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وﺣﯿﺪه ﺳﺎدات واﺣﺪي 1و ﻣﻠﯿﺤﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ

2

 .1ﮔﺮوه زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،واﺣﺪ ﻗﺎﯾﻨﺎت ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﺎﯾﻨﺎت ،اﯾﺮان )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪة ﻣﺴﺌﻮل( Vahedi2010@yahoo.com
 2ﮔﺮوه آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،آﻣﻮزش وﭘﺮورش
ﭼﮑﯿﺪه :ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺮ درك ﻣﻄﻠﺐ و ﻧﻮع راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده

ﺗﻮﺳﻂ زﺑﺎنآﻣﻮزان اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺷﺒﻪآزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﯿﺶآزﻣﻮن-ﭘﺲآزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎري
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ  140داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮة ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺷﺪﻧﺪ 80 .ﻧﻔﺮ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزش زﺑﺎن از آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
 60ﻧﻔﺮﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﭼﻨﯿﻦ آﻣﻮزﺷﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .اﺑﺰار ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدة ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻬﺖ ﮔﺮدآوري دادهﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮن درك ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮاﻧﺪن و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ
راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ) (SILLﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﯿﺶآزﻣﻮن و ﭘﺲآزﻣﻮن اﺟﺮا ﺷﺪﻧﺪ .دادهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﭘﺮدازش ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل در ﭘﺲآزﻣﻮن درك ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮاﻧﺪن داﺷﺘﻨﺪ ) .(p<0.05اﻓﺰون
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺣﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻮن در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع دورة آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .درﻣﺠﻤﻮع ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺣﺎﺿﺮ و ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ آن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد
ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و درك ﻣﻄﻠﺐ و ﻧﻮع راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ زﺑﺎنآﻣﻮزان ﺑﺎزي
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ،ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪﺳﻮي آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ در راﺳﺘﺎي آﻣﻮزش و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي
در ﺧﻼل ﮐﻼسﻫﺎي ﻋﺎدي آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮي درزﻣﯿﻨﮥ ﻓﺮاﮔﯿﺮي زﺑﺎن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﮔﺮدد.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي :درك ﻣﻄﻠﺐ ،راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ،آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي.
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'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

 -1مقدمه
نظام آموزشی در کشور ایران سالیان طوالنی است که بر
پایة انتقال منفعالنه دانش به یادگیرندگان استوار است.
اما امروزه دولت همگام با تغییرات جهانی شروع به
بازسازی و بهبود سیستم آموزشی پیشین و تبدیل آن به
یک سیستم آموزشی جدید انعطافپذیر و دموکراتیک
کرده است .این تالشها در راستای بهبود سطح
مهارتهای فکری و با هدف آمادهسازی افراد برای زندگی
شخصی و حرفهای انجام میگیرد .با وجود چنین
تحوالتی در سیستم آموزشی ایران ،مسأله تفکر انتقادی
هنوز برای بسیاری از دانشآموزان و معلمان بهویژه در
زمینة یادگیری زبان انگلیسی ناآشناست .ریشة این امر
را میتوان در عدم تمایل بسیاری از معلمان زبان به تغییر
روشهای تدریس سنتی و استفاده از شیوههای نوین
تدریس بر مبنای تفکر انتقادی جستجو نمود].[1
مهارت خواندن بهعنوان یکی از ارکان مهم یادگیری زبان
از این قاعده مستثنی نیست .تحقیقات اخیر نشان داده
است که خواندن متون بهعنوان یک فعالیت شناختی
پیچیده برای عملکرد مناسب و کسب اطالعات در جامعة
معاصر ضروری است .بر اساس تعریف چاموت] [9مهارت
خواندن به فرآیند مبادلة اطالعات از فردی به فرد دیگر
اطالق میگردد که در طی آن فرد از طریق فعالنمودن
دانش پیشزمینه و مهارتهای زبانی اطالعاتی را کسب
مینماید .درنتیجه خواندن فرآیندی تعاملی و پویا است
که هم خواننده و هممتن در آنچه آموخته میشود سهیم
هستند .در این راستا درک مطلب بهعنوان هدف اصلی
خواندن محسوب گردیده و به فرآیندی فراتر از
رمزگشایی عالیم و ساختارهای زبانی اشاره دارد .بر
اساس دیدگاه اسنو] [3درک مطلب شامل دو مدل ذهنی
میباشد ) 1 :مدل ذهنی مبتنی بر متن که به بازنمایی
ذهنی گفتمان موجود در متن محدود میشود و صرفاً به
استخراج معانی کلمات و جمالت پیدرپی اشاره دارد ،و
 )9مدل ذهنی مبتنی بر موقعیت که از فهم معنی
ساختارهای زبانی موجود در متن فراتر رفته و شامل
استنتاجهایی میشود که دانش پیشزمینه را با اطالعات
موجود در متن ادغام مینماید .بر اساس چنین مدلی،
درک مطلب به فهم متون ،تفسیر و استنتاج اطالق
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میگردد که شامل فرآیند پیچیده ایجاد ارتباط بین متن
و ذهن خواننده ،بهکارگیری راهبردهای مختلف در حین
خواندن ،فهم کلمات و نکات گرامری و سایر مهارتهای
خواندن و درک مطلب میگردد .در نظام آموزشی کنونی،
اگرچه تأکید ویژهای بر ارتقای سطح مهارت خواندن در
فراگیری زبان خارجی در بسیاری از دانشگاهها و مراکز
آموزشی وجود دارد ،اما زبانآموزان به درک سطحی از
متون بسنده کرده و قادر به نفوذ به الیههای عمیق معنا،
ارزیابی ایدهها و از همه مهمتر رسیدن به درک عمیقی
از متون نیستند].[4
بسیاری از متخصصان و محققان آموزش زبان انگلیسی
بر این باورند که روشهای کنونی آموزش مهارت خواندن
و نیز محتوای کتابهای موجود بیشتر بر یادگیری
کلمات تأکید داشته و برای داشتن درک عمیق زبان-
آموزان از متن کافی نیست] .[4بر اساس تحقیق
انجامشده توسط جاودان و زینال] [5تأکید اصلی در
تدریس زبان انگلیسی در ایران بر ساختارهای دستوری،
فراگیری کلمات و خواندن متنهای کوتاه بوده که منجر
به عملکرد ضعیف بسیاری از فراگیران در آزمونهای
خواندن و درک مطلب میشود .در این راستا آموزش
مهارتهای تفکر انتقادی بهعنوان یکی از ملزومات مهم
مهارت خواندن به توانمندسازی فراگیران در جهت
شناسایی ،شفافسازی ،ارزیابی و حل مشکالتی که در
حین خواندن ممکن است با آن مواجه شوند کمک
میکند] .[1بر اساس تعریف جان دیویی] ،[7تفکر
انتقادی به" تفکر فعال ،مداوم ،و در نظر گرفتن دقیق
یک باور" اشاره دارد .با توجه به نظر او ،مدل تفکر
انتقادی دارای پنج مرحله )1پیشنهاد )9 ،تعریف مسئله،
 )3تولید فرضیه )4 ،استدالل و  )5آزمون فرضیه میباشد.
بر اساس نظر فاشیون و فاشیون] [0مهارتهای اصلی
شناختی تفکر انتقادی شامل :تفسیر (به معنی درک و
بیان معانی مربوط به تجربیات متنوع ) ،تحلیل (به معنی
تشخیص هدف مطالب و پی بردن به ارتباطات موجود در
بین آنها) ،ارزشیابی (به معنی تعیین اعتبار مطالب و
ارزیابی نحوة ارتباطات بین آنها) ،استنباط (به معنی
توانائی نتیجهگیری از مطالب) ،توضیح (به معنی موجه-
نمایی و بیان نتایج استدالل فرد) ،و خودتنظیمی (به

تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارتهای تفکر انتقادی بر ...

معنی اصالح و بازبینی تفکرات خود بر اساس مطالب
موردبررسی) است.
بهعالوه زبانآموزان در حین خواندن متون معموالً از
راهبردهایی برای فراگیری ،به خاطر سپردن و بازیابی
مؤثرتر اطالعات استفاده میکنند .راهبردهای یادگیری
بهطور گسترده بهعنوان تکنیکها یا روشهایی معرفی
شدهاند که دانشآموزان اغلب برای بهبود پیشرفتشان در
یادگیری مهارتهای زبان دوم مورداستفاده قرار
میدهند] .[3آکسفورد] [11نیز راهبردهای یادگیری را
بهعنوان عملکردهایی توصیف میکند که استفاده از
آنها از سوی دانشآموز فرآیند یادگیری را آسا نتر،
سریعتر ،لذتبخشتر ،و مؤثرتر ساخته بهطوریکه انتقال
یادگیری را به موقعیتهای جدید ممکن میسازد.
درخصوص طبقهبندی مهارتهای یادگیری تاکنون
متخصصان چندین طبقهبندی مطرح کردهاند .املی و
چاموت  [11راهبردهای یادگیری را به سه دسته
فراشناختی ،شناختی و عاطفی-اجتماعی طبقهبندی
کردند .بر اساس نظر استرن] ،[19راهبردهای یادگیری
زبان شامل راهبردهای شناختی ،میان فردی ،عاطفی،
مدیریتی و ارتباطی میگردد .آکسفورد ] [11طبقهبندی
از راهبردهای زبانی ارائه نموده است که نسبت به
مدلهای پیشین جامعتر به نظر میرسد .ازاینرو مطالعة
حاضر از مدل آکسفورد بهعنوان مبنای طبقهبندی
راهبردهای یادگیری زبان استفاده میکند .بر مبنای
طبقهبندی وی ،راهبردهای زبانی به دو دسته کلی
مستقیم و غیرمستقیم تقسیمبندی میشوند.
راهبردهای مستقیم که با یادگیری مستقیم و استفاده از
زبان جدید درگیر است و به سه زیرگروه راهبردهای
حافظهای ،شناختی و جبرانی تقسیم میشود و
راهبردهای غیرمستقیم که خود به سه زیرگروه دیگر با
عناوین راهبردهای فراشناختی ،عاطفی و اجتماعی
تقسیمشده و بهطور غیرمستقیم در یادگیری موثر
میباشند .ازنظر آکسفورد ] [11راهبردهای حافظهای
مانند ایجاد ارتباطهای ذهنی و به کاربردن اعمال ذهنی
خاص سبب تسهیل در ورود اطالعات به حافظه
طوالنیمدت و بازیابی اطالعات در هنگام لزوم جهت
ایجاد ارتباط میباشند .از راهبردهای شناختی مانند

