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Abstract

چکیده 
هدف :هدف از پژوهش بررسیشیوههای تدریس معلمان با تأکید بر رشد
مهارتهای تفکرانتقادی در دروس هدیههای آسمان دوره ابتدایی است.

دریافت مقاله1395/10/09 :

اطالعات ،آمیخته (کمی – کیفی) میباشد .جامعهآماری ،کلیه کالسهای
دروس هدیه های آسمان دوره ابتدایی استان قم در سال تحصیلی
1395بود .نمونه آماری شامل ( ) 50کالس (از هر پایه تحصیلی ده کالس)
که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شد .ابزار پژوهش ،چک لیست
محققساخته مشاهده تدریس معلمان حاوی بیست مؤلفه بر مبنای
مهارتهای تفکر انتقادی (تجزیه و تحلیل ،ترکیب ،ارزشیابی و توضیح) بود
که روایی صوری آن توسط متخصصین مورد تأیید قرارگرفت و پایایی
آن ./86براساس آلفای کرونباخ به دست آمد .برای تجزیه و تحلیل دادهها،
در بخش آمارتوصیفی ،از جداول فراوانی درصد ،نمودارهای مناسب،
محاسبه شاخصهای مرکزی و پراکندگی استفاده شده و در بخش آمار
استنباطی بهمنظور تحلیل دادهها از آزمون ( )Tتک گروهی بهره گرفته
شد.
یافتهها -1 :میزان توجه به مهارت تجزیه و تحلیل در روشهای تدریس

پذیرش مقاله1397/02/01 :

ابتدایی در دروس هدیههای آسمان پایینتر از میانگین است -3 .میانگین
مهارت ارزشیابی در روشهای تدریس معلمان در کل پایههای دوره
ابتدایی در دروس هدیههای آسمان کمتر از میانگین است -4 .میانگین
مهارت توضیح در شیوههای تدریس معلمان در کل پایههای دوره ابتدایی
در دروس هدیههای آسمان گر چه نسبت به مؤلفههای دیگر در سطح
باالتری است ولی در مجموع پایینتر از میانگین است -5 .در کل توجه به
مؤلفههای مهارتهای تفکرانتقادی در دروس هدیههای آسمان دوره
ابتدایی توجه چندانی نگردیده است .نتیجه پژوهش نشان داد که؛
شکلگیری تفکر انتقادی در دانشآموزان مستلزم تغییر رویکرد معلمان در
روشهای تدریس است.
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ش :روش تحقیق از نظر اهداف ،کاربردی و به لحاظ شیوه جمعآوری
رو 

Purpuse: the aim of this article is to examine the
critical thinking skills in teachers’ teaching
methods in primary schools’ Heaven Gifts.
Methods: The research method was qualitative
one and the statistical population of this research
is all Heaven gifts classes of primary schools in
Qom province in The School year of 2016.
Samples are 50 classes (10 classes from each
level) which were chosen randomly. The research
instrument is a 20 factors researcher- made checklist of teachers’ teaching observation based. on
critical thinking skills (analysis, synthesize,
evaluation, explaination) whose validity is
justified by scholars and its reliability is %86 which
was done by Chronbakh Alfa. The data analysis is
done by descriptive & Infrential statistics by T one
groop test methods.
Findings: The level of paying attention to
analysis skill in teachers’ teaching methods of all
primary levels for Heaven Gifts is lower than
’mean.The average of synthesize skill in teachers
teaching methods in primary schools for Heaven
Gifts is lower than mean.The average of
evaluation skill in teachers’ teaching methods in
primary schools for Heaven Gifts is lower than
mean. The average of explanation skill in
teachers’ teaching methods of all primary schools
for Heaven Gifts is lower than mean. Totally
critical thinking skills in Heaven Gifts studies in
primary schools are not considered well.
Critical thinking formation is based on changing
in teachers’ attitude towards teaching methods.

