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و  آموزشي  منابع  از  به عنوان بخشی مهم  )غيردرسي(  یا  تکميلی  آموزشي  منابع 
با  می توانند  فراگيران  فردی  تفاوت های  به  توجه  با  که  می شوند  محسوب  تربيتي 
فراهم آوردن موقعيت هاي جدید یادگيري به تعميق، تثبيت و توسعه یادگيري، افزایش 
سواد علمي و ارتقاي شایستگي هاي آنان کمك کرده و نقشی مؤثردر ارتقای کيفيت 

یاددهي-یادگيري و برآوردن اهداف برنامه هاي آموزشي و تربيتي ایفا نمایند.
تحقق این امر منوط به همسویي محتواي منابع غيردرسي توليد شده با اهداف 
اجرایی  آیين نامه  براساس  است.  ملي  درسي  برنامه  و  یادگيري  و  تربيت  حوزه هاي 
»سامان دهي منابع آموزشي و تربيتي )مواد و رسانه ها(« که در جلسه 828 شورای عالی 
اعطای نشان  و  توليد شده  ارزیابی محصوالت  به تصویب رسيد،  پرورش  و  آموزش 
استاندارد به آن ها برای ورود به مدارس که نشان دهنده این همسوئی است، بر عهده 

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی  است.  
 در همين  راستا با توجه به بند ب ماده 4 آیين نامه سامان دهي منابع آموزشي و 
تربيتي و مصوبه جلسه 88 شوراي هماهنگي علمي سازمان، وظيفه تدوین معيارهاي 
ارزشيابي و اعتبارسنجي منابع آموزشي و تربيتي )عمومي و اختصاصي( براي تمام 
منابع آموزشي مکتوب و غيرمکتوب، در دستورکار معاونت سامان دهي دفتر انتشارات 

و تکنولوژي آموزشي سازمان پژوهش قرار گرفت. 
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با ارائه راهنماهاي توليد منابع آموزشي و تربيتي 
در حوزه هاي موضوعي گوناگون، درصدد ترغيب مؤلفان و ناشران به همکاری بيشتر 
با آموزش و پرورش و توليد محصوالت مناسب تر آموزشی و تربيتی غيردرسی است. 

احمد  آقاي  و  دانشور  ميترا  دکتر  خانم  محترم  آورندگان  پدید  از  تشکر  لذا ضمن 
غالمحسيني، کار گروه بررسي سنجه ها خانم ها دکتر ميترا دانشور، فریبا کيا، فائزه منشي 
و آقایان احمد غالمحسينی، دکتر مهدی چوبينه و سيد مهدي باقریان )نماینده شوراي 
هماهنگي علمي( و هم چنين خانم ها زهره امينيان و مهتاب ميرایي آشتياني که در آماده 
سازي این سند براي چاپ همکاري داشته اند، اميد است بهره گيری از این رویکردها 
به اجرای ماموریت ها و وصول به اهداف متعالی تربيتی و آموزشی کشور یاری رساند و 
زمينه هاي  همراهی، همکاری، هم نوایی و تعامل عالقه مندان به نظام تعليم و تربيت، به ویژه 

فرهنگ دوستان، مؤلفان، مترجمان و ناشران با نظام آموزشی را گسترش دهد. 
                                                              دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
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راهنمایي که پيش روی شماســت بــا هدف هدایت توليد کتاب هاي آموزشــي 
براســاس »معيارها و شــاخص هاي تأليف کتاب هاي آموزشــي در حوزة تربيت و 
یادگيري تفکر و حکمت« طراحی شــده اســت. این راهنما از ســه بخش تشکيل 
شــده است. بخش اّول با عنوان »کليات« شما را با ماهيت و ضرورت مسئلة پرورش 
تفّکر در کودکان و نوجوانان و جایگاه آن در برنامه درســی ملّی آشــنا می سازد. در 
بخــش دوم، برنامة حــوزة تربيت و یادگيري تفکر و حکمت معّرفی می شــود؛ این 
بخش شــامل منطق و ضرورت برنامه، شایستگي هاي مورد انتظار در دانش آموزان، 
ایده هاي کليدي، مفاهيم و مهارت هاي اساسي است. بخش سوم به ویژگي هاي انواع 

کتاب هاي پرورش تفکر و فرم هاي ارزیابي  آن ها اختصاص دارد.

ضرورت، اهمیت و اهداف تولید راهنما

با گســترش سریع حوزه های مختلف علوم و رشد فزایندة فّناوری های ارتباطات و 
اّطالعات، پرورش همه جانبة کودکان و نوجوانان برای آماده ســازی آنان جهت ورود 
به عرصه های مختلف زندگی فردی و جمعی مورد توجه بيشتر کشورهای جهان قرار 
گرفته اســت. نکتة مهم این است که شکوفایی همة استعدادها و قابليت ها، منحصر 
به پردازش اّطالعات و یادگيری داده ها نيست. به دليل تفاوت های فردی و محيطی، 
همة افراد جامعه به طور تخصصی توان مشــارکت در توليد علم و اثرگذاری در رشد، 
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پيشــرفت و توسعة علمی کشور را ندارند. اما می توان جامعه ای را ترسيم کرد که در 
کنار تربيت متخّصصان و نخبگان علمی، همة افراد آن از سطح بسيار خوبی از روابط 
صحيح اجتماعی و انسانی برخوردار باشند و انسان هایی سودمند و مؤثّر برای جامعه 
تلقی شوند. آنچه از چشم انداز بيست ساله، نقشة جامع علمی کشور و همچنين سند 
تحّول بنيادین در این خصوص برداشــت می شود، ساختن جامعه ای است که افراد 
آن بــا تعّقل و تفّکر مبتنی بر فطرت، به تنظيم روابطشــان در عرصه های ارتباط با 
خــود، خدا، خلق و خلقت بپردازند تا از رهگذر آن هویت و فرهنگ خود را بازیابی، 
بازآفرینی و متعالی کنند. چنين جامعه ای، خردمحور، خردورز و خردمندپرور خواهد 
بود. بدیهي اســت ســاختن چنين جامعه اي خارج از امکانات و شرایط موجود نظام 
آموزشــي است. این امر نياز به عزمي گســترده و ملي دارد. از جمله بخش هایي که 
مي تواند به این مهم یاري رســاند اســتفاده از ظرفيت توليدات کتاب هاي آموزشي 

)غيردرسي( توسط بخش خصوصي است.
کتاب هاي آموزشي )غيردرسي( به عنوان بخش مهمي از منابع آموزشي و تربيتي، 
نقــش کليدي در تحّقق اهداف برنامه هاي آموزشــي و تربيتــي دارند. این کتاب ها 
ضمن فراهم آوردن موقعيت هاي جدید یادگيــري، مهم ترین ابزار در جهت تعميق، 
تثبيت و توســعه یادگيري، افزایش ســواد علمي و ارتقاي شایستگي هاي مخاطبان 
در راســتاي اهداف برنامه هاي درســي حوزه تربيت و یادگيري و کتاب هاي درسي 
محسوب می شوند؛ اما تحقق این امر منوط به همسویی اهداف و محتوای کتاب های 
آموزشــی )غيردرسی( توليد شده با اهداف برنامه درسی ملی است. راهنماي حاضر 
بر اســاس درک این ضرورت و به منظور راهنمایي توليدکنندگان منابع آموزشــي 
)غيردرســي(، به ارائة ویژگي هاي عمومي و اختصاصي منابع آموزشي )فيلم، کتاب 
کمك درسي، کتاب کمك آموزشي و ... ( مورد نياز حوزة تربيت و یادگيري تفکر و 

حکمت و سنجه هاي مربوط پرداخته است.
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اهداف تولید راهنما

هدف کلي:

توليد معيارها و شاخص هاي تأليف کتاب هاي آموزشي در حوزة تربيت و یادگيري 
تفکر و حکمت

اهداف جزئي:

 تبيين معيارها و شاخص هاي مورد قبول سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي 
براي تأليف کتاب هاي آموزشي در حوزة تربيت و یادگيري تفکر و حکمت

 هدایت ناشــران درون و برون سازماني جهت توليد کتاب هاي آموزشي مطلوب 
در حوزة تربيت و یادگيري تفکر و حکمت

 اطالع رســاني دربارة معيارهاي بررســي و ارزیابي کتاب هاي آموزشي در حوزة 
تربيت و یادگيري تفکر و حکمت

معرفي مفاهیم اساسي، ايده هاي کلیدي، مهارت هاي اساسي و 
شايستگي هاي پايه حوزه تربیت و يادگیري تفکر و حکمت در برنامه 

درسي ملي جمهوري اسالمي ايران

جايگاه تفّکر و تعّقل در برنامة درسی مّلی جمهوري اسالمي ايران
برنامة درســي ملي براســاس فلســفة تعليم و تربيت اســالمي به عنوان اولين و 
مهم ترین ســند از مجموعه اســناد تحولي زیرنظام هاي آموزش و پرورش با رویکرد 
فطرت گرایــي توحيدي به منظور تربيت انســان هایي متفّکر و عاقل، با ایمان و باور، 
اهــل علــم، عمل و اخالق، در چهــار عرصة ارتباط با خود، خــدا، خلق و خلقت با 

محوریت ارتباط با خدا طّراحي شده است. 
بطــور کلی کارآمــدی و تأثير هر برنامة درســی، به ميزان ارتباط و تناســب با 
مخاطب بســتگي دارد. در برنامــة ادیان الهی و همين طور مکاتب بشــری، چه در 
جنبه های معرفتی و شناختی و چه در جنبه های ارادی و عملی، انسان مخاطب همة 
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برنامه هاســت. از این رو، برنامه ای که بر اساس شناخت و تعریف کامل تری از انسان 
تدوین شــده باشــد از مقبوليت، توانمندی و همينطور موّفقيت بيشتری برخوردار 
خواهد بود. برنامة حوزه تربيت و یادگيري تفکر و حکمت در ارتباط با انسانی تعریف 
می شــود که در حکمت قرآنی و فلسفه و عرفان اسالمی به عنوان خليفه اهلل معّرفی 
شــده است و هدف از آفرینش او رســيدن به کمال و سعادت حقيقی است و واضح 
اســت که ترسيم چنين جایگاهی برای انســان، مختص به افراد خاص نيست بلکه 

مربوط به فرد فرد انسان ها و جامعة انسانی است. 
اگر به خود، جامعه و محيط اطــراف نظری عميق بيفکنيم، آن ها را مجموعه ای 
پيچيده از روابط و مناســبت ها خواهيم یافت که گاهی بر ما اثر می گذارند و گاهی 
نيز از ما اثر می پذیرند. این روابط با ســرعت زیادی رو به گســترش هستند و ما هر 
روز تجربه ای تازه از چنين روابطی را به دست می آوریم. اگر دوباره به این روابط نظر 
کنيم، درمی یابيم که انسان عبارت است از همين وجود دنيوی او به عالوه مجموعه 
روابط سالم و صحيح و غيرسالم و ناصحيح که با تعّقل، تفّکر و اراده و اختيار خویش 
ایجاد کرده اســت. این روابط بر اساس حکمت قرآنی شامل چهار عرصه می شود که 
عبارت اند از: رابطة انسان با خود، رابطة انسان با خداوند، رابطة انسان با خلق 
و رابطة انسان با خلقت.  لذا توصيف ما از هر فرد براساس چگونگی روابطی است 

که او در این چهار عرصه دارد.
اگر تفّکر و تعّقلی که اســاس روابط چهارگانة باالســت، تحــت تأثير موهومات، 
خياالت، غرایز، شــهوات و رذائل اخالقی باشــد، منجر به روابط ناسالم و هزینه های 
فــردی، خانوادگی، نابســامانی و ضعف اجتماعی و در نتيجه شــقاوت اخروی افراد 
خواهد بود که در حقيقت نمی توان آن را تعّقل به شمار آورد. تعّقل، تجزیه و تحليل 
و ربط دادن قضایا و ســنجش و ارزیابی یافته هــا بر اساس نظام معیار است که از 
طرق معتبر به دست آمده است. از نظر تعليم و تربيت اسالمی آنچه روابط چهارگانة 
مذکور را منظم و هماهنگ می نماید و منجر به ارادة صحيح و سالم می شود، »تفّکر 
و تعّقل مبتنی بر ســالمت فطرت انسان«1   است . که از طریق درک و اصالح مداوم 

1. طباطبایی، محمد حســين، ترجمه تفسير الميزان، 20جلد، دفتر انتشارات اســالمي )وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم( - قم، 
چاپ: پنجم، 1374، جلد2، ص357.
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موقعيت منجر به دســت یابي بــه مراتبي از حيات طيبه مي شــود. در این دیدگاه، 
»فطرت عبارت است از قدرت شــناختن ایمانی که با آب و گل آدمی سرشته شده 
است. حيات سعادتمندانه نيز در واقع انطباق حيات عقالنی فردی و اجتماعی انسان 
با این موهبت الهی است .«1برنامة درسی ملّی بر اساس چنين دیدگاهی تدوین شده 
اســت. همان طور که گفته شد رویکرد این برنامه فطرت گرایي توحيدي است که در 
الگــوی هدف گذاری آن، تفّکر و تعّقل نقش محوري دارد. بدیهی اســت با تغيير در 
رویکرد و الگوی هدف گذاری یك برنامه، سایر مؤلّفه های آموزش نيز تغيير می یابند.

فطرت گرايي توحیدي در برنامة درسي مّلي و برنامة حوزة تربیت و 
يادگیري تفّکر و حکمت

رویکرد برنامه های درســي و تربيتی »فطرت گرایي توحيدي« اســت. اتخاذ این 
رویکرد به معناي زمينه ســازي الزم جهت شــکوفایي فطــرت الهي دانش آموزان از 
طریق درک و اصالح مداوم موقعيت 2 آنان به منظور دســت یابي به مراتبي از حيات 
طيبه اســت. برخی گزاره های تبيين کنندة رویکرد برنامه درسي ملّي که به توضيح 
اهداف، محتوا، روش های آموزش و ارزشيابی برنامه تفّکر و حکمت یاری می رسانند 

عبارت اند از:
دانش آموز:

 فطرت الهي در وجود دانش آموز نهفته است و قابليت شکوفایی و فعليت یافتن 
دارد.

 دانش آموز همواره در موقعيت اســت و می توانــد آن را درک کند و با انتخاب 
احســن خویش در راســتای اصالح مداوم آن حرکت کند. در برنامه درسي تفکر و 
حکمــت، هر یك از دانش آموزان از حيث توانمندی های خود در زمينة تفّکر در یك 

موقعيت خاص و منحصر بفرد قرار دارند که این توانمندي قابل پرورش است.
 دانش آموزان در فرایند یاددهی-یادگيری و تربيت پذیری و توسعة شایستگی های 

خویش به لحاظ ذاتی نقش فعال دارند.
1. طباطبایی، محمد حســين، ترجمه تفسير الميزان، 20جلد، دفتر انتشارات اســالمي )وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم( - قم، 

چاپ: پنجم، 1374، جلد2، ص357
2. منظور از موقعيت، وضعيت و نسبت مشخص و پویاي فرد به عنوان عنصري آگاه، آزاد و فّعال با گسترة جهان هستي )جامعه، طبيعت و 
ماوراء طبيعت( و خداوند متعال به عنوان مبدأ و منتهاي هســتي اســت که موجب تغيير مداوم مرتبة وجودي آدمي و تحّول وجه جمعي هویت 

مي گردد. )برگرفته از گزارش فلسفه تعليم و تربيت رسمي(
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معلم و مربی:
 با شناخت و بسط ظرفيت های وجودی دانش آموزان و خلق فرصت های تربيتی 

آموزشی، زمينة درک و انگيزة اصالح مداوم موقعيت آنان را فراهم می سازد.
 راهنما و راهبر فرایند یاددهی-یادگيری است.

 برای خلق فرصت های تربيتی و آموزشــی مســئوليت تطبيــق، تدوین، اجرا و 
ارزشيابی برنامه های درسی و تربيتی در سطح کالس را برعهده دارد.

محتوا:
 محتوا مجموعه ای منســجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربيات یادگيری است 
که زمينة شــکوفایی فطرت الهی، رشد عقلی و فعليت یافتن عناصر و عرصه ها را به 

صورت پيوسته فراهم می آورد.
 در برگيرنــدة مفاهيــم و مهارت های اساســی و ایده های کليــدی مبتنی بر 

شایستگی های روش و منش تفّکر و تعّقل است. 
 متناسب با نيازهای حال و آینده، عالیق، ویژگی های روانشناختی دانش آموزان، 

انتظارات جامعه اسالمی و زمان آموزش است. 
ياددهی-يادگیری:

 فرایندی زمينه ســاز برای ابراز گرایش های فطری، شناخت موقعيت یادگيرنده 
و اصالح مداوم آن است.

 یادگيری حاصل تعامل خــالق، هدفمند و فعال یادگيرنده با موضوعات متنوع 
یادگيری است.

 دیدگاه دانش آموزان را به طور معنادار نسبت به ارتباط با خود، خداوند، دیگران 
و مخلوقات تحت تاثير قرار می دهد.

محیط يادگیری: 
 کل نظام هستي را محيط یادگيري مي داند.

 مدرسه محيط یادگيری پایه و اصلی است؛ اما یادگيری به آن محدود نمی شود 
و سایر محيط ها را نيز در بر می گيرد.

 محيطی امن، منعطــف، پویا، برانگيزاننده و غنی برای پاســخگویی به نيازها، 
عالیق و ویژگی های دانش آموزان تدارک می بيند.
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 با بهره گيری از ظرفيت و قابليت رســانه ها زمينة بهبود موقعيت دانش آموزان و 
ارتقاء کيفيت فرایند یاددهی-یادگيری را فراهم می آورد.

ارزشیابی:
 بر شــيوة ارزیابي بيروني و خودارزیابي تأکيــد دارد و به این طریق به صورت 
مســتمر تصویری روشــن و همه جانبه از موقعيت کنونی دانش آمــوز، فاصله او با 
موقعيــت بعدی و چگونگی اصالح آن، متناســب با ظرفيت هــا و نيازهای وی ارائه 

می کند.
 زمينــة انتخاب گــری، خودمدیریتی و رشــد مداوم دانش آمــوز را با تاکيد بر 
خودارزیابی فراهم می کند و بهره گيری از سایر روش ها را زمينة تحقق آن می داند. 
 کاســتی های یادگيری را فرصتی برای بهبود موقعيت دانش آموز و اصالح نظام 

آموزشی می داند. )برنامة درسی ملّی، 1391(
 

جریان آموزش و پرورش در ماهيت نمی تواند از تفّکر و مهارت های آن جدا باشد. 
اصوالً هر تغييری در شــناخت انســان حاصل تفّکر و یادگيری های اوست. از همين 
رو، یکی از رســالت های اصلی هر نظام آموزشی، پرورش شایستگي ها و منش تفّکر 
اســت. »برنامة حوزه تربيت و یادگيري تفّکر و حکمت به دنبال پرورش صالحيت ها 
و منش تفّکر و تعقل براساس رویکرد فطرت گرایي توحيدي براي رسيدن به حکمت 

در عرصة نظر و عمل است.«
مســئلة فطرت جایگاه برجسته ای در آراء آیت اهلل شــاه آبادی، عاّلمه طباطبایی، 
شهيد مطهری و امام خمينی )رحمت اهلل عليه( داشته است. ایشان با استناد به آیات 

قرآن به ویژه آیة 30 از سورة روم آراء خود را دربارة فطرت بيان داشته اند.
یِن َحِنيًفا  فِْطَرَت اهلَلّ الَِّتي َفَطَر الَنّاَس َعلَْيَها  اَل تَْبِدیَل لَِخلِْق اهلَلّ   » َفَأقِْم َوْجَهَك لِلِدّ

ُم َولَِکَنّ أَْکَثَر الَنّاِس اَل یَْعلَُموَن یُن الَْقِيّ َذلَِك الِدّ
پس تو ای رســول، مستقيم روی به جانب آیين پاک اسالم آور و پيوسته از دین 
خــدا که فطرت خلق را بر آن آفریده اســت پيروی کن کــه خلقت خدا تغيير پذیر 

نيست. این است آیين استوار حق وليکن اکثر مردم از حقيقت آن آگاه نيستند.«
واژة »فطرت« به معنای خلقت و ایجاد است. این واژه برگرفته از ریشة »َفَطَر« به 
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معنای شــکافتن و پاره کردن و انشقاق است. حضرت امام خمينی )رحمت اهلل عليه( 
معتقدند که فطرت آن نوع خلقتی اســت که پردة عدم را شکافته و دارای سابقه ای 
نيســت. )امام خمينی، 1376، ص 179(. در واقع فطرت بر کيفيت خاصی از خلقت 
داللت دارد که مخصوص انسان به عنوان موجوِد ُمدِرک و الزمة وجود اوست. به بيان 
دیگر فطرت الزمة تحّقق ذات انســان است و هر آنچه مخصوص ذات انسان نيست، 

نه فطرت بلکه طبيعت و غریزه است. )شاه آبادی، 1380، ص 127( 
نقطة اشــتراک طبيعت، غریزه و فطرت این است که هر سه اموری ذاتی هستند. 
طبق  آیة 50 سورة مبارک طه »َربُنَّا الَّذی أَعطی ُکلَّ َشیٍء َخلَقُه ثُمَّ َهدًی« این امور 
در همة موجودات بنا بر تفاوت وجودی آن ها به ودیعه نهاده شده تا با تکيه بر آن ها 
مراحل رشد و کمال خود را طی کنند. همان طور که حيوانات بدون نياز به آموزش، 
به سمت فّعاليت های خاصی کشش دارند، انسان نيز فارغ از کسب هر نوع آموزشی 
به صرف بهره مندی از فطرت، معطوف به امور خاصی اســت. از همين رو، فطرت را 
می توان نوعی گرایش و کشــش دانست که با وجود انسان درهم آميخته و مخصوص 

به اوست. گرایش های فطری به دو نحو ظهور می یابند: 
1. گرایش های احساسی

2. گرایش های معرفتی )پيروز، 1390، ص 19(
از جمله گرایش های احساسی فطرت، می توان احساس محبت به خودمان، ميل به 
آزادی، زیبایی دوستی، عدالت   خواهی، نوع دوستی و نيز برخی تمایالت اخالقی را نام 
برد. گرایش معرفتی فطرت، به آن نوع ميلی در انسان اشاره دارد که موجب پذیرش 
برخی معارف توســط وی می شود. اساســی ترین گرایش معرفتی ميل به دانستن و 
پذیرش معرفت صحيح و حقانی است. گرایش های معرفتی فطرت موجب شکوفایی 

استعدادهای عقلی و به کار افتادن دستگاه معرفتی انسان می شود. 
فطرت دو صفت دارد:

1- عدم تخلّف درآن؛ یعنی این گونه نيست که انسانی واجد فطرت باشد و انسان 
دیگری فاقد آن، پس فراگير و همگانی است. چون حقيقت هر انسانی با این واقعيت 

سرشته شده است.
2- عدم اختالف در آن؛ یعنی این گونه نيست که کسی واجد فطرت بيشتری باشد 
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و دیگری واجد فطرت کمتر. )شاه آبادی، 1386، ص 315(.
 با این حال و علی رغم آن که تمام انســان ها به نحو یکســان از فطرت و احکام 
خطاناپذیر آن بهره مندند و حکم اصلی فطرت هم حرکت به ســمت کمال است، در 
صحنة واقعيت شــاهد آنيم که شــمار قابل مالحظه ای از افراد از حرکت به ســمت 
کمال که اقتضای فطرتشــان اســت بازمانده اند و حّتی برخی از ایشان مسير تکامل 
را بــه عکس، یعنی در جهت حرکت به ســمت حيوانيت پی گرفته اند. فطرت، امری 
زوال ناپذیر و جدانشــدنی از ذات آدمی اســت اما در عين حال باید اذعان داشت که 
توّجه انسان به پيام های فطرت هميشگی نيست. بدین ترتيب، هر چند فطرت به طور 
تمام و کمال موجود اســت، ولی مورد فراموشی و غفلت قرارگرفته است، طوری که 

گویی غبار غليظی روی آن را پوشانده است. )شاه آبادی، 1380، ص 148(. 
نقــش تعليم و تربيت، زنگارزدایي از فطرت توحيدي دانش آموزان اســت. برنامة 
حوزه تربيت و یادگيــري تفّکر و حکمت به چگونگی مواجهه کودکان و نوجوانان با 
امور و پدیده ها در چهار عرصة ارتباط، مي پردازد. انســانی که فطرت سالم دارد، در 
مواجهه با امور، فهم معنا می کند و نســبت به آن عکس العمل نشان مي دهد؛ یعنی 
آنچــه را که با گرایش هاي فطري آدمــي تطبيق دارد، جذب مي کند و در عوض هر 

آنچه را که با فطرت انسان ناسازگار است دفع می کند. 
نکتة مهم این اســت که هرچه فطرت دچار زنگار کمتري شده باشد، عکس العمل 
بهتري در برابر امور و پدیده ها نشــان مي دهد. بر همين منوال کودکان و نوجوانان 
نيز به طور مســتمر از طریق متن و محتوای ســخنان، کتاب ها، فيلم ها، روزنامه ها، 
مجله ها، تصاویر و نظایر آن ها در معرض آرا و نظرات مختلف قرار دارند و نســبت به 
آن ها واکنش نشان مي دهند. اگر آن ها این توانایي را داشته باشند که در مواجهه با 
آرا و نظرات، فهم معنا )دریافت حقيقت امر( کنند به نحو دقيق تري مي توانند نسبت 
آن ها را با فطرت تشــخيص داده و واکنش نشــان دهند؛ اما به ميزاني که فطرت را 
ِجرم و آلودگي گرفته باشــد، تشخيص ميزان دوری و نزدیکی آن مورد به کماالتي 
که متعلق به گرایش هاي فطري اند، سخت تر و در نتيجه ضریب اشتباه در تشخيص 

معناي واقعي باالتر مي رود. 
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با توّجه به قبول فطری بودن گرایش های احساسی و معرفتی، نقش تعليم و تربيت 
به طور عام و کتاب هاي آموزشــي به طور خاص، فراهم آوردن فرصت هایي است تا 
دانش آمــوزان کنار زدن پرده ها و موانع فطرت را تمریــن کنند. یعنی فرصت هایي 
فراهم شــود تا دانش آموزان ابعاد موضوع و مســئله را همه جانبه بررســی کنند؛ از 
طرز تلقي خود نســبت به موضوع آگاه شوند؛ برهان را از برهان نما و دالیل مربوط و 
نامربوط را از هم تشخيص دهند، حقيقت نظر و گفتار را بررسی کنند نه گویندة آن 

را، نظرات خود را عميقاً واکاوی کنند و ... .

