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 کیدهچ 

سوم ابتدایی  ۀن در کتاب مطالعات اجتماعی پایهدف پژوهش حاضر بررسی میزان توجه به مقوله تفکر انتقادی لیپم

آماری این پژوهش  ۀو جامع استاز نوع تحلیل محتوا  توصیفی ،تحقیقاین روش  با روش تحلیل محتوا است.

. حجم نمونه برابر با حجم جامعه می است 1394-95پایه سوم دبستان در سال تحصیلی کتاب مطالعات اجتماعی 

از متخصصان در حوزه های مختلف استفاده شده است. ابزارهای این  ،باشد. در این تحقیق به  منظور روایی صوری

کردن،  ، استداللارزیابیسؤال کردن، تحلیل و  دارد: زیر مولفهشش  ر انتقادی لیپمن تحقیق با توجه به الگوی تفک

و تصاویر و سؤاالت کتاب ، تمام جمالت قضاوت صحیح . واحد تحلیل ،هاارزیابی شواهد و اظهارات، تفسیر داده

 ۀبیشترین توجه را به زیر  مقول ،حاکی از آن است که کتاب مطالعات اجتماعی سوم دبستان . نتایج تحلیلبوده است

زندگی  است که با توجه به اهمیت آن در داشته قضاوت صحیح ۀا به زیر مؤلفه رجترین توتحلیل و ارزیابی و کم

  .ر توجه شودتبیش به این مقولهبهتر است ، روزمره
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 ABSTRACT 

The purpose of this study was to investigate the amount of attention to Lipman's critical 

thinking in elementary third grade social studies by content analysis method. The 

research method was descriptive content analysis and the statistical population of this 

study was third grade social studies textbook in academic year 2014-2015. Sample size 

is equal to community size. In this study, experts of different fields were used for face 

validity. The tools of this research are based on Lipman's Critical Thinking Model with 6 

sub-components: questioning, analyzing and evaluating, reasoning, evaluating evidence 

and statements, data interpretation and sound judgment. The analysis unit consisted of 

all the sentences, pictures and questions in the book. The results of the analysis indicate 

that the third elementary school social studies textbook has received the most attention 

sub-category of analysis and evaluation, and the least attention has been paid to the 

component of sound judgment. Since it is important in daily life, more attention should 

be paid to it. 
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 مقدمه 

ه نۀ ورود به در آستاویژ، بهسازگاری آن با شرایط جدید ، نحوۀپرورش در ایران وهای اساسی نظام آموزشیکی از چالش

اید پرورش بوین آموزشهنگ در جامعه است بنابراانتقال فر ،نظام آموزشیاز آن جا که یکی از وظایف  اطالعاتی است. جامعۀ

ارکردهای کر ایفای پرورش دوت آموزشاگر قرار اس به عبارتی .فراگیران بکوشد در انتقال فرهنگ جدید و ایجاد آگاهی در

اید در بو پرورش  ام آموزشتفاوت باقی بماند. بدین منظور نظبی ،د نسبت به این شرایط و تحوالتتوانخود مؤثر واقع شود نمی

، ایجاد و تقویت هاکی از این اهداف و رسالتی(. Shahabi,2005د )اندیشی کنخود باز« هایاهداف و رسالت»تعیین و ترسیم 

 ۀد به جامعدر عرصۀ ورو گیری درستاطالعات و تصمیمبرخورد با انبوه تواند فرد را در که می های تفکر انتقادی استمهارت

و سقم  تیزان صحّو تعیین م توانایی تجزیه و تحلیل مطالب تواندفرد با این نوع تفکر می ،به عبارت دیگر .دهد یاریاطالعاتی 

ده عاریف آورتدی از این تفکر انتقادی تعاریف متفاوتی ارائه شده است . در جدول زیر تعدادر مورد . را به دست آورد هاآن

 شده است:
 

 تعاریف مختلف تفکر انتقادی. 1 جدول

 تعریف نام پژوهشگر

گردآوری از 

 (1999)1استونر

تفکرتان ، وقتی  ۀهنر اندیشیدن دربارعبارت است از  این تفکر ،ناسان طراز اول تفکر انتقادی( یکی از کارش1992)2 از نظر ریچارد پائول

تعریف دیگر مربوط به انجمن  .تر بیان کنیدتر و قابل توجیهتر ، درستیعنی آن را روشن ؛یشید  تا تفکر خود را بهتر کنیداندکه شما می

کنیم که باید قضاوت تفکر انتقادی را این گونه درک میما : ه و به شرح زیر استاست که استونر گردآوری کردروان شناسی آمریکا 

گیرد متکی بر دلیل در بر میکه ، ارزیابی و استنباط شود. عالوه بر این توضیحی را و هدفمندی باشد که منجر به تفسیر، تحلیلخود ساخته 

 .باشد قضاوت انجام شده است ۀبر پای مند با مالحظات متنی که، منظم و قانونو مدرک، توضیح مفهومی

منطقی  ودرک م بلکه آزمودن نها به معنای تعمق هدفمندانه است،کند که این نه تد تفکر را با روش و قاعده کشف میتفکر انتقادی فراین (1994)3جان چافی 

 .(Johnson, 2002کنیم )که ما و دیگران از آن استفاده میاست 

 این که چه چیزی را باور کنیم و چه اعمالی را انجام دهیم ۀل و تیزبینانه دربارتفکر مستد (1985انیس )

 (.Seif, 2000هاست)از راه بررسی منطقی و منظم مسائل، شواهد راه حلارزیابی تصمیمات  (1995وولفولک )

 :(1985)6نوریز .های پیشنهاد شده استآیی راه حلبررسی قابلیت کار تفکر انتقادی عبارت از آزمودن و: (1987، هال و تامسون )5لیندزی 4باربارافولرگردآوری از 

تفکر انتقادی  :(1989) 7سیمون و کاپلن .اور کرد و چه چیزی را نباید باور کردباین که چه چیزی را باید   ۀگیری عقالنی است دربارتصمیم

 .الگو های  استدالل منسجم و منطقی است ۀی توسعتفکر انتقاد : (1991) 8استل و استل .های منطقی استبندی استنتاجصورت