کلیدواژهها :تفکر انتقادی ،شیوههای تدریس ،هدیههای آسمان ،دوره
ابتدایی ،معلمان
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مقدمهوبیانمسأله
در ارتباط با شیوه های تدریس باید در نظر داشت که؛ تدریس عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل
معلم و شاگرد براساس طراحی منظم و هدفدار معلم برای ایجاد تغییر در رفتار شاگرد .تدریس
مفاهیم متفاوتی مانند؛ نگرشها ،گرایشها ،باورها ،عادتها و شیوههای رفتار بهطورکلی انواع
تغییراتی را که میخواهیم در شاگرد ایجاد کنیم در بر میگیرد (.)Mirzamohammadi, 1383:17
عده زیادی از مربیان و متخصصان تعلیم و تربیت «فراهم آوردن موقعیت و اوضاع و احوالی که
یادگیری را برای شاگردان آسان کند» تدریس نامیدهاند ( .)Shabaani, 1382مفهوم تدریس به آن
قسمت از فعالیتهای آموزشی اطالق میشود که با حضور معلم در کالس درس اتفاق میافتد.
تدریس بخشی از آموزش است و هم چون آموزش یک سلسله فعالیتهای منظم ،هدف دار و از
پیش تعیین شده را در بر میگیرد و هدفش ایجاد مطلوب یادگیری از سوی معلم است.
گیج اِن ال  ،به نقل از (  )Aqhazadeh, 1388بیان میدارد :منظور من از تدریس عبارت است از
هر فعالیتی از جانب یک فرد که به منظور تسهیل یادگیری در فرد دیگری انجام می پذیرد .امروزه
فراگیران برای ورود به عصر دانایی و روبهرو شدن با تحوالت شگفت انگیز قرن بیست و یکم باید
بهطور فزایندهای مهارتهای تفکر انتقادی و خالق را برای تصمیمگیریهای مناسب و حل مسائل
پیچیده جامعه فرا گیرند .دانشآموزان باید به مهارتهای پژوهش و حل مسأله مجهز شوند و روحیه
جستجوگری را در خود تقویت کنند (.)Lavasani ،1384:5
یکی از راههای اساسی آموزش موفق تفکرانتقادی آن است که بهطور همزمان به شیوهای
تدریجی تفکر شاگردان زیر سؤال قرار گیرد و از آنها در ایجاد شیوههای جدید حمایت شود .در
مراحل ابتدایی آموزش تفکر انتقادی به شاگردان ،معلم مجرب از درگیری بیش از حد دانشآموزان
با موارد پیچیده اجتناب میورزد .در عوض توجه خود را به آموزش قالبهای بنیادی رشتة مربوط،
مانند واژهها ،مفاهیم ،مشکالت و روشها معطوف میدارد و به تهیة راههای کلی برای سازماندهی
دانش مربوط و پرسش در آن زمینه میپردازد بسیاری از معلمان ،ایجاد مدلهای تجسمی را برای
درک فرایندهای فکری خود بسیار مفیدتر از تمرینهای نوشتاری و شفاهی میدانند .این طرز تفکر،
کامالً مطابق با نظریة پیاژه است که در آن یادگیری پیش از آنکه به حالت مطلق درآید ،بهصورت
تجربة واقعی شروع میشود (.)Habibipoor, 1385
بنابراین اساسیترین عامل برای ایجاد موقعیت مطلوب در تحقق هدفهای آموزشی معلم است.
در فرآیند تدریس تنها تجارب و دیدگاههای علمی معلم نیست که مؤثر واقع میشود بلکه کل
شخ صیت اوست که در ایجاد شرایط یادگیری و تغییر و تحول شاگرد تأثیر میگذارد .وظیفه معلمان
در فرآیند تدریس تنها انتقال واقعیت های علمی به دانش آموزان نیست بلکه باید موقعیت و شرایط
مطلوب یادگیری را فراهم کنند و چگونه اندیشیدن و چگونه آموختن را به شاگرد بیاموزند .به قول
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راسل تدریس باید علم زندگی بدون یقین و در عین حال بدون شک را برای فراگیرنده فراهم آورد
(.)Piriaee, 1390
از نظر نوع نگرش و روابط معلم نسبت به شاگرد دو گروه معلمان شاگردنگر و درسنگر وجود
دارند .معلمان شاگردنگر شاگردان را هسته مرکزی فعالیت خود قرار می دهند و آنها را محور اصلی
فعالیتهای آموزشی می دانند .این گروه به پرورش استعداد شاگردان شوق فراوان دارند .معلمان
درس نگر بیشتر به درس اهمیت میدهند تا پرورش شاگردان .تمام کوشش آنها بر این است که به
هر طریقی که شده درس را به شاگردان انتقال دهند .به اعتقاد این گروه حقایق علمی شاگردان را
برای زندگی اجتماعی آماده میسازد .تسلط بر محتوای درس از بهترین ویژگیهای معلم است.
شخصیت متعادل همراه با تسلط علمی معلم او را از نظر شاگردانش با ارزش و اعتبار میسازد.
مهمترین وظیفة معلم در این رابطه ه مکاری و راهنمایی یکایک شاگردان برای رسیدن به هدفهای
مطلوب تعلیم و تربیت است .نقش دیگر معلم ایجاد رابطه و پیوند بین جامعه و مدرسه است .وظیفه
معلم تنها انتقال معلومات نیست زیرا شاگردان می آموزند تا بهتر زندگی کنند و باید آموزش رسمی
با زندگی اجتماعی و حقیقی آنان ارتباط داشته باشد و معلم با توجه و تأکید بر تاریخ و فرهنگ
کوشش میکند تا شاگردان را با ارزشهای واالی جامعة پیشرفته و انسانی آشنا کند.
در گذشته به ندرت فکر میشد که ممکن است افراد را متفکر و خالق بارآورد اعتقاد همگانی
دربارۀ ماهیت تفکر این بود که این مشخصات کیفیاتی ذاتی و موروثی هستند که به هیچ وجه امکان
کنترل و دخل و تصرف در آنها وجود ندارد .اما نتایج تحقیقات مالتزمن و همکاران نشان داد که
تفکر ،حل مشکل و خالقیت پدیدههای متافیزیکی نیستند ،بلکه تفکر یک واقعیت و پدیدهای طبیعی
استکه تمام قوانین و نظامها و اصول حاکم بر رفتار انسان در اینجا نیز صادق است .تفکر رفتاری
یادگرفتنی است و بنابراین میتوان افراد را با فراهم کردن شرایط قابل کنترل ،متفکر و خالق بارآوریم
(.)Hosseini, 1384:33
با عنایت به مطالب مطرح شده در ارتباط با نحوه سازماندهی کالس بهمنظور تشویق تفکرانتقادی
در دانشآموزان بهتر است به راهبردهای زیر توجه نمود؛
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الف) ایجاد تعادل بین محتوا و فرایند تدریس :اگر تالش معلمان در فرایند یاددهی – یادگیری تمام
کردن کتاب درسی و آمادهکردن شاگردان برای آزمون نهایی باشد این روش از دیگر فعالیتهای
آموزشی ازجمله پرورش تفکر ،در کالس جلوگیری میکند.
ب) ایجاد تعادل بین سخنرانی و کنش متقابل :معلم باید از طریق تشویق مباحثه و پرسش و با
استفاده از دیگر روشهای مناسب برای تبادل اندیشه در کالس درس ،بین سخنرانی خود و کنش
متقابل دانشآموزان تعادل ایجاد کند.
ج) سازماندهی و طراحی فضای کالس :فضای آموزشی در پرورش مهارتهای تفکرانتقادی نقش
بسیار ارزندهای دارد .سازماندهی و آرایش کالس درس بهمنظور ایجاد فضایی برای تعامل بسیار
دشوار اما مفید و مؤثر است (.)shabaani, 1392
در تعلیموتربیت انتقادی معلمان اندیشمندانی رهایی بخش،کارگران فرهنگی ،روشنفکران ستیزه
جو و روشنفکران تحولآفرینی بهشمار میآیند که خصوصیات آنان شجاعت اخالقی و نقادی است.
ایفای نقش روشنفکری ،مستلزم آگاهی معلم از فرهنگ سیاسی و اجتماعی حاکم و فراهم کردن
شرایط برای فعالیت است (.)Paynar, 1996
بنابراین عناصر برنامه درسی در ارتباط با تفکرانتقادی شامل :الف) هدف :اهداف درس باید
بهصورت قابل مشاهده و قابل اندازهگیری بیان شوند و دارای معیار ومالک مشخصی باشند .در
ارتباط با پرورش تفکر انتقادی در تعلیموتربیت بایستی اهداف مشخص شده در دروس ،دانشآموزان
را به سمت رشد در زمینه تفکر انتقادی سوق دهد و بتوان اهداف تعیین شده در این زمینه را مورد
ارزیابی قرار داد.
ب) محتوا :محتوا متناسب با اهداف موردنظر تهیه شده و محرکهای الزم ارائه میشود و بایستی
محتوا در ارتباط با رشد تفکرانتقادی در دانشآموزان به مهارتهای (تجزیهوتحلیل ،ترکیب،
ارزشیابی ،توضیح) بپردازد تا بتوان بر مبنای این مهارتها شاگردان را تربیت نمود .ج) روش تدریس:
استفاده از روشهای تدریس مبتنی بر پرورش تفکر انتقادی در تعلیم و تربیت با توجه به اهداف و
محتوا بایستی انتخابگردد .تدریس با طراحی شرایط مناسب بهصورت مستقیم و همراه تمرین برای
برانگیختن انگیزه در زمینه تفکرانتقادی ضروری میباشد .د) ارزشیابی :ارزشیابی دانشآموزان
بهمنظور تعیین اینکه رفتار مشخص موردنظر را اکتساب نمودهاند صورت میگیرد که در ارتباط با
پرورش تفکر انتقادی در تعلیم و تربیت بایستی از مهارتهای تفکر انتقادی (تجزیه و تحلیل ،ترکیب،
ارزشیابی ،توضیح) ارزیابی صورت پذیرد .در این پژوهش این چهار مؤلفه مورد ارزیابی قرار میگیرد.
این روزها تفکر انتقادی بهطور فزآیندهای مورد توجه قرار گرفته است ،زیرا ما همواره با مقدار
زیادی اطالعات گمراهکننده ،تبلیغات تجاری و سایر انواع تبلیغات روبهرو میشویم که باید سبک و
سنگین کنیم و سره را از جدا کنیم ( .)Seif, 1391هدف از تعلیموتربیت انتقادی آمادهسازی
شهروندانی آگاه و انتقادی برای مشارکت فعال در جامعه است .هدف این استکه شاگردان بر مبنای
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نقادیهای خود ،مدرسه را اصالح کنند بهنحویکه مدارس به فضاهای عمومی آزادمنشانه تبدیل
شوند تا نسل جوان با آگاهی از حقوق و مسؤولیتهای راستین اخالقی ،سیاسی ،اقتصادی و مدنی
