
 

 های تفکر سواد خواندن و مهارت
 

 دکتر فرزانه شهرتاش 

 چکیده

ی ابتدایی میپردازد و در پی راه حلی برای آن است.  این مقاله به ریشه یابی مشکالت درک مطلب کودکان ایرانی در دوره
های بین المللی پرلز نشان داده اند در سواد خواندن بخصوص بخش  سال گذشته به طور پیاپی در آزمون 16کودکان ایرانی در 

های الزم و کافی بهره مند نیستند. این امر نه تنها در مناطق دوزبانه بلکه  توانمندی درک مطلب و استنباط متن خوانده شده از
به مناطقی که زبان مادری کودکان فارسی است نیز تسری پیدا کرده است. منطقی است اگر نتیجه گیری کنیم جایی در نظام 

این خالء وجود نداشته و جدیدا به وجود آمده  آموزش زبان فارسی خالئی وجود داشته باشد.  این بدین معنا نیست که قبال
های تدریس  ها را پیدا کرده اند ولی روش های جدید قابلیت آشکارسازی این مهارت است بلکه حاکی از آن است که آزمون

آمریکا  های کشورها میالدی در آزمون 1970های  همچنان به طور سنتی بر روان خوانی و امال تأکید دارند. همین اتفاق در سال
های گفتگو، داستان خوانی و داستان  های تفکر نقاد در رویکردهای تدریس زبان و به کارگیری روش منجر به ورود مهارت

های استداللی کودکان  های تفکر خالق  و نقاد و  مهارت نویسی و به طور کلی به کارگیری سواد خواندن برای تقویت مهارت
های استداللی به کمک  های تفکر نقاد و خالق و مهارت ها و نگرش آموزش و تقویت مهارتشد. بر اساس پیشنهاد این مقاله، 

و از طریق   "فلسفه برای کودکان"ی درسی  نویسی با بهره گیری از الگوی برنامه های گفتگو، داستان خوانی و داستان روش
 د. سواد خواندن )گوش کردن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن(  امکان پذیر میگرد

 های استدالل، فلسفه برای کودکان، درک مطلب، آزمون پرلز های تفکر، مهارت سواد خواندن، مهارت کلیدواژه: 

 

 مقدمه.  1
های منطقی و عملیاتی برای طیف وسیعی از مسایل پیچیده و  امروز نیازمند ارایه راه حلی دنیای پیچیده زندگی در

ی اول  رضیهاز این رو، آموزش تفکر نقّاد و خالق به کودکان بر دو فرضیه مهم استوار است: فبرانگیز است. مناقشه
تواند همواره گذارد. فرضیه دوم بر این ایده تکیه دارد که هر کس میآن که کیفیت تفکر بر کیفیت زندگی تأثیر می

تواند به بهبود آموزان می کیفیت تفکر خود را بهبود بخشد؛ بنابراین، آموزش تفکر تحلیلی، نقّاد و خالق به دانش
پل معتقد بود تفکر نقّاد و خالق شامل مجموعه  ها کمک کند. ریچاردندگی آنآموزان و در نتیجه بهبود زتفکر دانش

توانند فرا گرفته شوند. از این رو، باید بخشی های گوناگون میهای کلی و قابل انتقال است که در زمینهای از مهارت

ها را فرا گرفت. های غیرارادی و غیرتأملی آنتوان از طریق فرایند درسی مدارس باشد چون هرگز نمی ی از برنامه
 1(1384)رشتچی، شهرتاش 

توان نوعی کیفیت برای ( و تفکر خالق را مینامدمی 3یا تفکر تأملی 2تفکر تحلیلی را جان دیویی آنکه اد )تفکر نق

دها، تجارب و اشیا سروکار دارد و ها، فراینتفکر یا نوعی از تفکر دانست. عموماً تفکر خالق با خلق و تولید ایده
تفکر نقاد با ارزشیابی یا قضاوت یا تصمیم گیری بر مبنای مالک همراه است. به نظر عده ای تفکر نقاد و خالق 

 شود شامل برخی از ابعاد تفکری انواع تفکری که ذهن با آن درگیر می مکمل یکدیگر و جدایی ناپذیرند. تقریباً همه

                                                           
1 What is critical thinking and what are the different approaches to teach it? Institute for Humanities and Cultural Studies- Education 
Conference Proceeding 
2 Analytical thinking 
3 Reflective thinking 
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 بعاد تفکر خالق است. نقاد و برخی از ا 
کنیم. وقتی راه خواهیم مسائل واقعی زندگی را حل کنیم، چندین بار بین تفکر نقاد و خالق حرکت میوقتی می

کنیم، تفکر نقاد  کنیم با تفکر خالق سروکار داریم و وقتی استلزامات و پیامدهای آنها را بررسی میها را تولید میحل

های منطقی الزم است، در حالیکه تفکر خالق برای گیریهای تحلیلی و تصمیمبرای بحث کنیم. تفکر نقادرا فعال می
ی  مرتبهآید. تفکر در های موجود زندگی به کار میها یا نگرشهای دیگر برای شیوهها یا دیدگاهتولید جایگزین

هستند. به همین دلیل  برای حل مسائل دنیای جدید ها ها و مهارتها، نگرششناختی ترکیب مناسبی از دانش یباال
های پژوهشالبته، های تفکر کودکان به پرورش این سطوح از تفکر بپردازیم.  بسیار اهمیت دارد که در توسعه توانایی

لزوماً به سطوح  ی باالی شناختیمرتبههای مربوط به تفکر لیتی ماهیت تفکر، نشان داده است که فعاشناختی درباره

 کنندگشایی میکلمات را رمز ،آموزان کم سن هنگامی که در خواندنبرای مثال، دانش شوند؛نمی باالی رشد محدود
)رشتچی،  .اند ی حلّ مسئله درگیر شدهدر واقع در رفتارهای پیچیده ،پردازندیا فراتر از اطالعات داستان به تخیل می

 (1384شهرتاش 

تر های گوناگون دانش و از همه مهمها به حوزهآموزان برای یادگیری بهتر و داشتن توانایی تسری یادگرفتهدانش
پایین طبقه بندی بلوم ی  مرتبههای شناختی خود را از  بایست سطح تفکر یا به عبارت دیگر مهارتزندگی واقعی می

باالی بلوم )تحیلی کردن، ارزشیابی کردن و ترکیب کردن( ی مرتبه)شامل: به یاد آوردن، فهمیدن، به کار بردن( به 

دیگر تفکر نقاد و خالق در خالء پرورش نمییابد بلکه نیازمند یادگیری و به کارگیری در  از سوی ارتقا دهند.
آموز است، تا با برقرای ارتباط میان مفاهیم درسی این زندگی واقعی دانشتجربیات نظام آموزشی و  هایلیتفعا

 . تمرین کنند و به کار گیرندی زندگی خود های کالسی و روزمرهفعالیت وها را در متن دروس توانایی
 

 
 تاریخچه 
ی و درک مطلب کودکان خوب است ول خواندنداد  نشان می هاآزموندر آمریکا،  1985و  1982های طی سال

