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 1استادیار گروه علوم تربیتی وروانشناسی ،دانشگاه پیام نور بهبهان ،تهران ایران.
 2استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور یاسوج ،تهران ،ایران.
 3مدرس دانشگاه پیام نور یاسوج ،تهران ،ایران.
 4عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور یاسوج ،تهران ایران.
 5دانشجوی ارشد روانشناسی دانشگاه پیام نور بهبهان.
نام نویسنده مسئول:
محمد رحيم جعفر زاده

چکيده

تاریخ دریافت1399/4/25 :
تاریخ پذیرش1399/6/23 :

هدف از این مطالعه جایگاه مولفه های تفکر انتقادی در تدوین برنامه درسی مقطع ابتدایی
است .جامعه موردنظر در این پژوهش دبیران مقطع ابتدایی بوده است که نمونه موردنظر در
این پژوهش با استفاده از روش سرشماری تعیین شد .نمونه شامل تعداد  210نفر معلم در
استان کهگیلویه و بویراحمد مشغول به تدریس بودند ،است .پژوهش حاضر یک پژوهش
توصیفی -میدانی از نوع کاربردی است که با استفاده از پرسشنامه  40گویه ای ،شامل هشت
مؤلفه مهارتهای تفکر انتقادی به جمعآوری اطالعات پرداخته شده است .نتایج آزمون کرونباخ
بهرای محاسبه پایایی پرسشنامه تفکر انتقادی  0.76محاسبه شده است .داده های به دست
آمده از این پژوهش با استفاده از نرمافزار  SPSSو آمار توصیفی شامل جدول و میانگین و
انحراف استاندارد و آمار استنباطی آزمون  Tمورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است؛ که نتایج
بیانگر این مطلب است که در تدوین اهداف و محتوای کتاب به مهارتهای تفکر انتقادی شامل
مهارت سؤال کردن ،مهارت تحلیل کردن ،مهارت ارزشیابی کردن و مهارت ارتباط دادن توجهی
مطلوب و مثبت شده است؛ همچنین در تدوین اهداف و محتوای کتب درسی به مهارتهای
استدال ل کردن و سازماندهی علم مربوطه بهه میزان متوسط توجه شده است؛ و اما در آخر بر
اساس یافته های پژوهش به دو مهارت کاربرد واژگان انتقادی و مهارت فراشناخت در تدوین
اهداف و محتوای کتب درسی کمتر از حد متوسط توجه شده است.
واژگان کليدي :ارزیابی ،اهداف ،محتوا ،تفکر انتقادی ،مهارتهای تفکر انتقادی.
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مقدمه
بيان مساله
"تعلیم یا آموزش" تأکید بر انتقال ،تحویل ،ارائه و تثبیت ارزش ها ،باورها ،رفتارها ،گرایش ها ،نگرش ها ،دانش ها ،مهارت
ها و مانند آن در زمینه و گستره های گوناگون و متنوعی میباشند .این موارد ممکن است بنا بر مقتضیات محلی و منطقه ای و
حسب شرایط فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و ....متغیر و متفاوت باشند(فتحی .)1392 ،اما" ،تربیت یا پرورش"توجه و تأکید بر
تقویت ،استقرار ،برجسته و بارزسازی ویژگی ها یا صفاتی از انسان دارد که جهان شمول اند و با فطرت و نهاد انسان هماهنگ
میباشند و بدون توجه به شرایط و مقتضیات زود گذرفرهنگی ،اجتماعی ...نزد همه ی انسانها و در همه زمانها و مکانها مقبول و
پسندیده است .در واقع "تربیت"یا "پرورش" مراد اصلی است و باید از طریق "تعلیم" یا "آموزش"ظاهر شود (نادری و سیف
نراقی .)1395 ،محیط های آموزشی برای تحقق چنین اهدافی نقش اساسی دارند و باید آنچنان سازماندهی شوند که دانش آموزان
را به جای ذخیره سازی حقایق علمی درگیر مسئله سازند .مسایلی که با زندگی واقعی آنها ارتباط داشته باشد ،زیرا روشهای
ابتکاری منطبق با زندگی موقعیت آموزشی را جذابتر و رغبت و تالش دانش آموزان را در امر یادگیری فزونتر خواهد ساخت(حایری،
.)1395
