
سیروس برخان
دبیر آموزش وپرورش شهرستان تکاب

چكیده
هدف پژوهش حاضر نقد و بررسي كتاب مطالعات اجتماعی پایة 
پنجم دورة  تحصیلی ابتدایي براساس مؤلفه های »تفكر انتقادي« 
لیپمن بود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفي از نوع تحلیل 
محتوا، و جامعة آماری پژوهش شــامل یک جلد کتاب مطالعات 
اجتماعی پایة پنجم ابتدایی در سال تحصیلی 95-۱394 بوده 
است. در این پژوهش حجم نمونه را برابر با حجم جامعه انتخاب 
کردیم. به منظور اعتباریابی و روایــی صوری و محتوایی ابزار 
تحقیق نیز از دیدگاه متخصصان علوم تربیتی اســتفاده شد. 
پایایی پژوهش با استفاده از »فرمول پایایی هولستی« محاسبه 
گردید و ضریب توافق بین کدگذاران 0/8۱ به دســت آمد. ابزار 
این پژوهش »فرم تحلیل محتوا« بود که براساس مؤلفه های تفکر 

انتقادی لیپمن تنظیم شده بود. 
نتایج حاصل حاکی از آن است که در کتاب مطالعات اجتماعی 
پایة پنجم ابتدایی بیشــترین فراوانی مربوط به مؤلفة »ارزیابی 
مدارک و شــواهد« )%29( و کمترین فراوانی مربوط به مؤلفة 
»صراحت داشتن« )%3( است. همچنین، از مجموع کل واحدهای 
دارای مؤلفه های تفکر انتقادی و فاقــد آن در کتاب مطالعات 
اجتماعی پایة پنجم ابتدایی که شامل 432 واحد متن و فعالیت 
و تصویر است، 305 واحد آن )یعنی %۷0( دارای مؤلفه های تفکر 
انتقادی هســتند. بنابراین در جهت پرورش هر چه بهتر تفکر 
انتقادی باید به اصل تناسب در به کارگیری مؤلفه ها و همچنین 

محتوای متن، فعالیت و تصویر توجه بیشتری شود.

کلیدواژه ها: تحلیل محتــوا، تفکر انتقــادی، کتاب مطالعات 
اجتماعی پایة پنجم ابتدایي

مقدمه
در عصر حاضر، برنامة درســی مطالعــات اجتماعی، در کل نظام 
آموزشــی، یکی از مهم ترین درس هاســت و تأمیــن نیاز یادگیری 
مادام العمــر فراگیرندگان را برعهده دارد. زیــرا فراگیرندگان امروز 
شهروندان فردای جامعه محسوب می شوند که باید در ابعاد متفاوت 
رشد یابند و مهارت الزم را کسب کنند. از آنجا که تغییر و تحول در 
دنیای امروز در همة ابعاد زندگی به صورتی دائمی و اجتناب ناپذیر 
وجود دارد، برنامة درســی در هر جامعه مســئولیت آماده ســازی 
فراگیرندگان را برای رویارویی با چنین موقعیت هایی بر عهده دارد. 
این امر می تواند از طریق توجه به پرورش تفکر انتقادی و رشــد و 

بهبود قوة قضاوت افراد تحقق یابد. 
گســترش صالحیت های تفكر براي رشد دانش آموزانی كه به طور 
فزاینــده در حال روبه رو شــدن با جهان فنــاوري و طبعًا جهاني 
گسترده اند، حیاتي است. زیرا اشخاص نمي توانند دانش كافي را براي 
استفاده در آینده، در حافظه شان ذخیره كنند. اطالعات به اندازه اي 
در حال گسترش  است كه اشخاص، براي اینكه قادر به ادارة مسائل 
مختلف، در زمینه و زمان هاي متفاوت زندگي شــان باشند، نیازمند 
مهارت هاي قابل انتقال اند. پیچیدگي شــغل هاي امروزي به افرادي 
نیاز دارند كه بتواننــد در تولید دانش و فرایندهاي جدید مطلب را 
درك، قضاوت و مشــاركت كنند. بسیاري از دانش آموزان ما ممكن 
است در آینده مشاغلي داشته باشــند كه امروزه آن مشاغل وجود 
ندارند. بنابراین مهم اســت كه دانش آموزان در مورد صالحیت هاي 

پردازش تفسیر و ارزیابي اطالعات جدید آموزش ببینند.
جوامــع امروزي به شــهرونداني نیــاز دارد كه اطالعــات منابع 
مختلــف را جذب كنند، درســت بودن آن را تشــخیص دهند، و 
براي قضاوت از آن  بهــره  بگیرند. بر همین مبنا لذا هالپرن معتقد 

