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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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س��ال گذش��ته در یکی از س��رمقاله های 
نش��ریه، دربارة چگونگی استفاده از فناوری های 
جدید آموزش��ی در تدریس و غلب��ة »پاورپوینت« در 
عرصة تعلیم و تربیت نکاتی را نگاش��تم. امسال تحقیقی را 
در دانش��گاه »ماالیا« )ی��و ام( در مالزی با همکاری یکی از 
دانش��جویان انجام دادم که در آن از دانشجویان کارشناسی 
ارش��د خواس��ته بودیم احس��اس خود را از کالس��ی که در 
آن، درس از طری��ق پاورپوین��ت ارائه می ش��ود، بیان کنند. 
دانش��جویان تجربه های متضادی داش��تند. برخی می گفتند 
که وقتی استادش��ان از پاورپوینت استفاده می کند، خیالشان 
راحت است که سرنخ مباحث کجاست و روی چه مباحثی در 

درس تأکید می شود، ولی این همة داستان نبود.
بیش��تر دانش��جویان معتق��د بودند که اغلب اس��تادان به 
نحو خس��ته کننده ای از پاورپوینت اس��تفاده می کنند. برخی 
اس��تادان همة مطالبش��ان را در پاورپوینت می گنجانند و از 
ابت��دا تا ب��ه انته��ای کالس از روی آن می خوانند. برخی از 
اس��تادان به دلیل اس��تفاده از پاورپوینت، عم��اًل هیچ تعاملی 
با دانشجویان ندارند و تمرکزش��ان بر اسالیدهایشان است. 
به نظر برخی از دانش��جویان، استادانی که دانش اندکی دارند 
و بر مطالب مس��لط نیس��تند، خود را پشت پاورپوینت پنهان 
می کنند و عماًل از پش��ت صفحه اصلی کلی��د و رایانة خود 

بیرون نمی آیند.
شاید اس��تفاده از پاورپوینت در دانشگاه با مدرسه متفاوت 

باشد.
در مدرس��ه معلم مجال بیشتری برای استفاده از نرم افزار 
دارد و یك معلم مجرب خود را به پاورپوینت محدود نمی کند.
من در کالس دیگری که داش��تم، دو تن از دانش��جویانم 
ک��ه یکی معلم ریاضی دورة ابتدایی اس��ت و دیگری دبیر 
علوم دورة متوسطه، به گونه ای جالب از فناوری های نو 
استفاده کردند. آن ها در کنار فناوری های 
جدی��د، انواع ابزاره��ا را هم با خود 
ب��ه کالس آورده بودن��د. معل��م 
ریاض��ی در آم��وزش ریاضی 
استفاده کرد  پاورپوینت  از 
و ابتدا به ش��اگردانش 

مفهوم اشکال هندسی را آموزش داد. بعد با چوب ها و نوعی 
شیرینی که حالت چسب داشت، از آن ها خواست که این نوع 
اش��کال را درس��ت کنند. کالس با اینکه برای بزرگ ساالن 
ارائه می ش��د، بس��یار هیجان انگیز بود. دبیر علوم هم عالوه 
ب��ر اس��تفاده از پاورپوینت و فیلمی که خودش س��اخته بود، 
س��ه میکروسکوپ، پیاز و انواع وس��ایل دیگر را آورده بود تا 

دانشجویان را با مفهوم سلول زنده آشنا کند.
ای��ن دو معلم نش��ان دادند که پاورپوین��ت را می توان در 
کن��ار نگاه ب��ه دانش آموزان و تعامل با آن ه��ا به کار گرفت؛ 
برخ��الف پاره ای از معلمان که چن��ان در پاورپوینت و فنون 
و تکنیك ه��ای آن غرق می ش��وند که گوی��ی آن ها بیش از 
دانش آموزان اهمیت دارند. از چپ و راست مانند ماشین هایی 
که به آن انواع زینت آالت را آویخته اند، روی پاورپوینتش��ان 
کار می کنن��د. موس��یقی روی آن می گذارن��د، از فونت های 
متف��اوت و رنگ های گوناگون اس��تفاده می کنند و متن را از 
راس��ت به چپ می آورند و از چپ به راس��ت می برند و آن را 
می چرخانند؛ گویی قرار است با پاورپوینت شعبده بازی کنند.

به نظر می رس��د باتوجه به اینکه بس��یاری از مدارس ما- 
حداقل در مراکز اس��تان ها- به وسایل و تجهیزات آموزشی 
مجهز ش��ده اند، خوب است آموز ش وپرورش نمونه های سادة 
آموزش به کمك فناوری را آماده کند و از طریق صداوسیما 
در معرض دید معلمان کشور بگذارد تا بتوان از ظرفیت های 
عظیم معلمان کش��ور و نیز فناوری های جدید به نحو بهتری 
اس��تفاده ک��رد. بیش از ی��ك دهه اس��ت که م��ا از کلیات 
گذش��ته ایم و دیگر الزم نیس��ت در مزایای فناوری سخنان 
کل��ی و بی فایده بگوییم یا در پیچ و خم ابزارهای س��اده ای 
مانند پاورپوینت بمانیم و به آن ها اکتفا کنیم. از خود بپرسیم: 
»اصاًل قرار است به چه منظور از پاورپوینت استفاده کنیم؟«
باید نشان دهیم که می توان به آسانی و با آسودگی خیال 
از فناوری های جدید اس��تفاده کرد و در آن کامیاب شد. البته 
فرام��وش نکنیم که بخش��ی از موفقیت  معلمان منوط به آن 
است که سیاست امتحان محوری و تمرکزگرایی کاهش یابد 
و به قابلیت های معلمان خ��ود و صالحیت های آن ها ایمان 
بیاوریم. در افزایش این صالحیت ها، به کمك ایش��ان برویم 

و در تصمیم گیری ها آن ها را مشارکت دهیم.

يك تجربه، چند درس



پيامك،  نيازسنجی،  دور،  راه  از  آموزش  كليدواژه ها: 
آموزش مجازی 

 اشاره 
در ای��ن مقاله ب��ا توجه به نمونه ای از اج��رای طرح آموزش 
از راه دور ب��ا تلفن همراه، الگوی متناس��ب ب��ا فرهنگ و نظام 

آموزشی ایران ارائه شده است. 

m-learning تشريح پروژة 
این پروژه که به مدت س��ه س��ال از اول اکتبر 2001 تا اول 
اکتبر 2004 به طول انجامید، توس��ط سه کشور انگلیس،  ایتالیا 
و سوئد اجرا شد. مجریان آن به منظور ارتقاي سطح گروه هدف 
- که جوانان بازمانده از تحصیل ردة س��ني 16 تا 24 هستند- 

چنین پروژه اي را اجرا کردند.
پروژه با حمایت »آژانس توسعة مهارت و یادگیري انگلیس« 
(LSDA)، »مرکز تحقیقات ریاضي محض و کاربردي ایتالیا،« 

»دانشگاه کمبریج« و »مؤسسه لئوناردو« سوئد عملي شد.
چرا از این پروژه استفاده شد؟ زیرا: 

 به ازاي هر پنج بزرگسال، یك نفر از سطح سواد 
(Skills for life). .کمتر از فرد 11 ساله برخوردار بود

 گروه هدف غالباً افرادي بودند که بنا به دالیل 
متفاوت از تحصیالت رسمي بازمانده بودند.

براي تحقق اهداف طرح، از فناوري هاي سیار 
به منظور رسیدن به مقاصد زیر استفاده شد:
 به کار گماشتن یادگیرندگان ناراضي؛

 ارتقاي مهارت هاي پایة یادگیرندگان؛
 ایجاد پیوند دوباره بین یادگیري و آموزش.

ب��راي انجام تحقیق��ات و فراه��م آوردن زیر 
س��اخت هاي الزم نی��ز، از دو مرک��ز تحقی��ق 

دانش��گاهي )انگلی��س و ایتالی��ا(. دو ش��رکت فع��ال در زمینة 
یادگی��ري الکترونی��ك )در س��وئد و انگلیس( و یك مؤسس��ة 
تحقیقات آموزش��ي نیکوکارانه اس��تفاده شد. ورود فناوري هاي 
جدید و تطبیق دس��تگاه هاي جدید با مح��دود بودن ورودي و 
خروجي، یکي از مشکالتي بود که این پروژه در طول سه سال 
اخی��ر ب��ا آن مواجه بود. این پروژه با طراح��ي یك پرتال، یك 
محی��ط یادگیري مجازي ایجاد مي کن��د. که در آن، هر یك از 
یادگیرندگان با وارد ش��دن به پرت��ال مي توانند از همة امکانات 
یك سیستم مدیریت آموزشي به طور کامل استفاده کنند. برخي 

از این امکانات به شرح زیرند.
 دوره هاي آموزشي درسي؛

 پروژه هاي جنبي؛
 انجمن هاي گفت وگو و بحث؛

 کتابخانه؛
 سیستم هاي پیام فوري؛

 محیط سرگرمي و تفریحي،
در تصویر 1 ساختار پرتال پروژه و در تصویر 2 نخست پرتال 
را در صفحة نمایش یك گوشي تلفن همراه مشاهده مي کنید.

 عبدالحميد پهلوزاده

آمــوزش از راه دور بـــه كمـــك 
تلفن همــراه

تصوير1- ساختار پرتال پروژه
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 برخي از شيوه هاي 
آموزشي و ارزشيابي

این پروژه با استفاده از همة 
فناوري ه��اي قاب��ل اس��تفاده 
در دس��تگاه هاي هم��راه، یك 
محیط یادگی��ري فراهم کرده 
اس��ت. هر کاربر ب��ا در اختیار 
داشتن شناسة کاربري و کلمة 
عب��ور، وارد پرت��ال آموزش��ي 
نی��از  برحس��ب  و  مي ش��ود 
مي تواند از هر بخش از پرتال 
که مي خواهد، استفاده کند. در 
کنار استفاده از خدمات بر خط 
از  کاربران مي توانند  )آنالین(، 
پیام��ك )sms( و پیام تصویري)mms( نیز ب��راي یادگیري 
استفاده کنند. برخي آزمون هاي کوچك از طریق پیامك برگزار 
مي شوند و از بازي هاي آموزش��ي نیز براي ترویج مهارت هاي 

پایة زندگي استفاده شده است.

 نيازسنجي
افراد بازمان��ده از تحصیل و فراگیرندگان آموزش از راه دور، 
ع��الوه بر نیاز به یادگیري منابع درس��ي مش��ابه فراگیرندگان 

عادي، به آموخت��ن برخي مهارت هاي زندگي 
جمعي منطبق بریافته ه��اي علمي نیز احتیاج 
دارند. آزم��ون مهارت هاي رانندگي،  آش��نایي 
ب��ا برخ��ي بیماري هاي خطرناك متناس��ب با 
موقعی��ت جغرافیایي فراگیرن��دگان، یادگیري 
برخ��ي از مفاهی��م دین��ي با توجه ب��ه دین و 
مذهب فراگیرنده، آشنایي با مفاخر ملي و... از 
مواردي هستند که باید در برنامه هاي آموزشي 
هر فراگیرنده و آموزش از راه دور لحاظ شوند. 
برخ��ي از رس��انه هاي ارتباط جمع��ي از قبیل 
رادیو و تلویزیون در پوش��ش دادن به برنامه ها 

متناسب با موقعیت جغرافیایي و متناسب با سلیقه هاي شخصي 
و ایجاد محیط تعاملي یادگیري، توانایي کافي ندارند.

موارد اشاره شده بخشي از نیازهایي هستند که هر فراگیرنده 
از راه دور ب��ه آموخت��ن آن ها نیاز مب��رم دارد و از طرف دیگر، 
رس��انه هاي جمعي در اجراي مؤثر آن ها توانایي الزم را ندارند. 
پروژة »یادگیري س��یار« با توجه به نیازها و تفاوت هاي فردي 

برنامه ریزي مي شود و همة نواقص رسانه هاي جمعي را پوشش 
مي ده��د و زمینه س��از یادگیري مؤثر از طری��ق ایجاد تعامل با 

فراگیرندگان است.

