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براى ارائه مطلب با   چه بايد كرد

نمودارهاى الزمطراحى

 جمع آورى و انتخاب
فيلم هاى مرتبط

 نوشتن متن هاى

 http://roshdephysic.persianblog.ir     كوتاه مفيد

ــد كه  ــدى مى خواه ــت بلن ــاً هم واقع
ــال  ــالگ علمى ده س ــك وب ــندة ي نويس
بنويسد و نوشته هايش هميشه رنگ و بوى 

عنوان وبالگش را داشته باشند.
اين يعنى هميشه حرف هاى ارزشمندى 
ــيه  ــراى زدن وجود دارد و نيازى به حاش ب
ــاً ارزش وقت  ــى دقيق ــت. يعن رفتن نيس

دوستان و همكاران خود را دانستن!
بايگاني وبالگش را هر چقدر زير و رو 
ــايد خاطره يا دست نوشته اى  مى كنم تا ش
ــوم. اينجا  غيرفيزيكى! بيابم، موفق نمى ش

همه چيز به فيزيك ختم مى شود.
ــال چه مطلبى  ــت بدانيد دنب كافى اس
مى گرديد. بعد نگاهى به فهرست عناوين 
يادداشت هاى وبالگ بيندازيد تا دست پر 

برگرديد.
ــايت  ــراغ «س ــر از اول به س ــاال اگ ح
ــت  آونگ» برويد كه ديگر نور على نور اس
ــتقيم به هدف خورده است.  و تيرتان مس

امتحان كنيد!

175 پست فيزيكى حاصل 
10 سال وبالگ نويسى

رشد فيزيك
فيزيك و آموزش فيزيك

روح اله خليلى بروجنى

info@avang.org
khalili@gmail.com
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تهران-صندوق پستى

363/15855

دست  مريزاد!

22سررشته مطلب با Prezi ؛ مقاله صفحه   را بخوانيد . . .

كوتاه مفيدنمودارهاى الزم

طراحى روندعكس مناسب انتخاب تصاوير و تهيه
ارائه مطلب

مدرسة فردا در نظر دارد جلسة گفت وگويي 
ــاركت  ــمند» با مش دربارة «مدارس هوش
صاحب نظران برگزار كند. چنانچه مايليد در 
ــركت كنيد، كلمة هوشمند  اين نشست ش
ــماره 09127088963 پيامك  را به اين ش

كنيد تا با شما تماس گرفته شود. 
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ــاب، ايده ها و  ــت. تجربه هاى ن ــن مجله متعلق به شماس اي

ــار دفتر مجله قرار  ــاى خويش را در اختي حاصل پژوهش ه

دهيد تا با انعكاس آن ها در مجله، عالقه مندان به اين حوزه 

را در تجربيات خويش شريك سازيد.

از شما عزيزان تقاضا داريم:

ــتيد، با موضوع   مقاله هايى را كه براى درج در مجله مى فرس

مجله مرتبط باشدو در جاى ديگرى چاپ نشده باشد.

ــده در ارتباط با  ــاالت، حاوى مطالب كلى و گردآورى ش  مق

فناورى و كاربرد آن در كالس درس نباشد.

ــته باشد و  ــده با متن اصلى هم خوانى داش  مقالة ترجمه ش

ــه مقاله را خالصه  ــد. چنان چ ــن اصلى نيز همراه آن باش مت

مى كنيد، اين موضوع را قيد بفرماييد.

ــى درست باشد و  ــتور زبان فارس  نثر مقاله، روان و از نظر دس

در انتخاب واژه هاى علمى و فنى، دقت الزم را مبذول فرماييد.

ــتفاده كنيد و در   در نگارش مقاله از منابع و مآخذ معتبر اس

پايان آن، فهرست منابع بياوريد.

مدير مسئول:  محمد ناصري

سردبير:  محمد عطاران

شوراي برنامه ريزي و كارشناسي:  شيبا ملك،
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چاپ:  افست (سهامي عام)

شمارگان: 30000 نسخه

 با ما از 
 طريق پيامك در 

 ارتباط باشيد 
هر مطلب  مجله داراى يك كد 

شناسايى است كه در كنار عنوان مقاله 
درج شده است. چنانچه نظر، پيشنهاد يا 

انتقادى به هر كدام از مقاالت مجله داريد، 
مى توانيد با ارسال كد مطلب و نظر خود 

0 ما  9 1 2 7 0 8 8 9 6 3 به شماره 
را در جريان نظرات خود قرار 

دهيد.
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سردبيـريادداشت

سيزدهمين همايش بين المللي فناوري آموزشي امسال از تاريخ 23 تا 

25 ارديبهشت ماه در شهر كواالالمپور مالزي برگزار شد. محل برگزاري 

ــور تايوان و در سال هاي قبل از آن عمدتاً  ــال گذشته كش اين همايش س

ــور تركيه و بخش ترك نشين قبرس بود. طبق سنت هميشگي، همة  كش

سخنرانان از پاورپوينت براي ارائة مطالب استفاده مي كردند. براي من كه 

به عنوان ارائه  دهنده مقاله و مدير يكي از نشست هاي همايش شركت كرده 

ــخنرانان از پاورپوينت و  ــور توجه چگونگي بهره گيري س ــودم، نكتة درخ ب

ــخنرانان  ميزان برقراري ارتباط با حاضران بود. در افتتاحية همايش همة س

اهل كشور تركيه، مطالب خود را از روي كاغذ مي خواندند و عين مطالب را 

هم زمان روي اساليدهاي پاورپوينت نمايش مي دادند. اين رويه در جريان 

سخنراني ها هم ديده مي شد.

ــب در اين همايش، مي توانم  ــيوه هاي مختلف ارائة مطال با توجه به ش

ــتفاده از پاورپوينت سه روش وجود داشت: روش نخست  بگويم كه در اس

كه بيشتر هم معمول بود، تطابق كامل سخنان سخنران و مطالب اساليد 

بود. سخنراناني كه به مطالب خود مسلط نبودند يا در ارائة آن ها به زبان 

انگليسي مشكل داشتند، از اين روش استفاده مي كردند. روش ياد شده 

ــود. در عين حال، چون  ــيار مالل آور ب ــنونده بس براي من به عنوان ش

ــخنران مخل تمركزم بر  ــخنان س خودم مطالب را مي خواندم، گاه س

ــد. دليلي هم نمي ديدم كه به صحبت هاي سخنران گوش  متن مي ش

دهم؛ چون عين آن صحبت ها را در متن مي ديدم.

ــيار اندك بود،  ــان بس ــخنرانان ـ كه البته شمارش گروه دوم س

ــخنراناني بودند كه بين اساليدهايشان و مطالبي كه مي گفتند،  س

ــنونده دچار تفرقة حواس  ــت و لذا ش اصًال ارتباطي وجود نداش

ــه حرف هاي  ــن را مي خواند يا ب ــا بايد مت ــد. چون او ي مي ش

ــخنانش ارتباطي هم با مطالب  سخنران گوش مي داد كه س

اساليدها نداشت. گويي اين سخنرانان به تبع رسم روزگار، 

ــتفاده مي كنند، اين ابزار را به كار  كه همه از پاورپوينت اس

مي گرفتند و چندان به آن معتقد نبودند.

ــاني بودند كه در اساليدهايشان  ــتة سوم كس اما دس

ــته بودند. طرح  فقط عناوين كوتاه مطالب خود را نوش

كلي مطالب اين سخنران ها مشخص بود و شنونده 

ــش را  ــه آن ها گوش مي داد و حواس فقط بايد ب

ــنونده  ــع مي كرد. در اين نوع ارائه، بين ش جم

ــد. در  و ارائه كننده رابطة خوبي برقرار مي ش

واقع، اين روش ارائه مطلب نشان مي داد 

ــي  ــت ابزار كمك آموزش ــه پاورپوين ك

مفيدي است.

به نظر مي رسد كه در روش اول ارائه، معلم يا سخنران بر 

محتواي ارائة خود و استفاده از ابزار متمركز مي شود و گوهر 

ــاگرد، گوينده و مخاطب،  آموزش، يعني پيوند ميان معلم و ش

از ياد مي رود. به اعتقاد بعضي، اين همان اثر ناگزير پاورپوينت 

ــو»1 به «ارائه»2 يا  ــت كه فرهنگ آموزش را از «گفت وگ اس

ــخنراني بدل مي كند. به تعبير ديگر، فرايند ارتباط سخنران  س

ــنونده، يا معلم و شاگرد از «آموزش به فرد»3 به «آموزش  و ش

ــود. معلم به جاي تأكيد بر ارتباط با شاگرد و  محتوا»4 بدل مي ش

ــز دارد و به اين فكر نمي كند كه  ــنونده، بر مطالب خود تمرك ش

ــت كه اگر با او ارتباط  ــده اس اين محتوا براي مخاطبي تهيه ش

برقرار نشود، محتوا بي فايده خواهد بود.

دستة دوم معلمان يا سخنرانان نيز روش معمولشان سخنراني 

ــت. به نظر من اين ارتباط اگرچه مشكالت خودش را دارد، در  اس

ــت. البته اين روش هم  ــه با الگوي اول به مراتب بهتر اس مقايس

ــاگرد  ــي و تفرقة حواس براي مخاطب و ش ــي دوگانگي ذهن نوع

ايجاد مي كند و او در ميانة حرف هاي معلم و متون اساليدها دچار 

آشفتگي ذهني مي شود. اما الگوي سوم به اعتقاد من بهترين شكل 

ــت. زيرا لزومي ندارد كه كالس را از ابتدا  ــتفاده از پاورپوينت اس اس

ــا انتها با پاورپوينت هدايت كنيم. براي نمايش طرح كلي درس و  ت

ــنوندگان استفاده از پاورپوينت هايي كه فقط با متن پر  برانگيختن ش

ــند و در آن ها از تصوير، فيلم، پويانمايي، گرافيك، متن و  ــده باش نش

مانند اين ها استفاده شده باشد، مناسب و مؤثر است.

ــر صدر فرايند آموزش  ــت محتوا ب اما فراموش نكنيم كه قرار نيس

ــود. لذا به جاي  ــه مخاطبي ارائه ش ــت ب ــيند. اين محتوا قرار اس بنش

ــته كننده، بهتر  ــود از متن هاي طوالني و خس ــاليدهاي خ پركردن اس

است عناوين آن ها را بنويسيم و با استفاده از عناصر غيرمتني، به هدف 

ــخنران و مخاطب  ــاگرد، و س خود ـ كه برقراري ارتباط بين معلم و ش

است ـ بينديشيم. يادمان نرود كه اصل محتوا نيست و اصالت با كسي 

است كه قرار است شنوندة ما باشد و گفت وگو با او گوهر آموزش است. 
او را فراموش نكنيم.

 پي نوشت
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فرانك البانكا1
ترجمة: شيبا ملك

ارائه اي موفق در كالس علوم
مهارتي ضروري براي معلمان علوم قرن 21

علمى

معلمان علوم در قرن 21  بايد در توانمند كردن دانش آموزان براي ارائه شفاهي، ماهر باشند اگر دانش آموز بتواند ضمن ارائة 
ــرح دهد و يا داده هايي را ارزيابي كند، در ارائة اطالعات توانمند  مطلبي، پيرامون آن بحث كند، دليل بياورد، روند فعاليتي را ش

مي شود.
ــد.در مواردي كه از  ــاي كيفيت ارائه كمك مي كنن ــت»، «پرزي» و «كي نوت»  به ارتق ــه نظير «پاورپوين ــاي ارائ نرم افزاره
ــده، مناسب است. مثًال  ــفاهي با اين ابزارهاى گفته ش ــاخه هاي متعدد وجود دارد  ارائة ش يك موضوع مثال هاي زيادي با زير ش
ــفاهي مطلب ارائه مي كند. در اين موارد  ــوز در درس علوم در مورد انواع باكتري ها يا انواع نقص هاي ژنتيكي به طور ش دانش آم

بايد به عواملي توجه كرد كه موجب ارتقا كيفيت كار دانش آموز ضمن درگير شدن او با مطلب مي شود.
دراين مقاله راهكارهايي براي اجراي موفق ارائه هاي شفاهي در كالس علوم مطرح مي شود.

 تصويرها
ــه را جذاب مي كند.  ــر» از منظر بصري ،ارائ «تصوي
ــان را  دانش آموزان بايد اندازة تصويرهاي اساليدهايش
ــود نسبت ابعاد  تنظيم كنند. اين عمل گاه باعث مي ش
ــت كه  ــكل به هم بريزد. راه حل اين اس تغيير كند و ش
ــكل، دكمة «�shi» را نگه دارند  قبل از تغيير اندازة ش

تا ابعاد تصوير ثابت بماند.

 ارائة با اساليد
ــا گاه دانش آموزان  ــت ام «محتوا» مهم ترين عنصر هر ارائه اس
چنان درگير شكل ظاهري مي شوند كه محتوا تحت الشعاع آن قرار 
مي گيرد. من براي دانش آموزانم ضوابطي طراحي اساليد را تدوين 

كرده ام تا اطالعاتي كه ارائه مي دهند تأثيرگذارتر باشد.

 محدوديت كلمات
ــاليد قرار دهند.   ــا بايدحداكثر 25 كلمه در هر اس آن ه
ــرده نباشد. در عين حال  ــان خيلي در هم و فش اساليدش
ــند كه قرار نيست متني خوانده شود، بلكه  هم متوجه باش
نوشته ها فقط  راهنماي مخاطبند.دانش آموزان  بايد قبل 
ــد و عبارت هاي  ــار تمرين كنن ــرا در كالس،چند  ب از اج
ــي را برجسته  كنند و از زياده گويي و آوردن  مهم و اساس
ــرت مي كند، بپرهيزند.  ــي كه حواس مخاطب را پ جمالت

آن ها بايد بدانند كه اين ارائة شفاهي است نه روخواني.

 منابع و ارجاع
به دانش آموزانم تأكيد مي كنم 
ــت ذكر كنند؛  ــه منابع را به دق ك

حتي منابع عكس و تصوير را.

 داده ها
دانش آموزان هنگام ارائة مطالب نبايد در يك نمودار، جدول يا ... امثال اين ها، اطالعات زيادي 

را بگنجانند. اطالعات اضافي و فرعي روي صفحة كاغذ بهتر خوانده مي شوند.

مفيدي است.

به نظر مي رسد كه در روش اول ارائه، معلم يا سخنران بر 

محتواي ارائة خود و استفاده از ابزار متمركز مي شود و گوهر 

ــاگرد، گوينده و مخاطب،  آموزش، يعني پيوند ميان معلم و ش

از ياد مي رود. به اعتقاد بعضي، اين همان اثر ناگزير پاورپوينت 

ــو»1 به «ارائه»2 يا  ــت كه فرهنگ آموزش را از «گفت وگ اس

ــخنراني بدل مي كند. به تعبير ديگر، فرايند ارتباط سخنران  س

ــنونده، يا معلم و شاگرد از «آموزش به فرد»3 به «آموزش  و ش

ــود. معلم به جاي تأكيد بر ارتباط با شاگرد و  محتوا»4 بدل مي ش

ــز دارد و به اين فكر نمي كند كه  ــنونده، بر مطالب خود تمرك ش

ــت كه اگر با او ارتباط  ــده اس اين محتوا براي مخاطبي تهيه ش

برقرار نشود، محتوا بي فايده خواهد بود.

دستة دوم معلمان يا سخنرانان نيز روش معمولشان سخنراني 

ــت. به نظر من اين ارتباط اگرچه مشكالت خودش را دارد، در  اس

ــت. البته اين روش هم  ــه با الگوي اول به مراتب بهتر اس مقايس

ــاگرد  ــي و تفرقة حواس براي مخاطب و ش ــي دوگانگي ذهن نوع

ايجاد مي كند و او در ميانة حرف هاي معلم و متون اساليدها دچار 

آشفتگي ذهني مي شود. اما الگوي سوم به اعتقاد من بهترين شكل 

ــت. زيرا لزومي ندارد كه كالس را از ابتدا  ــتفاده از پاورپوينت اس اس

ــا انتها با پاورپوينت هدايت كنيم. براي نمايش طرح كلي درس و  ت

ــنوندگان استفاده از پاورپوينت هايي كه فقط با متن پر  برانگيختن ش

ــند و در آن ها از تصوير، فيلم، پويانمايي، گرافيك، متن و  ــده باش نش

مانند اين ها استفاده شده باشد، مناسب و مؤثر است.

ــر صدر فرايند آموزش  ــت محتوا ب اما فراموش نكنيم كه قرار نيس

ــود. لذا به جاي  ــه مخاطبي ارائه ش ــت ب ــيند. اين محتوا قرار اس بنش

ــته كننده، بهتر  ــود از متن هاي طوالني و خس ــاليدهاي خ پركردن اس

است عناوين آن ها را بنويسيم و با استفاده از عناصر غيرمتني، به هدف 

ــخنران و مخاطب  ــاگرد، و س خود ـ كه برقراري ارتباط بين معلم و ش

است ـ بينديشيم. يادمان نرود كه اصل محتوا نيست و اصالت با كسي 

است كه قرار است شنوندة ما باشد و گفت وگو با او گوهر آموزش است. 
او را فراموش نكنيم.

 پي نوشت

1. conversation

2. Presentation

3. Teach to
4. Teach what
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Animation جلوه هاي ويژه 
ــاي فانتزي و  ــر پاورپوينت روش ه ــا، نظي ــياري از نرم افزاره بس
گوناگون براي جابه جايي صفحات يا ارائة اطالعات و حتي جلوه هاي 
صوتي دارند؛ اما الگو هاي تفنني جابه جايي به سرعت كهنه مي شوند 
ــاي صوتي هم گاه مخاطبان را آزرده خاطر مي كنند. من به  و جلوه ه
دانش آموزانم مي گويم كه جلوه هاي ويژه بايد در خدمت غني سازي 

محتوا باشند و نه فقط در خدمت تفنن و سرگرمي.

