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ايرانيان زيادی در خارج از كشور زندگی می كنند 
كه به داليل متفاوت، مانند تحصيل، مأموريت، 
اشتغال و مهاجرت، اقامتشان به درازا كشيده است. 
در عين حال، اين افراد مايل اند كه فرزندان خود را 
به مدارس ايرانی بفرستند و دختران و پسران خود 
را از نظام آموزشی كشور بهره مند سازند. در برخی 
از كشورها، مدارس حضوری وجود دارند و ايرانيان 
مشکلی در ادامه ی تحصيل فرزندان خود ندارند. 
ولی در كشورهايی كه اين امکان فراهم نيست، 
مدارس  از  استفاده  ايشان،  برای  مقدور  راه  تنها 
اينترنتی است كه در سال های اخير به همت بخش 
خصوصی توسعه يافته اند و آموزش از راه دور از 

طريق اينترنت محقق شده است.
مطابق آمار سايت »مؤسسه ی آموزش از راه دور« 
اينترنتی  آموزش وپرورش، 10 مؤسسه ی  وزارت 
از راه دور در خارج از كشور اشتغال  به آموزش 

دارند. علی القاعده، همان طور كه مدارس حضوری 
را  دانش آموزان  پذيرش  اجازه ی  حداقل هايی  با 
می يابند، انتظار می رود كه مدرسه ی مجازی نيز 
باشد. آموزش وپرورش حتمًا  اين حداقل ها  واجد 
كالس هايش  كه  را  مدرسه ای  تأسيس  مجوز 
نيمکت  و  تخته  باشد،  نمور  باشد،  زيرزمين  در 
به اندازه ی كافی نداشته باشد، مدير و دبيرانش 
حداقل شرايط را نداشته باشند، نمی دهد. به نظر 
می رسد كه در زمينه ی مراكز آموزش از راه دور 
بايد اين حداقل ها اعالم  هم، عالوه بر اين كه 
شوند ـ كه قطعاً اين طور است ـ نظارت بر حفظ و 

ارتقای آن ها نيز ضروری است.
اخذ  برای  شرط  اولين  حضوری،  مدارس  در 
مجوز، مکان مناسب است. اين مکان در فضای 
است  دور  راه  از  آموزش  مركز  سايت  مجازی 
كه بايد دارای كيفيت استاندارد باشد. نگارنده به 

بررسی اجمالی سايت های برخی از اين مدارس 
پرداخته است. سايت در واقع همه ی آن چيزی 
است كه مدرسه ی اينترنتی می تواند ارائه كند و 
به جای مکان مدرسه، فضای مجازی را به عنوان 
مدرسه به دانش آموزان عرضه می دارد. مدرسه ای 
كه در سايت خود حداقل نکات را مراعات نکرده 
باشد و نام خانم مديری را به عنوان مدير مدرسه 
معرفی كرده باشد، ولی تصوير مردی را به جای 
مدير زده باشد، مدرسه ای كه سايتش شبيه شهر 
فرنگ است؛ با فونت های متفاوت و در رنگ های 
گوناگون، پيوندهای آن كار نمی كند و پاره ای از 
پيوندهای آن ماه هاست كه در حال ساخته شدن 
است، مدرسه ای كه سايتش غلط هاي اماليی دارد 
و در حد يك كاتالوگ، به معرفی مدرسه پرداخته 
است، آيا شرايط احراز صالحيت را دارد؟ مدرسه ای 
كه سايت آن اصاًل كار نمی كند، ولی در كشوری 
شروع به تبليغ كرده و دو شعبه ی مجازی برای 
خود معرفی كرده است، در واقع مفهوم مجازی 
را درک نکرده است و نمی تواند آموزش مناسبی 
ارائه كند. چون دقت و تعهد الزم را در اولين نمای 
ورود دانش آموز به فضای خود مهيا نکرده و فضای 

مناسبی برای ورود كاربران خود نساخته است.
قطعاً غرض از تأسيس مدارس اينترنتی فراهم 
آوردن فرصت آموزش با كيفيت قابل قبول برای 
فرزندان شهروندان ايرانی در سراسر جهان است. 
از اين رو، به نظر می آيد مسئوالن محترم وزارت 
آموزش وپرورش بايد حداقل ها را در تأسيس اين 
مدارس به دقت بررسی و پس از ارائه ی مجوز، 
نيز،  حال  عين  در  كنند.  اعمال  را  خود  نظارت 
حمايت های خود را از اين مدارس تداوم بخشند. 
چرا كه اين مدارس اگر بخواهند كيفيت مناسب 
توليد  برای  كافی  بودجه ی  بايد  باشند،  داشته 
در  الزم  پشتيبانی های  و  الکترونيکی  محتوای 
اين كار  و  را كسب كنند  آموزش غير حضوری 
به همان  نيست.  امکان پذير  دولت  بدون كمك 
ترتيب كه دولت در آغاز به كار مدارس غيرانتفاعی 
برای شکل گيری آن ها كمك كرد و باعث پاگرفتن 
نهادهای آموزشی مردمی شد، مراكز آموزش از راه 
دور در خارج از كشور نيز به كمك های مادی و 

معنوی و البته نظارت و راهنمايی، نيازمندند.

درس خواندن
در خارج از خانه ی مادری



»دانشکده ی مجازی علوم حدیث«، اولین 
مرکز رسمی آموزش عالی کشور است که با 

مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یکی از 
پرکاربردترین و زیربنایی ترین رشته های علوم 
اسالمی را به صورت تخصصی به دانشجویان 

خود آموزش می دهد.
یکی از شیوه های نوین و کارامد برای گسترش 

آموزش و فراهم آوردن امکان فراگیری برای 
همه ی مشتاقان در هر زمان و از هر مکان، 

بهره گیری از امکانات و مزایای شبکه ی اینترنت 
و آموزش الکترونیکی است. با توجه به اهداف 
دانشکده ی علوم حدیث و لزوم بهره گیری از 

ابزارهای نوین ارتباطی و آموزشی در عرصه ی 
آموزش علوم و معارف اسالمی، این دانشکده 
از سال 1381 به صورت متمرکز کار مطالعه و 
برنامه ریزی در این زمینه را آغاز کرد و  اولین 

دوره ی آموزش الکترونیکی خود را در تابستان 
1383 از طریق پایگاه اینترنتی آن به نشانی 

»http://vu.hadith.ac.ir« به اجرا درآورد. در 
حال حاضر، حدود 1800 دانشجو در دوره های 
کارشناسی و کارشناسی ارشد در حال تحصیل 

در این دانشکده هستند.
با آشنایي بیشتر خوانندگان، گفت و گویی با سید 
حمید حسینی، رییس دانشکده ی مجازی علوم 

حدیث 
داریم که ما را با فعالیت های 

این دانشکده ی مجازی 
بیشتر آشنا می کند.

 مهم ترین هدف، رسالت و کارکرد این دانشکده 
چیست؟

و  آموزش  گسترش  هدف  با  دانشکده  اين   
تحقيقات دينی و تربيت استادان، محققان و مبلغان 
معارف اسالمی ايجاد شده است. با توجه به نقش 
مهم و زيربنايی علم حديث در ميان علوم دينی و 
كم توجهی حوزه های علميه و دانشگاه های كشور 
به اين موضوع، محور اصلی فعاليت های آموزشی 
و پژوهشی دانشکده، بر رشته ی علوم حديث و 
البته  است.  قرار گرفته  آن  متفاوت  گرايش های 
راه اندازی بخش آموزش الکترونيکی اين دانشکده 
و استقبال گسترده ی اقشار گوناگون از دانشکده ی 

و  فرهنگی  اهداف  است  شده  موجب  مجازی 
ترويجی نيز در برنامه های دانشکده قرار گيرند. چرا 
كه با توجه به ويژگی های يادگيری الکترونيکی و 
متخصصان  از  بسياری  آن،  بودن  در دست رس 
رشته های گوناگون علمی و افرادی كه مشاغل 
و مسئوليت های ديگری برعهده دارند، به دليل 
اشتياق نسبت به معارف دينی، به جمع مخاطبان 
بنابراين  پيوسته اند.  دانشکده  اين  دانشجويان  و 
الزم است برنامه هايی جداگانه و متناسب با اين 
هدف طراحی و ارائه شوند تا هدف دانشکده ی 
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       گفت و گو با حجه االسالم سید حمید حسینی
دانشکده ی مجــازی علوم حدیث

بهناز پورمحمد

عكس: طیبه رحیمي
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مجازی كه ايجاد امکان فراگيری علوم و معارف 
اهل بيت )عليهم السالم(، برای همه ی مشتاقان در 
هر زمان و هر مکان با بهره گيری از امکانات و 
الکترونيکی  آموزش  و  اينترنت  مزايای شبکه ی 

است، محقق شود.

 به نظر شما چه ویژگی، دانشکده ی شما را از 
سایر دانشگاه های مجازی متمایز می کند؟

تمايز  آموزشی،  كيفيت محتوای  فکر می كنم   
جدی است. تا آن جا كه ما مقايسه كرده ايم، كيفيت 
آموزشی ما از نظر محتوا خيلی متفاوت است، چون 
ما روی توليد محتوا سرمايه گذاری زيادی كرده ايم. 
دليل دوم، خدمات پشتيبانی و آموزشی است. ساير 
دانشگاه ها درس را فقط در سايت ارائه می دهند و 
اين خود دانشجوست كه پی گيری می كند و دانشگاه 
تعهدی ندارد. ولی برای ما، كنترل دانشجو و حضور 
فعاليت های  و  تمرين ها  به  رسيدگی  و  غياب،  و 

درسی، كارهايی خيلی جدی محسوب می شوند.

 دانش آموزان و معلمان عالقه مند چگونه می توانند 
وارد این دانشکده شوند؟

سطح  در  ما  آموزشی  دوره های  كه  آن جا  از   
برای  فعلی  تعاريف  با  شايد  است،  دانشگاهی 
اين  رشته های  اما  نباشد.  مفيد  دانش آموزان 
دانشکده می توانند گزينه های آنان هنگام انتخاب 
رشته در كنکور دانشگاه های كشور باشند. ضمن 
و  توليد  الکترونيکی  دروس  از  بسياری  اين كه 
به صورت  می توان  را  دانشکده  اين  در  ارائه شده 
تك درس يا در قالب دوره های آزاد به دانش آموزان 
از  دانشکده  اين  معلمان،  درخصوص  كرد.  ارائه 
تحصيالت  برای  گزينه ها  مناسب ترين  جمله 
چون  دروسی  معلمان  به ويژه  فرهنگيان،  عالی 
برای ورود  پرورشی است.  دينی، قرآن، عربی و 
ساير  مانند  دانشکده،  اين  آموزشی  دوره های  به 
سراسری  كنکور  در  بايد  كشور  دانشگاه های 
شركت كرد. البته عالوه بر كنکور سراسری، در 
برخی از مقاطع، آزمون های اختصاصی نيز برگزار 
می شوند كه شركت در اين آزمون ها برای معلمان 
مناسب تر است. اين دانشکده آمادگی دارد، عالوه 
بر دوره های رسمی دانشگاهی، دوره هايی خاص را 
به صورت دوره های آموزشی ضمن خدمت مطابق 
به صورت  و  طراحی  پرورش  و  آموزش  نياز  با 

سراسری برای همه ی معلمان كشور اجرا كند.
دانشکده  این  در  آموزش  نحوه ی  و  شیوه ها   

چگونه است؟

 تحصيل در نظام آموزش الکترونيکی مبتنی بر 
اينترنت است. بدين معنی كه دانشجو با استفاده 
از رايانه و از طريق شبکه ی اينترنت به متون و 
برنامه های آموزشی دست می يابد. در دانشکده ی 
مجازی علوم حديث تنها به ارائه ی متن دروس 
با  كه  است  آن  بر  تالش  بلکه  نمی شود،  اكتفا 
پيشرفته ی  ابزارهای  و  امکانات  به كارگيری 
بازسازی  تعاملی، محيط كالس  چندرسانه ای و 
حاصل  نسبی  اطمينان  يادگيری  فرايند  از  و 
پويانمايی،  و  تصوير  صوت،  از  استفاده  شود. 
با استاد و راهنمای  ارتباط سريع و زنده  امکان 
آموزشی، فعاليت گسترده ی دانشجويان هر درس 
در تاالرهای گفت و گو، توجه جدی به حضور و 
غياب و فعاليت و تحقيقات دانشجويان، امکان 
يادداشت شخصی،  و  ذخيره ی جزوه  و  نگارش 
كامل جزوه ی  متن  به  آسان  امکان دست رسی 
هر درس، ارائه ی پرسش و آزمون های متناوب و 
ثبت و گزارش نتايج آن ها، امکان تکرار و بازبينی 
از درس، هدايت آموزشی دانشجو و  هر بخش 
كار در طول  مراحل  و  مشخص كردن وظايف 
دروس  ويژگی های  ازجمله  دروس،  تحصيل 

الکترونيکی اين دانشکده ی مجازی است.

 ارتباط استاد و دانشجو در طول نیم سال در این 
دانشگاه چگونه است؟

از  غير  است.  زياد  خيلی  تعامل  ما  نظام  در   
صندوق پيامی كه هر عضو از مجموعه ی ما دارد، 
راه های متفاوتی را پيش بينی كرده ايم تا دانشجو 
با استاد و آموزش يار با هم مکاتبه و ارتباط داشته 
باشند. درضمن ما يك كالس مجازی داريم كه 
با  استاد  را  هر چند جلسه يك بار، يك ساعتی 
ارتباط  هم  با  تا  می گذارند  قرار  آن  در  دانشجو 
زنده داشته باشند. در اين جلسات بيشتر به رفع 
می شود.  پرداخته  تکميلی  توضيحات  و  اشکال 

اين كالس ها مرتباً برگزار می شوند.

 از پاسخ شما متوجه شدم که نفر سومی هم غیر 
از استاد و دانشجو درگیر فعالیت است. درباره ی 

تشریح وظایف این شخص توضیحی می دهید؟
بار اصلی روی دوش شخص سوم  اتفاقاً   بله 
است كه ما اسم او را »آموزش يار« يا دستيار استاد 
فارغ التحصيالن همين  از  افراد  اين  گذاشته ايم. 
ارتباط  با وسايل فنی هم آشنا.  رشته هستند و 
بيشتر با دانشجويان را، دستياران استاد دارند و 
پاسخ گوی دانشجويان در زمينه ی آموزش هستند. 

معمواًل استادان روی سيستم مجازی خيلی وقت 
نمی گذارند. چون هنوز كاماًل به سيستم مسلط 
نيستند و حال و حوصله و عالقه ی كار با رايانه را 
ندارند. معمواًل استادان با تجربه و مجرب، خيلی 
در اين فضا قرار نمی گيرند. لذا ما برای پوشش 

اين كاستی از دستياران استاد كمك می گيريم.

 محتوای درسی دوره های آموزشی این دانشکده 
چگونه و توسط چه کسانی تهیه می شود؟ آیا خود 
استاد آن ها را تهیه می کند، یا گروهی آن را تهیه و 
تدوین می کنند، یا نه یک محتوای آماده در اختیار 

استاد قرار می گیرد؟
 تأمين محتوای علمی دروس با خود استادان 
فني  و  اجرايی  پی گيری  و  است  دانشکده 
آن ها  اكثر  كه  است  همکارانی  با  محتوا  توليد 
الهيات  با  مرتبط  رشته های  دانش آموخته ی 
اين  اهتمامی كه  به  توجه  با  و علوم حديث اند. 
محتوای  كيفيت  بودن  باال  به  نسبت  دانشکده 
آموزشی دارد، فرايند و چرخه ی طوالنی و دقيقی 
برای توليد محتوا تعريف كرده ايم كه از تدوين 
متن اوليه آغاز می شود و با ويرايش متن، تنظيم 
»طرح نامه«های گوناگون صدا و تصوير با ضبط 
اصالحات  و  جلوه ها  اعمال  دروس،  استوديويی 
الزم بر صوت دروس، تصويرسازی با استفاده از 
جذابيت های پويانمايی و تلفيق اجزای آموزشی 

در بسته های استاندارد، ادامه پيدا می كند.

 ارتباط و تعامل دانشجویان با هم چگونه است؟
كه  است  شده  تعريف  فضايی  سيستم،  در   
دانشجويان می توانند در آن با هم »َچت« كنند. 
اين فضا هميشه فعال است و ما نام آن را فضای 
در  گذاشته ايم.  دانشجويان  عمومی  گفت و گوی 
اين فضای صميمی، دانشجويان با هم تبادل نظر 
و  می پردازند  اشکال  رفع  به  می كنند،  بحث  و 
بر  عالوه  می دارند.  دريافت  تکميلی  توضيحات 
از طريق  اين، مجموعه ی دستياران و استادان، 
با  زنده  ارتباط  دائم در  به طور  »يا هو مسنجر« 
مالحظه  را  ما  سايت  اگر  هستند.  دانشجويان 
كرده باشيد، در صفحه ی اصلی، بخشی به نام 
ارتباط مستقيم داريم كه از خود من تا مديران 
آن  در  را  خود  ياهوی  »آی دی«  همکاران،  و 
ارتباط  ما  با  به راحتی  دانشجويان  تا  گذاشته ايم 

زنده داشته باشند.
به صورت  سایت،  در  موجود  دروس  محتوای   

سی دی هم در اختیار دانشجویان قرار می گیرد؟
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 بله، بعد از توليد به صورت سی دی آماده می شود 
درواقع  می گيرد.  قرار  دانشجويان  اختيار  در  و 
كه  كسانی  برای  كرديم  طراحی  سيستمی  ما 
دست رسی ضعيفی به اينترنت دارند )ما دانشجويانی 
در روستاهای دورافتاده داريم كه هميشه نمی توانند 
تهيه و  اينترنت وصل شوند( و سی دی هايی  به 
توليد كرده ايم كه در اختيار آن ها قرار می گيرد. اين 
مجموعه سی دی، نرم افزاری است كه اطالعات را 
يکسان سازی می كند و به سرور ما می فرستد. به 
اين ترتيب، تمام فعاليت های دانشجو كه در سيستم 
گزارش كرده است، ثبت می شود. دانشجويان تا 
آخر نيم سال فرصت دارند، به اينترنت وصل شوند 

تا عملکردشان در اختيار ما قرار بگيرد.