این است. در پی افزایش آمار عملکرد ضعیف کودکان در ها رو به نقصان گذاشته  آن ارزیابیو ترکیب ، استنباط
بلوم  یباالی  مرتبههای شناختی ، مسئوالن نظام آموزشی به تفکر توجه زیادی کردند. بنابراین تلفیق مهارتهاآزمون

جود برای آموزش تفکر نقّاد و خالق به کودکان، و. آمدهای آموزش به حساب در برنامه درسی ملی از ضرورت

های الزم را انتقال دهند. تدریس  معلمانی دوره دیده و دارای معلومات ضروری است تا بتوانند اطالعات و مهارت
ها را های آنی مناسب از مهارتی باال و استفادهتفکر نقاد و خالق وقتی مؤثر است که معلمان تمایالت تفکر مرتبه

 در هر بخش از آموزش الگوسازی کنند. 
)مشابه عنوان فارسی « هنرهای زبانی»ی درسی  برنامهکنند های مختلف تالش میکشور، با توجه به اهمیت موضوع

را با تاکید بر پرورش تفکر خالق و نقاد در نظر بگیرند، مثال مرکز آموزش نیوجرسی  نوشتاری( خود -یا خوانداری
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توضیح چنین را این هنرهای زبانیتفکر خالق و نقاد در برنامه درسی  پرورش ( استدالل خود برای توجه به1998)
 دهد:می
های خود را سازند به طور منطقی و خالق فکر کند؛ ایدهکه فرد را قادر می هایی هستندمندیهنرهای زبانی توان"

معناداری مشارکت کند؛ به  شکلکند؛ سخن دیگران را درک کند و در گفتگو، نوشتار یا ارتباط غیرکالمی به  بیان
را به کار ببرد. هنرهای زبانی  هاسازماندهی و ارزشیابی کند و آن ،ها پاسخ گوید؛ اطالعات را جستجوالؤس

شود.  حاصل می دیدناز طریق خواندن، نوشتن، صحبت کردن، گوش دادن و  که ندهای تلفیقی و تعاملی تفکرروش
 در عین حال دانستن چگونگی کسب دانش برای فکر کردن و برقراری ارتباط است. وادبیات توانایی فکر کردن 

 دیدنو خواندن، نوشتن، صحبت کردن، گوش دادن  معین درهای مهارت مجموعه ای از بیش از کسب چیزی ادبیات

همچنین  یا مفاهیم کالمی و غیرکالمی( است. متنطریق شامل تشخیص اهداف تفکر و ارتباط )از  ادبیات است.
زبان برای کودکان مانند هر شخصی، ابزار  یی استفاده از منابع دانش شخصی برای دستیابی به آن اهداف است.توانا

ابتکار را فرا  ها، مشکالت، دانش وارتباط با دیگران است. زبان تاریخچه، عواطف، ارزشاولیه دریافت از محیط و 

آموزان را در نظر دانشی همههای زبانی نیازهای مهارت ،برنامه درسی نیوجرسی برای زبان معیارهای خواند.می
 ،معیارهارود ظار میتان عاطفی آنها فراهم شود. و گیرد تا در برنامه درسی امکان رشد هوشی، اجتماعیمی

ه ای را در ارتباط با دیگران و در ذهن خود پرورش دهد. آموزان برای ساختن معنا در هر زمیندانش هایتوانمندی

بخوانند، بنویسند، صحبت کنند، گوش بدهند و ببینند و  انهراهبردی، و خالق ،انهآموزان بیاموزند نقاداگر دانش
آنها توانایی استفاده از هنرهای زبانی برای  ،استفاده کنند گروهیها به طور فردی و یاد بگیرند از این مهارت چنانچه

های تفکر براساس توسعه مهارت معیارهااین  معانی شخصی و مشترک در زندگی خود را خواهند داشت. کندوکاو
زندگی اجتماعی آینده به عنوان یک بزرگسال در آموزان برای توانمند کردن آنها له دانشسئو حل م نقاد و خالق

 "تدوین شده اند.

و حل  1روانشناسانی که به روانشناسی شناختیند: از هم جدا شد به آموزش که دو رویکرد کلی در همین زمان بود
های خود را بیازمایند انواعی از مسائل را انتخاب کردند که معموال توسط خواستند نظریهمند بودند و میمسئله عالقه

روانشناسان به تحلیل و تعمیم مسائلی این دسته از . ندشدمند به تفکر نقاد و عقالنیت انتخاب نمیفیلسوفان عالقه

را ترجیح  2«مسائل اتمی». آنها باشدفصل  که به شیوه ای جامع/ خودکفا قابل تعریف، بررسی و حل و داشتند عالقه
طرح و حل و فصل قابل  «چارچوب مرجع»مسائل فناوری، ریاضی، علوم و مهندسی که در یک  بخصوص میدادند

  3.باشد

میل پیدا کردند که به طور جدایی ناپذیری به  "غیراتمی"مسائل به سمت مند به تفکر نقاد و عقالنیت فالسفه عالقه 
های معموال ارزش همراهند که ریختگی مفهومییک به همبا  و اند،مسائل دیگر پیوند خورده و خوشه تشکیل داده

آنگاه آن  کردندمی 4عملیی . اگر این نوع مسائل جنبهدارندی خویش  مهمی را هم به طور پنهانی در پس زمینه
چه حقایقی باید در نظر گرفته و استنباط شوند در مورد این که  .کردندپیدا میهم  5برانگیزمناقشه اندازچشم ،هاجنبه

های روش کردند ی مفهومی پیدا می جنبه مسائل . وقتیبودجای بحث غالبا ها معین گردد و چگونه باید اهمیت آن

                                                           
1 Cognitive psychology 
2 atomic problems 
3
 Paul, Richard, W. Dialogical thinking: Critical thought essential to the acquisition of rational knowledge and passions: Teaching 

Thinking Skills: Theory and Practice .W. H. freeman and Comapany 127-149 , New York  1987  
4 Empirical dimension 
5 Controversial scope 
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شناسایی و تعریف دقیق مسئله میان  ،. نتیجه این که انتخابمحدود شودمفهوم قابل بحث مطرح میشد تا  گوناگونی
به عبارت دیگر، نامد. می «چندمنطقی». ریچارد پل این سؤاالت/ مسائل را شدمیبرانگیز چند چارچوب مرجع بحث

ها الزم است قطعا بیش از یک چارچوب ناسازگار برای حل و فصل آن از نوع بیش از یک نوع منطق مسائلی که

های مرجع را مورد آزمون قرار ها قابل استدالل است. از این رو باید خود آن چارچوبر آنبرای تفسی نیز مرجع
دهیم. برای این کار باید منطق هریک را به کمک مرجع دیالکتیک در مقابل یکدیگر بسنجیم یعنی قدرت منطقی 

برای این نوع سؤاالت/  نباشد. هایک از آنبا معیارهایی که خاص هیچ ، البتهبیازماییم یمقابل دیگر را در هریک
نیز از سوی جان  aporiaیا به طور کلی « مناقشه برانگیز»و « بهت آور»یا « گیج کننده»های دیگری مانند مسائل نام

