کليات

مهندس محسن باهو

بـرای مهـر  95زمینـه پذیـرش ریسـک بـاالی ایـن مـدل
اجرایـی خـاص در همـه مؤلفههـا و ارکان اجرایـی شـده کـه
مناسـبترین واژه و عنـوان بـرای ایـن مـدل خلاق و نـوآور
از نـگاه مدیریـت پـروژه عنـوان «یـک اثر یـک گام بـه آینده،
 »TAG AND GO THE FUTUREکـه خـود عنوان
جدیـد ،بدیع و هدفدار اسـت ،میباشـد.

مدیریت نوین طرح اعتبارسنجی برخط
محتوای کتابهای درسی جدیدالتألیف
پایة دهم

يك اثر
يك گام به آينده

اهمیـت و نقـش منابـع و مـواد آموزشـی و تربیتـی در فرایند
یادگیـری مؤثـر و پایـدار دانشآمـوزان ایجـاب میکنـد تـا از
تمامـی فرصتهـا ،امکانات و فناوری و نیز مشـارکت اثربخش
و خـرد جمعـی معلمان و متخصصان در تألیف و تولید بسـتة
آموزشـی ،از جملـه کتابهـای درسـی مبتنـی بـر اهـداف
برنامههای درسـی ،هوشـمندانه بهـره گرفته شـود .به منظور
اجرایـی شـدن این پـروژه ،مدیریـت اجرایی ویـژهای ،مبتنی
بـر الگـوی مدیریتی نوین بـا تلفیق و بهرهگیری هوشـمندانه
از فرصتهـای فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات ایجـاد شـد و
در یـک برنامـه یکپارچـه بـا طراحـی و تولید سـامانه تعاملی
و هوشـمند اعتبارسـنجی ،برنامهریـزی ،هماهنگـی و اقـدام
مشـارکتی و فعـال ،کلیـه اسـتانها و دفاتر سـتادی را در بازه
زمانـی بسـیار محـدود و فشـرده بـرای موفقیـت ایـن پـروژه
ی که اسـتقرار پایه دهم با شـیوه جدید
بسـیج کـرد .از آنجایـ 
مسـتلزم برنامهریـزی و تألیـف کتابهـای درسـی همسـو با
رویکرد سـند تحـول بنیادین ،برنامه درسـی ملـی و مصوبات
شـورای عالـی آموزشوپـرورش در تصویـب جـدول دروس
و سـاعات آموزشـی بـوده ،زمانبـر شـدن فراینـد تصویـب
جـدول و سـاعات دروس در شـورای عالـی آموزشوپـرورش
تـا پایـان سـال  94و نیـز ضـرورت تأمیـن کتابهای درسـی

اهداف
 1تحقـق سیاسـتهای کلـی و اهـداف تحـول بنیادیـن
آموزشوپـرورش در حوزههـای تألیـف و تولیـد محتواهـای
آموزشـی و اسـتفاده هوشـمندانه از فرصتهـای فنـاوری
اطالعـات و ارتباطـات
 2مشـارکت اثربخـش و همزمان اسـتانها و مناطـق در امر
تألیف و اعتبارسـنجی کتابهـای جدیدالتألیف
 3جریانسـازی و ایجـاد جنبـش ملـی در اسـتفاده فراگیر،
هدفمنـد و مدیریتپذیـر خدمـات و تعاملات سـازمانی و
یاددهـی ـ یادگیـری در فضـای مجـازی ایمـن و سلامت
 4تغییـر شـیوه و الگوی سـنتی انجام فرایند اعتبارسـنجی
کتابهـای درسـی بـا حـذف تمـام افزونگیها
 5شناسـایی مشـکالت و نواقـص احتمالی محتـوای تألیف
کتابهـای درسـی (بسـته آموزشـی) تولیـد شـده بهصـورت
همزمـان با تألیـف (تدویـن) و بهبـود آنها.
 6ایجاد همسـویی وهمگرایی نسـبی در تولیـدات گروههای
درسـی مختلـف در سـطح خوشـههای یادگیـری مرتبـط بـا
اجـرای برنامههـای درسـی مربوطه
ت فنـی و سـامانه تعاملـی
 7طراحـی و ایجـاد زیرسـاخ 
ً
کاملا بومـی
هوشـمند مدیریتپذیـر
 8تحقـق شـبکه یادگیـری اجتماعـی معلمـان بـا ایجـاد
انجمنهـای علمـی تخصصـی و سـامانه مدیریـت دانـش
 9اقـدام و عمـل بهرهور با اسـتفاد از روشهای خالق و نوآور
مدیریـت اجرایـی پـروژه کشـوری در راسـتای سیاسـتهای
اقتصاد مقاومتی.
ضرورت
فراینـد اعتبارسـنجی محتواهـای کتابهـای درسـی یکی از

