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ترانزیت سالن در داکا فرودگاه در امسال تابستان
مشغولگشتوگذاربودمودنبالکتابفروشیمیگشتم
بود، مانده جیبم در که را بنگالی پول واحد چند تا
مصرفکنم.یادمبودکهسالقبلدرکنارمغازههایی
کتابفروشیهم میفروختند، و... ادوکلن کهعطر،
بود.عاقبتکتابفروشیراپیداکردم،ولیاقبالمبلند

نبودوتنهافروشگاهمطلوبمنبستهبود.
مشغولپرسهزنیبودمکهیکبارهدیدمکسینشسته
در که آنچه ولی میخواند، کتاب ظاهراً و است
دستاوست،شباهتیبهکتابندارد.کمینزدیکتر
شدمودیدمکهاو»شبیهالکتابی«1دردستداردو
بر گاهگاهی فقط رامیخواند. آن بدونورقزدن،
صفحهانگشتیمیفشارد.شبکهبهمقصدرسیدم،
بهمحضاینکهپنجرهایبرعالمدیجیتالگشودم،
در که بود چیزی دربارهی جستوجوهایم از یکی
اصطالحبهآن»کتابخوان«2میگویند.نخستبا
فراهمشده ترقیشگفتی اسباب گفتمعجب خود
رادریکوسیله است!شمامیتوانیدصدهاکتاب
جادهیدوهرجاآنرابخوانید.چهقدرخوبمیشود
مردمراعادتدادکهازآناستفادهکنندومردمما

چهبهرههاازآنخواهندبرد.
متوسط دیدمشمارگان فکرکردم، ولیکمیکه
کتاببرایجمعیت75میلیونیماطیسالیانسال
تغییرنکردهوهمانسههزارنسخهاست.مگرکتابیاز
بختبلندنصیببردهباشدوکتابدرسیدانشگاهی
باشماردانشجویانزیادباشدویاکتابکمکدرسی
باشدکهدرپیشفروشآن،فقطیککتابفروشی
درمرکزاستانی،50هزارنسخهیآنرامیخرد.3
مشکلماوسیلهاینیستکهباآنکتاببخوانیم،
مشکلما»شبیهاالستادی«استکهبهدانشجویان
و میکند معرفی کتاب تحصیلی، نیمسال آخر در
خودکتابیاجزوهایرابرایسالیانسال،ازحفظ
زمانهای در هم آن میکند. مرور زبان بیلکنت و
»با میگوید زیستشناس یک قول از گاردنر که

حداکثرسهماهتالشنکردنبرایبهروزماندن،فرد
هرگزنخواهدتوانستعقبافتادگیهایشراجبران
کند«.4مشکلمانظامآموزشیاستکهتنهابریک
کتابتکیهکردهاستوبهمعلمشهمنمیگویدکه
استفاده ازکتابهایدیگرهمدرتدریس میتوان
کرد.مشکل،معلمعزیزیاستکهفرصتمطالعه
در تحقیق طریق از را مطالعه فرهنگ یا و ندارد

مدرسهترویجنمیکندوبشمارتا...
باخودگفتمبیخودنبودکهمایکل اپل،جامعهشناس
غربیمیگفت:»درکاربردفناوری،پیشازآنکه
بهچگونگیکاربردآنبیندیشیم،بایدبهچراییآن
بهتر باشد نوتر هرچه فناوری، عالم در بیندیشیم.
است.« مهم آن از استفاده چرایی بلکه نیست،
میگفتند: بنگالدش پرورش و آموزش مسئولین
»درکشورماکهبرقوآببهداشتیمسئلهاست،
مراکز و روستاها برای اینترنت از کردن صحبت
دورافتاده،کمیدورازذهناست.برایمارادیودر

رفعبیسوادیبسیارکارآمدتراست.«
وامادرکشورما،اگرکتابخواندیجیتالیمشکل
آن ترویج به بسماهلل؛ کند، حل را خواندن کتاب
در کتابخانه نداشتن ما معضل اگر ولی بیندیشیم.
مدرسه،نبودنکتابخانهدرمحله،نبودنکتابهای
گوناگون،وصدهاعاملدیگراست،بهآنهابپردازیم
در یقین به باشیم، داشته کتابخوانی نسل اگر که
امور سایر کنار در هم کتاب بهدنبال شبکه، دنیای

خواهدبودومارادلنگرانخویشنخواهدکرد.

زیرنویس
1.الهامگرفتهازتعبیراستادبهاءالدینخرمشاهی،قرآنپژوهو

حافظپژوهمعروفدرموردخودباواژهشبیهالعلما.
2. Book reader

3.بهنقلازیکیازمسئوالنکتابفروشیهایآموزشی.
مقالهی پیشنویس در مهرمحمدی محمود دکتر از نقل به .4
بازتعریفمهارتهایزندگیدرعصرفناوریاطالعاتوارتباطات.
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اشاره
در شماره ی قبل، بخش اول پژوهشی 
را که بر مبنای تجربه های زیسته ی 
معلمان بومی شکل گرفته بود، نقل کردیم.

در آن شماره، یک سرباز معلم وبالگ نویس 
با ارائه ی تجربیاتش، 
در تحقیق مشارکت داشت و اکنون 
بخش دوم این روایت ها را مالحظه می کنید.

نقطه ی اوج
انگیزه با را وبالگنویسی که معلم سرباز
و مدرسه و روستا معرفی و خاطرهنویسی
با میکند، شروع خود محبوب دانشآموزان
بازخوردهایجهانیروبهرومیشودومصممتر
خاطرات ثبت و وبالگنویسی به قبل از
میدهد. ادامه مدرسه و روستا اتفاقات و
با خارجی، و داخلی گستردهی بازخوردهای
عمرانی، وضعیت بهبود جهت در تغییراتی
سرباز مدرسهی و روستا فرهنگی و آموزشی

معلمهمراهمیشود:
شدن سرازیر و کوچک مدرسهی »اتفاقات
کالو، جمالآباد روستای به متفاوت آدمهای
برای او پدرحمیدهراضیشود، باعثشدکه
ادامهتحصیلبهشهربرود.یادمآمدکهحمیده
داردسنتشکنیمیکندوبرخالفدختراندیگر
روستاکهتادورهیابتداییبیشترنمیخوانند،او

بهدورهیراهنماییتحصیلیمیرود.
امافرشتهایکهاینروزهایارویاورمناست،
مرابهدوسالقبلمیخواند؛بهزمانیکهسرباز
یزد در را آموزشیاش دورهی جنوب، از معلم
گذراندوباسرتراشیدهاشوخوندماغیکه
یادگارپادگانشهربادگیرهابود،بهآموزشو
تعیین تابرگ بردخونرفت پرورشمنطقهی
محلخدمتشرابهسینهاشبچسباندوقسمت

اینبودواینشدکهمحلخدمتسربازمعلم
بردخون منطقهی روستای دورترین را جنوبی

)جمالآبادکالو(تعیینکنند.
روستای سوی به راهنما معلم موتور با
به آسفالتی جادهی از میرویم. کالو جمالآباد
از کولهباری با میپیچیم؛ روستا خاکی فرعی
کتابها.دخترکیکوچکوخندانباچهرهای
راهنما معلم به میآید. سویمان به معصومانه
»حمیده، میگوید: راهنما معلم میکند. سالم
خانهایکهآموزشوپرورشامسالبرایمدرسه

خریده،کجاست؟«
روستا شرق به را کوچکش دستان حمیده
نشانهمیرود؛درستدرچندقدمیدریا.پریسا
کهتازهآمدهکالساول،رفتهکلیدحسینیهرا
که حسین بگیرد. روستا( )پیر عباس حاج  از

امسالمیرودکالسسوم،باشرمدرگوشهای
را معلم پلکهایش با زیرچشمی و ایستاده
باز را حسینیه قفل میدهد. نشان حمیده به
میز یک با رفته در زوار نیمکت دو میکنیم.
عهدبوقمعلمویککمد،تمامسهممدرسه
ازروزگاراست.نیمکتهارابهدوشمیکشیم
وبهسویمدرسهیجدیدمیرویم.مادرپریسا
پر که را اتاقهای دو خانهی کمک. آمده هم
جارومیزنیم.حمیده، وسایلصیادی از است
امسال که هستند خوشحال پریسا و حسین
خداحافظی راهنما معلم شدهاند. مدرسهدار

میکند.
ازدوسالپیشبهحالبرمیگردم؛حاالیی
کالو جمالآباد روستای کوچک مدرسهی که
مدرسهی است. داشته 180درجهای چرخشی

بخش دوم
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گمنامدوسالپیشکالو،حاالحرفیبرایگفتن
و پریسا حمیده، حسین، مدرسهی حاال دارد.
مهدیرایانهدارشدهاست.حاالپریساوحمیده
نیستند مجبور و شدهاند نو نیمکت صاحب
شکستگینیمکتهایشانراباتکهپارچهپنهان
کنند.حاالبچههامجبورنیستندباکتابهایشان
خودشانرابادبزنند،چونمدرسهکولردارشده
است.حاالحمیدهمسئولکتابخانهاست،چون
مسئول پریسا حاال و دارد کتابخانه مدرسه
چون است، مدرسه ورزشی وسایل از نگهداری
مدرسهپرازوسایلورزشیشدهاست.ومهمتر
ازهمهاینکهبچههایمدرسهیجمالآبادکالو،
کمیبیشتراجتماعیشدهاندومیتوانندبهراحتی
باخبرنگارانپایتختارتباطبرقرارکنند.آنهابا
حرفزدنوگاهتکنیکپذیرشسکوت،بهترین
پریسا، حسین، حاال می گویند. را جمله های
حمیدهومهدیمیدانندومیفهمندکهچگونه

بایدبادنیایاطرافخودارتباطبرقرارکنند...
ازاین،بچههااصاًلنمیتوانستندحرف تاقبل
باال خیلی عمومیشان روابط االن ولی بزنند،
اینترنت از استفاده بهترین شاید است. رفته
اطمینان با ومردمروستاهم بودهاست همین
بهایننتیجهرسیدهاند.اگربهایننتیجهنرسیده
بودند،برایخانههایشانرایانهنمیخریدند.آنها
هممیخواهندعقبنمانند.مدرسهشانپنجسال
پیشساختهشد.چراآنموقعهیچکسنمیآمد؟
روستایی چنین نمیدانست کسی آنوقتها
وجوددارد.اماامروزدربارهیآن،تلویزیونبرنامه
پخشمیکندوروزنامههامینویسند.دختریدر
روستانمیتوانستبهدورهیراهنماییتحصیلی
برود.االناینسنتشکستهشدهاستودوتااز
آنهامیخواهندبروندشهرودرسبخوانند.اگر
ایناستفادهازفناورینبودواگراینسروصداها
شنیدهنشدهبودند،شایداالنحمیدههمراهیرا

میرفتکهبقیهرفتهبودند.
روز21اسفند1386،شعرانیدرمصاحبهایبا

تأثیروبالگبر بااشارهبه »روزنامهیقدس«،
کالسوحتیروستایجمالآبادکالومیگوید:
بسیاری افراد باد، راهاندازیوبالگدیرتش »با
مشکالت و وضعیت با کشور خارج و داخل از
اینجاآشناشدهاند.حتیافرادخیربرایمدرسه
هم زیادی دوستان فرستادهاند. آبسردکن ما
این میفرستند. کتاب برایمان که کردهام پیدا
وبالگحتیدرتوجهبیشترمسئوالنبهمسائل
بازدید که آنجا تا است، بوده موثر ما روستای
هم سهبار دو هفتهای به جمالآباد روستای از
برای فرصتی من، وبالگ واقع در میرسد.
جذبامکاناتموردنیازروستایمافراهمآورد.
همچنین،گزارشهاییدربارهیمدرسهکوچک
است. شده ارائه تلویزیون نظیر رسانهها، در ما
حتیقراراستبراییونیسففیلممستندیدر
اینزمینهساختهشودوخودمهمتصمیمدارم،

بخشانگلیسیوبالگمراراهاندازیکنم.«
وقتیعبدالمحمدشعرانیاینهمهتغییررادر
روستاییدورافتادهوگمنامدرعرضیکسال
وبالگنویسیمیبیند،انگیزهیاوبرایتغییرات
»حسین میشود: بیشتر طریق این از بیشتر
میگوید:اجازه،حاجعباسمیگفتاگه5سال
پیشمدرسه یروستاوبالگداشت،االنروستا
کلیپیشرفتکردهبود.اجازه،منجوابشدادمکه
خیلیهاوبالگدارند.پسرعموهاودخترعموهای
منهموبالگدارند،ولیهمهمیگویندوبالگ
معلممایکچیزدیگراست.اجازه،راستیتاکی
می خوایوبالگبنویسی؟حاالکهمدرسهیما
دیگرمشکلیندارد.مشکالتروستاکهداردحل

