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 چکیده 

ای معلمان، توجه های حرفهاخیراً، پژوهش در زمینه گرایش به تفکر انتقادی و عوامل مرتبط با آن، به عنوان یکی از صالحیت

ر با هدف بررسی میزان گرایش به تفکر لذا پژوهش حاض. نظران تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است بسیاری از صاحب

روش پژوهش، توصیفی و از نوع . و نقش آن در ترجیح سبک تدریس آنان صورت پذیرفت ابتداییانتقادی در معلمان مقطع 

بود که  4931 -1392در سال تحصیلی در شهرستان شبستر ابتدایی جامعه پژوهش، تمامی معلمان زن مقطع . همبستگی بود

معلم طبق  441. شد نفر می 1444برابر با  ( شهرستان شبستر) آذربایجان شرقی م از سازمان آموزش و پرورش بر اساس استعال

های سبک تدریس و ای انتخاب و با استفاده از پرسشنامهای چند مرحله فرمول حجم نمونه کوکران و به روش تصادفی خوشه

های حاصل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و ر گرفتند و دادهمقیاس گرایش به تفکر انتقادی ریکتس مورد ارزیابی قرا

های پژوهش نشان داد که معلمان به سبک تدریس فعال بیش از سبک تدریس  یافته. وابسته، تحلیل و تفسیر شد tآزمون 

غیرفعال، گرایش  غیرفعال گرایش داشتند و در مجموع سطح تفکر انتقادی معلمان مطلوب بود و بین دو سبک تدریس فعال و

 (.r= ،p<001/0 14/1)به تفکر انتقادی معلمان تنها با سبک تدریس فعال رابطه مثبت و معناداری وجود داشت 

 .تفکر انتقادی، گرایش به تفکر انتقادی، تدریس، سبک تدریس: واژگان کلیدی
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Abstract 

Recently, studying on critical thinking disposition and its related factors as one of the teacher’s 

professional competences has attracted many education experts. The present study investigated the 

trend of critical thinking in school teachers and its role in their preferred teaching style. The study was 

descriptive and correlational. The study population included all of 415 female school teachers in the 

city of AZARBAYJAN in 2015-213 academic year. Kukran formula and cluster random sampling of 

110 teachers were selected. Research tools were the questionnaire of teaching style (Mousa Poor, 

1998) and critical thinking disposition criteria of Ricketts (2003). The finding from this study showed 

a significant meaning (r= 0.48, p < 0.001) and teachers tendency toward active teaching style was 

more than passive and the overall critical thinking disposition of teachers was desirable. 

Keywords: Critical thinking, Critical thinking disposition, Teaching, Teaching style 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 

 مقدمه

تواند از رفتار  به عبارت دیگر، انسان می. های اساسی انسان آگاهی از رفتار خود و برخورداری از نیروی تفکر استیکی از ویژگی

دیویی در (. Shariatmadari, 2000)خودآگاه باشد و در برخورد با مسائل و امور متفاوت از نیروی تفکر خود استفاده کند 

های دیگر عملی که در آن موقعیت موجود، موجب تأیید یا تولید واقعیت: گویددرباره مفهوم تفکر می کنیمکتاب چگونه فکر می

 Mossalanejad andنقل از )گردد  گذاری میشود، یا روشی که در آن باورهای آینده بر اساس باورهای گذشته پایه می

Sobhanian, 2008 .)ن بیست و یکم، چگونگی تربیت فراگیرانی است که ترین اهداف آموزش و پرورش در قریکی از مهم

بر این اساس، ترویج . های عصر انفجار اطالعات برخوردار باشندآمادگی الزم برای رویارویی با جامعه در حال تغییر و پیچیدگی

نتقال اطالعات به اندیشیدن و اندیشه ورزی در مدارس و مراکز آموزشی از اهمیت باالیی برخوردار است و این تنها در سایه ا

های درسی بلکه نیازمند تغییر اساسی در برنامه( Shabani, Mehr Mohammadi, 2000)شود  ذهن شاگردان حاصل نمی

و تغییر نگرش معلمان نسبت به وظیفه خود در امر تدریس و تغییر به سمتی است که منجر به تقویت قوه تفکر دانش آموزان 

 .گردد

و انتقال فراگیران از دنیای خود محور ( Bernard, 2008)های رسمی است اسی در آموزشیادگیری تفکر، یک هدف اس

من حقایق متعدد، به عنوان یکی از اهداف اصلی هر نظام ضتر و متمبتنی بر تجربیات شخصی محدود، به قلمرویی انتزاعی

مکراتیک، عقالنیت و خودمختاری نقش از آنجا که امروزه در جوامع د(. Myers, 1995)شود  آموزشی، در نظر گرفته می

دار شده است، باید این  عهدهمهمی در زندگی روزانه مردم دارند و آموزش و پرورش که مسئولیت تربیت و آموزش مردم را 

میان مردم نیازمند تمرین و به کار  ها و قبول آن در رشد و پرورش این ارزش .خود جای دهد ها و اهداف ها را در ایده ارزش

قبیل نیازها را در رأس کار خود قرار  های سنتی آموزش و پرورش این پر واضح است که روش هایی است و تن مهارتبس

نیاز به عقالنیت وجود دارد، الزم است که تفکر  در چنین چارچوب و شرایطی که احساس .کند توجه نمی ها دهد و به آن نمی

از طرفی در (. 4944قریب و همکاران، )آموزش و پرورش در نظر گرفته شود و تأمل بر آن به عنوان بخشی از فرایند انتقادی 

ای شده است و تقریباً تمام محققان به مؤثر بودن پیشینه مباحث مربوط در تعلیم و تربیت به نقش و جایگاه معلم توجه ویژه

 thinking disposition)انتقادی  نظر دارند لذا به جاست که گرایش معلمان به تفکر این عنصر در آموزش و پرورش اتفاق

critical )به عنوان افرادی که مسئول آموزش تفکر به فراگیران هستند، بررسی شود. 
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از سوی دیگر، بدون شک فراگیران در ابتدا آن گونه که شایسته است در تفکر انتقادی خبره نیستند و تحقیقات نیز این مطلب 

باید در زمینه تفکر انتقادی تمرین و تجربه کافی ندارند که در نتیجه شرایط کالسی و دهد که فراگیران آن طور که  را نشان می

گیرند تا بتوانند با ها فرصت بسیار کمی برای فراگیران در نظر میچرا که در اغلب کالس. های تدریس معلمان استشیوه

. پنداردکنند که معلم آن را درست میای میهای مختلف درگیر شوند و ندانسته فراگیران را تشویق به پذیرش ایدهنظریه

برعکس برای پرورش تفکر انتقادی باید فراگیران را تشویق کرد تا خودشان ایده درست را پیدا کنند در این صورت و با اتخاذ 

ه کار ای تنها روش سخنرانی را انتخاب کرده، آن را باست که ما در تدریس خود بدون هیچ مالحظه یرممکنچنین نگرشی غ

لذا برخی بر این باورند که ارتباط مستقیمی بین رویکردهای تدریس معلمان و سبکی که در تدریس (. Yuksel, 2008)بریم 

های منفعل و حفظ های درس باید از برنامهگزینند و میزان تفکر انتقادی فراگیران وجود دارد و تدریس در کالسخود برمی

 Gallo, Curtis, Rudd, Eckhardt)نوان یک مؤلفه در تسهیل یادگیری حرکت کند مفاهیم به سمت تفکر انتقادی به ع

& Ricketts, 2008 .) پرات(Pratt, 2002 ) است که بر انتقال معتقد است که رویکرد غالب تدریس در آموزش، رویکردی

