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    چكيده
در کتب مطالعات  تفکر انتقادیهای مهارت میزان توجه به ارزیابی حاضر بررسی و پژوهش از هدف

کلیه معلمان  جامعه آماری،توصیفی از نوع پیمایشی است. پژوهش روش است.  اجتماعی دوره ابتدایی
براساس  پژوهشنفر نمونه  361تعداد . کنندابتدایی تدریس می سوم تا ششم در پایهکه  هستنداستان قم 

آوری اطالعات، ای انتخاب شدند. ابزار جمعجدول مورگان از جامعه آماری به صورت تصادفی طبقه
 تحلیل، ترکیب، و )تجزیههای تفکر انتقادی سوال بر مبنای مهارت 33ته که حاوی ساخنامه محققپرسش

در  تفکر انتقادیهای مهارتمیزان توجه به  -1: بیانگر آن است که پژوهش نتایج است. توضیح( و ارزشیابی
تمام  در تفکر انتقادیهای مهارت -3متفاوت است.  توضیح( و ارزشیابی تحلیل، ترکیب، و )تجزیهسطوح 

سوم تا های پایهدر  مطالعات اجتماعیکتب  کلیه در توضیح( و ارزشیابی تحلیل، ترکیب، و )تجزیه حوسط
درکتب در سطح توضیح  تفکر انتقادیهای مهارت وضعیت نسبی -3 است. انتظار حدازتر پایین ششم

دوره  ت اجتماعیمطالعاکتب  ،مجموع در -4 بهتر از سطوح دیگر است. تا حدودی مطالعات اجتماعی
  برخوردار نیست. در شاگردان  یمطلوبتفکر انتقادی های مهارت از ایجاد توانایی یابتدای

 .، معلمان، دوره ابتداییمطالعات اجتماعی، ادیتفکر انتقمهارت  : کليدیگان واژ

  مقدمه
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عنوان راهنمای  و استدالل که بهاطالعات گردآوری شده از طریق مشاهده، تجربه، تأمل 
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( در 3772) 3تیواری (.3714، 1 دیمیرهن و کوکلیکایا) گرددمی عمل و اعتقاد فرد محسوب
ها و المعارف جامع آموزش و پرورش، تفکر انتقادی را به معنای کاربرد دیدگاهدایره

ها و ها، نگرشی به جای پذیرش ساده و بدون ارزیابی در مورد قضاوترویکردهای شخص
های متفاوت برای نامه(. بررسی لغت1353اطالعات دیگران تعریف نموده است )بیجنوند، 

ها تفکر انتقادی را یافتن تعریف مشترک از تفکر انتقادی نشانگر آن است که اغلب آن
 (. 3،3714گیرند )هانگدقیق و سنجیده در نظر میاستفاده از ذهن برای قضاوت و ارزیابی 

تفکر انتقادی به معنای: تعیین هشیارانه و آگاهانه پذیرفتن و رد کردن یا قضاوت معلق است 
 (. 1321)به نقل از: عباسی یاد کوری، 

 آموزاندانش که است این ابتدایی دوره درمطالعات اجتماعی  آموزش اصلی هدف

 دست به همسایگان و دوستان خانواده، مقابل در وظایف دادن انجام برای را توانایی الزم

 پایبند مدرسه مقررات به بتوانند بگذارند، احترام مدرسه اولیای و به آموزگاران آورند،

های مهارت پرورش به دهند، پاسخ روزمره نیازهای به مقررات و رعایت قوانین با باشند،
 افزایشها آن در زندگی محیط و سرزمین به عالقه و باشند بیشتری داشته توجه اجتماعی

 (.1300 درسی، هایریزی کتاببرنامه و تألیف )دفتر یابد
اجتماعی، های محیطمطالعات اجتماعی یک حوزه یادگیری است که از تعامل انسان با 

-ت زندگی بشر در گذشته، حال و آینده و جنبهالتحوو …فرهنگی، طبیعی، اقتصادی و 

 ارتباطبر محور  مطالعات اجتماعی که درسجایی آن از کند.ون آن بحث میهای گوناگ
جامعه، مکان  لذابرند استواراست، سر میبا یکدیگر و با محیطی که در آن به هاانسانمتقابل 
مطالعات اجتماعی یک حوزه یادگیری بین  سه محور عمده این درس هستند. و زمان

 ای علمی و مطالعات مختلف چون جغرافیا، تاریخ،های است که از مفاهیم رشتهرشته
های مدنی، مطالعات شهروندی و شناسی، آموزشاقتصاد، علوم سیاسی، جامعه

 گیرد.می ق بهرهالمحیطی، دین و اخزیست
ــ 1 شامل:این درس موزشی آهای ضرورت اجتماعی، مطالعات تدریس در راهنمای

های ق و ارزشالسازی اخترویج و درونی ــ3می؛ التقویت عزت و هویت ایرانی ــ اس
های فردی و اجتماعی و شهروندی در سطوح ــ شناخت حقوق و مسئولیت3 می؛الاس

                                                 
1. Demirhan & Koklukaya 

2. Tiwari, s 
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ــ شناخت میراث فرهنگی، 4 به آنها؛ های مربوطها و نگرشمختلف و تقویت مهارت
مؤثر  های کشور و جایگاه کشور در جهان و توانایی برقراری ارتباطاتاستعدادها و قابلیت

هـای اجتماعی در های تربیتی و آسیبــ پیشگیری از بـروز بحران 9 در سطح جهانی؛
 ــ 6 های اجتماعی و گسترش رفتارهای بهنجار؛کـودکـان و نـوجوانان و کـاهش کجروی

گسترش بهداشت روانی، تقویت روحیه خودباوری، نشاط، سازندگی و پویایی امید به 
  دهد.مدنظر قرار می را آینده و اعتماد به نفس

محوری در نظام قالتقویت هویت ملی، اختوان گفت که سه مؤلفه، طور کلی میبه
ها را از موارد مهمی است که برنامه مطالعات اجتماعی آن های زندگیاجتماعی و مهارت

 اجتماعی(. مطالعات تدریس )راهنمای نمایدها تعقیب میدر اهداف، محتوا و روش
شده، عنوان روش آموزشی، تاکید زیادی گفتگو بهبیت انتقادی بهدرتعلیم وتر

پردازان آموزش انتقادی بر این باور هستند که دانش و نگرش با گفتگو ساخته نظریه
شود.گفتگو روشی است که از طریق آن شاگردان و معلمان در کالس درس با می
گذارند. این بر یکدیگر اثر میکنند و گیری زبان، نماد و تصویر با هم تعامل میکاربه

