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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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سال گذشته هم زمان مشغول دو پژوهش 
بودم. یکي از پژوهش ها با ش��یوة روایي انجام 
مي شد و مبناي تحلیل آن روایت هایي بود که معلم 
مدرسه اي عش��ایري در ایران نوشته بود. خاطرات یك 
س��ال تحصیلي که در حدود 210 صفحه مي ش��د و سرشار 
از عش��ق یك معلم ب��ه دانش آموزانش ب��ود. معلمي که در 
کانکس با فانوس زندگي مي کرد و هربار که به شهر مي آمد، 
خاطراتش را تایپ مي کرد و براي من مي فرس��تاد.1 هم زمان 
و با فاصله اي اندك مش��غول پژوهشي دیگر شدم که در آن 
خانواده های��ي ترجیح داده بودند به جاي آنکه فرزندان خود را 
به مدرس��ه بفرستند، خود آموزش فرزندان را عهده دار شوند. 
همگي از طبقة متوس��ط یا متوسط به باال بودند و با عشقي 
عجیب که به تعلیم وتربیت فرزندانشان داشتند، حداقل یکي 
از والدی��ن ی��ا در برخي موارد پ��در و مادر � ه��ر دو � خود 

مدیریت تعلیم وتربیت فرزندان را به عهده گرفته بودند.
معلم عش��ایر در خاطرات��ش آورده بود که ب��راي گرفتن 
امتحان در پایان س��ال ب��ه نقاط متفاوت منطق��ه رفته و از 
تك تك دانش آموزان امتحان گرفته اس��ت. شرح ماجراهاي 
او، گذش��تن از رودخان��ه، چند کیلومتر راه رفت��ن و به چادر 
دانش آم��وز رس��یدن و در کنار گاو و گوس��فندها از دخترك 
دانش آموز امتحان گرفتن، نش��ان از ش��وق معلم داشت. در 
آن س��و نیز، والدین براي اینکه بچه هایشان بتوانند همه چیز 
را به طور طبیعي و در بهترین ش��کل بیاموزند، همراه با آن ها 
سفر مي رفتند. مثاًل با فرزندشان سوار هواپیما مي شدند و به 
نقطه اي در جنوب ش��رقي ایران مي رفتند تا به بهترین شکل 

فرزند خود را آموزش دهند.
من که درگیر دو پژوهش � هر دو در ایران � شده بودم، گاه 
به این فکر فرومي رفتم که چه قدر فاصله ها زیاد است و این 
دو گروه چقدر متفاوت اند! راستي براي 
نظام ما که دغدغة عدالت اجتماعي و 
در پي آن عدالت آموزشي دارد، آیا 
راهي مي توان جست که بتوان 

فاصله ها را کمتر کرد؟

به نظر نگارنده، به عنوان س��ردبیر نش��ریه اي که در حوزة 
فناوري اطالعات مي نویس��د، پ��اره اي تجربه ه��ا در جهان 
درس آموزن��د. در حال حاضر دانش��گاه هایي مانند دانش��گاه 
معروف »ام آي تي«، به کمك دو بنیاد خیریه، زمینة آموزش 
غیرحضوري را در درس هاي متفاوت از طریق اینترنت براي 
تمام مش��تاقان دان��ش فراهم کرده اند تا به نحوي، ش��کاف 
عظیم��ي را که در جهان معاصر میان کش��ورهاي ش��مال و 
جنوب وجود دارد، ترمیم کنند. مي دانیم خیرین مدرسه س��از 
در ایران نهضتي را به وجود آورده اند که در دور دسترس ترین 
مناطق ایران شاهد ساخت بهترین مدارس بوده ایم؛ به نحوي 
که در حادث��ة زلزله منطقة اه��ر، گاه در برخي مناطق،  تنها 
مدرسة روس��تا به دلیل ساخت خوب و مس��تحکم برپا ماند. 
بدین  قی��اس مي توان نهضت��ي را در آموزش وپرورش ایران 
فراه��م کرد ت��ا خیرین مدرسه س��از امکانات��ي را در مناطق 
مح��روم فراهم کنند که معلم��ان و دانش آموزان این مناطق 

بتوانند از آموزش هاي غیرحضوري بهره مند شوند.
نگارنده چند ماه پیش به داللت یکي از دوس��تان تحریریة 
نشریه با دو وبگاه آشنا شدم که شماري از دانشجویان ایراني 
که در آمری��کا درس مي خوانند، آن ه��ا را راه انداخته اند. این 
دانشجویان در دوره هاي دکترا در بهترین دانشگاه هاي آمریکا 
مش��غول تحصیل اند. آن ها چون خود را مدیون جامعة ایراني 
مي دانند، این وبگاه را راه انداخته اند که آموزش رسمي مدارس 
را به ص��ورت رایگان و با کیفیت ب��اال در اختیار دانش آموزان 
ایران��ي قرار دهند. آیا مي توان خواس��ت که آموزش وپرورش 
ایران که به سرعت در حال توسعة امکانات فناورانه در مدارس 
اس��ت، با کمك خیرین مدرسه ساز و توجیه آن ها، همتي کند 
و امکان اتصال مناطق محروم و معلمان مش��تاق آموزش به 
فرزن��دان محروم این س��رزمین را به بس��تر آموزش مجازي 
فراهم آورد؟ شاید فاصله ها اندکي کاهش یابند و فرصت هاي 

برابر آموزشي چندان دور از دسترس نباشند.

 پانوشت 
1. بخش های��ی از یادداش��ت های این معلم را در ش��ماره های 2، 4، 6 و 8 دوره 

پانزدهم مجله رشد آموزش ابتدایی )آبان ماه تا اردیبهشت 91( به چاپ رسید.

خيلي دور، خيلي نزديك



 دكتر محمد عطاران
 عکس: اعظم الريجانی

 اشاره 
سال گذشته در بحث مدارس مجازی در نشرية »رشد 
مدرسه فردا«، به رويکرد »آموزش در خانه« به  عنوان يکی 
شمارة  در  كرديم.  اشاره  مجازی  مدارس  رشد  داليل  از 
حاضر به اين موضوع كه پيشرفت فناوری های اطالعات 
آموزش در خانه شده است  نيز موجب رشد  ارتباطات  و 
و  خاستگاه  مدرسه،  بديل  نظام  به عنوان  و  می پردازيم 

پيامدهای فردی و اجتماعی آن را بررسی می كنيم.

 مقدمه 
در اغل��ب کش��ورها تصویر آموزش عموم��ی در جایی به جز 
مدرسه ممکن نیست. قابل تصور نیست ولی در برخی کشورها 
در عی��ن اجب��اری بودن آم��وزش عمومی، به دالی��ل متفاوت 
آموزش غیرمدرسه ای کودکان پذیرفته شده است. در آمریکا از 
ده��ة 1970 بحث آموزش کودکان در خانه به دالیل گوناگون 
مطرح ش��د و پس از دو دهه به عنوان نظام آموزشی بدیل نظام 

رسمی آموزشی و مدرسه ای پذیرفته شد. 
آم��وزش در خان��ه، ب��ه آموزش ک��ودکان در خان��ه گفته 
می شود. این نوع آموزش توس��ط والدین، معلم خصوصی یا 
معلم س��رخانه انجام می شود. تا پیش از انقالب صنعتی این 
نوع آموزش در جهان رواج داشت، ولی در اواخر قرن 19 در 
اروپا و س��پس در آمریکا، در پی انق��الب صنعتی، به فرایند 
اجتماعی شدن کودکان توجه شد. در نتیجه دولت مسئولیت 
آموزش کودکان را به عهده گرفت و آموزش اجباری و مدرسه 

رواج یافت. 
مدرس��ه در مفهوم مدرن ب��ا ویژگی های زمان مش��خص، 
دروس معی��ن و انضباط خ��اص، پدیده ای م��درن و محصول 

انقالب صنعتی است. 
برخی معتقدند که مدرس��ه به دوران م��درن تعلق دارد و در 
دوران پست مدرن باید به گونه ای دیگر باشد. با انقالب فناورانه، 
مواد آموزش��ی بیشتر در دسترس قرار گرفته اند و سهم افراد در 
تولید دانش فزونی یافته اس��ت. افراد می توانند س��هم بیشتری 
در تولید دانش داشته باش��ند؛ چون ابزار آن را دارند. از سویی، 
توافق دربارة حقایق در عصر پس��ت مدرن کاهش یافته اس��ت. 
مدرس��ه دیگر نمی تواند بر عقیده ای که خود درس��ت می داند، 
پای بفشرد و اصرار در انتقال آن به کودکانی داشته باشد که در 
عصر پس��ت مدرن با عقاید گوناگون و متفاوت زندگی می کنند. 
در عی��ن حال، م��دارس در مهیا کردن ک��ودکان برای زندگی 
در عص��ر جدید ناتوان ان��د. اقتدار دول��ت در تحمیل ارادة خود 
به ش��هروندان، به خصوص در حوزة تعلیم وتربیت کاهش یافته 
اس��ت. امکان کارکردن از راه دور فراهم آمده اس��ت و مسائلی 
دیگ��ر که ضرورت بازبینی نقش مدرس��ه در تربیت کودکان را 

آشکار می سازند. 
»آموزش در خانه« که پدیده ای پیشامدرن محسوب می شد، 

آموزش در خانه،بديل مدرسه
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اینك در ش��کلی جدید، رقیب مدرسه همچون پدیده ای مدرن 
شده اس��ت. این نوع آموزش، بدیل مدارس دولتی و خصوصی 
محس��وب می ش��ود. والدینی که از »آموزش در خانه« حمایت 
می کنن��د، دالیل خود را به اش��کال مختلف بی��ان می کنند؛ از 
جمله عالقه به اینکه فرزندشان در آزمون های سراسری نتایج 
بهتری کس��ب کنند، ناخرسندی از مدارس دولتی و خصوصی، 
عالقه مندی به ترتیب اخالقی و پرورش شخصیت فرزندانشان، 
س��نگین بودن هزینة آموزش در مدارس خصوصی؛ نارضایتی 
از آنچ��ه در م��دارس آموزش داده می ش��ود؛ دالیل مذهبی، و 
مانند این ها. همچنین، کس��انی که در مناطق دورافتاده زندگی 
می کنن��د، اقامت موقت در خ��ارج دارند ی��ا می خواهند امکان 
بیشتری برای سفر داشته باشند، ترجیح می دهند در خانه تعلیم 
ببینند. برخی والدین دوس��ت دارند قدرت انتخاب داشته باشند 

و نمی خواهن��د فرزن��دان خود را به مدارس��ی 
بفرس��تند که در قالب نظام های متمرکز اداره 
می شوند. در این نوشته به تاریخچة »آموزش 
در خان��ه«، عل��ل توس��عة آن و تأثی��ر آن بر 

آموزش وپرورش می پردازیم.
 

