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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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داستــان گويي ديجيتــال 
ــامة درسـي مصــر در برن کوچ��ه ای که کودکی خود در تهران را در 

آن س��پری کردم، نامش »آرام« ب��ود. در همان 
دوران کودک��ی با خود فکر می ک��ردم که کجای این 
کوچه قرابتی با آرامش دارد. از صبح تا ش��ب کوچه مملو از 
هیاهوی بچه هایی بود که از ابتدا تا به انتهای آن مشغول بازی 
بودند. برخی فوتبال بازی می کردند، بعضی نخی به دو طرف 
دیوار بسته و مشغول والیبال بودند، و گروهی هم الك دولك 
بازی می کردند. عبور از این کوچه بس��یار سخت بود. هیچ گاه 

کوچه روی آرامش و سکوت را نمی  دید.
 قهوه خانة سرکوچه که تلویزیون آورد، کمی از سروصدای 
عصر هنگام بچه ها کم ش��د. بچه ها می رفتند و از پش��ت در 
قهوه خانه تلویزیون می دیدند. انقالب که ش��د و تلویزیون هم 
ب��ه خانة م��ا آمد و آن را پذیرفتیم، دیگ��ر کم کم بچه ها را در 
کوچ��ه ندیدم اما این روزها که به خانة پدری می روم، می بینم 
واقعاً نام آرام برازندة این کوچه اس��ت؛ چرا که یك کودک هم 
در کوچه نمی بینم  . روابط اهل محل دیگرگون ش��ده اس��ت؛ 
حال آن ها یا در خانه مشغول تماشای تلویزیون هستند یا پای 
اینترنت اند یا با تلفن همراه به خلوت خویش رفته اند یا به کار 
دیگری مشغول اند. دیگر اثری از ازدحام و سروصدای بچه ها 

و گاه دعوا و زد و خورد آن ها نیست. 
جامعه شناس��ان گفته اند که ه��ر ابزار که ما از آن اس��تفاده 
می کنی��م، به تدریج ما را ش��کل می دهد و فرهن��گ تازه ای به 
خانه هایم��ان می آورد. بنگرید به دس��تاوردهای تلفن همراه در 
جامعه: اختالط حریم خصوصی و عمومی، از دست رفتن نظارت 
والدین بر فرزندانش��ان، فردیت رو به رش��د جوانان، و مس��ائل 
دیگری که تلفن همراه به بار آورده است. در واقع، فناوری های 
س��اختة بشر خود به ساخت انسانی نوین با فرهنگی تازه دست 
می زنند و آدمی خواه و ناخواه تحت تأثیر عمیق فناوری مخلوق 
خویش قرار می گیرد. این تأثیر را در همه جا می توان مالحظه 
کرد. اگر به ورود تختة س��یاه، نیمکت و صندلی به مکان 
جدید آموزش، یعنی مدرس��ه، نگاه کنیم، 
می بینیم که نوع روابط معلم و شاگردی 
پس از آن تغییر کرده است. مدرسه 
که پدیده  ای مدرن و حاصل ورود 
بشر به دوره ای جدید است، با 

ابزار های خود فرهنگ جدیدی از آموزش را خلق کرد. 
این روز ها که آموزش متأثر از فناوری های جدید است، فرهنگ 
آموزش نیز به گونه ای دیگر در معرض تغییر و تحول قرار گرفته 
است؛ به گونه ای که گاه می رود تا در مفهوم و کارکرد آموزش نیز 
تغییر ماهوی ایجاد کند. پاره ای از متفکران معتقدند که جوهرة 
آموزش گفت و گوست و بنای آموزش بر گفت و گوی میان معلم 
و ش��اگرد نهاده شده است. هر گاه که این عنصر اساسی تقلیل 
یابد یا محو شود، دیگر نمی توان از آموزش سخن گفت. به بیان 
دیگر، اگر گفت و گو به گفتار تبدیل شود، دیگر آموزش به معنای 

عمیق آن از صحنة تعلیم و تربیت رخت می بندد. 
مثاًل بعضی از کسانی که در تأثیر پاورپوینت به عنوان فناوری 
رایج در مدارس تحقیق کرده اند، معتقدند که پاورپوینت مانند هر 
فناوری سخت یا نرمی، فرهنگ مدارس را تغییر داده و ماهیت 
گفت و گویِی کالس درس را به گفتار تبدیل کرده است  . از این رو، 
آن ها معلمان و اس��تادان را از به  کارگیری آن برحذر می دارند یا 
توصیه می کنند که به گونه ای متفاوت از این ابزار استفاده شود. به 
نظر این محققان، به خصوص در جوامع آسیایی که عنصر گفت و 
گو در سنت های فرهنگی و آموزشی تعمیق نیافته است و دانش 
آموزان جرئت بیان افکار و اندیشه های خود را ندارند و سنت های 
فرهنگی، سکوت و پذیرش را در کالس تقویت می کنند، استفاده 
از ابزار هایی مانند پاورپوینت که کالس را از عنصر گفت و گو تهی 
یا گفت وگو را ضعیف می کند، چندان روا نیس��ت. به نظر آن ها، 
معیار بهره گیری از فناوری در آموزش، توجه به عنصر گفت و گو 
به عنوان »گوهر آموزش« اس��ت. اگر فناوری ای موجب تقویت 
این عنصر شود، باید به استقبال آن رفت اما اگر صورت گفتاری 
را در کالس تقویت کند و باعث آن شود که دانش آموزان پروای 
سخن گفتن و ارائة نظر را از دست بدهند، باید به کارکرد تربیتی 

آن با تردید نگریست. 
شاید از این بحث و گفت و گو بتوان به معیاری برای انتخاب 
فناوری های مناسب کالس و آموزش دست یافت. در واقع، معیار 
انتخاب ما حفظ گوهر آموزش، یعنی گفت و گو در کالس است. 
هر فناوری ای که موجب گسترش دامنة گفت و گو و بحث میان 
معلم و شاگرد در محیط آموزش شود، مطلوب تعلیم و تربیت است 
و ه��ر فناوری ای که عنصر گفت و گ��و را در کالس و درس به 

کناری براند، مجاز نیست به محیط آموزشی راه یابد. 

گفت و گو يـــا گفتار؟



داستــان گويي ديجيتــال 
ــامة درسـي مصــر در برن

فناوري  پژوهش،  ديجيتال،  داستان گويي  كليدواژه ها: 
و آموزش

داس��تان گویي روش جدی��دي نیس��ت اما »داس��تان گویي 
دیجیتالي« اتفاق تازه اي اس��ت. امروزه تولید چندرس��انه اي با 
اس��تفاده از داستان گویي دیجیتالي، روش��ي قدرتمند در تلفیق 
فناوري و برنامة درسي است. در داستان گویي دیجیتال مي توان 
با اس��تفاده از یك دوربین دیجیتالي ساده و طراحي غیرخطي، 
داس��تان کوتاه چندرس��انه اي ایجاد کرد. این گونه داستان ها با 
به کارگی��ري عناصر حس��ي و بصري، بس��یاري از فرایندهاي 
شناختي را که زیربناي یادگیري کالمي هستند، درگیر مي کنند.
در حالي که داس��تان گویي دیجیتال اغلب در رش��ته هاي هنر 
و علوم انس��اني مورد اس��تفاده قرار مي گیرد، پژوهش ها نش��ان 
مي دهن��د که مي ت��وان از آن ها ب��راي ارائة راهب��ردي مؤثر در 
یادگی��ري درس هاي ریاضي و علوم هم بهره برد. حل مس��ئله 
از طریق داس��تان گویي از دوران ابتدایي ش��روع مي شود و گاه تا 
بع��د از فراغت از تحصیل هم ادامه پیدا مي کند. براي مثال، حل 

مسئله اي ساده با این شرح که »حسن سه سیب دارد، احمد سه 
س��یب دیگر به او مي دهد. حاال حس��ن چند سیب دارد؟« و حل 
مسائل پیچیده تر همانند آموزش الگوریتم، از طریق داستان گویي 
ص��ورت مي گی��رد. اگر مهارت ه��اي ریاضي با زندگ��ي روزمرة 
دانش آموزان تلفیق ش��ود و به صورت کاربردي درآید، استفاده از 

این روش به توسعة مهارت هاي ریاضي کمك مي کند.

 سؤاالت پژوهش
ه��دف اصلي ای��ن پژوهش بررس��ي میزان فه��م، درک و 
یادگیري دانش آموزان، در پي استفاده از داستان گویي دیجیتال 
در آموزش خود اس��ت. بنابراین، در این پژوهش به دنبال پاسخ 

سؤال  هاي زیر خواهیم بود: 
ديجيتال  داستان گويي  از  استفاده  با  دانش آموزان   .1

تا چه ميزان مفاهيم و محتواي علمي را ياد مي گيرند؟
داستان گويي  تلفيق  از  معلمان  حمايت  ميزان   .2

ديجيتال با يادگيري، چقدر است؟
داستان گويي  تلفيق  و  اجرا  به  مربوط  ديدگاه هاي   .3

  عال صديق
 ترجمه: زينب گلزاري
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حل مسئله از طريق 
داستان گويي از دوران 
ابتدايي شروع مي شود 
و گاه تا بعد از فراغت 

از تحصيل هم ادامه 
پيدا مي كند. اگر 

مهارت هاي رياضي 
با زندگي روزمرة 

دانش آموزان تلفيق 
شود و به صورت 
كاربردي درآيد، 

استفاده از اين روش 
به توسعة مهارت هاي 

رياضي كمك مي كند

و  دغدغه ها  چه  درس،  كالس  در  يادگيري  با  ديجيتال 
نگراني هايي در معلمان ايجاد كرده است؟

ش��رکت کنندگان در این مطالعه، از دو مدرسة خصوصي در 
منطقة »غنا«1 در مصرانتخاب ش��دند. آن ها بین 6 تا 15 سال 
سن داشتند و چگونگي استفاده از فناوري را مي دانستند. هریك 
از مدارس نیز به آزمایش��گاهي ب��ا 24 رایانة متصل به اینترنت 
مجه��ز بودن��د و یك متخصص رس��انه براي کم��ك به معلم 
داشتند. آزمایش��گاه همچنین به اسکنر، چاپگر رنگي و دوربین 
دیجیتالي مجهز بود. معلمان هر کالس مي توانس��تند دو تا سه 
بار در هفته با هدف تلفیق فناوري با برنامة درس��ي از امکانات 

آزمایشگاه استفاده کنند. 
چهار عنوان درس��ي انگلیس��ي، علوم، ریاض��ي و مطالعات 
اجتماعي براي تلفیق فناوري با کالس آموزش��ي توسط هشت 

معلم انتخاب و بررس��ي شدند. هر معلم ادارة 
ی��ك کالس 35 ت��ا 40 نفره در گروه س��ني 
13 تا 15 س��اله را براي نیم س��ال دوم، یعني 
فوریه تا م��ي 2006، به عهده گرفت. در هفتة 
اول فوریه، کارگاهي براي آش��نایي معلمان با 
نرم افزار داس��تان گویي دیجیتال برگزار ش��د. 

موضوعات این کارگاه عبارت  بودند از: 
 معرفي داس��تان گویي دیجیتال به عنوان 

ابزار آموزش و یادگیري
نرم اف��زار  عناص��ر  و  اب��زار  معرف��ي   

داستان گویي دیجیتال
 بیان اهمیت قدرت داستان گویي دیجیتال 

و برقراري ارتباط با موضوع
 تهیة طرح و نقشة داستان2 براي تولید

 اس��تفاده از رایان��ه به عن��وان اب��زار تولید 
داستان هاي 5-3 دقیقه اي

 ذخیرة داستان روي سي دي یا صفحات وب.

  شرح كالس داستان گويي ديجيتال
نرم افزار داس��تان گویي دیجیت��ال3، از مجموعه نرم افزارهاي 
سازگار با »ویندوز«، به صورت رایگان قابل دانلود و در دسترس 
اس��ت. این برنامه به صورت خطي طراحي ش��ده و به س��ادگي 
ب��ا افزودن تصویر، متن، موس��یقي و جلوه هاي بصري، قابلیت 
ذخی��ره با فرم��ت wmv را دارد و مي ت��وان آن را در نرم افزار 

»مدیا پلیر« نشان داد.
داستان س��رایي دیجیتال عالوه بر نیاز به امکانات س��اخت، 
مانند آش��نایي با چگونگي اس��تفاده از دوربی��ن دیجیتال براي 
جمع آوري تصویر، اس��تفاده از اسکنر و جست وجوي تصویر در 
گوگل، نیازمند دانس��تن مفاهیم و مهارت هایي اس��ت که معلم 

بای��د آموزش دهد. روبينـز4 )2005( رویکردي چهار مرحله اي 
براي ارزیابي و بررس��ي داس��تان در برنامة تلفیق داستان گویي 

دیجیتال با یادگیري بیان مي کند: 
مرحلـة اول: تقس��یم دانش آموزان ب��ه گروه هاي کوچك، 
انتخاب موضوع، رویداد، مفهوم، نظریه و نوش��تن خالصه اي از 

آن به صورت روایت داستاني؛
مرحلة دوم: انتخاب تصویرهاي متناسب با موضوع داستان 

به کمك دوربین دیجیتال و یا جست وجو در صفحات وب؛
مرحلة سوم: طراحي نقش��ه داستان توسط دانش آموزان و 
تنظیم آن با تأکید بر همکاري تمام اعضاي گروه در بخش هاي 

متفاوت طراحي، مثل عکاسي، دستیار فني و...؛
مرحلة چهـارم: ارتباط با معلم و بحث و گفت وگو در مورد 

داستان و دریافت بازخورد.
دانش آم��وزان س��ه روز فرصت داش��تند تا 
طرحش��ان را تکمیل کنند و ب��ه معلم تحویل 
دهن��د. معلم نیز داس��تان هاي آن ه��ا را براي 
کالس به نمایش مي گذاشت و حاضران آن ها 
را مورد بحث و بررسي قرار مي دادند. همچنین 
پروژه هاي تکمیل ش��ده در هر دو کالس روي 
س��ي دي ذخیره شد و تبادل آثار صورت گرفت 

تا تعامل بین دو کالس نیز برقرار شود.

