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های کتب فارسی های پایانی داستانها و پرسشهای تفکر انتقادی در تمرینواکاوی مولفه 

 خوانداری سوم تا ششم ابتدایی

 1محمد موحدی 

 245/99پذیرش:                                                         4/5/99دریافت: 

 چکیده

های کتب فارسی خوانداری های پایانی داستانها و پرسشهای تفکر انتقادی در تمرین واکاوی مولفههدف اصلی این پژوهش،  

از روش تحلیل   استفاده  با  ابتدایی است.  تا ششم  براساس چکسوم  و  از مولفهمحتوای کمی  انتقادی آزمون  لیستی  تفکر  های 

ی آماری شامل کتب فارسی خوانداری سوم تا ششم ابتدایی،  جامعه   آوری گردید.ها جمع های تفکر انتقادی کالیفرنیا دادهمهارت 

های  ها و پرسشباشد و در این پژوهش حجم جامعه و نمونه برابر است. واحد تحلیل، متون تمرین( می 1398/1397تالیف سال )

های انجام شده یایی کدگذاریهای کتب مذکور و واحد ثبت نیز جمله )اخباری و پرسشی( می باشد. جهت تعیین پاپایانی داستان

( اعتماد  قابلیت  عدد ضریب  و  گردید  استفاده  اسکات  ویلیام  فرمول  از 76از  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه  برای  آمد.  دست  به   )/

فراوانی روش )  -های آمار توصیفی)تعیین  استفاده شده است. در مجموع  آنتروپی شانون  و  به  91درصدگیری(  ( مولفه مربوط 

های استنباطی با  ترین ضریب اهمیت، مربوط به مهارت دهد که بیشر انتقادی شناسایی شد. نتایج حاصله نشان می های تفکمولفه

ترین فراوانی  های تفسیری بیشهای استدالل قیاسی و استقرایی ضریب اهمیت صفر است. مهارت باشد و در مهارت /( می 418عدد)

های تفکر انتقادی، به روانشناسی رشد ها براساس شاخص نین در تدوین پرسشچ( دارد. هم%50.54را در کتب مربوطه با درصد)

 است. درسی توجهی نشدهریزیشناختی و مداومت در برنامه

.ی ابتدایی، تحلیل محتوا، آنتروپی شانونتفکر انتقادی، فارسی خوانداری، دوره: کلید واژه ها  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 gmail.com95movahedi.mohammad@تهران، ایران،  دانشگاه فرهنگیان، دانشجوی کارشناسی رشته آموزش ابتدایی،.  1



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

 مقدمه 

زند. باشد و ناپایداری اطالعات در آن موج می ای که به سمت آن در حال حرکت هستیم، عصر انفجار اطالعات می آینده  

، داشتن اطالعات زیاد اهمیتی ندارد و باید فراگیران به سطوح (2010)2باربلت و کندی؛  (2012)1کوین و گری های  طبق گفته

تر از همه قدرت  یابند. در واقع ما به شهروندانی نیاز داریم که مسلح به قدرت تفکر، استدالل و مهمعالی فراشناخت و تفکر دست  

باشند داوری  و  انسان(1384)ناجی،  تمییز  باال  موارد  تحقق  برای  زیر.  مهارتی  به  نیاز  انتقادی ها  تفکر  نام  به  به 3بنایی  تا  دارند 

هایی است که یونسکو برای انسان  (. تفکر انتقادی از مهارت1388و یعقوبی،  )معروفی، شبیری،  جویندگانی مستقل تبدیل شوند

(.کنوانسیون جهانی حقوق کودک به کودکان حق مستقل بودن، مستقل اندیشیدن و بیان  1398است)سیف،تعیین کرده   21قرن  

نتقادی برای موفقیت در جهان معاصر  (. بنابراین تفکر ا1396است)صیدی، صفایی مقدم، و هاشمی،  ها و افکارشان را دادهخواسته

(. اگر مدارس  1383فر،  )قاسمی   های درسی و آموزشی بر پارادایم تفکر انتقادی بنا شوندآید و باید برنامه ضروری به حساب می 

خواهند   زدایی از ساحت اجتماع فراهمهای سنتی خود اصرار ورزند، زمینه را برای احیای تز معروف ایلیچ یعنی مدرسه به کارکرد 

 (.  1389)ایلیچ، ساخت

فیلسوفان مشترک می یکی از ویژگی         زدگی ذهن کودکان در مواجهه  باشد، تحیر و شگفت هایی که میان کودکان و 

قدمآن مهمترین  از  کنجکاوی،  از  برخاسته  پرسشگری  واقع  در  است.  اطرافشان  دنیای  با  فلسفهها  مسیر  در  کودکان  ها  ورزی 

های آماده به کودک عجله  های تربیت رسمی و غیر رسمی جوامع مختلف در ارائه جواب . نظام (1394نوی،  ده)یاریباشدمی 

درحالی    (1372)موتیاشو،  ها خاموش و ناشکفته باقی بماندزدگی آناست تمام کنجکاوی کودکان و شگفتاندکه سبب شده کرده

ش نگاه  یادگیری  خدمت  در  ابزاری  عنوان  به  سوال  به  باید  اهمیت  (1384)مهرمحمدی،    ودکه  بر  تربیت  و  تعلیم  دانشمندان   .

کنند.  ها و اعمال تاکید می هدفمندی و قضاوت متالمانه، به ویژه قضاوتی که بر تفکر انتقادی مبتنی باشد، در مورد باورها، ارزش 

تاز طرفی تمایل و شرایط دانش انتقادی ازمهمترین عوامل موثر در بهبود  انتقادی می آموزان برای تفکر  باشد. از آنجا که  فکر 

و پرسشگری تشویق شوند انسان به کنجکاوی  باید  فراگیران و کودکان  دارند  تمایل  به آن  و   ها سوال کردن را دوست دارند 

 .  (2007، 4)فاسیون

های مساعد  ها و ایجاد زمینهدر کودکان تصادفی نیست. این مهارت نیازمند آموزش  مهارت تفکر انتقادیگیری  شکل         

.  (1395)مایرز،  باشد. اگر قرار است کودک منتقد بار بیاید، نباید قدرت فکری او به دست شانس سپرده شودبرای پروش آن می 

اعتقاد دارندکه ادبیات کودکان و نوجوانان    (،0052)6(؛گالزر و جیورجیس1979)5سامرز و نتینگتونصاحب نظران زیادی از جمله  

های مختلف  های کودکان در شیوه یکی از ابزارهای قدرتمند برای آموزش تفکر، گسترش قدرت استدالل منطقی و ارتقای مهارت 

ق کودک به تفکر  تفکر است. بنابراین در پرورش تفکر انتقادی کودکان استفاده از ادبیات، به ویژه داستان، سرآغازی برای تشوی

   و تامل و پرورش آن مهارت می باشد.

