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چکیده
هدف اصلی این پژوهش ،واکاوی مولفههای تفکر انتقادی در تمرینها و پرسشهای پایانی داستانهای کتب فارسی خوانداری
سوم تا ششم ابتدایی است .با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی و براساس چکلیستی از مولفههای تفکر انتقادی آزمون
مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا دادهها جمعآوری گردید .جامعهی آماری شامل کتب فارسی خوانداری سوم تا ششم ابتدایی،
تالیف سال ( )1092/1091میباشد و در این پژوهش حجم جامعه و نمونه برابر است .واحد تحلیل ،متون تمرینها و پرسشهای
پایانی داستانهای کتب مذکور و واحد ثبت نیز جمله (اخباری و پرسشی) می باشد .جهت تعیین پایایی کدگذاریهای انجام شده
از فرمول ویلیام اسکات استفاده گردید و عدد ضریب قابلیت اعتماد ( )/27به دست آمد .برای تجزیه و تحلیل اطالعات از
روشهای آمار توصیفی(تعیین فراوانی -درصدگیری) و آنتروپی شانون استفاده شده است .در مجموع ( )91مولفه مربوط به
مولفههای تفکر انتقادی شناسایی شد .نتایج حاصله نشان میدهد که بیشترین ضریب اهمیت ،مربوط به مهارتهای استنباطی با
عدد( )/011میباشد و در مهارتهای استدالل قیاسی و استقرایی ضریب اهمیت صفر است .مهارتهای تفسیری بیشترین فراوانی
را در کتب مربوطه با درصد( )%53.50دارد .همچنین در تدوین پرسشها براساس شاخصهای تفکر انتقادی ،به روانشناسی رشد
شناختی و مداومت در برنامهریزیدرسی توجهی نشدهاست.
کلید واژه ها :تفکر انتقادی ،فارسی خوانداری ،دورهی ابتدایی ،تحلیل محتوا ،آنتروپی شانون.

 .1دانشجوی کارشناسی رشته آموزش ابتدایی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایرانmovahedi.mohammad95@gmail.com ،
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فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
مقدمه
آیندهای که به سمت آن در حال حرکت هستیم ،عصر انفجار اطالعات میباشد و ناپایداری اطالعات در آن موج میزند.
طبق گفتههای کوین و گری)7317(1؛ باربلت و کندی ،)7313(7داشتن اطالعات زیاد اهمیتی ندارد و باید فراگیران به سطوح
عالی فراشناخت و تفکر دست یابند .در واقع ما به شهروندانی نیاز داریم که مسلح به قدرت تفکر ،استدالل و مهمتر از همه قدرت
تمییز و داوری باشند(ناجی .)1010 ،برای تحقق موارد باال انسانها نیاز به مهارتی زیربنایی به نام تفکر انتقادی0دارند تا به
جویندگانی مستقل تبدیل شوند(معروفی ،شبیری ،و یعقوبی .)1011 ،تفکر انتقادی از مهارتهایی است که یونسکو برای انسان
قرن  71تعیین کردهاست(سیف.)1091،کنوانسیون جهانی حقوق کودک به کودکان حق مستقل بودن ،مستقل اندیشیدن و بیان
خواستهها و افکارشان را دادهاست(صیدی ،صفایی مقدم ،و هاشمی .)1097 ،بنابراین تفکر انتقادی برای موفقیت در جهان معاصر
ضروری به حساب میآید و باید برنامههای درسی و آموزشی بر پارادایم تفکر انتقادی بنا شوند (قاسمیفر .)1010 ،اگر مدارس
به کارکردهای سنتی خود اصرار ورزند ،زمینه را برای احیای تز معروف ایلیچ یعنی مدرسهزدایی از ساحت اجتماع فراهم خواهند
ساخت (ایلیچ.)1019،
یکی از ویژگیهایی که میان کودکان و فیلسوفان مشترک میباشد ،تحیر و شگفتزدگی ذهن کودکان در مواجهه
آنها با دنیای اطرافشان است .در واقع پرسشگری برخاسته از کنجکاوی ،از مهمترین قدمها در مسیر فلسفهورزی کودکان
میباشد(یاریدهنوی .)1090 ،نظامهای تربیت رسمی و غیر رسمی جوامع مختلف در ارائه جوابهای آماده به کودک عجله
کردهاندکه سبب شدهاست تمام کنجکاوی کودکان و شگفتزدگی آنها خاموش و ناشکفته باقی بماند(موتیاشو )1027 ،درحالی
که باید به سوال به عنوان ابزاری در خدمت یادگیری نگاه شود (مهرمحمدی .)1010 ،دانشمندان تعلیم و تربیت بر اهمیت
هدفمندی و قضاوت متالمانه ،به ویژه قضاوتی که بر تفکر انتقادی مبتنی باشد ،در مورد باورها ،ارزشها و اعمال تاکید میکنند.
از طرفی تمایل و شرایط دانشآموزان برای تفکر انتقادی ازمهمترین عوامل موثر در بهبود تفکر انتقادی میباشد .از آنجا که
انسان ها سوال کردن را دوست دارند و به آن تمایل دارند فراگیران و کودکان باید به کنجکاوی و پرسشگری تشویق شوند
(فاسیون.)7332 ،0
شکلگیری مهارت تفکر انتقادی در کودکان تصادفی نیست .این مهارت نیازمند آموزشها و ایجاد زمینههای مساعد
برای پروش آن میباشد .اگر قرار است کودک منتقد بار بیاید ،نباید قدرت فکری او به دست شانس سپرده شود(مایرز.)1095 ،
صاحب نظران زیادی از جمله سامرز و نتینگتون)1929(5؛گالزر و جیورجیس ،)7335(7اعتقاد دارندکه ادبیات کودکان و نوجوانان
یکی از ابزارهای قدرتمند برای آموزش تفکر ،گسترش قدرت استدالل منطقی و ارتقای مهارتهای کودکان در شیوههای مختلف
تفکر است .بنابراین در پرورش تفکر انتقادی کودکان استفاده از ادبیات ،به ویژه داستان ،سرآغازی برای تشویق کودک به تفکر
و تامل و پرورش آن مهارت می باشد.
دوره ابتدایی دورهای حیاتی برای شکلگیری بسیاری از مهارتهای فکری و رفتاری در دانشآموزان است(مالک و
اودا .)7319 ،2بار اصلی ایجاد و پرورش این مهارتها در سیستم آموزشی بر دوش برنامهدرسی هست .برنامهدرسی با توجه به
عناصر مهم و کلیدی در پرورش تواناییها و مهارتهای فکری در دانشآموزان میتواند نقش موثری در آینده دانشآموزان
امروزه داشته باشد .به همین دلیل است که بسیاری از صاحبنظران برنامهریزیدرسی رویکردهای نوین برنامهدرسی را در جهت
پرورش مهارتهای فردی و گروهی در دوره ابتدایی بیان میکنند(کیلی.)7330 ،1
نتایج پژوهش نادی ،گردانشکن و گلپرور( ،)1093نشان میدهد که آموزش تفکر انتقادی؛ حل مسئله ،فراشناخت،
میزان یادگیری خودراهبر و مولفههای آن(خود مدیریتی ،رغبت برای یادگیری ،خود کنترلی) را افزایش میدهد .در همینراستا
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___________________________________________________________ واکاوی مولفههای تفکر انتقادی در تمرینها و...

