيشرفت  تالش،  بيانگر 
در  و  است  زماني مشخص  بازه ي  در يك  فرد 
در  ابزاري  اوست.  شخصي  تأمالت  برگيرنده 

خدمت يادگيري مادام العمر است [3].

تجزيه و تحليل 
و گزارش دهي

فعاليت ها، تكاليف، 
ثبت دستاوردها

سازگاري  با چارچوب 
نظريه ي يادگيري مورد قبول

ارائه ي بازخورد 
براي پيشرفت

تعريف هاي متفاوت از پوشه ي الكترونيك در حوزه ي آموزش و ارزش يابي
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مي گويند. هر چيزي را كه به گفتن اين داستان كمك مي كند، در 
آن قرار دهيد.»[7]

همان گونه كه درابتداي بحث مطرح شد، براساس انواع نظريه ي 
نكته ي  داشت.  خواهند  تنوع  الكترونيك  پوشه هاي  يادگيري، 
جالب اين است كه بازار محصوالت الكترونيك هم همه ي اين 
تنوع ها را از نظر دور نداشته اند و اكنون شركت هاي توليد نرم افزار، 
سيستم هايي را براي طراحي پوشه ي الكترونيك ارائه مي دهند و 
ضمانت مي كنند كه نظرات متنوع كاربران را برآورده مي سازند.
 «Chalk&Wire سايت«  در  را  محصوالتي  چنين  نمونه ي 
روز   30 براي  سايت  اين  در  كنيد.عضويت  مالحظه  مي توانيد 
براي  ساده  كاربري  است:"  آمده  آن  معرفي  در  است.  رايگان 

پوشه ي كار الكترونيك با سيستم ارزش يابي و..." [8].
از هر روشي كه براي توليد پوشه ي الكترونيك استفاده كنيم، 

بايد چند نكته را حتمًا مدنظر قرار دهيم: 
مي دهند،  قرار  پوشه  در  دانش آموزان  كه  سندي  بيشترين   

عكس است.
 دانش آموزان به سادگي پوشه ي كار الكترونيك درست مي كنند، 

اما نمي توانند بين محصول و كاربرد آن ارتباط برقرار كنند.
الكترونيك  پوشه ي  آماده سازي  روند  در  زمان  محدوديت   

عامل مهمي است. در زمان كوتاه ، انتظار پوشه ي كاملي را نداشته 
باشيد. البته هيچ زماني براي كامل كردن پوشه كافي نيست!

در اين مقاله روند شكل گيري پوشه ي الكترونيك و تنوع آن 
را در حوزه ي آموزش و پرورش بررسي كرديم. به اميد آن كه هر 
معلمي،  با هر سطح مهارتي در به كارگيري رايانه،  اين شيوه ي 
آموزشي را هم تجربه كند.مسلمًا به كارگيري پوشه ي الكترونيك 
كمتر  ارزش يابي  در  كاغذي  پوشه ي  از  كه  ما  براي  در كالس، 

استفاده مي كنيم، تجربه اي دشوار، اما ارزشمند است. 

 پي نوشت
1. Dr. Helen Barrett
2-Pearl & LPaulson
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كه  شواهدي  از  الكترونيك  مجموعه ي 
نشان مي دهد، روند يادگيري چگونه است[4]؛ 
شواهدي مثل نوشته ها، عكس، فيلم، پروژه 

و مشاهدات مشترك دانش آموزان.

مجموعه اي از شواهد معتبرو متنوع كه از مجموعه ي بزرگ تري 
(كه همه ي فعاليت هاي يادگيري را در برمي گيرد) استخراج و 
انتخاب شده است و نشان مي دهد دانش آموز در بازه ي زماني 
مشخص چه چيز فراگرفته است. اين مجموعه به طور هدفمند و 

باانديشه و تأمل انتخاب و جمع آوري مي شود.[5]

تأمل و انديشه در 
يادگيري انتخاب 

شخصي و دست سازه  و 
توليدات براي

خود ارزش يابي

پارادايم ساختارگرا

پوشه به منزله  ي
يك داستان

روند تعاملي
آزمون هاي 

عملكردي و 
موضوعي

براي ارزش يابي

پارادايم اثبات گر

پوشه به منزله ي 
يك سنجش

فراگيرنده 
محصوالتش 

را خود انتخاب 
مي كند

فراگير نده 
دست سازه ي 

خود را از 
ميان تجربيات 

يادگيري 
يانتخاب مي كند

مجموعه  ي 
الكترونيك 

از دست سازه ها 
(محصوالت)
دانش آموز

تجربه ي 
يادگيري در برنامه ي درسي

 
ي 

شواهد=
 دست سازه + 
مستندسازي+
مربي انديشه سازي+

دست سازه هاي 
الزم را 

ارزش يابي 
مي كند

جمع آوري اطالعات 
به منظور ارائه ي 
مدرك تحصيلي 
سيستم مديريت 

ارزش يابي

پوشه ي 
الكترونيك 

(پوشه هايي براي 
ارائه  و بازنمايي، با 

چند هدف)

سيستم
مديريت

ارزش يابي

تأكيد بر يادگيري 
مادام العمر، با 
مديريت خود 

فراگير

مستندسازي 
دانش آموز محور 

از يادگيري 
عميق

سيستم ارزش يابي 
متعادل

داده هاي 
مؤسسه ي 
آموزشي به 

منظور ارائه ي 
مدرك

تاكيد بر 
ارزش يابي 

درباره ي زماني 
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روش هاي پيش گيري از آن
سرقت علمي

 سرآغاز
«سرقت علمي»1 يكي از آسيب هاي جدي در دو عرصه ي«آموزش» و «پژوهش» است. آموزش رسمي دنيا در 
تمام سطوح آن، و پژوهشگران در تمام رشته هاي علمي، دو گروه اصلي هستند كه بيشترين صدمه را از سرقت علمي 
مي بينند. در عرصه ي آموزش، فرايند يادگيري دانش آموزاني كه به هر دليل و به هر شكل، آثار ديگران را به عنوان 
تكليف درسي خود عرضه مي كنند، دچار اختالل مي شود. در عرصه ي پژوهش، كساني كه حاصل انديشه و تالش 
ديگران را به نام خود منتشر مي كنند، نه تنها آبروي خود را در معرض تهديد جدي قرار مي دهند، بلكه به جايگاه 
اجتماعي پژوهشگران آسيب مي زنند. آنان با اين رفتار خود، منزلت اجتماعي محققان و صاحبان انديشه را نزد جامعه 
مخدوش مي كنند. چرا كه صداقت و راست گويي جزو نخستين ويژگي هايي است كه همگان از پژوهشگران انتظار 
دارند، و اعتماد مردم به اين طبقه مبتني بر همين صداقت است. بر اين اساس، بروز مواردي هر چند انگشت شمار از 

سرقت علمي مي تواند اين اعتماد را متزلزل سازد. 
با توجه به اهميت اين موضوع، مقاله ي حاضر ابتدا مفهوم «سرقت علمي» را تشريح و سپس داليل زمينه ساز آن 
را معرفي مي كند. در ادامه انواع سرقت هاي علمي و روش هاي پيش گيري از بروز آن معرفي مي شوند و توصيه هايي 

به معلمان در زمينه ي آموزش روش هاي پيش گيري به دانش آموزان ارائه مي شود.

 «سرقت علمي» چيست؟
سرقت علمي به معناي ارائه ي آثار علمي ديگران به نام خود، با استفاده از بخش هايي از اين آثار بدون ذكر منبع 
واقعي آن هاست. گاهي نيز منابع  مورد استفاده ذكر مي شوند، اما سارقان علمي با ارائه ي اطالعات غلط، در واقع 
منبع اصلي را مخفي مي كنند. گاهي نيز به منابع مورد استفاده استناد مي شود، اما ميزان استفاده از اين منابع بيش 
از حد مجاز است. به نحوي كه عمًال بخش عمده اي از منبع مورد استناد فقط «رونويسي» شده و فرد استناد كننده، 
سهمي در توليد اثر جديد نداشته است. پديدآور هر اثر علمي، نظير نويسنده ي كتاب، مترجم مقاله يا تصويرگر كتاب 
كودك، هر يك حقوقي دارند كه بايد در استفاده از آثار آنان رعايت شود. نقض حقوق پديدآورندگان آثار علمي، ادبي 
و هنري در واقع سرقت علمي است و جرم بزرگي محسوب مي شود. براساس فرهنگ لغت «مريام وبستر»2 ، سرقت 

علمي شامل چهار نوع اصلي است كه عبارت اند از:
1. سرقت ايده يا اثر فردي و ارائه ي آن به نام خود

2. استفاده از اثر ديگران بدون استناد به آن
3. سرقت ادبي

4. ارائه ي ايده يا اثر موجود به عنوان انديشه يا اثري جديد.

 دكتريزدان منصوريان/ عضو هئيت علمي دانشگاه تربيت معلم

كليد واژه ها: سرقت علمي، پيشگيري، پژوهش.
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با توجه به اين چهار مقوله ي اصلي در سرقت علمي، مي توان نكاتي را كه كمتر در اين زمينه مطرح مي شوند، 
برجسته كرد. مثًال در نوع اول، عالوه بر سرقت آثار ديگران به سرقت ايده و انديشه نيز توجه شده است و اين دو 
در يك سطح قرار گرفته اند بنابراين، سرقت ايده ي انجام كاري يا محصول آن، هر دو به يك اندازه ناپسند هستند. 
در بند دوم، عدم استناد به آثار ديگران نيز نوعي از سرقت محسوب مي شود. از اين رو، چنان چه به هر دليل استناد 

مناسبي به آثار مورد استفاده صورت نگيرد، سرقت علمي اتفاق افتاده است.
در بند چهارم به ارائه ي اثر موجود به عنوان كاري جديد اشاره شده است. در توضيح اين نكته بايد گفت كه حتي 
اگر اين اثر موجود متعلق به صاحب آن باشد و به عنوان كاري جديد منتشر شود، باز هم نوعي سرقت علمي محسوب 
مي شود. كه به آن «خودسرقتي»3 مي گويند. چرا كه هر فرد مجاز است يك اثر علمي، ادبي يا هنري مثل كتاب و 

مقاله و انواع ديگر انتشارات را فقط يك بار به عنوان اثري تازه منتشر كند.
چنان چه به هر دليل به انتشار دوباره ي آن نياز باشد، بايد به وجود اثر اوليه اذعان شود. مثًال، اگر كتابي منتشر 
شود و بعد از مدتي نياز به چاپ دوباره آن باشد،  بايد به عنوان چاپ دوم اثر قبلي منتشر شود، و نه به عنوان كتابي 
جديد در مثالي ديگر، اگر محققي نتيجه ي پژوهش خود را در كنفرانس ارائه كند و بخواهد آن را در آينده در مجله اي 
به چاپ برساند، بايد در آن مقاله به ارائه ي آن در كنفرانس اشاره كند. در مثالي ديگر، اگر دانش آموزي تكليفي را 
كه خود نوشته و حاصل تالش خود اوست براي دو درس جداگانه و در هر مورد به عنوان كاري جديد ارائه كند، در 

اين دسته قرار مي گيرد.

 داليل زمينه ساز سرقت علمي
داليل زيادي براي سرقت هاي علمي وجود دارد. ممكن است اين داليل شخصي يا اجتماعي باشند و سارقان 
علمي با انگيزه هاي متفاوتي به اين كار اقدام كنند. در مجموع مهم ترين داليلي كه مي تواند زمينه ساز بروز سرقت 

علمي باشند عبارت اند از: 
1. بي اطالعي افراد از مقررات اخالقي و اجتماعي استفاده از منابع كه مي تواند ناشي از عدم آموزش صحيح يا 
بي توجهي آنان به آموزش هاي داده شده باشد. هر چند بي اطالعي فرد نمي تواند او را از جرمي كه در اين زمينه 

حتي اگر اثري متعلق به صاحب آن باشد و 
به عنوان كاري جديد منتشر شود، باز هم 

نوعي سرقت علمي محسوب مي شود. كه به 
آن «خودسرقتي»3 مي گويند. چرا كه هر فرد 
مجاز است يك اثر علمي، ادبي يا هنري را 
فقط يك بار به عنوان اثري تازه منتشر كند
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مرتكب شده تبرئه كند.
2. فشار تحصيلي بر دانش آموزان و دانشجويان با ارائه ي تكليف نوشتاري فراوان بدون توجه به معيارهاي علمي. 
گاهي حجم و سطح تكاليفي كه از دانش آموزان يا دانشجويان خواسته مي شود، بيش از توانايي و مهارت هاي آنان 

است. در اين موارد ممكن است زمينه هاي سرقت علمي بيشتر فراهم شود.
3. فشار كاري بر مدرسان دانشگاه ها و معلمان براي ارتقاي مرتبه علمي، همراه با مشغله ي كاري فراوان، يكي 

ديگر از عواملي است كه مي تواند به افزايش تعداد موارد سرقت علمي منجر شود.
4. نگاه كلي به توليدات علمي افراد و ارزيابي ارزش آن ها براساس كميت و نه كيفيت.

