گزارش

یادداشت سردبیر

عدالت آموزشي در عصر ديجيتال 2
علمی

شكاف ديجيتالي و نابرابريهاي آموزشي 4

محمد عطاران

20

}oôpKô|}qõì@RoAqô
þyqõì@ÿrüo|úìBðpGô{øôtKóBìqBu
þyqõì@|àíÞ RAoBzPðApPÖk

تجربه

شمارهیهفتم،فروردینماه 1389

آموزش

 .comخانواده آقای هاشمی9 www.

22

تجربههاي جهاني رايانهاي
شيبا ملك

24

بسيار سفر بايد تا پخته شود خامي
منصوره فروزان

خانواده و قالبهاي آماده در word 2007
سيده فاطمه شبيري

آموزش

تجربه

مشكالت تهيهي خبرنامهي مدرسه 13

شيوا همتي

معرفی کتاب

26

مترجم گوگل
فروغ كشوري عابد

28

ثبت تغييرات متن در ُورد
احسان مظلومی

نقشي بر سنگ (مباني مفهومي كامپيوتر) 16

محمدرضا معيني
طنز

در دهكدهي جهاني 17

رویا صدر

معرفی نرمافزار

روستاهاي شگفتانگيز /ايرانگردان كوچك 18

الهه دلجو

كوچهي مهر
اعظم الريجاني

شمارهی دوم.آبانماه1388

معرفی نرمافزار
30

دورهیششم ،شمارهی پیدرپی45

|AkpÖÿ|úuolìlyo ÿú|ìBñøBì

@þðBuo|Ñç|ÆA ôþéýédO,þyqõì
RBÆBHOoA ô RBÎ|çÆA ÿoôBñÖ óBuBñyoBÞ ,óApýGk ÿApG
@îéÏì|QýGpO óBüõXzðAk ô }oôpK ô|}qõì

32

باستانشناسي قرآن كريم
منصوره فروزان

تجربه

عيدانه
بتول عباسي حاجيآبادي

ÿp¾Bð lídì :ëõEvìpülì
óAoBÇÎlídì :pýGkpu
ÿoAréâIñüq ،/|ÿpýHyúíÆBÖ ûlýu /|،àéìBHýy:þuBñyoBÞôÿrüo|úìBðpG ÿAoõy
þèBíWÝkB¾ :àýÖApâfApÆ þðBPuAo qôpùG :oBPuApüô lídìoõKqBñùG:þégAkpülì
^úhvð 43000:óBâoBíy )ïBÎþ|ìBùu(QvÖAQÞpy:NB
370 þégAk | 021 88831161—9 :ò×éO 15875/6585 þPvK|Ýôlñ¾ ,óApùO :úéXì pPÖk þPvK þðBzð
021 88839232 ô 88301482 :lyo RBüpzð pýâ|ïBýK ò×éO
| 114 :òýÞpPzì oõìA 112 :úéXì pPÖk 102 :ëõEvìpülì lÞ
16595/ 111 þPvK|Ýôlñ¾.óApùO :òýÞpPzìoõìA þðBzð | 021 77336655 ô 77336656 :òýÞpPzì oõìA ÿBø|ò×éO
f a r d a @ r o s h d m a g . i r

E m a i l :

w w w . r o s h d m a g . i r

آممووززششي
يددررعصــ
ععددالالت
تآ

شمارهی ، 7دورهی ششم ،فروردین ماه 1389

2

در آموزههاي ديني و اسالمي ،رنگ ،نژاد ،جنسيت ،ثروت،
زبان
و امثال اينها مايهي تمايز و تفاخر و نزديكي به خداوند
نيست،
بلكه
خويشت 
نداري و پرهيزكاري موجب تقرب به درگاه
خداوند مي
شود .آنچه نيز به حسب آيات قرآن ،ملكهي پرهيزكاري را در
آدمي تثبيت
م
ي
كند ،عدالت است (اعدلو هو اقرب للتقوي) .در تعليمات ديني
به ما سفارش شده
است كه علمآموزي را فريضهي هر مرد و زن مسلمان بدانيم.
ه مچنين آيات «قرآن» و
نهجالبالغه»ي اميرالمؤمنين علي (ع) ،به ويژه نامهي
ايشان به مالكاشتر تأكيد بر
حقوقي دارد كه همهي آدميان بايد از آن برخوردار باشند و
حاكمان با آنها به حسب اين حقوق
و به عدالت برخورد كنند .با تأكيد بر اين مباني ،در اين نوشته
به عدالت آموزشي خواهيم پرداخت.
«عدالت
آموزشي» در اين نوشته به معني فرصتهاي برابر در دس 
ترسي به آموزش تعريف م 
يشود.
عوامل متفاوتي م 
يتوانند مانع اين دس 
ترسي
شوند .محل سکونت ،جنسيت ،زبان ،طبقه ،رنگ ،نژاد ،عقيده
و امثال اينها در طول تاريخ مانع دستيابي آدميان
بسياري به فرصتهاي مساوي در آموزش شدهاند .در عصر
ديجيتال ،با توجه به انقالبي كه در همهي وجوه زندگي ا
نسان بر اثر فناوريهاي اطالعات و ارتباطات به وجود آمده
ا
ست ،مفهوم عدالت آموزشي ،مفاهيمي مانند «برابري ديجي
تال»
يا
«ش
كاف
ديجي
تال»
را
نيز
با
خود
قرين
كرده
ا
ست.
با
توجه به اين كه رايانه ،اينترنت ،ماهواره و
ساير ابزارهاي فناوري اطالعات و ارتباطات ،تحوالت معن 
يداري در دس 
ترسي
به آم
وزش ايجاد كردهاند ،امروزه مفهوم شكاف ديجيتال ،به معني
ناب
رابري
در
دس

ت
رسي
به
امك
اناتي
ت
عريف
م
ي
شود
كه
اين
ابزارها فراهم آورندهي آنها هستند.
شكاف دي
جيتال در تعريف ساده و ابتدايي آن عبارت است از :تفاوت دس

ت
رسي
افراد
در
بهر

ه
گيري
از
ابزا
رهاي
دي
جيتال
كه
م
وجب
نابرابري
در همهي ابعاد زندگي
از جمله آموزش ميشود .اين تعريف گرچه بسيار روشن و
ساده است ،ولي تعريفي جامع از اين موضوع نيست .چون
تنها به يك جنبه
از مسئله توجه دارد .تالش به منظور رسيدن به برابري ديج
يتال،
آ
خرين
نبرد
براي
تعليم
و
ت
ربيت
برابر
و
دس

ت
رسي
به امكانات
آموزشي مساوي است.
اكنون به مدد
پييشرفت بشر ،در بسياري از كشورها اغلب عوامل انساني
كه
مانع
دس

ت
رسي
برابر
به
آم
وزش
م

ي
شدند،
از
ميان
رفته ،ولي با تغيير
مفهوم دانش ،بار ديگر چهرههاي جديدي از نابرابر 
يهاي آموزشي رخ نموده است .مفا
هيمي مانند سواد اطالعاتي ،سواد ديجيتال ،سواد رسانهاي،
سواد بصري و ا
مثال اينها ،نشان ميدهد كه در قلمرو آموزش ،مفاهيمي
جديد
بنياد
گ
ذاشته
شده
كه
دس
ت
رس

ي
هاي
ج
ديدي
را
ا
قتضا ميكند.
ورود فناور 
يهاي جديد
اطالعاتي و ارتباطاتي موجب آن شده است كه ديگر سواد در
كفايت
حد خواندن و نوشتن و شمارش (از سطوح مقدماتي تا عالي)
نكند
و
بايد براي دانشآموزان ،سطوح ديگري از سواد را فراهم كرد.
با نظر به جنب ههاي آموزشي ،نابرابر 
يهاي
ديجيتالي را ميتوان با توجه به مؤلف ههاي زير تعريف كرد:

ـــــــــــررديديججييـــ تـاتالل

پينوشت

1. http://www.internetwor
ldstats.com
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رسي به نرمافزار ،سختافزار و
 .1دست
اتصال به اينترنت
دهد كه بيشترين كاربران اينترنت در آسيا
ي
مطالعات نشان م 
كنندگان از آن به نسبت جمعيت جهان
هستند ،ولي درصد استفاده
شمالي و اروپا بيشترين درصد كاربران
 19/4درصد است .آمريكاي
ران اينترنت را 1دارند .كاهش هزينههاي
اينترنت و آفريقا كمترين درصد كارب
موجب رشد دستيابندگان به رايانه شده
دسترسي به سختافزارهاي رايانهاي
دسترسيهاي جديدي تعريف ميشوند.
ت ،ولي با تحوالت فناوري در اين حوزه،
اس
نت با پهناي باند باال از امكاناتي است كه
گان به آن دسترسي ندارند .مث ً
ال اينتر
كه هم
هاي توسعه ميدانند و از آن برخوردارند.
وسعهيافته امروزه داشتن آن را از شاخص
كشورهاي ت
يآيد.
كشورهاي شمال و جنوب به وجود م 
اين زمينه هر روز نابرابري بيشتري ميان
در
كيفيت ،فرهنگي و به زبان محلي
يدار ،داراي
 .2دسترسي به محتواي معن 
نترنت ،زبان انگليسي بر اينترنت سيطره
بيم آن ميرفت كه با نفوذ و گسترش اي
در آغاز توسعهي اينترنت،
ضور فرهنگها و زبانهاي ديگر ،اين
زبانهاي محلي از بين بروند .ولي با ح
پيدا كند و به تدريج فرهنگها و
با فرهنگ غربي ،همچنان وجود دارد و
ضور اندك فرهنگها و زبانها در مقايسه
نگراني كمتر شده است؛ گرچه ح
نصيب خواهند بود .براي كاهش شكافي
ال از امكانات فراوان اينترنت بي
ً
عم
رند،
كساني كه با زبان انگليسي آشنايي ندا
گي و به زبان فارسي تالش كرد تا عالوه
سترش محتواي بومي با مالحظات فرهن
گ
يآيد ،بايد در
كه از اين طريق به وجود م 
يانه را در اختيار كاربران ايراني قرار داد.
گ فارسي ،توانمنديهاي اينترنت و را
بر گسترش فرهن
كار با منابع و ابزارهاي ديجيتال
سي به معلمان آشنا با چگونگي
العاتي استفاده كند ،نخستين دغدغهاي
 .3دستر
زارهاي ديجيتال براي گسترش سواد اط
موزش و پرورش تصميم ميگيرد ،از اب
كند .عدم حضور چنين معلماني موجب
هنگامي كه آ
زارهاي ديجيتالي با رويكرد جديد استفاده
وي انساني است؛ معلماني كه بتوانند از اب
هنه و قديمي كالس را اداره كنند و اين
كه دارد ،قلت نير
معلمان قرار گيرد ،با همان شيوههاي ك
جديدترين ابزارهاي ديجيتال در اختيار
ورهاي جهان با مشكل روبهرو شدهاند،
يشود كه حتي اگر
ارتباطات كه در آموزش و پرورش كش
م
طرحهاي توسعهي فناوري اطالعات و
اي جديد در عصر اطالعات ميدانند .به
ابزارها معطل بمانند .اغلب
هگيري از ابزارهاي ديجيتال و رويكره
يت خود را ،فقدان معلمان كارامد در بهر
در حوزهي آموزش نيروي انساني و به
يكي از داليل عدم موفق
دليل سرماي هگذاري نكردن اين كشور
شكست مدارس هوشمند در مالزي به
عنوان نمونه ،ميتوان به
ويژه معلمان اشاره كرد.

کلیدواژه ها :شکاف دیجیتالی ،اینترنت ،دسترسی به اینترنت.