خویش فعالیت کنند .بنابراین ،برای رسیدن به این مقصود مدرسه بهطور مستقیم با مسائل اجتماعی
ارتباط پیدا میکند ،لذا یادگیری در چنین دیدگاهی فقط معلول تعامل دانشآموز با محیط نیست،
فراگیر در دیدگاه انتقادی به منزله عنصری نگریسته میشود که میتواند در جریان تغییر فعاالنه
حضور یابد و در واقع عامل تغییر است .در این دیدگاه آن نوع یادگیری ضروری است که تنوع
فرهنگی دانشآموزان را تأیید و ترغیب میکند .بینش محوری در این دیدگاه نقد است که
موضوعات و مسائل اجتماعی را دانشآموزان به چالش میکشند (.)Miller, 2002
کالس درس مشتمل بر معلم ،شاگردان ،برنامه ها ،مواد و وسایل آموزشی میباشد که برای حصول
به هدفها تشکیل میگردد و برای تحقق اهداف بایستی تنظیم محتوای مناسب ،آگاهی از روشهای
صحیح ارزشیابی و سنجش یادگیری شاگردان ،شناخت امکانات ،فرصتها ،مواد آموزشی و کاربرد
آنها و تشخیص راهبردها و روشهای نوین و مؤثر آموزش و در تمرین کسب مهارتها نقش
تعیینکنندهای در تربیت معلمان اثربخش و کار آمد خواهد داشت.
ایجاد تفکرانتقادی در دانشآموزان را میتوان یکی از اهداف اساسی نظام تعلیم و تربیت در سطح
جهانی انگاشت که جزء جداییناپذیر هر نظام آموزشی است ،زیرا در فرایند آموزش باید زمینة
بررسی و تحقیق را در شاگردان به وجود آورد ،اما متأسفانه مدرسههای امروز عمدتاً بهدلیل
پیشرفتهای علوم و فنون و با توجه به بعضی از رویکردهای روان شناختی ،توجه خود را بیشتر به
انتقال اطالعات و حقایق معطوف کردهاند و از تربیت انسانهای متفکر و خالق فاصله گرفتهاند .در
حالیکه هر نظام آموزشی برای موفق شدن به توانایی افراد خود در تحصیل و تصمیمگیری متفکرانه
نیازمند است ( .)Shabaani, 1392در ارتباط با رشد توانایی تفکرانتقادی در دانشآموزان الزم است
که آنها به تجزیه و تحلیل موضوعات بپردازند .آرمانهای تربیتی تعلیموتربیت انتقادی «درگیر شدن
دانشآموزان با مباحث و موضوعات اجتماعی و پرورش مهارتهای مربوط به حضور مؤثر در تغییر
اجتماعی است» (.)Miller, 2002
ارزشیابی از یادگیری دانشآموزان در فرآیند تدریس و توجه به پرورش تفکر انتقادی ممکن
است در ابعاد مختلفی انجام شود .معلم میتواند مجموعه کارهایی را ارزیابی کند که دانشآموزان
انجام دادهاند .ارزشیابی بهطور مستمر و اساسی نه فقط در پایان نیم سال ،بلکه بهطور مستمر در
فرایندهای یاددهی -یادگیری انجام میشود .ارزشیابی در این دیدگاه کیفی است« .ارزشیابی مستمر
از فراگیران بخش مهمی از الگوی آموزشی تعلیموتربیت انتقادی است .)Ferrire, 2003( ».در
نظامهای آموزشی برنامههای درسی قلب نظام تعلیموتربیت و ابزاری در جهت تحقق اهداف آموزش
و پرورش محسوب میگردند ( .)Fathivajargah, 1388بنابراین یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار
در نظام های آموزشی بهمنظور ایجاد تفکر نقاد در دانشآموزان برنامههای درسی است از میان
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برنامههای درسی دوره ابتدایی برنامه مطالعات اجتماعی و هدیههای آسمان از توان بیشتری در
ایجاد مهارتهای تفکر انتقادی در دانشآموزان برخوردار هستند (.)Tofangdar،1386:2
در تعلیموتربیت انتقادی به گفتگو بهعنوان روش آموزشی ،تأکید زیادی شده ،نظریهپردازان
آموزش انتقادی بر این باور هستند که دانش و نگرش با گفتگو ساخته میشود .گفتگو روشی است
که از طریق آن شاگردان و معلمان در کالس درس با بهکارگیری زبان ،نماد و تصویر با هم تعامل
میکنند و بر یکدیگر اثر میگذارند .این روش در تعلیم وتربیت انتقادی ابزاری استکه میتواند
فرایند هوشیارسازی و انتقادی شدن فراگیران را فراهم کند ( .)Miller, 2002بنابراین الزم است که
تربیت یافتگان نظام تربیت رسمی و عمومی برای ورود مطلوب به زندگی فردی ،خانوادگی و
اجتماعی میبایست حقیقت جو ،خرد ورز و پرسشگر باشند (وزارت آموزش و پرورش .)1390 ،البته
عوامل و موانعی که میتواند باعث کاهش اثرگذاری برنامههای درسی در راستای رشد تفکر انتقادی
شوند شامل؛ موانع داخلی مثل عدم تناسب محتوای برنامههای درسی ،روشهای تدریس و ارزشیابی
با انتظارات تفکرانتقادی و موانع خارجی شامل؛ برنامه آموزشی فشرده ،کالسهای بزرگ ،زمان
محدود کالس درس و اشتغال بیش از حد مربیان به دالیل متعدد و در نتیجه کاهش نقش معلمی
در ایجاد فضای فکری مناسب جهت به چالش کشیدن افکار میباشد ( Babamohammadi,
.)1383:2
در این زمینه شعبانی معتقد استکه :علیرغم تأکید و توجه به مسألة تفکر در اهداف نظامهای
آموزشی و ادعاهای مسؤوالن ،متصدیان و مجریان آموزشی در عمل برای تشویق دانشآموزان در
جهت تفکر و بهویژه به کارگیری تفکرانتقادی اراده و انگیزه کافی وجود ندارد .معلمان نیز با وجود
اظهاراتی که حاکی از پذیرفتن این فرض استکه تفکر انتقادی راه را برای آموزش بیشتر و بهتر
هموار میکند ،همراه با شیوه های غالبی و حذف حقایق و ایجاد محیط خشک انضباطی ،زمینه را
برای حفظ کردن اطالعات درسی فراهم میکنند .آنان این نکته را فراموش کردهاند که حفظ کردن
مطالب و انباشتن ذهن دانش آموز از اطالعات مرتبط و نامرتبط با زندگی واقعی سبب به هدر رفتن
هزینهها ،امکانات و قابلیتهای افراد میشود (.)Shabaani, 1392
بنابراین آموزش مبانی تفکرانتقادی به دانشآموزان با استفاده از استراتژیهای تفکرانتقادی،
تدریس در کالس بهصورت مباحثهای و گروهی و تمرکز بر توسعه فرآیندهای تفکری دانشآموزان
در ضمن ارائه محتوای درسی ،پرهیز از روشهای تدریس منفعل و ارزشیابی شاگردان در کالس و
امتحان براساس فرآیندهای فکورانه برای حل مسائل میتواند ازجمله پیشنهاداتی باشد که برای
ترویج این مهارتها مطرح باشد (.)Athari, 1388: 8
یونیسف ( )2003در آخرین تقسیمبندی خود ،مهارت تصمیمگیری و تفکر انتقادی را یکی از
مهارتهای زندگی برشمرده است .در جهان امروز هر انسانی برای درست زیستن نیازمند فراگیری
درست فکر کردن میباشد .تفکرانتقادی در واقع به نقد و تحلیل کشیدن تأثیرات رسانهها و
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همساالن ،تحلیل نگرشها ،ارزشها  ،هنجارهای اجتماعی و اعتقادات و عوامل تأثیرگذار برآنها و
شناسایی اطالعات مرتبط و منابع اطالعاتی است (.)Kordnoghai and sharifi, 1384
با عنایت به مطالب عنوان شده در ارتباط با اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر ،باید گفت که تفکر جوابگو (مسؤول) و
ماهرانه است که به قضاوت خوب افراد نسبت به خود ،دیگران و جامعه در زمان حال منجر میشود .فکر انتقادی در
جامعه ،افراد را از حالت انفعالی بیرون میآورد و به آنها مهارتها و تواناییهایی میبخشد تا بهجای
تقلید کورکورانه از الگوها و پذیرش بیچون و چرا والدین ،معلمان ،سیاستمداران و رسانهها ،بتوانند
با تمسک به تفکر و اندیشه انتقادی در جستجوی حقیقت و دانایی باشند و هرگز از جستجوی
حقیقت و کوشش برای درک پدیدههای اجتماعی غفلت نورزند .تفکرانتقادی به شهروندان کمک
میکند تا در مسائل عمومی ،داوری هوشمندانهای داشته باشند و بهطور مردم ساالرانه در حل
مسائل اجتماعی سهیم گردند .جان دیویی ماهیت تفکرانتقادی را «قضاوت معلق» یا «تردید سالم»
تعریف میکند .او تفکرانتقادی را شامل بررسی فعال ،پایدار و دقیق هر عقیده یا دانش میداند
(  .)Lotfabadi, 1384البته در زمینه شیوه تدریس امروزه سخنرانی بهعنوان روش غالب در بسیاری
از مراکز آموزشی باعث ترویج سبک انفعالی تعلیم و تربیت میشود که در آن تفکر انتقادی یا فقط
بهطور ضمنی آموزش داده میشود و یا هرگز یاد داده نمیشود (.)Knowle, 1980
در ارتباط با موضوع پ ژوهش تحت این عنوان تحقیقی صورت نگرفته است ولی پیرامون موضوع
تحقیقاتی صورت گرفته که به برخی از آنها که بیشتر با عنوان پژوهش ارتباط دارد پرداخته میشود.
تحقیق ( )Hang and Geo ،2014با عنوان "کمک به دانشآموزان در بهکارگیری انتقاد و
مهارتهای انتقادی" انجام دادهاند .هدف از تحقیق این بوده که دانشآموزان تا چه میزان از
مهارتهای تفکر انتقادی استفاده میکنند .حاصل نتایج آنها بیانگر آن است که میزان استفاده از
مهارتهای تفکر انتقادی در میان دانشآموزان پایین بوده و از این روی باید به آنها راهنماییهایی
صورت گیرد تا بتوانند این مهارتها را در عرصه عمل تربیتی بهکار گیرند.
پژوهش ( )Demirhan and Koklukaya, 2014تحت عنوان "استفاده از تفکرانتقادی در بین
معلمان علوم " انجام دادهاند .آنها برای انجام پژوهش خود بیش از  309تن از معلمان را انتخاب
کرده و با استفاده از یک پرسشنامه به ارزیابی میزان استفاده آنها از تفکرانتقادی در تدریسشان
پرداختند .نتایج این پژوهش بیانگر آن است که بیشتر این معلمان چندان تمایلی به استفاده از تفکر
