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 بر یینامع یهانقشه یریکارگ به و یریادگی یهاکر سبیتأث
 و بهبود دانش آموزان دوره متوسطه یتفکر انتقاد ییتوانا

 هاآن یسیانگل واژگان زبان یریادگی

  2ادیلمحمدرضا ب، 9ه قاسمیمرض

 2/55/5931رش: یخ پذیتار 51/1/5931خ وصول: یتار

 دهیچک
شرفت یپ زانیبر م ییمعنا یهانقشه یریکارگبهو  یریادگی یهاسبکریتأث یبررس منظوربهپژوهش حاضر 

ان انجام شد. آن یسیزبان انگل واژگان یریادگیدانش آموزان دوره متوسطه و بهبود  یتفکر انتقاد ییتوانا
ه یاحرستان فرزانگان نیک از دبیزیو ف یاضیرشته ر دوم هیدختر پا آموزدانش 529ن هدف، یتحقق ا منظوربه
م یسش و گواه تقیانتخاب شدند و به دو گروه همگن آزما یاخوشه یتصادفطوربهکرج  وپرورش شآموز 5

، 4ی)هان ی( و تفکر انتقاد5393، 9نی)اُبر یریادگی یهاسبک یهاپرسشنامهشدند. سپس، دانش آموزان به 
 یهاآزمون سؤاالتن، دانش آموزان به یپاسخ دادند. همچن آزمون پسو  آزمونشیپدو بخش ( در 2004

د. ش همحاسب هاآنپاسخ دادند و نمرات  آزمون پسو  آزمونشیدر پ یسیزبان انگل یعموم ییواژگان و توانا
آموزان ش به دانشیدر گروه آزما ییمعنا یهانقشه یریکارگبهبا  اهآن یجلسه، واژگان کتاب درس 52 یط

، یآمار یهالیتحل جیار گرفتند. بر اساس نتاقر یآمده مورد بررس به دست یهادادهد. سپس، آموزش داده ش
آموزان و  دانش یتفکر انتقاد ییبر توانا یریچشمگ ریتأث یاز نظر آمار یریادگی یهاسبکشد که  مشخص

 یریکارگ هب؛ اماه(یک سویل انووا یش و گواه نداشتند )تحلیواژگان آنان در گروه آزما یریادگیشرفت یپ
از نظر  شیواژگان آنان در گروه آزما یریادگیدانش آموزان و  یکر انتقادشرفت تفیبر پ ییمعنا یهانقشه
مشاهده  یریگر چشمییدر گروه گواه تغ کهیدرحال؛تست مستقل( -یداشت )آزمون ت یتوجه قابلریتأث یآمار
ان ارائه شده یپژوهش در پا یهاتیمحدودن کاربردها و یو همچن یآت یهاپژوهش یبرا ییشنهادهایپ.نشد

 .است
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 ی، تفکر انتقادیی، نقشه معنایادراک یریادگی یهاسبک: یدیواژگان کل

 مقدمه
ان و یمهم مربط کالس همواره از اهداف یو آموزش در مح یریادگیت یفیبهبود ک

)کلب و  که مورد عالقه و توجه روانشناسان بوده است پرورشآموزش اندرکاراندست
 یریادگیگنجاندن تفکر در روند آموزش و . باشدیمز ین یلین تحصیو مشاور (2001، 5کلب

ز یدانش آموزان را ن ییشکوفاو خود یکارآمد-،خودیسازمانده-زه، خودیانگ که یحونبه
و دانش آموزان را ملزم  موردتوجه قرار دهد دغدغه جامعه آموزش جهان امروز شده است

. در ه استنه کردین زمیباتجربه در ا یلین تحصیو مشاور یبه مراجعه به کارشناسان آموزش
 شده استر مطرح یدر چند دهه اخ یریادگی-که در روند آموزش یمهم از مسائل یکیواقع، 

 خت.پردا یو مجامع آموزش طه کالسیتفکر در ح مسألهبه  توانیمن است که چگونه یا
ن یاز دارند بتوانند خود را با ایز نیامروز ن یای، در دنیلین تحصیمشاور خصوصبهن، یمشاور

ن خود یمراجع یشتر بتوانند برایچه بد هماهنگ نموده تا هریجد یط آموزشیر در محییتغ
 عمل کنند. ترمطلعدتر و یمف

ک هدف به موضوعات یا تحقق یک عمل یانجام  یمربوط به چگونگ مسألههمواره 
. دباشیممربوط  هدف ایبر آن عمل   گذارریتأث یو درون یرونیهمچون عوامل ب یاگسترده

س ی)بور یفرد یاهتفاوتبه  ستند وین ین قاعده مستثنیز از این یریادگیتفکر و  ،شکبدون 
سن  (،2052، 4ینگ ووانشیاتی ؛2001، 9ریرابرتز و دا زش )ی( همچون انگ2002، 2و گارتون
 یریادگی یهاسبک(، 5399، 7ت )هاواردی(، مل2050، 2یلت )ی(، جنس2059، 1)ابودابات

(، 5991، یور و عبداللهی، کدیونی)هما 3یشناخت یهاسبک(، 2002، 9ریرز و دایما)

                                                      

 
1. Kolb. & Kolb 

2. Burris & Garton 

3. Roberts & Dyer 

4. Ya-Ting & Wan Chi 

5. Abu-Dabat 

6. Lee 

7. Howard 

8. Myers & Dyer 

9. cognitive styles 
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 9یریادگی ی، راهبردها(2059، 2یبی؛ االط2054، 5وگلو و گلبهاریآموزش )کالل یهاروش
 2یو فراشناخت یشناخت یهاسازه( 2059، 1انیت )سرابچی(، شخص2052، 4و ظهوریان )باغبان
 3هانگرش(، 2052، 9یو احمد می)فه 7یمفهوم یهانقشه(، 5932، و همکاران ی)عاشور
ان، یسرابچ(، هوش )5932لو، یو برجعل ی)حجاز تیو هو(، فرهنگ 2002، 50)تورف

 59ی( و فرزندپرور5333، 52)کوهن 55رشد،روند (2004 و همکاران لدی(، وراثت )کوف2059
ون، ن عوامل گوناگین، با توجه به ایبنابرا؛ دندار یبستگ( 5334، 54چنر و کارنینگ، کی)ک

ن عوامل یان ایارتباط م شناخت یبرا یاکنندهلیتسهروشن و  یچارچوب مفهوم توانیم
از ،یشناخت یروانشناس در شکل دهد. یااندازهن پژوهش را تا یا یطه نظریارائه داد تا ح

 یو راهبردها یریادگی یهاسبکبه دو عامل  توانیممربوط به تفکر انسان  یعوامل درون
 ؛2009، 52دارند )آکسفورد یپوشان هم هاطهیح یه در برخک 51آموزش-تفکر-یریادگی

 ،53پردازش ،59افت اطالعاتیدر یهاکانالبا  ماًیمستق( اشاره کرد که 2052، 57تالبور
 یطیکه مح یگریمل دعوا ؛ اما(3753فه، یارتباط دارند )ک هاآن25یدهو سازمان20یبنددسته

نژاد و هاشمبالستانه،  ییخدا) باشندیملم ا معی ینحوه و ابزار ارائه اطالعات توسط مرب هستند

                                                      

 
1. Kalelioğlu & Gülbahar 

2. Alotaibi 

3. learning strategies 

4. Baghban & Zohoorian 

5. Nosratinia & Sarabchian 

6. cognitive and meta-cognitive constructs 

7. concept-maps 

8. Fahim& Ahmadi 

9. attitudes 

10. Torff 

11. developmental process 

12. Kuhn 

13. child rearing 

14. King& Kitchener 

15. learning-thinking-teaching strategies 

16. oxford 

17. Tulbure 

18. information acquisition channels 

19. processing 

20. categorization 

21. organization 
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آموزش -تفکر-یریادگی یو راهبردها یریادگی یهاسبک توانندیمکه  (2059، 5یدیجاو
 یشوند. برار در روند تفکریید است بتوانند موجب تغیام تیدرنهاکه دنقرار ده ریتأثرا تحت 

ابتدا گر یکدیبر  هارآنیو تأثامل ن عوین ایدر نشان دادن ارتباط ب ریج قابل تفسیدن به نتایرس
 نه مشخصیزم نیادر  یو عمل یعلم پژوهش یبرا یمناسب یو مفهوم یچوب نظررد چایبا

در فوق، بر  شدهاشاره یو عمل ینظر یهاافتهیکرد. چارچوب پژوهش حاضر، بنا بر خالصه 
که  هرچندست و آموزش ا رییتغقابل( تفکر 5از:  اندعبارتاستوار است که  ییهافرضشیپ

راهبردها  یو آموزش دارا یریادگی( تفکر همچون 2است؛  قیردقیغآن دشوار و  یریگاندازه
 یگوناگون یو فرد یشناختروانو  ی( عوامل شناخت9و خاص خود است؛ یعمل یهامهارتو 

-یتفکر-یریادگی ین راهبردهایمع یریدگسبک های یا ی( برا4با تفکر مرتبط هستند؛ 
 تیمسئولا و متفکر یپو یافراد عنوانبه( دانش آموزان 1جود دارند؛ خاص و یآموزش

