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چکیده
این پژوهش با عنوان طراحی مدلی مفهومی برای تدریس مهارتهای تفکرانتقادی به دانشآموزان دوره دبیرستان با استفاده از
شیوه پژوهش توصیفی-همبستگی اجراشد .در این پژوهش از دو پرسشنامه مهارتهای تفکر انتقادی واتسون و گالسر()6991
وپرسشنامه سبکهای تدریس گراشا و ریچمن( ،)0222استفاده شد .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه
سوم دبیرستان ناحیه یک شهر همدان بود .در این پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی -مرحلهای خوشهای که در
آن کالسهای درس واحد نهایی نمونهگیری محسوب شد ،نمونه مورد نظر انتخاب شدند .همچنین حجم نمونه با استفاده از
جدول نمونهگیری مورگان وکرچسی تعیین شد .نتایج پژوهشهای خارجی و داخلی نشان داد که این ابزارها از روایی و پایایی
الزم برخوردارند .تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل و آزمون مدل معادالت ساختاری نشان داد که مدل مفهومی
ییشنهادی از کفایت الزم برای توجیه ارتباط بین سبک های تدریس گراشا و ریچمن و مهارتهای تفکر انتقادی واتسون و
گالسر برخوردار است.
واژه های کلیدی :سبک تدریس،مهارتهای تفکر انتقادی ،دانش آموز دبیرستانی
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ـ مقدمه
تفکر نیازمند آموزش و یادگیری است .هدف از تدریس و یادگیری به حرکت در آوردن بیشتر ظرفیتهای ذهنی یادگیرنده به عنووان یوک
پژوهشگر است ،نه دریافت کننده منفعالنه دانش (لو و ارتلیب  .)0229 ،سبک تدریس معلم از جمله مواردی است که در این زمینه موورر
است .یافته های زیست شناسی اعصاب نشان داد که کودکان با ظرفیتهای ذهنی متفاوتی برای پاسخگویی به محیط بوه منظوور بقوا یوا
اکتشاف دنیای جدید متولد می شوند(گاردنر .)699 ،1کیفیت زندگی ما و آنچه که ارائه یا تولید می کنیم ،وابسوتگی شودیدی بوه شویوه
اندیشیدن ما دارد .تفکر ضعیف درهمه بعد اقتصادی و اجتماعی زندگی باعث خسارت می شود(پل و الدر  .)022 ،شرکت در کلیه فعالیت
هایزندگی اجتماعی و تصمیم گیری های فردی در شرایط پیچیده و در حال تغییر عصور ارتباطوات ،نیازمنود افورادی اسوت کوه از قودرت
استدالل و قضاوت خوبی برخوردار باشند .در کالس های درس سنتی به علت تدریس به سبک های معلم محور،شاگردان در معرض آسیب
ناتوانایی در کاربرد مهارت های تفکر هستند.جایگزین مناسب این الگوها ،الگوهای تدریس مبتنی بر تفکر است ،که در آن ابتدا دانش آموز
با یک چالش روبرو شده ،سپس اصول و روشهای مناسب با زمینه ای که نشان دهنده چالش است بوسیله شواگردان پیگیوری موی شوود(
بوالرد و فلدر .)022 ،9اجرای آموزش در چهارچوب الگوهای مبتنی بر تفکر دارای مقاصد .:فعال کردن دانش قبلی ،کسب دانوش جدیود،
درك و تامل روی دانشاست( لو و ارتلیب .)0229 ،عدم توجه به آموزش مبتنی بر تفکر ،باعث تاکید بر حافظه پروری در چارچوب الگوهای
سنتی میشود .نتایج تحقیق سلیمان و هاالبی(  )022حاکی از ضعف تفکر انتقادی در دانش آموزان دوره متوسوهه بوود .همچنوین نتوایج
پژوهش سیمپسون ( )0220و اسمیت( )6991رابهه ی سبک های تدریس و مهارتهای تفکر انتقادی را تائید می کند .بر اساس نتایج ایون
پژوهش ها چنانچه سبک های تدریس معلمان اصالح شود تا حدودی مهارتهای تفکر انتقادی دانش آموزان نیز افزایش می یابد.

پرورش مهارتها ی تفکر از گذشته تاکنون به عنوان یکی از مهمترین اهداف آموزش و پرورش مورد توجه بوده است .از دوران
یونان باستان به ویژه از زمان سقراط که با استفاده از روش پرسش و پاسخ افراد را وادار به تفکر می کرد ،اهمیت پرورش تفکر،
بویژه تفکر انتقادی مورد توجه بوده است .جان دیوئی نیز در اوایل قرن بیستم با تاکید بر روش حل مساله ،پرورش تفکر را
محور اساسی جریان تعلیم و تربیت دانسته است .تربیت انسانهای صاحب اندیشه باید نخستین هدف تعلیم و تربیت باشد .به
نظر پاول محصول نهایی تعلیم و تربیت باید « ذهن کاوشگر» باشد(شعبانی .)6890 ،از زمان های گذشته تا کنون،آموزش
تفکر انتقادی به عنوان شیوه ای ارربخش برای تقویت مهارت های تفکر مورد توجه قرار گرفته است(اسکریون .)699 ،9با همه
اهمیت تفکر انتقادی پرورش این توانایی اغلب مورد غفلت بوده است .این مسئله ممکن است ناشی از پیچیدگی مهارت های
تفکر انتقادی باشد .در این ارتباط نتایج پژوهشی بیانگر ضعف اکثریت افراد مورد مهالعه در مهارت های اساسی استدالل،
بحث عمومی و تاریر احساسات بر نوع تفکر آنان بود(کهن  ،699662به نقل از ون جلدر .)022 ،66بخش عمده ای از ضعف افراد
در مهارت های تفکر ناشی از نوع و سبک آموزشی است که آن ها دریافت نموده اند .امروزه مدارس و دانشگاه ها به دلیل رشد
سریع علوم و افزایش حجم اطالعات ،تاکید خود را بر انتقال محتوی قرار داده اند .این تاکید باعث شده که توانایی دانش آموزان
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در مهارتهای اساسی اندیشه مانند ،استدالل و قضاوت و ارزشیابی کاهش یابد .روش سبک تدریس معلم در شکل گیری عادات
تفکر دانش آموزان نقش اساسی دارد .مهالعات نشان می دهد که در اغلب مدارس دانش آموزان چالش فکری انتقادی با
موضوعات درسی ندارند و برای رشد و توسع ه توانایی استدالل عقالنی که در زندگی پیچیده و مدرن امروزی مورد نیاز است،
کمکی به آنها نمی شود(گودلد و کیتینگ،699 ،60پل .)6998 ،در صورت آگاهی معلمان از این ضعف آنان برای اصالح شیوه
ها و سبک های تدریس خود جدی تر خواهند شد .اهمیت این پژوهش از نظر کاربردی تاکید بر اصالح سبک های تدریس
معلمان به وسیله ی آموزش های پیش و ضمن خدمت بوده و از لحاظ نظری طراحی و تبیین مدلی برای تدریس مهارتهای
تفکر انتقادی به دانش آموزان است.
 سوال های پژوهشالف :سوال کلی پژوهش

 آیاطراحی مدلی مناسب برای تدریس مهارتهای تفکر انتقادی به دانش آموزان دبیرستانیامکان پذیر است؟
ب :سوال های ویژه پژوهش

