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چكيده
هدف از پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی میزان توجه به مهارتهای تفکر انتقادی در کتب مطالعات
اجتماعی دوره ابتدایی است .روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه آماری ،کلیه معلمان
استان قم هستند که در پایه سوم تا ششم ابتدایی تدریس میکنند .تعداد  361نفر نمونه پژوهش براساس
جدول مورگان از جامعه آماری به صورت تصادفی طبقهای انتخاب شدند .ابزار جمعآوری اطالعات،
پرسشنامه محققساخته که حاوی  33سوال بر مبنای مهارتهای تفکر انتقادی (تجزیه و تحلیل ،ترکیب،
ارزشیابی و توضیح) است .نتایج پژوهش بیانگر آن است که -1 :میزان توجه به مهارتهای تفکر انتقادی در
سطوح (تجزیه و تحلیل ،ترکیب ،ارزشیابی و توضیح) متفاوت است -3 .مهارتهای تفکر انتقادی در تمام
سطوح (تجزیه و تحلیل ،ترکیب ،ارزشیابی و توضیح) در کلیه کتب مطالعات اجتماعی در پایههای سوم تا
ششم پایینتر ازحد انتظار است -3 .وضعیت نسبی مهارتهای تفکر انتقادی در سطح توضیح درکتب
مطالعات اجتماعی تا حدودی بهتر از سطوح دیگر است -4 .در مجموع ،کتب مطالعات اجتماعی دوره
ابتدایی از ایجاد توانایی مهارتهای تفکر انتقادی مطلوبی در شاگردان برخوردار نیست.

واژگان کليدی :مهارت تفکر انتقادی ،مطالعات اجتماعی ،دوره ابتدایی ،معلمان.

مقدمه
تفکر انتقادی؛ فرایند منظم ذهن در تفکر ،تحلیل ،ترکیب و ارزیابی فعاالنه و ماهرانه
اطالعات گردآوری شده از طریق مشاهده ،تجربه ،تأمل و استدالل که به عنوان راهنمای
 .1استادیار،گروه علوم تربیتی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایرانhosein.karimian46@yahoo.com .
 .3استادیار،گروه علوم تربیتی ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران( .نویسنده مسئول) f-
nateghi@iau-arak.ac.ir
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عمل و اعتقاد فرد محسوب میگردد (دیمیرهن و کوکلیکایا  .)3714 ،1تیواری )3772( 3در
دایره المعارف جامع آموزش و پرورش ،تفکر انتقادی را به معنای کاربرد دیدگاهها و
رویکردهای شخصی به جای پذیرش ساده و بدون ارزیابی در مورد قضاوتها ،نگرشها و
اطالعات دیگران تعریف نموده است (بیجنوند .)1353 ،بررسی لغتنامههای متفاوت برای
یافتن تعریف مشترک از تفکر انتقادی نشانگر آن است که اغلب آنها تفکر انتقادی را
استفاده از ذهن برای قضاوت و ارزیابی دقیق و سنجیده در نظر میگیرند (هانگ.) 3714،3
تفکر انتقادی به معنای :تعیین هشیارانه و آگاهانه پذیرفتن و رد کردن یا قضاوت معلق است
(به نقل از :عباسی یاد کوری.)1321 ،
هدف اصلی آموزش مطالعات اجتماعی در دوره ابتدایی این است که دانشآموزان
توانایی الزم را برای انجام دادن وظایف در مقابل خانواده ،دوستان و همسایگان به دست
آورند ،به آموزگاران و اولیای مدرسه احترام بگذارند ،بتوانند به مقررات مدرسه پایبند
باشند ،با رعایت قوانین و مقررات به نیازهای روزمره پاسخ دهند ،به پرورش مهارتهای
اجتماعی توجه بیشتری داشته باشند و عالقه به سرزمین و محیط زندگی در آنها افزایش
یابد (دفتر تألیف و برنامهریزی کتابهای درسی.)1300 ،
مطالعات اجتماعی یک حوزه یادگیری است که از تعامل انسان با محیطهای اجتماعی،

