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چکیده
پژوهـش حاضـر بـا هدف بررسـی و ارزیابی میزان توجه به مهارت هـای تفکر انتقادی درکتاب های 

هدیه های آسـمان دورۀ ابتدایی انجام گرفته اسـت. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشـی اسـت. 

جامعـۀ آمـاری شـامل تمام معلمان دورۀ ابتدایی شـهر قم )نواحی چهارگانـه( به تعداد 5692 معلم 

که در پایۀ تحصیلی سوم تا ششم ابتدایی تدریس می کنند. نمونۀ تحقیق بر اساس جدول مورگان 

از جامعـۀ آمـاری5692 نفـر، تعـداد 361 نفر به صورت تصادفی طبقه ای نسـبی انتخاب شـده اند. 

ابـزار پژوهـش، پرسشـنامۀ محقق سـاخته اسـت کـه حـاوی 32 سـؤال بـر مبنـای مهارت هـای تفکر 

انتقادی )تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی و توضیح( هرکدام 8 سؤال بود که روایی آن با کمک 

متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ، میانگین 83/25 تأیید شده است. تحلیل داده ها 

با اسـتفاده از آزمون تی تک نمونه ای انجام شـد. یافته های پژوهش نشـان می دهدکه: 1- میانگین 

مهارت تجزیه و تحلیل در کلیۀ پایه های تحصیلی در درس هدیه های آسمان 60/09 درصد است. 

2- میانگین مهارت ترکیب در درس هدیه های آسمان 60/31 درصد است. 3- میانگین مهارت 

ارزشیابی در کلیۀ پایه های تحصیلی در درس هدیه های آسمان 59/08 درصد است.4- میانگین 

مهارت توضیح در درس هدیه های آسمان 60/85 درصد است. 

واژه های کلیدی: مهارت های تفکر انتقادی، هدیه های آسمان، دورۀ ابتدایی، دیدگاه معلمان. 
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مقدمه 
ایجاد تفکر انتقادی در دانش آموزان را می توان یکی از اهداف اساسی نظام تعلیم و تربیت 
در سـطح جهانـی انگاشـت کـه جـزء جدایی  ناپذیر هر نظام آموزشـی اسـت؛ زیـرا در فرایند 
آمـوزش بایـد ضمـن تقویـت روحیـۀ انتقادپذیـری در معلمـان، روحیـۀ انتقادکـردن و زمینۀ 

بررسی و تحقیق را در شاگردان به وجود آورد.
شـواهد نشـان می دهد بین رویکردهای تدریس و میزان تفکر انتقادی شـاگردان رابطۀ 
مسـتقیمی وجـود دارد و تدریـس در کالس هـای درسـی باید از برنامه هـای منفعل و حفظ 
مفاهیم به سمت تفکر انتقادی به عنوان یک مؤلفه در تسهیل یادگیری انتقال یابد )ریکنز1، 
2008(. بـه منظـور توسـعۀ تفکـر انتقـادی ضـروری اسـت کـه تجدیـد نظـری اساسـی در 
برنامه های درسی به عمل آید و چنین پارادایم شیفتی نیازمند تأمل در نقش معلم-شاگرد 
و روش های آموزشـی اسـت )سـیمر و تیموس، 2010(. اصل مهم که در مبحث کاربردی 
و عمومی کردن تفکر انتقادی در مدرسـه وجود دارد، تغییر نقش آموزشـگر اسـت. منظور 
تغییر نقش دادن معلم است؛ چنان که جان دیویی پیشنهاد می کند معلم نقش قبلی خود را 
از دست می دهد و همچون یک دوست و رفیق یا رابط در کنار دانش آموزان قرار می گیرد 
و آنهـا را وادار بـه تفکـر می کنـد. او حفظ کـردن را توصیه نمی کند و همان طور که سـقراط 
افراد را وادار به حل مسئله یا استنباط ریاضی می کند، معلم جدید سعی می کند به دیگران 
بیاموزد خودشان حقیقت را کشف کنند تا این ملکۀ ذهن شان شود و همیشه برایشان باقی 
بمانـد. بسـیاری از معلمـان، ایجاد مدل های تجسـمی را بـرای درک فرایندهای فکری خود 
بسـیار مفیدتر از تمرین های نوشـتاری و شـفاهی می دانند. این طرز تفکر، مطابق با نظریۀ 
پیاژه است که در آن یادگیری پیش از آنکه به حالت مطلق درآید، به صورت تجربۀ واقعی 

شروع می شود )حبیبی پور، 1385(.
اسمیت و هولـفیش معتقدند معلم باید اهمیت این موضوع را درک کند که رشد قـوۀ 
تفکر در فـردفـرد شاگردان هدف اصلی آموزش محسـوب می شود و با عنایت به اهمیت 
موضـوع، فعالیت های کالسی را ترتیب می دهد. بنابراین اولین مسئولیت معلـم این است 
که شـاگردان را از مرحلــۀ یادسـپاری مطالب به مرحلۀ تفکر و حل مشـکالت سـوق دهد. 
یافتن راه حل مناسب اساس یادگیری نحوۀ تفکر است که باید به شاگردان تعلیم داده شود 

1. Rikens
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)مایرز، 1986، ترجمه ابیلی، 1386(. 
موانعـی کـه باعـث کاهـش اثرگذاری برنامه های درسـی در راسـتای رشـد تفکر انتقادی 
می شوند، شامل موانع داخلی مثل، نامتناسب بودن محتوای برنامه های درسی و روش های 
تدریـس و ارزشـیابی بـا انتظـارات تفکـر انتقـادی؛ و موانع خارجی شـامل برنامۀ آموزشـی 
فشـرده، کالس هـای بـزرگ، زمـان محـدود کالس درس و اشـتغال بیـش از حـد مربیان به 
دالیـل متعـدد و درنتیجـه کاهـش نقـش معلمـی در ایجـاد فضـای فکری مناسـب جهت به 