 سئوال ویژه پژوهشی شماره  :6مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان دبیرستانی ناحیه یوک شوهر همودان توا چوه انودازه
است؟
 سئوال ویژه پژوهشی شماره  :0میزان همیستگی بین سبک های تدریس دبیران و مهارت های تفکر انتقادی دانوش آمووزان
ناحیه یک شهر همدان تا چه اندازه است؟
 پیشینه پژوهش -پژوهشها و مطالعات داخلیدر پژوهشی که به بررسی تاریر روش حل مسئله به صورت کار گروهی بر روی تفکور انتقوادی و پیشورفت تحصویلی دانوش آمووزا ن
پایهپنجم ابتدائی پرداخت و تاریر روش حل مسئله بر سه مهارت تفکر انتقادی یعنی مقایسه ،تشخیص و قضاوت را مورد بررسوی قورار داد،
نتایج پژوهش نشانگر تاریر مثبت روش حل مسئله بر مهارتهای تفکر انتقادی بود(شعبانی.)68 9،
عباسی ( .)6892در پژوهشی با عنوان « بررسی مهارت های موورر بور پورورش تفکور انتقوادی در برناموه درسوی جامعوه شناسوی در دوره
متوسهه» نتایج نشانگر کارایی وارر بخشی تفکر انتقادی در برنامه درسی جامعه شناسی بوده است.
پژوهشی تحت عنوان « بررسی تاریر گذاری جلسات پویایی گروه در کار آموزی پرسوتاری بهداشوت جامعوه بور میوزان تفکور انتقوادی
دانشجویان کارشناسی پرستاری» نشان داد که برگزاری جلسات پویایی گروه بر تفکر انتقادی دانشجویان در کلوو در خورده مقیواس هوای
تحلیل ،ارزشیابی ،و استنباط تاریر مثبت و معنا دار داشته است (خسروانی زنگنه.)6896،
در پژوهشی تحت عنوان « ارائه الگویی برای طراحی و اجرای برنامه خواندن انتقادی و بررسی ارر آن بر تفکر انتقادی و نوشتن تحلیلی
دانشجویان دوره تربیت معلم مراکز تربیت معلم تهران» نتیجه گیری شد که اوال سهح نوشتن به طور کلی و نوشوتن تحلیلوی دانشوجویان
مراکز تربیت معلم به طوراختصاصی ،بسیار پایین است ،رانیا برنامه خواندن انتقادی بر تفکر انتقادی و نوشتن تحلیلی دانشجویان مورر بوده
است( اسالمی .)6890،جواد زاده شهنشاهی ( .)6898در پژوهشی تحت عنوان «بررسی هویت دینی و تفکرانتقوادی و رابهوهی ایون دو در
دانشجویان  »02-00که تفکر انتقادی به عنوان یکی از عوامل مورر در پذیرش باورهای دینی و شکل گیوری هویوت مهورح اسوت .نتوایج
تحلیل کیفی محتوای مصاحبه ها نشان می دهد که وضعیت هویت دینی افراد و میزان بهره مندی آنها از مهارت تفکر انتقادی ،هور کودام،
12-Goodlad &Keting
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قابل تقسیم به سه سهح است :هویت دینی شکل یافته ،در حال شکل گیری و شکل نایافته ،تفکر انتقادی قوی ،متوسط ،ضوعیف .کسوانی
که از مهارت تفکر انتقادی ،به خ وبی استفاده کرده یا می کنند ،از هویت دینی شکل یافته تری برخوردارند و یا این کوه از مراحول جسوت
وجو برای دست یابی به هویت دینی شکل یافته را طی می کنند .همچنین در این تحلیل ها ،عوامل دیگری که بر شکل گیری هویت دینی
افراد و چگونگی رشد تفکر انتقادی در آن ها مورر بوده است.
بهمن پور ( .)6890در پژوهشی تحت عنوان « بررسی تاریر آموزش و شیوه یادگیری براساس حل مشکل بر مهارتهای تفکر انتقادی ،عوامل
زمینه ساز تفکر انتقادی ،نگرش و رفتار دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران» نتایج پژوهش نشان داد میوان گوروه
های مور د و شاهد در پایان انجام آموزش به روش یادگیری براساس حل مشکل اختالف معنی داری به لحاظ مهارت هوای تفکور انتقوادی
وجود دارد.
در تحقیق دیگری توسط جعفر جهانی («.)6892به نقد و بررسی مبانی فلسفی» الگوی آموزش تفکر انتقادی لیپمن پرداختوه شوده اسوت.
مهم ترین یافته ی این ت حقیق آن است که آموزش تفکر انتقادی منحصرا از طریق فرآیندهای پژوهشی ممکن می شود معلمان و مجریوان
با عنایت به این نکته باید به پرورش روح پژوهشگری و رشد قوه ی تفکر دانش آموزان از طیق انتخاب سبک تدریس و نووع فعالیوت هوای
کالس درس بپردازند.
در پژوهش دیگری توسط هاشمیان نژاد ( .)6892با عنوان « ارائه چهارچوب نظری در خصوص برنامه درسی مبتنوی بور تفکور انتقوادی در
دوره ی ابتدایی با تاکید بر برنامه ی درسی مهالعات اجتماعی» هشت مهارت به این شرح برای تفکر انتقادی در نظر گرفته شده است-6 :
سوال کردن؛  -0تحلیل کردن؛  -8ارزیابی؛  -ارتباط دادن؛  -استدالل کوردن؛  -1سوازماندهی مفواهیم علموی مربووط؛  -اسوتفاده از
واژگان انتقادی؛  -9فرا شناخت.
در پژوهشی که توسط هاشمی (  )689که با عنوان «بررسی جایگاه تفکر انتقادی در محتوای کتابهای درسی پایه پنجم ابتودایی» صوورت
گرفت این نتایج حاصل شد :میزان توجه به تفکر انتقادی در کتاب علوم بیش از کتاب ریاضی بود و عدم بوه کوارگیری مفلفوه هوای تفکور
انتقادی توسط دانش آموزان را باید عالوه بر مشکالت موجود در محتوای کتاب ها در پارامترهایی مانندسبک تدریس جستجو نمود.
نتایج پژوهشی با عنوان مقایسه تاریر تکالیف نوشتاری بر تفکر انتقادی دانش آموزان پسر سال اول متوسهه ،نشان داد که تکالیف نوشتاری
با رعایت اسلوب های انتقادی به رشد مهارت های تفکر انتقادی از جمله استدالل استقرایی ،توانایی استنباط ،تحلیل و ارزشیابی کمک می
کند( عسگری.)6891 ،
در پژوهش دیگری با هدف بررسی تاریر یادگیری مشا رکتی بر افزایش تفکر انتقادی دانشجویان رشته ریاضی ،این نتیجه حاصول شود کوه
دانشجویان گروه آزمایشی که به شیوه مشارکتی آموزش دیده بودند در مقایسه با دانشجویان گروه کنترل که به شویوه سوخنرانی آمووزش
دیده بودند ،در سه مهارت تفکر انتقادی(تحلیل انتقادی ،اعتبار شواهد و ارزیابی انتقادی) وضعیت بهتری داشتند(حسینی.)6899،
  -پژوهشها و مطالعات خارجینتایج پژوهشی نشان داد که آموزش به سبک کاوشگری منجر به افزایش درك علوم ،بهره بیشتر از تفکر انتقادی ،همچنوین مهوارت هوایی
جهت کسب و تحلیل اطالعات می شود( اسکرنر .).69 1 ،68در تجزیه و تحلیل درباره سبک های گوناگون تدریس نتیجوه گیوری شودکه
بهترین نحوه عمل در آموزش تفکر هنگامی است که آموزش تفکر در زمینه های درسی ادغام شود نه اینکه به صورت روی آوری به شویوه
مهارت های جداگانه در آید(جویس و همکاران.)689 ،
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در دهه  6992و  6992چندین فعالیت جهت توسعه تفکر انتقادی به انجام رسید .واتسون و گالسر( )6992ارزیابی تفکر انتقادی را توسعه
دادند و از ابزار گسترده ای برای اندازه گیری تاریرات آموزش بر مهارتهای استدالل استفاده کردند .همچنین با انتشوار «ملوت در خهور» و
(انجام تحقیق توسط انجمن آموزش آمریکا )6998 ،نتایج بدست آمده حاکی از افزایش تاکید بر مهارتهای تفکر انتقادی بوه عنووان هسوته
مرکزی آموزش بوده است.
«اسپرود»  )699 ( 6در مهالعه ای که در مورد رابهه پیشرفت تحصیلی در دروس ریاضیات ،علوم و مهالعات اجتماعی با آمووزش مهوارت
های تفکرانتقادی به عمل آورد مشخص کرد که بین این دو عامل همبستگی قوی و معنوی داری وجوود دارد .بورای مثوال وقتوی ازسوبک
پژوهش گروهی در آموزش علوم استفاده شد گروه تجربی به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل در آزمون استدالل علم از خود عملکرد
بهتری نشان داد.
«دانیل»  )6999( 6در تحقیقی به بررسی برنامه های فلسفه برای کودکان و اررات آن بر تفکر انتقادی دانش آموزان پرداخت .نتوایج نشوان
داد که در طی دوره های آموزشی  9و  6هفته (هفته ای 0ساعت) دانش آموزانی کوه در ایون دوره هوا شورکت کورده بودنود و از طریوق
مصاحبه و پرسشنامه کوتاه مباح ث فلسفی مورد ارزیابی قرار گرفته بودند ،نسبت به گروههای کنترل در مهارت های تفکر انتقادی عملکرد
بهتری داشتند.
تحقیقات سرانتیک ( )6998نشان دهنده ی این واقعیت است که هنوز بسیاری از معلمان ،بیشترین زمان کوالس خوود را صورف صوحبت
کردن یا پرسیدن سول هایی می کنند که چی زی غیر از جمع آوری مجدد حقایق ساده ی علمی را نمی طلبد و تنها یک درصد از زمان به
سوالهایی اختصاص داده می شود که پاسخ متفکرانه می طلبد .اغلب معلمان به دادن فرصت اندك برای پاسخ گویی به سووالهوا ،دانوش-
آموزان را از ارائه نظرات متفکرانه دلسرد می کنند .چنین وضعیتی در اکثر کالسها جریان دارد (به نقل از :شعبانی.)6892 ،گزارش انجمن
«ارزیابی ملی پیشرفت تحصیلی» ( )6996اظهار می دارد ،نظام آموزشی در آمریکا در آموزش تفکر انتقادی به اکثر دانش آموزان ،شکست
خورده است(به نقل از هاشمیان نژاد.)6892 ،
براون و کلی ( )6991در پژوهشی تحت عنوان«پرسش سواالت صحیح :راهنمایی برای تفکر انتقادی» نشان دادنود کوه تفکور انتقوادی بوه
عنوان فیلتر و جداسازی که مربوط را از نامربوط و صحیح را از ناصحیح بازشناسی می کند مورد استفاده قرار می گیرد.
توماس )6999( 61در پژوهشی که با عنوان «وضعیت آموزش تفکر انتقادی در مدارس متوسهه ایالت کالیفرنیوا» انجوام داد نشوان داد کوه
همه معلمان نیازمند آموزش در زوینه فرایند تفکر انتقادی در دوره های پیش و ضمن خدمت هسوتند.اندرسوون  6وهمکواران ( )0226در
مهالعه ای درباره تعامل همساالن و یادگیری مهارت های تفکر انتقادی در فراگیران به این نتیجه رسیدند که میزان تفکر انتقادی می تواند
از طریق تمرین های جهت دار وهدایت شده و همچنین کنشهای متقابل گروههای همسال افزایش یابد.
«مونتس و ماریا» )0226( 69در تحقیقی گزارش کردند که با اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان در  0مدرسه ابتدایی شوهر مکزیکوو و
با استفاد ه از آزمون استدالل نیوجرسی ،دانش آموزان شرکت کننده در برنامه در زمینه مهارت های استدالل کردن و تفکر انتقادی عملکرد
باالتری نسبت به دانش آموزانی که در این برنامه شرکت نکرده بودند ،داشتند.

