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 درسي ريزي برنامه در پژوهش
 (04 پیاپی) 31 شماره، دوم دوره، یازدهم سال

 10ـ  04صفحات ، 3131 بهار 

 معلمان در انتقادی تفکر به گرایش میزان بررسی
 آنان تدریس سبک در آن نقش و متوسطه مقطع

 
 نامخواه رجائي، مرضیه ، ملیحه*کرمي مرتضي

 ایران مشهد، مشهد، فردوسی دانشگاه تربیتی، علوم گروه ستادیارا3
  ایران مشهد، مشهد، فردوسی دانشگاه درسی، ریزی برنامه ارشد کارشناسی آموخته دانش1و2

 
 چکیده

 عوامل و انتقادي تفكر به گرايش زمينه در پژوهش اخيراً،

 معلمان، اي حرفه هاي صالحيت از يكی عنوان به آن، با مرتبط

 جلب خود به را تربيت و تعليم نظران صاحب از بسياري توجه

 به گرايش ميزان بررسی هدف با حاضر پژوهش لذا. است كرده

 ترجيح در آن نقش و متوسطه مقطع معلمان در انتقادي تفكر

 و توصيفی پژوهش، روش. پذيرفت صورت آنان تدريس سبک

 زن معلمان تمامی پژوهش، جامعه. بود همبستگی نوع از

 سال در مشهد شهر نظري شاخه متوسطه مقطع

 سازمان از استعالم اساس بر كه بود 1931 ـ 1931تحصيلی

. شد می نفر 5114 با برابر رضوي خراسان پرورش و آموزش

 روش به و كوكران نمونه حجم فرمول طبق معلم 111

 از استفاده با و انتخاب اي مرحله چند اي خوشه تصادفی

 تفكر به گرايش مقياس و تدريس سبک هاي پرسشنامه

 حاصل هاي داده و گرفتتند قرار ارزيابی مورد ريكتس انتقادي

 وابسته،  آزمون و پيرسون همبستگی ضريب از استفاده با

 معلمان كه داد نشان پژوهش هاي يافته. شد تفسير و تحليل

 گرايش غيرفعال تدريس سبک از بيش فعال تدريس سبک به

 و بود مطلوب معلمان انتقادي تفكر سطح مجموع در و داشتند

 تفكر به گرايش فعال، غير و فعال تدريس سبک دو بين

 و مثبت رابطه فعال تدريس سبک با تنها معلمان انتقادي

(.<  ،54/1) داشت وجود معناداري

 انتقادي، تفكر به گرايش انتقادي، تفكر: کلیدی واژگان

تدريس سبک تدريس،
 

 

 

 مرتضی كرمی  نویسنده مسؤول: *

 29/11/31پذيرش:   19/9/31 وصول:
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 53 / ...مقطع  معلمان در انتقادی تفکر به گرایش میزان بررسی

مقدمه
 و خود رفتار از آگاهی انسان اساسی هاي ويژگی از يكی

 انسان ديگر، عبارت به. است تفكر نيروي از برخورداري

 و مسائل با برخورد در و باشد آگاه خود رفتار از تواند می

 كند استفاده خود تفكر نيروي از متفاوت امور

 فكر چگونه كتاب در ديويی (.

 آن در كه عملی: گويد می تفكر مفهوم درباره كنيم می

 ديگر هاي واقعيت توليد يا تأييد موجب موجود، موقعيت

 اساس بر آينده باورهاي آن در كه روشی يا شود، می

 از نقل) گردد می گذاري پايه گذشته باورهاي

 و آموزش اهداف مهمترين از يكی(. 

 فراگيرانی تربيت چگونگی يكم، و بيست قرن در شپرور

 حال در جامعه با رويارويی براي الزم آمادگی از كه است

. باشند برخوردار اطالعات انفجار عصر هاي پيچيدگی و تغيير

 و مدارس در ورزي انديشه و انديشيدن ترويج اساس، اين بر

 در تنها اين و است برخوردار بااليی اهميت از آموزشی مراكز

 شود نمی حاصل شاگردان ذهن به اطالعات انتقال سايه

 تغيير نيازمند بلكه( )

 نسبت معلمان نگرش تغيير و درسی هاي برنامه در اساسی

 كه است سمتی به تغيير و تدريس امر در خود وظيفه به

 .گردد آموزان دانش تفكر قوه تقويت به منجر

 هاي آموزش در اساسی هدف يک تفكر، يادگيري

 دنياي از فراگيران انتقال و( ،) است رسمی

 قلمرويی به محدود،ِ شخصی تجربيات بر مبتنیِ خودمحور

 اهداف از يكی عنوان به متعدد، حقايق متضمن و تر انتزاعی

) شود می گرفته نظر در آموزشی، نظام هر اصلی

 و عقالنيت دموكراتيک، جوامع در امروزه كه آنجا از(. 

 و دارند مردم روزانه زندگی در مهمی نقش خودمختاري

 را مردم آموزش و تربيت مسؤوليت كه پرورش و آموزش

 اهداف و ها ايده در را ها ارزش اين بايد است، شده دار عهده

 در آن قبول و ها ارزش اين پرورش و رشد. دهد جاي خود

 و است هايی مهارت كاربستن به و تمرين نيازمند مردم ميان

 اين پرورش و آموزش سنتی هاي روش كه است واضح پر

 آنها به و دهد نمی قرار خود كار رأس در را نيازها قبيل

 احساس كه شرايطی و چارچوب چنين در. كند نمی توجه

 انتقادي تفكر كه است الزم دارد، وجود عقالنيت به نياز

 در پرورش و آموزش فرايند از بخشی عنوان به آن بر وتأمل

 در طرفی از(. 1944 همكاران، و قريب) شود گرفته نظر

 جايگاه و نقش به تربيت و تعليم در مربوط مباحث پيشينه

 مؤثر به محققان تمام تقريباً و است شده اي ويژه توجه معلم

 به لذا دارند نظر اتفاق پرورش و آموزش در عنصر اين بودن

) انتقادي تفكر به معلمان گرايش كه جاست

 آموزش مسؤول كه افرادي عنوان به( 

 .شود بررسی هستند، فراگيران به تفكر

 كه گونه آن ابتدا در فراگيران شک بدون ديگر، سوي از

 نيز تحقيقات و نيستند خبره انتقادي تفكر در است شايسته

 در بايد كه طور آن فراگيران كه دهد می نشان را مطلب اين

 در كه ندارند كافی تجربه و تمرين انتقادي تفكر زمينه

 چرا. است معلمان تدريس هاي شيوه و كالسی شرايط نتيجه

 در فراگيران براي بسياركمی فرصت ها كالس اغلب در كه

 و شوند درگير مختلف هاي نظريه با بتوانند تا گيرند می نظر

 كه كنند می اي ايده پذيرش به تشويق را فراگيران ندانسته

 تفكر پرورش براي برعكس. پندارد می درست را آن معلم

 درست ايده خودشان تا كرد تشويق را فراگيران بايد انتقادي

 غير نگرشی چنين اتخاذ با و صورت اين در كنند پيدا را

 اي مالحظه هيچ بدون خود تدريس در ما كه است ممكن

 بريم كار به را آن كرده، انتخاب را سخنرانی روش تنها

 ارتباط كه باورند اين بر برخی لذا(. )

 در كه سبكی و معلمان تدريس رويكردهاي بين مستقيمی

 فراگيران انتقادي تفكر ميزان و گزينند برمی خود تدريس

 هاي برنامه از بايد درس هاي كالس در تدريس و دارد وجود

 يک عنوان به انتقادي تفكر سمت به مفاهيم حفظ و منفعل

) كند حركت يادگيري تسهيل در مؤلفه

( ) پرات(. 