 دانشجویان شما از داخل ایران هستند یا خارج 
از کشور هم دانشجو دارید؟

 عمدتاً از داخل ايران هستند. چون فعاًل مطالب به 
زبان فارسی ارائه می شود و به دليل اين محدوديت، 
فقط فارسی زبانان دانشجوی دانشگاه علم حديث 
هستند. در حال حاضر حدود 40 دانشجو، از خارج 

از كشور در دانشگاه ما تحصيل می كنند.

 مقررات تحصیلی این دانشکده چیست؟
مسئوالن  هنوز  متأسفانه  اين كه  به  توجه  با   
جداگانه ای  مقررات  و  ضوابط  علوم  وزارت 
نکرده اند،  تصويب  مجازی  دانشگاه های  برای 
بر  حضوری  دوره های  آموزشی  مقررات  همان 
تفاوت  تنها  است.  حاكم  مجازی  دانشگاه های 
اين است كه تمامی ارتباطات و تعامل ها از طريق 
اينترنت انجام می پذيرند و فقط آزمون های پايان 
نيم سال به صورت حضوری در محل دانشکده و 
نمايندگی های آن در داخل و خارج از كشور برگزار 
می شود. البته دانشکده ی مجازی علوم حديث، به 
دليل خدمات گسترده تری كه به دانشجويان خود 
و  حضور  چون  را  خاصی  ضوابط  می دهد،  ارائه 
غياب در مشاهده ی دروس و لزوم انجام تمرين ها 

و فعاليت های درسی اعمال می كند.

چه  دانشکده  این  آموزشی  دست اندرکاران   
تخصص هایی دارند؟

آموزشی  دست اندركاران  و  مسئوالن  بيشتر   
دانشکده  همين  دانش آموختگان  از  دانشکده، 
از  كرده ايم،  تالش  توان  حد  در  البته  هستند. 
مشاوره و كمك متخصصان رشته های تعليم و 

تربيت و مديريت آموزشی نيز استفاده كنيم.

 چه کسانی و با چه تخصص هایی در این دانشکده 
تدریس می کنند؟

معتبرترين  به عنوان  حديث  علوم  دانشکده ی   
مركز دانشگاهی در زمينه ی علوم قرآن و حديث، 
افتخار دارد كه از همکاری برجسته ترين استادان 
مديران  و  استادان  است.  بهره مند  رشته  اين 
گروه های آموزشی دانشکده در بخش حضوری، در 
بخش مجازی نيز تدريس می كنند. ضمن اين كه 
از استادان مجرب ساير مراكز آموزشی نيز، برای 

ارتقای كيفيت آموزشی دعوت به عمل می آيد.

 ارزش یابی دانشجویان در این دانشکده چگونه 
و به چه شیوه هایی انجام می شود؟

بيشتر  دانشجويان،  ارزش يابی  برای  تاكنون   
آزمون های  مانند  مرسوم  و  سنتی  روش های  از 
ميان ترم و پايان ترم و گاه بررسی ميزان فعاليت های 
طول ترم استفاده كرده ايم. اما اخيراً با همکاری 
دكتر سراجی، از متخصصان برنامه ريزی درسی، 

در حال تدوين نظام كامل تری برای ارزش يابی 
در دانشکده هستيم.

 آیا دانشجویان شما به تولید محتوا هم می پردازند؟
 فعاليت های دانشجويی در تاالرها ارائه می شوند 
حجم  يعنی  است.  زياد  خيلی  هم  آن  تعداد  و 
بسيار بااليی از محتوا داريم، ولی در اين حد كه 
به صورت نرم افزار توليد داشته باشيم، خير. چون 
رشته ی دانشجويان ما فنی نيست و بيشتر كارهای 
پژوهشی در علوم اسالمی، در سايت ما موجودند.

و  علوم ضوابط  وزارت  مسئوالن  هنوز  متأسفانه 
مجازی  دانشگاه های  برای  جداگانه ای  مقررات 
تصويب نکرده اند، همان مقررات آموزشی دوره های 
حضوری بر دانشگاه های مجازی حاكم است. تنها 
تفاوت اين است كه تمامی ارتباطات و تعامل ها از 

طريق اينترنت انجام می پذيرند



محمد عطاران

اشاره
با گسترش اینترنت در دهه ي 1990 میالدي، 
موج ورود رایانه و شبکه به مدارس آغاز شد. 

اغلب کشورهاي پیشرفته، در برنامه هاي 
توسعه ي آموزش وپرورش خود، کاهش نسبت 
رایانه به دانش آموز را سرلوحه ي برنامه ي خود 

قرار دادند و خانواده ها و مدارس به طرف داري و 
حمایت از آموزش هاي رایانه و توسعه ي اینترنت 

پرداختند. و براي تضمین آینده ي فرزندان و 
دانش آموزان خود، آموزش هاي مبتني بر رایانه را 

ضروري دانستند.
 اما ماجرا بدین سادگي و سهولت پیش نرفت.

با گذر زمان، متخصصان 
به نقد و نظر و تأمل پرداختند. اکنون درباره ي 
ورود »فناوري اطالعات و ارتباطات« )فاوا( و 

رایانه به کالس و مدرسه دیدگاه هاي موافق و 
مخالف وجود دارد. 

در این نوشته به یکي از مواردي 
که به نظر مي رسد، با ورود فاوا به 

آموزش وپرورش ابتدایي محقق شده، یعني 
»توسعه ي روحیه ي پژوهش و تحقیق« 

مي پردازیم تا ببنیم که آیا ورود فاوا به دوره ي 
ابتدایي ضرورتاً و یا به صورت هدایت شده به 
توسعه ي روحیه ي پژوهش منجر مي شود؟ و 

به فرض اگر با ورود فاوا به دوره ي ابتدایي این 
نتایج محقق شود، آیا با توجه به جدول هزینه و 
فایده، راه هاي دیگري که کم هزینه تر باشند، و 
یا آن که مخاطرات کم تري را به بار آورند، براي 

حصول این حدف متصور نیست؟

کلیدواژه ها: اينترنت، كالس ابتدايي، رايانه، 
پژوهش، فاوا و تحقيق.

توسعه ي روحیه ي پژوهش و تحقیق
الف( نظر موافقان

مدافعان اين نظريه معتقدند، فناوري اطالعات 
و ارتباطات، در مرحله ي گردآوري اطالعات )با 
با  نظر  تبادل  و  اطالعات  جست وجوي  امکان 
است.  پژوهش  روحيه ي  افراد گوناگون( مشوق 
دانش آموزاني كه از طريق اينترنت فرصت تماس 
مستقيم با نويسندگان، دانشمندان و مخترعان را 
از طريق  ايده هاي خود  انتشار  به  يا  و  مي يابند 
ابزارهاي فاوا، مانند »وبالگ« مي پردازند. دانش  
خود را در معرض ديد ديگران قرار مي دهند و 
اطالعتشان نقد و اصالح مي شود. در نتيجه روح 
تحقيق و پژوهش در آن ها پرورش مي يابد. به 
اطالعات  گردآوري  را  تحقيق  مبدأ  اگر  عالوه، 
اطالعات  به  دست رسي  امکان  فاوا  بدانيم، 

بيشتري را فراهم مي آورد.

ب( نظر مخالفان
نقد اول: فاوا و مشاهده ي جهان واقعي

در ارزيابي اين سخن بايد به تحليل مراحل پژوهش 
پرداخت كه طي آن، روح علمي و پژوهشي در 

دانش آموزان ايجاد مي شود.
نخستين مرحله ي تحقيق، ايجاد چالشي ذهني 
اين  به وجود مي آيد.  ذهني محقق  در  كه  است 
چالش نيز مستلزم دقت نظر، مشاهده و مواجهه با 
محيط طبيعي اطراف خود است. در واقع، پرورش 
روحيه ي تحقيق در دانش آموزان دوره ي ابتدايي 
مبتني بر آن است كه دانش آموز با محيط  اطراف 
خويش تعامل جدي برقرار كند و به مشاهده و 
تجربه ي آن به صورت مستقيم و انتقادي بپردازد. 
به نظر مي رسد، فاوا دانش آموزان دوره ي ابتدايي 
را از تجربه ي مستقيم محيط طبيعي و بالواسطه 
بركنار مي دارد و نه تنها در پرورش تفکر انتقادي 

مداخله ي مثبت نمي كند، بلکه مخل آن است.
پیر ژیل دوژن، برنده ي جايزه ي نوبل شيمي، در 
كتاب خود به نام »ماده ي نرم، پژوهش، آموزش«، 

به نقد آموزش وپرورش فرانسه مي پردازد و مي گويد: 
»دست رسي به فناوري رايانه اي از ضروريات است. 
اما اگر به آن راضي شويم كه بچه هايمان جلوي 
صفحه ي نمايشگر بنشينند )كاري كه عاشقش 
از  را  باارزشي  نيست كه چيزهاي  بعيد  هستند(، 
است  بلد  فقط  كه  نسلي  پرورش  بدهيم.  دست 
دكمه هاي صفحه ي كليد را فشار دهد و گزارش 
به نظر من چشم انداز ترسناكي است.  تهيه كند، 
كارها  نوع  اين  صرف  نوجوان  كه  زماني  مدت 
كارهاي  با  و  باشد  محدود  شديداً  بايد  مي كند، 
عملي، به خصوص كارهايي كه بيرون خانه انجام 
از طرف داران  يکي  من  شود.  متعادل  مي گيرند، 
پروپاقرص گردش هاي زمين شناسي و گياه شناسي 
هستم. مطالعه ي گياهان، تشخيص ساختمان يك 
چشم انداز، جست وجوي فسيل ها، بررسي كاني ها 
و امثال اين ها، به نوجوان ياد مي دهد كه چگونه 
را  اشيا  را مورد مشاهده قرار دهد،  دنياي واقعي 
كشف كند و به تفسير پديده ها بپردازد« ]دوژن و 

بادوز، 1384: 205ـ204[.
به نظر كالينسون1، رايانه ها مي توانند براي كمك 
به دانش آموزان در جهت آموختن مطالب آموزشي، 
ابزار مفيدي باشند. اما افراد كم سن و سال همواره 
به معلمان انساني نياز دارند تا آن ها را از نظر اخالقي 
هدايت كنند و شرايط رشد فکري و اجتماعي شان 
را فراهم آورند. درست است كه رايانه ها اطالعات 
تنها  اما  قرار مي دهند،  دانش آموزان  اختيار  در  را 
معلمان قادرند تفکر انتقادي، ارزش گذاري منابع 
اطالعاتي و خالقيت را به كودكان آموزش دهند. 
قطعاً رايانه ها نمي توانند كودكان را در مواجهه با 
مشکالت اجتماعي و اخالقي دشوار ياري رسانند 

]تور و همکاران، 1385[.
هيچ حدي از جست وجو در وب نمي تواند فقدان 
تفکر انتقادي يا مهارت هاي ارتباطي را جبران كند. 
هيچ رايانه ي چند رسانه اي به دانش آموز كمك 
افزايش  را  خود  تحليلي  توانايي هاي  نمي كند، 
دهد. هيچ ريز پردازنده اي نمي تواند تعامل خالقانه 
ميان دست، گل و معلم هنر را افزايش دهد. هيچ 
برنامه ي ستاره شناسي آن اليني نمي تواند باعث 
همان حس بهتري شود كه ما با اولين نگاه به 
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حلقه هاي زحل از تلسکوپ دچار آن شويم. هيچ 
رايانه اي ورزشکار نوپا را تشويق به سريع تر دويدن، 
نمي كند  پريدن  بلندتر  يا  زدن  ضربه  محکم تر 

]همان، ص 30[.
نقد دوم: ماهیت غیرتأملي فاوا

از  »مملو  فناوري هاي  پستمن2،  نیل  به نظر 
حاشيه  به  گذشته  از  بيش  را  خواندن  تصوير« 
پذيرش  كه  است  معتقد  پستمن  مي رانند. 
فناوري هاي الکترونيك به خصوص تلويزيون، در 
جامعه و به تبع آن در مدرسه، بدون تفکر صورت 
پذيرفته است. تلويزيون بر مبناي تصوير عمل 
است.  احساسي  توجه  نيازمند  بنابراين  مي كند، 
حال آن كه نوشتن كلمات بر مبناي تعامل و تفکر 
صورت مي گيرد. وجود تلويزيون در كالس باعث 

مي شود، تدريس به تفريح عوامانه اي تقليل يابد.
البته حاميان رايانه، اين نظر را درباره ي رايانه 
نمي پذيرند و مي گويند: رايانه با تلويزيون متفاوت 
است. ولي پستمن معتقد است، اكثر نرم افزارهاي 
آموزشي رايانه اي نيز مثل برنامه هاي تلويزيون 
او،  به نظر  هستند.  سرگرم كننده  و  منفعل 
بازي هاي رايانه اي در بهترين حالت، واقعيت را 
منعکس مي كنند و باعث همکاري دانش آموزان 
مي شوند، ولي به درک مفاهيم كمك نمي كنند. 
رايانه هم چنين »سؤاالت باز ارائه نمي كند« )كه 
بلکه  است(،  تأمل  و  تفکر  مستلزم  آن ها  پاسخ 
سؤاالت آن اكثراً به صورت »اين يا آن«3 است 

]پستمن، 1995[.
ساختار  بر  را  نمايشي  ساختار  غالباً  رايانه ها 
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معرفت را نمي توان به رایانه برد 
و با آن کار کرد، مگر این که کیفیتش را 

اندازه گرفت و آن را به ذرات مجزا تقسیم 
کرد. این کار را با بیش تر مفاهیم انساني 

نمي توان انجام داد، زیرا این مفاهیم بیش از 
آن که مجزا باشند، پیوسته هستند
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ادبي غالب مي كنند. پستمن مي گويد: »مدرسه 
نهادي فرهنگي است كه نظريه هاي گوناگون و 
راه هاي متفاوت كسب دانش، فهم و ارزش يابي 
و  رايانه اي  بازي هاي  اگر  ارائه مي دهد. حال  را 
غيرواقعي بر مدرسه چيره شوند، كاركردهاي آن 

نيز غيرواقعي خواهد شد« ]همان، ص 2[.
براي  بيشتر  فرصت  اختصاص  او،  نظر  به 
تفکردر  جاي گزين  اطالعات،  به  دست يابي 
است  معتقد  او  مي شود.  اطالعات  معني  باب 
انتخاب  دقيق  به طور  كتاب ها  در  اطالعات  كه 
شده اند و به طور منطقي به آموزش سلسله مراتب 
دانش كمك مي كند، ولي اطالعات الکترونيکي 
اين چنين نيستند. دست يابي آسان به اطالعات، 
دانش آموزان را از رنج تحقيق و پذيرش انتقاد آزاد 
مي كند، ولي وقت آزاد شده صرف تفکر نمي شود. 
به نظر پستمن، ممکن است تعليم و تربيت رايانه اي 
دانش آموزان را در نظام بوروكراسي صاحب شغل 
تفکر  با  آن ها شهرونداني  از  لزوماً  ولي  گرداند، 
انتقادي نمي سازد؛ به صورتي كه بتوانند در نظامي 

دموكراتيك مشاركت كنند ]پستمن، 1995[.
بسياري از حاميان فناوري، با افتخار از به كارگيري 
فناوري چندرسانه اي در انجام تکاليف حرف مي زنند 
و مي گويند اين تکاليف قباًل به صورت دستي انجام 
مي شدند. حال آن كه نقش معلم، نحوه ي ساخت 
فهم  چگونگي  فناوري،  تجربه ي  توسط  مفهوم 
آن چه  چرايي  و  مي كند  بيان  دانش آموز  آن چه 
انجام مي دهد، مسائلي هستند كه فناوري آن ها را 

بي اهميت كرده است ]همان، ص 5[.
پيام پستمن اين است: »فضاي نوشتار را دست 
دانش آموزان  ترغيب  راه  بهترين  نگيريد.  كم 
خوب،  كتاب هاي  ارائه ي  يادگيري،  و  تفکر  به 
فعاليت هاي دستي خوب و ايجاد فضاي تعاملي 
براي بحث كردن است... با اين كار آن ها مي توانند 
به چشم انداز فناوري نيز به ديده ي تفکر بنگرند 
و فناوري را به شکلي تربيتي وارد فضاي تعليم و 

تربيت كنند ]همان، ص 3[.

نقد سوم: اینترنت و تحیر غیرپژوهشي ناشي از آن
درباره ي  خاص  به طور  نيز  منتقدان  از  برخي 
اينترنت  كه  معتقدند  و  كرده اند  بحث  اينترنت 
شده  تبديل  »دانش«  به  دست رسي  منبع  به 
در  قدم  اولين  كه  مي دهند  آن ها هشدار  است. 
با تفکر  بايد همراه  اينترنت، اصواًل  به كارگيري 
انتقادي باشد. ايشان بر اين باورند كه نخستين 

سؤال درباره ي وب به عنوان منبع اطالعات اين 
ارائه شده است  به گونه اي  است كه: »آيا وب 
از  دور  به  آن،  با  برخورد  در  دانش آموزان  كه 

شگفت زدگي، پرسش كنند؟«
اينترنتي،  اطالعات  غيرمتني  ماهيت  دليل  به 
ابزار  به عنوان  اينترنت  از  استفاده  در  دانش آموز 
تحقيق ممکن است سوء برداشتي از تحقيق را 

در ذهن خود ملکه كند. 
دانش آموز با به كارگيري اينترنت براي تحقيق، 
فهم  و  نمي برد  پي  اطالعاتي  متن  اهميت  به 
بسيار ناقصي از نياز محقق به تحقيق پيدا مي كند 

]روزنبرگ، 1997[.
اشکال ديگر اين است كه دانش آموزان معمواًل 
از ديدگاهي خاص و به صورت واقعيت مطلق به 
اطالعات نگاه مي كنند، حال آن كه اين اطالعات 
غيرمتني و گاهي نيز نادرست است. اطالعات شرط 

الزم براي دانش است، ولي كافي نيست ]همان[.