تمدن بشر امروزی مرهون تفکر خالق آدمی بوده و دوام آن نیز بدون بهره گیری از تفکر خالق ،که عالیترین عملکرد ذهن
انسان محسوب میشود ،غیرممکن خواهد بود .تحوال ت عمیق و پردامنه قرن بیست و یکم با ارائه الگوهای فکری ،روشهای تولید
علم و خلق فناوری نوین همراه است(قاسمی فر .)1393 ،جهان همیشه در حال تغییر و چالش برانگیز ما نیازمند دانش آموزانی
(شهروندان آینده) است که فراتر از ساختمان دانش خود در جستجوی توسعه مهارتهای باالی تفکر ،نظیر تفکر انتقادی باشند
(سزار.)2008،
پائول ( )2006معتقد است که تفکر انتقادی باید بخش سازنده ای از محتوای برنامه درسی باشد .زیرا تفکر انتقادی ،تفکری
است که سبب میشود فرد تصمیم بهتری اتخاذ نماید که نیاز دنیای امروز است  .از طرفی ،تفکر انتقادی به یادگیرندگان این اجازه
را میدهد تا با واقعیتها به شیوهای مناسب و مستقل رو به رو شوند .تفکر انتقادی تا حد زیادی به معنای مهارت های تفکر است
که شامل تحلیل  ،تفسیر  ،ارزشیابی ،قیاس است و استقرا و از رو تفکر انتقادی با درس ریاضیات قرابت نزدیکی دارد (چاک
ویونون.)2013،
زیرا هنر محاسبه به قدمت آدمی است و مهارته ای تفکر انتقادی همواره یکی از ابزارهایی است که انسان برای رویارویی با
چالش های زندگی از آن بهره میگیرد .روزانه با تصمیم گیری هایی مواجه میشویم که نیاز به استدالل ،درک و فهم ،تفسیر ،تجزیه
و تحلیل و ارزشیابی اطالعات دارند(دهقان زاده و منصوری .)1392،مهارتهای تفکر انتقادی فرد را قادر میسازد تصمیمی قابل
اعتماد و با ارزش اتخاذ کند ،رفتاری اخال قی انجام دهد و توان تطبیق خود ،با شرایط محیطی را داشته باشد .اما به نظر میرسد
برخی از معلمان برای القای مفهوم تفکر انتقادی در شیوه تدریس شان دچار سردرگمی و مشکل هستند ،پس دانش آموزان نیز به
دلیل مشکل در درک این مفهوم در آزمونهای عملکردی پایینتر از حد متوسط از خود بروز میدهند .از این رو دانش آموزان فاقد
توان الزم جهت تدوین فرضیه ها و ارزیابی آنها با استفاده از ایده های انتزاعی اند(دوران.)2010،
پرکینز بدین موضوع اشاره میکند که مهارتهای تفکر سطح باال باید به وسیله آموزش ،بهبود یابند و این فرض که اینگونه
مهارتها بطور خودکار و با بلوغ فرد در وی ظاهر شده وگسترش مییابند صحیح نیست.
از دیدگاه آیزنر ( )2012اصوالً ارزشیابی که در روش نقادی تربیتی مورداستفاده قرار میگیرد ،فرآیندی است که طی آن
قضاوتها و داوریهای ارزشی در مورد یک واقعه ،موقعیت و یا یک رویداد خاص که در نظام آموزشی ناظر بر برنامه های درسی و
فعالیتهای آموزشی مختلف است ،ارائه میگردد .کایسی و همکاران () 2017هم با استناد به دیدگاه آیزنر تصریح میکنند که میتوان
از طریق روش کیفی خبرگی و نقادی تربیتی ،ارزشیابی فرآیندهای آموزشی که در مدارس جریان دارد را به گونه ای عمیق بر
مبنای تجارب واقعی مشارکت کنندگان در برنامه انجام داد.
رویکرد نظام آموزش وپرورش و برنامه ریزان درسی به عنوان اساسی ترین بخشهای نظام تربیتی و آموزشی کشور ،به مهارتهای
تفکر و به ویژه مهارتهای تفکر انتقادی میتواند نقطه ی عطفی بهرای بهبود نظام آموزشی کشور قلمداد شود .بنابراین در این
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پژوهش سعی بر این است که با ارزیابی اهداف و محتوای برنامه درسی برمبنای مهارتهای تفکر انتقادی مشخص کنیم که در برنامه
درسی تا چه اندازه به تفکر انتقادی و آموزش آن توجه شده است تا بتوان با تشخیص وضع موجود رهنمودهایی جهت بهبود کتاب
درسی ارائه داد.