میشود.وبالگبرایچی؟
تنها است. من راه اول این حسین میگویم:
و مدرسهها تمام به من حاال نیست! که کالو
روستاهایمحرومکشورمفکرمیکنم.میخواهم
همهیبچههایروستاهایکشور،مثلتو،پریسا،
مهدیوحمیدهمدرسهداشتهباشند.میخواهم
هم آنها میخواهم باشند. داشته جاده آنها

آمد و شدهای مسئولین 
آموزش وپرورش و خبرنگارها، 

خانواده های ساکن در روستا را راغب 
می کند که آن ها هم تحولی در افکار 
خود ایجاد کنند. به نحوی که حاضر 

می شوند به صورت قسطی برای 
خانه های خود رایانه تهیه کنند و 

دختران را برای اولین بار برای ادامه ی 
تحصیل به شهر بفرستند

از بین چهار عنصر مشترک برنامه ی 
درسی که شواب، نظریه پرداز معروف 
برنامه ی درسی از آن ها تحت عنوان 

یادگیرنده، معلم، موضوع و محیط 
یادگیری نام می برد، معلم باید مرکز 

ثقل برنامه ی درسی باشد
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میفهمی؟ که تو حسین باشند. خودمان مثل
کلیددار تو میفهمی. همه از بهتر حتمًا تو
مدرسهبودی.تومیفهمیکهمعلمچهکشید.
نوشتن لذت داشت؛ هم لذت اما بود، سخت
کالو؛ جمالآباد مردم با آشنایی لذت وبالگ؛
لذتآشناییباآدمهایمختلف؛لذتدیداربا
آدمهاییکهروزیآرزویدیدارشانراداشتم.
حسینتوبهاینهاکهبهمعلمتمیگویندباید
بگو کنی! خداحافظی وبالگنویسی، اوج در
کهمعلممانمیتواند.توبگوکهمامیخواهیم
بگو تو دهیم. ادامه را معلممان وبالگنویسی
معلمماکهزینالدینزیداننیستکهدراوج،

خداحافظیکند.
اگرچهشعرانیخودباانگیزهوعالقهکارش
باعث که آنچه اما کرد، شروع روستا در را
اینمسیر در فعالیتوی بیشتر تداومهرچه
شد،بازخوردهاییبودکهویازبازدیدکنندگان
تقویت به و میکرد دریافت خود وبالگ

انگیزهیویمیانجامید.

پیامدها
پیامدهای بر عالوه باد، دیرتش وبالگ
شخصیکهبرایسربازمعلمبههمراهداشت،از
جملهتأمیننیازبهقدرشناسی،تحققآرزوهای
دورهیکودکیبهبهترینشکلممکن،تقویت
صورتی به راه ادامهی برای نفس به اعتماد
و روستا برای شدن، معروف و گستردهتر
پیامدهای دارای نیز کالو جمالآباد مدرسهی
عمرانی،فرهنگیوآموزشیبود؛بهگونهایکه
بهتغییراتیاساسیدروضعیتروستاومدرسه

منجرشد.
شدن معروف دنبال به عمرانی: پیامدهای  
و کردند آن به خاص توجه مسئولین روستا،
سریع گامهای آن آبادانی و عمران جهت در
آسفالت به میتوان جمله آن از شد. برداشته
شدنجادهیکالو،طرحاحداثمدرسهایجدید

و روستا، در رجایی« نام»مدرسهیشهید به
آبلولهکشیاشارهکرد.

جهانی شدن مطرح فرهنگی: پیامدهای  
آن به خاص توجه و کالو جمالآباد روستای
و آموزشوپرورش مسئولین شدهای و آمد و
خبرنگارها،خانوادههایساکندرروستاراراغب
میکندکهآنهاهمتحولیدرافکارخودایجاد
بهصورت میشوند حاضر که نحوی به کنند.
قسطیبرایخانههایخودرایانهتهیهکنندو
دخترانرابرایاولینباربرایادامهیتحصیل
بهشهربفرستند.اینیکتحولبزرگفرهنگی
اسمش شاید زمانی که روستایی برای است،
حتیبرایشهروندانبوشهریغریبهمینمود.
اماامروزدرسایهیقدرتمعجزهآسایفناوری
رایانهایوبههمتیکجوانجنوبیکشورمان،

هویتجهانییافتهاست.
مدرسهی مجهزشدن آموزشی: پیامدهای  
ورزشی وسایل کتابخانه، رایانه، به کالو
توان تقویت همچنین و کمکآموزشی، و
کالو جمالآباد مدرسهی دانشآموزان ارتباطی
قدرت آموزشی پیامدهای جمله از میتوان را
فناورانهرایانهایدانستکهتاقبلازاستفادهاز

اینفناوریازآنمحرومبودند.

دریافتهای نو
که روستا پایهی چند معلم داستان بررسی
آموزشیاش محیط دربارهی را خود خاطرات
نشان است، کرده گزارش اینترنت طریق از

میدهد:
ازبینچهارعنصرمشترکبرنامهیدرسی
کهشواب1،نظریهپردازمعروفبرنامهیدرسی
ازآنهاتحتعنوانیادگیرنده،معلم،موضوعو
محیطیادگیریناممیبرد،معلمبایدمرکزثقل
برنامهیدرسیباشد.بهگفتهآیزنر2)1994(،
برنامهی مجری عنوان به معلم توانمندی
درسی،درتحققاهدافبرنامهیدرسینقش

به ایدهآلیکه برنامههای اساسیدارد.چهبسا
کشیده اضمحالل به بیکفایت معلمان دست
به که کممحتوایی برنامههای چه و میشوند
دستمعلمیهنرمند،بهتریننتایجرابهدنبال
نشان روستا پایهی چند معلم داستان دارد.
آموزش به انگیزه،عالقهوعشق میدهدکه
اجازهنمیدهدکه نوآوریمنجرمیشودو به
آنانمحدودبهبستههایآموزشیعملکنند.
هنرمعلمیآنانراوامیداردکهبهزعمپاینار3،
کمترین از استفاده با مدرن، نقاشان همانند
امکاناتبیرونیوبامراجعهبهمنابعوامکانات
را آموزشی تصاویر زیباترین خودشان، درونی

خلقکنند.
رابطهی ایجاد باعث انفرادی آموزش ـ
دانشآموزان تکتک و معلم بین صمیمانهتر
وایجاداعتمادواحساسامنیتدانشآموزبه
پایهبراییادگیریبه نیازهای از عنوانیکی
زعممازلو4میشود.درروایتمعلمکالو،معلم
خود دانشآموزان تکتک زندگی وضعیت از
بود؛ آگاه تفاوتهایفردیآنها نتیجه، ودر
شناختیکهبررفتاروقضاوتمعلمنسبتبه
دانشآموزانش،اثرمثبتیداردومحیطیادگیری
راازتنشهاییکهعمدتًاناشیازسوءتفاهمها

وناآگاهیاست،بهدورمیدارد.
ـدانشآموزانفعالهستند.درتمامکارهاو
ادارهیامورمدرسهشرکتدادهمیشوندوبه

هرکداموظیفهایمحولمیشود.

زیرنویس:

1. Schwab
2. Eisner
3. Pinar
4. Maslow

ازدرجمنابعبهدلیلکثرتآنهاخودداریکردهایم،
منابعدردفترمجلهموجوداست.
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 مکان یابی کشورهای دنیا
هدف:آشناییباموقعیتکشورهایمهمدنیا

قابل که را »POLITICAL WORLDPDF« فایل ابتدا
و بیابید جستوجو کمی با است، اینترنت از کردن دانلود
کنید. باز را آن ریدر« »آکروبات برنامهی کمک به سپس
بدینترتیبنقشهیسیاسیجهانرارویصفحهینمایش
مشاهدهخواهیدکرد.بهکمککلیدزوم،نقشهراتاحدممکن
بزرگکنیدتادانشآموزانبهسهولتبهموقعیتیککشور
پینبرند)مثاًلباتشخیصقارهیاهمسایههایآن(.ابتداروی
نامیککشورمعروفبرویدوآنرامبدأحرکتقراردهید.
ازشرکتکنندهدرمسابقهبخواهیدتاشمارابهمقصدکشور
دیگریهدایتکند.)مثاًل:اکنوندرکشورپاکستانهستیم.
مارابهکشورمالزیبرسان.(جهتهاییراکهدانشآموزبیان
میکنددرمحیطآکروباتریدراجراکنیدتابهمقصدبرسید.

بدیهیاستکهشرکتکنندهوسایردانشآموزانبهکمک
پردهینمایشپروژکتور،بازیراپیگیریخواهندکرد.زمان

صرفشدهبرایرسیدنبهمقصدرایادداشتکنید.
مسابقه به را مقابل گروه از دیگری نفر ترتیب همین به
فراخوانیکنید.ازآنجاکهنامکشورهادراینبرنامهبهزبان
انگلیسینوشتهشدهاستوباتوجهبهآشناییدانشآموزان
مناسب بیشتر بازی این جهان، کشورهای با دوم پایهی

دانشآموزاندوموسومراهنماییاست.

معلمانمحترمبهخوبیواقفاندکهحالوهوایروزهایخاصویاوقوع

رخدادهایمهمدرمدرسه،درفضایآموزشیکالسمؤثراست.معلمانتوانا

قادرندازاینحالوهوابهنفعآموزشوتدریسخویشاستفادهکنند،درحالیکه

فقداناینتواناییبههرزرفتنوقتکالسوزحماتآنهامیانجامد.هرسالهاین

موقعیتهایویژهدرروزهایبهخصوصی،مانندروزهایاولمهر،روزهاینزدیک

سالنو،دههیفجرو...خودرانشانمیدهند،بهطوریکهکنترلدانشآموزانبرای

تحملتدریسوروندمعمولیکالس،بسیارمشکلمیشود.ازآموزگارانباسابقه

شنیدهشدهاستکهدراینایام،بایدبادانشآموزانکنارآمدوکمترانتظارهمراهی

بامعلمراداشت.پیشنهادمندرچنینمواردیانجامبازیهایآموزشیبااستفادهاز

ICTاست.دراینجابانرمافزارهاییآشناخواهیدشدکهمعلمانجغرافیمیتواننددر

روزهایخاصازآنهااستفادهکنندوضمنخارجشدنازجریانعادیتدریس،با

انجاماینبازیهایآموزشی،مهارتهایجغرافیاییدانشآموزانراارتقابخشند.

برایانجامچنینطرحیالزماستمسابقهایدرکالسترتیبدهید.مثاًل

میتوانیدکالسرابهدوگروهتقسیمکنیدوهرباریکنفرازهرگروهرادر

مسابقهشرکتدهید.ضمنًامدتزمانیکهآنفردبرایرسیدنبهپاسخصحیح

صرفمیکند،توسطیکیازدانشآموزانثبتشود.درپایان،گروهیکهبا

کمترینزمانبهپاسخهایصحیحدستیافتهاست،برندهاعالمشود.الزم

استبهکمکدستگاهویدیوپروژکتور،درتمامبازیهایمعرفیشده،صفحهی

نمایشرادرمعرضدیدهمهیدانشآموزانقراردهید.

منصورهفروزان،دبیرعلوماجتماعیمنطقهی2تهران
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 مکان یابی شهرهای ایران
هدف:آشناییباموقعیتشهرهایمهمایران

میتوانید اینترنتی، جستوجوی از استفاده با اول: روش 

نقشهایازایرانحاوینامشهرهارابیابیدومانندموردذکرشده
درباال،بازیمشابهیترتیبدهید.

نرمافزاری نیکان اطالعات فناوری شرکت دوم: روش 

گزینهی انتخاب با است. کرده تهیه »ایرانزمین« نام به
»ایرانشناسی«ازمنویورودیوسپسگزینهی»نقشهی
مکانیابیایران«فهرستیازشهرهایایراندرسمتراست
در آن نامهرشهر،محل انتخاب با صفحهظاهرمیشود.
روینقشهوناماستانمربوطهآشکارمیشود.ایننرمافزار
همدستمایهیخوبیبرایاجراییکبازیجغرافیاییاست.
مؤسسه توسط »ایران« نام با برنامه این جدید )نسخهی

»رایانهنیکانکوثر«تولیدشدهاست.