و  نابجا  استفاده ي  از طريق  معنوي  و  مادي  منافع  براي كسب  افراد،  از  برخي  زياده خواهي  و  5. شهرت طلبي 
غيرمسئوالنه از امكانات رايانه اي براي كپي غيرقانوني آثار ديگران.

 انواع سرقت هاي علمي
سرقت هاي علمي به شكل هاي متفاوت قابل طبقه بندي هستند. اگر آگاهي شخصي كه آن را مرتكب مي شود، 
نسبت به ناپسندي اين عمل را مالك اين تقسيم بندي قرار دهيم، آن گاه سرقت هاي علمي به دو دسته سرقت هاي 
از دانش جويان و دانش آموزاني كه در  بسياري  تقسيم است.  قابل  آگاهانه عمدي و سرقت هاي علمي غيرعمدي 
ارائه ي تكاليف خود مرتكب سرقت علمي مي شوند، از زشتي اين عمل و جنبه ي حقوقي آن آگاه نيستند. مثًال آنان 
نمي دانند كه در چه مواردي بايد به آثار ديگران استناد كنند و اين كار چه اهميتي دارد. البته همان طور كه گفته شد، 

ناآگاهي افراد از حقوق پديدآورندگان، از ناپسندي جرمي كه مرتكب مي شوند نخواهد كاست.
به  را  آن  مي توان  علمي،  سرقت  گستردگي  براساس  و  ديگر  تقسيم بندي  يك  در 
«سرقت هاي كلي» و «سرقت هاي جزئي» تقسيم كرد. هر گاه فردي 
كل يك اثر را كه متعلق به ديگري است، به نام خود منتشر 
مي دهد،  ارائه  كه  تكليفي  تمام  دانش آموزي  يا  سازد، 
متعلق به ديگران باشد، در واقع نوعي سرقت كلي اتفاق 
افتاده است. در مقابل، گاهي بخش يا بخش هايي از يك 
اثر حاصل رونويسي و كپي از آثار ديگران است. در چنين 
مواردي سرقت هاي جزئي اتفاق مي افتد. البته استفاده از قيد 
«جزئي» در اين جا به معناي كم اهميت بودن آن نيست. به 
بيان ديگر، سرقت علمي به هر شكل كه باشد، چه كلي و چه 

جزئي، جرم محسوب مي شود.
ديگران  آثار  مستقيم  ترجمه ي  به  افراد  برخي  نيز  گاهي 
مي پردازند، سپس با پنهان كردن نام نويسنده ي اصلي، آن را به 
تأليف خود منتشر مي كنند. چنين ترجمه هايي كه در  اثر و  عنوان 
آن ها حقوق نويسندگان اصلي ناديده گرفته مي شود نيز، نوع ديگري 

از سرقت علمي است.

 روش هاي پيش گيري از سرقت علمي
در اين زمينه مي توان به روش هاي پيش گيرانه و بازدارنده اشاره كرد. 
به  صحيح  آموزش  ارائه ي  علمي،  سرقت  وقوع  از  پيش گيري  راه  بهترين 
به صورت  فراواني  مقاالت  و  منابع  است. خوش بختانه  دانشجويان  و  دانش آموزان 
چاپي و اينترنتي موجود است كه به تعدادي از آن ها در اين مقاله استناد شده است. مثًال 

فشار كاري بر مدرسان دانشگاه ها و معلمان 
براي ارتقاي مرتبه علمي، همراه با مشغله ي كاري 
فراوان، يكي ديگر از عواملي است كه مي تواند به 
افزايش تعداد موارد سرقت علمي منجر شود
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سايت هاي مستقلي در اين زمينه وجود دارند كه مي توانند اطالعات ارزشمندي در اين خصوص در اختيار عالقه مندان 
از سرقت علمي»5 ، «منابع  با كليدواژه هايي مثل«سرقت علمي»، روش هاي «پيش گيري  قرار دهند.4 كافي است 
آموزشي پيش گيري از سرقت علمي»6 يا «رديابي سرقت علمي»7 در اينترنت جست وجو كنيد تا منابع فراواني در 

اين زمينه بيابيد.
بسياري از دانشگاه هاي دنيا مطالب آموزشي متعددي براي آگاهي دانشجويان خود در اين زمينه در سايت هاي خود 
ارائه كرده اند. بعضي از اين دانشگاه ها، عالوه بر ارائه ي اطالعات الزم در اين زمينه، سايت هاي خودآزمايي طراحي 
كرده اند كه دانشجويان مي توانند ميزان مهارت و آگاهي خود را در اين زمينه ارزيابي كنند. البته فعًال اغلب اين منابع 
به زبان انگليسي است و به نظر مي رسد بايد منابع بيشتري در اين زمينه به زبان فارسي نيز توليد شود. در مجموع، 
دانشجويان و دانش آموزان بايد از اين موضوع و اهميت آن آگاه شوند. الزم است مدرسان دانشگا ه ها و مدارس در 
خالل آموزش هايي كه ارائه مي شود، مفاهيمي بنيادي هم چون «استناد» و اهميت آن را آموزش دهند و منابعي مفيد 

در اين زمينه معرفي كنند؛ مثًال حّري، 1385؛ حّري و شاهبداغي، 1385 و سميعي، 1387.

 سخن پاياني
اين مقاله آمد، مروري گذرا بر معضل سرقت علمي و مسائل مربوط به آن بود. همان طور كه گفته  آن چه در 
شد، بانگاهي كالن مي توان گفت كه دو بخش بنيادي «آموزش» و «پژوهش» در دنيا از اين پديده ي غيراخالقي 
صدمه مي بينند. امروزه در مجامع علمي و آموزشي جهان، سرقت علمي جرم بزرگي محسوب مي شود و مجازات هاي 
سنگيني براي آن پيش بيني شده است. هر چند اين مجازات ها در بسياري از موارد مي توانند نقشي بازدارنده داشته 
باشند، اما آموزش صحيح در اين خصوص نتايج بهتري در پي خواهدداشت. بر اين اساس، اميد است در همه ي 
سطوح آموزش رسمي كشور به اين موضوع توجه بيشتري شود و دانش آموزان و دانشجويان از اين پديده و روش هاي 

پيش گيري از آن آگاهي يابند.

 پى نوشت
1. PLAGIRSM / SCIENTIFIC THEFT
2. PERRIAM. WEBSTER ONLINE DICTIONARY 
3. Self Plagiarism
4. http://www.plagiarism. org/  http://plagiarized.com/
5. prevent plagiarism or Avoiding plagism
6. Avoiding plagiarism Tutorial
7. Detecting plagiarism

8. مثال هايي از اين سايت ها در بخش منابع آمده است.

 منابع
1.حّري؛ عباس و شاهبداغي، اعظم (1385). شيوه هاي استناد در نگارش هاي علمي؛ رهنمودهاي بين المللي. انتشارات دانشگاه تهران. تهران.

2.حّري، عباس، (1385). آيين نگارش علمي نهاد كتاب خانه هاي عمومي كشور. تهران.
3.سميعي، احمد (1387). نگارش و ويرايش سمت. تهران. چاپ نهم.

4. How to Avoid Plagiarism and be Citation Wise (2007). Retrieved April 15, 2010, FromThe Deparmtent Of 
Library Services, De Montfort University Website
5. Plagiarism Awareness Web Site (2010) Retrieved April 15.2010. From University Of Leeds. Web Site: http:// 
www.ldu.leeds .ac.uk/ plagiarism/index.php
6. Plagiarism Tutorial: Test Your Knowledge (n.d.). Retrieved April 15,2010, From University of Southern Missis-
sippi. Web site: http://www.lib.usm.edu/research/plag/plagiarismtutorial.php.
7.What Is Plagiarism and How to Avoid It: Definition and disciplinary procedures (2010) Retrieved Apri 15,2010, 
From The University of Edinburgh. Web Site: 
http://www.sps.ed.ac.uk/undergrad/year-1-2/what-is-plagiarism
8. What is Plagiarism? (n.d.) Retrieved April 15, 2010, From
http://www. plagiarism.org/learning-center/what-is plagiarism. html.
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نتيجه نيست!
ساعت ها، روزها و شب ها گروهي مشغول و در تالش و تكاپو هستند تا سرانجام پروژه شكل مي گيرد. دانش آموزان 
مشتاق و عالقه مند دست به كار مي شوند. آموخته هايشان را مرور مي كنند و به كار مي بندند، تجربه كسب مي كنند و 
فرضيه مي نويسند و مقاالت جديد را مي يابند و گفت و گو مي كنند. بحثشان ساعت ها به طول مي انجامد. مربيان نيز 
تا پاسي از شب، پروژه را دنبال مي كنند و آن ها نتايج به دست آمده را از طريق پست الكترونيكي به يكديگر اطالع 

مي دهند و اين گونه چند سال مي گذرد...
پروژه به پايان مي رسد و نتيجه اين گونه ثبت مي شود: «همه ي فرضيه ها نقض شدند؛ تمام!»

و به همين راحتي، پرونده ي يك پروژه بسته مي شود و دستان پژوهشگر آن ها فرضيه ى جديدي را روي كاغذ 
ثبت مي كند تا آغازي براي يك پروژه ي ديگر باشد. اين جا «پژوهشكده ى دانش آموزي محمد بن زكرياي رازي» 
آموزش و پرورش ناحيه ي يك شهرري است. رستگار نسب، مسئول اين پژوهشكده، اعتقادات جالبي دارد. او تمام 
تالش خود را صرف اين مي كند كه دانش آموزان آموخته هايشان را تجربه كنند و به كار ببندند. با آموزش مستقيم 
ميانه ي خوبي ندارد و اگر هم روزي سخن از آموزش به ميان آورد، تا آن جا پيش مي رود كه دانش آموز پروژه اش را 

پيش برد.
مركز  يك  عنوان  به  كه  زماني  مي كنم؛  ثبت  را  نجوم»  مجازي  «مسابقه  ى  خاطره ي  خاطراتش،  البه الي  از 
پژوهشي، 130 منبع در سايت معرفي كردند. اين منابع تركيبي از ترجمه ي مقاالت و تحقيقات پروژه اي دانش آموزان 
پژوهشگاه بود؛ تحقيقاتي كه شايد نتيجه اي برايشان ثبت نشده بود. براي آن ها مهم فرايند پژوهش بود. پروژه ي 
«رصد هالل ماه» هم به عنوان منبع مطالعاتي اين مسابقه مجازي ثبت شده بود؛ پروژه اي كه در آن هرگز 
هالل ماه رصد نشد، اما ارزش آن با يك پروژه ي دقيق تحقيقاتي، برابري مي كرد. منابع اين مسابقه ي 
مجازي، همه توسط دانش آموزان و مربيان آن ها توليد شده اند؛ همه مستند و علمي. مسئول پژوهشكده  
سخن زيبايي مي گويد: «ما به نصف صفحه ي گزارش ساالنه ي خود عشق مي ورزيم، چون توليد و 

كار خودمان است.»
اين  «براي  مي گويد:  سخن  نفت  به  آلوده  خاك هاي  پاك سازي  پروژه ى  از  نسب  رستگار 
مي كرديم.  همكاري  كشور،  نفت  تحقيقات  مركز  با  حقيقت  در  كاركرديم.  يك سال و نيم  پروژه 
از بحث به  دانش آموز پژوهشگاه در كنار فوق دكتراي شيمي و زيست باهم كار مي كردند و پس 
نتيجه مي رسيدند. دريافت گواهي شركت در اين پروژه برايمان بسيار گوارا 

بود، چون نتيجه ي مشاركت در توليد علمي محسوب مى شد.»

