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هاشار
Oسهسوند. ابتـدا وايانه آشنا مى
شوجه باشند، بـا رد متوكان، بى
آن كه خـودكو

ند و چيـزىايانه
اى مـى
شـوند، بعد اسير جذابـيـت بـازى
هـاى را داركمه
هـا ردن دز
اد كه چم و خم
هاى كار با سيستم
عامل (داس ديروز يا ويندوز امروز) رنمى
گذر
انىكان بالقوه كاربرد، كوت ديگرند. به عبارد مى
آموزلى خوهاى معموفع نيازدر حد ر

كان كنجكاوى است كه كار عملىدص كوفتن، مخصواتر رچيره
دستند. اما از اين فر
نتيجه به منابع ديگرى، از جملها پاسخ نمى
دهد و درسش
هايشان رايانه، انبوه پربا ر

ند.كتاب روى مى
آور
بگى
هاى پايه» محـسـوند، «ويژده مى
شوشمرگى
هايى كه در اين مقالـه بـرويژ
ايانه، مى
بايـد داشـتـهش رص كتاب آمـوزشى، به
خصـوند كه هر كتـاب آمـوزمى
شـو

كولانه» مـو «جوOا، به مقاالت شماره
هـاى آيـنـدهگى
هاى خاص
تـر رباشد. شرح ويـژ
مى
كنيم.
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ايانه، انقالبـى در دنـيـاى امـروزپيدايـش ر
ا بيش ازخى اهميـت آن رده است. برايجاد كـر

ن هجدهـمانقالب صنعتى مى�دانـنـد كـه در قـر
ا ماشين بخـار وميالدى در اروپا آغاز شد. زير

ساير ماشين�هايى كه به دست بشر ساخته و بـه
فته شدند، جايگزين كار بدنى يـا بـهخدمت گر

ى انسـانـىى بازوت ديگر، مكـمـل نـيـروعبـار
ى مغز انسـانايانه به يـارشدند، در حالـى كـه ر

ايـانـهل مـدتـى كـه از عـمـر رشـتـافـت. در طـو
سيعهنگى ود، چنان آثار اجتماعى و فرمى�گذر

دى داشته�اند كـه خـوامع بشـرو عميقـى در جـو
ه�اى در تاريخ بشر شدههنگ تازباعث پيدايش فر

تىا به نام�هاى متفاواست. اين جنبه از تمدن ر
انده�اند. در» خوماتيكتمدن انـفـوراز جمله، «

 ديگر،qفتهى�هاى پيشراه با فناورايانه همراقع، رو
ده است جديدى باز كرqاى تكوين جامعها براه رر

�جامـعـها «ان آن رى مـى�تـوكه بـيـش از هـر چـيـز
» ناميد.اطالعاتى

دى پوياجوا موند، انسان ر خداوqادهأى و ارر
و كمال�طلب آفريده است؛ انسانى كه در حال

ىى دانش او به سـوتكامل است و جهـت�گـيـر
ك و سبحان. كسـب عـلـمـى كـهند تبـارخـداو

د، يكى ازاه دارا به هـمـران رزيبايى عـقـل و رو
ند است؛ علمى كهب به ذات خداواه�هاى تقرر

ه�اش،  نشانى از آفريـدگـار بـه چـشـمه�ذردر ذر
د،ى كمال مى�رود. انسان هر چه به سومى�خور

د.تقربش بـه خـداى تـعـالـى بـيـش�تـر مـى�شـو
اى جايگـاهگان دارى كه در تعاليم بـزرعلم�آموز

د كه مهم�ترينهايى نياز داراره�اى است، به ابزويژ
ى علمآن�ها كتاب است. كتاب دريچه�اى به سو

ان است.ى دانش�آموزارواغى فرو چر
ىاد بسياره افرم نوينى كه امروزاز جمله علو

ايـانـه�اى اسـت.ا جـذب مـى�كـنـنـد، دانـش رر
 هفتاد آغاز همگانى شـدنqسال�هاى پايانى دهه

ا ازايانه ران راحتى مى�توايانه است. اينك به رر
ى واى يادگيرد. برشگاه�ها تهيه كـراكز و فرومر

انىاوى اين علم نوين، بايد كتاب�هاى فركاربر
د؛ و نيزار گيران قران و كاربرآموزس نودر دستر

شىجه داشت كه كتاب�هاى آمـوزم است توالز
اسان مبتدى هـرنه�اى باشند كه در كـاربـربه گو