 رويكردي آموزش، در تدريس غالب رويكرد كه است معتقد

 . دارد تأكيد دانش، انتقال بر كه است

 گوي پاسخ امروزي هاي كالس محققان، نظر طبق

 به معلم نقش اينجا در نيست، فراگيران انتقادي كرتف توسعه

 رنگ پر تفكر اين پرورش براي محيطی كننده فراهم عنوان

 در معلمان گرايش(. ) است

 معلم به را فراگيران وابستگی انفعالی، هاي روش بر تمركز

 شود می يادگيري مشكالت افزايش به منجر داده، افزايش
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 3636 بهار ،(04 پیاپی) 36 شماره دوم، دوره یازدهم، سال ،ریزی درسی پژوهش در برنامه /63

 محتواي بايد معلمان نتيجه، در(. )

 نبايد و بگيرند نظر در متغير و پذير انعطاف را درسی برنامه

 به را محتوا فراگيران كه باشند داشته پافشاري امر اين بر

 تدريس، روش از نظر صرف. بفهمند خاص شيوه يک

 جهت به نيز، معلمان توسط واضح بازخورد به آموزان دانش

 بايد معلمان واقع، در. نيازمندند انتقادي تفكر ساختار ايجاد

 و جلب را فراگيران عالقه كه بسازند اي مسأله حل فضاي

( ) نمايند ايجاد آنان در را انتقادي تفكر انگيزه

 .كند می تبيين را معلم اثرگذار و مهم نقش خود اين كه

 درسی هاي برنامه طريق از انتقادي تفكر هاي مهارت

(. ) هستند بهبود قابل

 نظر تجديد يک انتقادي تفكر توسعه منظور به است الزم

 تغييري چنين و آيد عمل به درسی هاي برنامه در اساسی

 پيامدهاي و تدريس هاي روش معلم، نقش در تأمل نيازمند

 كه طور همان(. ) است يادگيري

 و معلم تدريس روش به موضوع اين پيشينه در شد، بيان

 است شده فراوانی اشاره معلم تدريس هاي روش بودن جديد

 سبک و روش كه دارند نظر اتفاق پژوهشگران تمام تقريباً و

 است مهم بسيار پرورش و آموزش امر در تدريس در معلم

 چه تأثير تحت معلم تدريس سبک كه بحث اين درباره ولی

 سبک ترجيح در انتقادي تفكر به گرايش آيا و است عواملی

 اصل در و است نشده انجام پژوهشی است اثرگذار او تدريس

 معلم خود انتقادي تفكر به گرايش به پژوهشی هيچ

 ، بعد دو شامل انتقادي تفكر ديگر، بيانی به. است نپرداخته

 شناختی فرايندهاي مهارتی، بعد در. است گرايش و مهارت

 با برخورد در فرد درونی انگيزه و نگرش گرايش، بعد در و

 بدون شک، بی و گردد می مطرح آن درباره تفكر و مسائل

 پذيرفت نخواهد صورت تفكري آن، به نسبت تمايل

 كه است داده نشان تحقيقات بررسی(. )

 و گردد می تأكيد انتقادي تفكر مهارتی هاي، جنبه بر اصوالً

. شود می انگاشته ناديده انتقادي تفكر گرايشی بعد متأسفانه

 تفكر گرايش بر بيشتر تأكيد هدف با حاضر پژوهش لذا

 تفكر به گرايش بين ارتباط بررسی به معلمان، انتقادي

 شده انجام آنان تدريس سبک ترجيح با معلمان انتقادي

 .است

 تفكر تعريف به عادي تفكر با انتقادي تفكر مقايسه

 زدن، حدس به فرد عادي، تفكر در. كند می كمک انتقادي

 بدون قضاوت كردن، قضاوت كردن، گمان دادن، ترجيح

 به انتقادي، تفكر در كه حالی در پردازد، می...  و معيار

 با عقيده ابراز اصول، درک كردن، بندي طبقه كردن، برآورد

 حل به...  و مشخص معيار اساس بر كردن قضاوت دليل،

 نقل به ، ) شود می پرداخته مسأله

 تفكر از گوناگونی تعاريف(.  از

. كنيم می اشاره آن مورد چند به كه است شده ارائه انتقادي

 منطقی، استنتاج بندي صورت ها، قابليت بررسی و آزمون

 هشيارانه تعيين منطقی، و منسجم استدالل الگوهاي توسعه

 و( 1942 همكاران، و اسالمی) آگاهانه كردن رد و پذيرش و

 هاي روش از دانشی را آن( )  گالسر جمله، از

. است كرده تعريف عقالنيت و پژوهش براي منطقی

) اسميت و پركينز نيكرسون

 شده مطرح فرضيات و ادعاها منصفانه قضاوت توانايی( 

 را آن( ) اسچافرزمن و اند كرده تعريف

 پذيري مسؤوليت و واكنش تامل، آوردن، دليل فرايند،

 كه اين درباره فرد گرفتن تصميم به كه است كرده تعريف

 از. كند می كمک باشد، داشته اي عقيده چه و كند چه

 كه كند می ادعا(   كارتی مک طرفی

 آوردن، دليل مسأله، حل بودن، منطقی تنها انتقادي تفكر

 بلكه نيست...  و احتماالت گرفتن نظر در و گيري تصميم

 و ها عالقمندي درباره عميق مسؤوليت احساس شامل

 واضح شد، مطرح آنچه با مطابق. شود می نيز مهم چيزهاي

 دارد، وجود انتقادي تفكر تعريف درباره كمی توافق كه است

 طريق از كه آمريكا فلسفی انجمن از تعريفی به اينجا در

 آمريكاي در اي رشته ميان پرداز نظريه 54 همكاري و تالش

 اشاره است، شده داده گزارش دلفی مطالعه توسط و شمالی

 درباره كنجكاوي: از است عبارت انتقادي تفكر. كنيم می

 داشتن، عقالنيت و آوردن دليل در صداقت عادي، مسائل

 عدم ارزيابی، در ورزي غرض عدم پذيري، انعطاف باز، ذهن

 قضاوت، در احتياط رعايت افراد، با برخورد در ورزي غرض

 سخت پيچيده، موضوعات ساماندهی تفكرات، در نظر تجديد

 داليل داشتن بيشتر، دانش به يافتن دست براي كوشی

 در پافشاري پژوهش، در دقت معيارها، انتخاب در محكم
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 53 / ...مقطع  معلمان در انتقادی تفکر به گرایش میزان بررسی