1- Sprod
2- Daniel
1- Thomas
2- Anderson
3- Montus & Maria

5

www.SID.ir

Archive of SID

مهالعات نشان داده است که استفاده از مباحثه ،تکالیف نوشتاری ،پرسشگری ،ایفای نقش ،و یوادگیری در گوروه هوای کوچوک بور تفکور
انتقادی آزمودنیها تاریر معنی دار دارد(.سیمپسون.)0220،69مهالعات دیگری نشان داده اند که وادار کردن یادگیرندگان به شرکت در بحث
های ضروری (گفتگوی چهره به چهره) درباره یک موضوع و مصاحبه های ضروری با آنها درباره موضوعات متفاوت کیفیت استدالل منهقی
و مستدل آنها و به تبع آن تفکر انتقادی آنها را بهبود می دهد(اسکوارتز ،نیومن ،گیل ،و ایلیا.)0228 ،02
کلیفورد 06و همکاران (  )022تاریر ویژگی های شخصیتی را بر تفکر انتقادی بررسی کردند و نشان دادند که در امر تفکر انتقادی کمتر به
ویژگی های شخصیتی پرداخته شده است.در مهالعه ای دیگرکه تحت عنوان «راهبردهایی برای غلبه بر موانوع تسوهیل تفکور انتقوادی در
آموزش پرستاری» انجام شد ،موانعی از جمله فقدان دانش و آگاهی مربیان آموزشی ،استفاده از روشهای تدریس و سنجش سنتی ،انتخاب
فرایند نامناسب ،پیشینه ها ی آموزشی ضعیف و موانع اجتماعی و فرهنگی در راه تسهیل آموزش تفکر انتقادی شناسایی و توصیف شودند
(مانجنا و چابلی.)022 ،00
همچنین پژوهشگری در یک فرا تحلیل از  9پژوهش در بین سالهای  691تا  699که دانش آموزان پایه هفتم تا دانشجویان دانشگاه را
شامل می شد ،دریافت که سبک تدریس و یادگیری مبتنی بر پژوهش در بهبود پیشرفت تحصیلی (اندازه ارر= (،)%88مهوارت هوای تفکور
انتقادی(اندازه ارر=  )%و مهارت های آزمایشگاهی(اندازه ارر=  )%مورر است(اسمیت  ،6991به نقل ازپرینس و فلدر.)0221،08در بررسوی
آموزش مبتنی بر کاوشگری در رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی چهار نتیجه مهلوب یادگیری شوامل :بهبوود
در مهارت های تفکر انتقادی ،افزایش توانایی برای پژوهش فردی ،پذیرش مسئولیت بیشتر در ارتباط با یادگیری خود و افزایش رشد ذهنی
را گزارش کرده اند( پرینس و فلدر.)0221 ،در عمان پژوهشی برا ی پاسخ به این سوال که مهارت های تفکر انتقادی در دانش آموزان دوره
متوسهه تا چه اندازه است ؟ انجام شد یافته ها نشان داد که مهارت های تفکر انتقادی گروه های موورد مهالعوه نواچیز اسوت(سولیمان و
هاالبی .)022 ،0
در ارتباط با یادگیری مشارکتی نتایج پژوهش ها نشان داده اس ت که تشکیل گروه های کوچک بحث و پرسش و پاسخ عواملی اساسوی در
رشد مهارت های تفکر انتقادی است(لویتز .)022 ،0همچنین (ون ارپ )0229 ،01در پژوهشی تحت عنوان «مهالعه پدیدار شناسوی تفکور
انتقادی در دوره های آن الین» نشان داد که محتوای این دوره که شامل مباحثه غیر همزمان ،مدل های آموزشویاری ،آمووزش مهارتهوای
صریح در مورد تفکر انتقادی ،خود ارزیابی ،نوشتن و پرسش سقراطی بود همگی جهوت توسوعه مهارتهوای تفکور انتقوادی بورای مربیوان،
موسسات و یادگیرندگان الزم و ضروری هستند.در پژوهشی دیگر برونسون  )0229( 0با عنوان مهالعه تفکر انتقادی در محویط آمووزش از
راه دور نشان داد که به کار بستن مهارت های تفکر انتقادی در دوره های آموزش از راه دور بر پایه اینترنت به عنوان هسته مرکزی آموزش
تاریرات فراوانی بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان داشته است.