پيشينه تحقيقات
عاشوری و همکاران ( )1397در تحقیقی بیان میدارد که با توجه به یافته های این تحقیق و بر اساس اینکه نظام آموزشی
متمرکز ایران ،که در آن کتاب های درسی از اساسی ترین منابع آموزشی در اختیار معلمان و دانش آموزان محسوب می شوند ،به
منظور تحقق اهداف برنامه درسی مبتنی بر مؤلفه های خبرگی آموزشی و انتقادی (قوام ساختاری و کفایت ارجاعی) محتوای این
کتب درسی بر اساس الگوی پیشنهادی تدوین گردد.
نوشادی و همکاران ( )1397در مطالعه ای به این نتیجه رسید که در کتب درسی و کمک درسی ریاضی ،بیشترین سهم
مربوط به مولفه تحلیل و کمترین سهم مربوط به مولفههای استدالل استقرایی و ارزشیابی بود .از طرفی ،یافتهها نشان دادند که
بین سواالت امتحانی درس ریاضی مدارس عادی و تیزهوش تفاوت معناداری در مهارتهای تفکر انتقادی وجود نداشت .از سویی
دیگر ،میزان مهارتهای تفکر انتقادی دانشآموزان و معلمان بر اساس معیار حد مطلوب ،ضعیف ارزیابی شد.
امینی و همکاران ( )1396در مطالعه خود بیان داشت به دالیل مختلف ،میزان توجه به تفکر انتقادی در قالب برنامه های
درسی و فعالیت های آموزشی و پرورشی مدرسه در حدی نازل و اندک بوده و به همین علت امکان و فرصت چندانی برای رشد
مهارت های فکری پیشرفته دانش آموزان فراهم نمی گردد.
مسلمی و همکاران ( )1395در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین میانگین نمرهی مهارتهای تفکرانتقادی و سالمت روان
دانشجویان دختر با دانشجویان پسر تفاوت معناداری وجود نداشت .اما بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر با پسر تفاوت
معناداری وجود داشت  .در نهایت ،نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که مولفه های سلمت روان و پیشرفت
تحصیلی قادر به پیشبینی مهارتهای تفکرانتقادی نبودند.
کرمی و همکاران ( )1393در مطالعه ای با عنوان بررسی میزان گرایش به تفکر انتقادی در معلمان مقطع متوسطه و نقش
آن در سبک تدریس آنان بیان کردند معلمان به سبک تدریس فعال بیش از سبک تدریس غیرفعال گرایش داشتند و در مجموع
سطح تفکر انتقادی معلمان مطلوب بود و بین دو سبک تدریس فعال و غیر فعال ،گرایش به تفکر انتقادی معلمان تنها با سبک
تدریس فعال رابطه مثبت و معناداری وجود داشت(p<001/.0, r=0/48).
جونز ( )2014در مطالعه خود تحت عنوان اثربخشی بحث گروهی در تفکر انتقادی از طریق عالقه مندسازی و درگیر کردن
مرتبط است میپردازد و به بررسی نقش و ویژگی های دو گروه (نمونه  14نفر) که بحث گروهی را در یک دوره  42هفته ای انجام
میدهند ،میپردازد؛ ویژگی هایی مانند :شناسایی و اثربخشی ،پیشبینی دوره عالقه و تعامل ،تفکر انتقادی و کاربرد آن و دوره
رضایت مندی در میان دانش آموزان روانشناسی که در بحث های گروهی در کالسهای بزرگ شرکت داشتند .نتایج نشاندهنده
اثربخشی بحث گروهی است ،اما بحث گروهی نشاندهنده و پیشبینی کننده دوره عالقه و تعامل ،تفکر انتقادی و کاربرد و رضایت
نیست؛ اما نکته مهم این است که رابطه بین اثربخشی بحث گروهی و تفکر انتقادی و کاربرد آن و اثربخشی بحث گروهی و دوره
رضایتمندی به واسطه دوره عالقه و تعامل واقعشده است .در دهه گذشته دانش آموزانی که در دروِ سوم مؤسسات آموزش عالی در
آمریکای شمالی ثبتنام کرده اند به سمت اتکای بیشتر بر روش سخنرانی در کالس های بزرگ گرایش پیداکرده کرده اند .بهره
وری از سخنرانی به عنوان یک روش آموزشی گاهی اوقات میتواند به قیمت کمرنگ شدن تعامل دانش آموزان و تفکر انتقادی،
درگیر شدن و مشارکت کردن و رضایتمندی تمام شود.
در امریکا تحقیقی توسط برایان و دیگران ( )2014بیان کردند دانش آموزان تفکر انتقادی در روان شناسی و فلسفه در پایانترم
در اعتقاد به پدیده های ماورا طبیعه در مقایسه با دیگر دانشجویان روانشناسی به طور قابل توجهی در اعتقاد به پدیده های
ماوراءالطبیعه کاهش نشان داد ند .فقط دانش آموزان فلسفه که با تست تفکر انتقادی واتسون گالسر ارزیابی شده بودند بهبود و
پیشرفت را نشان میدادند .تست واتسون گالسر ممکن است نتواند تمام تأکیدی را که در روانشناسی به تفکر انتقادی میشود را
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ارزیابی کند ،اما مربیان روانشناسی میتوانند به طور مؤثر به دانش آموزان خود چگونگی بررسی اعتقادات خود و تفکر متفاوت در
زندگی روزانه خودشان را آموزش دهند (بروک ،شارون ،سو ،رابرتس کندی.)2014،
ویگز( )2014در پژوهش خود با عنوان یادگیری مشارکتی :ارزیابی کار گروهی و تفکر انتقادی در دانشجویان پرستاری ،نتایج
نشان داد که گ روه آزمایش نسبت به گروه کنترل میانگین نمرات باالتری در تفکر انتقادی کسب کرده اند .هم چنین میانگین
نمرات تفکر انتقادی دو بخش گروه آزمایش نیز تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
در تحقیق تسیوی و گاو ( )2007نتایج نشان داد که روش سمینار در پیشرفت تفکر انتقادی موثر است .رابطه بین محتواهای
سمینار ،یادگیری فعال و پیشرفت تفکر انتقادی دال لت های مهم بین برنامه های درسی و قدرت نگهداری اطالعات دانش آموزان
را نشان می دهد.
آگنس و ماری( )2009در پژوهش خود فقدان دانش معلم ،استفاده از روش آموزش و ارزیابی که تفکر انتقادی یادگیرندگان
را تسهیل نمی کند ،نگرش های منفی معلم به تغییر و مقاومت آنها در برابر تغییر ،فرایند انتخاب نامناسب و پیشینه تربیتی ضعیف
که تفکر انتقادی دانش آموزان را سهولت نمی بخشد؛ اجتماع پذیری ناکافی؛ فرهنگ و بی کفایتی های آموزشی زبان را از موانع
تفکر انتقادی ذکر کردند.