 وظيفه كه آنجا از(.  از نقل) نظرات جستجوي

 آموزان دانش جانبه همه شخصيت پرورش آموزشی نظام هر

 به انتقادي تفكر پرورش است، جامعه در نقش ايفاي براي

 مهارت اين اساس بر كه چرا. كند می كمک امر اين

 دارند اختيار در كه اطالعاتی توانست خواهند آموزان دانش

 در و دستكاري شخصی، تجارب و محيط تعامل اساس بر را

 به جامعه در را خود وظيفه و نقش و كنند نظر تجديد آنها

) كنند ايفا مؤثر و پويا صورت

 انتقادي تفكر شد، اشاره كه طور همان و( 

 ديگر، عبارت به. شود داده آموزش آموزان دانش به تواند می

 ابتدا در لذا كرد، تمرين آموزان دانش با را تفكر نوع اين

 معلمان انتقادي تفكر به گرايش كه رسد می نظر به مناسب

 ديگر، سوي از و شود شناخته هستند آموزش مسؤول كه

 عالقمند او تدريس بهبود در تواند می معلم انتقادي تفكر

. باشد اثرگذار فعال تدريس هاي سبک از استفاده به او بودن

 تدريس سبک و تدريس مفهوم بررسی به ادامه در

 .پردازيم می

 تاسر سر در آموزشی هاي نظام مهم مسائل از يكی

 و تمدن در ديرباز از. است تدريس روش مسأله جهان،

 جديد نسل تربيت كه هنگامی از متفاوت، هاي فرهنگ

 وجود نيز تدريس روش انتخاب مسأله است، بوده مطرح

 و بينش اساس بر معلمان و استادان از هريک و است داشته

 جوامع پيشرفت با امروزه اما كردند؛ می عمل خويش نگرش

 سوي از انسان رفتار عملی و علمی شناخت و سو يک از

 است شده دگرگون نيز تدريس هاي روش و اصول ديگر،

(.) 

 زمينـه  كـه  اسـت  ابزارهـايی  مؤثرترين از يكی تدريس،

 و تسـلط  متخصصـان،  از بسـياري  و كنـد  می فراهم را تربيت

 هـاي  مـالک  از يكـی  را تـدريس  هاي روش بر معلمان مهارت

 مـالک  ايـن  كه اي گونه به آورند؛ می شمار به آنان شايستگی

 دهنـد  مـی  تـرجيح  معلمـان  صالحيت هاي مالک ديگر بر را

ــابراين،(. ) ــراي بن ــق ب  تحق

 بـه  گـويی  پاسـخ  و كشور پرورش و آموزش در كه اصالحاتی

 كـاربرد  زمينـه  در پـژوهش  و بررسـی  داريم، جامعه نيازهاي

 محتـواي  اگـر  زيرا. رسد می نظر به بايسته تدريس هاي روش

 انتظـار  نبايـد  نشـود،  تـدريس  هـا  روش بهتـرين  بـا  آموزشی

 از تـدريس  اهميـت  بـه  بنـا . داشـت  را اثربخشـی  و كارامدي

 تـدريس : جملـه  از اسـت  شده ارائه متعددي تعريف تدريس

 را آموزشـی  مطلـوب  شـرايط  آن بـا  معلم كه است فرآيندي

 فـراهم  آمـوزان  دانـش  در را يادگيري فرآيند و آورد می پديد

( )  لـی  التـون (. ) كند می

 طراحـی  قبـل  از و پيچيـده  فرآينـد  تدريس،: »دارد باور نيز

 آن از هـدف  و شـود  مـی  اجـرا  مربی توسط كه است اي شده

 تعريفـی  در. «است آموختنی مطالب با متربی نمودن درگير

 كـالس  در فعاليت نحوه بر حرفه يک عنوان به تدريس ديگر

 تـدريس  فرايند در كه آنچه شناخت بنابراين است، تأثيرگذار

) اسـت  ضــروري معلـم  بــراي دهـد،  مـی  روي

 مجموعـه  بـه  تدريس روش ديگر، تعريفی در( 

 و شـرايط  بـه  توجـه  با معلم كه شود می گفته منظمی تدابير

 از نقـل )  گيـرد  مـی  پـيش  در هدف به رسيدن براي امكانات

ــه و انتخــاب(.(.  ــارگيري ب ــدريس، روش ك  ت

 باور همچنين فلسفه؛ از او آگاهی و معلم تفكر نحوه به بسته

 كـه  نحوي به است؛ تربيت و تعليم زمينه در او هاي نگرش و

 و فنــون و يــادگيري اصــول فلسـفه،  از آگــاهی بــدون معلـم 

 را خـود  ارزشـمند  وظيفه بود نخواهد قادر تدريس هاي روش

 و تعلـيم  اساسـی  هـدف  اگـر . دهـد  انجـام  شايسته نحوي به

 انديشـه،  صـاحب  خـالق،  مستقل، هايی انسان پرورش تربيت

 از اسـتفاده  بـا  باشـد،  عقالنی استدالل و انتقادي تفكر داراي

 در را شـدن  تسـليم  و پـذيري  انفعـال  روحيـه  كه هايی روش

 دسـت  مطلوب نتيجه به توان نمی دهد، می پرورش فراگيران

 تـدريس  سـبک  از منظـور (. ) يافـت 

 راحتـی  احسـاس  آن اتخـاذ  بـا  كـه  اسـت  روشی آن معلمان

 كننـد  مـی  جلوگيري خود كالس در نظمی بی بروز از كرده،

ــی در(. ) ــر، تعريف ــبک ديگ  س

 كه است شده شناخته روشی معلم، آموزش سبک يا تدريس

 را تـدريس  فراينـد  و مشخص را يادگيري وظايف آن با معلم

 بـه  تمايـل  و رجحـان  عنـوان  بـه  توانـد  می و كند می هدايت

 از متـأثر  و شـود  مـی  يـادگيري  بـه  منجـر  كه رفتاري سمت

 اجتمـاعی  و فرهنگـی  پيشـينه  و هـا  نگـرش  باورها، ها، ارزش

 بـه (. ) شـود  گرفتـه  نظـر  در است، معلمان

 شخصی ترجيحی روش با مرتبط سبک، مفهوم ديگر، عبارت

 عمل شيوه آن به) برد می كار به را خود هاي توانايی كه است
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 تفـاوت  و اشـخاص  بـين  تفاوت در مهم عامل يک و( كند می