 .دانش، تأکید دارد

عنوان  یران نیست، در اینجا نقش معلم بهتوسعه تفکر انتقادی فراگ های امروزی پاسخگوی طبق نظر محققان، کالس

تمرکز بر  گرایش معلمان در(. Billings & Halstead, 2005)است  کننده محیطی برای پرورش این تفکر پررنگ فراهم

 & Boyle) شود افزایش داده، منجر به افزایش مشکالت یادگیری می های انفعالی، وابستگی فراگیران را به معلم روش

Trevitt, 1997 .)بر این امر  پذیر و متغیر در نظر بگیرند و نباید برنامه در سیر انعطاف در نتیجه، معلمان باید محتوای

آموزان به بازخورد  دانش نظر از روش تدریس، صرف .یک شیوه خاص بفهمند پافشاری داشته باشند که فراگیران محتوا را به

ای بسازند که  فضای حل مسئله در واقع، معلمان باید .انتقادی نیازمندندایجاد ساختار تفکر  واضح توسط معلمان نیز، به جهت

که این خود نقش مهم و اثرگذار معلم ( Myers, 1995)انگیزه تفکر انتقادی را در آنان ایجاد نمایند  عالقه فراگیران را جلب و

 .کند را تبیین می

الزم (. Mundy, Sharon A. Denham, 2008)د هستند قابل بهبو های درسی های تفکر انتقادی از طریق برنامه مهارت

نیازمند تأمل در  های درسی به عمل آید و چنین تغییری اساسی در برنامه است به منظور توسعه تفکر انتقادی یک تجدیدنظر

نه بیان شد، در پیشی طور که همان(. Cimer & Timucin, 2010)یادگیری است  های تدریس و پیامدهای نقش معلم، روش

و تقریباً تمام پژوهشگران  های تدریس معلم اشاره فراوانی شده است جدید بودن روش این موضوع به روش تدریس معلم و

ولی درباره این بحث که سبک  معلم در تدریس در امر آموزش و پرورش بسیار مهم است نظر دارند که روش و سبک اتفاق

تدریس او اثرگذار است پژوهشی انجام  ایش به تفکر انتقادی در ترجیح سبکعواملی است و آیا گر تدریس معلم تحت تأثیر چه
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به بیانی دیگر، تفکر انتقادی شامل دو . نپرداخته است هیچ پژوهشی به گرایش به تفکر انتقادی خود معلم نشده است و در اصل

 و انگیزه درونی فرد در برخورد با و در بعد گرایش، نگرش در بعد مهارتی، فرایندهای شناختی. مهارت و گرایش است بعد،

 ,Profetto)تمایل نسبت به آن، تفکری صورت نخواهد پذیرفت  شک، بدون گردد و بی مسائل و تفکر درباره آن مطرح می

متأسفانه بعد گرایشی  گردد و های، مهارتی تفکر انتقادی تأکید می اصوالً بر جنبه بررسی تحقیقات نشان داده است که. (2003

انتقادی معلمان، به بررسی ارتباط  لذا پژوهش حاضر با هدف تأکید بیشتر بر گرایش تفکر. شود انتقادی نادیده انگاشته میتفکر 

 .است انتقادی معلمان با ترجیح سبک تدریس آنان انجام شده بین گرایش به تفکر

ترجیح دادن،  ر عادی، فرد به حدس زدن،در تفک. کند انتقادی کمک می مقایسه تفکر انتقادی با تفکر عادی به تعریف تفکر

بندی کردن،  برآورد کردن، طبقه که در تفکر انتقادی، به پردازد، درحالی می... معیار و  گمان کردن، قضاوت کردن، قضاوت بدون

 Wood)شود  مسئله پرداخته می به حل... دلیل، قضاوت کردن بر اساس معیار مشخص و  درک اصول، ابراز عقیده با

Kathleen, 1995)از  ، به نقل(Gharib and etal, 2009 .)انتقادی ارائه شده است که به چند  تعاریف گوناگونی از تفکر

توسعه الگوهای استدالل منسجم و منطقی،  بندی استنتاج منطقی، ها، صورت آزمون و بررسی قابلیت .کنیم مورد آن اشاره می

آن را دانشی ( Glaser, 1941)از جمله، گالسر  و( 4941اسالمی و همکاران، )و پذیرش و رد کردن آگاهانه  تعیین هشیارانه

 ,Nickerson, Perkins)نیکرسون پرکینز و اسمیت  .منطقی برای پژوهش و عقالنیت تعریف کرده است های از روش

Smith, 1985 )اند و اسچافرزمن  تعریف کرده توانایی قضاوت منصفانه ادعاها و فرضیات مطرح شده(Schafersman, 

 تعریف کرده است که به تصمیم گرفتن فرد درباره اینکه فرایند، دلیل آوردن، تأمل، واکنش و مسؤولیت پذیری آن را( 1991

تفکر انتقادی  کند که ادعا می( McCarthy, 1996)طرفی مک کارتی  از. کند ای داشته باشد، کمک می چه کند و چه عقیده

شامل احساس مسؤولیت  نیست بلکه... گیری و در نظر گرفتن احتماالت و تصمیم لیل آوردن،تنها منطقی بودن، حل مسئله، د

است که توافق کمی درباره تعریف  مطابق با آنچه مطرح شد، واضح. شود چیزهای مهم نیز می ها و مندی عمیق درباره عالقه

پرداز میان  نظریه 14تالش و همکاری  از طریق در اینجا به تعریفی از انجمن فلسفی آمریکا که تفکر انتقادی وجود دارد،

: تفکر انتقادی عبارت است از. کنیم می شمالی و توسط مطالعه دلفی گزارش داده شده است، اشاره ای در آمریکای رشته

ابی، ورزی در ارزی پذیری، عدم غرض ذهن باز، انعطاف مسائل عادی، صداقت در دلیل آوردن و عقالنیت داشتن، کنجکاوی درباره

تجدیدنظر در تفکرات، ساماندهی موضوعات پیچیده،  ورزی در برخورد با افراد، رعایت احتیاط در قضاوت، غرض عدم

محکم در انتخاب معیارها، دقت در پژوهش، پافشاری در  کوشی برای دست یافتن به دانش بیشتر، داشتن دالیل سخت

 آموزان هر نظام آموزشی پرورش شخصیت همه جانبه دانش هاز آنجا که وظیف( Yuksel, 2008نقل از )جستجوی نظرات 

آموزان  دانش چرا که بر اساس این مهارت. کند این امر کمک می برای ایفای نقش در جامعه است، پرورش تفکر انتقادی به
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تجدیدنظر  ها آن کاری و در را بر اساس تعامل محیط و تجارب شخصی، دست خواهند توانست اطالعاتی که در اختیار دارند

 ,Agharkakli, Safari, Hafezi, Katkan)صورت پویا و مؤثر ایفا کنند  کنند و نقش و وظیفه خود را در جامعه به

این نوع تفکر را با  به عبارت دیگر،. آموزان آموزش داده شود تواند به دانش می طور که اشاره شد، تفکر انتقادی و همان( 2011

که مسئول آموزش هستند  رسد که گرایش به تفکر انتقادی معلمان مناسب به نظر می در ابتداآموزان تمرین کرد، لذا  دانش

های  بودن او به استفاده از سبک مند تواند در بهبود تدریس او عالقه تفکر انتقادی معلم می شناخته شود و از سوی دیگر،

 .پردازیم می ریسدر ادامه به بررسی مفهوم تدریس و سبک تد .تدریس فعال اثرگذار باشد

های متفاوت، از  فرهنگ از دیرباز در تمدن و. جهان، مسئله روش تدریس است های آموزشی در سرتاسر یکی از مسائل مهم نظام

