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نویسندگان و مترجمان محترم!
این مجله متعلق به شماست .تجربههای ناب ،ایدهها و حاصل پژوهشهای خویش را در اختیار دفتر مجله قرار دهید تا با انعکاس آنها در مجله ،عالقهمندان به این حوزه در
تجربیات شما شریک شوند .از شما عزیزان تقاضا داریم:
مقالههایی را که میفرستید ،با موضوع مجله مرتبط باشدو در جای دیگری چاپ نشده باشد.
مقاالت ،حاوی مطالب کلی و گردآوری شده در ارتباط با فناوری و کاربرد آن در کالس درس نباشد.
مقالة ترجمه شده با متن اصلی همخوانی داشته باشد و متن اصلی نیز همراه آن باشد .چنانچه مقاله را خالصه میکنید ،این موضوع را قید فرمایید.
نثر مقاله ،روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژههای علمی و فنی ،دقت الزم را مبذول فرمایید.
در نگارش مقاله از منابع و مآخذ معتبر استفاده کنید و در پایان آن ،فهرست منابع را بیاورید.

خيلي دور خيلي نزديك
1

ســال  1369پس از قبولي با رتبة اول در آزمون اعزام به خارج از كشــور و دو ســال دوندگي،
عاقبت براي ادامة تحصيل به اســتراليا رفتم .از همان آغاز ســفر ،اضطراب مرا فرا گرفته بود و
تفاوت فرهنگ نگرانم ميكرد .در هفتة اول ورودم بهدليل تفاوتهاي طبيعي و انســاني دچار فاصلة
رواني و مادي از محيط شده بودم .موقعي كه راه ميرفتم ،احساس ميكردم روي زمين نيستم و در
خأل راه ميروم .تفاوتهاي فرهنگي بهتدريج مرا دچار چيزي كرده بود كه در اصطالح به آن «شوك
فرهنگي» گفته ميشود .با توجه به اينكه ارتباطات من بيشتر با دوستان ايراني بود ،اين تفاوتها هر
روز پررنگ ميشــدند .در هفت ماه اول دائم منتظر بودم نامهاي از ايران بيايد آن را دهها بار بخوانم.
كمكم براي همهچيز ايران دلم تنگ شده بود .دلم ميخواست صداي مادرم و برادران و خواهرانم را
بشــنوم .پس ،طاقت نياوردم و با خانواده براي تعطيالت به ايران آمديم .از اينكه به كشورم برگشته
بودم بسيار خوشحال بودم .در بازگشت به استراليا ،شهر خود را تغيير دادم و به سيدني رفتم .فضاي
بزرگ شهر و تفاوتهاي بيشتر آن با شهر قبلي مرا دچار احساس غم كرده بود .كمكم داشتم دچار
غم غربت ميشدم .اين بيماري عاقبت گريبانم را گرفت و مرا دچار قصة غمانگيزي كرد كه علت اصلي
آن دوري از ايران و فراق خانواده بود.
ســا ل :1395چند سالي اســت كه بهعنوان استاد مهمان در مالزي تدريس ميكنم ولي انگار
اينجا هيچ فرقي با ايران ندارد .اطالعاتم دربارة ايران از همة دوســتانم در ايران بيشــتر است.
جمع دوســتانم بسيار پابرجاست و اص ً
ال مانند گذشته احســاس دوري از وطن ندارم .در چند گروه
از شبكههاي اجتماعي عضو هســتم؛ از جمله يك گروه خانوادگي .بنابراين ،از مادرم و همة اعضاي
خانواده باخبرم .اگر نه هر روز ،ولي يك روز در ميان به مدد شبكههاي اجتماعي با مادرم در تماس
هستم .براي او تبلتي خريدهام و مادرم هرموقع بخواهد با من تماس ميگيرد.
شــبكهاي از معلمان نيز مجموعهاي ديگر اســت كه مرا با معلمان ايراني مرتبط ميكند و از آنها
بســيار ياد ميگيرم؛ از كتابداري كه در يكي از روســتاهاي كهنوج كتابخانــهاي را اداره ميكند .از
دانشــجويي كه در استراليا درس ميخواند و ما را با كارهاي جديد در مدارس آشنا ميكند .از مدير
عزيزي كه در بسطام شاهرود مدرسهاي را اداره ميكند و سرشار از انرژي است .از معلمي كه در نقطة
مرزي ايران و تركمنستان تدريس ميكند و با شور و شوقش به من انرژي ميدهد.
نشــريهاي علمي پژوهشي را از طريق شــبكة اجتماعي اداره ميكنم .با مدير داخلي اين نشريه از
طريق شبكة اجتماعي بسيار صحبت ميكنيم و مطمئنم اگر در ايران بودم فرصت اين تماس گسترده
با او را نداشــتم .يكبار بيشتر همديگر را نديدهايم اما انگار سالهاست با هم كار ميكنيم .غم غربت
همچون گذشته به سراغم نيامده است و احساس حضور در جمع را دارم .شبكهاي آموزشي درست
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كردهام كه دانشجوياني كه با من پاياننامه دارند ،از طريق آن راهنمايي ميشوند .گاه نيز از اسكايپ
براي گفتوگو اســتفاده ميكنيم .تابهحال از طريق اسكايپ در چندين جلسة دفاعيه بهعنوان داور
يا اســتاد مشاور شركت كردهام .به جلسات مهمي هم دعوت شدهام و مدت طوالني در جلسه بحث
كردهايم .فضاي ارتباطي من بهشــدت گسترده شده است .ارتباطم با فرزندانم كه از ما جدا شدهاند
و به ســر زندگي خود رفتهاند ،بســيار زياد است؛ گويي در كنار ما هستند .اگر از من بپرسيد تجربة
زيســتهات دربارة شبكههاي اجتماعي چيســت ،ميگويم تداوم پيوند با هموطنانم ،ادامة خدمت به
ســرزمينم ،آشــنايي با آدمهاي تازه و ايدههاي نو ،دسترسي به اطالعات نو در قلمرو كاري خودم ،و
صميميت بيشــتر با اعضاي خانواده .البته شــايد در كنار آن بتوان پارهاي ضعفها را هم ذكر كرد؛
ماننــد اعتياد به شــبكههاي اجتماعي كه وقت و بيوقت ما را گرفتار خــود ميكند .براي حل اين
مســئله هم تدبيرهايي ميتوان انديشــيد كه در جاي خودش بايد دربارة آن بحث شود .البته شايد
دوستان ديگر تجربة زيستهشان با من متفاوت باشد .براي همين ،در يكي از شبكههاي اجتماعي كه
عضو هســتم ،از اعضاي ديگر پرســيدم تجربة زيستة شما در شبكة اجتماعي و گروهي كه عضو آن
هستيد چيست .برخي گفتهاند كه حسن بزرگ شبكههاي اجتماعي اين است كه مثل كالس واقعي
مســائل آموزشي در آنها جريان دارد .در هر بحثي ،افرادي به فراخور وارد ميشوند و بحث را پيش
ميبرند و عدهاي كه فكر ميكنند در آن زمينه نظر ندارند ،نظارهگر ميشــوند و بهره ميبرند .حتي
برخي از دوســتان ارزشگذاري بااليي دربارة شبكة اجتماعي كرده و گفتهاند«:به تعبير من [شبكة
اجتماعي ما] دانشــكده و به تعبير آقاي ...بيش از دانشــكده و در حد دانشگاه است» يا «به نظر من
فرصت يادگيري در اين گروه بهدليل تنوع تخصصهاي افراد و تجربههاي زيسته اعضا بيش از ساير
گروههاســت .بهعبارتي ،اين گروه براي من محل مطرح كردن مســائل و گرههاي ذهني افراد است
و طي فرايند گفتوگو گاهي گرهها به زيبايي باز ميشــوند و گاهي ميبينم گرههاي ديگري اضافه
ميشوند و اين بهمعني توجه دادن به طراح سؤال است كه مسئله را از زوايهاي ديگر هم بايد ديد».
بهنظر پارهاي اعضاي اين شــبكة اجتماعي ،گروه بهگونهاي است كه افراد نظر خود را مينويسند و
كمتر از جاهاي ديگر نقل قول و كپي پيست ميكنند .الزمة اين كار احتماالً بايد اين باشد كه افراد
در گرو ه مباحث را بخوانند و دربارة آنها فكر و اظهارنظر كنند .بهنظر يكي از اعضاي گروه« ،اين گروه
ازنوع قرابت فكري است ،بدون كپي پيستهاي شديد تمام گروهها! گروهي دغدغهمند ،و هركدامشان
به كاري در حوزة آموزش و تربيت مشغول ».
بهنظر ميرسد اگر پژوهشي دربارة شبكههاي اجتماعي در ايران با توجه به تنوع آنها انجام شود،
ميتوان از اين فرصت گردهمايي بهنحوي بهتر اســتفاده كرد .اين كاري اســت كه در بســياري از
كشورهاي پيشرفته ـ به موازات ورود فناوريهاي جديد ـ انجام شده است و ميشود .اين پژوهشها
ميتواند به ما چگونگي تحول شبكههاي اجتماعي ،ميزان و چگونگي تأثيرپذيري اعضاي شبكههاي
اجتماعي از اين شبكهها ،كاركردهاي مختلف شبكههاي اجتماعي و دغدغههاي ديگر را نشان دهد
و بهاينترتيــب ،ميتوانيم از اين فرصت پيشآمده ،بهخصوص در جامعة معلمان و دســتاندركاران
آموزشوپرورش كشور ،بهتر بهره بگيريم .در اين شمارة نشريه به بعضي از اين مباحث پرداختهايم.
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تشنهاي كه آب شور خورده
کمیابی آگاهی ناب در شبکههای اجتماعی

1

یزدان منصوریان
دانشیار دانشگاه خوارزمی
روز نوزدهم اردیبهشت سال جاري ،نشستی با عنوان «نقش
شبکههای اجتماعی در ترویج کتابخوانی» در نمایشگاه کتاب
تهران برگزار شــد که من دبیری آن را بر عهده داشــتم .محور
بحث این بود که گسترش روزافزون شبکههای اجتماعی نظیر
تلگرام ،وایبر ،اینستاگرام ،فیسبوک (رخنامه) و غیره چه تأثیری
بر فرهنگ مطالعه در جامعة ما دارد .آیا محبوبیت این شبکهها
ما را از کتاب دور کرده اســت یا راههایی وجــود دارد که این
ابزار نوین در خدمت ترویج مطالعه قرار گیرد؟ در صورت پاسخ
مثبت ،تحقق این هدف چگونه ممکن است و به چه تمهیداتی
نیاز دارد؟ البته با طرح این پرسشها ،نکتههای بنیادین دیگری
نیز مطرح میشــود؛ مث ً
ال اینکه اساســاً منظور از «مطالعه» و
«خواندن» چیســت و آیا تعامل کاربران با اطالعات موجود در
این شبکهها خود شکلی از مطالعه محسوب نمیشود؟ آیا زمان
آن نرسیدهاســت که با بازنگــری در تعاریف معمول و متداول،
مطالعه را فقط به کتابخوانی سنتی محدود نکنیم؟
بدیهی اســت که از منظرهای مختلف میتوان به این موضوع
نگریســت .از یک ســو میتوان گفت دنیای جدیــد ابزارها و
مناسبات خاص خود را دارد و به سادگی نمیتوان شرایط امروز
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را با گذشت ه مقایسه کرد .مصادیق مطالعه در روزگار ما با گذشته
یکسان نیست و ارزیابی ما هم باید به شکل دیگری باشد .به این
معنا که اطالعات جاری در این شبکهها ،منبع و محتوایی برای
خواندن محسوب میشــوند .حتی میتوان گفت رسانة جدید
بیش از آنکه فقــط ابزاری برای انتقال پیام باشــد ،خود مولد
پیام است .در نتیجه ،پیدایش رسانههای تازه ماهیت مطالعه را
دگرگون ساختهاست.
از ســوی دیگر ،میتوان گفت هر چند شرایط امروز جهان با
دیروز یکسان نیست ،خواســتههای ما از بسیاری جهات مثل
گذشــته اســت .ما کم و بیش با همان اهداف پیشین به کتاب
مراجعــه میکنیم .گاهی کتاب را برای ســرگرمی و در اوقات
فراغت میخوانیم ،زمانی برای کسب اطالع از موضوعی مشخص،
گاهی برای یافتن پاسخ یک پرسش یا حل یک مسئله و غیره.
ممکن است شکل و جنس کتاب امروزی با گذشته فرق داشته
باشد (مثل کتاب الکترونیکی در مقابل کتاب چاپی) اما تعامل
ما با این رسانه در چارچوبی نسبتاً یکسان صورت میپذیرد .در
چنین شرایطی ،آیا دسترسی ما به کتاب از طریق این شبکهها
تسهیل شده اســت یا بر عکس ،آنقدر در بهمنی از اطالعات

آشــفته و پراکنده فرو رفتهایم که دیگــر مجالی برای خواندن
کتــاب  -به معنای واقعی آن  -نداریم؟ منظورم از کتاب واقعی
فرم چاپی آن نیست ،بلکه رسانهای مدون و منسجم است که با
خواندن آن به آگاهی روشن و دقیقی دست مییابیم .آن آگاهی
ناب و رهاییبخش که به تعبیر پائولو فریره ـ فیلسوف بلندآوازة
تعلیم و تربیت  -مفهومی عمیقتر از اطالعات دارد و انســان به
کمک آن میتواند حضوری کارآمد و مؤثر در جهان داشته باشد:
«آگاهی مفهوم وسیعتر ،گستردهتر ،و حتی عمیقتری از دانش،
اطالعات و یا کسب خبر دارد .آگاهی توانمندی پیچیدهای است
که به واسطة درک از واقعیتهای فرهنگی اجتماعی و بر اساس
اســتعدادهای فردی و توانایی تحلیل اطالعات ،شکل میگیرد.
آگاهی انسان موجب میشود تا بر واقعیت مسلط شود .آگاهی
یک ویژگی کام ً
ال انسانی است ...انسان با آگاهیاش موفق شده
است در طول تاریخ حیات خود ،اشکال نوینی از زندگی را خلق
کند( ».یوسفی)1394: 82 ،
به نظرمن ،امید رسیدن به این شکل از آگاهی به کمک کتاب
به مراتب بیشــتر اســت تا از طریق انبوه پیامهای پراکنده در
شبکههای اجتماعی .البته بدیهی است که کتابها مثل آدمها
گوناگونانــد و هر یک ویژگی خــود را دارند و منطقاً نمیتوان
حکمی کلی در این زمینه صادر کرد .اساســاً کتابها بســیار
متنوعاند؛ یکی رمان فلســفی است و دیگری داستان عاشقانه،

یکی کتاب درسی و دیگری زندگینامه و خالصه صدها شکل و
صورت متفاوت دارند اما در کنار همة این تفاوتها یک ویژگی
ب آن را به رسانهای ممتاز تبدیل میکند .این
مشــخص در کتا 
امتیاز که در شــبکههای اجتماعی بسیار کمیاب است ،همان
یکپارچگی و انسجامی است که در محتوای کتاب وجود دارد و
به آن ،شخصیتی متمایز از سایر رسانهها میبخشد .ممکن است
بگویید کتاب آشفته و پریشان ندیدهای تا حتی رویای انسجام
و شــخصیت هم از یادت برود! بله میدانم همة کتابها فاخر
نیستند و آثار سخیف و ضعیف هم بسیارند ،اما آنچه ما در طول
تاریخ بهعنوان کتاب در شکل متداول و متعارف آن میشناسیم،
آثاری هستند که دربارة مضمون و مقولهای مشخصاند و هویت
خاص خــود را دارنــد .کتابهایی که به ذهــن خواننده نظم
میبخشند و شیوهای تازه برای نگریستن به رخدادها و پدیدهها
در اختیار او قرار میدهند.
عالوه بــر محتوای کتاب ،نوع تعاملی که بــا کتاب داریم در
مقایسه با شبکههای اجتماعی متفاوت است.
خواندن کتــاب  -حتی آثار موجز و مختصر -آگاهی مفهوم
معموالً بــه حوصله و تمرکز نیــاز دارد .باید وسیعتر،
ســاعاتی از دنیای پیرامون و روزمرگی فاصله گستردهتر ،و
بگیریم تا بتوانیم کتابی را به درستی بخوانیم .حتی عمیقتری از
بســته به حجم کتاب ،ممکن است این زمان دانش ،اطالعات و
چند ســاعت یا چند روز پیوســته و بیوقفه یا کسب خبر دارد
باشــد ،یا با کمی فاصلــه و توقف به خواندن
بپردازیم اما در نهایت ،تا پیوســتگی و انسجامي در ذهن ایجاد
نشود ،نمیتوان با کتاب ارتباط برقرار کرد؛ در حاليكه در مورد
اطالعات متفرقة شــبکههای اجتماعی این گونه نیست .سیلی
بیوقفه و بینظم از دادهها در این کانالها جریان دارد و کاربران
معموالً بیشتر شاهد و ناظر این جریان هستند .در نتیجه ،ممکن
است فرد ســاعتها در فضای مجازی به گردش و مرور پیامها
بپردازد ،بیآنکه هیچ پیوستگی و انسجامی در ذهن داشته باشد.
چون بر عکس کتاب ،در شــبکة مجازی با انبوهی از قطعات و
تکههای اطالعاتی مواجهیم که عم ً
ال هیچ ربطی به هم ندارند.
همین بیارتباطی میان اجزا مانع شــكلگيري آگاهی عمیق و
دقیقی دربارة یک موضوع مشخص در ذهن ميشود.
عالوه بر اين ،هر بنــد و هر صفحة كتاب بند و صفحة كتاب
پیش از خود را كامل میکند و به تدریج مجموعهای ممزوج و
در هم تنیدة اطالعات دریافتی به بلوری درخشان از آگاهی ناب
در ذهن تبدیل میشــود .در چنین شرایطی است که مخاطب
کتاب احســاس میکند از نقطة «الف» حرکت کرده و به نقطة
«ب» رسیده است .رخدادی را در ذهن تجربه میکند که پیش
از خواندن كتاب آن را درک و دریافت نكرده اســت .در نتیجه،
مخاطب کتاب میتواند دربارة موضوع مورد نظر ســخنی تازه
بگوید و پیدایش شکلی از آگاهی را در ذهن تجربه کند.
مث ً
کتاب
ال همین چند ماه پیش در یک دورة زمانی کوتاه سه ِ

رشد مدرسة فردا | دورة سیزدهم | شمارة  | 4دي 5 | 1395

«بیماری» نوشتة «هوی کرل»« ،مرگ» اثر «تاد می» و «کار»
به قلم «الرس اسوندســن» را خواندم و با خواندن آنها نگاهم
نســبت به ســه مقولة بیماری ،مرگ و کار متحول شد .اکنون

میتوانم بگویم از زمانی که برای خواندن این آثار صرف کردهام،
چه دســتاوردی دارم و چه آموختهام ،اما اگر ساعتها وقت را
صرف چرخیدن در شبکههای اجتماعی کنم،
بر عکس کتاب ،در پایان به درســتی نمیدانم چه آموختهام،
در شبکة مجازی چه تحولی در اندیشــهام رخ داده و چه چیز
با انبوهی از ارزشمندی به دســت آوردهام .چه بسا دچار
قطعات و تکههای پریشانی و سردرگمی هم شــده باشم؛ مثل
اطالعاتی تشنهای که آب شــور خورده است و بیشتر
احساس تشنگی میکند اما جرعهای آب زالل
مواجهیم که
برای رفع عطش خويش نمییابد .این در حالی
ً

عمال هیچ ربطی

اســت که کتاب به دلیل عمق و انسجامی که
به هم ندارند.
دارد معموالً ذهن تشــنة خواننده را ســیراب
همین بیارتباطی
میسازد.
میان اجزا مانع
در مثالــی دیگر ،کتــاب «لذتی که حرفش
شكلگيري بود» تعریف تازهای از دنیای عکس و عکاسی
آگاهی عمیق و برای مخاطب ترسیم میکند .با خواندن کتاب
دقیقی دربارة یک «در فاصلة دو نقطه  »!...به روایت خانم ایران
موضوع مشخص درودی به تعریف تازهای از هنر میرســیم و
در ذهن ميشود کتاب «پروست چگونه میتواند زندگی شما را
دگرگون کند» به قلم «آلن دو باتن» روشهای
سادهای برای فرار از مالل به ما میآموزد .مثالها بسیارند؛ مث ً
ال
تصوری که رمان «بینام» نوشتة «جاشوا فریس» از درماندگی
انســان معاصر در مخمصة زندگی پرشــتاب ماشینی در برابر
دیــدگان خواننده قرار میدهد ،او را به بازاندیشــی در حال و
روز خویش فرا میخواند و چنین دســتاوردی حتي با ساعتها
چرخیدن در شبکههای اجتماعی نصیب هیچ کاربر خوشبختی
نمیشود.
جالب اســت هیچ یــک از این کتابها ،کــه بهعنوان نمونه
حضورتان عرض کردم ،آثار کالســیک و معروفی نیســتند که
شهرت جهانی داشــته باشند بلکه کتابهای معمولی ،موجز و
مختصری هســتند که مخاطب عام دارند و در هر یک از آنها
نویسندگان از تجربههای زیســتة خود سخن میگویند .اینها
کتاب به معنای متداول و متعارف آن هســتند .پست وبالگی
و تلگرامی نیســتند که ناگهان در شبکههای اجتماعی پدیدار
شــوند .همین ویژگی ،فصل مشــترک آنهاست .و هر کدام از
آنها محصول روزها ،ماهها و گاه ســالها تجربه ،درنگ و تأمل
نویسندهاند.
البته امیدوارم این مقایسه باعث نشود تصور کنید من مخالف
اســتفاده از شبکههای اجتماعی هستم یا میخواهم این ابزار را
در موقعیتی فروتر از کتاب قرار دهم .هدفم این نیست و چنین
ادعایی ندارم .هر یک از اینهــا کارکردها و کاربردهای خود را
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دارند .من هم مثل بسیاری از مردم این روزگار تلفن همراه دارم
و عضو شــبکههای اجتماعی هستم و از آنها استفاده میکنم
اما میدانم که اگر این اســتفاده در چارچوب مشخص و معینی
تعریف نشــود ،چگونه مرا در بهمنی از اطالعات آشفته مدفون
خواهد کرد یا همچون سیلی مرا به ناکجاآباد خواهد برد .میدانم
که آنچه از طريق شبكههاي اجتماعي دريافت ميكنم ،هیچ یک
جای کتاب را نمیگیرد .آنها میتوانند ما را به کتابها برسانند
اما نمیتوانند جایگزین کتاب شوند .کتاب همیشه در صدر است
و به تعبیر امبرتو اکو« :از کتاب رهایی نداریم!»

در مجموع ،بر این باورم کــه ابزارهای جدید در ذات خود نه
مانع مطالعهاند و نه مولد آن بلکه نوع مواجهة ما با آنهاســت
که میزان کارایی و اثربخشــی هر یک را معین میکند .اگر این
مواجهه هوشمندانه و خردمندانه باشد ،این ابزارها در جای خود
بسیار مفید و سودمند خواهند بود اما اگر راهبرد مشخصی برای
استفاده از آنها نداشته باشیم ،نتیجه میتواند ناامیدکننده یا
حتی در مواردی هولناک باشد .بهویژه آنکه شبکههای اجتماعی
روزگار مــا ـ مثل تلگرام ـ همچــون مخزنی به هم ریخته از
اطالعات متفرقه و اغلب نامعتبرند و کاربران آنها به ســختی
میتوانند راه خود را در این آشــفته بازار بیابند .آنان باید خود
را به مهارتهای «ســواد اطالعاتی» و «سواد رسانهای» مجهز
ســازند که در این جنگل انبوه گم نشــوند .آنــان باید بتوانند
پیامهــای موجود در این شــبکهها را منتقدانه ارزیابی کنند و
اطالعات معتبر و مستند را از دادههای نامعتبر و غيرمستند به
خوبی باز شناسند.

سخن پایانی

بــرای مواجهة اثربخش و کارآمد با شــبکههای اجتماعی به
ارتقاي مهارتهای «ســواد اطالعاتی» و «سواد رسانهای» نیاز
داریــم؛ به این معنا که کاربران بتوانند آگاهانه و مســئوالنه با
این ابزارها تعامل داشــته باشــند و به درســتی از آنها بهره
گیرند .زیرا تولید و مصرف اطالعات در شــبکههای اجتماعی
سریع و شتابزده است .معموالً محتوای مطالب آنها محصول
واکنشهای عاطفی نویسندگان است و اغلب نیز با واکنشهای
احساسی  -و گاه نسنجیده  -مخاطبان همراه میشوند .در این
فضاها فرصت چندانی برای درنگ و تأمل نیست .بنابراین ،از یاد
نبریم که جریان اطالعات در این شــبکهها پرتالطم و پرشتاب
اســت و ما باید در مقابل این آشفتگی و شــتاب ،از آمادگی و
توانمندی الزم برخوردار باشیم .ایدون باد!