( 2خود اثر بگذارند  یریادگیبر روند تفکر و  توانندیمخود را بر عهده دارند و  یریادگی
از به ی( محقق شود نیانتقادبر تفکر  یمبتن) تیفیبا کو آموزش  یریادگیآنکه تفکر،  یبرا
 .باشدیممناسب  یعمل یهاراهبردابزار و  ،ط، بافتیمح

گذار بر ریتأث یعامل فرد عنوانبهکه در آموزش  است یاز مقوالت یریادگی یهاسبک
 یشناخت یهاسبکو  یریادگی یهاسبک .ار مورد توجه بوده استیافراد بس یریادگیروند 

مورد  یلیشرفت تحصیبا پ هاآنو ارتباط  اندشدهواقع  یمورد مطالعه پژوهشگران متعدد
، (2054) 2اُلِجارک زوک و ؛2059و همکاران، یاللهفرج) اندگرفتهقرار  یادیافراد ز العهمط

آنان وجود  یو شناخت یریادگی یهاسبکافراد و  یریادگی ین راهبردهایب یارتباط خاص
، کسب یریادگیافت اطالعات و یدر یهاکانالا یرها یمس یریادگی یهاسبکدارد. در واقع، 

از  یبیترک" یریادگی یهاسبکگر، ید یفیا مسائل دشوار هستند. بنابر تعردانش و برخورد ب
 ییهاشاخص عنوانبههستند که  یو شناخت ی، عاطفیشناختستیز یهایژگیوا یات یخصوص

به  ییوش، تعامل و پاسخگیخو یریادگیط یاز مح افراد ادراک یچگونگ یثابت برا نسبتاً
 عنوانبه یریادگی یهاسبک( به 4539) 9کلب .(1 : ص5373فه، ی)ک "روندیمبکار  آن
 یرامونیط پیافت اطالعات از محیا دری، ادراک و یریادگیافراد در  یعادت یالگوها"

                                                      

 
1. Khodae Balestane., Hashemnezhad & Javidi 

2. Olejarczuk 

3. Kolb 
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 دهدیمارائه  یریادگی یهاسبکف را از ین تعریز ای( ن5335) 5. شکانکندیماشاره  "شیخو
که  یکه به روش خاص باشندیمافراد در پردازش اطالعات  یکل یاستعدادها"که همان 
ن استنباط کرد که یچن توانیم فین تعاری. از ا"کنندیمعمل  هاآندر  هاستآنمنحصر به 

-یادراک یروندها را کهیز؛گذارندباثر  هاانسانبر نحوه تفکر  توانندیم یریدگسبک های یا
ند. تل هسیدخ یو و حافظه دیو ابراز عقا یذهن بشر در روند تفکر، عملکرد فرد یعاطف

در  ییهاپژوهش. شودیمدر فوق مربوط  تفکر به عناصر اشاره شده یدستکاراصالح و 
 .(2002، 2مانیسال) دهندیمن ارتباط را نشان یانه یشیپ

 وجود یارتباط خاص یز از نظر علمین یریادگی یو راهبردها یریادگی یهاسبکن یب
( 5393. آکسفورد )(2052، نان و باغبایظهور ؛2052 ،4کوچوک؛ 2059، 9یشی)الحب دارد

از  یبه شش دسته کل یآموززبانخود در ارتباط با  یریادگی یدر فهرست راهبردها
که  باشندیم یا خارجیان دوم زب یریادگیکه مختص  کندیماشاره  یریادگی یهادربراه

 یهاراهبرد، یجبران یهاراهبرد، یشناخت یهاراهبرد، یذهن یهادرباز راه عبارتند
 یز فهرستین (2050) 1ین لیهمچن .یاجتماع یهاراهبردو  یعاطف یهاراهبرد، یفراشناخت
 و یمگوگو شده است. واقع یرد استفاده پژوهشگران متعددکه مو اندکردهئه مشابه ارا
ن یو علت ا اندکردهدر پژوهش خود استفاده  یدن فهرست راهبریاز ا( 2007) 2همکاران

 یو صالح گر،ی. از طرف دکنندیمان ین فهرست بیبودن ا مندنظامانتخاب را جامع، مشروح و 
الزم در  ییو از روا باشدیما ین فهرست قابل اعتماد و پایمعتقدند که ا( 2055) یو باقر
 و یفرد یهادرن راهبیب یر است و رابطه معناداربرخوردا یگوناگون فرهنگ یهاگروه
همچون گوش دادن،  یا خارجیم زبان دو یمهارت یهاطهیح یریادگیدر رابطه با  یگروه

 جاد کرده است.یخواندن، صحبت کردن و نوشتن ا

آگاهانه توسط  طوربههستند که  یا اعمالی، افکار و هاروش"همان  یریادگی یراهبردها
ل یآن را تسه یهایدگیچیپف و یتا روند انجام تکل شوندیمعمال انتخاب و اِ رندهیادگیفرد 

                                                      

 
1. Shekan 

2. Suliman 

3. Al-Hebaishi 

4. KÜÇÜK 

5. Lee 

6. Magogwe., Mokuedi., & Rhonda 
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(. 2055کوهن، ) "کمک کنند هاآنشرفته به یتا سطوح پ یریدگایروند  یکنند و از ابتدا
 یهانقشه یریکارگبهجاد و ین فهرست گسترده ایان این پژوهش از میشده ا نشیگز راهبرد

و از  (ی)بصر یدارید یادراک یریادگیم با سبک یمستق طوربه سوکیاست که از  ییمعنا
هرچند  ن پژوهش تطابق داردیدر ا ندهکنشرکت یهایآزمودن یگر با بافت آموزشید یسو

از نظر  یارابطهن یچن، (2055) 2پور و شکرپور ی(، کاف2054) 5وو یهاپژوهشکه بنا بر 
ن یا یلش از شروع روال اصیپ یشیجه مطالعه آزماین تطابق نتی. ار نبوده استیچشمگ یآمار

نش آموزان دا (%70)حدود  ش از دو سومیکه نشان داد ب باشدیمپژوهش در کالس 
ن ین راهبرد ایگر انتخاب ایبودند. علت د یداریسبک د یدر پژوهش دارا کنندهشرکت

ت سین یزبان خارج یریادگیتنها منحصر به  ییمعنا یهانقشه یریکارگبهجاد و یاست که ا
ن است یگر ایعلت د ؛ و(2009، 9نسونید و لویاست )مج استفادهقابلز یگر دروس نیو در د

، 4ماه) یک راهبرد کارآمد آموزشیو هم  یریادگیثر ؤک راهبرد میهم  ییمعنا یهانقشهکه 
چرا که ارائه و  ،رساندیمهمزمان سود  طوربهو دانش آموزان و به مدرسان  باشدیم( 2055
 تردهیچیپ یدر روندها هاآنی ریکارگبهدر  تواندیمو منظم اطالعات  افتهیسازمانثبت 
 یآموزش یو راهبردها یریدگسبک های یان یب .داشته باشد یثرمؤنقش  یلیو تحل یتفکر

ن داشته یادیرابطه بن یانتقادبا تفکر  توانندیمز ین ییمعنا یهانقشه وجود دارد. یاژهیوارتباط 
ذهن  مدتکوتاهو  بلندمدتدر حافظه  هاآنواژگان و ثبت  یدهسازمانباشند و با نحوه 

 یبر مبنا ی( تفکر انتقاد5334) 1نچیک و ایف وارنیتعربنابر  چراکه؛انسان مرتبط باشند
، 7سوی؛ سا2009، 2نه خاص استوار است )نووآک و کاناسیک زمیاطالعات جامع راجع به 

 ،خواهد داشت ریتأث یبر تفکر انتقاد ییمعنا یهانقشه یریکارگبهراهبرد  ظاهراً(. 2003
 هاآنوط به م مربین واژگان و مفاهیب ییارتباط معنا یکه افراد بر اساس برقرار صورتنیبد
ا هر ی یسیزبان انگل ی)کل به جزء و جزء به کل( اطاعات ورود یسلسله مراتب صورتبه

ن ین ایب یو علم یاز ارتباطات واقع ییمعنا یهانقشها به شکل گر رید یسردع وموض
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 2هان یهاپژوهشر (. بناب2005، 5ساهارای، موراتا و ایاکز)کان کنندیم یدهسازماناطالعات 
و  ی، بازخوانیبه خاطر سپاردر  یمؤثرابزار  ییمعنا یهانقشه یریکارگبها یجاد ی( ا2007)

 که ییآنجا. از رودیمم و ادراک و فراشناخت به شمار ین مفاهید بیارتباط جد یبرقرار
( 2059 ،9ن صدفیو زر یریخبدارند ) ریتأثافراد  یدر ارتقاء تفکر انتقاد یمفهوم یهانقشه

ن یداشته باشد که هدف ا ریتأث یز بر تفکر انتقادین ییمعنا یهانقشهست که ید نیچندان بع
 توانیم فهرست شده توسط یان راهبردهاین، از می. همچنباشدیم مسألهن ین همییپژوهش تب

 ین راهبردهایو ب خورندیمز به چشم ین یتفکر انتقاد یرا نام برد که در راهبردها ییراهبرها
همچون  یگوناگون یبه راهبردها توانیم، مثالعنوانبهتفکر مشترک هستند. -یریادگی