در خالل به كارگيري انواع اطالعات و توأم كردن 
آن با تفکر انتقادي و تجزيه و تحليل اطالعات 
است كه دانش به وجود مي آيد ]آيسيك و بارنز، 
1996[. اينترنت اطالعات و دانش ايجاد نمي كند، 
بلکه منبع داده هاي خام است كه با به كارگيري 
دست  اطالعاتي  به  خاص،  درحوزه اي  آن ها 
اينترنتي  داده هاي  به  دانش آموز  اگر  مي يابيم. 
به چشم نتيجه بنگرد، ارزيابي آن ها را ضروري 
نخواهد ديد و اين امر، كيفيت كار تحقيقي او را 
پايين مي آورد. دانش آموز محقق بايد در نظر داشته 
باشد، سايت هاي اينترنتي با توجه به زمينه ها و 
تصورات مختلف شکل مي گيرند. مقاصد متنوعي 
را دنبال مي كنند و خود به طور مطلق، دانشي و 
حتي صحيح نيستند. داشتن فناوري پيشرفته به 

معني دست يابي به اطالعات پيشرفته نيست.
بايد دانش آموزان را ترغيب كرد كه اطالعات، 
عقايد و شواهد را، به صرف ارائه توسط يك سايت 

نپذيرند و به دنبال آن ها در سايت هاي ديگر باشند 
تا با تفکر انتقادي، به تضادها و مشابهت ها پي 
داده هاي  با  برخورد  در  انتقادي  تفکر  ببرند. 

اينترنتي، به مانند ديگر منابع، ضروري است.
نقد چهارم: قالب ذهني فناورانه

فناوري  ابزارهاي  رايانه   معتقدند  برخي 
اطالعات و ارتباطات تدريجاً قالب هاي فناورانه 
را بر ذهن مسلط مي كنند. به نظر مایکل اپل4، 
و  سخت افزار  مجموعه ي  صرفاً  نوين  فناوري 
نرم افزارهاي مربوطه نيست. فناوري قالبي است 
تعيين  را  درباره ي جهان  فرد  تفکر  نحوه ي  كه 
مي كند. رايانه شامل راه هاي فکركردني است كه 
به تدريج وضعيت هاي تربيتي را تحت تأثير قرار 
مي دهند و به آن ها قالب ذهني فناورانه مي دهند. 
توسعه ي فناوري نوين، كالس درس را به سمت 
ارزش هاي فناورانه معطوف و منطق فناورانه را 
جاي گزين فهم اخالقي و مشي انتقادي مي كند. 
مباحث كالس بر مسائل فني متمركز مي شوند و 
ماهيت ديگري مي يابد. يك بار ديگر »چگونگي« 
جايگزيني »چرايي« مي شود و اين بار، اين تحول 

در دانش آموزان اتفاق مي افتد.
علوم  در  »رايانه  مقاله ي  در  مارچند،  و  جیمز 
انساني: دوست يا دشمن«، پس از آن كه مزاياي 
با موارد مشخص و معين  از رايانه را  بهره وري 
ذكر مي كند، به حوزه ي خاص علوم انساني اشاره 
در  اطالعات  با  كار  »براي  مي گويد:  و  مي كند 
رايانه ي ديجيتال بايد ابتدا كيفيت آن را اندازه گيري 
كرد كه اين كار تنها در سيستم دو ارزشي تا حد 
دل خواه انجام مي شود. از زمان يونانيان تاكنون، 
دودويي  كيفيت سنجي  قالب هاي  از  استفاده 
غیرارسطویي  و  ارسطویي  شيوه اي  به عنوان 
كه  مي كنيم  مشاهده  سرعت  به  كنيم،  تقسيم 
به مفاهيم ارسطويي و علوم  علوم طبيعي غالباً 
انساني به مفاهيم فازي، مفاهيم مرزي، مفاهيم 
بيش تر / كم تر و غيره تعلق دارند. به همين دليل 
است كه بيش تر آموزه هاي مقرون به صرفه در 
ما  نمي شوند:  برده  به كار  هيچ گاه  انساني  علوم 
قادر نيستيم سودمندي ناشي از خواندن فاوست 
مي كند،  انسان  نصيب  كه  را  سودي  ميزان  و 

محاسبه كنيم.
اين جا خطري كه از آن صحبت كرديم به ميان 
معناي  به  انساني،  علوم  كردن  رايانه اي  مي آيد. 
اندازه گيري كيفيت آن هاست. معرفت را نمي توان 
به رايانه برد و با آن كار كرد، مگر اين كه كيفيتش 

پرورش نسلي که فقط بلد است دکمه هاي 
صفحه ي کلید را فشار دهد و گزارش تهیه 
کند، به نظر من چشم انداز ترسناکي است 

و مدت  زمان که نوجوان صرف این نوع 
کارها مي کند، باید شدیداً محدود باشد و 
با کارهاي عملي، به خصوص کارهایي که 
بیرون خانه انجام مي گیرند، متعادل شود
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را اندازه گرفت و آن را به ذرات مجزا تقسيم كرد. 
اين كار را با بيش تر مفاهيم انساني نمي توان انجام 
داد، زيرا اين مفاهيم بيش از آن كه مجزا باشند، 
پيوسته هستند. در حال حاضر، ادعاهاي بسياري در 
زمينه ي سبک شناسي رایانه اي مي شود، در حالي 
كه سبك يکي از مواردي است كه كم ترين قابليت 
رايانه اي شدن را دارد. نبايد اجازه بدهيم بسته بندي 
حقوق  بر  رايانه،  و  معرفت  مهندسي  اطالعات، 
طبيعي و علوم انساني را تأثير بگذارد. تنها زماني 
قادر به انجام اين كار خواهيم بود كه در مورد رايانه 
بيش تر بدانيم، نظريات خود را وارد ساختار آن كنيم 
و براي مثال، بر استفاده از تراشه هاي چند ارزشي 
اصرار ورزيم. اين كار به طور اجتناب ناپذيري نگاه ما 

را به جهان تغيير مي دهد« ]مارچند، 1996[.
بر اين اساس، عقالنيت خطي، منطقي و تحليلي 
كافي نيست و نبايد رواج رايانه موجب غفلت از 

استفاده از ساير اشکال عقالنيت شود.

ارزیابي و نتیجه گیري
به نظر مي رسد،  ادله اي كه مطرح شد  براساس 
ورود فناوري اطالعات و ارتباطات )فاوا( به دوره ي 
و  تحقيق  روحيه ي  پرورش  به  ضرورتاً  ابتدايي 
پژوهش منتهي نخواهد شد. بلکه اگرشرايط ديگر 
فراهم شود و معلم امکان مشاهده ي دنياي واقعي، 
استفاده از روش هاي غيرسنتي در آموزش، امکان 
بحث و گفت وگو در كالس، و پرورش قوه ي تفکر 
نقاد در مواجهه با اينترنت را در دانش آموزان فراهم 
كند، مي تواند از فضايي كه فاوا در اشکال مختلف 
آن در كالس ايجاد مي كند، براي توسعه ي روحيه ي 

پژوهش و تحقيق در دوره ي ابتدايي بهره ببرد. 

پي نوشت
1. Calinson
2. Neil Postman
3. Either-or
4. Michael Apple

الكترونيكي، پژوهش، آموزش(؛ ترجمه ي ماندانا فرهادياندوژن، ژيل؛ بادوز، ژاك )1384(، نرم و نازك )ماده نرم، محمد عطاران، انتشارات محراب قلم پستمن 1995تور، جيمز دي. )1385( رايانه و تعليم وتربيت، ترجمه منابع يادگيري  "The ترجمه ي داود كريم زادگان مقدم، انتشارات دانشگاه پيام نور.روزنبرگ، مارك جفري )1385(   ;)1996(  .Marchand, James W "Computer in the Humanities, Friend or Foe .p 2 .no 30 Journal of Aesthetic Education72-157 Postman, Neil; The End of Education;

1995 ;Randomhourse

با گسترش اینترنت در دهه ي 1990
 میالدي، موج ورود رایانه و شبکه به 

مدارس آغاز شد. اغلب کشورهاي 
پیشرفته، در برنامه هاي توسعه ي 

آموزش پرورش خود، کاهش نسبت رایانه 
به دانش آموز را سرلوحه ي برنامه ي 

خود قرار دادند و خانواده ها و مدارس به 
طرف داري و حمایت از آموزش هاي رایانه 

و توسعه ي اینترنت پرداختند

دل شكايت هاي 
يك دانش آموز!

نرگس اخیاني

صبح است ساقيا! صبح به مدد »آالرم« جان افزا، يعني مادر و آن نوازش هاي خاردارش، »بوت« 
مي شوم. هنوز سيستم باال آمده نيامده، مي بينم توي سرويس »بارگذاري« شده ام! سرعت ترافيك 
در حد »دايل آپ« است! خودروها، »بيت  به بيت« پشت سر هم حركت مي كنند، ولي خب »پهناي 

باند« كم است ديگر! گاهي هم سيستم »هنگ« مي كند.
در حالت »استند باي« هستم كه از سرويس »دانلود« مي شوم، كف آسفالت! 

به حياط مدرسه مي رسم، آن قدر »رم« مدرسه پايين است كه اين همه دانش آموز به سختي در 
آن مي گنجند. آخر، »هارد«ش هم كه كالس هاي مان باشد، كم است! هر از گاهي »ديفرگ« 

مي كنند ما را كه جا باز شود. 
ناظمي داريم هم چو »آنتي ويروس« كه همه را شکل ويروس و خاطي مي بيند. متأسفانه او زود به 
زود »آپديت« مي شود كه همه ي شيطنت هاي ما را مي داند و آشناست با ادوات بازيگوشي. آن گوشه 

كنار كه فتنه به پا مي كنيم و مدرسه را روي سرمان مي گذاريم، مي آيد و پراكنده مان مي كند.
اما »سي پي يو« مدرسه مان اتاق خانم مدير است. هرچه هست همان  جاست؛ مركز تصميمات و 
هماهنگي معلمان! از سر تصميم آن هاست كه ما اين طور در كالس ها و پايه ها نشسته ايم. براي ما 

تصميم مي گيرند و ما موجوداتي سوار بر سرنوشت خود نيستيم!
چه قدر خوب است كه ما بيت نيستيم. ما غير از صفر و يك، جور به جوريم، صاحبان اراده ايم و 

جز سي پي يو، همه مسئول سيستم خود هستيم!
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 www .خانواده ی آقای هاشمی .com
                             پوســتر علمی

سیده فاطمه شبیری

اشاره
کازرون  از  هاشمي  آقاي  خانواده ي 
به نیشابور منتقل شده اند. مریم و علي 
فرزندان خانواده  دوست دارند ارتباطشان 
را با دوستان کازروني مثل قبل حفظ کند. 

IT چه کمکي به آن ها مي کند؟

پوستر رایانه ای
كه  گروه هايی  همه ی  به  همه  از  اول  سالم، 
كارشان برای ارائه در همايش پروژه های علوم 
است،  شده  پذيرفته  استان  در  دبستان  دوره ی 
حاصل  شيرين،  نتيجه ی  اين  می گويم.  تبريك 
زحمات و تالش خود شماست. اميدوارم هميشه 
موفق باشيد. راستش دور بودن مريم و مشکل 
خير  باعث  زهرا،  با  همراه  پوستر  تهيه ی  در  او 
اينترنت  در  كمی  من  مريم،  پيشنهاد  به  شد. 
خوبی  مجموعه ی  توانستم  و  كردم  جست و جو 
در مورد طراحی پوستر با كمك رايانه جمع آوری 
برايتان  را  جست و جوهايم  همه ی  حاصل  كنم. 

می نويسم تا اگر توانستيد، كارتان را با رايانه انجام 
به صورت  پوستر  طراحی  در  شايد  البته  دهيد. 
چسباندن  و  رنگی  مقواهای  بريدن  با  و  دستی 
داد،  به خرج  بتوان  بيشتری  خالقيت  و...  آن ها 
اما طراحی پوستر رايانه ای هم مزايايی دارد كه 
اميدوارم به درد بچه های  برايتان خواهم گفت. 
كس  هر  يا  كازرون«  »بچه های  وبالگ  خوب 

ديگری كه اين وبالگ را می خواند بخورد.
پوستر علمی

قبل از هر چيز بايد بدانيد هدف پوستر علمی 
انجام  كه  را  پژوهشی  علمی  پوستر  با  چيست. 
داده ايد، به مخاطبی ارائه می دهيد كه در راهرو يا 
نمايشگاه قدم می زند و كارها را مشاهده می كند. در 
كنفرانس های علمی، معمواًل ارائه كننده ی پژوهش، 
در كنار پوستر می ايستد و می تواند باافرادی كه 
پوستر  اگر  اما  كند.  می بينند، صحبت  را  كارش 
برای ارائه در همايش يا كنفرانسی نباشد و فقط 
برای نصب در آزمايشگاه، شركت، سالن مدرسه يا 
دانشگاه و... درست شده باشد، ديگر كسی در كنار 

پوستر نيست تا كار را بيشتر توضيح دهد.

می دانيد اهميت پوستر در چيست؟ اول اين كه 
اگر خود شما بخواهيد كارتان را توضيح دهيد، بايد 
حداقل 10 دقيقه با هر فردی كه می خواهد درباره ی 
كنيد.  صحبت  كند،  كسب  اطالعاتی  شما  كار 
درحالی كه ده ها نفر می توانند پوستر شما را مطالعه 

كنند، بدون اين كه حتی يك بار توضيح دهيد. 
دوم اين كه وقتی شما پوستر را درست كرديد، 
می توانيد آن را برای همايش ها و مسابقه های 

متفاوت بفرستيد. تازه بعد از اين كه كارتان تمام 
آزمايشگاه مدرسه  به  يا  را  پوستر  شد، می توانيد 
هديه كنيد يا به ديوار اتاقتان آويزان كنيد تا همه ی 
فاميل را از تالش علمی خودتان شگفت زده كنيد!

انواع نرم افزارهای تهیه ی پوستر علمی
كردم  اينترنت  در  من  كه  جست و جويی  با 
اين طور دستگيرم شد كه برای طراحی پوستر از 

چند دسته نرم افزار می توانيم استفاده كنيم. 
1. دسته ی اول، نرم افزارهای متداولی هستند كه 
معمواًل برای ارائه ی كارهايمان از آن ها استفاده 

IT بازآفريني تعليمات اجتماعي پايه ي سوم دبستان با بهره گيري از
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می كنيم؛ مثل »ورد«، »پاورپوينت« و »پابليشر«.
2. دسته ی دوم، برنامه های گرافيکی هستند 
در  نقاشی  يك  مثل  را  پوسترتان  شما  كه 

صفحه ی آن ها می كشيد، مثل:
 »Freehand«، »Corel DRAW«، »photoshop«

.»Illustrator« و
مختص  نرم افزارهای  سوم،  دسته ی   .3
اين  در  كه  آن جايی  از  هستند.  صفحه آرايی 
برنامه ها چينش متن در صفحه كاماًل در اختيار 
شماست، يکی از بهترين گزينه ها برای طراحی 

پوستر هستند؛ نرم افزارهايی مثل: 
يا   »Quark Xpress« ،»InDesign« 

.»La Tex«
نرم افزارهايی هستند كه  4. دسته ی چهارم، 

به طور خاص برای طراحی پوستر علمی نوشته 
 .»Poster Genius« شده اند؛ مثل نرم افزار

من درباره ی طراحی پوستر در هر كدام از اين 
برنامه ها، توضيح مختصری می دهم. بعد يکی از 
آن ها را مبنا قرار می دهم و توضيحات مفصل تری 
را در ارتباط با آن برنامه برايتان می نويسم و البته 
توصيه هايی كلی درباره ی تهيه ی پوستر علمی 
برای شما دارم؛ توصيه هايی كه حتی در تهيه ی 
را  بايد آن ها  با مقوا و كاغذ رنگی هم  پوستر 
معرفی شده،  نرم افزارهای  بين  كنيد.  رعايت 

متداول ترينشان ورد و پاورپوينت هستند.

