سواد خواندن و مهارتهای تفکر
دکتر فرزانه شهرتاش

چکیده
این مقاله به ریشه یابی مشکالت درک مطلب کودکان ایرانی در دورهی ابتدایی میپردازد و در پی راه حلی برای آن است.
کودکان ایرانی در  16سال گذشته به طور پیاپی در آزمونهای بین المللی پرلز نشان داده اند در سواد خواندن بخصوص بخش
درک مطلب و استنباط متن خوانده شده از توانمندی های الزم و کافی بهره مند نیستند .این امر نه تنها در مناطق دوزبانه بلکه
به مناطقی که زبان مادری کودکان فارسی است نیز تسری پیدا کرده است .منطقی است اگر نتیجه گیری کنیم جایی در نظام
آموزش زبان فارسی خالئی وجود داشته باشد .این بدین معنا نیست که قبال این خالء وجود نداشته و جدیدا به وجود آمده
است بلکه حاکی از آن است که آزمونهای جدید قابلیت آشکارسازی این مهارتها را پیدا کرده اند ولی روشهای تدریس
همچنان به طور سنتی بر روان خوانی و امال تأکید دارند .همین اتفاق در سالهای  1970میالدی در آزمونهای کشورها آمریکا
منجر به ورود مهارتهای تفکر نقاد در رویکردهای تدریس زبان و به کارگیری روشهای گفتگو ،داستان خوانی و داستان
نویسی و به طور کلی به کارگیری سواد خواندن برای تقویت مهارتهای تفکر خالق و نقاد و مهارتهای استداللی کودکان
شد .بر اساس پیشنهاد این مقاله ،آموزش و تقویت مهارتها و نگرشهای تفکر نقاد و خالق و مهارتهای استداللی به کمک
روشهای گفتگو ،داستان خوانی و داستاننویسی با بهره گیری از الگوی برنامهی درسی "فلسفه برای کودکان" و از طریق
سواد خواندن (گوش کردن ،صحبت کردن ،خواندن و نوشتن) امکان پذیر میگردد.
کلیدواژه :سواد خواندن ،مهارتهای تفکر ،مهارتهای استدالل ،فلسفه برای کودکان ،درک مطلب ،آزمون پرلز

 .1مقدمه
زندگی در دنیای پیچیدهی امروز نیازمند ارایه راه حل های منطقی و عملیاتی برای طیف وسیعی از مسایل پیچیده و
مناقشهبرانگیز است .از این رو ،آموزش تفکر نقّاد و خالق به کودکان بر دو فرضیه مهم استوار است :فرضیهی اول
آن که کیفیت تفکر بر کیفیت زندگی تأثیر می گذارد .فرضیه دوم بر این ایده تکیه دارد که هر کس میتواند همواره
کیفیت تفکر خود را بهبود بخشد؛ بنابراین ،آموزش تفکر تحلیلی ،نقّاد و خالق به دانشآموزان میتواند به بهبود
تفکر دانشآموزان و در نتیجه بهبود زندگی آنها کمک کند .ریچارد پل معتقد بود تفکر نقّاد و خالق شامل مجموعه
ای از مهارت های کلی و قابل انتقال است که در زمینههای گوناگون میتوانند فرا گرفته شوند .از این رو ،باید بخشی
از برنامهی درسی مدارس باشد چون هرگز نمیتوان از طریق فرایندهای غیرارادی و غیرتأملی آنها را فرا گرفت.
(رشتچی ،شهرتاش )1384

1

تفکر نقاد (که جان دیویی آن را تفکر تحلیلی 2یا تفکر تأملی 3مینامد) و تفکر خالق را میتوان نوعی کیفیت برای
تفکر یا نوعی از تفکر دانست .عموماً تفکر خالق با خلق و تولید ایدهها ،فرایندها ،تجارب و اشیا سروکار دارد و
تفکر نقاد با ارزشیابی یا قضاوت یا تصمیم گیری بر مبنای مالک همراه است .به نظر عده ای تفکر نقاد و خالق
مکمل یکدیگر و جدایی ناپذیرند .تقریباً همهی انواع تفکری که ذهن با آن درگیر میشود شامل برخی از ابعاد تفکر
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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نقاد و برخی از ابعاد تفکر خالق است.
وقتی می خواهیم مسائل واقعی زندگی را حل کنیم ،چندین بار بین تفکر نقاد و خالق حرکت میکنیم .وقتی راه
حلها را تولید می کنیم با تفکر خالق سروکار داریم و وقتی استلزامات و پیامدهای آنها را بررسی میکنیم ،تفکر نقاد
را فعال میکنیم .تفکر نقاد برای بحثهای تحلیلی و تصمیمگیریهای منطقی الزم است ،در حالیکه تفکر خالق برای
تولید جایگزینها یا دیدگاههای دیگر برای شیوهها یا نگرشهای موجود زندگی به کار میآید .تفکر در مرتبهی
باالی شناختی ترکیب مناسبی از دانشها ،نگرشها و مهارتها برای حل مسائل دنیای جدید هستند .به همین دلیل
بسیار اهمیت دارد که در توسعه توانایی های تفکر کودکان به پرورش این سطوح از تفکر بپردازیم .البته ،پژوهشهای

شناختی دربارهی ماهیت تفکر ،نشان داده است که فعالیتهای مربوط به تفکر مرتبهی باالی شناختی لزوماً به سطوح
باالی رشد محدود نمیشوند؛ برای مثال ،دانشآموزان کم سن هنگامی که در خواندن ،کلمات را رمزگشایی میکنند
یا فراتر از اطالعات داستان به تخیل میپردازند ،در واقع در رفتارهای پیچیدهی حلّ مسئله درگیر شدهاند( .رشتچی،
شهرتاش )1384
دانش آموزان برای یادگیری بهتر و داشتن توانایی تسری یادگرفتهها به حوزههای گوناگون دانش و از همه مهمتر
زندگی واقعی میبایست سطح تفکر یا به عبارت دیگر مهارتهای شناختی خود را از مرتبهی پایین طبقه بندی بلوم
(شامل :به یاد آوردن ،فهمیدن ،به کار بردن) به مرتبهی باالی بلوم (تحیلی کردن ،ارزشیابی کردن و ترکیب کردن)
ارتقا دهند .از سوی دیگر تفکر نقاد و خالق در خالء پرورش نمییابد بلکه نیازمند یادگیری و به کارگیری در

فعالیتهای نظام آموزشی و تجربیات زندگی واقعی دانشآموز است ،تا با برقرای ارتباط میان مفاهیم درسی این
تواناییها را در متن دروس و فعالیتهای کالسی و روزمرهی زندگی خود تمرین کنند و به کار گیرند.