فرایند اعتبارسنجی محتواهای کتابهای
درسی یکی از اقدامات اساسی سازمان
پژوهش میباشد
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اقدامـات اساسـی سـازمان پژوهـش میباشـد .رویـه اجرایـی
معمول و سـابق آن نیازمند حضور گسـترده معلمان ،دبیران و
متخصصین موضوعی به صورت جلسـات حضوری در سازمان
و اسـتانها ،چـاپ و تکثیر پیشنویسهای کتابهای درسـی
بـه تعـداد هـر دبیـر ،ارسـال پیشنویـس محتـوای تألیفی به
اسـتانها ،دریافت نظرات اسـتانها از طریق پسـت و تجمیع
آنهـا و در نهایت اعمال آن توسـط مؤلفین میباشـد .زمانبر
بـودن و مشـکالت فراوانـی همچـون تـردد ،اقامـت ،تعطیلی
کالس درس دبیـران شـرکتکننده در جلسـات و بازیابـی
اطالعـات در روش گذشـته موضوعات اصلی ،ضـرورت اجرای
مدیریـت نوین ،طرح اعتبارسـنجی کتابهـای جدیدالتألیف
میباشـد .لـذا در اجـرای ایـن پـروژه تلاش شـده تـا کلیـه
فرایندها ،محتواهای تولید شـده ،با سـطح دسترسـی متفاوت
در راسـتای اهداف و سیاسـتهای طراحی آموزشـی و برنامه
درسـی بـا کارکرد اختصاصـی تنظیم و مدیریت شـود.
روش اجرای پروژه
روش اجـرای ایـن پـروژه ،الگـوی جدیـد خلاق و
نوآورانـه بـا عنـوان «یـک اثـر یـک گام بـه آینـده،
 »TAG AND GO THE FUTUREتفکـر راهبـردی
بـوده کـه همراهـی و همسـویی همـه ارکان اجرایـی را در
موفقیـت ایـن پـروژه جـذب و جلـب کـرده اسـت بهگونهای
کـه بـا تقسـیم کار بـرای هـر بخـش از پـروژه ( )WBSو
اجـرای همزمان فعالیتهـا (طراحی ،تولید و توسـعه امکانات
سـامانه تعاملی هوشـمند اعتبارسـنجی) بهصورت گام به گام
تکمیـل و متناسـب با نیـاز هر بخش ،دسترسـی و بهرهمندی
اختصاصـی برای هـر فعالیت و فرد مهیـا و امکانپذیر گردید.
بـا این الگو و روش عالوه بر کسـب نظرات و تولید مشـارکتی
کتـاب و منابـع بسـته آموزشـی بـا بهینهترین شـیوه و مدل،
بـه نوعـی شـبکه یادگیـری و سـامانه مدیریـت جامـع دانش
هوشـمند ملی با اقدام داوطلبانه و مشـارکتطلبی حداکثری
معلمـان ،کارشناسـان ،مدیـران ،متخصصیـن موضوعـی،
انجمنهـای علمـی و شـبکههای اجتماعـی مدیریتپذیـر
فراگیـر شـکل گرفته اسـت.
در اجـرای فراینـد اعتبارسـنجی ،اجـرای گام بـه گام بـا نگاه
بـه آینـدة تحـوالت در دسـتور کار قـرار گرفـت .در گام اول
پیادهسـازی سـامانه ،فراگیـر شـدن ایـن روش ،آشـنایی و
مشـارکت سـازنده اسـتانها بهویـژه دبیـران و هنرآمـوزان
در فراینـد تألیـف و اعتبارسـنجی کتابهـای درسـی بـا
هدف شناسـایی کاسـتیهای احتمالـی محتواهای آموزشـی
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کتابهـای جدیدالتألیـف و افزایـش رضایتمنـدی مخاطبان
و قابلیـت اجـرا در کالس درس مدنظـر بـوده که بـا طراحی و
تألیـف واحدهـای یادگیـری در هـر مـاده درسـی و بارگذاری
آنهـا در سـامانه چرخـه حیـات این سـامانه آغـاز و فـاز اول
پـروژه اجـرا گردید.
محورها و معیارهای فرایند اعتبارسنجی کتابهای
درسی جدیدالتألیف دهم در سال تحصیلی 94-95
الف .معیارهای مرتبط با یادگیرنده
تناسـب محتـوا بـا تواناییهـای جسـمی و ذهنـی
دانشآمـوزان
جـذاب و ترغیبکننـده بودن محتوا و تناسـب آن با عالیق
دانشآموزان
تناسـب زبـان و نگارش محتـوا با تواناییهـای دانشآموزان
(اسـتفاده از واژگان درخـور فهـم دانشآمـوز ،قابـل درک
بـودن جملات ،طول جملات ،سـلیس و روان بـودن متن و
دسـتورالعملها ،ویرایـش ادبـی و)..
تناسب محتوا با آموختهها و تجارب پیشین دانشآموزان
ب .معیارهای مرتبط با محتوا
تبییـن مناسـب جایـگاه و نقـش کتـاب در پایـه و دوره
تحصیلـی
تبیین مناسـب جایگاه و اهمیت درس و انواع فعالیتهایی
کـه دانشآموزان باید انجام دهنـد (در مقدمه کتاب)
تبییـن مناسـب سـاختار محتـوا و کارکـرد مؤلفههـای
مختلـف درسهـا و نیـز رویکردهـای یاددهـی ـ یادگیـری و
ارزشـیابی بـرای معلمـان (در مقدمـه کتـاب)
وجـود پیـش سـازماندهندهها ،وجـود خالصـه فصـل،
وجـود بخـش پایـان فصـل
هماهنگـی عناوین اصلـی و فرعی ،وجـود زیرنویس ،وجود
ارجاعـات ،شـمارهگذاری عنـوان و شـرح جـداول ،نمودارهـا،
تصاویر و ...
کفایت و انسجام مطالب ارائه شده
کفایـت تعـداد و تنـوع فعالیتها و تمرینهـای پیشبینی
شـده (تناسـب تعـداد و دشـواری فعالیتهـا بـا اهـداف و
بودجهبنـدی مفاهیـم و دروس ،تناسـب نـوع فعالیتهـا بـا
سـطوح دشـواری مـورد انتظـار اهـداف)
توزیع متوازن و منطقی مطالب در فصول و درسها
تقـدم و ّ
تأخـر و ترتیـب منطقـی محتوا (چینـش محتوا از
سـاده بـه دشـوار و از عینی بـه انتزاعی)
(ويژهنامة پاية دهم)