طراحی پوستر با ورد
ورد،  از  استفاده  با  پوستر  طراحی  برای 
می توانيد پوستر را در يك صفحه ی A 4 درست 
كنيد. بعداً موقع چاپ كردن می توانيد آن را در 

مقياس های بزرگ تر، مثاًل A 1 چاپ كنيد.
در ورد بايد مکان هر كدام از متن ها را روی 
 )text box( »صفحه با كمك يك »كادر متن
كار  متفاوت  بخش های  بعد  و  كرد  مشخص 
را داخل اين كادرها نوشت. اين كار برای آن 

بخش های  كردن  جابه جايی  امکان  كه  است 
ساير  خوردن  به هم  بدون  پوستر،  متفاوت 

بخش ها، وجود داشته باشد.
برای اين كه محل چيدن كادرها، اصولی باشد 
تنظيم  و...  پوستر  لبه های  با  فاصله  نظر  از  و 
باشد، بهتر است صفحه ی ورد شطرنجی شود. 
به اين ترتيب، جابه جا كردن كادرهای متن هم 
راحت تر انجام می گيرد و محل آن ها در صفحه 
قابل كنترل خواهد بود. برای اين كار، ابتدا بايد 
منوی  از  اول  ببينيد.  را  آن  به  مربوط  منوی 
ميان  از  و   »Toolbars« گزينه ی  ،»View«
 Drawing« نوار ابزارهای نوشته شده، گزينه ی
toolbar« را انتخاب كنيد )تصوير 1(. اين نوار 
ابزار در پايين صفحه ظاهر می شود. سپس از 
اين نوار ابزار، گزينه ی »grid« را انتخاب كنيد 
 Display gridlines on« كنار  كادر  در  و 

screen box«، عالمت بزنيد )تصوير 2(.
را  تصويرها  و  متن ها  تمام  محل  اين كه  از  بعد 
مشخص كرديد، فايل را ذخيره كنيد. بهتر است بعد از 
آماده شدن فايل پوستر، آن را در فرمت »pdf« ذخيره 
كنيد تا وقتی آن را برای چاپ می بريد، تنظيماتش به هم 
نخورد. وقتی 
می خواهيد 
را  فايل 
ت  ر به صو
ذخيره   pdf
 ، كنيد
را  حواستان 
جمع كنيد كه 
گوشه های 
ت  كلما
كادر  داخل 
عکس ها  و 
و  بريده 
حذف نشوند 
فاصله ی  و 

تصوير 1

تصوير 2

تصوير 3
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متن از كنار كادر مناسب باشد. وقتی فايل pdf به نظرتان خوب شد، آن را ذخيره 
كنيد. براي ذخيره ي فايل ورد به صورت pdf بعد از انتخاب متن موردنظر از منوي 
فايل File وارد بخش print شويد. سپس در قسمت نام پرينتر، adobe pdfرا 

انتخاب كنيد و فايل را ذخيره نماييد. )تصوير 3(

طراحی پوستر با پاورپوینت
برای طراحی پوستر با پاورپوينت، پوستر را به صورت 
يك اساليد طراحی كنيد. خوب است كه قبل از شروع 
كار، ابتدا اندازه ی اساليد را تنظيم كنيد. )معمواًل در 
هر همايشی به شما از قبل ضوابط تهيه ی پوستر را 
اعالم می كنند و يکی از اين ضوابط اندازه ی پوستر 
 ،»File« است.( برای تنظيم اندازه ی پوستر از منوی
مورد  ابعاد  و  انتخاب  را   »page setup« گزينه ی 
نظرتان را وارد كنيد )يا از بين فهرست اندازه های 
موجود آن را انتخاب كنيد(. درضمن بد نيست بدانيد 
در پاورپوينت، ابعاد صفحه نمی تواند از 56 اينچ )حدود 

142 سانتي متر( بيشتر باشد )تصوير4(.
منوی  از  صفحه،  شدن  شطرنجی  و  راهنما  خطوط  شدن  ظاهر  برای 
»View«، گزينه ی »Grid & guid line« را انتخاب كنيد و درون كادر 

كنار »Display gridon screen box« عالمت بزنيد )تصوير 5(.

يعنی نمی شود  ندارد.  را   »text wrapping« قابليت پاورپوينت  ضمنًا 
عکس را داخل متن گذاشت به طوری كه متن اطراف عکس را ُپر كند. 

اگر الزم بود عکسی را در ميان متن جا دهيد، می توانيد متن مورد نظر 
را در ورد كه اين قابليت را دارد، توليد كنيد. بعد اين فايل ورد را به اين 

ترتيب وارد پاورپوينت كنيد:
Insert > object > create from file > ... 

)تصوير 6(. در اين صورت، هر زمانی كه نياز باشد اين متن را ويرايش 
كنيد، كافی است روی متن دوبار كليك كنيد تا ورد باز شود و بتوانيد 

تغييرات مورد نظرتان را اِعمال كنيد.
پاورپوينت )و هم چنين ساير برنامه هايی كه بعد از اين معرفی می كنيم(، 
كه  دارند  علمی  پوستر  توليد  برای   )templates( آماده ای  قالب های 

می توانند كار شما را خيلی خيلی راحت كنند.
عنوان  با   »google« در  ساده  جست و جوی   يك 
»scientific poster template«، به عالوه نام نرم افزار مورد نظر )مثاًل 
scientific poster template + PowerPoint( شما را به مجموعه های 

بتول عباسي حاجي آبادي
دبیر رياضي منطقه ي چهار تهران 

رياضي علم شيريني است، اگر دانش آموز به شکل معني دار مسائل را درک كند. چنان چه بتوانيم 
فرايند تدريس را به گونه اي طراحي مي كنيم كه دانش آموز درگير انجام فعاليت و حل مسئله شود، 
آن گاه خواهد توانست مفاهيم را به خوبي ياد بگيرد و در مورد آن ها بحث كند و راه حل ارائه دهد. در 
اين صورت، او درک عميق تري نسبت به مفاهيم رياضي پيدا مي كند و زنگ شيرين رياضي معناي 

واقعي خود را خواهد داشت.
استفاده ي بجا و درست از رايانه در تدريس رياضي، قطعًا 
استفاده  با  بهتر مسائل رياضي كمك خواهد كرد.  به درک 
به  كه  فعاليت هايي  و   »MATLAB« نرم افزار  و  رايانه  از 
ـ  ياددهي  فرايند  در  دانش آموز  منظور طراحي شده اند،  اين 
يادگيري فعاالنه درگير مي شود و نتيجه را به روشني مشاهده 
مي كند عالوه بر اين، با ايجاد انگيزه و لذتي كه دانش آموز با 
استفاده از رايانه به دست مي آورد، يادگيري ماندگار مي شود. 
به عنوان نمونه، اين روش براي تدريس »روش هندسي حل 
معادله ي درجه ي دوم«، از كتاب جديدالتأليف »رياضيات ـ 

1« روشي به اين شرح پيشنهاد مي شود:
اين  مي نويسيم.  تخته  روي  را   022 =−− xx معادله ي 
22 در نظر گرفت. مي توانيم  += xx معادله را مي توان به شکل 
بگوييم جواب اين معادله آن مقاديري از x است كه مقدار دو 
x+2 برابر شوند. پس با رسم نمودارهاي  2x و  چندجمله اي 
=+2 و يافتن مختصات محل تقاطع اين دو  xy 2ay و  =

نمودار، جواب هاي تقريبي معادله را به دست مي آوريم.
اكنون مي توانيم از رايانه استفاده كنيم. به اين منظور و براي 

جلوگيري از اتالف وقت، بهتر است قبل از تشکيل كالس:
1. نرم افزار  MATLAB، در رايانه هايي كه دانش آموزان با آن ها كار مي كنند، نصب شود. 

=+2 روي برگه هايي به تعداد گروه ها نوشته شود. x)x(g 2x)x(f و  = 2. برنامه ي رسم دو نمودار 
پس از گروه بندي دانش آموزان و قرار دادن آن ها مقابل رايانه، از آن ها مي خواهيم برنامه ي رسم 
 g و f كنند. در اين برنامه، دوتابع MATLAB دو نمودار را كه در اختيار دارند، وارد محيط نرم افزار

] رسم مي شوند: ]55,− درباره ي 
 خط اول برنامه، بازه ي دل خواه براي رسم دو تابع  )x(fو )g)x است. 

 خط هاي دوم و سوم، تابع هاي f و g را به صورت يك تابع inline معرفي مي كنند.
 خط چهارم، دو تابع )x(f و )g)x را يا دو رنگ متفاوت و با استفاده از فرمان plot روي يك 

نمودار رسم مي كند.
اكنون دانش آموزان با كليك روي آيکون »Datacursor« و حركت روي هر كدام ازدو نمودار، 
مختصات هر نقطه از نمودار را مي بينند و مشاهده مي كنند كه در نقاط برخورد دو منحني، براي 
، مقدار )x(f و )g)x مساوي 4 است. به عبارت  2=x x=−1 ، مقدار )x(f و )g)x مساوي 1 و براي 

x=2 هستند.  x=−1 و  ديگر، جواب هاي معادله 

تصوير 4

تصوير 6

تصوير 5
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متن از كنار كادر مناسب باشد. وقتی فايل pdf به نظرتان خوب شد، آن را ذخيره 
كنيد. براي ذخيره ي فايل ورد به صورت pdf بعد از انتخاب متن موردنظر از منوي 
فايل File وارد بخش print شويد. سپس در قسمت نام پرينتر، adobe pdfرا 

انتخاب كنيد و فايل را ذخيره نماييد. )تصوير 3(

طراحی پوستر با پاورپوینت
برای طراحی پوستر با پاورپوينت، پوستر را به صورت 
يك اساليد طراحی كنيد. خوب است كه قبل از شروع 
كار، ابتدا اندازه ی اساليد را تنظيم كنيد. )معمواًل در 
هر همايشی به شما از قبل ضوابط تهيه ی پوستر را 
اعالم می كنند و يکی از اين ضوابط اندازه ی پوستر 
 ،»File« است.( برای تنظيم اندازه ی پوستر از منوی
مورد  ابعاد  و  انتخاب  را   »page setup« گزينه ی 
نظرتان را وارد كنيد )يا از بين فهرست اندازه های 
موجود آن را انتخاب كنيد(. درضمن بد نيست بدانيد 
در پاورپوينت، ابعاد صفحه نمی تواند از 56 اينچ )حدود 

142 سانتي متر( بيشتر باشد )تصوير4(.
منوی  از  صفحه،  شدن  شطرنجی  و  راهنما  خطوط  شدن  ظاهر  برای 
»View«، گزينه ی »Grid & guid line« را انتخاب كنيد و درون كادر 

كنار »Display gridon screen box« عالمت بزنيد )تصوير 5(.

يعنی نمی شود  ندارد.  را   »text wrapping« قابليت پاورپوينت  ضمنًا 
عکس را داخل متن گذاشت به طوری كه متن اطراف عکس را ُپر كند. 

اگر الزم بود عکسی را در ميان متن جا دهيد، می توانيد متن مورد نظر 
را در ورد كه اين قابليت را دارد، توليد كنيد. بعد اين فايل ورد را به اين 

ترتيب وارد پاورپوينت كنيد:
Insert > object > create from file > ... 

)تصوير 6(. در اين صورت، هر زمانی كه نياز باشد اين متن را ويرايش 
كنيد، كافی است روی متن دوبار كليك كنيد تا ورد باز شود و بتوانيد 

تغييرات مورد نظرتان را اِعمال كنيد.
پاورپوينت )و هم چنين ساير برنامه هايی كه بعد از اين معرفی می كنيم(، 
كه  دارند  علمی  پوستر  توليد  برای   )templates( آماده ای  قالب های 

می توانند كار شما را خيلی خيلی راحت كنند.
عنوان  با   »google« در  ساده  جست و جوی   يك 
»scientific poster template«، به عالوه نام نرم افزار مورد نظر )مثاًل 
scientific poster template + PowerPoint( شما را به مجموعه های 

بتول عباسي حاجي آبادي
دبیر رياضي منطقه ي چهار تهران 

رياضي علم شيريني است، اگر دانش آموز به شکل معني دار مسائل را درک كند. چنان چه بتوانيم 
فرايند تدريس را به گونه اي طراحي مي كنيم كه دانش آموز درگير انجام فعاليت و حل مسئله شود، 
آن گاه خواهد توانست مفاهيم را به خوبي ياد بگيرد و در مورد آن ها بحث كند و راه حل ارائه دهد. در 
اين صورت، او درک عميق تري نسبت به مفاهيم رياضي پيدا مي كند و زنگ شيرين رياضي معناي 

واقعي خود را خواهد داشت.
استفاده ي بجا و درست از رايانه در تدريس رياضي، قطعًا 
استفاده  با  بهتر مسائل رياضي كمك خواهد كرد.  به درک 
به  كه  فعاليت هايي  و   »MATLAB« نرم افزار  و  رايانه  از 
ـ  ياددهي  فرايند  در  دانش آموز  منظور طراحي شده اند،  اين 
يادگيري فعاالنه درگير مي شود و نتيجه را به روشني مشاهده 
مي كند عالوه بر اين، با ايجاد انگيزه و لذتي كه دانش آموز با 
استفاده از رايانه به دست مي آورد، يادگيري ماندگار مي شود. 
به عنوان نمونه، اين روش براي تدريس »روش هندسي حل 
معادله ي درجه ي دوم«، از كتاب جديدالتأليف »رياضيات ـ 

1« روشي به اين شرح پيشنهاد مي شود:
اين  مي نويسيم.  تخته  روي  را   022 =−− xx معادله ي 
22 در نظر گرفت. مي توانيم  += xx معادله را مي توان به شکل 
بگوييم جواب اين معادله آن مقاديري از x است كه مقدار دو 
x+2 برابر شوند. پس با رسم نمودارهاي  2x و  چندجمله اي 
=+2 و يافتن مختصات محل تقاطع اين دو  xy 2ay و  =

نمودار، جواب هاي تقريبي معادله را به دست مي آوريم.
اكنون مي توانيم از رايانه استفاده كنيم. به اين منظور و براي 

جلوگيري از اتالف وقت، بهتر است قبل از تشکيل كالس:
1. نرم افزار  MATLAB، در رايانه هايي كه دانش آموزان با آن ها كار مي كنند، نصب شود. 

=+2 روي برگه هايي به تعداد گروه ها نوشته شود. x)x(g 2x)x(f و  = 2. برنامه ي رسم دو نمودار 
پس از گروه بندي دانش آموزان و قرار دادن آن ها مقابل رايانه، از آن ها مي خواهيم برنامه ي رسم 
 g و f كنند. در اين برنامه، دوتابع MATLAB دو نمودار را كه در اختيار دارند، وارد محيط نرم افزار

] رسم مي شوند: ]55,− درباره ي 
 خط اول برنامه، بازه ي دل خواه براي رسم دو تابع  )x(fو )g)x است. 

 خط هاي دوم و سوم، تابع هاي f و g را به صورت يك تابع inline معرفي مي كنند.
 خط چهارم، دو تابع )x(f و )g)x را يا دو رنگ متفاوت و با استفاده از فرمان plot روي يك 

نمودار رسم مي كند.
اكنون دانش آموزان با كليك روي آيکون »Datacursor« و حركت روي هر كدام ازدو نمودار، 
مختصات هر نقطه از نمودار را مي بينند و مشاهده مي كنند كه در نقاط برخورد دو منحني، براي 
، مقدار )x(f و )g)x مساوي 4 است. به عبارت  2=x x=−1 ، مقدار )x(f و )g)x مساوي 1 و براي 

x=2 هستند.  x=−1 و  ديگر، جواب هاي معادله 

تصوير 4

تصوير 6

تصوير 5

MATLAB  نرم افزار
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منصوره فروزان
دبیر علوم اجتماعي ، منطقه ي 2 آموزش وپرورش تهران

به دليل تفاوت  مباحث مطرح شده در تاريخ ايران با تاريخ ساير كشورها، معلمان 
اين درس در مقايسه با معلمان علوم، رياضي و حتي جغرافي، كمتر مي توانند از 
اينترنت به طور مستقيم استفاده كنند. هرگاه در سايت هاي تاريخي به گشت وگذار 
مي پرداختم، با انواع مختلف اطالعات درباره ي روم، يونان باستان، وايکينگ ها، 
با  زيادي  ارتباط  كه  مي شدم  مواجه  و...  پروتستان  فرانسه، شکل گيري  انقالب 
اينترنت  در  كه  روز  يك  تا  نداشت.  ما  تاريخ  كتاب هاي  در  مطرح شده  مباحث 
مشغول جست وجو در سايت هاي تاريخي بودم، با برنامه اي مواجه شدم كه به دو 

صورت پويانمايي )فلش( و ساده قابل نمايش بود.
به يك مأموريت  باهم  تا  را دعوت مي كرد  استادي مخاطبان  برنامه،  اين  در 
به  متعلق  درو«1  »موهنجو  نام  به  گمشده اي  شهر  كشف  براي  باستان شناسي 
4000 سال پيش بروند. ابتدا ابزار و لوازم مورد نياز معرفي و موقعيت محل با 
استفاده از نقشه هاي جغرافيايي مشخص شد. سپس مراحل كار باستان شناسان، 
از قبيل تهيه ي نقشه هاي هوايي، نقشه هاي حفاري، بررسي قسمت هاي متفاوت 
ساختمان ها و مواد به كار رفته در آن ها پي گيري گرديد. پس از حفاري، آثار باستاني 
به بررسي آن ها  تا در اساليدهاي بعدي  يافت  انتقال  به موزه اي  آمده  به دست 
پرداخته شود. ضمن نمايش آثار باستاني، مانند وسايل غذا خوردن، جواهرات، ابزار 
توزين و كارهاي هنري، توضيحاتي ارائه شد. در اساليدها، از تصاوير واقعي و 
نقاشي هاي جالب استفاده شده بود. هرجا در متن، كلمه يا مفهومي به توضيح نياز 
داشت، با لينکي به صفحه ي ديگري متصل مي شد. در پايان نيز با مطرح كردن 
سؤاالت چند گزينه اي، مخاطبان با چگونگي نتيجه گيري هاي تاريخ با استفاده از 

اكتشافات باستان شناسي آشنا مي شدند.
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خستگي ام در رفت. بعد از آن همه جست وجو باالخره برنامه ي قابل استفاده اي 
پيدا كرده بودم. فقط يك مشکل كوچك وجود داشت. همه ي اطالعات داده 
شده به زبان انگليسي بود! تصميم گرفتم به كمك نرم افزار »پاورپوينت« )با 
توجه به قابليت هاي آن(، اين برنامه را براي استفاده ي دانش آموزان آماده كنم. 
ابتدا از تك تك اساليدها به كمك »PrintScreen«2 عکس گرفتم. سپس 
مطالب انگليسي متن تصاوير را ترجمه و با مطالب فارسي جاي گزين كردم. 
اطالعات اضافي مورد نظر خود را نيز به آن ها افزودم. اين كارها با نرم افزار 
»فوتوشاپ«3 و »پينت«4. به راحتي صورت مي گيرد. سپس تصاوير جديد را در 

اساليدهاي پاورپوينت به ترتيب به دنبال هم قرار دادم.