 .(Abbasi Yadkouri, 2002)فتن و رد کردن یا قضاوت معلق استتفکر انتقادی تعیین هوشیارانه و آگاهانه پذیر (1994) 9موره و پاکر

واهد دالیل و ش ر مبنایب هاآن ۀگیری دربارو تصمیم ه منظور بررسی و تجدید نظر عقاید، نظرات، اعمالتفکری است مستدل و منطقی ب (1380هاشمیان نژاد )

 هاست.نتایج درست و منطقی که پیامد آن ها ومؤید آن

 سازی،فرضیه مانند یاعمال شامل و دارد دخالت انجام امور یا و باورها قبول گیری،تصمیم در که است مستدل و منطقی تفکر نوعی (2000) 10انیس

 ستا امور بررسی برای مختلف هاینقشه طرح و احتمالی هایحلراه و مشکالت و مسائل به نگریستن مختلف هایروش

های مختلف ارائه بی صحیح از موقعیت، تحلیل  و ارزشیاتی و عاطفی که فرد را در جهت فهمهای شناختوانایی ۀمجموعگزارش پایانی پیمایش 

                                                           
1 Smith-Stoner 
2 Richard Paul 
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( ، انجمن 1990دلفی )

 فالسفه آمریکا

نتقادی را این گونه تعریف کرده است :تفکر انتقادی قضاوتی هدفمند و خود تنظیم کننده است که دهد. در ، تفکر امی

 .(Akhundzadeh & et al ,2012)نتایج آن تفسیر، تحلیل ، ارزشیابی و استنباط است

 

یل به وانایی و مفکری  تت اصلی چنین هستۀ»ه کنند کشد همه بر این نکته تأکید میها اشاره تعاریف متعددی که در باال به آن

وهشگران توجه پز توجه به تفکر انتقادی، موضوعی است که مورد .«اده مؤثر از اطالعات استفارزیابی و است ،جمع آوری

 های زیر اشاره نمود:توان به نمونهدر این زمینه می بسیاری قرار گرفته است.

فکر بررسی جایگاه تتحقیقی تحت عنوان  (Osareh & Imam jomeh & Akrami,2015) امام جمعه و اکرامی عصاره،

ساس اکه بر  ستامحتوا  ای این پژوهش فرم تحلیلابزاره انجام دادند. ششم ابتدایی ۀادی در کتاب مطالعات اجتماعی پایانتق

 (%18زیابی)حلیل و ارت ۀلفؤه مبحاکی از آن بود که بیشترین فراوانی مربوط  جاست. نتایلیپمن تنظیم شده های تفکر انتقادیلفهؤم

انتقادی و  های تفکرفهلؤهمچنین از مجموع کل واحدهای دارای م .است (5صراحت داشتن)%  ۀلفؤمربوط به م و کمترین فراوانی

 (64واحد آن یعنی)%  361می باشد واحد متن و فعالیت و تصویر 562فاقد آن در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی که 

یری کارگر بهل تناسب دتفکر انتقادی باید به اص . بنابراین در جهت پرورش هر چه بهتراستهای تفکر انتقادی لفهؤدارای م

  .بیشتری شود ها و همچنین محتوای متن و فعالیت و تصاویر توجهلفهؤم

کتب وایمحت ارزیابی و تحلیل»پژوهشی با عنوان ( Karimian & Nateghi & Seifi, 2017)ناطقی و سیفی  ،کریمیان

اس ق ساخته بر اسآوری اطالعات )چک لیست( محقابزار جمع انجام دادند. «انتقادی های تفکرهای آسمان بر مبنای مهارتهدیه

میزان  :های مذکور نشان دادشده از متون کتابی جمع آوریهاتحلیل داده .های لیپمن با روایی صوری متخصصین استلفهؤم

 یح(ضتو ارزشیابی، )تجزیه و تحلیل، ترکیب، های تفکر انتقادی در سطوح مختلفتحصیلی به مهارت هایتوجه کتب در پایه

طلوب متر از حد ها پایینهای تفکر انتقادی در کل کتابدر خصوص مهارتو ارزشیابی سطح تجزیه و تحلیل  متفاوت است.

-ز مهارترت توضیح امها .استکمتر از حد انتظار  ،انهای آسمهای تفکر انتقادی درکتب هدیهمهارت ترکیب از مهارت است.

نتظار اتر از حد ولی کم ؛ها باالتر استدوره ابتدایی گر چه نسبت به دیگر مهارت یهای آسمانهای تفکر انتقادی درکتب هدیه

خسروی  سرابندی و .ستاهای تفکر انتقادی در سطح پایین به مهارتمیزان توجه  ی،های آسمانکتب هدیهدر  به طور کلی. است

راساس تفکر بتحلیل محتوای کتاب ریاضی اول ابتدایی » ای با عنوانمقاله( Sarabandi & Khosravi Tanak ,2018) طناک

 .استادی لیپمن تفکر انتق هایلفهؤم ها در این تحقیق فرم تحلیل محتوا با توجه بهآوری دادهزار جمعاب انجام دادند. «انتقادی لیپمن

از یک  حلیل محتواتبرای  ید.و متخصصان تعلیم و تربیت استفاده گرد نظرانر تعیین روایی ابزار تحقیق از دیدگاه صاحببه منظو

ید، مشخص گرد ول ابتداییهای ریاضی پایه او غیر فعال کتاب در مرحله اول واحدهای فعال فرم کدگذاری شده استفاده گردید،

یپمن نتقادی لاهای تفکر لفهؤو در مرحله بعد واحدهای فعال بر مبنای م گردیددر مرحله دوم واحدهای غیرفعال حذف 

رفت. یل قرار گزیه و تحلهای تحقیق با استفاده از آمار توصیفی مورد تجهای حاصل از یافتهداده نهایتدگذاری شدند و در ک

اب ست. در کتنشده ا ه میزان متعادل توجههای تفکر انتقادی لیپمن بلفهؤنتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که به م

