راهنمای تولید

کتابهای آموزشی

(غیردرسی) تفکر و حکمت

معاونت ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی

1396

پیشگفتار

منابع آموزشي تکمیلی یا (غيردرسي) بهعنوان بخشی مهم از منابع آموزشي و
تربيتي محسوب میشوند که با توجه به تفاوتهای فردی فراگیران میتوانند با
فراهمآوردن موقعيتهاي جديد يادگيري به تعميق ،تثبيت و توسعه يادگيري ،افزايش
سواد علمي و ارتقاي شايستگيهاي آنان كمك کرده و نقشی مؤثردر ارتقای كيفيت
ياددهي-يادگيري و برآوردن اهداف برنامههاي آموزشي و تربيتي ايفا نمایند.
تحقق اين امر منوط به همسويي محتواي منابع غيردرسي توليد شده با اهداف
حوزههاي تربيت و يادگيري و برنامه درسي ملي است .براساس آييننامه اجرایی
«سامان دهي منابع آموزشي و تربيتي (مواد و رسانهها)» که در جلسه  828شورایعالی
آموزش و پرورش به تصویب رسید ،ارزیابی محصوالت تولید شده و اعطای نشان
استاندارد به آنها برای ورود به مدارس که نشاندهنده این همسوئی است ،بر عهده
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشیاست.
ن راستا با توجه به بند ب ماده  4آييننامه ساماندهي منابع آموزشي و
درهمي 
تربيتي و مصوبه جلسه  88شوراي هماهنگي علمي سازمان ،وظيفه تدوين معيارهاي
ارزشيابي و اعتبارسنجي منابع آموزشي و تربيتي (عمومي و اختصاصي) براي تمام
منابع آموزشي مكتوب و غيرمكتوب ،در دستوركار معاونت ساماندهي دفتر انتشارات
و تکنولوژي آموزشي سازمان پژوهش قرار گرفت.
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با ارائه راهنماهاي توليد منابع آموزشي و تربيتي
در حوزههاي موضوعي گوناگون ،درصدد ترغیب مؤلفان و ناشران به همکاری بيشتر
با آموزش و پرورش و توليد محصوالت مناسبتر آموزشی و تربیتی غیردرسی است.
لذا ضمن تشكر از پديد آورندگان محترم خانم دكتر ميترا دانشور و آقاي احمد
غالمحسيني ،كار گروه بررسي سنجه ها خانمها دكتر ميترا دانشور ،فريبا كيا ،فائزه منشي
و آقايان احمد غالمحسینی ،دکتر مهدی چوبینه و سيد مهدي باقريان (نماينده شوراي
هماهنگي علمي) و هم چنين خانمها زهره امينيان و مهتاب ميرايي آشتياني كه در آماده
سازي اين سند براي چاپ همكاري داشته اند ،اميد است بهرهگیری از این رویکردها
به اجرای ماموریتها و وصول به اهداف متعالی تربیتی و آموزشی کشور یاری رساند و
ي همراهی ،همکاری ،همنوایی و تعامل عالقهمندان به نظام تعلیم و تربیت ،به ويژه
زمينهها 
فرهنگ دوستان ،مؤلفان ،مترجمان و ناشران با نظام آموزشی را گسترش دهد.
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

7

8

فهرست مطالب

بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

عنــوان

صفحــه

پيشگفتار7...................................................................................................................................................................................
فهرست مطالب8 .......................................................................................................................................................................
مقدمه13.....................................................................................................................................................................................
ّ
ضرورت ،اهميت و اهداف توليد راهنما 13..........................................................................................................................
اهداف توليد راهنما 15............................................................................................................................................................
• هدف کلی 15.........................................................................................................................................................................
• اهداف جزئی 15.....................................................................................................................................................................
معرفي مفاهيم اساسي ،ايدههاي كليدي ،مهارتهاي اساسي و شايستگيهاي پايه حوزه تربيت و يادگيري تفكر
و حكمت در برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران 15.............................................................................................
• جايگاه تف ّكر و تعقّل در برنامة درسی ملّی جمهوري اسالمي ايران 15.......................................................................
• فطرتگرايي توحيدي در برنامة درسي ملّي و برنامة حوزة تربيت و يادگيري تف ّكر و حكمت 17........................
• عناصر راهنمای برنامه درسی حوزه تربيت و يادگيری تف ّکر و حکمت 22................................................................
• منطق حوزه تربيت و يادگيري تفكر و حكمت 23.........................................................................................................
• شايستگيهاي حوزه تربيت و يادگيري تفكر و حكمت 24...........................................................................................
• جدول سطوح شايستگيهاي حوزه تربيت و يادگيري تفكر و حكمت به تفكيك دورههاي تحصيلي 25...........
• محتواي حوزه تربيت و يادگيري تفكر و حكمت 27.......................................................................................................
• مهارتهاي اساسي حوزه تربيت و يادگيري تفكر و حكمت 28...................................................................................
• جدول توزيع مهارتهاي اساسي حوزة تربيت و يادگيري تفكر و حكمت در دورههاي تحصيلي 31...................
• روشهای ياددهی يادگيری 36...........................................................................................................................................
تعاريف انواع کتابها و منابع آموزشي و تربيتي (غيردرسي) در حوزة تربيت و يادگيري تفكر و حكمت 37.....................
تعریف کتابهای آموزشي و تربيتي (غيردرسي)37..........................................................................................................
 .1تعریف انواع کتابهای کمک آموزشی37........................................................................................................................
 .2تعریف انواع كتابهاي کمک درسی38...........................................................................................................................
چارت انواع کتابهای آموزشی و تربیتی غیردرسی39 ....................................................................................................

معیارها و استانداردهای عمومی تولید و ارزشیابی مواد و رسانههاي آموزشی و تربیتی39.......................................
تعاريف مفهومي و عملياتي معیارها و استانداردهای عمومی40......................................................................................
معيارها و استانداردهاي عمومي توليد و ارزشيابي منابع آموزشي و تربيتي 43...........................................................
ویژگیها و سنجههای عمومي تولید و ارزشیابی کتابها و منابع آموزشی – تربیتی تفکر و حکمت43 ..............
معیارها و استانداردهای اختصاصي تولید و ارزشیابی کتابها و منابع آموزشی  -تربیتی تفکر و حکمت47 ......
الف .1.ویژگیها و سنجههای اختصاصی مشترک همه کتابهاي آموزشی – تربیتی تفکر و حکمت47 .............
ب .1.ویژگیها و سنجههای اختصاصی هر یک از انواع کتابهاي آموزشی  -تربیتی تفکر و حکمت50 .............
ب .1.1.ویژگیها و سنجههای اختصاصی کتابهاي کمک آموزشی تفکر و حکمت50 .........................................
ب .1.1.1.ویژگیها و سنجههای اختصاصی کتابهاي تكميلي دانشآموز (دانشافزايي) تفکر و حکمت50...........
ب .2.1.1.ویژگیها و سنجههای اختصاصی کتابهاي حمایتی معلمان و کارشناسان تفکر و حکمت 54........
ب .3.1.1.ویژگیها و سنجههای اختصاصی کتابهای حمایتی والدین تفکر و حکمت58 ................................
ب .2.1.ویژگیها و سنجههای اختصاصی کتابهای کمک درسی تفکر و حکمت62 .............................................
ب .1.2.1.ویژگیها و سنجههای اختصاصی کتابهاي کار تفکر و حکمت 62 ....................................................
ضميمه :1
فرمهای ارزشیابی و جداول ارزیابی از انواع کتابها و منابع آموزشی و تربیتی (غیر درسی) تفکر و حکمت۷۱....
 . 1جداول عمومي و اختصاصي ارزیابی از کتابها و منابع کمک آموزشی تفکر و حکمت۷۱ ..............................
 .1.1جداول عمومي و اختصاصي ارزیابی از کتابها و منابع تكميلي دانشآموز (دانشافزايي) تفکر و حکمت۷۱......
 .1.1.1جداول عمومي و اختصاصي ارزیابی از كتابهاي تكميلي دانشآموز (دانشافزايي) تفکر و حکمت۷۱ ......
 .2.1جداول عمومي و اختصاصي ارزیابی از کتابهای حمایتی تفکر و حکمت۸۱ ...................................................
 .1.2.1جداول عمومي و اختصاصي ارزیابی از کتابهای حمایتی معلمان و كاشناسان تفکر و حکمت ۸۱ ............
 .2.2.1جداول عمومي و اختصاصي ارزیابی از کتابهای حمایتی والدین تفکر و حکمت ۹۱ ...........................
 .2جداول عمومي و اختصاصي ارزیابی از کتابهای کمک درسی تفکر و حکمت۱۰۰ ...............................................
 .1.2جداول عمومي و اختصاصي ارزیابی از کتابهاي کار تفکر و حکمت۱۰۰ ........................................................
ضميمه :2
شرح برخي از اصطالحات۱۱۳................................................................................................................................................

9

مقدمه
ّ

11

راهنمايي که پیش روی شماســت بــا هدف هدايت توليد كتابهاي آموزشــي
براســاس «معيارها و شــاخصهاي تأليف كتابهاي آموزشــي در حوزة تربيت و
يادگيري تفكر و حكمت» طراحی شــده اســت .اين راهنما از ســه بخش تشکیل
شــده است .بخش ا ّول با عنوان «کلیات» شما را با ماهیت و ضرورت مسئلة پرورش
تف ّكر در کودکان و نوجوانان و جایگاه آن در برنامه درســی ملّی آشــنا میسازد .در
معرفی میشــود؛ این
بخــش دوم ،برنامة حــوزة تربيت و يادگيري تفكر و حكمت ّ
بخش شــامل منطق و ضرورت برنامه ،شايستگيهاي مورد انتظار در دانشآموزان،
ايدههاي كليدي ،مفاهيم و مهارتهاي اساسي است .بخش سوم به ويژگيهاي انواع
كتابهاي پرورش تفكر و فرمهاي ارزيابيآنها اختصاص دارد.
ضرورت ،اهميت و اهداف توليد راهنما
با گســترش سریع حوزههای مختلف علوم و رشد فزایندة ف ّناوریهای ارتباطات و
ّ
اطالعات ،پرورش همه جانبة کودکان و نوجوانان برای آمادهســازی آنان جهت ورود
به عرصههای مختلف زندگی فردی و جمعی مورد توجه بیشتر کشورهای جهان قرار
گرفته اســت .نکتة مهم این است که شکوفایی همة استعدادها و قابلیتها ،منحصر
به پردازش ّ
اطالعات و یادگیری دادهها نیست .به دلیل تفاوتهای فردی و محیطی،
همة افراد جامعه بهطور تخصصی توان مشــارکت در تولید علم و اثرگذاری در رشد،
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پیشــرفت و توسعة علمی کشور را ندارند .اما میتوان جامعهای را ترسیم كرد که در
متخصصان و نخبگان علمی ،همة افراد آن از سطح بسیار خوبی از روابط
کنار تربیت
ّ
صحیح اجتماعی و انسانی برخوردار باشند و انسانهایی سودمند و مؤثّر برای جامعه
تلقی شوند .آنچه از چشمانداز بیست ساله ،نقشة جامع علمی کشور و همچنین سند
تح ّول بنیادین در این خصوص برداشــت میشود ،ساختن جامعهای است که افراد
آن بــا تعقّل و تف ّكر مبتنی بر فطرت ،به تنظیم روابطشــان در عرصههای ارتباط با
خــود ،خدا ،خلق و خلقت بپردازند تا از رهگذر آن هویت و فرهنگ خود را بازیابی،
بازآفرینی و متعالی کنند .چنین جامعهای ،خردمحور ،خردورز و خردمندپرور خواهد
بود .بديهي اســت ســاختن چنين جامعهاي خارج از امكانات و شرايط موجود نظام
آموزشــي است .اين امر نياز به عزمي گســترده و ملي دارد .از جمله بخشهايي كه
ميتواند به اين مهم ياري رســاند اســتفاده از ظرفيت توليدات كتابهاي آموزشي
(غيردرسي) توسط بخش خصوصي است.
كتابهاي آموزشي (غيردرسي) بهعنوان بخش مهمي از منابع آموزشي و تربيتي،
نقــش كليدي در تحقّق اهداف برنامههاي آموزشــي و تربيتــي دارند .اين كتابها
ضمن فراهمآوردن موقعيتهاي جديد يادگيــري ،مهمترين ابزار در جهت تعميق،
تثبيت و توســعه يادگيري ،افزايش ســواد علمي و ارتقاي شايستگيهاي مخاطبان
در راســتاي اهداف برنامههاي درســي حوزه تربيت و يادگيري و كتابهاي درسي
محسوب میشوند؛ اما تحقق این امر منوط به همسویی اهداف و محتوای کتابهای
آموزشــی (غیردرسی) تولید شده با اهداف برنامه درسی ملی است .راهنماي حاضر
بر اســاس درك اين ضرورت و به منظور راهنمايي توليدكنندگان منابع آموزشــي
(غيردرســي) ،به ارائة ويژگيهاي عمومي و اختصاصي منابع آموزشي (فيلم ،كتاب
كمك درسي ،كتاب كمك آموزشي و  ) ...مورد نياز حوزة تربيت و يادگيري تفكر و
حكمت و سنجههاي مربوط پرداخته است.

اهداف توليد راهنما
هدف كلي:
توليد معيارها و شاخصهاي تأليف كتابهاي آموزشي در حوزة تربيت و يادگيري
تفكر و حكمت
اهداف جزئي:
تبيين معيارها و شاخصهاي مورد قبول سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي
براي تأليف كتابهاي آموزشي در حوزة تربيت و يادگيري تفكر و حكمت
هدايت ناشــران درون و برون سازماني جهت توليد كتابهاي آموزشي مطلوب
در حوزة تربيت و يادگيري تفكر و حكمت
اطالعرســاني دربارة معيارهاي بررســي و ارزيابي كتابهاي آموزشي در حوزة
تربيت و يادگيري تفكر و حكمت
معرفي مفاهيم اساسي ،ايدههاي كليدي ،مهارتهاي اساسي و
شايستگيهاي پايه حوزه تربيت و يادگيري تفكر و حكمت در برنامه
درسي ملي جمهوري اسالمي ايران
جايگاه ّ
تفكر و تع ّقل در برنامة درسی م ّلی جمهوري اسالمي ايران
برنامۀ درســي ملي براســاس فلســفۀ تعليم و تربيت اســامي به عنوان اولين و
مهمترين ســند از مجموعه اســناد تحولي زيرنظامهاي آموزش و پرورش با رويكرد
فطرتگرايــي توحيدي به منظور تربيت انســانهايي متف ّكر و عاقل ،با ايمان و باور،
اهــل علــم ،عمل و اخالق ،در چهــار عرصۀ ارتباط با خود ،خــدا ،خلق و خلقت با
طراحي شده است.
محوريت ارتباط با خدا ّ
بطــور کلی کارآمــدی و تأثیر هر برنامة درســی ،به میزان ارتباط و تناســب با
مخاطب بســتگي دارد .در برنامــة ادیان الهی و همینطور مکاتب بشــری ،چه در
جنبههای معرفتی و شناختی و چه در جنبههای ارادی و عملی ،انسان مخاطب همة
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برنامههاســت .از این رو ،برنامهای که بر اساس شناخت و تعریف کاملتری از انسان
تدوین شــده باشــد از مقبولیت ،توانمندی و همینطور مو ّفقیت بیشتری برخوردار
خواهد بود .برنامة حوزه تربيت و يادگيري تفكر و حكمت در ارتباط با انسانی تعریف
معرفی
میشــود که در حکمت قرآنی و فلسفه و عرفان اسالمی به عنوان خلیفهاهلل ّ
شــده است و هدف از آفرینش او رســیدن به کمال و سعادت حقیقی است و واضح
اســت که ترسیم چنین جایگاهی برای انســان ،مختص به افراد خاص نیست بلکه
مربوط به فرد فرد انسانها و جامعة انسانی است.
اگر به خود ،جامعه و محیط اطــراف نظری عمیق بیفکنیم ،آن ها را مجموعهای
پیچیده از روابط و مناســبتها خواهیم یافت که گاهی بر ما اثر میگذارند و گاهی
نیز از ما اثر میپذیرند .این روابط با ســرعت زیادی رو به گســترش هستند و ما هر
روز تجربهای تازه از چنین روابطی را به دست میآوریم .اگر دوباره به این روابط نظر
کنیم ،درمییابیم که انسان عبارت است از همین وجود دنیوی او به عالوه مجموعه
روابط سالم و صحیح و غیرسالم و ناصحیح که با تعقّل ،تف ّكر و اراده و اختیار خویش
ایجاد کرده اســت .این روابط بر اساس حکمت قرآنی شامل چهار عرصه میشود که
عبارتاند از :رابطة انسان با خود ،رابطة انسان با خداوند ،رابطة انسان با خلق
و رابطة انسان با خلقت .لذا توصیف ما از هر فرد براساس چگونگی روابطی است
که او در این چهار عرصه دارد.
اگر تف ّكر و تعقّلی که اســاس روابط چهارگانة باالســت ،تحــت تأثیر موهومات،
خیاالت ،غرایز ،شــهوات و رذائل اخالقی باشــد ،منجر به روابط ناسالم و هزینههای
فــردی ،خانوادگی ،نابســامانی و ضعف اجتماعی و در نتیجه شــقاوت اخروی افراد
خواهد بود که در حقیقت نمیتوان آن را تعقّل بهشمار آورد .تع ّقل ،تجزيه و تحليل
و ربط دادن قضايا و ســنجش و ارزيابی يافتههــا بر اساس نظام معيار است که از
طرق معتبر بهدست آمده است .از نظر تعلیم و تربیت اسالمی آنچه روابط چهارگانة
مذكور را منظم و هماهنگ مینماید و منجر به ارادة صحیح و سالم میشود« ،تف ّكر
و تعقّل مبتنی بر ســامت فطرت انسان»1 است .كه از طریق درک و اصالح مداوم
 .1طباطبايى ،محمد حســين ،ترجمه تفسير الميزان20 ،جلد ،دفتر انتشارات اســامي (وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم)  -قم،
چاپ :پنجم ،1374 ،جلد ،2ص.357

موقعیت منجر به دســتيابي بــه مراتبي از حيات طيبه ميشــود .در این دیدگاه،
«فطرت عبارت است از قدرت شــناختن ايمانى كه با آب و گل آدمى سرشته شده
است .حیات سعادتمندانه نیز در واقع انطباق حیات عقالنی فردی و اجتماعی انسان
با این موهبت الهی است 1».برنامة درسی ملّی بر اساس چنین دیدگاهی تدوین شده
اســت .همانطور که گفته شد رويكرد اين برنامه فطرتگرايي توحيدي است که در
الگــوی هدفگذاری آن ،تف ّكر و تعقّل نقش محوري دارد .بدیهی اســت با تغییر در
رویکرد و الگوی هدفگذاری یک برنامه ،ساير مؤلّفههای آموزش نیز تغییر مییابند.
فطرتگرايي توحيدي در برنامة درسي م ّلي و برنامة حوزة تربيت و
يادگيري ّ
تفكر و حكمت
رويكرد برنامههای درســي و تربیتی «فطرتگرايي توحيدي» اســت .اتخاذ این
رویکرد به معناي زمينهســازي الزم جهت شــكوفايي فطــرت الهي دانشآموزان از
طریق درک و اصالح مداوم موقعیت  2آنان به منظور دســتيابي به مراتبي از حيات
طيبه اســت .برخی گزارههای تبيين كنندة رويكرد برنامه درسي ملّي که به توضیح
اهداف ،محتوا ،روشهای آموزش و ارزشیابی برنامه تف ّكر و حكمت یاری میرسانند
عبارتاند از:
دانشآموز:
فطرت الهي در وجود دانشآموز نهفته است و قابلیت شکوفایی و فعلیت یافتن
دارد.
دانشآموز همواره در موقعیت اســت و میتوانــد آن را درک کند و با انتخاب
احســن خویش در راســتای اصالح مداوم آن حرکت كند .در برنامه درسي تفكر و
حكمــت ،هر یک از دانشآموزان از حیث توانمندیهای خود در زمینة تف ّکر در یک
موقعیت خاص و منحصر بفرد قرار دارند که اين توانمندي قابل پرورش است.
دانشآموزان در فرایند یاددهی-یادگیری و تربیتپذیری و توسعة شایستگیهای
خویش به لحاظ ذاتی نقش فعال دارند.
 .1طباطبايى ،محمد حســين ،ترجمه تفسير الميزان20 ،جلد ،دفتر انتشارات اســامي (وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم)  -قم،
چاپ :پنجم ،1374 ،جلد ،2ص357
 .2منظور از موقعيت ،وضعيت و نسبت مشخص و پوياي فرد به عنوان عنصري آگاه ،آزاد و ف ّعال با گسترة جهان هستي (جامعه ،طبيعت و
ماوراءطبيعت) و خداوند متعال به عنوان مبدأ و منتهاي هســتي اســت كه موجب تغيير مداوم مرتبة وجودي آدمي و تح ّول وجه جمعي هويت
ميگردد( .برگرفته از گزارش فلسفه تعليم و تربيت رسمي)
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معلم و مربی:
با شناخت و بسط ظرفیتهای وجودی دانشآموزان و خلق فرصتهای تربیتی
آموزشی ،زمینة درک و انگیزة اصالح مداوم موقعیت آنان را فراهم میسازد.
راهنما و راهبر فرایند یاددهی-یادگیری است.
برای خلق فرصتهای تربیتی و آموزشــی مســئولیت تطبیــق ،تدوین ،اجرا و
ارزشیابی برنامههای درسی و تربیتی در سطح کالس را برعهده دارد.
محتوا:
محتوا مجموعهای منســجم و هماهنگ از فرصتها و تجربیات یادگیری است
که زمینة شــکوفایی فطرت الهی ،رشد عقلی و فعلیت یافتن عناصر و عرصهها را به
صورت پیوسته فراهم میآورد.
در برگیرنــدة مفاهیــم و مهارتهای اساســی و ایدههای کلیــدی مبتنی بر
شایستگیهای روش و منش تف ّکر و تعقّل است.
متناسب با نیازهای حال و آینده ،عالیق ،ویژگیهای روانشناختی دانشآموزان،
انتظارات جامعه اسالمی و زمان آموزش است.
یاددهی-یادگیری:
فرایندی زمینهســاز برای ابراز گرایشهای فطری ،شناخت موقعیت یادگیرنده
و اصالح مداوم آن است.
یادگیری حاصل تعامل خــاق ،هدفمند و فعال یادگیرنده با موضوعات متنوع
یادگیری است.
دیدگاه دانشآموزان را به طور معنادار نسبت به ارتباط با خود ،خداوند ،دیگران
و مخلوقات تحت تاثیر قرار میدهد.
محیط یادگیری:
كل نظام هستي را محيط يادگيري ميداند.
مدرسه محیط یادگیری پایه و اصلی است؛ اما یادگیری به آن محدود نمیشود
و سایر محیطها را نیز در بر میگیرد.
محیطی امن ،منعطــف ،پویا ،برانگیزاننده و غنی برای پاســخگویی به نیازها،
عالیق و ویژگیهای دانشآموزان تدارک میبیند.

