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259   1396، بهار  3، شماره 11نشریه علمی پژوهشی فناوري آموزش، جلد   

تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارتهاي تفکر انتقادي بر درك مطلب 
و نوع راهبردهاي یادگیري مورد استفاده زبان آموزان     

وحیده سادات واحدي1 و ملیحه ابراهیمی2 
Vahedi2010@yahoo.com مسئول) (نویسندة، قاینات، ایران احد قاینات، دانشگاه آزاد اسالمیزبان انگلیسی، و گروه .1

2 گروه آموزش زبان انگلیسی، آموزش وپرورش 

فادهمورداست راهبردهاي یادگیري نوع و مطلب درك بر انتقادي تفکر هايمهارت آموزش اثربخشی تعیین میزان هدف با حاضر پژوهش چکیده:
ي آمار جامعۀآزمون با گروه کنترل انجام گرفت. پس-آزمونو با طرح پیشآزمایشی این پژوهش از نوع شبهانجام شد.  ایرانی آموزانزبان توسط

تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین  طوربهدر دسترس انتخاب و  گیرينمونه که به شیوة نددانشجو بود  140این پژوهش شامل 
 هکدرحالی شدند، مندبهرهتفکر انتقادي  هايمهارت آزمایشی در خالل جلسات آموزش زبان از آموزش گروه در کنندگانشرکتنفر از  80. شدند

 نامۀپرسش درك مطلب خواندن وآزمون شامل  هادادهتحقیق جهت گردآوري  مورداستفادةبزار اموزشی دریافت نکردند. چنین آگروه کنترل نفر 60
شدند. نتایج  پردازش استفاده از تحلیل کوواریانس با  هادادهاجرا شدند.  آزمونپسو  آزمونپیش صورتبهبود که  )SILL( راهبردهاي یادگیري
افزون  .)p<0.05( داشتند درك مطلب خواندن آزمونپسدر  عملکرد بهتري نسبت به گروه کنترلی پس از مداخله آزمایشنشان داد که گروه 

ن در ومت در حین خواندنبیشتري  اجتماعی و جبرانی فراشناختی، راهبردهاياز  مداخله پس از پایان کنندگانشرکتنتایج نشان داد  بر این
اد پیشین نشان د هايپژوهشحاضر و همخوانی آن با نتایج  مطالعۀ هايیافته درمجموع .کردندمیاستفاده  آموزشی مقایسه با قبل از شروع دورة

 آموزان بازيتوسط زبان مورداستفاده راهبردهايتفکر انتقادي نقش مهمی در افزایش توانایی خواندن و درك مطلب و نوع  هايمهارتکه آموزش 
تقادي تفکر ان هايمهارتدر راستاي آموزش و تقویت  هاییفعالیتاز  منديبهرهآموزش مبتنی بر تفکر و  سويبهحرکت  ،دیگرعبارتبه. کندمی

فراگیري زبان منتهی گردد.  درزمینۀبه دستاوردهاي بهتري  تواندمیعادي آموزش زبان  هايکالسدر خالل 
.تفکر انتقادي هايمهارتآموزش ، راهبردهاي یادگیريدرك مطلب، : کلیدي کلمات

The Effectiveness of critical thinking skill training on Iranian EFL 
learners' reading comprehension and reading strategy use

Vahideh Sadat Vahedi1 and Maliheh Ebrahimi2 

1 Department of English Language , Qaenat Branch, Islamic Azad University, Qaenat, Iran 
2Torbat Heidariye Branch, Islamic Azad University,  Iran 

Abstract: The current study aimed to investigate the effect of critical thinking skill training on Iranian EFL learners' 
reading comprehension and reading strategy use. To this aim, 140 highly homogenous students were chosen and two 
groups shaped; one group was provided with critical thinking skill training, whereas the control group did not receive 
any training regarding critical thinking skills.  Before and after the tutorial, a reading comprehension test and a reading 
strategy questionnaire were administered. The data were analyzed using ANCOVA.  The results indicated that the 
experimental group outperformed their counterparts in the control group in the reading achievement posttest (p<0.05). 
Furthermore, subjects in the experimental group used metacognitive, social and compensatory strategies more 
frequently after the treatment as compared to their usage of the same strategy types before starting out the tutorial. In 
sum, the current study revealed that critical thinking strategy training played an important role in enhancing learners' 
reading comprehension ability and also their reading strategy use. In other words, the introduction of elements of the 
constructivist pedagogy accompanied with specific strategies aimed at encouraging higher level thinking can lead to 
higher learning outcomes in the process of learning a second/forein language. 
Key words: Reading comprehension, Strategy use, Critical thinking skill training. 
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وحیده سادات واحدی و همکار

1331، بهار 3، شماره 11نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، جلد    911