ه ب کمترین توجه ده است.شهای تفکر انتقادی توجه لفهؤال کردن بیشتر از سایر مؤلفه مهارت سؤریاضی پایه اول ابتدایی به م

  .ها شده استه مهارت قضاوت صحیح درباره مسئلهلفؤم

ایط موجود در مدارس عمدتاً مبتنی بر ارائه اطالعات خام ور کههای فوق این نتیجه قابل استنتاج است با مروری بر پزوهش

 (.Shahabi, 2005ها می باشد)نقادی و خالقیت آنن تحریک قدرت به طور یک طرفه بدون هیچ نوع پردازش اطالعات و بدو

 از شوند،می محسوب در زمینه ایجاد تفکر انتقادی مهم یعنصر، درسی هایبرنامه محتوای ،پژوهش ۀنظری و پیشین تطبق ادبیا
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محتوای کتب  مطلوب این به رسیدن برای .فراهم آورد را آنها انتقادی و عمیق تفکر موجبات محتوای یادگیری باید رو این

 و درسی مختلف با موضوعات رابطه در آموزاناصالح و بازنگری شوند که نتیجه آن این باشد که دانش ایدرسی باید به گونه

 در موفقیت به رسیدن برای را انتقادی تفکر و نکنند گیریتصمیم آن مختلف جوانب سنجیدن و تفکر بدون غیردرسی

 زندگی هایپیچیدگیتوجه به این امر از این جهت مهم است که  .قرار دهندخویش  راه چراغ، اجتماعی زندگی و تحصیل

 و ضعف بلکه نیست دانش کند کمبودید متهدی را انسان آنچه است. کرده ایجاد انسان عقالنیّت به شدیدی نیاز معاصر

ها در جهان ع اطالعات و لزوم آگاهی از جدیدترین یافتهیبا توجه به رشد سرلذا (. Del Negro,2017) است عقالنیّت در کاستی

به طور .  تر توجه شودهای اصلی تعلیم و تربیت بیشیکی از هدف  لۀتفکر انتقادی در افراد به منزامروز ، الزم است به پرورش 

است و پرورش  وجود انسان یکی از ابعاد اساسی  :زیر دارای اهمیت است هایتفکر انتقادی به دلیل ویژگیتوان گفت  کلی می

کاربردی کردن یادگیری  منطبق است،نسان مانند کنجکاوی و ترقی طلبی های عقالنی اویژگی با شود،آن سبب رشد آدمی می

های عصر فرا صنعتی و تغییر و تحول فزاینده آن است، برگرفته متناسب با ویژگی شود،ده  انجام میفعالیت خود یادگیرنبر اساس 

 (. Thomson,2003از اهداف اساسی تعلیم و تربیت است )

 حال هر به کند، اپید پیشرفت فردی هر در است ممکن که است مهارتی انتقادی تفکر دارندمی بیان( 1988) پول و والش

 عصری در (2008ه مایرز)عقید به .شود داده آموزش باید بلکه ،شود همراه افراد رشد با ضرورتاً که نیست چیزی ادیانتق تفکر

 ناگزیر وپرورششآموز کلی و نهایی  اهداف شود،دائماً تجربه می نوآوری و شوندمی کهنه سرعت به درسی هایکتاب که

 بر تکیه و آموزشی حیطم در فراگیران منفعل جایگاه یعنی یادگیری و تدریس های سنتیروش دیگر عبارت به یابد، تغییر باید

 نیاز فراگیران صحیح یتترب برای و بود نخواهد آینده و حاضر نسل تربیتی نیازهای جوابگوی دیگر ها،هداد از ذهن کردن پر

 هم ،آموزاندانش در یانتقاد تفکر رورشپ راستای در بیندیشند. علمی  طور به و نقادانه و خالقانه آزادانه، آنها تا است

 یک به که ستا هاییهدف از یکی امر ینا .بود خواهند ثرؤم مواد درسی هم و آموزشی محیط و )معلمان(عملی مسئوالن

 دستیابی وسیله عنوان به محتوا و دارد ارتباط هدف این با پرورشی و آموزش هر نمی شود، بلکه مربوط تنهایی به درسی ماده

 با شوند که انتخاب طوری باید هانگرش و هامهارت مفاهیم، یعنی باشد، برخوردار الزم وسعت از باید و پرورش آموزش به

 ه باید در ک هستند یاهداف جمله از فعال و نقاد کاوشگر، انسان پرورش تربیتی اهداف  .دنباش داشته سنخیت اساسی اهداف

 (.Maleki,1954) یابند تحقق دوره ابتدایی دروس همه

یپمن های لفتهگر اساس ب متیو لیپمن است. ،ای به مبحث تفکر انتقادی و آموزش آن داشتههیکی از متفکرانی که توجه ویژ

دالیل  وو تحلیل  ر، تجزیههای شناختی و هوشمندانه مورد نیاز برای شناسایی مؤثگیری در مورد مهارتتفکر انتقادی به نتیجه

 د .شوفته میم دهیم گرچه کار باید انجاای در مورد اینکه چه چیزی را باور کنیم و ات هوشمندانهتصمیممنطقی پرداخته و 

تر و اما تفکر انتقادی، پیچیده ی نداردمالک واست ساده  ،شود. تفکر عادیادی و تفکر انتقادی تمیز قائل میمیان تفکر ع 1لیپمن

لیپمن را در جدول زیر مشخص و  میان تفکر عادی و تفکر انتقادی از دیدگاه هایتوانیم تفاوتمی .های عینی استمالک ۀبر پای

 : (Maleki & Habibipour ,2008)ها را با هم مقایسه کنیم آن

 

 

 
 دیدگاه لیپمن انتقادی از تفکر عادی و تفکر . مقایسۀ2جدول 

                                                           
1 Lipman 
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 توضیح   تفکرانتقادی تفکرعادی

 ..شوندمی پشتیبانی اهداده با که است ارادی تفکر فرآیندهای بر مبتنی است درحالیکه تخمین خودیو خودبه اتفاقی حدس تخمین زدن حدس زدن

-گیری نتیجه و یغیررسم هایگیرینتیجه بین تفاوت این. دارد وجود بسیاری تفاوت تخمین و حدس بین پرواضح است که