پژوهشهای کیت و فرز )7335(1؛ دیویس و لیساکر)7335( 7؛ بنیان ،زادوریان ،هیل و مالن)7313( 0؛ استونر )7311(0؛ و بنینگ
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( ،)7337نشان میدهد که بین تفکر انتقادی و فراشناخت با موفقیت تحصیلی رابطه وجود دارد و تفکر انتقادی بر تمام روشهای
یادگیری ،تواناییها و قابلیتهای یادگیرندگان تاثیر میگذارد و پیشرفت علمی آنها را به دنبال دارد .مرعشی ،هاشمی و
مقیمیگسک()1091؛ معتمدی محمدآبادی ،عظیمی و نوروزی( ،)1091در پژوهشهای خود دریافتهاند که در کتب درسی
مولفهی استدالل بیشترین میزان فراوانی را دارد و کمترین توجه نیز به مقولهی قضاوت شدهاست و در کتابهای بخوانیم و بنویسیم
بیشتر از هدیههای آسمان به مهارتهای تفکر توجه شدهاست.کوکبی ،حری و مکتبیفرد()1019؛ امیدینیا ،مکتبیفرد و
مومنی()1097؛ مکتبیفرد( ،)1019درپژوهشهای خود به بررسی مهارتهای تفکرانتقادی در رمانها و داستانهای کودکان و
نوجوانان پرداختهاند و ضعفهای عمده داستانها از منظر تفکر انتقادی و میزان توجه به مولفههای انتقادی را بررسی کردهاند.
طبق یافتههای احمدی( ،)1090در کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم ،مولفههای تفکر انتقادی و خالق کمترین مقدار را دارند
و از میان مولفههای تفکر انتقادی بیشترین اهمیت به استدالل و شفافسازی وکمترین اهمیت ،به شکگرایی معقول،گستردگی
فکر و احتماالت نوین اختصاص دارد .پژوهش کریمیان ،ناطقی و سیفی( ،)1095نشان میدهد که .1میزان توجه به مهارتهای
تفکر انتقادی در سطوح (تجزیه تحلیل ،ترکیب ،ارزشیابی و توصیف) متفاوت است  .7مهارتهای تفکر انتقادی در تمام سطوح
و در مجموع کتب مطالعات اجتماعی سوم تا ششم پایینتر از حد انتظار است و در مجموع کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی
از ایجاد توانایی مهارتهای تفکر انتقادی برخوردار نیست.کریمیان ،ناطقی و سیفی( )1097در پژوهشی دیگر با عنوان "ارزیابی
و تحلیل محتوای کتب هدیههای آسمان بر مبنای تفکر انتقادی " دریافتهاند که سطح تجزیه وتحلیل ،ارزشیابی و ترکیب ،در
کتب مربوطه پایینتر از حد مطلوب و انتظار میباشد .نتایج پژوهش قاضیاردکانی ،ملکی ،صادقی و درتاج( ،)1097نشان
میدهدکه اهداف و محتوای برنامهدرسی مطالعات اجتماعی بر اساس رویکرد پژوهش محوری ،باید ویژگیهایی مثل حل مسئله،
تفکر انتقادی ،کنجکاوی ،فعالیت محور بودن ،خودرهبری و خالقیت داشته باشد .طبق نتایج احمدی پوراناری و
یاریدهنوی( ،)1092داستانهای بخش "بخوان و بیندیش" کتب فارسی از لحاظ قالب ،درون مایه و قدرت تخیل ،ظرفیت طرح
پرسشهای کلی برای پرورش تفکر انتقادی دانشآموزان را دارد که از آن ظرفیت استفاده نشدهاست.
مرور پژوهشهای انجام شده نشان میدهد که بیشتر پژوهشهای مرتبط ،ادبیات داستانی کتب فارسی دورهی ابتدایی را
مورد واکاوی قرار دادهاند و از توجه به پرسشها و تمرینهای داستانهای کتب مربوطه با وجود اهمیت زیاد آن غفلت ورزیده
اند .از این رو پژوهش حاضر در ادامهی پیشینه پژوهش میباشد و برای اولین بار تمرینها و پرسشهای پایانی داستانها ،حکایات
و بخش بخوان و بیندیش کتب فارسی خوانداری سوم تا ششم ابتدایی را از لحاظ توجه به مولفههای تفکر انتقادی با استفاده از
روش آنتروپی شانون و روشهای آمار توصیفی مورد واکاوی قرار داده است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی و روش آن تحلیل محتوای کمی میباشد .تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است
که هدف آنها ،توصیف شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است .اجرای تحقیق توصیفی می تواند برای شناخت وضعیت و شرایط
موجود با یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد(سرمد ،بازرگان ،و حجازی .)1021 ،روش تحلیل محتوا دربارهی انواع گوناگون
پیامهای مضبوط و مکتوب به کار میرود و با روشی دقیق و کمی به تفسیر و ارزشگذاری اطالعات موجود در پیام بر مبنای
استنباط و استنتاج میپردازد(باردن.)1025 ،7
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فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
جامعهی آماری این پژوهش شامل کتب فارسی خوانداری سوم تا ششم ابتدایی ،تالیف سال( )1092/1091میباشد و در
این پژوهش حجم جامعه و نمونه برابر میباشد و جامعهی آماری سرشماری میگردد .واحد تحلیل ،متون تمرینها و پرسشهای
پایانی مطرح شده در پایان داستانهای دروس ،حکایات و بخش بخوان و بیندیش میباشد و واحد ثبت نیز جمله(اخباری و
پرسشی) و مضمون است به این معنا که جمالت و مضامین یا پیامهای آنها بر اساس شاخصهای موجود در چکلیست
کدگذاری شدهاند .در فرایند کدگذاری در زیر هر جمله یا مضمونی که مربوط به شاخصهای چکلیست باشند عددی داده
شده و در مقوله مربوط به خود طبقهبندی شدهاند.
فرم تحلیل محتوا در این پژوهش ،چکلیستی از مولفههای تفکر انتقادی آزمون سنجش مهارتهای تفکر انتقادی
کالیفرنیا 1می باشد .این آزمون در سال های  1919-1993توسط فاسیون و فاسیون با همکاری انجمن فالسفه چند دانشگاه ایالت
متحده آمریکا ،در مطالعهای به روش دلفی ،بر مبنای نظرات  07تن از صاحب نظران تفکر انتقادی فالسفه و اساتید برجسته
آموزشی انجام شد و پس از بررسیهای الزم ،به یک مفهوم اجماعی از تفکر انتقادی و مهارتهای آن دست یافتند.
جدول  .1چکلیست شاخصهای تفکر انتقادی برگرفته از آزمون سنجش مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا جهت تحلیل محتوا
شاخصهای اصلی

