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نويسندگان و مترجمان محترم!

ای��ن مجله متعلق به شماس��ت. تجربه های ن��اب، ایده ها و 

حاصل پژوهش ه��ای خویش را در اختی��ار دفتر مجله قرار 

دهید تا با انعکاس آن ها در مجله، عالقه مندان به این حوزه 

را در تجربیات خویش شریك سازید.

از شما عزیزان تقاضا داریم:

 مقاله هایی را که برای درج در مجله می فرس��تید، با موضوع 

مجله مرتبط باشدو در جای دیگری چاپ نشده باشد.

 مق��االت، حاوی مطالب کلی و گردآوری ش��ده در ارتباط با 

فناوری و کاربرد آن در کالس درس نباشد.

 مقالة ترجمه ش��ده با متن اصلی هم خوانی داش��ته باشد و 

مت��ن اصلی نیز همراه آن باش��د. چنان چ��ه مقاله را خالصه 

می کنید، این موضوع را قید بفرمایید.

 نثر مقاله، روان و از نظر دس��تور زبان فارس��ی درست باشد و 

در انتخاب واژه های علمی و فنی، دقت الزم را مبذول فرمایید.

 در نگارش مقاله از منابع و مآخذ معتبر اس��تفاده کنید و در 

پایان آن، فهرست منابع بیاورید.
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در ای��ام کودکی هر س��ال کمی قب��ل از مهرماه 
برای خرید لوازم التحریر به مغازه ای در نزدیکی خانه مان 
می رفت��م. در این مغازه همه چیز پیدا می ش��د؛ از مرکب و 
خشك کن گرفته تا عکس حیوانات و انواع و اقسام دفترها و 
مداده��ا. مغازه چنان در هم و برهم بود که تنها صاحب مغازه 
می توانست و می دانس��ت که لوازمش را کجا قرار داده است. 
هرچه می گفتید، او برای ش��ما از البه الی مقواها و دفترها و 
کتاب ه��ا می آورد و من همیش��ه متحیر بودم که چرا یك بار 

مغازه اش را مرتب نمی کند.
خاطرم هست که یك بار پسرش که از خارج کشور آمده 
بود، مغازه را برایش مرتب کرد، ولی می گفتند که با این کار 
مغازه دار مریض ش��ده است. این طور بود که دوباره مغازه 
به همان حال و هوای قبلی برگش��ت. گویی او این نظم 
پریشان را دوست داشت و بی آن نمی توانست سر کند.

بزرگ ت��ر ک��ه ش��دم، برایم نظ��م و مرت��ب کردن 
کتاب هایم به صورت مش��کلی درآم��د. به خصوص که 
محل خانه مان هم هر چند س��ال تغییر می کرد و یك جا 
ماندگار نبودیم. وقتی رایانه خریدم، این مش��کل از جنس 
دیگ��ری برایم حادث ش��د؛ آن همه فایل را نمی دانس��تم 
چگون��ه تنظیم کنم. ب��رای خودم تقس��یم بندی هایی کرده 
بودم، ولی گاه این تقسیم بندی ها هم یادم می رفت. تا اینکه 
»گوگل دسك تاپ« آمد و کمی خیالم راحت شد که اگر هم 
فایلی را در پوشه ای قرار داده باشم و یادم رفته باشد، با گوگل 
دس��ك تاپ آن را پیدا می کنم ولی به نظر می آید که این نظم 
پریش��ان همیشه کارآمد نیس��ت. باید از فناوری برای کنترل و 
انتظام انواع و اقسام داده هایی که خود فناوری مولد آن ها بوده 

است، بهره گرفت.

یکی از بیماری هایی که کاربران اینترنت 
و فناوری اطالعات و ارتباطات دچار آن می شوند، 

دانلود دائمی انواع و اقسام کتاب ها، موسیقی ها، فیلم ها 
و امثال این هاست. آن ها گاه زیر آواری از داده ها گرفتار 

می شوند و نمی دانند با آن حجم عظیم، که وقت زیادی هم 
برای جمع آوری شان صرف کرده اند، چه کنند.

در ایام جوانی در کتاب »امدادهای غیبی در زندگی بشر«، 
نوش��تة اس��تاد ش��هید مطهری خوانده بودم که »انسان های 
رش��ید از حافظة خود بهره برداری صحیح می کنند ولی آدم های 
غیررشید ممکن است حافظة بسیار نیرومندی داشته باشند، اما 
نتوانند از آن اس��تفاده کنند. آدم غیررشید تصور می کند حافظه 
یك انبار اس��ت؛ انباری که باید دائمًا آن را پر کند، هر چه پیدا 
ک��رد آنجا پرت کند. عینًا مانند انب��ار یك خانه که احیانًا وارد 
می ش��وی می بینی یك تکه حلب��ی، یك قطعه فلز، یك میز 
شکسته، یك صندلی شکسته در آنجا افتاده است، اما آدمی 
که رش��ید باشد در بهره برداری از حافظة خود دقت می کند. 
اولین کاری که انجام می دهد، عمل انتخاب اس��ت؛ یعنی 
حافظة خود را مقدس می شمارد و حاضر نیست هرچه شد 

در آن سرازیر کند.«
در این ش��ماره سعی شده اس��ت به برخی از نمونه هایی 
ک��ه فناوری به ما امکان مدیریت بهت��ر داده ها را می دهد، 
اش��اره کنیم. باش��د که بهرة شایسته ای از س��رمایة عمر � 
که مهم ترین س��رمایة بشری اس��ت � ببریم و دچار خسران 

نگردیم.

نظـم پريشـان



 محمد عطاران

نگاهي به استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات / قسمت دوم

وضعيت فاوا در فنالند
كليد واژه ها: آموزش و پرورش، فاوا، فنالند

فنالند در دهة 90 قرن بیس��تم از جوامع اطالعاتي پیشرفته 
به ش��مار مي آم��د. دولت فنالن��د از کاربرد ف��اوا در آموزش و 
پرورش پش��تیباني مي کرد و راهبرد ملي و راهنماي توسعة فاوا 
را تدوین کرده بود. برنامة ملي »جامعة اطالعاتي« فنالند توجه 
وی��ژه اي به آموزش و پرورش کرده بود. فاوا در مدارس فنالند 
از طری��ق برنامه هاي متفاوتي مانند ش��بکه هاي آموزش از راه 
دور، ویدیو کنفرانس هاي پیشرفته و یادگیري سیار توسعه پیدا 
کرد. ولي مطالعات »س��ایتز«1  در سال 2006 نشان داد که بر 
خالف تصور بس��یاري از کشورها، سرمایه گذاري هاي مادي در 
کارب��رد آموزش فاوا، با انتظارات دولت ها از جمله دولت فنالند 
تطابق نداش��ته است. نتایج تحقیق پیش گفته همچنین، نشان 
مي دهد که سرمایه گذاري صرف در منابع فني یا زیرساخت ها، 
فرهنگ جدیدي در مدرس��ه ایجاد نمي کند و س��بب نمي شود 
ک��ه دانش آم��وزان مهارت ه��اي ض��روري  ق��رن 21 را ف��را 
بگیرن��د. فنالن��د د ر دو بخش زیرس��اخت ها و آموزش معلمان 
س��رمایه گذاري زیادي کرده اس��ت ولي گزارش سایتز در سال 
2006 و گزارش OECD نش��ان مي دهد که دانش آموزان از 
فناوري هاي ارتباطي جدید، به خصوص رس��انه هاي اجتماعي، 
در خارج از مدرس��ه اس��تفاده مي کنند. در این بخش به عوامل 
مشوق و بازدارندة کاربرد آموزشي فاوا در مدارس فنالند اشاره 
خواهیم کرد.منظور ما از کاربرد آموزشي فاوا در استفادة گاه به 

گاه از فاوا در مدرس��ه یا اس��تفاده از آن توسط برخي از معلمان 
نیست بلکه معیار اصلي، نگاه به فناوري به عنوان ابزار یادگیري 
است. براساس تجربة مدارسي که در فنالند مورد مشاهده قرار 
گرفته اند و کمیتة ملي که در این زمینه تش��کیل ش��ده اس��ت، 
راهب��رد جدید آم��وزش و پرورش فنالند براي توس��عة فاوا در 
مدارس در س��ال 2010 تدوین شد. به نظر مي رسد که در این 
بحث ما باید نخس��ت مدرسه را سازماني تصور کنیم که داراي 
نظام است. در تلفیق فاوا با برنامه هاي مدرسه، فرهنگ مدرسه 
عامل اساس��ي به شمار مي آید. برخي از مدارس در مقابل تغییر 
رویي گش��اده دارند و از آن اس��تقبال مي کنند یا حتي به دنبال 
آن مي رون��د؛ در حالي که برخي دیگر از کارکرد و رویکرد خود 
راضي اند و به دنبال تغییر نیس��تند. برخي از مدارس فاوا را جزء 
زیر مجموعة فرهنگ مدرس��ه مي دانند و معتقدند که باید این 
زیر مجموعه در ساختار کلي فرهنگ مدرسه قرار گیرد و مستقر 
ش��ود. بر این اس��اس ، آن ها ورود فاوا به مدرس��ه را بخشي از 
جریان طبیعي، عادي و روزمرة مدرس��ه مي دانند. ما هم در این 
بحث ورود فاوا به مدرسه را نه به عنوان بخشي انضمامي، بلکه 

به مثابه  جریاني طبیعي فرض مي کنیم.
مدارس فنالند بر حسب موقعیت اجتماعي دانش آموزان شان 
تقس��یم بندي نمي ش��وند. اصل قدرتمند برابري حدود 35 سال 
اس��ت که در فنالند اجرا مي ش��ود و همة دانش آموزان فارغ از 
مذهب، ثروت، خانواده و سایر عوامل اجتماعي، حق برخورداري 
از آموزش مناس��ب را دارند. همة دانش آموزان در مدارس جامع 
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حضور مي یابند و در گروه هایي با توانایي هاي متفاوت ش��رکت 
مي کنند. با این حال ، در زیرس��اخت ها و تس��هیالت مربوط به 
فاوا در مدارس وابسته به شهرداري ها ،تفاوت هایي وجود دارد. 
همچنین مدارس د ر انتخاب و اجراي برنامة درسي خود اختیار 
زیادي دارند. برنامة درسي ملي چارچوبي را تعیین مي کند ولي 
به دلیل آزادي مدارس در انتخاب و اجراي برنامه، میان  آن ها 
- مثاًل در کاربرد فاوا در برنامه هایشان تفاوت هایي وجود دارد.

نتایج تحقیقات نش��ان مي ده��د که فنالن��د در کاربرد فاوا 
درمدارس موفقیت نس��بي داشته اس��ت. دالیل این موفقیت را 

مي توان با عوامل زیر مرتبط دانست:

برنامه ريـزي  در  فـاوا  گرفتـن  قـرار 
راهبـردي مدرسـه بـه عنوان بخشـي از 
فرهنـگ مدرسـه: کاربران ف��اوا در مدارس 
فنالن��د ف��اوا را اب��زاري جداگانه ی��ا محیطي 
متمایز نمي دانن��د. بلکه فاوا در فرهنگ کاري 
مدرس��ه، روش هاي تدری��س و محیط مادي 
مدرس��ه تلفیق ش��ده اس��ت. در این مدارس، 
مدی��ران و معلم��ان دیدگاه مش��ترکي دربارة 
کاربرد فاوا به عنوان اب��زار یادگیري در آینده 
دارند. این دیدگاه به آن ها کمك مي کند تا به 
دنبال منابع در دس��ترس بروند. وقتي مدرسه 

دیدگاه و راهبرد روشني دارد، مي تواند هنگام تخصیص بودجه، 
تصمیم گیران را براي اختصاص بودجة  بیشتر متقاعد کند. 

بـه  معطـوف  يادگيـري  و  تدريـس  روش هـاي 
توانمندسـازي: مدارس��ي که در فنالند به صورت مؤثري از 
فاوا اس��تفاده مي کنن��د، کار خود را بر روش ه��اي تولید دانش 
»یادگیرن��ده محور« متمرکز کرده اند. همچنین، این مدارس به 
سرمایه گذاري در مورد دانش آموزان داراي نیازهاي ویژه توجه 
کرده ان��د و از فاوا به عنوان ابزار تولید محتواي آموزش��ي براي 
آن ها اس��تفاده مي کنند. این مدارس از پروژه هاي دانش آموزان 
با قرار دادن تس��هیالت ف��اوا در اختی��ار دانش آموزان،حمایت 

مي کنند. عالوه ب��ر آن،  از ابزارهاي فاوا براي 
برق��راري ارتباط��ات محل��ي و ش��رکت 

پروژه هاي ش��هري  در  دانش آم��وزان 
استفاده مي کنند.

برنامـة درسـي منعطـف: برنامه هاي درس��ي در مدارس 
فنالند که در ب��ه کارگیري فاوا موفق بوده ان��د، انعطاف پذیري  
و جهت گیري نوآورانة بیشتري داشته اند. این برنامه ها براساس 
ایده هاي تازه معلمان طراحي مي شوند یا تغییر مي یابند. همچنین 
مجال بیش��تري براي اجراي روش هاي جدید و ارائة محتواي 
تازه وجود دارد. عالوه بر آن، فاوا به خودي خود مقصد نیس��ت 
که به صورت برنامة درس��ي مستقلي تدریس شود، بلکه ابزاري 
است که در آموزش به کار مي آید. در برنامة درسي تأکید زیادي 

بر نیازهاي آتي دانش آموزان و مهارت هاي زندگي مي شود. 

سـرمايه گذاري در ارتباطـات و ايجـاد 
شـبكه: مدارس موفق فنالند ارتباطات داخلي 
و خارج��ي خود را گس��ترش داده ان��د. از جمله 
ارتباط با والدین یا ارتباط با شرکت هاي تجاري 
و صنعتي . فاوا فرصت هاي زیادي براي ارتباط 
و مش��ارکت ایجاد کرده ولي مهم ترین عنصر 
در اینج��ا چش��م انداز مدرس��ه در ایفاي نقش 
خود اس��ت. پاره اي م��دارس، دربارة اس��تفادة 
درس��ت کودکان از اینترنت با والدین جلساتي 

گذاشته اند.
در برخي ش��هرها مراکز فناوري آموزش��ي 
ب��راي کاربرد فاوا در م��دارس وجود دارد. مثاًل 
در »هلس��ینکي« مرکزي دایر است که سهم مهمي در توسعة 
فن��اوري در آم��وزش دارد. متخصصان این مرک��ز در مدارس 
خیل��ي فعال ان��د و کاربردهاي ف��اوا را در آم��وزش، به معلمان 
ی��اد مي دهند. این متخصصان ش��تاب دهندة تغییر در فرهنگ 
مدرس��ه اند. البته این همکاري مش��کالت خ��اص خود را هم 
دارد. در برخي مدارس، معلمان احس��اس مي کنند که با حجم 
باالی��ي از اطالعات مواجه ش��ده اند و خود بای��د براي انتخاب 
بهترین ایده ها تصمیم بگیرند. به نظر این معلمان، متخصصان 
خارج از مدرسه درك درستي از وضعیت جاري مدرسه ندارند و 
نیازهاي پایه هاي متفاوت تحصیلي را به درس��تي نمي شناسند. 
از این رو در نهایت بهتر اس��ت که در کاربرد فاوا در مدرسه از 
نیروهاي داخلي آموزش و پرورش کمك گرفته شود،نه 

از نیروهاي متخصص خارج از مدرسه. 
معلمان پیشرو مي توانند در این زمینه به سایر 
معلمان کمك کنند. برخي مدارس شبکه هاي 

كاربران فاوا در مدارس 
فنالند فاوا را ابزاري 
جداگانه يا محيطي 

متمايز نمي دانند 
مديران و معلمان 

ديدگاه مشتركي دربارة 
كاربرد فاوا به عنوان 

ابزار يادگيري در آينده 
دارند. اين ديدگاه به 

آن ها كمك مي كند 
تا به دنبال منابع در 

دسترس بروند
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داخلي بین مدارس ایجاد کرده اند و ویدیو کنفرانس براي ایجاد 
ارتباط اس��تفاده می کنن��د. برخی نیز وب گاه مش��خصی برای 
آموزش ریاضي یا درس هاي دیگر درس��ت کرده اند که معلمان 

مدارس از آن  استفاده مي کنند.