)مالک و آموزان استهای فکری و رفتاری در دانشگیری بسیاری از مهارت ای حیاتی برای شکل دوره ابتدایی دوره       

رسی با توجه به  ددرسی هست. برنامهها در سیستم آموزشی بر دوش برنامه. بار اصلی ایجاد و پرورش این مهارت(2019،  7اودا 

آموزان  تواند نقش موثری در آینده دانشآموزان می های فکری در دانشها و مهارتعناصر مهم و کلیدی در پرورش توانایی 

درسی را در جهت درسی رویکردهای نوین برنامهریزی نظران برنامهامروزه داشته باشد. به همین دلیل است که بسیاری از صاحب

 . (2004، 8)کیلیکنندردی و گروهی در دوره ابتدایی بیان می های ف پرورش مهارت 

انتقادی؛ حل مسئله، فراشناخت،  دهد که، نشان می (1390)شکن و گلپرورنادی، گردان  نتایج پژوهش        آموزش تفکر 

راستا  دهد. در همین های آن)خود مدیریتی، رغبت برای یادگیری، خود کنترلی( را افزایش می راهبر و مولفهمیزان یادگیری خود
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 5و بنینگ(؛  2011)4  استونر؛  (2010)  3بنیان، زادوریان، هیل و مالن   ؛(2005) 2دیویس و لیساکر (؛  2005)1های کیت و فرز  پژوهش

های  و تفکر انتقادی بر تمام روش  دهد که بین تفکر انتقادی و فراشناخت با  موفقیت تحصیلی رابطه وجود دارد، نشان می (2006)

توانایی  قابلیتیادگیری،  و  می ها  تاثیر  یادگیرندگان  آنهای  علمی  پیشرفت  و  دارد.گذارد  دنبال  به  را  و  مرعشی   ها  هاشمی   ،

نوروزی  (؛1391گسک)مقیمی  و  عظیمی  محمدآبادی،  پژوهش،  (1398)معتمدی  کتب    انددریافته   خود  هایدر  در    درسی که 

بخوانیم و بنویسیم   های و در کتاب   استقضاوت شده  یتدالل بیشترین میزان فراوانی را دارد و کمترین توجه نیز به مقولهاس  یمولفه

هدیه  از  مهارت   هایبیشتر  به  شده   هایآسمان  توجه  مکتبی .استتفکر  و  حری  امیدی (1389فرد)کوکبی،  مکتبی ؛  و نیا،  فرد 

های کودکان و  ها و داستانهای تفکرانتقادی در رمانهای خود به بررسی مهارت (، درپژوهش1389فرد)(؛ مکتبی 1392مومنی)

اند. های انتقادی را بررسی کرده ها از منظر تفکر انتقادی و میزان توجه به مولفههای عمده داستان اند و ضعفنوجوانان پرداخته

تفکر انتقادی و خالق کمترین مقدار را دارند   های مولفهدر کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم،    (،1393های احمدی)طبق یافته

معقول،گستردگی   گرایی به شک   رین اهمیت،توکم  سازی تفکر انتقادی بیشترین اهمیت به استدالل و شفاف  هایو از میان مولفه

  های .میزان توجه به مهارت 1که    دهد ، نشان می (1395کریمیان، ناطقی و سیفی)  پژوهش  و احتماالت نوین اختصاص دارد.   فکر

تفکر انتقادی در تمام سطوح  های. مهارت 2تفکر انتقادی در سطوح )تجزیه تحلیل، ترکیب، ارزشیابی و توصیف( متفاوت است 

و در مجموع کتب مطالعات اجتماعی سوم تا ششم پایینتر از حد انتظار است و در مجموع کتب مطالعات اجتماعی  دوره ابتدایی  

ارزیابی  "با عنوان    دیگر  در پژوهشی   (1396)سیفی ناطقی و    تفکر انتقادی برخوردار نیست.کریمیان،  هاییجاد توانایی مهارتاز ا

که سطح تجزیه وتحلیل، ارزشیابی و ترکیب، در   اند دریافته  "آسمان بر مبنای تفکر انتقادی    هایو تحلیل محتوای کتب هدیه 

و   مطلوب  حد  از  پایینتر  مربوطه  می کتب  پژوهش    .باشدانتظار  درتاج)قاضی نتایج  و  صادقی  ملکی،  نشان  (1396اردکانی،   ،

مثل حل مسئله،    هایی مطالعات اجتماعی بر اساس رویکرد پژوهش محوری، باید ویژگی   درسی محتوای برنامه  که اهداف  و دهدمی 

بودن، محور  فعالیت  کنجکاوی،  انتقادی،  باشد.  رهبریخود  تفکر  داشته  خالقیت  و   و  پوراناری  احمدی  نتایج  طبق 

کتب فارسی از لحاظ قالب، درون مایه و قدرت تخیل، ظرفیت طرح   "بخوان و بیندیش"بخش  هایداستان(، 1397دهنوی)یاری

  .استرا دارد که از آن ظرفیت استفاده نشده آموزانکلی برای پرورش تفکر انتقادی دانش هایپرسش

ی ابتدایی را  های مرتبط، ادبیات داستانی کتب فارسی دورهدهد که بیشتر پژوهشهای انجام شده نشان می مرور پژوهش       