 الگو منطبق با فرهنگ و نظام آموزشی كشور
با توجه به عملي ش��دن پروژه  در سال هاي 2001 تا 2004، 
و افزایش روزافزون فناوري هاي جدید، با زدودن نواقص پروژه 
متناس��ب با فرهنگ و نیازمندي هاي کشور و ارائة راه حل هاي 
جدی��د منطق با فناوري هاي جدی��د و وب، طرح جامع آموزش 
از راه دور به کمك دس��تگا ه هاي همیشه همراه را تهیه کردم. 
زمینه هاي اولیة مورد نیاز براي اجراي پروژة یادگیري س��یار در 

ایران از این قرار است:
 مطالعه در مورد تعداد افراد متقاضی آموزش از راه دور؛

 تعیین سطح سواد افراد هدف؛
 آموزش فراگیرندگان در زمینة استفاده از فناوري هاي روز 

به صورت متمرکز؛
با مش��خص ش��دن نیازمندي هاي فراگیرن��دگان و تعداد و 
س��طح س��واد آن ها، محتواي الکترونیك دوره هاي آموزش��ي 
تهیه مي ش��ود که یك بستة آموزشي نرم افزاري سازگار با انواع 
گوشي هاس��ت. به منظور هماهنگ سازي برنامه هاي آموزشي، 
ترجیحًا از یك یا چند نوع گوشي )و یا دستگاه  قابل حمل، مانند 
  pc, smart phone PAD pocket،دس��تیار دیجیتال شخصي

و...( استفاده مي شود.
در ی��ك دورة آموزش��ي مقدمات��ي، هم��ة 
فراگیرن��دگان با اس��تفاده از خدمات پیامك و 
پی��ام تصویري مورد ارزیابي ق��رار مي گیرند تا 
نح��وة آش��نایي فراگیرندگان با دس��تگاه هاي 
همیشه همراه مشخص ش��ود. براي مثال، در 
بستة آموزش��ي اولیه مجموعه اي از بازي هاي 
آموزش��ي قرار دارد ک��ه هدف آن ه��ا ارتقاي 
مهارت هاي پایة زندگي اس��ت. در پایان مدت 
آموزش، همة کاربران در یك زمان مش��خص 

مورد ارزیابي قرار مي گیرند.
س��نجش و ارزش��یابي ای��ن دوره تنه��ا مالك ب��راي ورود 
ب��ه دورة بعدي آموزش اس��ت. در مرحلة دوم یادگیري س��یار، 
ضمن استفاده از خدمات مرحلة اول، همة کاربران مي توانند از 

»محیط آموزش مجازي«1 پروژه استفاده کنند.
بع��د از گذران��دن مرحلة آموزش، کاربران بس��تة آموزش��ي 
جدی��دي را که ح��اوي نرم افزارهاي مورد نیاز اس��ت، دریافت 

تصوير2- صفحة نخست پرتال در صفحة 
نمايش يك گوشي تلفن همراه

پروژة »يادگيري سيار« 
با توجه به نيازها و 
تفاوت هاي فردي 

برنامه ريزي مي شود، 
همة نواقص رسانه هاي 

جمعي را پوشش 
مي دهد و زمينه ساز 

يادگيري مؤثر از 
طريق ايجاد تعامل با 

فراگيرندگان است
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مي کنند. این بسته شامل موارد زیر است.
 نرم افزارهاي کار با صفحات وب2؛

 نرم اف��زار م��ورد نیاز ب��راي دنبال کردن فی��د بخش هاي 
گوناگون پرتال3؛

 نرم افزار مورد نیاز براي به روزرس��اني صفحات ش��خصي 
خود در پرتال؛

 لغت نامه هاي چند زبانه؛
 نرم افزار کنترل فعالیت هاي فراگیرندگان در حین استفاده 

از سیستم  آموزشي.
موارد اش��اره ش��ده تنها بخش��ي از نرم افزارهاي پیشنهادي 
هس��تند. هر کاربر با وارد ش��دن به پرتال آموزشي مي تواند از 

دوره هاي آموزشي، کتابخانه، دوره هاي جانبي، 
انجمن هاي گفت وگو، چت پیام رس��ان فوري، 
پروفایل اعضاي سیس��تم آموزش��ي و ارتباط 
با اس��تادان اس��تفاده کند. کاربر قب��ل از وارد 
ش��دن به سیستم آموزش��ي باید برنامة کنترل 
فعالیت فراگیرندگان را فعال کند تا این برنامه 
به طور خودکار، گزارش��ي از میزان فعالیت هاي 
فراگیرنده را که شامل میزان استفاده از سیستم 
آموزش، گ��زارش آزمون ه��اي داخلي و غیره 
است، تهیه کند. در نمودار 1،  سیستم آموزشي 

مجازي پیشنهادي ارائه شده است.

مجموعه اي از محیط هاي یادگیري شخصي و تعامل آن ها با 
یکدیگر، مجموعه اي بزرگ تر را تحت عنوان سیس��تم  آموزشي 
مج��ازي تش��کیل مي دهند ک��ه در این پ��روژه از آن با عنوان 

»m-poral« یاد مي شود.

 بخش هاي گوناگون محيط آموزشي شخصي
دوره هاي آموزش رسمي:

این بخش از پرتال آموزش مجازي ش��امل دوره هایي است 
متناسب با سن فراگیرنده و نیازهاي سني و شغلي وي.

دوره هاي آموزش جانبي:
این دوره ها ش��امل آموزش برخ��ي مهارت هاي پایه و مورد 
نیاز هس��تند که در برنامه هاي درس��ي معمواًل 
ق��رار نمي گیرند و به نوعي مي ت��وان از آن ها 
به »یادگیري غیررسمي«4 یادکرد. براي مثال، 
مي تواند شامل بازي هایي براي آموزش خطرات 
و راه هاي انتقال ایدز5 باشد یا بازي هایي براي 

آموزش مهارت هاي خاص رانندگي.

 وب نوشت )وبالگ( 
وبالگ با فراهم آوردن محیطي کاماًل ساده 
و بدون نیاز به دانستن زبان هاي برنامه نویسي، 
ای��ن ام��کان را در اختی��ار فراگیرن��دگان قرار 
مي دهد که یافته ها،  دانس��ته ها و مهارت هاي آموزش دیدة خود 

را با دیگر فراگیرندگان به اشتراك بگذارند.

 پروفايل 
این بخش از سیس��تم شامل مشخصات فردي هر فراگیرنده 
اس��ت که به تش��خیص خود او مي تواند آن ها را با دیگران به 

اشتراك بگذارد و یا براي عده اي خاص قابل مشاهده باشد.

 چت و پيام رسان فوري 
این بخش از محیط آموزش��ي، افرادي را که در حال استفاده 
از سیس��تم آموزشي هستند، نشان مي دهد و هر فرد مي تواند با 
هر یك از فراگیرندگان به طور کاماًل بر خط، ارتباط برقرار کند.

 پي نوشت
1. Virtual learning environment
2. web browser: internet explorer, mobile firefox
3. Feed reader
4. infromal learning
5. مشابه این پروژه درکشور هند و به صورت بازي هاي تلفن همراه اجرا شده است. نمودار1. محيط يادگيري شخصي

در يك دورة آموزشي 
مقدماتي، همة 

فراگيرندگان با استفاده 
از خدمات پيامك و پيام 
تصويري مورد ارزيابي 
قرار مي گيرند تا نحوة 
آشنايي فراگيرندگان 

با دستگاه هاي هميشه 
همراه مشخص شود

دوره های 
آموزشی 

رسمی

دوره های 
آموزشی 

جانبی
فيدخوان

فراگيرنده پادكست
آموزشی

ارتباط با 
استادان

انجمن های
گفت و گو

چت و
پيام رسان

فوری

پروفايل

وبالگ
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 سيده فاطمه شبيري
 عکس: رضا بهرامي

 اشاره
»مدرسه شاهد هوشمند شهید مجید 

محس��ني« در منطق��ه 17 از اولی��ن مدارس 
هوشمند منطقه به شمار مي رود. در آخرین روزهاي 

س��ال تحصیلي 91-90 از این مدرسه دیدن کردیم 
و با مدیر مدرسـه مهدي ربيع، معاون فناوري 
پ��رکار مدرس��ه جـواد حسـين پور، درب��ارة 

هوشمند سازي مدرس��ه گفت وگو کردیم 
که حاصل آن را مي خوانید.

 سرآغاز
در س��ال 1388 هوشمند ش��دیم. قبل از آن 

در ف��وق برنامه ها کالس آموزش رایانه داش��تیم. علوم 
و ریاضي دوم راهنمایي س��ه س��اعت بود. معل��م ریاضي ما، 

معل��م رایانه هم بود. چهار س��اعت به ریاضي دادیم که قرار ش��د 
معل��م ریاضي یك س��اعت آن را به تدریس رایان��ه اختصاص  دهد. 
با هنرس��تاني هماهنگ ک��رده بودیم که رایانه ه��اي پنتیوم II را که 
مي خواس��تند از رده خ��ارج کنند، به ما بدهند. آن ه��ا را گرفتیم و به 

کالس هایمان آوردیم.
 روز 8 آب��ان 1388 به مدرس��ة جدید نق��ل مکان کردیم 

و از هم��ان ابت��دا هم��ة پیش بیني ه��اي الزم را براي 
هوشمند سازي مدرسة جدید به عمل آوردیم.

 تجهيزات 
 ب��راي هم��ة کالس ه��ا )12 کالس( ویدی��و 

پروژکتور گرفتیم و پرده گذاشتیم.
 سایت خود را به 12 رایانه مجهز کردیم. 

 در همة کالس ها تختة هوشمند تعبیه کردیم.
 میزه��ا را خودم��ان طراحي کردی��م و دادیم میزهایي به ش��کل ال )L( با 

ویژگي هایي مناس��ب س��اختند تا دبیر به دانش آموزان، پرده و رایانه اشراف داشته 
باشد.

 از همان ابتدا کابل هاي الزم براي رایانه ها و شبکه را، در دیوارها تعبیه کردیم.
 سال اول که براي تدریس به مدرسه اي رفته بودم، دیدم مقدار زیادي لوله در 
اتاقي جمع کرده اند. پرسیدم و فهمیدم که در سال 1353 طرحي براي استفاده از 

تلویزیون و نمایش فیلم هاي آموزشي در کالس هاي درس ارائه شده بوده و 
به همین دلیل کل کالس ها را کابل کشي کرده  بودند اما این طرح اجرا 

نش��ده بود. االن که بحث هوشمندس��ازي مطرح است، باید در 
ساخت مدارس جدید پیش بیني هاي الزم انجام شود.

در ايــن مدرســـه
دكــــوري نيستندتجهيـــــزات
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دانش آموزان

م��دارس ش��اهد برنامه ه��اي مکم��ل ی��ا فوق 

برنام��ه  دارند. ما زنگ رایانه را جزو برنامة درس��ي 

ه��ا قرار داده ایم. س��ال اول از ویندوز ش��روع 
بچه 

مي کنن��د و مهارت ه��اي هفت گانه به جز اکس��ل 

را آم��وزش مي بینند. در س��ال دوم ب��ه حوزه تولید 

نرم افزاره��اي  ب��ا  کار  و  مي ش��وند  وارد  محت��وا 

و   »Swish«، »Autoplay« مث��ل  مناس��ب 

فرامي گیرن��د.  را   »MultimediaBuilder«

در س��ال س��وم هم با »Publisher« و اینترنت 

آشنا مي شوند. 

 معاون فناوري مدرس��ه در ابتداي س��ال، 13 

درس را بین 120 دانش آموز تقس��یم کرد )مثاًل از 

صفح��ة 1 تا صفحة 10 کت��اب ریاضي براي یك 

آم��وز( تا ب��راي آن بخش مش��خص، محتوا 
دانش 

تولید کنند. 

