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چکیده
هدف ارزیابی و تحلیل محتوای کتاب هدیههای آسمان بر مبنای تفکر انتقادی لیپمن در سطوح (تجزیه
و تحلیل ،ترکیب ،ارزشیابی و توضیح) است .روش تحقیق توصیفی -تحلیلی از نوع تحلیل محتوا میباشد.
جامعه آماری کل کتب هدیههای آسمان است که شامل کلیه کتابهای دوم تا ششم تحصیلی است که
کلکتابها بعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار جمع آوری اطالعات (چک لیست) محقق ساخته بر اساس
مولفههای لیپمن با روایی صوری متخصصین است .تحلیل دادههای جمع آوری شده از متون کتابهای
مذکور نشان داد -9 :بین میزان توجه کتب در پایههای تحصیلی به مهارتهای تفکر انتقادی در سطوح
مختلف(تجزیه و تحلیل ،ترکیب ،ارزشیابی ،توضیح) متفاوت است -2 .سطح تجزیه و تحلیل در خصوص
مهارتهای تفکر انتقادی در کل کتابها پایین تر از حد مطلوب است -3 .مهارت ترکیب از مهارتهای
تفکر انتقادی درکتب هدیههای آسمان کمتر از حد انتظار میباشد -0 .سطح ارزشیابی در ارتباط با
مهارتهای تفکر انتقادی در کل کتابهای هدیههای آسمان دوره ابتدایی پایین تر از حد مطلوب است.
 -1مهارت توضیح از مهارتهای تفکر انتقادی درکتب هدیههای آسمان دوره ابتدایی گر چه نسبت به
دیگر مهارتها باالتر است ولی کمتر از حد انتظار میباشد -6.در کل میزان توجه کتب هدیههای آسمان به
مهارتهای تفکر انتقادی در سطح پایین است.
کلید واژه ها :تحلیل محتوا ،مهارتهای تفکرانتقادی ،دروس هدیههای آسمان ،دوره ابتدایی.
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مقدمه

روش تحلیل محتوا یکی از پرکاربردترین روشهای تحقیق در مطالعات علوم اجتماعی ،رفتاری و
انسانی است .در نظام آموزشی فعلی کشوور ،کتواب درسوی مهمتورین ابوزار آمووزش و دربردارنودهی
محتوای برنامههای درسی است؛ از اینرو ،بررسی محتوای کتوابهوای درسوی ،بوه دالیول مختلوف
همچون مطابقت با اهداف برنامهی درسی یا شناسایی نقاط قوت و ضعف کتابهوای درسوی ،اموری
ضروری است .این بررسی میتواند به روشهای مختلفی صورت گیرد که تحلیل محتووا از متوداول-
ترین این روشهاست .رشد و پرورش تفکر انتقادی ،نقش موثری در شوکوفایی اسوتعدادهای دانوش
آموزان در جهت کسب مهارتهای الزم برای تولید دانش و تحکیم بنیانهای علمی در زمینه توسعه
و فناوری و تعالی فردی و اجتماعی خواهد داشت و شاخصی مهم در ایجاد تحوول علموی مویباشود.
یکی از اهداف اساسی هر نظام آموزشی ،تربیت انسانهای هشیار و آگاهی است که تفکّر خوود را بور
پایه استدالل صحیح و منطقی بنا نهاده ،در برخورد با دنیای پیرامون خویش با اندیشوههوای جوامع و
عمیق جوانب مختلف امور را بررسی نموده و از قابلیت انعطاف باالیی در مواجهه بوا مسوائل زنودگی
برخوردارند؛ قدر مسلم مهمترین وجه تمایز بشر از دیگر مخلوقات در نگاه اول قودرت و شویوه تفکور
اوست ،زیرا تفکر شکل پیچیده رفتار انسان و عالیترین شکل فعالیت عقلی و ذهنی است که در قالوب
یک فرایند شناختی به کمک نمادها مشخص میشود .قدر مسلم ارزش هر انسان در نیکو اندیشویدن
او است .از این رو تفکر و مهارت درست اندیشدن از جمله مسائل مهمی است که از دیر بواز هموواره
ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده است .مسأله اساسی تربیوت ،تفکور است(اسومیت.)9391 ،9
حال اگر به مساله مهم تفکر انتقادی دربرنامههای درسی دانش آموزان توجه کورده باشویم مشواهده
میکنیم که فعالیتهای قابل مالحظه ای در زمینه رشد تفکر انتقادی در برناموههوای درسوی وجوود
ندارد .به رغم وجود مبانی نظری قابل توجه و تاکید رویکردهای مختلوف بور مباح،وه ،منوا ره ،حول
مساله و تفکر انتقادی اغلب معلمان در فرآیند آموزش سوالهایی را مطرح میکنند که اغلوب در چنود
کلمه و با استفاده از کتاب میتوان به آنها پاسخ گفت .اک،ر آنها بر این باورند که در زمینه پاسخهوای
مطرح شده فقط باید یک پاسخ درست وجود داشته باشد و خود را داور نهایی پاسخ به حقوایق علموی
میدانند .بحث و استدالل جایگاه چندانی در کالس ندارد .بسیاری از معلمان و مجریوان برناموههوای
درسی همواره با این سوال مواجهند که چگونه میتوان از دانش آموزان منفعل ،شاگردانی فعوال و بوا
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بینش علمی و تفکر انتقادی تربیت کرد؟ اصوال تفکر انتقوادی چیسوت و چگونوه پورورش موییابود؟
مدارس چگونه باید فرصت هایی را فراهم کنند تا دانش آموزان بتواننود مطالوب آموختوه شوده را بوه
موقعیتهای جدید انتقال دهند؟ چه روشی را باید در فرایند آموزش درپیش گرفوت توا دانوشآمووزان
روشاندیشیدن ،تحلیل و قضاوت را بیاموزند؟ (شعبانی .)9391 ،حال تفکرچه زموانی ارزشومند اسوت؟
هنگامی که عمیق ،مستدل و روشمند باشد ،این چیزی است که در تفکر انتقادی 9خالصه میشود .به
نظر میرسد مهمترین نقطه شروع آموزش تفکر انتقادی ،نظام آموزش و پرورش 2هر جامعه میباشود
و تنها راه وارد کردن تفکر ان تقادی در داخل جامعه از طریق آموزش و پورورش و نهادینوه کوردن آن
است(ندافی.)9313 ،
با عنایت به مطالب مطرح شده هدف از تعلیم وتربیت انتقادی چیست؟ در جواب باید گفت آمواده
سازی شهروندانی آگاه و انتقادی برای مشارکت فعال در جامعه است .هدف این اسوت کوه شواگردان
برمبنای نقادیهای خود ،مدرسه را اصالح کنند به نحوی که مدارس به فضاهای عمومی آزاد منشانه
تبدیل شوند تا نسل جوان با آگاهی از حقوق ومسئولیتهای راسوتین اخالقوی ،سیاسوی ،اقتصوادی و
مدنی خویش فعالیت کنند .بنابراین ،برای رسیدن به این مقصود مدرسه به طوور مسوتقیم بوا مسوائل
اجتماعی ارتباط پیدا میکند ،لذا یادگیری در چنین دیدگاهی فقط معلول تعامل دانش آموز بوا محویط
نیست ،فراگیر در دیدگاه انتقادی به منزله عنصری نگریسته میشوود کوه میتوانود در جریوان تغییور
فعاالنه حضور یابد و در واقع عامل تغییر است .در این دیدگاه آن نوع یادگیری ضروری است که تنوع
فرهنگی دانش آموزان را تایید و ترغیب مویکنود .بیونش محووری در ایون دیودگاه نقود اسوت کوه
موضوعات و مسائل اجتماعی را دانش آموزان به چالش میکشند(میلر.)9312 ،3
ایجاد تفکر انتقادی در دانش آموزان را میتوان یکی از اهداف اساسوی نظوام تعلویم و تربیوت در
سطح جهانی انگاشت که جزء جدایی ناپذیر هر نظام آموزشی است ،زیرا در فرایند آموزش باید ضومن
تقویت روحیة انتقادپذیری در معلمان ،روحیة انتقاد کردن و زمینة بررسی و تحقیق را در شاگردان بوه
وجود آورد ،اما متأسفانه مدرسههای امروز عمدتاً به دلیل پیشرفتهای علوم و فنوون و بوا توجوه بوه
بعضی از رویکردهای روانشناختی ،توجه خود را بیشتر به انتقال اطالعات و حقایق معطوف کردهاند و
از تربیت انسانهای متفکر و خالق فاصله گرفتهاند .در حالیکه هر نظام آموزشی برای موفق شدن به
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توانایی افراد خود در تحصیل و تصمیمگیری متفکرانه نیازمند است(شعبانی .)9312 ،از این رو یکوی
از هدف هایی که آموزش و پرورش باید به آن بپردازد ،پرورش توانایی تفکر انتقوادی در دانشآمووزان
است .آرمانهای تربیتی تعلیم و تربیت انتقادی « درگیر شدن دانش آموزان با مباحوث و موضووعات
اجتماعی و پرورش مهارتهای مربوط به حضورموثر در تغییر اجتماعی است .درتعلیم وتربیت انتقادی
به گفتگو به عنوان روش آموزشی ،تاکید زیادی شده  ،نظریهپردازان آمووزش انتقوادی بور ایون بواور
هستند که دانش و نگرش با گفتگو ساخته میشود .گفتگو روشی است کوه از طریوق آن شواگردان و
معلمان در کالس درس با به کار گیری زبان ،نماد و تصویر با هم تعامل میکننود و بور یکودیگر اثور
میگذارند .این روش در تعلیم وتربیت انتقادی ابوزاری اسوت کوه میتوانود فراینود هوشویار سوازی و
انتقادی شدن فراگیران را فراهم کند(میلر .)9312 ،در چنین تعلیم و تربیتوی نظریوهپردازان انتقوادی،
فرایند باز اندیشی برنامه درسی را با نقد برنامه درسی موجود آغاز میکنند .آنان معتقدند برنامه درسی
حداقل دو وجه دارد ،یکی برنامه درسی آشکار که از مهارتها و موضوعهای شوناخته شوده متشوکل
است و دیگری برنامه درسی پنهان که بوه صوورت پنهوان؛ ارزشهوا ،نگرشهوا و رفتارهوا را شوکل
میبخشد ،برنامه آشکار وضع موجود را تحکیم میکند .ارزشیابی در دیودگاه تعلویم وتربیوت انتقوادی
ممکن است در ابعاد مختلفی انجام شود .معلم میتواند مجموعه کارهایی را ارزیابی کنود کوه دانوش
آموزان انجام داده اند .ارزشیابی به طور مستمر و اساسی نه فقط در پایان نویم سوال ،بلکوه بوه طوور
مستمر در فرایندهای یواددهی -یوادگیری انجوام میشوود .ارزشویابی در ایون دیودگاه کیفوی اسوت.
«ارزشیابی مستمر از فراگیران بخش مهمی از الگوی آموزشی تعلیم وتربیت انتقادی است».