 مکان یابی در تهران 
)بدیهیاستاینبخشمورداستفادهیکسانیخواهدبود
نیز بزرگدیگر تهرانهستند.ساکنینشهرهای کهساکن

میتوانندازروشمشابهاستفادهکنند(
و میدانها مکانیابی و تهران نقشهی با آشنایی هدف:

خیابانهایمهمآن.
گزینههای انتخاب و زمین« »ایران نرمافزار از استفاده با
از تصویری تهران«، »نقشهی بعد و تهران« »جلوههای
نقشهیتهرانرویصفحهینمایشظاهرمیشود.باکلید
از یکی را حرکت مبدأ کنید. بزرگ را تصویر بزرگنمایی،
میدانهایاخیابانهایمعروفقراردهیدوازشرکتکننده
بخواهیدباکلماتباال،پایین،راستوچپشمارابهمقصد
مشخصیهدایتکند.زمانصرفشدهرایادداشتکنیدو

مسابقهراباگروهدیگرادامهدهید.



8

13
88

 ماه
ان

، آب
شم

ی ش
وره 

، د
ی2

اره 
شم

هنوزخانوادهیهاشمیبهشیرازنرسیدهبود
کهتلفنهمراهآقایهاشمیبهصدادرآمد.از
ادارهیپستکازرونتماسگرفتهبودند.وقتی
آقایهاشمیتلفنراقطعکرد،گفت:»ادارهی
انجامیکسلسلهکارهای برای نیشابور پست
است. خواسته مرا مدارک امروز همین اداری،
هرچهگفتممنامروزبههیچوسیلهاینمیتوانم
مدارکمرابفرستم،قبولنکردند.میگویندامروز
پنجشنبهاست.تاشنبههمخیلیدیرمیشودو
ماهمینامروزتاحداکثریکیدوساعتبعد،به
آنهانیازداریم.رییسادارهگفتاگرمیتوانم

برایشانایمیلکنم.اماچهطور؟«
نشاني شما پدر. ندارد »کاری گفت: علی
ایمیلادارهیپستنیشابوررابگیرید.بهشیراز
کهرسیدیم،بهیککافینتمیرویم،مدارکتان
میفرستیم. من ایمیل با و میکنیم اسکن را
برایخودتانیکصندوق اگرخواستید، اصاًل
ایمیل با و میکنیم درست الکترونیکي پست
باشد،شما آخرهرچه ارسالمیکنیم. خودتان
کارمندادارهیپستهستیدوداشتنیکپست

الکترونیکیبرایشماواجباست!«
اما است. فکری آقایهاشمیگفت:»خوب
اگردرستکردنصندوقپستیطولمیکشد،

باهمانایمیلتومیفرستیم.«

پستالکترونیکی



9

13
88

 ماه
ان

، آب
شم

ی ش
وره 

، د
ی2

اره 
شم

زمان دقیقه دو حداکثر بابا، »نه گفت: علی
پیاده پارک یک کنار را اینها مامان میبرد!
میکنیموتاناهارراآمادهکنند،همهکارمان

راانجامدادهایم.«
در هاشمی خانوادهي بعد، ساعتی از کمتر
در خانواده شدن مستقر از بعد و بودند شیراز
پارک،آقایهاشمیوعلیبعدازپایینوباال
کردنچندتاخیابان،یککافینتپیداکردندو
پشتیکرایانهنشستند.علیازپدرشپرسید:
درست برای سرویس کدام از دارید »دوست

کردنصندوقپستیاستفادهکنید؟«
آشنایی خیلی که »من گفت: هاشمی آقای

ندارم،فرقینمیکند.«
علیگفت:»پسبرایتاندرyahooایمیل

درستمیکنم.«
همانطورکهقباًلهمگفتهبود،درعرضدو
دقیقهعلیفرممربوطبهدرستکردنصندوق
آقای ایمیل و کرد پر پدرش برای را پستی
ازمسئولکافینتـ هاشمیدرستشد.علی

حمیدآقاـپرسید:»شمااسکنردارید؟«
و مدارک علی داد. مثبت پاسخ آقا حمید
تا داد حمیدآقا به را هاشمی آقای عکسهای
اسکنکندوبعدفایلآنهاراپیوستنامهکرد.
بعدنشانيایمیلادارهیپستنیشابوررادرقسمت
:Toنوشت.آقایهاشمیپرسید:»علیجان،این

ccچیست؟نبایداینجاچیزیبنویسی؟«
علیگفت:

carbon copyمخففccنه،الزمنیست«
است.قدیمهاوقتیمیخواستیدازیکنوشتهچند
تانسخهداشتهباشید،بینصفحاتکاغذکاربن
میگذاشتید.اینجاهموقتیبخواهیدیککپی
ازنامهتانرابرایافراددیگریبفرستید،نشاني

آنهارادراینقسمتواردمیکنید.«

آقایهاشمیپرسید:»Bccچیست؟«علیگفت:
Blind Carbon Copy »آنهممخفف
است.اگرشمانشانيدوستیرادرccواردکنید،
آن نشاني و نام برسد، هرکس دست به نامه
دوستراهممیبیندومیفهمد،شمانامهتان
رابرایچهکسانیفرستادهاید.امااگرنخواهید
باید شوند، خبردار موضوع این از دیگران

نشانيهایموردنظررادرBccبنویسید.«
مدارکآقایهاشمیبهنشانيادارهیپست

نیشابورفرستادهشدهبودندوآنهابایدکافینت
راترکمیکردند.اماحمیدآقاکهسرشخلوت
دورادور و نداشت دیگری مشتری و بود شده
بود، هاشمی آقای و علی گفتوگوهای ناظر
داشتید شما که دیدم »من گفت: و آمد جلو
ایمیلجدیددرستمیکردید.اگرفرصتدارید
تانکتهیادتانبدهم وعالقهمندهستید،چند

کهازایمیلتانبهرهیبهتریببرید.«

علیوآقایهاشمیاستقبالکردند.حمیدآقا،
درحالیکهموسرادردستگرفتهوشروعبه
کاررویصفحهیایمیلکردهبود،گفت:»اول
نامهای از کپی داریدیک اگردوست که این
هم خودتان برای میفرستید، افراد برای که
Options)سمت ذخیرهشود،رویگزینهی
راستوباالیصفحه(کلیککنیدوگزینهی

میان از سپس برگزینید. را mail options
گزینههایسمتچپ،Generalراانتخابکنید

)البتههمانطورکهدیدیدبهطورخودکار،
همینصفحهبازمیشود(.
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save a copy of گزینهی اینصفحه در
را the message in the sent folder

عالمتبزنید.)1-1(
تعداد تنظیم برای اینکه بعدی نکتهی
ایمیلهاییکهدریکصفحهمیتوانیدمشاهده
messages/کنید،درهمینصفحهازقسمت
را دلخواهتان گزینهی results per page
انتخابکنید)100،50،25،10یا200پیامدر

صفحه(.)1-2(
شما نامهی وقتی اینکه دیگر نکتهی
است ممکن میرسد، دوستانتان دست به
بخواهیدنامههابهاسمخاصیباشند،نهبانام
در ثبتنام ابتدای در که شما نامخانوادگی و
فرمواردکردهاید.برایاینکار...)حمیدآقادر
همینبخشGeneral preferencesشدو
داخلکادرخالیجلویFrom nameکلیک
کردوگفت:(حاالیکنامبرایخودتاندرنظر

بگیرید.«)1-3(
آقایهاشمیگفت:»بنویسرسید.«

ایمیل اصلی صفحهی به دوباره حمیدآقا
برگشتوگفت:»چندتانکتهبعدیممکناست
ایجادکردهاید، را تازهصندوقپستی االنکه
بهدردتاننخورد،ولیبعدهامیبینیدکهچهقدر

مفیدهستند.
برای متفاوت افراد از است ممکن مرور به
شمانامهبرسدوبعدازمدتیشمادرمیانانبوه
نامههاگیجشوید.دستهبندیکردننامههامانع
گیجشدنشمامیشود.حتیگاهیایمیلهایی
شما دست به ناشناس مؤسسات و افراد از
نکنید، بازشان توصیهمیکنم، میرسدکهمن
به و باشند ویروس حامل است ممکن چون
رایانهیشماصدمهبزنند.یاممکناستاصاًل
دوستنداشتهباشیدازبعضیافرادیامؤسسات
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نامههای بخواهید اگر کنید. دریافت ایمیلی
رسیدهرابهصورتدستهبندیشدهدرصندوقتان
ذخیرهکنید)مثاًلباتوجهبهافرادیکهنامهها
رافرستادهاندـیعنینامههایهرفردرادریک
نامه، باتوجهبهموضوع یا پوشهذخیرهکنیدـ

گروهیامؤسسهیفرستندهویا...(،میتوانیددر
ستونسمتچپصفحهیاصلیایمیل،دراین
قسمت)حمیدآقانشانگرموسرارویقسمت
»Add« گزینهی روی برد(، My folders
کلیککنیدوبههرتعدادمیخواهیدپوشههایي

بانامکهموردنظرتان،ایجادکنید.حاالمیتوانید
از یکی به میرسد، شما به که را نامهای هر

پوشههابهاینصورتمنتقلکنید:
پایینفهرست از بعد انتخابکنیدو را نامه
بین از و انتخاب را Move گزینهی نامهها
فهرستپوشهها،پوشهیموردنظرراانتخاب

کنیدتانامهبهپوشهمنتقلشود.«
امابرایمسدودکردننشانيهاییکهدوست
ارسال برایتان ایمیلی آنها جانب از ندارید
شود،رویلینکoptionsکلیککنید.روي
صفحه چپ سمت نوار در spam گزینهي
Block Addresses وارد کنید.حاال کلیک
شویدودرقسمتAdd Block،ایمیلفردی
راکهمیخواهیدایمیلشبهدستشمانرسد،
را نفر 500 تا شما شود. مسدود تا کنید وارد

میتوانیدمسدودکنید.
مزاحم نامهی هر انتخاب با شما عالوه، به
در Spam گزینهی روی کلیک سپس و
پایینفهرستنامهها،میتوانیدآنرابهعنوان
پستی صندوق تا کنید معرفی مزاحم نامهی
شمابهطورخودکارتمامنامههاییراکهازآن
نشانيمیآید،بهعنوانSpamتلقیکندوبه

شمانشانندهد.«
آقایهاشمیپرسید:»حاالاگرتعدادنامههای
هرپوشهخیلیزیادشد،مثاًلمن100تانامهاز
یکیازهمکارانمدریکپوشهبهناماوذخیره
کردهباشم،چهطورمیتوانمدرمیاناینهمه
نامه،دنبالنامهیخاصیبگردم؟اصاًلآیااین
امکانوجودداردیابایدتکتکنامههاراببینم

تانامهیموردنظرراپیداکنم؟«
اتفاقًا کردی. سؤالی »خوب گفت: حمیدآقا
امکانهموجوددارد.شماکافی این دریاهو
استکلمهایازموضوعنامهیاکلماتموجود



12

13
88

 ماه
ان

، آب
شم

ی ش
وره 

، د
ی2

اره 
شم

این در باشید. داشته بهخاطر را نامه متن در
پایین در ایمیلتان، اصلی درصفحهی صورت
search،کلمهیموردنظررا صفحهدرکادر
تایپکنیدوکلیدsearch mailرافشاردهید
تاهمهینامههاییکهشاملکلمهیموردنظر

هستندبرایشمانمایشدادهشوند.
آقایهاشمیگفت:»منکههنوزبهپست
الکترونیکیعادتندارم،ولیفکرمیکنمباید
خودمراعادتدهمکههرروزایمیلمراچک
کنم؛مخصوصًاوقتیافرادمتفاوتوهمکاران
ودوستانازنشانيپستالکترونیکیمنباخبر

شوند،وبرایمنامهبفرستند.«
ندهید، جواب اگر و »بله، گفت: حمیدآقا
ممکناستباعثدلخوریشود.اتفاقًایکیاز
امکاناتیاهوکهبرایدلخورنشدندوستاندر
امکان»پاسخگوییدرتعطیالت« نظرگرفته،
است.یعنیمثاًلفرضکنیدشماچندروزقرار
استبهسفربرویدوامکاندسترسیبهرایانه
شلوغ سرتان چندوقت یا ندارید. را اینترنت و
استومیدانیدمثاًلدر10روزآینده،فرصت
اینصورت در ندارید. را ایمیلتان به سرزدن
نشوند، رنجیدهخاطر دوستانتان اینکه برای
مدت این طول در بخواهید یاهو از میتوانید
مناسب پاسخی دریافتی، ایمیلهای تمام به
بدهدوازارسالکنندهیآنهابهدلیلاینکه
ندارید، دسترسی خودتان پستی صندوق به
صفحهی در کار این برای بخواهد. پوزش
کلیک Mail options روی ایمیل، اصلی
نشانگر )حمیدآقا را گزینه این حاال میکنیم.
برد( Vacation response روی را ماوس
،Duration ناحیهی از و میکنیم انتخاب
تاریخشروعزمانپاسخگوییخودکاررادراین
قسمت)Start Date(وتاریخپایانآنرادر
اینیکیقسمت)End Date(واردمیکنیم.«
همهچیز فکر انگار جالب! »چه گفت: علی

از راکردهاند.«حمیدآقاگفت:»بله.تازهیکی
ارائهدهنده سایر البته )و یاهو جالب امکانات
برای سرویسهایی ارائهی ایمیل(، سرویس
در ثبتنام با شما یعنی است. همراه تلفن
سمت و باال )قسمت Mobile mail قسمت
راستصفحه(میتوانیدباواردکردنشمارهی
سرویسها این ثبتنام، و همراهتان تلفن
دسترسی مثل سرویسهایی کنید. استفاده
بهایمیلازطریقتلفنهمراه،دریافتاخبار،

وضعیتآبوهواومانندآنها.«
آقایهاشمیگفت:»فکرمیکنمبااینحساب
منتاچندسالدیگربیکارشوم.ظاهراًدیگر

کسینیازیبهادارهیپستنخواهدداشت.«
نیاز نیست. هم »اینطورها گفت: حمیدآقا
بهادارهیپستهمچنانوجوددارد.اماشکل

استفادهتغییرمیکند.