 در کالس هاي آموزش��ي فوق برنامه، ساخت 

روبات و کالس پژوهش نیز گذاشتیم.

دانش آموزان

م��دارس ش��اهد برنامه ه��اي مکم��ل ی��ا فوق 

برنام��ه  دارند. ما زنگ رایانه را جزو برنامة درس��ي 

ه��ا قرار داده ایم. س��ال اول از ویندوز ش��روع 
بچه 

مي کنن��د و مهارت ه��اي هفت گانه به جز اکس��ل 

را آم��وزش مي بینند. در س��ال دوم ب��ه حوزه تولید 

نرم افزاره��اي  ب��ا  کار  و  مي ش��وند  وارد  محت��وا 

و   »Swish«، »Autoplay« مث��ل  مناس��ب 

فرامي گیرن��د.  را   »MultimediaBuilder«

در س��ال س��وم هم با »Publisher« و اینترنت 

آشنا مي شوند. 

 معاون فناوري مدرس��ه در ابتداي س��ال، 13 

درس را بین 120 دانش آموز تقس��یم کرد )مثاًل از 

صفح��ة 1 تا صفحة 10 کت��اب ریاضي براي یك 

آم��وز( تا ب��راي آن بخش مش��خص، محتوا 
دانش 

تولید کنند. 

 در کالس هاي آموزش��ي فوق برنامه، ساخت 

روبات و کالس پژوهش نیز گذاشتیم.

جشنواره ها رتبه مي آورند.و روش��ن کردن رایانه را ه��م بلد نبودند ولي االن در  دبیراني بودند که س��ه سال پیش حتي خاموش آن ها را به همکاران آموزش دادیم.تابس��تان و پیش از آغاز س��ال تحصیلي، روش کار با  وقت��ي تابلوهاي هوش��مند را کار گذاش��تیم، در ساعت 3 بعدازظهر برایشان کالس گذاشتیم.کردی��م بعد از پای��ان امتحان )س��اعت 10 صبح( تا و دورة دوم را در ایام امتحانات نیم س��ال اول برگزار آم��اده کنند. دورة اول را در دو هفتة پایاني ش��هریور موض��وع از درس خود را انتخاب و براي آن پروژه اي که در انتهاي این دوره از همکاران خواس��ته شد یك ب��ود و یك دورة آموزش نرم افزار »مالتی مدیا بیلدر« محتواي الکترونیك که منطبق بر تقسیم »e-learning« »LMS« ب��راي آش��نایي با اص��ول تولید دو دورة 24 س��اعته براي دبیران گذاشتیم. یك دورة در خود م��دارس برگزار کرد،  اس��تاد دعوت کردیم .  وقتي گفتند کالس هاي ضمن خدمت را مي شود همکاران 

اوليا

از آنج��ا که بع��د از هوشمندس��ازي، مباحثي مثل 

اس��تفاده از اینترنت و تبادل اطالعات مدرسه اولیا از 

طریق اینترنت و س��ایت مدرسه و همچنین برگزاري 

آزمون هاي مجازي و مش��اهدة نم��رات دانش آموزان 

مطرح مي ش��ود، آم��وزش اولیا را ضروري دانس��تیم. 

به عالوه، در مدرس��ه  فضا ب��از و در عین حال کنترل 

ش��ده است. دانش آموز چیزهایي را فرا مي گیرد که در 

مدرسه به صورت کنترل شده از آن ها استفاده مي کند 

ولي در منزل که اولیا با رایانه آش��نایي ندارند، ممکن 

اس��ت کنترلي بر او نداشته باشند و در نتیجة استفادة 

غیرصحی��ح از اینترنت،  اتفاقات ناخوش��ایندي بیفتد. 

تمام این عوامل باعث شد بحث آموزش اولیا را جدي 
بگیریم.

 در ای��ن منطقه، اولی��ا از بچه ها خیلي عقب ترند. 

در ابتدا فقط 30 نفر از اولیا در کالس ش��رکت کردند 

اما در سال جاري حدود 90 نفر از آن ها تحت پوشش 
قرار گرفتند.

 آموزش
در بحث آموزش سه گروه را تعریف کرده ایم: دانش آموزان، دبیران و اولیاي دانش آموزان
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 تابلوي افتخارات
 مدارس شاهد مسابقات پژوهشي دارند. سال گذشته ما در این مسابقات در پایة سوم اول شدیم.

 در پژوهش در مدرسه هم مقام هاي اول، دوم و سوم به بچه هاي این مدرسه تعلق گرفت. 
 »در پنجمین دورة جشنوارة حمایت از پدیدآورندگان الکترونیك شبکة رشد«، 14 برگزیدة دانش آموز 
و ی��ك برگزیدة همکار فرهنگي داش��تیم. یعني 40 درصد برگزیدگان منطق��ة 17 بین مدارس ابتدایي و 

راهنمایي، از مدرسة شهید محسني بودند. 
 در جش��نوارة »تحول طرح درس« س��ه تن از همکاران در سطح منطقه برگزیده شدند. مقام اول در 
س��طح اس��تان نیز به همکاران ما تعلق گرفت. این نتیجه، با توجه به اینکه هیچ گونه حمایتي از مؤسسات 

خصوصي و فعاالن در عرصة تولید محتوا دریافت نکرده ایم، رضایت بخش است.
 ما که تاکنون از مدارس زیادي بازدید کرده بودیم در حاشیة بازدید از مدرسه انتظار نداشتیم در یك 
مدرسة راهنمایي،  آن هم پسرانه، در گوشه و کنار مدرسه، گل هاي تزییني را با سلیقه فراوان چیده باشند 

و هیچ آسیبي به آن ها نرسیده باشد و همه جاي مدرسه از تمیزي برق بزند.
 تعامل اولیا با مدرس��ه و مشارکتش��ان در کارهاي مدرسه خیلي توجهمان را جلب کرد. هر دري را باز 
مي کردیم، یکي، دو تا از مادران دانش آموزان را مي دیدیم که در حال انجام دادن کارهاي مدرسه هستند؛ 
کارهای��ي مث��ل کدگذاري کتاب هاي کتابخان��ه و واردکردن اطالعات آن ها به رایان��ه، وارد کردن نمرات 

دانش آموزان به رایانه همراه با رسم نمودارهاي توصیفي، و...
 انتظار داشتیم در کنار تجهیزات و آموزش، با استفادة گستردة دبیران از نرم افزارهاي کمك آموزشي 
و تغییر در روش هاي تدریس مواجه ش��ویم. این انتظارمان برآورده نشده ولي مدیر محترم مدرسه توضیح 
داد که چون در ابتداي راه هوشمندسازي مدرسه هستند، هنوز فرصت پرداختن به این موضوع را نیافته اند 

و اطمینان داد که در قدم هاي بعدي، حتمًا تحول در شیوه هاي آموزشي دبیران نیز محقق خواهد شد.
 به گفتة  معاون فناوري مدرس��ه، برگزاري کالس هاي آموزش��ي رایانه و مسابقات مربوطه و جشنوارة 
دانش آموزي تولید محتوا و... باعث ش��ده  است که فعالیت هاي رایانه اي دانش آموزان هدفمند شود و 

بازي هاي رایانه اي بین آن ها کاهش پیدا کند.
 آق��اي ربیعي، مدیر مدرس��ه، مي گوید:»ما در مدرس��ه تجهیزات 
بي اس��تفاده غیر کاربردي نداریم. هر وس��یله اي ک��ه آورده ایم، مورد 
اس��تفاده قرار گرفته و به خاطر اس��تفادة زیاد، مس��تهلك ش��ده است 
بچه ها درمورد وس��ایل مدرسه احساس مس��ئولیت دارند و در حفظ و 

نگهداري این اموال خیلي کمك مي کنند.« 
 مدیر مدرس��ه معتقد است که در هوشمندسازي، مدارسي 
موف��ق بوده اند ک��ه معاونت هاي فن��اوري موفق و فعال 

داشته اند.
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 سيدجواد موسوی
دبیر ادبیات

خس��تگی و کار ناگهانی اجتناب ناپذیر اس��ت اما وقتی س��اعت ها پش��ت صفحة نمایش رایانة خود 
مشغول کار بوده اید و هنوز کارتان به سرانجام نرسیده است، موضوع فرق می کند. اگر تا به حال فکر 
می کرده ای��د ک��ه هیچ چاره ای جز تحم��ل و ادامة کار ندارید یا اینکه رایان��ه را نمی توانید تا پایان کار 

خاموش کنید، با ما همراه شوید. ما شما را با قابلیت »HIBRENATE« ویندوز آشنا می کنیم.
شما بدون توجه به اینکه برنامه ها در چه حالتی هستند،   رایانه را خاموش می کنید. وقتی دوباره آن  
را روش��ن می کنید، می بینید که هیچ چیز دست نخورده است. برنامه ها به همان شکل باقی مانده اند و 

شما می توانید به کارتان ادامه دهید! این حالت را در اصطالح »HIBRENATE« می  گویند.
این امکان جزو یکی از قابلیت های ویندوز است. در ویندوز7 این قابلیت همواره فعال است، اما اگر 
از ویندوز xp استفاده می کنید و هنوز این امکان را فعال نکرده اید، از منوی استارت به »کنترل پنل« 
Enable Hi�« گزینة ،»Hiberenate« را باز کنید. سپس در سربرگ »Power Options »رروید و 

 »turn off computer« را بزنید. بعد منوی استارت را باز و ok را فعال کنید و دکمة »berenation
را انتخاب کنید. در صفحة باز ش��ده، دکمة »shift« را نگه دارید. می بینید که گزینة »standby« به 
»hiberenate« تغیی��ر پیدا می کند. برای ب��ردن رایانه به این حالت، دکمة shift را نگه دارید و روی 

hiberenate کلیك کنید.

HIBRENATE قابليت
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 گزارش يك تحقيق

با ورود فناوری های نو به عرصة آموزش وپرورش، یکی از ابزارهایی 

 Bates( که مصداق بارز فناوری محس��وب گش��ته، پاورپوینت  اس��ت

Poole, 2003 &(. تأثیر آموزش��ی اس��تفاده از پاورپوینت در کالس ها، 

س��خنرانی ها، کارگاه های آموزش��ی و مانند این ها، از سال 1990 محل 

بحث و مناقشه بوده است. برخی از محققان استفاده از پاورپوینت را موجب 

غفلت معلم از دانش آموزان می دانند؛ چون سخنران یا معلم بر اسالیدهای 

خود تمرکز می کند و از کالس غافل می ش��ود. همچنین، به دلیل استفاده 

از پاورپوینت معلم نمی تواند از پشت رایانه یا تریبون سخنرانی کنار رود و 

در کالس حرکت کند، لذا عماًل در پاورپوینت و تریبون محصور می ش��ود 

)Voss, 2004(. نتیجة پژوهش��ی دیگر نشان می دهد که پاورپوینت خوب 

با اس��تفاده از تصویر تدریس معلم را غنی تر می کند )Young, 2006(. از 

طرف دیگر، برخی از دانش آموزان معتقدند که معلمان فقط کارش��ان این 

شده است که نوشته های خود یا کتاب را به اسالیدهای پاورپوینت منتقل 

کنند و سپس در کالس از روی آن ها بخوانند.

تحقیق حاضر به بررس��ی تجربة دانش��جویان در کالس هایی پرداخته 

است که اس��تادان در آن ها از پاورپوینت استفاده می کنند. در این تحقیق 

با 13 دانش��جو که همگی معلم زبان بودند، مصاحبه و از آن ها خواس��ته 

ش��د، تجربة ش��رکت در کالس هایی را بگویند که ابزار اصلی اس��تاد در 

تدریس پاورپوینت بوده است. نتایج مصاحبه ها در پاره ای موارد متناقض 

به نظر می رسند، ولی با توجه به زمینة بحث، این نتایج قابل تفسیرند. 