پينوشت
 .1نسخة اولیه این مقاله در  20اردیبهشت  95در سایت لیزنا (پایگاه خبری
کتابداری و اطالع رسانی ایران) منتشر شده است.

گفتو گو با محمدصادق افراسیابی
مدرس دانشگاه و پژوهشکده فضای مجازی

محمدحسینمعینی

انســان را موجودی اجتماعی نامیدهاند؛ یعنی بر خالف اشیا
و حتی برخی موجودات زنده ،انســانها وقتی در کنار هم قرار
میگیرند ،اقدام به ایجاد «روابط» اجتماعی با یکدیگر میکنند.
به بیان دیگر ،بدون رابطة اجتماعی ،جامعهای شکل نمیگیرد.
حاال همانطور که جوامع انســانی پیچیدهتر شدهاند« ،روابط
اجتماعی» هم گستردهتر و پیچیدهتر شده است.
قرنها پیش انسانها به گروههای کوچک خانوادگی و محلی
تعلق داشــتند .وابستگی به خانواده یا قوم و قبیله ،فرد را تماماً
در خود جذب میکرد و این وابســتگی از گروه کوچک به گروه
بزرگتر طبق مدل دوایر متحدالمرکز صورت میگرفت.
جامعهها که امروزی شــدند ،همة شــهروندان به جای مورد
حمایت قرار گرفتن از طریــق فامیل و قبیله از حمایتهای
تأمین اجتماعی نظیر خدمات درمانی ،حق بازنشستگی،
مستمری از کارافتادگی ،بیمه بیکاری برخوردار شدند
و اینگونه شــد که همزمان با استقالل
ی آنها به
بیشــتر افراد ،وابســتگ 
جامعه افزایش یافت.

روابــط اجتماعی در دنیای امروز به دو نیاز اساســی انســان
اجتماعی پاسخ میدهد:

 .1نیاز به حمایت شــدن در برابر حوادث پیشبینی نشده و
نامالیمات زندگی؛
 .2نیاز به بازشناسی هویت انسانی در جایگاه یک عضو جامعه.

تعداد بسیار زیاد گروههایی که افراد میتوانند با آنها در رابطه
و به آنها وابسته باشند باعث شگفتی میشود .وابستگی انسان
به خانــوادة پدری و مادری و خانوادهای که خودش تشــکیل
میدهد و از گذر آن به خانوادة همســرش و ســپس به گروه
شغلیاش و گروههای دیگری از همکاران و گروههای اجتماعی،
دایرههایــی را نه درون هم بلکه در کنار هم قرار میدهد و فرد
عضو هر یک از این گروههاســت که مســتقل هم عمل
میکنند .در این میانه ،فرد از آزادی
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شبکه به مثـابه تور

عمل بیشتری برخوردار میشود اما هویت او میتواند چندالیه
شود.
شــکل سادة «شــبکه» را در «تور» میبینیم که هرگره با 4
رابطه به گرههای اطرافش مرتبط شــد ه است .در جامعه گرهها
عبارتاند از افراد ،گروهها ،ســازمانها ،منابع ،و بین این گرهها
روابط متعددی برقرار است.
مدرسه را با دانشآموزان ،معلمان ،اولیای دانشآموزان و کادر
مدیریت در نظر بگیرید و در دل مدرسه ،گروههای دانشآموزی،
شــورای دبیران ،گروههای درسی ،زیربخشهای انجمن اولیا و
مربیــان و ...رابطههایی که بین ایــن گرهها وجود دارد از قبیل
ارائة محتــوا ،ارزیابی عملکرد ،ارائه اید ه جدید
«فرهنگسازی» و تأمین منابع.
برای حضور این نــگاه جامعهشــناختی بــه رابطههای
در شبکههای اجتماعی را از سرژپوگام ،استاد جامعهشناسی
اجتماعی جز از در مدرســه عالی مطالعات علــوم اجتماعی
طریق مشاركت پاریس و مدیر مجموعــة رابطه اجتماعی در
گستردة انتشــارات دانشگاهی فرانســه ،وام گرفتهایم
دانشآموزان که دکتر عبدالحسین نیکگهر جامعهشناس
و خانوادههای و مترجم کتاب او را بهعنوان «جامعهشناسی
ارتباط اجتماعی» ترجمه و در سال  95توسط
آنان و همراهی
انتشارات هرمس چاپ و منتشر کرده است.
آموزشوپرورش
حاال که به پیچیدگــی رابطههای اجتماعی
امکانپذیر نیست
در جوامع امروزی پیبردید بد نیســت بدانید
کــه رابطههای اجتماعی رو در رو و رابطههای
موجــود در فضای مجــازی در دو دنیای رقیب بــا هم اتفاق
نمیافتد بلکه همــان رابطههای اجتماعی موجود در جوامع به
کمک فناوری در فضای مجازی روی دیگری پیدا کرده است.
در دنیــای امــروز ،برنامکهــای تســهیلکنندة ارتباط در
شبکههای اجتماعی ابزارهایی در اختیار فرد گذاشتهاند تا بتواند
حضــور خود در دایرههای متعــدد را مدیریت کند و از رهگذر
این حضور ،هویت خود را بســازد .بازشناســی هویت امروزه از
مشــارکت در معادالت زندگی اجتماعی به بــار میآید و افراد
مجبور میشوند با کسب اعتبار شخصی که پیوسته در معرض
نــگاه ارزیابیکنندة دیگران قرار دارد ،به شــکل پویایی از به
رسمیتشناســی پایگاه اجتماعی و هویتشان مطمئن شوند
و البته در برابر تهدیدها و حوادث پیشبینی نشده اطمینان
داشته باشند که مورد حمایت قرار میگیرند.

فنــاوری اطالعــات
در خدمت شــبکههای
اجتماعی

شــبکههای اجتماعــی یــا
زیرســاختهای دیجیتالــی
توانستهاند حضور پررنگتری
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در زندگی اجتماعی مردم داشــته باشــند .این شــبکهها در
مشارکت با کاربران اطالعاتی از آنان میگیرند و سپس امکاناتی
را برای برقراری رابطه در اختیارشــان میگذارند .شــکلهای
معمــول رابطة اجتماعی با ظهور فناوریهای جدید به شــکل
ایمیل ،ارســال متن ،بــاگ ،میگروبالگ (یــا توئیتر) ،تابلوی
اعالنات ،سایتهای ارتباطی ،سرگرمی و بازی
معموالً فناوری این امکانات را در اختیار شبکههای اجتماعی
قرار میدهد:
 .1شخص بتواند فضایی برای ارائة خودش داشته باشد؛
 .2اطالعات موردنظرش را در محدودة وسیعتری ارسال کند؛
 .3به راههای نو برای تشکیل گروه دسترسی داشته باشد؛
 .4مجالی برای تعریف و فعالیتهای از پایین به باال در نظر بگیرد؛
 .5کاربریاش آسان باشد؛
 .6قابلیت بازســاماندهی مطالب را با اتصــال به اینترنت در
مناطق مختلف داشته باشد.

راهبردهای جدید یادگیری

رابطه معلم ـ دانشآموز را در نظر بگیرید و ببینید فناوریهای
جدید چگونه روابط جدیدی تعریف کرده اســت .مث ً
ال کالس
معکوس را در نظر بگیرید که در آن منابع درســی و محتوای
آموزشــی قبل از کالس در اختیار دانشآمــوز قرار میگیرد و
کالس بــه تبادل نظر و گفتوگو و ســایر جنبههای کاربردی
مربوط به درس اختصاص پیدا میکند.
بدین ترتیب ،فناوری شکلهای جدیدی از رابطه برای رابطة
معلمـ دانشآموز در شبک ه اجتماعی تعریف میکند.
یادگیری بر اساس پروژه ،یادگیری چالشی ،یادگیری حل
مســئله ،یادگیری بهوســیلة انجام کار و بازيسازی به انواع
جدیــدی از رابطه بین معلم و دانشآمــوز در فضای جدید
فناوری اشاره دارد.
برای بررســی نقش شــبکههای اجتماعی در حوزه
آموزش و یادگیری ،با محمدصادق افراسیابی ،مدرس
دانشگاه و پژوهشگر فضای مجازی به
گفتوگو نشستهايم؟
در مورد «شبکههای اجتماعی»
نظرهــای مختلفی وجــود دارد از
خوشبینانه تا بدبینانه باالخره از دید
شما چگونه میتوان دربارة آنها
ت کرد؟
قضاو 
شبکههای اجتماعی ابزارند و
ابزار میتواند مفید باشد یا مضر.
بنابراین ،نگاه پیشینی مبتنی
بــر خوشبینی یــا بدبینی
باید به نگاه واقعبینانه در

نحوة استفاده از این ابزار در جامعه ما تغییر کند .کاربرد این
ابزارها در آموزشوپرورش کشــورهای مختلف نیز میتواند
متفاوت باشد .نســخة تجویز شــدهای برای همة نظامهای
آموزشوپــرورش نداریم که اســتفاده از ایــن ابزارها قطعاً
موفقیت تحصیلی را افزایش میدهد.
شبکة اجتماعی واقع ًاچیست؟
گرههــای ایجاد شــده از طریق ارتباطات افــراد و گروهها
را شــبکة اجتماعــی مینامیم .در فضای مجازی ســایتها یا
نرمافزارهایی وجود دارد که افراد و گروهها از طریق آنها با هم
در تماسانــد و محتواهای خود اعم از دانش ،اطالعات ،اخبار و
حتی احساسات را به اشتراک میگذارند.
در چه شرایطی شــبکههای اجتماعی میتوانند
مفید باشند؟
معموالً فناوریها پیش از نهادینه شدن فرهنگ استفاده از
آنها وارد کشور ما میشوند .اگر فرهنگ استفاده از این شبکهها
ال بهعنوان مکمل
آموزش داده شود ،میتوانند مفید باشند؛ مث ً
کالس درس از آنها استفاده شود تا اخبار مربوط به آن درس را
منتشر کند ،مباحث دانشآموزی و برداشتهای آنان به اشتراک
گذاشته شود و یا بازخوردهای دانشآموزان شنیده شود.
البته اینطور نیست که استفاده از شبکههای اجتماعی حالل
همة مشکالت آموزشوپرورش باشد .اصالح ساختارها ،افزایش
قدرت حل مسئله و تقویت تفکر خالق و تفکر انتقادی و امثال
آنها هرکدام میتواند در جایگاه خود قرار گیرد.
برای فرهنگسازی در مورد شبکههای اجتماعی چه
باید کرد؟
خوشــبختانه حرکت مثبتی در آموزشوپــرورش در این
زمینــه صورت گرفت و آن تدوین کتــاب برای درس «تفکر و
سواد رسانهای» برای کالس دهم بود .ما باید از رها و یله بودن
شرایط استفاده از شبکههای اجتماعی به نقطهای برسیم که با
آسیبشناســی و برنامهریزی سطح آگاهیهای دانشآموزان و
خانوادههای آنها را در زمینة سواد رسانهای باال ببریم.
نظام آموزشی ما بر سر یک دوراهی مهم است؛ یا با استفاده از
فضای مجازی و فرهنگسازی برای دانشآموزان و خانواده او از
این ابزار برای تولید علم و مدیریت دانش میتواند استفاده کند
و یا در این زمینه وارد نمیشود و بیتوجه به استفادة خانوادهها
و دانشآموزان آنها را در این فضا رها میکند .ولنگاری فرهنگی
که از طرف مقام معظم رهبری مطرح شده ناظر به همین مسیر
دوم است.
ما در کشور نفوذ اینترنت به جامعه را پذیرفتهایم و آموختهایم
که با روشهای سلبی نمیتوان جلوی گسترش استفاده از آن
را گرفت .بنابراین ،به جــای اتالف هزینه و زمان و گفتوگوی

مجدد در روشهای ســلبی ،باید از طریق نهاد آموزشوپرورش
دانشآموزان و خانوادههای آنها را برای اســتفادة مفید از این
ابزارها آگاه کرد.
معلمان در این میان چه نقشی دارند؟
شــبکههای اجتماعی ابزار مناسبی برای
ظرفیتســازی هســتند .معلمان میتوانند جای خالی
تجارب خود را در این شــبکهها به اشــتراک شبکههای
بگذارند و از معلما ن بخواهند تجربههای خود تخصصی معلمان
را در زمینة موضوع هر شــماره مطرح کنند .اکنون محسوس
بدین ترتیب ،در زمــان محدودی میتواند به است .اصوالً
حجم زیادی از اطالعــات که از جنس دانش اکثر شبکههای
کاربردی است دسترسی یابند ،ارزشافزوده و اجتماعی ما
ثروت ایجاد کنند یا به حل مسائل و چالشهای شبکههای
فعلی جامعه یا مدارس کمک نمایند.
جــای خالی شــبکههای تخصصی معلمان عمومی هستند
اکنون محســوس است .اصوالً اکثر شبکههای و شبکههای
اجتماعــی ما شــبکههای عمومی هســتند تخصصی ،که
ثو
ث و محل بح 
و شــبکههای تخصصــی ،که محــل بح 
گفتوگو ،به اشتراک گذاشتن و تولید دانشی گفتوگو ،به
تخصصی هستند ،بسیار کم داریم .اگر معلمان اشتراک گذاشتن
در این شــبکههای اختصاصی حضور داشته و تولید دانشی
باشــند ،ثمرات این حضور در ارتقای ادبیات و تخصصی هستند،
روابط موجود در شبکههای اجتماعی عمومی بسیار کم داریم.
هم آشکار میشود.
اگر معلمان در

این شبکههای
اختصاصی حضور
داشته باشند،
ثمرات این حضور
در ارتقای ادبیات
و روابط موجود
در شبکههای
اجتماعی عمومی
هم آشکار
میشود

آیا فرهنگســازی صرفــ ًا معطوف
به مالحظات مصــرف محتوای فرهنگی
است؟
خیــر .اکنون در هر دو حــوزة مصرف و
تولیــد محتوا حالت انفعال داریم و باید موازنه
را به نفع خودمان تغییر دهیم .عالوه بر اینکه
باید نســبت به مصرف محتوا با نگاه نقادانه و
تــوأم با بصیرت قدرت نه گفتن و نپذیرفتن را
پیدا کنیم ،در تولید هــم میتوانیم به کمک
دانشآمــوزان و خانوادهها بــه تولید محتوای
مناسب برای کودکان ـ که تقویتکنندة سبک
زندگی اسالمی ایرانی خودمان باشد ـ بپردازیم.
بعضی مدارس به این تجربه دستیافتهاند و تولیدات ساده
و در عینحال جذابی داشتهاند.
به هــر حال« ،فرهنگســازی» برای حضور در شــبکههای
اجتماعی جــز از طریق مشــاركت گســتردة دانشآموزان و
خانوادههای آنان و همراهی آموزشوپرورش امکانپذیر نیست.
کتاب «تفکر و ســواد رســانهای» و چاپ نشــریاتی از قبیل
مدرسه فردا گامهای نخست در این راه است.
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صداي معلم

پادكست و يادگيري مهارتهاي خوانداري
فيروزه اردوخاني كاشاني

مقدمه

مهارت خواندن يكــي از مهارتهاي چهارگانــة زبانآموزي
و اســاس موفقيت و رشد در بســياري از زمينههاي تحصيلي،
اجتماعي ،اقتصادي ،و ...است.
پيشرفت و رشد هر جامعهاي در گرو رشد دانش و دانايي آن
جامعه اســت و مهارت در خواندن كه زيربناي دريافت دانش و
دانايي است و با ميزان كتابخواني در هر جامعه ارتباط مستقيم
دارد؛ نشان ة باسوادي و رشد عقالني آن جامعه محسوب ميشود.
از آنجا كه در ســاختار آموزش رسمي ايران ،مهارت خواندن
بيش از ســه مهارت ديگر ،بهخصوص در سالهاي اخير ،مورد
توجه قرار گرفته است ،انتظار ميرود در اين زمينه موفقيتهاي
چشــمگيري نصيبمان شده باشد اما مقايســة آمار ما با نتايج
جهانــي ،چنين انتظاري را تأييد نميكنــد .خواندن راه انتقال
ارزشها و فرهنگ يك جامعه اســت؛ زيرا بسياري از مفاهيم،
ارزشهــا و معنويات يك جامعه ،مكتوب و در دل كتاب نهفته
است؛ به ويژه در عصر حاضر كه وجود فناو ريهاي جذاب صوتي
و تصويري ،راه را بر ورود كتابها و بسياري از ارزشهاي
مكتوب در كانون خانواده بسته است.

پادكست

1

پادكست به هر گونه رويكرد ارسال محتواي
صوتي ،تصويري ،به معناي پروتكل
پخش همزمــان بر روي
وب اشــاره دارد .اين
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واژه ،تركيب واژههاي «آيپاد» و «براد كســتينگ» به معناي
پخش (از راديو يا تلويزيون) پديد آمده است.
پادكســتينگ به عمل انتشار و پخش پادكست گفته ميشود.
يكي از مهمترين داليل توســعة ســريع پادكست اين است كه
با فناوري وب ـ محور توانســته اســت به راحتي توزيع شود و
دسترسي عمومي به اين فايلهاي صوتي را امكانپذير سازد.
پادكســت توانســت جاي خود را به تدريج در ميان بشر قرن
بيست و يكم باز كند؛ به طوري كه در سال  2005فرهنگ لغت
نيو اكسفورد آمريكن ،واژة پادكست را بهعنوان واژة سال برگزيد.
تعريــف اين لغت در فرهنگ مذكور به اين صورت آمده اســت:
«برنامة راديويي كه ديجيتالي ضبط شده است و براي دانلود و قرار
دادن در دستگاههاي پخش صدا در اينترنت گذاشته ميشود».
همانطور كه نتايج مطالعات پرلــز ()2011 ،2006 ،2001
نشان داده است .ضعف در مهارت خوانداري چشمگير و در خور
مالحظه است .بنابراين ،ضروري است در اين زمينه تحقيقاتي
انجام گيرد و روشهاي آموزشــي مناســبي براي بهبود آن در
ميان دانشآموزان پيشنهاد گردد.
خواندن و مهارتهــاي مربوط به آن موضوعي
مقطعــي نيســت و نميتوان شــتابزده
بــراي رفع مشــكالت آن اقــدام كرد.
مناسبترين زمان براي توجه به مهارت
خواندن متــن و درك آن ،دورة كودكي
اســت و هرگونه غفلت از ايــن دوره و
بيتوجهي به برنامهريزي مناسب براي
استفادة بيشــينه از آن ســرزنش و
شماتت آيندگان را نصيب اهالي امروز
خواهد كرد .بهترين زمان براي آموزش
مهارتهــاي خوانداري كــودكان ،دورة
ابتدايي ،بهخصوص پاية چهارم است

كه كودك وارد مرحلة حساسي از آموزش شده است.
اســتفاده از فناوريهاي ارتباطي نوين بر كسب مهارتهاي
خوانداري تأثيرگذار اســت .ابزارهاي آموزشي مانند پادكست
ابــزاري قدرتمند و مكمل براي منابع آموزشــي رايج اســت
(و نــه جايگزينياي بر آنها) كه ارتبــاط مداوم بين معلمان و
فراگيرندگان ،همچنين انگيزة فراگيرندگان را افزايش ميدهد.
مهمترين مزيت پادكســت قابليت دسترسي به آن است كه
ميتــوان آن را روي تلفن همراه ،تبلت ،فبلت ،لپتاپ ،آيپد و
حتي كلية پخشكنندههاي فايلهاي صوتي مانند ام پي تري
پليرها بخش نمود پادكستها را توليدكنندة برنامه ميسازد و
ميتواند با صداي خود فرد توليدكنندة طراحي و توليد ميشود.
اين مسئله باعث اختصاصي شدن محتواي پادكستها ميشود
و با ايجاد پادكســت با گزينههايي از قبيل خواندن يك كتاب،
گوش دادن به يك برنامه يا استفاده از هر دو ،براي فراگيرندگان
امكان يادگيري فراهم ميشود.
همچنيــن ،به فراگيرندگان اين امــكان را ميدهد كه در حين
انجام وظايف ديگر ،بــه فايلهاي قابل حمل گوش كنند .امروزه،
پادكستها بهعنوان ابزارهاي كمكي و مروري كه ميتوانند باعث
بهبود مهارت زباني فراگيرندگان شوند ،مورد پذيرش قرار گرفتهاند.
پژوهش حاضر در يك طرح شبهآزمايشــي به بررســي تأثير
اســتفاده از پادكســت بر يادگيري مهارت خوانداري فارســي
دانشآموزان دبستان پرداخت .از بين مدارس پسرانه ،مدرسهاي
در منطقة  1شهر تهران انتخاب شد و دو كالس از بين كالسهاي
چهــارم در دو گروه گواه و آزمايش قــرار گرفتند .در هر يك از
گروهها تعداد  30دانشآموز به يادگيري مهارتهاي خوانداري
پرداختند .اين طرح در  4جلسة  45دقيقهاي براي دانشآموزان

ابتدايي اجرا شد .در گروه آزمايش ،دانشآموزان ضمن دريافت
آموزش سنتي معلم خود آموزش به شيوة نوين را دريافت كردند،
به اين صورت كه براي هر محتوايي كه ارائه شــد،
معلم پادكست توليد شده در هر جلسه را در
اختيار دانشآموزان (از طريق سايت مدرسه)
قرار داد و دانشآمــوزان تمرين خواندن
متن مربوط را با اســتفاده از پادكســت
صوتي انجام دادند .دانشآموزان با كمك
راهنمايي والدين خود ،پادكســتها را از
سايت مدرسه دانلود و استفاده كردند .در
گروه گواه ،تمرين دانشآموزان تنها به روش
معمول صورت گرفــت و آنان به روخواني كتاب
اكتفا نمودند .پس از ارائه به دو روش مذكور ،از
ابزار استاندارد بينالمللي پرلز ( )2011استفاده مهارت خوانداري،
شد كه داراي ســه بعد اهداف خواندن ،درك مهارتي است كه
مطلب ،رفتار خواندن و نگرش به خواندن بود .براي تحقق هرچه
در پژوهش حاضر ،ابعاد اهداف خواندن و درك بيشتر و بهتر
مطلب با انجــام آزمونهاي نوشــتاري درك آن الزم است
مطلب سنجيده شدند .بعد سوم آزمون ـ رفتار دانشآموزان
خواندن و نگرش خواندن ـ مدنظر نبوده است .خواندن متون
اين پرســشنامهها با راهنمايي معلم توسط را تكرار كنند.
از سوي ديگر،
دانشآموزان تكميل گرديد.
با توجه به گسترده بودن ابزار پرلز ( )2011اين مهارت
و با توجه به هدف تحقيق حاضر 4 ،متن و بر بيشتر با شنيدن
همين اســاس تعداد  4پرسشنامة مربوط به آموخته ميشود.
آن نيز براي ارزيابي انتخاب گرديد .در تحليل بنابراين ،استفاده
دادهها از دو روش آثار توصيفي و اســتنباطي از رسانهاي نظير
استفاده شد .نتايج توصيفي و استنباطي بيانگر پادكست در
اين بود كه اســتفاده از پادكست در آموزش آموزش مهارت
مهارت خوانداري زبان فارسي در ابعاد اهداف خوانداري
اثربخش است
خواندن و درك مطلب تأثير مثبت دارد.
پادكست بهعنوان يك رسانة آموزشي به آساني
توليد ميشود و در دســترس دانشآموزان قرار ميگيرد و امكان
استفاده از آن در هر شرايطي براي دانشآموزان وجود دارد .بنابراين،
آموزش يكي از مهمترين مهارتها و ســوادها با بهرهمندي از آن
اثربخشميباشد.
مهارت خوانداري ،مهارتي است كه براي تحقق هرچه بيشتر
و بهتر آن الزم است دانشآموزان خواندن متون را تكرار كنند.
از ســوي ديگر ،اين مهارت بيشتر با شنيدن آموخته ميشود.
بنابراين ،استفاده از رسانهاي نظير پادكست در آموزش مهارت
خوانداري اثربخش است.
پينوشت

1.Podcast
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گروه آموزشپژوهي

محمد نيرو
دبير رياضي و معاون آموزشي دبيرستان صلحا ـ منطقة 4تهران

نوشتة حاضر براساس تجربة نگارنده در يك مجتمع آموزشي
صلحا تدوين شده ،و دربارة جنبههاي گوناگون استفاده از شبكة
اجتماعي تلگرام در سال تحصيلي  95ـ  94است.