شایدایمیلجایخیلیازسفرهایغیرضروری
رابگیرد.البتهفناوریممکناستدربعضیجاها،
امادرعوض ببرد، بین از را کار نیروی به نیاز
فرصتهایشغلیجدیدیهمبهوجودمیآورد.«
اگر ممنون. خیلی »حمیدآقا، هاشمی: آقای
اینقدروقت برایهرمشتری باشدشما قرار
بگذاریدودورهیآموزشیبرگزارکنیدکهکار

وبارتاننمیگردد.«
حمیدآقا:»نه.االنسرظهراستومنسرم
خلوتبود.بهعالوههمیشهازیاددادنمطالبی

کهبلدمبهدیگران،لذتمیبرم.«
آقایهاشمی:»علیجانبرویم،فکرمیکنم
همهبرایخوردنناهارمعطلماباشند.حمیدآقا
دستشمادردنکند.موفقباشید.خدانگهدار.«
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داریم دوست که میآید پیش اوقات خیلی
همهیشاگردانمانراباهمخجالتبدهیموبه
مناسبتیمثلسفرمکهیاکربال،ویامناسبتی
مثلعیدغدیریاروزدانشآموز،بچههاراشاد
کنیم.وقتیچنینحسیبهشمادستمیدهد،
بدهم؟ هدیهای چه حاال ماجراست: اول تازه

مداد،کتاب،خودکاریاتسبیح؟
قسمتاصلیماجرااینجاستکههمهدوست
داریمهدیهایخوبوتأثیرگذاربهشاگردانمان
بدهیم؛بهخصوصاگرسالآخریباشدکهبا
آنهاکالسداریم،میخواهیمماراازیادنبرند
اماچهکنیمکه ماندگارشویم! بایکهدیه و
فیشحقوقیمانوبازماندهیسکههایدرون

جیبمان،چنیناجازهایبهمانمیدهند!
مینویسم. شما برای خودم تجربهی از من
شایدبتوانیدازهدیهایکهمنانتخابکردم،

بنابهسلیقهیخودتاناستفادهکنید.
مبحث در دبیرستان، دوم فیزیک درس در
اندازهگیری،بحثیکاهاومرتبههای10مطرح
میشود.بهمناسبتاینموضوع،فیلمکوتاهی
رادرکالسنشاندادم.موضوعفیلمسفربود،
درون تا بزرگ( بسیار )اعداد کهکشانها از

سلولهاییکبرگ)اعدادبسیارکوچک(.

بچههابسیارهیجانزدهشدندوبارهاازمن
خواستند،نمایشفیلمراتکرارکنمیاسیدی
فیلمرابهآنهابدهم.آنروزهاپاسخروشنیبه
این از پرهیجانی لحظات ندادم. دانشآموزانم

دستدرطولسالبازهمتکرارشد.
روزآخرسالتحصیلی،هنگامیکهبعضیاز
دفترشان در یادداشتی خواستند من از بچهها
بنویسم،امتناعکردموگفتم:»منبرایهمهی
راهمخواهم یادگاری و دارم شمایکهدیه

نوشت،امارویهمانهدیه!«
هدیه منتظر خوشحال و شگفتزده همه
جز نبود چیزی من کوچک هدیهی بودند.
را فیلمهایی سیدی، این روی سیدی. یک
چند با همراه بودند، دیده سال طول در که
اسالیدجالبازشگفتیهایهستی،کپیکرده
بودم.باماژیکمخصوص،برایهرکسروی
سیدیاشامضاکردموجملهایهمبهیادگار

نوشتم.
زنگتفریح،سایتمدرسهدیدنیبود.مسئول
تا بودند آمده بچهها همهی میگفت سایت
سیدیهایشانراامتحانکنند.آنهاباخوشحالی

هدیهی از دیگر، کالسهای در دوستانشان با
جالبیکهگرفتهبودند،سخنمیگفتند.

منکارعجیبینکردهبودم،فقطازمسئول
در که را فیلمهایی بودم، خواسته سایت
مدرسه رایانهی حافظهی در خودم پوشهی
ذخیرهکردهام،روی30عددسیدیکپیکند.

هزینهیسیدیهایخامراهمپرداختم.
شمامیتوانیدحتیسیدیهمندهید.نشانی
پستالکترونیکبچههارابگیریدوشبعید
تبریک، کارت یک مناسبتی، هر برای یا و
آنها برایهمهی زیبا، تصویر چند بههمراه
بفرستید.مثاًلاگربهسفرمکهمشرفشدهاید،
میتوانیدچندتصویرزیباازخانهیخدایاچند
الکترونیک پست نشانی به سادهی، جملهی
بچههاارسالکنید.واقعًاذوقزدهخواهندشد.
آنهاییکهپستالکترونیکندارند،مسلمًابه
سرعتدستبهکارمیشوندتاازلذتدریافت

نامهیمعلمبیبهرهنمانند.
امتحانکنید!اینتجربهزیادپرهزینهنیست،

امالذتبخشودلنشیناست.

شیباملک
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علیرضا منسوب بصیری
اشاره:

در شماره ی قبل گفته شد، بشر در طول تاریخ 
همواره عالقه مند به دانستن رخدادهای آینده بوده 
است و روش های پیش گویی، فال گیری یا طالع بینی، 
شاهد این مدعاست. امروزه با پرداختن علمی به 
این موضوع، علم »آینده پژوهی« بنیان گذار شده 
است تا به این ترتیب، کنجکاوی درباره ی آینده به 
پیدایش روشی برای استفاده ی بهتر و دست یابی به 
منفعت بیشتر از شرایط و امکانات موجود، بینجامد. 
در این نوشتار کوتاه سعی شده است مقدمات این 
علم به صورت خالصه و اجمالی بیان شود تا در 
شماره های بعد بتوانیم به پاسخ این سؤال بپردازیم 
که: »مدارس در آینده چگونه خواهند بود؟«

امروزهخیلیچیزهاییرامیبینیدکهدرگذشتهبشرآرزوی
دانشمندان نیز را آنها از بعضی میکرد. را آنها داشتن
قدیمیپیشبینیکردهبودند.امروزهنیزافرادیکهبهآنها
بر و مطالعه را انسان آیندهی نیاز میگویند، »آیندهنگر«
اساسآنبهپیشبینیمیکنندکهدرآیندهچهفناوریهایی
برایرفعنیازهایبشربایدبهوجودآیند.آیندهنگارییک
برای تا است فناوری آن آیندهی به نگاه نوعی فناوری،
رسیدنبهآنوسودبردنازآنازپیشبرنامهریزیشود.
بعضیهانیزمعتقدند،آیندهنگارییعنیآمادهشدنبرای

آیندهبااستفادهازمنابعموجوددربهترینراهممکن.
دوبارهبهسراغسؤالاصلیمیرویم:»مدارسدرآینده
چگونهخواهندبود؟«چرابایددانستکهمدارسدرآینده
شرکتی که پیشآمده اوقات گاهی بود؟ خواهند چگونه
بهخاطراینکهاولینباریکمحصولراواردبازارکرده،
پس است. برده محصول آن تولید از را سود بیشترین
خیلیاوقاتاولیننفربودنمیتواندنتیجهیآیندهنگاری
دریکحوزهیفناوریباشد.ازسویدیگر،اگرآیندهی
فناوریهاموردبررسیقرارگیرد،همهیافراددرگیرآن
نتیجه، در میشوند. هدف و آرمان یک فناوریصاحب
برمیدارند گام هدف و آرمان آن به رسیدن برای همه
ممکن شکل بهترین به منابع از میشود، باعث این و

استفادهشودتابهنتیجهیمطلوببرسیم.
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تعریف آینده پژوهی
امروزهمطالعاتمربوطبهآیندهتحتعناوینمتفاوتیمانند
آیندهپژوهی1،مطالعاتآینده2،آیندهاندیشی3وآیندهنگاری4
در متخصصان میان کاملی توافق میشوند. پیگیری
موردمناسبترینواژهکهبتواندبهعنوانناماینرشتهی
مطالعاتیمعرفیشود،وجودندارد.همچنین،عباراتذکر
اجمال به ادامه در که دارند تفاوتهایی یکدیگر با شده

بررسیخواهدشد.
دراینگزارشازواژهی»آیندهپژوهی«استفادهمیشود.
از است عبارت آیندهپژوهی بل، وندل  تعریف با مطابق
»بررسیدیدگاههاومطالعهینظاممندآیندههایجایگزین
بهمنظورکمکبهمردمدرانتخابوخلقمطلوبترینآینده.
آیندهپژوهانترکیبهایمتفاوتیازدانشگذشته،دانشحال،
تخیل،امیالونیازهارابرایدسترسیبهاینهدفبهکار
میگیرند.عالوهبراین،آیندهپژوهانسعیدارندتاپیامدهای
پیشبینینشده،ناخواستهوتشخیصدادهنشدهیفعالیتهای

.(Bell, 1996) »اجتماعیراکشفکنند
اشاره وندلبل که همانگونه مدرن آیندهپژوهی هدف
است  آینده رویدادهای بر بشر کنترل افزایش میکند،
(Bell, 1997). درواقع،آیندهپژوهیازبسطدیدگاهانسان
مدرنکهقصدتسلطبیشتربرطبیعتواستفادهازآنرا
دارد،شکلگرفتهاست.بشرمدرنازطریقعلموفناوری
اینکه برای طبیعتراتحتکنترلخوددرآوردهاستو
ابزار از باشد، داشته بهتری سرعت کنترل این توسعهی

آیندهپژوهینیزاستفادهمیکند.
بامثالهایملموس درشمارهیبعدسعیخواهدشد،
آیندهپژوهی، چگونه که دهیم نشان درس کالس از
تعاملهمزمانجامعه،علموفناوریاست.اینمجموعه
با کند، کمک معلمان به تا کرد خواهد سعی مقاالت
نگاهیآیندهنگربهطراحیکالسهایدرسوبرنامههای

آموزشیخودبپردازند.