كليدواژه ها: آموزش درخانه، آموزش وپرورش، 
والدین 

 تاريخچة »آموزش در خانه« 
نهضت »آموزش در خانه«، نخس��تین  ب��ار در آمریکا پدیدار 
ش��د. البته پیش از آن نیز برخی جنبش ه��ای اجتماعی با نهاد 
مدرس��ه مخالفت می کردن��د؛ مانند جنب��ش »هیپی ها« که با 
مدرسه مخالف بود. ولی آنچه در دهة نود در آمریکا اتفاق افتاد 
و مخالفت هایی که به نهضت »آموزش در خانه« منجر شد، از 

جنس و ماهیت دیگری بود.
ون گال��ن2 )1986، به نقل از: نولز، مارلو و ماچمور3، 1992( 
معتقد اس��ت، والدین آمریکایی که ترجیح می دهند فرزندانشان 
در خانه آموزش ببینند و آنان را به مدرس��ه نفرس��تند، دو گروه 
هس��تند: گروهی که دالی��ل ایدئولوژیك دارن��د و گروهی که 

دالیل تربیتی ارائه می کنند. 
گروه نخس��ت چون ایدئولوژی حاکم ب��ر مدارس را مخالف 
اعتقادات خود می بینند، با رفتن کودکانش��ان به مدرسه موافق 
نیستند. آن ها کودکان خود را از مدرسه به خانه می آورند و سعی 
می کنند برنامة رسمی را به خانه انتقال دهند. حتی ممکن است 
از مواد آموزش��ی مدرسه اس��تفاده کنند، ولی با تأکیدی که بر 

ارزش های اعتقادی و ایدئولوژیك خود دارند.
گروه دوم مدرس��ه را به لحاظ س��اختاری معیوب می دانند و 

معتقدن��د که مدارس به لح��اظ تربیتی ناکارامدن��د. آنان میان 
»مدرس��ه رفتن«4 و »تعلیم وتربیت«5 تفاوت قائل اند. مدرسه را 
دارای برنام��ة نظام دار، درس های معلم مدار و تش��ویق و تنبیه 
بیرونی می دانند و معتقدند که مدرس��ه رفتن مس��تلزم انگیزش 
خارجی دانش آموز است؛ در حالی که تعلیم و تربیت مستلزم رشد 

یادگیرنده و مسئولیت پذیری او در مقابل آموخته هاست. 
از منظ��ر تربیتی، برخی والدین با نظام کاماًل س��اختار یافتة 
مدرسه مخالف اند و معتقدند جایی که معلم مالك دانش است، 
دانش آموزان گیرنده اند و مدرس��ه در س��اختار خود موضوعات 
خ��اص را با روش ه��ای معین در دوره های مش��خص آموزش 
می ده��د، خالقی��ت از بین می رود و میل ب��ه یادگیری کاهش 

می یابد. 
نول��ز و همکاران او )1992( برای نهض��ت آموزش در خانه 
در آمریکا از پنج مرحل��ه نام می برند. این پنج 

مرحله به شرح زیرند: 
1. ناخرسندی از وضعیت آموزش عمومی به 
دالیل سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیك موجب 
افزایش ش��مار خانواده هایی ش��د ک��ه آموزش 
کودکان در خانه را بر آموزش در مدرسه ترجیح 

می دادند. 
2. می��ان خانواده های��ی ک��ه ترجیحش��ان 
آم��وزش فرزندان در مدرس��ه بود با مدارس و مقامات رس��می 
آموزش وپرورش اخت��الف به وجود آمد. این موضوع به درگیری 
می��ان ادارات آموزش وپ��رورش در آمری��کا و اتحادیة معلمان 
از یك س��و و والدین از س��وی دیگر منجر ش��د. به گونه ای که 
فش��ار ادارات و معلمان در پاره ای از موارد موجب پنهان شدن 
خانواده ه��ا از دی��د مس��ئوالن آموزش وپرورش و ی��ا مهاجرت 
خانواده ها به ایالت های دیگر ش��د. دعواه��ای زیادی نیز علیه 
والدین در دادگاه ها اقامه ش��د؛ با این ادله که والدین صالحیت 
الزم را ب��رای تربیت فرزندان خود ندارند یا »آموزش در خانه« 
موجب ب��ه هم ریختن ارزش ه��ای آمریکای��ی و از بین رفتن 

وحدت ملی می شود. 
3. نتیج��ة دعاوی حقوق��ی و مناقش��ات خانواده ها و ادارات 
آموزش وپ��رورش، غالبًا به صدور رأی ب��ه نفع خانواده ها منجر 
شد. مدارس و اتحادیه های معلمان چون خود را بازندة دادگاه ها 
می دیدن��د و حضور در محاکم حقوقی، زم��ان و انرژی زیادی 
از آن ها می برد، به ناچار مجبور به س��ازش با خانواده ها ش��دند. 
در پ��اره ای موارد، مدارس امکانات خ��ود مانند کتابخانه، لوازم 
آزمایش��گاه، سایت رایانه، کالس های فوق برنامه و مانند این ها 
را در اختی��ار خانواده ه��ا قرار دادند. حتی در پ��اره ای از ایاالت 
آمری��کا، ادارة آموزش وپ��رورش معلمان��ی را ب��رای کمك به 

»آموزش در خانه« كه 
پديده ای پيشامدرن 

محسوب می شد، 
اينك در شکلی جديد، 
رقيب مدرسه همچون 

پديده ای مدرن شده 
است
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خانواده ه��ا در نظر گرفت و با آن ها برای برنامه ریزی »آموزش 
در خانه« همکاری کرد. 

4. در این مرحله خانواده هایی که به نوعی در جامعه از بابت 
انتخ��اب خود در آموزش فرزندان، طرد ش��ده بودند، براس��اس 
عالئق مشترك مانند عالئق اعتقادی، مالی و اجتماعی به ایجاد 
شبکه میان خانواده ها اقدام کردند؛ به خصوص خانواده هایی که 
مسیحی و مذهبی بودند و به کلیسای مشترکی تعلق داشتند. به 
این ترتیب آموزش در خانواده تثبیت ش��د. البته عوامل دیگری 
نی��ز موجب تثبیت وضعی��ت این خانواده ها ش��د. برخی از این 

عوامل عبارت اند از: 
ال��ف( تغییر نگرش مردم و لیبرال ش��دن آن ها، به خصوص 

تغییر لحن رسانه ها دربارة »آموزش در خانه«. 
ب( تداوم مشکالت مدارس دولتی و برآورده نشدن انتظارات 

والدین. 
ج( انتشار تحقیقات دانشگاهی که باورهای 
رایج دربارة »آموزش در خانه« را نفی می کرد؛ 
باورهای��ی مانند عدم ام��کان تربیت اجتماعی 
ک��ودکان در خانه یا ضعف تحصیلی کودکانی 

که به این نحو آموزش می بینند. 
د( ایجاد شبکه های ملی، ایالتی و محلی از 
طریق انتشار کتاب ها، نشریات و سازمان های 

والدین. 
ه�( انتش��ار شمار نس��بتًا زیاد کتاب دربارة 
روش آم��وزش در خان��ه توس��ط والدی��ن یا 
ناش��ران تجاری. کس��انی مانند ریموند مور6 و 
جان هالت7 با انتش��ار کتاب های متعدد دربارة 

آم��وزش در خان��ه، حمایت زیادی از رویک��رد آموزش در خانه 
کردند.

و( ارائة برنامه های آموزش مکاتبه ای که س��عی کردند بازار 
»آموزش در خانه« را در دست بگیرند. 

5. با افزایش ش��مار خانواده های معتقد به آموزش در خانه و 
ارتباط آن ها با یکدیگر، به تدریج تفاوت انگیزه ها و عقاید آن ها 

دربارة آموزش در خانه آشکار شد. 
به تدریج پدیدة آموزش در خانه به س��ایر کشورها هم تسری 
یافت. کشورهایی مانند کانادا، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی از جمله 

کشورهایی هستند که این پدیده در آن ها مالحظه می شود.

 آموزش در خانه: پيامدها و مسائل 
تحقیقات نشان می دهند که آموزش در خانه تأثیری عمیق و 
اساسی بر سبك زندگی می گذارد. این تغییر در سطوح متفاوت 
و جنبه های گوناگون زندگی، اعم از جنبه های ش��غلی، ساختار 

خانواده و بهداشت تأثیر می گذارد. 
اویرام و نومن8 )2003( معتقدند که ایراد پاره ای از خانواده ها 
به نظام مدرس��ه ای، ناش��ی از خاط��رات منفی آن ه��ا از دورة 
کودکی است یا ناخرسندی از وضعیتی که کودکانشان به لحاظ 
تربیتی با آن مواجه اند. در ایران نیز بسیاری از کسانی که تجربة 
مدرس��ه رفتن را داشته اند و در عین حال در عرصه های علم و 
دانش آوازه ای دارند، یا خود از مدرس��ه و مراکز آموزش رسمی 
تجربه ای ناخوش��ایند دارند یا آنکه از مدرس��ه های فرزندانشان 

رضایت ندارند. 
شفیعی کدکنی، از استادان بنام ادبیات ایران، در گفت وگویی 
می گوید: »... پدر و مادرم دلش��ان می خواس��ت که من مجتهد 
بش��وم. به همین دلیل مرا به مدرس��ه نفرستادند. من هم از این 
باب��ت در آغاز خیلی دلگیر بودم. چون که می دیدم که بچه های 
همس��ایه مان صبح ها کیف هایش��ان دستشان 
اس��ت، می روند مدرس��ه« )مصاحبه ب��ا دکتر 

شفیعی، 1994(. 
ش��فیعی کدکنی همچنین نهایت ش��ادمانی 
خود را از نرفتن به مدرسه اظهار می دارد: »من 
از اینکه به مدرسه، یعنی به دبستان و دبیرستان 
نرفتم، بسیار خوش حالم... یك عنایت الهی بود 
که پدرم مرا به سیستم طلبگی کشاند... من از 
این بابت نه تنه��ا دلخوری ای ندارم، بلکه بارها 
و بارها خدا را ش��کر کرده ام... االن می بینم که 
بچه ه��ای من در دبس��تان و دبیرس��تان واقعًا 
عمرش��ان ضایع اس��ت ...« )مصاحب��ه با دکتر 

شفیعی، 1994(. 
پ��اره ای از مترجمان نام��ور ایرانی، توانایی خ��ود را حاصل 
آموزش های رس��می مدرس��ه ای یا دانش��گاهی نمی دانند. در 
کتاب »گفت وگ��و با مترجمان«، این مترجم��ان نامور، همگی 
به شکل های متفاوت بیان می کنند که آنچه آن ها را در عرصة 
ترجمه توانمند کرده است، حاصل آموخته هایشان در مدرسه و 
دانش��گاه نیست. از آن میان کامران فانی که کارشناسی خود را 
در ادبیات فارس��ی گرفته است، می گوید: »برای رفتن به دنبال 
ادبیات نو، لزومًا نباید به دانشکده رفت« )علی نژاد، 1388: 16(. 
یا عبداهلل کوثری که در دانشگاه به دنبال رشتة اقتصاد رفته 
اس��ت، اظهار می دارد: »فکر می کردم ادبیات را که خودم دارم 

می خوانم، پس بروم علمی یاد بگیرم« )همان: 38(.
س��یدرضا حس��ینی، مترجم آثار برجس��ته از زب��ان ترکی و 
فرانس��وی به فارس��ی، می گوید دلیل کتاب خواندن او یکی از 
کتاب فروش��ی های ش��هرش، اردبیل بوده است که از آن کتاب 

کرایه می کرده است )همان، ص 96(.  

تحقيقات نشان 
می دهند كه آموزش 

در خانه تأثيری عميق 
و اساسی بر سبك 

زندگی می گذارد. 
اين تغيير در سطوح 
متفاوت و جنبه های 

گوناگون زندگی، اعم 
از جنبه های شغلی، 

ساختار خانواده 
و بهداشت تأثير 

می گذارد 
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مهدی س��حابی نیز که به سه زبان مس��لط است، می گوید: 
»زبان ه��ا را همین طور عش��قی ی��اد گرفتم یا ت��وی زندگی« 

)همان:118(. 
خصلت مش��ترك همة این مترجمان آن است که هیچ یك 
در رشته ای که درس خوانده بودند، ادامه کار نداده اند. دو تن از 
آن ها رشتة پزشکی را رها کرده و به سوی عالئق خود رفته اند. 
یکی از آن ها ترجمه را کار اصلی و وس��یلة معاش خود س��اخته 
است. آن دیگری که از دانش��کدة هنرهای زیبا فارغ التحصیل 
ش��ده، رمان های بزرگ و دشواری را به زبان فارسی برگردانده 
و مترجمی حرفة اصلی او شده است. دو تن از آن ها در شرکت 
نف��ت کارمند بوده اند، ولی عش��ق آن ها ادبی��ات و ترجمه بوده 

است. 
ظاهراً مدرس��ه ها و دانش��گاه های ما از همان بدو تأسیس، با 

وجود خدمات فراوان به جامعة ایرانی، در تحقق 
و نی��ل به اهداف خود کام��اًل موفق نبوده اند و 
بس��یاری از آموخته ه��ای مش��اهیر ای��ران در 
خ��ارج از محیط آموزش��ی و در متن جامعه به 
دست آمده اند. عبدالحس��ین آذرنگ، در کتاب 
»اس��تادان و نااس��تادانم«، به گونه ای شگرف 
آموخته ه��ای خود را عمدتًا مرهون محیط های 
غیررس��می و به جز مدرسه و دانشگاه می داند. 
گالیة او از محیط های رس��می آموزشی مانند 
مدرس��ه و دانشگاه بیش از آن است که خود را 

وام دار و مرهون آن ها بداند.
به هر روی، آموزش در خانه به والدین مجال می دهد هم با 
تجربه های منفی کودکی خود در مدرس��ه و خانواده کنار بیایند 
و هم به نحوی با کودکانش��ان رفتار کنند که دوست داشتند در 
دورة کودکی با خودشان رفتار شود. همچنین، آموزش در خانه 
موجب می شود که کودك در آغوش خانواده قرار گیرد و تعامل 
بیش��تری با خانواده داش��ته باش��د. به دلیل اینکه علی االصول 
آموزش در خانه رویکردی اس��ت ک��ه در آن یکی از والدین یا 
هر دوی آن ها به میزان بیش��تری درگیر آموزش کودکان خود 
می ش��وند، ملزم به ارتباط بیشتری با کودکان خود خواهند بود 
و این خود موجب تعامل بیش��تر کودکان و والدین با یکدیگر و 
تقویت انسجام خانوادگی و محبت بیشتر بین والدین و فرزندان 

آن ها می شود. 
اری )2003( معتقد است در برخی از موارد پس از آموزش در 
خانه، عالقة اندك والدین یا یکی از آن ها به کودك به محبت 
تبدیل ش��ده اس��ت. بس��یاری از خانواده ها پیوند میان اعضای 
خانواده را پیامدی غیر منتظره می دانند که در عمل واقع ش��ده 
و انگیزة اصلی آن ها در انتخاب خانه برای آموزش نبوده است.