رهبري و مديريت: در مدارس موفق فنالند، مدیران نقش 
بسیار مهمي در توسعة فاوا در فرهنگ مدارس داشته اند.  به این 
ترتیب، آنان در توانمندس��ازي دانش آموزان و معلمان نیز بسیار 
تأثیرگذار بوده اند. این مدیران با  تشویق معلمان به  کاربرد  فاوا 
و نیز فراهم  آوردن  منابع، تس��هیالت و زیرس��اخت هاي الزم ، 
ساختارهاي شغلي و ارتباطي مناسب براي نیل به این هدف را 

سازماندهي مي کنند.

توانايي ها و تعهد عوامل آموزشـي: بس��یاري از معلمان 
در فنالن��د، واجد فرهنگ همکاري و مش��ارکت اند. اما هنوز با 
چالش های��ي در کاربرد مؤثر و خالقانة ف��اوا در کالس مواجه 
هس��تند. معلمان در فنالند  در کارشان از درجه اي از استقالل 
برخوردارند. این موضوع باعث موفقیت مدارس��ي ش��ده اس��ت 
که برکاربرد ف��اوا در آموزش تأکید دارند. به عالوه، به معلمان 
فرصت داده است که براي پیدا کردن کاربرد فاوا به جست وجو 
بپردازن��د و از ب��ه کارگیري روش هاي جدی��د و کاربرد فاوا در 
آموزش هراس��ي نداش��ته باش��ند. چرا که کوش��ش و خطا در 

جامعة معلمان امکان پذیر اس��ت و معلم��ان به خاطر خطاهاي 
ناش��ي از نوآوري هایش��ان بازخواس��ت نمي ش��وند. نمودار باال 
مجموعة عوامل��ي را که موج��ب قرار گرفتن ف��اوا در فرهنگ 

روزمرة مدرسه شده است، به خوبي  نشان مي دهد.

 پي نوشت 
1. The IEA second Information Technology in Education study 
(sites) 

 منابع
1. رفی��ع پورگتاب��ي، ابوالفضل و گویا، زه��را )1389(. »ضـرورت تغييرات در 
برنامة درسي رياضي مدرسه اي در ايران از ديدگاه معلمان«. فصل نامة 

نوآوري هاي آموزشي. شمارة 33. سال نهم.
2. Hannele Niemi Heikki Kynaslshti & Sanna Vahtivuori-
Hanninen (2012): Towards ICT in everyday life in Finnish 
Schools: Seeking Conditions for good practices, Media and 
Technology, DOI: 10.1080/17439884.2011.651473.
3. Josef Basl (2011): Effect of School on Interest in Natural 
Sciences: A Comparison of the Czech Republic, Germany, 
Finland, and Norway based on PISA 2006, Internationl 
Journal of Science Education, 33:1, 145-157.
4. Rodger Bybee & Barry McCrae (2011): Scientific Literacy 
and Student Attitudes: perspectives From PISA 2006 Science,
International Journal of Sciencde Education،33:1،7-26.
5 .Sahlberg, Pasi (2011):finnish lessons what can the world 
learn from educatioal change in finland?،Teachers college 
،columbia university. 
6. Sotiria Grek(2009)Governing by
 numbers: the PISA ‘effect’ in Europe , Journal of Education 
Policy, 24:1 ,23-37.

فاوا و زندگي 
روزمره در

مدرسه

روش های آموزشی و یادگیری معطوف به 
توانمندسازی

برنامه درسي 
منعطف

توانایي ها و تعهد 
عوامل آموزشي

رهبري و مدیریت
سرمایه گذاري در 

ارتباطات و ایجاد شبکه 

قرار گرفتن فاوا در برنامه راهبردي 
مدرسه به عنوان جزیي از فرهنگ مدرسه

عوامل موثر 
در كاربرد 
آموزشی 
فناوری 

در زندگی 
روزمره 
مدرسه
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شايد براي شما هم پيش آمده باشد 
كه بـا برنامه اي از پيش طراحي شـده 
قصد كرده ايد به شـهري سفر كنيد كه 
در ميانة راه، روستا يا آباديي توجه شما 
را جلب كرده است و مدت زيادي را در 
آنجا گذرانده ايد؛ بي آنكه يادتان باشـد 
براي كار مهمي داريد سـفر مي كنيد و 
برنامة سفرتان از قبل چيده شده است! 
من هم وقتي تصميم گرفتم سـري به 
برخي مدارس هوشـمند تهـران بزنم 
و گزارشـي از يـك كالس هوشـمند 
تهيـه كنـم، سـر راهـم از مدرسـه اي 
 گذر كـردم كه در آن اتاقـي بود به نام

»اتاق هوشـمند« و مـن به اين اميد كه 
در آنجـا اثري از تخته و قلم هوشـمند 
يـا رايانة  لوحي دانش آموزي پيدا كنم و 
بتوانم از نحوة اسـتفاده آن ها گزارشي 
بنويسـم، به اتاق هوشمند سري زدم، 
امـا با يـك اتاق متفاوت ولـي جذاب و 

ديدني مواجه شدم.

 اتاق هوشمند در يك نگاه
اهمی��ت آموزش مفاهی��م رایانه از یك 
سو و آش��نایي دانش آموزان دورة ابتدایي 
با مفاهی��م مقدماتي رایانه در ش��هرهاي 
بزرگ از س��وي دیگر، باعث ش��ده است 
مدارس ابتدایي به دنبال ش��یوه هاي نو و 
مباحث کاربردي مرتبط با رایانه و فناوري 
اطالع��ات و ارتباطات ب��راي آموزش به 
دانش آم��وزان دورة ابتدای��ي بگردند. اتاق 
هوش��مند پاس��خي بوده اس��ت که برخي 
مدارس مانند »مدرسة روزبه« - در تهران 

که من از آن بازدید کردم- براي این نیاز 
آموزشي دانش آموزان خود پیدا کرده اند.

ابتدایي  اتاق هوش��مند ای��ن مدرس��ة 
جایي بود ش��بیه یك کارگاه یا آزمایشگاه 
عل��وم که تمام فضاي آن پر ش��ده بود از 
ابزارهایي که به قول مسئول آنجا هوشمند 
بودند. از ایش��ان س��ؤال کردم:»هوشمند 
یعني چه«؟ پاس��خ داد:»یك چیزي مثل 
بدن انس��ان. آدم موجودي هوشمند است؛ 
موجودي مانند جانداران و انسان ها که در 
تعامالتشان با اطراف کارهاي خود مختار 
انجام مي دهند و تصمیم گیري مي کنند.«

و بیش��تر توضیح داد که سیس��تم هاي 
هوش��مند سیس��تم هایي هس��تند که سه 
بخش کلي دارند: بخش گیرنده یا دریافت 
کننده، بخ��ش مرکزي یا مغ��ز، و بخش 
خروج��ي یا انجام دهنده .این س��ه بخش 
در تم��ام سیس��تم هاي هوش��مند و حتي 
انس��ان که یك موجود هوشمند محسوب 

مي شود. مشترك هستند.
در نهای��ت آق��اي دیني، معل��م جوان 
و متص��دي اتاق هوش��مند که م��ا را در 
ای��ن بازدید همراهي مي ک��رد، فرق اتاق 
هوش��مند با یك اتاق معمولي را این گونه 
بی��ان کرد: »فرق اصلي اتاق هوش��مند با 

اتاق ه��اي معمول��ي دیگر این اس��ت که 
اتاق هوش��مند مي تواند مثل آدم کارهایي 
انجام بدهد. دلیل دیگري که به این اتاق 
هوش��مند مي گویند، این است که در آنجا 
دس��تگاه هاي هوش��مند وجود دارد. اتاق 
هوشمند اتاقي پر از دستگاه هاي عجیب و 
غریب و جالب است .بچه ها در این کالس 
با نحوة کار این  دس��تگاه ها آشنا مي شوند 
و خودشان دستگاه هایي را که شاید هنوز 

ساخته نشده باشد، طراحي مي کنند.«

 دانش آموزان و اتاق هوشمند
از مس��ئول ات��اق هوش��مند پرس��یدم: 
»بچه ه��ا در ای��ن ات��اق چه چی��زي یاد 

 فرشته سعيدی

اتاق هوشمند
بهانه اي براي آموزش مفاهيم فناوري هاي مرتبط با رايانه

 برخی دستگاه های الكترونيكی 
اتومبيل مانند دزدگير و آب پاش

 نگهبان رايانه ای: سيستم 
اتوماتيك و هوشمند در بازكن كالس
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مي گیرند؟«
ج��واب مي ده��د:» در ای��ن ات��اق به 
بچه ه��ا آموزش داده مي ش��ود ک��ه تمام 
دس��تگاه هاي هوش��مند و رایانه اي از سه 
قس��مت اصلي ،یعني گیرنده ،مغز و انجام 
کار) ورودي،پردازش و خروجي (تش��کیل 
ش��ده است هر دس��تگاهي این قسمت ها 
را دارد و تف��اوت دس��تگاه هاي هوش��مند 
در تفاوت عملکرد این س��ه قسمت است. 
دانش آموزان از س��ال دوم ابتدایي به این 
کالس مي آیند و ابت��دا به آن ها فقط این 
س��ه بخش معرفي مي شود.آن ها  به مرور 
در سال هاي باالتر با هر بخش بیشتر آشنا 
مي شوند تا در سال پنجم که برنامه نویسي 

با »لوگو«1 را یاد مي گیرند. 
بیش��تر زماني که در این کالس صرف 
مي شود ، به این اختصاص دارد که بچه ها 
در قالب این س��ه قسمت اصلي، خودشان 

دستگاه هاي جدید طراحي کنند.«

 كاركرد آموزشی اتاق هوشمند
پرسیدم: »نتیجه اي که بچه ها از بودن 

در اتاق هوشمند مي گیرند چیست؟«
»تجربه  نش��ان داده اس��ت که بچه ها 
وقتي مي فهمند معني هوشمندي چیست، 
جور دیگري به اطرافش��ان نگاه مي کنند. 
دیگر با دیدة تحیر به وس��ایل و ابزارهاي 
فناورانة اطرافش��ان ن��گاه نمي کنند بلکه 
سعي مي کنند دس��تگاه هوشمندي را که 
یك کار پیچیده انج��ام مي دهد، در قالب 
این سه بخش ورودي ، پردازشگر و اجراي 
فرمان ها تحلیل کنن��د؛  به جاي اینکه از 
بی��رون و خیلي متحیران��ه و متعجبانه به 
یك دستگاه پیشرفته بنگرند، خودشان را 

درون دستگاه مي بینند.«

 ارتباط اتاق هوشمند با فناوري 
اطالعات و ارتباطات

از مس��ئول اتاق هوش��مند خواستم که 
در م��ورد مطالب مرتبط با فاوا که در اتاق 

هوشمند به آن ها پرداخته مي شود. توضیح 
بدهد.

توضی��ح داد:» یک��ي از موضوعاتي که 
در این اتاق آموزش داده مي شود ،مباحث 
مرب��وط به مخاب��رات اس��ت.اینکه چطور 
اطالع��ات از جایي به ج��اي دیگر منتقل 
مي شود، یکي از مباحث فناوري ارتباطات 
اس��ت که در اتاق هوشمند به آن پرداخته 
مي شود. نحوة سوار کردن اطالعات و پیام 
روي نور و امواج مافوق صوت نیز توس��ط 
دس��تگاه هایي که به این منظور س��اخته 

شده اند، به بچه ها نشان داده مي شود.
براي مث��ال، با توضیح دادن و نش��ان 
دادن ط��رز عم��ل کنت��رل تلویزی��ون به 
بچه ها،  آن ه��ا متوجه مي ش��وند که پیام 
از طری��ق ن��ور مادون قرم��ز از کنترل به 

تلویزیون مي رسد.«

 و اما مدرسة هوشمند
در پای��ان گ��زارش نظر معلم��ان اتاق 
هوش��مند را دربارة بحث هوشمند کردن 
مدارس و کالس هاي هوش��مند پرسیدم 
که این طور جواب دادند: »هوش��مند بودن 
مدرس��ه باید ی��ك مزیت باش��د براي یاد 
دادن مفاهیم به بچه هاي مدرسه. در یك 
کالس، داش��تن ابزار و وس��یلة هوشمند، 
مث��ل تخت��ه و رایان��ه، نمي توان��د مزیتي 
ب��راي بهتر یاد گرفتن درس��ي مثل علوم 
باش��د. مدرسة هوش��مند باید طرح درس 
هوش��مند داش��ته باشد و هوش��مند بودن 
طرح درس یعني اینکه بتواند متناس��ب با 
افراد و فراگیرندگان تغییر کند و متناس��ب 
با مخاطب شرایط یادگیري را نظم بدهد. 
در این میان، فناوري و ابزارها و وس��ایل 
رایانه اي و هوش��مند مي تواند آسان کننده 

و بهبود دهنده باشد.«

 جمع بندي
با ورود فناوري هاي وابس��ته به رایانه 
ب��ه زندگ��ي روزم��ره و همه گیر ش��دن 
ابزارها و وس��ایل هوشمند، دانش آموزان 
ب��ه عنوان افرادي ک��ه در آینده بیش از 
همه در معرض این فناوري ها و تغییرات 
س��ریع آن ها ق��رار خواهند گرف��ت. نیاز 
دارند با منطق حاکم براین ابزارها آش��نا 
ش��وند تا بتوانند نق��ش فعالي درکاربري 
و استفادة درس��ت و همچنین طراحي و 
س��اخت محصوالت جدید ایفا کنند. اتاق 
هوش��مند این فرصت را به آن ها مي دهد 
که ضمن آش��نایي با منطق فناوري هاي 
رایان��ه اي و هوش��مند، خالقانه ب��ا آن ها 

مواجه شوند.