انتقادی در تدریس خود نداشتهاند و میزان استفاده از تفکرانتقادی در تدریس آنها نزدیک به
میانگین و حتی پایینتر از میانگین بوده است.
تحقیق ( )Showman, 2012با عنوان "بررسی میزان تاثیرگذاری انتقاد و انتقادی اندیشی در
نظامهای آموزشی" به بررسی نقش انتقاد و تفکر انتقادی در برنامه تربیت معلم کشور آلمان
میپردازد و اشاره میکند که نظامهای تربیتی همچون برنامه تربیت معلم در این کشور ،نقشی پر
رنگ و اساسی در آموزش و باال بردن تفکر انتقادی در دانشآموزان دارند و در صورت برنامهریزی و
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کاربرد نظاممند تفکر انتقادی از سوی آنها در آموزش به دانشآموزان ،این افراد هم میتوانند با
مهارتهای انتقادی آشنا شده و چگونگی بهکارگیری آن را در استداللها و فرایند تربیتی خود
بیاموزند.
تحقیقی که ( )Kortis, 2008با عنوان "رابطه بین رویکردهای تدریس و میزان تفکرانتقادی"
انجام داد .نتایج پژوهش حاکی از آن بود که رابطه مستقیمی بین رویکردهای تدریس مربیان و
میزان تفکر انتقادی شاگردان وجود دارد و تدریس در کالسهای درسی باید از برنامههای منفعل و
حفظ مفاهیم به سمت تفکرانتقادی بهعنوان یک مؤلفه در تسهیل یادگیری انتقال یابد.
پژوهش ( )Quitzz, 2007تحت عنوان "محیط آموزشی و تعامل فراگیران با یادگیری مشارکتی"
انجام داد که نتایج پژوهش نشان داده است یادگیری مشارکتی به ایجاد تفکر انتقادی در تدریس
کمک میکند.
تحقیق ( )Chaffee, 2006که با عنوان "آموزش تفکرانتقادی از طریق برنامه درسی" انجام داده
است یافتههای پژوهش نشان میدهد که مربیان با استفاده از روش بینرشتهای در تدریس
تفکرانتقادی ،توانستهاند یادگیری پایداری را در شاگردان که مشارکت فعال در آموزشهای شان
داشتهاند ایجاد نمایند.
پژوهش ( )Clain, 2006تحت عنوان "بررسی رابطه میزان تعامل شاگردان در کالس و اثر آن بر
تفکرانتقادی" نشان داده که تعامل میتواند آنها را به سطح باالتری از تفکر برساند و مشارکت
بیشتر در کالس با رشد تفکر انتقادی همراه است ،در واقع کنش و واکنش فراگیران ،توانایی
استدالل آنها را افزایش میدهد.
تحقیقی ( )Kannel, 2005تحت عنوان "مقایسه میزان مهارتهای تفکر انتقادی در شیوههای
سنتی و مشارکتی" انجام داده که نتایج پژوهش نشان داده است مشارکت بیشتر دانشآموزان در
کالس درس با رشد تفکرانتقادی همراه است.
پژوهش (  .)Ahmadzadeh ahari, Ghaderzi and Akhbari, 1394با عنوان "بررسی تفکر انتقادی
کتابهای مطالعات اجتماعی و راهنمای معلم پایه هفتم" به روش تحلیل محتوا انجام دادهاند که
یافتههای پژوهش بیانگر آن استکه در کتب مطالعات اجتماعی در هر صفحه  1/1موقعیت تفکر
انتقادی دیده میشود .در مجموع نتایج آزمون توجه ناقص به همه مؤلفههای تفکر انتقادی را نشان
داده است.
پژوهش (  .)Ghasemi and Kazemi, 1393تحت عنوان "تحلیل محتوای کتاب درسی هدیههای
آسمان پایه ششم ابتدایی و میزان انطباق آن با مبانی قرآنی و سند تحول بنیادین آموزشوپرورش"
انجام دادهاند که نتایج پژوهش نشان داده است از بین حوزههای یادگیری ،به حیطه شناختی
بهخصوص به طبقه دانش ،بیش از سایر حیطهها و طبقات یادگیری توجه گردیده و با عنایت به سند
تحول بنیادین آموزشوپرورش ،اهداف تدوین شده در کتاب مذکور ،در محورهای جدول طراحی
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اهداف کتب درسی برای بعضی از اهداف تفصیلی برنامه درسی ملی به اهداف کمتری اشاره شده و یا
به کلی محتوا و اهدافی در کتاب منظور نشده است.
پژوهش ( .)Taqhizadeh, 1393با عنوان "تأثیر آموزش مستقیم مهارت تفکر بر مهارتهای تفکر
انتقادی" انجام داده که نتایج پژوهش بیانگر آن است که آموزش مستقیم مهارتهای تفکرانتقادی
در تدریس موجب افزایش این مهارتها میگردد.
پژوهش ( .)Sarmad and seyyedi, 1392تحت عنوان "بررسی تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر
پیشرفت تحصیلی" انجام دادهاند .پیشآزمون و پسآزمون نمره تفکر انتقادی مشخص گردیده و با
استفاده از تجزیه و تحلیل آماری نشان داده شده که آموزش تفکر انتقادی موجب پیشرفت تحصیلی
شاگردان گردیده و موجب بهبودی در تفکر آنان شده است.
پژوهش ( .)Alipour et al., 1392تحت عنوان " موانع تفکرانتقادی در برنامه درسی آموزش
متوسطه با تأکید بر مهارتهای؛ تجزیه و تحلیل  ،ترکیب  ،ارزشیابی و قضاوت " انجام دادهاند که
نتایج پژوهش نشان داده است که موانع تفکرانتقادی شامل؛ کمتوجهی به مهارتهای؛ تجزیه و
تحلیل ،ترکیب ،ارزشیابی و قضاوت و جمعبندی در عناصر برنامه درسی (هدف ،محتوا ،روش تدریس
و ارزشیابی) قابل مشاهده میباشد.
پژوهش ( .)Hatami et al., 1392با عنوان "دیدگاه استادان دانشگاه در خصوص کاربرد تفکر
انتقادی در فرایند تدریس " انجام دادهاند .یافتهها نشان داد که بیشتر اعضای هیأتعلمی مفهوم
تفکر انتقادی را اعمال تردید عاقالنه دانستهاند .همچنین ،آنها تفکر انتقادی را در مهارتهای
داشتن اطالعات کافی ،پرسشگری ،داشتن جامعیت فکر ،انعطاف در تفکر ،تحلیلگر بودن و داشتن
مهارت شنود مطرح کردهاند .عالوهبر این ،بیشتر اعضای هیأتعلمی بر اکتسابی بودن تفکر انتقادی و
نقش مهم تدریس در این امر تأکید داشتند.
پژوهش (  .)Arefi and Rezaizadeh, 1390تحت عنوان " مروری بر نقش و جایگاه برنامه درسی
در رشد تفکر انتقادی" انجام دادهاند که نتایج پژوهش نشان داده است ،برنامه درسی مبتنی بر
رویکردهای یادگیری فعال تاثیر انکار ناپذیری بر رشد تفکرانتقادی شاگردان دارد.
پژوهش ( .)Habibipour, 1390تحت عنوان "بررسی رابطه تفکرانتقادی معلمان دوره ابتدایی با
ترجیح سبک تدریس آنان" انجام داده است .نتایج این پژوهش بیانگر آن استکه بین متغیر پیش
بین (تفکر انتقادی) و متغیر مالک (ترجیح سبک تدریس) رابطهای معنادار وجود دارد و میتوان
نمره میزان ترجیح سبک تدریس معلمان را از طریق نمره تفکرانتقادی آنان پیشبینی نمود.
همچنین نتایج پژوهش نشان داده که بین تفکر انتقادی معلمان و ترجیح سبک تدریس آنان،
همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .معلمانی که در دو مؤلفه استنباط و ارزشیابی استداللهای
منطقی از مؤلفههای تفکرانتقادی نمره باالتری داشتهاند ،سبک تدریس معلممحور را ترجیح دادهاند.
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معلمانی که در مؤلفه تعبیر و تفسیر از مؤلفههای تفکرانتقادی نمره باالتری داشتهاند ،سبک تدریس
شاگردمحور را ترجیح دادهاند.
پژوهش ( .)Razavian and Soltanqharaee, 1389تحت عنوان "بررسی ادراک معلمان از تفکر
انتقادی" انجام دادهاند که نتایج پژوهش نشان داده است در زمینه تفکر انتقادی ،پیش نیازهای
آموزش تفکر انتقادی ،روشهای آموزش تفکرانتقادی و نتایج استفاده از تفکر انتقادی ،بیانگر آن
استکه روشهای آموزش تفکر انتقادی مناسب نیست و آشنایی بیشترآنها با این موارد ضروری به
نظر می رسد.
پژوهش (  .)Shabani and Mehrmohammadi, 1392با عنوان " پرورش تفکر انتقادی با استفاده
از شیوه آموزش مسألهمحور " انجام داده استکه در آن نظریههای همسو و حامی تفکرانتقادی از
جمله دیدگاههای شناختی ،فراشناختی و ساختگرایی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که روش حل مسأله با استناد به دیدگاههای مختلف روشی مؤثر
برای پرورش تفکرانتقادی میباشد ،لذا شاگردانی که با روش حل مسأله بهصورت کار گروهی آموزش
دیده بودند نسبت به گروه گواه نمره بیشتری در مهارتهای تفکر انتقادی دریافت کردهاند.
با عنایت به اینکه یکی از عوامل مهم در پرورش تفکر انتقادی فراگیران مسأله مهم شیوههای
تدریس معلمان است و این مسأ له در تحقیقات گذشته کمتر به آن پرداخته شده است لذا این
تحقیق در صدد است تا به سؤاالت زیر در این راستا پاسخ دهد ،بنابراین؛ سؤال اصلی پژوهش؛ تا چه
میزانی شیوههای تدریس معلمان در دروس هدیههای آسمان دوره ابتدایی با تأکید بر مهارتهای
تفکرانتقادی مورد توجه قرار میگیرد؟ است .که سؤاالت فرعی زیر را در بر میگیرد:
 .1تا چه میزان رشد مهارت تجزیه و تحلیل در شییوههیای تیدریس معلمیان در دروس هدییههیای
آسمان مورد توجه قرار میگیرد؟
 .2تا چه میزان رشد مهارت ترکیب در شیوههای تدریس معلمان در دروس هدیههای آسیمان میورد
توجه قرار میگیرد؟
 .3تا چه میزان رشد مهارت ارزشیابی در شیوههای تدریس معلمان در دروس هدیههای آسمان مورد
توجه قرار میگیرد؟
 .4تا چه میزان رشد مهارت توضیح در شیوههای تدریس معلمان در دروس هدیههای آسیمان میورد
توجه قرار میگیرد؟
 .5تا چه میزان شیوه های تدریس معلمان در مجموع دروس هدیههای آسمان مقطع آموزش ابتدایی
در جهت رشد مهارتهای تفکرانتقادی مورد توجه قرار میگیرد؟