 شد. دیویی و شاگردانش مانند متیو لیپمن نیز استفاده می

های در نوشته هابسیاری از آن و تفکر جدید نبودمطرح شده پیرامون  یک از مباحثکه هیچ سبجالب اینجا
. حتی روش آموزش تفکر هم جدید نبود، میشدند افالطون، ارسطو، دیویی، ویلیام جیمز، پیاژه و تورندیک یافت

سقراط این کار را با نتایج گوناگون نشان داده بود. چیزی که جدید بود تالش روان شناسان، فالسفه و تربیت کاران 

ی تدریس تفکر به صورت کاربردهای  ها در بارهاز انتزاعی به عینی، از فهم نظری ایده آموزش تفکربرای تبدیل 
ی  های درس بود. میتوان از پیشگامان راهکارهای عملی در کنار ابعاد نظری در حیطهها در کالسعملی این ایده

و در  2ل و شوارتز(اوی فلسفی از ) انیس، لیپمن، پ و در حیطه 1فورد، نیکرسون، ستنبرگ(نسروانشناسی از )بر

های شد در برنامه رویکردها را میاین بعضی از  نام برد. 3مالز( ی تعلیم و تربیت از ) بارون، پرکینز و کوئلحیطه
های راه حل موجود آموزشی به کار گرفت ولی بعضی رویکردها نیاز به تدوین برنامه ای خاص خود را داشت.

 های تفکر پیشنهاد شد که عمدتا دو رویکرد جداگانه داشتند: برای آموزش مهارت گوناگونی
 کردند:می ادغامی درسی هاهای تفکر را در برنامه که مهارت رویکردهای تلفیقی -الف

های کاربردی با قابلیت انتقال گسترده مهارت آموزش تفکر در یا در رابطه با یکی از 4رویکرد القایی/ انتقالی(1) 

ی حلّ مسئله. )از جمله های کندوکاو به صورت تمرین تأمل در نحوهمانند خواندن، نوشتن یا مهارت
  5ی فلسفه برای/با کودکان برنامه

های درسی های تفکر از طریق نوع خاصی از رویارویی و درک موضوع: آموزش مهارت6رویکرد بنیادی(2) 

 مانند علوم اجتماعی یا علوم فیزیکی ممکن است.

 پرورش میدادند. 7گانه جداهای های تفکر را قالب برنامهرویکردهای مستقل که مهارت -ب

هایی : آموزش تفکر نقّاد به صورت فعالیتی انتزاعی و مستقل و استفاده از تکالیف یا بازی8رویکرد تفکر نقّاد(3) 

 ی خاصی ندارند.  که زمینه
 

 های تفکر و آزمون پرلزمهارت
 به نقش آموزش و پرورش در بهبود کیفیت شدبه تبع تغییر کیفیت زندگی در جوامع بشری ناگزیر نیز ما کشور 

                                                           
1 Bransford, Nickerson, Stenberg 
2 Ennis, Lipman, Paul, Swartz 
3 Baron, Perkins, Quellmalz 
4 infusion approach- infused program are commonly contrasted to separate programs, which teach thinking skills as a curriculum in 
itself. 
5 Philosophy for/with Children 
6 framework approach 
7 Separate programs 
8 critical thinking approach  
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جهانی تسهیل ارتباط و تبادل اطالعات  باشد، زیراتری داشته  قیقآموزان نظر دزندگی فردی و اجتماعی دانش 
به سرعت به سایر  بخش از جهانیک هر تغییری در  پیوستگی جوامع بشری شده است، به طوری کهموجب 

های  مهم ترین تغییرات ضرورت تغییر نظاماین یکی از  .گذارداثر میهای آن بر تمام بخش کند وها سرایت میبخش

محور است که سعی  -آموزهای یادگیری و دانشمحور به نظام -محور یا بهتر بگوییم محتوا -آموزش سنتی و معلم
بتواند خود به طور مستقل یا به کمک همساالن به  موجب شود تا یادگیرندهی یادگیری انگیزه ا تقویتابتدا ب دارد

آموز به های ضروری بپردازد. زیرا در شرایط کنونی امکان دسترسی معلم و دانشها و نگرشها و مهارتکسب دانش
های بیشتری برای ها و قابلیتآموزان تواناییهایی ممکن است دانشاطالعات یکسان است و حتی در موقعیت

ی در مقام راهنما یا تسهیلگر امر به کس ،ولی در عین حال .آوری اطالعات از طریق فضای مجازی داشته باشندجمع

 کمک کند.ها ها و یافتهدادهی ارزشیابی یادگیری نیاز دارند تا به آنها در سازماندهی و مدیریت اطالعات و نحوه
یادگیری تأثیر بسزایی دارد بلکه موجب تغییرات  -اددهیآموز در امر یاین تغییرات نه تنها بر نقش معلم و دانش

های تدریس، مواد آموزشی روش -مهمی در سایر مفاهیم و اجزای اجزای برنامه درسی اعم از رویکردهای آموزشی

 3و تیمز 2ا، پیز1پرلزمانند  هاییآزمونالمللی در شود. آمارهای بینهای یادگیری و حتی چینش کالس نیز میو فعالیت
آموزان کشورهایی که برنامه درسی خود را مطابق با نیازهای دنیای پیچیده و مدرن و با تلفیق داد دانشنشان می

های دیگر موفقیت بیشتری به دست آموزان کشورباالی طراحی کرده اند، نسبت به دانشی  مرتبههای شناختی مهارت

آموزان میانگین عملکرد دانش میانهای انجام شده در این مطالعات مشخص گردید که پس از بررسی آورند.می
 مدارس کشورهای پیشرفته و کمتر توسعه یافته تفاوت بارزی وجود دارد.

 هیاول  یها خود در سال یهایریادگی در طول آموزان دانش که است ییهاییتوانا نیاز مهمتر  یکی سواد خواندن
 ساسدارد و ا یمؤثر  نقش هر کودک یو عاطف یاجتماع یدر رشد عقالن ییتوانا نیو ا کنندیم کسب ابتدایی

بتوانند در  سازد یرا قادر م ، کودکانسواد خواندن. سازد یم فراهم ی درسیهاموضوع گریها را در دآن یریادگی

 . باشند داشته مشارکت و آگاهانه طور فعال به شیخو جامعه
 شده بندیمعتبر و طبقه متن و تفسیر خود را از یک فهم توانایی سازدرا قادر می آموزاندانش 4چارچوب آزمون پرلز

 معنا و درک ساخت ییتوانا": است  نیپرلز چن  براساس سواد خواندن فیتعر آشکار سازند. «خواندن سواد» یا همان

ی مطالعه هدف "فرد. یو ارزشمند برا  جامعه ازین وردم  ینوشتار  زبان متفاوت  یهاو کاربرد شکل و استفاده مطلب
آزمون  نی. در ااست آموزاندانش "سواد خواندن"در قلمرو  یریادگیـ  یاددهی ندیبهبود فرآ  به پرلز کمک

 سهیکشورها مقا ریسا  آموزانبا دانش کشورها، از نظر سواد خواندن منتخب یهاندهینما انعنو به آموزاندانش