داشته است و هریک از استادان و  مطرح بوده است، مسئله انتخاب روش تدریس نیز وجود که تربیت نسل جدید هنگامی

از یکسو و شناخت علمی و عملی رفتار  کردند؛ اما امروزه با پیشرفت جوامع خویش عمل مینگرش  معلمان بر اساس بینش و

 .(Searson & Dunn, 2011)های تدریس نیز دگرگون شده است  دیگر، اصول و روش انسان از سوی

مهارت معلمان بر  و کند و بسیاری از متخصصان، تسلط تربیت را فراهم می تدریس، یکی از مؤثرترین ابزارهایی است که زمینه

های  را بر دیگر مالک ای که این مالک آورند؛ به گونه شایستگی آنان به شمار می های های تدریس را یکی از مالک روش

اصالحاتی که در آموزش و  بنابراین، برای تحقق. (Maleki & Habibipoor, 2007)دهند  صالحیت معلمان ترجیح می

های تدریس بایسته به نظر  روش ای جامعه داریم، بررسی و پژوهش در زمینه کاربردنیازه پرورش کشور و پاسخگویی به

بنا به اهمیت . کارآمدی و اثربخشی را داشت ها تدریس نشود، نباید انتظار آموزشی با بهترین روش زیرا اگر محتوای. رسد می

 که معلم با آن شرایط مطلوب آموزشی رافرآیندی است  تدریس: تدریس تعریف متعددی ارائه شده است از جمله تدریس از

نیز ( Alton Lee, 2006)التون لی (. Kennedy, 2006)کند  می آموزان فراهم آورد و فرآیند یادگیری را در دانش پدید می

شود و هدف از آن درگیر نمودن  ای است که توسط مربی اجرا می شده تدریس، فرآیند پیچیده و از قبل طراحی»: باور دارد

تأثیرگذار است،  دیگر تدریس به عنوان یک حرفه بر نحوه فعالیت در کالس در تعریفی. «بی با مطالب آموختنی استمتر

در ( Kauchak & Eggen, 2003)دهد، برای معلم ضروری است  روی می بنابراین شناخت آنچه که در فرایند تدریس

امکانات برای رسیدن به  د که معلم با توجه به شرایط وشو تدابیر منظمی گفته می تعریفی دیگر، روش تدریس به مجموعه

بسته به نحوه تفکر معلم و آگاهی او  انتخاب و به کارگیری روش تدریس،(.(. Shabani, 1998نقل از )گیرد  هدف در پیش می

لسفه، اصول یادگیری معلم بدون آگاهی از ف های او در زمینه تعلیم و تربیت است؛ به نحوی که و نگرش از فلسفه؛ همچنین باور

 اگر هدف اساسی تعلیم و. به نحوی شایسته انجام دهد های تدریس قادر نخواهد بود وظیفه ارزشمند خود را روش و فنون و

هایی  روش دارای تفکر انتقادی و استدالل عقالنی باشد، با استفاده از هایی مستقل، خالق، صاحب اندیشه، تربیت پرورش انسان
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 Fathi)یافت  توان به نتیجه مطلوب دست دهد، نمی فراگیران پرورش می پذیری و تسلیم شدن را در که روحیه انفعال

Vajargah, 2007 .)نظمی در  کرده، از بروز بی معلمان آن روشی است که با اتخاذ آن احساس راحتی منظور از سبک تدریس

تدریس یا سبک آموزش معلم،  یگر، سبکدر تعریفی د. (Vaughn, & Baker, 2001)کنند  کالس خود جلوگیری می

تواند به عنوان  کند و می هدایت می معلم با آن وظایف یادگیری را مشخص و فرایند تدریس را روشی شناخته شده است که

ها و پیشینه فرهنگی و  ها، باورها، نگرش ارزش شود و متأثر از سمت رفتاری که منجر به یادگیری می رجحان و تمایل به

عبارت دیگر، مفهوم سبک، مرتبط با روش ترجیحی  به(. Kabadayi, 2006)معلمان است، در نظر گرفته شود  اجتماعی

 و یک عامل مهم در تفاوت بین اشخاص و تفاوت( کند می به آن شیوه عمل)برد  های خود را به کار می است که توانایی شخصی

در اینجا الزم است به مفهوم نسبتاً جدید . شود دادن وظایف می امدر اموری مانند تفکر، یادگیری، تدریس و به طور کلی انج

تدریس که  جلب کرده است، اشاره کنیم و آن عبارت است از سبک نظران را به خود یکه در قلمرو تدریس توجه صاحب

( Opdenakker, Damme, 2006)آپدناکر و دامه . چگونگی تدریس او است دهنده مدل رایج رفتار معلم در کالس و نشان

معلم در این . آموز محور است دانش ها تدریس به شیوه یکی از این سبک: اند اظهارنظر کرده در مورد سبک تدریس این گونه

کند، نقش فعالی در هنگام مواجه با  مبادرت می های مختلف های میان شاگردان خود، به انجام فعالیت تفاوت سبک با توجه به

 کنند، معلم اغلب مشکالتش را با همکاران و مشارکت می آموزان در طول کالس فعال هستند نششاگردانش دارد و دا مشکالت

با آنان  آموزان کند، به منظور رشد دانش تدریس خود ارزشیابی می گذارد و به طور مستقیم و غیرمستقیم از خود در میان می

سبک . کند می آموزان تمرکز به یادگیری و خود دانش سبک تدریس بیشتر توان گفت این می. کند ارتباط صمیمانه برقرار می

دهد، موضوعات  کمتر بها می های فردی شاگردان و رشد شخصیتی آنان که به تفاوت مقابل این، مبتنی بر موضوعات در سیاست

شود  ورد یاد نمیتدریس تنها از این دو م های البته برای سبک. دهد آموزان را در رأس قرار می دانش درسی و تسلط بر آن توسط

سبک ( Bennett, 1997)بنت : عنوان مثال اند؛ به های تدریس را معرفی کرده ای دیگر سبک به گونه بلکه محققان دیگر

فیشر و فیشر . برد مقابل سبک اکتشافی به کار می اصطالح توضیحی را در( Mac Neil, 1980)رسمی و غیررسمی، مک نیل 

(Fischer and Fischer, 1997 )آموز محوری، یادگیری  دانش: کردند که شامل های تدریس را ذکر دطبقه از سبکچن

 (.Opdenakker & VanDamme, 2006)موضوع محوری است  محوری و

سبک تدریس  توان نتیجه گرفت که به طور کلی می. تدریس شده است طور که مالحظه شد، تعاریف زیادی از سبک همان

در اینجا تعریف آپداناکر و  .کننده نوع رفتار در کالس است شخصی است که مشخص ا دوامهای ب نمایانگر خصوصیات و ویژگی

بنابراین، . دهند تشکیل می «شاگردان» ارکان اساسی روش شاگرد محور را. پذیرفته شده است های تدریس دامه از سبک

کننده این  است و معلم نقش هدایت مورد توجه فعالیت ذهنی و بدنی شاگردان در حدی که مانع نظم کالس نباشد، بسیار
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 معلم رهبر ارکستر است و شاگردان گروه نوازنده را تشکیل توان گفت که در روش یاد شده به صورت تمثیلی می. دارد فرایند را

تعلیم  اما .مورد تمامی دروس کاربرد ندارد و نباید کاربرد داشته باشد توان انتظار داشت این روش در به طوری که می. دهند می

. فعالیت کالس درآید هم از شاگردان سلب شود و معلم به صورت تنها عامل و تربیت سنتی موجب شده بود که حداقل فعالیت