پاسخ های مصاحبه شوندگان را می توان به شرح زیر طبقه بندی و بیان 
کرد:

 پاورپوينت و پشتيبانی از آموزش

به نظر بعضی از مصاحبه ش��وندگان، اگ��ر از پاورپوینت به خوبی 

استفاده شود، ابزار مفیدی است. یکی از مصاحبه شوندگان می گوید: 

»وقتی اس��تاد از اسالید در آموزش اس��تفاده می کند، من خیلی 

خوش حال می شوم؛ چون می دانم همه چیز روبه راه و مطالبی که 

باید یاد بگیرم مش��خص است. لذا ذهن من نباید این طرف و 

آن طرف، به دنبال خواندن نکات اصلی درس برود و باید روی 

مطالب پاورپوینت متمرکز شوم... پاورپوینت تصور روشنی 

دربارة هدف استاد از درس ایجاد می کند.«

مطالعات پژوهشی نیز نشان می دهند دانش آموزان 

نگ��رش مثبتی به اس��تفاده از پاورپوینت در کالس 

درس دارن��د و احس��اس می کنن��د ک��ه در خواندن درس 

موفق ت��ر می ش��وند )Susskind, 2005(. به نظ��ر پیریا1، 

یادگیری پاورپوینت و کاربرد آن آس��ان است و پاورپوینت با 

تسهیل ارائة مطالب درسی، تدریس معلم را بهبود می بخشد. 

همچنی��ن معلم می توان��د مطالب خود را س��ازماندهی و در 

مراحل پی درپی آن ها را ارائه کند.

 پاورپوينت و خستگی و حواس پرتی يادگيرندگان

اغلب شرکت کنندگان در تحقیق حاضر نسبت به پاورپوینت 

دی��د منفی دارند. ب��ه نظر آن ها پاورپوین��ت در آغاز کار جالب 

اس��ت، ولی پس از چند دقیقه خسته کننده و مالل آور می شود. 

یکی از مصاحبه ش��وندگان می گوید: »به نظر من پاورپوینت در 

آغاز کالس جالب است ولی پس از دقایقی کسل کننده می شود. 

من احساس خستگی می کنم و نمی توانم روی مطالب اسالیدها 

متمرکز شوم. دچار حواس پرتی می شوم.«

 پاورپوينت و تعامل در كالس

به نظ��ر مصاحبه ش��وندگان، پاورپوینت موج��ب کاهش تعامل 

چهره به چهرة معلم و دانش آموز می شود. یادگیرندگان کمتر سؤال 

می کنند و حواس معلم بیش از مخاطبان به اسالیدهاس��ت. به نظر 

مصاحبه ش��وندگان، مدرسانی که حین استفاده از پاورپوینت مطالب 

را ش��رح می دهند، ب��ه مراتب بهتر از اس��تادانی درس می دهند که 

خ��ط به خ��ط از روی پاورپوین��ت می خوانند. معلمان��ی که از روش 

اخی��ر در تدریس اس��تفاده می کنند، تأثیر منفی زیادی بر ش��اگردان 

خود می گذارند و موجب حواس پرتی یادگیرندگان می ش��وند. به نظر 

مصاحبه شوندگان، اگر معلم در اس��الیدهایش لینك های ارتباطی به 

مطالب دیگر قرار دهد، تأثیر بهتری در یادگیری آن ها دارد.

به نظر مصاحبه ش��وندگان چند عامل می توان��د در تجربة یادگیری 

دانشجویان مؤثر باشد. این عوامل به قرار زیرند:

 ساخت پاورپوينت و مديريت آن

ب��ه نظر مش��ارکت کنندگان در تحقی��ق، معلمانی که فق��ط از روی 

پاورپوینت می خوانند، موجب می ش��وند که ش��اگردان اسالیدها را دنبال 

نکنند و حواسش��ان پرت ش��ود. به نظر آنان، روش این معلمان مالل آور 

اس��ت. یک��ی از مصاحبه ش��وندگان می گوی��د: »چون می دان��م که این 

 دكتر محمد عطاران

پــــاورپــــوينت:
خوب، بد، زشت، زيبا؟!
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اس��الیدها را بعداً هم می توانم بخوانم، به مطالب اس��تاد 
گروهی باشد )Young, 2009(.هدفش رش��د تفکر انتقادی، یادگیری فعال، فهم دقیق و بحث ک��ه معلم دیدگاه��ش در یادگیری دیدگاه »س��اخت گرایی« و خود می دانند. در واقع، کاربرد مناسب پاورپوینت هنگامی است با پاورپوینت را یکی از مالل آورترین دوران زندگی دانشجویی شد، نشان داد که این دانشجویان حضور در کالس های درس تحقیقی که دربارة دانشجویان انگلیسی در سال 2009 انجام تکمیل کند. نباید کل کالس را با پاورپوینت پر کرد.را با بحث های گروهی، گفت وگو، یا پرس��ش از دانش آموزان پاورپوینت استفاده نشود. معلم می تواند بخش های دیگر درس به نظر یکی از مصاحبه ش��وندگان، بهتر است در کل درس از در غیر این صورت مخل یادگیری است )Cobern, 2003(. اس��ت که مطالب اسالیدها به محتوای درسی مرتبط باشند؛ تحقیقات نش��ان می دهند که پاورپوینت به شرطی مفید گوش نمی دهم.«

مطلب تس��لط کافی ندارند، این کار را انجام می دهند تا تکیه گاهی معلمان��ی که از پاورپوینت اس��تفاده می کنن��د، گاه به دلیل اینکه بر معلمان پشت پاورپوینت مخفی می شوند. پیریا )2012( معتقد است فناوری در کالسش��ان بهره می گیرند. برخی محققان معتقدند که پاورپوینت فقط به این دلیل اس��تفاده می کنند که نش��ان دهند از اکثر مصاحبه ش��وندگان معتقد بودند که معلمان و مدرس��ان از  دانش تخصصی، مهارت تدريس و كاربرد پاورپوينت
مطالع��ة دیگ��ری نش��ان می ده��د که معلم��ان از در تدریس داشته باشند.

ینت  پو ر و پا

 ارائة مطالبی در اسالیدها که از روی  گذراندن کل کالس با ارائة پاورپوینت؛ خواندن مستقیم از روی اسالیدها؛ ابزار س��خنرانی مس��تقیم؛به چند شکل بهره می گیرند:
Yilmazel�( کت��اب کپی ش��ده اند

.)Sahin, 2009
می توان��د  روش  دو 
مناس��ب  کارب��رد  تم��ام پاورپوین��ت کم��ك کند: ب��ه  از  اس��تفاده  و نخس��ت  پاورپوین��ت،  ویژگی ه��ای 

از پویانمای��ی ی��ا تصویر، معلم می تواند عالقة م��را به گوش دادن عنوان اس��تفاده می کند، مطلب را به خوبی می فهمم. با اس��تفاده مصاحبه ش��وندگان می گوید: وقتی استاد از تصویر ساده به جای دیگری محدود نکردن خ��ود به الگوی خطی کلمات. یکی از 
 ع��دم ارائة نس��خة چاپ��ی پاورپوینت هم زم��ان با ارائة اس��الیدها  حرکت در کالس به هنگام استفاده از پاورپوینت استفاده از تصویر و نمودار در پاورپوینت ارائة اسالیدهای محدود در هر جلسهروش های زیر می توانند به تأثیر بیشتر پاورپوینت کمك کنند:برانگیزد. 

.)Klemm, 2007( پیدا نمی کنند؛ چون می دانند که اس��الیدهای درس را می توانند کپی کنند و در شرایطی که استاد تنها بر کلمات تأکید دارد، به مضمون درس عالقه شکلی که موجب حواس پرتی ایشان و بی توجهی به درس شود، ناراضی اند پیام روش��ن این تحقیق آن است که دانشجویان از ارائة پاورپوینت به
هنگامی ابزار خوبی در تدریس اس��ت که استاد و معلم باسواد و مسلط از دارد و ن��ه ویژگی های خود پاورپوینت. به عبارت دیگ��ر، پاورپوینت تنها تأثیر پاورپوینت بر یادگیری بیش��تر به ویژگی های استاد و معلم بستگی یا بعداً در اینترنت بیابند.

آن استفاده کند.

Priya .1 پی نوشت

تأثير پاورپوينت بر يادگيری بيشتر به ويژگی های استاد و معلم بستگی دارد و 
نه ويژگی های خود پاورپوينت. به عبارت ديگر، پاورپوينت تنها هنگامی ابزار 

خوبی در تدريس است كه استاد و معلم باسواد و مسلط از آن استفاده كند
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 هيوا عليزاده
دبیر فیزیك منطقة 6 تهران

بخش ششم

دانش آموز ما ايده پردازی می كند
كليدواژه هـا: اجـاق خورشـيدی، سـاخت ماكت، 

ايده پردازی

 سرآغاز
در رون��د تبیی��ن پ��روژة »س��اخت و اس��تفاده از اجاق 
خورش��یدی« مس��یر را طوری طی کرده ایم ک��ه بتوانیم 
مهارت های دانش آموزان را در مشاهده، یادداشت برداری، 
بحث و گفت وگو، اندازه گیری، انجام آزمایش و استفاده از 
اینترن��ت و نرم افزارهایی چون »پاورپوینت« و »اکس��ل« 
تقوی��ت کنیم. آن ها از ریاضیات و فیزیك برای بیان آنچه 
آزموده بودند، استفاده کردند و حال در ادامه می خواهیم به 

آن ها فرصت دهیم ایده پردازی کنند.

 شرح
ابت��دا از هر گروه می خواهیم نمودارهایی را که قرار بود 
با اس��تفاده از اکسل رس��م کنند، به نمایش بگذارند و اگر 
پیش��نهاداتی برای افزایش توان وس��یلة خود دارند، مطرح 
کنن��د. پ��س از اینکه بح��ث و گفت وگو درب��ارة نظرات و 
یادداش��ت برداری ها انجام گرف��ت، از آن ها می خواهیم در 
برگه های س��فیدی ک��ه در اختیار دارند، طرحی از وس��یلة 
پیش��نهادی خود را رس��م کنند و این کار را ابتدا به صورت 
فردی و س��پس به طور گروهی انجام دهند و طرح تکمیل 
ش��ده را به آموزگار ارائه کنند. پس از جمع آوری طرح ها از 
هر گ��روه می خواهیم که دلیل 
طراحی خود را مطرح کند. در 
ای��ن میان، اگر ب��ا طرحی 

روبه رو ش��دید که عینًا در س��ایت های اینترنتی یا کتاب ها 
موجود اس��ت، به هیچ وجه آن را کنار نگذارید؛ زیرا ممکن 
است خود اعضای گروه به این نتیجه رسیده باشند که آن 
طرح بهترین طرح اس��ت. حتی اگر تقلید صرف هم باشد، 
هیچ مانعی ندارد. در پروژه های علمی توسط دانش آموزان 
کار به ص��ورت صددرصد کپی انج��ام نمی گیرد. همچنین 
قص��د ما از انجام دادن چنین پروژه ای اختراع یك وس��یله 
نیس��ت که دانش آموزان را نگران تکراری بودن آن کنیم 
بلکه هدف از س��اخت وسیله رس��یدن به مقولة یادگیری و 
کش��ف ضرورت هاست. حال ممکن اس��ت در جریان کار، 
دانش آموزی ایده ای را مطرح کند که در هیچ جای دیگری 
مطرح نش��ده اس��ت. اینکه دانش آموز از موقعیتی که دارد 
ش��روع به ایده پردازی می کند، حائز اهمیت است. برای ما 
مبدأ تغییر و تحول خود دانش آموز اس��ت؛ اینکه او از آنجا 
که خود قرار داش��ته چه قدر به جلو حرکت کرده اس��ت، نه 
از آنجای��ی که دیگران ق��رار دارند. او بای��د حس کند که 
پیشرفتش در مقایسه با خود او ارزشمند است نه در مقایسه 