البت��ه تأثیرات آموزش در خانه به م��وارد پیش گفته منحصر 
نیس��ت. اویرام و نومن )2003( معتقدند که رویکرد آموزش در 
خانه« موجب انقالب پارادایمی در خانواده می ش��ود و س��بك 
ت��ازه ای در زندگی خانواده ایجاد می کند ک��ه بر همة ابعاد آن 
تأثی��ر می گ��ذارد. این تغییر س��بك را می ت��وان در دو مفهوم 
محوری بیان کرد: مفهوم بیداری و مس��ئولیت پذیری و مفهوم 

انعطاف و آسان گیری. 

 بيداری و مسئوليت پذيری
رون��د کار نش��ان می ده��د ک��ه خانواده هایی ک��ه رویکرد 
آم��وزش در خان��ه را برای تربی��ت فرزندانش��ان برمی گزینند، 
تصمیم گیری هایشان دربارة فرایند اجتماعی شدن فرزندانشان 
توأم با مس��ئولیت پذیری بیشتر و انتخاب آگاهانه است. تا پیش 
از ای��ن، خانواده بس��یاری از ام��ور را به فرایند 
اجتماعی ش��دن که به طور متعارف در مدرسه 
انجام می ش��د، واگذار کرده ب��ود، ولی پس از 
تغییر رویکرد، بسیاری از امور در معرض تردید 
قرار می گیرند و انتخاب ها هوشمندانه می شوند 
و در نحوة کار، گذران اوقات، درمان، بهداشت 
و مانند این ها تغییرات اساسی به وجود می آید. 
حتی در س��طحی باالتر، تصور کل��ی خانواده 
درب��ارة زندگی، انتظ��ارات از زندگ��ی و نحوة 
تحقق این انتظارات تغیی��ر می کند. به عبارت 
دیگر، تغییر در نوع آموزش خانواده به نوعی فلس��فة زندگی را 

نیز متحول می سازد. 
ت��ا بیش از انتخاب رویکرد آم��وزش در خانه، میزان انتخاب 
خانواده ها محدود اس��ت و راهی را که بسیاری رفته اند، می روند. 
ولی پس از این انتخاب، انتخاب های دیگری مطرح می شوند و 
باید هرچیزی را بررس��ی و بازبینی کنند. تعارضاتی که مستلزم 
انتخاب اس��ت، فزونی می یابد. در بسیاری از امور باید به کسب 

والدين بايد خودشان 
مسئوليت را بپذيرند. 

شکست و پيروزی 
مال خود آن هاست. 

البته مسئوليت پذيری 
بيشتر مستلزم 

كسب دانش بيشتر 
و تصميم گيری های 
هوشمندانه تر است
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دان��ش و اطالعات بپردازند و در بس��یاری از امور باید مخاطره 
کنند. دیگر اثری از س��رزنش معلم، هم کالس��ی ها و دوس��تان 
نیس��ت و والدین باید خودش��ان مسئولیت را بپذیرند. شکست و 
پیروزی مال خود آن هاست. البته مسئولیت پذیری بیشتر مستلزم 

کسب دانش بیشتر و تصمیم گیری های هوشمندانه تر است.
مدرس��ه دارای نظام ساختارمندی اس��ت که زمان در نحوة 
مدیریت آن نقش مهمی ایفا می کند. والدین می توانند ش��رایط 
ساختارمند کاری خود را با شرایط مدرسه تطبیق دهند. به بیان 
دیگر، در ساختار مدیریت مدرسه و شرایط شغلی والدین، زمان 
عنصر مشترك است. ولی آموزش در خانه این ساختار زمانمند 
را ندارد. درواقع، ش��رایط آموزش در خانه به گونه ای اس��ت که 
خانواده ها به ناگزیر از ش��رایط ساختارمند شغلی جدا می شوند؛ 
ش��رایطی که در آن، محیط کار و زمان انجام وظایف ش��غلی، 
براس��اس ارادة دیگران طراحی شده اس��ت. حال آنکه آموزش 
در خانه به گونه ای اس��ت که زمان بندی کار والدین به حس��ب 
تصمیم خودش��ان مشخص می ش��ود. حتی مکان کار نیز تغییر 

می کند و کار بیشتر در خانه انجام می گیرد. 

 آموزش در خانه فرايندی انعطاف پذير و آسان گير 
در ای��ن رویک��رد، به لح��اظ نظ��ری این تص��ور کمابیش 
مس��تقر می ش��ود که خواه و ناخواه برخی از امور به طور طبیعی 
و ب��دون تعجیل انجام می ش��وند و لزومی ب��ه طراحی دقیق و 
برنامه ریزی ش��ده نیس��ت. بین جریان زندگی و آموزش فرقی 

دیده نمی شود و هردو امری واحد تلقی می شوند. 
در جریان زندگی واقعی نیز همه چیز را به طور قطعی نمی توان 
پیش بینی و برنامه ریزی کرد. بس��یاری از امور به صورت طبیعی 
و خ��ارج از کنترل ما اتف��اق می افتند. در نتیجه، نمی توان هدف 
بلندمدتی را برای آینده تعیین کرد. نمی توان بر این اساس برنامة 
آموزش بلندمدت در ذهن داشت. باید مهارت های کوتاه مدت را 
یاد گرفت؛ چرا که نمی دانیم در آینده چه چیزی الزم اس��ت یاد 

بگیریم. لذا در مقابل مسائل باید کاماًل منعطف باشیم. 
در آموزش، هر درس��ی را نباید طراحی کرد. بسیاری از امور 
به طور طبیعی یاد گرفته می ش��وند؛ مث��ل موقعی که کودك با 
والدی��ن خود به س��فر می رود و دربارة فاصله ش��هرها کنجکاو 
می ش��ود. در این حالت می توانیم به او نقش��ه خوانی بیاموزیم؛ 
به ج��ای اینکه این آم��وزش را در زمان مش��خص و در درس 
معین��ی به او بدهیم. باید با جریان طبیعی زندگی حرکت کرد و 

محصولی طبیعی را در جریانی طبیعی به فرد ارائه کرد. 

 جمع بندی 
آموزش در خانه به جز تغییر سبك زندگی، شاخص سطح رو 

به ازدیاد درگیری والدین در تربیت فرزندان اس��ت. در سطحی 
از درگیری، والدین صبح کودك را به مدرسه می آورند و تحویل 
می دهن��د و عصر هم تحوی��ل می گیرند یا آنکه خود کودك به 
مدرس��ه می رود و برمی گردد. ب��ه تعبیری، مدرس��ه پارکینگ 
کودکان اس��ت و والدین از بابت بس��یاری امور فرزندان، خاطر 
خود را آس��وده کرده ان��د. در طرف دیگر طی��ف، خانواده همة 
مس��ئولیت را خ��ودش پذیرفته و به تمامی ب��ا انتخاب رویکرد 

آموزش در خانه درگیر مسائل فرزند خود است. 
سطح اول سطح انتقال است؛ انتقال کودك از خانه به مدرسه 
و برعکس. البته در این س��طح، ان��واع درگیری ها را هم داریم: 
شرکت در انجمن اولیا و مربیان، همراهی با معلمان در اردوها، 
ارائة س��خنرانی، تدری��س برخی دروس و مانن��د این ها. نمونة 
مدارس هیئت امنایی در ایران ش��اید سطحی دیگر از درگیری 
والدین را نش��ان دهد. به هر روی، درواقع با رش��د آموزش در 
خانه به تدریج وظایف مدرس��ه یا بهتر است بگوییم دولت ها به 
خانواده منتقل می ش��ود. این، انتخابی است که والدین می کنند 
و ب��ه این ترتیب، عماًل ح��وزة نفوذ دولت ه��ا کاهش می یابد. 
دولت ها هم به مانند آغاز دورة مدرن و پیش از آن، اقتدار الزم 
را برای تحمیل ارادة خود بر مردم ندارند. درواقع در اینجا بحث 
آزادی ف��ردی و حدود اختیار دولت ها برای ایجاد محدودیت در 

انتخاب شهروندان نیز مطرح می شود. 

 پی نوشت 
1. Homeschooling 
2. Van Galen 
3. Knowles Marlow & Muchmore
4. Schooling
5. Education 
6. Raymond Moore 
7. John Holt 
8. Neuman & Aviram 
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 شيبا ملك
كابيني به وسعت دنياعکس:رضا بهرامی

ت��ا همین چند س��ال پیش آم��وزش از راه دور مرا ب��ه یاد آموزش 

مکاتب��ه ای و بس��ته های پس��تی می انداخت که از مؤسس��ه ای در قم 

برای دوس��تانم در تهران ارس��ال می شد؛ بس��ته هایی پر از نوار کاست 

و چن��د کتاب خودآموز. آن زم��ان چنین پدیده ای بس��یار نوآورانه بود. 

چ��را ک��ه در دنیای آموزش، ته��ران تا قم دیگر فاصله ای نداش��ت. اما 

چندی بعد، مالقات با دانشجویی که در ایران به صورت برخط )آنالین( 

در حال گذراندن دورة اختر فیزیك در دانش��گاهی در اس��ترالیا بود، بر 

وس��عت دید من نس��بت به آموزش از راه دور بسیار افزود. امروز دیگر 

دیدن دوره های برخط در دانش��گاه های معتبر جهانی کسی را متحیر 

نمی س��ازد. گویا واقعاً قرار اس��ت آموزش مرزه��ای زمان و مکان را 

نادیده بگیرد و یادگیری برای همه میسر باشد.

اما آیا ما همیشه مصرف کننده ایم؟ شاید برای شما هم چون من 

این س��ؤال مطرح ش��ود که آیا چنین آموزش هایی به زبان فارسی 

برای بچه های ایرانی خارج از کش��ور امکان پذیر اس��ت؟ آیا چند 

س��ی دی و فیلم و کتاب نهایت بضاعت آموزش وپرورش ماست؟ 

شاید اگر به تش��ویق دوستان در آن بعد از ظهر سرد پاییزی پا 

به »مؤسس��ة آموزش از راه دور صبا« نگذاشته بودم، همچنان 

در حس��رت کاری مش��ابه آموزش های دانشگاه های خارجی 
می ماندم.

از پله ها که باال رفتم، در مؤسس��ه باز شد و چند اتاقك 

شیش��ه ای کابین شکل را دیدم که در آن ها معلمانی پشت 

به من و رو به صفحه نمایش رایانه مشغول کار بودند:
- آهان، آفرین!

- بچه ها گوش کنید! حواستون به منه؟

یکی در »می��الن«، دیگ��ری در »ابوظبی« آن 

دیگری در »مانی��ل«، همه در کالس ادبی��ات آقای قرباني 

حاضرن��د. فضای عجیب و جالبی بود. هر معلم در کابین خود 

ب��ا تعدادی از کودکان ایرانی در نقاط دیگر جهان در گفت وگو 

بود. آموزش می داد و بازخورد می گرفت.

دوس��تانم در اتاق دیگری با خانم مظف��ری- مدیر آموزش 

مؤسس��ه- و چند تن از دبیران ک��ه در فاصلة دو کالس برای 

اس��تراحت از کابین بیرون آمده بودند، گفت وگو می کردند. من 

هم به جمع آن ها ملحق شدم.