  ابزار ارزشيابي
کیفی��ت  ارزیاب��ي  و  بررس��ي  منظ��ور  ب��ه 
داس��تان هاي ارائه شده از رویکرد روبینز استفاده 
شد. بخش هاي متفاوت این رویکرد عبارت اند از: 
 تعريـف، جمـع آوري و تصميم گيري: 
انتخاب موضوع داس��تان، ایجاد پوشه اي براي 
جمع آوري تصویر، متن، موس��یقي و...، جس��ت وجوي تصویر، 
نقش��ه و نم��ودار براي داس��تان، انتخاب تصویر و موس��یقي و 
مصاحبه و مانند آن از میان منابع جمع آوري ش��ده، گس��ترش 
محتوا و اطالعات از طریق جس��ت وجو در س��ایت ها، تفکر در 

مورد هدف داستان.
 انتخاب، وارد كردن و ايجاد: انتخاب تصویرها، انتخاب 
منابع صوتي، انتخاب محتوا و متن و وارد کردن آن ها به برنامه، 

ویرایش یا اصالح تصویرها و منابع صوتي در صورت نیاز.
 تصميم گيري در مورد نوشـتن، ضبـط و ذخيرة نهايي 
كار: ایجاد هماهنگي بین هدف و محتوا، تنظیم استوري برد نهایي 
براي ایجاد روایت داستاني، استفاده از میکروفن و رایانه براي ضبط 

.(wmv) روایت، نهایي کردن داستان و ذخیره با فرمت فیلم
 ارائه، ارزيابي و تکرار: ارائة داستان براي هم کالسي ها، 
جمع آوري بازخوردها و اصالح، کمك به گروه هاي دیگر براي 
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تکمیل کارشان.
همچنین، ب��راي ارزیابي کارایي داس��تان گویي دیجیتال در 
کالس درس و دس��تیابي به جزئیات دقیق ت��ر در مورد تجربه 
و نگاه ش��خصي معلمان به تلفیق فناوري و یادگیري، در زمان 
اجراي پروژه و بعد از آن تعدادي مصاحبة فردي صورت گرفت. 

سؤاالت مصاحبه به شرح زیر بود: 
1. نظرتان در مورد داستان گویي دیجیتال چیست؟

2. زماني که به این برنامه اختصاص دادید، 
چقدر بود؟

3. در پای��ان دوره، چه ویژگي هاي مثبتي در 
رویکرد داستان گویي دیجیتال قابل بیان است؟

4. نق��ش خود را به عنوان معل��م در تلفیق 
داس��تان گویي دیجیت��ال با یادگی��ري چگونه 

مي بینید؟
5. آیا دانش آم��وزان طبق برنامه از فناوري 

استفاده مي کنند؟ توضیح دهید.
6. به نظر ش��ما داستان گویي دیجیتال تأثیر 
مثب��ت یا منفي ب��ر دانش آم��وزان مي گذارد؟ 

توضیح دهید.
7. چه موانعي در اس��تفاده از داستان گویي 
دیجیت��ال داش��تید و چگون��ه بر آن ه��ا غلبه 

کردید؟

 نتايج مطالعه
در پاسخ به سؤال اول پژوهش مبني بر اینکه »دانش آموزان 
با استفاده از داس��تان گویي دیجیتال چقدر به یادگیري مفاهیم 
و محت��واي علمي دس��ت خواهند یافت؟«، پس از بررس��ي و 

امتیازدهي به 65 داس��تان ارائه شده 
توسط دانش آموزان، مشخص شد 
که اغل��ب گروه ها عملکرد خوبي 
در پروژه ها داش��ته اند. موضوع و 
محتواي مورد اس��تفاده با هدف 

آموزش��ي هماهنگي بس��یار 
داشته، در حالي که از منابع 
کمي در توس��عة داستان 

است.  ش��ده  استفاده 

ب��راي مثال، دانش آم��وزان تنها از چند تصوی��ر محدود در کار 
به��ره گرفته اند. در زمینة هم��کاري دانش آموزان نتایج چندان 
خوبي گزارش نش��د. در هر گ��روه تنها یك یا دو نفر به صورت 
فعاالنه درگیر س��اخت و تولید بودند و دیگران اطالع چنداني از 
روند کار نداشتند. از نظر سازماندهي، برخي از داستان ها آغاز و 

پایان مشخصي نداشتند.
درخص��وص س��ؤال دوم پژوه��ش مبني بر اینک��ه »میزان 
حمایت معلمان از تلفیق داستان گویي دیجیتال 
با یادگیري چقدر خواهد بود؟« نتایج به دس��ت 
آمده در این مطالعه نشان داد که اگرچه معلمان 
زمان زیادي ب��راي گروه بندي دانش آموزان به 
منظ��ور اس��تفاده از رایانه و رس��یدن به هدف 
تلفی��ق فن��اوري با یادگی��ري ص��رف کردند، 
تنه��ا 20 درص��د از دانش آم��وزان فعاالن��ه در 
پروژه ش��رکت داش��تند و 75 درصد بقیه دچار 
مشکالت س��ازماندهي و مدیریت کار گروهي 

و یا سازماندهي و توسعة داستان خود بودند.
در این پروژه نقش معلم به عنوان تسهیل کننده 
و مشاور تعریف شده بود اما 40 درصد دانش آموزان 
خواهان کمك بیشتر معلم، مانند دادن ایده براي 
داس��تان و حتي ارائة دس��تورالعمل هاي بیش��تر 
براي گذاش��تن تصاویر و منابع در تولیدات خ��ود بودند. عالوه بر 
این، مش��اهده ش��د که معلمان به لحاظ فني در استفاده از برنامة 
داستان گویي دیجیتال و سایر بسته هاي ویرایشي چندرسانه اي ها، 
ماهر نبودند و در بسیاري از مواقع از دانش آموزان مي خواستند که با 

معلم رایانة خود تماس بگیرند.
در پاسخ به سؤال سوم 
پژوه��ش، »دیدگاه هاي 
مربوط به اجرا و تلفیق 
داستان گویي دیجیتال 
با یادگیري در کالس 
درس، چه دغدغه ها و 
نگراني هایي در معلمان 

معلمان و دانش آموزان 
با مشکالت فني 

و رايانه اي زيادي 
مواجه اند و به 

كمك هاي فني بيشتري 
براي استفاده از فناوري 

در كالس درس نياز 
دارند. كمبود امکانات 

و دسترسي محدود 
به اينترنت، معلمان و 

دانش آموزان را نسبت 
به استفادة مفيد از 

فناوري دلسرد مي كند
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ایجاد کرده ان��د؟« مصاحبه هاي صورت 
گرفته به صورت سه سؤال کلي کدگذاري 

شدند:
1. دغدغة معلمان درخصوص تلفیق 
داس��تان گویي دیجیت��ال ب��ا یادگیري 

چیست؟
2. کارایي داس��تان گویي دیجیتال در 

یادگیري دانش آموزان چقدر بوده است؟
3. مزایا و محدودیت هاي این طرح 

را در چه مي بینید؟
نگران��ي و دغدغ��ة اصل��ي معلمان 
تنگناي زم��ان بود. معلم��ان معتقدند 

رویکرد داس��تان گویي دیجیتال نیازمند صرف 
زمان قابل توجهي اس��ت. آن ها باید درس ها 
را از پیش برنامه ریزي و آماده کنند. آش��نایي 
دانش آموزان با امکان��ات نرم افزاري و فرایند 

تولید نیز زمان زیادي مي گیرد.
دیجیتال،  داستان گویي  کارایي  درخصوص 
مش��خص ش��د که محیط یادگیري کالسي، 
برنامة درس��ي و تجربة یادگیري دانش آموزان 
غني ش��ده اس��ت. دانش آم��وزان در مواجهه 

با ابزار فناوري بس��یار با انگیزه و هیجان زده هس��تند. معلمان 
معتقدن��د که داس��تان گویي دیجیت��ال درک دانش آم��وزان از 
محتواي برنامة آموزش��ي را افزای��ش مي دهد و بر مهارت هاي 

ارتباطي و همکاري آ ن ها تأثیر مثبت دارد.
به طور کلي، معلمان هیچ ضعفي در داس��تان گویي دیجیتال 
به عن��وان رویکرد تلفیق فناوري ب��ا آموزش بیان نکردند و پنج 
معل��م از مجموع هش��ت معلم خواس��تار تلفیق داس��تان گویي 

دیجیتال با برنامة درسي بودند.
در نهایت، داده هاي جمع آوري ش��ده از سوي معلمان نشان 
داد ک��ه معلمان و دانش آموزان با مش��کالت فن��ي و رایانه اي 
زیادي مواجه اند و به کمك هاي فني بیش��تري براي استفاده از 
فناوري در کالس درس نیاز دارند. کمبود امکانات و دسترس��ي 
محدود به اینترنت، معلمان و دانش آموزان را نسبت به استفادة 

مفید از فناوري دلسرد مي کند.

 بحث و نتيجه گيري
یافته ه��اي حاصل از تحلیل داس��تان هاي تولیدي توس��ط 
دانش آم��وزان نش��ان مي دهد که آن ها در ای��ن روش به تفکر 
عمیق تر در مورد معناي موضوع یا داس��تان و شخصي س��ازي 

تجربة خود تش��ویق مي ش��وند. دانش آموزان، ع��الوه بر اینکه 
حقای��ق و مفاهیم مرتبط با موضوع را گ��زارش مي کنند، افکار 
خود را دربارة موضوع نیز به صورت تصویري یا کالمي منعکس 
مي س��ازند. دانش آموزان آموخته اند که در مورد افراد، مکان ها، 
وقایع و مش��کالتي که مش��خصة تجربیات زندگ��ي خود و یا 

دیگران است، بیندیشند و بنویسند.
با وجود مشکالت دیجیتالي براي آماده سازي و ضعف هایي که 
در ارائة صدا و تصویر در کار دانش آموزان دیده مي شد، دانش آموزان 
از چیدن افکارش��ان در کنار یکدیگر و پیوندشان به وسیلة عناوین، 
صدا، روایات، حرکات، انتقال و دیگر جلوه هاي برنامة داستان گویي 

دیجیتال، آن  هم به هر ترتیبي که مي خواهند، لذت مي برند.
ب��راي  منحصربه ف��رد  فرصت��ي  دیجیت��ال  داس��تان گویي 
دانش آم��وزان فراه��م مي کن��د ت��ا ب��ه دانش 
رس��انه اي و مهارت ه��اي فن��اوري اطالعات 
جدی��د، مانن��د عکاس��ي و ویرای��ش عک��س 
متف��اوت  فرمت ه��اي  ش��ناخت  دیجیتال��ي، 
تصویري، ضبط و استفاده از کلیپ هاي صوتي، 
جست وجو در وب براي یافتن متن و تصویر، و 
استفاده از چندرسانه اي ها براي ویرایش، ایجاد 
و ذخیره س��ازي داستان هایش��ان ب��راي پخش 
در رایانه ه��اي خود دس��ت یابند. ب��ا این حال، 
یافته ها نش��ان مي دهند که دانش آموزان به تش��ویق معلمان و 
ص��رف زمان کاف��ي براي تفکر و همکاري ب��راي خلق و ارائة 

داستان هاي دیجیتالشان نیاز دارند.
بسیاري از معلمان باور دارند که ادغام فناوري،  دشواري ها و 
مش��کالت بیشتري دارد و تالشي زمان بر- تر است اما در عین 
حال به بهبود و ارتقاي آموزش و یادگیري منجر مي شود. براي 
مثال، معلمان مي توانند به داس��تان گویي دیجیتال به دید راهي 
جدید براي انس��اني کردن آموزش و یادگی��ري علوم بنگرند و 
زیبایي و قدرت ریاضیات را براي دانش آموزان به ارمغان آورند.

 پي نوشت
1. Qena
2. storyboard
3. photo story
4. Robins

 منبع
Digital storytelling: a meaningful technology-integrated 
approach for engaged student learning
Alaa Sadik 
Education Tech Research Dev (2008) 56:487–506 DOI 
10.1007/s11423-008-9091-8 
INTERNATIONAL REVIEW

بسياري از معلمان باور 
دارند كه ادغام فناوري،  
دشواري ها و مشکالت 
بيشتري دارد و تالشي 

زمان برتر است اما 
در عين حال به بهبود 

و ارتقاي آموزش و 
يادگيري منجر مي شود
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   محتوای ملی كنسرسيوم
 عکس: اعظم الريجانی عليرضا منسوب بصيری

همکاری  اشاره  و  تعامل  با  ملی،  محتوای  زير كنسرسيوم  و  كشور  اطالعاتی  منابع  صاحبان  از  از تعدادی  مجموعه ای  است.  گرفته  شکل  تبيان  دسترسی كتابخانه ها، سازمان ها و نهادهای توليدكننده، صاحب مجموعة  تأمين  هدف  با  محتوا،  ارائه دهندة  يا  مورد و  محتوای  به  ايرانی  شهروندان  و  كنسرسيوم پژوهشگران  اين  عضو   1387 سال  پايان  از  دسترسی نظرشان،  تأمين  مزبور،  كنسرسيوم  هدف  تا شده اند.  است  كشور  در  موجود  محتوای  به  در يکپارچه  زمان،  دادن  دست  از  دغدغة  بدون  ايرانی،  اطالعات، كاربران  از صحت  اطمينان  با  و  متعدد  مسئولين محتوای مورد نظر را پيدا كنند و به آن دست يابند. جست وجوهای  از  يکی  عمادی،   كينوش  با  شماره  اين  اطالعات در  تا  داده ايم  انجام  گفت وگويی  كنسرسيوم  دقيق تری از آن در اختيار ما قرار دهد. اين 
ملی  محتوای  كنسرسيوم  وظيفة  دهيد  توضيح  لطفًا  يا   از مراکزی اس��ت که خودشان محتوا دارند یا محتوایی را قباًل تولید در دس��ترس همه قرار دهیم. درواقع این کنسرس��یوم مجموعه ای  مأموری��ت اصلی ما این اس��ت که منابع موجود در کش��ور را وظيفة حمايت از محتوای توليد شده را بر عهده دارد؟ چيست و اين كنسرسيوم محتوای ملی را توليد می كند 

یکی دیگ��ر از ویژگی های طرح ما این بود که اگر محتوا متصل شود و محتوا را دریافت کند. دیجیتالی را خواس��ت، از طریق درگاه ما به درگاه مالك محتوا ارتباط برقرار کنیم تا کاربر اینترنت هر وقت ش��یء راهی بودیم که بین س��رور درگاه کنسرسیوم و درگاه مالك از جای��ی برداریم و جای دیگری کپی کنیم. درواقع، به دنبال آن بود که ما اصاًل دنبال این نبودیم که یك شیء دیجیتال را کتابداری وجود داش��ت، بسیار متفاوت بود. ویژگی این پیشنهاد پیش��نهاد دادیم. پیشنهاد ما با سیستم هایی که در آن زمان برای ح��وزه مطرح اس��ت. ابتدا به برخی از کتابخانه و دانش��گاه بزرگ چندان مطرح نیس��ت بلکه به واس��طة امکانات فن��ی خود در این کش��ور مطرح کردیم. زیرا مؤسس��ة تبیان به عن��وان صاحب محتوا کنسرسیوم را با رؤس��ای کتابخانه های بزرگ و دانشگاه های بزرگ سلسله »کارگروه« در مؤسس��ة ما تشکیل شد و ما پیشنهاد تشکیل و اش��یای دیجیت��ال کش��ور را را فراه��م کنیم. در همان س��ال یك تصمی��م گرفتیم که امکان دسترس��ی کاربران اینترنت ب��ه کتابخانه ح��دود س��ال 1387 ب��ود که بح��ث کنسرس��یوم مطرح ش��د و ما صحبت کنم، موضوع کمی روشن تر می شود. یکجا در دسترس داشته باشند. البته اگر من دربارة تاریخچه کنسرسیوم زمینه ای می گردن��د، همة اطالعات موج��ود در پایگاه های گوناگون را ای��ن موضوع به کاربران کم��ك می کند که وقتی به دنبال اطالعات در دانشگاه تهران، با حجم عظیمی از محتوا، عضو این کنسرسیوم هستند. کرده ان��د. برای مثال، کتابخانة مجلس ش��ورای اس��المی ی��ا کتابخانة 

گفت وگو با كينوش عمادی، قائم مقام دبير كنسرسيوم
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محتوا تغییر کرد یا به روز ش��د، کاربر سریع متوجه این تغییر شود و 

بتواند از محتوای به روز ش��ده اس��تفاده کند. همچنین هدف دیگر ما 

این بود که در این فرایند ش��یء دیجیتال تولید شود. برای مثال، شما 

به دانش��گاه تهران توجه کنید. کتابخانة این دانش��گاه با همة عظمتی 

که دارد، ش��یء دیجیتال خیلی کمی دارد و بیش��تر منابع موجود در این 

کتابخانه هنوز به صورت کاغذی اس��ت. درواقع، تالش ما بر این است 

که منابع کاغذی موجود در کتابخانه ها به محتوای دیجیتال تبدیل شوند 

و برای کاربران ایرانی روی شبکة اینترنت قرار گیرند. ضمن اینکه میزان 

محتوای دیجیتال موجود در هر کش��ور نیز از شاخص های توسعه یافتگی 
محسوب می شود. 

