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 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 
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 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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به عن��وان معلمی که »روش تحقی��ق« درس می دهد، به صورت 

جدی با مشکل نوشتن شاگردانم مواجهم. اغلب آن ها نمی توانند چند 

خط به زبان خود بنویس��ند. گاه به  آن ها می گویم که ش��ما در نوشتة 

خود تنها اثری که باقی گذاشته اید، نشانه های ربط مانند »و«، »اگر«، 

»چنانکه« و مانند این هاس��ت. جز این نش��انی از ش��ما در پژوهشتان 

دیده نمی ش��ود. این ش��اگردان در نهایت به رونویسی از پژوهش این و 

آن، چس��ب و قیچی زدن، یا در شکل دیجیتالی آن »کپی و پیست« رو 
می آورند.

اساس��اً نوش��تن یعنی آنچه را که می اندیش��یم، مکت��وب کنیم. از 

این رو، من معتقدم کس��ی که نمی تواند به زبان خود بنویسد و نوشتن 

تکلیف طاقت فرس��ایی برای اوس��ت، نمی تواند پژوهشگر خوبی باشد. 

پ��اره ای از نویس��ندگان ما فرات��ر از آن می رون��د و معتقدند: »آن که 

نمی نویس��د، نمی  اندیش��د« 1. در س��ال های اخیر بس��ط فناوری های 

دیجیتال��ی فرصتی را برای کاربران فراهم آورده اس��ت که به دلیل 

س��اختار آن، انگیزة بیش��تری برای نوش��تن ایج��اد می کند. یکی 

از ای��ن ابزارها و ش��اید مهم ترین آن ها »وبالگ« اس��ت. وبالگ 

فضای مجازی رایگانی اس��ت که عالوه بر نوش��تن، امکان تعامل 

با خوانندگان نوش��ته را ایج��اد می کند. از آنجا که قائلم کس��ی 

که نویس��نده نیس��ت، نمی تواند پژوهش��گر خوبی باشد، همیشه 

در کالس های��م تأکید کرده ام که هم��ة بچه ها از آغاز تا پایان 

نیم س��ال، وبالگی درست کنند و در آن حداقل یک یادداشت 

در هر هفته با تأکید بر تجربه های شخصی خود بنویسند. 

هدف در درجة نخس��ت فراهم آوردن فضایی برای ارتقای 

مهارت نوش��تن در آن هاس��ت. تجربة من نش��ان می دهد، 

ش��اگردانی که در آغاز نوش��تن برای آنان امری دش��وار و 

س��نگین است، با تجربة وبالگ نویسی، نوشتن را آسان تر 

می یابن��د. مقایس��ة  محت��وای این وبالگ ه��ا در طول 

نیم س��ال نش��ان می دهد که در آغاز، نوش��ته ها جنبة 

توصیفی دارند و شرح تجربه های زیستة نویسندگان 

هس��تند. ول��ی به م��رور و با تس��لط بر نوش��تن، 

یادداش��ت های تحلیل��ی هم در میان نوش��ته ها 

به چش��م می آید. به نظر می رس��د در وضعیت 

کنونی، در میان فناوری های دیجیتالی، هیچ 

یک مانند وبالگ به رش��د مهارت نوشتن 

کاربران کمک نمی کند. ش��اید اگر هر 

نویس��نده ای در خل��وت خ��ود برای 

خویش می نوش��ت، نمی توانست مانند وبالگ در ترویج و 

تشویق به نوشتن اثرگذار باشد. فضای وبالگ اندیشه های 

نویس��نده را در مع��رض دید و نظر عموم ق��رار می دهد و 

به دلی��ل اینکه امکان بازخورد نیز فراهم اس��ت، نویس��نده 

بدون اینکه نیازی به انتشار نوشته اش در رسانه ای عمومی 

داشته باشد، از رس��انه ای جهانی و رایگان بهره برده است. 

مالحظة نظ��ر دیگران، چه موافق و چ��ه مخالف، حتی اگر 

اندک باشند، در تشویق نویسنده به نوشتن بسیار مؤثر است.

به تدریج دای��رة خوانندگان وبالگ ها گس��ترش می یابد 

و ب��ا نظرات��ی که ذی��ل یادداش��ت های نویس��ندة وبالگ 

می نویسند، او را در نوش��تن برمی انگیزند. این خود مهارت 

نوش��تن را که اس��اس رش��د جامعة انسانی اس��ت، بیش از 

پیش توس��عه می ده��د. خوش بختانه معلم��ان ما این روزها 

ب��ا بهره گیری از این فرصت جامعة آموزش��ی را با تجربه ها 

و دان��ش خود غنی کرده اند. طی چند س��ال اخیر، رد و بدل 

کردن وبالگ های آموزش��ی میان معلمان رواج یافته اس��ت؛ 

یادداش��ت هایی که پل ارتباطی می��ان دانش آموزان و معلمان 

هس��تند و معلم از آن طریق دانش خود را به خوبی و بی دریغ 

منتقل می کند یا وبالگ ه��ای معلمانی که حلقة ارتباطی میان 

معلمان ش��ده اند. سال گذش��ته که بحث تغییر نظام مطرح بود 

و معلم��ان ایرانی گاه از فرصت ه��ای آموزش ضمن خدمت جا 

می ماندن��د، وبالگ های هم��کاران آن ها که خ��ود معلم بودند، 

راهنم��ای خوبی بود که به کمک آن ه��ا می آمد. از این طریق، 

معلمان از اقصا نقاط کش��ور به یاری هم می آمدند و تجربه های 

خود را در اختیار یکدیگر قرار می دادند.

بس��یاری از معلمان در نواحی مختلف کش��ور از وبالگ همکاران 

خود برای یافتن پاس��خ پرسش هایش��ان درب��ارة چگونگی تدریس 

محتوای جدی��د دورة ابتدایی برای تدریس بهتر، اس��تفاده می کنند. 

خوب است وزارت آموزش وپرورش در این شرایط که فرصت مناسبی 

برای تربیت معلمان نویس��نده فراهم آمده اس��ت، با انتخاب بهترین 

آن ها به افزایش ش��مار بیش��تر نویس��ندگان معلم یا معلمان نویسنده 

کمک کند که قطعاً در پرورش ش��اگردان اهل تفکر و اندیشه و بسط 

فرهنگ نوشتن تأثیر بسزایی خواهد داشت.

 پی نوشت

مراجعه کنید به سخنرانی دکتر فاضلی در انجمن انشای تهران با عنوان نویسندگی و معلمی

وبالگ، مجالی برای نوشتن
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دکتر نعمت اله فاضلی
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی درآمد انسان شناسی به مستندسازی

ردپ��ای فرهن�گ
 مقدمه

در ش�مارة قبل آقای دکتر نعمت اهلل 
فاضل�ی اس�تاد دانش�گاه و متخصص 
انسان شناس�ی و مطالع�ات فرهنگ�ی 
و  جای�گاه  و  مستندس�ازی  درب�ارة 
مناسبات آن  با فرهنگ برایمان سخن 
گف�ت. در ای�ن ش�ماره ادام�ة مطلب 
ایش�ان را در ارتب�اط ب�ا ویژگی ه�ا و 

کارکردهای مستندسازی می خوانیم

 ویژگي هاي مستندسازي مدرن
فناوري اینترنت و دنیاي مجازي امکان 
تولید بي شمار و انبوه مستندهاي گوناگون 
از تجربه هاي انساني را به وجود آورده است. 
 تولید انبوه مس��تندات مجازي به  پدیدة 
مصرف انبوه مس��تندات انجامیده است. ما 
اکنون لحظ��ات زیادي از زندگ��ي خود را 
براي تماش��ا، خواندن و ش��نیدن داده ها و 

مواد و مستندات مجازي صرف مي کنیم. 
دنیاي مجازي نه تنها امکان ذخیره سازي 

و مستندسازي تجارب انس��اني را به وجود 
آورده، بلک��ه ب��ه مبادل��ة انبوه مس��تندات 
مجازي انجامیده است. به کمک اینترنت، 
ش��کل هاي گوناگون جابه جای��ي نمادها از 
طری��ق فناوري ه��اي مجازي، م��ا اکنون 
مي توانیم تجارب خود را با انس��ان ها بدون 
در نظر گرفت��ن محدودیت ه��اي طبیعي، 
جغرافیایي، تاریخي و فرهنگي مبادله کنیم.

تولی��د و مصرف انب��وه و مبادلة جهاني 
مس��تندات فرهنگي موجب شده است که 
مسئله مستندسازي زندگي انسان به همان 

اندازة زیس��تن اهمیت یابد. در گذشته هاي 
دور داش��تن یک آلبوم عک��س خانوادگي 
نق��ش مهم��ي در هویت دادن ب��ه زندگي 
خانوادگي ما داش��ت. عکس هاي عروسي 
و روز عقد س��ندهایي مهم تر از س��ند عقد 
براي زندگ��ي خانوادگي ب��ود. عکس هاي 
بچه هاي ما در آلبوم، به پایه هاي محکمي 
براي قوام بخش��یدن به روابط عاطفي زن 
و ش��وهر تبدیل ش��ده بود. ما امروز وقتي 
به عکس هاي س��یاه و سفید پدربزرگ ها و 
مادربزرگ هاي خود ن��گاه مي کنیم، نوعي 
حس نوس��تالژیک نسبت به ارزش هاي آن 
دوران پیدا مي کنیم. گویي آن روزها، یعني 
قدیم ها، روزهاي باش��کوه، باصفا و زیبایي 

بوده اند.
فناوري هاي مستندساز امروزه دیگر تنها 
تجربه ها را مستند نمي کنند بلکه تجربه ها 
را مي س��ازند. این اتفاق بزرگي اس��ت که 
رس��انه هاي مستندس��از ویتری��ن نمایش 
تجربه هاي ما نیستند بلکه جایي هستند که 

امروزه  فناوري ه�اي مستندس�از 
دیگ�ر تنه�ا تجربه ها را مس�تند 
را  تجربه ه�ا  بلك�ه  نمي کنن�د 
مي سازند. این اتفاق بزرگي است 
که رسانه هاي مستندساز ویترین 
نمایش تجربه هاي ما نیستند بلكه 
جایي هستند که تجربه هاي ما به  

واقع شكل مي گیرند
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تجربه هاي ما به  واقع شکل مي گیرند. همة 
ما مي دانیم که بخش هاي مهمي از مراسم 
عروسي و عقد به این دلیل انجام مي شوند 

که فیلم مناسبي از آن ها ساخته شود. 
م��ا به منظ��ور ارائة تجربه ه��اي زندگي 
روزم��ره، این تجربه ها را از ابتدا به گونه اي 
خاص برنامه ری��زي مي کنیم. معناي دیگر 
این س��خن آن اس��ت که مستندسازي از 
همان ابت��داي ش��کل گیري تجربه ها آغاز 
مي ش��ود. ما تجربه هایي را تولید مي کنیم 
تا بتوانی��م از آن ها مس��تندهاي بصري یا 
کتبي بس��ازیم. بنابرای��ن در چنین دنیایي، 
اجتماع��ي مس��تند« هم��ان  »برس��اخت 
روزم��رة  زندگ��ي  اجتماع��ي  »برس��اخت 
ما«ست. دیگر به سختي مي توان بین آنچه 
دیده و آنچه تجربه مي شود، تمایز ماهوي 
قائل ش��د. شاید مبالغه نباش��د اگر بگوییم 
در ف��رداي نه چن��دان دور، آنچ��ه مس��تند 
مي ش��ود بی��ش از آنچه تجربه مي ش��ود، 
مه��م خواه��د ش��د. در چنی��ن ش��رایطي 
است که سیاس��ت هاي فرهنگي ملت ها و 
دولت ها بیش��ترین توج��ه و تمرکز خود را 
به  همین ش��یوه هاي مستندسازي معطوف 
کرده اند. اینکه چه چی��زي از یک دختر یا 
کودک ایراني در قالب فیلم مستند یا فیلم 
س��ینمایي ی��ا یک گزارش خبري س��اخته 
مي ش��ود، مسئلة سیاس��ي مهمي است که 
حتي امکان دارد با مهم ترین مس��ئله هاي 
سیاس��ي روز برابري کند. در چنین دنیایي 
اس��ت که باید از مستندس��ازي فرهنگي یا 
مستندس��ازي تجربه هاي زندگ��ي روزمره 
به عنوان رکن سیاست فرهنگي و سیاست 

زندگي نام برد. 

 کارکردهای مستندسازی فرهنگی 
مستندس��ازی و ذخیره کردن تجربه های 
انس��انی، مانند هر عنصر فرهنگی دیگری 
الجرم باید به نیازه��ای گوناگون فردی و 
اجتماعی پاس��خ دهد. ما در علوم اجتماعی 
عناص��ر  پاس��خ دهی  س��ازوکار  معم��واًل 
فرهنگی به نیازه��ا را »کارکرد« و مطالعة 
عناصر فرهنگ از ای��ن دیدگاه را »تحلیل 

کارکردی« می گوییم.
1. انتقال فرهنگ 

مستندس��ازی یکی از مهم ترین راه های 
انتقال فرهن��گ و تجربه های انس��انی در 
طول تاریخ و از نسلی به نسل دیگر است. ما 
اکن��ون از طریق مطالعة صخره نگاری های 
ب��ه جای مانده از 30 هزار س��ال پیش، که 
فرهادی در کتاب »موزه هایی در باد« آورده 
است، با تجربه های اجداد باستانی مان آشنا 
می شویم. صخره نگاری های مزبور در تمام 
30 هزار سال گذشته منبع فرهنگی مهمی 
برای میلیون ها میلیون انس��انی بوده است 
که آن ها را مش��اهده کرده اند. این ردپای 
فرهنگ��ی، نظام های اعتق��ادی، ارزش ها، 
نگرش ه��ا، ش��یوه ها و ابزاره��ای تولید و 
به ط��ور کلی ش��یوة زندگ��ی و جهان بینی 
ویژه ای را منتقل می کند. مطالعة فرهادی 
بیان کنن��دة ای��ن نکت��ه اس��ت. بنابراین 
انس��ان ها از طری��ق ابزاره��ا و روش های 
مختلف مستندس��ازی به آموزش، یاددهی، 
یادگی��ری و به ط��ور کل��ی فراین��د انتقال 

فرهنگ می پردازند.

2. بازاندیشی و درخودنگری 
یک��ی از مهم ترین نیازهای هر فرهنگی 
تأم��ل و بازنگری در خ��ود به منظور ایجاد 
تغییر، بومی س��ازی، اصالح خود، سازگاری 
ب��ا محی��ط و به طور کلی حرکت به س��وی 
پیش��رفت و تعالی اس��ت. منظ��ور از تأمل 
ی��ا درخودنگ��ری، توج��ه ب��ه تجربه های 
فرهنگ��ی و تالش ب��رای نق��د و ارزیابی 

آن ها و یافتن جنبه های س��ازنده یا مخرب 
این تجربه هاس��ت. همة ملت ها، گروه ها و 
فرهنگ ه��ا باید بتوانند همة آنچه را تجربه 
می کنن��د، مجدداً م��ورد ارزیابی و قضاوت 

اخالقی و معرفت شناسانه قرار دهند.
و  ارزیابی ه��ا  ن��وع  ای��ن  طری��ق  از 
قضاوت هاست که می توانیم راه های بهبود 
و اص��الح زندگی فردی و اجتماعی خود را 
شناس��ایی کنیم. تغیی��ر در زندگی فردی و 
اجتماعی ت��ا حدودی محصول این تأمل و 
بازنگری اس��ت. الزمة این گونه بازنگری و 
تأمل آن اس��ت که تجربه های انس��انی و 
فرهنگی به  صورت ه��ای گوناگون ثبت و 
مستند ش��وند تا ما بتوانیم این تجربه ها را 
به مثابة نوعی متن، بازخوانی و رمزگشایی 

کنیم. 
3. کارکرد سیاسی 

همة فرهنگ ها و جوامع برای بقا و دوام 
خ��ود به نوع��ی نظام تولید ق��درت احتیاج 
دارند. نظام های سیاس��ی، اعم از نظام های 
پیش��امدرن یا نظام های م��درن، نظام های 
قبیله ای یا عش��یره ای که در آن ها ساختار 
ق��درت بر خ��ون و تبار اس��توار اس��ت، یا 
دموکراتیک  نظام های  سلطنتی،  نظام های 
انتخاباتی، یا هر نوع نظام دیگری، همگی 
وظیف��ة نظ��م و س��امان دادن به مس��ائل 
سیاسی و چگونگی تولید و توزیع قدرت را 
برعهده دارند. مستندس��ازی و ذخیره سازی 
فرهنگ یکی از مؤلفه های مهم نظام های 
سیاس��ی و از عوام��ل مه��م تأثیرگ��ذار بر 
فرایندهای تولی��د و توزیع خدمات در تمام 