عناصر راهنمای برنامه درسی حوزه تربیت و يادگیری تفّکر و حکمت

تمایز انسان از دیگر موجودات به »عقل« است. عقل مرتبه ای از وجود انسان است 
که توان ادراک حقایق کلی و متعالی را داراســت. در صورتی که انسان با استفاده از 
نيروی تعقل خویش، در عرصه ی نظری، حقایق را به درستی بشناسد 1 و در عرصه ی 
عملــی، دیگر مراتب وجودی خود 2 را نيز زیر نظر این مرتبه عقلی ســامان دهد3 ، 
به حکمت دســت یافته است. حکمت، شــناخت حقایق اشيا و شناخت پسندیده یا 
ناپســند 4 بودن هر یك از اوصاف، حاالت و افعال بشری و تحقق آن در انسان است. 
به عبارت دیگر، حکمت تحقق چنين شــناختی نسبت به حقيقت و خير از یك سو 
و عمل به خير از ســوی دیگر است. عطف شدن »حکمت« بر »تفکر« در عنوان این 

حوزه یادگيری، دست کم در بردارنده ی دو داللت است:
الف( این حوزه ی یادگيری صرفاً به بُعِد روشی-منشــِی تفّکر نپرداخته و به برخی 

از مباحث محتوایی حکمت نيز می پردازد.
ب( در برنامه ی درسی این حوزه، »تفکر« بر پایه ی »حکمت« و مبتنی بر تصویری 
اســت که در حکمت اســالمی از این فعاليت و مسائل مربوط به آن ارائه شده است. 
بــرای فهم دقيق تر این نکته، مرور معنای تفکــر و مفاهيم پيرامونی آن در رویکرد 

حکمت اسالمی ضروری است.

1. عقل نظری
2. کنش ها، خواسته ها، گرایش ها 

3. عقل عملی
4. خير یا شر
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تفّکر بر اساس مبانی و مکاتب فلسفی مختلف، تعاریف و گونه های متعددی دارد. 
در فلســفه ی اسالمی، در بيانی کلی و ابتدایی، تفکر به معنای حرکت ذهن در ميان 
معلومات خویش به هدف تبدیل کردن یك امر مجهول به معلوم است. این فعاليت، 
یکی از کارکردهای نيروی عقل است و به بيان فلسفی دقيق تر، تحت نظر عقل انجام 
می پذیرد. دانش منطق، برای تأمين این نظارت ایجاد شــده است و به معرفی شيوه 
صحيح چينش معلومات برای دست یافتن به نتيجه درست و آشنایی با لغزشگاه های 
تفکــر 1 می پردازد. مهم ترین تمایز آموزش و یادگيری فکری دربرابر دیگر گونه های 
آموزش و یادگيری آن است که در این جا، انسان خود به دنبال یافتن پاسخ از ميان 
امور معلوم اســت و پاســخ به صورت آماده و بدون پيمودن مسير اندیشه ورزی در 

اختيار وی قرار نمی گيرد.
 

منطق حوزه تربیت و يادگیري تفکر و حکمت

بنيادی ترین الیه ی وجودی هر انســانی مرتبه ی عقلی-فکری اوســت. این مرتبه 
اســت که مخاطب خداوند و فرســتادگانش بوده اســت و ثواب و عقاب به آن تعلق 
می گيرد. 2 به همين دليل اســت که بيش از 300 آیه در قرآن کریم، به ارزش تفکر 
و تعقل و دعوت به آن و نکوهش کســانی که با اندیشــه و خرد بيگانه اند، پرداخته 
اســت. عقل ورزی و تفکر نقشی بدون جایگزین در هرگونه شناخت و آگاهی و اقدام 
و عمل انســانی دارد. از سوی دیگر، اگرچه اصل برخورداری از نيروی عقل و امکان 
تفکر، ذاتِی تمام افراد بشــر اســت، شکوفا نمودن و توســعه ی آن اختياری است و 
وابسته به گذراندن آموزش ها، طی مقدمات صحيح از دوره ی سنی مناسب، آشنایی 

با لغزشگاه های اندیشه ورزی و تمرین و ممارست در این زمينه است.
به خاطر این جایگاِه پایه اِی تفکر و تعّقل در حيات انســانی اســت که  در ميان 
عناصر پنجگانه الگوی هدف گذاری برنامه درســی ملی3 ، عنصر تعقل جنبه محوری 
و حــوزه یادگيری تفکر و حکمت، جایگاهی فراحوزه ای نســبت به دیگر حوزه های 
یادگيری دارد. همچنان که بر اساس مبانی نظری سند تحول بنيادین و سند برنامه 

1. مغالطات
2. روایات مرتبط

3. تفکر، ایمان و باور، علم، عمل، اخالق



24

ت
کم

 ح
ر و

فک
( ت

سی
در

یر
)غ

ی 
زش

مو
ی آ

ها
ب 

کتا
د 

ولی
ی ت

ما
هن

را

درسی ملّی، نخســتين شایستگی مورد انتظار، »تعقل« اســت. این تأکيد بر نقش 
بنيادین و محوری تعقل و تفکر، کاماًل همسو با هدف نهایی از تربيت است. به تصریح 
مبانی نظری تحول بنيادین، هدف غایــی تربيت »آمادگی فردی و جمعی متربيان 
برای تحقق آگاهانه و اختياری مراتبی از حيات طيبه در همه ابعاد« اســت. از سوی 
دیگــر، »مهمترین زمينه تحقق مراتب حيات طيبه در همه ابعاد فردی و اجتماعی، 
آن است که عموم آحاد جامعه با کسب شایستگی های الزم، به افرادی صالح تبدیل 
و آماده تحقق آگاهانه و اختياری مراتب حيات طيبه در همه ابعاد شــوند ...«. انسان 
به واســطه تفکر و تعقل مي تواند از هســتي و موقعيت خویش در آن آگاه شده، به 
درک بهتر حقایق هســتی در همه مراتب و جلوه های آن نایل شود و توان تشخيص 

حق و باطل، خير و شر و صالح و فساد را به دست آورد.
 

شايستگي هاي حوزه تربیت و يادگیري تفکر و حکمت

شایستگي هاي مورد انتظار برنامه از دانش آموز عبارتند از: 
 توانایــی تشــخيص ارزش معرفتي معلومات و منابع آن ها، کســب اطالعات و 

معلومات و سازماندهی صحيح آن ها برای دستيابي به سطوحي از شناخت را دارد.
 بــا تحليــل پدیده ها و روابط آن هــا و درک هدفمندي نظــام خلقت، به تفکر 

خودشناسانه و تدبّر مسئوالنه درباره زندگی خود می پردازد.
 در موقعيت هــاي مختلف زندگي، براســاس صفــات و ویژگي هاي منِش تفکر 

مبتني بر نظام معيار اسالمي عمل می کند. 
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سطوح شايستگي هاي حوزه تربیت و يادگیري تفکر و حکمت به تفکیك 
دوره هاي تحصیلي

دوره دوم متوسطهدوره اول متوسطهدوره دوم ابتداييدوره اول ابتداييپيش دبستانشايستگي ها

توانايی تشخیص 
ارزش معرفتي 

معلومات و 
منابع آن ها، 

کسب اطالعات 
و معلومات و 
سازماندهی 
صحیح آن ها 

برای دستیابي 
به سطوحي از 
شناخت را دارد.

_ توانایي 
تشخيص 

صفات اشيا 
و پدیده هاي 

عيني با 
استفاده از 

حواس پنج گانه 
را دارد و از 
تجربة خود 
براي تفسير 
)طبقه بندي، 
ردیف کردن، 
نوبت بندي( 

اشيا و پدیده ها 
استفاده 
مي کند.

_ اهميت و 
ارزش حواس 

پنجگانه و ابزارها 
در گردآوري 

اطالعات را درک 
و از آن ها براي 
کسب تجربه، 

آگاهي و کشف 
روابط عيني و 
آشکار امور و 

پدیده ها، به طور 
نظام مند استفاده 

مي کند.
_ عواطف و 

احساسات خود 
را نسبت به یك 
موقعيت زندگي 

روزمره ابراز 
مي کند.

_ نقل )قرآن 
و عترت( پدر، 
مادر و معلم را 
به عنوان منابع 
کسب آگاهي 

مي پذیرد.

_ اعتبار حواس 
پنجگانه، ابزار و 

تجربيات شخصي 
را با نگاه انتقادي 
بررسي مي کند.

_ توانایي تشخيص 
تفاوت کاوش 

هدفمند از مشاهده 
اتفاقي و قضاوت 
بر پایه شواهد را 
دارد و بر اساس 
آن روابط عيني 
و برخي روابط 

غيرملموس امور و 
پدیده ها را تشریح 

مي کند.
-عواطف، احساسات 
و حدس و گمان 
خود را نسبت به 
یك موقعيت با 

روش مناسب ابراز 
مي کند.

اهميت و ارزش 
نقل و عقل را در 
کسب آگاهي، 

درک و از آن ها در 
استدالل هاي خود 

استفاده مي کند.

_براي یافتن 
پاسخ سؤال هاي 
خود برنامه ریزي 
و از ابزار و فنون 
کاوشگري براي 
شناخت خود و 
محيط  استفاده 

مي کند.
_اعتبار حواس 
پنجگانه، منابع 
نقلي و عقلي را 
با نگاه انتقادي 

بررسي و 
معيارهاي خود 

را از منابع معتبر 
اخذ و براساس 
آن عمل مي کند.

_اهميت و ارزش 
حواس دروني و 
شهود در کسب 
آگاهي را درک 

مي کند.

_توانایي 
اعتبارسنجي 
معلومات و 
منابع آن ها 

)تجربه، نقل، 
عقل، شهود( 
و سازماندهی 

صحيح اطالعات 
و معلومات برای 
شناخت حقایق 
و دست یافتن 

به  نتایج  معتبر 
را دارد.

با تحلیل 
پديده ها و روابط 

آن ها و درك 
هدفمندي نظام 
خلقت، به تفکر 
خودشناسانه و 
تدبّر مسئوالنه 
درباره زندگی 
خود می پردازد.

_به کشف 
روابط عيني 
و آشکار اشيا 
و پدیده ها، 
بویژه صفات 
و توانایي هاي 
عيني  خود، 
کنجکاوي 

نشان مي دهد.
_به منافع 
انجام افعال 
پسندیده و 
معایب انجام 
افعال ناپسند 
توجه مي کند.

_نسبت به 
چيستي ها و 
چرایي هاي 

محيط پيرامون 
کنجکاوي نشان 

مي دهد.
_درک خود 

از منافع انجام 
افعال پسندیده 
و معایب انجام 
افعال ناپسند را 
گسترش مي دهد 

و براساس آن 
تصميم گيري و 
عمل مي کند.

_کنجکاوي 
خود براي درک 

چيستي ها و 
چرایي هاي وجود 
خود و محيط را 
با طرح سؤاالت 
مناسب نشان 

مي دهد.
_اهميت و ارزش 
مسئوليت پذیري 
و مسئوليت هاي 
خود را درک و 
در تنظيم روابط 
خود در زندگي 
جاري، به آن ها 
توجه مي کند.

_از راه ها و 
روش هاي متنوع 
)حواس، عقل، 

نقل، شهود( براي 
کشف روابط 

امور و پدیده ها 
و پيش بيني 

مسيرهاي ممکن 
زندگي خود 

استفاده مي کند.
_برای رویدادها و 
پدیده های جهان 

پيرامون خود 
براساس نظام 
معيار، وضعيت 
مطلوبی تصور و 
تفاوت وضعيت 

مطلوب و وضعيت 
موجود، برایش 
دغدغه و مساله 
ایجاد مي کند.

_با کشف 
پدیده ها و روابط 

بين آن ها و 
شناخت جایگاه 
خود در نظام 

آفرینش، هدف 
و مسير زندگي 
خود را ترسيم  

مي کند.
_تالش مي کند 
با استفاده از 
نظام معيار، 
تصميمات 
آگاهانه تری 

بگيرد و به افراد 
و گروه های دیگر 
در جامعه برای 

تصميم گيری های 
آگاهانه تر کمك 

کند.
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دوره دوم متوسطهدوره اول متوسطهدوره دوم ابتداييدوره اول ابتداييپيش دبستانشايستگي ها

در موقعیت هاي 
مختلف زندگي، 
براساس صفات 
و ويژگي هاي 
منِش تفکر  

مبتني بر نظام 
معیار اسالمي 
عمل می کند.

_از زبان 
)کالمي و 
غيرکالمي( 
براي ارائة 
احساسات 
و نظرات 

خود استفاده 
مي کند.
_در 

گفت وگوهاي 
جمعي شرکت 

مي کند 
)شهامت فکري 

دارد(.

_در بيان 
احساسات و 
نظرات خود 

شهامت فکري 
دارد و از زبان 
واضح و روشن 

)کالمي و 
غيرکالمي( 
براي توضيح 
آن ها استفاده 

مي کند.
_در بررسي 
پدیده هاي 

عيني، پشتکار 
و انضباط 
فکري دارد.
_به رعایت 
مهارت هاي 
اجتماعي 
و آداب 

گفت وگوهاي 
جمعي )رعایت 
نوبت، کنترل 
هيجان، گوش 
دادن مؤثر(، 
توجه نشان 

مي دهد.

_در بيان 
احساسات و 
نظرات خود 

شهامت فکري 
دارد و از 

زبان صحيح 
و دقيق و 

ابزارها و فنون 
متنوع براي 

ارائه و توضيح 
آن ها استفاده 

مي کند.
_فضيلت هاي 

فکري 
)استقالل، 
پشتکار 

و   انضباط 
فکري و پرهيز 

از اثبات 
برتری خود و 
دوست داشتن 
غلبه یافتن 
بر دیگران 

در بحث( را 
در فعاليت ها 

نمایش 
مي دهد.

_مهارت هاي 
اجتماعي 
و آداب 

گفت وگوهاي 
جمعي )رعایت 
نوبت، کنترل 
هيجان، گوش 
دادن مؤثر، 
احترام به 

عقاید دیگران( 
را مي پذیرد و 
تالش مي کند 

آن ها را به 
کار گيرد.

_در بيان 
احساسات و 
نظرات خود 

شهامت دارد و 
نقدپذیر است و 
از زبان صحيح 

و دقيق و 
ابزارها و فنون 
متنوع براي 

ارائه و توضيح 
آن ها استفاده 

مي کند.
_فضيلت هاي 

فکري 
)استقالل، 

پشتکار و   
انضباط فکري 
و انصاف در 

دوري از ِمراء و 
جدال، پرهيز از 
مغالطه، تعصب 
و سوگيري و 
خود محوری( 
را در فعاليت ها 

نمایش 
مي دهد.
_در 

گفت وگوهاي 
جمعي، 

مهارت هاي 
اجتماعي و 

آداب گفت و گو 
)رعایت نوبت، 
کنترل هيجان، 

گوش دادن 
مؤثر، احترام به 
عقاید دیگران( 

را رعایت 
مي کند.

_نقدپذیر 
است و از 

زبان صحيح 
و دقيق و 

ابزارها و فنون 
متنوع براي 

ارائه و توضيح 
احساسات 
و نظرات 

خود استفاده 
مي کند. 

_با دیگران در 
حل مسائل 
و مشکالت 
همفکري 
مي کند.

فضيلت هاي 
فکري 

)استقالل، 
پشتکار و   

انضباط، انصاف، 
شرافت و 

تواضع فکري( 
در او نهادینه 
شده و آن ها را 
در موقعيت هاي 
مختلف به کار 

مي گيرد.
_مهارت هاي 
اجتماعي و 
آداب گفت و 

گوهاي جمعي 
)رعایت نوبت، 
کنترل هيجان، 

گوش دادن 
مؤثر، احترام به 
عقاید دیگران( 
در او نهادینه 
شده و آن ها را 
در موقعيت هاي 

مختلف به 
کارمي گیرد.
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محتواي حوزه تربیت و يادگیري تفکر و حکمت

ايده هاي کلیدي حوزه تربیت و يادگیري تفکر و حکمت
 انسان و جهان آفرینش 

 تأمل، تدبر و تدبير مسئوالنه
 شناخت/ معرفت

 منش و فضيلت هاي انسان متفکر
 

مفاهیم اساسي حوزه تربیت و يادگیري تفکر و حکمت
 ماهيت پدیده ها

 هویت انسان
 روابط، الگوها، قوانين و سنن حاکم بر پدیده ها 

 ارزش و معيار
 انتخاب، تکليف و مسئوليت

 سعادت و سعادتمندي
 چيستي شناخت/ معرفت 
 علوم )رشته هاي علمي(  

 فضایل فکري 
 آداب اجتماعی مرتبط با تفکر و گفت وگو

نسبت ايده هاي کلیدي و مفاهیم اساسي
 انسان و جهان آفرینش 

 ماهيت پدیده ها
 هویت انسان

 روابط، الگوها، قوانين و سنن حاکم بر پدیده ها 

تأمل، تدبر و تدبیر مسئوالنه
 ارزش و معيار
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 انتخاب، تکليف و مسئوليت
 سعادت و سعادتمندي

شناخت/ معرفت 
 چيستي شناخت/ معرفت 

 علوم )رشته هاي علمي(
  

منش و فضیلت هاي انسان متفکر 
 فضایل فکري 

 آداب و مهارت های اجتماعی مرتبط با تفکر و گفت وگو
توزیع مفاهيم اساســي در دوره ها در کتاب هاي آموزشــي تکميلي و کار دانش آموز 
براســاس اســتانداردهاي توليد محتوا در راهنماي حوزه تربيت و یادگيري تفکر و 

حکمت خواهد بود.

مهارت هاي اساسي حوزه تربیت و يادگیري تفکر و حکمت
تفکر

 پرسشگري )مسئله یابي، طرح سؤال(
 برنامه ریزي براي گردآوري اطالعات )مشاهده و آزمایش، نظرسنجي، مراجعه 

به منابع مکتوب(
 بررسي حقایق، داده ها و اطالعات )سازماندهي و تفسير اطالعات: طبقه بندی، 

رمزگشایی امور و معنی کردن دقيق(
  بررسي و تعيين اطالعات موجود و مورد نياز 

  بررسي عواطف، احساسات و حدس و گمان خود نسبت به یك موقعيت
  تحليــل موضوع )پی بردن به اهداف مطلب، پی بردن به ارتباطات موجود 

بين آن ها(
  تشخيص واقعيت هاي اثبات شدني از ادعاها و نظرها
  تشخيص اطالعات، ادعاها یا دالیل مربوط از نامربوط
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  جور کردن حقایق و تشخيص همخواني با واقعيت
  مشخص کردن دقت واقعي یك اظهار یا بيان

  تشخيص دادن نظرها یا استدالل هاي مبهم
  تشخيص دادن فرض هاي آزمایش نشده 

  پي بردن به سوگيري ها
  تشخيص دادن مغلطه هاي منطقي

  تشخيص دادن مغایرت هاي منطقي در استدالل ها
  مشــخص کردن نقاط قوت )امتيازها، منافع، کارآیي( یك استدالل، نظر، 

موضوع
  استنتاج )شناسایی عناصر و شواهد مطمئن برای نتيجه گيری(
  ترسيم نمودارها و مدل ها براي نمایش داده ها رابطه ها و نتایج
  ارزشيابی )تعيين اعتبار مطلب و مشخص کردن اعتبار منبع(

 پيش بيني نتایج و پيامدها 
 تصميم گيري براســاس بررسي اطالعات، احساســات، مزایا و معایب نظرها، 

پيشنهادها و راه حل ها در یك موقعيت
 کنترل فرایند تفکر و خودتنظيمی )ارزشيابي و تصحيح کردن تصميم ها(

 خلق، توليد و ارائه )کشــف و ارائة طرح ها و نظرها، راه حل ها و روش هاي نو و 
رهاسازي ذهن از مسير معمول(

 ایده ســازي با اســتفاده از فنون )بارش فکري، فهرســت خصوصيات، روابط 
اجباري، سواالت ایده برانگيز، بدیعه پردازي و ...(

 
تعقل

 استخراج معيار
 سنجش با استفاده از معيار

 انتخاب و تصميم گيري براساس سنجش با استفاده از نظام معيار
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منش و فضیلت هاي انسان متفکر 
 فضایل فکري 

  پشتکار فکري 
  انصاف فکري

  شهامت فکري 
  همدلي فکري 

  استقالل فکري 
  شرافت فکري 
  تواضع فکري 

 مهارتهای اجتماعی مرتبط با تفکر و گفت وگو
  رعایت نوبت

  مهار کردن هيجان
  گوش دادن مؤثر

  احترام به عقاید دیگران
  ترغيب دیگران به بيان نظرات خود 

 اســتفاده از زبان صحيح و دقيق و ابزارهــا و فنون متنوع براي ارائه و توضيح 
احساسات و نظرات خود 
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توزيع مهارت هاي اساسي حوزة تربیت و يادگیري تفکر و حکمت در 
دوره هاي تحصیلي

دوره دوم متوسطه دوره اول متوسطه دوره دوم ابتدايي دوره اول ابتدايي پيش دبستان

تفکر
 پرسشگري 

)مسئله یابي و طرح 
سؤال دربارة روابط بين 
امور و پدید ه ها براي 
شناخت حقيقت و 

غایت وجود(

 انجام یك پروژه 
پژوهشي براي 

براي پاسخگویي به 
یك مسئله یا رفع 

یك نياز

 بررسي حقایق، 
داده ها و اطالعات 

)سازماندهي و 
تفسير اطالعات: 

طبقه بندی، 
رمزگشایی امور، 
معنی کردن دقيق(

 بررسي و تعيين 
اطالعات موجود و 

مورد نياز 

 بررسي عواطف، 
احساسات و 

حدس و گمان 
خود نسبت به یك 

موقعيت

تفکر
 پرسشگري 

)مسئله یابي در 
محيط طبيعي 
و اجتماعي و 

طرح سؤال براي 
شناخت حقایق(

 برنامه ریزي براي 
گردآوري اطالعات 
از طریق مشاهده 

و آزمایش، 
نظرسنجي، مراجعه 
به منابع مکتوب 

 بررسي حقایق، 
داده ها و اطالعات 

)سازماندهي و 
تفسير اطالعات: 

طبقه بندی، 
رمزگشایی امور، 
معنی کردن دقيق(

بررسي و تعيين 
اطالعات موجود و 

مورد نياز

 بررسي عواطف، 
احساسات و 

حدس و گمان 
خود نسبت به یك 

موقعيت

تفکر
 پرسشگري 

)مسئله یابي در 
محيط طبيعي و 
اجتماعي و طرح 

سؤال دربارة وجود 
خود(

 گردآوري 
اطالعات از طریق 
مشاهده و آزمایش، 
نظرسنجي، مراجعه 
به منابع مکتوب 

 بررسي حقایق، 
داده ها و اطالعات 

)سازماندهي و 
تفسير اطالعات: 

طبقه بندی، 
رمزگشایی امور، 
معنی کردن دقيق(

 بررسي و تعيين 
اطالعات موجود و 

مورد نياز

 بررسي عواطف، 
احساسات و 

حدس و گمان 
خود نسبت به یك 

موقعيت

تفکر
 پرسشگري 

)کنجکاوي و  
طرح سؤال دربارة 
چيستي و چرایي 
محيط پيرامون(

 گردآوري 
اطالعات از طریق 
مشاهده و آزمایش 

و تفسير

 بررسي حقایق، 
داده ها و اطالعات 

)سازماندهي و 
تفسير اطالعات: 

طبقه بندی، 
رمزگشایی امور، 
معنی کردن دقيق(

 بررسي و تعيين 
اطالعات موجود و 
مورد نياز بررسي

 بررسي عواطف، 
احساسات و 

حدس و گمان 
خود نسبت به یك 

موقعيت

تفکر
 پرسشگري 

)کنجکاوي و طرح 
سؤال دربارة اشيا و 

پدید ه ها(

 مشاهده و تفسير 
)طبقه بندي، ردیف 
کردن و رتبه بندي(

 بررسي حقایق، 
داده ها و اطالعات 

)سازماندهي و 
تفسير اطالعات: 

طبقه بندی، 
رمزگشایی امور، 
معنی کردن دقيق(

 بررسي عواطف، 
احساسات و 

حدس و گمان 
خود نسبت به یك 

موقعيت
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دوره دوم متوسطه دوره اول متوسطه دوره دوم ابتدايي دوره اول ابتدايي پيش دبستان