سال ششم ،شمارة اول ،بهار 153 1397

فصلنامه تدریس پژوهی

روششناسیپژوهش 

در پژوهش حاضر ،روش تحقیق از نظر اهداف ،کاربردی و به لحاظ شیوه جمعآوری اطالعات،
آمیخته (کمی و کیفی) میباشد .جامعهآماری تحقیق ،کلیه کالسهای دوره ابتدایی استان قم در
دروس هدیههای آسمان سال تحصیلی  1395بوده که پایههای تحصیلی دوم تا ششم ابتدایی را
شامل میشود .نمونه تحقیق ،بررسی ده کالس در ارتباط با شیوههای تدریس معلمان طبق چک
لیست تنظیم شده از هر پایه تحصیلی بود که در مجموع کل پایهها تعداد ( )50کالس مورد ارزیابی
قرار گرفت .ابزار گردآوری اطالعات چک لیست محقق ساخته بود که بهمنظور سنجش میزان تأکید
بر مهارتهای تفکر انتقادی (تجزیه و تحلیل ،ترکیب ،ارزشیابی ،توضیح) در ضمن تدریس درس
هدیههای آسمان دورۀ ابتدایی طراحی شد .چک لیست تهیه شده میزان تأکید بر این مهارتها را به
کمک بیست خردهمؤلفه در پتج سطح پاسخ «همیشه ،اغلب ،بعضی مواقع ،بندرت ،هرگز» براساس
مشاهدات صورت گرفته به تصویر میکشید .در طراحی این چک لیست از مطالعات نظری و نظرات
معلمان و استادان با تجربه در زمینة برنامهریزی درسی استفاده شد ،برای جمعآوری اطالعات تعداد
دو نفر از دانشجو معلمان دارای تجربه تدریس در مقطع کارشناسیارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد
قم پس از برگزاری تعداد سه جلسه توجیهی در حضور اعضای هیأتعلمی علوم تربیتی استفاده شده
است .میزان پایایی فرم گزارش مشاهده تدریس کالس  0/86براساس آلفای کرانباخ تعیین شدکه
نشانگر مناسب بودن ابزار بوده است.
برای تجزیه و تحلیل دادهها ،در بخش آمار توصیفی ،از جداول فراوانی درصد ،نمودارهای مناسب،
محاسبههای شاخصهای مرکزی و پراکندگی و در بخش آمار استنباطی از تی تک گروهی بهره
گرفته شد.
یافتههایتحقیق 