در نهایت، در اواخر سال 1387 بود که کار خود را با 11 مؤسسه شروع 

کردیم که همه مؤسس��اتی خوب و قدرتمند مانند کتابخانة ملی، کتابخانة 

دانشگاه تهران و کتابخانة آستان قدس رضوی بودند و محتواهای معتبر و 

خوبی داش��تند که می توانستند به ما کمك کنند. در ادامه، پرتال آزمایشی 

راه اندازی شد، تا 28 آبان سال 1390 که پرتال اصلی کنسرسیوم رونمایی 

شد. این پرتال از نظر فنی در جایگاه خوبی است و از نظر محتوایی هنوز 

خیلی جا دارد تا به مجموعة ایده آلی تبدیل شود. در حال حاضر در درگاه 

ما نزدیك به دو میلیون فرا داده وجود دارد که از همة اعضای کنسرسیوم 

جمع آوری ش��ده و روی پرتال قرار گرفته اند. فقط حدود 450 هزار مورد 

آن ها به صورت ش��یء دیجیتال اس��ت که می تواند در اختیار محققان و 

پژوهش��گران قرار گیرد. البته باید تأکید کنم که این دو میلیون فراداده 

نیز بخش��ی از محتوای موجود در کشور است و ما کار زیادی داریم تا 

تمام محتوای موجود در کشور را تحت پوشش بگیریم. 

 در حال حاضر چه مراكزی عضو كنسرسيوم محتوای 

متولی  نهادهای  با  كنسرسيوم  اين  آيا  و  هستند  ملی 

هم  صداوسيما  و  آموز ش وپرورش  وزارت  مانند  آموزش، 

همکاری می كند؟ 

 در حال حاضر 16 مؤسس��ه عضو این کنسرسیوم هستند 

که بیش��تر آن ها مراکز دولتی اند و فهرس��ت تمامی آن ها در 

درگاه کنسرسیوم قابل مش��اهده است. شاخص ترین آن ها 

عبارت اند از: س��ازمان اس��ناد و کتابخانة مل��ی، کتابخانة 

دانش��گاه تهران، کتابخانة دفتر تبلیغات اس��المی حوزة 

علمیة قم و کتابخانة مجلس شورای اسالمی. ما از صدا 

و س��یما هم دعوت کردیم که عضو کنسرسیوم شود 

ولی پاس��خی دریافت نکردی��م. در وزارت آموزش وپرورش 

هم ما ب��ا کتابخانة »پژوهش��گاه آموزش وپرورش« ارتباط 

برق��رار کردیم که خیلی مورد اس��تقبال آن ها واقع ش��د اما 

هنوز نتیجه ای که مورد نظر ماست، حاصل نشده است. این 

مس��ئله به نظر من بیشتر به دلیل مش��کالت فنی و نیز این 

نکته است که کتابخانة آن ها هنوز نرم افزار و سیستم جامعی 

ب��رای کتابخانة دیجیتال ندارد. ما اع��الم آمادگی کرده ایم و 

حتی حاضریم امکانات فنی را هم برای آن ها مهیا کنیم. 

پرتال  از  استفاده  چگونگی  مورد  در  اينکه  از  قبل   

درمورد  كمی  می خواهم  كنم،  از شما سؤال  كنسرسيوم 

واژه هايی كه به كار برديد توضيح دهيد. در صحبت هايتان 

از »شیء ديجيتال« و »فراداده« گفتيد. لطفاً اين كلمات را 

برای ما بيشتر توضيح بدهيد. 

 منظور از ش��یء دیجیتال، محتوایی اس��ت ک��ه به صورت 

نرم اف��زاری وج��ود دارد و می ت��وان آن را روی اینترنت قرار داد. 

هر داده و اطالعاتی را که به صورت الکترونیکی تولید ش��ده باشد، 

می توان نوعی ش��یء دیجیتال دانست و لزومی ندارد که فقط متن 

باش��د. ما حتی مجموع��ه ای از صوت و تصویر را به عنوان ش��یء 

دیجیتال در نظر می گیریم. 

ف��راداده،  داده نما یا مت��اداده- به انگلیس��ی Metadata- به 

آن دس��ته از داده ه��ا گفته می ش��ود که جزئیات ی��ك دادة دیگر را 

تش��ریح می کند. به عبارت دیگر، فراداده ها اطالعاتی هستند دربارة 

داده های دیگر. شناسنامة کتاب یا همان برگه هایی که معمواًل شامل 

اطالعاتی همچون نام نویس��ندة کتاب، تاریخ چاپ، تعداد صفحات، 

ش��مارگان، زبان کتاب، نام مترجم، کلیدواژه ها و غیره اس��ت، نوعی 

فراداده محسوب می شود. 

 درگاه كنسرسيوم برای چه گروه هايی در آموزش وپرورش 
مناسب است؟ 

 همه می توانند مخاطب درگاه کنسرسیوم باشند اما در حال حاضر، 

درگاه کنسرس��یوم ش��اید چندان به درد دانش آموزان نخورد. در مقابل، 

برای معلمان و مس��ئوالن مدرس��ه خیلی مفید اس��ت؛ البته در این حد 

ک��ه معلم می تواند بفهمد در موضوعی خاص چ��ه منابعی وجود دارند تا 

آن ها را به شاگردانش معرفی کند. دانش آموزان به خصوص دانش آموزان 

كنسرسيوم مجموعه ای از مراكزی است كه خودشان محتوا 

دارند يا محتوايی را قبالً توليد كرده اند. برای مثال، كتابخانة 

با  تهران،  دانشگاه  كتابخانة  يا  اسالمی  شورای  مجلس 

حجم عظيمی از محتوا، عضو اين كنسرسيوم هستند
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برای دانش آموزان خسته کننده و کسل کننده باشد. دانش آموزی نیس��ت و ش��اید به دلیل جدی بودن ظاهر آن، درگاه م��ا پیدا کنند اما به هر حال فض��ای درگاه ما چندان س��ال های پایانی دبیرس��تان هم می توانند مطالب خوبی در 
زمینه های تحقیق خود از آن ها مشاورة تخصصی بگیرد. شبکه حاضر می شوند و به کاربران مشاوره می دهند. کاربر می تواند در مش��خص کتابداران مراکزی که عضو ما هستند، به صورت بر خط در کتابدار بپرس« داریم. در چارچوب این امکان، هر روز و در زمان های و در اختیارش قرار داده ش��ود. همچنین ما امکان دیگری به نام »از خط )آنالین( آن فراهم نباش��د، می تواند سفارش دهد تا برایش تهیه لحظه کل محتوای موجود را مش��اهده کند و اگر امکان مش��اهدة بر در خیلی از موارد این امکان وجود دارد که جست وجوگر در همان کتابخانه هایی که این محتوا را در اختیار دارند، آگاه شود. کشور منتشر ش��ده اند، به محقق معرفی می ش��وند و او می تواند از تم��ام محتواهایی ک��ه در ارتباط ب��ا موضوع مورد جس��ت وجو در مراکزی که عضو کنسرس��یوم هس��تند،  انجام می شود. در نتیجه، را جس��ت وجو می کند، جس��ت وجوی او در پایگاه ه��ای دادة تمام فراه��م کنیم. به این صورت که وقت��ی یك نفر یك »کلیدواژه« آن اطالعات را از یك درگاه )درگاه جس��ت وجوگر( برای کاربران انجام می دهیم این اس��ت که س��عی می کنیم دسترسی به همة متفاوتی به دس��ت آورد. کاری که ما در کنسرس��یوم ملی محتوا جس��ت وجوی خ��ودش را انجام دهد و در ه��ر درگاه هم نتیجة تهران یا درگاه کتابخانة ملی و مرکز اس��ناد مجلس برود و آنجا فارس��ی انتخاب کند. ب��رای مثال، به درگاه کتابخانة دانش��گاه اس��ت جاه��ای متفاوتی را برای جس��ت وجو ک��ردن در منابع  وقتی پژوهش��گری به دنب��ال اطالعاتی می گردد، ممکن محتوای كنسرسيوم ملی استفاده كند؟  چه طور معلم يا به طور كلی پژوهشگر می تواند از 

درمورد اطالعات و منابع موجود در کتابخانة دانشگاه تهران ارائه می شود.  بل��ه ای��ن امکان هم وج��ود دارد. در حال حاض��ر این گونه خدمات را كه به صورت كاغذی است، اسکن كنيد و برايش بفرستيد؟  آيا شما اين امکان را داريد كه به سفارش كسی، محتوايی 

در کتابخانه را اس��کن کنند و به نشانی الکترونیکی او بفرستند. البته باید ثب��ت کند و بخواهد که صفحات مش��خصی از محتوای کاغذی موجود کتابخانة دانشگاه تهران پی برده است، می تواند سفارش خود را در درگاه به این منظور، کس��ی که در جس��ت وجوهایش به وج��ود محتوایی در خدمات را از طریق درگاه کنسرس��یوم به پژوهش��گران و محققان داد. اس��کن مدارک و محتوای کاغذی وجود داش��ته باش��د، می توان این با توجه به زیرساخت هایی که درگاه کنسرسیوم دارد، هرجا که امکان 
کتابخانه های کشور می تواند آن محتوا را پیدا کند. ب��ه دنب��ال محتوای خاصی گش��ت، به او گفته ش��ود ک��ه در کدام کتابخانه های کش��ور به یکدیگر است. به این صورت که اگر کاربری یک��ی دیگ��ر از اهدافی که ما در کنسرس��یوم داری��م، اتصال همة آن ها اطمینان حاصل کنند. یاری رس��اند تا کارهای دانشجویان را قبل از دفاع، ارزیابی و از اصالت س��رقت های ادبی را هم شناس��ایی کرد و به دانش��گاه ها و مراکز علمی محتواهای تولیدش��ده به صورت ش��یء دیجیتال باشد، به راحتی می توان اس��ت که با وجود تودة عظیم داده قابل دس��تیابی است. اگر جایی تمام نیز می توانی اس��تفاده کنی. خدمات »ش��بیه یاب« ه��م از جمله خدماتی بگویید حاال که به دنبال این موضوع هس��تی، از این موضوعات و مطالب باش��د یا پیش��نهادهای مطالعاتی به یك محقق بدهی��د. برای مثال به او او کمك کنید که ارجاع دهی دقیق و اس��تانداردی در پژوهش خود داشته می توانید خدمات متفاوتی را به پژوهش��گر ارائ��ه دهید. مثاًل می توانید به درضمن، وقتی ش��ما تودة عظیمی از داده را در اختیار داش��ته باش��ید، هزینة آن را نیز بپردازد. 

فقط یك فایل »PDF« معمولی نباشد. دیجیتالی داشته باشد که بتوان در آن جست وجو کرد و ملحق شود، باید از کتاب و محتوای چاپی خودش نسخة داش��ته باشیم، هر مجموعه ای که می خواهد به کنسرسیوم کمك بزرگی به معلمان پژوهش��گر می کنند. البته باید توجه مجله های رشد و انتشارات مدرسه به کنسرسیوم ملحق شوند، می کنی��م. اگ��ر کتاب های درس��ی و کمك درس��ی، همچنین  ما از پیوستن آموزش وپرورش به کنسرسیوم بسیار استقبال ملحق شود، چه پيشنهادی داريد؟  در پايان، اگر آموزش وپرورش بخواهد به كنسرسيوم 

ولی پاس��خی دریافت نکردی��م. در وزارت آموزش وپرورش 

هم ما ب��ا کتابخانة »پژوهش��گاه آموزش وپرورش« ارتباط 

برق��رار کردیم که خیلی مورد اس��تقبال آن ها واقع ش��د اما 

هنوز نتیجه ای که مورد نظر ماست، حاصل نشده است. این 

مس��ئله به نظر من بیشتر به دلیل مش��کالت فنی و نیز این 

نکته است که کتابخانة آن ها هنوز نرم افزار و سیستم جامعی 

ب��رای کتابخانة دیجیتال ندارد. ما اع��الم آمادگی کرده ایم و 

حتی حاضریم امکانات فنی را هم برای آن ها مهیا کنیم. 

پرتال  از  استفاده  چگونگی  مورد  در  اينکه  از  قبل   

درمورد  كمی  می خواهم  كنم،  از شما سؤال  كنسرسيوم 

واژه هايی كه به كار برديد توضيح دهيد. در صحبت هايتان 

از »شیء ديجيتال« و »فراداده« گفتيد. لطفاً اين كلمات را 

برای ما بيشتر توضيح بدهيد. 

 منظور از ش��یء دیجیتال، محتوایی اس��ت ک��ه به صورت 

نرم اف��زاری وج��ود دارد و می ت��وان آن را روی اینترنت قرار داد. 

هر داده و اطالعاتی را که به صورت الکترونیکی تولید ش��ده باشد، 

می توان نوعی ش��یء دیجیتال دانست و لزومی ندارد که فقط متن 

باش��د. ما حتی مجموع��ه ای از صوت و تصویر را به عنوان ش��یء 

دیجیتال در نظر می گیریم. 

ف��راداده،  داده نما یا مت��اداده- به انگلیس��ی Metadata- به 

آن دس��ته از داده ه��ا گفته می ش��ود که جزئیات ی��ك دادة دیگر را 

تش��ریح می کند. به عبارت دیگر، فراداده ها اطالعاتی هستند دربارة 

داده های دیگر. شناسنامة کتاب یا همان برگه هایی که معمواًل شامل 

اطالعاتی همچون نام نویس��ندة کتاب، تاریخ چاپ، تعداد صفحات، 

ش��مارگان، زبان کتاب، نام مترجم، کلیدواژه ها و غیره اس��ت، نوعی 

فراداده محسوب می شود. 