جوامع است. 
گروه ه��ای اجتماعی می کوش��ند از راه 
مستندس��ازی و ذخیره ک��ردن تجربه های 
انس��انی و اجتماع��ی خ��ود، راه هایی برای 
دیده ش��دن و رس��میت یافتن و رس��میت 
بخشیدن و مشروعیت دادن به جهان بینی، 
مناف��ع و عملکرده��ای خ��ود پی��دا کنند. 
فعالی��ت  نوع��ی  فرهن��گ  مستندس��ازی 
خنث��ا یا بی طرف نیس��ت. اف��راد و گروه ها 
هم��واره بخش های معین��ی از تجربه های 
خود را برای ثبت و ذخیره س��ازی گزینش 

مستندس�ازی فرهن�گ نوعی 
بی ط�رف  ی�ا  خنث�ا  فعالی�ت 
گروه ه�ا  و  اف�راد  نیس�ت. 
معین�ی  بخش ه�ای  هم�واره 
از تجربه ه�ای خ�ود را ب�رای 
ثب�ت و ذخیره س�ازی گزینش 
می کنند. همچنین، بخش های 
گزینش ش�ده ب�رای ذخیره و 
مستندس�ازی ب�ا روش ه�ای 
متفاوتی اولویت بندی، برجسته 

و مهم می شوند
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می کنن��د. همچنین، بخش ه��ای گزینش 
ش��ده ب��رای ذخی��ره و مستندس��ازی ب��ا 
روش های متفاوتی اولویت بندی، برجس��ته 
و مه��م می ش��وند. به عب��ارت دیگ��ر، در 
ذخی��ره کردن و مستندس��ازی نوعی نظام 
سلسله مراتبی حاکم اس��ت. از این دیدگاه 
هر فرهنگی متناس��ب با جهان بینی و نظام 
اعتق��ادات و همچنی��ن نیازه��ا و ش��رایط 
زیس��ت محیطی اش، م��وارد و تجربه های 
خاصی را با ش��یوه های متفاوت مورد تأکید 
قرار می دهد و برجسته سازی، ثبت و ذخیره 

می کند.
4. کارکرد اقتصادی 

ام��روزه بخش مهم��ی از اقتصاد جهان 
حول و حوش مبادلة نمادها انجام می گیرد؛ 
مبادل��ه ای ک��ه در آن مجموعة عظیمی از 
تصویره��ا، صداها و اش��یا تولید و در یک 
ش��بکة عظیم جهانی توزیع می شوند و در 
نتیجة آن، اقتصاد فرهنگ ش��کل می گیرد 
و گس��ترش می یابد. همة ما امروزه تجربة 
خرید »سی دی« موس��یقی یا فیلم و انواع 
خریدهای فرهنگ��ی دیگر را داریم. امروزه 
در ه��ر خانه ای در کنار یخچ��ال، مبلمان، 
ف��رش و دیگر ل��وازم زندگ��ی، انبوهی از 
کااله��ای هنری و فرهنگی وج��ود دارند. 
ای��ن کااله��ای فرهنگ��ی و  از  بخش��ی 
هن��ری - دقیق ت��ر بگوییم تم��ام آن ها - 
حاصل تالش انس��ان برای مستندس��ازی 
تابلوهای نقاش��ی  فرهنگ اس��ت. تصویر 
اس��تاد محمود فرش�چیان یا حتی آلبوم 
عکس ه��ای خانوادگ��ی ک��ه تصویرهای 
نوس��تالژیک پدربزرگ ها و مادربزرگ های 
ما را در چند س��ال پیش نش��ان می دهند، 
یا همان فیلم عروسی برادر بزرگ ما، همه 
کااله��ای فرهنگی حاصل مستندس��ازی 
هستند که مجموعة وسیعی از حرفه مندان 
کار  و  کس��ب  آن ه��ا  ب��ا  صنعتگ��ران  و 
می کنند. عکاس��ان، فیلم برداران حرفه ای، 
گرافیس��ت ها،  فیلم س��ازان،  کارگردان��ان، 
مجموعه داران،  مجسمه س��ازان،  طراحان، 
معم��اران، دست فروش��ان و صاحبان ده ها 
حرفه و پیش��ة فرهنگی دیگر، همه کسانی 
هس��تند که در حوزة صنایع فرهنگی، بازار 

فرهنگ و اقتصادی مشغول کسب و کارند. 
گفت��ه می ش��ود، حج��م س��رمایه های 
اقتص��ادی ک��ه ام��روزه در ح��وزة صنایع 
فرهنگ��ی و بازار فرهن��گ گردش می کند، 
بیش از حجم س��رمایه های ح��وزة اقتصاد 
نفت و اقتصاد کارخانه اس��ت. مستندسازی 
یکی از بخش های مهم اقتصاد فرهنگ در 
جهان امروز است. کافی است به تجربه های 
دم دست و پیش پا افتاده که عنوان مستند 

بر آن ها ثبت شده است، نگاه کنیم. 

5. کارکرد فرهنگی 
کارکرده��ای  مهم تری��ن  از  یک��ی 
مستندس��ازی نقش آن در ش��کل دادن و 
توسعة هویت های فرهنگی است. گروه های 
اجتماع��ی از طری��ق ثبت و ذخیره س��ازی 
تجربه ه��ای خاص خ��ود، مرزهای نمادین 
بی��ن خ��ود را که موج��ب تمای��ز آن ها از 
گروه های اجتماعی دیگر می ش��ود، شکل 

می دهند. مستندس��ازی راه��ی برای تولید 
هویت ه��ا و ت��داوم آن هاس��ت. گروه های 
اجتماع��ی مختل��ف از طری��ق مس��تندات 
هن��ری، ادبی،  علم��ی و آیین��ی، به نوعی 
هس��تی جمعی و تاریخی ش��ان را ش��کل 
می دهند. ایرانی ب��ودن در برابر بودن های 
دیگر زمانی معنا پیدا می کند که تجربه های 
انس��ان ایرانی به صورت شاهکارهای ادبی، 
فیلم ه��ای س��ینمایی، تولی��دات علمی و 
فلس��فی و راهبردهای دیگر مستندسازی، 
ثبت، مستند و ارائه شود. ایرانی بودن بیش 
از آنکه در ابعاد جسمانی انسان های ایرانی 
تعریف خود را پیدا کن��د، در جهان هنرها، 

ادبیات و تولیدات نمادین هستی می یابد.

 منابع
1. بریگز، ایس��ا و ب��رک، پیت��ر )1390(. تاریخ اجتماعی 
رس��انه ها؛ از گوتنب��رگ ت��ا اینترن��ت. ترجم��ة حس��ین 

نمک دوست تهرانی. انتشارات همشهری. تهران
2. محس��نیان راد، مه��دی )1384( »ای��ران در چه��ار 
کهکشان ارتباطی «)سیر تحول تاریخ ارتباطات در ایران، 

از آغاز تا امروز(. انتشارات سروش. تهران
فرهادی، مرتض��ی )1377( موزه هایی در باد. انتش��ارات 

دانشگاه عالمه طباطبایی. تهران
3. مید، م��ارگارت )1385( فرهنگ و تعهد: مطالعه ای در 
زمینه شکاف نس��ل ها. ترجمة عبدالعلی دست غیب. نوید 

شیراز
4. جیم��ز و بن��ی، جان و بایلی، گری��ک و گریلو، رالف و 
هوبل، آدامس��ون )1390( انسان شناسی فرهنگی ترجمة 

نعمت اهلل فاضلی. انتشارات آراسته. تهران  

ایرانی بودن در برابر بودن های 
دیگر زمانی معن�ا پیدا می کند 
که تجربه های انس�ان ایرانی 
ادبی،  ش�اهكارهای  به صورت 
تولیدات  فیلم های س�ینمایی، 
علمی و فلس�فی و راهبردهای 
ثب�ت،  مستندس�ازی،  دیگ�ر 

مستند و ارائه شود
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کالس هاي دوم و شش��م و جدید بودنشان نگراني عجیبي به جان 
معلمان، دانش آموزان و خانواده ها انداخت. همه فکر مي کردند س��ال 

تحصیلي دشواري پیش رو داشته باشند که بعید هم نبود.
کالس هاي ضمن خدمت از نیمه هاي تابس��تان شروع شد، در ماه 
رمضان هم ادامه داش��ت و کالس ها به ماه هاي مهر و آبان تا بهمن 

91 هم کشیده شد.
کتاب هاي روش تدریس از نیمه هاي آبان به دست همکاران رسید 

و به بعضي مناطق دیرتر.
ب��ا همة این احوال، دس��ت مریزاد به معلماني که با دس��ت خالي 
و ب��ا امید به خدا ش��روع کردند و وبالگ ه��ا و وبگاه هاي بروزي را 
راه اندازي کردند. خیلي ها حتي جلوتر از »گروه هم یار مؤلفان« دست 

به قلم بردند و ایرادهاي کتاب ها را که بیش��تر تایپي بودند، استخراج 
و اص��الح کردن��د. از این هم پا را فراتر گذاش��تند و نوش��ته ها را به 

همکارانشان دادند.
خیلي ها به دنبال مطالب جدید براي تکمیل اطالعات دانش آموزان 
و همکاران بودند و با تمام وجودشان ساعت ها کار کردند و حاصل آن 
را به گونه اي جذاب و کارآمد در صفحه هاي اینترنتي ش��ان گذاشتند. 
آن ه��ا حتي به این فکر نبودند که کار را براي تش��ویق و تحس��ین 
دیگران انجام دهند. ه��دف واالتر بود. یک انقالب زیباي علمي در 
حال شکل گرفتن بود؛ انقالبي که باعث شد گروه زیادي از همکاران 
فرهنگي و خانواده هاي دانش آموزان با خیال راحت به منابع مورد نیاز 

علمي، آموزشي و فرهنگي این پایه ها دست پیدا کنند.
در یکي از شهرهاي خراسان رضوي از دانش آموز ناحیه اي محروم 

پرسیدم: »براي تکلیف پایان هفته چه مي کنید؟«
جالب بود که پیک هاي هفته اش، همان پیک آدینة مدرسة شاهد 
بندر انزلي بود! حتي معلم محترمش��ان براي بچه ها منبع تهیة سؤال 
و پی��ک را گفته بود و در پایان پیک نوش��ته بود: »بچه هاي عزیزم، 

براي طراح این پیک و سالمتي اش صلوات بفرستید!«
با خودم اندیش��یدم ش��اید هیچ وق��ت همکار گرامي م��ا نداند که 
در ش��رقي ترین نقط��ة ای��ران، نوش��ته هایش مي ش��ود کار هفتگي 

دانش آموزان، ولي به هرحال ثواب این کار به او مي رسد.
در جاي دیگري دانش آموزي مي گفت: »من از س��ؤال هاي تأللو 

اندیشه و معلم خوانساري استفاده مي کنم.«
یکي از همکارانمان در شهرستاني مي گفت: »خدا عمرشان بدهد 
گروه آموزش��ي اصفهان و س��بزوار را که اش��کاالت کتاب درسي را 
درآورده اند. کل��ي به دردمان خورد. حیف که دبس��تان آنالین دیگر 

تمام شد!«
و این یعني انقالبي بزرگ، همتي عظیم و تالش��ي گسترده، بدون 

چشم داشت.
در پایه ه��اي دیگ��ر نی��ز ای��ن اتفاق ها تک��رار مي ش��وند، وقتي 

افسانه عطري
آموزگار پایة ششم، نیشابور
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نکاتی در کیفیت بخشی به یک وبالگ آموزشی
آداب وبالگ نویسی آموزشی

لیال گودرزی
آموزگار دبستان، اصفهان

طی چند سال اخیر، استفاده از وبالگ  های آموزشی میان معلمان رواج یافته است؛ یادداشت هایی که پل ارتباطی میان دانش آموزان و معلمان هستند. اگر 
بخواهیم به صاحبان وبالگ  های آموزشی توصیه ای کرده باشیم، شاید بتوان به این موارد اشاره کرد: )در پایین صفحات بخوانید(



هر گروه یک وبالگ
حسن رضاترابي
آموزگار دبستان شهید سندروس

من ب��راي تدریس کت��اب کار و فن��اوري پایة 
شش��م، پس از آش��نایي با رایانه، براي هر گروه از 
دانش آموزان به کمک خودشان به شکل تخصصي 
براي هر کتاب درسي پایة ششم )ریاضي، مطالعات 
اجتماع��ي، تفک��ر و پژوه��ش و...( ی��ک وبالگ 
آموزش��ي ایجاد کردم. البت��ه نحوة ایجاد وبالگ و 

کار در محیط وبالگ را به آن ها آموزش داده ام.
دانش آم��وزان ضمن دسترس��ي ب��ه وبالگ ها، 
ب��ا هم در تعامل هس��تند و از اطالع��ات یکدیگر 
نظیر کتاب هاي ورق زن، نمونة س��ؤال ، تصویرها، 
اخب��ار، توجه به مناس��بت ها، آم��وزش دانش آموز 
به دانش آموز، حدیث، ش��عر، داس��تان، سایت هاي 
آموزش��ي )مانند ش��بکة ملي مدارس(، کتاب هاي 
الکترونیکي، مجالت رش��د، تحقیقات انجام شده 
در زمینة درس��ي، اس��تفاده مي کنن��د و این نوعي 
مستندس��ازي آموزشي محسوب مي شود. ضمنًا در 
این وبالگ ها، با نظارت من به مناسبت  هاي دیني 

و... نیز پرداخته مي شود.
ع��الوه بر این، در جلس��ة پایاني جش��ن کار و 
فناوري، وبالگ هاي برگزیده که تعامل بیش��تري 
داش��ته باش��ند و خالقیت ه��اي جذاب ت��ري ارائه 
دهند، م��ورد تقدیر قرار مي گیرن��د. در وبالگم به 
معرفي این گونه وبالگ ها مي پردازم تا آموزگاران، 
دانش آم��وزان و اولی��اي گرام��ي از آن ه��ا به��ره 
بگیرن��د. به ع��الوه، دانش آم��وزان از ای��ن طریق 
توانمندي هایش��ان را به همة افراد نشان مي دهند. 
آن ها قادر خواهند بود یک بانک اطالعاتي مرتبط 
با درس هاي پایة شش��م به وج��ود آورند و به تولید 

محتواي الکترونیکي بپردازند.

خالقیت ه��اي »وب س��ایت تخصصي کودکان« و »وب س��ایت 
ترنم تالش« دس��ت مایة کار معلم فرزندم مي شد. گروه آموزشي 
شهرس��تان م��ا از همین خالقیت ه��ا براي راهنمای��ي همکاران 
اس��تفاده مي کرد. هرگاه هم وارد مدرسه مي شدم، همکاران پایة 
اول و دوم مي پرس��یدند: »چ��ه خبر از جدیدتری��ن کارهاي بابا 
آب داد در کش�ور تونس؟ »لطفًا براي م��ا پرینت بگیر!« و یا 
وبالگ ها و وبگاه هاي دیگري که نام بردنشان مثنوي هفتاد من 

کاغذ مي شود.
همة این ها باز هم دریچة دیگري مي گش��ودند بر این انقالب 

پیش چشمم و با خود زمزمه مي کردم: 
»زالل اندیشه هایتان جاري

نگاهتان آسماني   
قلم هایتان در راه خیر نویسا   

و اجرتان با خداوندگار...«*    

 پي نوشت
* از تمامي همکاراني که در زمینه هاي آموزش��ي در پایه هاي متفاوت تالش مي کنند، 
کمال تش��کر را داریم. آوردن اس��م برخي وبالگ ها به منظور ارائة ش��اهد مثالي براي 

حجم عظیم این تالش هاي ماندگار بوده است.

amozesh5.blogfa.com

teacher-ney.blogfa.com
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 در به روز کردن وبالگتان ابتکار و خالقیت به خرج دهید. گاهی برخی وبالگ ها برای به روز بودن از گذاشتن هیچ مطلبی دریغ نمی کنند و یا از پست هایی 
استفاده می کنند که با فضای کار شان مرتبط نیستند. به روز بودن خیلی مهم است اما چگونه به روز کردن مهم تر است.