با دیگران.
بعد از بحث دربارة هر یك از طرح ها و بررس��ی شرایط 
س��اخت آن ها، همچون امکان��ات، هزینه، مه��ارت و... و 
توضیح این نکته که اجرایی کردن طرح ها برای خود آن ها 
باید امکان پذیر باش��د، از هر گ��روه می خواهیم روی کاغذ 
میلی متری طرح خود را رسم کند؛ به گونه ای که 
راهنمای اولیة س��اخت وسیلة خود را به دست 
آورد. به این ترتیب فهرست وسایل الزم و 

مقدار آن ها تعیین می شود.
در اینجا دانش آم��وزان در گروه ها 
با مسائل واقعی روبه رو می شوند 
ک��ه ب��رای ح��ل آن ها بای��د از 
خالقی��ت خود به��ره بگیرند. در 
حقیقت، پروژه فرصتی می ش��ود 
برای اینک��ه دانش آموز آنچه را 

يك مدل اجاق خورشيدی
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به عنوان درس در ذهن انباش��ته اس��ت، فراخوانی کند و به 
کمك آن ها از پس مس��ائل خود برآید. آم��وزگار نیز با این 
موض��وع برخورد خواهد کرد که دانش آم��وزان تا چه حد با 
مفاهیم��ی همچون مقیاس اندازه گیری در رس��م طرح های 
خود آش��نایی دارن��د یا چقدر کمیت هایی مانند مس��احت و 
حجم را می شناسند تا با محاسبة آن ها بتوانند مواد اولیة خود 
را تخمین بزنند. مس��ائلی از این قبیل باعث شناخت بیشتر 
آموزگار از دانش آموزان می ش��ود. تنها از طریق این شناخت 
است که می توان به راهکارهایی برای جبران نقص در روند 
آموزش پرداخت و طرح تدریس های کارامدتری تدوین کرد. 
زیرا شناخت دانش آموز دریچه ای است برای طرح پرسش ها 

در امر آموزش و تعیین اهداف آموزشی.
دانش آم��وزان را در جهتی هدای��ت می کنیم که قبل از 
ساخت وسیلة خود در اندازة واقعی که قصد آزمایش آن را 
دارند، ابتدا ماکت آن را بسازند؛ وسیله ای در ابعاد کوچك تر 
و با موادی که قرار نیس��ت لزومًا در اندازة واقعی هم به کار 
رود. این کار باعث می شود مهارت های دست ورزی و دقت 
آن ه��ا در اندازه گیری افزایش یابد. ب��ه عالوه، این مرحله 
فرصت خوبی اس��ت که از وس��ایل دورریز اس��تفاده کنند 
و در زمین��ة بازیافت تجربه بیندوزن��د. همین طور در حین 
ماکت سازی با پرسش هایی روبه رو می شوند که باید از پس 
آن ه��ا برآیند. این پرس��ش ها ممکن اس��ت در مورد نحوة 
ایجاد یك اتصال با استفاده از لوال باشد که چون تا به حال 
به ط��ور عملی آن را انجام نداده اند، بلد نیس��تند و در روند 
یافتن پاسخ به آن می رسند و ایده های دیگری به ذهنشان 

خطور می کند.
طراح��ی  مرحل��ة 

و س��اخت ماکت و بررس��ی 
آن، گرچ��ه از مرحله ه��ای زمان گی��ر پروژه 

است، فرصتی اس��ت برای شکوفا شدن برخی از ایده های 
دانش آموزان که البته به ما هم کمك می کند به بس��یاری 
از س��ؤاالت آن ها پ��ی ببریم. در این مرحل��ه آن ها برخی 
اس��تعدادهای خود را نش��ان می دهند و عالقه مندی های 
خ��ود را کش��ف می کنن��د. در برخی گروه ها ب��ه زیبایی و 
رنگ آمیزی وس��یله بیش از عملکرد آن توجه می شود. این 
نیز اشکالی ندارد و فرصتی است برای آن ها تا توانایی های 
خود را بروز دهند و در مس��یری که ما در پیش گرفته ایم، 

راه خود را بیابند.
پس از اینکه هر گروه ماکت خود و نیز فهرست وسایل 
الزم برای س��اخت وس��یله در ابعاد واقعی را تهیه کرد )که 
این فهرس��ت باید شامل تجهیزات الزم مثل کاتر، متر و... 
باش��د( از آن ه��ا می خواهیم که هر کدام مس��ئولیت تهیة 

وسیله ای را بر عهده بگیرد.
از مطرح کردن طرح ها تا ساخت ماکت و تهیة فهرست 
وس��ایل، ممکن است چندین جلس��ه به طول بینجامد. در 
مس��یری که در حال پیمودن آن هس��تیم، زم��ان را نه با 
گذر دقایق، بلکه بر حس��ب کیفیت حقایِق به وقوع پیوسته 
می س��نجیم. قرار اس��ت دانش آم��وز ما به کش��ف روش 

یادگیری خود برسد.

يك مدل اجاق خورشيدی

ماكتی از يك اجاق 
خورشيدی

ماكتی از يك اجاق 
خورشيدی

طرحی از بدنه يك 
اجاق خورشيدی

طرحی از درپوش يك 
اجاق خورشيدی
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 اشاره
در زبان فارسي، کاربرد فاصله هاي میان کلمات مهم است و 
قواعد خاصي دارد. البته در زبان هاي دیگر نیز فاصله، نیم فاصله 
و فاصلة بدون شکس��ت اهمیت خاصي دارد اما متأسفانه کمتر 
کس��ي در این زمینه اطالعات کافي دارد. حتي تایپیس��ت هاي 
حرف��ه اي از آگاه��ي کاف��ي در این زمین��ه برخوردار نیس��تند. 
نمونه ه��اي فراوان��ي از این موضوع را مي توان در نش��ریات و 
کتاب ها و حتي در رس��انه ها و اینترن��ت و بین وبالگ نویس ها 

مالحظه کرد.

كليدواژه ها: تايپ، Word، فاصله

 فاصله چيست؟
 »Space Bar« ب��راي ایجاد فاصله میان کلمات، ما از کلید
)بزرگ تری��ن کلید در صفح��ة کلید( اس��تفاده مي کنیم که در 
اصطالح به آن »فاصل��ه« مي گوییم. اگر بین دو کلمه از کلید 
مذکور اس��تفاده نکنیم، آن دو کلمه ممکن است به هم بچسبند 
یا یك کلمه محس��وب ش��وند. مثاًل اگر تایپ کنیم »کتاب« و 
فاصله را رعایت نکنیم و در ادامه تایپ کنیم »فارس��ي«، متن 
به صورت »کتابفارسي« درمي آید که در نرم افزار »Word« یك 
کلمه محس��وب مي ش��ود و در نگارش نیز صحیح نیست. پس 
 Space Bar مجبوری��م بین ای��ن دو کلمه از فاصله ی��ا همان

استفاده کنیم.
گاه��ي نی��ز ماهی��ت دو کلمه به گونه اي اس��ت ک��ه به هم 
نمي چس��بند؛ مانن��د »بازیگر« و »فوتبال« ک��ه اگر بین آن ها 
فاصل��ه نگذاریم و بنویس��یم »بازیگرفوتبال«، ه��ر چند به هم 

نمي چس��بند، اما در »Word« یك کلمه محسوب مي شوند. به 
ه��ر حال هر چیزي که بین دو Space Bar متوالي قرار گیرد، 

در Word یك کلمه محسوب مي شود.

 نيم فاصله چيست؟
معمواًل » فاصله« را میان هر دو کلمة مستقل ایجاد مي کنیم؛ 
مث��ل اغلب فاصله هایي که بین کلم��ات این متن مي بینید، اما 
رعایت نوعي فاصلة دیگر هم براي ما فارسي نویسان الزم است 
که به آن »نیم فاصله« گفته مي شود. برخي کلمه ها از چندپاره 
تشکیل ش��ده اند ولي در مجموع یك کلمه محسوب مي شوند؛ 
مث��ل »مي ش��ود«، »رفته اند«، »دس��ت ها«، ی��ا همین کلمة 
»نیم فاصله«. اگر دقت کنید، مي بینید که مثاًل کلمة »مي شود« 
از دو بخش »مي« و »ش��ود« تش��کیل شده است که اگر بین 
آن ها از فاصله استفاده نکنیم، به صورت »میشود« درمي آید که 
 نگارش صحیحي نیست. اگر هم از فاصله استفاده کنیم، به صورت 
»مي شود« درمي آید که اواًل بین آن ها فاصلة بیش از حد ایجاد 
ش��ده است و دو کلمه به حساب مي آید، ثانیًا احتمال مي رود که 
اگر در پایان سطر قرار گیرد، شکسته شده و در حالتي نامأنوس، 
قس��مت »مي« در انتهاي س��طر و قسمت »ش��ود« در ابتداي 

سطر بعدي قرار گیرد.
براي رفع این مشکالت، به جاي آنکه از Space Bar یا همان 
 فاصله اس��تفاده کنیم، به صورت هم زمان از س��ه کلید ترکیبي 
Ctrl+Shift+ 4 استفاده مي کنیم؛ یعني، بعد از نوشتن »مي«، 
با دو انگش��ت دست چپ کلیدهاي Ctrl و Shift را پایین نگه 
مي داریم و با دست راست، کلید عدد 4 را از باالي صفحه کلید، 
فشار مي دهیم. سپس »شود« را تایپ مي کنیم. به این ترتیب، 

 محمدجواد الله چيني، زهره كرمي
مدرسان دانشگاه فرهنگیان استان همدان

تايپ يك متــن زيبـــا
رعايت فاصله، نيم فاصله و فاصلة بدون شکست
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به جاي فاصله از نیم فاصله اس��تفاده کرده ایم. اگر به مرور، خود 
را مقید کنید که »فاصله« و »نیم فاصله« را به جا استفاده کنید، 
ضم��ن رعایت اصول نگارش، متنتان از نظر ظاهري نیز زیبا و 

منظم به نظر خواهد آمد. 
نکته: اگر فارسي ساز نصب کنیم، فقط کنترل شیفت کافي است.

 فاصلة بدون شکست
در ای��ن نوع فاصله در نظ��ر داریم که کلمات از فاصلة معمولي 
برخوردار باشند، اما بین آن ها شکست ایجاد نشود و همواره در کنار 
هم قرار گیرند. مثاًل نام و نام خانوادگي یك شخص و یا کلماتي که 
نام یك شرکت را تشکیل مي دهند؛ با هم بمانند و بینشان فاصله 
نیفتد. براي مثال، مي خواهیم در کل مقاله یا متن تایپي، کلمات نام 
»شرکت کشتي راني خلیج فارس« همواره کنار هم باشند و جابه جایي 
متن، یا بزرگ و کوچك کردن فونت و یا تغییر سایز کاغذ و موارد 
دیگر، باعث نش��ود قسمتي از نام شرکت در انتهاي خط و قسمت 
دیگر در ابتداي خط بعدي قرار گیرد. به این منظور نیز به  جاي آنکه 
از Space Bar یا همان فاصله به تنهایي استفاده کنیم، به صورت 
هم زمان از س��ه کلید ترکیبي Ctrl+Shift+Space Bar استفاده 
مي کنیم. یعني بعد از نوشتن هر کلمه، ابتدا با دو انگشت دست چپ، 
 کلیدهاي Ctrl و Shift را پایین نگه مي داریم و با دست راست، کلید 
Space Bar یا همان فاصله را فش��ار مي دهی��م. به این ترتیب، 
ضمن حفظ فاصلة معمولي از شکسته شدن کلمات نیز جلوگیري 

کرده ایم.

 آيا رعايت موارد فوق براي زيبانويسي كافي است؟
نکتة بس��یار مهم دیگر تایپ عالمت هاي نگارش��ي است. 