 زينب گلزاري

اين جا كسي به دنبال

روژه
ن آن
فحه

ازي
حقيق
تراي
يدند
 چون

هالل ماه رصد نشد، اما ارزش آن با يك پر
مجازي، همه توسط دانش آموزان و مربيان
سخن زيبايي مي گويد: «ما به نصف صف

كار خودمان است.»
پاك سا پروژه ى  از  نسب  رستگار 
ح در  كاركرديم.  يك سال و نيم  پروژه 
دانش آموز پژوهشگاه در كنار فوق دكت
نتيجه مي رسي
بود،

گزارشي از پژوهشكده ي دانش آموزي محمد بن زكرياي  رازي در آموزش و پرورش ناحيه ي يك شهري
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نگراني از پايمال شدن حق و حقوق ايده هاي دانش آموزانش را به سادگي مي توانستم در بيانش احساس كنم. مى گويد:
به  نمي شناسند. كسي  مركز مستقل علمي  عنوان  به  را  پژوهشگاه  اين  دارند.  نياز  به حمايت  ما  «دانش آموزان 
ايده هاي ارزشمند و پژوهش هاي چند دانش آموز توجهي نمي كند. ما اين گونه خودمان را توجيه مي كنيم كه توانستيم 
در حل يك مشكل كشور اثر گذار باشيم، در حالي كه مي دانيم اين فكر و ايده بعدها به يك كار بزرگ تر تبديل 

مي شود و آن جا ديگر نامي از دانش آموز كه روزي نخستين بار اين ايده را پرورانده است، نيست.»
سايت رايانه ي پژوهشگاه با 10 رايانه ي متصل به اينترنت پرسرعت،  توجه مرا به خود جلب مي كند. اين جا قلب 
تبادل اطالعات پژوهش هاي دانش آموزي در پرژوه هاي جهاني است. يك استاد راهنما در ترجمه ي متن پست هاي 
الكترونيك كه از كشورهاي گوناگون مي رسد، دانش آموزان را ياري مي كند. اخبار و اطالعات مهم در اين جا ترجمه 

و روي سايت گذاشته مي شوند. 
ارتباط  و  تعامل  و  مي پرسند  روز  متفاوت  ساعات  در  الكترونيكي  پست  طريق  از  را  خود  سؤاالت  دانش آموزان 
اعضاي اين پژوهشگاه هرگز قطع نمي شود. معلمان تجربه هاي خود را از همين طريق دراختيار يكديگر مي گذارند و 
سؤاالتشان را از هم مي پرسند. ارتباط دانش آموزان و معلمان با مسئول پژوهشگاه به سادگي از همين طريق برقرار 
مي شود. خيلي وقت ها دانش آموزان مطلب جالبي در مورد پژوهش خود مي يابند و آن را براي مسئول پژوهشگاه 

مي فرستند. يا حتي معناي واژه اي را كه برايشان مبهم است، از او مي پرسند.
ايشان مسئول  زبان داريم.  ارتباطاتمان يك معلم  براي  رستگار نسب در مورد پروژه هاي جهاني مي گويد: «ما 
ارتباطات ما با كشورهاي ديگر است. نامه هاي الكترونيك رسيده را بررسي و اطالعات و داده ها را ارسال مي كند. 
سيستم پست الكترونيكي دراين پژوهشگاه خيلي مؤثر عمل مي كند. ما با خيلي از معلمان و استادان از همين طريق 
صحبت مي كنيم و نظراتمان را انتقال مي دهيم. با بسياري از دانشگاه هاي دنيا و بخش پژوهش هاي دانش آموزي 

آن ها ارتباط داريم. درپروژه هاي آن ها شركت مي كنيم و با آن ها تعامل خوبي داريم.»
دانش آموزان اين پژوهشگاه، ايده هاي پژوهشي خود را از مشكالت محيط پيرامونشان مي گيرند و با كمك معلمان 

خود،  آن ها را هدايت مي كنند. اين گونه پروژه تعريف مي شود و بعد روزها و شب ها صبوري و تالش...

دانش آموزان سؤاالت خود را از طريق 
پست الكترونيكي در ساعات متفاوت 

روز مي پرسند و تعامل و ارتباط اعضاي 
اين پژوهشگاه هرگز قطع نمي شود

h t t p : / / r a z i . t e d . i r
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«نرم افزار هاى  كه  نرم افزار هاست  از  جديدى  نسل  قراول  پيش  «گوگل داك»(1) 
نياز  مورد  كه  چيزي  تنها  داك  گوگل  از  استفاده  براي  مى شوند.  خوانده  آنالين» 
شماست، يك رايانه و يك اتصال به اينترنت است. به كمك گوگل داك شما مي توانيد 
فايل هاي متني، صفحه ي گسترده و پاورپوينت هاي خود را به صورت آنالين ايجاد و 
ويرايش كنيد و به اشتراك بگذاريد. حتي مي توانيد از ديگران هم بخواهيد كه در اين 
كار با شما مشاركت كنند. در واقع، با داشتن گوگل داك،  شما يك «Word»يك 

«Power Point» و يك«Excel» آنالين داريد.
و  گسترده  صفحات  قبلي،  نوشته هاي  يا  جديد  نوشته هاي  مي توانيد  شما 
پاورپوينت هاي خود را به آساني بارگذاري كنيد. هيچ نرم افزاري براي باركردن الزم 
رايانه اي هم  هر  از  ذخيره مي شود.  آنالين  به صورت  كارهاي شما  تمام  و  نداريد 

مي توانيد به كارهايتان دست رسي پيدا كنيد.

 فايده هاي آموزشي گوگل داك
گوگل داك به شما اجازه مي دهد تعيين كنيد كه چه كساني به نوشته ها و مدارك 
شما دست رسي داشته باشند و چه كساني بتوانند آن ها را ويرايش كنند. گوگل داك 
عنوان  به  را  نوشتن  اگر  مي دهد.  افزايش  را  جمعي  ويرايش  و  گروهي  مهارت كار 
هدفي بزرگ در آموزش تعقيب مي كنيد و تجديد نظر در متن و ويرايش جمعي از 

اهداف شماست، گوگل داك بهترين ابزار تحقق اين هدف است.
كالس  به  مربوط  اطالعيه هاي  ارسال  براي  داك  گوگل  از  مي توانند  معلمان 
درباره ي تكاليف و نظارت بر پيشرفت دانش آموزان از طريق فرايند تعامل استفاده 
كنند. مثًال معلم مي تواند راهنمايي هاي خود را درباره ي كارهاي بچه ها،  به آساني 
ارائه كند. از طريق بررسي سابقه ي ويرايش كار توسط افراد گوناگون نيز مي توان 
نام افرادي كه تكاليفشان را انجام داده اند و زمان و نوع تكليف را مشخص كرد. اگر 
دانش آموزي بگويد كه او روي پروژه ي خود طي دو هفته ي اخير كار كرده است، 
مستندات كار او در گوگل داك وجود دارد و كسي نمي تواند بگويد كه برادر يا خواهر 

كوچكم تكليف مرا از بين برده است يا ندانسته آن را از روي رايانه ام حذف كردم. 
انجام  موقع  به  را  خود  تكاليف  و  مي شوند  منظم تر  دانش آموزان  آن،   بر  عالوه 
كار  اين  نمي رود. چون  بين  از  نكردن  دليل ذخيره  به  كارشان  مي دهند. هيچ وقت 
به صورت خودكار در گوگل داك انجام مي شود. در گوگل داك به راحتي مي توان با 
بقيه ي هم كالسي ها مشاركت داشت؛ حتي وقتي كه همه در يك مكان نيستند. در 
عين حال مي توان از معلم، والدين، بستگان و ديگران بازخورد گرفت و در هر مكان 
و زماني، مدارك خود را بازبيني و به روز كرد. حتي مي شود به عقب برگشت و تاريخ 

تحول نوشته و تغييراتي را كه طي زمان در آن داده شده است، مشخص كرد.

 چگونگي استفاده از گوگل داك
براي اين كه از امكانات گوگل داك استفاده كنيد، نخست بايد يك پست الكترونيكي 
«جي ميل»2 براي خود ايجاد كنيد. پس از آن، با مراجعه به سايت جي ميل و وارد كردن 

جديدى نسل  قراول  پيش  «گوگل داك»(1) 
گو از استفاده براي شوند. م خوانده آنالين»

گــوگــل داك 
 دكتر محمد عطاران

1

2

3
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شناسه و رمز عبور خود (تصوير 1)،  وارد صندوق پست خود  شويد.
صفحه ي  كليك كنيد.   «Document» روي  ميل،  جي  ابزار  نوار  درقسمت 
جديدي باز خواهد شد. در اين بخش مي توانيد در قسمت نوار ابزار فايل مورد نظر 
خود را به صورت سند مكتوب ورد، ارائه ي پاورپوينت و صفحه ي گسترده ايجاد كنيد 

(تصوير2).
پس از اين كه سند خود را ايجاد كرديد، مي توانيد روي عنوان كليك كنيد و در 

پنجره اي كه باز مي شود، نام مورد نظر سند خود را بنويسيد (تصوير3).
پس از ايجاد سند، گوگل داك به صورت خودكار آن را ذخيره خواهد كرد. حال شما

مي توانيد كنار فايل ايجاد شده تيك بزنيد و سپس در قسمت نوار ابزار عنوان را 
از آن  داراي سه قسمت است. در قسمتي  باز مي شود كه  پنجره اي  انتخاب كنيد. 

مي توانيد نشاني پست الكترونيكي فردي را كه مايليد سند شما را ببيند،  وارد كنيد.
براي  مخاطبتان  دعوت  (مثًال  را  خود  نظر  مورد  پيام  مي توانيد  پيام  قسمت  در 
خواندن متن يا ويرايش آن) بنويسيد. در اين پنجره قسمتي وجود دارد كه مشخص 
مي كند شما از مخاطب خود فقط درخواست خواندن سند را داريد و يا از او دعوت 
به ويرايش سند مي كنيد (تصوير4). حال پس از تيك زدن و انتخاب يكي از اين دو 

گزينه،  مي توانيد سند خود را بفرستيد.
پس از اين كه سند براي فرد مورد نظر شما ارسال شد، او در پست الكترونيكي 
خود لينكي را خواهد ديد كه با كليك روي آن به سند مورد نظر شما دست مي يابد. 
او مي تواند از امكاني كه شما ايجاد كرده ايد، استفاده و با شمامشاركت كند از اين 
امكانات مي توان در كالس به شكل هاي متفاوت استفاده كرد. شما مي توانيد مثًال 
در درس پروژه، پس از اين كه دانش آموزانتان را به چند گروه تقسيم كرديد، از آن ها 
بخواهيد كه گزارش پروژه ي خود را در فايل جي ميل بنويسند. حال اعضاي گروه 
مي توانند در مدت تعيين شده متن پروژه را با كمك يكديگر ويرايش كنند. يا شما 
مي توانيد متن يا متوني را ايجاد كنيد و براي گروه هاي دانش آموزي ارسال كنيد تا 

درباره ي آن نظر بدهند.
«Google document» امكاني دارد كه سير ويرايش متن و افراد ويرايش 
ترتيب شما مي توانيد ميزان مشاركت و  اين  به  را مشخص مي كند.  كننده ي متن 
خود  نظر  مورد  سند  امكان،  اين  به  دست يابي  براي  كنيد.  بررسي  را  افراد  فعاليت 
را   «Revisions» گزينه ي  منو،   از  و  كنيد  كليك  راست  سپس  و  انتخاب  را 
و  ويرايش سند  زمان هاي  به شما  كه  باز خواهد شد  پنجره اي  برگزينيد(تصوير5). 

افراد ويرايش كننده را نشان مي دهد.
هم چنين، دراين قسمت گزينه اي با عنوان «Compare Checked» وجود 
دارد كه با استفاده از آن مي توانيد ويرايش هاي را كه صورت گرفته اند، با متن اصلي 

مقايسه كنيد (تصوير6).