 پي نوشت
لوگو یك زبان برنامه نویس��ي براي برنامه نویسي ساده 
اس��ت. ام��روزه این زبان ب��ا الك پش��ت گرافیکي اش 
شناخته مي شود که در س��ال 1967 با اهداف آموزشي، 

خصوصا آموزشي سازنده گرا، طراحي شده است. 

 دستگاه باركدخوان در ابعاد 
بزرگ. بچه ها با نحوة عملكرد اين 
دستگاه آشنا می شوند.

 وسيله ای برای نشان 
دادن طرز كار دستگاه كنترل 
تلويزيون و نحوة ارسال پيام از 
طريق مادون قرمز
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 سان يانگ/لی يان لی*

 سرآغاز ترجمه:  نيره شاه محمدي

نوشتة حاضر ترجمه مقاله اي از دو تن از استادان دانشگاه هاي 

اين  تأكيد  است.  كشور  اين  هوشمند  مدارس  دربارة  مالزي 

زير ساخت هاي  به  مدارس  تجهيزات  كه  است  آن  بر  استادان 

»فاوا« گامي است مقدماتي براي پيمودن راهي طوالني درتلفيق 

فناوري اطالعات وارتباطات به آموزش و پرورش. در اين راه نياز 

است كه معلمان آموزش هاي الزم را ديده باشند و از فرصت كافي 

براي كاربرد فاوا در درس هاي خود بهره مند باشند.

ب��ا وجود برخی مش��کالت و نقاط ضعف جدی ک��ه مالزی در ایجاد 

مدارس هوش��مند با آن ها مواجه شده، رشد زیربنای فاوا و حمایت های 

مرتبط با فرهنگ س��ازی اس��تفاده از آن در آموزش و مدارس آن کشور 

هن��وز دارای اهمیت اس��ت. برخی از مؤسس��ات موفقیت های در خور 

توجهی در ارائة آموزش های مؤثر مبتنی بر فاوا از طریق به کارگیری و 

ایجاد محیط یادگیری الکترونیکی به دست آورده اند. برخی دیگر هنوز 

در تالش برای ارائة این آموزش ها هستند و تنها به طور محدودی در 

به کارگیری آن توفیق یافته اند.

در برخی از مدارس به جای معلمانی که در آموزش ریاضی و علوم 

به زبان انگلیسی مهارت کمی داشتند، از منابع فاوا از رایانة شخصی 

به همراه درس افزارهای روی س��ی دی به جای بس��ته های ترسیم 

اس��تفاده شد؛ بدون آنکه در مقایسه با راهکارهای معمول چیزی به 

یادگیری اضافه کنند. از جمله مش��کالت دیگر می توان به کیفیت 

س��ؤال برانگیز درس  افزارهای فراهم شده برای استفاده، خصوصاً 

برای آموزش ریاضی و علوم اشاره کرد.

از آنج��ا ک��ه موضوعات ریاض��ی و علوم ماهیت��اً مفهومی و 

نیازمند تکالیف یادگیری ش��ناختی و در برگیرندة تفکر انتزاعی 

و صوری هستند، درس افزارهای کیفی ریاضی و علوم می باید 

براس��اس مدل های طراحی آموزش��ی معقوالنه و به منظور 

تس��هیل فرایند یادگیری و درك مفاهیم انتزاعی ساخته و 

تولید ش��وند. دس��تیابی به چنین امری مشکل است،  اما 

نمونه های مس��تدل، اصولی و بنیادی از درس افزارهای 

عل��وم و ریاض��ی در بازار ی��ا در اینترنت وج��ود دارند. 

درس افزاره��ای کیف��ی عل��وم و ریاض��ی می توانند 

یادگیری را فراتر از محدودیت های فضای آموزشی 

سنتی گسترش دهند. برخی از آن ها از منابع چندرسانه ای 

مش��تمل بر مت��ن، تصاویر ثابت و متح��رك و صدا برای 

افزایش درك مفاهیم علمی استفاده می کنند.

نرم افزاره��ای مبتنی ب��ر قوانین حرکت ک��ه چگونگی 

تغیی��رات روابط ریاضی را تحت ش��رایط متفاوت یا حرکت 

الکترون ها در یك س��یم نش��ان می دهند، ب��رای به تصویر 

کش��یدن مفاهیم کلیدی علمی معرف های خوبی هس��تند. 

برخی نرم افزارها از مدل س��ازی های مش��تمل بر تجس��م و 

دست کاری های پیچیده در تصاویر سه بعدی و متحرك برای 

تقویت یادگیری تعاملی اس��تفاده می کنن��د. درس افزارهایی 

ک��ه از محیط های مجازی ب��رای شبیه س��ازی آزمایش های 

غیرممکن یا خطرناك برای اجرا در محیط واقعی آزمایش��گاه 

استفاده می کنند، امکانات جدیدی را برای جمع آوری اطالعات، 

آزمایش و یادگیری اکتشافی ارائه می دهند. فرایندهای آزمایشی 

را که امکان اجرا یا تماش��ای آن ها در زمان واقعی وجود ندارد، 

می توان توسط دوربین دیجیتال ضبط و به درس افزارهای علوم 

و ریاضی اضافه کرد تا فرصت های بیش��تری را برای مش��اهده 

فراهم آورند. مثال های خوب از این دست عبارت اند از:

 مدل سازی های مولکولی و ترسیم ساختار شیمیایی؛

 عکس ب��رداری در فواصل زمانی یا فیلم برداری برای نمایش 

رشد گیاه از طریق باال بردن سرعت یك فرایند خیلی کند؛

 آزمایش های خطرناك مانند آن هایی که مشتمل بر استفاده از 
مواد رادیواکتیو می شوند؛

 فراینده��ای تولید صنعت��ی مانند »فرایند هاب��ر«1 یا »فرایند 
کانتکت«2؛

 شبیه س��ازی هایی که سیستم های خیلی بزرگ یا پیچیده مانند 

منظومة شمسی یا اکوسیستم را بررسی می کنند.

 ایجاد آزمایش��گاه مجازی. دانش آموزان در آزمایش��گاه مجازی 

می توانند دستگاهی را انتخاب کنند، دربارة اندازة مواد یا شرایط عمل 

تصمیم بگیرند و س��پس آزمایش را اجرا کنن��د؛ مانند »تعیین میزان 

اسیدی و قلیایی بودن«.

تجربیات آموزش��ی بر پایة فاوا از طریق توانمندسازی معلم و شاگرد 

برای قبول مسئولیت یادگیری شان و آگاه سازی آنان در زمینه فناوری، 

فـاوا وآموزش علوم و رياضی
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طی��ف برای تقویت فرایند یاددهی � یادگیری در سرتاس��ر دارد که تأثیر آن ها به بافت و روش های به کارگرفته ش��ده ف��اوا کاربردهای متنوع تری هم در آموزش علوم و ریاضی چیزی فزون تر از روش های معمول ندارند.هس��تند اما در مواردی هم چیزی به یادگیری اضافه نمی کنند، زیرا نیستند، پر می کنند. در برخی از موارد آن ها تکمیل کنندة منابع موجود خألهایی را که جایگزین های سنتی و معمولی قادر به پر کردن آن ها تصوری غل��ط در ذهن دانش آموزان منجر ش��ود. معمواًل این منابع آسان سازی یادگیری به درستی انجام نشود، می تواند به شکل گیری آموزشی است. از سوی دیگر، اگر مختصرسازی در درس افزار برای کردن منابع مناس��ب نیست، بلکه انتخاب بخش مرتبط با نیازهای می انجام��د. در واقع، مش��کل ترین جنبة اس��تفاده از اینترنت پیدا کثرت منابع موجب آشفتگی ذهن و غفلت از انجام تکالیف آموزشی بگنجانن��د و ب��ا ارزش افزودة آموزش��ی در کالس ارائه دهند. گاه می توانند این منابع کمکی را به طور نوآورانه در یك بستة منسجم درس افزارهای دانلود شده نیست بلکه این است که چگونه معلمان نکتة قابل توجه، میزان منابع دانلود ش��ده یا میزان پیچیدگی ساختمان شیمیایی را به راحتی می توان از اینترنت دانلود کرد.از نس��خه های مدل سازی مولکولی یا بس��ته بندی های ترسیم آموزش علوم و ریاضی را داش��ته باش��ند. ب��رای مثال، برخی باش��ند اما می توانن��د ویژگی های مورد نیاز برای غنی س��ازی ممکن است نس��خه هایی قدیمی تر از یك درس افزار تجاری ریاضی است. برخی از درس افزارهای ارزان یا رایگان موجود ارائ��ه می دهد که موضوع آن ها غنی س��ازی آموزش علوم و منابع مانند نرم افزارهای رای��گان یا درس افزارهای ارزان را اش��تراك گذاری وجود دارد. به عالوه، طیف گس��ترده ای از گس��تردة اطالعات��ی مرتب��ط، نوآورانه و ب��ه روز برای به امکان های دیگری را ایجاد کرده اس��ت. در اینترنت منابع یك سیستم فراگیر برای بازیابی و ذخیره سازی اطالعات، در تقویت نقش آن ها مؤثرند. دسترسی به اینترنت به عنوان  دارد.  بس��تگی  درس��ی  الکترونیکی برنام��ة  مناب��ع  از  توجه ب��ه اینک��ه چه قدر قابل دانل��ود از اینترنت، بدون گس��ترده ای 
آن ها س��اده  طراح��ی 

زیر نمونه هایی از رویکرد تعاملی در اس��تفاده از منابع اینترنتی برای فراین��د یاددهی � یادگیری مؤثر درگیر س��ازند. دو مطالعة موردی نوآورانه ای مکمل تجربیات کالس��ی باشند و دانش آموزان را در اس��ت، می توانن��د بدون توجه ب��ه طراحی س��اده آن ها به طور 
آموزش علوم هستند.

که از اینترنت دانلود کرده بود، به دانش آموزان نشان داد.ظرف آب بیندازند، چه اتفاقی خواهد افتاد. او یك کلیپ ویدیویی هم خواس��ت تا پیش بینی کنند که اگر »روبیدیم«5 و »س��زیم«6 را داخل واکنش های س��دیم و پتاس��یم با آب، دانش��جو � معلم از دانش آموزان بع��د از بح��ث و گفت وگو ب��ا دانش آموزان دربارة خواص ش��یمیایی کوچك پتاسیم تکرار کرد.فاصله گرفتن از ظرف آب تأکید کرد. خود او آزمایش را با استفاده از تکه های ایمنی، مانند اس��تفاده از تکه های کوچك سدیم، قرار دادن صفحة ایمنی و به محلول به دست آوردند و توضیح دهند. همچنین، بر اهمیت رعایت نکات قدرت واکنش و تغییر رنگ بر اساس شاخص ph را بعد از اضافه کردن سدیم انداختن یك تکة کوچك سدیم داخل ظرف آب، از دانش آموزان خواست که گروه تمرکز کرد. او تدریس خود را با اجرای یك آزمایش شروع کرد و بعد از جدول تناوبی را برای تدریس انتخاب و بر روند واکنش پذیری عناصر پایین موضوع شباهت خصوصیات ش��یمیایی عناصر گروه یك )فلزات قلیایی( از بر اس��تفاده از فاوا را اجرا کنند. در یکی از این جلسات، یك دانشجو � معلم »دانشجو �  معلمان«3 رشتة آموزش علوم »جلسات تدریس خرد«4 مشتمل دورة روش تدری��س ش��یمی در دانش��گاه مالزی نیازمند آن اس��ت که برای تقويت آموزش شيمی مطالعة موردی يك: استفاده از منابع اينترنتی 

مرتبط با نيازهای آموزشی استمناسـب نيسـت، بلكه انتخاب بخش اسـتفاده از اينترنت پيـدا كردن منابع می انجامد. در واقع، مشكل ترين جنبة و بـه غفلت از انجام تكاليف آموزشـی گاه كثرت منابع موجب آشـفتگی ذهن 
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کلیپ ویدیویی ابتدا واکنش تند و ش��دید سدیم معدنی 

و پتاس��یم با آب را نشان داد که در آن آزاد شدن هیدروژن 

به انفجارهایی می انجامید. در فیلم مورد نظر نش��ان داده شد 

که انداختن روبیدیوم و سزیم در وان پر از آب واکنش بیشتری 

تولی��د می کند و ب��ه انفجارهایی منجر می ش��ود که وان حمام 

را متالش��ی می کند. دانش آموزان تحت تأثیر فیلم آموزشی قرار 

گرفته بودند؛ زیرا واکنش های روبیدیوم و سزیم با آب در آزمایشگاه 

پرهزینه و خطرناك بودند و تنها منابع اینترنتی می توانس��تند معلم 

را ق��ادر س��ازند ک��ه آزمایش را نش��ان دهند. در غی��ر این صورت، 

انج��ام دادن آن آزمایش در آزمایش��گاه عماًل امکان پذیر نبود. بحث 

وگفت وگو و تعامل بعد از مش��اهدة فیلم، باعث شد دانش آموزان روند 

تناوب��ی فلزات قلیای��ی را درك کنند. در حقیقت، نتیجه گیری علمی � 

منطق��ی مورد انتظار آن بود که واکنش فلزات گروه یك جدول تناوبی 
افزایش می یابد.

این دانش��جو � معلم ویدیو کلیپ مرتبط با آزمایش اس��یدهای قلیایی 

را از برنامة »سوءاس��تفاده های علم«7 از تلویزیون آموزش��ی و سرگرمی 

انگلیس دانلود ک��رده بود. هدف آزمایش های برنامة کاربرد علم نش��ان 

دادن روند دوره ای سری فلزات قلیایی بود، اما انفجار ایجاد شده ساختگی 

بود. آزمایش های مش��ابه با سزیم و روبیدیوم توسط گری8 و میت باستر9 

و در مجموعه های ویدیویی جدول دوره ای دانشگاه ناتینگهام تکرار شده 

بود. در هیچ یك از این موارد، واکنش های روبیدیوم و س��زیم خیلی قوی 

یا انفجاری، مثل آنچه که در برنامة کاربرد علم نش��ان داده ش��د، نبود. 

در س��ری میت باس��تر هیچ یك از فلزات روبیدیوم و سزیم انفجار تولید 

نکردن��د؛ حت��ی هنگامی که 25 گرم از هر یك از آن ها مورد اس��تفاده 

ق��رار گرفت. این مقدار 10 برابر بیش��تر از مقداری بود که در س��ری 

آزمایش های برنامة کاربرد علم استفاده شده بود. اما در عوض، واکنش 

ش��یمیایی تولید ش��ده فقط یك ش��علة کوچك به وجود آورد و گاز 

هیدروژن را قبل از خاموش ش��دن آزاد کرد. کارکنان برنامة کاربرد 

علم تأیید کردند که انفجار ساختگی بوده است. در حقیقت واکنش 

روبیدیوم و س��زیم با آب خیلی کم و ضعیف بود و کارکنان برای 

ایجاد انفجار، یك بمب داخل وان قرار داده بودند.