تحلیل و استنتاج برای شکل دادن و ویرایش نمودن
حاالت ذهنی و دریافت و تولید پیامهایی در زبان مقصد
استفاده میشود .استفاده از راهبردهای جبرانی مانند
حدسزدن کلمات ناشناخته هنگام گو دادن و خواندن
متون ،به کار بردن تعریف و توضیح کلمه بهجای خود
کلمه در صحبت کردن و نوشتن برای غلبه بر هر شکافی
که در دانش زبانی وجود دارد ،ضروری به نظر میرسد.
راهبردهای فراشناختی به فراگیران کمک مینماید تا
کنترل اجرایی خود را از طریق برنامهریزی ،مرتب کردن،
تمرکز و ارزیابی فرآیند یادگیریشان تمرین کنند.
راهبردهای عاطفی به فراگیران کمک کرده تا احساسات،
انگیزهها و دیدگاههای مربوط به یادگیری زبان خود را
کنترل نمایند .راهبردهای اجتماعی مانند سؤال
پرسیدن و همکاری با دیگران ،غالباً تعامل با افراد را در
موقعیتهای گفتاری آسانتر مینماید.
بر اساس پژوهش انجامشده توسط کربالیی] [13ادغام
آموزش راهبردهای فراشناختی خواندن با کالسهای
خواندن نقش مهمی را در افزایش آگاهی زبانآموزان از
فرآیندهای ذهنی درگیر در حین فعالیت خواندن و نیز
بهبود خواندن متفکرانه بازی میکند.
مطالعات متعددی بهمنظور بررسی اثر تفکر انتقادی بر
درک مطلب خواندن ،انجام شده است .فهیم ،برجسته و
واثقی ] [14مطالعهای را بهمنظور بررسی رابطه بین
توانایی تفکر انتقادی زبانآموزان و عملکرد آنها در بخش
خواندن آزمون تافل انجام دادند .نتایج مطالعه آنها نشان
داد که ارتباط مثبت و معناداری بین نمرات خواندن زبان
آموزان و توانایی تفکر انتقادی آنها وجود دارد.
کمالی و فهیم ] [15نیز تأثیرتوانایی تفکر انتقادی را بر
درک مطلب خواندن دانشآموزان موردبررسی قرار دادند.
یافتهها نشان داد که سطح توانایی تفکر انتقادی زبان-
آموزان اثر قابلتوجهی بر عملکرد خواندن آنها داشته
است.
جودیری] [11مطالعهای را در مورد رابطه بین تفکر
انتقادی و سطح مهارت نوشتاری زبان آموزان انجام داد.
نتیجة مطالعه فوق بیانگر این بود که همبستگی مثبت و
معنیداری بین سطح تفکر انتقادی و مهارت نوشتاری
زبان آموزان وجود دارد.
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وحیده سادات واحدی و همکار