4- Simpson
20 Schwartz, Neuman, Gil & Ilya
6- Clifford
22- Mangena & Chabli
23- Prince & Felder
24- Suliman & Halabi
25-Lewittes
5- Van erp
1- Bronson
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پژوهشی با هدف مقایسه اجرای آزمون تکوینی پیشرفت تحصیلی به شیوه سنتی و مشارکتی در بین دانشجویان رشته دامپزشوکی بوه
این نتیجه رسید که آزمون مشارکتی اررات مثبت(  %کل اررات) بیشتری بر روی یادگیری دانشجویان دارد .دانشوجویان بوا پاسوخ هوای
غلط بعد از بحث گروهی پاسخ های فردی شان را به پاسخ های صحیح تغییر دادند(گیلیودوری ،لوجوان و دیکوارلو .)0229 ،09نتوایج ایون
پژوهش بیانگر تاریر بحث گروهی در افزایش یادگیری و رشد شناختی دانشجویان بود.نتایج پژوهشی با هدف پرورش توانایی ایجاد تغییر در
دانشجویان تربیت معلم نشان داد که ایجاد فرصت برای ایده پردازی توسط کا رآموزان دبیری و اجرای آن به شیوه پژوهش ضمن عمل در
کالس درس ،زمینه را برای رشد تفکر انتقادی و خالق در دانشجویان فراهم میکند( لو و ارتلیب.)0229 ،
 -4روش پژوهش
روش پژوهش مورد استفاده در این مهالعه توصیفی  -همبستگی با رویکرد پیمایشی و کاربرد پرسشونامه اسوت .تحقیوق توصویفی شوامل
مجموعه روش هایی اس ت که هدف آن ها توصیف شرایط یا پدیده های مورد بررسی است .اجرای پژوهش های توصیفی موی توانود صورفا
برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد .در مهالعات توصیفی ازنوع همبستگی رابهه میان متغیرهوا
براساس هدف تحقیق تحلیل میگردد .تحقیقات همبستگی را می توان برحسب هدف به سه دسته الف-دو متغیوری ب-تحلیول رگرسویون
ج-تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس تقسیم کرد .از جمله تحقیقاتی که در آن ها ماتریس همبستگی یا کواریانس تحلیول موی شوود،
تحلیل عاملی و مدل معادالت ساختاری است .در مدل معادالت ساختاری هدف آزمودن روابط ساختاری مبتنی بر نظریه ها و یافته هوای
پژوهشی است(بازرگان .)6890 ،در این پژوهش از آنجا که پژوهشگر قصد تعیین سبک های تدریس دبیران و میوزان مهوارت هوای تفکور
انتقادی دانش آموزان و تعیین رابهه احتمالی بین این دو متغیر را داشت ،ازبین روش های موجود روش توصویفی-همبسوتگی بوا رویکورد
پیمایشی انتخاب شد.
 - 5جامعهی آماری ،نمونه ،روش نمونه گیری و ابزارهای گرد آوری داده ها
جامعهی مورد مهالعه در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه سوم دبیرستانهای ناحیه یک شهر همودان اسوت(شوامل 08 9دانوش
آموز که از این تعداد  6099نفر دختر و 62 9نفر پسر)که در سالتحصیلی 6890-98در دبیرستان ها مشغول تحصیل بودند و کلیه دبیران
ناحیه ی یک آموزش و پرورش شهر همدان شامل  102نفر که از این تعداد  02نفر زن و  062نفر مرد می باشود .درایون پوژوهش بورای
انتخاب حجم نمونه از جدول آماری نمونه گیری کرجسی و مورگان استفاده شد .براساس این جدول برای جامعه تا  0 22نفر حجم نمونه
 886نفر کفایت می نماید(حسن زاده 6896،ص .)68899 ،روش نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش تحت تاریر نوع پژوهش یعنوی
پژوهش های توصیفی-همبستگی با رویکرد پیمایشی است .برای این منظور در جمعیت نمونه دانش آمووزی بوا اسوتفاده از روش نمونوه
گیری تصادفی -طبقه ای ،چند مرحله ای خوشه ای ابتدا از بین دبیرستانهای شهر 66دبیرستان را بهور تصادفی انتخاب سپس در مرحلوه
دوم از بین کالس های پایه سوم در هر دبیرستان نیز یک کالس برای هر پایه بهور تصادفی انتخاب و پرسشنامه پژوهشی پس از توجیوه
شرکت کنندگان برای پاسخگویی توزیع شد .در ارتباط با انتخاب نمونه از بین جمعیت دبیران مورد مهالعه نیز پس از تعیین حجم نمونوه
با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی -طبقه ای نمونه شرکت کننده در مهالعه انتخاب شدند.
در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از دو ابزار اندازه گیری استفاده شده است .برای جمع آوری داده های مربوط بوه مهوارت هوای تفکور
انتقادی از فرم« الف» آزمون مهارت های تفکر انتقادی واتسون -گالسر )699 (،09و برای جمع آوری داده ها پیرامون سوبک هوای تودریس از
پرسشنامه گراشا و ریچمن استفاده شده است .در پژوهش حاضر بررسی روایی محتوایی آزمون واتسون -گالسر بیانگر توافق باال در بین پاسوخ
گویان بوده و پایایی آزمون به روش آلفای کرانباخ بر روی نمونه پژوهش ./11محاسبه شد .پژوهش گراشا( )6991روایی محتوایی این پرسشنامه
را مورد بررسی قرار داد .نتایج پژوهش بیانگر روایی محتوایی باالی پرسشنامه سبک های تدریس بود .نتایج این پژوهش نشوان داد کوه پایوایی
2- Giuliodori,Lujan & Dicarlo
1-Watson-Glasser Critical Thinking Appraisal
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این آزمون به روش آلفای کرانباخ بیش از
گزارش نموده است.

 ./است .همچنین نتایج پژوهش حسن زاده و همکاران( )6890پایایی این آزموون را بویش از ./ 9

 -6روش تجزیه و تحلیل تحلیل داده ها
به منظور آزمون فرضیه های تحقیق  ،داده های حاصل از دو گروه دبیران به تعداد  698نفر و دانش آموزان به تعداد  0 9نفور  ،مودل
معادالت ساختاری (شکل شماره  )6-8متشکل از داده های هر دو گروه  ،طراحی و مورد آزمون قرار گرفت .این مدل دارای مفروضات ذیل
می باشد:
 -6بر اساس راهنمای ابزار اندازه گیری توانایی تفکر انتقادی  ،سازة تفکر انتقادی در دو سهح مفهوم سازی دلفی با سه اندازة تحلیل ،
ارزیابی و استنتاج و سازة طبقه بندی سنتی با دو اندازة استدالل قیاسی و استدالل استقرایی مورد اندازه گیری قرار گرفت.
 -0سبک تدریس دبیران بر اساس پرسشنامة گراشا و ریچمن در قالب پنج اندازة سبک شخصی سبک اقتدار رسمی  ،سبک تعواملی ،
سبک مدل شخصی و سبک تسهیل گر در صدفوق الذکر مورد ارزیابی قرار گرفت .
 -8بر اساس مفروضات هر دو ابزار تحقیق رابهة بین سبک تدریس دبیر و میزان تفکر انتقادی دانش آموزان بوه شوکل همبسوتگی بوا
استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد اندازه گیری قرار گرفت .شکل  6-8مدل نظری رابهه سبک های تدریس و مهارت هوای تفکور
انتقادی را نشان می دهد.

Dis1
e6

تحلیل
e1

سبک تخصصی

e2

اقتدار رسمی

e3

تعاملی

e4

مدل شخصی

طبقه بندی

e5

تسهیل گر

سنتی

سازة دلفی

e7

ارزیابی
استنتاج

e8

سبک تدریس
استدالل قیاسی
استدالل استقرایی

e9

e10

Dis2

شکل  : -مدل نظری رابطه سبک های تدریس و مهارت های تفکر انتقادی

 -7سئوال کلی پژوهش:
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آیا طراحی مدلی مناسب برای تدریس مهارتهای تفکر انتقادی به دانش آموزان دبیرستانی امکان پذیر است؟

با توجه به یافته های حاصل از آزمون مدل مفهومی رابهه سبک های تدریس و مهارت های تفکر انتقادی(شکل  ، )6-8شاخص هوای
برازش مدل مورد آزمون قرار گرفت .پیشنهادات حاصل از پردازش نرم افزاری جهت بهبود بر ارزش مدل به شرح جدول  6-می باشد.

جدول  : -4شاخص های برازش مدل رابطه سبک های تدریس و مهارت های تفکر انتقادی
RMSEA

GFI

CFI

TLI

IFI

RFI

NFI

مدل

2/281

2/9 2

2/9 9

2/919

2/992

2/9 6

2/998

مدل اولیه

6/22

6/22

6/22

مدل اشباع

2/ 98

222

222

مدل مستقل

2/028

6/22
222

222

222

همانگونه که در جدول  6-مشاهده می شود  ،مدل پیشنهادی نسبت به مدل اولیه تا اندازة  %99بهبوود یافتوه اسوت .چنانچوه کلیوه
روابط پیشنهادی نرم افزار مورد استفاده قرار گیرد ،براساس داده های باال ،برارزش مدل صرفاً  %62تغییر خواهود کورد کوه قابول اغمواض
اسووووووت.ارزش هایووووووذکر شووووووده در جوووووودول  6-بووووووه همووووووراه بوووووورازش مناسووووووب موووووودل مووووووورد آزمووووووون
 X2 (N  351,df  35)  73 / 40, P  0/ 05نشان می دهد که کلیة پیش شرط های آزمون برازش مدل برآورده شده اند.
در ذیل یافته های آمار توصیفی و استنباطی حاصل از تحلیل نتایج ارائه شده است.