مقدمه -1

بر  که در کشور ایران سالیان طوالنی است موزشینظام آ

. است استواردانش به یادگیرندگان  نهانتقال منفعال ةپای

شروع به همگام با تغییرات جهانی اما امروزه دولت 

 آن به و تبدیلپیشین موزشی بهبود سیستم آبازسازی و 

و دموکراتیک  پذیرانعطافموزشی جدید یک سیستم آ

بهبود سطح  در راستای هاتالشکرده است. این 

افراد برای زندگی  سازیآماده هدف باو فکری  هایمهارت

 چنین وجود با .گیردمیانجام  ایحرفهشخصی و 

ادی تفکر انتق مسألهموزشی ایران، تی در سیستم آتحوال

در  ویژهبهموزان و معلمان آبرای بسیاری از دانشهنوز 

ین امر ا ریشة. سی ناآشناستیادگیری زبان انگلی زمینة

بسیاری از معلمان زبان به تغییر عدم تمایل در  توانمیرا 

 نوین هایشیوهو استفاده از سنتی  تدریس هایروش

 . ]1[جستجو نمودتفکر انتقادی  تدریس بر مبنای

یکی از ارکان مهم یادگیری زبان  عنوانبهمهارت خواندن 

تحقیقات اخیر نشان داده . یستناز این قاعده مستثنی 

یک فعالیت شناختی  عنوانبهاست که خواندن متون 

 کرد مناسب و کسب اطالعات در جامعةپیچیده برای عمل

مهارت  ]9[. بر اساس تعریف چاموتاستمعاصر ضروری 

اطالعات از فردی به فرد دیگر  خواندن به فرآیند مبادلة

نمودن که در طی آن فرد از طریق فعال گرددمیاطالق 

ا کسب زبانی اطالعاتی ر هایمهارتو  زمینهپیشدانش 

خواندن فرآیندی تعاملی و پویا است  درنتیجه. نمایدمی

سهیم  شودمیدر آنچه آموخته  متنهمکه هم خواننده و 

هدف اصلی  عنوانبهدر این راستا درک مطلب هستند. 

خواندن محسوب گردیده و به فرآیندی فراتر از 

رمزگشایی عالیم و ساختارهای زبانی اشاره دارد. بر 

درک مطلب شامل دو مدل ذهنی  ]3[اسنواساس دیدگاه 

( مدل ذهنی مبتنی بر متن که به بازنمایی 1: باشدمی

به  و صرفاً شودمتن محدود میذهنی گفتمان موجود در 

اشاره دارد، و  درپیپیاستخراج معانی کلمات و جمالت 

( مدل ذهنی مبتنی بر موقعیت که از فهم معنی 9

اتر رفته و شامل ساختارهای زبانی موجود در متن فر

ات را با اطالع زمینهپیشکه دانش  شودمی هاییاستنتاج

بر اساس چنین مدلی، . نمایدمیموجود در متن ادغام 

، تفسیر و استنتاج اطالق درک مطلب به فهم متون

که شامل فرآیند پیچیده ایجاد ارتباط بین متن  گرددمی

راهبردهای مختلف در حین  کارگیریبهو ذهن خواننده، 

 هایمهارتخواندن، فهم کلمات و نکات گرامری و سایر 

در نظام آموزشی کنونی،  .گرددمیدرک مطلب  خواندن و

خواندن در  بر ارتقای سطح مهارت ایویژه تأکیداگرچه 

و مراکز  هادانشگاهفراگیری زبان خارجی در بسیاری از 

سطحی از  به درکموزان آوجود دارد، اما زبان آموزشی

نا، عمیق مع هایالیهو قادر به نفوذ به  بسنده کردهن ومت

ی رسیدن به درک عمیق ترمهمو از همه  هاایدهارزیابی 

 .]4[ندیستنمتون  از

بسیاری از متخصصان و محققان آموزش زبان انگلیسی 

کنونی آموزش مهارت خواندن  هایروشبر این باورند که 

موجود بیشتر بر یادگیری  هایکتابو نیز  محتوای 

-اشته و برای داشتن درک عمیق زباند تأکیدکلمات 
. بر اساس تحقیق ]4[آموزان از متن کافی نیست

اصلی در  تأکید ]5[زینالو توسط جاودان  شدهانجام

ی، دستور هایتدریس زبان انگلیسی در ایران بر ساختار

بوده که منجر  کوتاه هایمتنکلمات و خواندن فراگیری 

 هایآزمونبه عملکرد ضعیف بسیاری از فراگیران در 

آموزش در این راستا  .شودمیخواندن و درک مطلب 

مهم یکی از ملزومات  عنوانبهتفکر انتقادی  هایمهارت

در جهت  فراگیران توانمندسازیمهارت خواندن به 

ر د، ارزیابی و حل مشکالتی که سازیشفافشناسایی، 

ن مواجه شوند کمک خواندن ممکن است با آحین 

، تفکر ]7[بر اساس  تعریف جان دیویی  .]1[کندمی

تفکر فعال، مداوم، و در نظر گرفتن دقیق  "انتقادی به

. با توجه به نظر او، مدل تفکر اشاره دارد "یک باور

ئله، ( تعریف مس9( پیشنهاد، 1انتقادی دارای پنج مرحله

 .باشدمییه ( آزمون فرض5و  استدالل( 4( تولید فرضیه، 3

 اصلی هایمهارت ]0[نظر فاشیون و فاشیون سبر اسا

 و رکد معنی )به تفسیر :شامل انتقادی تفکر شناختی

 عنیم (، تحلیل )به تجربیات متنوع به مربوط معانی بیان

 رد موجود به ارتباطات بردن پی و مطالب هدف تشخیص

 و مطالب اعتبار تعیین معنی (، ارزشیابی )بههاآن بین

 معنی (، استنباط )بههاآن بین ارتباطات نحوة ارزیابی

-وجهم معنی مطالب(، توضیح )به از گیرینتیجه توانائی
 فرد(، و خودتنظیمی )به استدالل نتایج بیان و نمایی
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 مطالب اساس برخود  تفکرات بازبینی و اصالح معنی