 انجام كلی طور به و تدريس يادگيري، تفكر، مانند اموري در

 نسـبتاً  مفهوم به است الزم جا اين در. شود می وظايف دادن

 خود به را نظران صاحب توجه تدريس قلمرو در كه جديدي

 سـبک  از اسـت  عبـارت  آن و كنـيم  اشاره است، كرده جلب

 و كـالس  در معلـم  رفتار رايج مدل دهنده نشان كه تدريس

ــونگی ــدريس چگ ــت او ت ــدناكر. اس ــه و آپ ) دام

 گونــه ايــن تــدريس ســبک مــورد در( 

 شـيوه  بـه  تـدريس  هـا  سـبک  اين از يكی: اند كرده اظهارنظر

 بـه  توجـه  بـا  سـبک  ايـن  در معلـم . اسـت  محـور  آموز دانش

 مختلف هاي فعاليت انجام به خود، شاگردان ميان هاي تفاوت

 مشـكالت  بـا  مواجـه  هنگام در فعالی نقش كند، می مبادرت

 هستند فعال كالس طول در آموزان دانش و دارد شاگردانش

 همكـاران  بـا  را مشـكالتش  اغلب معلم كنند، می مشاركت و

 از مسـتقيم  غير و مستقيم طور به و گذارد می ميان در خود

 آمـوزان  دانش رشد منظور به كند، می ارزشيابی خود تدريس

 ايـن  گفـت  تـوان  مـی . كند می برقرار صميمانه ارتباط آنان با

 تمركز آموزان دانش خود و يادگيري به بيشتر تدريس سبک

 اسـت  درسـی  موضوعات بر مبتنی اين، مقابل سبک. كند می

 آنـان  شخصـيتی  رشـد  و شـاگردان  فـردي  هاي تفاوت به كه

 توسـط  آن بـر  تسـلط  و درسی موضوعات دهد، می بها كمتر

 هـاي  سـبک  براي البته. دهد می قرار رأس در را آموزان دانش

 ديگر محققان بلكه شود نمی ياد مورد دو اين از تنها تدريس

 بـه  انـد؛  كـرده  معرفـی  را تدريس هاي سبک ديگر اي گونه به

 غيـر  و رسـمی  سـبک ( ) بنـت : مثـال  عنوان

 در را توضيحی اصطالح( ) نيل مک رسمی،

) فيشر و فيشر. برد می كار به اكتشافی سبک مقابل

 ذكر را تدريس هاي سبک از طبقه چند( 

 و محـوري  يـادگيري  محـوري،  آمـوز  دانش: شامل كه كردند

ــوع ــوري موضـــ ــت محـــ ) اســـ

.) 

 سبک از زيادي تعاريف شد، مالحظه كه طور همان

 كه گرفت نتيجه توان می كلی طور به. است شده تدريس

 بادوام هاي ويژگی و خصوصيات نمايانگر تدريس سبک

. است كالس در رفتار نوع كننده مشخص كه است شخصی

 تدريس هاي سبک از دامه و آپداناكر تعريف جا اين در

 را شاگردمحور روش اساسی اركان. است شده پذيرفته

 و ذهنی فعاليت بنابراين،. دهند می تشكيل «شاگردان»

 بسيار نباشد، كالس نظم مانع كه حدي در شاگردان بدنی

 را فرايند اين كننده هدايت نقش معلم و است توجه مورد

 شده ياد روش در كه گفت توان می تمثيلی صورت به. دارد

 تشكيل را نوازنده گروه شاگردان و است اركستر رهبر معلم

 در روش اين داشت انتظار توان می كه طوري به. دهند می

. باشد داشته كاربرد نبايد و ندارد كاربرد دروس تمامی مورد

 فعاليت حداقل كه بود شده موجب سنتی تربيت و تعليم اما

 عامل تنها صورت به معلم و شود سلب شاگردان از هم

 روش عنوان روش، اين از همچنين. آيد در كالس فعاليت

 اجازه او به شاگرد عمل آزادي زيرا شود، می ياد نيز اكتشافی

 از بعضی در. دهد می ابتكار و ابداع و انديشيدن امكان و

 شخص زيرا گويند، می مسأله حل روش اين به ها نوشته

 آن، حدود تعيين مسأله، كردن پيدا درصدد شاگرد

 هر عواقب بينی پيش و احتمالی هاي حل راه جستجوي

 ارزشيابی و هدف به نيل حل، راه ترين مناسب انتخاب كدام،

 بيدار و راهنما تنها معلم روش اين در. آيد برمی كار پايان

 صورت به چيز هر از بيش و هاست انديشه و ها رغبت كننده

 غير سبک(. ) شود می ظاهر دلسوز ناظر يک

 زيرا است، كالس اداره هاي روش ترين ضعيف از البته فعال

 تنزل اند كرده تعيين ديگران آنچه انتقال عامل به را معلم

 و دارد شهرت سنتی روش به عموماً روش اين. دهد می

 شده تعيين پيش از مطلب مشخصی مقادير انتقال آن هدف

 اين توان می همچنين. است شاگردان به سال يا دوره هر در

 دانست؛ مستقيم تدريس هاي روش با هماهنگ را روش

 كه شود می گفته هايی روش به مستقيم تدريس هاي روش

 كند می ارائه را درسی موضوع تنهايی به خود معلم آن در

( .) 

 شده انجام فراوانی مطالعات تدريس سبک زمينه در

 .كنيم می ذكر را آنها از برخی نمونه عنوان به كه است

) همكاران و نعيمی

 در ترجيحات بررسی هدف با پژوهشی( 

 خوانی ناهم يا خوانی هم ميزان و يادگيري و تدريس سبک

 پژوهش نمونه. دادند انجام يادگيرندگان هاي موفقيت با آن
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 53 / ...مقطع  معلمان در انتقادی تفکر به گرایش میزان بررسی

 دانشياران از نفر 5 و زبان كارشناسی دانشجوي 911 شامل

 از اطالعات. بود آزاداسالمی دانشگاه خارجی هاي زبان رشته

 اين نتايج. بودند شده آوري جمع مشاهده و مصاحبه طريق

 سبک و تدريس سبک بين خوانی هم كه داد نشان پژوهش

 دانشجويان هاي موفقيت و يادگيري بهبود باعث يادگيري

 .شود می

) عبدلی و آبادي جعفر كالته جاويدي

 تحول روند چگونگی بررسی منظور به را اي مطالعه( 

 دانشگاه انسانی علوم هاي رشته دانشجويان انتقادي تفكر

 نفر 155 منظور اين به. كردند طراحی مشهد فردوسی

 ارزيابی مورد چهارم سال و اول سال كارشناسیِ دانشجوي

 بين ـ 1 كه داد نشان آنان پژوهش نتايج. گرفتند قرار

 سال و اول سال آموزان دانش انتقادي تفكر نمرات ميانگين

 تفكر نمرات كلی ميانگين ـ 2. دارد وجود تفاوت چهارم

 ضعيفی حد در چهارم، و اول سال آموزان دانش انتقادي

 و استنتاج مهارت در دختر آموزان دانش ـ 9. است

 كسب را بيشتري نمرات تفسير مهارت در پسر آموزان دانش

 آموزان دانش انتقادي تفكر ميزان بين اين وجود با. اند كرده

 تفاوت ـ 5. نشد مشاهده داري معنا تفاوت پسر و دختر

 آموزان دانش انتقادي تفكر نمرات ميانگين بين معناداري

 به ها حيطه كليه در ها رشته ساير و انسانی علوم هاي رشته

 . نشد مشاهده تفسير حيطه جز

 توجه كه است موضوعاتی جمله از نيز انتقادي تفكر

 از برخی ذيل در. است كرده جلب خود به را محققان

 .شود می ذكر زمينه اين در شده انجام هاي پژوهش

 عنوان با خود، بررسی در( ) نوشادي

 به انسانی علوم هاي رشته آموزان دانش گرايش بررسی»