 درگاه كنسرسيوم برای چه گروه هايی در آموزش وپرورش 
مناسب است؟ 

 همه می توانند مخاطب درگاه کنسرسیوم باشند اما در حال حاضر، 

درگاه کنسرس��یوم ش��اید چندان به درد دانش آموزان نخورد. در مقابل، 

برای معلمان و مس��ئوالن مدرس��ه خیلی مفید اس��ت؛ البته در این حد 

ک��ه معلم می تواند بفهمد در موضوعی خاص چ��ه منابعی وجود دارند تا 

آن ها را به شاگردانش معرفی کند. دانش آموزان به خصوص دانش آموزان 

www.icnc.ir
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 سيده فاطمه شبيري

مدرســه ای بـــرای هــركس و در هـــرجـــــا
 در آغاز

سـلمان خان، از پ��دری بنگالدش��ی و 
مادری هندی تب��ار، در »نیو اورلئان« متولد 
شد. وضعیت اقتصادی خانواده اش خیلی بد 
و در حد خط فقر بود. به ناچار، به مدرسه ای 
دولتی و س��طح پایین رفت. با وجود این، او 
توانست از محیط این مدارس و معلم هایی 
که هرگز تالش��ی ب��رای تدری��س خوب 
نداش��تند، کمال استفاده را ببرد و موفق شد 
پس از س��پری کردن دورة دبیرس��تان، به 
دانشگاه نیواورلئان راه یابد. سپس از دانشگاه 
MIT بورسیه ای گرفت و پس از تحصیل در 
رشتة ریاضیات، مهندسی برق و علوم رایانه، 
 MBA وارد دانشگاه هاروارد شد و در رشتة
تحصیل کرد. وی پس از فارغ التحصیلی، در 
رش��تة خودش در شهر »بوستون« مشغول 
ب��ه کار ش��د و البته همیش��ه دغدغه های 
مدرسه ای خود را داشت: »همیشه در ذهنم 
این ایده موج می زد که اگر بتوانم پول کافی 
فراهم کنم، قادرم پیش از موعد، بازنشسته 
شوم و مدرس��ه ای را برای خودم اداره کنم. 
همیش��ه آرزوی��م این بود که ب��رای خودم 
مدرس��ه ای داشته باش��م و بچه های آن را 
هدایت کنم. از مصاحبت با آن ها لذت ببرم 
و آنچه را آموخته ام، مشتاقانه در اختیار آن ها 
قرار ده��م. با هم روبات بس��ازیم و تفریح 
کنیم. دلم مدرسه ای می خواست که در آن، 
قادر به باز تولید خالقیت ها باشم و هیچ حد 
و مرز آکادمیکی، این نوآوری های ذهنی را 

محدود نکند.«

 پخش فيلم های ويديويی
س��لمان خ��ان در نیواورلئ��ان ق��وم و 
خویش های محصلی داش��ت که در درس 

و مشقشان به آن ها کمك می کرد و برای 
اینک��ه بتواند ای��ن کار را بهتر انجام دهد، 
تع��دادی فیل��م ویدیوی��ی از درس دادن 
خودش آم��اده کرد و آن ه��ا را برای این 
ق��وم و خویش ه��ا روی »یوتی��وب« قرار 
داد. وقت��ی اولی��ن فیل��م را روی اینترنت 
گذاش��ت، اتفاق ه��ای جالب��ی افت��اد که 
اصاًل انتظارش را نداش��ت. اولین موضوع 
جالب، بازخوردی ب��ود که از فامیل هایش 
دریاف��ت کرد. آن ها گفتن��د که او را روی 
اینترنت، بیشتر می پسندند! در واقع، نسخة 
دیجیتالی معلمش��ان را بی��ش از خودش 
دوست داش��تند و دلیلش هم این بود که 
می توانس��تند هر وقت دلشان می خواست، 
او را متوق��ف و مجدداً پخش کنند؛ بدون 
آنکه خجالت بکشند و احساس کنند دارند 
وقت او را تلف می کنند. تازه می توانس��تند 
مطلبی را ک��ه دو هفته قبل یا حتی پیش 
از آن ی��اد گرفته بودند، م��رور کنند و هر 
وقت هم خس��ته می ش��دند، می توانستند 
استراحت کنند. در واقع، این امکان وجود 
داش��ت که فیلم تدری��س را هر زمانی که 
دوست داشتند و با هر سرعتی که برایشان 

مطلوب بود، ببینند.
دومی��ن اتف��اق جال��ب ای��ن ب��ود که 
سلمان خان فیلم ویدیویی را روی اینترنت 
گذاش��ته بود و دلیلی برای محدود کردن 
دسترس��ی به آن نمی دید. بنابراین، عالوه 
ب��ر قوم و خویش  هایش، افراد دیگری هم 
آن را دیدن��د و بع��د از آن بود که س��یل 
یادداش��ت ها و نامه های مردم به سوی او 
سرازیر شد؛ بازخوردهای مختلفی از مردم 

مختلف سراسر دنیا!
یك نفر برای او یادداش��ت گذاشته بود: 

»اولین باری بود که وقتی مش��تق گرفتم، 
لبخن��د زدم!« ای��ن یادداش��ت ها  هنوز در 
اینترنت قابل مشاهده اند. هر روز نامه های 
دریافتی او بیش��تر می شدند و اینجا بود که 
س��لمان خان متوجه ش��د، کاری که شروع 
کرده، چیزی فراتر از یك س��رگرمی است؛ 
نامه هایی مثل این: »پسر 12 سالة من دچار 
اوتیس��م است و به شدت با ریاضی مشکل 
دارد ما انواع روش ها را امتحان کرده بودیم 
و ابزارهای آموزشی متفاوتی خریده بودیم، 
ول��ی بی نتیجه بودند. به ط��ور تصادفی، به 
فیلم های ش��ما در م��ورد اعداد اعش��اری 
برخوردیم و نتیجه ای عالی گرفتیم. درس 
کس��رها را ه��م امتحان کردی��م و باز هم 
نتیجه داد. نمی توانستیم باور کنیم. پسر ما 

واقعاً هیجان زده شده بود.«
س��لمان خان یك تحلیلگر بورس بود و 
ب��ه قول خودش: »خیل��ی عجیب بود که 
بخواه��د وارد کاری ب��ا ارزش اجتماع��ی 

شود!« اما چنین شد!
تا اینجا س��لمان خان فک��ر می کرد که 
فیلم ه��ای آموزش��ی او ب��رای بچه هایی 
ک��ه انگیزه دارن��د و نیز، ب��رای بچه هایی 
که مدرس��ه نمی رون��د و در خانه آموزش 
می بینن��د، منبع خوب��ی خواهد بود اما فکر 
کالس ه��ای  از  او  فیلم ه��ای  نمی ک��رد 
درس س��ر دربیاورند. وقت��ی نامه هایی از 
معلم��ان دریافت ک��رد، دیدگاهش عوض 
ش��د؛ زیرا معلم ها برای او نوشته بودند که 
از فیلم  هایش اس��تفاده کرده و کالسشان 
را وارون��ه کرده اند. یعنی گ��وش دادن به 
س��خنرانی و درس او را به عن��وان تکلیف 
من��زل، به دانش آم��وزان داده اند و آنچه را 
قباًل به عن��وان تکلیف خان��ه می داده اند، 

13
92

اه 
ت  م

ش
به

ردي
م/ ا

 نه
ورة

/ د
ة8

مار
ش

10



مدرســه ای بـــرای هــركس و در هـــرجـــــا
در مدرس��ه و در حضور خودش��ان از آن ها 

می خواهند.
آنچه س��لمان خان را بیشتر تشویق کرد 
این بود که می دید درس��ت به همان دلیل 
ک��ه فامیل ه��ای او، فیلم آموزش��ی اش را 
بیش��تر از خودش می پسندیدند، بچه ها نیز 
از فیلم اس��تفادة بهتری می کردند؛ چراکه 
می توانس��تند با سرعت خودش��ان فیلم را 
ببینند و درس را یاد بگیرند. معلم، هر قدر 
هم خوب و مسلط باشد، در کالس، به یك 
روش و با یك سرعت درس می دهد اما در 
این سیس��تم، دیگر یك سخنرانی واحد با 
سرعت یکس��ان برای بچه هایی با سرعت 

یادگیری متفاوت، مفهومی نداشت.
به عالوه در مدرس��ه، معلم بین بچه ها 
راه می رفت، ب��ر فعالیت های آنان نظارت 
می کرد و اشکال هایش��ان را رفع می کرد. 
در ضم��ن ای��ن فرصت وجود داش��ت که 
بچه ها در مدرس��ه، به س��ایر فعالیت های 
جذاب و مورد عالقة خود بپردازند. در واقع 
معلم ها، از فناوری برای انس��انی تر کردن 

کالسشان استفاده می کردند.
این موضوع ها آغازی ش��دند بر فعالیت 
با  آموزشی،  »س��ازمانی  »آکادمی خان«1: 
س��ایتی به همین نام که هدف اصلی خود 
را ارائة امکانات آموزشـی، باكيفيت و 
استاندارد باال، به هركس و در هر كجا 

می داند.«
این سازمان که در س��ال 2006 بنیان 
گذاش��ته ش��ده، تاکنون بی��ش از 3500 
فیلم ویدیویی آموزش��ی دربارة ریاضیات، 
اقتصاد،  زیست شناسی،  ش��یمی،  فیزیك، 
تاریخ، پزش��کی و... را به رایگان در سایت 
خود قرار داده اس��ت و ماهانه، بیش از سه 

میلیون کاربر از سراس��ر دنیا، از فیلم های 
آموزش��ی آن بهره می برند. نس��خه های 
از  بس��یاری  در  او،  ویدئوه��ای  آفالی��ن 
مناطق روستایی کشورهای درحال توسعه 
توزیع ش��ده اند و بس��یاری افراد در نقاط 
دوردست آس��یا، آفریقا و آمریکای التین 
از آن ها اس��تفاده کرده ان��د. حتی فرزندان 
بيل گيتس در آمری��کا، در کالس درس 
مجازی او نشس��ته اند. خان معتقد اس��ت 
گروهش- که ام��روز تعداد آن ها به بیش 
از 30 کارمند تمام وقت رس��یده اس��ت- 
می کوشند به کودکان فقیر سرتاسر جهان، 
همان تجربه ای را ببخشند که کودکان در 

درة »سیلیکون«2 دارند.
گذش��ته،  س��ال  در  »تای��م«  مجل��ة 
س��لمان خان را در فهرس��ت ص��د نفر از 
تأثیرگذارتری��ن افراد، در مقام چهارم جای 

داده است.

 كالس های چند درسه
س��لمان  خان معتقد است، این ایده که 
کالس های کوچك تر مشکل گشا هستند، 
ایدة درستی نیس��ت. به راستی اگر وظیفة 
اصلی معلم، تنه��ا ارائة خطابه وار درس ها 
در کالس  باش��د، دیگر چه فرقی می کند 

چند نفر سر کالس او نشسته اند؟
بنابراین ایده، کالس ه��ا باید گنجایش 
75 تا 100 نفر داش��ته باشند و 3 تا 4 دبیر 
در ه��ر کالس به تدریس عل��وم گوناگون 
بپردازند. در این کالس، در حالی که برخی از 
دانش آموزان در حال فراگیری رایانه هستند، 
گروهی مشغول فراگیری اقتصادند، چند نفر 
روبات می س��ازند و عده ای به نویس��ندگی 
خالق مشغول اند. هرکس با سرعت خودش 

می آموزد و پیش از درک یك مفهوم، مورد 
جدیدی را شروع نمی کند. چراکه اگر چنین 
نباش��د، ش��ما با ذهن هایی طرف هس��تید 
که مانند پنیر سوئیس��ی، پر از س��وراخ ها و 

فضاهای خالی اند.
س��لمان خان آکادم��ی اینترنتی خود را 
به هیچ وجه جایگزی��ن دبیران کارآزموده 
نمی داند و تنها می کوشد آن ها را توانمندتر 
س��ازد. او امیدوار است 50 سال بعد، مردم 
به گذش��ته ن��گاه کنند و با تعج��ب ابراز 
کنند چطور پدرانش��ان هر روز به مدارسی 
می رفتن��د که از بی��گاری در کارخانه های 

نازی ها دست کمی نداشته است؟! 

 ما و آكادمِی »خان«
آیا در مدرسة س��لمان خان، برای معلم 
و دانش آم��وز ایرانی و فارس��ی زبان هم 
مطلبی پیدا می ش��ود؟ حتما س��ري به دو 
س��ایت ایراني " مکتبخون��ه" و " کالس 
درس "«3 بزنی��د تاببینید هم��ان ایده اي 
که انگیزه س��لمان خان بود در راه اندازي 
آکادمی��ش ، الهام بخ��ش گ��روه هایي از 
بهترین دانش��جویان ایراني نیز شده است 
تا نه تنها مع��رف درس هاي آکادمي خان 
به عالقمندان ایراني باشند ، بلکه خود نیز 
با تولی��د ویدئوهاي آموزش��ي با کیفیت ، 
نوید بخش عدالت آموزشي در سرزمینشان 

 باشند.  

 پی نوشت
1.khan Academy

2.دره س��یلیکون ام��روز مرکز اقتص��اد اینترنت و یك 
منطقه فناوری برتر اس��ت که توسعه فناوری اطالعات 

وارتب�اطات از آنجا شروع و عرضه می شود.
3.ین دو سایت در همین شماره مجله معرفي شده اند
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رويـاي مـرد كفـاش...
 سيده فاطمه شبيري

 بنيان گذاران مکتبخونه
از  گروه��ي  هم��ت  ب��ه  مکتبخون��ه 
دانش��جویان نخبه ، عالقمن��د و بلند نظر 
دانش��گاه هاي ایران ) عمدتًا دانش��جویان 
دانش��گاه صنعتي ش��ریف( و دانشجویان 
نخبة ایراني ش��اغل به تحصیل در بهترین 

دانشگاه هاي دنیا راه افتاده است . 

 هدف و آرمان مکتبخونه
هدف مکتبخونه در دس��ترس قرار دادن 
آم��وزش با کیفیت باال برای همة فارس��ی 
زبانان است. مکتبخونه اي ها اعتقاد دارند 
ک��ه هیچ کس نباید ب��ه خاطر هیچ چیز از 
لذت یاد گرفتن محروم ش��ود. نباید سن و 
س��ال یا مکان و موقعیت و امکانات مالی ، 
افرادی را از یاد گرفتن و موفقیت باز دارد.