 پي نوشت
1.Google doc 
2.Gmail

شويد خود ت پ صندوق وارد ،(1 (تصوير خود

http://
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 اشاره
مهندس آرزو امير جاملويي دبير موفق درس رايانه در مدارس تهران است. او كه تجربه هاي خوب و مفيدي از 
آموزش نرم افزار هاي مختلف از جمله نرم افزار SCRATCH دارد. از ايشان درخواست كرديم ضمن آموزش اين نرم افزار 
طي چند شماره ما را در تجربيات شيرين خود شريك سازند.                رشد مدرسه فردا

 معرفي نرم افزار دوست داشتني من!
بپردازم؛   (1) «اسكرچ»  نام  به  جديدي  بسيار  نرم افزار  معرفي  به  مي خواهم  آموزشي،  مقاالت  مجموعه  اين  در 
نرم افزاري كه تدريس آن در دو سه سال گذشته شوق آموختن و آموزش دادن را در من و در نتيجه در دانش آموزانم 

صد چندان كرده است.
اغلب ما تصور مي كنيم، برنامه نويسي كاري كسل كننده است و فقط افرادي كه به صورت تكنيكي و تخصصي 
آموزش ديده اند، مي توانند آن را انجام دهند. يادگرفتن زبان هاي برنامه نويسي رايج ++c و جاوا براي بسياري از ما 
مشكل و طاقت فرساست. اسكرچ  يك زبان برنامه نويسي گرافيكي جديد است كه ذهنيت ها و تصورات ما را در 
مورد برنامه نويسي كامًال تغيير مي دهد. اسكرچ عالوه بر داشتن قابليت هاي پيشرفته ي برنامه نويسي، داراي محيطي 

جذاب و قابل استفاده براي كودكان، نوجوانان و تمام كساني است كه مي خواهند برنامه نويسي بياموزند.
انيميشن  كنند.  كنند. خودشان گيم درست  اسكرچ خلق  در  را  متنوعي  بسيار  پروژه هاي  دانش آموزان مي توانند 

بسازند و با كمك تصوير، صدا و جلوه هاي گرافيكي، كارهاي بسيار جالبي را برنامه نويسي كنند.
آموزش اين نرم افزار قدرتمند برنامه نويسي، از همان ابتدا با طراحي،  انجام پروژه و مشاركت فعال دانش آموز همراه 
است كه فرايند يادگيري را دل پذير وعميق تر مي كنند. دانش آموزان در حين كار با اسكرچ به شكلي بسيار معنادار و با انگيزه 

با مفاهيم مهم برنامه نويسي، از جمله تكرار، شرط، متغيرها،  انواع داده ، رخداد و پردازش كردن آشنا مي شوند.

 سايت اسكرچ هميشه به روز
است. شده  تهيه   «MIT Media Lab» در   «Lifelong  Kindergarden Group»اسكرچ توسط

www.scratch.mit.edu آدرس وب سايت اسكرچ است كه با مراجعه به آن مي توانيد اطالعات زيادي به 
دست بياوريد. نرم افزار اسكرچ در اين سايت به طور رايگان در اختيار شما قرار مي گيرد و به راحتي مي توانيد 
آن را دانلود و نصب كنيد(2). (ما با نسخه ي 1/4 اين برنامه كه جديدترين نسخه ي موجود است، كار خواهيم 
كرد.) هم چنين شما مي توانيد، پروژه هايي را كه دانش آموزان سراسر دنيا با اسكرچ انجام داده اند، ببينيد و ايده 
بگيريد و در صورت تمايل، پروژه هاي دانش آموزان خود را با ديگران به اشتراك بگذاريد.

 نيم نگاهي به محيط برنامه، بدون شرح!
stage ،مستطيل سفيد

Stage محلي است كه گيم، انيميشن و به طور كلي پروژه اي 
كه مي سازيد، روي آن به وجود مي آيدو Stage مستطيلي است به 
طول 480 و عرض 360 و نقطه ي وسط آن نقطه ي (0,0) است.

براي فهميدن موقعيت x وy. موس را روي Stage حركت 
دهيد. x و y در پايين Stage نمايش داده مي شود.

آموزش نرم افزار

SCRATCH
قسمت اول

 مهندس آرزو امير جاملويي
دبير منطقه 6 آموزش و پرورش
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 Sprite :گربه وسط صفحه
به گربه اي كه در وسط Stage مي بينيد، Sprite مي گويند كه شخصيت كا رماست و برايش برنامه نويسي مي كنيم. 

يعني ما دستور مي دهيم كه در چه زماني، چه كاري انجام دهد. پروژه ي ما مي تواند بيشتر از يك Sprite داشته باشد.
بلوك هاي آماده ي برنامه سازي

در اسكرچ بلوك هاي برنامه نويسي به صورت آماده در اختيار ما هستند كافي است تصميم بگيريم 
كه چه دستوري الزم داريم. سپس بلوك مورد نظر را با «درگ»3 كردن از پلت بلوك ها به ناحيه ي 

Script ها(بخش خالي خاكستري رنگ وسط صفحه) منتقل مي كنيم.
هركدام از اين گزينه ها شامل بلوك هاي آماده اي از دستورات هستند. مثًال بلوك هاي مربوط به 
حركت در قسمت Motion قرار دارند. براي گذاشتن صدا و موزيك از بلوك هاي Sound استفاده 

مي كنيم و... (به تدريج با كار هر كدام آشنا مي شويم.)
Motion    Looks   Sound    Pen   Control   Sensing   Operators   Variables

تغيير زبان
قبل از ادامه خوب است بدانيد كه مي توانيم محيط Scratch را فارسي كنيم. اين امكان بسيار خوبي براي ماست:

 «More» با كليك روي باز مي شود  زبان  انتخاب  Set Language»، فهرست  با كليك روي دكمه ي« 
فهرستي باز مي شود كه زبان فارسي هم در آن ديده مي شود.

 Stage كار سه دكمه ي باالي
اين دكمه به حالت نمايش يا«Presentatiom Mode» اختصاص دارد و وقتي مي خواهيد كار خود را نمايش 

دهيد، از آن استفاده كنيد. (براي خروج از حالت نمايش دكمه ي Esc را بزنيد.)
اين دو دكمه را امتحان كنيد و خودتان كار آن ها را كشف كنيد!

مثال ها
پروژه هاي بسيار جالب و متنوعي را مي توانيد به كمك اين نرم افزار انجام دهيد.

براي ديدن نمونه هايي آماده از پروژه هاي اسكرچ، از منوي «File» باالي صفحه، 
روي گزينه ي «Open» كليك كنيد.

هر كدام از اين پوشه ها شامل چند پروژه ي انجام شده با اسكرچ است.

 تا جلسه ي آينده
ايده هاي جديدي  به شما  كار  اين  كنيد.  اجرا  را  آن ها  و  بيندازيد  نگاهي  اسكرچ  آماده ي  پروژه هاي  به 
مي دهد. بد نيست كه از همين حاال ايده اي براي پروژه اي كه مي خواهيد انجام دهيد، داشته باشيد. يادتان 
باشد كه اين پروژه هاي آماده صرفًا چند مثال از اين برنامه هستند. كمي ابتكار از سوي شما، پروژه هاي 

بي نظيري را خلق خواهد كرد! 
در شماره ي آينده، كار با اين نرم افزار و انجام پروژه  را آغاز مي كنيم.

 پي نوشت
1.Scratch

2. اين نرم افزار در سي دي همراه كتاب «آموزش برنامه نويسي با SCRATCH » (انتشارات ابتكار دانش) نيز موجود است.
3.drag
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پوشه ي كار

فرهنگ اصطالحات رايانه

 رؤيا صدر

 تصويرساز: بهنام خيامي

سندرم
 تعريفات مربوطه

سندرم پوشه ي كار و «فايل سازي»، عارضه اي اپيدميك است كه معموًال در ميان اكثر 

كاربران اينترنت مشاهده مي شود. مبتال،  به هر چيزي كه دم دستش مي آيد، بند مي كند 

و آن را بر مي دارد و براي روز مبادا ذخيره مي كند. محدوده ي ذخيره سازي به طور معمول 

از شير مرغ تا جان آدميزاد را شامل مي شود. هر چيز بدون استفاده اي را هم،  از تصاوير 

آبياري گياهان حاضر در اقيانوس آرام تا آموزش ايروبيك در كره ي مريخ را در بر مي گيرد. 

به آن انبار سازي كاالهاي متروكه هم مي گويند. برخي از زبان شناسان و روان شناسان،  

از آن با عنوان «پرونده سازي شخصي» ياد مي كنند كه در قانون جزاي عمومي،  عواقب 

خاصي ندارد، ولي در احواالت شخصيه،  موجب بروز عوارضي چون گيجي، سردرگمي، و 

شده است.بالتكليفي مي شود. گزارش هايي از گم شدن شترها با بارشان در فايل هاي مذكور گزارش 

ژيك ها،  و  تيك ها  بقيه ي  و  ترمينولوژيك  علوم  متخصصان  مربوطه:  اصطالحات 

اصطالحات  «فايل سازي»،  سندرم  به  مبتاليان  در  كه  رسيده اند  نتيجه  اين  به  امروزه 

رايانه اي، مفاهيم خاص خود را دارند كه چه بسا از مفاهيم اوليه، به قاعده ي چند فرسنگ 

دور شده اند و نيازمند باز تعريف اند. پاره اي از مفاهيم و معاني باز تعريف شده عبارت اند از: 

فشرده سازي: كم كردن حجم فايل هايي كه بايد آن را دور بيندازيم.
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هارد: انبار كاالهاي متروكه.

 محاورات مربوطهدانلود: كاري كه نتيجه اش ذخيره ي چيزهايي است كه كمتر به كارتان مي آيد.

سوي  از  كه  داده اند  گزارش  ديالوگ هايي  و  مونولوگ ها  از  آگاه،  بسيار  منابع  پاره اي 

مبتاليان به سندرم «فايل سازي» به كار رفته اند. پاره اي از اين گفته ها كه در مذاكرات 

روزمره ي كاربران بسامد باالتري دارند، عبارت اند از:

اينو دانلود كنم. مرده شور اين سرعت ذغالي... رو  بابا! يه ماهه نشستم پاي رايانه   ببره، (لغات نامفهوم).- 

- اينايي كه ذخيره كردم، اصًال نمي دونم چي هستن؟

- يعني ايني كه ذخيره كردم، ممكنه كجا رفته باشه؟(روزي صدهزار بار)

- اي واي! اين هارد از بس اشغال - پاشغال توش ريختن، منفجر شد!

- واهللا چي بگم صغرا خانوم جون! هاردش برامون خيلي كوچيكه. همه ي چيزا رو بايد 

توي فايل تلمبار كنيم روي هم، حاال آيا جا بشه، آيا نشه. عيالوار هم كه هستيم. ماشاءاهللا 

هر كدوم يه فايل جدا مي خوان،  جا نميشه. اسداهللا خان هم كه گوشش به اين حرفا بدهكار 

نيست. هر چي مي گم مردم ميان مي بينن خوبيت نداره، بيا اين هاردو عوض كنيم، بريم 

يه هارد نوتر و دلوازتر و بزرگ تر بخريم، زير بار نمي ره. خالصه اش سر تو درد نيارم،  مردم 
فايل دارن، ما هم خير سرمون فايل داريم...

مايل نداري؟!- اي واي! باز هم كه خرت و پرت هاتو ريختي توي فايل من، مگه تو خودت فايل- 
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پوشه ي كـارپورتفوليو يا
 سرآغاز

هدف از نوشتن اين مقاله ارائه ي تعاريف طوالني از ارزش يابي 
سنجش  ارزش يابي،  انواع  آموزشي،  نظام  در  آن  جايگاه  و 
تفاوت  مورد  در  كالمي  بحث هاي  يا  و  آن  انواع  و  عملكردي 
و  كوتاه  راهي  كردن  پيدا  هدف  نيست.  ارزش يابي  و  ارزيابي 

كاربردي براي عملي كردن يك كار مفيد در مدرسه است.

 پوشه ي كار
از كارهاي  زبان ساده، «پوشه ي كار» مجموعه اي هدفمند  به 
دانش آموز است كه بتواند تالش و پيشرفت او را در يك يا چند 
زمينه نشان بدهد. هدف از ايجاد پوشه ي كار مي تواند آموزشي باشد 
و يا صرفاً «سنجشي». البته در عمل معموًال هر دو مقصد برآورده 

مي شود.