با بهرهگیری از ظرفیت و قابلیت رســانهها زمینة بهبود موقعیت دانشآموزان و
ارتقاء کیفیت فرایند یاددهی-یادگیری را فراهم میآورد.
ارزشیابی:
بر شــيوة ارزيابي بيروني و خودارزيابي تأكيــد دارد و به این طریق به صورت
مســتمر تصویری روشــن و همه جانبه از موقعیت کنونی دانشآمــوز ،فاصله او با
موقعیــت بعدی و چگونگی اصالح آن ،متناســب با ظرفیتهــا و نیازهای وی ارائه
میکند.
زمینــة انتخابگــری ،خودمدیریتی و رشــد مداوم دانشآمــوز را با تاکید بر
خودارزیابی فراهم میکند و بهرهگیری از سایر روشها را زمینة تحقق آن میداند.
کاســتیهای یادگیری را فرصتی برای بهبود موقعیت دانشآموز و اصالح نظام
آموزشی میداند( .برنامة درسی ملّی)1391 ،
جریان آموزش و پرورش در ماهیت نمیتواند از تف ّكر و مهارتهای آن جدا باشد.
اصوالً هر تغییری در شــناخت انســان حاصل تف ّكر و یادگیریهای اوست .از همین
رو ،یکی از رســالتهای اصلی هر نظام آموزشی ،پرورش شايستگيها و منش تف ّكر
اســت« .برنامة حوزه تربيت و يادگيري تف ّكر و حكمت به دنبال پرورش صالحيتها
و منش تف ّكر و تعقل براساس رويكرد فطرتگرايي توحيدي براي رسيدن به حكمت
در عرصة نظر و عمل است».
مســئلة فطرت جایگاه برجستهای در آراء آیتاهلل شــاهآبادیّ ،
علمه طباطبایی،
شهید مطهری و امام خمینی (رحمتاهلل عليه) داشته است .ایشان با استناد به آیات
قرآن بهویژه آیة  30از سورة روم آراء خود را دربارة فطرت بیان داشتهاند.
ِيل ل َِخلْ ِق َّ
ين َحنِي ًفا ف ِْط َر َت َّ
اس َعلَ ْي َها َل ت َْبد َ
« َف َأق ِْم َو ْج َه َ
الل
ك ل ِل ّ ِد ِ
الل ال َّتِي َف َط َر ال َّن َ
ون
ين ال ْ َق ّ ِي ُم َولَك َِّن أَ ْكث ََر ال َّن ِ
اس َل يَ ْعلَ ُم َ
َذل َِك ال ّ ِد ُ
پس تو ای رســول ،مستقیم روی به جانب آیین پاک اسالم آور و پیوسته از دین
خــدا که فطرت خلق را بر آن آفریده اســت پیروی کن کــه خلقت خدا تغییرپذیر
نیست .این است آیین استوار حق ولیکن اکثر مردم از حقیقت آن آگاه نیستند».
واژة «فطرت» به معنای خلقت و ایجاد است .این واژه برگرفته از ریشة « َف َط َر» به
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معنای شــکافتن و پاره کردن و انشقاق است .حضرت امام خمینی (رحمتاهلل عليه)
معتقدند که فطرت آن نوع خلقتی اســت که پردة عدم را شکافته و دارای سابقهای
نیســت( .امام خمینی ،1376 ،ص  .)179در واقع فطرت بر کیفیت خاصی از خلقت
داللت دارد که مخصوص انسان به عنوان موجو ِد ُمد ِرک و الزمة وجود اوست .به بیان
دیگر فطرت الزمة تحقّق ذات انســان است و هر آنچه مخصوص ذات انسان نیست،
نه فطرت بلکه طبیعت و غریزه است( .شاهآبادی ،1380 ،ص )127
نقطة اشــتراک طبیعت ،غریزه و فطرت این است که هر سه اموری ذاتی هستند.
دی» این امور
«رب ُ َّنا الَّذی أَعطی ُک َّل شَ ی ٍء َخل َق ُه ثُ َّم َه ً
طبق آیة  50سورة مبارک طه َ
در همة موجودات بنا بر تفاوت وجودی آنها به ودیعه نهاده شده تا با تکیه بر آنها
مراحل رشد و کمال خود را طی کنند .همانطور که حیوانات بدون نیاز به آموزش،
به سمت ف ّعالیتهای خاصی کشش دارند ،انسان نیز فارغ از کسب هر نوع آموزشی
به صرف بهرهمندی از فطرت ،معطوف به امور خاصی اســت .از همین رو ،فطرت را
میتوان نوعی گرایش و کشــش دانست که با وجود انسان درهمآمیخته و مخصوص
به اوست .گرایشهای فطری به دو نحو ظهور مییابند:
 .1گرایشهای احساسی
 .2گرایشهای معرفتی (پیروز ،1390 ،ص )19
از جمله گرایشهای احساسی فطرت ،میتوان احساس محبت به خودمان ،میل به
آزادی ،زیباییدوستی ،عدالتخواهی ،نوعدوستی و نیز برخی تمایالت اخالقی را نام
برد .گرایش معرفتی فطرت ،به آن نوع میلی در انسان اشاره دارد که موجب پذیرش
برخی معارف توســط وی میشود .اساســیترین گرایش معرفتی میل به دانستن و
پذیرش معرفت صحیح و حقانی است .گرایشهای معرفتی فطرت موجب شکوفایی
استعدادهای عقلی و به کار افتادن دستگاه معرفتی انسان میشود.
فطرت دو صفت دارد:
 -1عدم تخلّف درآن؛ یعنی این گونه نیست که انسانی واجد فطرت باشد و انسان
دیگری فاقد آن ،پس فراگیر و همگانی است .چون حقیقت هر انسانی با این واقعیت
سرشته شده است.
 -2عدم اختالف در آن؛ یعنی اینگونه نیست که کسی واجد فطرت بیشتری باشد

و دیگری واجد فطرت کمتر( .شاهآبادی ،1386 ،ص .)315
با این حال و علیرغم آن که تمام انســانها به نحو یکســان از فطرت و احکام
خطاناپذیر آن بهرهمندند و حکم اصلی فطرت هم حرکت به ســمت کمال است ،در
صحنة واقعیت شــاهد آنیم که شــمار قابل مالحظهای از افراد از حرکت به ســمت
کمال که اقتضای فطرتشــان اســت بازماندهاند و ح ّتی برخی از ایشان مسیر تکامل
را بــه عکس ،یعنی در جهت حرکت به ســمت حیوانیت پیگرفتهاند .فطرت ،امری
زوالناپذیر و جدانشــدنی از ذات آدمی اســت اما در عین حال باید اذعان داشت که
توجه انسان به پیامهای فطرت همیشگی نیست .بدین ترتیب ،هر چند فطرت بهطور
ّ
تمام و کمال موجود اســت ،ولی مورد فراموشی و غفلت قرارگرفته است ،طوری که
گویی غبار غلیظی روی آن را پوشانده است( .شاهآبادی ،1380 ،ص .)148
نقــش تعليم و تربيت ،زنگارزدايي از فطرت توحيدي دانشآموزان اســت .برنامة
حوزه تربيت و يادگيــري تف ّكر و حكمت به چگونگی مواجهه كودكان و نوجوانان با
امور و پديدهها در چهار عرصة ارتباط ،ميپردازد .انســانی که فطرت سالم دارد ،در
مواجهه با امور ،فهم معنا میکند و نســبت به آن عكسالعمل نشان ميدهد؛ یعنی
آنچــه را كه با گرايشهاي فطري آدمــي تطبيق دارد ،جذب ميكند و در عوض هر
آنچه را كه با فطرت انسان ناسازگار است دفع میکند.
نکتة مهم این اســت که هرچه فطرت دچار زنگار كمتري شده باشد ،عكسالعمل
بهتري در برابر امور و پديدهها نشــان ميدهد .بر همين منوال كودكان و نوجوانان
نيز به طور مســتمر از طريق متن و محتوای ســخنان ،کتابها ،فیلمها ،روزنامهها،
مجلهها ،تصاویر و نظایر آنها در معرض آرا و نظرات مختلف قرار دارند و نســبت به
آنها واكنش نشان ميدهند .اگر آنها اين توانايي را داشته باشند كه در مواجهه با
آرا و نظرات ،فهم معنا (دريافت حقيقت امر) كنند به نحو دقيقتري ميتوانند نسبت
آنها را با فطرت تشــخيص داده و واكنش نشــان دهند؛ اما به ميزاني كه فطرت را
جِ رم و آلودگي گرفته باشــد ،تشخيص ميزان دوری و نزدیکی آن مورد به كماالتي
كه متعلق به گرايشهاي فطرياند ،سختتر و در نتیجه ضريب اشتباه در تشخيص
معناي واقعي باالتر ميرود.
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توجه به قبول فطری بودن گرایشهای احساسی و معرفتی ،نقش تعليم و تربيت
با ّ
به طور عام و كتابهاي آموزشــي به طور خاص ،فراهم آوردن فرصتهايي است تا
دانشآمــوزان کنار زدن پردهها و موانع فطرت را تمریــن کنند .یعنی فرصتهايي
فراهم شــود تا دانشآموزان ابعاد موضوع و مســئله را همه جانبه بررســی کنند؛ از
طرز تلقي خود نســبت به موضوع آگاه شوند؛ برهان را از برهاننما و دالیل مربوط و
نامربوط را از هم تشخیص دهند ،حقیقت نظر و گفتار را بررسی کنند نه گویندة آن
را ،نظرات خود را عمیقاً واکاوی کنند و . ...
عناصر راهنمای برنامه درسی حوزه تربيت و يادگيری ّ
تفکر و حکمت
تمایز انسان از دیگر موجودات به «عقل» است .عقل مرتبهای از وجود انسان است
که توان ادراک حقایق کلی و متعالی را داراســت .در صورتی که انسان با استفاده از
نیروی تعقل خویش ،در عرصهی نظری ،حقایق را به درستی بشناسد  1و در عرصهی
عملــی ،دیگر مراتب وجودی خود  2را نیز زیر نظر این مرتبه عقلی ســامان دهد، 3
به حکمت دســت یافته است .حکمت ،شــناخت حقایق اشیا و شناخت پسندیده یا
ناپســند  4بودن هر یک از اوصاف ،حاالت و افعال بشری و تحقق آن در انسان است.
به عبارت دیگر ،حکمت تحقق چنین شــناختی نسبت به حقیقت و خیر از یک سو
و عمل به خیر از ســوی دیگر است .عطف شدن «حکمت» بر «تفکر» در عنوان این
حوزه یادگیری ،دست کم در بردارندهی دو داللت است:
روشی-منشــی تف ّکر نپرداخته و به برخی
الف) این حوزهی یادگیری صرفاً به بُع ِد
ِ
از مباحث محتوایی حکمت نیز میپردازد.
ب) در برنامهی درسی این حوزه« ،تفکر» بر پایهی «حکمت» و مبتنی بر تصویری
اســت که در حکمت اســامی از این فعالیت و مسائل مربوط به آن ارائه شده است.
بــرای فهم دقیقتر این نکته ،مرور معنای تفکــر و مفاهیم پیرامونی آن در رویکرد
حکمت اسالمی ضروری است.

 .1عقل نظری
 .2کنشها ،خواستهها ،گرایشها
 .3عقل عملی
 .4خیر یا شر

تف ّکر بر اساس مبانی و مکاتب فلسفی مختلف ،تعاریف و گونههای متعددی دارد.
در فلســفهی اسالمی ،در بیانی کلی و ابتدایی ،تفکر به معنای حرکت ذهن در میان
معلومات خویش به هدف تبدیل کردن یک امر مجهول به معلوم است .این فعالیت،
یکی از کارکردهای نیروی عقل است و به بیان فلسفی دقیقتر ،تحت نظر عقل انجام
میپذیرد .دانش منطق ،برای تأمین این نظارت ایجاد شــده است و به معرفی شیوه
صحیح چینش معلومات برای دستیافتن به نتیجه درست و آشنایی با لغزشگاههای
تفکــر  1میپردازد .مهمترین تمایز آموزش و یادگیری فکری دربرابر دیگر گونههای
آموزش و یادگیری آن است که در اینجا ،انسان خود به دنبال یافتن پاسخ از میان
امور معلوم اســت و پاســخ به صورت آماده و بدون پیمودن مسیر اندیشهورزی در
اختیار وی قرار نمی گیرد.
منطق حوزه تربيت و يادگيري تفكر و حكمت
بنیادیترین الیهی وجودی هر انســانی مرتبهی عقلی-فکری اوســت .این مرتبه
اســت که مخاطب خداوند و فرســتادگانش بوده اســت و ثواب و عقاب به آن تعلق
میگیرد 2 .به همین دلیل اســت که بیش از  300آیه در قرآن کریم ،به ارزش تفکر
و تعقل و دعوت به آن و نکوهش کســانی که با اندیشــه و خرد بیگانهاند ،پرداخته
اســت .عقلورزی و تفکر نقشی بدون جایگزین در هرگونه شناخت و آگاهی و اقدام
و عمل انســانی دارد .از سوی دیگر ،اگرچه اصل برخورداری از نیروی عقل و امکان
ذاتی تمام افراد بشــر اســت ،شکوفا نمودن و توســعهی آن اختیاری است و
تفکرِ ،
وابسته به گذراندن آموزشها ،طی مقدمات صحیح از دورهی سنی مناسب ،آشنایی
با لغزشگاههای اندیشهورزی و تمرین و ممارست در این زمینه است.
به خاطر این جایگا ِه پایهایِ تفکر و تعقّل در حیات انســانی اســت که در میان
عناصر پنجگانه الگوی هدفگذاری برنامه درســی ملی ، 3عنصر تعقل جنبه محوری
و حــوزه یادگیری تفکر و حکمت ،جایگاهی فراحوزهای نســبت به دیگر حوزههای
یادگیری دارد .همچنان که بر اساس مبانی نظری سند تحول بنیادین و سند برنامه
 .1مغالطات
 .2روایات مرتبط
 .3تفکر ،ایمان و باور ،علم ،عمل ،اخالق
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درسی ملّی ،نخســتین شایستگی مورد انتظار« ،تعقل» اســت .این تأکید بر نقش
بنیادین و محوری تعقل و تفکر ،کام ً
ال همسو با هدف نهایی از تربیت است .به تصریح
مبانی نظری تحول بنیادین ،هدف غایــی تربیت «آمادگی فردی و جمعی متربیان
برای تحقق آگاهانه و اختیاری مراتبی از حیات طیبه در همه ابعاد» اســت .از سوی
دیگــر« ،مهمترین زمینه تحقق مراتب حیات طیبه در همه ابعاد فردی و اجتماعی،
آن است که عموم آحاد جامعه با کسب شایستگیهای الزم ،به افرادی صالح تبدیل
و آماده تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابعاد شــوند  .»...انسان
به واســطه تفكر و تعقل ميتواند از هســتي و موقعيت خويش در آن آگاه شده ،به
درک بهتر حقایق هســتی در همه مراتب و جلوههای آن نایل شود و توان تشخیص
حق و باطل ،خیر و شر و صالح و فساد را به دست آورد.
شايستگيهاي حوزه تربيت و يادگيري تفكر و حكمت
شايستگيهاي مورد انتظار برنامه از دانش آموز عبارتند از:
توانایــی تشــخیص ارزش معرفتي معلومات و منابع آنها ،كســب اطالعات و
معلومات و سازماندهی صحیح آنها برای دستيابي به سطوحي از شناخت را دارد.
بــا تحليــل پديدهها و روابط آنهــا و درك هدفمندي نظــام خلقت ،به تفکر
خودشناسانه و تدبّر مسئوالنه درباره زندگی خود میپردازد.
منش تفكر
در موقعيتهــاي مختلف زندگي ،براســاس صفــات و ويژگيهاي ِ
مبتني بر نظام معيار اسالمي عمل میکند.

سطوح شايستگيهاي حوزه تربيت و يادگيري تفكر و حكمت به تفكيك
دورههاي تحصيلي
شايستگي ها

پيشدبستان

دوره اول ابتدايي دوره دوم ابتدايي دوره اول متوسطه دوره دوم متوسطه

_ توانايي
توانایی تشخیص
تشخيص
ارزش معرفتي
صفات اشيا
معلومات و
و پديدههاي
منابع آنها،
عيني با
كسب اطالعات
استفاده از
و معلومات و
حواس پنجگانه
سازماندهی
را دارد و از
صحیح آنها
تجربة خود
برای دستيابي
براي تفسير
به سطوحي از
شناخت را دارد( .طبقهبندي،
رديف كردن،
نوبتبندي)
اشيا و پديدهها
استفاده
ميكند.

_ اهميت و
ارزش حواس
پنجگانه و ابزارها
در گردآوري
اطالعات را درك
و از آنها براي
كسب تجربه،
آگاهي و كشف
روابط عيني و
آشكار امور و
پديدهها ،به طور
نظاممند استفاده
ميكند.
_ عواطف و
احساسات خود
را نسبت به يك
موقعيت زندگي
روزمره ابراز
ميكند.
_ نقل (قرآن
و عترت) پدر،
مادر و معلم را
به عنوان منابع
كسب آگاهي
ميپذيرد.

_ اعتبار حواس
پنجگانه ،ابزار و
تجربياتشخصي
را با نگاه انتقادي
بررسيميكند.
_تواناييتشخيص
تفاوت كاوش
هدفمندازمشاهده
اتفاقي و قضاوت
بر پایه شواهد را
دارد و بر اساس
آن روابط عيني
و برخي روابط
غيرملموس امور و
پديدهها را تشريح
ميكند.
عواطف،احساساتو حدس و گمان
خود را نسبت به
يك موقعيت با
روش مناسب ابراز
ميكند.
اهميت و ارزش
نقل و عقل را در
كسبآگاهي،
درك و از آنها در
استداللهايخود
استفادهميكند.

_براي يافتن
پاسخ سؤالهاي
خود برنامهريزي
و از ابزار و فنون
كاوشگري براي
شناخت خود و
محيط استفاده
ميكند.
_اعتبار حواس
پنجگانه ،منابع
نقلي و عقلي را
با نگاه انتقادي
بررسي و
معيارهاي خود
را از منابع معتبر
اخذ و براساس
آن عمل ميكند.
_اهميت و ارزش
حواس دروني و
شهود در كسب
آگاهي را درك
ميكند.

_توانايي
اعتبارسنجي
معلومات و
منابع آنها
(تجربه ،نقل،
عقل ،شهود)
و سازماندهی
صحیح اطالعات
و معلومات برای
شناخت حقايق
و دستیافتن
به نتايج معتبر
را دارد.

_به كشف
با تحليل
پديدهها و روابط روابط عيني
و آشكار اشيا
آنها و درك
و پديدهها،
هدفمندي نظام
خلقت ،به تفکر بويژه صفات
خودشناسانه و و تواناييهاي
عيني خود،
تدبّر مسئوالنه
كنجكاوي
درباره زندگی
خود میپردازد .نشان ميدهد.
_به منافع
انجام افعال
پسنديده و
معايب انجام
افعال ناپسند
توجه ميكند.

_نسبت به
چيستيها و
چراييهاي
محيط پيرامون
كنجكاوي نشان
ميدهد.
_درك خود
از منافع انجام
افعال پسنديده
و معايب انجام
افعال ناپسند را
گسترش ميدهد
و براساس آن
تصميمگيري و
عمل ميكند.

_كنجكاوي
خود براي درك
چيستيها و
چراييهاي وجود
خود و محيط را
با طرح سؤاالت
مناسب نشان
ميدهد.
_اهميت و ارزش
مسئوليتپذيري
و مسئوليتهاي
خود را درك و
در تنظيم روابط
خود در زندگي
جاري ،به آنها
توجه ميكند.

_از راهها و
روشهاي متنوع
(حواس ،عقل،
نقل ،شهود) براي
كشف روابط
امور و پديدهها
و پيشبيني
مسيرهاي ممكن
زندگي خود
استفاده ميكند.
_برای رویدادها و
پدیدههای جهان
پیرامون خود
براساس نظام
معيار ،وضعیت
مطلوبی تصور و
تفاوت وضعیت
مطلوب و وضعیت
موجود ،برایش
دغدغه و مساله
ایجاد ميکند.

_با كشف
پديدهها و روابط
بين آنها و
شناخت جايگاه
خود در نظام
آفرينش ،هدف
و مسير زندگي
خود را ترسيم
ميكند.
_تالش ميکند
با استفاده از
نظام معيار،
تصمیمات
آگاهانهتری
بگیرد و به افراد
و گروههای دیگر
در جامعه برای
تصمیمگیریهای
آگاهانهتر کمک
کند.
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شايستگي ها

پيشدبستان

دوره اول ابتدايي

دوره دوم ابتدايي

دوره اول متوسطه

دوره دوم متوسطه

در موقعيتهاي
مختلف زندگي،
براساس صفات
و ويژگيهاي
منش تفكر
ِ
مبتني بر نظام
معيار اسالمي
عمل میکند.

_از زبان
(كالمي و
غيركالمي)
براي ارائة
احساسات
و نظرات
خود استفاده
ميكند.
_در
گفتوگوهاي
جمعي شركت
ميكند
(شهامت فكري
دارد).

_در بيان
احساسات و
نظرات خود
شهامت فكري
دارد و از زبان
واضح و روشن
(كالمي و
غيركالمي)
براي توضيح
آنها استفاده
ميكند.
_در بررسي
پديدههاي
عيني ،پشتكار
و انضباط
فكري دارد.
_به رعايت
مهارتهاي
اجتماعي
و آداب
گفتوگوهاي
جمعي (رعايت
نوبت ،كنترل
هيجان ،گوش
دادن مؤثر)،
توجه نشان
ميدهد.

_در بيان
احساسات و
نظرات خود
شهامت فكري
دارد و از
زبان صحيح
و دقيق و
ابزارها و فنون
متنوع براي
ارائه و توضيح
آنها استفاده
ميكند.
_فضيلتهاي
فكري
(استقالل،
پشتكار
و انضباط
فكري و پرهيز
از اثبات
برتری خود و
دوستداشتن
غلبه یافتن
بر ديگران
در بحث) را
در فعاليتها
نمايش
ميدهد.
_مهارتهاي
اجتماعي
و آداب
گفتوگوهاي
جمعي (رعايت
نوبت ،كنترل
هيجان ،گوش
دادن مؤثر،
احترام به
عقايد ديگران)
را ميپذيرد و
تالش ميكند
آنها را به
كارگيرد.

_در بيان
احساسات و
نظرات خود
شهامت دارد و
نقدپذير است و
از زبان صحيح
و دقيق و
ابزارها و فنون
متنوع براي
ارائه و توضيح
آنها استفاده
ميكند.
_فضيلتهاي
فكري
(استقالل،
پشتكار و
انضباط فكري
و انصاف در
دوري از مِراء و
جدال ،پرهيز از
مغالطه ،تعصب
و سوگيري و
خود محوری)
را در فعاليتها
نمايش
ميدهد.
_در
گفتوگوهاي
جمعي،
مهارتهاي
اجتماعي و
آداب گفتو گو
(رعايت نوبت،
كنترل هيجان،
گوش دادن
مؤثر ،احترام به
عقايد ديگران)
را رعايت
ميكند.

_نقدپذير
است و از
زبان صحيح
و دقيق و
ابزارها و فنون
متنوع براي
ارائه و توضيح
احساسات
و نظرات
خود استفاده
ميكند.
_با ديگران در
حل مسائل
و مشكالت
همفكري
ميكند.
فضيلتهاي
فكري
(استقالل،
پشتكار و
انضباط ،انصاف،
شرافت و
تواضع فكري)
در او نهادينه
شده و آنها را
در موقعيتهاي
مختلف به كار
ميگيرد.
_مهارتهاي
اجتماعي و
آداب گفتو
گوهاي جمعي
(رعايت نوبت،
كنترل هيجان،
گوش دادن
مؤثر ،احترام به
عقايد ديگران)
در او نهادينه
شده و آنها را
در موقعيتهاي
مختلف به
كارميگيرد.

محتواي حوزه تربيت و يادگيري تفكر و حكمت
ايدههاي كليدي حوزه تربيت و يادگيري تفكر و حكمت
انسان و جهان آفرینش
تأمل ،تدبر و تدبیر مسئوالنه
شناخت /معرفت
منش و فضيلتهاي انسان متفكر
مفاهيم اساسي حوزه تربيت و يادگيري تفكر و حكمت
ماهيت پديدهها
هويت انسان
روابط ،الگوها ،قوانين و سنن حاكم بر پديدهها
ارزش و معيار
انتخاب ،تكليف و مسئوليت
سعادت و سعادتمندي
چيستي شناخت /معرفت
علوم (رشتههاي علمي)
فضايل فكري
آداب اجتماعی مرتبط با تفکر و گفتوگو
نسبت ايدههاي كليدي و مفاهيم اساسي
انسان و جهان آفرینش
ماهيت پديدهها
هويت انسان
روابط ،الگوها ،قوانين و سنن حاكم بر پديدهها
تأمل ،تدبر و تدبیر مسئوالنه
ارزش و معيار
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بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

انتخاب ،تكليف و مسئوليت
سعادت و سعادتمندي
شناخت /معرفت
چيستي شناخت /معرفت
علوم (رشتههاي علمي)
منش و فضيلتهاي انسان متفكر
فضايل فكري
آداب و مهارتهای اجتماعی مرتبط با تفکر و گفتوگو
توزيع مفاهيم اساســي در دورهها در كتابهاي آموزشــي تكميلي و كار دانشآموز
براســاس اســتانداردهاي توليد محتوا در راهنماي حوزه تربيت و يادگيري تفكر و
حكمت خواهد بود.
مهارتهاي اساسي حوزه تربيت و يادگيري تفكر و حكمت
تفكر
پرسشگري (مسئلهيابي ،طرح سؤال)
برنامهريزي براي گردآوري اطالعات (مشاهده و آزمايش ،نظرسنجي ،مراجعه
به منابع مكتوب)
بررسي حقايق ،دادهها و اطالعات (سازماندهي و تفسير اطالعات :طبقهبندی،
رمزگشایی امور و معنی کردن دقیق)
بررسي و تعيين اطالعات موجود و مورد نياز
بررسي عواطف ،احساسات و حدس و گمان خود نسبت به يك موقعيت
تحلیــل موضوع (پی بردن به اهداف مطلب ،پی بردن به ارتباطات موجود
بین آنها)
تشخيص واقعيتهاي اثبات شدني از ادعاها و نظرها
تشخيص اطالعات ،ادعاها يا داليل مربوط از نامربوط

جور كردن حقايق و تشخيص همخواني با واقعيت
مشخص كردن دقت واقعي يك اظهار يا بيان
تشخيص دادن نظرها يا استداللهاي مبهم
تشخيص دادن فرضهاي آزمايش نشده
پي بردن به سوگيريها
تشخيص دادن مغلطههاي منطقي
تشخيص دادن مغايرتهاي منطقي در استداللها
مشــخص كردن نقاط قوت (امتيازها ،منافع ،كارآيي) يك استدالل ،نظر،
موضوع
استنتاج (شناسایی عناصر و شواهد مطمئن برای نتیجهگیری)
ترسيم نمودارها و مدلها براي نمايش دادهها رابطهها و نتايج
ارزشیابی (تعیین اعتبار مطلب و مشخص كردن اعتبار منبع)
پيشبيني نتايج و پيامدها
تصميمگيري براســاس بررسي اطالعات ،احساســات ،مزايا و معايب نظرها،
پيشنهادها و راهحلها در يك موقعيت
كنترل فرايند تفكر و خودتنظیمی (ارزشيابي و تصحيح كردن تصميمها)
خلق ،توليد و ارائه (كشــف و ارائة طرحها و نظرها ،راهحلها و روشهاي نو و
رهاسازي ذهن از مسير معمول)
ايدهســازي با اســتفاده از فنون (بارش فكري ،فهرســت خصوصيات ،روابط
اجباري ،سواالت ايده برانگيز ،بديعهپردازي و )...
تعقل
استخراج معيار
سنجش با استفاده از معيار
انتخاب و تصميم گيري براساس سنجش با استفاده از نظام معيار
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بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

منش و فضيلتهاي انسان متفكر
فضايل فكري
پشتكار فكري
انصاف فكري
شهامت فكري
همدلي فكري
استقالل فكري
شرافت فكري
تواضع فكري
مهارتهای اجتماعی مرتبط با تفکر و گفتوگو
رعايت نوبت
مهار كردن هيجان
گوش دادن مؤثر
احترام به عقايد ديگران
ترغیب دیگران به بیان نظرات خود
اســتفاده از زبان صحيح و دقيق و ابزارهــا و فنون متنوع براي ارائه و توضيح
احساسات و نظرات خود

توزيع مهارتهاي اساسي حوزة تربيت و يادگيري تفكر و حكمت در
دورههاي تحصيلي
پيشدبستان

دوره اول ابتدايي

دوره دوم ابتدايي

دوره اول متوسطه

دوره دوم متوسطه

تفكر
پرسشگري
(كنجكاوي و طرح
سؤال دربارة اشيا و
پديدهها)

تفكر
پرسشگري
(كنجكاوي و
طرح سؤال دربارة
چيستي و چرايي
محيط پيرامون)

تفكر
پرسشگري
(مسئلهيابي در
محيط طبيعي و
اجتماعي و طرح
سؤال دربارة وجود
خود)

تفكر
پرسشگري
(مسئلهيابي در
محيط طبيعي
و اجتماعي و
طرح سؤال براي
شناخت حقايق)

تفكر
پرسشگري
(مسئلهيابي و طرح
سؤالدربارةروابطبين
امور و پدي دهها براي
شناخت حقيقت و
غايت وجود)

انجام يك پروژه
برنامهريزي براي
گردآوري
گردآوري
مشاهده و تفسير
پژوهشي براي
(طبقهبندي ،رديف اطالعات از طريق اطالعات از طريق گردآوري اطالعات
كردن و رتبهبندي) مشاهده و آزمايش مشاهده و آزمايش ،از طريق مشاهده براي پاسخگويي به
يك مسئله يا رفع
و آزمايش،
نظرسنجي ،مراجعه
و تفسير
يك نياز
به منابع مكتوب نظرسنجي ،مراجعه
به منابع مكتوب
بررسي حقايق،
بررسي حقايق،
بررسي حقايق،
بررسي حقايق،
بررسي حقايق،
دادهها و اطالعات دادهها و اطالعات دادهها و اطالعات دادهها و اطالعات دادهها و اطالعات
(سازماندهي و
(سازماندهي و
(سازماندهي و
(سازماندهي و
(سازماندهي و
تفسير اطالعات:
تفسير اطالعات:
تفسير اطالعات:
تفسير اطالعات:
تفسير اطالعات:
طبقهبندی،
طبقهبندی،
طبقهبندی،
طبقهبندی،
طبقهبندی،
رمزگشایی امور،
رمزگشایی امور،
رمزگشایی امور،
رمزگشایی امور،
رمزگشایی امور،
معنی کردن دقیق) معنی کردن دقیق) معنی کردن دقیق) معنی کردن دقیق) معنی کردن دقیق)