مکتبخونه بنا دارد تا بس��تر نرم افزاری 
مناس��بی بس��ازد که در آن هر کس بتواند 
یاد بدهد و یاد بگیرد. اگر آموزگار هس��تید 
بتوانی��د کالس خ��ود را ایج��اد کنید و به 
ه��زاران دان��ش آم��وز از سرتاس��ر جهان 
ی��اد بدهی��د و اگر دانش آموز هس��تید، در 
کالس ه��ای دلخواهتان ش��رکت کنید و 
دربارة هزاران موضوع یاد بگیرید. رایانه و 
اینترن��ت امروز این ام��کان را می دهد که 
ش��ما در هر جا و هر زمان ک��ه بخواهید، 
هر چه را دوس��ت دارید فرا بگیرید. ش��ما 

می توانید بر اساس سرعت مورد نیاز خود و 
بر اساس میزان عالقه و زمانی که دارید از 

امکانات مکتبخونه استفاده کنید.
مکتبخونه یك بنیاد عام المنفعه است و 
کاماًل ب��ر پایة کمك های مادی و معنوی 

افراد خیر خواه اداره می شود. 

 ويديوهای آموزشی 
محتوای اصلی  »مکتبخونه« فیلم هایی 
اس��ت که هر ک��دام ب��ه موضوعی خاص 
بیش��تر  موضوع ه��ا  ای��ن  می پردازن��د. 
درس های دانش��گاهی در رشته های برق، 
فیزیك، ریاضی و رایانه را شامل می شوند. 
البت��ه بعضی از درس های دبیرس��تانی نیز 
در فهرس��ت درس ه��ای مکتبخونه دیده 
می ش��وند. بعضی از این درس ها عبارت اند 
از: فیزیك دبیرس��تان )مبح��ث مکانیك(، 
س��رگرمی های فیزیك، آزمایشگاه شیمی 

و خالقیت با لگو. 
بخش وس��یعی از محت��وای مکتبخونه 
با همکاری و اجازة »دانش��گاه ش��ریف« 
تهیه ش��ده است. دانشگاه ش��ریف با این 
کار به مکتبخون��ه کمك می کند تا امکان 
استفاده از درس های این دانشگاه را برای 
همة دانشجویان فراهم آورد. این درس ها 
ش��امل درس ه��ای بهتری��ن کالس های 
دانشگاه هستند که با تالش دانشجویان و 

استادان این دانشگاه ضبط شده اند. البته به 
مرور به همت دانشجویان سایر دانشگاه ها، 
درس هایی از بهترین استادان دانشگاه های 
دیگر ایران نیز روی سایت گذاشته شده اند. 
به این ترتیب، هر کس در هر شهرس��تانی 
می تواند در کالس درس بهترین اس��تادان 
- از هر مدرس��ه، هر دانش��گاه و هر شهر، 
حتی خارج از کشور - بنشیند و بهره ببرد. 
در ح��ال حاض��ر مکتبخون��ه و »تختة 
س��فید«1 )س��رویس اش��تراک ویدیوهای 
از 3500  بی��ش  مجم��وع  در  آموزش��ی( 
ویدیوی آموزش��ی )بیش از 1300 ساعت( 
را در دسترس عالقه مندان قرار داده اند که 

بیش از 250 هزار بار دیده شده اند. 

 انجمن 
انجمن به دانش��جویان و دانش آموزان 
ام��کان می ده��د ک��ه درب��ارة موضوعات 
متف��اوت ه��ر کالس به س��ؤال و جواب 
بپردازن��د. درواقع بخش قاب��ل توجهی از 
س��ؤاالت افراد در انجمن ها به وسیلة افراد 

دیگر پاسخ داده می شود. 

 آزمون بعد از هر درس 
در مکتبخون��ه این امکان وجود دارد که 
آموزگاران در هر مقطعی از هر ویدیو یك 

سؤال چند گزینه ای مطرح کنند. 

www.maktabkhooneh.org
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 پريسا صالحي
دبیر منطقه 2 تهران

 امکان ثبت نام در كالس 
دانش آم��وزان می توانن��د در هر تعداد کالس ک��ه بخواهند 
ثبت ن��ام کنند و از محتوای آن کالس به صورت رایگان و بدون 

محدودیت بهره بگیرند. 

 درس های داوطلبانه 
بخش دیگ��ری از محتوای مکتبخونه از طری��ق آموزگاران 
دیگری تهیه می ش��ود که بدون چشم داش��تی، عاشق یاد دادن 
هس��تند و ویدیوهایی از کالس های خود را روی این وبگاه قرار 

داده اند. 

 خان آكادمی 
بخش��ی از محت��وای مکتبخونه را ویدیوه��ای خان آکادمی 
دربارة ریاضیات، علوم و علوم مالی تشکیل می دهد. مکتبخونه 
این کار را برای تس��هیل دسترسی به این محتوا برای کاربران 
ایرانی انجام می دهد. بعضی از درس های دبیرستانی که در این 
ویدیوها آورده شده اند، عبارت اند از: زیست شناسی، شیمی، آمار، 

مثلثات، احتمال، نجوم، هندسه، حسابان و جبر. 

 همکاری با مکتبخونه 
اگر عالقه مند به همکاری با مکتبخونه هس��تید می توانید در 

حوزه های زیر در این کار خیر مشارکت کنید: 

درس دادن 
هدف اصلی مکتبخونه ایجاد بس��تری است برای پدیدآوردن 
کالس های درسی آنالین. اگر شما آموزگار هستید می توانید با 
استفاده از فناوری این سایت، کالس خود را در دسترس هزاران 
دانش آموز قرار دهید. در صورتی که دوست دارید در مکتبخونه 
تدریس کنید، با مراجعه به سایت با مسئوالن آن تماس بگیرید. 

ترجمه 
مکتبخونه بهترین محتواهای آموزش��ی زبان انگلیس��ی را با 
هدف تس��هیل دسترس��ی کاربران، ارائه کرده اس��ت )از جمله 
درس هایی از آکادمی خان(. یک��ی از اهداف مکتبخونه ترجمة 
این درس ها به صورت زیرنویس فارس��ی است تا عدة بیشتری 
بتوانن��د از آن ها اس��تفاده کنند. اگ��ر به ترجم��ة محتوای این 
کالس ه��ا و کمك به عدة زیادی برای یاد گرفتن به این روش 
عالقه دارید، با مراجعه به وبگاه با مسئوالن آن تماس بگیرند. 

 پی نوشت 
1. تختة س��فید )http://takhtesefid.org/( س��ایتی اس��ت برای به اشتراک 
گذاش��تن ویدیوهای آموزشی. تختة سفید با تمرکز روی ارائة سرویس برای کاربران 

با سرعت اینترنت پایین طراحی شده است.

دست در دست هم دهيم به مهر 
ميهـن خويـش را كنيــم آبــاد 

وبگاه »کالس درس« توس��ط جمعي از دانشجویان ممتاز ایراني 
»دانشگاه استنفورد« تهیه و راه اندازی شده است. آن ها هدف و انگیزه ی 
خود را از ایجاد سایت مزبور این گونه بیان می کنند: »ما گروه کوچکی 
هستیم که قصد بهبود فرایند آموزش را داریم. ما با آرمان فراهم کردن 
آموزش رایگان و با کیفیت همه ی یافته های علمی برای همه ی ایرانیان 
و فارسی زبانان کار خود را آغاز کرده ایم و بر این باوریم که گروه کوچکی 

از انسان ها می تواند سرچشمه ی تغییراتی بزرگ در جهان باشد. 
وبگاه کالس درس درواقع به نوعی یك کالس درس واقعی، البته 
در دنیای مجازی اس��ت که آموزش های خود را به صورت فایل های 
ویدیویی ارائه می دهد. این فایل ها به صورت صوتی وتصویری هستند 
و دانش آموز با دیدن آن ها خود را در کالس درس و روبه روی تخته ی 
کالس، در حالی که معلم مش��غول درس دادن است، حس می کند. 
ارائه ی مطالب به شیوه ای نو و در محیطی آرام و صمیمی و به دور از 
هرگونه فشار، بیان قوی و خالی از ابهام و ارائه ی مثال های فراوان از 

مزایای این آموزش ویدیویی است. 
کالس درس ویدیویی، آموزش خود را در دو بخش »دبیرس��تان و 
پیش دانشگاهی« و »آموزش پیشرفته و دانشگاهی« در مباحثی مانند: 
فیزیك و آزمایش��گاه، ریاضیات 1 و 2، حسابان، هندسه ی تحلیلی و 
جبر خطی، ریاضیات گسسته، نظریه ی بازی ها و مکانیك کوانتمی ارائه 

می دهد که در هر بخش به مباحث ریزتری در آن رابطه می پردازد. 
ویژگی اصلی کالس های ویدیوی��ی کوتاه بودن زمان تدریس 
اس��ت. هر فیلم ویدیویی فقط ب��ه یك موضوع اختصاص دارد که 
به طور متوسط در 12 دقیقه بیان می شود. البته امکان دانلود آن نیز 
فراهم اس��ت. در پایان هر مبحث، کاربران می توانند سؤاالت خود 
را مطرح و پاسخ دریافت کنند. در این بخش می توان جواب خیلی 
از سؤاالت خود را در زمینة مباحث درسی پیدا کرد. در این فیلم ها، 
معلمان مطابق با برنامة کتاب های درسی تمامی مباحث را پوشش 
می دهند. تمرین های گوناگون از امتحانات نهایی، کتب درسی و... 
که توسط معلمان حل می ش��وند، بستر مناسبی را برای یادگیری 

دانش آموزان فراهم می آورند. 
تولیدکنندگان این فیلم ها از دانش آموزان و معلمان خواسته اند، 
آن ها را روی سی دی ضبط کنند و در اختیار کسانی که به اینترنت 
دسترسی ندارند، بگذارند تا از این طریق نیاز دانش آموزان به استفاده 
از کالس های تقویتی تا حدی مرتفع شود و عدالت آموزشی افزایش 

یابد.

www.kelasedars.org
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 هيوا عليزاده
دبیر فیزیك منطقة 6 تهران

قسمت هفتم

آشپــزی خورشيــدی
 سرآغاز 

در بس��تر یك پروژة علمی با محوریت اجاق خورشیدی 
و حفظ محیط زیس��ت، راهی را طی کردی��م و در آن راه، 
دانش آم��وزان مهارت های��ی را تمرین کردن��د که در هر 
پ��روژه ای می توان��د کاربرد داش��ته باش��د. آن ه��ا اکنون 
به مرحله ای رس��یده اند ک��ه می خواهند یافته هایش��ان از 

مطالعات و آزمایش ها را در عمل به کار ببرند. 

 شرح 
هر گروه وس��ایل الزم برای ساخت اجاق خورشیدی خود 
را از طریق طراحی، ماکت س��ازی و پاره ای محاس��بات آماده 
کرده اس��ت و اکنون کار ساخت را شروع می کند. این مرحله 
ممکن اس��ت دو تا سه جلسه طول بکشد و مدت این مرحله 

به عملکرد دانش آموزان و طرح اجرایی آن ها بستگی دارد. 
پس از اینکه مرحلة س��اخت به پایان رس��ید، هر گروه 
ی��ك هدف آش��پزی را برای اجاق خ��ود در نظر می گیرد؛ 
مانند گرم کردن غذا، آماده کردن چای و پخت تخم مرغ، 
خ��وراک مرغ، پیتزا، کی��ك و... . با توجه به ش��رایط آب 
و هوای��ی، روزی را برای آش��پزی در نظ��ر می گیریم. اگر 
دانش آموزان در بار اول آزمایش به نتیجة مطلوب نرس��ند، 
اش��کالی ندارد؛ زی��را با کار روی وس��یله و برطرف کردن 

اشکاالت آن، خود را به نتیجة مطلوب نزدیك می کنند. 
من و دانش آموزانم وقتی اولین تخم مرغ خورشیدی مان را 
پختیم، خیلی خوشحال شدیم؛ البته این در اولین آزمون اتفاق 
نیفت��اد، چون ما تخم مرغ را در آب قرار داده بودیم، ولی دفعة 
بعد که تخم مرغ را بدون آب در اجاق قرار دادیم تا هواپز شود، 
جواب داد. ما در برنامة »کنفرانس دانش آموزی انجمن فیزیك 
ایران«، داوران را به صرف 

تخم مرغ هواپز خورشیدی به همراه چای برای صبحانه دعوت 
کردیم که به کسب تندیس بهترین ارائه گزارش کار کشوری 

در سال 1383 انجامید. 
در جریان آش��پزی های خورش��یدی تصمی��م گرفتیم 
خوراک مرغ بپزیم و در این مس��یر نیز متوجه شدیم اندازة 

قطعات مواد خوراک در نحوه و زمان پخت مؤثر است. 
برنام��ة بعدی، پخت کیك بود. به ای��ن منظور، یك اجاق 
خورشیدی با عایق بندی بهتر و ابعادی بزرگ تر درست کردیم 
و در پخت کیك موفق ش��دیم. ما در تمام مسیر انجام پروژه 
می آموزی��م که برای رس��یدن به هدف باید تالش مس��تمر 
داشت. از همین آموخته در برگزاری مراسم افتتاحیه در یکی 
از خانه های ش��هرداری استفاده کردیم. برای مهمانان کیك 
خورش��یدی درس��ت کردیم و به وضوح هیج��ان را در نگاه 
بازدیدکنندگان دیدیم. من از اینکه دانش آموزانم با اعتماد به 

نفس کامل کار خود را معرفی می کردند، لذت می بردم. 
درست کردن اجاق خورشیدی ساده قدم کوچکی است 
در جه��ت حمایت از محیط زیس��ت. م��ن و دانش آموزانم 
می دانی��م که راهی بس طوالن��ی در پیش داریم و از این 
حقیق��ت آگاه هس��تیم که برای رس��یدن ب��ه بزرگ ترین 

اهداف، باید قدم های کوچکی برداشت و استمرار ورزید. 
در اینجا نش��انی وبالگ یکی از مدارسی را که در حال 
کار روی اجاق خورش��یدی اس��ت، در اختیار شما دوستان 
ق��رار می دهم تا بتوانید از مس��تندات موجود در این زمینه 

 www.mofidsc.blogfa.com :استفاده کنید
بسیار خوش حال می شوم که در صورت داشتن پیشنهاد یا 
پرس��ش های احتمالی، از طریق پست الکترونیکی مجله مرا 
در جری��ان قرار دهید. به امید اینک��ه دانش آموزان ما روزگار 
ش��ادی را در امر آموزش س��پری کنند و یادگیری و پژوهش 
جزو تفریحات آن ها باشد. 
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 فاطمه رضايیباز هم يکی به نفع كتـاب درسی!
دبیر ادبیات تهران 
 عکس: حميد صادقی 

و به قول قدیمی ها، در تدارک آفتابه و لگن، ش��ام و ناهار اصلی این است که توجه به ظاهر و کلیات، ما را از اساس کار باز دارد محتوا )یا به بازی درآوردن مطالب کتاب درس��ی(. ترس��مان از می شود به یادگیری اس��تفاده از تختة هوشمند و مهارت تولید که مفهوم »س��ازش با وضع جدید و حل مسائل تازه« منحصر انس��ان به آن نیازمندتر اس��ت تا کالس و تخته و ابزار؛ جایی اما این صفت )هوش��مند( همچنان زیبندة انس��ان است و مدرن بهره مند شوند و با علم روز پیش بروند. امکان��اِت رفاهی جدی��د، فرزندانمان از این دس��تاوردِ  دنیای تعریف درس��تی از این مدارس نداریم، مش��تاقیم مثل سایر هوش��مند« و »تختة هوش��مند« و... هم برخورده ایم. گرچه هوشمند به اصطالحاتی نظیر »مدرسة هوشمند«، »کالس اس��ت و باالخره در چند سال اخیر، بعد از تلفن و تلویزیون مصنوعی و انواع روبات و ابزار هوش��مند هم  دس��ت یافته معی��ن آمده اس��ت. با پیش��رفت فناوری، بش��ر به هوش است که س��ال ها پیش در فرهنگ فارس��ی مرحوم دکتر عاقل و بخرد.« این ها تعاریفی از »هوش« و »هوشمند« »هوشمند« صفتی است انسانی به معنای صاحب هوش، اس��تعداد س��ازش با وضع جدی��د و حل مس��ائل تازه. و معان��ِی مج��رد« و در معنی محدود هم عبارت اس��ت از مجموع اس��تعدادهای عالی ذهن، خاصه استعداِد درِک هوش در معنای وسیع عبارت است از »به کار افتادن 
دیدن��ش نداش��ت،  درک و ثبت با هیبتمان را، که چش��می برای روی دیوار، از اثر انگش��ت ما حضور می کردیم تا ش��یء دیوانة نصب ش��ده مقاب��ل ده��ان می گرفتیم و آن ق��در »ها« مجهز ش��د. صبح باید انگش��ت یخ زده مان را هزینه ای، به سسیستم حضور و غیاب هوشمند سال گذشته دبیرستان هوشمند ما با صرف را فراموش کنیم! 

