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 1رحیم بدری گرگری

 دربیارهمعلمیان  باورهیا پژوهش حاضر با هدف تعییی   چکیده:

قیاد  بیر اسیاو تیوان آموزش تفکر انت ها روشانواع  اثربخشی

ان انجام گرفت. روش پژوهش از نوع پیمايشیی آموزدانشمتفاوت 

دبییر مقطیم متوسیطه تزريیز بیا روش  101بود. برا  اي  منظیور 

تصیادفی از ناحییه اریار تزريیز انتخیاد شیدند. بیرا   ا خوشه

 دربیارهمعلمیان  باورهیا اطالعات از مقیاو ارزيیابی  آور جمم

اده شد. نتايج به دست آمده با استفاده از تحلیی  تفکر انتقاد  استف

زوجیی میورد تحلیی  ریرار   هاسهيمقاو  یدرون گروهواريانس 

گرفت. نتايج تحقیق نشان داد: دبیران شرر تزريز باور دارند فعالیت 

از  میثثرتران توان باال آموزدانشآموزشی رشد تفکر انتقاد  برا  

. همچنیی  باشدمیان ضعیف وزآمدانشاستفاده از اي  روش برا  

آمیوزش  هیا روشاي  پژوهش نشیان داد هیه دبییران  ها يافته

ان آمیوزدانشاز  میثثرتران توان باال آموزدانشمستقیم را نیز برا  

عملیی پیژوهش حاضیر ايی   هاربردها . يکی از دانندمیضعیف 

ارتر گسترده و آشک به طورتربیت معلم  ها برنامهاست هه بايد در 

ان ضیعیف آموزدانشتفکر به  تریعالها  در زمینه آموزش مرارت

 .توجه شود
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Abstract: This research was conducted with 

the purpose of evaluating teachers’ beliefs 

about critical thinking methods based on 

learner advantages through the method of 

correlation. 202 teachers were selected 

through cluster random sampling from 

Tabriz. The instrument employed in the study 

was the Critical Thinking Belief Appraisal 

(CTBA). Within-Subjects ANOVA 

procedures were applied for determine 

differences for each of the four factors. The 

results revealed significant differences among 

the teachers' beliefs regarding the four-factor 

model. The results also indicated that teachers 

rated high-CT prompts as more effective with 

high-advantage learners than low-advantage 

ones. In addition, teachers also rated low-CT 

prompts as more effective with high-

advantage than low-advantage learners. From 

this viewpoint, teacher training practices are 

needed in order to promote more equitable 

use of high-CT activities in the classroom, 

with the goal of fostering the application of 

high-CT activities for low-advantage learners. 
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 مقدمه

 .ودتفکر انتقاد  مرارتی نیست هه ضرورتاً با رشد افراد همراه شود، بلکه بايد آمیوزش داده شی

آموزشیی و تربیتیی اگیونگی انجیام آن را هیا  اي  است هه اگیر نراد فرضشیپتري  اساسی

پژوهشیی در بیسیت و پینج هیا  توانند برتر فکر هنند. بیشتر فعالیتآموزش دهند فراگیران می

تفکر انتقاد  فراگیران متمرهز شده است و انجام پژوهش در زمینیه   ریگاندازهسال گذشته بر 

 (.4،1002بنینگاست ) ررارگرفتهبرا  تسری  تفکر انتقاد  مورد اغماض  ازیمورد نها  فرايند

ان آمیوزدانشعالی تفکر برا  ها  اخیر بار ديگر تالش برا  تدريس مرارتها  در سال

هیا  اما تأهید دوبیاره هنیونی تفیاوتی هیه بیا دوره؛ گشته است برخوردار  ترافزوناز اهمیت 

عیالی تفکیر بیرا  رشیر محیدود  از ها  اي  است در گذشته آموزش مرارتگذشته دارد در 

ان اسیت آمیوزدانشان سرآمد بوده است اما امروزه تأهید بر همیه آموزدانشان يعنی آموزدانش

( معتقد است هیه 1004)به نق  از زهار و همکاران،  8(. رزنیک1004، 1)زهار، درانی و واهانی 

هه همه افراد را نه فقی  سیرآمدها را  آموزشی ايجاد شود ها برنامهه االش جديد اي  است ه

 متفکران توانمند بار بیاورند.

ان آمیوزدانش مسیللهتفکر و ح  ها  مرارت و افزايش دالي  مختلفی برا  رشدمحققان 

اسیت هیه موجی   ، تغییرات در فی  آور  و بیازار هیارآن يکی از دالي  .اندهردهبیان مدرسه 

عمیده تقاضیاها بیرا   همتیر شیده و بیه جیا  آن ادار هارهنان استخدام تقاضا برا   دهگردي

مطالزیات در حیال تغیییر هیه ناشیی از  عالوه برپیچیده تفکر است. ها  هارهنان دارا  مرارت

هیا  تربیتیی و آموزشیی نییز در درون حیوزهمحی  بیرونی سیستم آموزش و پرورش اسیت، 

زهیار، ) نیدينمایمیتأهیید  مسیللهآموزش تفکر و ح  بر  معاصر تدريس و يادگیر  ها نظريه