اهداف تحقيق
هدف اصلی
ارزیابی اهداف و محتوای برنامه ی درسی بر اساس مولفه های تفکر انتقادی ازنظر دبیران
اهداف فرعی
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ارزیابی اهداف و محتوای برنامه ی درسی بر اساس مهارت سؤال کردن ازنظر دبیران
ارزیابی اهداف و محتوای برنامه ی درسی بر اساس مهارت تحلیل کردن ازنظر دبیران
ارزیابی اهداف و محتوای برنامه ی درسی بر اساس مهارت ارزیابی کردن ازنظر دبیران
ارزیابی اهداف و محتوای برنامه ی درسی بر اساس مهارت ارتباط دادن ازنظر دبیران
ارزیابی اهداف و محتوای برنامه ی درسی بر اساس مهارت استدالل کردن ازنظر دبیران
ارزیابی اهداف و محتوای برنامه ی درسی بر اساس مهارت سازماندهی علم مربوطه ازنظر دبیران
ارزیابی اهداف و محتوای برنامه ی درسی بر اساس مهارت استفاده از واژگان کلیدی ازنظر دبیران
ارزیابی اهداف و محتوای برنامه ی درسی بر اساس مهارت فراشناخت ازنظر دبیران

فرضيات تحقيق
فرضيه اصلی
اهداف و محتوای برنامه ی درسی با مولفه های تفکر انتقادی ازنظر دبیران رابطه معنادار وجود دارد
فرضيات فرعی
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

اهداف و محتوای برنامه ی درسی با مهارت سؤال کردن ازنظر دبیران رابطه معنادار وجود دارد.
اهداف و محتوای برنامه ی درسی با اساس مهارت تحلیل کردن ازنظر دبیران
اهداف و محتوای برنامه ی درسی با اساس مهارت ارزیابی کردن ازنظر دبیران
اهداف و محتوای برنامه ی درسی با اساس مهارت ارتباط دادن ازنظر دبیران
اهداف و محتوای برنامه ی درسی با اساس مهارت استدالل کردن ازنظر دبیران
اهداف و محتوای برنامه ی درسی با اساس مهارت سازماندهی علم مربوطه ازنظر دبیران
اهداف و محتوای برنامه ی درسی با اساس مهارت استفاده از واژگان کلیدی ازنظر دبیران
اهداف و محتوای برنامه ی درسی با اساس مهارت فراشناخت ازنظر دبیران
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روش تحقيق
با توجه به اینکه پژوهش حاضر به توصیف اطالعات جمع آوری شده و توسعه دانش کاربردی درزمینه بررسی اهداف و محتوای
کتاب درسی از منظر تفکر انتقادی میپردازد ،نوع پژوهش کمی ،توصیفی از نوع پیمایشی و از منظر هدف کاربردی است .ابزار
مورداستفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای بوده است که بر مبنای پرسشنامه رزاقی ( )1398با پایایی آلفای کرونباخ
 0.85و پایایی باال تهیه شده است؛ که بر اساس ماهیت پژوهش و نوع کتاب درسی گویه ها تغییر پیداکرده است و پرسشنامای
منطبق با اهداف پژوهش حاضر تهیه شده است .در این پرسسشنامه مؤلفه مهارت سؤال کردن با گویه های  1و ، 2مؤلفه مهارت
تحلیل کردن با گویه های  3تا  ،10مؤلفه مهارت ارزیابی کردن با گویه های  11تا ، 15مؤلفه مهارت برقراری ارتباط با گویه های
 16تا  ،21مؤلفه مهارت استدالل کردن با گویه های  22تا ، 25مؤلفه مهارت سازماندهی علم مربوطه با گویه های  26تا ، 28مؤلفه
مهارت واژگان کلیدی با گویه های  29تا ، 32مؤلفه مهارت فراشناخت با گویه های  33تا  40ارزیابی شده است.
جامعه آماری تمامی معلمان مدارس مدارس دوره ابتدایی استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد که بالغ بر  510نفر می باشد.
نمونه آماری بر اساس جدول مورگان  210نفر برآورد گردید.
تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی داده ها مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است ،مقیاس های
اندازه گیری نیز از نوع لیکرت هست .در بخش آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی و شاخص های گرایش مرکزی وپراکندگی و
نمودارها استفاده می شود .در این پژوهش از آزمون کلوموگرف اسمیرنوف zجهت مشخص کردن نرمان یا غیر نرمال بودن داده
ها استفاده شده است که در صورت نرمال بودن داده ها از  ،t-testضریب همبستگی پیرسون ،تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر
استفاده می گردد و در صورت غیر نرمال بودن از آزمون های نظیر اسپیرمن ،گاما و سامرز و  ...استفاده خواهد شد.