ايجاد نكنند.
دكاناى كونه كتاب�ها بر اين�گوqهدف از تهيه

انان بايد آشنايـى آن�هـا بـا زبـان اصـلـىجوو نـو
شى باشد.هاى آموزارم�افـزنامه�ها و نرايانه، برر

ىگـيـرقت و دقت در بـه�كـارف وبا انـدكـى صـر
خور فهممثال�ها و انتخاب مطالب مناسب و در

انان و آسان، مى�تودكان، آن هم با متنى روكو
د. متنضه كرا به جامعه عرشى ركتاب�هاى با�ارز

ى بايد چنان تهيهاى يادگيرايانه�اى بركتاب�هاى ر
ايانه آشنايـىد كه مبتديان و كسـانـى كـه بـا رشو

ىارى مطالب بـا دشـوند، در يادگيـراندكـى دار
اهندند كسانى كه مى�خـوند. بسيارروبه�رو نشو

س روبه�رو شدن با اينلى ترايانه كار كنند، وبا ر
د.مى�دارا از اين كار بازدستگاه پيچيده، آن�ها ر
شى بايد كتاب�هاى آموزqاز اين�رو، هدف از تهيه

ىاگيراهان فـركمك به مخاطبى بـاشـد كـه خـو
ى است. از طريقاطالعات و داده�هاى بيش�تر

دا گيراند به سادگى فركتاب است كه كاربر مى�تو
ايانـهط به رگى�ها و قابلـيـت�هـاى مـربـوكه ويـژ

اندت مى�توكدامند و از طريق آن�ها به چه صور
ا انجام دهد.د رهاى خوكار

ايانه در دنياى امروز و همچنيـن،اهميـت ر
امع آينده بر همـگـانپيش-بينى اهميـت آن در جـو

ىان گفت، بسيارأت مى-توآشكار است. به جر
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ميـنـه-هـاىفقيـت-هـاى سـال-هـاى اخـيـر در زاز مـو
گز ميـسـرايانه هـرى رن يارن علمـى، بـدوناگـوگو

ه انجـامهايى كـه امـروزنمى-شدند. بـيـش-تـر كـار
ت-حـسـابداخـت صـورن پـرنـد، هـمـچـومـى-شـو

كـت-هــاىى شــرق، و انـجـام امــور جــارآب، بـر
ايانه-ها هستند. در همين ر�عهدهمختلE و… بر

انـان امـروز بـايــد بــا ايــن پــديــده وجـواسـتــا، نــور
ند. حتىد، آشنا شومغان مى-آورامكاناتى كه به ار

ندگى در دنياى امروز بايداى زلى نيز براد معموافر
عـه-اى از دانــســتــنــى-هــاى عــلــمــى دربـه مــجــمــو

ايـانـه مـجـهـزن و از جـمـلــه رنـاگـومـيـنـه-هـاى گــوز
باشند.

ماتيكايانه و انفورم و دانش ردگى علوگستر
دهايطى ايجاد كرن آن، شرافزو روزqسعهو نيز تو

الت اسـاسـى واست كه هـر روز شـاهـد تـحـو
ى در سطح جهان هستيم. اينچشمگيـر

نناگـوسعه، نياز به منابع گوش و توگستر
ان قديمى�ترين وا، به عنواز جمله كتاب ر

اه دستـيـابـى بـه اطـالعـات وساده�تـريـن ر
شن مـىسانى، بيـش از پـيـش رواطـالع�ر

سكند. از اين�رو كتاب�هايى كه در دستر
نه�اى باشند كـه نـيـازهستند، بـايـد بـه گـو

ده كنند. ضمن اين كه درآورا برمخاطب ر
ه سنىنه كتاب�ها و آثار، گروليد اين�گوتو

ك وان درانايى و مـيـزمخاطب، امكانـات، تـو
فتهپيش�دانسته�هاى مخاطب نيز بايد در نظر گر

ند.شو
اند دانش بشردر دنياى امروز، هر چه كه بتو

شـى بـه آموز�سيـلـهايش دهـد، يـك وتقـا و افـزا ارر
دكحساب مى-آيد. به طور كلى، كتاب-هاى كو

نـد، ازمينه-اى كه تهيه مـى-شـوان در هر زجـوو نو
دارخـورمستقيم يا مسـتـقـيـم بـرش غيـرعى آمـوزنو

�ههستند. آن-دسته از كتاب-هايى كه مبتنى بر شيو
بسى محسـوسمى هستنـد، كـمـك-درش رآموز