زماني بود كه طبقهي خاصي از آموزش بهرهمند ميشد و آموزش فرصتي
گرانقيمت بود كه تنها برگزيدگان از آن نصيب ميبردند .با وقوع انقالب
صنعتي ،آموزش جنبهي همگاني و سپس اجباري پيدا كرد ،به نحوي كه
دولتها مقاطع خاصي از دورههاي آموزشي را براي همگان اجباري كردند؛
مقاطعي كه بهتدريج سطح آن باالتر رفت و از دورهي ابتدايي تا متوسطه ،به
تناسب سرمايه و نياز كشورها ،تعيين شد .در اين توسعه بحث برابري و عدالت
آموزشي مطرح شد و مراد از آن ،دسترسي همگان به فرصتهاي آموزش
بود ،به گونهاي كه ميان دارا و ندار ،فقير و غني و شهري و روستايي تفاوتي
نباشد و همه بتوانند از آموزش عمومي بهرهمند شوند .ولي بهتدريج مفهوم
دکترمحمد عطاران
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شكاف ديجيتالي نوعي نابرابري برخاسته از تحوالت
در عرصهي اطالعات و فناوري ارتباطات است
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برابري آموزشي و مفهوم مغاير آن نابرابري آموزشي ،از صورت ك ّمي به كيفي
تبديل شد و دسترسي به آموزش با كيفيت بهطور برابر براي همگان ،در
آرمانهاي بسياري از سياستمداران و متخصصان تعليموتربيت مطرح شد .به
بيان ديگر ،ابتدا ميزان حضور افراد جامعه در مدرسه و دانشگاه مطرح بود ،ولي
به موازات افزايش نرخ سواد و بهرهمندي افراد از آموزش در همهي سطوح،
اينك بحث كيفيت آموزش برابر ،گنجايش كالس ،منابع مدرسه و دسترسي
به دورههاي پيشرفته مطرح است.
از مفاهيمي كه امروزه مرتبط با برابريهاي آموزشي مطرح ميشود و
گرچه مفهومي عام است ،ولي به داليلي به آموزش و فرصتهاي برابر
آموزشي پيوند خورده ،مفهوم «شكاف ديجيتالي» 1است .پيامآوران فناوري
اطالعات و ارتباطات پيشبيني كرده بودند كه با توسعهي فناوريهاي
جديد ،انقالبي در آموزش ايجاد ميشود و بسياري از كساني كه پيش از اين
از آموزش با كيفيت نازل برخوردار بودهاند ،به فرصتهاي برابر آموزشي در
هر كجا كه باشند دسترسي مييابند .اما در عمل امروز ما در بحثهاي
فناوري اطالعات و ارتباطات از مقولهاي به نام شكاف ديجيتالي سخن
ميگوييم؛ نوعي نابرابري كه دامن آموزش را ميگيرد و موجب تشديد
نابرابريهاي مختلف از جمله نابرابريهاي آموزشي ميشود.
شكاف ديجيتالي حاكي از نابرابري در عرصهي فناوري اطالعات
و ارتباطات است؛ نابرابري ميان افرادي كه دسترسي مؤثر به فناوري
ديجيتال و اطالعات دارند و كساني كه دسترسي بسيار محدود دارند و يا
فاقد دسترسي هستند .اين نابرابري شامل عدم تعادل در دسترسي مادي
به فناوري و عدم تعادل در منابع و مهارتهاي موردنياز براي مشاركت به
مثابه شهروند ديجيتال است .به بيان ديگر ،دسترسي نابرابر افراد جامعه
به فناوري اطالعات و كسب نابرابر مهارتهاي مرتبط ،شكاف ديجيتالي
را ميتوان براساس جنسيت ،درآمد ،و گروههاي نژادي و نيز مكان فرد
طبقهبندي كرد.
شكاف ديجيتالي نوعي نابرابري برخاسته از تحوالت در عرصهي
اطالعات و فناوري ارتباطات است .پديدهاي است كه قبل از توسعهي
فناوري اطالعات و ارتباطات وجود نداشت و از زمان انقالب ديجيتال پديد
آمد .اين نابرابري در چند سطح قابل بررسي است .ميتوان آن را در سطح
جهان و ميان كشورها و يا در درون يك جامعه ميان اقشار مختلف و
يا بخشهاي جامعه و يا مناطق گوناگون بررسي كرد .در اين معنا در
سطح جهان ،برخي كشورها به داليل خاص ،به سرعت در زمينهي فناوري
اطالعات و ارتباطات پيشرفت كردهاند و از فرصتهاي آن براي توسعهي چگونگيدسترسي به اينترنت
همهجانبه و پرشتاب و تأمين نيازهاي توسعهي ملي بهره گرفتهاند .در كاربران اينترنت معمو ًال در خانه ،محل كار ،مدرسه ،كتابخانه و يا اماكن
مقابل ،گروهي از كشورها در اين زمينه عقب ماندهاند .در نتيجه ،ميان عمومي به آن دسترسي دارند .چند پرسش دربارهي نحوهي استفادهي
كشورهايي كه دسترسي آسان و ارزان تمام اقشار جامعه را به فرصتهاي كاربران مطرح است .اگر كاربر در خارج از خانه است ،آيا در انتخاب ساعت
فناوري اطالعات و ارتباطات فراهم كرده و كشورهايي كه نتوانسته يا استفاده از فناوري اطالعات آزاد است؟ آيا براي استفاده از آن بايد مسافتي را
نخواستهاند اين امكان را در سطح جامعه فراهم كنند ،شكاف ديجيتالي در طي كند؟ آيا با محدوديت زمان ،محدوديت استفاده از اينترنت و امثال اينها
بعد دسترسي بهوجود آمده است.
مواجه است؟ اگر در محل كار از آن استفاده ميكند ،چه كاربردهايي مجاز
در درون جامعه ،ميان قشرهاي گوناگون برحسب سن ،جنسيت،
تحصيالت و درامد ،شكاف ديجيتالي قابل بررسي است .تجربهي جهاني
نشان داده كه در آغاز پيدايش فناوريهاي ديجيتال ،شكاف ميان گروههاي
مذكور بسيار زياد بود ،ولي در كشورهاي پيشرفته اين شكاف دستكم در
بعد دسترسي رو به كاهش است .بدينمعنا كه دولتها توانستهاند با درايت
الزم اين نابرابري را كاهش دهند.
در مورد معناي اصطالح شكاف ديجيتالي و شاخصهاي آن هنوز اختالف
نظر وجود دارد .شكاف ديجيتالي اصطالحي است كه براي بيان نابرابريهاي
توزيع جهاني در زمينهي دسترسي به فناوري اطالعات و ارتباطات از آن
استفاده ميشود .به عبارت ديگر ميتوان گفت تا اندازهاي شكاف ديجيتالي
نشانهاي از تهديد قدرتهاي نيرومندي است كه جهان را در قرن بيستويكم
به بخشهايي نابرابر از نظر دسترسي به اطالعات تقسيم ميكنند.
در بحثهاي جديدي كه دربارهي شكاف ديجيتال مطرح شده ،ديگر بحث
دسترسي به فناوري اطالعات در خانه ،محل كار يا مدرسه مطرح نيست،
بلكه پرسش آن است كه در اين محيطها ،كساني كه به فناوري اطالعات
دسترسي دارند ،چه ميكنند ،چه كاري را قادرند انجام دهند و چهقدر آنالين
ميشوند .الگوي نابرابري فقط تفاوت منابع افراد را نشان نميدهد ،بلكه طرق
مداخلهي عوامل اقتصادي ـ سياسي در ايجاد اين تفاوتها اهميت دارد .در
بحث دسترسي به فناوري اطالعات ،ابتدا بحث نادار و دارا مطرح ميشد،
ولي با توجه به افزايش دسترسي در ميان فقير و غني ،شهري و روستايي ،پير
و جوان ،تحصيلكرده و غيرتحصيلكرده ،اكنون نحوهي استفاده از اين فناوري
مورد سؤال است .يعني اينكه ممكن است كه منابع دسترسي به فناوري
اطالعات و ارتباطات فراهم باشد و در خانه ،اداره ،مدرسه ،محل كار به رايانه
و اينترنت دسترسي داشته باشيم ،ولي به گونهاي از اينترنت استفاده كنيم كه
از مزاياي آن بهرهمند نشويم .به بيان ديگر به گونهاي از آن استفاده كنيم كه
به تعميق شكاف ديجيتالي منجر شود.
در واقع ،شكاف ديجيتال اين بحث را مطرح ميكند كه :آيا دستيابي
به فناوري اطالعات به اين معني است كه افراد به شكل برابر از مزاياي
فناوري اطالعات بهرهور ميشوند؟ آيا همهي كاربران اينترنت از مزاياي
دسترسي به اينترنت برخوردار ميشوند؟ براي فهم اين نابرابري بايد به
ابعاد اين مسئله توجه كرد .در ادامه به برخي از اين ابعاد با ذكر مثالهايي
اشاره ميكنيم.

ميزان آموزش افراد براي يافتن و ارزيابي اطالعات موردنياز
خود ،در استفاده از فناوري اطالعات بسيار مهم است

است و آيا بسته به موقعيت سازماني فرد ،نوع استفاده متفاوت است؟ چه نوع
سيستمهاي نظارتي وجود دارند؟ آيا اين قواعد سخت و انعطافناپذيرند؟ اگر
در خانه استفاده ميكند ،آيا آزادي استفادهي او توسط ساير اعضاي خانواده
و يا سياستهاي آياسپي محدود ميشود؟آيا تأثير استفاده از اينترنت در
منزل بر مسائل آموزشي و شغلي ،متفاوت از تأثير استفاده از آن در ساير
موقعيتهاست .تحقيقات نشان دادهاند كه آزادي استفاده از اينترنت و كار با
آن در منزل مزاياي بيشتري را از فناوري اطالعات نصيب فرد ميكند.
ميزان آموزش افراد براي يافتن و ارزيابي اطالعات موردنياز خود ،در استفاده
از فناوري اطالعات بسيار مهم است .تفاوت افراد در دانش حداقلي براي
استفاده از اينترنت ،دانلود اطالعات ،هدايت جستوجو ،دانش
راهنما دربارهي وارد شدن به سيستم ،دانش زمينهاي
يكي از داليلي كه معلمان در استفاده از
و آگاهي از نحوهي كار با وب كه كاربر را قادر
فناوريهاي ديجيتالي درآموزش ترديد دارند،
به استفادهي مؤثر از اينترنت ميكند و دانش
موانع فني است كه خود قادر به حل آن
فني دربارهي نرمافزار ،سختافزار و
نيستند و احياناً سر كالس آنها را
شبك ه براي حل مشكالت پيش آمده
دچار مشكل ميكند
بسيار حائز اهميت است .بسياري از
كاربران اينترنت تنها ميتوانند
با موتورهاي جستوجوي
پشتيباني
سادهاي مانند گوگل و ياهو
رسمي فني
كار كنند و در عمل دريافتن
اطالعات موردنياز خود
دچار مشكل ميشوند.
در حالي كه بسياري از
عدالت آموزشي
موتورهاي جستوجو در
دسترس قرار ميدهند.
جستوجوي
مهارت
اطالعات براي دسترسي
به اطالعات مفيد بسيار حائز
اهميت است .اگر فرد در يافتن
اطالعات موردنياز خود در حداقل
زمان موفق شود ،در واقع از مزاياي
اينترنت بهرهمند شده است و به ميزاني
كه فرد از جستوجو و كار با اينترنت
رضايت به دست ميآورد ،به كار خود ادامه
ميدهد و يا از آن دست برميدارد.