خرده مهارتها و معانی مرتبط

شاخصهای فرعی

درک و یا تنظیم مناسب دستهها  /مشخص کردن چارچوبها و تفاوتها /شناسایی
دستتتتته بنتدی /رمزگشتتتایی مفاهیم/

مسائل و مشکالت و تعیین اجزا آنها و شناسایی روابط مفهومی آنها با یکدیگر و تمام

شتتتفتاف ستتتازی معنتا /بررستتتی و تحلیل

مجموعه /تفسیر از طریق تصریح ،قیاس ،معانی زمینهای ،قراردادی یا مفهومی در نظر گرفته

ایدهها/کشف و شناسایی استداللها

شده برای کلمات ،ایدهها ،مفاهیم و رفتارها /تشخیص ،متوجه شدن و توصیف محتوای
اطالعاتی ،عاطفی ،مفاهیم ،مقاصد ،ارزشها و روابط استنباطی بیانشده در سیستمهای

مهارت تفسیری

ارتباطی قراردادی مثل زبان و نقشهها /تعیین نقشی که عبارات مختلف در متن مباحث،
استداللها یا توضیحات متقاعد کننده دارند
قضاوت اطالعات مرتبط با تعیین قابلیت پذیرش /معقول بودن مزیتهای نسبی یک

مهارت استنباطی

جستتتتجوی شتتتواهد /ترستتتیم نتایج/

گزینه /ایجاد جایگزینهای متعدد برای حل یک مشکل /فرض یکسری از مفروضات در

گمتانتهزنی در مورد جتایگزینهتا /حتتدس

مورد یک سوال /بهکارگیری حاالت مناسب استنتاج در تعیین اینکه چه موقعیت ،نظر و یا

زدن گزینهها

دیدگاهی باید برای یک مسئله خاص استفاده شود
تشخیص فاکتورهای مرتبط با بررسی درجهی اعتبار جهت نسبت دادن به یک منبع
اطالعاتی و یا نظری /تعیین اینکه یک استدالل وابسته به فرضیات مشکوک غلط میباشد

ارزشتیابی ادعاها /ارزشیابی بحثها/
بیان نتایج /توجیه رویهها /ارائه استدالل

یا خیر و تعیین اینکه چقدر این مسائل قدرت بحث را تحت تاثیر قرار میدهند /ایجاد
عبارات یا توصیفات دقیق برای بیان نتایج حاصل از فعالیت استداللی جهت تجزیه و تحلیل،
ارزیابی ،نتیجهگیری و نظارت بر آن نتایج /ارائه مالحظات قطعی ،مفهومی ،روششناختی

مهارت ارزشیابی

و متنی که در شکلگیری تفسیرها ،تحلیلها و ارزیابی به کار گرفته میشود /ارائه دالیل
برای ادعاها
تصمیمگیری در شرایط اطمینان و قطعیت /اگر مقدمات درست باشد ضرورتا نتیجه