تفكّر انتقادی
در كتاب

مطالعات اجتماعی

برنامۀ درسی و  آموزشی علوم اجتماعی

نقد و بررسی كتاب »مطالعات اجتماعی«
پايۀ پنجم ابتدايی براساس

مؤلفه های تفكر انتقادی ليپمن
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است: هدف تعلیم وتربیت براي شــهروند مردم ساالر، پرورش تفكر 
انتقادي اســت. مطابق دیدگاه پــل )1992(: تفكر انتقادي یكي از 
 هدف هــای تعلیم وتربیت نیســت، بلكه هدف اساســي آن اســت

]به نقل از: بدري، 1385[.
دیویي ماهیت و ذات تفكر انتقادي را »قضاوت معلق« یا »بدبیني 
سالم« )نقد سازنده( و »پرهیز از تعجیل در قضاوت« تعریف می کند، 
به عبــارت دیگر، او تفكر انتقادي را، بررســي فعال، پایدار و دقیق 
هر عقیده یا دانــش مي داند]مایــرز، 1390[. پل و الدر )2006( 
چارچــوب عملی تفکر انتقادی را یک فرایند شــناختی می دانند و 
نشان می دهند که فقط با تبدیل شدن به تفکر درباره تفکر می توان 
توانایی های شخصی را برای ارزیابی استدالل ها و به چالش کشیدن 

. [Marnik, 2013:7]پیش فرض های دیگران بهبود بخشید
آموزش تفكر انتقادي شــامل ایجاد عمدي جو عدم تعادل است 
تا شــاگردان بتوانند فرایندهاي فكري خود را اصالح كنند یا دوباره 
از نو بســازند. متأسفانه در طول سال هاي تعلیم وتربیت، آگاهي ها و 
حقایق بي شــماري به دانش آموز عرضه مي شوند، ولي نحوة تفكر و 
اصول اندیشــیدن در او تقویت نمي شود. گویي استعداد اندیشیدن 
در جریان عمــل به طور خودكار بروز مي كنــد. یافته هاي پژوهش 
نشــان دهندة فقر مهارت نقد و ارزیابي در كالس درس است. شاید 
به همین دلیل است كه در حال حاضر، تفكر انتقادي به عنوان یك 
كمبود در سطح جهان، نظر كارشناسان را به طور جدي به خود جلب 

كرده است ]تامسون، 1382[.
كتاب درسي یا محتواي مواد آموزشي، به ویژه در نظام هاي آموزشي 
متمركز، محور مكتوب و مدون تعلیم وتربیت محســوب مي شود که 

فعالیت ها و تجربه هاي تربیتي دانش آموزان توسط معلم و حول محور 
آن سازمان دهي مي شود و به بررسي و تحلیل علمي نیاز دارد. نوعي 
از تحلیــل  كه براي برنامه ریزان درســي، مؤلفان و تصمیم گیرندگان 
برنامه هاي درسي بســیار مفید و ضروري است، »تحلیل محتوایي« 

است ]یارمحمدیان، 1391[.
یكــي از مهم ترین مهارت هایــي كه نظام هاي آموزشــي باید به 
آموزش آن همت گمارند، »مهارت تفكر انتقادي« است. متخصصان 
بــزرگ تعلیم وتربیت با تأکید بر اهمیت تفكر، به ویژه تفكر انتقادي، 
پــرورش آن را یكــي از هدف های اصلي تعلیــم و تربیت مي دانند 
]مایرز، 1390[. برای رشــد تفکر دانش آموزان و انتقال مهارت های 
این تفکرها به زمینه های دیگر، آنان باید بتوانند ارزش تفکر خود و 
تفکر دیگران را، با شناخت استانداردهای آشکار ارزش سنجی تفکر، 

 [Edman, 2009: 46] .تشخیص دهند
بنابرایــن براي تحول در برنامه هــاي آموزش وپرورش این چالش 
وجود دارد كه نه  تنها یك فرد نخبه، بلكه همة افراد را قادر ســازند 
كه متفكراني مؤثر باشــند. زیرا هر فردي بــه این قابلیت نیاز دارد. 
یادگیرندگان باید آگاهي شان را از خود به عنوان متفكر و یادگیرنده 
گسترش دهند، راهبردهایي را براي تفكر مؤثر تمرین كنند، و منش 
تفكر را كه در طول زندگي به آن نیاز دارند، گسترش دهند ]كتاب 
معلم تفكر و پژوهش ششــم ابتدایي،1391[. در دنیای امروز بیش 
از هر زمان دیگری کســب مهارت های تفکــر انتقادی به ضرورتی 
غیرقابل انکار در بازار کار، رویارویی با ســؤال های مادی و معنوی، 
ارزیابی دیدگاه ها، خط مشی های افراد، مؤسسه ها و نهایتًا مواجهه با 