امروزه استفاده از شبكههای اجتماعی ،بهصورت فراگير در میان
اغلب افراد رواج يافته و در این ميان ،تلگرام جایگاه ویژهای را در
میان بخشهاي گوناگون از جمله محيطهاي آموزشي به خود
اختصاص داده است .به ویژه كه امكان ایجاد گروه ،سوپرگروه یا
كانال همراه با ارســال پیوستهای گوناگون را نيز دارد .طبیعی
اســت كه بهرهجویی از هر ابــزار فناورانه ،آمیخته با فرصتها و
تهدیدهایی است.
از جمل ه خطرات اســتفاده از تلگرام در مدرسه ،فارغ از انتقال
موارد غيراخالقی ،رونویسی تكالیف است كه با همرساني تصاوير
جوابها يا توزيع تكاليف و اشتراكگذاري پاسخها صورت ميگيرد
و راه سادهای را برای رفع تكلیف ،پیش روی دانشآموزان كمكار
قرار میدهد.
از این روی ،الزم اســت معلمان در مراكز آموزشی در سازوكار
بررسي يا بازبینی تكالیف ،بازنگری كنند و طرحي نو در اندازند.
براي مثال ،اگر قائل باشــیم كه تكلیف نوشــتن وسیلهای برای
دســتيابي به هدف یادگیری است ،بررســي تحقق آن هدف را
بیشــتر مورد نظر قرار خواهند داد .مث ً
ال با برگزاری آزمونهایی
از محتــوای تكالیف ،میزان تحقق هدف را فارغ از توجه ویژه به
فراينــد تحقق آن ـ كه امروزه دیگر به شایســتگی قابل كنترل
نیست ـ میتوانند بررسی كنند.

كاركردها

معلمان و مربيان در دبیرستان ،كاركردهای گوناگون این
ابزار را به خدمت میگیرند .براي نمونه ،معلمان راهنمای
تمامي پایهها كانالهایــی را برای والدین ایجاد كردهاند
تا بتوانند از برنامهها ،گزارشهــا و اطالعات مورد نیاز،
بهرهمند شوند .اين اطالعات شامل برنامههای تفریحی
و اردویی داخل یا خارج از مدرسه ،گزارشهاي عمومی
و آموزشی پایه و پیامهای معلم راهنما به والدین است.
ســاخت كانال خصوصی این امــكان را برای معلم
راهنما ایجاد میكند كه اطالعات مخاطبان را بهصورت
محرمانه حفظ كرده ،مطالــب الزم را بهصورت یك
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سویه منتقل كند و از جریانسازی و جوسازیهای احتمالی ایجاد
شده در پشت پردة گروهها مصون بماند.
وجود چنيــن كانالهايي دغدغــة والدیــن دانشآموزان در
برنامههاي خارج از مدرســه ،به ويژه اردوهای برونشــهری را
رفع ميكند بهخصوص در پايههاي پايينتر كه معموالً والدین،
دلنگرانیهای طبیعی دارند و مایلاند مرتب از احوال فرزندشان
در ایام اردو جویا شــوند .گاهی برخی از مســئوالن مدرسه نیز
تا حدودی از این امر مســتثنی نیستند .در اين حال ،مربيان با
اطالعرسانی سریع اخبار و تصاوير برنامه ،آسايش خاطر والدین
و اولیاي مدرســه را فراهم ميكنند و از تعداد تماسهاي تلفني
آنها ميكاهند.
كاركرد دیگری كه همكاران دبیرستان ،به ویژه كاركنان تمام
وقت از آن بهرهمند میشوند ،ایجاد گروهی است كه در آن عمدتاً
به درج مطالب عمومي ،مطايبه یا پيامهاي مناســبتي پرداخته
ميشــود .اين گروه ،جدا از اطالعرساني ،اغلب موجب شادماني
اعضا ميشــود .با اين وصف ،به هنگام تشــكيل گــروه ـ كه به
همكاران مدرسه محدود ميشد ـ به منظور ايمني آنان از آفات
احتمالي در فضاي همكاري ،مقرراتي وضع گرديد؛ از جمله:
ـ از گذاشتن هرگونه مطلب خالف عفت عمومی پرهیز شود.
ـ بحث سیاسی ممنوع.
ـ كار با تلگرام به کار دوستان در مدرسه خللی وارد نکند .تا حد
امكان ،بعد از ساعت مدرسه باشد.

تنوع مخاطب

مالحظات گروه تلگرامي
آمـوزشپژوهـي

رويكردهاي نوين دانشافزايي

قشريسازي

سبكهاي نوين يادگيري
ضرورتها

ت دانشافزايي
ضرور 

عوامل
بازدارنده

عوامل
پیشبرنده

افت بيهزينگي (ارسال مطلب بيدرنگ،
بدون دقت و بدون هزينه)
عبور از مطالب (افراد سريع مطالب را رد و
بدان توجه نميكنند)

پيامهاي بيارتباط
مدرسة پنهان

مدلهاي تركيبي

كارشناسان هفته

رفع نيازمنديها

مستندسازي

رويكردهاي گروه

مالحظات ارائه همكاران

مزيت گروه بودن

رقابت سالم

دريافت اخبار

قواعد گروه

پيشنهادها

كاربست علمي ـ عملي

فرهنگ سازي

از سوي ديگر ،معموالً بین دانشآموزان یك پایه یا یك كالس
هم گروههایی ایجاد میشــود .معلم میتواند به واســطة این
ارتباط مجازی و همیشگی ،فرصتهاي بسياري را برای استمرار
فرايند یاددهی ـ یادگیری مهیا كند .به خصوص معلمانی كه از
فناوری اطالعات و ارتباطات در تدریس بهره میبرند.
براي مثال ،من برای سهولت دسترسی و صرفهجویی در زمان
كالس ،مباحث درسي یا پاسخ سؤاالتی را كه بهصورت پاورپوینت
در كالس ارائه ميكردم ،با واسطة يكي از دانشآموزان موجه از
طریق تلگرام در گروه دانشآموزان قرار ميدادم.
همچنیــن ،برخــی دیگر از اطالعــات مفید درســی را كه
میتوانســت برای عالقهمندان مناســب باشــد ،از این طریق
منتقل ميكردم؛ مث ً
ال ســؤالهای امتیازی و یا خودآزماییهای
آمادگی قبل از آزمونهای هماهنگ .این كار در عین حال باعث
صرفهجويي در مصرف كاغذ ميشــد .برخي ديگر از معلمان به
همين منظور اقدام به ايجاد كانال ميكنند و دانشآموزان خود
را بدان فراميخوانند.
برای معلمان پارهوقــت كه زمانهای كوتاهی در هفته را در
میان بچهها هستند ،این ابزار فرصت مناسبی است كه با واسطه
يا مستقيم ،به موقع از چالشهای موضوعی در درس خود مطلع
شوند و برای جلسات آتی ،محتوایی مقتضی نیاز بچهها تدارك
ببینند .به عبارتی ،زمینــة بازخوردگیری و بازخورددهی را در
اسرع وقت و به شكلی ساده مهیاكنند.
ضروري است كه اين امر با اطالع و هماهنگي مدرسه صورت
پذيرد .البته انتقال مطالب بهصورت مكتوب و بينياز از لحن و
زبان بدن ،گاه موجب سوء تفاهمهایی میشود كه جبران آنها

افزايش گسترة ارتباطات

تجربة معلمي نگارنده

گروههاي موازي

دشوار يا هزینهبر است.
بــراي من فرصتي مهيا شــد تا با رخصت مســئول پايه ،در
مدرســهاي كه بهصورت پارهوقت حضور داشتم بتوانم در وقت
نياز ،برخی مشاورهها یا بیان انتظارات و تذكرات انفرادی را فارغ
از محدودیت زمــان و مكان به دانشآموزانم منتقل كنم .برای
دانشآموزی كه در این موقعیت قرار گرفته است ،توجه خاص
معلم اثر ســازندهای دارد و در تعمیق و تلطیف روابط میتواند
مؤثر افتد.
همچنین برای برخی نظرســنجیها یا ایجاد آمادگی ذهنی
برای دانشآموزان قبل از كالس درس نیز نافع اســت .در عین
حــال ،میتوان برخی فعالیتهای مختصر و مســتمر را از این
طریق برای دانشآموزان تعریف كرد و به سرعت بازخورد داد.
براي مثال ،هر شــب چند ســؤال از این طریق مطرح شود و
بچهها پاسخهای آنها را برای معلم ارسال كنند .خود بچهها نیز
میتوانند به طریقی مشابه ،به تعامل و انتقال جوابها بپردازند و
با این روش ،به منافعی از جنس یادگیری ،دست يابند.
برخی از همكاران ،یك خط تلفن همراه تهیه كرده و فقط به
اين شبكههای مجازی اختصاص دادهاند .به هر روی ،میتوان از
این ابزار فناورانه ،در جهت بهرهوریهای آموزشی و اطالعرسانی
مؤثر و بهنگام ،اســتفاده كرد .طبیعی اســت كه الزمة این امر،
خالقیت و ایجاد هماهنگی با مســئوالن مربوط ،تدوین قواعد
الزم و پایبندی به حدود و ثغور آن است.

دانشافزايي معلمان

اين دبيرستان از ســال تحصيلي  93-94دورههاي حضوري
آموزشپژوهــي را برگزار كرد .هدف از برگــزاري اين دورهها،
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دانشافزايي و توانمندســازي همكاران بود كه بر اساس آن از
نيروي انساني ،براي تقويت سرماية انساني استفاده شود؛ سرماية
انساني كه در زمرة اصليترين منابع يك مجموعه و عامل اصلي
پيشبرد كيفي اهداف مجموعه است.

دورهها در پنج محور با اهداف مشــخص تنظيم شــده بود:
نشســتهاي عمومي ،نشســتهاي موضوعي ،نشســتهاي
تخصصــي ،كارگاههاي تخصصي ،و بازديدهــاي تخصصي .در
نشســتهاي عمومي ،ارائة موضوعات مختلف در هر جلســه
صورت ميگرفت .در نشســتهاي موضوعي نيز ارائهها نسبتاً
كوتــاه بودند؛ بــا اين تفاوت كه همة آنهــا حول يك موضوع
كلي قرار داشــتند .هدف از بازديدهاي تخصصي ،آگاهيدهي
و تغيير نگرش همكاران بود .نشســتها و كارگاههاي تخصصي
نيز در جهت رشد دانش و مهارت معلمان ،بر اساس نيازسنجي
و امكانســنجيهاي قبلي انجام ميشد .فيلمهاي حدود هفتاد
جلسه از دورههاي حضوري آموزشپژوهي ،همراه با گزارشها،
اســايدها و  ...در وبنوشــت دورههاي آموزشپژوهي مجتمع
آموزشي صلحا 1قابل دسترسي است.
از شهريورماه  1394گروه تلگرامي با اهداف زير آغاز به كار كرد.
ـ اســتمرار دانشافزایی همكاران در فضای مجازی به منظور
ارتقاي حرفهای ایشان؛
ـ اطالعرسانی در مورد برنامههای مجتمع آموزشی؛
ـ تبادلنظر در حوزههای مربوط به تعلیم و تربیت؛
در ابتــداي كار و تجربة آغازين ،تنها همــكاران مجموعه به
اين گروه دعوت شــدند و روزانه مطالب مختصر ،ولی هدفمند
و مسلســل توســط مدیر گروه (نگارنده) در آن درج ميشــد.
همچنين به منظور ســاماندهی شایســتهتر ،قواعدي نيز وضع
گرديــد؛ از جمله اينكه «اعضا فقــط در روزهاي جمعه مطلب
بگذارند و محتواي مطالب نيز صرفاً در حیطة تعلیم و تربیت و
در جهت ارتقاي دانش و نگرش اعضا باشد».
قواعــدي كه تاكنون نيز با تغييرات مختصري برقرار اســت.
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پیش از آن برای بهرهوری بیشــتر ،گروهي بــه نام «اتاق فكر
آموزشپژوهی صلحا» ،متشــكل از بعضي مسئوالن مدرسه و
صاحبنظران تشكیل شد تا پشتیبانی و هدایت كار را بر عهده
بگیرد .اين گروه نيز همچنان باقي است.
از آذرماه  94گروه توانست پذيراي همكاران خارج از مجموعه نيز
باشد .بعد از اينكه تعداد اعضا به  200نفر رسيد ،گروه به سوپرگروه
ارتقا پيدا كرد و روند فعاليت گروه مانند گذشته ادامه يافت.
در ســه ماه زمســتان  ،94موضوعاتي كه از سوي مدير گروه
درج ميشد ،در حول نظرية هوشهاي چندگانه متمركز بود و
روزهاي جمعه از همكاران خواسته شده بود كه تجارب خود در
زمينة استفاده از اين نظريه را درج كنند .مجموعه مطالب اين
سه ماه قابل احصا است .
فعاليتهاي گروه از آغاز ســال  1395متنوع و متعدد شــد.
به منظور برخورداري اعضا از منابع متعدد و نيز تجارب ســاير
همكاران در ديگر مجموعهها ،از آغاز ســال  1395با هماهنگي
مديران ،گوشــههايي از فعاليتهاي برجستة برخي از مدارس
گزارش شــده اســت .از اين رهگذر ،تاكنون 3ناظر بر ارائة 17
مدرســه غيردولتي و دولتي مختلف از تهران ،شهرســتانها و
خارج از كشور بودهايم.
همچنين ،براي پاســخگويي به ســؤالهاي حرفهاي اعضا ،با
كارشناســاني از اعضاي گروه هماهنگ ميشد كه هر هفته در
حيطههاي تخصصي خود پاسخگوي سؤالهاي همكاران باشند.
به منظور بهرهمندي از فرصت عمومي روز جمعه ،بر اساس مسائل
و مشكالت شناسايي شــده در ميان همكاران ،موضوعاتي براي
بحث در آغاز روز مطرح ميشــود و به منظور كمك به آمادگي
اعضا ،اين موضوعات از اواسط هفته اعالم ميگردد .بدين ترتيب،
ضمــن ايجاد آمادگي ذهني ،براي همــه ،همكاراني هم كه روز
جمعه امكان وقتگذاري زيادي ندارند ميتوانند مطالب خود را
پيش از آن آماده كرده و در روز جمعه آنرا بارگذاري كنند.
گاه در پي گــزارش برخي از مدارس ،به درخواســت برخي
از اعضا زمينة بازديد از آنجا مهياميشــد كه نتايج سرشــاري
داشــت .همچنين با اعالم نيازمنديهاي مدارس و ارتباطهاي
ايجاد شــده ،زمينة اشتغال برخي از اعضا و رفع نيازهاي برخي
از مدارس حاضر در گروه فراهم ميشد .در آخر ،جهت مديريت
دانش ،كلية مطالب ارائه شــده در هر هفته گردآوري ميشد و
بهصورت فايل پيدي اف مستندسازي و تقديم عزيزان در گروه
ميگرديد.
اكنون تعداد اعضا رشد فزايندهاي يافته و نتايجي حاصل آمده
كه بخشي از آن ،قصدنشده بوده است.
پينوشتها

1. http://solaha.mihanblog.com
2.http://niroo.mihanblog.com/post/category/15
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اليك1هايي
به خوشمزگي شكالت! 2

دو گروه از نوجوانان نشــان داديــم .يك گروه عكس را با تعداد
اليــك زيادي و گــروه ديگر آن را با تعــداد اليك كم ديدند.
گروهي كه عكس را با تعداد اليكهاي بيشتر ديده بودند ،تمايل
بيشتري براي اليك كردن عكس از خود نشان دادند .نوجوانان
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بر اساس يافتههاي پژوهشي كه از طريق اسكن مغز نوجوانان
حين استفاده از شبكههاي اجتماعي به دست آمده است ،وقتي
نوجوانان تعداد زيادي اليك روي عكسشــان ميبينند ،همان
مدارهاي مغزيشان كه براي خوردن شكالت يا بردن پول فعال
ميشوند ،به فعاليت ميپردازند.
به  32نوجوان بين سنين  13تا  18سال گفته شد قرار است
در يك شــبكة اجتماعي كوچك شبيه اينســتاگرام 3كه يك
برنامك معروف به اشــتراكگذاري عكس است ،شركت كنند.
پژوهشگران به هر يك از اين نوجوانان در مدت  12دقيقه 148
عكس نشــان دادند .اين مجموعه شامل  40عكس ،از هر كدام
آنها ميشــد .اين مجموعه ،عكسي را كه هر كدام از آنها نيز
تحويل داده بود ،شــامل ميشد .روي هر يك از عكسها تعدد
اليكهايي كه مث ً
ال ساير شركتكنندگان هم داده بودند ،نمايش
داده ميشــد (در حقيقت ،اين اعداد توســط خود پژوهشگران
تعيين شده بود) .پژوهشگران در تمام اين مدت با تصويربرداري
تشديد مغناطيســي عملكردي ( )fMRIفعاليت مغزي آنها را
تحليل ميكردند.
لورن شــرمن ،4سرپرست گروه پژوهشگران ،ميگويد« :وقتي
نوجوانان عكسهاي خودشــان را با تعداد زيادي اليك ديدند،
شاهد فعاليت در نواحي مختلف مغز آنها بوديم».
يكي از نواحي مغز ،Nucleus Accumbes ،يعني بخشي
كه مربوط به بخش پاداش مغز اســت ،به صورت ويژهاي فعال
بود .مدار پاداش مغز معموالً در دوران بلوغ بسيار حساس است.
همچنين تصميمگيري نوجوانان دربارة اينكه كدام عكسها را
اليك كنند ،به شدت تحتتأثير تعداد اليكي است كه هر عكس
از قبل دارد.
شــرمن در اين بــاره ميگويد« :ما يك عكس يكســان را به

ترجمه :محمد امين اسپروز

به اطالعاتي كه فكر ميكنند توســط همساالنشان مورد توجه
قرار گرفته است واكنش متفاوتي نشان ميدهند؛ حتي اگر اين
همساالن ،غريبه باشند».

همرنگ جماعت شــدن موضوعي قديمي اســت اما وضعيت
اليكهاي برخــط (آنالين) فــرق ميكند .شــرمن ميگويد:
«درگذشــته ،نوجوانــان دربــارة اينكه افراد پيرامونشــان چه
عكسالعملهايي دارند ،خودشان قضاوت ميكردند اما اكنون با
وجود اليك ،ديگر برايشان ابهامي وجود ندارد».
در ايــن پژوهش بــه نوجوانان عكسهايــي «خنثي» مانند
عكس غذا و دوســتان ،عكسهايــي «پرمخاطره» مانند عكس
ســيگار ،مشــروبات الكلي و نوجوانان بدلباس نشان داده شد.
يكي از پژوهشگران ميگويد« :در هر سه دسته عكس -خنثي،
پرمخاطره و حتي عكس خودشان -نوجوانان عكسهايي را كه
بيشتر اليك شــده بود ،اليك ميكردند ».اين نوجوانان وقتي
عكسهاي پرمخاطره را ميديدند ،فعاليت آن قسمت از مغز كه
بايد بازدارنده باشــد ،كمتر ميشد؛ به عبارت ديگر ،شايد فيلتر
«مراقب باشيد» آنها در حال تضعيف شدن بود.
پينوشت

1. Like

 .2اين مقاله ترجمه Social Media "Likes" as Yummy as
 Chocolateاست كه در مجله  The Science Teacherمورخ سپتامبر
 2016به چاپ رسيده است.

3. Instagram
4. Lauren Sherman
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فوت و فنهايي از
شبكههاياجتماعي

عبدالحميدپهلوزاده
هنرآموز رايانه بوشهر

حضور افراد در اينترنت از دهة گذشــته دســتخوش تغييرات زيادي شده است .حدوده ده سال پيش
زمان ظهور و ســپس اوج وبالگنويســي بود؛ حضور افراد در اينترنت تقريباً به رايانه منحصر ميشد و
راه پيدا كردن افراد در فضاي مجازي ،نشاني وبنوشت (وبالگ) آنها بود ولي امروزه با افزايش ضريب
نفوذ دستگاههاي همراه و به دنبال آن نفوذ اينترنتهاي همراه و پرسرعت ،سبك حضور افراد در فضاي
مجازي تغيير كرده است .با بررسي اجمالي ظهور و افول انواع شبكههاي اجتماعي از پنج سال گذشته،
ك شبكههاي اجتماعي ميرســيم و طبيعي خواهد بود كه در آينده نيز شبكههاي
به تغيير مدام ســب 
اجتماعي به ســبك فعلي بخشــي از خاطرهها را به خود اختصاص دهند .در اين نوشته ،فارغ از گذشته
و آينده ســبك حضور افراد در اينترنت از وبالگنويسي و شبكههاي اجتماعي ،با تمركز بر وضع فعلي،
نكاتي را دربارة اســتفادة بهتر و مفيدتر از شــبكههاي اجتماعي بيان ميكنيم و اميدواريم با اين كار در
ترغيب دانشآموزان به استفادة مثبت از اين شبكهها سهيم باشيم .در اين نوشته بر تلگرام و اينستاگرام
بيشتر تمركز خواهيم داشت.

تلگرام

1

اين برنامك  ،نســخة رايانهاي نيز دارد و شما ميتوانيد عالوه بر دستگاه همراه ،بر
روي رايانه خود از نســخة رايانهاي آن نيز اســتفاده كنيد .بر اين اساس ،ميتوانيد از
طريق اپليكيشن مطلع شويد كه تلگرام شما بر روي چه دستگاههايي فعال شده است.
براي اين كار ،از طريق منوي سمت چپ تلگرام ،گزينة  settingsو سپس  privacy and securityو آنگاه
گزينة  Active Sessionsرا انتخاب كنيد .به اين ترتيب ،ميتوانيد فهرست دستگاههايي را كه از طريق
شمارة همراه شما روي آنها تلگرام نصب شده است ،ببينيد و با لمس هر گزينه آنها را غيرفعال كنيد
تا پيامهاي شما براي آن دستگاهها ارسال نشود.
2

در بخش  privacy and securityگزينههاي مفيد ديگري نيز وجود دارد كه برخي از آنها را شــرح
خواهيم داد:
 :Passcode lockدر اين بخش شــما ميتوانيد براي برنامة تلگرام خود رمز بگذاريد تا هنگام اجراي
تلگرام ،ابتدا از شما رمز بخواهد و سپس برنامه اجرا گردد .با فعالسازي اين گزينه ،آيكون يك قفل در
نوار باالي برنامه اضافه خواهد شــد .ميتوانيد زمان فعالســازي آن را از يك دقيقه تا چند ساعت قرار
دهيد؛ براي مثال ،با انتخاب  5دقيقه اگر شما از برنامه خارج شويد و مجدداً قصد ورود به برنامه را داشته
باشيد و فاصلة اين دو مرحله بيش از  5دقيقه باشد ،از شما رمز درخواست ميكند.
 :Two-Step Verificationدر اين بخش شــما ميتوانيــد تلگرام خود را به گونهاي تنظيم كنيد كه
اگر بخواهيد آن را بر روي دستگاه ديگري نصب كنيد ،عالوه بر كد فعالسازي ـ كه توسط تلگرام براي
شما پيامك خواهد شد ـ به يك كد ديگر نيز نياز باشد كه در اين بخش ميتوانيد آن را به همراه نشاني
ايميل خود براي تلگرام تعريف كنيد .با فعالسازي اعتبارسنجي دو مرحلهاي ميتوانيد امنيت بيشتري
براي تلگرام خود ايجاد كنيد.
 :Account self-destructsدر ايــن بخش ميتوانيد به تلگرام اين اجازه را بدهيد كه اگر در يك بازة
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زماني مشــخص به تلگرام خود سر نزنيد ،همة پيامها و گروههايي كه روي تلگرام شما بوده است ،و نيز
اكانت شما حذف خواهد شد.
اگر قصد داريد اكانت تلگرام خود را بهطور كامل حذف كنيد ،ميتوانيد مراحل زير را دنبال كنيد.
ابتدا وارد نشاني زير شويد:

Telegram.org/deactive

ســپس ،با وارد كردن شمارة همراه خود ،يك رمز به تلگرام شما ارسال خواهد شد .بايد آن رمز را در
مرورگر وارد كنيد و وارد تنظيمات اكانت خود شويد .با تأييد در دو مرحله ميتوانيد اكانت خود را حذف
كنيد و بعد از آن ،نام شما در تلگرام بقية افراد نمايش داده نخواهد شد و به جاي آن deleted account
نوشته ميشود.
براي عوض كردن تصوير پروفايل خود ،اين امكان در اختيار شما هست كه ابتدا تصوير يا تصاوير قبلي
را حذف كرده سپس تصوير جديد را انتخاب كنيد .البته ميتوانيد تصاوير قبلي را نيز نگه داريد.
در ادامه ،چند نكته را براي استفادة بهتر شرح خواهيم داد.
 شما ميتوانيد براي خود يك بايگاني درون تلگرام ايجاد كنيد تا به هنگام مرور گر وهها و كانالهاي
تلگرام ،اگر به فايل يا تصويري رسيديد كه قصد داريد آن را درون آرشيو خود داشته باشيد ،بتوانيد آن
را به بايگاني خود منتقل كنيد .براي اين كار كافي است يك كانال يك نفره از نوع  privateايجاد كنيد
و همة مطالب و تصاوير و فايلهاي مورد نظر خود را به آن هدايت كنيد.
 ميتوانيــد با ايجاد يك كانال يك نفره براي كالس درس خود به حالت  privateبه اطالعرســاني و
آموزشهاي كمكدرسي براي دانشآموزان بپردازيد .در اين كانال ميتوانيد كليپهاي كوتاه آموزشي،
تصاوير آموزشي ،انيميشنها و نمونه سؤالها و آزمونهاي درسي را در اختيار دانشآموزان قرار دهيد و
زمينهاي براي اجراي كالس معكوس فراهم كنيد .با تهية يك باركد از نشــاني كانال خود و چاپ باركد
و آن را در اختيار دانشآموزان گذاشــتن ،ميتوانيد آنها را به كانال هدايت كنيد .با اين شيوه نيازي به
درخواست شماره از دانشآموزان و يا نيازي به در اختيار قرار دادن شمارة همراه خود نيز نميباشد.