جنسيت پاسخگویان
جدول-1توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسيت

ردیف

جنس

فراوانی

درصد

1

مرد

120

57.15

2

زن

90

42.85

210

100

جمع

همان گونه که در جدول و نمودار نشان داده شده است ،از بین تعداد کل  210نفر پاسخگو 120 ،نفر ( 57.15درصد) از آنان
مرد و  90نفر ( )42.85از آنان زن می باشد .بنابراین فراوانی آزمودنیهای مرد بیشتر از آزمودنیهای زن است.

آمار استنباطی تحقيق
نرمال بودن توزیع داده هاي تحقيق
به منظور بررسی نرمال بودن و غیر نرمال توزیع داده های پژوهش از آزمون کلموگرُو  -اسمیرنُو استفاده شد .این آزمون در
مواقعی بکار می رود که دو نمونه داشته باشیم و بخواهیم اندازه بین آن دو نمونه را با هم مقایسه کنیم .در واقع ،این آزمون به
ارزیابی هم قوارگی متغیرهای رتبه ای در دو نمونه مستقل یا غیرمستقل می پردازد .با انجام این آزمون نرمافزار یک عدد معنیداری
محاسبه میکند .در آزمون نرمالبودن ٬چنانچه معنیداری بیشتر از  5درصد یا  5صدم بود ٬نرمالبودن توزیع نتیجه گرفته
میشود .باید به یاد داشت که آزمون کولموگراف-اسمیرنوف یک آزمون دو دنباله میباشد و برای تفسیر بهتر است اینگونه بیان
شود که عدد معنیداری بر  2تقسیم شده است و چنانچه این عدد بیشتر از  2.5درصد یا  25هزارم باشد ٬توزیع نرمال است.
 = H0هر یک از متغیرها دارای توزیع نرمال هستند.
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 = H1متغیر دارای توزیع نرمال نمی باشد.
جدول  -2نتایج آزمون کلموگرُو اسميرنُو براي متغيرهاي تحقيق

 Zآماره کلموگرُو
اسمیرنُو

سطح معناداری
()sig

فرض پذیرفته شده

مهارت سوال کردن

1/022

0/449

H0

مهارت تحلیل کردن

1/299

0/069

H0

مهارت ارزیابی کردن

1/413

0/37

H0

مهارت ارتباط دادن

1/038

0/231

H0

مهارت استدالل کردن

1/012

0/258

H0

مهارت سازماندهی علم مربوطه

0/636

0/813

H0

مهارت استفاده از واژگان کلیدی

0/780

0/578

H0

مهارت فراشناخت

0/716

0/686

H0

شاخص های آماری
متغیر

با توجه به جدول میتوان نتیجه گرفت که چون مقادیر سطح معناداری کلیه متغیرهای پژوهش ،بزرگتر از  0/05می باشند،
پس می توان گفت که این متغیرها به لحاظ توزیع داده ها نرمال می باشند .پس در تحلیل فرضیه های پژوهش ،آزمون همبستگی
پیرسون بکار گرفته می شود.
فرضيه اصلی :بين اهداف و محتواي برنامه ي درسی با مولفه هاي تفکر انتقادي ازنظر دبيران رابطه معنادار وجود
دارد.
جدول 3ضریب همبستگی بين اهداف و محتواي برنامه ي درسی با مولفه هاي تفکر انتقادي

ضریب همبستگی پیرسون

0/778

سطح معنی داری

0/0001

تعداد

210

با توجه به نتایج بدست آمده
فرض  H1رد نمی شود

با توجه به جدول از آنجا که سطح معنی داری کمتر از  0/05می باشد در این صورت  H0رد می شود واین بدین معنی
است که هیچ دلیلی برای رد فرضیه مطرح شده از سوی محقق وجود ندارد .در این صورت می توان ضریب همبستگی معنی داری
بین این دو متغیر وجود دارد که مقدار ضریب همبستگی  0/778می باشد .عالوه براین میزان ضریب تعیین برابر  0/621می
باشد که این مقدار در نمودارپراکنش زیر نشان داده شده است.ضریب تعیین نشان می دهد که در حدود  62درصد از مولفه های
تفکر انتقادی را می توان از طریق اهداف و محتوای برنامه ی درسی پیش بینی کرد .در واقع رابطه این دومتغییر از نوع خطی و
مستقیم می باشد .هر چقدر اهداف و محتوای برنامه ی درسی باالتری داشته باعث شود تا تفکر انتقادی معلمان عملکرد باالتری
خواهد داشت .
فرضيات فرعی
-1بين اهداف و محتواي برنامه ي درسی با مهارت سؤال کردن ازنظر دبيران رابطه معنادار وجود دارد.
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جدول- 4ضریب همبستگی بين مولفه هاي اهداف و محتواي برنامه ي درسی با مهارت سؤال کردن

