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وزارت آموزش و پرورش

آموزش های مجازی خود را بهتر مدیریت نماییم

» معرفی یک برنامه کاربردی تولید محتوا «

به قلم :
دکتر زهرا مهربان،

دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
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 مدرسه در دل خانه
»معرفی یک برنامه کاربردی تولید محتوا«

دکتر زهرا مهربان،
دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

مقدمه:
امروزه تولید محتواي سمعي و بصري با حجم کم و با قابلیت اشتراك گذاري در تمامي برنامه کاربردي پیام رسان 
و شبكه هاي اجتماعي یک دغدغه و چالش جدی محسوب می گردد. از آنجایي که )مخصوصا در مقطع ابتدایي( 
از بستر  دانلود شده  فایلهاي  از  آرامش بخشتر  آموزان  براي دانش  شنیدن صداي معلم و سبک آموزش معلم 
اینترنت مییاشد و تجربه اخیر نشان داد در صورت تولید چنین محتوایي آموزگاران با چالش صرف زمان و حجم 
باالي اینترنت براي بارگذاري و دانلود محتوا مواجه مي شوند که به منظور کاهش حجم، آموزگاران را به سمت 
پایین آوردن کیفیت محتوا سوق داده است. آموزش زیر با توجه به بهره برداري از سامانه شاد در روزهاي آینده، 
میتواند براي معلمان بسیار سودمند باشد و در فرآیند تولید محتوا درآموزش مجازي تسهیل گر آنها    باشد.                          

بحران کرونا اگر چه موجب تعطیلی مدارس در فضای واقعی شده است ولی مدرسه  را به فضای خانه ها منتقل 
کرده است و آموزش ها، شكلی مجازی به خود گرفته است. معلمان به عنوان یک سوی این آموزش های مجازی 
در هنگام تهیه محتوای درسی با توجه به امكانات موجود با چالشی مواجه شده اند این چالش تهیه محتوای 
صوتی و تصویرِی است که داری حجم کمی باشد و به هنگام بارگذاری توسط آموزگار و دانلود توسط دانش 

آموزان در زمان و همچنین حجم اینترنت صرفه جویی نماید.
برنامه  این  با  برنامه های کاربردی[1] تهیه محتوا آشنا می شوید. محتوای تهیه شده  از  با یكی  این مقاله  در 
کاربردی قابلیت به اشتراك گذاری در سایر برنامه کاربردی[2] را که در آموزش های مجازی توسط آموزگاران 

بكار برده میشود، را داراست.
این برنامه کاربردی تحت عنوان  liveboard interactive whiteboard می باشد. از آنجایی که در این 
مقاله شما را با نسخه رایگان این برنامه کاربردی آشنا می سازیم، بهتر است برای تولید محتوا از نسخه  وب آن 
استفاده شود و به هنگام کالس آنالین و برخط از محتوای تولید شده و به اشتراك گذاشته شده استفاده شود 
 IOS نسخه تلفن همراه این برنامه کاربردی برای گوشی های تلفن همراه با سیستم عامل های اندروید و .

از  google play و app store قابل دریافت می باشد حجم این برنامه 12 مگابایت می باشد.
LiveBoard نسل تعاملِی جدید از برنامه کاربردی  whiteboard می باشد که با هدف مشارکت های بصری 
نسخه جدید آن به روز رسانی شده است.  کار، آموزش، ترسیم، طراحی، طوفان مغزی، و اشتراك گذاری از راه 

دور از طریق این بستر همكاری انجام می شود.  
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ویژگی های این برنامه:
- مشارکت در لحظه با تخته تعاملی

- پیام رسانی فوری عدم نیاز به تغییر برنامه به سمت پیام رسان ها
- طراحی در لحظه و اشتراك گذاری تخته با تعداد نامحدودی از شرکت کنندگان از طریق اینترنت

- عدم وجود محدودیت زمانِی بر خط بودن در برنامه
- اشتراك گذاری خالقیت ها از طریق سایر برنامه ها و رسانه های اجتماعی

- امكان ذخبره سازی محتویات)محتویات تخته و فیلم ها( بر روی گالری
- ترسیم تصویر با استفاده از برنامه و یا بارگذاری تصاویر کامل موجود در گوشی و دسكتاپ بر روی تخته 

برنامه
- وجود ابزاهای تولید متن و بادداشت )اندازه فونت و نوع فونت( و ترسیم )پاك کن،نوع برس، اندازه برس 

و رنک(
- وجود نسخه رایگان

اگر چه ویژگی های ذکر شده در باال مختص به این برنامه کاربردی است، ولی تاکید این مقاله بیشتر بر 
تولید محتوا توسط این برنامه کاربردی و و استفاده از محتوای تولید شده پس از به اشتراك گذاری در سایر 
برنامه های کاربردی که در حال حاضر و و در طرح هماهنگ وزارت آموزش و پرورش در آموزش های مجازی 
برخط همزمان و ناهمزمان استفاده میگردد، می باشد. و به دلیل برخی محدودیت های موجود، نیازی به 

استفاده از این برنامه به هنگام برپایی کالس های مجازی نمی باشد.
گام اول عضویت در برنامه تحت وب می باشد. این عضویت میتواند از طریق حساب کاربری  gmail و یا 
عضویت مستقیم در این برنامه صورت گیرد. پس از ورود به فضای این برنامه در گوشه چپ سه گزینه وجود 
دارد که همگی به تشكیل گروه های کالسی اختصاص دارد و در هر کالس محتوای آن تهیه شده میتواند از 
طریق سایر برنامه های مورد استفاده در اختیار دانش آموزان قرار میگیرد. با تشكیل گروه های مدنظرتان در 
حقیقت محتوای تولید شده خود را مدیریت می نمایید این کار با افزودن گروه در my groupصورت می 
گیرد. پس از ورود به فضای هرگروه شما قادر خواهید بود با فشردن عالمت + گزینه create board، یک 
تخته جدید یا محتوای جدید را ایجاد نمایید. تصویری از گام های گفته شده در زیر نشان داده شده است.