 (.1004درانی و واهانی ، 

نمودنید. میی سال گذشته يادگیر  را سلسله مراتزی و خطی تصور 80تربیتی ها  ديدگاه

شدند. بیر می اهداف يادگیر  از تکالیف شناختی ساده تا تکالیف پیچیده تنظیمها در اي  نظريه

                                                 
1. Banning 

2. Zohar, Degani, Vaaknin 

3. Resnick 
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و  ازیینشیپهیا  افتند هه يادگیر می پیچیده تنرا مورعی اتفاقها  يدگاه، يادگیر اساو اي  د

( معتقد بود هیه در 4334) 8(. شپارد4381، 1، و گانیه4392، 4بلومباشند )رزالً شک  گرفته  پايه،

ان در آمیوزدانششیود هیه میی آمیوزش داده تریعالها  يادگیر  در حد تسل  مورعی مرارت

معتقدنید هیه  انيیرفتارگراهرد می هه شپارد بیان طورهمانپايی  تسل  يافته باشند. ها  مرارت

هیه بیه صیورت  ترهوایکگیرند هه مطال  آموزشی به اجزاء می ان مورعی برتر يادآموزدانش

ان آمیوزدانشسلسله مراتزی هستند، تقسیم شده باشد. بر اساو ديیدگاه رفتیارگرايی يیادگیر  

در  هیاآنهننید ایون میی سطح پیايی  را دريافیتها  یشرفت تحصیلی پايی ، آموزشدارا  پ

ان با پیشرفت تحصیلی باال آموزدانشهس  مراح  اولیه يادگیر ، آهنگ هند  دارند. در مقاب  

، آمادگی برا  يادگیر  مطال  پیچییده اندهردهو مطال  پايه را هس  ها مرارت هه  يابه دلی  

 را دارند.

 يادگیر  شناختی بیه شیک  متفیاوت بیه يیادگیر ها  در مقاب  با اي  رويکرد، تلور  

يادگیر  ناشی از طريق هنار هم نرادن اجزا جیدا از  هه  يا  به جاانديشند. در اي  ديدگاه، می

هیه هايی هم دانش و معلومات، به دست بیايد از طريق تفکر و پژوهش يادگیرنیدگان در زمینیه

رو  يیادگیر   انجیام شیده شیناختیهیا  پژوهش شود.می است، حاص  داریمعن هاآنبرا  

  هامثلفیهخواندن، نوشت  و محاسیزه هیردن شیام   هه دهدیمنشان پايه هودهان ها  مرارت

هیا  بنابراي  ديدگاه سنتی هه اي  مرارت؛ شک  دادن ذه  فعال است مرم استنزاط، رضاوت و

دادند و سیپس تفکیر و اسیتدالل را می رايج و معمولی آموزشها  رترا به عنوان مرا گانهسه

 (.1009، 1واربورت  و تورف) ستیننمودند، ديگر راهنما  عم  آموزشی مربیان می دنزال

ص  ،4333، 9ديدگاه سازنده گرايی اجتماعی ويگوتسیکی )بیه نقی  از تینجیاال بر اساو

بیر  معنیا  جديید ايجاد از طريق هاو آن هستند نیز يادگیرندگان ايجاد هننده دانش خود (104

بیه آموزشیی ها  يادگیر  سازنده گرايی فعالیتها  گیرند. در مورعیتمی ياد شانیرزلتجارد 

 بتوانند هاآنبه نحو  هه  شودمی باورها  فراگیران طراحی هس  موفقیت در تجارد و منظور

                                                 
1. Bloom 

2. Gagne 

3. Shepard 

4. Warburton, Torff 

5. Tynjala 
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توان گفت امیروزه ديگیر تفکیر می گیر هنتیجدر يک  .را دوباره شک  دهند موجودشاندانش 

. باشیدمیهنند، نمی فعالیت اختیار  هه يادگیرندگان در مراح  نرايی يادگیر  به آن دست پیدا

 شود.می و برا  همه يادگیرندگان استفادهها آن، تفکر برا  همه يادگیر   به جا

ان در آمیوزدانشگیر  همه سطح باالتر تفکر برا  يادها  اي  ديدگاه هه آموزش مرارت

محققان مختلف اشیاره شیده اسیت. بیرا  نمونیه  لهیبه وسو مقاطم ضرور  است ها همه پايه

تفکر در زمینه علوم اجتماعی بیرا  تمیام  ترعالیها  هند هه مرارتمی ( بحث4330) 4نیومان

هیا  زشی ابزار( اثر برنامه خاص آمو1000) 1يادگیرندگان ضرور  است. وايت و فردريکسون

تفکر طراحی شده برا  تدريس فیزيک و پژوهش هه بر اساو مدل پژوهش فراشناخت، اجیرا 

 دترییمفان پیشرفت تحصییلی پیايی  آموزدانشاي  برنامه برا   ههنشان داد  هاآننمودند. نتايج 

به صیورت  ان با پیشرفت تحصیلی پايی آموزدانشدهند هه می نیز نشانها است. ساير پژوهش

 (.4332، 1؛ پوگرو4338، 8لوي برند )می از برنامه خاص آموزش تفکر برره  امالحظهراب  

ان، متأسیفانه در آمیوزدانشتفکر برا  همیه ها  شواهد هافی بر آموزش مرارت با وجود

شود. رودينزوش، روان و الونگ می آموزشی اي  توصیه و پیشنرادات ناديده گرفتهها  فعالیت