در این بخش ،یافتهها بهترتیب سؤاالت تحقیق به شرح زیر در قالب جداول ارایه شده است.
سؤال اول تحقیق :تا چه میزان شیوههای تدریس معلمان در دروس هدیههای آسمان در جهت رشد
مهارت تجزیه و تحلیل مورد توجه قرار میگیرد؟

میزانتوجهبهمهارتتجزیهوتحلیلدرشیوههایتدریسمعلمان 

جدول(:)1

سؤال اول :معلم در جریان تدریس به مهارت مقایسه کردن میپردازد.
همیشه

اغلب

بعضی مواقع

بندرت

هرگز

جمع

فراوانی

0

1

12

29

8

50

درصد

0

2

24

58

16

100
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سؤال دوم :معلم در جریان تدریس به مهارت استنتاج کردن میپردازد.
همیشه

اغلب

بعضی مواقع

بندرت

هرگز

جمع

فراوانی

0

1

12

31

6

50

درصد

0

2

24

62

12

100

سؤال سوم :معلم در جریان تدریس به مهارت تفکیک کردن میپردازد.
همیشه

اغلب

بعضی مواقع

بندرت

هرگز

جمع

فراوانی

0

0

11

16

23

50

درصد

0

0

22

32

46

100

سؤال چهارم :معلم در جریان تدریس به مهارت تحلیل کردن میپردازد.
همیشه

اغلب

بعضی مواقع

بندرت

هرگز

جمع

فراوانی

0

0

8

26

16

50

درصد

0

0

16

52

32

100

سؤال پنجم :معلم در جریان تدریس به مهارت تجزیه کردن میپردازد.
همیشه

اغلب

بعضی مواقع

بندرت

هرگز

جمع

فراوانی

0

3

7

30

10

50

درصد

0

6

14

60

20

100

میانگین فراوانی و درصد کل میزان توجه به مهارت تجزیه و تحلیل درتدریس
همیشه

اغلب

بعضی مواقع

بندرت

هرگز

جمع

فراوانی

0

1

10

26

13

50

درصد

0

2

20

52

26

100

همانطورکه دادههای درج شده در جدول (سؤاالت اول تا پنجم) حاصل از بررسی شیوههای
تدریس در کالس معلمان در دروس هدیههای آسمان براساس میزان تأکید بر مهارت تجزیه و
تحلیل نشان میدهد ،میانگین توجه به این مهارت به میزان ( )%0همیشه )%2( ،اغلب )%20( ،بعضی
مواقع )%52( ،بندرت و ( )%26هرگز میباشد .با توجه به یافتههای بهدست آمده میزان توجه به
مهارت تجزیهوتحلیل در کل دوره ابتدایی در دروس هدیههای آسمان با میانگین ( )1/98کمتر از
حد وسط طیف ( )3میباشد لذا در تدریس به این مهارت کمتوجه شده است بنابراین در سطح
پایین ارزیابی میگردد .براساس آزمون Tتکگروهی چون  Tمحاسبه شده از  Tبحرانی در سطح
اطمینان  ./99و خطای  0.01با درجه آزادی  49بزرگتر است پس می توان نتیجه گرفت که میزان
توجه معلمان در تدریس به مهارت تجزیه و تحلیل کمتر از حد انتظار توجه شده است.
سؤال دوم تحقیق :تا چه میزان شیوههای تدریس معلمان در دروس هدیههای آسمان در جهت رشد
مهارت ترکیب مورد توجه قرار میگیرد؟

سال ششم ،شمارة اول ،بهار 155 1397

فصلنامه تدریس پژوهی

جدول(:)2میزانتوجهبهمهارتترکیبدرشیوههایتدریسمعلمان 

سؤال ششم :معلم در جریان تدریس به مهارت پدید آوردن میپردازد.
همیشه

اغلب

بعضی مواقع

بندرت

هرگز

جمع

فراوانی

0

2

8

15

25

50

درصد

0

4

16

30

50

100

سؤال هفتم :معلم در جریان تدریس به مهارت پیشنهاد کردن میپردازد.
همیشه

اغلب

بعضی مواقع

بندرت

هرگز

جمع

فراوانی

0

0

14

27

9

50

درصد

0

0

28

54

18

100

سؤال هشتم :معلم در جریان تدریس به مهارت تدوین کردن میپردازد.
اغلب

همیشه

بعضی مواقع

بندرت

جمع

هرگز

فراوانی

0

2

8

16

24

50

درصد

0

4

16

32

48

100

سؤال نهم :معلم در جریان تدریس به مهارت طبقهبندیکردن میپردازد.
همیشه

اغلب

بعضی مواقع

بندرت

هرگز

جمع

فراوانی

0

7

9

32

2

50

درصد

0

14

18

64

4

100

سؤال دهم :معلم در جریان تدریس به مهارت طرح ریختن میپردازد.
همیشه

اغلب

بعضی مواقع

بندرت

هرگز

جمع

فراوانی

0

0

12

15

23

50

درصد

0

0

24

30

46

100

میانگین فراوانی و درصد کل میزان توجه به مهارت ترکیب در تدریس
همیشه

اغلب

بعضی مواقع

بندرت

هرگز

جمع

فراوانی

0

2

10

21

17

50

درصد

0

4

20

42

34

100

همانطورکه دادههای درج شده در جدول (سؤاالت ششم تا دهم) حاصل از بررسی شیوههای
تدریس در کالس معلمان در دروس هدیههای آسمان براساس میزان تأکید بر مهارت ترکیب نشان
میدهد ،میزان توجه به این مهارت به میزان ( )%0همیشه )%4( ،اغلب )%20( ،بعضی مواقع)%42( ،
بندرت و ( )%34هرگز می باشد .با توجه به یافتههای بهدست آمده میزان توجه به مهارت ترکیب در
کل دوره ابتدایی در دروس هدیههای آسمان با میانگین ( )1/86کمتر از حد وسط طیف ()3
میباشد بنابراین در تدریس معلمان به این مهارت کم توجه شده است لذا ضعیف ارزیابی میگردد.
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براساس آزمون Tتک گروهی چون  Tمحاسبه شده از  Tبحرانی در سطح اطمینان  ./99و خطای
 0.01با درجه آزادی  49بزرگ تر است پس می توان نتیجه گرفت که میزان توجه معلمان در
تدریس به مهارت تجزیه و تحلیل کمتر از حد انتظار توجه شده است.
سؤال سوم تحقیق :تا چه میزان شیوههای تدریس معلمیان در دروس هدییههیای آسیمان در جهیت
رشد مهارت ارزشیابی مورد توجه قرار میگیرد؟
میزانتوجهبهمهارتارزشیابیدرشیوههایتدریسمعلمان