.[Hatcher, 2005] مشکالت اجتماعی تبدیل شده است
دانش آمــوزان ما پس از ســال ها که تحصیل می کننــد، باز هم 
فلســفی فکر نمی کنند و بــه دنبال حفظ طوطــی وار و یادگیری 
تصنعی هستند. محتوای کتاب های درسی ما باید مهارت های تفکر 
انتقادی دانش آموزان را پرورش دهند تا یادگیرندگانی مادام العمر و 
شهروندانی مسئول، جهانی و نقاد باشند. بنابراین تحقیق و پژوهش 
در زمینة تفكر انتقادي و بررســي جایگاه آن بــراي دادن بازخورد 
و راهنمایي مناســب به برنامه ریزان و مؤلفان كتاب هاي درســي و 
همچنین معلمان مجري این كتاب ها، امري ضروري و مهم اســت. 
بر این اساس جهت ایفاي نقش مؤثر و متناسب با تحوالت جهاني و 
افزایش تأثیرگذاری محتوا، باید محتواي درسي از بعد تفكر انتقادي 
مورد توجه ویژه قرار گیرد، تا این محتوا با كســب ویژگي هاي الزم، 
به نیازهاي اساســي دانش آموزان پاســخ دهد و تفكر انتقادي را در 
آنان پرورش دهــد و از این رهگذر دانش آمــوزان به یادگیرندگان 
مادام العمر و شــهرونداني مسئول تبدیل شوند. بر همین اساس در 
سال های اخیر در کشورمان برای حل چنین مشکالتی، کارگزاران، 
متخصصان و برنامه ریزان تعلیم و تربیت، درصدد تدوین سند تغییر 
و تحول بنیادین آموزش وپرورش و برنامة درســی ملی برآمدند که 
اولین هدف اساسی آن »تربیت عقالنی« و تقویت تفکر و تعقل است 
]مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش در راستای تحول بنیادین، 

.]127-128 :1391
Lipman
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در همین راستا پژوهشگر بر آن است 
كه با توجه به تغییرات و تحوالت زیادي 
كه در سال هاي اخیر در نظام آموزشي 
كشــورمان و بــه تبــع آن در برنامة 
درسي كشور و محتواي آموزشي ایجاد 
شده اند، و همچنین با توجه به تدوین 
برنامة درسي ملي و هدف های آن كه به 
روشني به اهمیت تعقل و تفكر پرداخته 
است، در این تحقیق محتواي آموزشي 
كتاب درســي مطالعات اجتماعی پایة 
پنجم دورة ابتدایی را با توجه به نقش 
و اهمیت این كتــاب در پرورش انواع 
تفكر به خصــوص تفكر انتقادي، مورد 
بررســي و تحلیل قرار دهــد تا میزان 
توجه و مطابقت آن با مؤلفه های تفكر 
انتقادي مشخص شود. با توجه به آنچه 
بیان شد، مسئله اساسي در این تحقیق 

آن است كه:
é تا چه اندازه اي در محتواي كتاب درسي مطالعات اجتماعی پایة 

پنجم دورة ابتدایي به مؤلفه هاي تفكر انتقادي توجه شده است؟

روش شناسی تحقیق
محقق به منظور بررســي محتواي كتاب مطالعات اجتماعی پایة 
پنجــم دورة ابتدایی )متن، فعالیت و تصویر( از روش تحلیل محتوا 
براساس مؤلفه های تفکر انتقادی لیپمن استفاده كرده است. جامعة 
آماری پژوهش کل محتوای كتــاب مطالعات اجتماعی پایة پنجم 

ابتدایی در سال تحصیلي 95-1394 است: 
در این پژوهش حجم نمونه برابر با حجم جامعه انتخاب شد. یعنی 
کل محتوای کتاب درســی مطالعــات اجتماعی پایة پنجم ابتدایی 

مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

یافته های پژوهش
سؤال اصلی پژوهش: تا چه اندازه در محتوای کتاب مطالعات 

اجتماعی پایة پنجم، به مؤلفه های تفكر انتقادي توجه شده است؟
از مجموع کل واحدهای کتاب مطالعات اجتماعی پایة پنجم دورة 
ابتدایی که 432 واحد شــامل 192 واحد متن، 72 واحد فعالیت 
و 168 تصویر اســت، 305 واحد آن،  یعنــی 7۰ درصد از کل 
واحدهای کتاب دارای مؤلفه های تفکر انتقادی هســتند که بر 