پاتریشیا هویت1، معلم دبستان )کانادا(
ترجمه و تلخیص: شیبا ملك

408

یادگیری وبالگ نویسی و وبالگ در خدمت یادگیری

 مقدمه 
دانش آم�وزان عصر حاض�ر، فراگیرندگان�ی متفاوت اند. 
آم�اده ک�ردن آن ه�ا ب�رای آین�ده ای نامعل�وم، مس�تلزم 
رویكردهای آموزش�ی گوناگونی اس�ت، رویكرد هایی که در 

آن ها به نقش فناوری توجه شود.
معلم هایی مثل من باید در روش آموزش خود بیندیش�ند و 
از امكانات فناورانه آگاه ش�وند. یكی از فعالیت های مبتنی بر 
فناوری که من و شاگردانم در کالس از آن استفاده کرده ایم، 
»وبالگ نویس�ی« است؛ فعالیتی که بر آموزش و یادگیری من 

بسیار تأثیر گذاشت. 
»م�ن گفت و گو هایم�ان را در وبالگ کالس خیلی دوس�ت 
دارم. می توان�م در مدرس�ه و خان�ه با آدم ه�ا صحبت کنم.« 
چنی�ن اظهار نظ�ری از یك دانش آموز، اش�اره ای اس�ت به 
تحول�ی که هن�گام وبالگ نویس�ی برای معل�م و دانش آموز 

ممكن و میسر شد. 
گفت وگو در فضای وبالگ مانند بسیاری از بحث های جدی 
و عمیق با خوش و بشی ساده و معمولی آغاز می شود. من 
هم به همین ترتیب بحث خود را در وبالگم شروع کردم. 
در این نوش�ته تجربة مرا در نوش�تن وب�الگ می خوانید؛ 
تجربه ای همچون س�فر که همراه با حاش�یه هایی بود و 
بر روش تدریس من بس�یار تأثیر داش�ت. در طی این 
س�فر، به نقش خودم و دانش آموزانم توجه کردم، در 
مورد گس�ترش مفاهیمی چون خواندن و نوشتن فكر 
کردم و به تدریج قابلیت های وبالگ را در برساختن 
دان�ش و مش�ارکت در بی�رون و درون دیوار ه�ای 

کالس، دریافتم.

 آستین ها را باال بزنید2  
»معلمان باید خودشان آستین ها را باال بزنند و با وسایل رایانه ای 
و نرم افزار ها کار کنند تا اهمیت و جایگاه این کار را حس کنند. این 
جمل��ه در م��ورد تلفیق فناوری در آموزش، هنگام��ی برای من معنا 
یافت که به موازات ش��اگردانم وبالگ نویس��ی را شروع کردم. قرار 
شد که برای یک کالس درس در تحصیالت تکمیلی، آموخته هایم 
را به  صورت دیجیتالی به اش��تراک بگذارم. این طور شد که تصمیم 
گرفتم وبالگ بنویس��م. اس��م وبالگ من »وبالگ نویسی از آغاز3«  
بود. همان س��ال با ش��اگردان کالس پنجم وبالگ نویسی را شروع 
کردم. ایدة من در مورد آموزش و یادگیری با فناوری، در طول زمان 
تغییر کرد. هنگامی که با ابزار ها بیش��تر آش��نا شدم و خود شروع به 
نوش��تن کردم، به تدریج دریافتم که تجربة وبالگ نویس��ی فراتر از 
قرار دادن متن روی صفحة نمایش و انتظار کش��یدن برای دریافت 
نظرات دیگران است. این مطلب را تا زمانی که خود درگیر ابزار های 
فناورانه برای ارتباط و تأمل در نوشته های خودم شدم، درک نکردم.

 یادگیری وبالگ نویسی، کالسی در گذار 
در آغار تنها می خواس��تم تجربه ام را در زمینه فناوری  بسط دهم. 
گ��ذار از کاغ��ذ و مداد به صفحة دیجیتال ممکن به نظر می رس��ید. 
احس��اس کردم کالس معمول��ی خودم با فعالیت های نوش��تاری یا 

خواندن مطالب را می توانم به صورت وبالگی ادامه دهم. 
 در مس��یر افزودن وبالگ به کالسم، حس کردم می دانم چگونه 
وبالگ نویس��ی را آم��وزش ده��م، چرا که س��ال ها با ش��اگردانم از 
واژه پرداز رایانه استفاده کرده بودم. به نظرم می آمد که راحتی و لذت 
ویرایش و اصالح س��ریع متن و داش��تن محصولی که قابل بازنشر 

است، در سرویس های وبالگ هم امکان پذیر است. 

اندیشه های یک معلم دربارة وبالگ 
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 اگر دوست ندارید به طور کامل محل تدریس و یا کارتان شناخته شود و حتی اگر از طرف ادارۀ آموزش و پرورش محل خدمتتان به شما تذکر داده شده 
اس��ت چنانچه در وبالگتان اس��م مدرس��ه، منطقه یا ناحیه را بنویسید، وبالگ از ش��خصی بودن بیرون می آید و حالت مدرسه ای و رسمی پیدا می کند و شما 
مجاز به ادامۀ کار و به روز کردن چنین وبالگی نیس��تید حداقل اطالعاتی را که می توان از طریق آن ها با وبالگ ش��ما همذات پنداری کرد، درج کنید. برای 
مثال، ش��اید برای مراجعه کنندگان وبالگ ش��ما کافی باش��د بدانند با آموزگار مرد پایۀ شش��می که در یکی از مدارس دولتی ش��هر تبریز تدریس می کند، 

روبه رو هستند. 



وبالگ نویس��ی را فرصت��ی دیدم که نوش��تن در کالس را تقویت 
می کند، موجب پاس��خ گویی بچه های هم س��ن و س��ال به یکدیگر 
می شود و امکان دسترسی آسان به مخاطبان بالقوة ما، یعنی خانوادة 
دانش آم��وزان را فراهم می کند. امیدوار بودم خانواده ها نوش��ته های 

بچه ها را ببینند.
برنام��ة م��ن ابتدا آش��نایی با مهارت ه��ای فنی الزم ب��رای آغاز 
وبالگ نویس��ی بود. الزم بود با ویژگی های وبالگ آش��نا شویم. به 
گمان من وبالگ نویسی فعالیت های جاری کالس را تکمیل می کرد 
و تالش های ما در نوشتن را اعتبار بیشتری می بخشید. تا آن زمان از 
آنچه پیش روی یک وبالگ نویس در قرن 21 قرار داشت.، تصوری 
نداشتم. تنها در ذهنم تصوری از آنچه می توانیم خلق کنیم و شرایط 
الزم آن داش��تم. اصاًل فکر نمی کردم ت��ا چه میزان به عنوان معلم و 
دانش آموز در دنیای وبالگ نویسی تفاوت خواهیم کرد. تصور کاملی 

از سفر پیش رو نداشتم. 

 الگوسازی 
ش��روع  در  م��ن  اش��تباهات  از  یک��ی 
وبالگ نویس��ی این بود که فکر می کردم تنها 
در شیوة ارائة دانش آموزانم تغییری ایجاد شده 
اس��ت. مطمئن بودم شاگردانم می توانند قالب 
کار ه��ای م��داد و کاغذی خ��ود را به صفحة 
نمایش��گر منتقل کنند. اما نوش��تن مطالبی با 

کیفی��ت در وبالگ، به آموزش دقیق و الگوس��ازی نیاز دارد؛ آموزش 
»چرایی« و »چگونگی« های وبالگ نویسی به شیوه ای تأثیرگذار. در 
ای��ن کار هم مانند هر مهارت دیگ��ری دانش آموزان باید نمونه های 
وبالگ های کیفی را ببینند و با ویژگی های آن ها آش��نا شوند. من از 
طریق ش��بکه های اجتماعی با معلمان تماس گرفتم و نمونه هایی از 
این وبالگ ها را پیدا کردم. از ش��اگردانم خواستم به وبالگ نویس ها 
توج��ه کنند: چند سالش��ان اس��ت؟ آی��ا اطالعات شخصی ش��ان را 
ب��ه اش��تراک می گذارند؟ چ��ه نکتة قاب��ل توجه��ی در موضوعات 
نوشته هایشان می بینند؟ چه پیوند هایی در وبالگشان گذاشته اند؟ چه 
نکت��ة دیگری در ای��ن وبالگ تّوجه آنان را جل��ب می کند ؟ آیا این 

وبالگ تأثیرگذار بود یا خیر؟ 

 قدم بعد: چگونه »نظر4« بدهیم؟
م��ا معلم ها حتی اگر در ابتدا از اظه��ار نظرهای متقابل بچه ها در 
وبالگ کالسی، احس��اس رضایت کنیم، باز هم نمی توانیم موضوع 
مهم آم��وزش چگونگی »بازخ��ورد دادن« را نادی��ده بگیریم. ارائة 
بازخورد مثبت می تواند، کالس��ی را که رواب��ط توأم با احترام در آن 
شکل گرفته است تا حد یک »زیست محیط دیجیتالی سالم5« بسط 
ده��د. دانش آموزان وبالگ نوی��س باید چگونگی 
تش��کر از دیگران را بیاموزند، همچنین چگونگی 
پاس��خ گویی به دیگران و از همه مهم تر، پاس��خ 

دادن سؤال با سؤال را.
این مهارت ها را حتی به کودکان خردس��ال 
ه��م می توان آم��وزش داد. کتی کاس��یدی6،  
معلم با تجربة پایة اول در »ساسکاتچوآن7«، 

از معلمان پیشگام در وبالگ نویسی در کالس درس است. 
او با دانش آموزان کار می کند تا از اظهار نظر های ساده ای 
چون »از وبالگت خوش��م آمد« فرات��ر روند و با خوانندگان 
وبالگش��ان ارتب��اط برقرار کنند. هر س��اله آن ه��ا با هم 
نمودار ه��ای یادگیری خودش��ان را طراح��ی می کنند و 

به عنوان مأخذی برای آینده، از آن کمک می گیرند.
کاس��یدی با این دانش آموزان کار می کند تا قدرت 

گفت و گو را نش��ان دهد. نخس��تین نکته در »نظر 
دادن«، فهم تفاوت اظهار نظر علمی و اجتماعی 

اس��ت. باید از دانش آموزان بخواهیم به هدف 

ارائ�ة بازخورد مثب�ت می تواند، 
کالس�ی را ک�ه روابط ت�وأم با 
گرفت�ه  آن ش�كل  در  احت�رام 
است تا حد یك »زیست محیط 

دیجیتالی سالم5« بسط دهد
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 »کامنت« هایی که زیر هر یک از پس��ت های ش��ما گذاشته می ش��وند، حاصل تفکر، تأمل و یا الاقل سپری کردن اوقات فراغت بندۀ خدایی است که برای 
مش��اهده و خواندن مطلب ش��ما به وبالگتان آمده است. در اکثر سرویس دهندگان وبالگی، برای تأیید، حذف یا ویرایش نظرات امکاناتی تعبیه شده است. 
چون ممکن اس��ت در بین نظردهندگان، افراد بیمار یا ماجراجویی پیدا ش��وند که نظرات نامناس��بی را در مورد پس��ت شما مرقوم کنند، بهتر است به هیچ 
روی از امکان تأیید خودکار نظرات بهره نبرید. بله، می دانم می خواهید چه بگویید: »ما بعداً می بینیم و نظرات نامناسب را حذف می کنیم.« برخی از نظرات 
چنان نامناس��ب و آزاردهنده اند که حتی برای لحظاتی هم نباید در معرض دید س��ایرین قرار گیرند. لذا حتماً از امکان آش��کار ش��دن نظرات بعد از تأیید 

خودتان استفاده کنید.



اظهار نظر توجه کنند و در بحث و گفت وگوی سازنده و 
توأم با احترام توانا شوند. 

 سلسله نظرات کاربران 
در نتیج��ه بازخ��ورد خوانندگان وبالگ، ذیل یک نوش��تة8  
خاص در وبالگ، سلس��له گفت وگوهایی ش��کل می گیرد. این 
بازخورد در فضای وبالگ کالس��ی نقش��ی تأثیرگذار دارد. چون 
معلمان و دانش آموزان با توجه به نظرات خوانندگان وبالگ خود، 
پاس��خ های خود را طراحی می کنند یا مطلب��ی را که در مورد آن 
نظر داده ش��ده اس��ت، بازبینی می کنند. این بازخوردها، احتمااًل بر 

نوشته های بعدی آن ها نیز تأثیر می گذارد.
ویژگی رفت و برگش��تی در سلس��له نظرات خوانندگان وبالگ، 
باعث می ش��ود بین گفت و گوکنندگان دوستی و آشنایی شکل بگیرد 

و به نوعی یک انجمن پدید آید. 

 مخاطبانی از بین هم کالسی ها 
هنگامی که برای اولین بار وبالگ نویسی را با شاگردانم آغاز کردم، 
نگ��ران تأثیر مخاطبان خارج از کالس ب��ودم. به همین خاطر برای 
کالس ش��بکة داخلی طراحی کردم. فکر می ک��ردم اظهارنظر های 

دلگرم کننده از س��وی همکالسی هایش��ان 
س��بب می شود، مخاطبان آن ها از من فراتر 
روند و این احساس که »تنها برای معلمم 
می نویسم و این فقط یک تکلیف مدرسه 

است«، کمتر شود.
درب��ارة  م��وردی  مطالع��ة  ی��ک 
وبالگ نویسان کالس دوم نشان می دهد 
که آگاهی و توجه به مخاطبان در ضمن 

وبالگ نویسی بیشتر از ارائه کالسی یا نوشتن برای معلم است  
(Lapp et al ,2010-11) . علت آن اس��ت که دانش آموزان 
هنگام وبالگ نویس��ی- برخالف بیش��تر کارهایی که به 
معلم��ان تحویل می دهن��د، بالفاصله بازخورد نوش��تة 
خ��ود را می بینند.این بازخورد نش��ان می دهد که یک 
نفر نوش��تة آن ه��ا را خوانده و درب��ارة آن فکر کرده 
اس��ت. دانش آموزان ص��دای مخاط��ب را ضمن 
پاسخی صریح به نوشته ش��ان، می شنیدند. این 

بازخورد ها موجب توجه به بازنگری و ویرایش نوشته های وبالگشان 
شد. در پایان این پروژه، 93 درصد دانش آموزان گفتند قبل از انتشار 
نوشته هایشان در وبالگ، حتمًا در آن تغییراتی خواهند داد. همچنین 
انگیزة نوش��تن »برای دیگران« در این دانش آموزان از 21 درصد به 
79 درص��د افزایش یافت که ای��ن امر اهمیت 

مخاطب برای آن ها را نشان می دهد. 

 وبالگ نویسی برای یادگیری 
خیلی از معلمان شاید فکر کنند که مدیریت 
پروژه ه��ای دیجیتال��ی، مانند وبالگ نویس��ی، 
کاری اضاف��ه ب��ر کارهای معلمی اس��ت. ولی 
کم کم معلمان بهترین تجربه های سوادآموزی 

سنتی خود را با قابلیت های فناوری جدید پیوند می زنند.
هدف ابتدایی من با انگیزة بقیة معلم هایی که می خواستند وبالگ 
را با سایر فعالیت هایشان ادغام کنند، تفاوتی نداشت. یک وب سایت 
کالس��ی که پش��تیبان برنامة خواندن و نوش��تن کالسم باشد، یک 
قفس��ه یا پوشة آنالین برای کار های دانش آموزانم، و از همه مهم تر، 
فضایی ش��خصی برای خوب نوشتن؛ نگارش��ی با روش های درست 
برای اهدافی صحیح و موجه. آنچه در تجربة وبالگ نویسی کالسی 
حی��رت زده ام کرد، فراهم آمدن موقعیت برای دانش آموزان کم حرف 

دانش آموزان هنگام وبالگ نویسی- 
برخ�الف بیش�تر کارهای�ی ک�ه به 
معلمان تحویل می دهند، بالفاصله 
بازخورد نوشتة خود را می بینند.این 
بازخورد نش�ان می دهد که یك نفر 
نوش�تة آن ها را خوانده و دربارة آن 

فكر کرده است
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 به تمیزی متن نوش��ته ها و کامنت هایمان از لحاظ درست نویس��ی زبان و نیز رعایت عالئم س��جاوندی اهمیت بدهیم. اگر ما یک دانش آموز دبیرس��تانی یا 
مادری خانه دار بودیم، می توانس��تیم از نوش��ته ش��دن »راجع به ...«، به صورت » راجب...«، صرفاً با دادن یک تذکر بگذریم. یا وقتی یک نفر به جای یک 
عالمت سؤال )؟( یا خطاب )!(، ده ها عالمت سؤال)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟...( یا عالمت خطاب )!!!!!!!!!!...( می گذارد، فقط به او تذکر بدهیم که وبالگ نویس محترم، لطفاً 

رعایت کن. ولی وقتی مدیر وبالگ ما یک فرهنگی است، انتظار نداریم این قبیل خطاها در کار او راه پیدا کند. 
درس��ت بنویس��یم، از غلط های امالیی اجتناب کنیم، عالئم س��جاوندی و نقطه گذاری ها را به درستی به کار ببریم و سعی کنیم نوشتۀ ما الگویی باشد از لحاظ 

پاکیزگی نثر که شاید حتی بتوان از طریق نوشته های ما به نوعی در راه آموزش دیگران نیز گام برداشت.