در پایان جلسة تدریس خرد و بعد از اجرای آزمایش، مدرس 

درب��ارة موضوعات مهمی چون فرایند آزمایش و نتیجه آن با 

دانش��جو � معلم به بحث و گفت وگ��و پرداخت. برای جلب 

نظر بیش��تر مخاطب��ان به موضوع، تکالیفی به دانش��جو � 

معلمان داده ش��د که شامل جس��ت وجو در اینترنت برای 

پیدا کردن موادی چون ویدیو کلیپ ها و درس افزارهای 

مرتبط با جدول تناوبی فلزهای قلیایی بود. مخصوصاً 

در وبگاه »ویکی پدیا«10 ب��رای جلب توجه آن ها به 

س��اختگی بودن انفجاره��ا در آزمایش های برنامة 

کارب��رد علم، اطالعاتی در اختیارش��ان قرار گرفت. وقتی 

دانش��جویان دوباره در کالس حاضر ش��دند، ویدیو کلیپ 

مجدداً پخش ش��د و از دانشجو � معلمان خواسته شد فیلم 

آزمایش را به دقت مش��اهده کنند و س��رنخ های ساختگی 

بودن انفج��ار را بیابند. یکی از دانش��جو � معلمان به یك 

نشان انفجاری قابل مشاهده در محل اجرای آزمایش اشاره  

کرد. دانش��جوی دیگری به این نکته پرداخت که از انفجار 

گاز هیدروژن ناشی از واکنش بین فلزهای قلیایی و آب هیچ 
ابری مشاهده نشد.

در حقیقت، جس��ت وجوی اینترنتی برای دیگر منابع مرتبط، 

بحثی تعاملی را بین دانشجو � معلمان ایجاد کرده بود. بسیاری 

از دانش��جو � معلمان ویدیو کلیپ های دانلود ش��دة دیگری را 

نش��ان دادند که میان آن ها »لیتیوم«11 و آب و انفجار فرانسیم 

در آب برای تکمیل اطالعات دربارة خواص فلزات قلیایی وجود 

داشت. برخی دیگر موضوع جعلی بودن نتایج آزمایش های برنامة 

کارب��رد علم را مطرح کردن��د. بحث هایی هم در مورد مس��ائل 

اخالقی مرتبط با سانس��ور ک��ردن یا جعل اطالع��ات از طریق 

شبیه س��ازی آن ها برای تس��هیل یا حمایت از تفکرات علمی نیز 

مطرح شدند؛ مثاًل »آیا جعل کردن اعمالی که برای مقاصد خوب 

انجام می شوند، درست است یا نه؟«

برخ��ی نیز معتقد بودند، هنگامی که هیچ جایگزین معمولی برای 

پر کردن خألهای مرتبط با آموزش اصول علمی درست وجود ندارد، 

جعل کردن اعمالی که مکمل منابع موجودند، الزم اس��ت. به عقیدة 

برخی، از آنجا که خطاهای آزمایشی را در آزمایش هایی که در زندگی 

واقعی صورت می پذیرند به سختی می توان حذف کرد، نیاز به آزمایش 

کردن در محیطی س��اختگی وجود دارد. جع��ل کردن با قصد و هدف 

خوب، به افزایش تأثیر بصری برای بهبود درك و فهم علمی می انجامد. 

عده ای مدعی بودند که این کار معتبر نیست و به بدفهمی علمی منجر 

می شود. به عالوه، این امر مخالف اصل صداقت فکری و مشوق عمل 

جعل داده ها برای مناسب سازی نتایج مورد انتظار است.

این مطالعه نش��ان می دهد که استفاده از منابع اینترنتی دانلود شده 

برای تسهیل آموزش علوم و تعامل آموزشی مبتنی بر آن، نقطة شروع 

خوب��ی برای بحث دربارة مس��ائل اخالقی آم��وزش علوم به طور عام 

محسوب می شود. این امر به معلمان کمك می کند روی آموزش خود 

کنترل داشته باشند و موضوعات را به طور مؤثرتری تدریس کنند.
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 مطالعة موردی شمارة دو: گردش علمی 
صورت گرفته بود و تصویرها روی سایت قرار داده شدند.از سفر علمی واقعی انجام شده در نیوزیلند با یك دوربین دیجیتال علم��ی مجازی در کارامئا پیش بینی های الزم برای تصویربرداری در کار گردش علمی مجازی، برنامه ریزی می شود.در پروژة گردش با همکاری مؤسسات آموزشی یا دیگر مؤسسات داخلی متخصص دربارة س��فر تقویت می شود. پروژة گردش علمی مجازی معمواًل علمی مجازی با تهیة یك کارپوش��ه و نگارش گزارشی تعاملی ارتباطی س��معی و بصری باشد. مفاهیم آموخته شده در گردش مشهور یا س��فرهای علمی تعاملی مبسوط با استفاده از وسایل ش��امل ارائه تصویری س��اده از گردش در برخی از مکان های اردك های آبی ش��رکت کردند. گردش علمی مجازی می تواند نیوزیلند، ب��ه منظور یادگیری دربارة گونه های حفاظت ش��دة کند. ش��اگردان در گردش علمی مجازی »کارامئا«13 واقع در ابتدایی به یادگیری علوم در بافتی درست تر و مرتبط تر فراهم منابع اطالعاتی سادة اینترنتی برای ترغیب دانش آموزان دورة پروژة گردش علمی می تواند تصویر خوبی از کاربرد نوآورانة مجازی

دارد. به خصوص در طول دورة ایجاد و مرحلة اجرا، زمانی که توجهات اساسی از امکانات یادگیري الکترونیکي به زمان طوالني تر و برنامه ریزي رو به جلو نیاز واقعاً در مدرسه و کالس درس اتفاق می افتد، وجود دارد؛ زیرا کاربرد و حمایت خألهای زیادی بین انتظارات موجود در مورد ابتکارات آموزش��ی فاوا و آنچه در خور توجهی را صرف اجرای پروژة مدارس هوشمند کرده است اما هنوز زیربنای فاوا و ادغام آن در آموزش دارد. این کشور تاکنون منابع و تالش  های کش��ور مالزی یك خط مشی ملی برای فاوا و برنامه ای جامع برای ساخت مالزی و چند کشور همس��ایة آن در میان کشورهای گروه دوم قرار دارند. بررسی شرایط 17 کشور آسیایی و کشورهای اقیانوس آرام نشان داد که نصب و راه اندازی آن ها می اندیشند.3. کشورهایی که به تدارك زیرساخت های مرتبط با فاوا و اتصال، استفاده از فاوا در آموزش و پرورش را آغاز کرده اند.2. کش��ورهایی ک��ه کاربرد و آزمایش راهبرده��ای مختلف برای 1. کشورهایی که ادغام فاوا در نظام آموزشی خود را قباًل انجام داده اند.کشورها را به سه گروه تقیسم می کند:پ��روژة فاوا در آموزش و پرورش در س��ال 1390 می پردازد، تقریبًا بررس��ی و تحلیل اس��تفاده از فاوا در آم��وزش و پرورش بر مبنای س��ندی که در پایگاه داده های وبگاه »یونسکو« قرار دارد و به  نتيجه گيری

آموزش تعاملی مؤثر را به باالترین حد خود برساند.دانش آم��وزان را به اس��تفاده از منابع اینترنت ترغی��ب کند و یادگیری و می دهند که آموزش های مرتب��ط و برنامه ریزی قبلی، می تواند معلمان و بیشتر در کالس درس هستند، رغبتی نشان نمی دهند. این مطالعات نشان از درس افزارهایی که نیازمند صرف زمان بیش��تر برای آماده س��ازی و کار جهت غنی سازی آموزش علوم ایجاد کند؛ زیرا برخی از معلمان به استفاده از ب��اال به پایین و عدم آمادگی معلمان موانعی را بر س��ر راه کاربرد فاوا در ش��ده در پروژة مدارس مجازی جلوگیری کند. به نظر می رسد تالش های یك چارچوب زمانی طوالنی تر می تواند از بروز بسیاری از مشکالت تجربه به عنوان یك بخش از پروژة توس��عة ملی، اجرای مرحله به مرحله و در اجرای این فعالیت ها نیازمند زمان و  منابع برای درك اهمیت فاواست.به نفسش��ان، هنوز جزو یکی از اولویت هاست. راه میان بری وجود ندارد؛ زیرا ب��رای معلمان و مدی��ران و دادن فرصت کافی به آن ها برای پرورش اعتماد محس��وب می شوند. آموزش مداوم در محدوده ای از کاربردهای متفاوت فاوا درس افزاره��ای مرتبط محلی، تنها برخی از گام های ابتدایی در این مس��یر آم��وزش معلمان و مدیران برای کس��ب مهارت های مقدماتی فاوا، و تولید در آموزش و مدیریت مدرس��ه وجود دارد، تجهیز مدارس به زیربنای فاوا، با وجود اینکه ظرفیت های مضاعفی برای حمایت از فرهنگ ادغام فاوا مورد انتظار، از جملة نگرانی های اصلی است.آموزش و پرورش اس��ت و ارائة مؤثر و کارآمد ارزش های آموزش��ی تنه��ا اولین قدم برای پیم��ودن راهی طوالنی ب��رای ادغام فاوا در فراهم س��ازی یا بهبود امکانات و زیرساخت های فاوا در مدارس سازمانی و تدارکاتی الزم است، لزوم این امر بیشتر احساس می شود.برای از بی��ن بردن تنش های حاصل از عملکرد عوامل آموزش��ی، 

Haber .1 پی نوشت
2. Contact
3. Trainee Teachers4. Micro Teaching5. Rubidium
6. Caesium
7. Science Abuse
8. Gray
9. Mythbuster
10. Wikipedia
11. Lithium
12. Triangulation
13. Karamea

SuanYoong and Lee Yune Lew Enhancing ICT Application inn science and Mathematics Education: The Malaysian Smart Schoq Experience* منبع 

موضوعات را به طور مؤثرتری تدريس كنندكمك می كند روی آموزش خود كنترل داشـته باشند و علوم به طور عام محسوب می شود. اين امر به معلمان شروع خوبی برای بحث دربارة مسائل اخالقی آموزش آمـوزش علـوم و تعامل آموزشـی مبتنی بـر آن، نقطة اسـتفاده از منابع اينترنتی دانلود شـده برای تسـهيل 
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اينجا چيزی گم نمی شود! 
 عليرضا منسوب بصيری
دبیر شیمی منطقة 11 تهران

 اشاره 
دغدغة تنظيم و ثبت اطالعات از همان روز اول برای 
زمان  در گذر  اين مدرسه وجود داشته است.  مربيان 
تدوين  كه  امروز  تا  شدند  پخته تر  فعاليت ها  ثبت  به 
اولويت های  نرم افزار ويژة مستندسازی، در فهرست 
آنها قرار گرفته است. اين يك گفت وگوی گام به گام 
است؛ با صابر كرباسچی مسئول مستندسازی دبستان 

مفيدخواندش را از دست ندهيد! 
 اين طور كه از ظاهر امر پيداست، بيشتر رخدادهاي 
آموزشي مدرسة شما در جايي ثبت مي شود. شما اين  

حجم زياد اطالعات را چه طور نگهداري مي كنيد؟
 امس��ال چهارمین سالي اس��ت که این دبستان تأسیس 
ش��ده اس��ت. س��ال اول و دوم به کار مستندس��ازي چندان 
توجهي نمي شد. البته همة معلمان موظف به نوشتن بودند و 
سیستم بسیار ساده و کوچك و به صورت گزارش روزانه بود. 
گزارش ها به تفکیك مربي دسته بندي مي شدند و براي سایر 

همکاران قابل مطالعه بودند.
سال دوم این کار کمي مشکل تر و سیستم گزارش نویسي 
دقیق تر ش��د. پس از کدگذاري، نش��انه هایي تعیین شدند که 
در متن گزارش به آن ها ارجاع مي دادند. همة این گزارش ها 
در بخ��ش رواب��ط عمومي مدرس��ه نگهداري مي ش��دند. در 
پایان س��ال دوم، دو نفر از مربیان به صورت غیررس��مي کار 
مستندس��ازي را انجام مي دادن��د. آن ها جاي آیتم هایي را که 
باید در مدرس��ه انجام مي ش��د، به صورت دقیق مش��خص و 
اطالعات را به صورت رایانه اي ذخیره کردند. این مس��تندات 
شامل گزارش جلس��ات، گزارش کار گروه ها و دانش آموزان، 
نظرس��نجي، خروجي هاي مستندسازي کار بچه ها، جدول ها، 
بس��تة یادگیري و غیره است. حتي اطالعات کارهاي اجرایي 
مدرسه هم مستند ش��ده است؛ مثاًل اینکه شخصی به عنوان 
آهنگر به مدرس��ه آمده ثبت شده و شمارة تماس او و کاري 

که انجام داده است، در مستندات ما وجود دارد.
 اين اطالعات كجا ذخيره مي شود؟

 ابت��دا که خ��وِد مربي ها و معلمان مس��ئول ثبت 
گزارش ها و مستندسازي بودند، این اطالعات 
روي لپ تاپ آن ها ذخیره مي ش��د 
)مدرسه تسهیالتي فراهم 
کرده بود که هر 

پای صحبت صابر كرباسچی، مسئول مستندسازی دبستان مفيد



مربي ی��ك لپ تاپ بخرد( اما بعدها مستندس��ازي به عنوان 
بخش��ي مستقل در مدرسه فعال شد و اکنون از شبکة داخلي 
مدرس��ه براي نگهداري فایل هاي مستندس��ازي ها استفاده 

مي شود.
دسترسي  فايل ها  به  افرادي  چه   

دارند؟
 از ویژگي هاي »فایل � سرور« این است 
که مي توان براي افراد متفاوت دسترسي هاي 
متفاوتي تعیین کرد. براي مثال، مدیر مدرس��ه 
مي تواند تمام فایل هاي بخش مستندسازي را 
مطالعه کند اما ام��کان تغییر محتواي فایل ها 
را ن��دارد. ه��ر مربي یا معل��م فقط به 
فایل های��ي دسترس��ي دارد ک��ه 
مرب��وط ب��ه خ��ودش اس��ت و 
فایل های��ي را مي توان��د تغییر 
دهد که مستندات مربوط به کار 
خودش در آن ها ق��رار دارد. این 
سیستم روی س��رور ویندوز است و 
هرجا که رایانه ها ش��بکه باش��ند 
و روي س��رور آن ه��ا ویندوز 
نصب شده باشد، چنین کاري 

امکان پذیر است.
 از چه نرم افزاري استفاده مي شود؟

 در مدرس��ة م��ا بیش��تر از نرم اف��زار 
»اکس��ل« براي کار مستندسازي استفاده 
مي ش��ود. اکسل قابلیت هاي گوناگوني دارد. 
به خصوص گزارش گرفتن از آن خیلي آسان 

اس��ت و شما مي توانید برحسب عامل ها و متغیرهاي مختلف 
از اطالعاتي که دارید گزارش تهیه کنید.