ضریب همبستگی پیرسون

0/831

سطح معنی داری

0/0001

تعداد

210

با توجه به نتایج بدست آمده
نمی شود
فرض  H1رد

با توجه به جدول از آنجا که سطح معنی داری کمتر از  0/05می باشد در این صورت  H0رد می شود واین بدین معنی است
که هیچ دلیلی برای رد فرضیه مطرح شده از سوی محقق وجود ندارد .در این صورت می توان ضریب همبستگی معنی داری بین
این دو متغیر وجود دارد که مقدار ضریب همبستگی  0/831می باشد .عالوه براین میزان ضریب تعیین برابر 0/691می باشد که
این مق دار در نمودارپراکنش زیر نشان داده شده است.ضریب تعیین نشان می دهد که در حدود  69درصد از اهداف و محتوای
برنامه ی درسی را می توان از طریق مهارت سؤال کردن پیش بینی کرد .در واقع رابطه این دومتغییر از نوع خطی و مستقیم می
باشد .در تبیین این یافته میتوان ادعا کرد که مهارت سؤال کردن از جمله معیارهای حائز اهمیت در اهداف و محتوای برنامه ی
درسی می باشد
-2بين اهداف و محتواي برنامه ي درسی با اساس مهارت تحليل کردن ازنظر دبيران رابطه معنادار وجود دارد.
جدول -5ضریب همبستگی بين مولفه هاي اهداف و محتواي برنامه ي درسی با اساس مهارت تحليل کردن

ضریب همبستگی پیرسون

0/454

سطح معنی داری

0/0001

تعداد

140

با توجه به نتایج بدست آمده
فرض  H1رد نمی شود

با توجه به جدول از آنجا که سطح معنی داری کمتر از  0/05می باشد در این صورت  H0رد می شود واین بدین معنی
است که هیچ دلیلی برای رد فرضیه مطرح شده از سوی محقق وجود ندارد .در این صورت می توان ضریب همبستگی معنی داری
بین این دو متغیر وجود دارد که مقدار ضریب همبستگی  0/454می باشد .عالوه براین میزان ضریب تعیین برابر  0/206می
باشد که این م قدار در نمودارپراکنش زیر نشان داده شده است.ضریب تعیین نشان می دهد که در حدود  20درصد از اهداف و
محتوای برنامه ی درسی را می توان از طریق مهارت تحلیل کردن پیش بینی کرد .در واقع رابطه این دومتغییر از نوع خطی و
مستقیم می باشد .در تبیین این یافته میتوان ادعا کرد که مهارت تحلیل کردن از جمله معیارهای حائز اهمیت در اهداف و محتوای
برنامه ی درسی می باشد.
-3بين اهداف و محتواي برنامه ي درسی با مهارت ارزیابی کردن ازنظر دبيران رابطه معنادار وجود دارد.
جدول-6ضریب همبستگی بين مولفه هاي اهداف و محتواي برنامه ي درسی با مهارت ارزیابی کردن

ضریب همبستگی پیرسون

0/333

سطح معنی داری

0/0001

تعداد

118

با توجه به نتایج بدست آمده
فرض  H1رد نمی شود

با توجه به جدول  -10-4از آنجا که سطح معنی داری کمتر از  0/05می باشد در این صورت  H0رد می شود واین بدین
معنی است که هیچ دلیلی برای رد فرضیه مطرح شده از سوی محقق وجود ندارد .در این صورت می توان ضریب همبستگی معنی
داری بین این دو متغیر وجود دارد که مقدار ضریب همبستگی  0/333می باشد .عالوه براین میزان ضریب تعیین برابر 0/111
می باشد که این م قدار در نمودارپراکنش زیر نشان داده شده است.ضریب تعیین نشان می دهد که در حدود  11درصد از اهداف
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و محتوای برنامه ی درسی را می توان از طریق مهارت ارزیابی کردن پیش بینی کرد .در واقع رابطه این دومتغییر از نوع خطی و
مستقیم می باشد .در تبیین این یافته میتوان ادعا کرد که مهارت ارزیابی کردن از جمله معیارهای حائز اهمیت در اهداف و
محتوای برنامه ی درسی می باشد.
-4بين اهداف و محتواي برنامه ي درسی با مهارت ارتباط دادن ازنظر دبيران رابطه معنادار وجود دارد.
جدول-7ضریب همبستگی بين مولفه هاي اهداف و محتواي برنامه ي درسی با مهارت ارتباط دادن