 تحليل موضوع 
)پی بردن به 

اهداف مطلب، پی 
بردن به ارتباطات 
موجود بين آن ها(

 تشخيص 
واقعيت هاي اثبات 
شدني از ادعاها و 

نظرها

 تشخيص 
اطالعات، ادعاها 

یا دالیل مربوط از 
نامربوط

 جور کردن 
حقایق و تشخيص 

همخواني با 
واقعيت

 مشخص کردن 
دقت واقعي یك 

اظهار یا بيان

 تشخيص 
دادن نظرها یا 

استدالل هاي مبهم

 تشخيص دادن 
فرض هاي آزمایش 

نشده 

 پي بردن به 
سوگيري ها

 تشخيص دادن 
مغلطه هاي منطقي

 تحليل موضوع 
)پی بردن به 

اهداف مطلب، پی 
بردن به ارتباطات 
موجود بين آن ها(

 تشخيص 
واقعيت هاي اثبات 
شدني از ادعاها و 

نظرها

 تشخيص 
اطالعات، ادعاها 

یا دالیل مربوط از 
نامربوط

 جور کردن 
حقایق و تشخيص 

همخواني با 
واقعيت

 مشخص کردن 
دقت واقعي یك 

اظهار یا بيان

 تشخيص 
دادن نظرهایا 

استدالل هاي مبهم

 تشخيص دادن 
فرض هاي آزمایش 

نشده 

 پي بردن به 
سوگيري ها

 تشخيص دادن 
مغلطه هاي منطقي

 تحليل موضوع 
)پی بردن به 

اهداف مطلب، پی 
بردن به ارتباطات 
موجود بين آن ها(

 تشخيص 
واقعيت هاي اثبات 
شدني از ادعاها و 

نظرها

 تشخيص 
اطالعات، ادعاها 

یا دالیل مربوط از 
نامربوط

 مشخص کردن 
دقت واقعي یك 

اظهار یا بيان

 تشخيص 
دادن نظرها یا 

استدالل هاي مبهم

 تحليل موضوع 
)پی بردن به 

اهداف مطلب، پی 
بردن به ارتباطات 
موجود بين آن ها(

 تشخيص 
اطالعات یا دالیل 
مربوط از نامربوط
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دوره دوم متوسطه دوره اول متوسطه دوره دوم ابتدايي دوره اول ابتدايي پيش دبستان

 تشخيص دادن 
مغایرت هاي 
منطقي در 
استدالل ها

 مشخص کردن 
نقاط قوت )امتيازها، 

منافع، کارآیي( 
یك استدالل، نظر، 

موضوع

 استنتاج 
)شناسایی عناصر 
و شواهد مطمئن 
برای نتيجه گيری(

 ترسيم نمودارها 
و مدل ها براي 
نمایش داده ها، 
رابطه ها و نتایج

 ارزشيابی )تعيين 
اعتبار مطلب و 
مشخص کردن 

اعتبار منبع(

 پيش بيني نتایج 
و پيامدها 

 تصميم گيري 
براساس بررسي 

اطالعات، 
احساسات، مزایا 
و معایب نظرها، 
پيشنهادها و 

راه حل ها در یك 
موقعيت

 تشخيص دادن 
مغایرت هاي 
منطقي در 
استدالل ها

 مشخص کردن 
نقاط قوت )امتيازها، 

منافع، کارآیي( 
یك استدالل، نظر، 

موضوع

 استنتاج 
)شناسایی عناصر 
و شواهد مطمئن 
برای نتيجه گيری(

 ترسيم نمودارها 
و مدل ها براي 
نمایش داده ها، 
رابطه ها و نتایج

 ارزشيابی )تعيين 
اعتبار مطلب و 
مشخص کردن 

اعتبار منبع(

 پيش بيني نتایج 
و پيامدها 

 تصميم گيري 
براساس بررسي 

اطالعات، 
احساسات، مزایا 
و معایب نظرها، 
پيشنهادها و 

راه حل ها در یك 
موقعيت

 مشخص کردن 
نقاط قوت )امتيازها، 

منافع، کارآیي( 
یك استدالل، نظر، 

موضوع

 استنتاج 
)شناسایی عناصر 
و شواهد مطمئن 
برای نتيجه گيری(

 ترسيم نمودارها 
و مدل ها براي 
نمایش داده ها 
رابطه ها و نتایج

 ارزشيابی )تعيين 
اعتبار مطلب و 

مشخص کردن اعتبار 
منبع با تأکيد بر اعتبار 

حواس پنجگانه(

 پيش بيني نتایج 
و پيامدها 

 تصميم گيري 
براساس بررسي 

اطالعات،
احساسات، مزایا 
و معایب نظرها، 
پيشنهادها و 

راه حل ها در یك 
موقعيت

 مشخص 
کردن نقاط قوت 
)امتيازها، منافع، 
کارآیي( یك نظر 

یا موضوع

 استنتاج 
)شناسایی عناصر 
و شواهد مطمئن 
برای نتيجه گيری(

 ترسيم نمودار 
براي نمایش 

داده ها رابطه ها و 
نتایج

 پيش بيني نتایج 
و پيامدها 

 تصميم گيري 
براساس بررسي 

اطالعات، 
احساسات، مزایا 
و معایب نظرها، 
پيشنهادها و 

راه حل ها در یك 
موقعيت

 مشخص 
کردن نقاط قوت 
)امتيازها، منافع، 

کارآیي(  یك 
موضوع

 پيش بيني نتایج 
و پيامدها 
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دوره دوم متوسطه دوره اول متوسطه دوره دوم ابتدايي دوره اول ابتدايي پيش دبستان

 کنترل 
فرایند تفکر و 
خودتنظيمی 
)ارزشيابي و 

تصحيح کردن 
تصميم ها(

 خلق، توليد و 
ارائه )کشف و 
ارائة طرح ها و 

نظرها، راه حل ها 
و روش هاي نو و 
رهاسازي ذهن از 

مسير معمول(

 ایده سازي 
با استفاده از 
فنون )بارش 

فکري، فهرست 
خصوصيات، روابط 
اجباري، سواالت 

ایده برانگيز 
نظيرکاربردهاي 

دیگر،
کاربردهاي دیگر 

به صورت فعلي،...، 
اقتباس، تعدیل 
و جانشيني، به 
حداکثر رساندن 
و بزرگ نمایي، 
ضرب و تکثير، 
کوچك سازي، 
حذف کردن و 
تقسيم کردن، 
تغيير ترتيب، 

معکوس سازي و 
ترکيب، یادسپارها، 

بدیعه پردازي(

 کنترل 
فرایند تفکر و 
خودتنظيمی 
)ارزشيابي و 

تصحيح کردن 
تصميم ها(

 خلق، توليد و 
ارائه )کشف و 
ارائة طرح ها و 

نظرها، راه حل ها 
و روش هاي نو  و 
رهاسازي ذهن از 

مسير معمول(

 ایده سازي 
با استفاده از 
فنون )بارش 

فکري، فهرست 
خصوصيات، روابط 
اجباري، سواالت 

ایده برانگيز 
نظيرکاربردهاي 
دیگر، کاربردهاي 
دیگر به صورت 

فعلي، ...، اقتباس، 
تعدیل و جانشيني، 

به
حداکثر رساندن 
و بزرگ نمایي، 
ضرب و تکثير، 
کوچك سازي، 
حذف کردن و 
تقسيم کردن، 
تغيير ترتيب، 

معکوس سازي و 
ترکيب، یادسپارها، 

بدیعه پردازي(

 کنترل 
فرایند تفکر و 
خودتنظيمی 
)ارزشيابي و 

تصحيح کردن 
تصميم ها(

 خلق، توليد و 
ارائه )کشف و 
ارائة طرح ها و 

نظرها، راه حل ها 
و روش هاي نو  و 
رهاسازي ذهن از 

مسير معمول(

 ایده سازي 
با استفاده از 
فنون )بارش 

فکري، فهرست 
خصوصيات، روابط 
اجباري، سواالت 

ایده برانگيز 
نظيرکاربردهاي 
دیگر، کاربردهاي 
دیگر به صورت 

فعلي، ...، اقتباس، 
تعدیل و جانشيني، 
به حداکثر رساندن 

و بزرگ نمایي، 
ضرب و تکثير، 
کوچك سازي، 
حذف کردن و 
تقسيم کردن، 
تغيير ترتيب، 

معکوس سازي و 
ترکيب، یادسپارها، 

بدیعه پردازي(

 خلق، توليد 
و ارائه )ارائة 

طرح هاي نو و 
رهاسازي ذهن از 

مسير معمول(

 ایده سازي با 
استفاده از فنون 
)بارش فکري، 

روابط
اجباري، سواالت 
ایده برانگيز نظير 
کاربردهاي دیگر، 
کاربردهاي دیگر 
به صورت فعلي، 

...، اقتباس، 
تغيير ترتيب، 
معکوس سازي، 

ترکيب و 
بدیعه پردازي(

  خلق، توليد و 
ارائه )رها سازي 
ذهن از مسير 

معمول(
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دوره دوم متوسطه دوره اول متوسطه دوره دوم ابتدايي دوره اول ابتدايي پيش دبستان

تعقل
 استخراج معيار
 مقایسة وضع 
موجود و وضع 

مطلوب با استفاده 
از معيار

 انتخاب و تصميم 
گيري براساس 

سنجش با استفاده 
از نظام معيار

منش تفکر
 همفکري با دیگران 

در حل مسائل

 به کارگيري 
مهارت هاي اجتماعي 
و آداب گفت وگوهاي 
جمعي رعایت نوبت، 
کنترل هيجان، گوش 

دادن مؤثر،
احترام به عقاید 

دیگران، نقدپذیري 
و انعطاف، پرهيز از 
مغالطه، تعصب و 

سوگيري(

 اقدام و پاسخگو و 
مسئوليت پذیر بودن

 استفاده از زبان 
صحيح و دقيق 
و ابزارها و فنون 

متنوع براي ارائه و 
توضيح احساسات 

و نظرات خود 

تعقل
 استخراج معيار

 ترسيم وضعيت 
مطلوب براساس نظام 

معيار اسالمي
 سنجش با استفاده 

از معيار

 انتخاب و تصميم 
گيري براساس 

سنجش با استفاده از 
نظام معيار

منش تفکر
 همفکري با دیگران 

در حل مسائل

 به کارگيري 
مهارت هاي 

اجتماعي و آداب 
گفت وگوهاي 

جمعي رعایت نوبت، 
کنترل هيجان، 

گوش دادن مؤثر، 
احترام به عقاید 

دیگران نقدپذیري 
و انعطاف، پرهيز از 
مغالطه، تعصب و 

سوگيري(

 دغدغه داشتن 
و پاسخگو و 

مسئوليت پذیر بودن

 استفاده از زبان 
صحيح و دقيق 
و ابزارها و فنون 

متنوع براي ارائه و 
توضيح احساسات 

و نظرات خود

تعقل

 سنجش با استفاده 
از معيار

 انتخاب و تصميم 
گيري براساس 

سنجش با استفاده از 
نظام معيار

منش تفکر
 همفکري با دیگران 

در حل مسائل

 داشتن شهامت و 
پشتکار و انضباط 

فکري
 به کارگيري 
مهارت هاي 

اجتماعي و آداب 
گفت وگوهاي 
جمعي )رعایت 
نوبت، کنترل 
هيجان، گوش 

دادن مؤثر، احترام 
به عقاید دیگران، 

نقدپذیري و 
انعطاف، پرهيز از 
تعصب و سوگيري(

 پاسخگو و 
مسئوليت پذیر بودن

 استفاده از زبان 
صحيح و دقيق 
و ابزارها و فنون 

متنوع براي ارائه و 
توضيح احساسات 

و نظرات خود

تعقل

 سنجش با 
استفاده از معيار

 انتخاب و تصميم 
گيري براساس 

سنجش با استفاده 
از نظام معيار

منش تفکر

 داشتن شهامت 
فکري

 به کارگيري 
مهارت هاي 

اجتماعي و آداب 
گفت وگوهاي 

جمعي )رعایت 
نوبت، کنترل 
هيجان، گوش 

دادن مؤثر، احترام 
به عقاید دیگران(

از  استفاده   
و  زبان واضح 
براي  روشن 

توضيح  و  ارائه 
و  احساسات 
خود نظرات 

منش تفکر

 به کارگيري 
مهارت هاي 

اجتماعي و آداب 
گفت وگوهاي 

جمعي )رعایت 
نوبت و گوش دادن 

مؤثر(

 اقدام، تأثيرگذاري، 
پاسخگو و 

مسئوليت پذیر بودن

 استفاده از زبان 
)شفاهي(  کالمي 
و غيرکالمي براي 

ارائه و توضيح 
و  احساسات 
نظرات خود
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روش های ياددهی يادگیری

شایستگي هاي حوزه هاي تربيت و یادگيري به دو طریق توسط کتاب هاي درسي 
و آموزشي پيگيري مي شود. 

1- مفاهيم و مضامين انتخابي؛
2- شيوه هاي سازماندهي و ارائة آن ها. 

مــورد دوم از طریق به کارگيري راهبردهاي یاددهي - یادگيري مناســب محقق 
مي شــود. اصول حاکم بر راهبردهاي یاددهي-یادگيري که در طراحي برنامه درسي 

تفّکر و حکمت مورد توّجه است به شرح زیر است.
جهت تحقق شايستگي ها توجه به الزامات زير ضروري است:

  روش های یاددهی - یادگيری زمينه ســاز ابراز گرایش هاي فطري، شــناخت 
موقعيت یادگيرنده و اصالح مداوم آن است.

 از روش های متنوع مانند: کاوشگري، روش هاي مشارکتي، بحث و گفت وگو و... 
استفاده مي شود. 

 فرصت های متنوعی برای دانش آموزان جهت به کارگيری منابع متعّدد و متنّوع 
یادگيری )مواد و رسانه های آموزشی، فضا و اشخاص( فراهم مي شود. 

 روش ها به گونه ای انتخاب مي شــوند که به ترکيب تفّکر و تعّقل در عرصة  نظر 
و عمل منجر شوند. 

 روش ها باید به ایجاد حلقه های کند وکاو و اجتماع پژوهشي کالس درس )گروه 
کوچك و گروه کالســي( که دارای کنش و واکنش شناختی و عاطفی باشند منجر 

شوند. 
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 تعاريف انواع کتاب ها و منابع آموزشي  و تربیتي )غیردرسي( 
در حوزة تربیت و يادگیري تفکر و حکمت

کتاب های آموزشي و تربیتي )غیردرسي(:

منظور از کتاب های آموزشــی و تربيتي در این نوشــته، کتاب های غيردرسی اند؛ 
گرچه، کتاب های درسی نيز جزو کتاب های آموزشی محسوب می شوند. 

کتاب های آموزشی غيردرسی، به دو دسته کتاب های کمك آموزشی و کتاب های 
کمك درســی تقســيم می شــوند و هر یك داراي زیر مجموعــه مخصوص به خود         

مي باشد: 
الف( کتاب های کمك آموزشي: کتاب هایی هستند که به منظور ایجاد انگيزه، 
افزایش دانش، توســعة یادگيري و ارتقاي شایســتگي هاي الزم در دو بعد فردي و 
اجتماعي تهيه و تنظيم مي شوند و الزاماً به برنامه هاي درسي دورة تحصيلي وابسته 

نيستند و شامل کتاب های تکميلي دانش آموز و کتاب هاي حمایتي مي شوند:
1. کتاب هاي تکمیلي: کتاب هایی براي دانش آموزان هســتند که در گستره اي 
وســيع تر نسبت به کتاب هاي درســي، به تدارک فرصت ها و موقعيت هاي یادگيري 
مي پردازنــد. کتاب هــاي تکميلي یــا کتاب هاي غني ســازي تجربيــات یادگيري 
دانش آموزان شــامل مجموعه اي از فرصتهاي یادگيري هستند که در سطحي فراتر 
از حيث وسعت و عمق          مفاهيم، مهارت هاي اساسي و ایده هاي کليدي برنامة درسي 
تفکر و حکمت پایه و دورة مربوط، طراحي و تدوین شده اند و هدف آن ها پاسخگویي 

به نيازهاي خاص دانش آموزان است. 
2. کتاب هاي حمايتي: کتاب هایي هســتند که به منظور ارتقاي شایستگي هاي 
حرفه اي و تخصصي معلمان و کارشناســان و همچنين آگاهــی والدین و همراهی 
آن ها با اهداف آموزش یا ارتقای شایســتگي هاي تربيت فرزندان توسط اوليا، توليد 

مي شوند.
 حمايتي معلمان و کارشناسان: کتاب هایی هستند که به رشد مهارت های 
حرفــه ای و تخصصي معلمان و کارشناســان در پرورش تفکر و زمينه های یادگيری 
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و تدریس در چارچوب اهداف و برنامةدرســی و ارتقای دانش پایة معلمان در زمينة 
پرورش تفکر توجه خاصی دارند. 

 حمايتــي والدين: کتاب هایی هســتند که به منظــور همراهی والدین با 
فعاليت های آموزشــی مدرسه  ای توليد مي شوند و آن ها را با اهداف و روش های 
آموزش آشــنا می کنند. 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 محيط خارج 

از مدرسه است.
ب(  کتاب هاي کمك درسي: کتاب هایي هستند که به منظور تسهيل، تثبيت 
و تعميق یادگيري مفاهيم، مهارت هاي اساســي و ایده هاي کليدي در جهت اهداف 

برنامه ها و کتاب هاي درسي مرتبط توليد مي شوند؛ مانند کتاب هاي کار.
کتاب هاي کار: این نوع کتاب ها شــامل مجموعهــاي از فرصت هاي یادگيري 
هســتند که در قلمرو مفاهيم، مهارت هاي اساســي و ایده هاي کليدي به راهنماي 
حــوزة تربيت و یادگيري تفکر و حکمت تأســی می جویند و هدف آن ها توســعة 
شایســتگي هاي تفکر از طریق کار در کالس و با کمك معلم و کار فردي دانش آموز 

در خانه و در صورت لزوم با کمك اوليا است. 

نکته:
 کتاب هاي تمرین به مفهوم رایــج آن که با تمهيد فرصت هاي تکراري 
باعــث تثبيت یادگيري در دانش آموزان مي شــوند و بنيــان آن ها بر تکرار 
مطالب کتاب درسي نهاده شده است، براي پرورش تفکر مناسب نمي باشند.

 کتاب هایي که به ارائة مســتقيم پاســخ ســؤاالت کتاب هاي درســي 
مي پردازند،  با اهداف پرورش تفکر در تضاد مي باشند.



39

چارت انواع کتاب های آموزشي و تربیتي )غیردرسي(

کتاب های آموزشی و تربيتی
)غير درسی(

کمك درسیکمك آموزشی

کار تکميلی)غنی سازی تجربيات 
یادگيری دانش آموزان( حمایتی

حمایتی معلمان و حمایتی والدین
کارشناسان

معیارها و استانداردهای عمومی تولید و ارزشیابی منابع آموزشی و تربیتی

در مصوبه 828 شــورای عالی آموزش و پرورش 13 معيار و استاندارد عمومی زیر 
معرفی شده است:

1. خالقيت و نوآوری
2. رعایت قواعد زبان و خط فارسی

3. سهولت به کارگيری
4. صحت و دقت علمی

5. تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامة درسی و رشتةتحصيلی
6. رعایت و ترویج ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعة اسالمی ـ ایرانی

7. تناسب با ویژگی ها و نيازهای مخاطبان مبتنی بر روان شناسی رشد
8. به روز بودن و تناسب با مقتضيات زمان

9. سادگی و روانی محتوا
10. سازمان دهی مناسب محتوا

11. توجه به متون علمی تمدن اسالمی ـ ایرانی
12. رعایت اصول بهداشتی و ایمنی

13. جذابيت شکلی و ظاهری
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تعاريف مفهومی و عملیاتی معیارها و استانداردهای عمومی

1. خالقیت و نوآوری 
خالقيت عبارت اســت از توليد ایده های بدیع، عرضة محصوالت نو به شــيوه ای 
متفاوت و یا حل یك مســئله به شــيوه ای نوین. خالقيت باید تــوأم با به کارگيری 
فرایندهای منطقی در حل مسئله باشد؛ از جمله درک مشکل یا مسئله، به کارگيری 
حواس، گردآوری و بررسی اطالعات مورد نياز، کاوشگری، حدس زدن و فرضيه سازی، 
ارزیابی و آزمون فرضيه ها و اصالح مجدد آن ها و باالخره ارائة نتایج و خلق چيزهای 
نو. نوآوری نيز فرایند ایجاد یك فکر و چيزهای نو است که منجر به خالقيت می شود.

2. رعايت قواعد زبان و خط فارسی 
رعایت ضوابط دســتوری و قواعد کلی در نوشتار با استفاده از خط و زبان فارسی 
معيار، ضروری است. این قواعد را فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران وضع می کند 
و به کارگيری آن ها از بروز ناهماهنگی و اختالف در ساختار کلمات و جمالت )ترکيب 
واژه ها، تجزیه واژگان و ترکيب واژگان( و پيدایش رسم الخط های متفاوت جلوگيری 

می کند.

3. سهولت به کارگیری 
منظور از ســهولت به کارگيری، امکان استفادة آسان از منابع و مواد آموزشی اعم 
از مکتوب و غيرمکتوب )دیداری و شنيداری( در موقعيت های مختلف زندگی است؛ 
هنگامی که مخاطب در اســتفاده از منبع آموزشــی دچار مشقت نشود و احساس 
کند این منبع یا کتاب به یادگيری و حل مشــکالت یادگيری او کمك می  کند، به 

استفاده از آن راغب می شود.

4. صحت و دقت علمی 
منظور از صحت و دقت علمی، منطبق بودن محتوا با آخرین نظریات و یافته های 
علمی، تجربيات و روش هــای علمی، توافق و تفاهم صاحب نظران بر روی موضوع و 

نبود تناقض در بيان آرا و گفته هاست.
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5. تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامة درسی و رشتة تحصیلی
منظور، ارتباط و تناســب مواد آموزشی با مؤلفه های اسناد باالدستی نظير مبانی 
نظری ســند تحول بنيادین آموزش و پرورش و به ویژه ســند برنامة درسی ملی و 
عناصر راهنمای حوزه های تربيت و یادگيری یازده گانه )در دوره های تحصيلی( است.

6. رعايت و ترويج ارزش های دينی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمی- ايرانی
به ترجيحات برگرفته از قرآن و ســنت پيامبر)ص(، معارف اسالمی و هنجارهای 
ارزشی - اجتماعی مردم ایران که از فرهنگ مشترک مردم ایران نظير آداب و رسوم، 
باورها و عقاید، تجربيات و خرده فرهنگ های مردم ایران برگرفته شــده است، اشاره 
دارد. این ارزش ها معموالً در اسناد باالدستی از جمله سند مهندسی فرهنگی )فصل 
دوم- ارزش ها(، نقشــه علمی کشــوری )فصل اول(، سند تحول بنيادین )فصل دوم 
بيانيه ارزش ها( و مبانی ســند برنامة درسی ملی )بخش پيوست سند( تعيين شده 

است.

7. تناسب با ويژگی ها و نیازهای مخاطبان مبتنی بر روان شناسی رشد
به نيازهای مختلف کودکان و نوجوانان، در انتخاب مواد آموزشــی و با عنایت به 
تحوالت رشــدی و نظام به هم پيوسته و یکپارچه شخصيت دانش آموز که متشکل از 
خرده نظام های شناختی، عاطفی، ایمانی، اخالقی و تجارب عملکردی او در دوره های 

مختلف سنی است، اشاره دارد. )مبانی روان شناختی سند برنامة درسی ملی(

8. به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان
به طراحی، توليد و انتخاب محتوای آموزشی با توجه به یافته ها، کشفيات، نظریات 
جدید، منابع علمی و فناوری روز اشاره دارد و در عين حال نيازهای آموزشی آیندة 

کودکان و نوجوانان را مورد توجه قرار داده است.
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9. سادگی و روانی محتوا
به معيارهایی در انتخاب محتوای مواد آموزشی توسط طراح، مؤلف و یا توليدکننده 
اشــاره دارد که موجب می شود مطالب آموزشی برای اکثریت دانش آموزان در گروه 
سنی مربوط قابل درک باشد. از ویژگی ها و بایسته های متن آموزشی، ساده بودن و 

تناسب داشتن محتوا با درک وفهم مخاطب است.

10. سازمان دهی مناسب محتوا
سازمان دهی محتوا به شيوه ای گفته می شود که طی آن بين اجزا و عناصر محتوایی 
یك بسته آموزشی و یا مواد و رسانة آموزشی و تربيتی از نظر طولی و عرضی ارتباط 
معنی دار برقرار  شــود، به گونه ای که عالوه بر انسجام منطقی و سهولت در یادگيری، 
همزمان با تداوم محتوا و رشــد سنی فراگير عمق و پيچيدگی مطلب بيشتر شود و 
شــامل دو فرایند متفاوت است؛ نخست تصميم گيری درباره چگونگی عرضه مواد و 
نظم واحدهای درســی و دوم توجه به توالی است که برحسب آن، مطالب درسی در 
کالس عرضه می شود. در سازمان دهی مواد آموزشی توجه به ارتباط طولی محتوای 
مواد آموزشــی )رعایت اصل توالی، مداومــت و فزایندگی( و ارتباط عرضی محتوای 
مواد آموزشــی با یکدیگر )از طریق برقراری ارتباط موازی، همجوشی رشته ای و یا 
سازمان دهی به صورت بين رشته ای از طریق سازمان دهی رشته های وسيع و یا روش 

تحقيق در موضوعات بين رشته ای( ضروری است.

11. توجه به متون علمی تمدن اسالمی- ايرانی
به معرفی آثار مادی و معنوی ایرانيان و مسلمانان در مواد آموزشی مختلف اشاره 
دارد. آثــار علمی و فرهنگی، بخش نرم افزاری یك تمدن و آثار ســاختمانی، بخش 
سخت افزاری یك تمدن را تشکيل می دهد. توجه به این آثار و معرفی آن ها در مواد 

و رسانه های آموزشی و تربيتی از اهميت فراوانی برخوردار است.

12. رعايت اصول بهداشتی و ايمنی
رعایت مالحظات بهداشتی و ایمنی مانند استفاده از مواد اوليه سالم، سُبك، بی خطر، با 
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کيفيت و مقاوم در ساخت محصوالت آموزشی موجب می شود که به فرد و محيط زیست 
آســيبی وارد نشود و از طرفی بهداشت روانی مصرف کننده به خاطر زیبایی و یا قيمت 
معقول آن محصول نيز حفظ شــود. در تهيه کتاب های آموزشــی توجه به مالحظات 
بهداشتی نيازمند استفاده از کاغذهای مرغوب به جای کاغذهای بازیافتی است. همچنين 

نباید رنگ کاغذ کاماًل شفاف و وزن کتاب و مادة آموزشی سنگين باشد.