شکل 1- فضای برنامه در نسخه وب



 (COVID-19)مجموعه مقاالت ،گزارش های تحلیلی و  یادداشت های منتشر شده توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در مواجهه با ویروس کرونا

4

حال برای تولید محتوا در هر تخته با استفاده از ابزارهای موجود قادر هستید محتوای مورد نظر خود را تولید 
نمایید و یا با استفاده از گزینه insert picture تصاویر متن یا نمودارها و اشكال موجود در سیستم خود را 

وارد نمایید. و در صورت نیاز با گزینه pages صفحات دیگری به تخته بیافزایید.
ابن محتوا به طور خودبخود ذخیره می شود و در صورت نیاز می توانید با ابزارهای موجود در سمت چپ تخته 
آنها را تغییر داده و یا حذف نمایید. پس از تكمیل محتوای تخته می توانید این محتوا را در برنامه هدف خود 

به اشتراك بگذارید.

شکل 2- به اشتراک گذاری محتوای تولید شده بر روی تخته
فضای برنامه در گوشی تلفن همراه به شكل زیر است:

شکل 3- فضای برنامه در نسخه گوشی
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شما میتوانید از طریق گوشی همراه خود به محتوای هر تخته تولید شده دسترسی داشته باشید و با فشردن 
سه نقطه در باال گوشه راست گزینه  start recording را انتخاب نمایید و صحبت های تكمیلی خود را 
ضمن نزدیک نمایی بر روی بخشی از متن و یا استفاده از ابزارهای دیگر و افزودن و تغییر محتوا، ضبط نمایید 
و پس از اتمام صحبت ها، دکمه اتمام ضبط را فشار دهید. فیلم تهیه شده همانند محتوای متنی تخته، قابلیت 

به اشتراك گذاری را دارد.
به این ترتیب با استفاده از این برنامه کاربردی شما قادرید محتوای تولید شده در تخته ها را ، با استفاده از هر 
برنامه ای که کالس مجازی خود را برپا نموده اید به اشتراك بگذارید. به این طریق محتوای تولید شده بسیار 

کم حجم بوده و دانلود آن توسط دانش آموزان در زمان اندکی صورت می پذیرد.

 
 

applications ]1[
[2] ایمیل، واتس اپ، تلگرام، سروش، روبیكا و.....

 



گاه مطالعات آموزش و رپورش ژپوهش
نشانی: تهران، خیابان شهیدسپهبد قرنی ،نرسیده به پل کریم خان زند، نبش کوچه شهید باقری قصرالدشتی ، 

پالک 181 ، کد پستی 1584743517، ،تلفن دفتر پژوهشگاه :88843270  نمابر: 88310794  
head@rie.ir : رایانامه رئیس پژوهشگاه

يكي از ماموريت هاي اصلی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش عبارتست از: توليد دانش 
کاربردی، نشر و اشاعه يافته هاي پژوهشي برای شناخت بهتر وضعيت موجود نظام آموزش و 
پرورش و ارتقاء سطح تصميم سازی/تصميم گيري درباره مسايل آموزش و پرورش کشور از 
رهگذر تسهيل فرايند کاربست يافته های پژوهشی. پژوهشگاه در راستاي اين ماموريت، اقدام به 
طراحی و اجرای پژوهش های مورد نياز آموزش و پرورش کشور و انتشار يافته هاي پژوهشي 
مي نمايد و کاربران نتايج پژوهش هاي آموزشی و تربيتی که تصميم سازان/ تصميم گيران، مجريان 
آموزش و پرورش کشور، مديران، معلمان مدارس، والدين و ساير گروه های ذيربط هستند، بطور 
فرايند  رهگذر،  اين  از  می رود  اميد  و  قرارگرفته  پژوهشی  يافته های  آخرين  در جريان  مستمر 
تصميم گيری و عمل در تعليم و تربيت، از کيفيت مناسب تری برخوردار شود. از سوی ديگر، 
اشاعه يافته های پژوهشی، به منزله يكی از مولفه های اصلی نظام پژوهشی و راهكار توسعه تربيت 
پژوهش بنياد، فاصله بين پژوهش و اجرا را کاهش داده و زمينه گفتگوی موثر بين پژوهشگران 
و دست اندرکاران آموزش و پرورش و دستيابی به فهم مشترک در مورد پديدارهای تربيتی را 

شكل می دهد. 
هدف اين نشريه که با عنوان کارنامه پژوهش منتشر می شود، معرفي يافته هاي پژوهش های 
بر تصميم سازي هاي ارکان نظام آموزش و  تاثير تحقيقات  تسهيل مسير  ، اساسی و مآالً  مهم 
پرورش کشور و اعتالء فرهنگ پژوهشگری و پرسشگری است. آنچه در اين قالب انتشار می يابد 
انجام شده درپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  خالصه کاربردی مهمترين پژوهش هاي 

است. لطفاً نظرات ارزشمند خود درباره اين نشريه و محتوای آن را برای ما ارسال فرماييد. 