ت مستقـيـم بـهند. اين كتـاب-هـا بـه صـورمى-شـو
شا آموزعات رضوان مطالب و موجودك و نوكو

مى-دهند.
دك واى كوايـانـه بـرش ركتـاب�هـاى آمـوز

سى هستند كهعى كتاب كمـك�دران نيز نوجونو
ش مى�دهند؛ مگردك به طور مستقيم آموزبه كو

ند و در قالبح شواين كه به شكل داستانى مطر
شىعات آموزضوداستان و قصه، مطالب و مو

ش دهند.دك آموزمستقيم به كوا به شكل غيرر
ان گفت، كتاب�هايى كه به شكلأت مى�توبه جر

مستـقـيـمش غيـردار از آمـوزخـورداستانـى و بـر
تهستند، بـيـش از كـتـاب�هـايـى كـه بـه صـور

ا جلبش مستقيم هستـنـد، مـخـاطـبـان رآموز
مى�كنند.
انسيد كـه مـى�تـون بايد به ايـن بـاور راكنـو

ا كمى ساده�تر، سليس�تر ون روز ردانش و فنو
انند ازد تا مخاطبان خاص نيز بتوزيباتر بيان كر

ان، همچنان برخى از ناشرند.بره بگيرآن�ها بهر
دكان فقط بايدى مى�كنند كه كواين نكته پافشار

ندان ما بهانند و نقاشى بكشند. فرزداستان بخو
ه كه به داستان و قصه و نقاشى نيـازهمان انداز

ن روز نيز در حدم و فنوند، به آشنايى با علودار

، هر چه كهدر دنياى امروز
تقا وا اراند دانش بشر ربتو

شى به آموز<سيلهايش دهد، يك وافز
حساب مى"آيد
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شى ما كمىند. اگر كتاب�هاى آموزد نياز دارخو
ند و با يك شخصيت داستانىشته شوساده�تر نو

ى دانـشاگيـراى فره�اى براه باشند، پـنـجـرهمـر
دهانان گشوجودكان و نوى كـوايانه�اى پيش رور

د.مى�شو
شىخى از كتاب�هاى آموزبه طور كلى، بر

سيده�اند، ياايانه به چاپ رى راگير فرqمينهكه در ز
گساالن هم آنشته شده�اند كه بزرآن�قدر كلى نو

د نمى�دانند، و يـا آن�قـدر درخور فهم خـوا درر
دك نيـز از آن�هـاق شده�اند كـه كـوئيات غـرجـز

 آن�هـاqغبتى به مطالـعـهان است و ميـل و رگريـز
لفانب است كه مؤنشان نمى�دهد. پس چه خو

جه داشته باشند كهم به اين امر توان محترو ناشر
دكـان واى كـوايـانـه بــرش ركـتـاب�هـاى آمــوز

شـىانـان مـى�بـايـد بـا كـتـاب�هـاى آمـوزجـونـو
اقعت باشد. در وگساالن از هر نظر متـفـاوبزر

دكـانشى كـوان گفت، كتاب�هـاى آمـوزمى�تـو
ند كه ساير كتاب�ها فاقدگى�هاى خاصى دارويژ

ان بيانا چنين مى�توگى�ها رآن�ها هستند. اين ويژ
د:كر

 در نظر گرفتن گروه سنى�
دك كتاب�هاى كوqمهم�ترين مسأله در تهيـه

ايانه، درش ره كتاب�هاى آموزان، به�ويژجوو نو
ه سنى مخاطب و سطح دانش وفتن گرونظر گر

ل6 يـا متـن، مـؤqست. قبل از تـهـيـهگاهـى اوآ
جم بايد در نظر داشته باشـد كـه مـخـاطـبمتـر

گى�هايى سنى است و چه ويژqدهمطالب در چه ر
ا در مطالب رqهگاهى، حد و اندازد. با اين آدار

ا تهيه كند. در چنين حالتى،د و كتاب رنظر گير
هيز مى�كـنـد، فـقـطنويسنده از كلـى�گـويـى پـر

ادك رعات متناسب با سن كوضـومطالب و مو

د.دازئيات نمى�پرمى�گزيند و به جزبر

روان و سليس بودن متن �
ان و ساده بـاشـد،هر قدر مـتـن كـتـاب رو

عاتضواحت�تر و ساده�تر مطالب و مودك ركو
گى شايد در كتاب�هاىك مى�كند. اين ويژا درر

ااى اهميت خاصى باشد؛ چرگساالن نيز داربزر
اى حالتى خشك ود دارشى خوكه مطالب آموز

اناخت هستند، اما اگر به زبان ساده و رويكنو
اىا خسته نمى�كنند و برند، مخاطب رشته شونو