یك مدرس��ة هوش��منِد واقعی به معرفی و همراهی آقای زند ما در رتبة آخر قرار داش��ت! اواخر ش��هریور گذشته برای دیدن گفتند هوش��مند بودن مدارس درجه بندی دارد و البد مدرسة فقط مایة طنز نبود بلکه غالبًا باعث خشم و دلخوری می شد. تولید کنند! به همین خاطر، کلمة »هوش��مند« بر پیشانی مدرسه، دفترهای خدمات کامپیوتری محل زندگی ش��ان محتوای درس��ی از دبی��ران، چقدر خرج کرده و به زحمت افت��اده بودند تا به کمك یاد درد دل بچه ه��ا در کالس افتادم که برای گرفتن نمره و امتیاز »هوش��مند شدن«! س��ی دی ها را که در دست معاون مدرسه دیدم، فرس��تاده ش��ود تا نشانی باش��د از حرکت و تالش مدرسه در جهِت س��ی دی های تولید ش��ده توس��ط همکاران و دانش آموزان، به اداره تختة گچی نبود. اما خواس��تند آن س��ی دی را بدهم که همراه دیگر در کالس ها هم که هیچ گون��ه تجهیزاتی جز همان یار قدیمی مان، پرده و پروژکتور سایت برای نشان دادن فیلم به بچه ها استفاده کنید. س��ایت برای چنین برنامه هایی آماده نش��ده است. فقط می توانید از تعاملی درس��ت کردم و با اش��تیاق به مدرس��ه بردم. گفتند که هنوز بود، یکی از درس های زبان فارس��ی 3 را به صورت آزمون و بازی روزی با اس��تفاده از نرم افزار »تما« که تصادفی به دستم رسیده گذشت، می سوزد! نه حرف جدیدی بود نه حرکتی تازه. دلم برای ساعاتی که به تکرار آموخته های دورة IT سال های قبل تا با همکاران روش اس��تفاده از رایانه و تولید محتوا را بیاموزیم. کند. هفته ای یك روز هم تا نزدیك غروب در مدرسه می ماندیم 

گزارشی از مدرسة راهنمايی هوشمند دخترانة فلسطين كرمان
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مجالت  نماین��دة  کریمی، 

رشد در کرمان، به مدرسة 

امنایی  هیئت  و  هوشمند 

»راهنمایی فلسطین« در 

آخر  رفتم.  کرمان  ش��هر 

تابس��تان بود و مدرسه در 

حال نظافت اساسی ساالنه، 

اما دقایقی هم کالم شدن با 

مدیر و همکاران کافی بود تا در 

میان می��ز و نیمکت های هیجان زده 

و پریش��ان، نظم و خرد حاکم بر مجموعه 
را دریابی. 

برخالف مدرس��ة ما، همکاران و دانش آموزان همگی ظرف یك 

 ICDL سال گذشته با برنامه ای منظم و کارآمد دوره های گوناگون

و تولید محتوا را در مدرس��ه گذرانده بودند. ش��نیده بودم که مدرسه 

پیش از این در طرح غنی س��ازی کالس ریاضی و علوم موفق بوده 

اس��ت و این بار نیز به س��رعت اما سنجیده و حساب شده، به سمت 

هوشمند شدن پیش می رود. مدیر مدرسه، خانم عراقی پور، از تسلط 

و مه��ارت همکارانش و همچنین پش��تکار و عالق��ة آن ها برایمان 

گف��ت و برای اثبات گفته هایش از یکی از همکاران، که منزلش��ان 

به مدرس��ه نزدیك بود، تلفنی خواهش کرد که قبول زحمت کند و 
به مدرسه بیاید. 

خان��م غضنفری، دبیر علوم اجتماعی، در حالی که لپ تاپ خود 

را بازکرده بود و به سرعت درس های گوناگون را به صورت بازی 

و تصاویر متحرک ش��اد نمایش می داد، برایمان گفت که این ها 

همه حاصل تالش او و همکارانش در س��ال تحصیلی گذش��ته 

اس��ت و تابستان س��ال پیش همین موقع، خود او نه تنها هیچ 

دانشی در این زمینه نداشته که از ورود به این حیطه و تغییر 

دادن نحوة آموزش 25 سالة خود می ترسیده است: 

 »به خان��م عراقی پور گفتم از عهدة این کار برنمی آیم. 

چند تا دیگر از هم��کاران هم همین طور. گفتیم بگذارید 

م��ا در مدرس��ه ای عادی ب��ه کارمان ادام��ه دهیم. اما 

تش��ویق های او، عش��ق و انگیزة یادگی��ری را در ما 

ایجاد کرد. هفته ای س��ه روز بعدازظهرها حدود سه 

تا چهار س��اعت در مدرسه آموزش می دیدیم. در 

خانه هم با اش��تیاق وقت می گذاشتیم و تمرین 

می کردیم و به درست کردن محتوای درسی 

می ش��دیم.  مش��غول 

ابت��دا هر درس را ب��ه تنهای��ی کار می کردیم، بعد با 

همکاران کار را میان خود تقس��یم کردیم. بچه ها هم 

نه به درخواس��ت ما و براس��اس تکلیف بلکه خودشان 

با عالقه اصرار داش��تند مطالب درسی را به شکل های 

دیگر، مثاًل با اس��تفاده از نرم افزار پاورپوینت و...، آماده 

کنند. در حال��ی که هر دانش آموز موظف بود فقط یك 

درس را، آن هم زیر نظر مربی و در کالس ش��روع و در 
خانه تکمیل کند.«

خانم عراقی پور اضافه کردند، مدیر مدرسه، نیز توضیح 

داد: »بیست وچهار ساعتِ  کارِی همکاران را با تدریس پر 

نکرده ام. هر کدام حداقل چهار س��اعت در مدرسه فرصت 

مطالع��ه، تولید محتوای درس��ی، گفت وگ��و و تبادل نظر 

و اطالع��ات با هم��کاران دارد. برخی هم��کاران به حدی 

ب��ه یادگیری عالقه مند ش��ده اند که عالوه بر مدرس��ه، به 

آموزش��گاه ها می روند. خانم محبوبه آقاسی، دبیر علوم، به 

آموخته های خود در مدرس��ه و شهر کرمان بسنده نکرده و 

دوره ای هم در تهران گذارنده اس��ت تا بتواند آموخته هایش 

را در اختی��ار همکارانش در مدرس��ه هم ق��رار دهد. او برای 

همکارانش جزوه و س��ی دی روش ساختن محتوا تهیه کرده 

اس��ت. دبیر ادبیاتمان هم کتابی در این مورد نوش��ته اس��ت. 

تع��دادی از معلم��ان با عالق��ة ما به مدارس دیگ��ر، حتی در 

شهرهای دیگر استان رفته اند تا به همکاران آموزش دهند.« 

مدرسة فلسطین نزدیك 460 دانش آموز دارد. هجده کالس 

آن به ط��ور کامل به تختة هوش��مند مجهز ش��ده اند. مبلغی از 

هزینة این کار از طریق شهریة بچه ها تأمین شده است«. 

از خانم غضنفری پرسیدیم: »امسال با توجه به اینکه زحمت 

و کار مضاعف��ی را بر عهده داش��ته اید، کالس��تان چه تفاوتی با 

س��ال های گذشته دارد؟ با 25 سال س��ابقة تدریس، آموزش در 

کالس هوشمند را چقدر مؤثر و مفید می دانید؟« 

ایش��ان پاسخ داد: »امروز نمی توان قضاوت کرد. باید چند سال 

بگذرد تا هم مهارت معلم ه��ا در تولید محتوا و آموزش به صورت 

هوش��مند بیشتر ش��ود و هم تأثیر آن بر پیش��رفت و سطح علمی 

بچه ها مشخص گردد. امسال فقط تجربه کردیم و دیدیم که درس 

برای بچه ها جذاب تر ش��ده اس��ت و نکات مه��م و بعضی مطالب 

حفظی بیشتر در خاطر و حافظه شان می ماند.« 

در فضای مدرس��ه و کالس ها گشتی زدیم. کالس هایی را دیدیم 

بيست وچهار ساعِت  كارِی همکاران را با تدريس پر نکرده ام. 

هر كدام حداقل چهار ساعت در مدرسه فرصت مطالعه، توليد 

محتوای درسی، گفت وگو و تبادل نظر و اطالعات با همکاران دارد
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ش��دن پنج ش��نبه ها س��اعت پژوهش تعطیل ش��د. با اضافه شدن که به دعوت کارش��ناس به مدرس��ه می انجامیدند و... با تعطیل و هن��ری. گاه��ی این موضوع ه��ا چنان داغ و جذاب می ش��دند بلوغ، لزوم احترام به پدر و مادر و مانند آن بود تا مس��ائل ادبی موض��وع پژوهش ها از مس��ائل خاص نوجوان��ان مثل دوران راهنمایی بچه ها در کتابخانه حضور داشتند. می خواندند. در این س��اعت، کتابدار و معلم ادبیات هم زمان برای می کردند و کتاب هایی را که از قبل در این زمینه تهیه ش��ده بود، نفره دور میزها می نشس��تند و دربارة موضوع تعیین شده گفت وگو همراه دبیر ادبیات به کتابخانه می رفتند. در گروه های پنج ش��ش می گرفتند. دانش آموزان عالوه بر زنگ انش��ا در ساعت پژوهش ترتیب می داد و برندگاِن کتاب خ��وان، کتاب های کوچك جایزه و کتابخانه جذب می ش��دند. خانم اسدی مس��ابقه های متفاوتی چن��ان خوش صحبت و هنرمند بود که بچه ها با عالقه به کتاب تاکنون سه بار تجدید چاپ ش��ده است، کتابدار مدرسه بود. او الهه اس��دی نیا، نویسندة داستان هایی مثل »دایرة قسمت« که می نوش��تند و در مدرسه اجرا می کردند؛ س��ال هایی که خانم درست می کردند و ماهنامة ادبی داشتند. همچنین نمایش نامه جای داشت. بچه ها در کتابخانه به تحقیق می پرداختند، روزنامه که ساعتی به نام »پژوهش« در برنامة هفتگی دانش آموزان خانم عراقی پور از خاطرات دو سال پیش گفت و از زمانی کنار کتاب می توانند از رایانه استفاده کنند.« شده اس��ت. رایانه ها هم همه به شبکه  متصل اند. بچه ها در بیش از 4000 جلد کتاب س��ه س��ال پیش ب��ه روز و جدید کامل می ش��د. خان��م عراقی پور توضی��ح داد: »کتابخانه با گرفت��ه بود. ای��ن تجهیزات با یك پروژکت��ور و تلویزیون، با مهربانی و س��خاوت تمام، وبگاه مدرس��ه را در آغوش مقابل قفسه ها میزهای رایانه قرار داشت؛ گویی کتابخانه دستگاه سرد رایانه برخورد می کرد. دورتادور کتابخانه در یافته بود. قلب تپنده و نفس گرم کتاب ها در هر گوشه به فناوری مثل هرجای دیگر به فضای کتابخانه هم راه حضور داشت! گرچه بازارش به گرمای گذشته نبود. افاده و غروِر کالِس هوش��مند، چه ب��ا هیبت و اصالت )دانش آموز( نسبت می داد، »کتابخانه« بود که در مقابِل چون پژوهشگر، دانا و هوشمند را بزرگوارانه به خود او که ه��وش و حواِس دانش آم��وز را می طلبید و صفاتی که ب��دون دانش آموز هم هوش��مند بودند! اما فضایی 

پرس��یدیم: »آیا مطالعة بچه ها یا عالقه شان به کتاب در این سال توصیف نش��دنی از س��اعت پژوهش و مطالعة بچه ها یاد می کرد. تالش و حرکت همکاران در این مسیر تازه شده بود، با حسرتی گرچه از هوش��مند ش��دن مدرسه اس��تقبال کرده و خود انگیزة حذف ش��د و خانم اسدی نیا از مدرس��ه رفت. خانم عراقی پور پس��ت هایی مثل معاون فناوری، پست کتابدار هم از مدرسه 
مدرسه ها، از تالش برای هوشمندسازیِ  فرزندانمان باز بمانیم؟چه آینده ای برای بچه ها ترس��یم می کند؟ نکند با هوشمند کردن ِ مطالعة کتاب، پنهان ش��دِن قفس��ه های کتابخانه پشت رایانه و ... کتابدار  از مدرسه، کم شدِن ساعت مطالعة غیردرسی، کم رنگ شدن که این ظرف خوش آب و رنگ و اشتهاآور به نظر می رسد، اما رفتن معلم همان خوراک قدیمی را در ظرف تازه به آن ها می خوراند! فعاًل درسی برگشته است. بچه ها از محتوای کتاب درسی بازی می سازند و همة توجه ها، فعالیت ها و مطالعات غیردرسی دوباره به سوی کتاِب ماه نامة ادبی، نمایش هایی که بچه ها می نوشتند و اجرا می کردند و...« نداریم؛ مقاله های تحقیقی بچه ها که به صورت بروش��ور چاپ می شد، داشتیم، امروز با فشردگی کار مدرسه و حذف ساعت مطالعه و پژوهش جای��زه می گیرند... اما آن فعالیت ها و نتایج محس��وس و بزرگی را که آن تشویق کند. ماهی یك بار هم بچه  های کتاب خوان از طرف مدرسه محدود بچه ها را به کتابخانه ببرد و آن ها را به خواندن کتاب و استفاده از را به خانم س��عیدی، معلم خوش فکر ادبی��ات، داده ام تا در همان زمان حفظ کنیم. همة بچه ها عضو کتابخانه هستند. تك ساعت کوتاه انشا عراقی پور ج��واب داد: »نه، تالش کرده ایم ارتباط آن ها را با کتاب کمتر شده است؟« 

اين ظرف خوش آب و رنگ و اشتهاآور به نظر می رسدخوراک قديمی را در ظرف تازه به آن ها می خوراند! فعالً كه بچه ها از محتوای كتاب درسی بازی می سازند و معلم همان 
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ممنونـم عـالي بــود!
 صغري ملکي
معاون آموزشي دبستان صبح دانا، شهرستان شهریار
 تصویرگر: مهشيد صادقی

� نوشته هاي زیر زکات دانش بنده است. 
امیدوارم...