13. جذابیت شکلی و ظاهری 
توجه به خصوصيات ظاهری در طراحی و ســاخت مواد آموزشی و تربيتی موجب 
می شود که کودکان، نوجوانان و یا معلمان و والدین با دیدن آن، به استفاده از مادة 

آموزشی عالقه مند شوند.

معیارها و استانداردهاي عمومی تولید و ارزشیابي منابع آموزشي و تربیتي

 ويژگی ها و سنجه های »عمومی« تولید 
و ارزشیابي کتاب ها و منابع آموزشی - تربیتی تفکر و حکمت

معيارها و سنجه ها
حداکثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
توضيحات

 خالقیت و نوآوری:

1. زمينه حل مسئله به صورت مبتکرانه از طریق پرورش 
مهارت هاي یك یا چند نوع تفکر )نظير: تفکر منطقي، تفکر واگرا، 

تفکر سيستمي، تفکر نقاد( را فراهم مي کند.
2

2. توليد یك محصول جدید و کاربردي را با استفاده از یك یا چند 
روش )نظير: درگيري حواس، کاوشگري، آزمایش کردن( فراهم 

کرده است.
1

3. خلق ایده نو از طریق ایجاد شرایط نظير: پرورش تخيل/ طرح 
افکار تازه/ ارتباط بين پدیده ها و وقایع و کاربست آن را مورد توجه 

قرار داده است. 
2

4. موقعيت هایی برای به کارگيری ایده ها و تبدیل آن به خدمات 
1جدید و به شيوه ای مفيد را فراهم می کند.

52. محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.
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معيارها و سنجه ها
حداکثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
توضيحات

 رعايت قواعد زبان و خط فارسی:

6. قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاري/گفتاري( به ویژه در 
2ترکيب جمالت رعایت شده است.

7. قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و اصول 
2نشانه گذاري رعایت شده است.

8. به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل فرهنگستان 
2زبان توجه کرده است. 

 سهولت به کارگیری:

9. طراحی و توليد آن به گونه اي است که امکان بهره گيری آسان و 
6راحت از ماده آموزشی را فراهم می کند.

 صحت و دقت علمی:

10. محتوا با بهره گيري از یافته ها، تجربيات و روش هاي علمي 
4معتبر تهيه شده است.

11. محتوا توصيفي نظام مند و منطقي )از یك یا چند شيء، 
پدیده، واقعيت و یا رخداد( ارائه کرده است و با عرصه هاي 

چهارگانه یادگيري با محوریت خداوند مرتبط است.
2

 تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصیلي:

124. با اهداف کلي دوره یا رشته تحصيلي تناسب دارد. 

13. به اصول حاکم بر طراحي برنامه هاي درسي مبتني بر سند 
برنامه درسي ملي و رویکرد فطرت گرایي توحيدي توجه کرده 

است.
2

14. به شایستگي هاي پایه و مؤلفه هاي راهنماي حوزه ي تربيت و 
2یادگيري مربوط توجه کرده است.

 رعايت و ترويج ارزش های دينی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي- ايراني:

15. ارزش هاي دیني، فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد مصوب 
3را رعایت نموده است.

16. به معرفی نمادهای هویت ملی )ایراني،  اسالمي و انقالبي( 
مانند پرچم، زبان فارسي، ارزش هاي دیني و انقالبي توجه کرده 

است. 
3

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« تولید و ارزشیابي کتاب ها و منابع آموزشی - تربیتی تفکر و حکمت
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معيارها و سنجه ها
حداکثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
توضيحات

 تناسب با ويژگی ها و نیازهای مخاطبان مبتني بر روان شناسي رشد:

17. به نيازهاي گروه هاي سنی مخاطبان و تفاوت در نيازهای 
5جنسيتی و محيطي توجه کرده است.

18. به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي، عاطفي، 
3ایماني، اخالقي و عملکردي آن ها کمك مي کند.

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

19. در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 
آموزشي به یافته ها و دانش هاي نظري، عملي و روشي روز توجه 

شده است.
2

20. در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 
2آموزشي به نيازهای آینده مخاطبان توجه شده است.

 سادگی و روانی محتوا:

21. از کلمات آشنا )واژگان پایه(، با معنا، جمالت کوتاه و 
3نشانه هاي نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده است.

222. از بيان روشن، گویا و قابل فهم استفاده کرده است.

 سازماندهی مناسب محتوا:

232. محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 

24. محتوا به شکل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي شده 
1است.

25. محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و 
یادگيري مربوط سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و فزاینده را 

براي مخاطب فراهم مي کند.
2

26. شرایط یادگيري فعال و فرصت تعامل با محيط هاي داخل و 
1خارج از مدرسه را فراهم مي کند.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« تولید و ارزشیابي کتاب ها و منابع آموزشی - تربیتی تفکر و حکمت
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 توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ايراني:

27. محتوا به معرفي منابع و فعاليت هاي علمي و ادبي دانشمندان 
3مسلمان توجه کرده است.

28.  محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ایران و جهان 
2اسالم توجه کرده است.

 مالحظات بهداشتی و ايمنی:

29. در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم، بي خطر و 
6بهداشتي استفاده شده است.

 جذابیت شکلي و ظاهری:

30. استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده آموزشي 
2رعایت شده است.

31. موازین تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوین ماده 
2آموزشي رعایت شده است.

32. از رنگ ها، تصاویر،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهاي جذاب و 
2مرتبط استفاده شده است.

80جمع کل

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« تولید و ارزشیابي کتاب ها و منابع آموزشی - تربیتی تفکر و حکمت
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 معیارها و استانداردهاي اختصاصي تولید 
و ارزشیابي کتاب ها و منابع آموزشي - تربیتي تفکر و حکمت

 الف.1. ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترك«  
همه منابع آموزشی - تربیتی تفکر و حکمت

ويژگی ها و سنجه هارديف
حداکثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

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

محتواي انتخاب شده با ایده هاي کليدي، مفاهيم و 1
2مهارت هاي اساسي برنامه تناسب دارد.

روش هاي سازماندهي محتوا مبتني بر پرورش 2
2شایستگي هاي روش و منش تفکر و تعقل است.

2. توجه به توسعة شايستگی های پاية مخاطبان از منظر تفکر و تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق

1

به توسعة شایستگي هاي پایة تفّکر )انتقادي، 
سيستمي، تخيل، قوه ابداع و خلق، حل 

مسئله،کاوشگري، و ...( متناسب با ظرفيت کتاب 
توّجه شده است.

2

2
به توسعة شایستگي هاي پرسشگري، هدایت 
مشاهدات، تأّمل، قضاوت بر اساس شواهد و 

تصميم گيري توّجه شده است.
2

به پرورش شایستگي هاي تحليل، قضاوت و خود 3
2ارزیابي بر اساس نظام معيار توّجه شده است.

به توسعة خصلت هاي اخالقي فرد متفّکر توّجه شده 4
2است.

3. برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

محتوا از ارجاعات مناسب به منابع معتبر بهره مند 1
2است.

محتوا مبتني بر آخرین یافته هاي علمي حوزة 2
2یادگيري تفّکر است.
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداکثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

4. تناسب کیفیت سازمان دهی محتوای کتاب با میزان درك و فهم مخاطب

براي ارایة محتوا از قالب هاي متناسب با ميزان درک و 1
2فهم مخاطب استفاده شده است.

ترتيب و توالي محتوا به درک و فهم بهتر مخاطب 2
2کمك مي کند.

5. توجه به تفاوت سبك های يادگیری مخاطب در فرايند يادگیری

1
به مخاطبان با سبك های یادگيري و شناختي 

کلي/ تحليلي، کالمي/ تصویري، تأّملي/ تکانشي و 
تفاوت هاي دیگر توّجه شده است.

3

6. فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

1
فرصت هایي جهت تعامل مخاطب با محتوا از طریق 
کامل کردن متن، مشارکت در تکميل ایده، آزمودن 
ایده ها و نظرها و ارایه پيشنهادات فراهم شده است.

2

داراي اجزاي پشتيبان و تعاملي مانند فيلم، لوح 2
1فشرده، وبگاه پشتيبان و موارد مشابه است.

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

1
ساختار فيزیکي کتاب و کيفيت چاپ آن، اعم از قطع، 

اندازه، تعداد صفحات و اندازة قلم با سن مخاطب 
متناسب است.

2

 8. بیان مشفقانه برمبنای زبان فارسی معیار

لحن محتوا به گونه اي است که همدلي و همراهي 1
2مؤلف و مخاطب را فراهم مي کند.

9. استفاده از شکل و تصوير مورد نیاز برای انتقال مفاهیم، پیام ها و پرورش مهارت ها

1
براي انتقال مفاهيم، پيام ها و پرورش مهارت ها، از 

اشکال وتصاویر، جدول ها، نمودارها و مدل ها استفاده 
شده است.

1

اشکال وتصاویر، جدول ها، نمودارها و مدل ها با متن 2
2ارائه شده تناسب دارد.

الف.1. ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترك«  همه منابع آموزشی - تربیتی تفکر و حکمت
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداکثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

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

1
محتواي کتاب به نيازهاي فرد در برقراري ارتباط 
مناسب با خود، خدا و خلقت، از منظر فرد متفّکر 

مسئول، پاسخ مي دهد.
2

2
محتواي کتاب به نياز کنوني و آتي مخاطب براي 
حضور مؤثر در اجتماع و پذیرش مسئوليت پاسخ 

مي دهد.
2

11. رعايت حقوق مالکیت و آفرينش فکری در تهیة  محتوای کتاب

شناسنامة کتاب و فهرست هاي موضوعي براساس 1
1طبقه بندي فيپا ارائه شده است.

در صورت استفاده از ایده ها و نظرات دیگران، در 2
1ارجاعات به این مسئله اشاره شده است.

3

به کساني که در تأليف و یا ترجمه کتاب سهمي 
داشته اند، به نحو مقتضي، مانند درج در شناسنامه 

1کتاب و تشکر، اشاره شده است.

جمع: 40

الف.1. ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترك«  همه منابع آموزشی - تربیتی تفکر و حکمت
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 ب.1.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« 
هر يك از انواع کتاب هاي آموزشی - تربیتی تفکر و حکمت

 ب.1.1.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي کمك آموزشي تفکر و حکمت

  ب.1.1.1. ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« 
کتاب هاي تکمیلي دانش آموز تفکر و حکمت

ويژگی ها و سنجه هارديف
حداکثر 

امتياز
مالحظاتامتياز اخذ شده

1. مبتنی بودن بر اهداف حوزة تربیت و يادگیری 1                                  

فرصت تشخيص و تعيين ارزش معلومات و منابع 1
توسط مخاطبان را فراهم مي کند.

20

2
فرصت تسلط الزم در به کارگيري روش هاي کسب 
اطالعات و معلومات )مباحثه، مشاهده، نظرسنجي و 

مراجعه به منابع مکتوب( را فراهم مي کند.

3
فرصت هایي براي پرورش مهارت هاي 

یادداشت برداري، مرتب کردن، طبقه بندي اطالعات، 
تفسير، تحليل، استنتاج و استنباط را فراهم مي کند.

4

فرصت هاي الزم براي پرورش تفکر از طریق تحليل 
پدیده ها و روابط آن ها و درک هدفمندي خلقت، 

تفکر خودشناسانه و تدبر مسئوالنه دربارة زندگي خود 
را فراهم مي سازد.

5
توانایي پرسشگري )مسئله یابي و طرح سؤال دربارة 

امور و پدید ه ها و روابط موجود یا ممکن بين آن ها( را 
در مخاطبان تقویت مي کند.

6
توانایي در نظر گرفتن تمامي جزئيات، جنبه ها و 
زوایاي مختلف یك موقعيت مبهم و بررسی همه 

جانبه آن را پرورش مي دهد.

7
فرصت هاي بررسي عواطف، احساسات، حدس و 
گمان، فرضيه ها و تخيل نسبت به موقعيت ها را 

فراهم مي کند.

8

فرصت هاي ارزیابي تصميم  ها بر اساس بررسي 
اطالعات، احساسات، مزایا و معایب، نظرها، پيشنهادها 

و راه حل ها و پيش بيني نتایج و پيامدها، در یك 
موقعيت را فراهم مي کند.

فرصت هایي براي کنترل فرایند تفکر و خودتنظيمی 9
)ارزشيابي و تصحيح کردن تصميم ها( فراهم مي سازد. 

 1 . بيســت امتياز این ویژگي متناســب با ظرفيت کتاب در پوشــش دادن اهداف تخصيص داده مي شود یعني پيگيري همة اهداف در یك 
کتاب الزامي نيست.
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداکثر 

امتياز
مالحظاتامتياز اخذ شده

2. برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

1
اطالعات و واقعيت هاي علمي از وحدت و 
یکپارچگي موضوعي و منطقي برخوردار 

هستند.
3

از مدل و ساختار معيني در پرورش تفکر 2
3پيروي مي کند.

3. ايجاد انگیزه و تقويت آن در مخاطب

1
محتوا در شروع و ادامه، سؤال برانگيز و موجب 
کنجکاوي و پرسشگري مخاطبان براي کسب 

اطالعات و مهارت هاي بيشتر مي باشد.
2

2

محتوا مرتبط با زندگي روزمرة مخاطبان است 
و معلومات جدید و مهمي به یادگيري هاي 

2مخاطب اضافه مي کند.

4. کمك به رشد و توسعة علمی، ذهنی و شناختی مخاطب

1
موجب یادگيري وسيع تر مخاطب دربارة 

موضوعاتي مانند تفکر، تدبر، تعقل، حکمت و ... 
مي شود.

2

2
موجب توجه مخاطب به حوزه هاي وسيع تری 
دربارة موضوع )مصادیق، مثال ها و مسئله ها( 

مي شود.
2

3
موجب ایجاد سؤال هاي جدید، نياز به 

زمينه هاي مطالعاتي بيشتر و کشف پيوندها و 
رابطه هاي گسترده تر مي شود.

2

5. ارائه تعمیم ها، مفاهیم و واقعیت ها به صورت مستدل

1
ارتباط تعميم ها، مفاهيم و واقعيت ها با تجارب 

ملموس مخاطبان را به صورت واضح نشان 
مي دهد.

2

فرصت هایي را براي کشف روابط و پيوندها بين 2
2پدیده ها فراهم مي سازد.

 ب.1.1.1. ويژگی ها و سنجه های “اختصاصی” کتاب هاي تکمیلي دانش آموز تفکر و حکمت
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداکثر 

امتياز
مالحظاتامتياز اخذ شده

6. توجه به نیازهای اختصاصی مخاطب

محتوا، متناسب با سطوح مختلف شناختي 1
2)حداقل دو سطح( ارائه شده است.

2

در طرح موضوع، ارائة مثال و مصداق به 
تفاوت هاي جنسيت و سبك زندگي ناشي 
از محيط جغرافيایي، وضعيت اقتصادي و 

اجتماعي مخاطبان توّجه دارد.

2

7. افزايش گیرايی مطالب با استفاده از قالب های متنوعی مانند داستان، شعر و نمايشنامه، به صورت های 
ساده يا ترکیبی

1

از قالب های مختلف مانند داستان، شعر، 
نمایشنامه، بازي، آزمایش و موارد مشابه، به 
صورت هاي ساده یا ترکيبي،  براي افزایش 

گيرایي محتوا استفاده شده است.

3

بين جنبه هاي هنري و جنبه هاي آموزشي در 2
3قالب مورد استفاده، تعادل برقرار کرده است.

8. خالقیت و نوآوری در ارائة مطالب علمی

1
از مثال هاي بدیع و سؤال هاي محرک در 

جهت وضوح و روشن سازي مفهوم استفاده 
شده است.

2

2
در به کارگيري سه رسانه متن، تصویر و 

انيميشن از خالقيت و نوآوري به صورت مؤثر 
استفاده شده است.

2

از سبك هاي متنوع براي ارائة محتوا، تثبيت و 3
2ارزیابي استفاده شده است. 

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

1
از نمودارها براي نمایش رابطه هاي علت و 

معلولي، رشد یابنده، نزول کننده، تکویني و 
قياسي متناسب با موضوع استفاده شده است.

2

از تصاویر براي نمایش حساسيت، جزئيات، 2
2وضوح و عمق بخشي استفاده شده است.

3
از جداول و گراف ها براي نمایش داده ها، 
اطالعات و رابطه هاي مفهومي به صورت 

خالصه استفاده شده است.
2

 ب.1.1.1. ويژگی ها و سنجه های “اختصاصی” کتاب هاي تکمیلي دانش آموز تفکر و حکمت
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداکثر 

امتياز
مالحظاتامتياز اخذ شده

10. تقويت عالقة مخاطبان نسبت به مطالعة بیشتر دربارة موضوع يا موضوع های مطرح شده

1
از طریق طرح سؤال درخصوص ارتباط موضوع 
با عالئق و تجربيات فردي دانش آموزان باعث 

تقویت عالقه آن ها می شود.
2

2

با ارائة موقعيت مسئله ساز دانش آموزان را 
به بررسی ابعاد و جوانب و پيامدهاي مختلف 

مسئله و جست و جوي راه حل ها ترغيب 
مي کند.

2

با برانگيختن حس کنجکاوی، خواننده را به 3
2مطالعة بيشتر درباره موضوع تشویق مي کند.

11. معّرفي منابع تألیف يا ترجمة کتاب و منابعی براي مطالعة بیشتر

منابع تأليف یا ترجمه را بر اساس یك سبك 1
2علمي منبع نویسي معرفي کرده است.

منابع مناسب براي مطالعه بيشتر را معرفي 2
2کرده است.  

12. فراهم ساختن فرصت پرورش تفکر منطقي و نّقاد )ويژة کتاب هاي پرورش تفکر منطقي و نّقاد1(

1
توانایی استنبـاط؛ تشخيـص داده های درست 

از نادرست از ميـان اطالعات داده شده و 
دستيابي به نتيجه   را ارتقا مي دهد.

2

2

توانایي استنـتـاج؛ نتيجه گيري کلی از 
مقدماتی جزئي به دور از پيش داوری های 

ذهنی و توانایی تفکيك مقدمات، مفروضات و 
داده  ها از نتيجة کلی را پرورش مي دهد.

2

3

توانایی تعبير و تفسير؛ پردازش اطالعات و 
تعيين اعتبار آن ها و قضاوت دربارة منطقي 
بودن رابطة نتایج و داده ها و مقدمـات و 

مفروضات آن را پرورش مي دهد.

2

4

توانایي ارزشيـابی استدالل های منطقی؛ 
تشخيص استدالل های قوی )استدالل مهم و 
مرتبط با سؤال( و ضعيف )کم اهميت یا غير 

مرتبط با سؤال ( را پرورش مي دهد. 

2

1 . در صورتي که کتابي خاص پرورش تفّکر انتقادي یا پرورش تفّکر خالق باشد. سنجه های ویژگی پرورش تفکر خالق و تفکر منطقی و نقاد، به 
طور ماتریسي براي ارزیابي استفاده خواهند شد. در صورتي که کتابي به هر دو وجه پرداخته باشد 8 امتياز بين سنجه هاي دو ویژگي توزیع خواهند شد.

 ب.1.1.1. ويژگی ها و سنجه های “اختصاصی” کتاب هاي تکمیلي دانش آموز تفکر و حکمت
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حداکثر 

امتياز
مالحظاتامتياز اخذ شده

13. فراهم ساختن فرصت پرورش تفکر خالق )ويژة کتاب هاي پرورش تفکر خاّلق(

1

فرصت هاي فرایندي الزم براي پرورش توانایي 
حل خالقانة مسئله )شامل مراحل آمادگي، 
تکوین، روشنگري و تأیيد/ توجه، تخيل، 

توسعه، عمل و ...( را فراهم مي کند.

2

2
در انتخاب و سازماندهي محتوا به سه اصل 

توجه عميق، گریز از واقعيت کنوني و تحرک 
ذهني اهتمام دارد.

2

روش ها و فنون خلق ایده، نظر و راه حل را با 3
2روش مناسب به مخاطبان آموزش مي دهد.

4
محتوا در جهت پرورش و ارتقاء ویژگي هاي 
شخصيتي افراد خالق، انتخاب و سازماندهي 

شده است.
2

جمع: 80

 ب.2.1.1.  ويژگی ها و سنجه های اختصاصي کتاب های حمايتی معلمان 
و کارشناسان تفکر و حکمت

ويژگی ها و سنجه هارديف
حداکثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

1. برخورداری از اطالعات نوين برای گسترش دانش معلمان و کارشناسان 

حاوي اطالعات معتبر درباره مفهوم تفکر و انواع 1
2آن، تعقل، شناخت و حکمت است.

حاوي جدیدترین اطالعات درباره روش ها و 2
2فناوري هاي مورد استفاده در پرورش تفکر است.

3
حاوي معتبرترین اطالعات درباره نقش و 

ویژگي هاي مضامين مورد استفاده در پرورش تفکر 
است.

2

4
حاوي جدیدترین اطالعات درباره طراحي آموزشي 
و نقش مربيان و دانش آموزان  در فرایند پرورش 

تفکر است.
2

 ب.1.1.1. ويژگی ها و سنجه های “اختصاصی” کتاب هاي تکمیلي دانش آموز تفکر و حکمت
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداکثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

2. بیان محتوا با روش های تازه و جذاب

محتوا سؤال برانگيز و موجب کنجکاوي مخاطبان 1
3براي کسب اطالعات و مهارت هاي بيشتر مي باشد.

محتوا زمينة تعامل مخاطبان با موضوع را فراهم 2
3مي کند.

3. تقويت شايستگی ها و مهارت های نوين حرفه ای، تربیتی و تخصصی مخاطب

1
توانایي انتخاب مضمون متناسب با اهداف برنامه و 
نيازهاي مخاطبان براي زمينه سازي پرورش تفکر را 

تقویت مي کند.
2

2
توانایي انتخاب رسانه مناسب )فيلم، داستان، 

تصویر، خبر، شعر، بازي و ...( براي طرح موضوع و 
زمينه سازي پرورش تفکر را تقویت مي کند.

2

3
توانایي پرسشگري، مدیریت و تسهيل گري به عنوان 
مهارت هاي پایة معلمان در کالس پرورش تفکر را 

تقویت مي کند.
3

توانایي انتخاب و طراحي فّعاليت هاي مناسب براي 4
3پرورش تفّکر را تقویت مي کند. 

توانایي ارزیابي سطوح تفکر دانش آموزان و ارائه 5
2بازخورد مناسب و به موقع را ارتقا مي دهد.  

4. ارائه مطالعات ملی و جهانی در توسعة مهارت های حرفه ای و تخصصی

1

نتایج مطالعات ملي و جهاني درباره مباني نظري، 
رویکردها، اهداف، انتخاب مضمون و محتوا و 

ارزشيابي براي پرورش تفکر را ارائه مي کند. )دربارة 
مؤلفه هاي برنامه(

2

2

نتایج مطالعات ملي و جهاني درباره نقش رسانه ها و 
معيارهاي انتخاب آن ها )فيلم، داستان، تصویر، خبر، 
شعر، بازي و ...( براي پرورش تفکر را ارائه مي کند. 

)دربارة ابزار(

2

3
نتایج مطالعات ملي و جهاني درباره پرسشگري، 

مدیریت و تسهيل گيري در کالس پرورش تفکر را 
ارائه مي کند. )دربارة روش ها(

2

ب.2.1.1.  ويژگی ها و سنجه های اختصاصي کتاب های حمايتی معلمان و کارشناسان تفکر و حکمت
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5. ارائة يافته های جديد روشی در تدريس علوم کشورهای گوناگون جهان و مقايسة تطبیقی آن ها با ايران

1
به بررسي مقایسه اي رویکردها، اهداف، انتخاب 
مضمون و محتوا و ارزشيابي برنامه پرورش تفکر 

بين ایران و جهان پرداخته است.
3

2
نظرات صاحب نظران مختلف اعم از مسلمان و 

غيرمسلمان، ایراني و غير ایراني را مقایسه کرده 
است.

3

6. ارائه مهارت ها و تمرين هايي قابل انطباق با محیط يادگیري و کتاب هاي درسي کشور

1

فعاليت ها و تمرین هایي براي انتخاب مضامين، 
پرورش مهارت هاي تفّکر و تعّقل و به کار گيری 
رسانه ها، متناسب با شرایط محيط آموزشي و 

برنامه، پيش بيني شده است. 

2

2

محتواي ارائه شده متناسب با نيازهاي سطوح 
مختلف دانشي و مهارتي معلمان  براساس برنامه 
حوزه تربيت و یادگيري تفکر و حکمت پيش بيني 

شده است. 

2

3
موقعيت ها و فعاليت هایي جهت هدایت خانواده 
براي پرورش تفکر، به معلمان و کارشناسان ارائه 

مي کند. 
2

7. افزايش توانمندی های معلمان در زمینة طراحی موقعیت ها و فعالیت های کالسی مناسب برای دانش آموزان1

1
توانایي معلمان در طّراحي آموزشي متناسب با انواع 

موقعيت ها و فعاليت هاي مرتبط با پرورش تفکر 
براي عموم دانش آموزان را تقویت مي کند.

4

2

توانایي معلمان در طّراحي آموزشي متناسب با انواع 
موقعيت ها و فعاليت هاي مرتبط با پرورش تفکر 
متناسب با نيازهاي دانش آموزان خاص را تقویت 

مي کند.

8. درهم تنیدگی محتوای کتاب با مسائل جامعة امروز، زندگی فردی دانش آموزان و فناوری های نوين

1
مضامين و مصادیق بر اساس مسائل امروز فرد و 

جامعه )ارتباط گذشته، حال و آینده، مسائل مرتبط 
با فناوري( انتخاب شده است.