نتيجه ي اين همه تالش، پاورپوينتي شد كه كار با آن، عالوه بر آشنايي 
با باستان شناسي، بسيار لذت بخش بود.

پی نوشت
Mohenjo Daro .1. اين شهر باستاني اكنون در مرز پاكستان و هند قرار دارد و در 4000 
سال پيش، ارتباطات تجاري و فرهنگي زيادي با شهر سوخته ي خودمان در نزديکي زابل 

داشته است.
2. يکي از دكمه هاي صفحه كليد است كه با فشار بر آن، مي توانيد تصوير نمايشگر را كپي كنيد 

و سپس با بردن آن به Paint در بخش Program، آن را به صورت تصوير ذخيره كنيد. 
Paint .4  Photoshop .3
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علیرضا منسوب بصیري

در شماره هاي قبل به تعریفي اجمالي از »آینده نگاري« پرداختیم و 
کوشیدیم، با مثالي ساده توضیح دهیم که چگونه مي توان کالس درسي 

را مبتني بر »فناوري اطالعات و ارتباطات« )فاوا( براي آینده نوآرایي کرد. 
در این شماره با رویکرد دیگري مي خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که 
فرداي ترسیم شده، به  عنوان چشم انداز، چه زماني است و چه چیزي در 

تعیین زمان دقیق آن تأثیرگذار است.

شما  گوش  به  آشنا  و  تکراري  حدي  تا  مثال  يك  با  دهيد  اجازه  ابتدا 
شروع كنيم. حتمًا شنيده ايد كه مي گويند: »امروز هرجا كه مي رويم، همراه 
هر كدام از ما، دست كم سه چيز حمل مي شود: كيف پول، كليد و تلفن 
همراه.« برخي تحليل گران معتقدند به زودي كليد و كيف پول از جيب ما 
كنار گذاشته مي شوند و دست  كم در پنج سال آينده، در همه جاي دنيا به 
جز چند جزيره ي منزوي، تلفن همراه كار كليد و كيف پول را هم انجام 
خواهد داد. ما خواهيم توانست با استفاده از تلفن همراه خود، قفل ها را باز 
كنيم، پول بپردازيم، ازحساب عابربانك خود پول بگيريم، سوار اتوبوس يا 
مترو شويم و بهاي بليت آن را بپردازيم، و حتي به عنوان كارت شناسايي و 
يا دانشجويي، وقتي به محل كار يا كالس درس مي رويم، دستگاه حضور 
و غياب را از ورود و خروج خود مطلع سازيم. قطعًا تخيلي نيست كه با يك 
پيامك، محل دقيق ما روي نقشه براي راننده ي تاكسي فرستاده شود و 

تاكسي براي سوار كردن ما به محلي كه هستيم بيايد*.
شايد با من هم عقيده باشيد كه فناوري اطالعات و ارتباطات، ظرفيت 
ارائه ي همه ي اين خدمات را همين امروز هم دارد. به عبارت ديگر، اگر 
همين امروز يکي از شركت هاي توليدكننده ي تلفن همراه بخواهد مي تواند 
سيستم باز كردن در را روي موبايل قرار دهد، يا مؤسسات مالي و اعتباري 
سازوكارهاي  همراه،  تلفن  سازندگان  همکاري  با  مي توانند  بخواهند  اگر 
پيش بيني  چرا  پس  كنند.  مهيا  را  همراه  تلفن  گوشي  طريق  از  پرداخت 

مي شود كه در پنج سال آينده، چنين خدماتي به بازار عرضه خواهند شد؟
براي آن كه شما زمان چشم انداز خود را براي عملي و عمومي شدن يك 
خدمت جديد از فناوري مشخص كنيد، فقط پارامتر فني و دست رسي به 
يك سخت افزار فناوري، عامل تعيين كننده  نخواهد بود؛ هرچند مادامي كه 
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سخت افزار موردنظر ما ساخته نشده باشد و به لحاظ فني توانمندي حاصل 
نشده باشد، نمي توان در مورد آن سرويس و خدمات، ادعايي كرد. به هر 
صورت، زماني را مي توان به عنوان زمان چشم انداز يك فناوري ترسيم كرد 
كه در آن زمان، تمام عامل هاي درگير فناوري موردنظر، براي به كار بستن 

آن فناوري، آماده شده باشند.
يکي از مهم ترين صاحبان سهم در اين فرايند، كاربران هستند. آموزش و 
تعليم و تربيت كاربران براي استفاده از يك فناوري، بخشي از آينده نگري 
در  فاوا(  فقط  )نه  فناوري  از  سخن  وقت  هر  است.  فناوري  حوزه ي  در 
آموزش و پرورش مي شود، دو رويکرد به ذهن مي آيد: اول استفاده از فناوري 
نظري  مفاهيم  آموزش  دوم  و  آموزش،  غني سازي  يا  بهبود  تسهيل،  در 
از  با جامعه شناسي و فرهنگ سازي آن. مورد دوم يکي  فناوري همراه  آن 
مواردي است كه به زعم نگارنده، كمتر مورد توجه قرار گرفته و يا توجه 
به آن، با كم مهري همراه بوده است. نقش تعليم و تربيت در دست يابي به 
يك فناوري جديد، نه فقط آموزش مفاهيم نظري آن است، بلکه بايد بتواند 

كاربران و مشتريان آن فناوري را نيز تربيت كند.
اگر به مثال باال برگرديم خواهيم ديد كه استفاده از گوشي تلفن همراه 
به  منزل،  در  كردن  باز  براي  وسيله اي  يا  پول  پرداخت  ابزار  به عنوان 
قرار  كه  نسلي  به عنوان  ـ  دانش آموزان  ميان  فرهنگ سازي  و  زمينه سازي 
است از اين فناوري ها استفاده كنند ـ نياز دارد و اين فقط با آموزش مفاهيم 

نظري فناوري مهيا نخواهد شد.
پس اگر قرار باشد يك فناوري جديد ـ خواه فناوري اطالعات و ارتباطات 
يا هر فناوري جديد و مدرن ديگري ـ در جامعه به كار گرفته شود، حتمًا بايد 
كاربران آن شناسايي شوند و مورد توجه متوليان آموزش وپرورش )رسمي و 
غيررسمي( قرار گيرند. به اين منظور بايد آينده نگري كرد. بايد ديد، نسلي 
چه  با  آينده  سال هاي  ماست،  اختيار  در  دانش آموز  به عنوان  هم اكنون  كه 
ابزارهاي فناورانه اي مواجه خواهد شد تا محتواي آموزشي مناسب براي او 

طراحي شود.
پي نوشت

*CNN/Technology
http://www.cnn.com/2009/TECH/08 /13/cellphone.wallet/

آموزش و تعلیم وتربیت کاربران براي استفاده از یک فناوري، بخشي از 
آینده نگري در حوزه ي فناوري است



دانش آموزان  به  جغرافي  در  مي تواند   ICT
افزايش  را  دانش جغرافيايي خود  تا  كمك كند 
اطالعات  جست وجوي  مهارت هاي  و  دهند 
جغرافيايي خود را باال برند. مهارت هاي تجزيه و 
تحليل گرافيکي، آماري و فضايي و مهارت هاي 
نقشه برداري خود را توسعه دهند، تصاوير مردم، 
تغيير  چگونگي  ببينند،  را  محيط ها  مکان ها، 
محيط ها را تجربه كنند، سيستم ها و محيط هاي 
با  يا مدل سازي كنند،  را شبيه سازي  جغرافيايي 
متفاوت  مکان هاي  در  بگيرند،  ارتباط  ديگران 
ويديو  و  وب كم  ايميل،  طريق  از  مجازي، 
اماكن  خصوص  در  صحبت  براي  كنفرانس، 
نمايش  طريق  از  و  شوند  حاضر  جغرافيايي، 
رايانه اي، مفاهيم جغرافيا را بهتر درک كنند ]5[.

كاربردهاي  جذاب ترين  و  جديدترين  از  يکي 
تورهاي  از  استفاده  جغرافي،  درس  در   ICT
مجازي يا محيط هاي گردشگري مجازي است. 
و  سه بعدي  به صورت  مي توان  را  محيط ها  اين 

اجازه  كاربر  به  كه  كرد  طراحي  رسانه اي  چند 
مي دهد، از طريق ماوس در محيط گردش كند و 
با اماكن گوناگون آشنا شود. براي مثال، در اينترنت 
جست وجو مي كند و يك تور مجازي از »غار علي 
صدر« مي يابد كه به صورت مجازي به درون غار 
سفر مي كند و با آن آشنا مي شود. يا با تور مجازي 
ديگري، وارد يك شهر مجازي مي شود و در مورد 
آن، اطالعات زيادي به دست مي آورد. معلمان و 
اينترنت مي توانند  با جست وجو در  دانش آموزان، 
تورهاي مجازي را بشناسند و در آن ها به گردش 

بپردازند و اطالعات جغرافيايي كسب كنند.
اگر نرم افزار »Google Earth« در رايانه ي 
شما نصب شده باشد، از طريق اتصال به اينترنت 
مي توانيد وارد محيط نرم افزار شويد و به كره ي 
زمين سفر مجازي داشته باشيد. با استفاده از اين 
نرم افزار، دانش آموزان به راحتي مي توانند كره ي 
زمين را بچرخانند و به هر جاي آن وارد شوند. حتي 
مي توانند موقعيت محل زندگي خود را روي كره ي 

زمين شناسايي كنند و نقشه ي آن را از نزديك 
سرعت  به  نرم افزار  اين  از  استفاده  براي  ببينند. 
باالي اينترنت نياز است. البته با سرعت پايين هم 
مي توان وارد شد، ولي در هر مرحله، زمان زيادي 

براي نمايش مکان موردنظر، صرف مي شود.
يادگيري  با  دانش آموزان  كردن  درگير  براي 
جغرافيا، مي توان فعاليت  تهيه ي تورهاي مجازي 
با استفاده از تصاوير پانوراما را به خود واگذار كرد 
مجازي  تور  مشاركتي  و  گروهي  به صورت  تا 
درست كنند. تصاوير پانوراما، تصاويري هستند كه 
به صورت پي درپي، در يك زاويه ديد وسيع و روي 
يك خط، از يك مکان گرفته مي شوند. سپس با 
برنامه هاي پانوراماساز، تصاوير را به هم مي چسبانند 
و تصويري با قابليت چرخش 360 درجه مي سازند. 
دوربين  يك  بايد  ابتدا  روش،  اين  اجراي  براي 
ديجيتال عکاسي براي دانش آموزان فراهم كنيم 
يا اين كه از آن ها بخواهيم خودشان دوربين را تهيه 
كنند. آن گاه روش گرفتن عکس هاي پانوراما را 

آموزش جغرافي

و  جالب تر،  صحيح تر  را  علوم  مي تواند   ICT
براي مشاهده،  بيشتري  امکان  مناسب تر سازد، 
بحث و تجزيه و تحليل فراهم آورد، فرصت هاي 
بيشتري را براي برقراري ارتباط و همکاري مهيا 
سازد، به عنوان ابزار استقالل بيشتري در تحقيقات 
علمي به دانش آموزان بدهد، و تأثير مثبتي روي 

تدريس و يادگيري درس علوم بگذارد ]4[.
براي استفاده از ICT در درس علوم، مي توان 

از اينترنت يا سي دي ها به عنوان منابع اطالعاتي 
كرد.  استفاده  علمي  اطالعات  جمع آوري  براي 
از دوربين هاي ديجيتال عکاسي و فيلم برداري، 
به منظور ثبت وقايع بهره گرفت. براي تجزيه و 
گسترده  صفحه هاي  از  مي توان  داده ها  تحليل 
انيميشن ها  كرد.  استفاده  گرافيکي  ابزارهاي  و 
براي  خوبي  ابزارهاي  مجازي،  محيط هاي  و 
شبيه سازي و مدل سازي هستند. ايميل، وسايل 

ارائه ي  فناوري هاي  لپ تاپ ها،  قابل حمل مثل 
تعاملي  تابلوهاي  پروژكتورها،  ديتا  مثل  مطالب 
يادگيري  و  تدريس  براي  مفيدي  ابزارهاي  و... 

محسوب مي شوند ]4[. 
با توجه به نقش و اهميت انيميشن در يادگيري 
مي توان در برنامه ي پاورپوينت، براي فهم بهتر 
مطالب درسي از انيميشن استفاده كرد.يادگيري 
موضوعاتي مثل چرخه ي آب، رشد سلول، نحوه ي 

آموزش علوم

رايــانه در دبسـتان
ICT و آموزش موضوعات درسي

زهره كرمي

18

13
88

 ماه
دی

م، 
شش

ی 
وره 

4، د
ه ی

مار
ش

و  تربيت بدني  رياضي،  آموزش  امال،  آموزش  جغرافيا،  آموزش  علوم،  آموزش  کلیدواژه ها: 
اينترنت.



به آن ها مي آموزيم و در خصوص كار با نرم افزار 
ساخت پانوراما هم، آموزش كوتاهي مي دهيم و از 
آن ها مي خواهيم به مکان هايي در شهر خودشان 
بروند و از آن مکان ها، عکس هاي پانوراما بگيرند. 
مثل  ساز،  پانوراما  نرم افزار  در  را  عکس  بعد 
پانوراما  و  دهند  قرار   ،»360 Ulead Cool«
بسازند. در پايان، هر يك از گروه ها مي توانند با 
و  بروند  گشت وگذار  به  ديگر  گروه  مجازي  تور 

اطالعات جغرافيايي كسب كنند.
دوره ي  دانش آموز  چند   ،ICT پروژه ي يك  در 
ابتدايي تصميم گرفتند، از يك كليساي كاتوليك 
پروژه ي تور مجازي براي مخاطبان شش و هفت 
ساله توليد كنند تا آن ها در كليسا به صورت مجازي 
براي  اينترنت  در  ابتدا  آن ها  بپردازند.  عبادت  به 
تورهاي مجازي جست وجو كردند و متوجه شدند 
كه تا به حال چنين پروژه اي اجرا نشده است. آن گاه 
ابتدا با پرسنل كليسا ارتباط گرفتند و اطالعاتي كسب 
اطالعاتي  مخاطبان،  ويژگي هاي  مورد  در  كردند. 

به دست آوردند و در مورد اجراي پروژه با هم مشورت 
كردند. براي اجراي پروژه، شاگردان در كليسا گردش 
مي كردند و فردي پي درپي از آن ها در مکان هاي 
متفاوت، با دوربين ديجيتال عکس مي گرفت. بعد 
از آماده شدن تصاوير آن ها، پانوراما را ساختند و در 
وب سايتشان قرار دادند تا مخاطبان وارد سايت شوند 

و در آن مکان به عبادت مجازي بپردازند ]6[.
در مدارس ايران هم معلمان مي توانند خودشان 
پانوراماهايي به عنوان منابع آموزشي تهيه و از آن ها 
استفاده  يادگيري  ياددهي  فرايند  تسهيل  براي 
پانوراما  ساخت  درگير  را  دانش آموزان  يا  كنند 
سازند. ساخت پانوراما موضوع جالبي است كه هم 
مي تواند دانش آموزان را درگير يادگيري كند و هم 
كار توليد شده به عنوان منبعي مفيد براي ديگران، 
مورد استفاده قرار گيرد. براي بازديد مجازي از يك 
موزه، يك نمايشگاه يا يك كارخانه، يك شهر يا 
بخش هايي از يك شهر، يك مکان تاريخي و... 
مي توان پانوراما ساخت. عالوه بر اماكن مرتبط با 

جغرافيا، در دروس ديگر هم موضوعاتي وجود دارند 
كه براي نمايش آن ها مي توان از پانوراما استفاده 
كرد، مثاًل بازديد مجازي از موزه ي حيوانات براي 
از يك مکان مذهبي  پانورامايي  يا  علوم،  درس 

براي درس ديني.
 »iranpix.com.360« در اينترنت اگر وارد سايت
شويد، تورهاي مجازي از شهرهاي متفاوت ايران، 
را مشاهده خواهيد  يزد  و  تهران، اصفهان  مثل 
3dmekanlar..www« سايت  در  كرد. 

مجازي  تور  فايل هاي  مي توانيد  هم   »com
اماكن مقدسي از جمله مکه و مدينه، و مساجد و 
اماكن تاريخي كشور تركيه را دانلود و با باالترين 
كيفيت در رايانه ي خود اجرا كنيد. در اين سايت، 
از  را  سايت  زبان  است  بهتر  كاري  هر  از  قبل 
تغيير  انگليسي  به  صفحه  باالي  راست  سمت 
حركت  طريق  از  فايل ها،  دانلود  از  بعد  دهيد. 
ماوس يا كليدهاي جهت دار صفحه ي كليد، به 

راحتي مي توانيد از مکان ها بازديد كنيد.