 در سطح آموزاندانش سواد خواندن شرفتیی پدرباره  الزم اطالعات کردن فراهم هدف، گرید عبارت . بهشوندیم
 . از کشورها است کیهر  خاص و امکانات طیشرا و تحت یالمللنیب

 چهارم یدر پایه کودکان خواندن توانایی ارزیابی برای ابتکاری برنامه یک سواد خواندن پیشرفت المللیبین مطالعه
یکبار  لسا 5هر  ی فاصله به مطالعه این دارند. روندهای شرکت در آن کشور از سراسر جهان چهل که است ابتدایی

ها )پرلز( روند داده سواد خواندن پیشرفت المللیبین  ، مطالعهطور کلی بهگیرد. قرار می ریگیو اندازه مورد سنجش

 دهد: قرار می زیر مورد مقایسه محورهای براساس  المللیبین را در سطح

                                                           
1 Progress in International Reading Literacy study (PIRLS) 
2 International student Assessment (PISA) 
3 Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) 
4
 PIRLS 
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 . ابتدایی چهارم ی در پایه سواد خواندن عملکرد کشورها از نظر پیشرفت یمقایسه ✅
 . خواندن آموزش و معیارهای با اهداف  در ارتباط آموزاندانش هایها و تواناییصالحیت یمقایسه ✅
سواد  یدر زمینه کودکان به نوالدی آموزش و چگونگی ، خانوادگی، فرهنگیتأثیر عواملِ محیطی یمقایسه✅

 .خواندن
 . در مدارس« خواندن  یادگیری»، فرایند ، مواد آموزشیدرسی بندی، زماندهی سازمان به مربوط عوامل یمقایسه ✅

 « .خواندن آموزش»در  تدریس و رویکردهای درسی ریزیمهبرنا نظام یمقایسه ✅
و  10 یسن یهادر گروه یآمار تیدو جمع یخواندن به روسواد ی نهیدر زم یالملل نیب یها پژوهش 1970سال  در
کشور  15 انیسال از م 14 یشرکت داشت که در گروه سن 1970ی سال در مطالعه زین انریسال انجام گرفت. ا 14

ی سواد مطالعه زین 1991سال  درآخر جدول قرار گرفت.  فیسال در رد 10 یچهاردهم و در گروه سن فیدر رد
 2001ما از سال  کشورمطالعه حضور نداشت.  نیر اد رانیجهان به اجرا درآمد که ا ینظام آموزش 32 انیخواندن م

به  2016و  2011 ، 2006و  2001ما در سال  ییآموزان سال چهارم ابتدادانش .آزمون عالقه مند شد نیمجددا به ا

سواد  یالملل نیآزمون ب جینتا ند.ه ارا کسب کرد 50از  45؛ و  45از  39؛ 45از  40؛ 35از  33 یهارتبه بیترت
نمره افت  29سال گذشته  5نسبت به  رانیچهارم ا هیآموزان پادانششان میدهد عملکرد ن 2016خواندن )پرلز( 

 کرده است. دایکاهش پ 428به عدد  یالدیم 2011در سال  457 نیانگیاز م رانیای نمرهو داشته 

 
نمره افت داشته  29سال گذشته  5نسبت به  رانیچهارم ا هیآموزان پادانشنشان میدهد عملکرد  2016رلز پ جیتا

 ینمیتوانند معنا یمیتوانند بخوانند ول یرانیاچهارم ی پایهآموزان دانشامر است که  نیآزمون پرلز گواه ا جینتا  است!

خ معلم و پاس یفکر میکنند مشکل با مطرح کردن سؤال از سو یراستا عده ا نیآنچه را که میخوانند بفهمند. در ا
درک مطلب و  دیمکرر کل یها به صورت تست یخانگ فیو در قالب تکال یها به صورت فرددادن به سؤال یکتب

 . بزرگساالن است ایحل مشکل سواد خواندن کودکان 
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 انیدر م در میان 50از  45 رانیای نشان میدهد رتبه ییچهارم ابتدا هیدر پا 2016 پرلزی الملل نیآزمون ب جینتا
 شرکت کننده است! یکشورها

 ی چهارم ابتدایی توجه دارد: آزمون پرلز به دو هدف اصلی کودکان از مطالعه و خواندن در پایه

 و  1«ادبی»ی  خواندن برای درک مفاهیم از راه تجربه(1) 

 و استفاده از آن 2«اطالعات»خواندن برای کسب  (2) 

ی ادبی  ی دوم بر تفکر نقاد تأکید دارد. خواننده در خواندن برای تجربهشتر بر تفکر خالق و حوزهی اول بیحوزه
ها، فضاها، ها، پیامدها، شخصیتها، فعالیتود که شامل حوادث تخیلی، موقعیتشدرگیر نوعی گمانه زنی ادبی می

ارزیابی زبانی و دانش خود را در اشکال مختلف ادبی ی شخصی خود، احساسات، و تجربه ستهااحساسات و ایده

هایی از کند. اما خواننده در خواندن برای کسب اطالعات، با دنیای تخیل سروکار ندارد بلکه با جنبهوارد متن می
تواند بفهمد جهان چگونه است و چگونه بوده و امور واقعی در جهان ارتباط دارد. فرد از طریق متون اطالعاتی می

  (1383چرا عملکرد هر چیز به این یا آن صورت است. )کریمی، 

 : ردیگیقرار م مورد مطالعه  جنبه از سه ، سواد خواندنی پرلزپروژه در
  مطلب درک ندی( فرا1)
 خواندن یها( هدف2)

 . خواندن یها( نگرش3)
 یهامتن به مربوط یها و پاسخ پرسش قیاز طر خواندن یهاو هدف مطلب درک ندیفرآ به مربوط یهاجنبه 

 ا،یآموز، اول، دانش)معلم گانهپنج یهای پرسشنامهلهیوس به  خواندن ینگرش -یی رفتارو جنبه آزمون یهادفترچه
درک  ندیفراآزمون سنجش پرلز چهار نوع  .ردیگیقرار م یابیو ارزش لعه( مورد مطایسوادآموز  ی، چگونگمدرسه
  :هدف خواندن )ادبی و اطالعات( تلفیق میکند را در هریک از دومطلب 

 ؛ 3شده است انیدر متن ب حاًیکه صر یاطالعات یابی( تمرکز و باز1)
 ؛ 4میمستق یها( استنباط2)
 ؛ 5و اطالعات هادهیا قیو تلف ری( تفس3)

  ؛6یو نقد محتوا و عناصر متن یابی( ارز4)
متن عملکرد  حیصر یاطالعات یابیها در بازدر آزمون پرلز نشان میدهد که آن یرانیآموزان ادانشی عملکرد  مطالعه

ی نشان دهنده نیداشته اند و ا یفیاز متن عملکرد ضع مستقیم یداشته اند و در ارتباط با سؤاالت استنباط یمناسب

 های سوادمهارت یابیدر نوع آموزش و ارزش یآموزان و ضعف نظام آموزشدانش طعدم درک درست مطالب توس
گوناگون  یکردهایان به روآموزدانش که دهدینشان م رانیپرلز در ا 2006آزمون  یمطالعات جانب خواندن است.