3

1  . چهار امتياز این ویژگي متناسب با ظرفيت کتاب در پوشش دادن سنجه ها تخصيص داده مي شود یعني پيگيري هر دو سنجه در یك 
کتاب الزامي نيست.

ب.2.1.1.  ويژگی ها و سنجه های اختصاصي کتاب های حمايتی معلمان و کارشناسان تفکر و حکمت
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9. تشريح، تفسیر و تبیین برنامه های درسی حوزه های تربیت و يادگیری تفکر و حکمت برای مخاطب

1
رویکرد، شایستگي ها و انتظارات عملکردي برنامه 

درسي حوزه هاي تربيت و یادگيري تفکر و حکمت 
را تشریح مي کند.

2

2

محتوای برنامه درسی و سازماندهی آن، راهبردهای 
آموزش، رسانه های آموزشی و شيوه ارزشيابی برنامه 

درسی حوزة تربيت و یادگيري تفکر و حکمت را 
تشریح مي کند.

3

10. ارتقاء توانايي پرورش تفکر پژوهشي1

معلمان را با مفاهيم، مؤلفه ها، فنون و روش  ها و 1
2ابزارهاي کاوشگري آشنا مي سازد.

توانایي معلمان براي طّراحي و اجراي یك پروژه 2
2پژوهشي توسط خودشان را افزایش مي دهد.

توانایي معلمان براي آموزش و هدایت پژوهش هاي 3
2دانش آموزي را افزایش مي دهد.

4
معلمان را با شيوه هاي مستندسازي نتایج پژوهش 

و آموزش شيوه هاي مستند سازي و ارائه نتایج 
پژوهش هاي دانش آموزي آشنا مي کند. 

2

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

1
معلم را با مدل یا مدل هاي پرورش تفکر و 

شيوه هاي کاربرد آن ها متناسب با برنامه درسي 
حوزه یادگيري تفکر و حکمت آشنا مي کند.

2

شناخت معلمان از موانع پرورش تفکر و راهکارهاي 2
2رفع آن ها را تقویت مي کند.

توانایي استفاده از ابزارها و فنون پرورش تفکر را، 3
2براساس طّراحي منطقي ارتقا مي دهد.

شناخت معلّمان از فضایل فکري و راهکارهاي 4
2پرورش آن ها را تقویت مي کند.

 1 . در ویژگي هاي سه بند آخر )تفکر پژوهشی، تفکر فلسفی و تفکر خالق( در صورتي که کتابي به یك ویژگي پرداخته باشد 24 امتياز بين 
سنجه هاي آن ویژگي توزیع خواهند شد و در صورتي که به دو ویژگي پرداخته باشد 24 امتياز بين سنجه هاي آن دو ویژگي توزیع خواهند شد. 

ب.2.1.1.  ويژگی ها و سنجه های اختصاصي کتاب های حمايتی معلمان و کارشناسان تفکر و حکمت



58

ت
کم

 ح
ر و

فک
( ت

سی
در

یر
)غ

ی 
زش

مو
ی آ

ها
ب 

کتا
د 

ولی
ی ت

ما
هن

را

ويژگی ها و سنجه هارديف
حداکثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

12. ارتقاء توانايي پرورش تفکر خالق

1

شناخت معلمان از مراحل حل خالقانة مسئله 
)مراحل آمادگي، تکوین، روشنگري و تأیيد/ توجه، 
تخيل، توسعه، عمل و ...( و چگونگي آموزش آن ها 

را افزایش مي دهد.

2

2
مهارت معلمان در کاربرد سه اصل توجه عميق، 

گریز از واقعيت کنوني و تحرک ذهني در طراحي 
آموزشي را ارتقا مي دهد.

2

3
شناخت معلمان از روش ها، فنون و شرایط پرورش 
خالقيت و توانایي کاربرد عملي آن ها را افزایش 

مي دهد.
2

4
توانایي طراحي آموزشي در جهت پرورش و ارتقاء 
ویژگي هاي شخصيتي افراد خالق در دانش آموزان 

را افزایش مي دهد.
2

جمع: 80

   ب.3.1.1.   ويژگی ها و سنجه های “اختصاصی” 
کتاب هاي حمايتي والدين تفکر و حکمت

حداکثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

1. برخورداری از اطالعات نوين برای گسترش دانش والدين

حاوي اطالعات معتبر درباره مفهوم تفکر و انواع آن، 1
2تعقل، شناخت و حکمت است.

حاوي جدیدترین اطالعات درباره روش ها و 2
2فناوري هاي مورد استفاده در پرورش تفکر است.

حاوي معتبرترین اطالعات درباره نقش و ویژگي هاي 3
2مضامين مورد استفاده در پرورش تفکر است.

حاوي جدیدترین اطالعات درباره طراحي آموزشي و 4
2نقش خانواده در فرایند پرورش تفکر است.

ب.2.1.1.  ويژگی ها و سنجه های اختصاصي کتاب های حمايتی معلمان و کارشناسان تفکر و حکمت
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حداکثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

2. بیان محتوا با روش های تازه و جذاب

محتوا سؤال برانگيز و موجب کنجکاوي مخاطبان براي 1
3کسب اطالعات و مهارت هاي بيشتر مي باشد.

محتوا زمينة تعامل مخاطبان با موضوع را فراهم 2
3مي کند.

3. تقويت شايستگی ها و مهارت های نوين تربیتی مخاطبان

1
توانایي انتخاب مضمون متناسب با اهداف برنامه و 
نيازهاي مخاطبان براي زمينه سازي پرورش تفکر را 

تقویت مي کند.
2

2
توانایي انتخاب رسانه مناسب )فيلم، داستان، تصویر، 

خبر، شعر، بازي و ...( براي طرح موضوع و زمينه سازي 
پرورش تفکر را تقویت مي کند.

2

توانایي پرسشگري و تسهيل گري به عنوان مهارت هاي 3
3پایة پرورش تفکر را تقویت مي کند.

توانایي انتخاب و طراحي فّعاليت هاي مناسب براي 4
3پرورش تفّکر را تقویت مي کند.

توانایي ارزیابي سطوح تفکر کودک و ارائه بازخورد 5
2مناسب و به موقع را ارتقا مي دهد. 

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

1

نتایج مطالعات ملي و جهاني درباره مباني نظري، 
رویکردها، اهداف، انتخاب مضمون و محتوا و ارزشيابي 
براي پرورش تفکر را ارائه مي کند. )دربارة مؤلفه هاي 

برنامه(

2

2

نتایج مطالعات ملي و جهاني درباره نقش رسانه ها و 
معيارهاي انتخاب آن ها )فيلم، داستان، تصویر، خبر، 
شعر، بازي و ...( براي پرورش تفکر را ارائه مي کند. 

)دربارة ابزار(

2

نتایج مطالعات ملي و جهاني درباره پرسشگري و 3
2تسهيل گيري در پرورش تفکر را ارائه مي کند. )دربارة روش ها(

  ب.3.1.1.   ويژگی ها و سنجه های “اختصاصی” کتاب هاي حمايتي والدين تفکر و حکمت
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5. ارائة يافته های جديد روشی در تدريس علوم کشورهای گوناگون جهان و مقايسة تطبیقی آن ها با ايران

1
به بررسي مقایسه اي رویکردها، اهداف، انتخاب 

مضمون و محتوا و ارزشيابي برنامه پرورش تفکر بين 
ایران و جهان پرداخته است.

3

نظرات صاحب نظران مختلف اعم از مسلمان و 2
3غيرمسلمان، ایراني و غيرایراني را مقایسه کرده است.

6. ارائه مهارت ها و تمرين هايي قابل انطباق با محیط يادگیري و کتاب هاي درسي کشور

1

فعاليت ها و تمرین هایي براي انتخاب مضامين، پرورش 
مهارت هاي تفّکر و تعّقل و به کارگيری رسانه ها، 

متناسب با شرایط محيط زندگي و برنامه پيش بيني 
شده است.

2

2
محتواي ارائه شده متناسب با نيازهاي سطوح مختلف 
دانشي و مهارتي اوليا براساس برنامه حوزه تربيت و 

یادگيري تفکر و حکمت پيش بيني شده است.
2

موقعيت ها و فعاليت هایي جهت هدایت خانواده براي 3
2پرورش تفکر ارائه مي کند.

7. افزايش توانمندی های اولیا در زمینة طراحی موقعیت ها و فعالیت های فکری برای پرورش تفکر در پرورش فرزندان1

1
توانایي اوليا در طّراحي موقعيت ها و فعاليت هاي 
مرتبط با پرورش تفکر )نيازهاي عام( را تقویت 

مي کند.
4

2
توانایي اوليا در طّراحي موقعيت ها و فعاليت هاي 

مرتبط با پرورش تفکر متناسب با نيازهاي خاص فرزند 
خود را تقویت مي کند.

8. درهم تنیدگی محتوای کتاب با مسائل جامعة امروز، زندگی فردی کودکان و نوجوانان و فناوری های نوين

1
مضامين و مصادیق  براساس مسائل امروز فرد و 

جامعه )ارتباط گذشته، حال و آینده، مسائل مرتبط با 
فناوري( انتخاب شده است.

3

 1. چهار امتياز این ویژگي متناســب با ظرفيت کتاب در پوشش دادن سنجه ها تخصيص داده مي شود؛ یعني پيگيري هر دو سنجه در یك 
کتاب الزامي نيست.

  ب.3.1.1.   ويژگی ها و سنجه های “اختصاصی” کتاب هاي حمايتي والدين تفکر و حکمت
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حداکثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

9. تشريح، تفسیر و تبیین برنامه های درسی حوزه های تربیت و يادگیری تفکر و حکمت برای مخاطب

1
رویکرد، شایستگي ها و انتظارات عملکردي برنامه 
درسي حوزة تربيت و یادگيري تفکر و حکمت را 

تشریح مي کند.
5

2

محتواي برنامه درسي و سازماندهي آن، راهبردهاي 
آموزش، شيوة ارزشيابي و رسانه هاي آموزشي برنامه 

درسي حوزة تربيت و یادگيري تفکر و حکمت را 
تشریح مي کند.

10. ارتقاء توانايي پرورش تفکر پژوهشي1

اوليا را با مفهوم، مؤلفه ها، فنون و روش  و ابزارهاي 1
4کاوشگري آشنا مي سازد.

2
توانایي اوليا براي نظارت و راهنمایي )ایفاي نقش 

مناسب( اجراي یك پروژه پژوهشي توسط فرزندشان 
را افزایش مي دهد.

4

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

1
اوليا را با مدل یا مدل هاي پرورش تفکر و شيوه هاي 
کاربرد آن ها متناسب با برنامه درسي حوزه یادگيري 

تفکر و حکمت آشنا مي کند.
2

شناخت اوليا از موانع پرورش تفکر و راهکارهاي رفع 2
2موانع را تقویت مي کند.

توانایي استفاده از ابزارها و فنون پرورش تفکر را، 3
2براساس طّراحي منطقي ارتقا مي دهد.

شناخت اوليا از فضایل فکري و راهکارهاي پرورش 4
2آن ها را تقویت مي کند.

12. فراهم ساختن فرصت پرورش تفکر خالق 

شناخت اوليا از روش ها، فنون و شرایط پرورش خالقيت و 1
4توانایي کاربرد عملي آن ها را افزایش مي دهد.

2
توانایي اوليا در طراحي موقعيت، جهت پرورش و 

ارتقاء ویژگي هاي شخصيتي افراد خالق در فرزندان را 
افزایش مي دهد.

4

جمع: 80
1 . در ویژگي هاي سه بند آخر )تفکر پژوهشی، تفکر فلسفی و تفکر خالق(، در صورتي که کتابي به یك ویژگي پرداخته باشد 24 امتياز بين 

سنجه هاي آن ویژگي توزیع خواهند شد و در صورتي به دو ویژگي پرداخته باشد 24 امتياز بين سنجه هاي آن دو ویژگي توزیع خواهند شد.
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ب.2.1.  ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي کمك درسي تفکر و حکمت

ب.1.2.1. ويژگی ها و سنجه های اختصاصی کتاب های کار تفکر و حکمت

ويژگی ها و سنجه هارديف
حداکثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

1. فراهم کردن فرصت شکوفايي فطرت و استعداد هاي دانش آموزان

1

فعاليت  هایي براي پرورش توانایي درک موقعيت خود 
)در خانواده، محيط اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، 

هستي( متناسب با ویژگي هاي سني مخاطب فراهم 
مي کند. )تشخيص موقعيت(

2

فعاليت  هایي براي توانمندي در درک نيازهاي حال و 2
2آینده دانش آموز فراهم مي کند. )تشخيص اولویت ها(

3
فعاليت  هایي براي توانمندي در شناخت خود 

)توانمندي ها، عالیق، نقاط قوت و ضعف( فراهم 
مي کند. )تشخيص توانمندي ها(

2

4
فعاليت  هایي براي ارتقاء مهارت انتخاب، تصميم گيري و 
برنامه ریزي براي اصالح موقعيت در شرایط گوناگون را 

فراهم مي کند. )انتخاب و عمل آگاهانه(  
2

2. ايجاد فرصت کاربرد يافته هاي علوم گوناگون در زندگي فردي و اجتماعي دانش آموز

دانش آموز را نسبت به مسائل زندگي فردي و اجتماعي 1
2حساس مي کند.

دیدگاه مخاطبان را دربارة مسائل زندگي فردي و 2
2اجتماعي تحت تأثير قرار می دهد.

3
فرصت هایي فراهم مي کند تا توانایي ارائه راه حل و 

فرضيه سازي براي کاهش فاصله وضع موجود و مطلوب 
را ارتقا دهد.

2

فرصت هایي فراهم مي کند تا توانایي ارزیابي نظري یا 4
2عملي راه حل ها و فرضيه هاي پيشنهادي را ارتقا دهد.
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3. تعمیق درك دانش آموزان در ارتباط با مطالب کتاب درسي و برنامة درسي حوزة تربیت و يادگیري تفّکر و حکمت

1
فرصت بررسي مضامين کتاب درسي یا مضامين 

مناسب براي تفکر از جنبه هاي متفاوت را فراهم کرده 
است.

2

2

دانش آموزان را با کاربردهاي مطالب کتاب درسي یا 
برنامه درسي در زندگي آشنا مي کند و آموخته هاي 
جدید را با یادگيري هاي پيشين دانش آموز پيوند 

مي دهد. )معنادار ساختن(

2

از طریق ساده سازي مطالب و ذکر و دریافت مثال هاي 3
2متنوع به عمق بخشي مطالب کمك مي کند.

4
فرصت هایي فراهم مي کند تا دانش آموز با یافتن 

رابطه هاي آشکار و پنهان بين مصادیق و مثال ها به 
درک عميق تري از مطالب نایل آید.

2

4. پرورش مهارت هاي الزم و مرتبط با کتاب هاي درسي

فرصت هایي براي پاسخگویي به سؤاالت با استفاده از 1
3روش ها و منابع گوناگون فراهم  مي کند.

2
فعاليت هایي براي ارتقاء مهارت هاي تفسير، تحليل، 
استنباط، ارزیابي، استنتاج و خودتنظيمي طراحي 

می کند. 
2

3
فعاليت هایي براي به کارگيري ابزارها و وسایل )ابزار 

گردآوري اطالعات، ثبت و ارائه نتایج با فناوري، مدل ها 
و ...( فراهم مي کند.

2

5. فراهم کردن زمینة استحکام و استمرار فرايند يادگیري دانش آموزان

1
محتوا سؤال برانگيز و موجب کنجکاوي و پرسشگري 
مخاطبان براي کسب اطالعات و مهارت هاي بيشتر 

مي باشد.
2

محتوا معلومات جدید و ارزشمندي به آموخته های 2
2مخاطبان اضافه مي کند. 

با فراهم آوردن فرصت هاي تعامل با محتوا و دیگران، 3
2امکان یادگيري را افزایش مي دهد.  

ب.1.2.1. ويژگی ها و سنجه های اختصاصی کتاب های کار تفکر و حکمت
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6. ارائه موقعیت ها و فّعالیت هاي يادگیري و مهارت هاي متنّوع و فراتر از کتاب درسي )در صورت نداشتن 
کتاب درسي، متناسب با برنامه حوزه تربیت و يادگیري تفکر و حکمت(

1
از طریق مقایسه و طبقه بندي مفاهيم، ارزش ها و 
مثال هاي بيشتر درباره موضوعات کتاب یا برنامه، 
موجب افزایش دانش و مهارت دانش آموزان مي شود.

2

2
از ابزارهاي متنوع مانند نمودارها، نقشه ها، تصویرها، 

جداول و ... براي دستيابي به مهارت هاي وسيع تر بهره 
گرفته است.

2

7. فراهم کردن زمینة پرورش مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان از طريق پیش بیني کارهاي گروهي در 
فعالیت ها

1
از طریق پيش بيني فعاليت هاي گروهي و ثبت نتایج 
آن، امکان توجه به آرا و نظرات دیگران و همفکري با 

آن ها در حل مسائل را فراهم مي سازد.
2

امکان طراحي، برنامه ریزي و اقدام مرتبط با برنامه را 2
3به صورت گروهي فراهم مي کند.

امکان ارزیابي همة مراحل طراحي، برنامه ریزي و اقدام 3
2مرتبط با برنامه را به صورت گروهي فراهم مي کند.

8. بسط و توسعه فّعالیت هاي يادگیري دانش آموزان در محیط متنّوع محّل زندگي آ ن ها

فعاليت هاي یادگيري براي تعامل با خانواده، همساالن 1
2و محيط اجتماعي طراحي شده است.

فعاليت هاي یادگيري براي به کارگيري فناوري اطالعات 2
2و ارتباطات طراحي شده است.

فعاليت هاي یادگيري براي تعامل با محيط طبيعي 3
2طراحي شده است. 

9. فراهم کردن شايستگي هاي پايه تعقل در مخاطبان از طريق طراحي موقعیت هاي آموزشي و تربیتي مناسب

امکان تأمل دربارة موضوعات و درک ضرورت داشتن 1
2معيار را فراهم  مي آورد.

امکان کاربست معيارها را براي مخاطبان فراهم 2
2مي کند.

امکان ارزیابي و انتخاب معيارها را براي مخاطب فراهم 3
2مي سازد. 

ب.1.2.1. ويژگی ها و سنجه های اختصاصی کتاب های کار تفکر و حکمت
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10. فراهم ساختن فرصت پرورش شايستگي هاي مشترك انواع تفکر

1
توانایي پرسشگري )مسئله یابي و طرح سؤال دربارة 

امور و پدید ه ها و روابط موجود یا ممکن بين آن ها( را 
در مخاطبان تقویت مي کند.

3

2
توانایي در نظر گرفتن تمامي جزئيات، جنبه ها و 

زوایاي مختلف یك موقعيت مبهم و بررسی همه جانبه 
آن را پرورش مي دهد.

2

3
فرصت هاي بررسي عواطف، احساسات، حدس و گمان، 

فرضيه ها و تخيل نسبت به موقعيت ها و ارزیابي 
تصميم  ها بر اساس فنون را فراهم مي کند.

2

4
فرصت استفاده از ابزارهاي تفکر )ترسيم نمودار و 

مدل ها( براي نمایش داده ها، رابطه ها و نتایج را فراهم 
مي کند.

3

از مدل و ساختار معيني در پرورش تفکر پيروي 5
2مي کند. 

11. فراهم ساختن فرصت پرورش تفکر منطقي و نّقاد )ويژة کتاب هاي پرورش تفکر منطقي و نّقاد(1

1
توانایی استنبـاط؛ تشخيـص داده های درست از 

نادرست از ميـان اطالعات داده شده و دستيابي به 
نتيجه   را ارتقا مي دهد.

2

2
توانایي استنـتـاج؛ نتيجه گيري کلی از مقدماتی جزئي به 
دور از پيش داوری های ذهنی و توانایی تفکيك مقدمات، 
مفروضات و داده  ها از نتيجة کلی را پرورش مي دهد.

2

3
توانایی تعبير و تفسير؛ پردازش اطالعات و تعيين اعتبار 

آن ها و قضاوت دربارة منطقي بودن رابطة نتایج و داده ها و 
مقدمـات و مفروضات آن را پرورش مي دهد.

2

4
توانایي ارزشيـابی استدالل های منطقی؛ تشخيص 

استدالل های قوی )استدالل مهم و مرتبط با سؤال( و ضعيف 
)کم اهميت یا غير مرتبط با سؤال( را پرورش مي دهد.

2

1 . در صورتي که کتابي خاص پرورش تفّکر انتقادي یا پرورش تفّکر خالق باشد. سنجه های ویژگی پرورش تفکر خالق و تفکر منطقی و نقاد، به 
طور ماتریسي براي ارزیابي استفاده خواهند شد. در صورتي که کتابي به هر دو وجه پرداخته باشد 8 امتياز بين سنجه هاي دو ویژگي توزیع خواهند شد.

ب.1.2.1. ويژگی ها و سنجه های اختصاصی کتاب های کار تفکر و حکمت



66

ت
کم

 ح
ر و

فک
( ت

سی
در

یر
)غ

ی 
زش

مو
ی آ

ها
ب 

کتا
د 

ولی
ی ت

ما
هن

را

ويژگی ها و سنجه هارديف
حداکثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

12. فراهم ساختن فرصت پرورش تفکر خالق )ويژة کتاب هاي پرورش تفکر خاّلق(

1

فرصت هاي فرایندي الزم براي پرورش توانایي حل 
خالقانة مسئله )شامل مراحل آمادگي، تکوین، 

روشنگري و تأیيد/ توجه، تخيل، توسعه، عمل و ... بر 
اساس مدل و ساختار مشخص( را فراهم مي کند.

2

2

در انتخاب و سازماندهي محتوا به سه اصل توجه 
عميق، گریز از واقعيت کنوني و تحرک ذهني اهتمام 

2دارد.

3
فرصت هایي فراهم مي کند تا مخاطب، روش ها و فنون 
خلق ایده، نظر و راه حل را در انجام فعاليت ها به کار 

گيرد. 
2

محتوا در جهت پرورش و ارتقا ویژگي هاي شخصيتي 4
2افراد خالق، انتخاب و سازماندهي شده است.

جمع: 80

ب.1.2.1. ويژگی ها و سنجه های اختصاصی کتاب های کار تفکر و حکمت
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 فرم های ارزشیابی و جداول ارزيابي از انواع کتاب ها 
و منابع آموزشی و تربیتي )غیردرسی(تفکر و حکمت

 1. جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتاب ها 
و منابع کمك آموزشي تفکر و حکمت

 1.1. جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتاب ها 
و منابع تکمیلي دانش آموز تفکر و حکمت

 1.1.1. جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي 
از کتاب هاي تکمیلي دانش آموز تفکر و حکمت

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« کتاب های تکمیلی تفکر و حکمت

معيارها و سنجه ها
حداکثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
توضيحات

 خالقیت و نوآوری:

1. زمينه حل مسئله به صورت مبتکرانه از طریق پرورش 
مهارت هاي یك یا چند نوع تفکر )نظير: تفکر منطقي، تفکر واگرا، 

تفکر سيستمي، تفکر نقاد( را فراهم مي کند.
2

2. توليد یك محصول جدید و کاربردي را با استفاده از یك یا چند 
روش )نظير: درگيري حواس، کاوشگري، آزمایش کردن( فراهم 

کرده است.
1

3. خلق ایده نو از طریق ایجاد شرایط نظير: پرورش تخيل/ طرح 
افکار تازه/ ارتباط بين پدیده ها و وقایع و کاربست آن را مورد توجه 

قرار داده است. 
2

4. موقعيت هایی برای به کارگيری ایده ها و تبدیل آن به خدمات 
1جدید و به شيوه ای مفيد را فراهم می کند.

52. محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.
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 رعايت قواعد زبان و خط فارسی:

6. قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاري/گفتاري( به ویژه در 
2ترکيب جمالت رعایت شده است.

7. قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و اصول 
2نشانه گذاري رعایت شده است.

8. به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل فرهنگستان 
2زبان توجه کرده است. 

 سهولت به کارگیری:

9. طراحی و توليد آن به گونه اي است که امکان بهره گيری آسان و 
6راحت از ماده آموزشی را فراهم می کند.

 صحت و دقت علمی:

10. محتوا با بهره گيري از یافته ها، تجربيات و روش هاي علمي 
4معتبر تهيه شده است.

11. محتوا توصيفي نظام مند و منطقي )از یك یا چند شيء، 
پدیده، واقعيت و یا رخداد( ارائه کرده است و با عرصه هاي 

چهارگانه یادگيري با محوریت خداوند مرتبط است.
2

 تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصیلي:

124. با اهداف کلي دوره یا رشته تحصيلي تناسب دارد. 

13. به اصول حاکم بر طراحي برنامه هاي درسي مبتني بر سند 
برنامه درسي ملي و رویکرد فطرت گرایي توحيدي توجه کرده 

است.
2

14. به شایستگي هاي پایه و مؤلفه هاي راهنماي حوزه ي تربيت و 
2یادگيري مربوط توجه کرده است.

 رعايت و ترويج ارزش های دينی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي- ايراني:

15. ارزش هاي دیني، فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد مصوب 
3را رعایت نموده است.

16. به معرفی نمادهای هویت ملی )ایراني،  اسالمي و انقالبي( 
مانند پرچم، زبان فارسي، ارزش هاي دیني و انقالبي توجه کرده 

است. 
3

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« کتاب های تکمیلی تفکر و حکمت
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 تناسب با ويژگی ها و نیازهای مخاطبان مبتني بر روان شناسي رشد:

17. به نيازهاي گروه هاي سنی مخاطبان و تفاوت در نيازهای 
5جنسيتی و محيطي توجه کرده است.

18. به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي، عاطفي، 
3ایماني، اخالقي و عملکردي آن ها کمك مي کند.