نابرابري در دسترسي به حمايت اجتماعي
در جوامعي مانند جامعهي ايران ،خانوادهها سعي فراوان دارند كه فرزندانشان
از آموزش خوب برخوردار شوند .رايانه معمو ًال از ابزارهايي است كه خانوادهها
در حدي كه امكان دارد ،جزو لوازم موردنيازشان قرار ميدهند و بهصور متفاوت
به تهيهي آن دست ميزنند .ولي اگر خدمات موردنياز آنها فراهم نشود ،در
عمل دسترسي به سختافزار و اتصال به اينترنت نميتواند مزيتهاي اين
فناوري را در اختيار آنها قرار دهد .لذا بايد حمايتهاي اجتماعي بهصورت
دولتي و غيردولتي و به صورت شبكههاي اجتماعي در اختيار كاربران قرار
گيرد .اين پشتيبانيها را ميتوان
به چند صورت در اختيار
افراد قرار داد:
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يكي از مشكالتي كه در اوان دسترسي به فناوريهاي ديجيتالي مطرح
بود ،ناآشنايي كاربران با زبان مسلط اينترنت ،يعني زبان انگليسي بود
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محروم ميكند .خاطرم هست ،اوايل كه اينترنت به ايران آمده بود ،در
 .1پشتيباني رسمي فني
يكي از مشكالت كاربران بهخصوص در آغاز آن است كه در موارد ساده فاصلهاي كه از صفحهاي به صفحه ديگر ميخواستم منتقل شوم ،يك
دچار مشكل ميشوند و كسي نيست كه آنها را ياري دهد و از دلسردي آنها صفحه كتاب ميخواندم .در آن موقع تدبيري كه انديشيده بودم اين بود كه
در استفاده از فناوريهاي جديد جلوگيري كند .يكي از داليلي كه معلمان در چون متنهاي منابع اينترنتي برايم مهم بود ،با رفتن به بخش تنظيمات
استفاده از فناوريهاي ديجيتالي درآموزش ترديد دارند ،موانع فني است كه اينترنت كاري كرده بودم كه گرافيك و تصاوير حذف شوند تا بتوانم با
خود قادر به حل آن نيستند و احيان ًا سر كالس آنها را دچار مشكل ميكند .سرعت بيشتري به متن دسترسي بيابيم.
اكنون با سرعتهاي اينترنتي كه در جهان وجود دارد ،شما به راحتي
ميتوانيد كانالهاي تلويزيوني را مشاهده كنيد و كالس آنالين داشته باشيد.
 .2پشتيباني فني از ناحيهي دوستان و اعضاي خانواده
متأسفانه شبكههاي اجتماعي كه بتوانند پاسخگوي مشكالت كاربران اخيراً در فرصت تحقيقاتي كه در مالزي داشتيم ،قرار بود كه يك دانشجوي
اينترنت باشند ،در ايران قوام الزم را نگرفته است .ميتوان اين شبكهي كارشناسي ارشد را كه ايراني بود ببينم و با او دربارهي كارش صحبت كنم.
اجتماعي را در داخل اينترنت از طريق گروههاي اجتماعي ،مانند فيس بوك ،راه او دور بود و زمان ما هم با يكديگر هماهنگ نميشد .عاقبت براي ساعت
2
گوگلگروپ ،ياهوگروپ و امثال اينها ،در جمعي دوستانه و خانوادگي خاصي باهم قرار گذاشتيم و به مدت يك ساعت از طريق نرمافزار «اسكاپ»
بهصورت روشن و زنده صحبت كرديم .با يكي از دانشجويان دكتراي خود در
شكل داد و از آن طريق به ارتقاي دانش كاربران كمك كرد.
بار ديگر تأكيد ميكنيم ،توسعهي فناوريهاي ديجيتالي به شرطي به ايران هم از اين طريق متصل ميشديم و مشاوره ميكرديم .در كشورهاي
كاهش نابرابري ميانجامد كه افراد از مزيتهاي فناوري اطالعات و سودي پيشرفته با بهاي ارزان بهخصوص براي منازل ،فرصتهاي دسترسي به
كه از آن ميتوانند ببرند ،مطلع باشند و مهارت استفاده از اين مزيتها را اينترنت از طريق تلفن ثابت و نيز تلفن همراه فراهم شده است تا فرد بتواند ،در
هم كسب كنند .پيامآوران اينترنت كه وب را داراي قدرت توانمندسازي هر لحظه كه مايل باشد ،به اينترنت دسترسي پيدا كند .بسياري از كتابها،
شهروندان ،افزايش سرمايهي اجتماعي و ارتقاي برابري فرصتها سخنرانيها و ويديوهاي آموزشي هم اينك بهصورت آنالين و در كمترين
ميدانستند ،احتما ًال دربارهي سايتهاي پورنوگرافي ،قماربازي و امثال اينها زمان ممكن در دسترس هستند.
خيالي به ذهن راه نداده بودند.
ما بايد بين كاربردهايي كه منجر به توليد اقتصادي (مانند افزايش مهارت 4 ،دسترسي به محتواي معنيدار ،با كيفيت باال و متناسب
اطالع از فرصتهاي شغلي و آموزش) ميشوند يا سرمايهي سياسي و با فرهنگ كاربر به زبان خود او
اجتماعي (مانند كاربرد اينترنت در كسب خبر ،گردآوري مسائل مربوط يكي از مشكالتي كه در اوان دسترسي به فناوريهاي ديجيتالي مطرح بود،
به انتخابات ،مسائل روز ،گفتوگوهاي مدني و شركت در فعاليتهاي ناآشنايي كاربران با زبان مسلط اينترنت ،يعني زبان انگليسي بود .به گونهاي
اجتماعي) و ساير كاربردها تفاوت قائل شويم .در واقع ،كساني كه در صدد كه برخي از افراد معتقد بودند كه ناآشنايي با اين زبان عم ً
ال به محروميت تعداد
كاهش شكاف ديجيتالي هستند ،بايد در صدد ارتقاي توانايي استفادهي زيادي از كاربران از مزاياي اينترنت منجر ميشود .در آنسو نيز ،عدهاي بر آن
بهينهي كاربران از مزاياي اينترنت باشند .صرف وجود تعداد زياد كاربران بودند كه در آينده ما شاهد سيطرهي زبان انگليسي در اينترنت و محو شدن
اينترنت نشانگر اين نيست كه كاربران بهطور بهينه از آن استفاده ميكنند بسياري از زبانها خواهيم بود .در عمل آنچه كه اتفاق افتاد توسعهي محتواي
ديجيتالي به زبانهاي متفاوت بود و در كنار آن ،مترجمهاي ماشيني در بسياري
و به منابع مادي و معنوي اينترنت دست مييابند.
از موارد صفحات وب را به بسياري از زبانها ترجمه كردند .در برخي از كشورها
مانند مالزي ،به موازات پيوستن به جامعهي جهاني ،در پارهاي از دروسدر دورهي
 .3دسترسي به سختافزار ،نرمافزار و اتصال به اينترنت
اختالف ميان سختافزار افراد موجب نابرابري در دسترسي به امكانات دبيرستان ،آموزش اين دروس را به زبان انگليسي اجباري كردند تا دانشآموزان
اينترنت ميشود .نوع امكانات سختافزاري و نرمافزاري در رفع شكاف بتوانند با زبان رايج علم در جهان آشنا شوند .بهنظر ميرسد هر دو راه ميتواند
ديجيتالي و يا تعميق آن تأثير دارد .كيفيت پايين سختافزار ،افراد را از به كاهش شكاف ديجيتالي بينجامد .يعني ارائهي محتوا به زبان بومي كاربران
مزايايي كه ميتوانند بهصورت مستقيم و غيرمستقيم از آن بهرهمند شوند ،و آشنا كردن آنها با زبان رايج علوم در جهان.
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 .5دسترسي به مربياني كه چگونگي استفاده از ابزارها و منابع
ديجيتال را ميدانند
در تحقيقي دربارهي مدارس هوشمند مالزي ،بسياري از محققان اشاره
كردهاند كه يكي از داليل عدم دستيابي كامل به اهداف اين مدارس آن
بوده است كه مجري پروژه به جاي اينكه در آموزش معلمان سرمايهگذاري
كند ،فقط تعداد محدودي از كادر وزارت آموزشوپرورش مالزي را آموزش
داده است .در حالي كه خط اول پيشرفت در توسعهي فناوري اطالعات و
ارتباطات در آموزشوپرورش ،در اختيار معلمان است .اگر آنها آموزش كافي
نديده باشند و يا به اين موضوع عالقه پيدا نكرده باشند ،در عمل اتفاقي در
مدرسه نميافتد .در ايران حتي در سطح آموزش عالي ،هنوز پارهاي استادان
اگرچه ايميل دارند ،ولي عم ً
ال به ايميلهاي خود جواب نميدهند و بيشتر بر
ارتباط شفاهي تأكيد دارند .در مسافرتي كه به يكي از كشورهاي آسياي ميانه
داشتم ،در مالقات با رئيس تنها دانشگاه معتبر دولتي آن كشور ،وقتي از معاون
روابط بينالمللي دانشگاه نشاني پستالكترونيكي او را خواستم ،يادش نبود و
گفت بروم بياورم .يا وقتي از يكي از مسئوالن وزارت آموزشوپرورش كشوري
پرسيدم كه نشاني پست الكترونيكي شما چيست ،او به يكي از معاونانشان
گفت كه به من نشاني را بدهد .حال در نظر بگيريد كه كسي مسئوليت
توسعهي فناوري اطالعات و ارتباطات در كشور را داشته باشد و خود نداند كه
از اين ابزارها چگونه ميتوان استفاده كرد.
 .6دسترسي به تحقيقات داراي كيفيت باال دربارهي كاربرد
فناوريهاي ديجيتال براي ارتقاي يادگيري
بررسيهاي اوليه در ايران نشان ميدهند كه اغلب تحقيقاتي كه در
حوزهي فناوري اطالعات و ارتباطات و آموزشوپرورش صورت گرفتهاند،
جنبهي نظرسنجي داشتهاند و تجربههاي واقعي توسعهي اين امر در
آموزشوپرورش و كمك به يادگيري بهتر بررسي نشدهاند .نويسنده خود با
پژوهشي برخورد كرده است كه محقق در استاني كه ضريب نفوذ اينترنت

و رايانه بسيار پايين است ،از معلمان مركز آن استان دربارهي موانع و
مشكالت توسعهي فناوري اطالعات و ارتباطات پرسيده است؛ يعني از
كساني كه نه تجربهاي در اين زمينه داشتهاند و نه شايد درك درستي از
موضوع .در حالي كه فهم مشكل هنگامي ميسر است كه فرد چيزي را به
كار گرفته باشد و در عمل با مشكل مواجه شده باشد و بتواند مشكل را
بگويد .به نظر ميرسد كه محققان حوزهي فناوري اطالعات و ارتباطات
بايد در زمينهي كاربريهاي متفاوتي كه اينترنت و امكانات آن ميتواند
در توسع ه و ارتقاي يادگيري يادگيرندگان داشته باشد ،پژوهشهايي انجام
دهند تا در عمل به كاربران اينترنتي نشان دهند كه چگونه ميتوانند از
ي اطالعات و ارتباطات در برخورداري از فرصتهاي آموزشي بهرهمند
فناور 
شوند.
پينوشت
1. Skype
2. Digital divide

.comخانوادهیآقایهاشمیwww.

خانواده و قالبهايآمادهدرword 2007
سیدهفاطمه شبیری

خانوادهي آقاي هاشمي كه از كازرون به نيشابور منتقل شدهاند به دليل فراغت ،فرصت
بيشتري براي آشنايي با رايانه و استفاده از آن پيدا كردهاند .در اين قسمت ،مريم و علي،
فرزندان خانواده به دنبال پيدا كردن كابردهاي  wordدر فضاي خانواده هستند.

شکل1
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ليست تقسيم كارهاي خانه

مسئوليت شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
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علي مشغول كار با رايانه است .معلم از بچهها خواسته است ،هر كس با رايانه
آشنايي دارد ،در تايپ مطالب براي بُرد كالس و روزنامهي ديواري مدرسه كمك
كند و علي كه تا حدودي با رايانه كاركرده ،داوطلب شده و حاال مشغول سروكلهزدن
با « »wordاست .البته او براي يادگيري كار با رايانه در هيچ كالسي آموزشي
شركت نكرده ،اما به خاطر همراهي با مريم و نوشتن مطلب در وبالگ خانوادگي و
 ...كما بيش كاركردن با اين نرمافزار را ـ در حدي كه تايپ معمولي او را راه بيندازد
ـ يادگرفته است.
كمي كه ميگذرد صدا ميزند« :مريم! بيا ببين اين كلمه يعني چه؟»
مريم ميگويد« :بخونش».
ُ
اي .اص ً
ال بيا خودت ببين.
،
پي
،
ا
ِل،
ا
،
اي
،
وي
ِ ِ
اي ،ا ِنِ ِ ،
 بلد نيستم بخونمِ : من هم معنيش رو نميدانم .بايد توي ديكشنري ببينم .اص ًال چرا نميزني
توي «»babylon؟
وبعد بلند ميشود و ميآيد پاي رايانه و « »envelopeرا وارد ديكشنري ميكند.
آهان ،يعني پاكت .حاال معني اين كلمه رو براي چي ميخواهي؟
علي مكثي ميكند و بعد ميگويد« :هيچي ،همينطوري داشتم توي word
توگذار ميكردم به اين برخوردم .ببين چهقدر جالبه! منوي فايل را كه باز كردم
گش 
و گزينهي  Newرو زدم تا يه صفحهي خالي بازكنم ،ديدم كنار صفحه اين گزينهها
را نوشته( ».تصوير )1
 آهان ،اين  templateها رو ميگي؟! اينها قالبهاي آمادهاي هستن كه دربيشتر برنامهها وجود دارن .اما من تا حاال به قالبهاي  wordدقت نكرده بودم.
علي با شوق ميگويد «:بيا با هم ببينيم از اسمها شون به نظر ميياد كه بايد جالب
باشن .اما نميدونم چرا وقتي روي آنها كليك ميكنم ،چيزي نميياد».
 خب معلومه .آخه اينجا نوشته « .»Microsoft office onlineيعني بايدبه اينترنت وصل باشيم تا بتونيم اين قالبها رو ببينيم و بعد هر كدوم رو كه
خواستم ،ذخيره كنيم .بذار از مامان اجازه بگيريم .مامان ! من و علي ميتونيم به
اينترنت وصل بشيم؟»
طاهره خانم كه در آشپزخانه مشغول كار است ،ميگويد «:باشه عزيزم ،اشكالي نداره».
و بالفاصله به اتاق نشيمن ميآيد و سفرهاش را پشت سر بچهها پهن ميكند
و سبزيها را ميآورد تا همين طور كه سبزي پاك ميكند ،نيم نگاهي هم به
بچهها و يارانه داشته باشد .مادربزرگ هم ميآيد و مينشيند تا در پاك كردن
سبزي به طاهره خانم كمك كند .
مريم و علي مشغول مرور قالب ( )templateهاي آمادهي  wordميشوند و
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چند دقيقه يك بار صدايشان با هيجان بلند ميشوند كه « :اَ ...چه قشنگ!
« »...واي !چه چيزايي!» ...
مريم رو به طاهره خانم كه پشت سرشان نشسته است ميگويد  «:مامان
شکل5
ببين چه چيزايي داره! به درد همه ميخوره ؛حتي درد خانمهاي خانه دار.
فقط حيف كه فارسي نيستن! اما اگر دوست داشته باشيد ميتونيد براتون
ترجمهشون كنيم .از خيليهاشون ميشه توي خونه استفاده كرد».
علي در حالي كه روي  envelopeكليك ميكند  ،ميگويد « :مث ً
الاين
را ببينيد .چند مدل پاكت داره .ببينيد چه پاكتهاي قشنگي دارد براي وقتي
كه ميخواهيد به كسي پول هديه بدهيد( .تصوير )2
مريم ميگويد  «:علي بزن ببينم گزينهي  listچه چيزهايي دارد؟»
علي روي  listكليك ميكند و از بين گزينههايي كه ظاهر ميشوند،
« »homeرا انتخاب ميكند و ميگويد«:بذار ببينم چه ليستهايي وجود
طاهره خانم ميگويد« :اين يكي را ترجمه كن تا پرينت بگيريم بزنيم به ديوار».
دارند كه به درد همهمان ميخورند».
چشم مادر ،حاال بذار ببينم « »Vacationيعني چه؟  ...آهان ،تعطيالت.
علي اين« »family task listرا دانلود كن ببينيم چيه.
خوبه ببينم چك ليست تعطيالت چهطوريه؟...
∞ معنيش چيه؟
چه جالب ،چك ليست وسايل سفر و كارهاييه كه بايد قبل از سفر انجام داد.
يعني ليست كارهاي خانواده.
وقتي ليست بارگذاري ميشود ،همه ميبينند كه صفحهاي است مربوط به علي با خوشحالي ميگويد« :چه خوب ،ما ميتونيم اين ليست رو خودمون
تقسيم وظايف در خانه .در اين ليست كارهاي عمومي خانه مثل نظافت ،شستن كاملتر كنيم و نگه داريم .من كه هر بار مسافرت ميرويم ،باالخره يك
ظروف و  ...در يك جدول نوشته شده بود و جلوي هر وظيفه بايد نام فرد موظف چيزي جا ميذارم( .تصوير )4
ً
نگاه كنيد ،فقط براي مسافرت نيست .تقريبا براي هر كاري چك ليست آماده
نوشته ميشد و بعد از انجام كار عالمت ( ) ميخورد( .تصوير )3
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داره :براي روز اول مدرسه ،حتي براي رفتن به بيمارستان براي تولد نوزاد .علي،
روي « »Plannerكليك كن ببينيم چه چيزايي داره؟  ...اوه چهقدر برنامه!
يكي رو دانلود كنيم ببينيم.
مث ً
ال اين « »Weekly meal plannerرو بزن .اول ببينيم «»Meal
ً
يعني چي؟( ...بعد از ديدن معني كلمه در ديكشنري) .آهان ،احتماال بايد يك
برنامهي غذايي هفتگي باشد ...ديديد؟ يك صفحهي آماده براي نوشتن
برنامهي غذاييه .مامان ،به درد شما ميخوره( .تصوير )5
علي ميپرسد« :معني اين گزينهها چيه؟» مريم جواب ميدهد« :بذار
ببينم :كارت پستال ،دعوتنامه ،تقديرنامه ...نگاه كن ،چه فرمهاي جالبي! به
درد بابا و ادارهاش هم ميخورن .اين يكيها هم (با اشاره به چند تا از منوها)
به اسمشون ميياد كه به درد كارهاي مدرسه بخورن ...بايد سر فرصت
بشينيم ،همهي اينها را يكييكي ببينيم .نگاه كن،»Newsletter« :
يعني روزنامه .بازش كنيم»...
علي روي گزينه كليك ميكند و چند تا از قالبها را باز ميكنند:
روزنامهي مدرسهاي ،روزنامهي خانوادگي و ...طاهره خانم ميگويد« :چه
ايدهي جالبي! اگر كازرون مونده بوديم ،ميتونستيم از اين روزنامههاي
خانوادگي درست كنيم و بين فاميل پخش كنيم تا همه از احوال هم با خبر
باشن .البته حاال هم و بالگمون همين كارو ميكنه ،ولي خب همهي فاميل
كه رايانه ندارن( .تصوير)6
مريم ميگويد :آره ،نگاه كنين! نمونهاي كه گذاشته ،دربارهي اينه كه مث ً
ال