 .است( موردبررسی

از  معموالً در حین خواندن متونآموزان زبان عالوههب

و بازیابی  سپردنخاطر ه برای فراگیری، ب راهبردهایی

 یادگیری راهبردهای. کنندمیثرتر اطالعات استفاده مؤ

 معرفی هاییروش یا هاتکنیک عنوانبه گسترده طوربه

در  پیشرفتشان بهبود برای اغلب آموزاندانش که اندشده

 قرار مورداستفاده دوم زبان هایمهارت یادگیری

 را یادگیری راهبردهای نیز ]11[آکسفورد. ]3[دهندمی

 از که استفاده کندمی توصیف عملکردهایی عنوانبه

 تر،ن آسا را یادگیری فرآیند آموزدانش سوی از هاآن

 انتقال کهطوریبهساخته  مؤثرترو  ،تربخشلذت ،ترسریع

. سازدمی  ممکن جدید هایموقعیت به یادگیری را

یادگیری تاکنون  هایمهارت بندیطبقهخصوص در

. املی و اندکرده مطرح بندیطبقهچندین متخصصان 

راهبردهای یادگیری را به سه دسته  ]11چاموت 

 بندیطبقهاجتماعی -فراشناختی، شناختی و عاطفی

، راهبردهای یادگیری ]19[نظر استرن اساس بر. کردند

شناختی، میان فردی، عاطفی،  راهبردهایزبان شامل 

 بندیطبقه ]11[. آکسفورد گرددمیمدیریتی و ارتباطی 

نموده است که نسبت به  ارائهاز راهبردهای زبانی 

 مطالعة روازاین. رسدمیبه نظر  ترجامعپیشین  هایمدل

 بندیطبقهمبنای  عنوانبهحاضر از مدل آکسفورد 

. بر مبنای کندمییادگیری زبان استفاده  راهبردهای

کلی  دسته دوزبانی به  راهبردهایوی،  بندیطبقه

 . شوندمی بندیتقسیم قیمو غیرمست ستقیمم

 از استفاده و مستقیم یادگیری با که مستقیم راهبردهای

 راهبردهای زیرگروه سه به و است جدید درگیر زبان

 و شودمی تقسیم جبرانی و شناختی ،ایحافظه

 با دیگر وهزیرگرسه  به خود که غیرمستقیمراهبردهای 

 اجتماعی و عاطفی فراشناختی، راهبردهای عناوین

 موثر یادگیری در غیرمستقیم طوربه و شدهتقسیم

 ایحافظهراهبردهای  ]11[ آکسفورد ازنظر .باشندمی

ذهنی  اعمال کاربردن به و ذهنی هایارتباط ایجاد مانند

 حافظه به اطالعات ورود در تسهیل خاص سبب 

 جهت لزوم هنگام در اطالعات بازیابی و مدتطوالنی

مانند  شناختی راهبردهای از .باشندمی ارتباط ایجاد

 نمودن ویرایش و دادن شکل برای استنتاج و تحلیل

 زبان مقصد در هاییپیام تولید و دریافت و ذهنی حاالت

 مانند جبرانی راهبردهای از استفاده .شودمی استفاده

 خواندن و دادن گو هنگام ناشناخته کلمات زدنحدس

 خود جایبه کلمه توضیح و تعریف بردن کار متون، به

شکافی  هر بر غلبه برای نوشتن و کردن صحبت در کلمه

 .رسدمیضروری به نظر  دارد، وجود زبانی دانش در که

 تا نمایدمی کمک فراگیران به فراشناختی راهبردهای

 کردن، مرتب ،ریزیبرنامه طریق از را خود اجراییکنترل 

 .کنند تمرین شانیادگیری فرآیند ارزیابی و تمرکز

 احساسات، تا کرده کمک فراگیران به عاطفی راهبردهای

 را خود یادگیری زبان به مربوط هایدیدگاه و هاانگیزه

 سؤال مانند اجتماعی راهبردهای  .نمایند کنترل

 در را با افراد تعامل غالباً دیگران، با همکاری و پرسیدن

 .نمایدمی ترآسانگفتاری  هایموقعیت

ادغام  ]13[توسط کربالیی شدهانجاماس پژوهش بر اس

 هایکالس بافراشناختی خواندن  راهبردهایآموزش 

آموزان از خواندن نقش مهمی را در افزایش آگاهی زبان

ذهنی درگیر در حین فعالیت خواندن و نیز  فرآیندهای

 .کندمیبهبود خواندن متفکرانه بازی 

ر ببررسی اثر تفکر انتقادی  منظوربه متعددی مطالعات

، برجسته و فهیم است. شده انجامدرک مطلب خواندن، 

 بررسی رابطه بین منظوربه را ایمطالعه ]14[ واثقی

خش در ب هاآنآموزان و عملکرد زبانتفکر انتقادی  توانایی

ن نشا هاآن. نتایج مطالعه انجام دادند تافلآزمون خواندن 

بین نمرات خواندن زبان  و معناداری مثبت ارتباطداد که 

 .وجود دارد هاآنآموزان و توانایی تفکر انتقادی 

 ا برر تفکر انتقادی تواناییتأثیرنیز  ]15[کمالی و فهیم 

. دادند قرار موردبررسیآموزان درک مطلب خواندن دانش

-بانز تفکر انتقادیتوانایی نشان داد که سطح  هایافته
داشته  هاآن بر عملکرد خواندن توجهیقابلاثر  آموزان

 .است

را در مورد رابطه بین تفکر  ایمطالعه ]11[جودیری

اری زبان آموزان انجام داد. انتقادی و سطح مهارت نوشت

مطالعه فوق بیانگر این بود که همبستگی مثبت و  نتیجة

بین سطح تفکر انتقادی و مهارت نوشتاری  داریمعنی

 .زبان آموزان وجود دارد
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فراگیر زبان  911که بر روی   ]17[نتایج پژوهش اقتداری