زیرنویس
1. Future research 2. Future studies 
3. Future thinking  4. Foresight

علیرضامنسوببصیری



اینروزها»تایپفارسي«یکيازمهمترینمهارتهایي
استکهضرورتتسلطبرآنرااحساسميکنیم.پیشاز
اینشایدهرگزتصورشراهمنميکردیمکهروزيباید
منتظردفترداریامنشيمدرسهبمانیمتابرگهينمونهي
وکاغذ قلم تایپکند.یک برایمان را اضافي سؤاالت
کارمانراراهميانداخت.احتمالخطايدستيهمبسیار
کمترازتایپيبود؛مخصوصاًزمانيکهقراربودفرمول
بنویسندویااصطالحاتتخصصيراتایپکنندو...اما
امروزشاگردانکالسهم،برايکوچکترینتحقیقيکه
بهآنهاميدهیم،بهرایانهونرمافزار»word«متوسل
ميشوندوتکلیفشانراتایپميکنند.اغلبنوشتههاي
تابلوياعالناتمدرسهتایپشدهاند.حتيبقالمحلههم
ازورودو رابعد بهخریدارانبرايآنکهدرمغازهاش
خروجببندند،هشدارتایپي!ميدهد.بایددستبهکار
شویموقبلازاینکهنسلقلموکاغذبرافتد،اینمهارت
رابیاموزیم.نگراننباشید!کارچنداندشوارينیست.کمي
حوصلهودقتوالبتهوقتکافياست.رایانهيخودرا
روشنکنیدوبهاینترنتمتصلشوید.اینآدرسرادر

پنجرهياینترنتخودتایپکنیدوباماهمراهشوید:

w w w . r o s h d . i r

شکل1
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خود، مجازي آموزش بخش در رشد سایت
تایپفارسيرابهشماآموزشميدهد.کافي
استبعدازورودبهسایت،سومینلینکسمت
راتحت پنجرهيسرویسهايرشد راستدر
آن روي و بیابید مجازي« »آموزش عنوان
آموزشهاي گزینههاي از یکي کنید. کلیک
مجازياینسایت،آموزشتایپفارسياست.
رويگزینهيآموزشتایپفارسيکلیککنید

وچندلحظهمنتظربمانید.
اگردرپنجرهيجدیديکهمقابلشماگشوده
ميشود،جملهيقرمزرنگيراکهدرپرانتزنوشته
شدهاست،ميتوانیدبخوانید،بایدفونتمربوطهرااز

طریقلینکيکهدرهمینصفحهقراردارد،دریافت
کنید.سپسبهکنترلپانلرایانهيخودبرویدوبعد
ازانتخابوبازکردنگزینهي»font«،فایلفونت

دریافتشدهرادراینمحلکپيکنید.
حاالشمایکنرمافزارتایپفارسيدراختیار
تایپ »چگونه قسمت ابتدا است بهتر دارید.
کنیم«رابهطورکاملوبادقتمطالعهکنید.
اینگزینهرادرمنويانتخابدروسميتوانید
ببینید.گزینهيانتخابدروسشاملسرگرمي،
آموزش ریاضي، عالیم و اعداد آموزش
و اصلي کلیدهاي آموزش کمکي، کلیدهاي

گزینهيچگونهتایپکنیماست.

پسازمطالعهيدقیقاینگزینه،ميتوانیدگزینههايآموزشيراانتخابکنید.درهربخش
آموزشي،باکمکنوارابزاررنگيپایینصفحه،ميتوانیدتختهيآموزشيخودراتغییررنگدهید
ویاحتيدرجهيرنگآنراکموزیادکنید.هنگامآموزشسعيداشتهباشیدتاپایانجلسهي
آموزشي،کارخودراادامهدهیدودرهرجلسه،سهمرحلهيتمرین،آزمونوتنظیمسرعتدست
رابهترتیبانجامدهید.براياینکهوضعیتپیشرفتخودرادرهرمرحلهارزیابيکنید،فقطکافي

استرويگزینهيگزارشکلیککنید.

شکل2

شکل3
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)ulead studio(چگونگیدرستکردنکلیپ

نرمافزار »ulead studio« برایساختکلیپوفیلموهمچنینساخت
بهکاربرمیدهدکه امکاناتفراوانی ازفیلمهایموجود، زیبا فیلمهای
بستهبهمهارتوذوقوسلیقه،میتوانبهعنوانوسیلهیکمکآموزشی

نیزبهآننگاهیداشت.
اولینگامدراینمسیر،نصببرنامهاست.اینبرنامهبهراحتینصب
ازنصب،تصویری ندارد.پس رمز و زیرا»auto run«است میشود،

مطابقشکل1رامشاهدهمیکنید.)شکل1(
باکلیکرویعنوانموردنظر،برنامهبازمیشودوشکل2کهمحیط

کاردرنرمافزاراست،مشاهدهمیکنید.)شکل2(

مرحله ی اول: ویرایش فیلم
باکلیکرویعنوانابزار،Edit)ویرایش(دربخش»Library«بازمیشود.
color ،Image ،Audi ،videoپسازکلیکرویمثلثکوچک،عناوین
و...رامیبینید.باانتخابمثاًل»Image«،تصاویردلخواهباتوجهبهفایل
موجود،بنابهدستوربازمیشودوبعدباگرفتنوکشیدن،بهقسمتپایین

برنامهکه»Time Line«نامدارد،انتقالمییابد)شکل3(.

باقراردادنتصاویردرکنارهم،میتوانموضوعموردنظرراچینش
یانغمههای وسپسرویآنکارکرد.برایداشتنموسیقی،آهنگو
بازکلیککنیمو موردنظر،کافیاستمثلقبلرویمثلثکوچک
قسمتAudio رابرگزینیم.بابازشدنفایلموردنظر،موسیقیدلخواه
راانتخابوباگرفتنوکشیدن،بهقسمتTime Lineمنتقلمیکنیم.
برایتنظیمطولموسیقیباطولفیلمهم،باکلیککردنوکشیدن،

اینکاربهراحتیانجاممیشود)شکل4و5(.

درسعلومتجربیسومراهنمایی،فراتراززمین

معصومهبحرگردنیکو،دبیرعلومتجربی،دورهیراهنماییمنطقهي8تهران

)شکل2(
)شکل4(

)شکل1(
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مرحله ی دوم: جلوه ها
،»Effect«عنوان کلیکروی با که داشت بایددقت مرحله این در

ابزارهایمربوططیدومرحلهبازمیشوند)شکل6(.
باانتخابهر Effect،فقطنماییخاصرامیتوانبینتصاویرویا
فیلمهاقراردادوباگرفتنوکشیدن،میتواناعمالنظرکرد.همچنین،
باکلیکرویمثلثکوچکوانتخابگزینهی»Video filter«،نماهای
قابل فیلم یا عکس روی فقط فیلترها میشود. باز فیلترها از متفاوتی

مشاهدههستند)شکل7(.

)شکل5(

)شکل6(



)شکل7(

)شکل9()شکل10(
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با زمانمیرسد. تنظیم به نوبت کار، دادنجلوههاروی قرار از پس
استفادهازفضایسمتراستبرنامه،قسمتپایینLibrary،میتوان

زمانپخشهرتصویرراافزایشیاکاهشداد)شکل8(.
میتوان نیز قیچی شکل نزدیک دکمهی کردن کوچک و بزرگ با

صفحهینمایشرابزرگیاکوچککرد)شکل9(.
باکلیکروی»Project«،کلموضوعنمایشدادهمیشودوباکلیک
بر»Clip«،فقطیکتصویرنمایشدادهمیشود.پسازاینمرحلهباید

کارراذخیرهکردوسپسازآنخروجیگرفت.

مرحله ی سوم: خروجی
تا میکنیم کلیک را گزینه آخرین ،»Share« پنل از شکل مطابق
یعنی چپ، سمت از گزینه اولین شود. باز آیتم هشت با فهرستی
»Custom«،انتخابمیکنیم.آخرینگزینه »Create vido file«را
راانتخابمیکنیم.انتخابفرمتفایلدراینمرحلهصورتمیگیرد.
معمواًلمیتوانفرمت»Mpeg file«راانتخابکرد.بادادننامفایلوبعد
،»Compression«،صفحهایبازمیشود.آخرینپنل»Option«کلیکروی
یعنی»فشردهسازی«راکلیکمیکنیموکلیپماآمادهیاجرامیشود.
راه از درسی مطالب آموزش کردن آسان نرمافزار، این با کار حسن
موسیقیتلفیقیباتصاویراستکهباتوجهبهتجربهیآموزشیاینجانب،

بسیارمؤثرواقعمیشود.باامیدبهموفقیتهمهیشماعزیزان.)شکل9(
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مقدمهايبراصولومعیارهاي
ارزشیابينرمافزارهايآموزشي

 نویسندگان: علي منصفي راد و علیرضا سرآباداني
 ناشر: انتشارات مدرسه، )88800324-9 - 021(

 سال نشر: 1388
 تعداد صفحات: 160صفحه

 شمارگان: 2000 نسخه

تاریخچهي تولیدنرمافزارهايآموزشي،صنعتنسبتًاجوانياست.
فناوريآموزشيدرکشورمانشانميدهدکهدرانتقالاینفناوري
مهم،بیشتربربُعدسختافزاريتأکیدشدهوبُعدنرمافزاريآنمورد

غفلتقرارگرفتهاست.
واقعیتایناستکهدربازارنرمافزاريایران،رقابتجديدراین
زمینهوجودندارد.البتهدرمیانمحصوالتعرضهشدهينرمافزاري،
اما ميشوند، دیده نیز خارجي محصوالت با رقابت قابل نمونههاي
توجهبهعوامليرانیزکهباعثافتکیفیتنرمافزارهاودرنتیجه،

تولیدنرمافزارهايغیراستانداردميشود،نیزنبایدازنظردورداشت.
کاماًل محصوالتي شده، عرضه نرمافزاري تولیدات از »بسیاري
شدهاند. تهیه سفارشي نرمافزارهاي بهعنوان که هستند غیراستاندارد
هیچگونهسیاستگذاريعمدهيعمليدرزمینهيکنترلونظارتبر
مراحلمتفاوتایجادیکمحصولنرمافزاريبهچشمنميخورد.مدت
نرمافزاري پروژهي گوناگونیک مراحل اجراي منظور به زمانالزم
معیارهاي نبودن است. نشده تعیین کارگزاران و کارفرمایان براي
سنجشکیفیتنرمافزارتهیهشدهتوسطیکمؤسسهياستاندارد،سبب
شدهاستکهمحصولهايتولیدشدهبهدلیلعدمرعایتاستانداردها
ازوضعیتمطلوبيبرخوردارنباشندوبهاینترتیب،نیرووبودجهي

بسیاريهدرشدهاست.«
دراینکتابنویسندگانبهبررسيمعیارهاومالکهايارزشیابي
کنوني وضعیت به توجه با کشور، چند در آموزشي نرمافزارهاي از
طراحي،تولیدوارزشیابينرمافزارهايآموزشيدرایرانپرداختهاند.
کتابدرفصولپایانيخود،بامعرفيمعیارهايانتخابوارزشیابي
نرمافزاري زیرساختهاي مورد در پیشنهاد و آموزشي نرمافزارهاي
به وعالقهمندان معلمان استفادهي براي آنها، بهجزئیات توجه با
حوزهينرمافزارهايآموزشيالکترونیکيتهیهوتدوینشدهاست.

زینبآشنا



شنیدن از آمدهاید، تنگ به تابستان طاقتفرساي گرماي از اگر
از اگر شد. خواهید خوشحال خورشید گرماي با شدن خنک خبر
پرتقال، از خودرو الستیک تولید هستید، زیست محیط دوستداران
خبريرضایتبخشبرايشماست.وچنانچهبهدنیايحبابهاعالقه
دارید،ازخبرابداعحبابهايرنگيهیجانزدهميشوید.برايپيگیري

واطالعازمشروحایناخبارميتوانیدبهایننشانيمراجعهکنید:
www.konjkav.com
در شما کنجکاويهاي براي مرکزي »کنجکاو«، خبري سایت
زمینهياخبارورویدادهايعلميوفناورانهاست.اگرمایلیددربارهي
در را نظر مورد موضوع است کافي کنید، کنجکاوي موضوعخاصي

قسمتجستوجويپیشرفتهيسایتجستوجوکنیدواخبار،مقالهها
ویاگزارشهايمربوطبهآنرابهدستآورید.همچنین،اگرمطلب
زیر نشاني به را دارید،ميتوانیدآن فناوري دنیايعلمو از جدیدي

ارسالکنید:
info@konjkav.com
بزنید. پیوندهايسایت بهقسمت پیشنهادميکنیمحتمًاسريهم
چون خارجي نشریات دانشگاهها، به پیوندهایي شامل بخش این
و رادیو جستوجو، موتورهاي و... تایمز اکونومیست، نیوساینتیست،
وبالگهاي و سایتها سایر و خبرگزاريها و مطبوعات تلویزیون،

علمي،مثلآسمانشبایراني،ایرانشیمي،طبیعتزندهو...است.