ارائه شده در  یهااند و گزارشد بودهمنعالقه شتریکل کالس از همه ب تیبه عنوان فعال یخواندن/ کتابخوان سیتدر
 نیان در پاسخ به سؤاالت اآموزدانش (ین)داستا یکه به جهت وجود عالقه به متون ادب دهدیساختار پرلز نشان م

  هاست.ننوع مت نیاستفاده از هم های راه حلشروع  ینقطه برا نیدارند و بهتر یمتون عملکرد بهتر

                                                           
1 Literary 
2 Informational 
3
 Focus on and retrieve explicitly stated information 

4
 Make straightforward inferences 

5
 Interpret and integrate ideas and information 

6
 Evaluate and critique content and textual elements 
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ها و ندیو فرا میاست، از شکل دادن به مفاه یاضیر یریادگیی ابعاد  همه دی( معتقدند زبان کل2003بوکر و بوند )
( 1994ب است. براون )در آن غال یکه فناور ییایدر دن یزندگ یآموزان توانا برادانش تیله گرفته تا تربئحل مس
کار کرده  یذهن یهاتیفعال یدهزبان بر سازمان یکارکردها ریأثو زبان به خصوص ت اتیاضیر انیی ارتباط مدرباره

تواند است، پس می یاضیر یهادهیو ساختار مجرد ا یاجتماع یریو معتقد است از آنجا که زبان، اساس شکل گ
ذهن  یرا رو یاضیر یها تیسازنده فعال راتیباشد. همان طور که نمیتوان تأث یاضیی تجارب رکننده همه نییتع

تواند به  می یاضیر تیداد. به طور خاص فعال "یاضیر"ذهن را جدا کرد و به آن نام از  یکرد، نمیتوان بخش انکار
 شود.  دهید یعملکرد زبان شناخت کیعنوان 

حاصل از  یهاافتهی»است:  افتهیهم راه  یاضیعلوم و ر یهاآموزان ما به کالسدانش یریادگیمشکالت متأسفانه 

 یهاحاصل از آزمون یهاافتهی نیو همچن ییو دوم و سوم راهنما ییسوم و چهارم ابتدا یهادر کالس یآزمون کتب
و علوم ضعف چشم  یاضیر یدرس عدر دو موضو ییو سوم راهنما ییچهارم ابتدا یهاسنجش عملکرد در کالس

 کی یها، طراح افتهی ریها، تفسداده شیها، نماداده یآورجمع رینظ ییآموزان را نه تنها در عملکردهادانش ریگ

گذارد، می شیبه نما دهیچیپ ایمتداول  یراهبردها یو اجرا لیابزار جهت حل مسا یریمسئله، به کارگحل ش،یآزما
« رساند.به اثبات می زیمورد آموزش قرار گرفته اند ن یدرس یهارا در آنچه در کالس انآموزدانش ییبلکه عدم توانا

  (1377 امنش،ی)ک

فردا  شمندیی کوچک و اندسندهیکودکان در نگارش افکارشان در طرح نو یآزمون پرلز در کشور ما و ناتوان جینتا
 نیامر واداشت که از خودم بپرسم چرا ا نیمرا به ایکردم( )که به مدت سه سال در سمت مشاور طرح همکاری م

 م؟یفکر کردن کودکان دار ییدر توانا جهیو در نت )بخصوص نوشتن( در بخش سواد خواندن جهینت یهمه تالش ب
در سطح استان تهران هم وضع دلچسب  یمیدانند ول یمرکز یهاگرفتن از استان اصلهتابع ف ان را یاگر چه عده ا

 ی غلط چگونه باید از بین برود؟ برای پاسخ به این سؤال به سه راه حل موجود رسیدم: این چرخه .ستین

 
 های معلمان ایرانیراه حل -1

نوشتاری را همچون گذشته با تمرکز بر روخوانی و امال  –معلمان ایرانی که درس فارسی یا همان خوانداری 

آموزان را دانشه تدریس میکنند برای رفع درک مطلب کودکان سعی میکنند خودشان مسئولیت انتقال ادارک خود ب
ی میان  از رابطه معلمانهمچنان برعهده گیرند و با توضیحات و معنا کردن به درک مطلب کودکان کمک کنند. این 

به ناچار از کمک به  هی ندارند وهای درسی آمده است به درستی آگای کتاب تفکر و سوادخواندن که فقط در مقدمه

اه کردن را نمیدهند. عموما اشتبخواندن و ی  اجازه هاآنبه نیز پرهیز میکنند، یعنی « در خواندن آموزاناستقالل دانش»
بخوانند. داستان را  ایمتن کتاب  خودشان مایلند متعدد لیبه دال ترنییپا یهاهیمخصوصا معلمان پا ییمعلمان ابتدا

 ین دست مربوط باشد:علل این امر میتواند به مواردی از ا
امر سبب کاهش فهم  نیمعلمان فکر میکنند ا لیدل نیدارد و به ا تیعموم یرانیآموزان اضعف خواندن در دانش -1 

آموزان بهتر بخوانند تا دانش متن کتاب یا داستان خودشان دیبا کنند یرو فکر م نی. از اشود یکالس م یاعضا ریسا

ی که همه نی. معلمان میتوانند بعد از ادهدف برسن نیدرک مطلب به ا یهاتیبا فعال توانندیکه م یبفهمند. در حال
از داوطلبان کالس  ایبخوانند دوباره متن را خودشان  صی، در صورت تشخمتن را خواندنددور  کیآموزانشان دانش

 داوطلبان بخوانند.  انیمتن م می/ تقس یمشارکتفردی یا  دور متن را به صورت کی زین هابخواهند که آن
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میدهند خودشان  حیترج لیدل نیآموزانشان فرض میکنند و به ادانش یخوانروان یمعلمان فقط خود را الگو -2
 نی. ارندیبگ ادی شانیاز ا آموزاندانشسایر تا  آموزان خاصی میخواهند که بخواننددانشیا همواره از  بخوانند

 به اعتماد به نفس کودکان صدمه میزند. یی در نگرش و عملکرد معلمگراکمال

در  یزبان یبعضا اهداف هنرها ییدر خارج از مدرسه، معلمان ابتدا یکتابخوان یهابا طرح ییی آشنا به واسطه -3 
مانند نقالی یا قصه  فرهنگسراها ای یکانون پرورش فکر یهاخانهکتاب ایها در خانه طرح نیمدرسه را با اهداف ا

 یخارج مدرسه ا یهامیکنند. در طرح نیگزیجاهای عروسکی و سرگرمی از روی غفلت گویی یا داستان خوانی
او به  بیکودک به هدف ترغ یبرا ینبا تسلط به مهارت کتابخوا ی/ مربی/ ولسالنفر بزرگ کیمعموال کتاب را 

بر کسب استقالل در خواندن و درک مطلب متفاوت  یمبتن یهدف با اهداف نظام آموزش نیمطالعه کتاب میخواند. ا