(فریوره9،

.)9361
در ارتباط با اهمیت و ضرورت تفکر انتقادی باید در نظر داشت که زندگی در جامعه پیچیده امروزی نیازمند افورادی اسوت
که قادر هستند با تکیه بر تفکر و اندیشه خود بر مسائل پیراموون خوویش فوائق آینود و در چوارچوب و چشوم انوداز روشونی،
اطالعات الزم را در مورد زندگی خویش جمعآوری و ترکیب کنند و با یک داوری خوب  ،آنهوا را ارزیوابی نماینود و از کارهوای
ناممکن بپرهیزند .در حقیقت  ،افراد برای مواجهه با مسائل زندگی و اتخاذ تصمیمهای اساسی نیازمند مهارتها و صوالحیتهای
تفکر انتقادی هستند .تفکر انتقادی با عنوان تفکری که قضاوت را آسان میکند ،توصیف میشود زیرا بور
معیار تکیه میکند ،خودمصحح است و نسبت به متن حساس است ( لیپمن.)9111 2،

- Ferrire
- Lipman
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برای اینکه فرد بتواند تصمیم مهمی در زندگی بگیرد  ،میبایست قدرت تجزیه و تحلیول ،ارزیوابی و قضواوت نسوبت بوه
شرایط زندگی خود را داشته باشد  .داشتن توانایی و مهارتهای تفکر انتقادی به دانش آموزان اجازه میدهد تا بتوانند در زنودگی
 ،اطالعات پیرامون خود را پردازش نمایند  ،بطور عینی به استدالل و استخراج نتایج از انواع متنوع اطالعات پرداخته و بوه طوور
مؤثر ،عینی و ملموس به ارزیابی مشکالت بپردازند و با وجود اطالعات ناقص ،تصمیمگیری معقوول و مسوتدلی اتخواذ نماینود .در
واقع خردمند هر کاری را به فرمان خرد و اندیشه میکند  .پرورش تفکر انتقادی با موانعی روبرو است از جمله؛ کوم
توجهی به مهارتهای (تجزیه و تحلیل ،ترکیب ،ارزشویابی و قضواوت و جموع بنودی) کوه ایون کوم
توجهی در عناصر برنامه درسی (هدف ،محتوا ،روش و ارزشیابی) قابل مشاهده است (علیپوور.)9312 ،
موانعی که باعث کاهش اثر گذاری برنامههای درسی در راستای رشد تفکر انتقادی میشووند شوامل؛
موانع داخلی م،ل ،عدم تناسب محتوای برنامههای درسی و روشهای تدریس و ارزشیابی با انتظارات
تفکر انتقادی ،و موانع خارجی شامل؛ برنامه آموزشی فشرده ،کالسهای بزرگ ،زمان محدود کوالس
درس و اشتغال بیش از حد مربیان بدالیل متعدد و در نتیجه کاهش نقوش معلموی در ایجواد فضوای
فکری مناسب جهت به چالش کشیدن افکار میباشد(بابامحمدی.)9313 ،
در جامعه ایران ،انتقاد و انتقاد کردن طنینی منفی دارد .انتقاد حامل نفی و طرد کردن ،نپوذیرفتن،
عیب و ایراد گرفتن و غیره دانسته میشود .ضروری است تا به این نکتوه بپوردازیم کوه در مفهووم
انتقاد ،رویکرد منفی ،طرد کنندگی و ایراد گیری وجود ندارد (قاضی مرادی .)9319 ،اما بیشوتر اوقوات
کلمه انتقادی معنای ضمنی نقد کردن را به ذهن شنونده متبادر میکند که بعد منفوی دارد و تواثیری
ناخوشایند و نامساعد بر یک ایده ،تئوری یا عمل میگذارد ،و اگر از واژه انتقوادی ،در تفکور انتقوادی
این معنا استنباط شود مسولما بوه تفکور انتقوادی بوه منزلوه نووعی ارزیوابی غیور سوازنده نگریسوته
میشود(آندولیا .)2119 9،به این نکته مهوم بایود توجوه داشوت کوه :منظوور از تفکور انتقوادی تفکور
اندیشمدانه است نه گله مندانه یا شکایت آمیز ،مواردی از تفکر انتقادی شامل؛ درك و فهم و تفسویر
مطالب ،تشخیص و تحلیل سوال ها ،تشخیص و کاربرد منطق (قیاس ،استقرا ،استنباط) ،نتیجه گیری
معقول از اطالعات ،تمایز بین حقایق از عقاید ،داوری در باره اعتبوار منوابع ،تصومیم گیوری در بواره
اعمال مختلف ،تشخیص فرضهای بیوان نشوده ،تشوخیص بیانوات کلیشوه ای و قوالبی ،تشوخیص
نظامهای ارزشی و عقیدتی مختلف ،طرح سوال و پاسخ گویی به آن(سیف.)9319 ،