فرهنگی ،طبیعی ،اقتصادی و … وتحوالت زندگی بشر در گذشته ،حال و آینده و جنبه-
های گوناگون آن بحث میکند .از آنجایی که درس مطالعات اجتماعی بر محور ارتباط
متقابل انسانها با یکدیگر و با محیطی که در آن بهسر میبرند استواراست ،لذا جامعه ،مکان
و زمان سه محور عمده این درس هستند .مطالعات اجتماعی یک حوزه یادگیری بین
رشتهای است که از مفاهیم رشتههای علمی و مطالعات مختلف چون جغرافیا ،تاریخ،
اقتصاد ،علوم سیاسی ،جامعهشناسی ،آموزشهای مدنی ،مطالعات شهروندی و
زیستمحیطی ،دین و اخالق بهره میگیرد.
در راهنمای تدریس مطالعات اجتماعی ،ضرورتهای آموزشی این درس شامل1 :ــ
تقویت عزت و هویت ایرانی ــ اسالمی؛ 3ــ ترویج و درونیسازی اخالق و ارزشهای
اسالمی؛ 3ــ شناخت حقوق و مسئولیتهای فردی و اجتماعی و شهروندی در سطوح
1. Demirhan & Koklukaya
2. Tiwari, s
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مختلف و تقویت مهارتها و نگرشهای مربوط به آنها؛ 4ــ شناخت میراث فرهنگی،
استعدادها و قابلیتهای کشور و جایگاه کشور در جهان و توانایی برقراری ارتباطات مؤثر
در سطح جهانی؛  9ــ پیشگیری از بـروز بحرانهای تربیتی و آسیبهـای اجتماعی در
کـودکـان و نـوجوانان و کـاهش کجرویهای اجتماعی و گسترش رفتارهای بهنجار؛  6ــ
گسترش بهداشت روانی ،تقویت روحیه خودباوری ،نشاط ،سازندگی و پویایی امید به
آینده و اعتماد به نفس را مدنظر قرار میدهد.
بهطور کلی میتوان گفت که سه مؤلفه ،تقویت هویت ملی ،اخالقمحوری در نظام
اجتماعی و مهارتهای زندگی از موارد مهمی است که برنامه مطالعات اجتماعی آنها را
در اهداف ،محتوا و روشها تعقیب مینماید (راهنمای تدریس مطالعات اجتماعی).
درتعلیم وتربیت انتقادی بهگفتگو بهعنوان روش آموزشی ،تاکید زیادی شده،
نظریه پردازان آموزش انتقادی بر این باور هستند که دانش و نگرش با گفتگو ساخته
میشود.گفتگو روشی است که از طریق آن شاگردان و معلمان در کالس درس با
بهکارگیری زبان ،نماد و تصویر با هم تعامل میکنند و بر یکدیگر اثر میگذارند .این
روش در تعلیم و تربیت انتقادی ابزاری استکه میتواند فرایند هوشیارسازی و انتقادی
شدن فراگیران را فراهم کند (میلر ،3771، 1ترجمه مهر محمدی.)1323،
در اسالم ،خطمشیهای مربوط به روابط اجتماعی در قالب احکام و فرائض و شرایع
متعددی بیان شده است .قرآن کریم و سیره نبوی در زمینههای مختلفی در مناسبات
اجتماعی ،دستورات و الگوهای روشنی را ارائه کردهاند که از آن جمله میتوان به؛ احسان
به والدین ،اخوت ،ثبات قدم ،وفا به پیمان و عهد ،جهاد ،انفاق ،صلهارحام ،حمایت از
نیازمندان و خویشاوندان نیازمند ،حمایت از ایتام ،حقوق اقلیتهای دینی ،امر به معروف و
نهی از منکر ،پرهیز از کمفروشی ،گرانفروشی ،احتکار ،صبر ،رفتار عادالنه با مردم،
وظایف زمامداران در برابر افراد جامعه ،اصالح روابط و آشتیجویی ،مشورت ،حمایت از
سالمندان ،تکریم مهمان و غیره اشاره نمود (معرفت .)1320 ،توجه به این ابعاد از مبانی
دینی اسالم مستلزم جهتگیری برنامه درسی مطالعات اجتماعی بهسوی تحقق بخشیدن به
کمال فطری انسان و پرورش مسئولیتپذیری نسبت به خود ،خلق و نظام خلقت در جهت
قرب الهی میباشد .نکته دیگر آنکه اگرچه به طور کلی برنامههای درسی و بهویژه برنامه
1. Miller
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درسی مطالعات اجتماعی وظایف انتقال میراث فرهنگی و بسط میراث فرهنگی را به عهده
دارند اما در فرایند آموزش نباید تنها به انتقال صرف میراث فرهنگی بسنده کرد .به همین
جهت برنامه درسی مطالعات اجتماعی تالش میکند تا ضمن انتقال و بسط باورها و
ارزشهای اجتماعی ،زمینههای نقد و ارزیابی اخالقی هنجارها را از سوی دانشآموزان
بهوجود بیاورد تا آنها بتوانند هنجارهای اجتماعی را بر مبنای آموزههای اسالمی ،نقد کنند
و اخالقمحوری به جای هنجارمحوری گسترش یابد و شایسته است از طریق بسترسازی
مناسب یکی از رسالتهای مهم این درس یعنی خرافهزدایی و پاالیش فرهنگی جامعه نیز
مبتنی بر آموزههای ناب دینی محقق گردد.
وظیفهی معلم باالتر از تعلیم وآموزش این است که کاری کندکه قوهی تجزیه و
تحلیل شاگرد قدرت بگیرد .هدف تعلیم و تربیت باید رشد فکری دادن به شاگرد و جامعه
باشد .معلم باید کوشش کند که به شاگرد رشد فکری یعنی قوهی تجزیه و تحلیـل بدهد و
قوهی ابتکار او را زنده کند تا بتواند استنبـاط ،اجتـهاد و رد فـرع بر اصل کند (یعنی
ارزشیابی و داوری کند) نه اینکه فقط در مغز وی یک سلسله معلومات ،اطالعات و فرمول
بریزد که اگرمعلومات خیلی فشار بیاورد ذهن کند میشود (مطهـری.)1304 ،
بنابراین معلمان باید فرایندهای شناختیای که تفکر انتقادی را بنیان مینهند ،درک
کنند و فعالیتهای متنوع کالس درس را که این فرایندها را بارور میسازند ،به
کارگیرندکه در این راستا ،بازنگری در شیوههای درسی ،اصالح دیدگاهها و برنامههای
درسی از نکات مهم در زمینه پرورش تفکر انتقادی در دانشآموزان میباشد.
معلـم درآموزش تفکر انتقـادی نقش اساسـی دارد .نکتهی قـابل توجه این استکه
پرورش تفکـر دیگران مستلزم درک ماهیت تفکرتوسط مربی است .محور اصلی در اینجا
روش معلم است .برای ایجاد تحول در روشهای آموزشی معلم ،باید در واقع نقش معلم
نوعی تجدید بنا و دوبارهسازی شودکه اساسیترین کار در این جریان ،تغییر نگرش او
نسبت به آموزش تفکر و بهویژه تفکرانتقادی است .در این فرآیند معلم بایـد دریابد که
دانشآموزان و دانشجویان برای تقویت قدرت فکریاشان نیازمند چالشاند نه موقـعـیت
آسان و درگیـری ذهنـی است که تفکـر را در ایشان بارور میسازد و بالنـدگـی را به
ارمغــان میآورد(شعبانی ورکی.)1304 ،
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ریچارد پـل که عمری را در راه مطالعات و تحقیقات در مورد تفکر انتقادی سپری
کرده است معتقـد است :بـهطورکلی نقش معلم در آموزش تفکر انتقادی به شرح زیر
خالصه میشود؛
 -1او تکالیف و سؤاالت بزرگ و گسترده را به اجزای کوچک و خرد تبدیل
میکند -3 .متون غنی و پرمعنایی ارائه میکند که یادگیری آنها توسط شاگردان با ارزش
تلقی میشود -3 .به وسیلهی پرسیدن سؤاالت کمک میکند تا ابهام در تفکر شاگردان
رفع گردد -4 .سؤاالتی را مطرح میکند که برانگیزاننـدهی تفکرانتقادی آنان باشد-9 .
تشویق میکند تا شاگردان مطالب و موضوعات را برای یکدیگر توضیح دهنـد -6 .به
شاگـردان کمک میکنـد تا برای دستیـابی به آنچـه که نیازمنـد دانستـن آن هستند،
چگونه از منابع استفاده کنند (کالدیا .)3713 ،1
معلمان با از میان برداشتن موانع در محیطهای آموزشی که دانشآموزان را از فکر
کردن باز میدارد ،باید آنها را کمک و تا حدی وادار کنند تا برای یادگیری توام با تفکر
وقت بیشتری صرف کنند .آموزش تفکر مساله بسیار مهمی است ،زیرا دانشآموزانی که
مهارتهای تفکر انتقادی را در خود رشد داده و آن را به کار میبرند قادر هستند به
صورت مستقل فکر کنند .آنها محدودیتهای دانش خود را تشخیص میدهند و
موضوعات مهم را قبل از عمل کردن بر روی آنها تحلیل میکنند .استفاده ماهرانه از تفکر
انتقادی ،دانشآموزان را قادر خواهد ساخت تا میزان پیشرفت خود را افزایش دهند و نتایج
و نمرههای باالتری از آزمونها را کسب کنند و موضوعات درسی را با عمق بیشتر،
پایداری طوالنیتر و حتی در سطح مفیدتری بفهمند (سلطان قرایی.)1320 ،
رسالت و هدف اصلی تعلیم و تربیت ،آموزش موانع تفکر انتقادی و تربیت افرادی
است که بتوانند تفکر کنند و به ماحصل تفکر دیگران اکتفا نکنند؛ یعنی پرورش افرادی که
مایل به تحقیق و بررسی هستند نه کسانی که صرفا ًپذیرای آنچه گفته میشود (کدیور،
.)1321
ایجاد محیطهای درسی که باعث تشویق بحث ،پرسش و تعمیق میشود ،تفکر انتقادی
را پرورش و رشد میدهند .چنین محیطهایی را میتوان تا حدی از طریق تنظیم وقت
کالس که شامل بحث بیشتر باشد و با طرح تکالیف نوشتاری صریح و اثربخش ایجاد کرد.
1. Claudia
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تلفیق مطالب خواندنی نیز که باعث توسعه و رشد عالقه دانشآموزان میشود ،اهمیت دارد
(مایرز ،1526، 1ترجمه ابیلی.)1326 ،
هماکنون در بسیاری از نظامهای تعلیم و تربیت ،یادگیری جریانی یکسویه بوده و
معلم رسالت خود را در انتقال مجموعهای از اطالعات از پیش تعیین شده به دانشآموزان
جستجو میکند .دانشآموز امروز تقریباً در همان شرایط والدین خود و گاه در شرایط نسل
پیشتر البتّه با رنگی تازه آموزش میبینند ،بدین معنی که روشهای تدریس ،خشک،
غیرفعّال و تنها در حد انتقال دانش بوده و در فرایند یاددهی – یادگیری ،دانشآموز نقشی