جدول(:)3

سؤال یازدهم :معلم در جریان تدریس به مهارت بحث کردن میپردازد.
همیشه

اغلب

بعضی مواقع

بندرت

هرگز

جمع

فراوانی

0

1

13

34

2

50

درصد

0

2

26

68

4

100

سؤال دوازدهم :معلم در جریان تدریس به مهارت ارزیابی کردن میپردازد.
همیشه

اغلب

بعضی مواقع

بندرت

هرگز

جمع

فراوانی

0

4

8

20

18

50

درصد

0

8

16

40

36

100

سؤال سیزدهم :معلم در جریان تدریس به مهارت نقد کردن میپردازد.
همیشه

اغلب

بعضی مواقع

بندرت

هرگز

جمع

فراوانی

0

4

12

12

22

50

درصد

0

8

24

24

44

100

سؤال چهاردهم :معلم در جریان تدریس به مهارت قضاوت کردن میپردازد.
همیشه

اغلب

بعضی مواقع

بندرت

هرگز

جمع

فراوانی

0

5

9

21

15

50

درصد

0

10

18

42

30

100

سؤال پانزدهم :معلم در جریان تدریس به مهارت نتیجه گیری میپردازد.
همیشه

اغلب

بعضی مواقع

بندرت

هرگز

جمع

فراوانی

0

6

25

17

2

50

درصد

0

12

50

34

4

100

میانگین فراوانی و درصد کل میزان توجه به مهارت ارزشیابی درتدریس
همیشه

اغلب

بعضی مواقع

بندرت

هرگز

جمع

فراوانی

0

4

13

21

12

50

درصد

0

8

26

42

24

100

سال ششم ،شمارة اول ،بهار 157 1397
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همانطورکه دادههای درج شده در جدول (سؤاالت یازدهم تا پانزدهم) حاصل از بررسی
شیوههای تدریس در کالس معلمان در دروس هدیههای آسمان براساس میزان تأکید بر مهارت
ارزشیابی نشان میدهد ،میزان توجه به این مهارت به میزان ( )%0همیشه )%8( ،اغلب)%26( ،
بعضی مواقع )%42( ،بندرت و ( )%24هرگز می باشد .با توجه به یافتههای بهدست آمده میزان توجه
به مهارت ارزشیابی در کل دوره ابتدایی در دروس هدیههای آسمان با میانگین ( )2/26کمتر از حد
وسط طیف ( )3میباشد بنابراین در تدریس به این مؤلفه از مهارتهای تفکرانتقادی کم توجه شده
است لذا در سطح پایین ارزیابی میگردد .براساس آزمون Tتکگروهی چون  Tمحاسبه شده از T
بحرانی در سطح اطمینان  ./99و خطای  0.01با درجه آزادی  49بزرگتر است پس می توان نتیجه
گرفت که میزان توجه معلمان در تدریس به مهارت تجزیه و تحلیل کمتر از حد انتظار توجه شده
است.
سؤال چهارم تحقیق :تا چه میزان شیوههای تدریس معلمان در دروس هدیههیای آسیمان در جهیت
رشد مهارت توضیح مورد توجه قرار میگیرد؟
جدول(:)4میزانتوجهبهمهارتتوضیحدرشیوههایتدریسمعلمان 

سؤال شانزدهم :معلم در جریان تدریس به مهارت مثال زدن میپردازد.
همیشه

اغلب

بعضی مواقع

بندرت

هرگز

جمع

فراوانی

3

4

36

7

0

50

درصد

6

8

72

14

0

100

سؤال هفدهم :معلم در جریان تدریس به مهارت خالصه کردن میپردازد.
همیشه

اغلب

بعضی مواقع

بندرت

هرگز

جمع

فراوانی

2

8

31

8

1

50

درصد

4

16

62

16

2

100

سؤال هیجدهم :معلم در جریان تدریس به مهارت حلکردن میپردازد.
همیشه

اغلب

بعضی مواقع

بندرت

هرگز

جمع

فراوانی

1

4

35

10

0

50

درصد

2

8

70

20

0

100

سؤال نوزدهم :معلم در جریان تدریس به مهارت تخمین زدن میپردازد.
همیشه

اغلب

بعضی مواقع

بندرت

هرگز

جمع

فراوانی

0

5

16

22

7

50

درصد

0

10

32

44

14

100

سؤال بیستم :معلم در جریان تدریس به مهارت توضیح دادن میپردازد.
همیشه

اغلب

بعضی مواقع

بندرت

هرگز

جمع
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فراوانی

4

22

23

1

0

40

درصد

8

44

46

2

0

100

میانگین فراوانی و درصد کل میزان توجه به مهارت توضیح درتدریس
همیشه

اغلب

بعضی مواقع

بندرت

هرگز

جمع

فراوانی

2

9

26

11

2

50

درصد

4

18

52

22

4

100

همانطورکه دادههای درج شده (سؤاالت شانزدهم تا بیستم) در جدول حاصل از بررسی
شیوههای تدریس درکالس معلمان در دروس هدیههای آسمان براساس میزان تأکید بر مهارت
ارزشیابی نشان میدهد ،میانگین توجه به این مهارت به میزان ( )%4همیشه )%18( ،اغلب)%52( ،
بعضی مواقع )%22( ،بندرت و ( )%4هرگز میباشد .با توجه به یافتههای بهدست آمده میزان توجه
به مهارت ارزشیابی در کل دوره ابتدایی در دروس هدیههای آسمان با میانگین ( )2/96کمتر از حد
وسط طیف( )3می باشد لذا در تدریس به این مهارت توسط معلمان در دروس هدیههای آسمان
کمتر از میانگین مطلوب است .بنابراین در سطح پایین ارزیابی میگردد .براساس آزمون T
تکگروهی چون  Tمحاسبه شده از  Tبحرانی در سطح اطمینان  ./99و خطای  0.01با درجه آزادی
 49بزرگتر است پس می توان نتیجه گرفت که میزان توجه معلمان در تدریس به مهارت تجزیه و
تحلیل کمتر از حد انتظار توجه شده است.
سؤال پنجم تحقیق :تا چه میزان شیوههای تدریس معلمیان در مجمیوع دروس هدییههیای آسیمان
مقطع آموزش ابتدایی در جهت رشد مهارتهای تفکرانتقادی مورد توجه قرار میگیرد؟
تفکرانتقادیدرشیوههایتدریسمعلمان 

جدول(:)5میزانتوجهبهمهارتهای
همیشه
فراوانی
درصد

0
0

میانگین فراوانی و درصد کل مهارتهای تفکرانتقادی درتدریس
هرگز
بندرت
بعضی مواقع
اغلب
4
8