، یو ساختارده یدهسازمان، یدی، استفاده از واژگان کلییارتباط معنا ی، برقراریبنددسته
اطالعات با ورود اطالعات  دمجد یدهشکلم، یل مفاهیب و تحلیه، ترکی، تجزیابیالگو
م، ه، استدالل، استنباط، استنتاج، استقراء، خالصه کردن مطالب مید، درک موضوع اصلیجد

، خود ی، خود نظارتیمیخودتنظ، یده، خود نظمبلندمدتکوتاه و  یریادگین اهداف ییتع
 یهاقشهنره اشاره کرد که یو غ قی، تصدین موضوعات، همدلیی، مباحثه و مناظره، تبیابیارز
واکر معتقد است که  .(2007، 1ونی؛ فس7200، 4کارول) ن راهبردها هستندیز از همین یینامع

را در افراد پرورش و ارتقاء دهند  یتفکر انتقاد توانندیمفعال  یریادگی یاز راهبردها یبرخ
 یسیواژگان زبان انگل یریدگاین راهبردها بر بهبود یمشترک هستند. هم هاآناز  یاریو بس

ر ارتباط آنان د ین تفکر انتقادیتفکر افراد و همچن با توانندیمکه  یهستند. از عوامل مؤثرز ین
ره کرد اشا ین انتقادیژه متفکریو یریادگی یو راهبردها یریادگی یهاسبکبه  توانیمباشد 

 باشند. رگذاریتأثتوانندیمنان آ یتفکر-یذهن یکه بر روندها
موجودات  گریکه انسان را از د است یازکنندهیمتما یژگیتنها و یو شناخت یقدرت ذهن

ن یکه از چن شودیممحسوب  یوان متفکریانسان تنها ح که ییآنجا. از سازدیمزنده متفاوت 
به  تواندیدهدمیمفرد انجام  عنوانبهبرخوردار است، هر آنچه او  یفردمنحصربه یتوانمند

، یازپردهینظرمنطق، استدالل، " یاست که از قوا یوانیمربوط شود. انسان تنها ح یین توانایا
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 یها موجودبرخوردار است و تن "ریو تعبر یه و تفسیل، استعاره، الگو، نظریتمث یریکارگبه
 واسطهبهآن را  یافتیدر یودرون دادها بخشدیمش معنا یخو یرامونیط پیبه مح"است که 

ق یپردازش کرده و با خود تطب یو فراشناخت ی، راهبردی، شناختیعاطف یقوا
بکار  یاشاره به اعمال یوجود دارند که تنها برا هانامهواژهدر  یاری.سرواژگان بس"دهدیم
همانند  کنندیماو اشاره  یو شناخت یانسان است و به حاالت ذهن هاآنکه تنها عامل  روندیم

کردن، مخالفت  یکردن، مسلط بودن، درک کردن، ادراک کردن، نف ینیبشیپدن، یفهم
 یدهتیخصش یم برایمگر آنکه بخواه شه ساختن؛یلو ک ز کردنیسه کردن، متمایکردن، مقا

متحجر، متعصب، روشنفکر، "همچون  یم. صفاتیاستفاده کن هاآنوانات از یبه اجسام و ح
و  ی، عالح، منسجمیق، صحیروشن، دق"انسان معنادار است و تفکر انسان است که  یتنها برا
، ص. 5330، 5ان کاربرد دارند. )پُلانس یژه برایو طوربه ن صفاتیا نباشد. ایباشد  "عادالنه

انسان در تفکر  یذهن ییدر توانا متضاددوگانه  یبنددسته دهندهنشانن واژگان متضاد ی(ا5
ر و ه تفکیانسان که بر پا یریادگیآن است که  شودیماستنباط  ین دوگانگیاست. آنچه از ا

کر رد. تفیدوگانه قرار گ ین روندهایاز ا هرکدامر یتحت تأث تواندیمذهن او استوار است 
اده امروز به خود اختصاص د یایرا در دن یشتریسهم ب ،گر انواع تفکریان دیاز م ،یانتقاد

و زاده  یواقع شده است )غن یمتعدد یهاپژوهشنوع برتر تفکر انسان مورد  عنوانبهاست و 
 زکنندهیمامت یژگین وی(. ا2059، 9نیدیو آ یکنداکچ؛ 2059، 2؛ المنخرا2052، ییرزایم

. کندیمژه یو دیتأکبه آن اشاره دارد و بر آن ( 5330)بشر است که پٌل  یهمان تفکر انتقاد
سال قبل  2000که توسط سقراط ابداع شدند به  هاآن یو راهبردها یتفکر انتقاد یهامهارت

ه توج یمتماد یهاسال یسراسر جهان ط یآموزش یهانظاما به تفکر در یاما آ ؛گردندیبازم
تفکر "فیو تعردشوار است چون مفهوم  سؤالن یم به ایشده است؟ پاسخ مستق یالزم و کاف

ت یه مسئولدارد ک یبستگ ید افراد گوناگون متفاوت است و به افرادیاز د "الزم و  یکاف"و "
 سؤالن ین، پاسخ ایبنابرا ،اندداشتهرا در سطوح مختلف بر عهده  یآموزش یهانظام یطراح

 باشد. تواندیم یم منفهم مثبت وه
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 و پژوهش یآموزش یو روانشناس یشناختروان پردازانهینظران و یدگاه فالسفه، مربیاز د
و  (2003) 9یدیآمونز و فرا ،(4953و 5312) 2(، بلوم5352) 5ییویهمچون د یگران

ت یدر موفق کنندهنییتع ین دست، پرداختن به تفکر در آموزش امریگر از ایپژوهشگران د
گذشته  قرنمین یت که طین واقعینده است. با نظر به ایسازان آجامعه عنوانبهش آموزان دان

م و یفعال در امر آموزش و تعل اندرکاراندستان یدر م یت روزافزونیتوجه به تفکر از اهم
روز در هر  یآموزش یهانظامن، یش از ایکه پ شودیمت برخوردار شده است، معلوم یترب

ن کمبود باعث یو ا شدندیمتفکر در کالس، آموزش و جامعه قائل  یبرا یت کمیعصر اهم
و  جانبهمهه، رشد تیو تربم ین عنصر در روال تعلیگنجاندن ا ین افراد در پیشده است که ا

 ،و پژوهشگران پردازانهینظرن ی. در واقع، اانددادهانجام  یتوجهقابل یهاتالشآموزش 
مربوط  یشناخت ینه روندها و عملکردهایرا در زم یتوجهقابل یشنهادهایو پ هاافتهیم، یمفاه

 وپرورشآموزشنه یدر زم مندعالقهان و افراد فعال یانسان در خدمت مرب یفکر یهاتیفعالبه 
روند  بهبود ،انین پژوهشگران و مربیا یدگاهید ی. نقطه تالقانددادهت قرار یو ترب یریادگیو 

، یرفتار و ی، فکریشرفت علمیت منجر به پیه در نهااست ک ییهاراهبردتفکر و کشف 
بشود. بنا بر  شانیریادگیو از آموزش  یدانش آموزان در هر مقطع یو رشد یشناختروان

دوارکننده ختم یج مثبت و امیبه نتا هاتالشن یاز ا یاریآورده شده در فوق، بس یهاپژوهش
 مسألهبر  غالباًن افراد یخته خواهد شد. اپردا هاآنبه  لیتفصبهنه یشیکه در بخش پ اندشده

 .دارند دیتأک( 2002، 4خوب فکر کردن )پِدر و روندو تفکر کارآمد  یریادگیت یفیک
 یشناخت ینظارت بر روندها یاز چگونگافراد  کهینحوبهافراد  وپرورشآموزشن، یبنابرا

 باشند و آموزش هخودآگا بلندمدتن تفکر و سخن گفتن و انجام اعمال روزمره و یخود ح
 یراهبرد یهامهارتو  یمنطبق با سبک شناخت یریدگسبک های یابر اساس  یریادگیو 

 توسط ( کهیرامونیط پیمح یدادها، درک و فهم و ادراک درونیریادگی ی)چگونگآنها
تحت  هاآنگوناگون  یهاینیبجهانو  یذهن یهاچارچوب، هانگرش ،یاعتقاد یهانظام

 آموزشان امور یو متصد اندرکاراندست یبرا یاژهیوت ی، اهمرندیگیمرار ه قیر و تسویتأث
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 یاز نظر علم که کندیمدا یپ یو آموزش عال یآموزش یهاموسسهدر مدارس و  پرورش و
نه یشیدر پ یاز تفکر انتقاد یف گوناگونی(. تعار2007، 5نگهامیلیواست ) ریپذامکان نیز

 ائه شده است.ر اریقرن اخ میموجود در ن یپژوهش

 ینتقادوجود دارد: تفکر ا یف تفکر انتقادیدگاه نسبت به تعرین دی، چندیطورکلبه
 ؛5397( )بلوم،یتیا شخصی ی)فرد یفراشناخت-یروانشناخت-یشناخت یادهیپد عنوانبه
و  یآموزش یادهیپد عنوانبه یتفکر انتقاد ؛(2055، 2ن و هالپرنی؛ مار2007نگهام، یلیو