تاریخچه
طی سالهای  1982و  1985در آمریکا ،آزمونها نشان میداد خواندن و درک مطلب کودکان خوب است ولی
استنباط ،ترکیب و ارزیابی آنها رو به نقصان گذاشته است .در پی افزایش آمار عملکرد ضعیف کودکان در این
آزمونها  ،مسئوالن نظام آموزشی به تفکر توجه زیادی کردند .بنابراین تلفیق مهارتهای شناختی مرتبهی باالی بلوم
در برنامه درسی ملی از ضرورتهای آموزش به حساب آمد .برای آموزش تفکر نقّاد و خالق به کودکان ،وجود
معلمانی دوره دیده و دارای معلومات ضروری است تا بتوانند اطالعات و مهارتهای الزم را انتقال دهند .تدریس
تفکر نقاد و خالق وقتی مؤثر است که معلمان تمایالت تفکر مرتبهی باال و استفادهی مناسب از مهارتهای آنها را
در هر بخش از آموزش الگوسازی کنند.

با توجه به اهمیت موضوع ،کشورهای مختلف تالش میکنند برنامهی درسی «هنرهای زبانی» (مشابه عنوان فارسی
یا خوانداری -نوشتاری) خود را با تاکید بر پرورش تفکر خالق و نقاد در نظر بگیرند ،مثال مرکز آموزش نیوجرسی
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( )1998استدالل خود برای توجه به پرورش تفکر خالق و نقاد در برنامه درسی هنرهای زبانی را اینچنین توضیح
میدهد:
"هنرهای زبانی توانمندیهایی هستند که فرد را قادر میسازند به طور منطقی و خالق فکر کند؛ ایدههای خود را
بیان کند؛ سخن دیگران را درک کند و در گفتگو ،نوشتار یا ارتباط غیرکالمی به شکل معناداری مشارکت کند؛ به
سؤالها پاسخ گوید؛ اطالعات را جستجو ،سازماندهی و ارزشیابی کند و آنها را به کار ببرد .هنرهای زبانی
روشهای تلفیقی و تعاملی تفکرند که از طریق خواندن ،نوشتن ،صحبت کردن ،گوش دادن و دیدن حاصل میشود.
ادبیات توانایی فکر کردن و در عین حال دانستن چگونگی کسب دانش برای فکر کردن و برقراری ارتباط است.

ادبیات چیزی بیش از کسب مجموعه ای از مهارتهای معین در خواندن ،نوشتن ،صحبت کردن ،گوش دادن و دیدن
است .ادبیات شامل تشخیص اهداف تفکر و ارتباط (از طریق متن یا مفاهیم کالمی و غیرکالمی) است .همچنین
توانا یی استفاده از منابع دانش شخصی برای دستیابی به آن اهداف است .زبان برای کودکان مانند هر شخصی ،ابزار
اولیه دریافت از محیط و ارتباط با دیگران است .زبان تاریخچه ،عواطف ،ارزشها ،مشکالت ،دانش و ابتکار را فرا
میخواند .معیارهای برنامه درسی نیوجرسی برای زبان ،نیازهای مهارتهای زبانی همهی دانشآموزان را در نظر
می گیرد تا در برنامه درسی امکان رشد هوشی ،اجتماعی و عاطفی آنها فراهم شود .انتظار میرود معیارها،
توانمندیهای دانشآموزان برای ساختن معنا در هر زمینه ای را در ارتباط با دیگران و در ذهن خود پرورش دهد.
اگر دانشآموزان بیاموزند نقادانه ،راهبردی ،و خالقانه بخوانند ،بنویسند ،صحبت کنند ،گوش بدهند و ببینند و

چنانچه یاد بگیرند از این مهارتها به طور فردی و گروهی استفاده کنند ،آنها توانایی استفاده از هنرهای زبانی برای
کندوکاو معانی شخصی و مشترک در زندگی خود را خواهند داشت .این معیارها براساس توسعه مهارتهای تفکر
نقاد و خالق و حل مسئله دانشآموزان برای توانمند کردن آنها در زندگی اجتماعی آینده به عنوان یک بزرگسال
تدوین شده اند".
در همین زمان بود که دو رویکرد کلی به آموزش از هم جدا شدند :روانشناسانی که به روانشناسی شناختی 1و حل
مسئله عالقهمند بودند و میخواستند نظریه های خود را بیازمایند انواعی از مسائل را انتخاب کردند که معموال توسط
فیلسوفان عالقهمند به تفکر نقاد و عقالنیت انتخاب نمیشدند .این دسته از روانشناسان به تحلیل و تعمیم مسائلی
عالقه داشتند که به شیوه ای جامع /خودکفا قابل تعریف ،بررسی و حل و فصل باشد .آنها «مسائل اتمی» 2را ترجیح

میدادند بخصوص مسائل فناوری ،ریاضی ،علوم و مهندسی که در یک «چارچوب مرجع» قابل طرح و حل و فصل
باشد.

3

فالسفه عالقهمند به تفکر نقاد و عقالنیت به سمت مسائل "غیراتمی" میل پیدا کردند که به طور جدایی ناپذیری به
مسائل دیگر پیوند خورده و خوشه تشکیل دادهاند ،و با یک به همریختگی مفهومی همراهند که معموال ارزشهای
مهمی را هم به طور پنهانی در پس زمینهی خویش دارند .اگر این نوع مسائل جنبهی عملی 4میکردند آنگاه آن
جنبهها ،چشمانداز مناقشهبرانگیز 5هم پیدا میکردند .در مورد این که چه حقایقی باید در نظر گرفته و استنباط شوند
و چگونه باید اهمیت آنها معین گردد غالبا جای بحث بود .وقتی مسائل جنبهی مفهومی پیدا میکردند روشهای
1

Cognitive psychology
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 149-127, New York1987
4
Empirical dimension
5
Controversial scope
2