چالش کشیدن افکار می باشد )بابامحمدی، 1383: 26(. 
نمـرات آزمـون تفکـر انتقـادی و حیطه هـای زیرمجموعـۀ آن چنـدان مطلـوب نیسـت. 
به طورکلی، میانگین نمرات کل آزمون مهارت های تفکر انتقادی در مطالعات داخل کشور 
بین )10/12 تا 11/68( گزارش شده است؛ در حالی که این میانگین در فرایند استاندارد 

سازی در آمریکا 15/89 معرفی گردیده است )اطهری، 1388 : 8(.
در زمینۀ ارزیابی وضعیت موجود برنامه های درسـی دورۀ آموزش ابتدایی در موضوع 

موانع تفکر انتقادی دانش آموزان با مسائلی روبه رو هستیم، عواملی از جمله:
- فقدان برنامۀ درسـی مشـخص برای رشـد وآموزش مهارت های تفکر انتقادی در برنامۀ 

درسی؛
- فقدان اطالع رسانی و ایجاد انگیزه برای جلب توجه دانش آموزان و معلمان به کارکردها 

و اهمیت تفکر انتقادی؛
- توجه ناکافی معلمان به روش های تدریس متناسب با الزامات تفکر انتقادی؛ 

- توجـه ناکافـی بـه جهت دهی برنامۀ درسـی دانش آموزان در راسـتای ویژگی ها و الزامات 
تفکر انتقادی از قبیل: پرسشگری، تفکر، فرضیه سازی و غیره؛

- توجـه ناکافـی بـه نظریه هـا و یادگیـری متناسـب بـا تفکـر انتقـادی در تدویـن برنامه ها و 
روش های آموزشـی؛ مطرح شـده اسـت که جای تأمل دارد )عارفی و رضایی زاده، 1390 : 

.)59
باید در نظر داشت که برخورد انتقادی و متفکرانه با مسائل علمی و سایر مسایل زندگی 
نیاز به پرورش های ویژه دارد که به نظر می رسد در نظام تربیتی ما از آن غفلت شده است 
که باید در این زمینه ارزیابی هایی انجام گیرد. بر همین مبنا است که »رشد تفکر منطقی، 
تفکر انتقادی و حل مسئله، هستۀ مرکزی نظریه پردازان برنامه های آموزشی و تدریس بوده 

است« ) فتحی آذر، 1382(.
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یونیسف )2003( درآخرین تقسیم بندی خود، مهارت تصمیم گیری  و تفکر انتقادی را 
یکی  از مهارت های زندگی برشمرده  است. در جهان  امروز هر انسانی برای درست زیستن 
نیازمند فراگیری درسـت فکرکردن اسـت. تفکر انتقادی در واقع به  نقد و تحلیل کشـیدن 
تأثیرات رسانه ها و همساالن، تحلیل نگرش ها، ارزش ها ، هنجارهای اجتماعی و اعتقادات 
و عوامل تأثیرگذار بر آنها و شناسایی اطالعات مرتبط و منابع اطالعاتی است )کردنوقایی 

و پاشا شریفی، 1384(. 
تفکـر انتقـادی فراینـد تفکـر را با روش و قاعده کشـف می کند کـه این نه تنها به معنای 
تعمق هدفمدانه اسـت، بلکه آزمودن مدرک و منطقی اسـت که ما و دیگران از آن اسـتفاده 
می کنیـم )چافـی1، 2006(. تفکـر انتقـادی یعنی ارزیابی تصمیمات از راه بررسـی منطقی 
و منظم مسـائل و شـواهد راه حل هاسـت )وولفولک2، 1995، به نقل از سـیف، 1379: 

.)550
مهارت های اصلی شناختی تفکر انتقادی شامل:

- تفسیر، به معنی درک و بیان معانی مربوط به تجربیات متنوع است. 
- تحلیـل، بـه معنـی تشـخیص هدف مطالـب و پی بردن بـه ارتباطات موجـود در بین 

آنهاست.
- ارزشیابی، به معنی تعیین اعتبار مطالب و ارزیابی نحوۀ ارتباطات بین آنهاست. 

- استنباط، به معنی توانایی نتیجه گیری از مطالب است. 
- توضیح، به معنی موجه نمایی و بیان نتایج استدالل فرد است. 

- خودتنظیمـی، بـه معنـی اصـالح و بازبینـی تفکـرات خـود بـر اسـاس مطالـب تحت 
بررسی است. 

کـه ایـن مهارت هـا در گذشـته و بـه طـور معمـول تحت عناوین اسـتدالل اسـتقرایی و 
قیاسـی دسـته بندی می شـدند. استدالل اسـتقرایی به معنی استخراج نتیجه بر اساس دالیل 
منطقی اسـت و اسـتدالل های قیاسـی به عنوان نتیجه گیری بر اسـاس یک استنباط یا اصل 

کلی می باشد )خلیلی و همکاران، 1382 : 59(. 
 آموزش تفکر انتقادی شامل ایجاد اگاهانۀ محیط و فضای نامتعادل است تا شاگردان 

1. Chaffee
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بتواننـد فرایندهـای فکـری خـود را اصـالح کنند یا دوباره از نو بسـازند. متأسـفانه در طول 
سال های طوالنی تعلیم و تربیت، آگاهی ها و حقایق بی شماری به دانش آموز عرضه می شود؛ 
ولی نحوۀ تفکر و اصول اندیشـیدن در او تقویت نمی شـود. گویی اسـتعداد اندیشـیدن در 
جریان عمل به طور خودکار بروز می کند. یافته های پژوهش نشان دهندۀ فقر مهارت های 
نقد و ارزیابی در کالس های درسی است و شاید به همین دلیل است که در حال حاضر، 
تفکر انتقادی به عنوان یک کمبود در سطح جهان، نظر کارشناسان را به طور جدی به خود 