ارتباط محتوا با محتوای پایه قبل (ارتباط طولی)
ارتبـاط محتـوا بـا محتـوای کتابهـای دیگـر همـان پایه
(ارتبـاط عرضی)
صحت و اعتبار محتوا (بهروز بودن اطالعات ،مستندسـازی
اطالعات ارائه شده)
زمینهسـازی برای مشـارکت فعال دانشآمـوزان در جریان
یادگیری
زمینهسـازی بـرای بهکارگیـری محیطهـای یادگیـری
متنـوع (خـارج از کالس و مدرسـه)
ارتباط محتوا با زندگی واقعی دانشآموزان
زمینهسـازی بـرای اسـتفاده از  ITو فناوریهـای نوین در
جریـان آموزش
متناسـب بـودن تکالیـف یادگیـری و سـؤاالت (کمـک به
اسـتحکام یادگیـری ،انتقـال یادگیـری بـه موقعیـت جدیـد،
پاسـخ بـه سـبکهای مختلـف یادگیـری ،رفـع بدفهمیهـا
توسـط یادگیرنـده ،توزیع متناسـب فعالیتها از نظر سـطوح
ی آنها)
دشـوار 
زمینهسـازی بـرای اسـتفاده از ابزارهـا و روشهای مختلف
ارزشـیابی (پوشـه کار ،مشـاهده ،آزمـون عملکردی ،بررسـی
ارائـه گزارش ،مقالـه و )...
ظرفیـت محتـوا بـرای ایجـاد زمینـه مشـارکت فعـال
دانشآمـوزان در جریـان یادگیـری (ارائـه محتـوای درس بـه
شـیوه فعـال)
زمینهسـازی بـرای بهکارگیـری محیطهـای یادگیـری
متنـوع (خـارج از کالس و مدرسـه)
تنظیـم محتـوا براسـاس مهارتهـای اساسـی یادگیـری و
روشهـای فعـال آموزش
برقـراری ارتبـاط میان محتـوا و زندگی روزمـره دانشآموز
(مسـائل ،مصادیق )....
وجـود تناسـب میـان شـیوهها و ابزارهـای ارزشیابـی و
هدفهـای واحـد یادگیـری
ی موضوعـی کتاب براسـاس معیارهـای علمی و
فصلبنـد 
مالکهایـی نظیر سـن مخاطبان ،سـطح یادگیـری ،عالئق و
نیازهـای دانشآموزان
توجـه بـه تنوع محیطهـای یادگیری در تألیـف کتابهای
درسی
قابلیت درس برای اسـتفاده از ابزارها و شـیوههای مختلف
ارزشـیابی (سؤاالت بازپاسـخ ،پوشـه کار ،تهیه و ارائه گزارش،
سـاخت و طراحی ،جمعآوری اطالعات ،نوشـتن مقالـه و )...
قابلیـت اجـرا در شـرایط واقعـی کالس درس از حیث فضا،