 .است آگاهانه های

 . یق شخصی استاست ولی ترجیح دادن انتخاب بهترین بر اساس عال کیفیت یا ارزش ، اهمیت سبر اسا ارزشیابی داوری ارزشیابی کردن ترجیح دادن

طبقه  شیا در هراافراد و  گیریبندی قرارشوند. در طبقهافراد در یک گروه قرار داده می ،ای از اشیابندی مجموعهدر گروه بندیطبقه بندیگروه

 های مشترک است.برحسب ویژگی

رد رض کردن ففلی در وباه باشد کند هر چند ممکن است اشتایق را می پذیرد و آن را قبول میدر باور کردن فرد تمامی حق ض کردنفر باورکردن

 داند که ممکن است فرض او اشتباه باشد.می

 ی نباید برهای ذهنوریداپیش تنتاجساین نوع اشود. در یا نتایجی گرفته میاز مقدماتی منطقی نتیجه منطقی  در استنتاج استنتاج منطقی استنتاج

درست گیری ناهعث نتیجکند و باد را از شیوۀ منطقی خـود خارج میگیری تأثیر بگذارد؛ چرا که این فرآینقضاوت و نتیجه

ی گرفته نتیجۀ کل قدمـاتی جزئیبـدین ترتیب که از م ؛استحرکت ذهنی ازجزء به سوی کل  منطقی استنتـاج . درمی شود

 .ها از نتیجۀ کلی حائــز اهمیت استنین توانایی تفکیک مقدمات و دادههمچ .شودمی

آموز دانش گیرد. این امر مهم است کهرا در بر می شدهول وضعت یک نتیجه و پرسش از اصتفکر انتقادی یک فرایند اس اصول درک شده خوانمفاهیم هم

 زمینه تدریس مسائل را درک کند )و اصول موضوعه اساسی( 

 گردد. روابط دو سویه و متقابل توجه می درتفکر انتقادی به  توجه به روابط متقابل توجه به ارتباطات

تر ایش بیش. فرض کردن حدسی است که با مشاهده و آزمهای شناخته شده استر مورد پدیدهتصور کردن حدس زدن د فرض کردن تصورکردن

 همراه است. 

پیشنهاد بدون 

 دلیل

های فرد با دلیلی ولی در تفکر انتقادی پیشنهاد ،شودهای فرد بدون هیچ دلیلی بیان میدر تفکر عادی پیشنهاد و راه حل  دلیل پیشنهاد با

 گردد. منطقی ارائه می

قضاوت بدون 

 معیار

 (.Bahrami, 2002) (قضاوت نمودن بر اساس مدرک )حقیقت( است نه بر مبنای گمان )حدس زدن تفکر انتقادیهدف  معیار قضاوت با

  

ین و مالک عیین موازقادی به تطراحی کرد و به منظور آموزش تفکر انت را برای کودکان و نوجوانان فلسفه متیو لیپمن برنامۀ

وجه توهش مورد ین پژادر  و قواعدی برای ارزیابی تفکر خود پرداخت. بدین منظور از میان پژوهشگران تفکر انتقادی، لیپمن

 .ورندزان پدید آآمور دانشددی به سمت تفکر انتقادی( از تفکر عاحرکت خواهد تا تغییرات )از معلمان می لیپمنگیرد. قرار می

 است هویت هایلشو چا انتزاعی تفکر فصل یعنی دوره ابتدایی در مهم بسیار درسی مواد وجز نیز اجتماعی مطالعات کتاب

 است رافیاناط و جامعه با صحیح برقراری ارتباط آموزش آن لیاص نقش و کندمی بررسی را اجتماع و فرد تعامل که

(Yakubi & Maroufi, 2011)  محتوای در یانتقاد تفکر هایمولفه به توجه میزان بررسی پژوهش این مهم و اساسی لهئمس 

 ای برنامه درسیتومح حد چه تا که است سوال این به پاسخگویی و آموزاندانش زندگی روند در اثرگذار این برنامه درسی

 دارد؟ تاکید انتقادی تفکر هایمهارت پرورش ابتدایی بر دوره اجتماعی مطالعات

دو  اینت اصلی تفاو ه گردد کفکر عادی و تفکر انتقادی مشخص میهای تدو به دو  بین مؤلفه از توضیحات باال و مقایسۀ

قادی به تفکر انت ار را برایاساس آنچه گفته شده است چند معی توان برمی .باشدمنطقی و هوشمندانه فکر کردن میدر  ،نوع تفکر

 گیرد :از دید لیپمن مورد توجه قرار می های تفکر انتقادیمؤلفهدر ادامه  این شرح استنتاج نمود.

پردازد و سعی در های جالب میه با عقاید و نظرات دیگران به طرح سوالهبدین معناست که فرد در مواج :گریپرسش

( در 2003پردازد. لیپمن)یز، به جستجو و تحقیق میبرانگکننده و چالشچیزهای جدید دارد و با طرح سواالت روشن  ستندان

وجو، استفسار، تحقیق و جستجو، به معنای سوال، پرسش، پرس” inquiry“به کرّات از کلمه  «تفکر در آموزش و پرورش»کتاب 



 80                                                                                                  . 86-75: م، ص صه سو، سال دوم، شمار1399بهار و تابستانش ابتدایی، تخصصی پژوهش در آموز -نشریه علمی

 

های اصلی معتقد است که این مهارت شامل تشخیص دیدگاه یاد کرده است. نیدلز های تفکر انتقادیبه عنوان یکی از ویژگی

 . باشدهای مناسب میها، تشخیص اطالعات مربوط به یک مسئله و تنظیم سوالها و تفاوتشباهت ۀمسئله، مقایس

ن آسازمانی  ری که ساختارطوآن به یآن و تحلیل روابط بین اجزا ۀجزای تشکیل دهندتجزیه مطالب به ا تحلیل و ارزیابی:

ی هر عقیده از اساسی و فهمیدن اصول کلهایها و تفاوتپیدا کردن شباهت کردن،بندیطبقه .گردداطالق می قابل فهم باشد