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

19. در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي آموزشي 
2به یافته ها و دانش هاي نظري، عملي و روشي روز توجه شده است.

20. در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي آموزشي 
2به نيازهای آینده مخاطبان توجه شده است.

 سادگی و روانی محتوا:

21. از کلمات آشنا )واژگان پایه(، با معنا، جمالت کوتاه و 
3نشانه هاي نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده است.

222.از بيان روشن، گویا و قابل فهم استفاده کرده است.

 سازماندهی مناسب محتوا:

232. محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 

24. محتوا به شکل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي شده 
1است.

25. محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و 
یادگيري مربوط سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و فزاینده را 

براي مخاطب فراهم مي کند.
2

26. شرایط یادگيري فعال و فرصت تعامل با محيط هاي داخل و 
1خارج از مدرسه را فراهم مي کند.

 توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ايراني:

27.محتوا به معرفي منابع و فعاليت هاي علمي و ادبي دانشمندان 
3مسلمان توجه کرده است.

28.محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ایران و جهان 
2اسالم توجه کرده است.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« کتاب های تکمیلی تفکر و حکمت
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شده
توضيحات

 مالحظات بهداشتی و ايمنی:

29.در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم، بي خطر و 
6بهداشتي استفاده شده است.

 جذابیت شکلي و ظاهری:

30.استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده آموزشي 
2رعایت شده است.

31.موازین تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوین ماده 
2آموزشي رعایت شده است.

32.از رنگ ها، تصاویر،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهاي جذاب و 
2مرتبط استفاده شده است.

80جمع کل

 ويژگی ها و سنجه های اختصاصی
»  ارزيابي از کتاب های تکمیلي دانش آموز تفکر و حکمت«

ويژگی ها و سنجه هارديف
حداکثر 

امتياز
مالحظاتامتياز اخذ شده

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

محتواي انتخاب شده با ایده هاي کليدي، مفاهيم و 1
2مهارت هاي اساسي برنامه تناسب دارد.

روش هاي سازماندهي محتوا مبتني بر پرورش 2
2شایستگي هاي روش و منش تفکر و تعقل است.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« کتاب های تکمیلی تفکر و حکمت
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداکثر 

امتياز
مالحظاتامتياز اخذ شده

 توجه به توسعة شايستگی های پاية مخاطبان از منظر تفکر و تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق

3
به توسعة شایستگي هاي پایة تفّکر )انتقادي، سيستمي، 
تخيل، قوه ابداع و خلق، حل مسئله، کاوشگري، و...( 

متناسب با ظرفيت کتاب توّجه شده است.
2

4
به توسعة شایستگي هاي پرسشگري، هدایت 
مشاهدات، تأّمل، قضاوت بر اساس شواهد و 

تصميم گيري توّجه شده است.
2

به پرورش شایستگي هاي تحليل، قضاوت و خود 5
2ارزیابي بر اساس نظام معيار توّجه شده است.

2به توسعة خصلت هاي اخالقي فرد متفّکر توّجه شده است.6

 برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

محتوا از ارجاعات مناسب به منابع معتبر بهره مند 7
2است.

محتوا مبتني بر آخرین یافته هاي علمي حوزة 8
2یادگيري تفّکر  است.

 تناسب کیفیت سازمان دهی محتوای کتاب با میزان درك و فهم مخاطب

براي ارایة محتوا از قالب هاي متناسب با ميزان درک و 9
2فهم مخاطب استفاده شده است.

ترتيب و توالي محتوا به درک و فهم بهتر مخاطب 10
2کمك مي کند.

 توجه به تفاوت سبك های يادگیری مخاطب در فرايند يادگیری

11
به مخاطبان با سبك های یادگيري و شناختي کلي/ 

تحليلي، کالمي/ تصویري، تأّملي/ تکانشي و تفاوت هاي 
دیگر توّجه شده است.

3

 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

12
فرصت هایي جهت تعامل مخاطب با محتوا از طریق 
کامل کردن متن، مشارکت در تکميل ایده، آزمودن 
ایده ها و نظرها و ارایه پيشنهادات فراهم شده است.

2

داراي اجزاي پشتيبان و تعاملي مانند فيلم، لوح 13
1فشرده، وبگاه پشتيبان و موارد مشابه است.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی« ارزيابي از کتاب های تکمیلي دانش آموز تفکر و حکمت«
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداکثر 

امتياز
مالحظاتامتياز اخذ شده

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

14
ساختار فيزیکي کتاب و کيفيت چاپ آن، اعم از قطع، 

اندازه، تعداد صفحات و اندازة قلم با سن مخاطب 
متناسب است.

2

 بیان مشفقانه برمبنای زبان فارسی معیار

لحن محتوا به گونه اي است که همدلي و همراهي 15
2مؤلف و مخاطب را فراهم مي کند.

 استفاده از شکل و تصوير مورد نیاز برای انتقال مفاهیم، پیام ها و پرورش مهارت ها

16
براي انتقال مفاهيم، پيام ها و پرورش مهارت ها، از 

اشکال و تصاویر، جدول ها، نمودارها و مدل ها استفاده 
شده است.

1

اشکال و تصاویر، جدول ها، نمودارها و مدل ها با متن 17
2ارائه شده تناسب دارد.

 تناسب محتوای کتاب با نیازهای فردی، اجتماعی و فنی و حرفه ای مخاطب

18
محتواي کتاب به نيازهاي فرد در برقراري ارتباط 
مناسب با خود، خدا و خلقت، از منظر فرد متفّکر 

مسئول، پاسخ مي دهد.
2

19
محتواي کتاب به نياز کنوني و آتي مخاطب براي 
حضور مؤثر در اجتماع  و پذیرش مسئوليت پاسخ 

مي دهد.
2

 رعايت حقوق مالکیت و آفرينش فکری در تهیة  محتوای کتاب

شناسنامة کتاب و فهرست هاي موضوعي براساس 20
1طبقه بندي فيپا ارائه شده است.

در صورت استفاده از ایده ها و نظرات دیگران، در 21
1ارجاعات به این مسئله اشاره شده است.

22
به کساني که در تأليف و یا ترجمه کتاب سهمي 

داشته اند، به نحو مقتضي، مانند درج در شناسنامه 
کتاب و تشکر، اشاره شده است. 

1

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی« ارزيابي از کتاب های تکمیلي دانش آموز تفکر و حکمت«
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداکثر 

امتياز
مالحظاتامتياز اخذ شده

 مبتنی بودن بر اهداف حوزة تربیت و يادگیری1                                  

فرصت تشخيص و تعيين ارزش معلومات و منابع 23
توسط مخاطبان را فراهم مي کند.

20

24
فرصت تسلط الزم در به کارگيري روش هاي کسب 
اطالعات و معلومات )مباحثه، مشاهده، نظرسنجي و 

مراجعه به منابع مکتوب( را فراهم مي کند.

25
فرصت هایي براي پرورش مهارت هاي یادداشت برداري، 

مرتب کردن، طبقه بندي اطالعات، تفسير، تحليل، 
استنتاج و استنباط را فراهم مي کند.

26

فرصت هاي الزم براي پرورش تفکر از طریق تحليل 
پدیده ها و روابط آن ها و درک هدفمندي خلقت، تفکر 
خودشناسانه و تدبر مسئوالنه دربارة زندگي خود را 

فراهم مي سازد.

27
توانایي پرسشگري )مسئله یابي و طرح سؤال دربارة 

امور و پدید ه ها و روابط موجود یا ممکن بين آن ها( را 
در مخاطبان تقویت مي کند.

28
توانایي در نظر گرفتن تمامي جزئيات، جنبه ها و 
زوایاي مختلف یك موقعيت مبهم و بررسی همه 

جانبه آن را پرورش مي دهد.

29
فرصت هاي بررسي عواطف، احساسات، حدس و 
گمان، فرضيه ها و تخيل نسبت به موقعيت ها را 

فراهم مي کند.

30

فرصت هاي ارزیابي تصميم  ها براساس بررسي 
اطالعات، احساسات، مزایا و معایب، نظرها، پيشنهادها 

و راه حل ها و پيش بيني نتایج و پيامدها، در یك 
موقعيت را فراهم مي کند.

فرصت هایي براي کنترل فرایند تفکر و خودتنظيمی 31
)ارزشيابي و تصحيح کردن تصميم ها( فراهم مي سازد.

1 . بيســت امتياز این ویژگي متناســب با ظرفيت کتاب در پوشــش دادن اهداف تخصيص داده مي شود یعني پيگيري همة اهداف در یك 
کتاب الزامي نيست.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی« ارزيابي از کتاب های تکمیلي دانش آموز تفکر و حکمت«
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداکثر 

امتياز
مالحظاتامتياز اخذ شده

 برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

اطالعات و واقعيت هاي علمي از وحدت و یکپارچگي 32
3موضوعي و منطقي برخوردار هستند.

3از مدل و ساختار معيني در پرورش تفکر پيروي مي کند.33

 ايجاد انگیزه و تقويت آن در مخاطب

34
محتوا در شروع و ادامه، سؤال برانگيز و موجب 

کنجکاوي و پرسشگري مخاطبان براي کسب اطالعات 
و مهارت هاي بيشتر مي باشد.

2

35
محتوا مرتبط با زندگي روزمرة مخاطبان است و 
معلومات جدید و مهمي به یادگيري هاي مخاطب 

اضافه مي کند.
2

 کمك به رشد و توسعة علمی، ذهنی و شناختی مخاطب

موجب یادگيري وسيع تر مخاطب دربارة موضوعاتي 36
2مانند تفکر، تدبر، تعقل، حکمت و ... مي شود.

موجب توجه مخاطب به حوزه هاي وسيع تری دربارة 37
2موضوع )مصادیق، مثال ها و مسئله ها( مي شود.

38
موجب ایجاد سؤال هاي جدید، نياز به زمينه هاي 

مطالعاتي بيشتر و کشف پيوندها و رابطه هاي 
گسترده تر مي شود.

2

 ارائه تعمیم ها، مفاهیم و واقعیت ها به صورت مستدل

ارتباط تعميم ها، مفاهيم و واقعيت ها با تجارب 39
2ملموس مخاطبان را به صورت واضح نشان مي دهد.

فرصت هایي را براي کشف روابط و پيوندها بين 40
2پدیده ها فراهم مي سازد.

 توجه به نیازهای اختصاصی مخاطب

محتوا، متناسب با سطوح مختلف شناختي )حداقل دو 41
2سطح( ارائه شده است.

42
در طرح موضوع، ارائة مثال و مصداق به تفاوت هاي 
جنسيت و سبك زندگي ناشي از محيط جغرافيایي، 
وضعيت اقتصادي و اجتماعي مخاطبان توّجه دارد.

2

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی« ارزيابي از کتاب های تکمیلي دانش آموز تفکر و حکمت«
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداکثر 

امتياز
مالحظاتامتياز اخذ شده

 افزايش گیرايی مطالب با استفاده از قالب های متنوعی مانند داستان، شعر و نمايشنامه، به صورت های ساده 
يا ترکیبی

43
از قالب های مختلف مانند داستان، شعر، نمایشنامه، 
بازي، آزمایش و موارد مشابه، به صورت هاي ساده یا 

ترکيبي،  براي افزایش گيرایي محتوا استفاده شده است.
3

بين جنبه هاي هنري و جنبه هاي آموزشي در قالب 44
3مورد استفاده، تعادل برقرار کرده است.

 خالقیت و نوآوری در ارائة مطالب علمی

از مثال هاي بدیع و سؤال هاي محرک در جهت وضوح 45
2و روشن سازي مفهوم استفاده شده است.

در به کارگيري سه رسانه متن، تصویر و انيميشن از 46
2خالقيت و نوآوري به صورت مؤثر استفاده شده است.

از سبك هاي متنوع براي ارائة محتوا، تثبيت و ارزیابي 47
2استفاده شده است.

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

48
از نمودارها براي نمایش رابطه هاي علت و معلولي، 

رشد یابنده، نزول کننده، تکویني و قياسي متناسب با 
موضوع استفاده شده است.

2

از تصاویر براي نمایش حساسيت، جزئيات، وضوح و 49
2عمق بخشي استفاده شده است.

50
از جداول و گراف ها براي نمایش داده ها، اطالعات و 
رابطه هاي مفهومي به صورت خالصه استفاده شده 

است.
2

 تقويت عالقة مخاطبان نسبت به مطالعة بیشتر دربارة موضوع يا موضوع های مطرح شده

51
از طریق طرح سؤال درخصوص ارتباط موضوع با 
عالئق و تجربيات فردي دانش آموزان باعث تقویت 

عالقه آن ها می شود.
2

52
با ارائة موقعيت مسئله ساز دانش آموزان را به بررسی ابعاد 

و جوانب و پيامدهاي مختلف مسئله و جست و جوي 
راه حل ها ترغيب مي کند.

2

با برانگيختن حس کنجکاوی، خواننده را به مطالعة 53
2بيشتر درباره موضوع تشویق مي کند.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی« ارزيابي از کتاب های تکمیلي دانش آموز تفکر و حکمت«
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداکثر 

امتياز
مالحظاتامتياز اخذ شده

 معّرفي منابع تألیف يا ترجمة کتاب و منابعی براي مطالعة بیشتر

منابع تأليف یا ترجمه را بر اساس یك سبك علمي 54
2منبع نویسي معرفي کرده است.

2منابع مناسب براي مطالعه بيشتر را معرفي کرده است.  55

 فراهم ساختن فرصت پرورش تفکر منطقي و نّقاد )ويژة کتاب هاي پرورش تفکر منطقي و نّقاد1(

56
توانایی استنبـاط؛ تشخيـص داده های درست از 

نادرست از ميـان اطالعات داده شده و دستيابي به 
نتيجه   را ارتقا مي دهد.

2

57

توانایي استنـتـاج؛ نتيجه گيري کلی از مقدماتی جزئي 
به دور از پيش داوری های ذهنی و توانایی تفکيك 

مقدمات، مفروضات و داده  ها از نتيجة کلی را پرورش 
مي دهد.

2

58
توانایی تعبير و تفسير؛ پردازش اطالعات و تعيين اعتبار 
آن ها و قضاوت دربارة منطقي بودن رابطة نتایج و داده ها 

و مقدمـات و مفروضات آن را پرورش مي دهد.
2

59
توانایي ارزشيـابی استدالل های منطقی؛ تشخيص 

استدالل های قوی )استدالل مهم و مرتبط با سؤال( و ضعيف 
)کم اهميت یا غير مرتبط با سؤال ( را پرورش مي دهد.

2

 فراهم ساختن فرصت پرورش تفکر خالق )ويژة کتاب هاي پرورش تفکر خاّلق(

60

فرصت هاي فرایندي الزم براي پرورش توانایي حل 
خالقانة مسئله )شامل مراحل آمادگي، تکوین، 

روشنگري و تأیيد/ توجه، تخيل، توسعه، عمل و ...( را 
فراهم مي کند.

2

در انتخاب و سازماندهي محتوا به سه اصل توجه عميق، 61
2گریز از واقعيت کنوني و تحرک ذهني اهتمام دارد.

روش ها و فنون خلق ایده، نظر و راه حل را با روش 62
2مناسب به مخاطبان آموزش مي دهد.

محتوا در جهت پرورش و ارتقاء ویژگي هاي شخصيتي 63
2افراد خالق، انتخاب و سازماندهي شده است.

120جمع امتیاز ويژگي هاي اختصاصي

1. در صورتي که کتابي خاص پرورش تفّکر انتقادي یا پرورش تفّکر خالق باشــد. ســنجه های ویژگی پرورش تفکر خالق و تفکر منطقی و 
نقاد، به طور ماتریســي براي ارزیابي استفاده خواهند شد. در صورتي که کتابي به هر دو وجه پرداخته باشد 8 امتياز بين سنجه هاي دو ویژگي 

توزیع خواهند شد.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی« ارزيابي از کتاب های تکمیلي دانش آموز تفکر و حکمت«
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2.1. جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتاب های حمايتی تفکر و حکمت              

 1.2.1. جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي 
از کتاب های حمايتی معلمان و کارشناسان تفکر و حکمت

 ويژگی ها و سنجه های »عمومی«
 ارزيابي از کتاب هاي حمايتی معلمان و کارشناسان تفکر و حکمت

معيارها و سنجه ها
حداکثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
توضيحات

 خالقیت و نوآوری:

1. زمينه حل مسئله به صورت مبتکرانه از طریق پرورش 
مهارت هاي یك یا چند نوع تفکر )نظير: تفکر منطقي، تفکر واگرا، 

تفکر سيستمي، تفکر نقاد( را فراهم مي کند.
2

2. توليد یك محصول جدید و کاربردي را با استفاده از یك یا چند 
روش )نظير: درگيري حواس، کاوشگري، آزمایش کردن( فراهم 

کرده است.
1

3. خلق ایده نو از طریق ایجاد شرایط نظير: پرورش تخيل/ طرح 
افکار تازه/ ارتباط بين پدیده ها و وقایع و کاربست آن را مورد توجه 

قرار داده است. 
2

4. موقعيت هایی برای به کارگيری ایده ها و تبدیل آن به خدمات 
1جدید و به شيوه ای مفيد را فراهم می کند.

52. محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.

 رعايت قواعد زبان و خط فارسی:

6. قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاري/گفتاري( به ویژه در 
2ترکيب جمالت رعایت شده است.

7. قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و اصول 
2نشانه گذاري رعایت شده است.

8. به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل فرهنگستان 
2زبان توجه کرده است. 
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 سهولت به کارگیری:

9. طراحی و توليد آن به گونه اي است که امکان بهره گيری آسان و 
6راحت از ماده آموزشی را فراهم می کند.

 صحت و دقت علمی:

10. محتوا با بهره گيري از یافته ها، تجربيات و روش هاي علمي 
4معتبر تهيه شده است.

11. محتوا توصيفي نظام مند و منطقي )از یك یا چند شيء، 
پدیده، واقعيت و یا رخداد( ارائه کرده است و با عرصه هاي 

چهارگانه یادگيري با محوریت خداوند مرتبط است.
2

 تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصیلي

124. با اهداف کلي دوره یا رشته تحصيلي تناسب دارد. 
13. به اصول حاکم بر طراحي برنامه هاي درسي مبتني بر سند 
برنامه درسي ملي و رویکرد فطرت گرایي توحيدي توجه کرده 

است.
2

14. به شایستگي هاي پایه و مؤلفه هاي راهنماي حوزه ي تربيت و 
2یادگيري مربوط توجه کرده است.

 رعايت و ترويج ارزش های دينی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي- ايراني:

15. ارزش هاي دیني، فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد مصوب 
3را رعایت نموده است.

16. به معرفی نمادهای هویت ملی )ایراني،  اسالمي و انقالبي( 
مانند پرچم، زبان فارسي، ارزش هاي دیني و انقالبي توجه کرده 

است. 
3

 تناسب با ويژگی ها و نیازهای مخاطبان مبتني بر روان شناسي رشد:

17. به نيازهاي گروه هاي سنی مخاطبان و تفاوت در نيازهای 
5جنسيتی و محيطي توجه کرده است.

18. به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي، عاطفي، 
3ایماني، اخالقي و عملکردي آن ها کمك مي کند.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي حمايتی معلمان و کارشناسان تفکر و حکمت
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معيارها و سنجه ها
حداکثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
توضيحات

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

19. در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 
آموزشي به یافته ها و دانش هاي نظري، عملي و روشي روز توجه 

شده است.
2

20. در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 
2آموزشي به نيازهای آینده مخاطبان توجه شده است.

 سادگی و روانی محتوا:

21. از کلمات آشنا )واژگان پایه(، با معنا، جمالت کوتاه و 
3نشانه هاي نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده است.

222. از بيان روشن، گویا و قابل فهم استفاده کرده است.

 سازماندهی مناسب محتوا:

232. محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 

24. محتوا به شکل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي شده 
1است.

25. محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و 
یادگيري مربوط سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و فزاینده را 

براي مخاطب فراهم مي کند.
2

26. شرایط یادگيري فعال و فرصت تعامل با محيط هاي داخل و 
1خارج از مدرسه را فراهم مي کند.

 توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ايراني:

27. محتوا به معرفي منابع و فعاليت هاي علمي و ادبي دانشمندان 
3مسلمان توجه کرده است.

28. محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ایران و جهان 
2اسالم توجه کرده است.

 مالحظات بهداشتی و ايمنی:

29. در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم، بي خطر و 
6بهداشتي استفاده شده است.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي حمايتی معلمان و کارشناسان تفکر و حکمت
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 جذابیت شکلي و ظاهری:

30. استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده آموزشي 
2رعایت شده است.

31. موازین تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوین ماده 
2آموزشي رعایت شده است.

32. از رنگ ها، تصاویر،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهاي جذاب و 
2مرتبط استفاده شده است.

80جمع کل

 ويژگی ها و سنجه های اختصاصی
» ارزيابي از کتاب های حمايتی معلمان و کارشناسان تفکر و حکمت«

ويژگی ها و سنجه هارديف
حداکثر 

امتياز
مالحظاتامتياز اخذ شده

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

محتواي انتخاب شده با ایده هاي کليدي، مفاهيم و 1
2مهارت هاي اساسي برنامه تناسب دارد.

روش هاي سازماندهي محتوا مبتني بر پرورش 2
2شایستگي هاي روش و منش تفکر و تعقل است.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي حمايتی معلمان و کارشناسان تفکر و حکمت
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداکثر 

امتياز
مالحظاتامتياز اخذ شده

 توجه به توسعة شايستگی های پاية مخاطبان از منظر تفکر و تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق

3

به توسعة شایستگي هاي پایة تفّکر )انتقادي، 
سيستمي، تخيل، قوه ابداع و خلق، حل مسئله، 
کاوشگري، و ...( متناسب با ظرفيت کتاب توّجه 

شده است

2

4
به توسعة شایستگي هاي پرسشگري، هدایت 
مشاهدات، تأّمل، قضاوت بر اساس شواهد و 

تصميم گيري توّجه شده است.
2

به پرورش شایستگي هاي تحليل، قضاوت و خود 5
2ارزیابي بر اساس نظام معيار توّجه شده است.

به توسعة خصلت هاي اخالقي فرد متفّکر توّجه 6
2شده است.

 برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

محتوا از ارجاعات مناسب به منابع معتبر بهره مند 7
2است.

محتوا مبتني بر آخرین یافته هاي علمي حوزة 8
2یادگيري تفّکر  است.

 تناسب کیفیت سازمان دهی محتوای کتاب با میزان درك و فهم مخاطب

براي ارایة محتوا از قالب هاي متناسب با ميزان 9
2درک و فهم مخاطب استفاده شده است.

ترتيب و توالي محتوا به درک و فهم بهتر مخاطب 10
2کمك مي کند.

 توجه به تفاوت سبك های يادگیری مخاطب در فرايند يادگیری

11
به مخاطبان با سبك های یادگيري و شناختي 

کلي/ تحليلي، کالمي/ تصویري، تأّملي/ تکانشي و 
تفاوت هاي دیگر توّجه شده است.

3

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی” ارزيابي از کتاب های حمايتی معلمان و کارشناسان تفکر و حکمت”
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مالحظاتامتياز اخذ شده

 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

12
فرصت هایي جهت تعامل مخاطب با محتوا از طریق 
کامل کردن متن، مشارکت در تکميل ایده، آزمودن 
ایده ها و نظرها و ارایه پيشنهادات فراهم شده است.

2

داراي اجزاي پشتيبان و تعاملي مانند فيلم، لوح 13
1فشرده، وبگاه پشتيبان و موارد مشابه است.

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

14
ساختار فيزیکي کتاب و کيفيت چاپ آن، اعم از 
قطع، اندازه، تعداد صفحات و اندازة قلم، با سن 

مخاطب متناسب است.
2

 بیان مشفقانه برمبنای زبان فارسی معیار

لحن محتوا به گونه اي است که همدلي و همراهي 15
2مؤلف و مخاطب را فراهم مي کند.

 استفاده از شکل و تصوير مورد نیاز برای انتقال مفاهیم، پیام ها و پرورش مهارت ها

16
براي انتقال مفاهيم، پيام ها و پرورش مهارت ها، 
از اشکال وتصاویر، جدول ها، نمودارها و مدل ها 

استفاده شده است.
1

اشکال وتصاویر، جدول ها، نمودارها و مدل ها با متن 17
2ارائه شده تناسب دارد.

 تناسب محتوای کتاب با نیازهای فردی، اجتماعی و فنی و حرفه ای مخاطب

18
محتواي کتاب به نيازهاي فرد، در برقراري ارتباط 
مناسب با خود، خدا و خلقت، از منظر فرد متفّکر 

مسئول، پاسخ مي دهد.
2

19
محتواي کتاب به نياز کنوني و آتي مخاطب براي 
حضور مؤثر در اجتماع و پذیرش مسئوليت پاسخ 

مي دهد.
2

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی” ارزيابي از کتاب های حمايتی معلمان و کارشناسان تفکر و حکمت”
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداکثر 

امتياز
مالحظاتامتياز اخذ شده

 رعايت حقوق مالکیت و آفرينش فکری در تهیة  محتوای کتاب

شناسنامة کتاب و فهرست هاي موضوعي براساس 20
1طبقه بندي فيپا ارائه شده است.

در صورت استفاده از ایده ها و نظرات دیگران، در 21
1ارجاعات به این مسئله اشاره شده است. 

22

به کساني که در تأليف و یا ترجمه کتاب سهمي 
داشته اند، به نحو مقتضي، مانند درج در شناسنامه 

1کتاب و تشکر، اشاره شده است.

 برخورداری از اطالعات نوين برای گسترش دانش معلمان و کارشناسان 

حاوي اطالعات معتبر درباره مفهوم تفکر و انواع 23
2آن، تعقل، شناخت و حکمت است.