 تفكر پرورش براي مفهومی چهارچوب ارائه: انتقادي تفكر

 روي بر اي مطالعه به «انسانی علوم آموزان دانش انتقادي

 انسانی علوم مختلف هاي رشته پسر و دختر دانشجوي 121

( شناسی جامعه و اقتصاد تربيتی، علوم تاريخ، حقوق،)

 ها، رشته اين بين از كه رسيد نتيجه اين به و پرداخت

 مختلف مقاطع ميان از و شناسی جامعه آموزان دانش

 ويژه به و تكميلی تحصيالت آموزان دانش تحصيلی،

 كارشناسی، آموزان دانش به نسبت دكتري دوره آموزان دانش

 . اند داشته انتقادي تفكر به بيشتري گرايش

) صالحی و اسكندري پژوهش

 و تدريس هاي سبک ميان مطابقت تأثير بررسی به ؛(

: موردي مطالعه) دانشجويان درسی عملكرد بر يادگيري

( كردستان دانشگاه طبيعی منابع و كشاورزي هاي دانشكده

 ميان مطابقت كه بود آن از حاكی نتايج و اند پرداخته

 درسی عملكرد بر يادگيري هاي سبک ـ تدريس هاي سبک

 توان می بنابراين. دارد معناداري و مثبت تأثير دانشجويان

 منابع و كشاورزي دانشكده مدرسان اگر كه گرفت نتيجه

 هاي سبک با را خود تدريس هاي سبک بتوانند طبيعی

 از آنان دانشجويان سازند، متناسب دانشجويان يادگيري

 .شد خواهند برخوردار تري مطلوب درسی عملكرد

 آزمون» عنوان با پژوهشی( ) ويگز

 در انتقادي تفكر و گروهی كار ارزيابی: مشاركتی يادگيري

 گروه با آزمايشی طرح صورت به «پرستاري دانشجويان

 از ابتدا. نمود ريزي طرح( 913) آزمايش و( 175) كنترل

 آمد، عمل به انتقادي تفكر از آزمون پيش يک گروه دو هر

 به نيز آزمايشی گروه هر و گروه دو به آزمايش گروه سپس

 آموزش مشاركتی روش به و شده تقسيم نفري 4 هاي گروه

. شد می تدريس سنتی صورت به كنترل گروه به و ديدند می

 كه داد نشان انتقادي تفكر آزمون پس اجراي نهايت، در

 باالتري نمرات ميانگين كنترل، گروه به نسبت آزمايش گروه

 ميانگين بين همچنين. اند كرده كسب انتقادي تفكر در

 تفاوت نيز آزمايش گروه بخش دو انتقادي تفكر نمرات

 .نشد مشاهده معناداري

 با( ) آيسی و ريچاردسون

 آموزشی مختلف هاي استراتژي كه گفته اين به استناد

 آموزان دانش انتقادي تفكر مختلف هاي بخش بر تواند می

 دست و طراحان براي نكته اين به توجه و بگذارد تأثير

 عنوان تحت را پژوهشی دارد، اهميت آموزشی اندركاران

 طريق از آموزان دانش انتقادي تفكر سطوح بررسی»

 اين. دادند انجام «آنالينی مباحث آموزشیِ استراتژي

 نتايج. گرفت صورت آمريكا در دانشجو 911 روي بر پژوهش

 انتقادي تفكر بر آنالين صورت به مباحثه كه داد نشان

 ارجحيت بررسی جهت در همچنين. دارد تأثير آموزان دانش

 صورت به آموزان دانش% 57 آنالين، صورت به مباحثه انواع

 مباحث آموزان دانش% 94 پاسخ، ـ باز و آزاد ـ هدف مباحث
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 به خاصی هدف بر مبتنی مباحث آنان از% 17 و اي مذاكره