ديدن، نحوه ي شنيدن، كار دستگاه گوارش، كار 
نحوه ي  مواد،  تغييرات  خون،  گردش  دستگاه 
حركت حيوانات و... با استفاده از انيميشن بسيار 
راحت تر است. براي به دست آوردن اين انيميشن ها 
بخش  در  و  شويم  اينترنت  وارد  است،  كافي 
به  يا سايت هاي ديگر،  تصاوير سايت »گوگل« 
جست وجوي انيميشن هاي »Gif« بپردازيم. اگر 
انيميشن مورد  نتوانستيد  فارسي  با جست وجوي 

نظر خود را پيدا كنيد، بهتر است كليدواژه هاي خود 
را به انگليسي وارد كنيد. بعد از باز كردن انيميشن 
در حالت متحرک، آن را ذخيره و وارد برنامه ي 

پاورپوينت كنيد.
توسط  علوم  الکترونيکي  كتاب هاي  ساخت 
دانش آموزان و انجام آزمايشات مجازي در رايانه 
يا روي تابلوهاي تعاملي نيز موقعيت هاي مناسبي 

براي يادگيري علوم فراهم مي آورند.
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در يك مطالعه ي موردي، گروهي از دانش آموزان 
يك مدرسه ي دخترانه كه در منطقه اي محروم 
واقع شده بود، توانايي كمي در تربيت بدني داشتند. 
تعدادي ديگر هم تصور خوبي از تربيت بدني نداشتند 
نمي دادند.  نشان  ورزش  به  چنداني  عالقه ي  و 
تعدادي از دختران در گروه، به تربيت بدني به عنوان 
نامربوط در فعاليت هاي روزانه  فعاليتي مزاحم و 
نگاه مي كردند. آن ها هرگز دوست نداشتند هنگام 
بازي، عرق كنند يا خيس شوند. مشکل اين بود كه 

معلم نمي توانست با تسهيالت كم تربيت بدني يك 
مدرسه ي محروم، انگيزه ي دانش آموزان را باال برد. 
در ابتداي درس، با وجودي كه بهترين معلم تالش 
زيادي براي باال بردن انگيزه ي آن ها به خرج داده 
و در مديريت كالس هم مهارت پيدا كرده بود، 
ولي باز هم تعدادي از شاگردان نپذيرفتند در بازي 
واليبال شركت كنند. آن ها تالش مي كردند كه 

مانع شركت ديگران در بازي شوند.
بنابراين معلم تصميم گرفت ICT را در برنامه ي 

خود وارد كند و آن را در رأس برنامه ي كاري خود قرار 
دهد. بعد از چند هفته، شاگردان برخي از اوقاتشان را 
در كالس هاي تربيت بدني و بقيه ي اوقات را در سايت 
ICT مدرسه براي جست وجوي اطالعات و تصاوير 
در مورد واليبال مي گذراندند. برنامه ي آن ها اين بود 
كه براي واليبال پشتيباني تصويري ايجاد كنند. آن ها 
بايد عکس هايي از خودشان و ديگران در حال بازي 
تکنيك هاي درست روي ضربه هاي  تا  مي گرفتند 
مي كردند  سعي  بايد  بگذارند.  نمايش  به  را  اصلي 

تربیت بدني

»فناوري اطالعات و ارتباطات« )ICT( به طرق 
متفاوت مي تواند محيط مناسبي براي يادگيري بهتر 
درس رياضي فراهم آورد. يکي از لذت بخش ترين 
دانش آموزان،  براي   ICT بر  مبتني  فعاليت هاي 
استفاده از بازي هاي رايانه اي است. در يك تحقيق 
دو گروه مورد بررسي قرار گرفتند. يکي از گروه ها 
با استفاده از بازي هاي رايانه اي آموزش مي ديدند 
و  معمول  روش هاي  از  استفاده  با  ديگر  گره  و 
سنتي. نتيجه ي تحقيق نشان داد كه بازي هاي 
رايانه اي مي توانند موفقيت شناختي دانش آموزان 
را باال ببرد]1[. در تحقيق ديگري مشخص شد 
كه استفاده از بازي هاي رايانه اي آموزشي در فرايند 
تدريس، گرايش شاگردان را به درس رياضي زياد 
مي كند و انگيزه ي آن ها را براي يادگيري درس 
رياضي باال مي برد ]2[. انگيزه در تدريس بسيار 
براي  كمي  انگيزه ي  شاگردان  اگر  است.  مهم 
رايانه اي  بازي هاي  از  استفاده  با  دارند،  يادگيري 
يادگيري  و  برد  باال  را  آن ها  انگيزه ي  مي توان 

مؤثري را براي آن ها فراهم آورد.

ICT، كيفيت تدريس و يادگيري درس رياضي 
را تغيير داده است. چون به كاربران اجازه مي دهد 
عملکردهاي پيچيده اي را انجام دهند. با استفاده از 
ICT، مشاركت، دريافت بازخورد فوري و انگيزه ي 
دانش آموزان براي يادگيري درس باال مي رود. با 
استفاده از بازي ها، نرم افزارهاي ديگر ICT، مي توان 

به تقويت يادگيري درس رياضي پرداخت ]3[.
سايت هاي  در  جست وجو  با  مي توانند  معلمان 
مرتبط  آموزشي  و  فکري  بازي هاي  اينترنتي، 
با موضوعات درسي خود را پيدا و دانلود كنند يا 
محيطي را فراهم آورند تا دانش آموزان به صورت 

آنالين، بازي كنند. 
معرفي  فقط  بازي ها  برخي  اينترنت  در  البته 
شده اند و امکان دانلود آن ها نيست، ولي مي توان 
استفاده كرد. در  و در كالس  را خريداري  آن ها 
 ،»www.primarygames.com« سايت 
مجموعه بازي هاي آنالين درسي )رياضي، علوم 
و...( براي دوره ي ابتدايي را مي توان يافت كه به 
و  مي كنند  كمك  درسي  مطالب  بهتر  يادگيري 

باعث كاربرد آموخته ها مي شوند. 
يکي ديگر از ساده ترين و پركاربردترين ابزارها كه 
به معلم در تدريس كمك مي كند، اساليد آموزشي 
است. معلمان با استفاده از نرم افزار »پاورپوينت«1 
و  تهيه  اساليدهايي  تدريس،  از  قبل  مي توان 
نمايش  براي  كنند.  تدريس  آن ها  از  استفاده  با 
رايانه و يك دستگاه  به يك دستگاه  اساليدها، 
ديتاپروژكتور نياز است كه تصوير اساليدها را روي 
پرده ي نمايش نشان دهد. در پاورپوينت، مي توان 
عالوه بر متن، صدا، تصوير، فيلم و انيميشن وارد 
كرد.  توليد  چندرسانه اي  برنامه هاي  و  ساخت 
معلمان گرامي بايد توجه داشته باشند كه از اساليد 
فقط براي ارائه و انتقال اطالعات استفاده نکنند، 
بلکه اساليدها را طوري طراحي كنند كه از طريق 

آن ها، دانش  آموزان در يادگيري درگير شوند.
قابليت متحرک سازي كه در برنامه ي پاورپوينت 
وجود دارد، باعث جذابيت اساليدها مي شود و با 
استفاده از اين قابليت به راحتي مي توان برخي 
از مفاهيم مشکل را تدريس كرد. براي مثال، به 

در  امال  آموزش  براي  مؤثر  روش هاي  از  يکي 
امالست.  آموزشي  به وجه  توجه  ابتدايي،  دوره ي 
به اين منظور بهتر است از شيوه اي كه در كتاب 
ابتدايي  دوره ي  در  نوشتن  مهارت  تدريس  روش 
)زندي، 1383( ارائه شده است، بهره بگيريم و آن 
را با ICT تلفيق كنيم. در اين شيوه، ابتدا معلم به 
آموزش نحوه ي نوشتن امالي كلمات مي پردازد و در 

مرحله ي بعد، از فراگيرندگان، آزمون امال مي گيرد. 
بايد  معلم  روش،  اين  اجراي  اول  مرحله ي  در 
متن امال را در معرض ديد فراگيرندگان قرار دهد 
و براي اين كار، به ابزار نمايش نياز دارد. بهترين 
ابزار براي نمايش متن امال، اساليدهاي پاورپوينت 
است. بدين صورت كه معلم، متن را از قبل آماده و 
آن را به جمالت و عبارات كوتاهي تقسيم مي كند و 

به جمالت و عبارات افکت ورودي مي دهد. ممکن 
است در برخي از جمالت، كلمات مشکلي باشند. 
معلم مي تواند براي يادگيري بهتر دانش آموزان، آن 
كلمه ها را در قسمتي از صفحه، جداگانه بنويسد و هر 
كلمه را به صفحه اي متصل كند كه در مورد آن كلمه 
توضيح بيشتري داده، معني آن را نوشته يا اين كه آن 
را با تصويري همراه كرده است. قبل از شروع امال، 

آموزش ریاضي

آموزش امال
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اين تصاوير را با نکات آموزشي همراه كنند. آن ها 
به نوبت عکس مي گرفتند و بعد از گرفتن عکس، 
به عنوان مربي عمل مي كردند و راهنمايي هاي الزم 
را براي يك بازي خوب به فرد ارائه مي دادند. تصاوير 
مطرح  بازيکنان  حركتي  الگوهاي  با  را  خودشان 
واليبال كه از اينترنت گرفته بودند، مقايسه مي كردند 
و مي كوشيدند شبيه آن ها عمل كنند. نه تنها خود 
در تمرين هاي واليبال به خوبي شركت مي كردند، 
بلکه به ديگران هم كمك مي كردند تا يادگيري شان 

را بهبود دهند. اين پروژه به طور معني داري انگيزه 
افزايش  تربيت بدني  به  را  دانش آموزان  و عالقه ي 
و  كرد  پيدا  كاهش  آن ها  انضباطي  مشکالت  داد. 
 ICT مسئوليت پذيرتر و مستقل تر شدند. استفاده از
در اين پروژه، فشار ناشي از تمرينات واليبال را كاهش 
داد و گذرگاه جديدي را براي باز شدن قفل استعداد و 

اشتياق دانش آموزان گشود ]7[. 
رايانه اي ورزشي مثل بازي هاي  از  استفاده 

»Pro Evolution Soccer 2009« 

كه بسيار جذاب و تعاملي است، به دانش آموزان 
كمك مي كند، تکنيك هاي مهمي را ياد بگيرند 
و با بازي مجازي در تيم هاي مطرح دنيا، احساس 
قدرت كنند. هم چنين، آن ها بعد از موفقيت هاي 
مي كنند  احساس  رايانه اي،  بازي هاي  در  مکرر 
مهارت بااليي دارند. اين موضوع باعث مي شود، 
بازي هاي حقيقي هم موفق شوند. احساس  در 
بازي هاي  مي دهد،  اجازه  آن ها  به  توانمندي 

ديگران را ارزش يابي كنند. 

رياضي  درس  در  تفريق  مفهوم  تدريس  منظور 
پايه ي اول، معلم مي تواند تصوير درخت و پنج 
را  برنامه كند و تصوير پنج پرنده  را وارد  پرنده 
روي درخت قرار دهد. سپس از افکت انيميشني 
»Exit« استفاده كند و به دو تا از پرنده ها افکت 
نمايش داده  »Fly out« بدهد. وقتي اساليد 
مي شود، پنج پرنده روي درخت هستند كه معلم 
از دانش آموزان تعداد آن ها را سؤال مي كند و بعد 
از شنيدن پاسخ كليك مي كند. با كليك معلم، دو 
تا از پرنده ها از صفحه خارج مي شوند )اگر تصوير 
از صفحه  زدن  بال  با  باشد،  انيميشني  پرنده ها، 
خارج مي شوند(. دوباره معلم از دانش آموزان سؤال 
مي كند و تدريس را ادامه مي دهد تا دانش آموزان 
با مفهوم تفريق آشنا شوند. براي تدريس جمع 

هم از افکت هاي ورودي مي توان استفاده كرد.
تسهيل  در  زيادي  كاربرد  افکت ها  كلي  به طور 
استفاده  بي هدف  نبايد  آن ها  از  و  دارند  يادگيري 
از افکت تأكيد، براي تأكيد روي مطالب و  كرد. 
تصاوير استفاده مي شود. مثاًل اگر مي خواهيم توجه 

دانش آموزان به قسمتي از تصوير يا متن، جلب شود، 
به آن قسمت افکت تأكيد مي دهيم. از افکت هاي 
»مسير حركت«2 نيز مي توان براي ارتباط دادن  بين 
متن و تصوير، ارتباط دادن بين سؤال و جواب و... 
استفاده كرد. تصويرهايي از كسرهاي متفاوت را 
وسط صفحه قرار مي دهيم و كسر مربوط به آن ها 
را جداجدا نوشته و در اطراف تصويرها قرار مي دهيم. 
سپس به كمك افکت مسير حركت، هر كدام از 
متن ها را به تصوير موردنظرش وصل مي كنيم. 
از توضيحات الزم و  بعد  هنگام نمايش اساليد، 
مي توانيم  موضوع،  با  دانش آموزان  كردن  درگير 
5 حركت كند و رو 

3
كليك كنيم تا مثاًل كسر 

يا زير تصوير مربوط به خود قرار گيرد. با توجه به 
نقش و اهميت انيميشن در يادگيري، مي توان در 
برنامه ي پاورپوينت براي فهم بهتر مطالب درسي 
موضوعاتي  يادگيري  كرد.  استفاده  انيميشن  از 
مثل جمع، تفريق، ضرب، تقسيم و... با استفاده از 
انيميشن، بسيار راحت تر است و پاورپوينت امکان 

متحرک سازي را براي ما به وجود مي آورد.

او با استفاده از دستگاه ديتاپروژكتور، تصوير اساليد را 
روي پرده نمايش مي دهد. با هر بار كليك معلم يك 
جمله نمايش داده مي شود. معلم از روي آن مي خواند 

و شاگردان با دقت به جمالت نگاه مي كنند. 
بعد از اتمام متن، معلم اساليد را مي بندد و يك بار ديگر 
شمرده شمرده متن را مي خواند تا دانش آموزان بنويسند. 
در مرحله ي بعد، معلم امالها را جمع آوري مي كند و بعد 

از تصحيح هر امال، از يکي از دانش آموزان مي خواهد 
خطاهاي اماليي را روي تابلو بنويسد. بدين ترتيب در 
پايان، فهرستي از خطاهاي اماليي همراه با صورت 
اماليي  اشکاالت  و  نوشته  تابلو  روي  آن ها  درست 
دانش آموزان اولويت بندي شده است. اكنون براساس 
نوع اشکال اماليي، تمرين خاصي به هر دانش آموز 
داده مي شود. مثاًل اگر اشکال دانش آموز در عدم درک 

معني كلمه در جمله بوده باشد، به دانش آموز تمرين 
جمله سازي با كلمه داده مي شود.

نوشتن امال توسط دانش آموزان روي تابلوهاي 
تعاملي نيز سودمند خواهد بود. بدين صورت كه 
هر بار دو نفر از دانش آموزان با انگشت روي تابلو 
امال مي نويسند و دو نفر بعد، امالي دو نفر قبلي 

را روي تابلو با نظارت معلم تصحيح مي كنند.

پي نوشت
1. PowerPoint
2. Motion Path
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تجربه ي اول
سال تحصيلي 86ـ  1385، در دبستان پسرانه اي 
در شهرستان بروجرد در پايه ي اول ابتدايي مشغول 
به  ورود  بدو  در  عادتم،  طبق  شدم.  تدريس  به 
مدرسه، ابتدا تجهيزات و امکانات را بررسي كردم؛ 
آزمايشگاه، كتاب خانه و... امکانات زيادي نداشت، 
اما مدرسه شش  رايانه داشت كه باعث تعجب من 
شد. تا آن موقع در هيچ مدرسه ي ابتدايي اين تعداد 
رايانه نديده بودم. معمواًل مدارس يك رايانه داشتند 
كه آن هم در اختيار مدير بود. از همکاران در مورد 
اطالع  ولي  پرسيدم،  رايانه ها  از  استفاده  امکان 
چنداني نداشتند. باالخره تصميم گرفتم با مدير در 
اين مورد صحبت كنم بعد از سؤال من، در كمال 
ناباوري كليد اتاق رايانه روي ميز جلويم گذاشته 
شد و مدير با لبخندي اجازه ي استفاده ي خودم و 

دانش آموزانم را صادر كرد.
شدن  خراب  از  ترس  بدون  مدير  اين كه  از 
متفاوت،  محدوديت هاي  و  برنامه ها  وسايل، 
از  استفاده  اجازه ي  و شرطي  قيد  هيچ  بدون  و 
طرف  از  مي كردم.  تعجب  بود،  داده  را  رايانه ها 
ديگر هم نمي دانستم، حاال كه كليد اتاق را در 
و در كدام قسمت  براي چه كاري  دارم،  دست 
كنم.  استفاده  رايانه  از  مي توانم  تدريسم  از 
بنابراين نرم افزارها و سي دي هاي موجود در بازار 
را كه مناسب تر است،  تا يکي  بررسي كردم  را 
انتخاب كنم. اما دريغ، نرم افزارهاي موجود غالبًا 
حالت سرگرمي و انفرادي داشتند و از جذابيت و 
كارآمدي الزم نيز برخودار نبودند كه وقت كالس 
را بگيرم و 30 دانش آموزم را به اتاق رايانه ببرم تا 
به يك صفحه ي نمايش كوچك خيره شوند. آرزو 
شبکه اي  به صورت  رايانه ها  كاش  اي  مي كردم 
بودند تا مي توانستم از همه ي آن ها استفاده كنم.
به هر حال اولين تجربه را در درس قرآن به كار 
بردم. با نصب نرم افزار قرآنی »سليم« و استفاده 
قرآن، محيط  استادان  و تصاوير  لحن  از صوت، 
هيجان انگيز و متنوعي را در كالس قرآن ايجاد 
كردم و به هدف خود كه ايجاد شور و عالقه به 
خواندن زيباي قرآن در بچه ها بود، رسيدم. آن ها از 
اين كه صداي تکراري نوار را نمي شنيدند و تصاوير 
مي ديدند،  متفاوت  لحن  و  صوت  با  را  قاريان 
هيجان زده شده بودند. در مورد كالس هاي صوت 
و لحن سؤاالتي كردند و از من تقاضاي كالس هاي 
فوق برنامه را داشتند. من هم خوش حال بودم كه 

به يکي از اهداف نگرشي درس قرآن رسيده ام.