 -8سئوال های ویژه پژوهش:



سئوال ویژه پژوهشی شماره  :6مهارت های تفکر انتقادی دانش آمووزان پایوه سووم دبیرسوتانی ناحیوه یوک شوهر
همدان تا چه میزان است؟

جدول : -4میانگین و انحراف معیار متغیرهای موجود در مدل برای مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان
N

انحراف معیار

میانگین

متغیر

0 9

6/218

6/90

تفکر تحلیلی

0 9

6/89

8/ 9

تفکر ارزیابی

0 9

6/6

0/

تفکر استنتاجی

9
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0 9

6/ 8

/0

استدالل قیاسی

0 9

6/0

8/66

استدالل استقرایی

همانگونه که جدول  0-نشان می دهد ،به ترتیب از باالترین به پائین ترین میانگین ،مهارت تفکر اسوتدالل قیاسوی بوا(  ،) /0تفکور
ارزیابی با( ،)8/ 9استدالل استقرایی با( ،)8/66تفکر استنتاجی با (  )0/و تفکر تحلیلی با( )6/90قرار دارند .اگر این میانگین ها را در یک
پیوستار قرار دهیم ،مهارت تفکر استدالل قیاسی با(  ) 20در حداکثر و مهارت تفکر تحلیلی با( )6290در حداقل میانگین ،در دو سوی این
پیوستار قرار می گیرند.

جدول  : -4ضرایب رگرسیونی مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان
ضرایب رگرسیونی استاندارد

طبقه بندی مهارت های تفکر انتقادی

مهارت های تفکر انتقادی

2/1 0

دلفی 

استنتاج

2/9 2

دلفی 

ارزیابی

2/ 1

دلفی 

تحلیل

2/908

سنتی 

استدالل قیاسی

2/196

سنتی 

استدالل استقرایی

بر اساس وزن های رگرسیونی چند گانة جدول  8-هر یک از مهارت های تفکر انتقادی دارای وزنی متفاوت در بوردار کلوی مهوارت
های تفکر می باشند .بنابراین میزان واریانس مشاهده شده که توسط هر یک از مهارت های تفکر توصیف می شوود ،نوابرابر اسوت .نتوایج
جدول  -نشان میدهد که مهارت های طبقه بندی شده در طبقه سنتی(استدالل قیاسی و اسوتقرایی) بوا میوانگین ضوریب رگرسویونی
 r=0/78به طور متوسط از میانگین ضرایب حاصل از مهارت های طبقه بندی شده در طبقه دلفی(استنتاج ،ارزیابی و تحلیول) r=0/70
باالتر است .همچنین در ارتباط با همبستگی بین جنسیت و میزان مهارت های تفکر انتقادی جدول  -رابهة بین جنسیت و مهارت های
تفکر انتقادی دانش آموزان دبیرستانی ناحیه یک شهر همدان را نشان می دهد.

جدول  :4-4رابطة بین جنسیت و مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان
استدالل استقرایی
% 6

استدالل قیاسی
%

تحلیل

ارزیابی

استنتاج

N

%91

% 1

%1

6 8

دختر
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%18

%

% 6

%

%18

62

پسر

همان گونه که یافته های جدول  -نشان میدهد هرد و جنس دختر با ( (r=0/86وپسربا((r=0/77باالترین همبستگی را با مهارت
تفکر تحلیل نشان داده اند .همچنین یافته ها نشان میدهد که مهارت تفکر استقرایی با ( )r=0/51در جنس دختر و مهوارت اسوتنتاج بوا
( )r=0/47در جنس پسر از کم ترین میزان برخوردار است.



سئوال ویژه پژوهشی شماره  :0میزان همبستگی بین سبک های تدریس دبیران و مهارت های تفکر انتقادی دانش آمووزان پایوه سووم
ناحیه یک شهر همدان تا چه اندازه است؟

جدول :5-4میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس های موجود در مدل برای سبک های تدریس دبیران
N

انحراف معیار

میانگین

متغیر

698

0/ 6

09/8

سبک تخصصی

698

8/82

88/66

سبک اقتدار رسمی

698

8/0

80/

سبک تعاملی

698

/6

88/9

سبک مدل شخصی

698

0/ 8

88/91

سبک تسهیل گر

همان گونه که جدول  -نشان می دهد ،در مرحله اول باالترین میانگین مربوط به سبک تدریس مدل شخصی با(  ،)8829در مرحله دوم
سبک تسهیل گر با( ،)88/91در مرحله سوم سبک تدریس سبک تدریس اقتدار رسمی با( ،)88/66در مرحله چهارم سبک تدریس تعواملی
با(  ، )80/و درپنجمن و پایین ترین مرحله ،میانگین مربوط به سبک تدریس تخصصی با(  )0928قرار دارد.همچنوین نتوایج جودول 1-
میانگین ضرایب رگرسیونی سبک های تدریس دبیران نشان می دهد.
جدول :6-4میانگین ضرایب رگرسیونی سبک های تدریس دبیران ناحیه شهر همدان
میانگین ضرایب رگرسیونی

شاخص کلی

سبک های اندازه گیری شده

2/ 62

سبک تدریس 

سبک تدریس گرا شا و ریچمن

بر اساس ضرایب رگرسیون های چند گانةجدول  1-میانگین ضرایب رگرسیونی سبک های تودریس  2/ 62موی باشود.گورایس( )69
حداقل ضریب رگرسیونی قابل قبول را  2/82بیان کرده است .بنابراین سبک های تدریس از واریانس قابل قبول بور روی متغییور وابسوته
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برخوردارند .در ارتباط با آزمون استنباطی ،سئوال پژوهشی فوق ،جدول  1-ماتریس همبستگی بین مهوارت هوای تفکور انتقوادی دانوش
آموزان و سبک های تدریس دبیران را نشان می دهد.

جدول  :7-4ماتریس همبستگی بین مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان و سبک های تدریس دبیران
استدالل استقرایی

استدالل قیاسی

تحلیل

ارزیابی

استنتاج

2/ 98

2/ 60

2/90

2/16

2/ 6

سبک تخصصی

2/ 8

2/196

2/8 0

2/9 2

2/126

سبک اقتدار رسمی

2/ 0

2/ 9

2/ 9

2/928

2/89

سبک تعاملی

2/198

2/ 21

2/ 90

2/ 8

2/ 82

سبک مدل شخصی

2/981

2/ 0

2/

2/ 60

2/ 1

سبک تسهیلگر

همان گونه که یافته های جدول  -نشان می دهد ،رابهه همه ی سبک های تدریس با مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان مثبوت و
معنادار است .بیشترین همبستگی بین سبک تدریس تعاملی و مهارت تفکر ارزیابی(  )r=0/903وکمترین همبستگی بین سوبک تودریس
اقتدار رسمی و مهارت تفکر تحلیلی(  )r=0/327است .به طور کلی نتایج تحلیل نشان دادکه بیشترین همبسوتگی بوین سوبک تخصصوی
مهارت تفکر تحلیل( ، )r=0/824سبک تدریس اقتدار رسمی با مهارت تفکر ارزیابی(  ،)r=0/840سبک تدریس تعاملی با مهوارت تفکور
ارزیابی( ،)r=0/903سوبک تدریسومدل شخصوی بوا مهوارت تفکرارزیوابی( )r=0/753و سوبک تودریس تسوهیل گور بوا مهوارت تفکور
استقرایی( )r=0/836است ،اما کم ترین همبستگی بین سبک تدریستخصصی بوا مهوارت تفکور اسوتدالل قیاسوی( ،)r=0/512سوبک
تدریس اقتدار رسمی با مهارت تفکر تحلیل( ،)r=0/372سبک تدریس تعاملی با مهارت تفکراستنتاج( ،)r=0/384سوبک تودریس مودل
شخصی با مهارت تفکر تحلیل( )r=0/482و سبک تدریس تسهیل گر با مهارت تفکرارزیابی( )r=0/412است.