و  ل حل مسئله یا تحلیلشک الباَ در هر رشته،غ( معتقد است که تفکر انتقادی 1390) مایرز .استهای تحلیل و ارزیابی ویژگی

 گیرد.به خود می ارزیابی

مدلل متمایز وجیه غیراز ت مباحث همراه با دلیل باشد و دلیل آوردن ۀاز استدالل کردن آن است که ارائ منظور استدالل کردن :

نجام اعمالی را و چه ا این که چه چیزی را باور کنیم ۀتفکر مستدل و تیزبینانه دربار»ود. روبرت انیس تفکر انتقادی را ش

 (.Lipman, 1988) کرده استدهیم،تعریف 

ا فراهم عات رشواهد، نظرات، اطالعات و منابعی را که آن اطال  منظور این است که مدارک ارزیابی شواهد و مدارک :

 ها مورد بررسی قرار گیرد.کند، ارزیابی شود و درستی یا نادرستی و یا اعتبار و ارزش آنمی

نظر  ارطرفی در اظهها، بیکارگیری تعمیمهن معانی متفاوت یک واژه، دقت در بمنظور از تفسیر، تمایز قائل شدن بی تفسیر:

باشد. فسیونه تفسیر را ادراک و توضیح های مورد استفاده میحلاندازهای متعدد و متفاوت، نقد و بررسی راهچشم ۀمنطقی، عرض

ها یا ایشرعقاید و گ ها، آداب و رسوم، باورها،، داوریها، رویدادهاها، دادهب، موقعیتای از تجارمعنا یا داللت نوع گسترده

 داند.ها میمعیارها و مالک

 های تفکر انتقادی : تعریف عملیاتی مقوله

 ارت است از طرح. در این پژوهش عبتر مطالبب از خود و دیگران برای فهم دقیقسؤال کردن : پرسیدن سؤاالت مناس

 ان در خصوص مطالب مطالعات اجتماعی. آموزسؤاالت روشن کننده از سوی دانش

ضوع یا هر مو ررسیب: ارزیابی و تر برای فهم بیشترهای کوچکمطالب به بخش یۀتحلیل: تجز مهارت تحلیل و ارزیابی :

  ، شواهد و نتایج مربوط به موضوع.عقیده بر حسب مبانی، اصول

-شان مینظر را ن ا اظهاریدیدگاه  ای که اعتبار یکه گونهات مطابق با قوانین منطق باستنتاج اطالع مهارت استدالل کردن:

 ل. دهد. ارائه مباحث به صورت مدلّ

ه ببرای  بوطمر ی ومهارت ارزیابی شواهد : ارزیابی شواهد و مدارک و حقایق اظهار شده .گزینش شواهد و مدارک واقع

 ها.تها و قضاوکارگیری استدالل

 .(Taheri, 2009ل)های مورد استفاده برای حل مسائست از نقد و بررسی راه حلرت اامهارت تفسیر: در این پژوهش عب

ات اطالع ۀایفیت بر پگیری منطقی و اتخاذ تصمیمات باکیارت شامل توانایی رسیدن به نتیجهاین مه مهارت قضاوت صحیح:

ابی به یرای دستن است بآموزای که در اختیار دانشیهااستفاده از معیارها و داده موجود است. در این پژوهش عبارت است از

 قضاوت صحیح. 

 

 

 

 

 سؤاالت پژوهش
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چه قدر  داییابتپنجم مقطع  در اجتماعی مطالعات درسی باکت یامحتو و اهداف در گریپرسش به مؤلفۀ توجه میزان

 است؟ 

چه قدر  ابتداییم پنجمقطع  در اجتماعی مطالعات درسی باکت یامحتو و اهداف در تحلیل و ارزیابی به مؤلفۀ توجه میزان

 است؟

چه قدر  بتداییاپنجم مقطع  در اجتماعی مطالعات درسی باکت یامحتو و اهداف در استدالل کردن به مؤلفۀ توجه میزان

 است؟

چه  یابتدایپنجم طع مق در اجتماعی مطالعات درسی باکت یامحتو و اهداف در ارزیابی شواهد و مدارک به مؤلفۀ توجه میزان

 قدر است؟

 ه قدر است؟چ ابتداییپنجم مقطع  در اجتماعی مطالعات درسی باکت یامحتو و اهداف در تفسیر به مؤلفۀ توجه میزان

چه قدر  داییابتپنجم مقطع  در اجتماعی مطالعات درسی باکت یامحتو و اهداف در قضاوت صحیح به مؤلفۀ توجه میزان

 است؟

 

 روش شناسی پژوهش

 های مورد نیاز به طور عملیاتی تعریف گردند: سی الزم است برخی واژهشنادر بخش روش

ود و شاندهی میب و سازمریزان  انتخاهایی که از سوی برنامهها و گرایش، مهارتمفاهیم ۀرت است از مجموعمحتوا عبامحتوا : 

منظور . (Maleki, 2007).دگیرنیز در بر میری معلم و شاگرد را یادگی –آثار حاصل از فعالیت های یاددهی  یدر عین حال محتوا

کتب درسی  یزی و تألیفرتدوین دفتر برنامه، 1394چاپ  ،کتاب  اجتماعی پایه سوم ابتدایی در این تحقیق محتوایاز  محتوا 

 ریزی وزارت آموزش و پرورش است. سازمان پژوهش و برنامه

ر دگیرد و یان قرار مآموزان و معلمرسی مختلف در اختیار دانشمواد د آموزشهایی که به عنوان منبع کتاب کتاب درسی :

 شود. رسی وزارت آموزش و پرورش تهیه میریزی و تألیف کتب ددفتر برنامه

 هاه پیاما مقایسیی و ها و متون برنامه درسای توصیف عینی و کلی محتوای کتابیک پژوهش منظم است بر:  تحلیل محتوا

یه جتماعی پااطالعات مهای  کتاب در این تحقیق محتوا شامل متن، تصاویر، کاربرگ اف برنامه درسی.و ساختار محتوا با اهد

ک ی ،ین الگواکه در ست اابزار این تحقیق فرم تحلیل محتوای محقق ساخته با توجه به الگوی تفکر انتقادی لیپمن . استسوم  