در ای��ن خص��وص دو قاعده وج��ود دارد: قاع��دة اول براي 
عالئمي مثل نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، عالمت س��ؤال، 
عالمت تعجب، و س��ه نقطه است که این عالئم بدون هیچ 
فاصل��ه اي از کلمة قبل تایپ ش��وند. الزم به ذکر اس��ت که 
قبل از عالئم نگارش��ي فوق، فاصله اي وجود ندارد ولي بعد 
از آن ه��ا یك فاصله نیاز اس��ت. مثاًل در جمل��ة »آیا رعایت 
عالئ��م نگارش��ي به زیبایي مت��ن کمك مي کن��د؟« قبل از 
عالم��ت س��ؤال، فاصله اي وجود ندارد، ول��ي بعد از آن یك 

فاصله وجود دارد.
قاعدة دوم این اس��ت که قب��ل از تایپ یکي از عالمت هاي 
)" » } و نظای��ر آن، الزم اس��ت Space Bar یا همان فاصله 
را فش��ار دهید تا ب��ا کلمة قبلي فاصله ایجاد ش��ود � اما بعد از 
این عالمت ها به هیچ وجه فاصل��ه ایجاد نکنید؛ متن داخل این 
عالمت ه��ا را تایپ کنید و ب��دون هیچ فاصله اي از کلمة قبلي، 
عالمت را ببندید. بعد از بستن عالمت هم کلید Space Bar را 
بزنید و به نوشتن ادامه دهید. مثاًل در عبارت شرکت کشتي راني 
خلیج فارس، عالمت پرانتز باز »)« به کلمة »شرکت« چسبیده 
و بین آن ها فاصله اي نیس��ت. همچنین، عالمت پرانتز بس��ته 
»(« نیز به کلمة »فارس« چس��بیده و بین آن ها هم فاصله اي 
نیس��ت اما بین پرانتز باز و کلمة قبل از آن،  یعني »عبارت« و 
بین پرانتز بسته و کلمة بعد از آن، یعني »عالمت« یك فاصله 

وجود دارد.
رعایت این شیوه، هم ش��کل ظاهري متن را زیباتر مي کند 
و هم باعث مي ش��ود نقطه گذاري هاي متن ش��ما در هر حالتي 
از دیده ش��دن در صفح��ه نمایش یا چاپ ش��دن روي کاغذ، 

به هیچ وجه از انتهاي سطر پایین نیفتند.

فاصله بدون شکست 

نيم فاصله 
13

92
اه 

ن  م
ردي

رو
/ ف

هم
رة ن

 دو
/7

رة 
ما

ش

15



 اشاره

نهاده��ای آموزش��ی بای��د دارای هدف، محت��وا و روش های 

آموزش��ی و تربیت��ی همس��و، واح��د و هماهنگ باش��ند. برای 

تحقق این وحدت، ارتباط بین خانه و مدرس��ه ضروری اس��ت. 

دانش آم��وز باید بتواند مش��کالت مدرس��ه را ب��رای والدین و 

مش��کالت خانه را نیز ب��رای مربیان و مدیران مدرس��ه بیان 

کند تا یافتن راهکار واحدی برای حل مش��کالت او میس��ر 

شود. والدین موظف اند به طور مرتب با مدرسه ارتباط داشته 

باش��ند و با اطالعات کافی از وضع درسی و اخالقی فرزند 

خوی��ش، برای تربیت و پرورش او تالش کنند. ضمناً این 

ارتباط باید مس��تمر و دائمی باشد. اطالع دائمی از وضع 

اخالقی و تحصیلی فرزند در مدرسه، از ضروریات رابطة 

اولیا و مربیان است. ش��ناخت ضعف های دانش آموز و 

هم فک��ری برای رفع آن ها از دیگر نتایج ارتباط خانه 

و مدرس��ه است. این ارتباط مس��تمر باعث شناخت 

نقاط قوت و ضعف دانش آموز می ش��ود و به معلم 

و والدی��ن کمك می کند که بتوانند در جهت رفع 

مشکالت او قدم بردارند.

كليدواژه هـا: اوليـا و مـدارس، پيامـك، نرم افزار 
اكوباكس

 اهميت و ضرورت موضوع

متخصصان تعلیم و تربیت ب��ر این باورند که والدین نقش 

مهم��ی در روند فراگیری و آم��وزش و پرورش دانش آموزان 

دارن��د و ارتباط آن ها با اولیای مدرس��ه یک��ی از واجبات امر 

آموزش اس��ت. عدم ارتباط مستمر خانواده ها با اولیای مدرسه 

یک��ی از بزرگ ترین معض��الت آموزش��ی و مؤثرترین عامل 

اختالل در روند آموزش اس��ت. پژوهش ها نشان می دهند که 

ارتباط مستمر اولیای دانش آموزان با اولیای مدرسه آثار مثبتی 

دارد ک��ه از آن میان می توان به افزای��ش موفقیت تحصیلی با 

کس��ب نمرات باال، عالقه به درس و مدرس��ه و توجه دقیق به 

مس��ائل آموزشی- تربیتی، و افزایش چشمگیر انگیزة دانش آموز 

برای فراگیری مباحث درس��ی و به دنبال آن، کاهش خطر ترك  
تحصیل اشاره کرد.

در س��ال های اخیر به دلیل وجود مشکالت متعدد، ارتباط بین 

اولیا و مدارس کمتر ش��ده است. برخی از این مشکالت عبارت اند 

ارتباط خانه و مدرسه با پيامك
 پرويز باغبادرانی 
مدیر دبیرستان رازی عجب شیر
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شروع آزمون ها و تشکیل کالس های تقویتی، تبریك مناسبت ها، موارد انضباطی دانش آموزان، برنامة درسی، تعطیلی های اضطراری، گزارش را می توان برای تمامی اولیا فرستاد و حتی دعوت نامه ها، می ش��ود و در دوره های زمانی بسیار کوتاه امکان پذیر است. این مطمئنی برای مطلع کردن اولیا از عملکرد دانش آموزان محسوب کند. ارسال گزارش عملکرد دانش آ موزان از طریق پیامك شیوة از طریق س��امانة پیامك می تواند تا حدودی این مشکل را حل گزارش نمرات مستمر کالسی و عملکرد تربیتی دانش آموزان تحصیلی فرزندانشان می شود. میس��ر نیس��ت. این امر باعث کم اطالع��ی خانواده ها از وضع فواص��ل کوتاه زمان��ی )مانند روزانه، هفتگ��ی و حتی ماهانه( ارائ��ة گ��زارش عملکرد آموزش��ی و تربیت��ی دانش آموزان در مستمر به صورت مکتوب نداشته باشند. در مدارس پرجمعیت که باعث می ش��ود آن ها فرصت کافی برای استخراج نمرات باید بدان توجه داش��ت، تراکم کاری مسئوالن مدرسه است وضعیت تحصیلی آن ها مطلع نمی شوند. موضوع دیگری که خود به خانواده هایش��ان پرهیز می کنند و در نتیجه، اولیا از خانواده ها می رس��انند. گاهی دانش آم��وزان از ارائة عملکرد نمرات مستمر، روند آموزشی و تربیتی فرزندان را به اطالع تحصیل��ی دانش آم��وزان به ص��ورت کارنام��ة تحصیلی و بعضی از مراکز آموزش��ی با ارس��ال گ��زارش عملکرد تحصیلی و تربیتی فرزندان می انجامد. باشند. ارتباط کمتر به کاهش اطالعات خانواده ها از روند که اولیای دانش آموزان ارتباط کمتری با مدرس��ه داشته دورة دبیرس��تان. مواردی از این دس��ت باعث ش��ده اند و باور داش��تن ضرورت مس��ئولیت پذیر ب��ودن فرزند در مدرسه برای کمك مالی، ناآگاهی از چگونگی مشارکت از حقوق خویش در قبال مدرس��ه، ترس از درخواس��ت مزای��ای ارتباط بین مدرس��ه و خانه، آگاهی نداش��تن فعالی��ت تم��ام وقت سرپرس��ت خان��واده، ناآگاهی از از: داش��تن زندگی ماشینی و نداش��تن فرصت کافی، 

گزارش نمرات مستمر کالسی دانش آموزان به اولیای آن هاست.در ادام��ه آن را معرفی می کنیم، روش��ی کم هزینه و ابتکاری برای را جای گزین بسیاری از فرایندهای پرهزینة کاغذی کرد. روشی که مالی مواجه اند. به این ترتیب، در مراکز آموزشی می توان پیام کوتاه هزینه های هنگفتی میسر است و بسیاری از مدارس با کمبود منابع توجه داش��ت که تجهیز مدرسه به سیس��تم های هوشمند با صرف اساس��ی پیاده سازی مدارس هوشمند محس��وب می شود. البته باید خود مطلع ش��وند. این روش کم هزینه اس��ت و یک��ی از گام های مایل ان��د از طریق پیامك از وضعی��ت تحصیلی و تربیتی فرزندان حضوری به مدرس��ه را ندارند یا به دلیل اینکه در مأموریت هستند، بس��یاری از اولیا به دلیل ش��رایط ش��غلی خود ام��کان مراجعة دانش آموزان ضرورت دارند، می توان از طریق پیامك فرستاد.برنام��ة بازدیدها و بس��یاری از مکاتباتی را که ب��ا فردفرد اولیای 
 شيوه های ارسال نمرات و وضعيت كالسی با 

خدم��ات پیامك مراجعه و با وارد کردن ش��مارة تلفن، پیامك کنی��د، این امکان هم وجود دارد ک��ه به یك وبگاه ارائه دهندة که می توانید با مراجعه به یك سایت و برپایة وب، ایمیل ارسال مانند تنوع شیوه های ارسال »ایمیل« )رایانامه( است. همان طور تنوع شیوه های ارسال پیامك انبوه و یا پیامك های اختصاصی، استفاده از پيامك
این قابلیت را دارند که متناس��ب با نیاز کاربر، اختصاصی سرور ارس��ال پیامك واسطه می شوند. نرم افزارهای مزبور دارد، اس��تفاده از نرم افزارهای واس��طه است که بین شما و روش دیگری که برای ارس��ال پیامك به مخاطبان وجود ارسال کنید. 

می ده��د ک��ه ارتباط منظ��م و مطلوبی ب��ا اولیای مدرس��ه قرار می گیرد و به مربیان م��دارس امکان واسطه است که میان سرور ارسال پیامك و مسئوالن نرم افزار »اکو باک��س 2012« یکی از نرم افزارهای شوند.

پيامك شيوة  از طريق  دانش آ موزان  دانش آموزان ارسال گزارش عملکرد  عملکرد  از  اوليا  كردن  مطلع  برای  دانش آموزان ضرورت دارند را می توان از طريق پيامك فرستاداست. اين گزارش و بسياری از مکاتباتی را كه با فردفرد اوليای محسوب می شود و در دوره های زمانی بسيار كوتاه امکان پذير مطمئنی 
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دانش آموزان داشته باشند. این امر باعث افزایش میزان ارتباط 

مس��ئوالن مدرس��ه با اولیای دانش آموزان ب��ا کمترین هزینة 

مالی و زمانی می ش��ود. نرم افزار مزب��ور ابزاری کارآمد در اختیار 

مدیران اس��ت که با اس��تفاده از آن می توانند گام های مثبتی در 

جهت افزایش ارتباط بین خانه و مدرس��ه بردارند. این امر تحکیم 

ارتباط بین مدرس��ه و خانواده ها و در نتیجه، پیش��رفت تحصیلی 

و ش��کوفایی اس��تعدادهای دانش آموزان را در پی دارد. اکوباکس 

قابلیت ارس��ال پیامك از طریق خط��وط اینترنتی را دارد و با انواع 

اینترنت ه��ای »Dial up« و »ADSL« کار می کن��د. حج��م آن 

حدود 21 مگابایت است و با بسیاری از ویندوز ها سازگاری دارد.

این نرم افزار معمواًل توسط اپراتورهای تلفن همراه و شرکت های 

وابس��ته به آن ها ارائه می شود. برنامه ها و داده های مورد نیاز برای 

استفاده از آن عبارت اند از:

 شمارة تلفن همراه اولیای دانش آموزان، کارکنان و دبیران

 نرم افزار اکسل و ورد )ترجیحاً 2007(

 فهرست دانش آموزان و نمرات مستمر.