 پيوندهاي اضافي
گاه يك پيوند اضافه ـ مثًال يك فيلم ويديويي 
ــازي محتواي اساليد كمك مي كند.  ـ  به غني س
من و دانش آموزانم اغلب در ضميمه كردن ويديو 
به اساليد مشكل داريم؛ چرا كه مثًال ويديو روي 
ــود ولي روي  ــه اجرا مي ش ــة نمايش رايان صفح
ــود. با قرار  ــاليد اجرا نمي ش ــة نمايش اس صفح
ــوان با يك كليك  ــك پيوند (لينك) مي ت دادن ي
به صفحة نمايش فيلم رفت و به اساليد بازگشت.

 انسجام
ــب و غريبي انجام  ــت دارند كارهاي عجي ــوزان دوس گاه دانش آم
ــات در نظر مي گيرند  ــد. الگوهاي ويژه اي براي جابه جايي صفح دهن
ــتفاده مي كنند. اين روش ها حواس بيننده  يا از فونت هاي نامأنوس اس
ــجم و شسته رفته،مخاطب را متمركز  را پرت مي كنند. يك ارائة منس

بر محتوا مي كند.

 استفاده از فناوري
ــوز قرار  ــادي در اختيار دانش آم ــات زي ــال امكان ــانه هاي ديجيت رس
ــت هاي صوتي يا ويديويي تهيه  مي دهند.دانش آموزان  مي توانند پادكس
كنند و آن را در اينترنت قرار دهند، تا همكالسي هايشان در بارة آن نظر 
دهند و اگر به طور برخط ارائه شود، دانش آموزان ديگر هم مي توانند نظر 

بدهند. اين امكان باعث صرفه جويي در وقت مي شود.

 انتخاب فونت و رنگ
آنچه روي صفحة نمايش چشم نواز 
است، لزومًا روي پرده نمايش به همان 

خوبي نخواهد بود. 
ــز،  ــته هاي زرد و قرم ــدن نوش خوان
سخت است اما نوشته هاي آبي و سبز را 

راحت تر مي شود خواند. 
ــه از رنگ  ــت ك ــن  كارآن اس بهتري
روشن روي زمينة تاريك و يا برعكس 
ــدن كلماتي كه.  ــم. خوان ــتفاده كني اس
ــوند يا  ــته مي ش فونت هاي لبه دار نوش
 Times» ــل ــاي خاص  مث با فونت ه
ــات  ــدن كلم New Roman»، از خوان
 «Thoma» ــده با فونت هاي نوشته ش

و «Ariel» دشوارتر است.
ــد كه از  اندازة حروف بايد طوري باش
ــه اي در كالس بتوان آن ها را  هر فاصل

خواند؛ هرچه بزرگ تر بهتر. 

 نتيجه گيري 
ــته باشند. داشتن مهارت شفاهي   ــفاهي هم بايد چنين قابليتي داش اغلب مهارت هاي قرن 21 مبادله پذيرند. مهارت هاي ش
ــر آنان در محافل عمومي و  ــفاهي باعث ارتباط بهت ــت. درگير كردن دانش آموزان با ارائة ش ــراي دانش آموزان ضروري اس ب

كاهش اضطراب مي شود.
ــفاهي مؤثر و با  ــت. ما در كالس علوم با تأكيد بر ارائة ش ــفاهي مؤثر، از كالس علوم فراتر اس ارزش هاي مهارت ارتباط ش
معنا، به رشد مهارت هاي دانش آموزان  براي زندگي در قرن 21 كمك مي كنيم. اين بهترين اندوختة دانش آموزان از كالس 

ماست. گسترش و پيشرفت مهارت ارتباط شفاهي، علوم تجربي را براي همة دانش آموزان معنادارتر مي كند. 
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 ارزيابي 
درگير كردن دانش آموزان با موضوعي كه دوستانشان ارائه مي دهند، 
ــوزان به  ــب توجه دانش آم ــت. من براي جل ــواري اس اغلب كار دش
ــت وارسي براي ارزيابي دانش آموز از دانش آموز  موضوعي، يك فهرس
طراحي مي كنم. در ابتداي هر بخش دربارةفهرست در  كالس  بحث 
ــراي ارزيابي كار  ــت  ب ــپس دانش آموزان از فهرس برقرار مي كنيم، س

ارائه كننده و بازخورد به او استفاده مي كنند.  
ــان ارائه از آن ها هم يك عدد به عنوان نمره مي خواهم و   در پاي

هم اينكه سه نظر بنويسند:
1. عبارتي بنويسند كه نشان دهد از ارائه چه فهميده اند. 

2. عبارتي تقديرآميز بنويسند.
3. توضيح دهند كه ارائه در چه زمينه اي بايد بهتر شود.

ــا مي خواهم بازخوردي جزئي و معنادار  بدهند.  در واقع، از آن ه
مثًال اگر بنويسند: «من از گرافيك چرخة نيتروژني كه ارائه كردي 
ــاي خاصي ندارد.  ــم آمد»، نمي پذيرم؛ چون اين عبارت معن خوش
ــة نيتروژن را  ــارت: «گرافيك كار تو كه چرخ ــي كه عب در صورت
ــدن را بهتر بفهمم»،  ــد مفهوم نيتراته ش ــان مي داد، موجب ش نش
ــر چند نفر از  ــه اول و دوم، معموًال من نظ ــت. بعد از ارائ ــر اس بهت
ــوزان را مي خوانم و توضيح مي دهم كه در چه بخش هايي  دانش آم

انتظار اظهارنظرهاي دقيق تري را دارم.
ــة پرسش و پاسخ كوتاهي برگزار مي شود. اين  بعد از هر ارائه، جلس

پرسش و پاسخ ها نشان مي دهند كه دانش آموز چقدر مي تواند مطلبي 
ــت، به ديگران ياد دهد. در ضمن مجالي است براي  را كه فهميده اس
ــش  ــده. من ضمن پرس درگير كردن دانش آموزان با موضوع ارائه ش
ــم به سؤال كنندگان است. از هر  ــخ يادداشت برمي دارم و حواس و پاس
دانش آموز مي خواهم كه در پايان آخرين ارائه، حداقل دو سؤال مطرح 
ــخ گويي  ــوعـ  دانش توانايي دانش آموز را در پاس ــاخص موض كند. ش
ــان مي دهد. من از دانش آموزان مي خواهم با پرسيدن از  به سؤال نش
ــه نمرة بهتري بگيرند. همچنين  ــان به آن ها كمك كنند ك دوستانش
فهرست وارسي خودارزيابي را تكميل كنند و مستندات مكتوب خود را 

در مورد چگونگي اين ارزيابي ارائه دهند. (جدول 1)
در نهايت، من به نحوة ارائه نمره مي دهم... معموًال شاخص هاي 
سواد اطالعاتي مندرج در جدول 2 را هم اضافه مي كنم تا مطمئن 
شوم استنادهاي دانش آموزان منطبق بر ضوابط است. پس از آنكه 
ــه اي برگة  هر دانش آموز مطلب مربوط به خود را ارائه داد، در پوش
خودارزيابي او و ارزيابي دانش آموزان از او را قرار مي دهم. بعداً اين 
پوشه را به خود دانش آموز مي دهم تا بازخورد كارش را ببيند. براي 

نمرة نهايي دانش آموزان سه شاخص را در نظر مي گيرم:
ــاخص ديگر بيشتر است و  1. ارزيابي خودم كه اهميتش از دو ش

متمركز بر محتواي علمي ارائه شده تاكيد دارد؛
2. ميانگين ارزيابي خود دانش آموزان از ارائه؛

3. خودارزيابي.

0. غيررضايت بخش  /  1. ضعيف  /  2. رضايت بخش  /   3. خوب  /   4. خيلي خوب  /   5. عالي

 پى نوشت 
1.Frank La Banca / 2011 منبع مجله معلم علوم- اكتبر

جدول 1. خودارزيابي ارائة شفاهي

حداكثر شاخص
امتياز

ارزيابي 
خودم

داليل من براي اين نمره
(اگر دليلي نداريد 0 بگذاريد)

ارائة من مطلب را به خوبي پوشش داد.
ارائة من برنامه ريزي خوبي داشت و منسجم بود.

من مثال هاي مناسبي آوردم و براي عبارت هايي كه نوشتم، توضيح و دليل ارائه كردم.
جلوه هاي بصري واضح و كاربردي بود.

با مخاطب ارتباط چشمي داشتم و صدايم رسا بود.

پاسخ دوستانم را با توضيحاتي روشن مناسب دادم.

جدول 2. نمونة شاخص هاي سواد اطالعاتي
4321امتياز

گسترة منابع

دانش آموز اطالعات مرتبط با موضوع 
را از منابع معتبر چاپي و غيرچاپي كه 
متخصصان آن موضوع نوشته اند، 

انتخاب كرده است.

دانش  آموز اطالعات معتبر چاپي 
و غيرچاپي در ارتباط با موضوع 

انتخاب كرده است.

دانش آموز از انواع مطالب 
چاپي و غير آن استفاده كرده 
كه اعتبار آن ها مورد ترديد 

است.

دانش آموز از منابع عمومي 
محدودي اطالعات جمع آوري 

كرده است.

صفحة ارجاع منابع
دانش آموز منابع زيادي با ارجاع 

درست و منطبق بر استاندارد ارائه 
كرده است.

دانش آموز از منابع ارجاعات 
درستي ارائه كرده است.

دانش آموز سعي كرده است  
ارجاعات درستي در قالب 

استاندارد بدهد.

دانش آموز نام منابع را در يك 
صفحه آورده است.
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ارزيابى همكالسي ها  از هم 
ترجمه: فرشته سعيدى 

در ارائه شفاهى دانش آموزان خود مى توانند با توجه به جدول زير يك ديگر را ارزيابى كنند. توجه به اين نكات به آن ها كمك 
مى كنند كه خودشان هم هنگام ارائه يك مطلب، دقت بيشترى داشته باشند و به ارائة همكالسى هايشان فعاالنه گوش دهند. 

در اين فهرست وارسى، در هر زمينه، امتيازدهى به ترتيب از 1 تا 4 است. 

فهرست وارسى (چك ليست) دانش آموز از دانش آموز در ارائه شفاهى 

وع
وض

ر م
ط ب

سل
دانش  آموز پاسخ سؤاالت مطرح شده را نمى داند و نمى تواند به آن ها جواب قابل قبولى بدهد. ت

پاسخ به سؤاالت براى دانش آموز آسان نيست و تنها مى تواند به سؤاالت آسان پاسخ دهد. 
پاسخ به سؤاالت براى دانش آموز آسان است، اما نمى تواند آن ها را به درستى شرح دهد. 

دانش آموز دانش خود را با پاسخ دادن به همة سؤال ها همراه با توضيحات پرداختن به جزئيات (بيش از آنچه از وى خواسته شده است)، نشان مى دهد. 

توا
مح

ايدة دانش آموز در مورد پروژه نامفهوم است و يا از اطالعاتى استفاده مى كند كه ايدة پروژه را تأييد نمى كند. 
دانش آموز اطالعات فراوانى ارائه مى دهد كه به وضوح به موضوع مورد نظر مربوط نمى شوند. 

دانش آموز اطالعات كافى دربارة پروژه ارائه مى دهد و نكات خوبى را در پاسخ خود مطرح مى كند، اما پاسخ او تناسب و تنوع قابل قبولى ندارد. 
دانش آموز اطالعات فراوانى درمورد پروژة مورد نظر ارائه مى دهد. او تمام نكات را به روشنى توضيح مى دهد و با شواهد كافى، ايده هاى مطرح شده در 

پروژة مورد نظر را تأييد مى كند. 

ى 
ده

ان 
زم

سا

از آنجا كه هيچ ترتيبى در ارائة اطالعات وجود ندارد، مخاطبان نمى توانند مطالب را بفهمند. 
از آنجا كه دانش آموز از موضوعى به موضوعى ديگر مى پردازد، مخاطبان در دنبال كردن مطالب دچار مشكل مى شوند. 

دانش آموز اطالعات را به ترتيبى منطقى ارائه مى دهد كه مخاطبان مى توانند آن را دنبال كنند. 
دانش آموز اطالعات را به ترتيبى منطقى و جالب ارائه مى دهد كه مخاطبان مى توانند به آسانى آن را دنبال كنند. 

ان
ژگ

وا

دانش آموز از واژگان تخصصى استفاده نمى كند. 
دانش آموز گهگاه از واژگان تخصصى استفاده مى كند و ممكن است در بيان آن ها دچار مشكل شود. او مطالب را به گونه اى قابل درك براى مخاطبان 

توضيح نمى دهد. 
دانش آموز از واژگان تخصصى استفاده مى كند، اما آن ها را به گونه اى قابل درك براى مخاطبان توضيح نمى دهد. 

دانش آموز از واژگان تخصصى استفاده مى كند و ايده هاى خود را طورى توضيح مى دهد كه همة مخاطبان آن را درك مى كنند. 
كى

افي
گر

ير 
صاو

دانش آموز يا از تصويرهاى گرافيكى زائد استفاده مى كند و يا به هيچ وجه از تصوير بهره نمى گيرد. ت
دانش آموز گهگاه از تصويرهاى گرافيكى استفاده مى كند كه به ندرت با مطلب ارائه شده مطالب در ارتباط هستند. 

تصويرهاى گرافيكى كه دانش آموز از آن ها استفاده مى كند، با مطالب و متن هم خوانى دارند. 
تصويرهاى گرافيكى كه دانش آموز از آن ها استفاده مى كند، مطالب و متن ها را توضيح مى دهند به غنى سازى آن كمك مى كنند. 

توا
مح

در مطالب ارائه شده چهار و يا بيش از چهار اشتباه دستورى و يا نوشتارى وجود دارد. 
مطالب ارائه شده سه اشتباه دستورى و يا نوشتارى دارند. 

در مطالب ارائه شده حداكثر دو اشتباه دستورى و يا نوشتارى وجود دارد. 
ارائة مطالب ارائه شده فاقد هرگونه اشتباه دستورى و يا نوشتارى است. 

ى 
شم

 چ
اط

رتب
دانش آموز بدون برقرارى ارتباط چشمى تمام گزارش خود را از روى متن مى خواند. ا

دانش آموز گهگاه با مخاطبان ارتباط چشمى دارد اما همچنان بيشتر گزارش خود را از روى متن مى خواند. 
دانش آموز بيشتر اوقات با مخاطبان ارتباط چشمى دارد اما بارها به يادداشت هاى خود نگاه مى اندازد. 

دانش آموز با مخاطبان ارتباط چشمى مستمر دارد و به ندرت به يادداشت هاى خود نگاه مى كند. 

ى 
ور

خن
 س

وة
دانش آموز زير لب سخن مى گويد، اصطالحات را نادرست ادا مى كند، و به قدرى آهسته حرف مى زند كه دانش آموزان انتهاى كالس صداى او را نمى شنوند. شي

صداى دانش آموز آهسته است و اصطالحات را نادرست ادا مى كند. مخاطبان براى شنيدن مطالب ارائه شده دچار مشكل مى شوند. 
صداى دانش آموز رساست و بيشتر اصطالحات را به درستى ادا مى كند. بيشتر مخاطبان مى توانند ارائة مطالب را بشنوند.

دانش آموز با صدايى رسا و بيانى دقيق مطالب را ادا مى كند، به گونه اى كه همة  مخاطبان مى توانند ارائة مطالب را بشنوند و از آن بهره مند شوند. 
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عليرضا منسوب بصيرى

همراهتـلفــن  معرفى برنامك 1 براى تلفن همراه و تبلت 

Prezi for iPod / برنامك هاى ارائة مطلب 
در اين شماره از مجله با ابزار قدرتمندى براى ارائه مطلب 
به نام «پرزى»2 آشنا مى شويد. در «پرزى» نمايش اساليد 
كنار گذاشته شده و كافى است روى يك صفحه،عناصري 
ــكال متفاوت است قرار گيرد  كه شامل تصوير، متن و اش
ــخص شود. اين ابزار  ــير حركت بين عناصر مش و بعد مس
ــورت بر خط و با رايانه هاى  قدرتمند عالوه بر اينكه به ص
شخصى قابل استفاده است، روى تبلت هاى اپل (آى-پد) 
ــه روى تبلت به راحتى  ــت. با نصب برنام نيز قابل اجراس
مى توانيد ارائه اى جذاب و زيبا درست كنيد و به سادگى آن 

را براى دانش آموزان خود در كالس نمايش دهيد. 
نصب اين برنامك رايگان است و براى دانلود آن كافى 
 «prezi» عبارت ،http://itunes.apple.com است در
ــراى كاربران  ــن برنامك فقط ب ــد. اي ــت وجو كني را جس

«سيستم عامل iOS» طراحى شده است. 

 برنامك هاى نقاشى و دست خط 
اگر دوست داريد ارائه اى بى نقص با دست خط خودتان داشته باشيد، بهتر است يكى از چندين برنامك موجود در بازار را روى تلفن 
همراه  يا تبلت خود نصب كنيد تا بتوانيد هرچه را روى صفحة لمسى دستگاه خود مى كشيد، با ظرافت مشاهده كنيد، رنگش را تغيير 
ــب كنيد و آن را هر جاى صفحة نمايش كه مى خواهيد قرار دهيد. در اين زمينه برنامه هاى متفاوتى به بازار  دهيد؛ اندازه اش را متناس

عرضه شده اند كه بيشتر آن ها نيز رايگان هستند. 
اگر تبلت شما سيستم عامل iOS را پشتيبانى مى كند، برنامك «Penultimate» را از سايت «www.evernote.com/penultimate» دانلود كنيد. 

اگر تبلت شما «سيستم عامل اندرويد3» را پشتيبانى مى كند، برنامك هاى زير را مى توانيد نصب كنيد. 
 «Sketch Free»: اين برنامك رايگان را از سايت بازار به نشانى www.cafebazaar.ir تهيه كنيد. 

 «Papyrus- Naturl Note Taking»: اين برنامك رايگان را از «play.google.com» دانلود كنيد. 
 «Handrite note Notepad Lite»: اين برنامك رايگان را از «play.google.com» دانلود كنيد. 