)رشد  یو اجتماع یرشد یادهیپد عنوانبه یتفکر انتقاد و ؛(یو اجتماع ی)فرد یمهارت
پنهان و  یهاارزشات، کشف یفرض یبررس"عبارت است از  ی(. تفکر انتقادیاجتماع

( معتقد است که 5391) 9(. استرنبرگ55، ص.2009رز، ی)ما "جیرخدادها و نتا یابیارزش
به حل  هاآن واسطهبهکه افراد  باشندیم یذهنروندها، راهبردها و اظهارات " یتفکر انتقاد

( 5334نچ )یک و ای(. وارن42)ص.  "پردازندیمم تازه یمفاه یریادگیو  یریگمیتصممسائل، 
 دانندیم "ورام یو چگونگلت اا حیو  سؤاالتمسائل،  یبررس ییتوانا"را  یز تفکر انتقادین

جه یو در نت باشدیمنه خاص یک زمیبه رنده اطالعات مربوط یجامع دربرگ ییتوانا"که همان 
ش را یخو یریگموضعل یدال تواندیمکه  شودیمت یهدا یاهیفرضا یو  حلراهآن فرد به 

ار و یر معب یمتک یتفکر " ی( معتقد است که تفکر انتقاد5331پمن )ی(. ل55)ص.  "ان کندیب
 توانندیمران آن یفراگ که  شودیممنجر  ییهامیتصمو  هاقضاوتگر است و به  حیخود تصح
 (.53 )ص: "ط آموزش بکار بندندیخارج از مح ییهاطیمحآن را در 

ا هر زبان ی یسیزبان انگل دهندهلیتشک یاصل یاز اجزا یکی عنوانبهواژگان  یریادگی
 یهاپژوهش(2052، 4جوکار) واقع شده است دیتأکمورد  یدرس یهابرنامهگر در ید یخارج
گر یبا د و ارتباط آن یسیواژگان زبان انگل یریادگیبهتر  یاهبردهاکشف ر یبرا یفراوان

 یراهبردها (.2009، ی؛ ل2001، 1زبان صورت گرفته است )وب چهارگانه یهامهارتاجزا و 
 یبرا یمفهوم یهانقشهو  ییمعنا یهانقشههمچون  یسیواژگان زبان انگل یریادگیگوناگون 

 اندگرفتهر مورد استفاده پژوهشگران قرا یسیزبان انگل یکل ییواژگان و توانا یریادگیبهبود 
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 ییمعنا یهانقشه"(، 5339) 2ف واکا و واکای(. بنا بر تعر2050، 5یوردان یریزاده و امعبداهلل)
ن یگوناگون ب یهاارتباطهستند که  ییمنظم و مرتبط از نظر معنا یبصر یهمان ساختارها

دارند که  دیتأکهاآن(. 2)ص.  "کنندیمن ییجاد و تبیم را در ذهن ایها و مفاههیگو گان،واژ
 یا مفهوم اصلی سؤال( 5از:  عبارتندبرخوردار باشند که  یجزء اصل 9د از یبا ییمعنا یهانقشه

بر آن قرار  یینقشه معنا یکه تمرکز اصل شودیم یا عبارت مهمی یدیکه شامل کلمه کل
رمجموعه مفهوم یا زیم و واژگان مربوط و یاه( که شامل مفیم جانبی)مفاه هاشاخه( 2دارد؛ 

 حاًیتوانندترجیمکه  دهندیمح یو توض کنندیمف یر و توصیکه آن را تفس شوندیم یاصل
، هااستنباطات، یکه شامل جزئ یتیم حمای( مفاه9جاد شوند؛ و یتوسط خود دانش آموزان ا

 هاآن. کنندیمز یگر متمایه دکه هر شاخه را از شاخ شوندیم یم کلیو مفاه هایریگجهینت
 ییکمک به دانش آموزان در شناسا ییمعنا یهانقشه یریگکاربه یمعتقدند که هدف اصل
؛ 2055، 9رماال و شاکونتاالی)ن باشدیمگر یکدیآنان با  تطابق ینکات مهم و چگونگ

 ییمعنا یهانقشهجاد یا که ییآنجان اشارات و از ی. بر اساس ا(2059، 4و محمد عبدالرحمان
ظه، هستند که به حاف یریادگیم یمستق یواژگان از راهبردها یریادگیدر  هاآن یریکارگبهو 

نده که از عناصر مهم در یشده در آ یاطالعات بازخوان یریکارگبهو  یدهسازمان، یبازخوان
هستند،  قبآکسفورد منط یو فراشناخت یشناخت یو با راهبردها شوندیمتفکر هستند مربوط 

و  یسیواژگان زبان انگل یریادگیبتوانند بر  ییمعنا یهانقشهن استنباط کرد که یچن توانیم
، یسپارخاطربه یبر روندها یرگذاریتأث واسطهبهدانش آموزان نمونه پژوهش  یتفکر انتقاد

؛ 2051، 1و همکارانداریپد) ر بگذارندیاطالعات تأث یریکارگبهو  یدهسازمان، یبازخوان
 .(1205، 2یو

 هابر اساسیآزمودن یواژگان و تفکر انتقاد یریادگیپژوهش، ارتقاء این  یهدف کل
 یریادگی یهار سبکیتأث ین پژوهش بررسیهدف اول ا آنان بود. یریدگسبک های یا

 یدانش آموزان دوره متوسطه بود. هدف دوم پژوهش، مبتن یبر تفکر انتقاد یادراک یشناخت
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عنوان راهبرد به ییمعنا یهانقشه یریکارگر بهین تأثییژوهش، تعه اول پیل فرضیج تحلیبر نتا
ها بود. هدف یواژگان آزمودن یریادگیشرفت یزان پیم در کالس زبان بر میمستق یریادگی

 تفکر ییشرفت توانایزان پیبر م ییمعنا یهانقشه یریکارگر بهیتأث یسوم پژوهش بررس
ر یتأث ین هدف پژوهش بررسیو آخر ،بود ها( پژوهشیدانش آموزان )آزمودن یانتقاد

 یریکارگها پس از بهیواژگان آزمودن یریادگیشرفت یزان پیبر م یریادگی یهاسبک
 بود. ییمعنا یهانقشه

 پژوهش روش
آزمون و دو گروه ش و پسیپ یدارا 5یشیآزما-مهین پژوهش نیطرح ا طرح پژوهش:

 بود. یک دوره مداخله آموزشیش و گواه و یآزما
 آزمونپس            یمداخله آموزش        آزمون شیپ      ش یگروه آزما

 آزمونپس           یآموزش عاد        آزمون شیپ        گروه گواه 
 یایط دنی( مشابه شراییمعنا یهانقشه یریکارگن مداخله )بهیط انجام ایکه شرا ییاز آنجا

پژوهشگر وجود داشتند که اجازه  یبرا یت فراوانیدودبود، مح یآموزش یهادر بافت یواقع
 2یگر و شوهامید سلییط مورد تأین شرایدادند و اینم یط را به ویو کنترل شرا یکاردست

 نینکه چرا از ایمطرح شده است و ا یشیمه آزمایباشد که در روش پژوهش نی( م5393)
مستقل استفاده  – یز از آزمون تین پژوهش نیا یهال دادهیتحل یشود. برایروش استفاده م

 شد.
ه دوم دوره متوسطه رشته یل در پایدانش آموزان دختر در حال تحص :یآمار جامعه

 ک  شهر کرجیزیو ف یاضیر
ه دوم دوره متوسطه رشته یل در پاینفر دانش آموزان دختر در حال تحص 529نمونه: 

 شهر کرج 5ه یرستان فرزانگان ناحیک از دبیزیو ف یاضیر

ست پژوهش دو دامنه ا یه هایوسته است و فرضیپ یریاس اندازه گیچون مق :نمونهجم ح
 استفاده شد. %33نان یبرآورد نمونه از فرمول کوکران در سطح اطم ین پژوهش برایدر ا
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 17/2برابر است با %33نانیه دودامنه درسطح اطمیفرض یبرا=  2

ش و ینفر در دو گروه آزما 90ش از یکه ب یآزمودن 35ن پژوهش، یهدف ا یدر راستا
 ر  انتخاب شدند.یگواه بودند به روش ز

کوبز، یج، د.، ی)آریاخوشه یاحتمال یریگنمونهبر اساس روش  :یریروش نمونه گ
ه یه آموزش و پرورش شهر کرج، ناحیچهار ناحاز ب، ین ترتیبد( 227ه، اَ، ص.یل. چ. و رضو

دو ک و از یرستان فرزانگان یک، دبیه یدخترانه ناح یرستان هایو از دب یک بطور تصادفی
انتخاب ،کیزیو ف یاضیره دوم رشته یچهار کالس پا، یو علوم تجرب کیزیو ف یاضیررشته 

عداد ت حداقلن پژوهش، یا یشیمه آزمایرح نن پژوهش شرکت کردند. بنابر طیشدند و در ا
ن ی( که در ا292)همان منبع،  کندیمت یش و گواه کفایدر دو گروه آزما ینفر آزمودن 90