یزی ،علوم رهای برنامههسه نفر از متخصصان در حوز را این ابزار روایی و پایایی قرار دارد. شاخص)زیر مؤلفه( 6 و  مؤلفه

 .کردندو مدیریت آموزشی تأیید  اجتماعی

نتخاب واحد تحقیق ا (2(طرح هدف، مسئله و سؤاالت تحقیق 1که عبارتند از: استمرحله  10حلیل محتوا شامل روش کار ت

رل صحت (کنت6هاآوری داده(کد گذاری و جمع5آماری داده ها  (تعیین جامعه4های تحقیقها و زیر مقولهساختن مقوله (3

گیری )شعبانی نتیجه(خالصه و 10ها تجزیه و تحلیل داده (9های آماری (آزمون8(پایایی و روایی تحقیق 7کدگذاری کدگزاران 

بررسی میزان توجه به تفکر ) ف پژوهشبا توجه به هد (. بنابراین روند کار این پژوهش بر اساس این مراحل انجام گردید.1390،

ید و از نوع روش آالعه یک پژوهش توصیفی به حساب میاین مط انتقادی لیپمن در کتاب تعلیمات اجتماعی پایه سوم ابتدایی(،

 1394-1395پایه سوم ابتدایی در سال تحصیلی  جامعه آماری این پژوهش کتاب درسی تعلیمات اجتماعی  .تحلیل محتوا است

ا که هدف پژوهشگران چر ؛کتاب درسی بود و حجم نمونه با حجم جامعه برابر بود 97تا  1فصل و صفحات  7رس و د 23شامل 
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استدالل  ،تحلیل و ارزیابی ،سؤال کردنهای تفکر انتقادی در تمام کتاب تعلیمات اجتماعی بود. بنابراین زیرمقوله ۀبررسی مقول

ها( مورد بررسی قرار کاربرگ  –تصاویر  -قضاوت صحیح در تمام کتاب )متن  ،تفسیر کردن ،ارزیابی شواهد و اظهارات کردن،

های حاصل از این پژوهش مفروضات آمار توصیفی به ویژه  های هر مقوله محاسبه شد. در تحلیل دادهاوانی. سپس تعداد فرگرفت

ها به درصد و نمودار، میزان توجه ها  و تبدیل آنفراوانی، درصد، جدول و نمودار استفاده شد. با تعیین فراوانی هر کدام از مقوله

 به هر مقوله مشخص گردید.

 

 های پژوهشیافته 
 های آنمقوله زیر و لیپمن انتقادی هایمقوله فراوانی جدول. 3جدول شماره  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های آنتفکر انتقادی لیپمن و زیر مقوله هایدرصد فراوانی مقوله. 1دار شماره مون  

 

 

 

 

 
                            

 ایر انتقادی لیپمن در نمودار دایرههای تفکدرصد فراوانی مقوله .2دار شماره نمو

 

یر ربوط به زماوانی رصد فرط به قضاوت کردن و بیشترین دوها و جدول فوق کمترین درصد فراوانی مرببه نموداربا توجه 

 ،«کنید وگوگفت» ،«جو کنیدوجست»ی چون عناویندر قالب  سؤاالت تحلیلیی . وجود تعداد زیاداستتحلیل و ارزیابی  ۀمقول

 گواه بر این مدعاست. «کامل کنید»و  «به کار ببندیم»

 ضاوت صحیحق تفسیر کردن ارزیابی شواهد استدالل کردن تحلیل و ارزیابی   دنکرمقوله                   سؤال زیر 

 19 26 54 20 48 24 متن

 2 20 15 1 22 7 تصاویر

 7 2 8 7 10 2 کاربرگ

 28 48 77 28 80 33 جمع هر مقوله

 9.52 16.32 26.19 9.52 27.21 11.22 درصد

 294 مجموع
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 : مصادیق تحلیل محتوا3جدول شماره

 

 نمونه ای از  صفحات کتاب مطالعات به عنوان نمونه :
 : تحلیل محتوا نمونه ای از صفحات کتاب 4جدول شماره

سؤال         تفکر انتقادی نوع مؤلفۀ   شماره صفحه 

س و جو و پر دهند؟ مشاهدهستند ؟آن ها چه کارهایی انجام میدر مدرسه شما چه کسانی پلیس مدرسه ه

 کنید.

 74 سؤال کردن

 19شماره  کاربرگ تحلیل و ارزیابی تابلوهای زیر را رنگ کنید.

 20کاربرگ شماره  تحلیل و ارزیابی شماره هر تصویر را کنار * بنویس.

 74 استدالل کردن دهد؟در چه مواقعی می توانیم از پلیس کمک بگیریم ؟همیار پلیس کیست و چه کاری انجام می

ه چند گرور هاگر معلم شما پلیس را به کالس دعوت کند چه سؤاالتی را می پرسید؟ هم فکری کنید و 

 سؤال مطرح کنید.

 74 استدالل کردن

ن را در جدول آ ۀپیدا کنید و شمار 73و  72 ۀوانید و تصویر هر کدام را در صفحنکات جدول زیر را بخ

 .بنوبسید یا برای هر شماره توضیحی بنویسید

 73و  72و 70 تفسیر کردن

ن نامه به چگونه ای ایدردهید؟ آیا تاکنون فکر کاید که آن را پست کرده باشای نوشتهآیا تاکنون به کسی نامه

 رسد؟کند، میای خیلی دور از شما زندگی میدست دوست یا فامیل شما که در فاصله

 68 تحلیل و ارزیابی

یابی را در های اصلی را در حیاط مدرسه پیدا کنید. جهتدر یک صبح آفتابی با کمک معلم خود، جهت

 کند؟پسر به کدام سمت نگاه می رود؟کامیون به کدام سمت می .ا را بنویسیدهـ جهت2 .حیاط تمرین کنید

 کنند؟گوسفندان به کدام سمت حرکت می اند؟کشاورزان رو به کدام جهت ایستاده 

 66 استدالل کردن

 67 تفسیر کردن ی قبل مسیر این پسر را به دفتر پست نشان دهید؟صفحه ۀتوانید از روی نقشآیا می