انگلیسی انجام شد نشان داد که فراگیران با سطوح باالتر 

تفکر انتقادی عملکرد بهتری نسبت به همتایان خود با 

تفکر انتقادی در آزمون خواندن و درک  ترپایینسطوح 

 .مطلب داشتند

به بررسی رابطه بین تفکر  ایمطالعهدر  ]10[میرزایی

اگیری واژگان خارجی توسط فراگیران انتقادی و سطح فر

زبان انگلیسی پرداخت. نتایج مطالعه وی نشان داد که 

 تأثیرآموزان سطح تفکر انتقادی زبانبهبود 

سطح فراگیری لغات فراگیران  برافزایش ایمالحظهقابل

 .گذاشته است

در پژوهشی به  ]13[، امینی فارسانی و نصیرینیکوپور

یری یادگ راهبردهایانتقادی و  تفکر بین ارتباطبررسی 

 شدمیاستفاده  آموزان ایرانیتوسط زبانکه زبان 

 همبستگی . نتایج پژوهش آنان نشان داد کهپرداختند

تی شناخ راهبردهایاستفاده از و بین تفکر انتقادی قوی 

  .و اجتماعی در حین فعالیت خواندن وجود دارد

به  عمدتاًپیشین  شدهانجام هایپژوهشگرچه  درمجموع

بانی ز هایمهارتبررسی رابطه بین تفکر انتقادی و بهبود 

و راهبردهای یادگیری زبان از سوی دیگر  سویکاز 

اصلی این مطالعات  هاینارسایی، اما یکی از اندپرداخته

این متغیرها در قالب یک  زمانهمعدم توجه به رابطه 

است نوپ جهتازاین. پژوهش حاضر باشدمیمطالعه جامع 

 هایمهارتتعیین میزان اثربخشی آموزش  روی برکه 

بر سطح درک مطلب و  زمانهم طوربهتفکر انتقادی 

حین  توسط دانشجویان در مورداستفادهراهبردهای 

نگاه این  همین زاویةو  شودمیخواندن متون متمرکز 

  .سازدمیپژوهش را از مطالعات پیشین متمایز 

 بااهمیتضروری و  نظرنقطهانجام پژوهش حاضر از این 

کمک شایانی به  تواندمیکه  رسدمیبه نظر 

آموزش زبان  عرصة گیرندگانتصمیمو  گذارانسیاست

از میزان کارایی آموزش  تریعمیقنموده تا به درک 

تفکر انتقادی در راستای بهبود سطح  هایمهارت

یادگیری فراگیران زبان برسند. افزون بر این طراحان 

از نتایج  توانندمیدرسی و کتب آموزشی  هایبرنامه

طراحی مواد آموزشی با رویکرد  منظوربهتحقیق حاضر 

. آنچه اهمیت پژوهش حاضر را جویندبهرهتفکر انتقادی 

استفاده کاربردی مدرسان زبان از  نمایدمی دوچندان

 تفکر هایمهارتتحقیق فوق برای گنجاندن  هاییافته

  . باشدمیآموزش زبان  هایبرنامهانتقادی در چارچوب 

و تفکر انتقادی  هایمهارتآموزش حاضر  هدف مطالعة

 انکنندگشرکتبررسی میزان اثربخشی آن بر عملکرد 

. همچنین باشدمیدر آزمون خواندن و درک مطلب 

مهارت تفکر  هایآموزشکه  بررسی تغییرات احتمالی

راهبردهای موزان از آی ممکن است بر استفاده زبانانتقاد

 .اشدبمیداشته باشد از دیگر اهداف این مطالعه  یادگیری

پژوهشی  نظر ازبر اساس اهداف تحقیق و آنچه  درمجموع

پژوهش حاضر به دنبال بررسی این  و نظری مرور گردید

تفکر انتقادی بر  هایمهارتاست که آیا آموزش  مسأله

 یادگیری راهبردهایبهبود سطح درک مطلب و نوع 

  ؟استآموزان اثربخش توسط زبان مورداستفاده

 

 روش تحقیق -2
     و از نوع  آزمایشیتحقیق شبهپژوهش حاضر یک 

با گروه آزمایشی و گروه کنترل  آزمونپس -آزمونپیش

 .گیردیمکاربردی جای  تحقیقات است و در دسته

دانشجوی زن و  141آماری پژوهش حاضر شامل  جامعة

که بر اساس نمراتشان در  است کارشناسیمرد دوره 

از  (9113) بخش خواندن و درک مطلب آزمون تافل

سنی  داوطلب انتخاب شدند. محدودة 101میان 

 پس از انتخاب سال بود.  94تا  10بین  کنندگانشرکت

تصادفی در دو  طوربه هاآنموردنظر،  کنندگانشرکت

 نترل جایگزین شدند.گروه آزمایشی و ک

 اندعبارتپژوهش حاضر  طالعات درگردآوری ا ابزارهای

 از:

 الف( آزمون مهارت خواندن

 ،کنندگانشرکتتعیین سطح مهارت خواندن  منظوربه

یک آزمون  عنوانبه (9113) بخش خواندن آزمون تافل

 ستفاده از اینقرار گرفت. هدف از ا مورداستفادهاستاندارد 

آموزان بسیار همگن با توجه به سطح آزمون انتخاب زبان

 بود. هاآنمهارت خواندن 

 ( SILL)های یادگیریراهبرد( پرسشنامه ب

سط تو مورداستفاده راهبردهای یادگیریبررسی  منظوربه

آموزش  ةقبل و بعد از اجرای برنام کنندگانشرکت
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 یادگیری راهبردتفکر انتقادی از پرسشنامه  یهامهارت

(SILL که توسط )ه گردیده استفاده ئارا ]۱۰[آکسفورد

 فارسی جمله از زیادی یهازبان به پرسشنامه این .شد

دارای ضریب پایایی  آن فارسی نسخه و است شده ترجمه

 این نمود اعالم ]11[عالوه آکسفورده. بباشدیم 00/1
 داوران قضاوت با متناسب محتوای اعتبار از پرسشنامه

 قابل صوری اعتبار از بنابراین .استم متخصص برخوردار
شامل شش  این پرسشنامه. است برخوردار نیز قبولی