منفعل دارد و خصوصیات نامطلوبی در او نهادینه میشود .نظام آموزشی موجود در جامعه
ما مبتنی بر آموزش معلّممحور میباشد که به صورت متکلّم در مقابل مخاطب بوده و
فراگیران چندان دخالتی در مباحث درسی ندارند ،لذا فراگیران عالقه چندانی به یادگیری و
پیگیری موضوع درسی از خود نشان نمیدهند ،بهویژه اینکه دروس به صورت کامالً مجزّا
و حتّی بیارتباط به مسائل تربیتی و غیرکاربردی آموزش داده شوند (رئیس دانا .)1327 ،
بنابراین چنین نظام آموزشی ،مانعی جهت پرورش تفکر انتقادی در دانشآموزان است.
امروزه سخنرانی به عنوان روش غالب در بسیاری از مراکز آموزشی باعث ترویج سبک
انفعالی تعلیم و تربیت میشود که در آن تفکر انتقادی یا فقط بهطور ضمنی آموزش داده
میشود و یا هرگز یاد داده نمیشود (کاکر .)3713، 3براساس مطالعات ایرانی صورت
گرفته یکی از دالیل پایین بودن سطح تفکر انتقادی شاگردان ،نقایص و نارساییهای
آموزشی بیان شده است (بخشی.)1353 ،
شاکر و یورتسیور )3713( 3در پژوهشی که تحتعنوان « میزان استفاده از تفکر انتقادی
در بین دانشآموزان» انجام دادهاند ،نتایج این پژوهش نشان داده دانشآموزانی که دارای
عملکرد بهتر درسی و نمرات بهتری بودهاند ،از تفکر انتقادی بیشتری بهرهمند بوده و در
مطالعات خویش آن را به کار بردهاند.