 آن از حاكی نتايج اين. دادند می ترجيح را الين آن صورت

 و اهداف قالب در دهند می ترجيح آموزان دانش كه است

 آنچه بلكه نپردازند، بحث به شده، تعيين پيش از مباحث

 به توجه دهد می افزايش را انتقادي تفكر سمت به گرايش

 را اي شده تعيين پيش از مباحث و اهداف كه است نكته اين

 .گرفت نظر در آموزان دانش براي درسی هاي برنامه در نبايد

( ) ادابسی و سنداگ

 در محور مسأله يادگيري تأثير بررسی هدف با را اي مطالعه

 دانش اكتساب و انتقادي تفكر روي بر آنالين محيط

 در رياضی دانشكده كارشناسی دوره آموزان دانش محتوايی

 گروه با تجربی طرح منظور اين به. دادند انجام تركيه

 گروه. دادند تشكيل( نفر 21) كنترل و( نفر 21) آزمايش

 مسأله يادگيري صورت به و آنالين موقعيت در آزمايش

 آموزش محور ـ استاد آنالين روش به كنترل گروه و محور

 يادگيري كه بود آن از حاكی آزمون پس نتايج. ديدند می

 محتوايی دانش اكتساب روي بر آنالين محورِ مسأله

 تفكر ميزان اما نداشته، تأثيري آزمايش گروه آموزان دانش

 گونه اين. است داده افزايش معناداري طور به را آنان انتقادي

 هم و محور مسأله يادگيري هم كه شود می استنباط

 كسب به منجر اندازه يک به سنتی، صورت به يادگيري

 مسأله يادگيري اما شود می محتوايی دانش و اطالعات

 مدار مسأله موقعيت يک با را فرد كه آنجايی از محوري

 در كرده، موقعيت آن حل درگير را او سازد، می مواجه

 .دهد می افزايش را انتقادي تفكر نتيجه

 اي مطالعه( ) كاترن و كولينا

 خودگزارشی از معلمان استفاده بين ارتباط بررسی هدف با

 بدنی تربيت معلمان ميان در تدريس هاي سبک از آگاهی و

 معناداري تفاوت. دادند انجام ابتدايی و دبيرستان مدارس در

 از آگاهی با كنند می ارزيابی را خود تدريس كه معلمانی بين

 .داشت وجود آنها از استفاده و تدريس متفاوت هاي سبک

 ارتباطی درباره كه است مشهود كامالً پيشينه به نظر با

 سبک ترجيح و انتقادي تفكر به گرايش بين تواند می كه

 نشده انجام پژوهشی باشد، داشته وجود معلمان تدريس

 مطالعاتشان در محققان آنچه با مطابق طرفی از و است

 معلمان فعال تدريس سبک و انتقادي تفكر بين اند، يافته

 تدريس سبک كه اي گونه به دارد وجود تنگاتنگی ارتباط

 به است، بوده تأثيرگذار فراگيران انتقادي تفكر بر معلمان

 ادابسی و سنداگ مطالعه با مطابق مثال، عنوان

 به نسبت محور مساله شيوه به تدريس ،(

 تفكر در بسزايی و مثبت تأثير سنتی شيوه به تدريس

 شدن شناخته با بنابراين است، داشته فراگيران انتقادي

 ميزان و است اثرگذار معلمان تدريس برسبک كه عواملی

 لزوم صورت در توان می معلمان در انتقادي تفكر به گرايش

 تا داد صورت معلمان براي را الزم آموزشی هاي برنامه

 معلمان انتقادي تفكر هم و تدريس سبک هم آن با مطابق

 خود اهداف به نيز آموزش فرايند آن دنبال به و يابد بهبود

 ميزان بررسی هدف با پژوهش اين كلی طور به. برسد

 نقش و متوسطه مقطع معلمان در انتقادي تفكر به گرايش

 تا است پذيرفته صورت آنان تدريس سبک ترجيح در آن

 تفكر ارتقاي براي عزيمتی نقطه آن هاي يافته و نتايج

 .باشد محترم معلمان تدريس وسبک انتقادي

 پژوهش روش

 آماري جامعه: گيري نمونه روش و نمونه آماري، جامعه

 شامل پژوهش سؤاالت و اهداف به توجه با پژوهش اين

 شاخه گانه هفت نواحی متوسطه مقطع زن معلمان تمامی

 كه است 1931 ـ 1931تحصيلی سال در مشهد شهر نظري

 خراسان استان پرورش و آموزش سازمان از كه استعالمی با

 از پس لذا. است نفر 5114جامعه اين حجم شد رضوي

 از نفر 111 نمونه حجم فرمول با مطابق و مقدماتی اجراي

 فرمول اين در. شدند انتخاب نظري هاي شاخه در معلمان

 معيار انحراف و 94/514 با برابر اوليه برآورد واريانس ارزش

 احتمالی دقت همان يا اغماض قابل تفاوت ارزش و 12/112

 .شد منظور نيز 11/1 آلفاي است، 4 با برابر مطلوب

 چند اي خوشه شيوه به گيري نمونه پژوهش اين در

 طبقه 9 به را مشهد شهر ترتيب اين به. شد انجام اي مرحله

 ناحيه يک طبقه هر از كرده، تقسيم پايين و متوسط باال،

 پايين طبقه و ،2 ناحيه متوسط، طبقه ،9 ناحيه باال، طبقه)

 2 ناحيه هر از و گرديد انتخاب تصادفی روش به( 9 ناحيه

 به معلمان اين و شد انتخاب تصادفی صورت به مدرسه

 ذكر به الزم كردند، شركت پژوهش در سرشماري صورت

 را ها پرسشنامه شده، وارد مدارس در خود محقق كه است
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 14 / ...مقطع  معلمان در انتقادی تفکر به گرایش میزان بررسی

 آنها، توسط گويی پاسخ از پس كرده، توزيع معلمان ميان

 داده توضيح معلمان براي نياز صورت در و كرده آوري جمع

 و تدريس سبک پرسشنامه دو از حاضر، پژوهش در. است

( ) ريكتس انتقادي تفكر به گرايش مقياس

 ريكتس انتقادي تفكر به گرايش مقياس ـ 1. شد استفاده

 پنج سؤال 99 شامل پرسشنامه اين(: )

 كامالً تا موافقم كامالً از ليكرت مقياس در كه بود اي گزينه

 كسب نمره حداقل و حداكثر. است شده تنظيم مخالفم،

 داراي و بوده امتياز 99 و 144 ترتيب به آزمون اين در شده

 ضريب. است ذهنی درگيري و كمال خالقيت، مقياس زير 9

 و 49/1 ،45/1 ترتيب به ها مقياس زير از يک هر در پايايی

) دهقانی و مهر پاک مطالعه در و است 42/1

 شده حاصل% 74 كرونباخ آلفاي ضريب( 

 .است% 71شده، محاسبه آلفاي نيز حاضر مطالعه در. است

 است سؤال 93 شامل تدريس سبک ترجيح پرسشنامه

 پور موسی تدريس سبک پرسشنامه اساس بر كه

 به دبير تربيت هاي دوره در كه است( )

 برده كار به تدريس فنون و ها روش درس ارزشيابی منظور

 تدريس نوع دو به مربوط رديف هر هاي گويه. است شده

 به معلم) مستقيم يا محور معلم تدريس( الف: بودند متفاوت

 غيرمستقيم يا شاگردمحور تدريس( ب و ،(رهبر عنوان

 طيف در گزينه 4 داراي گويه هر(. مشاور عنوان به معلم)

. بودند شده تنظيم «زياد خيلی» تا «اصالً» از كه بود ليكرت

 «اصالً» گزينه براي. شد انجام زياد به كم از گذاري نمره

 منظور پنج نمره «زياد خيلی»" گزينه براي و صفر نمره

 ارتباط ايجاد: شدند بندي طبقه گروه 5 در ها پرسش. شد

 ساختن اثربخش ،(سؤال 15) ارتباط استمرار ،(سؤال 4)

 به الزم(. سؤال 11) ارتباط ارزشيابی و( سؤال 11) ارتباط

 و عبارات تدريس، سبک ترجيح پرسشنامه در كه است ذكر

 با پرسشنامه روايی. يافت تغيير اندكی جمالت پايانی افعال

 طريق از آن پايايی و سنجيده متخصصان نظر اظهار

 طور به كرونباخ آلفاي. شد تأييد كرونباخ آلفاي محاسبه

 ها مؤلفه از هركدام براي سپس و سؤاالت كل براي جداگانه

 خوبی پايايی از و شد انجام غيرفعال و فعال سبک دو در و

 ضريب با سؤاالت كل: است قرار اين از كه بود برخوردار

 با تدريس غيرفعال سبک به مربوط هاي گويه ،35/1 آلفاي

 فعال سبک به مربوط هاي گويه و 39/1 آلفاي ضريب

 .شد محاسبه 34/1 آلفاي ضريب با هم تدريس

  پژوهش های یافته

 ارائه پژوهش سؤاالت تفكيک به پژوهش اين هاي يافته

 .است شده

 ميزان چه انتقادي تفكر به معلمان گرايش: اول سؤال

 انتقادي تفكر به گرايش توصيفی آمار هاي شاخص است؟

 .است شده گزارش 1 شماره جدول در بررسی مورد معلمان

 گردد، می مالحظه 1 شماره جدول در كه گونه همان

 مورد معلمان انتقادي تفكر به گرايش نمرات ميانگين

 به توجه با. است بوده كل نمره 144 از 57/123 بررسی

 و فعال تدريس سبک در آمده دست به هاي ميانگين

 فعال سبک نمرات ميانگين كه شود می مشاهده غيرفعال،

.است آنان غيرفعال سبک از بيشتر بررسی مورد معلمان

 كمترين و بيشترين انتقادي، تفكر به گرايش بررسی جهت

 مؤلفه در. است 33 ميانی نمره و 99 و 144 ترتيب به نمره

 و 11 و 44 ترتيب به نمره كمترين و بيشترين خالقيت،

 و بيشترين شناختی، بلوغ مؤلفه در. است 99 ميانی نمره

 در. است 27 ميانی نمره و 3 و 54 ترتيب به نمره كمترين

 به نمره كمترين و بيشترين ذهنی، درگيري مؤلفه بررسی

) است 93 ميانی نمره و 19 و 44 ترتيب

.) 