 19تا  1 هرکداماست که برای  راهبردهای یادگیریسازه 

 سؤال 51است و مجموعا از  شدهگرفتهدر نظر  سؤال

 فادهاست میزان . با کمک این پرسشنامهشودیمتشکیل 

 فراشناختی، شناختی، یاحافظه یادگیری راهبردهای از

مورد  کنندگانشرکت و اجتماعی جبرانی، عاطفی،

  .گیردیمارزیابی قرار 

 ( آزمون خواندن و درک مفاهیمج

 در این مطالعه از یک آزمون خواندن و درک مفاهیم

در قالب  ایینهچهارگز سؤال 41شامل  محقق ساخته

 صورتبهپنج متن استفاده گردید. این آزمون ابتدا 

 ةجهت سنجش سطح دانش اولی آزمونیشپ

و  شدآموزشی اجرا  ةقبل از شروع برنام کنندگانشرکت

جهت ارزیابی  آزمونپس عنوانبهسپس برای بار دوم 

 مورداستفادهنتایج حاصل از اجرای برنامه آموزشی فوق 

پایایی این آزمون پس از اجرای آزمایشی بین  قرار گرفت.

ریب ض یلةوسبه نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی 35

 .شدمحاسبه  31/1آلفای کرونباخ معادل 

 

 اجرا روش
 یآورجمعطی مراحل مختلفی  هادادهحاضر،  ةدر مطالع

 کنندهشرکت 141گردیدند. در شروع این مطالعه، 

بخش خواندن و درک  متجانس بر اساس نمراتشان در

سپس  ند.شد انتخاب ( 9113) مطلب آزمون تافل

یک گروه  تقسیم شدند: و گروهدبه  کنندگانشرکت

آزمایشی که در جریان برنامه عادی آموزش مهارت 

 مندبهرهتفکر انتقادی نیز  یهامهارتخواندن از آموزش 

 خصوصکنترل که هیچ آموزشی در، و یک گروه شدندیم

عالوه ه. بکردندینمتفکر انتقادی دریافت  یهامهارت

آزمون خواندن و درک مطلب پیش از شروع برنامه 

آموزشی اجرا گردید تا بتوان در پایان اجرای برنامه فوق 

 تأثیراحتمالی به دلیل  یهاتفاوتمشخص نمود که 

 کنندگانشرکت ةآموزشی یا سطح دانش اولی ةمداخل

 یهاکالسدر قالب  موضوع جلسات آموزشی بوده است.

جلسه نود  11نشگاه  که شامل عادی زبان عمومی دا

ه هر ک استری . الزم به یادآوبود تنظیم گردید اییقهدق

و کنترل توسط یک مدرس آموزش  زمایشیدو گروه آ

 فردی یا روش تدریس هاییژگیواحتمالی  تأثیردیدند تا 

مایشی آز ةسپس مداخل معلم بر نتایج نهایی منتفی گردد.

تفکر انتقادی( بر روی دانشجویان  یهامهارت)آموزش 

ساختار کلی جلسات آموزش  گروه آزمایشی انجام گرفت.

تفکر انتقادی بر مبنای آموزش و تمرین شش  یهامهارت

اساسی تفکر انتقادی شامل مهارت تفسیر،  ةمولف

، استدالل، ارزشیابی و وتحلیلیهتجزاستنتاج، 

، اخلهمدبعد از اتمام متمرکز بود.  ]91[خودتنظیمی

آزمون خواندن و درک مطلب برای هر دو گروه )آزمایشی 

س پ آزمونپسو کنترل( اجرا گردید. نتایج حاصل از این 

 سؤاالتبرخی از پاسخ  وتحلیلیهتجزو  یآورجمعاز 

بررسی  منظوربهدر این پژوهش را فراهم کرد.  شدهمطرح

ل و قب کنندگانشرکت مورداستفاده راهبردهای یادگیری

 راهبردبعد از اجرای برنامه آموزشی از پرسشنامه 

 ( استفاده شد. SILL) یادگیری

 

 هادادهروش تحلیل 
 عنوانبهحاضر، آموزش مهارت تفکر انتقادی  ةدر مطالع

و  سویکمستقل و نمرات آزمون خواندن از  متغیر

 انکنندگشرکتتوسط  مورداستفاده راهبردهای یادگیری

دو متغیر وابسته در  نظر گرفته  عنوانبه ،از سوی دیگر

شدند. با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، 

 SPSS (20) افزارنرمبا کمک  هاداده وتحلیلیهتجز

ابزار در  ینترمناسب کهییازآنجاانجام گرفت. 

-حاصل از اجرای طرح پیش یهاداده وتحلیلیهتجز
آزمون با گروه کنترل تحلیل کوواریانس پس-آزمون

 این تحقیق یهادادهپردازش و بررسی  منظوربه، باشدیم

در پژوهش حاضر  .شداستفاده نیز از تحلیل کوواریانس 

 هایآزمونبسنده نگردید، زیرا  داریامعنبه آزمون 

 یا و رابطه قدرت ةدربار اطالعاتی گونههیچ معناداری
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در این  .کنندنمی ارایه پژوهشگر موردنظر اثر متغیر ةانداز
میزان از   تريدقیقاطالعات  فراهم آوردن منظوربهرابطه 
 اثر ةانداز ،یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته تأثیر

  نیز محاسبه و گزارش گردیده است. مربوطه
  
  تایج و بحثن -3

تفکر  يهامهارت: آموزش اول پژوهش فرضیۀ
آموزان ي بر بهبود درك مطلب خواندن زبانانتقاد

  .استاثرگذار 
تحلیل از  شدهمطرح ۀفرضی رد یا تأیید منظوربه

بیانگر آمار توصیفی  1استفاده گردید. جدول  کوواریانس
  . باشدیم
  

گروه آزمایشی و  درك مطلب توصیفی نتایج نمراتآمار  :1جدول 
    آزمونپسو  آزمونیشپکنترل در 