 میکند. زیاز هم متما زیآن را ن یهاتینوع فعال یاست و حت
ی داستان ی میان خواندن و گفتگو هنوز خبر ندارند لذا حتی اگر در کالسشان اجازهمعلمان ایرانی از رابطه -4

 ی خود را بردارند و برای خودشان اهسته بخوانند:ها میخواهند کتاب مورد عالقهخوانی به کودکان بدهند از ان

 
دا کتاب ج کیخودش  یبرا یکه هرکس ستیمدارس ن ستهیشا یروش کتابخوان نیاتهران:  7منطق  1397سال 

در پرلز است  دهیچیاستنباط ساده و پ یهابلکه ضعف مهارت ستین یآموزان ما فقط روان خواندانشبخواند. مشکل 
 مستدل حل میشود. یکه با گفتگو

 

 راه حل ناشران ایرانی -2
های عده ای از هموطنان ایرانی اعم از نویسنده ، مترجم و ناشر به کمک یکدیگر دست به تولید مجموعه کتاب

های کتابدر ی پرسشگری کودک از متن/ داستان بهداستانی برای پاسخ به نیاز ارتقای نمرات آزمون پرلز زده اند. جن

و از طریق ند شده اچاپ  در ایران بهپرلز  آموزان در آزموندانشی ناشرانشان برای موفقیت ی که به گفتهداستان
یعنی در پایان کتاب تعدادی سؤال به  نشده است. تیرعاس معرفی میشوند مناطق وزارت آموزش و پرورش به مدار

های حل آموزان پرسیده شده است. عالوه بر این طبق کتابدانشهای تصویری یا جدول از صورت تستی یا با پاسخ

 .که در آخر کتاب داستان آمده است ییهابه سؤال ییپاسخگوالمسائل قدیم 
خود  دیبا یعنی خود کودک است. یاز سو یبر سؤال و پرسشگر دیتأکحال آنکه مهمترین وجه تفکر پرسشگری و 

دکتر دینانی در خصوص  تعجب واداشته است. ای رتیاو را به ح نمیداند یا نمیفهمد یا که یزیکودک سوال کند از چ

از  ست،یاست. تا سوال نباشد، جواب هم ن لیو جواب هر دو مهم هستند اما سوال اص سوال" اهمیت سؤال میگوید:
. ذات فلسفه سوال است و فلسفه از ستیجهت که جواب فرع سوال است. جواب بدون سوال اصال جواب ن نیا

 میشود. در واقع میتوان گفت که سوال، مادر فلسفه و مادر تفکر است. ذات فلسفه همان سوال و تفحص دهییسوال زا
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 1 ".ردیانجام میگ قتیکشف حق یجستجو برا نیاست و ا یدر هست 
 
 راه حل پیشنهادی فلسفه برای کودکان -3
ها و از مهارت یها خود مجموعه ابه ما نشان میدهد که آن هیپا یهاتوانش ریاز سواد خواندن و سا یدرک مناسب"

که  یتجربه نشان میدهد کودکان نیهم ی. برامیتفکر مینام یا را راهبردهاههستند که ما آن یا دهیچیپ یها نگرش

از مشکالت مربوط به سواد خواندن  یتر قی، فهم عم صیتشخ نیبا ا .دارند یخواندن بهتر بهتر فکر میکنند سواد
کودک حروف را  یکه وقت تسین قتیحق نیدر ا یدیترد .مین به دست میووراز کودکان و بزرگساال یاریبس

هم  ی. اما کودکستی( نیحروف و صداها ارتباط برقرار کند قادر به خواندن )از روخوان انینمیتواند م اینمیشناسد 

 میاهمف ایکند،  ینوشتن خود را راهبر ایخواندن  یحیخودتصح یبه کمک راهبردها ایکه نمیتواند از متن معنا بسازد 
 انیخود ب یبرا ایکه میخواند  یجمالت انیم یاستنباط وندیاز پ ایمانند خوب/بد، درست/ غلط، را بفهمد،  یدوقطب

 2".ستین یبکشد و مانند آن، بهتر از گروه قبل رونیها را بنهفته در واژه یهافرض شیمیکند، پ

کودکان »آموزان ایرانی، این سخن جان دیویی باشد دانشتقویت درک مطلب  یی برای مفقودهلقهح به نظر میرسد
لذا  3«.و این امر شامل خواندن و نوشتن هم میشود باشند یاللاستد یها مهارت یرا درک میکنند که دارا یمطلب یوقت
ی تفکر و استدالل کودکان ها مهارت تیوابسته به تقو پرلزدرک مطلب سواد خواندن و موفقیت در آزمون  تیتقو

مهارت درک مطلب کودکان را  توانیمفقط با خواندن داستان/ متن می "ها ممکن است فکر کنند اما بعضی .نیز هست
موفقیت در آزمون »هایی به هدف حتی عده ای در ایران اقدام به انتشار داستان 4 ".ستین یتنها کاف نیا یول میباال ببر

هایی را انتخاب کرده است که مشابه ها یا تمرینها نویسنده در پایان داستان سؤال کرده اند. در این داستان "پرلز
آموزان از درک مطلب بهتری برخوردار دانشتکرار و تمرین به مدل کنکور آزمون پرلز هستند به این امید که با 

 دیبعد از خواندن داستان حل نمیشود. باهای پرلز داستان به مدل تستبا سؤال کردن از میشوند. توانایی درک مطلب 

  کرد. تیکودک را تقو ی فکری و استداللیهامهارت
سال درجا زدن در  16یخوانند بخوانند )که کودکان نمیتوانند بهتر از آنچه م نیا یبرا لیدل کی لیپمن ی به عقیده

فهمند که ها نمیبدون استدالل، آن و .میآموزش نداده ا شانیاست که ما استدالل کردن را به ا نیا پرلز( یهاآزمون

"خوانند.چه می
های تفکر ش برای تقویت تفکر کودکان این بود که ابتدا مهارتراه حل پیشنهادی لیپمن و همکاران 5

ها به همی موضوعات درسی منتقل  و استدالل را از طریق سواد خواندن تقویت کنیم تا از این طریق این مهارت
 شوند.