كدوم يك از افراد فاميل دانشگاه قبول شدن ،كي قصد داره به سفر بره،
كجا ميخواد بره ،و اخبار شبيه اين...
ً
علي ،روي گزينهي  Calendarكليك كن .من قبال تقويم درست كردن
توي  Publisherرو ديده بودم .نميدونستم  Wordهم قالب تقويم داره».
علي چند نمونه از تقويمها را بارگذاري ميكند .تقويمهاي مدرسهاي،
تقويمهاي چندساله ،تقويمهاي يك ساله در يك صفحه ،تقويم خانوادگي
و ...وقتي چند نمونه تقويم خانوادگي را باز ميكنند ،طاهره خانم ميگويد:
«حيف كه اين تقويمها همه ميالدي آن ،وگرنه خيلي خوب بود؛ براي
خودمون تقويم درست ميكرديم».
اين كه كاري نداره .همهي اينها رو ميشه تغيير داد .اگه تقويم سال بعد رو
داشته باشيم ،خيلي راحت اسم روزهاي هفته رو از انگليسي به فارسي تغيير
ميديم و تاريخ روزها رو مطابق تقويم خودمون مينويسيم( .تصوير )7
عكسها رو ميشه عوض كرد؟
مريم تأكيد ميكند «حتم ًا ميشه .ميتونيم امتحان كنيم .اين يكي ،طرح
خيلي زيبايي داره .تازه جا براي نوشتن كارهاي مهم تك تك افراد خانواده
هم داره .بذاريد
همين االن يه صفحهاي رو درست كنيم .روي رايانه عكس خانوادگي زياد
داريم .احتما ًال اگه روي اينعكسها كليك راست كنيم ،ميشه با عكس
ديگهاي جايگزينشان كنيم».
مريم روي عكس ،كليك راست ميكند و ميگويد« :آره ببينيد ،گزينهي
 Change Pictureداره».
بعد روي اين گزين ه كليك ميكند و با نظر بقيه ،از بين عكسهاي موجود
روي رايانه ،يك عكس دستهجمعي را براي صفحهي اول تقويم برميگزيند.
ميتوانيم تاريخ تولد همه رو روي تقويم مشخص و رنگي كنيم.
طاهره خانم ميپرسد« :بقيهي مناسبتها رو هم ميتوانيم معلوم كنيم؟
سالگرد ازدواج ما ،سالگرد فوت آقاجون...
راستي مريم ،اگه تاريخ تولد همهي اعضاي فاميل رو بگيرم ،ميتوني يك
تقويم براي كل فاميل درست كني تا روي وبالگمون بذاريم؟ اونوقت تولد
هر كس شد ،همه يادشون ميمونه بهش تبريك بگن!»
باشه ،كاري نداره .اگر تاريخ و روزها رو درست كنم ،اون وقت براي درست
كردن چند نوع تقويم فقط بايد عكسها رو عوض كنم و تاريخ تولدها رو
بنويسم .وقت زيادي نميگيره.
علي با هيجان ميگويد« :من كه فردا به آقا معلم پيشنهاد ميدم ،يه
تقويم براي كالسمون درست كنيم .مريم ،گفتي با  Publisherهم
ميتونيم تقويم درست كنيم؟»
بله ،ميتوني ببيني قالبهاي  Wordمناسبترند يا  .Publisherهر كدوم
رو كه خواستي انتخاب كني .البته فكر ميكنم با برنامههاي ديگه مثلIn
 Designهم بشه تقويم طراحي كرد .حتي شايد اگه در اينترنت جستوجو
كنيم ،بتونيم برنامههايي رو كه مخصوص طراحي تقويم هستند ،پيدا كنيم.
معمو ًال نرمافزارهايي تا اين حد تخصصي رو ميشه توي اينترنت پيدا كرد .اما
فع ً
ال فكر ميكنم كار ما با همين نرمافزارهايي كه داريم بهتر راه ميافتد.
در همين موقع چشم طاهره خانم به مادرجان و سفرهي سبزيها ميافتد و
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ميگويد« :واي! ببينين سر منو گرم كردين ،مادرجون همهي سبزيها رو پاك
كردن! فكر كنم االن از همه چيز الزمتر ،اون ليست وظايف اعضاي خانوادهاش
كه بايد پرينت بگيريم و كار هر كسي رو معلوم كنيم .وگرنه فكر ميكنم اين

جعبهي جادو با همهي خوبيهايي كه داره ،بعضي وقتها بدجوري همه رو
از كار و زندگي و انجام وظايفشون مياندازه .پاشين ،سر يه فرصت ديگه
ميشينيم ،بقيهي شگفتيهاي اين برنامه رو ميبينيم ،بلندشين!»

مشكالتتهيهيخبرنامهيمدرسه
شيوا همتي
دانشجوي دكتراي فلسفهيتعليموتربيت  /معلم مدرسهي راهنمايي فرزانگان2
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يك روز كه مشغول «آپلود كردن» فايل در سايت مدرسه بودم ،به
تعدادي از دانشآموزان پايهي اول برخوردم كه از من خواستند ،براي درس
علوم بروشور درست كنم .كلي كار داشتم و وقت زيادي تا زنگ نمانده بود.
گفتم« :اگر اشكال داشتيد بپرسيد تا راهنمايي كنم ،اما كارتان را خودتان
بايد انجام بدهيد» و چند توصيهي كلي كردم .چون با «ورد» كار ميكردند،
به آنها گفتم متن را ساده تايپ كنيد و بعد با فرمان « »columnsاز
تگ « »page layoutستونبندي كنيد و با تنظيم فاصلهها ،متن را داخل
ستونها بريزيد و ...و يادتان نرود ،اول از راست به چپ را تيك بزنيد.
بعداً كه نتيجهي كارشان را ديدم ،متوجه شدم درست ستونبندي نكردهاند
و تاهاي بروشور درست نيست .از دبير رايانهشان سؤال كردم« :بچهها با
چه نرمافزاري بروشور ميسازند؟» گفت« :ورد ».پرسيدم« :چهقدر واردند؟» صفحهي ورود پابليشر
گفت« :تا حدودي بايد بلد باشند ،چون ما نميرسيم آموزش بدهيم».
به فكر فرو رفتم .ديدم بچهها از مدارس متفاوتي وارد مدرسهي تيزهوشان به محض ورود به كالس به بچهها گفتم كه  70دقيقه وقت داريم و پنج
ميشوند و آموزشهاي اوليهي يكساني ندارند .تازه ،همه بهطور يكسان عنوان پيشنهاد كردم كه پنج دقيقه از وقت صرف تصميمگيري بين اين
كار با رايانه را آموزش نديدهاند .نه سرفصلها يكي بودهاند و نه دبيرها .موضوعات ميشود و پنج دقيقه هم براي جابهجايي ،استقرار و باال آمدن
ال رايانه نداشتهاند .ولي همه مجبور بودهاند ياد بگيرند رايانهها الزم داريم .پس وقتي براي تلف كردن نداريم .رأي گرفتم تا از بين
خيليها هم كه اص ً
چهطور بروشور و خبرنامه درست كنند .وقت آزاد كمي هم دارند و تا دلتان موارد زير يكي را انتخاب كنند:
بخواهد در جشنواره ،همايش و مسابقه شركت ميكنند و مجبورند مطالعات
و آموختههاي خود را بهصورت فشرده و زيبا به نمايش بگذارند.
به فكر چاره افتادم .اول سعي كردم نحوهي بروشور يا خبرنامه ساختن را
فورموله كنم ،ولي ديدم ريزهكاري زياد دارد .ذوق هنري ،هنر صفحهآرايي،
دانستههاي گرافيكي و تنظيم و دقت رياضي ميخواهد و كار وقتگيري
است .آنها ه م زمان چنداني ندارند .يكبار كه به اشتباه نرمافزار «پابليشر»
را باز كرده بودم ،متوجه شدم كه عناوين جالبي از قبيل بروشور ،وبسايت،
ايميل ،كارت ويزيت و كارت تبريك ،برچسب و خبرنامه دارد .سروكلهي
مختصري با نرمافزار زدم و به نظرم مناسب آمد.
فرداي آن روز كه به مدرسه رفتم ،متوجه شدم يكي از كالسها معلم ندارد.
خواستند بچهها را به سايت بفرستند .گفتم لطف ًا بگذاريد خودم سر كالس بعد اضافه كردم كه من در دو مورد آخر خبره نيستم و دنبال شريك جرم
آنها بروم و حرفهاي اوليه را آنجا بزنيم و بعد باهم به سايت برويم.
ميگردم كه باهم آنها را ضربه فني كنيم .وقتي گفتم كه ميتوانيد با
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پابليشر خبرنامه ،بروشور و ...درست كنيد ،رأي اكثريت را جلب كردم .بعد
گفتم تا به سايت ميرسيم ،به يك موضوع در حوزهي رايانه ،سختافزار،
نرمافزار ،ارگونومي و ...فكر كنيد و به محض استقرار ،اعالم موضوع
كنيد .تا رايانهي بچهها راه بيفتد ،از شمارهي 25ـ 1را روي تابلو نوشتم.
اين شمارهها ،شمارهي بچهها در فهرست كالس بود .هر دانشآموز
به محض تعيين عنوان ،موضوع كارش را اعالم ميكرد و من مقابل
شمارهاش عنوان كارش را مينوشتم .مث ً
ال شورتكاتها ،فلش ،فتوشاپ،
پينت ،پرينتر و...
بعد اصول اوليه را با ويديو پروژكتور آموزش دادم كه مث ً
ال مبناي انتخاب
«»templateها ميتواند طرح و رنگ نباشد ،بلكه نحوهي چينش و تركيب
(كمپوزيسيون) متن و تصوير باشد؛ چون همه قابل تغييرند.
با يك كليك در بخشبنديهاي مورد نظر ،مناطق مرتبط همزمان
انتخاب ميشوند و كار شما « »copyو « »pasteاطالعات در منطقههاي
«اليتشده» است .اجازه دادم چند دقيقه اين كار را امتحان كنند.
دانشآموزاني كه اول منطقهي مورد نظر را انتخاب نكرده و صرف ًا copy-
 pasteكرده بودند ،با مشكل به هم خوردن كمپوزيسيون مواجه شدند و به
اصطالح ،كار از دستشان در رفت .اشتباهشان را تكرار كردم تا همه ببينند و
چاره خواستم .گفتند :منطقهي انتخاب نشده و « »deleteشده بود .رندي
هم جواب داد :كاري ندارد .يك جعبهي متن « »insertميكنيم .حق با او نكتهي آخري را هم كه دربارهي فرمت پابليكيشن بود ،به آنها گفتم
تا يكييكي گزينههايش را امتحان كنند و تغيير دهند .براي راحتي كار و
بود .ميشد اينجوري هم عمل كرد.
يكي از آنهايي كه هميشه ايراد بنياسرائيلي ميگيرند ،ميخواست يك محض خالي نبودن عريضه ،يكي را خودم توضيح دادم كه «graphic
 »managerيا به زبان خودمان مدير طرحها بود .گفتم بهتر است اول تيك
متن غولپيكر در يك باكس كوچك بگذارد.
گفت :ببين خانم ،نصفش را خورد .گفتم :انصافت را شكر! اول چاله را بزنيد تا عكسها را هم ببينيد.
بكن بعد منار را بدزد! گفت :يعني چي؟ گفتم :يعني اينكه براي متن بزرگ،
باكس بزرگ انتخاب كنيد و براي ...خودشان گفتند :متن كوچك ،باكس
كوچك .پرسيد :حاال راهي ندارد ،بقيهي متنم را ببينم؟ گفتم :چرا ،چه كسي
ميداند؟ كلي راهكار ارائه دادند .اين هم پيشنهادهايشان:

با كليك بر آيكون هر عكس ،آن عكس هر جاي خبرنامه كه باشد
انتخاب ميشود .گزينههايي هم دارد كه به شما امكان تعويض عكس را
ميدهند و با كليك راست روي آيكونشان ،فعال ميشوند .عكس جديد
بيدردسر در همان جاي عكس قبل و به همان اندازه ،بيآنكه فرمت را
به هم بزند ،ظاهر ميشود.

نتيجهگیری
آموزش بايد مبتني بر نيازهاي دانشآموز و رعايت حق انتخاب وي براي
يادگيري باشد .مربي نبايد همه چيز را بگويد و راه را برخالقيت و اكتشاف
دانشآموز ببندد و وي را از لذت كشف محروم كند .بلكه بايد با تحريك ميل
به دانستن و افروختن اشتياقش ،او را با مسئله درگير كند .معلم ميتواند با
پرسشهايي هدايتگر ،دانستهها و حدسهاي آنها را هدايت و در صورت
لزوم تكميل كند و براي تعميق يادگيري تكاليفي ارائه دهد كه مبتني بر
نياز و عالئق وي باشد .آنگاه با ارزيابي عادالنه و رفع اشكال آن توسط
دانشآموزان ،ديگران را به نظارهي تالش دانشآموزان دعوت كند و حس
ارزشمندي و عزت نفس و هويت عملي آنان را ارتقا دهد.
اگر معلم فرصتي براي نمايش كارهاي دانشآموزان فراهم كند،
دانشآموز كار را آينهي شخصيتش ميبيند و براي دفاع از آن ،از تمام
ظرفيتهاي وجودياش استفاده ميكند .بچهها از هم بيشتر ميآموزند
تا از ما بزرگساالن .زبان يكديگر را بهتر ميفهمند و نيازها ،عالئق و
سالئقشان جهتگيريهاي نزديكتري دارند .اگر كارهايشان در معرض
قضاوت جمعي قرار گيرد ،بسيار از هم ميآموزند .يا رقبا را نقد ميكنند يا
از حيثيت كار خود دفاع ميكنند و اين مهارتها براي رشد اجتماعيشان
خوب است .اينكه بياموزند گفتوگو داشته باشند ،نه اينكه از يكديگر
خطا بگيرند ،يا مسخره كنند و خشونت به خرج دهند .اين روشها معمو ًال
برگرفته از ديدگاهي با نام «سازهگرايي اجتماعي» هستند كه داللتهاي
خوبي در تدريس و يادگيري دارند.
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خيلي ذوق كرده بودند ،چون بدونآنكه گرافيك و صفحهبندي بدانند ،با
يك  copyو  pastكارهاي حرفهاي ارائه ميكردند .تازه امكان هر تغييري
اعم از رنگ ،فونت ،تمپليت و ...را هم داشتند .قرار شد هر كدام براي موضوعي
كه دارد ،معرفي موضوع ،كتاب ،سايت ،وبالگ ،و نرمافزار آموزشي مرتبط
بگذار كاربردهاي موضوع موردنظر و نكات كليدي يا ترفندهايش را هم بياورد.
اول هم يك فهرست مطالب با شمارهي صفحه قرار دهد.
پيشفرض خبرنام ه چهار صفحه است كه امكان كم و زياد شدن هم
دارد .براي اين كار كافي است در قسمت نارنجي كه شمارهي صفحهها
را مشخص كرده است ،يك كليك راست كنيد تا بعد از كلي سينجيم،
صفحات جديد بسازد .پرسيدند :ديگر چرا سينجيم؟ عرض كردم :آخر آن
صفحهي جديد ممكن است صفحهي تيتر ،متن ،تقويم ،فرم يا ...باشد يا
اينكه شمارهي صفحهها كم و زياد بشود يا از راست يا چپ بيايد .گفتند :يا
اينكه چند صفحه باشد .گفتم :قربان آدم چيز فهم ،همينطور است .سايت
كتابخانهي ملي را براي جستوجوي كتاب و چند سايت را هم براي
بقيهي موارد معرفي كردم.
دفعهي بعدي كه ديدمشان ـ در واقع زنگ تفريح ،چون از بس با كار
درگير شده بودند ،به زور از سايت بيرونشان كردم تا به كالس بعديشان

بروند ـ بعضيها هنوز داشتند با متوني كه از سرجايشان درميرفتند ،سر
و كله ميزدند .كاشف به عمل آمد كه اين متنها از سايتي گرفته شده
بودند كه متنهايش را در جدول نامرئي گذاشته بود .با  copyو  pasteدر
ورد و تبديل كردن آنها به متن كه به آساني فشردن يك دكمه در منوي
« »layoutبا نام « »convert to textاست ،مشكلشان حل شد.
بروشورهاي جورواجور حرفهاي و خبرنامههايي كه بعد از آن تهيه شدند،
نشان از آن داشتند كه راهحل مؤثر بوده است .بهخصوص اينكه ديگر كسي
نيامد بگويد :خانم به خدا خيلي كار دارم ،اين بروشور اص ً
ال تنظيمهايش
درست نيست يا صفحهي پشت و رويش بر هم منطبق نيست ،و يا اينكه
خبرنام ه ستونهايش چهطوري ساخته ميشود ،يا عكسها ،جايي كه
ميخواهيم قرار نميگيرند.
تصميم داريم كارهاي بچهها را روي سايت بگذاريم و از اين به بعد با
پابليشر ،ماهنامهي رايانهاي درست كنيم؛ با هدف معرفي يك نرمافزار مفيد.

نقشيبرسنگ (مباني مفهوميكامپيوتر)
نويسنده :و .دانيلهيليس ترجمه :بهروز بيات
ناشر :فرهنگ معاصر1387 ،
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اسرارزدايي رايانهاي
محمدرضا معيني

رايانهها شايد اسرار آميز باشند ،اما دانيل هيليس ،با توضيحات روشن و لطيفههاي زيبايش،
آنها را براي شما اسرارزدايي ميكند .الزم نيست مهندس رايانه باشيد تا بفهميد طرز كار
آن چيست ،چرا كه هيليس با كمك چراغها و حتي با تشبيه اجزاي مدارها به شيرهاي
هيدروليكي و لولههاي آب ،آن را براي شما توضيح ميدهد.
او به سادگي و با بياني روشن نشان ميدهد كه چگونه پيچيدگي رايانه از هزارهاعملكرد
سادهي منطقي نشئت گرفتهاست .تابعهاي منطقي و ماشينهاي حالت متناهي ،مباحثي
هستند كه دانشجويان رايانه ميخوانند ،اما شما بدون گذراندن واحدهاي پيش نياز ميتوانيد
در كالس درس هيليس اين مفاهيم را با تمام جذابيتي كه بعيد است در كالسهاي
دانشگاهي موجود باشد ،ياد بگيريد.
فصل سوم كتاب«نقشي بر سنگـ» شما را با مفاهيم اصولي برنامهسازي آشنا ميكند
و در فصل چهارم كتاب ،ماشين تورينگ ـ يعني رايانهاي كه بتواند فكر كند و آنچنان
توانمند باشد كه بتواند هر دستگاه محاسبهي ديگري را شبيه سازيكندـ معرفي ميشود.
اگر با الگوريتم و هيورستيك آشنا نباشيد ،فصل پنجم كتاب شما را وارد اين دنياي جذاب
ميكند و در فصل ششم ،در مورد نحوهي كار حافظه ،رمزگذاري و آشكارسازي خطا مطالبي
ميخوانيد .در همين فصل در خواهيد يافت كه چهطور رايانه ميتواند متن بزرگي را فشرده
كند ،بدون آنكه اطالعاتي را از دست بدهد .بعد از تشريح شيوهي عمل رايانه ،هيليس در
فصلهاي بعدي خطوط كلي جالبترين پيشرفتهاي دانش كامپيوتري از جمله رايانههاي
كوانتومي را ترسيم ميكند و دربارهي رايانههاي هوشمند بحثميكند.
فصل هفتم در مورد رايانههاي موازي و باالبردن سرعت انجام عمليات به كمك آنها
صحبت ميكند و معلوم است كه اين مطلب يكي از دغدغههاي جدي نويسنده است و او
وقت زيادي براي رسيدن به اين آرزو صرف كرده است.
در فصل هشتم ،هيليس به دنبال اين است كه آيا ميتوان به رايانه تعليم داد و آيا ميتوان
رايانههايي با قدرت يادگيري و سازگاري ساخت؟
فصل نهم ـ فصل آخر كتاب ـ با عنوان« فراسوي مهندسي» از مهندسي گذر ميكند و به
مغز و ساختار آن ميپردازد و به دنبال شبيهسازي تكامل طبيعي است.
« اگر روزگاري بتوانيم به شيوهي تكاملي ماشيني بسازيم كه زبان بفهمد ،آنگاه ميتوانيم
با بهره گرفتن از فرهنگ انساني به سرعت پيش برويم .تصور من اين است كه همان
گونه كه به كودك ياد ميدهيم ،بايد بتوانيم به ماشين نيز بياموزيم؛ يعني با همان آميزهي
مهارتها ،واقعيتها ،پندهاي اخالقي و داستانها .از آن جا كه فرهنگ آدمي را در نسخهي
هوش ماشين ادغام ميكنيم ،هوش ماشيني كه به اين طريق به وجود بيايد ،كام ً
ال مصنوعي
نخواهد بود ...به اين دليل انتظار دارم كه با آن خوب جور درآييم».
و در آخر « :وقتي ميگويم مغز ماشين است ،منظورم توهين به مغز انسان نيست ،بلكه
اذعان به امكانات بالقوهي ماشين است .من معتقد نيستم كه مغز آدمي از آنچه ميپنداريم
كمتر است ،بلكه بر اين باورم كه ماشين ميتواند از اين كه هست ،بسيار برتر باشد».
اين كتاب كمكي گرانبهاست؛ هم به كساني كه قصد پرداختن به علوم رايانه را دارند و
هم به عالقهمندان عادي.