استدالل قیاسی

-

استدالل استقرایی

-

نیز درست است /نتیجه گیری بر اساس یک استنباط یا اصل کلی است.
تصمیمگیری در زمینههای عدم قطعیت /به فرض صحت مقدمات نتیجه هم درست
است اما نه ضرورتا /استخراج نتیجه بر اساس دالیل منطقی

روایی و پایایی آزمون سنجش مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا بارها در داخل کشور تعیین شده و روایی و پایایی
آن مطلوب گزارش شده است .جهت تعیین پایایی تحلیل های انجام شده از فرمول ویلیام اسکات استفاده گردید که به این منظور
73درصد از محتوای کتابها در اختیار پژوهشگر دیگر قرار گرفت و درصد توافق دو ارزیاب و میزان توافق مورد انتظار در
فرمول جاگذاری شد و عدد ضریب قابلیت اعتماد توسط فرمول ویلیام اسکات( )/27به دست آمد که چون از  /23بیشتر است
معتبر میباشد.
در تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از روشهای آمار توصیفی (تعیین فراوانی و درصدگیری) و روش آنتروپی
شانون7استفاده شده است.آنتروپی ،مقدار عدم اطمینان حاصل از محتوای یک پیام را نشان می دهد که از طریق توزیع احتمال

cctst
shanon entropy method

1
2

___________________________________________________________ واکاوی مولفههای تفکر انتقادی در تمرینها و...

بیان می شود .از آن برای ارزیابی وزن مولفهها و تعیین ضرایب اهمیت مولفه و مقایسه آنها استفاده می شود .ایدهی آن نشانگر
این است که هر چه پراکندگی در مقادیر یک شاخص بیشتر باشد ،آن شاخص اهمیت بیشتری دارد (آذر.)1013،
یافتههای پژوهش
در این قسمت اطالعات حاصل از تحلیل محتوای کتابهای فارسی خوانداری ،به تفکیک پایههای تحصیلی و به صورت
مجموع به همراه جداول ضریب اهمیت ،همراه با فراوانی و درصد توزیع ارائه میشود.
 .1در تمرینها و پرسشهای پایانی داستانهای کتاب فارسی خوانداری سوم ابتدایی چه میزان به مولفههای تفکر انتقادی

1

پرداخته شدهاست؟
جدول .7فراوانی و درصد توزیع مولفههای تفکر انتقادی در تمرینها و پرسشهای داستانهای کتاب خوانداری سوم ابتدایی
فراوانی

درصد

2

%00/25

مولفههای تفکر انتقادی
 .7مهارتهای استنباطی

9

%57/75

 .0مهارتهای ارزشیابی

3

3

 .0مهارتهای استدالل قیاسی

3

3

 .5مهارتهای استدالل استقرایی

3

3

11

%111

 .1مهارتهای تفسیری

مجموع

جدول .0مقادیر دادههای به هنجار ،عدم اطمینان و ضریب اهمیت مولفههای تفکر انتقادی در سوم ابتدایی
مهارتهای

مقادیر آنتروپی

تفسیری
 .1مقدار به هنجار()Pij

مهارتهای
استنباطی

مهارتهای

مهارتهای

ارزشیابی

مهارتهای استدالل
استقرایی

استدالل قیاسی

/157120

/700700

3

3

3

 .7مقدار عدم اطمینان()Ej

/732

/701

3

3

3

 .0ضریب اهمیت()wj

/055

/505

3

3

3

طبق نتایج مندرج در جداول فوق ،در تمرینها و پرسشهای پایانی داستانهای دروس ،حکایات و بخش بخوان و
بیندیش کتاب فارسی خوانداری سوم ابتدایی بیشترین ضریب اهمیت ،مربوط به مهارتهای استنباطی با ضریب( )/505وکمترین
ضریب اهمیت ،مربوط به مهارت ارزشیابی و استداللهای استقرایی و قیاسی با ضریب اهمیت( )3میباشد .همچنین در متن
تمرینها و پرسشهای پایانی دروس ،حکایات و بخش بخوان و بیندیش کتاب فارسی خوانداری سوم ابتدایی درمجموع 17
مولفه دربارهی تفکر انتقادی وجود دارد که از این تعداد ،بیشترین توجه به مهارتهای استنباطی با فراوانی  9و درصد( )57/%75
میباشد و به مهارتهای ارزشیابی ،استداللهای قیاسی و استقرایی هیچ توجهی نشدهاست.
 .2در تمرینها و پرسشهای پایانی داستانهای کتاب فارسی خوانداری چهارم ابتدایی چه میزان به مولفههای تفکر انتقادی
پرداخته شدهاست؟
جدول .0فراوانی و درصد توزیع مولفههای تفکر انتقادی در تمرینها و پرسشهای داستانهای کتاب خوانداری چهارم ابتدایی
مولفههای تفکر انتقادی
 .1مهارتهای تفسیری

فراوانی

درصد

10

%59/39

 .7مهارتهای استنباطی

9

%03/9

 .0مهارتهای ارزشیابی

3

3

 .0مهارتهای استدالل قیاسی

3

3

 .5مهارتهای استدالل استقرایی

3

3

مجموع

22

%111

Critical thinking

1

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________

جدول .5مقادیر دادههای به هنجار ،عدم اطمینان و ضریب اهمیت مولفههای تفکر انتقادی در چهارم ابتدایی
مهارتهای