برخی از امکانات اكوباكس 2012 از اين قرارند:

 استفادة راحت و آسان از نرم افزار

 س��رعت ارس��ال بس��یار باال )حدود 120هزار پیامك در 
ساعت(

Wireless, Dia�W lup, ADSL و...

 سیستم قدرتمند برای مدیریت اطالعات کاربران

 قابلیت ارس��ال پیامك برای یك ش��خص یا گروه 
)دعوت نامه ها و مکاتبات(

 قابلیت ارس��ال پیامك به صورت ب��ازه ای )برای 

عرض تبریك تولد و مناسبت ها(

 قابلیت ارس��ال پیامك به صورت نظیر به نظیر 

)برای ارسال نمرات کالسی(

 قابلیت ارس��ال پیامك هوش��مند با متن متغیر به 
صورت خودکار

 قابلی��ت دریافت پیام��ك )دریافت نظ��رات اولیا، 

دبیران و سایر همکاران یا دانش آموزان(

 قابلیت ارسال و دریافت اطالعات از سایر برنامه ها، 
مانند اکسل

 قابلیت چاپ اطالعات به شکل های گوناگون

 قابلیت یافتن اطالعات تکراری و حذف آن ها

 قابلیت ذخیرة متن پیامك ها برای استفاده در آینده

 شارژ بر خط )آنالین( موجودی

 داشتن ظاهری ساده، زیبا و کاربر پسند

 پیگیری دقیق وضعیت پیامك ارسال ش��ده )رسیده به 

گوشی، رسیده به مخابرات و...(.

برای اس��تفاده از ای��ن نرم افزاره��ا ابتدا بای��د اطالعات 

مورد نظر در برنامه س��ازماندهی ش��وند. به این منظور کاربر 

بای��د جدول های��ی را ایجاد کند؛ جدول های��ی که در حقیقت 

مکان هایی ب��رای ذخیره س��ازی اطالعات کارب��ران و نظیر 

جدول های نرم افزار اکس��ل هس��تند. در پایان، از طریق این 

نرم افزار به سه طریق می توان پیامك ارسال کرد: 

1. ارس��ال س��ریع با متن ثابت برای هم��ة دانش آموزان یا 

اولیای آن ها که شماره ش��ان را قباًل ب��ه نرم افزار وارد کرده ایم 

)بیشتر در پیام های عمومی کاربرد دارد؛ مانند دعوت نامة انجمن 

اولیا و مربیان، تبریك سال نو، و...(.

2. ارس��ال س��ریع به صورت بازه ای )برای مثال تبریك تولد، 

سررسید اقساط شهریة مدرسه، و...(.

3. ارس��ال هوش��مند پیامك ب��ا متن متغیر ب��رای هر گیرنده 

با اس��تفاده از ج��دول )ارس��ال نم��رات کالس��ی دانش آموزان، 

ارس��ال پیام های انضباط��ی و پیام های اختصاصی ب��رای اولیای 
دانش آموزان، و...(. 

با صرف  هوشمند  به سيستم های  مدرسه  تجهيز 

هزينه های هنگفتی ميسر است و بسياری از مدارس 

در  ترتيب،  اين  به  مواجه اند.  مالی  منابع  كمبود  با 

جای گزين  را  كوتاه  پيام  می توان  آموزشی  مراكز 

بسياری از فرايندهای پرهزينة كاغذی كرد
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 رويا صدر
تصویرگر: نيره عليزاده

نصايح امروزی تئودوريوس حکيم
بـــه فرزنــــدش

 فرزندم! هیچ چیز را چشم بسته که هیچ، حتی 

با چشم باز هم قبول نکن؛ شاید فتوشاپ باشد. 

 ای فرزن��د! وقت��ت را با یادگی��ری یافته های 
جدید رایان��ه ای تلف نکن. به یاد داش��ته باش 
چیزی که االن یاد می گیری، هفتة دیگر کهنه 
شده و به درد نمی خورد... حیف مغزت نیست؟ 

 پسرم، امروزه سکوت عالمت رضا نیست، 
بلکه عالمت روشن بودن دستگاه رایانه است. 

نشوند به زحمت بیفتند و مدام گوش هایشان را تیز کنند.  فرزند! در تاکسی با تلفن همراه بلند بلند صحبت کن تا دیگران مجبور 

خودت را آن گونه پای رایانه کج و کوله نکن.  فرزندم! بار کج به منزل نمی رس��د. صاف بنشین و  پسرم! هیچ کس تنها نیست. همراه اول. 

 پسرم! خسته نشدی این قدر 

نشس��تی پای فیس بوك؟! تو 

درس و مشق نداری؟ 

 هان ای فرزند! نارس��ایی دس��تگاه گوارش و کلیه، 

بیماری بزرگ عصر ماست. آن گاه که پای فیس بوك 

و گیم نشس��ته ای، لحظه ای نیز به ندای درونت فکر 

کن... هی نچسب به اون صندلی کوفتی!... 

وی در فیس بوك نوشته اند.  فرزندم! این حسين پناهی فیلسوف قرن چندم بوده؟ خیلی حرف های قشنگی از 
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 پريسا صالحي
دبیر منطقه 2 تهران

»چیس��تا« وبگاهي جامع ب��راي آموزش 
فیزیك به صورت تصویري براي دانش آموزان، 
معلمان و عالقه مندان به فیزیك اس��ت. در 
این س��ایت که براي یادگیري بهتر فیزیك 
ایجاد ش��ده اس��ت، از توضیحات مفصل و 
طوالني در مورد موضوعات خبري نیس��ت. 
به ج��اي آن، وبگاه پر اس��ت از تصویر، فیلم  
آموزشي، فایل  صوتي، پویانمایي )انیمیشن( و 
مدل سازي که هر فردي را هرچند عالقه اي 
به فیزیك نداشته باشد، ناخودآگاه جذب خود 
مي کند. مس��ئوالن وبگاه چیس��تا مهم ترین 
دالی��ل راه اندازي آن را چنین برش��مرده اند: 
ش��هودي کردن علم فیزی��ك، خارج کردن 
آن از محفوظات ذهني، نمایش کاربردهاي 
فناوران��ة علم فیزیك، ایج��اد مرجعي براي 
تبادل تجربی��ات معلمان، تأمی��ن محتواي 
آموزش��ي ب��راي اس��تفاده از طری��ق تختة 
هوشمند توسط معلمان، مرور کردن مباحث 

فیزیك در خانه توسط دانش آموزان، و... .
صفحة اصلي شامل بخش هایي به شرح 

زیر است:
فهرست موضوعي: در این بخش مباحث 
موضوعي درس هاي فیزیك مانند: مکانیك، 
گرم��ا و حرارت، الکتریس��یته، نورشناس��ي و 
فیزیك جدید ارائه ش��ده است. با کلیك روي 
ه��ر بخش، ابت��دا تعریف��ي از آن را مي بینیم 
و س��پس زیرش��اخه هاي مربوط ب��ه آن باز 

مي ش��ود. براي مثال، در بخش مکانیك ابتدا 
تعریفي از علم مکانیك ارائه مي شود و سپس 
زیرشاخه هاي آن، شامل مباحث حرکت، نیرو 
و... باز مي ش��ود و مي توان بعد از آش��نایي، از 

مثال هاي تصویري آن بهره برد.
درس��نامه،  قس��مت  در  درسـنامه: 
دانش آم��وزان براس��اس س��ال تحصیلي و 
موضوع موردنظر مي توانند درس��نامه اي را 
بارگذاري و مش��اهده کنن��د. در این بخش 
براي معلماني که تمای��ل دارند از محتواي 
س��ایت در کالس ب��ا اس��تفاده از تخت��ة 
هوش��مند یا ویدیوپروژکتور اس��تفاده کنند، 
امکاناتي در نظر گرفته ش��ده اس��ت. آنان 
مي توانند با دانل��ود کردن فایل ضمیمة هر 
درسنامه و اجراي آن در یکي از برنامه هاي 
را  آن   »Power Point« ی��ا   »Word«
ویرایش کنند و در زمان اجرا از امکان ارائة 

فیلم و مدل سازي نیز بهره ببرند.
كتابخانـه: در این بخ��ش امکان دانلود 
کتاب هایي با موضوعات فیزیك، آس��مان، 
شیمي، زیست شناسي و محیط زیست فراهم 
اس��ت. این کتاب ها به زبان انگلیسي ارائه 
ش��ده اند و دانش آموزاني که انگلیسي را در 
حد متوسط مي دانند، براي مطالعة آن ها به 
کمك و راهنمایي اولیا و معلمان نیاز دارند.
برنامه هـاي آينـده: در این جا عالوه بر 
تولی��د محتواي فیزیك براي دوس��تداران، 

سعي شده است نمونه هایي از مدل سازي در 
زمینة شیمي، زیست شناسي و زمین شناسي 

نیز ارائه شود.
دربـارة ما: اطالعاتي در زمینة اهداف و 

ویژگي هاي مرکز سایت دریافت مي کنید.
قس��مت  ای��ن  در  هديـه:  دريافـت 
عالقه من��دان ب��ا درج نام و نش��اني ایمیل 
خود مي توانن��د از امکان دریاف��ت رایگان 
کتاب ه��اي الکترونیکي و دیگ��ر امکانات 
آن، مانن��د دریاف��ت بازي ه��ا، تصویرها و 

کلیپ هاي علمي برخوردار شوند.

www.chistaa.ir :نشاني سايت

توضيح
در ش��مارة آذرماه مجله، در معرفی وبالگ 
کارگاه حساب، از آقای ميالد افشين منش 

به عنوان مدیر وبالگ نام برده شد.
توجه خوانندگان عزیز را به این نکته جلب 
می کنیم که مدیر و مؤس��س وبالگ تا سال 
1387 آقای عبدالحميد پهلوزاده بوده اند 
و س��پس تا س��ال 1391 آقای افشین منش 

مدیریت سایت را به عهده داشته اند.
مج��دداً از س��ال 1391 آق��ای پهلو زاده 
مسئولیت س��ایت را برعهده گرفته اند. این 
توضیح را با تش��کر از تذکر آقای پهلوزاده 

به منظور حفظ امانت چاپ می کنیم.

فيزيك، راهي براي مشاهدة آفرينش
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 سيدعليرضا حسيني

امروزه تلفن های همراه به تمام خواسته های 
هر فرد پاس��خ مي دهند و به ابزاری ش��خصی و 
خصوصی که همگان به آن احتیاج دارند، تبدیل 

شده اند. 
از سه سال پیش، »مؤسس��ه تبیان« فعالیت 
در زمین��ة خدمات تلفن همراه را آغاز کرد. و در 
ابتدا به کمك اپراتور ایرانس��ل، به نشر و توزیع 

محتوا پرداخت.
تولی��د و تهیة پیامك، فعالیت دیگر مؤسس��ه 
است. مش��ترکان می توانند محصوالت پیامکی 
را با ارس��ال کلیدواژة هر محصول به شماره ای 
خاص، درخواس��ت دهند. همچنی��ن می توانند 
عضو سرویس��ی خاص ش��وند تا روزانه و بدون 
هربار درخواست، محصول برایشان ارسال گردد.
دسته بندی محصوالت مذکور بسیار متنوع و 
جذاب اس��ت و ش��امل مواردي چون دانش نامة 
موضوعی، اندیشة بزرگان، پیامك های آموزشی، 

پیامك های اخبار و اطالع رسانی مي شود.
فهرس��ت این محصوالت بس��یار گس��ترده 
اس��ت و در این مطلب نمي گنج��د اما به عنوان 
نمونه تعدادی از آن ه��ا را نام مي بریم: آموزش 
لغات زبان انگلیس��ی، حکمت های نهج البالغه، 
 � اطه��ار  ائم��ة  احادی��ث  ق��رآن،  پیام ه��ای 

علیهم الس��الم � رباعیات سعدی، موعظه های 
س��عدی، غزلیات حافظ، س��خنان شیوا، طنز و 
س��رگرمی، پیام ش��هدا، مناجات نام��ه، عبادات 
و اح��کام مثل نماز، و اعتقادات ش��امل توحید، 

نبوت، عدل، امامت و معاد.
فعالیت دیگر مؤسسه، تولید نرم افزارهای تلفن 
همراه بوده است. این نرم افزارها در محیط های 
»جاوا« و »اندروید« آماده ش��ده اند و شامل این 
موارد هستند: قرآن، الحان قرآن، مفاتیح الجنان، 
نهج البالغ��ه، صحیفة س��جادیه، مراث��ی، آفاق 
)س��اعات ش��رعی(، قبله نم��ا، پاس��خگویی به 
شبهات غدیر، پاس��خگویی به شبهات عاشورا، 
پاسخگویی به ش��بهات دربارة انقالب اسالمی، 
تقویم، تست های روانشناسی، دستورات آشپزی 

و برنامه های تغذیه ای.
طرح های بس��یاری در ح��وزة تلفن همراه در 
دست اجرا یا در مرحلة طراحی هستند که ثأثیر 
زیادی در پرک��ردن اوقات فراغت ش��هروندان 
خواهند داش��ت. برای مش��اهدة فهرست کامل 
محصوالت یا دریافت محصوالت رایگان تلفن 
همراه تبی��ان مي توانید به این نش��اني مراجعه 

فرمایید: 
 http://mc.tebyan.net

خدمات پيامکي تبيان
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 نرگس لياقی مطلق
دبیر فیزیك منطقة 3 تهران

در این ش��ماره چند بازی را که برای تشخیص »گروه خونی1« و انتقال خون طراحی شده اند، معرفی می کنیم. 
همة بازی ها به نام »انواع گروه خونی« نام گذاری شده اند.