                                                           
1
 http://ebrahimi-dinani.com/islamic-mysticism-and-europe-philosophy/ 

2  Splitter, L. and Sharp, A. M. (1995). Teaching for Better Thinking: The Classroom Community of Inquiry. Melbourne: The Australian 

Council for Educational Research. 
3 John Dewey: Reasoning skills are essential for understanding subject matters including reading and writing 
4 Splitter, L. and Sharp, A. M. (1995). Teaching for Better Thinking: The Classroom Community of Inquiry. Melbourne: The Australian 
Council for Educational Research. 
5 Lipman, M.; Sharp, A.; Oscanyan. (1980). Philosophy in the Classroom. Philadephia: Temple University Press. 

the one reason children cannot read better than they do is that we do not teach them reasoning. And without reasoning, they cannot 
figure out what they're reading" Matthew Lipman, Philosophy in th classroom, p. 19 
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 یآموزش یهر تجربه عمالکه  میمطلب کن نیا شیریپذ یخود را آماده دیباعالوه بر این که "ی لیپمن،لذا به عقیده

 راکردن  استدالل( 5زدن و  حرف( 4دادن،  گوش( 3 نوشتن،( 2 خواندن،( 1ی پنج عنصر همه ییی ابتدادر مدرسه

عناصر سطوح  نیاکه  نماییم نیز مطلب نیمواجهه با ا یخود را آماده، باید ها اشاره داشته باشدشامل شود و بدان
را شکل میدهند  ییهاهیحرف زدن و گوش دادن پا وهاست آن انیوجه مشترک م استدالل کهنو ای دارند یگوناگون

 یریبه کارگفلسفه برای کودکان را  هدف برنامهاو  (1988 پمنی)ل ".شود یها بنانهاده مکه خواندن و نوشتن بر آن

راجع به سواد  یوقتقرار داد. به عبارت دیگر،  "خواندن و نوشتن")حرف زدن و گوش دادن( در خدمت  گفتگو
دانستن است.  ای دنیفهم یرادر خواندن، نوشتن، صحبت کردن ب یتوجه ما فراتر از چالش فن م،یخواندن فکر میکن

"است. تیحائز اهم اریخواندن، فکر کردن، و گفتگو بس انیمحکم و متقابل م وندیبافت، پ نیدر ا
1  

 تقویت و به عناصری برای به های کندوکاو علمی وجود دارد ولیمهارت بلوم شناختی بندی طبقهگرچه در 
های )مهارت های تفکر برای این که کودکان عمیق فکر کنند الزم است مهارتوجود ندارد. کارگیری استدالل 

های تحصیلی روی مند و در طی پایه به کار گیرند. این کار به طور نظام را به طور مؤثر یو استدالل کندوکاو فلسفی(
شود. بعداٌ نوبت می های ابتدایی تر مانند گوش کردن، سؤال کردن و دلیل و مثال زدن شروعخواهد داد و با مهارت

 های ناقصاستداللشناسایی ها و پیش فرضآشکارسازی مثال نقض،  آوردن مانندی های پیچیده تربه مهارت

فهرستی از  ها باید به صراحت )به معلمان( آموزش داده شوند و به هنگام ضرورت مرور شوند.مهارتاین رسد. می
"فلسفه به مدرسه میرود"در کتاب های فکری و استداللی مهارت

 شده است: انیطور ب نیا 2
 

 مقدمه کیاز  عیاستنباط / استنتاج سر.1 

 یجمالت زبان عاد یازارسیمع.2 

 کردن ازدو مقدمه یاسی/استنتاج قاستنباط.3 

 یو ارتباط یبیاز منطق ترت استفاده.4 

 و تناقض سازگاریبا  کار.5 

 ها(ها )چندمعناییایهامبا  ییارویرو روش.6 

 هاسؤال انیب.7 

 جزء -کل و کل -جزء یوندهایپ درک.8 

 آوردن لیدل.9 

 زیربنایی یهافرض شیپ ییشناسا.10 

  یشرط یهااسیکردن از ق استنباط.15 

 یریبه کارگ ای -زیو پره صیتشخ ییتوانا.16 
 ی ابهامآگاهانه

 ی مالحظاتنظر گرفتن همه در.17 

 لهیمتقابل هدف و وس یوابستگ صیتشخ.18 

با مغالطات  ییارویو روش رو صیتشخ.19 

 یرصوریغ

 میکردن مفاه یعمل.20 

 واژگان فیتعر.21 

 هامالک یریو به کارگ ییشناسا.22 

                                                           
1
 Splitter, L. and Sharp, A. M. (1995). Teaching for Better Thinking: The Classroom Community of Inquiry. Melbourne: The Australian 

Council for Educational Research.p.12 
2 Matthew Lipman, Philosophy Goes to School, Temple University Press: Philadelphia, 1984, p. 202 - 216 
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 هالیکردن با تمث کار.11 

 یروابط عل انیب.12 

 مفهوم  گسترش.13 

 بجا یهایساز میتعم.14 

 زدن مثال.23 

 یساز هیفرض.24 

 )صدق و کذب( یبافت تیماه صیتشخ.25 

 امدهایو سنجش پ ییگو شیپ ،ینیب شیپ.26 

  یو دسته بند یبند طبقه.27 

 

هایی که کودکان بعد از خواندن یک داستان و به دنبال بحث پیرامون سؤال کالسها را در ابتدا معلم باید این مهارت

های . بعد از آن معلم از طریق به کارگیری نوعی از سؤالآموزانش الگوسازی کند برای دانش فلسفی بیان میکنند
 برای مثال: های مستدل انجام دهند.قضاوتها و خود استنباطبتوانند  موزانش کمک میکند تاآدانشسقراطی به 

 :درخواست تعریف

 را به کار میبری، منظورت  ی ...وقتی کلمه

 چیست؟

 را بردی کاره باالن را  ی ...می توانی کلمه 

 تعریف کنی؟

 ؟کنداشاره میبه چه چیزی  ی ...کلمه 

  ی آن اصل هایویژگی -ستاین چیز ... ااگر

 ؟چیست

 

 :درخواست دلیل
 گویید...برای این که میچیست  دلیل شما 

 ...چه چیزی باعث شد فکر کنید 

  که ..... باور داریدبر چه اساس 

  برهانی خود  ادعایمی توانید در حمایت از

 د که...بیاوری )استدالل سه بخشی(

 چرا میگویید که... 

  باور داری که دیدگاهت درست است؟چرا 

  چه میتوانی بگویی؟ دیدگاهتدر دفاع از 

  هست که بخواهی برای اثبات درستی  چیزیآیا

 بیان کنی؟ دیدگاهت

  چرا فکر میکنید  بگوییآیا دوست داری به ما

 است؟ چنیناین 

 از سخنان: استنباطدرخواست 

 ...از آنچه گفته شد، فهمیدم که 

 را میتوان اینطور  تاگر اشتباه نکنم، موضع

 تفسیر کرد که....

  تصحیحم کنید، اما شما اگر اشتباه میکنم

 ی کالم شما این نیست که...خالصه

  های شما فهمیدم، به از گفتهمن آن طوری که
 ...ی منطقی این استنتیجهنظر میرسد 

 ...آیا پیشنهاد میکنی 

 همستلزم آن است ک فتآیا حر... 

  را تحریف میکنم اگر آن را به این  تپیشنهادآیا

 :بیان شفاف نظراتشان آموزان برایدانشکمک به 
 ...به نظر میرسد که میگویی 

 ...می تواند این باشد که 

 ...می خواهی بگویی 

 ...من فکر میکنم شنیدم که شما گفتید 

 ...من احساس میکنم که 

 ...آنچه میگویی میتواند این باشد که 

 ...آن طوری که من شنیدم، شما میگویی 

 همانطور که میبینی... پس 

  اگر اشتباه میکنم تصحیحم کنید، اما اینطور
 نیست که...
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 شکل بیان کنم که...

 که.... استنباط میکنم این طوررا  تمنظور 

 به این شکل بیان کرد  ت راآیا نمیتوان منظور

 که...