تواند فرایند هوشیارسازی و انتقادی که میتربیت انتقادی ابزاری است روش در تعلیم و
  (.1323، ترجمه مهر محمدی،3771، 1)میلر شدن فراگیران را فراهم کند

های مربوط به روابط اجتماعی در قالب احکام و فرائض و شرایع مشیم، خطالدر اس
های مختلفی در مناسبات ان شده است. قرآن کریم و سیره نبوی در زمینهمتعددی بی

احسان  ؛بهتوان میاند که از آن جمله اجتماعی، دستورات و الگوهای روشنی را ارائه کرده
ارحام، حمایت از به والدین، اخوت، ثبات قدم، وفا به پیمان و عهد، جهاد، انفاق، صله

های دینی، امر به معروف و ند، حمایت از ایتام، حقوق اقلیتنیازمندان و خویشاوندان نیازم
نه با مردم، الفروشی، احتکار، صبر، رفتار عادفروشی، گراننهی از منکر، پرهیز از کم

جویی، مشورت، حمایت از ح روابط و آشتیالوظایف زمامداران در برابر افراد جامعه، اص
توجه به این ابعاد از مبانی  (.1320 ،معرفت) داشاره نمو غیره سالمندان، تکریم مهمان و

سوی تحقق بخشیدن به گیری برنامه درسی مطالعات اجتماعی بهم مستلزم جهتالدینی اس
پذیری نسبت به خود، خلق و نظام خلقت در جهت کمال فطری انسان و پرورش مسئولیت

ویژه برنامه رسی و بهدهای برنامهطور کلی  که اگرچه بهباشد. نکته دیگر آنقرب الهی می

                                                 
1. Miller 
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درسی مطالعات اجتماعی وظایف انتقال میراث فرهنگی و بسط میراث فرهنگی را به عهده 
به همین  موزش نباید تنها به انتقال صرف میراث فرهنگی بسنده کرد.آدر فرایند  دارند اما

تا ضمن انتقال و بسط باورها و  کندمیمطالعات اجتماعی تالش  جهت برنامه درسی
موزان آها را از سوی دانشبی اخالقی هنجارهای نقد و ارزیازمینه اجتماعی، یهازشار

نقد کنند  اسالمی،های آموزهجارهای اجتماعی را بر مبنای نبتوانند هها آن وجود بیاورد تاهب
محوری گسترش یابد و شایسته است از طریق بسترسازی جارنمحوری به جای هو اخالق

زدایی و پاالیش فرهنگی جامعه نیز های مهم این درس یعنی خرافهتمناسب یکی از رسال
 ناب دینی محقق گردد.های آموزهمبتنی بر 
 تجزیه و یهتعلیم وآموزش این است که کاری کندکه قو از معلم باالتر یهوظیف

تربیت باید رشد فکری دادن به شاگرد و جامعه  هدف تعلیم و .تحلیل شاگرد قدرت بگیرد
تحلیـل بدهد و  تجزیه و یهشد. معلم باید کوشش کند که به شاگرد رشد فکری یعنی قوبا

)یعنی  اصل کند او را زنده کند تا بتواند استنبـاط، اجتـهاد و رد فـرع بر ابتکار یهقو
وی یک سلسله معلومات، اطالعات و فرمول  مغز که فقط درارزشیابی و داوری کند( نه این

 (.1304 )مطهـری، شودمی بیاورد ذهن کند مات خیلی فشاربریزد که اگرمعلو
نهند، درک که تفکر انتقادی را بنیان می ایباید فرایندهای شناختی نامعلمبنابراین 

به  ،سازندمیرا بارور ها فرایندمتنوع کالس درس را که این  هایفعالیتکنند و 
های برنامهو  هادیدگاه، اصالح درسی هایکه در این راستا، بازنگری در شیوهگیرندکار

 .باشدمین آموزاتفکر انتقادی در دانش پرورشدرسی از نکات مهم در زمینه 
که قـابل توجه این است یهنکت معلـم درآموزش تفکر انتقـادی نقش اساسـی دارد.

جا این اصلی در پرورش تفکـر دیگران مستلزم درک ماهیت تفکرتوسط مربی است. محور
واقع نقش معلم  باید در ،معلم ی آموزشیهاروش برای ایجاد تحول در م است.روش معل

این جریان، تغییر نگرش او  ترین کار درسازی شودکه اساسینوعی تجدید بنا و دوباره
یابد که این فرآیند معلم بایـد در در ویژه تفکرانتقادی است.و به نسبت به آموزش تفکر

اند نه موقـعـیت شان نیازمند چالشای تقویت قدرت فکریدانشجویان برا آموزان ودانش
و بالنـدگـی را به سازد میدرگیـری ذهنـی است که تفکـر را در ایشان بارور  و آسان

  (.1304، آورد)شعبانی ورکیارمغــان می
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انتقادی سپری  تفکرمورد  راه مطالعات و تحقیقات در ریچارد پـل که عمری را در
 آموزش تفکر انتقادی به شرح زیر نقش معلم در طورکلیهاست: بـ کرده است معتقـد

                                    ؛ شودخالصه می
او تکالیف و سؤاالت بزرگ و گسترده را به اجزای کوچک و خرد تبدیل  -1

ارزش  توسط شاگردان باها آن که یادگیری کندمیمتون غنی و پرمعنایی ارائه  -3 .کندمی
شاگردان  تفکر تا ابهام در کندمیپرسیدن سؤاالت کمک  یهبه وسیل -3 .شودتلقی می

 -9. تفکرانتقادی آنان باشد یهکه برانگیزاننـد کندمیسؤاالتی را مطرح  -4 .رفع گردد
به  -6 .دهنـد توضیح کند تا شاگردان مطالب و موضوعات را برای یکدیگرتشویق می

چـه که نیازمنـد دانستـن آن هستند، یـابی به آنبرای دستکنـد تا شاگـردان کمک می
 (.1337، 1 کالدیا) چگونه از منابع استفاده کنند

آموزان را از فکر آموزشی که دانشهای محیطمعلمان با از میان برداشتن موانع در 
تفکر  را کمک و تا حدی وادار کنند تا برای یادگیری توام باها آن دارد، بایدکردن باز می

 آموزانی کهوقت بیشتری صرف کنند. آموزش تفکر مساله بسیار مهمی است، زیرا دانش
برند قادر هستند به تفکر انتقادی را در خود رشد داده و آن را به کار میهای مهارت