هیه پیشیرفت هیايی هند هه معلمیان تنریا در هالومی ( تعداد  از مطالعات را گزارش4338)

هیا  ولیی در هالو دییتأهسطح بیاالتر تفکیر ها  تحصیلی باالتر  دارند، بر آموزش مرارت

هننید. پیژوهش رودينزیوش و همکیاران میی نظرصیرفهیا مرارتايی  ش سطح پايی  از آموز

سیطح بیاالتر تفکیر را بیه هیا  گیرايش دارنید تیا مرارتها بیشتر معلم ( نیز نشان داد4338)

( تغییرات باورها  معلمیان 1009) 9ان پیشرفت تحصیلی باالتر آموزش دهند. تورفآموزدانش

هرد و نشان داد هیه معلمیان مزتید   یرا بررستسری  هننده تفکر انتقاد  ها  زمینه فعالیت در

ر انتقاد  نیستند و معلمان دارا  سابقه بیشتر تسری  هننیده تفکیر تفکها  تسری  هننده مرارت

 .باشندنمیان دارا  پیشرفت تحصیلی پايی  آموزدانشانتقاد  برا  

                                                 
1. Newmann 

2. White, & Frederiksen 

3. Levine 

4. Levine 

5. Torff 
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موضوع درسی، تیدريس  دربارهمعلمان  باورها  بسیار  از محققان و مربیان معتقدند هه

از  منظور (.1008، 4فیلیپ) باشدمیتفکر ها  و يادگیر  آن، عام  تعیی  هننده پرورش مرارت

 محتیوا  درسیی تعزییر و تفسییر هیاآنبیه همیک  هههستند  يیهاو ارهمعلمان طرح  باورها 

تدريس ها  ان مشخص شده و شیوهآموزدانشدريافت و پردازش اطالعات ها  شود، شیوهمی

( 1003) 8و همکیاران (. انگ، ایان، تانیگ1008، 1هاريلو -دوللونشود )می معلمان را تعیی 

هیا  عملی معلم در تدريس هالسی اسیت هیه راهزردها  معلم نظريه باورها نشان دادند هه 

 دهد.می آموزشی و عملکرد هالسی معلم را تحت تأثیر ررار

يادگیر  و تدريس از خیود  درباره، عالره زياد  به باورها  معلم هامعلم پرورش هاران

  امالحظیهراب تیأثیر  توانیدمی معلمان باورها (. اي  1009و تورف، )واربورت   انددادهنشان 

. يکیی از ايی  داشته باشد انآموزدانشهالسی و تعام  ها  رو  اگونگی سازماندهی فعالیت

هیا  مرارت دربیاره هیاآنيعنیی عقايید ؛ تفکر انتقاد  اسیت درباره هاآنمعلم عقايد  باورها 

 .شودیم هامرارتن افزايش آ موج  هه است هايیشناختی و راهزرد

آموزشیی رشید دهنیده هیا  معلیم دربیاره فعالیت باورهیا نظريه و پیژوهش بیر رو  

 پیشیرفت تحصییلی دارا ان آمیوزدانش تفکر به اي  نتیجه رسیده است هه ترعالیها  مرارت

زيرا معلمان بیر  نندهنمیآموزشی رشد دهنده سطوح باال  تفکر را دريافت ها  ، فعالیتپايی 

آموزشیی هیا  فعالیت آموزشی سطح پايی  تفکر انتقاد  در مقايسه فعالیت اي  باور هستند هه

ان و يادگیرندگان دارا  پیشرفت تحصییلی، و توانیايی پیايی  بیشیتر آموزدانشسطح باال برا  

شیود، میی رمعلمان منج بخشی خود هام(. انی  باور  به 1008، 1زهار و دور است )مناس  

هننید هیه بیه میی سطح باال  تفکیر را دريافیتها  زيرا يادگیرندگان دارا  توان باال، آموزش

ها  شود هه معلمان درومی شود، آن نیز خود موج می عملکرد تحصیلی سطح باالتر منتری

ت تحصیلی سطح باال  تفکر انتقاد  را ارائه هنند در مقاب  يادگیرندگان دارا  توانايی و پیشرف

شیود میی . اي  نیز موج هنندنمیآموزشی سطح باالتر را دريافت ها  و فعالیتها پايی  درو

                                                 
1. Philipp 

2. de Leon-Carillo, 

3. Cheng, Chan, Tang, and Cheng 

4. Zohar, Dori 
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تکالیف  هاآنو در ادامه نیز معلمان به  ايجاد نکنندشناختی رو  را در خود ها  مرارت هاآنتا 

 آموزشی سطح باال  تفکر ارائه نکنند.