 / 136سومین همایش بینالمللی آموزش زبان فارسی بهمن 1397

گوناگونی مطرح میشد تا مفهوم قابل بحث محدود شود .نتیجه این که انتخاب ،شناسایی و تعریف دقیق مسئله میان
چند چارچوب مرجع بحثبرانگیز میشد .ریچارد پل این سؤاالت /مسائل را «چندمنطقی» مینامد .به عبارت دیگر،
مسائلی که بیش از یک نوع منطق از نوع ناسازگار برای حل و فصل آنها الزم است قطعا بیش از یک چارچوب
مرجع نیز برای تفسیر آنها قابل استدالل است .از این رو باید خود آن چارچوبهای مرجع را مورد آزمون قرار
دهیم .برای این کار باید منطق هریک را به کمک مرجع دیالکتیک در مقابل یکدیگر بسنجیم یعنی قدرت منطقی
هریک را در مقابل دیگری بیازماییم ،البته با معیارهایی که خاص هیچیک از آنها نباشد .برای این نوع سؤاالت/
مسائل نامهای دیگری مانند «گیج کننده» یا «بهت آور» و «مناقشه برانگیز» یا به طور کلی  aporiaنیز از سوی جان

دیویی و شاگردانش مانند متیو لیپمن نیز استفاده میشد.
جالب اینجاسب که هیچیک از مباحث مطرح شده پیرامون تفکر جدید نبود و بسیاری از آنها در نوشتههای
افالطون ،ارسطو ،دیویی ،ویلیام جیمز ،پیاژه و تورندیک یافت میشدند .حتی روش آموزش تفکر هم جدید نبود،
سقراط این کار را با نتایج گوناگون نشان داده بود .چیزی که جدید بود تالش روان شناسان ،فالسفه و تربیت کاران
برای تبدیل آموزش تفکر از انتزاعی به عینی ،از فهم نظری ایدهها در بارهی تدریس تفکر به صورت کاربردهای
عملی این ایدهها در کالس های درس بود .میتوان از پیشگامان راهکارهای عملی در کنار ابعاد نظری در حیطهی
روانشناسی از (برنسفورد ،نیکرسون ،ستنبرگ) 1و در حیطهی فلسفی از ( انیس ،لیپمن ،پاول و شوارتز) 2و در
حیطهی تعلیم و تربیت از ( بارون ،پرکینز و کوئل مالز) 3نام برد .بعضی از این رویکردها را میشد در برنامههای

موجود آموزشی به کار گرفت ولی بعضی رویکردها نیاز به تدوین برنامه ای خاص خود را داشت .راه حلهای
گوناگونی برای آموزش مهارتهای تفکر پیشنهاد شد که عمدتا دو رویکرد جداگانه داشتند:
الف -رویکردهای تلفیقی که مهارتهای تفکر را در برنامههای درسی ادغام میکردند:
( )1رویکرد القایی /انتقالی 4آموزش تفکر در یا در رابطه با یکی از مهارتهای کاربردی با قابلیت انتقال گسترده
مانند خواندن ،نوشتن یا مهارتهای کندوکاو به صورت تمرین تأمل در نحوهی حلّ مسئله( .از جمله
برنامهی فلسفه برای/با کودکان

5

( )2رویکرد بنیادی :6آموزش مهارتهای تفکر از طریق نوع خاصی از رویارویی و درک موضوعهای درسی
مانند علوم اجتماعی یا علوم فیزیکی ممکن است.
7

ب -رویکردهای مستقل که مهارتهای تفکر را قالب برنامههای جداگانه پرورش میدادند.
( )3رویکرد تفکر نقّاد :8آموزش تفکر نقّاد به صورت فعالیتی انتزاعی و مستقل و استفاده از تکالیف یا بازیهایی
که زمینهی خاصی ندارند.

مهارتهای تفکر و آزمون پرلز
کشور ما نیز به تبع تغییر کیفیت زندگی در جوامع بشری ناگزیر شد به نقش آموزش و پرورش در بهبود کیفیت
1

Bransford, Nickerson, Stenberg
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
2
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زندگی فردی و اجتماعی دانشآموزان نظر دقیقتری داشته باشد ،زیرا تسهیل ارتباط و تبادل اطالعات جهانی
موجب پیوستگی جوامع بشری شده است ،به طوری که هر تغییری در یک بخش از جهان به سرعت به سایر
بخشها سرایت میکند و بر تمام بخشهای آن اثر میگذارد .یکی از این مهم ترین تغییرات ضرورت تغییر نظامهای
آموزش سنتی و معلم -محور یا بهتر بگوییم محتوا -محور به نظامهای یادگیری و دانشآموز -محور است که سعی
دارد ابتدا با تقویت انگیزهی یادگیری موجب شود تا یادگیرنده بتواند خود به طور مستقل یا به کمک همساالن به
کسب دانشها و مهارتها و نگرش های ضروری بپردازد .زیرا در شرایط کنونی امکان دسترسی معلم و دانشآموز به
اطالعات یکسان است و حتی در موقعیتهایی ممکن است دانشآموزان تواناییها و قابلیتهای بیشتری برای

جمعآوری اطالعات از طریق فضای مجازی داشته باشند .ولی در عین حال ،به کسی در مقام راهنما یا تسهیلگر امر
یادگیری نیاز دارند تا به آنها در سازماندهی و مدیریت اطالعات و نحوهی ارزشیابی دادهها و یافتهها کمک کند.
این تغییرات نه تنها بر نقش معلم و دانشآموز در امر یاددهی -یادگیری تأثیر بسزایی دارد بلکه موجب تغییرات
مهمی در سایر مفاهیم و اجزای اجزای برنامه درسی اعم از رویکردهای آموزشی -روشهای تدریس ،مواد آموزشی

و فعالیتهای یادگیری و حتی چینش کالس نیز میشود .آمارهای بینالمللی در آزمونهایی مانند پرلز ،1پیزا 2و تیمز

3

نشان میداد دانش آموزان کشورهایی که برنامه درسی خود را مطابق با نیازهای دنیای پیچیده و مدرن و با تلفیق
مهارتهای شناختی مرتبهی باالی طراحی کرده اند ،نسبت به دانشآموزان کشورهای دیگر موفقیت بیشتری به دست
میآورند .پس از بررسی های انجام شده در این مطالعات مشخص گردید که میان میانگین عملکرد دانشآموزان