اگر خواستيد از برنامه هاى معرفى شده استفاده كنيد، بهتر است يك قلم نيز براى تبلت يا تلفن همراه  هوشمند خودتان تهيه كنيد 
تا كيفيت دست خط و طراحى هايتان بهتر و طبيعى تر شوند. 

 پى نوشت 
1.برنامك نخستين بار جايگزين اپلت Applet استفاده شد كه برنامه هاي كوچك كاربردي مستقل بودند كه در شبكه اجرا مي شدند. با فراگير شدن كلمه APP كه 

مخفف Application در تلفن همراه مي باشد. كلمه برنامك به اين گونه برنامه هاي كوچك كاربردي تلفن همراه و تبلت نيز گفته مي شود.
2. Prezi
3. Android

مدتى است كه استفاده از تلفن هاى همراه هوشمند و تبلت هاى سبك رايج شده است. از آنجا كه معلمان هم از كاربران اين ابزارهاى 
ــتند، تصميم گرفتيم در هر شمارة مجله متناسب با موضوع آن شماره، برنامه هايى را كه براى معلمان كاربرد بيشترى دارند،  ــرفته هس پيش

معرفى كنيم. اين شماره به معرفى برنامك هايى كه كار ارائه درس را براى معلم راحت مى كنند، اختصاص دارد.

Mind Map Memo 
ــتفاده از نقشة مفهومى است كه در اين  ــيوه هاى ارائة درس، اس يكى از ش
ــده است. براى تبلت و  ــر ش ــماره از مجله نيز مطلبى در ارتباط با آن منتش ش
ــمند برنامه هاى زيادى وجود دارند كه ترسيم نقشه هاى  ــى همراه هوش گوش
ــدواژة «Mind Map» آن ها  ــت با كلي ــان مى كنند. كافى اس مفهومى را آس
ــه برايش در نظر  ــا كاربردى ك ــب ب ــرده و بهترين را متناس ــت وجو ك را جس
ــاده ترين برنامك  ها براى سيستم عامل اندرويد  داريد، انتخاب كنيد. يكى از س
play.» ــت. اين برنامك رايگان را مى توانيد از «Mind Map Memo» اس

google.com» دانلود كنيد. 
ــز مى توانيد از  ــاى «DroidDia» و «Smart Diagram» را ني برنامك ه
 www.cafebazaar.ir سايت

دريافت كنيد. 

تدريس با تلفن همراه
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ــت و آن اينكه اگر  ــكل گيري در جامعه اس هم اكنون باوري در حال ش

ــت تحولي بنيادي در آموزش وپرورش رخ دهد، بايد مدارس سنتي  قرار اس

ــت كه مدرسة هوشمند،  ــمند تبديل كرد. ترديدي نيس را به مدارس هوش

ــبب برخوردار بودن از ابزارهاي آموزشي بسيار پيشرفته، امكان هاي  به س

تازه اي را سر راه مدرسه و تحول آن قرار مي دهد. اما آنچه باور مذكور را 

ــت كه تحول بنيادي با تبديل  نادرست مي سازد، اين اس

ــنتي به هوشمند يكي دانسته مي شود. در اين  مدرسة س

ــت اين وجه مغالطه آميز  ــتار كوتاه كوشش شده اس نوش

ــي  ــدون آنكه قابليت ابزارهاي آموزش نمايان گردد، ب

ــراي نقش آفريني در آموزش وپرورش، انكار  نوظهور ب

ــت نگاهي به مفهوم  ــود. براي اين مقصود، نخس ش

مدرسة هوشمند خواهيم داشت و سپس تعامل معلم 

ــنگ محك تعليم وتربيت است،  ــاگرد را كه س و ش

ــرانجام هم مدرسة هوشمند  تبيين خواهد كرد. س

را با اين محك خواهيم سنجيد.

 مدرسة هوشمند

ــه اي است كه  ــمند مدرس ــة هوش مدرس

ــژه يادگيري، با تكيه  ــة فعاليت هاي جاري آن، و به وي هم

ــتاوردهاي الكترونيكي و در ارتباط با  ــر جديدترين دس ب

ــه به مثابه  ــبكة جهاني صورت مي گيرد. اين مدرس ش

ــده است؛  ــنتي در نظر گرفته ش ــة س جايگزيني براي مدرس

جايگزيني با فراست و شاخص، در برابر رقيبي بي قدر و بي مقدار.

ــة عادي و مدرسة هوشمند قائل  ــه تفاوت عمده ميان مدرس س

ــتوارند. بر اين اساس، در  ــده اند كه هر سه بر محور يادگيري اس ش

مدرسة هوشمند گونه هاي يادگيري به شرح زير شناخته مي شوند:

اين گونه  از  مقصود  خودياب1:  يادگيري   

يادگيري آن است كه دانش آموز خود مي داند 

از  و  يابد  دست  موردنياز  مواد  به  بايد  چگونه 

آن ها استفاده كند.

 يادگيري خودآهنگ2: در اين گونه يادگيري 

خود  سرعت  و  توانايي  با  متناسب  دانش آموز 
مي آموزد.

كه  است  آن  مراد  خودراهبر3:  يادگيري   

را  خويش  يادگيري  جريان  خود  دانش آموز 

طراحي، مديريت و هدايت مي كند.

ــه  گونة  ــاس اين س ــمند براس ــة هوش برتري مدرس

ــه  ــت كه در اين نوع مدرس ــي از آن اس يادگيري، ناش

ــرار گرفته، بلكه در  ــا در كانون توجه ق ــري نه تنه يادگي

ــت. از اين حيث مدرسة  اختيار و تحت تدبير و هدايت خود دانش آموز اس

هوشمند به طور كامل در برابر مدرسة سنتي مي ايستد كه در آن آموزش، 

ــه و بنابراين،  ــوز در موضعي انفعالي قرار مي گرفت ــت و دانش آم محور اس

دكتر خسرو باقري
استاد دانشگاه تهران

علمى

ــت و آن اينكه اگر  ــكل گيري در جامعه اس هم اكنون باوري در حال ش

دكتر خسرو باقري
استاد دانشگاه تهران

و  زير ذره بين تعليم 
تربيت تعاملي

و  زير ذره بين تعليم 
تربيت تعاملي

ممكن است مدرسة 

هوشمند، تا جايي كه 

قيام عليه مدرسة سنتي 
و اقتدارگرايي معلم 
در مفهوم آن است 
هوس برانگيز باشد 

اما از آنجا كه همچون 

مدرسة سنتي، و البته از 

نقطة مقابل آن، تعامل 

معلمـ  شاگرد را در 

هم مي شكند، خود نيز 
معيوب است
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ــت.  ــده اس ــار و تدبير امور نيز در كف معلم نهاده ش ــمند، اختي ــة به واقع هوش ــن رو، گفته اند كه در يك مدرس ــاني در از اي ــوري در صحنه»4 به «مددرس نقش معلم از «دانش
حاشيه»5 تغيير مي كند. 

ــم و دانش آموز را  تعامل ــان معل ــت، تعامل مي ــه گذش ــر گرفت، اما چنان ك ــك تعليم وتربيت در نظ ــنگ مح ــي نادقيق مقصود از تعامل چيست؟ بيان دقيق مفهوم تعامل از آن رو مي توان س ــالح گاه به صورت ــت كه اين اصط ــان هر دو چيز ضروري اس ــان رابطة متقابل مي ــن از تعامل براي بي ــخن گفت ــت. چون تعامل از روابط متقابل را مي توان تأثير متقابل ناميد، ميان آب و هوا با شرايط جغرافيايي. اين گونه به كار مي رود؛ مانند س ــعور و صاحب گرايش و اراده اي حاكي از رابطة عمل با عمل است و عمل تنها اما اطالق تعامل به آن نارواس ــت. در همچون انسان قابل انتساب است.به موجود ذي ش ــار نمي توان يكي دانس ــل را با رفت ــهود عم ــه رفتار به حركت هاي ظاهري و مش ــود، عمل به چيزي فراتر از حالي ك ــوند تا بتوان رفتار ناظر است. بايد اموري چون شناخت، گرايش موجودات اطالق مي ش ــار فرض گرفته ش ــت كه ميان رفتار را به منزلة عمل در نظر گرفت. و اراده در وراي رفت ــل، تعامل رابطه اي اس ــه اين معنا از عم ــا توجه ب ــة ميان معلم ب ــت. حال هرگاه رابط ــان عامل قابل ظهور اس ــود، مقصود اين است كه دو انس ــاگرد به منزلة تعامل در نظر گرفته ش ــگاه عامل باهم و ش ــي و اصيل تعليم وتربيت، در جاي ــن دو قطب اصل ــاگرد، به رابطه اي متفاوت دگرديسي يابد و در ضرورت، همواره گونه اي تعامل باشد. زيرا به سادگي ممكن است اين ارتباط برقرار مي كنند. البته چنين نيست كه ارتباط معلم و شاگرد، به اي ــكل، به تعبير مارتين بوبـر، به صورت رابطة «من ـ آن» رابطه با نفي عامليت ش درآيد؛ به اين معنا كه شاگرد در واقع به يك شيء تنزل يابد.بدترين ش

ــني مي توان به اين  مدرسة هوشمند از منظر تعامل ــوم مذكور، اكنون به روش ــا تحليل دو مفه ــة سنتي و اقتدارگرايي چنان كه گذشتـ  به مددرساني در حاشيه تبديل مي شود. ممكن است هوشمند، خود بارزترين شكل اين يك سويگي است كه در آن، معلم ـ يك سويه به نفع شاگرد است. قرار گرفتن يادگيري در كانون مدرسة نكته راه يافت كه مدرسة هوشمند در محك تعامل، نشانگر رابطه اي ب ــة هوشمند، تا جايي كه قيام عليه مدرس ــا از آنجا كه همچون مدرس ــد ام ــت هوس برانگيز باش ــي» معلم، مي شكند، خود نيز معيوب است. مدرسة سنتي، و البته از نقطة مقابل آن، تعامل معلم ـ شاگرد را در هم معلم در مفهوم آن اس ــي «اقتدارگراي ــمند با نف ــة هوش ــي دارد؛ در حالي كه مدرس ــدار» وي را نيز از ميان بر م ــيار متفاوت است. در «اقت ــاي دروني معلم، همچون «اقتدار»6 با «اقتدارگرايي»7 بس ــه اقتدار بر قابليت ه ــاس مسئوليت، استوار است، اقتدارگرايي حالي ك ــه از قابليت هاي معلم و مبتني دانش و احس ــا صورتي بيمارگون ــمي تنه ــل به جايگاه رس بر وانمود كردن توانايي با توس
ــة تعاملي در براساس آنچه گذشت، بايد هوشمندانه وزن واقعي معلم است. ــمند را در ترازوي رابط ــة هوش ــاخت و آن را نه بيشتر و مدرس ــخص س ــاگردمحوري» با نفي تعامل نيز اگر نه بيشتر اما به همان آسيب زاست. نبايد زمان مشابهي را هدر داد تا اين فهم به دست آيد نائل آيند كه «معلم محوري» با نفي تعامل، بسي زمان درازي بر انسان ها گذشته است تا به اين فهم نه كمتر از آنچه هست، ارزيابي كرد و به كار گرفت. تعليم وتربيت مش كه «ش

ميزان آسيب زاست.

SELF-ACCESSED2. SELF-PACED .1 پي نوشت
3. SELF-DIRECTED4. THE SAGE ON THE STAGE5. THE GUIDE ON THE SIDE6. AUTHORITY

7. AUTHORITARIANISM

انسان ها گذشته است زمان درازي بر 
آيند كه «معلم محوري» تا به اين فهم نائل 

با نفي تعامل، بسي 
آسيب زاست. نبايد 

زمان مشابهي را 
هدر داد تا اين فهم 

تعامل نيز اگر نه بيشتر «شاگردمحوري» با نفي به دست آيد كه 
اما به همان ميزان 

آسيب زاست
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هيوا عليزاده
دبير فيزيك منطقه 6 تهران

تجربه

پاورپوينت و تعامل در كالس
 سرآغاز

ــة اول دانش آموزان با  ــان جلس در هم
ورود به كالس با اساليدي بر پرده روبه رو شدند 

و بدون اينكه سؤالي كنند دفترچه هاي يادداشت خود 
را روي ميز گذاشتند. بعد از اينكه كمي باهم آشنا شديم، 
ــش هاي اساليد پرداختيم.  بحث و گفت وگو دربارة پرس
تدريس شروع و به اين ترتيب «پاورپوينت» به عنوان 

ــس برخي  ــد در تدري ــاي كارآم ــي از ابزاره يك
مباحث به كار گرفته شد.

 كمي از كار بگوييم!
1. از صبح چه كارهايي انجام 

داده ايد؟
ــي  ــما چه كس 2. در منزل ش

بيشتر كار مي كند؟
... .3

 مشاهده كنيد!
1. چه چيزي در حال حركت 

است؟
2. در كجا در حال حركت است؟
ــال انجام  ــا كاري در ح 3. آي

شدن است؟

. چه چيزي در حال حركت 

. در كجا در حال حركت است؟
ــال انجام  ــا كاري در ح . آي

كنار دستم مي گذارم.من جاي تو باشم، كاغذ و مداد را 

من مطمئنم كه دفترچه  يادداشت ها رو ميزه!

شرح
ــتفاده از ابزارهاي آموزشي مانند كتاب درسي، نرم افزار آموزشي، وسايل آزمايشگاهي  در اس
ــي نيست كه  ــت كه طرح درس خوب، طرح درس و... به نظر من توجه به اين نكته ضروري اس
ــت كه با استفادة كارآمد از  ــد. بلكه طرح درسي اس ــتفاده كرده باش ــتر از ابزارها اس هرچه بيش
ابزارها، به آموزگار و دانش آموز در فرايند يادگيري كمك كند. تعامل در فرايند يادگيري است 
ــد و ابزار موردنياز آن با توجه به مفهوم مورد آموزش، امكانات  كه اين فرايند را معنا مي بخش

كالس، و... تغيير خواهد كرد.
ــوع و يا قرار دادن  ــكال گرافيكي مرتبط با موض ــت، به كار بردن اش ــتفاده از پاورپوين در اس
ــاليدها را به ابزارهايي قوي براي  ــي كه توجه به آن ها از ديد آموزگار اهميت دارد، اس جمالت

آموزش تبديل مي كند.

 با «فشار» جمله 
بسازيم!

1. «از بس فشار كار زياد 
بود از حال رفت!» دست به 
كار شويد و با واژة «فشار» 

چند جمله بسازيد.
ــبك ها ـ مانند طنز ـ در اساليدها تأثير به سزايي در  گاهي به كار بردن برخي س

تفهيم موضوع دارد و توجه دانش آموز را بيشتر به موضوع جلب مي كند.

110
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نتيجه گيري
ــوان ابزاري كه  ــت نه به عن ــاليدهاي پاورپوين اس
نتيجة آن كاهش تعامل بين افراد كالس است، بلكه 
ــن تعامل مي تواند  ــيله اي در خدمت اي ــوان وس به عن
ــاس نياز در  ــتفاده قرار گيرد. اين ابزار براس مورد اس
ــوع، و نه به عنوان تكليف  فرايند يادگيري يك موض
ــمند است. تا هنگامي كه آموزگار با  در آموزش ارزش
نيازي روبه رو نشده باشد يا براي رفع اين نياز اساليد 
ــتفاده  ــتي از آن اس را كارآمد نداند، نمي تواند به درس
ــزار ديگري، در  ــاليد پاورپوينت مانند هر اب كند. اس
ــود در كالس  ــكل موج ــع نياز و حل مش ــت رف جه
ــن صورت مورد  ــد و در اي ــد نقش آفرين باش مي توان

استقبال دانش آموزان نيز قرار مي گيرد.

نيروسنج، برس به دادم!

اوه اوه! چرا دفترچه يادداشتت رو بستي؟

آزمايش:
 نيرو شنيديم ولي 

نديديم!
1. نيروي وزن

2. نيروي شما به دوستت

يك اساليد مي تواند سرآغاز آزمايشي حقيقي باشد كه كالس بنابر 
ضرورت و نه تكليف به آن رسيده است و اشتياق براي انجام آزمايش 

را بيشتر مي كند.

 شما بگوييد چه كنم!
ــاهده  ــه مش ــايلي ك از وس
ــتفاده  ــه دلخواه اس مي كنيد، ب
ــي طراحي كنيد  كنيد و آزمايش
كه وجود فشار هوا را نشان دهد.

ــالت در كالس  ــد و نه كپي جمالت آن. زيرا اين كار جز اتالف وقت و ايجاد كس ــاليد همچنين مي تواند يادآور صفحات كتاب باش اس
نتيجه اي ندارد. عالوه بر اين نحوة استفادة نادرست از پاورپوينت را به طور غيرمستقيم به دانش آموز آموزش داده ايم. رعايت اين نكته در 

به كار گرفتن ابزارهاي آموزشي حائز اهميت است.

 نوبت شماست
ــي بيندازيم به  نگاه

«فكر كنيد» كتاب!

 گفتني هاي فيزيك 
دربارة فشار!

ــار در واقع  از نظر فيزيكي، فش
ــت كه  ــدار ...................... اس مق
ــر ......................  ــور عمود ب به ط

وارد مي شود.
حتمًا مي توانيد با استفاده از كتاب جاهاي خالي را پر كنيد.

يك مسابقه
يك آزمون

http://www.edheads.org/activities/simple-machines

از اساليد همچنين 
ــور  به منظ ــوان  مي ت
بازي  آماده سازي يك 
آموزشي استفاده كرد.