   
  گروه

حجم   
  نمونه

انحراف   میانگین
  معیار

حداقل 
  نمره

حداکثر 
  نمره

آزمایشی
  پیش آزمون  

  پس آزمون
80  
80  

56/13  
68/17  

05/1  
87/1  

11  
13  

17  
19  

کنترل
  پیش آزمون  

  پس آزمون
60  
60  

23/13  
55/14  

30/1  
23/2  

8  
9  

15  
17  

  
، میانگین شودیم همشاهد 1که در جدول  طورهمان

کنترل در آزمایشی و  يهاگروهنمرات درك مطلب 
ابه است. مش یباًتقربه یکدیگر خیلی نزدیک و  آزمونیشپ

آموزشی، تفاوت  پایان دوره و پس از اتمام مداخلۀ اما در
 نآزموپسبین میانگین نمرات دو گروه در  یتوجهقابل

میانگین نمرات  فوق، با توجه به جدول . گرددیممشاهده 
و میانگین نمرات گروه  67/17 آزمایشیخواندن گروه 

عد که ب رسدیم. بنابراین به نظر باشدیم 55/14کنترل 
تفکر انتقادي به هر دو گروه،  يهامهارتاز اتمام آموزش 

ه در گروبهتر از همتایان خود در گروه آزمایشی فراگیران 
  . اندکردهعمل  و درك مطلب در آزمون خواندنکنترل 

ن که آیا تفاوت بین میانگیبررسی این منظوربه حالینباا
از است یا نه،  داریمعنآماري  ازلحاظنمرات دو گروه 

آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. اما ابتدا 
کوواریانس بررسی لیل مربوط به تح هايفرضیشپ

اسمیرنوف نشان داد که -لموگرافآزمون کو گردید. نتیجۀ

 رند. همچنین نتیجۀمتغیرها از توزیع نرمال برخوردا همۀ
ها نشان داد ن لوین جهت بررسی همسانی واریانسآزمو

 95دو گروه در سطح اطمینان  هايیانسوارکه تجانس 
 درصد برقرار است. لذا با توجه به برقرار بودن

تحلیل کوواریانس، از این آزمون جهت  يهامفروضه
نتایج آن در  خالصۀاستفاده گردید که  هادادهتحلیل 
  است. شده دادهنشان  2جدول 

  
 يهامهارتآموزش  تأثیرنتایج آزمون تحلیل کوواریانس   :2جدول 

  ونآزمیشپتفکر انتقادي بر درك مطلب فراگیران پس از تعدیل 
منبع 
  تغییرات

 مجموع
  مجذورات

درجه 
  آزادي

میانگین 
 Fمقدار   مجذورات

سطح 
معنی 
  داري

پیش آزمون 
  001/0  76/10  32/543  1  32/543  خواندن

  000/0  45/2  96/14  1  96/14  گروه
      17/14  138  36/408  خطا

  
زمانی که  شودیم مشاهده )2( جدول در که طورهمان

نمرات خواندن و درك مطلب از روي نتایج  آزمونپساثر 
حذف شود، تفاوت بین  هاگروهمربوط به  آزمونپس
. باشدیم داریمعندرصد اطمینان  95در سطح  هاگروه

. شودیماول پیشنهادي تحقیق پذیرفته  ۀبنابراین فرضی
 يهامهارتنتیجه گرفت که آموزش  توانیم روینازا

ران بر بهبود عملکرد فراگی داريیمعن تأثیرتفکر انتقادي 
افزون بر  در آزمون خواندن و درك مطلب داشته است.

 98/0 فوق یرهايمتغبراي  آمدهدستبهاثر  این، اندازة
 در پژوهش آمدهدستبهاثر  برآورد گردید. تفسیر اندازة

. باشدیمبسیار زیاد  ]19[حاضر بر اساس مدل کوهن
د تا ح تواندیمانتقادي  تفکر يهامهارتآموزش  یجهدرنت

بسیار زیادي به بهبود سطح درك مطلب فراگیران کمک 
  نماید.

  
تفکر  يهامهارت: آموزش پژوهش دوم فرضیۀ

 مورداستفاده راهبردهاي یادگیريانتقادي بر نوع 
  آموزان اثرگذار است.توسط زبان

 دراهبر ۀ، پرسشنامپژوهش دوم ۀبررسی فرضی منظوربه
آموزش  ۀقبل و پس از اتمام برنام) SILLخواندن (

جرا گردید که نتایج آن در تفکر انتقادي ا يهامهارت
  ) ارائه گردیده است. 3جدول (
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چندگانه خواندن  یراهبردهامیانگین و انحراف معیار  :3جدول 

آزمایشی و کنترل یهاگروهدر  کنندگانشرکتتوسط  مورداستفاده

 میانگینزمان بررسیگروه نوع راهبرد
انحراف 

معیار

شناختی

آزمایشی
پیش آزمون

پس آزمون

94/3

13/4

57/1

13/1

کنترل
پیش آزمون

پس آزمون

47/3

13/3

37/1

70/3

فراشناختی

 آزمایشی
پیش آزمون

پس آزمون

11/3

03/4

34/9

19/1

کنترل
پیش آزمون

پس آزمون

51/9

07/3

93/9

93/3

حافظه

آزمایشی
پیش آزمون

پس آزمون

77/3

31/9

11/9

15/1

کنترل
پیش آزمون

پس آزمون

33/1

45/1

93/1

11/1

اجتماعی

 آزمایشی
پیش آزمون

پس آزمون

13/9

07/4

93/1

34/9

کنترل
پیش آزمون

پس آزمون

71/9

14/3

13/1

13/9

جبرانی

آزمایشی
پیش آزمون

پس آزمون

19/9

00/4

51/3

17/9

کنترل
پیش آزمون

پس آزمون

95/9

70/9

03/1

03/3

عاطفی

 آزمایشی
پیش آزمون

پس آزمون

11/1

73/1

91/1

30/1

کنترل
پیش آزمون

پس آزمون

33/1

99/1

33/9

11/1

اثر آموزش تفکر انتقادی بر رفتار  شدن مشخص جهت به

تحلیل فراگیران حین خواندن از آزمون  یراهبرد

که نتایج آن در  استفاده شد راهبردبرای هر کوواریانس 

ابتدا  حالینا با( ارائه گردیده است. 4جدول )