- Andolia

1
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دین اسالم رکن اساسی و پایه اصلی خود را توحید قرار داده است ،توحید باالترین و عظیم تورین
اندیشه ای است که به تفکر بشر رسیده ،بسیار دقت و نازك کاری می خواهد ،و از طرفوی در اصوول
این دین و باالخص در اصل اصول آن یعنی توحید ،تقلید محکوم شده و تحقیق الزم شومرده شوده،
ناچار باید این دین« ،تفکّر» و «تدّبر» و «تحقیق و جستجو» را فورض بشومارد ،و قسومت مهموی از
آیات (کتاب) خود را به این موضوع اختصاص بدهد و همین کار را کرده است(مطهری.)9390 ،
بطور کلی در زمینه ضرورت و اهمیت تفکر انتقادی به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
 -9تفکرانتقادی یکی از ابعاد اساسی وجود انسوان اسوت و پورورش آن سوبب رشود
آدمی میشود.
 -2تفکر انتقادی منطبق با ویژگیهای عقالنی انسان مانند کنجکاوی و ترقی طلبی
است.
 -3متناسب با ویژگیهای عصر فراصنعتی و تغییر و تحول فزاینده آن است.
 -0کاربردی کردن یادگیری یا یادگیری بور اسواس فعالیوت خوود یادگیرنوده انجوام
میشود.
 -1بر گرفته از اهداف تعلیم و تربیت است (هاشمیان نژاد.)9311 ،
بنا بر مطالب عنوان شده در ارتباط با اهمیت و ضرورت تفکر انتقادی مویتووان از طریوق ایجواد
روابط معقول میان انسان ها و تصمیم گیری بر اساس تحلیل عناصر یک موقعیت و تفکیک عناصور
مطلوب از نامطلوب ،زندگی توام با آرامش را به ارمغان آورد ،لذا بایستی ازهمان ابتدای تحصیل دانش
آموزان را با این نوع تفکر رشد داد که در این زمینه دروس هدیههای آسمانی بیشتر با تفکر انتقوادی
مرتبط میباشد و الزم است که میزان توجه به مهارتهای تفکر انتقادی در برنامه درسی هدیوههوای
آسمانی دوره ابتدایی پژوهش هایی صورت گیرد تا بتوان با راهکارهای مناسب ،برنامههای درسوی را
در ابتدای آموزش به سمت پرورش تفکر انتقادی هدایت نمود.
تفکر انتقادی به معنای تفکر مستدل و تیزبینانه در باره این که چوه چیوزی را بواور کنویم و چوه
اعمالی را انجام دهیم میباشد(انیس .)9111 ،9تفکر انتقادی تصمیم گیری عقالنی است در باره ایون
که چه چیزی را باید باور کرد و چه چیزی را نباید باورکرد(نوریز .)9111 2،تفکر انتقادی عبارت اسوت
- Ennis
- Norris

1
2
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از آزمون و بررسی قابلیت کارآیی راه حلهای پیشنهاد شده است(لیندزی ،هوال و تامسوون.)9119 9،
تفکر انتقادی به معنای :صورت بندی استنتاجهوای منطقوی است(سویمون و کواپلن .)9111 2،تفکور
انتقادی توسعه الگوهای استدالل منسجم و منطقی اسوت (اسوتل و اسوتل .)9119 3،تفکور انتقوادی
فرآیند تفکر را با روش و قاعده کشف میکند که این نه تنها به معنای تعمق هدفمدانوه اسوت ،بلکوه
آزمودن مدرك و منطقی است که ما و دیگران از آن استفاده میکنیم (چافی .)2116 0،تفکر انتقوادی
یعنی؛ ارزیابی تصمیمات از راه بررسی منطقی و منظم مسوایل و شوواهد راه حول

هاسوت(وولفولک1،

 ،9111به نقل از سیف .)9391 ،تفکر انتقادی به معنای یافتن نوعی از دانش و بینش است که بوا آن
بتوان با گسترش علوم همخوانی یافته ،فرصت آزادی دادن به فکر و اندیشه اسوت کوه سوبب ایجواد
توانایی بحث و ا هار نظر در فرد میشود .تفکر انتقادی جهت دهنوده ذهون بوه تفکور اسوت .تفکور
انتقادی نقد کردن صرف نیست(وینینگهام و پروسر .)2119 6،تفکر انتقادی تقریبوا بوه معنوای تفکور
اندیشمندانه و منطقی است که روی تصمیم گیری برای انجام دادن چیزی یا باور آن متمرکز است .از
این اصطالح این روزها به طور گسترده ای استفاده مویشوود(انیس .)2112 ،تفکور انتقوادی؛ فراینود
منظم ذهن در تفکر ،تحلیل ،ترکیب و ارزیابی فعاالنه و ماهرانه اطالعوات گوردآوری شوده از طریوق
مشاهده ،تجربه ،تأمل و استدالل که بهعنوان راهنمای عمل واعتقاد فردمحسوب میگردد(اسوکریون
و پال .)2110 ، 9تفکر انتقادی به معنای  :تعیین هشیارانه و آگاهانه پذیرفتن و رد کوردن یوا قضواوت
معلق است .تیواری )2111( 1در دایره المعارف جامع آموزش و پرورش ،تفکور انتقوادی را بوه معنوای
کاربرد دیدگاه ها و رویکردهای شخصی به جای پذیرش ساده و بدون ارزیابی در موورد قضواوتهوا،
نگرش ها و اطالعات دیگران تعریف نموده است .بررسی لغت نامههای متفاوت برای یوافتن تعریوف
مشترك از تفکر انتقادی نشانگر آن است که اغلب آن هوا تفکور انتقوادی را اسوتفاده از ذهون بورای
قضاوت و ارزیابی دقیق و سنجیده در نظر میگیرند(نیکولز( .)2113 1،به نقل از :عباسوی یواد کووری،
 .)9319تفکر ا نتقادی یعنی قودرت تنظیوم کلیات (توانایی ایجواد یوک چوارچوب تحلیلوی) پوذیرفتن
3