از  ای��ن جمل��ه اي اس��ت ک��ه برخ��ي 
وب نوش��ت ها ب��ا آن پذی��راي مخاطب��ان 
خود مي ش��وند و چ��ه ح��س صمیمانه اي 
در آدمي ایج��اد مي کند؛ وب  نوش��ت هایي 
س��اده که از طریق آن  ه��ا، معلماني صبور 
تمام��ي اندوخته ه��ا و تجربه ه��اي خود را 
بدون هیچ چشم داش��تي با دیگران شریك 
مي ش��وند. وب نوشت هایي که س��اده اند اما 
پربار. تجربه هاي روزان��ه، طرح درس هاي 
روزانه، ماهانه و س��االنه، نمونه آزمون هاي 
گوناگون، از مداد � کاغذي گرفته تا مهارتي 
و عملک��ردي، از پیك ه��اي آدینه گرفته تا 
متون معلم ساخته براي روان خواني کالس 
اول، انیمیشن ها و فیلم هاي کوتاه آموزشي 
و ه��زاران مطل��ب آموزن��ده و م��ورد نیاز 
دیگر. وب نوش��ت هایي که وقت��ي به تاریخ 
و س��اعت نوشته ش��دن مطالب آن ها نگاه 
مي کن��ي،  مي بیني کاماًل به روز هس��تند و 
اکثراً در ساعات پایاني شب نوشته شده اند. 
به راستي چه عش��قي معلمي را وامي دارد با 
تمامي مش��غله ها و کارهاي ریز و درش��تي 
ک��ه بي ش��ك دارد، ب��از هم وق��ت خود را 
صرف یاري رس��اندن ب��ه همکارانش کند؟ 
آیا نویس��ندگان این وب نوش��ت ها مي دانند 
وقتي همکاري در گوش��ه اي از این کش��ور 
سراسیمه در اینترنت مطلب مورد نیازش را 
مي جوید و بعد به راحتي آن را در وب نوشت  
آن ها مي یابد، چه حس��ي از سپاسگزاري در 
او ایجاد مي شود؟ احساسي که شاید فقط در 
یك جمله در قسمت »نظرات« تجلي کند: 

»بسیار ممنونم، مطلبتان عالي بود!«
ام��ا آی��ا ای��ن جمل��ه واقع��ًا بیان کنندة 
احساس��ات واقعي اس��ت؟ براي من نیست. 

من ب��ا پیدا ک��ردن مطلب م��ورد نیازم در 
وب نوشت هاي همکارانم، در نقطه نقطة این 
کشور، جاهایي که حتي تا به حال اسمشان 
را هم نش��نیده ام، با تمام وجودم خوشحال 
مي ش��وم و ب��ا تمام وج��ودم سپاس��گزار. 
احساس��ي که نمي توان آن را در یك جملة 
»ممنونم عالي بود« گنجاند. احساس��ي که 
مرا بر آن داش��ت با نوش��تن این مطلب از 

آن ها سپاسگزاري کنم.
امس��ال م��ن معاون آموزش��ي مدرس��ه 
هس��تم و تقریبًا هر روز با معلمان، تدریس 
روزه��اي بعد را طراحي مي کنیم. سیاس��ت 
کلي ما این اس��ت که تا جای��ي که امکان 
دارد، درس ها را عملي کنیم: تدریس ضرب 
و جمع در مغازه هاي اطراف؛ درس��ت کردن 
کوه و رشته کوه با ش��ن و ماسه هاي داخل 
کوچه؛ تدریس در کانون، مسجد و کتابخانة 
محل؛ و... اما خیلي وقت ها هم ما در دنیاي 
مجازي به دنبال باالبردن کیفیت تدریسمان 
هس��تیم؛ دنیایي عظیم و پروسعت. در این 
دنی��اي مج��ازي گاهي برخي اف��راد چقدر 
واقعي و حقیقي داشته هایشان را با دیگران 

سهیم شده اند!
چندي پیش با معلم پایة پنجم مدرس��ه 
براي تدریس درس اهرم ه��ا به این توافق 
رس��یدیم که بعد از تدریس عملي، ایش��ان 
و بچه هایش��ان س��ري به اینترنت بزنند و 
دربارة این موض��وع از مطالب اینترنتي هم 
اس��تفاده کنند. جست وجو در دنیاي مجازي 
آن ها را به  وب نوش��ت خان��م معلم کرماني 
کشاند؛ وب نوش��تي گرم به گرماي کویر و 
وس��یع به وسعت آن خّطه. چه قدر انیمیشن 
ساده اي که دربارة اهرم ها در وب نوشتشان 
جا داده بودن��د، درس را براي دانش آموزان 
ما در این سوي کش��ور شیرین تر و کامل تر 

ک��رد نه تنها من و معلم، که بچه ها را نیز به 
سپاس واداشت؛ به طوري که یکي از بچه ها 
پیش��نهاد داد در قسمت نظرات از این خانم 

معلم تشکر کنیم!
معلم کالس چهارم مدرس��ه که معمواًل 
تدریس هایش را به ش��کلي متنوع و جذاب 
طراحي مي کند، از من پرس��ید به نظر ش��ما 
درس »جه��ان پهلوان تخت��ي« را چگونه 
تدریس کن��م که براي بچه ه��ا جذاب تر و 
تأثیرگذارتر باش��د. گفتم اجازه بدهید ببینم 
مي توانم برایتان فیلمي از اینترنت پیدا کنم. 
فیلمي پنج دقیقه اي با صحنه هایي مس��تند 
و بس��یار تأثیرگذار از زندگي جهان پهلوان 
از »س��ایت تبیان« برایش��ان دانلود کردم. 
موقع پخش فیلم من نیز کنار بچه ها بودم. 
تأثیرگذاري فیلم به حدي بود که مي شد در 
سکوت و تاریکي اتاق، درخشش برق غرور 
را در چشمانش��ان دید و فریادهاي تحسین 
برانگیزش��ان را شنید. بي شك، سایت تبیان 
نیز در ایجاد این احس��اس شریك و سهیم 

است!
معل��م کالس اول م��ا مدت ها بود که به 
دنبال س��ي دي هاي شهرک الفبا مي گشت. 
مي خواست درس��ش را با صدا و ترانه هاي 
عم��و ف��ردوس دره��م آمیزد. در »س��ایت 
راس��خون« مجموعة کامل شهرک الفبا در 
فایل هاي چهار پنج دقیق��ه اي آمادة دانلود 
است. شادي و دس��ت زدن دانش آموزانم را 
هنگام دیدن ای��ن فیلم باید ممنون افرادي 
باش��م که آن مجموعه را در این سایت در 

اختیار همگان گذاشته اند.
یادم مي آید در دوران دانشجویي، زماني 
که در مرکز تربیت معلم تحصیل مي کردم، 
یکي از استادانمان همیشه مي گفت: »کاش 
مي ش��د اگر معل��م س��وم ابتدایي ش��دید،  13
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ممنونـم عـالي بــود!
دانش آموزانتان را با سفر خانوادة هاشمي همراه 
کنید و کتاب تعلیمات اجتماعي سوم را در سفر 
ب��ه دانش آموزانتان بیاموزید و تمامي مس��یري 
را که خانوادة هاش��مي از ابتدا ت��ا انتها رفته اند، 
ش��ما نیز با دانش آموزانتان بپیمایید.« بي ش��ك 
استادمان مي خواست ضرورت تدریس عملي را 
به ما یادآوري کند و مي دانس��ت که این برنامه 
در عمل اجرایي نیس��ت اما اگر سفر واقعي مهیا 

نباشد، سفر مجازي که هست!
امسال کالس س��وم ما خانوادة هاشمي را با 
فیلم هایي همراهي مي کند که من از س��ایت ها 
و وب نوش��ت هاي معلمان دانل��ود کرده ام. فیلم 

آشنایي با شهر شیراز از سایتي 
فارسي، فیلم کوتاهي از کوچ 
عشایر از وب نوشت یك معلم 
بروج��ردي، و... دانش آموزان 
م��ا تعمیق یادگی��ري خود را 
بي ش��ك مدی��ون وبگاه ها و 
وب نوش��ت هایي هس��تند که 
چنین فیلم هاي کوتاه و جالبي 

را در اختیار ما قرار داده اند.
مي خواس��تم  پیش  چندي 
پوشة کار و آزمون عملکردي 

را ب��ه همکاران��م آم��وزش ده��م. ی��ك معلم 
اصفهاني ح��دود 20 نمونه آزمون عملکردي را 
در وب نوش��ت خود قرار داده ب��ود؛ آزمون هایي 
درست و تجربه ش��ده. نمونه ها را از وب نوشت 
این خانم معلم دانلود کردم و در اختیار همکارانم 
گذاشتم تا با نمونة آزمون عملکردي آشنا شوند 
و بتوانند براي کالس خود از این قبیل آزمون ها 

بسازند.
معلم پایة پنجم براي یکي از روان خواني هاي 
درس »بخوانیم« به دنب��ال طرح نویي بود. این 
مان��دگار  داس��تان هاي  از  یک��ي  روان خوان��ي 
هوش��نگ م��رادي کرماني به ن��ام »قصه هاي 

مجید« بود. دوس��ت داشتم با بچه هاي کالس 
به ی��اد کودکي، یکي از قس��مت هاي س��ریال 
»قصه هاي مجید« را ببینیم و س��پس هوشنگ 
م��رادي کرماني را نیز به بچه ه��ا معرفي کنم. 
اتفاقًا توانس��تم در سایتي لحظة جایزه گرفتن و 
مصاحبه با هوش��نگ کرمان��ي و صحنه هایي از 
قصه هاي مجید را دانل��ود کنم. وقتي این فیلم 
را به بچه ها نش��ان دادم، یک��ي از آن ها گفت: 
»خان��م، ما مي خواهی��م در آین��ده قصه نویس 
شویم.« ممکن است او واقعًا داستان نویس شود 
و یا نش��ود، اما همین که فیلم این تأثیر را در آن 
لحظه در او ایجاد کرد، اثرگذاربودن این فیلم و 
مؤثربودن آن وبگاه را در آموزش 

نشان مي دهد.
االن ک��ه دارم ای��ن مطال��ب 
را مي نویس��م، معلم پایة س��وم 
مدرس��ه پیام فرس��تاده است که 
فردا مي خواه��د درس خزندگان 
را آموزش دهد و از من خواس��ته 
اس��ت فیلمي برای��ش پیدا کنم. 
س��خنم را کوتاه کنم، چون باید 
به سراغ اینترنت و جست وجو در 
آن بروم. به راستي کلمات یاریگر 
بیان احس��اس من نس��بت به تمامي سایت ها و 
وب نوش��ت هایي که در جهت آم��وزش فعالیت 
دارند، نیس��تند. نمي دان��م چگونه و در قالب چه 
واژه هایي مي توانم سپاس و تشکر خود را نسبت 
به آن ها ابراز دارم. تنها مي توانم بگویم: بس��یار 
بس��یار ممنونم! نمي دانید وقت��ي فیلم یا مطلب 
موردنیازم را در وبگاه یا وب نوش��ت ش��ما پیدا 
مي کنم، چه حس��ي دارم! وقتي از آن در کالس 
اس��تفاده مي کنیم، دانش آموزان چه حسي دارند 
و وقتي االن این مطلب را مي نویسم، چه حسي 
دارم. دستتان درد نکند و وب نوشت و وبگاهتان 

همیشه برقرار باشد.

تنها مي توانم بگويم: 
بسيار بسيار ممنونم! 
نمي دانيد وقتي فيلم 

يا مطلب موردنيازم را 
در وبگاه يا وب نوشت 
شما پيدا مي كنم، چه 
حسي دارم! وقتي از 

آن در كالس استفاده 
مي كنيم، دانش آموزان 

چه حسي دارند
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 رويا صدر
تصویرگر: نيره عليزاده

هفت داستان كوچك
ـــدرم دربــارة پــ

 پی نوشت
1. ِشیر کردن: به اشتراک گذاشتن عالئق در فیس بوک

2. استتوس: پست هایی که کاربران در فیس بوک می نویسند.
3. الیك زدن: عالمتی که اگر از پست فیس بوک کسی خوشتان آمد، روی آن پست می گذارید.

پدرم دوستی دارد که سال هاست یکدیگر 

را می شناس��ند. هر چند وقت ی��ك بار قرار 

می گذارن��د همدیگ��ر را ببینند. می نش��ینند 

و ح��رف می زنن��د و قه��وه می خورن��د. من 

هزار و یك دوس��ت دارم که اص��واًل هم را 

نمی شناسیم، ولی دم به ساعت چت می کنیم 

و »پیج قهوة بسکین رابینز« ِشیر1 می کنیم.

پدرم بیکار است. وقت دارد ساعت ها بنشیند و حافظ بخواند و هر بیت 

را برای خودش بارها تکرار کند. من پرکارم و باید ساعت ها بنشینم و هزار 

تا پس��ت در فیس بوک بخوانم و هزار تا »اس��تتوس«2 بگذارم و روی هزار 

تا استتوس »الیك«3 بزنم و نمی رسم هیچ متنی را حتی یك بار هم دقیق 

بخوانم؛ چه برسد به اینکه برای خودم تکرارش کنم.
در  و  می نش��یند  س��اعت ها  مقالة تحقیقاتی »کپی- پیست« کنم.اینترن��ت و ویکی پدی��ا می گردم تا یك دقایق طاقت فرس��ایی می نش��ینم و در برای یك مرکز تحقیقاتی بنویسد. من کتاب هایش می گردد تا چند خط مقاله پ��درم 

پدرم می خوان��د و حرف می زند و راه می رود 

و کار می کند. من مدرس��ه م��ی روم و اینترنت 

می روم و مدرسه می روم و اینترنت می روم.

و درس و کارم، گیم بازی می کنم.بازی می کند. م��ن در اوقات فراغت پ��درم در اوقات فراغت��ش فوتبال 
پ��درم می گوی��د ک��ه در دنیای 

حقیقی اش مجازاً زنده اس��ت. من 

می گویم ک��ه در دنیای مجازی ام، 

حقیقتاً زندگی می کنم!...