دادهیسازهمگننفر و حذف نمونه به علت  55د. افت نمونه یرس یآزمودن 35به  کالًپژوهش 
 یریادگی یهاسبکامه و پرسشن50، آزمون واژگان 4نلسون  یتوسط آزمون زبان عموم ها
و آموزش  یو سطح اجتماع ی، خانوادگینه آموزشیشیاز نظر پ هایآزمودنن ینفر بود. ا 7

آزمون مهارت زبان استاندارد  واسطهبه هایآزمودنمشابه قرار داشتند.  یباً در سطحیزبان تقر
م یو گواه تقسش یانتخاب شده و به دو گروه آزما هاآننفر از  35شدند و  یسازهمگننلسون 

همگن بودند.  ین افراد از نظر دانش زبانیا داد کهنشان ،5جدول  بر اساسج آزمون یشدند. نتا
توسط فرهنگ م یدارا یه کرج ساکن بودند و از نظر سطح اجتماعیمین افراد در منطقه عظیا

 یدارا یلی. از نظر سطح تحصشدندیممحسوب  مرفه نسبتاًجزء افراد  یو از نظر اقتصاد
لیتحصن یوالد یدارا هاآنشتر یب وبه باال برخوردار  53ن معدل یانگیو از م یت عالیوضع
متوسط  یو از سطح زبان رفتندیمزبان  یخصوص یهاکالسبه  هاآنبودند. اغلب  کرده

 برخوردار بودند.
استفاده شد.  یمتعدد یابزارهان پژوهش از یتحقق اهداف ا یبرا :یریگاندازهابزار
نفر از دانش آزمون قبل از شروع  90به  (050A)نلسون یسیمون مهارت زبان انگلالف( آز

 10از  سؤال 90ج نشان داد که یل واقع شد و نتایج آن مورد تحلینتا و روند مداخله، ارائه
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 یتا برا برخوردار بودند( %70تا  %90ن یمناسب )ب یزان دشواریاز م یانهیگز 4 سؤال
، جعفر پور و ی)فرهادمورد استفاده واقع شوند آموزان  دانش زبان دانش یسازهمگن

محاسبه  α= 79/0ن آزمون در پژوهش حاضر یکرونباخ ا یب آلفای.ضر(2002، 5یرجندیب
 عنوانبهگر که مورد استفاده پژوهشگر واقع شد آزمون واژگان بود که یابزار دب(  ؛شد

 10 ین آزمون دارایه شد. اش و گواه دادیبه هر دو گروه آزما آزمونپسو  آزمونشیپ
واقع شد  شیمورد آزماهانهیگز یبه روش محاسبه دشوار بود کهواژگان  یانهیگز 4 سؤال

 احراز سؤاالت ییگان انتخاب شدند تا رواواژ سؤال 10از  سؤال 90 هانهیگز لیو بنابر تحل
ط توس مونن آزیاباشد.  هایآزمودن یواژگان ییمطابق با سطح توانا هاآن یشود و سخت

ج( پرسشنامه محاسبه شد؛ α=79/0کرونباخ آن برابر با  یب آلفایضرشد.  یپژوهشگر طراح
 یه ایگو 1 سؤال 90 یه داران پژوهش بود کیگر ای( ابزار د2004) یتر هانیپ یتفکر انتقاد

ن پرسشنامه ی(. ا1شه = یو هم 4، اغلب اوقات = 9اوقات =  ی، گاه2ندرتاً=  ،5هرگز= بود )
 نیا یل عاملیش و گواه ارائه شد. آزمون تحلیبه دو گروه آزما آزمونپسو  آزمونشیپدر 

ک سازه مورد سنجش قرار گرفته یتنها  آزمونپسو  آزمون شیپرسشنامه نشان داد که در پ
انجام  ی( اقتباسشد. ترجمه آن توسط و2001) 2ینین پرسشنامه از پژوهش نائیاست. ا شده

م و دانشگاه علو یص در دانشکده علوم انسانمتخصّ ید دانشگاهیاسات دییتأشد و مورد 
 ین پرسشنامه برایا ییایپاراز شد. حآن ا ییو روا قرار گرفتاحد تهران قات ویتحق

بود.  α=  35/0ب در پژوهش حاضر ین ضریاما ا؛ محاسبه شد α=  92/0 یو یهایآزمودن
 یتفکر انتقاد ییتوانا یکل و سنجشهانهیگزن پرسشنامه مناسب بودن تعداد یعلت انتخاب ا

 یریادگی یهاسبکد( پرسشنامه داشت؛ یکه با اهداف پژوهش هماهنگ بود هایآزمودن
 ی، گاه2=  ندرتبه، 5=  وقتچیهباً یبود )تقر یه ایگو 4 سؤال 92 یدارا( 5332ن )یاُبر

ط آن توس یین پرسشنامه توسط پژوهشگر ترجمه شد و روای. ا(4، اغلب اوقات = 9اوقات = 
شد.  رازاحقات واحد تهران یدانشگاه علوم تحق ید متخصّص در دانشکده علوم انسانیاسات

توسط  آموزدانش 90ان یدر م یک آزمون شبه پژوهشین پرسشنامه در یا ییایپا
 یادراک یشناخت یریادگی یهاسبکن پرسشنامه ی( محاسبه شد. ا95/0  =α) SPSSافزارنرم

ن پژوهش یکار برده شده در اهب ییمعنا یهانقشه سنجش قرار داد. را موردهایآزمودن
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د دانشگاه علوم و یاسات دییتأشدند و مورد  یطراح (2007پژوهش هان )نمونه در  یهانقشه
 یبرا ییمعنا یهانقشهن یقرار گرفتند. ا یخارج یهازبانات و یقات در دانشکده ادبیتحق

 یهانقشه نیشدند. و تعداد ا یدوم دوره متوسطه طراحه اول و یپا یسیدروس کتاب زبان انگل
 عدد بود. 54 ییمعنا

جلسه در  57 ین پژوهش طیدر ا یمداخله آموزش :هاداده یآورجمعو  نحوه اجرا
مداخله  (،آزمونشیپش مداخله )یپ ،یش صورت گرفت و در سه مرحله آمادگیگروه آزما

و  هاآزمون ییایو پا یی، روایحله آمادگانجام شد. در مر (آزمونپس) و بعد از مداخله
محاسبه شدند و  SPSSتوسط  هاآن کرونباخ یب آلفایشدند و ضرا احراز هاپرسشنامه

 ییمعنا یهانقشهارائه و هایآزمودنواضح به  طوربه ینکات الزم جهت انجام مداخله آموزش
( آزمونشیپمداخله )ش ی. در مرحله پشدند یطراح هایآزمودنمنطبق با دروس کتاب زبان 

 یگذارنمرهل و یتکم هاپرسشنامهارائه شدند و  هایآزمودن به هاآزمونشیپجلسه  9 یط
، هایآزمودنکتاب زبان  یبنابر دروس آموزش ،جلسه 52 یط در مرحله مداخله، شدند.

 لهدر مرحل شدند. یتکم هاآن و توسطداده  هاآنبه  هاآنمدرس زبانتوسط  ییمعنا یهانقشه
 هایآزمودنبه  آزمونشیپ یهاپرسشنامهو  هاآزمون، دوباره (آزمونپسبعد از مداخله )

الزم جهت  و محاسبات هالیتحلشدند.  یآورجمعو توسط پژوهشگر  ارائه یدهجهت پاسخ
س زبان یروش معمول تدر ،پژوهش انجام شدند. در گروه گواه یهاهیفرضا ردّ یاثبات و 

و ارائه شدند  ییمعنا یهانقشه یریکارگبهبدون  هاپرسشنامهو هاآزمون انجام شد اما تمام
 شدند. یآورجمع جینتا

 ی پژوهشهاافتهی
 آزمون مهارت پژوهش حاضر، ابتدا یمادگدر مرحله آ :نلسون یسیآزمون مهارت زبان انگل

در سطه نفر از دانش آموزان دوره متو 90( به 050A) 010الف  شماره نلسون یسیزبان انگل
 یآنان محاسبه شد و بنابر محاسبات آمار یهانمرهداده شد و سپس  دومه یل در پایتحص حال

 سؤال 90ندارد، ن آزمون استایا یسیدستور زبان انگل سؤاالت یزان دشواریسنجش م یبرا
، یرجندی، جعفر پور، بیفرهاد) محاسبه شد %90تا  %70ن یب هاآن یانتخاب شد که دشوار

ش ین گروه آزمایانگیم یهانمرهسه یمقا یمستقل برا یسپس آزمون ت (. 5332ون، برا  ;2002
 ییمعنا یهانقشه یریکارگبهسه شدند تا قبل از ی( مقا010الف ن آزمون )نلسون یو کنترل در ا
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 یمشخص شود. اندازه ت آزمودنی ها زباندر مرحله مداخله همگن بودن دانش 
 72در  یرانبحکمتر از مقدار ارزش  ن مقداریاشد.  (محاسبه5)جدول  =7/0Tشدهمشاهده

 یکه مقدار ارزش مشاهده شده آزمون تییاز آنجا.باشدیم32/5مقدار  یعنی یدرجه آزاد
ن یانگین میب یمعناداراعالم کرد که تفاوت  توانیمآن است  یمستقل کمتر از ارزش بحران