بازی ه��ای اول و دوم ک��ه هر دو در س��ایت »noble prize« طراحی ش��ده اند، در واقع دو ویرایش یك بازی 
هستند؛ از این دو یکی متعلق به سال 2001 و دیگری جدید است.

بیمارانی با گروه خونی ناشناس و آسیب دیده که به خون نیاز دارند، به بیمارستان می رسند.
ش��ما ابتدا باید گروه خونی بیمار را تش��خیص دهید. سپس آن گروه های خونی را که می توانند به او خون اهدا 

کنند، مشخص نمایید و سپس به بیمار خون تزریق کنید.
ای��ن بازی را می ت��وان در کالس درس به عنوان آزمون برای این موضوع درس��ی در ردة س��نی دانش آموزان 

راهنمایی و دبیرستان اجرا کرد.
ویرایش جدید بازی در س��ال 2012 در جش��نوارة بازی های س��وئد رتبة نخست را به خاطر آموزندگی به همراه 

سرگرم کننده بودن کسب کرد.
ویرایش اولیة بازی را می توانید از این نشانی بگیرید:

http://www.nobelprize.org/educational/medicine/landsteiner/landsteiner.html
و ویرایش جدید بازی را در این نشانی بیابید:

http://www.nobelprize.org/educational/medicine/bloodtypinggame/
بازی س��وم که از انیمیش��ن ساده ای برخوردار است، تنها به بررس��ی انتقال خون می پردازد. در بازی، بیمارانی 
که نیاز به دریافت خون دارند، با گروه خونی مش��خص نمایش داده می ش��وند و شما اهداکنندة مناسب را انتخاب 
می کنید. بازی چندمرحله دارد و تعداد معینی از تش��خیص های درس��ت در هر مرحله، مجوز صعود به مرحلة بعد 

می شوند.
بازی را می توانید از یکی از دو مسیر زیر بیابید:

http://www.learn4good.com/games/high�school�students�games/medical�doctor�games.htm
http://www.redcrossblood.org/donating�blood/
donor�zone/games/blood�type

 پی نوشت
1. Blood typing

بـازی
گـروه
خونی
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ش
رايانه ايپاسخپرس

 مرتضی سيداحمدپور

همراهم  تلفن  در  نرم افزار  نصب  برای  گاهي     
می توانم  هم  گاهی  می شوم.  روبه رو  خطا  پيغام  با 
نرم افزارها را نصب كنم، ولی برای اجرای آن ها با پيغام 
اين  چگونه  كنيد  راهنمايی  لطفاً  می شوم.  مواجه  خطا 

مشکالت را حل كنم.
 دوس��ت عزیز، تلفن های همراه دارای سیستم عامل های 
متفاوتي هس��تند که هرکدام متناس��ب با ماهیت کاربری خود، 
ممکن اس��ت با نرم افزارها و برنامه هاي کاربردي دچار مشکل 
ش��وند. شما هنگام خرید تلفن همراه حتمًا دربارة سیستم عامل 
آن پرس وجو کنید. دانس��تن سیستم عامل تلفن همراه به رفع 
مش��کالت نرم افزاری آن کمك می کن��د. در ضمن، اگر پیغام 
خطایی را که با آن مواجه می ش��وید برای ما ارسال می کردید، 

راحت تر می توانستید به پاسخ سؤال خود برسید.
ابتدا باید بدانید که سیس��تم عامل موبایل ش��ما چیس��ت و 
از چه طری��ق و با چه فرمت هایی مي توانی��د نرم افزار را  روی 
تلفن همراه خود نصب کنید. درس��ت است که شما می توانید با 
نرم افزار اتصال به رایانة گوشی تلفن همراه که معمواًل به همراه 
گوشی تلفن و در جعبة آن قرار دارد، فایل های نرم افزاری را به 
تلفن همراه خود انتق��ال دهید و برنامه های کاربردی موردنظر 
خ��ود را نصب کنید، ام��ا در حال حاض��ر بهترین روش نصب 
نرم افزار و برنامه روی تلفن  همراه، اس��تفاده از فروش��گاه های 
برخط )آنالین( اس��ت. براي مثال، »آندروید مارکت« و »بازار« 
از بهترین فروشگاه های برخط برای تهیة برنامه هاي کاربردي 
رایگان و پولی در سیس��تم عامل آندروید هستند یا »آی تونز« 
در سیس��تم عامل »IOS« مطمئن ترین س��ایت دریافت فایل 

نرم افزاری است. 
توجه داشته باشید، اگر فایل نرم افزاری را از طریق وبگاه هاي 
متفرق��ه دانلود کرده باش��ید و یا آن را از طریق س��ی دی های 
متفرق��ه و رایانه به گوش��ی تلفن همراه خ��ود متصل و نصب 
کنی��د، ممکن اس��ت این فایل ه��ا حاوی بدافزار باش��ند و یا با 
سیس��تم عامل تلفن همراه ش��ما هم خوانی نداش��ته باشند. در 

ادامه، فهرس��تي از پیغام های خطای رایج در تلفن های همراه و 
پیشنهادهایمان را ارائه می کنیم و امیدواریم مشکل شما هنگام 

نصب و اجرای برنامه ها با این راهکارها حل شود.
App.Closed.ACN LIST :پيغام خطای

اخطاری است که به دالیل زیر پیش می آید:
 وجود مشکل در برنامة دانلود شده 
 ناهم خوانی برنامه با سیستم عامل

 اجرای هم زمان چند برنامة کاربردي.
App.Closed mailnit :پيغام خطای

این پیغام زمانی ظاهر می شود که در کارت حافظه1 مشکلی 
وجود داشته باشد. در این حالت، کارت حافظه باید فرمت شود.

System Error :پيغام خطای
این پیغام مربوط به سیس��تم عامل گوشی است و مشکالت 

زیادی باعث ایجاد این پیغام خطا می شوند؛ از جمله:
 وص��ل کردن کارت حافظة یك گوش��ی دیگر که برنامه 

روي آن نصب شده است.
 کامل نصب نشدن یك برنامة کاربردي

 تطابق نداشتن فرمت نرم افزار با سیستم عامل.
برای رفع این مش��کل باید گوش��ی خود را Reset و کارت 

حافظه را فرمت کنید.
General Already in use :پيغام خطای

این پیغام هنگام اجرا یا حذف یك فایل دیده می شود و علت 
بروز آن Hidden ش��دن فایل موردنظر شماس��ت. اگر فایل را 
از Hidden بودن خارج کنید، درس��ت می شود. برای این کار از 

برنامة SeleQ استفاده کنید.
Memory Card Corrupted :پيغام خطای

این مش��کل زمانی ایجاد می ش��ود ک��ه کارت حافظه خوب 
فرمت نش��ده یا در حین فرمت با مش��کل دیگری روبه رو شده 
اس��ت. برای رفع آن می توانید دوبار پشت سرهم کارت حافظة 
خود را  فرمت کنید و اگر این مشکل رفع نشد، با »کارت خوان« 

و به وسیلة رایانه، کارت حافظة خود را فرمت کنید.
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پيغام خطای:
 Phone Startup Failed.Contact the retailer

این پیغام زمانی ظاهر می ش��ود که به علت Reset نادرس��ت یا 
نصب یك برنامة مخرب، فایل startup گوش��ی پاك شده باشد. 
ب��رای حل این مش��کل، س��یم کارت و کارت حافظ��ه را درآورید 
 Reset و دوباره جا بزنید. اگر مش��کل برطرف نش��د، گوش��ي را
کنید. در صورتی که با فلش کردن هم درس��ت نشود، به سرویس 

نمایندگی نیاز دارد.

تلفن هاي  روی  كه  چندرسانه اي  فايل های  فرمت     
همراه قابل مشاهده اند، چيست و چگونه می توانيم هر فايل 
را در گوشی تلفن همراه خود اجرا  با هر فرمتی  ويديويی 

كنيم؟
 فرمت هاي فایل های چندرسانه اي به شرح زیرند: 

 Avi, mkv, rmvb, mp4, mov, wmv, asf, wma, wav,
 mpg, ts, mpa, dvd, au, mp3, mid, ivf, aiff, ogm, ogg,
 cda, flic, d2v, aac, roq, flac, drc, dsm, swf, pls, pmp,
 AAC, AC3, DTS, FLV4, LPCM, ALAW, ULAW,
 MPEG, Audio, MPEG�1, MPEG�2, AVC, VC1,

XVID, DIVX, SVQ
ش��ما می توانید با نصب یکي از نرم افزاره��ای player که این 
فرمت ه��ا را روی تلفن همراه ش��ما اجرا می کنن��د، به راحتی تمام 
فایل های چندرس��انه اي را مشاهده کنید. بر خی از این نرم افزار ها 

عبارت اند از :
 نرم افزار GoodPlayer، اجرا کنندة فایل های چندرس��انه اي 

IOS مخصوص سیستم عامل
 UC و   MobiolaPlayer، CorePlayer نرم افزاره��ای   
Video Player، اج��را کنندة فایل های چندرس��انه اي مخصوص 

 Symbian سیستم عامل
 MXPlayer، Real Player ،V Player ،نرم افزاره��ای  
MoboPlayer و Act 1 Video Player، اج��را کنندة فایل های 

.Android چندرسانه اي مخصوص سیستم عامل

 مطهره معينی 
دبیر هنر منطقة 2 تهران

 شروع 
preset فیل��د  از   Adobe Photoshop برنام��ة  ک��ردن   ب��از 
انتخاب Resolution  internationalpaper انتخاب اندازة مورد نظر

color mode cmyk انتخاب   (300 pixel.inch)  انتخاب

 تنظيمات زمينه 
چرخش صفحه:

Image Rotation 90˚ CW    Image

 تنظيمات تصوير 
وارد كردن تصوير: 

place وارد کردن     File
تصویر مورد نظر

تعيين محل خط تای كارت: 
قرار دادن موس روی خط کش عمودی و کش��یدن آن به س��مت 

 Ctrl +R مرکز صفحه نمایش خط کش ها به وسیلة

با نزدیك ش��دن  نکتـه: 
موس ب��ه مرک��ز صفحه، 
خودکار  به ص��ورت  برنامه 
خط کش شما را درست در 

وسط قرار می دهد. 

طراحی كارت دعوت