بررسي عواطف،
احساسات و
حدس و گمان
خود نسبت به يك
موقعيت

بررسي و تعيين
اطالعات موجود و
مورد نياز بررسي

بررسي و تعيين
اطالعات موجود و
مورد نياز

بررسي و تعيين
اطالعات موجود و
مورد نياز

بررسي و تعيين
اطالعات موجود و
مورد نياز

بررسي عواطف،
احساسات و
حدس و گمان
خود نسبت به يك
موقعيت

بررسي عواطف،
احساسات و
حدس و گمان
خود نسبت به يك
موقعيت

بررسي عواطف،
احساسات و
حدس و گمان
خود نسبت به يك
موقعيت

بررسي عواطف،
احساسات و
حدس و گمان
خود نسبت به يك
موقعيت
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پيشدبستان

بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

دوره اول ابتدايي

دوره دوم ابتدايي

دوره اول متوسطه

دوره دوم متوسطه

تحلیل موضوع
(پی بردن به
اهداف مطلب ،پی
بردن به ارتباطات
موجود بین آنها)

تحلیل موضوع
(پی بردن به
اهداف مطلب ،پی
بردن به ارتباطات
موجود بین آنها)

تحلیل موضوع
(پی بردن به
اهداف مطلب ،پی
بردن به ارتباطات
موجود بین آنها)

تحلیل موضوع
(پی بردن به
اهداف مطلب ،پی
بردن به ارتباطات
موجود بین آنها)

تشخيص
واقعيتهاي اثبات
شدني از ادعاها و
نظرها

تشخيص
واقعيتهاي اثبات
شدني از ادعاها و
نظرها

تشخيص
واقعيتهاي اثبات
شدني از ادعاها و
نظرها

تشخيص
اطالعات ،ادعاها
يا داليل مربوط از
نامربوط

تشخيص
اطالعات ،ادعاها
يا داليل مربوط از
نامربوط

تشخيص
اطالعات ،ادعاها
يا داليل مربوط از
نامربوط

جور كردن
حقايق و تشخيص
همخواني با
واقعيت

جور كردن
حقايق و تشخيص
همخواني با
واقعيت

مشخص كردن
دقت واقعي يك
اظهار يا بيان

مشخص كردن
دقت واقعي يك
اظهار يا بيان

تشخيص
اطالعات يا داليل
مربوط از نامربوط

مشخص كردن
دقت واقعي يك
اظهار يا بيان

تشخيص
تشخيص
تشخيص
دادن نظرها يا
دادن نظرهايا
دادن نظرها يا
استداللهاي مبهم استداللهاي مبهم استداللهاي مبهم
تشخيص دادن
فرضهاي آزمايش
نشده

تشخيص دادن
فرضهاي آزمايش
نشده

پي بردن به
سوگيريها

پي بردن به
سوگيريها

تشخيص دادن
تشخيص دادن
مغلطههاي منطقي مغلطههاي منطقي

دوره اول متوسطه

پيشدبستان

دوره اول ابتدايي

دوره دوم ابتدايي

مشخص
كردن نقاط قوت
(امتيازها ،منافع،
كارآيي) يك
موضوع

مشخص
كردن نقاط قوت
(امتيازها ،منافع،
كارآيي) يك نظر
يا موضوع

مشخص كردن
مشخص كردن
مشخص كردن نقاط قوت (امتيازها ،نقاط قوت (امتيازها،
منافع ،كارآيي)
منافع ،كارآيي)
نقاط قوت (امتيازها،
يك استدالل ،نظر ،يك استدالل ،نظر،
منافع ،كارآيي)
موضوع
موضوع
يك استدالل ،نظر،
موضوع
استنتاج
استنتاج
استنتاج
(شناسایی عناصر
(شناسایی عناصر
و شواهد مطمئن
و شواهد مطمئن
(شناسایی عناصر
و شواهد مطمئن برای نتیجهگیری) برای نتیجهگیری)
برای نتیجهگیری)
ترسيم نمودارها
ترسيم نمودارها
ترسيم نمودارها
و مدلها براي
و مدلها براي
نمايش دادهها،
نمايش دادهها،
و مدلها براي
رابطهها و نتايج
رابطهها و نتايج
نمايش دادهها
رابطهها و نتايج
ارزشیابی (تعیین
ارزشیابی (تعیین
ارزشیابی (تعیین
اعتبار مطلب و
اعتبار مطلب و
مشخص كردن
مشخص كردن
اعتبار مطلب و
اعتبار منبع)
اعتبار منبع)
مشخصكردناعتبار
منبعباتأكيدبراعتبار
حواس پنجگانه)

تشخيص دادن
مغايرتهاي
منطقي در
استداللها

استنتاج
(شناسایی عناصر
و شواهد مطمئن
برای نتیجهگیری)
ترسيم نمودار
براي نمايش
دادهها رابطهها و
نتايج

پيشبيني نتايج
و پيامدها

دوره دوم متوسطه

تشخيص دادن
مغايرتهاي
منطقي در
استداللها

پيشبيني نتايج
و پيامدها

پيشبيني نتايج
و پيامدها

پيشبيني نتايج
و پيامدها

پيشبيني نتايج
و پيامدها

تصميمگيري
براساس بررسي
اطالعات،
احساسات ،مزايا
و معايب نظرها،
پيشنهادها و
راهحلها در يك
موقعيت

تصميمگيري
براساس بررسي
اطالعات،
احساسات ،مزايا
و معايب نظرها،
پيشنهادها و
راهحلها در يك
موقعيت

تصميمگيري
براساس بررسي
اطالعات،
احساسات ،مزايا
و معايب نظرها،
پيشنهادها و
راهحلها در يك
موقعيت

تصميمگيري
براساس بررسي
اطالعات،
احساسات ،مزايا
و معايب نظرها،
پيشنهادها و
راهحلها در يك
موقعيت
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دوره دوم ابتدايي

دوره اول متوسطه

دوره دوم متوسطه

پيشدبستان

دوره اول ابتدايي

كنترل
فرايند تفكر و
خودتنظیمی
(ارزشيابي و
تصحيح كردن
تصميمها)

كنترل
فرايند تفكر و
خودتنظیمی
(ارزشيابي و
تصحيح كردن
تصميمها)

كنترل
فرايند تفكر و
خودتنظیمی
(ارزشيابي و
تصحيح كردن
تصميمها)

خلق ،توليد و
ارائه (كشف و
ارائة طرحها و
نظرها ،راهحلها
و روشهاي نو و
رهاسازي ذهن از
مسير معمول)

خلق ،توليد و
ارائه (كشف و
ارائة طرحها و
نظرها ،راهحلها
و روشهاي نو و
رهاسازي ذهن از
مسير معمول)

خلق ،توليد و
ارائه (رها سازي
ذهن از مسير
معمول)

خلق ،توليد
و ارائه (ارائة
طرحهاي نو و
رهاسازي ذهن از
مسير معمول)

خلق ،توليد و
ارائه (كشف و
ارائة طرحها و
نظرها ،راهحلها
و روشهاي نو و
رهاسازي ذهن از
مسير معمول)

ايدهسازي با
استفاده از فنون
(بارش فكري،
روابط
اجباري ،سواالت
ايدهبرانگيز نظير
كاربردهاي ديگر،
كاربردهاي ديگر
به صورت فعلي،
 ،...اقتباس،
تغيير ترتيب،
معكوسسازي،
تركيب و
بديعهپردازي)

ايدهسازي
ايدهسازي
ايدهسازي
با استفاده از
با استفاده از
با استفاده از
فنون (بارش
فنون (بارش
فنون (بارش
فكري ،فهرست
فكري ،فهرست
فكري ،فهرست
خصوصيات ،روابط خصوصيات ،روابط خصوصيات ،روابط
اجباري ،سواالت
اجباري ،سواالت
اجباري ،سواالت
ايده برانگيز
ايده برانگيز
ايده برانگيز
نظيركاربردهاي
نظيركاربردهاي
نظيركاربردهاي
ديگر،
ديگر ،كاربردهاي
ديگر ،كاربردهاي
كاربردهاي ديگر
ديگر به صورت
ديگر به صورت
فعلي ،... ،اقتباس ،فعلي ،... ،اقتباس ،به صورت فعلي،...،
تعديل و جانشيني ،تعديل و جانشيني ،اقتباس ،تعديل
و جانشيني ،به
به
به حداكثر رساندن
حداكثر رساندن
حداكثر رساندن
و بزرگنمايي،
و بزرگنمايي،
و بزرگنمايي،
ضرب و تكثير،
ضرب و تكثير،
ضرب و تكثير،
كوچكسازي،
كوچكسازي،
كوچكسازي،
حذف كردن و
حذف كردن و
حذف كردن و
تقسيم كردن،
تقسيم كردن،
تقسيم كردن،
تغيير ترتيب،
تغيير ترتيب،
تغيير ترتيب،
معكوسسازي و
معكوسسازي و
تركيب ،يادسپارها ،معكوسسازي و
تركيب ،يادسپارها ،تركيب ،يادسپارها،
بديعهپردازي)
بديعهپردازي)
بديعهپردازي)

پيشدبستان

منش تفكر

دوره اول ابتدايي

دوره دوم ابتدايي

دوره اول متوسطه

دوره دوم متوسطه

تعقل

تعقل

سنجش با
استفاده از معيار

سنجش با استفاده
از معيار

تعقل
استخراج معيار
ترسيم وضعيت
مطلوببراساسنظام
معياراسالمي
سنجش با استفاده
از معيار

تعقل
استخراج معيار
مقايسة وضع
موجود و وضع
مطلوب با استفاده
از معيار

انتخاب و تصميم
گيري براساس
سنجش با استفاده
از نظام معيار

انتخاب و تصميم
گيريبراساس
سنجش با استفاده از
نظاممعيار

انتخاب و تصميم
گيريبراساس
سنجش با استفاده از
نظاممعيار

انتخاب و تصميم
گيري براساس
سنجش با استفاده
از نظام معيار

منش تفكر

منشتفكر
همفكري با ديگران
در حل مسائل

منشتفكر
همفكري با ديگران
در حل مسائل

منش تفكر
همفكري با ديگران
در حل مسائل

داشتن شهامت
فكري
به كارگيري
مهارتهاي
اجتماعي و آداب
گفتوگوهاي
جمعي (رعايت
نوبت و گوش دادن
مؤثر)

به كارگيري
مهارتهاي
اجتماعي و آداب
گفتوگوهاي
جمعي (رعايت
نوبت ،كنترل
هيجان ،گوش
دادن مؤثر ،احترام
به عقايد ديگران)

اقدام ،تأثيرگذاري،
پاسخگو و
مسئوليتپذير بودن
استفاده از زبان
كالمي (شفاهي)
و غيركالمي براي
ارائه و توضيح
احساسات و
نظرات خود

استفاده از
زبان واضح و
روشن براي
ارائه و توضيح
احساسات و
نظرات خود

داشتن شهامت و
پشتكار و انضباط
فكري
به كارگيري
به كارگيري
به كارگيري
مهارتهاياجتماعي
مهارتهاي
مهارتهاي
اجتماعي و آداب و آداب گفتوگوهاي
اجتماعي و آداب
جمعيرعايتنوبت،
گفتوگوهاي
گفتوگوهاي
جمعي رعايت نوبت ،كنترلهيجان،گوش
جمعي (رعايت
دادن مؤثر،
كنترل هيجان،
نوبت ،كنترل
احترام به عقايد
گوش دادن مؤثر،
هيجان ،گوش
ديگران،نقدپذيري
احترام به عقايد
دادن مؤثر ،احترام
و انعطاف ،پرهيز از
ديگران نقدپذيري
به عقايد ديگران،
مغالطه،تعصبو
و انعطاف ،پرهيز از
نقدپذيري و
سوگيري)
مغالطه ،تعصب و
انعطاف ،پرهيز از
سوگيري)
تعصب و سوگيري)
پاسخگو و
مسئوليتپذيربودن

دغدغه داشتن
و پاسخگو و
مسئوليتپذيربودن

اقدام و پاسخگو و
مسئوليتپذيربودن

استفاده از زبان
صحيح و دقيق
و ابزارها و فنون
متنوع براي ارائه و
توضيح احساسات
و نظرات خود

استفاده از زبان
صحيح و دقيق
و ابزارها و فنون
متنوع براي ارائه و
توضيح احساسات
و نظرات خود

استفاده از زبان
صحيح و دقيق
و ابزارها و فنون
متنوع براي ارائه و
توضيح احساسات
و نظرات خود
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شايستگيهاي حوزههاي تربيت و يادگيري به دو طريق توسط كتابهاي درسي
و آموزشي پيگيري ميشود.
 -1مفاهيم و مضامين انتخابي؛
 -2شيوههاي سازماندهي و ارائة آنها.
مــورد دوم از طريق بهكارگيري راهبردهاي ياددهي  -يادگيري مناســب محقق
ميشــود .اصول حاكم بر راهبردهاي ياددهي-يادگيري كه در طراحي برنامه درسي
توجه است به شرح زير است.
تف ّكر و حكمت مورد ّ
جهت تحقق شايستگيها توجه به الزامات زير ضروري است:
روشهای یاددهی  -یادگیری زمينهســاز ابراز گرايشهاي فطري ،شــناخت
موقعيت يادگيرنده و اصالح مداوم آن است.
از روشهای متنوع مانند :كاوشگري ،روشهاي مشاركتي ،بحث و گفتوگو و...
استفاده ميشود.
متعدد و متن ّوع
فرصتهای متنوعی برای دانشآموزان جهت بهکارگیری منابع
ّ
یادگیری (مواد و رسانههای آموزشی ،فضا و اشخاص) فراهم ميشود.
روشها به گونهای انتخاب ميشــوند که به ترکیب تف ّکر و تعقّل در عرصة نظر
و عمل منجر شوند.
روشها باید به ایجاد حلقههای کند وکاو و اجتماع پژوهشي كالس درس (گروه
كوچك و گروه كالســي) که دارای کنش و واکنش شناختی و عاطفی باشند منجر
شوند.

تعاريف انواع کتابها و منابع آموزشي و تربيتي (غيردرسي)
در حوزة تربيت و يادگيري تفكر و حكمت
کتابهای آموزشي و تربيتي (غيردرسي):
منظور از كتابهای آموزشــی و تربيتي در این نوشــته ،كتابهای غیردرسیاند؛
گرچه ،كتابهای درسی نیز جزو كتابهای آموزشی محسوب میشوند.
كتابهای آموزشی غیردرسی ،به دو دسته كتابهای كمكآموزشی و كتابهای
كمكدرســی تقســیم میشــوند و هر يك داراي زير مجموعــه مخصوص به خود
ميباشد:
الف) كتابهای كمكآموزشي :كتابهایی هستند كه به منظور ايجاد انگيزه،
افزايش دانش ،توســعة يادگيري و ارتقاي شايســتگيهاي الزم در دو بعد فردي و
اجتماعي تهيه و تنظيم ميشوند و الزاماً به برنامههاي درسي دورة تحصيلي وابسته
نيستند و شامل كتابهای تكميلي دانشآموز و كتابهاي حمايتي ميشوند:
 .1كتابهاي تكميلي :كتاب هایی براي دانشآموزان هســتند كه در گسترهاي
وســيعتر نسبت به كتابهاي درســي ،به تدارك فرصتها و موقعيتهاي يادگيري
ميپردازنــد .كتابهــاي تكميلي يــا كتابهاي غنيســازي تجربيــات يادگيري
دانشآموزان شــامل مجموعهاي از فرصتهاي يادگيري هستند که در سطحي فراتر
عمق مفاهيم ،مهارتهاي اساسي و ايدههاي كليدي برنامة درسي
از حيث وسعت و 
تفكر و حكمت پايه و دورة مربوط ،طراحي و تدوين شدهاند و هدف آنها پاسخگويي
به نيازهاي خاص دانشآموزان است.
 .2كتابهاي حمايتي :كتابهايي هســتند كه بهمنظور ارتقاي شايستگيهاي
حرفهاي و تخصصي معلمان و كارشناســان و همچنین آگاهــی والدین و همراهی
آنها با اهداف آموزش یا ارتقای شايســتگيهاي تربيت فرزندان توسط اوليا ،توليد
ميشوند.
حمايتي معلمان و كارشناسان :کتاب هایی هستند که به رشد مهارتهای
حرفــهای و تخصصي معلمان و كارشناســان در پرورش تفكر و زمینههای یادگیری
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و تدریس در چارچوب اهداف و برنامةدرســی و ارتقای دانش پایة معلمان در زمینة
پرورش تفكر توجه خاصی دارند.
حمايتــي والدين :کتاب هایی هســتند که به منظــور همراهی والدين با
فعالیتهای آموزشــی مدرسه ای توليد ميشوند و آنها را با اهداف و روشهای
آموزش آشــنا میکنند .باید توجه داشــت که هدف این نوع کتاب ها ،ســپردن
بخشــی یا تمام فرآیند آموزش به عهدة والدین نمی باشد ،بلکه قصد ،شناساندن
بایدها و نبایدهای آموزشــی و ایجاد فرصت تعامل بــا کودکان در محیط خارج
از مدرسه است.
ب) كتابهاي كمكدرسي :كتابهايي هستند كه به منظور تسهيل ،تثبيت
و تعميق يادگيري مفاهيم ،مهارتهاي اساســي و ايدههاي كليدي در جهت اهداف
برنامهها و كتابهاي درسي مرتبط توليد ميشوند؛ مانند كتابهاي كار.
كتابهاي كار :این نوع كتابها شــامل مجموعهــاي از فرصتهاي يادگيري
هســتند که در قلمرو مفاهيم ،مهارتهاي اساســي و ايدههاي كليدي به راهنماي
حــوزة تربيت و يادگيري تفكر و حكمت تأســی می جویند و هدف آنها توســعة
شايســتگيهاي تفكر از طريق كار در كالس و با كمك معلم و كار فردي دانشآموز
در خانه و در صورت لزوم با كمك اوليا است.
نكته:

كتابهاي تمرين به مفهوم رايــج آن كه با تمهيد فرصتهاي تكراري
باعــث تثبيت يادگيري در دانش آموزان ميشــوند و بنيــان آنها بر تكرار
مطالب كتاب درسي نهاده شده است ،براي پرورش تفكر مناسب نميباشند.
كتابهايي كه به ارائة مســتقيم پاســخ ســؤاالت كتابهاي درســي
ميپردازند ،با اهداف پرورش تفكر در تضاد ميباشند.

چارت انواع کتابهای آموزشي و تربيتي (غيردرسي)
کتابهای آموزشی و تربیتی
(غیر درسی)
کمک آموزشی
حمایتی
حمایتی والدین

تکمیلی(غنیسازیتجربیات
یادگیری دانشآموزان)

کمک درسی
کار

حمایتی معلمان و
کارشناسان

معیارها و استانداردهای عمومی تولید و ارزشیابی منابع آموزشی و تربیتی

در مصوبه  828شــورای عالی آموزش و پرورش  13معیار و استاندارد عمومی زیر
معرفی شده است:
 .1خالقیت و نوآوری
 .2رعایت قواعد زبان و خط فارسی
 .3سهولت بهکارگیری
 .4صحت و دقت علمی
 .5تناسب محتوا و روشهای ارائه با مشخصات و اهداف برنامۀ درسی و رشتۀتحصیلی
 .6رعایت و ترویج ارزشهای دینی ،فرهنگی و اجتماعی جامعۀ اسالمی ـ ایرانی
 .7تناسب با ویژگیها و نیازهای مخاطبان مبتنی بر روانشناسی رشد
 .8بهروز بودن و تناسب با مقتضیات زمان
 .9سادگی و روانی محتوا
 .10سازماندهی مناسب محتوا
 .11توجه به متون علمی تمدن اسالمی ـ ایرانی
 .12رعایت اصول بهداشتی و ایمنی
 .13جذابیت شکلی و ظاهری
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 .1خالقیت و نوآوری
خالقیت عبارت اســت از تولید ایدههای بدیع ،عرضۀ محصوالت نو به شــیوهای
متفاوت و یا حل یک مســئله به شــیوهای نوین .خالقیت باید تــوأم با بهکارگیری
فرایندهای منطقی در حل مسئله باشد؛ از جمله درک مشکل یا مسئله ،بهکارگیری
حواس ،گردآوری و بررسی اطالعات مورد نیاز ،کاوشگری ،حدس زدن و فرضیهسازی،
ارزیابی و آزمون فرضیهها و اصالح مجدد آنها و باالخره ارائۀ نتایج و خلق چیزهای
نو .نوآوری نیز فرایند ایجاد یك فكر و چیزهای نو است كه منجر به خالقیت میشود.
 .2رعایت قواعد زبان و خط فارسی
رعایت ضوابط دســتوری و قواعد كلی در نوشتار با استفاده از خط و زبان فارسی
معیار ،ضروری است .این قواعد را فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران وضع میکند
و بهکارگیری آنها از بروز ناهماهنگی و اختالف در ساختار کلمات و جمالت (ترکیب
واژهها ،تجزیه واژگان و ترکیب واژگان) و پیدایش رسم الخطهای متفاوت جلوگیری
میکند.
 .3سهولت بهکارگیری
منظور از ســهولت بهکارگیری ،امكان استفادۀ آسان از منابع و مواد آموزشی اعم
از مكتوب و غیرمكتوب (دیداری و شنیداری) در موقعیتهای مختلف زندگی است؛
هنگامی که مخاطب در اســتفاده از منبع آموزشــی دچار مشقت نشود و احساس
كند این منبع یا کتاب به یادگیری و حل مشــكالت یادگیری او كمك می کند ،به
استفاده از آن راغب میشود.
 .4صحت و دقت علمی
منظور از صحت و دقت علمی ،منطبق بودن محتوا با آخرین نظریات و یافتههای
علمی ،تجربیات و روشهــای علمی ،توافق و تفاهم صاحبنظران بر روی موضوع و
نبود تناقض در بیان آرا و گفتههاست.

.5تناسبمحتواوروشهایارائهبامشخصاتواهدافبرنامۀدرسیورشتۀتحصیلی
منظور ،ارتباط و تناســب مواد آموزشی با مؤلفههای اسناد باالدستی نظیر مبانی
نظری ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش و به ویژه ســند برنامۀ درسی ملی و
عناصر راهنمای حوزههای تربیت و یادگیری یازدهگانه (در دورههای تحصیلی) است.
 .6رعایت و ترویج ارزشهای دینی ،فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمی -ایرانی
به ترجیحات برگرفته از قرآن و ســنت پیامبر(ص) ،معارف اسالمی و هنجارهای
ارزشی  -اجتماعی مردم ایران كه از فرهنگ مشترک مردم ایران نظیر آداب و رسوم،
باورها و عقاید ،تجربیات و خرده فرهنگهای مردم ایران برگرفته شــده است ،اشاره
دارد .این ارزشها معموالً در اسناد باالدستی از جمله سند مهندسی فرهنگی (فصل
دوم -ارزشها) ،نقشــه علمی كشــوری (فصل اول) ،سند تحول بنیادین (فصل دوم
بیانیه ارزشها) و مبانی ســند برنامۀ درسی ملی (بخش پیوست سند) تعیین شده
است.
 .7تناسب با ویژگیها و نیازهای مخاطبان مبتنی بر روانشناسی رشد
به نیازهای مختلف كودكان و نوجوانان ،در انتخاب مواد آموزشــی و با عنایت به
تحوالت رشــدی و نظام به همپیوسته و یكپارچه شخصیت دانشآموز كه متشكل از
خردهنظامهای شناختی ،عاطفی ،ایمانی ،اخالقی و تجارب عملكردی او در دورههای
مختلف سنی است ،اشاره دارد( .مبانی روانشناختی سند برنامۀ درسی ملی)
 .8بهروز بودن و تناسب با مقتضیات زمان
به طراحی ،تولید و انتخاب محتوای آموزشی با توجه به یافتهها ،کشفیات ،نظریات
جدید ،منابع علمی و فناوری روز اشاره دارد و در عین حال نیازهای آموزشی آیندۀ
کودکان و نوجوانان را مورد توجه قرار داده است.
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 .9سادگی و روانی محتوا
به معیارهایی در انتخاب محتوای مواد آموزشی توسط طراح ،مؤلف و یا تولیدكننده
اشــاره دارد که موجب می شود مطالب آموزشی برای اکثریت دانشآموزان در گروه
سنی مربوط قابل درک باشد .از ویژگیها و بایستههای متن آموزشی ،ساده بودن و
تناسب داشتن محتوا با درك وفهم مخاطب است.
 .10سازماندهی مناسب محتوا
سازماندهی محتوا به شیوهای گفته میشود كه طی آن بین اجزا و عناصر محتوایی
یک بسته آموزشی و یا مواد و رسانة آموزشی و تربیتی از نظر طولی و عرضی ارتباط
معنیدار برقرارشــود ،بهگونهای که عالوه بر انسجام منطقی و سهولت در یادگیری،
همزمان با تداوم محتوا و رشــد سنی فراگیر عمق و پیچیدگی مطلب بیشتر شود و
شــامل دو فرایند متفاوت است؛ نخست تصمیمگیری درباره چگونگی عرضه مواد و
نظم واحدهای درســی و دوم توجه به توالی است كه برحسب آن ،مطالب درسی در
كالس عرضه میشود .در سازماندهی مواد آموزشی توجه به ارتباط طولی محتوای
مواد آموزشــی (رعایت اصل توالی ،مداومــت و فزایندگی) و ارتباط عرضی محتوای
مواد آموزشــی با یكدیگر (از طریق برقراری ارتباط موازی ،همجوشی رشتهای و یا
سازماندهی بهصورت بین رشتهای از طریق سازماندهی رشتههای وسیع و یا روش
تحقیق در موضوعات بینرشتهای) ضروری است.
 .11توجه به متون علمی تمدن اسالمی -ایرانی
به معرفی آثار مادی و معنوی ایرانیان و مسلمانان در مواد آموزشی مختلف اشاره
دارد .آثــار علمی و فرهنگی ،بخش نرمافزاری یك تمدن و آثار ســاختمانی ،بخش
سختافزاری یك تمدن را تشكیل میدهد .توجه به این آثار و معرفی آنها در مواد
و رسانههای آموزشی و تربیتی از اهمیت فراوانی برخوردار است.
 .12رعایت اصول بهداشتی و ایمنی
سبك ،بیخطر ،با
رعایت مالحظات بهداشتی و ایمنی مانند استفاده از مواد اولیه سالمُ ،

كیفیت و مقاوم در ساخت محصوالت آموزشی موجب میشود كه به فرد و محیطزیست
آســیبی وارد نشود و از طرفی بهداشت روانی مصرفكننده به خاطر زیبایی و یا قیمت
معقول آن محصول نیز حفظ شــود .در تهیه كتابهای آموزشــی توجه به مالحظات
بهداشتی نیازمند استفاده از كاغذهای مرغوب به جای كاغذهای بازیافتی است .همچنین
نباید رنگ كاغذ كام ً
ال شفاف و وزن كتاب و مادۀ آموزشی سنگین باشد.
 .13جذابیت شكلی و ظاهری
توجه به خصوصیات ظاهری در طراحی و ســاخت مواد آموزشی و تربیتی موجب
میشود که کودکان ،نوجوانان و یا معلمان و والدین با دیدن آن ،به استفاده از مادۀ
آموزشی عالقهمند شوند.
معیارها و استانداردهاي عمومی توليد و ارزشيابي منابع آموزشي و تربيتي
ویژگیها و سنجههای «عمومی» توليد

و ارزشيابي كتابها و منابع آموزشی  -تربیتی تفکر و حکمت
حداکثر

معیارها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

خالقیت و نوآوری:

 .1زمينه حل مسئله بهصورت مبتكرانه از طريق پرورش
مهارتهاي يك يا چند نوع تفكر (نظير :تفكر منطقي ،تفكر واگرا،
تفكر سيستمي ،تفكر نقاد) را فراهم ميكند.
 .2توليد يك محصول جدید و كاربردي را با استفاده از يك يا چند
روش (نظير :درگيري حواس ،كاوشگري ،آزمايش كردن) فراهم
کرده است.
 .3خلق ايده نو از طريق ايجاد شرايط نظير :پرورش تخیل /طرح
افکار تازه /ارتباط بین پدیدهها و وقایع و كاربست آن را مورد توجه
قرار داده است.
 .4موقعیتهایی برای به کارگیری ایدهها و تبديل آن به خدمات
جدید و به شیوهای مفيد را فراهم میکند.
 .5محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.