 معرفی مؤسسه

»مؤسس��ة فرهنگی آموزش��ی زم کوثر ش��رق« مؤسس��ه ای 

خصوص��ی اس��ت که در س��ال 1387، ب��ا هدف ایجاد مؤسس��ة 

اینترنتی و دانشگاهی مجازی با ارائة مدل نوین آموزشی همراه با 

استانداردهای پیشرفته برای پوشش آموزشي ایرانیان مقیم خارج از 

کشور و آموزش زبان فارسی به آنان )برای ایرانیان خارج از کشور 

و غی��ر ایرانیان عالقه مند به یادگیری زبان فارس��ی و آموزش های 

کالسیك نظیر دوره های آموزشی سازمان ها و مؤسسات گوناگون( 

تأس��یس شد. مدرسة آموزش از راه دوِر »صبا«، واحد مدرسه اِی این 

مؤسسه اس��ت که زیر نظر »ادارة کل مدارس خارج از کشور وزارت 

آموزش وپرورش« فعالیت می کند.

در حال حاضر، مؤسسه بیش از 500 دانش آموز ایرانی از کشورهای 

فیلیپین، هنگ کنگ، مالزی، س��نگاپور، چین، ام��ارات متحده عربی، 

قطر، ترکیه، نیجریه، اس��ترالیا، ایتالیا، لهس��تان، هلند، آلمان، فرانسه، 

انگلس��تان، بالروس و کانادا دارد. در بعضی از این کش��ورها، مؤسسه 

دارای دفتر اداري است.

آشنايی بامؤسسة آموزش از راه دور صبا
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خاصی برنامه ریزی ش��ده اند، تا س��اعت 7:30 شب به وقت که به دلیل اختالف افق کش��ورهای گوناگون برای ساعات اداری در ساعات اداری فعال است اما کالس های مؤسسه در مرک��ز تهران و حدود 20 نفر کادر آموزش��ی دارد. دفتر تشکیل می شوند. مؤسسة صبا در حدود 15 نفر کادر اداری یك و حداکث��ر حدود 17 متقاضی )برای دروس عمومی( راهنمایی تحصیلی برگزار می ش��ود. کالس ها با حداقل و 60 دقیق��ه ای ب��رای دانش آموزان دبیرس��تان و دورة در ط��ول هفت��ه، نزدیك ب��ه 150 کالس برخط 90 
تهران ادامه دارند.

قرار دهد. دانش آموز نیز می تواند در هر ساعتی از شبانه روز، برای معلم مثل فیلم، پویانمایی )انیمیش��ن(، آزمایشگاه مجازی و... را روی سایت چند بار که نیاز دارد، مش��اهده کند. معلم می تواند سایر مواد آموزشی ب��ه آن ها را دارد و می تواند هر کدام را که برایش مفیدتر اس��ت، هر طریق آن انجام می ش��ود- موجود است و دانش آموز امکان دسترسی متفاوت( نیز روی س��ایت مؤسس��ه -که اکثر فعالیت های مؤسسه از کالس های ضبط ش��دة قبل��ی )مربوط به ترم های پیش و اس��تادان فایل ضبط ش��دة کالس روی س��ایت قرار می گی��رد. به عالوه فایل قس��متی از کالس ضبط نش��ود، می تواند ضب��ط را متوقف کند( و کالس به ط��ور کام��ل ضبط می ش��ود )البته اگ��ر معلم بخواهد می دهد و تنها می تواند از فایل های آفالین استفاده کند.جلس��ه نیز دانش آموز امکان دسترسی به کالس برخط را از دست در کالس ثبت می ش��ود. در صورت غیبت غیرموجه بیش از س��ه ظهر اس��ت. کالس ها کاماًل رسمی هستند و حضور دانش آموزان کش��ورهای آسیای جنوب ش��رقی مثل مالزی، حدود چهار بعد از می ش��وند ک��ه به وق��ت کش��ورهای اروپایی، صب��ح و به وقت از کالس اس��تفاده کنند. معمواًل کالس ها در س��اعتی تشکیل انجام می ش��ود که همة دانش آموزان بتوانند در زمانی مناس��ب به اختالف افق در کشورهای گوناگون، کالس بندی به گونه ای دو زمان متف��اوت برگزار کرد اما اگر تعداد کم باش��د، با توجه باش��د، کار س��اده تر اس��ت و می توان کالس را در دو گروه و می ش��ود. در صورت��ی که تع��داد متقاضیان ی��ك درس زیاد ه��ر ت��رم با توجه ب��ه متقاضی��ان ه��ر درس، کالس تعریف نظام آموزش��ی مدرسه »ترمی-واحدی« است و در ابتدای  روند كار

برگزار می ش��ود. در ضمن، روز قبل از هر امتحان کالس رفع اش��کال و مالزی(، آزمون به صورت هماهنگ در دفتر مؤسس��ه در آن کش��ورها البته در کش��ورهایی که تعداد دانش آموزانمان زیاد اس��ت )مثل امارات آزمون پاس��خ سؤاالت را اس��کن می کنند و دوباره برای ما می فرستند. را براي آن ها با پس��ت الکترونیکي مي فرس��تم، آن ها پس از برگزاري امتحانات میان ترم، با اولیاي دانش آموزان هماهنگ می کنیم. سؤاالت نح��وة برگ��زاری آزمون های میان ت��رم و پایان ت��رم می گوید: »برای میان ترم داده می ش��ود. خانم مظفری، مدیر آموزش مؤسسه، در مورد کالس، انجام تکالیفی که معلم برای آن ها می فرس��تد و نیز آزمون آن ها، میزان اس��تفاده از س��ایت، س��ؤال و جواب و حضور فعال در نمرة مس��تمر دانش آموزان، با توج��ه به وضعیت حضور و غیاب همراه تکالیف آن ها وارسی می کند.کند. معلم قبل از کالس بعدی، پیغام ها و س��ؤاالت بچه ها را به پیغام یا س��ؤال بگذارد و یا حتی به پیغ��ام خود، فایلی ضمیمه 
بیست فارغ التحصیل شده است.«آموزش وپرورش برگ��زار می کند، دانش آم��وزی داریم که با معدل اس��ت. ما با همین سیس��تم غیرحضوری و ب��ا آزمون متمرکزی که می فرس��تند. کیفیت آموزش مؤسس��ه در س��طح خوب و قابل قبولی بع��د دفتر مدارس خارج از کش��ور نم��رات دانش آم��وزان را برای ما ی��ا کنس��ولگری ایران در هر کدام از این کش��ورها برگ��زار می کنند. س��ؤال را می فرس��تند و آزمون را در یك دفتر دولتی مثل س��فارتخانه دفتر مدارس خارج از کش��ور آموزش وپ��رورش تحویل  مي دهیم. آن ها آزمون پایانی در اختیار ما نیس��ت. ما فقط اسامی دانش آموزان را به هم داریم.

این سیس��تم، امکان ادامه تحصیل برایشان فراهم که در س��نین باالتر مثاًل 35 س��ال هستند و به مدد جالبی هم می افتد؛ مثاًل پیغام به دانش آموزانی می رسد با مؤسس��ه تماس بگیرند. البته در این مواقع اتفاق های مؤسسه برای آن ها پیغام می گذارد که از اولیاشان بخواهند اینکه بچه ها بیش��تر با سایت مرتبط اند، هر وقت نیاز باشد چنین نیس��ت- امکان تماس تلفن��ی نیز وجود دارد. به دلیل ارتباط از طریق رایانه برایش��ان مش��کل باش��د -که معمواًل گزارش فعالیت فرزندانش��ان را در آنج��ا ببینند. به عالوه، اگر اولی��ا می توانند از طریق س��ایت با مؤسس��ه ارتباط بگیرند و  ارتباط با اوليا

ايران در هر كدام از اين كشورها برگزار می كننددر يك دفتر دولتی مثل سفارتخانه يا كنسولگری  مي دهيم. آن ها سؤال را می فرستند و آزمون را خارج از كشور آموزش وپرورش تحويل ما فقط اسامی دانش آموزان را به دفتر مدارس 
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ش��ده اس��ت. خانم مظفری می گوی��د: »وقتی 

چنین پیغام هایی می گذاریم، آن ها با ما تماس می گیرند که فالنی 

این چ��ه پیغامی اس��ت برای من گذاش��ته ای که به پ��در و مادرتان 

بگویید تماس بگیرند؟!«

 روابط انسانی

ما به عنوان ناظر خارجی، ضعف سیستم آموزش از راه دور را، مشکل 

برقراری رابطة عاطفی می دانس��تیم و به همین دلیل، یکی از سؤاالت 

اساس��ی ما همین موضوع بود. پاسخ آقای ِچُشمی، دبیر عربی، این بود: 

»م��ن ه��ر دو تجربه را دارم. تا بعد از ظهر در مدرس��ة حضوری درس 

می دهم و بعد می آیم اینجا. ش��اید در مقایسه با کالس حضوری، بیشتر 

طول بکش��د تا این ارتباط برقرار ش��ود، ولی بعد کاماًل با آن ها دوست 

می ش��وم و سر به سرشان می گذارم. وقتی کس��ی درس را بلد نیست، 

می گویم باید االن پیش م��ن بودی و می رفتی جلوی تخته روی یك 
پا می ایستادی!

من به مرور کاماًل بر وضعیت کالس و بچه ها تس��لط پیدا می کنم. 

ب��ا اینکه معمواًل به دلیل پایین بودن س��رعت، تصوی��ر آن ها را فعال 

نمی کنیم و صرفاً ارتباط صوتی داریم یا آن ها حرف هایش��ان را تایپ 

می کنن��د، ولی م��ن کاماًل می فهمم هر کدام چ��ه کار می کنند. مثاًل 

می گویم: فائزه،  فکر  کنم االن خوابیدی! یا: فکر می کنم االن داری 

به کتابت نگاه می کنی!«

خانم مظفری مدیر آموزش مؤسس��ه صبا می گوید: »اصاًل حس 

نمی کنید که این بچه ها هزاران کیلومتر از ش��ما دورند. خیلی زود 

با آن ها ارتباط برقرار می کنید و بچه ها هم خیلی س��ریع سیستم 

را می پذیرن��د و ارتباط خوبی برقرار می ش��ود. بچه ها می توانند 

تصوی��ر معل��م را ببینند و با او صحبت کنن��د )و البته معلم هر 

وقت بخواهد می تواند میکروفون هر دانش آموزی را روشن یا 

خاموش کند. در واقع، معلم مشکل ادارة کالس ندارد؛ چون 

می تواند با یك دکمه سکوت را در کالس برقرار کند!(

جالب اس��ت ک��ه گرچه بچه ها از نقاط متف��اوت دنیا با 

یکدیگر هم کالس شده اند و شاید اصال همدیگر را نبینند، 

ولي با هم دوست هس��تند. حتی سال گذشته تابستان 

ک��ه بعضی به ایران آمده بودند، می گفتند: خانم، ما را 

اردو نمی برید؟ یعنی حس و حالی شبیه حس و حال 

دانش آموزان در مدرسه حضوری دارند.«

 آموزش  معلمان

از خانم مظفری می پرسیم: »آیا معلمانی که می خواهند 

به جمع همکاران ش��ما بپیوندند، آموزش خاصی دریافت 
می کنند؟«

پاس��خ این اس��ت که حداقل سه جلس��ة 90 دقیقه ای 

آم��وزش می بینند. در یك جلس��ه فایل آموزش��ی س��ایر 

همکاران را می بینند و از تجربیات آن ها اس��تفاده می کنند. 

جلسة بعد به دست ورزی و آشنایی با نحوة استفاده از ابزارها 

و نرم اف��زار کالس آنالی��ن اختصاص دارد ک��ه البته برای 

بعضی از همکاران به خواس��ت خودشان، بیش از یك جلسه 

هم ممکن اس��ت به این کار اختصاص یابد. در آخرین جلسه 

نیز یك کالس نمونه را اجرا و ضبط می کنند تا کاماًل مسلط 

شوند و اشکاالت احتمالی برطرف شود.

بازدید ما از مؤسسه در حالی به پایان می رسد که تصورمان 

از ی��ك مؤسس��ة آموزش غیرحضوری، با تص��وری که قبل از 

بازدید داشتیم کاماًل فرق کرده است.

برای کس��ب اطالعات بیش��تر می توانید به وبگاه مؤسسه به 

نشانی www.sabaeducation.net مراجعه کنید.