 9ـ تبیین یافته ها

در ارتباط با نتایج آزمون یافته های پژوهش پیرامون امکان طراحی مدلی مفهومی برای تدریس مهارت های تفکر انتقوادی
به دانش آموزان دبیرستانی ،شاخص های برازش مدل مورد آزمون قرار گرفت .نتایج نشان داد که مودل مفهوومی ارائوه شوده از
کفایت الزم برای توجیه ارتباط مثبت سبک های تدریس و مهارت های تفکر انتقادی برخوردار است.
در پاسخ به سوال پژوهشی مرتبط با میزان مهارت های تفکر انتقادی دانش آمووزان پایوه سووم دبیرسوتانی نتوایج تحلیول
آماری نشان داد به ترتیب از باالترین به پائین ترین میانگین ،مهارت تفکر استدالل قیاسی بوا(  ) /0و مهوارت تفکور تحلیلوی
با( )6290در حداقل میانگین قرار می گیرند .این نتایج نشان می دهد که مهارت های تفکر مرتبط با شیوه هوای علووم( قیواس،
ارزیابی و استقراء) از قوت بیشتری نسبت به مهارت های مرتبط با تجزیه و تحلیل یافته های علمی(استنتاج و تحلیل و تفسویر)
12
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برخوردار است .همچنین نتایج آزمون نشان داد ،بر اساس وزن های رگرسیونی چند گانة هر یک از مهارت های تفکور انتقوادی
دارای وزنی متفاوت در بردار کلی مهارت های تفکر می باشند .بنابراین سبک ها و روش های تدریس بایود بوه گونوه ای اصوالح
شوند که ضعف این مهارت ها را برطرف نمایند.
در پاسخ به سئوال پژوهشی مرتبط با میزان همیستگی بین سبک های تدریس دبیران و مهارت های تفکر انتقوادی دانوش
آموزان دبیرستانی بررسی یافته های توصیفی در باره توزیع سبک های تدریس نشان می داد ،باالترین میانگین مربوط به سبک
تدریس مدل شخصی با(  )8829و پائین ترین میانگین مربوط به سبک تدریس تخصصی با(  )0928است .همچنین بور اسواس
نتایج آزمون میانگین ضرایب رگرسیون های چند گانة برابر  2/ 62است .گرایس(  )69حداقل ضریب رگرسیونی قابل قبول
را  2/82بیان کرده است .بنابراین سبک های تدریس از ضوریب رگرسویونی الزم برخوردارنود .توزیوع سوبک هوا در طوول یوک
پیوستار نشان داد که سبک تدیس تعاملی و سبک تخصصی که ارتباط بیشتری با مهارت های تفکر دارنود از میوانگین بواالیی
برخوردار نیستند .در ارتباط با همبستگی سبک های تدریس با مهارت های تفکر انتقادی ،همان گونه که یافته های نشوان داد،
رابهه همه ی سبک های تدریس با مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان مثبت و معنادار است .به طوور کلوی نتوایج تحلیول
نشان دادکه بیشترین همبستگی بین سبک تدریس تعاملی با مهارت تفکر ارزیابی( )r=0/903وکم ترین همبستگی بین سبک
تدریس اقتدار رسمی با مهارت تفکر تحلیلی( )r=0/372است .نتایج نشان داد که کاربرد سوبک تودریس بوا مشوارکت بیشوتر
شاگردان در فرایند یادگیری باعث افزایش میزان مهارت تفکر آنان می شود .روش های تدریس سنتی که مهم ترین ویژگی آن
ها معلم محوری است نیز کمترین همبستگی را با میزان مهارت های تفکر انتقادی دارند .در ادامه نتایج پوژوهش بوا توجوه بوه
سئوال های پژوهشی به تفصیل ارائه شده است.
سئوال اصلی پژوهش:

 آیاطراحی الگویی مناسب برای تدریس مهارتهای تفکر انتقادی به دانش آموزان دبیرستانی امکان پذیر است؟
با توجه به یافته های حاصل از آزمون مدل مفهومی ،رابهه سبک های تدریس و مهارت های تفکور انتقوادی(شوکل ، )6-8
شاخص های برازش مدل مورد آزمون قرار گرفت .همانگونه که در جدول  6-مشاهده گردید ،مدل پیشنهادی نسبت بوه مودل
اولیه تا اندازة  %99بهبود یافته اسوت .ارزش هوای ذکور شوده در جودول  6-بوه هموراه بورازش مناسوب مودل موورد آزموون
 X2 (N  351,df  35)  73 / 40, P  0/ 05نشان می دهد که کلیة پیش شرط های برازش مدل برآورده شده اند.
بنابراین مدل مفهومی ارائه شده از کفایت الزم برای توجیه ارتباط مثبت سبک هوای تودریس و مهوارت هوای تفکور انتقوادی
برخوردار است .بررسی ویژگی سبک های تدریس و مهارت های تفکر انتقادی که تشابه ساختاری و روش این سازه ها را نشوان
می دهد ،دلیل اصلی رابهه منهقی بین این دو سازه اصلی است که مدل رابهه بین سبک تدریس و مهارت های تفکر انتقوادی
را توجیه می کند.
سئواهای ویژه پژوهش:
 سئوال ویژه پژوهشی شماره  :6مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان پایه سوم دبیرستانی ناحیه یک شهر همدان تا چه میزان است؟