های کتب مربوطه با وجود اهمیت زیاد آن غفلت ورزیده های داستانها و تمریناند و از توجه به پرسشمورد واکاوی قرار داده

ها، حکایات  های پایانی داستانها و پرسشباشد و برای اولین بار تمرینی پیشینه پژوهش می ر ادامهاند. از این رو پژوهش حاضر د

های تفکر انتقادی با استفاده از  و بخش بخوان و بیندیش کتب فارسی خوانداری سوم تا ششم ابتدایی را از لحاظ توجه به مولفه

 اوی قرار داده است.های آمار توصیفی مورد واکروش آنتروپی شانون و روش
 

 روش پژوهش

هایی است باشد. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و روش آن تحلیل محتوای کمی می 

های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند برای شناخت وضعیت و شرایط  ها، توصیف شرایط یا پدیدهکه هدف آن 

ی انواع گوناگون (. روش تحلیل محتوا درباره1378ه فرایند تصمیم گیری باشد)سرمد، بازرگان، و حجازی،  موجود با یاری دادن ب

گذاری اطالعات موجود در پیام بر مبنای رود و با روشی دقیق و کمی به تفسیر و ارزشهای مضبوط و مکتوب به کار می پیام

 (. 1375، 6پردازد)باردن استنباط و استنتاج می 

 
1 keieth & frese 
2 davis & lysaker 
3 benyon, zadurian, hill, & mallen 
4 stoner 
5 baning 
6 bardin 



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

باشد و در  ( می 1398/1397ی آماری این پژوهش شامل کتب فارسی خوانداری سوم تا ششم ابتدایی، تالیف سال)جامعه        

های  ها و پرسشتمرین  متون گردد. واحد تحلیل،ی آماری سرشماری می باشد و جامعه این پژوهش حجم جامعه و نمونه برابر می 

پایان داستان بیندیش می   هایپایانی مطرح شده در  و  و بخش بخوان  نیز جمله)اخباری و دروس، حکایات  ثبت  و واحد  باشد 

است مضمون  و  پیام   پرسشی(  یا  مضامین  و  جمالت  که  معنا  این  آنبه  شاخص های  اساس  بر  چک ها  در  موجود  لیست های 

لیست باشند عددی داده های چک اند. در فرایند کدگذاری در زیر هر جمله یا مضمونی که مربوط به شاخص کدگذاری شده 

 اند.بندی شده شده و در مقوله مربوط به خود طبقه 

پژوهش، چک        این  در  محتوا  تحلیل  مولفهفرم  از  مهارت لیستی  سنجش  آزمون  انتقادی  تفکر  انتقادی های  تفکر  های 

توسط فاسیون و فاسیون با همکاری انجمن فالسفه چند دانشگاه ایالت   1989-1990این آزمون در سال های می باشد.    1کالیفرنیا 

مطالعه  در  آمریکا،  نظرات  متحده  مبنای  بر  دلفی،  به روش  برجسته    46ای  اساتید  و  فالسفه  انتقادی  تفکر  نظران  از صاحب  تن 

 های آن دست یافتند.  اجماعی از تفکر انتقادی و مهارتهای الزم، به یک مفهوم آموزشی انجام شد و پس از بررسی 
 های تفکر انتقادی کالیفرنیا جهت تحلیل محتوا های تفکر انتقادی برگرفته از آزمون سنجش مهارت لیست شاخص. چک 1جدول 

 ها و معانی مرتبط خرده مهارت های فرعی شاخص  های اصلی شاخص 

 

 

 مهارت تفسیری 

 

رمزگشتتتتایی مفتاهیم/ بنتدی/  دستتتتته 

شتتتفتاف ستتتتازی معنتا/ بررستتتی و تحلیتل 

 هاها/کشف و شناسایی استداللایده

ها/ شناسایی  ها و تفاوت ها / مشخص کردن چارچوب درک و یا تنظیم مناسب دسته 

دیگر و تمام  ها با یکها و شناسایی روابط مفهومی آن مسائل و مشکالت و تعیین اجزا آن 

ای، قراردادی یا مفهومی در نظر گرفته ریح، قیاس، معانی زمینه مجموعه/ تفسیر از طریق تص

ها، مفاهیم و رفتارها/ تشخیص، متوجه شدن و توصیف محتوای  شده برای کلمات، ایده 

ارزش  مقاصد،  مفاهیم،  عاطفی،  بیان اطالعاتی،  استنباطی  روابط  و  سیستم ها  در  های شده 

نقشه  زبان و  مثل  قراردادی  تعیین  ارتباطی  مباحث،  ها/  متن  عبارات مختلف در  نقشی که 

 ها یا توضیحات متقاعد کننده دارند استدالل 

 

 مهارت استنباطی 

 

جستتتتجوی شتتتواهد/ ترستتتیم نتایج/  

هتا/ حتدس زنی در مورد جتایگزینگمتانته 

 هازدن گزینه 

های نسبی یک  قضاوت اطالعات مرتبط با تعیین قابلیت پذیرش/ معقول بودن مزیت 

سری از مفروضات در  های متعدد برای حل یک مشکل/ فرض یک جایگزین گزینه/ ایجاد  

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

 دیدگاهی باید برای یک مسئله خاص استفاده شود 

 

 

 مهارت ارزشیابی 

 

 

ها/ ارزشتیابی ادعاها/ ارزشتیابی بحث

 ها/ ارائه استداللویه بیان نتایج/ توجیه ر

ی اعتبار جهت نسبت دادن به یک منبع  تشخیص فاکتورهای مرتبط با بررسی درجه 

باشد  که یک استدالل وابسته به فرضیات مشکوک غلط می اطالعاتی و یا نظری/ تعیین این 

دهند/ ایجاد که چقدر این مسائل قدرت بحث را تحت تاثیر قرار مییا خیر و تعیین این

یا توصیفات دقیق برای بیان نتایج حاصل از فعالیت استداللی جهت تجزیه و تحلیل،   عبارات

شناختی گیری و نظارت بر آن نتایج/ ارائه مالحظات قطعی، مفهومی، روش ارزیابی، نتیجه 

شود/ ارائه دالیل  ها و ارزیابی به کار گرفته می گیری تفسیرها، تحلیل و متنی که در شکل 