الههدلجو
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مریمالساداتامامی

شورميگیرددلمباشوروحالمدرسه
خاطراتيدارمازآنقیلوقالمدرسه

جمعماجمعاستیارانبهرماملحقشوید
نیستهرگزمحفليهمچونمثالمدرسه

ایندوبیتشعرزینتبخشوبالگ»قیلوقالمدرسه«
استکهمهدي قرباني،آموزگار»دبستانشاهد«زنجان
درآنمينویسد.اینمعلممحقق،باگردآوريمقاالت
آموزشيدربارهيشیوههاينوینوفعالتدریس،طراحي
آموزشيومدیریتآموزشي،باارائهيراهکارهايمفیدو
علميبرايبرطرفشدنمشکالتآموزشيميکوشد.

نویسندهيوبالگمعتقداستبایدازکودکيآموخت
برنامهریزيشده، قبل از آموزشهاي و آمادهسازيها و
توانمند و مقتدر جدید شرایط و موقعیت در را فرزند
ميسازد.بینیادداشتهايقربانيميتوانیدباچگونگي
بر رنگها تأثیر از و شوید آشنا بچهها نقاشي تفسیر
سالمتانساناطالعپیداکنید،40نکتهدربابافزایش
در مفیدي اطالعات و بخوانید، دانشآموزان انگیزهي
زمینهيبارشمغزيوویژگيهايافرادخالقبهدست
سال فروردینماه از مدرسه قال و قیل وبالگ آورید.
1386تاکنونمجموعهمقاالتيبسیارجالبوخواندني
آرشیوموضوعي به مراجعه با که است کرده گردآوري
عناوین به مشخص بهصورت ميتوانید وبالگ، این

علميواطالعاتموردنظرخوددستیابید.
www.Madrece.blogfa.com بامراجعهبهآدرسوبالگي

ُپر گشتوگذاريدراینصفحاتمجازيکنیدودست
برگردید.



      

که گمانمان! شده زیاد خونمان نوستالژی
هوای دلمان کرده. پر را خاطرمان گذشته، یاد
تراسهمکهمیرویم، راکرده.سر آشنا جایی
دردسرهایخودشرادارد.درزمانما،هرحیاطو
باغومنظریهمکهبود،اختصاصیبود.پنجرهو
نمایهرعمارتهمفقطبهرویحیاطوباغخود
عمارتبازمیشد.اینجامنظرخانهها،یاخیابان
شلوغاست،یاحیاطسایرینیاگاهیپنجرهبه
دیواربازمیشود.بهقولبچگان:ضدحالاست
اینبهضربوشتمحالبیشتر کهبهزعمما

میماند.
بچگانکهدلگیرمییابندمان،مارابهگردش

میبردندبرونعمارت!کجا؟سینما!
یک با و میکنیم شانه را بیزلفمان سر
اتوییکهمدامازگرمافوتمیکندخودشرا!
البسهمانرااتومیکشیم.نونوارکهمیشویم،

اعالممیداریمکهراهیشویم.
بچگانکهمیآیند،نگاهیازفرقمبارکتا
به میدانیم، میاندازند. همایونی پنجهی سر

تیپماحسادتمیکنند!!
بازمیزنندبهخنده! اندیشهایمکه درهمین
اینکارشانماراجداًمیرنجاند...بهمااشاره

در گور خودمان خواب بودیم و آرمیده، که این نرگس اخیانی ما را 
فرستاد به این وادی. قلم بر سرش آوار باد! با وعده ی آشنایی با مظاهر 
تجدد، خام او شدیم و گفتیم از »گور خوابی« که بهتر است... 
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سوتی »دایرهالمعارف میگویند: و میکنند
نمیفهمیم. را منظورشان ما که است«
)ازشاهی بازچهشده! مستأصلمیمانیمکه
تاآنجاکهماخاطرمان نمانده. مادیگرهیچ
بود،ازشاهکسیایرادنمیتوانستبگیرد،چون

جزایشسنگینبود!(
خندهشانکهسرمیآید،میگویند:»لباسهای

شماتاریخمصرفشگذشته.«
ماباالبسهیخودمانمیرویموبهخودمان
رسیدیم، که سرگذر به میکنیم. هم افتخار
ازخزینهمانپولبگیریم، گفتند:»میخواهیم

سوتینده!«
ازسؤال مارابردندمقابلیکدکهوپیش
ما،بمانتوضیحدادندکهچیستوچهطورکار
میکند.میگفتندیکیازهمانشهرفرنگها
گذاشتهاندتامردمازخزینهوپساندازخودشان
برداشتکنند.ماازشگفتنیزبانمانبندآمده
بود.درزمانما،فقطماشاهانخزینهوحق
برداشتازآنراداشتیموسایرمردمپولشان
دردشکهایشان یا درگنجه زیرفرشخانه،
بودیم.عقلهیچ ازکارگزارنمانشنیده و بود

بنیبشریبهایناماکننمیرسد.

طفالنخواستنداتولیکرایهکنندتامارابه
سینماببرند.اتولمیایستدوماسوارشدهنشده،
باز خودرو درب « میکند: گوشزد ضعیفهای
اناث بله؟کهعنصر گفتیم و برگشتیم است!«
مرحوم روح نکند شد؟ پنهان کجا نمیبینیم!
منزلمانماراازخطرمحفوظداشت؟!ونمیدانیم

چراطفالنسرخشدهاندازفشارخنده.
سینما عوارضی به رسیدیم. سینما به القصه
میشویم لواشک شویم. داخل تا میدهیم باج
بعد میکنند، نگاه را ما همه جمعیت! فشار از
لباسمانرا!گمانمانماراشناختهاند...برایمانذرت
بیتربیتیمیخرندکهماخیلیخوشمانمیآید،

آنقدرکهتابهداخلسالنبرویم،تمامشد...
درهشتیسالن،دوستاننوادگانمانرادیدیم.

مویپسرکدچارشگفتیشدهبود!
به نوبت حال هم، با خوشوبش از بعد
بودیم داده را چانهمان ما میرسد. ما معرفی
را افتخار و شادی ناممان بودیم منتظر و باال
بهچهرهینوادگانمانبیاوردکهدیدیمبیتوجه
عجیب تلفنهای آن دارند نشستهاند، ما به
کوچکشانرابههمنشانمیدهند.هیچکسما
راجزبرایتمسخربهدیگرینشاننمیدهد...

هرازگاهیآنیکیبهاینمیگفت:»رسید...
فرستادی؟...نیومد!«داشتیمازفضولیمیمردیم
در میرود... و میآید هی که چیست این که
موهایش که پسرک همان که احوالیم همین
تعجبکردهبودـالبتهمایکآنشککردیم
کاله اما باشد، شده عوض جاذبه جهت شاید
ماکهسرجایشبود!ـازمانپرسید»بلوتوث
چیداری؟«آخربلوتوثدیگرچهبود؟!همهی
رفتهمانجلویعصر ازدست نفس به اعتماد
شمارا،درخودمانجمعکردیموگفتیم:»داشته

باشیمهمبهتونمیدهیم.«
گوش در چیزی شد. مچاله پسرک قیافهی

نوادگانمانگفتورفت.
ازسالنسینماکهآمدیمبیرون،حالمانگرفته
در فقط دوره این آدمهای با ما فاصلهی بود.
راداشتیم نبود...احساسیکجزیره لباسمان
کهدورافتادهبود؛یادمانآمدکهدرکاخهم
تنهابودیم،خوشمیگذشتاماحاالکهازکاخ
خبرینیست،حالکهدرایندورهفراخوانده
برایخودمانکاریمیکردیم... باید شدهایم،

بایدمیدانستیمدوربرمانچهخبراست...
زماندرجزیرههاتیکتاکنمیکند!
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دهخدا
پدراوخانباباخان،اصاًلاهلقزوینبودکه
چندیپیشازتولدفرزندش،زندگیخودرابه
تهرانمنتقلکرد.دراینشهربودکهعلی اکبر
بهسال1275خورشیدیدیدهبهجهانگشود.
بیشترازدهسالنداشتکهپدرشازدنیارفت
وباسرپرستیمادر،بهفراگرفتندانشهمت
گماشت.دهخدابهمدتدهسالبهفراگیری

و فقر وجود با و پرداخت قدیمه علوم
از پس کوشید. کماالت کسب در تنگدستی،
آنبهمدرسهیسیاسیواردشد.زبانفرانسه
رانیکوآموختوبههمراهمعاون الدوله غفاری
بهاروپارفتوهمزمانبافراگرفتندانشهای
پایتخت وین، در دوساله اقامتی ضمن جدید،
نیزکاملکرد. را فرانسهیخود زبان اتریش،
درهمانروزهایآغازمشروطیتبهایرانآمد
ودرانتشارروزنامهی»صوراسرافیل«،بامیرزا 

جهانگیرخانبههمکاریپرداخت.

آثار دهخدا
آثاردهخدارامیتوانبهدودستهیادبیو

تحقیقیتقسیمکرد:
الف( آثار ادبی:

1.چرندوپرند،2.دیواناشعار
ب( آثار تحقیقی:

1.امثالوحکم،2.لغتنامه

لغت نامه
بزرگ دستاوردهای از بیتردید کتاب این
ادبیزبانفارسیاستونامعالمهدهخدارادر
ایران زمرهیمحققانصاحبهمتوسترگ
محتوی تقریبًا بزرگ اثر این است. آورده در
مهم چاپی و خطی فرهنگهای لغات تمامی
فارسیوعربیاستودرنقلآنهابسیاری
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شکل2

شکل3

شکل4

ازاغالطگذشتگانتصحیحشدهاست.ازطرف
دیگر،بسیاریازلغاتترکی،مغولی،هندی،
فرانسوی،انگلیسی،آلمانیوروسیمتداولدر

زبانفارسینیزدراینفرهنگواردشدهاند.
نواحی محلی لغات از بسیاری همچنین،
ایراندرآنضبطشدهاست.استاد مختلف
و مفاهیم اغلب که است کوشیده دهخدا
اصطالحاتعلمیمتقدمانراازمتونگوناگون
استخراجکندوآنهارابالغاتفرانسهتطبیق
دهد.بهعالوهتاآنجاکهممکنبودهاست،
تصاویرنباتات،حیوانات،رجال،نقشهیاماکن،
ملل الفبای و اقتصادی، آمارهای و جداول
مختلفدربرابرلغاتمربوطآوردهشدهاست

]معین،ذیلواژهیلغتنامه[.
لغتنامهی فشردهی لوح میتوانید شما
دهخداراازکتابفروشیهایمعتبرتهیهو
رویرایانهیشخصیخودبهسادگینصب
کنید.بعدازنصب،قسمتمتنلغتنامهرا

انتخابکنید)شکل1(.

پسازنصب،صفحهایبازخواهدشدکهدر
شکل2میبینید.

قسمت در را خود نیاز مورد واژهی اگر
آن روبهروی را آن معنی بنویسید، مدخل
این مطالعهمیکنید.درقسمتسمتچپ
صفحه،امکاناتیدیگرنیزوجوددارند؛مانند:
ترکیبات،مثل،شاهد)مثال(وقابلیتچاپ.
درپایینصفحهامکانپژوهشهایبیشتری
اینقسمتشما انتخاب با دادهشدهاست.
اروپایی، واژههای از اطالعاتی میتوانید
مورد واژهی دربارهی نیز و... ضربالمثلها

نظرخودکسبکنید)شکل3(.
فشرده لوح این توجه قابل امکانات از
که آن صفحههای از بعضی به میتوان
دوربینیبهشکلکمرنگدرکنارتوضیحات
آندیدهمیشود،اشارهکرد.باانتخاباین
تصویر میتوانید تصویر( )مشاهدهی شکل
یاتصاویرینیزازواژهیموردپژوهشخود

بیابید)شکل4(.
یکیازتصاویریراکهذیلواژهی»تخت
جمشید«دیدهمیشود،درشکل5مشاهده

میکنید.
باالی قسمت در فوق، موارد بر عالوه
صفحه)سمتچپ(،چندینساعتموسیقی
اصیلایرانیگنجاندهشدهاستکهدرحین
کارمیتواندبهآرامششماهنگامپژوهش

کمککند.

کوروشکرمی،دبیرزبانوادبیاتفارسی،منطقهي4تهران
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تحصیلی سال روزهای آخرین بودن مقارن
و حال تنها نه بهار، فصل زیبای روزهای با
بّچههامیگیرد، از را حوصلهیدرسخواندن
بلکهراهوروشجدیدیدرتدریسرامیطلبد.
درس آخرین تدریس تا گرفتم تصمیم پس

کتابرابهعهدهیدانشآموزانبگذارم.
کودکی سالهای بازیهای یادآوری
زمین به را رنگین توپهای که دانشآموزان
فرصت کنند، تماشا را رفتنش هوا تا میزدند
از لذا باکرهآشناکنم. را بودکهآنها خوبی
دانشآموزانخواستم،جلسهیبعدیکتوپیا
هرجسمکرویدیگررابهکالسبیاورند.نگاه
کنندوهرآنچهرادرموردکره،درمییابند،
یادداشتکنند.یادداشتهایآنهاحاکیازآن
بودکهبهخوبیباکرهومشخصههایآن،از
قبیلمرکزکره،شعاعوقطرهکره،نیمکرهو...