حسب تمایز متن، فعالیت و تصویر، از 192 واحد متن،   127 واحد 
آن )%66(، از 72 واحد فعالیت، 59 واحد آن )%82(، و از 168 واحد 
تصویر 116 واحد آن )%69(، دارای تفکر انتقادی هستند. همچنین، 
داده های جدول 1 ،  نمای کلی میزان هر کدام از مؤلفه های نه گانة 
تفکر انتقادی را در مقایســه با هم در محتوای دارای تفکر انتقادی 

کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایة پنجم ابتدایی نشان می دهد.
از مجمــوع 305 واحد دارای تفکر انتقــادی کل متن، فعالیت و 
تصویر تحت عنوان درس، 52 واحد آن، یعنی 17 درصد، مربوط به 
مؤلفة پرسشگری، 34 واحد، یعنی 11 درصد مربوط به مؤلفة تحلیل 
و ارزیابی، 16 واحد، یعنی 6  درصد مربوط به مؤلفة اســتدالل، 90 
واحد، یعنی 29 درصد مربوط به مؤلفة ارزیابی شــواهد و مدارک، 
44 واحد، یعنی 14 درصد مربوط به تفسیر داده ها، 34 واحد، یعنی 
11 درصــد مربوط به مؤلفة جمعی بودن، 13 واحد، یعنی 5 درصد 
مربوط به مؤلفة قضاوت صحیــح، 12 واحد، یعنی 4 درصد مربوط 
بــه مؤلفة منطقی بودن و 10 واحد، یعنی 3 درصد مربوط به مؤلفة 

صراحت داشتن است.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که بیشترین مقدار فراوانی مؤلفه ها 
نسبت به کل واحدهای کدگذاری شده )دارای تفکر انتقادی( مربوط 
به مؤلفة ارزیابی شــواهد و مدارک )%29( و پرسشــگری )%17(، و 
کمترین مقــدار فراوانی مربــوط به مؤلفة منطقی بــودن )%4( و 

صراحت داشتن )%3(  است.
جدول 1. بررسي ميزان مؤلفه هاي تفكر انتقادي در مقایسه با هم در مطالعات اجتماعي پنجم ابتدایي

تحلیل و پرسش گريمؤلفه ها
ارزیابي استداللارزیابي

شواهد
تفسیر 
داده ها

جمعي 
بودن

قضاوت 
صحیح

منطقي 
بودن

صراحت 
داشتن

واحد 
داراي 
تفکر 
انتقادي

درصد به 
نسبت 
داراي 
تفکر 
انتقادي

301566210432512742متن

156615454225920فعا لیت

%713413302568311638تصویرها

مجموع 
داراي 
تفکر 
انتقادي

523416904434131210305100

درصد 
داراي 
تفکر 
انتقادي

ــ  17116291411543100

|  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و سوم |  شمارة 1 |  پاییز 1399  22



تجزيه و تحليل
این تحقیق نشان می دهد که به طور کلی میزان توجه به مؤلفه های 
تفکــر انتقادی در محتــوای کتاب مطالعــات اجتماعی پایة پنجم 
ابتدایی 70  درصد اســت و در تفکیک محتوا به ســه عنصر متن، 
فعالیت و تصویر، براساس مؤلفه های تفکر انتقادی، کمترین توجه به 
محتوای متنی، و بیشــترین توجه به محتوای فعالیت ها شده است. 
بنابرایــن از این جنبه می توان نتیجــه گرفت که نتایج این تحقیق 
با تحقیق دهقانــی )1387( که بیان می دارد: فعالیت های محتوای 
کتاب های هدیه های آســمانی و کتاب کار چهارم ابتدایی نســبت 
بــه متن و تصویرهای آن دارای مؤلفه های تفکر انتقادی بیشــتری 
اســت و دانش آموزان را بیشتر در جهت پرورش تفکر انتقادی سوق 
می دهد، همسوست. می توان گفت که در کتاب مطالعات اجتماعی 
پنجم ابتدایی، به میزان 70 درصد محتوا، به مؤلفه های تفکر انتقادی 
توجه شده است و محتوای این کتاب ها در صورت تدریس و اجرای 
مؤثر می تواند مهارت های تفکر انتقادی را در دانش آموزان این پایه 