جلب کرده است )تامسون1 ، هاشمیان نژاد وملکی، 1382: 11(.
 در چنین تعلیم و تربیتی نظریه پردازان انتقادی، فرایند بازاندیشی برنامۀ درسی را با نقد 
برنامۀ درسـی موجود آغاز می کنند. آنان معتقدند برنامۀ درسـی حداقل دو وجه دارد؛ یکی 
برنامۀ درسـی آشـکار که از مهارت ها و موضوع های شناخته شـده متشـکل اسـت و دیگری 
برنامۀ درسـی پنهان که به صورت پنهان ارزش ها، نگرش ها و رفتارها را شـکل می بخشـد. 
ارزشیابی در دیدگاه تعلیم وتربیت انتقادی ممکن است در ابعاد مختلفی انجام شود. معلم 
می تواند مجموعه کارهایی را ارزیابی کند که دانش آموزان انجام داده اند. ارزشیابی به طور 
مستمر و اساسی نه فقط در پایان نیم سال، به طور مستمر در فرایندهای یاددهی- یادگیری 
انجام می شود. ارزشیابی در این دیدگاه کیفی است. »ارزشیابی مستمر از فراگیران بخش 

مهمی از الگوی آموزشی تعلیم و تربیت انتقادی است« )فریره2، 1368(. 
 در جامعۀ ایران، انتقاد و انتقادکردن طنینی منفی دارد. انتقاد حامل نفی و طردکردن، 
نپذیرفتن، عیب و ایرادگرفتن و غیره دانسـته می شـود. ضروری اسـت به این نکته بپردازیم 
کـه در مفهـوم انتقـاد، رویکرد منفی، طردکنندگی و ایرادگیـری وجود ندارد )قاضی مرادی، 

 .) 15 : 1391
لیپمن3 معتقد است: »تفکر محور تعلیم و تربیت است«. وی میان تفکر عادی و تفکر 
انتقـادی تمیـز قائـل می شـود. تفکـر عادی، سـاده و بدون معیار اسـت؛ اما تفکـر انتقادی، 
پیچیده تر و بر پایۀ مالک های عینی است. او از معلمان می خواهد تا تغییرات را )از تفکر 
عادی به سمت تفکر انتقادی( در دانش آموزان پدید آورند )ارنشتاین و همکاران، ترجمۀ 

خلیلی شورینی، 1373: 147(. 
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با توجه به مطالب عنوان شده به برخی از تحقیقات خارجی و داخلی اشاره می شود.
 دمیرهـان و کوکلوکایـا1 )2014( تحقیقـی بـا عنوان »اسـتفاده از تفکر انتقادی در بین 
معلمـان علـوم« انجـام داده انـد. آنهـا برای انجـام پژوهش خود بیـش از 309 تن از معلمان 
را انتخـاب کرده انـد و بـا اسـتفاده از یـک پرسشـنامه به ارزیابی میزان اسـتفاده آنها از تفکر 
انتقادی در تدریس شان پرداختند. نتایج این پژوهش گویای آن است که بیشتر این معلمان 
چندان تمایلی به اسـتفاده از تفکر انتقادی در تدریس خود نداشـته اند و میزان اسـتفاده از 

تفکر انتقادی در تدریس آنها نزدیک به متوسط و حتی پایین تر از متوسط بوده است. 
شومن2 )2012( تحقیقی با عنوان »بررسی میزان تأثیرگذاری انتقاد و انتقادی اندیشی 
در نظام هـای آموزشـی« بـه بررسـی نقـش انتقـاد و تفکـر انتقـادی در برنامـۀ تربیـت معلـم 
کشـور آلمان می  پردازد و اشـاره می کندکه نظام های تربیتی همچون برنامۀ تربیت معلم در 
ایـن کشـور، نقشـی پررنـگ و اساسـی در آموزش و افزایـش تفکر انتقـادی در دانش آموزان 
دارنـد و در صـورت برنامه ریـزی و کاربـرد نظام منـد تفکر انتقادی از سـوی آنها در آموزش 
بـه دانش آمـوزان، ایـن افـراد هـم می تواننـد بـا مهارت هـای انتقادی آشـنا شـوند و چگونگی 

به کارگیری آن را در استدالل ها و فرایند تربیتی خود بیاموزند.
کورتیـس3 و همـکاران )2008( تحقیقـی بـا عنوان »رابطۀ بیـن رویکردهای تدریس و 
میزان تفکر انتقادی« انجام داده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن اسـت که رابطۀ مسـتقیمی 
بین رویکردهای تدریس مربیان و میزان تفکر انتقادی شـاگردان وجود دارد و تدریس در 
کالس هـای درسـی بایـد از برنامه هـای منفعـل و حفظ مفاهیم به سـمت تفکـر انتقادی به 

عنوان یک مؤلفه در تسهیل یادگیری انتقال یابد.
 کانل4 و همکاران )2005( تحقیقی با عنوان »مقایسۀ میزان مهارت های تفکر انتقادی 
در شیوهای سنتی و مشارکتی« انجام داده اند که نتایج پژوهش نشان داده است مشارکت 

بیشتر دانش آموزان در کالس درس با رشد تفکر انتقادی همراه است. 
 پژوهش های محققان؛ مایرز و همکاران5، )2005 ( نشان داده است که تفکر انتقادی 

1. Demirhan & Koklukaya
2. Showman
3. Kortis
4. Kannel
5. Mgers & Fooler & Malcong & Alen
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مهارتی آموختنی و یادگرفتنی است. نتایج تحقیقات ایشان این است که در ارتباط با رشد 
تفکر انتقادی در برنامۀ درسی، یادگیری مشارکتی، تعامل دانش آموزان با محیط آموزشی، 

روش حل مسئله نقش مؤثری در پرورش تفکر انتقادی آنان دارد. 
احمـدزاده اهـری و همـکاران )1394( تحقیقـی بـا عنـوان »بررسـی تفکـر انتقـادی 
کتاب های هدیه های آسمان و راهنمای معلم پایۀ هفتم« از مؤلفه ها و زیرمؤلفه های تفکر 
انتقـادی )از نظـر فاشـیون(، بـه روش تحلیـل محتـوا انجـام داده اند که یافته هـای پژوهش 
گویـای آن اسـت که در کتـب هدیه هـای آسـمان، 351 موقعیت تفکر انتقـادی وجود دارد. 
نتایج آزمون در بررسی مؤلفه ها و زیرمؤلفه های تفکر انتقادی از نظر فاشیون نشان داد که 
بین پراکندگی فراوانی مؤلفه ها و زیرمؤلفه های کل دو کتاب فوق تفاوت معنی داری وجود 