2

1

2
1
2
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ویژگیها و سنجههای «عمومی» توليد و ارزشيابي كتابها و منابع آموزشی  -تربیتی تفکر و حکمت
حداکثر

معیارها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

رعایت قواعد زبان و خط فارسی:

 .6قواعد دستور زبان فارسی معیار (نوشتاري/گفتاري) به ویژه در
ترکیب جمالت رعایت شده است.
 .7قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و اصول
نشانهگذاري رعایت شده است.
 .8به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل فرهنگستان
زبان توجه كرده است.

2
2
2

سهولت به کارگیری:

 .9طراحی و تولید آن بهگونهاي است كه امکان بهرهگیری آسان و
راحت از ماده آموزشی را فراهم میکند.

6

صحت و دقت علمی:

 .10محتوا با بهرهگيري از يافتهها ،تجربيات و روشهاي علمي
معتبر تهيه شده است.
 .11محتوا توصيفي نظاممند و منطقي (از يك يا چند شيء،
پديده ،واقعيت و يا رخداد) ارائه كرده است و با عرصههاي
چهارگانه يادگيري با محوريت خداوند مرتبط است.

4
2

تناسب محتوا و روشهای ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصيلي:

 .12با اهداف كلي دوره يا رشته تحصيلي تناسب دارد.
 .13به اصول حاكم بر طراحي برنامههاي درسي مبتني بر سند
برنامه درسي ملي و رويكرد فطرتگرايي توحيدي توجه كرده
است.
 .14به شايستگيهاي پايه و مؤلفههاي راهنماي حوزهي تربيت و
يادگيري مربوط توجه كرده است.

4
2
2

رعايت و ترویج ارزشهای دینی ،فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي -ايراني:

 .15ارزشهاي ديني ،فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد مصوب
را رعايت نموده است.
 .16به معرفی نمادهای هويت ملی (ايراني،اسالمي و انقالبي)
مانند پرچم ،زبان فارسي ،ارزشهاي ديني و انقالبي توجه کرده
است.

3
3

توضیحات

ویژگیها و سنجههای «عمومی» توليد و ارزشيابي كتابها و منابع آموزشی  -تربیتی تفکر و حکمت
حداکثر

معیارها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

تناسب با ویژگیها و نیازهای مخاطبان مبتني بر روانشناسي رشد:

 .17به نيازهاي گروههاي سنی مخاطبان و تفاوت در نیازهای
جنسیتی و محيطي توجه كرده است.

5

 .18به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي ،عاطفي،
ايماني ،اخالقي و عملكردي آنها كمك ميكند.

3

به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

 .19در طراحی ،توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانههاي
آموزشي به يافتهها و دانشهاي نظري ،عملي و روشي روز توجه
شده است.

2

 .20در طراحی ،توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانههاي
آموزشي به نیازهای آينده مخاطبان توجه شده است.

2

سادگی و روانی محتوا:

 .21از كلمات آشنا (واژگان پایه) ،با معنا ،جمالت كوتاه و
نشانههاي نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده است.

3

 .22از بيان روشن ،گويا و قابل فهم استفاده كرده است.

2

سازماندهی مناسب محتوا:

 .23محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است.

2

 .24محتوا به شكل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي شده
است.

1

 .25محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و
يادگيري مربوط سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و فزاينده را
براي مخاطب فراهم ميكند.

2

 .26شرايط يادگيري فعال و فرصت تعامل با محيطهاي داخل و
خارج از مدرسه را فراهم ميكند.

1
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ویژگیها و سنجههای «عمومی» توليد و ارزشيابي كتابها و منابع آموزشی  -تربیتی تفکر و حکمت
حداکثر

معیارها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

توجه به متون علمی تمدن اسالمي -ايراني:

 .27محتوا به معرفي منابع و فعاليتهاي علمي و ادبي دانشمندان
مسلمان توجه كرده است.
 .28محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ايران و جهان
اسالم توجه كرده است.

3
2

مالحظات بهداشتی و ایمنی:

 .29در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم ،بيخطر و
بهداشتي استفاده شده است.

6

جذابيت شكلي و ظاهری:

 .30استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده آموزشي
رعايت شده است.
 .31موازين تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوين ماده
آموزشي رعايت شده است.

 .32از رنگها ،تصاوير ،عكسها ،نقشهها و نمودارهاي جذاب و
مرتبط استفاده شده است.
جمع کل

2
2
2
80

توضیحات

معیارها و استانداردهاي اختصاصي توليد
و ارزشيابي كتابها و منابع آموزشي  -تربيتي تفکر و حکمت
الف .1.ویژگیها و سنجههای «اختصاصی مشترک»
همه منابع آموزشی  -تربیتی تفکر و حکمت
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

 .1وجود پیوند آشکار بین محتوا و برنامة درسی (نبود تضاد بین متن و اهداف)

1

محتواي انتخاب شده با ايدههاي كليدي ،مفاهيم و
مهارتهاي اساسي برنامه تناسب دارد.

2

2

روشهاي سازماندهي محتوا مبتني بر پرورش
شايستگيهاي روش و منش تفكر و تعقل است.

2

 .2توجه به توسعة شایستگیهای پایة مخاطبان از منظر تفكر و تعقل ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق

1

به توسعة شايستگيهاي پاية تف ّكر (انتقادي،
سيستمي ،تخيل ،قوه ابداع و خلق ،حل
مسئله،كاوشگري ،و  )...متناسب با ظرفيت كتاب
توجه شده است.
ّ

2

2

به توسعة شايستگيهاي پرسشگري ،هدايت
مشاهدات ،تأ ّمل ،قضاوت بر اساس شواهد و
توجه شده است.
تصميمگيري ّ

2

3

به پرورش شايستگيهاي تحليل ،قضاوت و خود
توجه شده است.
ارزيابي بر اساس نظام معيار ّ

2

4

توجه شده
به توسعة خصلتهاي اخالقي فرد متف ّكر ّ
است.

2

 .3برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

1

محتوا از ارجاعات مناسب به منابع معتبر بهرهمند
است.

2

2

محتوا مبتني بر آخرين يافتههاي علمي حوزة
يادگيري تف ّكر است.

2
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الف .1.ویژگیها و سنجههای «اختصاصی مشترک» همه منابع آموزشی  -تربیتی تفکر و حکمت
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

 .4تناسب کیفیت سازماندهی محتوای کتاب با میزان درک و فهم مخاطب

1
2

براي اراية محتوا از قالبهاي متناسب با میزان درک و
فهم مخاطب استفاده شده است.
ترتيب و توالي محتوا به درک و فهم بهتر مخاطب
كمك ميكند.

2
2

 .5توجه به تفاوت سبكهای یادگیری مخاطب در فرایند یادگیری

1

به مخاطبان با سبكهای يادگيري و شناختي
كلي /تحليلي ،كالمي /تصويري ،تأ ّملي /تكانشي و
توجه شده است.
تفاوتهاي ديگر ّ

3

 .6فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

1

فرصتهايي جهت تعامل مخاطب با محتوا از طريق
كامل كردن متن ،مشاركت در تكميل ايده ،آزمودن
ايدهها و نظرها و ارايه پيشنهادات فراهم شده است.

2

2

داراي اجزاي پشتيبان و تعاملي مانند فيلم ،لوح
فشرده ،وبگاه پشتيبان و موارد مشابه است.

1

1

ساختار فيزيكي کتاب و كيفيت چاپ آن ،اعم از قطع،
اندازه ،تعداد صفحات و اندازة قلم با سن مخاطب
متناسب است.

 .7تناسب ساختار ظاهری کتاب و كیفیت چاپ آن ،اعم از قطع ،اندازه ،تعداد صفحات و اندازة قلم ،با سن
مخاطب

2

 .8بیان مشفقانه برمبنای زبان فارسی معیار

1

لحن محتوا به گونهاي است كه همدلي و همراهي
مؤلف و مخاطب را فراهم ميكند.

2

 .9استفاده از شكل و تصویر مورد نیاز برای انتقال مفاهیم ،پیامها و پرورش مهارتها

1

براي انتقال مفاهيم ،پيامها و پرورش مهارتها ،از
اشكال وتصاوير ،جدولها ،نمودارها و مدلها استفاده
شده است.

1

2

اشكال وتصاوير ،جدولها ،نمودارها و مدلها با متن
ارائه شده تناسب دارد.

2

الف .1.ویژگیها و سنجههای «اختصاصی مشترک» همه منابع آموزشی  -تربیتی تفکر و حکمت
رديف

حداکثر

ویژگیها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

 .10تناسب محتوای کتاب با نیازهای فردی ،اجتماعی و فنی و حرفهای مخاطب

1

محتواي كتاب به نيازهاي فرد در برقراري ارتباط
مناسب با خود ،خدا و خلقت ،از منظر فرد متف ّكر
مسئول ،پاسخ ميدهد.

2

2

محتواي كتاب به نياز كنوني و آتي مخاطب براي
حضور مؤثر در اجتماع و پذيرش مسئوليت پاسخ
ميدهد.

2

 .11رعایت حقوق مالكیت و آفرینش فكری در تهیۀ محتوای كتاب

1

شناسنامة كتاب و فهرستهاي موضوعي براساس
طبقهبندي فيپا ارائه شده است.

1

2

در صورت استفاده از ايدهها و نظرات ديگران ،در
ارجاعات به اين مسئله اشاره شده است.

1

3

به كساني كه در تأليف و يا ترجمه كتاب سهمي
داشتهاند ،به نحو مقتضي ،مانند درج در شناسنامه
كتاب و تشكر ،اشاره شده است.

1

جمع40 :
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بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

ب .1.ویژگیهاوسنجههای«اختصاصی»
هريكازانواعكتابهايآموزشی-تربیتی تفکر و حکمت
ب .1.1.ویژگیها و سنجههای «اختصاصی» كتابهاي كمكآموزشي تفکر و حکمت
ب .1.1.1.ویژگیها و سنجههای «اختصاصی»
كتابهاي تكميلي دانشآموز تفکر و حکمت
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ شده

 .1مبتنی بودن بر اهداف حوزة تربیت و یادگیری

1
2
3

4

5
6
7

8
9

فرصت تشخيص و تعيين ارزش معلومات و منابع
توسط مخاطبان را فراهم ميكند.
فرصت تسلط الزم در به كارگيري روشهاي كسب
اطالعات و معلومات (مباحثه ،مشاهده ،نظرسنجي و
مراجعه به منابع مكتوب) را فراهم ميكند.
فرصتهايي براي پرورش مهارتهاي
يادداشتبرداري ،مرتب كردن ،طبقهبندي اطالعات،
تفسير ،تحليل ،استنتاج و استنباط را فراهم ميكند.
فرصتهاي الزم براي پرورش تفكر از طريق تحليل
پديدهها و روابط آنها و درك هدفمندي خلقت،
تفكر خودشناسانه و تدبر مسئوالنه دربارة زندگي خود
را فراهم ميسازد.
توانايي پرسشگري (مسئلهيابي و طرح سؤال دربارة
امور و پدي دهها و روابط موجود يا ممكن بين آنها) را
در مخاطبان تقويت ميكند.
توانايي در نظر گرفتن تمامي جزئيات ،جنبهها و
زواياي مختلف يك موقعيت مبهم و بررسی همه
جانبه آن را پرورش ميدهد.
فرصتهاي بررسي عواطف ،احساسات ،حدس و
گمان ،فرضيه ها و تخيل نسبت به موقعيتها را
فراهم ميكند.
فرصتهاي ارزيابي تصميمها بر اساس بررسي
اطالعات ،احساسات ،مزايا و معايب ،نظرها ،پيشنهادها
و راهحلها و پيشبيني نتايج و پيامدها ،در يك
موقعيت را فراهم ميكند.
فرصتهايي براي كنترل فرايند تفكر و خودتنظیمی
(ارزشيابي و تصحيح كردن تصميمها) فراهم ميسازد.

مالحظات

1

20

 . 1بيســت امتياز اين ويژگي متناســب با ظرفيت كتاب در پوشــش دادن اهداف تخصيص داده ميشود يعني پيگيري همة اهداف در يك
كتاب الزامي نيست.

ب .1.1.1.ویژگیها و سنجههای “اختصاصی” كتابهاي تكميلي دانشآموز تفکر و حکمت
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ شده

مالحظات

 .2برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیتهای علمی

1

اطالعات و واقعيتهاي علمي از وحدت و
يكپارچگي موضوعي و منطقي برخوردار
هستند.

3

2

از مدل و ساختار معيني در پرورش تفكر
پيروي ميكند.

3

 .3ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطب

1

2

محتوا در شروع و ادامه ،سؤال برانگيز و موجب
كنجكاوي و پرسشگري مخاطبان براي كسب
اطالعات و مهارتهاي بيشتر ميباشد.
محتوا مرتبط با زندگي روزمرة مخاطبان است
و معلومات جديد و مهمي به يادگيريهاي
مخاطب اضافه ميكند.

2

2

 .4كمك به رشد و توسعۀ علمی ،ذهنی و شناختی مخاطب

1
2

3

موجب يادگيري وسيعتر مخاطب دربارة
موضوعاتي مانند تفكر ،تدبر ،تعقل ،حكمت و ...
ميشود.
موجب توجه مخاطب به حوزههاي وسيعتری
دربارة موضوع (مصاديق ،مثالها و مسئلهها)
ميشود.

موجب ايجاد سؤالهاي جديد ،نياز به
زمينههاي مطالعاتي بيشتر و كشف پيوندها و
رابطههاي گستردهتر ميشود.

2
2

2

 .5ارائه تعمیمها ،مفاهیم و واقعیتها به صورت مستدل

1

ارتباط تعميمها ،مفاهيم و واقعيتها با تجارب
ملموس مخاطبان را به صورت واضح نشان
ميدهد.

2

2

فرصتهايي را براي كشف روابط و پيوندها بين
پديدهها فراهم ميسازد.

2
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ب .1.1.1.ویژگیها و سنجههای “اختصاصی” كتابهاي تكميلي دانشآموز تفکر و حکمت
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ شده

مالحظات

بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

 .6توجه به نیازهای اختصاصی مخاطب

1

محتوا ،متناسب با سطوح مختلف شناختي
(حداقل دو سطح) ارائه شده است.

2

2

در طرح موضوع ،ارائة مثال و مصداق به
تفاوتهاي جنسیت و سبك زندگي ناشي
از محيط جغرافيايي ،وضعيت اقتصادي و
توجه دارد.
اجتماعي مخاطبان ّ

1

از قالبهای مختلف مانند داستان ،شعر،
نمايشنامه ،بازي ،آزمايش و موارد مشابه ،به
صورتهاي ساده يا تركيبي،براي افزايش
گيرايي محتوا استفاده شده است.

3

2

بين جنبههاي هنري و جنبههاي آموزشي در
قالب مورد استفاده ،تعادل برقرار کرده است.

3

2

 .7افزایش گیرایی مطالب با استفاده از قالبهای متنوعی مانند داستان ،شعر و نمایشنامه ،به صورتهای
ساده یا تركیبی

 .8خالقیت و نوآوری در ارائۀ مطالب علمی

1
2
3

از مثالهاي بديع و سؤالهاي محرك در
جهت وضوح و روشنسازي مفهوم استفاده
شده است.
در بهكارگيري سه رسانه متن ،تصوير و
انيميشن از خالقيت و نوآوري به صورت مؤثر
استفاده شده است.

از سبكهاي متنوع براي ارائة محتوا ،تثبيت و
ارزيابي استفاده شده است.

2
2
2

 .9برخورداري از تصوير ،نمودار ،جدول ،گراف و نقشه ،براي انتقال سريعتر و مؤثرتر مطالب به مخاطبان

1

از نمودارها براي نمايش رابطههاي علت و
معلولي ،رشد يابنده ،نزول كننده ،تكويني و
قياسي متناسب با موضوع استفاده شده است.

2

2

از تصاوير براي نمايش حساسيت ،جزئيات،
وضوح و عمقبخشي استفاده شده است.

2

3

از جداول و گرافها براي نمايش دادهها،
اطالعات و رابطههاي مفهومي به صورت
خالصه استفاده شده است.

2

ب .1.1.1.ویژگیها و سنجههای “اختصاصی” كتابهاي تكميلي دانشآموز تفکر و حکمت
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ شده

مالحظات

 .10تقویت عالقۀ مخاطبان نسبت به مطالعۀ بیشتر دربارۀ موضوع یا موضوعهای مطرح شده

1

از طريق طرح سؤال درخصوص ارتباط موضوع
با عالئق و تجربيات فردي دانشآموزان باعث
تقویت عالقه آن ها می شود.

2

2

با ارائة موقعيت مسئله ساز دانشآموزان را
به بررسی ابعاد و جوانب و پيامدهاي مختلف
مسئله و جستو جوي راهحلها ترغيب
ميكند.

2

3

با برانگیختن حس کنجکاوی ،خواننده را به
مطالعة بيشتر درباره موضوع تشويق ميكند.

2

 .11مع ّرفي منابع تأليف يا ترجمة كتاب و منابعی براي مطالعة بيشتر

1

منابع تأليف يا ترجمه را بر اساس يك سبك
علمي منبعنويسي معرفي كرده است.

2

2

منابع مناسب براي مطالعه بيشتر را معرفي
كرده است.

2

 .12فراهم ساختن فرصت پرورش تفكر منطقي و نقّاد (ويژة كتابهاي پرورش تفكر منطقي و نقّاد)1

1

توانایی استنبـاط؛ تشخیـص دادههای درست
از نادرست از میـان اطالعات داده شده و
دستيابي به نتیجه را ارتقا ميدهد.

2

2

توانايي استنـتـاج؛ نتیجهگيري کلی از
مقدماتی جزئي به دور از پیش داوریهای
ذهنی و توانایی تفکیک مقدمات ،مفروضات و
دادهها از نتیجة کلی را پرورش ميدهد.

2

3

توانایی تعبیر و تفسیر؛ پردازش اطالعات و
تعیین اعتبار آنها و قضاوت دربارة منطقي
بودن رابطة نتايج و دادهها و مقدمـات و
مفروضات آن را پرورش ميدهد.

2

4

توانايي ارزشیـابی استداللهای منطقی؛
تشخیص استداللهای قوی (استدالل مهم و
مرتبط با سؤال) و ضعیف (كم اهميت يا غير
مرتبط با سؤال ) را پرورش ميدهد.

2

 . 1در صورتي كه كتابي خاص پرورش تف ّكر انتقادي يا پرورش تف ّكر خالق باشد .سنجههای ویژگی پرورش تفکر خالق و تفکر منطقی و نقاد ،به
طور ماتريسي براي ارزيابي استفاده خواهند شد .در صورتي كه كتابي به هر دو وجه پرداخته باشد  8امتياز بين سنجههاي دو ويژگي توزيع خواهند شد.
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ب .1.1.1.ویژگیها و سنجههای “اختصاصی” كتابهاي تكميلي دانشآموز تفکر و حکمت
رديف

حداکثر

ویژگیها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ شده

مالحظات

بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

 .13فراهم ساختن فرصت پرورش تفكر خالق (ويژة كتابهاي پرورش تفكر ّ
خلق)

1

2
3
4

فرصتهاي فرايندي الزم براي پرورش توانايي
حل خالقانة مسئله (شامل مراحل آمادگي،
تكوين ،روشنگري و تأييد /توجه ،تخيل،
توسعه ،عمل و  )...را فراهم ميكند.
در انتخاب و سازماندهي محتوا به سه اصل
توجه عميق ،گريز از واقعيت كنوني و تحرك
ذهني اهتمام دارد.
روشها و فنون خلق ايده ،نظر و راه حل را با
روش مناسب به مخاطبان آموزش ميدهد.
محتوا در جهت پرورش و ارتقاء ويژگيهاي
شخصيتي افراد خالق ،انتخاب و سازماندهي
شده است.

2

2
2
2

جمع80 :

ب .2.1.1.ویژگیها و سنجههای اختصاصي کتابهای حمایتی معلمان
و كارشناسان تفکر و حکمت
ردیف

ویژگی ها و سنجه ها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

 .1برخورداری از اطالعات نوین برای گسترش دانش معلمان و كارشناسان

1

حاوي اطالعات معتبر درباره مفهوم تفكر و انواع
آن ،تعقل ،شناخت و حكمت است.

2

2

حاوي جديدترين اطالعات درباره روشها و
فناوريهاي مورد استفاده در پرورش تفكر است.

2

3

حاوي معتبرترين اطالعات درباره نقش و
ويژگيهاي مضامين مورد استفاده در پرورش تفكر
است.

2

4

حاوي جديدترين اطالعات درباره طراحي آموزشي
و نقش مربيان و دانشآموزان در فرايند پرورش
تفكر است.

2

مالحظات

ب .2.1.1.ویژگیها و سنجههای اختصاصي کتابهای حمایتی معلمان و كارشناسان تفکر و حکمت
ردیف

ویژگی ها و سنجه ها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

 .2بیان محتوا با روشهای تازه و جذاب

1

محتوا سؤال برانگيز و موجب كنجكاوي مخاطبان
براي كسب اطالعات و مهارتهاي بيشتر ميباشد.

3

2

محتوا زمينة تعامل مخاطبان با موضوع را فراهم
ميكند.

3

 .3تقویت شایستگیها و مهارتهای نوین حرفهای ،تربیتی و تخصصی مخاطب

1

توانايي انتخاب مضمون متناسب با اهداف برنامه و
نيازهاي مخاطبان براي زمينهسازي پرورش تفكر را
تقويت ميكند.

2

2

توانايي انتخاب رسانه مناسب (فيلم ،داستان،
تصوير ،خبر ،شعر ،بازي و  )...براي طرح موضوع و
زمينهسازي پرورش تفكر را تقويت ميكند.

2

3
4
5

توانايي پرسشگري ،مديريت و تسهيلگري به عنوان
مهارتهاي پاية معلمان در كالس پرورش تفكر را
تقويت ميكند.
توانايي انتخاب و طراحي ف ّعاليتهاي مناسب براي
پرورش تف ّكر را تقويت ميكند.
توانايي ارزيابي سطوح تفكر دانشآموزان و ارائه
بازخورد مناسب و به موقع را ارتقا ميدهد.

3
3
2

 .4ارائه مطالعات ملی و جهانی در توسعة مهارتهای حرفهای و تخصصی

1

2

3

نتايج مطالعات ملي و جهاني درباره مباني نظري،
رويكردها ،اهداف ،انتخاب مضمون و محتوا و
ارزشيابي براي پرورش تفكر را ارائه ميكند( .دربارة
مؤلفههاي برنامه)
نتايج مطالعات ملي و جهاني درباره نقش رسانهها و
معيارهاي انتخاب آنها (فيلم ،داستان ،تصوير ،خبر،
شعر ،بازي و  )...براي پرورش تفكر را ارائه ميكند.
(دربارة ابزار)
نتايج مطالعات ملي و جهاني درباره پرسشگري،
مديريت و تسهيلگيري در كالس پرورش تفكر را
ارائه ميكند( .دربارة روشها)

2

2

2
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ب .2.1.1.ویژگیها و سنجههای اختصاصي کتابهای حمایتی معلمان و كارشناسان تفکر و حکمت
ردیف

ویژگی ها و سنجه ها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

 .5ارائۀ یافتههای جدید روشی در تدریس علوم كشورهای گوناگون جهان و مقایسة تطبیقی آنها با ایران

1

2

به بررسي مقايسهاي رويكردها ،اهداف ،انتخاب
مضمون و محتوا و ارزشيابي برنامه پرورش تفكر
بين ايران و جهان پرداخته است.
نظرات صاحبنظران مختلف اعم از مسلمان و
غيرمسلمان ،ايراني و غير ايراني را مقايسه كرده
است.

3

3

 .6ارائه مهارتها و تمرينهايي قابل انطباق با محيط يادگيري و كتابهاي درسي كشور

1

2

3

فعاليتها و تمرينهايي براي انتخاب مضامين،
پرورش مهارتهاي تف ّكر و تعقّل و به کار گیری
رسانهها ،متناسب با شرايط محيط آموزشي و
برنامه ،پيشبيني شده است.
محتواي ارائه شده متناسب با نيازهاي سطوح
مختلف دانشي و مهارتي معلمان براساس برنامه
حوزه تربيت و يادگيري تفكر و حكمت پيشبيني
شده است.
موقعيتها و فعاليتهايي جهت هدايت خانواده
براي پرورش تفكر ،به معلمان و كارشناسان ارائه
ميكند.

2

2

2

 .7افزایش توانمندیهای معلمان در زمینة طراحی موقعیتها و فعالیتهای كالسی مناسب برای دانشآموزان

1

1

2

طراحي آموزشي متناسب با انواع
توانايي معلمان در ّ
موقعيتها و فعاليتهاي مرتبط با پرورش تفكر
براي عموم دانشآموزان را تقويت ميكند.

طراحي آموزشي متناسب با انواع
توانايي معلمان در ّ
موقعيتها و فعاليتهاي مرتبط با پرورش تفكر
متناسب با نيازهاي دانشآموزان خاص را تقويت
ميكند.

4

 .8درهمتنیدگی محتوای کتاب با مسائل جامعة امروز ،زندگی فردی دانشآموزان و فناوریهای نوین

1

مضامين و مصاديق بر اساس مسائل امروز فرد و
جامعه (ارتباط گذشته ،حال و آينده ،مسائل مرتبط
با فناوري) انتخاب شده است.

3

 . 1چهار امتياز اين ويژگي متناسب با ظرفيت كتاب در پوشش دادن سنجهها تخصيص داده ميشود يعني پيگيري هر دو سنجه در يك
كتاب الزامي نيست.

ب .2.1.1.ویژگیها و سنجههای اختصاصي کتابهای حمایتی معلمان و كارشناسان تفکر و حکمت
ردیف

ویژگی ها و سنجه ها

امتیاز اخذ

حداکثر

شده

امتیاز

مالحظات

 .9تشریح ،تفسیر و تبیین برنامههای درسی حوزههای تربیت و یادگیری تفکر و حکمت برای مخاطب

1

رويكرد ،شايستگيها و انتظارات عملكردي برنامه
درسي حوزه هاي تربيت و يادگيري تفكر و حكمت
را تشريح ميكند.