15
30

20
40

11
22

جمع
50
100

همانطورکه دادههای درج شده در جدول حاصل از مجموع بررسی شیوههای تدریس در کالس
معلمان در دروس هدیههای آسمان براساس میزان تأکید بر مؤلفههای مهارتهای تفکر انتقادی
(تجزیه و تحلیل ،ترکیب ،ارزشیابی و توضیح) نشان میدهد ،میزان توجه به این مهارت به میزان
( )%0همیشه )%8( ،اغلب )%30( ،بعضی مواقع )%40( ،بندرت و ( )%22هرگز میباشد .با توجه به
یافتههای بهدست آمده میزان توجه به این مؤلفهها در کل دوره ابتدایی در دروس هدیههای آسمان
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با میانگین ( )2/24کمتر از حد وسط طیف ( )3میباشد .بنا بر نتایج بهدست آمده در مجموع در
تدریس به این مهارتها توسط معلمان در کل پایههای تحصیلی دوره ابتدایی در کل دروس
هدیههای آسمان کم توجه شده و پایینتر از میانگین مطلوب است .بنابراین در سطح ضعیف ارزیابی
میگردد .براساس آزمون Tتکگروهی چون  Tمحاسبه شده از  Tبحرانی در سطح اطمینان  ./99و
خطای  0.01با درجه آزادی  49بزرگتر است پس می توان نتیجه گرفت که میزان توجه معلمان در
تدریس به مهارت تجزیه و تحلیل کمتر از حد انتظار توجه شده است.
بحثونتیجهگیری 
در ارتباط با جایگاه تفکرانتقادی در شیوههای تدریس معلمان و پرورش آن در شاگردان بایستی به
چگونگی شیوههای تدریس عنایت خاصی داشت زیرا فقط تدریس در جهت افزایش محفوظات
شاگردان نمیتواند باعث پرورش تفکرانتقادی گردد.
نتایج بهدست آمده از پژوهش حاضر با هدف تعیین جایگاه روشهای تدریس معلمان در تفکر
انتقادی دانشآموزان دوره ابتدایی در دروس هدیههای آسمان نشان داد:
 .1در ارتباط با پرسش اول پژوهش" تا چه میزان شیوههای تیدریس معلمیان در دروس هدییههیای
آسمان در جهت رشد مهارت تجزیه و تحلیل مورد توجه قرار میگیرد؟ "نتایج بییانگر آن اسیت کیه
میزان توجه به مهارتهای تفکرانتقادی در شیوههای تدریس معلمان در دروس هدیههای آسمان در
ارتباط با مؤلفه مهارت تجزیه و تحلیل در حد ضعیف است .لذا شایسته است که عنایت بیشیتری در
تدریس به این مهارت گردد .این یافتهها بیا نتیایج تحقییق،) Demirhan and Koklukaya ،2014( ،
( ، )Ahmadzadeh ahari and Ghaderzi and Akhbari ،1394( ،)Kortis ،2008همخوانی دارد.
 .2در ارتباط با پرسش دوم پژوهش" تا چه میزان شیوههای تدریس معلمان در دروس هدیههای
آسمان در جهت رشد مهارت ترکیب مورد توجه قرار میگیرد؟" بنابر نتایج تحقیق میزان توجه به
مهارت ترکیب در سطح پایین است .لذا در این زمینه نیاز به عنایت بیشتر به این مؤلفه از
مهارتهای تفکر انتقادی در شیوههای تدریس معلمان جهت پرورش خالقیت در دانشآموزان
احساس می شود .این یافتهها با نتایج تحقیق (،)Kannel, 2005( ،)Hang and Geo, 2014
(  ،)Alipour and et al., 1392همخوانی دارد.
 .3در ارتباط با پرسش سوم پژوهش" تا چه میزان شیوههای تدریس معلمان در دروس هدیههای
آسمان در جهت رشد مهارت ارزشیابی مورد توجه قرار میگیرد؟" نتایج تحقیق بیانگر آن است که
میزان توجه به مهارت ارزشیابی در سطح ضعیف است .بنابراین توجه بیشتر به این مؤلفه از
مهارتهای تفکر انتقادی در شیوههای تدریس معلمان جهت ارزشیابیهای آموزشی در دانشآموزان
ضروری است .این یافتهها با نتایج تحقیق (،)Quitzz, 2007( ،)Demirhan and Koklukaya, 2014
( ،)Alipour and et al., 1392 ( ، )Ghasemi and Kazemi, 1393همخوانی دارد.
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 .4در ارتباط با پرسش چهارم پژوهش" تا چه میزان شیوههای تدریس معلمان در دروس هدیههای
آسمان در جهت رشد مهارت توضیح مورد توجه قرار میگیرد؟" بنابر نتایج بهدست آمده از تحقیق
میزان توجه به مهارت توضیح در سطح پایین است .لذا در این زمینه نیاز به توجه بیشتر به این
مؤلفه از مهارتهای تفکرانتقادی در شیوههای تدریس معلمان جهت پرورش مهارت توضیح در
دانشآموزان اجتنابناپذیر است .این یافتهها با نتایج تحقیق (،)Demirhan and Koklukaya, 2014
(،)Ghasemi and Kazemi, 1393( ،)Ahmadzadeh ahari, Ghaderzi and Akhbari, 1394
(  ،)Alipour and et al., 1392همخوانی دارد.
 .5در ارتباط با پرسش پنجم پژوهش" تا چه میزان شیوههای تدریس معلمان در مجموع دروس
هدیههای آسمان مقطع آموزش ابتدایی در جهت رشد مهارتهای تفکر انتقادی مورد توجه قرار
میگیرد؟" بنابر نتایج بهدست آمده در مجموع در تدریس به این مهارت توسط معلمان در پایههای
تحصیلی دوره ابتدایی در دروس هدیههای آسمان کم توجه شده است بنابراین در سطح ضعیف
ارزیابی میگردد .این یافتهها با نتایج تحقیق (Demirhan and ( ،)Hang and Geo, 2014
Ahmadzadeh ( ،)Kannel, 2005( ،)Kortis, 2008( ،)Showman, 2012( ،)Koklukaya, 2014
Alipour et al., ( ،)Ghasemi and Kazemi, 1393 ( ،)ahari, Ghaderi and Akhbari, 1394
،)Shabani and Mehrmohammadi, 1392( ،)Razavian and Soltanqharaee, 1389( ،)1392
همخوانی دارد .لذا شایسته است معلمان در شیوههای تدریس توجه بیشتری به این مهارتها داشته
باشند تا شاگردان براساس فهم ،تحلیل ،ترکیب و ارزشیابی و قضاوت منطقی به یادگیری دروس
بپردازند و مطالب را بهصورت طوطی وار نیاموزند.
در ارتباط با پژوهش انجام شده پیشنهادات زیر ارایه میگردد:
 .6با عنایت به نتیجه تحقیق مبنی بر ضعیف بودن میزان توجه به مؤلفههای مهارتهای تفکر
انتقادی در شیوههای تدریس معلمان در دروس هدیههای آسمان کلیه پایههای ابتدایی پیشنهاد
میگردد برنامهریزیهای آموزشی مناسب در قالب کالسهای ضمن خدمت یا کارگاههای آموزشی
بهمنظور آشنایی معلمان از شیوههای تدریس مناسب در جهت رشد مهارتهای تفکر انتقادی صورت
پذیرید .همچنین معلمان باید در نقش خود بازنگری کنند و فعالیتهای خود را بر آموزش
مهارتهای تفکرانتقادی که شاگردان بدان احتیاج دارند متمرکز سازند.
 .7باتوجه به نتایج تحقیق مبنی بر پایین بودن مؤلفههای مهارتهای تفکرانتقادی (تجزیه و تحلیل،
ترکیب ،ارزشیابی و توضیح) به نظر میرسد توجه به مهارتهای مذکور در طراحی و تدوین کتب
درسی ،کتابهای راهنمای معلم توسط مؤلفان و برنامهریزان آموزش و پرورش و ایجاد وحدت رویه
در شیوههای تدریس معلمان برای افزایش دقت در تحقق این مهارت یک ضرورت اجتنابناپذیر
است.
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 .8به نظر میرسد برگزاری جلسات نقد و بررسی شیوههای تدریس معلمین پایههای مختلف
تحصیلی در درس هدیههای آسمان در شورایها و گروههای تخصصی آموزشی با حضور معلمین نه
تنها موجب تقویت توانمندیهای شیوههای تدریس بلکه موجب شکلگیری رویهایی مناسب برای
تدریس خواهد شد .در ضمن شایسته است شاگردان در کالس با جوانب مختلف و متضاد مسائل
گوناگون مواجه شوند و به تمرین تفکر انتقادی در باره آن مسائل بپردازند.

... شیوههای تدریس معلمان با تأکید بر مهارتهای 162
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