 توانیدیمیمعلمیان ضیمنی   هاو نظريیههیا وربااي  پیشینه پژوهش نشانگر آن است هه 

، 1و هاشیوه 4330، 4بريیک هیوو) معلمان در هالو درو باشدعم  تدريس  راهنمايی برا 

ان آمیوزدانشتفکر از توانیايی  ترعالی(. اگر معلمان باور داشته باشند هه آموزش سطوح 4332

توانید داشیته میی وزشیی زيیاد دارا  پیشرفت تحصیلی پايی ، خارج است، اي  باور نتايج آم

سیطوح بیاالتر  دهنیدهپرورشان را از تکیالیف آموزشیی آمیوزدانشاي   هه  ياباشد. از جمله 

 (.1004، 8هنند )زهار، درانی و واهی می تفکر، محروم

( رابطیه بیی  تفیاوت عملکیرد 4338همکیاران )در اولی  مطالعه تجربیی رودينزیوش و 

معلیم  808آموزشی تفکیر انتقیاد  را در ها  أهید معلمان بر فعالیتان و تآموزدانشتحصیلی 

معلمیان اهیداف آموزشیی خیود را بیرا   طرفکيیمورد بررسی ررار دادند. در اي  مطالعه از 

در يیک مقییاو طراحیی شیده از  سطح باال و سطح پايی  مشخص هردند و سپسها  هالو

تفکیر هیا  مرارت دهنیدهپرورشییت آموزشیی بر فعال هاآنخواسته شد هه میزان تأهید  هاآن

تفکر  دهندهپرورشآموزشی ها  هنند. نتیجه نشان داد هه معلمان فعالیت  بنددرجهانتقاد  را 

سیطح پیايی  هیا  هالو از ترمناس دارا  پیشرفت تحصیلی باال ها  انتقاد  را برا  هالو

 دانستند.

نشان دادند معلمان  افتهيساختار مصاحزه نیمه ( در يک مطالعه با روش 1004همکاران )زهار و 

سیطوح بیاالتر  دهنیدهپرورشآموزشی ها  ان دارا  پیشرفت باال از فعالیتآموزدانشمعتقدند 

  بریرهآموزشی سطح پیايی  تفکیر ها  ان ضعیف از فعالیتآموزدانشتفکر انتقاد ( و تفکر )

 برند.می بیشتر 

 دربارهمعلمان  باورها ( 1004( و زهار و همکاران )4338) دو پژوهش رودينزوش و همکاران

ان تیوان بیاال و آمیوزدانشتفکر انتقاد  سطح باال را بیرا   دهندهپرورشآموزشی ها  فعالیت

سطح پايی  تفکیر را بیرا   دهندهپرورشآموزشی ها  پايی  بررسی نمودند اما تناس  فعالیت

                                                 
1. Brickhouse 

2. Hashweh 

3. Zohar, Degani, Vaaknin 
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 باورهیا ( 1009اما مطالعه واربورتون و تورف )؛ رسی نکردندان توان باال و پايی  برآموزدانش

هر دو نیوع فعالییت آموزشیی سیطح بیاال و )  انتقادآموزشی تفکر ها  فعالیت دربارهمعلمان 

بیاور نشان داد معلمان  هاآنپايی ( برا  يادگیرندگان مختلف را مورد بررسی ررار دادند. نتايج 

 آموزشی مربوط به تفکر انتقاد  بریرهها  پايی  همتر از فعالیتان دارا  توان آموزدانش دارند

روش سیخنرانی( بیرا  )  يیپیاآموزشی سیطح ها  معتقدند هه فعالیت هاآنبرند. همچنی  می

 است. مثثرتران توان پايی  آموزدانش

بیودن  میثثربا توجه به اهمیت پیرورش تفکیر انتقیاد  بیرا  همیه يادگیرنیدگان و همچنیی  

زهیارو مختلیف )ها  تفکر انتقاد  برا  همه فراگیران دارا  توانايی دهندهپرورشها  لیتفعا

معلییم در  باورهییا ( و نقییش 4332، پییوگرو، 1000، وايییت و فردريکسییون، 1004همکییاران، 

 ها يافتیه( و همچنیی  بیا توجیه بیه 1009آموزشیی )واربیورت  و تیورف، ها  انتخاد شیوه

آموزشییی  هییا روشبییودن  مییثثرور معلمییان در زمینییه غیییر پژوهشییی مختلییف مزنییی بییر بییا

بیرا  ها بودن اي  روش مثثران دارا  توان پايی  و آموزدانشتفکر انتقاد  برا   دهندهپرورش

و واربورتیون  1004؛ زهار و همکیاران، 4338رودينزوش و همکاران، ) شتریبدانش دارا  توان 

بیودن  میثثرمعلمیان در زمینیه  باورهیا   ( پیژوهش حاضیر بیا هیدف تعییی1009و تورف، 

تفکییر انتقییاد ( بییرا   دهنییدهپرورشآمییوزش مسییتقیم و مختلییف )آموزشییی هییا  فعالیت

پاسخ به اي  سلوال  به دنزالتوان پايی  و باال( انجام گرفت. اي  پژوهش مختلف )ان آموزدانش

مختلیف  هیا روشبودن  رمثثمعلمان مقطم متوسطه تزريز در زمینه  باورها پژوهشی بود هه: 

ان سطوح مختلف توانايی، دانش آموزدانشمستقیم و رشد دهنده تفکر انتقاد ( برا  ) یآموزش

 و معلومات و انگیزش اگونه است؟

 روش

جامعه آمیار   .باشدیهمزستگی م  هابا توجه به هدف و ماهیت، اي  پژوهش از نوع پژوهش

 4830-34شیرر تزريیز در سیال تحصییلی   سیطهمتواي  پژوهش شام  هلییه دبییران مقطیم 

اسیتفاده  ا خوشیهتصیادفی   ریگنمونیهروش  نظیر ازباشند هه برا  انتخاد نمونه مورد می