د.اهند بواو جذاب�تر خو

مشخص كردن هـدف درسـى در ابـتـداى �
هر فصل

در ابتداى هر فصـل يـا بـخـش از كـتـاب،
د تـاسى آن بخش بايد مـشـخـص شـوهـدف در

دك بداند، در اين فصل با چه مطالبى آشـنـاكو
انـدنتـيـب، قـبـل از خــود. بـه ايـن تـرمـى�شـو

ل با هـدفط به آن فصـل، اوعات مربـوضـومو
د و باشى مطالب انتخاب شده آشنا مى�شوآموز

د.دازى آن�ها مى�پرى به يادگيرگاهى بيش�ترآ

انـتـخـاب يـك شـخـصـيـت داسـتـانـى يــا � 
كارتونى در كنار مطالب آموزشى

شـن اسـت كـه مـطـالـب وبـر هـمـگـان رو
دكشى خسته�كننده هستند و كوعات آموزضومو

د و ميله مى�گيرش مطالب كنارد از آموزخيلى زو
د نشانى مطالب بعدى از خواگيرغبتى به فرو ر

ار دادننــمــى�دهــد. در حــالــى كـــه بـــا قـــر
نى در كنـارتـوشخصيت�هاى داسـتـانـى يـا كـار

ش مطالب از طريقنه�اى كه آمـوزمطالب به گو
ه�اىد، كشش و انگيزاين شخصيت�ها انجام شو
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د و ميـل او بـهدك ايجـاد مـى�شـوخاص در كـو
ايش مى�يابد.ى مطالب كتاب افزيادگير

 مطالب: مرحله به مرحله:ارائه �
عات كتاب بايد به شـكـلضومطالب و مـو

ححله در كتاب مـطـرحله به مـرگام به گام يا مـر
عات ابتدايى و سـاده�تـرضوند؛ يعنـى از مـوشو

ند. درعات پيچيده�تر ختم شوضوع و به موشرو
ان از ابتداى مطالبجودك يا نواين حالت، كو

انداحت�تر مى�تود و رعات آشنا مى�شوضوبا مو
ك كند.ا درآن�ها ر

مـوزش عـلـمـى از طـريـق تـمــريــن�هــاى  آ�
متعدد و متنوع

دكاى سنجش كواه بربهترين و ساده�ترين ر
عار دادن تمرين�هاى متعدد و متنوان، قرجوو نو

در انتهاى هر فصل از كتاب اسـت. از طـريـق
ائهسش�هاى متـعـدد از مـطـالـب ارپاسخ بـه پـر

مايد كه تا چـها بيازد راند خودك مى�توشده، كو
عات كتاب استفادهضوانسته است، از موحد تو
كند.

وجود مواردى چون نـكـتـه و تـوجـه در �
متن

عات خاص و مهـم،ضـوه به مواى اشـاربر
جه در مـتـنار دادن نكته يـا تـوش قربهتـريـن رو

جهدك با تود كه كواست. اين امر باعث مى�شو
جه كند.اند و به آن�ها توا بخود رارخاصى، آن مو

اند بـاجه، مـى�تـوع نكتـه يـا تـوضوه به مـواشـار
اه باشدت همرنى متفاوتـوشكل�هاى جالب كار

اه�اى خاص ايجاد كنـد و او ردك انگيـزتا در كو
د.انگيزدن مطالب براى دنبال كربر

نـتـيـجـه�گـيـرى از آمــوزش هــر درس در �
پايان آن فصل

بهتر است در انتهاى هر فصـل از كـتـاب،
ح شـدهعات مطرضويك جمع�بندى كلى از مـو

دك بدانـد، پـس ازد تا كـودر آن گنجـانـده شـو
عاتى كه در انتـهـا بـهضو آن فصل، مـوqمطالـعـه

ند، كدامند.ده مى�شودانش او افزو

كار عملى در پايان هر فصل �
دموا آزدك ران دانسته�هاى كواى اين كه بتوبر

اد رخته�هاى خواند، آمودك بتواى اين كه كوو بر
ان در پايان هر فصل يادر عمل پياده كند، مى�تو

ائهشـى ارهر بخش از كتاب، از مطـالـب آمـوز
شده، يك كار عملى، يا به شكل ساده�تر، «كار