اصالً حس نمی كنيد كه اين بچه ها 

هزاران كيلومتر از شما دورند. خيلی زود 

با آن ها ارتباط برقرار می كنيد و بچه ها 

هم خيلی سريع سيستم را می پذيرند و 

ارتباط خوبی برقرار می شود
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از دفترچة خاطرات معلم فيزيك »صبا«

من مشغول درس دادنم که باز متوجه می شم: 
امیرحسین: نسیم، تو کجایی؟ 

نسیم: تایلند! تو کجایی؟ 
امیرحسین:  من دوبی.

من که حواسم به گفت وگوی بچه هاست، می گم:» بچه ها حواستون یکی از بچه ها: بچه ها، خانم ساکتن یا من صدا ندارم؟ علی: اهاًل و سهاًل امیرحسین! 
کجاس؟ یك لحظه هم به من توجه کنین!«

دوربین را روش��ن می کنم تا قانون دس��ت راس��ت رو نش��ون بدم: »بچه ها، شست چپ تو 

دوربین، شست راست رو نشان می ده! 

بچه ها شما راست می بینین ولی من چپ!« 

کلی دس��تم رو باال و پایین می کنم تا باالخره چیزی رو نش��ون ب��دم. باز کامنت بچه ها را 

می بینم که به هم می گن: »اون آقاهه رو دیدی از اون پشت رد شد؟!« 

 زهرا سعيدی

سخت سرگرم درس دادنم که توجهم به »کامنت ها« جلب می شه: 

امیرحسین:  بچه ها شما صدا دارین؟ 

نسیم: یك بار خارج شو و بعد برگرد. 

یکی دیگر از بچه ها: منم صدا ندارم. 

امیرحسین: حاال نه صدا دارم نه تصویر! 

من هاج و واج که چه کنم. از گوش��ة راس��ت صفحه یادداشتی میاد که: »به بچه ها بگو تحمل 
کنن و شما ادامه بده.« 

کم کم همة بچه ها بدون صدا و تصویر از کالس خارج می شن! 
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 مرحلة قبل از تدريس
از س��رگروه ها خواس��تم برگة بررسی تکالیف را به من تحویل دهند. رایانه را از قبل آماده 
ک��رده ب��ودم. روی صفحة نمایش تصویری از »برج میالد« با جملة »روز معلم مبارك باد« 
جلب توجه می کرد. فهرست وارسی را به من تحویل دادند. آن ها را سریع بررسی کردم؛ نقص 
تکلیف وجود نداش��ت )2 دقیقه(. به کمك یك تصویر، از درس دس��تور زبان جلسة قبل که 
»شرطی ها« بود، سؤاالتی مطرح کردم و دانش آموزان پاسخ دادند )مرور درس قبل، 1 دقیقه(.

 مرحلة تدريس )ارزشيابی تشخيصی و ايجاد انگيزه(
برای تدریس درس جدید ابتدا فهرست کارهای آن روز را با یك 

اسالید نشان دادم و معرفی کردم.
پس از آن دانش آموزان را به سه گروه به نام های 

 O 3- Ind ، O و O2-D-1تقسیم کردم. 
)1. Object,2.direct object&3.indirect object(

گزارشی از جشنوارة تدريس

مستندسازی يك تجربه
 فاطمه فضلعلی
دبیر منطقه 2 تهران

 30 دقيقه تدريس با رايانه
بی ش��ك در م��دارس فردا ابزارهای فناوری جزء جدانش��دنی از تدریس خواهند بود؛ تا جایی که کالس ب��دون رایانه و اینترنت وجود نخواهد 
داش��ت. فناوری ابزاری در دس��ت معلم اس��ت و معلم به وس��یلة آن می تواند فرایند یاددهی و یادگیری را آسان کند. الزم به ذکر است که وجود 
فناوری مدارس را از معلم بی نیاز نمی کند. در واقع، این معلم است که فناوری را به استخدام خود درمی آورد و از آن در تدریس بهره می گیرد.

نوش��تة زیر گزارش��ی از ارائة تدریس در »جش��نوارة تدریس زبان انگلیسی« است که مدت زمان اجرای آن فقط 30 دقیقه و موضوع تدریس 
»ضمایر انعکاسی در دستورزبان انگلیسی« کتاب دوم دبیرستان بوده است.

 طراحی و برنامه ريزی
برگزاری کالس و ارائة درس ظرف 30 دقیقه بس��یار مشکل به نظر می رسید و 
فکر می کردم که نمی ش��ود همة کارهایی را ک��ه معلم ها ظرف 90 دقیقه تدریس 
انج��ام می دهند در 30 دقیقه انجام داد. ابتدا ب��رای هر دقیقه تدریس برنامه ریزی 
کردم. طرح درس خود را نوش��تم و براساس آن نحوة تدریس و وسایل مورد نیاز را 
تهیه کردم. در اینترنت عکس های مناسب تدریس را پیدا کردم. همچنین کارهای 
گروهی و تمرین های متنوعی تعریف کردم. فهرست های وارسی )چك لیست( برای 
هر گروه تهیه کردم. داشتن گروه، سرگروه و منشی گروه  دارای امتیاز بود. روش های 
تدریس متفاوت را بررس��ی کردم و برای ش��روع کالس در جست وجوی وسیله ای 
بودم که در دانش آموزان ایجاد سؤال کند. برای ارزشیابی مستمر در کالس و ارزیابی 
دانش آموزان هم سؤال های متنوعی نوشتم. در نهایت، طرح درس من از 23 اسالید 
تش��کیل می شد و یك کیف قرمز رنگ بزرگ که وسایل مورد نیاز تدریس را درون 

آن قرار داده بودم.

 روز اجرا
قبل از اجرا، با دانش آموزان محل اجرا )دبیرس��تان 
هدف- منطقة11( که توسط مسئوالن برای تدریس 
انتخاب ش��ده بودند، هماهنگی های��ی را انجام دادم. 
دانش آموزان خوبی بودند و به سرعت آن ها را توجیه 
ک��ردم و بعضی از کارهای مهم را به آن ها گفتم. این 
ارتباط کوتاه باعث ش��د یخ هایمان کمی آب ش��ود. 
لحظة ورودم به صحنه )طبق قرار قبلی( صدای دست 
زدن و شادی آن ها را می شنیدم. با ورود من به کالس 
روز معل��م را تبریك گفتند. از آن ها تش��کر کردم و 
با لبخندی بر لب و پر انرژی س��الم و احوال پرس��ی 
کردم و کیف بزرگ قرمز رنگی را که همراه داشتم، در 

معرض دید دانش آموزان قرار دادم.
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با این نام گذاری می خواستم آن ها بیشتر درگیر درس شوند. دانش آموزان مفهوم مفعول و مفعول 
مستقیم و غیرمستقیم را در سال های قبل آموخته بودند و با بیان آن ها و حل تمرین، می توانستم 
درس جدید را که ضمایر انعکاسی بود، بهتر و سریع تر تدریس کنم. کیف را جلو آوردم و داستانی 
از خرید روز قبل خود بیان کردم. گفتم که خودم تنها به خرید رفته بودم و گفتم برای ش��ما هم 
خرید کرده ام. خوش حال و شگفت زده شدند. از درون آن کیف یك بسته شکالت بیرون آوردم و 
به دانش آموزان دادم و با تصویر شکالت، ضمایر مفعولی را نشان  دادم. از آن ها سؤال هایی کردم تا 
مطمئن شوم که ضمایر مفعولی و تغییر شکل آن ها را با جابه جا شدن در جمله می دانند. همین طور 

می دانند که در صورت جابه جایی چه اتفاقی می افتد.

در پنج دقیقة پایانی فیلم کوتاهی را که با تصاویر مختلف با نرم افزاری ساخته بودم، نشان دادم و خواستم که دانش آموزان در مورد آن 
یك بند مطلب بنویس��ند و به نش��انی الکترونیکی من ارسال کنند. تکالیف آن ها را نشان دادم و موضوعی برای یك تحقیق ساده مطرح 
کردم؛ برای مثال، عبارت های »Help yourself« یا »by Myself« چه معنایی دارند و کاربردش��ان چیست. یك سلسله منابع و سایت 
هم به آن ها معرفی کردم و وب نوشت )وبالگ( خود را نشان دادم که برای مطالعه می توانستند به آن رجوع کنند. در پایان با ذکر صلوات 

و تشکر، از آن ها خداحافظی کردم. یك دقیقه هم وقت زیاد آوردم!

س��پس از کیف قرمز رنگ، گوش��ی تلفن هم��راه خود را خارج کردم و ب��ا تصویر آن ضمایر 
انعکاسی را آموزش دادم؛ البته با پرسش و پاسخ. ضمایر انعکاسی را که روی یك اسالید نوشته 
بودم، آموزش دادم و در اسالید دیگری خواستم آن ها را نام ببرند. سپس مفهوم آن را با تصویری 
توضی��ح دادم و تفاوت آن را با ضمیر مفعولی پرس��یدم. دانش آم��وزان گروهی فکر می کردند و 
پاس��خ می دادند و منشی هر گروه، امتیاز گروه را در فهرست وارسی می نوشت. در نهایت، خودم 

هم دوباره پاسخ ها را بیان کردم.
درون کیف کاغذ و قیچی داش��تم. آن ها را به دانش آموزان دادم و از آن ها خواس��تم که در هر 
گروه اریگامی درس��ت کنند. دانش آموزان از اینکه با دستانش��ان در کالس کار می کردند، لذت 
می بردند. هر کدام چیزی درست کردند، مانند قایق، کفش و... . از آن ها پرسیدم چه کسی آن ها 
را درس��ت کرده است و گفتند خودش��ان. به این ترتیب، مفهوم ضمایر انعکاسی را کاماًل متوجه 
شدند؛ ضمن اینکه خودشان در کالس فعالیت داشتند. وقتی به یقین رسیدم که دستور زبان این 

جلسه و انواع آن را فرا گرفته اند، تمرین های کتاب را انجام دادیم که 15 دقیقه زمان گرفت.

 جمع بندی و نتيجه گيری )مرحلة پس از تدريس(
برای جمع بندی و نتیجه گیری از سرگروه ها خواستم پس از 

صحبت با اعضای گروه، درس را توضیح دهند.

برای ارزش��یابی سه س��ؤال طراحی کرده بودم که خواستم پاسخ دهند. منشی 
هر گروه نمرة گروه را در فهرس��ت وارس��ی یادداش��ت می کرد. برای یك سؤال، 
تمرین های اینترنت  را لینك زده بودم و سریع نشان دادم و یك گروه پاسخ دادند. 
س��ؤال بعدی جمالت به هم ریخته بود که بچه ها به وس��یلة آهن ربا آن ها را روی 
تخته مرتب کردند. بقیة تمرین ها را روی اس��الید ارائه کرده بودم. پاس��خ ها را به 

سرعت وارسی کردم و منشی های هر گروه نمرات را تحویل دادند )7 دقیقه(.
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 هيوا عليزاده
دبیر فیزیك منطقة 6 تهران

قسمت پنجم

دانش آموز ما تحليلگري و  محاسبه را تمرين مي كند
 سرآغاز 

ب��ا گام هایي کوچك و اس��توار در جهت انجام وظیفه اي 
که نسبت به حفظ محیط زیست اطراف خود داریم، در قالب 
پروژه اي با عنوان »ساخت و استفاده از اجاق خورشیدي«، 
دانش آموزانمان را تا اینجا پی��ش آوردیم که با مرحله  هاي 
ی��ك کار تحقیقاتي همچون مش��اهده، یادداش��ت برداري، 
بحث و گفت وگو، جمع آوري اطالعات و ساخت یك نمونة 
آزمایش��ي و انجام چند آزمایش آشنا ش��دند. آن ها در این 
مس��یر داده هایي را نیز ثبت کردن��د. اکنون نوبت تحلیل و 
انجام محاس��بات روي داده ها براي رسیدن به کمیت هاي 
جدید اس��ت. با این کار ش��ناخت بهتري نس��بت به آنچه 
س��اخته اند پیدا مي کنند و به سودمندبودن نرم افزاري مانند 

»اکسل« پي مي برند.