2

2

محتوای برنامه درسی و سازماندهی آن ،راهبردهای
آموزش ،رسانههای آموزشی و شیوه ارزشیابی برنامه
درسی حوزة تربيت و يادگيري تفكر و حكمت را
تشريح ميكند.

3

 .10ارتقاء توانايي پرورش تفكر پژوهشي

1

معلمان را با مفاهیم ،مؤلفهها ،فنون و روش ها و
ابزارهاي كاوشگري آشنا ميسازد.

2

2

طراحي و اجراي يك پروژه
توانايي معلمان براي ّ
پژوهشي توسط خودشان را افزايش ميدهد.

2

3

توانايي معلمان براي آموزش و هدايت پژوهشهاي
دانشآموزي را افزايش ميدهد.

2

4

معلمان را با شيوههاي مستندسازي نتايج پژوهش
و آموزش شيوههاي مستند سازي و ارائه نتايج
پژوهشهاي دانشآموزي آشنا ميكند.

2

1

 .11ارتقاء توانايي پرورش تفكر فلسفي (منطقي و انتقادي)

1

معلم را با مدل يا مدلهاي پرورش تفكر و
شيوههاي كاربرد آنها متناسب با برنامه درسي
حوزه يادگيري تفكر و حكمت آشنا ميكند.

2

2

شناخت معلمان از موانع پرورش تفكر و راهكارهاي
رفع آنها را تقويت ميكند.

2

3

توانايي استفاده از ابزارها و فنون پرورش تفكر را،
طراحي منطقي ارتقا ميدهد.
براساس ّ

2

4

شناخت معلّمان از فضايل فكري و راهكارهاي
پرورش آنها را تقويت ميكند.

2

 . 1در ويژگيهاي سه بند آخر (تفکر پژوهشی ،تفکر فلسفی و تفکر خالق) در صورتي كه كتابي به يك ويژگي پرداخته باشد  24امتياز بين
سنجههاي آن ويژگي توزيع خواهند شد و در صورتي که به دو ويژگي پرداخته باشد  24امتياز بين سنجههاي آن دو ويژگي توزيع خواهند شد.
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ب .2.1.1.ویژگیها و سنجههای اختصاصي کتابهای حمایتی معلمان و كارشناسان تفکر و حکمت
ردیف

حداکثر

ویژگی ها و سنجه ها

امتیاز اخذ

امتیاز

مالحظات

شده

بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

 .12ارتقاء توانايي پرورش تفكر خالق

1

شناخت معلمان از مراحل حل خالقانة مسئله
(مراحل آمادگي ،تكوين ،روشنگري و تأييد /توجه،
تخيل ،توسعه ،عمل و  )...و چگونگي آموزش آنها
را افزايش ميدهد.

2

2

مهارت معلمان در كاربرد سه اصل توجه عميق،
گريز از واقعيت كنوني و تحرك ذهني در طراحي
آموزشي را ارتقا ميدهد.

2

3

شناخت معلمان از روشها ،فنون و شرايط پرورش
خالقيت و توانايي كاربرد عملي آنها را افزايش
ميدهد.

2

4

توانايي طراحي آموزشي در جهت پرورش و ارتقاء
ويژگيهاي شخصيتي افراد خالق در دانش آموزان
را افزايش مي دهد.

2

جمع80 :
ب .3.1.1.ویژگیها و سنجههای “اختصاصی”
كتابهاي حمايتي والدین تفکر و حکمت
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر امتیاز

امتیاز اخذ

 .1برخورداری از اطالعات نوین برای گسترش دانش والدین

1

حاوي اطالعات معتبر درباره مفهوم تفكر و انواع آن،
تعقل ،شناخت و حكمت است.

2

2

حاوي جديدترين اطالعات درباره روشها و
فناوريهاي مورد استفاده در پرورش تفكر است.

2

3

حاوي معتبرترين اطالعات درباره نقش و ويژگيهاي
مضامين مورد استفاده در پرورش تفكر است.

2

4

حاوي جديدترين اطالعات درباره طراحي آموزشي و
نقش خانواده در فرايند پرورش تفكر است.

2

شده

مالحظات

ب .3.1.1.ویژگیها و سنجههای “اختصاصی” كتابهاي حمايتي والدین تفکر و حکمت
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

 .2بیان محتوا با روشهای تازه و جذاب

1

محتوا سؤال برانگيز و موجب كنجكاوي مخاطبان براي
كسب اطالعات و مهارتهاي بيشتر ميباشد.

3

2

محتوا زمينة تعامل مخاطبان با موضوع را فراهم
ميكند.

3

 .3تقویت شایستگیها و مهارتهای نوین تربیتی مخاطبان

1

2

توانايي انتخاب مضمون متناسب با اهداف برنامه و
نيازهاي مخاطبان براي زمينهسازي پرورش تفكر را
تقويت ميكند.
توانايي انتخاب رسانه مناسب (فيلم ،داستان ،تصوير،
خبر ،شعر ،بازي و  )...براي طرح موضوع و زمينهسازي
پرورش تفكر را تقويت ميكند.

2

2

3

توانايي پرسشگري و تسهيلگري به عنوان مهارتهاي
پاية پرورش تفكر را تقويت ميكند.

3

4

توانايي انتخاب و طراحي ف ّعاليتهاي مناسب براي
پرورش تف ّكر را تقويت ميكند.

3

5

توانايي ارزيابي سطوح تفكر كودك و ارائه بازخورد
مناسب و به موقع را ارتقا ميدهد.

2

 .4ارائه مطالعات ملی و جهانی در توسعة مهارتهای تربیتی پرورش تفکر

1

نتايج مطالعات ملي و جهاني درباره مباني نظري،
رويكردها ،اهداف ،انتخاب مضمون و محتوا و ارزشيابي
براي پرورش تفكر را ارائه ميكند( .دربارة مؤلفههاي
برنامه)

2

2

نتايج مطالعات ملي و جهاني درباره نقش رسانهها و
معيارهاي انتخاب آنها (فيلم ،داستان ،تصوير ،خبر،
شعر ،بازي و  )...براي پرورش تفكر را ارائه ميكند.
(دربارة ابزار)

2

3

نتايج مطالعات ملي و جهاني درباره پرسشگري و
تسهيلگيري در پرورش تفكر را ارائه ميكند( .دربارة روشها)

2

59

60

ب .3.1.1.ویژگیها و سنجههای “اختصاصی” كتابهاي حمايتي والدین تفکر و حکمت
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

 .5ارائۀ یافتههای جدید روشی در تدریس علوم كشورهای گوناگون جهان و مقایسة تطبیقی آنها با ایران

1

به بررسي مقايسهاي رويكردها ،اهداف ،انتخاب
مضمون و محتوا و ارزشيابي برنامه پرورش تفكر بين
ايران و جهان پرداخته است.

3

2

نظرات صاحبنظران مختلف اعم از مسلمان و
غيرمسلمان ،ايراني و غيرايراني را مقايسه كرده است.

3

 .6ارائه مهارتها و تمرينهايي قابل انطباق با محيط يادگيري و كتابهاي درسي كشور

1

فعاليتها و تمرينهايي براي انتخاب مضامين ،پرورش
مهارتهاي تف ّكر و تعقّل و به کارگیری رسانهها،
متناسب با شرايط محيط زندگي و برنامه پيشبيني
شده است.

2

2

محتواي ارائه شده متناسب با نيازهاي سطوح مختلف
دانشي و مهارتي اوليا براساس برنامه حوزه تربيت و
يادگيري تفكر و حكمت پيشبيني شده است.

2

3

موقعيتها و فعاليتهايي جهت هدايت خانواده براي
پرورش تفكر ارائه ميكند.

2

 .7افزایش توانمندیهای اولیا در زمینة طراحی موقعیتها و فعالیتهای فکری برای پرورش تفکر در پرورش فرزندان

1

1

طراحي موقعيتها و فعاليتهاي
توانايي اوليا در ّ
مرتبط با پرورش تفكر (نيازهاي عام) را تقويت
ميكند.

2

طراحي موقعيتها و فعاليتهاي
توانايي اوليا در ّ
مرتبط با پرورش تفكر متناسب با نيازهاي خاص فرزند
خود را تقويت ميكند.

4

 .8درهمتنیدگی محتوای کتاب با مسائل جامعة امروز ،زندگی فردی کودکان و نوجوانان و فناوریهای نوین

1

مضامين و مصاديق براساس مسائل امروز فرد و
جامعه (ارتباط گذشته ،حال و آينده ،مسائل مرتبط با
فناوري) انتخاب شده است.

3

 .1چهار امتياز اين ويژگي متناســب با ظرفيت كتاب در پوشش دادن سنجهها تخصيص داده ميشود؛ يعني پيگيري هر دو سنجه در يك
كتاب الزامي نيست.

ب .3.1.1.ویژگیها و سنجههای “اختصاصی” كتابهاي حمايتي والدین تفکر و حکمت
رديف

حداکثر امتیاز

ویژگیها و سنجهها

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

 .9تشریح ،تفسیر و تبیین برنامههای درسی حوزههای تربیت و یادگیری تفکر و حکمت برای مخاطب

1

2

رويكرد ،شايستگيها و انتظارات عملكردي برنامه
درسي حوزة تربيت و يادگيري تفكر و حكمت را
تشريح ميكند.
محتواي برنامه درسي و سازماندهي آن ،راهبردهاي
آموزش ،شيوة ارزشيابي و رسانههاي آموزشي برنامه
درسي حوزة تربيت و يادگيري تفكر و حكمت را
تشريح ميكند.

5

 .10ارتقاء توانايي پرورش تفكر پژوهشي

1
2

اوليا را با مفهوم ،مؤلفهها ،فنون و روشو ابزارهاي
كاوشگري آشنا ميسازد.
توانايي اوليا براي نظارت و راهنمايي (ايفاي نقش
مناسب) اجراي يك پروژه پژوهشي توسط فرزندشان
را افزايش ميدهد.

1

4
4

 .11ارتقا ء توانايي پرورش تفكر فلسفي (منطقي و انتقادي)

1
2
3
4

اوليا را با مدل يا مدلهاي پرورش تفكر و شيوههاي
كاربرد آنها متناسب با برنامه درسي حوزه يادگيري
تفكر و حكمت آشنا ميكند.
شناخت اوليا از موانع پرورش تفكر و راهكارهاي رفع
موانع را تقويت ميكند.
توانايي استفاده از ابزارها و فنون پرورش تفكر را،
طراحي منطقي ارتقا ميدهد.
براساس ّ

شناخت اوليا از فضايل فكري و راهكارهاي پرورش
آنها را تقويت ميكند.

2
2
2
2

 .12فراهم ساختن فرصت پرورش تفكر خالق

1
2

شناخت اوليا از روشها ،فنون و شرايط پرورش خالقيت و
توانايي كاربرد عملي آنها را افزايش ميدهد.

توانايي اوليا در طراحي موقعيت ،جهت پرورش و
ارتقاء ويژگيهاي شخصيتي افراد خالق در فرزندان را
افزايش ميدهد.

4
4

جمع80 :

 . 1در ويژگيهاي سه بند آخر (تفکر پژوهشی ،تفکر فلسفی و تفکر خالق) ،در صورتي كه كتابي به يك ويژگي پرداخته باشد  24امتياز بين
سنجههاي آن ويژگي توزيع خواهند شد و در صورتي به دو ويژگي پرداخته باشد  24امتياز بين سنجههاي آن دو ويژگي توزيع خواهند شد.
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ب .2.1.ویژگیها و سنجههای «اختصاصی» كتابهاي كمكدرسي تفکر و حکمت

بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

ب .1.2.1.ویژگی ها و سنجههای اختصاصی کتابهای کار تفکر و حکمت
ردیف

ویژگی ها و سنجه ها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

 .1فراهم كردن فرصت شكوفايي فطرت و استعدادهاي دانشآموزان

1

فعاليتهايي براي پرورش توانايي درك موقعيت خود
(در خانواده ،محيط اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي،
هستي) متناسب با ويژگيهاي سني مخاطب فراهم
ميكند( .تشخيصموقعيت)

2

2

فعاليتهايي براي توانمندي در درك نيازهاي حال و
آينده دانشآموز فراهم ميكند( .تشخيص اولويتها)

2

3

فعاليتهايي براي توانمندي در شناخت خود
(توانمنديها ،عاليق ،نقاط قوت و ضعف) فراهم
ميكند( .تشخيص توانمنديها)

2

4

فعاليتهايي براي ارتقاء مهارت انتخاب ،تصميمگيري و
برنامهريزي براي اصالح موقعيت در شرايط گوناگون را
فراهم ميكند( .انتخاب و عمل آگاهانه)

2

 .2ايجاد فرصت كاربرد يافتههاي علوم گوناگون در زندگي فردي و اجتماعي دانشآموز

1

دانشآموز را نسبت به مسائل زندگي فردي و اجتماعي
حساس ميكند.

2

2

ديدگاه مخاطبان را دربارة مسائل زندگي فردي و
اجتماعي تحت تأثير قرار میدهد.

2

3

فرصتهايي فراهم ميكند تا توانايي ارائه راهحل و
فرضيهسازي براي كاهش فاصله وضع موجود و مطلوب
را ارتقا دهد.

2

4

فرصتهايي فراهم ميكند تا توانايي ارزيابي نظري يا
عملي راهحلها و فرضيههاي پيشنهادي را ارتقا دهد.

2

ب .1.2.1.ویژگی ها و سنجههای اختصاصی کتابهای کار تفکر و حکمت
ردیف

ویژگی ها و سنجه ها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

 .3تعميق درك دانشآموزان در ارتباط با مطالب كتاب درسي و برنامة درسي حوزة تربيت و يادگيري ّ
تفكر و حكمت

1

2

فرصت بررسي مضامين كتاب درسي يا مضامين
مناسب براي تفكر از جنبههاي متفاوت را فراهم كرده
است.
دانشآموزان را با كاربردهاي مطالب كتاب درسي يا
برنامه درسي در زندگي آشنا ميكند و آموختههاي
جديد را با يادگيريهاي پيشين دانشآموز پيوند
ميدهد( .معنادار ساختن)

2

2

3

از طريق سادهسازي مطالب و ذكر و دريافت مثالهاي
متنوع به عمقبخشي مطالب كمك ميكند.

2

4

فرصتهايي فراهم ميكند تا دانشآموز با يافتن
رابطههاي آشكار و پنهان بين مصاديق و مثالها به
درك عميقتري از مطالب نايل آيد.

2

 .4پرورش مهارتهاي الزم و مرتبط با كتابهاي درسي

1
2

3

فرصتهايي براي پاسخگويي به سؤاالت با استفاده از
روشها و منابع گوناگون فراهم ميكند.
فعاليتهايي براي ارتقاء مهارتهاي تفسير ،تحليل،
استنباط ،ارزيابي ،استنتاج و خودتنظيمي طراحي
میکند.
فعاليتهايي براي به كارگيري ابزارها و وسايل (ابزار
گردآوري اطالعات ،ثبت و ارائه نتايج با فناوري ،مدلها
و  )...فراهم ميكند.

3
2

2

 .5فراهم كردن زمينة استحكام و استمرار فرايند يادگيري دانشآموزان

1

محتوا سؤال برانگيز و موجب كنجكاوي و پرسشگري
مخاطبان براي كسب اطالعات و مهارت هاي بيشتر
ميباشد.

2

2

محتوا معلومات جديد و ارزشمندي به آموختههای
مخاطبان اضافه ميكند.

2

3

با فراهم آوردن فرصتهاي تعامل با محتوا و ديگران،
امكان يادگيري را افزايش ميدهد.

2
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ب .1.2.1.ویژگی ها و سنجههای اختصاصی کتابهای کار تفکر و حکمت
ردیف

ویژگی ها و سنجه ها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

 .6ارائه موقعيتها و ف ّعاليتهاي يادگيري و مهارتهاي متن ّوع و فراتر از كتاب درسي (در صورت نداشتن
كتاب درسي ،متناسب با برنامه حوزه تربيت و يادگيري تفكر و حكمت)

1

2

از طريق مقايسه و طبقهبندي مفاهيم ،ارزشها و
مثالهاي بيشتر درباره موضوعات كتاب يا برنامه،
موجب افزايش دانش و مهارت دانشآموزان ميشود.
از ابزارهاي متنوع مانند نمودارها ،نقشهها ،تصويرها،
جداول و  ...براي دستيابي به مهارتهاي وسيعتر بهره
گرفته است.

2

2

 .7فراهم كردن زمينة پرورش مهارتهاي اجتماعي دانشآموزان از طريق پيشبيني كارهاي گروهي در
فعاليتها

1

از طريق پيشبيني فعاليتهاي گروهي و ثبت نتايج
آن ،امكان توجه به آرا و نظرات ديگران و همفكري با
آنها در حل مسائل را فراهم ميسازد.

2

2

امكان طراحي ،برنامهريزي و اقدام مرتبط با برنامه را
به صورت گروهي فراهم ميكند.

3

3

امكان ارزيابي همة مراحل طراحي ،برنامهريزي و اقدام
مرتبط با برنامه را به صورت گروهي فراهم ميكند.

2

ّ
محل زندگي آنها
 .8بسط و توسعه ف ّعاليتهاي يادگيري دانشآموزان در محيط متن ّوع

1

فعاليتهاي يادگيري براي تعامل با خانواده ،همساالن
و محيط اجتماعي طراحي شده است.

2

2

فعاليتهاي يادگيري براي بهكارگيري فناوري اطالعات
و ارتباطات طراحي شده است.

2

3

فعاليتهاي يادگيري براي تعامل با محيط طبيعي
طراحي شده است.

2

 .9فراهم كردن شايستگيهاي پايه تعقل در مخاطبان از طريق طراحي موقعيتهاي آموزشي و تربيتي مناسب

1

امكان تأمل دربارة موضوعات و درك ضرورت داشتن
معيار را فراهم ميآورد.

2

2

امكان كاربست معيارها را براي مخاطبان فراهم
ميكند.

2

3

امكان ارزيابي و انتخاب معيارها را براي مخاطب فراهم
ميسازد.

2

ب .1.2.1.ویژگی ها و سنجههای اختصاصی کتابهای کار تفکر و حکمت
ردیف

ویژگی ها و سنجه ها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

 .10فراهم ساختن فرصت پرورش شايستگيهاي مشترك انواع تفكر

1

توانايي پرسشگري (مسئلهيابي و طرح سؤال دربارة
امور و پديدهها و روابط موجود يا ممكن بين آنها) را
در مخاطبان تقويت ميكند.

3

2

توانايي در نظر گرفتن تمامي جزئيات ،جنبهها و
زواياي مختلف يك موقعيت مبهم و بررسی همه جانبه
آن را پرورش ميدهد.

2

3

فرصتهاي بررسي عواطف ،احساسات ،حدس و گمان،
فرضيه ها و تخيل نسبت به موقعيتها و ارزيابي
تصميمها بر اساس فنون را فراهم ميكند.

2

4

فرصت استفاده از ابزارهاي تفكر (ترسيم نمودار و
مدلها) براي نمايش دادهها ،رابطهها و نتايج را فراهم
ميكند.

3

5

از مدل و ساختار معيني در پرورش تفكر پيروي
ميكند.

2

 .11فراهم ساختن فرصت پرورش تفكر منطقي و نقّاد (ويژة كتابهاي پرورش تفكر منطقي و نقّاد)

1

توانایی استنبـاط؛ تشخیـص دادههای درست از
نادرست از میـان اطالعات داده شده و دستيابي به
نتیجه را ارتقا ميدهد.

2

2

توانايي استنـتـاج؛ نتیجه گيري کلی از مقدماتی جزئي به
دور از پیش داوریهای ذهنی و توانایی تفکیک مقدمات،
مفروضات و دادهها از نتیجة کلی را پرورش ميدهد.

2

3

توانایی تعبیر و تفسیر؛ پردازش اطالعات و تعیین اعتبار
آنها و قضاوت دربارة منطقي بودن رابطة نتايج و دادهها و
مقدمـات و مفروضات آن را پرورش ميدهد.

2

4

تواناييارزشیـابیاستداللهایمنطقی؛تشخیص
استداللهای قوی (استدالل مهم و مرتبط با سؤال) و ضعیف
(كم اهميت يا غير مرتبط با سؤال) را پرورش ميدهد.

2

1

 . 1در صورتي كه كتابي خاص پرورش تف ّكر انتقادي يا پرورش تف ّكر خالق باشد .سنجههای ویژگی پرورش تفکر خالق و تفکر منطقی و نقاد ،به
طور ماتريسي براي ارزيابي استفاده خواهند شد .در صورتي كه كتابي به هر دو وجه پرداخته باشد  8امتياز بين سنجههاي دو ويژگي توزيع خواهند شد.
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ب .1.2.1.ویژگی ها و سنجههای اختصاصی کتابهای کار تفکر و حکمت
ردیف

حداکثر

ویژگی ها و سنجه ها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

 .12فراهم ساختن فرصت پرورش تفكر خالق (ويژة كتابهاي پرورش تفكر ّ
خلق)

1

2

فرصتهاي فرايندي الزم براي پرورش توانايي حل
خالقانة مسئله (شامل مراحل آمادگي ،تكوين،
روشنگري و تأييد /توجه ،تخيل ،توسعه ،عمل و  ...بر
اساس مدل و ساختار مشخص) را فراهم ميكند.
در انتخاب و سازماندهي محتوا به سه اصل توجه
عميق ،گريز از واقعيت كنوني و تحرك ذهني اهتمام
دارد.

2

2

3

فرصتهايي فراهم ميكند تا مخاطب ،روشها و فنون
خلق ايده ،نظر و راه حل را در انجام فعاليتها به كار
گيرد.

2

4

محتوا در جهت پرورش و ارتقا ويژگيهاي شخصيتي
افراد خالق ،انتخاب و سازماندهي شده است.

2

جمع80 :

مالحظات

ضمیمه1
69

فرمهای ارزشیابی و جداول ارزيابي از انواع کتابها
و منابع آموزشی و تربيتي (غیردرسی)تفکر و حکمت
 .1جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از كتابها
و منابع كمكآموزشي تفکر و حکمت
 .1.1جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از كتابها
و منابع تكميلي دانشآموز تفکر و حکمت
 .1.1.1جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي

از كتابهاي تكميلي دانشآموز تفكر و حكمت

ویژگیها و سنجههای «عمومی» کتابهای تکمیلی تفکر و حکمت
حداکثر

معیارها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

خالقیت و نوآوری:

 .1زمينه حل مسئله بهصورت مبتكرانه از طريق پرورش
مهارتهاي يك يا چند نوع تفكر (نظير :تفكر منطقي ،تفكر واگرا،
تفكر سيستمي ،تفكر نقاد) را فراهم ميكند.

2

 .2توليد يك محصول جدید و كاربردي را با استفاده از يك يا چند
روش (نظير :درگيري حواس ،كاوشگري ،آزمايش كردن) فراهم
کرده است.

1

 .3خلق ايده نو از طريق ايجاد شرايط نظير :پرورش تخیل /طرح
افکار تازه /ارتباط بین پدیدهها و وقایع و كاربست آن را مورد توجه
قرار داده است.

2

 .4موقعیتهایی برای به کارگیری ایدهها و تبديل آن به خدمات
جدید و به شیوهای مفيد را فراهم میکند.

1

 .5محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.

2

71

72

ویژگیها و سنجههای «عمومی» کتابهای تکمیلی تفکر و حکمت
حداکثر

معیارها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

رعایت قواعد زبان و خط فارسی:

 .6قواعد دستور زبان فارسی معیار (نوشتاري/گفتاري) به ویژه در
ترکیب جمالت رعایت شده است.
 .7قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و اصول
نشانهگذاري رعایت شده است.
 .8به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل فرهنگستان
زبان توجه كرده است.

2
2
2

سهولت به کارگیری:

 .9طراحی و تولید آن بهگونهاي است كه امکان بهرهگیری آسان و
راحت از ماده آموزشی را فراهم میکند.

6

صحت و دقت علمی:

 .10محتوا با بهرهگيري از يافتهها ،تجربيات و روشهاي علمي
معتبر تهيه شده است.
 .11محتوا توصيفي نظاممند و منطقي (از يك يا چند شيء،
پديده ،واقعيت و يا رخداد) ارائه كرده است و با عرصههاي
چهارگانه يادگيري با محوريت خداوند مرتبط است.

4
2

تناسب محتوا و روشهای ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصيلي:

 .12با اهداف كلي دوره يا رشته تحصيلي تناسب دارد.
 .13به اصول حاكم بر طراحي برنامههاي درسي مبتني بر سند
برنامه درسي ملي و رويكرد فطرتگرايي توحيدي توجه كرده
است.
 .14به شايستگيهاي پايه و مؤلفههاي راهنماي حوزهي تربيت و
يادگيري مربوط توجه كرده است.

4
2
2

رعايت و ترویج ارزشهای دینی ،فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي -ايراني:

 .15ارزشهاي ديني ،فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد مصوب
را رعايت نموده است.
 .16به معرفی نمادهای هويت ملی (ايراني،اسالمي و انقالبي)
مانند پرچم ،زبان فارسي ،ارزشهاي ديني و انقالبي توجه کرده
است.

3
3

توضیحات

ویژگیها و سنجههای «عمومی» کتابهای تکمیلی تفکر و حکمت
حداکثر

معیارها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

تناسب با ویژگیها و نیازهای مخاطبان مبتني بر روانشناسي رشد:

 .17به نيازهاي گروههاي سنی مخاطبان و تفاوت در نیازهای
جنسیتی و محيطي توجه كرده است.
 .18به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي ،عاطفي،
ايماني ،اخالقي و عملكردي آنها كمك ميكند.

5
3

به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

 .19در طراحی ،توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانههاي آموزشي
به يافتهها و دانشهاي نظري ،عملي و روشي روز توجه شده است.
 .20در طراحی ،توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانههاي آموزشي
به نیازهای آينده مخاطبان توجه شده است.

2
2

سادگی و روانی محتوا:

 .21از كلمات آشنا (واژگان پایه) ،با معنا ،جمالت كوتاه و
نشانههاي نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده است.

3

.22از بيان روشن ،گويا و قابل فهم استفاده كرده است.

2

سازماندهی مناسب محتوا:

 .23محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است.
 .24محتوا به شكل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي شده
است.
 .25محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و
يادگيري مربوط سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و فزاينده را
براي مخاطب فراهم ميكند.
 .26شرايط يادگيري فعال و فرصت تعامل با محيطهاي داخل و
خارج از مدرسه را فراهم ميكند.

2
1
2
1

توجه به متون علمی تمدن اسالمي -ايراني:

.27محتوا به معرفي منابع و فعاليتهاي علمي و ادبي دانشمندان
مسلمان توجه كرده است.

.28محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ايران و جهان
اسالم توجه كرده است.

3
2
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ویژگیها و سنجههای «عمومی» کتابهای تکمیلی تفکر و حکمت

74

حداکثر

معیارها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

مالحظات بهداشتی و ایمنی:

.29در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم ،بيخطر و
بهداشتي استفاده شده است.