لیل کوواریانس بررسی مربوط به تح هایفرضیشپ

اسمیرنوف نشان داد که -آزمون کولموگراف گردید. نتیجة

 ارند. همچنین نتیجةهمه متغیرها از توزیع نرمال برخورد

نشان داد  هایانسوارآزمون لوین جهت بررسی همسانی 

 35دو گروه در سطح اطمینان  هاییانسوارکه تجانس 

درصد برقرار است. لذا با توجه به برقرار بودن 

تحلیل کوواریانس، از این آزمون جهت  یهامفروضه

نتایج آن در  استفاده گردید که خالصة هادادهتحلیل 

است. شده داده( نشان 4جدول )

 دوم حاکی از این است مربوط به فرضیة هاییلتحلنتایج 

 آزمونپسآزمون از روی نتایج یشپکه زمانی که اثر 

فقط  هاگروهتفاوت بین  حذف شود، هاگروهمربوط به 

فراشناختی، اجتماعی و جبرانی در  یبرای راهبردها

.باشدیم داریمعن درصد اطمینان 35 سطح

 یهامهارتآموزش  تأثیرنتایج آزمون تحلیل کوواریانس   :4جدول 

 توسط مورداستفاده راهبردهای یادگیرینوع تفکر انتقادی بر 

 آزمونیشپفراگیران پس از تعدیل 

مقیاس
منبع 

تغییرات

مجموع 

مجذورات

درجه 

آزادی
مقدار 

F

سطح 

معنی 

داری

01/41151/9105/1گروهشناختی

15/17139/1119/1گروهفراشناختی

71/37107/1135/1گروهحافظه

71/47193/9195/1گروهاجتماعی

30/31117/1111/1گروهجبرانی

93/07103/9173/1گروهعاطفی

که  دهدیمنتایج این تحلیل نشان  ،یگرد عبارتبه

تفکر  یهامهارتپس از فراگیری  کنندگانشرکت

ای هگیر و معناداری بیشتر از راهبردمانتقادی به طرز چش

در ضمن خواندن متون فراشناختی، اجتماعی و جبرانی 

برای راهبرد  آمدهدستبهاثر  اندازة .اندجستهسود 

، و راهبرد 51/1، راهبرد اجتماعی 07/1فراشناختی برابر 

 هآمددستبهاثرهای  تفسیر اندازة .باشدیم 31/1جبرانی 

بر اساس مدل کوهن برای راهبرد فراشناختی زیاد، 

 باشدیمراهبرد اجتماعی متوسط و راهبرد جبرانی کم 

نتقادی تفکر ا یهامهارتاثر آموزش  اندازةکه به میزان 

 بر استفاده از راهبردهای فوق اشاره دارد.

بحث -4
 برنامة میزان اثربخشیبررسی  هدف باحاضر  مطالعة

تفکر انتقادی بر سطح خواندن و  یهامهارتآموزش 

 یراهبردهانوع  ارزیابی و نیز درک مطلب فراگیران

رای از اجقبل و بعد  کنندگانشرکتتوسط  مورداستفاده

  فوق اجرا گردید.برنامه آموزشی 

مطالعه حاضر نشان داد که بین عملکرد دو  هاییافته

در  دارییمعنگروه آزمایشی و کنترل تفاوت آماری 

زمینه مهارت خواندن پس از اتمام برنامه آموزشی وجود 

 دارد. 

توان به این نکته اشاره نمود که می مسألهدر تبیین این 

ن ارکا عنوانبهو ارزیابی که  وتحلیلیهتجزاستنباط، 
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ان به زب تواندیم گرددیماصلی تفکر انتقادی محسوب 

از مطالب داده و منجر به بهبود  ترییقعمآموزان درک 

عالوه در هسطح درک مطلب و خواندن فراگیران گردد. ب

گفت که تفکر انتقادی و مهارت  توانیمتوجیه این یافته 

ی شناختی و ذهن هایییتواناخواندن هر دو جزء 

که افزایش قدرت تفکر انتقادی طوریهمحسوب گردیده ب

یده بیشتری بخش وتحلیلیهتجزتوانایی  هاآندر افراد به 

از متون دست یابند. ترییقعمبه درک  شودیمکه سبب 

،  ]99[مطالعات فهیم و ساعی پوریج این یافته با نتا

فهیم و ساعی همخوانی دارد.  ]91[ و کرلند ]93[ فاسینو

 یهامهارتآموزش  تأثیردر پژوهشی به بررسی  ]99[پور

تفکر انتقادی بر توانایی خواندن و همچنین اثر استفاده 

 .فکر انتقادی زبان آموزان پرداختنداز بحث بر سطح ت

به این نتیجه رسیدند که هر تالشی از سوی  هاآن

نظیر همکاری در کالس درس، شرکت در بحث  آموززبان

ود در بهب یتوجهقابلنظرات سهم و به اشتراک گذاشتن 

تفکر انتقادی و فعال نمودن توانایی شناختی  یهامهارت

به بهبود سطح مهارت خواندن  نهایتاً تواندیمداشته که 

در  ]93[ زبان آموزان منجر گردد. همچنین فاسینو

که بین تفکر انتقادی و سطح  خود اظهار داشت مطالعة

وجود  دارییمعنمهارت خواندن فراگیران همبستگی 

نیز در همین راستا معتقد بود که زبان  ]91[کرلند. دارد

 .آموزان برای خواندن انتقادی نیاز به تفکر انتقادی دارند
ضمن  ]15[ همسو با این تحقیقات، کمالی و فهیم