ضریب همبستگی پیرسون

0/647

سطح معنی داری

0/0001

تعداد

140

با توجه به نتایج بدست آمده
فرض  H1رد نمی شود

با توجه به جدول از آنجا که سطح معنی داری کمتر از  0/05می باشد در این صورت  H0رد می شود واین بدین معنی است
که هیچ دلیلی برای رد فرضیه مطرح شده از سوی محقق وجود ندارد .در این صورت می توان ضریب همبستگی معنی داری بین
این دو متغیر وجود دارد که مقدار ضریب همبستگی  0/647می باشد .عالوه براین میزان ضریب تعیین برابر  0/419می باشد
که این م قدار در نمودارپراکنش زیر نشان داده شده است.ضریب تعیین نشان می دهد که در حدود  41درصد از اهداف و محتوای
برنامه ی درسی را می توان از طریق مهارت ارتباط دادن پیش بینی کرد .در واقع رابطه این دومتغییر از نوع خطی و مستقیم می
باشد .در تبیین این یافته میتوان ادعا کرد که مهارت ارتباط دادن از جمله معیارهای حائز اهمیت در اهداف و محتوای برنامه ی
درسی می باشد.
-5بين اهداف و محتواي برنامه ي درسی با مهارت استدالل کردن ازنظر دبيران رابطه معنادار وجود دارد.
جدول-8ضریب همبستگی بين مولفه هاي اهداف و محتواي برنامه ي درسی با مهارت استدالل کردن

ضریب همبستگی پیرسون

0/639

سطح معنی داری

0/0001

تعداد

140

با توجه به نتایج بدست آمده
فرض  H1رد نمی شود

با توجه به جدول از آنجا که سطح معنی داری کمتر از  0/05می باشد در این صورت  H0رد می شود واین بدین معنی
است که هیچ دلیلی برای رد فرضیه مطرح شده از سوی محقق وجود ندارد .در این صورت می توان ضریب همبستگی معنی داری
بین این دو متغیر وجود دارد که مقدار ضریب همبستگی  0/639می باشد .عالوه براین میزان ضریب تعیین برابر  0/408می
باشد که این م قدار در نمودارپراکنش زیر نشان داده شده است.ضریب تعیین نشان می دهد که در حدود  40درصد از اهداف و
محتوای برنامه ی درسی را می توان از طریق مهارت استدالل کردن پیش بینی کرد .در واقع رابطه این دومتغییر از نوع خطی و
مستقیم می باشد .در تبیین این یافته میتوان ادعا کرد که مهارت استدالل کردن از جمله معیارهای حائز اهمیت در اهداف و
محتوای برنامه ی درسی می باشد.
-6بين اهداف و محتواي برنامه ي درسی با مهارت سازماندهی علم مربوطه ازنظر دبيران رابطه معنادار وجود
دارد.
جدول -9ضریب همبستگی بين مولفه هاي اهداف و محتواي برنامه ي درسی با مهارت سازماندهی علم مربوطه

ضریب همبستگی پیرسون

0/533

سطح معنی داری

0/0001

تعداد

140

با توجه به نتایج بدست آمده
فرض  H1رد نمی شود
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با توجه به جدول از آنجا که سطح معنی داری کمتر از  0.05می باشد در این صورت  H0رد می شود واین بدین معنی است
که هیچ دلیلی برای رد فرضیه مطرح شده از سوی محقق وجود ندارد .در این صورت می توان ضریب همبستگی معنی داری بین
این دو متغیر وجود دارد که مقدار ضریب همبستگی  0/533می باشد .عالوه براین میزان ضریب تعیین برابر 0/284می باشد که
این مقد ار در نمودارپراکنش زیر نشان داده شده است.ضریب تعیین نشان می دهد که در حدود  28درصد از اهداف و محتوای
برنامه ی درسی را می توان با مهارت سازماندهی علم مربوطه پیش بینی کرد .در واقع رابطه این دومتغییر از نوع خطی و مستقیم
می باشد.
-7بين اهداف و محتواي برنامه ي درسی با مهارت استفاده از واژگان کليدي ازنظر دبيران رابطه معنادار وجود
دارد.
جدول--10ضریب همبستگی بين مولفه هاي اهداف و محتواي برنامه ي درسی با مهارت استفاده از واژگان کليدي

ضریب همبستگی پیرسون

0/443

سطح معنی داری

0/0001

تعداد

140

با توجه به نتایج بدست آمده
فرض  H1رد نمی شود

با توجه به جدول از آنجا که سطح معنی داری کمتر از  0.05می باشد در این صورت  H0رد می شود واین بدین معنی است
که هیچ دلیلی برای رد فرضیه مطرح شده از سوی محقق وجود ندارد .در این صورت می توان ضریب همبستگی معنی داری بین
این دو متغیر وجود دارد که مقدار ضریب همبستگی  0/443می باشد .عالوه براین میزان ضریب تعیین برابر 0/197می باشد که
این مقد ار در نمودارپراکنش زیر نشان داده شده است.ضریب تعیین نشان می دهد که در حدود  19درصد از اهداف و محتوای
برنامه ی درسی را می توان ازطریق مهارت استفاده از واژگان کلیدی پیش بینی کرد .در واقع رابطه این دومتغییر از نوع خطی و
مستقیم می باشد.
-8بين اهداف و محتواي برنامه ي درسی با مهارت فراشناخت ازنظر دبيران رابطه معنادار وجود دارد.
جدول-11ضریب همبستگی بين مولفه هاي اهداف و محتواي برنامه ي درسی با مهارت فراشناخت