بیه صیورت تصیادفی انتخیاد  1تزريیز، ناحییه  گانهپنجگرديد. برا  اي  منظور از بی  نواحی 

دبیر از  101( 4881، منش ایه) یسگرديد. بر اساو جدول تعیی  حجم نمونه مورگان و هريج 
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زن( انتخاد شدند. پس از هسی  مجوزهیا  الزم و  88مرد و  419مختلف درسی )ها  رشته

بیه میدارو منتخی  مراجعیه هیرده و در میورد هیدف  رب  ذهماهنگی با مسلولی  و مراهز 

گرديید و دبییران میدارو در حضیور  ارائیهتوضییحات الزم  هیاآنپرسشنامه و نحوه تکمی  

 پژوهش را تکمی  نمودند.ها  ان پرسشنامهمحقق

 ابزار

 دربیارهمعلمیان  باورها : مقیاو ارزيابی 4تفکر انتقاد  دربارهمعلمان  باورها مقیاو ارزيابی 

تیوان  دربیارهمعلمیان  باورهیا نمايد هه می تفکر انتقاد  طرحی است هه اي  امکان را فراهم

( سیاخته 1001واربورتیون )  مقیاو توس  تیورف و ان مورد ارزيابی ررار گیرد. ايآموزدانش

آموزشیی هیا  شده است ابزار فوق از دوازده مورعیت آموزشی تشکی  شده است هیه فعالیت

 دروو انگلیسی، رياضیات، علوم تجربیی، علیوم اجتمیاعی و ادبییات را نشیان دربارهمعلمان 

برخیی بیه شیک  يیادگیر  آموزشی به صورت سیخنرانی و ها  دهد. برخی از اي  فعالیتمی

تفکر سطح باالتر است. از طیرف ديگیر تیوان ها  مرارت دهندهپرورشو  مسللهمزتنی بر ح  

توانايی، دانش و انگیزش تشکی  شده است. اي  ابیزار  مثلفهان در اي  مقیاو از سه آموزدانش

رشید  عالیت آموزشیبودن ف مثثردهد: الف: می ارار عام  را به ترتی  زير مورد ارزيابی ررار

بیودن فعالییت آموزشیی سیطح  میثثردهنده سطح باال  تفکر برا  يادگیرندگان توان باال د: 

  انتقیادبیودن فعالییت سیطح پیايی  تفکیر  مثثران توان پايی  ج: آموزدانشباال  تفکر برا  

تفکیر بیودن فعالییت آموزشیی سیطح پیايی   میثثران توان بیاال د: آموزدانشسخنرانی( برا  )

ان توان پايی . معلمان هر يک از مورعیت آموزشی را مطالعه نمیوده آموزدانشسخنرانی( برا  )

توانیايی، )ان دارا  تیوان آمیوزدانشبودن اي  روش و فعالیت آموزشی را بیرا   مثثرو میزان 

. نماينیدمیی مشخص  ادرجهدانش و انگیزه( باال و پايی  را در يک طیف لیکرت يک تا شش 

تحلی  عاملی انجام شده توس  سازندگان ابزار نشان داده اسیت هیه اریار عامی  در مجمیوع 

تیا  82/0ارارگانیه بیی   ها مثلفهپايايی درونی آزمون برا   .هندمی واريانس را تزیی  21/0%

ابزار ابتدا توس  محققان از انگلیسیی بیه فارسیی ترجمیه شید و   يا بدست آمده است. 30/0

                                                 
1. the Critical Thinking Belief Appraisal (CTBA) 
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و دبیران مجرد میورد تأيیید  صور  آن توس  اساتید علوم تربیتی دانشگاه تزريزسپس روايی 

 82ررار گرفت. در اي  تحقیق تحلی  عاملی صورت گرفته توأم با ارخش واريماهس بر رو  

میانلی، )از يیک و شیی  نمیودار اسیکر   بیاالترآزمون و مالک ررار دادن مقادير ويیژه  يهگو

معلمان را  باورها واريانس  %98. اي  ارار عام  در مجموع ( ارار عام  به دست آمد4888

 بدست آمد. 38/0تا  22/0تزیی  نمودند. پايايی درونی ابزار برا  ارار عام  بی  

 آموزشی ارائه شده است:ها  در اي  رسمت ارار نمونه از فعالیت

 ان توان باالآموزدانشالف: فعالیت يادگیر  سخنرانی برا  

 
 ان ضعیفآموزدانشفعالیت يادگیر  رشد دهنده تفکر انتقاد  برا   -د 

 



 4831، پايیز دهم، سال 83فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره        

 

 

 

89 

 ان توان باالآموزدانشفعالیت يادگیر  رشد دهنده تفکر انتقاد  برا   -ج

 
 ان ضعیفآموزدانشفعالیت يادگیر  سخنرانی برا   -د

 
 هایافته

هیا  بودن انواع فعالیت ثثرممعلمان در زمینه  باورها میانگی  و انحراف معیار  4جدول 

دهید میی هه جدول يک نشیان طورهماندهد. می ان را نشانآموزدانشآموزشی بر اساو توان 

بودن فعالیت آموزشیی سیطح پیايی  )سیخنرانی( بیرا   مثثر( به =M 21/1)  یانگیمباالتري  
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رشید ها  بودن فعالیت ثثرم( به  =21/8M)  یانگیمتري  پايی  ؛ وان توان باال استآموزدانش