پرورش دهد.
همچنین به طریق دیگر یافته های این تحقیق نشان می دهند که 
از مجمــوع 305 واحد دارای تفکر انتقادی شــامل متن، فعالیت و 

تصویر، تحت عنوان کتاب مطالعات اجتماعی پایة پنجم ابتدایی:
52 واحد آن، یعنی %17 مربوط به مؤلفة پرسشگری،

34 واحد آن، یعنی %11 مربوط به مؤلفة تحلیل و ارزیابی،
16 واحد آن، یعنی %6 مربوط به مؤلفة استدالل،

90 واحد آن، یعنی %29 مربوط به مؤلفة ارزیابی شواهد و مدارک،
44 واحد آن، یعنی %14 مربوط به تفسیر داده ها،

34 واحد آن، یعنی %11 مربوط به مؤلفة جمعی بودن،
13 واحد آن، یعنی %5 مربوط به مؤلفة قضاوت صحیح،

12 واحد آن، یعنی %4 مربوط به مؤلفة منطقی بودن، و
10 واحد آن، یعنی %3 مربوط به مؤلفة صراحت داشتن، اختصاص دارد.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که بیشترین مقدار فراوانی مؤلفه ها 
نسبت به کل واحدهای کدگذاری شده )دارای تفکر انتقادی( مربوط 
به مؤلفة ارزیابی شــواهد و مدارک )%29( و پرسشــگری )%17(، و 
کمترین مقدار فراوانی مربوط به مؤلفة منطقی بودن )%4( و صراحت 
داشــتن )%3( اســت. از این نظر، تحقیق حاضر با تحقیق یعقوبی 
)1389( که بیان می دارد: در محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دورة 
متوسطه تا حد زیادي بر پرورش مهارت های سؤال كردن، تحلیل و 
ارزیابي، ارزیابي شواهد و اظهارات، جمعي بودن و منطقي بودن تأکید 
شده، اما در حد متوســطي به پرورش مهارت های استدالل كردن، 
تفسیركردن، قضاوت صحیح دربارة مسائل و صراحت داشتن توجه 

شده است، همسوست.

نتیجه گیری
بررسی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایة پنجم دورة ابتدایی 
از نظر میزان توجه به مؤلفه های تفکر انتقادی نشان می دهد که در 
محتوای کتاب های پایة پنجم دورة ابتدایی، از بین مؤلفه های تفکر 
انتقادی، مؤلفة ارزیابی شواهد و مدارک )%29( بیشترین مورد فراوانی 
را به خود اختصاص داده است و مؤلفة صراحت داشتن )%3( کمترین 
فراوانی را دارد. نكتة مهمي كه باید به آن توجه داشت این است كه 
همة مؤلفه های تفکر انتقادی قابل پرورش و رشــد هستند و همة 
مؤلفه ها از اهمیت زیادی برخوردارند. بنابراین باید به همة مؤلفه های 
تفکر انتقادی در محتوای درس ها به میزانی مناســب توجه شــود.

به طور کلی با توجه به موارد ذکر شده می توان نتیجه گرفت که کتاب 
مطالعات اجتماعی پایة پنجم دورة ابتدایی نسبت به کتاب های دیگری 
که توســط محققان دیگر، به خصــوص در دورة ابتدایی مورد تحلیل 
قرار گرفته اند، از مؤلفه های تفکر انتقادی بیشتری برخوردار است. این 
تحقیق نشــان می دهد که طبق هدف های برنامة درسی ملی و سند 
تحول بنیادین آموزش وپرورش، که خود مدعی پرورش تفکر و انواع آن 
هستند، برنامة درسی مطالعات اجتماعی پایة پنجم ابتدایی که به عنوان 
اولین تغییرات اساســی در آموزش وپرورش بــه اجرا درآمد، می تواند 

پرورش دهندة تفکر انتقادی باشد. 
بنابراین در کل، تفکر انتقادی در کتاب مطالعات اجتماعی پنجم 
ابتدایی تا 70 درصد محتوا را پوشــش می دهد. البته باید در جهت 
پرورش هرچه بهتر تفکر انتقادی، به اصل تناســب در به کارگیری 
مؤلفه ها و همچنین محتوای متن، فعالیت و تصویر توجه بیشــتری 
شــود. و در آخر بحث می توان ادعا کرد که اگر این برنامه در مرحلة 
اجرا نیز بتواند به خوبی عمل کند، یقینًا در پرورش مهارت های تفکر 

انتقادی موفق خواهد شد.

منابع در دفتر مجله موجود است.
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