دردهكدهي
جهــــــاني
رويا صدر
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 lخاله مرجان گوشهي اتاق خانهاش رايانه گذاشته بود و آرزومند روزي بود
كه بتواند با خريد يك لپتاپ ،براي گاو خود ،يك جاي اضافي در گوشهي
اتاق در شبهاي باراني جور كند.
 lمشحسن عليه منزل به خاطر اهمال در نگهداري گاو ،اقامهي دعوا كرده
بود .او معتقد بود كه متعلقهي مكرمه به جاي ايفاي وظايف محوله ،سرگرم
دانلود و تماشاي فيلم شده و يادش رفته است به گاو آب و غذا بدهد.
 lكوكبخانم كه زن تميز و باسليقهاي بود ،ديگر با آمدن ميهمانهاي
ناخوانده دپرس نميشد .او به محض ورود مهمانهاي مذكور ،بيهيچ ناراحتي
و نگراني ،از طريق اينترنت پيتزا پپروني با گوجهي اضافه سفارش ميداد.
 lآيا ميدانيد تصمي م كبري چه بود؟ او تصميم گرفت كه ديگر دنبال عمل
خالف و زشت كتابخواني نرود و اموراتش را از طريق رايانه رفع و رجوع
كند .چرا كه دورهي كتاب گذشته است و رايانه ،يار مهرباني است كه هم دانا
و خوشبيان است و هم زير باران نميماند تا خيس شود.

 lحسنك هر روز دير به آغل ميرسيد و فرياد «حسنك كجايي» گاو ،گوسفند،
بز ،سگ ،مرغ ،خروس و جوجه هم فايدهاي نداشت و تنها به آلودگي صوتي
منطقه دامن ميزد! حسنك در آرزوي روزي بود كه تعداد رايانههاي كانكس سيار
مدرسهي عشايري اضافه شود تا او اينقدر توي نوبت استفاده از اينترنت نماند
كه غذاي زبانبستههايش دير شود و آنها اينطوري آبروريزي راه بيندازند.
 lالكپشت تحت تأثير برنامههاي اينترنت ،دچار كاهش تعلق خاطر به هويت
و فرهنگ بومي و عالقهمند به فرهنگ وارداتي شده بود و قصد مهاجرت
داشت .او به پوشش بومي خود نيز عالقهاي نداشت .الكش را شكسته بود و
آخرين مدلهاي بال و پر آن طرف آب را با مرغابيها دنبال ميكرد.
 lچوپان دروغگو هرچه گفت گرگ آمد ،كسي توجه نكرد .چوپانها ،پيش از
اينكه سر كار بيايند ،در سايتهاي خبري اينترنتي خوانده بودند كه هرگونه
حضور گرگ ميان گلهها ،كذب محض است .دقايقي بعد ،گرگ آمد و
گوسفندان را خورد!...

الهه دلجو

روستاهايشگفتانگيزايران
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«فضاي روستايي ايران كه بستر شكوفايي بخش مهمي از تمدن
گذشتهي ايرانزمين است ،كمابيش در معرض خطر نوسازي معاصر قرار
دارد و به سوي شبيهسازي شهرهاي امروز سوق داده ميشود .اما هنوز
بخش قابل توجهي از روستاهاي ديرينه و قديمي ايران كه قلب زندگي
و فرهنگ گذشته در آنها ميتپد ،حافظان بيبدليل ميراث فرهنگي و
روستايي ايران هستند .بيترديد ،امروزه تالش براي نجات ميراث فرهنگي
و روستايي كشور به يك وظيفهي ملي تبديل شده است.
از ميان صدها روستاي شگفتانگيز ايراني ،تنها معدودي مانند «ماسوله»
و «كندوان» به جامعهي ايراني و جهاني معرفي شدهاند .اما بررسيهاي
مقدماتي نشان ميدهند ،تعداد اين روستاها به بيش از صدها مورد ميرسد؛
ي دامدار
روستاهايي كه خانههاي زيرزميني آنها كانون زندگي جماعت 
است؛ روستاهايي كه خانههايي از چوب دارند و بينندگان را به شگفتي
واميدارند؛ روستاهايي كه در مسير جادهي ابريشم قرار داشتهاند و آثار
گرانبهايي به يادگار در آنها موجود است؛ روستاهايي كه با قلعههاي
عجيب شاهدان روزگار حكومت شاهان و خوانيناند؛ روستاهايي كه»...
مطالب فوق بخشي از يادداشت آقاي حسن زندهدل ،مؤلف «نرمافزار
روستاهاي شگفتانگيز ايران» است .اين نرمافزار كه توسط «نشر ايرانگردان»
منتشر شده است ،به معرفي جاذبههاي طبيعي ،فرهنگي ،مذهبي ،تاريخي و...
 400روستايي كه در  30استان ايران قرار گرفتهاند ،ميپردازد.
استفاده از اين نرمافزار بسيار ساده است .زيرا كافي است لوح فشردهي
آن را در رايانه قرار دهيد و وارد محيط نرمافزار شويد .با ورود به محيط
نرمافزار ،فهرست الفبايي  30استان ايران را مشاهده خواهيد كرد و با
كليك روي نام استان موردنظر ،فهرست الفبايي روستاهاي شگفتانگيز
موجود در آن استان مشاهده ميكنيد .با كليك روي روستاي انتخاب
شده ،پنجرهاي باز ميشود كه حاوي نقشه و اطالعات مربوط به بنيادهاي
تاريخي و مذهبي ،جاذبههاي طبيعي و آثار فرهنگي ،به همراه خصوصيات
فرهنگي و كار و زندگي مردم ،و راه دسترسي و كروكي روستاست .براي
يافتن اطالعات دقيقتر كافي است روي گزينهي دلخواه كليك كنيد.
گزينهي ديگر اين نرمافزار ،آلبوم تصاوير و فيلم است .با كليك روي
آن ،تصاوير و يا فيلمهاي موجود از روستاهاي معرفي شده را ميتوانيد
مشاهده كنيد .همچنين ،اگر روي گزينهي موسيقي كليك كنيد ،ميتوانيد
ي محلي مربوط به استان موردنظر را بشنويد .البته
در صورت وجود ،موسيق 
نرمافزار گزينهاي نيز براي راهنمايي كاربران خود در نظر گرفته است كه
با كليك روي آن ميتوانيد ،اطالعات كاملي در مورد چگونگي استفاده از
نرمافزار دريافت كنيد.

ايرانگردانكوچك
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در دنياي امروز ،با وجود رايانه و نرمافزارهاي متنوع ،درسي نيست كه
ن نشده باشد« .نرمافزار ايرانگردان كوچك» ميتواند ابزاري براي
شيري 
شيرينكردن كالس جغرافي باشد .با اين نرمافزار كه توسط «خانهي
ادبيات» طراحي شده است پازل و ماز بازي كنيد ،نقاشي بكشيد ،موسيقي
محلي بشنويد و درس جغرافيتان را هم بهتر ياد بگيريد .براي استفاده
از آن كافي است آن را روي رايانه نصب كنيد و پس از باز شدن پنجره،
گزينهي اجرا را انتخاب كنيد .در اينصورت ،نقشهي سرزمين پهناورمان
ايران را مشاهده خواهيد كرد .استان دلخواهتان را از روي نقشه انتخاب
و روي آن كليك كنيد.
پس از انتخاب استان مقصد ،پنجرهاي باز ميشود كه تصوير يك چمدان
را نمايش ميدهد .كافي است روي يكي از وسايل داخل چمدان كليك
كنيد .تا وارد محيط پازل ،ماز ،نقاشي ،موسيقي ،اطالعات جغرافيايي،
سوغات و صنايع دستي ،غذاي محلي و نقشهي استان شويم .براي مثال،
اگر روي دماسنج كليك كنيد ،با وضعيت آبوهوايي استان موردنظر
آشنا خواهيد شد .مث ً
ال اگر استان سيستان را انتخاب كرده باشيد و روي
دماسنج كليك كنيد ،در مورد آبوهواي استان خواهيد خواند كه به علت
جريانهاي هوايي و فشار باالي هوا ،آبوهواي سيستانوبلوچستان داراي
گرماي زياد است و طوفان شن ،باران شن ،مه صبحگاهي و رطوبت شديد
از ديگر خصائص آبوهوايي استان است .دماي ميانگين سال در اين استان
 18درجه است.
اگر روي مكعب پازل بزنيد ،وارد محيط پازل ميشويد .ابتدا پازل 6تايي و بعد
پازل 12تايي را بازي ميكنيد و در پايان مجموع امتيازات محاسبه ميشود.
تصوير پازل مربوط به آثار فرهنگي و يا جاذبههاي طبيعي ايران است.
در محيط ماز ،ابتدا استان مقصد را انتخاب ميكنيد و بعد بايد نشانهي
چشمكزننده را در زمان بازي با ماوس از تهران به سوي مركز استان
هدايت كنيد.
در محيط آثار باستاني ،يكي از آثار فهرست سمت چپ را انتخاب ميكنيد
و تصاوير و متن مربوط را ميبينيد و ميخوانيد.
اگر روي اطالعات كليك كنيد ،ميتوانيد در مورد مساحت ،جمعيت و
ساير اطالعات جغرافيايي استان بدانيد .همچنين ،با كليك روي سوغات،
صنايع دستي و غذاهاي محلي استان ،در مورد آنها مطلع خواهيد شد.
با كليك روي گزينهي نقشه ،با نام و موقعيت كوهها ،رودها ،غارها ،سدها،
درياچهها ،آبشارها ،چشمهها و فرودگاههاي استان آشنا ميشويد.
و اگر روي موسيقي محلي كليك كنيد ،ميتوانيد موسيقي خاص آن
استان را بشنويد.

لمکده،
جایی برای نوشتن خاطرات روزانه

کارگاه مدرسه پسرانه،
پایه سوم دبستان

کوچهیمهر

گزارشیازمدرسهیمبینشهرستانبسطام
گزارش وعکس:اعظمالریجانی
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انتهای کالس که مجهز به تعدادی
رایانه با امکانات جانبی است

کندوی عسل

مدرسهي مبين ،كوچهي مهر ،حوالي مقبرهي بايزيد ،شهرستان بسطام.
چه آدرس زيبا و مناسبي و چه كلمات قشنگ و بامس ّمايي .گذر ما از «مدرسهي
مبين» به منظور تهيهي تصاوير گوناگون از اين مدرسه بود .هيچ برنامهاي
براي تهيهي گزارش توصيفي از اين مدرسه نداشتيم .فرصت مناسبي فراهم
شد كه از آن بهره گرفتيم و گزارش مصوري از اين مدرسه كه يكي از مدارس
نمونه و از دستاوردهاي ارزشمند انقالب اسالمي است ،تهيه كرديم .انشاءاهلل
به زودي گزارش مفصلي از مدرسهي مبين شهرستان بسطام تهيه و تقديم
خواهيم كرد.
«مدرسهي مبين» شهرستان بسطام در سال  1378با يك پايهي تحصيلي افتتاح
شده است و در حال حاضر آقاي حسين فرزينپناه مدير اين مدرسه است.
با ورود به مدرسهي مبين ،از كارگاه مجهز سفال مدرسه دیدن میکنیم و در
حالیکه دست سازههای سفالی بچهها را تماشا میکنیم ،اطالع مییابیم که
پسران این مدرسه عالوه بر سفالگری ،شیرینیپزی ،لولهکشی و آشپزی هم
آموختهاند تا بتوانند کارهای شخصیشان را انجام دهند.
از کارگاه سفال به حیاط پشتی میرویم .کندوهای عسل و کورههای خورشیدی
را که ساختهی دست بچههاست ،مشاهده میکنیم و به طبقهی باال می رویم
و به کالس درس وارد می شویم .دانشآموزان روی صندلیهایی که اسم
خودشان روی آنها نوشته شده است ،نشستهاند .این صندلیها از اول دبستان
به آنان تعلق داشتهاند و هر سال تنظیم میشوند .همین حس مالکیت باعث
شده است که بچهها در نگهداری صندلیها بکوشند.دبیر هندسه با «تابلوی
هوشمند» 1در حال تدریس هندسه است.
طبق گفتهی دبیر هندسه استفاده از این تابلو در این کالس باعث تسهیل
آموزش شده است .ظاهراً استفاده از این ابزار شیوهی عادی آموزش در مدرسهی
مبین است .در انتهای کالس تعدادی رایانه وجود دارد که دانشآموزان از آن

آقای حسین فرزین نیا به اتفاق دبیر هندسه

1. Smart board
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آثار نقاشی دانشآموزان دختر پایه ی پنجم دبستان

پينوشت

کتاب خانهی اختصاصی
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برای تایپ مطالبشان و کارهای شخصی استفاده میکنند.
از آنجا که فعالیت این واحد آموزشی به کتابهای درسی محدود نمیشود ،استفاده
از نرمافزارهای موجود در رایانه با تابلوی هوشمند به این رویه کمک میکند.
از کتابخانهی مدرسه پرسیدیم .آقای افشینمنش توضیح داد که با تغییر پایه،
کتابهای کتابخانهی عمومی عوض میشود؛ چرا که نیازهای دانشآموزان
تغییرمیکند.
کتابخانهی اختصاصی دیگری اینجا موجود است و کتاب های آن براساس
عالقهمندی و نیاز دانشآموزان تهیه میشود .برای مثال ،برای دانشآموزی
که به پرورش زنبورعسل مشغول است ،کتاب زنبورداری تهیه شده است.
از کنار آثار خطاطی ،نقاشی و سفالگری عبور میکنیم و به سکویی میرسیم
که «لمکده» نام دارد .در این مکان بچهها مینشینند و خاطرات روزانه خود
را مینویسند و همانجا میگذارند .چون در این مدرسه بنا بر اعتماد است،
هیچکس سراغ دفترچهی خاطرات دیگری نمیرود .چهبسا سؤاالت امتحان هم
در دسترس بچهها باشد ،ولی مسئولین مدرسه می دانند اعتماد متقابل مدرسه
و بچهها هیچ وقت شکسته نمی شود .آقای فرزیننیا توضیح میدهد« :اینجا
ما اصراری به رتبهبندی نداریم .به همین دلیل امسال بچهها ،آزمونهای
هماهنگی را ندادهاند .اگر به صورت طبیعی پیش برویم ،بعضی از بچهها در
دانشگاه قبول می شوند و بعضی قبول نمی شوند .چون ما باید همهی ابعاد
شخصیتی دانشآموزان را پرورش دهیم ،در دورهی راهنمایی یک طرح آماری
برای آنها تعریف کردهایم .بچهها مجبورند در سطح شهر اطالعات الزم را
جمعآوری کنند و به این ترتیب تعامل و برخورد اجتماعی داشته باشند».
سالن فوتبال ،زمین اسبسواری ،پیست دوچرخهسواری و تورهای سیاحتی،
از دیگر امکاناتی است که برای این گروه  19نفره در نظر گرفته شده است؛
گروهی که آقای فرزیننیا امیدوار است بتوانند معلمان آینده این مدرسه باشند.
از شیوهی حل تمرین پرسیدیم .آقای فرزیننیا گفت :اینجا بچهها روزی یک
مسئلهی هندسه حل میکنند .بازده حل یک مسئله بیشتر از حل یک صفحه
مسئله است .برای تعطیالت نوروز هم  14پاکت آماده میکنیم و در هر پاکت
دو تمرین برای هر روز قرار میدهیم.
مدير مدرسهي مبين معتقد است آموزشوپرورش بايد به تواناييها و آموزش
عملي دانشآموزان اهميت دهد ،نه به داناييهاي صرف .او ميگويد« :وقتي
حوزهي تواناييها عوض شود ،نگرش هم عوض ميشود».
گزارش كوتاهمان را در اينجا به پايان ميبريم و تا فرصت بعد كه گزارش
مفصل مدرسهي مبين را تقديمتان ميكنيم شما را به خدا ميسپاريم.