 ان ضعیف اختصاص دارد.آموزدانشتفکر برا   دهنده

 
آموزشی برا  ها  بودن انواع فعالیت مثثرمعلمان در زمینه  باورها میانگی  و انحراف معیار  4جدول 

 ان دارا  توان متفاوتآموزدانش

 انحراف معیار میانگی  متغیرها

 ان دارا  توان باالآموزدانشتفکر برا  آموزشی سطح باال  ها  فعالیت

 ان توان باال(آموزدانش -)آموزش سطح باال

98/1 384/0 

 ان دارا  توان پايی آموزدانشآموزشی سطح باال  تفکر برا  ها  فعالیت

 ان توان پايی (آموزدانش -)آموزش سطح باال

81/8 08/4 

 ان دارا  توان باالآموزانشدآموزشی سطح پايی  تفکر برا  ها  فعالیت

 باال( ان توانآموزدانش -)آموزش سطح پايی 

21/1 339/0 

 ان دارا  توان پايی آموزدانشآموزشی سطح پايی  تفکر برا  ها  فعالیت

 ان توان پايی (آموزدانش -)آموزش سطح پايی 

32/8 388/0 

 یهدرون گرو عاملی واريانس تحلی  خالصه 1شماره  جدول

 

 >0004/0P( بیانگر آن است هه باورها  معلمان در میان مدل عوام  ارارگانیه )1جدول )    

 گییريبییه عزییارت د؛ دارد دار معنییی( تفییاوت =119/0eta square) F (8و  134= )11/93

يیادگیر  رشید دهنیده تفکیر انتقیاد  بیرا  هیا  بیودن فعالیت میثثر دربارهمعلمان  باورها 

 ان دارا  توان مختلف، متفاوت است.آموزدانش

میانگین  درجه آزادی هامجذورمجموع  متغیر

 هامجذور

F P Eta 

 222/0 001/0 11/93 22/88 8 33/400 عام 

   88/4 982/0 104 91/813 خطا
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ان آمیوزدانشآموزشیی مختلیف بیر هیا  فعالیت اثربخشیمعلمان در زمینه  باورها زوجی ها  مقايسه 8جدول 

 وان متفاوتدارا  ت

آموزشیی مختلیف هیا  بیودن فعالیت رمیثثمعلمان در زمینه  باورها میانگی   8در جدول     

 نشیان 8جیدول هیه  طورهمانان دارا  توان متفاوت با هم مقايسه شده است. آموزدانشبرا  

تفکیر انتقیاد  بیرا   دهنیدهپرورشدهد معلمان شرر تزريز باور دارند هه فعالیت آموزشیی می

. باشیدمیان ضیعیف آمیوزنشدااز اسیتفاده از آن روش بیرا   میثثرتران تیوان بیاال آموزدانش

نییز بیرا   ( راهمچنی  معلمان آموزش به روش سخنرانی )آموزش سطح پايی  تفکیر انتقیاد 

. اندنمودهان ضعیف بیان آموزدانشاز آموزش به همان شیوه برا   مثثرتران توان باال آموزدانش

و روش آمیوزش )مسیتقیم و دهد هه اي  معلمیان بیی  تیأثیر دمی معلمان نشان باورها نتايج 

 .نندیبینمان توان باال و توان پايی  تفاوتی آموزدانشروش رشد دهنده تفکر انتقاد ( بر 

 بحث

مختلف پرورش تفکر  ها روشبودن  مثثر دربارهمعلمان  باورها اي  پژوهش با هدف تعیی  

 پیژوهش بییانگر آن اسیتان انجام گرفت. نتايج ايی  آموزدانشانتقاد  بر اساو توان متفاوت 

ان تیوان بیاال آمیوزدانشدبیران شرر تزريز باور دارند فعالیت آموزشی رشد تفکر انتقاد  بیرا  

 تفاوت  عوام  عوامل

 میانگی 
خطا  

 استاندارد

 معنی

 دار 

ان آمیوزدانش -آموزش سیطح بیاال

 توان باال

 

ان توان آموزدانش -آموزش سطح باال

 پايی 

81/0 03/0 0004/0 

ان آمیوزدانش-آموزش سطح پیايی 

 توان باال

ان آمیوزدانش -آموزش سیطح پیايی 

 توان پايی 

22/0 08/0 0004/0 

ان آمیوزدانش -آموزش سیطح بیاال

 توان باال

ان آمیوزدانش -آموزش سیطح پیايی 

 باال توان

40/0- 09/0 8900/0 

ان آمییوزدانش-آمیوزش سیطح بیاال

 توان پايی 

ان آمییوزدانش-آمییوزش سییطح پییايی 

 توان پايی 

423/0- 02/0 030/0 
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معلمیان  گیريبیه عزیارت د؛ باشیدمیان ضعیف آموزدانشاز استفاده از اي  روش برا   مثثرتر

انی هه استعداد بیاال، آموزدانشو فراگیر محور برا   مسللهآموزشی ح   ها روشمعتقدند هه 