نتایج پژوهش اقتداری] [17که بر روی  911فراگیر زبان
انگلیسی انجام شد نشان داد که فراگیران با سطوح باالتر
تفکر انتقادی عملکرد بهتری نسبت به همتایان خود با
سطوح پایینتر تفکر انتقادی در آزمون خواندن و درک
مطلب داشتند.
میرزایی] [10در مطالعهای به بررسی رابطه بین تفکر
انتقادی و سطح فراگیری واژگان خارجی توسط فراگیران
زبان انگلیسی پرداخت .نتایج مطالعه وی نشان داد که
بهبود سطح تفکر انتقادی زبانآموزان تأثیر
قابلمالحظهای برافزایش سطح فراگیری لغات فراگیران
گذاشته است.
نیکوپور ،امینی فارسانی و نصیری] [13در پژوهشی به
بررسی ارتباط بین تفکر انتقادی و راهبردهای یادگیری
زبان که توسط زبانآموزان ایرانی استفاده میشد
پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که همبستگی
قوی بین تفکر انتقادی و استفاده از راهبردهای شناختی
و اجتماعی در حین فعالیت خواندن وجود دارد.
درمجموع گرچه پژوهشهای انجامشده پیشین عمدتاً به
بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و بهبود مهارتهای زبانی
از یکسو و راهبردهای یادگیری زبان از سوی دیگر
پرداختهاند ،اما یکی از نارساییهای اصلی این مطالعات
عدم توجه به رابطه همزمان این متغیرها در قالب یک
مطالعه جامع میباشد .پژوهش حاضر ازاینجهت نوپاست
که بر روی تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارتهای
تفکر انتقادی بهطور همزمان بر سطح درک مطلب و
راهبردهای مورداستفاده توسط دانشجویان در حین
خواندن متون متمرکز میشود و همین زاویة نگاه این
پژوهش را از مطالعات پیشین متمایز میسازد.
انجام پژوهش حاضر از این نقطهنظر ضروری و بااهمیت
به نظر میرسد که میتواند کمک شایانی به
سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان عرصة آموزش زبان
نموده تا به درک عمیقتری از میزان کارایی آموزش
مهارتهای تفکر انتقادی در راستای بهبود سطح
یادگیری فراگیران زبان برسند .افزون بر این طراحان
برنامههای درسی و کتب آموزشی میتوانند از نتایج
تحقیق حاضر بهمنظور طراحی مواد آموزشی با رویکرد
تفکر انتقادی بهرهجویند .آنچه اهمیت پژوهش حاضر را
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دوچندان مینماید استفاده کاربردی مدرسان زبان از
یافتههای تحقیق فوق برای گنجاندن مهارتهای تفکر
انتقادی در چارچوب برنامههای آموزش زبان میباشد.
هدف مطالعة حاضر آموزش مهارتهای تفکر انتقادی و
بررسی میزان اثربخشی آن بر عملکرد شرکتکنندگان
در آزمون خواندن و درک مطلب میباشد .همچنین
بررسی تغییرات احتمالی که آموزشهای مهارت تفکر
انتقادی ممکن است بر استفاده زبانآموزان از راهبردهای
یادگیری داشته باشد از دیگر اهداف این مطالعه میباشد.
درمجموع بر اساس اهداف تحقیق و آنچه از نظر پژوهشی
و نظری مرور گردید پژوهش حاضر به دنبال بررسی این
مسأله است که آیا آموزش مهارتهای تفکر انتقادی بر
بهبود سطح درک مطلب و نوع راهبردهای یادگیری
مورداستفاده توسط زبانآموزان اثربخش است؟
 -2روش تحقیق
پژوهش حاضر یک تحقیق شبهآزمایشی و از نوع
پیشآزمون -پسآزمون با گروه آزمایشی و گروه کنترل
است و در دسته تحقیقات کاربردی جای میگیرد.
جامعة آماری پژوهش حاضر شامل  141دانشجوی زن و
مرد دوره کارشناسی است که بر اساس نمراتشان در
بخش خواندن و درک مطلب آزمون تافل ( )9113از
میان  101داوطلب انتخاب شدند .محدودة سنی
شرکتکنندگان بین  10تا  94سال بود .پس از انتخاب
شرکتکنندگان موردنظر ،آنها بهطور تصادفی در دو
گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند.
ابزارهای گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر عبارتاند
از:
الف) آزمون مهارت خواندن
بهمنظور تعیین سطح مهارت خواندن شرکتکنندگان،
بخش خواندن آزمون تافل ( )9113بهعنوان یک آزمون
استاندارد مورداستفاده قرار گرفت .هدف از استفاده از این
آزمون انتخاب زبانآموزان بسیار همگن با توجه به سطح
مهارت خواندن آنها بود.
ب) پرسشنامه راهبردهای یادگیری( )SILL
بهمنظور بررسی راهبردهای یادگیری مورداستفاده توسط
شرکتکنندگان قبل و بعد از اجرای برنامة آموزش

تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارتهای تفکر انتقادی بر ...

مهارتهای تفکر انتقادی از پرسشنامه راهبرد یادگیری
( )SILLکه توسط آکسفورد] [۱۰ارائه گردیده استفاده
شد .این پرسشنامه به زبانهای زیادی از جمله فارسی
ترجمه شده است و نسخه فارسی آن دارای ضریب پایایی
 1/00میباشد .بهعالوه آکسفورد] [11اعالم نمود این
پرسشنامه از اعتبار محتوای متناسب با قضاوت داوران
متخصص برخوردار ماست .بنابراین از اعتبار صوری قابل
قبولی نیز برخوردار است .این پرسشنامه شامل شش
سازه راهبردهای یادگیری است که برای هرکدام  1تا 19
سؤال در نظر گرفتهشده است و مجموعا از  51سؤال
تشکیل میشود .با کمک این پرسشنامه میزان استفاده
از راهبردهای یادگیری حافظهای شناختی ،فراشناختی،
جبرانی ،عاطفی ،و اجتماعی شرکتکنندگان مورد
ارزیابی قرار میگیرد.
ج) آزمون خواندن و درک مفاهیم
در این مطالعه از یک آزمون خواندن و درک مفاهیم
محقق ساخته شامل  41سؤال چهارگزینهای در قالب
پنج متن استفاده گردید .این آزمون ابتدا بهصورت
پیشآزمون جهت سنجش سطح دانش اولیة
شرکتکنندگان قبل از شروع برنامة آموزشی اجرا شد و
سپس برای بار دوم بهعنوان پسآزمون جهت ارزیابی
نتایج حاصل از اجرای برنامه آموزشی فوق مورداستفاده
قرار گرفت .پایایی این آزمون پس از اجرای آزمایشی بین
 35نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی بهوسیلة ضریب
آلفای کرونباخ معادل  1/31محاسبه شد.
روش اجرا
در مطالعة حاضر ،دادهها طی مراحل مختلفی جمعآوری
گردیدند .در شروع این مطالعه 141 ،شرکتکننده
متجانس بر اساس نمراتشان در بخش خواندن و درک
مطلب آزمون تافل ( )9113انتخاب شدند .سپس
شرکتکنندگان به دو گروه تقسیم شدند :یک گروه
آزمایشی که در جریان برنامه عادی آموزش مهارت
خواندن از آموزش مهارتهای تفکر انتقادی نیز بهرهمند
میشدند ،و یک گروه کنترل که هیچ آموزشی درخصوص
مهارتهای تفکر انتقادی دریافت نمیکردند .بهعالوه
آزمون خواندن و درک مطلب پیش از شروع برنامه