ش و گواه وجود یسون در گروه آزمانل یسیاز آزمون مهارت زبان انگل آمدهدستبه یهانمره
قبل از مداخله  یدو گروه از نظر مهارت زبان یهایآزمودنن بدان معناست که ینداشته است. ا

ک سطح قرار داشتند و یش در ی( در گروه آزماییمعنا یهانقشه یریکارگبه) یآموزش
ن آزمون یر اش و گواه را دیمربوط به دو گروه آزما یفیآمار توص 2همگن بودند. جدول 

انگر یکه ب باشدیم 41/57 و 11/57ب برابر با ین دو گروه به ترتیانگیم یهانمره. دهدیمنشان 
 یهایآزمودن یآزمون را برا یین روایو همچن باشدیمن دو گروه یعدم تفاوت معنادار ب

ن یبه ا بوده است. هایآزمودن یعموم یسیسواد زبان انگل در سطح دهد کهیمپژوهش نشان 
ار انس همگن نبودند. مقدیش و گواه از نظر وارید اشاره شود که دو گروه آزمایز باینکته ن

محاسبه شده است  059/00آن  یکه معنادار باشدیم 44/2ن برابر یدر آزمون لو Fارزش 
ن کمتر از سطح یدر آزمون لو Fمربوط به ارزش  یاحتمال خطا که ییآنجا(. از 5)جدول 

اه ش و گویانس گروه آزماید که واریجه رسین نتیبه ا توانیم، باشدیمα=  01/0 یمعنادار
نلسون نشان  آزمون .ز گزارش شده استین 5ن، سطر دوم جدول یمتفاوت بوده و بنابرا

 یسیاز نظر مهارت زبان انگل یکه نمونه پژوهش قبل از مداخله آموزش(2و5)جدول دهدیم
از  رایمع+ انحراف 5تا  -5ن یدر فاصله ب هایآزمودندرصد از  29ش از یهمگن بودند. ب

 یکندگکه نمونه از پرا دهدیمار نمونه نشان یقرار داشتند. انحراف مع -SD5≥≤5+ میانگین
 در آزمون نلسون برخوردار بودند. مشابه ییاز توانا هایو آزمودنبرخوردار بوده  یکم
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 و گواه شیگروه آزما نلسون آزمون یمستقل برا یآزمون ت .1جدول 

نیآزمون لو  ن هایانگیکسان بودن می یبرا یآزمون ت   

 

F Sig. T Df 
یمعنادار

  

تفاوت 
نیانگیم  

تفاوت 
 یخطا

 استاندارد

نان یاطم 31%  

نهیکم  نهیشیب   

 
انس یوار

کسانی  

44/2  05/0  23/0  93 43/0  93/0  17/0  74/0-  19/5  

 انسیوار
  متفاوت

  70/0  19/72  49/0  937/0  12./  72/0-  15/5  

 ش و گواهیر آزمون نلسون برگروه آزمایتأث یفیآمار توص .2جدول 

نیانگیم N گروه  
انحراف 

اریمع  

 یخطا
 استاندارد

شیآزما  47 91/57  94/9  49/0  

41/57 44 گواه  94/5  27/0  

(، آزمون ییمعنا یهانقشه یریکارگبهمداخله ) آزمونشیپ در مرحله آزمون واژگان:
شتر یب هاآنمعلوم شود که همه ش و گواه داده شد تا یگروه آزما هایودنآزمواژگان به 

ا ر رندز وجود دایدوره متوسطه ن دومه یدر کتاب زبان پا ییمعنا یهانقشهدر  ی را کهواژگان
سه یمقا یتست مستقل برا ین منظور، آزمون تیز همگن هستند. به این جنبه نیو از ا دانندینم

قبل از انجام مداخله ش و گواه در آزمون واژگان انجام شد که یزمان گروه آیانگینمره م
ن مقدار ارزش یا(بود. 9)جدول  23/0برابر  شدهمشاهده یارزش تصورت گرفت.  یآموزش

ن نکته اشاره ید به ایبا بود. یدرجه آزاد 93در سطح  39/5 یکمتر از مقدار ارزش بحران یت
ن یدر آزمون لو Fانس همگن بودند. ارزش یوارش و گواه از نظر یشود که دو گروه آزما

احتمال مربوط به ارزش  که ییآنجا(. از 9)جدول  باشدیم 13/0احتمال  یو دارا 23/0معادل 
F از  .اندشدهگزارش 9، اعداد سطح اول جدول باشدیم 01/0 یشتر از سطح معناداریب

 یعا کرد که تفاوت معناداراد توانیمآن است  یکمتر از ارزش بحران یمقدار ت کهییآنجا
 داشته است.ش و گواه وجود نیواژگان در دو گروه آزما آزمونشیپن یانگیم یهانمرهن یب

همگن  ییمعنا یهانقشهش و گواه از نظر دانش واژگان قبل از ارائه یگروه آزما کهن معنا یبد
 واژگان  آزمونشیپش و گواه را دریمربوط به دو گروه آزما یفیآمار توص 4جدول .اندبوده
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 24/50و در گروه گواه  41/50ش یب در گروه آزمایبه ترت هاآنن یانگی. نمره مدهدیمنشان 
 .بود

 ش و گواهیمستقل واژگان در دو گروه آزما یآزمون ت .3جدول 

نیآزمون لو  ن هایانگیکسان بودن می یبرا یآزمون ت   

 
F Sig. T Df یمعنادار  

تفاوت 
نیانگیم  

 یتفاوت خطا
 استاندارد

نانیاطم 31%  

نهیکم  نهیشیب   

 انس یوار
کسانی  

23/0  13/0  23/0  93 77/0  53/0  24/0  03/5  47/5  

واریانس 
23/0   متفاوت  22/99  77/0  53/0  24/0  03/5  47/5  

 ش و گواهیش آزمون واژگان در گروه آزمایپ یفیآمار توص .4جدول 

نیانگیم N گروه اریانحراف مع  ندارداستا یخطا   

شیآزما  47 41/50  03/9  41/0  

24/50 44 گواه  09/9  42/0  

اده شد ه استفیسو-کی یل انووای، از تحله اولیفرض جهت اثباته اول پژوهش: یفرض
 ینتقادتفکر ا ییزان توانایبر من یپرسشنامه اُبر یریادگینوع سبک  9ر ی( تا تأث1)جدول 

 کمتر از ارزش و92/0 برابر با Fشدهمشاهدهرد. ارزش یقرار گ یمورد بررس هایآزمودن
 توانیم ،1ج جدول یبنا بر نتا  .باشدیم =df 99 یدر سطح آزاد =42/0F یعنیآن  یبحران

زان یبر م یو معنادار توجهقابلر یتأث یاز نظر آمار یریادگی یهاسبکن ادعا کرد که یچن
 یریادگی یهاسبکر پژوهش که ه صفینداشته است و فرض هایآزمودن یتفکر انتقاد ییتوانا

ندارد، اثبات  یریتأث هاآن یزان تفکر انتقادیبر م یاز نظر آماردانش آموزان دوره متوسطه 
 یهاسبکن دانش آموزان با یانگیم یهانمره، دهدیمنشان (  2جدول  )که طورهمان. شودیم
 .ندباشیم 559و  551، 554ب یبه ترت یو لمس یداری، شنیدارید یریادگی
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 یریادگی یهاسبک براساس تفکر انتقادی هیکسوی یانووا .5جدول 

یدرجه آزاد مجموع مجذورات  نیانگیمجذور م   F یسطح معنادار ارزش  

ن گروهیب  4/33  2 7/43  92/0  42/0  

0/1091 در گروه  99 2/17    

4/1594 کل  30    

 یریادگی یهابکها بر اساس سیآزمودن ینمره تفکر انتقاد یفیآمار توص .6جدول 

دتعدا  نیانگیم   
انحراف 

اریمع  

 یخطا
 استاندارد

 %31نان یاطم
نیانگیم نهیکم  نهیشیب   

نهیکم  هنیشیب   

یدارید  99 0/554  7/7  21/5  1/555  1/552  500 522 

یداریشن  23 7/551  4/2  59/5  9/559  5/559  507 527 

یلمس  24 0/559  1/9  74/5  4/503  2/552  32 527 

9/554 35 جمع کل  1/7  0/73  7/552  3/551  32 527 

 هیسوکی یه دوم پژوهش از روش انوایا رد فرضیاثبات  یبرا ه دوم پژوهش:یفرض
شود.  یواژگان بررس آزمونپسدانش آموزان بر  یریادگی یهاسبکر یاستفاده شد تا تأث

 50/9ادل با مع F یکه کمتر از ارزش بحران (7بود )جدول  03/2معادل  شدهمشاهده Fارزش 
ادعا کرد که  توانیمن ی، چنشدهمشاهده Fن مقدار ی. با اباشدیم =99df یدر سطح آزاد

واژگان دانش آموزان نداشته  آزمونپسبر  یر معناداریتأث یاز نظر آمار یریادگی یهاسبک
، (9جدول) بر اطالعات. بناشودیمز اثبات ین پژوهش نیه صفر این فرضیجه، دومیاست. در نت