البته ما نرم افزارهاي دیگري هم داریم که کاماًل براساس 
نیاز مدرس��ه نوش��ته ش��ده اند، اما قبل از اینکه برنامه نوشته 
شود، ما از اکس��ل استفاده مي کردیم. در واقع، 
اکسل نرم افزاري براي دوران گذار است. وقتي 
سیس��تم مستندسازي ما در یك بخش به بلوغ 
کامل برس��د، براي آن ی��ك برنامة اختصاصي 
س��فارش مي دهیم. مثاًل ب��راي حضور و غیاب 
بچه ها و همین طور ثبت مش��اهدات مربي ها از 
بچه ها، نرم افزار مجزایي داریم که به س��فارش 

خودمان تهیه شده است.
 قبـل از اينكـه بـه سـراغ نرم افـزاري 
كـه گفتيد برويـم، كمي در مـورد نگهداري 
فايل هاي اكسـل در سـرور مدرسه صحبت 
كنيـد. چه كار مي كنيد كه محل فايل ها را گم 
نمي كنيد يا هنگام گشتن دنبال فايل ها دچار 

مشكل نمي شويد؟
هم��ة  مستندس��ازي،  بخ��ش  در  م��ا   
اطالعاتم��ان را به صورت درخت��ي طبقه بندي 
کردی��م و آن را ب��ه دی��وار اتاقم��ان زده ای��م. 
خودمان اس��مش را گذاشته ایم درخت مستندسازي. هر وقت 
بخواهیم به اطالعاتي که داریم مراجعه کنیم یا اگر اطالعات 
جدیدي داش��ته باش��یم که بخواهیم برایش جا باز کنیم، به 
س��راغ این درخ��ت مي رویم. این درخت به ما در تش��خیص 
اینک��ه اطالعات جدید را کجا وارد کنیم، کمك مي کند. این 
درخت کاماًل دست نویس است و به دیوار اتاق کارمان نصب 

ما در بخش 
مستندسازي، همة 

اطالعاتمان را به صورت 
درختي طبقه بندي 
كرديم و آن را به 

ديوار اتاقمان زده ايم. 
خودمان اسمش را 
گذاشته ايم درخت 

مستندسازي. هر وقت 
بخواهيم به اطالعاتي 

كه داريم مراجعه 
كنيم يا اگر اطالعات 

جديدي داشته باشيم 
كه بخواهيم برايش جا 
باز كنيم، به سراغ اين 

درخت مي رويم
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شده است.
 نرم افزاری كه برای مستندسـازی استفاده می كنيد 
چيسـت؟ سـفارش داده ايـد يـا آن را به صـورت آماده 

خريداری كرده ايد؟
 م��ا ابتدا همة کارهایمان را در اکس��ل انجام مي دهیم. 
در اکس��ل اگر الزم باش��د س��تون جدیدي ب��راي اطالعات 
جدید اضافه بش��ود، ای��ن کار خیلي راحت و بدون دردس��ر 
انج��ام مي گیرد یا اطالعات��ي را که الزم نداری��م، به راحتي 

کنار مي گذاریم. ما بعد از مدتي که مشاهدات 
مربیان را در مورد دانش آموزان دس��ته بندي و 
ثبت کردیم و به نظام شسته رفته اي دست پیدا 
کردیم، به یك گروه نرم افزاري سفارش دادیم 
که برنامه اي براي ثبت مش��اهدات مربیان از 

دانش آموزان و ارائة کارنماها طراحي کنند.
این نرم افزار که یك برنامة  تحت ش��بکه 
اس��ت و روي س��رور مدرس��ه قرار دارد، از 
بیرون مدرس��ه دیده نمي شود و فقط افرادي 
ک��ه در مدرس��ه هس��تند مي توانن��د به آن 
دسترسي داشته باش��ند. به هر مربي و رابط 

)مش��اور یا کس��ي که با دانش آموزان و والدین در ارتباط 
است( یك نا م کاربري و رمز عبور داده مي شود. مربیان با 
ورود به وبگاه از روي نام یا تصویر دانش آموزان مي توانند 
حاصل مش��اهدات و اطالعات مورد نظر خود را ثبت کنند. 
در نهایت، رابط یا مش��اور مي تواند مشاهدات را به تفکیك 
نام دانش آموز، تاریخ، درس یا فعالیت، از برنامه به صورت 
خروج��ي دریاف��ت کند. در این نرم اف��زار حتي تماس هاي 
والدین با مدرس��ه هم ثبت مي ش��ود. همین طور براساس 
اطالعاتي که در این نرم افزار ذخیره مي ش��ود، امکان تهیة 
کارنما ب��راي دانش آموزان هم وج��ود دارد. البته در حال 
حاض��ر در م��ورد اینکه چه چیزهایي بای��د و چه چیزهایي 
نباید در کارنما ثبت ش��ود، اختالف نظر وجود دارد و هنوز 
از ای��ن برنام��ه  براي تولی��د کارنمایي که ب��ه والدین داده 

مي شود، استفاده نمي کنیم.

 جمع بندي گزارش هاي بخش مستندسازي به  چه  
صورت است؟

 ه��دف ما این اس��ت که بتوانیم کارنمای��ي توصیفي از 
آنچ��ه دانش آموزان در مدرس��ه انجام مي دهن��د، به والدین 
ارائه بدهیم. همچنین سیس��تم به صورتي اس��ت که مش��اور 
مي توان��د مش��اهداتي را که در م��ورد هر یك 
از دانش آموزان نوش��ته شده است، ببیند. حتي 
مي ش��ود فهمید که هر مربي چقدر مش��اهده 
انجام داده و براي هر دانش آموز چقدر مشاهده 
نوشته شده اس��ت. این نرم افزار به ما خروجي 
اکسل مي دهد و مي شود نتایج مختلف را با هم 
مقایس��ه کرد. حتي اگر دانش آموزي به مدرسه 
بیاید و آن روز یا دو سه روز متوالي مشاهده اي 
در مورد او نوش��ته نشود، به ما هشدار مي دهد 
که احتمااًل این دانش  آموز مش��کلي دارد که در 

فعالیت ها حضور نداشته است.
 آيا مربيان با اين سيستم همراه هستند؟

 ما براي مربیان جلس��ات توجیهي و دوره هاي آموزشي 
ترتیب داده ایم تا بتوانند از این سیس��تم اس��تفاده کنند. حتي 
اینکه بتوانند یك مشاهدة خوب بنویسند نیز به آن ها آموزش 
داده مي ش��ود. مشاهده نوش��تن مثل نمره دادن نیست و کار 
بسیار س��خت تري است. مش��اهدات افراد و مربیان مختلف 
حس��ب س��ابقه و تجربه اي که دارند، متفاوت است. ما براي 
ارتقاي ت��وان آن ها در ثبت مش��اهدات دوره ه��اي متنوعي 
ترتی��ب داده ایم. در برخي جلس��اتمان فیلم های��ي به مربیان 
نش��ان مي دهی��م و از آن ها مي خواهیم که مشاهده نویس��ي 
کنند. بعد مشاهدات را ارزیابي مي کنیم و به بحث مي گذاریم. 
البته هدف نهایي ما این است که مستندسازي توسط بچه ها 
ص��ورت گیرد؛ یعن��ي بچه ها خودش��ان مش��اهدات خود را 

بنویسند.

اگر دانش آموزي به 
مدرسه بيايد و آن روز 

يا دو سه روز متوالي 
مشاهده اي در مورد 
او نوشته نشود، به 

ما هشدار مي دهد كه 
احتماالً اين دانش  آموز 

مشكلي دارد كه در 
فعاليت ها حضور 

نداشته است
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»هایپرلینك« واژه یا عبارتي است که زیر آن خط کشیده شده و اگر روي آن کلیك کنید، 
به صفحة دیگري هدایت مي شوید. تعقیب منابع و مطالب گوناگون در یك متن تنها با یك 
کلیك، مزیت مهمي است که این امکان را در اختیار شما قرار مي دهد. به کمك هایپرلینك،  
انبوهي از اطالعات به سادگي در دسترس خواهند بود. هر صفحه اي که به صفحة موردنظر 
شما متصل است، مي تواند به ده ها صفحة دیگر متصل باشد و اطالعات مفیدي را به راحتي 

و در کمترین زمان پیش روي شما قرار دهد.
اگر مایلید روش ایجاد هایپرلینك و استفاده از آن را بیاموزید، با ما همراه شوید.
ایجاد هایپرلینك در همة برنامه ها کم و بیش مشابه است. فرض کنید در یك 
جس��ت وجوي اینترنتي منابع متفاوت و سایت هاي مفیدي را یافته اید و مي خواهید 
نتیجة این جست وجو را با سایر همکارانتان سهیم شوید. به این منظور کافي است 
ی��ك صفحة »ورد« را باز کنید و نش��اني هر ک��دام از این صفحات اینترنتي را به 
روش Copy و Paste در صفحة موردنظر وارد کنید. خواهید دید نشاني هاي وارد 
ش��ده تغییر رنگ مي دهند و به صورت زیر خط دار ظاهر مي شوند. در این صورت 
نیازي به انجام دادن عملیات دیگري نیست و نشانی وارد شده به صورت خودکار 
هایپرلینك ش��ده است، اما زماني که خودتان مي خواهید نشاني را تایپ کنید، باید 

اقدامات زیر را براي هایپرلینك شدن انجام دهید: 
 نشاني یا متن موردنظر را با کشیدن و نگه داشتن موس 

انتخاب و کلیك راست کنید.
 روي گزینة »Hyperlink« کلیك کنید تا پنجرة  گشوده شود.

 نش��اني صفحه اي را که مي خواهید به صفحة ورد شما لینك شود، 
در قسمت »Address« وارد و »ok« کنید.

با این روش، متن مورد نظر در صفحة ورد هایپرلینك مي ش��ود و هر 
زمان نش��انگر موس را روي کلمة هایپرلینك ش��ده نگ��ه دارید، با یك 
کلیك در حالي که دکمة »Ctrl« را نگه داش��ته اید، به سادگي به صفحة 

لینك شده مي روید.
در صفحات پاورپوینت هم هایپرلینك کردن به همین 
سادگي انجام مي شود. کافي است عبارت موردنظر را در 
صفحه انتخاب کنید. س��پس ابتدا سربرگة »Insert« و 

سپس   »Hyperlink« را انتخاب کنید.
ادامة کار مشابه هایپرلینك کردن در صفحة ورد است؛ 
یعني، در پنجرة باز ش��ده باید نشاني صفحة موردنظر را 
وارد کنید و کار را به روش��ي که در باال گفته شد، ادامه 
دهید. فراموش نکنید براي امتحان صفحة لینك ش��ده 
حتمًا باید صفحة پاورپوینت ش��ما در حالت ارائه قرار داش��ته باشد. نکتة دیگر اینکه از »ورد 

2010« به بعد، افزودن هایپرلینك از همین طریق هم امکان پذیر است.
اما نکتة آخر: اگر صفحة لینك ش��ده در یك پنجرة جدید باز ش��ود، مي توان بدون اینکه 
صفحة اصلي بس��ته ش��ود، صفحة باز شدة جدید را بس��ت اما اگر در همان صفحه باز شد و 
مایل بودید به صفحة اول حاوي لینك برگردید، کافي اس��ت دکمة »Back« مرورگرتان را 

فشار دهید تا به مکان قبلي بازگردید؛ بي هیچ خطر و دردسري.

تعقيب در متن تنها با يك كليك!
 زينب گلزاري
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 جهت كمك به مستند سازی در مدارس

 استفاده از برنامه اكسل 
 احسان حديقه سرشت



Microsoft Excel
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 مجيد محسنی
دبیر فیزیك منطقه 2 تهران

وقتی پس از چند س��ال آموزش فیزیك، کالس درس را آماده می کردم، کلی به مغزم 
فشار آوردم که به یاد بیاورم آزمایش سال قبل )که بحثش گیرا و خوب بود( را از چه سؤال 
یا آزمایش��ی ش��روع کرده ام اما یادم نیامد. حدود 25 دقیقه ذهنم مشغول بود تا باالخره به 

خاطر آوردم.
مواردی از این دس��ت را همة  ما تجربه کرده ایم. گاهی برای پیدا کردن/ یادآوری روند 
یك آزمایش، طرح یك س��ؤال، نمایش یك فیلم یا مدل س��ازی علمی، مدت زیادی وقت 
می گذاریم و در بیشتر موارد، دیر یافتن پاسخ ما را به سمت آزمایشی متفاوت، سؤالی تازه 
یا فیلم و مدل س��ازی دیگری هدایت می کند. البته این از جهاتی خوب اس��ت، ولی نکتة 

منفی، تکرار وقت گذاری برای یافتن نکاتی است که آ ن ها را قباًل یافته ایم! 
مشكل: گم شدن تجربیات ما در البه الی محفوظاتمان.

مشـكل: کاغذها و یادداش��ت هایی که س��ال ها در کمدها و کارتن ه��ا روی هم جمع 
شده اند و خاك می خورند.

مشكل: فیلم ها و مدل سازی هایی که در هارد رایانه هستند، ولی پیدا نمی شوند!
چنین مش��کالتی ما را به این سمت می برند که به دنبال روشی باشیم تا تجربیاتمان را 

حفظ  کنیم اما تجربه چیست؟
تجربه: به طور ناگهانی حاصل نمی شود و همیشه نتیجة یك فرایند است.

تجربه: حاصل مهارتی است که کسب کرده ایم.
تجربه: گاهی با س��عی و خطا کسب می ش��ود، گاهی با مشاهده و گاهی با مشارکت 

با دیگران. 
تجربه ها نباید به س��ادگی گم شوند. چارة این مش��کل مستندسازی است. مواردی که 

ارزش مستندسازی دارند، دو دسته هستند:
1. تجربه، دانش یا اطالعاتی که پرتکرارند و عادی؛

2. تجربه ها و یافته هایی که موردی و خاص اند و کم تکرار.
در هر حال باید س��ازوکار مناس��بی برای مستندس��ازی به کار برد. در زمانة ما آرش��یو 
کاغذی، پوشه ای و زونکنی مطلوب نیستند. این روش ها شاید در قدیم 
کارام��د بوده اند اما امروزه ب��ا توجه به ابزاره��ا و نرم افزارهای موجود، 
ش��رایط بسیار بهتر شده است. مستندسازی براساس ابزارها و روش های 

ICT را می توان به سه بخش تقسیم کرد:
 نرم افزارهای مستندسازی؛

 قالب های مستندسازی؛
 روش های مستندسازی.

امروزه نرم افزارهایی وجود دارند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم می توان 
از آن ها برای مستندس��ازی بهره گرفت. البته کارهای ساده ولی مهمی را با 
نرم افزارهای دم دس��تی نیز می توان انج��ام داد. برای مثال، فرض کنید 200 
فیلم و مدل سازی، عکس، متن سؤال و... فیزیکی روی هارد رایانه دارید. از نرم افزارهای 

اين فايل را كجا گذاشته ام؟

13
91

اه 
ی م

/ د
م 

 نه
ورة

/ د
ة 4

مار
ش

18



س��اده ای مثل »word« می توان برای س��ازمان دادن به این داده ها استفاده کرد. به این 
ترتیب که ابتدا یك جدول 200 س��طری و چند س��تونی درس��ت می کنیم. سطرهای این 

جدول را می توان به شکل درختی سازمان دهی کرد.
در قس��مت پیوند، لینك فایل مورد نظر آورده می شود. به این منظور 

کافی است: 
1. نام مناسبی برای داده انتخاب و در آن جا تایپ کنید )مثاًل: تشکیل 

تصویر حقیقی(.
2. نام مورد نظر را با موش واره )موس( انتخاب کنید.