و امکان اندیشیدن و ابداع و  شود، زیرا آزادی عمل شاگرد به او اجازه اکتشافی نیز یاد می همچنین از این روش، عنوان روش

شاگرد درصدد پیدا کردن مسئله، تعیین  ها به این روش حل مسئله میگویند، زیرا شخص شتهنو در بعضی از. دهد ابتکار می

 حل، نیل به هدف و ارزشیابی ترین راه کدام، انتخاب مناسب بینی عواقب هر های احتمالی و پیش حل جستجوی راه حدود آن،

یک ناظر  هاست و بیش از هر چیز به صورت ا و اندیشهه در این روش معلم تنها راهنما و بیدارکننده رغبت. آید پایان کار برمی

معلم را به عامل  های اداره کالس است، زیرا ترین روش سبک غیرفعال البته از ضعیف(. Sarmad, 1997)شود  دلسوز ظاهر می

ل مقادیر هدف آن انتقا این روش عموماً به روش سنتی شهرت دارد و. دهد می اند تنزل انتقال آنچه دیگران تعیین کرده

های  روش را هماهنگ با روش توان این همچنین می. سال به شاگردان است یا در هر دوره مشخصی مطلب از پیش تعیین شده

در آن معلم خود به تنهایی موضوع درسی را  شود که هایی گفته می های تدریس مستقیم به روش روش تدریس مستقیم دانست؛

 .(Mirlohi, 2003)کند  ارائه می

 .کنیم ها را ذکر می است که به عنوان نمونه برخی از آن مینه سبک تدریس مطالعات فراوانی انجام شدهدر ز

سبک  پژوهشی با هدف بررسی ترجیحات در( Naimie, Siraj, Yang, Shagholi, Ahmed, 2010)نعیمی و همکاران 

 941شامل  نمونه پژوهش. رندگان انجام دادندهای یادگی آن با موفقیت تدریس و یادگیری و میزان همخوانی یا ناهمخوانی

طریق مصاحبه و  اطالعات از. های خارجی دانشگاه آزاد اسالمی بود رشته زبان نفر از دانشیاران 1دانشجوی کارشناسی زبان و 

یادگیری باعث بهبود  پژوهش نشان داد که همخوانی بین سبک تدریس و سبک نتایج این. آوری شده بودند مشاهده جمع

 .شود می های دانشجویان یادگیری و موفقیت

تفکر  ای را به منظور بررسی چگونگی روند تحول مطالعه( Javidi, Abdoli, 2010)جاویدی کالته جعفرآبادی و عبدلی 

دانشجوی کارشناسیِ  نفر 411به این منظور . فردوسی مشهد طراحی کردند های علوم انسانی دانشگاه انتقادی دانشجویان رشته

میانگین نمرات تفکر انتقادی  بین -4نتایج پژوهش آنان نشان داد که . قرار گرفتند ل اول و سال چهارم مورد ارزیابیسا

آموزان سال اول و چهارم، در  انتقادی دانش میانگین کلی نمرات تفکر -1. چهارم تفاوت وجود دارد آموزان سال اول و سال دانش

 آموزان پسر در مهارت تفسیر نمرات بیشتری را کسب دانش در مهارت استنتاج وآموزان دختر  دانش -9. است حد ضعیفی

معناداری بین  تفاوت -1. دختر و پسر تفاوت معناداری مشاهده نشد آموزان با وجود این بین میزان تفکر انتقادی دانش. اند کرده
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جز حیطه تفسیر مشاهده  ها به ها در کلیه حیطه تههای علوم انسانی و سایر رش رشته آموزان میانگین نمرات تفکر انتقادی دانش

 .نشد

های انجام  پژوهش در ذیل برخی از. محققان را به خود جلب کرده است تفکر انتقادی نیز از جمله موضوعاتی است که توجه

 .شود شده در این زمینه ذکر می

: های علوم انسانی به تفکر انتقادی ان رشتهآموز بررسی گرایش دانش» در بررسی خود، با عنوان( Noshadi, 2008)نوشادی 

دانشجوی دختر و پسر  411 ای بر رویبه مطالعه« آموزان علوم انسانی انتقادی دانش ارائه چهارچوب مفهومی برای پرورش تفکر

که از بین پرداخت و بهای ننتیجه رسید  (شناسی حقوق، تاریخ، علوم تربیتی، اقتصاد و جامعه)های مختلف علوم انسانی  رشته

 آموزان تحصیالت تکمیلی و به ویژه تحصیلی، دانش شناسی و از میان مقاطع مختلف آموزان جامعه دانش ها، این رشته

 .اند گرایش بیشتری به تفکر انتقادی داشته آموزان کارشناسی، آموزان دوره دکتری نسبت به دانش دانش

یادگیری بر  های تدریس و ه بررسی تأثیر مطابقت میان سبک؛ ب(Eskandari, Salehi, 2006)پژوهش اسکندری و صالحی

اند و نتایج  پرداخته( های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه کردستان دانشکده: مطالعه موردی)عملکرد درسی دانشجویان 

و معناداری  دانشجویان تأثیر مثبت های یادگیری بر عملکرد درسی های تدریس سبک سبک حاکی از آن بود که مطابقت میان

های تدریس خود را با  طبیعی بتوانند سبک توان نتیجه گرفت که اگر مدرسان دانشکده کشاورزی و منابع بنابراین می. دارد

 .تری برخوردار خواهند شد عملکرد درسی مطلوب یادگیری دانشجویان متناسب سازند، دانشجویان آنان از های سبک

دانشجویان  ارزیابی کار گروهی و تفکر انتقادی در: یادگیری مشارکتیآزمون » پژوهشی با عنوان( Wiggs, 2011)ویگز 

هر دو گروه یک پیش  ابتدا از. ریزی نمود طرح( 913)و آزمایش ( 471)کنترل  به صورت طرح آزمایشی با گروه «پرستاری

نفری تقسیم شده و  4های  گروه نیز بهسپس گروه آزمایش به دو گروه و هر گروه آزمایشی  آزمون از تفکر انتقادی به عمل آمد،

درنهایت، اجرای پس آزمون تفکر  .شد دیدند و به گروه کنترل به صورت سنتی تدریس می می به روش مشارکتی آموزش

همچنین . اند در تفکر انتقادی کسب کرده گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، میانگین نمرات باالتری انتقادی نشان داد که

 .معناداری مشاهده نشد نمرات تفکر انتقادی دو بخش گروه آزمایش نیز تفاوت ینبین میانگ

تواند بر  می های مختلف آموزشی استناد به این گفته که استراتژی با( Richardson & Ice, 2010)ریچاردسون و آیسی 

اندرکاران آموزشی اهمیت  حان و دستتأثیر بگذارد و توجه به این نکته برای طرا آموزان های مختلف تفکر انتقادی دانش بخش

انجام  «استراتژی آموزشیِ مباحث آنالینی آموزان از طریق بررسی سطوح تفکر انتقادی دانش» دارد، پژوهشی را تحت عنوان

 نشان داد که مباحثه به صورت آنالین بر تفکر انتقادی نتایج. دانشجو در آمریکا صورت گرفت 911پژوهش بر روی  این. دادند

مباحث  آموزان به صورت دانش 17%انواع مباحثه به صورت آنالین،  همچنین در جهت بررسی ارجحیت. نش آموزان تأثیر دارددا
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صورت آنالین را  از آنان مباحث مبتنی بر هدف خاصی به 47%ای و  مذاکره آموزان مباحث دانش 94%پاسخ،  -آزاد و باز-هدف 

مباحث از پیش تعیین شده، به  دهند در قالب اهداف و آموزان ترجیح می است که دانش این نتایج حاکی از آن. دادند ترجیح می