آموزشی اجرا گردید تا بتوان در پایان اجرای برنامه فوق
مشخص نمود که تفاوتهای احتمالی به دلیل تأثیر
مداخلة آموزشی یا سطح دانش اولیة شرکتکنندگان
بوده است .موضوع جلسات آموزشی در قالب کالسهای
عادی زبان عمومی دانشگاه که شامل  11جلسه نود
دقیقهای بود تنظیم گردید .الزم به یادآوری است که هر
دو گروه آزمایشی و کنترل توسط یک مدرس آموزش
دیدند تا تأثیر احتمالی ویژگیهای فردی یا روش تدریس
معلم بر نتایج نهایی منتفی گردد .سپس مداخلة آزمایشی
(آموزش مهارتهای تفکر انتقادی) بر روی دانشجویان
گروه آزمایشی انجام گرفت .ساختار کلی جلسات آموزش
مهارتهای تفکر انتقادی بر مبنای آموزش و تمرین شش
مولفة اساسی تفکر انتقادی شامل مهارت تفسیر،
استنتاج ،تجزیهوتحلیل ،استدالل ،ارزشیابی و
خودتنظیمی] [91متمرکز بود .بعد از اتمام مداخله،
آزمون خواندن و درک مطلب برای هر دو گروه (آزمایشی
و کنترل) اجرا گردید .نتایج حاصل از این پسآزمون پس
از جمعآوری و تجزیهوتحلیل پاسخ برخی از سؤاالت
مطرحشده در این پژوهش را فراهم کرد .بهمنظور بررسی
راهبردهای یادگیری مورداستفاده شرکتکنندگان قبل و
بعد از اجرای برنامه آموزشی از پرسشنامه راهبرد
یادگیری ( )SILLاستفاده شد.
روش تحلیل دادهها
در مطالعة حاضر ،آموزش مهارت تفکر انتقادی بهعنوان
متغیر مستقل و نمرات آزمون خواندن از یکسو و
راهبردهای یادگیری مورداستفاده توسط شرکتکنندگان
از سوی دیگر ،بهعنوان دو متغیر وابسته در نظر گرفته
شدند .با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی،
تجزیهوتحلیل دادهها با کمک نرمافزار )SPSS (20
انجام گرفت .ازآنجاییکه مناسبترین ابزار در
تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از اجرای طرح پیش-
آزمون-پسآزمون با گروه کنترل تحلیل کوواریانس
میباشد ،بهمنظور پردازش و بررسی دادههای این تحقیق
نیز از تحلیل کوواریانس استفاده شد .در پژوهش حاضر
به آزمون معناداری بسنده نگردید ،زیرا آزمونهای
معناداری هیچگونه اطالعاتی دربارة قدرت رابطه و یا
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وﺣﯿﺪه ﺳﺎدات واﺣﺪي و ﻫﻤﮑﺎر

اﻧﺪازة اﺛﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اراﯾﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖﺗﺮي از ﻣﯿﺰان
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ،اﻧﺪازة اﺛﺮ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
 -3ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ
ﻓﺮﺿﯿﮥ اول ﭘﮋوﻫﺶ :آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺗﻔﮑﺮ

اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد درك ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮاﻧﺪن زﺑﺎنآﻣﻮزان
اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ.

ﺟﺪول  :2ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎي
ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺮ درك ﻣﻄﻠﺐ ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﭘﺲ از ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﺶآزﻣﻮن

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﺎ رد ﻓﺮﺿﯿﮥ ﻣﻄﺮحﺷﺪه از ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .ﺟﺪول  1ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺪول  :1آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻤﺮات درك ﻣﻄﻠﺐ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ و
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف
ﻣﻌﯿﺎر

ﺣﺪاﻗﻞ
ﻧﻤﺮه

ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﻧﻤﺮه

آزﻣﺎﯾﺸﯽ

ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن

80

13/ 56

1/ 05

11

17

ﭘﺲ آزﻣﻮن

80

17/ 68

1/ 87

13

19

ﮐﻨﺘﺮل

ﮐﻨﺘﺮل در ﭘﯿﺶآزﻣﻮن و ﭘﺲآزﻣﻮن
ﺣﺠﻢ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن
ﭘﺲ آزﻣﻮن