6

جذابيت شكلي و ظاهری:

.30استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده آموزشي
رعايت شده است.

2

.31موازين تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوين ماده
آموزشي رعايت شده است.

2

.32از رنگها ،تصاوير ،عكسها ،نقشهها و نمودارهاي جذاب و
مرتبط استفاده شده است.

2
80

جمع کل

ویژگیها و سنجههای اختصاصی
« ارزيابي از کتابهای تكميلي دانشآموز تفکر و حکمت»
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ شده

وجود پیوند آشکار بین محتوا و برنامة درسی (نبود تضاد بین متن و اهداف)

1

محتواي انتخاب شده با ايدههاي كليدي ،مفاهيم و
مهارتهاي اساسي برنامه تناسب دارد.

2

2

روشهاي سازماندهي محتوا مبتني بر پرورش
شايستگيهاي روش و منش تفكر و تعقل است.

2

مالحظات

ویژگیها و سنجههای اختصاصی» ارزيابي از کتابهای تكميلي دانشآموز تفکر و حکمت»
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ شده

مالحظات

توجه به توسعة شایستگیهای پایة مخاطبان از منظر تفكر و تعقل ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق

3
4
5
6

به توسعة شايستگيهاي پاية تف ّكر (انتقادي ،سيستمي،
تخيل ،قوه ابداع و خلق ،حل مسئله ،كاوشگري ،و)...
توجه شده است.
متناسب با ظرفيت كتاب ّ

به توسعة شايستگيهاي پرسشگري ،هدايت
مشاهدات ،تأ ّمل ،قضاوت بر اساس شواهد و
توجه شده است.
تصميمگيري ّ

به پرورش شايستگيهاي تحليل ،قضاوت و خود
توجه شده است.
ارزيابي بر اساس نظام معيار ّ

توجه شده است.
به توسعة خصلتهاي اخالقي فرد متف ّكر ّ

2
2
2
2

برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

7

محتوا از ارجاعات مناسب به منابع معتبر بهرهمند
است.

2

8

محتوا مبتني بر آخرين يافتههاي علمي حوزة
يادگيري تف ّكر است.

2

تناسب کیفیت سازماندهی محتوای کتاب با میزان درک و فهم مخاطب

9

براي اراية محتوا از قالبهاي متناسب با میزان درک و
فهم مخاطب استفاده شده است.

2

10

ترتيب و توالي محتوا به درک و فهم بهتر مخاطب
كمك ميكند.

2

توجه به تفاوت سبكهای یادگیری مخاطب در فرایند یادگیری

11

به مخاطبان با سبكهای يادگيري و شناختي كلي/
تحليلي ،كالمي /تصويري ،تأ ّملي /تكانشي و تفاوتهاي
توجه شده است.
ديگر ّ

3

فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

12

فرصتهايي جهت تعامل مخاطب با محتوا از طريق
كامل كردن متن ،مشاركت در تكميل ايده ،آزمودن
ايدهها و نظرها و ارايه پيشنهادات فراهم شده است.

2

13

داراي اجزاي پشتيبان و تعاملي مانند فيلم ،لوح
فشرده ،وبگاه پشتيبان و موارد مشابه است.

1
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ویژگیها و سنجههای اختصاصی» ارزيابي از کتابهای تكميلي دانشآموز تفکر و حکمت»
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ شده

مالحظات

بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

تناسب ساختار ظاهری کتاب و كیفیت چاپ آن ،اعم از قطع ،اندازه ،تعداد صفحات و اندازة قلم ،با سن مخاطب

14

ساختار فيزيكي کتاب و كيفيت چاپ آن ،اعم از قطع،
اندازه ،تعداد صفحات و اندازة قلم با سن مخاطب
متناسب است.

2

بیان مشفقانه برمبنای زبان فارسی معیار

15

لحن محتوا به گونهاي است كه همدلي و همراهي
مؤلف و مخاطب را فراهم ميكند.

2

استفاده از شكل و تصویر مورد نیاز برای انتقال مفاهیم ،پیامها و پرورش مهارتها

16

براي انتقال مفاهيم ،پيامها و پرورش مهارتها ،از
اشكال و تصاوير ،جدولها ،نمودارها و مدلها استفاده
شده است.

1

17

اشكال و تصاوير ،جدولها ،نمودارها و مدلها با متن
ارائه شده تناسب دارد.

2

تناسب محتوای کتاب با نیازهای فردی ،اجتماعی و فنی و حرفهای مخاطب

18

محتواي كتاب به نيازهاي فرد در برقراري ارتباط
مناسب با خود ،خدا و خلقت ،از منظر فرد متف ّكر
مسئول ،پاسخ ميدهد.

2

19

محتواي كتاب به نياز كنوني و آتي مخاطب براي
حضور مؤثر در اجتماع و پذيرش مسئوليت پاسخ
ميدهد.

2

رعایت حقوق مالكیت و آفرینش فكری در تهیۀ محتوای كتاب

20

شناسنامة كتاب و فهرستهاي موضوعي براساس
طبقهبندي فيپا ارائه شده است.

1

21

در صورت استفاده از ايدهها و نظرات ديگران ،در
ارجاعات به اين مسئله اشاره شده است.

1

22

به كساني كه در تأليف و يا ترجمه كتاب سهمي
داشتهاند ،به نحو مقتضي ،مانند درج در شناسنامه
كتاب و تشكر ،اشاره شده است.

1

ویژگیها و سنجههای اختصاصی» ارزيابي از کتابهای تكميلي دانشآموز تفکر و حکمت»
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ شده

مبتنی بودن بر اهداف حوزة تربیت و یادگیری

23

فرصت تشخيص و تعيين ارزش معلومات و منابع
توسط مخاطبان را فراهم ميكند.

24

فرصت تسلط الزم در به كارگيري روشهاي كسب
اطالعات و معلومات (مباحثه ،مشاهده ،نظرسنجي و
مراجعه به منابع مكتوب) را فراهم ميكند.

25

فرصتهايي براي پرورش مهارتهاي يادداشتبرداري،
مرتب كردن ،طبقهبندي اطالعات ،تفسير ،تحليل،
استنتاج و استنباط را فراهم ميكند.

26

فرصتهاي الزم براي پرورش تفكر از طريق تحليل
پديدهها و روابط آنها و درك هدفمندي خلقت ،تفكر
خودشناسانه و تدبر مسئوالنه دربارة زندگي خود را
فراهم ميسازد.

27

توانايي پرسشگري (مسئلهيابي و طرح سؤال دربارة
امور و پديدهها و روابط موجود يا ممكن بين آنها) را
در مخاطبان تقويت ميكند.

28

توانايي در نظر گرفتن تمامي جزئيات ،جنبهها و
زواياي مختلف يك موقعيت مبهم و بررسی همه
جانبه آن را پرورش ميدهد.

29

فرصتهاي بررسي عواطف ،احساسات ،حدس و
گمان ،فرضيه ها و تخيل نسبت به موقعيتها را
فراهم ميكند.

30

فرصتهاي ارزيابي تصميمها براساس بررسي
اطالعات ،احساسات ،مزايا و معايب ،نظرها ،پيشنهادها
و راهحلها و پيشبيني نتايج و پيامدها ،در يك
موقعيت را فراهم ميكند.

31

فرصتهايي براي كنترل فرايند تفكر و خودتنظیمی
(ارزشيابي و تصحيح كردن تصميمها) فراهم ميسازد.

مالحظات

1

20

 . 1بيســت امتياز اين ويژگي متناســب با ظرفيت كتاب در پوشــش دادن اهداف تخصيص داده ميشود يعني پيگيري همة اهداف در يك
كتاب الزامي نيست.

77

78

ویژگیها و سنجههای اختصاصی» ارزيابي از کتابهای تكميلي دانشآموز تفکر و حکمت»
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ شده

بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیتهای علمی

32

اطالعات و واقعيتهاي علمي از وحدت و يكپارچگي
موضوعي و منطقي برخوردار هستند.

3

33

از مدل و ساختار معيني در پرورش تفكر پيروي ميكند.

3

ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطب

محتوا در شروع و ادامه ،سؤال برانگيز و موجب
 34كنجكاوي و پرسشگري مخاطبان براي كسب اطالعات
و مهارتهاي بيشتر ميباشد.
محتوا مرتبط با زندگي روزمرة مخاطبان است و
معلومات جديد و مهمي به يادگيريهاي مخاطب
35
اضافه ميكند.

2
2

كمك به رشد و توسعۀ علمی ،ذهنی و شناختی مخاطب

36

موجب يادگيري وسيعتر مخاطب دربارة موضوعاتي
مانند تفكر ،تدبر ،تعقل ،حكمت و  ...ميشود.

2

37

موجب توجه مخاطب به حوزههاي وسيعتری دربارة
موضوع (مصاديق ،مثالها و مسئلهها) ميشود.

2

38

موجب ايجاد سؤالهاي جديد ،نياز به زمينههاي
مطالعاتي بيشتر و كشف پيوندها و رابطههاي
گستردهتر ميشود.

2

ارائه تعمیمها ،مفاهیم و واقعیتها به صورت مستدل

39

ارتباط تعميمها ،مفاهيم و واقعيتها با تجارب
ملموس مخاطبان را به صورت واضح نشان ميدهد.

2

40

فرصتهايي را براي كشف روابط و پيوندها بين
پديدهها فراهم ميسازد.

2

توجه به نیازهای اختصاصی مخاطب

محتوا ،متناسب با سطوح مختلف شناختي (حداقل دو
41
سطح) ارائه شده است.
42

در طرح موضوع ،ارائة مثال و مصداق به تفاوتهاي
جنسیت و سبك زندگي ناشي از محيط جغرافيايي،
توجه دارد.
وضعيت اقتصادي و اجتماعي مخاطبان ّ

2
2

مالحظات

ویژگیها و سنجههای اختصاصی» ارزيابي از کتابهای تكميلي دانشآموز تفکر و حکمت»
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ شده

مالحظات

افزایش گیرایی مطالب با استفاده از قالبهای متنوعی مانند داستان ،شعر و نمایشنامه ،به صورتهای ساده
یا تركیبی

43
44

از قالبهای مختلف مانند داستان ،شعر ،نمايشنامه،
بازي ،آزمايش و موارد مشابه ،به صورتهاي ساده يا
تركيبي،براي افزايش گيرايي محتوا استفاده شده است.

بين جنبههاي هنري و جنبههاي آموزشي در قالب
مورد استفاده ،تعادل برقرار کرده است.

3
3

خالقیت و نوآوری در ارائۀ مطالب علمی

45
46
47

از مثالهاي بديع و سؤالهاي محرك در جهت وضوح
و روشنسازي مفهوم استفاده شده است.
در بهكارگيري سه رسانه متن ،تصوير و انيميشن از
خالقيت و نوآوري به صورت مؤثر استفاده شده است.

از سبكهاي متنوع براي ارائة محتوا ،تثبيت و ارزيابي
استفاده شده است.

2
2
2

برخورداري از تصوير ،نمودار ،جدول ،گراف و نقشه ،براي انتقال سريعتر و مؤثرتر مطالب به مخاطبان

48
49
50

از نمودارها براي نمايش رابطههاي علت و معلولي،
رشد يابنده ،نزول كننده ،تكويني و قياسي متناسب با
موضوع استفاده شده است.
از تصاوير براي نمايش حساسيت ،جزئيات ،وضوح و
عمقبخشي استفاده شده است.
از جداول و گرافها براي نمايش دادهها ،اطالعات و
رابطههاي مفهومي به صورت خالصه استفاده شده
است.

2
2
2

تقویت عالقۀ مخاطبان نسبت به مطالعۀ بیشتر دربارۀ موضوع یا موضوعهای مطرح شده

51

52
53

از طريق طرح سؤال درخصوص ارتباط موضوع با
عالئق و تجربيات فردي دانشآموزان باعث تقویت
عالقه آن ها می شود.
با ارائة موقعيت مسئله ساز دانشآموزان را به بررسی ابعاد
و جوانب و پيامدهاي مختلف مسئله و جستو جوي
راهحلها ترغيب ميكند.
با برانگیختن حس کنجکاوی ،خواننده را به مطالعة
بيشتر درباره موضوع تشويق ميكند.

2

2
2

79
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ویژگیها و سنجههای اختصاصی» ارزيابي از کتابهای تكميلي دانشآموز تفکر و حکمت»
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ شده

مالحظات

بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

مع ّرفي منابع تأليف يا ترجمة كتاب و منابعی براي مطالعة بيشتر

54

منابع تأليف يا ترجمه را بر اساس يك سبك علمي
منبعنويسي معرفي كرده است.

2

55

منابع مناسب براي مطالعه بيشتر را معرفي كرده است.

2

فراهم ساختن فرصت پرورش تفكر منطقي و نقّاد (ويژة كتابهاي پرورش تفكر منطقي و نقّاد)1

56

57

توانایی استنبـاط؛ تشخیـص دادههای درست از
نادرست از میـان اطالعات داده شده و دستيابي به
نتیجه را ارتقا ميدهد.
توانايي استنـتـاج؛ نتیجهگيري کلی از مقدماتی جزئي
به دور از پیش داوریهای ذهنی و توانایی تفکیک
مقدمات ،مفروضات و دادهها از نتیجة کلی را پرورش
ميدهد.

2

2

58

توانایی تعبیر و تفسیر؛ پردازش اطالعات و تعیین اعتبار
آنها و قضاوت دربارة منطقي بودن رابطة نتايج و دادهها
و مقدمـات و مفروضات آن را پرورش ميدهد.

2

59

توانايي ارزشیـابی استداللهای منطقی؛ تشخیص
استداللهای قوی (استدالل مهم و مرتبط با سؤال) و ضعیف
(كم اهميت يا غير مرتبط با سؤال ) را پرورش ميدهد.

2

فراهم ساختن فرصت پرورش تفكر خالق (ويژة كتابهاي پرورش تفكر ّ
خلق)

60

فرصتهاي فرايندي الزم براي پرورش توانايي حل
خالقانة مسئله (شامل مراحل آمادگي ،تكوين،
روشنگري و تأييد /توجه ،تخيل ،توسعه ،عمل و  )...را
فراهم ميكند.

2

61

در انتخاب و سازماندهي محتوا به سه اصل توجه عميق،
گريز از واقعيت كنوني و تحرك ذهني اهتمام دارد.

2

62

روشها و فنون خلق ايده ،نظر و راه حل را با روش
مناسب به مخاطبان آموزش ميدهد.

2

63

محتوا در جهت پرورش و ارتقاء ويژگيهاي شخصيتي
افراد خالق ،انتخاب و سازماندهي شده است.

2

جمع امتياز ويژگيهاي اختصاصي

120

 .1در صورتي كه كتابي خاص پرورش تف ّكر انتقادي يا پرورش تف ّكر خالق باشــد .ســنجههای ویژگی پرورش تفکر خالق و تفکر منطقی و
نقاد ،به طور ماتريســي براي ارزيابي استفاده خواهند شد .در صورتي كه كتابي به هر دو وجه پرداخته باشد  8امتياز بين سنجههاي دو ويژگي
توزيع خواهند شد.

 .2.1جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتابهای حمایتی تفکر و حکمت
 .1.2.1جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي

از کتابهای حمایتی معلمان و کارشناسان تفکر و حکمت

ویژگیهاوسنجههای«عمومی»
ارزيابيازكتابهايحمایتیمعلمانوكارشناسانتفکروحکمت
حداکثر

معیارها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

خالقیت و نوآوری:

 .1زمينه حل مسئله بهصورت مبتكرانه از طريق پرورش
مهارتهاي يك يا چند نوع تفكر (نظير :تفكر منطقي ،تفكر واگرا،
تفكر سيستمي ،تفكر نقاد) را فراهم ميكند.

2

 .2توليد يك محصول جدید و كاربردي را با استفاده از يك يا چند
روش (نظير :درگيري حواس ،كاوشگري ،آزمايش كردن) فراهم
کرده است.

1

 .3خلق ايده نو از طريق ايجاد شرايط نظير :پرورش تخیل /طرح
افکار تازه /ارتباط بین پدیدهها و وقایع و كاربست آن را مورد توجه
قرار داده است.

2

 .4موقعیتهایی برای به کارگیری ایدهها و تبديل آن به خدمات
جدید و به شیوهای مفيد را فراهم میکند.

1

 .5محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.

2

رعایت قواعد زبان و خط فارسی:

 .6قواعد دستور زبان فارسی معیار (نوشتاري/گفتاري) به ویژه در
ترکیب جمالت رعایت شده است.

2

 .7قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و اصول
نشانهگذاري رعایت شده است.

2

 .8به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل فرهنگستان
زبان توجه كرده است.

2

81
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ویژگیها و سنجههای «عمومی» ارزيابي از كتابهاي حمایتی معلمان و كارشناسان تفکر و حکمت
حداکثر

معیارها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

سهولت به کارگیری:

 .9طراحی و تولید آن بهگونهاي است كه امکان بهرهگیری آسان و
راحت از ماده آموزشی را فراهم میکند.

6

صحت و دقت علمی:

 .10محتوا با بهرهگيري از يافتهها ،تجربيات و روشهاي علمي
معتبر تهيه شده است.

4

 .11محتوا توصيفي نظاممند و منطقي (از يك يا چند شيء،
پديده ،واقعيت و يا رخداد) ارائه كرده است و با عرصههاي
چهارگانه يادگيري با محوريت خداوند مرتبط است.

2

تناسب محتوا و روشهای ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصيلي

 .12با اهداف كلي دوره يا رشته تحصيلي تناسب دارد.
 .13به اصول حاكم بر طراحي برنامههاي درسي مبتني بر سند
برنامه درسي ملي و رويكرد فطرتگرايي توحيدي توجه كرده
است.
 .14به شايستگيهاي پايه و مؤلفههاي راهنماي حوزهي تربيت و
يادگيري مربوط توجه كرده است.

4
2
2

رعايت و ترویج ارزشهای دینی ،فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي -ايراني:

 .15ارزشهاي ديني ،فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد مصوب
را رعايت نموده است.

3

 .16به معرفی نمادهای هويت ملی (ايراني،اسالمي و انقالبي)
مانند پرچم ،زبان فارسي ،ارزشهاي ديني و انقالبي توجه کرده
است.

3

تناسب با ویژگیها و نیازهای مخاطبان مبتني بر روانشناسي رشد:

 .17به نيازهاي گروههاي سنی مخاطبان و تفاوت در نیازهای
جنسیتی و محيطي توجه كرده است.

5

 .18به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي ،عاطفي،
ايماني ،اخالقي و عملكردي آنها كمك ميكند.

3

توضیحات

ویژگیها و سنجههای «عمومی» ارزيابي از كتابهاي حمایتی معلمان و كارشناسان تفکر و حکمت
حداکثر

معیارها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

 .19در طراحی ،توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانههاي
آموزشي به يافتهها و دانشهاي نظري ،عملي و روشي روز توجه
شده است.
 .20در طراحی ،توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانههاي
آموزشي به نیازهای آينده مخاطبان توجه شده است.

2
2

سادگی و روانی محتوا:

 .21از كلمات آشنا (واژگان پایه) ،با معنا ،جمالت كوتاه و
نشانههاي نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده است.

3

 .22از بيان روشن ،گويا و قابل فهم استفاده كرده است.

2

سازماندهی مناسب محتوا:

 .23محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است.

2

 .24محتوا به شكل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي شده
است.

1

 .25محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و
يادگيري مربوط سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و فزاينده را
براي مخاطب فراهم ميكند.

2

 .26شرايط يادگيري فعال و فرصت تعامل با محيطهاي داخل و
خارج از مدرسه را فراهم ميكند.

1

توجه به متون علمی تمدن اسالمي -ايراني:

 .27محتوا به معرفي منابع و فعاليتهاي علمي و ادبي دانشمندان
مسلمان توجه كرده است.

3

 .28محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ايران و جهان
اسالم توجه كرده است.

2

مالحظات بهداشتی و ایمنی:

 .29در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم ،بيخطر و
بهداشتي استفاده شده است.

6
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ویژگیها و سنجههای «عمومی» ارزيابي از كتابهاي حمایتی معلمان و كارشناسان تفکر و حکمت

84

حداکثر

معیارها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

جذابيت شكلي و ظاهری:

 .30استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده آموزشي
رعايت شده است.

2

 .31موازين تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوين ماده
آموزشي رعايت شده است.

2

 .32از رنگها ،تصاوير ،عكسها ،نقشهها و نمودارهاي جذاب و
مرتبط استفاده شده است.

2

80

جمع کل

ویژگیهاوسنجههایاختصاصی
« ارزيابي از کتابهایحمایتیمعلمانوکارشناسان تفکر و حکمت»
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ شده

وجود پیوند آشکار بین محتوا و برنامة درسی (نبود تضاد بین متن و اهداف)

1

محتواي انتخاب شده با ايدههاي كليدي ،مفاهيم و
مهارتهاي اساسي برنامه تناسب دارد.

2

2

روشهاي سازماندهي محتوا مبتني بر پرورش
شايستگيهاي روش و منش تفكر و تعقل است.

2

مالحظات

ویژگیها و سنجههای اختصاصی” ارزيابي از کتابهای حمایتی معلمان و کارشناسان تفکر و حکمت”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ شده

مالحظات

توجه به توسعة شایستگیهای پایة مخاطبان از منظر تفكر و تعقل ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق

3

4

به توسعة شايستگيهاي پاية تف ّكر (انتقادي،
سيستمي ،تخيل ،قوه ابداع و خلق ،حل مسئله،
توجه
كاوشگري ،و  )...متناسب با ظرفيت كتاب ّ
شده است
به توسعة شايستگيهاي پرسشگري ،هدايت
مشاهدات ،تأ ّمل ،قضاوت بر اساس شواهد و
توجه شده است.
تصميمگيري ّ

2

2

5

به پرورش شايستگيهاي تحليل ،قضاوت و خود
توجه شده است.
ارزيابي بر اساس نظام معيار ّ

2

6

توجه
به توسعة خصلتهاي اخالقي فرد متف ّكر ّ
شده است.

2

برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

7

محتوا از ارجاعات مناسب به منابع معتبر بهرهمند
است.

2

8

محتوا مبتني بر آخرين يافتههاي علمي حوزة
يادگيري تف ّكر است.

2

تناسب کیفیت سازماندهی محتوای کتاب با میزان درک و فهم مخاطب

9

براي اراية محتوا از قالبهاي متناسب با میزان
درک و فهم مخاطب استفاده شده است.

2

10

ترتيب و توالي محتوا به درک و فهم بهتر مخاطب
كمك ميكند.

2

توجه به تفاوت سبكهای یادگیری مخاطب در فرایند یادگیری

11

به مخاطبان با سبكهای يادگيري و شناختي
كلي /تحليلي ،كالمي /تصويري ،تأ ّملي /تكانشي و
توجه شده است.
تفاوتهاي ديگر ّ

3
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ویژگیها و سنجههای اختصاصی” ارزيابي از کتابهای حمایتی معلمان و کارشناسان تفکر و حکمت”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ شده

مالحظات

بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

12

فرصتهايي جهت تعامل مخاطب با محتوا از طريق
كامل كردن متن ،مشاركت در تكميل ايده ،آزمودن
ايدهها و نظرها و ارايه پيشنهادات فراهم شده است.

2

13

داراي اجزاي پشتيبان و تعاملي مانند فيلم ،لوح
فشرده ،وبگاه پشتيبان و موارد مشابه است.

1

تناسب ساختار ظاهری کتاب و كیفیت چاپ آن ،اعم از قطع ،اندازه ،تعداد صفحات و اندازة قلم ،با سن
مخاطب

14

ساختار فيزيكي کتاب و كيفيت چاپ آن ،اعم از
قطع ،اندازه ،تعداد صفحات و اندازة قلم ،با سن
مخاطب متناسب است.

2

بیان مشفقانه برمبنای زبان فارسی معیار

15

لحن محتوا به گونهاي است كه همدلي و همراهي
مؤلف و مخاطب را فراهم ميكند.

2

استفاده از شكل و تصویر مورد نیاز برای انتقال مفاهیم ،پیامها و پرورش مهارتها

16

براي انتقال مفاهيم ،پيامها و پرورش مهارتها،
از اشكال وتصاوير ،جدولها ،نمودارها و مدلها
استفاده شده است.

1

17

اشكال وتصاوير ،جدولها ،نمودارها و مدلها با متن
ارائه شده تناسب دارد.

2

تناسب محتوای کتاب با نیازهای فردی ،اجتماعی و فنی و حرفهای مخاطب

18

محتواي كتاب به نيازهاي فرد ،در برقراري ارتباط
مناسب با خود ،خدا و خلقت ،از منظر فرد متف ّكر
مسئول ،پاسخ ميدهد.

2

19

محتواي كتاب به نياز كنوني و آتي مخاطب براي
حضور مؤثر در اجتماع و پذيرش مسئوليت پاسخ
ميدهد.

2

ویژگیها و سنجههای اختصاصی” ارزيابي از کتابهای حمایتی معلمان و کارشناسان تفکر و حکمت”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ شده

مالحظات

رعایت حقوق مالكیت و آفرینش فكری در تهیۀ محتوای كتاب

20

شناسنامة كتاب و فهرستهاي موضوعي براساس
طبقهبندي فيپا ارائه شده است.

1

21

در صورت استفاده از ايدهها و نظرات ديگران ،در
ارجاعات به اين مسئله اشاره شده است.

1

22

به كساني كه در تأليف و يا ترجمه كتاب سهمي
داشتهاند ،به نحو مقتضي ،مانند درج در شناسنامه
كتاب و تشكر ،اشاره شده است.

1

برخورداری از اطالعات نوین برای گسترش دانش معلمان و كارشناسان

23

حاوي اطالعات معتبر درباره مفهوم تفكر و انواع
آن ،تعقل ،شناخت و حكمت است.

2

24

حاوي جديدترين اطالعات درباره روشها و
فناوريهاي مورد استفاده در پرورش تفكر است.

2

25

حاوي معتبرترين اطالعات درباره نقش و
ويژگيهاي مضامين مورد استفاده در پرورش تفكر
است.

2

26

حاوي جديدترين اطالعات درباره طراحي آموزشي
و نقش مربيان و دانشآموزان در فرايند پرورش
تفكر است.

2

بیان محتوا با روشهای تازه و جذاب

27

محتوا سؤال برانگيز و موجب كنجكاوي مخاطبان
براي كسب اطالعات و مهارتهاي بيشتر ميباشد.

3

28

محتوا زمينة تعامل مخاطبان با موضوع را فراهم
ميكند.

3
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ویژگیها و سنجههای اختصاصی” ارزيابي از کتابهای حمایتی معلمان و کارشناسان تفکر و حکمت”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

تقویت شایستگیها و مهارتهای نوین حرفهای ،تربیتی و تخصصی مخاطب

29
30

31
32
33

توانايي انتخاب مضمون متناسب با اهداف برنامه و نيازهاي
مخاطبان براي زمينهسازي پرورش تفكر را تقويت ميكند.