 مزاياي ايجاد پوشه ي كار
به عنوان معلم، ابتدا بايد قانع شويم كه مزاياي ايجاد پوشه ي 

كار به زحمت ايجاد آن مي ارزد. 
كه  بخواهيد  خود  دانش آموزان  از  سال  دراواخر  كنيد  فرض 
برگه ي تمام امتحاناتي را كه از آنان گرفته ايد، براي شما بياورند. 
براي  تا  دارند  را  برگه ها  اين  آنان  از  درصد  چند  مي كنيد  فكر 
امتحان پاياني مرور كنند؟ به عنوان يك تجربه ي عملي شخصي 
دوم  پايه ي  دانش آموزان  كه  بدانيد  نيست  بد  گذشته  سال  در 
دبيرستان از 12 برگ امتحاني، به طور متوسط فقط چهار برگ را 
توانستند به پرونده خود ضميمه كنند؛ با آن كه مي دانستند يكي 

از مالك هاي ارزش يابي آنان داشتن اين برگ هاست.

اشتباهي  پديده مواجه هستيم كه دانش آموز  اين  با  ما  اغلب 
و  نمي داند  را  سئوالي  يا  و  مي شود  مرتكب  امتحان  يك  در  را 
نمي نويسد و در امتحان بعدي اين كار را تكرار مي كند. اگر در 
دو برگه ي متوالي اين موضوع كنار هم مشاهده شود، مي توان به 
او ثابت كرد كه به قدر كافي در يادگيري مطالب دقيق و پي گير 
آزمون  برگه هاي  به شرط آن كه مجموعه ي  البته  نبوده است؛ 

كنار هم باشد. و مورد مشاهده ي معلم و دانش آموز قرار گيرند
شب  كه  را  كارهايي  بخواهيد  دانش آموزان  از  كنيد  فرض 
امتحان انجام مي دهند تا درس بخوانند، تمرين هايي را كه حل 
چيزي  هر  خالصه  و  برمى دارند  كه  را  يادداشت هايي  مي كنند، 
يك  وقتي  بگذارند.  خود  پوشه ي  در  مي كنند،  مكتوب  كه  را 
مالك ارزش يابي پوشه ي كار، كار شب امتحان باشد، دانش آموز

سبب  عمل  اين  عالوه،  به  مي شود.  خواندن  درس  به  تشويق 
از نحوه ي درس خواندن  مي شود تصوير بسيار خوب و روشني 

دانش آموز در ذهن معلم پدپد آيد. 
تحصيلي  سال  در  شخصي  تجربه ي  يك  عنوان  به  بازهم 
گذشته، نتايج بسيار عجيبي از كاركرد دانش آموزان گرفتم. برخي 
كه زياد مي نويسند و هر صفحه را با حل يك مسئله پر مي كنند، 
غالبًا افرادي كم حوصله، بي دقت و سطحي هستند. در حالي كه 
افزايش تعداد  برخي كه كمتر و منظم تر مي نويسند و سعي در 
اوراق مطالعه ندارند، افرادي عميق تر و دقيق ترند. عجول بودن 
يا صبور بودن، سطحي بودن يا عميق بودن، و تظاهر به درس 
خواندن يا واقعًا درس خواندن را مي توان از خالل اين اوراق به 

روشني دريافت.
شب  كار  ميزان  كه  هنگامي  دانش آموزان  چهره ي  ديدن 

كليد واژه ها: پوشه ي كار، سنجش، عملكرد.

 مريم مختاري حسن آباد
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به عنوان معلم، ابتدا بايد 
قانع شويم كه مزاياي 
ايجاد پوشه ي كار
به زحمت ايجاد آن مي ارزد

از  آنان  شگفتي  و  مي كنند  مقايسه  يكديگر  با  را  خود  امتحان 
بيشتر  تالش  براي  انگيزه اي  مي تواند  كار،  ميزان  در  تفاوت 

دانش آموزان باشد.
دانش آموز  براي  كالس  در  اوقات  لذت بخش ترين  از  يكي 
ديگر  دانش آموزان  جلوي  را  او  قوت  نقاط  كه  است  هنگامي 
بيان مي كنيم. يافتن اين نقاط قوت از خالل نوشته ها و كارهاي 
مي توان  هم  را  ضعف  نقاط  البته  است.  ساده  بسيار  دانش آموز 
عنوان  به  گذاشت.  او  خود  براي  پوشه  در  يادداشت  به صورت 
تجربه ي شخصي، دانش آموز ضعيفي كه معموًال او را به سطحي 
بودن متهم مي كردم، توانست با كشيدن نمودارهاي جسم آزاد 
در درس ديناميك، چنان زيبايي را در طراحي شكل ها به نمايش 
زمينه گشودم.  اين  در  او  تحسين  به  زبان  بي اختيار  كه  بگذارد 
همين سبب شد تا دانش آموزمزبور به درس عالقه مند شود و به 

پيشرفت چشم گيري نايل آيد.
خود  كارهاي  بهترين  بايد  دانش آموز  كه  مي شود  گفته  غالبًا 
را در پوشه بگذارد و يا در انتخاب كاري كه مي خواهد در پوشه 
هر  داشتن  در عمل  اما  دهد.  به خرج  وسواس  و  دقت  بگذارد، 
براي  سرنخي  مي تواند  پوشه،  داخل  دانش آموز  از  كاري  گونه 

درك بهتر او باشد.
تكاليفي كه به عنوان كار اضافه به دانش آموز مي دهيم، مثل 
تهيه ي پاورپوينت براي ارائه ي كنفرانس و يا يادگيري قسمتي از 
درس، مي تواند به صورت يك لوح فشرده در پوشه ي دانش آموز 
قرار گيرد. اگر بتوان براي هر قسمت از درس از دانش آموز خواست 
پاورپوينتي تهيه كند كه نشان دهد، از آن درس چه فهميده و 
مي توان  است،  كرده  آن  فهميدن  راستاي  در  تالشي  چه  خود 

گامي به سوي تهيه ي پوشه كار ي ديجيتال نيز برداشت.
تهران،  دبيرستان هاي  در  علوم  تدريس  معضالت  از  يكي 
انجام آزمايش به طريقه ي صحيح در آزمايشگاه است. بسياري 
مشاهده  نمايشي  طور  به  را  آزمايشي  دانش آموزان  اوقات،  از 
مي كنند و خود آن را انجام نمي دهند. وجود دفترچه ي آزمايشگاه 
در پرونده دانش آموز، مي تواند نشان دهنده ي ميزان كار و تبحر 
مقايسه  باشد.  نيز  آزمايش ها  انجام  و  تدريس درس  در  معلمان 
داده هاي دانش آموزان مي تواند نمايشي بودن آزمايش و يا انجام 
واقعي آن را مشخص سازد. گرفتن داده، ترسيم نمودار و تحليل 
آزمايش، فرآيند زيبايي است كه به علت حجم كار زياد در هر 
درس كم رنگ مي شود. ديدن حاصل كار دانش آموز در دفترچه ي 
آزمايشگاهي، به معلم سرنخي مي دهد تا سال بعد برنامه ريزي 

دقيق تر و كامل تري براي درس مزبور داشته باشد.
پروژه هاي كوچك درسي كه قابل تبديل به ايده هاي بهتر و 
پروژه هاي بزرگ تري باشند نيز مي توانند دستاوردهاي دانش آموز 

را در سال تحصيلي نشان دهند. 
دانش آموزي  كار  درباره ي  مي خواهيد  شما  كنيد  فرض  حال 
قضاوت كنيد. قطعًا زماني قضاوت شما عادالنه تر است كه كل 
كار او در مقابل چشمان شما باشد، نه تنها يك برگه ي امتحان 

از او.
عالوه بر اين، مي توان از خود دانش آموز خواست به صورت 
مكتوب بيان كند كه چه مطالبي را بهتر ياد گرفته و چه مطالبي 
را درك نكرده است و نوشته ي مزبور را در پوشه ي عملكرد خود 
بگذارد. با جمع بندي نتايج اين نظرسنجي از دانش آموز، مي توانيم 

به نقاط ضعف و قوت تدريس خود نيز پي ببريم.
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نمرهضعيف: 1 تا 4 امتيازمتوسط: 4 تا 6 امتيازخوب: 7 تا 8 امتيازعالي: 9 تا 10 امتيازسطح معيار

نظم پوشه
هر دسته به طور 

جداگانه در كاور مرتب 
شده است

دسته ها مرتب 
شده اند و توالي دارد

دسته ها مرتب اند، اما 
توالي ندارد

اوراق پراكنده 
دسته بندي شده اند

بررسي 
برگه هاي 
امتحاني 

برگه ها و حل صحيح 
همه موجودند

برگه ها هستند. اما 
حل صحيح برخي از 

آن ها نيست
برخي برگه ها و برخي 

حل ها هستند
تعداد برگه ها و حل ها 

بسيار كم است
بررسي 
تكاليف 
درسي 
فردي

90 درصد تكاليف 
محوله را انجام داده 

است

70 درصد تكاليف 
محوله را انجام داده 

است
50 درصد تكاليف را 

انجام داده است
زير40 درصد تكاليف 

را انجام داده است

خالقيت
در انجام تكاليف 
اضافي و كارهاي 

خودجوش، خالقيت به 
خرج داده است

در انجام تكاليف 
اضافي تنها خالقيت 

به خرج داده است

در انجام برخي تكاليف 
كارهاي ابتكاري انجام 

داده است

تنها به انجام سطحي 
تكاليف اضافي اكتفا 

كرده است

لوح فشرده
براي حداقل 5 موضوع 
درسي پاورپوينت تهيه 

كرده است

براي 3 تا 4 موضوع 
درسي پاورپوينت 
تهيه كرده است

براي 1 تا 2 موضوع 
درسي پاورپوينت تهيه 

كرده است
پاورپوينت تهيه نكرده 

است

دفترچه ي 
آزمايشگاه

تمام آزمايش ها را 
انجام داده و ثبت كرده 

است

60 تا 80 درصد 
آزمايش ها را ثبت 

كرده است

30 تا 50 درصد 
آزمايش ها را ثبت كرده 

است

زير 30 درصد 
آزمايش ها را ثبت 

كرده است

خود ارزيابي
دانش آموز گزارش 

كاملي از آن چه فهميده 
و آ ن چه نفهميده ارائه 

داده است

دانش آموز ارائه 
خوبي از آن چه 
فهميده و آن چه 

نفهميده ارائه داده 
است

دانش آموز ارائه 
متوسطي از آن چه 
فهميده و آن چه 

نفهميده ارائه داده است

دانش آموز ارائه 
صحيحي از آن چه 
فهميده و آن  چه 

نفهميده است ندارد

كار شب 
امتحان

دانش آموز دقيق، 
صحيح و كامل مطالعه 

كرده است

دانش آموز دقيق و 
صحيح، اما نه به 
طور كامل مطالعه 

كرده است 

دانش آموز كاري 
پراكنده از مطالعه ي 
خود ارائه داده است

بسيار كم مطالعه كرده 
است و شواهد كافي 

براي نشان دادن 
مطالعه ندارد

گزارش 
پروژه يا 

گزارش هاي 
بازديدهاي 

علمي

گزارش كامل و 
صحيحي تهيه كرده 

است
گزارش مناسبي
تهيه كرده است

گزارش مختصري
تهيه كرده است

گزارشي در حد چند 
خط ارائه كرده است

جدول سنجش عملكرد دانش آموز به تفكيك سطح و معيار

2020



پس به طور خالصه مزاياي پوشه كار عبارت اند از:
سنجش  براي  فرصتي  فراهم آوردن  و  كارها  مستندسازي   

دانش آموز توسط خود او و معلم؛
 مشاهده ي اشتباهات و فرصت براي اصالح اشتباهات؛

 ابزاري براي تعامل با هم كالسي ها، معلم و والدين؛
 برقراري ارتباط بين آموخته هاي قبلي و جديد؛

 اطمينان بيشتر معلم به قضاوت خود؛
 شناخت نقاط قوت و ضعف برنامه ريزي براي دانش آموز.