3. روی آن راست کلیك کرده و مورد »Hyperlink« را انتخاب کنید.
4. در نهایت، در پنجرة باز ش��ده نام یکی از 200 فایل )یا پوش��ة آن 

Folder( را انتخاب کنید.
 ،word پس از تکمیل جدول، هرگاه خواس��تید به کم��ك این فایل
یکی از آن 200 داده را فراخوان کنید، کافی است کلید »Ctrl« را فشار 

دهید و هم زمان، با موس روی نام مورد نظر در این جدول کلیك کنید. بدین ترتیب به طور 
خودکار پس از چند ثانیه فایل مورد نظر باز می ش��ود. چنین کاری را با نرم افزارهای دیگر 

)مثل PowePoint و Excel( نیز می توان انجام داد.
روش دیگر آرش��یو کردن داده  ها در رایانه، نام گذاری آن هاست. به عبارت دیگر، با تغییر 
نام یك فایل می توان آن را آرش��یو کرد و با س��رعت خوب و قابل توجهی آن را به راحتی 
یاف��ت. فرض کنی��د 1000 دادة فیزیکی دارید. ن��وع این داده ها می توان��د فیلم، عکس، 
انیمیشن، مدل سازی و... باشد. یك قالب مشخص برای نام گذاری می تواند به این صورت 

«AA-##-BB-####» :باشد
AA موضوع فیزیکی اس��ت که فیلم، عکس... به آن ارجاع داده ش��ده. این دو حرف را 

می توان از جدول2 انتخاب کرد.

ح��رف P در ج��دول2 فیزیک��ی ب��ودن داده را نش��ان می ده��د. مث��الً  اگ��ر فیلم��ی 
 مرب��وط به ن��ور بود، دو ح��رف اول نام فای��ل مربوط��ه را po می گذاری��م. در ادامة آن،

پيوندپديدهزيرموضوعموضوع
آینة تختبازتاب نورنور

تشکیل تصویر حقیقیآینة کوژ
آینة کاو
کاربردها

شکستشکست نور
عمق ظاهری
عدسی ها 

مکانیك
...

کمیت های فیزیکیفشار و سیاالتفیزیك جدیدموجمغناطیسمکانیكنورالکتریسیتهگرماانرژیموضوع
pephplpopmpgpwpppfpqاختصار

جدول 1. موضوع بندی داده های 
فیزیك و پیوندهای آن ها

جدول2. کدهای موضوعی 
پیشنهادی برای داده های فیزیك
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طرح کاردستیطرح آزمایشمتن فیلممدل سازیپویانمایی)انیمیشن( نمودار و جدولاشخاصتصویرموضوع
rirsrgrarmrfrtrerpاختصار

پیش��نهادی  کدهای  جدول3. 
ب��رای ن��وع رس��انة فایل های 

داده های فیزیك

## اشاره به زیر موضوع فیزیکی دارد.
قس��مت BB به نوع رس��انة فایل م��ورد نظر ارجاع دارد که می ت��وان آن را از جدول3 

انتخاب کرد.

po-##-« :مثاًل اگر اطالعاتی در مورد یك ش��خص فیزیك دان بود، نام فایل می شود
.»rs-###.wmv

 po-##-rf-121« :در ادامة اس��م فایل یك ش��مارة ترتیب س��اده اس��ت؛ مثاًل ### 
.».wmv

اگر همة اطالعات براساس روش باال نام گذاری شوند، پیدا کردن هر داده بسیار راحت 
pp-*-« خواهد بود. برای مثال، به منظور پیدا کردن دربارة فیزیك جدید، کافی اس��ت نام

*-ra« را در فولدر آن 1000 داده جست وجو کنیم.
شاید به ذهنتان خطور کند که نام گذاری به این روش کار وقت گیری است. به یاد آورید 
ک��ه نام  گذاری هر فایل با این روش فقط یك دقیق��ه وقت می گیرد، ولی پیدا کردن یك 
فایل از بین 1000 فایل ش��اید 15 دقیقه طول بکشد. به عالوة اینکه دفعات بعد هم برای 

پیدا کردن آن فایل باید 15 دقیقة دیگر وقت صرف کنید!
البته نام گذاری یك استاندارد جهانی هم دارد. برای مثال، هر موضوع فیزیك یك کد دارد. 
ای��ن کدها را می توان از جدولی که »انجمن منابع آموزش��ی فیزی��ك«PIRA( 1( ارائه کرده 
اس��ت، استخراج کرد. برای نمونه، اگر به دنبال آزمایشی در مورد عدسی ها هستید، کافی است 
از ج��دول PIRA کد آن را )6A60.30( بیابید و در »گوگل« جس��ت وجو کنید. بدین ترتیب، 
همة تصویرها، فیلم ها و آزمایش های فیزیکی را در مورد ایجاد تصویر حقیقی خواهید یافت. 
پس اگر اطالعاتمان را بر این اساس نام گذاری کنیم، دسترسی به آن ها علمی تر و 

عمومی تر خواهد بود.
در پای��ان می خواه��م ای��ن مطل��ب را 
خاطرنش��ان کنم در دورانی ک��ه در آن به 
س��ر می بریم، با انفج��ار اطالعات مواجه 
هس��تیم. اگر هرچ��ه زودت��ر تجربیاتمان 
را مس��تند و طبقه بن��دی کنی��م، آن ه��ا را 
همیشه در دس��ترس خواهیم داشت 
و می توانی��م با دیگران به اش��تراك 

بگذاریم.

 پی نوشت 
1. Physics Instructional Resource Association
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این ماه ی��ك بازي جالب زیست شناس��ي برایت��ان انتخاب 
کرده ایم. این بازي در محیط یك س��لول طراحي ش��ده است. 
در ط��ول بازي، ضمن آش��نایي با اجزاي س��لول، نحوة مبارزه 
با دش��منان س��لول نی��ز آم��وزش داده مي ش��ود. دانش اموز با 
انج��ام این ب��ازي اطالعاتي در مورد مولکول ه��اي مهم نظیر 
گلوک��ز، »ATP« و ارگان هاي اصلي س��لول مثل میتوکندي و 
سیتوپالسم به دس��ت مي آورد و با عملکرد آن ها در ضمن یك 

بازي مهیج آشنا مي شود.
از ابت��داي بازي دانش آموز در س��لول خ��ود تنها چند بخش 
س��اده از اج��زاي س��لول را دارد. در هر مرحله، نح��وة بازي را 
چند »پالتي پوس« دانشمند توضیح مي دهند. طي مراحل بازي 
اجزاي سلول کم کم بیشتر مي شوند و دانش آموز در جریان بازي 
نق��ش هر جزء را مي آم��وزد. در پایان هر مرحله، یك مجموعه 
ویروس به سلول حمله مي کنند. در صورتي که ویروس ها سلول 
را نابود کنند، مرحله باید تکرار شود. غلبه بر ویروس ها نیز کلید 

صعود به مرحلة بعد است. 
بازي گرافیك خوبي دارد و تالش براي حفظ حیات سلول در 
هر مرحله، مهیج و پرمخاطره است. از این بازي مي توان براي 
شناساندن وظایف اجزاي سلول به دانش آموزان دبیرستاني، در 
کالس و پی��ش از تدریس س��لول یا به عن��وان تمرین پس از 

تدریس  آن استفاده کرد.
بازي هم چنی��ن، یك دایرة المعارف س��لولي دارد که اجزاي 
سلول را توضیح مي دهد و هر زمان نیاز باشد، مي توان در اثناي 

بازي به آن مراجعه کرد.
بازي به زبان انگلیسي است و براي استفاده از آن در کالس 
 »word« پیش��نهاد مي ش��ود کلمات کلیدي را در ی��ك فایل
همراه بازي به دانش آم��وزان ارائه کنید تا بتوانند از بازي بهرة 
بیشتري ببرند. به عالوه، بازي به صورت »برخط«1 اجرا مي شود 

و براي اجراي آن به نرم افزار »flash player« نیاز است.
این بازي مي تواند س��اعت ها دانش آموزان را سرگرم کند. در 
صورتي که در میانة بازي آن را ترك کنند و صفحه بسته شود، 
پس از بازکردن دوبارة صفحه در رایانه اي که قباًل بازي توسط 
آن انجام شده، مراحل پیشرفت بازي ثبت شده است و نباید از 

ابتدا بازي را شروع کرد.
براي دست رسي مستقیم به بازي به »وبگاه«2 زیر مراجعه کنید: 
http://biogames.info/cells-2/cellcraft

 مي توانی��د از طری��ق وبگاه »بازي هاي زیس��تي«3 نیز بازي 
»cell craft« را انتخاب کنید.

http://biogames.info

 پي نوشت
1. online
2. site
3. bio games

 منابع
http://www.sciencegeek.net/Biology/CellCraft/CellCraft.html
http://www.cellcraft.com

 نرگس لياقي مطلق

بـــازی»سل كرفت«
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تجربة يك مدير موفق در بهره برداری از ابزارهای فناوری اطالعات

باز شود... ديده شود... 
 اشاره 

با ما تماس نگيريد!« در شمارة 7  انتشار مطلب »لطفاً 
)فروردين ماه 1391( مجلة »رشد مدرسة فردا«، بازتاب های 

گوناگونی داشت. عده ای از مديران مدارس معتقد بودند كه 
در حق آن ها اجحاف شده است و درست نيست كه رفتار 
چگونگی  به  بی توجهی  زمينة  در  مدرسه  مدير  چند  غلط 
اطالعات،  فناوری  دست رس  در  ابزارهای  از  بهره برداری 

بدنامی قاطبة جامعة مديران مدارس را در پی داشته باشد. 

گروهی ديگر، كه عمدتاً افرادی غير از جامعة مديران بودند، 
اعتقاد داشتند كه نمونه های منفی ذكر شده كامالً صحيح 

هستند و بسياری از مديران از ابزارها و تسهيالت فناوری 
اطالعات، استفادة درست و قابل قبولی نمی كنند. 

 - آموزشی  نوع  از  هم  آن  رسانه،  هدف  گفت  بايد 
اطالع رسانی اش كه رشد مدرسه فردا هم در زمرة اين 

رسانه ها قرار می گيرد، بازنمايی است؛ بازنمايی هر آن چه 
ما  رو  اين  از  پرورش كشورمان می گذرد.  و  آموزش  در 
در مجله، هم تجربه های مثبت و هم تجربه های منفی را 
درج می كنيم و خوانندة ما مختار است كه از اين تجربه ها 
ما تماس  با  اين كه مقالة »لطفاً  يا مالل. كما  بگيرد  پند 

نگيريد!« نيز خود دو بخشی و شامل دو تجربة مثبت و 

منفی بود. با اين حال، در اين شماره يك تجربة منفی 
ديگر را منتشر می كنيم و اميدواريم كه درج اين تجربه، 
تلنگری  از دست اندركاران آموزش و پرورش  به برخی 

كنند.  نظر  تجديد  خود  عملياتی  روش های  در  تا  بزند 

گفتنی است مشخصات مدرسه، منطقه و مسئوالنی كه 
در متن نوشته از آن ها ياد می شود، نزد نويسنده و در دفتر 

مجله محفوظ است. 
***

در چند س��ال گذشته، یکی از موضوعاتی که بدون آشنایی 
دقی��ق و کامل با مفاهیم نظری و عملیاتی آن، وارد آموزش و 
پرورش ش��ده اس��ت و گروهی به شدت بر طبل اجرایی شدن 
آن می کوبند، مستندس��ازی تجربه ها و رویدادهایی اس��ت که 
در حوزه ه��ای کاری و حیطه ه��ای مدیریت��ی رخ می دهن��د. 
مستندس��ازی از مفاهی��م مدیریت کیفیت و استانداردس��ازی 

پدیده ها و رویدادها س��ر برآورده و وارد سایر حوزه ها، از جمله 
آموزش و پرورش شده است. 

طب��ق مفاهیم نظ��ری مدیری��ت کیفیت، قرار نیس��ت در 
حوزه ه��ای مدیریت��ی و اجرایی، ما هر ک��دام جداگانه چرخ را 
اختراع کنیم. همچنین، دوران س��عی و خطا گذش��ته است. از 
این ه��ا که بگذریم، دیگر اطالعات و دانس��ته ها، و تجربه ها و 
روش هایی که ما به دس��ت می آوری��م یا ابداع می کنیم، ملك 
ش��خصی و س��رقفلی ما نیس��ت که آن ها را در ید قدرت خود 
نگه داریم و ب��ه دیگران ندهیم. بنابرای��ن، اگر کاری صورت 
می گی��رد، بای��د تمام��ی مراح��ل و گام های آن را ب��ه همراه 
چرای��ی  کار، نیروهای تأثیرگ��ذار و تأثیرپذی��ر، بودجه و کلیة 
ریزه کاری ه��ای مدیریت��ی موجود مس��تند کنی��م و عالوه بر 
نگه داری اس��ناد و مدارك مربوطه ب��رای خودمان، به منظور 
پرهی��ز از دوباره کاری ه��ا، برای آیندگان )مدی��ران و مجریان 
بع��د از خود( نی��ز امانت های مان��دگاری به ی��ادگار بگذاریم. 
مستندس��ازی رویدادها و پدیده ها، ب��ه نوعی تجربه نگاری نیز 
محس��وب می ش��ود و در کل می توان این قبی��ل فعالیت ها را 
در زمرة اقدامات رایج در پژوهش های کیفی طبقه بندی کرد. 
در س��ال های اخی��ر، »مستندس��ازی فعالیت ه��ا« از جمله 
عباراتی اس��ت که همراه با ارس��ال بخش نامه های گوناگون، 
از مدیران مدارس خواس��ته می شود. به محض انجام فعالیتی 
به مدیران مدارس گفته می ش��ود، هم��ة اقداماتی را که برای 
تحق��ق این فعالی��ت انجام داده اید، به ط��ور کامل و با عکس، 
فیلم، اس��الید و... مستندس��ازی کنید و به اداره بفرس��تید. در 
مورد اینکه تاکنون با این اس��ناد مستندس��ازی چه کرده اند و 
چه اس��ناد طبقه بندی ش��دة جدیدی را پدید آورده و در اختیار 
واحدهای آموزشی سراسر کشور قرار داده اند، حرفی نمی زنیم. 
در مورد اینکه براس��اس اسناد مستندسازی شدة بررسی شده، 
چه بازخوردهایی به مستندس��ازان داده ش��ده است نیز ساکت 
می مانیم. این ها کارهایی هس��تند که باید انجام شوند و شاید 
هم در برخی جاها انجام می شوند و ما خبر نداریم. آنچه قصد 
مطرح کردنش را داریم، قولی اس��ت که در سرآغاز این مطلب 

داده ایم و آن انتشار جزئیات یك تجربة منفی دیگر است. 