 كه است آن از حاكی 2 شماره جدول در مندرج نتايج

 انتقادي تفكر به گرايش در بررسی مورد معلمان كليه

 خالقيت گانه سه هاي مؤلفه و( <111/1، 52/94)

<111/1، 21/7)شناختی بلوغ  <111/1، 44/93)

 مطلوبی حد به( <111/1، 42/23) ذهنی درگيري و

 .اند رسيده

 در چيست؟ معلمان تدريس سبک ترجيح: دوم سؤال

 تدريس سبک كدام به معلمان كه مسأله اين با ارتباط

 آن نتايج كه شد استفاده وابسته تی آزمون از دارند گرايش

.است شده گزارش 9 شماره جدول در

 به معلمان ،9 شماره جدول در مندرج نتايج اساس بر

 ماتريسدارند گرايش فعال تدريس سبک به معناداري طور

 سبک با معلمان انتقادي تفكر به گرايش بين همبستگی
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 3636 بهار ،(04 پیاپی) 36 شماره دوم، دوره یازدهم، سال ،ریزی درسی پژوهش در برنامه /04

 شده گزارش 5 شماره جدول در آنان تدريس ترجيحی

 .است

  

 ي آن و سبک تدريس معلمانهامؤلفهتوصيفی گرايش به تفكر انتقادي و  آماري هاشاخصـ  1جدول 

 بیشترین نمره کمترین نمره انحراف معیار میانگین متغیرها

 00/55 00/37 49/3 19/46 خالقیت

 00/47 00/13 40/4 02/30 بلوغ شناختی

 00/65 00/39 01/5 24/53 درگیری ذهنی

 81/158 00/104 77/8 47/129 گرایش به تفکر انتقادی

 36/241 00/137 32/3 74/182 سبک تدریس فعال

 88/256 00/127 05/21 11/174 فعالسبک تدریس غیر

 

 

در معلمان مورد بررسی« هاي آنمؤلفه»و « گرايش به تفكر انتقادي»اي ـ آزمون تی تک نمونه 2جدول 

 شاخص             

 متغیر
 میانگین نمره میانی

تفاوت 

 میانگین ها
t df p 

 000/0*** 109 42/36 47/30 47/129 99 گرایش کلی

 000/0*** 109 56/39 19/13 19/46 33 خالقیت

 000/0*** 109 21/7 02/3 02/30 27 بلوغ شناختی

 000/0*** 109 82/29 24/14 24/53 39 درگیری ذهنی

 
 

ـ نتايج مقايسه درون گروهی معلمان در ترجيح سبک تدريس 9جدول  

 لفهمؤ
سبک 

 تدریس
 میانگین

انحراف 

 معیار

خطای 

 معیار
t df معناداری 

سبک 

 تدریس

 -98/4 007/2 05/21 2/174 غیرفعال
109 

 

**001/0 

 001/0**   78/1 67/18 7/182 فعال
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 از شود، می مشاهده 5 شماره جدول در كه طور همان

 تفكر به گرايش غيرفعال، و فعال تدريس سبک دو ميان

 و مثبت رابطه فعال تدريس سبک با تنها معلمان انتقادي

 < 111/1، 54/1) است داشته معناداري

 و انتقادي تفكر به گرايش ميان ارتباطی چه: سوم سؤال

 كه اين از پس دارد؟ وجود معلمان تدريس سبک ترجيح

 فعال، تدريس سبک و انتقادي تفكر به گرايش بين رابطه

 كنندگی بينی پيش نقش منظور به شد، حاصل معنادار

 از فعال ترجيحی سبک در انتقادي تفكر به گرايش

 همان. گرديد استفاده زمان هم روش به چندگانه رگرسيون

 چندگانه همبستگی ضريب مقدار شد، اشاره كه گونه

 بينی پيش در بررسی مورد معلمان انتقادي تفكر به گرايش

 يعنیميزان و 54/1 با برابر آنها فعال تدريس سبک

( فعال ترجيحی سبک) مالک متغير كنندگی تبيين ميزان

 تفكر به گرايش هاي مؤلفه) بين پيش متغير طريق از

  واريانس 24/1 عبارتی، به . آمد دست به 24/1 (انتقادي

 هاي مؤلفه طريق از بررسی مورد معلمان فعال تدريس سبک

 با است تبيين قابل آنان انتقادي تفكر به گرايش مختلف

 بررسی منظور به ،4 شماره جدول در مندرج نتايج به توجه

 نتايج آمده، دست به همبستگی ضريب مقدار معناداري

 شده مشاهده  ميزان كه دهد می نشان رگرسيون تحليل

 به يعنی. 114،9= 111/1،45/12) است معنادار

 سبک بينی پيش به قادر انتقادي تفكر به گرايش كلی طور

.  است معلمان فعال تدريس

 است، آمده 4 شماره جدول در آنچه اساس بر همچنين

 دهد می نشان آنها معناداري و رگرسيون هاي ضريب بررسی

 تنها انتقادي، تفكر به گرايش گانه سه هاي مؤلفه ميان از كه

 سبک بينی پيش به قادر( 11/1,47/9) خالقيت مؤلفه

 كه حالی در.است بررسی مورد معلمان فعال تدريس

 درگيري و( 145/1,35/1)  شناختی بلوغ هاي مؤلفه

 تدريس سبک بينی پيش به قادر( 14/1,92/1)  ذهنی

 . است نبوده معلمان فعال

  

ـ ماتريس همبستگی بين گرايش به تفكر انتقادي معلمان با سبک ترجيحی تدريس آنان 5جدول   

 همبستگی شاخص آماری

 گرایش به تفکر انتقادی متغیر

 48/0*** سبک تدریس فعال

 /.11 سبک تدریس غیرفعال
001/0 سطح در معناداری***                              05/0 سطح در معناداری*  

 نتايج رگرسيون چندگانه براي پيش بينی سبک تدريس فعال معلمان مورد بررسی از طريق گرايش به تفكر انتقادي ـ 4جدول 

 معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

12/3319 3 36/9957 پیش بینی    

54/264 106 23/28041 باقی مانده  54 /12 ***000/0 

  _ 109 59/37998 کل
001/0معناداری در سطح ***  
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 3636 بهار ،(04 پیاپی) 36 شماره دوم، دوره یازدهم، سال ،ریزی درسی پژوهش در برنامه /00