 یو لمس یداری، شنیدارید یریادگی یهاسبکن آزمون واژگان بر اساس یانگیم یهانمره
 .باشندیم 53و  25، 20ب یدانش آموزان به ترت

 ی ریادگی یهاآزمون واژگان براساس سبک هیکسوی یانووا .7جدول 

 
مجموع 

 مجذورات
درجه 

 آزادی
مجذور 

 میانگین
Fارزش 

سطح 
 معناداری

342/27 بین گروه  2 375/99  030/2  590/0  

279/5490 در گروه  99 219/52    

251/5439 کل  30    
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 یریادگی یها بر اساس سبک ها یآزمون واژگان آزمودن یفیآمار توص .8جدول 

نیانگیم تعداد   
انحراف 

اریمع  

 یخطا
 استاندارد

دربازه %31نان یاطم
نیانگیم نهیکم  نهیشیب   

نهیکم  نهیشیب   

یدارید  99 47/20  70/4  729/0  39/59  02/22  59 23 

یداریشن  23 49/25  17/9  229/0  52/20  94/22  52 23 

یلمس  24 25/53  99/9  295/0  90/57  22/20  54 27 

42/20 35 جمع کل  09/4  429/0  25/53  95/25  59 23 

د انجام شمستقل  یآزمون ت پژوهش سومه یفرض یبررس منظوربهوم پژوهش: سه یفرض
 هایآزمودنواژگان در  یریادگیشرفت یزان پیبر م ییمعنا یهانقشه یریکارگبهر یثزان تأیتا م

آزمون پس یهانمرهش با یآزمون واژگان در گروه آزما-پس یهانمرهن یانگیشود. م یبررس
 باشدیم 30/52 شدهمشاهده ی. نمره تسه قرار گرفتندیل مورد مقاین تحلیگروه گواه در ا

. از باشدیم یدرجه آزاد =df 90در  33/5 یشتر از ارزش بحرانیب یتزان ین می(. ا3)جدول
 یریگجهینتن یچن توانیم، باشدیمآن  یشتر از ارزش بحرانیب شدهمشاهده یت که ییآنجا

شرفت یبر پ یو معنادار توجهقابلر یتأث یاز نظر آمار ییمعنا یهانقشه یریکارگبهکرد که 
ا بر بن.شودیمه صفر دوم پژوهش رد یشته است و فرضواژگان دانش آموزان دا یریادگی

ن یدر آزمون لو Fستند. ارزش یانس همگن نیش و گواه از نظر واری، دو گروه آزما3جدول 
کمتر از سطح  شدهگزارشن احتمال ینکه ای. با توجه به اباشدیم 007/0با احتمال  43/7

ن نمره یانگیدو گروه در مرد که ک یریگجهینتن یچن توانیباشد میم =α 01/0 یمعنادار
 گزارش شده است. 3ف دوم در جدول یستند و ردیانس همگن برخوردار نیواژگان از وار
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 ش و گواهیمستقل پس آزمون واژگان در گروه آزما یآزمون ت .9جدول 

 
 یت آزمون نیلو آزمون

 
F Sig. T Df یمعنادار  

 تفاوت
نیانگیم  

 یخطا تفاوت
 استاندارد

اننیاطم 31%  

 
هنیکم نهیشیب   

 انسیوار
 کسانی

4/3 007/0 7/52 93 005/0  12/2  152/0  10/1  14/7  

انس یوار
 متفاوت

  30/52 31/90  005/0  12/2  102/0  12/1  19/7  

. دهدیمواژگان را نشان  آزمونپسش و گواه در یگروه آزما یفیآمار توص 50جدول
و  22/29ب یش و کنترل به ترتیگروه آزماواژگان در  یهاآزمونپسن یانگیم یهانمره

 گزارش شدند. 03/57

 ش و گواهیآزمون واژگان در دوگروه آزما-پس یفیآمار توص .50جدول 
 رداستاندا ین خطایانگیم اریانحراف مع نیانگیم N گروه

 451/0 949/2 22/29 47 شیآزما

 293/0 351/5 03/57 44 گواه

مستقل استفاده و  ی، از آزمون تچهارمه یش فرضیآزما منظوربه: پژوهش چهارمه یفرض
سه یش و گواه مقایدر دو گروه آزما آزمونپسدر  ین تفکر انتقادیانگین نمرات میانگیم

دانش آموزان مورد  یزان بهبود تفکر انتقادیبر م ییمعنا یهانقشه یریکارگبهر یشدند تا تأث
در  32/5 یشتر از ارزش بحرانیو ب 23/52برابر با  شدهمشاهده یرد. ارزش تیقرار گ یبررس

 توانیمبود، پس  یشتر از ارزش بحرانیب یزان ارزش تیم(. 55)جدول  بود یدرجه آزاد 72
 یبر عملکرد دانش آموزان در تفکر انتقاد ییمعنا یهانقشه یریکارگبهن ادعا کرد که یچن

ن یبه ا. شودیمش رد ه صفر پژوهیجه، فرضیر مثبت داشته است و در نتیتأث آزمونپسدر 
در   =12/4Fانس همگن نبودند. ارزش ین دو گروه از نظر وارید اشاره شود که ایز باینکته ن

 Fاحتمال ارزش  که ییآنجا(. از 55)جدول  باشدیم 091/0ن احتمال برابر با یآزمون لو
انس یراز واد که یرس یریگجهینتن یبه ا توانیم، باشدیم 01/0 یکمتر از سطح معنادار
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نمودار گزارش شده است. 55ف دوم در جدول یل ردین دلیستند. به همیهمگن برخوردار ن
 .دهدیمنشان  و گواهش ین دو گروه آزماین تفاوت را بیز این 55

 ش وگواهیدر دو گروه آزما یمستقل پس آزمون تفکر انتقاد یآزمون ت .11جدول 

 
 هان یانگیکسان بودن می یبرا یآزمون ت نیلو آزمون

 
F Sig. T Df یمعنادار  

تفاوت 
هانیانگیم  

 یتفاوت خطا
 استاندارد

نانیاطم 31%  

 
هنیکم نهیشیب   

انس یوار
 کسانی

12/4  091/0  23/52  93 500/0  32/52  370/0  33/3  91/59  

انس یوار
 متفاوت

  52/52  72/72  500/0  32/55  399/0  32/3  33.59 

ر د یش و گواه در تفکر انتقادیوه آزمامربوط به دو گر یفیآمار توص 52جدول 
 509 یقبل از مرحله مداخله آموزش ین تفکر انتقادیانگی. نمره مدهدیمرا نشان  آزمونپس

 دهندهنشانبود که  520معادل  یتفکر انتقاد آزمونپسن نمونه پژوهش در یانگیو نمره م
ن یزان ای. مباشدیم یدانش آموزان پس از مداخله آموزش یشرفت نمره تفکر انتقادیپ
 رگذاریتأثکه نشان  باشدیمشتر از گروه گواه یب یمعنادار طوربهش یشرفت در گروه آزمایپ

 . باشدیم یبودن مداخله آموزش

 ش و گواهیدر دو گروه آزما یپس آزمون تفکر انتقاد یفیآمار توص .12جدول 
 استاندارد یخطا اریانحراف مع نیانگیم N گروه

 451/0 94/2 22/29 47 شیآزما

 293/0 35/5 03/57 44 گواه

 گیریو نتیجه بحث
 یبه موارد توانیم یو تفکر انتقاد یریادگی یهاسبکموجود مربوط به  ینه پژوهشیشیدر پ

و ارتباط  انددادهقرار  یرا مورد بررس یشناختروانن دو سازه یاشاره کرد که ارتباط ا
ر ی( تأث5331، تورس و کانو )مثالعنوانبه. دانکردهن دو سازه کشف ین ایب یمعنادار
قرار  یرا مورد بررس یان دانشگاه کشاورزیدانشجو یبر تفکر انتقاد یریادگی یهاسبک
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 5/3نشان داد که  هاآندر پژوهش  یامرحلهچندگانه  یون خطیگرسرل یج تحلینتادادند. 
بر آن  یریادگی یهاسبکر یتأثجه یان نتیدانشجو یدرصد از تفاوت در نمره تفکر انتقاد

سبک  یان دارایکه دانشجودندنشان داپژوهش ن یا( در 5377)و همکاران نیتکیو.باشدیم
 هاآن یش دارند، حل مسأله برایرامون خویاز جهان پ ینه درک کلیوابسته به زم یریادگی

ه ر بشتیش دارند، بیخو یط اجتماعیبا مح یباالتر یریپذتطابقو ت یدشوارتر است، حساس
اد یکه دارند  یرا با نظم یریادگیل دارندو مواد یتما یریادگیع و یکرد مشاهده وقایرو

؛ دهندیمثبت پاسخ م یطیت محیباال دارند و به تقو یرونیزش بیانگ یان افراد داری. ارندیگیم
 یو به کاوش علم است ترآسانشان یهستند، حل مسائل برا جزءنگرنه، یاما افراد مستقل از زم

اد ی دهندیم هاآنکه خودشان به  یو مطالب را با ساختار و نظم ل دارندیطالعه مستقل تماو م
ان یق اطرافیو تشو یطیت محیباال هستند و به تقو یزش درونیانگ یدارا ی. افرادرندیگیم