مدارس کشورهای پیشرفته و کمتر توسعه یافته تفاوت بارزی وجود دارد.
سواد خواندن یکی از مهمترین تواناییهایی است که دانشآموزان در طول یادگیریهای خود در سالهای اولیه
ابتدایی کسب میکنند و این توانایی در رشد عقالنی اجتماعی و عاطفی هر کودک نقش مؤثری دارد و اساس
یادگیری آنها را در دیگر موضوعهای درسی فراهم میسازد .سواد خواندن ،کودکان را قادر میسازد بتوانند در
جامعه خویش به طور فعال و آگاهانه مشارکت داشته باشند.
چارچوب آزمون پرلز 4دانشآموزان را قادر میسازد توانایی فهم و تفسیر خود را از یک متن معتبر و طبقهبندی شده
یا همان «سواد خواندن» آشکار سازند .تعریف سواد خواندن براساس پرلز چنین است" :توانایی ساخت معنا و درک
مطلب و استفاده و کاربرد شکلهای متفاوت زبان نوشتاری مورد نیاز جامعه و ارزشمند برای فرد ".هدف مطالعهی

پرلز کمک به بهبود فرآیند یاددهی ـ یادگیری در قلمرو "سواد خواندن" دانشآموزان است .در این آزمون
دانشآموزان به عنوان نمایندههای منتخب کشورها ،از نظر سواد خواندن با دانشآموزان سایر کشورها مقایسه
میشوند .به عبارت دیگر هدف ،فراهم کردن اطالعات الزم دربارهی پیشرفت سواد خواندن دانشآموزان در سطح
بینالمللی و تحت شرایط و امکانات خاص هر یک از کشورها است.
مطالعه بینالمللی پیشرفت سواد خواندن یک برنامه ابتکاری برای ارزیابی توانایی خواندن کودکان در پایهی چهارم
ابتدایی است که چهل کشور از سراسر جهان در آن شرکت دارند .روندهای این مطالعه به فاصلهی هر  5سال یکبار
مورد سنجش و اندازهگیری قرار میگیرد .به طور کلی ،مطالعه بینالمللی پیشرفت سواد خواندن (پرلز) روند دادهها
را در سطح بینالمللی براساس محورهای زیر مورد مقایسه قرار میدهد:
1

)Progress in International Reading Literacy study (PIRLS
)International student Assessment (PISA
3
)Third International Mathematics and Science Study (TIMSS
4
PIRLS
2
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✅ مقایسهی عملکرد کشورها از نظر پیشرفت سواد خواندن در پایهی چهارم ابتدایی.
✅ مقایسهی صالحیتها و تواناییهای دانشآموزان در ارتباط با اهداف و معیارهای آموزش خواندن.
✅مقایسهی تأثیر عواملِ محیطی ،فرهنگی ،خانوادگی و چگونگی آموزش والدین به کودکان در زمینهی سواد
خواندن.
✅ مقایسهی عوامل مربوط به سازمان دهی ،زمانبندی درسی ،مواد آموزشی ،فرایند «یادگیری خواندن» در مدارس.
✅ مقایسهی نظام برنامهریزی درسی و رویکردهای تدریس در «آموزش خواندن» .
در سال  1970پژوهشهای بین المللی در زمینهی سواد خواندن به روی دو جمعیت آماری در گروههای سنی  10و

 14سال انجام گرفت .ایران نیز در مطالعهی سال  1970شرکت داشت که در گروه سنی  14سال از میان  15کشور
در ردیف چهاردهم و در گروه سنی  10سال در ردیف آخر جدول قرار گرفت .در سال  1991نیز مطالعهی سواد
خواندن میان  32نظام آموزشی جهان به اجرا درآمد که ایران در این مطالعه حضور نداشت .کشور ما از سال 2001
مجددا به این آزمون عالقه مند شد .دانشآموزان سال چهارم ابتدایی ما در سال  2001و  2011 ، 2006و  2016به
ترتیب رتبههای  33از 35؛  40از 45؛  39از  45؛ و  45از  50را کسب کرده اند .نتایج آزمون بین المللی سواد
خواندن (پرلز)  2016نشان میدهد عملکرد دانشآموزان پایه چهارم ایران نسبت به  5سال گذشته  29نمره افت
داشته و نمرهی ایران از میانگین  457در سال  2011میالدی به عدد  428کاهش پیدا کرده است.

تایج پرلز  2016نشان میدهد عملکرد دانشآموزان پایه چهارم ایران نسبت به  5سال گذشته  29نمره افت داشته
است! نتایج آزمون پرلز گواه این امر است که دانشآموزان پایهی چهارم ایرانی میتوانند بخوانند ولی نمیتوانند معنای
آنچه را که میخوانند بفهمند .در این راستا عده ای فکر میکنند مشکل با مطرح کردن سؤال از سوی معلم و پاسخ
کتبی دادن به سؤالها به صورت فردی و در قالب تکالیف خانگی به صورت تستهای مکرر کلید درک مطلب و
حل مشکل سواد خواندن کودکان یا بزرگساالن است.
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نتایج آزمون بین المللی پرلز  2016در پایه چهارم ابتدایی نشان میدهد رتبهی ایران  45از  50در میان در میان
کشورهای شرکت کننده است!
آزمون پرلز به دو هدف اصلی کودکان از مطالعه و خواندن در پایهی چهارم ابتدایی توجه دارد:
( )1خواندن برای درک مفاهیم از راه تجربهی «ادبی» 1و
( )2خواندن برای کسب «اطالعات» 2و استفاده از آن
حوزهی اول بیشتر بر تفکر خالق و حوزهی دوم بر تفکر نقاد تأکید دارد .خواننده در خواندن برای تجربهی ادبی
درگیر نوعی گمانه زنی ادبی میشود که شامل حوادث تخیلی ،موقعیتها ،فعالیتها ،پیامدها ،شخصیتها ،فضاها،

احساسات و ایدههاست و تجربهی شخصی خود ،احساسات ،ارزیابی زبانی و دانش خود را در اشکال مختلف ادبی
وارد متن می کند .اما خواننده در خواندن برای کسب اطالعات ،با دنیای تخیل سروکار ندارد بلکه با جنبههایی از
امور واقعی در جهان ارتباط دارد .فرد از طریق متون اطالعاتی میتواند بفهمد جهان چگونه است و چگونه بوده و
چرا عملکرد هر چیز به این یا آن صورت است( .کریمی)1383 ،
در پروژهی پرلز ،سواد خواندن از سه جنبه مورد مطالعه قرار میگیرد:
( )1فرایند درک مطلب
( )2هدفهای خواندن
( )3نگرشهای خواندن .