 برای ادعاها 

 - استدالل قیاسی 
گیری در شرایط اطمینان و قطعیت/ اگر مقدمات درست باشد ضرورتا نتیجه تصمیم 

 نتیجه گیری بر اساس یک استنباط یا اصل کلی است.نیز درست است/ 

 - استدالل استقرایی 
های عدم قطعیت/ به فرض صحت مقدمات نتیجه هم درست  گیری در زمینه تصمیم 

 استخراج نتیجه بر اساس دالیل منطقی /ضرورتااست اما نه 

های تفکر انتقادی کالیفرنیا بارها در داخل کشور تعیین شده و روایی و پایایی  روایی و پایایی آزمون سنجش  مهارت         

به این منظور    آن مطلوب گزارش شده است. جهت تعیین پایایی تحلیل های انجام شده از فرمول ویلیام اسکات استفاده گردید که

انتظار  درصد از محتوای کتاب 20 در  ها در اختیار پژوهشگر دیگر قرار گرفت و درصد توافق دو ارزیاب و میزان توافق مورد 

/ بیشتر است  70/( به دست آمد که چون از  76فرمول جاگذاری شد و عدد ضریب قابلیت اعتماد توسط فرمول ویلیام اسکات)

 باشد.معتبر می 

داده        تحلیل  و  تجزیه  روش در  از  پژوهش  آنتروپی    های های  روش  و  درصدگیری(  و  فراوانی  )تعیین  توصیفی  آمار 

استفاده شده است.آنتروپی، مقدار عدم اطمینان حاصل از محتوای یک پیام را نشان می دهد که از طریق توزیع احتمال 2شانون

 
1 cctst 
2 shanon entropy method 



 ... ها وهای تفکر انتقادی در تمرینواکاوی مولفه  ___________________________________________________________

 

 

ی آن نشانگر  ها و تعیین ضرایب اهمیت مولفه و مقایسه آنها استفاده می شود. ایدههبیان می شود. از آن برای ارزیابی وزن مولف

 .(1380)آذر، تری داردتر باشد، آن شاخص اهمیت بیش این است که هر چه پراکندگی در مقادیر یک شاخص بیش
 

 های پژوهش یافته

های تحصیلی و به صورت  خوانداری، به تفکیک پایه های فارسی  در این قسمت اطالعات حاصل از تحلیل محتوای کتاب 

 شود. مجموع به همراه جداول ضریب اهمیت، همراه با فراوانی و درصد توزیع ارائه می 

 1های تفکر انتقادیهای کتاب فارسی خوانداری سوم ابتدایی چه میزان به مولفههای پایانی داستانها و پرسش. در تمرین1

 است؟ پرداخته شده

 های کتاب خوانداری سوم ابتدایی های داستانها و پرسشهای تفکر انتقادی در تمرین فراوانی و درصد توزیع مولفه  .2جدول            

 

                      

 

 

 

                          

 
 

 های تفکر انتقادی در سوم ابتدایی اطمینان و ضریب اهمیت مولفههای به هنجار، عدم مقادیر داده. 3جدول

نتایج مندرج در جداول فوق، در تمرین        و  های پایانی داستانها و  پرسشطبق  های دروس، حکایات و بخش بخوان 

/( وکمترین 545ریب)های استنباطی با ضبیندیش کتاب فارسی خوانداری سوم ابتدایی بیشترین ضریب اهمیت، مربوط به مهارت 

استدالل  و  ارزشیابی  مهارت  به  مربوط  اهمیت،  اهمیت)ضریب  ضریب  با  قیاسی  و  استقرایی  می 0های  متن (  در  همچنین  باشد. 

ابتدایی درمجموع  ها و پرسشتمرین  16های پایانی دروس، حکایات و بخش بخوان و بیندیش کتاب فارسی خوانداری سوم 

(  56/%25و درصد)  9های استنباطی با فراوانی وجود دارد که از این تعداد، بیشترین توجه به مهارت ی تفکر انتقادیمولفه درباره

 است.  های قیاسی و استقرایی هیچ توجهی نشدههای ارزشیابی، استدالل باشد و به مهارت می 

های تفکر انتقادی ابتدایی چه میزان به مولفههای کتاب فارسی خوانداری چهارم  های پایانی داستانها و پرسش . در تمرین2

            است؟ پرداخته شده
 های کتاب خوانداری چهارم ابتدایی های داستان ها و پرسش های تفکر انتقادی در تمرینفراوانی و درصد توزیع مولفه .4جدول                     

 

 

 

 

 

 

 
1 Critical thinking 

 درصد فراوانی  های تفکر انتقادی  مولفه 

 % 43/ 75     7       های تفسیری . مهارت 1

 % 56/ 25 9       های استنباطی . مهارت 2

 0     0      های ارزشیابی . مهارت 3

      0     0      های استدالل قیاسی. مهارت 4

          0     0      های استدالل استقرایی. مهارت 5

 %100    16    مجموع  

های مهارت  مقادیر آنتروپی 

 تفسیری 

های مهارت 

 استنباطی 

های مهارت 

 ارزشیابی

های مهارت 

 استدالل قیاسی 

های استدالل  مهارت 

 استقرایی 

 152174 / 243243 / 0 0 0    ( ijP. مقدار به هنجار)1

 207 / 248 / 0 0 0 ( jE. مقدار عدم اطمینان)2

 455 / 545 / 0 0 0 ( jw. ضریب اهمیت)3

 درصد             فراوانی            های تفکر انتقادی  مولفه 

 % 59/ 09 13         های تفسیری . مهارت 1

 % 9/40 9         های استنباطی . مهارت 2

 0 0         های ارزشیابی مهارت . 3

 0 0         های استدالل قیاسی. مهارت 4

 0  0        های استدالل استقرایی. مهارت 5

 %100 22         مجموع  



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

 

 