ضریب همبستگی پیرسون

0/677

سطح معنی داری

0/0001

تعداد

140

با توجه به نتایج بدست آمده
فرض  H1رد نمی شود

با توجه به جدول از آنجا که سطح معنی داری کمتر از  0.05می باشد در این صورت  H0رد می شود واین بدین معنی است
که هیچ دلیلی برای رد فرضیه مطرح شده از سوی محقق وجود ندارد .در این صورت می توان ضریب همبستگی معنی داری بین
این دو متغیر وجود دارد که مقدار ضریب همبستگی  0/677می باشد .عالوه براین میزان ضریب تعیین برابر  0/459می باشد که
این مق دار در نمودارپراکنش زیر نشان داده شده است.ضریب تعیین نشان می دهد که در حدود  45درصد از اهداف و محتوای
برنامه ی درسی را می توان ازطریق مهارت فراشناخت پیش بینی کرد .در واقع رابطه این دومتغییر از نوع خطی و مستقیم می
باشد.
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نتيجه گيري
هدف از این پژوهش ارزیابی اهداف و محتوای کتاب درسی بر اساس مؤلفه های تفکر انتقادی بوده است که با استفاده از
روش میدانی و ابزار پرسشنامه به سنجش و ارزیابی هشت مؤلفه تفکر انتقادی پرداخته شده است .طبق تجزیه و تحلیل نتایج به
دست آمده مشخص شده است که کتاب های درسی مؤلفه های هشت گانه تفکر انتقادی را پرورش میدهد؛ در مورد سؤاالت اول
تا چههارم که مربوط به مؤلفه های سؤال کردن ،تحلیل کردن ،ارزیابی کردن و مهارت برقراری ارتباط است می -توان چنین
نتیجه گرفت که به این مهارتها باالتر از حد متوسط و به میزانی مطلوب توجه شده است؛ و اما در مورد سؤاالت پنجم و ششم که
مربوط به مؤلفه های استدال ل کردن و سازماندهی علم مربوطه است ،میتوان گفت که به میزان متوسط به این مؤلفه ها توجه
شده است؛ بااینحال این میزان توجه مناسب به نظر میرسد .همچنین در مورد میزان توجه و پرورش دو مؤلفه کاربرد واژگان
انتقادی و مهارت فراشناخت که مربوط به سؤاال ت هفتم وهشتم پژوهش هست ،کمتر از حد متوسط توجه شده است و میتوان
اینگونه ارزیابی کرد که کتب درسی نیازمند توجه بیشتری است .بر اساس نتایج به دست آمده و تحلیل های انجامشده الزم است
که در برنامه های تربیتی و آموزشی برای تکامل و پرورش هرچه بهتر دانش آموزان برنامه هایی تنظیم و اجرا شود .یکی از مهمترین
ابزارهای مورداستفاده درراه تغییر و پیشرفت که به عنوان ابزارهایی که در خط اول آموزش مشغول هستند کتب درسی و معلمان
هستند .تغییراتی که در جهت ایجاد و پیشرفت مهارتهای تفکر انتقادی که باید در دانش آموزان ایجاد شود میتواند از این طریق
اعمال شوند .همانطور که علوم به سرعت در حال پیشرفت و تغییر هستند کتب درسی نیز باید دانش آموزان را برای این عرصه
پایان ناپذیر تغییرات آماده سازند؛ بنابراین برنامه های درسی و معلمین باید به گونه ای تنظیم شوند که در وهله اول مفهوم تفکر
انتقادی را آموزش دهد و زمینه را برای آموزش مهارتهای این تفکر فراهم سازد .در ادامه پیشنهاداتی بهرای بهبود این روند ذکر
شده است .در این راستا با توجه به نتایج پیشنهادات زیر مطرح می شود:



فراهم کردن موقعیتهای بحث و گفتگوهای کالسی بین دانش آموزان برای پرورش بهتر مهارت سؤال کردن در دانش
آموزان
گنجاندن مهارتهای تفکر انتقادی چون استدالل کردن ،نقد و بررسی انواع راه حل های مسائل ،بکار بردن واژگان انتقادی
و تمایز قائل شدن در معانی مختلف کلمات و ...در متن دروس جهت پرورش مهارت های فراشناخت و سازماندهی علم
مربوطه



استفاده از روش های تدریس فعال در کالس درس



ارائه آموزش های ضمن خدمت به معلمان در خصوص پرورش مهارتهای تفکر انتقادی



آموزش روش های تدریس متناسب با پرورش تفکر انتقادی به معلمان
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