 آماده 
شويد براي 
يك بازي 
اينترنتي
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فناوري در خدمت ما
زينب گلزاريما در خدمت بچه ها

عكس: اعظم الريجاني

ــي پايش به كوچه و پس كوچه هاي  وقتي فناوري هاي نوين آموزش
ــان را مي بنديم و براي  ــود، ما هم بارم ــان باز مي ش ــبز لواس سرس
ــويم؛ در حالي كه دلمان مي خواهد  ــة گزارش راهي آنجا مي ش تهي
بچه هاي دبستاني را در حال جست وخيزهاي كودكانه ببينيم و البته 

ــت خالي هم برنگرديم و تجربه هاي مفيدي  دس
ــما به  ــتفاده از فناوري در آموزش براي ش در اس

سوغات بياوريم و دقيقًا همين گونه هم مي شود!
ــتان «سرمد»، آقاي  مدير پيش دبستان و دبس
ــتقبالمان مي آيد و ما وارد فضايي  جواليي به اس
مي شويم كه بي شباهت به خانه نيست. پسربچه ها 
در حياط كوچك مدرسه در حال دويدن و تمرين 
حفظ تعادل هنگام پرش از مانع اند و چند مرغابي 
ــه اي از حياط، حواسمان  و مرغ و خروس در گوش

را سخت به خود مشغول مي كنند.
ــن بازي،  ــد كوتاهي از حوض ش ــد از بازدي بع
ــي، از كنار سفرة  كارگاه هنر و كالس هاي آموزش
ــاط چاي و نان و پنير و خيار بچه ها  صبحانه و بس
ــي  مي گذريم و گفت وگويمان را با معاون آموزش

مدرسه، آقاي شريفيان، آغاز مي كنيم.
 در مدرسة شما معلمان چه استفاده هايي 

از رايانه در كالس درس مي كنند؟
 در اينجا همه، دوره هاي آموزشي استفاده از رايانه را گذرانده اند و 
به راحتي از سيستم هاي رايانه اي در كالس درس استفاده مي كنند. 
فايل «پي دي اف» كتاب هاي درسي در كنار تختة كالس، مكمل 

ــتان را  ــت. به عالوه برخي كتاب هاي داس خوبي براي تدريس اس
ــتان گويي  ــكن» كرده ايم و معلم ها از تصاوير آن ها براي داس «اس
ــان در برنامه ريزي براي  ــتفاده مي كنند. معلم در كالس درس اس
ــه اي در نظر مي گيرند؛ چون بعد  كالس درس، زمان هاي 20دقيق
ــود. معلم با  از 20 دقيقه كاهش تمركز ايجاد مي ش
پخش يك بازي پنج دقيقه اي رايانه اي، تمركز را به 
كالس برمي گرداند. بازي ها گاهي به صورت برخط 
ــان مي دهند و معلم  ــوند؛ يا بچه ها فرم اجرا مي ش
ــي از دانش آموزان  ــازي را انجام مي دهد و يا يك ب
پشت رايانه مي نشيند و آنچه انجام مي دهد، توسط 

ساير شاگردان دنبال مي شود.

 آيا براي دانش آموزان مدرسه دوره هاي 
آموزش رايانه در نظر گرفته ايد؟

ــتفاده از رايانه توسط   ما هنوز به ضرورت اس
ــيده ايم. يعني معلمان استفاده مي كنند  بچه ها نرس
ــده اند. هنوز  ــتقيمًا درگير نش ــا دانش آموزان مس ام
ــي  ــراي وارد كردن رايانه به برنامة درس ــي ب لزوم

دانش آموزان نديده ايم.
 آيا استفادة معلمان از رايانه در همين حد 

استفادة محدود در كالس تعريف شده است؟
ــد. همة  ــي رايانه اي دارن ــه، بايگان ــاي مدرس ــام فعاليت ه  تم
طرح درس ها در شبكة داخلي مدرسه ذخيره مي شوند و يك هفته قبل 
ــال مي گردند.  ــت الكترونيكي براي معلم ارس از تدريس از طريق پس

تمام فعاليت هاي 
مدرسه، بايگاني 

رايانه اي دارند. همة 
طرح درس ها در 

شبكة داخلي مدرسه 
ذخيره مي شوند و 

يك هفته قبل از 
تدريس از طريق 
پست الكترونيكي 
براي معلم ارسال 

مي گردند. معلمان از 
نرم افزار «وان نوت» 

براي بايگاني اطالعات 
دانش آموزان و 

پرونده هايشان استفاده 
مي كنند

گزارشي از دبستان سرمد منطقه لواسان

گزارش
112
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معلمان از نرم افزار «وان نوت» براي بايگاني اطالعات دانش آموزان و پرونده هايشان استفاده 
مي كنند. هر دانش آموز يك صفحه دارد و گزارش فعاليت ها و مسائل مربوط به او، از جمله 

مالقات با والدين، به صورت روزانه در آن ثبت مي شود.

 شما از اينترنت هم در مدرسه استفاده مي كنيد؟
 اگر اينترنت نباشد، نفس معلم ها باال نمي آيد! نقش اينترنت در مدرسه و استفاده از 
آن توسط معلمان به دو علت پررنگ است: اول اينكه مجموعة آموزشي ما تازه كار است. 
معلمان و كادر آموزشي براي ارائة آموزش كارآمد، فعاليت هاي دبستاني و پيش دبستاني 
ــي مي كنند. به معلمان گفته ايم قبل از اينكه  مدارس داخلي و خارجي را مطالعه و بررس
در مورد مسئله يا مشكلي كه برايشان به وجود آمده با ما حرف بزنند، دربارة آن ده دقيقه 
در اينترنت جست وجو كنند. بعد باهم گفت وگو مي كنيم. معموًال نكات مفيد و جالبي در 

اين گفت وگوها و جست وجوها به دست مي آيد.
ــي سايت هاي آموزشي و استفاده از بازي هاي  ــتفاده از اينترنت بررس دومين مورد اس
ــت. معموًال بازي هاي برخط به عنوان زنگ تفريح در  ــب با محتواي آموزشي اس متناس

فواصل كالس هاي آموزشي مورد استفاده قرار مي  گيرند.
ــت.  ــه اس ــريات داخلي مدرس ــتفادة ديگري كه از اينترنت مي كنيم، پيگيري نش اس
ويرايش، بررسي تصاوير، و اضافه كردن يا حذف يك بخش، همگي از طريق اينترنت 

صورت مي گيرند كه در صرفه جويي در زمان بسيار مؤثر است. 

 آيا نكتة ديگري در زمينة استفاده از فناوري هاي نوين آموزشي در مدرسه 
به ذهن شما مي رسد كه براي خوانندگان مجله مفيد باشد؟

ــان  ــل مي كنند. خيلي وقت ها خودش ــيار پويا عم ــن مجموعه بس ــان در اي  معلم
ــد و اگر برنامة كاربردي  ــند به هم معرفي مي كنن ــاي مفيدي را كه مي شناس نرم افزاره
ــاير همكاران قرار مي دهند. مثًال  ــوق در اختيار س مفيد و جديدي پيدا كنند، با ذوق و ش
ــنهادهاي جذاب معلمان مجموعه به  اجراي برنامة تبديل موبايل به ماوس يكي از پيش

ساير همكاران بود كه استفاده از آن در كالس درس هيجان زيادي به همراه داشت.

مدرسـة سـرمد هوشـمند نيسـت، چون 
مي گويند مدرسه اي هوشمند است كه:  
 كلمة هوشمند بر سر در آن خودنمايي  كند؛

ــمند مجهز  ــام كالس هايش به تختة هوش  تم
باشند؛

 معلم ها به هر قيمتي درس را با ويديو پروژكتور 
و... ارائه  كنند؛ حتي شده با انتقال متن كتاب ها به 

رايانه و ارائه با پاورپوينت.
اما ما مي گوييم مدرسـه سرمد هوشمند 

است چون:
ــاي الكترونيكي كه با كمك  ــم از محتواه  معل
ــي جمع آوري شده است، براي بهتر  معاون آموزش
ــد (معاون  ــتفاده مي كن ــدن فرايند تدريس اس ش
ــي مي گويد: اگر اينترنت قطع شود، نفس  آموزش

معلم ها بند مي آيد!)
ــي آن با  ــي و پرورش  تمام فعاليت هاي آموزش

هوشمندي برنامه ريزي شده اند.
ــده اند و   تمام طرح درس ها مدون و بايگاني ش
ــه آموزش داده  ــي كه بايد در هر جلس طرح درس
شود، يك  هفته قبل در اختيار معلم قرار مي گيرد. 
ــي و اصالح  ــار اجرا هم نقد و بررس ــد از هر ب بع

مي شود و براي سال آينده ذخيره مي گردد.
ــاس نياز و به مقدار  ــگر براس  از رايانه و نمايش
ــمندانه در بعضي  ضرورت و به صورت كامًال هوش
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مختصات  ــس  تدري براي 
ــي و اجرايي متفاوتي  ــه راه هاي عمل نقط

ــايد انجام چند بازي رايانه اي به  وجود دارد، اما ش
درك عميق تر اين مطلب كمك كند و تمرين خوبي در 

شناسايي نقاط در قسمت هاي گوناگون دستگاه مختصات 
ــارج از فضاي  ــي براي دانش آموزان، خ و همچنين فرصت
ــد. در اين شماره  ــتر باش قلم و كاغذ به منظور تمرين بيش
ــب با موضوع «شناسايي مختصات نقطه» چند  متناس

ــاب كرده ايم واميدواريم در كالس  بازي را انتخ
درس شما مفيد واقع شود.

مختصات دكارتي
نرگس لياقي مطلق
دبيرفيزيك منطقه 3 تهران

معرفى 
بـــازى

http://hotmath.com/hotmathhelp/games/ctf/ctf hotmath.swf

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

http://www.Irn.ir/Default.aspx?tabid=82&ltemlD=76

ــاني زير مي توانيد  ــاده ترين بازي را در نش  س
ــه قورباغه اي براي  ــما ب بيابيد. در اين بازي ش

شكار مگس كمك مي كنيد!

ــن بازي، قايقي را با دادن مختصات   در دومي
ــت مي كنيد كه بدون  ــح به گونه اي هداي صحي
برخورد با موانع به خط پايان برسد.اين بازي را 

از نشاني باال دانلود كنيد.

 اين هم نشاني يك بازي مختصات 
كه قابل دانلود به زبان فارسي است.

114
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http://rahyarmath.ir/extrapage/coordinate

http://www.mathnook.com/math/bombs-on-the-grid.html

http://www.mathplayground.com

ــته شده قرار  ــر فضايي را در مختصات خواس  پس
ــرعت عمل  ــمنانش را از بين ببرد. س ــد تا دش دهي
ــما در قرار دادن پسرك در موقعيت خواسته شده  ش
ــب اعتبار بيشتر مي شود. اين بازي را از  موجب كس

نشاني باال دانلود كنيد.

 در بازي بعد سرعت عمل در هدايت خودرو براي رسيدن 
به نقطة مختصات مشخص شده است. خودروي شما نقش 
ــان را دارد كه بايد به موقع روي بمب ها آب بپاشد  آتش نش
و فتيله آن ها را خاموش كند. بازي را مي توانيد تنها در ربع 
اول دستگاه مختصات يا هر چهار ربع آن انجام دهيد. بازي 

را در نشاني باال بيابيد.

 و دست آخر يك بازي ايراني كه عالوه بر مختصات،نقطة 
ــوزش مي دهد. اين  ــردار را هم حين بازي آم ــات ب مختص

بازي روي سايتى به نشاني باال قرار گرفته است.
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از اين هفته تا آن هفته

رويا صدر
تصويرگر: سام سلماسى

طنز

 شنبه
ــالم! سالمي  ــمند) عزيزم، س ــن (تابلوي هوش ويديو پروجكش
ــه را برايت  ــرم! اكنون كه اين نام ــنايي. پس ــو بوي خوش آش چ
مي نويسم، حداقل چند متر از تو دورم ولي حتي يك لحظه شكل 
روشن و قشنگ چند اينچي تو از جلوي چشمم كنار نمي رود. اگر 
از حال ما خواسته باشي، ماللي نيست جز دوري شما. توي خانة 
سالمندان مدرسه (همان انباري)، با چند تا تير و تختة ديگر مثل 

خودم نشسته ايم دور هم و ياد ايام گذشته مي كنيم.
ــده. مدرسه هم مدرسه هاي  االن ديگر دوره و زمانه عوض ش
قديم كه چوبي بود و فلكي و تخته و گچي. با گچ ها چه روزگاري 
ــرمان خوب است؟ نه حرفي  ــتيم! چه قدر زده باشند توي س داش
ــال  ــرق نبود، نبود. گچ خوب نبود، نبود. س ــتيم نه ادعايي. ب داش
ــار، آيا رنگمان  ــالي يك ب ــيدند. س ــال احوالمان را نمي پرس به س
ــد. دلمان خوش بود به دو تا گچ پليكاني  مي كردند، آيا نمي كردن
ــوش انصاف ها با گچ  ــر مي آمد يا گير نمي آمد. خ ــه تازه آيا گي ك
ــراغمان و تنمان را خط خطي مي كردند و  ــاختمان مي آمدند س س

نمي آمد. خش مي انداختند. اما از ديوار صدا در مي آمد، از ما در
ــوا. ادا و اطوارتان  ــدا داريد اين ه ــماها نبوديم كه ص ــل ش مث
ــي چيزي  ــت. اگر روزي ويروس خريدار دارد. خوش به حالتان اس
ــتگاهتان به  هم مي ريزد. زود قاطي مي كنيد و بايد  بيايد، كل دس
ــد برنامه اي از نو  ــاره راهتان بيندازد. باي ــركار بياورند تا دوب تعمي
ــاعت شبانه روز  ــتم را عوض كنند. ما 24 س برايتان بريزند. سيس
ــتاديم تنگ ديوار. چه مي دانستيم ويديو پروجكشن چيه؟  مي ايس
ــي و مدرسة هوشمند  ــناريوي آموزش ــتيم رايانه و س چه مي دانس
ــود. عيب و ايراد  ــالم ب ــتون بدنمان س چيه؟ با اين حال چهار س

ــتيم. آخ نمي گفتيم. هواي خوب، خوراك سالم. االن گچ ها  نداش
هم تقلبي شده اند. البد از چين مي آورند. اصًال قوت ندارند.

ــا كنار ما تا آخر  ــه بچه هايي كه يك لنگه پ ــاال بگذريم. چ ح
ــت كردند. چه  ــدند و به جامعه خدم ــتادند و تنبيه ش ــگ ايس زن
ــدند و به آغوش  بچه هايي كه پاي ما، خط كش خوردند و آدم ش
ــاي درس نخواني كه از ترس اينكه  ــتند. چه بچه ه جامعه برگش
ــان را به مريضي زدند و درس نخواندند و  پاي ما بيايند، خودش
آخرش هم الحمدهللا به مدارج عالي رسيدند. خالصه مادر، اين ها 
ــار  ــي. زياد به خودت فش ــم تا بداني بايد فكر خودت باش را گفت
ــرفت هم  ــاور. خدمت به بچه هاي مردم هم حدي دارد. پيش ني
حدي دارد. اگر پس فردا يك چيزي بشود، چه كسي مي خواهد 

جمعت كند؟
قربانت ـ مادرت، تخته  سياه

    
ــز اوِكيِه؟ خب  ــي؟ همه چي ــالم! خوبي؟ خوش مامان نازم، س
ــچ و تخته و ماژيك  ــه دورة خز و خيل و گ ــد قبول كرد ك باي
ــه  ــته. همه چيز بايد آپديت بش ــرد و اين جور چيزا گذش وايت ب
ــايكل بين. خالصه اين جورياس.  وگرنه بايد انداختش توي ريس
ــخت نگير. واسه ما كه سخت نيست.  مامان جون، تو رو خدا س
ــمونو هم برنداشته  ان. اوضاع توپ  هنوز آكبند آكبنديم. روكش
ــان برا ثبت نام، با ديدن ما  ــه. نمي دوني بابامامانايي كه مي توپ
چه حالي مي كنن! نمي دوني اولياي مدرسه با پسرت چه افه اي 
ميان. خالصه، خيالت تخت. همه چي رديفه. ميز يو اس پي و 

مونيتور و ِكيس سالم مي رسانند.
باي ـ پسرت، ويديو پروجكشن

 يكشنبه
فرزند دلبندم، سالم! نامه ات رسيد و من از خبر سالمتي ات 
بي اندازه خوش حال شدم. به تو افتخار مي كنم و اينجا پزت 

را مي دهم. خير از جواني ات ببيني كه سرفرازم كردي.
قربانت ـ مادرت، تخته سياه

    
مامان جونم، اين روزا سرم شلوغه، مي خوان نصبم كنن. 

آپشن پركاريم داره آن مي شه و حسابي قاط مي زنم. 
پسرت، ويديو پروجكشن

 دوشنبه
پسرم، از اينكه اين طور در خدمت علم و دانش و آينده سازان 
ــالمتي ات  ــي، خوش حالم. فكر خودت نيز باش. فكر س دنياي

باش. كار خوب است، ولي استراحت هم الزم است.
مادرت، تخته  سياه

    
من... فكم... دارد... پيا... ده... مي شود... از... بس... از من 

كار مى كشند.
فرزند پركارتو، ويديو پروجكشن
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 سه شنبه
ــور  ــن. مرده ش ــدر كار نك ــزم، اين ق ــد عزي فرزن
تكنولوژي مدرن و هوشمند را ببرند كه اين زندگي 
ــمند مردم درست كرده اند!  را براي تخته هاي هوش
لطفًا برايم نامه بنويس و بگو همه چيز روبه  راه است.
مادر نگرانت، تخته سياه

 چهارشنبه 
ــي، به من  ــل هم بزن ــرم! ايمي پس

مي رسد. بنويس كه سالمي.
مادر دلواپست، تخته سياه

 پنجشنبه
اس ام اس هم قبول است. از سالمتي ات باخبر كن. 