دارد که نشان دهندۀ توزیع نامناسب مؤلفه ها در دو کتاب است. 
 ندرلـو )1393( تحقیقـی بـا عنوان »تحلیل محتوای کتاب های نونگاشـتۀ پایۀ سـوم و 
ششم ابتدایی براساس میزان توجه به پرورش مهارت های تفکر انتقادی« انجام داده است. 
در این تحقیق نتایج حاصل از تحلیل محتوای دو کتاب نشان داده است که بیشترین تأکید 

در هر دو کتاب بر مهارت سؤال کردن بوده است. 
 علیپـور و همـکاران )1392( تحقیقـی تحـت عنـوان »موانـع تفکر انتقـادی در برنامۀ 
درسـی آمـوزش متوسـطه بـا تأکیـد بـر مهارت هـای تجزیه و تحلیـل، ترکیب، ارزشـیابی و 
قضـاوت« انجـام داده انـد که نتایج پژوهش بیانگر آن اسـت که موانع تفکر انتقادی شـامل 
کم توجهی به مهارت های تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشـیابی و قضاوت و جمع بندی در 

عناصر برنامۀ درسی ) هدف، محتوا، روش تدریس و ارزشیابی ( قابل مشاهده است. 
پیرو و همکاران )1391( تحقیقی با عنوان »بررسی جایگاه تفکر انتقادی درکتاب های 
علوم تجربی و هدیه های آسـمان پایۀ چهارم ابتدایی« انجام داده اند. برای پاسـخ به سـؤال 
تحقیـق، واحدهـای تحلیـل کـه همه بندهـا و پاراگراف ها و تمرینات کتـب بودند، با روش 
تحلیل محتوا بررسـی شـد و با تجزیه و تحلیل اطالعات به دو روش توصیفی و تحلیلی 
نتایـج بیانگـر آن اسـت  کـه توجـه در هر دو کتاب به این مهارت هـا در کتاب علوم 46/64 

درصد، و درکتاب هدیه های آسمان 36/31 درصد بوده است. 
حبیبی پـور )1390( تحقیقـی بـا عنـوان »بررسـی رابطـۀ تفکـر انتقـادی معلمـان دورۀ 
ابتدایی با ترجیح سبک تدریس آنان« انجام داده که نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین 
متغیـر پیش بیـن )تفکر انتقادی( و متغیر مالک )ترجیح سـبک تدریـس( رابطه ای معنادار 
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وجود دارد و می توان نمرۀ میزان ترجیح سبک تدریس معلمان را از راه نمرۀ تفکر انتقادی 
آنـان پیش بینـی کـرد؛ همچنیـن نتایـج پژوهش نشـان می دهد بیـن تفکر انتقـادی معلمان و 
ترجیـح سـبک تدریـس آنان، همبسـتگی مثبت و معنـاداری وجـود دارد. معلمانی که در دو 
مؤلفۀ اسـتنباط و ارزشـیابی استدالل های منطقی از مؤلفه های تفکر انتقادی نمرۀ باالتری 
داشته اند، سبک تدریس معلم محور را ترجیح داده اند. معلمانی که در مؤلفه تعبیر و تفسیر 
از مؤلفه های تفکر انتقادی نمرۀ باالتری داشـته اند، سـبک تدریس شـاگردمحور را ترجیح 

داده اند. 
 عارفـی و رضایـی زاده )1390( تحقیقـی بـا عنـوان »مروری بر نقـش و جایگاه برنامۀ 
درسی در رشد تفکر انتقادی« انجام داده اند که نتایج پژوهش نشان می دهد برنامۀ درسی 
مبتنی بر رویکرد های یادگیری فعال تأثیر انکارناپذیری بر رشد تفکر انتقادی شاگردان دارد. 
 در پژوهـش حاضـر، تـالش شـده اسـت تـا نگـرش معلمان نسـبت به کتـب هدیه های 
آسمان مقطع آموزش ابتدایی در ارتباط با میزان توجه به مهارت های تفکر انتقادی )تجزیه 
و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی و توضیح( ارزیابی شود؛ بنابراین سؤال اصلی پژوهش عبارت 
اسـت از اینکـه میـزان توجـه بـه مهارت های تفکر انتقـادی در کتاب های درسـی هدیه های 
آسمان سطوح ابتدایی از دیدگاه معلمان تا چه حدی است؟ همچنین سؤاالت فرعی شامل 

موارد زیر است: 
تا چه میزان اهداف، محتوا، روش تدریس و شـیوه های ارزشـیابی قصدشـده در   -1
جهت رشد مهارت تجزیه و تحلیل در برنامه های درسی هدیه های آسمان دورۀ ابتدایی در 

مرحلۀ اجرا پیگیری می شود؟ 
تا چه میزان اهداف، محتوا، روش تدریس، ارزشـیابی قصدشـده در جهت رشـد   -2
مهارت ترکیب در برنامه های درسی هدیه های آسمان دورۀ ابتدایی در مرحلۀ اجرا پیگیری 

می شود؟ 
تا چه میزان اهداف، محتوا، روش تدریس، ارزشـیابی قصدشـده در جهت رشـد   -3
مهـارت ارزشـیابی در برنامه هـای درسـی هدیه هـای آسـمان دورۀ ابتدایـی در مرحلـۀ اجـرا 

پیگیری می شود؟ 
تا چه میزان اهداف، محتوا، روش تدریس، ارزشـیابی قصدشـده در جهت رشـد   -4
مهارت توضیح در برنامه های درسی هدیه های آسمان دورۀ ابتدایی در مرحلۀ اجرا پیگیری 