 شرح
همچون جلس��ات قبل کار را با بحث و گفت وگو دربارة 
آنچ��ه انجام ش��ده اس��ت، ش��روع مي کنیم. از ه��ر گروه 
مي خواهیم تا داده هاي ثبت ش��ده و نح��وة انجام آزمایش 
خود را ب��ه نمایش بگذارد و دربارة آن توضیح دهد. پس از 
ارائة همة گروه ها، پرسش��ي مطرح مي کنیم: »به نظر ش��ما 

هواي داخل کدام وسیله زودتر گرم مي شود؟«
در اینج��ا به دانش آموزان فرص��ت مي دهیم تا فرضیات 
خود را مطرح س��ازند و روش هایي را براي یافتن پاسخ این 
پرس��ش به کمك ریاضیات و فیزیك شرح دهند. مي دانیم 
که براي محاس��بة گرماي جذب ش��ده توسط هواي داخل 

جعبه مي ت��وان از رابطة Q=mc∆θ اس��تفاده کرد. در این 
فرمول داریم: 

)kg جرم هوا )با واحد : m
) C : ظرفیت گرمایي ویژه )با واحد

)°C تغییر دما )با واحد : ∆θ
Q : گرما )با واحد j )ژول((

با اس��تفاده از رابطة نیز توان را محاسبه مي کنیم 
که در آن داریم: 

P : توان )با واحد W )وات((
t : زمان )با واحد s )ثانیه((

مي خواهیم دانش آموزان خودش��ان به تأثیر پارامترهایي 
همچون نوع ماده اي که در حال گرم ش��دن است )در اینجا 
ه��وا( و مقدار آن، تغییرات دم��ا و همچنین زمان در برآورد 
توان اش��اره کرده و به مفهوم این کمی��ت پي ببرند. براي 
همی��ن دانش آموزان را در این مس��یر هدایت مي کنیم؛ نه 
اینکه فرمول ها را به عنوان پاس��خ ارائه دهیم. الزم است در 
این کار صبر و حوصله به خرج دهیم و گفته هایي را که همه 
موافق هس��تند، روي تختة کالس ثبت کنیم که این خود 

کشف از متغیرهاي مؤثر توسط دانش آموزان است.
مرحلة بعد کش��ف رابطة بین متغیرهاست. در این مرحله 
نی��ز دانش آموزانم��ان را با مثال هایي هدای��ت مي کنیم. ما 
مي خواهیم آن ه��ا از فعالیت علمي لذت ببرند و احس��اس 
نش��اط کنن��د در مس��یر انج��ام کار تحقیقات��ي، همیش��ه 
کشف کردن نش��اط آور اس��ت. پس این فرصت را از آن ها 
نگیریم؛ حتي اگر به بهانة کش��ف متغیرهایي باشد که بارها 
به آن ها دیکته کرده ای��م، بدون آنکه ضرورت آن 
را درك کرده باشند. این کار در مسیر انجام پروژه 
بس��یار باارزش اس��ت، زیرا ه��دف، آموزش روش 

یادگیري و مطالعه است.
پس از کش��ف رابطة بین پارامترها، فرمول ها را 
روي تخته مي نویس��یم و از ه��ر گروه مي خواهیم 
محاسبات الزم را براي به دست آوردن توان وسیلة 
خود انجام دهد. در همین حال که دانش آموزانمان 
در حال انجام محاسبات هستند، فایلي را در اکسل 

و براي انجام محاسبات باز و آماده مي کنیم.
پ��س از اینک��ه هم��ة گروه ها محاس��بات خود 
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دانش آموز ما تحليلگري و  محاسبه را تمرين مي كند
را انج��ام دادن��د و س��ؤاالت آن ه��ا را در زمینة اس��تفاده از 
حج��م هوا براي محاس��بة جرم آن و مفاهی��م مرتبط با آن، 
همچون چگالي پاس��خ گفتیم و تبدی��ل واحدها را به کمك 
ماشین حس��اب آموزش دادیم، از آن ها مي خواهیم نتایج کار 
خ��ود را براي کالس اعالم کنند. وقتي همة گروه ها این کار 
را انجام دادند، فایل اکس��ل را با اس��تفاده از ویدیو پروژکتور 
به آن ها نشان مي دهیم و از هر گروه داده ها را مي خواهیم و 
وارد ج��دول مي کنیم. در پایان با واردکردن فرمول هاي الزم 

در ستون ها، انجام محاسبات را نمایش مي دهیم.

سپس نمودار توان را برحسب نام هر گروه رسم مي کنیم.
از دانش آم��وزان مي خواهی��م برداش��ت خ��ود را از نمودار 
بگویند. همچنین پاس��خ گوي س��ؤاالت آن ها در زمینة نحوة 
واردکردن فرمول ها براي محاس��بات و همچنین رسم نمودار 
خواهی��م بود. در تمام مراح��ل نیز به این نکته توجه داریم که 

دانش آموزانمان نکات مهم را یادداش��ت کنند. در آخر از 
چند نفر مي خواهیم یادداش��ت هاي خود را براي کالس 
بخوانند تا در صورتي که کج فهمي  وجود داشته باشد، آن 

را برطرف سازیم.
براي جلس��ة بعد از آن ها مي خواهیم تا نمودار دما را 
برحس��ب زمان براي اندازه گیري هاي خود رس��م کنند 
و به کمك اکس��ل به این س��ؤال پاس��خ دهند که آیا 
توان وسیله ش��ان در همة بازه هاي زماني یکسان است 
یا خیر. همچنین هر گروه براي جلسة بعد راهکارهایي 

را پیشنهاد دهند که بتوان با استفاده از آن ها، توان وسیله اي 
را که ساخته اند افزایش داد. متذکر مي شویم که براي جلسة 
بع��د حتمًا با خ��ود برگة A4، کاغ��ذ میلي متري، خط کش و 
نقاله، مدادرنگي و... همراه داش��ته باشند و تا آن زمان حتمًا 
اطالعات��ي را که روي وب نوش��ت )وبالگ( ق��رار مي گیرند، 

مطالعه کنند و نظر بدهند.
در همین راس��تا تا جلس��ة بعد تصاوی��ري از انواع اجاق هاي 
خورش��یدي و اطالعات��ي درب��ارة عایق ها و معرف��ي کتاب و 
سایت هاي متفاوت مرتبط را روي وبالگ قرار مي دهیم. لزومي 
ندارد به آن ها بگوییم جلسة بعد مي خواهیم چه کنیم. 

کافي است یك روز لذت بخش را نوید بدهیم!
در جلس��ة بع��د، ابت��دا محاس��بات و همچنی��ن 
خطاهاي احتمالي موجود را بررسي مي کنیم. سپس 
ب��ه ایده هاي دانش آموزان گوش مي دهیم و از آن ها 
مي خواهی��م که طرح هاي خود را براي رس��یدن به 
گرمکن بهتر به منظور آش��پزي کردن رس��م کنند تا 

براي ماکت سازي آماده شوند.
پ��روژة ما بهانه اي اس��ت تا دانش آم��وز نیازها و 
ضرورت ها را کشف کند و با ابزارهایي آشنا شود که 
بتواند ب��ا بهره گیري از آن ها، علومي را که فراگرفته 
اس��ت، به کار گیرد. در عین ح��ال براي او دریچه اي 
باز خواهد ش��د ت��ا از آموخته هاي خ��ود لذت ببرد و 
احس��اس کند با همة کوچکي نسبت به بزرگي دنیا، فعالیتي 
را در جه��ت احترام به محیطي ک��ه در آن زندگي مي کند و 
نس��بت به آن مسئول اس��ت، انجام مي دهد. او باید به یقین 
برس��د که دنیا نیازمند زنده بودن و فعالیت اوس��ت تا بتواند با 

امید از پس مشکالت برآید.
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 زينب گلزاريShift به عالوه...

بعضي  نکات س��اده و پیش  و پا افتاده در تایپ فارس��ي، آن قدر کم اهمیت جلوه مي کنند که ش��اید هرگز به 
دنبال یادگیري آن ها نباش��یم، اما یك وقت هایي ندانستن همین نکات ریز براي آدم دردسر مي شود و آن قدر 
وق��ت مي گیرد که ناچار مي ش��ویم یا از خیر تایپ مطلب بگذریم و یا به صورت دس��تي اصالحات را به متن 

موردنظر بیفزاییم.
آماتور یا حرفه اي  باش��ید، فرقي نمي کند. این ش��ماره اگر مهمان پاتوق اولي ها باش��ید، مطمئنم پش��یمان 
نمي ش��وید. براي تایپ عالئم فارس��ي و عربي در نرم افزار »ورد«، کلیدهاي که معمواًل از ترکیب Shift و 
یك کلید دیگر تش��کیل شده، طراحی ش��ده اند. این کلیدهای مهم و کاربردي را براي شما در جدولي تنظیم 

کرده ایم تا بتوانید همیشه از آن ها بهره بگیرید.
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تــور مجــازی
بیش از ده سال پیش اس��تاد دانشگاهی در تلویزیون 
دربارة تحوالت آتی فاوا می گفت روزی خواهد رسید که 
شما عینکی به چشمانتان می زنید و در فروشگاه مجازی 
در هزاران کیلومت��ر آن طرف تر قدم می زنید و خریدهای 
خ��ود را انتخ��اب می کنید. این فن��اوری را که امروزه به 
زندگی روزمرة ما رس��وخ کرده اس��ت، ب��ا کلیدواژه های 
»واقعیت مج��ازی«1، »اینترنت س��ه بعدی«2 و »دنیای 
همه جانبه«3 می شناس��ند. امروزه ای��ن فناوری در حوزة 
گردش��گری نیز توس��عه یافته و با عنوان تور مجازی یا 

گردشگری مجازی مخاطبان فراوانی پیدا کرده است. 
تن��وع ای��ن تورها به قدری زیاد اس��ت که ش��ما، هم 
می توانید بلیتی به مقصد جزایر ناش��ناختة »النگرهاس« 
)در لوزالمعده(،  جایی درون بدن انس��ان( رزرو کنید، هم 
می توانی��د به غاره��ای یخی در والی��ت »پیش خرید« 
افغانس��تان سر بزنید، و هم از ایستگاه بین المللی فضایی 

بازدید به عمل آورید. 
آدرس ب��ه  می��راث جهان��ی«   س��ایت »گردش��گری 
 «http://www.world-heritage-tour.org» ، یک��ی از 
وب سایت هایی است که برای 277 نقطة دیدنی جهان بلیت 
رایگان دارد و شما با ورود به این سایت می توانید همان طور 
که پشت رایانة شخصی خود نشسته اید، از نقاط دیدنی جهان 
بازدید کنید. این سایت که در  قالب یك پروژة جهانی فعالیت 
می کن��د، تصویرهای پانورامای جذاب��ی را از نقاط گوناگون 
جهان گردآوری کرده است. »تصویر پانوراما« یا »سراسرنما« 
ب��ه تصویری می گوین��د که همة اط��راف را دربرمی گیرد و 

تصویری از سراسر منظره با زاویة باز نمایش می دهد. 
ب��رای اس��تفاده از تورهای مجازی این س��ایت کافی 
اس��ت که قسمت نقشة آن را انتخاب کنید و روی نقشه، 
هر منطقه از کرة زمین را که می خواهید مقصدتان باشد، 
برگزینید. این مناطق بر حسب قاره یا مناطق جغرافیایی 
طبقه بندی شده اند. برای مثال، اگر بخواهید به شهرهای 
ایران س��فر کنید، کافی است »آسیای میانه«4 را انتخاب 

و سپس روی شهرهای کشور ایران کلیك کنید. 
سایت گردشگری میراث جهاني، جاذبه های گردشگری 
نه شهر از ایران را به نمایش گذاشته است و شما می توانید 

یکی از این نه شهر را به عنوان مقصد گردشگری مجازی 
خود انتخاب کنید. این وب سایت فرصت خوبی به معلمان 
جغرافیا می دهد تا ش��اگردان خ��ود را در کالس درس به 
جاه��ای دیدنی ایران و جه��ان ببرند و قبل از اینکه زنگ 

تفریح به صدا درآید، برگردند! 