مادر رو به سكته ات، تخته سياه

 جمعه
فرزند عزيزم! اين ها چه مي گويند؟ راست است كه روي «سي پي يو» روميزي انداخته اند، 
كرده اندش ميز ناهارخوري؟ تو را هم نايلون كشيده اند، كرده اند تخته وايت برد؟ پس بگو 
چرا اين مدت اصًال نامه ننوشته اي. كارت سي دي و صدايت چه شد؟ بميرم الهي! گفتند 
از اول نداشته اي. پس با چي ات افه مي آمده اند؟ از خودت خبرم كن. اصًال بگو كه وجود 

داري؛ بگو كه مجازي نيستي. يك جورى اطالع بده. آتش و دود هم قبول است!...
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سراله دماوندي كمالي
دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي
دبير زبان انگليسي شهرستان كردكوي

 مقدمه
ــت كه  ــة مفهومي گونه اي ارائة تصويري اطالعات اس نقش
ــود.  ــته ها، گزاره ها و پيوندهاي مرتبط به هم مي ش ــامل هس ش
ــازمان دهندة  ــوان به عنوان پيش س ــي مي ت ــه هاي مفهوم از نقش
ــتفاده كرد. با توجه به هوشمندسازي مدارس، عالوه بر  تدريس اس
ــي  ــاي متفاوت ــوان از نرم افزاره ــتي در كالس، مي ت ــيم دس ترس
ــي نرم افزار  ــت. در اين مقاله به بررس ــيم آن بهره گرف ــراي ترس ب

«Concept Draw Office» مي پردازيم.

كليدواژه ها: نقشة مفهومي، يادگيري معنادار، پيش سازمان دهنده

 نقشة مفهومي
ــتفاده  براي اولين بار نواك و همكارانش در دهة 1980 بحث اس
ــه هاي مفهومي را مطرح كردند. نقشة مفهومي برگرفته از  از نقش
ــيوه بر  ــت. در اين ش «نظرية يادگيري معنادار كالمي» آزوبل اس
ــود و دانش آموزان به صورت  دانش قبلي دانش آموزان تأكيد مي ش
آگاهانه در مسيري قرار مي گيرند كه دانش جديد را به اطالعاتي 

كه از قبل دارند، مربوط كنند. 

ــه از آن به عنوان يادگيري  ــت ك اين حالتي اس
معنادار ياد مي شود (نواك و كاناس، 2006).

ــي از نقشه هاي مفهومي  ــة آموزش معلم مي تواند در يك جلس
ــة مفهومي  ــتفاده كند. در واقع نقش ــل از ارائة درس جديد اس قب
ــن مي تواند در  ــازمان دهنده را دارد. معلم همچني ــش پيش س نق
ــي جمع بندي يا  ــة مفهوم ــه مطالب را با نمايش نقش پايان جلس
ــرد. و يا به عنوان  ــه در آزمون ها بهره بب ــد، از اين نقش ــرور كن م

ــد. ــول كن ــوزان مح ــه دانش آم ــف يا تحقيق، انجام آن را ب تكلي
نقشة مفهومي شامل گزاره ها، هسته ها و تعدادي پيوند و خطوط 
ــي و مفهومي موجود بين  ــبكة معناي ــت كه ش ارتباطي بين آن هاس
ــده را بيان مي كند. مفاهيم بيان شده در يك  اجزاي نمايش داده ش
ــتند و مي توان با  ــة مفهومي مربوط به يك موضوع خاص هس نقش

يك نگاه كوچك به نقشه به اطالعات زيادي دست يافت.

Xmind نرم افزار 
براي ترسيم نقشه در كالس مي توان از گچ و تخته و يا «وايت برد» 
ــرفت  ــازي مدارس و پيش ــا با توجه به هوشمندس ــتفاده كرد ام اس
امكانات و شيوه هاي نوين تدريس، و وجود نمايشگرها و تخته هاي 
لمسي گوناگون، در صورتي كه معلم بخواهد از اين امكانات استفاده 
كند و همچنين از تكنيك نقشه هاي مفهومي براي ايجاد انگيزش و 
آمادگي در دانش آموزان يا در نقش پيش سازمان دهنده براي تدريس 
ــه ها  بهره بجويد، به نرم افزاري با امكانات تخصصي نياز دارد تا نقش

را بسيار ساده تر و با سرعت بيشتر ترسيم كند.
ــيم اين نقشه ها در بازار موجودند  نرم افزارهاي متفاوتي براي ترس
ــت. محيط ساده و سبك نرم افزار  كه يكي از آن ها «XMind» اس
ــرار گرفتن تمام  ــد. با توجه به ق ــدان مي كن ــت آن را دوچن محبوبي
ــن نرم افزار را مي توان  ــاي موردنياز در اطراف صفحة كار اي كليده
ــه هاي مفهومي در  ــيم نقش ــب ترين نرم افزارهاي ترس يكي از مناس
ــي مجهز به تختة  ــار آن، به ويژه در كالس هاي درس ــه و انتش رايان

هوشمند دانست.
 «www.XMind.net» رامي توانيدازسايت  «XMind» نرم افزار
ــخة متفاوت وجود دارد كه  تهيه كنيد. در وبگاه اين نرم افزار چند نس

آموزش

نقشة مفهومي
ترسيم آسان در يك دقيقه

نقشة
مفهومي

كاربردهايادگيري معنادار

انواع نقشه
عنكبوتي

شبكه اي

شناخت گرايي

آزوبل

آزمون و سنجش

پيش سازمان دهنده

تكليف و تحقيق

نمونة نقشة مفهومي
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ــت. اگر هنگام بارگذاري (دانلود) برنامه  نسخة پاية آن رايگان اس
ــر نيازي به نصب اين  ــة «Portable» را انتخاب كنيد، ديگ گزين
ــه روي رايانه نداريد. مي توانيد آن را روي يك حافظة جانبي  برنام
ــي كنيدو از روي همان حافظة جانبي روي هر  (فلش مموري) كپ
رايانه اي كه يكي از سيستم هاي عامل ويندوز، لينوكس يا مك را 

داشته باشد، اجرا كنيد. 
ــمت بارش  ــيار مفيد اين نرم افزار، قس ــر ويژگي هاي بس از ديگ
ــخة رايگان به آن دسترسي  ــت كه متأسفانه در نس فكري آن اس
ــتفاده از آن،  نداريم. البته معلم مي تواند نرم افزار را باز كند و با اس

بارش فكري را در كالس مديريت كند.

 كار با نرم افزار
ــير  ــه اي جديد از مس ــراي برنامه، صفح ــب و اج ــس از نص پ
ــد. پس از باز كردن صفحة  ــاز كني «File>new blank map» ب

ــاهده مي كنيد. اين كادر در  ــط صفحه كادري را مش جديد در وس
ــتة اصلي نقشة مفهومي شماست. روي آن دوبار كليك  واقع هس

كنيد وهسته و موضوع اصلي را در آن بنويسيد.
ــاالي صفحه  ــد، در ب ــر 3 مي بيني ــه در تصوي ــور ك همان ط
گزينه هاي متفاوتي براي سهولت كار با نرم افزار تعبيه شده اند. 
ــيد!  ــد همة اين گزينه ها را امتحان كنيد. نگران نباش مي تواني
ــبي ايجاد شد، مي توانيد به سادگي با كليد  اگر تغييرات نامناس

تركيبي «Ctrl+Z» محيط را به حالت قبلي بازگردانيد.

 منبع
Novak, Joseph D. Albert J. Canas. (2006). The study 
underlying concept maps and how to construct 
them. Florida Institute for Human and Machine 

Cognition (IHMC).
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 Snapping tool ،پس از عكس گرفتن از ميزكار
عكس  بتوانيد  كه  كرد  خواهد  باز  را  پنجره اي 
موردنظرتان را در هر پوشه اي كه مايليد ذخيره 

يا حتي كمي ويرايش كنيد!

عكس گرفتن از ميزكار
حامد محمودزاده
دانشجوي كارشناسي ارشد تكنولوژي آموزشي

پاتـوق
دسكتاپ  Desktopاولى ها

شايد براى شما اتفاق افتاده باشد كه بخواهيد از محيط برنامه ها و صفحات وب  و هر آنچه كه روى ميز كار ويندوز شما نمايش داده 
ــيد. به اين منظور در «ويندوز 7» ابزاري كاربردي و ساده  ــته باش ــود، عكس بگيريد و آن را در قالب فايل تصويري در اختيار داش مى ش

به نام «snipping tool» وجود دارد كه در اينجا آن را به شما معرفي كنيم.
ــراي برنامه از منوي «start» روي گزينه «snipping tool» كليك كنيد. در صورتي كه آيكن برنامه در منوي start وجود  ــراي اج ب

Start/ All Program/ Accessoris/ Snipping tool :نداشت، برنامه را از مسير زير اجرا كنيد

ــت وجو  توجه: در ويندوز 7 براي پيدا كردن نرم افزارها مي توان نام نرم افزار را نيز در كادر جس
 snipping ،ــت وجوي نرم افزار ــوي start تايپ كرد. براي مثال، با تايپ snip در كادر جس از من

tool نمايان مي شود.

 پس از اجراي نرم افزار به چهار گزينة زير مي رسيد: 

Free-from Snip
ــر ناحية دل خواه از  ــتفاده از اين گزينه مي توان از ه با اس

صفحه عكس گرفت.

Rectangular Snip
ــورت كادري از صفحه  ــتفاده از اين گزينه مي توان به ص با اس

عكس گرفت كه با انتخاب آن تصويرش نيز انتخاب شود.

Window Snip
ــه مي توان از پنجرة  ــتفاده از اين گزين با اس
انتخابي عكس گرفت. مثًال با انتخاب برنامة 

Full-screen Snipماشين حساب، عكس آن گرفته مي شود.
براي عكس گرفتن از تمام ميزكار از اين گزينه استفاده مي شود.
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 امروز يك سؤال خوب 
پرسيدى؟

ــائل كنونى و آينده به توانايى ما در طرح  توانايى ما در حل مس
ــيدن، طرح  ــتگى دارد. اولين گام انديش ــؤال دربارة جهان اطرافمان بس س

«سؤال خوب» است. در كودكان، پرسش كردن آغاز تفكر و آگاهى است و پايه 
و اساس هر اكتشافى، يك پرسش اساسى و بنيادى است.

روزى از ايزيدور  رابى، برندة  جايزة نوبل فيزيك، پرسيدند: «چرا شما دانشمند شديد 
و حقوق دان، پزشك يا تاجر نشديد؟»

ــخ داد: «مادرم بى آنكه خودش چنين قصدى داشته باشد، باعث شد كه من دانشمند  او پاس
ــند: خب، امروز چيزى  ــان از مدرسه برمى گردد، مى پرس ــوم. مادران معموًال وقتى فرزندش ش
ــيد: ايزى، امروز يك  سؤال خوب پرسيدى؟ همين  ــه مى پرس يادگرفتى؟ اما مادر من هميش

پرسيدن سؤال خوب مرا دانشمند كرد.»
وب نوشت «معلم علوم»، وب نوشتى علمى، آموزشى است كه در كنار مسائلى دربارة 

درس علوم، مطالب آموزشى و دانلود برنامه هاى مفيد براى معلمان و دانش آموزان، 
در بخشى به نام «نگرشى ديگر به زندگى»،  سعى كرده است مطالب زيبا و 

ــم آورد كه خواندن آن ها خالى از  آموزنده اى براى خوانندگان فراه
لطف نيست. مطلب باال نمونه اى از آن ها است.

پريسا صالحى

معرفى
وبگاه

 نويسندة 
وب نوشت

ــم،  معل على يوسـفى،  ــاى  آق
ــرگروه آموزشى  ــگر برتر و س پژوهش
مدارس ايران در كشورهاى تركيه، 

روسيه و آسياى ميانه 

ــات گروه آموزشى علوم  اطالع رسانى  گزارش جلس
تجربى

 فراخوان ها
 معرفى وب نوشت هاى آموزشى معلمان خبرهاى علمى و آموزشى

 مطالب آموزشى
 مقاله هايى در باب كالس هوشمند

 آموزش تفكر
 پرورش خالقيت

 تحقيق دانش آموزى
ــاى  ــواع الگوه ــى ان ــريح و بررس  تش
ــنايى با الگوى تدريس تفكر  يادگيرى (آش

استقرايى)
ــم و  ــا فيل ــوم ب ــث عل ــوزش مباح  آم

پاورپوينت
ــاى عملكردى و  ــنايى با آزمون ه  آش

آزمون هاى برخط
ــاخت   ابزارها و نرم افزارهاى توليد و س

آزمون تحت وب
و....

 امكان دانلود

 طرح درس پايه هاى متفاوت تحصيلى 
درس علوم 

ــزار  ــا نرم اف ــرى كار ب ــوزش تصوي  آم

شبيه ساز رشتة علوم پايه

 آزمون هاى متفاوت دس علوم

ــان و  ــراى معلم ــؤاالت (ب ــه س  نمون

دانش آموزان) همراه با پاسخ،

و  ــى  آموزش ــاى  كليپ ه و  ــا  فيلم ه  
پاورپوينت هاى مرتبط

و ....

وب نوشت معلم علوم چه امكاناتى دارد؟

معلم علوم وب نوشت
http:/scienceteacher. persianblog.com
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ــزار «پاورپوينت» را  ــى نرم اف ــه خوب ــه ب هم
ــيارى از كاربران  ــزارى كه بس ــيم نرم اف مى شناس
براى ساخت نمايش هاى اساليدى و ارائة تصويرى، 
ــتفاده  ــمينارها چه در كالس ها و ... از آن اس چه در س
ــد، اولين  ــخن از ارائه باش ــه و هرجا س مى كنند. هميش
ــد، پاورپوينت است.  نرم افزارى كه به فكر هركس مى رس
ــاليد به اساليد، از دست  در اين ميان، در روش نمايش اس
رفتن كليت مطلب يك مشكل اساسى است. يعنى مخاطب 
ــما به راحتى ممكن است سررشتة مطالب را از دست بدهد  ش
و خيلى زودتر از آنچه فكر مى كنيد، خسته شود. اگر تا به حال 
ــه مخاطبان خود  ــه داده و هنگام ارائه نگاهي ب ــى را ارائ مطلب
انداخته باشيد، شك ندارم كه نگاه هاى خستة زيادى را ديده ايد! 
اما اگر مى خواهيد متفاوت باشيد و ارائه اى منحصربه فرد و كامًال 
پويا داشته باشيد، پيشنهاد مى كنم يك بار هم كه شده از سرويس 

Prezi استفاده كنيد.
ــده توسط  ــاليدى  هاى ساخته ش بزرگ ترين تفاوت نمايش اس
Prezi با ديگر نرم افزارها در متحرك بودن دوربين به جاى نوشته 
ــما يك طرح كلى را آماده مى كنيد و سپس  ــت. در Prezi ش اس
«مسير»1 حركت دوربين را مرحله به مرحله مشخص مى كنيد. در 
ــت، با چرخش ها و حركت هاى به عقب و جلو، يك نمايش  نهاي

اساليدى خيره كننده با گرافيك فوق العاده خواهيد داشت.
ــور رايگان  ــايت www.Prezi.com مراجعه و به ط ــه س ب
ــان  ــپس «Adobe Air» را روى رايانه ت ــد. س ــام كني ثبت ن
http://get.adobe.com/ ــزوم از نصب كنيد (درصورت ل
ــا Prezi به صورت برخط،  ــد). حاال كه ب ــت كني air درياف
ــازيد و آن را «بارگذارى»2 كنيد.  ــة دلخواه خود را بس ارائ
ــان صفحه اى كه به  ــت در هم براى اين كار كافى اس
ويرايش ارائة خود مى پرداختيد، روى دكمة بارگذارى 
ــد. از بين دو  ــت صفحه كليك كني ــمت راس در س
ــراى بارگذارى (دانلود)  در اختيار  گزينه اى كه ب
ــود، گزينة پيش فرض را  شما قرار داده  مى ش
ــذارى را بزنيد.  ــاب كنيد و دكمة  بارگ انتخ
ــرده  ــما در قالب يك فايل فش ارائة ش
ــد. اكنون  (zip) بارگذارى خواهد ش

هرجا و روى هر رايانه اى (حتى بدون اينترنت) مى توانيد نسخه اى 
كه بارگذارى كرده ايد، به مخاطبان خود ارائه دهيد!

ــخة  ــن، به صورت  آفالين (نس ــر آنالي ــرويس عالوه ب اين س
ــت و مى توانيد با مراجعه به سايت،  دسكتاپ شده) هم موجود اس
ــاخته  ــن بارگذارى آن، چند مورد ديگر از نمونه هاى جذاب س ضم
 «Explore» ــمت ــرويس را در قس ــده توسط كاربران اين س ش
ــازى و ... لينك  ــكالت نصب،  فعال س ببينيد. ضمنًا براى رفع مش

زير شايد مفيد باشد.
ــرويس Prezi به شما يك تختة سفيد بزرگ مى دهد و شما  س
ــه كنيد ( از متن و  ــى را كه مى خواهيد ارائ ــد همة مطالب مى تواني
ــل آن قرار دهيد.  ــى، فيلم و صدا) داخ ــر گرفته تا پويانماي تصوي
ــما با اين تصوير بزرگ است كه كليت مطالب شما  شروع ارائة ش

را به صورت جامع نشان مى دهد.

ــا يك افكت زيباى فلش، اين  ــاال مى توانيد تعيين كنيد كه ب ح
ــير دلخواه (مثًال  ــپس با طى يك مس ــود. س تصوير بزرگ زوم ش
ــت، يك چرخش 180 درجه يا هرگونة  يك منحنى، يك خط راس
ديگرى كه به ذهنتان مى رسد) در اين قاب به سراغ اولين عنصرى 

برويد كه مى خواهيد دربارة آن توضيح دهيد.
ــا چرخاندن غلتانك ماوس،  ــه كه اراده كنيد، مى توانيد ب هرلحظ
ــت زوم خارج كنيد تا مخاطبتان بتواند دوباره كليت  تصوير را از حال
مطلب را ببيند. نگران نباشيد! الزم نيست يادتان باشد كه قبًال داشتيد 
كدام عنصر را ارائه مى كرديد. با فشار دادن كليد سمت راست ماوس، 
ــير ارائة خود برمى گرديد. كافى است پيكان روبه راست  دوباره به مس

سررشته مطلب با
مهدى كربالئى فرجى

معرفى
نرم افزار

سررشته مطلب با
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را كليك كنيد تا مطلبى را كه مى خواهيد ارائه كنيد، بارگذارى شود. 
ــت/ چپ ( يا حتى فشردن  حاال مى توانيد با كليك روى پيكان راس
ــت روى صفحة كليد)، ارائه را به جلو و عقب ببريد.  كليد چپ و راس
با چرخاندن غلتك ماوس، زوم كنيد يا از زوم بيرون بياييد. با گرفتن 
ــد، صفحه را حركت دهيد.  ــيدن صفحه با ماوس هم مى تواني و كش
ــود دارد. براى نمايش اين  ــيار زيادى وج به هرحال، آزادى عمل بس
 More<Full» ــت روى ــه در كل صفحة نمايش هم كافى اس ارائ

Screen» كليك كنيد يا از دكمة ctrl+f استفاده كنيد!