از  میثثرترانیی هیه انگییزش بیااليی دارنید، آمیوزدانشدانش و معلومیات بیشیتر و همچنیی  

ايی  پیژوهش  ها يافتیهان دارا  استعداد، معلومات و انگیزش پايی  است. همچنی  آموزدانش

از  میثثرتراال ان تیوان بیآمیوزدانشآموزش مستقیم را نیز برا   ها روشنشان داد هه معلمان 

 ایار، 4331پوگرو، )  یشیپ ها يافتهپژوهش حاضر با  ها يافته. دانندمیان ضعیف آموزدانش

؛ واربورتیون و تیورف، 1004؛ زهار و همکاران، 4338؛ رودينزاش و همکاران، 1008و دور ، 

آموزشیی هیا  بیانگر آن بود هیه معلمیان فعالیتها اي  پژوهش ها يافته( همسو است. 1009

 ان ضیعیف تیرجیحآمیوزدانشان تیوان بیاال بیشیتر از آموزدانشمزتنی بر تفکر انتقاد  را برا  

آموزشیی  هیا روشان بر ترجیح آموزدانشتوان گفت نتايج اي  پژوهش اثر توان می دهند.می

هیم رزلیی   هاهه در اي  پژوهش به دست آمده و با پژوهش ا نکتهاما ؛ معلمان را تأيید نمود

آموزشیی مسیتقیم و  هیا روشدو  اثربخشییندارد اي  است هه معلمان شرر تزريز بی   يیسو

ان توانمنید و ضیعیف تفیاوتی آموزدانشرشد دهنده تفکر انتقاد  برا  دو گروه از  ها روش

توان گفت معلمان شرر تزريز بیه دلیی  در نظیر گیرفت  اسیتعداد، می گريبه عزارت د؛ بینندنمی

 ان هیر دو روش آموزشیی را يکسیان تیرجیحآمیوزدانشدانش و معلومیات، و انگییزش ايی  

 دهند.می

معتقدند هه  رفتارگرايیدر تزیی  نتايج بدست آمده بايد گفت هه معلمان بر اساو ديدگاه 

 ؛ وشییودمییی اهیداف يییادگیر  از شییناختی سیاده شییروع شییده و بیه تکییالیف پیچیییده منتریی

را هسی   نیازهیاپیشتسل  پیدا هننید هیه  ترعالیها  توانند به مرارتمی رعیان موآموزدانش

بیشتر معلمان باور دارند تکالیف شناختی باال به تفکر سطح بیاالتر  نییاز دارد ؛ لذا هرده باشند

توانید ايی  باشید هیه میی دلیی  ديگیر ؛ وباشیدمیان ضیعیف آمیوزدانشهه فراتر از ظرفییت 

هننید می با اي  تکالیف آموزشی ناهامی و شکست را تجربه شدنمواجهضعیف با ان آموزدانش

پرورش تفکر انتقاد   ها روشمعلمان  هه  يا(. تزیی  ديگر مزنی بر 1004زهار، و همکاران، )

دهنید، ايی  اسیت هیه میی ان ضعیف ترجیحآموزدانشان توان باال نسزت به آموزدانشرا برا  

ان ضعیف، آهنگ هند  در آموزدانشديدگاه رفتارگرايی يادگیر  معتقدند هه  معلمان بر اساو
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  يیاان با پیشرفت تحصیلی باال به دلی  آموزدانشمراح  اولیه فرايند يادگیر  دارند. در مقاب  

، آمادگی برا  يیادگیر  مطالی  پیچییده را دارنید اندهردهو مطال  پايه را هس  ها مرارت هه

 (.4338و همکاران،  )رودينزاش

ان دارا  توان متفاوت به آموزدانشآموزشی برا   ها روشبودن  مثثر دربارهها باور معلم     

معلمان يادگیر   ههیهنگامدر مورد يادگیر  و آموزش بستگی دارد.  هاآنديدگاه و نظريه هلی 

زیعی است هیه در آمیوزش آن بینند طمی را به صورت سلسله مراتزی از تکالیف ساده تا پیچیده

خواهنید داشیت. انیی   دهییچیپشناختی ساده تیا ها  نیز يک ديدگاه سلسله مراتزی از مرارت

آموزشیی رشید دهنیده تفکیر انتقیاد   ها روششود هه می در ذه  معلمان موج   اهينظر

ف مناس  ندانند. از ان ضعیآموزدانشبزینند و برا   ترمناس ان توان باال آموزدانشصرفاً برا  

طرف ديگر معلمانی هه ديدگاه يادگیر  سنتی همتر  دارند و بیاور دارنید هیه تفکیر بايید در 

پرورش تفکر بیرا   ها روش مراح  اولیه فرايند يادگیر  تلفیق شود، باور خواهند داشت هه

لمیان نقیش دهد هه معمی است. اغل  مطالعات انجام شده نشان مثثران ضعیف نیز آموزدانش

ان در تفکر و شک  دهنیده آموزدانشراهنما   هه  ياخود را به عنوان انتقال دهنده برنامه و نه 

انجیام شیده هیا  اغل  پژوهش گريبه عزارت دهنند، می گیرند، تصورمی ياد آنچهمعنی برا  

معتقدنید ختی شیناها  رفتار  يادگیر  بیشتر از ديدگاهها  نشان داده است معلمان به ديدگاه