این نکته است که اهداف و مباحث از پیش  دهد توجه به گرایش به سمت تفکر انتقادی را افزایش می بحث نپردازند، بلکه آنچه

 .تآموزان در نظر گرف های درسی برای دانش نباید در برنامه ای را تعیین شده

محیط آنالین  ای را با هدف بررسی تأثیر یادگیری مسئله محور در مطالعه( Sandag & Odabasi, 2009)سنداگ و ادابسی 

به این . ترکیه انجام دادند آموزان دوره کارشناسی دانشکده ریاضی در محتوایی دانش بر روی تفکر انتقادی و اکتساب دانش

آزمایش در موقعیت آنالین و به صورت  گروه. تشکیل دادند( نفر 11)و کنترل ( فرن 11)آزمایش  منظور طرح تجربی با گروه

نتایج پس آزمون حاکی از آن بود که . دیدند می محور آموزش-محور و گروه کنترل به روش آنالین استاد  یادگیری مسئله

انتقادی  ش تأثیری نداشته، اما میزان تفکرآموزان گروه آزمای دانش مسئله محورِ آنالین بر روی اکتساب دانش محتوایی یادگیری

یادگیری به صورت  شود که هم یادگیری مسئله محور و هم استنباط می این گونه. آنان را به طور معناداری افزایش داده است

با یک محوری از آنجایی که فرد را  شود اما یادگیری مسئله اطالعات و دانش محتوایی می سنتی، به یک اندازه منجر به کسب

 .دهد نتیجه تفکر انتقادی را افزایش می سازد، او را درگیر حل آن موقعیت کرده، در مواجه می موقعیت مسئله مدار

و  باهدف بررسی ارتباط بین استفاده معلمان از خود گزارشی ای مطالعه( Kulinna, Cothran, 2003)کولینا و کاترن 

بین  تفاوت معناداری. در مدارس دبیرستان و ابتدایی انجام دادند بدنی تهای تدریس در میان معلمان تربی آگاهی از سبک

 .ها وجود داشت های متفاوت تدریس و استفاده از آن سبک کنند با آگاهی از معلمانی که تدریس خود را ارزیابی می

تدریس معلمان  ادی و ترجیح سبکتواند بین گرایش به تفکر انتق که می با نظر به پیشینه کامالً مشهود است که درباره ارتباطی

اند، بین تفکر انتقادی و  یافته است و از طرفی مطابق با آنچه محققان در مطالعاتشان وجود داشته باشد، پژوهشی انجام نشده

معلمان بر تفکر انتقادی فراگیران  ای که سبک تدریس ارتباط تنگاتنگی وجود دارد به گونه سبک تدریس فعال معلمان

، تدریس به شیوه (Sandag & Odabasi, 2009)عنوان مثال، مطابق با مطالعه سنداگ و ادابسی  بوده است، به تأثیرگذار

انتقادی فراگیران داشته است، بنابراین با شناخته  تدریس به شیوه سنتی تأثیر مثبت و بسزایی در تفکر مسئله محور نسبت به

 توان در صورت لزوم و میزان گرایش به تفکر انتقادی در معلمان میعواملی که بر سبک تدریس معلمان اثرگذار است  شدن

بهبود یابد و به  مطابق با آن هم سبک تدریس و هم تفکر انتقادی معلمان های آموزشی الزم را برای معلمان صورت داد تا برنامه

گرایش به تفکر انتقادی در  میزانبه طور کلی این پژوهش با هدف بررسی . برسد دنبال آن فرایند آموزش نیز به اهداف خود

های آن نقطه عزیمتی برای  نتایج و یافته آن در ترجیح سبک تدریس آنان صورت پذیرفته است تا و نقش ابتداییمعلمان مقطع 

 .انتقادی و سبک تدریس معلمان محترم باشد ارتقای تفکر
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 روش پژوهش

تمامی معلمان  ن پژوهش با توجه به اهداف و سؤاالت پژوهش شاملای جامعه آماری: گیری جامعه آماری، نمونه و روش نمونه

با استعالمی که از  است که 4931-4934در سال تحصیلی  ستان شبسترنظری شهر  نواحی هفتگانه شاخه ابتداییزن مقطع 

تی و مطابق با اجرای مقدما لذا پس از. نفر است 1444شد حجم این جامعه  آذربایجان شرقیسازمان آموزش و پرورش استان 

در این فرمول ارزش واریانس برآورد اولیه برابر با . های نظری انتخاب شدند معلمان در شاخه نفر از 441فرمول حجم نمونه 

نیز  14/1است، آلفای  4و ارزش تفاوت قابل اغماض یا همان دقت احتمالی مطلوب برابر با  41/411و انحراف معیار  94/114

 .منظور شد

باال، متوسط و  طبقه 9را به  شبستربه این ترتیب شهر . ای انجام شد مرحله ای چند گیری به شیوه خوشه هش نمونهدر این پژو

به روش ( 9ناحیه  ، و طبقه پایین1، طبقه متوسط، ناحیه 9طبقه باال، ناحیه ) پایین تقسیم کرده، از هر طبقه یک ناحیه

صورت سرشماری در پژوهش  مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد و این معلمان به 1تصادفی انتخاب گردید و از هر ناحیه 

میان معلمان توزیع کرده، پس از  ها را است که محقق خود در مدارس وارد شده، پرسشنامه شرکت کردند، الزم به ذکر

در پژوهش حاضر، از دو پرسشنامه . است رده و در صورت نیاز برای معلمان توضیح دادهآوری ک جمع ها، پاسخگویی توسط آن

مقیاس گرایش به تفکر انتقادی  -4. استفاده شد( Ricketts, 2003) مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ریکتس سبک تدریس و

 مقیاس لیکرت از کامالً موافقم تا کامالًای بود که در  گزینه سؤال پنج 99این پرسشنامه شامل  (:Ricketts, 2003)ریکتس 

زیر  9 امتیاز بوده و دارای 99و  444شده در این آزمون به ترتیب  حداکثر و حداقل نمره کسب. مخالفم، تنظیم شده است

است  41/1و  49/1، 41/1ها به ترتیب  و پایایی در هر یک از زیر مقیاس ضریب. مقیاس خالقیت، کمال و درگیری ذهنی است

در مطالعه . است حاصل شده 74%ضریب آلفای کرونباخ ( Pakmehr.H, Dehghani, 2010)در مطالعه پاکمهر و دهقانی  و

 .است% 71حاضر نیز آلفای محاسبه شده، 

 ,Moosapoor) که بر اساس پرسشنامه سبک تدریس موسی پور سؤال است 93پرسشنامه ترجیح سبک تدریس شامل 

های هر گویه. شده است ها و فنون تدریس به کار برده منظور ارزشیابی درس روش تربیت دبیر بههای  است که در دوره( 1998

تدریس شاگرد ( ، و ب(عنوان رهبر معلم به)تدریس معلم محور یا مستقیم ( الف: متفاوت بودند ردیف مربوط به دو نوع تدریس

تنظیم « خیلی زیاد»تا « اصالً»لیکرت بود که از  نه در طیفگزی 4هر گویه دارای ( معلم به عنوان مشاور) محور یا غیرمستقیم

. شد نمره پنج منظور« خیلی زیاد»نمره صفر و برای گزینه  «اصالً»برای گزینه . گذاری از کم به زیاد انجام شد نمره. شده بودند
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( سؤال 41)ارتباط  اثربخش ساختن، (سؤال 41)، استمرار ارتباط (سؤال 4)ایجاد ارتباط : بندی شدند گروه طبقه 1ها در  پرسش