  آیا میتوانید توضیح دهید منظور شما از آنچه
 چیست؟ی االن گفت

 درست باشد، آیا نتیجه نمیشود که... تاگر حرف 

 نمیتوان تصور کرد  یبا توجه به آنچه بیان کرد

 که...

 وان این درست باشد، چطور میت تاگر حرف

 که... دادواقعیت علمی را توضیح 

 ...در دیدگاهی که االن بیان کردی، فکر نمیکنی 

 الن بیان کردی، فکر میکنی...در دیدگاهی که ا 

 هم است/مهم م یمن فکر میکنم آنچه االن گفت

 نیست چون...

 دور از  مستلزم امری م آنچه گفتیبه نظر

 دسترس است چون...

 که... یهایت مخالفآیا با این تفسیر از صحبت 

 ...خب پس، از دیدگاه شما 

 ...آن طوری که من از حرف شما فهمم 

 ...آیا من درست فرض کردم که میگویی 

  آیا معقول است موضع شما را اینطور بیان کنم

... 

  نمی دانم آیا سخنان شما را میتوان این طور بیان

 کرد که...

  آیا کمکی میکند اگر دیدگاه شما را به این

 شکل بیان کنم که...

 :هاجستجوی پیش فرض

 نکرده ای که آیا فرض... 

 که... گیردفرض نمی آیا آنچه میگویی 

  نیست که ... بر این اساس گوییآنچه میآیا 

  است باور شما براساس این  آنچه میگوییآیا

 که...

 تی اگر به این باور نداشتی که...آیا بازهم این را میگف

 :جستجوی سازگاری

 در  را به کارمی بردی، ی ... که کلمهی اوایل

معنای دیگری به کار میبردی و االن طوری 

 ؟دیگری استفاده میکنی، این طور نیست

 ت میکنید یا آیا شما واقعا با یکدیگر مخالف

چیزی که میگویید یکی است ولی به دو شکل 
 ؟متفاوت

 تناقض وجود یک دو دیدگاه  م میان اینبه نظر

 که... دارد

 ایا سازگار نیست  دیدگاه برای کامل کردن آن

  که اضافه کنیم...

  اما میشودشما سازگارند های دیدگاهالبته 

 ...چون باشداشتباه  همهنوز
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فرق  / استنتاج کردنآموزان متوجه باشند مهارت دلیل آوردن )توجیه کردن( با استداللمهم است که معلمان و دانش
توجیه  ادعاهایشانی دلیل برای های خود را با ارائهخواهیم دیدگاهمی های از کودکاندر حین بحث ، یعنی مادارند

های  و پاسخ های خودشان و دیگران عمیق تر فکر کنندی ایدهکند تا درباره می کودکان را تشویق این کارکنند. 

به معنای آن است که احتماال چه چیزی در پی اقدامی یا حائز  1استدالل استقراییشان بدهند. اما معقولی به مسائل 
دهد می های مستدل در مورد آنچه احتماال در جهان رویرایطی اتفاق خواهد افتاد. برای انجام دادن قضاوتشدن ش

ها ی میان گزارهی فهم رابطهدرباره 3استدالل قیاسی مناسب داشته باشند. 2هایالزم است کودکان توانایی استنتاج
شود یا نتیجه گرفته می ها به طور منطقی نتیجه گرفته سایر گزاره هایی است که از)جمالت( و شناسایی آن گزاره

آیند و نه فقط از می شوند در واقع به طور منطقی به دستمی گیریشود. چیزهایی که به طور قیاسی نتیجهنمی

 کشد تا کودکانمی طول زیرا . به طورکلی باید کودکان این مهارت را به صراحت آموزش ببینندواقعی بودنی جنبه
های ناقص بشوند اما این مهارت مهمی برای اطمینان از عمق فهم و دقت عقالنی در  قادر به شناسایی استدالل خود
 خواهد بود. تفکرطی 

در کالس  یفلسف یها هیبا درون ما ییهاخواندن داستان قیبا کودکان که از طر یفلسف کندوکاو جیی نتا مطالعه
 تواندیان مآموزدانش آن بر عملکرد ریتأث یپرلز و بررس یهابه سبک آزمون یعمل هایمونآزو  یزبان یهنرها
تفکر  یها انتقال مهارت نیآن و همچن یو کارآمد «فلسفه برای کودکان»ی  برنامه نیا یاجرا ریاز تأث یکامل ریتصو

های نقادانه و  ها و نگرش مهارت پرورش به برنامه نیا رایارائه کند. ز یی درس برنامه یهاحوزه ریی باال به سامرتبه
های عبارت دیگر(، مهارتهای ترجمه )به های استداللی، مهارتهای کندوکاوی، مهارتخالقانه )مهارت

سازی( از طریق گفتگو در بستر سواد خواندن )خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن( میپردازد و از مفهوم
 کی درسی انتقال دهد. با الگوپذیری از روش متیو لیپمن، ی های برنامه ها را به سایر بخشاین طریق سعی دارد آن
کودکان نه و ده ساله هفته  صورت گرفت که در آن مناسب در انگلستان یو با طراح 2015مطالعه گسترده در سال 

 . این کودکانشرکت کردند «برای کودکان فلسفه»ساله در کالس  کیدوره  کی یط قهیدق 40بار و به مدت  کی یا
. پیدا کردند نآموزادانش گریو سواد خواندن و نوشتن نسبت به د اتیاضیر یهادر درس یقابل مالحظه ا شرفتیپ

 قت،یمانند حق یمیدر باب مفاه یهفتگ یهامدرسه در انگلستان در بحث 48کودک در  3000از  شیبدر این مطالعه 

نسبت به گروه کنترل  یتر وستهیمرتبط و پ یهادهیتر و ا یها تفکر منطقکت کردند. آنو دانش شر یعدالت، دوست
.از خود نشان دادند

 جیکه نتا میریفرض مسلم در نظر بگ کینکته را به صورت  نیاستناد شواهد موجود میتوان ا با 4
 یآموززبان ریهست. لذا، با توجه به تأث زیآموزان در درس زبان ندانش یینشان دهنده توانا یاضیموفق در آزمون ر

میتواند  "سواد خواندن"و  یآموز بانز یهامهارت تیتقو رسدیآموزان، به نظر مدانش یهایریادگیبر مجموعه 
ی خواندن و درک مطلب و مانند پرلز در حوزه یالملل نیب یهادر آزمون یرانیغلبه بر نقطه ضعف کودکان ا یبرا

 5داشته باشد. یو علوم نقش مؤثر یاضیها مانند رحوز ریدر سا یحت

                                                           
1
 Inductive reasoning 

2
 inferences 

3
 Deductive reasoning 

4
https://qz.com/635002/teaching-kids-philosophy-makes-them-smarter-in-math-and-

english/?utm_source=atlfb 

5
 همان 
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های تفکر نقاد و خالق از طریق سواد خواندن و تسری آن به موضوعات ها و نگرششاید تقویت و تمرین مهارت
ی بهبود درک مطلب خوانده شده یبراآموزش هنرهای زبانی )درس ادبیات فارسی( ی ی مفقودهحلقهدرسی 

 آموزانمان باشد.دانش

 
 
 