مقادیر آنتروپی

تفسیری
 .1مقدار به هنجار()Pij

مهارتهای

مهارتهای

استنباطی

مهارتهای
استدالل قیاسی

ارزشیابی

مهارتهای استدالل
استقرایی

/717739

/700700

3

3

3

 .7مقدار عدم اطمینان()Ej

/751

/701

3

3

3

 .0ضریب اهمیت()wj

/513

/093

3

3

3

طبق نتایج مندرج در جداول فوق ،درتمرینها و پرسشهای پایانی داستانهای دروس ،حکایات و بخش بخوان و
بیندیش کتاب فارسی چهارم ابتدایی بیشترین ضریب اهمیت ،مربوط به مهارتهای تفسیری با عدد( )/513و کمترین ضریب
اهمیت ،مربوط به مهارت ارزشیابی و استداللهای قیاسی و استقرایی با ضریب اهمیت صفر میباشد .همچنین در متن تمرینها و
پرسشهای پایانی داستانهای دروس ،حکایات و بخش بخوان و بیندیش کتاب فارسی خوانداری چهارم ابتدایی ،در مجموع 77
مولفه دربارهی تفکر انتقادی وجود دارد که بیشترین توجه به مهارتهای تفسیری با فراوانی  10و درصد(  )59 /39شدهاست و
همانند پایهی سوم به مهارتهای ارزشیابی ،استداللهای قیاسی و استقرایی توجی نشدهاست.
 .0در تمرینها و پرسشهای پایانی داستانهای کتاب فارسی خوانداری پنجم ابتدایی چه میزان به مولفههای تفکرانتقادی
پرداخته شدهاست؟
جدول .7فراوانی و درصد توزیع مولفههای تفکر انتقادی در تمرینها و پرسشهای داستانهای کتاب خوانداری پنجم ابتدایی
فراوانی

مولفههای تفکر انتقادی
 .1مهارتهای تفسیری

درصد

17

%01

 .7مهارتهای استنباطی

11

%00

 .0مهارتهای ارزشیابی

7

%1

 .0مهارتهای استدالل قیاسی

3

3

 .5مهارتهای استدالل استقرایی

3

3

مجموع

22

%111

جدول .2مقادیر دادههای به هنجار ،عدم اطمینان و ضریب اهمیت مولفههای تفکر انتقادی در پنجم ابتدایی
مقادیر آنتروپی

مهارتهای
تفسیری

 .1مقدار به هنجار()Pij

مهارتهای
استنباطی

مهارتهای
ارزشیابی

مهارتهای
استدالل قیاسی

مهارتهای استدالل
استقرایی

/77312

/792792

/75

3

3

 .7مقدار عدم اطمینان()Ej

/750

/773

/753

3

3

 .0ضریب اهمیت()wj

/001

/001

/071

3

3

طبق نتایج مندرج در جداول فوق ،در تمرینها و پرسشهای پایانی داستانهای دروس ،حکایات و بخش بخوان و
بیندیشکتاب فارسی خوانداری پنجم ابتدایی بیشترین ضریب اهمیت ،مربوط به مهارتهای استنباطی با ضریب( )/001و کمترین
ضریب اهمیت ،مربوط به استداللهای استقرایی و قیاسی با ضریب صفر میباشد .همچنین درمتن تمرینها و پرسشهای پایانی
داستانهای دروس ،حکایات و بخش بخوان و بیندیش کتاب فارسی خوانداری پنجم ابتدایی در مجموع  75مولفه دربارهی تفکر
انتقادی وجود دارد که از این میان مهارتهای تفسیری با فراوانی 17و درصد ( )%01بیشترین فراوانی را دارد و برای اولین بار در
کتاب فارسی پنجم به مولفه مهارتهای ارزشیابی با فراوانی( )7و ضریب اهمیت( )/071توجه شدهاست.
 .0در تمرینها و پرسشهای پایانی داستانهای کتاب فارسی خوانداری ششم ابتدایی چه میزان به مولفهی تفکر انتقادی
پرداخته شدهاست؟

___________________________________________________________ واکاوی مولفههای تفکر انتقادی در تمرینها و...

جدول .1فراوانی و درصد توزیع مولفههای تفکر انتقادی در تمرینها و پرسشهای داستانهای کتاب خوانداری ششم ابتدایی
مولفههای تفکر انتقادی

درصد

فراوانی

 .1مهارتهای تفسیری

10

%53

 .7مهارتهای استنباطی

1

%71/52

 .0مهارتهای ارزشیابی

7

%71/07

 .0مهارتهای استدالل قیاسی

3

3

 .5مهارتهای استدالل استقرایی

3

3

مجموع

22

%111

جدول .9مقادیر دادههای های به هنجار ،عدم اطمینان و ضریب اهمیت مولفههای های تفکر انتقادی در ششم ابتدایی
مهارتهای

مقادیر آنتروپی

تفسیری
 .1مقدار به هنجار()Pij

مهارتهای
استنباطی

مهارتهای

مهارتهای
ارزشیابی

مهارتهای استدالل
استقرایی

استدالل قیاسی

/030001

/717717

/25

3

3

 .7مقدار عدم اطمینان()Ej

/771

/709

/157

3

3

 .0ضریب اهمیت()wj

/091

/070

/702

3

3

طبق نتایج مندرج در جداول فوق ،در تمرینها و پرسشهای پایانی داستانهای دروس ،حکایات و بخش بخوان و
بیندیش کتاب فارسی خوانداری ششم ابتدایی بیشترین ضریب اهمیت ،مربوط به مهارتهای تفسیری با ضریب( )/091و کمترین
هم مربوط به استداللها با همان ضریب صفر میباشد .همچنین در متن تمرینها و پرسشهای پایانی داستانهای دروس ،حکایات
و بخش بخوان و بیندیش کتاب فارسی خوانداری ششم ابتدایی در مجموع  71مولفه دربارهی تفکر انتقادی وجود دارد که بیشترین
توجه به مهارتهای تفسیری با فراوانی  10نیمی از مولفههای تفکر انتقادی پایهی ششم را شامل می شود .