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

های مهارت  مقادیر آنتروپی 

 تفسیری 

های مهارت 

 استنباطی 

های مهارت 

 ارزشیابی

های مهارت 

 استدالل قیاسی 

های استدالل  مهارت 

 استقرایی 

 282609 / 243243 / 0 0 0 ( ijP. مقدار به هنجار)1

 258 / 248 / 0 0 0 ( jE. مقدار عدم اطمینان)2

 510 / 490 / 0 0 0 ( jw. ضریب اهمیت)3

درتمرین         فوق،  در جداول  مندرج  نتایج  پرسش طبق  و   داستانها  پایانی  و  های  و های دروس، حکایات  بخوان  بخش 

ابتدایی    بیندیش فارسی چهارم  به مهارتکتاب  اهمیت، مربوط  با عدد)بیشترین ضریب  تفسیری  /( و کمترین ضریب 510های 

ها و  همچنین در متن تمرین باشد.های قیاسی و استقرایی با ضریب اهمیت صفر می اهمیت، مربوط به مهارت ارزشیابی و استدالل 

 22کتاب فارسی خوانداری چهارم ابتدایی، در مجموع  بخش بخوان و بیندیش  های دروس، حکایات و  های پایانی داستانپرسش

است و ( شده 59/  09و درصد)    13های تفسیری با فراوانی  ارد که بیشترین توجه به مهارت ی تفکر انتقادی وجود دمولفه درباره

 است.  های قیاسی و استقرایی توجی نشدههای ارزشیابی، استدالل ی سوم به مهارت همانند پایه

های تفکرانتقادی  مولفههای کتاب فارسی خوانداری پنجم ابتدایی چه میزان به  های پایانی داستانها و پرسش. در تمرین 3

           است؟ پرداخته شده
 های کتاب خوانداری پنجم ابتدایی های داستانها و پرسشهای تفکر انتقادی در تمرین فراوانی و درصد توزیع مولفه  . 6جدول

 

 

 های تفکر انتقادی در پنجم ابتدایی های به هنجار، عدم اطمینان و ضریب اهمیت مولفهمقادیر داده .7جدول

های مهارت  مقادیر آنتروپی 

 تفسیری 

های مهارت 

 استنباطی 

های مهارت 

 ارزشیابی

های مهارت 

 استدالل قیاسی 

های استدالل  مهارت 

 استقرایی 

 26087 / 297297 / 25/ 0 0 ( ijP. مقدار به هنجار)1

 253 / 260 / 250 / 0 0 ( jE. مقدار عدم اطمینان)2

 331 / 341 / 328 / 0 0 ( jw. ضریب اهمیت)3

تمرین        در  فوق،  در جداول  مندرج  نتایج  پرسش طبق  و  داستانها  پایانی  و  های  و های دروس، حکایات  بخوان  بخش 

/( و کمترین  341های استنباطی با ضریب)بیشترین ضریب اهمیت، مربوط به مهارت کتاب فارسی خوانداری پنجم ابتدایی  بیندیش

های پایانی ها و پرسش. همچنین درمتن تمرینباشدهای استقرایی و قیاسی با ضریب صفر می استدالل ضریب اهمیت، مربوط به  

ی تفکر مولفه درباره  25کتاب فارسی خوانداری پنجم ابتدایی در مجموع    بخش بخوان و بیندیشهای دروس، حکایات و  داستان

( بیشترین فراوانی را دارد و برای اولین بار در  %48و درصد )12اوانی  های تفسیری  با فرانتقادی وجود دارد که از این میان مهارت

 است. /( توجه شده 328( و ضریب اهمیت)2های ارزشیابی با فراوانی)کتاب فارسی پنجم به مولفه مهارت 

و پرسش . در تمرین4 پایانی داستانها  به مولفههای  میزان  ابتدایی چه  فارسی خوانداری ششم  تفکرهای کتاب  انتقادی   ی 

 است؟ پرداخته شده
                     

 

 

 درصد             فراوانی            های تفکر انتقادی  مولفه 

 % 48   12          های تفسیری . مهارت 1

 % 44 11         های استنباطی . مهارت 2

 % 8 2         های ارزشیابی مهارت . 3

 0 0        های استدالل قیاسی. مهارت 4

 0 0        های استدالل استقرایی. مهارت 5

 %100 25         مجموع  



 ... ها وهای تفکر انتقادی در تمرینواکاوی مولفه  ___________________________________________________________

 

 

 های کتاب خوانداری ششم ابتدایی های داستانها و پرسشهای تفکر انتقادی در تمرین فراوانی و درصد توزیع مولفه  . 8جدول 
 

 

 

 

 

 

 های های تفکر انتقادی در ششم ابتدایی های های به هنجار، عدم اطمینان و ضریب اهمیت مولفه مقادیر داده .9جدول

های مهارت  مقادیر آنتروپی 

 تفسیری 

های مهارت 

 استنباطی 

های مهارت 

 ارزشیابی

های مهارت 

 استدالل قیاسی 

های استدالل  مهارت 

 استقرایی 

 304348 / 216216 / 75 / 0 0 ( ijP. مقدار به هنجار)1

 261 / 239 / 156 / 0 0 ( jE. مقدار عدم اطمینان)2

 398 / 364 / 237 / 0 0 ( jw. ضریب اهمیت)3

تمرین        در  فوق،  در جداول  مندرج  نتایج  پرسش طبق  و  داستانها  پایانی  و های  بخوان  و بخش  های دروس، حکایات 

/( و کمترین  398های تفسیری با ضریب)بیندیش کتاب فارسی خوانداری ششم ابتدایی بیشترین ضریب اهمیت، مربوط به مهارت

های دروس، حکایات های پایانی داستانها و پرسشباشد. همچنین در متن تمرینها با همان ضریب صفر می هم مربوط به استدالل 

ی تفکر انتقادی وجود دارد که بیشترین مولفه درباره  28و بخش بخوان و بیندیش کتاب فارسی خوانداری ششم ابتدایی در مجموع  

 ی ششم را شامل می شود . پایههای تفکر انتقادی نیمی از مولفه  14های تفسیری با فراوانی توجه به مهارت 
 

 
 های تحصیلی.های به هنجار شده کتب فارسی خوانداری به تفکیک پایه .  ضریب اهمیت داده1نمودار                             