 مرتضی مجدفر
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 مستندسازی كنيد تا ارزشيابی تان كنيم 
یکی از مدیران مدارس بس��یار موفق یکی از مناطق خوب 
و فعال تهران )چون قرار ش��ده اس��ت از ذکر نام و مشخصات 
به هر نحو ممکن خودداری کنیم، مرتب در حال نکره ساختن 
مدارس و مناطق و موقعیت های جغرافیایی هستیم!( می گفت: 
»قرار بود جش��ن های دو عید سعید قربان و غدیر در تمامی 
مدارس منطقه برگزار شود. از ما خواسته بودند همة کارهایی را 
که در این دو جشن انجام می دهیم، مستندسازی کنیم و سی دی 
حاوی اس��ناد و مدارك مستندسازی ش��ده را به اداره بفرستیم. 
معمواًل چون دوایر اداری متنوع و هر یك نیز متولی انجام دادن 
کاری از طریق مدرس��ه ها هس��تند، اين مستند سازی ها كار 
تكراری و هميشگی ماست و روزی نيست كه يكی دو تا 

سـی دی مستندسازی شده با عكس، فيلم، صوت، اسناد 

كاغذی، پاورپوينت و گزارشی كه به اول همة آن ها الصاق 

می شود، از مدارس به دواير اداری ارسال نگردد. مدرسة 

ما، آموزشگاه معروفی است و در اداره، همة ما و از جمله مرا 

در مقام مدیری کوش��ا و موفق قبول دارند. بنابراین، معمواًل اگر 
کاری را سر وقت انجام ندهیم، اداره ای ها بدون اینکه به ما نگاه 
منفی داشته باش��ند، دو سه بار زنگ می زنند تا باالخره آنچه را 

خواسته اند، برایشان بفرستیم.« 

 سی دی مستندسازی شده باالخره ارسال 
شد يا نه؟ 

این مدیر در ادامه می گوید: »ارس��ال سی دی مستندسازی 
اعی��اد قربان و غدیر ب��ه اداره، پاك یادمان رفت. دو س��ه بار 
زن��گ زدند؛ گفتی��م در حال آماده کردن هس��تیم و به زودی 
می فرستیم. راستش از بس از این سی دی ها فرستاده ایم، در ما 

نوعی دل زدگی ایجاد ش��ده است. نمی دانیم واقعًا سی دی ها را 
می خوانند یا نه. اگ��ر می خوانند چرا ایراد نمی گیرند و بازخورد 
نمی دهند. از محتوای سی دی ها حرف نمی زنم، از شیوة ساخت 

و آماده سازی آن ها سخن می گویم. 
یك بار دیگر زنگ زدند و تقریباً تهدید کردند که اگر سی دی 
مستندس��ازی شدة اعیاد قربان و غدیر را همان روز نفرستیم، با 
ما برخورد خواهند کرد. نامه ای نوشتم به اداره با این مضمون: 

س��پس سی دی خامی را در پاکتی قرار دادم و همراه با نامه 
به اداره فرس��تادم. این طوری می خواستم زمان خریداری کنم. 
مطمئن بودم وقتی دارند س��ی دی ها را بررس��ی می کنند، اگر 
ببینند س��ی دی ما خام است و چیزی در آن رایت نشده است، 
با مدرس��ه تم��اس می گیرند. ما هم »ای وای��ی« می گوییم و 
چش��می و اعالم می کنیم که حتمًا می فرستیم. در فاصلة این 

چند روز، حتمًا سی دی هم به طور کامل آماده خواهد شد. 

 سكانس پايانی 
ای��ن مدیر در خاتمه می گوید: »گفتم که اداره مدرس��ة ما را 
قب��ول دارد و می داند که خوب کار می کنیم. نامه را با س��ی دی 
خام فرس��تادیم و منتظر بررس��ی ش��دیم. جوابی نیامد و کسی 
نگفت چیزی در سی دی رایت نشده است. دو هفته بعد، اسامی 
مدارس موفق در گزارش های مستندس��ازی ش��دة ارس��الی در 
زمینة اعی��اد قربان وغدیر، طی بخش��نامه ای به مدارس ابالغ 
شد. مدرس��ة ما حائز رتبة دوم شده بود و از خالقیت های ما در 
زمینة تولید س��ی دی پرمحتوا تعریف کرده بودند. معلوم بود که 
اصاًل س��ی دی ها را باز نکرده و مدارس موفق را صرفاً براساس 

تجربه های قبلی آن ها رتبه بندی کرده بودند.« 
ای��ن تجرب��ه اگرچه تلخ اس��ت، متأس��فانه در بعضی جاها 
واقعیت دارد. اگر با فناوری اطالعات و هوشمندسازی مدارس 
تبلیغ��ی برخورد کنی��م و از افرادی در کار اس��تفاده کنیم که 
هنوز به فرهنگ بهره برداری از چنین ابزارهایی مسلح نیستند، 

نتیجه همان مي شود که در این تجربة منفی دیدیم. 

به نام خدا 

مدير محترم ادارة آموزش وپرورش منطقة ... 
با س��الم و احترام و در پاس��خ بخش نام��ة ؟؟؟ 90/11/7 ، 
بدین وسیله پیوست سی دی فعالیت های مستندسازی شده این 
آموزش��گاه در اعیاد قربان و غدیر حضورتان تقدیم می شود. از 
تأخیری که در طراحی و ارسال سی دی این مدرسه پیش آمد، 

عذر می خواهیم. 
با احترام: نام و نام خانوادگی 
محل مهر و امضا

13
91

اه 
ی م

/ د
م 

 نه
ورة

/ د
ة 4

مار
ش

23



 هيوا عليزاده
دبیر فیزیك منطقة 6 تهران قسمت چهارم

پيش به سوي خوراك پز خورشيدي

 اشاره 
»کالس پ��روژه« را با هدف ایجاد فرصتي براي فعالیت 
دانش آم��وزان با محوریت محیط زیس��ت و س��اخت اجاق 
خورش��یدي آغاز کردی��م. در ای��ن راس��تا از آلودگي هاي 
دانش آموزانم��ان  و  کردی��م  صحب��ت  زیس��ت محیطي 
راهکارهایي پیش��نهاد دادند. آن ها ابتدا با انرژي خورشیدي 
به عنوان منبع انرژي آش��نا ش��دند. و س��پس کار را شروع 
کردند؛ برخ��ي ملزومات کار تحقیقات��ي از جمله مصاحبه، 
یادداش��ت برداري، جمع آوري مطالب، تهیة فیلم و عکس و 
ارائة گزارش را به کار گرفتن��د و از »پاورپوینت« به عنوان 
نرم اف��زاري ب��راي به نمایش گذاش��تن کارهایش��ان بهره 
جس��تند. به این ترتیب، آن ها ضرورت حفظ محیط زیس��ت 
را درك کردند. حال مي خواهی��م دانش آموزان را به طرف 

ساخت خوراك پز خورشیدي هدایت کنیم.

 شرح 
در جلس��ات گذشته سعي ش��د دانش آموزان »مشاهده« 
را � ک��ه الزمة کار اس��ت � تمرین کنند. ب��ا توجه به این 
موضوع، تعدادي فیلم و عکس از اجاق هاي خورش��یدي در 
نقاط مختلف دنیا و طرز کارشان را )که به راحتي مي توان از 
اینترنت دانلود کرد( براي آن ها به نمایش بگذارید. پیشنهاد 
مي کنم در مدت زمان نمایش این عکس و فیلم ها موسیقي 
مناس��ب پخش کنید تا تأثیر موضوع انتخاب ش��ده بیشتر 
ش��ود و دانش آموزان از آن لذت کافي ببرند. بین عکس ها 
حتم��ًا از عکس های��ي با موضوع جش��نواره هاي اجاق هاي 
خورش��یدي و جشن هاي آش��پزي با آن ها، استفاده کنید تا 

هیجان بیشتري به دانش آموزان انتقال یابد.
در ادامه، اسالیدي با عنوان »شما بگو قراره چه کنیم؟« را به 
نمایش بگذارید )یا هر عنواني با این مضمون(. از دانش آموزان 

بخواهید با توجه به آنچه مش��اهده کرده اند، برنامة کالس را 
توضیح دهند؛ اینکه قرار است چه بسازیم و چرا. پس از مدتي 
گفت وگو در این زمینه و یادداش��ت کردن موارد اساسي روي 
تختة کالس، اس��الیدي مربوط به یك »اجاق جعبه پیتزایي 
خورش��یدي«1 را به نمایش بگذارید. از دانش آموزان بخواهید 
در توصیف آنچه مي بینند )شامل کاربرد، قسمت هاي متفاوت 
وس��یله، مواد تش��کیل دهنده و نحوة عملک��رد آن( مطالبي 
بنویسند. شما نیز جدولي مانند جدول زیر روي تختة کالس 
رسم کنید و از هر گروه بخواهید توصیف خود را بخواند و در 

هر ستون، توصیف یك گروه را یادداشت کنید.

دربارة موارد ثبت ش��ده بحث کنید و اصول فیزیکي کار 
دستگاه را که شامل انعکاس نور، جذب نور و اثر گل خانه اي 
اس��ت، با استفاده از اس��الیدهاي گوناگون و آزمایش هاي 
واقعي و مجازي ش��رح دهید. براي توضیح هر یك از این 

مفاهیم مي توانید راهکارهاي زیر را به کار ببرید: 
انعـكاس نور: حتمًا یك آین��ة تخت و منبع نور مانند 
پرتوافکن، لیزر مدادي یا نور خورشید در اختیار داشته باشید 
ت��ا موضوع انعکاس براي دانش آموز ملموس ش��ود. هدفي 
را مش��خص کنید و از دانش آم��وزان بخواهید نور را روي 
آن منعک��س کنن��د. در اینجا اگر هر ی��ك از دانش آموزان 
آینة تختي در اختیار داش��ته باش��د و هم��ه هم زمان نور را 
روي هدفي متمرکز سازند و آزمایش در محوطة باز صورت 

قسمت هاي كاربردگروه
متفاوت

مواد تشكيل دهندة 
نحوة عملكردساختمان

1

2

3
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گیرد، بسیار بهتر است؛ زیرا از آن لذت بیشتري خواهند برد.
جـذب نور و تابش گرمايي: در توضیح این بخش، 
از تجربه ه��اي دانش آموزان در زمینة پوش��یدن لباس هاي 
روش��ن و تیره بهره بگیرید. همچنی��ن آزمایش هایي چون 
گرم کردن ورق هاي فلزي، یکي به رنگ مشکي و یکي به 
رنگ روش��ن، در مقابل المپ چراغ مطالعه و سپس حس 
کردن تابش گرمایي آن ها با استفاده از حس المسه مناسب 
اس��ت. البته در این قس��مت از پویانمای��ي و آزمایش هاي 

مجازي نیز مي توانید بهره بگیرید.
اثر گلخانه اي: از اس��الید یك خودرو استفاده کنید و 
دربارة تجربه هاي دانش آموزان در زمینة گرم ش��دن داخل 
خودرو گفت وگو کنید. سپس اسالیدهایي را با موضوع گرم 
ش��دن کرة زمین و نقش جو زمین )اتمس��فر( در زمینة اثر 

گل خانه اي به نمایش گذارید.
ای��ن فعالیت ها در یك یا دو جلس��ه به پایان مي رس��ند. 
به یاد داش��ته باش��یم که در کالس پروژه، عجله اي در کار 
نیس��ت! در پایان، از دانش آموزان بخواهید که تکلیف هاي 

زیر را انجام دهند.
1. در ه��ر یك از م��وارد انعکاس نور، ج��ذب نور و اثر 
گل خان��ه اي در دنیاي اطراف خود، م��واردي را )از خانه تا 

هرجا که دوست دارید( مثال بزنید.
2. ی��ك اجاق جعبه پیتزایي خورش��یدي ب��ا هر طرح و 

موادي که مي خواهید، بسازید و همراه بیاورید.
در جلس��ة بعد مي خواهیم اجاق هاي خورش��یدي ساخته 
شده را بررسي و آزمایش کنیم و به نمونه هاي کارآمدتري 

برس��یم. موضوع مهم این اس��ت ک��ه کالس را به نحوي 
هدایت کنیم ک��ه دانش آموزان خود ضرورت ها را کش��ف 

کنند. شرح آن در مقالة بعد خواهد آمد.

 پي نوشت
1. اجاق جعبه پیتزایي خورشیدي نوعي اجاق سادة خورشیدي است که با جعبة 
پیتزا درس��ت مي ش��ود و ساختار س��اده اي دارد. به کمك آن، دانش آموز هم با 
موضوع بازیافت و هم با اصول ساده و اولیة اجاق هاي خورشیدي آشنا مي شود.
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 منصوره فروزانثبت تجربيات
دبیر علوم اجتماعي منطقة 2 تهران

بارها پیش آمده اس��ت که در گفت وگو ب��ا همکارانم با این 
جمالت مواجه شده ام: 

 چند س��ال پیش تزئین کالسمان خیلي جالب شده بود، ولي 
دقیقًا یادم نیست چه جوري بود!

 قباًل طرح درس��ي براي موضوع »...« داشتم که مي دانم به 
اصالحاتي نیاز داشت، ولي به خاطر ندارم چه اصالحاتي باید در 

آن انجام دهم!
 چه ق��در خ��وب ب��ود اگر نمون��ه کاره��اي س��ال هاي قبل 
دانش آموزان را به بچه هاي امسال نشان مي دادم، ولي متأسفانه 

جایي براي نگهداري آن ها ندارم!
چارة همة این مشکالت »مستندسازي« است.

منظـور از مستندسـازي، ثبت تجربيـات، جلوگيري از 
دوبـاره كاري و تجربـة مكـرر و آماده سـازي زمينه براي 
پيشرفت هاي بعدي است؛ همان گونه که براي ساختن بناي 
عظیم علوم بشري از خشت خشت تجربیات گذشتگان استفاده 
شده اس��ت. آنچه در ادامه مي خوانید، پیش��نهادهایي مبتني بر 
تجربیات نویسنده است که امیدوارم در مستندسازي به کارتان 

آید: 
 یکي از مهم ترین اقدامات در مستندس��ازي توسط معلمان، 
نوش��تن طرح درس هایشان اس��ت. در ابتداي کار الزم نیست 
س��نگ بزرگي به نشانة نزدن بردارید. ابتدا فقط از نحوة اجراي 
طرح درس هاي خود یادداش��ت مختصري تهیه کنید. به مرور 
مي توانید با نوش��تن اهداف، ارتباط با مطالب س��ال هاي قبل و 
بعد، افزودن مهارت ها و س��ایر موارد، آن ها را تکمیل کنید ولي 
یادتان باش��د روي هدف هر طرح درس بیندیش��ید و نوش��تن 

بازخورد پس از اجرا فراموشتان نشود.
نمونه هایي از بازخوردهاي پس از اجراي من چنین هستند: 

 این طرح درس ظرف 45 دقیقه قابل اجرا نیست.
 بچه ه��ا معن��ي کلم��ات »...« و »...« را در مت��ن پل کپ��ي 

نمي دانستند.
 هیجان اجراي این طرح درس خیلي زیاد بود.