نتایج تحلیل آماری در جدول  0-نشان دا دبه ترتیب از باالترین به پائین ترین میانگین ،مهارت تفکور اسوتدالل قیاسوی
با(  ،) /0تفکر ارزیابی با( ،)8/ 9استدالل استقرایی با( ،)8/66تفکر استنتاجی با (  )0/و تفکر تحلیلی با( )6/90قرار دارند و با
نمایش این میانگین ها در یک پیوستار ،مهارت تفکر استدالل قیاسی با(  ) 20در حداکثر و مهارت تفکر تحلیلوی بوا( )6290در
حداقل میانگین ،در دو سوی این پیوستار قرار می گیرند .این نتایج نشان میدهد که مهارت های تفکور مورتبط بوا شویوه هوای
13
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علوم( قیاس ،ارزیابی و استقراء) از قوت بیشتری نسبت به مهارت های مرتبط با تجزیه و تحلیل یافتوه هوای علموی(اسوتنتاج و
تحلیل و تفسیر) برخوردار است .دالیل این امر از ضعف محتوای کتاب های درسی تا عدم توجه دبیران به مهوارت هوای تفکور
استنتاج و تفسیر در کالس های درس به هنگام تدریس و سنجش یادگیری می تواند متفاوت باشد.
همچنین همان گونه که نتایج ارائه شده در جدول  8-نشان داد ،بر اساس وزن هوای رگرسویونی چنود گانوة هور یوک از
مهارت های تفکر انتقادی دارای وزنی متفاوت در بردار کلی مهارت های تفکر می باشند .بنابراین میزان واریانس مشواهده شوده
که توسط هر یک از مهارت های تفکر توصیف می شود ،نابرابر است .همچنین نتایج نشان داد که مهوارت هوای طبقوه بنودی
شده در طبقه سنتی(استدالل قیاسی و استقرایی) با میانگین ضریب رگرسیونی  r=0/78به طور متوسط از میوانگین ضورایب
حاصل از مهارت های طبقه بندی شده در طبقه دلفی(استنتاج ،ارزیابی و تحلیل)  r=0/70باالتر است .با مشاهده نتایج جودول
متوجه می شویم که دانش آموزان در مهارت های استدالل قیاسی و ارزیابی ،تواناتر از مهارت های استدالل استقرایی ،اسوتنتاج
و تحلیل هستند .بنابر این سبک ها و روش های تدریس باید به گونه ای اصالح شوند که این مهارت ها را تقویت نمایند.
نتایج پژوهش اسالمی( .)6890نیز تفکر تحلیلی را در دانشجویان مراکز تربیت معلوم ضوعیف گوزارش نمووده اسوت .نتوایج
پژوهش جهانی( .)6892نیز نشان داد که آموزش تفکر انتقادی منحصرا" از طریق فرایندهای پژوهش محور امکان پوذیر اسوت.
نتایج پژوهش هاشمی(  .)689نیز در کنار سبک های تدریس معلمان ،محتوای کتاب های درسی را عامل ضعف تفکر انتقوادی
دانش آموزان ابتدایی دانسته است .نتایج پژوهش اسکرنکر( .)69 1بیانگر آن بود که آموزش با شیوه کاوش گری مهارت تحلیل
و تفسیر اطالعات را در یادگیرندگان افزایش می دهد .نتایج پژوهش جویس و همکاران(  .)689در بواره شویوه هوای گونواگون
تدریس این نتیجه حاصل شد که آموزش تفکر بهتر اسوت بوا زمینوه هوای محتووایی در برناموه درسوی ادغوام شوود .پوژوهش
سرانتیک( )6998شیوه سنجش معلمان را در کالس درس ،عامل اصلی ضعف تفکر انتقادی دانوش آمووزان موی دانود .بوراون و
کلی( )6991نیز عامل اصلی ضعف تفکر انتقادی دانش آموزان را نوع پرسش معلموان موی دانود .تومواس( )6999ضوعف تفکور
انتقادی معلمان متوسهه را عامل اصلی تداوم این ضعف در دانش آموزان می داند .همچنین سیمپسون( )0220یکوی از عوامول
اصلی را ضعف روح پرسش گری در دانش آموزان می داند .گیلفورد و همکاران( )0222ویژگی های شخصویتی کوه نووع تعامول
معلم در کالس را تحت تاریر قرار میدهد از عوامل مورر برشمرده است .مانجا و چاپلی(  )022عالوه بر سبک تدریس ،محتووای
کتاب و شیوه سنجش یادگیری به عوامل دیگر از جمله پیشینه ضعیف آموزشی و عوامول اجتمواعی و فرهنگوی کوه عوالوه بور
فرهنگ حاکم برجامعه ،می تواند طبقه اقتصادی و اجتماعی را شامل شود ،اشاره کرده اند .خانواده های طبقه پایین اقتصوادی-
اجتماعی معموال" در تعامل با کودك از زبان تجویزی استفاده می کنند که با رشد مهارت های تفکر کودکوان در تقابول اسوت.
نتایج پژوهش سلیمان وهاالبی(  )022برضعف کلی مهارت های تفکر انتقادی در دانش آموزان تاکید دارد .در یک نتیجه گیری
کلی میتوان عوامل ضعف تفکر انتقادی شاگردان را به عوامل مربوط به معلم شوامل :سوبک و شویوه تودریس ،روش سونجش و
شخصیت معلم ،عوامل مربوط به شاگرد شامل :سابقه تحصیلی و طبقه اقتصادی-اجتمواعی شواگرد و عامول مربووط بوه برناموه
درسی شامل :ضعف محتوای کتاب های درسی تقسیم نمود.
 سئوال ویژه پژوهشی شماره  :0میزان همبستگی بین سبک های تدریس دبیران و مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان پایوه
سوم ناحیه یک شهر همدان تا چه اندازه است؟
همان گونه که جدول  -پیرامون توزیع سبک های تدریس نشان می دهد ،در مرحله اول بواالترین میوانگین مربووط بوه
سبک تدریس مدل شخصی با(  ،)88/9در مرحله دوم سبک تسهیل گر با( ،)88/91در مرحله سوم سبک تدریس اقتدار رسمی
با( ،)88/66در مرحله چهارم سبک تدریس تعاملی با(  ،)80/و در پنجمین و پائین ترین مرحلوه میوانگین مربووط بوه سوبک
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تدریس تخصصی با(  )0928است .همچنین بر اساس نتایج جدول  -میوانگین ضورایب رگرسویون هوای چنود گانوة برابور
 2/ 62است .گرایس(  )69حداقل ضریب رگرسیونی قابل قبول را  2/82بیان کرده است .بنابر یافته های جدول فوق ،سوبک
های تدریس از ضریب رگرسیونی الزم برخوردار بودند .توزیع سبک ها در طول یک پیوستار نشان می دهود کوه سوبک تودیس
تعاملی و سبک تخصصی که ارتباط بیشتری با مهارت های تفکر دارند از میانگین باالیی برخوردار نیستند.
در ارتباط با همبستگی سبک های تدریس با مهارت های تفکر انتقادی،همان گونه که یافته هوای جودول  1-نشوان موی
دهد ،رابهه همه ی سبک های تدریس با مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان مثبت و معنادار اسوت .بوه طوور کلوی نتوایج
تحلیل نشان دادکه بیشترین همبستگی به ترتیب بین سبک تدریس تعاملی با مهارت تفکر ارزیابی( ،)r=0/903سبک تدریس
اقتدار رسمی با مهارت تفکر ارزیابی(  ،)r=0/840سبک تدریس تسوهیل گور بوا مهوارت تفکور اسوتقرایی(،)r=0/836سوبک
تدریس تخصصی با مهارت تفکر تحلیل( )r=0/824و سبک تدریس مدل شخصی بوا مهوارت تفکرارزیوابی( )r=0/753اسوت.
همچنین کم ترین همبستگی به ترتیب بین سبک تدریس اقتدار رسمی با مهوارت تفکور تحلیول( ،)r=0/372سوبک تودریس
تعاملی با مهارت تفکراستنتاج( ،)r=0/384سبک تدریس تسهیل گر با مهارت تفکرارزیابی( ،)r=0/412سوبک تودریس مودل
شخصی با مهارت تفکر تحلیل( )r=0/482و سبک تدریس تخصصی با مهارت تفکر استدالل قیاسی()r=0/512است.
همچنین در دو انتهای پیوستار ارتباط سبک های تدریس با مهارت های تفکر ،سبک تدریس تعاملی و مهارت تفکر ارزیابی
با ( )r=0/903از باالترین همبستگی و سبک تدریس اقتودار رسومی و مهوارت تفکور تحلیلوی بوا ( )r=0/327از کوم تورین
همبستگی برخوردار هستند.
نتایج پژوهش های داخلی و خارجی نیز این یافته را تایید می نماید .دربین پژوهش هوای داخلوی نتوایج پوژوهش شوعبانی
( ،)68 9اسالمی( ،)6890بهمن پور( ،)6890جها نی(،)6892هاشمی( ،)689عسگری( )6891و حسینی ( )6899با یافته ایون
پژوهش هماهنگ است .در بین پژوهش هوای خوارجی نیوز نتوایج پوژوهش اسوکرنر( ،)69 1اسوپرود(  ،)699دانیول(،)6999
سرانتیک( 6998به نقل از شعبانی ،)6892 ،اندرسون و همکاران( ،)0226مونس و ماریا( ،)0226سیمپسون( ،)0220اسوکوارتز،
نیووومن ،گیوول و ایلیووا( ،)0228مانجووا و چوواپلی(  ،)022اسوومیت( 6991بووه نقوول از پوورینس و فلوودر ،)0221 ،لووویتز( ،)022
برنسون( )0229و لو وارتلیب( )0229با نتایج این پژوهش همامنگ است.
نتایج فوق نشان می دهد که مشارکت بیشتر شاگردان در فرایند یادگیری باعث افزایش میزان مهارت تفکر آنان شده اسوت.
روش های تدریس سنتی که مهم ترین ویژگی آن هامعلم محوری است نیز کمترین همبستگی را با میزان مهارت هوای تفکور
انتقادی دارد .این نتیجه با نظریه های نوین یادگیری به ویژه نظریه ساختن گرایی اجتماعی والگوهای نوین تدریس و یوادگیری
بویژه سبک مشارکتی هماهنگ است.در تفسیر این یافته می توان گفت که تفکر نیازمند سوبک و سویاق اسوت کوه آمووختنی
است .اگر معلم با استفاده از روش های سنتی اقدام به حافظه پوروری نماییود ،ایون سوبک و سویاق کوه داده هوای دریوافتی را
پردازش می کند ،در ذهن شکل نمی گیرد .بهترین شیوه برای پرورش تفکر در برنامه درسوی ،اتخواذ روش تودریس مبتنوی بور
مهارت های تفکر (مهارت های پژوهش علمی) در چارچوب محتوای برنامه درسی است.
 1ـ محدودیت های پژوهش
نتایج این پژوهش تنها قابل تعمیم به جامعه آماری مورد مهالعه است. پرداخت هزینه توسط پژوهشگر ازجمله محدودیت های این پژوهش بود.نگاه نقادانه مسئوالن آموزش و پرورش به محتوای پرسشنامه و تقاضای برای تغییر برخی واژه ها15
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محدودیت زمانی دبیران و دانش آموزان برای پاسخ گویی به پرسشنامه هاـ پیشنهادات
 - -پیشنهادات کاربردی