 چگونه پوشه را ايجاد كنيم و چگونه آن را 
بسنجيم؟

در ابتداي سال تحصيلي به هر دانش آموز يك پوشه اختصاص 
مي دهيم. به كمك دانش آموزان مالك هاي سنجش پوشه ي كار 
باشند.  و كمي  كيفي  مي توانند  اين مالك ها  مي كنيم.  تعيين  را 
و چينش صحيح  نظم  نظر گرفت كه  در  اين طور  مثًال مي توان 
مطالب در پوشه، مالك كيفي، و تعداد برگه هاي امتحاني، مالك 
كمي است. مالك ها را به صورت يك جدول در مي آوريم و روي 
معيارهاي  و  كار، مالك ها  ابتداي  از  تا  مي دهيم  قرار  پوشه  هر 
سنجش براي دانش آموز و معلم واضح و روشن باشد. يك نمونه 

از مالك ها را در جدول سنجش (صفحه ي20) مي بينيد.    

 جدول سنجش عملكرد دانش آموز به تفكيك 
سطح و معيار

آن  از  يا  و  افزود  جدول  به  ديگري  سطرهاي  مي توان  البته 
كاست و يا معيارها را بسته به نوع كار تغيير داد. سپس كارهايي 
به  را  قراردادن آن ها  از  قرار گيرند و هدف  پوشه  بايد در  را كه 
دانش آموزان گوشزد مي كنيم و نظرات و پيشنهادهاي آنان را نيز 
به كار مي گيريم. هم چنين، درصد نمره ي پوشه كار در ارزش يابي 

مستمر را تعيين مي كنيم.

 بهترين محل نگه داري پوشه ها، آزمايشگاه است
امتحان  از  قبل  هفته  دو  پوشه،  ارزش   يابي  زمان  بهترين 
اوست.  به  دانش آموز  اشتباهات  كردن  گوشزد  و  نيم سال  پايان 

ارزش يابي  به  را  درسي  جلسات  از  جلسه  دو  يا  يك  است  بهتر 
پوشه اي اختصاص دهيم و نمره ي دانش آموز را با نظارت خود او 
تعيين كنيم. در اين زمان دانش آموزان مي توانند به حل تمرين و 

كارگروهي بپردازند و يك به يك مورد ارزش يابي قرار گيرند.

 مشكالت كار با پوشه
 حجم كار زياد است و به زمان زيادي براي ارزش يابي نياز دارد.

 معلم بايد بتواند مشاهده گر دقيقي باشد.
 همه چيز را نمي توان روي كاغذ آورد.

بايد در پوشه قرار گيرند،   تصميم در خصوص مواردي كه 
گاه دشوار است.

 گام بعدي
سمت  از  رفتن  يكي  است:  نظر  مورد  مطلب  دو  بعد  گام  در 
از  رفتن  دوم  و  ديجيتالي،  پوشه ي  سمت  به  كاغذي  پوشه ي 
سمت ثبت همه ي كارها به سمت ثبت بهترين كارها و تالش 
بر  دال  شواهدي  ارائه  و  درس  فهميدن  در  دانش آموز  فردي 
مفهوم  يك  درك  براي  بتواند  بايد  دانش آموز  او.  فردي  تالش 
به كارهاي متفاوتي دست بزند. و از ميان آن ها، بهترين كاري را 
كه به فهميدن او كمك مي كند، انتخاب كند. در ارائه ي مطالب 
خود خالقيت و نوآوري داشته باشد و بتواند كار خود را به طور 

متمايزي جلوه دهد. 
معلم نيز بايد بتواند استاندارها و اهدافي را كه دنبال مي كند، 
به طور واضح براي دانش آموز بيان كند. مثًال اگر معلم فيزيك 
كوشيده است كه دانش آموزي كاوشگر تربيت كند. دانش آموز نيز 
بايد شواهدي ارائه كند كه نشان دهد روحيه ي كاوشگري در او 

پديد آمده است.

 نتيجه 
ايجاد پوشه، خود به خود به كار معلم و دانش آموز نظم مي دهد. 
وجود مستندات، منبع خوبي براي رفع اشتباهات و پيشرفت در كار 
از پوشه هاي ساده شروع كنيم، قطعًا به پوشه هاي  مي شود. اگر 

كامل تر و بهتري خواهيم رسيد.

دانش آموز بايد بتواند براي درك يك 
مفهوم به كارهاي متفاوتي دست بزند. 
و از ميان آن ها، بهترين كاري را كه به 
فهميدن او كمك مي كند، انتخاب كند
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انباني از كاغذ
آورده اند كه قرار شد اداره اي از اداره هاي آموزش و پرورش يكي از كشورهاي همين دوروبر را مكانيزه كنند و سازوكارهاي 
عملياتي آن را مبتني بر فناوري اطالعات و با بهره گيري از پيشرفته ترين ابزارها،  سامان ببخشند. متخصصان «آي تي» روزها 
و ماه ها آمدند و رفتند و باالخره در يك روز تابستاني كه اندكي به آغاز سال تحصيلي باقي نمانده بود، به رييس اداره خبر 
دادند كه كل سامانه ي اداري، تمامي اطالعات پرسنلي، همه ي اعداد و ارقام مالي، و همه ي داشته هاي تجهيزاتي،  در قالب 
اطالعاتي طبقه بندي شده و در شبكه اي بسامان و در دست رس، از اين به بعد در اختيار رييس اداره و كاركنان اوست. 
او هرطور كه اراده كند، مي تواند از اين اطالعات گزارش هاي مديريتي بگيرد و توسط خود،  مديران و كاركنانش مورد 

استفاده قرار دهد. 
متخصصان آي تي براي اطمينان بيشتر رييس،  از كل اطالعات «بك آپ» هم تهيه كردند و همه ي اطالعاتي را كه 
تا آن لحظه در شبكه قرار داده بودند، در چند سي دي خوشگل و براق، تحويل رييس محترم دادند و گفتند كه ديگر 
به اين همه اسناد و مدارك و كاغذ و عكس و نوشته اي كه تمامي طبقات اداره را اشغال كرده است، نيازي نداريد. 

مي توانيد دستور دهيد اكثر آن ها را از بين ببرند. اين يعني اداره ي «پيپرلس» يا بدون كاغذ.
رييس محترم كه گل از گل رخش شكفته بود و در دل خود در فكر اين بود كه دستور دهد هر چه سريع تر 
گزارش مفصلي با عكس و تفصيالت تهيه كنند و در اسرع وقت آن را به دست رييس اداره ي كل برسانند تا او 
بداند كه چه رييس ماهي را بر مديريت اداره ي آموزش و پرورش زيرمجموعه ي خود نشانده است. او كمي من و 
من كرد و از كارشناسان آي تي پرسيد: «يعني همه ي اطالعات اين همه پرونده، مدرك و عدد و رقم، در همين 

چند تا سي دي جمع شده است؟»
كارشناسان گفتند: «بله. همه ي اطالعات در اين چند تا سي دي و هم چنين در شبكه موجود است. خيالتان 

راحت باشد.»
رييس كه در اين زمينه ها خودش را كلي صاحب نظر و داراي ايده و انديشه مي دانست، به رييس دفترش 
گفت، هر چه سريع تر رييس كارپردازي را صدا كند (در آموزش و پرورش آن كشور، همه به نوعي رييس 

 مرتضي مجدفر

 تصويرساز: بهنام خيامي
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بودند. هم رييس اداره، هم رييس دفترش، هم رييس كارپردازي و هم رييس هاي جاهاي ديگر). وقتي 
رييس كارپردازي آمد، رييس اداره گفت: «عزيز من! طبق نظر كارشناسان محترم كه شرف حضور دارند، 

كليه ي اطالعات اداره در شبكه سامان دهي شده است و به اكثر اسناد و مدارك كاغذي نيازي نداريم. لطفًا 
هر چه سريع تر،  از اسناد و مدارك موجود يك نسخه كپي بگيريد و بعد همه ي آن ها را بيرون بريزيد... متوجه 

شديد كه چه مي گويم؟»
به نظر مي رسد ديگر نوشتن بقيه ي ماجرا ضرورتي نداشته باشد. چرا كه براي شروع مطلبمان، داستان نسبتًا 

خوبي بود و ما مي توانيم بقيه ي حرف هايمان را كه بسيار كوتاه و مختصر خواهد بود، بزنيم. ديگر اين كه ما چنين 
رييس هايي نداريم كه در موردشان مطلب بنويسيم. اين كه رييس يك جايي به استفاده از فناوري اطالعات راغب 

باشد، ولي هنوز فرهنگ استفاده از آن را نداند، آن قدر مسئله ي نخ نما شده اي است كه واقعًا بايد از طرح آن شرم 
داشت و ما هم به دليل همين شرم، از ذكر ادامه ي ماجرا مي گذريم.

 طرح مسئله
و اما بعد؛ از چند سال پيش كه بحث تغيير در شيوه هاي ارزش يابي از آموخته هاي دانش آموزان در آموزش و پرورش 

كشورمان مورد توجه قرار گرفت، و روش استفاده از پروفايل، كارنما يا پوشه ي كار دانش آموزان به مثابه روشي 
استفاده  مورد  توسط مدرسه ها  الكترونيكي  كار  پوشه ي  است كه  ديده شده  رفت،  كمتر  كار  به  معلمان  توسط  كارامد 

قرار گيرد. دليل اين امر آن نيست كه درست كردن فايل هاي الكترونيكي در رايانه هاي نسبتًا زياد خيلي از مدرسه ها 
نوشته و  اين  آغاز  نكته اي است كه در  رايانه هاي شخصي معلمان، كار سخت و غير ممكني است. مسئله همان  يا  و 

درداستان واره اي كه آورديم، ذكر كرديم. چون نخستين بار، پوشه ي كار با همان مفهوم پوشه و جمع كردن تعداد زيادي 
اسناد و مدارك در داخل آن پيوند خورده است؛ ناخودآگاه ذهن همه ي معلمان به سمت و سوي پوشه ي كاغذي كت و 

كلفتي رفته است كه همه ي كارهاي يك دانش آموز را بايد از ابتدا تا انتهاي نيم سال تحصيلي يا يك سال كامل، داخل آن 
نگه داري كرد. البته اين براي شروع كار بسيار خوب است، ولي اكنون كه ما به راحتي مي توانيم در اكثر مدرسه ها به رايانه و 

تجهيزات پيراموني آن دست رسي داشته باشيم، حركت به سمت و سوي پوشه ي كار الكترونيكي بسيار ساده خواهد بود؛ البته 
اگر در اين مورد، مثل آن رييس محترم برخورد نكنيم.

 آن چه براي پوشه ي كار الكترونيكي الزم داريم
 رايانه.

 اسكنري ساده كه بتوان ورقه ها، تمرين هاي انجام شده، گزارش هاي پژوهشي و 
در يك كالم، كارهاي بچه ها را اسكن كرد و در فولدر ويژه اي كه در پرونده يا فايل هر 

كالس ايجاد مي كنيم، نگه داري كرد.
 دوربين ساده اي كه بتوان در موقعيت هاي گوناگون از فعاليت هاي فردي و گروهي 

دانش آموزان تصويربرداري و در قسمت مربوط به هر يك از آنان نگه داري كرد.
 نرم افزارهاي ويژه براي ضبط و پخش صدا، نمايش فيلم و ...
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 استفاده از قابليت هاي متعدد موجود در «ميكروسافت آفيس» براي تبديل بسياري اطالعات موجود درباره ي بچه ها به نمودار،  
جدول و متن و نگه داري آن ها در بخش هاي مرتبط با هر يك از دانش آموزان.

... 
برخالف پوشه ي كاغذي سنتي كه همه چيز آن صرفًا در اختيار معلم است، مي توان با ارتباط گرفتن از طريق رايانامه با اوليا، 
افراد ساير  و  مربيان  مشاوران،  مدارس،  مديران  البته  داد.  قرار  وي  مادر  و  پدر  اختيار  در  را  دانش آموز  هر  به  مربوط  اطالعات 
تصميم گيرنده در مورد وضعيت تحصيل دانش آموز مي توانند با صالحديد مدير و نظر مثبت معلم، به اطالعات رجوع و يا حتي 
دست رسي مشروط يا غير مشروط داشته باشند. در مدرسه هايي كه براي خود سايت اينترنتي راه انداخته اند، مي توان اطالعات را در 
بخش ويژه اي قرار داد تا افراد(پدران و مادران و ساير افراد ذي نفع) با در اختيار داشتن گذرواژ ه ي خاصي بتوانند به پوشه ي كار هر 

دانش آموز دست رسي داشته باشند. البته بايد اصل محرمانه و اختصاصي بودن اطالعات به شدت در اين كار رعايت شود.