آشناشدهاند.
سپسوسایلیازقبیلچراغقوه،مترخیاطی،
خطکشونینوشابهراکهازقبلآمادهکرده
بودم،دراختیارشانقراردادموازآنهاخواستم،
قطریاشعاعجسمکرویراکهدراختیاردارند،

پیداکنند.راهکارهایبچههابسیارخالقانهبود.
قرار موازی کتاب دو بین را توپ عدهاییک
دادندوفاصلهیبیندوکتابراقطرکرهدرنظر
خیاطی، متر وسیلهی به دانشآموزی گرفتند.
طولخطاستوارادرکرهیجغرافیابهدستآورد
از رابر3/14تقسیمکرد.یکی وعددحاصل
دانشآموزانبهکمکچراغقوه،سایهایمساوی
باتوپرویزمینتشکیلداد.اوقطرسایهرا

قطرتوپدرنظرگرفتهبود.و...
و کره از جامع تعریف یافتن منظور به
راهحلهایتجربیبرایمحاسبهيمساحتو
حجمکره،دانشآموزانرابهگروههای2تا3
نفریتقسیمکردم.آنهاراجلویرایانهآوردم
اینترنت، در جستوجو با خواستم آنها از و
پیدا را تعریف راهحلهاو جالبترین و بهترین
وذخیرهکنند.هیجانونشاطحاکمبرکالس
نشانگرآنبودکهبچههاباعالقهوانگیزهبه

دنبالمطالبارائةشدهدرکالسهستند.
متفاوت سایتهای در قباًل که آنجا از
دیده منظور این برای روشهایی و راهحلها
بادادن بودم،درکالسدرسسعیمیکردم

و سردرگمی از را بچهها خاص، نشانيهای
جستوجویبیهودهبازدارم.

که بود آن از گستردهتر بسیار کار نتیجهی
فکرمیکردم.آنهابهراحتیآنچهراکهمورد
بهشمار تدریس اهداف واقع در و بود نظرم
میرفت،ازاینترنتیافتندودرفایلهایمورد

نظرذخیرهکردند.
خالصهایازجستوجویبچههاکهتوسطهر
گروهدرپایانارائهمیشد،شاملمواردزیربود:

1.تعریفکره؛
2.فرمولحجمکره؛

3.فرمولمساحتکره؛
4.راههایعملیمحاسبهیمساحتکرهبه
وسیلهیپوستکردنیکپرتقالوتبدیلآن

به4دایرهیمساوی؛
5.راههایعملیبرایمحاسبهیحجمکره
باسوراخکردنیکتوپوپرکردنآنازآب
باحجم آب پر )کره( توپ مقایسهیحجم و

مخروطهمقاعدهبانیمکره)نصفتوپ(.
درپایانگروههاییکهبهترینراههاراارائه

میکردند،تشویقمیشدند.

ازتـوپبازیتاایـنتـرنـت
بتولعباسیحاجیآبادی
دبیرریاضي،منطقهي4تهران



محتواي تولید جشنوارههاي برپایي از پس
الکترونیکيدربرخيازاستانها،وتشویقمعلمان
بهتولیدسيديهايآموزشي،متأسفانهبهدلیل
آموزش براي کارامد متخصص نیروي نبودن
معلمان،عماًلتهیهيیکسيديآموزشيبراي
اکثردبیرانبسیاروقتگیر،پرهزینهوخستهکننده
شدهاست.دربیشتردورهها،برايتولیدمحتواي
Multimedia«الکترونیکي،استفادهازنرمافزار
Builder«توصیهميشود.ایننرمافزارچوناز
سيديهاي تولید برنامهي تنها پیش مدتها
چندرسانهايبوده،بیشترشناختهشدهاست.در
صورتيکهاگردوستانمدرسایندورهها،بهجاي
تأکیدبراستفادهازایننرمافزار،توانایيعلميخود
رادرزمینهيرایانهبهروزميکردند،سيديهایي
مشاهده جشنوارهها در را بهتر بسیار توانایي با
نظام ضعف از نیز نقص این البته ميکردیم.
آموزشيماستکهدیگرفرصتيبرايمطالعهي

فرهنگیاننگذاشتهاست.
دوره 20 از بیش تدریس از پس اینجانب
کالستولیدمحتوادر»مرکزتحقیقاتمعلمان
استاناصفهان«ودربرخيازمناطقونواحي
محترم همکاران نیازمنديهاي از اطالع و
تجربیات تا شدم آن بر گوناگون، رشتههاي
خودرادراختیارتمامدوستانقراردهم.پساز
بررسيوتدریسنرمافزارهايمتفاوت،سادهترین
وکارامدترینآنهارابرايتهیهيیکمحتواي
الکترونیکيبرگزیدهاموروشاستفادهازآنهارا
ازطریقنشریهبهصورتسلسلهمقالهدراختیار

همکارانمحترمقرارميدهم.
برخالفروشسنتي،یعنيانتقالاطالعاتروي
کاغذ،درروشنشرالکترونیکمؤلفیامدرس
بهمتن،تصویروکاغذمحدودنميشود.دراین
روشميتوانازپویانمایي،فیلم،توصیف)گفتار(،

موسیقي،جلوههايویژهيبصريوپرسوجوهاي
تبادلياستفادهکردواطالعاترابهسبکجدیدي

وبهصورتجذابومهیجارائهداد.
ساختنیکسيديدارايمحتوايالکترونیک
باهدفآموزشي،تبلیغاتيیا...نیازمندپیمودن

دومرحلهياصلياست:
قبیل از منابع پردازش و گردآوري الف(
تصویر،فیلم،متن،موسیقي،انیمیشن،صفحات

اینترنتو...
ب(تنظیموکنارهمقراردادنمواردذکرشده
درقالبیکبستهينرمافزارآموزشي،تبلیغاتي
افکتهاي با و جذاب و مناسب بهشکل یا...
متفاوترويیکلوحفشردهوبهصورت»اجراي
خودکار«)Autoron(بهگونهايکهمفهوممورد
نظربهتربهمخاطببرسدومارادرانجامهدف

آموزشيیاتبلیغاتيیاريکند.
اینکاررابانرمافزارNeoBook)بهمعناي
نگارشجدیدیککتاب(انجامميدهیم.بااین
Multimediaنرمافزاربسیاربهتروسادهتراز
 Builderميتوانیکسيديچندرسانهاي

آموزشيیاتبلیغاتيتهیهکرد.

Neobook نرم افزار
1. توانایي ها

 استفادهيسریعوآسانازقابلیتکشیدنو
.)Drop & Drag(رهاکردن

 نمایشتصاویروعکسهايتهیهشدهتوسط
نرمافزارهايگرافیکي،ونمایشوویرایشاسناد
متنيتهیهشدهدرپردازشگرهايمتن،بههمراه

امکانایجاداکشنولینکدرمتن.

.FlashوGifنمایشفایلهاي 
 پخشفایلهايمالتيمدیا،اجراينرمافزارهاي

گوناگون،وانجامانواعمحاسباتریاضي.

زنده بهصورت اینترنتي سایتهاي نمایش  
درونبرنامههايساختهشده.

میانپردهي جلوهي کردن اضافه امکان  
»Transition«هنگامحرکتبینصفحاتمتفاوت.
 ساختبرنامهينصببراينرمافزارهايخود.

 و...

2. ایجاد یک پروژه ي جدید
داخل »My Computer« روي کلیک با
نام به )فولدري( شاخهاي درایوها، از یکي

موضوعدرسخود)مثاًلadabiat(بسازید.
Finglishتذکر:حتمًااسمشاخهوفایلها

باشد؛فارسينباشد.
Power Point ،film ،math زیرشاخههاي
picturer،Internetmusic،و...رادرشاخهي
فوقایجادکندومحتوايمطالبراداخلشاخههاي
مناسبومرتبطقراردهید.یعنيتصاویرراداخل
شاخهي»picture«ومتنهاراداخلشاخهي
»matn«و...قراردهید.باکلیکرويگزینهي
»close«،منوي»file«برنامهينمونهراببندید
وسپسبا filenewیکپروژهيجدیدبراي
خودتانایجادکنید.فعاًلبا filesaveبرنامهي
)مثاًل دهید قرار اصليتان فولدر داخل را جدید
adabiat(.بخشهايمتفاوتاینپنجرهشامل
رنگهاي تعداد تصویر، پنجرهي قاب اندازهي
پشتیبانيونوعفایلخروجياستکهبهترتیب

آنهاراشرحميدهیم.

3. تعیین نوع خروجي برنامه
برنامهي نوع چهار Neo book نرمافزار

خروجيميتواندایجادکند:
Standard Applicationالف(برنامههاي

)EXE(

مروريبرنرمافزارهايتولیدمحتوايالکترونیک
Neo bookخالصهيعملکردآموزشساختسریعلوحفشردهيآموزشي،تبلیغاتيبانرمافزار
حسنخطیبي،مدرسرایانهياستاناصفهان
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Neo Book شکل 1. محیط نرم افزار

screen saverب(مدل
system tray applicationج(مدل

web browser pluginد(مدل

4. آشنایي با محیط نرم افزار
داخلپنجرهيهرپروژه،ميتوانبهتعداددلخواهصفحهpageقرارداد.
محتوايمطالبماروياینصفحاتقرارميگیرند.مانندنرمافزارexcelکه
هرفایلآنميتواندشاملچندین»sheet«یا»ورق«باشد،باایجادیک
Master«:برنامهي)پروژهي(جدید،دوصفحهبهطورخودکارایجادميشوند
Page«)محلعالمت2رويشکل1(کهدریکپروژهفقطیکيميتوانیم
داشتهباشیم،و»New page«یاصفحهيمعموليکهبهتعدادموردنظر
ميتوانیمداشتهباشیم.بااستفادهازنوارهايلغزان)شمارههاي4و5روي
شکل1(ميتوانمحتوايصفحاترابهتردید.پنجرههايکمکيبااستفاده
ازگزینههايمنوي»view«آشکاریاپنهانميشوند)شمارهي6درشکل
1(.عالوهبرآن،بااستفادهازعالمت×کنارآنهاميتوانآنهارابستیا
بادراگودراپموسرويعالمت====کهکنارعالمت×است،ميتوان
اینپنجرههاراجابهجاکرد.درصورتيکهموسرادوثانیهرويیکياز
گزینههاينوارهايابزاربدونکلیکزدنقراردهید،توضیحمختصريدر
موردکاربردآنگزینهبرايچندلحظهزیرآنظاهرميشود.بهاینتوضیح

مختصر»Hint«یا»screentip«نیزميگویند.
از»navigation bar«)شمارهي7شکل1(برايمروروجابهجایي

بینصفحاتدرزمانطراحيبرنامهاستفادهميشود.
اندازهي ،)1 شکل 8 )شمارهي »object information« پنجرهي
دقیقشيءمنتخبرويیکصفحهرانشانميدهدوامکانتغییرآن

رافراهمميکند.
»mouse cam/cursor position«)شمارهي9درشکل1(،محل
دقیقxوyموقعیتموسرانشانميدهدوهمچنینمحلموسرا

بزرگنمایيميکند.
درشکل1،شمارهي10منوياصليبرنامهوشمارهي11،نوارابزاراست.
باانتخابیکگزینهازروينوارابزاروسپسدراگودراپموسرويیک
»page«،ميتوانیمازایناشیااستفادهکنیم،ترسیمهرشيءرويصفحهها،
ممکناستباترسیمشيءدیگرمتفاوتباشد.پسازترسیمهرشيء،با
کلیکراسترويآن،ميتوانتنظیماتآنراتغییرداد.درآیندهدربارهي
کاربردهرکدامازایناشیاتوضیحبیشتريميدهیم.وبهطورکلي،ترسیم

اشیايمذکوررادرسهسبکزیرميتوانبررسيکرد:
.LineیاEllipseالف(ترسیماشیایيکهبههیچمقدارورودينیازندارند؛مثل
ب(ترسیماشیایيکهبهواردکردنیکمقدارتوسطکاربرنیازدارند؛
مثل»Pushbutton«کهپارامتر»caption«)عنوانظاهري:دکمه(را
ميخواهد،»SimpleText«ها،ListBoxو...کهواردکردناینمقادیر

نیزالزامينیستوبازدنOkشيءترسیمميشود.
ج(ترسیماشیایيکهبهیکفایلرويحافظهيجانبينیازدارند؛مثل
اشیايScorolling Article ،Pictureو...کهبالفاصلهپسازترسیم
ازماآدرسیکفایل)متناسبباعملکردآنشيء(رويحافظهيجانبي
انتخابفایلمناسب،نميتوانآنهارا راميخواهدودرصورتعدم
آنها روي راست کلیک با اشیا، این ترسیم از پس ولي کرد. ترسیم

ميتوانفایلمنتخبراپاککرد.
»style palette«)شماره12درشکل1(،رنگاشیايمنتخبراتغییرميدهد.