بروند؟ با  توانندیمسیر م خواهند از خانه به مدرسه بروند. از چندعلی و صالح مید. به تصویر نگاه کنی اکنون

ند کعبور  لیجالهید های یاس و شتر است؟ اگر علی از خیابانبگویید، کدام مسیر کوتاه المداد بکشید. حا

 .م ببریدبیند؟ ناو به مدرسه برود، در مسیر خود چه جاها و چه چیزهایی می

 65 قضاوت صحیح

 د یا چندت کنین صحبتاالقهمورد ع ۀمدرس ۀه است و چه خصوصیاتی دارد؟ درباردلخواه شما چگون ۀمدرس

 خط بنویسید یا نقاشی کنید

 62 تفسیر کردن

را  ه و غیرهتابخانکهای مدرسه مانند نمازخانه، حیاط، به چند گروه تقسیم شوید. هر گروه، یکی از مکان

های هچه فاید قرراتماب کنید. دو یا چند نمونه از مقررات هر قسمت را بنویسید و بگویید رعایت این انتخ

 دارد؟

 61 قضاوت کردن

، بچه ها نیآورد؟ای به وجود میکالتدانند؟ ندانستن این مقررات چه مشراتی را نمیقرها، چه ماین بچه

 کنند؟ چرا؟کدام مقررات را رعایت می

 61 ابیتحلیل و ارزی

   زیر مقوله                   سؤال   
 تحلیل و     

 ارزیابی
 استدالل کردن

ارزیابی 

 شواهد
 یحقضاوت صح تفسیر کردن

 متن

36،76،74،52،58،36 

49،51،41، 

40،47،39،38 

49،47،38 
 ،74،52،44،41،40ص

38 
 62،42،40 61،39،38 

 38و 37 74،66ص 61  تصاویر
 ،،73،72،70،68،67،60،58ص

51،56،57،51،48،37،36 
 65ص

  کاربرگ
شماره 

20،19،14،13 
  15 16 
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وارد  های بچهوقت .سیدهایی را که روی نقشه نوشته نشده، بنویها، نام مکانالمتکردن به عاکنون با نگاه

ن ام مکاشوند، کدام مکان در سمت راست و کدام مکان در سمت چپ آنها قرار دارد؟ کدمدرسه می

 روی آنهاست؟روبه

 60 تفسیر کردن

ـ  .نند؟ نام ببریدکشما کار می ۀـ چه کسانی در مدرس .ارد؟ نام ببریدهایی وجود دشما چه مکان ۀدر مدرس

 دهند؟هریک از آنها چه کارهایی انجام می

 58 سؤال کردن

 59 تفسیر کردن د؟ید بکنیتوانتوانید در این همکاری سهمی داشته باشید. شما چه کارهایی میها شما هم میبچه

ـ در 2 .ر کنیددهد؟ جای خالی را پتصویر چه چیزی را نشان میه تصویرهای این درس توجه کنید. هر ب

 ست؟ادهیم؟ چرا مدرسه جای خوبی گیریم و چه کارهایی انجام میمدرسه چه چیزهایی یاد می

 57و 56 تفسیر کردن

 15کابرگ شماره  ر کردنتفسی .دگوییبس الدر ک چه حوادثی ممکن است پیش بیاید؟چه باید کرد؟ نتیجه را با دوستانتان گفت وگو کنید:

ت نشود رعای به این نکات در خانه یا مدرسه تان دقت کنید و جدول را کامل کنید. اگر نکات ایمنی

 ،پیشنهاد دهید.

 16کاربرگ شماره  قضاوت صحیح

 52 تفسیر کردن ها را توضیح دهید.نشانبه رو نگاه کنید و مراحل کار آتشبه تصاویر رو

 54 استدالل کردن نشانی کمک بگیریم ؟توانیم از آتشدر چه موارد دیگری میسوزی به غیر از آتش

ید؟ جای گویگیرید و چه میهای تماس میهسوزی رخ دهد، با چه شماراگر درمحل زندگی شما آتش

 .خالی را کامل کنید

 52 سؤال کردن

 51 کردن سؤال را رعایت کنیم؟ کات ایمنیفظت کنیم؟ کدام نمحامان نهاز خا نهچگو

های انها را با خهای آنههای خانهوگو کنید. چند مورد از تفاوتتان گفتخانواده ۀا یکی از افراد سالخوردب

 .بگویید کالسامروزی بپرسید و در 

 49 سؤال کردن

 49 تحلیل و ارزیابی هایی دارد؟آقای محمودی دارد؟ چه شباهت ۀهایی با خانشما چه تفاوت ۀخان

ها سمت دام مکانها، سمت راست و کشویم، کدام مکانـ وقتی وارد خانه می1 .ی زیر نگاه کنیدبه نقشه

ها ـ کدام اتاق4ارد؟ ها قرار دـ حمام بین کدام مکان3روی ما است؟ ـ کدام مکان روبه2چپ ما قرار دارد؟ 

 به حیاط راه دارند؟ آشپزخانه در کدام سمت قرار گرفته است؟

 48 تفسیر کردن

 13کاربرگ شماره  تحلیل و ارزیابی .با خط، تصویر را به عبارت مناسب وصل کن

 14کاربرگ شماره  تحلیل و ارزیابی .تصویر مناسب را در جای خالی بنویسید ۀشماربه این تصویرها نگاه کنید و 

 47 سؤال کردن سازند؟های بلندمرتبه یا آپارتمان میچرا در شهرهای بزرگ، ساختمان

 44 استدالل کردن ها به خانه نیاز دارند؟انسان ۀهمچرا 

د این نوع دانیمی را؟ آیاسازند. چدار میها را شیببه این تصویرها نگاه کنید. در مناطق پرباران، سقف خانه

 توان دید؟ها را در کدام مناطق ایران میخانه

 47 تحلیل کردن

ری کنید که در این همفک د.ف نکنیجویی کنید و اسراصرفهتان اید در خانهشما و دوستانتان تصمیم گرفته