13/ 23
14/ 55

1/ 30
2/ 23

8
9

15
17

ﮔﺮوه

ﻫﻤﮥ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ از ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﮥ
آزﻣﻮن ﻟﻮﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ وارﯾﺎﻧﺲﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد
ﮐﻪ ﺗﺠﺎﻧﺲ وارﯾﺎﻧﺲﻫﺎي دو ﮔﺮوه در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن 95
درﺻﺪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮدن
ﻣﻔﺮوﺿﻪﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ،از اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺟﻬﺖ
ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻼﺻﮥ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در
ﺟﺪول  2ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

60
60

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول  1ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻧﻤﺮات درك ﻣﻄﻠﺐ ﮔﺮوهﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﮐﻨﺘﺮل در
ﭘﯿﺶآزﻣﻮن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن دوره و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺪاﺧﻠﮥ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺗﻔﺎوت
ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات دو ﮔﺮوه در ﭘﺲآزﻣﻮن
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻓﻮق ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات
ﺧﻮاﻧﺪن ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ  17/67و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﮔﺮوه
ﮐﻨﺘﺮل  14/55ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ
از اﺗﻤﺎم آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه،
ﻓﺮاﮔﯿﺮان در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﺧﻮد در ﮔﺮوه
ﮐﻨﺘﺮل در آزﻣﻮن ﺧﻮاﻧﺪن و درك ﻣﻄﻠﺐ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻧﻤﺮات دو ﮔﺮوه ازﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽدار اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،از
آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .اﻣﺎ اﺑﺘﺪا
ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﯿﺠﮥ آزﻣﻮن ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮاف-اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
 264ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻓﻨﺎوري آﻣﻮزش ،ﺟﻠﺪ  ،11ﺷﻤﺎره  ،3ﺑﻬﺎر 1396

ﻣﻘﺪار F

ﺳﻄﺢ
ﻣﻌﻨﯽ
داري
0/001
0/000

ﻣﻨﺒﻊ

ﻣﺠﻤﻮع

درﺟﻪ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

ﺗﻐﯿﯿﺮات

ﻣﺠﺬورات

آزادي

ﻣﺠﺬورات

ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن
ﺧﻮاﻧﺪن

543/ 32

1

543/ 32

10/ 76

ﮔﺮوه

14/ 96

1

14/ 96

2/ 45

ﺧﻄﺎ

408/ 36

138

14/ 17

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول ) (2ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﺛﺮ ﭘﺲآزﻣﻮن ﻧﻤﺮات ﺧﻮاﻧﺪن و درك ﻣﻄﻠﺐ از روي ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﭘﺲآزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺣﺬف ﺷﻮد ،ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ
ﮔﺮوهﻫﺎ در ﺳﻄﺢ  95درﺻﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﻌﻨﯽدار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﮥ اول ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ازاﯾﻦرو ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎي
ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽداري ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮاﮔﯿﺮان
در آزﻣﻮن ﺧﻮاﻧﺪن و درك ﻣﻄﻠﺐ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ
اﯾﻦ ،اﻧﺪازة اﺛﺮ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻓﻮق 0/98
ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ .ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻧﺪازة اﺛﺮ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﮐﻮﻫﻦ] [19ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
درﻧﺘﯿﺠﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ درك ﻣﻄﻠﺐ ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﮐﻤﮏ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻓﺮﺿﯿﮥ دوم ﭘﮋوﻫﺶ :آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺗﻔﮑﺮ

اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺮ ﻧﻮع راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده

ﺗﻮﺳﻂ زﺑﺎنآﻣﻮزان اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﮥ دوم ﭘﮋوﻫﺶ ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ راﻫﺒﺮد
ﺧﻮاﻧﺪن ) (SILLﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزش
ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در
ﺟﺪول ) (3اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارتهای تفکر انتقادی بر ...
جدول  :3میانگین و انحراف معیار راهبردهای چندگانه خواندن
مورداستفاده توسط شرکتکنندگان در گروههای آزمایشی و کنترل
نوع راهبرد

گروه

زمان بررسی

میانگین

انحراف
معیار

برای راهبردهای فراشناختی ،اجتماعی و جبرانی در
سطح  35درصد اطمینان معنیدار میباشد.
جدول  :4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش مهارتهای