جنبههای مربوط به فرآیند درک مطلب و هدفهای خواندن از طریق پرسش و پاسخهای مربوط به متنهای
دفترچههای آزمون و جنبهی رفتاری -نگرشی خواندن به وسیلهی پرسشنامههای پنجگانه (معلم ،دانشآموز ،اولیا،
مدرسه ،چگونگی سوادآموزی) مورد مطالعه و ارزشیابی قرار میگیرد .آزمون سنجش پرلز چهار نوع فرایند درک
مطلب را در هریک از دو هدف خواندن (ادبی و اطالعات) تلفیق میکند:
( )1تمرکز و بازیابی اطالعاتی که صریحاً در متن بیان شده است3؛
( )2استنباطهای مستقیم 4؛
( )3تفسیر و تلفیق ایدهها و اطالعات5؛
( )4ارزیابی و نقد محتوا و عناصر متنی6؛

مطالعهی عملکرد دانشآموزان ایرانی در آزمون پرلز نشان میدهد که آنها در بازیابی اطالعاتی صریح متن عملکرد
مناسبی داشته اند و در ارتباط با سؤاالت استنباطی مستقیم از متن عملکرد ضعیفی داشته اند و این نشان دهندهی
عدم درک درست مطالب توسط دانشآموزان و ضعف نظام آموزشی در نوع آموزش و ارزشیابی مهارتهای سواد
خواندن است .مطالعات جانبی آزمون  2006پرلز در ایران نشان میدهد که دانشآموزان به رویکردهای گوناگون
تدریس خواندن /کتابخوانی به عنوان فعالیت کل کالس از همه بیشتر عالقهمند بودهاند و گزارشهای ارائه شده در
ساختار پرلز نشان میدهد که به جهت وجود عالقه به متون ادبی (داستانی) دانشآموزان در پاسخ به سؤاالت این
متون عملکرد بهتری دارند و بهترین نقطه برای شروع راه حلهای استفاده از همین نوع متنهاست.
1

Literary
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
2
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بوکر و بوند ( )2003معتقدند زبان کلید همهی ابعاد یادگیری ریاضی است ،از شکل دادن به مفاهیم و فرایندها و
حل مسئله گرفته تا تربیت دانشآموزان توانا برای زندگی در دنیایی که فناوری در آن غالب است .براون ()1994
دربارهی ارتباط میان ریاضیات و زبان به خصوص تأثیر کارکردهای زبان بر سازماندهی فعالیتهای ذهنی کار کرده
و معتقد است از آنجا که زبان ،اساس شکل گیری اجتماعی و ساختار مجرد ایدههای ریاضی است ،پس میتواند
تعیین کننده همهی تجارب ریاضی باشد .همان طور که نمیتوان تأثیرات سازنده فعالیتهای ریاضی را روی ذهن
انکار کرد ،نمیتوان بخشی از ذهن را جدا کرد و به آن نام "ریاضی" داد .به طور خاص فعالیت ریاضی میتواند به
عنوان یک عملکرد زبان شناختی دیده شود.

متأسفانه مشکالت یادگیری دانشآموزان ما به کالسهای علوم و ریاضی هم راه یافته است« :یافتههای حاصل از
آزمون کتبی در کالسهای سوم و چهارم ابتدایی و دوم و سوم راهنمایی و همچنین یافتههای حاصل از آزمونهای
سنجش عملکرد در کالسهای چهارم ابتدایی و سوم راهنمایی در دو موضوع درسی ریاضی و علوم ضعف چشم
گیر دانشآموزان را نه تنها در عملکردهایی نظیر جمعآوری دادهها ،نمایش دادهها ،تفسیر یافتهها ،طراحی یک
آزمایش ،حلمسئله ،به کارگیری ابزار جهت حل مسایل و اجرای راهبردهای متداول یا پیچیده به نمایش میگذارد،
بلکه عدم توانایی دانشآموزان را در آنچه در کالسهای درسی مورد آموزش قرار گرفته اند نیز به اثبات میرساند».
(کیامنش)1377 ،
نتایج آزمون پرلز در کشور ما و ناتوانی کودکان در نگارش افکارشان در طرح نویسندهی کوچک و اندیشمند فردا

(که به مدت سه سال در سمت مشاور طرح همکاری میکردم) مرا به این امر واداشت که از خودم بپرسم چرا این
همه تالش بی نتیجه در بخش سواد خواندن (بخصوص نوشتن) و در نتیجه در توانایی فکر کردن کودکان داریم؟
اگر چه عده ای ان را تابع فاصله گرفتن از استانهای مرکزی میدانند ولی در سطح استان تهران هم وضع دلچسب
نیست .این چرخه ی غلط چگونه باید از بین برود؟ برای پاسخ به این سؤال به سه راه حل موجود رسیدم:

 -1راه حلهای معلمان ایرانی

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

تدریس میکنند برای رفع درک مطلب کودکان سعی میکنند خودشان مسئولیت انتقال ادارک خود به دانشآموزان را

همچنان برعهده گیرند و با توضیحات و معنا کردن به درک مطلب کودکان کمک کنند .این معلمان از رابطهی میان
تفکر و سوادخواندن که فقط در مقدمهی کتابهای درسی آمده است به درستی آگاهی ندارند و به ناچار از کمک به
«استقالل دانشآموزان در خواندن» نیز پرهیز میکنند ،یعنی به آنها اجازهی خواندن و اشتباه کردن را نمیدهند .عموما
معلمان ابتدایی مخصوصا معلمان پایههای پایینتر به دالیل متعدد مایلند خودشان متن کتاب یا داستان را بخوانند.
علل این امر میتواند به مواردی از این دست مربوط باشد:
 -1ضعف خواندن در دانشآموزان ایرانی عمومیت دارد و به این دلیل معلمان فکر میکنند این امر سبب کاهش فهم
سایر اعضای کالس میشود .از این رو فکر میکنند باید خودشان متن کتاب یا داستان بخوانند تا دانشآموزان بهتر
بفهمند .در حالی که میتوانند با فعالیتهای درک مطلب به این هدف برسند .معلمان میتوانند بعد از این که همهی