افعال پایانی جمالت اندکی  ذکر است که در پرسشنامه ترجیح سبک تدریس، عبارات و الزم به(. سؤال 41)و ارزشیابی ارتباط 

آلفای . محاسبه آلفای کرونباخ تأیید شد اظهارنظر متخصصان سنجیده و پایایی آن از طریق روایی پرسشنامه با. تغییر یافت

و در دو سبک فعال و غیرفعال انجام شد و از پایایی  ها جداگانه برای کل سؤاالت و سپس برای هر کدام از مؤلفه باخ به طورکرون

های مربوط به سبک غیرفعال تدریس با ضریب ، گویه31/1کل سؤاالت با ضریب آلفای : برخوردار بود که از این قرار است خوبی

 .محاسبه شد 34/1سبک فعال تدریس هم با ضریب آلفای های مربوط به و گویه 39/1آلفای 

 های پژوهش یافته

 .شده است های این پژوهش به تفکیک سؤاالت پژوهش ارائه یافته

معلمان مورد  های آمار توصیفی گرایش به تفکر انتقادی است؟ شاخص گرایش معلمان به تفکر انتقادی چه میزان: سؤال اول

میانگین نمرات گرایش به  گردد، مالحظه می 4گونه که در جدول شماره  همان .شده است گزارش 4بررسی در جدول شماره 

های به دست آمده در سبک  با توجه به میانگین. نمره کل بوده است 444از  17/413بررسی  تفکر انتقادی معلمان مورد

بررسی بیشتر از سبک غیرفعال آنان  معلمان مورد شود که میانگین نمرات سبک فعال غیرفعال، مشاهده می تدریس فعال و

 در مؤلفه. است 33نمره میانی  99و  444نمره به ترتیب  جهت بررسی گرایش به تفکر انتقادی، بیشترین و کمترین .است

کمترین نمره  در مؤلفه بلوغ شناختی، بیشترین و. است 99نمره میانی  و 44و  44خالقیت، بیشترین و کمترین نمره به ترتیب 

و نمره  49و  44ترتیب  بررسی مؤلفه درگیری ذهنی، بیشترین و کمترین نمره به در .است 17و نمره میانی  3و  14تیب به تر

 (.Aminkhandaghi, Pakmehr, Amiri, 20011)است  93میانی 

، =11/94t)کلیه معلمان مورد بررسی در گرایش به تفکر انتقادی  حاکی از آن است که 1نتایج مندرج در جدول شماره 

114/1p<) گانه خالقیت های سه و مؤلفه (44/93t= ،114/1p<) بلوغ شناختی ،(14/7t= ،114/1p<) و درگیری ذهنی ،

(41/13t= ،114/1p< )اند به حد مطلوبی رسیده. 

گرایش دارند از  ارتباط با این مسئله که معلمان به کدام سبک تدریس ترجیح سبک تدریس معلمان چیست؟ در: سؤال دوم

 .گزارش شده است 9در جدول شماره  آزمونتی وابسته استفاده شد که نتایج آن

همبستگی  ماتریس. طور معناداری به سبک تدریس فعال گرایش دارند ، معلمان به9بر اساس نتایج مندرج در جدول شماره 

 .است دهگزارش ش 1ترجیحی تدریس آنان در جدول شماره  بین گرایش به تفکر انتقادی معلمان با سبک
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 های آن و سبک تدریس معلمان های آمار توصیفی گرایش به تفکر انتقادی و مؤلفه شاخص -4جدول 

 بیشترین نمره کمترین نمره انحراف معیار میانگین متغیرها

 11/44 11/97 13/9 43/14 خالقیت

 11/17 11/49 11/1 11/91 بلوغ شناختی

 11/44 11/93 14/4 11/49 درگیری ذهنی

 44/444 11/411 77/4 17/413 گرایش به تفکر انتقادی

 94/114 11/497 91/9 71/441 سبک تدریس فعال

 44/144 11/417 14/14 44/471 سبک تدریس غیرفعال

 

 در معلمان مورد بررسی« های آن مؤلفه»و « گرایش به تفکر انتقادی»ای  آزمون تی تک نمونه - 1جدول 

 شاخص

 متغیر

 t df p ها میانگین تفاوت گینمیان نمره میانی

 111/1*** 413 11/94 17/91 17/413 33 گرایش کلی

 111/1*** 413 44/93 43/49 43/14 99 خالقیت

 111/1*** 413 14/7 11/9 11/91 17 بلوغ شناختی

 111/1*** 413 41/13 11/41 11/49 93 درگیری ذهنی

 

 ح سبک تدریسنتایج مقایسه درون گروهی معلمان در ترجی -9جدول 

 سبک مؤلفه

 تدریس

 انحراف میانگین

 معیار

 خطای

 معیار

t df معناداری 

 

 سبک

 تدریس

 114/1** 413- 34/1 117/1 14/14 1/471 غیرفعال

 114/1**   74/4 47/44 7/441 فعال

 

انتقادی معلمان  فکرمیان دو سبک تدریس فعال و غیرفعال، گرایش به ت شود، از مشاهده می 1 طور که در جدول شماره همان

 (.>14/1r= ،114/1p)معناداری داشته است  تنها با سبک تدریس فعال رابطه مثبت و
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رابطه بین  ترجیح سبک تدریس معلمان وجود دارد؟ پس از اینکه چه ارتباطی میان گرایش به تفکر انتقادی و: سؤال سوم

گرایش به تفکر انتقادی  بینی کنندگی به منظور نقش پیشگرایش به تفکر انتقادی و سبک تدریس فعال، معنادار حاصل شد، 

گونه که اشاره شد، مقدار ضریب  همان. زمان استفاده گردید رگرسیون چندگانه به روش هم در سبک ترجیحی فعال از

میزان  14/1 ها برابر با سبک تدریس فعال آن بینی گرایش به تفکر انتقادی معلمان مورد بررسی در پیش همبستگی چندگانه

R2 های گرایش به تفکر مؤلفه)از طریق متغیر پیش بین ( سبک ترجیحی فعال)کنندگی متغیر مالک  یعنی میزان تبیین 

مختلف  های واریانس سبک تدریس فعال معلمان مورد بررسی از طریق مؤلفه 14/1به عبارتی، . به دست آمد 14/1( انتقادی

معناداری مقدار  ، به منظور بررسی4توجه به نتایج مندرج در جدول شماره  با. ستگرایش به تفکر انتقادی آنان قابلت تبیین ا

، >114/1P)مشاهده شده معنادار است  Fدهد که میزان  تحلیل رگرسیون نشان می ضریب همبستگی به دست آمده، نتایج

41/41(=9/414)F .)س فعال معلمان استتدری بینی سبک یعنی به طور کلی گرایش به تفکر انتقادی قادر به پیش. 