درپنجرهي»object list«)شمارهي13درشکل1(،ميتواننامو
تعداداشیایيراکهازنوارابزاررويصفحهيpageجاريقرارگرفتهاند،

مشاهدهکرد.
با امکانميدهد، ما به »file selector«)شمارهي14درشکل1(
دراگودراپفایلهايموردنظرانتهايفهرسترويصفحهيجاري،
جاري صفحهي به را و... تصویري متني، فایلهاي انواع راحتي به

برنامهيخودمانانتقالدهیم.
رويپنجرهيکمکيspeed bar)شمارهي15شکل1(،دکمههاي
speed buttonقراردارندکهعملکردهریکرابهترتیب)ازچپبه

راستدرشکل2(شرحميدهیم:

speed bar روي پنجره ي کمکي speed button شکل 2. دکمه هاي
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new .1:برايایجادیکپروژهيجدید.درایننرمافزارميتوانچندینپروژهرا
ایجادوبازکرد،مانندنرمافزاروردکهميتوانچندفایلمتنيرادرآنبازکرد.

open .2:برايبازکردنیکبرنامه.NeoBookبهطورپیشفرض،آخرین
پروندهايراکهقباًلرويآنکارميکردهایم،پسازاجرابازميکند.

save .3:برايذخیرهسازيپروژهيجاري
ctrl+z(undo .4(:برايانصرافازآخرینعملانجامشده.

نکته:بهمنظورحذف،جابهجایي،کپي،ترازبنديویاتغییررنگتعداديازاشیا
رويیکصفحه،ابتدابایدآنهاراباگرفتنکلید»Shift«وزدنکلیکروي
آنها،انتخابکرد.اینکارراميتوانبادراگودراپموسروياشیايمورد
D&Dنظرنیزانجامداد،مشروطبراینکهاشیايکاماًلدرپنجرهيانتخاب
قرارگیرند.کلیکرويگزینهي»select all«درمنويEdit،موجبانتخاب

همهياشیايرويصفحهيجاريميشود.
به را یاچندشيءرويیکصفحه بخواهیمیک درصورتيکه :cut .5
صفحهايدیگرمنتقلکنیم،ابتداآنهاراانتخابميکنیم.سپسرويگزینه
Ctrl+X(cut(کلیکميکنیموآنگاهباکلیکروينامصفحهيموردنظر،
انتقالانجامميگیرد.یابااستفادهازپنجرهي»navigator«بهصفحهيموردنظر

ميرویموروي)paste)Ctrl+Vازهمینپنجرهکلیکميکنیم.
copy .6:درصورتيکهبخواهیمیکیاچندشيءرويیکصفحهرا،روي
صفحاتدیگرينیزقراردهیم،ابتداآناشیاراانتخابميکنیم،سپسبررويگزینه
pasteکلیکميکنیم.آنگاهبهصفحهيموردنظرميرویمورويcopy)Ctrl+C(
)Ctrl+V(ازهمینپنجرهکلیکميکنیم.اگرعملpasteدرهمانصفحهانجام
شود،یکنسخهازشيءدقیقاًرويشيءقبليقرارميگیردواحساسنميکنیدکه

کپيانجامشدهاست.دراینجاباD&Dموسبایدشيءراجابهجاکنید.
تذکر:)Duplicate )Ctrl+Dکهدرمنويeditآمدهاست،ازشيءمنتخب
باتمامخواصواکشنهایشکپيميگیردودرکنارآنقرارميدهد.اینکار
درمورداشیایيکهکارهايمشابهانجامميدهند،موجبباالبردنسرعت

ساختنبرنامهيماميشود.
paste)Ctrl+V( .7:برايانتقالاشیايcutیاcopyشدهبهصفحهيجاري.

delete)Ctrl+Delete( .8:بهمنظورحذفیکیاچندشيءمنتخب.
object propertes .9:برايمشاهدهوتغییرخصوصیاتشيءمنتخب
مانندشکلظاهري،آشکاریاپنهانبودنورفتارآن)دراینمورددرآینده

بیشترصحبتميکنیم(.
send to back .10:اگرچندینشيءرارويهمقراردهیموبخواهیم
شیئيکهرويهمهيآنهاست،زیرهمهيآنهاقرارگیرد،پسازانتخاب

آن،روياینگزینهکلیکميکنیم.
bring to front .11:اگرچندینشيءرارويهمقراردهیموبخواهیم
شیئيکهزیرهمهيآنهاست،رويهمهيآنهاقرارگیرد،پسازانتخاب

آن،روياینگزینهکلیکميکنیم.
align .12 :برايترازبندياشیايمنتخب)حداقلدوشي(.

اکنونکهباابزارهايایننرمافزارآشناشدید،درقسمتبعدساختپروژهيواقعي
راشروعخواهیمکرد.سایتدانلودبرنامهبهصورترایگانازاینقراراست:

www.asandownload.ir
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ðBìú|øBôðõyPú|øB

ðBìú|øB ô ìÛBæ|R Aüò kôuPBó Gú kuPíBó ouýlû AuQ Þú Aq ̂BN OíBï
üB ÚvíQ|øBüþ Aq @ó|øB Gú kæ|üê GBæ| ìÏnôo Gõkû|Aüî. ìñPËp ìÛBæ|R ô
OXpGýBR ÞBoGpkÿ yíB øvPýî: 

@ÚBÿ Gùíò ÎHBuþ, ìÛBèú|ÿ <ðdõû|ÿ oAû|AðlAqÿ yHßú|øBÿ ðËýpGú|ðËýp
Gú qGBðþ GvýBo uBkû.

@ÚBÿ oÂB ÞBôuþ, ìÛBèú|ÿ <ìÏpÖþ Gh{ÖñBôoÿ AÆç|ÎBR ô AoOHBÆBR
ko uBqìBó üõðvßõ> ô <ìÏpÖþ uBüQ|>, Aq yùpuPBó
GpôWpk.

@ÚBÿ øBkÿ ÎBGlÿ, ìÛBèú|ÿ <ô ðÛ{@ó ko Oõèýl Îéî ko AüpAó>,
Aq OùpAó.

gBðî ðXíú ¾×B, ìÛBèú|ÿ <ðíBü{gç|Ý ko Þç|x kox>.
gBðî GPõë ìÏíBoqAkû, ìÛBèú|ÿ <OpÖñløBÿ AüñPpðQ>, Aq A¾×ùBó.

@ÚBÿ ð¿pAèéú GùrAkÿ, ìÛBèú|ÿ ìÏpÖþ ðpï|AÖrAo <   |>,
AuP×Bkû Aq ðÏíQ|øBÿ glAôðl GpAÿ @ìõq}ì×Bøýî yýíþ>, Aq yùpuPBó @ìê.

gBðî ìýñB KBá|ÆýñQ, ìÛBèú|ÿ <Gpouþ OBCSýp AðvXBï ô AðÏÇBÙ|Knüpÿ
gBðõAkû Gp yßê| âýpÿ øõüQ ko WõAðBó ô ðõWõAðBó>, Aq yùpuPBó Wùpï.

gBðî sAèú okâBû, ìÛBèú|ÿ <oAüBðú ô @ìõq}|ôKpôo}>, Aq ÞpìBðzBû.
gBðî oAÂýú ÞýùBó, ìÛBèú|ÿ <AÂBÖú Þpkó ðõAo AGrAo Wlül>, Aq ìzùl.
gBðî @ìñú ìdílÿ, ìÛBèú|ÿ <@ìõq}ðdõû|ÿ               Þpkó ôüñlôq ô

koAüõøB ko GpAGp OÓýýpAR ÞBoGpAó>, Aq AuPBó ÖBox.
@ÚBÿ uýlAìýò ÎËýíþ, ìÛBèú|ÿ <ðÛ{ÖñBôoÿ AÆç|ÎBR ô AoOHBÆBR

()ko Kpôo}gç|ÚýQ>, Aq OùpAó.

www.teach-ict.com

orbital viewer

freeze

ICT

ICT
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oAøñíBÿOlôüòìÛBèúGpAÿoylìlouú|ÿÖpkA

ðõüvñlâBó ô ìPpWíBó ìdPpï!
Aüò ìXéú ìPÏéÜ Gú yíBuQ. OXpGú|øBÿ ðBJ, Aülû|øB ô cB¾ê

Ktôø{|øBÿ gõü{oA ko AgPýBo kÖPp ìXéú ÚpAo køýl OB GB AðÏßBx @ó|øB
ko ìXéú, Îç|Úú|ìñlAó Gú Aüò cõqû oA ko OXpGýBR gõü{ypüà uBqül.
Aq yíB ÎrürAó OÛBÂB kAoüî: 

ìÛBèú|øBüþ oA Þú GpAÿ koZ ko ìXéú ìþ|ÖpuPýl, GB ìõÂõÑ ìXéú ìpOHÈ
GByl ô ÚHç|« ko WBÿ küãpÿ ̂BN ðzlû GByl.

ìÛBæ|R, cBôÿ ìÇBèI Þéþ ô âpk@ôoÿ ylû ko AoOHBÉ GB ÖñBôoÿ ô
ÞBoGpk @ó ko Þç|x kox, ðHByl.

ìÛBèú|ÿ OpWíú ylû GBül GB ìPò A¾éþ øî|gõAðþ kAyPú GByl ô ìPò A¾éþ ðýr
øípAû @ó GByl. ̂ñBó|̂ú ìÛBèú oA gç|¾ú ìþ| Þñýl. Aüò ìõÂõÑ oA Úýl G×pìBüýl.

ìÛBèú oA üà gÈ ko ìýBó ô Gp üà oôÿ ÞBÒn ô GB gÈ gõAðB Gñõüvýl.
AèHPú OpWýe kAok @ó oA OBüM Þñýl.

ðTp ìÛBèú, oôAó ô Aq ðËp kuPõo qGBó ÖBouþ kouQ GByl ô ko AðPhBJ
ôAsû|øBÿ Îéíþ ô Öñþ, kÚQ æ|qï oA ìHnôë ÖpìBüýl.

ko ðãBo}ìÛBèú Aq ìñBGÐ ô ìB~gn ìÏPHp AuP×Bkû Þñýl ô ko KBüBó @ó,
ÖùpuQ ìñBGÐ oA GýBôoül.

OõWú kAyPú GByýl: 
ìXéú ko ok, ÚHõë, ôüpAü{ôOéhýÀ ìÛBèú|øBÿ ouýlû ìhPBo AuQ.
@oAÿ ìñloZ ko ìÛBèú ÂpôoOB« ìHýò oACÿ ô ðËp ìvEõæ|ó <oyl ìlouú|ÿ

ÖpkA> ðývQ. GñBGpAüò ìvEõèýQ KBui| âõüþ Gú Kpu{|øBÿ gõAðñlâBó
GB gõk ðõüvñlû üB ìPpWî AuQ.

ìXéú Aq ÎõkR ìÛBæ|Oþ Þú GpAÿ ̂BN ìñBuI OzhýÀ kAkû
ðíþ|yõðl, ìÏnôo AuQ.

Aq koüBÖQ ðBìú|øB ô ìÛBæ|R yíB ÎrürAó øíõAoû gõ}|cBë gõAøýî
yl. ìñPËp OXpGýBR Aoqðlû|ÿ yíB ko qìýñú|ÿ oô}|øBÿ ìõÖÜ Oloüw
GB AuP×Bkû|ÿ Gùýñú Aq oAüBðú ko Þç|x kox øvPýî. ko Gh{ìÏpÖþ
ðpï|AÖrAo, ðpï|AÖrAo ìõokðËp GBül ko ÚBèI üà OXpGú|ÿ kouþ ìÏpÖþ yõk
OB GpAÿ øíßBoÿ ÞBoGpkÿ|Op GByl.