- Lindsg & Hall & Thomson
- Simon & Caplan
5- Stel & Stel
4
- Chaffee
7
- Voolfolk
8 -Winningham & Preusser
1
- Scrgon & Paul
2
-Tiwari
3
- Nichols
2
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احتماالت نوین (پرهیز از پیشداوریها) و توقوف داوری(تردیود سوالم ،پرهیوز از تعجیوول در قضواوت)
(مایرز ،ترجمه ابیلی.)9316 ،
یونیسف ( )2113درآخرین تقسیم بندی خود ،مهارت تصمیم گیوری و تفکور انتقوادی را یکوی از
مهارتهای زندگی برشمرده است .درجهانامروز هر انسانی برای درسوت زیسوتن نیازمنود فراگیوری
درست فکر کردن میباشد .تفکر انتقوادی در واقوع بوه نقود و تحلیول کشویدن توأثیرات رسوانهها و
همساالن ،تحلیل نگرشها ،ارزشها ،هنجارهای اجتماعی و اعتقادات و عوامل تأثیرگوذار بور آنهوا و
شناسایی اطالعات مرتبط و منابع اطالعاتی است (کردنوقابی و پاشا شریفی .)9310 ،با گذشت زمان،
اصطالحات مربوط به اندیشیدن بسیار افزایش یافتند و مترادفهای بسیاری ،مانند «تفکر انتقوادی»،
«حل مسئله» و «تفکر سطح باال» به وجود آوردند.
مهارتهای اصلی شناختی تفکر انتقادی شامل:
 تفسیر؛ به معنی درك و بیان معانی مربوط به تجربیات متنوع است. تحلیل؛ به معنی تشخیص هدف مطالب و پی بردن به ارتباطات موجود در بین آنها میباشد. ارزش یابی؛ به معنی تعیین اعتبار مطالب و ارزیابی نحوه ارتباطات بین آنها میباشد. استنباط؛ به معنی توانایی نتیجه گیری از مطالب میباشد. توضیح؛ به معنی موجه نمایی و بیان نتایج استدالل فرد است. خود تنظیمی؛ به معنی اصالح و بازبینی تفکرات خود بر اساس مطالب مورد بررسی میباشد.این مهارتها در گذشته و به طور معمول تحت عناوین استدالل استقرایی و قیاسوی دسوته بنودی
میشدند .استدالل استقرایی به معنی استخراج نتیجه بر اساس دالیل منطقی اسوت و اسوتداللهای
قیاسی به عنوان نتیجه گیری بر اساس یک استنباط یا اصل کلی میباشد(خلیلی .)9312 ،در مکتوب
اسالم نیز اهمیت خاصی به اندیشه و تفکر داده شده است و تقلید کورکورانه و بدون پشتوانه عقلوی و
منطقی بارها در قران مورد تقبیح واقع شده است .بطور نمونه؛ در سوره بقره آیه ( ،)961آل عمران آیه
( ،)910نحل آیه ( ،)920حج آیوه ( ،)06رعود آیوه ( ،)3انعوام آیوه ( ،)11زخورف آیوه ( ، )23مشواهده
میکنیم که توجه نکردن به نگرش انتقادی به سنت و عاداتی که از گذشتگان به افراد منتقول شوده
است و آنها بدون تحلیل و نقادی و صرفا از روی تعصب به پذیرش آن اقدام کردهانود موورد موذمت
قرار گرفته اند .در سوره زمر آیه  99میخوانیم :فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسونه؛ در
این آیه صراحتا آمده که تحمل قول مخالف را داشته باش همه را گوش کن و بهترین را انتخاب کن.
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همچنین مساله امر به معروف و نهی از منکر و یا حدیث مومن آینه مومن است همه بیانگر آن است
که جهت رشد و تکامل چیزی را بی دلیل نپذیرد و نقاد و سازنده باشید.
عالقه به توسعة تواناییهای تفکّر انتقادی و خالق درمحافل آموزشی پدیدة جدیودی نیسوت .چوت
مایرز مؤلف کتاب «آموزش تفکّر انتقادی» معتوقد است منشأ چنین عالقه ای به آکادمی افالطوون بور
میگردد .سقراط در  2111سال پیش اهمیت پرسش سؤاالت عمیق را که موجب میشوند انسان قبول
از پذیرش ایوده ای به تفکّر درآن بپوردازد و نیز اهمیت جستجوی شواهد ،آزمایش دقیووق ،استوودالل،
فرضیوه ها وتحولیل مفاهیوم اساسی را نشان داد .روش او بهتورین راهبورد آموووزش تفکّور انتقووادی
میباشد .روش سقراط به وسیله افالطون و ارسطو دنبال شد(مایرز ،ترجمه ابیلی.)9316 ،
تفکر انتقادی اهراً با کارهای جان دیویی در سوالهای  9191توا  9131شوروع شوده اسوت .او
واژههای تفکر توأم با تأمّل و کند وکاو را به کار میبرد  .از سال  9101تا  9169ادوارد گالسر ،9دیوید
راسل 2و اوتانل اسمیت 3واژه تفکر انتقادی را در معنای «آزمون گزارهها» به کار بردند .تفکر انتقوادی
از سال  9162تا  9191در نوشتههای رابرت انیس ،0کارل بودمن ، 1آلن روت ، 6روبرت روت 9و ادوارد
انگلو 1به معنای «حل مسئله» و «روش علمی» به کار رفت که دربرگیرنده ارزیابی گزارهها هم بوود؛
اما از سال  9111به این سو ،با مقاالت رابرت انیس ،جان موک پوک ، 1هواردی سویگل 91و ریچوارد
پاول 99معنای تفکر انتقادی عریضتر و شامل جنبههای مختلف حل مسئله شد .در این دیدگاه جدید،
چنین عنوان شد که برای بهبود وضعیت تفکر ،باید ابعاد مختلف تفکور ،یعنوی تفکور انتقوادی ،تفکور
خالّق و تفکر مراقبتی آموزش داده شود .ژان ژاك روسو 92معتقد است که انباشتن مغزها با اطالعوات
و حقایق محض اتالف هزینها ،ضایع نمودن استعدادها و تلف کردن وقت نسول جووان یوک جامعوه
است وی میگوید که به جای انتقال اطالعات باید به گسترش و تقویت قوای ذهنوی افوراد پرداختوه
شود.
1