و غیرفع��ال کالس بود. وبالگ به آن ها امکان که آموخته هایش��ان 
را نمایش دهند و در بحث ها ش��رکت کنند. بسیاری از دانش آموزان 
رویداد های مدرس��ه و افکار و نظراتشان را در این وبالگ به نمایش 

گذاشتند. 
در س��ال تحصیلی 2012-2011 وبالگی کالس��ی داش��تیم که 
نامش »دفترچه یادگیری ما9«  بود. دانش آموزانم در مورد بس��یاری 
از موضوع��ات درس��ی در این وبالگ, مطلب نوش��تند. آن ها با یک 
»آیپ��اد« فعالیت ه��ای کالس��ی خود را ب��ا عکس های��ی از مراحل 
گوناگون کار هایش��ان مستند کردند. نوش��ته های آن ها که در خانه 
هم قابل دسترس��ی بود، موجب اطالع والدین از چند و چون کالس 

فرزندشان شد. 

 نقشي تغییریافته
بی تردید س��واد آموزی در قرن 21 ب��ر کالس درس تأثیر زیادی 
گذاش��ته ک��ه تغییر نقش معلم یک��ی از آن میان اس��ت. امروزه در 
دیدگاه های تعلیم وتربیت باید دس��تاورد های بالقوه وبالگ نویسی و 
سایر تازه های سوادآموزی بررسی شوند. لیندسی و دیویس10 )2012( 
معتقدند: با مش��ارکت ب��االی همگانی وجهانی در وبالگ نویس��ی، 
موقعیت هایی پدید می آیند که موجب »س��اختن پل های ارتباطی«، 
»وضع تعلیم و تربیت جدید« و تردید در نظام آموزشی رایج می شوند؛ 

نظام های��ی که در آن ها ارزش محتوای آموزش بیش از 
روند آموزش اس��ت و برونداد های فردی از مش��ارکت و 

یادگیری فردی مهم تر محسوب می شوند.
ما نقش خود را در کالس از ناخدای کش��تی که همواره 

در جلوی کش��تی است و آن را هدایت می کند، تغییر داده ایم 
تا دانش آموزان مجال یابند همکاران ارزش��مند ما باشند. یعنی 

خ��ود به هم ساالنش��ان آم��وزش دهند و دیگران را به کش��ف 
مکان های جدید و عجیب در جای جای جهان راهنمایی کنند. 

 سفر من: کالس وبالگی هنوز در گذار است 
»آیا س��ال بعد هم می توانیم وبالگ داشته باشیم؟« این سؤالی 
اس��ت که دانش آموزان در این سه سال بارها و بارها در پایان سال 
تحصیلی از من پرسیده اند. من جداً امیدوارم که چنین اتفاقی بیفتد. 
امی��دوارم که دانش آموزان وبالگی من و معلمانش��ان راهی را که با 
هم آغاز کرده ایم ادامه دهند و بحث و گفت وگو در وبالگشان تداوم 
یابد. اگر این اتفاق بیفتد و آن ها در فضای مجازی به نش��ر مطلب 
ادام��ه دهن��د و وبالگ ه��ا را بخوانند و نظر دهن��د، در این صورت 
تغییر پارادایم معلمی من محقق شده است؛ همان چیزی که دست 
ان��درکاران تعلیم و تربیت دربارة آن بحث می کنن��د. به این ترتیب، 
این نس��ل از دانش آموزان چگونگی به کارگیری رسانه را به صورت 

جمعی و شخصی و فراتر از چارچوب کالس در می یابند.

 پی نوشت 
1.Patricia Hewitt
2. Getting dirty
3. Blogging from the edge
4. comment
5. Healthy digital ecology
6. Kathy Cassidy 
7. Saskatchewan
8. post
9. Our learning scrapbook
10. Lindsay & Davis

 منابع

1. Learning to Blog and Blogging to Learn: One 
Teacher’s Personal Reflection   
2. Patrica Hewitt, Assistant Principal, Matthew 
Elementary, Bonavista, NL,  patrica.hewitt@
gmail.com 
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 نس��بت به س��الم بودن ادبی، نگارشی و زبانی مطالبی که دیگران برایتان کامنت می گذارند، حساس باشید. درست است که این متن را شما ننوشته اید 
و اگر هر نوع کاستی ای داشته باشد، به هیچ عنوان به شما برنمی گردد، ولی فرض کنید که کامنت گذار محترم شما دچار اشتباه تایپی شده و یا یک لحظه 
از یاد برده و »اس��راف« را »اصراف« نوش��ته اس��ت. اجر شما در تصحیح متن نظراتی که به شما می رسد، راه دوری نمی رود. خدا را چه دیدید شاید روزی 

شما هم اشتباه بزرگی کنید و دوست وبالگ نویستان قبل از تأیید، اشتباه شما را تصحیح کند.



زهره محسنيچگونه وبالگ بسازیم؟
دبیر شیمي منطقة 8

412

 اشاره
وبالگ ها گونه اي از ارتباطات اینترنتي هستند که به سهولت و با حداقل امكانات راه اندازي مي شوند. براي راه اندازي یك وبالگ  
کافي است که به یكي از سایت هاي سرویس دهندة وبالگ نویسي فارسي، مانند پرشین بالگ1، بالگفا2، میهن بالگ3، بالگ اسكاي4، 
پارس�ي بالگ5 و آفتاب الگ6 مراجعه و ثبت نام کنید. فرم و مراحل ثبت نام در این س�ایت ها تقریباً مش�ابه یكدیگر اس�ت. در این 

بودن آن است. نوشتار ثبت نام در سایت بالگفا معرفي مي شود. دلیل انتخاب این سایت، سادگي استفاده و پرطرف دار 

 ویژگي هاي وبالگ
وبالگ ها خصوصیات منحصربه فردي دارند که آن ها را از وب س��ایت ها متمایز مي کند. از ویژگي هاي عمدة آن ها مي توان به این موارد اش��اره کرد: 
ایجاد بدون هزینه، س��هولت در اس��تفاده، دسترس��ي آزادانه به هر وبالگ فارغ از محدودیت زماني و مکاني، امکان دسترسي به دیگر سایت ها و مطالب 
مرتب��ط از طری��ق پیوند7 و ابرپیوند8، امکان تعامل با خواننده و گرفتن بازخورد از طریق بخش نظر دهید9، به روز بودن یادداش��ت ها و ترتیب قرار گرفتن 
آن ها به صورت معکوس از آخرین نوش��ته به اولین نوش��ته، سهولت ویرایش و بازبیني وبالگ، برخورداري از آرشیو و در نتیجه امکان دسترسي مجدد به 

مطالب نگهداري شده در آرشیو، سرعت در انتقال اطالعات، و ایجاد فرصت آشنایي با کارشناسان، متخصصان و نظریه پردازان گمنام.

 مراحل ساخت وبالگ در بالگفا
براي راه اندازي وبالگ ابتدا نش��اني »www.blogfa.com« را وارد 
کنید و کلی��د را بزنید. در باالي صفحه اي که باز مي ش��ود، بخش هاي 

متفاوتي وجود دارد. شما بخش ثبت وبالگ جدید را انتخاب کنید.

پس از ورود به این بخش فرمي را که در تصویر زیر مي بینید، پر کنید.

»نام کاربري« همان نش��اني وبالگ است که همگان براي ورود به 
صفحة ش��ما باید آن را وارد کنند. این نش��اني غیرقابل تغییر است. 
»کلمة عبور« رمزي است که تنها شما باید از آن اطالع داشته باشید 
تا بتوانید وبالگتان را مدیریت کنید. وبالگ شما مي تواند نامي داشته 
باش��د که در »عنوان وبالگ« نگاش��ته مي ش��ود. این نام در ابتداي 
صفحة وبالگتان قرار مي گیرد. در بخش »نام نویس��نده« مي توانید 
نام خود و یا یک نام مس��تعار را بنویس��ید. در بخش »شرح وبالگ« 
مي توانید توضیحي کوتاه دربارة وبالگتان بدهید؛ مثاًل »این وبالگي 
است مربوط به درس شیمي«. البته نوشتن این بخش الزامي نیست. 
ای��ن توضی��ح در زیر نام وبالگ روي صفحة اصلي ظاهر مي ش��ود. 
»ایمیل خصوصي« نش��اني پس��ت  الکترونیکي شماس��ت که روي 
صفحه دیده نمي ش��ود ولي باید در اختیار بالگف��ا قرار گیرد که اگر 

روزي کلمة عبورتان را فراموش کردید، آن را برایتان ارسال کنند.

ب��ا پر کردن ای��ن موارد و کلیک روي بخش قبول قوانین س��ایت، 
وبالگ شما ساخته مي شود و پیغام »به بالگفا خوش آمدید«، روي 
صفح��ه مي آید. حاال ب��ا کلیک روي گزینة »بازگش��ت به صفحة 
نخس��ت« و یا با ورود به نش��اني www.blogfa.com به صفحة 
نخست باز گردید. در گوشة سمت راست صفحه باید نام کاربري و 
کلمة عبور خود را وارد کنید و به بخش مدیریت وبالگ وارد شوید.
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 همۀ نظرات خوانندگان ش��ما قابل احترام اند. ممکن اس��ت وبالگ ش��ما موافقان و مخالفانی داش��ته باشد. داش��تن مخالف، اصالً معنای بدی ندارد بلکه 
داش��تن مخالف در وبالگ نویس��ی بس��یار عالی است. زیرا نش��ان می دهد شخصی با دقت تمام وبالگ ش��ما را مطالعه کرده اس��ت و اکنون براساس تفکر، 
می خواهد به ش��ما چیزی را ثابت کند؛ چراکه ش��ما او را به فکرکردن واداش��ته اید و یا وبالگ شما در حال پیشرفت است و این موضوع از طرف رقیبانتان 
قابل تحمل نیس��ت و آنان می خواهند ش��ما را دلس��رد کنند. از همۀ این ها که بگذریم، واقعاً ممکن است کسی بر اساس تفکری سطحی با شما مخالفت کند 

که در این صورت، دیگر اصالً جای نگرانی نیست ؛ زیرا همیشه همه جور آدمی پیدا می شود.



در بخش مدیریت وبالگ شما مي توانید متن و عکس بگذارید.

براي ارس��ال یک مطلب کافي اس��ت به قسمت »پس��ت مطلب جدید« وارد شوید 
و مطل��ب دلخواهت��ان را تایپ کنید ی��ا اینکه ب��ا روش »copy - paste« آن را در 
وبالگتان قرار دهید. اگر دکمة ارسال موقت را فشار دهید، مطلب در وبالگتان ذخیره 
مي ش��ود اما دیگران قادر به مش��اهدة آن نیس��تند. اگر دکمة ارس��ال را فشار دهید، 
مطلب براي همگان قابل رؤیت خواهد بود. براي ارسال عکس نیز، باید به راهنمای 
س��رویس دهنده وبالگ خود مراجعه کنید. برخی از آن ها عکس های شما را میزبانی 
می کنن��د و به راحتی می توانید تصاویر را از رایانه خود در آنجا بارگذاری کنید. اما در 
برخی دیگر این امکان وجود ندارد و ش��ما باید روش های جایگزین را که معمواًل در 

بخش راهنمای وبالگ وجود دارد به کار ببرید.

در بخش »مدیریت مطالب قبلي« شما مي توانید مطلبي را که پیش از این 
روي وبالگتان قرار داده اید، ویرایش یا حذف کنید.

نظرات خوانندگان ش��ما مي تواند به طور مس��تقیم روي وبالگ قرار گیرد و 
یا ش��ما قدرت انتخاب و تأیید آن ها را داش��ته باشید. براي مدیریت نظرات 
خوانندگان به بخش »آخرین نظرات خوانندگان« وارد شوید. امکان معرفي 
وبالگ هاي همس��و با وبالگ ش��ما و اتصال به آن ها نیز وجود دارد. کافي 
اس��ت نام وبالگ موردنظر را در بخش »عنوان وبالگ« و نشاني آن را در 

بخش دیگر وارد کرده و روي »ثبت اطالعات پیوند« کلیک کنید.

در بخش »پروفایل مدیر وب��الگ« مي توانید اطالعاتي را در فرمي که در 
تصویر زیر مي بینید، دربارة خود وارد کنید که قابل نمایش براي عموم باشد.

وبالگ ش��ما مي تواند نویس��ندگان متعددي داش��ته باشد. در بخش »نویس��ندگان وبالگ« 
مي توانید نام نویسندة جدید و میزان اختیارات او را در مدیریت وبالگ تعیین کنید.

 پي نوشت
1. www.persianblog.ir
2. www.blogfa.com
3. www.mihanblog.com
4. www.blogsky.com
5. www.parsiblog.com
6. www.aftablog.com
7. link
8. Hiperlink
9. comment

و در نهای��ت، در بخش »تنظیمات و 
دیگر امکانات« شما مي توانید قالب و 
تنظیمات کلي وبالگ را تغییر دهید، 
امکاناتي چون موس��یقي، فال حافظ، 
تقویم و... به وبالگتان اضافه کنید، و 
همچنین کلمة عبورتان را عوض کنید. 
حتي مي توانید کل مطالب وبالگ را از 

فضاي مجازي پاک کنید!
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 مطالب بحث برانگیز ش��ما بهتر اس��ت توس��ط مخالفان وبالگتان خوانده شود. اگر برای این موضوع می نویس��ید که صرفاً تحسین موافقانتان را برانگیزید، 
باید بگوییم که دارید وقت  خود را تلف می کنید؛ مگر اینکه وبالگ شما، وبالگی برای ارائه خدمات یا یک فروشگاه برای کسب درآمد باشد. ولی چون شما 
وبالگ نویس آموزش��ی هس��تید و به ارائۀ عقاید خود و دیگران در حوزۀ مس��ائل آموزشی می پردازید، داشتن مخالف و شنیدن نظرات مخالفان در وبالگتان 

بیشتر می تواند به موفقیت وبالگ شما کمک کند.



چگونه وبالگی زیباتر بسازیم
زهره محسنی
دبیر شیمی منطقة 8
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 روش اضافه کردن 
امكانات جانبی به وبالگ

ب��رای اضافه ک��ردن این ابزار ب��ه وبالگتان باید 
ابتدا وارد بخش »مدیریت وبالگ« ش��وید. س��پس »به 

قس��مت تنظیمات و دیگر امکانات« بروید و بخش »کدهای 
اختصاصی کاربر« را انتخ��اب کنید. از اضافه کردن این کدها 
به ابت��دا یا انتهای کد قالب وب��الگ بپرهیزید؛ چون این کار 
می تواند موجب در هم ریختن قالب وبالگتان ش��ود و نیز 

سرعت نمایش صفحة آن را کاهش دهد.
این ابزارها بس��یار متنوع اند و ما در ادامه به 

تعدادی از آن ها اشاره می کنیم.

وبالگ ها  دنی��ای  به  اگر 
عالقه من��د باش��ید و به آن ها س��ر زده 

باشید، حتمًا متوجه شده اید که برخی وبالگ ها 
امکاناتی دارند که آن ها را از بقیه متمایز می کند. این 

امکانات، عالوه بر زیباتر کردن وبالگ موجب افزایش 
توانمن��دی آن هم می ش��ود. س��ایت ها و وبالگ های 
متعددی کدهای مربوط ب��ه این امکانات را رایگان 

در اختی��ار ش��ما ق��رار می دهن��د. از جملة این 
س��ایت ها می توان به سایت »روزگذر«1 

اشاره کرد.

 ابزار خوشامدگویی 
به بازدیدکنندگان وبالگ

»ممن��ون از اینک��ه به وبالگ من س��ر 
زدی« جمله ای اس��ت ک��ه در برخی وبالگ ها 
به عن��وان خوش��امدگویی ب��ه بازدیدکننده گفته 
می ش��ود. درواقع، ابزار خوشامدگویی می تواند 

در ابتدای ورود نام شما را بپرسد و سپس 
به شما خوشامد بگوید.
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 از ک��م ب��ودن تعداد نظرات نگران نباش��ید. تعداد کم��ی از افرادی که به وبالگ ها مراجعه می کنند ، نظرش��ان را در مورد صفحه های��ی که می بینند، بیان 
می کنند. البته عده ای هم اساس��اً از چنین قابلیت و کارایی ویژه ای آگاهی ندارند. پس نگران این موضوع نباش��ید و اگر تعداد نظرات وبالگ ش��ما پایین 
اس��ت، لزوماً نش��انگرخوب نبودن مطالب شما نیست و کامالً طبیعی است. اگر هم می بینید بعضی وبالگ ها تعداد نظرهایشان باالست، این هم لزوماً به دلیل 

خوب بودن مطالبشان نیست.



 ابزار نمایش 
تقویم شمسی

در ای��ن اب��زار روز، ماه، س��ال و نیز 
س��اعت و دقیقه به صورت برخط )آنالین( 
و مانند آنچ��ه در تصوی��ر می بینید، به 

داده  نمای��ش  ش��ما  خوانن��دگان 
می شود.

 ابزار کد
تغییر ماوس

در برخی وبالگ ها به جای نشانگر 
م��اوس، تصویره��ای زیبای��ی دی��ده 
می شوند. چند نمونه از این تصویرها 

را در روبه رو مالحظه می کنید.