دانشآموزانشان یک دور متن را خواندند ،در صورت تشخیص خودشان متن را دوباره بخوانند یا از داوطلبان کالس
بخواهند که آنها نیز یک دور متن را به صورت فردی یا مشارکتی  /تقسیم متن میان داوطلبان بخوانند.
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 -2معلمان فقط خود را الگوی روانخوانی دانشآموزانشان فرض میکنند و به این دلیل ترجیح میدهند خودشان
بخوانند یا همواره از دانشآموزان خاصی میخواهند که بخوانند تا سایر دانشآموزان از ایشان یاد بگیرند .این
کمالگرایی در نگرش و عملکرد معلم به اعتماد به نفس کودکان صدمه میزند.
 -3به واسطهی آشنایی با طرحهای کتابخوانی در خارج از مدرسه ،معلمان ابتدایی بعضا اهداف هنرهای زبانی در
مدرسه را با اهداف این طرحها در خانه یا کتابخانههای کانون پرورش فکری یا فرهنگسراها مانند نقالی یا قصه
گویی یا داستان خوانیهای عروسکی و سرگرمی از روی غفلت جایگزین میکنند .در طرحهای خارج مدرسه ای
معموال کتاب را یک نفر بزرگسال /ولی /مربی با تسلط به مهارت کتابخوانی برای کودک به هدف ترغیب او به

مطالعه کتاب میخواند .این هدف با اهداف نظام آموزشی مبتنی بر کسب استقالل در خواندن و درک مطلب متفاوت
است و حتی نوع فعالیتهای آن را نیز از هم متمایز میکند.
 -4معلمان ایرانی از رابطه ی میان خواندن و گفتگو هنوز خبر ندارند لذا حتی اگر در کالسشان اجازهی داستان
خوانی به کودکان بدهند از انها میخواهند کتاب مورد عالقهی خود را بردارند و برای خودشان اهسته بخوانند:

سال  1397منطق  7تهران :این روش کتابخوانی شایسته مدارس نیست که هرکسی برای خودش یک کتاب جدا
بخواند .مشکل دانشآموزان ما فقط روان خوانی نیست بلکه ضعف مهارتهای استنباط ساده و پیچیده در پرلز است
که با گفتگوی مستدل حل میشود.

 -2راه حل ناشران ایرانی
عده ای از هموطنان ایرانی اعم از نویسنده  ،مترجم و ناشر به کمک یکدیگر دست به تولید مجموعه کتابهای
داستانی برای پاسخ به نیاز ارتقای نمرات آزمون پرلز زده اند .جنبهی پرسشگری کودک از متن /داستان در کتابهای
داستانی که به گفتهی ناشرانشان برای موفقیت دانشآموزان در آزمون پرلز در ایران به چاپ شده اند و از طریق
مناطق وزارت آموزش و پرورش به مدارس معرفی میشوند رعایت نشده است .یعنی در پایان کتاب تعدادی سؤال به
صورت تستی یا با پاسخهای تصویری یا جدول از دانش آموزان پرسیده شده است .عالوه بر این طبق کتابهای حل
المسائل قدیم پاسخگویی به سؤالهایی که در آخر کتاب داستان آمده است.
حال آنکه مهمترین وجه تفکر پرسشگری و تأکید بر سؤال و پرسشگری از سوی خود کودک است .یعنی باید خود
کودک سوال کند از چیزی که نمیداند یا نمیفهمد یا او را به حیرت یا تعجب واداشته است .دکتر دینانی در خصوص
اهمیت سؤال میگوید" :سوال و جواب هر دو مهم هستند اما سوال اصیل است .تا سوال نباشد ،جواب هم نیست ،از
این جهت که جواب فرع سوال است .جواب بدون سوال اصال جواب نیست .ذات فلسفه سوال است و فلسفه از
سوال زاییده میشود .در واقع میتوان گفت که سوال ،مادر فلسفه و مادر تفکر است .ذات فلسفه همان سوال و تفحص
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در هستی است و این جستجو برای کشف حقیقت انجام میگیرد".

1

 -3راه حل پیشنهادی فلسفه برای کودکان

"درک مناسبی از سواد خواندن و سایر توانشهای پایه به ما نشان میدهد که آنها خود مجموعه ای از مهارتها و
نگرشهای پیچیده ای هستند که ما آنها را راهبردهای تفکر مینامیم .برای همین تجربه نشان میدهد کودکانی که
بهتر فکر میکنند سواد خواندن بهتری دارند .با این تشخیص  ،فهم عمیق تری از مشکالت مربوط به سواد خواندن
بسیاری از کودکان و بزرگساالن به دست میووریم .تردیدی در این حقیقت نیست که وقتی کودک حروف را

نمیشناسد یا نمیتواند میان حروف و صداها ارتباط برقرار کند قادر به خواندن (از روخوانی) نیست .اما کودکی هم
که نمیتواند از متن معنا بسازد یا به کمک راهبردهای خودتصحیحی خواندن یا نوشتن خود را راهبری کند ،یا مفاهیم
دوقطبی مانند خوب/بد ،درست /غلط ،را بفهمد ،یا از پیوند استنباطی میان جمالتی که میخواند یا برای خود بیان
میکند ،پیش فرضهای نهفته در واژهها را بیرون بکشد و مانند آن ،بهتر از گروه قبلی نیست".

2

به نظر میرسد حلقهی مفقودهی برای تقویت درک مطلب دانشآموزان ایرانی ،این سخن جان دیویی باشد «کودکان
وقتی مطلبی را درک میکنند که دارای مهارتهای استداللی باشند و این امر شامل خواندن و نوشتن هم میشود 3».لذا
تقویت سواد خواندن و موفقیت در آزمون درک مطلب پرلز وابسته به تقویت مهارتهای تفکر و استدالل کودکان
نیز هست .اما بعضیها ممکن است فکر کنند " فقط با خواندن داستان /متن میتوانیم مهارت درک مطلب کودکان را