 توانید انجام بدهید؟ چند کار پیشنهاد بدهیدمورد چه کارهایی می

 42 تفسیر کردن

 41 استدالل کردن آیا بازیافت کمک به حفظ منابع است؟

 41 سؤال کردن بازیافت چیست؟

 40 سؤال کردن ه نکاتی را باید رعایت کنند؟ها برای بیرون گذاشتن زباله چوجو کنید خانوادهپرس

 ۀزبال ،هیا مدرس ر خانهکنیم. همفکری کنید و چند راه پیشنهاد کنید تا دما هر روز مقداری زباله تولید می

 .کمتری تولید شود

 40 تفسیر کردن

 40 استدالل کردن تی ما ضرر دارد و خطرناک است. چرا؟المها برای سجمع شدن زباله

 39 قضاوت صحیح .س تعریف کنیدکالاید؟ در تان گرفتهما تصمیمی شبیه به تصمیم مریم در زندگیآیا ش

 39 سؤال کردن نظر شما مریم از چه چیزی ناراحت شد و خجالت کشید؟ به

 38 تحلیل و ارزیابی کنیم؟خوریم از خداوند تشکر می میچرا وقتی غذا 

 38 سؤال کردن ی اسراف چه فرموده است؟در قرآن درباره م خود یا بزرگترها بپرسید خداونداز معل

 38 سؤال کردن .اسراف یعنی چه؟ چند نمونه مثال بزنید
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 38 استدالل کردن رد؟هایی داانداز چه فایدهکنید؟ چگونه؟ پسانداز میتان پسآیا شما و افراد خانواده

یم ام را تصمدهید؟ کدمیانجام موافقید و آن را  ها را خواندید، بگویید با کدامیکهای بچهپیاماکنون که 

 دهید؟ انجامگیرید از این پس می

 38 قضاوت صحیح

 36تصویر صفحه ی  تفسیر کردن چگونه درست مصرف کنیم؟

 37و 

-پس .کنم، خرج میپولی که دارم ۀمن به انداز .ی چیزهایی را که دوست داریم، بخریمتوانیم همهما نمی

 .کنیمانداز میما همیشه مقداری از پولمان را پس .کنیمانداز می

ارزیابی شواهد و 

 اظهارات

 38و  37صفحه ی 

 

 گیریبحث و نتیجه

 «و ارزیابی تحلیل»زیرمقوله  ،درصد 11.22 «سؤال کردن»در کتاب مطالعات اجتماعی سال سوم ابتدایی زیرمقوله 

 «قضاوت صحیح»درصد و  16.32 «تفسیر کردن» ،درصد 26.19 «دارزیابی شواه» ،درصد 9.52 «استدالل کردن» ،درصد27021

قوله منی و زیر درصد فراوا بیشترین «تحلیل و ارزیابی» ۀهای نوشته شده، زیر مقولشود.  میان زیر مقولهرا شامل میدرصد 9.52

به  یزان توجهمیج  پژوهش به نتا. با توجه اندد فراوانی را به خود اختصاص دادهکمترین درص «استدالل کردن»و  «قضاوت صحیح»

پرداخته  ور متعادلطآن به  هایگردد و به تمامی مقولهعی سوم ابتدایی پایین ارزیابی میتفکر انتقادی در کتاب مطالعات اجتما

کر که تف ین نمایندی را تدوهایی مکملگردد معلمان سؤاالت و فعالیتهای باال پیشنهاد مییت زیرمقولهنشده است. به منظور تقو

ایند. نتایج این ایجاد نم تاب درسیکتغییراتی را در  ،هایی با درصد پایینریزان با توجه به زیرمقولهانتقادی را برانگیزد و برنامه

مطالعات »های ین پژوهش بیانگر این است که کتابنتیجه ا .سو استهم (Karimian and et al, 2016)پژوهش با پژوهش 

 .دنداردان در شاگر را های تفکر انتقادی مطلوبتوانایی مهارت ظرفیت الزم برای تقویتی ابتدای دوره« اجتماعی

دهایی شنهاعه پیائه مجموهای علمای تربیتی به ارین تحقیق و بررسی نظرات و اندیشهدست آمده از اه با توجه به نتایج ب

ن)برای ین فراگیرابها و گفتگوهای کالسی در حثگسترش و توسعه ب شود:های تربیتی پرداخته میجهت استفاده در موقعیت

ت برای تقوی های درسی)مانند روش بارش مغزیهای تدریس فعال در کالساستفاده از روش ،سؤال کردن(تقویت مهارت

های ارتتقویت مه ال یادگیری)به منظورهای درسی جهت انتقهای واقعی در کالسفراهم کردن موقعیت ،مهارت سؤال کردن(

فکر تهای اخصهای درسی مختلف تحصیلی بر اساس شاستدالل و ارزیابی و تفسیر و قضاوت صحیح ( نوشتن کتاب یل،تحل

ت رائه نظراادن موقعیت رفراهم ک ،های درسیهای درسی به جای انتقال اطالعات و مهارتبودن معلم در کالس راهنما ،انتقادی

-رنامهتدوین ب ردت لیپمن ویژه نظراه ب ،نظرات اندیشمندان حوزه تفکرانتقادی توجه به ،های مختلف از طرف فراگیرانو اندیشه

 ،یادگیری هایمحیط آموزان درتوجه به نیازهای واقعی دانش ،آموزانحمیل مطالب مورد یادگیری به دانشدم تع ،های درسی

ه توجه ب ،نن فراگیراکر انتقادی در بیهای تفگسترش و توسعه مهارت ،مهارت خود آگاهی و خود تنظیمی در فراگیران پرورش

تفکر در  هت توسعهج های یادگیری دروجود آوردن و طراحی محیطه ب ،ساختار دانش به جای یادآوری و بازیابی مجدد دانش

تقادی تفکر ان های پیش و ضمن خدمت کلیه معلمان در مقاطع تحصیلی مختلف جهت آشنایی با روشآموزش ،بین فراگیران

 .های تربیتیتجربیات کشورهای دیگر در زمینه توسعه تفکر انتقادی در محیط توجه به،
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