حاوي جدیدترین اطالعات درباره روش ها و 24
2فناوري هاي مورد استفاده در پرورش تفکر است.

25
حاوي معتبرترین اطالعات درباره نقش و 

ویژگي هاي مضامين مورد استفاده در پرورش تفکر 
است.

2

26
حاوي جدیدترین اطالعات درباره طراحي آموزشي 
و نقش مربيان و دانش آموزان در فرایند پرورش 

تفکر است.
2

 بیان محتوا با روش های تازه و جذاب

محتوا سؤال برانگيز و موجب کنجکاوي مخاطبان 27
3براي کسب اطالعات و مهارت هاي بيشتر مي باشد.

محتوا زمينة تعامل مخاطبان با موضوع را فراهم 28
3مي کند.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی” ارزيابي از کتاب های حمايتی معلمان و کارشناسان تفکر و حکمت”
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 تقويت شايستگی ها و مهارت های نوين حرفه ای، تربیتی و تخصصی مخاطب

توانایي انتخاب مضمون متناسب با اهداف برنامه و نيازهاي 29
2مخاطبان براي زمينه سازي پرورش تفکر را تقویت مي کند.

30
توانایي انتخاب رسانه مناسب )فيلم، داستان، 

تصویر، خبر، شعر، بازي و ...( براي طرح موضوع و 
زمينه سازي پرورش تفکر را تقویت مي کند.

2

31
توانایي پرسشگري، مدیریت و تسهيل گري به 

عنوان مهارت هاي پایة معلمان در کالس پرورش 
تفکر را تقویت مي کند.

3

توانایي انتخاب و طراحي فّعاليت هاي مناسب براي 32
3پرورش تفّکر را تقویت مي کند. 

توانایي ارزیابي سطوح تفکر دانش آموزان و ارائه 33
2بازخورد مناسب و به موقع را ارتقا مي دهد.  

 ارائه مطالعات ملی و جهانی در توسعة مهارت های حرفه ای و تخصصی

34

نتایج مطالعات ملي و جهاني درباره مباني نظري، 
رویکردها، اهداف، انتخاب مضمون و محتوا و 

ارزشيابي براي پرورش تفکر را ارائه مي کند. )دربارة 
مؤلفه هاي برنامه(

2

35

نتایج مطالعات ملي و جهاني درباره نقش رسانه ها 
و معيارهاي انتخاب آن ها )فيلم، داستان، تصویر، 
خبر، شعر، بازي و ...( براي پرورش تفکر را ارائه 

مي کند. )دربارة ابزار(

2

36
نتایج مطالعات ملي و جهاني درباره پرسشگري، 

مدیریت و تسهيل گيري در کالس پرورش تفکر را 
ارائه مي کند. )در بارة روش ها(

2

 ارائة يافته های جديد روشی در تدريس علوم کشورهای گوناگون جهان و مقايسة تطبیقی آن ها با ايران

37
به بررسي مقایسه اي رویکردها، اهداف، انتخاب 
مضمون و محتوا و ارزشيابي برنامه پرورش تفکر 

بين ایران و جهان پرداخته است.
3

38
نظرات صاحب نظران مختلف اعم از مسلمان و 

غيرمسلمان، ایراني و غير ایراني را مقایسه کرده 
است. 

3

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی” ارزيابي از کتاب های حمايتی معلمان و کارشناسان تفکر و حکمت”
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداکثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 ارائه مهارت ها و تمرين هايي قابل انطباق با محیط يادگیري و کتاب هاي درسي کشور

39

فعاليت ها و تمرین هایي براي انتخاب مضامين، 
پرورش مهارت هاي تفّکر و تعّقل و به کارگيری 
رسانه ها، متناسب با شرایط محيط آموزشي و 

برنامه، پيش بيني شده است. 

2

40

محتواي ارائه شده متناسب با نيازهاي سطوح 
مختلف دانشي و مهارتي معلمان براساس برنامه 

حوزه تربيت و یادگيري تفکر و حکمت پيش بيني 
شده است. 

2

موقعيت ها و فعاليت هایي جهت هدایت خانواده براي 41
2پرورش تفکر، به معلمان و کارشناسان ارائه مي کند. 

 افزايش توانمندی های معلمان در زمینة طراحی موقعیت ها و فعالیت های کالسی مناسب برای دانش آموزان1

42
توانایي معلمان در طّراحي آموزشي متناسب با انواع 

موقعيت ها و فعاليت هاي مرتبط با پرورش تفکر 
براي عموم دانش آموزان را تقویت مي کند.

4

43

توانایي معلمان در طّراحي آموزشي متناسب با انواع 
موقعيت ها و فعاليت هاي مرتبط با پرورش تفکر 
متناسب با نيازهاي دانش آموزان خاص را تقویت 

مي کند.

 درهم تنیدگی محتوای کتاب با مسائل جامعة امروز، زندگی فردی دانش آموزان و فناوری های نوين

44
مضامين و مصادیق بر اساس مسائل امروز  فرد و 

جامعه )ارتباط گذشته، حال و آینده، مسائل مرتبط 
با فناوري( انتخاب شده است.

3

 تشريح، تفسیر و تبیین برنامه های درسی حوزه های تربیت و يادگیری تفکر و حکمت برای مخاطب

45
رویکرد، شایستگي ها و انتظارات عملکردي برنامه 

درسي حوزه هاي تربيت و یادگيري تفکر و حکمت 
را تشریح مي کند.

2

46

محتوای برنامه درسی و سازماندهی آن، راهبردهای 
آموزش، رسانه های آموزشی و شيوه ارزشيابی 
برنامه درسی حوزة تربيت و یادگيري تفکر و 

حکمت را تشریح مي کند.

3

1 . چهار امتياز این ویژگي متناســب با ظرفيت کتاب در پوشــش دادن سنجه ها تخصيص داده مي شود یعني پيگيري هر دو سنجه در یك 
کتاب الزامي نيست.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی” ارزيابي از کتاب های حمايتی معلمان و کارشناسان تفکر و حکمت”
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداکثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 ارتقاء توانايي پرورش تفکر پژوهشي1

معلمان را با مفاهيم، مؤلفه ها، فنون و روش  ها و 47
2ابزارهاي کاوشگري آشنا مي سازد.

توانایي معلمان براي طّراحي و اجراي یك پروژه 48
2پژوهشي توسط خودشان را افزایش مي دهد.

توانایي معلمان براي آموزش و هدایت پژوهش هاي 49
2دانش آموزي را افزایش مي دهد.

50
معلمان را با شيوه هاي مستندسازي نتایج پژوهش 

و آموزش شيوه هاي مستند سازي و ارائه نتایج 
پژوهش هاي دانش آموزي آشنا مي کند. 

2

 ارتقاء توانايي پرورش تفکر فلسفي )منطقي و انتقادي(

51
معلم را با مدل یا مدل هاي پرورش تفکر و شيوه هاي 
کاربرد آن ها متناسب با برنامه درسي حوزه یادگيري 

تفکر و حکمت آشنا مي کند.
2

شناخت معلمان از موانع پرورش تفکر و راهکارهاي 52
2رفع آن ها را تقویت مي کند.

توانایي استفاده از ابزارها و فنون پرورش تفکر را، بر 53
2اساس طّراحي منطقي ارتقا مي دهد.

شناخت معلّمان از فضایل فکري و راهکارهاي پرورش 54
2آن ها را تقویت مي کند.

 ارتقا توانايي پرورش تفکر خالق 

55
 شناخت معلمان از مراحل حل خالقانة مسئله

 ) مراحل آمادگي، تکوین، روشنگري و تأیيد/ توجه، 
تخيل، توسعه، عمل و ...( و چگونگي آموزش آن ها را 

افزایش مي دهد.
2

56
مهارت معلمان در کاربرد سه اصل توجه عميق، گریز 
از واقعيت کنوني و تحرک ذهني در طراحي آموزشي 

را ارتقا مي دهد.
2

شناخت معلمان از روش ها، فنون و شرایط پرورش 57
2خالقيت و توانایي کاربرد عملي آن ها را افزایش مي دهد.

58
توانایي طراحي آموزشي در جهت پرورش و ارتقاء 

ویژگي هاي شخصيتي افراد خالق در دانش آموزان را 
افزایش مي دهد.

2

120جمع امتیاز ويژگي هاي اختصاصي
1. در ویژگي هاي سه بند آخر )تفکر پژوهشی، تفکر فلسفی و تفکر خالق( در صورتي که کتابي به یك ویژگي پرداخته باشد 24 امتياز بين 
سنجه هاي آن ویژگي توزیع خواهند شد و در صورتي که به دو ویژگي پرداخته باشد 24 امتياز بين سنجه هاي آن دو ویژگي توزیع خواهند شد. 

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی” ارزيابي از کتاب های حمايتی معلمان و کارشناسان تفکر و حکمت”
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2.2.1. جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتاب های حمايتی والدين تفکر و حکمت

 ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي 
از کتاب های حمايتی والدين تفکر و حکمت

معيارها و سنجه ها
حداکثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
توضيحات

 خالقیت و نوآوری:

1. زمينه حل مسئله به صورت مبتکرانه از طریق پرورش 
مهارت هاي یك یا چند نوع تفکر )نظير: تفکر منطقي، تفکر واگرا، 

تفکر سيستمي، تفکر نقاد( را فراهم مي کند.
2

2. توليد یك محصول جدید و کاربردي را با استفاده از یك یا چند 
روش )نظير: درگيري حواس، کاوشگري، آزمایش کردن( فراهم 

کرده است.
1

3. خلق ایده نو از طریق ایجاد شرایط نظير: پرورش تخيل/ طرح 
افکار تازه/ ارتباط بين پدیده ها و وقایع و کاربست آن را مورد توجه 

قرار داده است. 
2

4. موقعيت هایی برای به کارگيری ایده ها و تبدیل آن به خدمات 
1جدید و به شيوه ای مفيد را فراهم می کند.

52. محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.

 رعايت قواعد زبان و خط فارسی:

6. قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاري/گفتاري( به ویژه در 
2ترکيب جمالت رعایت شده است.

7. قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و اصول 
2نشانه گذاري رعایت شده است.

8. به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل فرهنگستان 
2زبان توجه کرده است. 

 سهولت به کارگیری:

9. طراحی و توليد آن به گونه اي است که امکان بهره گيری آسان و 
6راحت از ماده آموزشی را فراهم می کند.
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 صحت و دقت علمی:

10. محتوا با بهره گيري از یافته ها، تجربيات و روش هاي علمي 
4معتبر تهيه شده است.

11. محتوا توصيفي نظام مند و منطقي )از یك یا چند شيء، 
پدیده، واقعيت و یا رخداد( ارائه کرده است و با عرصه هاي 

چهارگانه یادگيري با محوریت خداوند مرتبط است.
2

 تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصیلي:

124. با اهداف کلي دوره یا رشته تحصيلي تناسب دارد. 

13. به اصول حاکم بر طراحي برنامه هاي درسي مبتني بر سند 
2برنامه درسي ملي و رویکرد فطرت گرایي توحيدي توجه کرده است.

14. به شایستگي هاي پایه و مؤلفه هاي راهنماي حوزه ي تربيت و 
2یادگيري مربوط توجه کرده است.

 رعايت و ترويج ارزش های دينی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي- ايراني:

15. ارزش هاي دیني، فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد مصوب 
3را رعایت نموده است.

16. به معرفی نمادهای هویت ملی )ایراني،  اسالمي و انقالبي( مانند 
3پرچم، زبان فارسي، ارزش هاي دیني و انقالبي توجه کرده است. 

 تناسب با ويژگی ها و نیازهای مخاطبان مبتني بر روان شناسي رشد:

17. به نيازهاي گروه هاي سنی مخاطبان و تفاوت در نيازهای 
5جنسيتی و محيطي توجه کرده است.

18. به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي، عاطفي، 
3ایماني، اخالقي و عملکردي آن ها کمك مي کند.

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

19. در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 
آموزشي به یافته ها و دانش هاي نظري، عملي و روشي روز توجه 

شده است.
2

20. در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 
2آموزشي به نيازهای آینده مخاطبان توجه شده است.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب های حمايتی والدين تفکر و حکمت
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معيارها و سنجه ها
حداکثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
توضيحات

 سادگی و روانی محتوا:

21. از کلمات آشنا )واژگان پایه(، با معنا، جمالت کوتاه و 
3نشانه هاي نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده است.

222.از بيان روشن، گویا و قابل فهم استفاده کرده است.

 سازماندهی مناسب محتوا:

232. محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 

241. محتوا به شکل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي شده است.

25. محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و 
یادگيري مربوط سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و فزاینده را 

براي مخاطب فراهم مي کند.
2

26. شرایط یادگيري فعال و فرصت تعامل با محيط هاي داخل و 
1خارج از مدرسه را فراهم مي کند.

 توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ايراني:

27. محتوا به معرفي منابع و فعاليت هاي علمي و ادبي دانشمندان 
3مسلمان توجه کرده است.

28. محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ایران و جهان 
2اسالم توجه کرده است.

 مالحظات بهداشتی و ايمنی:

29. در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم، بي خطر و 
6بهداشتي استفاده شده است.

 جذابیت شکلي و ظاهری:

30. استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده آموزشي 
2رعایت شده است.

31. موازین تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوین ماده 
2آموزشي رعایت شده است.

32. از رنگ ها، تصاویر،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهاي جذاب و 
2مرتبط استفاده شده است.

80جمع کل

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب های حمايتی والدين تفکر و حکمت
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 ويژگی ها و سنجه های اختصاصی
»ارزيابي از کتاب های حمايتی والدين تفکر و حکمت«

ويژگی ها و سنجه هارديف
حداکثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

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

محتواي انتخاب شده با ایده هاي کليدي، مفاهيم 1
2و مهارت هاي اساسي برنامه تناسب دارد.

روش هاي سازماندهي محتوا مبتني بر پرورش 2
2شایستگي هاي روش و منش تفکر و تعقل است.

 توجه به توسعة شايستگی های پاية مخاطبان از منظر تفکر و تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق

3

به توسعة شایستگي هاي پایة تفّکر )انتقادي، 
سيستمي، تخيل، قوه ابداع و خلق، حل مسئله، 
کاوشگري، و ...( متناسب با ظرفيت کتاب توّجه 

شده است.

2

4
به توسعة شایستگي هاي پرسشگري، هدایت 
مشاهدات، تأّمل، قضاوت بر اساس شواهد، و 

تصميم گيري توّجه شده است.
2

به پرورش شایستگي هاي تحليل، قضاوت و خود 5
2ارزیابي بر اساس نظام معيار توّجه شده است.

به توسعة خصلت هاي اخالقي فرد متفّکر توّجه 6
2شده است.

 برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

2محتوا از ارجاعات مناسب به منابع معتبر بهره مند است. 7

محتوا مبتني بر آخرین یافته هاي علمي حوزة 8
2یادگيري تفّکر است. 

 تناسب کیفیت سازمان دهی محتوای کتاب با میزان درك و فهم مخاطب

براي ارایة محتوا از قالب هاي متناسب با ميزان 9
2درک و فهم مخاطب استفاده شده است.

ترتيب و توالي محتوا به درک و فهم بهتر مخاطب 10
2کمك مي کند.
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداکثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 توجه به تفاوت سبك های يادگیری مخاطب در فرايند يادگیری

11
به مخاطبان با سبك های یادگيري و شناختي 

کلي/ تحليلي، کالمي/ تصویري، تأّملي/ تکانشي و 
تفاوت هاي دیگر توّجه شده است.

3

 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

12
فرصت هایي جهت تعامل مخاطب با محتوا از طریق 
کامل کردن متن، مشارکت در تکميل ایده، آزمودن 
ایده ها و نظرها و ارایه پيشنهادات فراهم شده است.

2

داراي اجزاي پشتيبان و تعاملي مانند فيلم، لوح 13
1فشرده، وبگاه پشتيبان و موارد مشابه است. 

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

14
ساختار فيزیکي کتاب و کيفيت چاپ آن، اعم از 
قطع، اندازه، تعداد صفحات و اندازة قلم، با سن 

مخاطب متناسب است.
2

 بیان مشفقانه برمبنای زبان فارسی معیار

لحن محتوا به گونه اي است که همدلي و همراهي 15
2مؤلف و مخاطب را فراهم مي کند.

 استفاده از شکل و تصوير مورد نیاز برای انتقال مفاهیم، پیام ها و پرورش مهارت ها

16
براي انتقال مفاهيم، پيام ها و پرورش مهارت ها، 
از اشکال و تصاویر، جدول ها، نمودارها و مدل ها 

استفاده شده است.
1

اشکال و تصاویر، جدول ها، نمودارها و مدل ها با 17
2متن ارائه شده تناسب دارد.

 تناسب محتوای کتاب با نیازهای فردی، اجتماعی و فنی و حرفه ای مخاطب

18
محتواي کتاب به نيازهاي فرد در برقراري ارتباط 
مناسب با خود، خدا و خلقت، از منظر فرد متفّکر 

مسئول، پاسخ مي دهد.
2

19
محتواي کتاب به نياز کنوني و آتي مخاطب براي 
حضور مؤثر در اجتماع و پذیرش مسئوليت پاسخ 

مي دهد.
2

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی” ارزيابي از کتاب های حمايتی والدين تفکر و حکمت”
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداکثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 رعايت حقوق مالکیت و آفرينش فکری در تهیة  محتوای کتاب

شناسنامة کتاب و فهرست هاي موضوعي بر اساس 20
1طبقه بندي فيپا ارائه شده است.

در صورت استفاده از ایده ها و نظرات دیگران، در 21
1ارجاعات به این مسئله اشاره شده است.

22
به کساني که در تأليف و یا ترجمه کتاب سهمي 

داشته اند، به نحو مقتضي، مانند درج در شناسنامه 
کتاب و تشکر، اشاره شده است. 

1

 برخورداری از اطالعات نوين برای گسترش دانش والدين

حاوي اطالعات معتبر درباره مفهوم تفکر و انواع 23
2آن، تعقل، شناخت و حکمت است.

حاوي جدیدترین اطالعات درباره روش ها و 24
2فناوري هاي مورد استفاده در پرورش تفکر است.

25
حاوي معتبرترین اطالعات درباره نقش و 

ویژگي هاي مضامين مورد استفاده در پرورش 
تفکر است. 

2

حاوي جدیدترین اطالعات درباره طراحي آموزشي 26
2و نقش خانواده در فرایند پرورش تفکر است.

 بیان محتوا با روش های تازه و جذاب

محتوا، سؤال برانگيز و موجب کنجکاوي مخاطبان، 27
3براي کسب اطالعات و مهارت هاي بيشتر مي باشد.

محتوا زمينة تعامل مخاطبان با موضوع را فراهم 28
3مي کند.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی” ارزيابي از کتاب های حمايتی والدين تفکر و حکمت”
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حداکثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 تقويت شايستگی ها و مهارت های نوين تربیتی مخاطبان

29
توانایي انتخاب مضمون متناسب با اهداف برنامه و 
نيازهاي مخاطبان براي زمينه سازي پرورش تفکر 

را تقویت مي کند.
2

30
توانایي انتخاب رسانه مناسب )فيلم، داستان، 

تصویر، خبر، شعر، بازي و ...( براي طرح موضوع و 
زمينه سازي پرورش تفکر را تقویت مي کند.

2

توانایي پرسشگري و تسهيل گري به عنوان 31
3مهارت هاي پایة پرورش تفکر را تقویت مي کند.

توانایي انتخاب و طراحي فّعاليت هاي مناسب براي 32
3پرورش تفّکر را تقویت مي کند.

توانایي ارزیابي سطوح تفکر کودک و ارائه بازخورد 33
2مناسب و به موقع را ارتقا مي دهد.

 ارائه مطالعات ملی و جهانی در توسعة مهارت های تربیتی پرورش تفکر

34

نتایج مطالعات ملي و جهاني درباره مباني نظري، 
رویکردها، اهداف، انتخاب مضمون و محتوا، 
ارزشيابي براي پرورش تفکر را ارائه مي کند. 

)دربارة مؤلفه هاي برنامه(

2

35

نتایج مطالعات ملي و جهاني درباره نقش رسانه ها 
و معيارهاي انتخاب آن ها )فيلم، داستان، تصویر، 
خبر، شعر، بازي و ...( براي پرورش تفکر را ارائه 

مي کند. )دربارة ابزار(

2

36
نتایج مطالعات ملي و جهاني درباره پرسشگري 
و تسهيل گيري در پرورش تفکر را ارائه مي کند. 

)دربارة روش ها( 
2

 ارائة يافته های جديد روشی در تدريس علوم کشورهای گوناگون جهان و مقايسة تطبیقی آن ها با ايران

37
به بررسي مقایسه اي رویکردها، اهداف، انتخاب 
مضمون و محتوا و ارزشيابي برنامه پرورش تفکر 

بين ایران و جهان پرداخته است.
3

38
نظرات صاحب نظران مختلف اعم از مسلمان و 

غيرمسلمان، ایراني و غير ایراني را مقایسه کرده 
است. 

3

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی” ارزيابي از کتاب های حمايتی والدين تفکر و حکمت”
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حداکثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 ارائه مهارت ها و تمرين هايي قابل انطباق با محیط يادگیري و کتاب هاي درسي کشور

39

فعاليت ها و تمرین هایي براي انتخاب مضامين، 
پرورش مهارت هاي تفّکر و تعّقل و به کارگيری 

رسانه ها متناسب با شرایط محيط زندگي و برنامه 
پيش بيني شده است.

2

40

محتواي ارائه شده متناسب با نيازهاي سطوح 
مختلف دانشي و مهارتي اوليا، براساس برنامه 

حوزه تربيت و یادگيري تفکر و حکمت پيش بيني 
شده است. 

2

موقعيت ها و فعاليت هایي جهت هدایت خانواده 41
2براي پرورش تفکر ارائه مي کند.

 افزايش توانمندی های اولیا در زمینة طراحی موقعیت ها و فعالیت های فکری برای پرورش تفکر در پرورش 
فرزندان1

42
توانایي اوليا در طّراحي موقعيت ها و فعاليت هاي 
مرتبط با پرورش تفکر )نيازهاي عام( را تقویت 

مي کند.
4

43
توانایي اوليا در طّراحي موقعيت ها و فعاليت هاي 
مرتبط با پرورش تفکر متناسب با نيازهاي خاص 

فرزند خود را تقویت مي کند.

 درهم تنیدگی محتوای کتاب با مسائل جامعة امروز، زندگی فردی کودکان و نوجوانان و فناوری های نوين

44

مضامين و مصادیق براساس مسائل امروز فرد و 
جامعه )ارتباط گذشته، حال و آینده و مسائل 

3مرتبط با فناوري( انتخاب شده است. 

 تشريح، تفسیر و تبیین برنامه های درسی حوزه های تربیت و يادگیری تفکر و حکمت برای مخاطب

45
رویکرد، شایستگي ها و انتظارات عملکردي برنامه 
درسي حوزة تربيت و یادگيري تفکر و حکمت را 

تشریح مي کند.
5

46

محتوای برنامه درسی و سازماندهی آن، 
راهبردهای آموزش، رسانه های آموزشی و شيوه 
ارزشيابی برنامه درسی حوزة تربيت و یادگيري 

تفکر و حکمت را تشریح مي کند. 
1  . چهار امتياز این ویژگي متناســب با ظرفيت کتاب در پوشــش دادن ســنجه ها تخصيص داده مي شود؛ یعني پيگيري هر دو سنجه در 

یك کتاب الزامي نيست.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی” ارزيابي از کتاب های حمايتی والدين تفکر و حکمت”
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حداکثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 ارتقاء توانايي پرورش تفکر پژوهشي1

اوليا را با مفاهيم، مؤلفه ها، فنون و روش  ها و 47
4ابزارهاي کاوشگري آشنا مي سازد.

48
توانایي اوليا براي نظارت و راهنمایي )ایفاي 

نقش مناسب( اجراي یك پروژه پژوهشي توسط 
فرزندشان را افزایش مي دهد.

4

 ارتقاء توانايي پرورش تفکر فلسفي )منطقي و انتقادي( 

49
اوليا را با مدل یا مدل هاي پرورش تفکر و 

شيوه هاي کاربرد آن ها متناسب با برنامه درسي 
حوزه یادگيري تفکر و حکمت آشنا مي کند.

2

شناخت اوليا از موانع پرورش تفکر و راهکارهاي 50
2رفع موانع را تقویت مي کند.

توانایي استفاده از ابزارها و فنون پرورش تفکر را، 51
2براساس طّراحي منطقي، ارتقا مي دهد.

شناخت اوليا از فضایل فکري و راهکارهاي پرورش 52
2آن ها را تقویت مي کند.

 فراهم ساختن فرصت پرورش تفکر خالق 

53
شناخت اوليا از روش ها، فنون و شرایط پرورش 
خالقيت و توانایي کاربرد عملي آن ها را افزایش 

مي دهد.
4

54
توانایي اوليا در طراحي موقعيت، جهت پرورش و 
ارتقا ویژگي هاي شخصيتي افراد خالق در فرزندان 

را افزایش می دهد.
4

120جمع امتیاز ويژگي هاي اختصاصي

 1. در ویژگي هاي سه بند آخر )تفکر پژوهشی، تفکر فلسفی و تفکر خالق(، در صورتي که کتابي به یك ویژگي پرداخته باشد 24 امتياز بين 
سنجه هاي آن ویژگي توزیع خواهند شد و در صورتي به دو ویژگي پرداخته باشد 24 امتياز بين سنجه هاي آن دو ویژگي توزیع خواهند شد.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی” ارزيابي از کتاب های حمايتی والدين تفکر و حکمت”
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2.جداول عمومی و اختصاصی ارزيابی از کتاب های کمك درسی تفکر و حکمت

1.2. جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتاب های کار تفکر و حکمت

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب های کار تفکر و حکمت

معيارها و سنجه ها
حداکثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
توضيحات

 خالقیت و نوآوری:

1. زمينه حل مسئله به صورت مبتکرانه از طریق پرورش 
مهارت هاي یك یا چند نوع تفکر )نظير: تفکر منطقي، تفکر واگرا، 

تفکر سيستمي، تفکر نقاد( را فراهم مي کند.
2

2. توليد یك محصول جدید و کاربردي را با استفاده از یك یا چند 
روش )نظير: درگيري حواس، کاوشگري، آزمایش کردن( فراهم 

کرده است.
1

3. خلق ایده نو از طریق ایجاد شرایط نظير: پرورش تخيل/ طرح 
افکار تازه/ ارتباط بين پدیده ها و وقایع و کاربست آن را مورد توجه 

قرار داده است. 
2

4. موقعيت هایی برای به کارگيری ایده ها و تبدیل آن به خدمات 
1جدید و به شيوه ای مفيد را فراهم می کند.

52. محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.

 رعايت قواعد زبان و خط فارسی:

6. قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاري/گفتاري( به ویژه در 
2ترکيب جمالت رعایت شده است.

7. قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و اصول 
2نشانه گذاري رعایت شده است.

8. به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل فرهنگستان 
2زبان توجه کرده است. 

 سهولت به کارگیری:

9. طراحی و توليد آن به گونه اي است که امکان بهره گيری آسان و 
6راحت از ماده آموزشی را فراهم می کند.
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معيارها و سنجه ها
حداکثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
توضيحات

 صحت و دقت علمی:

10. محتوا با بهره گيري از یافته ها، تجربيات و روش هاي علمي 
4معتبر تهيه شده است.

11. محتوا توصيفي نظام مند و منطقي )از یك یا چند شيء، 
پدیده، واقعيت و یا رخداد( ارائه کرده است و با عرصه هاي 

چهارگانه یادگيري با محوریت خداوند مرتبط است.
2

 تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصیلي

124. با اهداف کلي دوره یا رشته تحصيلي تناسب دارد. 
13. به اصول حاکم بر طراحي برنامه هاي درسي مبتني بر سند برنامه 

2درسي ملي و رویکرد فطرت گرایي توحيدي توجه کرده است.

14. به شایستگي هاي پایه و مؤلفه هاي راهنماي حوزه ي تربيت و 
2یادگيري مربوط توجه کرده است.

 رعايت و ترويج ارزش های دينی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي- ايراني:

15. ارزش هاي دیني، فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد مصوب 
3را رعایت نموده است.

16. به معرفی نمادهای هویت ملی )ایراني،  اسالمي و انقالبي( 
مانند پرچم، زبان فارسي، ارزش هاي دیني و انقالبي توجه کرده 

است. 
3

 تناسب با ويژگی ها و نیازهای مخاطبان مبتني بر روان شناسي رشد:

17. به نيازهاي گروه هاي سنی مخاطبان و تفاوت در نيازهای 
5جنسيتی و محيطي توجه کرده است.

18. به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي، عاطفي، 
3ایماني، اخالقي و عملکردي آن ها کمك مي کند.

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

19. در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 
آموزشي به یافته ها و دانش هاي نظري، عملي و روشي روز توجه 

شده است.
2

20. در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 
2آموزشي به نيازهای آینده مخاطبان توجه شده است.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب های کار تفکر و حکمت
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معيارها و سنجه ها
حداکثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
توضيحات

 سادگی و روانی محتوا:

21. از کلمات آشنا )واژگان پایه(، با معنا، جمالت کوتاه و 
3نشانه هاي نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده است.

222. از بيان روشن، گویا و قابل فهم استفاده کرده است.

 سازماندهی مناسب محتوا:

232. محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 

241. محتوا به شکل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي شده است.
25. محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و 

یادگيري مربوط سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و فزاینده را 
براي مخاطب فراهم مي کند.

2

26. شرایط یادگيري فعال و فرصت تعامل با محيط هاي داخل و 
1خارج از مدرسه را فراهم مي کند.

 توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ايراني:

27. محتوا به معرفي منابع و فعاليت هاي علمي و ادبي دانشمندان 
3مسلمان توجه کرده است.

28. محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ایران و جهان 
2اسالم توجه کرده است.

 مالحظات بهداشتی و ايمنی:

29. در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم، بي خطر و 
6بهداشتي استفاده شده است.

 جذابیت شکلي و ظاهری:

30. استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده آموزشي 
2رعایت شده است.

31. موازین تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوین ماده 
2آموزشي رعایت شده است.

32. از رنگ ها، تصاویر،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهاي جذاب و 
2مرتبط استفاده شده است.

80جمع کل

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب های کار تفکر و حکمت
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ويژگی ها و سنجه های اختصاصی« ارزيابي از کتاب های کار تفکر و حکمت”

ويژگی ها و سنجه هارديف
حداکثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

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

محتواي انتخاب شده با ایده هاي کليدي، مفاهيم و 1
2مهارت هاي اساسي برنامه تناسب دارد.

روش هاي سازماندهي محتوا مبتني بر پرورش 2
2شایستگي هاي روش و منش تفکر و تعقل است.

 توجه به توسعة شايستگی های پاية مخاطبان از منظر تفکر و تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق

3

به توسعة شایستگي هاي پایة تفّکر )انتقادي، 
سيستمي، تخيل، قوه ابداع و خلق، حل مسئله، 
کاوشگري، و ...( متناسب با ظرفيت کتاب توّجه 

شده است.

2

4
به توسعة شایستگي هاي پرسشگري، هدایت 
مشاهدات، تأّمل، قضاوت بر اساس شواهد و 

تصميم گيري توّجه شده است.
2

به پرورش شایستگي هاي تحليل، قضاوت و خود 5
2ارزیابي بر اساس نظام معيار توّجه شده است.

به توسعة خصلت هاي اخالقي فرد متفّکر توّجه 6
2شده است.

 برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

محتوا از ارجاعات مناسب به منابع معتبر بهره مند 7
2است.

محتوا مبتني بر آخرین یافته هاي علمي حوزة 8
2یادگيري تفّکر  است.

 تناسب کیفیت سازمان دهی محتوای کتاب با میزان درك و فهم مخاطب

براي ارایة محتوا از قالب هاي متناسب با ميزان 9
2درک و فهم مخاطب استفاده شده است.

ترتيب و توالي محتوا به درک و فهم بهتر مخاطب 10
2کمك مي کند.
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداکثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 توجه به تفاوت سبك های يادگیری مخاطب در فرايند يادگیری

11
به مخاطبان با سبك های یادگيري و شناختي 

کلي/ تحليلي، کالمي/ تصویري، تأّملي/ تکانشي و 
تفاوت هاي دیگر توّجه شده است.

3

 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

12
فرصت هایي جهت تعامل مخاطب با محتوا از طریق 
کامل کردن متن، مشارکت در تکميل ایده، آزمودن 
ایده ها و نظرها و ارایه پيشنهادات فراهم شده است.

2

داراي اجزاي پشتيبان و تعاملي مانند فيلم، لوح 13
1فشرده، وبگاه پشتيبان و موارد مشابه است. 

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

14
ساختار فيزیکي کتاب و کيفيت چاپ آن، اعم از 
قطع، اندازه، تعداد صفحات و اندازة قلم، با سن 

مخاطب متناسب است.
2

 بیان مشفقانه برمبنای زبان فارسی معیار

لحن محتوا به گونه اي است که همدلي و همراهي 15
2مؤلف و مخاطب را فراهم مي کند.

 استفاده از شکل و تصوير مورد نیاز برای انتقال مفاهیم، پیام ها و پرورش مهارت ها

16
براي انتقال مفاهيم، پيام ها و پرورش مهارت ها، 
از اشکال وتصاویر، جدول ها، نمودارها و مدل ها 

استفاده شده است.
1

اشکال وتصاویر، جدول ها، نمودارها و مدل ها با 17
2متن ارائه شده تناسب دارد.

 تناسب محتوای کتاب با نیازهای فردی، اجتماعی و فنی و حرفه ای مخاطب

18
محتواي کتاب به نيازهاي فرد، در برقراري ارتباط 
مناسب با خود، خدا و خلقت، از منظر فرد متفّکر 

مسئول، پاسخ مي دهد.
2

19
محتواي کتاب به نياز کنوني و آتي مخاطب براي 
حضور مؤثر در اجتماع و پذیرش مسئوليت پاسخ 

مي دهد.
2

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی« ارزيابي از کتاب های کار تفکر و حکمت”
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداکثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 رعايت حقوق مالکیت و آفرينش فکری در تهیة  محتوای کتاب

شناسنامة کتاب و فهرست هاي موضوعي براساس 20
1طبقه بندي فيپا ارائه شده است.

در صورت استفاده از ایده ها و نظرات دیگران، در 21
1ارجاعات به این مسئله اشاره شده است.

22
به کساني که در تأليف و یا ترجمه کتاب سهمي 

داشته اند، به نحو مقتضي، مانند درج در شناسنامه 
کتاب و تشکر، اشاره شده است.

1

 فراهم کردن فرصت شکوفايي فطرت و استعداد هاي دانش آموزان

23

فعاليت  هایي براي پرورش توانایي درک موقعيت 
خود )در خانواده، محيط اجتماعي، فرهنگي، 

اقتصادي، هستي( متناسب با ویژگي هاي سني 
مخاطب فراهم مي کند. )تشخيص موقعيت(

2

فعاليت  هایي براي توانمندي در درک نيازهاي حال و 24
2آینده دانش آموز فراهم مي کند. )تشخيص اولویت ها(

25
فعاليت  هایي براي توانمندي در شناخت خود 

)توانمندي ها، عالیق، نقاط قوت و ضعف( فراهم 
مي کند. )تشخيص توانمندي ها(

2

26
فعاليت  هایي براي ارتقا مهارت انتخاب، تصميم گيري 

و برنامه ریزي براي اصالح موقعيت در شرایط گوناگون 
را فراهم مي کند. )انتخاب و عمل آگاهانه(  

2

 ايجاد فرصت کاربرد يافته هاي علوم گوناگون در زندگي فردي و اجتماعي دانش آموز

دانش آموز را نسبت به مسائل زندگي فردي و 27
2اجتماعي حساس مي کند.

دیدگاه مخاطبان را دربارة مسائل زندگي فردي و 28
2اجتماعي تحت تأثير قرار می دهد.

29
فرصت هایي فراهم مي کند تا توانایي ارائه راه حل 
و فرضيه سازي براي کاهش فاصله وضع موجود و 

مطلوب را ارتقا دهد.
2

30
فرصت هایي فراهم مي کند تا توانایي ارزیابي نظري 
یا عملي راه حل ها و فرضيه هاي پيشنهادي را ارتقا 

دهد.
2

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی« ارزيابي از کتاب های کار تفکر و حکمت”
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حداکثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 تعمیق درك دانش آموزان در ارتباط با مطالب کتاب درسي و برنامة درسي حوزة تربیت و يادگیري تفّکر و حکمت

31
فرصت بررسي مضامين کتاب درسي یا مضامين 
مناسب براي تفکر از جنبه هاي متفاوت را فراهم 

کرده است.
2

32

دانش آموزان را با کاربردهاي مطالب کتاب 
درسي یا برنامه درسي در زندگي آشنا مي کند 
و آموخته هاي جدید را با یادگيري هاي پيشين 

دانش آموز پيوند مي دهد. )معنادار ساختن(

2

33
از طریق ساده سازي مطالب و ذکر و دریافت 
مثال هاي متنوع به عمق بخشي مطالب کمك 

مي کند.
2

34
فرصت هایي فراهم مي کند تا دانش آموز با یافتن 

رابطه هاي آشکار و پنهان بين مصادیق و مثال ها به 
درک عميق تري از مطالب نایل آید.

2

 پرورش مهارت هاي الزم و مرتبط با کتاب هاي درسي

فرصت هایي براي پاسخگویي به سؤاالت با استفاده 35
3از روش ها و منابع گوناگون فراهم  مي کند.

36
فعاليت هایي براي ارتقا مهارت هاي تفسير، تحليل، 
استنباط، ارزیابي، استنتاج و خودتنظيمي طراحي 

می کند. 
2

37
فعاليت هایي براي به کارگيري ابزارها و وسایل 
)ابزار گردآوري اطالعات، ثبت و ارائه نتایج با 

فناوري، مدل ها و ...( فراهم مي کند.
2

 فراهم کردن زمینة استحکام و استمرار فرايند يادگیري دانش آموزان

38
محتوا سؤال برانگيز و موجب کنجکاوي و 

پرسشگري مخاطبان براي کسب اطالعات و 
مهارت هاي بيشتر مي باشد.

2

محتوا معلومات جدید و ارزشمندي به آموخته های 39
2مخاطبان اضافه مي کند.

با فراهم آوردن فرصت هاي تعامل با محتوا و 40
2دیگران، امکان یادگيري را افزایش مي دهد. 

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی« ارزيابي از کتاب های کار تفکر و حکمت”
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حداکثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 ارائه موقعیت ها و فّعالیت هاي يادگیري و مهارت هاي متنّوع و فراتر از کتاب درسي )در صورت نداشتن 
کتاب درسي، متناسب با برنامه حوزه تربیت و يادگیري تفکر و حکمت(

41

از طریق مقایسه و طبقه بندي مفاهيم، ارزش ها و 
مثال هاي بيشتر درباره موضوعات کتاب یا برنامه، 

موجب افزایش دانش و مهارت دانش آموزان 
مي شود.

2

42
از ابزارهاي متنوع مانند نمودارها، نقشه ها، 

تصویرها، جداول و ... براي دستيابي به مهارت هاي 
وسيع تر بهره گرفته است.

2

 فراهم کردن زمینة پرورش مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان از طريق پیش بیني کارهاي گروهي در فعالیت ها

43
از طریق پيش بيني فعاليت هاي گروهي و ثبت 
نتایج آن، امکان توجه به آرا و نظرات دیگران و 

همفکري با آن ها در حل مسائل را فراهم مي سازد.
2

امکان طراحي، برنامه ریزي و اقدام مرتبط با برنامه 44
3را به صورت گروهي فراهم مي کند.

45
امکان ارزیابي همة مراحل طراحي، برنامه ریزي و 
اقدام مرتبط با برنامه را به صورت گروهي فراهم 

مي کند.
2

 بسط و توسعه فّعالیت هاي يادگیري دانش آموزان در محیط متنّوع محّل زندگي آ ن ها

فعاليت هاي یادگيري براي تعامل با خانواده، 46
2همساالن و محيط اجتماعي طراحي شده است.

فعاليت هاي یادگيري براي به کارگيري فناوري 47
2اطالعات و ارتباطات طراحي شده است.

فعاليت هاي یادگيري براي تعامل با محيط طبيعي 48
2طراحي شده است.

 فراهم کردن شايستگي هاي پايه تعقل در مخاطبان از طريق طراحي موقعیت هاي آموزشي و تربیتي مناسب

امکان تأمل دربارة موضوعات و درک ضرورت 49
2داشتن معيار را فراهم  مي آورد.

امکان کاربست معيارها را براي مخاطبان فراهم 50
2مي کند.

امکان ارزیابي و انتخاب معيارها را براي مخاطب 51
2فراهم مي سازد.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی« ارزيابي از کتاب های کار تفکر و حکمت”
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حداکثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 فراهم ساختن فرصت پرورش شايستگي هاي مشترك انواع تفکر 

52
توانایي پرسشگري )مسئله یابي و طرح سؤال دربارة 
امور و پدید ه ها و روابط موجود یا ممکن بين آن ها( 

را در مخاطبان تقویت مي کند.
3

53
توانایي در نظر گرفتن تمامي جزئيات، جنبه ها و 
زوایاي مختلف یك موقعيت مبهم و بررسی همه 

جانبه آن را پرورش مي دهد.
2

54
فرصت هاي بررسي عواطف، احساسات، حدس و 
گمان، فرضيه ها و تخيل نسبت به موقعيت ها و 
ارزیابي تصميم  ها براساس فنون را فراهم مي کند.

2

55
فرصت استفاده از ابزارهاي تفکر )ترسيم نمودار 

و مدل ها( براي نمایش داده ها، رابطه ها و نتایج را 
فراهم مي کند.

3

از مدل و ساختار معيني در پرورش تفکر پيروي 56
2مي کند. 

 فراهم ساختن فرصت پرورش تفکر منطقي و نّقاد )ويژة کتاب هاي پرورش تفکر منطقي و نّقاد(1

57
توانایی استنبـاط؛ تشخيـص داده های درست از 

نادرست از ميـان اطالعات داده شده و دستيابي به 
نتيجه   را ارتقا مي دهد.

2

58

توانایي استنـتـاج؛ نتيجه گيري کلی از مقدماتی 
جزئي به دور از پيش داوری های ذهنی و توانایی 

تفکيك مقدمات، مفروضات و داده  ها از نتيجة کلی 
را پرورش مي دهد.

2

59

توانایی تعبير و تفسير؛ پردازش اطالعات و تعيين 
اعتبار آن ها و قضاوت دربارة منطقي بودن رابطة 
نتایج و داده ها و مقدمـات و مفروضات آن را  

پرورش مي دهد.

2

60
توانایي ارزشيـابی استدالل های منطقی؛ تشخيص 

استدالل های قوی )استدالل مهم و مرتبط با 
سؤال( و ضعيف )کم اهميت یا غير مرتبط با 

سؤال( را پرورش مي دهد.
2

1. در صورتي که کتابي خاص پرورش تفّکر انتقادي یا پرورش تفّکر خالق باشــد. ســنجه های ویژگی پرورش تفکر خالق و تفکر منطقی و 
نقاد، به طور ماتریســي براي ارزیابي استفاده خواهند شد. در صورتي که کتابي به هر دو وجه پرداخته باشد 8 امتياز بين سنجه هاي دو ویژگي 

توزیع خواهند شد.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی« ارزيابي از کتاب های کار تفکر و حکمت”
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حداکثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 فراهم ساختن فرصت پرورش تفکر خالق )ویژة کتاب هاي پرورش تفکر خاّلق(

61

فرصت هاي فرایندي الزم براي پرورش توانایي حل 
خالقانة مسئله )شامل مراحل آمادگي، تکوین، 
روشنگري و تأیيد/ توجه، تخيل، توسعه، عمل 
و ... بر اساس مدل و ساختار مشخص( را فراهم 

مي کند.

2

62
در انتخاب و سازماندهي محتوا به سه اصل توجه 
عميق، گریز از واقعيت کنوني و تحرک ذهني 

اهتمام دارد.
2

63
فرصت هایي فراهم مي کند تا مخاطب، روش ها 
و فنون خلق ایده، نظر و راه حل را، در انجام 

فعاليت ها به کار گيرد.
2

64
محتوا در جهت پرورش و ارتقا ویژگي هاي 

شخصيتي افراد خالق، انتخاب و سازماندهي شده 
است.

2

120جمع امتیاز ويژگي هاي اختصاصي

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی« ارزيابي از کتاب های کار تفکر و حکمت”
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شرح  برخي از اصطالحات:

1. زبان فارســی معیار: منظور از زبان فارســی معيار زبانی است که به قلمرو 
ملی و فراگير اختصاص دارد و به کارگيري آن در نوشــتن و سخن گفتن ميان همه 
فارســی زبانان تحصيل کرده مشترک است. زبان فارسی معيار ورای لهجه های محلی 
و اجتماعی رایج در یك کشــور قرار دارد و وســيله ارتباط اجتماعی، علمی و ادبی 
کسانی است که ممکن است در شرایط دیگر به لهجه های محلی یا اجتماعی خاص 
خــود تکلم کنند. این زبان معموالً همان زبان درس خوانده ها 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 
اهميت بسياری است. از زبان معيار نوشتاری در موارد مکتوب آموزشی نظير نوشتن 
کتاب های درسی، مقاالت علمی، روزنامه ها و مجالت، نگارش های اداری و رسمی و 
در برنامه های خبری رادیو و تلویزیون مانند پخش اخبار استفاده می شود. نوشتاری 

صورتی ثابت دارد و سنجيده تر و منسجم تر از زبان گفتاري است.
زبان گفتاری معيار، زبانی اســت که توســط افراد تحصيل کرده و قشرهای باالی 
جامعه در موقعيت های رسمی مانند دانشگاه ها، مدارس، صدا و سيما، مصاحبه های 
رســمی و سخنرانی ها اســتفاده می شود. این زبان منعطف اســت و در طول زمان 
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متحول می شود، معيار زبان فارسی گفتاری، زبان رایج در تهران است.
2. ارزش هاي ديني: ترجيحاتي است که در قرآن، سنت پيامبر)ص( و ائمه اطهار 
عليهم الســالم مورد تأیيد قرار گرفته و بدان ها توصيه شده است. براي مثال تهذیب 
نفس، عبادت خداوند،  کســب علم و معرفت، نيکي و احســان به دیگران، کمك به 
نيازمندان و فقرا، ترک گناهان، دفاع از ســرزمين و یا جهاد در راه خدا از جمله این 
ارزش ها مي باشد. این نوع از ارزش ها مورد توجه افراد با ایمان و عالمان دیني است. 
3. ارزش هاي اجتماعي: ترجيحاتي هســتند که از ســوي عموم مردم جامعه 
به دليل مفيد بودن آن پذیرفته شــده اند،  از جمله مي توان به اندیشــه ها،  هنجارها، 
عقاید، باورها و یا اعمالي اشــاره کرد که متکي به تجربيات مثبت افراد و یا باورهاي 
دیني آن ها هســتند. این نوع از ارزش ها معموالً مورد توجه مردم و جامعه شناســان 

است. )محمد خليفه، 1378(
4. ارزش هــاي فرهنگي: ترجيحاتي هســتند که برگرفته از آداب و رســوم، 
دانش هاي علمي و عملي، خــرده فرهنگ ها، فرهنگ ملي، اخالقيات، افکار و عقاید 
و ســبك زندگي عامه مردم هستند. عده اي ارزش هاي فرهنگي را همان ارزش هاي 
اجتماعي مي دانند و معتقد هســتند که این دو را نمي توان از یکدیگر جدا کرد،  زیرا 

که هر دو در جامعه ریشه دارند. )محسنی، 1379(
5. رشد عاطفي: متشکل از نظام هاي واسطه اي مثل غرائز، صفات و فرایندهاي 
واکنشــي اکتسابي اســت که به تغييرات عاطفي و هيجاني افراد اشاره دارد. )برنامه 
درسي ملي ص 64( در دوره کودکي رفتارها و هيجانات اغلب خام و کودکانه است. 
کودکان در این مرحله احساســات خوب را از خود بــروز مي دهند، اما به حمایت و 

هدایت عاطفي نياز دارند. )کاتلين هی وود و نانسی گچل 1390(
6. رشد ايماني: عالقه و باور قلبي همراه با محبت عميق و ثابت به خالق هستي 
و تجليات آن اســت. مراحل رشد ایماني شامل علم اليقين، عين اليقين و حق اليقين 
است. فرد با ایمان با عبور از نفس حيواني وارد نفس لوامه و در نهایت نفس مطمئنه 

)استقرار نيکي در ذات( مي شود.
7. رشــد عملکردي: هر تالش مفيد و رفتار آگاهانه و ارادي مبتني بر مباني و 
علل و عواملي مانند علل زیستي، اجتماعي، فرهنگي و محيطي است )برنامه درسي 



115

ملي ص 65( که شــامل مراحلي چون مشــاهده و تقليد، اجراي مستقل، سرعت و 
دقت در اجرا و عادي شدن مهارت است.

8. رشد اخالقي: رفتاري که وجدان همه انســان ها براي آن ارزش قائل است. 
عقل و دین آن را تأیيد مي کند/ خلق و خو و رفتار عادت شده/ به یادگيري رفتارهاي 

مبتني بر ارزش ها در برخورد با خود و دیگران اشاره دارد. 
9. رشد شــناختي: عمل ذهن بر روي اطالعات براي تبدیل مجهول به معلوم 
مي باشــد/ مجموعه اي از فرایندهاي هوشي و عقالني است که محصول آن به شکل 
تصورات و تصدیقات در ذهن انســان تجلي مي یابد/ به تغييرات شــناختي و درجه 
درک و فهم افراد اشــاره دارد. دوره کودکي )ســنين 7 تا 10 ســالگي( مصادف با 
مرحله تفکر عيني است. در این مرحله کودک مي تواند به طور محسوس درباره اشيا 
و رویدادها تفکر کند. از ســنين 11 سالگي به بعد کودک وارد مرحله تفکر انتزاعي 
مي شــود )مرحله عمليات صوري(. نوجوان در این مرحله مي تواند درباره موضوعات 
و گزاره هاي مجرد فکر کند و فرضيه هاي خود را آزمون کند. )کدیور و شــعاري نژاد 

)1385
10. ســفیدخواني: منظور از اصول ســفيدخواني، در نظر گرفتن سطوح سفيد 
در حواشــي متن و حاشيه هاي صفحات کتاب است. به عبارت دیگر صفحات کتاب 
نباید از تصویر و نوشــته کاماًل پر شوند و ســفيدي نداشته باشند. تقسيم بندي این 
سفيدي ها در صفحات باید با رعایت ضوابط و مباني بصري صورت گيرد و به سهولت 
خوانــدن و درک مفهوم کمك کند. ســفيدخواني کتاب هاي کودکان 6 تا 7 ســاله 

نسبت به کتاب هاي نوجوانان باید بيشتر در نظر گرفته شود.
11. صفحه آرايي: منظور از صفحه آرایي، به کارگيري عناصر بصري معقول نظير 
تعيين طول سطرها و فاصله آن ها از یکدیگر، فاصله دادن متن از لبه کاغذ، توجه به 
فاصله ســتون هاي حروف از یکدیگر، توجه به شبکه بندي مناسب براي هر صفحه با 
توجه به موضوع و مخاطب، حفظ تناسب و توازن بين پيام هاي نوشتاري و تصویري 

در هر صفحه است.
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