توانايي انتخاب رسانه مناسب (فيلم ،داستان،
تصوير ،خبر ،شعر ،بازي و  )...براي طرح موضوع و
زمينهسازي پرورش تفكر را تقويت ميكند.
توانايي پرسشگري ،مديريت و تسهيلگري به
عنوان مهارتهاي پاية معلمان در كالس پرورش
تفكر را تقويت ميكند.
توانايي انتخاب و طراحي ف ّعاليتهاي مناسب براي
پرورش تف ّكر را تقويت ميكند.
توانايي ارزيابي سطوح تفكر دانشآموزان و ارائه
بازخورد مناسب و به موقع را ارتقا ميدهد.

2
2

3
3
2

ارائه مطالعات ملی و جهانی در توسعة مهارتهای حرفهای و تخصصی

34

35

36

نتايج مطالعات ملي و جهاني درباره مباني نظري،
رويكردها ،اهداف ،انتخاب مضمون و محتوا و
ارزشيابي براي پرورش تفكر را ارائه ميكند( .دربارة
مؤلفههاي برنامه)
نتايج مطالعات ملي و جهاني درباره نقش رسانهها
و معيارهاي انتخاب آنها (فيلم ،داستان ،تصوير،
خبر ،شعر ،بازي و  )...براي پرورش تفكر را ارائه
ميكند( .دربارة ابزار)
نتايج مطالعات ملي و جهاني درباره پرسشگري،
مديريت و تسهيلگيري در كالس پرورش تفكر را
ارائه ميكند( .در بارة روشها)

2

2

2

ارائۀ یافتههای جدید روشی در تدریس علوم كشورهای گوناگون جهان و مقایسة تطبیقی آنها با ایران

37

به بررسي مقايسهاي رويكردها ،اهداف ،انتخاب
مضمون و محتوا و ارزشيابي برنامه پرورش تفكر
بين ايران و جهان پرداخته است.

3

38

نظرات صاحبنظران مختلف اعم از مسلمان و
غيرمسلمان ،ايراني و غير ايراني را مقايسه كرده
است.

3

ویژگیها و سنجههای اختصاصی” ارزيابي از کتابهای حمایتی معلمان و کارشناسان تفکر و حکمت”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

ارائه مهارتها و تمرينهايي قابل انطباق با محيط يادگيري و كتابهاي درسي كشور

39

40

41

فعاليتها و تمرينهايي براي انتخاب مضامين،
پرورش مهارتهاي تف ّكر و تعقّل و به کارگیری
رسانهها ،متناسب با شرايط محيط آموزشي و
برنامه ،پيشبيني شده است.
محتواي ارائه شده متناسب با نيازهاي سطوح
مختلف دانشي و مهارتي معلمان براساس برنامه
حوزه تربيت و يادگيري تفكر و حكمت پيشبيني
شده است.
موقعيتها و فعاليتهايي جهت هدايت خانواده براي
پرورش تفكر ،به معلمان و كارشناسان ارائه ميكند.

2

2

2

افزایش توانمندیهای معلمان در زمینة طراحی موقعیتها و فعالیتهای كالسی مناسب برای دانشآموزان

42

43

طراحي آموزشي متناسب با انواع
توانايي معلمان در ّ
موقعيتها و فعاليتهاي مرتبط با پرورش تفكر
براي عموم دانشآموزان را تقويت ميكند.
طراحي آموزشي متناسب با انواع
توانايي معلمان در ّ
موقعيتها و فعاليتهاي مرتبط با پرورش تفكر
متناسب با نيازهاي دانشآموزان خاص را تقويت
ميكند.

1

4

درهمتنیدگی محتوای کتاب با مسائل جامعة امروز ،زندگی فردی دانشآموزان و فناوریهای نوین

44

مضامين و مصاديق بر اساس مسائل امروز فرد و
جامعه (ارتباط گذشته ،حال و آينده ،مسائل مرتبط
با فناوري) انتخاب شده است.

3

تشریح ،تفسیر و تبیین برنامههای درسی حوزههای تربیت و یادگیری تفکر و حکمت برای مخاطب

45

رويكرد ،شايستگيها و انتظارات عملكردي برنامه
درسي حوزه هاي تربيت و يادگيري تفكر و حكمت
را تشريح ميكند.

2

46

محتوای برنامه درسی و سازماندهی آن ،راهبردهای
آموزش ،رسانههای آموزشی و شیوه ارزشیابی
برنامه درسی حوزة تربيت و يادگيري تفكر و
حكمت را تشريح ميكند.

3

 . 1چهار امتياز اين ويژگي متناســب با ظرفيت كتاب در پوشــش دادن سنجهها تخصيص داده ميشود يعني پيگيري هر دو سنجه در يك
كتاب الزامي نيست.
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ویژگیها و سنجههای اختصاصی” ارزيابي از کتابهای حمایتی معلمان و کارشناسان تفکر و حکمت”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

ارتقاء توانايي پرورش تفكر پژوهشي

47

ش ها و
معلمان را با مفاهیم ،مؤلفهها ،فنون و رو 
ابزارهاي كاوشگري آشنا ميسازد.

2

48

طراحي و اجراي يك پروژه
توانايي معلمان براي ّ
پژوهشي توسط خودشان را افزايش ميدهد.

2

49

توانايي معلمان براي آموزش و هدايت پژوهشهاي
دانشآموزي را افزايش ميدهد.

2

50

معلمان را با شيوههاي مستندسازي نتايج پژوهش
و آموزش شيوههاي مستند سازي و ارائه نتايج
پژوهشهاي دانشآموزي آشنا ميكند.

2

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

1

ارتقاء توانايي پرورش تفكر فلسفي (منطقي و انتقادي)

51

معلم را با مدل يا مدلهاي پرورش تفكر و شيوههاي
كاربرد آنها متناسب با برنامه درسي حوزه يادگيري
تفكر و حكمت آشنا ميكند.

2

52

شناخت معلمان از موانع پرورش تفكر و راهكارهاي
رفع آن ها را تقويت ميكند.

2

53

توانايي استفاده از ابزارها و فنون پرورش تفكر را ،بر
طراحي منطقي ارتقا ميدهد.
اساس ّ

2

54

شناخت معلّمان از فضايل فكري و راهكارهاي پرورش
آنها را تقويت ميكند.

2

ارتقا توانايي پرورش تفكر خالق

55

56

شناخت معلمان از مراحل حل خالقانة مسئله
( مراحل آمادگي ،تكوين ،روشنگري و تأييد /توجه،
تخيل ،توسعه ،عمل و  )...و چگونگي آموزش آنها را
افزايش ميدهد.
مهارت معلمان در كاربرد سه اصل توجه عميق ،گريز
از واقعيت كنوني و تحرك ذهني در طراحي آموزشي
را ارتقا ميدهد.

2

2

57

شناخت معلمان از روشها ،فنون و شرايط پرورش
خالقيت و توانايي كاربرد عملي آنها را افزايش ميدهد.

2

58

توانايي طراحي آموزشي در جهت پرورش و ارتقاء
ويژگيهاي شخصيتي افراد خالق در دانش آموزان را
افزايش ميدهد.

2

جمع امتياز ويژگيهاي اختصاصي

120

 .1در ويژگيهاي سه بند آخر (تفکر پژوهشی ،تفکر فلسفی و تفکر خالق) در صورتي كه كتابي به يك ويژگي پرداخته باشد  24امتياز بين
سنجههاي آن ويژگي توزيع خواهند شد و در صورتي که به دو ويژگي پرداخته باشد  24امتياز بين سنجههاي آن دو ويژگي توزيع خواهند شد.

 .2.2.1جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتابهای حمایتی والدین تفکر و حکمت

ویژگیها و سنجههای «عمومی» ارزيابي
از کتابهای حمایتی والدین تفکر و حکمت
حداکثر

معیارها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

خالقیت و نوآوری:

 .1زمينه حل مسئله بهصورت مبتكرانه از طريق پرورش
مهارتهاي يك يا چند نوع تفكر (نظير :تفكر منطقي ،تفكر واگرا،
تفكر سيستمي ،تفكر نقاد) را فراهم ميكند.

2

 .2توليد يك محصول جدید و كاربردي را با استفاده از يك يا چند
روش (نظير :درگيري حواس ،كاوشگري ،آزمايش كردن) فراهم
کرده است.

1

 .3خلق ايده نو از طريق ايجاد شرايط نظير :پرورش تخیل /طرح
افکار تازه /ارتباط بین پدیدهها و وقایع و كاربست آن را مورد توجه
قرار داده است.

2

 .4موقعیتهایی برای به کارگیری ایدهها و تبديل آن به خدمات
جدید و به شیوهای مفيد را فراهم میکند.

1

 .5محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.

2

رعایت قواعد زبان و خط فارسی:

 .6قواعد دستور زبان فارسی معیار (نوشتاري/گفتاري) به ویژه در
ترکیب جمالت رعایت شده است.

2

 .7قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و اصول
نشانهگذاري رعایت شده است.

2

 .8به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل فرهنگستان
زبان توجه كرده است.

2

سهولت به کارگیری:

 .9طراحی و تولید آن بهگونهاي است كه امکان بهرهگیری آسان و
راحت از ماده آموزشی را فراهم میکند.

6
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ویژگیها و سنجههای «عمومی» ارزيابي از کتابهای حمایتی والدین تفکر و حکمت
حداکثر

معیارها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

صحت و دقت علمی:

 .10محتوا با بهرهگيري از يافتهها ،تجربيات و روشهاي علمي
معتبر تهيه شده است.
 .11محتوا توصيفي نظاممند و منطقي (از يك يا چند شيء،
پديده ،واقعيت و يا رخداد) ارائه كرده است و با عرصههاي
چهارگانه يادگيري با محوريت خداوند مرتبط است.

4
2

تناسب محتوا و روشهای ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصيلي:

 .12با اهداف كلي دوره يا رشته تحصيلي تناسب دارد.

4

 .13به اصول حاكم بر طراحي برنامههاي درسي مبتني بر سند
برنامه درسي ملي و رويكرد فطرتگرايي توحيدي توجه كرده است.

2

 .14به شايستگيهاي پايه و مؤلفههاي راهنماي حوزهي تربيت و
يادگيري مربوط توجه كرده است.

2

رعايت و ترویج ارزشهای دینی ،فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي -ايراني:

 .15ارزشهاي ديني ،فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد مصوب
را رعايت نموده است.

 .16به معرفی نمادهای هويت ملی (ايراني،اسالمي و انقالبي) مانند
پرچم ،زبان فارسي ،ارزشهاي ديني و انقالبي توجه کرده است.

3
3

تناسب با ویژگیها و نیازهای مخاطبان مبتني بر روانشناسي رشد:

 .17به نيازهاي گروههاي سنی مخاطبان و تفاوت در نیازهای
جنسیتی و محيطي توجه كرده است.

5

 .18به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي ،عاطفي،
ايماني ،اخالقي و عملكردي آنها كمك ميكند.

3

به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

 .19در طراحی ،توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانههاي
آموزشي به يافتهها و دانشهاي نظري ،عملي و روشي روز توجه
شده است.

2

 .20در طراحی ،توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانههاي
آموزشي به نیازهای آينده مخاطبان توجه شده است.

2

توضیحات

ویژگیها و سنجههای «عمومی» ارزيابي از کتابهای حمایتی والدین تفکر و حکمت
حداکثر

معیارها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

سادگی و روانی محتوا:

 .21از كلمات آشنا (واژگان پایه) ،با معنا ،جمالت كوتاه و
نشانههاي نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده است.

3

.22از بيان روشن ،گويا و قابل فهم استفاده كرده است.

2

سازماندهی مناسب محتوا:

 .23محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است.

2

 .24محتوا به شكل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي شده است.

1

 .25محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و
يادگيري مربوط سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و فزاينده را
براي مخاطب فراهم ميكند.
 .26شرايط يادگيري فعال و فرصت تعامل با محيطهاي داخل و
خارج از مدرسه را فراهم ميكند.

2
1

توجه به متون علمی تمدن اسالمي -ايراني:

 .27محتوا به معرفي منابع و فعاليتهاي علمي و ادبي دانشمندان
مسلمان توجه كرده است.
 .28محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ايران و جهان
اسالم توجه كرده است.

3
2

مالحظات بهداشتی و ایمنی:

 .29در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم ،بيخطر و
بهداشتي استفاده شده است.

6

جذابيت شكلي و ظاهری:

 .30استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده آموزشي
رعايت شده است.
 .31موازين تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوين ماده
آموزشي رعايت شده است.

 .32از رنگها ،تصاوير ،عكسها ،نقشهها و نمودارهاي جذاب و
مرتبط استفاده شده است.
جمع کل

2
2
2
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بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

ویژگیها و سنجههای اختصاصی
«ارزيابي از کتابهای حمایتی والدين تفکر و حکمت»
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

وجود پیوند آشکار بین محتوا و برنامة درسی (نبود تضاد بین متن و اهداف)

1
2

محتواي انتخاب شده با ايدههاي كليدي ،مفاهيم
و مهارتهاي اساسي برنامه تناسب دارد.
روشهاي سازماندهي محتوا مبتني بر پرورش
شايستگيهاي روش و منش تفكر و تعقل است.

2
2

توجه به توسعة شایستگیهای پایة مخاطبان از منظر تفكر و تعقل ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق

3

4
5
6

به توسعة شايستگيهاي پاية تف ّكر (انتقادي،
سيستمي ،تخيل ،قوه ابداع و خلق ،حل مسئله،
توجه
كاوشگري ،و  )...متناسب با ظرفيت كتاب ّ
شده است.
به توسعة شايستگيهاي پرسشگري ،هدايت
مشاهدات ،تأ ّمل ،قضاوت بر اساس شواهد ،و
توجه شده است.
تصميمگيري ّ
به پرورش شايستگيهاي تحليل ،قضاوت و خود
توجه شده است.
ارزيابي بر اساس نظام معيار ّ
ّ
توجه
به توسعة خصلتهاي اخالقي فرد متفكر ّ
شده است.

2

2
2
2

برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

7

محتوا از ارجاعات مناسب به منابع معتبر بهرهمند است.

2

8

محتوا مبتني بر آخرين يافتههاي علمي حوزة
يادگيري تف ّكر است.

2

تناسب کیفیت سازماندهی محتوای کتاب با میزان درک و فهم مخاطب

9

براي اراية محتوا از قالبهاي متناسب با میزان
درک و فهم مخاطب استفاده شده است.

2

10

ترتيب و توالي محتوا به درک و فهم بهتر مخاطب
كمك ميكند.

2

ویژگیها و سنجههای اختصاصی” ارزيابي از کتابهای حمایتی والدين تفکر و حکمت”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

توجه به تفاوت سبكهای یادگیری مخاطب در فرایند یادگیری

11

به مخاطبان با سبكهای يادگيري و شناختي
كلي /تحليلي ،كالمي /تصويري ،تأ ّملي /تكانشي و
توجه شده است.
تفاوتهاي ديگر ّ

3

فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

12

فرصتهايي جهت تعامل مخاطب با محتوا از طريق
كامل كردن متن ،مشاركت در تكميل ايده ،آزمودن
ايدهها و نظرها و ارايه پيشنهادات فراهم شده است.

13

داراي اجزاي پشتيبان و تعاملي مانند فيلم ،لوح
فشرده ،وبگاه پشتيبان و موارد مشابه است.

14

ساختار فيزيكي کتاب و كيفيت چاپ آن ،اعم از
قطع ،اندازه ،تعداد صفحات و اندازة قلم ،با سن
مخاطب متناسب است.

2
1

تناسب ساختار ظاهری کتاب و كیفیت چاپ آن ،اعم از قطع ،اندازه ،تعداد صفحات و اندازة قلم ،با سن
مخاطب

2

بیان مشفقانه برمبنای زبان فارسی معیار

15

لحن محتوا به گونهاي است كه همدلي و همراهي
مؤلف و مخاطب را فراهم ميكند.

2

استفاده از شكل و تصویر مورد نیاز برای انتقال مفاهیم ،پیامها و پرورش مهارتها

16
17

براي انتقال مفاهيم ،پيامها و پرورش مهارتها،
از اشكال و تصاوير ،جدولها ،نمودارها و مدلها
استفاده شده است.
اشكال و تصاوير ،جدولها ،نمودارها و مدلها با
متن ارائه شده تناسب دارد.

1
2

تناسب محتوای کتاب با نیازهای فردی ،اجتماعی و فنی و حرفهای مخاطب

18
19

محتواي كتاب به نيازهاي فرد در برقراري ارتباط
مناسب با خود ،خدا و خلقت ،از منظر فرد متف ّكر
مسئول ،پاسخ ميدهد.
محتواي كتاب به نياز كنوني و آتي مخاطب براي
حضور مؤثر در اجتماع و پذيرش مسئوليت پاسخ
ميدهد.

2
2
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ویژگیها و سنجههای اختصاصی” ارزيابي از کتابهای حمایتی والدين تفکر و حکمت”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

رعایت حقوق مالكیت و آفرینش فكری در تهیۀ محتوای كتاب

20

شناسنامة كتاب و فهرستهاي موضوعي بر اساس
طبقهبندي فيپا ارائه شده است.

1

21

در صورت استفاده از ايدهها و نظرات ديگران ،در
ارجاعات به اين مسئله اشاره شده است.

1

22

به كساني كه در تأليف و يا ترجمه كتاب سهمي
داشتهاند ،به نحو مقتضي ،مانند درج در شناسنامه
كتاب و تشكر ،اشاره شده است.

1

برخورداری از اطالعات نوین برای گسترش دانش والدین

23

حاوي اطالعات معتبر درباره مفهوم تفكر و انواع
آن ،تعقل ،شناخت و حكمت است.

2

24

حاوي جديدترين اطالعات درباره روشها و
فناوريهاي مورد استفاده در پرورش تفكر است.

2

25

حاوي معتبرترين اطالعات درباره نقش و
ويژگيهاي مضامين مورد استفاده در پرورش
تفكر است.

2

26

حاوي جديدترين اطالعات درباره طراحي آموزشي
و نقش خانواده در فرايند پرورش تفكر است.

2

بیان محتوا با روشهای تازه و جذاب

27

محتوا ،سؤال برانگيز و موجب كنجكاوي مخاطبان،
براي كسب اطالعات و مهارتهاي بيشتر ميباشد.

3

28

محتوا زمينة تعامل مخاطبان با موضوع را فراهم
ميكند.

3

مالحظات

ویژگیها و سنجههای اختصاصی” ارزيابي از کتابهای حمایتی والدين تفکر و حکمت”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

تقویت شایستگیها و مهارتهای نوین تربیتی مخاطبان

29

30
31
32
33

توانايي انتخاب مضمون متناسب با اهداف برنامه و
نيازهاي مخاطبان براي زمينهسازي پرورش تفكر
را تقويت ميكند.
توانايي انتخاب رسانه مناسب (فيلم ،داستان،
تصوير ،خبر ،شعر ،بازي و  )...براي طرح موضوع و
زمينهسازي پرورش تفكر را تقويت ميكند.
توانايي پرسشگري و تسهيلگري به عنوان
مهارتهاي پاية پرورش تفكر را تقويت ميكند.

توانايي انتخاب و طراحي ف ّعاليتهاي مناسب براي
پرورش تف ّكر را تقويت ميكند.
توانايي ارزيابي سطوح تفكر كودك و ارائه بازخورد
مناسب و به موقع را ارتقا ميدهد.

2

2
3
3
2

ارائه مطالعات ملی و جهانی در توسعة مهارتهای تربیتی پرورش تفکر

34

35

36

نتايج مطالعات ملي و جهاني درباره مباني نظري،
رويكردها ،اهداف ،انتخاب مضمون و محتوا،
ارزشيابي براي پرورش تفكر را ارائه ميكند.
(دربارة مؤلفههاي برنامه)
نتايج مطالعات ملي و جهاني درباره نقش رسانهها
و معيارهاي انتخاب آنها (فيلم ،داستان ،تصوير،
خبر ،شعر ،بازي و  )...براي پرورش تفكر را ارائه
ميكند( .دربارة ابزار)
نتايج مطالعات ملي و جهاني درباره پرسشگري
و تسهيلگيري در پرورش تفكر را ارائه ميكند.
(دربارة روشها)

2

2

2

ارائۀ یافتههای جدید روشی در تدریس علوم كشورهای گوناگون جهان و مقایسة تطبیقی آنها با ایران

37

به بررسي مقايسهاي رويكردها ،اهداف ،انتخاب
مضمون و محتوا و ارزشيابي برنامه پرورش تفكر
بين ايران و جهان پرداخته است.

3

38

نظرات صاحبنظران مختلف اعم از مسلمان و
غيرمسلمان ،ايراني و غير ايراني را مقايسه كرده
است.

3
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ویژگیها و سنجههای اختصاصی” ارزيابي از کتابهای حمایتی والدين تفکر و حکمت”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

ارائه مهارتها و تمرينهايي قابل انطباق با محيط يادگيري و كتابهاي درسي كشور

39

40

41

فعاليتها و تمرينهايي براي انتخاب مضامين،
پرورش مهارتهاي تف ّكر و تعقّل و به کارگیری
رسانهها متناسب با شرايط محيط زندگي و برنامه
پيشبيني شده است.
محتواي ارائه شده متناسب با نيازهاي سطوح
مختلف دانشي و مهارتي اوليا ،براساس برنامه
حوزه تربيت و يادگيري تفكر و حكمت پيشبيني
شده است.
موقعيتها و فعاليتهايي جهت هدايت خانواده
براي پرورش تفكر ارائه ميكند.

2

2

2

افزایش توانمندیهای اولیا در زمینة طراحی موقعیتها و فعالیتهای فکری برای پرورش تفکر در پرورش
1
فرزندان

42

43

طراحي موقعيتها و فعاليتهاي
توانايي اوليا در ّ
مرتبط با پرورش تفكر (نيازهاي عام) را تقويت
ميكند.
طراحي موقعيتها و فعاليتهاي
توانايي اوليا در ّ
مرتبط با پرورش تفكر متناسب با نيازهاي خاص
فرزند خود را تقويت ميكند.

4

درهمتنیدگی محتوای کتاب با مسائل جامعة امروز ،زندگی فردی کودکان و نوجوانان و فناوریهای نوین

44

مضامين و مصاديق براساس مسائل امروز فرد و
جامعه (ارتباط گذشته ،حال و آينده و مسائل
مرتبط با فناوري) انتخاب شده است.

3

تشریح ،تفسیر و تبیین برنامههای درسی حوزههای تربیت و یادگیری تفکر و حکمت برای مخاطب

45

رويكرد ،شايستگيها و انتظارات عملكردي برنامه
درسي حوزة تربيت و يادگيري تفكر و حكمت را
تشريح ميكند.

46

محتوای برنامه درسی و سازماندهی آن،
راهبردهای آموزش ،رسانههای آموزشی و شیوه
ارزشیابی برنامه درسی حوزة تربيت و يادگيري
تفكر و حكمت را تشريح ميكند.

5

 . 1چهار امتياز اين ويژگي متناســب با ظرفيت كتاب در پوشــش دادن ســنجهها تخصيص داده ميشود؛ يعني پيگيري هر دو سنجه در
يك كتاب الزامي نيست.

ویژگیها و سنجههای اختصاصی” ارزيابي از کتابهای حمایتی والدين تفکر و حکمت”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر امتیاز

ارتقاء توانايي پرورش تفكر پژوهشي

47

اوليا را با مفاهیم ،مؤلفهها ،فنون و روش ها و
ابزارهاي كاوشگري آشنا ميسازد.

4

48

توانايي اوليا براي نظارت و راهنمايي (ايفاي
نقش مناسب) اجراي يك پروژه پژوهشي توسط
فرزندشان را افزايش ميدهد.

4

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

1

ارتقاء توانايي پرورش تفكر فلسفي (منطقي و انتقادي)

49

اوليا را با مدل يا مدلهاي پرورش تفكر و
شيوههاي كاربرد آنها متناسب با برنامه درسي
حوزه يادگيري تفكر و حكمت آشنا ميكند.

2

50

شناخت اوليا از موانع پرورش تفكر و راهكارهاي
رفع موانع را تقويت ميكند.

2

51

توانايي استفاده از ابزارها و فنون پرورش تفكر را،
طراحي منطقي ،ارتقا ميدهد.
براساس ّ

2

52

شناخت اوليا از فضايل فكري و راهكارهاي پرورش
آنها را تقويت ميكند.

2

فراهم ساختن فرصت پرورش تفكر خالق

53

شناخت اوليا از روشها ،فنون و شرايط پرورش
خالقيت و توانايي كاربرد عملي آنها را افزايش
ميدهد.

4

54

توانايي اوليا در طراحي موقعيت ،جهت پرورش و
ارتقا ويژگيهاي شخصيتي افراد خالق در فرزندان
را افزایش می دهد.

4

جمع امتياز ويژگيهاي اختصاصي

120

99
 .1در ويژگيهاي سه بند آخر (تفکر پژوهشی ،تفکر فلسفی و تفکر خالق) ،در صورتي كه كتابي به يك ويژگي پرداخته باشد  24امتياز بين
سنجههاي آن ويژگي توزيع خواهند شد و در صورتي به دو ويژگي پرداخته باشد  24امتياز بين سنجههاي آن دو ويژگي توزيع خواهند شد.

100

.2جداول عمومی و اختصاصی ارزیابی از کتابهای کمک درسی تفکر و حکمت

بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

 .1.2جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتابهای کار تفکر و حکمت

ویژگیها و سنجههای «عمومی» ارزيابي از کتابهای کار تفکر و حکمت
حداکثر

معیارها و سنجهها

امتیاز

خالقیت و نوآوری:

 .1زمينه حل مسئله بهصورت مبتكرانه از طريق پرورش
مهارتهاي يك يا چند نوع تفكر (نظير :تفكر منطقي ،تفكر واگرا،
تفكر سيستمي ،تفكر نقاد) را فراهم ميكند.
 .2توليد يك محصول جدید و كاربردي را با استفاده از يك يا چند
روش (نظير :درگيري حواس ،كاوشگري ،آزمايش كردن) فراهم
کرده است.
 .3خلق ايده نو از طريق ايجاد شرايط نظير :پرورش تخیل /طرح
افکار تازه /ارتباط بین پدیدهها و وقایع و كاربست آن را مورد توجه
قرار داده است.

2

1

2

 .4موقعیتهایی برای به کارگیری ایدهها و تبديل آن به خدمات
جدید و به شیوهای مفيد را فراهم میکند.

1

 .5محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.

2

رعایت قواعد زبان و خط فارسی:

 .6قواعد دستور زبان فارسی معیار (نوشتاري/گفتاري) به ویژه در
ترکیب جمالت رعایت شده است.

2

 .7قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و اصول
نشانهگذاري رعایت شده است.

2

 .8به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل فرهنگستان
زبان توجه كرده است.

2

سهولت به کارگیری:

 .9طراحی و تولید آن بهگونهاي است كه امکان بهرهگیری آسان و
راحت از ماده آموزشی را فراهم میکند.