می شود؟
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روش پژوهش
این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی است و داده های آن از روش مطالعۀ میدانی به دست 
آمده است. همچنین در طبقه بندی پژوهش ها بر اساس هدف، به دلیل کاربردی بودن، این 
پژوهش از نوع کاربردی اسـت. جامعۀ آماری تحقیق به تعداد 5692 معلم پایه های سـوم 
تا ششـم را شـامل می شـود. نمونۀ تحقیق بر اسـاس جدول مورگان از کل معلمان شهر قم 

)نواحی چهارگانه( به صورت تصادفی طبقه ای نسبی تعداد 361 نفر انتخاب شدند. 
نمونۀ آماری معلمان مدارس دورۀ ابتدایی شهر قم

تعداد معلمان الزم برای پژوهش در شهر قمتعداد معلمان مدارس ابتدایی شهر قم

جمعزنمردجمعزنمرد

277829145692176185361

%48/8%51/2%100%48/8%51/2%100

داده هـای جـدول بـاال، نمونـۀ آمـاری معلمـان مـدارس دورۀ ابتدایـی شـهر قم را نشـان 
می دهـد. بـر اسـاس داده هـای جـدول، به میـزان 48/8 درصد معلمان مـرد و 51/2 درصد 

معلمان زن هستند. این نسبت در تعیین نمونه لحاظ شده است. 
ابزار جمع آوری اطالعات، پرسشـنامۀ محقق سـاخته بود با 32 سؤال است که برمبنای 
مهارت هـای تفکـر انتقـادی )تجزیـه و تحلیـل، ترکیب، ارزشـیابی و توضیح( تنظیم شـده 
اسـت. سـؤاالت پرسشـنامه دارای 32 سـؤال بود که به ترتیب هرکدام از مؤلفه ها 8 سـؤال 
را شامل می شود. برای تعیین روایی پرسشنامه از دیدگاه اساتید برنامه ریزی درسی پس از 
جرح و تعدیل و اصالح استفاده شد و پایایی ابزار بر اساس آلفای کرونباخ برای پرسشنامۀ 
مرتبط با هدیه های آسمان مطابق با جدول زیر تعیین شد که بیانگر مناسب بودن ابزار برای 

جمع آوری داده ها بود. 
ضریب پایایی ابزار جمع آوری داده ها 

ضریب پایاییطبقه )مقوله های تفکرانتقادی(

82%مهارت تجزیه و تحلیل

86%مهارت ترکیب
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81%مهارت ارزشیابی

84% مهارت توضیح

83/25کل

برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی1 و آمار اسـتنباطی2 متناسـب با پرسـش های 
تحقیق استفاده شده است. در بخش آمار توصیفی، از جداول فراوانی درصد، نمودارهای 
مناسب، محاسبه های شاخص های مرکزی و پراکندگی و در بخش آمار استنباطی به منظور 
تحلیل داده ها حاصل از پیمایش نظرات معلمان از آزمون تی تک نمونه ای بهره گرفته شد. 

شاخصه هایی که بر اساس آنها سؤاالت پژوهش مطرح شده است عبارت اند از:
الـف( مؤلفه هـای مهـارت تجزیـه و تحلیـل شـامل متمایزسـاختن، اسـتنتاج کردن، 
از  اسـت  عبـارت  تحلیـل  فراینـد  اسـت.  تحلیل کـردن  و  مقایسـه کردن  تجزیه کـردن، 
جورکردن، تنظیم کردن و درسـت کردن آن، یعنی جور کردن و تنظیم مطالب که از طریق 
تمیـز مشـابهات و تناقضـات انجـام می گیـرد و بـه موجـب آن مـوارد برحسـب صفـات و 
ویژگی هایشـان جـدا می شـوند و بـه صـورت ترتیبـی انتظـام می یابـد. تحلیـل فقـط به این 
صـورت امـکان دارد کـه ذهـن انسـان توانایـی انتزاعـی صورت هـای اشـیاء را پیـدا کنـد و 
آن عبارت اسـت از تشـخیص خصوصیات،کیفیات یا صورت های مواد درسـی و کتب 

درسی )تقی پور ظهیر، 1383(.
ب( مؤلفه هـای مهـارت ترکیـب شـامل پدیـد آوردن، پیشـنهادکردن، طرح ریختـن، 
تدوین کـردن و بنیـان نهـادن اسـت. ترکیـب در واقـع سـاخت یـک کل بـر اسـاس فهـم 
روابط میان قسـمت ها و عناصر ویژه اسـت. افعالی که برای نوشـتن سـؤال و ماده های 
مربـوط بـه ایـن سـطح از حـوزۀ شـناختی اسـتفاده می شـود عبارت نـد از طراحی کردن، 
ادغام کـردن، تدوین کردن، پیشـنهاد کردن، برنامه ریزی کردن، تولیدکردن، ایجادکردن، 
اصالح کردن، تلفیق کردن، سـازمان دادن و غیره می باشـد )دالور و زهرا کار،1393: 

.)70
ج( مؤلفه های مهارت ارزشـیابی شـامل بحث کردن، ارزیابی کردن و نقد کردن اسـت. 
تعییـن و برآوردکـردن اعتبـار و صحـت گفته هـا یـا دیگـر اشـکال بیانـی که نشـانگر درک و 