؛ 4331، 1؛ توبی  تیپینز، و هوک4331، 8؛ هوور4331، 1؛ هند و تريگاست4330، 4بريک هوو)

؛ عارفی، فتحی واجارگیاه و نیادر ، 4831؛ عابد ، عريضی، سزحانی نژاد، 4882آري  دوست، 

 (.4834و حاتمی،  4833

 همه معلمان نیسیت امیا پژوهش حاضر بدون مطالعات بیشتر راب  تعمیم به ها يافته هراند   

ايی   ها يافتیهتواند داشته باشد. با توجیه بیه می هاربرد  زياد  برا  تربیت معلمان هاحيتلو

ان ضعیف و آموزش تفکر آموزدانشاولیه معلمان راجم به  باورها شود هه می پژوهش روش 

ا  پیرورش تفکیر آموزشیی طراحیی شیده بیر ها برنامیه، از هاربرد موفیق هاآنسطح باال به 

                                                 
1. Brickhouse 

2. Hand, Treagust 

3. Hoover 

4. Tobin, Tippins, & Hook 
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آموزشیی تربییت معلیم  ها برنامهدهد هه می ما نشان ها يافتههند. می ان جلوگیر آموزدانش

را تحیت تیأثیر ریرار  میثثردر زمینه آمیوزش  هاآن باورها هنونی برا  معلمان نتوانسته است 

تربییت  ها مهبرناعملی پژوهش حاضر اي  است هه بايد در  هاربردها يکی از   يبنا بردهد. 

ان آمیوزدانشتفکیر بیه  ترعیالیها  گسترده و آشکارتر در زمینه آموزش مرارت به طورمعلم 

  منیدبررهاي  هیار از طريیق ارائیه شیواهد تجربیی مختلیف مزنیی بیر  ؛ وضعیف توجه شود

تفکر برا  معلمیان، هیار بیا معلمیان بیرا  ايجیاد ها  ان ضعیف از آموزش مرارتآموزدانش

معلمان در زمینه ها  و نظريهها تدريس عملی پرورش تفکر و همچنی  تغییر ديدگاه ها روش

 تواند محقق شود.می آموزش و يادگیر  از رويکرد رفتار  به رويکرد سازنده گرايی

 میثثرمعلمیان در زمینیه آمیوزش  باورهیا روش و فرمول طراحی شده رزلی بیرا  تغیییر     

تواند موج  شیود تیا می وجود دارد ههها ارد اما يکسر  از راهزردتفکر وجود ندها  مرارت

آشینا نمیودن هیا خود را بررسیی مجیدد نماينید. يکیی از راه باورها معلمان را وادار نمايد تا 

آموزشیی سیطح بیاالتر هیا  از فعالیت هاآن مثثراستفاده  ی است هه موج هايمعلمان با مدل

هند تیا می معلمان را ترغی ها . ارائه اي  روشباشدیمان ضعیف آموزدانشتفکر انتقاد  برا  

ان به هار بزرند. روش ديگر تشويق معلمان برا  تأم  آموزدانشخاص را برا  ها  اي  تکنیک

تدريس خود پیش از تدريس، حی  تدريس و بعید از تیدريس هیه انیی   درباره یشيبازاندو 

 نمايد.می را فراهمها باور امکان تغییر بازانديشیها  فرصت

پژوهش حاضر مزنی بر انجام آن در دبییران متوسیطه، اسیتفاده از ها  با توجه به محدوديت   

معلمان و محدود بودن حیطه بررسی به سیه بعید اسیتعداد،  باورها در  یخود سنجپرسشنامه 

ر تحصیلی، استفاده از آينده در مقاطم ديگها  توان در پژوهشمی دانش و معلومات و انگیزش

هیا  تفاوتهیا  پژوهش هیفی مانند مصاحزه با معلمان و همچنیی  گسیترش حوزهها  ابزار

 را فراهم نمود. تر عینی ها يافتهعاطفی و شناختی ديگر، ها  فرد  به جنزه

 منابع

ان مرهز  در (. بررسی میزان معلومات و آگاهی معلمان دوره ابتدايی است4882آري  دوست، ابوالفض  )

 ، شورا  تحقیقات اداره ه  آموزش و پرورش استان مرهز .82-89سال تحصیلی 
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يییادگیر  و ها  (. بررسییی میییزان آشیینايی معلمییان دوره ابتییدايی از نظريییه4834حییاتمی، معصییومه )

هارشناسی ارشد، دانشگاه علیوم تربیتیی، دانشیگاه  نامهپاياندر فرايند تدريس،  هاآن هارگیر به

 ريز.تز

(. بررسی میزان آشینايی معلمیان دوره 4831و سزحانی نژاد، مرد  ) حمیدرضاعابد ، احمد؛ عريضی، 

دانشور در فرايند تیدريس،  هاآن  ریهارگبهيادگیر  و نحوه ها  ابتدايی شرر اصفران با نظريه

 .81-28، صص 49، رفتار

 ا حرفیههیا  (. دانش نظر  و مرارت4833) میرحعارفی، محزوبه؛ فتحی واجارگاه، هورش و نادر ، 

ها  معلمان دوره ابتدايی از نظريه يادگیر : معلمان دوره ابتدايی شرر همدان. فصلنامه نوآور 
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