ــروع كار روى دكمة «New Prezi»كليك مى كنيم و  براى ش
ــده نام و توضيحى كوتاه براى اين« اساليدشو»3  در پنجرة باز ش
ــپس در پنجرة نمايش داده شده، يكى از  جديد تايپ مى كنيم. س
ــاليدى جديد خود  قالب هاى پيش فرض را براى ايجاد نمايش اس

انتخاب و روى دكمة «Start editing» كليك مى كنيم.
ــاليدى، به صورت خودكار  پس از انتخاب قالب كلى نمايش اس
ــاليدى Prezi انتقال پيدا  به محيط طراحى و مديريت نمايش اس
ــتفاده از ابزارهاى موجود و  مى كنيم. در اين صفحه مى توانيم با اس
ــير دوربين (path)، اساليدشو خود  جاى گذارى دقيق آن ها در مس
ــو در  ــاخت اساليدش را آماده كنيم. يكى از نكات جالب در روند س
ــافت پاورپوينت  ــتم امكان اضافه كردن فايل مايكروس اين سيس
ــل swf، pdf و به  ــر، نمودار، فاي ــى، تصوي ــل ويديوي (ppt)، فاي

قسمت هاى متفاوت نمايش اساليد فعلى است.
ــتفادة هرچه بهتر از اين سرويس، نكات زير را مدنظر  براى اس

قرار دهيد.
ــفانه فعًال زبان فارسى را پشتيبانى نمى كند.  1. اين برنامه متأس
بنابراين متن فارسى خود را در قالب فايل «pdf» ذخيره و سپس 

آن را «insert» كنيد.
ــش ارائه تان در  ــس از پايان ويراي 2. پ

ــايت Prezi، صفحه دكمة بارگذارى را از  س
سمت راست كليك كنيد. پيغامى ظاهر مى شود 

كه گزينه اول آن به اين صورت است.
 Export to portable Prezi to present offline  

 present offline on a Mac or Pc (embed-
ded YouTube videos need internet to play)
 Burn yourPrezi on CD/DVD

  Portable Prezi is not editable (edit here,
and export again if you need to make changes)

ــذارى را بزنيد و  ــد و دكمة بارگ ــة آخر را انتخاب كني گزين
منتظر بمانيد. فايل فشرده اى براى بارگذارى در اختيار شما قرار 

مى گيرد كه بايد آن را بارگذارى كنيد. حجم آن قدرى زياد است 
ــاى الزم براى اجراى  ــاالى 18 مگابايت)؛ چون تمام برنامه ه (ب
ــما را در يك فايل فشرده گردآورى كرده است. حاال اين  ارائة ش
فايل فشرده را از حالت فشرده خارج كنيد و برنامة   Prezi.exeرا 

كه داخل آن قرار دارد، اجرا كنيد.
ــتيد فايلتان را جابه جا كنيد، تمام اين پوشه را بايد  3. اگر خواس

جابه جا كنيد نه فقط فايل Prezi.exe را.
ــاى 3 و 4 روى «كيبورد» مى توانيد  ــتفاده از دكمه ه ــا اس 4. ب

نماى تصوير را در محيط طراحى بچرخانيد.
ــا حذف هر كدام  ــراى ويرايش، جابه جايى، چرخش و ي 5. ب
ــت روى آن  ــياى موجود در محيط طراحى، تنها كافى اس از اش

كليك كنيد تا انتخاب هاى مربوطه نمايش داده شوند.
ــا همان روال  ــو و ي ــى مراحل اساليدش ــگام طراح 6. هن
ــته باشيد كه مسيرها  جابه جايى دوربين (Path) توجه داش
ــده اتصال يابند تا در نتيجة نهايى  بايد به فريم ساخته ش

كار بدون هيچ مشكلى نمايش داده شوند.
ــرعت و  ــى به اينترنت پرس ــورت دسترس 7. در ص

ــت براى نمايش اساليدها از روش  مطمئن، بهتر اس
برخط استفاده كنيد.

 پى نوشت
1.Path

2. Download
3. slide show

اما اگر مى خواهيد متفاوت باشيد و ارائه اى منحصربه فرد 
و كامالً پويا داشـته باشيد، پيشنهاد مى كنم يك بار هم 

كه شده از سرويس Prezi استفاده كنيد
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ــا آمديم كه ابزارهاى ديجيتال هنوز نبودند  ما در دوره اى به دني
ــران دنياى ديجيتال  ــدند. درواقع ما مهاج ــداً وارد دنياى ما ش و بع
هستيم؛ درحالى كه دانش آموزانمان، بوميان اين دنيا هستند و شايد 
ــب و جذاب مى آيد، براى آن ها  ــى از چيزها كه به  نظر ما عجي خيل
پيش پا افتاده و عادى باشد. فراموش نمى كنم براى درسى كه قرار 
بود در چند جلسه ارائه كنم، پاورپوينتى ساخته  بودم و به نظر خودم 
ــم. وقتى در آخرين  ــى خارج كن ــتم كالس را از يكنواخت مى خواس
جلسة درس از بچه ها خواستم آن چند جلسه را نقد كنند، بعضى ها 
با همان اصطالحات خاص خودشان گفتند: «خانم، ما با پاورپوينت 
حال نمى كنيم!» و تازه فهميدم آنچه برايش اين همه زحمت كشيده 
بودم، براى آن ها اصًال جالب نبوده است، درحالى كه همين موضوع 

براى گروهى با ردة  سنى باالتر كه دانش آموز نبودند، جالب بود.
ــت به  ــوى ميز» قرار اس ــز، آن  س ــوى مي ــة  «اين  س در صفح
ــم و آن  را از ديدگاه دانش آموزى كه  موضوع هاى مختلفى بپردازي
ــت و از ديدگاه معلم او در اين  سوى  ــته اس ــوى ميز نشس در آن  س
ميز مطرح كنيم، و يا به طور كلى، موضوعى را از دو يا چند ديدگاه 

متفاوت ببينيم.
ــوع ارائه درس با  ــمارة مجله، موض ــوع اين ش ــه به موض باتوج
پاورپوينت را انتخاب كرديم و آن  را از ديدگاه تعدادى از دانش آموزان 
ــى داشتيم بررسى كرديم. براى اين   و معلمانى كه به آن ها دسترس
كار پرسش نامه اى براساس پژوهشى كه در همين زمينه انجام شده 
بود1 تهيه كرديم و آن  را به گروهى از دانش آموزان و معلمان داديم 
ــة  ــخ هايى كه دو نمونة انتخابى ما (دو مدرس ــا تكميل كنند. پاس ت
ــش نامه  داده بودند، تفاوت معنى دارى با  ــؤاالت پرس مختلف) به س
ــى پاسخ ها، شايد بتوانيم دليلى براى اين  هم داشتند. پس از بررس

تفاوت بيابيم.
ــة  ــدول 1 حاوى ديدگاه هاى معلمان و دانش آموزان در مدرس ج
ــة دوم در مواردى با  ــخ هاى دانش آموزان مدرس ــود. اما پاس اول ب
ــه تفاوتى معنادار داشت. براى  ــخ هاى دانش آموزان اين مدرس پاس

مثال:
ــد دانش آموزان  ــة اول بيش از 82 درص ــه در مدرس  درحالى ك
ــد، مطالب  ــتفاده مى كن ــم از پاورپوينت اس ــارت «وقتى معل با عب
سازماندهى شده و مشخص، و ذهن من متمركز تر است» موافق يا 
كامًال موافق بودند، در مدرسة دوم، موافقان با اين گزينه در حدود 

اين اساليدهاى... كسالت آور؟! / هيجان انگيز؟!
سيده فاطمه شبيرى

نتيجهاز نگاه معلم از نگاه دانش آموز

بيش از 80 درصد دانش آموزان 
با اين عبارت كه «وقتى معلم 
از پاورپوينت استفاده مى كند، 
مطالب سازماندهى شده و 

مشخص و ذهن من متمركزتر 
است»، موافق يا كامًال 

موافق اند.

100 درصد معلمان 
با اين عبارت كه: 
«وقتى براى درس 
دادن از پاورپوينت 

استفاده مى كنم،  مطالب 
سازماندهى شده و 

مشخص است» موافق 
يا كامًال موافق اند.

در اين مورد 
نظر معلم ها با 
دانش آموزان 
هماهنگى دارد.

54 درصد دانش آموزان موافق اند 
كه «با مطالعة متن پاورپوينت 

معلم، از نوشتن جزوه بى نيازند»، 
ولى تعداد كمى يعنى حدود 18 
درصد فكر مى كنند كه «چون 
مى توانند بعداً متن پاورپوينت را 
از معلم بگيرند، نيازى به دقت و 

تمركز در كالس ندارند».

57 درصد معلمان 
فكرمى كنند «چون 

دانش آموزان مى توانند 
متن پاورپوينت را از 
معلم بگيرند و نيازى 

به جزوه نوشتن ندارند، 
توجهشان به درس 

بيشتر مى شود»

در  اين مورد 
نيز، نظر معلمان 
با دانش آموزان 
هماهنگ است.

50 درصد دانش آموزان فكر 
مى كنند: «وقتى معلم از 

پاورپوينت استفاده مى كند،  
جاى خود را در كالس كمتر 

تغيير مى دهد.»

بيش از 85 درصد 
معلمان فكر مى كنند: 
«وقتى از پاورپوينت 

استفاده مى كنم،   
مى توانم جاى خود را در 

كالس تغيير دهم.»

در اين  مورد، 
تفاوت زيادى بين 
آنچه معلم تصور 
مى كند با ديدگاه 

دانش آموزان وجود 
دارد.

38 درصد دانش آموزان «هنگام 
ارائة پاورپوينت، حضور فعال 
خود را در كالس كم رنگ تر 

مى بينند»

28 درصد معلمان ارائة 
پاورپوينت را باعث فعال 
نبودن دانش آموزان در 

كالس مى دانند.

در اين  مورد نيز 
تفاوت چندانى بين 
ديدگاه معلمان و 

دانش آموزان وجود 
ندارد.

بيش از 42 درصد دانش آموزان 
«پاورپوينت را در آغاز كالس 

جالب، ولى پس از دقايقى 
كسل كننده مى دانند». 
بيش از 54 درصد آنان 

مى گويند: «به دليل تاريك 
شدن كالس هنگام پخش 
پاورپوينت و عدم امكان 
يادداشت بردارى، احساس 
خستگى و خواب آلودگى 

مى كنند.»

بيش از 87 درصد 
معلمان «استفاده از 
پاورپوينت را براى 

دانش آموزان، جذاب و 
هيجان انگيز مى دانند»

در اين  مورد، 
تفاوت زيادى بين 
تصور معلم با نظر 
دانش آموزان وجود 

دارد.

اين سوى ميز
آن سوى ميز

نگاهى به استفاده از پاورپوينت در كالس

جدول 1. ديدگاه هاى معلمان و دانش آموزان مدرسة  اول

124
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50 درصد بودند.
ــة اول در حدود 23 درصد از دانش آموزان   درحالى كه در مدرس
ــى  ــن پاورپوينت، خود را از مطالعة متن كتاب درس «با مطالعة مت
ــا 5 درصد چنين نظرى  ــة دوم تنه ــتند»، در مدرس بى نياز مى دانس

داشتند.
ــد از دانش آموزان «با مطالعة  ــة اول حدود 55 درص  در مدرس
ــتن جزوه نمى ديدند»،  اما در مدرسة  دوم  پاورپوينت نيازى به نوش

تنها 20 درصد چنين نظرى داشتند.
ــة اول تنها 15 درصد از دانش آموزان اعتقاد داشتند   در مدرس
ــتفاده از پاورپوينت در كالس، به خواندن خط به خط معلم  كه: «اس
از روى پاورپوينت منحصر است»؛ درحالى كه در مدرسة دوم بيش 

از 50 درصد از دانش آموزان چنين چيزى را ابراز كردند.
ــد از دانش آموزان  ــة اول حدود 38 درص  درحالى كه در مدرس

ــدن حضور  ــط پاورپوينت را باعث كم رنگ ش ــه مطلب توس «ارائ
ــان در كالس مى دانستند» در مدرسة دوم بيش از 75 درصد  فعالش
ــه تفاوت قابل مالحظه اى  ــتند، ك از دانش آموزان چنين نظرى داش

محسوب مى شود.
ــان مى دهد كه تأثير  ــه نش ــى تنها دو مدرس نتايج فوق در بررس
ــدن حضور فعال  ــت بر يادگيرى، بر كم رنگ يا پررنگ ش پاورپوين
دانش آموزان در كالس، بر جذاب بودن و يا برعكس،  كسل كننده 
ــتگى  ــودن كالس و ... كامًال به معلم و نحوة ارائة پاورپوينت بس ب
دارد. اين تفاوت را در اظهارنظر دانش آموزان در دو مدرسه مالحظه 

كرديم.
شده  داده  پرسش نامه  سؤال  آخرين  به  كه  پاسخ هايى 
درصد   70 از  بيش  مدرسه،  دو  هر  در  كه  داد  نشان  بود،  
دانش آموزان با اين مطلب موافق بودند: «تأثير پاورپوينت 
به  بيشتر  كالس،  از  من  استفادة   ميزان  و  يادگيرى  بر 
دارد،  نه  بستگى  او  تسلط  و  سواد  و  معلم  ويژگى هاى 

ويژگى هاى خود پاورپوينت.»
اگر شما هم معلمى هستيد كه درس خود را به كمك پاورپوينت 
ــش نامه اى شبيه به  در كالس ارائه مى كنيد، فكر مى كنيد اگر پرس

اين را به دانش آموزانتان بدهيد،  آن  را چگونه تكميل مى كنند؟

 پى نوشت
1. اين پژوهش در شمارة 7، سال قبل، ص10 چاپ شده است.

كامال پرسشنامه دانش آموز
نظرى موافقمموافقم

كامال مخالفمندارم
مخالفم

وقتى معلم از پاورپوينت استفاده مى كند، مطالب، 
سازماندهى شده ومشخص، و ذهن من متمركز تر 

است.

چون مى توانم بعدا متن پاورپوينت را از معلم بگيرم، 
نيازى نمى بينم كه در كالس با دقت گوش كنم.

با مطالعه متن پاورپوينت معلم،  كتاب درسى را 
نمى خوانم.

مطالعه متن پاورپوينت معلم، من را از نوشتن جزوه، 
بى نياز مى كند.

در بعضى از كالس ها، معلم خط به خط، از روى 
پاورپوينت مى خواند.

وفتى معلم از پاورپوينت استفاده مى كند، جاى خود را 
در كالس كمتر تغيير مى دهد.

چون موقع پخش پاورپوينت، معلم بر اساليدهاى خود 
تمركز مى كند، از كالس غافل مى شود.

هنگام ارائه پاورپوينت، حضور فعال من در كالس، 
كمرنگ تر است

به نظر من، پاورپوينت در آغاز كالس، جالب است 
ولى پس از دقايقى كسل كننده مى شود

چون موقع پخش پاورپوينت، كالس تاريك مى شود 
و امكان يادداشت بردارى ندارم،احساس خستگى و 

خواب آلودگى مى كنم

اگر معلم در اساليدها،لينك هاى ارتباطى به مطالب 
ديگر قرار دهد،تاثير بهترى در يادگيرى من دارد

با استفاده از فيلم كوتاه،انيميشن وتصوير، معلم مى 
تواند عالقه من را به گوش دادن برانگيزد

تاثير پاورپوينت بر يادگيرى و ميزان استفاده من از 
كالس، بيشتر به ويژگى هاى معلم و سواد وتسلط او 

بستگى دارد، نه ويژگى هاى خود پاورپوينت

كامال پرسشنامه معلم
موافقم

نظرى موافقم
ندارم

كامال مخالفم
مخالفم

وقتى براى درس دادن از پاورپوينت استفاده مى كنم، 
مطالب سازماندهى شده و مشخص است

استفاده از پاورپوينت دقت و تمركز دانش آموزان را 
افزايش مى دهد

استفاده از پاورپوينت براى دانش آموزان، جذاب و 
هيجان انگيز است

در هنگام استفاده از پاورپوينت، دانش آموزان هم به 
اندازه كافى فعالند.