برگزاری کارگاه های آموزشی برای آموزش مهارت های تفکر انتقادی به دبیران در چهاچوب محتوای برنامه درسیاصالح و سازمان دهی محتوی برنامه درسی بر اساس تقویت مهارت های تفکر انتقادی اصالح و سازمان دهی طراحی فضاهای تدریس و یادگیری بر اساس تقویت مهارت های تفکر انتقادیاصالح شیوه های سنجش شاگردان براساس طرح سئوال در سهوح متفاوت تفکر - -پیشنهادات پژوهشی

توصیه می شود این پژوهش به صورت نیمه آزمایشی برای استخراج یک مدل تجربی نیز اجرا شود.توصیه می شود محتوای کتاب های درسی از نظر میزان توجه به مهارت های متفاوت تفکر مورد تحلیل قرار گیرد.توصیه می شود آزمون های دبیران در کلیه رشته ها به منظور درك میزان توجه به مهارت های تفکر تحلیل شوند.منابع فارسی
ابراهیمی ،قوام ،صغری.)689 ( ،کاربرد نظریه های یادگیری در برنامه ریزی درسی ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب،
اسالمی ،محسن .)6890( ،ارائه الگویی برای طراحی و اجرای برنامه خواندن انتقادی و بررسی ارر آن بر تفکر انتقادی و نوشتن تحلیلی،
پایان نامه دکتری ،دانشگاه تربیت معلم تهران
برگمن ،گریگوری .)689 ( ،کتاب کوچک فلسفه ،حکمت بزرگترین اندیشمندان جهان به زبان خودمانی ،مترجم :کیوان قبادیان ،تهران:
انتشارات اختران
بهمن پور ،کاوه.)6890( ،بررسی تاریر آموزش به شیوه یادگیری بر اساس حل مشکل بر مهارتهای تفکر انتقادی ،عوامل زمینه ساز تفکر
انتقادی ،نگرش و رفتار دانشجویان کارشناسی پرستاری ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
جهانی ،جعفر ( .)6892نقد و بررسی مبانی فلسفی الگوی آموزشی تفکر انتقادی لیپمن ،رساله دکتری ،دانشگاه تهران
جوادزاده ،شهشهانی ،افسانه (.)6898بررسی هویت دینی و تفکر انتقادی و رابهه ی این دو در دانشجویان  02-00ساله ،پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا تهران
جویس ،بروس .کالهون ،امیلی .و هاپکینز ،دیوید (  .)689الگوهای یادگیری ابزار هایی برای تدریس( ،ترجمه محمود مهر محمدی و
لهفعلی عابدی) .تهران :سمت.
حسینی ،زهرا .)6899(.یادگیری مشارکتی و تفکر انتقادی .فصلنامه روانشناسان ایرانی.سال پنجم ،شماره .699-029 ،69
خسروانی زنگنه ،ستاره ( .)6896بررسی تاریر گذاری جلسات پویایی گروه در کار آموزی پرستاری بهداشت جامعه بر میزان تفکر انتقادی
دانشجویان کارشناسی پرستاری .پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش پرستاری چاپ نشده ،دانشگاه تربیت مدرس.
دوبونو ،ادوارد.)689 ( ،سلسله درس های تفکر ،ترجمه ی مرجان فرجی ،تهران ،نشر جوانه ی رشد.
دیمنه ،ارنست.)689 ( .هنر فکر کردن ،ترجمه محمد رفیعی مهر آبادی ،تهران :انتشارات خجسته.
دیویی جان.)6809( ،آموزشگاه های فردا ترجمه آریان پور تهران بنگاه صفی علیشاه
سیف ،علی اکبر.)6898( .روان شناسی پرورشی ،تهران ،انتشارات آگاه
شریعتمداری ،علی.)6890( ،اصول و فلسفه تعلیم و تربیت ،تهران :انتشارات امیرکبی
شعاری نژاد ،علی اکبر (.)6896فلسفه آموزش و پرورش ،تهران :انتشارات امیرکبیر
شعبانی ،حسن.)6898( ،روش تدریس پیشرفته (آموزش مهارت ها و راهبردهای تفکر) ،تهران :سمت
شعبانی ،حسن .)6890( .روش تدریس پیشرفته .تهران :سمت
شعبانی ،حسن.)68 9( ،تاریر روش حل مساله به صورت کار گروهی بر روی تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم
ابتدایی شهر تهران ،پایان نامه دکتری ،دانشگاه تربیت مدرس تهران
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شعبانی ،حسن.)6890( ،مهارت های آموزشی و پرورشی( ،روشها و فنون تدریس) تهران :انتشارات سمت
صفوی ،امان اهلل .)68 2( ،کلیات روشها و فنون تدریس ،تهران ،مشر معاصر
عباسی ،عفت .)6892( ،بررسی مهارتهای مورر بر پرورش تفکر انتقادی در برنامه درسی جامعه شناسی در دوره متوسهه در سال تحصیلی
 ،68 9-92پایان نامه دکتری ،دانشگاه تربیت معلم تهران
عسگری ،محمد .)6891(.مقایسه تاریر تکالیف نوشتاری بر تفکر انتقادی دانش آموزان پسر سال اول دوره متوسهه شهر مالیر در دروس
زیست شناسی و مهالعات اجتماعی .پایان نامه دکترای روان شناسی تربیتی .چاپ نشده ،دانشگاه عالمه طباطبایی
فیشر ،رابرت .)689 ( ،آموزش تفکر به کودکان ،مترجم :مسعود صفایی مقدم و افسانه نجاریان ،اهواز :انتشارات رسش
فتحی آذر ،اسکندر.)6890( ،روشها و فنون تدریس ،تبریز ،انتشارات دانشگاه تبریز.
فیشر رابرت.)689 ( ،آموزش تفکر مترجم :فروغ کیان زاده اهواز :انتشارات رسش
قاسمی فر ،نصرت اله.)6898( ،مکانیسم تفکر ،تهران :قصیده سرا
قائدی ،یحیی.)6898( ،آموزش فلسفه به کودکان :بررسی مبانی نظری .تهران .نشر دواوین
قبول ،احسان.)689 ( ،تفکر انتقادی ،کنگره تولید علم ،بهار 9
کدیور ،پروین.)689 ( ،روان شناسی رشد
لیپمن ،متیو.)6890( ،برنامه و فلسفه برای کودکان ،بهترین رویکرد برای بهبود تفکر کودکان است www.mehrnews.com
لیپمن ،متیو.)6898( ،می توان از فلسفه در جهت آگاهی دادن به کودکان استفاده کردwww.mehrnews.com .
لیپمن ،متیو ،مصاحبه با مهرنیوزwww.mernews.com.)0228 (،
ماهروزاده ،طیبه.)6898(،فلسفه تربیتی کانت ،تهران ،انتشارات سروش.
مایرز ،چت.)6891 (،آموزش تفکر انتقادی ،ترجمه خدایار ابیلی ،تهران ،سمت.
مارزنیو ،رابرت جی.)6892( ،ابعاد تفکر در برنامه ریزی درسی و تدریس ،ترجمه قدسی احقر ،تهران :انتشارات یسهرون.
میرزا محمدی ،محمدحسن.)689 (،آموزش و پرورش تهبیقی ،تهران :انتشارات یسهرون
میرزا محمدی ،محمدحسن .)6898( ،روشها و فنون تدریس ،کتاب ارشد ،تهران ،پوران پژوهشی
میلر ،جی ،پی .)6998( .نظریه های برنامه درسی( .ترجمه ی ،مهرمحمدی  .)6890تهران :سمت.
نقیب زاده ،میر عبدالحسین.)68 ( ،گفتارهایی در فلسفه و فلسفه تعلیم و تربیت ،تهران :کتابخانه طهوری.
نقیب زاده ،میرعبدالحسین.)689 ( ،درآمدی به فلسفه ،تهران :انتشارات طهوری
ویلسون ،جنی ،و مورداك کت .)6899( ،آموزش و ارزش یابی مهارت های زندگی فکر کردن ،ترجمه حسین فردانش ،تهران :انتشارات
فاطمی
وینچ کریستوفر .)6891( ،استقالل ،آموزش و تفکر انتقادی ،تهران ،ناشر پژوهشکده مهالعات فرهنگی و اجتماعی
هاشمیان نژاد ،فریده .)6896( .پرورش تفکر انتقادی از طریق برنامه درسی دوره ابتدایی .در ملکی ،حسن .برنامه درسی و پرورش تفکر.
تهران :انجمن اولیا و مربیان.
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