 باید خطرهاي کار با چس��ب حرارتي و کاتر را قباًل به بچه ها 
بگویم.

 کساني که وس��ایل مورد نیاز را نیاورده بودند، بي کار ماندند. 

فکري برایشان بشود.
 بچه ها خیلي زود به هدف رسیدند و زمان زیاد آمد.

 بچه ها سؤال »...« را مطرح کردند که جوابش را نمي دانستم.
 مي توان با انجام دادن فعالیت تکمیلي »...«، مهارت خالقیت 

را هم تقویت کرد.
 معلم به مطالعة دائم نیاز دارد. مهم نیس��ت چه موضوعي را 
تدریس مي کنید، مطالعة روزنامه ها، مجالت، مقاله ها، کتاب ها، 
س��خنراني ها، پایان نامه ها و... اسباب  ضروري کار شماست، اما 

براي مستندسازي آن ها چه کنیم؟
پوش��ة طرح درس هاي من در کنار هر طرح درس، روکشي 
دارد که مخصوص نگهداري اطالعات اضافي دربارة آن موضوع 
درسي اس��ت. در این روکش، بریده هاي روزنامه و مجله، کپي 
متن یا تصویر کتاب ها و یادداش��ت هاي شخصي ام قرار دارند. 
هر س��ال هنگام تدری��س آن درس به خصوص، پس از مرور و 
بازبیني طرح درس، این اطالعات اضافي را نیز مطالعه مي کنم.

 شاید شما هم مثل من در تدریس بعضي از درس هاي خود از 
پاورپوینت استفاده کرده باشید. هر سال پس از تدریس، ایده هاي 
زی��ادي براي تغییر و اصالح پاورپوین��ت برایم به وجود مي آید. 
براي فراموش نشدن این ایده ها و انجام دادن تغییرات در فرصت 
مقتضي، مي توانید از این راهکار اس��تفاده کنید: از اسالیدهاي 
 پاورپوین��ت خ��ود پرینت بگیری��د. در من��وي »print« گزینة 
»full page slides« را انتخ��اب کنید. بدین ترتیب مي توانید 
در هر برگة A4، تصویر 4 یا 6 یا 8 اس��الید را قرار دهید. این 
کار ع��الوه بر نوش��تن تغییرات موردنظر براي س��ال آینده، به 

پس از اجرا 
 وقت کم آوردم 

 بچه ها خیلی هیجان زده شدند

 س��وال اصال چالش��ی نبود. بچه ها همه 
جواب را می دانستند.
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ش��ما کمك مي کند ضمن اش��راف بر کل اس��الیدها، در کنار 
هر اس��الید مطالب اضافي را که قرار است هنگام تدریس بیان 

کنید، بنویسید.
 بهتری��ن راه براي دادن نمرة انضب��اط، مراجعه به حافظه و 
تصویرسازي ذهني از صورت دانش آموز نیست بلکه اختصاص 
دادن ک��د ب��ه رفتارهای مثب��ت و منفی دانش آم��وزان و ثبت 

آن هاست. 
 ب��راي اینک��ه به ی��اد بیاوری��د تزیینات کالس در مراس��م 
سال هاي گذشته چگونه بوده است و از چه وسایل و طرح هایي 
اس��تفاده کرده اید یا بچه ها در سال هاي قبل چه کاردستي هایي 
آورده بودن��د، مي توانید از تمام��ي فعالیت ها با دوربین دیجیتال 
ی��ا تلفن همراه عکس بگیرید و س��پس تصویره��ا را در رایانه 
ذخیره کنید. مي توان به فعالیت هاي انجام ش��ده در هر س��ال 
تحصیل��ي پاورپوینتي اختص��اص داد و در هر اس��الید آن در 
کن��ار هر تصوی��ر، پایة تحصیلي، نوع فعالی��ت و موضوع آن را 
نوش��ت. البته مي توانید تصویرهایتان را به جاي سال تحصیلي 
براس��اس پایه هاي تحصیلي، نوع فعالیت ها و موضوع آن ها نیز 

طبقه بندي کنید.
براي انج��ام دادن ه��ر فعالیت جدید، 
ب��ا نگاه به تصویرهاي گذش��ته ایده هاي 
زی��ادي ب��ه س��راغتان خواهد آم��د. این 
سیستم ساده، به خصوص در مواردي که 
براي برپایي مراسم کمبود وقت دارید، به 

شما کمك فراواني مي کند.
 گاه��ي ک��ه انتقادي از س��وي والدین ی��ا اطرافیانمان به ما 
معلمان مي ش��ود، احساس افس��ردگي مي کنیم. براي مقابله با 
این احس��اس مخرب، مي توانید پوشه اي براي خود تهیه کنید 
و هرگاه تأیید و تش��کري در رابطه با شغلتان از طرف والدین، 
همکاران، ش��اگردان یا اطرافیان خود دریافت کردید، آن را در 
این پوش��ه نگهداري کنید. در حالت افسردگي که نیاز فوري به 
باال بردن روحیة خود دارید، به این پوش��ه مراجعه کنید. سپس 
با انصاف، مجدداً به اعمال خود بیندیش��ید تا بدون سوگیري و 

احساسات منفي به اصالح کار خود دست بزنید.
 براي صرفه جویي در زمان و فضا بهتر اس��ت مستندات خود 
را به صورت الکترونیکي تهیه کنید. براي دس��تیابي راحت تر به 
موضوعات موردنظر خود مي توانید فولدرهاي رایانه را به صورت 
زی��ر تقس��یم بندي و هر محتوا را در جاي مناس��ب خود ذخیره 

کنید: 

سال تحصيلي

درس ها

موارد انضباطي

خاطره ها

رسم هاي ابتکاري

طرح درس ها

فلش ها

پرسش ها و امتحانات

کارهاي دستي

پاورپوینت ها

فعالیت هاي سرکالس )متن هاي داده شده(

نمره ها

کارهاي دانش آموزي

از اسـاليدهاي پاورپوينت خـود پرينت 
بگيريد. اين كار عالوه بر نوشتن تغييرات 
موردنظر براي سال آينده، به شما كمك 
مي كند ضمن اشراف بر كل اساليدها، در 
كنار هر اساليد مطالب اضافي را كه قرار 
است هنگام تدريس بيان كنيد، بنويسيد
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 تصویر گر: نيره عليزاده

مستندسـازی: »ما اینیم!« در دوران 
باس��تان برای ثب��ت و انتق��ال تجربیات 
سازمانی و ارتقای س��طح مدیریت به کار می رفته 
اس��ت، ولی در جوامع پیش��رفتة امروز کاربردهای 
گس��ترده تری نی��ز دارد و از ضروریات رونق بازار 
کارکن��ان دوای��ر بایگان��ی مناطق و سرنش��ینان 
پیك های موتوری است. قادر است نمودارهای 
آماری و بیالن های کاری را تا عرش اعال و 
آسمان هفتم باال برده، بشریت را ذوق مرگ 

کند.
فيلم نظير: زمانی برای اِفه آمدن.

ضرب المثل نظير: مستندس��از باش تا مدیر 
نمونه شوی.

جملة قصار از ابوسـعيد ابوالخير: مقصود 
تویی، این فلش و سی دی بهانه...

کلی��ة  مستندسـازی:  مـورد  موضـوع 
فعالیت های مدرس��ه که ممکن اس��ت با چشم 
غیرمس��لح هم دیده نش��ود؛ از قبی��ل تعداد نفس 
کش��یدن ها، تعداد قدم برداشتن ها، تعداد بستن 
درها و � گالب به روتون � سایر موارد... .

رويكـرد نوافالطونـی: ب��ه عطس��ة 
دانش آم��وز می رس��ید؟! مستندس��ازی را 

فراموش نکن.
ابزارهـای مستندسـازی: عکس، 
فیلم، اسالید، صوت و اسناد 
کاغذی که معمواًل موارد 
معلوم  آن ه��ا  اس��تفادة 
کارکرد  آنچه  نیس��ت؛ 

بایگانی شدنش معمواًل به بی نهایت و محتوایش گاه 
به صفر میل می کند؛ رازی س��ر به مهر که چه بس��ا 
هیچ گاه توس��ط مسئولین مافوق گشوده نشود؛ نمکی 
که برای آش شلم ش��وربای نظام آموزشی در برخی 

جوامع الزم است.
شعار مستندسازانه: مدیرم! مستند تو، آبروی من 

است...
جملة قصار از كنفوسـيوس حكيم: یه مستندی 

برات بسازم که یه وجب تشویق روش داشته باشه...
آگهی تبليغاتی مستندسـازانه: مستندساز ماهر، 
دارای قابلیت رس��م ج��دول و نم��ودار و تهیة فیلم و 
اسالید همراه با نون و گوجة اضافه، با جوایز مادام العمر؛ 

با یك بار مراجعه، مشتری دائمی ما شوید.
شرکت مستندسازان ارتقای سطح علم و فناوری تا 

ثریا و بلکه بیشتر.
ضرب المثل عوامانه: سی دی و فلش هفت دست، 

علم و دانش... )از نام برده اطالعی در دست نیست!(
اثرات مستندسـازی: ایجاد لرزه های اساسی در 
ارکان آموزش و پرورش )تا قدرت 8 درجة ریش��تر(؛ 
س��وای اینکه اصواًل محتوای مستند ساخته شده چه 

باشد.
رويكـرد لقمانی: مدیر را گفتند: مستندس��ازی 

از که آموختی؟ گفت: از رؤس��ای مناطق. هر چه 
گفتم بابا بذار کارمون��و بکنیم، گفتند: نخیر، باید 

مستندسازی کنی بفرستی اداره... .

 رويا صدر
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روش بايگاني كردن الكترونيكي بخش نامه ها
 علي اكبر نصيري
 سرآغاز معاون فناوري دبیرستان شهید بابایي خدابنده

انجام بيشتر كارهاي  با اجراي طرح هوشمندسازي مدارس و 
كردن  بايگاني  قديمي  روش هاي  ديگر  رايانه،  به وسيلة  مدرسه 
فضاي  اوالً  زيرا  نمي رسد؛  به نظر  منطقي  چندان  بخش نامه ها 
زيادي از اتاق امور دفتري را به خود اختصاص مي دهد. دوم اينكه 
دست رسي سريع و آسان به بخش نامه هاي دريافت شده در طول 
صرف  بايد  را  زيادي  زمان  و  نيست  ممكن  تحصيلي  سال  يك 

بايگاني يا پيدا كردن مجدد بخش نامه ها كرد.
براي ح��ل این مش��کل به راحتي مي ت��وان از برنامه ه��اي »آفیس«، 
به خصوص »اکس��ل« اس��تفاده کرد و همة بخش نامه هاي سال جاري را 
به صورت موضوعي و با ذکر تاریخ، شماره و موضوع بخش نامه به ترتیب 
بایگاني کرد و در صورت نیاز به راحتي با یك کلیك به آن ها دست یافت.

 روش كار 
ابتدا وارد س��ایت آموزش وپرورش خود ش��وید و قسمت بخش نامه ها را 
به صورت موضوعي باز کنید. براي مثال، بخشنامه هاي مربوط به آموزش 
را در پوشه اي جداگانه به همان نام و شماره در صفحة »دسکتاپ« ذخیره 

کنید.
بخش نامه هاي س��ایر دوایر اداري را نیز به همین روش در پوش��ه هاي 
جداگان��ه ذخیره کنید. اکنون نوبت ذخیرة الکترونیکي بخش نامه هاس��ت. 
ابتدا برنامة اکس��ل را ب��از کنید و مانند    موضوع ه��اي بخش نامه ها را با 

عنوان درشت بنویسید.

سپس مشخصات بخشنامه ها را وارد کنید.

 روش باز كردن بخش نامه ها
HY-»  ووي موضوع بخش نامة موردنظر کلیك راس��ت کرده و گزینة

PERLINK» را انتخ��اب کنی��د. در صفحة باز ش��ده ب��ه محل ذخیرة 
بخش نام��ه بروی��د و گزینة موردنظر را انتخاب کنی��د و «OK» را بزنید. 
روي تك ت��ك بخش نامه ها این مراحل را اجرا کنید و در پایان، درس��تي 

انجام کار را با کلیك روي هر بخش نامه امتحان کنید.
نكتة مهم: اگر مي خواهید بایگاني الکترونیکي شما در رایانه هاي دیگر 
هم اجرا ش��ود، باید مح��ل ذخیرة تمام بخش نامه ها را صفحة دس��کتاب 
انتخاب کنید و فایل اکسل شما هم داخل این پوشه باشد. به روشي که در 

تصویر   مي بینید، مي توانید پس زمینة کار را جذاب تر کنید.
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 مريم سادات امامی

احساس  مي نويسد،  وبالگ  مدرسه  باباي  وقتی 
در  نشاط  و  پويايي  مي شود.  ايجاد  والدين  در  خوبي 

چنين مدرسه اي بچه ها و معلمان را به وجد مي آورد.
وب نوش��ت باباي مدرس��ة موفق را، خدمت گزار دبستان 
پس��رانة ش��هید فردوس زاده نایین مي نویسد. جواد محمدي 
ه��دف خود از راه اندازي این وب نوش��ت را تبادل اطالعات 
و نظرات براي بهبود وضعیت فیزیکي و بهداش��تي مدارس 
بیان مي کند. وب نوش��ت پر محتواي این باباي خوش ذوق 
خواندني اس��ت. ش��ما مي توانید از مقاالتي در زمینة اعتماد 
ب��ه نف��س بچه ها و پیامده��اي پرخطر غیبت از مدرس��ه تا 
فعالیت هاي تابس��تانة خدمتگزار مدرس��ه، نحوة تمیز کردن 
شیشه ها و تهویة مطبوع کالس را در این وب نوشت بخوانید.
حتمًا چاي باباي این مدرس��ه خوردني اس��ت؛ چون تمیز 
نگه داش��تن کتري و س��ماور مدرس��ه برایش مهم اس��ت و 

مقاله اي هم در این باره نوشته است.
محمدي در مقدمة وبالگ خود یادداشت زیبایي در مورد 
نقش فراموش ش��دة باباي مدرسه نوشته است که پیشنهاد 

مي کنیم حتمًا آن را در وب نوشت او به نشاني:
http://babaymadrese.blogfa.com بخوانید.

بـابـاي مدرسـه
وبالگ مي نويسد



 مطهره معينی 
دبیر هنر منطقة 2 تهران

 شروع: 
 Award Certifacates  Microsoft Publisher ب��از کردن برنام��ه

 انتخاب یکی از مدل های موجود 

 تنظيمات صفحه: 
تغيير اندازة صفحه: 

 Change Page Size Page Size   Publication Options
A4(landscape) گزینة 

طراحی تقديرنامه

تغيير رنگ زمينه: 
 More Fill Color Fill Color  انتخاب یک��ی از کادرهای زمینه

 انتخاب رنگ دلخواه 
نكتـه: با انتخ��اب گزین��ة »Fill Effects« در همین قس��مت، می توانید از 
حالت های متفاوت سایه روشن و یا انواع بافت برای زمینة کار خود استفاده کنید. 