تجربههايجهانيرايـانهاي
ترجمه :شيبا ملك
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آموزش رایانه به کودکان در روستاهای هند
«جاگریتی بال ویکاس سامیتی» ،1نام یک
مؤسسهی غیر انتفاعی است که هدفش آموزش
رایانه به نسل جوانی است که در روستاهای
هندوستان زندگی میکنند .هدف این مؤسسه سه
نوع آموزش است:
 .1سواد پایهی رایانه.
 .2آشنایی با رایانه به عنوان ابزاری برای آموزش
در خانه و مدرسه.
 .3آموزش سختافزار.
در حال حاضر ،شش مرکز که سواد پایهی رایانه
را آموزش میدهند ،توسط اين مؤسسه راهاندازی
شده است .حدود  115دانش آموز در مراکز متفاوت
در حال گذراندن این آموزش هستند .در عین حال،
در سه مدرسهی روستایی برنامهی آموزش رایانه
اجرا می شود.
بسیاری از دانشآموزان بعد از آموزش توانستهاند
در کارخانهها ،مدارس یا مراکز رایانه مشغول بهکار
شوند .در سال آینده ،مراکز جدیدی که آموزش
طراحی وب و فتوشاپ را هم در برنامه دارند ،شروع
بهکار خواهند کرد .اين مؤسسه برنامهی چاپ
کتاب آموزشی تکالیف رایانهای برای دانشآموزان
را در دست اجرا دارد.
امكان آموزش رايانه به جوانان روستايي
در سريالنكا
دانشآموزان مؤسسهي «هورايزن النكا» 2در
«آنورادهاپورا» 3موضوعات متنوعي را فراميگيرند.
آموزش آنها با تأكيد بر مهارت كار با رايانه و
زبان انگليسي است .در كنار آن ،اين دانشجويان
در پروژههايي كه به تعميق يادگيري آنها ياري
ميرسانند ،مشاركت ميكنند.
يكي از امكانات دانشآموزان فارغالتحصيل اين
است كه درسهاي آنالين توليد كنند.
اين روش نه تنها به آموزش ساير دانشآموزان
سريالنكايي كمك ميكند ،در عين حال براي

آنها درآمدزاست .همچنين ،دانشآموزان
وبسايت مدرسه را راهاندازي و فعال كردند.
اين مدرسه در سال  1998به دنبال تالش و
پيگيري بسيار گروهي از كودكان روستاي «ماها
ويالچچيا» 4تأسيس شد .عطش اين كودكان
براي يادگيري و پيشرفت ،آنها را به در خانهي
آقاي وانيناياكا ،5معلم زبان سابقشان در مدرسهي
دولتي كشاند .در پي آن انجمني شكل گرفت كه
بعد از ساعت مدرسه تشكيل ميشد .در اين انجمن
كودكان رايانه و زبان ياد ميگرفتند.
كمكم همين انجمن ساده به يك كانون
آموزشي جدي تبديل شد؛ جايي كه دانشآموزان
مهارتهايي را ميآموختند كه ممكن بود در
آينده در كسب درامد به آنها كمك كند .اين
دانشآموزان بدون آنكه روستايشان را ترك كنند،
اينترنت و  ICTميآموزند.
در كنار آموزش به همهي كودكان روستا ،اين
كانون آموزشي يك كارگاه رايانه با دسترسي
24ساعته به اينترنت براي عموم فراهم كرده
است .مؤسسهي هورايزون النكا پروژهاي را آغاز
كرده است كه از طريق آن ،رايانههاي شخصي
را به خانههاي روستاييان ميبرد .تا سال ،2007
 30خانه صاحب رايانه شدند .پروژهي ديگر
اين آكادمي «بورسيههاي كوچك» است كه
دانشجويان شايسته را كمك ميكند تا هزينههاي
تحصيل خود را تأمين كنند .در اين طرح ،داوطلبان
ماهان ه يك كودك را از نظر مالي حمايت ميكنند
و هزينهي تحصيل او را ميپردازند.
امكان آموزش رايانه به جوانان روستايي
در شیلی
ماها ويالچچيا اولين روستاي سريالنكاست كه
به استقبال عصر اطالعات رفته است در كشور
شيلي ،وزارت آموزشوپرورش ،مدتها قبل از
ورود « »ICTبه مدارس روستايي ،اقدام مهمي
به عمل آورده بود .معلمان روستاهاي مجاور هر

ماه گرد هم ميآمدند و با راهنمايي و هدايت يك
راهنما ،در مورد روشهاي آموزشي خود بحث و
گفتوگو ميكردند .اين جلسات بخشي از يك
مجموعهي فراگيرتر به نام «ريزمركز» 6هستند كه
مجموعهاي از معلمان مناطق خاص عضو آناند.
اين مركز و ديدارهاي ماهانه در آن از سالها قبل
وجود داشته است .به همين دليل موقعيت مناسبي
براي بررسي و طراحي روشهايي براي معرفي
فناوري به كالسهاي روستايي فراهم آمد.
راهنمايي كه كالسهاي  ICTدر مدارس روستا
بازديد ميكند ،در اين جلسات ماهانه هم شركت
فعال دارد و براي يك ماه با آنها برنامهريزي
ميكند.
مدارس روستايي از نظر بافت فرهنگي ،غالب ًا
با مدارس شهرهاي مجاور تفاوت دارند .مث ً
ال
بچههاي روستايي معمو ًال به موضوعاتي عالقه
نشان ميدهند كه با محيط زندگيشان مرتبط
است؛ مثل كشاورزي و ماهيگيري .در شيلي
بسياري از مدارس روستايي دانشآموزان و
معلماني دارند كه به فرهنگي متفاوت از فرهنگ
و زبان مادري آنها تعلق دارند .مسلم ًا محتواي
الكترونيكي (سيدي يا سايت) خاصي در بازار پيدا
نميشود كه نيازهاي خاص اين كودكان و معلمان
را براورده سازد.
عملكرد تحصيلي دانشآموزان روستايي شيلي
زير ميانگين آزمونهاي ساالنه در كشورشان است.
آنها نسبت به بچههاي شهري ،مواد آموزشي و
تنوع منابع كمتري در دسترس دارند .به همين
دليل ،سيديهايي با محتواي مناسب ،به منظور
ايجاد انگيزه در كودكان براي استفاده از فناوري
تدارك شدهاند.
«الپالزا»،7نرمافزارابتدايي،مناسبوكاربرپسندي
است كه در كاهش اضطراب معلم در بهكارگيري
 ،ICTنسبت ًا موفق بوده است .اين نرمافزار داراي
يك مدل گرافيكي از ميدان يك شهرك است.
بهعالوه ،چهار محيط كاري با ساختمانهايي شبيه

فرزندان در بهكارگيري رايانه و فناوري
به والدين خود كمك ميكنند و اين
موضوع باعث تقويت رابطهي والدين با
فرزندانشان شده است.

پينوشت
1. jagriti Bal vikas Samiti
2. Horizon Lanka
3. Anvradhapura
4. Mahavilaehehiya
5. Wanninyaka
6. microcenter
7. Laplaza

منبع
1. computer Education for rural children and
youth (2007 Sankalp) www.sturg. iastate. edu/
sankalp/ project.
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آنچه در شيلي وجود دارد ،يعني يك دفتر
پست ،يك كيوسك ،يك مركز فرهنگي و
يك موزه ارائه ميكند.
«دفتر پست» در واقع سيستم ايميل كاربرپسند
است كه براي معلمان و دانشآموزان بهطور
خاص طراحي شده است.
ساز و کار ساده ای در اين نرمافزار ،براي اولين
تماس تدارك شده است .پس از اين تماس
يك كارگروه شكل ميگيرد و موضوعات مورد
عالقه براي كار و پژوهش از «مركز فرهنگي»
استخراج ميشود.
«كيوسك» شامل روزنامهها و كتابهاي
الكترونيكي مناسب براي دانشآموزان و
معلمان است .البته گردهمآوردن افراد براي
طراحي چنين محتواهايي ،با توجه به نيازهاي
خاص روستاييان ،كاري پرهزينه است .در
مدارس روستايي شيلي ،غالب ًا از والدين براي
همكاري با مدرسه ،دعوت ميشود .مث ً
ال مادران
براي برگزاري گردهماييها به ياري معلمان
ميآيند .در عينحال والدين تشويق ميشوند
كه از فناوري استفاده كنند و اين فرزندان آنها
هستند كه در بهكارگيري رايانه و فناوري به
ايشان كمك ميكنند .اين موضوع باعث تقويت
رابطهي والدين با فرزندانشان شده است.

بسيارسفربايد
تا پختهشودخامي
منصوره فروزان
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يادگيري جغرافياي دوم راهنمايي براي ،برخي از دانشآموزان بسيار
كسلكننده است .يكي از داليل اين موضوع فقدان انگيزه براي يادگيري
است .اين كتاب به بررسي ويژگيهاي جغرافياي طبيعي و انساني در
قارههاي گوناگون ميپردازد .شايد توقع يادگيري جغرافياي ساير كشورها
براي دانشآموزاني كه هنوز به تعدادي از شهرهاي كشور خودمان سفر
نكردهاند ،درخواست زيادي باشد .چه خوب ميشد اگر ميتوانستيم براي
آموزش جغرافياي هر قاره با انجام يك سفر علمي ،دانشآموزان را بهطور
ملموس با آن ويژگيها آشنا كنيم.
خوشبختانه يكي از مزاياي قرن اطالعات و همهگيري اينترنت ،برابري
آموزشي است و ما از اين ويژگي براي نيل به اين آرزو استفاده كرديم .اگر
نميتوانيم بچهها را به چين ببريم ،شايد بتوان چين را پيش آنها آورد!
ما در گروه جغرافياي مدرسه به اين نتيجه رسيديم كه براي ايجاد انگيزه
در يادگيري جغرافي ،به جاي ارائهي مستقيم اطالعات كتاب ،لذت كشف
آن را به بچهها هديه كنيم.
بدين منظور به فكر تهيهي تورهاي مجازي سفر به كشورهاي جهان
افتاديم .ابتدا از هر قاره تعدادي از كشورهاي شاخص از نظر آبوهوايي
با پوشش گياهي و يا ويژگيهاي انساني را انتخاب كرديم .مث ً
ال از قارهي

عقرب زنده يكي از خوراكيهاي دكههاي غذا فروشي در چين

آسيا كشورهاي چين ،ژاپن ،هند ،سوريه و مالزي را انتخاب كرديم .سپس
به جستوجو در اينترنت براي تهيهي تصاوير متنوع و مطالب مربوطه
پرداختيم .مطالب مورد نظر ما شامل اين موارد ميشد :آشنايي با نقشهي
كشور و جايگاه آن در جهان و قارهي آسيا ،مساحت و جمعيت كشور،
همسايهها ،دوري و نزديكي به ايران ،تصاويري از پول رايج و ارزش
آن در برابر ريال خودمان ،تصاويري از جغرافياي طبيعي و چشماندازها،
چهرهي مردمان كشور ،مناطق مسلماننشين ،آثار باستاني و نقاط
مهم معماري و جاذبههاي كشور ،مراسم سنتي ،محصوالت توليدي،
صنايع دستي و ...خالصه تصور كرديم كه بچهها از طريق صفحهي
نمايش رايانه به آن كشور سفر ميكنند و يك راهنماي تور مجرب نيز
همراه خود دارند .اگرچه اين كار زمان زيادي برد ،ولي در ضمن آن با
سايتهاي جالبي آشنا شديم .مث ً
ال تجربيات و تصاوير ارائه شده در سايت
 ،www.rmc4peace.blogfa.comمربوط به سميه يوسفي و جعفر
ادريسي ،اولين زوج جهانگرد دوچرخهسوار ايراني ،بسيار راهگشا بود .براي
به دست آوردن اطالعات كلي دربارهي كشورها ميتوان از سايتهايي
استفاده كرد كه خود كشورها براي معرفي خويش آماده كردهاند .با تايپ
كلمهي كليد نام كشور ،به انبوهي از اطالعات دست خواهيد يافت.