 عليرضا منسوب بصيری

w w w . w o r l d - h e r i t a g e - t o u r . o r g

 پی نوشت 
1. Virtual Reality 
2. 3D web 
3. Immersive Worlds 
4. Central Asia
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 نرگس لياقی مطلق تخميـــــن
دبیر فیزیك منطقه 3 تهران

 »Scale Attack« ب��ازی »حملة ترازویی« ی��ا
ک��ه به طور هم زم��ان تخمین حج��م و تخمین در 
جمع ریاضی اس��ت. بازی چند مرحله دارد و بسیار 
س��رگرم کننده اس��ت. در این بازی ترازویی وجود 
دارد که در یك طرف آن وزنه های مش��خصی قرار 
می گی��رد و بازیکن باید با باد ک��ردن توپ ها جرم 
معادل طرف راس��ت ترازو را بسازد. تمرکز و دقت 
در بازی ترازویی بس��یار اهمی��ت دارد. این بازی را 

می توانید از مسیر زیر بیابید:

ب��ازی دوم، ب��ازی تخمین تعداد ب��ود؛ به این صورت ک��ه یك صفحه 
با تعدادی گوس��فند به ش��ما نمایش داده می ش��ود و ش��ما با تخمین تعداد 
گوس��فندان و درج پاسخ خود، امتیاز می گیرید. هرچه زمانی که برای پاسخ 
دادن صرف می کنید کوتاه تر باشد، امتیاز بیشتری به دست می آورید. هرگاه 
بخواهید از جمع امتیازات خود آگاه شوید، کافی است سری به پایین صفحه 

بزنید امتیاز خود را مشاهده می کنید.
مسیر دسترسی به بازی به این شرح است:

http://www.mathnook.com/math/scaleattack.html

http://www.transum.org/software/SW/Starter_of_the_day/Students/Estimating_Number.asp

در هر مدرسه ای برای شادابی روحیة بچه ها اردوهایی برگزار می شود. گاهی این اردوها با نگاه رایج به اردو متفاوت 
هستند و گذراندن یك روز خوب در مدرسه هم اردو به حساب می آید. قرار بود در مدرسة ما هم اردویی از همین دست 
برگزار شود؛ اردویی که هدف آن عالوه بر شادابی بیشتر بچه ها، آموزش مفاهیم علمی »تخمین« بود و یادآوری اینکه 

تخمین چگونه در زندگی ما اثر می گذارد.
پس با گروهی از همکاران دور هم جمع ش��دیم و ایده های متفاوتی برای برگزاری اردو گردآوردیم. در عین حال، 
لزوم تخمین زدن مناسب و نیاز به آن در زمینه های متفاوت زندگی را به خودمان یادآوری کردیم و باتوجه به اهمیت 
موضوع در بخش های گوناگون، تخمین را تعریف کردیم. سپس کار بین اعضای گروه تقسیم شد و قرار گذاشتیم هر 
کدام در یك زمینه تخمین را بررس��ی و مطرح کنیم. یکی روی طول کار می کرد، دیگری روی زمان و مکان، یکی 

روی خانه داری و... . من هم تخمین در بازی های رایانه ای را پذیرفتم.
حاصل تالش ما برای برگزار کردن اردوی تخمین در بخش بازی های رایانه ای، این پنج بازی بود.
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س��ومین بازی را از س��ایت »phet« انتخاب کردیم. در این بازی که تخمینی 
از طول، س��طح و حجم ارائه می کند، شما باید تخمین بزنید چند جسم کوچك تر 
در جس��م بزرگ تر جا می شود. بازی س��ه مرحله دارد که مرحلة اول فقط تخمین 
طول، مرحلة دوم تخمین طول و سطح و مرحلة سوم تخمین هر سه، یعنی طول، 

سطح و حجم است.
تارنمای این بازی به شرح زیر است:

ب��رای دانلود بازی به زبان فارس��ی به پایین صفح��ه مراجعه کنید و در بخش 
»translatedversions« نسخه های ترجمه شدة زبان فارسی را انتخاب کنید.

بازی بعدی بازی »بیش��ترین ظرفیت« بود که در واقع تخمین 
جمع اس��ت و س��رعت ش��ما را در تخمین حاصل جمع به چالش 
می کش��د. در این بازی، تعدادی میمون قرار اس��ت برای رفتن به 
یك میهمانی س��وار آسانسور ش��وند، ولی آسانسور در صورتی که 

جرم میمون ها بیشتر از حد استاندارد باشد، از کار می افتد.
بازی را می توانید در این نشانی بیابید:

و آخرین بازی، یك بازی ریاضی است که تخمین تعداد، 
ض��رب، جمع، درصد، حجم، طول، س��طح، زاویه و... را در 
خود جای داده اس��ت. در صفحة ابتدایی بازی، شما موضوع 

تخمین را برمی گزینید و سپس بازی را آغاز می کنید.
این هم مسیر دسترسی به بازی:

http://phet.colorado.edu/en/simulation/estimation

http://mrnussbaum.com/maximumca/pacity

http://www.mathsisfun.com/numbers/estimation-game.php
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 رويا صدر

 تصويرگر:مهشيد صادقی

آمدی جانم به قربانت ولی حاال چرا
بی وفا حاال كه من افتاده ام از پا چرا
)استاد شهریار(

محورهای كليدی: مشکالت فناوری، جدول زمان بندی
معنـای تحت اللفظـی: ش��اعر در کالس ه��ای آموزش 
غیرحضوری ش��رکت کرده، ولی به علت مشکالتی از قبیل 
قطع برق و اینترنت و اختالل در »ای دی اس ال« و از دسترس 
خارج بودن برخی س��ایت ها، نتوانس��ته است نمره بگیرد. در 
نتیج��ه درس را افتاده اس��ت و از اینترنت گالیه می کند که 
حاال چه وقت آمدن بود و خجالت بکش بی مالحظه. از بس 
پای دستگاه منتظرت نشستم، صدمات جبران ناپذیری بر پا و 
کمر و س��ایر نواحی بنده وارد شد. احتمال هم دارد که شاعر 
در مقام مربی اعالم می کند که کالس ش��روع ش��ده است، 
ولی ش��اگرد دیر پای دس��تگاه می آید و استاد به او می گوید: 
»بی وفا! این است پاسخ دوندگی های من در رابطه با تشکیل 

کالس آموزش غیرحضوری؟«

تحصيل عشق و رندی آسان نمود اول
آخر بسوخت جانم در كسب اين فضايل
)حافظ شیرازی(

محورهـای كليـدی: خودیادگی��ری و خودیابندگی، لزوم 
طراحی و تدوین محتوای آموزش��ی غیرحضوری متناس��ب با 
ش��رایط فراگیرندگان، آموزش مداوم در عرصة کار و زندگی، 

حضور به موقع سر کالس
معنـای تحت اللفظـی: ش��اعر احتم��ااًل ب��ا توج��ه ب��ه 
گرفتاری ه��ای روزمره از قبیل نشس��تن پ��ای آب رکن آباد و 
تماشای گذر عمر، این فرصت و امکان را که بتواند حضوری 
به تحصیل عش��ق و رندی )مواد درسی دورة شاعر( بپردازد، 
نداشته است. این بوده که به آموزش غیرحضوری جلب شده، 
ولی بعدها متوجه شده که تحصیل آن طورها که فکر می کرده 
است، ساده نیست. نام برده در پی چند جلسه غیبت در کالس 
آموزش غیرحضوری، از فهرس��ت ش��اگران حذف شده و به 

اصطالح سوخته است.

من از اين خانة پرنور به در می نروم
من ازين شهر مبارک به سفر می نروم
)استاد جالل الدین مولوی(

محورهـای كليـدی: رف��ع محدوی��ت  در ظرفیت کالس ها، حل مش��کل 
زمان بندی برای فراگیرندگانی که امکان حضور هم زمان در یك محل خاص را 

ندارند، برق فشار قوی، ناامنی جاده ها
معنای تحت اللفظی: احتمااًل یکی از بس��تگان استاد در کنکور سراسری یا 
آزاد شهرستان قبول شده است و استاد به ایشان توصیه می کنند که بهتر است 
به جای س��فر، از امکانات آموزش غیرحضوری اس��تفاده کنند. ایشان در همین 
رابطه اظهار می دارند: »واهلل مگر مرض داشته باشم که به جای درس خواندن 
در این خانة پرنور و راحت، به س��فرهای پرخطر جاده ای بروم و از ش��هر و دیار 

خودم دور بشوم!«
از ای��ن رو ب��ه گفتة محققان احتمال اینکه در من��زل حضرت موالنا از »جار 

شانزده شاخه ای« استفاده می شده است، وجود دارد.
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به سراغ من اگر می آييد
نرم و آهسته بياييد مبادا كه ترک بردارد

چينی نازک تنهايی من
)استاد سهراب سپهری(

محورهـای كليدی: دسترس��ی به آموزش برای افراد پرمش��غله و 
پرمسئله، عدم تمرکز آموزشگران به لحاظ جغرافیایی

معنای تحت اللفظی: احتمااًل ش��اعر، یا خانه دار اس��ت و از داشتن 
فرزندان متعدد و ش��وهر رنج می برد و یا اینکه ش��غل پرس��روصدایی 
مثل مسافرکش��ی، جوشکاری و کارگری س��اختمان دارد. از این رو از 

اطرافیانش خواهش می کند، اگر احیانًا در ساعات کالس آموزش 
غیرحضوری به او نزدیك ش��دند، ش��لوغ نکنند و مواظب 

صفحة مانیتورش هم باشند که پول باالیش داده است.

مبارک ساعتی باشد كه با منظور بنشينی
به نزديکت بسوزاند مگر كز دور بنشينی
)شیخ اجل استاد مصلح الدین سعدی(

محورهای كليدی: رفع محدودیت های فردی و اجتماعی و مکانی، تأمین فرصت های برابر آموزش��ی 
برای همه

معنای تحت اللفظی: ش��اعر نگاه مثبت تری نس��بت به اس��تاد ش��هریار در مورد کالس های آموزش 
غیرحضوری دارد. احتمال دارد که در دورة ایشان قوانین استفاده از فضای مجازی به سفت و سختی دورة 
اس��تاد شهریار نبوده اس��ت. خالصه اینکه ایشان می فرمایند پای دس��تگاه رایانه نشستن در دنیای امروز، 
بسیار نیکو و پسندیده و مبارك است؛ چون احتیاج نیست که حضوری سر کالس حاضر شوید. به خصوص 
با این آلودگی هوا و گازهای گل خانه ای که تا ناکجا آباد آدم ها را می سوزاند، بهتر است از راه دور بنشینید 

و به کسب علم بپردازید و زحمت عبور و مرور را بر خود هموار نسازید.
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 جواد حسين پور
معاون فناوري مدرسة راهنمایي شهید محسني منطقة 17 تهران

يك نرم افزار ساده

اشاره
جواد حس��ین پور که تا سال گذش��ته در کالس های آموزش 
تولی��د محت��وا از نرم اف��زار multimedia builder اس��تفاده 
می کرده، با تجربه ای که کس��ب کرده، نرم افزار جدیدی را برای 
این کار پیش��نهاد می دهد. مقایسه ایشان از این دو نرم افزار را در 

زیر می خوانید.
نرم افزار »multimedia builder« براي تولید محتوا مناس��ب 

نیست؛ به دلیل اینکه: 
 چهار س��ال است که شرکت ارائه کنندة نرم افزار ورژن جدید آن 

را ارائه نکرده است و به روز نیست.
 آموزش ای��ن نرم افزار به دلیل پیچیدگي های��ي که دارد، زمان بر 

است.
 اشیا و منابعي را که مورد استفاده قرار مي گیرند، خود کاربر باید 
داخل پوشه هاي مختلف بگذارد و طبیعتًا مسیر منابع مورد استفاده 
را به درس��تي وارد نرم افزار کند. بدیهي اس��ت که در صورت عدم  
رعایت اصول آدرس دهي، اجراي نرم افزار با مشکل مواجه خواهد 
ش��د. )بیش از نیمي از محصوالت تولیدشده توسط دانش آموزان 
و دبی��ران در رایانة منزل اجرا مي ش��وند، اما در رایانه هاي دیگر 

اجرا نمي شوند.(
در صورتي که نرم افزار به درس��تي انتخاب نشود، پیچیده باشد و 
عماًل براي همکاران و دانش آموزان قابل اس��تفاده نباشد، باعث 
دل زدگي، عدم اش��تیاق براي حضور در کالس هاي تولید محتوا 
و نیز بي رغبتي براي انجام پروژه هاي عملي مي شود. در نتیجه، 
براي آموزش تولید محتوا ابتدا باید از نرم افزارهایي شروع کنیم 
که بس��یار س��اده باش��ند و کاربران عادي رایانه نیز بتوانند از 
 Ncesoft flipbook« آن ها استفاده کنند؛ از جمله نرم افزار
 avs« براي تولید کتاب هاي الکترونیکي ساده( و( »maker
video editor« )براي تولید و ویرایش فیلم ها و کلیپ هاي 
آموزشي(. در مراحل بعدي مي توان از نرم افزارهاي پیشرفته تر 
بهره گرفت و در پایان نیز با نرم افزارهایي باید کار شود که 
دبیران و دانش آموزان بتوانند اصول برنامه نویسي را قدم 