که از میان  دهد ها نشان می های رگرسیون و معناداری آن بررسی ضریب آمده است، 4همچنین بر اساس آنچه در جدول شماره 

بینی سبک تدریس فعال  قادر به پیش( =14/1P< ،47/9t)مؤلفه خالقیت  گانه گرایش به تفکر انتقادی، تنها های سه مؤلفه

( =44/1P= ،91/4t)و درگیری ذهنی ( =141/1P= ،31/4t)های بلوغ شناختی  که مؤلفه درحالی. تمعلمان مورد بررسی اس

 .بینی سبک تدریس فعال معلمان نبوده است قادر به پیش

 ماتریس همبستگی بین گرایش به تفکر انتقادی معلمان با سبک ترجیحی تدریس آنان -1جدول 

 همبستگی شاخص آماری

 نتقادیگرایش به تفکر ا متغیر

 14/1*** سبک تدریس فعال

 44/1 سبک تدریس غیرفعال

 114/1معناداری در سطح *** 14/1معناداری در سطح *

 بینی سبک تدریس فعال معلمان مورد بررسی از طریق گرایش به تفکر انتقادی نتایج رگرسیون چندگانه برای پیش -4جدول 

درجه  مجموع مجذورات منبع تغییرات

 آزادی

 معناداری F مجذورات میانگین

   41/9943 9 94/3347 بینی پیش
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 111/1*** 41/41 41/141 414 19/14114 باقیمانده

 -  413 43/97334 کل

 114/1معناداری در سطح ***

 های گرایش به تفکر انتقادی در پیس بینی سبک تدریس فعال معلمانضرایب رگرسیون مؤلفه -4جدول 

 معناداری β tضریب رگرسیون  b SEسیون ضریب رگر متغیرهای پیش بین

 114/1*** 47/9 94/1 47/1 14/1 خالقیت

 141/1 31/4 44/1 94/1 43/1 بلوغ شناختی

 44/1 91/4 41/1 11/1 49/1 درگیری ذهنی

 14/1معناداری در سطح **

 گیری بحث و نتیجه

 و نقش آن در ابتداییقطع تفکر انتقادی در معلمان م پژوهش حاضر، با هدف بررسی میزان گرایش به

معناداری بین گرایش  همبستگی پیرسون حاکی از آن بود که همبستگی نتایج ضریب. ترجیح سبک تدریس آنان صورت گرفت

ها نشان داد که از  همچنین یافته(. >114/1p)و ترجیح سبک تدریس فعال وجود دارد  به تفکر انتقادی معلمان مورد بررسی

سبک تدریس فعال در بین معلمان مورد  تفکر انتقادی، خالقیت بیشترین همبستگی را با ترجیح به های گرایش میان مؤلفه

داشته و با مؤلفه بلوغ شناختی  (<114/1p)ذهنی  و کمترین همبستگی را با مؤلفه درگیری( =114/1p)است  بررسی داشته

قدرت  شود که معلمانی که خالقیت باالتری دارند از باط میاستن از معناداری این رابطه، این گونه. رابطه معناداری نداشته است

یافته منطقی  البته این. قطعاً در انتخاب سبک تدریس فعال مؤثر است تحلیل، استدالل و ارزشیابی بیشتری برخوردارند که

آموزان را تقویت  دانش که بیان شد، الزم است معلمان پرسش گری و کنجکاوی در گونه زیرا در سبک تدریس فعال همان. است

 .کنند و به طور کلی مشارکت شاگردان را فراخوانند ها برقرار کرده، ارتباط صمیمانه با آن

از خود نشان  آموزان خالقیت بیشتری و در امر تدریس و ارتباط با دانش مسلماً معلمی که گرایش به تفکر انتقادی داشته باشد

پژوهش نشان داده  در یافته بعدی. کند های فعاالنه را اجرا می بیشتر روش خود دهد در انتخاب سبک تدریس و شیوه آموزشی

این (. >11/94t= ،114/1p)اند  به حد مطلوبی از گرایش به تفکر انتقادی دست یافته شد که خوشبختانه معلمان مورد بررسی

و تیواری و ( Aminkhandaghi, Pakmehr, Amiri, 2011)یافته با نتایج پژوهش امین خندقی، پاکمهر و امیری 
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که به منظور ( Emir, Ricketts, 2003)، همخوان، اما با نتایج پژوهش اِمیر (Avery, Lai, Tiwari, 2003)همکاران 

 .انتقادی در ترکیه صورت گرفت، ناهمخوان است بررسی گرایش به تفکر

در مراکز  در کشور ما باشد، بدین ترتیب که های ضمن خدمت و دوره معلم تواند یکی از نقاط قوت نظام تربیت این یافته می

دانشجو معلمان توجه شود و  های معلمان و سعی شده است که به تفکر و انگاره های آموزشی ضمن خدمت معلم و دوره تربیت

، به عبارت به این نوع تفکر کند است که تفکر انتقادی معلمان را برانگیزاند و آنان را متمایل ای ارائه شده ها به گونه آموزش

معلم و  تدریس فعال و امکانات مراکز تربیت های های درسی، روش گونه استنباط کرد که برنامه این توان دیگر، از این یافته می

 .معلمان بوده است خدمت قادر به برانگیختن روحیه نقادی دانشجو معلمان و های ضمن دوره

تدریس فعال بیشتر از  ان است، بدین ترتیب که میانگین ترجیح سبکمعلم یافته دیگر این پژوهش در ارتباط با سبک تدریس

دیگر معلمانی که به این سبک  دیگر، معلمانی که به سبک تدریس فعال گرایش داشتند از به بیان. سبک غیرفعال شناخته شد

 Amin Kandaghi, Malihe)رجایی  که این یافته مطابق با پژوهش امین خندقی و. بوده است اند، بیشتر گرایش نداشته

Rajaei, 2011 )گرایش به )پرداخته است و همین نتیجه  در آن به گرایش دانشجو معلمان نسبت به سبک تدریس بود که

موضوع است که گرایش معلمان به تفکر انتقادی، با فعال  کننده این این یافته نیز بیان. حاصل گشته بود( فعال سبک تدریس

آموزشی برای  دهنده پتانسیل موجود در نظام است و از طرفی، نشان باط دارد و بر آن اثرگذاربودن سبک تدریس معلمان ارت

نظران حوزه تعلیم و تربیت،  صاحب نظر پژوهشگران و چرا که بنا به اتفاق. یادگیری است ایجاد تغییر و تحول در فرایند یاددهی

 .هستند عناصر در موفقیت و اثربخشی نظام آموزشی ترین معلمان کلیدی

تا برای  شود و سبک تدریس فعال معلمان معنادار شد، پیشنهاد می با توجه به اینکه ارتباط میان گرایش به تفکر انتقادی

اساتید محترم با  اختیارات الزم را به این دانشجویان واگذار کنند و همچنین معلم، تقویت گرایش به تفکر انتقادی، مراکز تربیت

برانگیز و کمی  باید چالش های خود آگاه سازند؛ بدیهی است که تکالیف را از توانایی انگیز، دانشجو معلمانبر ارائه تکالیف چالش

همچنین . ها خواهد شد کاهش انگیزش آن باشد، نه بسیار ساده یا مشکل و پیچیده، که قطعاً باعث های آنان باالتر از حد توانایی

گردد که واحد درسی به نام آموزش تفکر  می معلم، توصیه دی در مراکز تربیتتوجه به اهمیت تفکر انتقا از طرف دیگر، با

در پایان، . مجموع واحدهای درسی این دانشجویان اضافه گردد یا اینکه در این زمینه یک دوره آموزشی را بگذرانند انتقادی به

نگرش  تواند منجر به ری فعال و حل مسئله میهای یادگی که روش توجه به اینکه، نتایج بسیاری از تحقیقات نشان داده است با

عامل مؤثر دیگر  های تدریس فعال به عنوان یک های درسی، به روش برنامه مثبت به تفکر انتقادی در دانشجویان گردد، باید در

ول توجه خاصی مبذ های آموزشی ضمن خدمت معلم و دوره های تربیت در برنامه در جهت توسعه گرایش به تفکر انتقادی،

تفکر انتقادی مرتبط باشند، لذا  توانند با سبک تدریس معلم و گرایش به عوامل مختلفی می از سویی دیگر، ازآنجایی که. گردد
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اینکه گرایش به تفکر انتقادی در میان  به طور کلی با توجه به. شناسایی و مورد بررسی قرار گیرند گردد این عوامل پیشنهاد می