 ابزار روزشمار تا 
تحویل سال

این ابزار روزها، دقیقه ها و ثانیه های 
باقی مانده تا تحویل سال 1393 را نمایش 
می دهد. پس از تحویل س��ال هم سال 

نو را به بازدیدکنندگان وبالگ شما 
تبریک می گوید.

 ابزار زیباسازی 
صفحة وبالگ

وارد برخ��ی وبالگ ها که می ش��وید، 
روی صفحه، تصویرهای انیمیش��نی زیبایی 
می بینی��د که نمونة  آن ها در تصویر 6 آمده 

اس��ت. برای داش��تن چنی��ن وبالگی 
نیازمند دریاف��ت کد مخصوص 

هستید.

 پی نوشت
1. www.roozgozar.com

 ابزار آمارگیری
بس��یاری از نویس��ندگان وبالگ ها مایل اند 

بدانن��د در ط��ول روز چند بازدیدکننده داش��ته اند. ابزار 
آمارگی��ری کمک می کند که تع��داد بازدیدهای وبالگ خود 

را در طول روز و هفته بدانید. برخی امکانات ش��مارندة آمارگیری 
به قرار زیرند:

 امکان نمایش بازدید امروز
 امکان نمایش بازدید دیروز

 امکان نمایش بازدید هفتة گذشته 
 امکان نمایش تقریبی بازدید فردا

 امکان نمایش کاهش بازدید نسبت به روز قبل
 امکان نمایش بازدید کل
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 یکی از راه های افزایش نظرات وبالگتان، دعوت از کسانی است که می دانید به نوشته های شما یا موضوعات وبالگتان عالقه دارند. در این قبیل موارد، 
با رفتن و نظر گذاشتن در وبالگ هایی که آن ها را می شناسیم، مدیران آن ها را برای خواندن و مطالعۀ مطالبمان دعوت می کنیم. 

برخی ها به دلیل شأن و رتبه ای که برای خود قائل هستند، از گذاشتن نظر عمومی در وبالگ های دیگران خودداری می کنند. اگر این گونه عمل کنید، مطمئن 
باشید دیگران هم جدی ترین حرف هایشان را صرفاً به شکل خصوصی با شما در میان خواهند گذاشت و این البته اصالً خوب نیست.



416

رویا صدر
تصویرگر: سام سلماسی ضمن عرض س��الم خدمت ش��ما و با تش��کر از موتورهای 

جس��ت وجوگر ک��ه به خاطر اس��تفادة م��ا از لغ��ات »خفن« و 
»مش��تری خور«، باع��ث ش��دند دانش آم��وزان و معلمان، این 
آینده س��ازان و آینده آموزان کهکشان راه شیری، برای کارهای 
خفن درس��ی و غیر درس��ی به ما مراجعه کنند، و با تش��کر از 
مس��ئول امور رایانه و یارانة آموزش��گاه »کاوشگران داده پرداز 
فوق هوش��مند پروفشنال و دوس��تان« که لطف فرمودند و ما 
را در ردی��ف 10 وب��الگ برتر علمی و پربینندة درس��ی قالب 
نمودند، و با آرزوی شادی روح استیوجابز و توماس آلوا ادیسون 
و گراهام بل و دکتر حس��ابی و خانوم شیردس��ت )دبیر فیزیک 
منطقة 4 که به من سیم کش��ی آموخت( و س��ایر عزیزانی که 
ای��ن امکان را در اختیارمان گذاش��تند که وبالگ بزنیم. ش��ما 
به وب��الگ تخصصی و علمی- تحقیقاتی »گفتمان امور خفن 
ریزپردازنده  های دینامیک سازه های دریایی درون ساز متابولیک 
ز گهواره تا گور دانش بجوی« آمده اید. هدف ما کمک رس��انی 
به عزیزان دانش آموز و معلمان تش��نة علم و دانش��ی است که 
در جست وجوی اطالعات در مورد آخرین پیشرفت ها در دنیای 
علم و فناوری و آموزش و پرورش، دربه در در اینترنت می گردند.

اگر مدرس فناوری آموزش��ی پیشرفته 
و خفن هستید ولی حوصله ندارید)!( توی 
محیط »ورد« بروید، یا پنجره باز و بسته 
کنید، یا رایانه را خاموش و روشن کنید،

اگر معلمی��د و کالس های آموزش 
ضمن خدمت رایانه را هم گذرانده اید 
ولی وق��ت ندارید)!( وبالگ درس��ت 
کنید و یا پست جدید توی آن بگذارید 
و ی��ا عک��س آپلود کنید و یا پس��ورد 
)همان پنج تا س��تارة خودم��ان!( وارد 
کنید یا از این کارهای ساده و پیش پا 

افتاده انجام دهید.

اگر معلم مدرس��ة فوق هوشمند هستید 
و می خواهید ب��رای همکارتان ایمیل بزنید 
ول��ی دس��تگاه خراب اس��ت و ه��ر کاری 
می کنید! دای��ره، دور حرف »اِی« نمی رود 
و ی��ا اینکه اینترنت خراب اس��ت و مطالب 
جالب و خواندنی همکارتان، نصفه و نیمه با 
عبارت انتهایِی »ادامة مطلب« در وبالگش 
رها شده و خرابی های دیگر، گزینة1، یعنی 
»دستورالعمل استفادة تخصصی از اینترنت 
و رایان��ه ب��رای متخصصین س��طح باال را 
انتخاب کنید.« )نه اینکه خیال کنید ما فکر 
می کنیم شما وارد نیس��تید؛ خیالتان راحت 
باش��د. ش��ما خیلی وارد و آگاهی��د و فقط 

می خواهید ما را امتحان کنید!( 

 از به کار بردن فونت های رنگارنگ تا حد امکان بپرهیزید. استفادۀ بیش از حد از فونت های رنگارنگ باعث خواهد شد که وبالگ شما کودکانه جلوه کند. 
البته اگر وبالگ ش��ما واقعاً برای افراد کمتر از 8 س��ال س��اخته شده است، کارتان استثناست و می توانید این نکته را نادیده بگیرید ولی اگر چنین نیست 

و وبالگ برای آدم بزرگ ها طراحی شده است، به این نکته حساس باشید.



اگر دانش آموزی��د و می خواهید یکی 
دو مقالة علمی بخوانید و آن را به اس��م 
خودت��ان در کالس درس قال��ب کنید، 
گزینة 2 را فشار دهید. )قابلی ندارد؛ بنده 

هم از یک جای دیگری کش رفتم.(

اگر مشتاقید دربارة زندگی هنرپیشگان 
هالیوود و دیگر دانش��مندان عالم وجود، 

تحقیقات کنید، گزینة 3 را فشار دهید.

اگر می خواهید برای صاحب وبالگ، پیام »فدایت شوم« بگذارید، گزینة 5 را 
فشار دهید )پیام های دیگر پذیرفته نمی شوند، حتی از سوی شما دوست عزیز!(

اگر می خواهید تبادل لینک داشته باشیم، گزینة 6 را فشار دهید )قربون مرامتون برم(.

اگر به تولید محتوای ناب علمی در زمینة 
اندازة زیربنای خانه و اس��تخر هنرپیش��گان 
معروف عالقه مندید، گزینة 7 را فشار دهید.

اگر به آش��نایی ب��ا نظرات 
بزرگان شاخص علم و فناوری 
و هنر، از قبیل حس��ین پناهی 
و سقراط و افالطون و خسرو 
گزینة  عالقه مندید،  شکیبایی 

8 را فشار دهید.

اگر به تحقیقات لحظه به لحظه در زمینة 
نورچش��می عالقه مندی��د،  هنرنمایی ه��ای 
گزینة 9 را فش��ار دهید. )اس��تفاده از آیکون 
چش��م زخم هنگام مشاهدة پس��ت های این 

بخش فراموش نشود.(

اگر می خواهید از آخرین نظرات و اطالعات 
در زمین��ة عل��م باخبر ش��وید... عزی��زم بیجا 
می  کن��ی میای اینجا مزاحم می ش��ی، وقتمونو 
می گیری. خب خ��ودت برو از توی منابع درآر؛ 
چ��را بیخودی میای توی خونة مجازی مردم؟! 

مردم چه توقعایی دارن ها!

ممنون از مراجعة شما که باعث شد به تعداد بازدیدکننده های این وبالگ یکی اضافه شود.

اگر مایلید آهنگ های معروف ایرانی 
را به صورت علمی دانلود کنید، گزینة 4 

را فشار دهید.
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 برخی  از مدیران وبالگ ها، به دلیل اینکه نظرات قابل توجهی دریافت نمی کنند، به ارس��ال نظرات س��اختگی و عمدتاً تأیید پس��ت های خود دست می زنند 
یا حتی متأس��فانه، با نوش��تن نش��انی وبالگ های شناخته شده در قسمت نشانی وب یا سایت، از سوی  مدیران  آن ها در وبالگشان کامنت می گذارند. این کار 

ممکن است در کوتاه مدت آن ها را اندکی راضی و خوش حال کند ولی مطمئناً در درازمدت چون کابوسی سخت، آزار دهنده خواهد بود.



علیرضا منسوب بصیری

418

اگ��ر وبالگ خوان حرفه ای باش��ید، حتمًا 
تأیی��د می کنید که وبالگ خوان ها دوس��ت 
ندارن��د هیچ پس��تی از وبالگ ه��ای مورد 
عالقه شان را از قلم بیندازند و برایشان مهم 
اس��ت که یک مطلب را تا داغ داغ اس��ت، 
بالفاصل��ه بعد از پس��ت ش��دن بخوانند. از 
گذشته هم مرورگرهای اینترنت افزونه هایی 
داش��تند که ب��ا اس��تفاده از پیون��د )لینک( 
خبرخوان وبالگ ها یا وبگاه های خبری این 
امکان را به  دنبال کنندة وبالگ می دادند که 
هر وقت خواس��تند، س��ر خط مطالب پست 
ش��ده در وبالگ های مورد عالق��ة خود را 
دنبال کنند و از به روز شدن هر کدام از آن ها 
مطلع ش��وند. این افزونه ها براساس فناوری 
»RSS« کار می کنن��د که در ش��ماره های 

قبلي همین مجله به آن پرداخته ایم.
ح��ال اگر یک تلفن همراه هوش��مند یا 
تبلت داری��د و می خواهی��د همان طور که 
در رایانة ش��خصی از برنامه های خبرخوان 

اینجا هم وبالگ های  اس��تفاده می کردید 
خود را بدون دردس��ر بخوانی��د، می توانید 
از برنامک های��ی اس��تفاده کنید که به این 
منظور نوش��ته ش��ده اند. ب��رای پیدا کردن 
برنامک مناس��ب سیستم عامل خود کافی 
اس��ت که به بخ��ش تأمین نرم اف��زار آن 
 News« سیس��تم عامل بروید و کلیدواژة

Reader« را جست وجو کنید.
در سیستم عامل اندروئید، »کافة بازی« 
 ،ios و »گوگل پلی«، و در سیس��تم عامل
»آی تیون��ز« مرجع های خوب��ی برای پیدا 
کردن برنامک مورد نظر ش��ما هستند. اگر 
هم به س��لیقة عموم م��ردم اعتماد دارید و 
معتقدید برنامک های پرطرف دار س��رویس 
 »Feedly« بهتری می دهند، پیش��نهاد ما
سیس��تم های  تم��ام  ب��رای  ک��ه  اس��ت 
عام��ل برنامک ه��ای متن��وع خبرخوان و 

وبالگ خوان دارد. 

خبرخوان اصل��ی Feedly که با آیکون 
 ش��ناخته می ش��ود، بس��یار ساده و 
کار کردن با آن خیلی راحت اس��ت. برای 
اس��تفاده از آن باید حساب کاربری گوگل 
داشته باش��ید. پس از وارد کردن اطالعات 
حس��اب کاربری یا ساختن حساب کاربری 
جدی��د با یک صفحه مواجه می ش��وید که 
در آن امکان جس��ت وجو مهیاس��ت. کافی 
اس��ت نش��انی وبالگ هایی که نیاز دارید 
را در آنج��ا وارد کنی��د. از آن ب��ه بعد همه 
چیز به س��رعت و ب��ا راهنمای��ی برنامک 
پی��ش می رود و ش��ما هر بار ک��ه برنامک 
Feedly را اج��را می کنید، ب��ا جدیدترین 
پس��ت های وبالگ های م��ورد عالقة خود 
روبه رو می ش��وید. در ضم��ن، این برنامک 
ش��ما را قادر می س��ازد مطال��ب وبالگ ها 
و س��ایت های خبری را دس��ته بندی کنید 
و از به روز ش��دن مطالب هر دس��ته بندی 

به صورت جداگانه آگاه شوید. 

وبالگ خوانی روی تلفن همراه و تبلت
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 ب��رای دیگ��ران کامنت بگذارید. وقتی به وبالگ دیگران می روید، حتماً برایش��ان کامنت بگذارید. اگر ش��ما با مطالعۀ وبالگ ف��رد دیگری برایش کامنتی 
آگاهانه بگذارید )نه اینکه بدون مطالعه، بگویید وبالگ زیبایی داری(، او هم به احتمال زیاد خواهد آمد و با مطالعۀ وبالگ شما برایتان نظرخواهد گذاشت. 

هر رفتی یک آمدی دارد. همان طور که گفتیم، این کار روشی مؤثر برای جمع آوری نظرات دیگران نیز به شمار می رود.



زینب گلزاری

این پژوهش دور از دسترس نیست!
419

ویژگ��ی  وبالگ فراهم آوردن امکان تأمل فردی و تعامل اس��ت. 
در پژوهش حاضر، محقق نش��ان داده اس��ت که وبالگ قادر است 
در آموزش متوس��طه، گروه های یادگیری اینترنتی را پشتیبانی کند. 
گروه هایی که دانش آموزان در آن محتوا و ایدة خود را ارائه می کنند. 
س��وفیا آنجلینا1 و آتاناس��یوس جیمویانیس2 در پژوه��ش خود )2012( 
تعام��ل و یادگیری دانش آموزان را در جامعة وبالگ های آموزش��ی 
تحلی��ل و ارزیابی کرده اند. در این تحقیق، تعامل 21 دانش آموز 14 
تا 15 س��ال بررسی شد. دانش آموزان در دو کالس دربارة باران های 
اس��یدی مطالعه و بررسی های خود را با استفاده از وبالگ آموزشی، 

به عنوان یک فعالیت متقابل، تکمیل کردند.
نتای��ج پژوهش آنجلین��ا و همکارش نش��ان داد وبالگ هایی که 
طراحی مناس��ب دارند، فضای یادگی��ری دانش آموزان را به خارج از 
کالس درس گس��ترش می دهند و یادگیری رس��می و غیررسمی را 
ترکیب می کنن��د. همچنین، در صورت طراحی درس��ت، وبالگ از 

طریق افزایش مهارت همکاری و تفکر انتقادی کمک می کند.
این دو پژوهش��گر می نویس��ند، دستاوردهای آموزش��ی رسانه های 

اجتماع��ی، برنامه های تح��ت وب مثل وبالگ، 
ویکی، شبکة اجتماعی، پادکست و ... در ده سال 
گذشته بررسی شده اند. این رسانه ها به طور خاص 
برای اهداف آموزشی طراحی نشده اند اما با محتوا 
و منابع خود، فرصت یادگیری مش��ارکتی، فردی 
و مادام العم��ر را فراهم می کند؛ زیرا ش��بکه های 
اجتماعی کاربر محور، امکاناتی بر مبنای محیط 

جدید یادگیری و مشارکت ارائه می دهند.
آنجلینا و همکارش معتقدند در سال گذشته 

وبالگ های آموزش��ی توجه محققان و مدرس��ان آموزش عالی را به 
خود جلب کرده و به خوبی باعث رش��د حرفه ای معلمان و یادگیری 
غیررس��می بزرگ ساالن شده اس��ت. البته یکی از نکات مهمی که 
در این پژوهش به آن بارها اش��اره ش��ده، داش��تن برنامة منس��جم 
در اس��تفاده از وبالگ های آموزش��ی اس��ت. مروری ک��ه بر ادبیات 
وبالگ های آموزشی داشته اند، نشان می دهد که برای تأثیر وبالگ 
آموزشی بر یادگیری، به چارچوب منسجم و کاملي به منظور طراحی 
چگونگ��ی تعامل دانش آموزان نیاز اس��ت. لذا برای مش��اهدة تأثیر 

وبالگ های آموزشی بر یادگیری، برنامه ریزی ضروری است.