- Edward M. Glaser
David H. Russell
3- B. Othanel Smith
4- Robert H. Ennis
5- Karl O. Budmen
6 - R. R. Allen Rott
7 - Robert K. Rott
8 - Edward D''Angelo
9- John E. Mcpeck
10- Harvey Siegel
11- Richard W. Pau
12
- J.G.Rosso
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در سال  9191دیویی 1در کتاب «چگونه میاندیشیم» مفهووم «تفکور انعکاسوی» را معرفوی کورد.
اساسیترین فرضیه دیویی این بود که یادگیری تا درجهای پیش میرود که فراینود اندیشویدن پدیودار
می شود .او معتقد است اگر فراگیر فعاالنه به جمع آوری و آماده کردن یافتوه هوایی کوه مفواهیم از آن
استخراج شدهاند بپردازد آن مفاهیم برای وی بسیار با معنا بوده و برای مدت طووالنیتری در ذهون وی
باقی می ماند و در آینده نیز به راحتی قابول دسوتیابی خواهود بود(شوریعتمداری.)9313 ،هانو

و

ژیوو2

( )2190تحقیقی تحت عنوان "کمک به دانش آموزان در بکارگیری انتقواد و مهارتهوای انتقوادی" در
کشور چین انجام دادهاند .حاصل نتایج آنها بیانگر آن است که میزان استفاده از مهارت تفکر انتقادی در
میان دانش آموزان پایین بوده است و از این روی باید بدانها راهنمایی هایی صورت گیرد تا بتوانند ایون
مهارت ها را در عرصه عمل تربیتی به کار گیرند.دمیرهان وکوکلوکایا )2190( 3تحقیقوی تحوت عنووان
"استفاده از تفکر انتقادی در بین معلمان علوم" انجام دادهاند .نتایج این پوژوهش بیوانگر آن اسوت کوه
بیشتر معلمان چندان تمایلی به استفاده از تفکر انتقادی در تدریس خود نداشتهاند.
شاکر و یورتسیور )2193( 0تحقیقی با عنوان "میزان استفاده از تفکرانتقادی در بین دانش آموزان"
انجام داده اند .نتایج این پژوهش نشان داده دانش آموزانی که دارای عملکرد بهتور درسوی و نمورات
بهتری بوده اند ،از تفکر انتقادی بیشتری بهره مند بوده و در مطالعات خویش آن را بوه کوار بردهانود.
شومن )2192( 1تحقیقی تحت عنوان "بررسی میزان تاثیرگذاری انتقاد و انتقادیاندیشی در نظامهوای
آموزشی" به بررسی نقش انتقاد و تفکر انتقادی در برنامه تربیت معلم کشور آلمان میپوردازد و اشواره
میکند که نظامهای تربیتی همچون برنامه تربیت معلم در این کشور ،نقشی پور رنو

و اساسوی در

آموزش و باال بردن تفکر انتقادی در دانش آموزان دارند و در صورت برنامه ریزی و کاربرد نظام منود
تفکر انتقادی از سوی آن ها در آموزش به دانش آموزان ،این افراد هوم مویتواننود بوا مهوارتهوای
انتقادی آشنا شده و چگونگی بکار گیری آن را در استدالل ها و فرایند تربیتی خوود

بیاموزند.اسوتونر6

( )2199تحقیقی تحت عنوان "آموزش تفکرانتقادی" انجام داده که نتایج پژوهش حواکی از آن اسوت
که آموزش تفکرانتقادی منجر به انگیزه یادگیری ،کسب مهارتهای حول مسواله ،تصومیم گیوری و

1-Dewey
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خالقیت میگردد.کورتیس )2111( 9تحقیقی با عنوان "رابطه بین رویکردهای تدریس و میزان تفکور
انتقادی" انجام داده است .نتایج پژوهش حاکی از آن اسوت کوه رابطوه مسوتقیمی بوین رویکردهوای
تدریس مربیان و میزان تفکر انتقادی شاگردان وجود دارد و تودریس در کوالسهوای درسوی بایود از
برنامههای منفعل و حفظ مفاهیم به سمت تفکر انتقادی به عنوان یوک مولفوه در تسوهیل یوادگیری
انتقال یابد.کوییتز )2119( 2تحقیقی تحت عنوان "محویط آموزشوی و تعامول فراگیوران بوا یوادگیری
مشارکتی" انجام داده که نتایج پژوهش نشان داده است یادگیری مشارکتی به ایجاد تفکرانتقوادی در
تدریس کمک میکند.چافی )2116( 3تحقیقی با عنوان "آموزش تفکرانتقادی از طریق برنامه درسوی"
انجام داده که یافتههای پژوهش نشان میدهد کوه مربیوان بوا اسوتفاده از روش بوین رشوتهای در
توودریس تفکوور انتقووادی ،توانسووته اند یووادگیری پایووداری را در شوواگردان کووه مشووارکت فعووال در
آموزشهایشان داشتهاند ایجاد نمایند.کالین )2116( 0تحقیقی تحت عنوان "بررسوی رابطوه میوزان
تعامل شاگردان در کالس و اثر آن بر تفکر انتقادی" نشان داده که تعامل میتواند آنهوا را بوه سوطح
باالتری از تفکر برساند و مشارکت بیشتر در کالس با رشد تفکر انتقادی همراه است ،در واقع کنش و
واکنش فراگیران ،توانایی استدالل آنها را افزایش میدهد.
کانل )2111( 1تحقیقی تحت عنوان "مقایسه میزان مهارتهای تفکر انتقادی در شیوهای سونتی
و مشارکتی" انجام داده است که نتایج پژوهش نشان داده اسوت مشوارکت بیشوتر دانوش آمووزان در
کالس درس با رشد تفکر انتقادی همراه است.
پژوهشهای مایرز ،فولر ،مالکانی و آلن )2111( ،6نشان داده اسوت کوه تفکور انتقوادی مهوارتی
آموختنی و یادگرفتنی است .نتایج تحقیقات بیانگر آن است که در ارتباط بوا رشود تفکور انتقوادی در
برنامه درسی؛ یادگیری مشارکتی ،تعامل دانش آموزان با محویط آموزشوی ،روش حول مسواله نقوش
موثری در پرورش تفکر انتقادی آنان دارد.
قاسمی وکا می ( )9313تحقیقی تحت عنوان " تحلیل محتوای کتاب درسی هدیههوای آسومان
پایه ششم ابتدایی و میزان انطباق آن با مبانی قرآنی و سند تحول بنیوادین آمووزشوپرورش " انجوام
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دادهاند که نتایج پژوهش نشان داده است از بین حوزههای یادگیری ،به حیطه شناختی بهخصوص بوه
طبقه دانش ،بیش از سایر حیطهها و طبقات یادگیری توجه گردیده و با عنایت به سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش ،اهداف تدوین شده در کتاب مذکور ،در محورهوای جودول طراحوی اهوداف کتوب
درسی برای بعضی از اهداف تفصیلی برنامه درسی ملی به اهداف کمتری اشاره شوده و یوا بوه کلوی
محتوا و اهدافی در کتاب منظور نشده است.
علیپور ( )9312تحقیقی تحت عنوان "موانع تفکر انتقادی در برنامه درسی آموزش متوسطه با تاکید بر
مهارتهای؛ تجزیه و تحلیل ،ترکیب ،ارزشیابی و قضاوت" انجام داده که نتایج پژوهش نشان داده که موانع
تفکر انتقادی شامل؛ کم توجهی به مهارت های؛ تجزیه و تحلیل ،ترکیوب ،ارزشویابی و قضواوت و جموع