پاورپوينت خوب و جذاب، ميزان يادگيرى دانش 
آموزان را افزايش مى دهد

چون دانش آموزان از متن پاورپوينت استفاده مى كنند 
و به يادداشت بردارى نيازى ندارند،توجهشان به درس 

بيشتر مى شود

وقتى در اساليدها، لينك به مطالب ديگر قرار مى 
دهم ،تاثير بهترى بر يادگيرى دانش آموزان دارد

استفاده از پاورپوينت باعث نمى شود توجه من از 
كالس سلب شود و از دانش آموزان غافل شوم
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پيشرومعلم

معلم يعنى تفكر نو در 
ذهنى پيشرو، و اين نه به ديروز 

مربوط است، نه به امروز، نه به فردا و نه 
حتى چندان به ابزار و فناورى. معلم پيشرو 

و تأثيرگذار ديروز، امروز و فردا، معلمى است 
با فكر نو كه براى تحقق ايده هايش از تمامى 

امكانات و فناورى هاى روز بهره مى گيرد و 
گاهى نيز، حتى بى نياز از ابزار پيشرفته، 

طرحى نو در مى اندازد

 اشاره 
فناورى  و  رايانه  ورود  از  دهه  سه  از  بيش 
فراوان  راه هاى  مى گذرد.  مدارس  به  اطالعات 
نتايج  آمده اند.  گرد  انبوه  تجربه هاى  و  شده  طى 
بسيارى از پژوهش ها و تجربه ها نشان مى دهد كه 
استفاده  چگونگى  آموزش  براى  راه  مناسب ترين 
يادگيرى،  فرايند  و  در كالس  ابزارها  اين  از 
خود  كه  است  معلمانى  از  استفاده 
به كار  را  آن ها  كالس  محيط  در 
مناسب  شيوه هاى  و  گرفته 
كاربردشان را پيدا كرده اند؛ 
نه مهندسانى كه با فضاى 
يا  نيستند  آشنا  كالس 
فرهنگ كالس و مدرسه 

را درك نكرده اند. 
با  شماره  اين  از 
مى كنيم  صحبت  معلمانى 
تخصص  بر  عالوه  كه 
در  خود،  آموزشى  رشتة  در 
ياددهى  جديد  ابزارهاى  كاربرد 

در مدرسه پيشرو بوده اند. 
«معلم ديروز، معلم امروز و معلم فردا. اين ها 
ــتند، به شرط آنكه جارى باشند؛ جارى  هر سه يكى هس
مانند رود. جارى در دورة خود و حتى فراتر از آن. پيشرو 
ــتى، ركود، ايستايى و  و پيش رونده. به دور از رخوت، سس
... معلم يعنى تفكر نو در ذهنى پيشرو، و اين نه به ديروز 
مربوط است، نه به امروز، نه به فردا و نه حتى چندان به 
ــرو و تأثيرگذار ديروز، امروز و  ــزار و فناورى. معلم پيش اب
ــت با فكر نو كه براى تحقق ايده هايش  فردا، معلمى اس
ــاى روز بهره مى گيرد و  ــى امكانات و فناورى ه از تمام
ــرفته، طرحى نو در  ــز، حتى بى نياز از ابزار پيش گاهى ني

مى اندازد.» 

ــرو1 و اگر  ــت از معلم پيش اين توصيف خانم ملكى اس
ــد ديد كه گويا خود را  ــويد، خواهي در كالس او حاضر ش
ــور  ــت. او معلمى توانمند، خالق و پرش توصيف كرده اس
ــت كه از تمامى ابزارهاى پيشرفته روز براى  ــوق اس و ش
ــى زنده و پويا بهره مى برد. هر روز به دنبال  ايجاد كالس
ــن، منتظر  ــت و براى آموخت ــد اس ــرى كارى جدي يادگي
ــيند.  ــن خدمت و ... نمى نش ــزارى كالس هاى ضم برگ
ــش را بهتر  ــان كند فضاى تدريس ــر چيزى را كه گم ه
ــته كه  ــال تحصيلى گذش ــد، ياد مى گيرد. مثل س مى كن
ــتورى»2 را به او معرفى كرد.  ــتى نرم افزار «فتو اس دوس
ــتكار هميشگى خود  خانم ملكى نرم افزار را يافت و با پش
ــرا گرفت. وقتى كارايى آن را بهتر و كاربردش را  آن را ف
ــر از نرم افزار معمول پاورپوينت ديد، بالفاصله آن  راحت ت
را به همكارانش آموزش داد و حاصل اينكه سال گذشته 
ــتان ... بيشتر معلمان و حتى دانش آموزان از اين  در دبس

نرم افزار بهترين بهره ها را بردند. 
ــر وقت با ايده  ــت كه ه ــاى ملكى اين اس از ويژگى ه
ــود و آن را تجربه مى كند  ــدى مواجه مى ش ــا ابزار جدي ي
ــتان و  ــخاوتمندانه همة دوس و نتيجة خوبى مى گيرد، س
ــازد و براى  ــريك مى س ــش را در تجربة خود ش همكاران
آموزش آن به ديگران، از هيچ گونه كمكى دريغ نمى كند و 
از بازگويى اينكه ساير همكاران با استفاده از اين ايده هاى 
ــار از  ــى بهتر فراهم آورده اند، وجودش سرش جديد كالس
ــوزگار دورة ابتدايى و  ــود. ملكى، آم هيجان و لذت مى ش
معاون آموزشى مدرسه در شهرستان شهريار، باور دارد كه 
ــتادان دانشگاه  معلمان بهترين آموزش فناورى را نه از اس
و مهندسان رايانه بلكه از همكاران خود مى توانند دريافت 
ــى كتاب هاى  كنند. چراكه آن ها اغلب به محتواى آموزش
ــى مسلط نيستند و تنها مهارت استفاده از فناورى را  درس
دارند اما يك معلم همكار كه توانسته است ايده اش را به 
ــكل بهترى ارائه كند، مى تواند بهترين  مدد فناورى به ش

نمونه براى ساير معلمان باشد. 

ــغ  آمـوزش بـى دري
بهناز پورمحمد
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با سخاوت تمام، 
فيلم هاى آموزشى را در 

اختيار همه قرار مى دهد؛ چون 
معتقد است پيشرفت تك تك 
افراد مجموعه، محيط آموزشى 

را براى همه خوشايندتر 
مى كند

استاد دانشگاه و 
مهندس رايانه به محتواى 

آموزشى كتاب هاى درسى مسلط 
نيستند و تنها مهارت استفاده از فناورى 
را دارند اما يك معلم همكار كه توانسته 
است ايده اش را به مدد فناورى به شكل 

بهترى ارائه كند، مى تواند بهترين 
نمونه براى ساير معلمان باشد

ــى از فناورى هاى جديد  ــر، ملك ــال هاى اخي در س
ــى  مثل اينترنت، تلفن همراه، نمايش فيلم هاى آموزش
توسط رايانه و استفاده از نرم افزارهاى آموزشى متنوع 
ــگاه معاون  ــت و در جاي ــا را برده اس ــن بهره ه بهتري
ــيوة بهره گيرى از اين امكانات  ــه، ش ــى مدرس آموزش
ــوزش داده اما  ــكاران و دانش آموزان نيز آم ــه هم را ب
هيچ گاه خود را در حصار امكانات محدود نكرده است. 
ــه امكان اتصال  ــكلى نمى بيند كه وقتى مدرس او مش
ــا را بگيرد و با هم به  ــت بچه ه به اينترنت ندارد، دس
كافى نت محل بروند، از اينترنت استفاده كنند و دوباره 
ــير رفت و برگشت هم از  ــه برگردند. در مس به مدرس

هيچ فرصتى براى آموزش دادن غافل نمى شود. 
ــى را  به اعتقاد ملكى، اينكه معلم فيلم هاى آموزش
جمع آورى كند، خيلى مهم است؛ چون در اين صورت 
مى تواند در زمان مناسب با پخش آن ها تدريسى بهتر 
ــد. وى خود در طول سال هاى  و ماندگارتر داشته باش
گذشته مجموعة ارزشمندى از فيلم هاى آموزشى مفيد 
ــت و با  براى آموزش در دورة ابتدايى فراهم آورده اس
ــار همه قرار مى دهد؛  ــخاوت تمام، آن ها را در اختي س
ــرفت تك تك افراد مجموعه،  ــت پيش چون معتقد اس
محيط آموزشى را براى همه خوشايندتر مى كند. دايرة 

ــه و  ــانى ملكى به مدرس خيررس
منطقة خود نيز محدود نمى شود. 

ــاد وبالگى به  ــه تازگى با ايج او ب
smaleki.mihanblog. ــانى  نش

ــود و  ــاى خ ــا و ايده ه com تجربه ه
ــى گردآورى شده اش  نيز فيلم هاى آموزش

ــرزمينش  ــج در اختيار همة معلمان س را به تدري
مى گذارد. 

ــى  ــى داراى مدرك كارشناس ــرى ملك ــم صغ خان
ــد تكنولوژى  ــى ارش ــوزش ابتدايى و كارشناس آم

ــت. وى ضمن تدريس تمام وقت  ــى اس آموزش
ــدرس دوره هاى آموزش  ــى، م در دورة ابتداي
ضمن خدمت نيز هست و سابقة تدريس به 
ــجويان كارشناسى آموزش ابتدايى در  دانش
دانشگاه را نيز در كارنامة خود دارد. تاكنون 
ــان در مجالت  نمونه هايى از تجربيات ايش

رشد به چاپ رسيده است. 

 پى نوشت 
ــد  ــت». رش ــتاده اس 1. ملكى،  صغرى. «معلم ديروز در كجاى فردا ايس

مدرسه فردا. شمارة 1. 1391. 
2.Photo story
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 اشاره
«دفتر  رسانه اي  توليدات  داريم  قصد  صفحات  اين  در 
آن ها  و  كنيم  معرفي  را  آموزشي»  تكنولوژي  و  انتشارات 
را از نظر محتوا و ميزان استفاده، با حضور معلمان به نقد 

بنشينيم.
ويديوپروژكتورها آمدند، البته با اندكي تأخير اما باز هم قدمشان 
مبارك و فرخنده. سال 1391 با شكل گيري پاية ششم در مدارس، 
ويديوپروژكتورها هم راهي دبستان ها شدند؛ آرزويي كه به واقعيت 
ــال هايي مي افتم كه براي نشان دادن يك فيلم  ــت. به ياد س پيوس
ــي، تلويزيون و دستگاه ويديوي شخصي خود را در اتومبيلم  آموزش
ــنگيني  ــرما، س ــه كالس مي بردم؛ صبح زود، س ــي دادم و ب ــا م ج

تلويزيون، سنگيني ويديو و... چند سال بدين  منوال گذشت. 
چند سالي هم درخانة دانش آموزانم كه همساية 
مدرسه بودند، فيلم مي ديديم. يادم مي آيد زنگ هاي 
ــة يكي از دانش آموزانمـ   ــخ همه  با هم به خان تاري
ــان نزديك مدرسه بودـ  مي رفتيم و او و  كه خانه ش
مادرش ضمن ديدن فيلم از ما پذيرايي مي كردند اما 
حاال ديگر ويديوپروژكتورها آمده اند. ديگر عالوه بر 
المپ هاي كم مصرف و پرمصرف چيزهاي ديگري 
ــقف كالس ها آويزان شده اند؛ آويزه هايي  نيز از س
ــراي برخي كم مصرف و حتي  ــيار پرمصرف و ب كه براي برخي بس
ــتي معلمان از اين ابزار چگونه استفاده مي كنند؟  بي مصرف. به راس

چه استفاده هايي مي كنند؟ چه مقدار استفاده مي كنند؟ و... 
يكي از موارد كاربردهاي ويديوپروژكتور پخش فيلم آموزشي در 
كالس است. در اين نوشته و هفت نوشته ديگر در شماره هاي آتي 
ــتفاده از نرم افزارهاي آموزشي در كالس را  قصد داريم وضعيت اس
بررسي كنيم. در اين شماره به سراغ دورة ابتدايي مي رويم؛ دوره اي 
ــا پردة نمايش  ــتاقانه و بي پرده ب ــه در آن بچه ها به راحتي، مش ك

ارتباط برقرار مي كنند. 

 در يك همايش
ــي يك روزه در «شهريار» در حال برگزاري است. از من  همايش
ــده است در مورد استفاده از فناوري براي معلمان ابتدايي  دعوت ش
ــالن نشسته اند. سخنان خود را  صحبت كنم. تقريبًا 350 معلم در س
ــروع مي كنم: «لطفًا كساني كه در  ــت از معلمان ش با اين درخواس

مدرسه ويديوپروژكتور دارند، دست خود را باال ببرند.»
ــد؛ مدارس  ــاال مي برن ــان را ب ــالن دستش ــة حاضران در س هم

ــم، تقريبًا  ــه بركت وجود پاية شش ــهري. ب ــتايي و مدارس ش روس
ــت ديگري را مطرح  ــدارس ويديوپروژكتور دارند. درخواس تمام م
ــان مي دهد كه  ــت ها نش مي كنم: «همكاران عزيزم، باال بردن دس
ــه ويديوپروژكتور داريد. مي دانيد كه اكنون  الحمدهللا همه در مدرس
ماه ارديبهشت است و تقريبًا هشت  ماه از سال تحصيلي مي گذرد. 
حاال كساني كه در اين هشت  ماه از فيلم آموزشي استفاده كرده اند، 

دست خود را باال ببرند.»
ــي  ــًا هيچ كدام از معلمان از فيلم آموزش ــه نفر! تقريب فقط دو س
ــخ كوتاه نمي تواند  ــك اين پرسش و پاس ــتفاده نكرده اند! بي ش اس
ــي را در دورة ابتدايي به طور  ــتفاده از فيلم هاي آموزش ــت اس واقعي
قطع بيان كند اما تجربه هاي ديگر من، از نشست با معلمان گرفته 
ــدارس و... حاكي از اين  ــا كالس هاي ضمن خدمت و بازديد از م ت
ــيار كم از فيلم هاي آموزشي  ــيار بس ــت كه معلمان بس واقعيت اس

استفاده مي كنند.
ــن تجربة مفيد  ــتاني ما از اي ــتي چرا كودكان دبس چرا؟ به راس
ــي يادگيري  ــه فيلم هاي آموزش ــت ك ــد؟ مگر نه اين اس محروم ان
ــد؟ از حيطه هاي  ــوزش را جذاب مي كنن ــند و آم را عمق مي بخش
شناختي رد مي شوند و حيطة عاطفي افراد را دست كاري مي كنند؟ 
ــتاني را ديده ام كه هنگام ديدن فيلم  ــيار دانش آموزان دبس چه بس
ــيده اند، متعجب  ــد، فرياد كش ــد، از ته دل خنديده ان ــه كرده ان گري
ــه آن صحنه ها فكر  ــاعت ها ب ــده اند، ذوق كرده اند و روزها و س ش
ــا را يادآوري كرده اند. پس به  ــد و بارها و بارها آن صحنه ه كرده ان

راستي چرا، چرا معلمان از فيلم استفاده نمي كنند؟

 از زبان خود معلمان
 خانم مصطفي نژاد، معلم كالس سوم دبستان از كرج: «من 
خيلي دوست دارم در كالسم از فيلم هاي آموزشي استفاده كنم  اما 
فيلم از كجا بياورم؟ ما در مدرسه فيلم آموزشي نداريم. فقط امسال 
ــمند كرده است؛ يك تختة هوشمند  مدير ما تمام كالس ها را هوش
ــز مقداري صفحات  ــت به ج ــك كيس. داخل كيس هيچ نيس و ي
اسكن شدة كتاب هاي درسي كه وقتي مي خواهيم درس بدهيم، آن 
ــم. اين فقط براي وقتي خوب  ــمند نمايش مي دهي را از تختة هوش
ــد و متن كتاب را از روي  ــت كه دانش آموزي كتاب نياورده باش اس
ــي دي، و  تخته تعقيب كند. كيس ما نه كارت صدا دارد، نه جاي س
نه بلندگو. برق كه مي رود، عمًال ما تخته  نداريم و من هم به عنوان 
معلم هميشه دلهره دارم كه نكند برق برود. امسال دو سه هفته اي 
ــه اداره بردند و ما تخته  ــد و آن ها را ب ــكل پيدا كردن كيس ها مش

صغري ملكي

تجربه

بي پرده با پردة نمايش

 امسـال مديـر مـا تمام 
كالس ها را هوشمند كرده 
است؛ يك تختة هوشمند 
و يك كيس. داخل كيس 
هيچ نيست به جز مقداري 
اسكن شـدة  صفحـات 

كتاب هاي درسي
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ــدم روي تختة هوشمند پالستيك بكشم و آن  نداشتيم. مجبور ش
ــت داشتم داخل كيس  را به تخته وايت برد تبديل كنم! خيلي دوس

كالسم فيلم يا حداقل عكس بود؛ فقط صفحات كتاب!...»
 خانم شيخ االسـالمي از بروجرد، معلم نمونة كشوري سال 
ــم، عالوه بر  ــافرت به تهران مي آي ــه براي مس ــار ك 1389: «هرب
ــراغ دفتر تكنولوژي هم  ــاراتي هاي متفاوت به س ــرزدن به انتش س
مي روم. اگر سي دي هم باشد، درست توزيع نمي شود و به دست ما 
در شهرستان ها نمي رسد. دفتر تكنولوژي اخيراً تعدادي از فيلم هاي 
قديمي دفتر را كه قبًال روي فيلم هاي ويديويي بوده اند، به سي دي 
تبديل كرده  است؛ فيلم هاي آموزشي علوم و تاريخ، اما اين فيلم ها 
خيلي قديمي هستند و اصًال كيفيت و جذابيتي براي بچه ها ندارند. 
ــراي بچه ها فيلم  ــار و يا آموزش گاهي ب ــبكة چه من خودم از ش

مي گيرم. كاش فيلم هاي جذاب تري ساخته شود.»
 خانم نفر، يكي از معلمان غيرانتفاعي در شهريار: «ببينيد، اين 
ــت. همة معلماني كه در مدارس غيرانتفاعي  فقط مشكل من نيس
ــدارس غيرانتفاعي معموًال  ــكل را دارند. م كار مي كنند، همين مش
ــه تبديل شده اند. اتاق هايشان  ــكوني بوده اند كه به مدرس خانة مس
ــيار كوچك اند. ما اتاق ويديوپروژكتور به طور جدا نداريم.  كم و بس
ــم است كه درس فناوري و  ويديوپروژكتور ما فقط در كالس شش
پژوهش و تفكر دارند. به هر حال، ما اوًال فيلم نداريم، ثانيًا اگر فيلم 
ــر ما با يك جابه جايي  ــتيم، اتاق نمايش فيلم نداريم. مدي هم داش
ــه، مي تواند  ــه زيرزمين مدرس ــردن ويديوپروژكتور ب ــك و ب كوچ
ــد اما بعضي مديران  ــراي نمايش فيلم ايجاد كن ــب ب فضايي مناس