در پژوه��ش حاض��ر، تجزی��ه و تحلی��ل وبالگ های آموزش��ی 
دانش آموزان در دو بخش صورت گرفته است:

1. محتوای پست )شامل عکس، متن و صوت(؛
2. تفس��یر پست )پرسش ها، پاس��خ ها، ایده های جدید و یا اظهار 

نظر در مورد پست های قبلی که در قالب متن بوده اند.( 
تفس��یر یادداش��ت های وبالگ با اس��تفاده 
از چارچوب ترکیبی بررس��ی ش��ده  اس��ت. این 
چارچوب در برگیرندة »اجتماع پژوهش��ی«3 و 
طرح و نقش��ة یادگیری است. تحلیل محتوای 
وبالگ آموزش��ی نشانگر آن است که الگوهای 
مختل��ف مش��ارکت دانش آم��وزان مبتن��ی بر 

یادگیری تدریجی است.
سرانجام این دو پژوهشگر طرحی پیشنهادی 
ب��رای کاربری عمل��ی محیط ه��ای یادگیری 
الکترونی��ک ارائ��ه می دهند. در این طرح باید مش��ارکت هر یک از 

دانش آموزان با هدف همکاری و خلق دانش جمعی مستند شود.
براس��اس این تحقی��ق، طراحی فعالیت های یادگی��ری مبتنی بر 
وب��الگ، گزین��ه ای نویدبخش برای اس��تفادة بیش��تر از وبالگ در 

آموزش متوسطه محسوب می شود. 

 پی نوشت 
1. Sophia Angelaina
2. Athanassios Jimoyiannis
3. community of inqiry 

ب�رای تأثیر وبالگ آموزش�ی بر 
یادگیری، به چارچوب منسجم و 
کاملي به منظور طراحی چگونگی 
نی�از  دانش آم�وزان  تعام�ل 
اس�ت. لذا برای مش�اهدة تأثیر 
وبالگ های آموزشی بر یادگیری، 

برنامه ریزی ضروری است
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 کامنت گذاران دائمی وبالگ خود را بشناسید. بسیاری از وبالگ نویسان در حین وبالگ نویسی با برخی از مدیران سایر وبالگ ها آشنا و گاه با آن ها صمیمی 
و به نوعی دوس��ت مجازی می ش��وند. باید س��عی کنیم به این موضوع پی ببریم که چه کس��انی همراه همیش��گی ما هس��تند و به صورت مرتب برای ما نظر 
می گذارند. این کار یعنی آن ها به طور غیر مس��تقیم می گویند: »ما با ش��ما همراه هس��تیم«. باید برای این افراد پیغام اختصاصی بگذاریم، زیرا آن ها برای 
ما وقت گذاش��ته اند و لیاقت این را دارند که برایش��ان وقت بگذاریم. در ضمن این ها کس��انی هستند که همیشه ما را به دیگران توصیه می کنند و برای 
ما و وبالگمان ارزش قائل اند. حتی ممکن اس��ت بعضی از آن ها دکتر، اس��تاد دانشگاه، معلم، دانشجو و یا دانش آموز باشند که به شاگردان، دوست ها و یا 

هم کالسی هایشان ما را توصیه می کنند.



420

مرکز آموزش و دانلود شیمی دبیرستان
http://chemistrya.blogfa.com 

بع��د از کلی گش��تن باالخ��ره در انب��وه مطالب 
فارس��ی دربارة ش��یمی، وبالگی پیدا شد که عالوه 
بر مطالب کنکوری و نمونة سؤال و تست، مطالب 
جذاب شیمی، انیمیشن های دیدنی مرتبط با درس 
دبیرس��تان و برنامه ه��ای کاربردی ش��یمی را هم 
معرفی کرده اس��ت. این وبالگ را عباس قنادان 
اداره می کن��د ک��ه در وبالگش توضی��ح زیادی در 
مورد خودش نداده اس��ت. اگر آرش��یو یکسالة این 
وب��الگ را مرور کنید، مطالب متنوع و مفیدی پیدا 
می ش��ود که هم ب��رای دانش آم��وزان و هم برای 
معلمان ش��یمی مفید اس��ت. کتاب های مفیدی در 
این وبالگ معرفی ش��ده اند که امکان دانلود برخی 

از آن ها هم وجود دارد.

وبالگ های معلمان

لذت فیزیك
http://enjoyphysics.blogfa.com 

»م��ن معل��م فیزی��ک هس��تم و می خواه��م به 
دانش آموزانم یاد بده��م از فیزیک لذت ببرند، بدون 

ترس از امتحان«.
دیدن همین جمله ها، هر معلم فیزیکی را تش��ویق 
می کند، حتماً  به وبالگ  خانم یا آقای راس�تی، دبیر 
فیزیک مش��هدی، س��ری بزند. در این وبالگ تقریبًا 
هر ماه آزمایش جذاب فیزیکی جدیدی ارائه می شود. 
آرش��یو موضوعی آن غنی است و تقریبًا همة مباحث 
فیزیک دبیرستان را پوشش می دهد. بیشتر مباحث آن 
هم با آزمایش یا شبیه س��ازی همراه است. پیوندهای 
آزمایش های مجازی این وبالگ هم بس��یار متنوع و 
جالب اند. معلم های علوم و دبیران فیزیک قطعًا از این 

وبالگ دست خالی برنخواهند گشت.

به وبالگ من 

خوش آمدید

ظر یادتون نره
ن

 
ارد . . .
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 در وبالگ های آموزشی، اغلب مراجعه کنندگان معلم و فرهنگی هستند، ولی مراجعه کنندگانی از میان دانش آموزان و اولیا هم داریم؛ به ویژه آنکه نشانی 
وبالگمان را سر کالس یا جلسۀ ویژه با اولیا به آن ها داده باشیم. نظرات این قبیل مراجعان را خیلی جدی بگیرید و چنان عمل کنید که نمک گیر وبالگی شما 
شوند و باز هم جزو مراجعه کنندگان شما باشند. در بررسی بسیاری از وبالگ های آموزشی که توسط معلمان ابتدایی اداره می شوند، شاهد ادبیات نگارشی 

متفاوت معلمان در برخورد با نظرات اولیا و دانش آموزان هستیم و از این بابت باید به این همکاران آفرین گفت.



شیمی تحصیلی
http://shimikoh.persianblog.ir 

س�عید مرادپور، دبیر ش��یمی »کوهدشت« لرستان، از سال 
1385 ای��ن وبالگ را راه اندازی کرده اس��ت. البته وبالگ او در 
ماه های اخیر کمتر به روز ش��ده، اما آرش��یو آن بسیار غنی و پر 
از مطالب رنگارنگ ش��یمی اس��ت. آموزش برخی نکات شیمی، 
معرفی کتاب و همچنین، تصاویر مفیدی که پیدا کردنش��ان کار 
س��اده ای نیست، از مطالب این وبالگ است که آن را هم برای 
دانش آموزان و هم برای معلمان مفید و قابل استفاده کرده است.

راهنمای فیزیك
http://taurikhah.mihanblog.com 

بارها برای من و دوستانم موقعیتی در کالس فیزیک پیش آمده که آرزو کرده ایم 
کاش کمی بیشتر از رویدادهای علمی و دنیای فیزیک خبر داشتیم. مثاًل کاش در 
مورد نوبل فیزیک مطالعه می کردیم یا برای برخی س��ؤاالت دانش آموزان در این 
زمینه ها پاسخی مناسب داشتیم. خانم نرگس طیوری خواه در وبالگش بسیاری 
از مطال��ب روز علم فیزیک را در کن��ار معرفی نظریه پردازی ایرانی در این عرصه 
مطرح می س��ازد. وبالگ او نسبتاً به  روز اس��ت و اخبار فیزیکی مرتبط با معلمان 
را پوش��ش می دهد. مطالب متنوعی در زمینة اختر فیزیک، اپتیک، هواشناس��ی و 
الکترومغناطیس دارد. اگر می خواهید در مورد »بوزون هیگز« بیشتر بدانید یا پاسخ 
دانش آموزانتان را در مورد »بیگ بنگ« بدهید و یا مطالبی ساده و جدید در حوزة 

»کوانتوم« بخوانید، وبالگ خانم طیوری گزینة خیلی مناسبی است.
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  نسبت به عنوان وبالگ خود حساس باشید. شاید به جرئت بتوان گفت مهم ترین و اولین چیزی که در مورد وبالگ باید به آن توجه کرد، عنوان وبالگ است. زیرا 
عنوان وبالگ در خیلی از جاها که حتی ممکن است خودمان هم ندانیم، به نمایش درمی آید. برای مثال، عنوان صفحه یکی از اولین مواردی است که موتورهای 
جست و جو برای فهرست کردن نتایج جست وجو از آن استفاده می کنند. همچنین، موقعی که وبالگمان را به روز می کنیم، عنوان وبالگ در صفحۀ اول سرویسی که 
از خدمات وبالگ نویسی آن استفاده می کنیم، در قسمت آخرین وبالگ های به روز شده، به نمایش در می آید و می تواند بازدیدکنندگان را برای آمدن به وبالگ ما 
جذب کند. عنوان وبالگ هنگام تبادل لینک نیز خیلی به کار می آید. االن در عرصۀ وبالگ های آموزشی، وبالگ های فراوانی داریم که عناوین مشابه و یا حتی نزدیک 

به هم دارند و همین موجب شده است مدیران آن ها از توضیحات تکمیلی دیگری برای نمایش و شناسایی وبالگ خود استفاده کنند. 



انشای 20
http://www.enshaie20.blogsky.com 

وبالگ »انش��ای 20« )آموزش انشا نویس��ی( بیش از یک سال است 
که به روز نش��ده، ولی آرش��یو غنی آن این ضعف را می پوش��اند. آنچه 
از آیی��ن نگارش و انواع انش��ا بخواهید در این وبالگ یافت می ش��ود. 
به عالوه، تبادل تجربیات و پژوهش های معلمان انشا بخش هایی هستند 
که در هر زمانی نه تنها برای معلمان انش��ا، بلکه برای دانش آموزانی که 
عالقه دارند بهتر بنویس��ند، مفید است. ای کاش وبالگ به روز می شد و 

همچنان می شد در کارگاه های انشانویسی آن شرکت کرد!

ریاضی چناران
http://mathgroup.blogfa.com 

وبالگ »ریاضی چناران« اطالعاتی دربارة ریاضی 
و مطالب مرتب��ط با آن جمع آوری می کند و در اختیار 

عموم عالقه مندان این درس قرار می دهد.
نمونة س��ؤال، نرم افزار، معما، س��رگرمی، عکس و 
زندگی نام��ه ریاضی  دان��ان، پارادوک��س، کاریکاتور و 
لبخن��د ریاضی، ترفندهای ریاضی و نرم افزار، اش��عار 
طن��ز، رابطه های جالب و مطال��ب خواندنی  ریاضی از 
جمله بخش های متنوع این وبالگ  هستند. تمام این 

مطالب به صورت دسته بندی شده قابل دستیابی اند.
نویس��ندة وب��الگ، امی��ر قربان��ی، دبی��ر ریاضی 
شهرس��تان چناران اس��ت و از ویژگی های وبالگ او 
این اس��ت که اگر مطلبی را از سایت ها و وبالگ های 

دیگر گرفته، آن را با ذکر منبع درج کرده است.

بابا آب داد
http://babaabdad.blogfa.com 

وبالگ »بابا آب داد«، مجموعه یادداشت هاي سیدسعد 
موس��وي در حوزة کار دبستاني هاس��ت. نویسندة وبالگ 
که مدت��ي در تونس معلمي کرده، محتواي ارزش��مندي 
در وب��الگ خود گردآورده و در اختی��ار عالقه مندان قرار 
داده است. او به عنوان نمونه، بخشي از محتواي آموزشي 
ش��ش   پایة ابتدایي را به تفکیک و به صورت الکترونیکي 
در وبالگ خود گذاش��ته اس��ت. مقاالت و مطالب علمي 
ک��ودکان، بازي ه��اي آموزش��ي، فعالیت ه��اي جانب��ي، 
مناس��بت ها، کار در خانه، دانلود تصویرهاي مناسب براي 
تولید محت��واي الکترونیکي و معرفي س��ایت، وبالگ و 
نرم افزار کاربردي، از جمله لینک هاي مفیدي هستند که 

مي توانید در مجموعه یادداشت هاي این وبالگ بیابید.
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  از دامنۀ واقعی برای معرفی خود استفاده کنید. کارشناسان رایانه پیشنهاد می کنند، از دامنه های رایگان مانند ir.ir, dom. ir, coo. ir, sub. ir, dot. tk استفاده 
نش��ود. ممکن اس��ت ما بتوانیم دامنه های بسیار ُرندی از این س��ایت ها برای خود به ثبت برسانیم، ولی این دامنه ها مشکالتی ایجاد می کنند که چند مورد 
از آن ها عبارت اند از: کاهش س��رعت لود صفحه، مش��کالت هنگام لینک دادن به خارج از وبالگ، از دس��ت دادن بس��یاری از اطالعات مفید ش��مارندۀ آمار 

وبالگ، اختالل در ایندکس شدن وبالگ در موتورهای جست وجو، و...



جزیرة ریاضیات
http://math-home-javanrood.blogfa.com 

وبالگ »جزی��رة ریاضیات« را آیت  کریمی، دبیر ریاضیات اس��تان 
کرمانش��اه، شهرس��تان »جوانرود« می نویسد. در این وبالگ عالوه بر 
نکات جالب ریاضی، می توانید پاورپوینت های مرتبط با دروس ریاضی 
پایه های هفتم و س��وم راهنمایی را دانلود کنی��د. ارائة پویانمایی های 
آموزش��ی از امکان��ات دیگر این وبالگ اس��ت ک��ه در کنار اطالعات 
عمومی ک��ه گاه و بیگاه در الب��ه الی مطالب گنجانده ش��ده اند، این 

وبالگ را دیدنی تر و خواندنی تر کرده اند.

آموزش جغرافیا در ایران
http://chubineh.persianblog.ir 

نویسندة وبالگ »آموزش جغرافیا در ایران«- دکتر 
مهدی چوبینه، دکت��رای جغرافیای طبیعی در گرایش 
ژئومورفولوژی؛ معلم، پژوهش��گر، برنامه ریز آموزش��ی 
و مؤلف کتاب های درس��ی جغرافی��ا- هدف های این 
وبالگ را چنین برمی ش��مارد: ارتقای آموزش جغرافیا، 
ارتقای دیدگاه های منطقی، معرفی برخی از شیوه  های 
نوین آموزش، ایجاد پل ارتباطی بین همة کس��انی که 
ب��ه جغرافیا و آم��وزش جغرافیا عالقه مندند، پاس��خ به 
پرس��ش هایی که در زمینة کتاب های درس��ی جغرافیا 
مط��رح می ش��وند، معرفی برخ��ی از وب س��ایت ها و 
نرم افزارهای مناسب جغرافیا، و طرح پرسش ها و اخبار 
و س��رگرمی های جالب جغرافیا. مخاطبان این وبالگ 
دانش آم��وزان، معلم��ان جغرافیا و علوم، دانش��جویان 
جغرافیا، استادان آموزش جغرافیا و همة کسانی هستند 

که به جغرافیا و آموزش آن عالقه دارند.

سخت کوشان
http://sakhtkoshan-sjt.blogfa.com 

سیدجواد تزریقي، نویسندة وبالگ »سخت کوشان«، 
هم زمان پن��ج وبالگ را مدیریت مي کن��د. خودش معلم 
باس��ابقه پایة پنجم ابتدایي اس��ت، پ��س تردید نکنید که 
یادداشت هاي وبالگ پایة پنجمي ها طعم و بوي تجربه اش 
بیشتر است. وبالگ سخت کوشان، بیشتر به مباحث آزمون 
و نمونه س��ؤاالت مسابقات و امتحانات علمي مي پردازد و 
یادداشت هایي خواندني مخصوص اولیا و آموزگاران دارد. 
این یادداش��ت ها که به تفکیک لینک در هر وبالگ ثبت 
شده اند، راهنماي خوبي براي بررسي مشکالت خاص هر 
پایه در اختیار خواننده قرار مي دهند. چیستان و معما، بازي 
آنالین و یادداش��ت هاي تاریخي، علمي و تربیتي از دیگر 

مطالبي هستند که در این وبالگ خواهید دید.
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  وبالگتان را س��بک کنید. اس��تفادۀ زیاد از تصویر و سایر عناصری که وزن وبالگ را افزایش می دهند، نه تنها به سود ما نیست بلکه همیشه به ضررمان 
است؛ خصوصاً اگر برای کسانی وبالگ نویسی می کنیم که در ایران هستند. باید توجه داشته باشیم که بسیاری از ایرانی ها از اینترنت »دایل آپ« و مودم 
اس��تفاده می کنند که به اینترنت زغالی معروف اس��ت. چه بسیار پیش آمده است که مراجعان به دلیل طول کشیدن زمان بارگذاری صفحه ای، از دیدن آن 

منصرف شده اند.
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 فضایی برای ارائة دیدگاه ها
برخ��ی وب��الگ  را همچون دفترچة خاط��رات می دانند اما اگر 
بخواهیم به درس��تی وب��الگ ها را طبقه بندی کنیم، الزم اس��ت 
طبقه بندی قابل قبولی ارائه کنیم. گاهی وبالگ ها را از منظر قالب و 
یا شکل ارائة مطالب دسته بندی می کنند. از این نظر برخی وبالگ ها 
متنی هستند؛ یعنی صرفاً به ارائة متن اکتفا می کنند. برخی عکس و 
متن در خود دارند و بعضی هم از عکس و متن و سایر رسانه ها نظیر 
صدا )پادکس��ت( و تصاویر متحرک در محت��وای خود بهره گرفته اند. 
گاهی وبالگ ها را از منظر اجرا مورد توجه قرار می دهند. از این لحاظ 
وبالگ های شخصی یا وبالگ هایی برای کسب  وکار و گاهی ترکیبی 

از این دو را می توانیم بیابیم.
گاهی وبالگ ها از پایة س��رویس های رایگان 
و گاه��ی به صورت زیردامن��ه ای از یک وبگاه و 
با اهداف آن س��اخته می شوند؛ مانند وبالگ های 
مجالت رش��د که از زیردامنة »س��ایت مجالت 
رش��د« اخذ می شوند. برخی از وبالگ ها از جنبة 
نوع اداره و مدیریت قابل تقس��یم بندی هستند. 
وبالگ های فردی و گروهی از آن جمله اند. از 

نظر اعتبار نیز می توان وبالگ ها را به سه دسته تقسیم کرد. 
1. وبالگ هایی که تمامی مطالب آن ها توسط مدیر آن ها تولید 

می شود.
2. وبالگ هایی که تمامًا با استفاده از مطالب سایر سایت ها و 

وبالگ های دیگر عرضه می شوند.
3. وبالگ هایی که ترکیبی از دو نوع قبل هستند.