آزمایشی

پیش آزمون
پس آزمون

3/94
4/13

1/57
1/13

کنترل

پیش آزمون
پس آزمون

3/47
3/13

1/37
3/70

آزمایشی

پیش آزمون
پس آزمون

3/11
4/03

9/34
1/19

مقیاس

کنترل

پیش آزمون
پس آزمون

9/51
3/07

9/93
3/93

آزمایشی

پیش آزمون
پس آزمون

3/77
9/31

9/11
1/15

کنترل

پیش آزمون
پس آزمون

1/33
1/45

1/93
1/11

آزمایشی

پیش آزمون
پس آزمون

9/13
4/07

1/93
9/34

کنترل

پیش آزمون
پس آزمون

9/71
3/14

1/13
9/13

آزمایشی

پیش آزمون
پس آزمون

9/19
4/00

3/51
9/17

کنترل

پیش آزمون
پس آزمون

9/95
9/70

1/03
3/03

آزمایشی

پیش آزمون
پس آزمون

1/11
1/73

1/91
1/30

کنترل

پیش آزمون
پس آزمون

1/33
1/99

9/33
1/11

شناختی

فراشناختی

حافظه

اجتماعی

جبرانی

عاطفی

به جهت مشخص شدن اثر آموزش تفکر انتقادی بر رفتار
راهبردی فراگیران حین خواندن از آزمون تحلیل
کوواریانس برای هر راهبرد استفاده شد که نتایج آن در
جدول ( )4ارائه گردیده است .با اینحال ابتدا
پیشفرضهای مربوط به تحلیل کوواریانس بررسی
گردید .نتیجة آزمون کولموگراف-اسمیرنوف نشان داد که
همه متغیرها از توزیع نرمال برخوردارند .همچنین نتیجة
آزمون لوین جهت بررسی همسانی واریانسها نشان داد
که تجانس واریانسهای دو گروه در سطح اطمینان 35
درصد برقرار است .لذا با توجه به برقرار بودن
مفروضههای تحلیل کوواریانس ،از این آزمون جهت
تحلیل دادهها استفاده گردید که خالصة نتایج آن در
جدول ( )4نشان داده شده است.
نتایج تحلیلهای مربوط به فرضیة دوم حاکی از این است
که زمانی که اثر پیشآزمون از روی نتایج پسآزمون
مربوط به گروهها حذف شود ،تفاوت بین گروهها فقط

تفکر انتقادی بر نوع راهبردهای یادگیری مورداستفاده توسط
فراگیران پس از تعدیل پیشآزمون
منبع
تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

مقدار
F

سطح
معنی
داری

شناختی

گروه

41/01

1

9/51

1/105

فراشناختی

گروه

17/15

1

1/39

1/119

حافظه

گروه

37/71

1

1/07

1/135

اجتماعی

گروه

47/71

1

9/93

1/195

جبرانی

گروه

31/30

1

1/17

1/111

عاطفی

گروه

07/93

1

9/03

1/173

بهعبارت دیگر ،نتایج این تحلیل نشان میدهد که
شرکتکنندگان پس از فراگیری مهارتهای تفکر
انتقادی به طرز چشمگیر و معناداری بیشتر از راهبردهای
فراشناختی ،اجتماعی و جبرانی در ضمن خواندن متون
سود جستهاند .اندازة اثر بهدستآمده برای راهبرد
فراشناختی برابر  ،1/07راهبرد اجتماعی  ،1/51و راهبرد
جبرانی  1/31میباشد .تفسیر اندازة اثرهای بهدستآمده
بر اساس مدل کوهن برای راهبرد فراشناختی زیاد،
راهبرد اجتماعی متوسط و راهبرد جبرانی کم میباشد
که به میزان اندازة اثر آموزش مهارتهای تفکر انتقادی
بر استفاده از راهبردهای فوق اشاره دارد.
 -4بحث
مطالعة حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی برنامة
آموزش مهارتهای تفکر انتقادی بر سطح خواندن و
درک مطلب فراگیران و نیز ارزیابی نوع راهبردهای
مورداستفاده توسط شرکتکنندگان قبل و بعد از اجرای
برنامه آموزشی فوق اجرا گردید.
یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که بین عملکرد دو
گروه آزمایشی و کنترل تفاوت آماری معنیداری در
زمینه مهارت خواندن پس از اتمام برنامه آموزشی وجود
دارد.
در تبیین این مسأله میتوان به این نکته اشاره نمود که
استنباط ،تجزیهوتحلیل و ارزیابی که بهعنوان ارکان
نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش ،جلد  ،11شماره  ،3بهار 915 1331