باال ببریم ولی این تنها کافی نیست 4 ".حتی عده ای در ایران اقدام به انتشار داستانهایی به هدف «موفقیت در آزمون
پرلز" کرده اند .در این داستانها نویسنده در پایان داستان سؤالها یا تمرینهایی را انتخاب کرده است که مشابه
آزمون پرلز هستند به این امید که با تکرار و تمرین به مدل کنکور دانشآموزان از درک مطلب بهتری برخوردار
میشوند .توانایی درک مطلب با سؤال کردن از داستان به مدل تستهای پرلز بعد از خواندن داستان حل نمیشود .باید
مهارتهای فکری و استداللی کودک را تقویت کرد.
به عقیدهی لیپمن یک دلیل برای این که کودکان نمیتوانند بهتر از آنچه میخوانند بخوانند ( 16سال درجا زدن در
آزمونهای پرلز) این است که ما استدالل کردن را به ایشان آموزش نداده ایم .و بدون استدالل ،آنها نمیفهمند که
چه میخوانند 5".راه حل پیشنهادی لیپمن و همکارانش برای تقویت تفکر کودکان این بود که ابتدا مهارتهای تفکر

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

1

http://ebrahimi-dinani.com/islamic-mysticism-and-europe-philosophy/
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
2
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لذا به عقیدهی لیپمن"،عالوه بر این که باید خود را آمادهی پذیریش این مطلب کنیم که عمال هر تجربهی آموزشی

در مدرسهی ابتدایی همهی پنج عنصر  )1خواندن )2 ،نوشتن )3 ،گوش دادن )4 ،حرف زدن و  )5استدالل کردن را
شامل شود و بدانها اشاره داشته باشد ،باید خود را آمادهی مواجهه با این مطلب نیز نماییم که این عناصر سطوح
گوناگونی دارند و اینکه استدالل وجه مشترک میان آنهاست و حرف زدن و گوش دادن پایههایی را شکل میدهند
که خواندن و نوشتن بر آنها بنانهاده میشود( ".لیپمن  )1988او هدف برنامه فلسفه برای کودکان را به کارگیری
گفتگو (حرف زدن و گوش دادن) در خدمت "خواندن و نوشتن" قرار داد .به عبارت دیگر ،وقتی راجع به سواد
خواندن فکر میکنیم ،توجه ما فراتر از چالش فنی در خواندن ،نوشتن ،صحبت کردن برای فهمیدن یا دانستن است.
در این بافت ،پیوند محکم و متقابل میان خواندن ،فکر کردن ،و گفتگو بسیار حائز اهمیت است".

1

گرچه در طبقه بندی شناختی بلوم مهارتهای کندوکاو علمی وجود دارد ولی عناصری برای به تقویت و به

کارگیری استدالل وجود ندارد .برای این که کودکان عمیق فکر کنند الزم است مهارتهای تفکر (مهارتهای
کندوکاو فلسفی) و استداللی را به طور مؤثر به کار گیرند .این کار به طور نظاممند و در طی پایههای تحصیلی روی
خواهد داد و با مهارت های ابتدایی تر مانند گوش کردن ،سؤال کردن و دلیل و مثال زدن شروع میشود .بعداٌ نوبت
به مهارتهای پیچیده تری مانند آوردن مثال نقض ،آشکارسازی پیش فرضها و شناسایی استداللهای ناقص
میرسد .این مهارت ها باید به صراحت (به معلمان) آموزش داده شوند و به هنگام ضرورت مرور شوند .فهرستی از
مهارتهای فکری و استداللی در کتاب "فلسفه به مدرسه میرود" 2این طور بیان شده است:
 .1استنباط  /استنتاج سریع از یک مقدمه

 .15استنباط کردن از قیاسهای شرطی

 .2معیارسازی جمالت زبان عادی

 .16توانایی تشخیص و پرهیز -یا به کارگیری

 .3استنباط/استنتاج قیاسی کردن ازدو مقدمه

آگاهانهی ابهام

 .4استفاده از منطق ترتیبی و ارتباطی

 .17در نظر گرفتن همهی مالحظات

 .5کار با سازگاری و تناقض

 .18تشخیص وابستگی متقابل هدف و وسیله

 .6روش رویارویی با ایهامها (چندمعناییها)

 .19تشخیص و روش رویارویی با مغالطات

 .7بیان سؤالها

غیرصوری

 .8درک پیوندهای جزء -کل و کل -جزء

 .20عملی کردن مفاهیم

 .9دلیل آوردن

 .21تعریف واژگان

 .10شناسایی پیش فرضهای زیربنایی

 .22شناسایی و به کارگیری مالکها
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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 .11کار کردن با تمثیلها

 .23مثال زدن

 .12بیان روابط علی

 .24فرضیه سازی

 .13گسترش مفهوم

 .25تشخیص ماهیت بافتی (صدق و کذب)

 .14تعمیم سازیهای بجا

 .26پیش بینی ،پیش گویی و سنجش پیامدها
 .27طبقه بندی و دسته بندی

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

فلسفی بیان میکنند برای دانشآموزانش الگوسازی کند  .بعد از آن معلم از طریق به کارگیری نوعی از سؤالهای
سقراطی به دانشآموزانش کمک میکند تا بتوانند خود استنباطها و قضاوتهای مستدل انجام دهند .برای مثال:
درخواست تعریف:

 وقتی کلمهی  ...را به کار میبری ،منظورت
چیست؟

 می توانی کلمهی  ...را االن به کار بردی را
تعریف کنی؟

 کلمهی  ...به چه چیزی اشاره میکند؟

 اگر این چیز  ...است -ویژگیهای اصلی آن
چیست؟

درخواست دلیل:

 دلیل شما چیست برای این که میگویید...
 چه چیزی باعث شد فکر کنید...
 بر چه اساس باور دارید که .....

 می توانید در حمایت از ادعای خود برهانی
(استدالل سه بخشی) بیاورید که...

 چرا میگویید که...

 چرا باور داری که دیدگاهت درست است؟
 در دفاع از دیدگاهت چه میتوانی بگویی؟

 آیا چیزی هست که بخواهی برای اثبات درستی
دیدگاهت بیان کنی؟

 آیا دوست داری به ما بگویی چرا فکر میکنید
این چنین است؟
درخواست استنباط از سخنان:

 از آنچه گفته شد ،فهمیدم که...

 اگر اشتباه نکنم ،موضعت را میتوان اینطور
تفسیر کرد که....

 اگر اشتباه میکنم شما تصحیحم کنید ،اما
خالصهی کالم شما این نیست که...

 آن طوری که من از گفتههای شما فهمیدم ،به
نظر میرسد نتیجهی منطقی این است...

 آیا پیشنهاد میکنی...

 آیا حرفت مستلزم آن است که...

 آیا پیشنهادت را تحریف میکنم اگر آن را به این

کمک به دانشآموزان برای بیان شفاف نظراتشان:

 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...
 پس همانطور که میبینی...