دهند و دانش خود را تشخیص میهای ها محدودیتآن صورت مستقل فکر کنند.
کنند. استفاده ماهرانه از تفکر تحلیل میها آن ن بر رویموضوعات مهم را قبل از عمل کرد

تا میزان پیشرفت خود را افزایش دهند و نتایج  ساخت آموزان را قادر خواهدانتقادی، دانش
ها را کسب کنند و موضوعات درسی را با عمق بیشتر، های باالتری از آزمونو نمره

 (.1320)سلطان قرایی،  دسطح مفیدتری بفهمن تر و حتی درپایداری طوالنی
افرادی  تربیتو آموزش موانع تفکر انتقادی  رسالت و هدف اصلی تعلیم و تربیت،

است که بتوانند تفکر کنند و به ماحصل تفکر دیگران اکتفا نکنند؛ یعنی پرورش افرادی که 
)کدیور،  شودچه گفته میمایل به تحقیق و بررسی هستند نه کسانی که صرفا ًپذیرای آن

1321.) 
شود، تفکر انتقادی درسی که باعث تشویق بحث، پرسش و تعمیق میهای محیطایجاد 

تا حدی از طریق تنظیم وقت توان میرا هایی محیطدهند. چنین را پرورش و رشد می
. کالس که شامل بحث بیشتر باشد و با طرح تکالیف نوشتاری صریح و اثربخش ایجاد کرد

                                                 
1. Claudia         
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 شود، اهمیت داردآموزان میدانش عالقه رشد که باعث توسعه وتلفیق مطالب خواندنی نیز 
 (.1326، ترجمه ابیلی، 1526، 1مایرز)

سویه بوده و تعلیم و تربیت، یادگیری جریانی یکهای نظاماکنون در بسیاری از هم
آموزان العات از پیش تعیین شده به دانشطا از ایمعلم رسالت خود را در انتقال مجموعه

آموز امروز تقریباً در همان شرایط والدین خود و گاه در شرایط نسل دانش .کندیمجستجو 
تدریس، خشک، های روشبینند، بدین معنی که تر البتّه با رنگی تازه آموزش میپیش

آموز نقشی یادگیری، دانش – غیرفعّال و تنها در حد انتقال دانش بوده و در فرایند یاددهی
ظام آموزشی موجود در جامعه ن .شودنامطلوبی در او نهادینه میمنفعل دارد و خصوصیات 
که به صورت متکلّم در مقابل مخاطب بوده و  باشدمیمحور ما مبتنی بر آموزش معلّم

فراگیران چندان دخالتی در مباحث درسی ندارند، لذا فراگیران عالقه چندانی به یادگیری و 
که دروس به صورت کامالً مجزّا ویژه این، بهدهندپیگیری موضوع درسی از خود نشان نمی

 (.1327)رئیس دانا ،  ارتباط به مسائل تربیتی و غیرکاربردی آموزش داده شوندو حتّی بی
آموزان است. فکر انتقادی در دانشبنابراین چنین نظام آموزشی، مانعی جهت پرورش ت

زشی باعث ترویج سبک امروزه سخنرانی به عنوان روش غالب در بسیاری از مراکز آمو
طور ضمنی آموزش داده شود که در آن تفکر انتقادی یا فقط بهانفعالی تعلیم و تربیت می

صورت  براساس مطالعات ایرانی(. 3713، 3کاکر) شودنمیشود و یا هرگز یاد داده می
های ، نقایص و نارساییشاگردانانتقادی  یکی از دالیل پایین بودن سطح تفکر گرفته
 .(1353)بخشی،  استشی بیان شده آموز

میزان استفاده از تفکر انتقادی  »عنوان تحت که پژوهشیدر ( 3713) 3و یورتسیور شاکر
که دارای  آموزانیدانشنشان داده نتایج این پژوهش  ،انددادهانجام  «آموزاندر بین دانش

مند بوده و در ی بهرهاند، از تفکر انتقادی بیشترعملکرد بهتر درسی و نمرات بهتری بوده
 .                                                                                اندبردهمطالعات خویش آن را به کار 

                                                 
1. Mayers 

2. Cakir 

3. Cakir & Yurtsever 
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انجام داده که نتایج پژوهش  «آموزش تفکرانتقادی»عنوان با  پژوهشی( 3711) 1استونر
های مهارت به انگیزه یادگیری، کسبانتقادی منجر  حاکی از آن است که آموزش تفکر

 .گرددمی گیری و خالقیتحل مساله، تصمیم

محیط آموزشی و تعامل فراگیران با یادگیری »تحت عنوان  پژوهشی( 2377) 3رتیزکو
انجام داده که نتایج پژوهش نشان داده است یادگیری مشارکتی به ایجاد  «مشارکتی

 .کندمیتفکرانتقادی در تدریس کمک 
انجام  «انتقادی از طریق برنامه درسی آموزش تفکر»با عنوان  پژوهشی( 3776) 3چافی

در  ایبیان با استفاده از روش بین رشتهدهد که مرنشان می های پژوهشیافتهکه  داده
اگردان که مشارکت فعال در در شپایداری را اند یادگیری تدریس تفکر انتقادی، توانسته

 یجاد نمایند.ااند شان داشتههایآموزش
 صورت گرفته در داخل کشور به اختصار شامل:های پژوهش

محتوای  بررسی جایگاه تفکر انتقادی در»تحت عنوان  پژوهشی( 1353) ندرلو
انجام داده که  «ششم ابتدایی جدید تالیف مطالعات اجتماعی پایه سوم و هایکتاب

تفکر های مهارت دانی بهها توجه چنبیانگر آن است که این کتاب های پژوهشیافته
نظر لیپمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و های موردطوری که مولفههاند بانتقادی نداشته

 اند.تفکر انتقادی از جایگاه مناسبی برخوردار نبودههای مهارت در کل

های بررسی جایگاه تفکر انتقادی در کتاب»عنوان  با پژوهشی( 1351و همکاران ) پیرو
 آنهادر تحقیق  ،اندانجام داده «ابتدایی پایه چهارممطالعات اجتماعی م تجربی و علو

 علومو مطالعات اجتماعی  هایکتابدر محتوای  :سواالت به این شرح مطرح شده است
محتوای توان میچهارم ابتدایی تا چه اندازه به تفکر انتقادی توجه شده است؟ آیا  تجربی

ای طراحی کرد که به میزان بیشتری از این سطح را به گونهعی مطالعات اجتماکتب علوم و 
گویی به سواالت فوق، واحدهای تحلیل جهت پاسخ مند باشند؟عناصر تفکر انتقادی بهره