6

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

ویژگیها و سنجههای «عمومی» ارزيابي از کتابهای کار تفکر و حکمت
حداکثر

معیارها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

صحت و دقت علمی:

 .10محتوا با بهرهگيري از يافتهها ،تجربيات و روشهاي علمي
معتبر تهيه شده است.
 .11محتوا توصيفي نظاممند و منطقي (از يك يا چند شيء،
پديده ،واقعيت و يا رخداد) ارائه كرده است و با عرصههاي
چهارگانه يادگيري با محوريت خداوند مرتبط است.

4
2

تناسب محتوا و روشهای ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصيلي

 .12با اهداف كلي دوره يا رشته تحصيلي تناسب دارد.

4

 .13به اصول حاكم بر طراحي برنامههاي درسي مبتني بر سند برنامه
درسي ملي و رويكرد فطرتگرايي توحيدي توجه كرده است.

2

 .14به شايستگيهاي پايه و مؤلفههاي راهنماي حوزهي تربيت و
يادگيري مربوط توجه كرده است.

2

رعايت و ترویج ارزشهای دینی ،فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي -ايراني:

 .15ارزشهاي ديني ،فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد مصوب
را رعايت نموده است.
 .16به معرفی نمادهای هويت ملی (ايراني،اسالمي و انقالبي)
مانند پرچم ،زبان فارسي ،ارزشهاي ديني و انقالبي توجه کرده
است.

3
3

تناسب با ویژگیها و نیازهای مخاطبان مبتني بر روانشناسي رشد:

 .17به نيازهاي گروههاي سنی مخاطبان و تفاوت در نیازهای
جنسیتی و محيطي توجه كرده است.
 .18به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي ،عاطفي،
ايماني ،اخالقي و عملكردي آنها كمك ميكند.

5
3

به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

 .19در طراحی ،توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانههاي
آموزشي به يافتهها و دانشهاي نظري ،عملي و روشي روز توجه
شده است.

2

 .20در طراحی ،توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانههاي
آموزشي به نیازهای آينده مخاطبان توجه شده است.

2
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ویژگیها و سنجههای «عمومی» ارزيابي از کتابهای کار تفکر و حکمت
حداکثر

معیارها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

سادگی و روانی محتوا:

 .21از كلمات آشنا (واژگان پایه) ،با معنا ،جمالت كوتاه و
نشانههاي نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده است.

3

 .22از بيان روشن ،گويا و قابل فهم استفاده كرده است.

2

سازماندهی مناسب محتوا:

 .23محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است.

2

 .24محتوا به شكل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي شده است.

1

 .25محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و
يادگيري مربوط سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و فزاينده را
براي مخاطب فراهم ميكند.
 .26شرايط يادگيري فعال و فرصت تعامل با محيطهاي داخل و
خارج از مدرسه را فراهم ميكند.

2
1

توجه به متون علمی تمدن اسالمي -ايراني:

 .27محتوا به معرفي منابع و فعاليتهاي علمي و ادبي دانشمندان
مسلمان توجه كرده است.
 .28محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ايران و جهان
اسالم توجه كرده است.

3
2

مالحظات بهداشتی و ایمنی:

 .29در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم ،بيخطر و
بهداشتي استفاده شده است.

6

جذابيت شكلي و ظاهری:

 .30استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده آموزشي
رعايت شده است.
 .31موازين تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوين ماده
آموزشي رعايت شده است.

 .32از رنگها ،تصاوير ،عكسها ،نقشهها و نمودارهاي جذاب و
مرتبط استفاده شده است.
جمع کل

2
2
2
80

توضیحات

ویژگیها و سنجههای اختصاصی» ارزيابي از کتابهای كار تفکر و حکمت”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

وجود پیوند آشکار بین محتوا و برنامة درسی (نبود تضاد بین متن و اهداف)

1

محتواي انتخاب شده با ايدههاي كليدي ،مفاهيم و
مهارتهاي اساسي برنامه تناسب دارد.

2

2

روشهاي سازماندهي محتوا مبتني بر پرورش
شايستگيهاي روش و منش تفكر و تعقل است.

2

توجه به توسعة شایستگیهای پایة مخاطبان از منظر تفكر و تعقل ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق

3

به توسعة شايستگيهاي پاية تف ّكر (انتقادي،
سيستمي ،تخيل ،قوه ابداع و خلق ،حل مسئله،
توجه
كاوشگري ،و  )...متناسب با ظرفيت كتاب ّ
شده است.

2

4

به توسعة شايستگيهاي پرسشگري ،هدايت
مشاهدات ،تأ ّمل ،قضاوت بر اساس شواهد و
توجه شده است.
تصميمگيري ّ

2

5

به پرورش شايستگيهاي تحليل ،قضاوت و خود
توجه شده است.
ارزيابي بر اساس نظام معيار ّ

2

6

توجه
به توسعة خصلتهاي اخالقي فرد متف ّكر ّ
شده است.

2

برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

7

محتوا از ارجاعات مناسب به منابع معتبر بهرهمند
است.

2

8

محتوا مبتني بر آخرين يافتههاي علمي حوزة
يادگيري تف ّكر است.

2

تناسب کیفیت سازماندهی محتوای کتاب با میزان درک و فهم مخاطب

9

براي اراية محتوا از قالبهاي متناسب با میزان
درک و فهم مخاطب استفاده شده است.

2

10

ترتيب و توالي محتوا به درک و فهم بهتر مخاطب
كمك ميكند.

2
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ویژگیها و سنجههای اختصاصی» ارزيابي از کتابهای كار تفکر و حکمت”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

توجه به تفاوت سبكهای یادگیری مخاطب در فرایند یادگیری

11

به مخاطبان با سبكهای يادگيري و شناختي
كلي /تحليلي ،كالمي /تصويري ،تأ ّملي /تكانشي و
توجه شده است.
تفاوتهاي ديگر ّ

3

فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

12

فرصتهايي جهت تعامل مخاطب با محتوا از طريق
كامل كردن متن ،مشاركت در تكميل ايده ،آزمودن
ايدهها و نظرها و ارايه پيشنهادات فراهم شده است.

13

داراي اجزاي پشتيبان و تعاملي مانند فيلم ،لوح
فشرده ،وبگاه پشتيبان و موارد مشابه است.

14

ساختار فيزيكي کتاب و كيفيت چاپ آن ،اعم از
قطع ،اندازه ،تعداد صفحات و اندازة قلم ،با سن
مخاطب متناسب است.

2
1

تناسب ساختار ظاهری کتاب و كیفیت چاپ آن ،اعم از قطع ،اندازه ،تعداد صفحات و اندازة قلم ،با سن
مخاطب

2

بیان مشفقانه برمبنای زبان فارسی معیار

15

لحن محتوا به گونهاي است كه همدلي و همراهي
مؤلف و مخاطب را فراهم ميكند.

2

استفاده از شكل و تصویر مورد نیاز برای انتقال مفاهیم ،پیامها و پرورش مهارتها

16
17

براي انتقال مفاهيم ،پيامها و پرورش مهارتها،
از اشكال وتصاوير ،جدولها ،نمودارها و مدلها
استفاده شده است.
اشكال وتصاوير ،جدولها ،نمودارها و مدلها با
متن ارائه شده تناسب دارد.

1
2

تناسب محتوای کتاب با نیازهای فردی ،اجتماعی و فنی و حرفهای مخاطب

18
19

محتواي كتاب به نيازهاي فرد ،در برقراري ارتباط
مناسب با خود ،خدا و خلقت ،از منظر فرد متف ّكر
مسئول ،پاسخ ميدهد.
محتواي كتاب به نياز كنوني و آتي مخاطب براي
حضور مؤثر در اجتماع و پذيرش مسئوليت پاسخ
ميدهد.

2
2

ویژگیها و سنجههای اختصاصی» ارزيابي از کتابهای كار تفکر و حکمت”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

رعایت حقوق مالكیت و آفرینش فكری در تهیۀ محتوای كتاب

20
21
22

شناسنامة كتاب و فهرستهاي موضوعي براساس
طبقهبندي فيپا ارائه شده است.

در صورت استفاده از ايدهها و نظرات ديگران ،در
ارجاعات به اين مسئله اشاره شده است.
به كساني كه در تأليف و يا ترجمه كتاب سهمي
داشتهاند ،به نحو مقتضي ،مانند درج در شناسنامه
كتاب و تشكر ،اشاره شده است.

1
1
1

فراهم كردن فرصت شكوفايي فطرت و استعدادهاي دانشآموزان

23

24
25

26

فعاليتهايي براي پرورش توانايي درك موقعيت
خود (در خانواده ،محيط اجتماعي ،فرهنگي،
اقتصادي ،هستي) متناسب با ويژگيهاي سني
مخاطب فراهم ميكند( .تشخيصموقعيت)

فعاليتهايي براي توانمندي در درك نيازهاي حال و
آينده دانشآموز فراهم ميكند( .تشخيص اولويتها)

فعاليتهايي براي توانمندي در شناخت خود
(توانمنديها ،عاليق ،نقاط قوت و ضعف) فراهم
ميكند( .تشخيص توانمنديها)

فعاليتهايي براي ارتقا مهارت انتخاب ،تصميمگيري
و برنامهريزي براي اصالح موقعيت در شرايط گوناگون
را فراهم ميكند( .انتخاب و عمل آگاهانه)

2

2
2

2

ايجاد فرصت كاربرد يافتههاي علوم گوناگون در زندگي فردي و اجتماعي دانشآموز

27
28
29

30

دانشآموز را نسبت به مسائل زندگي فردي و
اجتماعي حساس ميكند.

ديدگاه مخاطبان را دربارة مسائل زندگي فردي و
اجتماعي تحت تأثير قرار می دهد.
فرصتهايي فراهم ميكند تا توانايي ارائه راهحل
و فرضيهسازي براي كاهش فاصله وضع موجود و
مطلوب را ارتقا دهد.
فرصتهايي فراهم ميكند تا توانايي ارزيابي نظري
يا عملي راهحلها و فرضيههاي پيشنهادي را ارتقا
دهد.

2
2
2

2

105

106

ویژگیها و سنجههای اختصاصی» ارزيابي از کتابهای كار تفکر و حکمت”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

تعميق درك دانشآموزان در ارتباط با مطالب كتاب درسي و برنامة درسي حوزة تربيت و يادگيري ّ
تفكر و حكمت

32

فرصت بررسي مضامين كتاب درسي يا مضامين
مناسب براي تفكر از جنبههاي متفاوت را فراهم
كرده است.
دانشآموزان را با كاربردهاي مطالب كتاب
درسي يا برنامه درسي در زندگي آشنا ميكند
و آموختههاي جديد را با يادگيريهاي پيشين
دانشآموز پيوند ميدهد( .معنادار ساختن)
از طريق سادهسازي مطالب و ذكر و دريافت
مثالهاي متنوع به عمقبخشي مطالب كمك
ميكند.

34

فرصتهايي فراهم ميكند تا دانشآموز با يافتن
رابطههاي آشكار و پنهان بين مصاديق و مثالها به
درك عميقتري از مطالب نايل آيد.

31

33

2

2

2

2

پرورش مهارتهاي الزم و مرتبط با كتابهاي درسي

35
36

37

فرصتهايي براي پاسخگويي به سؤاالت با استفاده
م ميكند.
از روشها و منابع گوناگون فراه 
فعاليتهايي براي ارتقا مهارتهاي تفسير ،تحليل،
استنباط ،ارزيابي ،استنتاج و خودتنظيمي طراحي
می کند.
فعاليتهايي براي به كارگيري ابزارها و وسايل
(ابزار گردآوري اطالعات ،ثبت و ارائه نتايج با
فناوري ،مدلها و  )...فراهم ميكند.

3
2

2

فراهم كردن زمينة استحكام و استمرار فرايند يادگيري دانشآموزان

38

محتوا سؤال برانگيز و موجب كنجكاوي و
پرسشگري مخاطبان براي كسب اطالعات و
مهارتهاي بيشتر ميباشد.

2

39

محتوا معلومات جديد و ارزشمندي به آموختههای
مخاطبان اضافه ميكند.

2

40

با فراهم آوردن فرصتهاي تعامل با محتوا و
ديگران ،امكان يادگيري را افزايش ميدهد.

2

ویژگیها و سنجههای اختصاصی» ارزيابي از کتابهای كار تفکر و حکمت”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

ارائه موقعيتها و ف ّعاليتهاي يادگيري و مهارتهاي متن ّوع و فراتر از كتاب درسي (در صورت نداشتن
كتاب درسي ،متناسب با برنامه حوزه تربيت و يادگيري تفكر و حكمت)

41

42

از طريق مقايسه و طبقهبندي مفاهيم ،ارزشها و
مثالهاي بيشتر درباره موضوعات كتاب يا برنامه،
موجب افزايش دانش و مهارت دانشآموزان
ميشود.
از ابزارهاي متنوع مانند نمودارها ،نقشهها،
تصويرها ،جداول و  ...براي دستيابي به مهارتهاي
وسيعتر بهره گرفته است.

2

2

فراهم كردن زمينة پرورش مهارتهاي اجتماعي دانشآموزان از طريق پيشبيني كارهاي گروهي در فعاليتها

43
44
45

از طريق پيشبيني فعاليتهاي گروهي و ثبت
نتايج آن ،امكان توجه به آرا و نظرات ديگران و
همفكري با آنها در حل مسائل را فراهم ميسازد.
امكان طراحي ،برنامهريزي و اقدام مرتبط با برنامه
را به صورت گروهي فراهم ميكند.
امكان ارزيابي همة مراحل طراحي ،برنامهريزي و
اقدام مرتبط با برنامه را به صورت گروهي فراهم
ميكند.

2
3
2

ّ
محل زندگي آنها
بسط و توسعه ف ّعاليتهاي يادگيري دانشآموزان در محيط متن ّوع

46
47
48

فعاليتهاي يادگيري براي تعامل با خانواده،
همساالن و محيط اجتماعي طراحي شده است.
فعاليتهاي يادگيري براي بهكارگيري فناوري
اطالعات و ارتباطات طراحي شده است.

فعاليتهاي يادگيري براي تعامل با محيط طبيعي
طراحي شده است.

2
2
2

فراهم كردن شايستگيهاي پايه تعقل در مخاطبان از طريق طراحي موقعيتهاي آموزشي و تربيتي مناسب

49
50
51

امكان تأمل دربارة موضوعات و درك ضرورت
داشتن معيار را فراهم ميآورد.

امكان كاربست معيارها را براي مخاطبان فراهم
ميكند.

امكان ارزيابي و انتخاب معيارها را براي مخاطب
فراهم ميسازد.

2
2
2

107

108

ویژگیها و سنجههای اختصاصی» ارزيابي از کتابهای كار تفکر و حکمت”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

فراهم ساختن فرصت پرورش شايستگيهاي مشترك انواع تفكر

52

توانايي پرسشگري (مسئلهيابي و طرح سؤال دربارة
امور و پديدهها و روابط موجود يا ممكن بين آنها)
را در مخاطبان تقويت ميكند.

3

53

توانايي در نظر گرفتن تمامي جزئيات ،جنبهها و
زواياي مختلف يك موقعيت مبهم و بررسی همه
جانبه آن را پرورش ميدهد.

2

54

فرصتهاي بررسي عواطف ،احساسات ،حدس و
گمان ،فرضيه ها و تخيل نسبت به موقعيتها و
ارزيابي تصميمها براساس فنون را فراهم ميكند.

2

55

فرصت استفاده از ابزارهاي تفكر (ترسيم نمودار
و مدلها) براي نمايش دادهها ،رابطهها و نتايج را
فراهم ميكند.

3

56

از مدل و ساختار معيني در پرورش تفكر پيروي
ميكند.

2

فراهم ساختن فرصت پرورش تفكر منطقي و نقّاد (ويژة كتابهاي پرورش تفكر منطقي و نقّاد)

57

توانایی استنبـاط؛ تشخیـص دادههای درست از
نادرست از میـان اطالعات داده شده و دستيابي به
نتیجه را ارتقا ميدهد.

2

58

توانايي استنـتـاج؛ نتیجه گيري کلی از مقدماتی
جزئي به دور از پیشداوریهای ذهنی و توانایی
تفکیک مقدمات ،مفروضات و دادهها از نتیجة کلی
را پرورش ميدهد.

2

59

توانایی تعبیر و تفسیر؛ پردازش اطالعات و تعیین
اعتبار آنها و قضاوت دربارة منطقي بودن رابطة
نتايج و دادهها و مقدمـات و مفروضات آن را
پرورش ميدهد.

2

60

توانايي ارزشیـابی استداللهای منطقی؛ تشخیص
استداللهای قوی (استدالل مهم و مرتبط با
سؤال) و ضعیف (كم اهميت يا غير مرتبط با
سؤال) را پرورش ميدهد.

2

1

 .1در صورتي كه كتابي خاص پرورش تف ّكر انتقادي يا پرورش تف ّكر خالق باشــد .ســنجههای ویژگی پرورش تفکر خالق و تفکر منطقی و
نقاد ،به طور ماتريســي براي ارزيابي استفاده خواهند شد .در صورتي كه كتابي به هر دو وجه پرداخته باشد  8امتياز بين سنجههاي دو ويژگي
توزيع خواهند شد.

ویژگیها و سنجههای اختصاصی» ارزيابي از کتابهای كار تفکر و حکمت”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

فراهم ساختن فرصت پرورش تفكر خالق (ويژة كتابهاي پرورش تفكر ّ
خلق)

61

فرصتهاي فرايندي الزم براي پرورش توانايي حل
خالقانة مسئله (شامل مراحل آمادگي ،تكوين،
روشنگري و تأييد /توجه ،تخيل ،توسعه ،عمل
و  ...بر اساس مدل و ساختار مشخص) را فراهم
ميكند.

2

62

در انتخاب و سازماندهي محتوا به سه اصل توجه
عميق ،گريز از واقعيت كنوني و تحرك ذهني
اهتمام دارد.

2

63

فرصتهايي فراهم ميكند تا مخاطب ،روشها
و فنون خلق ايده ،نظر و راه حل را ،در انجام
فعاليتها به كار گيرد.

2

64

محتوا در جهت پرورش و ارتقا ويژگيهاي
شخصيتي افراد خالق ،انتخاب و سازماندهي شده
است.

2

جمع امتياز ويژگيهاي اختصاصي

120

109

ضمیمه2
111

شرح برخي از اصطالحات:
 .1زبان فارســی معیار :منظور از زبان فارســی معیار زبانی است که به قلمرو
ملی و فراگیر اختصاص دارد و بهكارگيري آن در نوشــتن و سخن گفتن میان همه
فارســیزبانان تحصیلکرده مشترک است .زبان فارسی معیار ورای لهجههای محلی
و اجتماعی رایج در یک کشــور قرار دارد و وســیله ارتباط اجتماعی ،علمی و ادبی
کسانی است که ممکن است در شرایط دیگر به لهجههای محلی یا اجتماعی خاص
خــود تکلم کنند .این زبان معموالً همان زبان درسخواندهها اســت و غالباً با زبان
نوشتار یکی است.
زبان فارســی معیار بر دو گونه نوشــتاری و گفتاری اســت .در زبان فارســی
نوشــتاری عواملی چون ســاختار نحوی جمالت ،واژگان ،امال و دســتور خط حائز
اهمیت بسیاری است .از زبان معیار نوشتاری در موارد مکتوب آموزشی نظیر نوشتن
کتابهای درسی ،مقاالت علمی ،روزنامهها و مجالت ،نگارشهای اداری و رسمی و
در برنامههای خبری رادیو و تلویزیون مانند پخش اخبار استفاده میشود .نوشتاری
صورتی ثابت دارد و سنجیدهتر و منسجمتر از زبان گفتاري است.
زبان گفتاری معیار ،زبانی اســت که توســط افراد تحصیلکرده و قشرهای باالی
جامعه در موقعیتهای رسمی مانند دانشگاهها ،مدارس ،صدا و سیما ،مصاحبههای
رســمی و سخنرانیها اســتفاده میشود .این زبان منعطف اســت و در طول زمان

113

114
بهای آموزشی (غیردرسی) تفکر و حکمت
راهنمای تولید کتا

متحول میشود ،معیار زبان فارسی گفتاری ،زبان رایج در تهران است.
 .2ارزشهاي ديني :ترجيحاتي است كه در قرآن ،سنت پيامبر(ص) و ائمه اطهار
عليهمالســام مورد تأييد قرار گرفته و بدانها توصيه شده است .براي مثال تهذيب
نفس ،عبادت خداوند ،كســب علم و معرفت ،نيكي و احســان به ديگران ،كمك به
نيازمندان و فقرا ،ترك گناهان ،دفاع از ســرزمين و يا جهاد در راه خدا از جمله اين
ارزشها ميباشد .اين نوع از ارزشها مورد توجه افراد با ايمان و عالمان ديني است.
 .3ارزشهاي اجتماعي :ترجيحاتي هســتند كه از ســوي عموم مردم جامعه
بهدليل مفيد بودن آن پذيرفته شــدهاند ،از جمله ميتوان به انديشــهها،هنجارها،
عقايد ،باورها و يا اعمالي اشــاره كرد كه متكي به تجربيات مثبت افراد و يا باورهاي
ديني آنها هســتند .اين نوع از ارزشها معموالً مورد توجه مردم و جامعهشناســان
است( .محمد خلیفه)1378 ،
 .4ارزشهــاي فرهنگي :ترجيحاتي هســتند كه برگرفته از آداب و رســوم،
دانشهاي علمي و عملي ،خــرده فرهنگها ،فرهنگ ملي ،اخالقيات ،افكار و عقايد
و ســبك زندگي عامه مردم هستند .عدهاي ارزشهاي فرهنگي را همان ارزشهاي
اجتماعي ميدانند و معتقد هســتند كه اين دو را نميتوان از يكديگر جدا كرد ،زيرا
كه هر دو در جامعه ريشه دارند( .محسنی)1379 ،
 .5رشد عاطفي :متشكل از نظامهاي واسطهاي مثل غرائز ،صفات و فرايندهاي
واكنشــي اكتسابي اســت كه به تغييرات عاطفي و هيجاني افراد اشاره دارد( .برنامه
درسي ملي ص  )64در دوره كودكي رفتارها و هيجانات اغلب خام و كودكانه است.
كودكان در اين مرحله احساســات خوب را از خود بــروز ميدهند ،اما به حمايت و
هدايت عاطفي نياز دارند( .کاتلین هی وود و نانسی گچل )1390
 .6رشد ايماني :عالقه و باور قلبي همراه با محبت عميق و ثابت به خالق هستي
و تجليات آن اســت .مراحل رشد ايماني شامل علماليقين ،عيناليقين و حقاليقين
است .فرد با ايمان با عبور از نفس حيواني وارد نفس لوامه و در نهايت نفس مطمئنه
(استقرار نيكي در ذات) ميشود.
 .7رشــد عملكردي :هر تالش مفيد و رفتار آگاهانه و ارادي مبتني بر مباني و
علل و عواملي مانند علل زيستي ،اجتماعي ،فرهنگي و محيطي است (برنامه درسي

ملي ص  )65كه شــامل مراحلي چون مشــاهده و تقليد ،اجراي مستقل ،سرعت و
دقت در اجرا و عادي شدن مهارت است.
 .8رشد اخالقي :رفتاري كه وجدان همه انســانها براي آن ارزش قائل است.
عقل و دين آن را تأييد ميكند /خلق و خو و رفتار عادت شده /به يادگيري رفتارهاي
مبتني بر ارزشها در برخورد با خود و ديگران اشاره دارد.
 .9رشد شــناختي :عمل ذهن بر روي اطالعات براي تبديل مجهول به معلوم
ميباشــد /مجموعهاي از فرايندهاي هوشي و عقالني است كه محصول آن به شكل
تصورات و تصديقات در ذهن انســان تجلي مييابد /به تغييرات شــناختي و درجه
درك و فهم افراد اشــاره دارد .دوره كودكي (ســنين  7تا  10ســالگي) مصادف با
مرحله تفكر عيني است .در اين مرحله كودك ميتواند بهطور محسوس درباره اشيا
و رويدادها تفكر كند .از ســنين  11سالگي به بعد كودك وارد مرحله تفكر انتزاعي
ميشــود (مرحله عمليات صوري) .نوجوان در اين مرحله ميتواند درباره موضوعات
و گزارههاي مجرد فكر كند و فرضيههاي خود را آزمون كند( .كديور و شــعارينژاد
)1385
 .10ســفيدخواني :منظور از اصول ســفيدخواني ،در نظر گرفتن سطوح سفيد
در حواشــي متن و حاشيههاي صفحات كتاب است .به عبارت ديگر صفحات كتاب
نبايد از تصوير و نوشــته كام ً
ال پر شوند و ســفيدي نداشته باشند .تقسيمبندي اين
سفيديها در صفحات بايد با رعايت ضوابط و مباني بصري صورت گيرد و به سهولت
خوانــدن و درك مفهوم كمك كند .ســفيدخواني كتابهاي كودكان  6تا  7ســاله
نسبت به كتابهاي نوجوانان بايد بيشتر در نظر گرفته شود.
 .11صفحهآرايي :منظور از صفحهآرايي ،به كارگيري عناصر بصري معقول نظير
تعيين طول سطرها و فاصله آنها از يكديگر ،فاصله دادن متن از لبه كاغذ ،توجه به
فاصله ســتونهاي حروف از يكديگر ،توجه به شبكهبندي مناسب براي هر صفحه با
توجه به موضوع و مخاطب ،حفظ تناسب و توازن بين پيامهاي نوشتاري و تصويري
در هر صفحه است.
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منابع
امام خميني(رحمتاهلل عليه) .شرح چهل حديث ،تهران :مؤسسه تنظيم و نشر
اثار امام خميني(رحمتاهلل عليه).1376 ،
اعتصامي ،محمدمهدي .طرح تربيت تف ّكر و تف ّكر فلسفي (حِ كمي) در برنامههاي
درسي با رويكرد تلفيقي ،تهران :دفتر برنامهريزي و تاليف كتابهاي درسي.1389 ،
برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران ،تهران :سازمان پژوهش و برنامهريزي
آموزشي ،نگاشت پنجم.1390 ،
برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران ،تهران :مصوب شورای عالی آموزش
و پرورش ،اسفند.1391
پیروز ،عبدالحســن .هرمنوتيك فطرت و معناي اثــر هنري ،مطالعات نظري و
فلسفي هنر ،زيباشناخت ،شماره  ،22سال يازدهم ،نيم سال ا ّول ،تهران.1390 :
ســانتراک ،جان دبلیو .روانشناســی تربیتی .ترجمه :حســین دانشفر ،شاهده
سعیدی ،مهشید عراقچی ،تهران :رسا.1387 ،
سيف ،علياكبر ،روانشناسي پرورشــي نوين ،روانشناسي يادگيري و آموزش،
تهران :نشر دوران ،ويراست ششم.1388 ،
شاهآبادي ،ميرزا محمدعلي .شذراتالمعارف ،تهران :بنياد علوم و معارف اسالمي
دانشپژوهان.1380 ،
مطهري ،مرتضی .مجموعه آثار ،جلد  ،22قم :انتشارات صدرا ،چاپ اول.1376 ،
نراقی ،محمد مهدی ،جامع السعادات (علم اخالق اسالمی) ،جلد.1