پژوهشی به این نتیجه رسیدند که دانش آموزان با سطح 

باالتر تفکر انتقادی از عملکرد بهتری در آزمون مهارت 

 .خواندن و درک مطلب برخوردارند

 راهبردهای یادگیریخصوص بررسی نتایج این مطالعه در

 قبل و بعد از اجرای کنندگانشرکتتوسط  مورداستفاده

تفکر انتقادی روشن ساخت که  یهامهارتآموزش  برنامة

راهبردهای از  آزمایشی گروهدر  کنندگانشرکت

فراشناختی، اجتماعی و جبرانی بیش از سایر  یادگیری

  .اندنمودهاستفاده  در مقایسه با گروه کنترل راهبردها

ایش گرنمود که  خاطرنشان توانیم مسألهدر تبیین این 

س پ راهبردهای فراشناختیبیشتر فراگیران به استفاده از 

 تواندیم تفکر انتقادی یهامهارتاز آموزش  یمندبهرهاز 

به تمایل آنان برای مدیریت یادگیری و نیز ارزیابی 

-مربوط باشد. افزون بر این، زبان پیوسته نتایج یادگیری
 و وتحلیلیهتجزکه برای  اندیافتهدر یخوببهآموزان 

ینفک تفکر انتقادی که جزء ال ارزیابی محتوای متون

اجتماعی و  یراهبردهااز  توانندیم ،گرددیممحسوب 

از این  دانیلماو به همین دلیل بیشتر  بهره ببرندجبرانی 

 استفاده نمایند.در حین خواندن متون راهبردها 

همسو   ]91[تحقیق نیکوپور و همکاران این یافته با نتایج

دریافتند که بین تفکر انتقادی و استفاده . آنان باشدیم

یادگیری زبان  یرمستقیمغاز راهبردهای مستقیم و 

همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. طبق پژوهش 

آموزان بر افزایش سطح تفکر انتقادی در دانش هاآن

آنان از راهبردهای شناختی، فراشناختی و  استفادة

مثبتی دارد ولی بر کاربرد راهبردهای  تأثیراجتماعی 

ته ن یافای .چندانی ندارد تأثیرعاطفی، حافظه و جبرانی 

و  ]95[لی و ونگ، ]94[با نتایج مطالعات شنگ

. آنان همگی در باشدیمنیز همخوان  ]91[ویلینگهام

مطالعاتشان به این نتیجه رسیدند که فراگیران پس از 

تفکر انتقادی بیشتر از  یهاآموزشاز  یمندبهره

راهبردهای فراشناختی، شناختی و اجتماعی استفاده 

 . نمایندیم

گیرییجهنت -5
مطالعه حاضر و همخوانی آن با نتایج  هاییافته درمجموع

 یهامهارتپیشین نشان داد که آموزش  یهاپژوهش

تفکر انتقادی نقش مهمی در افزایش توانایی خواندن و 

-توسط زبان مورداستفاده یراهبردهادرک مطلب و نوع 
حاضر مانند مطالعات دیگر  مطالعة .کندیمآموزان بازی 

م تفسیر و تعمی شودیمنیز دارد که سبب  هایییتمحدود

آماری این پژوهش  صورت پذیرد. جامعة یاطاحت بانتایج 

آموزان ایرانی در مقطع دانشگاهی محدود زبان به صرفاً

در پژوهش حاضر  هاداده یآورجمعگردید. عالوه بر این، 

و پرسشنامه انجام گرفت. پیشنهاد  هاآزمونفقط از طریق 

ابزارهای پژوهش  با یترجامعدر آینده مطالعات  شودیم

بررسی  منظوربه تربزرگآماری  کیفی و نیز جامعة

صورت پذیرد.  شدهمطرحبین متغیرهای  ةرابط تریقدق

 ر دربردارندةحاصل از پژوهش حاض هاییافته

پیشنهادهایی برای مدرسان زبان در سطوح مختلف 
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نخست  در وهلة .باشدیمدبیرستان، دانشگاه و غیره 

کر تف آموزش زبان از زاویة یهاکالسبه  دشویمپیشنهاد 

 تواندیم نگرشید زیرا بدون شک چنین توجه شو انتقادی

 یهازباندر نظام آموزش  یریگچشمنویدبخش تغییر 

آموزش  یسوبهحرکت  ،یگردعبارتبهخارجی باشد. 

ای در راست هایییتفعالاز  یمندبهرهمبتنی بر تفکر و 

تفکر انتقادی در خالل  یهامهارتآموزش و تقویت 

به دستاوردهای  تواندیمعادی آموزش زبان  یهاکالس

با  عالوه،هبدر زمینه فراگیری زبان منتهی گردد. بهتری 

 آموزش گرددیمتوجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد 

 یهادوره برنامه درسی درتفکر انتقادی  یهامهارت

نقش زیرا  گنجانده شود، و ضمن خدمت معلمیتترب

برای حرکت به سمت  معلمانبسیار مهمی در سوق دادن 

درس در  یهاکالسآموزش مبتنی بر تفکر انتقادی در 

 شودیمهمچنین پیشنهاد  آینده خواهد داشت.

تفکر انتقادی و نیز  یهامهارت آموزشی دربارة یهاکارگاه

عملی برای استفاده از راهبردهای راهکارهای  ارائة

  آموزان برگزار گردد.برای دانش یادگیری
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