وحیده سادات واحدی و همکار

اصلی تفکر انتقادی محسوب میگردد میتواند به زبان
آموزان درک عمیقتری از مطالب داده و منجر به بهبود
سطح درک مطلب و خواندن فراگیران گردد .بهعالوه در
توجیه این یافته میتوان گفت که تفکر انتقادی و مهارت
خواندن هر دو جزء تواناییهای شناختی و ذهنی
محسوب گردیده بهطوریکه افزایش قدرت تفکر انتقادی
در افراد به آنها توانایی تجزیهوتحلیل بیشتری بخشیده
که سبب میشود به درک عمیقتری از متون دست یابند.
این یافته با نتایج مطالعات فهیم و ساعی پور]، [99
فاسینو ] [93و کرلند ] [91همخوانی دارد .فهیم و ساعی
پور] [99در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش مهارتهای
تفکر انتقادی بر توانایی خواندن و همچنین اثر استفاده
از بحث بر سطح تفکر انتقادی زبان آموزان پرداختند.
آنها به این نتیجه رسیدند که هر تالشی از سوی
زبانآموز نظیر همکاری در کالس درس ،شرکت در بحث
و به اشتراک گذاشتن نظرات سهم قابلتوجهی در بهبود
مهارتهای تفکر انتقادی و فعال نمودن توانایی شناختی
داشته که میتواند نهایتاً به بهبود سطح مهارت خواندن
زبان آموزان منجر گردد .همچنین فاسینو ] [93در
مطالعة خود اظهار داشت که بین تفکر انتقادی و سطح
مهارت خواندن فراگیران همبستگی معنیداری وجود
دارد .کرلند] [91نیز در همین راستا معتقد بود که زبان
آموزان برای خواندن انتقادی نیاز به تفکر انتقادی دارند.
همسو با این تحقیقات ،کمالی و فهیم ] [15ضمن
پژوهشی به این نتیجه رسیدند که دانش آموزان با سطح
باالتر تفکر انتقادی از عملکرد بهتری در آزمون مهارت
خواندن و درک مطلب برخوردارند.
نتایج این مطالعه درخصوص بررسی راهبردهای یادگیری
مورداستفاده توسط شرکتکنندگان قبل و بعد از اجرای
برنامة آموزش مهارتهای تفکر انتقادی روشن ساخت که
شرکتکنندگان در گروه آزمایشی از راهبردهای
یادگیری فراشناختی ،اجتماعی و جبرانی بیش از سایر
راهبردها در مقایسه با گروه کنترل استفاده نمودهاند.
در تبیین این مسأله میتوان خاطرنشان نمود که گرایش
بیشتر فراگیران به استفاده از راهبردهای فراشناختی پس
از بهرهمندی از آموزش مهارتهای تفکر انتقادی میتواند
به تمایل آنان برای مدیریت یادگیری و نیز ارزیابی
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پیوسته نتایج یادگیری مربوط باشد .افزون بر این ،زبان-
آموزان بهخوبی دریافتهاند که برای تجزیهوتحلیل و
ارزیابی محتوای متون که جزء الینفک تفکر انتقادی
محسوب میگردد ،میتوانند از راهبردهای اجتماعی و
جبرانی بهره ببرند و به همین دلیل بیشتر مایلاند از این
راهبردها در حین خواندن متون استفاده نمایند.
این یافته با نتایج تحقیق نیکوپور و همکاران] [91همسو
میباشد .آنان دریافتند که بین تفکر انتقادی و استفاده
از راهبردهای مستقیم و غیرمستقیم یادگیری زبان
همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .طبق پژوهش
آنها افزایش سطح تفکر انتقادی در دانشآموزان بر
استفادة آنان از راهبردهای شناختی ،فراشناختی و
اجتماعی تأثیر مثبتی دارد ولی بر کاربرد راهبردهای
عاطفی ،حافظه و جبرانی تأثیر چندانی ندارد .این یافته
با نتایج مطالعات شنگ] ،[94لی و ونگ] [95و
ویلینگهام] [91نیز همخوان میباشد .آنان همگی در
مطالعاتشان به این نتیجه رسیدند که فراگیران پس از
بهرهمندی از آموزشهای تفکر انتقادی بیشتر از
راهبردهای فراشناختی ،شناختی و اجتماعی استفاده
مینمایند.
 -5نتیجهگیری
درمجموع یافتههای مطالعه حاضر و همخوانی آن با نتایج
پژوهشهای پیشین نشان داد که آموزش مهارتهای
تفکر انتقادی نقش مهمی در افزایش توانایی خواندن و
درک مطلب و نوع راهبردهای مورداستفاده توسط زبان-
آموزان بازی میکند .مطالعة حاضر مانند مطالعات دیگر
محدودیتهایی نیز دارد که سبب میشود تفسیر و تعمیم
نتایج با احتیاط صورت پذیرد .جامعة آماری این پژوهش
صرفاً به زبانآموزان ایرانی در مقطع دانشگاهی محدود
گردید .عالوه بر این ،جمعآوری دادهها در پژوهش حاضر
فقط از طریق آزمونها و پرسشنامه انجام گرفت .پیشنهاد
میشود در آینده مطالعات جامعتری با ابزارهای پژوهش
کیفی و نیز جامعة آماری بزرگتر بهمنظور بررسی
دقیقتر رابطة بین متغیرهای مطرحشده صورت پذیرد.
یافتههای حاصل از پژوهش حاضر دربردارندة
پیشنهادهایی برای مدرسان زبان در سطوح مختلف
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 در وهلة نخست. دانشگاه و غیره میباشد،دبیرستان
پیشنهاد میشود به کالسهای آموزش زبان از زاویة تفکر
انتقادی توجه شود زیرا بدون شک چنین نگرشی میتواند
نویدبخش تغییر چشمگیری در نظام آموزش زبانهای
 حرکت بهسوی آموزش، بهعبارتدیگر.خارجی باشد
مبتنی بر تفکر و بهرهمندی از فعالیتهایی در راستای
آموزش و تقویت مهارتهای تفکر انتقادی در خالل
کالسهای عادی آموزش زبان میتواند به دستاوردهای
 با، بهعالوه.بهتری در زمینه فراگیری زبان منتهی گردد
توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد میگردد آموزش
مهارتهای تفکر انتقادی در برنامه درسی دورههای
 زیرا نقش،تربیتمعلم و ضمن خدمت گنجانده شود
بسیار مهمی در سوق دادن معلمان برای حرکت به سمت
آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی در کالسهای درس در
 همچنین پیشنهاد میشود.آینده خواهد داشت
کارگاههای آموزشی دربارة مهارتهای تفکر انتقادی و نیز
ارائة راهکارهای عملی برای استفاده از راهبردهای
.یادگیری برای دانشآموزان برگزار گردد
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