بندی در عناصر برنامه درسی ( هدف ،محتوا ،روش تدریس و ارزشیابی) قابل مشاهده میباشد.
سرمد و سیدی ( )9312تحقیقی تحت عنوان "بررسی تواثیر آمووزش تفکرانتقوادی بور پیشورفت
تحصیلی" انجام داده اند .پیش آزمون و پس آزمون نمره تفکر انتقادی مشخص گردیده و با اسوتفاده
از تجزیه و تحلیل آماری نشان داده شده که آموزش تفکر انتقادی موجب پیشرفت تحصیلی شاگردان
گردیده و موجب بهبودی در تفکر آنان شده است.
عارفی و رضایی زاده ( )9311تحقیقی تحت عنوان "مروری بر نقش و جایگواه برناموه درسوی در
رشد تفکر انتقادی" انجام دادهانود کوه نتوایج پوژوهش نشوان داده اسوت ،برناموه درسوی مبتنوی بور
رویکردهای یادگیری فعال تاثیر انکار ناپذیری بر رشد تفکر انتقادی شاگردان دارد.
رضویان و سلطان قرایی ( )9311تحقیقی تحت عنوان "بررسی ادراك معلمان از تفکور انتقوادی"
انجام دادهاند که نتایج پژوهش نشان داده در زمینوه تفکور انتقوادی ،پویش نیازهوای آمووزش تفکور
انتقادی ،روشهای آموزش تفکر انتقوادی و نتوایج اسوتفاده از تفکور انتقوادی ،بیوانگر آن اسوت کوه
روشهای آموزش تفکر انتقادی مناسب نیست و آشنایی بیشتر آنها با این موارد ضروری به نظر میرسد.

سلطان قرایی ( )9319در ارتباط با "ضرورت آموزش انتقادی در کالس درس" تحقیقی انجام داده
که نتایج نشان می دهد :صرفا حفظ و انباشتن مطالب در ذهن نمی تواند مالك عمل باشد ،بلکه برای
رشد تفکر انتقادی الزم است مربیان چارچوبهای مقتضی از جمله عوادت دادن شواگردان بوه خووب
تامل کردن ،خوب اندیشیدن ،خوب گوش دادن و دیگر مهارتهای الزم را به شاگردان آموزش دهند.
هاشمیان نژاد ( )9311تحقیقی تحت عنوان "ارایه چهارچوب نظوری در خصووص برناموه درسوی
مبتنی بر تفکر انتقادی در دوره ابتدایی با تاکید بر برنامههای درسی مطالعات اجتماعی" انجام داده که
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در یافتههای پ ژوهش به هشت مهارت برای پرورش تفکر انتقادی پرداخته اسوت کوه شوامل؛ سووال
کردن ،تحلیل کردن ،ارزیابی ،ارتباط دادن ،استدالل کردن ،سازماندهی مفاهیم علمی مفاهیم مربوط،
استفاده از واژگان انتقادی و فراشناخت میباشد.
در این مقاله سعی شده است تا کتابهای هدیههای آسمان دوره آموزش ابتودایی نسوبت بوه مسواله
میزان توجه به مهارتهای تفکر انتقادی (تجزیه و تحلیل ،ترکیب ،ارزشیابی و توضیح) بر اساس تحلیول
محتوا مورد بررسی و کنکاش بگیرد .بر این اساس سوال اصلی تحقیق عبارت اسوت از :میوزان توجوه بوه
مهارتهای تفکر انتقادی در کتابهای درسی هدیههای آسمان دوره ابتدایی تا چه حدی است ؟

روش شناسی
روش تحقیق از نظر اهداف ،کاربردی و به لحاظ شیوه جمع آوری اطالعوات ،توصویفی-تحلیلوی
است .جامعه آماری تحقیق ،کلیه کتابهای هدیههای آسمان دوره ابتدایی است که از دوم تا ششم را
شامل میگردد .ابزار جمع آوری اطالعات ،پرسش نامه محقق ساخته بور مبنوای مهارتهوای تفکور
انتقادی است که در کتب کد گذاری میگردد و فراوانی هور مهوارت در هور درس مشوخص شوده و
درصد آن معین میشود.
یافتههای تحقیق
در این بخش ،یافته ها به ترتیب سواالت تحقیق به شرح زیر در قالب جداول ارایه شده است.
سوال اول پژوهش عبارت است از :تا چه میزان در برنامههوای درسوی هدیوههوای آسومان دوره
آموزش ابتدایی به رشد مهارت تجزیه و تحلیل در فراگیران توجه شده است ؟
جدول شماره  -9مقایسه تحلیل محتوای کتابهای هدیههای آسمان دوره ابتدایی (براساس مهارت تجزیه و تحلیل)

پایه تحصیلی

عنوان

کل جمالت کتاب

فراوانی

درصد

دوم

هدیههای آسمان دوره دوم ابتدایی

119

1

9/11

سوم

هدیههای آسمان دوره سوم ابتدایی

069

99

2/31

چهارم

هدیههای آسمان دوره چهارم ابتدایی

119

90

2/10

پنجم

هدیههای آسمان دوره پنجم ابتدایی

933

92

9/63

ششم

هدیههای آسمان دوره ششم ابتدایی

111

9

9/21

جمع کل

2132

12

1/39

میانگین کل تحلیل محتوای کتابهای هدیههای آسمان
دوره ابتدایی (براساس مهارت تجزیه و تحلیل)

166/0

91/0

9/16
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همانطورکه دادههای درج شده در جدول حاصل از مقایسه تحلیل محتوایکتابهای هدیههای
آسمان دوره ابتدایی بر اساس میزان تاکید بر مهارت تجزیه و تحلیل نشان میدهد ازکل جمالت
کتابها ( 2132جمله) تنها  12جمله یعنی  %9/16از جمالتکلکتابها با مولفهی مهارت تجزیه و
تحلیل مرتبط هستند.
سوال دوم پژوهش عبارت است از :تا چه میزان در برنامههای درسی هدیههای آسمان دوره آمووزش
ابتدایی به رشد مهارت ترکیب در فراگیران توجه شده است ؟
جدول شماره  -2مقایسه تحلیل محتوای کتابهای هدیههای آسمان دوره ابتدایی (براساس مهارت ترکیب)
فراوانی