1. Mayers
2. Cakir
3. Cakir & Yurtsever
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استونر )3711( 1پژوهشی با عنوان «آموزش تفکرانتقادی» انجام داده که نتایج پژوهش
حاکی از آن است که آموزش تفکر انتقادی منجر به انگیزه یادگیری ،کسب مهارتهای
حل مساله ،تصمیمگیری و خالقیت میگردد.
کورتیز )3772( 3پژوهشی تحت عنوان «محیط آموزشی و تعامل فراگیران با یادگیری
مشارکتی» انجام داده که نتایج پژوهش نشان داده است یادگیری مشارکتی به ایجاد
تفکرانتقادی در تدریس کمک میکند.
چافی )3776( 3پژوهشی با عنوان «آموزش تفکر انتقادی از طریق برنامه درسی» انجام
داده که یافتههای پژوهش نشان میدهد که مربیان با استفاده از روش بین رشتهای در
تدریس تفکر انتقادی ،توانستهاند یادگیری پایداری را در شاگردان که مشارکت فعال در
آموزشهایشان داشتهاند ایجاد نمایند.
پژوهشهای صورت گرفته در داخل کشور به اختصار شامل:
ندرلو ( )1353پژوهشی تحت عنوان «بررسی جایگاه تفکر انتقادی در محتوای
کتابهای جدید تالیف مطالعات اجتماعی پایه سوم و ششم ابتدایی» انجام داده که
یافتههای پژوهش بیانگر آن است که این کتابها توجه چندانی به مهارتهای تفکر
انتقادی نداشتهاند بهطوری که مولفههای موردنظر لیپمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و
در کل مهارتهای تفکر انتقادی از جایگاه مناسبی برخوردار نبودهاند.
پیرو و همکاران ( )1351پژوهشی با عنوان «بررسی جایگاه تفکر انتقادی در کتابهای
علوم تجربی و مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی» انجام دادهاند ،در تحقیق آنها
سواالت به این شرح مطرح شده است :در محتوای کتابهای مطالعات اجتماعی و علوم
تجربی چهارم ابتدایی تا چه اندازه به تفکر انتقادی توجه شده است؟ آیا میتوان محتوای
کتب علوم و مطالعات اجتماعی این سطح را به گونهای طراحی کرد که به میزان بیشتری از
عناصر تفکر انتقادی بهرهمند باشند؟ جهت پاسخگویی به سواالت فوق ،واحدهای تحلیل
که همه بندها و پاراگرافها و تمرینات کتب بودند ،با روش تحلیل محتوا مورد بررسی
قرار گرفته و با تجزیه و تحلیل اطالعات به دو روش توصیفی و تحلیلی نتایج بیانگر آن
1. Stones
2. Qurtez
3. Chaffee
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بوده که توجه در هر دو کتاب به اندازه موردقبول برای پرورش انسان متفکر و توانمند
کمتر از حد انتظار بوده است .این مهارتها در کتاب علوم  46/64درصد  ،و در کتاب
مطالعات اجتماعی  36/31درصد بوده است ،که پیشنهاد میشود هر دو کتاب براساس
مهارتهای تفکر انتقادی بازنویسی شوند.
رضویان و سلطانقرایی ( )1325پژوهشی تحت عنوان «بررسی ادراک معلمان از تفکر
انتقادی» انجام دادهاند که نتایج پژوهش نشان داده در زمینه تفکر انتقادی ،پیشنیازهای
آموزش تفکر انتقادی ،روشهای آموزش تفکر انتقادی و نتایج استفاده از تفکر انتقادی،
بیانگر آن است که روشهای آموزش تفکر انتقادی مناسب نیست و آشنایی بیشتر آنها با
این موارد ضروری به نظر میرسد.
مظلوم خراسانی ( )1322پژوهشی تحت عنوان «بررسی میزان تفکر انتقادی معلمان
آموزش و پرورش عوامل موثر آن» انجام داده که نتایج حاکی از آن است که هر چه
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
انتقادی بیشتری برخوردارند .همچنین خانواده دمکراتیک ،تفکر واگرا ،استفاده از
رسانههای جمعی عالوه بر حضور سیاسی و علمی میتواند در رشد تفکر انتقادی موثر
باشند.
هاشمیاننژاد ( )1327پژوهشی تحت عنوان «ارایه چهارچوب نظری در خصوص برنامه
درسی مبتنی بر تفکر انتقادی در دوره ابتدایی با تاکید بر برنامههای درسی مطالعات
اجتماعی» انجام داده که در یافتههای پژوهش به هشت مهارت برای پرورش تفکر انتقادی
پرداخته است که شامل؛ سوال کردن ،تحلیل کردن ،ارزیابی ،ارتباط دادن ،استدالل کردن،
سازماندهی مفاهیم علمی مفاهیم مربوط ،استفاده از واژگان انتقادی ،و فراشناخت میباشد.
در این مقاله سعی شده است تا دیدگاه معلمان نسبت به کتابهای مطالعات اجتماعی
دوره آموزش ابتدایی در زمینه میزان توجه به مهارتهای تفکر انتقادی (تجزیه و تحلیل،
ترکیب ،ارزشیابی و توضیح) مورد نظرسنجی قرار بگیرد .سوال اصلی پژوهش؛ میزان توجه
به مهارتهای تفکر انتقادی درکتابهای درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از دیدگاه
معلمان این دروس میباشد؛ که سواالت فرعی زیر را در بر می گیرد:
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 .1تا چه میزان اهداف ،محتوا ،روش تدریس و شیوههای ارزشیابی قصد شده در جهت
رشد مهارت تجزیه و تحلیل در برنامههای درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در مرحله
اجرا پیگیری میشود؟
 . 3تا چه میزان اهداف ،محتوا ،روش تدریس ،ارزشیابی قصد شده در جهت رشد
مهارت ترکیب در برنامه های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در مرحله اجرا
پیگیری میشود؟
 .3تا چه میزان اهداف ،محتوا ،روش تدریس ،ارزشیابی قصد شده در جهت رشد
مهارت ارزشیابی در برنامه های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در مرحله اجرا
پیگیری میشود؟
 . 4تا چه میزان اهداف ،محتوا ،روش تدریس ،ارزشیابی قصد شده در جهت رشد
مهارت توضیح در برنامههای درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در مرحله اجرا
پیگیری میشود؟

روش
روش پژوهش حاضر از نظر اهداف ،کاربردی و به لحاظ شیوه جمعآوری اطالعات،
توصیفی از نوع پیمایشی است .این روش زمانی استفاده میشود که محقق بخواهد بدون
دخل و تصرف ،شرایط را آنچنان که هست توصیف نماید .تحقیقات پیمایشی برای
پاسخدهی به سواالت پژوهشی ناگزیر از مراجعه به افکار عمومی از طریق پرسشنامه یا
مصاحبه هستند (حسنزاده .)1323 ،در این تحقیق دیدگاه معلمان آموزش و پرورش استان
قم مورد سنجش قرار گرفته است .جامعه آماری پژوهش ،شامل معلمان آموزش و پرورش
استان قم بودند که دروس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی سوم تا ششم را در سال تحصیلی
 1354 -1359تدریس میکردند .نمونه آماری پژوهش تعداد  361نفر از اعضای جامعه
آماری بودند که براساس جدول مورگان به شیوه تصادفی طبقهای انتخاب شدند .ابزار
جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه محققساخته که حاوی  33سوال میباشد که بر مبنای
مهارتهای تفکر انتقادی (تجزیه و تحلیل ،ترکیب ،ارزشیابی و توضیح) تنظیم گردیده
است .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از آمار توصیفی 1و آمار استنباطی 1متناسب با
1. Descriptive statistics
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پرسشهای پژوهش بهره گرفته شده است .در بخش آمار توصیفی ،از جداول فراوانی
درصد ،نمودارهای مناسب ،محاسبه شاخصهای مرکزی و پراکندگی استفاده و در بخش
آمار استنباطی به منظور تحلیل دادهها حاصل از پیمایش نظرات معلمان از آزمون ()T
تکنمونهای بهره گرفته شد.