ب��ه لحاظ موضوع هم ان��واع وبالگ ه��ا را می توان چنین 
برش��مرد: ادبی، علمی، آموزش��ی، ورزش��ی، آزاد، عاشقانه، 
مذهب��ی، روان شناس��ی، سیاس��ی، تاریخ��ی، جغرافیایی، 

گردش��گری، طنز، فنی- مهندسی، رایانه و اینترنت، پزشکی، هنری، 
غمگی��ن، تلفن  همراه، خودرو، س��ینمایی، بدون موضوع و... . در این 

نوشته عمدتًا وبالگ های آموزشی مدنظر است.

 وبالگ آموزشی چیست؟
آن دس��ته از وبالگ ه��ای ترکیب��ی، ف��ردی یا گروه��ی را که به 
موضوعات آموزش��ی می پردازند، می توان وبالگ آموزش��ی دانست. 
این وبالگ ها را غالبًا معلمان، دانش آموزان، دانشجویان، کارشناسان، 
مس��ئوالن مدارس و مناطق آموزشی، اعضای گروه های آموزشی یا 
انجمن های علمی، دانشکده ها، نهادها، سازمان ها و یا وزارتخانه هایی 
که ب��ه امر آم��وزش مش��غول هس��تند، تولید 
می کنن��د. در این وبالگ ها بس��ته به عالقه و 
آش��نایی با یک یا چند موضوع علمی، مطالبی 
نوش��ته یا منعکس می ش��ود. آنچه اهمیت دارد 
این اس��ت که مطالب ای��ن وبالگ ها، به جز آن 
بخش های��ی ک��ه دارای منبع معتب��ر و موثقی 
هستند، غالبًا نظرات ش��خصی مدیر یا مدیران 

وبالگ محسوب می شوند.
از جمله آفت های چنین وبالگ هایی به روز نبودن آن هاس��ت. این 
موضوع را به راحتی می توان از جدول آرش��یو زمانی وبالگ دریافت. 
بسیاری از وبالگ های آموزشی بعد از یک دورة کوتاه یا نسبتًا کوتاه، 
عمرش��ان به پایان می رس��د. به عبارت دیگر، برخی از وبالگ ها در 
کودکی و برخی در نوجوانی از بین می روند. ش��اید با ظهور امکانات 
جدید، تمایل وبالگ نویسان از وبالگ به وبگاه یا صفحات اجتماعی 
تغیی��ر یابد. در چند س��ال اخیر، گرایش وبالگ نویس��ان به برخی از 
صفحات اجتماعی ناش��ی از این موضوع بوده که وبالگ آن ها کمتر 
مورد بازدید قرار گرفته اس��ت اما علت اصلی را در جهت گیری مدیر 

بسیاری از وبالگ های آموزشی 
بعد از یك دورة کوتاه یا نس�بتاً 
پای�ان  ب�ه  کوت�اه، عمرش�ان 
می رسد. به عبارت دیگر، برخی 
از وبالگ ه�ا در کودکی و برخی 

در نوجوانی از بین می روند

دکتر مهدی چوبینه
کارشناس آموزشی و مؤلف کتب درسی

وبالگ های آموزشی... 
 برنامه های درسی 
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 گاهی وبالگ های آموزش��ی، عکس هایی از فعالیت های دانش آموزان را در پس��ت های خود درج می کنند که این کار عالوه بر عینی ش��دن فعالیت آموزگار، 
موج��ب ایج��اد عالقه در دانش آموزان به منظور انجام فعالیت های کالس��ی می ش��ود. اما گاه این عکس ها با حجم باال »آپلود« می ش��وند که الزم اس��ت برای 
لود ش��دن وبالگ، قبل از گنجاندن عکس ها، حجم آن ها کم ش��ود. همچنین باید با برنامه هایی نظیر فتوش��اپ و... روی عکس ها کار شود یا حداقل اسمی از 

وبالگ روی آن درج شود.



وبالگ  و تمایلش به انتخاب مخاطبان باید جست.
همچنان که اش��اره ش��د، مخاطب وبالگ ها عموم مردم هستند، اما 
در صفحات اجتماعی با دس��ته بندی و ش��ناخت مخاطبان و پذیرش و 
دعوت آن ها، مخاطبان آشنا و شناخته شده تری انتخاب می شوند و بسته 
به میزان مش��ارکت اعضای گروه، بحث ه��ای جدی تر و جهت دارتری 
ص��ورت می پذیرند. از این رو می توان دورة حاض��ر را پایان دورة وبالگ 
و وبالگ نویسی دانس��ت. حتی سایت ها نیز دچار چنین وضعی شده اند. 
البته هرگاه موج جدیدی از مطالب علمی و یا خبر جدیدی در آن موضوع 

مطرح شود، احتمااًل حیات مجددی در این وضعیت می تواند ظهور کند.

 وبالگ های آموزشی و پشتیبانی برنامه های درسی
برای پاس��خ به این سؤال الزم است ابعاد، اجزا و مؤلفه های برنامة 
درسی را بازشناسی کنیم. براساس اجماع نظر کارشناسان برنامه ریزی 
درسی، هر برنامه حداکثر دارای 9 مؤلفه است که عبارت اند از: 
نیازسنجی؛ رویكرد؛ اهداف؛ اصول تولید و سازمان دهی محتوا 
و تولید محتوا؛ روش های یاددهی- یادگیری؛ نظام ارزش�یابی 
پیش�رفت تحصیلی؛ صالحیت ه�ای حرفه ای معلم�ان؛ فضا و 

تجهیزات مورد نیاز تحقق برنامه؛ روش های اشاعة برنامه.
حال با این ش��اخص ها می توان ادعا کرد وبالگ هایی که به هر یک 
از این عناصر نه گانه می پردازند، از جمله وبالگ های آموزش��ی هس��تند 
و می توانن��د به برنامه های درس��ی کمک کنند. ام��ا نگاهی اجمالی به 
وبالگ ه��ای آموزش��ی در حال حاضر مبین این نکته اس��ت که از بین 
عناصر اش��اره ش��ده، برخی بیش��تر و برخی کمتر مورد توجه و عالقة 
وبالگ نویسان آموزشی بوده اند. از جمله، در مورد »نیازسنجی« به عنوان 
اولین گام در تولید یک برنامة جدید، به ندرت می توان وبالگی را یافت که 
اشاراتی به آن داشته باشد. البته از فحوای مطالب برخی از وبالگ های 
آموزش�ی می توان نظرات و نیازهای جامعة مخاطبان را استنباط 
کرد اما قابلیت استناد ندارند. در عوض در مورد محتوا، ارزشیابی 
پیشرفت تحصیلی و ویژگی های حرفه ای معلمان مطالب بیشتری 
می توان یافت. اگر بخواهیم به صاحبان وبالگ های آموزشی توصیه ای 
در زمینة ارتباط مطالبشان با برنامه های درسی کرده باشیم، شاید بتوان 

به این موارد اشاره کرد:
 وبالگ ه��ای آموزش��ی می توانند توضیحات بیش��تری در مورد 

محتوای هر کتاب درس��ی ارائه کنن��د و با ارائة این گونه مطالب، 
مش��کل کمبود فضای کتاب های درس��ی را ت��ا حدودی برطرف 

سازند. 
 در مورد روش های یاددهی و چگونگی آموزش مؤثرتر و بهتر 
محتوای برنامه های درسی نظرات و توضیحات خود را ارائه دهند.

 در م��ورد چگونگ��ی یادگیری دانش آموزان، تج��ارب خود را با 
مخاطبان به اشتراک بگذارند.

 اش��تباهات رایج در مورد هر موضوع آموزش��ی را که از س��وی 
دانش آموزان رخ می دهد، بیان کنند.

 خاطرات و تجارب آموزنده ای را که در تدریس کسب کرده اند و 
برای خودشان اهمیت داشته است، به دیگران منتقل کنند.

 آخرین یافته های علمی و اخبار موثق علمی مرتبط با هر یک از 
موضوعات درسی را منتشر سازند.

 اه��داف نظام های آموزش��ی دیگر را به ش��کل مقایس��ه ای با 
برنامه های درسی فعلی ایران مورد توجه قرار دهند.

 س��طح علمی و میزان توانمندی های معلمان را در ایران با س��ایر 
کشورهای جهان، از جمله کشورهای همسایه، مقایسه کنند.

 دربارة چگونگی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و انواع ارزشیابی در 
سایر کشورها به شکل مقایسه ای مطالبی را بیان کنند.

 انتظارات اجتماعی و فردی از برنامه های درس��ی را ش��رح 
دهند و به ش��کل س��اده تر بیان کنند که دانش آموز برای اینکه 
بتوان��د در حال حاضر و در آینده راحت ت��ر زندگی کند، به چه 

موضوعاتی در برنامة درسی خود نیازمند است.
این فهرست را شما می توانید تکمیل کنید.
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 کار با برنامه های »مولتی مدیا« را یاد بگیرید. احتماالً عکس هایی را دیده اید که روی آن ها نشانی سایت درج شده است یا آهنگ هایی را که در خود یک 
نش��انی س��ایت دارند و یا کلیپ های تلفن همراهی را که در ابتدا و انتهای خود آدرس یک س��ایت را نش��ان می دهند. این فایل های مولتی مدیا با استفاده 
از وسایلی مانند بلوتوث تلفن همراه به صورت درختی و به سرعت گسترش می یابند و لینک شما را با خود به دور افتاده ترین نقاط که شما حتی فکرش را 

هم نمی کنید، می برند و برایتان تبلیغ می کنند.
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روح اله خلیلی بروجنی
کارشناس دفتر تألیف

آنچه در این میان بس��یار 
اهمی��ت دارد و بای��د به آن توجه ش��ود، 

این اس��ت ک��ه نویس��ندگان وبالگ های 

آموزش��ی با آگاهی از ک��م و کیف برنامة 

درس��ی، دس��ت به اش��اعة هدف های آن 

بزنند. برخی از وبالگ های آموزشی پاسخ 

تمام تمرین ها، پرسش ها، فعالیت ها و حتی 

آزمایش های کتاب درس��ی را می آورند که 

کام��اًل خ��الف هدف های برنامه درس��ی 

است. از این وبالگ ها نمی توان انتظارات 
برنامه درسی را داشت.

اس�تناد نیستند و به جز س�ردرگمی برای مراجعه کننده به وبالگ، کمك دیگری معلمان راه اندازی شده اند، با توجه به نكات اشاره شده در باال، قابل استفاده یا  در ی��ک جمع بندی کلی می توان گفت: عمدة وبالگ های آموزش�ی که توس�ط راه اندازی، دیگر به روز نشده اند و عماًل غیرفعال مانده اند.  افزون بر آنچه اش��اره ش��د، بس��یاری از وبالگ های آموزشی مدت کوتاهی پس از بدون توجه به صحت علمی، در وبالگ قرار داده شده اند. هیچ ارتباطی با عنوان و هدف وبالگ ندارند و صرفًا مطالب پراکنده ای هستند که حتی قرار داده اس��ت. برای مثال، در بس��یاری از این گونه وبالگ ها دیده می شود که مطالب هرچه برایش جذابیت داشته، از گوشه و کنار جمع آوری کرده و در معرض دید مخاطبان  برخی دیگر از وبالگ های آموزش��ی، شبیه کشکولی هس��تند که نویسندة وبالگ عنوان و هدف وبالگ  سازگار و هماهنگ نیستند و مهم تر اینکه صحت کافی نیز ندارند.جمع آوری ش��ده اند؛ به طوری که در بسیاری موارد محتوای قرار داده شده در وبالگ، با  بخش زیادی از این وبالگ ها عمدتًا حاوی مطالبی هس��تند که از جاهای دیگری شده با عنوان وبالگ و هدف از راه اندازی آن، بسیار نزدیک و سازگار است.پردازش محتوا به طور کامل توس��ط نویس��ندة وبالگ انجام گرفته و موضوع های طرح مطلب دارند. در این گونه وبالگ ها که متأس��فانه تعداد آن ها بس��یار اندک است، تولید و  برخی از این وبالگ ها حاوی مطالبی هس��تند که نش��ان از دقت نویسنده در تهیة مراجعه به برخی از این وبالگ ها و بررسی آن ها با مواردی به شرح زیر مواجه می شویم:تقریباً درص��د باالیی از وبالگ های حوزة آموزش رس��می را معلمان راه انداخته اند. با تقسیم  بندی کرد که به آموزش غیررسمی1 و آموزش رسمی2 می پردازند. در ی��ک ن��گاه کل��ی می ت��وان وبالگ های آموزش��ی را به دو دس��ته 
به او نمی کنند.

 مقدمه
وبالگ فضای مجازی رایگانی در اینترنت است که عالوه بر نوشتن، امكان تعامل با مخاطبان را فراهم می کند. وبالگ ها معموالً 
مخاطب عام دارند و در سایة جست وجوهای اینترنتی ممكن است با آن ها مواجه شویم. دسته ای از وبالگ ها به موضوعات آموزشی 
می پردازند که می توان آن ها را »وبالگ آموزشی« دانست. این وبالگ ها را غالباً معلمان، دانش آموزان و برنامه ریزان درسی تولید 
می کنند. در صفحة »این س�وی  میز، آن س�وی میز« قرار است به بررسی نظرات معلمان و کارشناس حوزة تعلیم وتربیت در مورد 

وبالگ های آموزشی بپردازیم و به این سؤاالت پاسخ دهیم:
وبالگ های آموزشی تا چه حد موفق بوده اند؟

وبالگ هاي آموزشي مي توانند باعث اشاعة برنامة درسي شوند و به نوعي نقش بازوي اجرایي را ایفا کنند؟

نظ���ر 

کارشناس

وبالگ:  تسهیل گر، مرجع و یا ...؟! 
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 نش��انی چند س��ایت و مدرس��ۀ مجازی را که در زمینۀ مولتی مدیا و روزنامه نگاری برخط )آنالین( فعالیت دارند، به یاد بس��پارید. گاهی در این سایت های 
آموزشی اطالعاتی می توان یافت که رونق خاصی به وبالگ ما می دهد. برای مثال، سایت »مدرسۀ همشهری« )www.hamshahritraining.ir( نمونۀ خوبی 

از این قبیل سایت های آموزشی است. ابزارهای متنوع مولتی مدیا و روزنامه نگاری برخط هر دو از ابزارهای وبالگ نویسی مدرن هستند.



 مقصود رزم آرا

 )مسئول گروه هاي آموزشی

آذربایجان غربی(

وبالگ ها نه تنها تس��هیل گر بلکه تأثیرگذار هس��تند. بسیاری از اطالعات 

امروزی در حوزة آموزش، در فضای مجازی و به ویژه در وبالگ ها ردوبدل می شود. 

برای مثال، س��ال قبل به علت تغییرات در دورة ابتدایی و ظهور پایة جدید شش��م، تعداد 

وبالگ های معلمان به ش��دت افزایش یافت. در س��طح کشور بس��یاری از چالش های درس 

ریاضی در فضای مجازی مطرح و به بحث گذاشته شدند. به نحوی که به نظر من وبالگ ها در 

این بخش نقش بس��زایی ایفا کردند. به جرئت می توانم بگویم، نقش وبالگ های همكاران 

محترم مهم تر از سایت  گروه ریاضی دفتر تألیف بیشتر و تأثیرگذارتر بود.