 

های کتب فارسی خوانداری سوم تا ششم ابتدایی در مجموع چه میزان به های پایانی داستانها و پرسش . در تمرین5

 است؟ های تفکر انتقادی پرداخته شده مولفه

های کتاب خوانداری سوم تا ششم ابتدایی های داستانها و پرسشهای تفکر انتقادی در تمرین فراوانی و درصد توزیع مولفه. 10جدول  

 

 

 

 

  

 

0

0/1

0/2

0/3

0/4

0/5

0/6

استدالل قیاسی استدالل استقرایی مهارت های استنباطی مهارت های ارزشیابی مهارت های تفسیری

به تفکیک پایه

سوم چهارم پنجم ششم

 درصد             فراوانی            های تفکر انتقادی  مولفه

 %50 14          های تفسیری . مهارت1

 %57/28 8         های استنباطی . مهارت2

 %42/21 6         های ارزشیابیمهارت. 3

 0 0         های استدالل قیاسی. مهارت4

 0 0         های استدالل استقرایی . مهارت5

 %100 28         مجموع 

 درصد             فراوانی            های تحصیلی  پایه 

 % 17/ 58 16         ی سوم ابتدایی . پایه 1

 % 24/ 17 22         ی چهارم ابتدایی . پایه 2

 % 27/ 47 25         ی پنجم ابتدایی . پایه 3

 % 30/ 76 28         ی ششم ابتدایی . پایه 4

 %100 91         مجموع  



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

 
 های تفکر انتقادی در سوم تا ششم ابتدایی های به هنجار، عدم اطمینان و ضریب اهمیت مولفهمقادیر داده. 11جدول

های مهارت  مقادیر آنتروپی 

 تفسیری 

های مهارت 

 استنباطی 

های مهارت 

 ارزشیابی

های مهارت 

 استدالل قیاسی 

های استدالل  مهارت 

 استقرایی 

 978 / 995 / 406 / 0 0 ( jE. مقدار عدم اطمینان)1

 411 / 418 / 170 / 0 0 ( jw. ضریب اهمیت)2
 

 مقادیر فراوانی و درصد توزیع هر مولفه تفکر انتقادی در مجموع کتب فارسی خوانداری سوم تا ششم ابتدایی  . 12جدول 

 

 

 

 

 

 

های دروس، حکایات و های پایانی داستانها و پرسشدر مجموع متون تمرینطیق نتایج مندرج در جداول فوق،         

فراوانی    8های تفسیری،  ی مهارت فراوانی مربوط به مولفه   46بخش بخوان و بیندیش کتب فارسی سوم تا ششم ابتدایی،  

های  های استنباطی و فراوانی مربوط به مهارتی مهارتفراوانی مربوط به مولفه  37های ارزشیابی،  مربوط به مولفه مهارت

می  صفر  قیاسی  و  استقرایی  ماستدالل  و  مهارتباشد  یعنی  ولفه  اهمیت  ضریب  بیشترین  استنباطی،  خود 418های  به  /را 

 های استدالل قیاسی و استقرایی کمترین ضریب اهمیت یعنی صفر را دارند. همچنین های مهارتاست و مولفهاختصاص داده

سی خوانداری سوم تا  کتب فار  بخش بخوان و بیندیشهای دروس، حکایات و  های پایانی داستانها و پرسشدر متن تمرین

ی ششم  مولفه در مورد تفکر انتقادی وجود دارد که از این میان بیشترین فراوانی مربوط به پایه  91ششم ابتدایی در مجموع  

   باشد. ( می 30/%76و درصد ) 28ابتدایی با فراوانی  

 
 های تحصیلیکل پایه های به هنجار شده کتب فارسی خوانداری . ضریب اهمیت داده 2نمودار 

 

 گیری  بحث و نتیجه 

 است.های پژوهش همراه با پیشنهاداتی برای بهبود ایرادات آورده شدهدر این قسمت تفسیر و تحلیل یافته

قیاسی در پایههای پژوهش مقادیر فراوانی و ضریب اهمیت مربوط به مهارتطبق یافته         های  های استدالل استقرایی و 

های  است. همچنین به مولفهها نشده ها به این مهارت گونه توجهی در طرح پرسشباشد و هیچ تا ششم، صفر می   تحصیلی سوم

( و درصد  6/( و ششم با فراوانی )328( با ضریب اهمیت)8%( و درصد توزیع)  2های پنجم با فراوانی )مهارت ارزشیابی فقط در پایه

( اهمیت )42/21توزیع  با ضریب  پایهشده /( توجه  237(  پیاژه، در  تا ششم  است. طبق مراحل رشد شناختی  های تحصیلی سوم 

های این مراحل حاکی از آن است، که کودکان  باشند. ویژگی می   "عملیات صوری"و    "عملیات عینی "ابتدایی کودکان در مراحل  
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 درصد             فراوانی            های تفکر انتقادی  مولفه 

 % 50/ 54 46          های تفسیری . مهارت 1

 % 40/ 65 37         های استنباطی . مهارت 2

 % 8/ 79 8         های ارزشیابی مهارت . 3

 0 0         های استدالل قیاسی. مهارت 4

 0 0         های استدالل استقرایی. مهارت 5

 %100 91        مجموع  
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کنند. همچنین از یک مسئله را پیدا می های دیگران و توجه به چندین بعد  گیرند و توانایی درک دیدگاه از خودمحوری فاصله می 

تفکر  "و    "استنتاجی   -استدالل فرضی "توانند از تمام قوای استداللی خود برای حل مسئله استفاده نمایند و به دو قابلیت یعنی  می 

ا را در نظر بگیرند و هتوانند تمام احتماالت و فرضیهگیری می ها، کودکان قبل از نتیجهیابند. طبق این قابلیتدست می   "ای  گزاره

های مشهود یک قضیه، مسئله را حل نکنند. همچنین قادر به ارزیابی منطقی اظهارات کالمی بدون مراجعه به شرایط فقط با جنبه