یافتهها
در این بخش ،یافتهها به ترتیب سواالت تحقیق به شرح زیر در قالب جداول ارایه شده
است.
جدول  .1نتایج نظرسنجی از معلمان در درس مطالعات اجتماعی
ردیف

گویه

بسیار
زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی
کم

میانگین

آزمون
تی

سطح

معنی-
داری

تا چه میزان در اهداف
برنامه درسی مطالعات
1

اجتماعی به رشد
«مهارت تجزیه و

31/6

41/2

33

3 /9

1 /1

3/27

12/134

7/7771

تحلیل» در فراگیران
توجه شده است؟
تا چه میزان در اهداف
برنامه درسی مطالعات
3

اجتماعی به رشد
«مهارت ترکیب» در

12

30/4

47/0

3 /6

3

3/65

16/193

7/7771

فراگیران توجه شده
است ؟
تا چه میزان در اهداف
برنامه درسی مطالعات
3

اجتماعی به رشد
«مهارت ارزشیابی» در

12/3

33/9

47/3

0 /3

2

3/61

13/711

7/7771

فراگیران توجه شده
است ؟
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تا چه میزان در اهداف
برنامه درسی مطالعات
4

اجتماعی به رشد
«مهارت توضیح» در

36/6

33/0

36/2

3 /6

3

3/23

10/601

7/7771

فراگیران توجه شده
است ؟
تا چه میزان در محتوای
برنامه درسی مطالعات
9

اجتماعی به رشد
«مهارت تجزیه و

12/6

37/0

41/2

0 /9

1 /4

3/92

11/201

7/7771

تحلیل» در فراگیران
توجه شده است؟
تا چه میزان در محتوای
برنامه درسی مطالعات
6

اجتماعی به رشد
«مهارت ترکیب» در

10/3

37/0

44/5

9 /2

1 /4

3/90

13/703

7/7771

فراگیران توجه شده
است ؟
تا چه میزان در محتوای
برنامه درسی مطالعات
0

اجتماعی به رشد
«مهارت ارزشیابی» در

10/9

33

41/3

0 /9

2

3/95

13/935

7/7771

فراگیران توجه شده
است ؟
تا چه میزان در محتوای
برنامه درسی مطالعات
2

اجتماعی به رشد
«مهارت توضیح» در

33/0

33/4

32

6 /1

2

3/07

14/946

7/7771

فراگیران توجه شده
است ؟
تا چه میزان در

رویکردهای یاددهی –
5

یادگیری برنامه درسی
مطالعات اجتماعی به
رشد «مهارت تجزیه و

10/0

33

47/4

9 /2

3

3/90

11/379

7/7771
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تحلیل» در فراگیران
توجه شده است؟
تا چه میزان در

رویکردهای یاددهی –
یادگیری برنامه درسی
17

مطالعات اجتماعی به

16/3

31/5

43/4

0 /3

3 /3

3/93

17/265

7/7771

رشد «مهارت ترکیب»
در فراگیران توجه شده
است ؟
تا چه میزان در
رویکردهای یاددهی -
یادگیری برنامه درسی
11

مطالعات اجتماعی به

12/2

31/6

35/3

0 /9

3 /2

3/96

11/713

7/7771

رشد «مهارت ارزشیابی»
در فراگیران توجه شده
است ؟
تا چه میزان در

رویکردهای یاددهی –
یادگیری برنامه درسی
13

مطالعات اجتماعی به

31/6

39/0

39/3

9 /2

1 /0

3/07

14/351

7/7771

رشد «مهارت توضیح»
در فراگیران توجه شده
است ؟

تا چه میزان در روش-
های ارزشیابی پیشبینی
شده در برنامه درسی
13

مطالعات اجتماعی به

16/5

37/9

41/2

5 /1

1 /0

3/93

17/936

7/7771

رشد مهارت «تجزیه و
تحلیل» در فراگیران
توجه شده است؟

تا چه میزان در روش-
های ارزشیابی پیشبینی
14

شده در برنامه درسی
مطالعات اجتماعی به
رشد «مهارت ترکیب»

12/2

37/3

43/2

9 /2

1 /4

3/95

13/435

7/7771

39
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در فراگیران توجه شده
است ؟

تا چه میزان در روش-
های ارزشیابی پیشبینی
شده در برنامه درسی
19

مطالعات اجتماعی به

16/5

43/3

35/3

2 /3

1 /1

3/92

13/111

7/7771

رشد «مهارت ارزشیابی»
در فراگیران توجه شده
است ؟

تا چه میزان در روش-
های ارزشیابی پیشبینی
شده در برنامه درسی
16

مطالعات اجتماعی به

10/9

32

39/3

0 /3

3 /3

3/61

13/977

7/7771

رشد «مهارت توضیح»
در فراگیران توجه شده
است ؟
در برنامه درسی اجرا
شده مطالعات اجتماعی
10

تا چه حد رشد مهارت

10/3

33/0

47/4

0 /9

3 /3

3/99

11/151

7/7771

«تجزیه و تحلیل» هدف
قرار میگیرد ؟
در برنامه درسی اجرا
شده مطالعات اجتماعی
12

تا چه حد رشد «مهارت

12/2

30/4

49/0

9 /2

3 /3

3/99

11/133

7/7771

ارزشیابی» هدف قرار
میگیرد ؟
در برنامه درسی اجرا
شده مطالعات اجتماعی
15

تا چه حد رشد «مهارت

15/4

32

41/6

5 /0

1 /4

3/94

17/021

7/7771

ترکیب» هدف قرار
میگیرد ؟
در برنامه درسی اجرا
37

شده مطالعات اجتماعی
تا چه حد رشد «مهارت
توضیح» هدف قرار

31/1

33/2

36/6

6 /5

1 /0

3/66

13/343

7/7771
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میگیرد ؟
تا چه میزان محتوای
قصد شده در جهت
رشد «مهارت تجزیه و
31