ها و تمرینات کتب بودند، با روش تحلیل محتوا مورد بررسی که همه بندها و پاراگراف
بیانگر آن  روش توصیفی و تحلیلی نتایج و با تجزیه و تحلیل اطالعات به دو هقرار گرفت

                                                 

1. Stones 

2. Qurtez 

3. Chaffee 
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قبول برای پرورش انسان متفکر و توانمند توجه در هر دو کتاب به اندازه موردکه  بوده
درصد ، و در کتاب  64/46ها در کتاب علوم کمتر از حد انتظار بوده است. این مهارت

 تاب براساسدو ک شود هرست، که پیشنهاد میدرصد بوده ا 31/36مطالعات اجتماعی 
  د.تفکر انتقادی بازنویسی شونهای مهارت

بررسی ادراک معلمان از تفکر »تحت عنوان  پژوهشی( 1325قرایی )رضویان و سلطان
نیازهای که نتایج پژوهش نشان داده در زمینه تفکر انتقادی، پیش انددادهانجام  «انتقادی

نتایج استفاده از تفکر انتقادی، و  آموزش تفکر انتقادیهای روشآموزش تفکر انتقادی، 
با ها آن آموزش تفکر انتقادی مناسب نیست و آشنایی بیشترهای روشبیانگر آن است که 

 رسد.این موارد ضروری به نظر می
بررسی میزان تفکر انتقادی معلمان »تحت عنوان  پژوهشی( 1322مظلوم خراسانی )

تایج حاکی از آن است که هر چه انجام داده که ن «آموزش و پرورش عوامل موثر آن
معلمان در حوزه علمی و سیاسی وارد شوند و بیشتر اهل مطالعه و درگیر مسایل علمی 
باشند و همچنین بیشتر به مسایل حوزه سیاسی به صورت آزادانه بپردازند از میزان تفکر 

از  انتقادی بیشتری برخوردارند. همچنین خانواده دمکراتیک، تفکر واگرا، استفاده
تواند در رشد تفکر انتقادی موثر های جمعی عالوه بر حضور سیاسی و علمی میرسانه
  باشند.

ارایه چهارچوب نظری در خصوص برنامه »عنوان  تحت پژوهشی (1327) نژادهاشمیان
درسی مطالعات های برنامهدرسی مبتنی بر تفکر انتقادی در دوره ابتدایی با تاکید بر 

 برای پرورش تفکر انتقادیبه هشت مهارت  های پژوهشیافتهدر  کهده داانجام  «اجتماعی
پرداخته است که شامل؛ سوال کردن، تحلیل کردن، ارزیابی، ارتباط دادن، استدالل کردن، 

 . باشدمیسازماندهی مفاهیم علمی مفاهیم مربوط، استفاده از واژگان انتقادی، و فراشناخت 

 مطالعات اجتماعیهای دگاه معلمان نسبت به کتابدی شده است تا سعیدر این مقاله 
)تجزیه و تحلیل، های تفکر انتقادی میزان توجه به مهارت دوره آموزش ابتدایی در زمینه

 ؛ میزان توجهپژوهشبگیرد. سوال اصلی  نظرسنجی قرارمورد ترکیب، ارزشیابی و توضیح( 
از دیدگاه  دوره ابتدایی تماعیمطالعات اجدرسی  هایکتابدر های تفکر انتقادیمهارت به

 باشد؛ که سواالت فرعی زیر را در بر می گیرد: می معلمان این دروس
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های ارزشیابی قصد شده در جهت . تا چه میزان اهداف، محتوا، روش تدریس و شیوه1
های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در مرحله رشد مهارت تجزیه و تحلیل در برنامه

 شود؟ ری میاجرا پیگی
. تا چه میزان اهداف، محتوا، روش تدریس، ارزشیابی قصد شده در جهت رشد 3

های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در مرحله اجرا مهارت ترکیب در برنامه
 شود؟ پیگیری می

تا چه میزان اهداف، محتوا، روش تدریس، ارزشیابی قصد شده در جهت رشد . 3
های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در مرحله اجرا برنامهمهارت ارزشیابی در 

 شود؟ پیگیری می
. تا چه میزان اهداف، محتوا، روش تدریس، ارزشیابی قصد شده در جهت رشد 4

های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در مرحله اجرا مهارت توضیح در برنامه
 شود؟ پیگیری می

 روش 
آوری اطالعات، نظر اهداف، کاربردی و به لحاظ شیوه جمعاز  پژوهش حاضرروش 

شود که محقق بخواهد بدون ه میداین روش زمانی استفا .است از نوع پیمایشی توصیفی
تحقیقات پیمایشی برای  .چنان که هست توصیف نمایدشرایط را آن ،دخل و تصرف

یا از طریق پرسشنامه دهی به سواالت پژوهشی ناگزیر از مراجعه به افکار عمومی پاسخ
در این تحقیق دیدگاه معلمان آموزش و پرورش استان  .(1323زاده، مصاحبه هستند )حسن

 آموزش و پرورش معلمانشامل  ،پژوهشجامعه آماری  قم مورد سنجش قرار گرفته است.
در سال تحصیلی وم تا ششم را س دوره ابتدایی مطالعات اجتماعی که دروس بودند استان قم

از اعضای جامعه  نفر 361تعداد  پژوهش آماری نمونه .کردندمیتدریس  1354 -1359
ابزار . شدندای انتخاب تصادفی طبقهشیوه به  اساس جدول مورگانآماری بودند که بر

 بر مبنای که باشدمیسوال  33که حاوی  ساختهنامه محققآوری اطالعات، پرسشجمع
 تنظیم گردیده توضیح( و ارزشیابی یل، ترکیب،تحل و )تجزیهتفکر انتقادی های مهارت

متناسب با  1و آمار استنباطی 1از آمار توصیفی ها،برای تجزیه و تحلیل داده .است

                                                 
1. Descriptive  statistics 
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پژوهش بهره گرفته شده است. در بخش آمار توصیفی، از جداول فراوانی های پرسش
در بخش  های مرکزی و پراکندگی استفاده وشاخص درصد، نمودارهای مناسب، محاسبه

 (T) از آزمون معلمانحاصل از پیمایش نظرات ها دادهبه منظور تحلیل  آمار استنباطی
 ای بهره گرفته شد. نمونهکت

 هایافته
به ترتیب سواالت تحقیق به شرح زیر در قالب جداول ارایه شده ها یافته ،در این بخش

 است.