به تفکیک پایه
ششم

پنجم

چهارم

سوم
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

مهارت های تفسیری مهارت های ارزشیابی مهارت های استنباطی

استدالل استقرایی

استدالل قیاسی

نمودار .1ضریب اهمیت دادههای به هنجار شده کتب فارسی خوانداری به تفکیک پایههای تحصیلی.

 .5در تمرینها و پرسشهای پایانی داستانهای کتب فارسی خوانداری سوم تا ششم ابتدایی در مجموع چه میزان به
مولفههای تفکر انتقادی پرداخته شدهاست؟
جدول .13فراوانی و درصد توزیع مولفههای تفکر انتقادی در تمرینها و پرسشهای داستانهای کتاب خوانداری سوم تا ششم ابتدایی
پایههای تحصیلی

فراوانی

درصد

 .1پایهی سوم ابتدایی

17

%12/51

 .7پایهی چهارم ابتدایی

77

%70/12

 .0پایهی پنجم ابتدایی

75

%72/02

 .0پایهی ششم ابتدایی

71

%03/27

مجموع

11

%111

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________

جدول .11مقادیر دادههای به هنجار ،عدم اطمینان و ضریب اهمیت مولفههای تفکر انتقادی در سوم تا ششم ابتدایی
مهارتهای

مقادیر آنتروپی

تفسیری

مهارتهای

مهارتهای

استنباطی

ارزشیابی

مهارتهای
استدالل قیاسی

مهارتهای استدالل
استقرایی

 .1مقدار عدم اطمینان()Ej

/921

/995

/037

3

3

 .7ضریب اهمیت()wj

/011

/011

/123

3

3

جدول  .17مقادیر فراوانی و درصد توزیع هر مولفه تفکر انتقادی در مجموع کتب فارسی خوانداری سوم تا ششم ابتدایی
فراوانی

مولفههای تفکر انتقادی
 .1مهارتهای تفسیری

درصد

07

%53/50

 .7مهارتهای استنباطی

02

%03/75

 .0مهارتهای ارزشیابی

1

%1/29

 .0مهارتهای استدالل قیاسی

3

3

 .5مهارتهای استدالل استقرایی

3

3

مجموع

11

%111

طیق نتایج مندرج در جداول فوق ،در مجموع متون تمرینها و پرسشهای پایانی داستانهای دروس ،حکایات و
بخش بخوان و بیندیش کتب فارسی سوم تا ششم ابتدایی 07 ،فراوانی مربوط به مولفهی مهارتهای تفسیری 1 ،فراوانی
مربوط به مولفه مهارتهای ارزشیابی 02 ،فراوانی مربوط به مولفهی مهارتهای استنباطی و فراوانی مربوط به مهارتهای
استدالل استقرایی و قیاسی صفر میباشد و مولفه مهارتهای استنباطی ،بیشترین ضریب اهمیت یعنی /011را به خود
اختصاص دادهاست و مولفههای مهارتهای استدالل قیاسی و استقرایی کمترین ضریب اهمیت یعنی صفر را دارند .همچنین
در متن تمرینها و پرسشهای پایانی داستانهای دروس ،حکایات و بخش بخوان و بیندیش کتب فارسی خوانداری سوم تا
ششم ابتدایی در مجموع  91مولفه در مورد تفکر انتقادی وجود دارد که از این میان بیشترین فراوانی مربوط به پایهی ششم
ابتدایی با فراوانی  71و درصد ( )03/%27میباشد.