تحلیل» در برنامه درسی

15/4

35/6

41/2

0 /9

1 /0

3/92

11/649

7/7771

مطالعات اجتماعی در
مرحله اجرا پیگیری
میشود؟
تا چه میزان محتوای
قصد شده در جهت
رشد «مهارت ترکیب»
33

در برنامه درسی

15/4

33

30/0

0 /9

3 /9

3/95

11/603

7/7771

مطالعات اجتماعی در
مرحله اجرا پیگیری
میشود؟
تا چه میزان محتوای
قصد شده در جهت
رشد «مهارت ارزشیابی»
33

در برنامه درسی

37/2

32/9

41/6

0 /2

1 /4

3/67

11/540

7/7771

مطالعات اجتماعی در
مرحله اجرا پیگیری
میشود؟
تا چه میزان محتوای
قصد شده در جهت
رشد «مهارت توضیح»
34

در برنامه درسی

33/0

32/2

47/4

6 /4

1 /0

3/69

13/239

7/7771

مطالعات اجتماعی در
مرحله اجرا پیگیری
میشود؟
تا چه میزان روشهای
تدریس قصد شده در
39

جهت رشد «مهارت
تجزیه و تحلیل»در
برنامه درسی مطالعات
اجتماعی در مرحله

15/0

33/4

30/0

0 /9

3 /2

3/95

11/433

7/7771

37
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اجرا پیگیری میشود؟
تا چه میزان روشهای
تدریس قصد شده در
جهت رشد «مهارت
36

ترکیب» در برنامه

12/2

35/4

43/1

6 /5

3 /2

3/99

17/047

7/7771

درسی مطالعات
اجتماعی در مرحله
اجرا پیگیری میشود؟
تا چه میزان روشهای
تدریس قصد شده در
جهت رشد «مهارت
30

ارزشیابی» در برنامه

37/2

37/9

32

2 /5

1 /5

3/95

11/930

7/7771

درسی مطالعات
اجتماعی در مرحله
اجرا پیگیری میشود؟
تا چه میزان روشهای
تدریس قصد شده در
جهت رشد «مهارت
32

توضیح» در برنامه

31/1

31/6

32/3

6 /6

3 /9

3/63

13/145

7/7771

درسی مطالعات
اجتماعی در مرحله
اجرا پیگیری میشود؟
تا چه میزان ارزشیابی
قصد شده در جهت
رشد «مهارت تجزیه و
35

تحلیل» در برنامه درسی

12/3

37/3

41/3

2 /3

1 /5

3/99

17/532

7/7771

مطالعات اجتماعی در
مرحله اجرا پیگیری
میشود؟
تا چه میزان ارزشیابی
قصد شده در جهت
37

رشد «مهارت ترکیب»
در برنامه درسی
مطالعات اجتماعی در
مرحله اجرا پیگیری

12/6

31

43/0

6 /1

1 /0

3/95

13/153

7/7771
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33
میشود؟
تا چه میزان ارزشیابی
قصد شده در جهت
رشد «مهارت ارزشیابی»
31

در برنامه درسی

12/3

32/2

43/5

2 /6

1 /4

3/94

17/559

7/7771

مطالعات اجتماعی در
مرحله اجرا پیگیری
میشود؟
تا چه میزان ارزشیابی
قصد شده در جهت
رشد «مهارت توضیح»
33

در برنامه درسی

12/3

34/5

35/5

9 /2

1 /1

3/63

13/634

7/7771

مطالعات اجتماعی در
مرحله اجرا پیگیری
میشود؟

سوال اول پژوهش عبارت است از :تا چه میزان اهداف ،محتوا ،روش تدریس و
شیوه های ارزشیابی قصد شده در جهت رشد مهارت تجزیه و تحلیل در برنامههای درسی
مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در مرحله اجرا پیگیری میشود ؟
جدول  .2رشد مهارت تجزیه و تحلیل در برنامههای درسی مطالعات اجتماعی
متغیر

تعداد

وابسته

معلمان

میانگین
کسب
شده

انحراف
معیار

استاندارد
خطای
میانگین

مقدار

درجه

تی

آزادی

-4/404

367

سطح

معنی-
داری

اختالف

میانگین

میانگین

مطلوب

-3/59

67

پرسش
اول
پژوهش

361

90/74

13/96

.7/661

7/771

35
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نمودار  .1نمایش میانگین مطلوب و میانگین کسب شده مربوط به مطالعات اجتماعی

دادههای جدول و نمودار باال ،آمار توصیفی و نتایج آزمون تی تکنمونهای را برای
پرسش اول پژوهش نشان میدهد .براساس نتایج به دست آمده ،در درس مطالعات
اجتماعی در رشد مهارت تجزیه و تحلیل ،از میانگین مطلوب عقبتر است و براساس نتیجه
به دست آمده از آزمون تی تکنمونهای ،برنامه قصد شده برای رشد مهارت تجزیه و
تحلیل ،با اطمینان  55درصد ،از نقطه مطلوب عقبمانده است.
سوال دوم پژوهش عبارت است از :تا چه میزان اهداف ،محتوا ،روش تدریس،
ارزشیابی قصد شده در جهت رشد مهارت ترکیب در برنامههای درسی مطالعات اجتماعی
دوره ابتدایی در مرحله اجرا پیگیری میشود؟
جدول  .3رشد مهارت ترکیب در برنامههای درسی مطالعات اجتماعی
متغیر

تعداد

وابسته

معلمان

میانگین
کسب
شده

انحراف
معیار

استاندارد
خطای
میانگین

مقدار

درجه

سطح

اختالف

میانگین

تی

آزادی

معنیداری

میانگین

مطلوب

پرسش
دوم
پژوهش

361

90/70

13/42

7/690

-4/491

367

7/771

-3/539

67
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نمودار  .2نمایش میانگین مطلوب و میانگین کسب شده مربوط به مطالعات اجتماعی