اينستاگرام

3

شــبكة اجتماعي ديگري كه قصد داريم اندكي در مورد آن شرح دهيم ،اينستاگرام
است .اينستاگرام يك شــبكة اجتماعي است كه از طريق نشاني رايانامه و يا شمارة
ك گذاشتن تصاوير
همراه خود ميتوانيد عضو آن شويد .در اينستاگرام شما با به اشترا 
و يا كليپهاي كوتاه ،با دوستان خود و ديگران فرصت تعامل پيدا خواهيد كرد و با دنبال كردن تصاوير
ديگران ميتوانيد از تصاوير دوستان خود مطلع شويد و آنها را ببينيد.
در اين شــبكة اجتماعي بعد از انتشــار تصاوير ،ديگران فرصت پســند ( )likeنمودن و اظهار نظر پيدا
ميكنند .شــما ميتوانيد از اين فرصت براي آموزشهاي مرتبط با كالس درس خود استفاده كنيد .در

نسخههاي جديد اينستاگرام شما ميتوانيد چند اكانت را به صورت همزمان مديريت كنيد .پس ميتوانيد
در كنار اكانت شــخصي خود ،يك اكانت براي كالستان ايجاد كنيد و به ارتباط آموزشي با دانشآموزان
بپردازيد.

ميتوانيد با ايجاد
يك كانال يك
نفره براي كالس
درس خود به
حالت private
به اطالعرساني
و آموزشهاي
كمكدرسي براي
دانشآموزان
بپردازيد .در اين
كانال ميتوانيد
كليپهاي
كوتاه آموزشي،
تصاوير آموزشي،
انيميشنها و
نمونه سؤالها و
آزمونهاي درسي
را در اختيار
دانشآموزان قرار
دهيد و زمينهاي
براي اجراي
كالس معكوس
فراهم كنيد

برخي از ويژگيهاي اين شبكة اجتماعي عبارتاند از:

 افرادي كه ما را دنبال ميكنند ميتوانند پسند نمودنها و نظرات ما دربارة تصاوير ديگران را ببينند
و البته ما ميتوانيم آنها را محدود كنيم و اين اجازه را به آنها ندهيم.
 اكانت خود را در حالت  privateقرار دهيد ،تا افرادي را كه شما اجازه ميدهيد بتوانند تصاوير شما
را ببينند.
 از هشتگها براي جلب مخاطب و پيدا شدن در جستوجوها استفاده كنيد.
پينوشتها

1. http://telegram.org
2. Application
3. Instagram
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علم با طعم سرگرمي و هيجان
معرفي چند صفحة معلمي در اينستاگرام
زينب وكيل
Imaginationtree
در بخش معرفي اين صفحه نوشــته شده
اســت :ايدههايي براي بازي و يادگيري در
 0تا  11سالگي .اين صفحه پر از ايدههايي
خالقانه براي معلمان علوم و رياضي مقطع
دبستان اســت .مادران نيز ميتوانند از اين
صفحه بازيهايي سودمند و البته جذاب و
ساده براي فرزندان خود پيدا كنند.
براي مثال ،يكي از پســتهاي اين صفحه
در زير نشان داده شده است :در اينجا چند
برگ پاييزي و چند مهره با رنگهاي مختلف
فراهم شده است .كودك بايد هر مهره را با
توجه به رنگ آن روي برگ بگذارد.
اين بــازي از طبيعت الهام گرفته شــده
است و فوايد زيادي دارد .براي مثال ،توجه
كودك به شكلها و رنگها جلب ميشود و
او ميتواند دستهبندي كردن را ياد بگيرد.
يك بازي جــذاب بــراي كالس رياضي:
يك قلك ،تعدادي سكه و يك تاس بزرگ!
دانشآموزان تــاس مياندازند و با توجه به
عددي كه ميآيد ،سكه در قلك مياندازند.
اين بازي را ميتوان با افزودن تعداد تاسها
سختتر كرد.
يك بازي براي درس فارسي و يا انگليسي
و حتــي درس رياضــي :تــوپ پينگپنگ
ميتوانــد به خلق بازيهــاي زيادي كمك
كند .همانطور كه در تصوير آمده اســت،
روي توپها حرفهاي مختلف و يا اعداد را
مينويسيم .روي لولههاي كاغذ هم اعداد يا
حروف را مينويسيم .دانشآموز بايد توپها
را بــا لولهها منطبق كند .ايــن بازي براي
تطابق دادن ،مهارتهاي حركتي و تشخيص
حروف الفبا بسيار مناسب است.
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Classofcreativity
اين صفحه متعلق به يك معلم ايرلندي
اســت كــه ايدههــاي خــود را در مورد
روشهاي يادگيري ،معلمــي و مديريت
كالس به اشتراك ميگذارد.
در اين تصوير ،ما نوعي امتيازدهي و جايزه
را ميبينيم .تعداد بيشتر چوبهاي رنگي
آبنبات نشــاندهندة امتياز و پيشــرفت
بيشــتر دانشآمــوز اســت .جايزههايي
ملموس كه ممكن اســت در سرتاسر روز
به دانشآموزان داده شود ،به آن ها انگيزه
ميدهد .ميتوان قرارهايي اينچنيني نيز
با دانشآموزان گذاشــت :اگر از كسي ده
چوب آبنبات گرفته شود ،به او يك جايزة
ديگر ،مث ً
ال يك تخممرغ سفره هفتسين و
يا هر چيز ديگري ،داده ميشود.
در تصوير روبهرو نمونــهاي از يادگيري
ضرب كردن را ميبينيم .يادگيري ضرب
با اين كارتها قطعاً لذتبخشتر از حفظ
كردن و مرتب تكرار كردن است.
اين تصوير يك باغ كلمات اســت و براي
درس ادبيات و زبان انگليسي دورة دبستان
و متوسطة اول ميتواند جذاب و كاربردي
باشد.

mathysc.IR

Creative-classroom-ideas

ايــن صفحه بــه موضوعات درســي متنوع
پرداخته است .براي مثال ،تصوير زير ميتواند
راهنماي يك طــرح درس جذاب براي درس
مطالعات اجتماعي باشــد .اين درس به مفهوم
دوســتي ميپردازد .اسم شــاگردان و صفاتي
كه شايد براي يك دوست مناسب باشد ،روي
برگهها نوشته شده است .دانشآموزان بايد اين
صفات را با دوستانشــان هماهنگ كنند .اين
ايده براي هر درس ديگري نيز ميتوانند اجرا
شود؛ مث ً
ال براي درس منابع انرژي و ويژگيهاي
آنها كه در علوم هفتم آمده است.

اينفوگرافيك كشــيدن هم از لحاظ آموزشي
بسيار مفيد اســت و هم براي بچهها ميتواند
بســيار جذاب باشــد .در اينجا ،يك نمونه از
اينفوهاي بســيار جذابي را كه دانشآموزي از
زندگي روزانة خود كشيده است ميبينيم.

وبگاه المپياد رياضي بهكوشــش جمعي
از جوانان عالقهمند و برگزيدگان دورههاي
پيشين المپياد رياضي و با حمايت كميتة
علمي المپياد رياضي و باشگاه دانشپژوهان
جوان راهاندازي شده است .در اين صفحه
مطالب وبــگاه و اطالعيههــاي مربوط به
المپياد رياضي و مسائل و معماهاي رياضي
آمده است.

Natgeo

اين صفحه كه در حدود شــصت ميليون
عالقهمند دارد ،زندگي را يك ماجراجويي
معرفي ميكند .عكاســان حرفــهاي اين
صفحه به بكرترين نقاط كرة زمين ميروند
و از زندگــي مردم و نحــوة تعامل آنها با
طبيعت عكاسي ميكنند.

Astronomypicturesdaily

بــراي درس رياضي اين خط اعداد بســيار
كاربــردي و جالب اســت .بچهها نســبت به
كوچكي و بزرگي اعداد احساس پيدا ميكنند.
ايــن طرح درس براي مفاهيــم ديگر نيز (اگر
مقايســهاي باشند) مفيد اســت؛ مث ً
ال مفهوم
روستا ،شهر ،استان و كشور در درس جغرافي.

ايــن صفحه وابســته به ناســا اســت.
عالقهمندان جدي رشتة نجوم ميتوانند در
كنار لذت بردن از تصاوير زيبا ،به افزايش
دانش خود نيز بپردازند.

رشد مدرسة فردا | دورة سیزدهم | شمارة  | 4دي 19 | 1395

420

امتحـانزبـان،
سيديخراب و
باز هم تلگـــرام
طی چند سالی که از عمر شبکههای اجتماعی میگذرد ،شاهد
فراگیر شدن استفاده از آن در بین بیشتر اقشار جامعه هستیم.
شاید شما نیز مانند من در خالل استفاده از شبکههای اجتماعی
و ارتباط با افراد مختلف ،با اتفاقات جالب و تأثیرگذاری رو به رو
شده باشــید که بيانش برای بقیه خالی از لطف نیست .در اینجا
چند مورد از این اتفاقات جالب را برایتان تعریف میکنم.

حکایت اول :رفقای قدیمی

ورود من به آموزشوپرورش با قبول شــدنم در تربیت معلم
در سال 1371شروع شــد.آن سال یک کالس ریاضی از میان
پذیرفته شــدگان کل استان تشکیل شده بود که من نیز یکی
از آنها بودم .طی دوســالي کــه در مرکز تربیتمعلم تحصیل
میکردیــم ،صمیمیت و رفاقت خالصانهای بین ما بهوجودآمده
بود و همه مانند اعضای یک خانواده شده بودیم .یادم هست در
روز فارغالتحصیلیمان هرکدام از بچهها كه سوار اتوبوس مربوط
به شهرستان خودش میشد تا مرکز را به قصد خانه ترک کند،
اشک در چشــمانش حلقه زده بود و از همکالسیهای
شهرستانهای دیگر حاللیت میطلبید .از این
ماجرا  23ســال گذشــت و من بارها یاد
و خاطــرة آن روزهــا را با نگاه
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محسن مرادیان
دبیر ریاضی ناحیه یک شهرستان رشت

کــردن به آلبوم عکس دوران دانشــجوییام مرور میکردم .در
این ســالها فقط با یکی دو نفر از همکالسها که همشهریام
بودند ارتباط داشتم و از بقیه بهطور کلی بی خبر بودم تا اینکه
یک روز توســط حســین ،یکی از همین همکالسها ،در یک
گروه وایبر ـ که عنوانش را «رفقای قدیمی»گذاشــته بودند ـ
عضو شدم آن روز یکی از خاطره انگیزترین روزهای عمرم شد؛
روزي كه بعد از  23ســال چند نفر از صمیمیترین دوســتان
و همکالسهــای دوران تربیتمعلم را ميدیدم .به مرور ،تعداد
بچهها زیاد شــد و گروه را به تلگرام منتقل کردیم ،هر کس که
عضو گروه میشد ،یکی دو نفر از بقیة همکالسها را نیز با خود
بــه گروه می آورد .در حال حاضر گــروه رفقای قدیمی تقریباً
کامل شده است و برخالف گذشته همه از همدیگر خبر داریم
و گاهی قراری ميگذاريم و يكدیگر را در منزل یکی از دوستان
مالقات میکنیم؛ امری که شــاید بدون استفاده ما از تلگرام و
شبکههای اجتماعی بعید بهنظر می رسید.

حکایت دوم :امتحان زبان ،سی دی خراب و باز
هم تلگرام

خردادماه امسال روزی که قرار بود امتحان زبان انگلیسی پایة
نهم برگزار شود متوجه شدیم امتحان از دو قسمت تشکیل شده
است :یک قســمت امتحان کتبی و یک قسمت امتحان
 Listeningکــه در آن باید فایلهای صوتی

مربوط به سؤاالت توســط بلندگوی سالن پخش شود و دانش
آموزان بعد از شــنیدن مکالمات هر فایل صوتی ،پاسخ سؤاالت
مربوط به آن را در برگههایشــان عالمــت بزنند .این فایلهای
صوتی در قالب لوح فشــرده در روز امتحان به همراه برگههای
امتحانی به صورت مهر و موم شــده به مدیر هر مدرسه تحویل
داده شده بود .بيشتر از چند دقیقهای به امتحان نمانده بود که
تلفن دوستم حمید ،که دبیر زبان مدرسهمان بود ،زنگ خورد.
پشت خط صدای فردی می آمد که گویا تقاضایی از حمید دارد.
پرسیدم جریان از چه قرار اســت؟ اتفاقی افتاده؟ حمید گفت
پشت خط ،معاون یکی از مدارســی است که در آنجا تدریس
میکنم .میگوید هرچقدر تالش می کنند لوح فشــردة فایل
صوتی پخش نمیشود و گویا مشــکلی در رایت آن رخ داده و
قابل استفاده نیســت .ب ه همین خاطر از حمید تقاضای کمک
داشتند .راهی که به ذهن معاون آن مدرسه رسیده بود این بود
که حمید هرچه ســریعتر خودش را به مدرســة آنها ـ که در
آن سوی شهر بود ـ برساند و خودش قسمت مربوط به امتحان
 Listeningرا برای دانشآموزان بخواند .ولی حمید میگفت این
راه حل خوبی نیست؛ چون با وجود دوري مسافت و ترافیک در
آن ساعت از روز رسیدن به آنجا یک ساعت طول می کشد .در
حالیکه کمتر از ده دقیقة دیگر باید امتحان بهصورت هماهنگ
برگزار شود .ناگهان به یاد استفاده از قابلیت اشتراکگذاری فایل
در تلگرام افتادم .به حمید گفتم« :آیا معاون آن مدرســه عضو
شبکة اجتماعی تلگرام هست؟» و پاسخ او مثبت بود ،بنابراين،
فایلهای صوتی داخل لوح فشــردة مدرسة خودمان را توسط
تلگرامی که روی لپتاپ حمید نصب بود ،به سرعت برای معاون
مدرسه فرستادیم .پنج دقیقه بعد ،او فایلها را از گوشی خودش
به رایانة مدرسه منتقل کرده بود و آن روز آنها توانستند رأس
ســاعت مقرر امتحان را برگزار کرده و به کمک تلگرام از پس
مشکلی که برایشان به وجود آمده بود ،برآیند.

حکایت سوم :عکس پروفایل

در شــبکههای اجتماعی افراد با شــیوههای مختلفي خود را
معرفی میکنند؛ بعضیها مثل من اســم و تصویر خودشان را
بهطور کامل در پروفایلشــان میگذارند .بعضیها از حروف اول
اسمشان استفاده میکنند و برخی دیگر را فقط با نام مستعاری
که برای خود انتخاب کردهاند ،ميتوان شناخت.
حدود ســه سال اســت که من عضو چندین گروه تخصصی
ریاضی تلگرام ،از جمله گروه «معلمین ریاضی کشور» ،هستم
و در این مدت ،تجارب ارزندة زیادی کســب کردهام .تابستان
ســال گذشــته به اتفاق تنی چند از همکاران و سرگروههای
مناطق استان گیالن برای گذراندن دورة تأمین مدرسی کتاب
ریاضی نهم عازم تهران شدیم تا بتوانیم بعد از برگشت از این
دوره تجارب خود را به دبیران استان انتقال دهیم.
بعد از اینکه مستقر شدیم ،به اتفاق دوستان

برای صرف شام به سالن غذاخوري رفتیم .عدة زیادی از دبیران
و ســرگروههای ریاضی کل کشور را میشد در آنجا دید ولی
من غیر از دوســتان همراه خودم کسی را نمیشناختم .حین
صرف شام یکی از خانمها جلو آمد و شروع به حال و احوال با
من نمود و وقتی متوجه شــد که من اص ً
ال ایشان را نشناختم،
خودش را معرفی کرد .و تازه آن موقع بود که فهمیدم ایشان
مدیــر گروه تلگــرامماســت .در همین اثنا
ســه نفر دیگر از آقایان نیز از راه رسیدند و دیدار با دوستان
خیلی گرم و صمیمی شروع به دیدهبوسی و مجازی یکی از
احوالپرســی با من كردند؛ طوري كه گويي بهیادماندنیترین
سالهاســت مرا میشناسند و من همچنان خاطرات
مات و مبهوت از دیدار دوســتانی که مرا به حضور من در
خوبی می شــناختند ولی من اص ًال آنها را گروههای تلگرام
به یاد نمیآورم .در همین فکر و خیال بودم است؛ ضمن
که ايشــان دوستان جدید را معرفی کرد .در آنکه فهمیدم
چند روزی که آنجــا بودیم ،تعداد زیادی از انتخاب نام
همکاران عضــو گروههای تلگرام را حضوری کاربری و تصویر
مالقــات کردم ولی با کمــال تعجب متوجه پروفایل مناسب
شــدم بیشــتر آنها از اینکه تعداد زیادی از توسط کاربران
دوستان همگروهیمان در این دوره شرکت شبکههای
کردهاند ،بی اطالعاند؛ چون همه یکدیگر را اجتماعی میتواند
به اسم و نام کاربری میشناختند نه از روی در جلب اعتماد
چهــره و ظاهر ،مگر آنهایــی را که تصویر دیگر کاربران و
پروفایلشــان مربوط به چهره خودشان بود و همچنین ،معرفی
بقیه آنها را به چهره ميشناختند .بنابراين ،دقیقتر کاربر
عصر همــان روز در تلگرام پیامی نوشــتم به افراد گروه
مبنــی بر اینکه همة دوســتانی که در دوره تأثیرگذار باشد
ضمن خدمت تهران حضور دارند ،بعد از شام
در محل مســجد حضور یابنــد تا یکدیگر را
حضوری ببینیم .از آن شب تا پایان دوره ،هر شب جلسات نقد
و بررسی کتاب را بهجای گروه تلگرام در محل مسجد پردیس
نســیبه برگزار میکردیم و مطالبــی را که روزها در کالسها
یادداشــت کرده بودیم ،با هم در ميان میگذاشتیم تا دربارة
هر یک از مباحث کتاب ریاضی نهم به نظري واحد برسیم.
خاطرة حضور در این دوره و دیدار با دوســتان مجازی یکی
از بهیادماندنیتریــن خاطرات حضور مــن در گروههای تلگرام
است؛ ضمن آنکه فهمیدم انتخاب نام کاربری و تصویر پروفایل
مناسب توسط کاربران شبکههای اجتماعی می تواند در جلب
اعتماد دیگر کاربران و همچنین ،معرفی دقیقتر کاربر
به افراد گروه تأثیرگذار باشد.
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در فضای مجازی

حسین شیخ رضائی
عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران

بسیاری از ما این روزها زمان نسبتاً
زیــادی را در اینترنت یا به اصطــاح فضای مجازی
میگذرانیم؛ خواه به دنبال یافتن مطلبی علمی باشیم،
خــواه اخبــار را بخوانیم ،خواه بازی کنیــم و خواه در
شــبکههای اجتماعی مشغول پســت گذاشتن و پست
خوانــدن یا عکس گذاشــتن و عکس دیدن و منتشــر
کردن نوشــتهها و عکسهای دیگران و سرک کشیدن
در پروفایل آنها باشــیم .حتی اگر خودمان هم از معدود
کسانی باشیم که هنوز از شــهروندان این دنیای مجازی
نشدهاند ،حتماً در مترو و اتوبوس و تاکسی و پیادهرو دیدهایم
که دیگرانی سر در ابزار الکترونیکی خود دارند و با حرکت دادن
دســت روی صفحة روشن مقابلشان گاه میخندند و گاه سری
ت کم همه توافق داریم که در مقایسه
تکان میدهند .پس ،دس 
با ده ـ پانزده سال پیش تغییر مهمی ایجاد شده است؛ واقعیتی
ن را مجازی هم بخوانیم،
به زندگی ما وارد شده که حتی اگر آ 
از واقعی بودنش کم نمیشود.

