
استانداردنامۀ منابع آموزشی شیمی
نگاهی کوتاه به راهنمای تولید کتاب های آموزشی شیمی

چیستی، چرایی و چگونگی

تدوین و انتشار راهنمای تولید کتاب های آموزشی با هدف آشنا 
کردن ناشــران و پدیدآورندگان کتاب های آموزشی با چارچوب 
تألیف این کتاب ها از ســال ها پیش در دستور کار دفتر انتشارات 
و تكنولوژی آموزشی قرار داشته است. راهنمای تولید کتاب های 
آموزشی شیمی یكی از همین سندهاست که با توجه به تصویب 
برنامه درســی ملی مورد بازنگری قرار گرفته اســت. این نوشته 

درصدد معرفی اجمالی سند مذکور است.

در بســیاری از نظام های آموزشــی، برای توســعۀ یادگیری، و 
پــرورش خالقیت و قدرت تفكر دانش آموزان، اســتفاده از منابع 
آموزشــی در کنار کتاب های درسی امری بدیهی تلقی می شود. 
متمرکز بودن کتاب های درسی، محدودیت آن ها از لحاظ حجم 
و محتوای قابل ارائه و محدودیت زمان اختصاصی برای هر کتاب 
درسی در مدرسه، اســتفاده از این منابع را گسترش داده است. 
ویژه تر آنكه کتاب های درسی عموماً برای سطوح متوسط هر ردة 
ســنی تألیف می شوند و نیاز گروه های باالتر و پایین تر به مطالعۀ 

بیشتر باید از طریق همین منابع تأمین شود.
از آنجا که رویكرد ســازمان دهی محتوا در کتاب های شــیمی 
زمینه محور، ارتباط با زندگی و توسعۀ پایدار است، برخی از اصول 
و مفاهیم این رشــته در کتاب های درسی، متناسب با جایگاهی 
که در زندگی و صنعت دارند، مورد توجه قرار گرفته اســت. این 
نكته اگرچه انگیزة یادگیری را به ســبب پیوند شیمی با زندگی 
افزایش می دهد، ناگزیر از مجال عمق بخشی به مفاهیم می کاهد. 
در چنین شرایطی، وجود کتاب ها و منابعی آموزشی و حمایتی، 
که بتوانند به دانش افزایــی و تعمیق مطالب علمی کمک کنند، 
ضروری به نظر می رســد. در یادگیری شــیمی، تمرین و تكرار 
در تثبیت یادگیری مؤثر اســت و سال هاست که تهیه و معرفی 
کتاب های مناسبی که چنین امكانی را برای دانش آموزان فراهم 
کننــد، مورد توجــه والدین و دبیران بوده اســت. افزون بر همۀ 
موارد گفته شده، برای کاهش آسیب های احتمالی ناشی از فاصله 
گرفتن کتاب های درســی از علوم روز ـ به دلیل محدودیت های 
موجود ـ می توان از منابع آموزشــی معتبر در کنار کتاب درسی 

بهره جست.
بر این پایه می توان منابع آموزشی را به دو گروه عمدة کتاب های 

کمک آموزشی و کتاب های کمک درسی دسته بندی کرد.
کتاب های کمک آموزشی: کتاب هایی هستند که با هدف ایجاد 
انگیزه، افزایش دانش و ســواد علمی و توسعۀ یادگیری به منظور 

ارتقای شایســتگی های الزم در دو بعد فــردی و اجتماعی تهیه 
و تنظیم می شــوند و لزوماً به برنامه های درســی دورة تحصیلی 
وابسته نیستند و شــامل کتاب های تكمیلی )کتاب های مرجع، 
دانش افزایی، موضوعی، پوســترها و فلــش کارت ها(، کتاب های 

حمایتی )راهنمای معلم( و کتاب های فناوری می شوند.

کتاب های کمک درســی: کتاب هایی هســتند کــه به منظور 
تسهیل، تثبیت و تعمیق مفاهیم، مهارت های اساسی و ایده های 
کلیدی در راســتای اهداف برنامه ها و کتاب های درســی مرتبط 

تولید می شوند؛ مانند کتاب های کار و تمرین.

لزوم استانداردسازی منابع آموزشی
اگرچه استفاده از منابع آموزشی در کنار کتاب های درسی به امری 
ضروری تبدیل شــده است، اما روشن است هر نوع منبع آموزشی 
که با ترفندهای تبلیغاتی، بهره جســتن از کلمــات اغوا کننده و 
ظاهرسازی های چشم نواز در دسترس افراد قرار گیرد، نه تنها مفید 
نیست، بلكه مشكالت متعددی در پی خواهد داشت. این مشكالت 
تنها شامل محقق نشدن اهداف استفاده از منابع آموزشی، هدر رفت 

یادداشت
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وقت و هزینه نمی شــوند، بلكه در مواردی مانع دستیابی به اهداف 
حوزة علوم در آموزش وپرورش می شوند، برای مثال: 
 جلوگیری از رشد تفكر و خالقیت دانش آموزان