دادههای جدول و نمودار باال ،آمار توصیفی و نتایج آزمون تی تکنمونهای را برای
پرسش دوم پژوهش نشان میدهد .نتایج به دست آمده بیانگر آن است که ،در درس
مطالعات اجتماعی در ارتباط با رشد مهارت ترکیب ،از میانگین مطلوب پایینتر بوده و
نتیجه حاصله از آزمون تی تکنمونهای ،برنامه قصد شده برای رشد مهارت ترکیب ،با
اطمینان  55درصد ،از نقطه مطلوب ضعیفتر میباشد.
سوال سوم پژوهش عبارت است از :تا چه میزان اهداف ،محتوا ،روش تدریس،
ارزشیابی قصد شده در جهت رشد مهارت ارزشیابی در برنامههای درسی مطالعات
اجتماعی دوره ابتدایی در مرحله اجرا پیگیری میشود ؟
جدول  .4رشد مهارت ارزشیابی در برنامههای درسی مطالعات اجتماعی
متغیر

تعداد

وابسته

معلمان

میانگین
کسب
شده

انحراف
معیار

استاندارد
خطای
میانگین

مقدار

درجه

تی

آزادی

سطح

معنی-
داری

اختالف

میانگین

میانگین

مطلوب

پرسش
سوم
پژوهش

361

90/17

13/34

7/645

-4/493

367

7/771

-3/251

67

91

میزان توجه به مهارتهای تفکرانتقادی درکتب مطالعات اجتماعی...

نمودار  .3نمایش میانگین مطلوب و میانگین کسب شده مربوط به مطالعات اجتماعی

دادههای جدول و نمودار باال ،آمار توصیفی و نتایج آزمون تی تکنمونهای را برای
پرسش سوم پژوهش نشان میدهد .براساس نتایج حاصل شده ،درس مطالعات اجتماعی در
رشد مهارت ارزشیابی ،از میانگین مطلوب ضعیفتر بوده و همچنین نتیجه به دست آمده
حاصل از آزمون تی تکنمونهای ،برنامه قصد شده برای رشد مهارت ارزشیابی ،با اطمینان
 55درصد ،از نقطه مطلوب عقبمانده است.
سوال چهارم پژوهش عبارت است از :تا چه میزان اهداف ،محتوا ،روش تدریس،
ارزشیابی قصد شده در جهت رشد مهارت توضیح در برنامههای درسی مطالعات اجتماعی
دوره ابتدایی در مرحله اجرا پیگیری میشود؟
جدول  .5رشد مهارت توضیح در برنامههای درسی مطالعات اجتماعی
متغیر

تعداد

وابسته

معلمان

میانگین
کسب
شده

انحراف
معیار

استاندارد
خطای
میانگین

مقدار

درجه

سطح

اختالف

میانگین

تی

آزادی

معنیداری

میانگین

مطلوب

پرسش
چهارم
پژوهش

361

92/33

13/45

7/690

-3/656

367

7/770

-1/003

67
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نمودار  .4نمایش میانگین مطلوب و میانگین کسب شده مربوط به مطالعات اجتماعی

دادههای جدول و نمودار باال ،آمار توصیفی و نتایج آزمون تی تکنمونهای را برای
پرسش چهارم پژوهش نشان میدهد .طبق نتایج به دست آمده ،در درس مطالعات اجتماعی
در رشد مهارت توضیح ،از میانگین مطلوب پایینتر است و براساس نتیجه به دست آمده از
آزمون تی تکنمونهای ،برنامه قصد شده برای رشد مهارت توضیح ،با اطمینان  55درصد،
از نقطه مطلوب ضعیفتر است.

بحث و نتيجهگيری
برخورد انتقادی و متفکرانه با مسایل علمی و سایر مسایل زندگی نیاز به آموزش و پرورش
ویژه دارد که به نظر می رسد در نظام تربیتی ما از آن غفلت شده است که بایستی در این
زمینه ارزیابیهایی صورت گیرد .بر همین مبنا است که رشد تفکر منطقی ،تفکر انتقادی و
حل مساله ،هسته مرکزی نظریهپردازان برنامههای آموزشی و تدریس بوده است .نتایج
تحقیق حاضر با هدف شناسایی میزان توجه به مهارتهای تفکر انتقادی (تجزیه و تحلیل،
ترکیب ،ارزشیابی ،توضیح) در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از دیدگاه
معلمان بیانگر آن است که توجه به این مهارتها در دروس مطالعات اجتماعی بسیار کم
است و شایسته است که به این مهارتها توجه بیشتری توسط مولفان کتب درسی گردد.
نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر شامل:
 .1در ارتباط با پرسش اول پژوهش؛ «تا چه میزان اهداف ،محتوا ،روش تدریس و
شیوههای ارزشیابی قصد شده در جهت رشد مهارت تجزیه و تحلیل در برنامههای درسی
مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در مرحله اجرا پیگیری میشود؟» نتایج بیانگر آن است که
رشد مهارت تجزیه و تحلیل ،از سطح میانگین موردانتظار در سطح اطمینان  55درصد و
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خطای  7/71براساس آزمون تی تک گروهی پایینتر است .لذا شایسته است که توجه
بیشتری در محتوای متن آموزشی به این مهارت گردد .3 .در ارتباط با پرسش دوم پژوهش؛

« تا چه میزان اهداف ،محتوا ،روش تدریس ،ارزشیابی قصد شده در جهت رشد مهارت
ترکیب در برنامههای درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در مرحله اجرا پیگیری
میشود؟» نتایج بیانگر آن است که رشد مهارت ترکیب ،از سطح میانگین موردانتظار در
سطح اطمینان  55درصد و خطای  7/71براساس آزمون تی تک گروهی پایینتر است .لذا
شایسته است که توجه بیشتری در محتوای متن آموزشی به این مهارت گردد .بنابراین
میتوان نتیجه گرفت در مجموع کتب مطالعات اجتماعی در زمینه هدایت شاگردان به
مهارت ترکیب که در نهایت منجر به خالقیت دانشآموزان میگردد ،در سطح مطلوبی