فقط برای اینکــه اهمیت مطلب تا
حدودی دســتتان بیاید ،بــه این گفتة
یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی
کشــور توجــه کنید که « بیش از شــصت
درصد پهنــای باند اینترنت در کشــور صرف
تلگرام میشــود» و این را هــم بدانید که به رغم
نبود آمار و ارقام قابل اعتماد دربارة میزان حضور ایرانیان
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در شــبکههای اجتماعی ،تحقیقی نسبتاً معتبر نشان میدهد
که تا سال گذشته دستکم  53درصد از ایرانیان عضو یکی از
شــبکههای اجتماعی بودهاند و حدود بیست میلیون ایرانی از
تلگرام استفاده میکردهاند.
اما بــرای بهدســت آوردن تصویری واقعگرایانهتر از شــیوة
برخورد ما با شبکههای اجتماعی ،این را هم در نظر بگیرید که
بهرغم این حجم استفاده و این میزان نفوذ ،هنوز در رسانههای
رسمی کشور مانند صدا و سیما یا در سخن تصمیمگیرندگان
و سیاستمداران مرتبط با این حوزه ،کمتر سخن مثبتی دربارة
فضای مجازی و شــبکههای اجتماعی میشنویم .سخن غالب
در گفتمان رسمی کشــور خطرات این فضا ،انواع استفادههای
نادرســت از آن ،بیماریهای ناشی از اعتیاد به آن ،مزایای انواع
سیاســتهای محدودکننده و توطئههای مخوف بینالمللی در
پشت فضای مجازی اســت .در این گفتمان ،اگرچه برنامهها و
افراد و نهادها هرکدام برای خود صفحه و کانال و گوشــهای در
فضای مجازی دارند ،از مثبت سخن گفتن دربارة فضای مجازی
و شبکههای اجتماعی پرهیز میکنند.
در چنیــن جوی که در آن عموم مــردم به راه خود می روند
و بیش از متوســطهای جهانی از شبکههای اجتماعی استفاده
میکنند و بعضي از سیاســتمداران اصوالً چنین پدیدهای را
به رسمیت نمیشناســند و منکر هرگونه مزیتی برای آن
هستند ،سخن گفتن از اخالق فضای مجازی و بهخصوص
اخالق شبکههای اجتماعی دشوار یا شاید ناممکن است.
هر از گاهی خبر حملة کاربران ایرانی به سایت یا صفحة
آن بازیگــر و این ورزشــکار و آن داور یا سیاســتمدار را
میشــنویم و با خواندن حجم دشنامها و میزان تعصبها و
نفرتها پای آن صفحه ،از خود شــرمنده میشویم و بعد ،برای
چند ســاعتی سخن از اخالق فضای مجازی میگوییم اما نمی
دانیم چگونه میشود مشکل را به شکلی عقالنی طرح و دربارة
آن بحــث کرد تا هم در زمرة مخالفان سرســخت فناوریهای
دیجیتال قرار نگیریم و هم از موضوع ضرورت حفظ اخالق در
فضای مجازی سخن گفته باشیم.
در این میان ،شاید معلمان و دستاندرکاران آموزش بتوانند
با طرح موضوع اخالق فضای مجازی در کالسهای درس و با
دعوت از دانشآموزان برای بحث دربارة آن نســل آینده را با
این موضوع آشناتر کنند اما برای این کار از کجا میتوان آغاز

کرد؟ شــاید در اینجا دو نکتة مقدماتی از همه مهمتر باشــد؛
نخست اینکه بپذیریم فناوریهای دیجیتال و اطالعاتی بهرغم
همة مشــکالتی که ایجاد کردهاند چنان امکانات و توانهایی
به ما دادهاند که بدون آنها جهان ما حتماً چیزی کم خواهد
داشــت .شکستن انحصار اطالعاتی ،متصل کردن افراد به هم،
تسهیل زندگی ،صرفهجویی در انرژی و هزینهها ،دادن فضای
ابــراز نظر به افراد گمنام و در حاشــیه ،کمــک به آموزش و
یادگیری ،دموکراتیک کردن بســیاری از فرایندها که پیش از
این انحصاری بودهاند و دههــا و صدها مورد دیگر را میتوان
بر این فهرســت افــزود .اینها البته همه در کنار مشــکالتی
مانند در خطر افتادن حریم خصوصی ،خطر دسترســی افراد
نامربــوط به اطالعات ،کم شــدن زمــان تعاملهای چهره به
چهرة افراد،شکاف نسلی به دلیل اختالف در مهارت استفاده
از اینترنت ،خطر هک شــدن ســایتها و اطالعــات ،امکان
دزدیهای سازمانیافتة اطالعات ،کم شدن سرانة کتابخوانی
و بســیاری موارد دیگر است .خالصه اینکه نخستین گام برای
طرح موضوع اخالق فضای مجازی و شــبکههای اجتماعی به
رســمیت شناختن آنها و توجه به مزایای مهم آنها در کنار
معایب و مشکالتشان است.
نکتة اساسی دوم تأکید بر این امر است که ما انسانهایی که
از فضای مجازی اســتفاده میکنیم همان انسانهایی هستیم
که در دنیای واقعی زندگی میکنیم و به هر دلیلی که مراعات
اخــاق در دنیای واقعی الزم باشــد ،دقیقاً به همان دلیل الزم
اســت در فضای مجازی هم اخالق را رعایت کنیم .اخالق برای
انسانهاســت نه برای فضاها .پس ،مادام که انســانی واحد در
فضای مجازی و واقعی زندگــی میکند ،رعایت اصول اخالقی
برای او الزم است .بر همین مبنا ،قواعد و اصول بنیادین اخالقی
حاکــم بر فضای مجازی همان قواعد و اصول بنیادین حاکم بر
فضای واقعی اســت .اگر دروغگویی و دزدی و تقلب در فضای
واقعی نادرســت اســت ،به همان دالیل در فضای مجازی نیز
نادرســت خواهد بود ،و بــاز در تکمیل مطالب باید گفت میان
فضای مجازی و فضای واقعی پیوســتگی و اتصالی مهم وجود
دارد .امروزه این دو حوزه چنان در هم تنیدهاند که مرز کشیدن
میان آنها دشوار شده است .پس باز به این دلیل ،نیاز به رعایت
اخالق در فضای مجازی به همان دالیل نیاز به رعایت اخالق در
فضای واقعی توجیه خواهد شد.
عالوه بر این دو نکتــة مقدماتی میتوان دانشآموزان را از
راه مواجه کردن آنان با مســائل و مــوارد اخالقی در فضای
مجازی بــه تأمل دربارة اخالق در فضای مجازی دعوت کرد
و به آنان نشان داد که این فضای تازه مسائل اخالقی تازهای
نیز به همراه دارد .مث ً
ال یک پرسش جالب این است که وجود
هویتهای مجازی ساختگی و جعلی در شبکههای اجتماعی،
یعنــی به اصطالح پروفایلهایی که شــخصیتی واقعی با آن
نامها و عناوین پشتشــان نیست ،چه مسائل اخالقی خاصی

ایجاد میکند .چرا اگر کاربری با اســم مســتعار وارد بحثی
شود یا با اسم مستعار نظرش را در زیر نوشتة کسی بگذارد،
چیزی خواهد نوشــت که با نوشــتة او وقتی هویتش معلوم
باشــد فرق میکند؟ شــنیدن تجارب دانشآموزان از تجربة
کســب هویتهای تازه در فضای مجازی و بحث دربارة مزایا
و معایب آن و راههای کاســتن از مشــکالت هویت جعلی از
جمله بحثهایی اســت که میتواند دانشآموزان را نسبت به
اخالق فضای مجازی حساس کند.
موضــوع دیگر دعــوت از دانشآموزان به رسیدن به
فعالیتهای ســازنده اســت؛ دعوت از آنان فهرستهایی
برای کار گروهی در مورد تدوین مرامنامهای متفاوت از
اخالقــی برای فضای مجازی و شــبکههای مرامنامههای
اجتماعــی .اگر قــرار باشــد دانشآموزان اخالقی
متولــی و مســئول تنظیــم اخالقیات در پیشنهادی
فضــای مجازی باشــند ،چه امــوری را در گروههای
اولویــت قرار می دهند و توجیهشــان برای دانشآموزی و
این امور چیست .رســیدن به فهرستهایی آنگاه بحث دربارة
متفاوت از مرامنامههای اخالقی پیشــنهادی آنها در کالس و
گروههای دانشآمــوزی و آنگاه بحث دربارة تالش برای قانع
آنهــا در کالس و تالش بــرای قانع کردن کردن دیگران
دیگران از فعالیتهای ســازندهای است که از فعالیتهای
حساسیتهای اخالقی را افزايش خواهد داد .سازندهای است
بهعنــوان نمونهای دیگــر ،میتوان دربارة که حساسیتهای
محتواهــای غیراخالقی برخی ســایتها و اخالقی را افزايش
کانالها با دانشآمــوزان بحثی ترتیب داد :خواهد داد
اینکــه اصوالً محتوای غیراخالقی چیســت
و چه نشــانههایی برای شــناخت آن وجود دارد؛ اینکه چرا
برخی محتواها برای همة گروههای ســنی مناســب نیست،
چرا الزم است تا پیش از رسیدن دانشآموزان به سن قانونی
نظارتی بر نحوة استفادة آنها از اینترنت وجود داشته باشد،
مرجــع اعمال این نظارت کیســت و این مرجع تا کجا مجاز
به محــدود کردن دانشآموزان اســت .توجه بــه این نکته
الزم اســت که محتوای غیراخالقی محدود به ســایتهای
هرزهنگاری نیســت و ســایتها و کانالهای مروج خشونت،
نژادپرستی ،اقدامات جنگطلبانه و مواردی از اینگونه را هم
شامل میشــود .چنین بحثهایی سبب خواهد شد به جای
صحبتهای درگوشــی و مخفیانه ،دانشآموزان دغدغههای
خود را در فضایی عمومی و باز مطرح کنند.

واقعیت فضای مجازی و شبکههای اجتماعی در آینده بیش از
فضای واقعی خواهد بود .با پرده کشیدن به روی موضوع و انکار
آن مشکلی حل نخواهد شــد .ما نیاز داریم عالوه بر تشویق و
ترغیب استفادههای درست از این فضا ،دربارة ابعاد اخالقی آن
هم بیندیشــیم و از پیش ،برای آنچه قرار است در آینده بخش
عمدة زندگی نسل بعد را بسازد ،راهکارهای اخالقی اتخاذ کنیم.
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لطفا ً
راهنماييام كنيد
رویا صدر
تصویرگر :سام سلماسی

éتو رو خدا به اين معلما بگين فكر بچهها باشن .اينقدر بهشون درس ندن .بچهم
شــب تا صبح و صبح تا شب ميشــينه پاي كامپيوتر و درس ميخونه .حتي خونة
مادربزرگشم نميياد و ميگه درس دارم و اونجا وايفاي نداره ...مرتب ًا ميگه در اتاقو
ببند دارم درس ميخونم .باالي سرش ميرم؛ زود دستگاهو خاموش ميكنه و ميگه
مزاحم درسم شدي ...از خواب و خوراك افتاده ...شما بگين چكار كنم؟

 èاز بس داره درس ميخونه ميترسم خداي نكرده بزرگ شد ،سربار اجتماع بشه.
خوشبختانه اينطور كه معلومه ،مطالعات فرزند دلبندتون خارج از برنامة درسيه.
بنابراين ،خطري تهديدش نميكنه و بعدها هم ســربار اجتماع نميشــه .شما هم
ميتونيــد راحت به كار و زندگيتون برســيد و لحظات خلــوت و تنهايياش را با
كنجكاويهاي بيهوده تلخ نكنيد .او فكر سالمت روحي و رواني و اخالقي شماست
و دلــش نميخواد خداي ناكرده با ديــدن و خواندن چيزايي كه خودش ميبينه و
ميخونه مشكلي براتون پيش بياد.
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 éســام مشــاور عزيز .من به
همســرم اس ام اس زدم« :اصغر!
داري مياي خونه ،ســر راهت نون
بربري بگير ».اونوقت براي كســي
ديگر ارســالش كردم .لطف ًا بگوييد
چه خاكي به سرم بكنم؟
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خاكي به سرتان بكنيد .بگوييد اين
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شبکه های اجتماعی

راهحل موقت
يامــــوازي؟!

چند سالی است شــبکههای اجتماعی با کاهش محدودیت
سنی براي عضویت ،رایگان شدن ،فراهم آمدن دسترسی بهتر
به اینترنت و گوشیهای تلفن هوشمند در بین عموم بهعنوان
بستری برای آموزش رسمی و غیررسمی در بسیاری از کشورها
مطرح شــدهاند .اســتقبال آموزشــی آن قدر بوده اســت که
سازندگان برخی از این شبکهها ،تبلیغات و دورههای آموزشی
خاصی براي برگزاري کالسهای درس برخط (آنالین) تدارك
ديدهاند یا ویژگیهایی را که مناسب کار معلم و دانشآموز است
به ساختههای خود اضافه کردهاند .مشارکت ،همکاری ،تعامل،
ارتباط ،همرســانی ،انتشــار محتوا ،انعطاف و سفارشیسازی
براساس نیازها 1از محاسن شبکههای اجتماعی ،و نظر گذاشتن،
پسندیدن ،به اشتراک گذاشتن ،پاسخ دادن ،رأی دادن و ندادن
و غیره از قابلیتهای آنهاست .بهموازات شبکههای اجتماعی،
ســامانههای آموزش مجازی و مدیریت محتوا 2مانند مودل3و
تختهســیاه 4ـ که مختص آموزش رسمی هستندـ سالهاست
طراحی شــدهاند و از لحاظ محاســن و قابلیتها به شبکههای
اجتماعی نزدیکاند اما محبوبیت کمتری دارند.
از دالیل برتری شــبکههای اجتماعی بر سامانههای مدیریت
محتوا میتوان به سرعت ،آسانی استفاده و انعطاف آنها اشاره
كرد .شــبکههای اجتماعی از لحاظ زیرساختهای نرمافزاری
پيوســته در حال توسعه و بازسازی هستند و بنابراین ،استفاده
کنندگان اغلب با آخرین نســخههای وارد شــده به بازار ،کار
میکنند .به عالوه ،چنانچه در کالس مورد استفاده قرار گیرند
دانشآمــوزان میتوانند همراه و همطــراز بایکدیگر و با معلم
به تعامل و مشــارکت بپردازند .همین عامل باعث میشــود تا
فعالیتها ،دانشآموز محور شــوند اما در سامانههای مدیریت
محتوا معلم فقــط نقش مدیریت را برعهــده دارد و درنتيجه
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مریم فرحمند

فعاليتها و گفتوگوها معلم محور هستند .همین عوامل باعث
اســتفادة روز افزون از شبکههای اجتماعی در آموزش شده اند.

آیا واقع ًا ميتوان از شبکههای اجتماعی بهعنوان بستر مناسبی
برای آموزش در کالس درس استفاده كرد؟
آیا معماری فراپیوندی 5آنها که اخیراً ثابت شــده میتواند
عامل حواسپرتی باشد تا تمرکز ،در یادگیری دانشآموزان تأثیر
6
منفی ندارد؟
آیا شبکههای اجتماعی با اینکه منعطفاند و کار کردن با آنها
عموم ًا به گذراندن دورههای آموزشــی و آموختن مهارتهای
 ICTنیاز ندارند ،میتوانند بدون توجه به استانداردها ،جايگزين
نرمافزارهای مدیریت محتوا شوند؟

با طرح این پرسشها شاید بهتر باشد شبکههای اجتماعی را
که در ایران مورد اســتفاده قرار میگیرند ،مرور کنیم .معموالً
شــبکههای اجتماعی شامل تمامی ابزارها و خدمات دیجیتالی
شــامل وبالگها ،ویکیها ،فیسبوک ،توییتر ،اینستاگرام و یا
برنامکهایی مانند واتسآپ و تلگرام اســت .استفاده از بعضي
ســرویسها و آموختن شيوة اســتفاده از آنها اغلب باتوجه به
فیلترینگ هوشمندی که درکشور جریان دارد ،صورت ميگيرد.
بنابراین ،از ابزارهايي مانند فیسبوک و یا توییتر کمتر در حوزة
کار و مدرسه استفاده میشــود و كاربرد آنها در همان حوزة
اســتفادة شخصی میماند اما برخی دیگر ،مانند تلگرام ،كاربرد
بسیار فراگیری پیدا میکنند .حتی گفتو گو با برخی معلمان
نشــان میدهد با اینکه مدرسه سیســتم مدیریت محتوا دارد،
آنها ترجیح میدهند از بســتری مانند تلگرام استفاده کنند.
ل در
مزایای اســتفاده از تلگرام هم کم نیست؛ براي مثال ،فای 
قالبهای مختلفی از جمله ویديو و صدا قابل استفاده است ،در
ســایزهای بزرگ بارگذاری و همرسانی میشود .امکان تشکیل

رديف
1

ويژگيهاي مهم يك بستر آموزشي
مديريت كاربران ،دورهها ،نقشها و توليد
گزارش از وضعيت تحصيلي دانشآموزان
داشتن تقويم خودكار براي اطالعرساني

2

تحويل تكاليف ،امتحانات و ساير

3

پيام دادن به كاربران بهصورت شخصي

4

رويدادهاي آموزشي

پيام دادن به گروهي از كاربران انتخاب
شده در يك دوره

تلگرام مودل
ـ



ـ







ـ



امكان برگزار كردن آزمونهاي بر خط

5

(آنالين) و پرسشهاي متنوع كالسي با

استفاده از امكانات خود بستر و بدون نياز

ـ



به استفاده از نرمافزار ديگر

6
7
8
9
10
11

امكان نشان دادن نتايج آزمونها و
وضعيت تحصيلي در خود نرمافزار

دستهبندي محتوا بهصورت آرشيوي منظم
امكان رديابي و پيگيري پيشرفت تحصيلي
با استفاده از تحليلهاي نرمافزار
نمرهدهي خودكار در آزمونها
وارد كردن ،خارج كردن و پنهانكردن
اطالعات مهم از دوره

امنيت اطالعات كاربران

ـ



ـ



ـ



ـ



ـ



ـ



چنانچه مدرسه و
یا معلم هنوز به
نرمافزار آموزشی
استانداردی
دسترسی
ندارند ،استفاده
از شبکههای
اجتماعی شاید
راه حل موقت
مناسبی باشد.
درغیر اینصورت
شبکههای
اجتماعی میتواند
در کنار بسترهای
آموزش مجازی نه
به جای آنها قرار
گیرد

گروه و کانال با عضویــت بیش از  ۱۰۰۰نفر
امکانپذیر است ،گفتوگوهای غیررسمی که
باعث صمیمت بیشــتر دانشآموزان و معلم
میشود ،داغتر است و باالتر از همة این مزایا
استفاده از تلگرام بسیار آسان است.
با این حال ،هنوز بسیاری از کارشناسان بر این
باورند که سیستمهای مدیریت یادگیری و محتوا
اســتانداردهایی دارد که بسیاری از شبکههای
اجتماعی فاقد آنها هســتند .بــراي مثال ،در
جدول اين یازده قابلیت مهم یک بستر آموزشی
در مودل و تلگرام مقايسه شده است.
این جدول به سادگی نشان میدهد كه آنچه
برای مدیریت کالس و فرایند یادگیری بدان
نیاز دارد و در بسترهای آموزشی تأمین شده
است ،در شــبکههای اجتماعی وجود ندارد.
چنانچه مدرســه و یا معلم هنــوز به نرمافزار
آموزشی استانداردی دسترسی ندارند ،استفاده
از شــبکههای اجتماعی شاید راه حل موقت
مناسبی باشــد .درغیر اینصورت شبکههای اجتماعی میتواند
در کنار بسترهای آموزش مجازی نه به جای آنها قرار گیرد.
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ادمودو؛
پاتوقي براي آموزش
محمد صادق اسماعيلي سراجي
ناديا غالميپور باروق

صبح و ظهر و شــب ،در مدرسه ،مهماني ،اتومبيل و  ...در هر
زمان و مكاني و در هر سن و سال و طبقه و گروهي ،شبكههاي
اجتماعي همان چيزي است هميشــه همراه ماست .كامپيوتر
شــخصي ،لپتاپ ،تبلت و موبايل ....خالصه با هر وســيلهاي
ســعي ميكنيم زماني از شــبانهروز را در اين شبكهها سپري
كنيــم و عالوه بر تعامل بر ديگــران ،اطالعات گوناگوني نيز به
دســت آوريم .امروزه اغلب كاربران اينترنت در سراسر جهان و
كشور ما ،عضو يكي از شبكههاي اجتماعي هستند و اين شبكهها
به ابزارهايي محبوب و تأثيرگذار در برقراري ارتباطات اجتماعي
تبديل شــدهاند .پژوهشها و تحقيقــات فراواني در زمينة تأثير
شوپرورش انجام شده است و هر يك
شبكههاي اجتماعي بر آموز 
شوپرورش را مورد بررسي قرار
از آنها جنبههاي خاصي از آموز 
دادهاند .تأثير اين شبكهها بر جذب دانشآموزان به امر يادگيري،
تأثير بر جذب و تطابق مطالب درسي ،بهبود روابط اجتماعي معلم
دانشآموز ،افزايش انگيزة يادگيري ...از جمله مواردي هستند كه
تاكنون تحقيقاتي دربارة آنها به عمل آمده است.
مــا نيز تصميم گرفتيم تأثير اســتفاده از اين شــبكهها را بر
پيشرفت تحصيلي دانشآموزان بررسي كنيم .براي اين بررسي،
به ســراغ دانَشآموزان پاية اول متوسطه دوم رفتيم تا تأثيرات
مثبت و منفي شــبكههاي اجتماعي آموزشــي بر درس زبان
انگليسي اين پايه را بررسي كنيم .به دنبال شناسايي مدارسي
كــه امكانات و زيرســاختهاي الزم را براي هدف ما در اختيار
داشــتند ،بهطور تصادفي يك مدرسه را انتخاب كرديم .پس از
جلب رضايت اولياي مدرســه ،از ميان دو كالس پاي ة اول ،يك
كالس را بــه عنوان گروه آزمايــش و كالس بعدي را به عنوان
گــروه كنترل تعيين كرديم .براي هر دو كالس يك معلم زبان
انگليســي در نظر گرفته شد و الگوي تدريس و طرح درس در
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كلية جلســات تدريــس بين دو
كالس كام ً
ال يكسان بود .در گروه
آزمايش ،معلم براي تعامل بيشتر
با دانشآموزان از شبكة اجتماعي
آموزشــي  Edmodoاســتفاده
كــرد .ايــن شــبكة اجتماعــي
در ســال  2008در كاليفرنيــا
ايــاالت متحده تأســيس شــد.
 Edmodoيك شــبكة يادگيــري اجتماعي بــراي معلمان،
دانشآموزان ،والدين و كلية ذينفعان بالواســطه اســت كه با
هدف برقراري ارتباط ميان كاركنان مدارس و تعامل با والدين
دانشآموزان به وجود آمده است .در سال  2013سايت صد ابزار
برتر يادگيـ�ر ي  Edmodoرا در رتبة 29ام خود جاي دادEd� .

 modoبا بيش از  71ميليون كاربر معلم و دانشآموز ،بزرگترين
شــبكة يادگيري اجتماعي رايگان در جهان است و اين فرصت
طاليي را براي معلمان فراهم ميكند تا دامنة يادگيري حرفهاي
خــود را تقويت كنند و گســترش دهند .اين شــبكه با ارائة

قابليتهايي چون ارسال و دريافت تكاليف آموزشي ،نظرخواهي،
ارســال و دريافت پاســخ دانشآموزان ،بارگــذاري كليپهاي
ي آزمونهاي
ويدئويــي ،ايجاد گروههــاي يادگيري و برگــزار 
گوناگون يكي از موفقترين شبكههاي يادگيري اجتماعي است
و اين امكان را نيز به والدين ميدهد كه بهطور كامل در جريان
روند آموزش فرزندان خود قرار بگيرند.
در شروع كار ،مشكالتي بر ســر راه ما قرار داشت كه با صبر
و حوصلــه و كمــك اولياي مدرســه و همچنيــن همكاري و
عالقهمندي دانشآموزان برطرف شــد .براي مثال ،جهت آشنا
كردن دانشآموزان با اين شــبكة اجتماعي ،دو جلسة آموزشي

ويژه در نظر گرفتيم و چگونگي عضويت و اســتفاده از امكانات
آن را به دانشآموزان آموزش داديم .از ســوي ديگر ،دو جلسه
آموزش خانواده نيز در مدرســه برگزار شــد .در جلســة اول،
اطالعات الزم و كافي در مورد اين شبكه و دليل استفاده از آن
و اهدافش در اختيار والدين قرار گرفت و به آنان اطمينان داده
شــد كه محيط اين شــبكه كام ً
ال امن ،علمي و آموزشي است.
همچنين آنان ميتوانند فعاالنه در شــبكه حضور داشته باشند
و شــرايط آموزشي و فعاليتهاي فرزند خود را كنترل كنند يا
با معلم فرزند خود در ارتباط باشــند .در جلســة دوم نيز نحوة
اســتفاده از شبكة  Edmodoبه تفصيل به والدين آموزش داده
شد و بروشورهاي آموزشي ميان آنها توزيع گرديد.
پس از طي مراحل ياد شــده ،شــرايط براي شروع كار آماده
بــود .معلم پس از ارائة هــر درس در كالس ،عالوه برتكاليف و
تمرينهاي معمول ،متناسب با موضوع درس ،اطالعات ،ويدئوها،
عكسها ،سؤاالت تكميلي ،تكاليف و آزمونهاي مرتبطي را در
شبكه به اشتراك ميگذاشت و دانشآموزان در كنار استفاده از
اطالعات جديد ،براي حل تكاليف با يكديگر در تعامل بودند و
اشكاالت يكديگر را رفع ميكردند .والدين نيز بر كار آنان نظارت
ميكردند و كام ً
ال در جريان روند آموزش قرار داشتند .معلم در
صورت نياز بازخوردهاي الزم را لحاظ ميكرد و نظرات
والدين را نيز مورد توجه قرار ميداد.
پس از مدت بسيار كوتاهي ،روابط ميان
دانشآموزان و معلم و نيز والدين بهبود
قابل توجهي يافــت .والدين از اينكه
بهطور روزانه و يا هفتگي در جريان
پيشرفت درســي فرزند خود قرار
ميگرفتنــد ،بســيار راضي بودند
و برخي ميگفتند كــه ويدئوها و
عكسهاي ارســالي در شبكه براي
آنان نيز جذابيت دارد .دانشآموزان
از اينكه در هر زمان و مكاني با دوستان
و معلم خود ارتباط دارند و ميتوانند محتوا
توليد كنند و نظرات سايرين را دربارة پاسخها
ت خود دريافت كنند ،بسيار خوشحال بودند.
يا ســؤاال 
هميــن امر انگيزة آنان را براي فعاليت بيشــتر و يادگيري بهتر
افزايش داده بود.
پس از گذشت مدت زمان تعيينشده ،آزموني از هر دو گروه
به عمل آمد .بررسي نتايج مشخص كرد و گروه آزمايش نسبت
به گروه كنترل ،پيشرفت تحصيلي در خود توجهي داشته است.
عالوه بر اين ،موارد ديگري نيز مشاهده شد كه بر افزايش عالقة
دانشآموزان به فرايند آموزش با استفاده از شبكههاي اجتماعي