فت كه به شكلدك در نظر گراى كول» بردر منز

جهبايد به اين نكته تو
< تهيه<مهداشت كه الز

شىيك كتاب آموز
كان،داى كوب برخو

 آخرين نسخه از<ائهار
د وجوهاى موارم"افزنر

كان باددن كوآشنا كر
هاستارم"افزآن نر
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احتىدك به رش، كوه باشد. با اين رويك پروژ
 به طـورًا مستقيـمـاد راند دانسته�هاى خـومى�تـو

نهد هر گـوجـوت وعملى پياده كـنـد و در صـور
فع آن با كمـك مـربـى و كـتـابمشكـلـى، بـه ر

د.دازبپر

واژه�نامه در انتهاى كتاب �
اىايانه دارش راز آن�جا كه كتاب�هاى آموز

د هستـنـد ولغات و اصـطـالحـات خـاص خـو
ى از آن�ها بايد به شكـل التـيـن در مـتـنبسـيـار

ه�نامه دراژاه، استفاده از يك وبيايند، بهتريـن ر
اجعهان با مرجودك يا نوانتهاى كتاب است تا كو

اند به معانى معادل آن لغاتاحتى بتوبه آن، به ر
تسى پيدا كند. در صوريا اصطالحات دستـر

استفاده از اين لغات در متـن كـتـاب بـه شـكـل
انتز و درا در پرسى آن�ها رالتين، بايد معادل فار

د تا هنگـامت التين هر كلمه به كار بـركنار عبار
ده آشنا شواژدك با هر دو واندن مطالب، كوخو

ط به آنئيات بيش�تر مربوداختن به جزاى پرو بر
اجعه كند.ه�نامه مراژه، به واژو

 به روز كردن موضوعات�
هاىارم�افـزس�ها و نـرش در آمـوزqميـنـهدر ز

ات سريـع در ايـنجه به تغـيـيـرايانه�اى و بـا تـور
ه، و همچنين پيدايش نسخه�هاى جديد درحوز

ها، به روز نگه داشتن آثار از اهـمـيـتارم�افـزنر
جهدار است. بايد به اين نكته تـوخورخاصى بر

بشى خو يك كتاب آمـوزq تهيهqمهداشت كه الز
هاىارم�افز آخرين نسخه از نرqائهدكان، اراى كوبر

دكـــان بـــا آندن كـــود و آشــنـــا كـــرجـــومـــو
هاست.ارم�افزنر

 كتاب راهنما براى مربى:تهيه� 
ىاز آن�جا كه مـعـلـمـان و مـربـيـان، مـجـر

شى هستند و بيـش�تـرسى و آمـوزنامه�هـاى دربر
د، لذاا مى�شـوسط آن�ها اجرسى تـوالت درتحو

داختنشى، پر آموزqمينهبيش�ترين نياز امروز در ز
qمينـها در زى است كه بايد دانش مـعـلـم ربه آثـار

ايش دهد. از اين روايانه) افزع علمـى (رضومو
ايانه بهش راه كتاب�هاى آموزبهتر است، به همر

اى مربيـانا برانان، كتابى مـجـزجودكان و نـوكو
شىند آموزنگى رود تا آن�ها نيز با چگـوتهيه شو

ند.كتاب، آشنا شو
ان بـخـشـى از آخـر كـتـاب يـاحـتـى مـى�تـو

ا به مربيانس ر هر درqقسمت�هايى از پائين صفحه
اىا برد خاصى راراختصاص داد و نكـات و مـو
فت.آن�ها در اين بخش در نظر گر

همراه بودن سى�دى آموزشى به هـمـراه �
كتاب

فق تهيه يك كتاب موqمينها در زبهترين نتيجه ر
اىد كه اگر كتابى داران به دست آورمانى مى�توز

اهشى باشد، آن سـى�دى بـه هـمـرسى�دى آمـوز
د.ائه شوت بسته�بندى شده، اركتاب و به صور

انى كه چنيـنن هستند تعدادى از نـاشـرهم�اكنـو
ده�انــد.ضـه كــرار عـرا بــه بــازكـتـاب�هــايــى ر

ان در قـالـبا مـى�تــوشـى رسـى�دى�هـاى آمــوز
انجـــودك و نـــوش كــوســى�دى�هـــاى آمـــوز

شى مربيـانان) و سى�دى�هاى آمـوز(دانش�آموز
د.ائه كرو كمك�مربيان ار

انـانجودكان و نوبه اين اميد كه تمـامـى كـو
ماتيك بهـتـر وانند با دانش انفـورمين بـتـوان�زاير

ند.بيش�تر آشنا شو