قرار نگرفته است که توجه بیشتری را میطلبد .3 .در ارتباط با پرسش سوم پژوهش؛ «تا چه
میزان اهداف ،محتوا ،روش تدریس ،ارزشیابی قصد شده در جهت رشد مهارت ارزشیابی
در برنامههای درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در مرحله اجرا پیگیری میشود ؟» بر
مبنای نتایج پژوهش ،رشد مهارت ارزشیابی ،از میانگین مطلوب فاصله دارد و همچنین
نتیجه آزمون تی تکنمونهای ،بیانگر آن است که برنامه قصد شده برای رشد مهارت
ترکیب ،با اطمینان  55درصد ،از نقطه مطلوب پایینتر است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت
در کتب مطالعات اجتماعی شایسته است که به مهارت ارزشیابی و قضاوت در
دانشآموزان با نگاهی عمیقتر نگریسته شود تا شاگردان به رشد قوه قضاوت و ارزشیابی
منطقی باالتری برسند .4 .در ارتباط با پرسش چهارم پژوهش؛ «تا چه میزان اهداف ،محتوا،
روش تدریس ،ارزشیابی قصد شده در جهت رشد مهارت توضیح در برنامههای درسی
مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در مرحله اجرا پیگیری میشود؟» نتایج تحقیق حاضر در
این زمینه نشان میدهدکه رشد مهارت توضیح ،از میانگین موردانتظار فاصله داشته در
ضمن نتیجه آزمون تی تکنمونهای ،انجام شده نشان میدهد که برنامه قصد شده برای
رشد مهارت ترکیب ،با اطمینان  55درصد ،از نقطه مطلوب فاصله دارد ،لذا شایسته است
در زمینه فهم و درک شاگردان در کتب درسی مطالعات اجتماعی ،دستاندرکاران تعلیم
و تربیت توجه ویژهای داشته باشند و متن درسی بهتر است دانشآموزان را بیشتر به امر
فهمیدن نه به سبک حفظ مطالب وا دارد .9.میانگین کل میزان توجه به مهارتهای تفکر
انتقادی درکتابهای مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی براساس مجموع مهارتهای تفکر
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انتقادی (تجزیه وتحلیل ،ترکیب ،ارزشیابی ،توضیح) در سطح مطلوب قرار نگرفته است،
که شایسته است مولفان کتب درسی در این زمینه توجه بیشتری به این مهارتها داشته
باشند تا شاگردان براساس فهم ،تحلیل ،ترکیب و ارزشیابی و قضاوت منطقی به یادگیری
دروس بپردازند و مطالب را به صورت طوطیوار نیاموزند .6.با توجه به تجزیه و تحلیل
اطالعات در مجموع ،سطح توجه به مهارتهای تفکر انتقادی در کتابهای مطالعات
اجتماعی دوره ابتدایی ،باالترین توجه به مهارت توضیح و کمترین توجه به مهارت
ارزشیابی شده است ،که جا دارد متولیان تعلیم و تربیت عنایت خاصی به آن داشته
باشند.نتایج تجزیه و تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در پژوهش
حاضر با نتایج تحقیقات صورت گرفته؛ ندرلو( ،)1353علیپور و همکاران ( ،)1353پیرو و
همکاران ( ،)1351هاشمیاننژاد ( )1327در این زمینه همسو است ،بهطوری که کتابهای
درسی به عنوان محتوای آموزشی به مهارتهای تفکر انتقادی توجه زیادی ندارد و شایسته
است که متخصصان تعلیم و تربیت عنایت بیشتری به این مولفهها داشته باشند.
محدودیت های پژوهش شامل -1 :همکاری ضعیف مسئوالن آموزش و پرورش در
گرد آوری اطالعات پژوهش -3 ،محدودیت دیگر این پژوهش در «تعمیم دادن» نتایج آن
به کل آموزش و پرورش کشور است چرا که در یک استان از معلمان نظر خواهی صورت
گرفته است.
پیشنهادات کاربردی
 .1با عنایت به نقش تفکر انتقادی در رشد همهجانبه شاگردان در نظامی که هدف آن
پرورش تفکر انتقادی دانشآموزان است؛ مولفان کتب درسی باید در تالیف کتب
بازنگری کنند و فعالیتهای خود را بر آموزش مهارتها و روشهایی متمرکز کنند که
دانشآموزان برای تحقیق مستقل ،بدان احتیاج دارند و به جای تأکید بر اهمیت انباشت
اطالعات و محفوظات ،به اهمیت پرورش استعدادهای فکری تأکید نمایند .بنابراین پیشنهاد
میشود در تالیف کتب درسی توجه بیشتری به مولفههای مهارتهای تفکر انتقادی داشته
باشند.
 .3بهنظر میرسد برگزاری جلسات نقد و بررسی با حضور معلمان پایههای مختلف
تحصیلی در ارتباط با کتب درسی مطالعات اجتماعی در شوراها و گروههای آموزشی نه
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تنها موجب تقویت توانمندیهای طراحی تدریس بلکه موجب شکلگیری رویهایی برای
ارائه دروس مناسب خواهد بود.
 .3با توجه به نتیجه پژوهش مبنی بر ضعیف بودن میزان توجه کتب به مهارتهای تفکر
انتقادی در دروس مطالعات اجتماعی و نقش کلیدی معلمان در ارایه محتوای دروس
پیشنهاد میشود که نحوه برقراری ارتباط بین معلمان و دانشآموزان در فرایند تدریس به
گونهای باشد که در رشد تفکر انتقادی شاگردان تاثیرگذار باشد ،لذا معلمان با برخورداری
از رویکردهای نوین تدریس و آگاهی از تاثیرات آن میتوانند شرایط مناسب برای توسعه
تفکر انتقادی داشته باشند .در کالسی که فضای مطلوبی برای سؤال کردن ،به چالش
کشیدن ،زیرسؤال بردن راهحلها ،برهانخواهی ،وجود داشته باشد ،زمینه برای تفکرانتقادی
شاگردان فراهم شده است .لذا شایسته است ،معلمان از دانشآموزان سؤاالتی بپرسند که
آنان را وا دارد تا به ارزشیابی ،بازبینی و عمل بر روی تفکر خویش بپردازند.
 .4معلم یکی از عوامل کلیدی در پرورش تفکر دانشآموزان است .بنابراین برای
آنکه بتوانیم تفکر انتقادی را به دانشآموزان آموزش بدهیم ،الزم است معلمان این نوع
تفکر را آموخته باشند تا بتوانند آن را به دانشآموزان خود بیاموزند .بنابراین شایسته است
برنامهریزیهای آموزشی مناسب در قالب کالسهای ضمن خدمت یا کارگاههای
آموزشی به منظور آموزش معلمان در تدریس کتب بر مبنای مهارتهای تفکر انتقادی
صورت پذیرد.
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