به قدم آموزش ببینند.
نرم اف��زار  مانن��د   »autoplay media studio« نرم اف��زار 
در  اس��ت.  »اتوران س��از«  نرم اف��زاري   ،Multimedia builder
س��ال تحصیلي جدید از این نرم افزار براي آموزش تولید محتوا به 
دانش آموزان استفاده کردم. با استفاده از این نرم افزار دانش آموزان 

و دبیران ما مي توانند محتوایي با ویژگي هاي زیر تولید کنند: 
تعاملي بـودن: ابتدا نام کاربر پرسیده مي شود. سپس در قسمت 
آزمون هاي محتوا، در صورتي که س��ؤالي درست یا نادرست پاسخ 
داده ش��ود، با اس��م کوچك به کاربر اعالم مي ش��ود. براي مثال، 
پیغامي ظاهر مي ش��ود مبني بر اینکه: »علي جان، شما پاسخ غلط 

داده اید و باید مطلب... را دوباره مرور کنید.«
مبتني بر آزمون: محتواي تولید ش��ده مي تواند آزمون داش��ته 
باشد و انواع سؤاالت تستي، صحیح و غلط، جاخالي و حتي تشریحي 
در آن به کار برده شود. جالب است بدانید که مي توان جواب سؤاالت 
آزمون را در فایلي فش��رده در سیس��تم کاربر ذخیره کرد. این فایل 
فشرده پسوردي دارد که فقط در اختیار فرد تولیدکننده است. کاربر 
در منزل آزمون مي دهد و فایل فش��رده را با »فلش مموري« براي 

دبیر خود مي آورد تا مورد ارزیابي قرار گیرد.
كامـاًل مولتي مديا: در این نرم افزار از تمامي رس��انه ها مي توان 

استفاده کرد؛ از جمله: متن، صدا، فیلم، انیمیشن و... .
دارابودن شـمارة سريال و رمز عبور: دانش آموزان و دبیران 
مي توانن��د ب��راي محافظت از محتواي خود از رمز عبور و ش��مارة 

سریال استفاده کنند.
توجه داش��ته باش��ید که دبیران و دانش آم��وزان ما با دانش 
کمي که از برنامه نویس��ي به دست مي آورند و با گذراندن حدود 
15 ت��ا 20 جلس��ه آم��وزش، مي توانن��د محتواهایي ب��ا کیفیت 
مطل��وب تولید کنن��د و این فقط به خاطر س��هولت کار با برنامه 
است. الزم به ذکر است که ایشان به وسیلة این برنامه با اصول 
برنامه نویس��ي، از جمله الگوریتم و کار با متغیرها به خوبي آش��نا 
مي ش��وند؛ به طوري که قادر به اس��تفاده از این اص��ول در کار با 

برنامه هاي دیگر خواهند بود.
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ش
رايانه ايپاسخپرس

 مرتضی سيداحمدپور

  هنگامي كه قصد داريم از رايانه هاي مدرسه براي 
انتقال فايل استفاده كنيم، با توجه به اينکه امکان دارد 
رايانه ها ويروسي باشند، مطمئن ترين روش براي انتقال 

اطالعات چيست؟
 مهم ترین عامل انتقال ویروس بین سیس��تم هاي رایانه اي، 
»فلش مموري« است که باالترین درصد انتقال ویروس را در ایران 
از آن خ��ود کرده اس��ت. در نتیجه، یکي از مس��ائلي که در امنیت 
سیس��تم شما در برابر بدافزارها شاید بسیار مهم باشد، محافظت از 
فلش مموري اس��ت و باید بتوانید با کنترل آن، از انتقال ویروس به 
سیس��تم خود جلوگیري کنید. با توجه به اینکه فلش مموري روي 
سیستم هاي متفاوت نصب مي شود، این کار امکان پذیر نیست، مگر 
اینک��ه نرم افزاري را روي خود فلش مموري نصب کنید که قابلیت 
 Trust« دفع بدافزارهاي مختلف را داشته باشد. براي مثال، نرم افزار
Port USB Antivirus« نرم افزار بسیار مفیدي در این حوزه است.

Trust Port USB Antivirus نرم افزاري اس��ت که روي 
فلش مم��وري نصب مي ش��ود و با اتص��ال فلش مموري به هر 
سیس��تمي، بدافزارهاي ورودي را دفع مي کند. این نرم افزار به 
محض اتصال فلش مم��وري به هر رایانه اي، تمامي فایل هایي 
را که روي آن ذخیره مي ش��وند، کنترل مي کند. در نتیجه، هیچ 
بدافزاري نمي تواند روي فلش مموري ش��ما کپي ش��ود. با این 
نرم افزار، ش��ما حتي مي توانید همة فایل هاي سیس��تم میزبان 
را نیز اس��کن و فایل ه��اي آلودة آن را پاك کنی��د، آن ها را به 
قرنطینه انتقال دهید یا نامش��ان را ع��وض کنید. این نرم افزار 
امکان به روزرساني از طریق اینترنت را هم دارد. به این ترتیب، 
همیش��ه جدیدترین بدافزارها را شناس��ایي مي کند و در نتیجه 

باالترین امنیت را براي شما به ارمغان  آورد.
روش هاي دیگري نیز براي انتقال فایل وجود دارد که امنیت 
آن ها بیش��تر و خطر آلوده شدن به ویروس در آن ها کمتر است؛ 
البت��ه آن ها به س��ادگي اس��تفاده از »کول دیس��ك« یا همان 
فلش مموري نیس��تند. یک��ي از این روش ها که ب��راي انتقال 
فایل هاي کوچ��ك و کم حجم مي تواند جایگزین فلش مموري 
شود، ایمیل کردن فایل به نشاني خودمان است؛ البته به شرط 
آنک��ه رایانة مبدأ و مقصد به اینترنت متصل باش��ند. مزیت این 

کار آن اس��ت که ش��ما فقط ی��ك فایل را جابه ج��ا مي کنید و 
فایل هاي ناخواس��ته را انتقال نمي دهید. عالوه بر این، معمواًل 
سرویس هاي ارائه دهندة ایمیل خود به برنامه هاي ویروس یاب 
مجهز هس��تند و فایل هاي ویروس��ي را به س��رعت شناس��ایي 

مي کنند و اجازة دانلود آن ها را نمي دهند.

   با توجه به اينکه امروزه بسياري از وب سايت هاي 
آموزشي خدمات خود را در قالب شبکه هاي اجتماعي ارائه 
مي كنند، چگونه مي توانيم از درز كردن اطالعاتمان در شبکه 

جلوگيري كنيم؟
 واقعیت این اس��ت که ش��بکه هاي اجتماعي به سرعت در 
حال گس��ترش و فراگیر شدن هس��تند و هر روز اهمیت آن ها 
در زندگي واقعي افزایش مي یابد. از این رو ش��ناخت شیوه هاي 
مدیریت حریم خصوصي در این ش��بکه ها همواره بس��یار مهم 
و چالش برانگیز اس��ت. مدیران اداره کنندة شبکه هاي اجتماعي، 
با توجه ب��ه قوانین بین المللي در ح��وزة حفظ حریم خصوصي 
و با توج��ه به ایجاد رقابت بین ش��بکه هاي اجتماعي مختلف، 
ب��راي جذب مخاطب بیش��تر خ��ود را موظف ب��ه جلوگیري از 
آسیب پذیري هاي امنیتي و سوءاستفاده هاي احتمالي از اطالعات 
به اش��تراك گذاشته شده توس��ط کاربران مي دانند و با طراحي 
و راه ان��دازي محیطي براي تنظیمات حری��م خصوصي و ارائة 
گزینه هاي متنوع، در تالش اند که مدیریت آن را براي کاربران 
س��اده تر کنند. در حال حاضر این تنظیمات در اکثر شبکه هاي 
اجتماعي بس��یار دقیق  شده اند و مدیریت کوچك ترین جزئیات 

دربارة نحوة ارائه اطالعات نیز امکان پذیر است.
ش��ما در هر شبکة اجتماعي که عضو هستید، ابتدا باید قسمت 
تنظیمات مربوط به حفظ حریم خصوصي و نحوة به اشتراك گذاري 
اطالع��ات را به دقت مطالعه کنید و ب��راي جلوگیري از درزکردن 
اطالعات ش��خصي خود تنظیمات الزم را انجام دهید. ما در اینجا 
با توجه به تعدد ش��بکه هاي اجتماعي و محدودیت بخش پرسش 
و پاس��خ این مجله، فقط به موارد بس��یار مهم و کلي که در تمام 

شبکه هاي اجتماعي کاربرد دارند، اشاره مي کنیم: 
 از رم��ز عبورهاي بس��یار قوي 12 کاراکت��ري ترکیبي براي 
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شبکه هاي اجتماعي خود استفاده کنید.
 تقاضاي دوستي افراد ناشناس را به هیچ وجه نپذیرید.

 افراد ناشناس را به فهرست خود اضافه نکنید.
 قبل از اضافه کردن دوستان به فهرست خود از هویت واقعي آن ها 
اطمینان حاصل کنید؛ زیرا فردي که با تصویر دوست شما ظاهر شده 
اس��ت، پس از اضافه شدن به فهرست شما به بسیاري از اطالعاتتان 
دسترس��ي خواهد داشت و حذف کردن او پس از اطالع از جعلي بودن 

شناسه اش، کمکي به بازگشت اطالعات از دست رفته نخواهد کرد.
 هم��ة م��واردي را که دوس��تانتان در ش��بکه هاي اجتماعي به 

اشتراك مي گذارند، به سادگي کلیك نکنید.
 تح��ت هر ش��رایطي از پروتکل امن »https« ب��راي ورود به 

حساب کاربري خود استفاده کنید.
 از کافي نت ه��ا یا تلف��ن، تبلت و لپ تاپ دیگران وارد حس��اب 

کاربري شبکه هاي اجتماعي خود نشوید.
 حتم��ًا پ��س از اتم��ام فعالیت خ��ود در ش��بکه هاي اجتماعي 

»Log out« کنید.
 »Temporary file«هاي مرورگر خود را دائمًا پاك کنید.

 از نمایش عمومي شمارة تلفن و نشاني ایمیل خود پرهیز کنید.
 تاریخ تولد و محل س��کونت خ��ود را در پروفایل عمومي خود 
منتش��ر نکنید. بانك ها و مؤسسات اینترنتي از همین داده ها براي 
ارس��ال مجدد پس��ورد فراموش شدة ش��ما و یا تغییر این پسورد و 

دسترسي به داده هاي حساس استفاده مي کنند.
 فهرست افراد و رایانه هایي را که اخیراً به اکانت شما دسترسي 

داشته اند، دائمًا کنترل کنید.
 از برنامك جانبی )Third party applications( در ش��بکه های 
اجتماع��ی اس��تفاده نکنید. ای��ن برنامه ها مي توانند ب��ه اطالعات 

خصوصي شما دست یابند.
 هرگ��ز تصویرها و عکس هاي خانوادگي خود را در ش��بکه هاي 

اجتماعي منتشر نسازید.
 با توجه به امکانات ش��بکه هاي اجتماعي و امکان تعیین سطح 
دسترس��ي به اطالعات، شما مي توانید اطالعات ضروري شخصي 

خود را فقط براي افراد مشخص منتشر کنید.
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   انتخاب اندازة دلخواه

نکته: در صورتی که برنامة شما به صورت پیش فرض از واحد اینچ استفاده 
می کن��د، در کادر مخصوص، عب��ارت 9cm و 5cm را تایپ کنید. پس از 

زدن کلید »Enter«، خود برنامة آن را به واحد اینچ تبدیل می کند.

تنظيم اندازة  كادر:

 تنظيمات كادر
كشيدن كادر كارت:

انتخ��اب کادر     Shapes  Insert
قرار دادن اشاره گر ماوس روی صفحه و حرکت دادن آن، تا کادر رسم شود.

طراحی كارت

 وارد کردن اندازة کارت موردنظر
Height: 5  / width: 9  :برای مثال