در ضمن به قول یک اندیش��مند، به اش��تراک گذاری ایده ها امکان ارزش��مندی است که دنیای 

مج��ازی ایجاد ک��رده و به نظر من وبالگ در حوزة تعلیم وتربیت ای��ن امکان را به خوبی فراهم 
آورده است.

مثالی بزنم از نقش وبالگ ها در زمینة اطالع رس��انی. قبل از اینکه دفتر تألیف کتاب 

روش تدریس را چاپ کند و به مدارس بفرس��تد، بسیاری از مدرسان نسخة نهایی 

نش��ده ولی در عین حال مفی��د آن را که نیاز اورژانس��ی معلمان را برطرف 

می کرد، در وبالگ قرار دادند که در س��طح کشور استقبال شدیدی 
از آن شد.

 مونا اعوانی
وبالگ اس��تفاده کنند. ولی من که معلمشان بودم، دبستانی . به همین خاطر خودشان نمی توانستند از دانش آم��وزان من، هم نیازمند بودند و هم )معلم دبستان(

معلمان تازه کاری مثل من بیشتر باشد.البته ش��اید فایدة مطالب این وبالگ ها برای خیلی از وبالگ های معلمان دیگر استفاده کردم. 

 شكوفه راستگو
 )دبیر شیمی، شیراز(

من از وبالگ همکاران و اس��تادان 
وبالگ های  کرده ام.  زیادی  استفاده های 
گروهی ه��م ابزار خوبی ب��رای ایجاد 

تعامل بین معل��م و دانش آموزان 
هستند.

 informal education .1 پی نوشت 
2. formal education

نظ��ر 
معلمان 
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 به س��ایتی که وبالگ را از آن می گیرید، حس��اس باشید. سعی کنید قبل از شروع وبالگ نویسی و در صورت لزوم همین حاال، دربارۀ سرویس دهنده های 
وبالگ تحقیق کنید و سرویس دهنده ای را برگزینید که برای شما مناسب تر باشد. زیرا هر کدام از این سایت ها، مزایا و معایبی دارند. حتی عده ای توصیه 

می کنند، اگر دانش و هزینۀ کافی دارید، از دامنۀ شخصی استفاده کنید ولی اگر چنین نیست، این کار لزومی ندارد.



ک��دام کالس ریاضي را س��راغ دارید که 

زنگ پایانش به صدا درآید و معلم و نمایندة 

کالس، ب��ه زور بچه ها را از کالس بیرون 

کنند؟ کالس ریاضي محس��ن مرادیان، دبیر 

ریاضي مدارس راهنمایي شهرستان رشت، 
یکي از این نوادر است.

مرادیان بیش از 15 س��ال اس��ت که با رایانه 

و اینترنت آشناس��ت و در تدریس��ش از آن ها استفاده 

مي کند. در سال هاي نخستین که تعداد کمي از دانش آموزان در منزل 

رایانة ش��خصي داشتند، فعالیت هاي او به کالس درس منحصر بود و 

استفاده از اسالیدهاي پاورپوینت. ولي به مرور 

و ب��ا افزایش دانش آم��وزاِن داراي رایانة 

ش��خصي، دامنة فعالیت هاي رایانه اي 

او نیز گس��ترش پیدا کرد. حدود شش 

س��ال است که سایت شخصي جذاب، 

پربار و پربازدید او، به نش��اني اینترنتي 

ب��ه کار  ش��روع   »rahyarmath.ir«

کرده است. در این سایت، او معماهاي 

ریاضي و هوش و سؤاالت درسي باالتر 

از سطح کتاب را براي دانش آموزانش قرار 

مي دهد تا به عنوان فعالیت هاي خارج از کالس انجام دهند.

در س��ایت rahyarmath ب��ا یکي دیگر از دل مش��غولي هاي 

مرادیان آشنا خواهید شد که ساختن نرم افزارها و درس افزارهاي 

کوچک آموزش��ي اس��ت که در هر کدام، یکي از مباحث کتاب 

ریاض��ي، در قالبي جذاب و بیش��تر به صورت بازي ارائه ش��ده 

است. در حدود سه س��ال است که او با توجه به قابلیت هاي 

نرم اف��زار فل��ش )مثل حجم ک��م و گرافیک س��اده(، آن را 

فراگرفته و براي س��اخت بازي ها و درس افزارها، بیش��تر از 

این نرم افزار استفاده مي کند.

سایت مرادیان مراجعان زیادي از اکثر نقاط ایران و حتي 

خارج از کش��ور دارد که گاهي پیشنهاد ساخت بازي مربوط 

به موضوع درس��ي خاصي را به او مي دهن��د. دبیران زیادي 

با دی��دن نمونه کاره��اي مرادیان به فراگی��ري کار با فلش 

عالقه مند ش��ده اند و او نیز آن ها را به خوبي به منابع، کتاب ها 

و مراحل یادگیري کار با این نرم افزار راهنمایي کرده است.

تفاوت بازي ها و درس افزارهاي ساخت مرادیان با سایر بازي هاي 

آموزشِي مشابه این است که او از دور دستي بر آتش ندارد. مرادیان 

قبل از هر چیز معلم است و نه صرفاً طراِح بازي. بازي هاي او از دل 

نیاز و از کالس درس��ش برمي آیند. او مخاطبش را مي شناسد. بدون 

اس��تثنا، تمامي درس افزارهاي س��اخت خودش را سر کالس برده و 

آزموده اس��ت و به کمک آن ها به دانش آموزان درس مي دهد. وقتي 

بچه ها س��رگرم بازي مي ش��وند، تمام کارها مثل ثبت امتیاز، به خوِد 

آن ها س��پرده مي ش��ود و مرادیان، تنها بر روند کالس نظارت مي کند 

تا بتواند نقاط قوت و ضعف درس افزارش را با دقت رصد کند. در این 

سیده فاطمه شبیري

428

بازي، ریاضي
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 چون وبالگ ش��ما آموزش��ی است و هدفتان این اس��ت که افراد بیشتری از محتوای وبالگتان استفاده کنند، س��رویس دهندگانی را انتخاب نکنید که در 
کشور ما برای ورود به فضای آن ها باید از روش های نامتعارف استفاده کرد. با این کار، عمالً وبالگ خودتان را به حاشیه می برید.



کالس ها میزان موفقیت باالس��ت. براي مثال، مبحث اعداد صحیح که 

دانش آموزان پایة اول در س��ال هاي قبل مش��کالت زیادي در فهم آن 

داش��تند، بعد از طراحي و استفاده از بازي براي تدریس و تمرین، براي 

آن ها بسیار ساده تر و قابل فهم تر شده و آن را به خوبي فراگرفته اند.

مرادیان عالوه بر بازي هاي طراحي ش��دة خودش، از نرم افزارهاي 

آمادة ریاضي، مثل »جئوجبرا«، نیز براي تدریس درس هاي ریاضي و 

به ویژه هندسه استفاده مي کند.

او بي تردید معلمي پیشروس��ت. عالوه بر سایت شخصي خودش، 

در س��ایت جئوجبرا، آموخته هایش را با دبیران ریاضي سراسر کشور 

 به اش��تراک مي گ��ذارد، در وبالگ دبیران ریاضي راهنمایي کش��ور

(math-teachers.blogfa.com) مطلب مي نویسد، دورة آموزشي 

برگزار مي کند و دوس��تان و همکاران را به استفاده از نرم افزارهاي 

ترغیب  جئوجب��را،  مث��ل  آموزش��ي، 

مي کند؛ همکاراني که اکثراً از نسل 

جوان هس��تند و به دلیل آشنایي 

بیشتر با فناوري، عالئق مشترک 

بیش��تر، و ب��ه هم��ان نس��بت، 

حرف هاي مش��ترک بیش��تري با 
او دارند.

 مرادی��ان متول��د 1352 اس��ت و

ش��اید جالب باش��د بدانید، ف��ردي که در 

دوران تحصی��ل در درس ریاض��ي دانش آموزي 

متوس��ط بوده، امروز معلمي اس��ت با ذوق، خالق، به روز و به تمام معنا 

پیشرو. آن هم در درس ریاضي!

فردي ک�ه در دوران تحصی�ل در درس ریاضي 

دانش آموزي متوسط بوده، امروز معلمي است با 

ذوق، خالق، به روز و به تمام معنا پیشرو. آن هم 
در درس ریاضي!
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 در دوره های زمانی مشخص، لینک هایتان را بررسی و برخی از آن ها را وجین کنید. برخی از وبالگ ها در گذر زمان تغییر موضع می دهند یا از حالت فعال کامل 
درمی آیند و به متروکه ای تبدیل می ش��وند. برای مثال، وبالگی که با موضوع آموزش��ی شروع به کار کرده است، پس از مدتی تغییر موضع داده و به کشکولی 
از لطیفه های مبتذل و نیمه مبتذل تبدیل شده است. طبیعی است که ما راضی نخواهیم بود چنین وبالگی در فهرست لینک های ما باشد. همچنین، وبالگ هایی 
که بعد از یک دورۀ پر شور و شر، فعالیت خود را به یکباره تعطیل می کنند و به حالت متروکه درمی آیند، شایستگی قرار گرفتن در فهرست پیوندهای ما را 

ندارند. وجین دوره ای و کنار گذاشتن وبالگ های نامناسب، روشی مناسب برای معرفی و مطرح نکردن غیر ضروری چنین وبالگ هایی از طریق وبالگ  ماست.



430

بازي این ماه بر مبناي آزمایش یوهان گرگور مندل1 طراحي شده است. او در آزمایش خود به بررسي توارث 
ژنتیکي نسل ها در گیاه نخود پرداخت. براساس آزمایش هایي که او انجام داد، علم توارث در ژنتیک شکل گرفت. 
این بازي چهار مرحله دارد و از آس��ان به س��خت پیش مي رود. از گرافیک باالیي برخوردار نیس��ت اما 

جذابیت ویژه اي دارد که توأم با شیریني حل مسئله است.
روند بازي بدین گونه است که یک نمونه نخود براي بازي انتخاب مي شود. این نخود ویژگي هاي خاصي 
)از لحاظ ژنتیکي( مثل رنگ گل، س��اقه، ش��کل برگ و... دارد. دو نوع نخود با ویژگي هاي وراثتي مختلف 
هم در صفحة بازي در اختیار بازیکن گذاشته مي شود. مخاطب بازي باید با ترکیب هاي ژنتیکي گوناگوني 

که مي سازد، طي مثاًل 8 نسل، 12 عدد از گیاه هدف را تولید کند.
اگر مخاطب بازي در هر مرحله به تعداد موردنظر از گیاه هدف برس��د، مي تواند به مرحلة بعد برود و در 

غیر این صورت، این مرحلة بازي تکرار مي شود.
مخاطب در طول بازي هرجا براي انتخاب صفات غالب یا مغلوب نیاز داش��ته باش��د، مي تواند با انتخاب 

راهنما (genes guide) به جدولي برسد که نشان مي دهد، کدام صفات غالب هستند و کدام مغلوب.
این بازي مي تواند سرگرمي علمي مناسبي براي کالس زیست شناسي سال سوم دبیرستان باشد، در عین 

حال که براي سایر افراد هم لذت بخش و به نوعي دست و پنجه نرم کردن براي حل یک مسئله است.
این بازي را مي توانید در نشاني زیر بیابید: 

http://puzzling.caret.com.ac.uk/game.php?game=genetic

 پی نوشت
1. Johann Gregor Mendel

تولیدمثل ژنتیکي
نرگس لیاقي مطلق
دبیر فیزیک منطقه 3 تهران
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 دیگر وبالگ ها را ارزیابی کنید. به وبالگ های دیگر که موضوعشان مانند وبالگ شماست، بروید و ببینید آن ها چه نقاط قوت و ضعفی دارند و از این نقاط 
قوت و ضعف درس بگیرید. البته منظور این نیست که از نقاط قوت آن ها فقط تقلید کنید، ولی این کار به شما ایده های جدیدی خواهد داد و نیز احتمال 

اینکه نقاط ضعف خود را نیز پیدا کنید، بسیار زیاد خواهد شد.



محسن غالمی

مؤلفان: خسرو داوودی، نفیسه جعفری مفرد، علی کریمان فرد
ناشر: فاطمی

سال نشر: 1392
محل نشر:  تهران

کتاب درس��ی ریاضی رویکردی فعالیت مح��ور دارد. هدف اصلی این 
کتاب آن است که دانش آموزان با انجام فعالیت ها، خود بتوانند به  مفهوم 
مورد نظر دس��ت یابن��د و آن را درک کنند. اما بس��یاری از فعالیت های 
کتاب درس��ی امکان عملیاتی ش��دن را ندارند. در واق��ع، به علت وجود 
محدودیت های زمانی و مکانی و از آن مهم تر کمبود امکانات در مدارس 
و خانه ها، امکان اجرای این فعالیت ها توسط دانش آموز و یا حتی معلمان 
و اولی��ا وجود ندارد. لذا بس��یاری از این فعالیت ه��ا بدون اینکه به مرحلة 
عمل برسند، جوابشان به طریقی در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد. یا 
نکات درس��ی آن فعالیت، مانند گذشته به دانش آموزان یاد داده می شود. 
اما هدف اصلی کتاب های درسی موجود که فهم عمیق مطلب از طریق 
انجام فعالیت و دس��ت یافتن به مفهوم مطلب درس��ی است، به هیچ وجه 

تحقق نمی یابد.
چنین مس��ائلی نیازهای آموزشی جدیدی را ایجاد کرده اند که بسیاری 
از کتاب های کمک آموزش��ی موجود در بازار از آن  غافل بوده و هستند. 
در صورتی که کتاب کمک آموزشی مناسب باید این کاستی ها را در نظر 
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 لینک ه��ای خارج��ی را در پنج��رۀ جدید و لینک های داخلی را در خود پنجره باز کنید. اگر دقت کرده باش��ید، هنگام لینک دادن می توانید تعیین کنید که 
لینک در خود پنجره باز ش��ود یا در پنجرۀ جدید. گرچه این موضوع، هم به عواملی بس��تگی دارد و هم می تواند سلیقه ای باشد، اما سعی کنید اگر به خارج 
از وبالگ خود لینک می دهید- مثالًً به وبالگ دوستتان- لینک در پنجرۀ جدید باز شود و اگر به داخل وبالگ خود )برای مثال از پستی به پست دیگر( لینک 

می دهید، لینک در خود پنجره باز شود.



بگیرد و سعی در رفع آن ها داشته باشد تا بتواند به معنای واقعی به 
آموزش مطالب درسی کمک کند.

کتاب هوشمند ریاضی در تطابق کامل با کتاب درسی قرار دارد. 
در ای��ن کتاب در هر درس تعدادی تمری��ن و در هر فصل پس از 
اتمام درس ها، تعدادی مسئله در رابطه با آن فصل آورده شده است. 
تعدادی س��ؤال سطح باالتر تحت عنوان »ورزیدگی« و چند سؤال 

چندگزینه ای نیز در نظر گرفته شده است. 
مهم ترین برتری این کتاب نس��بت به کتاب های کمک آموزشی 
دیگر، بهره بردن از ابزار هوش��مند اس��ت. این ابزار با ایجاد شرایط 
مناس��ب برای انجام فعالیت های کتاب درسی، خأل و کاستی اصلی 
موجود در راه آموزش کتاب درسی را برطرف کرده است. ابزارهای 
مزبور که در »س��ی دی« همراه کت��اب آمده اند، با نظر مؤلف کتاب 
درس��ی، آقای دکتر داوودی طراحی ش��ده اند و ب��ه دانش آموزان و 
معلمان برای اجرای فعالیت هایی که امکان اجرای آن ها در کالس 
درس و ی��ا حت��ی در منزل توس��ط دانش آموز وج��ود ندارد، کمک 
می کن��د، فعالیت هایی مثل تجربة بارها پرتاب تاس یا اس��تفاده از 
صفحه های چرخندة رنگی، برای آش��نا شدن ذهن دانش آموزان با 
مفهوم احتمال. در واقع این ابزار امکان تجربه کردن و لمس کردن 
بسیاری از مفاهیم کتاب درسی را برای دانش آموزان ایجاد می کند.

به این وس��یله با پوزش به اطالع می رس��انیم در گزارش »چهارسوی 
چهار س��وق« )صفحه 14 شمارة سوم مجلة مدرسه فردا در سال جاری(، 
نشانی اینترنتی سایت چهارسوق دارای غلط تایپی است که به این ترتیب 
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 هر وبالگ آموزشی عالوه بر پست هایی که درج می کند، سایر قسمت های وبالگش نیز می تواند به عنوان مرجعی برای ورود به سایت ها یا وبالگ های دیگر 
باشد . این یعنی در انتخاب لینک ها باید دقت نظر داشته باشید. حتی می توان لوگوهایی از سایت های آموزشی معتبر در وبالگ قرار داد، تا بازدید کنندگان 

را تحت تأثیر قرار دهد و مثالً برای رفتن به فالن سایت آموزشی، دست کم گریزی هم به وبالگ شما بزنند.