لذا به جاست که نظام تعلیم و تربیت و . است ست و گرایش آنان نیز به سبک تدریس فعالمطلوبی ا معلمان در سطح

 گیری و اعطای اختیارات مشارکت دادن معلمان در تصمیم اندرکاران ذیربط از این ظرفیت معلمان استفاده نموده، با دست

 .تری هدایت کنند متعالی بیشتر به آنان آموزش و پرورش کشور را به سمت

 

 

 :نابعم

 

 سال انتقادی دانش آموزان دختر تفکر بر ارتباطات و اطالعات فناوری آموزشی کاربرد تأثیر(. 4944)رقیه  ارکاکلی، آق 

 .اراک دانشگاه روان شناسی رشته ی ارشد کارشناسی ی نامه پایان تهران، 1 منطقه ی متوسطه ی اول

 شماره، رهیافت ی مجله. "عالی آموزش ریزی برنامه و پژوهش مؤسسه، مجازی دانشگاه "(. 4944) حمیدرضا، آراسته 

 .زمستان، 14

 و اطالعات فناوری ی رابطه بررسی(. 4939) فاطمه، دنگسرکی زارعی  و ابراهیم،  کیایی؛ مریم، یزدی تقوایی 

 نخستین، ساری واحد اسالمی آزاد دانشگاه تربیتی علوم گروه ارشد کارشناسی دانشجویان انتقادی تفکر با ارتباطات

 . فارس مرودشت. تربیتی علوم و شناسی روان کنگره

 4941، اسفندماه 43، شماره (4941) کنولوژی آموزشیت . 

 4949، فروردین 11 شماره (.4949) تکنولوژی آموزشی. 

  طراحی و بکارگیری سیستم آموزش الکترونیکی ترکیبی در دانشگاه علوم پزشکی تهران(.4944) ذوالفقاری،میترا .

 .دانشگاه پیام نور. دکتری  رساله

  14استانداردهای آموزش فضای قرن (. 4941) حنیفه، حسین. 

 اطات ب و ارت  ات اطالع  اوری ن ف  ش ق ن(. 4943) مید ،ح دی ج س م  ادم خ  (ICT) ش دان  ری ی ادگ ی  ی ادده ی  رآیند ودف ب ه در ب  

  ده ک ش ،دان م ل ع ربیت م ت اه گ ش دان. وزشی آم  وژی ول ن ک د ت ارش  اسی ن ارش یان نامه کپا،  رج ک  ان ت رس ه ش  ای ه  ان ت دبیرس  وزان آم

 . ربیتی ت  وم ل و ع  اسی ن ش روان

 ارائه شده در.تعیین نقش مدرس در دانشگاه مجازی(. 4944) سراجی، فرهاد؛ عطاران، محمد؛ علی عسگری، مجید  

 .نشگاه خواجه نصیرالدین طوسیی، داالکترونیک یادگیری همایش سومین

  اطالعات با تفکر  یآور رابطه سواد فن (.4931) آذین، عظیمی اشرفی و  علیرضا ور،عالی پ؛ سعید ،صفاریان همدانی

، (11پیاپی ) 1، 4دوره  فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی،  ، فصل نامه علمی پژوهشیانیدانشجو یانتقاد

 .44-4، صفحه 4931تابستان 

 بررسی شرایط و امکانات مورد نیاز استقرار نظام آموزش (.4944) فتحی واجارگاه،کورش؛ نصیری ،فهیمه

ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش (.مورد وزارت آموزش و پرورش)الکترونیکی

 .الکترونیکی

Archive of SID

www.SID.ir

http://ictedu.iausari.ac.ir/?_action=article&au=9591&_au=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF++%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://ictedu.iausari.ac.ir/?_action=article&au=24197&_au=%D8%A2%D8%B0%DB%8C%D9%86++%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81%DB%8C
http://ictedu.iausari.ac.ir/issue_2095_2429_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+4+%28%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+20%29%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394.html
http://ictedu.iausari.ac.ir/issue_2095_2429_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+4+%28%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+20%29%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394.html
http://www.sid.ir


 

  

 

 اطات ب و ارت  ات اطالع  اوری ن از ف  اده ف ت اثیر اس ت(. 4944)  ، مریم می اس ق  (ICT)ش دان  اتی اطالع واد س و ری  ی ادگ ی ر میزان ب  

  ربیت ت  اه گ ش دان.  وزشی آم  وژی ول ن ک د ت ارش  اسی ن ارش پایان نامه ک.  ربی ج ت  وم ل ع در درس  ی ای م ن راه  وم س  ایه ر پ ت دخ  وزان آم

 . ربیتی ت  وم ل و ع  اسی ن ش روان  ده ک ش ،دان م ل ع م

 ،و اول ترم .دانشجویان در انتقادی تفکر گرایش و یانتقاد تفکر های مهارت مقایسه (.  4944 ) همکاران و میترا قریب 

 .11 شماره پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله .درمانی – بهداشتی خدمات مدیریت آخر

 ارتباطات و اطالعات فناوری ی رابطه بررسی(. 4939)دنگسرکی، فاطمه  زارعی و  ابراهیم ، کیایی ؛یزدی، مریم قوایی 

ساری، نخستین کنگره روان  واحد اسالمی دانشگاه آزاد تربیتی علوم گروه ارشد کارشناسی دانشجویان انتقادی تفکر با

 .مرودشت فارس. شناسی و علوم تربیتی

 ،معلمان مقطع در انتقادی تفکر به گرایش میزان بررسی(. 4939)نامخواه، مرضیه رجائی، ملیحه و  کرمی، مرتضی 

 پیاپی 94 دوم، شماره دوره یازدهم، درسی، سال ریزی برنامه در آنان، پژوهش تدریس سبک در آن نقش و متوسطه

 .17-91صفحات ،11

 ربیت  ز ت راک در م  آن  ه ع وس ت  ای ه ت اخ و زیرس   رونیکی ت ک ال  وزش آم  رار سیستم ق ت جی اس ن س  ان ک ام(. 4943)  م ل س م، جی ن گ

 .یربیت ت  وم ل و ع  اسی ن ش روان  ده ک ش دان ، م ل ع م  ربیت ت اه گ ش دان ؛ وزشی آم  دیریت د م ارش  اسی ن ارش پایانامه ک. ران ه ر ت ه ش  م ل ع م

 ،سمت: تهران .هفتم چاپ ،(ابیلی یارخدا ترجمه) انتقادی تفکر آموزش (4944)  چت مایرز . 

 وزان آم  ش دان  تی اخ ن ش  ای ه ک ب ا س ب  آن  طه و راب  ادی ق ت ر ان ک ف ر ت ب  وزشی آم  ای زاره اف  رم ن  اثیر ت(. 4944)  ریم م ، اذی ع م  

 . ربیتی ت  وم ل و ع  اسی ن ش روان  ده ک ش معلم، دان  ربیت ت  اه گ ش دان،  وزشی آم  دیریت د م اسی ارش ن ارش پایانامه ک.  ی ای م ن راه  دوره

 ،دردوره شناسی جامعه درسی برنامه در انتقادی تفکر بر پرورش مؤثر های مهارت بررسی (.4941) عفت عباسی 

 .تهران، دانشگاه تربیت معام، رساله دکتری 41-73تحصیلی  سال در متوسطه

 در انتقادی تفکر موانع بر تأملی(. 4931)نادری، عزت اله و شریعتمداری، علی  ؛ مریم نراقی،، علی پپور وحیده؛ سیف 

 .94پیاپی 3 شماره دوم، دوره دهم، درسی سال برنامه ریزی در متوسطه، پژوهش درسی آموزش برنامه
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