 محاسن ديگر پوشه ي كار الكترونيكي 
يكي از مهم ترين محاسن پوشه ي كار الكترونيكي اين است كه همه ي اطالعات مربوط به دانش آموز داخل يك پوشه ي 
كاغذي دپو و انبار  نمي شود و اصل سند را مي توان در اختيار دانش آموز يا خانواده ي وي قرار داد. هم چنين،  چون نگه داري 
اطالعات در رايانه  حجم زيادي نمي گيرد، مي توان آن ها را براي سال هاي بعد نيز حفظ كرد و در صورت لزوم و ضرورت، در 

اختيار آموزگار يا آموزگاران بعدي قرار داد.

 حرف آخر
بهره گيري از پوشه ي كار الكترونيكي، بيش از نوع سنتي آن لذت بخش و توأم با جاذبه هاي صوتي و تصويري است. اگر 
با استفاده از پوشه ي كار پرونده اي سنتي،  توانسته ايم گامي در شناسايي دقيق تر دانش آموزانمان و ارزش يابي دقيق و مبتني 
بر حقيقت و انصاف آنان برداريم، مطمئن باشيم كه پوشه ي كار الكترونيكي اين امكان را با سرعت و اطمينان بيشتري 
دراختيار ما قرار خواهد داد. وقتي ما كارهاي دانش آموزانمان را اسكن مي كنيم و اصل آن ها را به  خود آن ها يا پدران و 

مادرانشان تحويل مي دهيم، كارمان شبيه آن رييس محترم ابتداي اين نوشته نيست. تفكر او اين 
بود كه بايد يك كپي از هر چيزي تهيه كرد تا در روز مبادا دستمان خالي نباشد. ولي تفكر 

ما از قرار دادن تمامي اطالعات يك دانش آموز در پوشه ي كار الكترونيكي، اين است 
كه ما معلم هستيم و معلمان بايد همواره پيشرو باشند و مبتني بر دانش هاي روز عمل 
كنند. ما همواره بايد اين نكته را مدنظر داشته باشيم كه: «معلم امروز، با اطالعات و 

نگرش هاي ديروز،  دانش آموزان فردا را نخواهد توانست تربيت كند.»
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 مريم السادات اماميگـل دختر

پوشه ى الكترونيك

وقتي دست به كار شدم، فكر نمي كردم نتيجه كارم يك روز اين قدر جالب بشود و بتوانم يك اسم با كالس! رويش 
بگذارم. فكرش را بكنيد: «ئي پورت فوليوي عروس خانم!»

چند سال پيش براي اسكن كارهاي تبليغاتي شركت همسرم، يك دستگاه اسكن خريدم، حضور اين دستگاه جديد 
براي دختر سه ساله ام بسيار جالب و هيجان انگيز بود و مرتب اطراف آن مي چرخيد. من هم با وسواس بسيار براي حفاظت 
از دستگاه، او را دور مي كردم. اما فايده اي نداشت. به مجرد اين كه غافل مي شدم، دوباره او را اطراف دستگاه مي ديدم. 

اخم و ترش رويي هم فقط براي چند لحظه! تأثير گذار بود.
با خودم فكر كردم، مگر چند روز مي توانم اين گونه لحظه به لحظه حركات دخترم را زير نظر داشته باشم. براي تضمين 

سالمت دستگاه بايد چاره اي مي انديشيدم.
از در دوستي وارد شدم. به او گفتم اگر يك نقاشي قشنگ بكشد با كمك اين دستگاه از نقاشي او عكس مي گيرم و بعد او 

مي تواند نقاشي خود را روي رايانه ببيند. خالصه از اين طريق، روابط حسنه اي بين دخترم و دستگاه اسكن برقرار شد!
بعدها خودم نيز به اين كار عالقه مند شدم و تا زماني كه دخترم مدرسه رفت، نقاشي هايش را اسكن  و در فايلي 
ذخيره مي كردم. دوسال پيش، وقتي تازه كار با نرم افزار Movie Maker را ياد گرفته بود و دنبال مجموعه ي تصاوير 

مي گشت تا با كمك آن ها يك برنامه بسازد، به فكر نقاشي هاي دوران كودكي او افتادم.
امروز كه دخترم 12 ساله است، چند آلبوم عكس ديجيتالي از دوران كودكي خود دارد. از نقاشي هاي خود با كمك

Movie Maker يك فيلم كوتاه ساخته و موسيقي زيبايي روي آن گذاشته است. به عالوه، تعداد زيادي پاورپوينت از 
مجموعه ي تحقيقاتي كه در مدرسه انجام داده است، دارد كه در فايلي جداگانه برايش ذخيره كرده ام.

البته من هم خيلي بي كار ننشسته ام. چند سالي است كه خاطرات دوران كودكي اش را در وبالگي به نام خودش ثبت 
مي كنم.

و حاال كه فكرش را مي كنم، مي بينم اگر همه ي اين فعاليت ها را روي يك دي وي دي ذخيره كنم، دخترم يك پورت 
فوليوي الكترونيكي خواهد داشت.
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يك پوشه ي كـار الكترونيكي
 دكتر هلن بارت
 ترجمه:سيده فاطمه شبيري

Google Apps يكي از خدمات گوگل است كه نسخه هايي از بعضي از محصوالت گوگل را كه به صورت 
مستقل، قابل سفارشي شدن هستند، تحت يك نام دامنه ي سفارشي ارائه مي دهد.

مدارس و دانشگاه هاي مي توانند از حساب كاربري رايگان Google Apps، با دامنه ي به نام خودشان استفاده كنند و 
ابزارهاي متنوعي را در اختيار دانش آموزان و اعضاي هيئت علمي قرار دهند؛ مثل يك حساب كاربري جي ميل، پورتال آي 
گوگل (Igoogle)، گروه هاي گوگل براي ايجاد تعامل، Google pages براي ايجاد وب سايت و... به اين ترتيب هر كاربر 
مي تواند از همان اكانت (حساب كاربري) جي ميل خود، براي فعال كردن ساير سرويس هاي گوگل، مثل گوگل داك نيز استفاده 

كند. اين ابزارها در كنار هم مي توانند براي ايجاد پوشه هاي كار الكترونيكي و به كمك معلم و شاگردان بيايند. 
در اين جا به اختصار به معرفي بعضي از ابزارهاي Google Apps مي پردازيم. در اين شماره ي مجله و شماره هاي 

بعدي، بعضي از اين ابزارها را به تفصيل معرفي خواهيم كرد. 
Gmail .1 : يا سرويس پست الكترونيكي گوگل كه همه با آن آشنايي داريد. دانش آموزان و معلمان در اين سرويس، 

در هر حساب كاربري بيش از 2 گيگابايت حافظه در اختيار دارند.
igoogle .2 : در آي گوگل دانش آموزان در گاهي (پورتالي) دارند كه به همه ي فايل هاي برنامه هاي كاربردي و ساير 

ابزارهاي گوگل آن ها پيوند دارد.
Blogger .3 : به دانش آموزان، بالگي از فعاليت ها و بازتاب هاي يادگيري شان مي دهد. و مي توانند بازخورد كارهاي 

خود را از طريق  يادداشت هايي كه بخشي از ابزارهاي هر بالگ است، دريافت كنند.
Google Groups .4 : به دانش آموزان و معلمان فضايي براي بحث روي كارهايشان مي دهد.

گسترده (مثل  Word)، صفحات  متن  پردازشگر  نوع  از  توليداتي  گوگل  در  دانش آموزان   :  Google docs  .5
(مثل Excel)  و ارائه نمايش (مثل Powerpoint) دارند. همه ي فايل هاي گوگل داك را مي توان براي تعامل با 

ساير دانش آموزان در پروژه هاي مشاركتي و يا براي ارائه بازخورد از سوي معلم ها، به اشتراك گذاشت. 
Google Video .6 : به دانش آموزان امكان مي دهد كه كليپ هاي ويديويي خود را به صورت آنالين براي 

پيوند به اسناد يا صفحاتشان ذخيره كنند.
Picasa Web Album .7 : به كمك آن دانش آموزان مي توانند تصاويرشان را در آلبوم هاي آنالين ذخيره 
كنند و در پوشه ي كار خود قرار دهند. اين تصاوير، يا تصاوير اسكن شده هستند يا عكس هايي كه با دوربين هاي 

ديجيتال گرفته شده اند.
Google Notbook .8 : دانش آموزان مي توانند يادداشت هايشان را حين گشت وگذار در وب، درآن ثبت كنند.
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Google Reader .9 : با استفاده از گوگل ريدر، معلم ها مي توانند آخرين كارها، اسناد، بالگ هاو... دانش آموزانشان را 
از طريق فيدهاي Rss آن ها پي گيري كنند.

Google Doc .10 (نسخه ي بتا) : معلمان و دانش آموزان ديگر مي توانند از طريق كاركرد به اشتراك گذاري كه در 
همه ي برنامه هاي كاربردي گوگل داك وجود دارد، به هر دانش آموز بازخورد ارائه دهند 

Google Page Creator .11 : اين ابزار، يك توليدكننده ي صفحات وب است. دانش آموزان مي توانند آن ها را به 
اسناد ايجاد شد در گوگل داك، لينك دهند يا به صورت نوعي ديگر از اسناد (مثل PDF) بارگذاري كنند. 100مگابايت 
فضا، براي فايل هاي بارگذاري شده وجوددارد كه البته فضاي كمي نيست؛ به وپژه اگر تصويرها در«پيكاسا» و فيلم هاي 
ويديويي در «يوتيوب» ذخيره شوند. متاسفانه در اين برنامه، هيچ جنبه ي تعاملي وجود ندارد؛ آن چنان كه در يك وبالگ 
يا يك (Wiki) وجود دارد. بنابراين،  اين ابزار صرفًا نمايشي از يك پوشه ي كار است، اما براي ارزش يابي تكويني يا 

تراكمي به درد نمي خورد. 
شد.  عرضه   2008 فوريه ي  در  كه  است   Wiki از  گوگلي  نسخه اي  واقع  در  ابزار،  اين   :  Google Sites  .12
دانش آموزان مي توانند پوشه هاي كار خود را با معيارهاي متفاوتي بسازند تا دستيابي خود را به اهداف يا استانداردها به 

نمايش بگذارند. 
را كه در گوگل داك  اسناد متفاوتي  ابزار، يك مولد وب سايت است كه در آن، دانش آموزان مي توانند  اين   .  13
ساخته اند، يا به شكل ديگري از اسناد، مثل PDFتوليد كرده اند، يا فيلم هاي ويديويي و... را در كنار هم قرار دهند. 
يا  سايت ها  در  تغييرات  ايجاد  براي  كردن   «Subscribe»قابليت مثل  دارد،  زيادي  تعاملي  جنبه هاي  برنامه  اين 
صفحات شخصي يا ارتباط برقرار كردن در صفحاتي به روش مشابه گوگل داك. به همين دليل، اين ابزار هم به 

درد يك ارائه ي نمايشي از پوشه ي كار مي خورد و هم براي ارزشيابي تكويني يا تراكمي به كار مي آيد.
خالصه ي مطلب را به صورت نمودار در صفحه ي 3 جلد، مالحظه كنيد.

 منبع
http://electronicportfolios.com/google/index.htm

DocsDocs
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 سرآغاز
امروزه نقش اينترنت به عنوان يك منبع مطالعاتي، يادگيري و انواع آزمون ها بركسي پوشيده نيست. حتي در برخي از 
دانشگاه ها مدارك عالي را از طريق آموزش و آزمون اينترنتي اعطا مي كنندو گرايش به يادگيري مجازي از چند سال پيش 
در كشور ما آغاز شده است و سايت هاي علمي با شيوه هاي متفاوت در آموزش به صورت رايگان و يا با استفاده از كسب در 

آمد از اين طريق، به آموزش هاي تخصصي اقدام مي كنند. 
«پژوهش سراي دانش آموزي محمد بن زكرياي رازي» آموزش و پرورش ناحيه ي يك شهرري نيز  با توجه به موارد 
پيش گفته و به منظور توسعه ي مطالعه و يادگيري موثر از طريق رايانه و شبكه ي اينترنت، مسابقه ي مجازي نجوم را طراحي 
و در سطح كشور برگزار كرد. اميد است نتايج اين فعاليت مورد تجزيه و تحليل كارشناسان برنامه ريز در آموزش و پرورش 

قرار گيرد و با توسعه ي آن ساير دروس را نيز شامل شود. 