 یان دارایدر پژوهش خود نشان دادند که دانشجو(، 2002ر )یرز و دای. مادهندینمپاسخ 
-ملموس ،یتصادف-یانتزاع یریادگی یهاسبکنسبت به  یمرحله ا-ینتزاعا یریادگیسبک 

ز ی( ن2002مان )یسال .برخوردار هستند یباالتر یاز تفکر انتقاد یتصادف-و ملموس یمرحله ا
( بر 2ان یع )جری( و سر5ان ی)جر یسنت یریادگیسبک  یدند که افراد دارایجه رسین نتیبه ا

گر ید یهاکسبنسبت به  یباالتر یتفکر انتقاد ییواناکلب از ت یریادگی یهاسبکاساس 
ن دو سازه را نشان ین ایارتباط ب هاپژوهشن ینکه ایبا ا گر،یبرخوردار بودند. از طرف د

 یو تفکر انتقاد یریادگی یهاسبکن یب یچ ارتباطی(ه5339راد، باکر و هوور )،دهندیم
اضر ج پژوهش حینتا یباط در راستان عدم نشان دادن ارتیا نکردند کهان گزارش یدانشجو

ن یترمهمگوناگون داشته باشد.  یهاتواندعلتیهامپژوهشن یمتناقض اج ینتا .باشدیم
و  یریادگیبک ف متفاوت از سیگوناگون بر اساس تعار یبکار بردن ابزارها تواندیهامآن

 یهاپرسشنامهدر  هرکدام یو ادراک ی، حسیشناخت یریادگی یهاسبکباشد.  یتفکر انتقاد
 یو ادراک یشناخت یهاییتوانابه  ی. تفکر انتقادشوندیمگر مورد سنجش واقع یکدیجدا از 

 نیب یا رابطه معناداریر ین پژوهش تأثینکه در ایو علت ا شودیممربوط  یو فراشناخت
رسشنامه ن باشد که پیکشف نشده است ممکن است ا یو تفکر انتقاد یریادگی یهاسبک

 یشناخت یادهیپدتفکر  کهیدرحالد دارد، یتأک یحس یریادگی یهاسبکشده بر  هکاربردبه
اطالعات، اما  یریکارگبهپردازش و  یاست. تفکر به روندها یو کمتر حس یو ادراک

رز یپژوهش ما یهاپرسشنامه. شوندیمافت اطالعات مربوط یدر به یحس یریادگی یهاسبک
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پژوهش حاضر  یهاپرسشنامهاما  یریادگی یهاسبک یدراکو ا یبر بُعد شناخت( 2002ر )یو دا
 دیتأک یریادگی یهاسبک یشه گر بر بُعد حسی( و پ5399همانند پژوهش راد و همکاران )

 دارند.
پور و  ی، کاف(2054وو ) یهاپژوهشج یبه نتا توانیمه دوم پژوهش ین فرضییدر تب
سان و کیو روش  انددهیهش حاضر رسج مشابه با پژویاشاره کرد که به نتا(2055شکرپور )
ن ی( مشابه ای/لمسیداری/شنیداریبر اساس مدل )د یحس یریادگی یهاسبکپرسشنامه 

بر  یر چندانیتأث یریادگی یهاسبکد که یجه رسین نتیز به این یپژوهش داشته است. و
در  یریگادی یهاگروهن ین جهت بیاز ا یندارند و تفاوت معنادار یسیواژگان انگل یریادگی

ن یب دهندیمافت شدند که نشان ی ییهاپژوهشنه ین زمیدر هموجود نداشت.  آزمونپس
 یبیدار، طیپد؛ 2051، یوواژگان ارتباط وجود دارد ) یریادگیو  یحس یریادگی یهاسبک

طه یاز ح طلبد کهیمرا  یخود پژوهش نوبه بهز یج نین اختالف نتای(. علت ا2051، 5یو شاکرم
 ست.یل آن چندان ساده نیخارج است و تحل ن پژوهشیا

ر یمربوط به تأث یهاپژوهششتر یج بین کرد که نتاییتب توانیمطورنیاه سوم را یفرض
-ین راهبرد آموزشیا یریکارگبهن پژوهش ینه ایشیآمده در پ یا مفهومی ییمعنا یهانقشه

، 2ل فروشانیناند)دادهن نشا مؤثردانش آموزان را چه از جانب معلم و چه از جانب  یریادگی
موافق و  یجی( به نتا2050) یوردان یریعبداهلل زاده و ام(. 2000راجز و ژاکوبز، را، یم؛2052

شرفت واژگان یبر پ ییمعنا یهانقشهدند که نشان داد ین پژوهش رسیک جنبه متفاوت از ایاز 
 رخالف پژوهشر داشته است و بیتأث یدر سطح متوسط مهارت زبان یرانیزبان آموزان ا

واژگان را داشتند، افراد  آزمونپسن نمره در یانگین میباالتر یداریحاضر که افراد شن
ر یواژگان نشان دادند و در هر دو پژوهش تأث آزمونپسرا در  یعملکرد بهتر یدارید

 یواژگان از نظر آمار آزمونپسبر  یریدگسبک های یار یمعنادار، اما تأث ییمعنا یهانقشه
سبک های ز یکسان و پرسشنامه نیبا پژوهش حاضر  هاآننبود. روش پژوهش  توجهقابل

 .باشدیم( 5397) 9دیمتعلق به ر سنجد کهیمرا  یحس یریدگیا

                                                      

 
1. Padidar., Tayebi., & Shakarami 

2. Nilforoushan 

3. Reid 
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شرفت تفکر یبر پ ییمعنا یهانقشهن پژوهش رد شد و نشان داد که یه چهارم ایفرض
 یجیز به نتاین (،2050) 5میلست. داشته ا یاز نظر آمار یتوجهقابلر یدانش آموزان تأث یانتقاد

ا بر تفکر یبا و  ییمعنا یهانقشهر یا تأثینه ارتباط یدر زم یکم یهاپژوهش افتند.یمشابه دست 
 .افت نشدیده باشد یج مخالف انجامیکه به نتا یدر دسترس است و پژوهش یانتقاد
ر روال د یخاص یهاتیمحدوددستخوش  یگر مطالعات علمیز مانند دین مطالعه نیا

شتر بودن جلسات و تکرار واژگان یبو امکان  بود محدود هایآزمودنانجام آن بود. تعداد 
 یده و تنها جنبه حسیسنج یکل طوربهرا  یز تفکر انتقادیپژوهش ن یوجود نداشت. ابزارها

 نمونه در یرستانیقرار دادند. تنها دانش آموزان دختر دب دیتأکرا مورد  یریادگی یهاسبک
مورد کاربرد معلمان زبان در مدارس در سطوح  تواندیمن پژوهش یج ایداده شدند. نتا قرار

 یهانقشه یطراح یبرا یکاف ییزه و توانایاز انگ هاآنکه  یرد به شرطیگوناگون قرار گ
برخوردار باشند و بخواهند دانش آموزان را  دهندیمکه آموزش  یمربوط به دروس ییمعنا

سنجش  یبرا توانندیم ییمعنا یهانقشهن، یکنند. همچن یاری یریادگیت یفیدر بهبود ک
العه ن مطیز این یزان دانش واژگان دانش آموزان در تمام سطوح بکار روند. از نظر پژوهشیم
 یریادگیبر  ییمعنا یهانقشهو  یریادگی یهاسبکر یاز ارتباط و تأث یشتریب یهاتواندجنبهیم

 توانیم، یآت یهاپژوهشدر  دانش آموزان را روشن کند. یشرفت تفکر انتقادیواژگان و پ
ه ش و گوایآزما دو گروهکسان در دو نمونه متفاوت با ی یپژوهش یهاروشو  هاپرسشنامهاز 

و  باشندیمکسان ی( ی/لمسیداری/شنیداری)د یریادگیاز سبک  هرکدامکه تعداد افراد در 
ن ینباشد با هم یکه حس یگریاز پرسشنامه د توانیمن، یشتر استفاده کرد. همچنیتعداد نمونه ب

 یل بر رویتحلک فرایگر انجام یشنهاد دیکرد. پ یج را بررسیط استفاده کرد و نتایشرا
 یهانمونهو  یل آمارین جنبه مانند روش، پرسشنامه، تحلیموجود که از چند یهاپژوهش
 یریادگی بر یریادگی یهاسبکر یراجع به تأث یکل یبندجمعک یتا به  باشدیمهمگن 

 مندعالقه د. پژوهشگرانیرس یریادگیدر هر سبک  یشرفت تفکر انتقادیزان پیواژگان و م
انجام  یحسریا غی یحس یریادگی یهاسبک یافراد دارا ین پژوهش را بر رویا توانندیم

و  دهاستفا یتفکر انتقاد یبردهااز راه ییمعنا یهانقشه یریکارگبهراهبرد  یجاهدهند و ب
 یادق، انجام پژوهش مشابه با استفاده از پرسشنامه تفکر انتاحتماالًجه را گزارش کنند. ینت

                                                      

 
1. Lim 
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 یهاسبکر یاز تأث یترجالب یهاجنبهبه کشف  تواندیمز یر سازه( نیز یگر )داراید
 منجر شود. یبر تفکر انتقاد یریادگی
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