مؤثــر بود و هر يك از اين موارد در جــاي خود ميتواند مورد
بررسي بيشــتر قرار بگيرد .از آن جمله ميتوان به مسائل زير
اشاره كرد:
 éارتباط با مدارس و دانشآموزان سراسر جهان؛
 éارتباط شبانهروزي با معلم؛
 éتعامــل مجازي مســتمر با دوســتان و
 Edmodoيك
همكالسيها؛
 éمشاركت پوياي خانوادهها در امر آموزش؛ شبكة يادگيري
 éامكان بيان آزادانة ايدهها و نظرات توسط اجتماعي
براي معلمان،
دانشآموزان.
شــايد براي شما اين ســؤال به وجود آمده دانشآموزان،
باشــد براي اســتفاده از شــبكة ادمودو چه والدين و كلية
مراحلي بايد طي شود .بهترين پاسخ احتماالً ذينفعان
بالواسطه است كه
همان پاسخ سازندگان ادمودو است:
 )1از ســايت  Edmodo.comديدن كنيد و با هدف برقراري
ارتباط ميان
حساب كاربري معلم در آن ايجاد كنيد.
 )2براي اســتفاده از  Edmodoبرنامهريزي كاركنان مدارس
و تعامل با والدين
كنيد و هدف خود را تعيين نماييد.
 )3بروشوري از نحوة كار با  Edmodoتهيه دانشآموزان به
كنيد و آن را در اختيــار دانشآموزان و وجود آمده است
والدينشان قرار دهيد.
 )4بــراي كالســتان يك گــروه ايجاد
كنيد و كد دسترســي آن را در اختيار
دانشآموزانتان بگذاريد.
 )5قوانين و راهنماي اســتفاده
از  Edmodoرا در كالس بر خط
(آنالين) خود منتشر كنيد.
 )6منابــع ديجيتال را روي �Ed
 modoقرار دهيــد تا دانشآموزان
آنها را بارگيري كنند.
 )7از دانشآموزانتــان دربارة فرايند
آموزش نظرخواهي كنيد.
 )8چكيدهاي از كالس درس حضوري تهيه
كنيد و آن را در شــبكه  Edmodoبارگذاري نماييد.
به اين ترتيب ،دانشآموزان همواره به محتواي كالس دسترسي
خواهند داشت.
 )9بخشي از تكاليف درسي را در  Edmodoاز دانشآموزانتان
بخواهيد.
 )10دانشآموزانتان را ارزشــيابي كنيد و نتايج آن بخش از
ارزشــيابي را كه مربوط به والدين اســت ،با آنها به اشتراك
بگذاريد.
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شبکههاییادگیری
محمد علی اسماعیل زاده اصل
عضو شوراي راهبري گروه آموزشي و پژوهشي آسمان در دانشگاه صنعتي شريف
با توسعة شبکههای اجتماعی کالسهای درس دیگر به زمان و
مکان خاصی محدود نیستند .جمعهای یادگیرنده میتوانند در
هر ساعتی از شبانهروز و از هر مکانی ،فعالیتها و تجربههای خود
را مستند کنند و به اشتراک بگذارند .این جمعهای یادگیرنده
ممكن اســت دانشآموزانی باشــند که از طریق شــبکههای
اجتماعی با یکدیگر و با معلمانشان در ارتباطاند ،معلمانی که در
یک مدرسه کار میکنند یا در یک دورة آموزشی با یکدیگر آشنا
شــدهاند یا گروهی از دوستان که از شبکههای اجتماعی
برای ارتباط با یکدیگر استفاده میکنند یا یک گروه
ف
عیین اهدا فهایی از
کاری که با هم برای آمادهســازی و چاپ همین
ه هد 
ف سایر
رحلة اول :ت خص چ
مجله کار میکنند.
دا
طور مش
 ،باید اه
م
یتوانند

ف
ه

م
ب
دا
ه
ه
ک
ک
ه
ا
د .مث ً
هستند
م
ال
جمعهای یادگیرنده در شبکههای اجتماعی
بتوانیم بگویی ر مرحلة تعیین ســانی
ون
نفعان ک
د
د
ی
آن منتفع شــ درس و
ا
م.
ب
داری
ایــن فرصت را ایجاد میکنند تا افراد خارج از
ریم .ذی
لم
رند یا از
تشــکیل گروه نظر بگی
اثر بپذی
یشــود و مع س ادارة

ر
فضای کالس یا جلسات رسمی و در زمانی
د
م
ی گروه
کیل
ن را هم
 ،رئي
تها
ذینفعا
فعالی 
اجتماعی تشــ و مدیر مدرسه شند که
د یا از
کــه آرامش و آمادگی ذهنی بیشــتری
ن
ت
داشته با
وه اثــر بگذارن ی درس مطالعا روه ،سایر معلما الحظاتی
دارند ،در فعالیتها مشارکت کنند.
گر
گ
را
ســت م
بر وه درســی که ب عالوه بر اعضای ممكن ا
با این حال ،تجربة ایجاد ،مدیریت
وزان هم
ریک گر
هستند،
د
آم
ن
شآموزان عضو آ واد ههای دانش رار گیرد.
و حضــور در گروههــای مختلف در
دان 
ش یا خان
رد نظر ق
گروه مو
ش وپرور
شــبکههای اجتماعی نشان میدهد
ز 
طراحی
آمو است در
که همــة گروههــا در شــبکههای
الزم
اجتماعــی کیفیت یکســانی ندارند.
بعضی از گروهها به دانشــکدههایی برای
یادگیری و توانافزایی تبدیل میشوند و بعضی به مکانی برای
صحبتهای حاشیهای و باز ارسال مطالب غیر مستند.
گروههای یادگیرنده بر اثر اتفاق در شــبکههای اجتماعی به
وجود نمیآید و به طراحی و اجرای مناسب نياز دارد.
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مرحلة چهارم :بازنگری

در حین راهبری گروه ،الزم است مراحل باال را بازنگری و
باز طراحی کنیم؛ مث ً
ال گاهی ممکن است متوجه شویم که قوانین
نوشته شده با آنچه اجرا میشــود ،متفاوت است .در این صورت ،ممکن
اســت بعد از مدتی با همراهی اعضا ،قوانین گــروه را تغییر دهیم یا از اعضای گروه
بخواهیم که قوانین را رعایت کنند .البته خیلی وقتها ممکن است به این نتیجه برسیم که
فضایی برای رهایی از قانون الزم است؛ مث ً
ال در یکی از گروهها که در ابتدای هفته موضوع بحث
هفتگی اعالم میشد و افراد اجازه نداشتند خارج از موضوع صحبت کنند ،بعد از مدتی اعضای
گــروه اعالم عالقهمندی کردند که یــک روز در هفته را به بحث آزاد اختصاص دهند تا
بتوانند در زمینههای مورد عالقهشان تعامل کنند و با هم بیشتر آشنا شوند.
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پلــهپلــه

تاعدالتآموزشي

سعیدمحمد براویی
مدیر مرکز آموزش احسان شهر خور الرستان شیراز

كارگروههاي
مجازي آموزشي
به تفكيك پايه
و دروس براي
آموزگاران
تشكيل شده
است كه
سرگروههاي
آموزشي توانمند
از سراسر كشور
ادارة اين گروهها
را بهعهده
ميگيرند و ضمن
تبادل تجربه با
همکاران ،كتب را
صفحه به صفحه با
برنامهريزي منظم،
بررسي و تحليل
ميكنند

32

فناوریهای نوین ،مانند ســایر ابعاد زندگی بشر،
شیوههایتعلیموتربیترادستخوشتغییراتبنیادین
نموده است .یکسان شدن روزافزون دسترسیها به
متن و صدا و تصویر در نقاط مختلف زمین و هوا و
حتی فضا ،بسیاری از هزینهها را کاهش داده یا حذف
کرده و بر ميزان بهرهوری از زمان ،آموزشوپژوهش
بسيار افزوده است .بسیاری از دانشگاهها و مؤسسات
آموزشی ،کالسها و دورههایشان را بهصورت برخط
(آنالین) برگزار ميكننــد و گواهینامههای معتبر
بینالمللیاعطامینمایند.
اما هنوز حاشیهنشــینان از ثمرات ارزشــمند
این تحول ،به نحو شایســتهای بهرهمند نشدهاند
و محرومیت آموزشی در بســیاری از نقاط کام ً
ال
مشهود است .حل این مسئلة مهم نیاز به اجرای
طرحی الگو در نقطهای مناســب و دور از مرکز را
ضروری مینمود.
بر اين اســاس ،در ســال  1391پــس از انجام
مطالعات الزم مركز «احســان» با هدف توســعة
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عدالت آموزشي با استفاده از بستر فناوري اطالعات
و ارتباطات ،در شهر خور الرستان تأسیس شد.
ما در اين مركز ،نخســت به منظور آماده کردن
زیرساختها ،با پيادهسازي نقشة راه هوشمندسازي
مــدارس به طور همزمان و متعادل در ســه محور
سخت افزار ،نرمافزار و آموزش(كادر اداري-آموزشي،
اوليا و دانشآموزان) فعاليت خود را آغاز نموديم.
براي رعايت استانداردهای حداقل سواد کاربری
رایانه ،نمایندگی بنیاد بینالمللی آیسیدیال را
(که در ایران وزارت آموزشوپرورش نمایندگی آن
را به عهده دارد) در الرستان تأسیس کردیم.
ســپس با در نظر گرفتن مخاطــب ،دورههاي
كــودكان الكترونيــك ،شــهروند الكترونيك و
مهارتهای مختلف آیسیدیال را براي گروههاي
هدف برگزار نمودیم كه گامی اساسی در بهرهوری
از فرصتهای فضای مجازی به حســاب میآید.

اعطاي گواهينامة بينالمللي كودكان الكترونيك
در پاية ســوم دبستان ،از نتايج مطلوب اين طرح
محسوب ميشود.
گام بعدي در اين مركــز ،راهاندازي كالسهاي
آموزشي در فضاي مجازي (وبگاه مرکز و شبكههاي
اجتماعي) بود كه بازخورد و نتايج مطلوبی داشته
است و در ادامه به مواردی از آنها اشاره میشود:

.7

ارتبــاط اولیــای مدرســه و دانشآموزان و
اعمال مدیریت آموزشــی و پرورشی دانشآموزان
از طریق نظام مدیریت آموزشی مرکز ،که در وبگاه
آموزشگاه طراحی شده است.

.8

.1

.2

برگــزاري كالسهاي برخــط (آنالين) با
استفاده از سيستم مديريت محتوای آموزشي؛
الحاق نرمافزار نفيســا 1به وبگاه آموزشگاه ،اين
امكان را براي آمــوزگار فراهم ميكند كه ضمن
برقراري ارتباط با دانشآموزان و كنترل کالس از
راه دور ،محتواهاي بارگذاری شــده را كه شامل
آموزش ،بازي ،تمرين و آزمون است ،اجرا نمايد.

.3

همزمــان با برگــزاری كالسهاي برخط،
اوليــای دانشآمــوزان بــا عضویــت در يكي از
شبكههای اجتماعی ،راهنمايي الزم را از آموزگار
دريافت ميكنند و بر نحوة آموزش فرزندانشــان
نظارت مســتقیم دارند .اين امر به افزايش سواد
رسانهاي اوليا نيز كمك شاياني كرده است.

.4

كارگروههاي مجازي آموزشــي به تفكيك
پايه و دروس براي آموزگاران تشــكيل شده است
كه سرگروههاي آموزشي توانمند از سراسر كشور
ادارة ايــن گروهها را بهعهــده ميگيرند و ضمن
تبادل تجربه با همکاران ،كتب را صفحه به صفحه
با برنامهريزي منظم ،بررسي و تحليل مي كنند.

.5

براي تنظیم ســاعت خــواب دانشآموزان
و تثبیت برنامة آموزشــی و پرورشــی ،در ساعت
 21هر شــب قصة شــب مرتبط با سایر آموزهها،
به شبکه اجتماعی مرکز ارسال ميشود که مورد
استقبال گســترده خانوادهها و دانشآموزان قرار
گرفته است.

.6

دانشآموزان فعالیتهای خارج از مدرســه
را ازطریق شبکة اجتماعی کالسی بهصورت متن،

صدا و تصویر برای معلمهایشان ارسال میكنند.
این اقدام هم عالقة دانشآموزان را به فعالیتهای
فوق برنامه افزایش داده و هم بر استفاده بهینه از
وقت کالس مؤثر بوده است .به عالوه ،به مشارکت
در یاددهی و یادگیری شایانی كرده است.
بازی و ســرگرمی دانشآموزان در وبگاه و
شبکة مجازی مرکز ،سبب فاصله گرفتن کودکان
از بازیهای نامناسب شده است و دیگر خانوادهها
از بازیهای رایانهای شكايت نميكنند.
دانشآموزان به این شیوه ،محتواهای مفید
را تجربه ميكنند و اوقات شادی را در کنار خانواده
ميگذرانند .در پایههای باالتر نيز با تولید این محتواها
به سالمســازی فضای مجازی کمک ميكنند و در
تعمیق یاددهی و یادگیری مؤثر واقع میشوند.

.9

اســتفاده از محتواهای آموزشی و پرورشی
استاندارد ،امكان حضور دانشآموزان در عرصههای
کشوری و بینالمللی را افزایش میدهد.

.10

هزینة آموزشی خانوادهها کاهش و تعامل
اعضا افزايش مييابد و از زمان ،اســتفادة بهتر و
بیشتری میشود.

براي تنظیم
ساعت خواب
دانشآموزان و
تثبیت برنامة
آموزشی و
پرورشی ،در
ساعت  21هر
شب قصة شب
مرتبط با سایر
آموزهها ،به
شبکه اجتماعی
مرکز ارسال
ميشود که مورد
استقبال گسترده
خانوادهها و
دانشآموزان قرار
گرفته است

.11

اخیراً دانشآموزان دبســتان احسان با انجام
سرشــماری اینترنتــی در کارگاه تولیــد محتوای
الکترونیک مدرسه ،عالوه بر تأثيرگذاري بر اجرای
این طرح ،نمونهای زیبا از همراهی و همگامی خود
با بزرگترها را در دنیای جدید و در حین رشــد به
نمایشگذاشتند.
اينها گوشــههايي از فعاليتها و دستاوردهای
مركز احســان در طول سه ســال گذشته است.
امیدواریم با تکمیل شدن این پروژه بتوانیم الگویی
مناســب براي ارائة خدمات آموزشی به کودکان
دور از مرکز فراهم آوريم و با محرومیتزدایی در
آموزش ،به شکوفایی استعدادها در مناطق دور از
مرکز مؤثر واقع شــويم و از طریق توسعة عدالت
آموزشی ،به توسعة انسانی کمک کنیم.
پينوشت
 .1نفيسا نرمافزاري در ردة كودك و نوجوان است كه چند
رسانهاي ويژه مدارس طراحي و توليد ميكند
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434
«تأمل» در واقع
نگاه نزدیک
و انتقادی به
اتفاقات کالس و
بازنگری تجربهای
است که رخ داده
و گذشته است

34

روایتنگاریتأملی
(قسمت دوم)

در شــماره گذشته با مفهوم تأمل آشنا شدیم و
از آن به عنوان عامــل بالندگی حرفهای معلمان
سخن گفتيم .تأمل ،عملیاست که معلمان برای
رشد و پيشرفت خود و کالسشان به شدت به آن
نیاز دارند« .تأمل» در واقع نگاه نزدیک و انتقادی
به اتفاقات کالس و بازنگری تجربهای است که رخ
داده و گذشته است .تأمل یادگیری از تجربه است
 .دیویی معتقداست كه افراد از تجربه نمیآموزند
بلکه از تأمل دربارة تجربه میآموزند .حال ســؤال
فــرار و گریزپذیر
این اســت كه با وجود ماهیت ّ
تجربهها ،چگونه میتوان تجربهای را تســخیر،
دربــارة آن تأمــل و آن را تحلیل کــرد؟ چگونه
میتوان از تجربه آموخت؟
بیتردید معلمان برای مرور و واکاوی تجربهها
و تأمــل بر آنها میتوانند از راهبردها ،شــیوهها
و ابزارهاي متفاوتی اســتفاده كنند :داشتن دفتر
خاطرات ،روایتنگاری تأملی ،فیلمبرداری از کالس
و مشاهدة تأملی فیلمها ،میهمان کالسهای هم
شدن و سپس نشســتها و گفتوگوهای تأملی،
فیلمبــرداری از خود بعــد از هر تجربه و صحبت
كردن با خــود جلوی دوربین دربارة تجربهای که
پشتســر گذاشــتهاید ،ایفای نقش و بازسازی
تجربهای که داشتهاید در مقابل همکاران و سپس
بحث و گفتوگو در مورد تجربة بازســازی شده،
آوردن مستنداتی از کالس و نشان دادن عملکرد
دانشآمــوزان به همکاران و گفتوگو با آنها در
این زمینه ،و شیوههاي کتبی و شفاهی دیگر.
در میان شــیوهها ،روشها و ابزارهای گوناگوني
کــه موجب تأمل و بالندگی حرفهای میشــوند،
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صغری ملکی
مدرس دانشگاه فرهنگيان

نگارش و یا روایتنگاری تأملی شناخته شدهترین
و یکــی از بهترین و رایجترین روشهاســت .در
روایتنــگاری تأملی ،در واقع افــراد به عمد و به
طورآگاهانه ،تجارب ،افکار ،و احساسات خود را با
نوشتن مورد تأمل قرار میدهند.
دربارة چگونگي روایتنــگاری تأملی نظر واحد
و قطعــی وجود نــدارد و برخی محققــان از نوع
ســاختارمند و برخی از نوع بیساختار نوشتهها
ســخن گفتهاند .در نوع بدون ســاختار ،معلمان
و یا دانشــجو معلمان میتواننــد هر چیز مربوط
به تجربهشان را که برایشــان مهم بودهاست در
روایت خود بنویســند .آنها میتوانند مشاهدات،
احساسات ،نظرات ،افکار ،دانستنیهای پیشین در
مورد تجربه ،تأمالت و....را به راحتي با نگارشی غیر
رســمیدر روایتهای خود بیاورند .در مورد مدل
ســاختارمند که در درس کارورزی دانشگاههای
تربیتمعلم نیز در ميان دانشــجو ـ معلمان رواج
دارد ،برای نوشــتن روایتهای تأملی ،ســاختار
توصیه میشــود امــا در مورد نوع ســاختار نیز،
نظرات متفاوتی وجود دارد .برخی محققان ،برای
نوشتن روایت تأملی ساختار سادهای را به معلمان
و دانشجو ـ معلمان پیشنهاد و وجود سه قسمت
اصلی را در یک روایت تأملی توصیه میکنند:
 .1چه کار کردم؟
 .2چرا این کار کردم؟
 .3چگونه میتوانستم این کار را بهتر انجام دهم؟

برخی از محققان با ذکر و تشریح دو گام اصلی،
ساختار نســبتاً پیچیدهتری را برای روایت تأملی
بیان میکنند:

یک روایت تأملی  ...........................................نیست.

یک روایت تأملی  .................................................است.

 .1فهرستي از فعالیتهای روزانه
 .2یک گزارش عینی
 .3کلیاتی از اتفاقات و حوادث روز
 .4پرسیدن «چه؟چه وقت؟ چگونه؟»
 .5منفصل از درسهای دیگر

.1گزیده ای از  1تا  3رویداد خاص
 .2یک شرح ذهنی ،درونی و شخصی
 .3جستوجو برای یافتن الگوها و درونمايهها
 .4پرسیدن «چرا؟»
 .5متصل به درسهای دیگر براي ایجاد ارتباط بین عمل و نظر

گام اول :هر کارورز و یا معلم موظف است در طول
یک ترم یا سال تحصیلی نوشتة دنبالهداری داشته
باشد که از روایتهای هفتگی تشکیل شده است.
این روایتهای هفتگی در دو گام تنظیم میشوند.
در گام اول ،معلم یا دانشــجو ـ معلم ،تجربهاش را
همراه با همة احساسات ،سردرگمیها ،کامیابیها،
ناکامیها ،ســؤاالت و...که داشــته اســت ،روایت
ی
میکند .این قسمت از روایت باید بسیار غیر رسم 
و بالفاصله پس از تجربه نوشته شود.
گام دوم :معلم یا دانشجو ـ معلم نوشتة ابتدایی
خــود را بازخوانی میکند و بــرای آن حدود  2تا
 3صفحه نوشــتة تکمیلی مینویسد .این قسمت
شــامل تجزیه و تحلیل ،ترکیب ،نتیجهگیری و...
میباشد  .در این قســمت ،معلم یا دانشجومعلم
میتوانــد از عبارتهایــی ماننــد جملههای زیر
استفاده كند:
من تعجب میکنم؛ این اتفاق شبیه است به .....
این موضوع مرا به یاد ......
در همیــن زمینه مطالعهای را به خاطر میآورم
که ............
شاید نظریه  ....در اینجا عمل کند؛ زیرا.....
باید توجه داشت كه نوشــتههای تأملی ،چه در
نوع ســاختاریافته و چه در نوع بدون ساختار آن،
صرفاً بازگویی و گزارش دادن صرف معنی نمیدهد.
این نوشتهها همراه با فکر کردن دربارة اتفاقها و
نوشتة غیر تأملی

مردی روی صندلی در جایی نشســته که گویا قب ً
ال خانهاي
بوده اســت .او یک بلوز سفید و یک شلوار جین آبیرنگ به
تن دارد .در همه جا آوار اســت و خانه به شدت آسیب دیده
است .مرد ناراحت به نظر میرسد .او روی یک مبل قهوهای
رنگ روشن مایل به زرد و خاکستری نشسته است .آسمان
ابری است .شخص دیگری در تصویر دیده نمیشود.

شیوهای برای فکر وگفتوگو با خوداست.
ویژگیهای یک نوشتار تأملی به طور خالصه در
جدولباال آمدهاست.
برای درک بهتر نوشــتة تأملی شاید بهتر باشد
مثالی ارائه كنم .لطفاً به اين تصویر توجه کنید.