 تماعینتایج نظرسنجی از معلمان در درس مطالعات اج. 1جدول 
 

 گویه ردیف
بسیار 
 زیاد

 کم متوسط زیاد
خیلی 

 کم
 میانگین

آزمون 
 تی

سطح 
-معنی

 یدار

1 

تا چه میزان در اهداف 
برنامه درسی مطالعات 

 اجتماعی به رشد
مهارت تجزیه و »

در فراگیران  «تحلیل
 توجه شده است؟

6/31 2/41 33 9/3 1/1 27/3 134/12 7771/7 

3 

تا چه میزان در اهداف 
مه درسی مطالعات برنا

اجتماعی به رشد 
در  «مهارت ترکیب»

فراگیران توجه شده 
 است ؟

12 4/30 0/47 6/3 3 65/3 193/16 7771/7 

3 

تا چه میزان در اهداف 
برنامه درسی مطالعات 

اجتماعی به رشد 
در  «مهارت ارزشیابی»

فراگیران توجه شده 
 است ؟

3/12 9/33 3/47 3/0 2 61/3 711/13 7771/7 

                                                                                                                   

1. Inferential statistics 
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4 

تا چه میزان در اهداف 
برنامه درسی مطالعات 

اجتماعی به رشد 
در  «مهارت توضیح»

فراگیران توجه شده 
 است ؟

6/36 0/33 2/36 6/3 3 23/3 601/10 7771/7 

9 

تا چه میزان در محتوای 
برنامه درسی مطالعات 

اجتماعی به رشد 
مهارت تجزیه و »

در فراگیران  «تحلیل
 توجه شده است؟

6/12 0/37 2/41 9/0 4/1 92/3 201/11 7771/7 

6 

تا چه میزان در محتوای 
برنامه درسی مطالعات 

اجتماعی به رشد 
در  «مهارت ترکیب»

فراگیران توجه شده 
 است ؟

3/10 0/37 5/44 2/9 4/1 90/3 703/13 7771/7 

0 

تا چه میزان در محتوای 
برنامه درسی مطالعات 

اجتماعی به رشد 
در  «مهارت ارزشیابی»

اگیران توجه شده فر
 است ؟

9/10 33 3/41 9/0 2 95/3 935/13 7771/7 

2 

تا چه میزان در محتوای 
برنامه درسی مطالعات 

اجتماعی به رشد 
در  «مهارت توضیح»

فراگیران توجه شده 
 است ؟

0/33 4/33 32 1/6 2 07/3 946/14 7771/7 

5 

تا چه میزان در 
 –رویکردهای یاددهی 

یادگیری برنامه درسی 
مطالعات اجتماعی به 

مهارت تجزیه و »رشد 

0/10 33 4/47 2/9 3 90/3 379/11 7771/7 
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در فراگیران  «تحلیل
 توجه شده است؟

17 

تا چه میزان در 
 –رویکردهای یاددهی 

یادگیری برنامه درسی 
مطالعات اجتماعی به 

 «مهارت ترکیب» رشد
در فراگیران توجه شده 

 است ؟

3/16 5/31 4/43 3/0 3/3 93/3 265/17 7771/7 

11 

تا چه میزان در 
 - رویکردهای یاددهی

یادگیری برنامه درسی 
مطالعات اجتماعی به 

 «مهارت ارزشیابی»رشد 
در فراگیران توجه شده 

 است ؟

2/12 6/31 3/35 9/0 2/3 96/3 713/11 7771/7 

13 

تا چه میزان در 
 –رویکردهای یاددهی 

یادگیری برنامه درسی 
ی به مطالعات اجتماع

 «مهارت توضیح»رشد 
در فراگیران توجه شده 

 است ؟

6/31 0/39 3/39 2/9 0/1 07/3 351/14 7771/7 

13 

-تا چه میزان در روش

بینی های ارزشیابی پیش
شده در برنامه درسی 
مطالعات اجتماعی به 

تجزیه و »رشد مهارت 
در فراگیران  «تحلیل

 توجه شده است؟

5/16 9/37 2/41 1/5 0/1 93/3 936/17 7771/7 

14 

-تا چه میزان در روش

بینی های ارزشیابی پیش
شده در برنامه درسی 
مطالعات اجتماعی به 

« مهارت ترکیب»رشد 

2/12 3/37 2/43 2/9 4/1 95/3 435/13 7771/7 
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در فراگیران توجه شده 
 است ؟

19 

-تا چه میزان در روش

بینی های ارزشیابی پیش
شده در برنامه درسی 

جتماعی به مطالعات ا
 «مهارت ارزشیابی»رشد 

در فراگیران توجه شده 
 است ؟

5/16 3/43 3/35 3/2 1/1 92/3 111/13 7771/7 

16 

-تا چه میزان در روش

بینی های ارزشیابی پیش
شده در برنامه درسی 
مطالعات اجتماعی به 

 «مهارت توضیح»رشد 
در فراگیران توجه شده 

 است ؟

9/10 32 3/39 3/0 3/3 61/3 977/13 7771/7 

10 

در برنامه درسی اجرا 
شده مطالعات اجتماعی 
تا چه حد رشد مهارت 

هدف  «تجزیه و تحلیل»
 گیرد ؟قرار می

3/10 0/33 4/47 9/0 3/3 99/3 151/11 7771/7 

12 

در برنامه درسی اجرا 
شده مطالعات اجتماعی 

مهارت »تا چه حد رشد 
هدف قرار  «ارزشیابی
 گیرد ؟می

2/12 4/30 0/49 2/9 3/3 99/3 133/11 7771/7 

15 

در برنامه درسی اجرا 
شده مطالعات اجتماعی 

مهارت »تا چه حد رشد 
هدف قرار  «ترکیب
 گیرد ؟می

4/15 32 6/41 0/5 4/1 94/3 021/17 7771/7 

37 

در برنامه درسی اجرا 
شده مطالعات اجتماعی 

مهارت » تا چه حد رشد
هدف قرار  «توضیح

1/31 2/33 6/36 5/6 0/1 66/3 343/13 7771/7 
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 گیرد ؟می