گیری نتیجه و بحث

 به گرايش ميزان بررسی بررسی هدف با حاضر، پژوهش

 در آن نقش و متوسطه مقطع معلمان در انتقادي تفكر

 ضريب نتايج. گرفت صورت آنان تدريس سبک ترجيح

 همبستگی كه بود آن از حاكی پيرسون همبستگی

 بررسی مورد معلمان انتقادي تفكر به گرايش بين معناداري

(. <111/1) دارد وجود فعال تدريس سبک ترجيح و

 به گرايش هاي مؤلفه ميان از كه داد نشان ها يافته همچنين

 ترجيح با را همبستگی بيشترين خالقيت انتقادي، تفكر

داشته بررسی مورد معلمان بين در فعال تدريس سبک

 درگيري مؤلفه با را همبستگی كمترين و( 111/1) است 

 رابطه شناختی بلوغ مؤلفه با و داشته( > 111/1) ذهنی

 گونه اين رابطه، اين معناداري از. است نداشته معناداري

 از دارند باالتري خالقيت كه معلمانی كه شود می استنباط

 كه برخوردارند بيشتري ارزشيابی و استدالل تحليل، قدرت

 اين البته. است مؤثر فعال تدريس سبک انتخاب در قطعاً

 گونه همان فعال تدريس سبک در زيرا. است منطقی يافته

 در كنجكاوي و پرسشگري معلمان است الزم شد، بيان كه

 برقرار آنها با صميمانه ارتباط كرده، تقويت را آموزان دانش

.فراخوانند را شاگردان مشاركت كلی طور به و كنند

 باشد داشته انتقادي تفكر به گرايش كه معلمی مسلماً

 بيشتري خالقيت آموزان دانش با ارتباط و تدريس امر در و

 آموزشی شيوه و تدريس سبک انتخاب در دهد نشان خود از

 بعدي يافته در. كند می اجرا را فعاالنه هاي روش بيشتر خود

 بررسی مورد معلمان خوشبختانه كه شد داده نشان پژوهش

 اند يافته دست انتقادي تفكر به گرايش از مطلوبی حد به

 امين پژوهش نتايج با يافته اين(. 111/1، 52/94)

) اميري و مهر پاک خندقی،

،) همكاران و تيواري و( 

)  اِمير پژوهش نتايج با اما خوان، هم( 

 تفكر به گرايش بررسی منظور به كه( 

 .است خوان ناهم گرفت، صورت تركيه در انتقادي

 معلم تربيت نظام قوت نقاط از يكی تواند می يافته اين

 كه ترتيب بدين باشد، ما كشور در خدمت ضمن هاي دوره و

 خدمت ضمن آموزشی هاي دوره و معلم تربيت مراكز در

 و معلمان هاي انگاره و تفكر به  كه است شده سعی

 شده ارائه اي گونه به ها آموزش و شود توجه دانشجومعلمان

 متمايل را آنان و برانگيزاند را معلمان انتقادي تفكر كه است

  توان می يافته اين از ديگر، عبارت به كند، تفكر نوع اين به

هاي  روش درسی، هاي برنامه كه كرد استنباط گونه اين

 ضمن هاي دوره و معلم تربيت مراكز امكانات و فعال تدريس

 و دانشجومعلمان نقادي روحيه برانگيختن به قادر خدمت

 .است بوده معلمان

 تدريس سيک با ارتباط در پژوهش اين ديگر يافته

 سبک ترجيح ميانگين كه ترتيب بدين است، معلمان

 بيان به. شد شناخته غيرفعال سبک از بيشتر فعال تدريس

 از داشتند گرايش فعال تدريس سبک به كه معلمانی ديگر،

 بيشتر اند، نداشته گرايش سبک اين به كه معلمانی ديگر

 و خندقی امين پژوهش با مطابق يافته اين كه. است بوده

 كه بود () رجايی

 تدريس سبک به نسبت معلمان دانشجو گرايش به آن در

 تدريس سبک به گرايش)  نتيجه همين و است پرداخته

 اين كننده بيان نيز يافته اين. بود گشته حاصل( فعال

 فعال با انتقادي، تفكر به معلمان گرايش كه است موضوع

ي گرايش به تفكر انتقادي در پيش بينی سبک تدريس فعال معلمانهامؤلفهـ ضرايب رگرسيون  4جدول   

 متغیرهای پیش بین
ضریب 

 bرگرسیون
SE  ضریب رگرسیونβ t معناداری 

 001/0** 57/3 38/0 57/0 05/2 خالقیت

 054/0 94/1 16/0 35/0 69/0 بلوغ شناختی

 18/0 32/1 14/0 40/0 53/0 درگیری ذهنی
01/0معناداری در سطح  **  
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 اثرگذار آن بر و دارد ارتباط معلمان تدريس سبک بودن

 نظام در موجود پتانسيل دهنده نشان طرفی، از و است

 ـ ياددهی فرايند در تحول و تغيير ايجاد براي آموزشی

 و پژوهشگران نظر اتفاق به بنا كه چرا. است يادگيري

 ترين كليدي معلمان تربيت، و تعليم حوزه نظران صاحب

 .هستند آموزشی نظام اثربخشی و موفقيت در عناصر

 انتقادي تفكر به گرايش ميان ارتباط كه اين به توجه با

 شود می پيشنهاد شد، معنادار معلمان فعال تدريس سبک و

 معلم، تربيت مراكز انتقادي، تفكر به گرايش تقويت براي تا

 همچنين و كنند واگذار دانشجويان اين به را الزم اختيارات

 معلمان دانشجو برانگيز، چالش تكاليف ارائه با محترم اساتيد

 تكاليف كه است بديهی سازند؛ آگاه خود هاي توانايی از را

 آنان هاي توانايی حد از باالتر كمی و برانگيز چالش بايد

 باعث قطعاً كه پيچيده، و مشكل يا ساده بسيار نه باشد،

 با ديگر، طرف از همچنين. شد خواهد آنها انگيزش كاهش

 توصيه معلم، تربيت مراكز در انتقادي تفكر اهميت به توجه

 به انتقادي تفكر آموزش نام به درسی واحد كه گردد می

 اين يا گردد اضافه دانشجويان اين درسی واحدهاي مجموع

 با پايان، در. بگذرانند را آموزشی دوره يک زمينه اين در كه

 است داده نشان تحقيقات از بسياري نتايج كه، اين به توجه

 به منجر تواند می مسأله حل و فعال يادگيري هاي روش كه

 در بايد گردد، دانشجويان در انتقادي تفكر به مثبت نگرش

 يک عنوان به فعال تدريس هاي روش به درسی، هاي برنامه

 انتقادي، تفكر به گرايش توسعه جهت در ديگر مؤثر عامل

 خدمت ضمن آموزشی هاي دوره و معلم تربيت هاي برنامه در

 كه آنجايی از ديگر، سويی از. گردد مبذول خاصی توجه

 به گرايش و معلم تدريس سبک با توانند می مختلفی عوامل

 عوامل اين گردد می پيشنهاد لذا باشند، مرتبط انتقادي تفكر

 به توجه با كلی طور به. گيرند قرار بررسی مورد و شناسايی

 سطح در معلمان ميان در انتقادي تفكر به گرايش كه اين

 فعال تدريس سبک به نيز آنان گرايش و است مطلوبی

 دست و تربيت و تعليم نظام كه جاست به لذا. است

 با نموده، استفاده معلمان ظرفيت اين از ربط ذي اندركاران

 اختيارات اعطاي و گيري تصميم در معلمان دادن مشاركت

 سمت به را كشور پرورش و آموزش آنان به بيشتر

.كنند هدايت تري متعالی
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