درصد

پایه تحصیلی

عنوان

دوم

هدیههای آسمان دوره دوم ابتدایی

119

26

1/91

سوم

هدیههای آسمان دوره سوم ابتدایی

069

21

0/21

چهارم

هدیههای آسمان دوره چهارم ابتدایی

119

90

2/10

پنجم

هدیههای آسمان دوره پنجم ابتدایی

933

91

2/11

ششم

هدیههای آسمان دوره ششم ابتدایی

111

91

2/11

2132

10

99/99

166/0

%91/1

3/03

جمع کل
میانگین کل تحلیل محتوای کتابهای هدیههای
آسمان دوره ابتدایی (براساس مهارت ترکیب)

کل جمالت کتاب

همانطورکه دادههای درج شده در جدول حاصل از مقایسه تحلیل محتوایکتابهای هدیههای
آسمان دوره ابتدایی بر اساس میزان تاکید بر مهارت ترکیب نشان میدهد ازکل جمالت کتابها
( 2132جمله) تنها  10جمله یعنی  %3/03از جمالتکلکتابها با مولفهی مهارت ترکیب مرتبط
هستند.
سوال سوم پژوهش عبارت است از :تا چه میزان در برنامههای درسی هدیههای آسمان دوره آمووزش
ابتدایی به رشد مهارت ارزشیابی در فراگیران توجه شده است ؟
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جدول شماره  -3مقایسه تحلیل محتوای کتابهای هدیههای آسمان دوره ابتدایی (براساس مهارت ارزشیابی)

پایه تحصیلی

عنوان

کل جمالت کتاب

فراوانی

درصد

دوم

هدیههای آسمان دوره دوم ابتدایی

119

22

0/31

سوم

هدیههای آسمان دوره سوم ابتدایی

069

1

9/99

چهارم

هدیههای آسمان دوره چهارم ابتدایی

119

0

./92

پنجم

هدیههای آسمان دوره پنجم ابتدایی

933

99

2/39

ششم

هدیههای آسمان دوره ششم ابتدایی

111

20

0/93

2132

91

93/26

166/0

91

2/61

جمع کل
میانگین کل تحلیل محتوای کتابهای هدیههای
آسمان دوره ابتدایی (براساس مهارت ارزشیابی)

همانطورکه دادههای درجشده در جدول حاصل از مقایسوه تحلیولمحتوایکتابهوای هدیوههای-
آسمان دوره ابتدایی بر اساس میزان تاکید بر مهارت ارزشیابی نشان میدهد ازکل جمالت کتابهوا (2132
جمله) تنها  91جمله یعنی  %2/61از جمالتکلکتابها با مولفهی مهارت ارزشیابی مرتبط هستند.

سوال چهارم پژوهش عبارت است از :تا چه میزان در برناموههوای درسوی هدیوههوای آسومان دوره
آموزش ابتدایی به رشد مهارت توضیح در فراگیران توجه شده است ؟
جدول شماره  -0مقایسه تحلیل محتوای کتابهای هدیههای آسمان دوره ابتدایی (براساس مهارت توضیح)

پایه تحصیلی

عنوان

کل جمالت کتاب فراوانی

درصد

دوم

هدیههای آسمان دوره دوم ابتدایی

119

92

90/39

سوم

هدیههای آسمان دوره سوم ابتدایی

069

01

1/16

چهارم

هدیههای آسمان دوره چهارم ابتدایی

119

29

0/11

پنجم

هدیههای آسمان دوره پنجم ابتدایی

933

69

1/32

ششم

هدیههای آسمان دوره ششم ابتدایی

111

31

6/11

جمع کل

2132

231

02/9

میانگین کل تحلیل محتوای کتابهای هدیههای
آسمان دوره ابتدایی (براساس مهارت توضیح)

166/0

09/6

1/01
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همانطورکه دادههای درج شده در جدول حاصل از مقایسه تحلیل محتوایکتابهای هدیههای آسمان
دوره ابتدایی بر اساس میزان تاکید بر مهارت توضیح نشان میدهد ازکل جمالت کتابها ( 2132جمله)
تنها  231جمله یعنی  %1/01از جمالتکلکتابها با مولفهی مهارت توضیح مرتبط هستند.

سوال پنجم پژوهش عبارت است از :در مجموع کتابهوای هدیوههوای آسومان توا چوه میزانوی بوه
مهارتهای تفکر انتقادی توجه دارد ؟
جدول شماره  -1مقایسه تحلیل محتوای کتابهای هدیههای آسمان دوره ابتدایی (براساس مهارتهای تفکر انتقادی)

پایه تحصیلی

عنوان

کل جمالت کتاب فراوانی کل

درصد

دوم

هدیههای آسمان دوره دوم ابتدایی

119

921

21/10

سوم

هدیههای آسمان دوره سوم ابتدایی

069

91

96/19

چهارم

هدیههای آسمان دوره چهارم ابتدایی

119

11

91/91

پنجم

هدیههای آسمان دوره پنجم ابتدایی

933

911

90/19

ششم

هدیههای آسمان دوره ششم ابتدایی

111

10

90/01

جمع کل

2132

011

12/1

میانگین کل تحلیل محتوای کتابهای هدیههای
آسمان دوره ابتدایی (براساس مهارتهای تفکر
انتقادی)

166/0

19/1

96/21

همانطورکه دادههای درج شده در جدول حاصل از مقایسه تحلیل محتوایکتابهای هدیههای
آسمان دوره ابتدایی بر اساس میزان تاکید بر مهارتهای تفکر انتقادی(تجزیه و تحلیل ،ترکیب،
ارزشیابی و توضیح) نشان میدهد ازکل جمالت کتابها (2132جمله) تنها  011جمله یعنی  %96/21از
جمالت کلکتابها با مولفههای مهارتهای تفکر انتقادی مرتبط هستند.
سوال ششم پژوهش عبارت است از :تفاوت توجه به مهارتهای تفکر انتقوادی در پایوههوای
تحصیلی به چه میزانی است ؟
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جدول شماره  -6تفاوت تحلیل محتوای کتابهای هدیههای آسمان در پایههای تحصیلی
(براساس مهارتهای تفکر انتقادی)

مهارت تجزیه و تحلیل

مهارت ترکیب

مهارت ارزشیابی

مهارت توضیح

پایه تحصیلی
دوم

%9/11

%1/91

%0/31

90/39

سوم

%2/31

%0/21

%9/99

1/16

چهارم

%2/10

%2/10

% /92

0/11

پنجم

%9/63

%2/11

%2/39

1/32

ششم

%9/21

%2/11

%0/93

6/11

99/99

93/26

02/9

جمع کل

%1/39

با عنایت به جدول تفاوتهای تحلیل محتوای کتابهای هدیههای آسومان در پایوههوای تحصویلی
براساس مهارتهای تفکر انتقادی(تجزیه و تحلیل ،ترکیب ،ارزشیابی و توضیح) نتایج بیانگر آن است که:

الف) در سطح مهارت تجزیه و تحلیل در پایههای تحصویلی دوره ابتودایی در دروس هدیوههوای
آسمان مقطع چهارم ابتدایی بیشترین توجه و در مقطع ششم کمترین توجه شده است.
ب) در سطح مهارت ترکیب در پایههای تحصیلی دوره ابتدایی در دروس هدیههای آسمان مقطع
سوم ابتدایی بیشترین توجه و در مقطع چهارم کمترین توجه شده است.
ج) در سطح مهارت ارزشیابی در پایههای تحصویلی دوره ابتودایی در دروس هدیوههوای آسومان
مقطع دوم ابتدایی بیشترین توجه و در مقطع چهارم کمترین توجه شده است.
د) درسطح مهارت توضیح در پایههای تحصیلی دوره ابتدایی در دروس هدیههای آسومان مقطوع
دوم ابتدایی بیشترین توجه و در مقطع چهارم کمترین توجه شده است.
ه) درسطح مهارتهای تفکر انتقادی(تجزیه و تحلیل ،ترکیب ،ارزشویابی و توضویح)در پایوههوای
تحصیلی دوره ابتدایی در دروس هدیههای آسمان مقطع دوم ابتدایی بیشترین توجه و در مقطع پنجم
کمترین توجه شده است.
و) درسطح تفاوتهای مهارتهای تفکر انتقادی(تجزیه و تحلیل ،ترکیب ،ارزشویابی و توضویح)در
مجموع پایههای تحصیلی دوره ابتدایی در دروس هدیههای آسمان باالترین توجه به مهارت توضیح
و به مهارت تجزیه و تحلیل کمترین توجه شده است.
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بحث و نتیجه گیری
برخورد انتقادی و متفکرانه با مسایل علمی و سایر مسایل زندگی نیاز به پرورش ویژه دارد که به
نظر می رسد در نظام تربیتی ما از آن غفلت شده است که بایستی در این زمینه ارزیابی هایی صوورت
گیرد .بر همین مبنا است که "رشد تفکر منطقی ،تفکر انتقادی و حل مسواله ،هسوته مرکوزی نظریوه
پردازان برنامههای آموزشی و تدریس بوده است.
نتایج تحقیق حاضر با هدف شناسایی میزان توجه به مهارتهای تفکر انتقادی (تجزیه و تحلیول،
ترکیب ،ارزشیابی ،توضیح) در برنامه درسی هدیههای آسمان دوره ابتدایی بیانگر آن است که توجه به
این مهارتها در دروس هدیههای آسمان بسیار کم است و شایسته اسوت در دروس دینوی بوا عنایوت بوه
مکتب انسان ساز اسالم که انسانها را به تفکر وا میدارد عنایت بیشتری توسط برنامه ریزان درسی گردد.

نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر شامل :ا -در ارتباط با پرسش اول پژوهش؛ میزان توجه بوه
مهارتهای تفکر انتقادی درکتابهای هدیههای آسومان دوره ابتودایی (براسواس مهوارت تجزیوه و
تحلیل)  %9/16است ،که این عدد بیانگر آن است کوه بوه مهوارت تجزیوه و تحلیول توجوه چنودانی
نگردیده است و دانش آموزان کمتر تشویق به تحلیل مطالب درسی میگردند ،لذا شایسته اسوت کوه
عنایت بیشتری در محتوای متن آموزشی به مهارت تجزیه و تحلیل گردد -2 .در ارتبواط بوا پرسوش
دوم پژوهش؛ میزان توجه به مهارتهای تفکر انتقادی درکتابهای هدیههای آسومان دوره ابتودایی
(براساس مهارت ترکیب)  %3/03است ،که عدد به دست آمده نشان دهنده آن است کوه در مجمووع
کتب هدیههای آسمان در زمینه هدایت شاگردان به مهارت ترکیب که در نهایت منجر بوه خالقیوت
دانش آموزان می گردد در سطح مطلوبی قرار نگرفته است که توجه بیشتری را میطلبد -3.در ارتبواط
با پرسش سوم پژوهش؛ میزان توجه به مهارتهای تفکر انتقادی در کتابهوای هدیوههوای آسومان
دوره ابتدایی (براساس مهارت ارزشیابی)  %2/61است ،که میانگین عدد حاصل بیانگر این نکته اسوت
که در دروس هدیههای آسمان به مهوارت ارزشویابی و قضواوت در دانوش آمووزان توجوه ویوژه ای
نگردیده است که الزم است با نگاهی عمیق تر به این مساله نگریسته شود تا شاگردان در امور دینی
به رشد قضاوت و ارزشیابی منطقی برسند -0 .در ارتباط با پرسش چهارم پژوهش؛ میوزان توجوه بوه
مهارتهای تفکر انتقادی درکتابهای هدیههای آسومان دوره ابتودایی (براسواس مهوارت توضویح)
 %1/01است ،که میانگین عدد حاصل گر چه نشان دهنده آن است که به مهارت توضیح در مجمووع
کتب هدیههای آسمان نسبت به مهارتهای دیگر تفکر انتقادی توجه بیشتری شده است اما جوا دارد
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به این نکته جهت درك و فهم شاگردان نسبت به مسایل معنوی عنایت بیشتری گردد -1 .میوانگین
کل میزان توجه به مهارتهای تفکر انتقادی درکتابهای هدیههای آسمان دوره ابتدایی (براساسکل
مهارتهای تفکر انتقادی)  %96/21است ،که میانگین مجموع مهارتهای تفکر انتقوادی( تجزیوه و
تحلیل ،ترکیب ،ارزشیابی ،توضیح ) در سطح مطلوب قرار نگرفته است ،بدین معنی که کمتور از %21
از کل مطالب کتابهای هدیههای آسمان دوره ابتدایی به مهارتهای تفکر انتقادی پرداخته است که
شایسته است مولفان کتب درسی در این زمینه توجه بیشتری به این مهارتها داشته باشند تا شاگردان
بر اساس فهم ،تحلیل ،ترکیب و ارزشیابی و قضاوت منطقوی بوه یوادگیری دروس دینوی بپردازنود و
مطالب را به صورت حفظی نیاموزند -6 .با توجه به تجزیه و تحلیل اطالعات در مجموع سطح توجوه
به مهارتهای تفکر انتقادی در کتابهای هدیههای آسمان دوره ابتدایی باالترین توجوه بوه مهوارت
توضیح و کمترین توجه به مهارت تجزیه و تحلیل شده است ،کوه جوا دارد متولیوان تعلویم و تربیوت
عنایت خاصی به آن داشته باشند -9.تجزیه و تحلیل محتوای کتب هدیههای آسمان دوره ابتدایی بوا
نتایج تحقیقات صورت گرفته؛ هان

و ژیو ( ،)2190قاسومی و کوا می ( ،)9313علیپوور و همکواران

( ،)9312رضویان و سلطان قرایی ( ،)9311هاشمیان نژاد ( )9311در این زمینه همسو است ،بطووری
که کتابهای درسی به عنوان محتوای آموزشی به مهارتهای تفکر انتقوادی توجوه زیوادی نودارد و
شایسته است که متخصصان تعلیم و تربیت عنایت بیشتری به آن با توجه به آموزههوای اسوالمی در
دروس مذکور به این مولفه ها داشته باشند.
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