کل پایه ها
0.418

0.411

0.17

مهارت های تفسیری مهارت های ارزشیابی مهارت های استنباطی

0
استدالل استقرایی

0
استدالل قیاسی

0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

نمودار  .7ضریب اهمیت دادههای به هنجار شده کتب فارسی خوانداری کل پایههای تحصیلی

بحث و نتیجهگیری
در این قسمت تفسیر و تحلیل یافتههای پژوهش همراه با پیشنهاداتی برای بهبود ایرادات آورده شدهاست.
طبق یافتههای پژوهش مقادیر فراوانی و ضریب اهمیت مربوط به مهارتهای استدالل استقرایی و قیاسی در پایههای
تحصیلی سوم تا ششم ،صفر میباشد و هیچگونه توجهی در طرح پرسشها به این مهارتها نشدهاست .همچنین به مولفههای
مهارت ارزشیابی فقط در پایههای پنجم با فراوانی ( )7و درصد توزیع(  )1%با ضریب اهمیت( )/071و ششم با فراوانی ( )7و درصد
توزیع ( )71/07با ضریب اهمیت ( )/702توجه شدهاست .طبق مراحل رشد شناختی پیاژه ،در پایههای تحصیلی سوم تا ششم
ابتدایی کودکان در مراحل "عملیات عینی" و "عملیات صوری" میباشند .ویژگیهای این مراحل حاکی از آن است ،که
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کودکان از خودمحوری فاصله میگیرند و توانایی درک دیدگاههای دیگران و توجه به چندین بعد از یک مسئله را پیدا میکنند.
همچنین می توانند از تمام قوای استداللی خود برای حل مسئله استفاده نمایند و به دو قابلیت یعنی "استدالل فرضی -استنتاجی"
و "تفکر گزارهای " دست مییابند .طبق این قابلیتها ،کودکان قبل از نتیجهگیری میتوانند تمام احتماالت و فرضیهها را در نظر
بگیرند و فقط با جنبه های مشهود یک قضیه ،مسئله را حل نکنند .همچنین قادر به ارزیابی منطقی اظهارات کالمی بدون مراجعه
به شرایط دنیای واقعی میباشند(هدایتی .)1090 ،طبق موارد ذکر شده ،کودکان در پایههای سوم تا ششم ابتدایی قادر به انجام
مولفههای مهارت ارزشیابی(ارزشیابی ادعاها و بحث ها ،توجیه رویهها) و مهارت استداللهای استقرایی و قیاسی میباشند و
ظرفیت الزم برای بهکارگیری مهارت ارزشیابی و مهارتهای استدالل را دارند .در حالی که مولفان کتاب به این مهم توجه
نکردهاند و فراوانی استداللها صفر میباشد و به مهارتهای ارزشیابی در پایههای باالتر توجه کمی شدهاست .طبق چالشهای
باال یکی از ایرادات بزرگی که به تدوین تمرینها و پرسشهای پایانی داستانهای کتب مذکور وارد است عدم تناسب محتوای
تمرینها و پرسشها با ویژگیهای روانشناسی رشد کودک از لحاظ توزیع کمی و کیفی میباشد .و به مولفان و
برنامهنویساندرسی پیشنهاد میشود در تدوین محتوای تمرینها و پرسشهای پایانی داستانهای کتب مذکور به اصل تناسبسازی
سازماندهی محتوا با سازماندهی شناخت کودکان از لحاظ توزیع کمی و کیفی مهارتهای تفکر انتقادی توجه شود.
طبق یافتههای پژوهش توزیع فراوانیها در پایههای تحصیلی روند افزایشی دارد و با افزایش سن تقویمی و رشد
دانشآموزان مهارتهای تفکر انتقادی در پایههای باالتر بیشتر گنجانده شدهاست .نکتهای که در اینجا جای بررسی دارد این
است که یافتههای پژوهش نشان میدهد که سیر افزایشی فقط در تعداد مولفهها میباشد نه در نوع مولفهها .طبق یافتههای پژوهش
در پایهی سوم ابتدایی بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مهارتهای استنباطی با عدد(  )/505و فراوانی( )9میباشد و در پایهی
ششم ابتدایی ،بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مهارتهای تفسیری با عدد( )//091و فراوانی( )10میباشد .مهارت استنباطی
مهارتی سطح باالتر از مهارت تفسیری میباشد و انتظار میرود با توجه به رشد شناختی کودکان مهارت استنباطی نسبت به
مهارتهای تفسیری به میزان بیشتر در پایههای باالتر مشاهده گردد اما طبق یافتهها بیشترین توجه پایهی ششم ابتدایی با اینکه
کودکان در مرحله تفکر انتزاعی میباشند به مهارتهای تفسیری می باشد .همچنین در پایهی پنجم ابتدایی ضریب اهمیت مهارت
ارزشیابی با عدد( )/071از ضریب اهمیت مهارتهای استنباطی و تفسیری کمتر میباشد و ضریب اهمیت استداللهای استقرایی
و قیاسی صفر میباشد و در پایهی چهارم هم ضریب اهمیت مهارتهای ارزشیابی و استداللهای قیاسی و استقرایی صفر میباشد
و ضریب اهمیت مهارتهای تفسیری با عدد( )/513بیشتر از مهارتهای استنباطی با عدد( )/093میباشد در حالی که باید در
پایههای چهارم ،پنجم و ششم به مهارتهای ارزشیابی و استدالل ،به عنوان مولفههای سطح باالتر تفکر انتقادی توجه شود و
برعکس .همچنین در پایهی پنجم ابتدایی فراوانی مهارت استنباطی با عدد( )11بیشتر از فراوانی همان مهارت در پایهی ششم
ابتدایی با عدد( )1میباشد .همچنین فراوانی مهارت تفسیری در پایهی چهارم با عدد( )10بیشتر از فراوانی همین مهارت در پایهی
پنجم با عدد( )17میباشد .طبق گفتههای فوق یکی دیگر از ایرادات بزرگی که به تدوین تمرینها و پرسشهای پایانی داستانهای
کتب مذکور وارد است ،عدم وجود مداومت در سازماندهی محتوا میباشد .مداومت یا استمرار ،شامل پیشبینی محتوا و
فعالیت های یادگیری به منظور ایجاد حرکت از یک سطح به سطح باالتر ،از افکار ساده به افکار پیچیده و یا از مفاهیم ساده به
مفاهیم پیچیده است و باعث سازماندهی محتوا به شیوه ی عمودی یا طولی می گردد (ابراهیمی .)1022 ،انتظار میرود که مولفان
کتاب درسی در تدوین پرسشهای پایانی کتب مذکور به اصل مداومت نیز توجه کنند.
تا کنون پژوهشی با موضوع تحلیل تمرینها و پرسشهای پایانی داستانهای کتب فارسی ابتدایی انجام نشدهاست که
نشاندهندهی نوآوری آن میباشد اما میتوان گفت نتایج حاصله با یافتههای وحیده علیپور( ،)1095مبنی بر اینکه از موانع تفکر
انتقادی  .1عدم طراحی ،اجرا و ارزشیابی صحیح مهارتهای تفکر انتقادی میباشد.7.عدم طراحی برنامههای آموزشی جهت پرورش
مهارتهای تفکر انتقادی میباشد همراستا و همسو میباشد .یافتههای این تحقیق با یافتههای کریمیان ،ناطقی و
سیفی()1097؛کریمیان ،ناطقی و سیفی()1095؛ احمدی()1090؛ و مرعشی ،هاشمی و مقیمیگسک ( ،)1091مبنی بر اینکه در