های  های سوم تا ششم ابتدایی قادر به انجام مولفهطبق موارد ذکر شده، کودکان در پایه (.  1394)هدایتی،  باشنددنیای واقعی می 

باشند و ظرفیت الزم  های استقرایی و قیاسی می ها( و مهارت استدالل ت ارزشیابی)ارزشیابی ادعاها و بحث ها، توجیه رویه مهار

اند و فراوانی  های استدالل را دارند. در حالی که مولفان کتاب به این مهم توجه نکردهکارگیری مهارت ارزشیابی  و مهارت برای به

های باال یکی از ایرادات است. طبق چالشهای باالتر توجه کمی شدههای ارزشیابی در پایهبه مهارت  باشد و ها صفر می استدالل 

ها  ها و پرسشهای کتب مذکور وارد است عدم تناسب محتوای تمرینهای پایانی داستانها و پرسشبزرگی که به تدوین تمرین

شود درسی پیشنهاد می نویسانباشد. و به مولفان و برنامهکیفی می   های روانشناسی رشد کودک از لحاظ توزیع کمی و با ویژگی 

دهی محتوا با سازماندهی  سازی سازمانهای کتب مذکور به اصل تناسب های پایانی داستانها و پرسشدر تدوین محتوای تمرین

 های تفکر انتقادی توجه شود. شناخت کودکان از لحاظ توزیع کمی و کیفی مهارت

فراوانی   هاییافته   طبق        توزیع  پایهپژوهش  در  رشد  ها  و  تقویمی  سن  افزایش  با  و  دارد  افزایشی  روند  تحصیلی  های 

ای که در اینجا جای بررسی دارد این  است. نکته های باالتر بیشتر گنجانده شدههای تفکر انتقادی در پایهآموزان مهارتدانش

های پژوهش  ها. طبق یافتهباشد نه در نوع مولفهها می قط در تعداد مولفهدهد که سیر افزایشی فهای پژوهش نشان می است که یافته

ی  باشد و در پایه ( می 9/( و فراوانی)545های استنباطی با عدد)  ی سوم ابتدایی بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مهارت در پایه

به مهارت  اهمیت مربوط  بیشترین ضریب  ابتدایی،  با عدد)ششم  تفسیری  فراوانی)  //(398های  استنباطی ( می 14و  مهارت  باشد. 

می  تفسیری  مهارت  از  باالتر  می مهارتی سطح  انتظار  و  به باشد  نسبت  استنباطی  مهارت  شناختی کودکان  به رشد  توجه  با  رود 

ابتها بیشترین توجه پایههای باالتر مشاهده گردد اما طبق یافتههای تفسیری به میزان بیشتر در پایهمهارت  با اینکه ی ششم  دایی 

ی پنجم ابتدایی ضریب اهمیت مهارت  های تفسیری می باشد. همچنین در پایهباشند به مهارت کودکان در مرحله تفکر انتزاعی می 

های استقرایی  باشد و ضریب اهمیت استدالل های استنباطی و تفسیری کمتر می /( از ضریب اهمیت مهارت 328ارزشیابی با عدد)

باشد های قیاسی و استقرایی صفر می های ارزشیابی و استدالل ی چهارم هم ضریب اهمیت مهارت شد  و در پایهباو قیاسی صفر می 

باشد در حالی که باید در  /( می 490های استنباطی با عدد)/( بیشتر از مهارت 510های تفسیری  با عدد)و ضریب اهمیت مهارت 

های سطح  باالتر تفکر انتقادی توجه شود و بی و استدالل، به عنوان مولفههای ارزشیاهای چهارم، پنجم و ششم به مهارتپایه

پایه  با عدد) برعکس. همچنین در  استنباطی  مهارت  فراوانی  ابتدایی  پنجم  پایه11ی  فراوانی همان مهارت در  از  بیشتر  ی ششم  ( 

ی  ( بیشتر از فراوانی همین مهارت در پایه 13عدد)ی چهارم با باشد. همچنین فراوانی مهارت تفسیری در پایه ( می 8ابتدایی با عدد)

های  های پایانی داستانها و پرسش های فوق یکی دیگر از ایرادات بزرگی که به تدوین تمرینباشد. طبق گفته ( می 12پنجم با عدد)

می  محتوا  سازماندهی  در  مداومت  وجود  عدم  است،  وارد  مذکور  پیش کتب  شامل  استمرار،  یا  مداومت  و  باشد.  محتوا  بینی 

های یادگیری به منظور ایجاد حرکت از یک سطح به سطح باالتر، از افکار ساده به افکار پیچیده و یا از مفاهیم ساده به  فعالیت

رود که مولفان  . انتظار می (1377)ابراهیمی،  مفاهیم پیچیده است و باعث سازماندهی محتوا به شیوه ی عمودی یا طولی می گردد  

 های پایانی کتب مذکور به اصل مداومت نیز توجه کنند. ر تدوین پرسش کتاب درسی د

است که  های کتب فارسی ابتدایی انجام نشدههای پایانی داستانها و پرسشتا کنون پژوهشی با موضوع تحلیل تمرین        

مبنی بر اینکه از موانع تفکر   ،(1395)ورهای وحیده علیپتوان گفت نتایج حاصله با یافتهباشد اما می ی نوآوری آن می دهنده نشان

های آموزشی جهت پرورش  .عدم طراحی برنامه2باشد.. عدم طراحی، اجرا و ارزشیابی صحیح مهارتهای تفکر انتقادی می 1انتقادی  

می مهارت  انتقادی  تفکر  همهای  و  همراستا  می باشد  یافتهسو  یافتهباشد.  با  تحقیق  این  وهای  های  ناطقی    کریمیان، 

که در مبنی بر این (،1391گسک )مرعشی، هاشمی و مقیمی ؛ و  (1393)احمدی(؛  1395کریمیان، ناطقی و سیفی)؛(1396سیفی)
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دورهکتاب  خوانداری  فارسی  مولفههای  به  کمی  توجه  ابتدایی  شده  ی  تفکر  در های  انتقادی  تفکر  مهارت  ایجاد  در  و  است 