31 

تا چه میزان محتوای  
قصد شده در جهت 

 مهارت تجزیه و» رشد
در برنامه درسی  «تحلیل

مطالعات اجتماعی در 
مرحله اجرا پیگیری 

 شود؟می

4/15 6/35 2/41 9/0 0/1 92/3 649/11 7771/7 

33 

تا چه میزان محتوای 
قصد شده در جهت 

 «یبمهارت ترک»رشد 
در برنامه درسی 

مطالعات اجتماعی در 
مرحله اجرا پیگیری 

 شود؟می

4/15 33 0/30 9/0 9/3 95/3 603/11 7771/7 

33 

تا چه میزان محتوای 
قصد شده در جهت 

 «مهارت ارزشیابی»رشد 
در برنامه درسی 

مطالعات اجتماعی در 
مرحله اجرا پیگیری 

 شود؟می

2/37 9/32 6/41 2/0 4/1 67/3 540/11 7771/7 

34 

تا چه میزان محتوای 
قصد شده در جهت 

 «مهارت توضیح»رشد 
در برنامه درسی 

مطالعات اجتماعی در 
مرحله اجرا پیگیری 

 شود؟می

0/33 2/32 4/47 4/6 0/1 69/3 239/13 7771/7 

39 

های تا چه میزان روش
تدریس قصد شده در 

مهارت »جهت رشد 
در «تحلیل تجزیه و

عات برنامه درسی مطال
اجتماعی در مرحله 

0/15 4/33 0/30 9/0 2/3 95/3 433/11 7771/7 
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 شود؟اجرا پیگیری می

36 

های تا چه میزان روش
تدریس قصد شده در 

مهارت »جهت رشد 
در برنامه  «ترکیب

درسی مطالعات 
اجتماعی در مرحله 

 شود؟اجرا پیگیری می

2/12 4/35 1/43 5/6 2/3 99/3 047/17 7771/7 

30 

های ه میزان روشتا چ
تدریس قصد شده در 

مهارت »جهت رشد 
در برنامه  «ارزشیابی

درسی مطالعات 
اجتماعی در مرحله 

 شود؟اجرا پیگیری می

2/37 9/37 32 5/2 5/1 95/3 930/11 7771/7 

32 

های تا چه میزان روش
تدریس قصد شده در 

مهارت »جهت رشد 
در برنامه  «توضیح

درسی مطالعات 
رحله اجتماعی در م

 شود؟اجرا پیگیری می

1/31 6/31 3/32 6/6 9/3 63/3 145/13 7771/7 

35 

تا چه میزان ارزشیابی 
قصد شده در جهت 

 مهارت تجزیه و» رشد
در برنامه درسی  «تحلیل

مطالعات اجتماعی در 
مرحله اجرا پیگیری 

 شود؟می

3/12 3/37 3/41 3/2 5/1 99/3 532/17 7771/7 

37 

ابی تا چه میزان ارزشی
قصد شده در جهت 

 «مهارت ترکیب»رشد 
در برنامه درسی 

مطالعات اجتماعی در 
مرحله اجرا پیگیری 

6/12 31 0/43 1/6 0/1 95/3 153/13 7771/7 
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 شود؟می

31 

تا چه میزان ارزشیابی 
قصد شده در جهت 

 «مهارت ارزشیابی»رشد 
در برنامه درسی 

مطالعات اجتماعی در 
مرحله اجرا پیگیری 

 ؟شودمی

3/12 2/32 5/43 6/2 4/1 94/3 559/17 7771/7 

33 

تا چه میزان ارزشیابی 
قصد شده در جهت 

 «مهارت توضیح»رشد 
در برنامه درسی 

مطالعات اجتماعی در 
مرحله اجرا پیگیری 

 شود؟می

3/12 5/34 5/35 2/9 1/1 63/3 634/13 7771/7 

وا، روش تدریس و تا چه میزان اهداف، محت از: استپژوهش عبارت  اول سوال
های درسی های ارزشیابی قصد شده در جهت رشد مهارت تجزیه و تحلیل در برنامهشیوه

 شود ؟مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در مرحله اجرا پیگیری می

 های درسی مطالعات اجتماعیرشد مهارت تجزیه و تحلیل در برنامه .2جدول 

متغیر 
 وابسته

 تعداد
 معلمان

 میانگین
 کسب
 شده

 انحراف 
 معیار

 استاندارد
خطای 
 میانگین

 مقدار
 تی

درجه 
 آزادی

 سطح
-معنی

 داری

 اختالف
 میانگین

 میانگین
 مطلوب

 پرسش
 اول

 پژوهش
361 74/90  96/13  . 661/7  404/4-  367 771/7  59/3-  67 
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 طالعات اجتماعیمیانگین مطلوب و میانگین کسب شده مربوط به منمایش  .1نمودار 

ای را برای نمونهو نتایج آزمون تی تکهای جدول و نمودار باال، آمار توصیفی داده
براساس نتایج به دست آمده، در درس مطالعات  دهد.نشان میپژوهش  اول پرسش

تر است و براساس نتیجه اجتماعی در رشد مهارت تجزیه و تحلیل، از میانگین مطلوب عقب
ای، برنامه قصد شده برای رشد مهارت تجزیه و نمونهآزمون تی تکبه دست آمده از 
 مانده است.درصد، از نقطه مطلوب عقب 55تحلیل، با اطمینان 

تا چه میزان اهداف، محتوا، روش تدریس،  از: است پژوهش عبارت دوم سوال
 های درسی مطالعات اجتماعیارزشیابی قصد شده در جهت رشد مهارت ترکیب در برنامه

 شود؟ دوره ابتدایی در مرحله اجرا پیگیری می

 های درسی مطالعات اجتماعیرشد مهارت ترکیب در برنامه .3جدول 

متغیر 
 وابسته

 تعداد
 معلمان

 میانگین
 کسب
 شده

انحراف 
 معیار

 استاندارد
خطای 
 میانگین

 مقدار
 تی

درجه 
 آزادی

 سطح
 داریمعنی

 ختالفا
 میانگین

 میانگین
 مطلوب

 پرسش
 دوم

وهشپژ  

361 70/90  42/13  690/7  491/4-  367 771/7  539/3-  67 
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 به مطالعات اجتماعیمیانگین مطلوب و میانگین کسب شده مربوط نمایش  .2نمودار 

ای را برای نمونهو نتایج آزمون تی تکهای جدول و نمودار باال، آمار توصیفی داده
، در درس بیانگر آن است که نتایج به دست آمده دهد.نشان میپژوهش  دومپرسش 

و  بودهتر پایینرشد مهارت ترکیب، از میانگین مطلوب  ارتباط با مطالعات اجتماعی در
ای، برنامه قصد شده برای رشد مهارت ترکیب، با نمونهاز آزمون تی تک حاصلهنتیجه 