1. Descriptive statistics
2. Inferential statistics
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فهـم، تجربـه، موقعیـت باور و اعتقاد شـخص اسـت، در مـوارد مهم تصمیم گیـری دربارۀ 
انتخـاب استدالل های قــوی و ضعیـف، مطلوب تـر آن است که بتـوانیـم استدالل های قوی 
و ضعیف را تشـخیص دهیم. یک اسـتدالل منطقی وقتی قوی اسـت که هم مهم و هم در 
ارتباط مسـتقیم با سـؤال باشـد و یک اسـتدالل وقتی ضعیف اسـت که مستقیمًا در ارتباط 
با سـؤال نباشـد، حتی اگر از اهمیت زیادی برخوردار باشـد یا کم اهمیــت باشـد یا تنها با 
جنبه های علمی و کم اهمیـت سـؤال در ارتبــاط باشد )واتسـون و گلیـزر، 1980 : 89 (. 
تخمیـن زدن،  رسـم کردن،  ترجمه کـردن،  شـامل  توضیـح  مهـارت  مؤلفه هـای  د( 
استنباط کردن، نتیجه گیری  است. توانایی بیان اینکه چگونه به یک قضاوت دست می یابیم 
و توانایی برای ارائۀ یک راه متقاعدکننده، نتایجی از تفکر فردی اسـت. خرده مهارت های 
آن شـامل متدها و قوانین، روش های توجیهی، هدف داشـتن با دالیل خوب و بیانیه های 
مفهومی از وقایع یا دیدگاه ها و ارائۀ کامل و خوب مدلل شده از بحث ها برای بهترین فهم 

ممکن است )علیپور،1392 : 7(.

یافته های پژوهش
در این بخش، یافته ها به ترتیب سـؤاالت تحقیق به شـرح زیر در قالب جداول ارائه شـده 

است.
سـؤال اول پژوهـش عبـارت بـود از: تـا چـه میـزان اهـداف، محتـوا، روش تدریـس و 
شیوه های ارزشیابی قصدشده در جهت رشد مهارت تجزیه و تحلیل در برنامه های درسی 

هدیه های آسمان دورۀ ابتدایی در مرحلۀ اجرا پیگیری می شود؟

جدول شمارۀ 1 مربوط به پرسش اول پژوهش 

متغیر 
وابسته

تعداد
معلمان

میانگین
کسب
شده

انحراف 
معیار

خطای 
معیار 
میانگین

مقدار
تی

درجۀ 
آزادی

سطح
اطمینان

اختالف 
میانگین 

میانگین
مطلوب

پرسش
اول

پژوهش
36160.0912.91679.147.361883.099.60
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60 60.09

50

52

54

56

58

60

62

میانگین مطلوب میانگین کسب شده

نمودار شمارۀ 1 نمایش میانگین مطلوب و میانگین کسب شده مربوط به هدیه های آسمان

ابتـدا شـایان ذکـر اسـت کـه بـا توجـه بـه این کـه نمونـه بـر اسـاس خطـای 5 درصـد 
جـدول مـورگان انتخـاب شـده بـود، محقق برای حفـظ اعتبار داده ها ناگزیر به بررسـی 
پرسشـنامه ها و جایگزینـی پرسشـنامه های معیـوب و ناقـص بـوده اسـت. همچنیـن بـر 
اسـاس طیف سـؤاالت پنج درجه ای، نمرۀ قابل قبول متوسـط )40 -60( لحاظ شـده 
اسـت و بـه جهـت تعییـن اثرگـذاری مؤلفه هـا و شـدت آن از 60 بـه عنوان مبنا اسـتفاده 

شده است.
داده هـای جـدول و نمـودار بـاال، آمـار توصیفـی و نتایـج آزمـون تـی تک نمونـه ای را 
بـرای پرسـش اول پژوهـش بـرای درس هدیه هـای آسـمان نشـان می دهـد. بر اسـاس نتایج 
به دست آمده، در درس هدیه های آسمان در رشد مهارت تجزیه و تحلیل، با میانگین تقریبًا 
برابر است و بر اساس نتیجۀ به دست آمده از آزمون تی تک نمونه ای، برنامۀ قصدشده برای 

رشد مهارت تجزیه و تحلیل با نقطۀ مطلوب برابری دارد.
 سـؤال دوم پژوهـش عبـارت بـود از: تـا چـه میـزان اهـداف، محتـوا، روش تدریـس، 
ارزشـیابی قصدشـده در جهت رشـد مهارت ترکیب در برنامه های درسی هدیه های آسمان 

دورۀ ابتدایی در مرحلۀ اجرا پیگیری می شود؟ 
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جدول شمارۀ 2 مربوط به پرسش دوم پژوهش 

متغیر وابسته
تعداد

معلمان

میانگین
کسب
شده

انحراف 
معیار

خطای 
معیار 
میانگین

مقدار
تی

درجۀ 
آزادی

سطح
اطمینان

اختالف 
میانگین

میانگین
مطلوب

پرسش
دوم

پژوهش
36160.3112.88678.458.361648.310.60

60 60.31

50

52

54

56

58

60

62

میانگین مطلوب میانگین کسب شده

نمودار شمارۀ 2 نمایش میانگین مطلوب و میانگین کسب شده مربوط به هدیه های آسمان

نمودار باال، نتایج آزمون را برای پرسش دوم پژوهش در درس هدیه های آسمان دورۀ 
ابتدایی را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد در درس هدیه های آسمان میانگین کسب شده 
در رشـد مهارت ترکیب، با میانگین مطلوب برابر اسـت و بر اسـاس نتیجۀ به دسـت آمده از 
آزمون تی تک نمونه ای، برنامۀ قصدشده برای رشد مهارت ترکیب، با نقطۀ مطلوب برابری 

دارد.
سـؤال سـوم پژوهـش عبـارت بـود از: تـا چـه میـزان اهـداف، محتـوا، روش تدریـس، 
ارزشیابی قصدشده در جهت رشد مهارت ارزشیابی در برنامه های درسی هدیه های آسمان 

دورۀ ابتدایی در مرحلۀ اجرا پیگیری می شود؟ 
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جدول شماره 3 مربوط به پرسش سوم پژوهش 