 منبع مسابقه ي مجازي نجوم
يكي از ويژگي هاي اين مسابقه انتخاب منبع آن بود. منبع مسابقه،  از بخش نجوم سايت پژوهش سراي دانش آموزي محمدبن زكرياي 
رازي انتخاب شده بود و دانش آموزان براي كسب اطالعات علمي به منظور شركت در مسابقه، نيازي به منابع گوناگون مانند كتاب، 
سي دي، مجله يا نشريه ي خاصي نداشتند وبا مطالعه همين منبع قادر به پاسخگويي به سئواالت مسابقه بودند. در واقع سؤاالت مسابقه 

از پوشه هاي حاوي مطالب علمي در بخش نجوم سايت پژوهش سراي مذكور طرح شده بود.
الزم به توضيح است كه مطالب علمي اين پوشه ها در طول يك سال، در بخش نجوم سايت پژوهش سرا قرار گرفته بود. اين 
مطالب حاوي اطالعات علمي روز دنياست كه از طريق ترجمه ي مطالب از سايت هاي معتبر علمي توسط كارشناسان پژوهش سرا، 

دانش آموزان و دانشجويان عالقه مند به نجوم،  در اختيار سايت قرار گرفته و يا از توليدات علمي دانش آموزان در پژوهش سراست.
دانش آموزان از تاريخ 20 بهمن ماه 1388 با عالقه مندي درباره چگونگي شركت در مسابقه  سؤاالتي را مطرح كردند. اطالعيه ي كه 
شامل برنامه ي تفضيلي مسابقه ي مجازي نجوم بود،  به مدارس ارسال شد. تاكيد بر منبع از موارد مهم آن بود. چون اطالعات نجوم كه 
در سايت پژوهش سرا بود، آخرين اطالعات علمي روز و فعاليت هاي رصدي و توليدي خود دانش آموزان بود، لذا مطالعه ي كتاب هاي 
قديمي و منابع درسي نمي توانست براي شركت در مسابقه  راه گشا باشد. البته بعضي از دانش آموزان هنوز در اين مورد سؤاالتي داشتند 

كه به صورت حضوري يا تلفني يا با پست الكترونيكي به آن ها پاسخ داده مي شد. 
روز مسابقه، از 32 استان كشور، دانش آموزان 30 استان در مسابقه ثبت نام و شركت كردند. ذكر اين نكته مهم است كه 
تقريبًا هيچ گونه اطالع رساني رسمي صورت نگرفته بود و فقط دانش آموزان آنالين و عالقه مند به نجوم از طريق سايت هاي 

نجومي غيررسمي، از اين مسابقه و شرايط آن اطالع كسب كرده بودند.
 سرانجام 1190 دانش آموز در مسابقه شركت كردند. آن ها پس از تكميل جدول ثبت نام و مطالعه ي شرايط مسابقه، وارد 
بخش سؤاالت مي شدند. هر دانش آموز مي بايد به 20 سئوال چهار گرينه در مدت زمان 25 دقيق پاسخ مي داد و در پايان، 
امتياز كسب شده نيز قابل رويت بود. البته هر دانش آموز بيش از يك بارنمي توانست در مسابقه شركت كند. زيرا مشخصات 

دانش آموزي، به ويژه شماره ي شناسنامه، مانع از آزمون مجدد مي شد. 
پس از برگزاري آزمون و براي اعالم باالترين امتيازها، تصميم گرفته شد كه دانش آموزان در استان با هم سنجيده شوند 

 غالمحسين رستگارنسب

 سرآغاز
امروزه نقش اينترنت به عنوان يك منبع مطالعاتي، يادگيري و انواع آزمون ها بركسي پوشي

دانشگاه ها مدارك عالي را از طريق آموزش و آزمون اينترنتي اعطا مي كنندو گرايش به يادگيري
در كشور ما آغاز شده است و سايت هاي علمي با شيوه هاي متفاوت در آموزش به صورت رايگان

آمد از اين طريق، به آموزش هاي تخصصي اقدام مي كنند. 
ك ا آ ا ا ك آ ا ا

مسابقه ي مجازينجـوم
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و از بين آن ها يك يا چند دانش آموز كه باالترين امتياز را دارند، انتخاب شوند. بعضي از استان ها، مانند آذربايجان شرقي، 
بين  اين رو  از  داشتند.   20 نمره ي  زيادي  تعداد  يزد  و  مشهد  اصفهان،  تهران،  شهرهاي  و  تهران،  استان  شهرستان هاي 

دانش آموزان قرعه كشي شد. از استان هايي كه امتياز 20 نداشتند، باالترين نمره به عنوان امتياز برتر پذيرفته شد.
البته امتياز دانش آموزان استان هايي كه نمره شان زير رده بود، در نظر گرفته نشد. 

در مجموع 30 دانش آموز از 23 استان كشور انتخاب شدند. هديه ي آن ها يك دوربين دوچشمي نجومي 50* 30-20 بود 
كه توسط معاون آموزشي متوسطه اداره ي كل آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران از صاايران اصفهان خريداري 

شد و به همراه تقديرنامه اي به استان هايشان ارسال شد تا در اختيار دانش آموزان قرار گيرد. 
در كشور ما چند مسابقه نجومي برگزار مي شود. همه ي اين مسابقات كتبي هستند و مراكز خصوصي آن ها را برگزار 
مي كنند. مسابقه ي مجازي نجوم براي اولين بار در سطح كشور توسط يك مركز رسمي و با حمايت هاي دولتي برگزار شدو 
چون پژوهش سرا داراي انجمن هاي گوناگون علمي است، در هر كدام از اين انجمن ها كه تعداد پوشه هايي علمي به بيش از 

120 پوشه  برسد، در آن انجمن مسابقه ي مجازي توسط پژوهش سرا برگزار خواهد شد.

 نتيجه گيري
 برگزاري اين مسابقه كه براي نخستين بار به صورت الكترونيكي و عمومي براي دانش آموزان برگزار شد، نشان داد كه 
دانش آموزان جهش بزرگي را در استفاده از نرم افزار رايانه اي كسب كرده اند و آمادگي دارند در صورت ارائه ي برنامه هاي مدون 

آموزشي به صورت الكترونيكي، از آن ها در جهت توسعه ي مطالعه و يادگيري عميق، موثر و پايدار بهره بگيرند. 
 با توجه به مدت زمان كم از اطالع رساني تا روز مسابقه، تعداد 1096 دانش آموزان در مسابقه شركت كردند. 

 توجه سايت هاي تخصصي نجوم دراطالع رساني از اهميت ويژه اي برگزاري اين مسابقه توسط آموزش و پرورش در سطح 
كشور نشان دارد.

 برگزاري اين مسابقه نشان داد كه، اگر چه نجوم داراي كتاب درسي مستقلي در دوره هاي گوناگون تحصيلي نيست، اما 
ظرفيت بااليي از عالقه مندي دانش آموزان به اين علم در سطح كشور وجود دارد.

 آن چه كه دانش آموزان در بخش نظرسنجي اعالم كرده اند، نشان مي دهند، اطالعاتي كه دانش آموزان از طرق ديگر مانند 
شركت در كالس هاي نجوم پژوهش سراها و يا ساير مراكز علمي كسب كرده بودند، كافي نبوده است و بايد اطالعات علمي 

روز را نيز از طريق شبكه ي اينترنت كسب كنند.

 منابع
1. «معنوي، فيروزه» مواد يارانه اي: ضرورت ياهو. فصل نامه ي اطالع رساني. دوره ي اول. شماره ي 3 بهار 1383.

2. فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش: برنامه ي درسي براي مدارس و برنامه ي تربيت معلم. كارشناسان ارشد بخش آموزش عالي و تحقيق يونسكو. 
ترجمه ي نادر قلي قورچيان. فراشناختي اندايشه. 1382.

3. فصل نامه ي نوآوري هاي آموزشي. شماره ي 1 پاييز 1381.
.(http: razi. teo. ir) 4. سايت پژوهش سراي دانش آموزي محمد بن زكرياي رازي

دندند.. بعبعضضي از استان ها، مانند آذربايجان شرقي،  انتخاب شوشو
بين اين رو  از  داشتند.   20 نمره ي  زيادي  تعداد  يزد  و  هد 

 باالترين نمره به عنوان امتياز برتر پذيرفته شد.
در نظر گرفته نشد.
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بازي «سياره ي ميترا» يك بازي به سبك ماجراجويي است كه داستان آن از ديد يكي از ساكنان سياره ي 
ميترا به نام تگ بيان مي شود. تگ با خواهرش در تعميرگاهي كه از پدربزرگشان برايشان مانده است، زندگي 

مي كند.
بعد از يك روز كار سخت كه تگ به خواب عميقي فرو مي رود، خواب مي بيند كه پيردهكده، او را به كوهستان 
فراخوانده است. او وسايلش را جمع مي كند و به سمت آن ها حركت مي كند. وقتي به نزديك غارها مي رسد، متوجه 
مي شود كه مسير، توسط ديوارو يك در فوالدي مسدود شده است. ناگهان ربات غول پيكري از پشت حمله مي كند و به 
سر او ضربه مي زند. وقتي تگ چشم باز مي كند، خود را در زندان مي بيند و بازي از داخل زندان آغاز مي شود. «وي» از 
داخل حفره به زندان مي آيد و به او مي گويد كه در خطر هستند وبايد فرار كنند. تگ با كمك وي از زندان مي گريزد. او 

در طول مسير بازي با مشكالت و معماهاي مختلفي روبه رو و با شخصيت هاي گوناگون آشنا مي شود. 
در اين بازي، هدف حل كردن معماهايي است كه شخصيت بازي با آن ها روبه رو مي شود.

بازي سرشار از معماهاي داستاني، مكان ها و شخصيت هاي جالب و خط سير داستاني جذابي است. دراين بازي اثري از 
ديالوگ هاي خسته كننده و طوالني و معماهاي وقت گير نيست. 

سياره ي ميترا از گرافيك نسبتًا جذاب و زيبايي برخوردار است و براي گروه سني سه سال به باال طراحي شده 
و ناشنوايان نيز مي توانند با امكاناتي كه در اين بازي در نظر گرفته شده، معماهاي شنيداري آن را حل كنند.

 نرگس معينى

سياره يميتـرا
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با يك آداپتر!

آيا تا به حال برايتان پيش آمده است كه به جايي 
برويد و ناگهان فريادتان به هوا برود كه؛ «اي واي!» 
جا  را   ... يا   Mp3player يا تلفن همراهم  شارژر 

گذاشته ام!
اگر لپ تاپ داريد، روش ساده اي براي حل اين 
اتصال  البته در صورتي كه سيم  شكل وجود دارد؛ 
دستگاه خود را به رايانه دم دست داشته باشيد! اكثر 
وسايل الكترونيكي جديد با اتصال به رايانه خود به 

خود شارژي شوند! 
يك راه حل بسيار ساده ي ديگر هم وجود دارد 
كه حتي بدون لپ تاپ هم قابل اجراست! آداپترهاي 
بازار به فروش مي رسند كه سيم  در  جديدي اخيراً 
حمل  جاي  به  مي توانيد  است.   USB آن  ورودي 
چند نوع شارژر (براي موبايل، Mp3player و...) 
فقط يكي از اين آداپترها را تهيه كنيد و سيم اتصال 
همراه  به  را  خود  دستگاه هاي   USB رايانه ي  به 

آداپتر همه جا همراه داشته باشيد. 

شارژ تلفن همراه
MP3Player

 محمدرضا معيني

MP3PlayerPlayer
MP3PlaPlayer
MP3Player

 محمدرضا معيني
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