 سطحی نگری و تأکید بر حفظ مطالب
 از بین بردن انگیزة یادگیری در دانش آموزان

 ایجاد بدفهمی و کج فهمی
 تضعیف روحیۀ اعتماد به معلم و اختالل در رابطۀ میان معلم 

و دانش آموز
 تغییر در مسیر مطالعه و دستیابی به اهداف کتاب  درسی

 ســردرگمی دانش آموز و اعمال ســلیقۀ مؤلفــان متعدد در 
فرایند یادگیری

از این روست که کارشناســان ملزم به ارزیابی دقیق، و انتخاب 
منابع با کیفیت برای معرفی به مخاطبان هســتند؛ به ویژه آنكه 
در طول فراینــد آموزش، برای مطالعۀ چنیــن منابعی، فرصت 

محدودی در اختیار دانش آموزان است.
ارزیابی دقیق این منابع، نه تنها بــازده مطالعه را در مخاطبان 
افزایش می دهد، بلكه در میان ناشــران، بــرای تولید محتوای با 

کیفیت، رقابت سالم ایجاد می کند.
بر این اســاس، دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی، با توجه به 
اهداف آموزش وپرورش در اسناد باالدستی و با بهره گیری از خرد 

جمعی، ســند جامعی برای ارزیابی این منابع آموزشی تدوین و 
با توجه بــه تغییرات برنامۀ درســی، آن را اصالح و به روزآوری 
کرده است. مطابق این سند، هر منبع آموزشی برای کسب نشان 
استاندارد باید از فیلتر سنجه های این سند عبور کند و دست کم 
6۰ درصد امتیاز ارزیابی را به دســت آورد. سنجه ها در دو بخش 
عمومی و اختصاصی منابــع را ارزیابی می کنند. نقش گروه های 
مختلف درســی، و از آن جمله گروه شــیمی دفتر برنامه ریزی و 
تألیف کتاب های درســی، تدوین ســنجه های اختصاصی برای 
ارزیابی منابع آموزشــی مرتبط با رشــتۀ درسی مربوط است. در 
گروه شــیمی، این ســنجه ها با بهره گیری از تجربیات معلمان و 

توجه به موارد زیر تهیه و تدوین شده است:
1. منطق برنامۀ حوزة تربیت و یادگیری علوم تجربی

۲. اهداف آموزش علوم )به ویژه شــیمی( در اسناد باالدستی و 
برنامۀ درسی ملی

3. رویكرد آموزشی و ســازمان دهی محتوای کتاب های درسی 
شیمی

4. اهــداف و ضرورت تدوین هر منبع با توجه به تعریفی که از 
آن بیان شده است.

5. ویژگی های عنوان شــده برای هر یک از منابع آموزشی که 
دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی ارائه کرده است.

روشن است که تدوین سنجه ها در راستای شناسایی کتاب ها و 
منابعی بوده که تا حد امكان بتوانند به تعمیق، تثبیت و گسترش 
دانش شیمی، درک پدیده ها و حل مسائل به شیوة علمی کمک 
کنند، انگیزة یادگیری را افزایش دهند و در عین حال از مثال ها 
و رویدادهــای مرتبط با محیط زندگــی و اطراف بهره ببرند و بر 
تربیت افرادی مسئولیت پذیر، اخالق مدار و دوستدار محیط زیست 

و طبیعت اهتمام ورزند.

ارزیابی منابع آموزشــی به کمک این ســنجه ها به کشف نقاط 
قــوت و )احیاناً نقاط ضعف احتمالــی( در آن ها خواهد انجامید. 
تالش گروه شــیمی افزودن سطح اســتاندارد ارزیابی به منظور 
ارتقای این منابع بوده است. امید است که صیقل دادن این سنگ 
محک در آینده سبب تشویق هرچه بیشتر مؤلفان به تولید منابع 

استاندارد و مفید آموزشی شود.

سند جامع ارزیابي منابع آموزشي شیمي در یک نگاه

مقدمه

 بیان مسئله و ضرورت آن
 اهداف آموزش علوم در دورة متوسطة دوم

 منطق برنامة حوزة تربیت و یادگیري علوم تجربي
 راهبردهاي یاددهي یادگیري
 معرفي برخي مفاهیم اساسي

تعریف انواع كتاب هاي آموزشي و تربیتي 
)غیردرسي(

 كتاب هاي كمك آموزشي
 كتاب ها و منابع تكمیلي  

   كتاب هاي تكمیلي )دانش افزایي، موضوعي، مرجع، 
         پوستر و فلش كارت(

   كتاب هاي حمایتي )راهنماي معلم، فناوري و...(
 كتاب هاي كمك درسي

   كتاب هاي كار و تمرین

ویژگي هاي عمومي منابع آموزشي و سنجه هاي 
مشترك بین همة منابع در همة رشته ها )80 امتیاز(مربوطه

 ویژگي  و سنجه هاي اختصاصي مشترك در همة كتاب هاي آموزشي )75 امتیاز(ویژگي هاي اختصاصي كتاب هاي آموزشي
 ویژگي و سنجه هاي اختصاصي هر یك از منابع آموزشي )45 امتیاز(
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