تجربه ي دوم
امير، دانش آموز ديرآموز و بسيار بازيگوشي بود 
كه بيشتر از چند دقيقه نمي توانستم او را روي 
درس متمركز نگه دارم. به عالوه، هر نشانه اي 
را كه ياد مي گرفت، خيلي سريع از ياد مي برد. به 
همين دليل در ساعات خارج از برنامه هم با او 
كار مي كردم. اما او به سختي به كالس مي آمد و 
در طول آموزش هم آرام و قرار نداشت. تا اين كه 

فکري به نظرم رسيد.
يك روز او را به اتاق رايانه بردم و بعد از باز 
كردن برنامه ي »word«، از او خواستم نشانه ي 
درس جديد )مثاًل د( را روي صفحه ي كليد پيدا 
كند و كليد را فشار دهد. سپس به او ياد دادم 
كند  رنگي  و  كوچك  و  بزرگ  چگونه  را  نشانه 
و با فونت هاي متفاوت بنويسد. با عالقه ي زياد 
اين كارها را انجام مي داد. از او خواستم نشانه  را 
با صداهايي كه خوانده بود، تركيب كند و كلمه 
بسازد. نتيجه خيلي جالب بود. با عالقه ي تمام، 
حدود نيم ساعت او را مشغول كرده بودم و اين 
براي من كه نمي توانستم بيشتر از سه دقيقه او 
را روي درس متمركز نگه دارم، موفقيت زيادي 
بود. اما در همين موقع ابراز خستگي كرد. من هم 
بالفاصله يکي از بازي هاي ساده را براي او باز 

كردم تا با بازي خستگي خود را از بين ببرد. 
بعد از مدتي به او اعالم كردم، وقت بازي تمام 
شد، اما او اعتراض كرد. گفتم اگر پنج كلمه ي 
دوباره  او  به  بنويسد،  و  بخواند  بسازد،  جديد 
حيرت انگيز  نتيجه  داد.  خواهم  بازي  اجازه ي 
بود. باورم نمي شد، تمام حواس خود را متمركز 
ساختن كلمه مي كرد و اين كار را به خوبي انجام 
آمد،  او  سراغ  به  مادرش  وقتي  روز  آن  مي داد. 
امير حاضر به رفتن نبود. جالب تر اين كه از فردا 
همه ي بچه ها را تحريك كرد كه بعدازظهرها به 

كالس تقويتي بيايند.

تجربه ي سوم
سال تحصيلي 87ـ  1386 در همان مدرسه در 
پايه ي چهارم درس مي دادم. به غير از استفاده هاي 
نرم افزارهاي  از  استفاده  و  رايانه  از  معمول 
آموزشي، از بچه هايي كه مي توانستند، خواستم 
به  رايانه  از  استفاده  با  را  خود  تحقيق هاي  كه 
و  بود  كار خيلي جذاب  اين  ارائه دهند.  كالس 
آن ها اشتياق بيشتري در انجام تحقيق ها و ارائه 
به شکل بهتر، از خود نشان مي دادند. هم چنين، 
دانش آموزاني داشتم كه كمتر مطالعه مي كردند 
با  مي شدند.  غلط نويسي  دچار  امال  در  غالباً  و 
هماهنگي مربي پرورشي كه آن موقع مشغول 
ثبت كتاب هاي كتاب خانه به صورت رايانه اي بود، 
از بچه ها خواستم در ساعت بي كاري و زنگ هاي 
كنند.  كمك  كتاب ها  ثبت  در  مربي  به  تفريح، 
آن ها نه تنها با اشتياق اين كار را مي كردند، بلکه 

اين كار باعث تقويت امالي آن ها نيز شده بود.



23

13
88

 ماه
دی

م، 
شش

ی 
وره 

4، د
ه ی

مار
ش

معصومه شیخ االسالمي 
آموزگار دبستان ناصرخسرو ، شهرستان بروجرد

تجربه ي چهارم
در يکي از روزهاي سال تحصيلي 88 ـ 1387، 
در حالي كه معلم كالس دوم بودم، مدير دبستان 
با خوش حالي اعالم كرد كه با همکاري مدير نوبت 
بعدازظهر، رايانه هاي ما و آن ها در يك سالن جمع 
شده و به صورت شبکه به هم متصل شده اند و از 
اين به بعد مي توان از همه ي رايانه ها استفاده كرد. 
بالفاصله نرم افزار آموزش قرآن و هديه هاي آسمان 
پايه ي دوم را به سايت بردم و نصب و راه اندازي 
كردم و اولين جلسه استفاده از سايت را با تدريس 

قرآن شروع كرديم. 
اذان  ابتدا  رايانه ها،  پشت  بچه ها  استقرار  از  بعد 
بسيار زيبايي پخش كرديم. بچه ها با هيجان زياد 
همراه با مکبر و به صورت بسيار زيبايي، شروع به 
هم خواني كردند. مربي پرورشي در حالي كه لبخند 
است،  داشته  سعي  كه  بوده  مدتي  گفت  مي زد، 
ياد  دانش آموزان  به  سخن راني  روش  با  را  اذان 
تهيه ي  با  و  افتادن سايت  راه  با  به هر حال  دهد. 
نرم افزارهاي آموزشي متفاوت، ساعاتي از تدريس را 
به تدريس با رايانه اختصاص داديم. اين كار باعث 
تنوع و جذابيت بيشتر شده بود. به اضافه ي اين كه 
نرم افزار  كمك  با  سي دي  تهيه ي  به  هم  ما   خود 
كالس هاي  و  زديم  دست   »Power Point«
تدريس  فعال  روش هاي  و  خالقيت  فوق برنامه ي 
را براي معلمان برگزار كرديم. از آن به بعد، گاهي 
هم با استفاده از پروجکشن برنامه هاي متفاوتي مانند 
جشن نماز و... را برگزار كرديم كه در جذابيت و آرام 
نگه داشتن دانش آموزان هنگام اجراي برنامه بسيار 

مؤثر بود. 

آرزوي من براي سال جدید:
 وصل شدن به اينترنت و برقراري ارتباط مستقيم 

با مدارس ديگر.
 وصل شدن به اينترنت و استفاده از نرم افزارهايي 
مانند »google earth« براي فهم بهتر درس جغرافيا.
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اشاره
سومین نمایشگاه بین المللی رسانه های 
دیجیتال، چندي پیش در مصلی تهران 

برپا بود. در این نمایشگاه انواع تولیدات 
نرم افزاری، هنرهای دیجیتال، سایت ها و 

وبالگ های گوناگون، بازی های رایانه ای و... 
عرضه شد. آن چه می خوانید گزارشي است از 

این نمایشگاه.

بار دومی است كه به نمايشگاه می آيم. بار اول، 
برای بازديد از نمايشگاه، يك ساعت زمان در 
نظر گرفته بودم و تصور نمی كردم بيش از اين 
نياز باشد. بعيد هم می دانستم چيز دندان گيری 
آن  در  اشتباه می كردم.  اما كاماًل  نصيبم شود! 
يك ساعت تنها رسيدم يکی دو بخش را ببينم. 
آن قدر ديدنی بود كه نمی توانستم سرسری رد 
شوم. حال با همکاران مجله قرار گذاشته ايم كه 
با هم از نمايشگاه ديدن كنيم. خانم الریجانی، 
عکاس خوب مجله هم همراهمان است و آن قدر 
سوژه دوروبرمان ريخته است كه دائم او را گم 
می كنيم: از بچه های مهدكودكی و دبستانی كه 
تا  را گرفته اند  لباس هم  و پشت  قطار شده اند 
گم نشوند و پسر و دخترهای دبيرستانی كه با 
ذوق و هيجان داخل غرفه ها سرک می كشند، 
و  رايانه ای«  »بازی های  جذاب  غرفه های  تا 

»ديجيتال در آينه ی هنر« كه سراسر سوژه اند.
را  وبالگ ها  و  اينترنتی  پايگاه های  بخش 
پشت سر می گذاريم. در بخش خانواده و رسانه های 
ديجيتال، با انواع سايت ها، وبالگ ها و نرم افزارهای 
آشنايی  خانواده ها  مناسب  سرگرمی  و  آموزشی 
پيدا می كنيم و بعد وارد بخش بزرگ بنياد ملی 
مدرسه ای ها،  بچه  می شويم.  رايانه ای  بازی های 
سالن  وارد  معلم هايشان  همراه  به  گروه گروه 
بازی  می بينند،  را  غرفه ها  می چرخند،  می شوند، 
از سالن  و  می كنند و در آخر هدايايی می گيرند 
خارج می شوند. وسط سالن صحنه ای می بينم كه 
توجهم را جلب می كند. تعدادی صفحه نمايش 
»ال سی دی« بزرگ، در فضايی وسيع و با فاصله 
از هم چيده شده اند و روبه روی هر كدام، كودک 
يا نوجوانی در حال انجام حركات ورزشی است. 
يکی، گويی دارد پينگ پونگ بازی می كند. دستش 
را طوری در هوا حركت می دهد كه انگار دارد به 
توپ ضربه می زند. نفر بعدی مشت هايش را گره 
كرده و به هوا مشت می زند! انگار دارد با حريفی كه 

نمی بينمش، بوكس بازی می كند. و نفر بعدی...
جلوتر كه می روم، می بينم در دست هر كدام 
نمايش،  صفحه ی  هر  روی  و  است  وسيله ای 
بوكس باز  حريف  و  پينگ پونگ  ميز  تصوير 
نظر  مورد  كودک  وقتی  می شود.  مشاهده  و... 
توپ خيالی را در هوا می زند، واقعًا توِپ درون 
وقتی  و  می افتد  حريف  ميز  روی  نمايشگر، 
می زند،  مشت  هوا  در  خيالی  حريف  به صورت 
واقعًا حريف درون نمايشگر، ضربه را نوش جان 
همراهم  تلفن  كه  است  جذاب  آن قدر  می كند! 
فيلم  ديدنی  صحنه ی  اين  از  و  می آورم  در  را 
هم  الريجانی  خانم  حتمًا  اگرچه  می گيرم؛ 

صحنه های زيبايی را شکار كرده است!
جذابی  ايرانی  بازی های  با  غرفه ها،  ساير  در 
روبه رو می شوم. مهندس های جواِن با استعداد، 

شیبا ملك
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با ذوق و پرانرژی، نيرو و وقتشان را اختصاص 
محلی  و  بومی  بازی های  طراحی  به  داده اند 
مثل  ايرانی  اصيل  داستان های  اساس  بر 
سال   10-12 ياد  به  و...  شاهنامه  داستان های 
پيش می افتم كه پسرم كوچك بود و برای پيدا 
كردن يك بازی رايانه ای مناسب ـ آن هم نه 
ايرانی ـ چه می كشيدم! از اين بخش كه بيرون 

می آيم، با تمام وجود احساس غرور می كنم.
رسانه ای  نرم افزارهای  بخش  بعدی،  بخش 
است. انواع نرم افزارها از هر نوعی كه بخواهی: 
زبان،  رايانه،  آموزش  آموزشی:  نرم افزارهای 
ابتدايی تا دانشگاهی و... مجموعه های  دروس 
كتاب، سخنرانی، فيلم، برنامه های كاربردی و... 
وقت  می رسيم،  كه  بخش  اين  وسط های  به 
اما  برگردند.  بايد  و  است  شده  تمام  همراهانم 
من امروز را به طور كامل به نمايشگاه اختصاص 
داده ام و دلم نمی آيد، حتی يك غرفه را از دست 
خانم  می آييم.  بيرون  سالن  از  هم  با  بدهم. 
الريجانی ـ اما ـ برای عکس گرفتن از بخش 
ديجيتال در آينه ی هنر می رود. البته می گويد كه 
حافظه ی دوربين پر شده است و تنها می تواند 

يك عکس ديگر بگيرد.
پايين پله های شبستان روی نيمکت می نشينيم 
تا چيزی بخوريم و نفسی تازه كنيم. غيبت خانم 
الريجانی طوالنی می شود. خانم ملک می گويد: 
»خوبه كه يه عکس بيشتر نمی تونست بگيرد!« 
بودم،  ديده  را  غرفه  اين  قبل  دفعه ی  كه  و من 
در  و  ديده  جالبی  صحنه های  حتماً  می گويم 
حال پاک كردن عکس های قبلی است تا بتواند 
از سوژه های جذاب تر عکس بگيرد. وقتی خانم 
اليجانی برمی گردد، می فهمم حدسم درست بوده 

است.
همراهانم می روند و من دوباره به سالن برمی گردم 
و تا قبل از ساعت 3 بعدازظهر نمی توانم نمايشگاه 
نرم افزارهای  بخش  بعدی  بخش  كنم.  ترک  را 

تلفن همراه است. تقريباً هرچه بخواهی در اين جا 
متنوع  و  متفاوت  نرم افزارهای  از  می كنی.  پيدا 
آموزش زبان گرفته تا فايل های سخنرانی، فيلم، 
تهران  نقشه ی  ايران،  راه های  نقشه ی  عکس، 
لحظه،  هر  در  می توانند  كه  موقعيت ياب هايی  و 
موقعيت شما را روی نقشه معلوم كنند و به عالوه، 
شما  به  را  بانك  مثل  مهم،  مراكز  نزديك ترين 
نشان دهند. بعضی از غرفه ها از شما می خواهند 
بلوتوث تان را روشن كنيد تا نرم افزارهايی را به طور 
رايگان برای شما بفرستند. بعضی ها هم نرم افزارها 
شد  خوب  می ريزند.  مموری«1  »فلش  روی  را 

فلشم را همراهم آوردم، خيلی به دردم خورد.
از بخش مربوط به سازمان صداوسيما، بخش 
سازمان ها و استان ها، بخش ويژه ی جشنواره ی 
فرهنگی امام رضا)ع( و بخش هنرهای ديجيتال 
باال  طبقه ی  به  و  می كنم  بازديد  سرعت  به 
كه  را  هنر  آينه ی  در  ديجتال  بخش  می روم. 
می بينم.  هم  باز  بودم،  ديده  عجله  با  قبل  بار 
كاريکاتوريستی پشت رايانه نشسته و آدم ها به 
نوبت ايستاده اند تا هركس نوبتش شد، روبه روی 
مخصوص  قلم  با  كاريکاتوريست  و  بنشيند  او 
ديجيتالی، به سرعت تصوير او را روی صفحه ی 
نمايش رسم كند و تحويلش دهد. ديوار سالن 
و  رايانه  موضوع  با  است  كاريکاتورهايی  از  پر 
فناوری اطالعات، از كاريکاتوريست های ايرانی 
و خارجی. بعضی هايشان آن قدر جالب اند كه دلم 
نمی آيد رد شوم و با تلفن همراهم از آن ها عکس 
بخش  سالن،  اين  قسمت  می گيرم. جذاب ترين 
خالقيت هنری است كه در آن، قطعات خرابِ  
رايانه های از كار افتاده ـ بُردها، خازن ها، سيِم و 
كليدها و... را روی يك ميز ريخته اند و مقداری 
گذاشته اند  آن ها  كنار  در  رنگارنگ  بازی  خمير 
اين قطعات و خمير،  از  با استفاده  تا بنشينی و 
چند  هم،  آن طرف تر  بسازی،  جالب   شکل های 
كه  است  حجم هايی  و  عروسك ها  از  پر  ميز 

نفرات قبلی درست كرده اند. از اين بخش خارج 
می شوم و وارد بخش فناوری و نوآوری می شوم. 
معلوم است اكثر غرفه ها مربوط به دانشجويان 
نرم افزارهای  كه  است  مهندسی  استعداد  با 
جديدی طراحی كرده اند: نرم افزار تايپ گويا )كه 
غلط گير  نرم افزارهای  می نويسد(،  و  می خوانی 

اماليی، نرم افزارهای تخصصی مهندسی و...
جلوی  كه  می بينم  را  جوان  پسر  تعدادی 
غرفه ای، در صف به نوبت ايستاده اند. جلو می روم. 
نفر جلويی پشت رايانه ای نشسته كه درست مثل 
ترمز  و  گاز  كالج،  دنده،  فرمان،  ماشين،  يك 
دارد و روی صفحه ی نمايش، صحنه ی خيابان 
مشاهده می شود. نرم افزار آموزش رانندگی است. 
فردی كه پشت رايانه نشسته است، گاز می دهد، 
كالج می گيرد، دنده را عوض می كند، فرمان را 
می چرخاند و حركتش را روی صفحه ی نمايش 
مشاهده می كند. هر وقت سرعتش از حد مجاز 
بيشتر می شود يا... رايانه پيغام مناسب را برای او 

نمايش می دهد.
به  تا  می آيم  بيرون  سريع  هم  سالن  اين  از 
تا  را  مسافران  كه  برسم  صلواتی  اتوبوس های 
ايستگاه مترو می رسانند. در راه به متن گزارش فکر 
می كنم كه چه طور آن را بنويسم. بايد به محض 
رسيدن به خانه شروع به نوشتن كنم. چرا كه خانم 
پورمحمد، مدير داخلی مجله موقع خداحافظی گفت: 
اگر همين امروز گزارش را بنويسی، می توانيم در 
شماره ی 4 چاپ كنيم )يعنی شماره  دی ماه!( اما 
برای  برسانی، می رود  به دستم  بعد  اگر هفته ی 
ويژه  ماه نامه ی  كرد؟!  می شود  چه   .5 شماره ی 

فناوری اطالعات است ديگر!!