محققان ،برای
نوشتن روایت
تأملی ساختار
سادهای را
به معلمان و
دانشجو ـ معلمان
پیشنهاد و وجود
سه قسمت اصلی
را در یک روایت
تأملی توصیه
میکنند .1 :چه
کار کردم؟  .2چرا
این کار کردم؟
 .3چگونه
میتوانستم این
کار را بهتر انجام
دهم؟

اگــر بخواهید برای این تصویر نوشــتهای تأملی
بنویسید ،چگونه مینویســید؟ لطفا دو نوشتة در
جدول زیر را كه در ارتباط با این تصویرند ،بخوانید.
همانطور که توجه کردید ،در نوشــتة تأملی،
خواننده اطالعات زیادی دربارة افکار ،اندیشــهها
و احساســات نویسنده به دست میآورد؛ درحالی
در نوشتههای غیرتأملی خواننده تأمالت ،افکار و
احساسات نویسنده را در نمییابد.
در شــمارههای آینده در زمینــة روایتنگاری
تأملی و نگارشهایی که توأم با تأملاند ،مثالهای
دیگری خواهیم آورد.
نوشتة تأملی
با دیدن این تصویر برای مرد بیچارهای که روی مبل نشسته
است ،بسيار ناراحتم .به نظر میرسد كه طوفان خانة این مرد
را ویران كرده اســت .من نگرانم که او چگونه زندگی خود را
دوباره خواهد ساخت و بسیار نگرانم که شاید کسی از اعضای
خانوادهاش را از دست داده باشد .به خاطر میآورم که سال
گذشته در منطقه ما نیز گردبادی آمد و من بسیار ترسیدم.
اگر من در این محل بودم به او کمک میکردم تا وسایل خود
را پیدا کند و حتماً چیزی برای خوردن به او میدادم .افرادی
که تصاویری مانند این رامیبینند ،باید تالش کنند خانههای
محکمتری بسازند تا مانند این در طوفان منهدم نشود.
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كشــور مـــن

محمد اسدبگي
دانشآموز سال چهارم تجربي دبيرستان ـ همدان

بازي «كشــور من» يك بازي بســيار جالب ،سرگرمكننده و
پرطرفدار براي سيســتم عامل اندرويد و در سبك بازيهاي
استراتژيك است .اين بازي در فروشگاه گوگلپلي تاكنون موفق
به كســب نمرة فوقالعادة  4/4از سوی بیش از  300000کاربر
در سراسر کرة خاکی ،شده است .شما در این بازی استراتژیکی
بســیار زیبا ،با گرافیکی خیرهکننده و کیفیت بسيار باال روبهرو
میشــوید .شــهر پر زرق و برق بازی در زمان آینده به تصویر
کشــیده میشــود و در آن ،اتومبیلهایی که پرواز میکنند به
چشم میخورد .شــما میتوانید انواع ســاختمانها را با تنوع
بسیار باال و با هزاران ويژگی و عناصر مختلف بسازيد .نکتة بسیار
جالب در مورد این بازی ،وقوع انواع بالهای طبیعی و غیرطبیعی
مانند زلزلههای ویرانگر ،ســیل و حتی حملة موجودات فضایی
اســت 1.در سال  ۲۰۲۰ساختوســاز یک حال و هوای متفاوت
دارد که در بازی «کشــور من» میتوانیــد آن را تجربه کنید .از
عنوان بازي کام ً
ال مشخص است که باید برای آبادانی
سرزمین خود بسيار بكوشيد و کشور خود را به
مکاني فوقالعاده تبدیل کنید .قبل از هر چیز
به میزان اعتبــاری که در اختیار دارید ،توجه
داشته باشید و بعد اقدام به ساختوساز کنید.
بیش از بیســت میلیون در حال اســتفاده از
بازی هستند و هرکدام به نوبة خود قدرتمندند،
به آنها بپیوندیــد و کار را آغاز کنید .در بازی
اندروید  My Country 2020میتوانید
به راحتی ،مصالح تهیه کنید .حوادث
واقعــی همچون ســیل و زلزله هر
لحظه ممکن است کشــور شما را
تحــت تأثیر قرار دهنــد؛ پس باید
2
خیلی مراقب باشید.
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تجربه من

مدیریت کردن و ســاختن همواره از عالئق من بوده اســت.
در اینترنت بــه دنبال بازیهایي از این قبيل میگشــتم .بعد
از ســاعتها جستوجو به بازی «کشــور من» برخورد کردم.
توضیحات بازی را خواندم و تصاویری از محیط بازی را مشاهده
کردم .به سرعت ،شروع به نصب بازی کردم .بعد از نصب بازی،
وارد یک کشور شدم؛ کشوری که هیچگونه امکاناتی نداشت و
من باید آن را میساختم و مدیریت میکردم .احساس میکردم
در قبال آن کشــور مســئولم و باید آن را بسازم .در این کشور
با ساختن ساختمانها ،کارخانهها ،تولیدکنندههای انرژی ،و...
میتوانستم امتیاز بگیرم .برای کسب درآمد باید مراکز تجاری
ایجاد میکردم و کارگران را در آنجا مشغول کار میکردم .ایجاد
اشــتغال برای من امتیاز داشت .با کاشت گل و گیاه در کشورم
میتوانستم امتیاز کسب کنم .با قرار دادن وسایل ذخیرهکنندة
انرژی خورشــید و باد نیز میتوانستم انرژی تولید کنم و از
آن در ساختوسازها اســتفاده کنم .چون قصد داشتم
ساختمانهای تجاری زیادی بسازم ،ابتدا سعی کردم
صفحات خورشــیدی و توربینهای بادی زیادی در
مکانهای مختلــف قرار دهم تا بتوانم از انرژی آنها
اســتفاده کنم .در ساخت ســاختمانها باید به برخی
نکات توجه میکردم تا بتوانم درآمد بیشتری کسب کنم.
در کنار آپارتمانهای لوکس ،پیتزا فروشــی میساختم تا
ســاکنان آپارتمانها از آنجا خرید کنند .برای کسب
تجربه ،به کشــورهای مختلف ســفر میکردم،
ساختمانها و امکانات آنها را میدیدم و برای
کشــور خودم نیز آنها را ایجاد میکردم.
هرگاه امکانات نداشــتم و به کمک نیاز
داشــتم ،از كشــورهاي ديگر تقاضای

کمک میکردم و آنها نیز به من کمک میکردند،
آنها اقــدام به خاموش کردن آتش كردم .گاهی
البته من هم بــه آنها کمک میکردم .هر موقع به
در بازی چیزهایی پیدا میشــد که با لمس آنها
متوجه میشدم ،کشورم کمبودهایی دارد؛ مث ً
کشورهای مختلف سر میزدم ،احساس میکردم
ال یک
کشــور من زیبایی کشــور آنها را ندارد .خوب
بار بچة مریضی پیدا شــد که بــا لمس آن متوجه
که مشــاهده کردم ،دیدم به گل و گیاه ،درخت،
شــدم به دکتر نيــاز دارد و من بایــد درمانگاه
پارکها و  ...که باعث زیباســازی فضای شهر و
بسازم .زمینی را پیدا کردم و اقدام به ساخت
کشور میشــود ،کمتر توجه کردهام .این بود که
درمانگاه نمودم .بعد از ســاخت درمانگاه و
با درآمدی که کسب کرده بودم ،زمین بیشتری
اســتخدام پزشک و پرستار ،بچة مریض را
خریــدم ،باغها و پارکهایی ایجاد کردم و گل و
به آنجا فرســتادم تا معالجه شود .البته نه
نصب
از
بعد
گیاه کاشتم و کشــورم را زیبا کردم .در سفر به
زمین برای ساخت درمانگاه در اختیار داشتم،
بازی ،وارد
کشــورهای مختلف ،آنچه بــرای من جالب بود
نه پــول خرید زمین جدید .پــس با خودم فکر
یک کشور
این بود که اغلب آنها از صفحات خورشــیدی
کردم اگر در شــرایط واقعی قرار گیرم چه باید
شدم؛ کشوری
و توربینهای بادی برای تولید انرژی اســتفاده
کنم .تصمیم گرفتم مکانی پیدا کنم .جستوجو
که هیچگونه
میکردند و انــرژي مورد نياز خــود را اغلب با
کردم و مکانی را که برای ســاخت رستوران در
نداشت
امکاناتی
انرژی تولیدی این وسایل ،تأمین میکردند .من
نظــر گرفته بودم ،به درمانــگاه اختصاص دادم.
و من باید آن
ابتدا این را نمیدانســتم و مدام با کمبود انرژی
گاهی نیز در کشورم دزدهایی پیدا میکردم که
را میساختم
مواجه شدم اما با سفر به آن کشورها این نکتهها
در حــال غارت اموال مــردم بودند .فهمیدم كه
مدیریت
و
را آموختم .ســعی میکردم به کشورهایی سفر
برای دســتگیر کردن آنها به پلیس نیاز دارم.
میکردم.
کنم کــه در ردههای اول بودند تا بتوانم از آنها
با ساخت ایســتگاههای پلیس و استخدام تعداد
احساس
چیزهایی بیاموزم .با ســفر به یکی از کشورهای
بیشــتري پلیس این مشــکل را هم حل کردم.
میکردم در
ردة اول ،مبهــوت نظم و زیبایــی و امکانات آن
وقتی ساختمانها و فضای شهری دچار مشکل
قبال آن کشور
کشور شــدم .آن کشور بســیار زیبا بود ،اماکن
میشد ،به سراغ مهندســان میرفتم و از آنها
باید
و
مسئولم
تفریحی ،پارکهای زیبــا ،گل و گیاههای زیبا،
کمک میگرفتم .باالخره با مشــاهده مشکالت،
آن را بسازم
ســاختمانهای با شــکوه ،و ...از مشخصههای
مرحلــه به مرحله به نیازهای کشــورم پی بردم
آن کشــور بود .بعضی کشورها به صنعت بیشتر
و هــر بار یکی از آنها را بــرآورده کردم .هر بار
توجــه کرده بودنــد و برخی به زیباســازی و برخی هم به هر آیکونهایی در صفحه پیدا میشــد که بــا لمس آنها متوجه
دو توجه داشــتند .من هم ســعی کردم به هر دو توجه کنم .با میشدم باید امکانات جدیدی براي کشورم فراهم کنم .این یکی
درآمدی که کسب میکردم ،میتوانستم زمین بخرم ،ساختمان از مزیتهایی بازی بود که نیازها را به من گوشزد میکرد .رعد
بســازم ،اماکن تفریحی ایجاد کنم و . ...من بسته به نیاز هزینه و برق به من نشــان میداد که باید ایستگاه هواشناسی داشته
میکردم؛ مث ً
ال اگر کشــورم به بیمارســتان نیاز داشت ،سعی باشم ،نامه به من نشان میداد که باید ادارة پست داشته باشم،
میکردم درآمد کشــور را صرف ساخت بیمارستان کنم .بعد از دانشآموز به من نشان میداد که باید مدرسه داشته باشم ،دزد
اینکه رفع نیازهای اولیه و ضروری ،به خرید وســایل زیباسازی نشــان میداد که باید ادارة پلیس داشته باشم و . ...به هر حال،
شــهر نیز اقدام میکردم .گاهی بســیار مأیوس میشدم ،چون تالش زیادی برای ســاخت کشورم کردم ولی هنوز در مراحل
ساختمانها آسیب میديدند و من مجبور بودم تمام انرژیاي اولیه هستم و نتوانستهام کشور دلخواهم را بسازم .سعی میکنم
را کــه به زحمت به دســت آورده بودم ،صــرف کنم .یک بار با سعی و کوشش ،کشوری نمونه بسازم؛ کشوری که مردمانش
متوجه شــدم که یک ساختمان دچار آتشسوزی شده و برای در رفاه باشند.
خاموش شــدن آن آتش ،به ساختمان آتشنشــانی نیاز دارم
پينوشتها
و من آتشنشانی نداشــتم .بالفاصله ،ساختمان آتشنشانی را
1. http://androidkade.com/113899/my-country-android.html
ســاختم و آتشنشانهایی را اســتخدام کردم و بعد ،از طریق
2. http://www.apkyek.ir/my-country/
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فـرصت
طاليـي
سيده سوده شبيري
پژوهشگر حوزة پيشدبستان

جملههایــی از دورة کودکی و نوجوانــیام ،خیلی پررنگ در
وجــودم نقش بســتهاند .جملههایی که نمیدانــم هر کدام را
چندبار شــنیدهام؛ شاید یک بار ،شــاید هم بیشتر .چیزی که
میدانم تأثیری است که هرکدام از آنها در تعریف من از خودم
گذاشتهاند.
«چقدر پرحرفی!» «از شــما که از فالن خانــوادهای ،انتظار
بیشتری میرفت!» «خیلی باهوشی فقط کم درس میخونی»
«یه کم آرومتر صحبت کن! مگه بلندگو قورت دادی؟» « خوب
قلق بچههای کوچیک تو دستته!»
این جملهها که در برهههایی از زندگی ،در برابر عملکرد من
یا برداشــت افراد در لحظههای تعامل با من ابراز شــده بودند،
حداکثر میتوانســتند وصفی از عملکرد من باشند نه خود من!
امــا پیامهایی که از این جملهها و خیلــی جملههای دیگر در
دوران کودکی و نوجوانی گرفتم ،تعریف مرا از خودم ســاخته
بودند .شــاید بخشــی از هویت فردیام شــده بودند .اینها را
االن میفهمم .االن که رد پای تالشهای نکرده و پشتکارهای
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نداشــتهام در دوران دانشآموزی را در «تو خیلی باهوشی» و
ریشــة ترسهایی را که در بعضی مواقــع از ابراز کردن خودم
دارم در «مگه بلندگو قورت دادی؟» و مواظبتم از مدل ارتباطی
خود با بچهها را در « خوب قلق بچههای کوچیک تو دستته!»
مییابم.
حقیقت این اســت که پیدا کردن ریشــة آنچه اكنون هستم
به این سادگیها نیست که با یک یا دو جمله بشود قضیه را حل
و فصل کرد اما آنچه واقعیت دارد ،اثر پررنگ پیامهایی اســت که
در تعامــل با افراد و محیط دریافت میکنم و در شــکلگیری
تصویری که از خودم ،دیگران ،محیط و ...دارم ،نقش مهمی ایفا
میکند؛ نقشــی که نه میتوانم انکارش کنم و نه میتوانم برای
مصــون ماندن از آن ،به غار تنهایی پناه ببرم .من با تجربههایم
ساخته میشوم و تعامل من با دیگران هم بخشی از این تجربهها
هستند؛ فقط خدا کند در هیچکدام از این جملهها ،چه آنهایی
که ناشــی از ضعف رفتار و عملکــردم بودهاند چه آنهایی که
بهدليل نقطه قوتی در یک تعامل ابراز شــدهاند ،گیر نیفتم که

همة آیندهام در اسارت اين جملهها سپری شود .اینها مقدمة
فکرهای من برای فرزندانم در حوزة تعامل هســتند؛ به ويژه در
کودکی و نوجوانی.

تعامل

پیشتر نوشته بودم که یکی از عواملی که در انتخاب جایگزین
کردن آموزش درخانه با مدرسه نقش مهمی داشت ،ترسهای
دخترم بود؛ ترسهایی که در مواجهه با محیط و آدمهای جدید
از همة سلولهای وجودش فوران میکرد .برای من که خالصه
همة ماجرای یادگیری را در واژة تعامل یافته بودم ،این ترسها
نگرانکننده بودند؛ تعامل با خودش ،با دیگری ،با یک گروه ،با
یک منبع مثل کتاب ،با یک محیط و. ...
یکی از عوامل نگرانــیام ،همان پیامهایی بودند که با نگاه به
زندگی خودم میدیدم خیلی وقتها افسار حرکتم را به دست
ميگيرنــد و جهت حرکتم را تعیین میکننــد .با وجود اینکه
ال دل خوشــی ندارم ،اص ً
از زندگی گلخانهای اص ً
ال دوست ندارم
فرزندم تعریف خودش از توانمندیها و نقاط قوت و ضعفش را با
این پیامها بسازد .پیامهایی که جملة کلیدی زندگیاش شوند و
موقع انتخاب هر مسیری ،مثل تابلوي راهنما سر و کلهشان پیدا
شود! راهحلی که میدیدم ،در خود مسئله نهفته بود .الزم بود از
پیام هایی که میگیرد یا به خودش میدهد ،آگاه باشد .آنوقت
جملههای کلیدی ،حتی اگر وجود داشته باشند ،زورشان برای
به دست گرفتن افسار حرکتش ،زیاد نیست!
راهحل در خود صورت مســئله نهفته بود .برای عبور از موانع
تعامل ،اولین و مهمترین راهحل را در خود «تعامل» میدیدم و
این اتفاق در خانه و در ارتباط صرف با من و پدرش نمیتوانست
در این ابعاد رخ دهد .او دلش ورزش رزمی میخواســت .نیاز او
را به نیازی که در لزوم تعامل میدیدیم ،گره زدیم و در کالس
کنگفو ثبتنامش کردیم .کالسی کوچک نزدیک خانه که دو
روز در هفته ،یک ســاعت در آن شرکت میکرد .جلسة اول از
یادم نمیرود .هم خیلی دوست داشت برود و هم از شدت ترس
نزدیــک بود قالب تهی کند .بعد که به آن تجربه فکر کردم ،به
کشفی تازه رسيدم :درست است که تعامل امری بسیار ضروری
است اما انتظار عبور از موانع آن با یک کالس یک ساعته ،مثل
فرستادن دخترک در دهان شیر است!
اینجــا بود که فهمیدم حذف «تدریــج» از فرایند آموزش و
یادگیری ،اگر ضرر نداشــته باشــد ،قطعاً منفعــت هم ندارد و
ممکن است باعث شود او جملههایی تازه دربارة خودش بسازد.
جملههای پرزوری که در تمام زندگی ،جهت حرکتش را تعیین
کنند؛ بدون اینکه آگاه باشد که همة واقعیت اینها نیست .این
شد که برای طی کردن تدریجی فرایند عبور از ترسهای تعامل،
قدمهای کوچکتر و تدریجیتری تعریف کردیم؛ قدمهایی که با
توافق با او پیش میرفت.

نمایشــگاه گل و گیاه یکی از آن قدمها بود؛
هرچنــد کالس کنگفو هم به موازاتش پیش
میرفت.

نمایشگاه گل و گیاه

عالقه به طبیعت ،آغاز ماجرای باغبانی بود.
همــان پروژهای که روزهای فرد ،دختر و پدر
با هــم دنبال میکردند و بــا کالس باغبانی
در پارک شروع شــد .کالس باغبانی فرصت
تعامل با همکالسیهایی بود که دو نسل با او
فرق داشتند .پیرزنها و پیرمردهای مهربانی
که برای روزهای خــود ،فرصت یادگیری در
پارک را انتخاب کرده بودند .دختر و پدر بعد
از تجربــة یادگیری در کالس پارک ،هفتهای
یــک روز یا بیشــتر به بــازارگل میرفتند و
وســایل الزم برای تمرین واقعــی باغبانی را
تهیه میکردند .حدود دو ماه گذشته بود که

من با تجربههایم
ساخته میشوم
و تعامل من
با دیگران هم
بخشی از این
تجربهها هستند؛
فقط خدا کند
در هیچکدام از
این جملهها ،چه
آنهایی که ناشی
از ضعف رفتار و
عملکردم بودهاند
چه آنهایی که
بهدليل نقطه قوتی
در یک تعامل
ابراز شدهاند،
گیر نیفتم که
همة آیندهام
در اسارت اين
جملهها سپری
شود
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متوجه عالقهمندی اعضاي ســاختمان به نگهداری گل و گیاه
شدیم .فرصتي طالیی پیش رو بود! سه نفری گفتوگو کردیم
و قرار شــد یک نمایشــگاه گل و گیاه در خانه راه بیندازیم؛
نمایشگاهی که در آن ،دخترک نتایج کارهای دوماهه را عرضه
میکرد و از ســاکنان آپارتمان ،سفارش میگرفت .ارائة کار به
افراد محــدودی که آنها را خوب میشــناخت و فضایی که
برای مجذوب کردن آنها الزم بــود ایجاد کند .قدم کوچک
خوبی بــرای عبور از ترسهــای تعامل بود .از آمادهســازی
و چینش نمایشــگاه گرفته تا قیمتگــذاری گلدانها و ثبت
ســفارش و آماده کردن آن و توضیح نحــوة نگهداری گیاه و
نوشتن دســتورالعمل نگهداری و تحویل سفارشها در زمان
مقــرر همه و همه او را یک قدم کوچــک پیش میبردند .در
این فرایند ،او جملههایی بیشــتر دربــارة نقاط قوت کارش و
کمتر دربارة نقاط ضعف کارش میشنید و چون من و پدرش
در کنــارش بودیم ،امیدمان به اینکــه در این جملهها زندانی
نشــود و خودش را با آنهــا تعریف نکند ،زیاد بــود .دربارة
عکسالعملهايي كه ميديد و حرفهایی که
تعریف و تمجیدها ميشــنيد ،با هم گفتوگو میکردیم و نقاط
اگر سر جای خود مختلف هر کدام را با هم بازبینی میکردیم.
نباشند کمتر از یک روز با خوشحالی میگفت« :مامان ،فالنی
قضاوتهای منفی به من میگــه همة کارهات با بقیه فرق داره
مخرب نیستند .و بینظیــره!» و یک روز با ناراحتی میگفت:
حتی گاهی «به مــن میگن تو که چیزی یاد نمیگیری!
اوقات حصار همــهش برای خــودت ول میچرخی!» این
محکمتری دور جملههــا حال و احوال او را سینوســی باال و
شناخت فرد از پایین میبردند و فرصت فوقالعادة گفتوگو
را بــه ما میبخشــیدند .فرصتی بــرای پیدا
خودش میسازند؛
کردن تعریف خود از البهالی عکسالعملها
حصاری از
و قضاوتهای مثبت و منفی که میتوانســت
تأییدطلبی و
حصار تعامل او با خود واقعیاش باشد؛ گاهی
درگیر تعریف و او را مثــل یــک بالن باد کند و بــاال ببرد و
تمجید دیگران گاهی محکم به زمیــن بکوبد .چیزی که در
شدن و برای این داستان کشــف کردم این بود که تعریف
تعریف دیگران و تمجیدها اگر ســر جای خود نباشند کمتر
زندگی کردن! از قضاوتهای منفی مخرب نیســتند .حتی
گاهی اوقات حصار محکمتری دور شــناخت
او از خودش میسازند؛ حصاری از تأییدطلبی و درگیر تعریف
و تمجید دیگران شدن .حصاری که میتواند تا بزرگسالی از
دیدش مخفی بماند؛ چرا کــه لباس زیبای کارهایی که برای
این جمله در زندگــیاش انجام میدهد ،مانع جدی خروج از
آن میشود .برای تعریف دیگران زندگی کردن! بگذریم...
حاال فرصت خوبی بود تا بیشــتر به کالس کنگفو بپردازیم
و دربارة مربی و مهربانیاش و همکالســی دو سال بزرگتر و
مسخره کردنهایش گفتوگو کنیم .او هنوز با ترس به کالس
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میرفــت و گاهی میگفــت امروز نمــیروم .وقتی گفتوگو
میکردیم ،میفهمیدم که دوباره کار یکی از همان ترسهاست.
جالب این بــود که وقتی با حمایت مــا میرفت ،پر از انرژی
برمیگشــت و از اینکه از ترســش عبور کرده است ،احساس
پیروزی داشــت« .امروز بهتریــن روز زندگیام بــود!» قب ً
ال
هم گفته بودم کــه این ترسها از پیشدبســتان با او همراه
بودنــد و یکی از داليلي که مدرســه نرفتن را انتخاب کردیم،
عبــور از همین ترسهــا بود .کاری که بــرای این «میروم»
و «نمیروم»ها کردیم ،ثبت احســاس و حــال و هوای او در
مواقعی بود که با ســر در ترسها شیرجه زده بود .زمانهايي
کــه از روزی که گذرانده بود احســاس رضایت داشــت .از او
ميخواستم خاطرة حال و هوایش قبل و بعد از کالس کنگفو
را ثبت کند .ثبــت تجربهاش به مواقعی که دوباره آن حس و
حال به ســراغش میآمد کمک میکرد .کمک به دیدن اینکه
او ترسهایش نیســت! و وقتی یک بار به خوبی توانسته است
از آنها عبور کنــد باز هم میتواند .کمک به یافتن اینکه کار
نشــد ندارد؛ وقتی برایش حرکت کنی .ثبت کردن و بازبینی
آن فرایندی اســت که هنوز هم بعد از گذشــت سالها ادامه
دارد؛ فرایندی که آثار و دســتاوردهایش خیلی بیشتر از عبور
از ترسها بوده اســت .به نظرم این به قدرت کلمهها وقتی که
از ذهن به روی کاغذ میآیند ،مربوط است .چيزي که االن با
این نوشتنها برای من هم دارد اتفاق ميافتد. ...

با مختصات واقعی
کمتر از یکسال است که در گروهي تلگرامی عضو شدهام که
حدود هشتاد معلم دیگر از نقاط مختلف ایران به آن پیوستهاند.
لحظهای که وارد گروه شدم ،شوک بزرگی به من وارد شد؛ یک
لحظه نمیدانســتم چگونه باید سالم و احوالپرسی کنم .مثل
کودکی که در جمع بزرگی قرار میگیرد و دســتپاچه میشود،
خود را در دنیایی دیدم که نمیدانستم پاسخ خوشامدگویی افراد
را چگونه بدهم .پس ،به سرعت به یکی از دوستانم پیام دادم که
در جمع چگونه بنویسم .او هم در پاسخ ،چندین جمله را به من
پیشنهاد داد كه یکی از آنها را انتخاب کردم .برای خودم جالب
بود که مقدماتیترین رفتار دنیای واقعی را در دنیای مجازی بلد
نبودم! در دنیای واقعی صدا و تصویر و حرکات بدن به ساختن
ارتباط کمک میکند اما در دنیای مجازی فقط حروف ،بار معنا
و شــخصیت را بر دوش میکشــند و طبعاً من میخواستم در
اولین برخوردم زیبا ،مؤدب و اجتماعی باشم.
در گروه شــاید یک یا دو نفر را از نزدیک دیده بودم و سایر
اعضا را نمیشــناختم .در ابتدا با نگاهی به فهرست افراد گروه
ديدم كه بعضی شناسههای کاربری و عکس واضحي از خودشان
انتخاب کرده بودند و برخی شناسة کاربری مشخص اما عکس
گل ،ســاختمان و ...داشتند (و دارند) و برخی حتی نام واضح و
درســتی را انتخاب نکرده بودند که همین موضوع براحســاس
ناامني من برای فعالیت بیشتر تأثیر داشت اما من براساس حس
اعتمادی که در گروه وجود داشت پیش میرفتم.
کمکم با قوانین نانوشتة گروه آشنا شدم و دريافتم كه بحثها
و ســؤاالت عموماً به کالسهای درس و روش تدریس مربوط
میشــود .بعضی اوقات مطالب به اصطالح زرد که روی ســایر
شبکههای اجتماعی نيز قرار ميگيرد ،به گروه ارسال میشد اما
با گذشت زمان کم و کمتر شد .شاید یکی از دالیلش این بود که
به درستی و صحت آنها شک میکردیم و با یک جستوجوی
ساده متوجه نادرستی بسیاری از آنها میشدیم و نتیجه را در
گروه اعالم میکردیم.
برایم جالب اســت با اینکه دنیای مجــازی مختصات دنیای
واقعــی را ندارد و آموزشــی هم براي نحوة برخــورد و ارتباط
در دنیای مجازی دريافت نميشــود ،مشکل پیچیدهای پیش
نمیآید .البته جر و بحث باال میگیرد .من خودم چندین بار در
این مشاجرههاي نوشتاری گیرکردهام اما انگار همه میدانند که
محیط مجازی آدابی دارد و اعضای گروه افرادی هستند که در
حوزة آموزش مشــغول به کارند و برای یکدیگر ارزش و احترام

مریم فرحمند

قائلاند؛ بنابراین ،کار به اصطالح بیخ پیدا نمیکند.
شخصاً همة موضوعاتی را که در گروه بیان میشود ،پیگیری
نمیکنم .برخی از آنها در حیطة عالقهمندیهایم نیســتند،
بعضی بسیار طوالنیاند و دنبال کردن بعضي از بحثها به خاطر
وقفههایی که بینشان میافتد ،کاري چالشی است .با اینکه اعضا
آگاهانــد که در بین بحثهای دیگر موضــوع جدیدی را بیان
نکنند ،پایان بسیاری از گفتگوها باز است و نمیتوان قطعاً اعالم
کرد که موضوعی تمام شــده است؛ بنابراین همیشه با مشکل
بحثهای ناتمام روبهرو هستیم .برای حل این مشکل میتوان از
هشتگ استفاده کرد تا بحثها راحتت ر قابل جستوجو کردن
باشند اما نمیتوان همه را به استفاده از هشتگ وادار کرد.
اعضای گروه از نوآوریها ،دغدغهها و فعالیتهای روزمرهشان
مینویســند و همین موضوع بر گسترده شدن شبکة دوستان
تأثیــرات .بســیار مثبتی میگــذارد .براي مثال ،آقــای فرزاد
میرشــکاری مؤســس کتابخانة فاطمهها ،مطلبــی را در گروه
عنوان کرده بودند و من با دنبال کردن مطلب ایشان با کتابخانة
فاطمهها و خود ایشــان آشــنا شــدم که جریــان فکری نو و
امیدوارانهای برایم داشت .جالب است که سایر دوستان در گروه،
موضوع مورد عالقهشــان را مطرح میکنند و من با مسائلی که
ن آنها را درگیر کرده است آشنا میشوم .البته بسیار
واقعاً ذه 
پیش میآید که بعد از گفتوگو ،راهحلی هم پیدا میشود.
عضویت در چنیــن گروهی باال و پایینهــا و مزایا و معایب
خودش را دارد.