متغیر وابسته
تعداد

معلمان

میانگین
کسب
شده

انحراف 
معیار

خطای 
معیار 
میانگین

مقدار
تی

درجه 
آزادی

سطح
اطمینان

اختالف 
میانگین

میانگین
مطلوب

پرسش
سوم

پژوهش
36159.7813.39.705-.299361765..-21060

60 59.78

50

52

54

56

58

60

میانگین مطلوب میانگین کسب شده

نمودار شماره 3 نمایش میانگین مطلوب و میانگین کسب شده مربوط به هدیه های آسمان

داده هـای جـدول و نمـودار بـاال، آمـار توصیفـی و نتایـج آزمـون تـی تک نمونـه ای را 
برای پرسـش سـوم پژوهش برای درس هدیه های آسـمان نشـان می دهد. بر اسـاس نتایج 
به دسـت آمده، در درس هدیه های آسـمانی، در رشـد مهارت ارزشـیابی، با میانگین تقریبًا 
برابر است و همچنین نتیجۀ به دست آمده از آزمون تی تک نمونه ای، برنامۀ قصدشده برای 

رشد مهارت ارزشیابی، با نقطه مطلوب برابری دارد.
 سـؤال چهـارم پژوهـش عبـارت بـود از: تـا چه میزان اهـداف، محتـوا، روش تدریس، 
ارزشیابی قصدشده در جهت رشد مهارت توضیح در برنامه های درسی هدیه های آسمان 

دورۀ ابتدایی در مرحلۀ اجرا پیگیری می شود؟ 
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جدول شمارۀ 4 مربوط به پرسش چهارم پژوهش 

متغیر وابسته
تعداد

معلمان

میانگین
کسب
شده

انحراف 
معیار

خطای 
معیار 
میانگین

مقدار
تی

درجۀ 
آزادی

سطح
اطمینان

اختالف 
میانگین

میانگین
مطلوب

پرسش
هشت

پژوهش
36160.8512.32648.1.316361189.853.60

60
60.85

50

52

54

56

58

60

62

میانگین مطلوب میانگین کسب شده

نمودار شمارۀ 4 نمایش میانگین مطلوب و میانگین کسب شده مربوط به هدیه های آسمان

اطالعـات جـدول و نمـودار بـاال، آمار توصیفی و نتایج آزمـون تی تک نمونه ای را برای 
پرسـش چهـارم پژوهـش در درس هدیه هـای آسـمان نشـان می دهـد. بـر اسـاس نتایـج، در 
درس هدیه های آسمان رشد مهارت توضیح، با میانگین برابر است و بر اساس آزمون تی 

تک نمونه ای، برنامۀ قصدشده برای رشد مهارت توضیح، با نقطۀ مطلوب تطابق دارد.

بحث و نتیجه گیری
در زمینـۀ پـرورش تفکر انتقادی در شـاگردان بایـد خواندن متون در علوم مختلف همواره 
همراه با دیدی منتقدانه همراه باشـد و فرد بتواند پس از خواندن متن به قضاوت درسـتی 
دست یابد. پس از آن که خواندن یا درک اولیۀ متن تکمیل شد، باید آن را بار دیگر با نگاهی 
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انتقادی خواند. در انتها، می توانیم قضاوت کنیم که مطلب نویسنده کاماًل به حق، نسبتًا به 
حق، یا نسبتًا نادرست یا صرفًا غلط بوده است.
نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر شامل:

1- در باب پرسش اول پژوهش؛ میزان توجه به مهارت های تفکر انتقادی درکتاب های 
هدیه های آسمان دورۀ ابتدایی )بر اساس مهارت تجزیه و تحلیل( نتایج نشان دهندۀ آن است 
که رشد مهارت تجزیه و تحلیل، با میانگین مطلوب برابری دارد و بر اساس نتیجۀ حاصل 
از آزمـون تـی تک نمونـه ای، برنامۀ قصدشـده برای رشـد مهارت تجزیه و تحلیل، در سـطح 
پذیرفتنی است. البته شایسته است که در محتوای متن آموزشی به این مهارت توجه بیشتری 
شود. نتایج پژوهش با یافته های شومن )2012(، کورتیس و همکاران )2008(، احمدزاده 

اهری و همکاران )1394(، علیپور و همکاران )1392(، در این زمینه همسوست.
2- دربارۀ پرسش دوم پژوهش؛ میزان توجه به مهارت های تفکر انتقادی در کتاب های 
هدیه هـای آسـمان دورۀ ابتدایـی )براسـاس مهارت ترکیب( بر اسـاس نتایج به دسـت آمده، 
رشد مهارت ترکیب، از میانگین باالتر است. نتیجۀ به دست آمده از آزمون تی تک نمونه ای، 
نشان دهنده آن است که برنامۀ قصدشده برای رشد مهارت ترکیب، در نقطۀ مطلوب است. 
بنابراین، می توان نتیجه گرفت در مجموع کتب هدیه های آسمان در زمینۀ هدایت شاگردان 
بـه مهـارت ترکیـب که در نهایت به خالقیت دانش آموزان ختم می شـود، درسـطح مطلوبی 
قرار گرفته اسـت که البته بهتر اسـت با توجه بیشـتر به حد ایده آل برسـد. نتایج پژوهش با 
یافته هـای کورتیـس و همـکاران )2008(، کانـل و همـکاران )2005(، پیـرو و همـکاران 

)1391(، حبیبی پور )1390(، عارفی و رضایی زاده )1390( تطابق الزم را دارد. 
3- در زمینـۀ پرسـش سـوم پژوهـش؛ میـزان توجـه بـه مهارت هـای تفکـر انتقـادی در 
کتاب هـای هدیه هـای آسـمان دورۀ ابتدایـی )براسـاس مهـارت ارزشـیابی( برمبنـای نتایج 
پژوهـش، رشـد مهـارت ارزشـیابی، بـا میانگین تقریبًا برابر اسـت؛ همچنیـن نتیجۀ آزمون 
تـی تک نمونـه ای نشـان می دهد که برنامه قصدشـده برای رشـد مهارت ترکیـب، نزدیک به 
میانگین است. بنابراین می توان نتیجه گرفت در کتب هدیه های آسمان شایسته است که به 
مهارت ارزشیابی و قضاوت در دانش آموزان با نگاهی عمیق تر نگریسته شود تا شاگردان 
به رشـد قدرت قضاوت و ارزشـیابی منطقی بیشـتری برسـند. نتایج پژوهش با یافته های 
شومن )2012(، احمدزاده اهری و همکاران )1394(، علیپور و همکاران )1392(، در 