پي نوشت
Flash memory .1
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ارائه ی موضوع، بازهم جذاب تر
از سری معرفی نرم افـزارهای تولید محتـوا

مقدمه
نرم افزار »Power Point« را خيلی از ما می شناسيم. تهيه ی برنامه ای 
برای »ارائه «1 ی موضوع مورد نظر، از بديهی ترين قابليت های شناخته شده ی 
آن است. اما آيا هرگز به اين موضوع فکر كرده ايد كه می توانيد با همين 
نرم افزار، يك سی دی توليد محتوای الکترونيکی تهيه و به شاگردان خود 
ارائه كنيد؟ يك سی دی آموزشی، ساخته ی دست شما كه می تواند دربر 
يك  ساختن  باشد.   شما  نظرات شخصی  حتی  و  ايده ها  تمام  گيرنده ی 
سی دی توليد محتوای الکترونيك با هدف آموزشی، تبليغاتی و...، نيازمند 

پيمودن دو مرحله ی اصلی است:
الف( گردآوری و پردازش منابع از قبيل تصاوير، فيلم ها، متن ها، موسيقی ها، 
انيميشن ها، صفحات اينترنت و انواع فايل های ديگری كه هر يك بخشی از 

اطالعات مورد نظر را به كاربر انتقال می دهد.
ب( جمع آوری و كنترل موارد ذكر شده ی فوق در قالب يك »بسته ی 
نرم افزار«2 آموزشی يا تبليغاتی يا.. كنار هم به شکل مناسب و جذاب و با 
افکت های گوناگون روی يك لوح فشرده كه به صورت »اجرای خودكار«3 

ارائه می شود.
در اين مقاله سعی ما بر تمركز روی نقاط كليدی است، ولی برای فراگيرتر 

شدن استفاده كنندگان، يك پروژه هدفمند را دنبال می كنيم.
می دانيم كه PowerPoint بخشی از بسته ی نرم افزاری »Office« است 
و برای ارائه ی مطالب آموزشی به صورت اساليد به كار می رود. پس از نصب 

نرم افزار »Office 2007« در ويندوز، روی:
Start All Program  Microsoft Office  Microsoft  Office PowerPoint

كليك كنيد تا وارد PowerPoint شويد. )تصوير 1(

نمایش اسالید
محيط PowerPoint شامل موارد شماره گذاری شده در تصوير 1 است.

در صفحه ی اصلی )با شماره ی 4 نشان داده شده است(، محتوای اساليدها 
 Click to« متن، تصوير و...( را وارد می كنيم. به اين منظور، روی كادر(
add« كليك كنيد و متن مورد نظر را وارد كنيد. در صورت تمايل می توانيد 
از فونت های زيبا مانند نستعليق هم استفاده كنيد. فايل اين فونت ها را از 
 Iran روی سی دی های موجود در بازار يا اينترنت تهيه كنيد )مانند فايل
 »Startcontrolpanelfont« و يك نسخه ی آن ها را در )Nastalig.ttf
كپی كنيد. اكنون پس از انتخاب متن )با كشيدن موس روی آن هم زمان 
-IranNa home- font« خط » »با گرفتن كليك چپ موس(، در منوی 
talig« را انتخاب كنيد. در پنجره ی كوچك نمايی )Slides(، سمت چپ 
 »Enter« شماره ی 3( نيز می توانيم با كليك بين دو اساليد و زدن كليد(

Power Point 2007

تصوير 1

تصوير 2

آموزش

حسن خطیبي
مدرس رايانه ي مركز تربیت معلم شهید باهنر اصفهان
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)يا منوی home  new slide( اساليد جديدی را به فايل اضافه كنيم. در 
صورتی كه اين پنجره را بسته بوديد، می توانيد در پايين پنجره )شماره ی 6( و 

يا در منوی »View« روی گزينه ی »normal« كليك كنيد.
منوی  روی  كليك  با  می توان  را  پنجره  اين   محل 
»viewview direction« در سمت ديگر پنجره ی powerpoint قرار 
داد. اكنون با گرفتن كليد ctrl صفحه كليد و كليك روی اساليدها در اين 
پنجره، چند اساليد را برای تغيير رنگ زمينه ی آن ها انتخاب كنيد. توجه 
را  فرد  يا  زوج  اساليدهای  مثاًل  نباشد.  پيوسته  انتخاب  اين  باشيد  داشته 
انتخاب كنيد. سپس در منوی »Design« روی »تم« )الگوی( مورد نظر 
كليك كنيد. در صورت تمايل، با كليك راست روی تم مورد نظر و سپس 
كليك روی »Applay to all slide«، می توانيد الگو را در همه ی اساليدها 
اعمال كنيد. در همين منو با كليك روی »Background style« يك 

رنگ يا طيف رنگی را زمينه ی اساليدها قرار دهيد.
 ،»Slideshow« برای نمايش اساليدها، از اولين اساليد به بعد در منوی
گزينه ی »From Beginning« را كليك كنيد يا از كليد F5 استفاده كنيد 
 )Slideshow( و يا در پايين پنجره شماره ی بخش 6 تصوير 1 روی گزينه

عالمت جام كليك كنيد.
در زمان نمايش، با كليك روی هر اساليد به اساليد بعدی می رويم و با 
زدن كليد »Esc« از حالت نمايش خارج می شويم. اكنون می خواهيم هنگام 
 »Transition« نمايش اساليدها به زمينه ی آن يك جلوه ی حركتی يا
بدهيم. به اين منظور در منوی Animation روی جلوه ی حركتی مورد 

نظر )قسمت1 تصوير2( كليك كنيد. )تصوير 2(

جلوه ی  آمدن  سرعت  می توان   3 بخش  در  كنيد.  نگاه  پايين  به  حاال 
حركتی را تغيير داد. در صورتی كه بخواهيم جلوه ی حركتی به محتوای 
)متن يا تصوير يا...( داخل اساليد اعمال شود، پس از انتخاب كادر آن در 

بخش 2 اين منو، Animate مورد نظر را انتخاب كنيد.
در بخش 4 اين منو، با كليك روی فلش های  و  می توانيد زمان 
نمايش اساليدهای منتخب را تنظيم كنيد. اگر گزينه ی »on mouse« را 

تيك بزنيد، كاربر با كليك روی اساليد در زمان نمايش می تواند زودتر از 
زمان تنظيم شده به اساليد بعدی برود.

تنظيمات اين منو به طور پيش فرض فقط روی اساليدهای منتخب در 
 »applay to all« اعمال می شود، ولی اگر روی Slides پنجره ی كوچك

كليك كنيد، اين تنظيمات روی تمامی اساليدها اعمال می شود.

پخش موسیقی و صدا هنگام نمایش اسالیدها
يك موسيقی را از منوی »Insert Sound Sound from file« در 
اساليد اول وارد كنيد. با اين كار، يك عالمت بلندگو روی اساليد قرار 
می گيرد. اگر كليد F5 را برای نمايش اساليدها بزنيد، مشاهده می كنيد كه 
موسيقی فقط روی اساليد اول پخش می شود و با رفتن به اساليد بعدی، 
بالفاصله موسيقی قطع می شود. برای تداوم پخش موسيقی تا يك اساليد 
مورد نظر )مثاًل تا اساليد 7(، روی عالمت بلندگوی كليك كنيد و در منوی 
animation روی گزينه ی »Custom animation« كليك كنيد تا در 
سمت چپ، پنجره ی Custom animation ظاهر شود. در اين پنجره 
روی نام موسيقی كه در كنار آن عالمت »--« ديده می شود. دوبار كليك 
كنيد تا پنجره ی »play sound« نشان داده شود. در اين پنجره در قسمت 
»stop playing  after« شماره ی 7 )اساليدی كه می خواهيم موسيقی 
در زمان نمايش تا آن جا پخش شود( را وارد می كنيم. اكنون می توانيد با 

همين روش روی اساليد 8 نيز موسيقی ديگری قرار دهيد. 
با كليك روی عالمت بلندگو منوی »Sound tools option«، عملکرد 

گزينه های اين منو را بررسی كنيد.
گاهی اساليدهای ما به شرح و توضيح نياز دارند. به منظور ضبط صدا 
خودتان روی هر اساليد و برش صدا در هنگام رفتن به اساليد بعدی، ابتدا 
يك ميکروفون به فيش صورتی رنگ پشت رايانه متصل می كنيد )اكثر 
هدفون ها، ميکروفون نيز دارند(. پس از آماده سازی اساليدها، ابتدا روی 
اساليدی كه می خواهيد از آن شماره به بعد صدای شما روی آن ضبط 

شود، كليك كنيد.
-Record narr « گزينه ی  روی   ،»Slideshow منوی  در  »سپس 
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ميکروفون،  برای تست عملکرد درست  باز شده،  پنجره ی  در  و   ،»tion"
نبودن  تنظيم  صورت  )در  كنيد  كليك  را   »set microphone level«
ميکروفون می توانيد آن را در Control panel ويندوز تنظيم كنيد(. اكنون 
گزينه ی Ok را كليك كنيد تا Power point اساليد جاری به بعد را به 
شما نشان دهد و صدای شما را از ميکروفون روی اساليدها ضبط كند. به 
محض كليك روی اساليد جاری، اساليد بعد را به شما نشان می دهد و 
ضبط صدا را از اين به بعد روی اساليد بعدی قرار می دهد و به همين ترتيب 
تا اساليد آخر. پس از ضبط صدا با زدن F5 اساليدها را به حالت نمايش 

ببريد و صدای خودتان را بشنويد.
شما می توانيد به كمك فعاليت های زير، امکانات ديگر اين نرم افزار را 

مرور كنيد:
گزينه ی  سپس  و   »Insert« منوی  روی  كليك  با   * 
»Moviemovie from file«، يك فيلم را داخل اساليد خود قرار دهيد.
* با كليك روی منوی Insert و سپس گزينه ی »SmartArt«، يك 

چارت را روی اساليد خود قرار دهيد.
* با كليك روی منوی Insert و سپس گزينه ی »chart«، يك نمودار 

از عملکرد دانش آموزان را روی اساليد قرار دهيد.
* با كليك روی منوی Insert و سپس گزينه ی »Picture«، يك تصوير 

را روی اساليد قرار دهيد.
اتصال به فايل ها و اساليدهای ديگر

ممکن است بخواهيد با كليك روی يك عنوان، به اساليدی ديگر مراجعه 
كنيم و با يك فايل ديگر مانند يك فيلم يا انيميشن يا... را نشان دهيد. 
به اين منظور پس از انتخاب متن مورد نظر )مانند »سخت افزار«(، روی 
گزينه ی »hyperlink« در منوی insert كليك كنيد تا پنجره ی تصوير 3 

نشان داده شود. )تصوير 3(

 ،»Place in this Document« در اين پنجره، با كليك روی گزينه ی
فهرست عنوان ها و شماره ی اساليدها نشان داده می شود. روی شماره ی 
اساليدی كه می خواهد در زمان نمايش اساليدها، با كليك روی »سخت افزار« 
به آن مراجعه شود، كليك كنيد. برای نمايش يك فايل ديگر از هر نوعی 
می توانيد ابتدا روی گزينه ی »existing file« كليك كنيد و سپس فايل مورد 

نظر را از روی سيستم خود برگزينيد.
در  موجود  »action button«های  به وسيله ی  را  اتصال  ايجاد  توجه: 

منوی »insert  shapes« نيز می توانيد انجام دهيد.

ساخت یک آلبوم تصاویر
ترجيح  است،  تصويری  بيشتر  شما  اساليدهای  محتوای  اگر 
دادن  قرار  و   »insert picture« منوی  از  استفاده  به جای  دارد 
منوی  از  اساليد،  هر  روی  آن ها  تنظيم  و  تصاوير   يکی يکی 
كنيد  استفاده   »Insert photo albumnew photo album«

)تصوير4(.
تصاويری   »FileDisk« روی  كليك  با  شده،  باز  پنجره ی  در  اكنون 
روی  كليك  با  كنيد.  انتخاب  گيرند،  قرار  اساليدها  در  می خواهيد  كه  را 
را  قرارگيری تصاوير در اساليدها  گزينه های  می توانيد محل 
جابه جا كنيد. در قسمت »picture layout« هم می توانيد تعداد تصاوير 
مورد نظر در هر اساليد را مشخص كنيد. پس از اين تنظيمات و كليك 
قرار  منظم  به صورت  اساليدها  روی  تصاوير   ،»Create« گزينه ی  روی 

تصوير 3

تصوير 4
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ابزار   ،insert از منوی به تصاوير می توانيد  افزودن متن  برای  می گيرند. 
»textbox« را كليك كنيد. در »office 2007« امکان ويرايش آلبوم ايجاد 
 شده با استفاده از منوی »insert  photo album« وجود دارد، ولی در 
»office 2003« در صورت تمايل به تغيير تصاوير آلبوم اساليدها بايد آن 

را دوباره ايجاد كرد.

قرار دادن تصوير يا انيميشن روی تمام اساليدها
به منظور قرار دادن تصاوير انيميشن Gif روی تمام اساليدها، در منوی 
-Master »view« روی گزينه ی »Master page« كليك كنيد. منوی 
age به منوهای قبلی افزوده و پنجره ی اساليد master نشان داده می شود. 
اكنون روی اولين اساليد اين پنجره، تصوير يا متن مورد نظر را قرار دهيد 
و سپس روی گزينه ی »close masterpage« از همين منو كليك كنيد 
باز گرديد. همان طور كه مشاهده می كنيد، تصوير   normal تا به حالت
 master روی تمام اساليدها قرار گرفته است. اين تصوير را فقط در حالت

می توانيد برداريد.

autorun توليد نهايی سی دی آموزشی به صورت
در صورتی كه در اساليدهای خود به فايل های ديگر اتصال )Link( زده ايد، 
يا از فيلم، موسيقی، يا فونت های خاصی استفاده كرده ايد، با »Save« كردن و 
ذخيره ی فايل خود روی حافظه ی فلش يا سی دی، محتوای linkها يا فيلم ها 
همراه برنامه ذخيره نمی شوند. برای به دست آوردن خروجی مناسب همراه با 
 »Office button« تمامی فايل های استفاده شده در اساليدها، روی دكمه ی
و  ، و سپس »publish  package for cd در office 2007« كليك 

كنيد. اين گزينه در office 2003 در منوی file قرار دارد.
در پنجره ی باز شده، ابتدا گزينه ی option را كليك كنيد و گزينه های 
به  فايل ها  اين  تا  بزنيد  تيك  را   »embedded font« و  »linke file«
برنامه ی خروجی نهايی شما متصل شوند. در صورت كليك روی گزينه ی 
»copy to cd« ـ البته اگر سيستم شما دارای »cd writer« باشد ـ فايل 
شما به همراه كليه ی محتوای آن روی سی دی به صورت autorun قرار 
می گيرد. توصيه می شود ابتدا با كليك روی »copy to folder«، محتوای 
اساليدها را داخل يك فولدر ديسك سخت خود ذخيره كنيد و پس از تست 

آن، در فرصت مناسب، محتوای آن فولدر را write كنيد.  

پي نوشت
Presentation .1

Package .2
Auto Run .3
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اصالح متــن در كمـترين زمان
كرده  تايپ  طوالنی  متني  كنيد  فرض 
ايد كه يك  از مدتی متوجه شده  بعد  ايد و 
كلمه ي غلط در متن بارها تکرار شده است. 
می خواهيد همه  ي آن ها را يکی يکی پيدا و 
اصالح كنيد؟ اين كار ممکن است ولی وقت 
شما را می گيرد. من راه بهتری سراغ دارم. 
فرض كنيد، در همه ي متن، كلمه ي غلط 
همه  می خواهيم  حاال  و   است  شده  نوشته 
ي  آن موارد را اصالح كنيم.  در حالی كه 
زبانه ي" "Home  فعال است، در گوشه 
ي  سمت راست، گزينه ي" Replace "را 

كليك می كنيم ) تصوير1(

هم چنين می توانيم از كليد های ميانبر" 
"H+CTRL استفاده كنيم. چنين كادری 

باز  می شود ) تصوير 2 (

نوشته  اشتباه  كه  را  عبارتی  باال،  كادر  در 
كادر  در  و  كنيم  می  تايپ  است  شده 
دكمه ي"  سپس  را.  ، شکل صحيح  پايين 
"All Replace را كليك می كنيم. پيامی 
شبيه به پيام موجود در تصوير 3 ظاهر می 
شود و به ما می گويد كه چند مورد اصالح 

در متن انجام شده است.

تصوير 1

تصوير 3

تصوير 2

احسان مظلومي
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انجام  را  اصالح  مورد  سادگی، 280  به همين 
ساعت  يك  از  بيش  عادی  حالت  در  كه  داديم 
وقت ما را می گرفت. دقت داشته باشيد كه اين 
، دردسر  به جای حل مشکل  ابزار ممکن است 
اي  كلمه  است  ممکن  كند.  درست  برايتان  هم 
را كه می خواهيد اصالح كنيد، بخشی از كلمات 
ديگر  باشد. مثال اگر بخواهيد  »من« را در همه 
ي متن به »اينجانب« تبديل كنيد ، متوجه می 
تبديل  »مناسب«  بوديد  نوشته  هرجا  كه  شويد 
شده است  به »اينجانبسب« و همه ي »كارمند« 
ها شده اند »كاراينجانبد« . خالصه دسته گلی به 
آب داده ايد كه كل متن را به هم ريخته است. 
را  ابزار، متن  اين  از  استفاده  از  ترجيح دارد قبل 
ذخيره كنيد و بعد از استفاده هم يك بار بررسی 
كنيد و ببينيد مشکلی پيش آمده  است يا نه. يك 
راه حل برای اين گونه  كلمات كه در بيشتر موارد 
مشکل را بر طرف مي كند اين است كه قبل و 
بعد از كلمه مورد نظر Space بزنيد. هم چنين، 
قبل و بعد از كلمه ای كه می خواهيد جای گزين 
كنيد. به اين ترتيب،كلمه ي كه بخشی از كلمات 
به  معمواًل  چون  كند  نمی  تغيری  است،،  ديگر 

حروف قبل و بعدش چسبيده است.
با همين كليد های  در »word 2003« هم 
 and Findمی توانيد كادر  H+CTRLميانبر
replace را باز كنيد و به همين شکل كارتان 

را انجام دهيد.
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