دیروق��ت  ت��ا  ش��ب  پ��درم 
مطلب خفن، وبگردی می کنم.تا دیروقت برای پیدا کردن یك خیابان گردی می کند. من ش��ب برای کس��ب ی��ك لقمة حالل، 
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 زينب گلزاري

س��فرة بدون نان هرق��در هم رنگین و متنوع باش��د، 
ب��از انگار یك ج��اي کارش مي لنگد و کمب��ودش را به 
رخ مي کش��د! درس��ت مثل بعضی از مقاله هاي علمي و 
تحقیقاتي که ساعت ها براي نوشتنش زحمت کشیده اند 
و مطالعه کرده اند،  اما معلوم نیس��ت منبع و مأخذ مطالب 
آن ها کجاست! البته شما که باور نمي کنید خط به خط یك 
مقالة پژوهشي از تراوشات ذهني نویسنده باشد؛ چون من 

هم باور نمي کنم!
باالخره نویسنده و محقق براي هر سخن و گفته اش، 
ب��ه دلیل و س��ندي نی��از دارد تا براس��اس آن تفکرات 
ذهن��ي اش را بچیند و مقاله اش س��ر بگی��رد؛ دالیل و 
مستنداتي که بي شك، از ذهن محقق کار کشتة دیگري 
برآمده که سال ها مطالعه کرده است. حاال اگر نویسندة 
بزرگوار بدون ذکر نام، از حاصل زحمت دیگري استفاده 
کن��د، هرقدر هم مقاله اي خواندني و مفید بنویس��د، باز 
یك جاي کارش مي لنگد و درس��ت مي شود مثل سفرة 

خوش  و آب و رنگي که نان ندارد!
حاال بحث امانت داري و حفظ حقوق مؤلف قبلي که 
دیگر بحثي ندارد و کدام بزرگوار اس��ت که از لزومش 

بي اطالع باشد!
ذکر همی��ن چند جمله براي ض��رورت همراهي با 
پاتوق اولي ها کافي است. حاال تصور کنید مقاله اي در 
زمینة اخالق و فناوري نوش��ته اید. در بخشي از مقالة 
خود، مطلبي از رضا سـاكي آورده اید. کافي است در 
پایان جملة ایش��ان )در نرم افزار ورد(، نشانگر موس را 

ثابت کنید و با ما همراه شوید: 
کنی��د.  کلی��ك   »Refrences« گزین��ة  روي   .1
 دقت داش��ته باش��ید ک��ه پنج��رة Style روي فرمت

»APA Fifth Edition« تنظیم شده باشد.
 2. روي گزین�����ة »Insert citation« و س��پس

»Add New Source« کلیك کنید. در پنجره اي که 
مقابل شما باز مي ش��ود، اطالعات مربوط به نویسنده 

را وارد کنید.

3. بع��د از واردک��ردن اطالعات، دکم��ة ok بزنید. 
بالفاصله در پایان جملة ش��ما نام نویس��نده و س��ال 
انتشار مقالة او در پرانتز درج خواهد شد؛ یعني: ساکي، 

رضا، 1390.
 »References« حال اگر در پایان مقالة خود در پنجرة
روي گزینة »Bibliography« کلیك کنید و نهایتاً گزینة 
»Insert Bibliography« را انتخ��اب کنید، اطالعات 

کاملي از نویسنده در اختیار خواننده گذاشته اید.

رعایت اخالق و امانت داري ش��ما، سرمش��ق سایر 
همکارانتان خواهد شد. امتحان کنید!

وجوب آن در حـــد 
هماننان شب است!

ساكی، رضا؛ اخالق در پژوهش های آموزشی و مؤلفه های آن.
اخالق در علوم و فناوری. شماره 2. تهران. تابستان 1390.
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 نرگس لياقی مطلق
دبیر فیزیك منطقة 3 تهران ماشيـن های ســاده

برای این ش��ماره چند بازی با ماشین های ساده را انتخاب کرده ایم؛ 
موضوع��ی که در کتاب علوم س��وم راهنمایی بیش��تر موجب رنجش 
دانش آموزان است. این بازی ها به کالس شما کمی شور و هیجان بیشتر 

می آورند تا دانش آموزان کالس شما از این درس لذت بیشتری ببرند.
در این بازی ها، دانش آموزان ضمن آشنایی بیشتر با انواع ماشین های 
ساده، نحوة استفاده، کاربرد و افزایش مزیت ماشین ها را به صورت عملی 

در فضای مجازی تجربه می کنند.
بازی هایی که در لینك های زیر می یابید، بازی های تعادلی هستند. 
به این صورت که باید با استفاده از ابزارهایی که در اختیار شما گذاشته 

می شوند، اهرم یا اهرم های مرکب را به حالت تعادل درآورید.
دانش آموزان کالس من از انجام این بازی ها در یك زنگ درس��ی 
بسیار لذت بردند و مفاهیم مربوط به ماشین ها را به روشنی درک کردند.

http://aspire.cosmic-ray.org/labs/machinehttp://pbskids.org/sid/balancingact.html

و این هم یك بازی برای اهرم مرکب
http://www.vectorpark.com/levers/

غیر از این بازی ها مجموعه بازی هایی هم وجود دارند که ترکیبی از انواع 
ماشین های ساده هستند. این بازی ها را می توانید در سایت های زیر بیابید:

http://www.edheads.org/activities/simple-machines/frame loader.htm

در این بازی انواع ماشین های ساده ای را که در محیط زندگی ما وجود دارند، 
شناسایی می کنید و ساختار آن ها را می یابید.

آخرین بازی تعادلی، که قابلیت دانلود کردن دارد و به زبان 
فارسی هم روی شبکة اینترنت آن را می یابید:

http://phet.colorado.edu/en/simulation/balancing-act

این بازی هم چند مرحله دارد که در هر مرحله با انتخاب ماشین مناسب 
می توانید شخصیت کارتونی بازی را به مرحلة آخر برسانید.

http://www.msichicago.org/fileadmin/Activities/Games/simple machines

و آخرین بازی:
http://www.fossweb.com/modules3-6/Leversand Pulleys/activities/rubegoldbergmachine.html

13
92

اه 
ت  م

ش
به

ردي
م/ ا

 نه
ورة

/ د
ة8

مار
ش

22



ش
رايانه ايپاسخپرس

 مرتضی سيداحمدپور

  آيا گوشی  تلفن همراه هم ويروسی می شود؟ اگر 
می شود، راهکار جلوگيری از ويروسی شدن آن را توضيح 

دهيد. اگر تلفن همراه ويروسی شد، چه بايد كرد؟
 تلفن های همراه هم از خطر بدافزارها و ویروس ها درامان 
نیستند. دوست عزیز، بررسی های انجام شده نشان می دهند که 
کارب��ران تلفن های همراه، امنیت گوش��ي  های خود را به اندازة 
رایانه هاي ش��خصی جدی نمی گیرند. بسیاری از کاربران حتی 
نمی دانن��د که وی��روس  تلفن همراه وج��ود دارد. لزومی  هم به 
نصب آنتی ویروس، رمز عبور )پسورد(های قوی و حتی فایروال 
احساس نمی کنند اما حقیقت این است که دستگاه تلفن همراه 

شما قطعًا از رایانة شخصی آسیب پذیرتر است.
اس��تفاده از تلفن های هوش��مند در دو س��ال اخیر رش��دی 
انفجاری داش��ته و به  همان میزان، تهدیدات امنیتی آن ها هم 
افزایش یافته اس��ت. بد نیس��ت بدانید روزانه ه��زاران بدافزار 
مخصوص سیس��تم عامل آندروید تولید و از طریق برنامه هاي 
کاربردي آل��وده در بازارهای آندروید پخش می ش��وند. اگرچه 
مدیران این بازارها س��عی می کنن��د برنامه هاي کاربردي آلوده 
را بالفاصله پاک کنند، به  هرحال به دلیل گسترة عظیم استفاده 
از سیستم عامل آندروید، پاکیزه سازی کامل بازاری � که اساسًا 

توسط کاربران اداره می شود � کار چندان ساده ای نیست.
آم��اری ک��ه س��ازمان های معتب��ر امنیتی در دس��تگاه های 
دیجیتال و تلفن های هوش��مند ارائه مي دهند، نشان دهندة این 
موضوع اس��ت ک��ه 56 درصد از تلفن های همراه هوش��مند از 
طری��ق برنامه هاي کاربردي آلوده و ش��بکه های وایرلس و 44 
درصد از این تلفن ها از طریق دریافت پیامك های حاوی بدافزار 

آلوده می شوند.
بدافزارهای بس��یاری برای تلفن های همراه تهیه ش��ده اند. 
برخی از این نرم افزارهای مخرب نظیر »FrontalA« توس��ط 
یك MMS برای ش��ما ارسال می ش��وند. بعد از بازکردن این 
MMS دستگاه تلفن شما Reboot مي شود و امکان دسترسی 
نفوذکنندگان به داخل تلفن شما و دانلود یا آپلود داده های تلفن 
 MMS ،فراه��م مي آید. اغلب این ویروس ها، از طریق بلوتوث

یا اتصال به رایانه و یا دانلود نرم افزار آلوده تکثیر می شوند.
معروف تری��ن بدافزاره��ای تلفن هاي هم��راه در جدول زیر 

معرفي شده اند.

برای جلوگیری از آلوده ش��دن تلفن هم��راه خود و حتی در 
صورت آلوده شدن، توصیه ها و موارد زیر را حتمًا به کار برید:

نوع بدافزار نام بدافزار

Worm Cabir.a
worm, parasitic virus velasco
worm Commwarrior a, b, c
parasitic virus mabir.a
parasitic virus Duts.a
Trojan backdoor Brador.a
Trojan Mosquito.a
Trojan + Worms Skulls.a
Trojan + Worms CabirDropper.a
 Trojan MGDropper.a
Trojan Dampig
Trojan Locknut.b
Trojan rever.a
Trojan Fontal.a
Trojan Hobbes.a
Trojan with worm Nameoomboot.a
Trojan with other trojan Onehop.a
Trojan Blankfont.a
Trojan Fontal.c
Trojan with worm Nameoomboot.c
Trojan with worm Nameoomboot.d
Trojan AppDisabler.a
Trojan Cardtrap.d
Worm Caribe-
Trojan Trojan_Mos
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 سیستم عامل و برنامه هاي کاربردي خود را همیشه 
به روز نگه دارید.

 فقط از برنامه هاي شناخته شده و خوش نام استفاده 
کنید. برنامه هاي گمنام خطرناک اند. برنامه هاي موردنظر 
خود را از فروش��گاه های رس��می  و قانونی سیستم عامل 
تلفن هم��راه خریداری کنی��د؛ مثل آی تونز ی��ا آندروید 

مارکت.
 قبل از نصب یك برنامة کاربردي، نظر کاربران آن 
را جویا ش��وید و feedback ی��ا review آنان را مطالعه 

کنید.
 روی تلفن هوشمند خود فایروال نصب کنید.

 برای گوشی تلفن  همراه خود از رمز عبور )پسورد(
های قوی استفاده کنید.

 اگر در تلفن همراه خود اطالعات حساس دارید، از 
موبایل های crack شده یا Jailbreak استفاده نکنید.

 اگ��ر در تلفن همراه خود اطالع��ات مهم دارید، از 
فروشگاه های آلترناتیو مثل Cydia برنامه دانلود نکنید.

 بالفاصله پس از اس��تفاده از بلوتوث آن را خاموش 
کنید.

 ب��ه ش��بکه های WiFi عمومی  و رای��گان متصل 
نشوید.

 حال��ت WiFi Adhoc را تا حد امکان به کار نبرید 
و در صورت ضرورت بالفاصله پس از اس��تفاده خاموش 

کنید.
 از برنامه ه��ای امنیتی، آنتی ویروس و فایروال های 
رایگان زیر برای تأمین امنیت تلفن همراه خود اس��تفاده 

کنید.
 Norton Mobile Security
 Lookout Antivirus
 DroidSecurity Anti virus
Anti Spy Mobile Pro 
 AppScan

 معلم فردا

 فناوري در كالس هنر

 شما معلم قرن 21 هستید با ما همراه شوید.
 8 عادت معلمان قرن 21

 ابزارهاي معلم فردا
 معلم دیروز کجاي فرداست؟

 آموزش هنر مبتني بر فاوا
 فناوري در کالس هنر بودن یا نبودن؟

 هنر و هندسه 
 نقاشي متحرک

 بلند فکر کردن با اینفوگراف

مدرسة فردا
در سالی كه گذشت 

)مهر 1391- ارديبهشت 1392(



www.tebyan.net

www.mortezamajdfar.blogfa.com

www.rasekhoon.net

www.bia2moalem.blogfa.com

18ممنونم عالي بود! ؛ تجربه صفحه   را بخوانيد . . .

 امنيت و اخالق مدرسه هوشمند

 موبايل، آموزش غيرحضوري

 مستندسازي

 و در آخر ...  آموزش غيرحضوري

درسيکهآموختهشد.
تختههوشمندخودراگردگیريکنید

ماهنوزابتدايراهیم.
مدرسههوشمنددرسیستانوبلوچستان

معلم،فناوري،تختهسیاه

وضعیتفاوادرفنالند
اتاقهوشمند،بهانهايبرايآموزش
مفاهیمفناوريهايمرتبطبارایانه

اینجاچیزيکمنميشود.
اینفایلراکجاگذاشتم.

بازشود...دیدهشود...

قوانینصفرویك
دانشآموزانواستفادهامنازاینترنت
آدابواخالقزیستدرفضايمجازي

چگونهازاطالعاترایانةخوددرمدرسه
محافظتکنیم؟
امنیترایانةشما

آموزشدرخانه،بدیلمدرسه
کابینيبهوسعتدنیا

تورمجازي
آموزشغیرحضوري،درادبیاتفارسي
دانشآموزما،تحلیلگريومحاسبهرا

تمرینميکند.

ارتباطخانهومدرسهباپیامك
آموزشازراهدور،بهکمك»آموزش

مبتنيبرتلفنهمراه«
دراینمدرسه،تجهیزات،دکورينیستند.

پاورپوینت:خوب،بد،زشت،زیبا
خدماتپیامكيتبیان

داستانگویيدیجیتالدربرنامه
درسيمصر

کنسرسیوممحتوايملي
مدرسهايبرايهرکسودرهرجا
بازهمیكيبهنفعکتابدرسي

ممنونم،عاليبود
هفتداستانکوچك،دربارهپدرم

رویايمردکفاش...
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برایمعلمان،

کارشناسانفناوریاطالعاتوارتباطاتآموزشوپرورشو
دانشجویانتربیتمعلم
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 داستان گويي ديجيتال
   در برنامة درسي مصر

 کنسرسيوم محتوای ملی
 مدرسه ای برای هرکس و در هرجا

درسمعلــماربــودزمــزمهمحبتــی...
12اردیبهشت
روزمعلــــم
گــرامـیبـاد