این زمینه تناسب دارد. 
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4- دربـارۀ پرسـش چهـارم پژوهـش؛ میـزان توجـه بـه مهارت هـای تفکـر انتقـادی 
درکتاب هـای هدیه هـای آسـمان دورۀ ابتدایـی )براسـاس مهـارت توضیـح( نتایـج تحقیق 
حاضر در این زمینه نشان می دهدکه رشد مهارت توضیح، بیشتر از میانگین در حد انتظار 
اسـت؛ در ضمن نتیجۀ آزمون تی تک نمونه ای نشـان می دهد برنامۀ قصدشـده برای رشـد 
مهـارت ترکیـب، فراتـر از نقطـه مطلـوب اسـت؛ لـذا شایسـته اسـت در زمینـۀ فهـم و درک 
شـاگردان در کتب درسـی هدیه های آسـمان دسـت اندرکاران تعلیم و تربیت توجه ویژه ای 
بـه آن داشـته باشـند و متـن درسـی بهتـر اسـت دانش آمـوزان را بیشـتر بـه امر فهمیـدن نه به 
سـبک حفظ مطالب وادارد. نتایج این بخش از پژوهش با یافته های کورتیس و همکاران 
)2008(، کانل و همکاران )2005(، ندرلو )1393(، پیرو و همکاران )1391(، در این 

زمینه همسوست.
 5- میانگیـن کل میـزان توجـه بـه مهارت هـای تفکر انتقـادی در کتاب های هدیه های 
آسمان دورۀ ابتدایی براساس مجموع مهارت های تفکر انتقادی )تجزیه وتحلیل، ترکیب، 
ارزشـیابی وتوضیـح( در سـطح مطلـوب ارزیابـی می شـود که شایسـته اسـت مؤلفان کتب 
درسـی در این زمینه توجه بیشـتری به این مهارت ها داشـته باشـند تا شـاگردان بر اسـاس 
فهم، تحلیل، ترکیب و ارزشیابی و قضاوت منطقی به یادگیری دروس بپردازند و مطالب 
را بـه صـورت طوطـی وار نیاموزند. نتایـج پژوهش با یافته های شـومن )2012(، کورتیس 
و همـکاران )2008(، کانـل و همـکاران )2005(، احمدزاده اهری و همکاران )1394(، 
ندرلـو )1393(، علیپـور و همـکاران )1392(، پیـرو و همـکاران )1391(، حبیبی پـور 

)1390(، عارفی و رضایی زاده )1390( هماهنگ است.
 6- با توجه به تجزیه و تحلیل اطالعات، سـطح توجه به مهارت های تفکر انتقادی 
در کتاب های هدیه های آسـمان دورۀ ابتدایی بیشـترین توجه به مهارت توضیح و کمترین 
توجـه بـه مهـارت ارزشـیابی شـده اسـت کـه جـا دارد متولیان تعلیـم و تربیت برای رشـد و 
پرورش توانایی قضاوت صحیح در بین دانش آموزان عنایت خاصی به آن داشـته باشـند. 
نتایج پژوهش با یافته های ندرلو )1393(، علیپور و همکاران )1392(، پیرو و همکاران 

)1391(، حبیبی پور )1390(، عارفی و رضایی زاده )1390( در این زمینه همسوست.
 7- در مجمـوع، تجزیـه و تحلیـل محتـوای کتـب هدیه هـای آسـمان دورۀ ابتـدای از 
نظر معلمان مطلوب ارزیابی شـده اسـت؛ به طوری که محتوای کتب آموزشـی و شیوه های 
تدریـس معلمـان نقش اصلـی در پرورش مهارت های تفکر انتقـادی در دانش آموزان دارد؛ 
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لذا شایسته است که متولیان تعلیم و تربیت عنایت بیشتری به این مؤلفه ها در تدوین کتب 
داشته باشند.

پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش
1- باتوجـه بـه نتیجـۀ پژوهـش مبنی بر مطلوب بودن میـزان توجه به مهارت های تفکر 
انتقادی درکتب هدیه های آسـمان دورۀ ابتدایی از سـوی معلمان، پیشـنهاد می شود مؤلفان 
کتـب درسـی تأکید بیشـتری بـر مؤلفه های مهارت هـای تفکرانتقادی برای رسـیدن به حد 

عالی داشته باشند. 
2- بـا عنایـت بـه نتایـج تحقیـق مبتنـی بـر پایین تربـودن مهارت ارزشـیابی، نسـبت به 
مهارت هـای دیگـر تفکرانتقـادی درکتـب هدیه هـای آسـمان دورۀ ابتدایـی در تدویـن کتب 

درسی، کتاب های راهنمای معلم در تحقق این مهارت ضرورت اجتناب ناپذیر است. 
3- به نظر می رسد برای توجه بیشتر به مؤلفه های مهارت های تفکر انتقادی، شایسته 
اسـت برگزاری جلسـات نقد و بررسـی کتب درسـی پایه های مختلف تحصیلی در دروس 
هدیه هـای آسـمان در شـورا ها و گروه هـای آموزشـی تشـکیل یابـد تا برگزاری این جلسـات 

موجب توجه بیشتر به مهارت های تفکرانتقادی شود. 

محدودیت های پژوهش
- جمع آوری دسـته ای از اطالعات مسـتند موجود اصواًل به وسـیله پرسشنامۀ خالی از 
اشـکال نیسـت؛ به ویژه زمانی که نمی توان صحت و سـقم آن را به طور نظری و با مشـاهده 

تشخیص داد. 
- اصلی تریـن محدودیـت ایـن پژوهـش در »تعمیـم دادن« نتایـج آن بـه کل آمـوزش و 

پرورش کشور است؛ زیرا فقط در یک شهر از معلمان نظرخواهی شده است. 
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