 باشد.تر میضعیفدرصد، از نقطه مطلوب  55اطمینان 
تا چه میزان اهداف، محتوا، روش تدریس،  از:است  پژوهش عبارت سوم سوال

های درسی مطالعات ارزشیابی قصد شده در جهت رشد مهارت ارزشیابی در برنامه
 شود ؟ اجتماعی دوره ابتدایی در مرحله اجرا پیگیری می

 های درسی مطالعات اجتماعیرشد مهارت ارزشیابی در برنامه. 4جدول 

متغیر 
 تهوابس

 تعداد
 معلمان

 میانگین
 کسب
 شده

انحراف 
 معیار

 استاندارد
خطای 
 میانگین

 مقدار
 تی

درجه 
 آزادی

 سطح
-معنی

 داری

 اختالف
 میانگین

 میانگین
 مطلوب

 پرسش
 سوم

 پژوهش
361 17/90 34/13 645/7 493/4- 367 771/7 251/3- 67 

 



 91                                                   ...یدرکتب مطالعات اجتماع یانتقادتفکر یهاتوجه به مهارت زانیم

 به مطالعات اجتماعیو میانگین کسب شده مربوط میانگین مطلوب نمایش  .3نمودار 
ای را برای نمونهو نتایج آزمون تی تکهای جدول و نمودار باال، آمار توصیفی داده
درس مطالعات اجتماعی در  ،حاصل شدهبراساس نتایج  دهد.نشان میپژوهش  سومپرسش 

 یجه به دست آمدهنت همچنینو  تر بودهیفعضرشد مهارت ارزشیابی، از میانگین مطلوب 
ای، برنامه قصد شده برای رشد مهارت ارزشیابی، با اطمینان نمونهاز آزمون تی تک حاصل

 مانده است.عقبدرصد، از نقطه مطلوب  55
تا چه میزان اهداف، محتوا، روش تدریس،  از:است  پژوهش عبارت چهارمسوال 

درسی مطالعات اجتماعی  هایارزشیابی قصد شده در جهت رشد مهارت توضیح در برنامه
 شود؟ دوره ابتدایی در مرحله اجرا پیگیری می

 های درسی مطالعات اجتماعیرشد مهارت توضیح در برنامه. 5جدول 

متغیر 
 وابسته

 تعداد
 معلمان

 میانگین
 کسب
 شده

انحراف 
 معیار

 استاندارد
خطای 
 میانگین

 مقدار
 تی

درجه 
 آزادی

 سطح
 داریمعنی

 ختالفا
 میانگین

 نگینمیا
 مطلوب

 پرسش
 چهارم

 پژوهش
361 33/92 45/13 690/7 656/3- 367 770/7 003/1- 67 
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 به مطالعات اجتماعیمیانگین مطلوب و میانگین کسب شده مربوط نمایش . 4نمودار 
ای ای را برنمونهو نتایج آزمون تی تکهای جدول و نمودار باال، آمار توصیفی داده

نتایج به دست آمده، در درس مطالعات اجتماعی طبق  دهد.نشان میپرسش چهارم پژوهش 
است و براساس نتیجه به دست آمده از تر پایین در رشد مهارت توضیح، از میانگین مطلوب

درصد،  55ای، برنامه قصد شده برای رشد مهارت توضیح، با اطمینان نمونهآزمون تی تک
 است.تر ضعیفاز نقطه مطلوب 

 گيریبحث و نتيجه
پرورش آموزش و برخورد انتقادی و متفکرانه با مسایل علمی و سایر مسایل زندگی نیاز به 

رسد در نظام تربیتی ما از آن غفلت شده است که بایستی در این ویژه دارد که به نظر می
کر انتقادی و منطقی، تف بر همین مبنا است که رشد تفکرصورت گیرد. هایی ارزیابیزمینه 

نتایج  .آموزشی و تدریس بوده استهای برنامهپردازان ، هسته مرکزی نظریهحل مساله
تحلیل،  و )تجزیه انتقادی تفکرهای مهارت به وجهتمیزان هدف شناسایی  تحقیق حاضر با

از دیدگاه  دوره ابتدایی مطالعات اجتماعیدر برنامه درسی  ، توضیح(یارزشیاب ،ترکیب
بسیار کم  مطالعات اجتماعیها در دروس انگر آن است که توجه به این مهارتبی معلمان

 درسی گردد. مولفان کتبشتری توسط یب توجهها به این مهارتاست و شایسته است که 
 نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر شامل:

اف، محتوا، روش تدریس و تا چه میزان اهد» در ارتباط با پرسش اول پژوهش؛. 1
های درسی ارزشیابی قصد شده در جهت رشد مهارت تجزیه و تحلیل در برنامه هایهشیو

نتایج بیانگر آن است که  «شود؟مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در مرحله اجرا پیگیری می
درصد و  55در سطح اطمینان  انتظارموردمیانگین سطح رشد مهارت تجزیه و تحلیل، از 
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 توجهلذا شایسته است که  .است ترتک گروهی پایینی تاساس آزمون بر 71/7 خطای
در ارتباط با پرسش دوم پژوهش؛  .3مهارت گردد.  این بیشتری در محتوای متن آموزشی به

تا چه میزان اهداف، محتوا، روش تدریس، ارزشیابی قصد شده در جهت رشد مهارت »
مرحله اجرا پیگیری های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در ترکیب در برنامه

انتظار در نتایج بیانگر آن است که رشد مهارت ترکیب، از سطح میانگین مورد « شود؟می
لذا  .تر استپایینتی تک گروهی براساس آزمون  71/7درصد و خطای  55سطح اطمینان 

این بنابربیشتری در محتوای متن آموزشی به این مهارت گردد. توجه شایسته است که 
در زمینه هدایت شاگردان به  مطالعات اجتماعی در مجموع کتب نتیجه گرفتتوان می

سطح مطلوبی  در ،گرددمیآموزان که در نهایت منجر به خالقیت دانش مهارت ترکیب
تا چه »در ارتباط با پرسش سوم پژوهش؛  .3 .طلبدمییشتری را قرار نگرفته است که توجه ب

شیابی قصد شده در جهت رشد مهارت ارزشیابی میزان اهداف، محتوا، روش تدریس، ارز
 بر «شود ؟های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در مرحله اجرا پیگیری میدر برنامه

مبنای نتایج پژوهش، رشد مهارت ارزشیابی، از میانگین مطلوب فاصله دارد و همچنین 
ه برای رشد مهارت ای، بیانگر آن است که برنامه قصد شدنمونهنتیجه آزمون تی تک