به تنها چيزي كه فكر نمي كنند، همين مسائل آموزشي است.»
خانم زندي، معاون آموزشي يكي از مدارس مالرد: «من معاون 
ــي هستم و مي دانم كه بايد در زمينة فيلم هاي آموزشي هم  آموزش
ــاي الزم را به عمل آورم، محل  ــه فعاليت كنم، پيگيري ه در مدرس
مناسبي براي نمايش فيلم مهيا كنم و آرشيوي از فيلم هاي آموزشي 
ــه ايجاد كنم. اما به عنوان معاون آموزشي تنها كاري كه  در مدرس
ــه انجام نمي دهم يا بهتر بگويم نمي رسم كه انجام دهم،  در مدرس
ــي است. بخش نامه هاي رنگارنگ و پاسخ دادن به  كارهاي آموزش

آن ها و فرستادنشان به اداره تمام وقت مرا گرفته است. وقت ندارم 
سرم را بخارانم، چه برسد به اينكه دنبال فيلم هاي آموزشي باشم.»
 خانم ذبيحي، معلم پاية اول يكي از مدارس دولتي شهريار: 
«آيا مي دانيد گاهي كارتن سي دي هاي آموزشي در پيچ و خم مسير 
ــود؟ دو سال پيش با تغيير كتاب هاي كالس اول  اداره ها گم مي ش
در كالس هاي ضمن خدمت، به ما اعالم كردند كه دفتر تكنولوژي 

ــي علوم تهيه كرده است و براي  فيلم هاي آموزش
شما مي فرستند. هفته ها از سال تحصيلي گذشت 
ــي دي ها خبري نشد. ماه ها گذشت اما باز  اما از س
ــه ديگر تصميم  ــد. بهمن ماه بود ك هم خبري نش
گرفتم خودم به دنبال سي دي هاي وعده داده شده 
بروم. نشاني دفتر تكنولوژي را (خيابان بهار، كوچه 
سمنان) گرفتم و به آنجا رفتم. گفتم: معلم كالس 
ــما سي دي آموزشي  ــتم و گفته اند كه ش اول هس
ــت كه  ــوم توليد كرده ايد. گفتند: بله و ماه هاس عل

ــتاده ايم. گفتم: اما سي دي ها به منطقة  آن ها را به تمام مناطق فرس
ــيده اند. گفتند: چطور ممكن است؛ شما كه نزديك پايتخت  ما نرس
ــتيد! با عجله از تهران به شهريار برگشتم و يك راست به اداره  هس
ــس دوره گفتم. با  ــم. موضوع را به رئي ــي رفت ــي ابتداي و كارشناس
ــي دي آمده  ــردي گفت: «چهار پنج ماه پيش چند كارتن س خونس

و در حسابداري است. برويد ببينيد آن ها هستند!»
ــارة فيلم هاي  ــي از معلمان را درب ــاي برخ ــرات و صحبت ه نظ
آموزشي شنيديم و خوانديم. از سخنان اين معلمان چنين برمي آيد 
كه استفاده از فيلم هاي آموزشي در كالس بسيار كم اتفاق مي افتد. 
بيشتر معلمان عالوه بر بيان مسائل مختلف كه در باال برشمرديم، 
نبود فيلم هاي آموزشي را مهم ترين دليل خود براي استفاده نكردن 
ــمارة آينده ضمن پرداختن  ــي مي دانند. ما در ش از فيلم هاي آموزش
به نظرات معلماني كه از فيلم استفاده كرده اند و چگونگي دستيابي 
آن ها به اين فيلم ها، به معرفي توليدات نرم افزاري «دفتر انتشارات 
ــي» نيز مي پردازيم و شما خوانندگان عزيز را از  و تكنولوژي آموزش

توليدات اين دفتر آگاه مي سازيم.

امسال دو سـه هفته اي 
پيدا  مشـكل  كيس هـا 
كردند و آن ها را به اداره 
بردند و ما تخته نداشتيم. 
مجبور شدم روي تختة 
پالسـتيك  هوشـمند 
بكشـم و آن را به تخته 

وايت برد تبديل كنم!
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سيده فاطمه شبيري

 اشاره
در اين صفحة مجله قصد داريم پژوهش هاي انجام شده 
در حوزة «فاوا» و آموزش را دوباره بخوانيم اما نه به شكل 
و  و جدول  آمار  و  رقم  و  اقسام عدد  و  انواع  با  و  آكادميك 
نمودار! مي خواهيم حاصل پژوهش را به زباني ساده و قابل 

استفاده مرور كنيم.

ــاه از آن گابريل بـي  ـ ريـدي1  و عنوان آن  ــش اين م پژوه
ــاي تعاملي  ــت: ... پاورپوينت، تخته ه ــن اس چني
ــاوري در مدارس». ريدي  ــگ ديداري فن و فرهن
ــاه) كالس هاي درس يك  ــول دو ترم (6 م در ط
ــاعت  ــه مدت صد س ــتان ب ــه را در انگلس مدرس
مشاهده و با كاركنان مدرسه، معلمان و تعدادي از 

دانش آموزان مصاحبه كرد.
ــاس مي كنيم  وقتي مقالة او را مي خوانيم، احس

ــو ندارند. اگر اسم  ــوي دنيا فرقي با اين س ــكالت در آن س كه مش
ــخاص را عوض كنيم، گويي اين  ــامي اش ــه را برداريم و اس مدرس
مصاحبه ها در كشور خودمان انجام شده اند و اين مقاله در همين جا 
ــت.  ريدي به دنبال بررسي استفاده از فناوري هاي  ــته شده اس نوش
ــو پروژكتور در  ــمند تعاملي و ويدي ــداري، مثل تخته هاي هوش دي
ــه مدت دو ترم، نتيجه گرفت كه در ميان ابزارهاي  كالس درس ب

فناورانه، پاورپوينت بيش از همه مورد استفادة معلم و دانش آموزان 
ــتر معلمان استفاده از فاوا را در تدريس  قرار مي گيرد. در واقع، بيش
ــتفاده از پاورپوينت مي دانند. حتي وقتي  ــري، مترادف با اس و يادگي
قرار است دانش آموزان در ارائة كاري مشاركت كنند، گمان بر اين 

است كه بايد از پاورپوينت بهره بگيرند.
ــاهدة او همة كالس ها  ــورد مش ــة م ــه گفتة  ريدي در مدرس ب
ــو پروژكتور دارند و بيش از نيمي  ــت كم يك رايانه و يك ويدي دس
ــمند مجهزند اما تدريس و يادگيري، به  از كالس ها به تختة هوش
يك ارائه محدود شده و دنياي تدريس و يادگيري 
ــزل پيدا كرده  ــش 768×1024 تن به صفحه نماي
ــت. تدريس يعني: «ارائة پاورپوينت متشكل از  اس
ــط ديتا پروژكتور يا تختة  اساليدهاي مشابه، توس

هوشمند» و يادگيري يعني: مشاهدة موارد باال!
بنابر مشاهدات پژوهشگر، در آن مدرسه تنها در سه 
كالس كه از ابزارهاي الكترونيكي موجود در كالس 
استفادة قابل قبولي مي شود: كالس يك معلم رياضي، 
يك معلم علوم و يك معلم دروس انساني .  معلم رياضي نقش خود را 
به عنوان معلم اين مي داند كه مطمئن شود بچه ها درس را خوب ياد 
گرفته اند نه اينكه آن ها  صرفاً از كالس لذت ببرند. وات، معلم رياضي 
در گفت وگو با پژوهشگر مي گويد: «فاوا مي تواند معلم خوب را بهتر كند 

اما نمي تواند از يك معلم بد، معلم خوب بسازد!»

پژوهش به 
زبان ساده

در  رياضي  معلم  وات،   
پژوهشگر  با  گفت وگو 
مي گويد: «ICT مي تواند 
معلم خوب را بهتر كند اما 
نمي تواند از يك معلم بد، 

معلم خوب بسازد!»

به  هركجا كه روي آسمان همين رنگ است
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ــان با  ــه نه تنها بچه ها را به ارائة كارش ــاني مدرس معلم علوم انس
ــا را از اين كار  ــد بلكه حتي گاهي آن ه ــويق نمي كن پاورپوينت تش
ــتفاده از پاورپوينت اين خطر را  ــت اس منع مي كند. چرا كه معتقد اس
ــه انتقال اطالعات با جذابيت هاي  ــان ب دارد كه بچه ها تمام توجهش
بصري معطوف و از محتوا غافل شوند و كيفيت كارشان كاهش يابد. 
ــتفادة بهتر از اين ابزارها، به بچه ها  ــه، براي اس اما معلم علوم مدرس
ــاي الزم را مي دهد. او  ــاي ارائة درس آگاهي ه ــارة  انواع ابزاره درب
استانداردهاي يك پاورپوينت خوب را به آن ها معرفي مي كند و براي 
ساختن يك پاورپوينت مفيد و ارزشمند، باال بردن كيفيت كار و خارج 
ــت)  ــي (چك ليس كردن آن از حالت يك ارائة ِصرف، فهرست وارس

دقيقي در اختيارشان قرار مي دهد. 
 ريدي، پژوهشگر و نويسندة اين مقاله، بعد از بررسي كالس هاي 
ــاي الكترونيكي نقش  ــه كه ابزاره ــيدن به اين نتيج مختلف و رس

ــاي درس  ــي در كالس ه ــه اي و اساس پاي
ــر در  ــن ام ــت اي ــال عل ــته اند، به دنب نداش
ــور مي گردد. به اعتقاد  باالترين سطوح كش
ــطح تصميم گيري در كشور،  او باالترين س
ــت كه چند  ــوزش و مهارت اس ــش آم بخ
ــال قبل تصور كردند تخته هاي هوشمند  س
ــمندند  ارزش فوق العاده  ابزارهايي  ــي،  تعامل
ــاي درس انقالبي  و مي توانند در كالس ه
ــه بودجة قابل توجهي  ــاد كنند! در نتيج ايج
ــاوري اختصاص دادند.  به خريداري اين فن
ــرايت كرد و  ــدارس هم س ــن موج به م اي
ــي از بودجة  ــش قابل توجه ــا هم بخ آن ه

ــاص دادند. اما از تجهيز  ــمند اختص خود را به خريد تخته هاي هوش
ــمند ،در بيشتر موارد به اين نتيجه  همة كالس ها به تخته هاي هوش
رسيدند كه اين ابزارها نه تنها كالس هاي درس را متحول نمي كنند 
ــم و دانش آموزان به وجود  ــه محدوديت هاي جديدي براي معل بلك
ــكل  مي آورند. اين تخته ها قلم هاي مخصوصي دارند كه دائم به مش
ــود و البته تنها يك نفر مي تواند  برمي خورند، باتري شان تمام مي ش
ــاي معمولي،  ــد. در حالي كه در تخته ه ــا بنويس ــاي تخته با آن ه پ

هم زمان چند نفر مي توانستند روي تخته بنويسند و...
ــن فناوري ها  ــت گذاران اي ــت كه تصميم هاي سياس او معتقد اس
ــتفاده  ــان خود را ملزم به اس ــت و معلم ــا كرده اس را وارد كالس ه
ــبت به قبل  ــد. در حالي كه انعطاف پذيري معلم نس ــا مي دانن از آن ه
ــده است. خيلي وقت ها از تختة  كمتر و حتي اتاقش هم محدودتر ش
ــتفاده مي شود كه از تختة معمولي، و معلم و  هوشمند همان طور اس

دانش آموزان از جنبة تعاملي آن غافل اند.

 پي نوشت
1. Gabriel B. Reedy

پـس از تجهيـز همـة 
كالس ها بـه تخته هاي 
بيشـتر  در  هوشـمند، 
مـوارد بـه ايـن نتيجـه 
رسـيدند كه اين ابزارها 
نه تنها كالس هاي درس 
نمي كننـد  متحـول  را 
محدوديت هـاي  بلكـه 
جديـدي بـراي معلم و 
به وجـود  دانش آمـوزان 

مي آورند



امروزه تغييرات زيادى در نحوة 
ــال وقوع  ــدارس در ح آموزش م
ــت. اين امر باعث رشد رقابت  اس
هوشمندسازى  جهت  در  مدارس 
ــوزش الكترونيكى)  ــدف آم (با ه
ــت در  ــى اس ــت. بديه ــده اس ش
ــى  ــد، فناورى آموزش ــن فراين اي
ــهيل  به يادگيرى مفهومى و تس
فرايند ياددهى - يادگيرى كمك 

مى كند.
ــتيابى به اين امر  اما براى دس
ــتن  ــه فقط با داش مهم، آيا مدرس
مى تواند  ــخت افزارى  س امكانات 
آيا  ــمند باشد؟  يك مدرسة هوش
ــمند در  تنها وجود وايت برد هوش
ــت و يادگيرى  ــه جذابي كالس ب

مؤثر كمك مى كند؟
ــه پيش نيازهاى  ــا توجه به اينك ب

ــامل چهار  ــازى ش ــدارس هوشمندس م
بخش زيرساخت ها، نرم افزار، آموزش و نيروى 

ــات مؤثر و  ــت، ضرورت دارد اقدام ــانى اس انس
استاندارد شده اى در بخش آموزش (كادر مديريتى و 

ادارى، كادر آموزشى، دانش آموزان و والدين) صورت پذيرد.
ــت و آموزش  ــى (معلمان) اس حوزة كليدى اين آموزش، كادر آموزش
ــرد اول، آموزش  ــورت مى گيرد: رويك ــوزه با دو رويكرد ص در اين ح
مهارت هاى مورد نياز معلم براى استفاده از محتواى الكترونيكى است 
تا او بتواند از رايانه و نرم افزارها در برنامة درسى خود به راحتى استفاده 
ــوان توليدكنندة  محتواى الكترونيكى  كند. در رويكرد دوم، معلم به عن

در نظر گرفته شده است.
  ،ICDL ــاد جهانى ــا نمايندة بني ــاد ICDL ايران به عنوان تنه بني
ــتاندارد  ــر دو رويكرد را با اس ــر در ه ــاى موردنظ ــرى مهارت ه فراگي

بين المللى در سراسر كشور به اجرا در مى آورد.
براى اطالعات بيشتر از پروژه ها و مهارت هاى تعريف شده 

به وبگاه «www.iranicdl.ir» مراجعه فرماييد.

ــه پيش نيازهاى  ــا توجه به اينك ب
ــامل چهار  ــازى ش ــدارس هوشمندس م

بخش زيرساخت ها، نرم افزار، آموزش و نيروى 
ــات مؤثر و  ــت، ضرورت دارد اقدام ــانى اس انس

استاندارد شده اى در بخش آموزش (كادر مديريتى و 

بنياد ICDL ايران 



براى ارائه مطلب با   چه بايد كرد

نمودارهاى الزمطراحى

 جمع آورى و انتخاب
فيلم هاى مرتبط

 نوشتن متن هاى

 http://roshdephysic.persianblog.ir     كوتاه مفيد

ــد كه  ــدى مى خواه ــت بلن ــاً هم واقع
ــال  ــالگ علمى ده س ــك وب ــندة ي نويس
بنويسد و نوشته هايش هميشه رنگ و بوى 

عنوان وبالگش را داشته باشند.
اين يعنى هميشه حرف هاى ارزشمندى 
ــيه  ــراى زدن وجود دارد و نيازى به حاش ب
ــاً ارزش وقت  ــى دقيق ــت. يعن رفتن نيس

دوستان و همكاران خود را دانستن!
بايگاني وبالگش را هر چقدر زير و رو 
ــايد خاطره يا دست نوشته اى  مى كنم تا ش
ــوم. اينجا  غيرفيزيكى! بيابم، موفق نمى ش

همه چيز به فيزيك ختم مى شود.
ــال چه مطلبى  ــت بدانيد دنب كافى اس
مى گرديد. بعد نگاهى به فهرست عناوين 
يادداشت هاى وبالگ بيندازيد تا دست پر 

برگرديد.
ــايت  ــراغ «س ــر از اول به س ــاال اگ ح
ــت  آونگ» برويد كه ديگر نور على نور اس
ــتقيم به هدف خورده است.  و تيرتان مس

امتحان كنيد!

175 پست فيزيكى حاصل 
10 سال وبالگ نويسى

رشد فيزيك
فيزيك و آموزش فيزيك

روح اله خليلى بروجنى

info@avang.org
khalili@gmail.com

0 2 1 8 8 8 2 3 1 4 0
يكشنبه و سه شنبه 9-14

0 9 1 2 3 5 4 3 4 3 9
تهران-صندوق پستى

363/15855

دست  مريزاد!

22سررشته مطلب با Prezi ؛ مقاله صفحه   را بخوانيد . . .

كوتاه مفيدنمودارهاى الزم

طراحى روندعكس مناسب انتخاب تصاوير و تهيه
ارائه مطلب

مدرسة فردا در نظر دارد جلسة گفت وگويي 
ــاركت  ــمند» با مش دربارة «مدارس هوش
صاحب نظران برگزار كند. چنانچه مايليد در 
ــركت كنيد، كلمة هوشمند  اين نشست ش
ــماره 09127088963 پيامك  را به اين ش

كنيد تا با شما تماس گرفته شود. 



ماه نامة آموزشى، تحليلى و اطالع رسانى
دورة دهم/ مهر ماه 1392
شمارة پى درپى 71
32 صفحه
5000 ريال
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بـراى معلمان، كارشناسان فنـاورى اطالعـات و ارتباطـات آموزش و پرورش و دانشجويـان تربيت معلم
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باز آمد بوي ماه مدرسه
بوي بازي هاي راه مدرسه

بوي ماه مهر ، ماه مهربان
بوي خورشيد پگاه مدرسه

از ميان كوچه هاى خستگي
مي گريزم در پناه مدرسه

باز مي بينم ز شوق بچه ها
اشتياقي در نگاه مدرسه

زنگ تفريح و هياهوي نشاط
خنده هاى قاه قاه مدرسه

باز بوي باغ را خواهم شنيد
از سرود صبحگاه مدرسه

روز اول الله اي خواهم كشيد
سرخ ، بر تخته سياه مدرسه
قيصر امين پور

مهرماهبوي