سنگ يشم كه در نظر چينيان قدرت جادويي دارد.

دانشآموزان ژاپني در كالس خود غذا ميخورند .سپس خودشان كالس را نظافت ميكنند.
نقاشي سنتي چين
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در همين اوضاع و احوال ،يكي از معلمان همكار كه از سفر چين
برگشته بود ،با تعداد زيادي تصاوير ديجيتالي و اطالعات جالب به
كمك ما آمد .يكي ديگر از راههاي جمعآوري اطالعات براي سفرهاي
مجازي ،مصاحبه با كساني است كه به اين كشورها رفتهاند و از نزديك
تجربياتي كسب كردهاند .نتيجهي كار ما كه هنوز به پايان نرسيده
است ،پاورپوينتهايي خواهد بود كه در يك يا دو جلسه ،دانشآموزان
را با ويژگيهاي يكي از كشورهاي قارهي مورد نظر آشنا ميكند .الزم
است دانشآموزان پس از مشاهدهي پاورپوينت ،به منظور نتيجهگيري
از فعاليت انجام شده ،به سؤاالتي پاسخ دهند .اين سؤاالت با هدف
جمعبندي و برقراري ارتباط بين مطالب طوري طراحي خواهد شد كه
ويژگيهاي آبوهوايي ،پوشش گياهي ،و جغرافياي انساني قسمتي از
قارهي مورد نظر را مشخص سازد .بدين ترتيب ،معلم ميتواند پس از
معرفي چند كشور نمونه ،در پايان چند جلسه به جمعبندي بپردازد و
ويژگيهاي قارهي مورد نظر را فهرست كند .به نظر ميرسد اين حركت
از جزء به كل در انگيزش و يادگيري دانشآموزان مؤثر خواهد افتاد.
در ادامه به تعدادي از تصاوير گردآوري شده دربارهي كشورهاي ژاپن
و چين توجه كنيد.

فروغكشوريعابد
دبيرشيمي منطقهي 3تهران

مترجمگوگل
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براي اينكه بتوانيم يك سايت را ـ براي مثال
صفحهي ياهو را ـ با «مترجم گوگل» 1به زبان
فارسي داشته باشيم ،مراحل زير را طي ميكنيم:
 .1وارد موتور جستوجوگر گوگل ميشويم
 google translate .2را تايپ ميكنيم و كليد
« »Enterرا ميزنيم.
 .3گزينهي  google translateرا انتخاب
ميكنيم و وارد صفحهي  2ميشويم.

شکل1

 .4آدرس موردنظر را در باكس مورد نظر تايپ
ميكنيم و گزينههاي انگليسي به فارسي را طبق
روش نشان داده شده ،انتخاب ميكنيم و سپس
دكمهي  Translateرا ميزنيم.
شکل2

شکل3
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سپس بر روي دكمهي  Translateكليك ميكنيم تا سايت
موردنظر را به زبان فارسي مشاهده كنيم.
شما ميتوانيد متن چندخطي و كوتاه را از طريق past
" ،copyدر باكس مورد نظر قرار داده و بعد از انتخاب دكمه
 Translateترجمه را به فارسي مشاهده كنيد.
پينوشت
1. Google translator

شکل4

شکل5
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غريب آشنا
« »Microsoft wordيكي از شناخته شدهترين و در عين حال
ناشناختهترين نرمافزارهاي رايانهاي است .شناخته شده از اين نظر كه پر
استفادهترين نرم افزار از مجموعهي « »Officeو يكي از پراستفادهترين
نرمافزارهاي جهان است و درصد بسيار زيادي از كاربران رايانه با نسخههاي
گوناگون اين نرمافزار آشنا هستند .و ناشناخته از اين نظر كه بسياري از
كاربران ،فقط از كاراييهاي عمومي ورد بهره ميگيرند و با تواناييهاي
فراوان آن آشنا نيستند .بارها ديدهام كه فردي حين نگارش يك متن،
چندين روز را براي يافتن روش انجام يك ترفند ساده در ورد معطل شده و
در آخر نيز ،به روشي غير استاندارد و «من درآوردي» آن را انجام داده است.
بنابراين تصميم گرفتم ،در چند يادداشت تا حد امكان كوتاه ،تواناييهاي
مفيد اين نرمافزار را تا حدودي نشان دهم ،البته بخشهايي را كه براي
آموزگاران و دانشآموزان مفيدترند.
ثبت تغييرات در ورد
يكي از ابزارهاي بسيار كارامد ورد ،ابزار « »Track changesاست.
اين ابزار تمام تغييراتي را كه شما در متن اعمال ميكنيد ،ثبت ميكند.
فرض كنيد دوستي مقالهاي را به شما داده است تا ويرايش و غلطگيري
كنيد .وقتي در ورد اين كار را به روش معمول انجام ميدهيد ،همهي
اصالحات اعمال ميشود ،ولي دوست شما نمي فهمد كه شما كجاها

را اصالح كردهايد .مگر اينكه متن شما را خط به خط با متن خودش
مقايسه كند كه اين كار هم در متنهاي طوالني عم ً
ال ناممكن است .اما
ببينيم ابزار  Track changesچه ميكند .براي فعال كردن اين ابزار،
ابتدا متن مورد نظر را باز كنيد .روي زبانهي « »Reviewكليك كنيد تا
ريبون آن باز شود .اينجا دكمهي Track changesرا كليك كنيد (من
كارها را در ورد  2007انجام ميدهم ،اما در ورد  2003هم قابل انجام
است) (تصوير .)1
براي مثال ،در متن تصوير  2من ميخواهم به جاي عبارت «قرار دادن»،
عبارت «انتقال» را بنويسم .ابتدا عبارت «قرار دادن» را انتخاب و حذف
ميكنم (تصوير .)2
بالفاصله از نقطهاي كه اين عبارت را حذف كردم ،يك خطچين رسم
ميشود و در سمت راست ،اين عبارت در كادر منتهي به خطچين نوشته
ميشود :Deleted« :قرار دادن ».به اين معنا كه عبارت «قراردادن» حذف
شده است .حاال نوشتهي جديد را تايپ ميكنم .ميبينيد كه نوشته من قرمز
رنگ ميشود و زير آن نيز خطي رسم شده است (تصوير .)3
خب تا اينجاي كار ميتوانيم بفهميم كه چه اصالحاتي روي متن انجام
گرفته و متن قبلي به چه شكل بوده است .اما قسمت شيرين ماجرا جاي
ديگري است .روي عبارت انتقال كه به رنگ قرمز درآمده ،راست كليك
ميكنيم .در منويي كه باز ميشود ،دو گزينه وجود دارد (تصوير .)4
اگر گزينهي اول يا « »Accept changesرا كليك كنيم ،تغييري كه

ثبتتغييراتمتندر ُورد
احسان مظلومي

شکل1

شکل2

شکل3

ايجاد شده پذيرفته ميشود .در نتيجه ،رنگ متن مشكي و خط زير آن
حذف ميشود .اما اگر گزينهي « »Reject changeرا كليك كنيم،
كلمهي جديد حذف ميشود .همچنين ميتوانيم در سمت راست نيز
روي عبارتي كه حذف شده است ،راست كليك كنيم تا همين دو گزينه
را ببينيم .پس نويسنده يا ناظر ميتواند تغييراتي را كه توسط ويراستار
داده شده است ،بپذيرد يا رد كند .براي مثال ،تصوير  5بخشي از مقالهاي
است كه يكي از نويسندگان براي «رشد مدرسه فردا» فرستاده و توسط
يكي از ويراستاران ،ويراستاري فني شده است (تصوير .)5
اكنون اين مقاله در اختيار سردبير قرار ميگيرد .وي ميتواند به روشي
كه گفتيم ،هر يك از اين تغييرات را بپذيرد يا رد كند .همچنين ميتواند
تغييرات ديگري را هم خودش در مقاله اعمال كند .جالب است ،تغييراتي
كه وي اعمال ميكند ،با رنگ ديگري مشخص ميشوند .يعني اگر 10
نفر هم مقاله را تصحيح كنند ،ميتوانيم بفهميم هر اصالح كار كداميك
از آنها بوده است .اگر ماوس را روي هر يك از اصالحات نگه داريم،
كادري باز ميشود كه نام مصحح ،تاريخ اصالح و نوع اصالح را در آن
ميبينيم (تصوير .)6
اين ابزار ميتواند براي معلمان ،دانشآموزان ،ويراستاران و نويسندگان
بسيار مفيد باشد .فقط اگر بخواهيد خيلي فناورانه رفتار كنيد و امالي
شاگردانتان را هم به اين روش صحيح كنيد ،ممكن است آنها هم
فناورانه رفتار كنند و از گزينهي  Reject changesاستفاده كنند!

شکل4

شکل5
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شکل6

اين نرمافزار كه محصول مؤسسهي قرآني «تفسير جوان» است ،به
بررسي  26اثر باستاني در قرآن كريم ميپردازد .در اين نرمافزار كه به
راحتي در تمامي ويندوزها قابل نصب است ،تالش شده تا بين آيات قرآني
و احاديثي كه دربارهي پيامبران گذشته آمدهاند و كشفيات باستانشناسي،
ارتباطي بهوجود آيد .در واقع ،تاريخ برخي از معروفترين انبياي الهي به
اختصار بررسي شده است.
دانشآموزان در كتاب تاريخ اول راهنمايي مطالبي در مورد انبياي الهي
ميخوانند كه البته فقط جنبهي مطالعاتي دارند و الزامي براي تدريس
آنها وجود ندارد .اطالعات ارائه شده در اين برنامه ،ضمن ارضاي حس
كنجكاوي مخاطب دربارهي زندگي پيامبران گذشته ،و ايجاد تطبيق با
يافتههاي باستانشناسي جديد ،مكمل اطالعات داده شده در كتاب است.
ت از تاريخ آغاز ميشود .پس
نرمافزار با كالم امام علي(ع) دربارهي عبر 
از ورود به قسمت آثار باستاني ،با فهرست موضوعات اين نرمافزار و توضيح
مختصري دربارهي هر يك آشنا ميشويد .ضمن ًا مطالب ارائه شده ،با تصاوير
متعددي همراه شدهاند .بخشي از مطالب ارائه شده در نرمافزار عبارتاند از:
ف از ساختن خانهي كعبه و نام سازندهي آن و كساني كه در
 هد 
بازسازي آن شركت داشتند.
 محل دفن حضرت آدم و حضرت نوح(ع).
 محل خانهي حضرت نوح(ع) و مكان زندگي قوم او.
 محل پهلو گرفتن كشتي نوح و اطالعاتي دربارهي ابعاد و ساختار اين كشتي.
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 محل زندگي پيامبران الهي ،ابراهيم ،ادريس و خضر(ع).
 محل دفن حضرت ابراهيم(ع).
 موقعيت مكاني قوم لوط.
 محل حكومت حضرت يوسف(ع) و آثار باقيمانده از بارگاه ايشان و
انبارهاي غالت ،طراحي شده توسط آن حضرت.
 آثار باستاني پيدا شده در درياي سرخ در مورد هالكت فرعونيان.
 محل زندگي داوود پيامبر(ع).
 محل حكومت حضرت سليمان(ع).
 تمدن قوم سبا.
 الياس پيامبر(ع).
 ارمياي نبي(ع).
 كوروش و رفتار وي با يهوديان.
 يحيي پيامبر(ع).
 جايگاه نزول جبرئيل بر مريم مقدس(ع).
 محل تولد حضرت عيسي مسيح(ع).
 مكان غار اصحاب كهف.
 خدايان و اعتقادات مذهبي در مصر باستان.
 محل معراج پيامبر اسالم(ص).
با تشكر از همكار خوبم سركار خانم مختارپور كه اين برنامه را در اختيار
بنده قرار دادند.

باستانشناسيقرآنكريم

منصوره فروزان
دبيرعلوم اجتماعي منطقهي 2تهران
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، هنگامي كه از تحقيق و پژوهش دانشآموزي سخن به ميان ميآيد،اكثر اوقات
تاخودآگاه تصوير پوشهها و برگههايي به ذهنمان ميآيد كه بچهها به عنوان تحقيق به
 امروزه براي.ما ارائه ميدهند كه قاعدت ًا مطالعه و بررسي آنها زمان زيادي را ميطلبد
 كافي است كه اسم مورد نظر.دانشآموزان تحقيق و پژوهش كار چندان سختي نيست
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