نتیجه گرفت توان میبراین است. بنا ترپاییندرصد، از نقطه مطلوب  55ترکیب، با اطمینان 
ارزشیابی و قضاوت در به مهارت شایسته است که  مطالعات اجتماعیدر کتب 

قضاوت و ارزشیابی  قوه تر نگریسته شود تا شاگردان به رشدآموزان با نگاهی عمیقدانش
تا چه میزان اهداف، محتوا، »در ارتباط با پرسش چهارم پژوهش؛  .4 برسند. تریباال منطقی

های درسی روش تدریس، ارزشیابی قصد شده در جهت رشد مهارت توضیح در برنامه
نتایج تحقیق حاضر در  «شود؟مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در مرحله اجرا پیگیری می

انتظار فاصله داشته در موردوضیح، از میانگین دهدکه رشد مهارت تاین زمینه نشان می
دهد که برنامه قصد شده برای ای، انجام شده نشان مینمونهضمن نتیجه آزمون تی تک

لذا شایسته است  ،درصد، از نقطه مطلوب فاصله دارد 55رشد مهارت ترکیب، با اطمینان 
کاران تعلیم اندرستد ،ب درسی مطالعات اجتماعیدر زمینه فهم و درک شاگردان در کت

آموزان را بیشتر به امر دانش بهتر است ای داشته باشند و متن درسیو تربیت توجه ویژه
تفکر های مهارت بهوجه تمیزان میانگین کل  .9فهمیدن نه به سبک حفظ مطالب وا دارد.

تفکر های مهارت مجموع دوره ابتدایی براساس مطالعات اجتماعی هایکتابدرانتقادی 
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، در سطح مطلوب قرار نگرفته است ، توضیح(یارزشیاب وتحلیل، ترکیب، )تجزیه تقادیان
ته ها داشکه شایسته است مولفان کتب درسی در این زمینه توجه بیشتری به این مهارت

، تحلیل، ترکیب و ارزشیابی و قضاوت منطقی به یادگیری اساس فهمباشند تا شاگردان بر
با توجه به تجزیه و تحلیل  .6نیاموزند. وارطوطیبه صورت دروس بپردازند و مطالب را 

مطالعات  هایکتابدر  تفکر انتقادیهای مهارت به سطح توجه ،اطالعات در مجموع
 مهارت و کمترین توجه به توضیحباالترین توجه به مهارت  ،دوره ابتدایی اجتماعی
ت خاصی به آن داشته شده است، که جا دارد متولیان تعلیم و تربیت عنای ارزشیابی

در پژوهش  دوره ابتدایی مطالعات اجتماعیتجزیه و تحلیل محتوای کتب  نتایجباشند.
و  پیرو(، 1353(، علیپور و همکاران )1353ندرلو) ؛با نتایج تحقیقات صورت گرفته حاضر

 هایکتابطوری که هدر این زمینه همسو است، ب (1327) نژاد، هاشمیان(1351) همکاران
توجه زیادی ندارد و شایسته  تفکر انتقادیهای مهارت به عنوان محتوای آموزشی به درسی

 باشند.داشته ها مولفهاین به  عنایت بیشتری متخصصان تعلیم و تربیتاست که 

همکاری ضعیف مسئوالن آموزش و پرورش در  -1محدودیت های پژوهش شامل: 
نتایج آن « تعمیم دادن»ژوهش در محدودیت دیگر این پ -3گرد آوری اطالعات پژوهش، 

به کل آموزش و پرورش کشور است چرا که در یک استان از معلمان نظر خواهی  صورت 
 گرفته است.

 پیشنهادات کاربردی

در نظامی که هدف آن  جانبه شاگردانعنایت به نقش تفکر انتقادی در رشد همه . با1
 تالیف کتب باید در درسیمولفان کتب آموزان است؛ پرورش تفکر انتقادی دانش

هایی متمرکز کنند که ها و روشآموزش مهارت های خود را بربازنگری کنند و فعالیت
به جای تأکید بر اهمیت انباشت  آموزان برای تحقیق مستقل، بدان احتیاج دارند ودانش

هاد . بنابراین پیشناطالعات و محفوظات، به اهمیت پرورش استعدادهای فکری تأکید نمایند
های تفکر انتقادی داشته های مهارتدرسی توجه بیشتری به مولفه شود در تالیف کتبمی

 باشند. 
های مختلف ن پایهامعلمبا حضور رسد برگزاری جلسات نقد و بررسی نظر میهب. 3

های آموزشی نه مطالعات اجتماعی در شوراها و گروهارتباط با کتب درسی تحصیلی در 
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ایی برای گیری رویهبلکه موجب شکل تدریسهای طراحی توانمندیتنها موجب تقویت 
 . بودمناسب خواهد  دروسارائه 

 های تفکرتوجه به نتیجه پژوهش مبنی بر ضعیف بودن میزان توجه کتب به مهارت با. 3
انتقادی در دروس مطالعات اجتماعی و نقش کلیدی معلمان در ارایه محتوای دروس 

آموزان در فرایند تدریس به وه برقراری ارتباط بین معلمان و دانششود که نحپیشنهاد می
لذا معلمان با برخورداری  باشد،تاثیرگذار شاگردان در رشد تفکر انتقادی  که ای باشدگونه

برای توسعه توانند شرایط مناسب اثیرات آن میاز رویکردهای نوین تدریس و آگاهی از ت
 چالشبه سی که فضای مطلوبی برای سؤال کردن، در کالتفکر انتقادی داشته باشند. 

 خواهی، وجود داشته باشد، زمینه برای تفکرانتقادیها، برهانحل، زیرسؤال بردن راهکشیدن
آموزان سؤاالتی بپرسند که شایسته است، معلمان از دانشلذا فراهم شده است.  شاگردان

 . وی تفکر خویش بپردازندر عمل بر دارد تا به ارزشیابی، بازبینی و وا آنان را
آموزان است. بنابراین برای معلم یکی از عوامل کلیدی در پرورش تفکر دانش. 4

این نوع  ناآموزان آموزش بدهیم، الزم است معلمکه بتوانیم تفکر انتقادی را به دانشآن
یسته است براین شابناآموزان خود بیاموزند. تفکر را آموخته باشند تا بتوانند آن را به دانش

های های ضمن خدمت یا کارگاههای آموزشی مناسب در قالب کالسریزیبرنامه
 تفکر انتقادی هایمهارتآموزشی به منظور آموزش معلمان در تدریس کتب بر مبنای 
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