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
کتابهای فارسی خوانداری دورهی ابتدایی توجه کمی به مولفههای تفکر شده است و در ایجاد مهارت تفکر انتقادی در
دانشآموزان ناتوان هستند و در طراحی کتب مربوطه به مهارتهای قضاوت ،صراحتداشتن ،شکگرایی معقول،گستردگی فکر
و احتماالت نوین توجه کمی شدهاست در حالی که مهارتهای خوبی برای پرورش تفکر انتقادی میباشند ،هم سو میباشد .هم
چنین با یافتههای پور اناری و یاریدهنوی( ،)1092حاکی از آنکه ،بررسی بخش "بخوان و بیندیش" ظرفیت الزم را برای طرح
پرسشهای فلسفی و باز برای پرورش تفکر انتقادی را دارد اما به آن توجه نشدهاست نیز مطابقت دارد .مقایسه نتایج تحقیق حاضر
با مطالعات تطبیقی در کشورهای دیگر نشان میدهد که در کشورهای(آمریکا ،آرژانتین ،انگلیس ،استرالیا و فرانسه) به مولفههای
استدالل و قضاوت برای کودکان توجه شدهاست (مزامینی فراهانی ،میرزا محمدی ،و خارستانی .)1017 ،همچنین
کشورهای(عربستان ،کویت ،اردن ،مصر و تونس) به استدالل استقرایی در مقاطع ابتدایی خود توجه میکنند(باهاتگ.)7319 ،1
درحالی که در کشور ما برنامه خاصی برای آموزش فلسفه به کودکان و پرورش مهارتهای تفکر انتقادی وجود ندارد و در طرح
پرسشها ضریب اهمیت استداللهای قیاسی و استقرایی صفر میباشد.
با توجه به این نتایج و توجه کمی که به مولفههای تفکر انتقادی شدهاست ،الزم است که محتوای مناسبی برای آن
تدوین شود و پرسشهای پایانی درسها ،حکایات و روانخوانیهای کتب ذکر شده اصالح شوند .از آنجا که پرسشهای مناسب
باید در قالب داستانهای مناسب طراحی شوند الزم است که هم داستانها بازنویسی شوند و هم پرسشها اصالح گردند.
سواالتی که در انتهای هر داستان طرح میشوند باید مرتبط با مضامین فلسفی و اهداف داستان باشند .اگر سواالت پایانی
با دقت انتخاب شوند ،هم به فکرورزی کودکان جهت میدهند و هم ،راهی میشوند برای آشکار ساختن ویژگیهای چالش
برانگیز داستان ،تا کودکان را به سوی موضوعات اصلی بحث سوق دهد .در یک طرح بحث باید یک گروه سوال مطرح شود
که معموال با یک مفهوم سروکار دارند یا با یک ارتباط ( تمایز یا اشتراک) .روند سواالت باید از ساده به پیچیده و از موارد
صریح و روشن به موارد مبهم و نامشخص باشد(حجازی .)1010 ،همچنین عمده پرسشها درکتب درسی با اتخاذ رویکرد همگرا
به نحوی هدایت میشوند که دانشآموزان را به سمت پاسخ صحیح رهنمون میسازند .در همین راستا ،ارزشیابی تکوینی برای
سنجش دانستنیهای دانشآموزان کاربرد دارد اما ضعف بزرگ آن تاکید بر سواالت سطح پایین با پاسخهای سطحی است.
اما اگر ارزشیابی تکوینی با چهار سطح باالی حیطه شناختی بلوم مرتبط شوند آنوقت و منجر به سواالت سطح باال
میشوند(اورلیچ ،هاردر،کاالهان ،ترویزان ،و براون  .)7313 ،7سواالت سطح باال منجر به تفکر انتقادی یا پرسشگری در سطح
باال میشوند که دانشآموزان یاد میگیرند چگونه موقعیت را تحلیل نمایند ،مقایسه کنند ،نتیجهگیری نمایند و استنباط کنند(
پاول و الدر.)7331 ،0
در بازنویسی داستانها باید به ویژگیهای داستانهای فلسفی(محتوای فلسفی ،قابلیت کندوکاو ،گفتگومحوری) توجه نمود.
 کندوکاو :داستان ها باید قدرت پرسشگری کودکان را افزایش دهد و محرکی برای بحث و تبادل نظر کودکان و
برانگیختن حس کنجکاوی آنها باشد .برای افزایش کندوکاو باید کلیهی نصایح ،سخنان حکمتآمیز و
نتیجهگیریهای اخالقی حذف شوند .داستانهایی که بتوانند برای مطرح کردن سواالت باز و کلی به کار رود محتوای
فلسفی الزم برای کندوکاو را خواهند داشت(کم.)7333 ،
 محتوا :داستانهایی که به لزوم تفکر و تامل ،استدالل و آیندهنگری تاکید شده باشد ،نمونه بسیار خوبی برای ذهنیت
انتقادی هستند .شخصیتهایی که وقایع را تجزیه و تحلیل کنند ،به دنبال شواهد و مستندات هستند ،قبل تصمیمگیری
همهی جوانب را میسنجند و هیچ ادعایی را بدون دالیل محکم نمیپذیرند ،مناسب میباشد(ابراهیمی.)1097 ،
 گفتگومحوری :داستانها عالوه بر محتوای فلسفی و کندوکاو ،باید میزان زیادی از گفتگو به ویژه گفتگوی استداللی
را در خود جای دهند .اگر میزان گفتگو در داستان زیاد باشد عالوه بر افزایش جذابیت داستان برای کودکان ،امکان
همزاد پنداری با شخصیتها را به کودکان میدهد .نشان دادن اشخاصی ،که تفاوتهایشان را بررسی میکنند ،دلیل
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میآورند و برای هم فکری ،مشورت میکنند موثر میباشد .از طریق گفتگو ،استدالل سطحی کنار گذاشته میشود
و کودکان مبانی نظری صحیح و اندیشه عمیق را ،برای بررسی آنچه با آن مواجه میشوند به کار میگیرند .در این
زمینه استفاده از گفتگوی چند شخصیت با یک دیگر موثر میباشد( هانت.)1925 ،1
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