مزايا
معايب

يادگيري
پيوسته

به روز
شدن
مداوم





زمانبر
بودن

آشنايي
با افراد
جديد

شنيدن
نظرات
مختلف

ارزيابي
وضعيت
فعلي









خوشحالم که عضوی در انجمن برخط(آنالين) برای بالندگی
حرفهای هســتم .درواقع ،میبینم که تفکــر انتقادیام قویتر
شده اســت ،موضوعات را از دیدگاه افراد دیگر هم میسنجم،
صبورتر شدهام و نظرات مخالفم را میخوانم و برای پاسخ دادن
کمی به خودم فرصت میدهــم .درواقع ،این گروه و گروههای
برخط مشابه را فرصت بسیار مناسبی برای تمرين آزاد انديشي
میبینم.
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دنیــــایی

با «قلمستون» شتـاب بگيريد!
1

442

عليرضا منسوب بصيري

گفتوگو با سعيد
ميرزايي صاحب
ايده و مسئول پروژة
قلمستون

اولين دســتاورد رايانهها بيشــتر شدن ســرعت محاسبه
و ســريعتر شــدن كارهاي ما بــود .اين ســرعت حتي در
كســبوكارهاي اين حــوزه نيز قابل لمس اســت .فناوري
اطالعات و ارتباطات زندگي ما را متحول كرد و در اين ميان،
شيوة شكلگيري كسبوكارها نيز متحول شد .امروزه در دنيا
ايدههاي دات كام (حوزة فاوا) با روشهاي ســنتي و متداول
پيش نميروند و براي سرعت گرفتن به بسترهايي نيازمندند
كه شــتابدهندهها يكي از آنها هستند .در اين گزارش به
سراغ وبگاه و اپ «قلمستون» كه يكي از ايدههاي كسبوكار
در حوزة كاربرد فاوا در آموزشوپرورش است ،رفتهايم كه در
يكي از شــتابدهندههاي معروف كشور در حال رشد است.
ميهمان ما در اين گفتوگو ســعيد ميرزايي ،صاحب ايده و
مسئول اين پروژه ،است.
دربارة «قلمستون»و نحوة كار آن برايمان بگوييد.
«قلمســتون» بســتري براي توليد و يادگيري محتواي
آموزشي استاندارد است كه افراد با استفاده از ابزارهاي آن به
راحتي ميتوانند محتواي آموزشي توليد كنند و به دنبال آن،
دانشآموزان نيز به سادگي از اين محتوا بهره ميبرند.
اين محتوا كه اغلب در قالب ويديو اســت ،ساختاري دارد
كه بــا حذف عناصر اضافي محتواي نابي را به دســت كاربر
ميرســاند .از ديگر ويژگيهاي محتواهاي قلمستون ،امكان
تعامل با محتوا و پاســخ دادن به سؤاالت در حين يادگيري
يك مطلب آموزشي است.
منظورتان از محتواي استاندارد چيست؟
محتوايي كه طولش كوتاه باشــد؛ مثــ ً
ا اگر ويديو
است بين  6تا  8دقيقه باشد ،دقيقاً به يك موضوع خاص
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اختصاص داشته باشد ،پراكنده نباشد و در صورت امكان ،پاية
شايد ريشــهاش به تجربهاي شخصي
تحصيلي مد نظرش مشخص باشد (مث ً
ال اول دبيرستان ،پنجم از دوران دبيرســتانم برگردد؛ اينكه محتواي
دبســتان) و . ...در واقع ،چارچوبي در قلمستون داريم كه البته آموزشي كه برايش ارزش زيادي قائل بودم ،به
قابل تغيير است ولي بايد محتواي آموزشي آن را رعايت كنند .دستم نميرسيد و از آن زمان دوست داشتم اين
مشكل حل شود.
2
آيا محتواي قلمستون استانداردهايي مثل اسكورم
با اين حساب ،شما از دوران نوجواني با
ايدة قلمستون زندگي كردهايد ...حاال چطور
را پوشش ميدهد؟
شايد بشــود گفت ما به نوعي اختصاصي كردن اسكورم را شد كه به سراغ پيادهسازي ايدهتان رفتيد؟
انجام دادهايم .قلمســتون بيشتر بر پاية مفهوم micro learning
من حدود يك ســال و انــدي در داتين (يكي از
سوار شده كه محتوا را خالصه ،كوتاه و دقيقاً متناسب با نياز كاربر شركتهاي زيرمجموعة شــتابدهندة فناپ) مشغول
برساند .در اصل ،تمام ساختارهاي گذاشته شده براي رسيدن به بهكار بودم .مديرعامل فنــاپ ،دكتر جوانمردي ،چند
دفعه به دانشگاهمان آمدند و همين باعث شد كه بيشتر
اين هدف است.
با شــتابدهندة فناپ آشنا شوم و تصميم بگيرم ايدهام را
اپها و ســايتهاي مختلفي هستند كه محتواي برايشــان بازگو كنم .من و دوستم ايدهمان را با ايشان در
آموزشي را به دانشآموزان ارائه ميدهند؛ مثل تخته ميان گذاشتيم .ايشان هم جلسهاي ترتيب دادند كه در آن
ســفيد ،كالس درس يا نيمكت ...كه همة
گفتوگوهاي تكميلي را انجام داديم و مسير
در
سؤالي
اگر
اينهــا قب ً
ال در مجله معرفي شــدهاند.
را براي ادامة راه نشانمان دادند.
ثانية خاصي از
محصول شما چه تفاوت ويژهاي دارد كه
داريد،
ويديو
بشــود بهعنوان نقطه تمايز آن نسبت به
براي كســاني كه هنــوز در مرحلة
را
آن
توانيد
ي
م
ايدهپردازي هســتند و مثل شــما هم
محصوالت موجــود ،روي آن مانور داد؟
رابطة معلم شــاگرد در سايت شما به چه به صورت برخط
دسترسيشان به مسئوالن شتابدهندهها
(آنالين) مطرح
راحت نيست ،چه مســيري را پيشنهاد
صورت است؟
تفاوت اول امكان ســؤال و جوابي است كه كنيد و در همان
ميكنيد؟
ساختار از بقية
در محتواهاي قلمســتون فراهم شده است .به
همــة شــتابدهندهها ســايتي دارند كه
را
پاسخ
افراد
ميتوانيد ايدهتان را در آن ثبت كنيد و به كمك
ايــن صورت كه اگر ســؤالي در ثانية خاصي از
دريافت كنيد
مشــاوران شــتابدهندهها ادامة مسير اجرايي
ويديو داريــد ،ميتوانيد آن را به صورت برخط
كردن ايدهتان را دنبال كنيد .لزوماً به آشــنايي
(آنالين) مطرح كنيد و در همان ساختار از بقية
ً
افراد پاسخ را دريافت كنيد( .شــما به صورت برخط دقيقا در قبلي با مسئوالن شتابدهندهها نيازي نيست.
يك ثانية مورد نظر خود ســؤالتان را مطرح ميكنيد و افراد به
ً
اصال شتابدهندهها چه كار خاصي انجام ميدهند
آن پاسخ ميدهند).
مورد دوم ،ســاختار محتواي قلمســتون است .اين ساختار كه من نوعي براي عملي ســاختن ايدهام نميتوانم
براساس استانداردي طراحي شــده كه با حذف اجزاي اضافي انجام دهم؟
شــتابدهندهها به علت وجود كارشناسان و مشاوراني
دقيقاً پاســخگوي نياز كاربر در يك موضوع خاص اســت .فرم
با تجربه در زمينة كســبوكار ،ديد بهتري نســبت به بازار
محتواي قلمستون نيز با نمونههاي مشابه تفاوت دارد.
و نحــوة راهاندازي كســبوكار دارند .به عــاوه ،به خاطر
حاال به ســراغ اصل ايدة قلمســتون و شروع آن دسترسيشان به حاميان مالي ،نيازهاي مالي و مشاورهاي
بهعنوان يك كسبوكار جديد از جانب شما ميرويم .را هم برطرف ميكنند .به طوريكه بيشــتر اوقات كمك
چه شد كه حوزة آموزش را براي ايجاد يك محصول نوپا گرفتن از آنها و حركت در مســير پيشنهاديشان براي
و به قول معروف استارتاپي انتخاب كرديد؟
شروع كار الزم است.
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در مورد شــروع كارتان هم اگر
ممكن اســت كمي توضيــح دهيد.
اينكه چند نفره شــروع بهكار كرديد؟
برنامهنويسي كار را چطور انجام
داديد؟ خودتــان به عهده
گرفتيد يا نيرو استخدام
كرديد؟
كار را ســه نفري شروع
كرديم؛ ســه نفر كه رشتهمان
مهندسي نرمافزار بود .به همين
خاطر ،خودمان هم برنامهنويسي
ســايت را انجام داديم و قلمســتون
درست شد!
آيا قبل از شروع كار امكانسنجي
اجراي ايده را هم انجام داده بوديد؟
چون كاري كه شما شروع كرديد ،قطع ًا
بسترسازي و ادامهاش نيازمند سرمايه
بوده اســت چه چيز باعث شد كه به
برگشتپذير بودن اين سرمايه مطمئن
باشيد؟
براي ما بيشــتر انگيزههاي شخصي باعث
شــروع كار بــود و چندان به مســائل مالي و
برگشــتپذيري ســرمايه فكر نميكرديم اما
واقعيت اين اســت كه تضمين و تخمين زمان
سوددهي يك كار به راحتي امكانپذير نيست.
البته ،بعد از ورود به سيستم شتابدهي ميتوان
ديــد بهتر ،قالببندي شــده و منطقيتري در
مورد اين مسائل پيدا كرد.

براي گسترش قلمستون چه فكرهايي كردهايد؟
ما در مرحلــة اول از مباحث دورة دوم دبيرســتان
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فكر ميكنيد خوانندههاي ما به اين
بستر رشدي كه شما فراهم كردهايد چه
كمكي ميتواننــد كنند؟ چه در قالب
همكاري و چه در قالب رقابت موازي
كه قطع ًا به نفع شما بهعنوان اولينهاي
اين مسير ،خواهد بود...
دوســتان عزيز ميتوانند محتواي آموزشي
خود را در ســايت قلمســتون بگذارند تا بقيه هم
استفاده كنند و هم خودشان اگر مايل بودند منفعتي ببرند.

از بازگو كردن
ايدهتان نترسيد
و بدانيد
هيچكس به
اندازة خودتان
حوصلة پياده
كردن ايدة
شما را ندارد؛
به شرط اينكه
خودتان به
اجرايي كردن
آن اهميت دهيد

فكر ميكنيد روحية ريسكپذيري تا چه حدي در
برانگيختن شما به شروع كارتان مؤثر بوده است؟
روحية ريســكپذيري بهعنوان يك ويژگي فردي مستقل
نميتوانــد تنها عامل شــروع يك كار جديد باشــد .در واقع،
مجموعــهاي از عوامل در اين زمينه مؤثــر و دخيلاند؛ براي
مثال ،وقتي شــما ســن كمتري داريد و يا مجرد هستيد و
دغدغة مالي چنداني نداريد ،راحتتر ميتوانيد ريسك شروع
يــك كار جديد را به جان بخريــد ...در مجموع ،من روحية
ريسكپذيري را شرط الزم ميدانم نه كافي.
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شــروع كرديم .در ادامه ،قصد داريم متوسطة اول و رشتههاي
مختلف دانشــگاهي را هم پوشــش دهيم ،ولي عجلهاي نداريم
و ســعي ميكنيم اول كيفيت كارمــان را حفظ كنيم و بعد به
گسترش آن بينديشيم.

قطع ًا در مسير تبديل ايدة قلمستون به
عمل با موانعي هم برخورد داشتهايد.
به كســاني كه هنوز در ابتداي مســيرند
و ايدهشــان را حتي براي كسي بازگو هم
نكردهاند ،چه توصيههايي داريد؟
چهكنمكهراحتتربتوانمايدهامراعمليكنم؟
منتظر چه موانعي (چه فردي ،چه سازماني،
چه قانوني و )...بايد باشــم و چطور آنها را
پشت سر بگذارم؟
موانع زيادي ،از به هــم خوردن تيم توليد تا
خســتگي و ...همه ميتوانند بازدارنده باشــند اما
مهم اين اســت كه از بازگو كردن ايدهتان نترسيد
و بدانيــد هيچكس به اندازة خودتان حوصلة پياده
كردن ايدة شما را ندارد؛ به شرط اينكه خودتان به اجرايي كردن
آن اهميت دهيد .من پيشــنهاد ميكنــم هرچه زودتر اقدام به
اجراي ايدهتان كنيد و وقتتان را صرف تحليل و امكانسنجياش
نكنيد .با شــروع به كار و داشتن پشتكار در مسير ،مشكالت و
موانع را پشتسر خواهيد گذاشت.

پينوشتها

1.ghalamestoon.com

2.scorm: sharcable content object Reference Model

نرمافزاري كه رابطه بين اجزاي درس و مدلهاي داده را به گونهاي برقرار
ميكند كه اشيا حاوي محتواي آموزشي در سراسر سيستمي كه با اين مدل
سازگار باشد ،قابل اشتراكگذاري است.

صغري ملكي
مدرس دانشگاه فرهنگيان

دو ســال متوالي با يك گروه دانشجو بودن ،آن هم در درس
كارورزي كه هويت معلمي شــان را شكل ميدهد ،دليل خوبي
اســت كه مانند يك مادر يا خواهر بزرگتــر نگرانيهاي ريز و
درشتي دربارة دانشجويانت داشته باشي .دو سال متوالي زندگي
كردن با يك گروه و ديدن رشــد و پيشرفتشان ،آگاهي يافتن
از ضعفهــا و قوتهايشــان ،اطالع پيدا كــردن از ويژگيها و
عادتهايشان و  ....باعث ميشود ديگر رابطة تو فقط رابطة استاد
و شــاگردي نباشــد و به چيزي فراتر از آن بدل گردد .امسال
دانشجويان من پس از چهار سال تحصيل (چهار ترم كارورزي،
هفتهاي يك روز) از دانشــگاه فرهنگيــان فارغالتحصيل و وارد
مدارس شدند .من با تمام وجود به آنها ايمان دارم؛ يقين دارم
نقطة شــروع معلمي و آمادگي حرفهايشان تقريباً قابل قبول
اســت اما نگرانيهايي نيز دربارة آنهــا دارم .... :نكند مديران
مدارس اذيتشــان كنند ...نكند جواني و بيتجربه بودنشان را
به رخشــان بكشند ...نكند انگيزههاشــان را كور كنند ....نكند
معلمان باسابقه هوايشان را نداشته باشند و راهنمايي خود را از
آنها دريغ كنند ....نكند شلوغي و ازدحام كالسها خستهشان
كند ...نكند شــور و شوقشان كم شــود ....نكند كمي حقوق و
مســائل مادي از احساس مسئوليتشان بكاهد ....نكند بينشاط
شوند ...نكند . ....در ميان تمام نگرانيهايي كه براي اين معلمان
جوانم دارم ،يكي از نگرانيهايم مربوط به شبكههاي اجتماعي،
گروههــاي تلگرامــي ،كانالهــاي تخصصي و  ...اســت؛ نكند
عضويتشــان در اين كانالهاي رنگ و وارنــگ ،تفكر و تعقل و

پژوهشگريشان را از ميان ببرد و به استفاده كنندههايي بيفكر
و مقلد بدلشان كند ...آنها اولين سال است كه قرار است براي
دانشآموزانشــان برنامة هفتگي تنظيم كنند ...تكليف بگويند...
پيك آدينه چاپ كنند ...آزمون عملكردي بگيرند ...طرح درس
روزانه بنويسند ...طرح درس ســاالنه تنظيم كنند ....براي اوليا
سخنراني كنند ...در جلسة آموزشي معلمان طرح موضوع كنند
و مطالبي ارائه دهند ...تابلوهاي كالســي درست كنند ....پوشة
كار دانشآموزان را ســامان دهند و صدها موضوع ريز و درشت
ديگر ،موضوعاتي كه خوشبختانه يا بدبختانه ،به وفور در ارتباط
با آنها گروه تلگرامي ،كانال تخصصي و عمومي راه افتاده است.
نكند خالقيت دانشجويانم در اين ازدحام گم شود.
يكي از دانشــجويانم كه معلم پاية پنجم شده است ،ميگويد
در دهها كانال تخصصــي و عمومي معلمان كالس پنجم عضو
شــده است ...ديگري معلم دوم شده و با بيشماري از كانالها و
گروههاي تلگرامي مربوط به پاية دوم ارتباط برقرار كرده است...
يكي ديگر از دانشجويانم ...راستش من خيلي نگران دانشجويانم
هستم ....نكند در شلوغي و تراكم مطالب اين گروهها و كانالها
كپــي كردن را بياموزند و نه تفكــر ،تعقل و خالقيت را  ...آنها
جواناند و اين سالهاي ابتدايي برايشان سالهاي ساخته شدن
اســت ...سالهاي خاك خوردن ،سختي كشــيدن اما آبديده
شدن .....نكند راحتطلبي عادتشان شود و پختگي هيچوقت به
سراغشــان نيايد ...مگر با كپي كردن و تقليد ميتوان آموخت و
پخته شد؟ من براي دانشجويانم نگرانم...
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بــــــراي
دانشجويانم
نگـرانــم
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اين ُرباتهایدوستداشتني
یکی از شــبکههای
اجتماعی که به واسطة امکاناتي
كه دارد بهطور مطلوبــي ميان افراد
گسترش يافته ،تلگرام است .رباتها یکی
از این امکانات هستند .در این شماره
قصد داریم با تعدادی از اين رباتها
آشنا شويم.

@PronunciationBot

سیده زهرا حسینی
شهر آبدان ،استان بوشهر

 @andyrobotبه
کمک این ربات میتوانید در
یک فضايی کاربرپسند ،به آموزش
زبان انگلیسی بپردازید و یاد بگیرید.
در ادامه ،تصویري از این مورد را
خواهید دید.

در كار با اين ربات ،شما میتوانید
تلفظ واژههای انگلیسی را بهصورت
فایل صوتی دریافت کنید .ابتدا واژة مورد
نظر را تایپ میکنید تا ربات تلفظ آن
را در قالب یک فایل صوتی برای شما
ارسال کند.
@topdf_bot

این ربات هر فایلي را که شما
برایش ارسال کنید ،میتواند به
فایل پيدي اف تبدیل کند و
برای شما بفرستد.
 @iquranbotرباتي
است که با هر بار درخواست،
یک آیه را به همراه ترجمه و
فایل صوتی آن ارسال ميكند و
شما میتوانید به راحتی آن را
گوش کنید.
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@ vajehyabbot

 @instagetbotبه طور
معمولی شبکة اجتماعی اینستاگرام
اجازة بارگيري تصاویر و کلیپها را به
شما نمیدهد .البته این ربات با دریافت
لینک تصاویر موجود در اینستاگرام به
راحتی میتواند آن تصویرها را در اختیار
شما قرار دهد.

در كار با این ربات ،میتوانید
یک واژه را وارد كنيد و معنی
و طرز تلفظ آن را به فارسی
ببینید.

 @wolframbotاین
ربات ميتواند در کارهای ریاضی
دستیار خیلی خوبی باشد .با دریافت
یک عبارت یا معادله  ،نمودار آن را رسم
میکند ،انتگرال ،ریشه و کلی محاسبات
دیگر را انجام ميدهد و در اختیار
شما قرار میدهد.

@ agparianabot
آخرين رباتي که قصد معرفی آن
را داریم ،بسیار جالب توجه است! شما
میتوانید متنهای خود را برای آن ارسال
کنید تا آنها را برای شما بخواند و در قالب
یک فایل صوتی در اختیارتان قرار دهد.
این ربات دو زبانه و دارای گویندة آقا
و خانم است.

شما میتوانید با اندکی
جستوجو در اینترنت در زمینة
تدریس خود ،رباتهای خوبی را پیدا کرده
از آن استفاده کنید .
برای اضافه كردن این رباتها به تلگرام خود،
نام آنها را به همراه عالمت @ برای یکی از
دوستانتان ارسال کنید .سپس ،با تپ کردن
روی آن نام ـ که به حالت لینک تبدیل
شده است ـ وارد آن ربات شوید.

سميناردنبــالهدار

(سميناري كه از دل يك
گفتوگوي مجازي متولد شد)
محمدرضا حشمتي
در گــروه تلگرامي عضو هســتم كه اغلب اعضــاي آن معلم
هستند .در اين گروه ســعي بر اين است كه موضوعات مربوط
به تعلي موتربيت مطرح شود و مورد بررسي دوستان قرار گيرد.
گاهي يك موضوع در حد چند ساعت در پيشخوان گروه است
و گاهي چند هفته در پيشخوان جا خوش مي كند .مدت زمان
قرار گرفتن يك موضوع در پيشخوان به اقبال افراد بستگي دارد.
در تير ماه ســال  1395موضوع «اخــراج دانشآموزان» در
گروه مطرح شد و هر يك از دوستان موضوع را از زاوية جديدي
مورد بررســي قرار دادند .يكي از اســتادان مقالهاي مرتبط با
موضوع را به زبان اصلي به اشتراك گذاشت و به پيشنهاد يكي
از اعضا قرار شــد موضوع در جلسهاي حضوري بيشتر بررسي
شود .بر همين اســاس ،در روز يكشنبه  24مرداد ماه1395
جلســهاي با حضور تعدادي از دوستان عالقهمند به موضوع
در يكي از مدارس تهران تشــكيل شد .در اين جلسه ،پس از
شنيدن نظرات شركتكنندگان به جمعبندي مشخصي دربارة
موضوع مورد بحث نرســيديم و قرار شد ادامة بحث در گروه
دنبال شود .زيبايي كار اينجا بود كه افرادي در جلسه شركت
كرده بودند كه پس از جلسه عضو گروه معلمان فردا شدند.
در همان شــب ،فايل صوتي جلسه در اختيار دوستاني قرار
گرفت كه نتوانســته بودند در برنامة حضوري شركت كنند .و
اين سمينار همچنان ادامه پيدا كرد.
به نظر من فرصتي كه شــبكة اجتماعي در اختيار افراد اين
گروه گذاشته ،شــرايطي را ايجاد كرده است كه افراد
شــركتكننده و كساني كه نتوانستهاند در جلسة
حضوري شــركت كنند همنوا شــوند و بعد از
جلسه ،به غناي موضوع افزوده شود .شايد حتي
چند موضوع پاياننامة دانشگاهي از اين بحثها
متولد شود و اين جريان زمينهاي باشد تا موضوع
توگو
«اخراج دانشآمــوزان» در گروههاي ديگر به گف 
گذاشــته شود .همچنين ،در كارگاههاي آموزشي كه بعضي از
گروهها در تابســتان برگزار ميكنند ،موضوع از زواياي ديگر
مورد بررسي و مداقه قرار گيرد.