تجهیزات ،امکانـات ،تعداد دانشآمـوزان و ...
شرح و بسط مناسب محتوا و مفاهیم
توجـه بـه مباحـث ارزشیابـی از برنامههـا (ارزشیابـی
توصیفـی ،تکوینـی ،پایانـی و )...
ج .معیارهای مرتبط با شرایط اجرا
قابلیـت اجـرا در شـرایط واقعـی کالس درس از حیث فضا،
تجهیـزات و تعـداد دانشآموزان
تناسـب محتـوا بـا سـاعات درسـی (تعـادل بیـن فصـول،
بیـن دروس ،بیـن متـون و تصاویـر ،در تخصیـص زمـان بـه
فعالیتهـا)
تناسب محتوا با دانش و مهارتهای پایه معلمان
امکانپذیر بودن تهیه مواد و وسایل آموزشی الزم
د .معیارهای هنری و زیباییشناسی
هماهنگی و تناسب تصویر و متن
رعایـت تناسـب نـوع قلم با سـن مخاطبـان ،متنـوع بودن
نـوع قلم؛ تناسـب انـدازه قلـم با سـن مخاطب ،متنـوع بودن
رنـگ قلـم ،رعایت فاصله بین سـطرها ،رعایـت فاصله کلمات
در سطرها
اسـتفاده مناسـب از فضـا (پرهیـز از تراکـم یا خالـی بودن
بیـش از حد)
استفاده بجا و مناسب از عکس و نقاشی
اسـتفاده بجـا و مناسـب از نمـودار ،جـدول ،متمایـز و
برجسـتهکنندههای متـن ،کادرهـای درج خالصههـا و ...
وضوح تصاویر
رسایی مضمون و پیام تصاویر و بخشهای غیرمتنی
تناسب تصاویر با تجارب زیسته مخاطبان
نداشتن پیامهای متعدد و ضمنی در تصاویر
تناسب سبک تصویرگری با محتوا و مضمون
تنوع درسبک تصویرگری
متناسـب بـودن آناتومـی حـاالت ،حـرکات و نسـبتها،
تطبیـق بـا واقعیتهـا
احترام به قومیتها در تصاویر
ه .معیارهای قانونی و حقوقی
توجـه ویـژه بـه اسـناد باالدسـتی در تألیف کتاب بـه ویژه
سـند تحـول بنیـادی آموزشوپـرورش و برنامه درسـی ملی
اسـتفاده مناسـب از عناویـن اصلـی و فرعـی در صفحـات
کتاب.
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