گرایی معقول،گستردگی فکر داشتن، شکهای قضاوت، صراحتربوطه به مهارتآموزان ناتوان هستند و در طراحی کتب مدانش

هم باشد.  باشند، هم سو می های خوبی برای پرورش تفکر انتقادی می است در حالی که مهارت و احتماالت نوین توجه کمی شده

ظرفیت الزم را برای طرح    "و بیندیشبخوان  "حاکی از آنکه، بررسی بخش  (،  1397دهنوی)های پور اناری و یاری چنین با یافته

مقایسه نتایج تحقیق حاضر    است نیز مطابقت دارد.های فلسفی و باز برای پرورش تفکر انتقادی را دارد اما به آن توجه نشدهپرسش

های  به مولفه دهد که در کشورهای)آمریکا، آرژانتین، انگلیس، استرالیا و فرانسه(  با مطالعات تطبیقی در کشورهای دیگر نشان می 

شده  توجه  کودکان  برای  قضاوت  و  خارستانی،  است  استدالل  و  محمدی،  میرزا  فراهانی،  همچنین (1386)مزامینی   .

(.  2019،  1)باهاتگکنندکشورهای)عربستان، کویت، اردن، مصر و تونس( به استدالل استقرایی در مقاطع ابتدایی خود توجه می 

های تفکر انتقادی وجود ندارد و در طرح  درحالی که در کشور ما برنامه خاصی برای آموزش فلسفه به کودکان و پرورش مهارت 

 باشد. های قیاسی و استقرایی صفر می ها ضریب اهمیت استدالل پرسش

است که محتوای مناسبی برای آن   است، الزمهای تفکر انتقادی شدهبا توجه به این نتایج و توجه کمی که به مولفه         

های مناسب  های کتب ذکر شده اصالح شوند. از آنجا که پرسش خوانی ها، حکایات و روانهای پایانی درستدوین شود و پرسش

   ها اصالح گردند.ها بازنویسی شوند و هم پرسشهای مناسب طراحی شوند الزم است که هم داستان باید در قالب داستان

شوند باید مرتبط با مضامین فلسفی  و اهداف داستان باشند. اگر سواالت پایانی االتی که در انتهای هر داستان طرح می سو       

های چالش شوند برای آشکار ساختن  ویژگی دهند و هم، راهی می با دقت انتخاب شوند، هم به فکرورزی کودکان جهت می 

در یک طرح بحث باید یک گروه سوال مطرح شود    ت اصلی بحث سوق دهد.برانگیز داستان، تا کودکان را به سوی موضوعا

که معموال با یک مفهوم سروکار دارند یا با یک ارتباط ) تمایز یا اشتراک(. روند سواالت باید از ساده به پیچیده و از موارد  

 همگرا اتخاذ رویکرد با ب درسی کت ها درپرسش . همچنین عمده(1384)حجازی،  صریح و روشن به موارد مبهم و نامشخص باشد

 برای تکوینی  ارزشیابی راستا، همین سازند.  درمی  صحیح رهنمون پاسخ سمت به را آموزاندانش شوند کهمی  هدایت نحوی به

 سطحی است. هایپاسخ  با پایین سطح سواالت بر تاکید  آن بزرگ ضعف  اما دارد آموزان کاربرددانش هایدانستنی  سنجش

و آن  شوند مرتبط بلوم شناختی  حیطه باالی سطح چهار با تکوینی  ارزشیابی  اگر اما  باال سطح سواالت به منجر وقت 

سواالت سطح باال منجر به تفکر انتقادی یا پرسشگری در سطح    .(2010،  2)اورلیچ، هاردر،کاالهان، ترویزان، و  براون  شوندمی 

)  کنندگیری نمایند و استنباط  گیرند چگونه موقعیت را تحلیل نمایند، مقایسه کنند، نتیجه آموزان یاد می شوند که دانشباال می 

   (.2008، 3پاول و الدر 

 محوری( توجه نمود. توای فلسفی، قابلیت کندوکاو، گفتگوهای فلسفی)مح های داستان ها باید به ویژگی در بازنویسی داستان

ها باید قدرت پرسشگری کودکان را افزایش دهد و محرکی برای بحث و تبادل نظر کودکان و کندوکاو: داستان  ✓

آن  کنجکاوی  حس  کلیهبرانگیختن  باید  کندوکاو  افزایش  برای  باشد.  حکمت ها  سخنان  نصایح،  و ی  آمیز 

هایی که بتوانند برای مطرح کردن سواالت باز و کلی به کار رود محتوای  قی حذف شوند. داستانهای اخالگیرینتیجه

   (.2000)کم، فلسفی الزم برای کندوکاو را خواهند داشت

نگری  تاکید شده باشد، نمونه بسیار خوبی برای ذهنیت هایی که به لزوم تفکر و تامل، استدالل و آینده محتوا: داستان ✓

گیری  هایی که وقایع را تجزیه و تحلیل کنند، به دنبال شواهد و مستندات هستند، قبل تصمیم انتقادی هستند. شخصیت 

 .(1396)ابراهیمی، باشدپذیرند، مناسب می سنجند و هیچ ادعایی را بدون دالیل محکم نمی ی جوانب را می همه 

او، باید میزان زیادی از گفتگو به ویژه گفتگوی استداللی ها عالوه بر محتوای فلسفی و کندوکمحوری: داستان گفتگو ✓

را در خود جای دهند. اگر میزان گفتگو در داستان زیاد باشد عالوه بر افزایش جذابیت داستان برای کودکان، امکان 

دلیل    کنند،هایشان را بررسی می دهد. نشان دادن اشخاصی، که تفاوتها را به کودکان می همزاد پنداری با شخصیت 
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شود باشد. از طریق گفتگو، استدالل سطحی کنار گذاشته می کنند موثر می آورند و برای هم فکری، مشورت می می 

گیرند. در این شوند به کار می و کودکان  مبانی نظری صحیح و اندیشه عمیق را، برای بررسی آنچه با آن مواجه می 

 . (1975، 1) هانتباشدوثر می زمینه استفاده از گفتگوی چند شخصیت با یک دیگر م
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