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

 منظورت را این طور استنباط میکنم که....

 آیا نمیتوان منظورت را به این شکل بیان کرد
که...

 آیا میتوانید توضیح دهید منظور شما از آنچه
االن گفتی چیست؟

 اگر حرفت درست باشد ،آیا نتیجه نمیشود که...

 با توجه به آنچه بیان کردی نمیتوان تصور کرد
که...

 اگر حرفت درست باشد ،چطور میتوان این

 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...

واقعیت علمی را توضیح داد که...

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

 من فکر میکنم آنچه االن گفتی مهم است/مهم
نیست چون...

 به نظرم آنچه گفتی مستلزم امری دور از
دسترس است چون...

 آیا با این تفسیر از صحبتهایت مخالفی که...
جستجوی پیش فرضها:

 آیا فرض نکرده ای که...

 آیا آنچه میگویی فرض نمیگیرد که...

 آیا آنچه میگویی بر این اساس نیست که ...

 آیا آنچه میگویی براساس این باور شما است

که...
آیا بازهم این را میگفتی اگر به این باور نداشتی که...

جستجوی سازگاری:

 اوایلی که کلمهی  ...را به کارمی بردی ،در
معنای دیگری به کار میبردی و االن طوری
دیگری استفاده میکنی ،این طور نیست؟

 آیا شما واقعا با یکدیگر مخالفت میکنید یا

چیزی که میگویید یکی است ولی به دو شکل
متفاوت؟

 به نظرم میان این دو دیدگاه یک تناقض وجود
دارد که...

 برای کامل کردن آن دیدگاه ایا سازگار نیست
که اضافه کنیم...

 البته دیدگاههای شما سازگارند اما میشود
هنوزهم اشتباه باشد چون...
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مهم است که معلمان و دانش آموزان متوجه باشند مهارت دلیل آوردن (توجیه کردن) با استدالل /استنتاج کردن فرق
دارند ،یعنی ما در حین بحثهای از کودکان میخواهیم دیدگاههای خود را با ارائهی دلیل برای ادعاهایشان توجیه
کنند .این کار کودکان را تشویق میکند تا دربارهی ایدههای خودشان و دیگران عمیق تر فکر کنند و پاسخهای
معقولی به مسائل شان بدهند .اما استدالل استقرایی 1به معنای آن است که احتماال چه چیزی در پی اقدامی یا حائز
شدن شرایطی اتفاق خواهد افتاد .برای انجام دادن قضاوت های مستدل در مورد آنچه احتماال در جهان روی میدهد
الزم است کودکان توانایی استنتاجهای 2مناسب داشته باشند .استدالل قیاسی 3دربارهی فهم رابطهی میان گزارهها
(جمالت) و شناسایی آن گزارههایی است که از سایر گزارهها به طور منطقی نتیجه گرفته میشود یا نتیجه گرفته

نمیشود .چیزهایی که به طور قیاسی نتیجهگیری میشوند در واقع به طور منطقی به دست میآیند و نه فقط از
جنبهی واقعی بودن .به طورکلی باید کودکان این مهارت را به صراحت آموزش ببینند زیرا طول میکشد تا کودکان
خود قادر به شناسایی استدالل های ناقص بشوند اما این مهارت مهمی برای اطمینان از عمق فهم و دقت عقالنی در
طی تفکر خواهد بود.
مطالعهی نتایج کندوکاو فلسفی با کودکان که از طریق خواندن داستانهایی با درون مایههای فلسفی در کالس
هنرهای زبانی و آزمونهای عملی به سبک آزمونهای پرلز و بررسی تأثیر آن بر عملکرد دانشآموزان میتواند
تصویر کاملی از تأثیر اجرای این برنامهی «فلسفه برای کودکان» و کارآمدی آن و همچنین انتقال مهارتهای تفکر
مرتبهی باال به سایر حوزههای برنامهی درسی ارائه کند .زیرا این برنامه به پرورش مهارتها و نگرشهای نقادانه و

خالقانه (مهارتهای کندوکاوی ،مهارتهای استداللی ،مهارتهای ترجمه (به عبارت دیگر) ،مهارتهای
مفهوم سازی) از طریق گفتگو در بستر سواد خواندن (خواندن ،نوشتن ،صحبت کردن و گوش دادن) میپردازد و از
این طریق سعی دارد آنها را به سایر بخشهای برنامه ی درسی انتقال دهد .با الگوپذیری از روش متیو لیپمن ،یک
مطالعه گسترده در سال  2015و با طراحی مناسب در انگلستان صورت گرفت که در آن کودکان نه و ده ساله هفته
ای یک بار و به مدت  40دقیقه طی یک دوره یک ساله در کالس «فلسفه برای کودکان» شرکت کردند .این کودکان
پیشرفت قابل مالحظه ای در درسهای ریاضیات و سواد خواندن و نوشتن نسبت به دیگر دانشآموزان پیدا کردند.
در این مطالعه بیش از  3000کودک در  48مدرسه در انگلستان در بحثهای هفتگی در باب مفاهیمی مانند حقیقت،
عدالت ،دوستی و دانش شرکت کردند .آنها تفکر منطقی تر و ایدههای مرتبط و پیوسته تری نسبت به گروه کنترل

از خود نشان دادند .4با استناد شواهد موجود میتوان این نکته را به صورت یک فرض مسلم در نظر بگیریم که نتایج
موفق در آزمون ریاضی نشان دهنده توانایی دانشآموزان در درس زبان نیز هست .لذا ،با توجه به تأثیر زبانآموزی
بر مجموعه یادگیریهای دانشآموزان ،به نظر میرسد تقویت مهارتهای زبان آموزی و "سواد خواندن" میتواند
برای غلبه بر نقطه ضعف کودکان ایرانی در آزمونهای بین المللی مانند پرلز در حوزهی خواندن و درک مطلب و
حتی در سایر حوزها مانند ریاضی و علوم نقش مؤثری داشته باشد.
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شاید تقویت و تمرین مهارتها و نگرش های تفکر نقاد و خالق از طریق سواد خواندن و تسری آن به موضوعات
درسی حلقهی مفقودهی آموزش هنرهای زبانی (درس ادبیات فارسی) برای بهبود درک مطلب خوانده شدهی
دانشآموزانمان باشد.

